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บทคัดย่อ

 ก�รวิจัยปฏิบัติก�รในชั้นเรียนเรื่องก�รเรียนรู้ต�มสภ�พจริงของผู้เรียนภ�ควิช�ก�รหนังสือพิมพ์และสิ่ง

พิมพ์ คณะนิเทศศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสย�มมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษ�รูปแบบก�รเรียนก�รสอนต�มสภ�พคว�ม

เปน็จรงิและบูรณ�ก�รก�รเรยีนก�รสอนของภ�ควชิ�ก�รหนงัสอืพมิพ์และสิง่พมิพ ์คณะนเิทศศ�สตร ์มห�วทิย�ลยั

สย�มสู่ก�รปฏิบัติง�นอย่�งมืออ�ชีพ และเพื่อศึกษ�กระบวนก�รเรียนก�รสอนวิช� (1) ก�รร�ยง�นข่�ว (2) ก�ร

เขียนเชิงว�รส�รศ�สตร์ (3) ก�รถ่�ยภ�พว�รส�รศ�สตร์ (4) ศิลปะก�รออกแบบจัดหน้�สื่อสิ่งพิมพ์และ (5) ก�ร

ผลิตและก�รบรรณ�ธิกรณ์

 ผลจ�กก�รศึกษ�พบว่�ผู้เรียนได้ปฏิบัติง�นจริงทำ�ให้ได้รับประสบก�รณ์จ�กก�รทำ�ง�น ทั้งในด้�น

กระบวนก�รคว�มคดิ ก�รวเิคร�ะห ์รูจ้กัก�รแก้ไขปญัห�เฉพ�ะหน�้ รวมถงึก�รทำ�ง�นรว่มกบัผูอ้ืน่อย�่งเปน็ระบบ

ตลอดจนส�ม�รถพัฒน�ทักษะก�รทำ�ง�นอย่�งมืออ�ชีพและได้บูรณ�ก�รองค์คว�มรู้จ�กก�รศึกษ�เข้�กับก�ร

ทำ�ง�นซึ่งเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อนก้�วเข้�สู่ร�ยวิช�สหกิจศึกษ� และก�รทำ�ง�นต่อไปในอน�คต

คำาสำาคัญ ก�รเรียนก�รสอนต�มสภ�พคว�มเป็นจริง, ก�รหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์, นิเทศศ�สตร์

Abstract

 The main objective of the classroom action research: Authentic Learning of Journalism, 

Communication Arts, Siam University Students are to study Authentic Learning and to integrate 

of knowledge academic from the course of Journalism, Communication Arts Faculty in Siam 

University to the professional work and to study the Learning process (1) News Reporting (2) 

Journalistic Writing (3) Photojournalism (4) Art of Layout Design for Printed Media and (5) Print-

ed Media Production and Editing.

 From those experiences, the learners obtained logical thinking, analyzing, solving prob-

lems and making teamwork systemically. They develop their professional skills and integrate 

academic knowledge into the works in the establishment, which was the preparation before 

the Co-operation and entering the professional work in the future.
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ก�รเรียนรู้จ�กสภ�พจริง (Authentic 

Learning) ก�รเรียนก�รสอนจะเน้นที่ก�รปฏิบัติจริง 

ก�รร่วมมือกันทำ�ง�น ก�รคิดวิเคร�ะห์อย่�งมี

วิจ�รณญ�ณ ก�รแก้ปัญห� ก�รฝึกทักษะต่�ง ๆ ที่

เป็นก�รสร้�งทกัษะชวีติใหก้บัผูเ้รยีน โดยภ�ควชิ�ก�ร

หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ทดลองใช้ยุทธศ�สตร์ก�ร

สอนอย่�งหล�กหล�ย โดยว�งแผนก�รสอนและ

พฒัน�ก�รเรยีนก�รสอน โดยเนน้ให้ผูเ้รียนมสีว่นรว่ม

ในก�รเรียนรู้และกำ�หนดแนวท�งก�รวัดผลและ

ประเมินผลสภ�พท่ีปฏิบัติจริงซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบ�ยก�รจัดก�รเรียนของ รศ.ดร.ศิริชัย ศิริก�ยะ 

คณบดคีณะนเิทศศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัสย�ม ทีมุ่ง่เน้น

ใหจ้ดัก�รเรยีนรูท้ีเ่นน้สภ�พปัญห�สอดคลอ้งกบัคว�ม

เป็นจริงในชีวิตประจำ�วันของผู้เรียน ใช้ข้อมูลในก�ร

สังเคร�ะห์ อธิบ�ย สรุป เพื่อแก้ไขปัญห�ที่สะท้อนถึง

ชีวิตจริง ตลอดจนประเมินผลที่ก�รปฏิบัติเป็นสำ�คัญ 

เน้นพัฒน�ก�รที่ปร�กฏให้เห็น ดูคุณลักษณะและ

คว�มส�ม�รถของผู้เรียนโดยภ�พรวม 

 ดงัน้ันในก�รเรยีนก�รสอนของ ภ�ควชิ�ก�ร

หนั งสือ พิมพ์และสิ่ งพิมพ์  คณะนิ เทศศ�สตร์  

มห�วทิย�ลยัสย�ม จงึจดัก�รเรยีนก�รสอนต�มสภ�พ

จรงิโดยกำ�หนดโจทยก์�รผลติหนังสอืพมิพส์ย�มเพรส

เปน็หลักเพ่ือเนน้ก�รเรยีนก�รสอนท่ีส�ม�รถประเมนิ

ทักษะก�รคิดที่ซับซ้อน ทักษะก�รทำ�ง�น คว�ม

ส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�และ ก�รแสดงออกท่ีเกดิจ�ก

ก�รปฏิบัติในสภ�พจริง อยู่บนพื้นฐ�นของเหตุก�รณ์

จริงในชีวิตจริงของนักสื่อส�รมวลชน โดยเน้นก�ร

พัฒน�ที่ปร�กฏให้เห็นทั้งในและนอกห้องเรียน โดย

กระบวนก�รผลิตหนังสือพิมพ์สย�มเพรส ทำ�ให้ผู้

เรียนส�ม�รถเรียนรู้กระบวนก�รทำ�ง�นอย่�งมี         

ขั้นตอนก่อให้เกิดคว�มตระหนักถึงคุณค่�ของง�น

กอ่นลงมือทำ� รู้จักศกึษ�ห�คว�มรูจ้�กแหลง่คว�มรูท้ี่

หล�กหล�ย ก่อนตัดสินใจเลือกใช้แนวท�งที่ดีที่สุด

อย่�งมีเหตุผล มีก�รว�งแผนและปฏิบัติต�มแผนที่

ว�งไว้ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขปัญห�อุปสรรคต่�ง ๆ 

อย่�งรอบคอบ ทัง้นีเ้พือ่ฝกึฝนใหผู้เ้รยีนส�ม�รถเรยีน

รู้ ต �มแบบฉบับของมื ออ�ชีพ  ภ�ควิ ช�ก�ร

หนังสือพิมพ์และส่ิงพิมพ์เน้นก�รเรียนต�มสภ�พ

คว�มเป็นจริง (Authentic Learning) เพื่อสร�้งให้

บัณฑิตผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� มีทั้งสมรรถนะท�งวิช�ชีพ 

และมีคว�มเข้�ใจผู้อื่นและรู้สึกถึงคว�มเป็นจริงใน

สงัคม จ�กแตเ่ดมิทีม่กี�รจดัก�รเรยีนก�รสอนท่ีมุง่ให้

ผู้เรียนมีกระบวนก�รเรียนรู้ต�มแนวท�งที่ผู้สอนได้

ว�งแผนไว้ คณ�จ�รย์ร่วมกันวิเคร�ะห์ปัญห�โดย

เปรยีบเทยีบกบัเนือ้ห�ของร�ยวชิ�ต�่ง ๆ  และกำ�หนด

ง�นเป็นตัวตั้งเพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รเรียนรู้ สิ่ง

เหล่�นีก้ลับส่งผลใหผู้เ้รียนได้เรียนรู้ในบริบทชวีติจริง

และสัมผัสเป็นข้อมูลที่เกิดจ�กก�รสภ�พแวดล้อม

ปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้เรียนส�ม�รถขย�ยมุมมองและ

เชื่อมโยงถึงสภ�พคว�มเป็นจริงที่เกิดขึ้นสังคมและ

สอดคล้องกับสภ�พปัญห�ที่แท้จริงกับผู้รับบริก�รได้ 

เพร�ะผู้เรียนมีคว�มเข้�ใจ ในพฤติกรรมและเหตุผล

อันเป็นที่ม�ของคว�มต้องก�รที่แท้จริงของสังคม 

ส�ม�รถนำ�เสนอหนังสือพิมพ์สย�มเพรสที่ทำ�หน้�ที่ี่

เชื่อมโยงวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ 

 ก�รอธิบ�ยส่ิงท่ีเรียนรู้และสัมผัสได้จ�กก�ร

เรยีนรูน้ีเ้ปน็รูปแบบก�รเรยีนก�รสอนแบบต�มสภ�พ

จริง (Authentic Learning) ที่มีคว�มต่อเนื่องในก�ร

ให้ข้อมูลในเชิงคุณภ�พ และเป็นประโยชน์ต่อก�รจัด

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอนให้เหม�ะกับผู้เรียนแต่ละ

คนทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�คว�มรู้ ส�ม�รถแก้ไขผลง�น 

ช่วยในก�รเพิ่มพูนทักษะแก่ผู้เรียนม�กขึ้น โดยก�ร

เรียนก�รสอนของภ�ควิช�ฯ เน้นก�รปฏิบัติโดยให้

คว�มสำ�คญัของก�รเรียนใหส้นองวตัถปุระสงคเ์พ่ือให้

นำ�เสนอข้อมูลข่�วส�รได้อย่�งสร้�งสรรค์และเหม�ะ

สม สมบูรณ์ผ่�นก�รเรียนรู้ดังนี้
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 รายวิชา   ชื่อวิชา     คำาอธิบายรายวิชา

 

 141-321       ก�รร�ยง�นข่�ว  ศึกษ�หลักก�รสื่อข่�ว ก�รคิดประเด็นข่�ว ก�ร

       รวบรวมข้อมูลข่�ว ก�รเขียนข่�ว ก�รพิจ�รณ�

       คุณภ�พข่�วและคุณค่�ข่�ว ก�รอ้�งอิงแหล่งข่�ว 

       ก�รร�ยง�นข่�วประเภทต่�ง ๆ  คณุสมบัติและคว�ม

       รับผิดชอบของผู้สื่อข่�วที่มีต่อสังคม

 141-322 ก�รเขียนเชิงว�รส�รศ�สตร์ ศึ ก ษ � ห ลั ก ก � ร แ ล ะ วิ ธี ก � ร เขี ย น ส � ร ค ดี  

       บทบรรณ�ธิก�ร บทคว�ม บทวิจ�รณ์ และบท

       วิเคร�ะห์ประเภทต่�ง ๆ เน้นก�รนำ�เสนอข้อมูล

       ข�่วส�รท่ีอยูบ่นพ้ืนฐ�นของขอ้เทจ็จรงิ ผสมผส�น

       กับก�รนำ�เสนอคว�มคิดเห็นที่มีเหตุผลและเป็น

       ประโยชน์ต่อสังคม

 141-323 ก�รถ่�ยภ�พว�รส�รศ�สตร์ ศึกษ�หลักก�รและเทคนิคก�รถ่�ยภ�พ เพื่อนำ�

       เสนอขอ้มลูข�่วส�รด้วยภ�พถ�่ยในสือ่หนงัสอืพิมพ ์

       นติยส�รและสือ่ใหมต่่�ง ๆ  ก�รสือ่คว�มหม�ยและ

       จรรย�บรรณในก�รนำ�เสนอภ�พข่�ว ภ�พส�รคดี 

       ภ�พให้แนวคิด ภ�พให้คว�มง�มและคว�มบันเทิง 

       โดยใชก้ลอ้งถ�่ยภ�พระบบดจิทิลัเปน็อปุกรณส์ำ�คัญ

       ในก�รถ่�ยภ�พ

 141-324   ศิลปะก�รออกแบบจัดหน้�สื่อสิ่งพิมพ์ ศกึษ�ก�รทำ�ตน้แบบร�่ง ก�รกำ�หนดตำ�แหนง่พืน้ที ่

       และก�รจดัทำ�ตน้ฉบบัสมบรูณข์องหนงัสอืพมิพแ์ละ

       สิ่งพิมพ์ประเภทต่�ง ๆ โดยใช้ศ�สตร์ของหลักก�ร

       ออกแบบจดัหน�้และศลิปะก�รจดัองคป์ระกอบใน

       หน้�สิ่งพิมพ์อย่�งมีคว�มคิดสร้�งสรรค์

 141-425 ก�รผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และก�รบรรณ�ธิกรณ์ ศึกษ�กระบวนก�รผลิตและก�รบรรณ�ธิกรณ์

       หนังสือพิมพ์และนิตยส�ร ตั้งแต่กระบวนก�รก่อน

       ก�รผลิตกระบวนก�รผลิตและกระบวนก�รหลัง

       ก�รผลิตสภ�พก�รณแ์ละแนวโนม้ก�รเปลีย่นแปลง

       ของอตุส�หกรรมก�รผลติหนงัสอืพมิพแ์ละนติยส�ร

       ในยุคดิจิทัล

ต�ร�งที่ 1 ร�ยวิช�สำ�หรับก�รเรียนก�รสอนเพื่อก�รจัดทำ�หนังสือพิมพ์สย�มเพรส
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 ก�รกำ�หนดโจทย์ก�รจัดทำ�หนังสือพิมพ์

สย�มเพรสเพื่อทดลองใช้ก�รเรียนก�รสอนแบบ Au-

thentic Learning มุ่งให้เกิดวิธีคิดสำ�หรับก�รสร้�ง

ผลง�นสื่อและเน้นฝึกทักษะก�รว�งแผนให้รู้จักก�ร

ว�งแผนและดำ� เนินก�รต�มแผนก�รท่ีว�งไว้ เพื่อ

ให้ก�รผลิตหนังสือพิมพ์สย�มเพรสตรงต�มจุด

ประสงค์และคว�มต้องก�ร กรอบในก�รดำ�เนินก�ร

ทำ�ให้แนวคิดก�รทำ�ง�นเป็นระบบม�กขึ้น ส�ม�รถ

เพิม่ทกัษะก�รว�งแผนก�รผลติผลง�นสือ่สิง่พมิพ ์โดย

มุง่หวงัให้ผูเ้รียนส�ม�รถผลติหนงัสอืพิมพส์ย�มเพรส

อย่�งเป็นระบบและมีแนวท�งที่ชัดเจน

ปัญหานำาการวิจัย

 ก�รเรียนก�รสอนรูปแบบ Authentic 

Learning ของภ�ควิช�ก�รหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

ส�ม�รถพัฒน�ผู้เรียนอย่�งไร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษ�รูปแบบก�รเรียนก�รสอนต�ม

สภ�พเป็นจริงและบูรณ�ก�รก�รเรียนก�รสอนของ      

ภ�ควิช�ก�รหนั งสือพิมพ์และสิ่ งพิมพ์  คณะ

นเิทศศ�สตรม์ห�วทิย�ลยัสย�มสูก่�รปฏบิติัง�นอย�่ง

มืออ�ชีพ

  2. เพือ่ศกึษ�กระบวนก�รเรยีนก�รสอนวชิ� 

(1) ก�รร�ยง�นข่�ว (2) ก�รเขียนเชิงว�รส�รศ�สตร์ 

(3) ก�รถ่�ยภ�พว�รส�รศ�สตร์ (4) ศิลปะก�ร

ออกแบบจัดหน้�สื่อสิ่งพิมพ์ และ (5) ก�รผลิตและ

ก�รบรรณ�ธิกร

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ก�รวจิยัปฏบิตักิ�รในชัน้เรยีนเรือ่งก�รเรยีน

ก�รสอนต�มสภ�พจริงของผู้ เรียนภ�ควิช�ก�ร

หนั งสือ พิมพ์และสิ่ งพิมพ์  คณะนิ เทศศ�สตร์  

มห�วิทย�ลัยสย�มเป็นก�รศึกษ�ประสิทธิภ�พของ

ก�รเรยีนก�รสอนต�มสภ�พจรงิ (Authentic Learn-

ing) ในก�รเรียนรู้ส�ม�รถสรุปเป็นแนวท�งในก�ร

เรียนรู้ดังมีขั้นตอนดังนี้

 1. กำ�หนดขอบเขตในก�รศึกษ�

 2. ก�รเก็บรวบรวมและวิเคร�ะห์ข้อมูล

 3. ก�รจัดทำ�หนังสือพิมพ์สย�มเพรส

 4. เครื่องมือที่ใช้ในก�รศึกษ�รวบรวมข้อมูล

 5. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล สรุปผล

กำาหนดขอบเขตในการศึกษา

 ก�รวจิยัปฏบิตักิ�รในชัน้เรยีนเรือ่งก�รเรยีน

ก�รสอนต�มสภ�พจริงของผู้เรียนภ�ควิช�ก�ร

หนั ง สือพิมพ์และ ส่ิง พิมพ์  คณะนิ เทศศ�สตร์  

มห�วิทย�ลัยสย�มกำ�หนดวิธีศึกษ�เพ่ือรวบรวม

ข้อมูลเบื้องต้นโดยแบ่งออกเป็นขอบเขตด้�นต่�ง ๆ 

ดังนี้

 1. ขอบเขตด้�นระยะเวล�ก�รศึกษ�ครั้งนี้

เก็บข้อมูล 1 ภ�คเรียน คือภ�คเรียนที่ 1 ปี ก�รศึกษ� 

2558

 2. ขอบเขตด้�นเนือ้ห�ก�รเรียนก�รสอนของ

ภ�ควิช�ก�รหนังสือพิมพ์และเป็นข้อมูลหลัก เพื่อม�

ใชส้ร�้งคว�มเข�้ใจในเนือ้ห�และสือ่ส�รผ�่นก�รเรยีน

ก�รสอนต�มสภ�พจริง ทำ�ให้ได้ขอบเขตเนื้อห�และ

วัตถุประสงค์ที่จะใช้ในก�รวิจัย

 3. ขอบเขตด้�นประช�กร ก�รศึกษ�ครั้งนี้ 

เป็นก�รสุ่มกลุ่มตัวอย่�งแบบเจ�ะจง เพื่อให้ได้

กิจกรรมท่ีมีคุณภ�พ และตรงกับคว�มต้องก�รของ

กลุ่มเป้�หม�ย ในก�รศึกษ�คร้ังนี้เลือกแบบเจ�ะจง

จ�กจำ�นวน 25 ร�ย (ผู้เรียนที่ลงทะเบียนภ�คเรียนที่ 

1 ปีก�รศึกษ� 2558) เพื่อให้ได้ข้อมูลท�งคว�มคิด 

และขอ้เสนอแนะทีค่รอบคลมุในก�รรว่มกจิกรรมก�ร

เรียนรู้

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

 ข้อมลูเบือ้งต้นประกอบก�รศกึษ� ข้อมลูปฐม

ภูมิ (Primary data) ใช้วิธีสังเกตแบบมีส่วนร่วมใน

ก�รสอนแบบบรรย�ยและฝึกปฏิบติัในด้�นพฤติกรรม

ก�รเรียนรู้ และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  

ได้ศึกษ�ค้นคว้�ข้อมูลจ�กหนังสือ เอกส�ร สิ่งพิมพ์ 

เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องโดยเนื้อห�หลัก ในก�รศึกษ�คร้ัง
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นี้ประกอบด้วย (1) แนวคิดเกี่ยวกับก�รสอนต�ม

สภ�พจริง (2) แนวคิดเกี่ยวกับก�รร�ยง�นข่�ว                  

(3) แนวคิดเกี่ยวกับก�รเขียนเชิงว�รส�รศ�สตร์                 

(4) แนวคิดเกี่ยวกับก�รถ่�ยภ�พว�รส�รศ�สตร์ และ

(5) แนวคดิเกีย่วกบั ศลิปะก�รออกแบบจดัหน�้ส่ือส่ิง

พมิพ ์และแนวคดิเกีย่วกบัก�รผลติสือ่สิง่พมิพแ์ละก�ร

บรรณ�ธิกรณ์ซ่ึงระบุร�ยละเอียดไว้ในเอกส�รและ

ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องของบทที่ 2

แบบฝึกหัดการจัดทำาหนังสือพิมพ์สยามเพรส

 กระบวนก�รก�รว�งแผนก�รวจิยัครัง้นี ้เพือ่ใหเ้กดิคว�มชดัเจนถงึขัน้ตอนก�รดำ�เนนิง�นส�ม�รถอธิบ�ย

ออกม�เป็นภ�พให้เข้�ใจง่�ยขึ้น แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

รายวิชา ชื่อวิชา การวางแผน การดำาเนินงาน การตรวจสอบ การแก้ไข

141-321 ก�รร�ยง�นข่�ว ก�รกำ�หนดจำ�นวน

ข่�ว ประเด็นข่�ว

1. ก�รสัมภ�ษณ์

2. ก�รห�ข้อมูล

3. ก�รเขียนข่�ว

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ก�รใช้ภ�ษ� แหล่ง

อ้�งอิง และคุณค่�ข่�ว

1. ก�รแก้ไขต�มผล

ประชุมกอง บ.ก.

2. ก�รแก้ไขต�มข้อ

เสนอของอ�จ�รย์ ผู้

สอน

3 .  ก � รแก้ ไขต �ม

แบบสอบถ�มคว�มพงึ

พอ ใจที่ ผู้ อ่ � นมี ต่ อ

ห นั งสื อ พิม พ์สย�ม

เพรสจำ�นวน 100 คน

141-322 ก�รเขียนเชิง

ว�รส�รศ�สตร์

ก�รกำ�หนดจำ�นวน

บทคว�ม ส�รคดี 

และปกิณกะ

1. ก�รห�ข้อมูล

2. ก�รเขียน

ตรวจสอบก�รใชภ้�ษ� 

แหล่ งอ้ � งอิ ง  และ

คุณค่�ง�นเขียน

141-323 ก�รถ่�ยภ�พ

ว�รส�รศ�สตร์

ก�รกำ�หนดลักษณะ

จำ�นวนประกอบ

1. ก�รถ่�ยภ�พ

2. ก�รคัดเลือกภ�พ

3. ก�รตกแต่งภ�พ

ตรวจสอบคุณภ�พ

ของภ�พถ่�ยและก�ร

สื่อคว�มหม�ย

141-324 ศิลปะก�รออกแบบจัด

หน้�สื่อสิ่งพิมพ์

ก�รกำ�หนดโจทย์ก�ร

ออกแบบ

1. ก�รว�งโครงร่�ง 

2.ก�รจดัทำ�อ�รต์เวร์ิค

ตรวจสอบองค์ประกอบ

ศลิป ์ภ�พ และกร�ฟกิ

141-425 ก�รผลิตสื่อสิ่ งพิมพ์

และก�รบรรณ�ธิกร

ก�รว�ดหุ่นพิมพ์ 

(Dummy)

1. ก�รตรวจสอบอ�ร์ต

เวิร์ค 

2. ก�รตรวจสอบตัว

สะกด

3. ก�รผลิตสิ่งพิมพ์

ตรวจสอบคณุภ�พก�ร

พิมพ์

ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกียวข้อง สังเกตพฤติกรรมนักศึกษ�แบบมีส่วนร่วม

ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกียวข้อง

ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกียวข้อง

ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกียวข้อง

ต�ร�งท่ี 2 ก�รว�งแผน

สำ �หรั บก�รสอนต�ม

สภ�พจริงของผู้เรียน

q

q

q

q q
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

 ก�รศึกษ�คว�มพึงพอใจและคว�มเข้�ใจ

เกี่ยวกับก�รเรียนรู้ด้วยตนเองมีเคร่ืองมือที่ใช้ในก�ร

เก็บข้อมูลภ�คสน�ม 2 ชุด คือ

 1. แบบฝึกหัดหนังสือพิมพ์สย�มเพรส

 2. คำ�ถ�มสัมภ�ษณ์สำ�หรับผู้ เรียนเพื่อ

ประเมินประสิทธิภ�พก�รวิจัยปฏิบัติก�รในชั้นเรียน

เรื่องก�รเรียนก�รสอนต�มสภ�พจริงของผู้เรียนภ�ค

วิช�ก�รหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยสย�ม

การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และนำาเสนอผลงาน

 ก�รศึกษ�ครั้งนี้เป็นก�รศึกษ�ประสิทธิภ�พ

ก�รสอนต�มสภ�พจริงของผู้ เรียนภ�ควิช�ก�ร

หนั งสือ พิมพ์และสิ่ งพิมพ์  คณะนิ เทศศ�สตร์  

มห�วิทย�ลัยสย�ม เพื่อนำ�ผลก�รศึกษ�ไปใช้เป็น

แนวท�งก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�ของ

คณะนเิทศศ�สตรโ์ดยมข้ัีนตอนก�รเกบ็รวบรวมข้อมลู

ดังต่อไปนี้

 1. ก�รสงัเกตแบบมสีว่นรว่ม จ�กผูเ้รยีนผูล้ง

ทะเบียนภ�ควิช�ก�รหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ภ�ค

เรยีนที ่1 ปกี�รศึกษ� 2558 เพ่ือศกึษ�พฤตกิรรมก�ร

เรียนก�รสอน และว�งแผนที่เหม�ะสม

 2. เก็บรวบรวมข้อมูลก�รสัมภ�ษณ์ผู้เรียน

จำ�นวน 25 คน เพื่อห�ข้อบกพร่องของก�รเรียนก�ร

สอนต�มสภ�พจริ งของผู้ เรี ยนภ�ควิ ช�ก�ร

หนั งสือ พิมพ์และสิ่ งพิมพ์  คณะนิ เทศศ�สตร์  

มห�วิทย�ลัยสย�ม และนำ�ข้อเสนอแนะต่�ง ๆ จ�ก

ก�รประเมินม�แก้ไข เพื่อให้ได้รูปแบบก�รเรียนก�ร

สอนที่มีประสิทธิภ�พ เหม�ะสมและตรงกับคว�ม

ต้องก�รของผู้เรียน

ผลการดำาเนินงาน

 ก�รวจิยัปฏบิตักิ�รในชัน้เรยีนเรือ่งก�รเรยีน

ก�รสอนต�มสภ�พจริงของผู้ เรียนภ�ควิช�ก�ร

หนั งสือ พิมพ์และสิ่ งพิมพ์  คณะนิ เทศศ�สตร์  

มห�วิทย�ลัยสย�ม คณ�จ�รย์ได้ศึกษ�วิเคร�ะห์ผล

และนำ�ม�เป็นแนวท�งก�รจัดก�รเรียนก�รสอนซ่ึงมี

ขั้นตอนก�รออกแบบโดยแบ่งหัวข้อก�รนำ�เสนอดังนี้

 • ก�รเรียนก�รสอนต�มสภ�พเป็นจริง

 • ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การเรียนการสอนตามสภาพเป็นจริง

 คณ�จ�รย์ได้นำ�ตัวอย่�งหนังสือพิมพ์สย�ม

เพรสให้ผู้เรียนภ�ควิช�ก�รหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

ศึกษ�เป็นตัวอย่�งพร้อมทั้งอธิบ�ยแนวคิดและขั้น

ตอนก�รดำ�เนินก�ร และเพื่อให้ก�รทดลองส�ม�รถ

ดำ�เนินก�รได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงสร้�งแบบฝึกหัดขึ้น

เพื่อให้ผู้เรียนมีโอก�สนำ�คว�มรู้ท�งวิช�ก�รในชั้น

เรียนโดยดำ�เนินก�รต�มลำ�ดับดังนี้

คณ�จ�รย์อธิบ�ยแบบฝึกหัด

ก�รจัดทำ�หนังสือพิมพ์สย�มเพรส

q
ผู้เรียนได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต�มสภ�พจริง

q
คณ�จ�รย์และผู้เรียนตรวจสอบร�ยง�น ผลง�น

หนังสือพิมพ์สย�มเพรสเพื่อตรวจสอบและผลง�น

หนังสือพิมพ์

q
ก�รวัดผลสัมฤทธิ์ก�รสอนต�มสภ�พจริง

 1. คณ�จ�รย์อธิบ�ยแบบฝึกหัดก�รจัดทำ�

หนังสือพิมพ์สย�มเพรส คณ�จ�รย์ประกอบด้วย (1) 

อ�จ�รย์ประกิจ อ�ษ� (2) อ�จ�รย์สุธ�วัลย์ ธรรม

สังว�ลย ์(3) อ�จ�รยจ์�รุณ ีวรรณศริิกลุ (4) ดร.วโิรจน ์

สุทธิสีม� และ (5) อ�จ�รย์กฤติก� นพรัตน์ ประชุม

เพื่อห�แนวท�งก�รสอนต�มสภ�พจริงผ่�นก�รทำ�

แบบฝึกหัดหนังสือพิมพ์สย�มเพรส โดยกำ�หนดให้

อ�จ�รยป์ฏบิติัง�นในฐ�นะพ่ีเล้ียง ซ่ึงมกี�รแบง่หวัข้อ

ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 ข่�วสังคม    

กลุ่มที่ 2 ข่�วเศรษฐกิจ

กลุ่มที่ 3 ข่�วสิ่งแวดล้อม    

กลุ่มที่ 4 ข่�วเทคโนโลยีและบทคว�มชีวิต

กลุ่มที่ 5 บทวิเคร�ะห์หนังไทย   

กลุ่มที่ 6 ข่�วก�รศึกษ�

กลุ่มที่ 7 ข่�ววิทย�ศ�สตร์และสุขภ�พ  

กลุ่มที่ 8 ส�รคดี

กลุ่มที่ 9 บทสัมภ�ษณ์บุคคล   

กลุ่มที่ 10 ปกิณกะท่องเที่ยวและอ�ห�ร

  2. ผู้เรียนได้ผลิตสื่อส่ิงพิมพ์ต�มสภ�พจริง 

โดยก�รเรยีนก�รสอนจะเนน้ทีเ่นน้ก�รปฏบัิติจริงโดย

ในมีกระบวนก�รทำ�ง�นดังนี้

   2.1 เมื่อได้มอบหม�ยหัวข้อแบบ

ฝึกหัดหนังสือพิมพ์สย�มเพรสผู้เรียนจะสำ�รวจกลุ่ม

ผู้รับส�รซึ่งเป็นนักศึกษ�และประช�ชนท่ัวไปบริเวณ

รอบมห�วทิย�ลยัสย�มว่�ตอ้งก�รอ�่นข�่ว บทคว�ม 

หรือส�รคดีเรื่องอะไรโดยก�รทำ�แบบสำ�รวจ 100 ชุด

เพื่อห�คำ�ตอบว่� กลุ่มเป้�หม�ยมีพฤติกรรมก�รรับ

ส�รอย่�งไร ก�รพบปะพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กับ

กลุ่มเป้�หม�ยก่อให้เกิดก�รคิดวิเคร�ะห์อย่�งมี

วิจ�รณญ�ณ

    2.2 ผู้เรียนนำ�เสนอประเด็นข่�ว 

บทคว�ม หรือส�รคดีที่ได้รับคะแนนจ�กแบบสำ�รวจ 

สูงสุด 3 อันดับแรกแก่อ�จ�รย์ท่ีปรึกษ�เพื่อขอคำ�

แนะนำ� โดยอ�จ�รย์จะช่วยชี้แนะเพื่อให้ผู้เรียน

ส�ม�รถต่อยอดคว�มคิดและส�ม�รถว�งแผนก�ร

ทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ

    2.3 ผู้เรียนได้ดำ�เนินก�รผลิตสื่อสิ่ง

พิมพ์ต�มสภ�พจริงโดยก�รทำ�ง�นครบวงจรต�มขั้น

ตอนแบบมืออ�ชีพดังนี้

วิช�ก�รร�ยง�นข่�ว  

ก�รดำ�เนินง�น 1. ก�รสัมภ�ษณ์

  2. ก�รห�ข้อมูล

  3. ก�รเขียนข่�ว

วิช�ก�รเขียนเชิงว�รส�รศ�สตร ์

ก�รดำ�เนินง�น 1. ก�รห�ข้อมูล

  2. ก�รเขียน

วิช�ก�รถ่�ยภ�พว�รส�รศ�สตร ์

ก�รดำ�เนินง�น 1. ก�รถ่�ยภ�พ

  2. ก�รคัดเลือกภ�พ

  3. ก�รตกแต่งภ�พ

วิช�ศิลปะก�รออกแบบจัดหน้�สื่อสิ่งพิมพ ์

ก�รดำ�เนินง�น  1. ก�รว�งโครงร่�ง

  2.ก�รจัดทำ�อ�ร์ตเวิร์ค

วิช�ก�รผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และก�รบรรณ�ธิกร 

ก�รดำ�เนินง�น  1. ก�รตรวจสอบอ�ร์ตเวิร์ค 

  2. ก�รตรวจสอบตัวสะกด

  3. ก�รผลิตสิ่งพิมพ์

 3.คณ�จ�รย์และผู้ เรียนร่วมตรวจสอบ

ร�ยง�นและผลง�นหนงัสอืพมิพส์ย�มเพรสเพือ่ตรวจ

สอบและผลง�นหนังสือพิมพ์โดยจัดให้มีก�รนำ�เสนอ

ก�รจัดทำ�หนังสือพิมพ์สย�มเพรสภ�พก�รนำ�เสนอ

ก�รจัดทำ�หนังสือพิมพ์สย�มเพรส

 4. สำ�รวจโดยแบบสอบถ�มวดัผลสมัฤทธิก์�ร

เรียนก�รสอนต�มสภ�พเป็นจริง ร�ยง�นใน มคอ.5 

ในวิช�ดังนี้ (1) ก�รร�ยง�นข่�ว (2) ก�รเขียนเชิง

ว�รส�รศ�สตร์ (3) ก�รถ่�ยภ�พว�รส�รศ�สตร์ (4) 

ศิลปะก�รออกแบบจัดหน้�สื่อสิ่งพิมพ์ และ (5) ก�ร

ผลติและก�รบรรณ�ธกิรโดย กำ�หนดกลุม่นกัศกึษ�ใน

ก�รทวนสอบม�ตรฐ�นผลสัมฤทธิ์ในร�ยวิช�ผลก�ร

ทวนสอบในภ�พรวม ภ�คเรยีนที ่1 ปกี�รศกึษ� 2558 

ก�รกำ�หนดกลุ่มนักศึกษ�ในก�รทวนสอบม�ตรฐ�น

ผลสัมฤทธิ์ในร�ยวิช� โดยใช้วิธีก�รสุ่มเลือกด้วยก�ร

จับสล�กต�มเลขที่ (ลำ�ดับที่ในก�รลงทะเบียนเรียน) 

ได้นักศึกษ�รวม 10 คนดังนี้
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• 5604600025 น�งส�วทิพยรัตน์ ธรรมะรัชช�นนท์

• 5604600058 น�ยสรวิศ ชมปร�รภ

• 5604600067 น�งส�วมิน แซ่จัง

• 5604600088 น�ยศุภกิจ ฉับจันทึก

• 5604600109 น�งส�วขวัญเรือน ช้�งเดช

• 5604600115 น�ยธีรพงศ์ ประทิตย์

• 5604600167 น�งส�วสุธิด� ประชุมพันธุ์

• 5604600172 น�งส�วปร�งวลัย ศ�สนเที่ยง

• 5604600460 น�งส�วปพิชญ� ผองผล�

• 5604640049 น�งส�วอัมพวัน อยู่กระทุ่ม

 และมอบหม�ยก�รจดัทำ�หนงัสอืพมิพ์กำ�แพง 

(ฉบับพิเศษ) โดยพิจ�รณ�ผลสัมฤทธิ์ต�มหัวข้อที่

กำ�หนดต�มม�ตรฐ�นผลก�รเรยีนรูข้องแตล่ะร�ยวิช�

โดยคณ�จ�รยผ์ูส้อนจะดำ�เนนิก�รภ�ยหลงัจ�กสิน้สุด 

ก�รเรียนก�รสอนและนักศึกษ�ทร�บผลก�รเรียน

เรียบร้อยแล้ว

สรุปและประเมินผล

 ผูเ้รยีนได้ดำ�เนนิก�รจดัทำ�หนงัสอืพมิพส์ย�ม

เพรสนัน้ทำ�ใหผู้เ้รยีนต�มสภ�พจริง ผ�่นก�รว�งแผน

ง�น ก�รปฏิบัติง�น และแก้ไขง�นด้วยตนเองซึ่งตรง

ต�มหลกัก�รของก�รเรยีนก�รสอนต�มสภ�พเป็นจรงิ

ซึ่งผลที่เกิดขึ้นเป็นไปต�มแผนที่ว�งไว้ หรือไม่เป็นไป

ต�มแผนที่ว�งไว้ ห�กเป็นกรณีแรกก็ให้นำ�แนวท�ง

หรอืกระบวนก�รปฏบัิตนิัน้ม�จดัทำ�ใหเ้ป็นม�ตรฐ�น 

พรอ้มทัง้ห�วธิกี�รทีจ่ะปรับปรงุสือ่สิง่พมิพใ์หด้ยีิง่ขึน้

ไปอีก ซึ่งอ�จหม�ยถึงส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยหรือ

ทำ�ให้คุณภ�พดียิ่งขึ้นก็ได้ แต่ถ้�ห�กเป็นกรณีที่สอง 

ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต�มแผนท่ีว�งไว้ 

ผู้เรียนควรนำ�ข้อมูลที่รวบรวมไว้ม�วิเคร�ะห์ และ

พจิ�รณ�ว�่ควรจะดำ�เนินก�รอย�่งไร เชน่ มองห�ท�ง

เลือกใหม่ที่น่�จะเป็นไปได้ ใช้คว�มพย�ย�มให้ม�ก

ข้ึนกว่�เดิม ขอคว�มช่วยเหลือจ�กอ�จ�รย์ และ

เปลี่ยนเป้�หม�ยใหม่ อย่�งไรก็ต�มก�รว�งแผนก�ร

ดำ�เนินง�นเร�ต้องกำ�หนดเป้�หม�ยที่ต้องก�รบรรลุ

ผลสำ�เร็จ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ก�รสัมภ�ษณ์เพื่อทวนผลสัมฤทธิ์ก�รเรียน

ก�รสอนภ�ควิช�ก�รหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ โดย

เป็นคำ�ถ�มปล�ยเปิดมีตัวอย่�งคำ�ตอบตัวแทนกลุ่มผู้

เรียนดังนี้

 1. ก�รจดัทำ�หนงัสอืพมิพส์ย�มเพรสส�ม�รถ

นำ�คว�มรู้ที่เรียนม�ไปปฏิบัติง�นได้จริง โดยอ�จ�รย์

ผู้สอน จะให้ง�นที่ส�ม�รถนำ�ม�รวมเป็น 1 ชิ้นง�น

ใหญไ่ด ้ผูเ้รยีนจงึมปีระสบก�รณใ์นก�รทำ�ง�น เปรยีบ

เสมือนก�รทำ�ง�นจริง ผู้เรียนส�ม�รถเรียนรู้ก�ร

ทำ�ง�นเป็นกลุ่ม เรียนรู้ขั้นตอนก�รทำ�ง�นของกอง

บรรณ�ธิก�ร ที่จำ�ลองเป็นกองบรรณ�ธิก�รในกลุ่ม

ของผู้เรียน (น�งส�วทิพยรัตน์ ธรรมะรัชช�นนท์)

  2. ก�รจัดทำ�หนังสือพิมพ์สย�มเพรสเป็นสิ่ง

ที่ดี ส�ม�รถทำ�ให้เร�ทำ�ง�น อย่�งเป็นระบบและ

ทำ�ให้รู้วิธีก�รจัดก�รเวล�ทำ�ง�นเป็นกลุ่ม ถึงแม้ใน

ตอนแรกอ�จจะยังปรับตัวไม่ได้ แต่พอส�ม�รถปรับ

ตัวได้ทำ�ให้รู้ว่�ก่อนทำ�ง�นทุกชิ้นต้องมีก�ร ว�งแผน

และลงมือทำ�เลยเพร�ะถ้�ไม่รีบทำ�จะทำ�ให้ส่งง�น

ไม่ทันต�มที่อ�จ�รย์กำ�หนด และก�รเรียนบล็อกยัง

ทำ�ให้รู้ว่�ตนเองนั้นส�ม�รถทำ�อะไรได้บ�ง และได้

คว�มส�มัคคีจ�กเพื่อน ๆ ทุกคน (น�งส�วมิน แซ่จัง)

  3. ก�รจดัทำ�หนงัสอืพิมพส์ย�มเพรสสง่เสรมิ

ให้ผู้ เรียนมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและก�รบูรณ�

วิช�ก�ร ทั้งในด้�นก�รเขียนข่�ว ก�รเขียนเชิง

ว�รส�รศ�สตร ์ก�รถ�่ยภ�พ ก�รออกแบบสือ่สิง่พมิพ ์

หรือก�รประยุกต์ให้เข้�กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน คือ

ก�รทำ�ง�นออนไลน์เพื่อนำ�ม�ทดลองปฏิบัติง�นกัน

เป็นกลุ่ม มีก�รว�งแผนและแบ่งหน้�ที่ต�มระบบ มี

คว�มเข้�ใจตอ่วชิ�ต�่ง ๆ  ซึง่ส�ม�รถนำ�ไปใชใ้นสถ�น

ประกอบก�รในอน�คตได้ (น�ยธีรพงศ์ ประทิตย์)

  4. ก�รจัดทำ�หนังสือพิมพ์สย�มเพรสทำ�ให้ผู้

เรียนได้เข้�ใจในกระบวนก�รทำ�ง�นกลุ่ม ปฏิบัติง�น

ร่วมกนัได้ โดยทีมี่ระบบก�รว�งแผนและรู้จักเชือ่มโยง

ประยุกต์ใช้ก�รเรียนให้เข้�กับกิจกรรมต่�งๆ ได้ อีก

ทั้ง ทำ�ให้ผู้เรียนในภ�ควิช�สนิทสนมกันม�กขึ้น ก�ร

เรียนที่จะต้องใช้ทั้งวิช�ก�รและนันทน�ก�รรวมถึง
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คว�มคิดสร้�งสรรค์ ทำ�ให้ผู้เรียนมีกระบวนก�รคิดที่

เป็นแบบแผนจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของง�นได้  

(น�งส�วอัมพวัน อยู่กระทุ่ม)

 ก�รจัดทำ�หนังสือพิมพ์สย�มเพรสเป็นก�ร

เรียนรู้ที่เป็นกลุ่มในภ�ควิช�ก�รหนังสือพิมพ์และสื่อ

สิ่งพิมพ์ ดังนั้นสิ่งแรกท่ีได้รับคือก�รรู้จักก�รทำ�ง�น

ร่วมกับผู้อื่น ก�รทำ�ง�นเป็นกลุ่มคือสิ่งสำ�คัญ เพร�ะ

เร�ไม่ส�ม�รถผลิตสื่อหรือง�นต่�ง ๆ ให้ออกม�

สมบรูณ์ไดเ้พยีงคนเดยีว ก�รเรยีนเช่นนีท้ำ�ให้ได้สัมผัส

กบัก�รปฏบิตังิ�นจรงิ พบอปุสรรคในก�รทำ�ง�น ต้อง

เรียนรู้ที่จะแก้ไขและพัฒน�ง�นต่อไป

 จ�กก�รสงัเกตแบบมสีว่นรว่มเป็นก�รสงัเกต 

พฤติกรรมก�รเรียนก�รสอนและสัมภ�ษณ์ผู้เรียนใน

คำ�ถ�มที่ว่�เพื่อศึกษ�กระบวนก�รว�งแผนง�น 

(Plan) ผู้เรียนเริ่มต้นก�รผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อย่�งไร โดย

มีร�ยละเอียดคำ�ตอบดังต่อไปนี้

 • ผู้เรียนเร่ิมต้นจ�กก�รเปรียบเทียบจ�ก

ต้นฉบับหนังสือพิมพ์ในท้องตล�ดร้อยละ 12

 • ผูเ้รยีนเริม่ตน้จ�กก�รเลยีนแบบต้นฉบบัใน

ตำ�ร�เรียนร้อยละ 24

 • ผู้เรียนเริ่มต้นจ�กก�รทดลองร่�งหุ่นพิมพ์

ในกระด�ษเปล่�ร้อยละ 56

 • ผูเ้รียนเริม่ตน้จ�กก�รออกแบบและจัดหน�้

ในโปรแกรม Adobe In design ร้อยละ 8 คำ�ตอบ 

 ข้�งต้นแสดงให้เห็นว่�ผู้เรียนดำ�เนิน ก�รมี

ขั้นตอนก�รว�งแผน (Plan) เพื่อให้สม�ชิกในกลุ่มได้

ประชุมห�รือให้ได้คำ�ตอบว่�องค์ประกอบใด ควรอยู่

ใน ตำ�แหน่งใด ซึ่งแผนในก�รร่�งโครงร่�งนี้จะต้อง

ทำ�ให้เรียบร้อยชัดเจน แน่นอน และรัดกุมม�กที่สุด

เท่�ที่จะทำ�ได้ เพร�ะถ้�จัดทำ�ไม่ดีแล้วจะเป็นปัญห�

ในก�รเรียงพมิพแ์ละจัดองคป์ระกอบต่�ง ๆ  นอกจ�ก

โครงร่�งแล้วในก�รออกแบบและจัดหน้�ส่ือสิ่งพิมพ์

ตอ้งคำ�นงึถึงคว�มสำ�คัญของเนือ้ห�ดว้ยเพร�ะมเีรือ่ง

ทีต่อ้งเตรยีมก�รม�กเรือ่ง อ�ท ิก�รเขยีนข�่ว หวัเรือ่ง 

หวัรอง ก�รแกภ้�ษ� ก�รยอ่เรือ่ง ก�รจดัหน�้หนงัสือ 

ก�รย่อขย�ยภ�พ ก�รตรวจสอบ จรรย�บรรณ ก�ร

ตรวจสอบก�รหมิ่นประม�ท เป็นต้น

 ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนผู้ทำ�หน้�ที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

จะต้องรู้จักก�รใช้เครื่องหม�ยตรวจแก้ เรื่องดังกล่�ว

ในก�รจัดทำ�ก่อนก�รพิมพ์ ก�รออกจัดหน้�จึง

เป็นก�รเรียนก�รสอนเรื่องก�รจัดทำ�สื่อสิ่งพิมพ์

ท้ังหมด ซ่ึงส่ือส่ิงพิมพ์นั้นถือว่�เป็นส่ือส่ิงพิมพ์ที่รวม

เรือ่งร�ว บทวเิคร�ะห ์ภ�พเหตกุ�รณ ์และก�รโฆษณ� 

เข�้ไวด้้วยกนั ส่ิงเหล่�นีค้วรถกูจัดไวอ้ย�่งข�ดคว�มมี

ระเบียบลงบนหน้�หนังสือ ก็จะให้ผู้อ่�นเกิดคว�ม

สับสนในเรื่องร�ว ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องมีก�รว�งแผน

ได้ว่�ในแต่ละหน้�จะบรรจุอะไรไว้บ้�ง และใน

ตำ�แหน่งใด เพื่อให้ง่�ยต่อก�รอ่�น จ�กก�รออกแบบ

ก�รเรียนก�รสอนให้ผู้ เรียนมีก�รว�งแผนง�น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับคือก�รรู้ทำ�ง�นเป็นทีม ร่วม

กันระดมสมองเพื่อให้ส�ม�รถตอบโจทย์ที่ผู้สอน

ออกแบบได้ โดยโจทย์ในร�ยวิช�นี้ในส่วนของก�ร

ว�งแผนดังนี้

 • เนื้อห�ภ�ยในส่ือส่ิงพิมพ์ ข่�ว บทคว�ม 

ส�รคดี ก�ร์ตูนล้อ ฯลฯ

 • ร่�งก�รออกแบบและจัดหน้�สื่อสิ่งพิมพ์

 • แบบสอบถ�มคว�มพึงพอใจที่มีต่อก�ร

ออกแบบจัดหน้�สื่อสิ่งพิมพ์

 ก�รดำ�เนนิง�นโดยร�่งแบบง�นต�มแผนง�น

ในโปรแกรม Adobe In design และดำ�เนนิก�รพมิพ์

ผลง�นหนังสือพิมพ์สย�มเพรสเพ่ือนำ�ไปสู่ข้ันตอน

ตรวจสอบ โดยมีกลุ่มเป้�หม�ยในก�รตรวจสอบ 2 

กลุม่คอื (1) ผูเ้ชีย่วช�ญพเิศษ (2) กลุม่เป�้หม�ยทัว่ไป 

ในที่นี้ผู้ เชี่ยวช�ญพิเศษหม�ยถึงอ�จ�รย์คณะ

นิเทศศ�สตร์จำ�นวน 5 ท่�น และกลุ่มเป้�หม�ยทั่วไป

หม�ยถงึ ผูเ้รยีนจำ�นวน 100 คน โดยใหก้ลุม่นกัศึกษ�

ผู้ทำ�จัดหนังสือพิมพ์สย�มเพรสทำ�ก�รสร้�งแบบ

สำ�รวจคว�มพึงพอจำ�กลุ่มละ 10 ข้อ โดยมีหัวข้อก�ร

สอบถ�มดังนี้

ข้อที่ 1 รูปแบบก�รว�งภ�พมีคว�มเหม�ะสม

ข้อที่ 2 รูปแบบ – ขน�ดตัวอักษรมีคว�มเหม�ะสม

ข้อที่ 3 จำ�นวนภ�พในหน้�แรกมีคว�มเหม�ะสม

ข้อที่ 4 ก�รใช้ภ�ษ�ในข่�วมีคว�มเหม�ะสม

ข้อที่ 5 ก�รว�ดภ�พก�ร์ตูนมีคว�มน่�สนใจ
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ข้อที่ 6 ก�รพ�ดหัวข่�วส�ม�รถดึงดูดคว�มสนใจ

ข้อที่ 7 จำ�นวนข่�วและบทคว�มมีคว�มเหม�ะสม

ข้อที่ 8 ก�รใช้สีสันสวยง�ม ดึงดูดคว�มสนใจ

ข้อที่ 9 รูปภ�พในข่�วสื่อคว�มหม�ยได้เหม�ะสม

ข้อที่ 10 ภ�พรวมของก�รออกแบบและจัดหน้�

และคว�มคิดเห็นเพิ่มเติม

 เนื่องจ�กก�รเรียนก�รมีระยะเวล�จำ�กัดที่ 

16 สัปด�ห์ ข้อเสนอแนะที่กลุ่มผู้เรียนได้จ�กขั้นตอน

ที่ 3 ม�นำ�เสนอในชั้นเรียนว่�มีข้อเสนอแนะในก�ร

ปรบัปรงุอย�่งไร ตวัอย�่งเชน่ ตวัอกัษร พยญัชนะ สระ 

วรรณยุกต์กระโดด เนื่องจ�กเลือกแบบอักษรท่ี 

โปรแกรมไมร่องรบั ก�รเลอืกสพีืน้หลงัและสตัีวอักษร

ไม่เหม�ะสม ทำ�ให้อ่�นข้อคว�มได้ย�ก และมีก�ร

สะกดผิดค่อนข้�งม�ก เป็นต้น

 ก�รวจิยัปฏบิตักิ�รในชัน้เรยีนเรือ่งก�รเรยีน

ก�รสอนต�มสภ�พจริงของผู้ เรียนภ�ควิช�ก�ร

หนั งสือ พิมพ์และสิ่ งพิมพ์  คณะนิ เทศศ�สตร์  

มห�วิทย�ลัยสย�ม พบว่�ก�รเรียนก�รสอนต�ม

สภ�พจริง (Authentic Learning) ส�ม�รถสร้�ง

กระบวนก�รทำ�ง�นทีม่ปีระสทิธภิ�พ ทำ�ใหผู้เ้รยีนเกิด

ก�รว�งแผน ก�รว�งแผนที่ดีช่วยป้องกันปัญห�ที่ไม่

ควรเกิด ช่วยลดคว�มสับสน เมื่อก�รทำ�ง�นท่ีมีก�ร

ตรวจสอบเป็นระยะ ทำ�ให้ก�รปฏิบัติง�นมีคว�ม

รัดกุมขึ้น และแก้ไขปัญห�ได้อย่�งรวดเร็วก่อนจะ

ลุกล�ม ก�รตรวจสอบที่นำ�ไปสู่ก�รแก้ไขปรับปรุง 

ทำ�ให้ปัญห�ที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซำ้�หรือลดคว�ม

รุนแรงของปัญห� ถือเป็นก�รนำ�คว�มผิดพล�ดม�ใช้

ให้เกิดประโยชน์ถ้�ผู้เรียนประสบสิ่งที่ไม่เหม�ะสม

ไมมี่ประสิทธภิ�พ ผูเ้รยีนควร แกป้ญัห�ดว้ยก�รตรวจ

สอบว่�มีอะไรบ้�งที่เป็นปัญห� เมื่อห�ปัญห�ได้ ก็นำ�

ม�ว�งแผนเพื่อดำ�เนินก�รต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 ก�รเรียนก�รสอนต�มสภ�พจริงส�ม�รถ

ประยุกต์ใช้เป็นโจทย์ของร�ยวิช�ต่�ง ๆ ที่มีลักษณะ

ก�รทำ�ง�นเป็นข้ันตอน จ�กก�รออกแบบกิจกรรม

เสรมิก�รเรยีนก�รสอนใหส้มบรูณแ์ละมปีระสทิธภิ�พ

ขึน้ในอน�คต ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะคอืเนน้ก�รสง่เสรมิ

ทักษะก�รทำ�ง�นกลุ่มจะส�ม�รถช่วยให้ผู้ เรียน

ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งเป็นระเบียบแบบแผนซึ่ง

แสดงออกถึงคว�มส�ม�รถในก�รแก้ไขเหตุก�รณ์            

ต่�ง ๆ หรือเหตุก�รณ์เฉพ�ะหน้�ได้อย่�งเป็นระบบ

เป็นขั้นเป็นตอน และส�ม�รถปรับเอ�คว�มรู้คว�ม

ส�ม�รถ ตลอดจนทักษะก�รทำ�ง�นไปปรับใช้ในก�ร

แก้ไขปัญห�นั้น ๆ ได้
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