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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายของการวจิยั (1) เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ตอ่ความตอ้งการรปูแบบ

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2) เพื่อ
พัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโดยใช้การสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง สำาหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (3) เพื่อศึกษาผลการใช้รายการ
โทรทศันเ์พือ่การศกึษาโดยใช้การสรา้งสรรคแ์บบมสีว่นร่วม เรือ่ง ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง สำาหรบันสิติ
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเป็นการวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอนการวิจัย 3 
ระยะ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำานวน 441 คน จำาแนกตามระยะการวิจัย ได้แก่ (1) ขั้นศึกษา
ความต้องการรูปแบบรายการโทรทัศน์ ได้แก่ นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จำานวน 338 คน (2) ขั้นพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ได้แก่ นิสิตที่สมัครใจเข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการในเพื่อพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา โดยใช้การสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน  
11 คน และ (3) ขัน้ศกึษาผลการใช้รายการโทรทศันเ์พือ่การศึกษา ไดแ้ก ่นสิิตคณะวทิยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย จำานวน 92 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์หาร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ผลการศึกษาความต้องการรูปแบบรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง  
มีความต้องการรูปแบบรายการสาระละคร ใช้ภาษาราชการและภาษาท้องถิ่นผสมผสานกันในรายการ 

2. ผลการการพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มีผลปรากฏผลดังนี้

1 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1 Faculty of Informatics, Mahasarakham University
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2.1 กระบวนการพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มี 8 ข้ันตอน ดังนี้ (1) การกำาหนด
ประเด็นปัญหา (2) การวิเคราะห์คุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย (3) การประเมินความต้องการของกลุ่ม
เป้าหมาย (4) การออกแบบ (5) การสร้างสรรค์ (6) การผลิต (7) การประเมิน และ (8) การเผยแพร่

2.2 ผลการประชุมเชิงปฏบัิตกิาร พบวา่ มกีารสรา้งสรรคร์ายการโทรทศันเ์ปน็รปูแบบสาระละคร 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาษาราชการและภาษาท้องถิ่น
ผสมผสานกันในรายการ มีความยาวรายการประมาณ 10 นาที 

2.3 ผลการประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้านเนื้อหา 
ด้านการนำาเสนอ และด้านเทคนิคการผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

3. ผลการทดลองใชร้ายการโทรทศันเ์พ่ือการศกึษา พบวา่ หลงัชมรายการโทรทศันเ์พือ่การศกึษา 
กลุ่มทดลองมีการรับรู้ และความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

คำ�สำ�คัญ: ปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียง, โทรทัศน์, การรับรู้

Abstract
This study aimed to 1) examine the opinion about the educational television program 

of the undergraduate students in Faculty of Informatics, Mahasarakham University ; 2) create 
the participatory content creation-based educational television program on the Philosophy 
of Sufficiency Economy for the undergraduate students ; 3) investigate the outcome after 
trying the educational television program with the students. This research was based on 
the research and development with 3 phases and the sample group of 441 participants 
that were classified by each phase as follows: 1) 338 undergraduate students in Faculty of  
Informatics, 2) 11 volunteer students to join the workshop ; and 3) an experimental group of 
92 participants. The research tools and activities were: 1) the survey form on the student’s 
preference on the type of the educational television program ; 2) the workshop ; 3) the media  
quality evaluation form on the educational television program ; and 4) the educational  
television program on the philosophy of Sufficiency Economy ; 5) Test ; and 6) the partici-
pant’s satisfaction evaluation form. The data was analyzed to define the percentage, mean 
score, and standard deviation. The research outcome was found as follows. 

1. In term of the student’s preference on the type of the educational television  
program, the sample group needed a type of docudrama with both formal and local languages. 

2. According to the educational television program development on the Philosophy 
of Sufficiency Economy, it was found as follows.

2.1 There were 8 steps of the educational television program development including:  
1) defining the problem issue, 2) analysing the target group’s characters, 3) need  
assessment, 4) design, 5) creative, 6) production, 7) evaluation, and 8) distribution. 
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2.2 After the workshop, it was found that the educational television program was 
created as a 10 minute docudrama that educates the knowledge on the Philosophy of  
Sufficiency Economy narrated with both formal and local languages.

2.3 Based on the specialist’s evaluation on the educational television program, the 
content, presentation, and production design were ranked at a high level.

3. After the educational television program was tried with the sample group, 
they significantly developed a better understanding toward the content and their overall  
satisfaction was also high.

Keywords: Sufficiency economy, TV, perception

บทนำา 
การพัฒนาประเทศจำาเป็นต้องทำาตาม

ลำาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน 
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดย
ใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัดแต่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอ
สมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม
ความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้น
โดยลำาดับต่อไป เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระ
ราชดำารใินพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลท่ี 
9 ที่เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรม
ไทย  เป็นแนวทางการพัฒนาท่ีตั้งบนพื้นฐานของ
ทางสายกลาง และความไมป่ระมาท คำานึงถงึความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน
ในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็น 
พื้นฐานในการดำารงชีวิต ที่สำาคัญจะต้องมี  “สติ 
ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะนำาไปสู่ “ความสุข”  
ในการดำาเนินชีวิตอย่างแท้จริง (มูลนิธิชัยพัฒนา, 
2560) การส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้สื่อโทรทัศน์ 
นับเป็นสื่อท่ีมีความสำาคัญย่ิงในการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพิ่มเติมทุนทางปัญญาให้กับประชาชนได้
อย่างกว้างขวาง โดยนำาเสนอประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่ถือว่าเป็นครูที่ดีที่สุด โทรทัศน์จึงเพิ่ม
โอกาสพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน 
ขยายขอบเขตห้องเรียนและให้ความเสมอภาคแก่
ประชาชนทั้งประเทศ นับเป็นหนทางสำาคัญที่ช่วย
ใหส้ง่เสรมิการศกึษาไดเ้ปน็อย่างด ีเพ่ือสนองความ
ต้องการรูปแบบใหม่ของสังคม (พรสินี ศิริเพิ่มพูล.  
2548) แต่ปัญหาที่สำาคัญของรายการโทรทัศน์
เพื่อการศึกษายังขาดการสร้างสรรค์รายการที่
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การ
สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการหนึ่งที่
ทำาให้ผู้เรียนสามารถคิดสร้างสรรค์แบบมีส่วน
ร่วม เพื่อประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ โดยมี
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ที่ผู้เรียนสามารถจินตนาการร่วมกันได้  
(Bratteteig, 2010 ; Clapp, 2016) 

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะดำาเนินการพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการ
ศึกษาโดยใช้การสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เพือ่สง่เสรมิการรบัรูเ้รือ่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อความ

ต้องการรูปแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
ของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

2. เพื่อพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการ
ศึกษาโดยใช้การสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. เพื่อศึกษาผลการใช้รายการโทรทัศน์
เพ่ือการศึกษาโดยใช้การสร้างสรรคแ์บบมสีว่นรว่ม 
เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) แบ่งออกเป็น 
3 ระยะ ดังนี้ 

การวิจัย ระยะที่ 1 ศึกษาความคิดเห็น
ต่อความต้องการรูปแบบรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา ของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชากร ได้แก่ นิสิตคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 
2,728 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้วิจัย
ได้กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง 
Krejcie and Morgan จำานวน 338 คน ทำาการ
เลอืกกลุม่ตัวอยา่งแบบบงัเอญิ (Accidental sam-
pling) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อความต้องการรูป
แบบรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

การวิจัย ระยะที่ 2 การพัฒนารายการ
โทรทศันเ์พือ่การศึกษาโดยใชก้ารสรา้งสรรคแ์บบมี
ส่วนร่วม เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับ
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตที่สมัครใจ
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการ
พัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา โดยใช้การ
สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สำาหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 11 คน ใช้วิธี
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย ได้แก่

1. แบบบันทึกผลการประชุมเชิงปฏิบัติ
การ

2. แบบประเมนิคณุภาพรายการโทรทศัน์
เพื่อการศึกษาโดย

การสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การวิ จัย ระยะที่  3 ศึกษาผลการ
ใช้รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโดยใช้การ
สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สำาหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มทดลองใช้รายการโทรทัศน์เพื่อการ
ศึกษาโดยใช้การสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ไดแ้ก่ นสิิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทดลอง
การใช้รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโดยใช้การ
สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จำานวน 92 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) 
รายการโทรทศันเ์พือ่การศกึษาโดยการสรา้งสรรค์
แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง สำาหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) แบบวัดการรับรู้ 
เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3) แบบประเมนิความพึงพอใจต่อรายการโทรทศัน์
เพื่อการศึกษาโดยการสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม 
เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ขั้นตอนก�รวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ มีขั้นตอนการดำาเนิน
การ ดังนี้ 

การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาความคิดเห็น
ต่อความต้องการรูปแบบรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา ของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำาเนิน
การแจกแบบสอบถามกับนิสิตในคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนารายการ
โทรทัศน์เพือ่การศึกษาโดยใช้การสรา้งสรรค์แบบมี
ส่วนร่วม เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับ
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีขั้นตอนการดำาเนินการดังนี้

1) นำาผลการวิจัยระยะที่ 1 มาเป็น
แนวทางในการวางแผนในการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

2) ดำาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

2.1 ขั้นการเตรียมการก่อนการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 

 2 .1 . 1  การกำ าหนดผู้ ร่ วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ นิสิตคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จำานวน 11 
คน ที่สมัครใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 2.1.2 การกำาหนดวัตถุประสงค์การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันกำาหนดประเด็น
เนื้อหาและสร้างสรรค์บทโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2.1.3 การเตรียมทีมงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการ

 2.1.4 การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ 
สำาหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2.2 ข้ันการดำาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติ
การ 

 2.2.1 ผูว้จิยัดำาเนนิการในการแนะนำา
ทีมงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

 2.2.2 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 2.2.3 นสิติคณะวทิยาการสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จำานวน 11 คน ทีส่มคัร
ใจเขา้รว่มการจัดเวทกีารประชมุเชงิปฏบิตักิารโดย
การสร้างสรรคแ์บบมสีว่นรว่ม นสิติรว่มกนักำาหนด
แก่นของเรื่อง โครงเรื่อง บทโทรทัศน์สมบูรณ์  
สตอรี่บอร์ด 

2.3 ขั้นการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติ
การ ได้กำาหนดธีม โครงเรื่อง เรื่องย่อ บทโทรทัศน์
สมบูรณ์ สตรอรี่บอร์ด โดยการสร้างสรรค์แบบ
มีส่วนร่วม ที่พร้อมจะนำาไปผลิตเป็นรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
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3) นำาผลการประชุมเชิงปฏิบัติการโดย
การสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมของนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มาพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

4) นำารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่
พัฒนาขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรายการ
โทรทัศน์เพือ่การศึกษา จำานวน 3 คน เพ่ือประเมนิ
คุณภาพรายการ

5) ปรับปรุงโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตาม
ข้อเสนอผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนำารายโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาไปทดลองในการวิจัยระยะที่ 3 ต่อไป

การวจัิยระยะท่ี 3 ศกึษาผลการใช้รายการ
โทรทัศน์เพือ่การศึกษาโดยใช้การสรา้งสรรค์แบบมี
ส่วนร่วม เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับ
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

1. ขั้นเตรียมการก่อนการทดลองใช้
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

1.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทดลองใช้รายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาโดยใช้การสร้างสรรค์แบบ
มีส่วนร่วม เร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

1.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทาง
การดำาเนินการให้แก่กลุ่มทดลองที่สมัครใจเข้า
ร่วมโครงการทดลองใช้รายการโทรทัศน์เพ่ือการ
ศึกษาโดยใช้การสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง 
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนิสติคณะวทิยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.3 อัพโหลดรายการโทรทัศน์เพ่ือการ
ศึกษาโดยใช้การสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง 
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนิสติคณะวทิยาการ

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่พัฒนา
ขึ้น พร้อมแบบวัดการรับรู้ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม และ แบบประเมนิความ
พงึพอใจตอ่รายการโทรทศันเ์พือ่การศกึษาโดยการ
สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ขั้นการทดลอง ดำาเนินการดังนี้

ดำาเนินการทดลองใช้รายการโทรทัศน์
เพือ่การศกึษาโดยใช้การสร้างสรรคแ์บบมสีว่นรว่ม 
เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
กับกลุ่มทดลองจำานวน 92 คน ที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการทดลอง 

2.1 ให้กลุ่มทดลอง ชมรายการโทรทัศน์
เพือ่การศกึษาโดยใช้การสร้างสรรคแ์บบมสีว่นรว่ม 
เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2.2 จากนั้นให้กลุ่มทดลองทำาแบบวัด
การรับรู้ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และ แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
รายการโทรทศันเ์พือ่การศกึษาโดยการสรา้งสรรค์
แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ออนไลน์

ก�รเก็บรวบรวมข้อมลู และก�รวเิคร�ะห์
ข้อมูล

การวิจัยในครั้ งนี้ ได้จำาแนกการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ตามขั้น
ตอนการวิจัย ดังนี้
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1. การวิจัยระยะที่ 1 ผู้วิจัยนำาข้อมูลจาก
การสอบถามความคิดเห็นต่อความต้องการรูป
แบบรายการโทรทศันเ์พ่ือการศกึษา ของนสิติคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละ 

2. การวจิยัระยะที ่2 ผูว้จิยัใช้รปูแบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยนำาผลจากการจัด
เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการสร้างสรรค์
แบบมสีว่นรว่มของนสิิตคณะวทิยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาสรุปผล จากนั้นนำา
ผลดังกล่าว ไปใช้ในการพัฒนารายการโทรทัศน์
เพ่ือการศึกษาโดยใช้การสร้างสรรคแ์บบมสีว่นรว่ม 
เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญ จำานวน 3 คน ประเมนิคณุภาพ
ดา้นเน้ือหา ดา้นการนำาเสนอ และด้านเทคนคิการ
ผลิต จากน้ันนำาผลการประเมินคุณภาพรายการ
โทรทศัน์เพือ่การศึกษา มาวเิคราะหข์อ้มลู เพือ่หา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การวิจัยระยะที่ 3 ผู้วิจัยได้นำาผลการ
ทดลองการใช้รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโดย
ใช้การสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของนิสิตคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มาวเิคราะห์
ข้อมูลจากแบบวัดการรับรู้ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแบบประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐา

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความต้องการรูปแบบ

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปรากฏผลดังนี้

1.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม
ความต้องการ ส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็น 
ร้อยละ 61.54 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
38.46

1.2 กลุม่ตวัอยา่ง มคีวามตอ้งการรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษารายการสาระละคร มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.10 รองลงมาคือ รายการ
เพลงและดนตรี คิดเป็นร้อยละ 16.60 และ 
รายการละคร คิดเป็นร้อยละ 14.50 ตามลำาดับ 

1.3 กลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการใช้
ภาษาราชการและภาษาท้องถิ่นผสมผสานกันใน
รายการ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.40 รอง
ลงมา ใช้ภาษาท้องถิ่นในรายการ คิดเป็นร้อยละ 
33.10 และ ภาษาราชการในรายการ คิดเป็นร้อย
ละ 12.50 ตามลำาดับ

2. ผลการการพัฒนารายการโทรทัศน์
เพือ่การศกึษาโดยใช้การสร้างสรรคแ์บบมสีว่นรว่ม 
เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2.1 กระบวนการพฒันารายการโทรทศัน์
เพือ่การศกึษาโดยใช้การสร้างสรรคแ์บบมสีว่นรว่ม 
เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มีขั้นตอนดังนี้

1) ขั้นการกำาหนดประเด็นปัญหา 

2) ขั้นการวิเคราะห์คุณลักษณะของกลุ่ม
เป้าหมาย 

3) ขัน้การประเมินความตอ้งการของกลุม่
เป้าหมาย 

4) ขั้นการออกแบบรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา 

 4.1) การกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายหลัก และ กลุ่มเป้า
หมายรอง 
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 4.2) กำาหนดรูปแบบรายการ

 4.3) กำาหนดชื่อเรื่อง

 4.4) กำาหนดวัตถุประสงค์

 4.5) กำาหนดความยาวของรายการ

 4.6) กำาหนดระยะเวลาในการผลิต

 4.7) กำาหนดแผนปฏิบัติงาน 

 4.8) กำาหนดงบประมาณ

5) ขั้นการสร้างสรรค์

 5.1) ขั้นการรวบรวมข้อมูล

 5.2) ขั้นการวิเคราะห์เนื้อหา

 5.3) ขั้นการกำาหนดแก่นของเรื่อง 

 5.4) เขียนบทโทรทัศน์

 5.4.1) การกำาหนด Plot เรื่อง

 5.4.2) การเพิ่ม gag and gimmick

 5.4.3) การเขียนบทสมบูรณ์

 5.4.4) การทำา Storyboard

 5 . 4 . 5 )  ก า ร เ ขี ย นบทถ่ า ยทำ า  
(Shooting Script) 

6) ขั้นการผลิต

 6 . 1 )  ขั้ น ก่ อ น ก า ร ถ่ า ย ทำ า  
(Pre-Production) 

 6.2) ข้ันการถ่ายทำา (Production) 
6.3) ขั้นหลังการถ่ายทำา (Post-Production) 

7) ขั้นการประเมินรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา

 7.1)   การประเมินก่อนการผลิต
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (Preliminary 
Evaluation) 

 7.2) การประเมินระหว่างดำาเนิน
การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  (Forma-
tive Evaluation)  

 7.3) การประเมนิผลผลติ  (Summa-
tive Evaluation)   

8) ขั้นการเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา มีการเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการ
ศึกษาโดยใช้การสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง 
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ของนิสติคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ดังภาพที่ 1
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2.2 ผลการประชมุเชิงปฏิบตักิาร ปรากฏ
ผลดังน้ี นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศที่สมัคร
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จำานวน 11 
คน มีการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เป็นรูปแบบ
สาระละคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการรับรู้
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับนิสิตคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยภาษาราชการและภาษาท้องถิ่น มีความยาว
ประมาณ 10 นาที 

3. ผลการประเมินคุณภาพของรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาของผู้เช่ียวชาญ ปรากฏ
ผลดังนี้ ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก ( =3.83, 
S.D=0.52) ด้านการนำาเสนอของรายการ อยู่ใน
ระดับมาก ( =4.06, S.D=0.97) และด้านเทคนิค

การผลิต อยู่ในระดับมาก ( =4.11, S.D=0.96) 

4. ผลการใช้รายการโทรทัศน์เพื่อการ
ศกึษา พบวา่ มนีสิติทีส่นใจเขา้รว่มจำานวน 92 คน 
แบ่งเป็น เพศชายจำานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ  
61.96 และเพศหญิงจำานวน 35 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 38.04 จากทดลองมีผลปรากฏดังนี้ 

4.1 การรับรู้ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของกลุ่มทดลองหลังจากชมรายการ
โทรทศันเ์พือ่การศกึษา อยูใ่นระดบัมาก ( =3.89, 
S.D=0.23) 

4.2 ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มี
ตอ่รายการโทรทศันเ์พือ่การศึกษา อยูใ่นระดบัมาก  
( =4.27, S.D=0.40) 

 

 

 

12 

 
 
 
 

   2.2 ผลการประชุมเชิงปฏบัิติการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนารายการ
โทรทศัน์เพ่ือการศึกษาโดยใช้การสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เร่ือง ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ส าหรับนิสติคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรากฏผลดังน้ี นิสติคณะ
วิทยาการสารสนเทศที่สมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏบัิติการ จ านวน 11 คน มีการ
สร้างสรรค์รายการโทรทศัน์เป็นรูปแบบสาระละคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการรับรู้เร่ือง
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงส าหรับนิสติคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยภาษาราชการและภาษาท้องถิ่น มีความยาวประมาณ 10 นาท ี    
 3.ผลการประเมินคุณภาพของรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาโดยใช้การสร้างสรรค์
แบบมีส่วนร่วม เร่ือง ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ส าหรับนิสติคณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของผู้เช่ียวชาญ  ปรากฏผลดังน้ี ด้านเน้ือหา อยู่ในระดับมาก   
(X =3.83 ,S.D =0.52)  ด้านการน าเสนอของรายการ อยู่ในระดับมาก (X =4.06 
,S.D=0.97)  และด้านเทคนิคการผลิต อยู่ในระดับมาก (X =4.11 ,S.D =0.96)   
 4. ผลการใช้รายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาโดยใช้การสร้างสรรค์ 
แบบมีส่วนร่วม เร่ือง ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ส าหรับนิสติคณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การศึกษาผลการทดลองใช้รายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาโดยใช้

ดงัภาพที่ 1   กระบวนการพัฒนารายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาโดยใช้การสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เร่ือง  
                 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ส าหรับนิสติคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ภ�พที่ 1 กระบวนการพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโดยใช้การสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม  
เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อภิปรายผล
1. ผลกระบวนการพัฒนารายการ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษาโดยใช้การสร้างสรรค์แบบ
มสีว่นร่วม เร่ือง ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง สำาหรบั
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีดงันี ้1) การกำาหนดประเด็นปญัหา 
2) การวิเคราะห์คุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 
3) การประเมินความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
4) การออกแบบรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  
5) การสร้างสรรค์ 6) การผลิต 7) การประเมิน
รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 8) การเผย
แพร่รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา สอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ Cilliers และ Timmermans  
(2014: 413-429) ได้ศึกษาความสำาคัญของ
การวางแผนเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างสถานที่สาธารณะ โดยให้
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมในกระบวนวางแผนการ
สรา้งสถานทีใ่นอนาคต โดยมจีดุมุง่หมาย ประกอบ
ดว้ย 1) การจบัความสำาคญัของการผสมผสานมมุ
มองของสาธารณชนเข้ากับสถานที่เมื่อพิจารณา
การวางแผนเมืองในอนาคต 2) เน้นความสำาคัญ
ของกระบวนการสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
ดึงดูดและเพิ่มความตั้งใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
3) การระบุความคิดสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือ
วางแผนแบบมีส่วนร่วมที่สามารถใช้เพื่อเพิ่มการ
วางแผนมีส่วนร่วมภายในองค์กร จะเห็นได้ว่าการ
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นก
ระบวนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์เพื่อสร้างความดึงดูดใจและเพิ่มความ
ตั้งใจในการชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้
แก่ผู้เรียนเอง

2. ผลความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่
มีต่อรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโดยใช้การ
สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สำาหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีจำานวน 3 ข้อ เรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย คือ เนื้อหารายการเหมาะสมตรงตาม
ความตอ้งการ วธิกีารเลา่เรือ่ง และเนือ้หารายการ
สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Dunn และ Mellor (2017: 284-299) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์แบบมี
ส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองของเยาวชนใน
อังกฤษ เป็นการทำางานร่วมกันและประชาธิปไตย
ของเยาวชน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่ม
เยาวชนจำานวน 6 ถึง 10 คน ผลการวิจัยพบว่า  
ผูวิ้จยัไดรั้บขอ้มลูเชิงลกึใหม่ๆ  และกลุม่ตวัอยา่งได้
สนุกกับกระบวนการ และรู้สึกมีส่วนร่วม มีความ
ภาคภูมิใจในความสำาเร็จของพวกเขา สรุปได้ว่า
กระบวนการสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม สามารถ
พฒันารายการโทรทศันเ์พือ่การศกึษาทีต่อบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรประสานความร่วมมือกับหน่วย

งานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อการ
พัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโดยใช้การ
สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน
ต่อไป

2. ควรมีการนำาข้อมูลจากการศึกษาและ
การวิจัย เรื่องรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโดย
ใช้การสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับนิสิตคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอด
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการเกษตรในเรื่องอื่นๆ ต่อไป
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