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บทคัดย่อ

		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วมเรื่องศีลห้าของนักเรียนมัธยม
ตอนต้นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มและการสังเกต โดยมีขั้นตอนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง
ศีลห้า ดังนี้ 1) การส�ำรวจข้อมูลชุมชน 2) การศึกษาความต้องการของชุมชน 3) การออกแบบและจัดท�ำสื่อโปสเตอร์
4) การประเมินผลความพึงพอใจ จากการวิจัยการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนท�ำให้ได้สื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทโปสเตอร์เรื่องศีลห้า ทั้งนี้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมโดยบุคคล
2) การมีส่วนร่วมโดยเนื้อหา 3) มีส่วนร่วมโดยกระบวนการ หลังจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ มีการ
ส�ำรวจความพึงพอใจเพื่อยืนยันความพึงพอใจ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วม, สื่อโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์, ศีลห้า

Abstract

		 The purpose of this research is to study and analyze the processes involved in promoting ethics
and enhancing knowledge following the five precepts of the students from Watweluwanaram School.
This research methodology focused on Participatory Action Research (PAR). The tools of this research
consist of focus group discussion, in-depth interview and observation. The research process is 1) media
in formation survey of community 2) studying of community 3) poster designed and producing 4)
satisfaction assessment. The students involved to produce the materials all of 3 steps as follow 1)
Participation by Person 2) Participation by Content 3) Participation by process. After the participatory
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development of public relations media, the satisfactions showed the most of student have been
satisfactions in high level.
Keywords: Participatory, Public Relations Poster Media, Five Precepts.

บทน�ำ

		 ความเจริญก้าวหน้าในทางวิชาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ก่อให้
เกิดการตื่นตัวที่จะรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก
ในส่วนของประเทศไทยรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางทั้งทางบวกและลบ กล่าวคือในทางบวกจะก่อ
ให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ ในขณะ
เดียวกันผลในทางลบก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น
การท�ำร้ายร่างกาย การฉ้อโกง การล่วงละเมิดทางเพศ การ
ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกัน และการดื่มสุราหรือเสพยาเสพติด
จึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ประเทศไทยเกิดความเสื่อมโทรมทาง
ศีลธรรมและจริยธรรม ท�ำให้ผู้คนห่างเหินทางศาสนาโดย
เฉพาะเด็กและเยาวชนไทยซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของประเทศชาติในอนาคต (พระใบฎีกาสุชาติ ถนอมทรัพย์
(อภิชาโต). 2549 : 3)
		 สื บ เนื่ อ งมาจากที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจั ด การ
ประชุ ม เรื่ อง หลั ก สู ต รใหม่เด็ก ไทยพัฒนา ณ สถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งมี ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มาเป็นประธาน
ที่ประชุมได้หารือถึงโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อสนองตอบ
ความสามารถที่แตกต่างกันของบุคคล เพื่อน�ำพาเด็กและ
เยาวชนไทยก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไร้ขีด
จ�ำกัด โรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่
จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตาม
ศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่งของสังคม และสามารถด�ำรง
ชีวิตได้อย่างมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการน�ำความเห็น
ของที่ประชุมมาหารืออีกหลายครั้ง ดร.สิริกร มณีรินทร์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้ไป
กราบขอค�ำแนะน�ำเรื่องการจัดโรงเรียนวิถีพุทธ จากพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ 1-4
กุมภาพันธ์ 2546 แล้วยังมีข้าราชการระดับสูงได้ไปกราบ
ขอค�ำแนะน�ำในเรื่องเดียวกันนี้จากพระเทพโสภณ (ประยูร
ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย รวมทั้งนิมนต์ท่านมาให้ข้อคิดในการประชุมระดับ

ความคิดครั้งแรก (ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา.
มปป. : ออนไลน์)
		 จากการด�ำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ของโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ในปี พ.ศ.2558 โรงเรียนวัด
เวฬุวนาราม ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนศีลห้า (ชนิศา หรั่งบุรี.
2558 : สัมภาษณ์) จากการลงพื้นที่เพื่อท�ำการสัมภาษณ์
และสังเกต นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คณะ
ครูอาจารย์ และพระผู้ช่วยสอนของโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
ปรากฏพบว่า ยังขาดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อคอยกระตุ้นเตือน
ให้นักเรียนระลึกถึงโทษของการไม่รักษาศีล และจากการ
สัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายปรากฏว่า นักเรียนบางคน
ไม่รู้ และบางคนยังเข้าใจถึงศีลห้าเฉพาะที่ว่า ไม่ฆ่าสัตว์
ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดปดและไม่ดื่มสุรา
เท่านั้น ซึ่งแท้ที่จริงแล้วความหมายของศีลห้านั้น มิได้
ก�ำหนดไว้เพียงเท่านั้น หากหมายรวมไปถึงไม่โหดร้าย ไม่
มือไว ไม่ใจเร็ว ไม่พูดปด และไม่ลดสติ (ค�ำสอนจากการ
เทศน์ของพระครูชัยสารสุนทรเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม)
ได้กล่าวไว้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่าน
		 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับโรงเรียน
วัดเวฬุวนารามยังไม่มีสื่อประชาสัมพันธ์ จึงท�ำให้นักเรียน
ยังขาดการรับรู้และจดจ�ำที่คุ้นตาของสื่อ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็ง
เห็นว่า การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วมของ
ชุ มชนเป็ น เรื่ อ งที่ ส� ำ คั ญและมี ประโยชน์ เ พื่ อ ให้ ต รงตาม
ความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ นักเรียนได้รับประสบการณ์ความรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนในการผลิตและการใช้
สื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์แบบมีส่วนร่วม และส�ำหรับ
ผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดทางการศึกษาให้มี
องค์ความรู้เรื่องศีลห้าที่กว้างขวางต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วมเรื่อง
ศีลห้าของนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร
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ส่วนร่วมในขั้นตอนการผลิตก็จ�ำเป็นต้องมีการอบรมให้ชาว
		 การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ ่ ง ศึ ก ษากระบวนการพั ฒ นาสื่ อ บ้านได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์เสียก่อน เป็นต้น
ประชาสัมพันธ์เรื่องศีลห้าอย่างมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้น 			 1.3 การมี ส ่ ว นร่ ว มในฐานะผู ้ ว างแผนและ
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง ก�ำหนดนโยบาย (policy maker/planner) การมีส่วนร่วม
ในรูปแบบนี้ถือได้ว่าเป็นรูปแบบสูงของการมีส่วนร่วม มีข้อ
กรุงเทพมหานคร
สังเกตประการหนึ่ง คือ ยิ่งระดับของการมีส่วนร่วมสูงขึ้น
มากเท่าใด สัดส่วนของชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ก็จะ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เล็กลง กล่าวคือ ในระดับของผู้รับสาร คนชุมชนทุกคน
		 1. การมีส่วนร่วม
		 การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการให้บุคคลเข้า สามารถมีส่วนร่วมได้ แต่เมื่อขึ้นมาถึงขั้นการผลิตก็อาจจะ
มามีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินงาน พัฒนาร่วมคิด ตัดสินใจ มี ค นบางกลุ ่ ม ในชุ ม ชนเท่ า นั้ น ที่ จ ะเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มจน
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องของ กระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ ระดับการวางแผนนโยบายนี้
บุ ค คลแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั บ การใช้ วิ ท ยาการที่ เ หมาะสม ก็คงมีตัวแทนบางคนเท่านั้นจากชุมชนที่จะเข้ามาด�ำเนิน
ติดตาม ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (ยุพาพร รูปงาม. 2545 : 6) กิจกรรมในระดับนี้ ส�ำหรับการมีส่วนร่วมในระดับนี้นั้น
			 รูปแบบของการมีส่วนร่วม (กาญจนา แก้วเทพ หมายถึ ง การวางแผนและนโยบายการใช้ สื่ อ ที่ ร วมเอา
กิตติ กันภัย และปาริชาต สถาปิตานนท์. 2543 อ้างถึงใน ชุมชนเข้ามาอยู่ในโครงสร้างการสื่อสารชุมชน หรือในระดับ
ที่แคบลงอาจจะหมายถึง การมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแผน
นิษฐา หรุ่นเกษม และคณะ. 2558 : 12) ดังนี้
			 1.1 การมี ส ่ ว นร่ ว มในฐานะผู ้ รั บ สาร/ใช้ ส าร และนโยบายของสื่อบางประเภทที่จะเข้ามาในชุมชน
(audience/receiver/user) เป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 		 2. การผลิตสื่อโปสเตอร์
ในระดับที่ล่างที่สุด กล่าวคือ ในกระบวนการสื่อสารตั้งแต่ 		 ผลิตสื่อโปสเตอร์ (poster) หมายถึง ภาพขนาดใหญ่
ต้นยังอยู่ในการก�ำหนดของผู้ส่งสาร ไม่ว่าจะเป็นการเลือก ที่พิมพ์ลงบนกระดาษออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนัง
ประเด็นเนื้อหา วิธีการน�ำเสนอ ไปจนกระทั่งถึงการเลือก ก�ำแพงซึ่งโปสเตอร์นั้นอาจจะเป็นภาพพิมพ์หรือภาพเขียน
ช่องทางสื่อที่จะเผยแพร่ และผู้รับสารก็ยังคงมีฐานะเป็น ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งจุดประสงค์หลักเพื่อท�ำให้สะดุดตา
เพียงผู้รับสารแต่อย่างเดียว แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในฐานะ ผู้พบเห็นโปสเตอร์อาจจะใช้สอยได้หลายประการแต่ส่วน
ของผู้รับสารในการสื่อสารชุมชนแบบมีส่วนร่วม คือ มีการ ใหญ่มักจะใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการ
ท�ำความเข้าใจให้ผู้รับสารได้ตระหนักถึงสิทธิที่จะรู้และ โฆษณา แสดงศิลปะ งานดนตรีหรืองานภาพยนตร์ซึ่งประเภท
บอกเล่าข้อมูลข่าวสารของตนสู่สาธารณะ มีการสร้างหลัก ของโปสเตอร์สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ (สุนันท์
ประกันในการมีส่วนร่วมของผู้รับสารทั้งในช่วงขาเข้าและ กลางพระเนตร. ม.ป.ป. : ออนไลน์) ดังนี้
ขาออก และที่ส�ำคัญคือมีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ทั่ว 			 2.1 เพื่อขอความสนับสนุนเป็นการจัดท�ำเพื่อ
ชักชวนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสนับสนุนเห็นด้วยให้
ถึงในชุมชน
			 1.2 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ร่วม ความร่วมมือกับองค์กรในความคิด เรื่องราว และประเด็น
ผลิต/ผู้ร่วมแสดง (sender/producer/co-producer/ ต่างๆ
performance) เป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในระดับที่ 			 2.2 เผยแพร่ ข ่ า วสารเกี่ ย วกั บ นโยบายหรื อ
สูงขึ้นมาและจ�ำเป็นต้องสร้างเงื่อนไขใหม่ๆ เพิ่มเติม หรือ กิจกรรมขององค์กรเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิด
ต้องการมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเก่าๆ ที่มีอยู่ ขึ้นกับองค์กรโดยหวังให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ทราบ
การเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ผลิตหรือผู้ร่วมผลิตนั้น ยัง ถึงผลงาน บทบาท ความส�ำคัญและความรับผิดชอบของ
แบ่งออกได้เป็นหลายขั้นตอนตามหลักแนวคิดของการผลิต องค์กรที่มีต่อสังคม
สื่อ คือ ในขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นการผลิต และขั้นหลัง 			 2.3 เพื่อส่งเสริมสังคมอันเป็นการมุ่งเน้นที่จะ
การผลิต ซึ่งชุมชนอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตขั้น ให้ความคิดอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อให้คนในสังคม
ตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็ได้ แต่ในแต่ละขั้นตอนนั้นจะต้องมี อยู่ร่วมกันด้วยดีและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
การสร้างเงื่อนไขใหม่ เช่น หากต้องการให้ชาวนาเข้ามามี

ขอบเขตของการวิจัย
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3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศีลห้า
ศีลห้าหรืออธิศีลสิกขา หมายถึง ศีลอันยิ่งหรือข้อ
ปฏิ บั ติ ส� า หรั บ ฝ ก อบรมในทางความประพฤติ อ ย่ า งสู ง
เป็ น การอบรมความประพฤติ ร ะเบี ย บวิ นั ย ให้ มี สุ จ ริ ต
ทางกายวาจา และอาชีพ ด้วยการส�ารวมหรือสังวรระวังไม่
ล่วงละเมิดข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามและท�าตามสิกขาบท
ที่ทรงบัญญัติ (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต. 2543) ทฤษฎี
เกี่ยวกับศีลห้า ได้แก่ ศีลข้อที่ 1 การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์
และเบียดเบียนสัตว์ ศีลข้อที่ 2 การเว้นจากการลักทรัพย์
ศีลข้อที่ 3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ศีลข้อที่ 4 เว้น
จาการพูดไม่ชอบ ศีลข้อที่ 5 เว้นจากการเสพสุรายาเสพติด
ปัจจุบันสถาบันการศึกษามีบทบาทส�าคัญในการ
ปลูกฝังศีลธรรมในการปฏิบัติตนให้แก่เยาวชน กระทรวง
ศึกษาธิการได้เล็งเห็นความส�าคัญ จึงได้จัดให้มีการเรียน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาทุกชั้น และทุกระดับการศึกษา
ตลอดระยะเวลาเรียน 12 ปี โดยที่ผ่านมายังมีปัญหาอุปสรรค
ในการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา มีหลายประการด้วยกัน
แต่ที่ส�าคัญประการหนึ่ง คือ ด้านการผลิตและการใช้สื่อ
คือ ไม่มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อประกอบการ
สอน (พระครูสมุห์วิโรจน์ วรมงคโล (ใจซื่อสมบูรณ์). 2554)

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มุ่งการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์อย่าง
มี ส่ ว นร่ ว มเรื่ องศี ล ห้ าของนัก เรียนมัธ ยมตอนต้น สังกัด
กรุงเทพมหานคร ส�าหรับวิธีด�าเนินการวิจัยเป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research: PAR) โดยการแบ่งทีมวิจัยเป็น 2 ทีมคือ 1) วิจัย

ภาพ 1 ลงพื้นที่เพื่อส�ารวจโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
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วิชาการ ได้แก่ ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2) ทีมวิจัยชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดเวฬุวนาราม และโรงเรียน
วัดเวฬุวนาราม ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ นักเรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวนาราม
หลังจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ มีการประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างจ�านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม ซึ่งได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้
เชี่ยวชาญ ถึงความสอดคล้องของค�าถามให้ตรงเหมาะสม
เข้าใจได้ง่ายและปรับปรุงแก้ไข ค่า IOC เท่ากับ .92 ค่า
ความน่าเชื่อถือ เท่ากับ .82 การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. การส�ารวจข้อมูลชุมชน
จากการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ นางสาวชนิศา หรั่งบุรี
(ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม) ในการเก็บข้อมูลเพื่อ
เลือกสื่อประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ โดยท่านพระครูวิวิธธรรมานุสิฐ พบว่า ทั้งสองท่านสนใจที่จะท�าสื่อประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้อยู่แล้ว ประกอบกับภายใน
ชุมชนยังไม่มีสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยเหตุนี้ทีมวิจัยใช้สื่อ
ประเภทโปสเตอร์เพราะเป็นสื่อที่สามารถจ�าจดได้ง่าย แล้ว
ให้นักเรียนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
ประเภทโปสเตอร์เรื่องศีลห้า และสามารถใช้รูปแบบเดียวกัน
ในการประชาสัมพันธ์ภายในวัด
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		 2. การศึกษาความต้องการของชุมชน
		 การศึกษาแนวคิดในการเลือกรูปแบบเพื่อวางแผน
ในการเลือกเนื้อหา ทีมวิจัยลงพื้นที่ในการส�ำรวจแนวความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับศีลห้า ของนักเรียนโดยการใช้วิธีการสุ่ม
แบบง่ายของนักเรียนทั้งหมด 3 ระดับชั้น โดยสุ่มนักเรียน
มาระดับชั้นละ 1 ห้อง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการท�ำแบบ
ส�ำรวจเพื่อหาแนวคิดและรูปแบบมาปรับให้เหมาะสมและ
ถูกต้องตามหลักของการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
		 3. การส�ำรวจนักเรียนภายในเพื่อออกแบบและจัด
ท�ำสื่อ
		 หลังจากสุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว เป็นนักเรียนชั้น
ม.1/1, ม.2/1, ม.3/2 ทั้งหมด 105 คน เพื่อที่จะให้นักเรียน
ท�ำแบบส�ำรวจโดยการแบ่งเป็นกลุ่ม ทั้งหมด 5 กลุ่มละ 5-7
คนตามจ�ำนวนเท่ากัน ทีมวิจัยได้แจกแบบส�ำรวจให้กลุ่มละ
1 แผ่นมีเวลาให้ 1 ชั่วโมง โดยให้นักเรียนช่วยกันคิดเกี่ยว
กับศีลทั้ง 5 ข้อ และวาดภาพพร้อมอธิบายถึงภาพที่วาดด้วย
แต่ละกลุ่มจะมาจับฉลากเพื่อเลือกศีลที่จะวาดมากลุ่มละ 1

ภาพ 2 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

เรื่อง หลังจากลงพื้นที่เก็บแบบส�ำรวจและข้อมูลที่ต้องการ
ได้แล้ว ทีมวิจัยได้ร่วมกันประชุมพร้อมกับเลือกภาพน�ำมา
วิเคราะห์หาแนวทางในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภท
โปสเตอร์เรื่องศีลห้า ในครั้งนี้ได้เก็บแบบส�ำรวจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 ได้แบบส�ำรวจ จ�ำนวน 15 แผ่น
ประชุมกลุ่มเพื่อคัดเลือกภาพมาผลิตโปสเตอร์ตัวต้นฉบับ
		 4. การออกแบบและจัดท�ำสื่อโปสเตอร์เรื่องศีลห้า
		 จากข้ อ มู ล พร้ อ มแบบส� ำ รวจที ม วิ จั ย ได้ ช ่ ว ยกั น
วิเคราะห์ถึงความหมายและรูปแบบของแต่ละกลุ่มและ
ได้คัดเลือกภาพของนักเรียน ที่มีความครอบคลุมถึงองค์
ประกอบของศี ล ในแต่ ล ะข้ อ และรู ป แบบในการสื่ อ ของ
นักเรียนจะเป็นการ์ตูนเป็นส่วนมาก เพราะเหตุนี้จึงท�ำให้
ทีมวิจัยได้แนวทางและรูปแบบในการเริ่มกระบวนการผลิต
โปสเตอร์ฉบับต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาต่อ
ไป
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		 แนวคิดของนักเรียนและรูปแบบในการออกแบบของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3

ภาพ 3 รูปแบบศีลข้อ 1
		 จะเห็นได้ว่านักเรียนมองศีลข้อนี้ แบบการไม่ท�ำร้าย ฆ่า หรือไม่ทรมานสัตว์ จึงท�ำให้ทีมวิจัยได้ออกแบบโปสเตอร์
ต้นฉบับมาให้เข้ากับมุมมองของนักเรียน

ภาพ 4 รูปแบบศีลข้อ 2
		 จากการประเมินแบบส�ำรวจทั้งหมดนักเรียนจะมองศีลข้อนี้ไปในแนวทางเหมือนกันหมด คือ การไม่ลักขโมยของ
คนอื่นและโทษ จึงท�ำให้ได้แนวคิดเป็นแมวขโมย

ภาพ 5 รูปแบบศีลข้อ 3
		 ดังภาพจะสังเกตเห็นว่า นักเรียนจะมองทั้งด้านโทษที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ไม่ควรท�ำ เพราะเช่นนี้ทีมวิจัยวิเคราะห์แล้ว
จึงคิดภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงการผิดศีลในข้อนี้ถึงผลที่เกิดตามมา
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ภาพ 6 รูปแบบศีลข้อ 4
		 ดังภาพนี้ทางทีมวิจัยได้มองเด็ก ม. 1 ในการใช้ตัวการ์ตูนที่คนทั่วไปรู้จัก หาการ์ตูนตัวนี้โกหก จมูกมันจะยาวขึ้น
เลยได้แง่คิดในการท�ำโปสเตอร์ของเด็กเลี้ยงแกะขึ้นมา

ภาพ 7 รูปแบบศีลข้อ 5
ศีลข้อนี้นักเรียนออกแบบมามาก มีทั้งโทษ ข้อคิด และการรณรงค์ เพราะเหตุนี้ทางทีมวิจัยใช้การ์ตูนเด็กมาล้อเลียน
ให้ดูน่าสนใจและสะท้อนให้ผลของการผิดศีลข้อนี้ว่าจะเกิดผลอะไรขึ้น
		 หลังจากได้รูปแบบจากนักเรียนในการออกแบบศีลห้า
ทั้ง 5 ข้อแล้วได้ออกแบบโปสเตอร์ศีลห้า ตามความคิดของ
นักเรียนและให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้อง
และเหมาะสม โดยท่านที่ 1 ท่านพระครูวิวิธธรรมานุสิฐ
ตรวจสอบดูรูปแบบในหลักการของพุทธศาสนาและแนวทาง
เรื่องศีลห้า ท่านพระครูได้ให้ค�ำแนะน�ำว่า ศีลข้อที่ ๑ ไม่ควร
ที่จะเอาเด็กมามัดไว้กับเสาแบบนี้ ถ้านักเรียนได้เห็นแล้ว
จะชวนให้คิดไปในแง่ลบมากกว่านึกถึงเรื่องศีล ท�ำให้เด็ก
เข้าใจผิดได้ และในทางพุทธศาสนาก็ไม่มีค�ำสอนให้ใช้เด็ก
มาทารุณอยู่แล้ว ส่วนข้ออื่นๆ แค่ใส่ข้อความแปลอธิบาย
และปรับแก้ในตัวอักษรอีกหน่อยก็ใช้ได้แล้วท่านที่ 2 ท่าน
อาจารย์ ณั ฐ จั น ทโรทัย ตรวจสอบด้านการออกแบบ
โปสเตอร์ ได้ให้ค�ำแนะน�ำว่า งานชิ้นนี้ควรเป็นงานชุด และ

ให้เป็นคอนเซ็ปเดียวกันควรที่จะเปลี่ยนภาพที่เป็นแมว
ในศีลข้อที่ 2 ให้เป็นรูปการ์ตูนเด็กเหมือนกันจะดูดีกว่า
และก็ตัวอักษรขนาดต้องใหญ่กว่านี้ ไม่ให้ตัวหนังสือจม คน
จะมองแล้วไม่น่าสนใจ และท่านที่ 3 นางสาวชนิศา หรั่งบุรี
(ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม) ตรวจสอบความถูก
ต้องโดยรวม ท่านให้ค�ำแนะน�ำว่า ภาพโปสเตอร์ศีลห้า ทั้ง
5 ข้อนี้ดีอยู่แล้วควรมีการปรับแก้เรื่องขนาดเนื้อหาและตัว
ละครในภาพอีกนิดหน่อยเพื่อให้ดูสวยงามและเรียบร้อย
เหมือนกันหมด และควรขยายผลต่อโดยการท�ำเป็นภาพ
ไวนิ ล ให้ เ ด็ ก เห็ น ให้ ชั ด เจนขึ้ น จากการน� ำ ความคิ ด ของ
นักเรียนและค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาปรับ
แก้ไขจึงได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบของศีลห้าทั้ง 5 ข้อ ดังนี้
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ภาพ 8 สื่อโปสเตอร์เรื่องศีลห้าที่ได้รับการออกแบบเพื่อเป็นต้นฉบับ

ภาพ 9 สื่อโปสเตอร์เรื่องศีลห้าที่ได้รับการปรับปรุงจนสมบูรณ์
ตาราง 1 ระดับความพึงพอใจของสื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์
ด้าน

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

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

มีภาพประกอบดึงดูดให้เกิด
34.5 35.75 20.25 6.75 2.75
ความสนใจ
การออกแบบสวยงามสะดุด
31.75 40.75 16.0 8.0
3.5
ตาชวนมอง
โปสเตอร์/ข้อความ/รูปแบบ
27.0 48.5 14.0 9.75 0.75
ง่ายต่อการมองเห็น
พื้นที่ทั้งหมดใช้อย่างมี
28.5 40.75 20.5 7.5
2.75
ประสิทธิภาพ
การใช้สีและเทคนิคทาง
23.75 42.5 24.25 7.5
2.0
ศิลปะ
ความคิดสร้างสรรค์
17.0 32.25 32.75 13.5 4.5
รวม				

n=400

M

SD

ระดับ
ความพึง
พอใจ

3.92

1.00

มาก

3.89

1.00

มาก

3.91

1.00

มาก

3.85

1.00

มาก

3.78

1.00

มาก

3.44 1.00
3.79 0.56

มาก
มาก
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ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

		 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในด้านการออกแบบโปสเตอร์
อยู่ในระดับมาก (Χ = 3.79) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ มีภาพประกอบดึงดูดให้
เกิดความสนใจ (Χ = 3.92) รองลงมา คือ โปสเตอร์/
ข้อความ/รูปแบบ ง่ายต่อการมองเห็น (Χ = 3.91) และ
ความคิดสร้างสรรค์ (Χ = 3.44)

		 1. การมีส่วนร่วมในกระบวนวิจัยด้วยตัวบุคคล
(Participation by person) ในความหมายถึง คือ ท่าน
พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ ท่านเป็นคณะกรรมการโรงเรียนวัด
เวฬุวนารามผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และนางสาวชนิศา หรั่งบุรี
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม มีส่วนร่วมในการเป็น
ทีมวิจัยที่เรียกว่าทีมวิจัยชุมชน

ตาราง 2 ระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหา
ด้าน

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้อย
กลาง

1.
		
2.
		
3.
		
4.
5.
		

น้อย
ที่สุด

เนื้อหาถูกต้องและ
31.5
39.75 17.0 9.5
2.25
เหมาะสม
เนื้อหามีความกระชับ
28.25 36.25 24.75 7.0
3.75
เข้าใจได้ง่าย
การคิด วิเคราะห์
29.75 31.5 27.0 7.0
4.75
สื่อความหมายได้
ความต่อเนื่องของเนื้อหา
26.25 35.5 26.5 8.0
3.75
มีประโยชน์ต่อตนเองและ
27.75 45.5 17.0 6.75 3.0
ชุมชน
รวม				
n=400		
		 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจของ
นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในด้ า นเนื้ อ หาข้ อ ความใน
โปสเตอร์อยู่ในระดับมาก (Χ = 3.80) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ เนื้อหาถูกต้อง
และเหมาะสม (Χ = 3.89) รองลงมา คือ มีประโยชน์ต่อ
ตนเองและชุมชน (Χ = 3.88) และความต่อเนื่องของเนื้อหา
(Χ = 3.72) ตามล�ำดับ
		 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
พบว่า กลุ่มผู้มีส่วนร่วมกับประเด็นการผลิตสื่อโปสเตอร์เรื่อง
ศีลห้าเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยใน 3 ลักษณะ
ด้วยกัน ดังนี้

ระดับ
ความพึง
พอใจ

M

SD

3.89

1.00

มาก		

3.78

1.00

มาก		

3.74

1.00

มาก 		

3.72
3.88

1.00
1.00

มาก
มาก		

3.80 0.73

มาก

		 2. การมี ส ่ ว นร่ ว มโดยกระบวนด้ ว ยเนื้ อ หา
(Participation by process) ในความหมายถึง ท่าน
พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ นางสาวชนิศา หรั่งบุรี และนักเรียน
โรงเรียนวัดเวฬุวนารามได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ในการผลิตโปสเตอร์เรื่องศีลห้า
		 3. การมี ส ่ ว นร่ ว มโดยกระบวนการวิ จั ย ด้ ว ย
กระบวนการ (Participation by content) ในความ
หมายถึงนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวนารามได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการวิจัย ในขั้นตอนที่ส�ำคัญ กล่าวคือ ขั้นตอน
การเลือกสื่อเนื้อหา ขั้นตอนการออกแบบสื่อ และขั้นตอน
การตัดสินใจยอมรับ
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ตาราง 3 กระบวนการมีส่วนร่วมในการวิจัย
รูปแบบการมีส่วนร่วม
		

ทีมวิจัย
วิชาการ

ชุมชน

ร่วมเป็นทีมวิจัย


				
				
ร่วมตั้งโจทย์วิจัย

ร่วมสร้างเครื่องมือวิจัย

ร่วมเก็บข้อมูล


				
ร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง/ให้ข้อมูล


				
				
ร่วมตรวจสอบข้อมูล


ร่วมติดตามและร่วมประเมินผล


ร่วมจัดท�ำรายงานวิจัย

ร่วมรับผลได้/ผลเสีย


				
				
				
				
				
				
				

อภิปรายผลการวิจัย

ผลที่เกิดขึ้น
ท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วมในข้อมูล แนวคิด
และท�ำให้เกิดความภูมิใจในการพัฒนาสื่อ
โปสเตอร์
ท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมและ
ได้ประสบการณ์การเรียนรู้
ท�ำให้สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
ประเภทโปสเตอร์เรื่องศีลห้า บนฐานความ
ต้องการของโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
-		
นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวนารามได้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทโปสเตอร์เรื่องศีลห้า
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการผลิตสื่อ
ตลอดจนได้พัฒนาตนเองในฐานะนักวิจัย
จากนั้นแล้วยังเกิดการเรียนรู้เรื่อง
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
ศาสตร์ทางด้านการสื่อสารที่สามารถต่อยอด
ได้

		 ระดับที่สอง: การส่วนร่วมในฐานะผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
		 จากลักษณะการมีส่วนร่วมที่ได้กล่าวมาข้างต้น พบว่า ความต้องการของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสื่อประชาสัมพันธ์
ลักษณะการมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม การร่วมประเด็นเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสาร
ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิต สื่อโปสเตอร์เรื่องศีลห้า 		 ระดับที่สาม: การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ร่วมก�ำหนด
ประเด็ น ร่ ว มก� ำ หนดประเภทของสื่ อ ที่ จ ะผลิ ต และร่ ว ม
มีตั้งแต่ระดับน้อยที่สุดไปจนถึงระดับมากที่สุด กล่าวคือ
		 ระดั บ แรก: การมีส่ว นร่ว มในฐานะผู้ใช้สารหรือ ประเมินสื่อโปสเตอร์ สามารถสรุปกระบวนการมีส่วนร่วม
ประโยชน์จากโปสเตอร์เพื่อการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ในการวิจัยของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่างๆ จากการศึกษาเรื่อง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของนักเรียน
เรื่องศีลห้า
มัธยมศึกษาตอนต้นในการเสริมสร้างศักยภาพเรื่องศีลห้า :
กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
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ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

		 การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ท� ำ ให้ ไ ด้ สื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์
ประเภทโปสเตอร์ เ รื่ อ งศีลห้า ของนัก เรียนโรงเรียนวัด
เวฬุวนาราม เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจที่น�ำไปใช้ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษา
เพื่อให้มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ส�ำหรับการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทโปสเตอร์นี้ใช้วิธีการด�ำเนินงาน
แบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่ส�ำคัญ ได้แก่
1) ขั้นตอนก่อนการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์เรื่อง
ศีลห้า ของนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุนาราม 2) ขั้นตอนการ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์เรื่องศีลห้า ของนักเรียน
โรงเรียนวัดเวฬุนาราม และ 3) ขั้นตอนหลังการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์เรื่องศีลห้า ของนักเรียนโรงเรียน
วัดเวฬุนาราม
		 จากการประเมิ น ผลสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ป ระเภท
โปสเตอร์ พบว่า นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวนารามที่มีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูล มีความพึงพอใจในสื่อโปสเตอร์มาก ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ต้องมีค�ำว่า
“การมีส่วนร่วม” เป็นหัวใจส�ำคัญการมีส่วนร่วมดังกล่าว
สอดคล้องกับการจัดแบ่งรูปแบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
แบบที่นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม (กาญจนา แก้วเทพ กิตติ
กันภัย และปาริชาต สถาปิตานนท์. 2543 อ้างถึงใน นิษฐา
หรุ่นเกษม. 2558 : 12) ดังนั้น การเลือกประเภทของสื่อ

การเลือกประเด็นเนื้อหา และร่วมปรับปรุงแก้ไขเมื่อผลิต
โปสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท�ำให้ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย
เรื่องนี้สามารถยืนยันค�ำกล่าวที่ว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
สามารถสร้ า งหรื อ พั ฒ นาไปสู ่ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ข อง
นักเรียนได้

ข้อเสนอแนะ
		 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมกับสถานศึกษาอื่นเพื่อ
น�ำผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในครั้งนี้
เพื่อให้การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลในการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น รูปแบบการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน ลักษณะของสื่อที่ผลิตตลอดจนปัจจัย
ที่ ไ ม่ เ กื้ อ หนุ น หรื อ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การผลิ ต สื่ อ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
		 3. เนื่องจากระยะเวลาที่จ�ำกัดในการวิจัย ท�ำให้ใน
ขั้นตอนของการผลิตสื่อโปสเตอร์นักเรียนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมไม่มากเท่าที่ควร เพราะต้องใช้ความช�ำนาญในการวาด
ภาพและออกแบบ
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