
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะ 

 

โครงการ การจัดทําฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมริมลําน้ําชีของชุมชนบานเสม็ด 

 ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  จีวัฒนา 

    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย 

 2. ผูชวยศาสตราจารย กมลรัตน  สมใจ 

อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย 

 3. นางกรุณา  บุษบง 

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย 

 

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมอืที่ใชในการวิจัย 
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แบบเก็บขอมูลบริบทชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด 

 

ชื่อ......................................................นามสกุล........................................................................... 

อายุ.......................บานเลขที่..................................หมู…..................ตําบล................................. 

อําเภอ..........................................จังหวัด......................................................................................  

ผูท่ีเก็บขอมูล.............................................วันที่......................เดือน.......................พ.ศ................ 

เวลา.........................สถานท่ี......................................................................................................... 

 

1. ประวัติชุมชน ประเพณีที่สําคัญของชุมชนบานเสม็ดเปนอยางไร? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สภาพปาชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติริมลํานํ้าชีแหงน้ีไดอยางไร? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ทานคิดวาปาชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติริมลําน้ําชีสามารถจัดเปนแหลงเรียนรูไดอยางไร? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ทานไดประโยชนในดานใดบางในปาชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติริมลําน้ําชี? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ทานคิดวาการสื่อสารแบบใดที่สามารถใหความรูและเหมาะสมสําหรับแหลงเรียนรูปาชุมชนและ

ทรัพยากรธรรมชาติริมลําน้ําชีมากที่สุด (วีดีทัศน/เว็บไซต/อ่ืนๆ) เพราะเหตุใด? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ทานมีแนวคิดอยางไรตอปาชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติริมลําน้ําชีของชุมชนบานเสม็ด? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุรักษปาชุมชนริมลํานํ้าชี ใหเปนพื้นท่ีการศึกษาเรียนรูของ

ชุมชน และใหคนในชุมชนรูจักอนุรักษ หวงแหน ไมใหถูกทําลาย อยางไรบาง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินคุณภาพ 

ฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญงิ 

 2. วุฒิการศึกษา  ( ) ปริญญาตร ี ( ) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก 

 3. สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ................................................................................................. 

 4. ประสบการณในการประเมินระบบฐานขอมูล/ หรือเปนผูที่มีความรูความสามารถ เก่ียวกับดาน

คอมพิวเตอร ................... ป 

 5. หนวยงานที่สังกดั ........................................................................................................... 

 

สวนที่ 2 การประเมินฐานขอมูล 

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นที่มีตอฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชีของชุมชนบาน

เสม็ด โดยขอใหผูเชี่ยวชาญทําเครือ่งหมาย  ในชองระดับความคิดเห็นตามความคิดของทาน (ขอความกรณุาใส

เครื่องหมายทุกขอ) 

 

ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

2 

นอย

ที่สุด 

1 

1. รูปแบบหนาจอ 

1.1 ลักษณะหนาจอที่ออกแบบ มีความสวยงาม 

เหมาะสม 

     

 1.2 การออกแบบหนาจอ สามารถใชงานไดงาย      

 1.3 การออกแบบหนาจอ ใหมีความนาสนใจ      

2. ภาพกราฟก 

2.1 ภาพมีความคมชัด 

     

 2.2 ภาพมีความเหมาะสมในการสื่อความหมาย      

 2.3 ภาพมีขนาดท่ีเหมาะสม      
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ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

2 

นอย

ที่สุด 

1 

3. ระบบฐานขอมูล 

3.1 ระบบการจัดเก็บขอมูล 

     

 3.2 ความสะดวกในการคนหา      

 3.3 ความสัมพันธของขอมูล      

 3.4 การออกแบบระบบฐานขอมูล      

4.  การนําไปใชงาน 

4.1 ความสะดวกในการเขาสูเว็บไซต 

     

 4.2 ความเร็วในการดาวนโหลดขอมูล      

 4.3 ความละเอียด คมชัด ของภาพที่นําไปใช      

 4.4 สัดสวนของภาพถูกตอง      
 

ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็นเพิ่มเตมิจากการตรวจประเมินฯ เปนการพิจารณาในเชงิคณุภาพ โดยใหเหตุผลพรอม

ยกตัวอยางตามองคประกอบการประเมิน ระบุขอด ีขอเสีย และขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรงุและพัฒนาโปรแกรม 

ตามประเด็นหลักหรือองคประกอบของรายการประเมิน 

1. ดานรูปแบบหนาจอ ................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

2. ดานภาพกราฟก.......................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

3. ดานระบบฐานขอมูล .................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 



88 

 

........................................................................................................................................................ 

 4. ดานการนําไปใช

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

5. ขอเสนอแนะอื่นๆ ...................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

 

 

        ลงชื่อ ........................................................ ผูประเมิน 

            (..........................................................) 

     ตําแหนง ......................................................... 

          ......../............................/.............. 
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แบบประเมินคุณภาพ 

ส่ือสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ริมลําน้ําชีของชุมชนบานเสม็ด 

 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง 

 2. วุฒิการศึกษา  ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก 

 3. สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา .......................................................................................... 

 4. ประสบการณในการประเมินส่ือคอมพิวเตอร/ หรือเปนผูที่มีความรูความสามารถ 

เกี่ยวกับดานคอมพิวเตอร .................... ป 

 5. หนวยงานที่สังกัด ........................................................................................................... 

 

สวนที่ 2 การประเมินส่ือสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอสื่อสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด โดยขอใหผูเช่ียวชาญทําเครื่องหมาย  ในชองระดับ

ความคิดเห็นตามความคิดของทาน (ขอความกรุณาใสเครื่องหมายทุกขอ) 

 

ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

2 

นอย

ที่สุด 

1 

1. ดานเนื้อหา 

1.1 เน้ือหาของสื่อมีความชัดเจน กระชับเขาใจงาย 

     

 1.2 เนื้อหามีความถูกตอง มีแหลงขอมูลอางอิงที่

ชัดเจนเชื่อถือได 
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ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

2 

นอย

ที่สุด 

1 

 1.3 เน้ือหามีความเหมาะสมกับผูเรียนรู (ระดับ

ความยาก ภาษาท่ีใช) 

     

 1.4 การใหขอมูลท่ีเปนประโยชน สามารถอธิบาย

ใหผูเรียนรูเกิดความเขาใจมากขึ้นหรือชี้นําใหผูเรียน

ไปศึกษาเพิ่มเติมได 

     

 1.5 เน้ือหาของส่ือเปนประโยชน สามารถนําไป

ประยุกตใช ในการเรียนรู  รวมกับแหลงเรียนรู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนได 

     

2.  ดานการออกแบบ 

2.1 การออกแบบสื่อนาสนใจ ดึงดูดความสนใจของ

ผูเรียนรูได 

     

 2.2 ภาพประกอบเนื้อหามีความเหมาะสมนาสนใจ 

และทําใหเขาใจไดงาย 

     

 2.3 คุณภาพ ความชัดเจนของเสียงที่ นํามาใชมี

ความเหมาะสม 

     

 2.4 รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษรท่ีใชมีความ

เหมาะสม อานงาย มีความเดนชัด เม่ือเทียบกับสี

พื้นหลัง 

     

 2.5 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใชอานไดงาย สบายตา 

และใชรูปแบบที่ คงท่ี 

     

 2.6 ภาพที่ใชมีความสอดคลองกับเน้ือหาและชวย

สงเสริมการเรียนรู 

     

 2.7 เสียงที่ใชในการบรรยายในสื่อ มีการกระตุนให      
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ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

2 

นอย

ที่สุด 

1 

เกิดความนาสนใจ และนาติดตาม 

 2.8 วีดิทัศนประกอบส่ือมีความนาสนใจ สามารถ

ทําใหเขาใจเน้ือหาไดมากย่ิงข้ึน 

     

3. ดานความคลองตัวในการใชงาน 

3.1 การใชงานสื่อมีความสะดวกไมยุงยาก 

     

 3.2 ออกแบบใหผูเรียนอานเนื้อหาไดงาย      

 3.3 การจัดตําแหนงขององคประกอบบนจอภาพ 

การใชสี ขนาดขององคประกอบของสื่อมีความคงที่

ตลอดทั้งเนื้อเรื่อง 

     

 3.4 การเรียนรูดวยสื่อมัลติมีเดีย ชวยทําใหเขาใจ

เน้ือหาไดงายข้ึน สามารถทบทวนความรูไดตาม

ความตองการ 

     

 3.5 ผูเรียนรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลินและพึงพอใจ

กับการเรียนดวยส่ือ ในครั้งนี ้

     

 3.6 ประโยชนและความรูท่ีไดจากการเรียนรูในส่ือ 

ในครั้งน้ี 

     

 3.7 ความคิดเห็นโดยรวมตอสื่อ อยูในระดับใด      
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ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากการตรวจประเมินฯ เปนการพิจารณาในเชิงคุณภาพ โดยให

เหตุผลพรอมยกตัวอยางตามองคประกอบการประเมิน ระบุขอดี ขอเสีย และขอเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม ตามประเด็นหลักหรือองคประกอบของรายการประเมิน 

1. ดานการออกแบบส่ือ .................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

2. ดานเนื้อหา................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

3. ดานความคลองตัวในการใชงาน ................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

4. ขอเสนอแนะอื่น ๆ ..................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

            

ลงช่ือ ......................................................... ผูประเมิน 

            (..........................................................) 

          ตําแหนง ................................................................. 

           ......../............................/.............. 
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แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ริมลําน้ําชีของชุมชนบานเสม็ด 

คํ า ช้ี แจง แบบประเมิ น ชุดนี้ จั ดทํ าขึ้ น เพื่ อประเมิ นความพึ งพ อ ใจของผู ใช ฐานข อมู ล

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด ซึ่งผลการประเมินจะนําไปเพื่อ

พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและการใชประโยชนตอไป 

โดยทําเครื่องหมาย  ในชองระดับความคิดเห็นตามความคิดของทาน (ขอความกรุณาใส

เครื่องหมายทุกขอ กรุณาตอบตามความจริง) 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

2 

นอย

ที่สุด 

1 

1. ความครบถวนสมบูรณของขอมูลในฐานขอมูล      

2. ความเปนปจจุบันของฐานขอมูล      

3. ความเหมาะสมของรูปแบบท่ีใชในฐานขอมูล      

4. ความนาเชื่อถือของขอมูลในฐานขอมูล      

5. ความสะดวกในการใชงานฐานขอมูล      

6. ความนาสนใจของขอมูล      

7. ความหลากหลายของขอมูล      

8. การใชประโยชนจากฐานขอมูล      

9. ระบบใชงานงายและไมซับซอน      

10. สามารถคนหาหรือเขาถึงขอมูลที่ตองการ      

11. ประสิทธิภาพ/ ความรวดเร็วในการตอบสนองของ

ฐานขอมูล 

     

12. ขอมูลมีความถูกตองและครบถวน      

13. ขอมูลมีประโยชนตอผูใชงาน      
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ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอส่ือสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด 

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอสื่อสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด โดยทําเครื่องหมาย  ในชองระดับความคิดเห็นตาม

ความคิดของทาน (ขอความกรุณาใสเครื่องหมายทุกขอ กรุณาตอบตามความจริง) 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

2 

นอย

ที่สุด 

1 

1. การนําเสนอมีความนาสนใจ      

2. ความยาวของสื่อมีความเหมาะสม      

3. เสียงบรรยายและเสียงประกอบ ชัดเจน เหมาะสม      

4. ภาพมีความคมชัด นาสนใจ      

5. ตัวอักษรที่ใชมีความชัดเจน อานงาย      

6. การผลิตสื่อในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมริมลําน้ําชีของชุมชนบานเสม็ด เปนสิ่งท่ีมี

ประโยชน 

     

7. เน้ือหาสาระของส่ือมีความนาศึกษา      

8. ควรมีการนําส่ือไปใชประกอบในการเรียนการสอน

ในโรงเรียน 

     

9. หลังจากชมส่ือแลว ทําใหไดรับความรูเรื่องการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชี

ของชุมชนบานเสม็ด 

     

10. ผูเรียนรูมีความพึงพอใจในส่ือเรื่องนี้อยูในระดับ      
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ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เวทีการช้ีแจงประเด็นการวิจัยกับผูนําชุมชน พระสงฆ ชาวบาน และการพัฒนาโจทยวิจัยรวมกับ

ชุมชน เพื่อสรางความเขาใจกระบวนการทํางาน และแผนงานรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

คณะวิจัยวิเคราะหสถานการณชุมชนและรูปแบบในการพัฒนาสื่อสารสาธารณะเพื่อการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชขีองชุมชนบานเสม็ด 
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การบันทึกวีดิทัศนเพื่อสรางสื่อสาธารณะ โดยมีบรรยายประจําฐานการเรียนรูทั้ง 5 ฐาน ไดแก  

ฐานที่ 1 วิทยากรประจําฐาน คือ พระศุภฤกษ สันตกาโย ฐานท่ี 2 พอสมจิต ดาศรี และพอถวิล 

สายนอย ฐานที่ 3 ผูใหญบุญยัง หวังอยู และนางสาวจิราภรณ เกิดสกุล ฐานท่ี 4  พอทิคัมพร  ธุ

พันธ และ ฐานที่ 5 พอภานุ กระแสบัว 

 

กิจกรรมการบั น ทึก เสียงบรรยายประกอบการสร างสื่ อสารสาธารณ ะในการอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชี โดยจัดทําฐานเรียนรูและตัดตอวีดิทัศน 
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กิจกรรมนําเสนอส่ือสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชี โดย

มีการเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม ไดแก ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ผูอาวุโส 

เยาวชน และประชาชนหมูบานใกลเคียง 

 

 

 

 

 

 

เวทีนําเสนอสื่อในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนบานเสม็ด ณ วัดบาน

เสม็ด ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย 




