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บทคัดยอ  

งานวิจัยชิ้นน้ี จัดทําข้ึนเพ่ือถอดบทเรียนโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการนักขาวชุมชน 
สํานึกรักษทองถ่ิน  และเพ่ือแสวงหาแนวทางตอยอดการพัฒนานักขาวชุมชน รองรับการเกิดทีวีดิจิตอล ใน
สวนของทีวีชุมชน รวมท้ังการสรางเครือขายกับองคกรภายนอกอยางเปนรูปธรรม ผูวิจัยใชกระบวนการ
สนทนากลุมการถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติการ (After Action Review) หรือ AAR โดยมีกลุมตัวอยาง 2 

กลุม คือ คณะผูทํางาน และคณะผูเขารวมอบรม โดยการสุมตัวอยางอยางงายกลุมตัวอยาง กลุมละ 3 คน 
เพ่ือวิเคราะหหาความสําเร็จ อุปสรรค ปญหา และแนวทางการแกไข พัฒนาตอยอดการจัดกิจกรรมในคร้ัง
ตอๆ ไป ซ่ึงผลการวิจัยโดยสรุป พบวา ความคาดหวังของผูเขารวมโครงการและคณะทํางานมีความเห็นท่ี
ตรงกันคือ การท่ีผูเขารวมโครงการไดพัฒนาตนเองในดานการผลิตส่ือเพ่ือรองรับการเติบโตของทีวีดิจิตอล 
ประเภทบริการชุมชน หรือทีวีชุมชน การพัฒนาตนเองในท่ีน้ี คือ การท่ีความสามารถในการคิดประเด็นขาว 
เขียนขาว ถายทํา และสามารถตัดตอไดมาตรฐานและสามารถออกอากาศเผยแพร 

 ในประเด็นส่ิงท่ีไดเรียนรูและเปนประโยชน คณะทํางานและผูเขารวมโครงการใหความเห็นวา ได
รับรูถึงศักยภาพในการทํางานของตนเองและสมาชิกในกลุม จนสามารถสรางชิ้นงานท่ีมีคุณภาพได รวมถึง
ไดฝกปฏิบัติจริง เรียนรูจริง ลงพ้ืนท่ีจริง สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันไดและรูจักการต้ังประเด็นขาว 

 อยางไรก็ตาม ผูเขารวมโครงการมีความเห็นตรงกันกับคณะทํางานวา ควรเชิญผูเขารวมงานให
หลากหลายสถาบันมากกวาน้ี  เพ่ือไดแลกเปล่ียนประสบการณซ่ึงกันและกัน และควรมีการอบรมการถาย
วีดีโอ การตัดตอวีดีโอเบ้ืองตนกอนโครงการ  นอกจากน้ีท้ัง 2 กลุมเห็นตรงกันวาควรมีอุปกรณเคร่ืองไม
เคร่ืองมือท่ีเพียงพอและหองอบรมท่ีอํานวยความสะดวกไดดีกวาน้ี นอกจากน้ี ยังใหความเห็นวาถามีการลง
พ้ืนท่ี  ควรจัดใหมีการคางแรมในพ้ืนท่ี  เพ่ือท่ีจะไดมีเวลาเรียนรูพื้นท่ีมากย่ิงข้ึน  

คําสําคัญ : การถอดบทเรียน, นักขาวชุมชน, โทรทัศนชุมชน 
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Abstract 

This research was conducted to do after action review of academic outreach in 

community reporter workshop and to find out the direction developing community 

reporter serving digital television establishment in part of community television and 

building concretely network with external organizations. The researcher employed focus 

group for after action review or AAR. There are two groups which are organizers and 

trainees. The researcher selected simple sampling in number of three persons per group. 

This is for analyzing in success, threats, solutions and development in following activities. 

The research result discovered that both groups have similar opinion which is they can 

develop in media production serving digital television in case of community television. 

Their development is that they can create news issue, news writing, production and 

edition with appropriate standard for broadcasting. 

 In issue of learning and advantages from the activity, both group perceived the 

ability of themselves and their members to produce qualified masterpiece and they can 

learn by doing in the real area. In addition, they can bring this knowledge implementing in 

their daily life and news agenda setting. 

 However, both group suggested inviting additional trainees from a variety of 

institutes to exchange experience altogether. Moreover, they should be trained in 

photography before this kind of workshop happens. Later, equipment and workshop 

room should be enough and available. In addition, they suggested having field trip in 

community to learn and understand really how it is. 

Keywords : After Action Review, Community Reporter, Community Television   

 

บทนํา  
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักขาวชุมชน สํานึกรักษทองถ่ิน” เกิดข้ึนมาจากการท่ีผูวิจัยไดมี

โอกาสรวมงานเวทีเสวนา “วิทยุระบบดิจิตอลกับเสนทางสู ส่ือสาธารณะระดับชุมชน” คร้ังท่ี 2 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เม่ือวันศุกร ท่ี  14 มิถุนายน 2556 โดยในการเสวนา ประกอบดวย
สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) ไทยพีบีเอส และองคกรส่ือในระดับภูมิภาค ภาคเชาเปน
การรับฟงการบรรยายจากคณะกรรมการ กสทช. ซ่ึงจากการบรรยายดังกลาวทําใหเห็นวา กสทช. ยังไม
ชัดเจนในเร่ืองของกฎเกณฑหรือกติกาท่ีจะดูแลใหทีวีดิจิตอลใหเติบโตในแนวทางท่ีเหมาะสม มีแตเพียง
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กรอบการเปล่ียนผานสูระบบสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอล และแผนการออกใบอนุญาตตางๆ 
ซ่ึงจะกระทํากันภายในป 2556  

 ลักษณะประเภทของกิจการของสถานีดิจิตอลมีการแบงประเภทกิจการอยู 3 ประเภทคือ 
สถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะจํานวน 3 ชองแพรภาพโดยระบบความคมชัดสูง 
(HD) และ 9  ชองแพรภาพระบบความคมชัดแบบมาตรฐาน (SD) ประเภทท่ีสองคือ บริการทางธุรกิจ
แบงยอยตามประเภทเน้ือหาของการแพรภาพ และประเภทบริการชุมชน แบงจํานวนชองตามภูมิภาคตางๆ 
12 ชอง โดยภาคใตไดรับการจัดสรรตามชุมสายเสาสงท่ีมีอยูเดิมในแตละจังหวัด แบงเปน 9 เขต ในเขต
ภาคใต โซนภาคใตตอนบนและโซนภาคใตตอนลาง เปนโอกาสขององคกรภาครัฐ หรือองคกรเอกชนท่ีมี
งบประมาณ 

  ขณะเดียวกันการบริการชุมชนทาง กสทช. ไมสามารถใหแนวทางวา จะทําอยางไรใหชุมชนยืนอยู
ไดกับการสรางสถานีเพ่ือชุมชน ดวยงบประมาณอันนอยนิดของคนในชุมชน ความไมแนนอนเร่ือง
งบประมาณสนับสนุนของ กสทช. รวมถึงขอกําหนดท่ีไมชัดเจน นอกจากน้ีส่ิงท่ีทาทายอีกประการหน่ึงคือ 
การทําความเขาใจกับประชาชนท่ัวไปเก่ียวกับทีวีดิจิตอล หากสอบถามบุคคลท่ัวไปเก่ียวกับทีวีดิจิตอล คน
ทั่วไปจํานวนมากยังขาดความเขาใจ บางตอบวาคือทีวีแบบจานดาวเทียมหรือบางก็บอกวาเปนทีวีเคเบิล
ระบบใหม จึงอาจตองใชเวลานานท่ีจะทําความเขาใจ อยางไรก็ตาม ในป 2558 การรวมตัวกันของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไดมีขอตกลงรวมกันในเร่ืองของการแพรภาพ ซ่ึงสมาชิกแตละประเทศ
ไดตกลงกันวา ทุกประเทศตองมีระบบทีวีดิจิตอลภายในประเทศ จึงเปนปจจัยหลักท่ี กสทช. ตองผลักดันให
ทีวีดิจิตอลตองเกิด  

 ภายหลังจากท่ีไดรับฟงการบรรยายจากตัวแทน กสทช. ที่ประชุมไดสรุปและทบทวนส่ิงท่ีไดรับฟง 
ประเด็นท่ีเปนปญหาตางๆ ไมวาจะเปนขอบังคับท่ีหละหลวม  ความไมชัดเจนของทีวีดิจิตอลในแตละ
ประเภท โดยเฉพาะอยางย่ิงทีวีดิจิตอลประเภท “ทีวีชุมชน” ในท่ีประชุมมีมติวานาจะเกิดข้ึน แต “ใคร” 

ควรเปนแกนหลักในการรวมตัวของชุมชน กสทช. ที่เปนผูเร่ิมตนทีวีชุมชนคงจะเปนแกนหลักไมได คง
เปนไดเพียงพ่ีเล้ียงคอยดูแลอยูขางเวที ในดานองคกรภายในชุมชนก็ลวนแตประสบปญหาการขาดแคลน
เงินทุน และเคร่ืองมือท่ีไมเพียงพอในการสรางความเขมแข็งใหกับทีวีชุมชน สถาบันการศึกษาท่ีสามารถเปน
กําลังหลัก ก็ตองติดกับขอบังคับในการต้ังทีวีชุมชนท่ีวาดวยการขอจัดต้ังสถานีท่ีตองใชองคกรท่ีไมใช
หนวยงานภาครัฐ  

ดังน้ัน เพ่ือใหทีวีชุมชนเกิดข้ึนในภูมิภาค ท่ีประชุมเห็นวาองคกรตางๆ ควรรวมมือกัน ไมวาจะเปน
องคกรระดับชุมชน สถาบันการศึกษาในภูมิภาคตองจับมือรวมกันในการเตรียมความพรอมเพ่ือขอจัดต้ัง
สถานีทีวีชุมชน ความพรอมดังกลาว ตองพรอมท้ังการสรางเน้ือหา การผลิตรายการ การถายทํา รวมถึง
บุคลากร เคร่ืองมือตางๆ ท่ีตองนํามาหลอมรวมรวมแรงกายแรงใจกัน และสรางทีวีชุมชนท่ีมีคุณภาพใน
ภาคใตใหได ยกระดับความคิดใหกับคนในชุมชน ในขณะเดียวกันความรวมมือดังกลาว ถือเปนโอกาสของ



 

 

268 

         

       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

มหาวิทยาลัยในภูมิภาคในการเปนสนามแหงการเสริมประสบการณใหแกนักศึกษา โอกาสดังกลาวจะทําให
นักศึกษาแกรงและเขาใจโลกแหงความจริงของการทํางานมากข้ึน  

จากการประชุมดังกลาว ทําใหเกิดการประสานงานอยางตอเน่ือง ระหวางองคการกระจายเสียง
และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยหรือท่ีรูจักกันในนาม “ไทยพีบีเอส” รวมถึงสมาคมส่ือชุมชน
ภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการสรางคนสื่อรุนใหมท่ีเปยม
ไปดวยหัวใจรักทองถ่ิน พรอมท่ีจะนําเสนอส่ิงดีๆ ในทองถ่ิน อันเปนบานเกิดของตนเองใหเปนท่ีรูจัก จึงเกิด
เปน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักขาวชุมชน สํานึกรักษทองถ่ิน” โดยกําหนดวันจัดกิจกรรมเม่ือวันท่ี 
16-18 สิงหาคม 2556  และในวันท่ี 19 สิงหาคม เปนการประชุมเสวนาในระดับองคกร มูลนิธิจากทุกภาค
สวน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในประเด็นการเตรียมความพรอมท่ีจะเขาสูโลกของทีวีชุมชน 

สําหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาว มีเยาวชนผูเขารวมจากองคกรตางๆ อาทิ เครือขาย
เยาวชนงดเหลา นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช เครือขายแรงงานขามชาติ เพ่ือปฏิบัติการ
ผลิตขาว โดยไดรวมแลกเปล่ียนเรียนรูในภาคทฤษฎีจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญ ในหัวขอ “การทําอยางไรให
เปนขาว” และใหผูนําชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีจะไปทําขาว มานําเสนอขอมูลพ้ืนฐาน หลังจากน้ันจึง
แบงกลุมเพ่ือผลิตขาว และลงพ้ืนท่ีทําขาว ณ บานคีรีวง ต.กําแพงเซา และ ต.ทาไร ปากนคร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนเสมือนแหลงตนนํ้า กลางนํ้าและปลายนํ้า โดยแบงเปน 2 วัน วันแรกเปนการเก็บ
ขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือหาประเด็นท่ีเปนขาว และเขียนบทเพ่ือถายทําในวันตอไป วันท่ีสองลงพ้ืนท่ีถายทําจริง
ตามบทท่ีไดเขียนไว ผูเขารับการอบรมนําประเด็นขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีจริงและท่ีไดรับจากผูนําชุมชนใน
พ้ืนท่ี ไปสรางสรรคพรอมเผยแพรในรูปแบบของขาว ท้ังน้ีไดรับการวิพากษวิจารณจากผูเชี่ยวชาญ 
คณะทํางานท่ีมีประสบการณผานการอบรมมากอน ตลอดจนผูเขารวมอบรมเอง เพ่ือพัฒนาฝมือตอยอด
เปนนักขาวพลเมืองท่ีพรอมจะปฏิบัติหนาท่ี และเพ่ือรองรับการเกิดข้ึนของทีวีดิจิตอล ทีวีของชุมชน ซ่ึง
ผูเขารวมอบรมจะกลายเปนพลังสําคัญในการทําหนาท่ีเผยแพรขาวสารท้ังดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 
และศิลปวัฒนธรรมภายในชุมชน ใหประจักษแกสายตาคนท่ัวประเทศ 

การอบรมคร้ังน้ีเพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีเปนรูปธรรม รวมถึงสงผลตอการพัฒนาวงจรแหงการผลิต
รายการโทรทัศนชุมชนใหมากข้ึนผานโครงการอบรมตอเน่ืองในคร้ังตอๆ ไป จึงเปนท่ีมาของการวิจัยชิ้นน้ีท่ี
ตองการใชการวิจัยเปนตัวนําและถอดบทเรียน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักขาวชุมชน สํานึกรักษ
ทองถ่ิน” เพ่ือเปนประโยชนและสรางถนนแหงความสําเร็จของการถายทอดองคความรูในชุมชนสูสายตา
สากลไมใชแคในประเทศ แตเปนระดับภูมิภาคและระดับสากลตอไป 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1) เพ่ือถอดบทเรียนโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการนักขาวชุมชน สํานึกรักษทองถ่ิน 

2) เพ่ือแสวงหาแนวทางตอยอดการพัฒนานักขาวชุมชน รองรับการเกิดทีวีดิจิตอล ในสวน 

ของทีวีชุมชน รวมท้ังการสรางเครือขายกับองคกรภายนอกอยางเปนรูปธรรม  
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วิธีการดําเนินการวิจัย  

           ผูวิจัยใชดําเนินการวิจัยโดยสนทนากลุมเพ่ือถอดบทเรียน จากกลุมตัวอยางท่ีสุมตัวอยางอยางงาย 
มาจาก 2 กลุม คือ กลุมผูเขาอบรม (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, เครือขายเยาวชนงด
เหลา  และเครือขายแรงงานขามชาติ)  และกลุมผูจัดงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ไทยพีบี
เอส  และเครือขายส่ือชุมชนภาคใต) กลุมละ 3 คน รวม 6 คน 

 เคร่ืองมือการวิจัย 

ประเด็นคําถามเพ่ือใชในการสนทนากลุมถอดบทเรียน จะเนนเก่ียวกับความพึงพอใจและทัศนคติ
ตอการเขารวมโครงการฯ ตลอดจนความตองการเพ่ิมเติมและความคาดหวัง และการเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาตอยอด เพ่ือประสานความรวมมือรวมใจกันระหวางผูเขารวมอบรม และผูจัดกิจกรรม ใน
การผลักดันการเกิดข้ึนของนักขาวชุมชน และขยายเครือขายตอเน่ือง เพ่ือสรางความพรอมในการรองรับ
การเกิดข้ึนของทีวีชุมชน และนําขอมูลดังกลาวมาถอดบทเรียนในรูปแบบ After Action Review ใหเห็น
คาความสัมพันธและนําขอมูลดังกลาวสูการพัฒนาตอไป 

ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย  

พฤศจิกายน 2556 – เมษายน 2557 (รวมระยะเวลา 6 เดือน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

พฤศจิกายน 2556 – กุมภาพันธ 2557 การสนทนากลุมถอดบทเรียนกลุมตัวอยาง 

มีนาคม 2557    สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

เมษายน 2557   จัดทํารายงานนําเสนอ 

การเก็บรวบรวมขอมูล   

 ผูวิจัยใชการสนทนากลุมถอดบทเรียนหลังการเสร็จสิ้นโครงการ โดยการถามขอคําถามท่ีกําหนดไว 
และใหกลุมตัวอยางตอบคําถาม โดยมีการอัดเสียงการตอบคําถามและนํามาถอดความ จากน้ันจึงนํามา
วิเคราะหคําตอบแตละขอคําถาม โดยแสดงผลการวิจัยในรูปตาราง เพ่ือนํามาสรุปผลการวิจัยตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยใชหลักการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือสรุปแตละขอคําถาม หาความเหมือน
และความแตกตาง และนํามาประมวลเปนขอมูลถอดบทเรียน ภายใตโครงการอบรมฯ ดังกลาว เพ่ือนําไป
เปนขอมูลจัดกิจกรรมในคร้ังถัดไป 
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย  

 จากผลการวิจัยโดยการสนทนากลุมเพ่ือถอดบทเรียน จาก 6 คน ซ่ึงมาจาก 2 กลุม คือ จากกลุม
ตัวอยางท่ีเปนคณะทํางานโครงการดังกลาวและผูเขารวมโครงการ ทําใหเห็นถึงผลของการประเมิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักขาวชุมชน สํานึกรักษทองถ่ิน หลังจากการจัดโครงการไปเม่ือวันท่ี 16-18 
สิงหาคม 2556 ไดดังน้ี 

 ความคาดหวังในโครงการของผูเขารวมโครงการและคณะทํางานมีความเห็นท่ีตรงกันคือ การท่ี
ผูเขารวมโครงการไดพัฒนาตนเองในดานการผลิตส่ือเพ่ือรองรับการเติบโตของทีวีดิจิตอล ประเภทบริการ
ชุมชน หรือทีวีชุมชน การพัฒนาตนเองน้ีคือ การท่ีผูเขารวมโครงการสามารถคิดประเด็นขาว เขียนขาว 
ถายทํา และสามารถตัดตอไดมาตรฐานและสามารถออกอากาศใหผูชมขาวดังกลาวไดรับประ โยชนจาก
ขอมูลท่ีผูเขารวมโครงการไดนําเสนอ 

 ในสวนของการต้ังคําถามเร่ืองการคาดหวังท่ีสูงและตํ่าเกินไปในการเขารวมโครงการ ผูวิจัยมีเจตนา
ที่จะชี้ใหเห็นจุดดีและจุดดอยของโครงการดังกลาว เพ่ือจะไดถอดบทเรียนนําไปพัฒนาตอยอดตอไป โดยส่ิง
ที่เกิดข้ึนสูงกวาท่ีคาดหวังไวจากโครงการดังกลาว คือ ผูถูกสัมภาษณท่ีเปนคณะทํางานมองวา ผูเขารวม
โครงการบางคนไดแสดงทักษะ และความต้ังใจเกินกวาท่ีคาดหมายไว โดยกอนหนาน้ี ผูเขารวมโครงการ
บางคน กอนเขารวมไมมีการแสดงออกถึงความต้ังใจมาก จนเม่ือไดเขารวมโครงการและไดรับ การ
มอบหมายงานตามเปาหมายโครงการ ผูเขารวมโครงการคนดังกลาวไดแสดงออก โดยการเปนคนทํางาน
หลักในการคิดบทเอง คิดประเด็นเอง แนะนําการถายเม่ือลงพ้ืนท่ี และตัดตอเองรวมถึงมีสวนรวมในการลง
เสียงเอง ซ่ึงถือวาเปนการไดปฏิบัติจริงสมกับความคาดหวังของโครงการ  

สําหรับสิ่งท่ีผู เขารวมโครงการคาดหวังสูง คือ ผูเขารวมโครงการตองการพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลา  และไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดรูจักการจับประเด็นขาวท่ีเจาะลึก    ไดพบเพ่ือนใหมๆ รุนพ่ีตางวัยกัน 
ไดแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน ไดเรียนรูการทําขาวเปนอยางไร  แลวไดนํากลับมาพัฒนาดวย ไดรับความรู
และประสบการณ ในการลงพ้ืนท่ีและถายทําจริงและไดรับคําแนะนําท่ีดีของวิทยากรและคณะทํางาน 

 สิ่งที่ต่ํากวาท่ีคาดหวังของโครงการ ผูถูกสัมภาษณท้ังท่ีเปนคณะทํางานและผูเขารวมโครงการมอง
วาผูเขารวมอบรมบางคนไมไดรับการพัฒนาดานการผลิตมากเทาท่ีควร ไมไดเรียนการถายภาพและวีดีโอ
เน่ืองจากเวลาในการอบรมไมเพียงพอ 

สําหรับขอคําถามท่ีวา ส่ิงท่ีไดเรียนรูและเปนประโยชนคืออะไร ผูถูกสัมภาษณท่ีเปนคณะทํางานท่ี
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนคณะทํางานรวมโครงการน้ี  มอง
วา หลักสูตรนิเทศศาสตร และคณะวิทยาการจัดการมีศักยภาพเพียงพอสําหรับการบริการวิชาการเพ่ือ
ชุมชน และนักศึกษาท่ีเปนผูเขารวมโครงการสามารถสรางชิ้นงานและไดรับการเผยแพรออกสูสาธารณะ  
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นอกจากน้ี คณะทํางานและผูเขารวมโครงการมองวา ไดรับรูถึงศักยภาพในการทํางานของตนเอง
และสมาชิกในกลุม จนสามารถสรางชิ้นงานท่ีมีคุณภาพได รวมถึงไดฝกปฏิบัติจริง เรียนรูจริง ลงพ้ืนท่ีจริง 
สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันไดและรูจักการต้ังประเด็นขาว 

 คําถามท่ีสอบถามวาควรปรับปรุงอะไร ผูถูกสัมภาษณท่ีเปนคณะทํางานใหขอมูลวา ควรมีการ
อบรมดานการผลิตเบ้ืองตนแกบุคลากรภายนอกกอนการอบรม รวมถึงสรางการรับรูกับหลักสูตร คณะอ่ืน
และมหาวิทยาลัยใกลเคียงใหมากข้ึนในสวนของผูเขารวมโครงการมองวา ควรเพ่ิมเวลาในการอบรม
มากกวาน้ี และควรยืดเวลาในการลงพ้ืนท่ีสํารวจความเปนอยูของชุมชนใหมากกวานี้หรือควรมีผูแนะนํา
เก่ียวกับสถานท่ีโดยเปนคนในพ้ืนท่ีน้ัน นอกจากน้ีเน้ือหาการอบรม เน่ืองจากแตละคนมาจากคนละท่ีมี
พ้ืนฐานท่ีไมเหมือนกัน การเรียนรูแตกตางกัน บางคนเขาใจเร็ว  บางคนเขาใจชา  ทุกส่ิงทุกอยางนาจะเร่ิม
เปนข้ันเปนตอน ผูถูกสัมภาษณท่ีเปนผู เขารวมโครงการยังมีความเห็นตรงกันกับผูถูกสัมภาษณท่ีเปน
คณะทํางานวา ควรเชิญผูเขารวมงานใหหลากหลายสถาบันมากกวาน้ี  เพ่ือไดแลกเปล่ียนประสบการณซ่ึง
กันและกัน และควรมีการอบรมการถายวีดีโอ การตัดตอวีดีโอเบ้ืองตนกอนโครงการ   

 ในสวนของคําถามสุดทาย “หากตองทําคร้ังตอไป จะปรับปรุงอะไรใหดีข้ึน” ผูถูกสัมภาษณท่ีเปน
คณะทํางานใหความเห็นวา อุปกรณเคร่ืองไมเคร่ืองมือควรมีเพียงพอและมีหองอบรมท่ีอํานวยความสะดวก
ไดดีกวาน้ี ซ่ึงเห็นตรงกับผูถูกสัมภาษณท่ีเปนผูเขารวมโครงการวา สถานท่ีการอบรมควรอํานวยความ
สะดวกกวาน้ีและนาจะมีระยะเวลาในการอบรมมากกวาน้ี รวมถึงเคร่ืองไมเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ ท่ี
เพียงพอ นอกจากน้ียังใหความเห็นวาถามีการลงพ้ืนท่ี  ควรจะใหมีการนอนพักแรมในพ้ืนท่ีจริง เพ่ือท่ีจะได
เรียนรูมากย่ิงข้ึน  

 จากการสัมภาษณทําใหผูวิจัยเห็นขอสรุปของการจัดการโครงการอบรมในคร้ังตอไปวา การอบรม
ในลักษณะปฏิบัติการควรจะมีชวงเวลาท่ีมากกวาน้ี หรือควรมีการอบรมเบ้ืองตนเพ่ือปรับพ้ืนฐานในการ
ผลิตและจัดการอบรมโดยใชกลุมผูเขาอบรมเดิมทําการอบรมแบบตอเน่ืองต้ังแต ปรับพ้ืนฐาน และแบบข้ัน
สูง นอกจากน้ีหากจัดอบรม จํานวนผู เขาอบรมตองสอดคลองกับอุปกรณและสถานท่ีท่ีใชในการอบรม 

รวมถึงหากทําการอบรมโดยการคิดประเด็นขาว ควรจัดชวงเวลาในการลงพ้ืนท่ีใหมากกวาน้ี ทําใหการเก็บ
และจับประเด็นขาวมีมากข้ึนกวาเดิม 

จากขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุมถอดบทเรียน ทําใหเกิดการสกัดขอมูลและทําใหเห็นจุดดีและ
จุดท่ีตองปรับปรุงของโครงการ ตรงกับแนวคิดในเร่ืองของการถอดบทเรียน โดยประภาพรรณ อุนอบ 
(2552, ออนไลน) ทีเ่ห็นวา การถอดบทเรียน คือ วิธีการจัดการความรูแบบหน่ึงท่ีเนนเสริมสรางการเรียนรู
ในกลุมท่ีเปนระบบเพ่ือสกัดความรูฝงลึกในตัวคนและองคความรูของทองถ่ินออกมาเปนบทเรียนท่ีสามารถ
นําไปสรุปและสังเคราะหเปนชุดความรู คูมือ สื่อรูปแบบตางๆ โดยผลท่ีไดจากการถอดบทเรียนนอกจากส่ือ
ชุดความรูแลว สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือผูรวมกระบวนการถอดบทเรียนจะตองเกิดการเรียนรูรวมกันอันนํามาซ่ึง
การปรับวิธีคิด และวิธีการทํางานท่ีสรางสรรค และมีคุณภาพย่ิงข้ึน 
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

และเพ่ือใหการจัดโครงการดังกลาวบรรลุเปาหมายและเกิดความตอเน่ืองเพ่ือพัฒนาบุคลากรให
พรอมกับการเกิดทีวีดิจิตอลประเภทบริการชุมชน หรือทีวีชุมชน ขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุมถอด
บทเรียนของกลุมตัวอยางท้ัง 6 คําถาม ทําใหเกิดภาพท่ีชัดเจนข้ึนสําหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
คร้ังตอๆ ไป โดยยึดหลักของการพัฒนาเพ่ือชุมชนและทองถ่ิน นอกจากน้ี การอบรมคร้ังตอไปจําเปนอยาง
ยิ่งที่ตองขยายพ้ืนท่ีท่ีใหผูเขารวมโครงการจากหนวยงานหรือกลุมอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพและความตองการสราง
สื่อเพ่ือชุมชนไดเขามารวมในการพัฒนาตน ถือเปนการสรางเครือขายการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
อยางแทจริง 

สอดคลองกับแนวคิดส่ือทองถ่ิน โดยปาริชาติ สถาปตานนท และคณะ (2549) ซ่ึงไดรวบรวม
คุณลักษณะสําคัญของการสื่อสารชุมชนหรือส่ือทองถ่ินไว และสอดคลองกับ แนวคิดนักขาวชุมชน (Citizen 

Reporter) ของจารยา บุญมาก (2552, ออนไลน) ที่ใหความเห็นวา นักขาวชุมชน คือ ปรากฏการณท่ี
ประชาชนจากหลายกลุม หันมาจับกลองสวมบทบาทเปนนักขาว บอกเลาเร่ืองราวในทองถ่ินของตน 
แนวคิดน้ีซึ่งกําลังอยูในกระแสความสนใจ โดยมีการขยายแนวคิดน้ีไปยังภูมิภาคตางๆ ใหคนธรรมดาท่ีสนใจ
ไดเปลี่ยนบทบาทเปนนักขาวชุมชน 

การถอดบทเรียน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักขาวชุมชน สํานึกรักษทองถ่ิน” ในคร้ังน้ี นับวา
เปนคร้ังแรกของการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานผูจัด ซ่ึงไดแก ไทยพีบีเอส ส่ือชุมชนภาคใตจังหวั ด
นครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซ่ึงจะไดนําผลจากการถอดบทเรียน ไปวางแผน
การดําเนินการรวมกันในคร้ังตอๆ ไป เพ่ือรวมพลังกันเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน พรอมรับทีวีชุมชน 
“ทีวีที่เกิดจากชุมชน และทําเพ่ือชุมชน” ตอไป 

สรุปและขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการจัดโครงการคร้ังตอไป 

 1) อุปกรณเคร่ืองไมเคร่ืองมือท่ีเพียงพอสําหรับการอบรม 

 2) สถานท่ีในการอบรมท่ีอํานวยความสะดวกไดดีกวาน้ี  

 3) หากมีการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเพ่ือการถายทําขาว ควรจะใหมีพักแรมในสถานท่ีท่ีลงพ้ืนท่ี 
เพ่ือท่ีจะไดขอมูลและเรียนรูมากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1) ควรมีการเก็บขอมูลกอนการอบรม ระหวางอบรม และหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 2) ควรมีการถอดบทเรียนในประเด็นยอยท่ีพบเห็นในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีนาสนใจ 
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