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การผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
Produce the Public Relation Video for
Abhaibhubejr Thai Traditional Medicine Meseum
บุรณี อดิศรพันธ์กุล1 ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ2 รุ่งทิวา เสาร์สิงห์3
ประยุทธิ์ นิภา4 และ สุวิตรี วงศ์โพธิ์5
บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1. ผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2. ศึกษาความพึงพอใจผู้ชมที่มีต่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ 1) วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และ 2) แบบประเมินความ
พึงพอใจสาหรับผู้ชมที่มีต่อวีดิทัศน์เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพึงพอใจภาพรวมของผู้รับชมสื่อวีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นในครั้งนี้ อยู่ในระดับมาก
(X̅=4.13 , S.D.=0.66 ) 2) ความพึงพอใจ ด้านการรับรู้เนื้อหา อยู่ในระดับมาก (X̅=4.21 , S.D.=0.61 ) และ
3) ความพึงพอใจ ด้านความพึงพอใจในการผลิต อยู่ในระดับมาก (̅X=4.05 , S.D.=0.72 )

คาสาคัญ: วีดิทัศน์, วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์, พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
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Abstract
The purpose of this research were: 1) to produce the public relation video for
Abhaibhubejr Thai Traditional Medicine Meseum 2) to study the audience’s satisfaction about
the public relation video for Abhaibhubejr Thai Traditional Medicine Meseum.
The 30 sampling were selected as convenience sampling. The tools for this research
comprise:: 1) the public relation video for Abhaibhubejr Thai Traditional Medicine Meseum
and 2) the audience’s satisfaction questionnaire. Statistical tools that were used to analyze all
research data include frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results of this research as follows: 1) The satisfaction with the public relation video
was at the high level ( ̅X=4.13 , S.D.=0.66 ), 2) The satisfaction with content recognition was at
the high level ( X̅=4.21 , S.D.=0.61 ) and 3) The satisfaction with production was at the high
level (̅X=4.05 , S.D.=0.72 )
Keywords: Video, Public Relation Video, Abhaibhubejr Thai Traditional Medicine Meseum
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1. บทนา

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร อยู่ ที่อาเภอ
เมือง จังหวัดปราจีนบุรี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2452 โดยท่าน
เจ้ า พระยาอภั ย ภู เ บศร (ชุ่ ม อภั ย วงศ์ ) ตามแบบ
สถาปั ต ยกรรมยุ ค บาโรก (Baroque) ของยุ โ รป พ.ศ.
2533 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนตึกเจ้าพระยา
อภั ยภู เบ ศร เป็ นโ บร าณ สถาน แ ละ ได้ รั บ รา งวั ล
สถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคาร จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2537 โรงพยาบาล
จึงจัดทาโครงการพิพิธภัณฑ์ การแพทย์แผนไทย เพื่อให้
เป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้า อ้ างอิงรวบรวมการอนุรักษ์
ตารายาไทย การแพทย์ไทย การแพทย์พื้นบ้านของจังหวัด
ปราจีนบุรี รวมทั้งมีการดาเนินการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากนายแพทย์
ไพโรจน์ นิ ง สานนท์ อดี ต รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
สาธารณสุ ข ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ ห มื่ น ช านาญแพทยา
(พลอย แพทยานนท์) เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.30 ถึง
16.00 น. ไม่ มี ค่ าใช้ จ่ ายในการเข้ าชม ภายในจัด แสดง
นิทรรศการถาวร และด้านหลังตึกมีสวนสมุนไพร [1]
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด การผลิ ต วี ดิ ทั ศ น์ เ พื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ นั้น พบว่าการนาเสนอข้อมูลด้วยวีดิทัศน์
นั้น สามารถสื่อสารนาเสนอได้ตรงประเด็นได้ง่าย หากมี
การวางแผนผลิตสื่อวีดิทัศน์ที่ดี มีความประณีต สื่อสารได้
ตรงประเด็น ย่อมจะนาสู่ความสาเร็จ สร้างความเข้าใจให้
เกิดขึ้นได้ง่ายกับผู้ชมได้ [2]
ดังนั้นจากการที่ได้ศึกษาข้อมูล พิพิธภัณฑ์การแพทย์
แผนไทยอภัยภูเบศร ที่มีคุณค่าด้านแพทย์แผนไทย และ
สมุ น ไพร สมควรผลิ ต สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ เ พื่ อ เผยแพร่ ส าหรั บ
ประชาชนคนไทยในแง่มุมการประชาสัมพันธ์ ผู้วิจัยจึงได้
ประสานงานขอสัม ภาษณ์ คุณ พิทั กษ์ ตี เหล็ก ต าแหน่ ง
วิทยากรและเจ้ าพนักงานเภสัชกรรม ชานาญงานเภสั ช
กรรม เพื่อศึกษาความต้องการการใช้สื่อ และได้ข้อมูลว่า
หน่วยงานมีความประสงค์ที่จะให้ผลิตสื่อวีดิทัศน์สาหรับ
งานประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์แพทย์ไทยอภัยภูเบศร เพื่อ
ใช้ เ ผยแพร่ ท างช่ อ งทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ทางเว็ บ ไซต์ ข อง
หน่ ว ยงานให้ บุ ค คลทั่ ว ไปได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
พิพิธภัณฑ์การแพทย์ไทยอภัยภูเบศร และสวนสมุนไพร
มากยิ่งขึ้น

2.1 เพื่อผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์
การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับชมวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัย
ภูเบศร

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ บุคคลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างมาจากบุคคลทั่วไป 30 คน
ด้ ว ยวิ ธี สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบตามสะดวก (Convenience
Sampling)
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เรื่อง พิพิธภัณฑ์
การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ตัวแปรตาม คือ ผลความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อ
วีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผน
ไทยอภัยภูเบศร
3.3 ขอบเขตเนื้อหา
น าเสนอเนื้ อ หา ดั ง นี้ 1.ประวั ติ ค วามเป็ น มาของ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารแพทย์ แ ผนไทยอภั ย ภู เ บศร 2.ข้ อ มู ล
ภายในพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และสวน
สมุนไพร

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)
1) กาหนดเรื่องเพื่อผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์
ศึกษาค้นคว้าข้อ มูลเพื่อหาแนวทางผลิตวี ดิทัศ น์
เพื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งประสบการณ์ประทับใจของ
ผู้วิจัยที่ได้เรียนรู้ข้อมูลที่มีคุณค่าจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
การแพทย์แ ผนไทยอภั ยภูเ บศร จึ งก าหนดประเด็น การ
นาเสนอเป็นสถานที่แห่งนี้ในเบื้องต้น
2) ศึกษาความเป็นไปได้และความต้องการใช้สื่อ
ผู้วิจัยได้ประสานงานสัมภาษณ์ คุณพิทักษ์ ตีเหล็ก
ตาแหน่งวิทยากรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ได้ข้อมูลว่า
หน่วยงานประสงค์ ให้ผลิตวีดิทัศน์สาหรับประชาสัมพันธ์
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ พทย์ ไ ทยอภั ย ภู เ บศร เพื่ อ ใช้ เ ผยแพร่ ท าง
ช่องทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ ของหน่ วยงานเพื่อให้
บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้น
3) ลงพื้นที่เพื่อสารวจและรวบรวมข้อมูลวางแผนงาน
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การสารวจพื้นที่ ได้ประสานงานขอหนังสือราชการ
ผ่ า นทางคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และแจ้ ง
ประสานงานกับหน่วยงานพิพิธภัณฑ์ และสัมภาษณ์ข้อมูล
คุณ พิทั กษ์ ตี เหล็ก เพื่อ นามาจัด ทาบทดาเนิ นเรื่อ งและ
ขอบเขตเนื้ อ หา สรุ ป ประเด็ น ที่ ไ ด้ คื อ 1.ประวั ติ ค วาม
เป็นมาของพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 2.
ข้อ มูล ภายในพิ พิธ ภั ณฑ์ การแพทย์แ ผนไทยอภั ยภู เบศร
และสวนสมุนไพร
4) เขียนบทดาเนินเรื่องและวางแผนการถ่ายทา
จากการลงพื้นที่ได้รวบรวมข้อมูล นามาจัดทาบท
ดาเนินเรื่อง นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และวางแผนการ
ทางานเพื่อถ่ายทา กาหนดทีมงาน จัดเตรียมอุปกรณ์การ
ถ่ายทาให้เหมาะสมกับสถานที่และการเดินทางไปถ่ายทา
ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารแพทย์ แ ผนไทยอภั ย ภู เ บศร จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี

ภาพที่ 2 ภายในพิพิธภัณฑ์ บริเวณห้องตารายาไทย

นตอนหลังการผลิต (Post-Production)
1) น าไฟล์ ภ าพและเสี ย งมาจั ด เรี ย งตามล าดั บ เรื่ อ ง
สถานที่ และวันเวลาการนาเสนอ ด้วยโปรแกรมตัดต่อ
2) นาเสนอวีดิทัศน์เพื่อรับการประเมินจากอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อขอคาแนะนาและปรับปรุงแก้ไข
3) น าเสนอวี ดิทั ศน์ เ พื่อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ งการ
นาเสนอเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ คือ คุณพิทักษ์ ตีเหล็ก
ตาแหน่งวิทยากรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
4) จัดทาหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ 3 คน คุณสมบัติคือ
มีประสบการณ์ทางานด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์
5) นาเสนอวีดิทัศน์เพื่อรับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้นและผ่านการตรวจประเมิน
แล้ว
6) น าผลประเมิ น จากแบบประเมิ น ที่ ไ ด้ รั บ จาก
ผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นจึง สรุปผล
และอภิปรายผล

ขั้นตอนการผลิต (Production)
1) ประสานงานขอหนั ง สื อ ราชการผ่ า นทางคณะ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ ขอเข้ า พื้ น ที่ ถ่ า ยท า
วี ดิ ทั ศ น์ ใ นพื้ น ที่ บ ริ เ วณภายในและภายนอกพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และสวนสมุนไพร
2) ตรวจสอบไฟล์ภาพและเสียง จากการถ่ายทา เพื่อ
หากมีปัญหาจะได้ดาเนินการแก้ไข และถ่ายทาใหม่
3) น าไฟล์ วี ดิ โ อลงคอมพิ ว เตอร์ และจั ด เรี ย งไฟล์
ตามลาดับวันเวลาเพื่อพร้อมต่อขั้นตอนการตัดต่อในลาดับ
ต่อไป

5. เครื่องมือในการวิจัย
1) วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์
แผนไทยอภัยภูเบศร
2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัย
ภูเบศร
แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ คือ เพศ และตอนที่ 2 แบบประเมิน
วีดิทัศน์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating

ภาพที่ 1 พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
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Scales) แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการรับรูเ้ นื้อหา และ
ด้านความพึงพอใจในการผลิต

ตารางที่ 1 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านเนื้อหารายการ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
̅
𝐗
ที่
รายการประเมิน
S.D. ระดับ
1 วีดิทัศน์นี้ นาไปใช้ใน
ประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์การแพทย์ 4.33 1.15 มาก
ไทยอภัยภูเบศรได้
2 เนื้อหาที่นาเสนอมี
4.33 0.57 มาก
คุณค่า ให้ประโยชน์
ต่อสังคม
3 ความยาวของวีดิทัศน์ 4.00 1.00 มาก
มีความเหมาะสม
(4.57 นาที)
4 บรรยายนาเสนอ
4.33 0.57 มาก
เนื้อหาเหมาะสม
รวม
4.24 0.82 มาก
จากตารางที่ 1 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านเนื้อหารายการ
โดยผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก
พิจารณารายข้ อพบว่า ค่าเฉลี่ ยสูงสุด มี 3 ข้อ คือ ข้อ 1
วีดิทัศน์นี้ นาไปใช้ในประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การแพทย์
ไทยอภัยภูเบศรได้ ข้อ 2 เนื้อหาที่นาเสนอมีคุณค่าและให้
ประโยชน์ ต่อ สั งคม และข้ อ 4 บรรยายน าเสนอเนื้ อ หา
เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดั บมาก และค่า เฉลี่ ย
ต่าสุด คือ ข้อ 3 ความยาวของวีดิ ทัศน์ มีความเหมาะสม
(4.57 นาที) ค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก

6. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
หลังจากนาวีดิทัศน์ประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงนาวีดิทัศน์ไปรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้
1) นาเสนอวีดิทัศน์ให้กลุ่มตัวอย่างประเมิน โดยใช้
แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจประเมิน
2) น าผลประเมิน จากแบบประเมิน ที่ได้ รับจากกลุ่ ม
ตัวอย่าง มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่ าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ใช้เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ [3]
4.51 -5.00 หมายถึง มากที่สดุ
3.51 -4.50 หมายถึง มาก
2.51 -3.50 หมายถึง ปานกลาง
1.51 -2.50 หมายถึง น้อย
1.00 -1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
3) สรุปผลจากการประเมินและอภิปรายผล

7. ผลการวิจัย
ผลการวิจัย รายงานจากผลประเมิน 2 ส่วน โดยก่อน
นาเสนอวีดิทัศน์ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินนั้น ได้นาวีดิทัศน์
ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญก่อน รายงานผลดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัย
ภูเบศร นาเสนอดังนี้

ตารางที่ 2 ผลประเมิน วีดิทัศน์ด้านเทคนิคการผลิต โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
̅
ที่ รายการประเมิน
𝐗
S.D. ระดับ
1 ภาพที่นาเสนอมี
3.66 0.57 มาก
ความสร้างสรรค์ใน
การใช้มุมกล้อง
2 ลาดับตัดต่อวีดิทัศน์ 3.66 0.57 มาก
เหมาะสม เข้าใจ
ง่าย
3 เสียงบรรยายตรง
4.00 1.00 มาก
ตามภาพที่นาเสนอ
4 เสียงดนตรีมีความ 4.00 1.00 มาก
เหมาะสม
รวม
3.83 0.78 มาก
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จากตารางที่ 2 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านเทคนิคการผลิต
โดยผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.83 อยู่ในระดับมาก
พิจ ารณารายข้ อ พบว่ า ค่ า เฉลี่ย สู งสุ ด มี 2 ข้ อ คื อ ข้ อ 3
เสียงบรรยายตรงตามภาพที่นาเสนอ ข้อ 4 เสียงดนตรีมี
ความเหมาะสม ค่ า เฉลี่ ย 4.00 อยู่ ใ นระดั บ มาก และ
ค่าเฉลี่ยต่าสุดมี 2 ข้อ คือ ข้อ 1 ภาพที่นาเสนอมี ความ
สร้างสรรค์ในการใช้มุมกล้อง ข้อ 2 ลาดับตัดต่อวีดิทัศน์
เหมาะสม เข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย 3.66 อยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 5 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านการรับรูเ้ นื้อหา โดย
กลุ่มตัวอย่าง
ที่

1 การดาเนินเรื่อง
เข้าใจง่าย
2 การนาเสนอมีความ
น่าสนใจ
3 ความยาววีดิทัศน์มี
ความเหมาะสม
(4.57 นาที)
4 หลังชมวีดิทัศน์แล้ว
ทาให้ได้รับความรู้
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
การแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร
รวม

ตารางที่ 3 ผลประเมินวีดิทัศน์ภาพรวม โดยผู้เชี่ยวชาญ
̅
𝐗
ที่ รายการประเมิน
S.D. ระดับ
1 ด้านเนื้อหา
4.24 0.82 มาก
รายการ
2 ด้านเทคนิคการ
3.83 0.78 มาก
ผลิต
รวม
4.03 0.80 มาก

ส่วนที่ 2 ผลประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร มีดังนี้

13

43.3

หญิง

17

56.7

รวม

30

100.00

S.D.

ระดับ

4.50

0.57

มาก

4.10

0.48

มาก

4.20

0.71

มาก

4.06

0.69

มาก

4.21

0.61

มาก

ตารางที่ 6 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านความพึงพอใจในการ
ผลิต โดยกลุ่มตัวอย่าง
̅
𝐗
ที่ รายการประเมิน
S.D. ระดับ
1 ภาพที่นาเสนอมี
4.10 0.80 มาก
ความสร้างสรรค์ใน
การใช้มุมกล้อง
2 ภาพที่นาเสนอทาให้ 4.03 0.66 มาก
เข้าใจเนื้อหา
3 เสียงบรรยายมี
4.16 0.69 มาก
ความชัดเจน
4 ความพึงพอใจที่มี
3.93 0.69 มาก
ต่อเสียงดนตรีในสื่อ
ที่รับชม
รวม
4.05 0.72 มาก

ร้อยละ

ชาย

̅
𝐗

จากตารางที่ 5 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านการรับรู้เนื้อหา
โดยกลุ่มตัวอย่าง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก
พิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1 การดาเนิน
เรื่ อ งเข้ า ใจง่ า ย ค่ า เฉลี่ ย 4.50 อยู่ ใ นระดั บ มาก และ
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 4 หลังชมวีดิทัศน์แล้วทาให้ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับมาก

จากตารางที่ 3 สรุปผลประเมินวีดิทัศน์ภาพรวม โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ย 4.03 อยู่ในระดับมาก พิจารณาราย
ด้านเรียงลาดับ ดังนี้ ด้านเนื้อหารายการ ค่าเฉลี่ย 4.24
อยู่ในระดับมาก และด้านเทคนิคการผลิต ค่าเฉลี่ย 3.83
อยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
จานวน

รายการประเมิน

จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7
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จากตารางที่ 6 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านความพึงพอใจ
ในการผลิ ต โดยกลุ่มตัวอย่ าง ภาพรวมมีค่า เฉลี่ย 4.05
อยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ข้อ 3 เสียงบรรยายมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ใน
ระดับมาก และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 4 ความพึงพอใจที่มี
ต่อเสียงดนตรีในสื่อที่รับชม ค่าเฉลี่ย 3.93 อยู่ในระดับมาก

9. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ต้องเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงภายในอาคาร ให้
เหมาะสม กรณี นี้ เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใช้ แ สงธรรมชาติ ผ่ า น
หน้าต่าง ในบางช่วงเวลาสภาพแสงจะเปลี่ยนไป ส่งผลให้
บางมุมมี แสงไม่ พอ เกิด เป็ นมุม มืด ซึ่งอาจแตกต่างจาก
ช่วงเวลาที่ลงสารวจพื้นที่ได้ รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์กัน
การสะท้อนของกระจกด้วย เพราะเป็นอาคารที่มีกระจก
หลายด้าน จะส่งผลต่อการถ่ายทา
2) การเลือกใช้เลนส์ในพื้นที่แคบ จาเป็นต้องเตรียม
เลนส์ช่วงโฟกัสกว้าง และใช้ในช่วงเลนส์ 24 – 70 มม. ข้อ
ระวังในการใช้เลนส์ช่วงโฟกัสกว้างมากเกินไป จะทาให้เกิด
ภาพที่ไม่สมส่วน เกิดความบิดเบี้ยว เช่น ตึกที่ตั้งตรง แต่ดู
โค้งเบี้ยวไม่เหมือนจริง
3) การวิจัยครั้งต่อไป อาจนาเสนอประเด็นในมุมมอง
อื่น ให้ความรู้คุณค่าภูมิปญ
ั ญาไทย สมุนไพรไทย เพื่อให้
คนไทยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของพิพิธภัณฑ์มากขึ้น

ตารางที่ 7 ผลประเมินวีดิทัศน์ภาพรวม โดยกลุ่มตัวอย่าง
̅
𝐗
ที่ รายการประเมิน
S.D. ระดับ
1 ด้ า น ก า ร รั บ รู้ 4.21 0.61 มาก
เนื้อหา
2 ด้านความพึงพอใจ 4.05 0.71 มาก
ในการผลิต
รวม
4.13 0.66 มาก
จากตารางที่ 7 สรุปผลประเมินวีดิทัศน์ภาพรวม โดย
กลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับมาก สาหรับราย
ด้านเรียงลาดับดังนี้ ด้านการรับรู้เนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่
ในระดับมาก และด้านความพึงพอใจในการผลิต ค่าเฉลี่ย
4.05 อยู่ในระดับมาก
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[4] ถาวร สายสืบ. (2546). เอกสารคาสอน เรื่องการ
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8. อภิปรายผล
1) จากผลประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง ประเมินด้านการ
รั บ รู้ เ นื้ อ หา ภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย 4.21 อยู่ ใ นระดั บ มาก
คาถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 1 การดาเนินเรื่องเข้าใจ
ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับมาก ได้ผลประเมิน
ค่ อ นข้ า งสู ง สอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาทฤษฎี ก ารเขี ย นบท
วี ดิ ทั ศ น์ ที่ ต้ อ งใช้ ภ าษาเหมาะสมกั บ ผู้ ช ม มี ก ารสรุ ป
ประเด็นชัดเจน [4] ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ความสาคัญกับการลาดับ
เรื่องตามบทดาเนินเรื่องที่เรียบง่าย สื่อสารตรงไปตรงมา
2) จากผลประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง ประเมินด้านความ
พึงพอใจในการผลิต ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.05 อยู่ในระดับ
มาก คาถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3 เสียงบรรยายมี
ความชั ด เจน ค่ า เฉลี่ ย 4.16 อยู่ ใ นระดั บ มาก ได้ ผ ล
ประเมินค่อนข้างสูงสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎีการผลิตสื่อ
วี ดิ ทั ศ น์ เ พื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ต้ อ งน าเสนอเนื้ อ หา
กระชับ ใช้เสียงประกอบที่สร้างบรรยากาศ อารมณ์ร่วม
[4] ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ความสาคัญกับการคัดเลือกผู้บรรยายที่
มีเสียงเหมาะสมกับการบรรยายวีดทิ ัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์
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