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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการสรางสรรค

ผลงานทางวิทยุโทรทัศนผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ 

(Youtube) และ 2) ศึกษาผลการเรียนรูผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลน

เว็บไซตยูทูบ (Youtube) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของรายวิชาการสรางสรรคผลงาน

ทางวิทยุโทรทัศน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการ

โทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) ไดฝกปฏิบัตินักศึกษาตามทฤษฎีการใชประโยชนและความพึง

พอใจของสื่อที่วาผูชมเปนผูเลอืกและการเลอืกใชสื่อของพวกเขานัน้เปนไปตามเปาหมายที่พวกเขาตองการและการ

ตัดสินคุณคาของเนื้อหาสื่อเปนการประเมินโดยผูชม โดยมีการวัดผลการรับชมรายการโทรทัศนผานจํานวนยอด

ผูชมในเว็บไซตยูทูบ และ 2) ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ของกลุมทดลองจากการไดเรียนรายวิชา

การสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีคะแนนการประเมิน

ดานคุณธรรมจริยธรรม คาเฉลี่ย 4.6 อยูในระดับดี – ดีมาก, มีคะแนนการประเมินดานความรู คาเฉลี่ย 4.8 อยูใน

ระดับดี – ดีมาก, มีคะแนนการประเมินดานทักษะปญญา คาเฉลี่ย 4.4 อยูในระดับดี, มีคะแนนการประเมินดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ คาเฉลี่ย 4.67 อยูในระดับดี – ดีมาก, มีคะแนนการประเมิน

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คาเฉลี่ย 4.5 อยูในระดับดี – ดีมาก  

คําสําคัญ:  การเรียนการสอน  การสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศน  รายการโทรทัศนผานสื่อออนไลน  

                                                             
1
 ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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Abstract 

The objectives of this research were (1) to study the instructional development method of Television 

Creative Presentation Course based on the project entitled “Creative YouTube Television Production Project” 

and (2) to study learning achievements, according to the course specification accredited by Thai qualifications 

framework for higher education of the Television Creative Presentation, Bachelor of Communication Arts (Mass 

Communication), Bansomdejchoapraya Rajabhat University, based on Creative YouTube Television Production 

Project. 

In terms of developing an instructional method, the researcher applied the Uses and Gratification Theory 

with the students from experimental group. Therefore, the results were: 1) The developed instructional method 

based on television creative presentation enhanced chances to experimental students to practice according to the 

principles television production process (3Ps) focusing on creative entries to reach the audiences which were 

measured from the viewing of viewers on website YouTube and 2) effects of the student achievements from the 

experimental group were as followed: a) Ethics were good - very good at 4.6 average rating; b) Knowledge was 

good – very good at 4.8 average rating; c) Cognitive Skills were good at 4.4 average rating. d) Responsibility and 

Interpersonal Skills were good-very good at 4.67 average rating; and e) Information technology and numerical 

analysis Skills were good – very good at4.5 average rating.  

Keywords: Instruction, Teaching, Television Creative Presentation, television through online media. 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานกํากับและสงเสริมการดําเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education, TQF) เพื่อเปนเครื่องมือในการนํานโยบายที่ปรากฏใน

พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการศกึษาของชาติในสวนของมาตรฐานการอดุมศึกษาไปสูการ

ปฏิบัติในสถาบันการศึกษาอยางเปนรูปธรรม โดยมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู (Learning 

Outcome)  ของนักศึกษา หลักการสําคัญของระบบ TQF คือ เปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการวัดการศึกษาตามที่กําหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติฯ ในสวนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการ

อุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา สูการปฏิบัติในสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม มุงเนนที่ผลการเรียนรู 

(Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต  มุงประมวลกฎเกณฑและ

ประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเขาไว ดวยกันและเชื่อมโยงใหเปนเรื่อง

เดียวกัน  เปนเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมั่นใจในกลุมผูที่เกี่ยวของมี 

สวนไดสวนเสีย เชน นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและ ตางประเทศ
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เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดวาจะพึงมี มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันการศึกษาของประเทศไทย

เปนที่ยอมรับและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  

การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยมี

ทั้งหมดอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ

ประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปญหาทางดานจริยธรรมและวิชาชีพซึ่งเกี่ยวของกับ การใชดุลย

พินิจทางคานิยม สามารถพัฒนาคานิยมพื้นฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดานทักษะทางปญญา (Cognitive 

Skills)  หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี 

และกระบวนการตางๆในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆที่ไมไดคาดคิดมา

กอน ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิดและการนําเสนอขอมูล การคิด

วเิคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆและสามารถเรียนรูดวยตนเองได 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง 

ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึง ภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสงัคม ความสามารถใน

การวางแผนและรบัผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง 

ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถใน

การสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศน เปนรายวิชาที่มุงเนนการคิดสรางสรรคผลงานตางๆ ดาน

โทรทัศน เพื่อการสื่อสารเนื้อหารายการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการใชภาษาสัญลักษณในงานโทรทัศนเพื่อ

แทนความหมายในรายการไดอยางสรางสรรค อีกทั้งยังรวมไปถึงนําเอาหลักการบริหารงานดานวิทยุโทรทัศนของ

องคกรวิชาชีพสื่อมวลชนตางๆ มาเปนแบบจําลองเพื่อใหนักศึกษาไดทดลองจัดทําการวางแผนบุคลากร การ

วางแผนรูปแบบรายการ กลยุทธทางการตลาด ตลอดจนคํานึงถึงกลุมเปาหมายของรายการ เพื่อสื่อสารเนื้อหาให

ตรงตามกลุมเปาหมายหลัก การเรียนรูในปจจุบันเปนลกัษณะของการบูรณาการ เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรู ความ

เขาใจ ทักษะ ที่ไดเรียนมา ไมวาจะเปน การคิดรูปแบบรายการ การเขียนบทโทรทัศน การวางแผนการถายทํา การลง

มือผลิตรายการ การตัดตอ ลําดับภาพ เรียบเรียงเสียง เพื่อผลิตออกมาในรูปแบบรายการโทรทัศน  

อินเทอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ และเปนระบบสาธารณะที่มีการใชงานกันอยาง

กวางขวาง อินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนเปนหองสมุด ตลาดเงินและตลาดทุนขนาดใหญระดับโลกที่ใหผูที่ตองการ

สืบคนขอมูล หาความรู ผูที่ตองการลงทุนในธรุกจิตางๆไดใชประโยชนจากระบบดังกลาว การสื่อสารผานสื่อกลาง

คอมพิวเตอร เปนสิ่งใหมท่ีมุงใหเกิดความสัมพันธทางสังคม (Socially Oriented) ความไมเจาะจงในการสื่อสารโดย
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ผานตัวกลางคอมพิวเตอรทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงคือปราศจากอารมณในการสื่อสารทางสังคม (Socio 

emotional) ไมเหมือนกับการสื่อสารแบบเผชิญหนา (Face-to-face Communication) นอกจากนี้ การสื่อสารผาน

สื่อกลางคอมพิวเตอรเปนการสื่อสารที่ไมเปนกันเอง ไมเราอารมณและไมเจาะจงผูรับสาร ผูรวมสื่อวารแบบระบบ

การสื่อสารโดยผานตัวกลางคอมพิวเตอร ตองปรับสภาพตัวเองใหเขากับการสื่อสารมากกวาการสรางปฏิสัมพันธ

ในการสื่อสารแบบเผชิญหนา  

สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) อยางเฟซบุกและยูทูบ (Youtube) เปนชองทางการสื่อสารรูปแบบใหมใน

ปจจุบันที่ทําใหคนทํางานดานสื่อสารมวลชน มีชองทางในการนําเสนอผลงานของตนเองโดยไมตองพึ่งพา

สื่อมวลชนกระแสหลักอยางสื่อโทรทัศน ไมจําเปนตองมีทีมงานจํานวนมากในการทําหนาที่สงสัญญาณภาพและ

เสียงผานสื่อโทรทัศน แตสามารถใชประโยชนของอินเทอรเน็ตเปนชองทางการเขาถึงไดอยางรวดเร็ว ทุกท่ี และทุก

เวลา ผลการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนในการสรางชื่อเสียงตอ

บุคคล กรณีศึกษายทููบ (Youtube) ทําใหเราทราบวาเว็บไซตยทููบสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานอยาง

สม่ําเสมอไดดีและมีอัตราการเติบโตของจํานวนผูใชเครือขายสังคมออนไลนดังกลาวมากขึ้น ผูคนในสังคมมี

แนวโนมพฤติกรรมการใชยูทูบเปนเครื่องมือในการสรางความสําเร็จทั้งในดานชื่อเสียง รายไดหรือทําการ

ประชาสัมพันธทางการตลาดของกลุมธุรกิจ  

ดวยปจจัยดังกลาวทําใหเกิดเปนโครงการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการสรางสรรค

ผลงานทางวิทยุโทรทัศนผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ 

(YouTube) ขึ้น เพื่อใหนักศึกษาใชขอดีของสื่อโซเชียลมีเดียอยางยูทูบ มาเปนชองทางการเผยแพรผลงานรายการ

โทรทศันที่ผลิตขึ้นโดยนักศึกษา ซึ่งนอกจากการเผยแพรจะกวางขวางแลวยังสามารถวัดผลตอบรบัการรับชมไดจาก

จํานวนยอดผูชมหรือที่เรียกวายอดวิว (Views) เปนการแสดงยอดการดูสาํหรับชองหรือวิดีโอที่จะนับเฉพาะยอดการ

ดูท่ีมีการเคลื่อนไหวเทานั้น รวมไปถึงชองแสดงความคิดเห็นที่ผูชมจะเขียนแสดงความคิดเห็นตอการไดรับชม

รายการโทรทัศนที่โพสตในเว็บไซตยูทูบ ทําใหผูผลิตไดรับทราบผลตอบรับจากการชมไดทันที ผูผลิตจะไดรับ

ทราบวาผูชมมีความชื่นชอบหรือไมชื่นชอบสวนใดบาง เรียกไดวาไดรับผลตอบรับ (feedback) ทันทีทันใด 

รายการโทรทัศนที่ผลิตขึ้นจากนักศึกษาในรายวิชานี้ มีจํานวน 2 รายการไดแก รายการ อินเฟรนด 

(INFRIENDS) รายการที่มีแนวคิดในการที่จะนําเสนอเกี่ยวกับหนุมหลอสาวสวยที่ไมไดมีดีแคหนาตาแตมีความคิด

และความสามารถจนไดรับคัดเลือกใหเปน ดาว เดือน ของแตละมหาวิทยาลัย รูปแบบรายการเปนรายการสนทนา 

(Talk show) มีพิธีกรหลัก 1 คน ไดแก นายปฐมวงศ แซเจี่ย ซึ่งรับหนาที่เปนพิธีกร ครีเอทีฟ และผูควบคุมการผลิต

ของรายการ อีกรายการมีชื่อวา รายการอิงลิชเออเรอ (English Error) รายการที่นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
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เนนการนําเสนอใหภาษาอังกฤษมีความสนุกสนาน เรียนรูคําศัพท และเพลิดเพลินไปกับสาระความรูที่สอดแทรก

ไปตลอดรายการ มีพิธีกรหลัก 2 คน ไดแก นายสุณาพล  มั่นใจอารย และนายกอบกิจ จันทรเจิดกาญจ  มีนายพงศกร 

จังอินทร เปนผูควบคุมการผลิตรายการ 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย การจัดการเรียนการสอนเพื่อใชในการสรางสรรคผลงานทาง

วิทยุโทรทัศนผานกจิกรรมโครงการสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลน วาจากผลผลิตรายการโทรทัศนที่

สําเร็จเรียบรอยแลวชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยไดอยางไร 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการพัฒนารปูแบบการเรียนการสอนผานกจิกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศน

ผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) 

2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลน

เว็บไซตยูทูบ (Youtube) กับวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศน 

 

กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

ผลการเรียนรูผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการ

โทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของ

รายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศน หลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

- ดานคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)  

- ดานความรู (Knowledge)  

- ดานทักษะปญญา (Cognitive Skills)  

- ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)  

- ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 

Communication and Information Technology Skills) 

รายการโทรทัศนผานสื่อออนไลน

เว็บไซตยูทูบ(Youtube) 

- รายการ INFRIENDS 

- รายการ ENGLISH ERROR 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการ

สรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศนผานกิจกรรม    

โครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อ

ออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) 
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นิยามศัพท 

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง การสรางสรรคแนวทาง วิธีการเรียนการสอน โดยมุงให

ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู และเกิดประโยชนตอการเรียนรูตามคําอธิบายรายวิชา 

2. กิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) หมายถึง การ

สรางสรรคโครงงานการผลิตรายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนในรูปแบบบริษัทจําลอง เพื่อใหนักศึกษา

ทดลองผลิตรายการโทรทัศนเผยแพรผานเว็บไซตยูทูบ (Youtube) 

3. รายการ INFRIENDS หมายถึง รายการโทรทัศนที่ผลิตโดยนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เปนรายการประเภทพูดคุยหรือทอลคโชวกับนักศึกษาหนุมหลอ

สาวสวยที่ไมไดมีดีแคหนาตาแตมีความคิดและความสามารถจนไดรับคัดเลือกใหเปน ดาว เดือน ของแต

ละมหาวิทยาลัย 

4. รายการ ENGLISH ERROR หมายถึง รายการโทรทัศนที่ผลิตโดยนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เปนรายการประเภทปกิณกะหรือวาไรตี้ที่นําเสนอเนื้อหา

เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เนนการนําเสนอใหภาษาอังกฤษมีความสนุกสนาน เรียนรูคําศัพท และเพลิดเพลิน

ไปกับสาระความรูที่สอดแทรกตลอดรายการ 

5. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเนื่องจาก

คุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตาม

ระดับของคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เปนระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุ

คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

 

ประโยชนที่ไดรบัจากการวิจัย 

1. ทําใหไดโมเดลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถวัดผลงานของนักศึกษาเพื่อวางแนวทางการ

เรียนการสอนใหนักศึกษาไดพบเจอกับการเรียนรูปญหาและการแกปญหาดวยตนเอง  

2. สามารถนําไปใชวิเคราะหผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในแตละดาน 

เพื่อเปนประโยชนในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนใหทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียน บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปท่ี 6  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

        

39 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศน

ผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) ผูวิจัยได

ดําเนินการโดยใชระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล และผลการวิจัย โดยผูวิจัยนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตารางและการบรรยาย 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้   คือ นักศึกษาในรายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุและโทรทัศน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 31 คน โดยใชวิธีการเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

กลุมตัวอยางในการวิจัย กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาในรายวิชาการสรางสรรค

ผลงานทางวิทยุโทรทัศน โดยใชวิธีคัดเลือกดวยวิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 10 คน เปนกลุมตัวอยางที่

เขารวมกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (YouTube) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 การวิเคราะหขอมูลมีการเลือกใชสถิติดังตอไปนี้ 

สถิติพื้นฐาน การหาคาเฉลี่ย และการหาคาความแปรปรวนของคะแนน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผลการ

เรียนรูผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (YouTube) ของ

รายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา                   

เครื่องมือที่ใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบบทดสอบที่เปนการนําวัตถุประสงคของ

แตละหนวยการเรียนรูมากําหนดน้ําหนักพฤติกรรมยอยเพื่อสรางเปนแบบทดสอบ สําหรับพฤติกรรมที่ใชในการ

วัดผลการเรียนรูจากวิชาดังกลาว โดยแบบทดสอบนั้นจะมีอยู  5 แบบทดสอบ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติ

อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต

ในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏบิัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสงัคม ดานความรู 

(Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิดและการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนก

ขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได ดานทักษะทางปญญา 

(Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใชความรู  ความเขาใจในแนวคิด 

หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ท่ี
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ไมไดคาดคิดมากอน ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ(Interpersonal Skills and 

Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ ตอตนเอง

และสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง และดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information 

Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทาง

คณิตศาสตรและสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูวิจัยจะนํา

แบบทดสอบที่ผานการทดสอบและแกไขเรียบรอยแลวโดยผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองของเครื่องมือและนําเอาแบบทดสอบทดลองใชกับกลุมนักศึกษาที่เคยผานกิจกรรมกิจกรรมโครงการผลิต

สรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) จํานวน 10 คน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และเมื่อตรวจสอบความถูกตองแลวจึงไปดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศกึษาในรายวิชาการสรางสรรคผลงานทาง

วิทยุโทรทัศน โดยใชวิธีคัดเลือกดวยวิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 10 คน ในระหวางวันที่ 1 - 10 

ธันวาคม 2557 แลวนําขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหทางสถิต ิ

 

ผลการวิจัยอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศนผานกิจกรรม

โครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) นั้นไดมอบหมายโจทยให

นักศึกษาในรายวิชาจัดตั้งเปนโปรดักชั่นผลิตรายการโทรทัศนในรูปแบบบริษัทจําลอง โดยจําลองกระบวนการ

ทํางานจริงในสายงานโทรทัศน เพื่อผลิตผลงานรายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) โดยใน

รูปแบบองคกรจําลองนีจ้ะตองมีกระบวนการในการจัดการ (Management as a Process) และแปรเปลี่ยนจุดมุงหมาย

นั้นสูการปฏิบัติการจริง เปนระบบ (Systematic) มีการประสานงาน (Coordinated) และความรวมมือรวมใจจาก

สมาชิกองคการนั้นๆ การจัดการองคกรของฝายจัดการควรยึดแนวทางของ POSDCORB ประกอบดวย 7 ขั้นตอน 

ไดแก การวางแผน (Planning), การจัดการองคการ (Organization), การบริหารงานบุคคล (Staffing), การสั่งการ 

(Directing), การประสานงาน (Coordinating), การทํารายงานผล (Reporting) และการทํางบประมาณ (Budgeting) 

โดยในรายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุและโทรทัศน ไดนําแนวคิดในเชิงการบริหารงานมาเปนสวน

สนับสนุนใหมีการแบงงานกันอยางเปนระบบ และฝกการทํางานเปนทีม 
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กิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) จึงให

นักศึกษานําแนวคิดการจัดการองคกรมาใชในการบริหารงานโปรดักชั่นจําลองของตนเอง เมื่อไดทีมงานที่เปน

ระบบแลวจึงมีการแบงงานกันเพื่อใหเริ่มตนสรางแนวคิดหลักของรายการโทรทัศนของตนเอง โดยไดมีรายการ

ออกมา 2 รายการ รายการแรกชื่อวา รายการ อินเฟรนด (INFRIENDS) โดยนักศึกษาจะตองนําเสนอแนวคิดของ

รายการเพื่อใหอาจารยเห็นชอบและเริ่มตนในการผลิตรายการเพื่อตอบโจทยกับแนวคิดที่ไดตั้งเปาหมาย โดย

รายการอินเฟรนด (INFRIENDS) มีแนวคิดของรายการวาตองการนําเสนอรายการรูปแบบรายการสนทนา (Talk 

show) มีเนื้อหารายการเกี่ยวกับหนุมหลอสาวสวยที่ไมไดมีดีแคหนาตาแตมีความคิดและความสามารถจนไดรับ

คัดเลือกใหเปน ดาว เดือน ของแตละมหาวิทยาลัย มีพิธีกรหลัก 1 คน ไดแก นายปฐมวงศ แซเจี่ย ซึ่งนอกจากรับ

หนาที่เปนพิธีกร แลวยังมีหนาที่เปนครีเอทีฟ และผูควบคุมการผลิตของรายการดวย สวนรายการที่ 2 มีชื่อวา 

รายการอิงลิชเออเรอ (English Error) มีแนวคิดในการผลิตรายการเพื่อนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เนนการ

นําเสนอใหภาษาอังกฤษมีความสนุกสนาน เรียนรูคําศัพท และเพลิดเพลินไปกับสาระความรูที่สอดแทรกไปตลอด

รายการ มีพิธีกรหลัก 2 คน ไดแก นายสุณาพล ม่ันใจอารย และนายกอบกิจ จันทรเจิดกาญจ  มีนายพงศกร จังอินทร 

เปนผูควบคุมการผลิตรายการ ถึงแมวาการนําเสนอรายการในเว็บไซตยูทูบ ผูชมจะสามารถเขาไปชมรายการเมื่อไร

ก็ได ตามความสะดวกของผูชม แตรายการทั้ง 2 รายการถูกวางโปรแกรมการนําเสนอไวที่ทุกวันจันทร สองทุม ที่

ผูชมจะไดพบกับตอนใหมของรายการ อีกทั้งยังมีการทําเฟซบุกแฟนเพจตามชื่อรายการ เพื่อเปนอีกหนึ่งชองทางใน

การสื่อสารกับผูชม และเปนการประชาสัมพันธตอนใหมๆท่ีนําเสนออีกชองทางหนึ่งดวย   

ทั้งสองรายการไดประยุกตแนวคิดทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจของสื่อที่วาผูชมเปนผูเลือก

และการเลือกใชสื่อของพวกเขานั้นเปนไปตามเปาหมายที่พวกเขาตองการและการตัดสินคุณคาของเนื้อหาสื่อเปน

การประเมินโดยผูชม ซึ่งทีมงานไดมีการประเมินผลกันทุกอาทิตยที่รายการของตนเองไดออกอากาศจนกระทั่งครบ

จํานวนตอนของรายการที่ไดกําหนดไว 

ขั้นตอนสุดทายของการทํางานคือ การประเมินผลการทํางานของทีมงาน โดยกิจกรรมนี้ไดใชรูปแบบการ

ประเมินผลการทํางานจริง คลายคลึงกับการประเมินการทํางานจริง โดยหัวหนางานคือ      โปรดิวเซอรหรือผู

ควบคุมการผลิตมีหนาที่ประเมินผลการทํางานของลูกทีมวาใครมีทักษะดานที่ตนเองรับผิดชอบมากนอยเพียงใด 

โดยมีอาจารยซึ่งทําหนาท่ีประเมินในแงของผูสอนและประเมินในฐานะผูอํานวยการผลิตรายการดวย 

เนื้อหารายการอินเฟรนด (INFRIENDS) เปนรายการสนทนา ที่เนนการพูดคุยกับแขกรบัเชญิในแตละตอน 

ผูผลิตเนนการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียน ชีวิตในมหาวิทยาลัย กิจกรรมดาวเดือนที่นิสิตนักศึกษาของแตละ

สถาบันไดรับมอบหมาย การประกวดดาวเดือนของแตละคณะ/มหาวิทยาลัย และสุดทายจะใหแขกรับเชิญคือนิสิต

นักศึกษาของแตละสถาบันแสดงความสามารถพิเศษของตนเองในชวงทายของรายการ ไมวาจะเปนการรําไทย รอง

เพลง โชวดนตรีประกอบเพลง สีไวโอลิน รํามวยไทย เปนตน สวนรายการอิงลิชเออเรอ (English Error) เนื้อหา

รายการในชวงแรกจะเปนการนําเสนอการใชภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ เชน แสดงละครสั้น รายการขาว ฯลฯ 

และชวงที่สองของรายการนําเสนอประวัติบุคคลสําคัญในโลก เชน ประวัติผูสรางเกมคนแรก ชื่อ William 
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Higinbotham ประวัติของ นีล อารมสตรอง นําเสนอประวัติ โทมัส อัลวา แอนเดอรสัน นักวิทยาศาสตร นําเสนอ

ประวัติของ เทพเฮอรเมส (Hermes) เปนตน 

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ (YouTube) 

นักศึกษาไดเรียนรูการวางแผนการทํางาน การคิดสรางสรรคเนื้อหารายการในแตละตอน ปญหาและอุปสรรคใน

การทํางาน ซึ่งถือเปนประสบการณนอกหองเรียนและยังไดนําเอาความรูที่ไดเรียนมา ไมวาจะเปน การคิด

สรางสรรค การเขียนบท การใชกลอง การถายทํารายการ การตัดตอ การดําเนินรายการ ถือไดวาเปนการบูรณาการ

รายวิชาตางๆที่ไดเรียนรูมา เพื่อนํามาปรับใชในการผลิตผลงานเปนรายการโทรทัศนของตนเอง 

การศึกษาผลการเรียนรูผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยู

ทูบ (Youtube) กับวิชาการสรางสรรคผลงานทางวทิยุโทรทัศนแบบทดสอบนั้นจะมีอยู 5 แบบทดสอบ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาตินั้น ไดผลตอบรับการเรียนรูในแตละดานสรุปไดดังนี ้

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) นักศึกษาไดพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรม 

จริยธรรม เรียนรูความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกันได ถึงแมจะมี

ปญหาขัดแยงกันบาง แตก็สามารถทํางานใหลุลวงไปไดดวยด ี

2. ดานความรู (Knowledge) สามารถนําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี 

ผานการแปรรูปเปนเนื้อหารายการในแตละตอน ทั้ง 2 รายการ มีการสืบคนขอมูลเพื่อนํามาใชในการนําเสนอใน

รายการของตนเอง 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณคิด

วิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ เชน อุปกรณเสีย ติดตอสถานที่แลวไมสามารถใช

งานได ตองปรับเปลี่ยนวิธีการถายทําใหไดเพื่อไมใหเสียเวลา ใหทันกับแสงแดด เชน รายการอินเฟรนด ที่สวน

ใหญจะถายทํานอกสถานที่ จึงตองอาศัยแสงธรรมชาติ  

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ(Interpersonal Skills and Responsibility) 

ทกุคนเรียนรูการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม ความสามารถในการ

วางแผนและรบัผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง เพราะงานโทรทัศนจะมีผูควบคุมการผลิตหรอืที่เรียกกันวา โปรดวิ

เซอร เปนหัวหนาหลักในการตัดสินใจ รวมถึงแกปญหา รวมไปถึงนักศึกษาไดเรียนรูวา ตําแหนงหนาท่ีทุกตําแหนง

มีความสําคัญเทากัน ไมสามารถขาดใครคนใดคนหนึ่งได เชน ทีมสวัสดิการ ท่ีนักศึกษาอาจมองไมเห็นความสําคัญ

ในตอนแรก แตเมื่อตองทํางานแขงกับเวลา ไมสามารถปลีกตัวไปหาอาหารทานได จึงตองพึ่งพาสวัสดิการในการ
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เตรียมอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อชวยใหทีมงานไมตองเสียเวลาในการทํางาน รวมไปถึงเรียนรูการไมกาวกายหนาที่ซึ่ง

กันและกัน เคารพและใหเกียรติเพื่อนรวมงาน 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 

Communication and Information Technology Skills) งานโทรทัศนเปนงานที่ตองใชเทคโนโลยี ไมวาจะเปน

อุปกรณกลอง คอมพิวเตอรตัดตอ บางครั้งจะพบวาคอมพิวเตอรมีปญหาในการตัดตอใชเวลานาน รวมไปถึงปญหา

ดานสัญญาณอินเทอรเน็ต เพราะตองใชในการอัพโหลดรายการเขาไปในเว็บไซตยูทูบใหทันเวลาออกอากาศที่

กําหนดไวในทุกๆสัปดาห 

ผลการศึกษาจากการกําหนดรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบโครงการฝกปฏิบัติเหมือนจริง ทําให

นักศึกษาไดเรยีนรูกระบวนการเรียนการสอนและฝกฝนกระบวนการคิด ทักษะการสรางสรรครายการใหไปอยูบน

พื้นฐานของมาตรฐานรายการโทรทัศนที่สามารถนําเสนอไดจริง นักศึกษาไดเรยีนรูกระบวนการทํางานเปนทีม การ

แบงงานตามสายงานการผลิตเหมือนกับนักวิชาชีพที่ทํางานในสายโทรทัศน รูจักการแกปญหาเฉพาะหนา การ

ทํางานแขงขันกับเวลา เพื่อผลิตผลงานออกมาใหทันกับชวงเวลาท่ีไดแจงไวกับผูชม ทําใหเรียนรูเสมือนการทํางาน

จริงวา ผังรายการที่กําหนดไว จะมีผูชมรอดูรายการตอนใหมๆเสมอ หากเราไมสามารถรักษาเวลาท่ีใหสัญญาไวกับ

ผูชม จะทําใหผูชมลมเลิกความสนใจและติดตามรายการของเรา ซึ่งจะเปนผลเสยีตอการทํางานโทรทัศน เพราะหาก

ไมมีผูชมรายการเทากับรายการตองลมเลิกไป อีกทั้งกระบวนการทําซ้ําๆ ภายใตหลักการแนวคิด คอนเซ็ปตหลัก

ของรายการ แลวตองเปลี่ยนเนื้อหาใหเขากับหลักการของรายการโดยไมหลุดกรอบแนวทางที่วางไว จํานวนตอนที่

ใหผลิตถึง 12 ตอนนั้น เทากับมีระยะเวลาการออกอากาศรายการ 3 เดือน ซึ่งเปนแนวโนมการผลิตรายการในยุค

ปจจุบันที่สวนใหญขั้นต่ําของการทํารายการออกอากาศจะอยูที่ประมาณ 3 เดือน แลวจะปรับเปลี่ยนเปนรายการอื่น

มาแทรก เพื่อไมใหผูชมเกิดความจําเจ ผลการเรยีนรูจากการทํางานจริงจะทําใหนักศึกษาสามารถปรับตัวไดเมื่อตอง

ออกไปทํางานจริงในภายภาคหนาเมื่อตองจบการศึกษา 

ผลการศึกษาที่เกี่ยวกบัการเรียนรูผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลน

เว็บไซตยูทูบ (Youtube) ในรายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยโุทรทัศน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ไดรับผลการศกึษาเปรยีบเทียบจากคะแนนผลสัมฤทธิ์

ของกลุมทดลองจากการที่ไดเรียนรายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีคะแนนการประเมินดานคุณธรรมจริยธรรม คาเฉลี่ย 4.6 อยูในระดับดี – ดีมาก, มี

คะแนนการประเมินดานความรู คาเฉลีย่ 4.8 อยูในระดับดี – ดีมาก, มีคะแนนการประเมินดานทักษะปญญา คาเฉลี่ย 

4.4 อยูในระดับด,ี มีคะแนนการประเมินดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ คาเฉลี่ย 4.67 
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อยูในระดับดี – ดีมาก, มีคะแนนการประเมินดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ คาเฉลี่ย 4.5 อยูในระดับดี – ดีมาก   

อภิปรายผล 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อ

ออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) ไดผลตอบรับท่ีดีจากการใหโจทยนักศึกษาในรายวิชาจัดตั้งเปนโปรดักชั่นผลิต

รายการโทรทศันในรูปแบบบริษัทจําลอง โดยจําลองกระบวนการทํางานจริงในสายงานโทรทัศน เพื่อผลิตผลงาน

รายการโทรทัศนผานสือ่ออนไลนเว็บไซตยูทูบ (Youtube) มีกระบวนการในการจัดการ (Management as a Process) 

และแปรเปลี่ยนจุดมุงหมายนั้นสูการปฏิบัติการจริง เปนระบบ (Systematic) มกีารประสานงาน (Coordinated) และ

ความรวมมือรวมใจจากสมาชิกกลุม คลายกับการการจัดการองคกรตามแนวทางของ POSDCORB ประกอบดวย 7 

ขั้นตอน ไดแก การวางแผน (Planning), การจัดการองคการ (Organization), การบริหารงานบุคคล (Staffing), การ

สั่งการ (Directing), การประสานงาน (Coordinating), การทํารายงานผล (Reporting) และการทํางบประมาณ 

(Budgeting) โดยในรายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุและโทรทัศน ไดนําแนวคิดในเชิงการบริหารงานมาเปน

สวนสนับสนุนใหมีการแบงงานกันอยางเปนระบบ และฝกการทํางานเปนทีม 

ผลการเรียนรูผานกิจกรรมโครงการผลิตสรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยูทูบ 

(Youtube) กับวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศนไดรับผลการศึกษาเปรียบเทียบจากคะแนนผลสัมฤทธิ์

ของกลุมทดลองจากการที่ไดเรียนรายวิชาการสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยในระดับดีและดีมาก ทั้งนี้เพราะนักศึกษานั้นไดนําความรู 

ประสบการณ และฝกการปฏิบัติจริง ทําใหเกิดการเรียนรู ไมนาเบื่อ และพบเจอกับปญหาที่ไมสามารถสอนไดแค

เพียงในหองเรียน แตตองลงมือปฏิบัติจริงเทานั้น จึงจะพบปญหาและสามารถเรียนรู คนหาวิธีการแกไขปญหานั้น

ใหสําเร็จลุลวงไปได 

 

บทสรุป 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชการปฏิบัติงานจริง ผานกิจกรรมโครงการผลิต

สรางสรรครายการโทรทัศนผานสื่อออนไลนเว็บไซตยทููบ (YouTube) นั้น ผลตอบรับจากการไดจําลองสถานการณ

การเรียนรูใหเปนการทํางานจริง ทําใหนักศึกษาไดพบเจอกับการเรียนรูปญหาและการแกปญหาดวยตนเอง รวมไป

ถึงไดรับผลตอบรับจากการรับชมเนื้อหารายการโทรทัศนของตนเอง ที่เปนขอดีของเทคโนโลยีสื่ออินเทอรเน็ตใน
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ยุคปจจุบัน รวมไปถึงยังสามารถนําไปใชวิเคราะหผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ในแตละดาน เพื่อเปนประโยชนในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนให

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียน บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช 

1. นําเสนอใหกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเกี่ยวกับการสงเสริมใหมีการพัฒนาการเรียนการสอนผาน

กิจกรรมโครงการใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู ประยุกตใชทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ 

2. นําขอมูลเสนอตอกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปน

ประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. การวิจัยครั้งนี้จํากัดอยูแคในรายวิชาเรียน ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพฒันาการเรยีนการสอนทัง้

ระบบ ในแงของการพัฒนาการเรียนการสอนในสายงานนเิทศศาสตร  

2. การวิจัยครั้งนี้จํากัดอยูเพียงแครายวิชาเดียว หากมีการศึกษามากกวา 1 วิชา เพื่อนําผลการเรียนรูมา

วิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ท่ีดีในการนําไปใชพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตอไป 
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