140

Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 10 No. 1 January – April, 2019

การผลิตสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่องค์ความรู้โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
ณัฐพงษ์ พระลับรักษา*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสารคดีชุมชน เรื่อง รูปแบบตลาดพืชผักปลอดภัยจากสารเคมี
ของผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ให้มีคุณภาพ และ 2) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ ADFEEP Model กลุ่มเป้าหมายที่
ใช้ในการศึกษา คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อ จํานวน 3 คน ชุมชน จํานวน 30 คน และ นักศึกษา จํานวน 15 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย สารคดีชุมชน จํานวน 3 ตอน แบบประเมินคุณภาพสื่อ แบบสอบถามความ
พึงพอใจ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test (dependent samples) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
เผยแพร่องค์ความรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 1.1) การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียได้สารคดี
ชุมชน จํานวน 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ความเป็นมาของโครงการ ความยาว 8.14 นาที ตอนที่ 2 การดําเนินการ
วิจัย ความยาว 2.05 นาที ตอนที่ 3 กลุ่มผู้ผลิต ความยาว 1.56 นาที และตอนที่ 4 กลไกการตลาด ซึ่งประกอบด้วยผู้ขาย
และผู้ซื้อ ความยาว 2.53 นาที ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพสื่อมัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก (x̅=4.27, S.D.=0.45)
1.2) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (x̅=4.37, S.D.= 0.58) และ 2) ผลการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ ADFEEP Model ประกอบด้วย 2.1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 2.2) ผู้เรียนมีทักษะการพัฒนาสารคดีชุมชนอยู่ในระดับมาก (x̅=3.76, S.D.= 0.49)
2.3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (x̅=4.39, S.D.= 0.55)
คําสําคัญ: สื่อมัลติมีเดีย, องค์ความรู้, การมีส่วนร่วม
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Multimedia Production to Publishing Knowledge
by Participation of Community in Kalasin, Thailand
Natthapong Pralabraksa*
Abstract
The purposes of this research were 1) to develop a community documentary entitled the
Marketing Model of Non-Chemical Vegetables for Consumers, and 2) to study effects of learning
management using ADFEEP Model. The target groups were 3 experts in multimedia development, 30
people from a Kalasin Province community, and 15 students. The instruments used in this research
were 3 episodes of the community documentary, a media quality assessment, satisfaction
questionnaires, learning achievement tests, and questionnaires on learners’ opinions. Statistics used in
this research were mean, standard deviation, and t-test (dependent samples). The research found that
1) the results of multimedia production for knowledge publication with participation of Kalasin province
community were 1.1) 4 parts of the community documentary: part I—8.14 minutes of the project
background, part II—2.05 minutes of the project process, part III—1.56 minutes of producers’
information, and part IV—2.53 minutes of the market mechanism consisting buyers’ and sellers’
information, the experts’ opinions on the quality of multimedia were at high levels (�̅ =4.27, S.D.=0.45),
1.2) the target group’s satisfaction towards the multimedia development was at a high level (�̅ =4.37,
S.D.=0.58); and 2) the effects of the learning management using ADFEEP Model were 2.1) the learners’
learning achievement was 70 percent higher than the set standard with overall statistical significance,
2.2) the learners’ skill in the community documentary development was at a high level (�̅ =3.76,
S.D.=0.49), and 2.3) the learners’ satisfaction was at a high level (�̅ =4.39, S.D.=0.55).
Keywords: Multimedia, Knowledge, Participation
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1. บทนํา
1. บทนํา
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้
สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดั บ ประเทศ โดยใช้ ก ารวิ จั ย เป็ น กลไกสร้ า งฐาน
ระดั บ ประเทศ โดยใช้ ก ารวิ จั ย เป็ น กลไกสร้ า งฐาน
ความรู้สําหรับการแก้ปัญหาให้แก่สังคม ซึ่งมีผลงานวิจัย
ความรู้สําหรับการแก้ปัญหาให้แก่สังคม ซึ่งมีผลงานวิจัย
ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. มากมายเพื่อพัฒนาและ
ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. มากมายเพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
แก้ปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนา
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนา
หรือแก้ปัญญาในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยมี
หรือแก้ปัญญาในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยมี
การเผยแพร่ข้อมูลรายงานวิจัยที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
การเผยแพร่ข้อมูลรายงานวิจัยที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
จากทางเว็บไซต์ของ สกว. อย่างไรก็ตาม การเข้าถึง
จากทางเว็บไซต์ของ สกว. อย่างไรก็ตาม การเข้าถึง
ข้อมูลและศึกษาข้อมูลงานวิจัยดังกล่าว อาจเป็นเรื่อง
ข้อมูลและศึกษาข้อมูลงานวิจัยดังกล่าว อาจเป็นเรื่อง
ยากสําหรับชาวบ้านโดยทั่วไป ดังนั้นแนวทางในการใช้
ยากสําหรับชาวบ้านโดยทั่วไป ดังนั้นแนวทางในการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากงานวิจัยคือ ต้องมีการนําไปใช้จริง
ประโยชน์สูงสุดจากงานวิจัยคือ ต้องมีการนําไปใช้จริง
ในพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งวิธีการที่จะให้มีการนําไปใช้ ก็ต้องมี
ในพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งวิธีการที่จะให้มีการนําไปใช้ ก็ต้องมี
การเผยแพร่สู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการต่อยอดและประยุกต์
การเผยแพร่สู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการต่อยอดและประยุกต์
ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทชุมชนอื่นต่อไป วิธีการในการ
ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทชุมชนอื่นต่อไป วิธีการในการ
เพิ่มการเข้าถึงแหล่งข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบทั้งการ
เพิ่มการเข้าถึงแหล่งข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบทั้งการ
ใช้สื่อแผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย หรืออื่น ๆ อีก
ใช้สื่อแผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย หรืออื่น ๆ อีก
มากมาย ทําความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย รวมถึงวิธีการ
มากมาย ทําความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย รวมถึงวิธีการ
ที่ เ หมาะสมในการนํ า เสนอเพื่ อ ให้ เ ข้ า กั บ บริ บ ทของ
ที่ เ หมาะสมในการนํ า เสนอเพื่ อ ให้ เ ข้ า กั บ บริ บ ทของ
ชุมชน
ชุมชน
การเรียนการสอนวิชาการผลิตวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล
การเรียนการสอนวิชาการผลิตวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล
เป็นวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ผลิต
เป็นวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ผลิต
สื่อวีดิทัศน์ หนึ่งในโครงงานที่ผู้เรียนต้องผลิตคือสารคดี
สื่อวีดิทัศน์ หนึ่งในโครงงานที่ผู้เรียนต้องผลิตคือสารคดี
ชุ ม ชน โดยโดยผู้ เ รี ย นจะได้ วิ เ คราะห์ วางแผนและ
ชุ ม ชน โดยโดยผู้ เ รี ย นจะได้ วิ เ คราะห์ วางแผนและ
สืบค้นข้อมูลของชุมชนเพื่อนําเสนอในรูปแบบของสาร
สืบค้นข้อมูลของชุมชนเพื่อนําเสนอในรูปแบบของสาร
คดี โดยใช้กระบวนการในการผลิตสารคดีชุมชนตาม
คดี โดยใช้กระบวนการในการผลิตสารคดีชุมชนตาม
รูปแบบการส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ของชุมชน
รูปแบบการส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ของชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม (ADFEEP Model) [1] ประกอบด้วย
อย่างมีส่วนร่วม (ADFEEP Model) [1] ประกอบด้วย
ระยะการดําเนินงาน การดําเนินงาน และเป้าหมายของ
ระยะการดําเนินงาน การดําเนินงาน และเป้าหมายของ
การดําเนินงาน โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ คือ การวิเคราะห์
การดําเนินงาน โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ คือ การวิเคราะห์
บริบท (Analysis) การออกแบบ (Design) การจัดทํา
บริบท (Analysis) การออกแบบ (Design) การจัดทํา
สื่อนําเสนอ ภาพ วีดิทัศน์ (Footage and Editing)
สื่อนําเสนอ ภาพ วีดิทัศน์ (Footage and Editing)
การติดตามประเมินผล (Evaluate) และการเผยแพร่
การติดตามประเมินผล (Evaluate) และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ (Publish) เป็นรูปแบบที่ใช้เพื่อพัฒนา
ประชาสัมพันธ์ (Publish) เป็นรูปแบบที่ใช้เพื่อพัฒนา
สื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมที่มี
สื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
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หนึ่ ง ในงานวิ จั ย ท้ อ งถิ่ น ของสกว. ในเขตพื้ น ที่
หนึ่ ง ในงานวิ จั ย ท้ อ งถิ่ น ของสกว. ในเขตพื้ น ที่
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ คื อ โครงการ “รู ป แบบการพั ฒ นา
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ คื อ โครงการ “รู ป แบบการพั ฒ นา
ตลาดผักปลอดภัยจากสารเคมีของผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคใน
ตลาดผักปลอดภัยจากสารเคมีของผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคใน
ตลาดสดเทศบาลตํ า บลกมลาไสย อํ า เภอกมลาไสย
ตลาดสดเทศบาลตํ า บลกมลาไสย อํ า เภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์” โดยบุญทวี นันสถิต และคณะ ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์” โดยบุญทวี นันสถิต และคณะ ใน
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบท และ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบท และ
สภาพทั่ ว ไปของชุ ม ชน และตลาดสดเทศบาลตํ า บล
สภาพทั่ ว ไปของชุ ม ชน และตลาดสดเทศบาลตํ า บล
กมลาไสย 2) เพื่อศึกษาสถานการณ์ และสภาพปัญหา
กมลาไสย 2) เพื่อศึกษาสถานการณ์ และสภาพปัญหา
ของชุมชน และผู้บริโภค รวมทั้งกระบวนการส่งเสริม
ของชุมชน และผู้บริโภค รวมทั้งกระบวนการส่งเสริม
และกลไกตลาดทั่วไปในพื้นที่อําเภอกมลาไสย 3) เพื่อ
และกลไกตลาดทั่วไปในพื้นที่อําเภอกมลาไสย 3) เพื่อ
ศึ ก ษาสาเหตุ และปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาตลาด
ศึ ก ษาสาเหตุ และปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาตลาด
พืชผักปลอดสารเคมีของผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ในตลาดสด
พืชผักปลอดสารเคมีของผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ในตลาดสด
เทศบาลตําบลกมลาไสย 4) เพื่อพัฒนารูปแบบการตลาด
เทศบาลตําบลกมลาไสย 4) เพื่อพัฒนารูปแบบการตลาด
พืชผักปลอดสารเคมีของผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ในตลาดสด
พืชผักปลอดสารเคมีของผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ในตลาดสด
เทศบาลตําบลกมลาไสย ประชากรที่ทําการศึกษากลุ่ม
เทศบาลตําบลกมลาไสย ประชากรที่ทําการศึกษากลุ่ม
เป้าหมายหลักประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ได้แก่ เกษตรกร
เป้าหมายหลักประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ได้แก่ เกษตรกร
ผู้ปลูกผักในชุมชนโนนสวางซึ่ง เป็นกลุ่มผู้ ส่งจําหน่า ย
ผู้ปลูกผักในชุมชนโนนสวางซึ่ง เป็นกลุ่มผู้ ส่งจําหน่า ย
หลักในตลาดสดเทศบาลตําบลกมลาไสย จํานวน 30 ราย
หลักในตลาดสดเทศบาลตําบลกมลาไสย จํานวน 30 ราย
ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม ผู้ ข าย ได้ แ ก่ กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ
ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม ผู้ ข าย ได้ แ ก่ กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ
พ่อ ค้า แม่ ค้า ที่จํ า หน่ า ยสิน ค้า ในตลาดเทศบาลตําบล
พ่อ ค้า แม่ ค้า ที่จํ า หน่ า ยสิน ค้า ในตลาดเทศบาลตําบล
กมลาไสย กลุ่มผู้บริโภค ได้แก่ ข้าราชการ หน่วยงาน
กมลาไสย กลุ่มผู้บริโภค ได้แก่ ข้าราชการ หน่วยงาน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มา
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มา
ซื้ อ สิ น ค้ า ในตลาดสดเทศบาลตํ า บลกมลาไสย กลุ่ ม
ซื้ อ สิ น ค้ า ในตลาดสดเทศบาลตํ า บลกมลาไสย กลุ่ ม
เป้ า หมายรอง ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตเทศบาล
เป้ า หมายรอง ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตเทศบาล
ตํ า บลกมลาไสย จํ า นวนประชากรทั้ ง สิ้ น 9,891 คน
ตํ า บลกมลาไสย จํ า นวนประชากรทั้ ง สิ้ น 9,891 คน
เป็นการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม [2]
เป็นการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม [2]
จากงานวิ จั ยที่ กล่ าวมาข้ างต้ น สามารถนํ าเสนอใน
จากงานวิ จั ยที่ กล่ าวมาข้ างต้ น สามารถนํ าเสนอใน
รูปแบบสารคดีชุมชนที่นําเสนอผลของงานวิจัยคือ รูปแบบ
รูปแบบสารคดีชุมชนที่นําเสนอผลของงานวิจัยคือ รูปแบบ
การตลาดพื ชผั กปลอดสารเคมี ของผู้ ผลิ ตสู่ ผู้ บริ โภค ใน
การตลาดพื ชผั กปลอดสารเคมี ของผู้ ผลิ ตสู่ ผู้ บริ โภค ใน
ตลาดสดเทศบาลตําบลกมลาไสย ที่งานวิจัยได้สรุปเป็น 3
ตลาดสดเทศบาลตําบลกมลาไสย ที่งานวิจัยได้สรุปเป็น 3
ประเด็น คือ กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้บริโภค และกลไกการตลาด
ประเด็น คือ กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้บริโภค และกลไกการตลาด
ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบสารคดี
ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบสารคดี
ชุ มชน เพื่ อให้ บุ คคลทั่ วไปรั บทราบผลงานวิ จั ยดั งกล่ าว
ชุ มชน เพื่ อให้ บุ คคลทั่ วไปรั บทราบผลงานวิ จั ยดั งกล่ าว
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการผลิตวีดิทัศน์ระบบ
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการผลิตวีดิทัศน์ระบบ
ดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและการลงพื้นที่จริง
ดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและการลงพื้นที่จริง
พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การหาข้อมูล เพื่อนํามาผลิต
พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การหาข้อมูล เพื่อนํามาผลิต
สารคดีชุมชนผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
สารคดีชุมชนผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดต่อไป
การเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาสารคดีชุมชน เรื่อง รูปแบบตลาด
พืชผักปลอดภัยจากสารเคมีของผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ให้มี
คุณภาพ
2.2 เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
ADFEEP Model
3. วัสดุอุปกรณ์และวิธกี ารวิจัย
3.1 กลุ่มตัวอย่าง ในการดําเนินการโครงการการ
ผลิตสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่องค์ความรู้โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัย หมายถึง อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา
จํานวน 15 คน
ชุ ม ชน หมายถึ ง ชุ ม ชนเทศบาลตํ า บลกมลาไสย
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินโครงการการผลิต
สื่อมัลติมีเดียเผยแพร่องค์ความรู้โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย
3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองการพัฒนา
สื่อมัลติมีเดีย ประกอบด้วย
1) สื่อมัลติมีเดียเพื่อท้องถิ่น
2) แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุม่
เป้าหมายที่มตี ่อสื่อมัลติมีเดีย
3.2.2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาผลการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1) แบบทดสอบ
2) แบบประเมินผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
3.3 แบบแผนการทดลอง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย ทดลองเปรี ย บเที ย บ
ดังนั้นแบบแผนการทดลองมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย ทดสอบ ทดลอง ทดสอบหลัง
ก่อนเรียน
เรียน
E
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-

X

T2

143

โดยที่
E หมายถึง กลุ่มเป้าหมาย
T2 หมายถึง ทดสอบหลังการทดลอง
X หมายถึง จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมที่พัฒนาขึ้น
3.4 ขั้นตอนดําเนินการทดลอง
ผู้วิจัยได้ดําเนินการโครงการการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ โ ดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีลําดับขั้นตอนดังนี้
1) ชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงกระบวนการเรียนการ
สอนแบบ โดยใช้ ก ารผลิ ต สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ตามรู ป แบบ
ADFEEP model
2) ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
3) หลั ง จากเรี ย นครบทุ ก เนื้ อ หาในกิ จ กรรมการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจึงทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest)
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบประเมินผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
4) เก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
5) สรุปผลการทดลอง
4. ผลการศึกษาวิจัย
4.1 ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่องค์ความรู้
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
การดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาสื่ อ มั ลติ มี เ ดี ย เผยแพร่
องค์ความรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้ดําเนินการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบสารคดีชุมชน ตามรูปแบบ
ADFEEP
model ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย มี
รายละเอียด ดังนี้
1) ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียให้มีคุณภาพ
การพั ฒ นาสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ในรู ป แบบสารคดี
ชุมชน เรื่อง รูปแบบตลาดพืชผักปลอดภัยจากสารเคมี
ของผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ได้สารคดีชุมชน จํานวน 4 ตอน
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ความเป็นมาของโครงการ ความยาว
8.14 นาที
ตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย ความยาว 2.05
นาที
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ตอนที่ 3 กลุ่มผู้ผลิต ความยาว 1.56 นาที
ตอนที่ 4 กลไกการตลาด ซึง่ ประกอบด้วย
ผู้ขายและผู้ซื้อ ความยาว 2.53 นาที
จากการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบสารคดี
ชุมชน เรื่อง รูปแบบตลาดพืชผักปลอดภัยจากสารเคมี
ของผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ได้สารคดีชุมชน จํานวน 4 ตอน
ได้นําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพื่อประเมิน
คุณภาพสื่อมัลติมีเดียที่ได้พัฒนาขึ้น ดังรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
รายการ
1. ความถูกต้องของเนื้อหา
2. ความเหมาะสมของการอธิบายองค์
ความรู้
3. ความเหมาะสมของภาพในการ
นําเสนอเนื้อหา
4. ความสอดคล้องของภาพกับเนื้อหา
5. ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย
6. ความสอดคล้องของภาพกับเสียง
บรรยาย
7. ความเหมาะสมของเสียงดนตรี
ประกอบ
8. ความเหมาะสมของตัวอักษร
9. ความเหมาะสมของการลําดับภาพ
10. สื่อมัลติมีเดียสามารถนําไป
เผยแพร่ได้
โดยภาพรวม

x̅ S.D.
4.33 0.58
4.00 0.00

ระดับ
มาก
มาก

4.67 0.58 มากที่สุด
4.33 0.58
4.00 0.00
4.00 0.00

มาก
มาก
มาก

4.33 0.58

มาก

4.67 0.58 มากที่สุด
4.33 0.58 มาก
4.00 0.00 มาก
4.27 0.45

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินคุณภาพ
สื่อมัลติมีเดียโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก (x̅=4.27,
S.D.=0.45) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความเหมาะสม
ของภาพในการนําเสนอเนื้อหา และความเหมาะสมของ
ตัวอักษรอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.67, S.D.=0.58)
2) ผลการสอบถามความพึงพอใจของกลุ่ม
เป้าหมาย
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบสารคดีชุมชน
เรื่ อ ง รู ป แบบตลาดพื ช ผั ก ปลอดภั ย จากสารเคมี ข อง
ผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ได้สารคดีชุมชน จํานวน 4 ตอน ได้
นําเสนอสารคดีชุมชนให้กลุ่มเป้าหมายรับชม จํานวน
30 คน สรุปผลความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียได้ดังนี้
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ตารางที่ 2 ผลการสอบถามความพึงพอใจของกลุ่ม
เป้าหมาย
รายการ
x̅
1. นําเสนอเนื้อหาเข้าใจง่าย
4.40
2. ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอเข้าใจง่าย 4.40
3. ตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน
4.43
4. ภาพประกอบน่าสนใจ
4.53
5. การลําดับภาพเข้าใจง่าย
4.40
6. เสียงบรรยายชัดเจน
3.90
7. ดนตรีประกอบเหมาะสม
4.40
8. ระยะเวลาการนําเสนอเหมาะสม
4.50
9. รับทราบถึงผลการดําเนินงานของ 4.40
โครงการ
10. ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน์
4.37
โดยรวม
4.37

S.D. ระดับ
0.56 มาก
0.56 มาก
0.63 มาก
0.57 มากที่สุด
0.56 มาก
0.48 มาก
0.56 มาก
0.57 มาก
0.56 มาก

0.61
0.58

มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการสอบถามความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
อยู่ในระดับมาก (x̅=4.37, S.D.= 0.58) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อ
ภาพประกอบน่าสนใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.53,
S.D.= 0.57) รองลงมาคือ ระยะเวลาการนําเสนอ
เหมาะสม (x̅=4.50, S.D.= 0.57) และตัวอักษรอ่านง่าย
ชัดเจน (x̅=4.43, S.D.= 0.63) ตามลําดับ
4.2 ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ ADFEEP
Model
การดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาสื่ อ มั ลติ มี เ ดี ย เผยแพร่
องค์ความรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้ดําเนินการ
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ ADFEEP Model เพื่อ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบสารคดีชุมชน ผลการจัด
การเรียนรู้ มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กับเกณฑ์ที่กําหนด
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบสารคดีชุมชน
เรื่อง รูปแบบตลาดพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีของผู้ผลิต
สู่ผู้บริโภค ได้ดําเนินการการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
ADFEEP Model เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ได้ทําการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ
70 ผลการวิเคราะห์ปรากฏผลดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนน

จํานวน คะแนน คะแนน S.D. ค่า t ค่า
ผู้เรียน เต็ม
เฉลี่ย
Sig
15
30
25.67 1.915 9.44 .000

คะแนน
หลังเรียน
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ
25.67 ค่าสถิติ t เท่ากับ 9.44 เมื่อพิจารณาค่า Sig ได้ค่า
.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า α ที่ตั้งไว้เท่ากับ .01 แสดงว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ
70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
2) ผลประเมินทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบสารคดีชุมชน
เรื่อง รูปแบบตลาดพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีของผู้ผลิต
สู่ผู้บริโภค ได้ดําเนินการการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
ADFEEP Model โดยผู้สอนได้ประเมินทักษะการปฏิบัติ
ในแต่ละขั้นตอน ผลการวิเคราะห์ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินทักษะการพัฒนาสารคดี
ชุมชน
รายการ
1. การเขียนบท
2. การบันทึกภาพ
3. การบันทึกเสียง
4. การลําดับภาพ
5. ผลงานสมบูรณ์
โดยรวม

x̅
3.87
3.87
3.33
3.87
3.87
3.76

S.D.
ระดับ
0.35
มาก
0.52
มาก
0.49 ปานกลาง
0.52
มาก
0.35
มาก
0.49
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เรียนมีทักษะการพัฒนา
สารคดีชุมชนอยู่ในระดับมาก (x̅=3.76, S.D. = 0.49)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทักษะที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คื อ การบั น ทึ ก เสี ย งอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (x̅=3.33,
S.D.= 0.49)
3) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
หลังจากได้ทดลองตามขั้นตอนแล้ว ผู้วิจัยได้
สอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผลการวิเคราะห์ปรากฏผลดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
รายการ

ด้านเนื้อหา
1. ความพอใจในเนื้อหาสาระที่เรียน
2. ความพอใจในเนื้อหาสาระที่ไม่ยาก
เกินไป
3. ความพอใจในการนําไปใช้ประโยชน์
ได้
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
4. สถานการณ์ปัญหากระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้
5. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิด
ทักษะการแก้ปัญหา
6. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิด
สร้างสรรค์ชิ้นงาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ด้านบริการวิชาการแก่
ชุมชน
8. ความพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน
ด้านการวัดผลประเมินผล
9. ความพอใจในการมีวิธีการทดสอบที่
เหมาะสม
10.ความพอใจในการได้รับความ
ชมเชยในการเรียน
เฉลี่ยรวม

145

S.D.

ระดับ

4.47 0.52
4.40 0.51

มาก
มาก

x̅

4.53 0.52 มากที่สุด
4.40 0.51

มาก

4.53 0.52 มากที่สุด
4.67 0.49 มากที่สุด
4.40 0.51

มาก

3.73 0.59

มาก

4.33 0.49

มาก

4.40 0.51

มาก

4.39 0.55

มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (x̅=4.39, S.D.= 0.55)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม
ให้เกิดสร้างสรรค์ชิ้นงานอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.67,
S.D.= 0.49) รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม
ให้ เ กิ ด ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หา และความพอใจในการ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ (x̅=4.53, S.D.= 0.52)
5. อภิปรายผลการวิจยั
5.1 ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่องค์ความรู้
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
1) ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียได้สารคดีชุมชน
จํานวน 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ความเป็นมาของ
โครงการ ความยาว 8.14 นาที ตอนที่ 2 การดําเนินการ
วิจัย ความยาว 2.05 นาที ตอนที่ 3 กลุ่มผู้ผลิต ความยาว
1.56 นาที และตอนที่ 4 กลไกการตลาด ซึ่งประกอบด้วย
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ผู้ขายและผู้ซื้อ ความยาว 2.53 นาที ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพสื่อมัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก (x̅=4.27,
S.D.=0.45) ทั้งนี้เนื่องมากจากกระบวนการพัฒนาสื่อที่ได้
ดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาสื่อ
ตั้งแต่การวิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบโดยการเขียนบท
ดําเนินเรื่อง การเก็บข้อมูลทั้งรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
เสียง นําข้อมูลที่ได้มาลําดับภาพพร้อมเสียงบรรยายและ
ดนตรีประกอบ โดยมีการประเมินจากอาจารย์ผู้สอนเป็น
ระยะเพื่อนําไปปรับปรุงผลงานให้มีความเหมาะสมขึ้นไป
และท้ายสุดให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิทางด้านการพัฒนา
สื่อมัลติมีเดียประเมิน ตลอดเจ้าของผลงานวิจัยเป็นผู้
ประเมินความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา จึงส่งผลให้ผล
การประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ จิ รายุ ฑ ประเสริ ฐศรี และ
คชากฤษ เหลี่ยมไธสง [3] ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
สื่ อมั ลติ มี เดี ยเผยแพร่ ศิ ลปวั ฒนธรรมท้ องถิ่ นสํ าหรั บ
เยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสําหรับเยาวชนจังหวัด
บุรีรัมย์ มีกระบวนการสร้าง 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. ขั้นวิเคราะห์ 2. ขั้นออกแบบ 3. ขั้นการพัฒนา
4. ขั้นทดลองใช้ 5. ขั้นปริมนผล สื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ธานิ น ทร์
หงษา [4] ที่ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
เรื่อง “ไดโนเสาร์ที่ภูกุ้มข้าว” จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า สื่อ
มัลติมีเดีย เรื่อง “ไดโนเสาร์ที่ภูกุ้มข้าว” จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่พัฒนาขึ้น ได้รับการประเมินในระดับดี (x̅=4.42)
2) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดีย
ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (x̅=4.37, S.D.= 0.58) ทั้งนี้
เนื่ องมากจากการพั ฒนาสื่ อมั ลติ มี เดี ยที่ นํ าข้ อมู ลจาก
ชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มเป้าหมายมานําเสนอในรูปแบบ
สารคดี ชุ มชน ซึ่ งประกอบด้ วยภาพเคลื่ อนไหว เสี ยง
บรรยาย และข้อความประกอบ ทําให้เกิดความน่าสนใจ
อีกทั้งการสรุปเนื้อหาผลการวิจัยให้สั้นกระชับ ได้ใจความ
ทําให้ชุมชนเข้าใจเนื้อหาของสารคดีชุมชนได้ง่ายจึงส่งผล
ต่อความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ผลการวิจัยดังกล่าว
ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรายุฑ ประเสริฐศรี และ
คชากฤษ เหลี่ยมไธสง [3] ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
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สื่ อมั ลติ มี เดี ยเผยแพร่ ศิ ลปวั ฒนธรรมท้ องถิ่ นสํ าหรั บ
เยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสําหรับเยาวชนจังหวัด
บุรีรัมย์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธานินทร์ หงษา สังคม ภูมพันธ์
และ วิรัตน์ พงษ์ศิริ [4] ที่ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย เรื่อง “ไดโนเสาร์ที่ภูกุ้มข้าว” จังหวัดกาฬสินธุ์
พบว่ า สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ ง “ไดโนเสาร์ ที่ ภู กุ้ ม ข้ า ว”
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่พัฒนาขึ้น ผู้เข้าชมมีความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (x̅=4.63)
5.2 ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ ADFEEP
Model
1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้
เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้จากการสร้างผลงานและลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ทําให้เข้าใจในเนื้อหาสาระที่ได้เรียน
และนํามาใช้ในการสร้างผลงาน จึงส่งผลต่อความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียน ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา
กลิ่นกลาง อาจินต์ ไพรีรณ และประสาท เนืองเฉลิม [5]
ที่ ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง การเปรี ย บเที ย บผล สั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนและการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติและการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่ มร่ วมมื อร่ วมกั บทั กษะปฏิ บั ติ มี ผลสั มฤทธิ์ ทางการ
เรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
2) ผู้เรียนมีทักษะการพัฒนาสารคดีชุมชนอยู่ใน
ระดับมาก (x̅=3.76, S.D.= 0.49) ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากการสร้างผลงานและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะจากการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
โดยมี อาจารย์ ผู้ สอนเป็ นผู้ ชี้ แนะทํ าให้ ผู้ เรี ยนเกิ ดการ
เรียนรู้ทักษะที่เหมาะสมต่อการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ทั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา กลิ่นกลาง อาจินต์
ไพรีรณ และประสาท เนืองเฉลิม [5] ที่ทําการวิจัยเรื่อง
การเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิ ด
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะ
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ปฏิบัติและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า นักเรียนที่
เรี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบกลุ่ มร่ ว มมื อ ร่ ว มกั บ
ทักษะปฏิบัติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่เรียน
โดยการเรี ย นรู้ แ บบปกติ อ ย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ.05
3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.39, S.D. = 0.55) ทั้งนี้เนื่องจาก
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทําจาก
จากภารกิจที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมาย ดังนั้น ผู้เรียน
จึงสามารถกําหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในการปฏิบัติ
สร้างผลงานผู้เรียนเกิดความพึงพอใจที่สามารถนําความรู้
ที่ ไ ด้ เ รี ย นจากห้ อ งเรี ย นมาสร้ า งสรรค์ ผ ลงานที่ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อชุมชน จึงส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เรียน
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