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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ในโครงการ พระราชด�ำริ
บ้านวัดใหม่ อ�ำเภอบึงสามัคคี จังหวัดก�ำแพงเพชรและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏี
ใหม่ในโครงการ พระราชด�ำริ บ้านวัดใหม่ อ�ำเภอบึงสามัคคี จังหวัดก�ำแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ บุคคลทั่วไปในจังหวัด
ก�ำแพงเพชรจ�ำนวน 100 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ผลการวิจัยด้านการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ในโครงการ พระราชด�ำริ บ้านวัดใหม่ อ�ำเภอบึงสามัคคี จังหวัดก�ำแพงเพชรด้วยการท�ำการจัดการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) พบว่าควรใช้สิ่งพิมพ์ประเภทแผ่นพับ และความมีเทคนิคในการพับเพื่อสร้างความดึงดูดหากแต่ต้องไม่
ซับซ้อนมากจนเกินไปในกระบวนการผลิต และเน้นความเรียบง่ายเพื่อสื่อถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ
สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ในโครงการ พระราชด�ำริ บ้านวัดใหม่ อ�ำเภอบึงสามัคคี จังหวัดก�ำแพงเพชร พบว่าพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้ทมี่ ตี อ่ สือ่ สิง่ พิมพ์เพือ่ ศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรทฤษฏีใหม่ในโครงการ พระราชด�ำริ บ้านวัดใหม่ อ�ำเภอบึงสามัคคี จังหวัดก�ำแพงเพชร
โดยรวมมีค่าการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.50 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินมากที่สุด
คือ มีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับศูนย์การเรียนรูโ้ ครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอบึงสามัคคี จังหวัดก�ำแพงเพชร มีค่ า่ เฉลีย่ ที่ 4.47
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.50 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินน้อยที่สุด คือ จัดวางต�ำแหน่งภาพน่าสนใจ สะดุดตา มี่ค่าเฉลี่ยที่ 3.81
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.39

Abstract

The purposes of this research areto design and produce printing media for the King Bhumipol’s New
Theory Agriculture Learning Center at Wat Mai Village Buengsamakkhi District, KamphaengPhet and to study the
users’ satisfaction in printing media for the King Bhumipol’s New Theory Agriculture Learning Center at Wat Mai
Village Buengsamakkhi District, Kamphaeng Phet. The participants in this research are 100 people in Kamphaeng Phet,
which were random by used accidental samplingmethod. The result of this research in design and produce
printing media for the King Bhumipol’s New Theory Agriculture Learning Center at Wat Mai Village Buengsamakkhi
District, KamphaengPhet that were used Focus Group Management, found that we should use pamphletand have
techniques to fold the pamphletto make it looks more interesting, but we shouldn’t make it too complicate in
production process and focus on simplicityto reflect the principle of sufficiency economy. In the users’ satisfaction
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ในโครงการพระราชด�ำริ บ้านวัดใหม่ อ.บึงสามัคคี
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in printing media for the King Bhumipol’s New Theory Agriculture Learning Center at Wat Mai Village Buengsamakkhi
District, KamphaengPhet found that overall, the users’ satisfaction in printing media for the King Bhumipol’s New
Theory Agriculture Learning Center at Wat Mai Village Buengsamakkhi District, KamphaengPhetis in high level, 4.18in
averageand 0.50 in S.D.The topic that has the most average and S.D. values (4.47, in average and 0.50 in S.D.) is to
give knowledges about the King Bhumipol’s New Theory Agriculture Learning Center at Wat Mai Village Buengsamakkhi District, KamphaengPhet and the topic that has the least average and S.D. values (3.81, in average and 0.39
in S.D.) is to position images to make it look more interesting.
ค�ำส�ำคัญ: สื่อสิ่งพิมพ์, ศูนย์การเรียนรู้
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บทน�ำ

ในยุคสมัยปัจจุบันของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของโลก ท�ำให้เกิดการก้าวกระโดดของวิถีชีวิต ผู้คนจาก
ชนบทหลั่งไหลเข้าสู่สังคมเมือง ท�ำงานในระบบทุนนิยม มีเพียงเด็กและคนแก่ถูกทิ้งไว้ในชนบทห่างไกล เพราะคนมองข้ามความเป็น
ประเทศเกษตรกรรมของเราไป โดยเชื่อว่าวิถีชีวิตการท�ำงานในสังคมเมืองนั้นจะสร้างความมั่นคงให้แก่อนาคตมากกว่า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงถูกน�ำมาเพื่อแก้ปัญหาการหลั่งไหลคนเข้าสู่สังคมเมือง เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยสิ่งที่เรามี
แม้ปรัชญานี้จะชี้แนะแนวทางการด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ
เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2549) แต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจและ
เชื่อมั่นมากพอที่จะลงมือท�ำ ลุงเฉลิม พีรี เป็นหนึ่งในผู้ที่ลงมือศึกษาและลงมือท�ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีความสงสัยจาก
บุคคลโดยรอบถึงความเป็นไปได้ จนกระทั่งลุงเฉลิม พีรีเกิดความเชี่ยวชาญเป็นปราชญ์ชาวบ้านและเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยการออก
ไปให้ความรูแ้ ก่บคุ คลทีส่ นใจ น�ำผลิตผลจากการท�ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออกเผยแพร่ จนได้รบั ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะท�ำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆไปสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
นัน้ เป็นไปได้อย่างไร แม้ทกุ วันนีเ้ ราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลการเรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างกว้างขวาง หากก็ยงั มีความสงสัย
ที่การที่จะท�ำให้ส�ำเร็จได้ เนื่องจากเรามุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ที่หลักปฏิบัติในการท�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากแต่กับไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ถึงผลลัพธ์ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพรทิพย์ ทวีพงษ์ และปลื้มใจ ไพจิตร, 2557 พบว่าสื่อสิ่งพิมพ์บางชนิด เช่น
แผ่นพับสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ได้ ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่าการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยปรับทัศนคติด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นจากทรัพยากรบุคคลที่เรามีในท้องถิ่น ถึงแม้ลุงเฉลิม พีรีจะมีความสมัครใจในการถ่ายทอด
ความรู้ในทุกโอกาสที่มี แต่ผู้วิจัยสังเกตพบว่า ปัญหาด้านระยะเวลาเป็นปัจจัยหลักในการถ่ายทอดความรู้ อีกทั้งในการเผยแพร่แต่ละ
ครั้งนั้นจะมีการจัดนิทรรศการเพื่อน�ำเสนอผลผลิตภัณฑ์จากการท�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แต่ยังขาดสื่อสิ่งพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์ ผู้วิจัยจึงจะออกแบบการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ในโครงการ
พระราชด�ำริเพื่อประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของบทความ

1. เพือ่ ออกแบบและผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์เพือ่ ศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรทฤษฏีใหม่ในโครงการ พระราชด�ำริ บ้านวัดใหม่ อ�ำเภอบึงสามัคคี
จังหวัดก�ำแพงเพชร
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี อ่ สือ่ สิง่ พิมพ์เพือ่ ศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรทฤษฏีใหม่ในโครงการ พระราชด�ำริ บ้านวัดใหม่
อ�ำเภอบึงสามัคคี จังหวัดก�ำแพงเพชร
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคคลทั่วไปในจังหวัดก�ำแพงเพชร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นบุคคลทั่วไป
ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยใช้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้นจ�ำนวน 100 คน

การเลือกตัวอย่าง

สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการค�ำถามปลายเปิด โดยจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งจะใช้
สิ่งเร้าทางการออกแบบ (Design stimuli) เพื่อให้ได้ซึ่งข้อเสนอแนะ และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจรูปแบบของค�ำถามใน
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจมี 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่1เป็นค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ประสบการณ์ในอดีต ส่วนที่ 2เป็นค�ำถามประเมินความพึงพอใจต่อสื่อสิ่งพิมพ์เป็นการประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ซึ่งก�ำหนดค่าคะแนน (Weight) ออกเป็น 5 ระดับ

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ในโครงการ พระราชด�ำริ บ้านวัดใหม่ อ�ำเภอบึง
สามัคคี จังหวัดก�ำแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 2 ท�ำการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จ�ำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย นักออกแบบ 2 ท่าน, นักการ
ตลาด 1ท่าน, ตัวแทนสถานประกอบการสือ่ สิง่ พิมพ์ 1 ท่าน, ตัวแทนจากศูนย์การเรียนรู้ 2 ท่าน และ บุคคลทัว่ 2 ท่าน เพือ่ ท�ำการศึกษา
บริบทของศูนย์การเรียนรู้ เพื่อสรุปบริบทและรายละเอียดในการท�ำสื่อประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 3 นักออกแบบสร้างสิ่งเร้าทางการออกแบบ (Design stimuli) และท�ำการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) จ�ำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยนักออกแบบ 2 ท่าน, นักการตลาด 1ท่าน, ตัวแทนสถานประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์ 1 ท่าน,
ตัวแทนจากศูนย์การเรียนรู้ 2 ท่าน และ บุคคลทัว่ 2 ท่าน เพือ่ ให้ได้มาซึง่ แนวทางและเสนอแนะเพือ่ น�ำผลมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์
ขัน้ ตอนที่ 4 นักออกแบบสรุปผล น�ำแนวทางและเสนอแนะทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 2 มาท�ำการออกแบบแบบร่างสือ่ สิง่ พิมพ์ (Sketch
Design)
ขัน้ ตอนที่ 5 ท�ำการจัดการสนทนากลุม่ (Focus Group) จ�ำนวน 8 ท่าน ซึง่ ประกอบไปด้วยนักออกแบบ 2 ท่าน, นักการตลาด
1 ท่าน, ตัวแทนสถานประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์ 1 ท่าน, ตัวแทนจากศูนย์การเรียนรู้ 2 ท่าน และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน ท�ำการคัดเลือก
แบบร่างสื่อสิ่งพิมพ์ (Sketch Design)
ขั้นตอนที่ 6 ท�ำการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต้นแบบ
ขั้นตอนที่ 7 ประเมินคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์ต้นแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน (นักการตลาด 1ท่าน, ตัวแทนสถานประกอบ
การสื่อสิ่งพิมพ์ 1 ท่าน, ตัวแทนจากศูนย์การเรียนรู้ 1 ท่าน และ บุคคลทั่วไป 2) และปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 8 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ขั้นตอนที่ 9 ลงพื้นที่เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อสื่อสิ่งพิมพ์
ขั้นตอนที่ 10 สรุปและอภิปรายผล

ผลการวิจัย

วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพือ่ ออกแบบและผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์เพือ่ ศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรทฤษฏีใหม่ในโครงการ พระราชด�ำริ บ้านวัดใหม่
อ�ำเภอบึงสามัคคี จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ในโครงการ พระราชด�ำริ
บ้านวัดใหม่ อ�ำเภอบึงสามัคคี จังหวัดก�ำแพงเพชร พบว่าศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรทฤษฎีใหม่เกิดขึน้ จากปราชญ์ชาวบ้านทีล่ งมือปฏิบตั จิ ริง
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ทีบ่ งึ สามัคคี คุณลุงเฉลิม พีรี โดยทีศ่ นู ย์การเรียนรูแ้ ห่งนีเ้ ป็นต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่การขยายพันธุแ์ บบควบแน่น ทีส่ ามารถขยายพันธุ์
มะนาวที่ออกลูกจ�ำนวนมากและทนต่อโรค อีกทั้งคุณลุงเฉลิม พีรี ได้จัดสรรพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบ
อย่างในชุมชน และมีผู้สนใจ มาขอศึกษา และมาศึกษาดูงาน

ภาพที่ 1: แสดงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่
จากนั้นจึงท�ำการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จ�ำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย นักออกแบบ 2 ท่าน, นักการตลาด
1ท่าน, ตัวแทนสถานประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์ 1 ท่าน, ตัวแทนจากศูนย์การเรียนรู้ 2 ท่าน และ บุคคลทั่ว 2 ท่าน จากบริบทของศูนย์
การเรียนรู้พบว่าศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่นั้นยังยากต่อการเข้าถึง เนื่องจากอยู่ในพื้นที่หากจากในเมือง อีกทั้งคนมักรู้เพียงว่า
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่มีการขยายพันธุ์แบบควบแน่นแต่น้อยนักที่จะรู้ว่ามีการเปิดให้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่หลากหลายรูป
แบบ ดังนั้นจากการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จึงสรุปว่ารายละเอียดในการท�ำสื่อประชาสัมพันธ์นั้นควรมีการท�ำแผนทางแล
ะชีแ้ จ้งรายละเอียดในการเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรทฤษฎีใหม่ได้งา่ ยถึง และน�ำเสนอรูปแบบการเรียนรูเ้ กษตรทฤษฎีใหม่นอก
เหนือจากการขยายพันธุ์แบบควบแน่น นักออกแบบสร้างสิ่งเร้าทางการออกแบบ (Design stimuli) และท�ำการจัดการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) จ�ำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยนักออกแบบ 2 ท่าน, นักการตลาด 1ท่าน, ตัวแทนสถานประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์ 1
ท่าน, ตัวแทนจากศูนย์การเรียนรู้ 2 ท่าน และ บุคคลทั่ว 2 ท่าน เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางและเสนอแนะเพื่อน�ำผลมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบสือ่ สิง่ พิมพ์ ซึง่ จากการจัดการสนทนากลุม่ (Focus Group) พบว่า ควรเป็นสือ่ สิง่ พิมพ์ประเภทแผ่นพับ โดยเน้นใช้โทนสีธรรมชาติ
(earnt tone) ไม่เป็นทางการ และมีความแตกต่างเพื่อสร้างความน่าสนใจ

ภาพที่ 2: แสดงการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อหาแนวทางในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
มวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 : Wisdom to the Future : ภูมิปัญญาสู่อนาคต”
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เมื่อได้แนวทางในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์จากการการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ท�ำการออกแบบแบบร่างสื่อสิ่ง
พิมพ์ (Sketch Design) แล้วจึงท�ำการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จ�ำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยนักออกแบบ 2 ท่าน,
นักการตลาด 1 ท่าน, ตัวแทนสถานประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์ 1 ท่าน, ตัวแทนจากศูนย์การเรียนรู้ 2 ท่าน และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน อีก
ครั้งเพื่อท�ำการคัดเลือกแบบร่างสื่อสิ่งพิมพ์ (Sketch Design) และท�ำการท�ำการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต้นแบบ

ภาพที่ 3: แสดงการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อคัดเลือกแบบร่างสื่อสิ่งพิมพ์ (Sketch Design)
แล้วจึงน�ำสือ่ สิง่ พิมพ์ตน้ แบบประเมินคุณภาพสือ่ สิง่ พิมพ์ตน้ แบบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 ท่าน (นักการตลาด 1ท่าน, ตัวแทน
สถานประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์ 1 ท่าน, ตัวแทนจากศูนย์การเรียนรู้ 1 ท่าน และ นักออกแบบ 2) ปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของ
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ภาพที่ 4: แสดงรายละเอียดของสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนด้านหน้าแล้วด้านใน
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ภาพที่ 5: แสดงรายละเอียดของสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนด้านหลัง

ภาพที่ 6: แสดงสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ในโครงการ
พระราชด�ำริ บ้านวัดใหม่ อ�ำเภอบึงสามัคคี จังหวัดก�ำแพงเพชร การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อศูนย์การเรียนรู้
เกษตรทฤษฏีใหม่ในโครงการ พระราชด�ำริ บ้านวัดใหม่ อ�ำเภอบึงสามัคคี จังหวัดก�ำแพงเพชรของบุคคลทัว่ ไป โดยการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
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แบบบังเอิญ (Accidental sampling) จ�ำนวน 100 คน พบว่าการวิเคราะห์ผลปัจจัยด้านบุคคลโดยแบ่งตามปัจจัยบุคคล 3 ด้าน คือ
ด้านเพศ แบ่งเป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60 ด้านอายุ แบ่งเป็นอายุต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 15 อายุระหว่าง 21- 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 18 อายุระหว่าง 31- 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 12 อายุระหว่าง 41- 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22
อายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 อายุ 60 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5 และด้านประสบการณ์ต่อศูนย์การเรียนรู้ แบ่งเป็น เคยมี
ประสบการณ์ต่อศูนย์การเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 22 ไม่เคยมีประสบการณ์ต่อศูนย์การเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 78 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: แสดงปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
ปัจจัยบุคคล

เพศ
หญิง
ชาย
รวม
อายุ
ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
21-30 ปี
อายุ
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม
ประสบการณ์ต่อศูนย์การเรียนรู้
เคย
ไม่เคย
รวม

ความถี่

ร้อยละ

60
40
100

60
40
100

15
18

15
18

12
22
28
5
100

12
22
28
5
100

22
78
100

22
78
100

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีสื่อสิ่งพิมพ์ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่นั้นแบ่งออกเป็น 8 ประเด็น
ซึ่งประกอบไปด้วย สื่อประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ, เนื้อหาเข้าใจง่าย, ภาพประกอบมีความเหมาะสม, จัดวางต�ำแหน่งภาพน่าสนใจ
สะดุดตา, ขนาดตัวอักษรเหมาะสมสามารถอ่านได้งา่ ย ชัดเจน, รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม สวยงาม, มีการให้ความรูเกีย่ วกับศูนย์
การเรียนรูโ้ ครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอบึงสามัคคี จังหวัดก�ำแพงเพชรและข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ซึง่ ประเมินความ
พึงพอใจโดยเป็นการประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งก�ำหนดค่าคะแนน (Weight) ออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ต (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ดังนี้
			 5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับมากที่สุด
			 4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับมาก
			 3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับปานกลาง
			 2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับต้องน้อย
			 1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับน้อยที่สุด
ก�ำหนดเกณฑ์การแปลความหมายข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยต่างๆดังนี้
			 ระดับมากที่สุด หมายถึง 		
มีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ
4.51 - 5.00
			 ระดับมาก
หมายถึง 		
มีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ
3.51 - 4.50
			 ระดับปานกลาง หมายถึง 		
มีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ
2.51 - 3.50
			 ระดับน้อย
หมายถึง		
มีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ
1.51 - 2.50
			 ระดับน้อยที่สุด หมายถึง 		
มีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ
1.00 - 1.50
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โดยจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ�ำนวน 100คน พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมของสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์การเรียนรู้เกษตร
ทฤษฏีใหม่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยที่ 4.18 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.50 โดยประเด็นด้านมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอบึงสามัคคี จังหวัดก�ำแพงเพชร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
โดยค่าเฉลี่ยที่ 4.47 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.50 ด้านสื่อประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยค่า
เฉลี่ยที่ 4.43 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.49 และข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยที่ 4.39
โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.49 โดยเรียงล�ำดับจากมากมาน้อย หากแต่ประเด็นรูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม สวยงาม มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยที่ 3.68 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.46 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดในทุกๆ ด้าน
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2: แสดงการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อสิ่งพิมพ์
ประเด็นในการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

สื่อประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ
เนื้อหาเข้าใจง่าย
ภาพประกอบมีความเหมาะสม
จัดวางต�ำแหน่งภาพน่าสนใจ สะดุดตา
ขนาดตัวอักษรเหมาะสมสามารถอ่านได้ง่าย ชัดเจน
รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม สวยงาม
มีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับศูนย์การเรียนรูโ้ ครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอบึงสามัคคี
จังหวัดก�ำแพงเพชร
8. ข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน
รวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.43
4.19
4.15
3.81
4.33
3.68
4.47

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.49
0.56
0.64
0.39
0.47
0.46
0.50

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.39
4.18

0.49
0.50

มาก
มาก

การอภิปรายผล

จากการวิจยั เห็นว่าการประเมินความพึงพอใจต่อสือ่ งสิง่ พิมพ์ประเด็นมีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับศูนย์การเรียนรูโ้ ครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอบึงสามัคคี จังหวัดก�ำแพงเพชร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในทุกๆประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับภัสวลี นิติเกษการสุนทร
(2546) ที่ได้กล่าวถึง หลักส�ำคัญของการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสารจะต้องมีความชัดเจน เนื้อหาที่ส่งไปควรมีความชัดเจน
มีความเข้าใจง่ายไม่ซบั ซ้อน และประเด็นเนือ้ หาเข้าใจง่ายนัน้ มีคา่ เฉลีย่ ความถึงพอใจที่ 4.19 ซึง่ สอดคล้องกับ สมศักดิ์ (2559) นอกจาก
นีก้ ารออกแบบ ข้อความข่าวสารกระชับ ง่ายต่อการเข้าใจ ภาพกับข้อความมีความสอดคล้องกัน สอดคล้องกับหลักการ ออกแบบทีก่ ล่าว
ว่า หลักการออกแบบที่ดีนั้นต้องช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงข่าวสารอย่างรวดเร็ว เอื้อในการรับรู้ ของวิษณุ (2540)

ข้อเสนอแนะ

จะเห็นได้วา่ ความพึงพอใจในประเด็นรูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม สวยงามนัน้ มีค่ า่ เฉลีย่ ที่ 3.68 ซึง่ น้อยกว่าประเด็นต่างๆ
หากแต่ประเด็นขนาดตัวอักษรเหมาะสมสามารถอ่านได้งา่ ย ชัดเจนนัน้ มีค่ า่ เฉลีย่ ที่ 4.33 แสดงให้เห็นว่าอักษรทีใ่ ช้นนั้ เหมาะสมและอ่าน
ได้ชัดเจนหากแต่ยังขาดความสวยงาม ดังนั้นจึงควรศึกษารูปแบบอักษรที่สวยงามแต่สามารถอ่านได้ง่ายและชัดเจน
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