นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การเรียนรู้ตามสภาพจริงของนักศึกษา
ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
The Classroom Action Research:
Authentic Learning of Journalism,
Communication Arts, Siam University Students
ประกิจ อาษา* สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์** จารุณี วรรณศิริกุล***

บทคัดย่อ
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเรื่องการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียนภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่ง
พิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพความ
เป็นจริงและบูรณาการการเรียนการสอนของภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยามสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และเพื่อศึกษากระบวนการเรียนการสอนวิชา (1) การรายงานข่าว (2) การ
เขียนเชิงวารสารศาสตร์ (3) การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ (4) ศิลปะการออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์และ (5) การ
ผลิตและการบรรณาธิกรณ์
ผลจากการศึกษาพบว่าผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริงทำ�ให้ได้รับประสบการณ์จากการทำ�งาน ทั้งในด้าน
กระบวนการความคิด การวิเคราะห์ รูจ้ กั การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการทำ�งานร่วมกับผูอ้ นื่ อย่างเป็นระบบ
ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะการทำ�งานอย่างมืออาชีพและได้บูรณาการองค์ความรู้จากการศึกษาเข้ากับการ
ทำ�งานซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่รายวิชาสหกิจศึกษา และการทำ�งานต่อไปในอนาคต
คำ�สำ�คัญ การเรียนการสอนตามสภาพความเป็นจริง, การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์, นิเทศศาสตร์
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) Printed Media Production and Editing.
From those experiences, the learners obtained logical thinking, analyzing, solving problems 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.
Keywords: Authentic Learning, Journalism, Communication Arts
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
การเรี ย นรู้ จ ากสภาพจริ ง (Authentic
Learning) การเรียนการสอนจะเน้นที่การปฏิบัติจริง
การร่ ว มมื อ กั น ทำ � งาน การคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การฝึกทักษะต่าง ๆ ที่
เป็นการสร้างทักษะชีวติ ให้กบั ผูเ้ รียน โดยภาควิชาการ
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ทดลองใช้ยุทธศาสตร์การ
สอนอย่างหลากหลาย โดยวางแผนการสอนและ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วม
ในการเรี ย นรู้ แ ละกำ � หนดแนวทางการวั ด ผลและ
ประเมิ น ผลสภาพที่ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
นโยบายการจัดการเรียนของ รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ทีม่ งุ่ เน้น
ให้จดั การเรียนรูท้ เี่ น้นสภาพปัญหาสอดคล้องกับความ
เป็นจริงในชีวิตประจำ�วันของผู้เรียน ใช้ข้อมูลในการ
สังเคราะห์ อธิบาย สรุป เพื่อแก้ไขปัญหาที่สะท้อนถึง
ชีวิตจริง ตลอดจนประเมินผลที่การปฏิบัติเป็นสำ�คัญ
เน้นพัฒนาการที่ปรากฏให้เห็น ดูคุณลักษณะและ
ความสามารถของผู้เรียนโดยภาพรวม
ดังนัน้ ในการเรียนการสอนของ ภาควิชาการ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละสิ่ ง พิ ม พ์ คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม จึงจัดการเรียนการสอนตามสภาพ
จริงโดยกำ�หนดโจทย์การผลิตหนังสือพิมพ์สยามเพรส
เป็นหลักเพือ่ เน้นการเรียนการสอนทีส่ ามารถประเมิน
ทักษะการคิดที่ซับซ้อน ทักษะการทำ�งาน ความ
สามารถในการแก้ปญ
ั หาและ การแสดงออกทีเ่ กิดจาก
การปฏิบัติในสภาพจริง อยู่บนพื้นฐานของเหตุการณ์
จริงในชีวิตจริงของนักสื่อสารมวลชน โดยเน้นการ
พัฒนาที่ปรากฏให้เห็นทั้งในและนอกห้องเรียน โดย
กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์สยามเพรส ทำ�ให้ผู้
เรี ย นสามารถเรี ย นรู้ ก ระบวนการทำ � งานอย่ า งมี
ขั้นตอนก่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของงาน
ก่อนลงมือทำ� รูจ้ กั ศึกษาหาความรูจ้ ากแหล่งความรูท้ ี่
หลากหลาย ก่อนตัดสินใจเลือกใช้แนวทางที่ดีที่สุด
อย่างมีเหตุผล มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนที่
วางไว้ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
อย่างรอบคอบ ทัง้ นีเ้ พือ่ ฝึกฝนให้ผเู้ รียนสามารถเรียน
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รู้ ต ามแบบฉบั บ ของมื อ อาชี พ ภาควิ ช าการ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละสิ่ ง พิ ม พ์ เ น้ นการเรี ย นตามสภาพ
ความเป็นจริง (Authentic Learning) เพื่อสร้างให้
บัณฑิตผู้สำ�เร็จการศึกษา มีท้ังสมรรถนะทางวิชาชีพ
และมีความเข้าใจผู้อื่นและรู้สึกถึงความเป็นจริงใน
สังคม จากแต่เดิมทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนทีม่ งุ่ ให้
ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางที่ผู้สอนได้
วางแผนไว้ คณาจารย์ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดย
เปรียบเทียบกับเนือ้ หาของรายวิชาต่าง ๆ และกำ�หนด
งานเป็นตัวตั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ สิ่ง
เหล่านีก้ ลับส่งผลให้ผเู้ รียนได้เรียนรูใ้ นบริบทชีวติ จริง
และสัมผัสเป็นข้อมูลที่เกิดจากการสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถขยายมุมมองและ
เชื่อมโยงถึงสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นสังคมและ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงกับผู้รับบริการได้
เพราะผู้เรียนมีความเข้าใจ ในพฤติกรรมและเหตุผล
อันเป็นที่มาของความต้องการที่แท้จริงของสังคม
สามารถนำ�เสนอหนังสือพิมพ์สยามเพรสที่ทำ�หน้าที่ี
เชื่อมโยงวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้
การอธิบายสิ่งที่เรียนรู้และสัมผัสได้จากการ
เรียนรูน้ เี้ ป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบตามสภาพ
จริง (Authentic Learning) ที่มีความต่อเนื่องในการ
ให้ข้อมูลในเชิงคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละ
คนทำ�ให้เกิดการพัฒนาความรู้ สามารถแก้ไขผลงาน
ช่วยในการเพิ่มพูนทักษะแก่ผู้เรียนมากขึ้น โดยการ
เรียนการสอนของภาควิชาฯ เน้นการปฏิบัติโดยให้
ความสำ�คัญของการเรียนให้สนองวัตถุประสงค์เพือ่ ให้
นำ�เสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะ
สม สมบูรณ์ผ่านการเรียนรู้ดังนี้
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ศึกษาหลักการสื่อข่าว การคิดประเด็นข่าว การ
รวบรวมข้อมูลข่าว การเขียนข่าว การพิจารณา
คุณภาพข่าวและคุณค่าข่าว การอ้างอิงแหล่งข่าว
การรายงานข่าวประเภทต่าง ๆ คุณสมบัตแิ ละความ
รับผิดชอบของผู้สื่อข่าวที่มีต่อสังคม
ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร เขี ย น ส า ร ค ดี
บทบรรณาธิการ บทความ บทวิจารณ์ และบท
วิเคราะห์ประเภทต่าง ๆ เน้นการนำ�เสนอข้อมูล
ข่าวสารทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อเท็จจริง ผสมผสาน
กับการนำ�เสนอความคิดเห็นที่มีเหตุผลและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
ศึกษาหลักการและเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อนำ�
เสนอข้อมูลข่าวสารด้วยภาพถ่ายในสือ่ หนังสือพิมพ์
นิตยสารและสือ่ ใหม่ตา่ ง ๆ การสือ่ ความหมายและ
จรรยาบรรณในการนำ�เสนอภาพข่าว ภาพสารคดี
ภาพให้แนวคิด ภาพให้ความงามและความบันเทิง
โดยใช้กล้องถ่ายภาพระบบดิจทิ ลั เป็นอุปกรณ์ส�ำ คัญ
ในการถ่ายภาพ
ศึกษาการทำ�ต้นแบบร่าง การกำ�หนดตำ�แหน่งพืน้ ที่
และการจัดทำ�ต้นฉบับสมบูรณ์ของหนังสือพิมพ์และ
สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ โดยใช้ศาสตร์ของหลักการ
ออกแบบจัดหน้าและศิลปะการจัดองค์ประกอบใน
หน้าสิ่งพิมพ์อย่างมีความคิดสร้างสรรค์
ศึ ก ษากระบวนการผลิ ต และการบรรณาธิ ก รณ์
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ตั้งแต่กระบวนการก่อน
การผลิตกระบวนการผลิตและกระบวนการหลัง
การผลิตสภาพการณ์และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
ของอุตสาหกรรมการผลิตหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ในยุคดิจิทัล

ตารางที่ 1 รายวิชาสำ�หรับการเรียนการสอนเพื่อการจัดทำ�หนังสือพิมพ์สยามเพรส
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การกำ � หนดโจทย์ ก ารจั ด ทำ � หนั ง สื อ พิ ม พ์
สยามเพรสเพื่อทดลองใช้การเรียนการสอนแบบ Authentic Learning มุ่งให้เกิดวิธีคิดสำ�หรับการสร้าง
ผลงานสื่อและเน้นฝึกทักษะการวางแผนให้รู้จักการ
วางแผนและดำ� เนินการตามแผนการที่วางไว้ เพื่อ
ให้ ก ารผลิ ต หนั ง สื อ พิ ม พ์ ส ยามเพรสตรงตามจุ ด
ประสงค์และความต้องการ กรอบในการดำ�เนินการ
ทำ�ให้แนวคิดการทำ�งานเป็นระบบมากขึ้น สามารถ
เพิม่ ทักษะการวางแผนการผลิตผลงานสือ่ สิง่ พิมพ์ โดย
มุง่ หวังให้ผเู้ รียนสามารถผลิตหนังสือพิมพ์สยามเพรส
อย่างเป็นระบบและมีแนวทางที่ชัดเจน
ปัญหานำ�การวิจัย
การเรี ย นการสอนรู ป แบบ Authentic
Learning ของภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
สามารถพัฒนาผู้เรียนอย่างไร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตาม
สภาพเป็นจริงและบูรณาการการเรียนการสอนของ
ภาควิ ช าการหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละสิ่ ง พิ ม พ์ คณะ
นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามสูก่ ารปฏิบตั งิ านอย่าง
มืออาชีพ
2. เพือ่ ศึกษากระบวนการเรียนการสอนวิชา
(1) การรายงานข่าว (2) การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
(3) การถ่ า ยภาพวารสารศาสตร์ (4) ศิ ล ปะการ
ออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ และ (5) การผลิตและ
การบรรณาธิกร
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนเรือ่ งการเรียน
การสอนตามสภาพจริ ง ของผู้ เรี ย นภาควิ ช าการ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละสิ่ ง พิ ม พ์ คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยามเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของ
การเรียนการสอนตามสภาพจริง (Authentic Learning) ในการเรียนรู้สามารถสรุปเป็นแนวทางในการ
เรียนรู้ดังมีขั้นตอนดังนี้
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1. กำ�หนดขอบเขตในการศึกษา
2. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
3. การจัดทำ�หนังสือพิมพ์สยามเพรส
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษารวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล
กำ�หนดขอบเขตในการศึกษา
การวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนเรือ่ งการเรียน
การสอนตามสภาพจริ ง ของผู้ เรี ย นภาควิ ช าการ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละสิ่ ง พิ ม พ์ คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย สยามกำ � หนดวิ ธี ศึ ก ษาเพื่ อ รวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้นโดยแบ่งออกเป็นขอบเขตด้านต่าง ๆ
ดังนี้
1. ขอบเขตด้านระยะเวลาการศึกษาครั้งนี้
เก็บข้อมูล 1 ภาคเรียน คือภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา
2558
2. ขอบเขตด้านเนือ้ หาการเรียนการสอนของ
ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และเป็นข้อมูลหลัก เพื่อมา
ใช้สร้างความเข้าใจในเนือ้ หาและสือ่ สารผ่านการเรียน
การสอนตามสภาพจริง ทำ�ให้ได้ขอบเขตเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ในการวิจัย
3. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาครั้งนี้
เป็ น การสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง เพื่ อ ให้ ไ ด้
กิจกรรมที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษาครั้งนี้เลือกแบบเจาะจง
จากจำ�นวน 25 ราย (ผู้เรียนที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2558) เพื่อให้ได้ข้อมูลทางความคิด
และข้อเสนอแนะทีค่ รอบคลุมในการร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเบือ้ งต้นประกอบการศึกษา ข้อมูลปฐม
ภูมิ (Primary data) ใช้วิธีสังเกตแบบมีส่วนร่วมใน
การสอนแบบบรรยายและฝึกปฏิบตั ใิ นด้านพฤติกรรม
การเรียนรู้ และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องโดยเนื้อหาหลัก ในการศึกษาครั้ง
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นี้ประกอบด้วย (1) แนวคิดเกี่ยวกับการสอนตาม
สภาพจริ ง (2) แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การรายงานข่ า ว
(3) แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเขี ย นเชิ ง วารสารศาสตร์
(4) แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพวารสารศาสตร์ และ

(5) แนวคิดเกีย่ วกับ ศิลปะการออกแบบจัดหน้าสือ่ สิง่
พิมพ์ และแนวคิดเกีย่ วกับการผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์และการ
บรรณาธิกรณ์ซึ่งระบุรายละเอียดไว้ในเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของบทที่ 2

แบบฝึกหัดการจัดทำ�หนังสือพิมพ์สยามเพรส
กระบวนการการวางแผนการวิจยั ครัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนถึงขัน้ ตอนการดำ�เนินงานสามารถอธิบาย
ออกมาเป็นภาพให้เข้าใจง่ายขึ้น แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้
ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกียวข้อง

สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาแบบมีส่วนร่วม
q

ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกียวข้อง
q
ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกียวข้อง
q
ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกียวข้อง

ตารางที่ 2 การวางแผน
สำ � หรั บ การสอนตาม
สภาพจริงของผู้เรียน
q

q
รายวิชา

ชื่อวิชา

การวางแผน

การดำ�เนินงาน

การตรวจสอบ

141-321

การรายงานข่าว

การกำ�หนดจำ�นวน
ข่าว ประเด็นข่าว

1. การสัมภาษณ์
2. การหาข้อมูล
3. การเขียนข่าว

141-322

การเขียนเชิง
วารสารศาสตร์

การกำ�หนดจำ�นวน
บทความ สารคดี
และปกิณกะ

1. การหาข้อมูล
2. การเขียน

141-323

การถ่ายภาพ
วารสารศาสตร์

การกำ�หนดลักษณะ
จำ�นวนประกอบ

1. การถ่ายภาพ
2. การคัดเลือกภาพ
3. การตกแต่งภาพ

141-324

ศิลปะการออกแบบจัด การกำ�หนดโจทย์การ 1. การวางโครงร่าง ตรวจสอบองค์ประกอบ
หน้าสื่อสิ่งพิมพ์
ออกแบบ
2.การจัดทำ�อาร์ตเวิรค์ ศิลป์ ภาพ และกราฟิก

141-425

การผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ การวาดหุ่นพิมพ์
และการบรรณาธิกร (Dummy)

การแก้ไข

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 1. การแก้ ไขตามผล
การใช้ ภ าษา แหล่ ง ประชุมกอง บ.ก.
อ้างอิง และคุณค่าข่าว 2. การแก้ ไขตามข้ อ
ตรวจสอบการใช้ภาษา เสนอของอาจารย์ ผู้
แหล่ ง อ้ า งอิ ง และ สอน
3. การแก้ ไ ขตาม
คุณค่างานเขียน
แบบสอบถามความพึง
ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
พอใจที่ ผู้ อ่ า นมี ต่ อ
ของภาพถ่ายและการ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ส ยาม
สื่อความหมาย
เพรสจำ�นวน 100 คน

1. การตรวจสอบอาร์ต ตรวจสอบคุณภาพการ
เวิร์ค
พิมพ์
2. การตรวจสอบตัว
สะกด
3. การผลิตสิ่งพิมพ์
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
การศึ ก ษาความพึ ง พอใจและความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองมีเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม 2 ชุด คือ
1. แบบฝึกหัดหนังสือพิมพ์สยามเพรส
2. คำ � ถามสั ม ภาษณ์ สำ � หรั บ ผู้ เรี ย นเพื่ อ
ประเมินประสิทธิภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เรื่องการเรียนการสอนตามสภาพจริงของผู้เรียนภาค
วิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และนำ�เสนอผลงาน
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพ
การสอนตามสภาพจริ ง ของผู้ เรี ย นภาควิ ช าการ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละสิ่ ง พิ ม พ์ คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อนำ�ผลการศึกษาไปใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาของ
คณะนิเทศศาสตร์โดยมีขนั้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังต่อไปนี้
1. การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม จากผูเ้ รียนผูล้ ง
ทะเบียนภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการ
เรียนการสอน และวางแผนที่เหมาะสม
2. เก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เรียน
จำ�นวน 25 คน เพื่อหาข้อบกพร่องของการเรียนการ
สอนตามสภาพจริ ง ของผู้ เ รี ย นภาควิ ช าการ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละสิ่ ง พิ ม พ์ คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม และนำ�ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จาก
การประเมินมาแก้ไข เพื่อให้ได้รูปแบบการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน
ผลการดำ�เนินงาน
การวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนเรือ่ งการเรียน
การสอนตามสภาพจริ ง ของผู้ เรี ย นภาควิ ช าการ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละสิ่ ง พิ ม พ์ คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม คณาจารย์ได้ศึกษาวิเคราะห์ผล
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และนำ�มาเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนซึ่งมี
ขั้นตอนการออกแบบโดยแบ่งหัวข้อการนำ�เสนอดังนี้
• การเรียนการสอนตามสภาพเป็นจริง
• การวิเคราะห์ข้อมูล
การเรียนการสอนตามสภาพเป็นจริง
คณาจารย์ได้นำ�ตัวอย่างหนังสือพิมพ์สยาม
เพรสให้ผู้เรียนภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ศึกษาเป็นตัวอย่างพร้อมทั้งอธิบายแนวคิดและขั้น
ตอนการดำ�เนินการ และเพื่อให้การทดลองสามารถ
ดำ�เนินการได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงสร้างแบบฝึกหัดขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสนำ�ความรู้ทางวิชาการในชั้น
เรียนโดยดำ�เนินการตามลำ�ดับดังนี้
คณาจารย์อธิบายแบบฝึกหัด
การจัดทำ�หนังสือพิมพ์สยามเพรส

q

ผู้เรียนได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามสภาพจริง

q

คณาจารย์และผู้เรียนตรวจสอบรายงาน ผลงาน
หนังสือพิมพ์สยามเพรสเพื่อตรวจสอบและผลงาน
หนังสือพิมพ์

q

การวัดผลสัมฤทธิ์การสอนตามสภาพจริง
1. คณาจารย์อธิบายแบบฝึกหัดการจัดทำ�
หนังสือพิมพ์สยามเพรส คณาจารย์ประกอบด้วย (1)
อาจารย์ประกิจ อาษา (2) อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรม
สังวาลย์ (3) อาจารย์จารุณี วรรณศิรกิ ลุ (4) ดร.วิโรจน์
สุทธิสีมา และ (5) อาจารย์กฤติกา นพรัตน์ ประชุม
เพื่อหาแนวทางการสอนตามสภาพจริงผ่านการทำ�
แบบฝึกหัดหนังสือพิมพ์สยามเพรส โดยกำ�หนดให้
อาจารย์ปฏิบตั งิ านในฐานะพีเ่ ลีย้ ง ซึง่ มีการแบ่งหัวข้อ
ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 ข่าวสังคม				
กลุ่มที่ 2 ข่าวเศรษฐกิจ
กลุ่มที่ 3 ข่าวสิ่งแวดล้อม				
กลุ่มที่ 4 ข่าวเทคโนโลยีและบทความชีวิต
กลุ่มที่ 5 บทวิเคราะห์หนังไทย			
กลุ่มที่ 6 ข่าวการศึกษา
กลุ่มที่ 7 ข่าววิทยาศาสตร์และสุขภาพ		
กลุ่มที่ 8 สารคดี
กลุ่มที่ 9 บทสัมภาษณ์บุคคล			
กลุ่มที่ 10 ปกิณกะท่องเที่ยวและอาหาร
2. ผู้เรียนได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามสภาพจริง
โดยการเรียนการสอนจะเน้นทีเ่ น้นการปฏิบตั จิ ริงโดย
ในมีกระบวนการทำ�งานดังนี้
		
2.1 เมื่อได้มอบหมายหัวข้อแบบ
ฝึกหัดหนังสือพิมพ์สยามเพรสผู้เรียนจะสำ�รวจกลุ่ม
ผู้รับสารซึ่งเป็นนักศึกษาและประชาชนทั่วไปบริเวณ
รอบมหาวิทยาลัยสยามว่าต้องการอ่านข่าว บทความ
หรือสารคดีเรื่องอะไรโดยการทำ�แบบสำ�รวจ 100 ชุด
เพื่อหาคำ�ตอบว่า กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการรับ
สารอย่างไร การพบปะพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่ ม เป้ า หมายก่ อ ให้ เ กิ ด การคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ
2.2 ผู้เรียนนำ�เสนอประเด็นข่าว
บทความ หรือสารคดีที่ได้รับคะแนนจากแบบสำ�รวจ
สูงสุด 3 อันดับแรกแก่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำ�
แนะนำ � โดยอาจารย์ จ ะช่ ว ยชี้ แ นะเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น
สามารถต่อยอดความคิดและสามารถวางแผนการ
ทำ�งานอย่างเป็นระบบ
2.3 ผู้เรียนได้ดำ�เนินการผลิตสื่อสิ่ง
พิมพ์ตามสภาพจริงโดยการทำ�งานครบวงจรตามขั้น
ตอนแบบมืออาชีพดังนี้
วิชาการรายงานข่าว		
การดำ�เนินงาน 1. การสัมภาษณ์
		
2. การหาข้อมูล
		
3. การเขียนข่าว

วิชาการเขียนเชิงวารสารศาสตร์
การดำ�เนินงาน 1. การหาข้อมูล
		
2. การเขียน
วิชาการถ่ายภาพวารสารศาสตร์
การดำ�เนินงาน 1. การถ่ายภาพ
		
2. การคัดเลือกภาพ
		
3. การตกแต่งภาพ
วิชาศิลปะการออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์
การดำ�เนินงาน 1. การวางโครงร่าง
		
2.การจัดทำ�อาร์ตเวิร์ค
วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และการบรรณาธิกร
การดำ�เนินงาน 1. การตรวจสอบอาร์ตเวิร์ค
		
2. การตรวจสอบตัวสะกด
		
3. การผลิตสิ่งพิมพ์
3.คณาจารย์ แ ละผู้ เรี ย นร่ ว มตรวจสอบ
รายงานและผลงานหนังสือพิมพ์สยามเพรสเพือ่ ตรวจ
สอบและผลงานหนังสือพิมพ์โดยจัดให้มีการนำ�เสนอ
การจัดทำ�หนังสือพิมพ์สยามเพรสภาพการนำ�เสนอ
การจัดทำ�หนังสือพิมพ์สยามเพรส
4. สำ�รวจโดยแบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิก์ าร
เรียนการสอนตามสภาพเป็นจริง รายงานใน มคอ.5
ในวิชาดังนี้ (1) การรายงานข่าว (2) การเขียนเชิง
วารสารศาสตร์ (3) การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ (4)
ศิลปะการออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ และ (5) การ
ผลิตและการบรรณาธิกรโดย กำ�หนดกลุม่ นักศึกษาใน
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาผลการ
ทวนสอบในภาพรวม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
การกำ�หนดกลุ่มนักศึกษาในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา โดยใช้วิธีการสุ่มเลือกด้วยการ
จับสลากตามเลขที่ (ลำ�ดับที่ในการลงทะเบียนเรียน)
ได้นักศึกษารวม 10 คนดังนี้
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• 5604600025 นางสาวทิพยรัตน์ ธรรมะรัชชานนท์
• 5604600058 นายสรวิศ ชมปรารภ
• 5604600067 นางสาวมิน แซ่จัง
• 5604600088 นายศุภกิจ ฉับจันทึก
• 5604600109 นางสาวขวัญเรือน ช้างเดช
• 5604600115 นายธีรพงศ์ ประทิตย์
• 5604600167 นางสาวสุธิดา ประชุมพันธุ์
• 5604600172 นางสาวปรางวลัย ศาสนเที่ยง
• 5604600460 นางสาวปพิชญา ผองผลา
• 5604640049 นางสาวอัมพวัน อยู่กระทุ่ม
และมอบหมายการจัดทำ�หนังสือพิมพ์ก�ำ แพง
(ฉบับพิเศษ) โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ตามหัวข้อที่
กำ�หนดตามมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องแต่ละรายวิชา
โดยคณาจารย์ผสู้ อนจะดำ�เนินการภายหลังจากสิน้ สุด
การเรียนการสอนและนักศึกษาทราบผลการเรียน
เรียบร้อยแล้ว
สรุปและประเมินผล
ผูเ้ รียนได้ด�ำ เนินการจัดทำ�หนังสือพิมพ์สยาม
เพรสนัน้ ทำ�ให้ผเู้ รียนตามสภาพจริง ผ่านการวางแผน
งาน การปฏิบัติงาน และแก้ไขงานด้วยตนเองซึ่งตรง
ตามหลักการของการเรียนการสอนตามสภาพเป็นจริง
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกก็ให้นำ�แนวทาง
หรือกระบวนการปฏิบตั นิ นั้ มาจัดทำ�ให้เป็นมาตรฐาน
พร้อมทัง้ หาวิธกี ารทีจ่ ะปรับปรุงสือ่ สิง่ พิมพ์ให้ดยี งิ่ ขึน้
ไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายหรือ
ทำ�ให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้ แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง
ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้
ผู้เรียนควรนำ�ข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และ
พิจารณาว่าควรจะดำ�เนินการอย่างไร เช่น มองหาทาง
เลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ ใช้ความพยายามให้มาก
ขึ้นกว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ และ
เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ อย่างไรก็ตามการวางแผนการ
ดำ�เนินงานเราต้องกำ�หนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
ผลสำ�เร็จ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การสัมภาษณ์เพื่อทวนผลสัมฤทธิ์การเรียน
การสอนภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ โดย
เป็นคำ�ถามปลายเปิดมีตัวอย่างคำ�ตอบตัวแทนกลุ่มผู้
เรียนดังนี้
1. การจัดทำ�หนังสือพิมพ์สยามเพรสสามารถ
นำ�ความรู้ที่เรียนมาไปปฏิบัติงานได้จริง โดยอาจารย์
ผู้สอน จะให้งานที่สามารถนำ�มารวมเป็น 1 ชิ้นงาน
ใหญ่ได้ ผูเ้ รียนจึงมีประสบการณ์ในการทำ�งาน เปรียบ
เสมือนการทำ�งานจริง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การ
ทำ�งานเป็นกลุ่ม เรียนรู้ขั้นตอนการทำ�งานของกอง
บรรณาธิการ ที่จำ�ลองเป็นกองบรรณาธิการในกลุ่ม
ของผู้เรียน (นางสาวทิพยรัตน์ ธรรมะรัชชานนท์)
2. การจัดทำ�หนังสือพิมพ์สยามเพรสเป็นสิ่ง
ที่ดี สามารถทำ�ให้เราทำ�งาน อย่างเป็นระบบและ
ทำ�ให้รู้วิธีการจัดการเวลาทำ�งานเป็นกลุ่ม ถึงแม้ใน
ตอนแรกอาจจะยังปรับตัวไม่ได้ แต่พอสามารถปรับ
ตัวได้ทำ�ให้รู้ว่าก่อนทำ�งานทุกชิ้นต้องมีการ วางแผน
และลงมือทำ�เลยเพราะถ้าไม่รีบทำ�จะทำ�ให้ส่งงาน
ไม่ทันตามที่อาจารย์กำ�หนด และการเรียนบล็อกยัง
ทำ�ให้รู้ว่าตนเองนั้นสามารถทำ�อะไรได้บาง และได้
ความสามัคคีจากเพื่อน ๆ ทุกคน (นางสาวมิน แซ่จัง)
3. การจัดทำ�หนังสือพิมพ์สยามเพรสส่งเสริม
ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามสามารถและการบู ร ณา
วิ ช าการ ทั้ ง ในด้ า นการเขี ย นข่ า ว การเขี ย นเชิ ง
วารสารศาสตร์ การถ่ายภาพ การออกแบบสือ่ สิง่ พิมพ์
หรือการประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน คือ
การทำ�งานออนไลน์เพื่อนำ�มาทดลองปฏิบัติงานกัน
เป็นกลุ่ม มีการวางแผนและแบ่งหน้าที่ตามระบบ มี
ความเข้าใจต่อวิชาต่าง ๆ ซึง่ สามารถนำ�ไปใช้ในสถาน
ประกอบการในอนาคตได้ (นายธีรพงศ์ ประทิตย์)
4. การจัดทำ�หนังสือพิมพ์สยามเพรสทำ�ให้ผู้
เรียนได้เข้าใจในกระบวนการทำ�งานกลุ่ม ปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้ โดยทีม่ รี ะบบการวางแผนและรูจ้ กั เชือ่ มโยง
ประยุกต์ใช้การเรียนให้เข้ากับกิจกรรมต่างๆ ได้ อีก
ทั้ง ทำ�ให้ผู้เรียนในภาควิชาสนิทสนมกันมากขึ้น การ
เรียนที่จะต้องใช้ทั้งวิชาการและนันทนาการรวมถึง
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ความคิดสร้างสรรค์ ทำ�ให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่
เป็ น แบบแผนจั ด ลำ � ดั บ ความสำ � คั ญ ของงานได้
(นางสาวอัมพวัน อยู่กระทุ่ม)
การจัดทำ�หนังสือพิมพ์สยามเพรสเป็นการ
เรียนรู้ท่ีเป็นกลุ่มในภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสื่อ
สิ่งพิมพ์ ดังนั้นสิ่งแรกที่ได้รับคือการรู้จักการทำ�งาน
ร่วมกับผู้อื่น การทำ�งานเป็นกลุ่มคือสิ่งสำ�คัญ เพราะ
เราไม่ ส ามารถผลิตสื่อหรืองานต่าง ๆ ให้ อ อกมา
สมบูรณ์ได้เพียงคนเดียว การเรียนเช่นนีท้ �ำ ให้ได้สมั ผัส
กับการปฏิบตั งิ านจริง พบอุปสรรคในการทำ�งาน ต้อง
เรียนรู้ที่จะแก้ไขและพัฒนางานต่อไป
จากการสังเกตแบบมีสว่ นร่วมเป็นการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนการสอนและสัมภาษณ์ผู้เรียนใน
คำ � ถามที่ ว่ า เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการวางแผนงาน
(Plan) ผู้เรียนเริ่มต้นการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อย่างไร โดย
มีรายละเอียดคำ�ตอบดังต่อไปนี้
• ผู้เรียนเริ่มต้นจากการเปรียบเทียบจาก
ต้นฉบับหนังสือพิมพ์ในท้องตลาดร้อยละ 12
• ผูเ้ รียนเริม่ ต้นจากการเลียนแบบต้นฉบับใน
ตำ�ราเรียนร้อยละ 24
• ผู้เรียนเริ่มต้นจากการทดลองร่างหุ่นพิมพ์
ในกระดาษเปล่าร้อยละ 56
• ผูเ้ รียนเริม่ ต้นจากการออกแบบและจัดหน้า
ในโปรแกรม Adobe In design ร้อยละ 8 คำ�ตอบ
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนดำ�เนิน การมี
ขั้นตอนการวางแผน (Plan) เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้
ประชุมหารือให้ได้คำ�ตอบว่าองค์ประกอบใด ควรอยู่
ใน ตำ�แหน่งใด ซึ่งแผนในการร่างโครงร่างนี้จะต้อง
ทำ�ให้เรียบร้อยชัดเจน แน่นอน และรัดกุมมากที่สุด
เท่าที่จะทำ�ได้ เพราะถ้าจัดทำ�ไม่ดีแล้วจะเป็นปัญหา
ในการเรียงพิมพ์และจัดองค์ประกอบต่าง ๆ นอกจาก
โครงร่างแล้วในการออกแบบและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์
ต้องคำ�นึงถึงความสำ�คัญของเนือ้ หาด้วยเพราะมีเรือ่ ง
ทีต่ อ้ งเตรียมการมากเรือ่ ง อาทิ การเขียนข่าว หัวเรือ่ ง
หัวรอง การแก้ภาษา การย่อเรือ่ ง การจัดหน้าหนังสือ
การย่อขยายภาพ การตรวจสอบ จรรยาบรรณ การ
ตรวจสอบการหมิ่นประมาท เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนผู้ทำ�หน้าที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
จะต้องรู้จักการใช้เครื่องหมายตรวจแก้ เรื่องดังกล่าว
ในการจั ด ทำ � ก่ อ นการพิ ม พ์ การออกจั ด หน้ า จึ ง
เป็ น การเรี ย นการสอนเรื่ อ งการจั ด ทำ � สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์
ทั้งหมด ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์นั้นถือว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่รวม
เรือ่ งราว บทวิเคราะห์ ภาพเหตุการณ์ และการโฆษณา
เข้าไว้ดว้ ยกัน สิง่ เหล่านีค้ วรถูกจัดไว้อย่างขาดความมี
ระเบียบลงบนหน้าหนังสือ ก็จะให้ผู้อ่านเกิดความ
สับสนในเรื่องราว ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องมีการวางแผน
ได้ ว่ า ในแต่ ล ะหน้ า จะบรรจุ อ ะไรไว้ บ้ า ง และใน
ตำ�แหน่งใด เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน จากการออกแบบ
การเรี ย นการสอนให้ ผู้ เ รี ย นมี ก ารวางแผนงาน
ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับคือการรู้ทำ�งานเป็นทีม ร่วม
กั น ระดมสมองเพื่ อ ให้ ส ามารถตอบโจทย์ ที่ ผู้ ส อน
ออกแบบได้ โดยโจทย์ในรายวิชานี้ในส่วนของการ
วางแผนดังนี้
• เนื้อหาภายในสื่อสิ่งพิมพ์ ข่าว บทความ
สารคดี การ์ตูนล้อ ฯลฯ
• ร่างการออกแบบและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์
• แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการ
ออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์
การดำ�เนินงานโดยร่างแบบงานตามแผนงาน
ในโปรแกรม Adobe In design และดำ�เนินการพิมพ์
ผลงานหนังสือพิมพ์สยามเพรสเพื่อนำ�ไปสู่ขั้นตอน
ตรวจสอบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบ 2
กลุม่ คือ (1) ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ (2) กลุม่ เป้าหมายทัว่ ไป
ในที่ นี้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษหมายถึ ง อาจารย์ ค ณะ
นิเทศศาสตร์จำ�นวน 5 ท่าน และกลุ่มเป้าหมายทั่วไป
หมายถึง ผูเ้ รียนจำ�นวน 100 คน โดยให้กลุม่ นักศึกษา
ผู้ ทำ � จั ด หนั ง สื อ พิ ม พ์ ส ยามเพรสทำ � การสร้ า งแบบ
สำ�รวจความพึงพอจำ�กลุ่มละ 10 ข้อ โดยมีหัวข้อการ
สอบถามดังนี้
ข้อที่ 1 รูปแบบการวางภาพมีความเหมาะสม
ข้อที่ 2 รูปแบบ – ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม
ข้อที่ 3 จำ�นวนภาพในหน้าแรกมีความเหมาะสม
ข้อที่ 4 การใช้ภาษาในข่าวมีความเหมาะสม
ข้อที่ 5 การวาดภาพการ์ตูนมีความน่าสนใจ
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ข้อที่ 6 การพาดหัวข่าวสามารถดึงดูดความสนใจ
ข้อที่ 7 จำ�นวนข่าวและบทความมีความเหมาะสม
ข้อที่ 8 การใช้สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจ
ข้อที่ 9 รูปภาพในข่าวสื่อความหมายได้เหมาะสม
ข้อที่ 10 ภาพรวมของการออกแบบและจัดหน้า
และความคิดเห็นเพิ่มเติม
เนื่องจากการเรียนการมีระยะเวลาจำ�กัดที่
16 สัปดาห์ ข้อเสนอแนะที่กลุ่มผู้เรียนได้จากขั้นตอน
ที่ 3 มานำ�เสนอในชั้นเรียนว่ามีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงอย่างไร ตัวอย่างเช่น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ
วรรณยุ ก ต์ ก ระโดด เนื่ อ งจากเลื อ กแบบอั ก ษรที่
โปรแกรมไม่รองรับ การเลือกสีพนื้ หลังและสีตวั อักษร
ไม่เหมาะสม ทำ�ให้อ่านข้อความได้ยาก และมีการ
สะกดผิดค่อนข้างมาก เป็นต้น
การวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนเรือ่ งการเรียน
การสอนตามสภาพจริ ง ของผู้ เรี ย นภาควิ ช าการ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละสิ่ ง พิ ม พ์ คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม พบว่าการเรียนการสอนตาม
สภาพจริง (Authentic Learning) สามารถสร้าง
กระบวนการทำ�งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทำ�ให้ผเู้ รียนเกิด
การวางแผน การวางแผนที่ดีช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่
ควรเกิด ช่วยลดความสับสน เมื่อการทำ�งานที่มีการ
ตรวจสอบเป็นระยะ ทำ�ให้การปฏิบัติงานมีความ

รัดกุมขึ้น และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วก่อนจะ
ลุกลาม การตรวจสอบที่นำ�ไปสู่การแก้ไขปรับปรุง
ทำ � ให้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว ไม่ เ กิ ด ซํ้ า หรื อ ลดความ
รุนแรงของปัญหา ถือเป็นการนำ�ความผิดพลาดมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ถ้าผู้เรียนประสบสิ่งที่ไม่เหมาะสม
ไม่มปี ระสิทธิภาพ ผูเ้ รียนควร แก้ปญ
ั หาด้วยการตรวจ
สอบว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา เมื่อหาปัญหาได้ ก็นำ�
มาวางแผนเพื่อดำ�เนินการต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การเรียนการสอนตามสภาพจริงสามารถ
ประยุกต์ใช้เป็นโจทย์ของรายวิชาต่าง ๆ ที่มีลักษณะ
การทำ�งานเป็นขั้นตอน จากการออกแบบกิจกรรม
เสริมการเรียนการสอนให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
ขึน้ ในอนาคต ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะคือเน้นการส่งเสริม
ทั ก ษะการทำ � งานกลุ่ ม จะสามารถช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย น
สามารถทำ � งานได้ อ ย่ า งเป็ น ระเบี ย บแบบแผนซึ่ ง
แสดงออกถึงความสามารถในการแก้ไขเหตุการณ์
ต่าง ๆ หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ
เป็นขั้นเป็นตอน และสามารถปรับเอาความรู้ความ
สามารถ ตลอดจนทักษะการทำ�งานไปปรับใช้ในการ
แก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้
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