ผลการรประเมินกิจกรรม การจัดเสสวนาและะจัดนิทรรรศการ
“การสสรางสรรรคสังคมด
ดวยสันติวิธีผานสืสื่อการตนแอนิ
นู
เมชัชันและหนัังสั้น”
115 – 16 กรรกฎาคม 25553 ณ คณะะวิทยาการสืสือ่ สาร มหาวิวิทยาลัยสงขขลานครินทรร
การเสวนนาเรื่อง “การรสรางสรรคสัสงั คมดวยสันติ วิธีผานสื่อกาารตูนแอนิเมชัชันและหนังสั้นั ” จัดขึ้นเมื่อวั
อ นที่ 16
กรกฎาคมม 2553 ภายใตตโครงการ “สืื่อการเรียนรูสั นติวิธีในจังหววัดชายแดนภาาคใต” จัดโดยย ศูนยศึกษาแลละพัฒนา
สันติวิธี มมหาวิทยาลัยมหิ
ม ดล รวมกับคณะวิ
บ
ทยากาารสื่อสาร มหหาวิทยาลัยสงขขลานครินทรร วิทยาเขตปตตานี
ต ได
สํารวจคววามคิดเห็นของงผูเขารวมเสวนนาครั้งนี้ ผลกาารสํารวจมีผูตอบแบบสอบถถามจํานวน 799 คน แสดงรายยละเอียด
ไดดังนี้
ขอมูลเบื้อองตนจากผูตอบแบบสอบถาามพบวา ผูเขา รวมเสวนาสวนใหญ
ว
เปนเพศหญิง คิดเปนนรอยละ 79.7 และเพศ
ชาย คิดเปปนรอยละ 20.33
จากการสํสํารวจกลุมผูเขารวมเสวนา พบว
พ าสวนใหญญเปนนักศึกษาามหาวิทยาลัยสงขลานครินททร วิทยาเขตตปตตานี
คิดเปนรออยละ 98.7 รองลงมาเปนบุคคลทั
ค ่วไป คิดเเปนรอยละ 1.3 สําหรับผูเขาร
า วมเสวนาที่เเปนนักศึกษานนั้น สวน
ใหญเปนนนักศึกษาคณะะวิทยาการสื่อสาร
ส คิดเปนรออยละ 82.3 รองลงมาเปนนักศึ
ก กษาคณะรัฐฐศาสตร และนนักศึกษา
คณะมนุษษยศาสตรและสสังคมศาสตร ตามลํ
ต าดับ

1. การรประเมิ น แลละระดั บ คววามคิ ด เห็ น
กการประเมิ น ในครั
ใ ้ งนี้ ไ ด สอบถามความมคิด เห็ น ของผูผู เ ข า ร ว มเสวนนาในประเด็ นนความเหมาะะสมของ
ระดับควาามคิดเห็นเปน 5 ระดับ แสดงงความหมายขของระดับการวัวัด ดังนี้
คาเฉลี่ย

ระดับควาามหมาย

1.00 – 1.49

หมายถึง

มีควาามเหมาะสมในระดับนอยทีสุ่ ด

1.50 – 2.49

หมายถึง

มีควาามเหมาะสมในระดับนอย

2.50 – 3.49

หมายถึง

มีควาามเหมาะสมในระดับปานกลาง

3.50 – 4.49

หมายถึง

มีควาามเหมาะสมในระดับมาก

4.50 – 5.00

หมายถึง

มีควาามเหมาะสมในระดับมากทีสุส่ ด

รายงานบริการวิชาการ ประจํ
รายงานบรการวชาการ
ประจาป
าป 2553 | 27/03/55

กิจกรรมแและประโยชนนที่จะนําไปใชช และประเด็น ความพึงพอใจจในรูปแบบกาารจัดอบรม โดดยกําหนดการรแปลผล
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2. ผล การประเมิ น
จ
ประโยชน ที่ จะนํา ไปใช
2.1 ค วามเหมาะ สมของกิ จกรรมและป
จาากการสํ า รวจจผู ต อบแบบสสอบถามทั้ ง หหมดจํ า นวน 79 คน ผลการสํ า รวจไดด มี ก ารสอบถ ามเรื่ อ ง
ความเหมมาะสมของกิจกรรมต
ก
างๆ แลละความรูความมเขาใจเกี่ยวกัับการเสวนา และประโยชน
แ
นที่จะนําความรูรูที่ไดไป
ประยุกตใใช ซึ่งสามารถถสรุปรายละเอียดการประเมินนในแตละหัวขขอของการจัดกิจกรรมการเสสวนาดังตารางงที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเเมินความเหมาาะสมของกิจกรรมและประโโยชนที่จะนําไปใช
รายการ

ความรูที่ไดรัรบั
X

S.D.

ระดับ

1. ละครเเรเพื่อสันติภาพ เรื่อง “นกพิราบบแหงความสุข”

4.331

.654

มาก

2. นิทรรศการกิจกรรมตตางๆ ของโครงกการ

3. 84

.731

มาก

3. วีดิทศัศนประมวลภาพกิจกรรมโครงกการสื่อการเรียนรูรู สันติวิธีในจังหวั
ห ดชายแดนภาคคใต

4.229

.647

มาก

4. การเขารวมเสวนา “กการสรางสรรคสัสงั คมดวยสันติวิ ธีผานสื่อการตนแอนิ
นู
เมชันและะหนังสั้น” 4.006

.782

มาก



4.1 คความรูที่ไดรับ

3.999

.769

มาก

4.2 คความรูความสามมารถของทีมวิทยากร

4. 12

.794

มาก

4.224

.718

มาก

4.005

.555

มาก

5. กิจกรรรม Show Case ผลงานหนังสั้นและการตูนแอนินิเมชัน
รวม

ภภาพรวมของกิกิจกรรมการเสวนาไดบรรลลุวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม ระดั ับความเหมาะะสมของ
กิจกรรมออยูในระดับมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.05

2.2 ค วามพึ ง พออใจในรู ป แบบบการจั ดดอบรม
จจากการสํารวจผูตอบแบบสสอบถามจํานววน 79 คน ที่เขารวมกิจกรรมมการเสวนาเรืรื่ อง “การสรรางสรรค
รายงานบริการวิชาการ ประจําป 2553 | 27/03/55

สังคมดวยยสันติวิธีผานสืสื่อการตูนแอนินิเมชันและหนันังสั้น” ที่ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหหาวิทยาลัยมหิหิดล และ
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คณะวิทยยาการสื่อสาร มหาวิ
ม ทยาลัยสงขลานคริ
ส
นททร วิทยาเขตปปตตานี จัดขึ้นนัน้น ในการสําารวจไดมีการสสอบถาม
บ การในด านนต างๆ ได แกก ดานกระบวนการ ขั้นตอ นการใหบริการ
ก ดา น
เรื่อ งระดัดั บความพึง พออใจของผูรั บบริ
เจาหนาที่ผูใหบริการ ดดานสิ่งอํานวยยความสะดวกก คุณภาพการใหบริการ แลละการดําเนินกการจัดอบรม ไดแก
รูปแบบกการจัดอบรม เออกสารและสือที
่อ ่ใชในการจัดั อบรม ระยะเวลาในการจัดอบรม
ด
ซึ่งสา มารถสรุปรายยละเอียด
ของการปประเมินผล ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการประเเมินความพึงพอใจในรูปแบบบการจัดอบรมม
ระดับคความเหมาะสม

รายการ

X

S.D.

ระดัดับ

3.81

.894

มากก

3.96

.791

มากก

3.87

.848

มากก

1.3 ดานนสิ่งอํานวยควาามสะดวก (สถานนที่จัดอบรม อาาหารและเครื่องดดื่ม)

3.65

.984

มากก

1.4 คุณ
ณภาพการใหบริการ

3.74

.951

มากก

2. การดําาเนินการจัดอบรรม

3.88

.814

มากก

2.1 รูปปแบบการจัดอบรม

4.04

.720

มากก

2.2 เอกกสารและสื่อทีใช
ใ่ ในการจัดอบรรม

3.72

.858

มากก

2.3 ระยะเวลาในการจััดอบรม

3.88

.864

มากก

3.88

.724

มากก



1. ความพพึงพอใจของผูรัร บั บริการ
1.1 ดาานกระบวนการ ขั้นตอนการใหหบริการ (การใหหบริการตามลําดับ
ความเหมาะสมขอองระยะเวลาและะขั้นตอนในการรใหบริการ)
1.2 ดาานเจาหนาที่ผูใหหบริการ (ความชชัดเจนในการใหหคําแนะนําและะการตอบ
ขออซักถาม ความสสะดวก ความรวดดเร็ว ความสุภาพพ เปนมิตรในการใหบริการ)

รวม

จจากการสํารวจจความพึงพอใใจของผูเขารวมมเสวนาเรื่อง “การสรางสรรคสังคมดวยสสันติวิธีผานสือการ
่ ตูน
แอนิเมชันนและหนังสั้น” โดยภาพรวมมอยูในระดับมมาก มีคะแนนเเทากับ 3.88 หรือคิดเปนรอยยละ 77.6
ภภาพรวมของกิกิจกรรมทั้งหมมดไดบรรลุวัตตถุประสงคของงการจัดกิจกรรมการเสวนา ระดับความเหหมาะสม
ของโครงการอยูในระดัับมาก โดยมีระดั
ะ บคะแนนเฉฉลีย่ เทากับ 3.997 คิดเปนรอยละ 79.4

2.3 ข อ เสนอแนะ เพื่ อ การป รั บ ปรุ ง แล ะพั ฒ นา
หัวขอ
สถานที/่/สิ่งอํานวย
ความสะะดวก

คํา ตอบ
1. สถานที่จัดเสสวนา ควรเปนห องที่สามารถเห็นผูเสวนาไดชดเจนกว
ัด
านี้
ผูชมดานหลังมองไม
ง
เห็นจอ ภาพ ควรเปนลักษณะของโรงห
ก
หนัง หรือ
หองที่มีความมจุ 500 คน ซึ่งจ ะทําใหชมผลงาานหนังสั้นและกการตูน
แอนิเมชันไดดชัดเจน
2. สถานที่หางไไกลผูคน ทําใหผผูู เขาชมนอยกวาที
า ่ควร
3. สถานที่คับแคบ ไมเพียงพอกกับจํานวนผูเขารรวมกิจกรรม
บ การน้ําดื่ม
4. ควรมีจุดใหบริ

ความถี่ (คน)
10

รายงานบริการวิชาการ ประจํ
รายงานบรการวชาการ
ประจาป
าป 2553 | 27/03/55

ตารางทีที่ 3 ขอเสนอแแนะอื่นๆ เพื่อการปรั
ก บปรุงในนการจัดกิจกรรรมครั้งตอไป
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หัวขอ
ระยะเวลลา

คําตอบ

ความถี่ (คน)

1. กําหนดการไไมเปนไปตามแผผน ทําใหลาชา หากมีการปรับเปลี่ยน

7

กําหนดการคควรชี้แจงใหชัดเเจนกวานี้
2. ควรขยายเวลลาเพื่อใหมีกิจกรรรมอื่นๆ มากขึน้
ภาพรวมมการจัด

1. ดี ควรจัดอยางต
า อเนื่อง งานที่จัดขึ้นปนี้คอนข
น างจะดีเยี่ยมพพอสมควร

กิจกรรมม/รางวัล

2. ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย กวานี้

10

3. ควรฉายหนังก
ง อนการจัดเสววนา เพื่อใหผูเขาร
า วมฟงเสวนาสสามารถ
แสดงความคิคิดเห็นไดมากขึขึ้ น
4. บางกิจกรรมคอนขางนาเบื่อ ควรจัดกิจกรรมมที่เพิ่มความสนนุกสนาน
ห ่ยวกับความมรูดานสันติวิธให
ใี มากขึ้น และคควรมีจํานวน
5. ควรเพิ่มเนื้อหาเกี
ผูเขารวมกิจกรรมมากกว
ก
านี้ เพื่อจะไดเปนแนวทางในการส
แ
สรางสรรค
สังคมใหมีความสั
ว นติมากขึน้
6. การมอบรางววัลหนังสั้นควรใใหของรางวัลผลลงานทั้ง 5 อันดัับคะแนน
สูงสุด เพื่อเปปนรางวัลปลอบใใจ
รวม

27

ตารางที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับกิ
บ จกรรมอื่นๆ ที่คณะวิทยาการสื่อสารคววรจัดในโอกาสสตอไป
หัววขอ
หัวขอเดิม

คํา ตอบ
1.. จัดโครงการทีนน่ าสนใจกวานี้ โโดยใหทุกคนสาามารถเขารวมโคครงการดวย

ความถีถี่ (คน)
6

2.. ควรจัดลักษณะะนี้อยางตอเนื่อง
3.. ควรเชิ ญ คนทีที่ มีชื่ อ เสี ย งด า นนสื่ อ ทุ ก ๆ ด า นมมาพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แและ
วิพากษแนวโนนมของสื่อในอนนาคต
4.. ควรจัดสถานทีที่ที่มีความเหมา ะสมกวานี้ ควรรเปนหองที่สามารถมองเห็นไดดทุก
รายงานบริการวิชาการ ประจําป 2553 | 27/03/55

มุมมอง และวิทยากรการเสวน
ท
นาสามารถมองเหห็นผูเขารวมฟงได
ไ ทั่วถึง
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5.. ควรมีความรวมมื
ม อกับทางมหาาวิทยาลัยอื่นๆ ในการนํ
ใ
านักศึกษาเขารวมกิจกรรรม
รวมเสวนาแลกกเปลี่ยนความคิดดที่หลากหลายแและแตกตางดานสั
น นติวิธี
ดานนิเทศศศาสตร

1 . การจั ด กิ จ กรรรมการแสดงงละครเร เป น กิ จ กรรมที่ ใ หความสนุ ก สนนาน
เพลิดเพลิน สาามารถมองเห็น ไดอยางทั่วถึง ชัดเจน มีกิจกรรมการตอบคําถถาม
หลังจากที่ไดชมการแสดง และะควรขยายระยะะเวลาในการจัดแสดงให
แ
นานกววานี้
2.. โครงการนักขาวรุ
า นเยาว
3.. การจัดอบรมการเขียนขาว
4.. โครงการอบรมมผูประกาศขาวแและพิธีกร

4

หัววขอ
หนังสั้นแและ
การตูนแออนิเมชัน

คํา ตอบ

ความถีถี่ (คน)

1.. ควรมีโครงการฉายหนังและวิวิจารณหนัง เพื่อใหเกิดการเรียนรู
ย ในเรื่องของงสื่อ

4

ใหมากขึ้น
2.. ควรจัดกิจกรรมมเกี่ยวกับหนังสั้ นตอไป และคววรมีมุมมองใหมมๆ
3.. ควรมีการสนับสนุ
บ นการกอตั้งั กลุมหนังสั้น เพื
เ ่อผลิตหนังสันที
้น ่ชวยสรางสรรรค
สังคม และเปดโอกาสให
ด
เยาวชชนไดพัฒนาทักษะต
ก อไป
4.. อบรมเกี่ยวกับการตูนแอนิเมชัชัน

ดานการตตลาด

1.. โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ SMEE ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ด
ต

1

ดานเทคโโนโลยี

1.. อบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

1

อื่นๆ

1.. ควรเปนการจััดอบรมเกี่ยวกับบสาขาตางๆ ของคณะ เพื่อให
หนักศึกษามีควาามรู

2

และทักษะเพิ่มเติม และสามารรถนําไปปรับใชไดในอนาคต
2.. ควรเปนโครงกการที่ชวยใหนักกศึกษาสามารถพัพัฒนาทักษะควาามรูความสามารรถที่
เปนอยู เปนลักษณะของการส
ก
สรางสรรคผลงานนที่เปนประโยชชนตอสังคม
18
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