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การผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เรื่อง เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
Production of Video for Public Relation of Community Based Tourism Attractions
in Koh Phitak, Chumphon Province
รุ่งทิวา เสาร์สิงห์1 วรพรรณ อิบรอฮีม2 และ มุฑิตา พันธ์โณภาศ3
บทคัดย่อ
การวิจัย มี วัตถุป ระสงค์ 1. ผลิ ต วีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เรื่อง เกาะพิทักษ์
จังหวัดชุมพร 2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับชมทีม่ ีต่อวีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
ใช้การสุ่ มตัว อย่ างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) วีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เรื่อง เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจ
สาหรับผู้ชมที่มีต่อวีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นในครั้งนี้ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพึงพอใจภาพรวมของผู้รับชมสื่อวีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นในครั้งนี้ อยู่ในระดับมาก
( ̅X=4.42 , S.D.=0.62 ) 2) ความพึ ง พอใจวี ดิ ทั ศ น์ ด้ า นความพึ ง พอใจในการผลิ ต อยู่ ใ นระดั บ มาก
(X̅=4.45 , S.D.=0.57 ) 3) ความพึงพอใจวีดิทัศน์ ด้านการรับรู้เนื้อหา อยู่ในระดับมาก (X̅=4.39 , S.D.=0.57 )

คาสาคัญ: วีดิทัศน์, วีดิทัศน์ท่องเที่ยวโดยชุมชน, เกาะพิทักษ์

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์,
2 นักศึกษา,

ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

33

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2562

3 นักศึกษา,

ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Abstract
The objectives of this research were: 1) to produce video for public relation of
community based tourism attractions in Koh Phitak, Chumphon Province 2) to study the
audience’s satisfaction about the video developed.
In this study, 30 sampling were selected as convenience sampling , The research
instruments were : 1) the video for public relation of community based tourism in Koh Phitak,
Chumphon Province and 2) the audience’s satisfaction questionnaire with the video created.
Statistical tools that were used to analyze all research data include frequency, percentage,
mean and standard deviation.
Findings were as follows: 1) The satisfaction with the video was at the high level
( ̅X=4.39 , S.D.=0.57 ) 2) The satisfaction with production was at the high level
( X̅=4.45 , S.D.=0.57 ) and 3) The satisfaction with content recognition was at the high level
(̅X=4.39 , S.D.=0.57 )
Keywords: Video, Video for community based tourism , Koh Phitak
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2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับชมวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เรื่อง เกาะพิทักษ์
จังหวัดชุมพร

1. บทนา
จากนโยบายประชารั ฐ ของรั ฐ บาล พล.อ.ประยุ ท ธ์
จันทร์โอชา มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จึงกาหนดให้
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะสามารถ
สร้ า งรายได้ ที่ ยั่ ง ยื น ในชุ ม ชน ส่ ง ผลให้ ส่ ว นราชการ มี
โครงการสนับสนุนพื้นที่ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หนึ่ง
ในนั้ น เป็ น การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน ที่ ห มายถึ ง การ
ดาเนินการจัดการการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชน ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ เรียนรู้พัฒนาตนเองเพื่อร่วมกัน
จัดการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อความยั่งยืน ได้รั บประโยชน์
ร่วมกัน [1]
หมู่ บ้ า นเกาะพิ ทั ก ษ์ อ าเภอหลั งสวน จั งหวั ด ชุ ม พร
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีบรรยากาศที่สงบเงียบและความ
เป็นธรรมชาติของเกาะ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต
ชาวบ้าน และมีกิจกรรมที่จัดโดยชุมชน เช่น วิถีชีวิตชุมชน
ประมง ปั่นจักรยานชมรอบเกาะ การล่องเรือตกปลา ได
หมึก ชมปะการังน้าตื้น และชุมชนมีบ้านพักโฮมสเตย์ที่มี
ลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ตั้งอยู่ริมทะเลเหมาะแก่การ
พักผ่อน พร้อมด้วยอาหารทะเลจากการทาประมงพื้นบ้าน
และมีอาหารทะเลแปรรูป ได้แก่ ปลาเค็มฝังทราย กะปิ
หมึกแห้ง ปลาแห้ง เป็นต้น โดยเฉพาะ ปลาเค็มฝังทราย
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของเกาะพิทักษ์ ผลิตจากวัตถุดิบ
ที่สดใหม่ หาได้โดยชาวบ้านและแปรรูปด้วยกรรมวิธีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น [2]
ทั้ ง นี้ จ ากการที่ ไ ด้ สั ม ภาษณ์ คุ ณ อ าพน ธานี ค รุ ฑ
ผู้ใ หญ่ บ้ า นเกาะพิ ทั ก ษ์ ได้ ข้อ มู ล ว่ า ชุ ม ชนเกาะพิ ทั ก ษ์ มี
ความพร้ อ มและมี ค วามร่ ว มมื อ กั น ในการจั ด การการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพราะการท่องเที่ยวช่วยให้ชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น แต่ยังขาดสื่อสาหรับประชาสัมพันธ์ทาความ
เข้าใจลักษณะของการท่องเที่ยวโดยชุมชนแก่นักท่องเที่ยว
ที่จะเข้าพื้นที่เกาะพิทักษ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดการผลิต
สื่อวีดิทัศน์สาหรับนาเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน
นาเสนอบรรยากาศการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เกาะพิทักษ์
โดยนาเสนอวีดิทัศน์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาหรับใช้ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะพิทักษ์ ให้ผู้สนใจได้รับทราบ
ข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เกาะพิทักษ์

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 วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
โดยชุมชน เรื่อง เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
ตัวแปรตาม คือ ผลความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อ
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วโดยชุมชน เรื่อง เกาะ
พิทักษ์ จังหวัดชุมพร
3.3 ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาในวีดิทัศน์ นาเสนอข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลที่
พักในชุมชน และภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวในความ
ร่วมมือของชุมชนเกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
ดาเนินงานตามกระบวนการผลิตสือ่ วีดิทัศน์ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนก่อนการผลิต
1) กาหนดเรื่องเพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์
จากที่สนใจผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ห่ า งไกล ผู้ วิ จั ยจึ ง ศึก ษาค้น คว้ าข้ อ มู ล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคใต้ พบว่าพื้นที่เกาะพิทักษ์
อ.หลั ง สวน จ.ชุ ม พร มี ค วามน่ า สนใจที่ ชุ ม ชนช่ ว ยกั น
จัดการท่องเที่ยวโดยนาเสนอเอกลักษณ์ของชุมชนได้เป็น
อย่ า งดี จึ ง ได้ ป ระสานงานพบคุ ณ อ าพล ธานี ค รุ ฑ
ผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทักษ์ เพื่อศึกษาแนวทางความเป็นไปได้
และความต้องการในการใช้ประโยชน์ของสื่อวีดิทัศน์
2) สารวจพื้นที่เพื่อนามาใช้จัดทาบทดาเนินเรื่อง
ประสานงานผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทักษ์ เพื่อเดินทาง
ส ารวจพื้ น ที่ และสั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาจั ด ท าบท
ด าเนิ น เรื่ อ งและขอบเขตเนื้ อ หา สรุ ป ประเด็ น ที่ ไ ด้ คื อ
นาเสนอภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่แสดงเอกลักษณ์
ของชุมชน วิถีชีวิตชุมชน เกาะพิทักษ์

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เรื่อง เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
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1) น าไฟล์ ภ าพและเสี ย งมาจั ด เรี ย งตามล าดั บ เรื่ อ ง
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการตัดต่อ
2) นาเสนอวีดิทัศน์เพื่อรับการประเมินจากอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อขอคาแนะนาและปรับปรุงแก้ไข
3) นาเสนอวีดิทัศน์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการ
นาเสนอเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในที่นี้คือ ผู้ใหญ่บ้านเกาะ
พิทักษ์
4) จัดทาหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ 3 คน คุณสมบัติคือ
มีประสบการณ์ทางานด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์
5) นาเสนอวีดิทัศน์เพื่อรับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วจิ ัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจ
ประเมินแล้ว
6) น าผลประเมิ น จากแบบประเมิ น ที่ ไ ด้ รั บ จาก
ผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นจึง สรุปผล
และอภิปรายผล

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ชมุ ชนเกาะพิทักษ์
3) เขียนบทดาเนินเรื่องและวางแผนการถ่ายทา
จา กการ ลงพื้ น ที่ ได้ รวบร วมข้ อ มู ลวิ ถี ชี วิ ต
เอกลักษณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เกาะพิทักษ์ ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทักษ์ ได้นามาจัดทา
บทดาเนินเรื่อง นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และวางแผน
การทางานเพื่อถ่ายทา กาหนดทีมงาน จัดเตรียมอุปกรณ์
การถ่ายทาให้เหมาะสมกับสถานที่และการเดินทางไปถ่าย
ทา ทีเ่ กาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร

5. เครื่องมือในการวิจัย
1) วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เรื่อง เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับชมที่มีต่อ
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วโดยชุมชน เรื่อง เกาะ
พิทักษ์ จังหวัดชุมพร
แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ คือ เพศ และตอนที่ 2 แบบประเมิน
วีดิทัศน์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scales) แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการรับรูเ้ นื้อหา และ
ด้านความพึงพอใจในการผลิต

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการผลิต
1) ประสานงานผู้ใหญ่บ้า นเกาะพิทั กษ์ เพื่อลงพื้น ที่
ถ่ายทาวีดิทัศน์ และถ่ายทาตามแผนงานที่กาหนดไว้
2) ตรวจสอบภาพและเสียง จากการถ่ายทา เพื่อหากมี
ปัญหาจะได้ดาเนินการแก้ไข
3) นาไฟล์วีดิโอจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SD Card)
ย้ายลงคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมพร้อมในการตัดต่อ ลาดับ
ภาพและเสียงต่อไป

6. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
หลังจากนาวีดิทัศน์ประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงนาวีดิทัศน์ไปใช้ในการดาเนินงานใน
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) นาเสนอวีดิทัศน์ให้กลุ่มตัวอย่างประเมิน โดยใช้
แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจประเมิน
แล้ว
2) น าผลประเมิน จากแบบประเมิน ที่ได้ รับจากกลุ่ ม
ตัวอย่าง มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่ าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ใช้เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ [3]

ภาพที่ 2 ระหว่างถ่ายทาการพายเรือคายัค
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนหลังการผลิต
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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

และข้อ 4 หลังรับชมวีดิทัศน์แล้ว ผู้ชมรับรู้แหล่งท่องเที่ยว
ในเกาะพิทักษ์ ค่าเฉลี่ย 3.67 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 2 ผลประเมิน วีดิทัศน์ด้านเทคนิคการผลิต โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
̅
𝐗
ที่ รายการประเมิน
S.D. ระดับ
1 มุ ม กล้ องมี ค วา ม
5.00 0.00 มากที่สุด
สวยงามน่าสนใจ
2 การลาดับภาพ
4.33 0.58 มาก
เหมาะสมกับเนื้อหา
3 ภาพสื่อความหมาย
4.67 0.58 มากที่สุด
เข้าใจง่าย
4 การใช้เสียงบรรยาย
และเสี ย งประกอบ
4.33 0.58 มาก
น าเสนอร่ ว มกั น ได้
เหมาะสม
รวม
4.58 0.43 มากที่สุด

3) สรุปผลจากการประเมินและอภิปรายผล

7. ผลการวิจัย
ผลการวิจัย รายงานจากผลประเมิน 2 ส่วน โดยก่อน
นาเสนอวีดิทัศน์ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินนั้น ได้นาวีดิทัศน์
ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญก่อน รายงานผลดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เรื่อง เกาะพิทักษ์
จังหวัดชุมพร นาเสนอในตารางที่ 1-3 ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านการรับรูเ้ นื้อหา โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
̅
𝐗
ที่
รายการประเมิน
S.D. ระดับ
1 การนาเสนอเนื้อหา
สอดคล้องกับประเภท
3.67 0.58 มาก
วีดิทัศน์การท่องเที่ยว
โดยชุมชน
2 การนาเสนอเนื้อหา
ของสื่อวีดิทัศน์มี
4.00 1.00 มาก
คุณค่า สามารถใช้
ประโยชน์เผยแพร่ได้
3 การดาเนินเรื่องสื่อสาร
มาก
4.67 0.58
เข้าใจง่าย
ที่สุด
4 หลังรับชมวีดิทัศน์แล้ว
ผู้ชมรับรู้แหล่ง
3.67 0.58 มาก
ท่องเที่ยวในเกาะ
พิทักษ์
รวม
4.00 0.68 มาก

จากตารางที่ 2 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านเทคนิคการผลิต
โดยผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด พิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1 มุม
กล้องมีความสวยงามน่าสนใจ ค่าเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับ
มากที่สุด และค่าเฉลี่ยต่าสุดมี 2 ข้อ คือ ข้อ 2 การลาดับ
ภาพเหมาะสมกับเนื้อหา และข้อ 4 การใช้เสียงบรรยาย
และเสียงประกอบนาเสนอร่วมกันได้ เหมาะสม ค่าเฉลี่ย
4.33 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 3 ผลประเมินวีดิทัศน์ภาพรวม โดยผู้เชี่ยวชาญ
̅
𝐗
ที่ รายการประเมิน
S.D. ระดับ
1 ด้านการรับรู้
4.00 0.68 มาก
เนื้อหา
2 ด้านเทคนิคการ
มาก
4.58 0.43
ผลิต
ที่สุด
เฉลี่ยรวม
4.29 0.56 มาก

จากตารางที่ 1 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านการรับรู้เนื้อหา
โดยผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก
พิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3 การดาเนิน
เรื่องสื่อสารเข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด
และค่าเฉลี่ยต่าสุดมี 2 ข้อ คือ ข้อ 1 การนาเสนอเนื้อหา
สอดคล้ อ งกั บ ประเภทวี ดิ ทั ศ น์ ก ารท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน

จากตารางที่ 3 สรุปผลประเมินวีดิทัศน์ภาพรวม โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับ มาก สาหรับราย
ด้านเรียงลาดับ ดังนี้ ด้านการเทคนิ คการผลิต ค่าเฉลี่ย
4.58 อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และด้ า นการรั บ รู้ เ นื้ อ หา
ค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก
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ส่วนที่ 2 ผลประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เรื่อง เกาะพิทักษ์
จังหวัดชุมพร นาเสนอในตารางที่ 4-7 ดังนี้
ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
จานวน

ตารางที่ 6 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านความพึงพอใจในการ
ผลิต โดยกลุ่มตัวอย่าง
̅
𝐗
ที่ รายการประเมิน
S.D. ระดับ
1 ภาพสื่อความหมาย
4.40 0.56 มาก
ได้ชัดเจน
2 ภาพที่นาเสนอมี
มาก
ความเหมาะสม
4.63 0.49
ที่สุด
สวยงาม น่าสนใจ
3 การใช้เสียงบรรยาย
และเสียงประกอบ
4.33 0.61 มาก
นาเสนอร่วมกันได้
เหมาะสม
4 เสียงประกอบให้
ความเหมาะสมเข้า 4.43 0.63 มาก
กับบรรยากาศ
รวม
4.45 0.57 มาก

ร้อยละ

ชาย

12

40.00

หญิง

18

60.00

รวม

30

100.00

จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00
ตารางที่ 5 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านการรับรูเ้ นื้อหา โดย
กลุ่มตัวอย่าง
ที่

รายการประเมิน

1 การดาเนินเรื่อง
สื่อสารเข้าใจง่าย
2 เนื้อหาน่าสนใจชวน
ติดตาม
3 เนื้อหามีคณ
ุ ค่า
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้
4 ความยาววีดิทัศน์มี
ความเหมาะสม
(3.25นาที)
รวม

̅
𝐗

S.D.

ระดับ

4.33

0.66

มาก

4.47

0.51

มาก

4.40

0.50

มาก

4.37

0.61

มาก

4.39

0.57

มาก

จากตารางที่ 6 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านความพึงพอใจ
ในการผลิต โดยกลุ่มตัว อย่าง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.45
อยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ข้อ 2 ภาพที่นาเสนอมีความเหมาะสม สวยงาม น่าสนใจ
ค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
ข้ อ 3 การใช้ เ สี ย งบรรยาย และเสี ย งประกอบน าเสนอ
ร่วมกันได้เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 7 ผลประเมินวีดิทัศน์ภาพรวม โดยกลุ่มตัวอย่าง
̅
𝐗
ที่ รายการประเมิน
S.D. ระดับ
1 ด้านการรับรู้
4.39 0.57 มาก
เนื้อหา
2 ด้านความพึง
4.45 0.57 มาก
พอใจในการผลิต
เฉลี่ยรวม
4.42 0.62 มาก
จากตารางที่ 7 สรุปผลประเมินวีดิทัศน์ภาพรวม โดย
กลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก สาหรับราย
ด้ า นเรี ย งล าดั บ ดั ง นี้ ด้ า นความพึ ง พอใจในการผลิ ต

จากตารางที่ 5 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านการรับรู้เนื้อหา
โดยกลุ่มตัวอย่าง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก
พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ ข้ อ 2 เนื้ อ หา
น่าสนใจชวนติดตาม ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก และ
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 1 การดาเนินเรื่องสื่อสารเข้าใจง่าย
ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก
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ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก และด้านการรับรู้เนื้อหา
ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก

ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการจัดการฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ในการประชุมวิชาการ
สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10. สถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
[2] บริษัท โพธิศิรินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จากัด. (2561).
รายงานผลการศึ ก ษาจั ด ท ารู ป แบบและแนว
ทางการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาหมู่ บ้ า นท ามาค้ า ขาย.
กรุงเทพฯ: กรมการค้าภายใน.
[3] บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์
ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
[4] วชิระ อินทร์อุดม. (2539). การผลิตวีดิทัศน์เพื่อ
การศึกษา. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
[5] สมาน งามสนิท. (2554). องค์ความรู้ทางนิเทศ
ศาสตร์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.

8. อภิปรายผล
1) จากผลประเมิน วีดิทัศ น์ ด้านการรับรู้เนื้ อหา โดย
กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.39
อยู่ ใ นระดั บ มาก ข้ อ ค าถามที่ ไ ด้ รั บ ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
เนื้อหาน่าสนใจชวนติดตาม มีค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎีการผลิตวีดิทัศน์ ที่ต้องให้
ความสาคัญกับการเขียนบท [4] ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ความสาคัญ
กับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาบทดาเนินเรื่องจากการ
ศึกษาค้นคว้าเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ใหญ่บ้านจึง
ได้ข้ อมูล นาเสนออย่า งสร้ างสรรค์ ในแง่มุม ที่แสดงถึ งวิ ถี
ชุมชนโดยแท้จริง
2) จากผลประเมิน วีดิทัศน์ด้านความพึงพอใจในการ
ผลิ ต โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง มี ค วามคิ ด เห็ น ในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก ข้อคาถามที่ได้รับค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด คื อ ภาพที่ น าเสนอมี ค วามเหมาะสม สวยงาม
น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้อง
กับเนื้อ หาทฤษฎีการผลิต วีดิทัศน์ เรื่อ ง การเคลื่ อนไหว
กล้อง (Camera Movement) [5] กล่าวว่าการเคลื่อนไหว
กล้องระหว่างถ่ายทาวีดิทัศน์ จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ
และแสดงเรื่องราวความหมายได้ดี ซึ่งผู้วิจัยให้ความสาคัญ
กั บ การเคลื่ อ นไหวกล้ อ ง และมุ ม กล้ อ ง เพื่ อ สื่ อ สาร
ความหมายทางภาพเพื่อนาเสนอเรื่องราว

9. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) การนาเสนอภาพในวีดิทัศน์นี้ เน้นเฉพาะมิติของ
การนาเสนอภาพในส่วนของนักท่องเที่ยว การดาเนินงาน
ครั้งต่อไป ควรจัดทาบทดาเนินเรื่องที่ นาเสนอมิติเชิงลึก
ของการใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยวในวิถีชีวิตชาวบ้านเกาะ
พิทักษ์เพิ่มขึ้น
2) การนาเสนอภาพบรรยากาศในวีดิทัศน์นี้ ส่วนใหญ่
นาเสนอให้เห็นความงามของบรรยากาศในช่วงเวลาเดียว
การดาเนินงานครั้งต่อไป จึงควรต้องนาเสนอความงามของ
บรรยากาศในชุมชนที่หลากหลาย เช่น วิถีชีวิตชุมชนใน
ท้ อ งทะเลช่ ว งเช้ า ช่ ว งเย็ น เพื่ อ สร้ า งเสน่ ห์ ดึ ง ดู ใ จ
นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
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