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Abstract
The main objective of this study was to develop media for the transfer of knowledge 

about rice farming in the community case study in Khuan Ru Sub-district, Rattaphum 
District, Songkhla Province. The sample group consisted of the chairman and committee 
of the community rice mill group, local wisdom men and the community rice mill group 
committee by purposive selection. The sample group used in the media experiment 
consisted of 120 people living in Khuan Ru Sub-district, Rattaphum District by simple 
random sampling. The research instruments included group discussion, an interview 
structure, a media quality assessment form, a learning achievement test, and a media 
satisfaction assessment form. Data were analyzed with descriptive statistics of frequency 
and percentage, E1/E2 (85/85) efficiency index and t-test. The results showed that the 
community needs to used poster, brochures and video. The quality assessment of the 
developed media by the experts revealed that the multimedia was appropriate at the 
high level with the rating mean of 4.18. The developed media was efficient at 84.22/85.50 
which was higher than the 85/85 criterion. The comparison result of learning achievement 
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scores before and after learning from the media revealed that the post-learning mean 
score was higher than its pre-learning counterpart at the .01 level of statistical significance. 
The satisfaction with the multimedia for the knowledge transfer of the community’s rice 
farming was at the highest level and the mean is 4.23. It can be concluded that the 
developed media for the knowledge transfer of the community’s rice farming can be 
applied with the target group efficiently.
Keywords: Media development, transfer, rice farming, Songkhla

บทคัดยอ
การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคหลกัเพือ่พฒันาสือ่สําหรบัการถายทอดความรูเรือ่งการทาํนาของชมุชน 

กรณีศึกษาในตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเพ่ือรวบรวม
องคความรูการทํานา ไดแก ประธานและคณะกรรมการกลุมโรงสีขาวชุมชน ปราชญชาวบาน 
คณะกรรมการกลุมโรงสขีาวชมุชน โดยการคดัเลอืกแบบเจาะจง กลุมตวัอยางทีใ่ชในการทดลองสือ่ ไดแก 
ประชากรที่อาศัยอยูในตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ จํานวน 120 คน ดวยวิธีการสุมอยางงาย วิธีการและ
เครือ่งมอืทีใ่ชในการวิจยั คอื การสนทนากลุม การสมัภาษณเชงิลกึ แบบสมัภาษณ แบบประเมนิคณุภาพสือ่ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู แบบประเมินความพึงพอใจสื่อ วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการ
จาํแนกชนดิขอมลู การวเิคราะหเชงิปรมิาณใชคารอยละ คาความถี ่วเิคราะหประสทิธภิาพของสือ่ใชเกณฑ 
E1/E2 เปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนความรูโดยทดสอบ t-test ผลการวิจัยพบวา สื่อที่ชุมชน
ตองการใชเพือ่การถายทอดความรูคอื โปสเตอร แผนพบั และวดีทิศัน เมือ่พฒันาสือ่ตามความตองการแลว 
มผีลการประเมนิคณุภาพสือ่จากผูเชีย่วชาญในระดบัด ีมคีาเฉลีย่เทากบั 4.18 ผลการประเมนิประสทิธภิาพ
ของส่ือประสมเทากับ 84.22/85.50 ซึง่สงูกวาเกณฑ 85/85 สวนผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูกอนการใชสือ่และ
หลงัการใชสือ่พบวา คะแนนหลังจากการใชสือ่สงูกวากอนการใชสือ่ อยางมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 
และความพึงพอใจตอสือ่ประสมสําหรับการถายทอดความรูเร่ืองการทํานาของชุมชนอยูในระดับมากท่ีสดุ 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 แสดงวา สื่อที่ไดพัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชกับกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: การพัฒนาสื่อ การถายทอด การทํานา สงขลา
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คํานํา
สื่อเพื่อการเรียนรูหรือสื่อเพื่อการถายทอด

ความรู เปนตวักลางทีจ่ะสงความรู สรางความเขาใจ
ระหวางผูถายทอดไปยังผูรบัการถายทอด ชวยสราง
ความสนใจใหผูเรียนหรือผูรับการถายทอดมีการ
ติดตามเน้ือหาตลอดเวลา ชวยสรางบรรยากาศ
ในการเรียนรู ทําใหเขาใจเน้ือหาไดเร็วขึ้น เปนการ
เปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูที่ตอบสนองความ
ตองการของแตละบคุคลไดเปนอยางดี จงึสนบัสนนุ
การเรียนแบบรายบุคคลไดมากขึ้น สื่อการเรียนรู 
คือสิ่งที่อยูรอบตัว ไมวาสิ่งนั้นจะเปนคน สัตว พืช 
สิ่งของ สถานท่ี สื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ ซึ่งการนําวัสดุ 
เคร่ืองมอื วธิกีาร มาเปนสะพานเชือ่มโยงความรูไปยงั
ผูเรียน จะทาํใหเกดิความเขาใจตรงตามจดุประสงค
การเรียนรู สื่อการเรียนรูสามารถจัดทําหรือพัฒนา
สือ่การเรียนรูขึน้เอง หรอืนาํสือ่ตาง ๆ  ทีม่อียูรอบตัว
มาใชในการเรียนรู ใชเปนเคร่ืองมือในการจัดการ
เรยีนรู เพือ่ใหสามารถบรรลุวตัถปุระสงคการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ (ปรารถนา, 2560) สือ่เพ่ือการ
เรยีนรูจงึสามารถสงเสริมการเรียนรูตอสงัคมในเชิงรกุ 
ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียน
หรือผูรับการถายทอดสามารถทําความเขาใจกับ
เนื้อหาไดในระยะเวลาอันสั้น และชวยทําใหเกิด
ความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นอยางถูกตอง รวดเร็ว 
(ณฐัเขต, 2554) โดยเฉพาะผูเรยีนทีม่คีวามรูไมมาก 
ประสบการณนอย สื่อมีสวนอยางมากท่ีจะชวย
อธิบายสิ่งที่เขาใจยากใหเขาใจไดงายขึ้น (ทรงพล, 
2550)

การทํานาในชุมชนตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา เปนกิจกรรมที่ดําเนินมาตั้งแตอดีต 
ดวยเหตุผลเร่ืองปากทองของคนในครัวเรือนเปน
สําคัญ ทําใหคนสวนใหญทํานาเปนกิจกรรมหลัก
ควบคูไปกับการทําสวนยางพารา แตตอมาเมือ่ราคา

ผลผลิตยางพาราสูงข้ึน ทําใหคนในชุมชนจํานวน
มากเปล่ียนพ้ืนที่นาไปเปนสวนยางพารา สงผลให
พื้นที่นาและผลผลิตขาวของชุมชนลดลง ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง คนในชุมชนมีการอพยพ
แรงงานออกไปนอกชุมชนเพื่อหารายได  ใน
ภาคอตุสาหกรรมมากข้ึน ทาํใหแรงงานในการทํานา
ลดลงตามไปดวย หลายครัวเรือนตองมีการซื้อหา
อาหารโดยเฉพาะขาวจากภายนอกมากขึ้น เกิด
ความไมมั่นคงดานอาหารในชุมชน ผูนําชุมชนและ
คนในชุมชนจงึมคีวามเห็นรวมกนัวา การสรางความ
มั่นคงทางอาหารเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหชุมชน
สามารถดํารงอยูได โดยเฉพาะเรื่องขาว ซึ่งชุมชนมี
ตนทุนเดิมในการผลิตอยูแลว ทั้งสภาพภูมิประเทศ
ที่เหมาะสมตอการทํานา ความรูหรือภูมิปญญา
ในการทาํนาทีส่บืทอดกนัมาตัง้แตบรรพบุรษุ ความ
ตั้งใจในการสืบทอดการทํานาของคนรุนใหม ทําให
ชุมชนมีความพยายามจะดํารงวิถีการทํานาของ
ชมุชนไว โดยมกีารดาํเนนิงานอยางตอเนือ่งมาตัง้แต
ป พ.ศ. 2544 เปนตนมา มีความพยายามในการ
พัฒนาผลผลิตขาวใหเปนสินคาที่สรางรายไดแก
ผูผลิตในชุมชน ปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีความนา
สนใจจนไดรับรางวัลมากมาย เชน ผลิตภัณฑ 
OTOP ระดับสี่ดาว จังหวัดสงขลา ไดรับมาตรฐาน
สินคา อ.ย., ฮาลาล, GAP, GMP, และ Best of 
Songkhla จนในท่ีสดุไดมกีารพฒันากลุมของชุมชน
จัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชน ใชชื่อวา วิสาหกิจกลุม
โรงสีขาวชุมชนบานหนองโอน และสรางกิจกรรม
อยางตอเนื่อง ทําใหมีจํานวนเกษตรกรทํานาใน
พื้นท่ีเพิ่มมากขึ้นและเขารวมเปนสมาชิกของกลุม
วิสาหกิจมากข้ึนดวยเชนกัน ซึ่งกลุมฯ ก็ไดใหการ
สนบัสนนุแกสมาชกิในการใหคาํปรกึษา คาํแนะนาํ 
ขอเสนอแนะ การกํากับ ติดตามดูแลการผลิตขาว
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อยางถูกวิธตีามมาตรฐานตาง ๆ  จดักิจกรรมสงเสริม
และใหความรูในการทาํนาแกสมาชกิอยางตอเนือ่ง 
จนพัฒนาเปนแหลงเรียนรูเรื่องการผลิตขาวใหแก
เกษตรกรทั้งในและนอกชุมชน รวมถึงผูที่สนใจ 
ศกึษา เรยีนรู วถิชีวีติการทาํนาของเกษตรกรชุมชน
ควนรู ซึ่งวิธีการถายทอดความรูการทํานาท่ีใช
เปนหลักคือ การบรรยายประกอบการสาธิต และ
การนําชมสถานทีจ่รงิ ซึง่ผูสนใจจะไมสามารถเรยีนรู
ไดตลอดกระบวนการ ทําใหกลุมฯ มีความตองการ
สือ่การเรยีนรูทีจ่ะชวยใหการถายทอดความรู เรือ่ง
การทํานาของชุมชน สามารถทําไดอยางมีประสทิธภิาพ
มากขึ้น (องคการบริหารสวนตําบลควนรู, 2561)

ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของการศึกษาวิจัยเพ่ือ
หาแนวทางการพัฒนาส่ือเพ่ือการถายทอดความรู
เรื่องการทํานาของชุมชน กรณีศึกษาตําบลควนรู 
อาํเภอรตัภมู ิจงัหวดัสงขลา สาํหรบัเปนแนวทางใน
การผลิตสื่อเพื่อใชในการถายทอดความรู ใหกับ
ผูสนใจทีม่าศกึษาความรูจากชมุชน อกีทัง้ยงัเปนการ
รวบรวมองคความรูในการทาํนาของชมุชนใหคงอยู 
และสามารถเผยแพรสูสังคมไดตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน
2. เพื่อสรางและพัฒนาสื่อในการถายทอด

ความรู เรื่องการทํานาของชุมชน
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู

กอนและหลังการใชสื่อ เรื่องการทํานาของชุมชน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใชสื่อ

ในการถายทอดความรู เรื่องการทํานาของชุมชน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการ

รวบรวมองคความรูในการทํานาของชุมชน โดยใช

กลุมตวัอยางจากการคดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
selection) ประกอบดวย 1) ประธานและ
คณะกรรมการกลุมโรงสีขาวชุมชนบานหนองโอน 
หมูที่ 6 จํานวน 5 ราย 2) ปราชญชาวบาน ซึ่งมีการ
ปรบัเปล่ียนการทาํนาใหเปนไปตามมาตรฐาน GAP 
ขาว แบบรายเดียว จํานวน 3 ราย 3) สมาชิกกลุม
โรงสีขาวชุมชนบานหนองโอน หมูที่ 6 จํานวน 
2 ราย รวมทั้งสิ้น 11 ราย สําหรับกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาเพ่ือหาความตองการส่ือเพ่ือการ
ถายทอดความรูการทํานาของชุมชน คือสมาชิก
กลุมโรงสีขาวชุมชนบานหนองโอน หมูที่ 6 ซึ่งเปน
วทิยากรและทมีงานในการใหความรูแกผูทีม่าศกึษา
เกี่ยวกับการทํานาของชุมชน จํานวน 22 ราย และ
กลุมตวัอยางทีใ่ชในศกึษาผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู และ
ความพึงพอใจท่ีมตีอสือ่ ไดแก ประชากรท่ีอาศัยอยู
ในตาํบลควนรู อาํเภอรัตภมู ิทัง้หมด 2,312 ครวัเรอืน 
ทําการกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางยามาเน
ทีค่วามคลาดเคล่ือนรอยละ 10 จากจํานวนประชากร
ทั้งหมด ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 96 ราย 
แตเพื่อใหการวิเคราะหสถิติมีความนาเช่ือถือและ
เปนไปตามขอกาํหนดในการทดสอบทางสถิต ิผูวจิยั
จึงไดเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางเปน 120 ราย โดยมี
ขั้นตอนการวิจัยดังนี้

1) การศึกษาองคความรูในการทํานาของ
ชุมชน การดาํเนินการขั้นนี้ใชกระบวนการสนทนา
กลุม (Focus group discussion) รวมกับการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ในการ
รวบรวมองคความรูจากประธานและคณะกรรมการ
กลุมโรงสีขาวชุมชน เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยน
การทํานาใหเปนไปตามมาตรฐาน GAP ขาว แบบ
รายเดียว และสมาชิกกลุมโรงสีขาวชมุชน โดยผูวจิยั
ไดกําหนดประเด็นคําถามสําหรับใชในการสนทนา
กลุมและการสัมภาษณ จากนั้นนําขอมูลที่ไดมา
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ทําการวิ เคราะห  โดยการจําแนกชนิดข อมูล 
(Typological analysis) เพื่อสรุปเปนองคความรู
และเปนแนวทางในการออกแบบและสรางสื่อ
มัลติมีเดีย เรื่อง การทํานาของชุมชนควนรู แลวจัด
ประชุมเกษตรกรผูใหขอมูลอีกครั้ง เพื่อนําผลสรุป
ขององคความรูไปนําเสนอ ใหตรวจสอบความ
ถกูตอง รวมท้ังทําแบบสํารวจความตองการส่ือเพือ่
การถายทอดจากวิทยากรและทีมงานในการให
ความรูแกผูทีม่าศกึษาเกีย่วกบัการทาํนาของชมุชน 
จํานวน 22 ราย

2) การพัฒนาส่ือเพื่อการถายทอดความรู 
เรื่องการทํานาของชุมชนควนรู ดําเนินการศึกษา
องคความรูในการทํานาของชุมชน (ในขั้นที่ 1) 
ศึกษาหลักการ กระบวนการ และวิธีการสรางส่ือ
เพือ่การถายทอดความรู กอนจะนาํองคความรูทีไ่ด
จากขั้นที่ 1 มาสรางสื่อตนแบบตามความตองการ
ของเกษตรกรทีเ่ปนวทิยากร ซึง่ประกอบดวย วดีทิศัน 
โปสเตอร แผนพบั เมือ่ไดสือ่ตนแบบแลว จดัประชมุ
เกษตรกรผูใหขอมลูและนําเสนอส่ือตนแบบเพ่ือให
ตรวจสอบความถกูตองของกระบวนการและเนือ้หา
ขององคความรู รวมทั้งใหขอคิดเห็นอื่น ๆ  เกี่ยวกับ
สื่อตนแบบ เมื่อนําสื่อตนแบบมาปรับตามผลท่ีได
จากการประชมุเกษตรกรแลว จงึสรางแบบประเมนิ
เพื่อใหผูเชี่ยวชาญประเมินสื่อตนแบบ แลวนําผล
การประเมินและขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงสื่อตนแบบกอนจะนําไปทดลองใชตอไป

3) ทดสอบสื่อเพื่อการถายทอดความรู  
เรื่องการทํานาของชุมชนควนรู โดยนําสื่อทั้ง 
3 ประเภทไปทดลองใชกบัเกษตรกรจาํนวน 20 คน 
เพื่อหาประสิทธิภาพส่ือและปรับปรุงแกไข พบวา 
มีประสิทธิภาพสื่อเพื่อการถายทอดความรู E1/E2 
เทากับ 84.22/85.50 ซึ่งผานเกณฑที่ไดกําหนดไว
คือ 85/85 เปนไปตาม ชัยยงค (2556) ที่อธิบายวา

เนื้อหาท่ีเปนความรูความจํามักจะต้ังไวสูงสุดแลว
ลดตํ่าลงมา คือ 90/90 85/85 80/80

4) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
และความพึงพอใจตอสือ่เพ่ือการถายทอดความรู 
เรื่องการทํานาของชุมชนควนรู หลังจากไดทําการ
ทดลองหาประสิทธิภาพสื่อแลว จึงไดนําสื่อทั้ง 
3 ประเภทไปทดสอบกับกลุมตวัอยางจาํนวน 30 คน 
เพื่อหาคาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (D) 
ของแบบทดสอบความรู โดยใชการวัดความเช่ือมัน่
แบบคเูดอร-รชิารดสนั (Kuder-Richardson) ไดคา
ความยากงายของแบบทดสอบ 0.92 และหาความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของประเดน็ขอคาํถามในแบบ
ประเมินความพึงพอใจตอสื่อท่ีใชถายทอดความรู 
พบวา มคีาความเช่ือมัน่อยูที ่0.98 จากน้ันจึงนาํผล
ทีไ่ดจากการทําแบบทดสอบและแบบประเมินไปใช
กับประชากรที่อาศัยอยูในตําบลควนรู จํานวน 
120 คน โดยใหทําแบบทดสอบกอนใชสื่อและ
หลังจากใชสื่อถายทอด และทําแบบประเมินความ
พึงพอใจตอสื่อที่ใชถายทอดความรู

ผลการวิจัยและวิจารณ
บริบทของชุมชนควนรู

จากการวจิยัพบวา ชมุชนควนรเูปนชมุชนทีม่ี
ลักษณะพ้ืนที่เปนพื้นที่ราบลาดเขาจากทิศใตไป
ทิศเหนือ มีคลองธรรมชาติหลายสาย คนสวนใหญ
ในชุมชนจงึทําการเกษตรเปนอาชพีหลกัตัง้แตอดตี
เปนตนมา พืชท่ีปลูกกันมากคือ ขาวและยางพารา 
เปนการทําการเกษตรเพื่อการดํารงชีพและคอย ๆ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทําการเกษตรเปนเชิง
พาณชิยมากข้ึนตามสภาวการณของสงัคม ในราวป 
พ.ศ. 2540-2543 ซึง่เปนชวงทีป่ระเทศไทยประสบ
ปญหาดานเศรษฐกิจทั้งระบบ ประชาชนในชุมชน
จงึเกดิปญหาดานการเงิน มหีนีส้นิ และมกีารอพยพ

J. Agri. Prod. 61ว. ผลิตกรรมการเกษตร 3(2):57-68



ยายออกไปนอกชุมชน สงผลใหพื้นที่และผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง ประชาชนใชชีวิตกันอยาง
ลาํบาก ในชวงป พ.ศ. 2544 จงึมกีารรวมตัวกนัของ
กลุมผูนําในชุมชนเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ในการดําเนินงาน และเริ่มมีการนําภูมิปญญา
ทางการเกษตรในอดีตมาใชรวมกับเทคโนโลยี เพื่อ
ใหการประกอบอาชพีทางการเกษตรมผีลผลติและ
ผลตอบแทนท่ีชวยใหเกษตรกรดํารงชีวิตอยูได 
นอกจากนี้แลวชุมชนยังไดมีความเห็นรวมกันวา 
การทํานาเปนอาชีพหลักของชุมชน มีการสืบทอด
วิธีการทํานามาตั้งแต บรรพบุรุษประกอบกับ
สภาพแวดลอมของพ้ืนที่มีความเหมาะสมท่ีจะ
สงเสริมใหมีการทํานาตอไป ซึ่งจะทําใหชุมชนมี
ความมั่นคงทางอาหารไดในระยะยาว จึงควรจะ
สงเสริมใหองคความรู เกี่ยวกับการทํานาไดถูก
ถายทอดใหคนรุนหลังและผูสนใจ เพื่อรักษาความ
เปนเอกลักษณของชุมชน และพัฒนาเปนแหลง
เรียนรูสําหรับผูที่เขามาศึกษาดงูานไดดวย

การสรางและพัฒนาสื่อ
ในการถายทอดความรูเรื่องการทํานาของ

ชุมชน สามารถสรุปเปนขั้นตอน 7 ขั้นตอน ไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมองคความรูและความ

ตองการส่ือเพ่ือการถายทอดของชุมชน โดยการพูด
คุยกับกลุมตัวอยางที่คัดเลือก จํานวน 11 ราย แลว
นาํขอมลูมาวเิคราะหโดยการจาํแนกชนดิขอมลูของ
การทํานาได 6 ประเด็น คือ 1) การเตรียมดิน 
2) การเตรียมเมล็ดพันธุ ข าว 3) การดํานา 
4) การดูแลรักษาขาว 5) การเก็บเก่ียวผลผลิตขาว 
และ 6) การดแูลรกัษาผลผลติขาวหลงัการเกบ็เกีย่ว 
สําหรับความตองการส่ือเพ่ือการถายทอดความรู
เรื่องการทํานาของชุมชน จากกลุมตัวอยางที่เปน
สมาชิกกลุมโรงสีขาวชุมชนบานหนองโอน หมูที่ 6 
ที่ทําหนาท่ีเปนวิทยากรและทีมงานในการให
ความรูแกผูทีม่าศกึษาเกีย่วกบัการทาํนาของชมุชน 
จํานวน 22 ราย พบวา สื่อกลุ มตัวอยางที่มี
ความตองการมากทีส่ดุไดแก สือ่สิง่พมิพ (โปสเตอร
และแผนพับ) และวีดิทัศน คิดเปนรอยละ 81.82 
(Table 1)

Table 1 Need of media for the transfer of rice farming knowledge (N=22)

Media* Frequency Percentage

Brochures / Leafl ets / Posters
Video
Exhibition
Line
Facebook
YouTube
Radio
Website

18
18
2
2
2
2
1
1

81.82
81.82
9.09
9.09
9.09
9.09
4.55
4.55

Remark: * More than 1 answer
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ขั้นตอนที่ 2 กําหนดกรอบเน้ือหาและเตรียม
เนื้อหาในการนําเสนอโดยมีการดําเนินการ ดังนี้

1) วางโครงสรางและกําหนดกรอบประเด็น
ของเนื้อหาในสื่อ

2) ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาท้ังหมด 
ดวยวิธีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action 
Review: AAR) โดยใหเกษตรกรกลุมตัวอยางตรวจสอบ
ความถูกตองดานเนื้อหาและการเรียบเรียง

ผลที่ ได ในขั้นตอนนี้คือ โครงสร างและ
รายละเอียดของเนื้อหาที่มีความครบถวน สมบูรณ 
สําหรับนําไปกําหนดรายละเอียดของภาพและ
เนื้อหาสําหรับการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ (โปสเตอรและ
แผนพับ) และเขียนบทดําเนินเรื่อง (Script) ในการ
ผลิตวีดิทัศน

ขั้นตอนท่ี 3  วางแผนการผลิต (Pre-
production) โดยวิเคราะหและวางแผนการ
นาํเสนอเนือ้หาทีไ่ดรบัการแกไขจากชุมชนเรยีบรอย
แลว มาวางโครงรางและรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ 
(โปสเตอรและแผนพบั) รวมทัง้องคประกอบตาง ๆ  
ใหมคีวามกลมกลนื สอดคลองกบัความตองการและ
วัตถุประสงคของงานตามหลักในการผลิตสื่อ

สิ่งพิมพ และเขียนบทดําเนินเรื่อง (Script) กําหนด
ชือ่เรือ่ง เนือ้เรือ่ง การดาํเนนิเรือ่ง การนาํเสนอการ
ทํานาของชุมชนทั้ง 6 ประเด็น สําหรับวีดิทัศน

ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนการผลิต (Production) 
สื่อต นแบบ โดยออกแบบและนําแบบรางมา
จัดทําใหเปนขนาดเทาของจริง ทั้งภาพ ตัวอักษร 
ชองไฟและงานกราฟก จากนั้นดําเนินการผลิตสื่อ
สิง่พมิพตนแบบตามท่ีไดออกแบบไว และดาํเนนิการ
ถายทําวีดิทัศนตามบทดําเนินเรื่อง (Script) กอน
นํามาตัดตอภาพและเสียง และเพ่ิมกราฟกตาง ๆ 
เพื่อใหเกิดความนาสนใจของวีดิทัศน สําหรับเปน
สื่อตนแบบ

ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-
production) นาํสือ่ตนแบบทีไ่ดจากการผลติไปให
กลุมตัวอยางในชุมชนไดตรวจสอบและเสนอแนะ
ขอควรแกไข ปรับปรุง สําหรับสื่อทั้ง 3 ประเภท 
และทําการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู เชี่ยวชาญ 
ไดคะแนนการประเมินเทากบั 4.18 จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน (Table 2) จัดวาอยูในระดับดี แสดงวา
สือ่ทีผ่ลติเพือ่ใชถายทอดความรูเรือ่งการทํานาของ
ชุมชนมีคุณภาพ สามารถนําไปใชได

Table 2 Media quality assessment results by experts (N=3)

Media
Quality level

Average (Interpretation) S.D.

Video
Brochures
Posters

4.14 (Good)
4.17 (Good)

4.22 (Excellent)

0.08
0.19
0.34

Total 4.18 (Good) 0.20

Remark: 4.21-5.00 means Media quality is excellent.
 3.41-4.20 means Media quality is good.
 2.61-3.40 means Media quality is moderate.
 1.81-2.60 means Media quality is low.
 1.00-1.80 means Media quality is lowest.
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ขั้นตอนที่ 6 ขั้นการทดลองใช และหา
ประสิทธิภาพของสื่อ โดยนําสื่อสิ่งพิมพ (โปสเตอร
และแผนพับ) และวีดิทัศนที่ไดผานการประเมิน
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญและผลิตเรียบรอยแลว 
มาทดลองใชเพือ่หาประสทิธภิาพสือ่ ทาํการทดลอง
กับเกษตรกรในตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนียง โดย
มีขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
1) ขั้นทดลองรายบุคคล (Individual tryout) 
ทดลองกับเกษตรกรจํานวน 3 คน เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพเบ้ืองตนและปรับปรุงแกไข 2) ขัน้ทดลอง
กลุมยอย (Small group tryout) ทดลองกับ
เกษตรกรจาํนวน 9 คน เพ่ือหาแนวโนมประสทิธภิาพ
ของส่ือ ตรวจสอบคุณภาพตามวัตถุประสงคและ
นําข อมูลมาปรับปรุงแกไขในสวนท่ีบกพรอง 
3) ขัน้ทดลองภาคสนาม (Field tryout) ทดลองกบั
เกษตรกรจํานวน 20 คน เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อ
และปรบัปรงุแกไข ผลการวเิคราะหหาประสทิธภิาพ
สื่อพบว า  มีประสิทธิภาพ  E1/E2 เท ากับ 
84.22/85.50 ซึ่งผานเกณฑที่ไดกําหนดไวคือ 
85/85

ขัน้ตอนท่ี 7 การทดลองเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิ์
การเรยีนรูและศกึษาความพึงพอใจทีม่ตีอสือ่ในการ
ถายทอดความรู หลังจากสื่อไดผานการทดลองใช
เพ่ือหาประสิทธภิาพแลว จงึนาํสือ่สิง่พมิพ (โปสเตอร
และแผนพับ) และวีดิทัศนไปทําการทดลองเพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูและศึกษาความ
พึงพอใจที่มีตอสื่อในการถายทอดความรู  โดย
ทดลองกับประชากรที่อาศัยอยู ในตําบลควนรู 
อําเภอรัตภูมิ จํานวน 120 ราย พบวา

ผลการเรยีนรู เรือ่งการทาํนาของชมุชนควนรู 
กอนและหลังการใชสื่อมีความแตกตางกัน โดยมี
คะแนนเฉลี่ยของความรูหลังการเรียนรูผานสื่อสูง
กวากอนการใชสื่อ เมื่อทดสอบความแตกตางดวย
สถิติทดสอบ t พบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถอธิบาย
ไดวา การเรยีนรูดวยสือ่ทาํใหผูเรยีนมคีวามกาวหนา
ทางการเรียนที่สูงข้ึน (Table 3)

Table 3 Comparative analysis of learning results from media

Score n Mean S.D. t df sig

Before 120 25.27 14.77
0.92 119.00 0.00**

After 120 25.65 4.25

** Significant difference at probability level 0.01
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ความพึงพอใจของประชากรตําบลควนรูทีม่ตีอสือ่เพ่ือการถายทอด เรือ่งการทํานาของชุมชน อยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.39 (Table 4)

Table 4 Satisfaction of the participants (N=120)

Media
Satisfaction

Average (Interpretation) S.D.

Video
Brochures
Posters

4.20 (Highest)
4.33 (Highest)
4.42 (Highest)

0.46
0.46
0.44

Total 4.23 (Highest) 0.39

Remark: 4.21-5.00 means Highest level of satisfaction.

 3.41-4.20 means High level of satisfaction.

 2.61-3.40 means Moderate level of satisfaction.

 1.81-2.60 means Low level of satisfaction.

 1.00-1.80 means Lowest level of satisfaction.

จากผลการวิจยัสามารถสรุปไดวา สือ่เพ่ือการ
ถายทอดความรูเร่ืองการทํานาของชุมชน ทั้งสื่อ
สิง่พมิพ (โปสเตอรและแผนพบั) และวีดทิศัน ทาํให
ผูทีเ่รยีนรูผานสือ่ดงักลาวมคีวามรูเพิม่มากขึน้ และ
มีความพึงพอใจตอสื่ออยู ในระดับดีมาก ดังนั้น 
จึงสามารถนําสื่อเพื่อการถายทอดความรูเรื่องการ
ทํานาของชุมชน ไปใชในการถายทอดและเผยแพร
ความรูได

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาบริบทของชุมชนและวิธีการ

ทํานาของชุมชน เปนการวิจัยในรูปแบบของการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเปนการวิจัยที่ตองการศึกษา
ความจริงจากปรากฏการณที่เปนธรรมชาติของ
บุคคลหรือสังคม เพื่อทราบลักษณะท่ีแทจริงของ
บุคคลหรือสังคมนั้น (สิน, 2553) โดยใชการลงไป

ในพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลของชุมชน จากการสนทนา
กลุ มและการสัมภาษณเชิงลึกรวม ซึ่งตรงกับที่ 
บําเพ็ญ (2559) ไดเขียนเปนเอกสารไววา วิธีการ
เก็บขอมลูเชงิคุณภาพท่ีใชกนัอยางกวางขวาง ไดแก 
การจัดสนทนากลุม (Focus group) การสัมภาษณ
เชงิลกึ (In-depth interview) จากการเกบ็รวบรวม
ขอมลูดงักลาวทาํใหทราบวา ชมุชนควนรเูปนชมุชน
ทีม่คีวามผกูพนักบัการเกษตรมาอยางยาวนาน โดย
เฉพาะอยางยิง่การทาํนา ซึง่ในสมยัโบราณเปนการ
ทาํเพ่ือเล้ียงชีพเปนสาํคญั แตตอมาไดเปล่ียนแปลง
รูปแบบการทํานาของคนในพ้ืนท่ีไปเปนการทํานา
ในเชิงพาณิชย ซึ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิทาํใหมผีลกระทบตอการทาํนาในหลายดาน 
เชน พื้นที่ทํานาลดลง หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น ไมมี
ความมั่นคงดานอาหารของชุมชน ผูนําในชุมชนจึง
มกีารรวมตวักนัเพือ่หาทางออก จงึมกีารรวมตวักนั
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ของกลุมผูนําในชุมชนเพื่อแกปญหาดังกลาว ซึ่งได
ขอสรุปรวมกันของชุมชนวา การทํานาเปนอาชีพหลัก
ของชุมชน มีการสืบทอดวิธีการทํานามาต้ังแต
บรรพบุรุษ ประกอบกับสภาพแวดลอมของพื้นที่มี
ความเหมาะสม จงึควรสบืทอดการทํานาของชุมชน
ใหยั่งยืนตอไป ซึ่งจะทําใหชุมชนมีความมั่นคงทาง
อาหารไดในระยะยาว การเผยแพรองคความรู
เกี่ยวกับการทํานาจึงไดถูกถายทอดใหคนรุนหลัง
และผูสนใจ เพื่อรักษาความเปนเอกลักษณของ
ชมุชน และพฒันาเปนแหลงเรยีนรูสาํหรบัผูทีเ่ขามา
ศกึษาดงูานไดดวย โดยนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาประยกุตใช นาํภมูปิญญาทางการเกษตร
ในอดีตมาใชรวมกับเทคโนโลยี เพ่ือใหการประกอบ
อาชีพทางการเกษตรมีผลผลิตและผลตอบแทนท่ี
ชวยใหเกษตรกรดํารงชีวิตอยูได

สื่อในการถายทอดความรูเกี่ยวกับการทํานา
ที่ชุมชนมีความตองการมากที่สุด ไดแก สื่อสิ่งพิมพ 
(โปสเตอรและแผนพบั) และวดีทิศัน ซึง่เมือ่ผลติสือ่
และทําการทดสอบหาประสิทธิภาพของสื่อนั้น 
สื่อที่ผลิตมีประสิทธิภาพผานเกณฑที่กําหนด โดย
ไดคา 84.22/85.50 เนื่องจากสื่อดังกลาวที่พัฒนา
ขึน้ไดมกีารพัฒนาและสรางขึน้อยางเปนระบบตาม
ขั้นตอนและกระบวนการวิจัยและพัฒนา ผาน
ขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพหลายครั้งจนมี
ความเหมาะสม สามารถนําไปทดลองใชจริงกับ
กลุมตวัอยางได ทาํใหผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูของผูเรยีน
หลังจากการใชสื่อสูงกวากอนใชสื่อ ซึ่งสอดคลอง
กับ ณรงค (2535) ที่ไดนําเสนอไววา โสตทัศนวัสดุ
ทุกชนิดและสิ่งพิมพตาง ๆ ที่อยู ในรูปของวัสดุ
ประกอบการเรียน ซึ่งมีเนื้อหาเนนไปทางวิชาการ 
เปนสือ่ทีผ่ลติขึน้เพือ่ใชในการสอน (Instructional 
media) จะมุงเนนใหเกดิความรู ความเขาใจ ในดาน
ความคิดรวบยอด กระบวนการที่เปนขั้นตอน เปน

สือ่ท่ีชวยในการถายทอดเน้ือหาท่ีสาํคญั มจีดุมุงหมาย
เพือ่ใหกลุมเปาหมายเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ในเร่ืองความรู ทกัษะ ความชาํนาญเฉพาะดาน และ
ยงัเปนสือ่ท่ีสามารถสรางความต่ืนตวั (Awareness) 
หรือกระตุนใหกลุ มเปาหมายเกิดความตองการ
เปล่ียนแปลงและรวมแกไขปญหาท่ีกาํลงัประสบอยู 
ชวยใหเกิดความตองการในการทราบขอมูลและ
ความคดิเหน็เพิม่เตมิ รวมท้ังตองการสรางความคิดเหน็
และทัศนคติของแตละบุคคลหรือของสวนรวม
เปนหลัก สื่อที่จัดอยูในประเภทน้ี ไดแก 1) วัสดุ
สิ่งพิมพตาง ๆ เชน โปสเตอร แผนปลิว แผนพับ 
จดหมายขาว 2) โสตทัศนวัสดุตาง ๆ เชน ฟลม
ภาพยนตรหรือเทปโทรทัศน สปอตโฆษณา และ 
3) สื่อเฉพาะอยาง เชน สื่อพื้นบานชนิดตาง ๆ 
เปนตน

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 
พบวา ผลสมัฤทธิก์ารเรียนรูกอนและหลงัการใชสือ่
มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งเห็นไดจากคะแนนหลังเรียนรูจาก
สื่อสูงกวากอนเรียนรูจากส่ือ แสดงใหเห็นวา การ
ถายทอดความรูดวยส่ือที่เหมาะสมชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู สนใจ ยอมรับและเรยีนรูดวยตนเองได 
ทัง้นีเ้พราะสือ่ทีพ่ฒันาขึน้นัน้ ไดผานขัน้ตอนออกแบบ 
พัฒนา ประเมินคุณภาพพรอมปรับปรุงแกไขโดย
ผูเช่ียวชาญ และผานกระบวนการหาประสิทธิภาพ
ในหลายข้ันตอน อีกทั้งแบบทดสอบความรูเพื่อ
ประเมนิผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู กไ็ดผานการตรวจสอบ
คณุภาพท่ีเหมาะสมกอนการนําไปใช สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ พรวนา รัตนชูโชค และจุฬาวลี 
(2561) ที่ไดรายงานวา การใชสื่อประสมทําให
ผูเรียนเกิดความสนใจ ทําใหผูเรียนไดรับความรู
กวางข้ึน เขาใจในเนือ้หาทีต่องการนาํเสนอมากยิง่ขึน้ 
จะเห็นไดวาบทบาทสําคัญของการนําเทคโนโลยี
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ดานส่ือประสมมาใชนั้น ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเรยีนรู เนือ่งจากสือ่ประสมประกอบดวยภาพ
เคลื่อนไหว เสียงประกอบ ภาพน่ิง ที่ดึงดูดความ
สนใจ ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูดีขึ้น

ความพึงพอใจของประชากรตําบลควนรูที่มี
ตอสื่อเพ่ือการถายทอด เรื่องการทํานาของชุมชน 
อยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากสื่อที่ผลิตมีความ
สอดคลองและใกลเคยีงกบัวฒันธรรม ความเปนอยู 
ซึ่งสอดคลองกับ Triandis (2007) ซึ่งไดเขียนไววา 
วัฒนธรรมชุมชนเปนสิ่งสําคัญในการผลิตสื่อ 
นอกจากปจจัยดานลักษณะประชากรแลว ความรู 
วัฒนธรรม สังคม จริยธรรม วิถีปฏิบัติของชุมชน 
และวิถีการดําเนินชีวิตท่ีเปนบริบทชุมชนทางดาน
วัฒนธรรมสภาพความเปนอยู ก็สามารถนํามา
ประยุกตใชในการผลิตสือ่ใหสอดคลองกับชมุชนได

ขอเสนอแนะ
1. ชุมชนควรมีการประชาสัมพันธใหคน

ในชุมชนรวมทั้งองคกรในชุมชน เชน โรงเรียน วัด 
ไดรับทราบอยางท่ัวถึงเก่ียวกับสื่อการเรียนรู 
ดังกลาว เพ่ือใหสามารถนําไปใชประโยชนตาม
ความเหมาะสมไดอยางทั่วถึง

2. ชมุชนหรอืหนวยงานทีเ่กีย่วของควรมกีาร
พฒันาสือ่การเรยีนรูเพิม่ขึน้ เพือ่ใหครอบคลมุขอมลู
อืน่ ๆ ในชมุชน เชน ประวตัคิวามเปนมา องคความรู 
ภูมิปญญา เพื่อใหเปนการรวบรวมและสรางแหลง
เรียนรูของชุมชนไดอยางตอเนื่อง

3. วสิาหกิจกลุมโรงสีขาวชุมชนบานหนองโอน 
สามารถนําสื่อที่ไดรับจากการวิจัยไปใชรวมกับ
เทคนิคอื่น ๆ ในการถายทอดความรูใหกับผูสนใจ
ทีม่าศึกษาความรูจากชุมชน เพือ่ใหเกดิความนาสนใจ
และมีความเขาใจในเนื้อหาของการเรียนรูไดดีขึ้น

4. วสิาหกิจกลุมโรงสีขาวชุมชนบานหนองโอน 
คนในชุมชน และโรงเรียนในชุมชน ควรรวมกัน
พฒันาหลักสตูรการเรียนของเยาวชน ใหมกีารเรียนรู
เก่ียวกับองคความรูตาง ๆ ที่เปนภูมิปญญาของ
ชุมชน โดยใชสื่อการเรียนรูแบบประสมสําหรับ
จดัการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึง่จะเปนการปลูกฝง
ใหเยาวชนในชมุชนไดตระหนกัถงึทรพัยากรความรู
ของชุมชน และเป นแนวทางในการอนุรักษ 
องคความรูของชุมชนได
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