
แนะน ำงำนวิจัย 

  ฉบับท่ี 4/2564  วันที่  16 – 30  พฤศจิกำยน  2563 

       กำรออกแบบและพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์

สำรคดีภำยใต้ทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน                                                                                           

                                                            รองศำสตรำจำรย์ ดร.วลัยวัชร  ชัยบุตร 

                                                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสกสรร  อำมำตย์มนตรี                           

                                    ส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนออนไลน์การผลิตรายการโทรทัศน์สารคดีภายใต้ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบผสมผสาน 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางการเรียนรู้ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรมที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์การผลิตรายการโทรทัศน์สารคดีภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา เพ่ือหาแนวทาง 
การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ชุดวิชาที่มีการ 
ฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้เป็น นักศึกษาผู้ใหญ่ จ านวน 23 คน
ด้วยวิธีการเลือกแบบอาสาสมัคร ซึ่งวิธีการวิจัยประกอบด้วย  (1) บันทึก
ข้อสังเกตขณะท าการการทดลอง (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียน
ด้วยกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ (3) การประเมินรายวิชาของ
นักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ 
paired samples T-test 

  

 

        ผลกำรวิจัยพบว่ำ  1) การออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียน 
   การสอนออนไลน์การผลิตรายการโทรทัศน์สารคดีภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้ 
   แบบผสมผสานประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1       
   หลักการทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบ องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเรียนรู้ 
   และองค์ประกอบที่ 3 ผลส าเร็จ 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 
   และหลังเรียนพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และสัมฤทธ์ผลทักษะการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมจ านวนทั้งหมดจากการท ากิจกรรม พบว่ามีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  
และ 3) ผู้เข้ารับการอบรมได้ประเมินความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมรายวิชา เรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์สารคดี  

โดยเฉลี่ยอยู่ระดับ  “พอใจมาก” ทุกด้าน  



 

 

         เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 สถำบันวิจัยและพัฒนำ  จัดโครงกำรเสวนำเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับ
วำรสำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย  หอ้งประชมุ 1607 อำคำรบรหิำร ชัน้ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำ
วำรสำรของมหำวิทยำลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหำอุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรบริหำรจัดกำรวำรสำร เพื่อหำแนวทำงใน
กำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำวำรสำร เพื่อยกระดับวำรสำรสู่กลุ่มที่สูงขึ้น รวมถึงกำรยกระดับสู่ฐำนข้อมูลวำรสำรสำกล โดย
มีบรรณำธิกำร ผู้แทนกองบรรณำธิกำร  ผู้จัดกำรวำรสำร และผู้ช่วยผู้จัดกำรวำรสำรของมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมเสวนำ 
จ ำนวน 12 วำรสำร จำกทั้งสิ้น 14 วำรสำร 

กิจกรรมวำรสำรวิชำกำร 



ข่ำววิจัยนอกรั้ว 

แนะน ำกำรให้บริกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำ โปรดแจ้งผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ   โทร. 0 2504 7581 

           ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ   ขอเชิญเข้าร่วมงาน Seoul  International Invention Fair 2020 (SIIF 2020)           

ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่  1 - 4 ธันวาคม  2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ

นวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://

www.inventorday.nrct.go.th, e-mail : thinventor.rekm@nrct.go.th หรือ โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 506 ,532 

     มหำวิทยำลัยรำชภัฎร ำไพพรรณี   ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติว ิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องใน

วโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสังคมอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 116 ปี เพ่ือให้นักวิจัย 

คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญา โท ปริญญาเอก ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากแนวความคิดในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยการน าเสนอแบบออนไลน์  ผู้สนใจทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ 

http://www.research-conference.rbru.ac.th หรือ ประสานงานได้ที่ นางสาวณัฐฐานี  ดีซื่อ  โทร. 08 6440 2639  

 

ส ำนกังำนทรพัยำกรน้ ำแหง่ชำต ิมีควำมประสงคจ์ะจำ้งทีป่รกึษำเพือ่ด ำเนนิ 5  โครงกำร ดงันี ้

*  โครงการศกึษาแผนหลกัแบบบรูณาการเพ่ือการบรรเทาอุทกภยัและภยัแลง้ พ้ืนทีเ่ฉพาะ (AreaBased) เกาะภเูกต็  

   แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก   

*  โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภยัแลง้ พ้ืนทีเ่ฉพาะ (AreaBased) มลูตอนกลาง  

   บรุรีมัย-์สรุนิทร ์แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก 

*  โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภยัแลง้ พ้ืนทีเ่ฉพาะ (AreaBased) เชยีงใหม-่ล าพูน  

   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก 

*  โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภยัแลง้ พ้ืนทีเ่ฉพาะ (AreaBased) ชตีอนกลาง     

   แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก 

*  โครงการศึกษาแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ 

    กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก  

          ผูส้นใจสามารถยืน่ขอ้เสนอไดท้ี ่กลุม่บรหิารงานคลงั ชัน้ 1 ส านกังานทรพัยากรน้ าแหง่ชาต ิอาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  ทั้งนี้ โครงการที่ 1-4 สอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ที่ กองนโยบายและแผนแม่บท โทร. 0 2554 1800 ต่อ 1099 และโครงการที่ 5 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 

กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ โทร. 0 2554 1840 


