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บัทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ (1)เพื่อพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต�าบล
เกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (2) เพื่อหาคุณภาพสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับ
ชมสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูใ้ ช้งานสือ่ สังคมออนไลน์ทเี่ ข้ารับชมสือ่ วีดทิ ศั น์สง่ เสริมการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จ�านวน 385 คน ซีึ่งได้จากการค�านวณขนาด
กลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รของคอแครน กรณีทไี่ ม่ทราบจ�านวนประชากรทีแ่ น่นอน หลังจากนัน้ ได้ทา� การสุม่ ตามสะดวก
(Convenience Sampling) ซีึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
โดยชุมชน ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง แบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความ
พึงพอใจของผูร้ บั ชมสือ่ วีดทิ ศั น์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วชุมชนต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยสถิตทิ ี่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าสถิตพิ นื้ ฐานหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ( X ) และ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลุ่การิวัิจัยพบวั�า (1) แบบปริะเมินคิุณภาพสื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัชุุมชุนตำาบลุ่
เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น จังห็วััด้พัทลุุ่ง แบ�งเป็น 4 ด้้าน ได้้แก� ด้้านเน่�อห็า ด้้านการิลุ่ำาด้ับภาพ
ด้้านเทคินิคิการินำาเสื่นอ แลุ่ะด้้านเสื่ียงบริริยายแลุ่ะเสื่ียงปริะกอบ พบวั�า ผลุ่การิปริะเมินคิุณภาพอย่ใ� นริะด้ับด้ี
โด้ยมี คิ � า เฉลุ่ี � ย เท� า กั บ 4.26 แลุ่ะสื่� วั นเบี � ย งเบนมาตริฐาน (S.D.) เท� า กั บ 0.60 (2)
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แบบปริะเมินคิวัามพึงพอใจข้องผ่ริ้ บั ชุมทีม� ตี อ� สื่่อ� วัีด้ทิ ศั น์สื่ง� เสื่ริิมการิท�องเทีย� วัชุุมชุนตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น
จังห็วััด้พัทลุุ่ง แบ�งเป็น 3 ด้้าน ได้้แก� ด้้านเน่อ� ห็า ด้้านการิลุ่ำาด้ับภาพ แลุ่ะด้้านเสื่ียงบริริยายแลุ่ะเสื่ียงปริะกอบ พบวั�า
ผ่ริ้ บั ชุมสื่่อ� วัีด้ที ศั น์มคิี วัามพึงพอใจอย่ใ� นริะด้ับมากทีสื่� ดุ้ โด้ยมีคิา� เฉลุ่ีย� เท�ากับ 4.58 แลุ่ะสื่�วันเบีย� งเบนมาตริฐาน
(S.D.) เท�ากับ 0.62
คำาสำาคัญ : วัีด้ิทัศน์ , การิท�องเที�ยวั
Abstract
The purpose of this research were: 1) to develop video media promoting community based
tourism in Koh Mak subdistrict, Pak Phayun district of Phatthalung province. 2)to find quality
video media promoting community based tourism in Koh Mak subdistrict, Pak Phayun district
of Phatthalung province. 3) to study the satisfaction of the viewers of video media promoting
community based tourism in Koh Mak subdistrict, Pak Phayun district of Phatthalung province.
The representative samples of this research were who used online media to watch video media
promoting community based tourism in Koh Mak subdistrict, Pak Phayun district of Phatthalung
province. the representative sample population consisted of 385 people were calculated by
Cochran’s formula after which the sample was randomized convenience sampling was performed.
The research instruments consisted of video media promoting community based tourism in Koh
Mak subdistrict, Pak Phayun district of Phatthalung province, 385 quality evaluation forms of
short film “Promote tourism in a multicultural society in the old town of Songkhla province”, 385
satisfaction evaluation forms of video media promoting community based tourism in Koh Mak
subdistrict, Pak Phayun district of Phatthalung province . Statistical analysis in this research used
the average value ( ) and standard deviation (S.D.).
The research results find that: 1) quality evaluation forms of video media promoting community
based tourism in Koh Mak subdistrict, Pak Phayun district of Phatthalung province. was divided
into to four topics: content, image editing ,presentation techniques and audio narration and sound
effects the mean ( ) was 4.26 and the standard deviation (S.D.) was 0.60 2) satisfaction evaluation
forms of video media audiences “promoting community based tourism in Koh Mak subdistrict, Pak
Phayun district of Phatthalung province.” was divided into to three topics: content, image editing
and audio narration and sound effects the mean ( ) was 4.58 and the standard deviation (S.D.)
was 0.62
Keywords : Video media , Tourism
บที่นำา
อุ ต สื่าห็กริริมการิท� อ งเที � ย วัมี บ ทบาทแลุ่ะคิวัามสื่ำ า คิั ญ ต� อ ปริะเทศเป็ น อย� า งมาก
ในการิพัฒนาเศริษ์ฐกิจข้องปริะเทศ เน่�องจากเป็นแห็ลุ่�งที�มาข้องเงินตริาต�างปริะเทศซึ่ึ�งมีสื่�วันชุ�วัยในเริ่�อง
ข้องดุ้ลุ่การิคิ้า แลุ่ะดุ้ลุ่การิชุำาริะเงินข้องปริะเทศ แลุ่ะสื่ามาริถืทำาริายได้้ให็้แก�ปริะเทศมาเป็นอันด้ับห็นึง� นอก
จากนี�อตุ สื่าห็กริริมการิท�องเทีย� วัยังสื่ามาริถืสื่ริ้างงาน สื่ริ้างอาชุีพ แลุ่ะสื่ริ้างริายได้้ตา� ง ๆ ให็้แก�คินในท้องถืิน�
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แลุ่ะชุ�วัยในการิสื่ริ้างคิวัามเจริิญเติบโตทางด้้านเศริษ์ฐกิจข้องปริะเทศไทย (ฐิริชุญา, 2553) สื่ำาห็ริับปริะเท
ศไทยนั�นมีภ่มิปริะเทศที�ห็ลุ่ากห็ลุ่ายทางกายภาพในแต�ลุ่ะภ่มิภาคิ โด้ยเฉพาะในภาคิใต้มีลุ่ักษ์ณะภ่มิปริะเ
ทศที�ห็ลุ่ากห็ลุ่ายทั�งภ่เข้า ทะเลุ่ จึงทำาให็้ภาคิใต้มีปริะวััติศาสื่ตริ์คิวัามเป็นมาที�ยาวันานในด้้านการิติด้ต�อคิ้า
ข้ายในอด้ีต มีเม่องที�สื่ำาคิัญมากมาย แลุ่ะมีคิวัามสื่วัยงามทางธริริมชุาติท�นี �าสื่นใจผสื่มผสื่านกันอย�างลุ่งตัวั
ริ่ปแบบการิท�องเที�ยวัในปัจจุบันมีมากมายห็ลุ่ายริ่ปแบบการิท�องเที�ยวัโด้ยชุุมชุน (community base
sustainable tourism) ถื่อเป็นการิท�องเที�ยวัอีกริ่ปแบบห็นึ�งที�ได้้ริับคิวัามสื่นใจอย�างมากจากนักท�องเที�ยวั
ซึ่ึ�งการิท�องเที�ยวัที�คิำานึงถืึงคิวัามยั�งย่นข้องสื่ิ�งแวัด้ลุ่้อม สื่ังคิม แลุ่ะวััฒนธริริม กำาห็นด้ทิศทางโด้ยชุุมชุน
จัด้การิโด้ยชุุมชุนเพ่�อชุุมชุน แลุ่ะชุุมชุนมีบทบาทเป็นเจ้าข้องมีสื่ิทธิในการิจัด้การิด้่แลุ่เพ่�อให็้เกิด้การิเริียนริ่้
แก�ผม้่ าเย่อน” โด้ยมองวั�าการิท�องเทีย� วัต้องทำางานคิริอบคิลุุ่ม 5 ด้้าน พริ้อมกัน ทัง� การิเม่อง เศริษ์ฐกิจ สื่ังคิม
วััฒนธริริม แลุ่ะสื่ิ�งแวัด้ลุ่้อม โด้ยมีชุุมชุนเป็นเจ้าข้องแลุ่ะมีสื่�วันในการิจัด้การิ นอกจากนี�การิท�องเที�ยวัยัง
สื่ามาริถืเป็นเคิริ่�องม่อในการิพัฒนา โด้ยใชุ้การิท�องเที�ยวัเป็นเง่�อนไข้แลุ่ะสื่ริ้างโอกาสื่ให็้องคิ์กริชุุมชุน
เข้้ามามีบทบาทสื่ำาคิัญในการิวัางแผนทิศทางการิพัฒนาชุุมชุนข้องตนในชุุมชุน โด้ยเฉพาะอย�าง
ยิ�งในชุุมชุนที�มีแนวัโน้มวั�าการิท�องเที�ยวัจะริุกคิ่บเข้้าไปถืึง ห็ริ่อต้องการิเปิด้เผยชุุมชุนข้องตนให็้
เป็นที�ริ่้จักในวังกวั้าง ให็้มีการิสื่ริ้างให็้เกิด้กริะบวันการิเริียนริ่้เกี�ยวักับการิวัางแผน การิบริิห็าริจัด้การิ
ทริัพยากริแลุ่ะกริะจายอำานาจการิตัด้สื่ินใจโด้ยเน้นคิวัามสื่ำาคิัญข้องการิจัด้การิธริริมชุาติแวัด้ลุ่้อมแลุ่ะใชุ้
การิท�องเทีย� วัเป็นเคิริ่อ� งม่อในการิพัฒนาชุุมชุนไปพริ้อมกัน (วัีริะพลุ่ แลุ่ะปริะเจต, 2547)ชุุมชุนตำาบลุ่เกาะห็มาก
อ.ปากพะย่น จ.พัทลุุ่ง เป็นห็นึ�งในชุุมชุนที�จัด้ให็้มีการิท�องเที�ยวัโด้ยชุุมชุน ซึ่ึ�งชุุมชุนมีลุ่ักษ์ณะเป็น
เกาะที�ตั�งอย่�ในทะเลุ่สื่าบสื่งข้ลุ่าตอนกลุ่าง มีคิวัามสื่มบ่ริณ์ข้องทริัพยากริเอ่�อต�อการิด้ำาริงชุีวัิต ปริะชุาชุน
สื่�วันให็ญ�ปริะกอบอาชุีพปริะมงพ่�นบ้าน ทำาการิเกษ์ตริ ปลุ่่กพ่ชุ เลุ่ี�ยงสื่ัตวั์ โด้ยมีการิริวัมตัวักันข้องสื่มา
ชุิกที�เลุ่็งเห็็นคิวัามสื่ำาคิัญข้องการิอนุริักษ์์แลุ่ะการิใชุ้ปริะโยชุน์จากทริัพยากริในท้องถืิ�นให็้เกิด้คิวัามยั�งย่น
มีการิสื่่บทอด้วัิถืีวััฒนธริริม ภ่มิปัญญาท้องถืิ�นจากริุ�นสื่่�ริุ�น แลุ่ะปริะกอบอาชุีพการิท�องเที�ยวัเป็นริายได้้
เสื่ริิม โด้ยได้้จัด้ตั�งเป็นกลุุ่�มการิท�องเที�ยวัโด้ยชุุมชุน เม่�อปี 2556 มีกิจกริริมสื่ำาห็ริับบริิการินักท�องเที�ยวั
ทางบกแลุ่ะทางนำ�า กิจกริริมเริียนริ่้ลุ่งม่อทำาด้้วัยตนเอง ผลุ่จากการิเปิด้ชุุมชุนเพ่�อริองริับการิท�องเที�ยวั ทำาให็้
เกาะห็มากเริิ�มเป็นที�ริ่้จักข้องนักท�องเที�ยวัจากจังห็วััด้ใกลุ่้เคิียง ข้ณะเด้ียวักันคินในชุุมชุนมีเริิ�มมี
คิุณภาพชุีวัิตที�ด้ีข้ึ�น แลุ่ะเห็็นคิวัามสื่ำาคิัญข้องการิเป็นเจ้าบ้านที�ด้ี แต�ในปัจจุบันชุุมชุนเกาะห็มากยังไม�เป็น
ที�ริ่้จักมากนักข้องนักท�องเที�ยวัเน่�องจากข้าด้สื่่�อปริะชุาสื่ัมพันธ์สื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัที�ทันสื่มัยแลุ่ะตริงกลุุ่�ม
เป้าห็มาย
สื่่�อปริะชุาสื่ัมพันธ์ที�ชุ�วัยสื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัในปัจจุบันมีอย่�ห็ลุ่ากห็ลุ่าย ไม�วั�าจะเป็นสื่่�อสื่ิ�งพิมพ์
สื่่�ออินโฟักริาฟัิก แลุ่ะสื่่�อวัีด้ิทัศน์ ผ่้วัิจัยจึงเลุ่่อกใชุ้สื่่�อวัีด้ิทัศน์เป็นสื่่�อที�มีคิวัามเห็มาะสื่มสื่ำาห็ริับใชุ้เพ่�อ
ปริะชุาสื่ัมพันธ์การิท�องเทีย� วั เพริาะวัีด้ทิ ศั น์เป็นสื่่อ� ทีสื่� ามาริถืทำาให็้นกั ท�องเทีย� วัได้้ยนิ เสื่ียงสื่อด้คิลุ่้องกับภาพ
นั�นๆ นอกจากมีวัีด้ิทัศน์เป็นการิเลุ่�าเริ่�องด้้วัยภาพ ทำาห็น้าที�ห็ลุ่ักในการินำาเสื่นอ เสื่ียงจะเข้้ามาชุ�วัยสื่�งเสื่ริิม
ในสื่�วันข้องภาพเพ่�อให็้เข้้าใจ เน่�อเริ่�องมากยิ�งข้ึ�น วัีด้ิทัศน์เป็นสื่่�อในลุ่ักษ์ณะที�นำาเสื่นอภาพเคิลุ่่�อนไห็วั แลุ่ะ
สื่ริ้างคิวัามต�อเน่อ� งข้องการิกริะทำาข้องวััตถืุจากเริ่อ� งริาวัต�าง ๆ สื่ริ้างคิวัามริ่สื่้ กึ ใกลุ่้ชุด้ิ กับผ่ชุ้ มเป็นสื่่อ� ทีเ� ข้้าถืึง
ง�าย แลุ่ะมีคิวัามริวัด้เริ็วั สื่อด้คิลุ่้องกับงานวัิจยั ข้อง อาทินนั ทน์ แก้วัปริะจันทริ์แลุ่ะลุ่ักษ์ณา คิลุ่้ายแก้วั (2563:
1961) พบวั�า การิผลุ่ิตสื่่อ� วัีด้ทิ ศั น์แนวัตัง� เพ่อ� การิปริะชุาสื่ัมพันธ์การิท�องเทีย� วั กลุุ่ม� เป้าห็มายทีเ� ป็นนักท�องเทีย�
วัมีคิวัามเข้้าใจเน่อ� ห็าทีม� นี าำ เสื่นอจึงทำาให็้สื่อ�่ วัีด้ทิ ศั น์แนวัตัง� ได้้กริะจายไปยังผ่คิ้ นทีย� งั การิทำากิจกริริมแบบวัิถืชุี า
วันาในสื่ถืานทีด้� งั กลุ่�าวัทำาให็้ปริะสื่บคิวัามสื่ำาเริ็จในสื่�วันใชุ้สื่อ�่ วัีด้ทิ ศั น์แนวัตัง� เพ่อ� การิปริะชุาสื่ัมพันธ์ได้้เป็นอย�าง
ด้ี
ผ่้วัิจัยเลุ่็งเห็็นคิวัามสื่ำาคิัญข้องการิท�องเที�ยวัโด้ยชุุมชุน จึงเลุ่่อกพัฒนาสื่่�อวัีด้ีทัศน์ข้ึ�นเพ่�อสื่�งเสื่ริิมการิ
ท�องเที�ยวัโด้ยชุุมชุนข้องตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น จังห็วััด้พัทลุุ่ง
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ให็้เป็นที�ริ่้จักอย�างแพริ�ห็ลุ่าย แลุ่ะสื่ามาริถืด้ึงกลุุ่�มนักท�องเที�ยวัเข้้ามาใชุ้บริิการิในชุุมชุนได้้เพิ�มข้ึ�น
วัตถุุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
2. เพือ่ หาคุณภาพสือ่ วีดทิ ศั น์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วชุมชนต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับชมสื่อสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต�าบลเกาะหมาก
อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ระเบั่ยบัวิธั่วิจััย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1ประชากร คือ ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ารับชมสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซีึง่ ไม่ทราบจ�านวนทีแ่ น่นอน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ท่ีเข้ารับชมสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จ�านวน 385 คน ซีึ่งผู้วิจัยก�าหนดค�านวณขนาดกลุม่ ตัว
อย่าง โดยใช้สูตรของคอแครน กรณีที่ไม่ทราบจ�านวนประชากรทีแ่ น่นอน (Cochran,1997 อ้างใน ธีรวุฒิ
เอกะกุล 2543) ซีึ่งผู้วิจัยก�าหนดค่าความเชือ่ มั่นที่ 95% ความคลาดเคลื่อน 5% จากนั้นท�าการสุ่มกลุม่
ตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ตามล�าดับ
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาของสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
น�าเสนอในรูปแบบ Vlog มีผดู้ า� เนินรายการ 2 คน เป็นวัยรุน่ เล่าเรือ่ งการท่องเทีย่ ว 2 วัน 1 คืน ชุมชนต�าบลเกาะหมาก
อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีความยาว 11 นาที มีการออนไลน์เมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ผ่านช่องทาง
YouTube ชื่อช่อง งานดีสงขลา
แนิวคิดและทฤษฎี่ท่�เกั่�ยวข้อง
ส�าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต�าบล
เกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีขนั้ ตอนการพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์ตามกระบวนการ การผลิตของ วชิระ
อินทร์อดุ ม (2539) 3 ขัน้ ตอน (3P) ดังนี้ 1) ขัน้ เตรียมการผลิต (Pre - Production) 2) ขัน้ การผลิต (Production)
3) ขัน้ การหลังการผลิต (Post-Production) เพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาสือ่ วีดิทัศน์ อีกทั้งศึกษาความรู้ทั่วไป
ของสือ่ วีดทิ ศั น์ ของเนาวนิตย์ สงคราม (2554 ) ประเภทของสือ่ วีดทิ ศั น์ และคุณลักษณะของสือ่ วีดทิ ศั น์ (video)
ของวิภา อุตมฉันท์ (2544) การเลือกใช้มมุ กล้อง ของชนินทร์ ชมะโชติ , ดวงพร ทรัพย์ลกั ษณ์ และคณะ (2554)
เคร่�องม่อในิกัารวิจััยในิครั�งนิ่� ประกัอบัด้วย
1. แบบประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง โดยมีการก�าหนดการแจกแจงรายละเอียดให้ครบถ้วน และครอบคลุมถึงสิ่งที่ต้องการจะ
วัดซีึ่งแบบประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง ได้แบ่งแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยก�าหนดค่าระดับคะแนนเป็น
5 ระดับ ของเบสท์จอห์น (Best John, 1978) เกณฑ์การพิจารณาจากคะแนนค่าเฉลี่ย ของบุญชม
ศรีสะอาด (2556) เมื่อสร้างแบบประเมินคุณภาพสื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว น�าเสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญได้
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อค�าถามตามคุณลักษณะของสื่อวีดิทัศน์ของแบบประเมินคุณภาพสื่อเพื่อที่
จะได้น�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข และน�าแบบประเมินคุณภาพสื่อที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

188
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564)

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและด้านเนื้อหาประเมินคุณภาพ ซีึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเป็นผู้มีประสบการณ์ และ
ความรูใ้ นด้านการพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์ไม่นอ้ ยกว่า 3ปี จ�านวน 3 ท่าน คือ อาจารย์ธวัชชัย ดวงไทย อาจารย์ประจ�า
หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ ผศ.ธารินทร์ มานีมาน
อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั อาจารย์จณ
ิ ชั ญ์ดา
วิทยาพันธ์ประชา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับ
การท่องเทีย่ วชุมชนต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จ�านวน 2 ท่าน คือ นาย ประสาร อมราพิทกั ษ์
ประธานกลุ่ม กรวด หิน รักษ์ ดิน เล ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และนายคิมหันต์
สุวรรณเรืองศรี ประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
เก็บรวบรวมแบบประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 ท่าน ท�าการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินคุณภาพสือ่ และแก้ไข
2. แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับชมสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต�าบลเกาะหมาก
อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ศึกษาวิธีการสร้างรูปแบบการเขียนข้อค�าถาม และการออกแบบโดย
ใช้หลักของทฤษฎีมาสโลว์ ในเรื่องเกี่ยวกับความพึงพอใจ (แก้วตา คณะวรรณ. 2545 : 50 อ้างอิง
Maslow.1970 : 69-80) และขัน้ ตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยมีจดุ มุง่ หมายทีส่ อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและครบคลุมแบบประเมินความพึงพอใจส�าหรับผู้ชมที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วชุมชนต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จากหนังสือ ต�ารา และเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของวีดิทัศน์
ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการล�าดับภาพ และด้านเสียงบรรยายและเสียงประกอบ ด�าเนิน
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจชุดสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา
โดยแจกแจงรายละเอียดให้ครอบคลุมถึงสิ่งที่ต้องการวัดทั้ง3 ด้าน ซีึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจ
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
ของผูร้ บั ชมทีม่ ตี อ่ สือ่ วีดทิ ศั น์ ตอนที3่ ความคิดเห็นและข้อเสนอ ซีึง่ แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นข้อแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า(Rating) และแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยก�าหนดค่าระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง
นิลแก้ว. 2535 : 3) น�าแบบประเมินที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนออกเก็บรวบรวมข้อมูล เผยแพร่แบบประเมินความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นน�าแบบสอบ
ถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ตัวอย่างจ�านวน 385 คน จากนัน้ จึงน�ามาหาค่าเฉลีย่
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) เพือ่ น�ามาหาค่าเฉลีย่ มาแปลผลความพึงพอใจของผูร้ บั ชมสือ่ วีดทิ ศั น์ตอ่ ไป
วิธั่ดำาเนิินิกัารวิจััย
1. การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ส�าหรับการสร้างชุดสือ่ วีดิทศั น์ของแต่ละชุมชน มีขั้นตอนของการผลิตรายการวีดิทศั น์ 3 ขั้นตอน (วชิระ
อินทร์อุดม. 2539 : 17 - 25) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขัน้ เตรียมการผลิต (Pre-Production)
1) ผู้วิจัยได้ท�าการหาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะน�ามาผลิตเป็นสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการลงพื้นที่สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน
เพื่อน�ามาผลิตมอบความรู้และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจต่อผู้รับชม โดยน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ
ให้ได้เนื้อหาสาระ ที่ถูกต้อง น่าสนใจ ทันสมัยและน่าจดจ�า ตลอดจนผู้วิจัยได้ท�าศึกษาเอกสารและ
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติมตลอดจนผู้วิจัยได้ท�าศึกษาเอกสารและข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติม
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2) กำาห็นด้วััตถืุปริะสื่งคิ์ในการิสื่ริ้างสื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัโด้ยชุุมชุนให็้ผ่้ริับชุมได้้ริับข้้อม่ลุ่
แห็ลุ่�งท�องเที�ยวัที�น�าสื่นใจข้องชุุมชุน ได้้เห็็นวัิถืีชุีวัิต คิวัามผ่กพันข้องคินในชุุมชุน
3) วัิเคิริาะห็์กลุุ่�มเป้าห็มายห็ริ่อผ่้ชุม ผ่้วัิจัยได้้ทำาการิลุ่งพ่�นที� เพ่�อศึกษ์าลุ่ักษ์ณะข้องชุาวับ้านในชุุมชุน
4) วัิเคิริาะห็์เน่�อห็า ศึกษ์าข้้อม่ลุ่ที�เกี�ยวัข้้อง เชุ�น สื่ถืานที�สื่ำาคิัญ แห็ลุ่�งท�องเที�ยวั การิเด้ินทาง
ริวัมถืึงผลุ่ิตภัณฑ์ในชุุมชุน เพ่�อตริวัจคิวัามถื่กต้องข้องข้้อม่ลุ่แลุ่ะเลุ่่อกข้้อม่ลุ่ที�น�าสื่นใจมานำาเสื่นอ
5) เข้ียนบท เพ่�อกำาห็นด้ลุ่ำาด้ับก�อนห็ลุ่ังข้องเน่�อห็า ภาพ แลุ่ะเสื่ียง เพ่�อการินำาเสื่นอที�เห็มาะสื่ม
6) จัด้เตริียมอุปกริณ์ในการิผลุ่ิตสื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวั ริวัมถืึงอุปกริณ์อ่�น ๆ ที�จำาเป็นต�อการิ
ถื�ายทำาไวั้อย�างคิริบถื้วัน เชุ�น กลุ่้อง DSLR, ข้าตั�งกลุ่้อง, โด้ริน,ไมคิ์บ่ม,เมมโมริี�การิ์ด้,แบตเตอริี�กลุ่้อง
เป็นต้น
7) กำาห็นด้ผ่้ให็้สื่ัมภาษ์ณ์ โด้ยเป็นผ่้นำาชุุมชุน ชุาวับ้านในชุุมชุน ที�อาศัยอย่�ในชุุมชุนนั�น ๆ ให็้เป็นไป
ตามคิวัามเห็มาะสื่มข้องเน่�อห็า แลุ่ะริ่ปแบบข้องสื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัโด้ยชุุมชุนที�จะนำาเสื่นอ
แลุ่ะกำาห็นด้ผ่้ด้ำาเนินริายการิโด้ยการิใชุ้กลุุ่�มวััยริุ�น 2 คินเป็นผ่้เลุ่�าเริ่�อง
8) การิจัด้ทำางบปริะมาณ คิ�าใชุ้จ�ายต�าง ๆ ในการิด้ำาเนินการิผลุ่ิตสื่่�อวัีด้ิทัศน์
ข้ั�นตอนที� 2 ข้ั�นการิผลุ่ิต (Production)
ผ่ ้ วั ิ จ ั ย ได้้ ด้ ำ า เนิ น การิถื� า ยทำ า ตามบทสื่่ � อ วัี ด้ ิ ท ั ศ น์ สื่ � ง เสื่ริิ ม การิท� อ งเที � ย วัโด้ยชุุ ม ชุน ผ่ ้ วั ิ จ ั ย
ได้้เด้ินทางลุ่งพ่�นที�ในชุุมชุน มีกิจกริริมการิสื่ัมภาษ์ณ์ ผ่้นำาชุุมชุน แลุ่ะชุาวับ้านในชุุมชุน ศึกษ์าวัิถืีชุีวัิต
แห็ลุ่�งท�องเทีย� วั จุด้เด้�นข้องชุุมชุนนัน� ๆ เพ่อ� เตริียมคิวัามพริ้อมด้ำาเนินการิถื�ายทำาวัีด้ทิ ศั น์ โด้ยการิใชุ้เสื่ียงด้นตริี
เสื่ียงเพลุ่ง ปริะกอบในการิด้ำาเนินเริ่�องแลุ่ะเลุ่่อกนักแสื่ด้งที�มีชุ�วังวััยที�เห็มาะสื่ม เกี�ยวักับการิทำากิจกริริมต�าง
ๆ บริริยากาศทั�วัไป เพ่�อใชุ้ในการิข้ยายคิวัามให็้ผ่้ชุมได้้เห็็น แลุ่ะเข้้าใจริายลุ่ะเอียด้มากยิ�งข้ึ�น
1) ด้้านบุคิลุ่ากริ ผ่วั้ จิ ยั ได้้แบ�งห็น้าทีก� าริทำางานวัันถื�ายทำาจริิง คิ่อ ชุ�างกลุ่้อง ผ่คิ้ วับคิุมเสื่ียง แลุ่ะปริะสื่านงาน
2) ด้้านสื่ถืานที� เป็นการิถื�ายทำานอกสื่ถืานที� โด้ยจะถื�ายทำาในพ่�นที�ชุุมชุนเกาะห็มาก ตำาบลุ่เกาะห็มาก
อำาเภอปากพะย่น จังห็วััด้พัทลุุ่ง ซึ่ึ�งมีการิลุ่งพ่�นที�สื่ำาริวัจก�อนการิถื�ายทำาจริิง
3) ด้้านอุปกริณ์การิผลุ่ิตริายการิ มีการิเตริียมแลุ่ะเชุ็คิคิวัามเริียบริ้อยก�อนใชุ้งานจริิง เชุ�น อุปกริณ์ในการิถื�ายภาพ
อุปกริณ์บันทึกเสื่ียง แลุ่ะอุปกริณ์สื่ำาริอง เพ่�อชุ�วัยแก้ไข้ปัญห็าเฉพาะห็น้าได้้
4) ด้้านผ่้ด้ำาเนินริายการิแลุ่ะผ่้ริ�วัมริายการิ การิเตริียมผ่้ที�จะปริากฏิตัวับนโทริทัศน์นักแสื่ด้งแลุ่ะผ่้ให็้
สื่ัมภาษ์ณ์ มีการิซึ่ักซึ่้อมการิแสื่ด้งแลุ่ะคิำาถืามก�อนถื�ายทำาจริิง แลุ่ะทำาคิวัามเข้้าใจกับเริ่�องริาวัที�จะนำาเสื่นอ
ข้ั�นตอนที� 3 ข้ั�นการิห็ลุ่ังการิผลุ่ิต (Post-Production)
นำาไฟัลุ่์ภาพ แลุ่ะเสื่ียงทั�งห็มด้เข้้าสื่่�กริะบวันการิตัด้ต�อตามบทที�วัางไวั้ ริวัมทั�งใสื่�เทคินิคิพิเศษ์โด้ยใชุ้
ด้นตริีแลุ่ะเสื่ียงปริะกอบในการิเลุ่�าเริ่�อง ซึ่ึ�งได้้เลุ่่อกเสื่ียงด้นตริี แลุ่ะเสื่ียงเพลุ่งปริะกอบที�มีคิวัามเห็มาะสื่ม
เพ่�อให็้เน่�อห็ามีน�าสื่นใจแลุ่ะมีคิวัามสื่มบ่ริณ์ แลุ่ะใชุ้ผุ้ด้ำาเนินริายการิเลุ่�าเริ่�องเพ่�อเพิ�มอริริถืริสื่ในการิริับชุม
ทำาให็้สื่อ�่ วัีด้ทิ ศั น์สื่ง� เสื่ริิมการิท�องเทีย� วัโด้ยชุุมชุน มีคิวัามสื่มบ่ริณ์ แลุ่้วัมีการิวัิเคิริาะห็์สื่อ�่ วัีด้ทิ ศั น์ ทำาการิตริวัจสื่อบ
เพ่�อห็าข้้อบกพริ�อง แลุ่ะนำาข้้อเสื่นอแนะมาปริับปริุงแก้ไข้ ก�อนที�จะนำาไปให็้ผเ่้ ชุี�ยวัชุาญปริะเมินคิุณภาพ
2. การิห็าคิุณภาพสื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัชุุมชุนตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น จังห็วััด้พัทลุุ่ง
2.1 ด้ำาเนินการิพัฒนาสื่่�อสื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัชุุมชุนตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น
จังห็วััด้พัทลุุ่ง แลุ่้วันำาสื่่�อวัีด้ิทัศน์ที�ถื�ายทำาเสื่ริ็จ ให็้ผ่้ริ�วัมวัิจัยตริวัจสื่อบคิวัามถื่กต้อง แลุ่ะปริับปริุงตามคิำา
แนะนำาข้องผ่้ริ�วัมวัิจัย
2.2 ผ่้วัิจัยด้ำาเนินการิติด้ต�อคิณะคิริุศาสื่ตริ์อุตสื่าห็กริริมแลุ่ะเทคิโนโลุ่ยี เพ่�อข้อห็นังสื่่อข้อเชุิญ
เป็นผ่้เชุี�ยวัชุาญ ซึ่ึ�งเป็นผ่้เชุี�ยวัชุาญด้้านสื่่�อเป็นผ่้มีปริะสื่บการิณ์ แลุ่ะคิวัามริ่้ในด้้านการิพัฒนาสื่่�อ
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วัีด้ิทัศน์ไม�น้อยกวั�า 3ปี จำานวัน 3 ท�าน คิ่อ อาจาริย์ธวััชุชุัย ด้วังไทย อาจาริย์ปริะจำาห็ลุ่ักสื่่ตริสื่าข้าวัิชุา
นิเทศศาสื่ตริ์ คิณะวัิทยาการิจัด้การิ มห็าวัิทยาลุ่ัยริาชุภัฏิเชุียงริาย แลุ่ะ ผศ.ธาริินทริ์ มานีมาน
อาจาริย์ปริะจำาห็ลุ่ักสื่่ตริสื่าข้าวัิชุาการิท�องเทีย� วั มห็าวัิทยาลุ่ัยเทคิโนโลุ่ยีริาชุมงคิลุ่ศริีวัชุิ ยั อาจาริย์จณ
ิ ชุั ญ์ด้า
วัิทยาพันธ์ปริะชุา คิณะนิเทศศาสื่ตริ์ มห็าวัิทยาลุ่ัยห็าด้ให็ญ� แลุ่ะผ่้เชุี�ยวัชุาญด้้านเน่�อห็าเกี�ยวักับ
การิท�องเที�ยวัชุุมชุนตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น จังห็วััด้พัทลุุ่ง จำานวัน 2 ท�าน คิ่อ
นาย ปริะสื่าริ อมริาพิทกั ษ์์ ปริะธานกลุุ่ม� กริวัด้ ห็ิน ริักษ์์ ด้ิน เลุ่ ตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น จังห็วััด้พัทลุุ่ง แลุ่ะ
นายคิิมห็ันต์ สืุ่วัริริณเริ่องศริี ปริะธานกลุุ่ม� ท�องเทีย� วัโด้ยชุุมชุน ตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น จังห็วััด้พัทลุุ่ง
2.3 นำาสื่่�อวัีด้ิทัศน์แลุ่ะแบบปริะเมินคิุณภาพ ให็้ผ่้เชุี�ยวัชุาญปริะเมินคิุณภาพสื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่�งเสื่ริิม
การิท�องเที�ยวัชุุมชุนตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น จังห็วััด้พัทลุุ่ง
2.4 เก็บริวับริวัมแบบปริะเมินคิุณภาพจากผ่เ้ ชุีย� วัชุาญทัง� 5 ท�าน ทำาการิวัิเคิริาะห็์ข้อ้ ม่ลุ่จากแบบปริะเมินคิุณภาพ
สื่่อ� แลุ่ะแก้ไข้ ปริับปริุงตามคิำาแนะนำาข้องผ่เ้ ชุีย� วัชุาญ ด้้านการิลุ่ำาด้ับภาพ ภาพในบางชุ�วังทีน� าำ เสื่นอใชุ้ริะยะเวัลุ่านาน
ภาพบางภาพยังไม�สื่อด้คิลุ่้องกับเน่อ� ห็าแก้ไข้นำาภาพมาใสื่�ให็้สื่อด้คิลุ่้องกัน ด้้านเทคินิคิการินำาเสื่นอ แก้ไข้การิตัด้ต�อ
3. การิห็าคิวัามพึงพอใจสื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัชุุมชุนตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น
จังห็วััด้พัทลุุ่ง
3.1 ผ่้วัิจัยด้ำาเนินการิห็ากลุุ่�มตัวัอย�าง โด้ยใชุ้สื่่ตริข้องคิอแคิริน กริณีที�ไม�ทริาบจำานวันปริะชุากริที�
แน�นอน (Cochran 1977 อ้างใน ธีริวัุฒิเอกกะกุลุ่, 2543) ได้้ข้นาด้ข้องกลุุ่�มตัวัอย�างจำานวัน 385 คิน
จากนั�นทำาการิสืุ่�มตามคิวัามสื่ะด้วัก (Convenience Sampling)
3.2 ด้ำาเนินการิห็าคิวัามพึงพอใจข้องผ่้ที�เข้้าใชุ้งานสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์ที�เข้้าไปริับชุมสื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่�งเสื่ริิ
มการิท�องเที�ยวัชุุมชุนตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น จังห็วััด้พัทลุุ่ง โด้ยใชุ้แบบปริะเมินออนไลุ่น์ผ�าน
Google Form เพ่อ� ให็้ผใ้่ ชุ้งานสื่่อ� สื่ังคิมออนไลุ่น์ทไ�ี ด้้ริบั ชุมวัีด้ทิ ศั น์ ตอบแบบปริะเมินคิวัามพึงพอใจทีม� ตี อ� สื่่อ�
วัีด้ทิ ศั น์สื่ง� เสื่ริิมการิท�องเทีย� วัชุุมชุนตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น จังห็วััด้พัทลุุ่ง ทัง� นีผ� วั้่ จิ ยั ใชุ้ริะยะเวัลุ่า
3 สื่ัปด้าห็์ ในริะห็วั�างวัันที� 4– 25 พฤศจิกายน 2563
3.3 ด้ำาเนินการิเก็บริวับริวัมแลุ่ะวัิเคิริาะห็์ข้้อม่ลุ่ที�ได้้จากแบบปริะเมินคิวัามพึงพอใจข้องปริะชุาชุนผ่้ที�
ใชุ้งานสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์ที�ริับชุมสื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่ง� เสื่ริิมการิท�องเที�ยวัชุุมชุนตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น
จังห็วััด้พัทลุุ่ง จากกลุุ่�มจำานวัน 385 คิน จากนั�นจึงนำามาห็าคิ�าเฉลุ่ี�ย (x ̅) แลุ่ะสื่�วันเบี�ยงเบนมาตริฐาน S.D
เพ่�อนำาคิ�าเฉลุ่ี�ยมาแปลุ่ผลุ่คิวัามพึงพอใจแลุ่ะทำาการิวัิเคิริาะห็์ข้้อม่ลุ่
การวิเคราะห์ข้อมี่ล่
1. การิวัิเคิริาะห็์ห็าคิุณภาพสื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัชุุมชุนตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น
จังห็วััด้พัทลุุ่ง โด้ยใชุ้แบบปริะเมินแบบมาตริาสื่�วันปริะมาณคิ�า การิห็าคิ�าเฉลุ่ี�ย ใชุ้สื่่ตริเฟัอริ์ก่สื่ัน(Ferguson,1987) คิ�าริ้อยลุ่ะ (Percentage) (บุญชุม ศริีสื่ะอาด้,2556)
2. การิวัิเคิริาะห็์ริะด้ับคิะแนนข้องแบบปริะเมินคิวัามพึงพอใจผ่้ริับชุมสื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่�งเสื่ริิม
การิท�องเที�ยวัชุุมชุนตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น จังห็วััด้พัทลุุ่ง โด้ยใชุ้แบบปริะเมินแบบมาตริาสื่�วัน
ปริะมาณคิ�า การิห็าคิ�าเฉลุ่ี�ย ใชุ้สื่ต่ ริเฟัอริ์ก่สื่ัน(Ferguson,1987) การิห็าสื่�วันเบี�ยงเบนมาตริฐาน (Standard
Deviation) ใชุ้สื่่ตริเฟัอริ์ก่สื่ัน(Ferguson,1987) คิ�าริ้อยลุ่ะ (Percentage) (บุญชุม ศริีสื่ะอาด้,2556)
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สรุปผล
1. ผลการประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง เมือ่ วิเคราะห์เป็นแต่ละด้านผลปรากฎว่าคุณภาพด้านเนือ้ หาอยูใ่ นระดับเกณฑ์ดี ด้านการล�าดับ
ภาพอยูใ่ นระดับเกณฑ์ดี ด้านเทคนิคการน�าเสนออยูใ่ นระดับเกณฑ์ดี และด้านเสียงบรรยายและเสียงประกอบอยู่
ในระดับเกณฑ์ดมี าก สรุปโดยภาพรวมจากผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านสือ่ และด้านเนือ้ หา จ�านวน 5 ท่าน มีความคิดเห็น
ว่าผลการประเมินคุณภาพสือ่ วีดทิ ศั น์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วชุมชนต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลีย่ x bar = 4.26 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน S.D = 0.60 แสดงว่าผลการประเมิน
คุณภาพสือ่ วีดทิ ศั น์ทผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ นัน้ มีระดับเกณฑ์คณ
ุ ภาพดี และสามารถน�าไปใช้ในการด�าเนินการวิจยั ต่อได้
2. ความพึงพอใจของผู้รับชมที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต�าบลเกาะหมาก
อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต จากกลุ่มตัวอย่าง 385 คน ในแต่ละด้านพบว่า
ความพึงพอใจของผูร้ บั ชมทีม่ ตี อ่ สือ่ วีดทิ ศั น์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วชุมชนต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง ด้านเนือ้ หา มีคา่ เฉลีย่ x bar = 4.40 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน S.D = 0.67 หมายถึง ผูร้ บั ชมสือ่ วีดทิ ศั น์
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนเกาะหมาก ต� า บลเกาะหมาก อ� า เภอปากพะยู น
จั ง ห วั ด พั ท ลุ ง ผ ่ า น ช ่ อ ง ท า ง อิ น เ ต อ ร ์ เ น็ ต มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต ่ อ เ นื้ อ ห า ข อ ง สื่ อ
วีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ในระดับมาก
ความพึงพอใจของผู้รับชมที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต�าบลเกาะหมาก
อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้านการล�าดับภาพ มีค่าเฉลี่ย x bar = 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D = 0.61 หมายถึง ผู้รับชมสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะหมาก ต�าบลเกาะหมาก
อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตมีความพึงพอใจต่อการล�าดับภาพของสื่อ
วีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจของผูร้ บั ชมทีม่ ตี อ่ สือ่ วีดทิ ศั น์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วชุมชนต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง ด้านเสียงบรรยายและเสียงประกอบ มีค่าเฉลี่ย x bar = 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D = 0.58 หมายถึง ผู้รับชมสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะหมาก ต�าบลเกาะหมาก
อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตมีความพึงพอใจต่อเสียงบรรยายและเสียงประกอบ
ของสือ่ วีดทิ ศั น์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วชุมชนต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ในระดับมากทีส่ ดุ
จะเห็นได้ว่าผลความพึงพอใจของผู้รับชมที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต�าบล
เกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา
ด้านการล�าดับภาพ และด้านเสียงบรรยายและเสียงประกอบ ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม
ของผู้รับชมที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเทีย่ วชุมชนต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ x bar = 4.58 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน S.D. = 0.62
อภิปรายผล
1. คุณภาพของสือ่ วีดทิ ศั น์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนเกาะหมาก ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
จากการหาคุณภาพของสือ่ วีดทิ ศั น์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วโดย ชุมชนเกาะหมาก ต�าบลเกาะหมาก อ�าเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง พบว่า สือ่ วีดทิ ศั น์ อยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลีย่ x bar = 4.26 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน S.D = 0.60 เมือ่
วิเคราะห์เป็นแต่ละด้านผลปรากฎว่าคุณภาพสือ่ วีดทิ ศั น์จากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ด้านเนือ้ หา ด้านการล�าดับภาพ และ
ด้านเทคนิคการน�าเสนออยู่ในระดับดีและด้านเสียงบรรยายและเสียงประกอบอยู่ในระดับดีมาก
ซีึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 สื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะหมาก ต�าบลเกาะหมาก
อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีคุณภาพ
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เน่�องจากการิพัฒนาสื่่�อวัีด้ิทัศน์นั�น ผ่้วัิจัยได้้มีการิวัางแผน แลุ่ะข้ั�นตอนการิพัฒนาสื่่�อวัีด้ิทัศน์อย�าง
เป็นลุ่ำาด้ับตามกริะบวันการิข้อง 3P แลุ่ะได้้ผ�านการิตริวัจสื่อบแลุ่ะปริะเมินคิุณภาพโด้ยผ่้เชุี�ยวัชุาญด้้านสื่่�อ
แลุ่ะด้้านเน่�อห็า แลุ่ะได้้นำาข้้อเสื่นอแนะที�ได้้จากผ่เ้ ชุี�ยวัชุาญมาแก้ไข้ปริับปริุง จนทำาให็้สื่่�อวัีด้ิทัศน์มีคิุณภาพ
ตามเกณฑ์ที�กำาห็นด้ไวั้ ซึ่ึ�งสื่อด้คิลุ่้องกับกริะบวันการิ
การิผลุ่ิตข้อง วัชุิริะ อินทริ์อุด้ม (2539 : 17 - 25)
ซึ่ึง� ได้้สื่ริุปข้ัน� ตอนข้องการิผลุ่ิตสื่่อ� วัีด้ทิ ศั น์ได้้ 3 ข้ัน� ตอน (3P) ด้ังนี� 1) ข้ัน� เตริียมการิผลุ่ิต (Pre - Production) 2)
ข้ัน� การิผลุ่ิต (Production) 3) ข้ัน� การิห็ลุ่ังการิผลุ่ิต (Post-Production) จากนัน� เม่อ� พัฒนาสื่่อ� วัีด้ทิ ศั น์เสื่ริ็จแลุ่้วั เป็น
การิตริวัจสื่อบคิุณภาพด้้านสื่่อ� โด้ยให็้ผเ้่ ชุีย� วัชุาญด้้านสื่่อ� เป็นผ่ต้ ริวัจสื่อบ ซึ่ึง� จะตริวัจสื่อบในด้้านการิลุ่ำาด้ับภาพ
เทคินิคิการินำาเสื่นอ เสื่ียงบริริยายแลุ่ะเสื่ียงปริะกอบ แลุ่ะผ่เ้ ชุีย� วัชุาญด้้านเน่อ� ห็า ตริวัจสื่อบด้้านเน่อ� ห็าข้องสื่่อ� วัีด้ทิ ศั น์
ภายห็ลุ่ังจากตริวัจสื่อบคิุณภาพเริียบริ้อยแลุ่้วั นำามาปริับปริุงให็้สื่มบ่ริณ์กจ็ ะได้้สื่อ�่ วัีด้ทิ ศั น์ทพ�ี ริ้อมจะนำาไปให็้ผชุ้่ ม
ผลุ่การิวัิจยั พบวั�า สื่่อ� วัีด้ทิ ศั น์สื่ง� เสื่ริิมการิท�องเทีย� วัโด้ย ชุุมชุนเกาะห็มาก ตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น
จังห็วััด้พัทลุุ่ง เป็นสื่่�อวัีด้ิทัศน์ที�มีคิุณภาพสื่ามาริถืนำาไปศึกษ์าคิวัามพึงพอใจได้้ สื่อด้คิลุ่้องกับงานวัิจัยข้อง
อาทินันทน์ แก้วัปริะจันทริ์แลุ่ะลุ่ักษ์ณา คิลุ่้ายแก้วั (2563: 62) ได้้ศึกษ์าวัิจัยเริ่�อง การิวัิจัยแลุ่ะ
สื่ริ้างสื่ริริคิ์สื่่�อวัีด้ิทัศน์แนวัตั�งเพ่�อการิปริะชุาสื่ัมพันธ์การิท�องเที�ยวันวััตวัิถืี อำาเภอห็นองแซึ่ง จังห็วััด้สื่ริะบุริี
มีวััตถืุปริะสื่งคิ์เพ่�อศึกษ์าด้้านเน่�อห็าแลุ่ะริ่ปแบบการินำาเสื่นอวัีด้ิทัศน์แนวัตั�ง ข้นาด้ภาพ 9:16 เพ่�อ
การิปริะชุาสื่ัมพันธ์การิท�องเที�ยวันวััตวัิถืี อำาเภอห็นองแซึ่ง จังห็วััด้สื่ริะบุริี เพ่�อสื่ริ้างสื่ริริคิ์สื่่�อวัีด้ิทัศน์
แนวัตั�งเพ่�อการิปริะชุาสื่ัมพันธ์การิท�องเที�ยวันวััตวัิถืี อำาเภอห็นองแซึ่ง จังห็วััด้สื่ริะบุริี ผลุ่การิศึกษ์าพบวั�า
การิผลุ่ิตสื่่อ� วัีด้ทิ ศั น์แนวัตัง� เพ่อ� การิปริะชุาสื่ัมพันธ์การิท�องเทีย� วั จำานวัน 1 ตอน เน่อ� ห็า ต้องมีการินำาเสื่นอทีห็� ลุ่ากห็ลุ่าย
น�าสื่นใจ คิริอบคิลุุ่มในกิจกริริมวัิถืีชุาวันาแลุ่ะสื่ถืานที�ท�องเที�ยวัสื่ำาคิัญ คิวัามยาวัในการินำาเสื่นอไม�เกิน
5 นาที ห็ัวัใจสื่ำาคิัญข้องการิผลุ่ิตสื่่�อแนวัตั�ง 9:16 คิ่อจุด้ริวัมคิวัามสื่นใจข้องภาพคิวัริอย่�กึ�งกลุ่างข้อง
วัีด้ีโอ มีเน่�อห็าข้องแห็ลุ่�งท�องเที�ยวัแลุ่ะกิจกริริมต�าง ๆ ที�คิริบถื้วัน เพ่�อให็้เกิด้คิวัามสื่นใจในอยากมี
สื่�วันริ�วัม แลุ่ะมีคิำาที�ง�ายเกิด้การิจด้จำา สื่ามาริถืเข้้าถืึงได้้กลุุ่�มเป้าห็มายทุกกลุุ่�ม การิด้ำาเนินเริ่�องโด้ยใชุ้
การิสื่ัมภาษ์ณ์สื่ลุ่ับกับบทบริริยาย ในข้ั�นตอนการิผลุ่ิตผ่้วัิจัยใชุ้อุปกริณ์สื่ำาห็ริับม่ออาชุีพแลุ่ะลุ่ำาด้ับภาพ
ด้้วัยโปริแกริมตัด้ต�อ เป็นข้ั�นตอนการินำาภาพแลุ่ะเสื่ียงมาริวัมกัน จากนั�นผ่้วัิจัยได้้นำาสื่่�อวัีด้ิทัศน์แนวัตั�งที�
สื่ริ้างสื่ริริคิ์ไปทด้สื่อบใชุ้จริิง โด้ยมีข้ั�นตอนกริะบวันการิผลุ่ิต 4 ข้ั�น ตอน คิ่อ 1) ข้ั�นวัางแผนการิเตริียมการิ
(Planning) 2) ข้ั�นการิผลุ่ิต (Production) 3) ข้ั�นห็ลุ่ังการิผลุ่ิต (Post-Production) แลุ่ะ 4) การิทด้สื่อบ
แลุ่ะปริะเมินผลุ่ (Post-Test and Evaluation) ผลุ่การิปริะเมินพบวั�ากลุุ่�มเป้าห็มายที�เป็นนักท�องเที�ย
วัมีคิวัามเข้้าใจในเน่อ� ห็าทีม� นี าำ เสื่นอ จึงทำาให็้สื่อ�่ วัีด้ทิ ศั น์แนวัตัง� ได้้กริะจายไปผ่คิ้ นทีย� งั ไม�ริจ้่ กั ชุุมชุนอำาเภอห็นอง
แซึ่ง จังห็วััด้สื่ริะบุริี แลุ่ะสื่�วันให็ญ�ตอ้ งการิเด้ินทางทีจ� ะมาเทีย� วั แลุ่ะต้องการิมีสื่วั� นริ�วัมในการิทำากิจกริริมแบบ
วัิถืชุี าวันา ในสื่ถืานทีด้� ง�ั กลุ่�าวั ทำาให็้ปริะสื่บคิวัามสื่ำาเริ็จในสื่�วันใชุ้สื่อ�่ วัีด้ทิ ศั น์แนวัตัง� เพ่อ� การิปริะชุาสื่ัมพันธ์ได้้เป็นอย�างด้ี
สื่ริุ ป ได้้ วั � า สื่่ � อ วัี ด้ ิ ท ั ศ น์ สื่ � ง เสื่ริิ ม การิท� อ งเที � ย วัโด้ย ชุุ ม ชุนเกาะห็มาก ตำ า บลุ่เกาะห็มาก
อำาเภอปากพะย่น จังห็วััด้พัทลุุ่ง ที�ผ่้วัิจัยสื่ริ้างข้ึ�นนั�นมีคิุณภาพตามเกณฑ์ที�กำาห็นด้ไวั้คิ่อมีคิุณภาพ
ในริะด้ับด้ี แลุ่ะสื่ามาริถืนำาไปใชุ้เป็นสื่่�อสื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวั ให็้ผ่้ริับชุมเป็นที�ริ่้จักแลุ่ะเกิด้คิวัามสื่น
ใจในการิท�องเที�ยวั แลุ่ะนำาไปใชุ้เป็นตัวัอย�างสื่ำาห็ริับการิสื่ริ้างสื่่�อวัีด้ิทัศน์ในลุ่ักษ์ณะเด้ียวักันต�อไปได้้
2. คิวัามพึงพอใจข้องผ่้ริับชุมสื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัโด้ยชุุมชุนเกาะห็มาก ตำาบลุ่เกาะห็มาก
อำาเภอปากพะย่น จังห็วััด้พัทลุุ่ง
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ผลุ่การิวัิเคิริาะห็์ข้้อม่ลุ่ด้้านคิวัามพึงพอใจข้องผ่้ริับชุมที�มีต�อสื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่ง� เสื่ริิมการิท�องเที�ยวัโด้ยชุุมชุน
ตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น จังห็วััด้พัทลุุ่ง พบวั�า คิวัามพึงพอใจข้องผ่้ชุมผ�านชุ�องทางอินเตอริ์เน็ต
มีคิ�าเฉลุ่ี�ยโด้ยริวัมอย่�ในริะด้ับมากที�สืุ่ด้ มีคิ�าเฉลุ่ี�ย x bar = 4.58 สื่�วันเบี�ยงเบนมาตริฐาน S.D. = 0.62
แลุ่ะห็ากวัิเคิริาะห็์คิวัามพึงพอใจในแต�ลุ่ะด้้านผลุ่ปริากฎวั�า ด้้านเน่อ� ห็า อย่ใ� นริะด้ับมาก ด้้านการิลุ่ำาด้ับภาพ
แลุ่ะด้้านเสื่ียงบริริยายแลุ่ะเสื่ียงปริะกอบ อย่�ในริะด้ับมากที�สืุ่ด้ ซึ่ึ�งเป็นไปตามสื่มมติฐานข้้อที� 2
คิวัามพึงพอใจข้องผ่้ริับชุมสื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัโด้ยชุุมชุนตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น
จังห็วััด้พัทลุุ่ง อย่�ในริะด้ับมาก
เน่อ� งจากวั�าสื่่อ� วัีด้ทิ ศั น์ทผ�ี วั้่ จิ ยั พัฒนาข้ึน� เป็นสื่่อ� ทีก� ริะตุน้ คิวัามสื่นใจ มีการินำาเสื่นอในริ่ปแบบภาพแลุ่ะเสื่ียง
อีกทั�งยังใชุ้เวัลุ่าในการินำาเสื่นอไม�นานมาก ทำาให็้ผ่้ริับชุมทางสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์ริับริ่้ได้้อย�างริวัด้เริ็วั
แลุ่ะเป็นการิสื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวั ทำาให็้ผ่้ชุมสื่ามาริถืริ่้สื่ถืานที�ท�องเที�ยวัในชุุมชุนได้้มากข้ึ�น สื่อด้คิลุ่้องกับที�
ชุ่ชุาติ มงคิลุ่เมฆ่ (2553, 53) กลุ่�าวัวั�า วัีด้ิทัศน์ห็มายถืึงสื่่�อที�นำาเสื่นอทั�งภาพแลุ่ะเสื่ียง โด้ยถื�ายทอด้ผ�าน
ทางอุปกริณ์อิเลุ่็กทริอนิกสื่์สื่ามาริถืสื่ริ้างคิวัามบันเทิงให็้คิวัามริ่้ให็้ข้�าวัสื่าริริวัมไปถืึงการิให็้ผลุ่ทางด้้าน
คิวัามริ่้สื่ึกอาริมณ์คิวัามเชุ่�อคิ�านิยมทัศนคิติโด้ยมีจุด้ปริะสื่งคิ์ในการิใชุ้ต�างกันออกไป ซึ่ึ�งผลุ่การิวัิจัยคิริั�งนี�
สื่อด้คิลุ่้องกับงานวัิจัยข้อง สื่ัภยา ไชุยมาตย์แลุ่ะ ณัฐพงษ์์ พริะลุ่ับริักษ์า (2558,55) ได้้ศึกษ์าวัิจัยเริ่�อง
การิผลุ่ิตสื่่�อวัีด้ิทัศน์เพ่�อการิปริะชุาสื่ัมพันธ์แห็ลุ่�งท�องเที�ยวัจังห็วััด้มห็าสื่าริคิาม มีวััตถืุปริะสื่งคิ์เพ่�อ
ผลุ่ิตสื่่�อมัลุ่ติมีเด้ียเพ่�อการิปริะชุาสื่ัมพันธ์แห็ลุ่�งท�องเที�ยวัจังห็วััด้มห็าสื่าริคิาม แลุ่ะศึกษ์าคิวัามพึงพอใจข้อง
ผ่ริ้ บั ชุมสื่่อ� มัลุ่ติมเี ด้ียเพ่อ� การิปริะชุาสื่ัมพันธ์แห็ลุ่�งท�องเทีย� วัจังห็วััด้มห็าสื่าริคิาม กลุุ่ม� ตัวัอย�างทีใ� ชุ้ในการิศึกษ์า
คิ่อ นักศึกษ์าคิณะเทคิโนโลุ่ยีสื่าริสื่นเทศ สื่าข้าเทคิโนโลุ่ยีมลุ่ั ติมเี ด้ียแลุ่ะแอนิเมชุัน มห็าวัิทยาลุ่ัยริาชุภัฏิมห็าสื่าริคิาม
จำานวัน 30 คิน ผลุ่การิศึกษ์าพบวั�า ผ่้ชุมมีคิวัามพึงพอใจต�อสื่่�อมัลุ่ติมีเด้ียเพ่�อการิปริะชุาสื่ัมพันธ์
แห็ลุ่�งท�องเทีย� วัจังห็วััด้มห็าสื่าริคิามอย่ใ� นริะด้ับมาก คิ�าเฉลุ่ีย� x bar = 4.45 สื่�วันเบีย� งเบนมาตริฐาน S.D. = 0.62
สื่ริุปได้้วัา� สื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัโด้ยชุุมชุน ตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น จังห็วััด้พัทลุุ่ง
ผ่วั้ จิ ยั ได้้พฒ
ั นาข้ึน� ตามกริะบวันการิผลุ่ิตชุุด้สื่่อ� วัชุิริะ อินทริ์อดุ้ ม (2539 : 17 - 25) แลุ่ะผสื่มผสื่านแนวัคิวัามคิิด้
ข้องผ่้วัิจัย จึงทำาให็้สื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัโด้ยชุุมชุน ตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น
จังห็วััด้พัทลุุ่ง มีการินำาเสื่นอข้้อม่ลุ่ที�คิริบถื้วัน ชุัด้เจน มีคิวัามน�าสื่นใจ เห็มาะสื่มกับผ่้ชุม โด้ยมีการิปริึกษ์า
ผ่เ้ ชุีย� วัชุาญแลุ่ะผ่ท้ เ�ี กีย� วัข้้อง เพ่อ� ปริับปริุงแก้ไข้ในเบ่อ� งต้น ก�อนนำาไปห็าคิุณภาพ โด้ยผ่เ้ ชุีย� วัชุาญด้้านเน่อ� ห็า
เพ่�อให็้ได้้ชุุด้สื่่�อสื่�งเสื่ริิมมีคิุณภาพตามเกณฑ์ที�ผ่้วัิจัยกำาห็นด้ แลุ่้วันำาสื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวั
โด้ยชุุมชุน ตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น จังห็วััด้พัทลุุ่ง มาใชุ้เพ่�อการิศึกษ์าคิวัามพึงพอใจ
ข้องกลุุ่�มตัวัอย�างผ�านริะบบออนไลุ่น์ จากกริะบวันการิแลุ่ะข้ั�นตอนด้ังกลุ่�าวั พบวั�า สื่่�อวัีด้ิทัศน์
สื่�งเสื่ริิมการิท�องเทีย� วัโด้ยชุุมชุน ตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น จังห็วััด้พัทลุุ่ง สื่ามาริถืทำาให็้ผชุ้่ มริ่จ้ กั วัิถืชุี วัี ติ
สื่ถืานทีท� อ� งเทีย� วัในชุุมชุนเกาะห็มาก มากยิง� ข้ึน� เพ่อ� ให็้ปริะชุาชุนในพ่น� ทีเ� กิด้คิวัามตริะห็นัก เห็็นคิวัามสื่ำาคิัญ
ข้องวัิถืีชุีวัิต วััฒนธริริมแลุ่ะทริัพยากริธริริมชุาติที�มีอย่� แลุ่ะเยาวัชุนได้้กลุ่ับมาพัฒนาชุุมชุนต�อไป จึง
ทำาให็้สื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัโด้ยชุุมชุน ตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น จังห็วััด้พัทลุุ่ง เห็มาะ
สื่มที�จะนำามาใชุ้เป็นสื่่�อเพ่�อให็้คิวัามริ่้แลุ่ะปริะโยชุน์เพ่�อเป็นแนวัทางในการิพัฒนาชุุมชุน ตำาบลุ่เกาะห็มาก
อำาเภอปากพะย่น จังห็วััด้พัทลุุ่ง
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ข้อเสนอแนะ
ข้้อเสื่นอแนะในการินำาผลุ่การิวัิจัยไปใชุ้ปริะโยชุน์
1. ผลุ่จากการิวัิจัยข้องสื่่�อวัีด้ิทัศน์สื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัโด้ยชุุมชุนตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น
จังห็วััด้พัทลุุ่ง มีริายลุ่ะเอียด้ข้องวัีด้ิทัศน์ริ่ปแบบให็ม�ที�น�าสื่นใจ ซึ่ึ�งเป็นแนวัทางในการิพัฒนาสื่่�อวัีด้ิทัศน์
สื่�งเสื่ริิมการิทำากิจกริริมด้้านอ่�นๆได้้
2. สื่ามาริถืนำาข้ั�นตอนการิถื�ายทำาวัีด้ิทัศน์ข้องการิวัิจัยคิริั�งนี� นำาไปใชุ้ในการิวัางแผนแลุ่ะพัฒนา
สื่่�อวัีด้ิทัศน์ริ่ปแบบให็ม�ๆได้้
3. ห็น�วัยงานที�เกี�ยวัข้้องสื่ามาริถืนำาสื่่�อวัีด้ิทัศน์ไปใชุ้ในการิเผยแพริ�เพ่�อสื่�งเสื่ริิมการิท�องเที�ยวัโด้ย
ชุุมชุนได้้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไปั
1. คิวัริศึกษ์าวัิจัยเกี�ยวักับวัีด้ิทัศน์ข้องผ่้วัิจัยท�านอ่�น ๆเพิ�มเติม เพ่�อเป็นแนวัทางในการิวัิจัย
คิริั�งต�อไป
2. คิวัริมีการิวัิจัยการิพัฒนาคิุณภาพสื่่�อวัีด้ิทัศน์อย�างต�อเน่�องเพ่�อเป็นการิพัฒนาคิุณภาพในสื่่�อวัีด้ิทัศน์
ที�ด้ีข้�นึ แลุ่ะห็ลุ่ากห็ลุ่ายริ่ปแบบต�อไป
3.คิวัริมีการิทำาวัิจยั ศึกษ์าแลุ่ะพัฒนาสื่่อ� สื่�งเสื่ริิมการิท�องเทีย� วัโด้ยชุุมชุนตำาบลุ่เกาะห็มาก อำาเภอปากพะย่น
จังห็วััด้พัทลุุ่ง ในสื่่�อริ่ปแบบอ่�นๆ ริวัมถืึงศึกษ์าห็น�วัยงานต�างๆที�เกี�ยวัข้้องเพ่�อให็้เกิด้การิสื่�งเสื่ริิมการิ
ท�องเที�ยวัในริะยะยาวัแลุ่ะยั�งย่นต�อไป
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