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บทคัดย่อ

	 การศกึษาเรือ่ง	“บทบาทของรายการโทรทศัน์กบนอกกะลาต่อเยาวชนผู้

เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์”	 เป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์,	 เพื่อศึกษาถึง

ทัศนคติของผูเ้ข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์กบัพฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์	

และเพือ่ศึกษาถึงพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์กับความพึงพอใจของผู้

เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์

	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ	 (Quantitative	Research)	 ใน

ลักษณะเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research)	 โดยศึกษาช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	 (Cross-

sectional	 Study)	 ใช้แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ในวันอบรมค่าย

สนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบ	จ�านวน	230	คน	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	คือ	ความถี่	ร้อยละ	

ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

อิสระและตัวแปรตามด้วยความแปรปรวนทางเดียว	 (One-way	 ANOVA)	 และ 

ไคสแควร์	(Chi-Square	Test)

	 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ส่วนใหญ่	

เป็นเพศชายมอีาย	ุ17-18	ปี	มภีมูลิ�าเนาอยูท่างภาคเหนอื	มพีฤตกิรรมการเปิดรบั

ข่าวสารโครงการกบจูเนียร์ทางรายการกบนอกกะลาโดยตั้งชมตลอดทั้งรายการ	

เนือ่งจากการประชาสมัพนัธ์โครงการ	หรอืการรายงานความคบืหน้าของโครงการ

กบจูเนียร์จะเป็นช่วงหน่ึงของรายการ	 พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เกิดจาก

การผลกัดนัของครอูาจารย์	ซึง่เป็นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อความคิดและทศันคตแิละมีความ

ใกล้ชิดกับนักเรียนเป็นอย่างมาก	 ในด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกบ

จเูนยีร์	พบว่า	ผูเ้ข้าร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุต่อการได้รบัความรูพ้ร้อม

การปฏิบัติงานจริงมีโอกาสแสดงความคิดและค้นหาศักยภาพของตน

ค�ำส�ำคัญ:	 รายการสารคดีโทรทัศน์ รายการกบนอกกะลา โครงการกบจูเนียร์
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บทน�า

ความส�าคัญและที่มาของปัญหา
	 การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ	ของ

บคุคลผ่านการเล่าเรยีนและฝึกอบรม	โดยครหูรอืผูถ่้ายทอดความรู	้อนัจะน�ามาซึง่

การพัฒนาตนเองและสังคมในทิศทางที่ดีขึ้น	ซึ่งการศึกษาต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่

วัยเยาว์	 โดยเด็กและเยาวชน	 ถือเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติใน

อนาคต	 การพัฒนาต้องเน้นควบคู่ทั้งทางร่างกายและสติปัญญาของเด็ก	 ซ่ึงทาง

ด้านร่างกาย	 เด็กต้องได้รับสารอาหารครบหมวดหมู่ที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโต	

ในขณะที่ทางด้านสติปัญญา	เด็กและเยาวชนก็ควรได้รับอาหารสมองที่ถือว่าเป็น

เร่ืองส�าคญัยิง่	โดยกญุแจส�าคญัทีเ่ป็นเครือ่งมอืทีจ่ะช่วยพฒันาคณุภาพสมอง	และ

สติปัญญาของเด็กและเยาวชนก็คือ	การศึกษา	

	 ปัจจุบันมีความพยายามในการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาด้วยการ

เปลีย่นแปลงรปูแบบการเรยีนการสอนทีไ่ม่ใช่แค่นัง่เรยีนอยูภ่ายในห้องเรยีนเท่านัน้	

แต่มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนทั้งในด้าน

วิชาการและภาคปฏิบัติ	โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และ

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ฉบับที่	9	พ.ศ.	2545-2549	และ	ฉบับที่	10	พ.ศ.	2550-2554	ที่นอกจากเน้นให้

ความส�าคญัต่อการพฒันาเดก็และเยาวชนในระบบโรงเรยีน	โดยให้เดก็และเยาวชน

เป็นศนูย์กลางของการพฒันาแล้วยงัมกีารเน้นการเสรมิสร้างให้เดก็และเยาวชนได้

มีโอกาสศึกษาเรียนรู้นอกหลักสูตร	

 สือ่มวลชนนัน้มบีทบาทในการพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก	 โดยส่ือท่ีมบีทบาท

ส�าคัญต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอย่างมากก็คือสื่อโทรทัศน์	

สื่อโทรทัศน์มีข้อได้เปรียบเหนือกว่าสื่อมวลชนชนิดอื่นๆ	 คือ	 ท�าให้มวลชนผู้รับ

สารสามารถเห็นทั้งภาพและได้ยินเสียงของสิ่งต่างๆ	 ที่ปรากฏบนจอได้พร้อมๆ	

กนั	การน�าเสนอรายการทีใ่ห้ความรูแ้ก่เดก็และเยาวชนมกัจะเป็นไปในรปูแบบของ

รายการสารคดี	
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	 รายการกบนอกกะลา	ภายใต้บริษัททีวีบูรพา	จ�ากัด	ก่อตั้งโดย	สุทธิพงษ์	

ธรรมวุฒิเมื่อเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2545	 เมื่อด�าเนินการบริษัทฯ	มาถึงปี	 2547	ก็

ผลิตรายการกบนอกกะลา	เริ่มอากาศครั้งแรก	วันที่	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2547	จนถึง

ปัจจุบัน	มากกว่า	 300	 เรื่อง	 ด้วยการที่ผู้ชมรายการสารคดีส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม

เฉพาะ	 (Niche)	 มากกว่า	 จึงท�าให้สถานีโทรทัศน์จัดสรรสัดส่วนรายการประเภท

สารคดไีว้ค่อนข้างจ�ากดัเมือ่เทยีบกบัรายการประเภทบนัเทงิ	ส่งผลให้ผูผ้ลติรายการ

สารคดีทางโทรทัศน์จ�าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การส่ือสารใหม่ให้เหมาะสมกับปัจจัย

แวดล้อมและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด	 ซึ่งในกลยุทธ์ที่ผู ้ผลิตรายการสารคดีน�ามาใช้คือ	 การจัดตั้ง

โครงการเพื่อท�าประโยชน์ร่วมกับสังคม	

	 รายการกบนอกกะลาจึงมีแนวคิดในการจัดโครงการที่ช่ือว่า	 “โครงการ

กบจเูนยีร์”	เป็นโครงการส่งเสรมิความรูน้อกห้องเรยีน	โดยการถ่ายทอดผ่านสารคดี

สั้น	5	นาที	ที่ทางนักเรียนจะต้องจัดท�าขึ้นมาเอง	ซึ่งก่อนที่จะท�าการผลิตนั้นทาง

รายการฯ	 ก็มีกระบวนการในการเดินสายทั่วทุกภาค	 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ผลิตสารคดี	 หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนส่งโครงเรื่องที่อยากจะท�า	 และผลิตสารคดี

เข้ามาแข่งขันกัน	ภายใต้หัวข้อที่ทางรายการได้ก�าหนดขึ้น	เริ่มโครงการปีที่	1	เมื่อ	

พ.ศ.	 2551	 ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้ามาเพียง	 80	

แห่ง	แต่โครงการปีที่	2	นี้	มีการตอบรับจากโรงเรียนที่เข้าร่วมถึง	214	แห่ง	ถือว่า

เป็นจ�านวนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

	 จากที่กล่าวมาทั้งหมด	 สิ่งที่ผู ้ศึกษาต้องการศึกษาจากเรื่องบทบาท

รายการโทรทัศน์กบนอกกะลาต่อเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์	 คือ	 ความ

สัมพันธ์ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์	พฤติกรรม	ทัศนคติ	และความพึงพอใจ

ของผูเ้ข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์	ว่าแตกต่างหรอืไม่	และมทีศิทางใด	เพือ่ทีผู่บ้รหิาร

จะได้ทราบถึงแนวทางการด�าเนินงานควรเป็นอย่างไร	 การส่ือสารไปถึงกลุ่มเป้า

หมายที่โครงการกบจูเนียร์ต้ังไว้ในการรับข่าวสารของโครงการฯรายละเอียดการ

ปฏิบัติงาน	และผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ	ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่

โครงการฯ	ตั้งไว้หรือไม่	และมากน้อยเพียงใด
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.		เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเข้าร่วม
โครงการกบจูเนียร์
	 2.		เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์กับพฤติกรรม
การเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์
	 3.	 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์กับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาเรื่อง	 “บทบาทของรายการโทรทัศน์กบนอกกะลาต่อเยาวชน 
ผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์”	เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	ผู้
ศกึษาใช้รปูแบบการศกึษาด้วยวธิกีารวจิยัเชงิส�ารวจ	(Survey	Research)	โดยศึกษา
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	(Cross-sectional	Study)	ใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	
เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	เพือ่ศกึษาหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ต่างๆ	 ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้	 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้เลือกเฉพาะ
เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาถึงรอบกิจกรรมค่ายอบรม	จ�านวน	230	คน

ผลการศึกษา

1.  ลักษณะทางประชากรศาสตร์
 จากการศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูเ้ข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์
ร้อยละที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	230	คน	พบว่า	เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง	
คิดเป็นร้อยละ	57.8	มีกลุ่มอายุ17-18	ปีมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	64.3	รองลงมา 
กลุ่มอายุ	 14-16	ปี	 คิดเป็นร้อยละ	35.7	มีภูมิล�าเนาส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ	 
คิดเป็นร้อยละ	39.1	รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	คิดเป็นร้อยละ	19.1	
ภาคกลางคิดเป็นร้อยละ	17.8	ภาคใต้คิดเป็นร้อยละ	16.1	และภาคตะวันออกคิด
เป็นร้อยละ	7.8
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2.  พฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์
	 จ�าแนกตามพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง

มกีารตดิตามข่าวสารโครงการกบจเูนยีร์ในรายการกบนอกกะลา	ส่วนใหญ่ตัง้ใจชม

ตลอดรายการเพื่อติดตามข่าวสาร	คิดเป็นร้อยละ	42.2	กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ

ข่าวสารก่อนเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์	5-8	เดือน	คิดเป็นร้อยละ	45.7	เหตุผลที่

ท�าให้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์มากที่สุดคือ	ชื่นชอบเนื้อหารายการ	คิด

เป็นร้อยละ	28.7	และได้รบัข่าวการประชาสมัพนัธ์โครงการกบจเูนยีร์จากอาจารย์

และเพื่อนมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	34.3	การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์

ของกลุ่มเป้าหมายคือ	ตัดสินใจเข้าร่วมเองและชักชวนเพื่อนต่อมากที่สุด	คิดเป็น

ร้อยละ	34.8	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ปีที่	2	เป็นครั้งแรก	

คิดเป็นร้อยละ	62.6	และคิดว่าจะเข้าร่วมอีกแน่นอน	คิดเป็นร้อยละ	48.3	ซึ่งถ้ามี

โอกาสกจ็ะแนะน�ารุน่น้อง	หรอืคนรอบข้างให้เข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์นีแ้น่นอน	

คิดเป็นร้อยละ	99.1

3.  ทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์
 ทศันะของผูเ้ข้าร่วมต่อโครงการกบจเูนยีร์	พบว่า	ผูเ้ข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์

มีระดับทัศนคติเห็นด้วยมาก	ว่ากบจูเนียร์เป็นโครงการที่น่าสนใจ,	เป็นโครงการที่

ให้ความรู้	 และประสบการณ์ในการผลิตสารคดี,	 เนื้อหาโครงการมีลักษณะเป็น

ความรูน้อกห้องเรยีนทีม่คีณุค่า	เป็นโครงการทีใ่ห้โอกาสเยาวชนในการแสดงความ

สามารถ/ความคิดเห็น,	 ข้ันตอน	 และระยะเวลาในการส่งผลงานมายังทีมงานกบ

นอกกะลามคีวามเหมาะสม	และการรบัชมรายการกบนอกกะลามีส่วนในการตดัสิน

ใจเข้าร่วมโครงการส�าหรับระดับทัศนคติเห็นด้วยของผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์

คอื	การคาดหวงัทีจ่ะได้รบัรางวลัและชือ่เสยีง	มส่ีวนในการตดัสนิใจเข้าร่วมโครงการ

กบจูเนียร์	 และชื่อเสียงของรายการกบนอกกะลามีส่วนในการตัดสินใจเข้าร่วม

โครงการกบจูเนียร์

4.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์
	 การตรวจสอบความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์	พบว่าผูเ้ข้า

ร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อสามารถน�าความรู้ที่ได้มาพัฒนาใช้กับ
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การเรยีนในห้องเรยีนได้,	รูจั้กการท�างานเป็นทมี,	สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้มาปรบัใช้

กับชีวิตประจ�าวันได้,	 สามารถน�าความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการผลิตสารคดีในการ

เข้าประกวดอื่นๆ	ต่อไปได้,	ความรู้ที่ได้จากการอบรมท�าให้ทราบถึงทักษะ	ความ

ถนัดของตนเองมากขึ้น,	ระยะเวลาในการให้ความรู้	3	วัน	ในกิจกรรมค่ายสนุกคิด

พิชิตซูเปอร์กบ	มีเนื้อหาครบถ้วน	เพียงพอต่อการน�าไปพัฒนาผลงานต่อได้,	การ

ให้ความรู้ด้านการผลิตสารคดีโดยทีมงานกบนอกกะลาโดยตรงมีความเหมาะสม,	

ในแต่ละหน้าที่การท�างานทีมงานกบนอกกะลาสามารถถ่ายทอดความรู้	 และ

ประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม,	ทีมงานมีความน่าเชื่อถือ,	ความพึงพอใจต่อการ

จัดงานของทีมงานกบนอกกะลาแค่ไหน	และควรมีการจัดโครงการนี้ขึ้นทุกปี	และ

พบว่าผูเ้ข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์มคีวามพงึพอใจมาก	ในเรือ่งการเข้าร่วมโครงการ

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกคณะที่ต้องการศึกษาต่อใน,	ระยะเวลาในการให้ความรู้

ภายใน	1	วัน	ในกิจกรรมกบสัญจรแต่ละภูมิภาค	มีเนื้อหาครบถ้วน,	วิธีการสัญจร

ของทีมงานกบนอกกะลาไปตามโรงเรียนแต่ละภูมิภาค	 เป็นวิธีการให้ความรู้ที่

เหมาะสม/ทั่วถึง

5.  การทดสอบสมมติฐาน
	 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย	ได้ดังนี้

 สมมติฐานที่ 1	 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกนั	จะส่งผลให้

มพีฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์แตกต่างกนั

	 	 1.1	 เพศทีแ่ตกต่างกนั	จะส่งผลให้มพีฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการ

กบจูเนียร์ไม่แตกต่างกัน

	 	 1.2	 อายทุีแ่ตกต่างกนั	จะส่งผลให้มีพฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการ

กบจเูนยีร์แตกต่างกนั	ในด้านการตดิตามข่าวสารโครงการกบจเูนยีร์ในรายการกบ

นอกกะลา,	ช่องทางการรับทราบข่าวสารโครงการกบจูเนียร์,	การตัดสินใจเข้าร่วม

โครงการกบจูเนียร์,	 จ�านวนครั้งในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์	 และโอกาสจะ

แนะน�ารุ่นน้อง	หรือคนรอบข้างให้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์

	 	 1.3		 ภูมิล�าเนาที่แตกต่างกัน	 จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการเข้าร่วม

โครงการกบจูเนียร์แตกต่างกัน	 ในด้านการติดตามข่าวสารโครงการกบจูเนียร์ใน

รายการกบนอกกะลา
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 สมมติฐานที่ 2	 ทศันคตใินการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์ทีแ่ตกต่างกนั

จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์

แตกต่างกัน

	 	 2.1	 ทัศนคติในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่างกัน	 จะส่ง

ผลให้การติดตามข่าวสารโครงการกบจูเนียร์ในรายการกบนอกกะลาแตกต่างกัน	

ในด้านการตดิตามข่าวสารโครงการกบจเูนยีร์ในรายการกบนอกกะลา,	ระยะเวลา

ที่น้องๆ	 รับทราบข่าวสารก่อนเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์,	 ช่องทางการรับทราบ

ข่าวสารโครงการกบจูเนยีร์,	จ�านวนครัง้ในการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์	และแนว

โน้มการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ในอนาคต

	 	 2.2	 ทัศนคติในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่างกัน	 จะส่ง

ผลให้ระยะเวลาก่อนการรับทราบข่าวสารก่อนเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์แตกต่าง

กัน	 ในด้านช่องรับทราบข่าวสารโครงการกบจูเนียร์	 และแนวโน้มการเข้าร่วม

โครงการกบจูเนียร์ในอนาคต

	 	 2.3		 ทัศนคติในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่างกัน	 จะส่ง

ผลให้มีพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์แตกต่างกัน	 ในด้านรับทราบ

ข่าวสารโครงการกบจูเนยีร์,	จ�านวนครัง้ในการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์	และแนว

โน้มการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ในอนาคต

	 	 2.4		 ทัศนคติในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่างกัน	 จะส่ง

ผลให้มีพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์แตกต่างกัน	 ในด้านการตัดสินใจ

เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์

	 	 2.5		 ทัศนคติในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่างกัน	 จะส่ง

ผลให้มีพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ไม่แตกต่างกัน

	 	 2.6		 ทัศนคติในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่างกัน	 จะส่ง

ผลให้มพีฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์แตกต่างกนั	ในด้านถ้ามโีอกาสจะ

แนะน�ารุ่นน้อง	หรือคนรอบข้างให้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์

	 	 2.7		 ทัศนคติในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่างกัน	 จะส่ง

ผลให้มีพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์แตกต่างกัน	 ในด้านแนวโน้มการ

เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ในอนาคต
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	 	 2.8		 ทัศนคติในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่างกัน	 จะส่ง
ผลให้โอกาสแนะน�ารุ่นน้องหรือคนรอบข้างให้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์แตกต่าง
กัน	 ในด้านการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์	 และแนวโน้มการเข้าร่วม
โครงการกบจูเนียร์ในอนาคต
 สมมติฐานที่ 3 พฤตกิรรมการเข้าร่วม	มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ

ในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์
	 	 3.1	 ติดตามข่าวสารโครงการกบจูเนียร์ในรายการกบนอกกะลาที่
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์	ใน
ด้านความรู้ที่ได้จากการอบรมท�าให้ทราบถึงทักษะ	ความถนัดของตนเองมากขึ้น,	
ระยะเวลาในการให้ความรูภ้ายใน	1	วนัในกจิกรรมกบสญัจรแต่ละภมูภิาค	มเีนือ้หา
ครบถ้วน	และการเข้าร่วมโครงการมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกคณะทีต้่องการศกึษา
ต่อใระดับอุดมศึกษาแตกต่างกัน
	 	 3.2		 ระยะเวลาที่รับทราบข่าวสารก่อนเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์	ใน
ด้านการให้ความรู้ด้านการผลิตสารคดีโดยทีมงานกบนอกกะลาโดยตรงมีความ
เหมาะสม	และความพึงพอใจ	(สถานที่,	อุปกรณ์,	ช่วงเวลา,	บุคลากร)	ต่อการจัด
งานของทีมงานกบนอกกะลาแตกต่างกัน
	 	 3.3	 เหตุผลที่ท�า	 ให้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่าง	
ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์
	 	 3.4		 ช่องทางทีไ่ด้รบัทราบข่าวสารโครงการกบจเูนยีร์ทีแ่ตกต่าง	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์
	 	 3.5		 การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่าง	 ไม่มีความ
สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์
	 	 3.6		 จ�านวนครัง้ในการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์ทีแ่ตกต่าง	มคีวาม
สมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์	ในด้านสามารถน�าความ
รู้ที่ได้จากข้อมูลที่หามาน�ามาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจ�าวันได้,	สามารถน�าความรู้
ที่ได้	มาปรับใช้กับการผลิตสารคดีในการเข้าประกวดอื่นๆ	ได้	และในแต่ละหน้าที่
การท�างาน	ทมีงานกบนอกกะลาสามารถถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ได้อย่าง
เหมาะสมแตกต่างกัน
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	 	 3.7		 แนวโน้มการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์ในอนาคตทีแ่ตกต่างกนั	

มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์	ในด้านสามารถ

น�าความรู้ที่ได้จากข้อมูลที่หามา	น�ามาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจ�าวันได้,	ความรู้ที่

ได้จากการอบรมท�าให้ทราบถึงทักษะความถนัดของตนเองมากขึ้น,	ระยะเวลาใน

การให้ความรู้ภายใน	1	วัน	ในกิจกรรมกบสัญจรแต่ละภูมิภาค	มีเนื้อหาครบถ้วน,	

การให้ความรู้ด้านการผลิตสารคดีโดยทีมงานกบนอกกะลาโดยตรงมีความเหมาะ

สม,	ในแต่ละหน้าทีก่ารท�างาน	ทมีงานกบนอกกะลาสามารถถ่ายทอดความรู	้และ

ประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม	และทีมงานมีความน่าเชื่อถือแตกต่างกัน

	 	 3.8		 โอกาสจะแนะน�ารุ่นน้อง	 หรือคนรอบข้างให้เข้าร่วมโครงการ

กบจูเนียร์ที่แตกต่างกัน	 มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

กบจูเนียร์	 ในด้านระยะเวลาในการให้ความรู้ภายใน	 1	 วัน	 ในกิจกรรมกบสัญจร

แต่ละภูมิภาค	มีเนื้อหาครบถ้วน,	ทีมงานมีความน่าเชื่อถือแตกต่างกัน

อภิปรายผลการศึกษา

	 การศึกษาวิจัย	 เร่ือง	 “บทบาทรายการโทรทัศน์กบนอกกะลาที่มีต่อ

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์”	ในครั้งนี้	สามารถอภิปรายผลได้	ดังนี้

	 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ส่วนใหญ่	เป็นเพศชาย	มีอายุ	

17-18	ปี	มีภูมิล�าเนาอยู่ทางภาคเหนือ	ซึ่งงานวิจัยของ	สุชาดา	วรกาญจน์	(2541)	

ทีศ่กึษาเร่ืองการศกึษาการเข้าร่วมกจิกรรมในรปูแบบและนอกรปูแบบของนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ

และนอกรูปแบบ	และศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรม	5	ประเภท	โดยจ�าแนกตามคณะ

วชิา	ภมิูล�าเนา	หน่วยกจิสะสม	ระยะเวลาทีศ่กึษา	และประสบการณ์การท�ากจิกรรม	

ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบและนอกรูปแบบ	

ซึง่การศกึษาพบว่า	ภมูลิ�าเนามคีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะการเข้าร่วมกจิกรรม	มผีล

ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสูง	จึงสรุปได้ว่า	ภูมิล�าเราเดิมมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม

กิจกรรมสูง	 ทั้งอาจเป็นเพราะลักษณะพ้ืนฐานของแต่ละท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา	 มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารโครงการ 
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กบจูเนียร์ทางรายการกบนอกกะลาโดยตั้งชมตลอดทั้งรายการ	 เนื่องจากการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ	หรือการรายงานความคืบหน้าของโครงการกบจูเนียร์จะ

เป็นช่วงหนึ่งของรายการ	

	 จากข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามในส่วนที่	5	ได้ขอบคุณครูอาจารย์ที่

ให้ความร่วมมือและค�าปรึกษาในการผลิตสารคดี	ส่งเสริมและผลัดกันให้ผู้เข้าร่วม

โครงการกบจเูนยีร์ได้ส่งผลงานเข้าประกวดได้ส�าเรจ็รองลงมา	คอื	การประชาสมัพนัธ์

ในโรงเรียนผ่านใบปลิว	จึงสรุปได้ว่าแหล่งข่าว	หรือ	สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมายนั้น	 ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากพื้นที่ในโรงเรียน	

การเลือกสรรในการรับสาร	 (Selective	 Process)	 ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือก

รบัข่าวสารทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามประสบการณ์	ความต้องการ	ความเชือ่	ทศันคต	ิ

ความรูส้กึนกึคดิ	ฯลฯ	ทีไ่ม่เหมอืนกนั	ซึง่เครปเปอร์	และ	โจเซฟ	(Klapper	&	Joseph)	

ได้กล่าวว่า	การเลือกเปิดรับ	หรือเลือกสนใจ	หมายถึง	แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือก

สนใจ	หรือ	เปิดรับข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใด	ที่มีอยู่กันหลายแหล่ง	เช่น	การ

เลือกชมรายการโทรทัศน์	 สถานีใดสถานีหนึ่ง	 หรือเลือกชม	 รายการโทรทัศน์ใด

รายการหนึง่เป็นต้น	สอดคล้องกบั	เขม็พร	วริณุราพนัธ์	และ	สเุทพ	วไิลเลศิ	(2548,	

น.	25,	36)	รายงานการศกึษา	เรือ่งสือ่มวลชนเพือ่การศึกษาและการเรยีนรู	้3	หวัข้อ

การพัฒนาสื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	 ได้ให้ผล

การศกึษาแผนพฒันาเดก็และเยาวชนไว้ว่าสือ่มวลชนเป็นสถาบนัหลกัสถาบนัหนึง่

ทีต้่องร่วมรบัผดิชอบต่อการพฒันาเดก็เยาวชนตามทศิทางทีพ่งึประสงค์	และสรปุ

ว่าแผนพัฒนาและแนวทางต่างๆ	 ที่มีการก�าหนดไว้นั้นมีความสมบูรณ์และ

ครอบคลุมในหลายมิติ	 แต่ช่องว่างก็คือการผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนเหล่า

นั้นยังขาดความจริงจัง	ต่อเนื่อง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกที่มีประสิทธิภาพที่จะท�า

หน้าที่เป็นแกนกลางหลัก	

	 ในการผลกัดนัตดิตามและประเมนิผล	และต่อเนือ่งในด้านความพงึพอใจ

ของผูเ้ข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์	พบว่า	ผูเ้ข้าร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ

ต่อการได้รับความรู้พร้อมการปฏิบัติงานจริง	 ซึ่งการจัดโครงการนั้นเปิดโอกาสให้

ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสแสดงความคิดและค้นหาศักยภาพของตน	 จากข้อเสนอแนะ

ส่วนที่	 5	 ที่ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่พึงพอใจกับโครงการกบจูเนียร์และการได้
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เข้าร่วมโครงการ	 โดยมีข้อเสนอแนะในของการให้เพิ่มวันและเวลาในการเข้าร่วม

ค่ายอบรมให้มากกว่า	3	วนั	เพือ่จะได้ศกึษากระบวนการผลิตสารคดไีด้ครบในทกุๆ	

ด้านจากทีมงานกบนอกกะลา	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 พรรณพร	 อังคสุภณ	 (2549,	 น.	 

1,	2)	ศกึษาเรือ่งการพฒันาตนเองของนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค�าแหงทีเ่ข้าร่วม

และไม่เข้าร่วมกจิกรรมนกัศกึษา	กล่าวไว้ว่า	“คณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ของ

มหาวทิยาลยั”	ท�าให้สถาบนัอดุมศกึษาทกุแห่งพยายามเร่งรดัและพฒันาศกัยภาพ

ของนกัเรยีนนสิติ	นกัศกึษา	ให้มคีวามรูอ้ย่างแท้จรงิในสาขาวชิาการ	วชิาชพี	ควบคู่

กบัการมคีณุธรรม	จรยิธรรม	เป็นบณัฑิตอดุมคตไิทยทีพ่งึประสงค์	สามารถประเมนิ

และตรวจสอบคุณภาพได้ในระดับสากล	 จากผลของการศึกษาอภิปรายผลตาม

สมมติฐานได้	ดังนี้

	 จากสมมติฐานทั้ง	3	ข้อ	พบว่า	ทัศนคติ	พฤติกรรม	และความพึงพอใจ

มีความสัมพันธ์กัน	ซึ่งทัศนคติในความหมายของ	ซิมบาร์โด	และ	ลิปเป	(อ้างถึงใน	

อรวรรณ	ปิลันธน์โอวาท,	 2546,	 น.	 34)	 นักจิตวิทยาได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

องค์ประกอบของทัศนคติได้	3	คือ	องค์ประกอบทางอารมณ์	(Affective	Compo-

nent)	องค์ประกอบด้านความคิด	(Cognitive	Component)	และองค์ประกอบทาง

พฤติกรรม	 (Behavioral	 Component)	 ทัศนคติที่มีอยู่ในเฉพาะคนนั้นขึ้นกับสิ่ง

แวดล้อมอาจแสดงออกให้พฤติกรรมซึ่งเป็นไปได้ใน	2	ลักษณะ	คือ	ลักษณะชอบ	

หรอืพงึพอใจ	ซึง่สอดคล้องกบังานวจัิยของ	ปนดัดา	(2552,	น.	1)	ศกึษาเรือ่ง	ปัญหา

การเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา	 ในเอกสารกองพัฒนานักศึกษา	 มหาวิทยาลัย

ราชภฏัสรุนิทร์	ซึง่	กล่าวไว้ว่า	การเปิดโอกาสให้ท�ากจิกรรมต่างๆ	ตลอดปีการศึกษา	

ทัง้นีเ้พือ่เป็นการช่วยเตมิเตม็สิง่ทีย่งัขาดอยู	่เพราะความรูบ้างอย่างไม่มใีนหลกัสตูร	

จึงไม่มีการเรียนการสอนในห้องเรียน	 การจัดประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงให้แก่

นกัศกึษานัน้	มไิด้มกีารเรยีนการสอนในห้องเรยีนเท่านัน้	การเรยีนรูย่้อมมีและเกดิ

ขึ้นได้ทุกหนทุกแห่ง	ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	ทั้งที่เป็นรูปธรรมและไม่

เป็นรปูธรรม	ประสบการณ์ทกุอย่างล้วนช่วยเตมิเตม็ให้แก่นกัศึกษา	เพือ่พฒันาไป

สูค่วามเป็นบณัฑติทีส่มบรูณ์ทัง้สิน้	ดงันัน้	การท่ีผูเ้ข้าร่วมโครงการตดัสินใจเข้าร่วม	

เกิดจากทัศนคติที่ว่า	 เมื่อเข้าร่วมแล้วจะได้ประโยชน์ทางด้านความพึงพอใจที่ได้

รับความรู้จากโครงการนั้นเอง
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ข้อเสนอแนะ

	 1.	 การที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ	 17	 ปี	 อาจเนื่องมา 

จากอยู่ในช่วงการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	ท�าให้มีความสนใจในการเรียนรู้ที่

มีมากกว่าการเรียนในห้องเรียนและหลังจากการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์นี้แล้ว

ยังสามารถทราบถึงความต้องการมากขึ้น	 ในการที่จะเลือกคณะศึกษาในระดับ

อุดมศึกษา	ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็เลือกศึกษาต่อทางด้านนิเทศศาสตร์

	 2.		หากมีการเพิ่มวันในช่วงค่ายอบรมได้จาก	3	วัน	เป็น	5	หรือ	7	วัน	

จะท�าให้การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์มีความผ่อนคลาย	และมีเวลา

ในการพัฒนาผลงานได้ดียิ่งขึ้น

	 3.		การจัดเวลาในแต่ละช่วงการปฏิบัติงานตลอดทั้งโครงการกบจูเนียร	์

ควรค�านงึถงึช่วงการสอบของผูเ้ข้าร่วมให้มากกว่านี	้เพราะการส่งผลงานแต่ละครัง้	

จะไปตรงกับการสอบของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	 ส่งผลให้การผลิตผลงานท�าได้ไม่ดี

เท่าที่ควร

	 4.		ผลการศึกษาครั้งนี้	เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตรายการรายการโทรทัศน์

ประเภทสารคดี	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมผ่าน

บทบาทรายการสารคดีของรายการโทรทัศน์	 จึงควรก�าหนดกลุ่มเป้าหมายและ

ขยายกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน	 รวมถึงควรก�าหนดให้เนื้อหาให้เปิดกว้างออกไปและ

แฝง	 เพราะรายการสารคดีโทรทัศน์มีความส�าคัญอย่างมากในการเปลี่ยนแปลง

สังคมให้ไปในทาสร้างสรรค์หรือท�าลายก็ได้	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทย

และสังคมประเทศไทยอย่างสูง

	 5.		ในส่วนของการด�าเนินงานของรายการโทรทัศน์โดยเฉพาะรายการ

สารคดีที่มีอยู่น้อยรายการที่จะมีจัดกิจกรรมส่งเสริมรายการเพื่อให้เป็นที่รู้จัก	 ใน

การศึกษาเร่ือง	 “บทบาทของรายการโทรทัศน์กบนอกกะลาต่อเยาวชนผู้เข้าร่วม

โครงการกบจูเนยีร์”	จงึเป็นรปูแบบโครงการทีจ่ดัท�าขึน้เพือ่สนบัสนนุตวัรายการได้

อย่างชัดเจน	 และมุ่งให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานโครงการกบจูเนียร์ในปี

ต่อๆ	ไป
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