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การพัฒนาบทเรียนอีเลริ์นน่ิงเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสาน 

วิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
 

ภัทรวรรธน์  ไกรปิยเศรษฐ์1   และนรีรัตน์  สร้อยศรี 2 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1) พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบสื่อสังคมออนไลน์ผสมผสานวิชาการผลิต
รายการ โทรทัศน์แบบอีเอ็นจี (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนรายวิชา การผลิตรายการ
โทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  (3) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานที่ผู้เรียนท างาน
ร่วมกัน (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ผสมผสาน
วิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี วิธีการด าเนินการวิจัย (1) พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบสื่อสังคม
ออนไลน์ผสมผสานวิชาการผลิตรายการ โทรทัศน์แบบอีเอ็นจี (2) ทดลองและประเมินการใช้งานบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
แบบสื่อสังคมออนไลน์ผสมผสานวิชาการผลิตรายการ โทรทัศน์แบบอีเอ็นจี กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จ านวน 22 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากกาพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบสื่อสังคมออนไลน์ผสมผสานวิชาการผลิตรายการ 
โทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พบว่าผลการประเมินคุณภาพตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพในด้านวัตถุประสงค์ ด้านเนื้อหา ด้านการโต้ตอบบทเรียน ด้านการออกแบบหน้าจอ และ
ด้านการออกแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด นักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเครือข่าย
สังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( =20) สูงกว่าก่อนเรียน ( =9) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ฯมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านเนื้อหา ด้านการ
โต้ตอบบทเรียน ด้านการออกแบบหน้าจอ และด้านการออกแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: บทเรียนอีเลริ์นนิ่ง, เครอืข่ายสังคมออนไลน,์ การเรียนแบบผสมผสาน, การผลติรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี 

 
1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
2ผูช้่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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1. บทน า 

กกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ฉบับ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ที่มุ่งเน้นให้

ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ และจัดสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ เพื่อให้สู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในมาตรา 

24 ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมฝึกการปฏิบัติ เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญ

สถานการณ์ จัดสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนการสอนที่

เหมาะสมให้กับผู้เรียน และให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุก

สถานที่ ทุกเวลา และมาตรา 65 พัฒนาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษา ท าให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ , 

2542) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการศึกษาไทยในมาตราข้างต้นได้

เห็นถึงความส าคัญและมุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาการปฏิบัติ 

ฝึกทักษะกระบวนการคิด เรียนรู้จากสถานการณ์จริงเพื่อน า

ค ว าม รู้ ม าปร ะยุ กต์ ใ ช้ ใ น กา รแ ก้ ไ ขปั ญหา  ก า ร จั ด

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้ เรียนและ

พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและเกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้  ซึ่ งมีการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษามาประยุกต์ใช้ให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

ได้เป็นอย่างดี 

กกการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันจะต้องพัฒนาระบบการ

เรียนการสอนให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆได้ทุก

สถานที่ ทุกเวลา โดยการน าอีเลิร์นนิ่งแบบ LMS (Learning 

Management System) ในการจัดระบบกระบวนการเรียน

การสอนต่างๆ ในออนไลน์ เช่น เนื้อหา การลงทะเบียน การ

เก็บข้อมูล การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนอย่าง

อีเมล์ กระดานข่าว โพสต์ ข้อความ ฯลฯ ทั้งนี้เป็นการจัด

กระบวนการและการใช้ประโยชน์จากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตที่ออกแบบการ

เรียนการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกท่ี ไม่

ยึดติดกับเวลาและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ (ปรัชญนันท์ 

นิลสุข, 2554) และรูปแบบและลักษณะส าคัญของบทเรียน 

E-learning สามรถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. เป็นบทเรียนที่เรียน

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. เป็น

บทเรียนที่อาศัยการอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นหลัก 3. 

เป็นบทเรียนที่สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง 4. เป็นบทเรียนที่

จะเรียนที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ 5. เป็นบทเรียนที่สามารถรวม

ความหลากหลายของสื่อเ ช่น กราฟิก รูปภาพ เสียง 

ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 6. เป็นบทเรียนที่ผู้เรียนสามารถมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน หรือผู้เรียนด้วยกันเอง 

8.เป็นบทเรียนที่สามารถประเมินผลตนเองได้  (ตวงแสง ณ 

นคร, 2549) 

กกเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นกลุ่มคนที่รวมกันเป็นการ

สร้างสังคมเพื่อท ากิจกรรมรวมกันบนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ

ของเว็บไซต์ มีการแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆ และเป็นรูปแบบ

ของสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถท ากิจกรรม

ต่างๆในการศึกษาได้เป็นอย่างดี การใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์โดยผู้ที่ ใ ช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่าเนื้อหา 

เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอที่ผู้เขียน

ท าขึ้นเอง หรือพบเจอจากเหตุการณ์และสื่ออื่นๆ แล้วน ามา

แบ่งปันกับผู้อื่นท่ีอยู่ในเครือข่ายของตนผ่านเว็บไซต์ (Social 

Network) ที่ให้บริการบนออนไลน์ ในปัจจุบันการสื่อสาร

ลักษณะแบบนี้  ท าผ่ านทางระบบอิน เทอร์ เน็ ตและ

โทรศัพท์มือถือ โดยการแชร์ในรูปแบบของ ข้อความ รูปภาพ 

วิดีโอ เว็บไซต์ ฯลฯ  (จารุณี มณีกุล, 2555) จากรูปแบบการ

เรียนบนเครือข่ายนี้ก็มี e-learning อย่าง Edmodo  มา

จัดการเรียนการสอนและจัดเป็นรูปแบบการเรียนแบบ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กันบน

เครือข่ายระหว่าผู้เรียนและผูส้อน และสามารถจัดกิจกรรมใน

การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาร่วมกันได้  

กกจากแนวความคิดการเรียนผสมผสานเทคโนโลยี ท าให้การ

เรียนการสอนทุกรูปแบบกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน

แบบดั่งเดิิมที่มีการเผชิญหน้าระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน เป็น

การบูรณาการการเรียนแบบเผชิญหน้า การเรียนด้วยตนเอง
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และการเรียนแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน ซึ่งรูปแบบการเรียน

แบบผสมผสานเป็นการผสมผสานยุทธวิธีการเรียนการสอน

เข้าด้วยกันโดยการใช้สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียน

การสอนและรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์และการเรียนการสอนแบบ

เผชิญหน้าเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของ

ผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถบรรลุ

เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน (ปณิตา  วรรณพิรุณ, 

2554) ซึ่งการเรียนแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถ

ประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่บูรณาการการ

เรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายและการเรียนแบบดั่งเดิมที่

มีการเรียนแบบเผชิญหน้าเข้าด้วยกัน โดยใช้สิ่งอ านวยผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ ช่องทางและเครื่องมือใน

บริบทของสภาพแวดล้อมการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ

เครือข่ายโดยใช้ Edmodo ที่มีคุณสมบัติเป็นการจัดการการ

เรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์และน าเทคโนโลยี

เข้ามาใช้ในการท างานร่วมกันอย่าง Google Docs และการ

จัดการสื่อวิดีทัศน์การเรียนการสอน และสามาถเข้าถึงเนื้อหา

โดยใช้ Youtube ซึ่งจัดเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานการ

เรียนทั้งในช้ันเรียนและการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

กกรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบENG ซึ่งเป็น

ร าย วิ ช า ใ นห ลั ก สู ต ร เ ทค โน โ ล ยี ก า ร โท รทั ศน์ แ ล ะ

วิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเป็นวิชาชีพ

บังคับ ตามหลักสูตร การศึกษาระดับปริญญาตรีของ

นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร โ ท ร ทั ศ น์ แ ล ะ

วิทยุกระจายเสียง ซึ่งรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอี

เอ็นจีิเป็นการถ่ายท าและบันทึกรายการโทรทัศน์ด้วยกล้องตัว

เดียวมีอุปกรณ์รองรับกล้องและไมโครโฟน มีความสะดวก

รวดเร็วในการเคลื่อนย้ายกองถ่าย จึงใช้ในการถ่ายท ารายการ

ข่าวหรือถ่ายท าสารคดีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนักศึกษาที่เรียนใน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงช้ันปี

ที่ 1 จะต้องเริ่มเรียนพ้ืนฐานการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ด้วย

กล้องแบบอีเอ็นจี และมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบลงมือ

ปฏิบัติ และเผชิญกับสถานการณ์จริง 

        ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการพัฒนาบทเรียนอี

เลิรน์นิ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิต

รายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่

ให้ความส าคัญกับการสร้างองค์ความรู้ การจัดภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ ที่สามารถท าให้เกิดการเรียนได้ทุกสถานที่ ทุก

เวลาและพัฒนาผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและได้น ารูปแบบของ

อีเลิร์นนิ่งแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Edmodo) มา

จัดการเนื้อหา การจัดกิจกรรม และแบบฝึกหัด ในระบบการ

เรียนการสอนแบบเครือข่ายออนไลน์ โดยใช้ Google Docs 

มาใช้ในการท ากิจกรรมตอบค าถามร่วมกันและการจัดการสื่อ

วิดีทัศน์การเรียนการสอน โดยใช้ Youtube เพื่อพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

การผลิตรายการโทรทัศน์แบบENG ให้มีพื้นฐานและน า

ความรู้ที่ได้ศึกษามาปฏิบติ และเผชิญกับสถานการณ์จริง 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
กก2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบสื่อสังคมออนไลน์

ผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
   2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
รายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต   
   2.3 เพื่อประเมินตามสภาพจริงจากผลงานที่ผู้เรียนท างาน
ร่วมกันจากบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์
ผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี 
   2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากบทเรียนอี
เลิร์นนิ่งแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ผสมผสานวิชาการผลิต
รายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี 
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3. ขอบเขตงานวิจัย 
กก3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กกกกกประชากรคือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ช้ันปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
กกกกกกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีการ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 22 คน 
กก3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
กกกกกตัวแปรต้น คือ บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอี
เอ็นจี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
กกกกกตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจาย เสียงที่ใช้
บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสาน
วิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต แบบประเมินผลการเรียนตามสภาพ
จริงในรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี และ
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ที่ใช้บทเรียนอี เลิร์นนิ่ง
เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการ
โทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

 
4. การสร้างเครื่องมือวิจัย 
กก4.1 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย บทเรียนอีเลิร์นนิ่ ง
เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการ
โทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
โดยผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาในรายวิชาประกอบด้วย 5 หน่วยคือ 
(1) การผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี (2) อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการผลิตรายการโทรทัศน์ (3) ทีมงานในการถ่าย
ท ารายการโทรทัศน์ (4) การถ่ายท ารายการโทรทัศน์ (5) การ
ตัดต่อรายการโทรทัศน์เพื่อการออกอากศ 
    4.2 เว็บอีเลิร์นนิ่งแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ
ผสมผสานรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ที่จัดท าขึ้นโดยใช้ 
Edmodo ที่มีลักษณะการใช้งานแบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มีการโต้ตอบ และสนทนาระหว่างกัน ที่สามารถ
สื่อสารได้ทุกที่ ทุกเวลาและใช้ Google Docs มาใช้ใน
ขั้นตอนกระบวนการแสดงความคิดเห็นและท างานร่วมกัน 
และการจัดการสื่อวิดิทัศน์ที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนโดย
ใช้ Youtube 
กก4.3กแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน 
จากบทเรียนอี เลิ ร์นนิ่ ง เครือข่ายสั งคมออนไลน์แบบ
ผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นแบบทดสอบปรนัย
จ านวน 5 หน่วยจ านวนข้อทั้งหมด 30 ข้อ 
กก4.4 เแบบประเมินบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอี
เอ็นจีส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยผู้เช่ียวชาญ
ด้านเนื้อหาและหลักสูตรประจ ารายวิชาจ านวน 1 ท่าน 
ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาจ านวน 2 ท่าน ประกอบด้วยการประเมิน 5 ส่วน
หลักคืิอ วัตถุประสงค์, เนื้อหา, การโต้ตอบบทเรียน, การ
ออกแบบหน้าจอ, การออกแบบการเรียนการสอน 
   4.5 แบบประเมินตามสภาพจริงในรายวิชาการผลิต
รายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ประกอบด้วยการประเมิน 10 
ส่วนคือ คุณภาพของภาพและการด าเนินเรื่องของรายการ , 
คุณภาพเสียงของรายการ, เนื้อหาของรายการโทรทัศน์, 
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ , การ
วิเคราะห์และวางแผนการผลิตรายการโทรทัศน์, หลักการใน
การน าเสนองาน, การอภิปรายผลงานของตัวเอง, การผลิต
รายการมีการผลิตตามกระบวนการ, กระบวนการท างาน
ร่วมกัน และอธิบายขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศน์ใน Google Docs 
  4.6 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการ
โทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
ประกอบด้วยการประเมิน 5 ส่วนหลักคืิอ วัตถุประสงค์ , 
เนื้อหา, การโต้ตอบบทเรียน, การออกแบบหน้าจอ, การ
ออกแบบการเรียนการสอน ซึ่งแบบการประเมินเป็นแบบ
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มาตราส่วน ประมาณค่า  ซึ่งแบบประเมินเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) โดยให้เกณฑ์ระดับ 5 คะแนน คือ 

ค่าน้ าหนัก  ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
   5              มากที่สุด 

4                        มาก 
            3                     ปานกลาง 
            2                        น้อย 
            1            น้อยที่สุด 

มีก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนน
เฉลี่ยค่าความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ประเมิน 
ก าหนดเป็นช่วงคะแนน ดังต่อไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ย   ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
       4.50-5.00              มากที่สุด 
       3.50-4.49     มาก 
       2.50-3.49            ปานกลาง 
       1.50-2.49     น้อย 
       1.00-1.49   น้อยที่สุด 

 
5. ขั้นตอนการวิจัย 
    คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยแบ่งเป็นขั้นตอนการ
ทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
    5.1 ขั้นตอนการเตรียมการ 
กกกกก5.1.1 ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารงานวิจัย
ที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การออกแบบบทเรียนอีเลิร์น นิ่ ง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
กกกกก5.1.2 พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอี
เอ็นจีส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
กกกกก5.1.3 น าบทเรียนอีเลิร์นนิ่งที่พัฒนาขึ้นเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและหลักสูตรและผู้เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาจ านวน 3 
ท่าน 
กกกกก5.1.4 ปรับปรุ งและแก้ ไขตามค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

    5.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
กกกกก5.2.1 แนะน านักศึกษาใช้บทเรียนใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการ
โทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ในการเรียนและด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ตามขั้นตอนการเรียนการสอนในรายวิชาที่ก าหนดไว้ เช่น 
การศึกษาเนื้อหารายวิชา การดาวน์โหลดเอกสาร การดูสื่อ
วิดีทัศน์การเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนในรายวิชา 
         5.2.2. วัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบหลังเรียน
ของแต่ละบทเรียนจ านวนทั้งหมด 30 ข้อ 
กกกกก5.2.3 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตอบค าถามปลายเปิดที่ตั้ง
ไว้ใน Google Docs เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบค าถามแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันจ านวน 2 ข้อ และผลิตผลงานในรายวิชา
การผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี โดยใช้การประเมินตาม
สภาพจริง 
กกกกก5.2.4 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใ ช้
บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสาน
วิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต  
   5.3 ขั้นตอนด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
กกกกก5.3.1 แบบประเมินทเรียนอีเลิร์นนิ่งเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอี
เอ็นจี  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน    
กกกกก5.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผลสัมฤทธิ์ จากการทดสอบทางการเรี ยนแบบ t-test 
Dependent  
กกกกก5.3.3 แบบประเมินตามสภาพจริงบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการ
โทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
กกกกก5.4.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้
บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสาน
วิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 
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6. ผลการวิจัยบ่่งการรายงานผลการวิจัยได้ดังนี้ 
กก6.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเครือข่าย

สังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์
แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดย
ผู้เชี่ยวชาญ แสดงในตารางที ่1 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบียงเบนมาตราฐานผลการ
ประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์
แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

รายการประเมิน   S.D. ระดับคุณภาพ 

1. วัตถุประสงค ์ 5 0.00 มากที่สุด 

2. เนื้อหา 4.75 0.45 มากที่สุด 

3. การโต้ตอบบทเรียน 4.67 0.49 มากที่สุด 

4. การออกแบบหน้าจอ 4.53 0.52 มากที่สุด 

5. การออกแบบการเรยีนการสอน 4.56 0.51 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.65 0.48 มากที่สุด 

 
กกกจาตารางที่ 1  พบว่าผลการประเมินคุณภาพตามความ
คิดเห็นของผู้เ ช่ียวชาญมีความเห็นว่าบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการ
โทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคุณภาพในด้าน
วัตถุประสงค์ ด้านเนื้อหา ด้านการโต้ตอบบทเรียน ด้านการ
ออกแบบหน้าจอ และด้านการออกแบบการเรียนการสอนอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 
กก6.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่าก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ ที่เรียนรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบ
อีเอ็นจี แสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนในบทเรียนอีเ ลิร์นนิ่ ง
เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการ
โทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
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คะแนนผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

คะแนนเต็ม    S.D t-test Sig. 

ก่อนเรียน 30 9 3.95 
9.33 0.00 

หลังเรียน 30 20 4.09 

**p< .01 

 
กกกจากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียนอี
เลิร์นนิ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิต
รายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( =2) สูงกว่า

ก่อนเรียน ( =9) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   6.3 ผลการประเมินตามสภาพจริงบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการ
โทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
มีรายการประเมินดังนี้ คุณภาพของภาพและการด าเนินเรื่อง
ของรายการ ภาพมีความคมชัดเล่าเรื่องราวได้ดีตลอดทั้ง
รายการ, คุณภาพเสียงของรายการ คนพูดบรรยายชัดเจน ฟัง
รู้เรื่อง เสียงเพลงของรายการอยู่ในระดับดีมาก, เนื้อหาของ
รายการโทรทัศน์ เนื้อหามีความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจมาก 
เข้ากับธีมรายการได้เป็นอย่างดี, ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ รูปแบบรายการมีความน่าสนใจมาก , 
การวิเคราะห์ และวางแผนการผลิตรายการโทรทัศน์ มีการ
คิดวิเคราะห์ วางแผนการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างเป็น
ระบบ, หลักการในการน าเสนองาน มีการน าเสนอผลงานที่
ชัดเจน อธิบายผลงานได้ดีมาก สามารถน าเสนอผลงานได้
เป็นอย่างดี, การอภิปรายผลงานของตัวเอง สามารถอภิปราย
ผลงานให้คนอื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดี, การผลิตรายการมีการ
ผลิตตามกระบวนการ มีกระบวนการขั้นตอนในการผลิต
รายการอย่างเป็นระบบแบบแผนตามการเรียนการสอนที่ผ่าน
มา ท าให้ผลงานมีความน่าสนใจมาก, กระบวนการท างาน
ร่วมกัน สามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดีและผลงานมี
ประสิทธิภาพ, อธิบายขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการ

โทรทัศน์ใน Google Docs สามารถบอกขั้นตอนในการผลิต
รายการโทรทัศน์ และเลือกใช้อุปกรณ์ในการถ่ายท าได้ดี 
  6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ ใ ช้
บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสาน
วิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบียงเบนมาตราฐานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการ
โทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

 

รายการประเมิน   S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 

1. วัตถุประสงค ์ 4.53 0.53 มากที่สุด 

2. เนื้อหา 4.38 0.70 มาก 

3. การโต้ตอบบทเรียน 4.47 0.73 มาก 

4. การออกแบบหน้าจอ 4.46 0.63 มาก 

5. การออกแบบ 
การเรยีนการสอน 

4.37 0.72 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.43 0.68 มาก 
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จาตารางที่ 3  พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ
ผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านวัตถุประสงค์อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาด้านเนื้อหา ด้านการโต้ตอบ
บทเรียน ด้านการออกแบบหน้าจอ และด้านการออกแบบ
การเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
กกบทเรียนอีเลินร์นิ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสาน
วิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายได้
ดังนี ้
    7.1 ผลการประเมินคุณภาพ บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเครือข่าย
สังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์
แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พบว่า
ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านเนื้อหาและหลักสูตรประจ า
รายวิชาและผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา มีความเห็นโดยรวมมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับได้แก่ด้านวัตถุประสงค์ ด้าน
เนื้อหา ด้านการโต้ตอบบทเรียน ด้านการออกแบบหน้าจอ 
และด้านการออกแบบการเรียนการสอน ผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่า บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ
ผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  มีความเหมาะสมในการ
น ามาใช้ในการเรียนการสอน 
   7.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง พบว่า
นักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอี
เอ็นจี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิเคราะห์ิ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและ

หลังเรียนสามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนในบทเรียนอี
เลิร์นนิ่งได้ 
     7.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้
บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสาน
วิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งฯ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก 
โดยมีความพึงพอใจในด้านวัตถุประสงค์มากที่สุด รองลงมา
ด้านเนื้อหา ด้านการโต้ตอบบทเรียน ด้านการออกแบบ
หน้าจอ และด้านการออกแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มาก ผลการวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาแสดงให้เห็นว่ามี
ความเหมาะสมน ามาใช้ในการเรียนการสอน 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
    คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและ
หลักสูตร ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ ให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 
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