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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
การเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อ ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) ศึกษาผลของสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อ
ของนิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิต
สื่อ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
การเรี ยนการสอนเพื่ อการผลิ ตสื่ อ กลุ่ มตั วอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การเลื อกแบบเจาะจง ได้แก่
นิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในรายวิช า 0503213 การออกแบบระบบการเรีย นการสอนเพื่ อ การผลิ ต สื่ อ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560 จานวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) รูปแบบการ
สอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้
สื่อสังคม 2) แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนสาหรับนิสิต และ
3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติทใี่ ช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อสาหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ รูปแบบ
การสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้
สื่ อ สั ง คม ประกอบด้ ว ย 8 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) อาจารย์ ป ระจ าวิ ช า 2) นิ สิ ต 3) นิ สิ ต รุ่ น พี่
4) ผู้ประสานงาน 5) บุคลากรทางการแพทย์ 6) กลยุทธ์การสอน 7) สื่อสังคม และ 8) การประเมิน และ
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มีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นนา 2) ขั้นเตรียมการ 3) ขั้นสอน 4) ขั้นปฏิบัติการ ซึ่งมี 7
ขั้นตอนย่ อย ได้ แก่ 4.1) ขั้นวิเคราะห์ 4.2) ขั้นท าความเข้าใจ 4.3) ขั้นสร้างไอเดีย 4.4) ขั้นออกแบบ
4.5) ขั้นพัฒนา 4.6) ขั้นนาส่ง 4.7) ขั้นนาไปใช้ และ 5) ขั้นสรุปผลและประเมิน
2. นิสิตที่เรียนด้วยรูป แบบการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิด
เชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคม มีสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อ
การผลิตสื่อหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนทุกด้าน และมีพัฒนาการของสมรรถนะเพิ่มสูง ขึ้นในทุกด้าน
ด้ว ย 3. นิ สิ ต ที่ เรี ย นด้ ว ยรู ป แบบการสอนแบบชุ ม ชนเป็ น ฐานการเรีย นรู้ร่ว มกั บ กระบวนการคิ ด
เชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคม มีระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.87, S.D. = 0.37)
คาสาคัญ
รูปแบบการสอน สมรรถนะ การออกแบบการเรียนการสอน การผลิตสื่อ
ABSTRACT
The purposes of this study were 1) to develop instructional models to
enhance instructional design competencies for media production of undergraduate
students majored in Educational Technology and Communications, Mahasarakham
University, 2) to study the effects of instructional design competencies for media
production of the students with the developed instructional models, and 3) to study
of students' satisfaction with instructional models to enhance instructional design
competencies for media production. The samples of this study was 12 sophomores
majored in Educational Technology And Communications, Faculty of Education,
Mahasarakham University who enrolled in Instructional System Design for Media
Production Course (Course No. 0503 213) in academic year 2017. Moreover, the
research instruments consisted of 1) the instructional model of Community Based
Learning with Design Thinking Process and using of social media for learning support,
2) the self-assessment of students’ instructional design competencies, and 3)
Satisfaction Assessment Form. The data were analyzed by using Average, and
Standard Deviation.
The Results of research were as follows:
1. The instructional model which enhanced instructional design competencies
for media production of undergraduate students majored in Educational Technology
and Communications, Mahasarakham University was the instructional model of
Community Based Learning with Design Thinking Process and using of social media
for learning support. The instructional model consisted of 8 components which were
1) instructors, 2) students, 3) senior students, 4) coordinators, 5) medical personnel,
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6) instructional strategies, 7) social media, and 8) the assessment. In addition, the
instruction composed of 5 steps which were 1) introduction, 2) preparation step,
3) instruction step, 4) operation step (this step consisted of 7 sub-steps which were
4.1) analysis, 4.2) understanding, 4.3) ideation, 4.4) design, 4.5) development, 4.6) delivery,
4.7) implementation, and 5) Conclusion and Evaluation step.
2. Students who studied with the instructional model of Community Based
Learning with Design Thinking Process and using of social media for learning support
had higher level of post-learning instructional design competencies for media production
in all aspects, and they also had higher development of competencies in all
dimensions.
3. Students who studied with the instructional model of Community Based
Learning with Design Thinking Process and using of social media for learning support
had the highest satisfaction level. ( X = 4.87, S.D. = 0.37).
Keywords
Instructional Model, Competencies, Instructional Design, Media Production
ความสาคัญของปัญหา
การจั ด การศึ ก ษาในยุ ค ปั จ จุ บั น จ าเป็ น ต้ อ งปรับ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีทักษะในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21 st century skills) กล่าวคือ
ต้องเรี ย นรู้ให้ ได้ทั้ งสาระวิช า และได้ทั กษะส าคัญ ในการด าเนิ น ชีวิต ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทางาน ดังนั้น หลักการจัด
การศึกษาจึงไม่ควรเน้นที่การสอนเนื้อหาสาระความรู้ในหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่ควรเน้นที่การสร้าง
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการได้ลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะที่เฉพาะ สานึกในความ
เป็นคน และเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของโลกที่ เปลี่ยนแปลงไป (Panich, 2012
cited in Lawang & Junprasert, 2017) ภ าควิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา คณ ะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการเรียนการสอน รายวิชา 0503 213 การออกแบบ
ระบบการเรีย นการสอนเพื่อการผลิตสื่อการศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิต สาขาเทคโนโลยี
การศึก ษาและคอมพิ วเตอร์ ศึก ษา ให้ แก่นิ สิ ต ชั้น ปี ที่ 2 ในภาคเรีย นที่ 2 ในทุ กปี ก ารศึกษา ซึ่ งใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิช านี้ มุ่งให้ ผู้เรียนได้รับความรู้ พัฒ นาสมรรถนะ และมี
ประสบการณ์ การฝึ กปฏิบั ติด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิ ตสื่ อการเรียนรู้
สาหรับหน่วยงานที่เป็นสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนได้ออกแบบและพัฒนา
สื่ ออย่ างสร้ างสรรค์เป็ น ระบบ มีเป้ าหมายและเป็น ประโยชน์ ต่อสั งคมที่ จะน าผลงานไปใช้ได้จ ริ ง
(Tangpakdee, 2017) การทาให้นิสิ ตบรรลุ เป้าหมายดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอน จึงได้ศึกษาและ
พัฒนาสมรรถนะด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อที่นิสิตจาเป็นต้องมี โดย
ประยุกต์จาก กรอบสมรรถนะตามมาตรฐานสมรรถนะของนักออกแบบการเรียนการสอน (Koszalka
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et al, 2013) มีสมรรถนะ ทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการสื่อสาร จานวน 4 สมรรถนะ
ย่อย 2) สมรรถนะด้านการทางานในโลกความเป็นจริง จานวน 3 สมรรถนะย่อย 3) สมรรถนะด้าน
การวางแผน จ านวน 4 สมรรถนะย่ อย 4) สมรรถนะด้ านวิเคราะห์ จานวน 5 สมรรถนะย่ อย 5)
สมรรถนะด้ านการออกแบบ จ านวน 3 สมรรถนะย่ อ ย 6) สมรรถนะด้ า นการพั ฒ นา จ านวน 4
สมรรถนะย่อย 7) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ จานวน 2 สมรรถนะย่อย 8) สมรรถนะด้านการ
นาไปใช้ จานวน 2 สมรรถนะย่อย และ 9) สมรรถนะด้านประเมิน จานวน 2 สมรรถนะย่อย ซึ่งการ
จะพัฒนาให้นิสิตมีสมรรถนะดังกล่าว เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยศาสตร์การสอนมาออกแบบร่วมกับเนื้อหา
การสอนและการใช้เทคโนโลยี ซึ่ง ผู้วิจัยได้นาแนวคิดการเรียนรู้แบบชุมชนเป็นฐานและกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบร่วมกับการใช้สื่อสังคมมาออกแบบรูปแบบการสอนใหม่ เนื่องจากการเรีย นรู้แบบ
ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning (CBL) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ในการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีกับความเป็นจริงหรือเรียนรู้จากชุมชนในการให้บริการใน
ศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มากับชุมชน ทาให้ผู้เรียนมีการตื่นตัวในการเรียนรู้ เป็น Active Learner เกิด
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่สอน เป็ นการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะส่วนบุคคล
ของผู้เรียน ทักษะทางสังคม การทางานเป็นทีม การทางานร่วมกับสาขาวิชาอื่น ๆ สร้างภาวะผู้นา การ
เข้าใจบทบาทของการเป็นสมาชิก ฝึกทักษะการบริหารจัดการ การแก้ปัญหา สร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมในฐานะพลเมือง พัฒนาทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้าง
ความพร้ อ มในโลกของการท างานจริ ง (Saengsuwan, 2014) ส่ ว นกระบวนการคิ ดเชิ งออกแบบ
(Design Thinking Process) นั้น เป็นเครื่องมือใหม่ในการออกแบบนวัตกรรมความคิดที่นาไปสู่การ
สร้างความเป็นไปได้ให้กับการพัฒนาสินค้า งานบริการ และธุรกิจที่มีความต้องการของผู้ใช้เป็นหัวใจ
สาคัญ กระบวนการคิดเชิงออกแบบถูกพัฒ นาขึ้นเพื่อสร้างทางเลื อกใหม่ แก้ไขปัญหา โดยทางาน
ร่วมกันระหว่างศาสตร์ของการออกแบบและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องนักออกแบบจะต้องมีความรู้แบบ
สหสาขามากขึ้น เพื่อสามารถคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานได้ (Creative Thailand, 2018)
และยังมีประโยชน์หากนามาใช้ในการเรียนการสอนจะทาให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในหลายด้าน
ได้แก่ ความสามารถด้านการสื่อสาร ความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหา มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ร่วมมือในการทางาน ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และการรู้แจ้งที่เกิดจากการทดลองเชิงประจักษ์
(Rojsangrat, 2016) อีกด้วย จะเห็นว่าทั้งสองแนวคิดนี้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับความมุ่งหมายของรายวิชาเป็นอย่างดี จากการที่ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนได้ทดลองใช้และปรับปรุงมา
3 ปี ก ารศึ ก ษาแล้ ว ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การและการด าเนิ น การในรายวิ ช ากั บ
หน่ ว ยงานภายนอกเป็ น ไปด้ ว ยความสะดวก รวดเร็ ว ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ น าสื่ อ สั ง คมมาออกแบบการ
ประยุ ก ต์ ใช้ ร่ ว มกั บ ขั้ น ตอนการสอนของการเรีย นรู้แ บบชุ ม ชนเป็ น ฐานและกระบวนการคิ ด เชิ ง
ออกแบบ เพราะปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นเครื่ องมือที่สาคัญในการสร้างให้เกิดเป็น
สื่ อ เชื่ อ มโยงกั น ในโลกออนไลน์ ที่ เปิ ด โอกาสให้ ทุ ก คนสามารถใช้ เป็ น ช่ อ งทางในการเข้ าถึ ง และ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทาให้เกิดประโยชน์
อย่างมาก การนาเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน
นอกจากจะพัฒนาผู้สอนให้ก้าวหน้าทันเทคโนโลยีและสอดรั บกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้สอน
เป็นผู้ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาที่สามารถติดต่อกับผู้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา (Auttaput, Sittiwong
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& Teeraputon, 2017) รวมถึงเป็นประโยชน์สาหรับนิสิตและบุคลากรในหน่วยงานที่เป็นพื้นที่วิจัย
สามารถใช้สื่อสังคมในการติดต่อสื่อสาร แสดงผลงาน หรือนัดหมายกันได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็น
การพัฒนารูปแบบการสอนที่เพิ่มมากขึ้นจากรูปแบบการสอนที่ออกแบบไว้ในปีการศึกษา 2559
จากความเป็นมาและความสาคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่ง ศึกษาวิจัยเพื่อ สร้างรูปแบบการสอนที่
ช่วยส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตอบโจทย์การทางาน
ในโลกแห่งความจริง นิสิตที่เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน และสามารถใช้รูปแบบการสอน
นี้เป็นแนวทางให้คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในสถาบันอื่น ที่สอนในรายวิชาที่มี
ลักษณะคล้ายกันได้นาไปใช้พัฒ นาศักยภาพนิสิต ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. รูป แบบการสอนที่ ส่ งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่ อการผลิ ตสื่ อ
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะมี
ลักษณะอย่างไร ประกอบด้วย องค์ประกอบและขั้นตอนอะไรบ้าง
2. ผลของสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่ อการผลิ ตสื่ อของนิสิ ตที่เรียนด้ว ย
รูปแบบการสอนนั้น เป็นอย่างไรบ้าง
3. นิสิตมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการ
สอนเพื่อการผลิตสื่ออยู่ในระดับใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิต
สื่อของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. เพื่ อศึ กษาผลของสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่ อการผลิ ต สื่ อของนิ สิ ต
ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพอใจของนิ สิ ต ที่ เรี ย นด้ ว ยรู ป แบบการสอนที่ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะ
การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ยนี้ เป็ น งานวิจั ย และพัฒ นาที่มีวัตถุประสงค์เพื่ อพั ฒ นารูป แบบการสอนที่ส่ งเสริม
สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีรายละเอียดของการดาเนินงานวิจัย ดังนี้
พื้นที่ในการวิจัย
พื้นที่ชุมชนที่นิสิตได้เรียนรู้และฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งมี
หน่ วยงานสมัครใจให้ความร่วมมือเป็นแหล่งปฏิบัติการ จานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน
แผนก OPD ตา แผนก ANC แผนกสุขภาพจิตและจิตเวช แผนกทันตกรรม ฝ่ายเภสัชสนเทศ
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กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
ใช้ ก ารเลื อ กแบบเจาะจง ได้ แ ก่ นิ สิ ต สาขาเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 2
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0503 213 การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จานวน 12 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. รูปแบบการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อ
พัฒ นาสมรรถนะการออกแบบการเรีย นการสอนเพื่อการผลิ ตสื่ อของนิสิ ตระดับปริญ ญาตรี สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. แบบประเมินสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อของนิสิตก่อนและ
หลังเรียนสาหรับนิสิตประเมินตนเอง เป็นแบบประเมินที่มีลักษณะแบบประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ ซึ่งผู้ วิจัย สร้างขึ้น 29 ข้อ แล้ วน าไปทดลองใช้กับนิสิ ตในกลุ่ มการเรียนอื่นในปีการศึกษา
2559 จานวน 15 คน จากนั้นนามาหาค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน โดยคานวณหาค่า
ความเชื่อมั่นจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาซ (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า
ทั้ง 29 ข้อ ได้ค่าอยู่ระหว่าง .72-.86 ซึ่งผ่านเกณฑ์ความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้ว่าข้อคาถามที่มีคุ ณภาพ
ต้องมีค่ามากว่าหรือเท่ากับ .70 (Nunnally, 1978 cited in Wongwanich, 2007) แปลได้ว่าแบบ
ประเมินมีคุณภาพสามารถนาไปใช้งานได้ โดยมีเกณฑ์การแปลผลสมรรถนะการออกแบบการเรียน
การสอนเพื่อการผลิตสื่อก่อนและหลังเรียนของนิสิตที่ให้นิสิตประเมินตนเอง (Srisa-ard, 2002) มีดังนี้
4.51 – 5.00 มีสมรรถนะระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 มีสมรรถนะระดับมาก
2.51 – 3.50 มีสมรรถนะระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 มีสมรรถนะระดับน้อย
1.00 – 1.50 มีสมรรถนะระดับน้อยที่สุด
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต ต่อรูปแบบการสอน เป็นแบบประเมินที่มีลักษณะ
แบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 7 ข้อ โดยมีการหาคุณภาพของเครื่องมือด้วยดัชนี
IOC ซึ่งพบว่า ข้อคาถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 –1.00 แปลได้ว่า แบบประเมินมีคุณภาพสามารถ
นาไปใช้งานได้ โดยมีเกณฑ์การแปลผลระดับความพึงพอใจ (Srisa-ard, 2002) มีดังนี้
4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจระดับมาก
2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจระดับน้อย
1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน
และการผลิตสื่อการเรียนการสอนแล้วนามาสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะการออกแบบ
การเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อ แล้วปรับระดับภาษาให้เหมาะสมกับผู้ประเมินที่เป็นนิสิต อาจารย์
และตัวแทนชุมชน
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2. ผู้ วิจั ย ได้ศึก ษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ การสอนแบบชุ มชนเป็ น ฐานการเรียนรู้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบและสื่อสังคม แล้วจึงนามาออกแบบและพัฒนาสร้างเป็น “รูปแบบการ
สอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้
สื่อสังคม” ที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อ
3. ผู้ วิ จั ย สร้ า งแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ต่ อ รู ป แบบการสอน แล้ ว น าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความตรงของเครื่องมือ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์
(IOC) ซึ่งได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.67 –1.00 แปลได้ว่า แบบประเมินมีคุณภาพสามารถนาไปใช้ได้
4. ผู้วิจัยนาแบบประเมินสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อของนิสิต
ก่อนและหลังเรียนสาหรับนิสิตประเมินตนเองที่ผ่านการนาไปทดลองใช้ (Try Out) กับนิสิตในกลุ่ม
การเรียนอื่นในปีการศึกษา 2559 แล้วนามาค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน โดยคานวณหา
ค่าความเชื่อมั่นจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า
อยู่ระหว่าง .72 - .86 ซึ่งผ่านเกณฑ์ความเชื่อมั่นที่กาหนดไว้ จากนั้นนามาปรับปรุงด้านภาษาให้เข้าใจ
ง่ายยิ่งขึ้น
5. เมื่อเครื่องมือในการวิจัยมีคุณภาพแล้ว ผู้วิจัยได้ ดาเนินงานตามขั้นตอนของรูปแบบการ
สอนกับนิสิตที่เรียนในปีการศึกษา 2560 โดยการสอนคาบแรกในสัปดาห์ที่ 1 นิสิตจะทาแบบประเมิน
สมรรถนะการออกแบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ การผลิ ต สื่ อ ของตนเองก่ อ นเรีย น หลั งจากนั้ น จะ
ดาเนิ นการตามทุกขั้น ตอนของรูปแบบการสอนจนครบ แล้วจึงให้ นิสิ ตทาแบบประเมินสมรรถนะ
การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อของตนเองหลัง เรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อรูปแบบการสอน โดยมีผู้วิจัยเก็บข้อมูลในการวิจัยทุกระยะตามที่กล่าวมา
6. จากนั้นผู้วิจัยจึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและสรุปผลการวิจัย
ระยะเวลาในการวิจัย
ปีการศึกษา 2560 เดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2561
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
นิสิตในปีการศึกษา 2560 ทาแบบประเมินสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการ
ผลิ ต สื่ อ ของตนเองก่ อนเรี ย น โดยใช้ Google form ในวัน ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 แล้ ว ท าแบบ
ประเมินสมรรถนะฯหลังเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อรูปแบบการสอน โดยใช้
Google form ในช่วงวันที่ 24-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการสร้างรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน
เพื่อการผลิตสื่อสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้ แ ก่ “รู ป แบบการสอนแบบชุ ม ชนเป็ น ฐานการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ กระบวนการคิ ด
เชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคม” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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 องค์ ป ระกอบของการสอนแบบชุ ม ชนเป็ น ฐานการเรี ย นรู้ ร่ วมกั บ กระบวนการคิ ด
เชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคม ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่
1. อาจารย์ประจ าวิชา มีบ ทบาทหน้าที่ในการสอน พูดกระตุ้นสร้างความตระหนักและ
ปลูกฝังความรับผิ ดชอบในฐานะคนทาสื่ อ หรือยกตัวอย่างทาให้ นิสิ ตเห็นคุณ ค่าของการเรียนและ
การทางานอย่างมีความหมายโดยสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ วางแผนการปฏิบัติการ
ประสานงานกับหน่วยงาน หรือ ชุมชน อานวยความสะดวกในการเรียน ให้คาแนะนาในการลงพื้นที่
ปฏิบัติการ ทาหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน ให้คาปรึกษาและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น การวิเคราะห์ผู้รับสื่อ การวิเคราะห์เนื้อหา
และวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมการเรีย นรู้ การตัดสินใจเลือกสื่อที่จะผลิ ต ทาหน้าที่เป็นผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านการผลิตสื่อ ให้คาปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตสื่อ รวมไปถึงการ
วางแผนเผยแพร่สื่อ ติดตามการทางานของนิสิตให้ Feedback ทั้งแบบรายบุคคลและทีมออกแบบ
และพัฒนาเครื่องมือประเมินในการจัดการเรียนการสอน
2. นิสิต มีหน้าที่เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมตามหัวข้อที่อาจารย์สอนและมอบหมายงาน วิเคราะห์
ความต้องการจาเป็น วิเคราะห์ผู้รับสื่อ วิเคราะห์เนื้อหา ออกแบบและพัฒนาสื่อ เผยแพร่สื่อ ประเมินและ
วิพากษ์สื่อ ให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ และทางานร่วมกันเป็นทีมกับเพื่อนในชั้นเรียน
3. นิสิตรุ่นพี่ มีหน้าที่ให้คาแนะนาในการลงพื้นที่ปฏิบัติการ ให้ข้อเสนอแนะและให้คาปรึกษา
ในการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น การวิเคราะห์เนื้อหาและออกแบบและพัฒนาสื่อ
4. ผู้ ป ระสานงาน เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ยวกับ การให้ ค วามรู้ การผลิ ต และเผยแพร่สื่ อ ของ
หน่วยงาน มีบทบาทหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์ทุกหน่วยงาน รวมไป
ถึงการขออนุญาตในการลงพื้นที่ การรายงานการปฏิบัติงานแต่ละระยะจนถึงขั้นตอนการส่งมอบสื่อ
ให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งผู้ประสานงานในพื้นที่การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา
5. บุคลากรทางการแพทย์ มีบทบาทหน้าที่ อธิบายนิสิตให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาและบริบท
ของหน่ ว ยงานให้ สั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล สภาพ ปั ญ หา และความต้ อ งการเกี่ ย วกั บ การใช้ สื่ อ
ในหอผู้ป่วย ให้คาแนะนาเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลของเนื้อหาที่จะผลิตสื่อ และช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
ของโครงสร้างเนื้อหาและเนื้อหาที่จะใช้ผลิตสื่อ ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อร่างสื่อก่อนที่นิสิต
จะนาไปผลิ ตจริง ให้ คาแนะน าและช่วยตรวจสอบ ประเมินสื่อที่ผ ลิตเสร็จแล้ ว ให้ ความช่วยเหลื อ
ในการสอบถาม และทดลองใช้สื่อสอนคนไข้หรือญาติ พร้อมประเมินคุณภาพสื่อและสมรรถนะนิสิต
6. กลยุทธ์การสอน ได้แก่ การสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ ประกอบด้ว ย 5 ขั้น ตอน ได้แก่ (1) ขั้นน า (2) ขั้น เตรียมการ (3) ขั้น สอน (สอนแบ
บรรยายและสอนแบบปฏิบัติการในชั้นเรียน) (4) ขั้นปฏิบัติการ (นิสิตลงปฏิบัติการในพื้นที่จริงควบคู่
กั บ การรายงานผลการปฏิ บั ติ งานและการรั บ การปรึ ก ษาจากอาจารย์ ผู้ ส อน) (5) ขั้ น สรุ ป และ
ประเมินผล
7. สื่อสังคม
7.1 Facebook: ฟังค์ชั่น Group ใช้สื่อสารระหว่างอาจารย์กับนิสิต และนิสิตกับเพื่อน
ร่วมทีม เป็นพื้นที่ประกาศข่าว ส่งงาน ติดตามงาน ฟังค์ชั่น Inbox ใช้สื่อสารระหว่างอาจารย์กับนิสิต
ในกรณีนิสิตต้องการปรึกษาแบบรายบุคคล

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562
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7.2 Google Drive: ใช้เป็นพื้ นที่ จัดเก็บ เอกสารและผลงานของทั้ งอาจารย์และนิ สิ ต
ใช้แชร์ Link ผลงานของนิสิตให้กับเพื่อนร่วมทีม อาจารย์ และบุคลากรทางการแพทย์ของแต่ละทีม
7.3 Google Form: ใช้เป็ น เครื่อ งมื อเก็ บข้ อมู ล และวิเคราะห์ ข้อ มูล ในการวิเคราะห์
ความต้องการจาเป็นของนิสิต และการประเมินออนไลน์ของอาจารย์
7.4 Google Sheet: ใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ และสรุปผลคะแนนจากการประเมิน
7.5 Line: ใช้ สื่ อ สารระหว่ า งนิ สิ ต กั บ เพื่ อ นร่ ว มที ม เพื่ อ นร่ ว มชั้ น และบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ของแต่ละทีม ใช้แชร์ Linkผลงานของนิสิตให้กับเพื่อนร่วมทีม และบุคลากรทางการแพทย์
ของแต่ละทีม
8. การประเมิน
8.1 ประเมินผลงาน: อาจารย์ประเมินผลงานนิสิต บุคลากรทางการแพทย์ของแต่ละทีม
ประเมินผลงานนิสิตแต่ละทีม
8.2 ประเมินความพึงพอใจ: นิสิตประเมินความพึงพอใจอาจารย์ นิสิตประเมินความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการสอน บุคลากรทางการแพทย์ของแต่ละทีมประเมินความพึงพอใจนิสิต
8.3 ประเมินสมรรถนะนิสิต: นิสิตประเมินสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน
เพื่อการผลิตสื่อของตนเอง
 ขั้ น การสอนแบบชุ ม ชนเป็ น ฐานการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ กระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ
สนับสนุนและการเรียนโดยใช้สื่อสังคม ประกอบด้วย 5 ขั้นสอนหลัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขั้นนา
 อาจารย์แนะนารายวิชา เปิดไฟล์ประมวลผลรายวิชาชี้แจงหัวข้อการสอน วิธีการสอน
วิธีการประเมินผลการเรียน โดยนิสิตสามารถสอบถาม ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและปรับแผนการเรียน เมื่อ
ได้ข้อตกลงร่วมกันแล้ว อาจารย์จึง post ไฟล์ประมวลรายวิชาที่ Group Facebook รายวิชา
 อาจารย์ให้นิสิตทาแบบประเมินสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการ
ผลิตสื่อของตนเองก่อนเรียนโดยใช้แบบประเมินบน Google form
 อาจารย์แนะนาแหล่งเรียนรู้เว็บไซต์และตัวอย่างผลงานของนิสิตรุ่นพี่จาก Google Drive
 อาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ให้ความรู้และเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนดาเนินการลงพื้นที่
เกี่ยวกับ ขั้น ตอนการลงพื้น ที่ ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการลงพื้นที่ ปัญ หาและอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นพร้อมบอกแนวทางแก้ไข
 อาจารย์และนิสิตร่วมกันวางแผนการดาเนินโครงการ โดยให้นิสิตแสดงความคิดเห็น
ในการเลือกหน่วยงานในชุมชน หรื อ ชุมชนเองที่จะพัฒนาด้วยตนเอง ซึ่งปีการศึกษา 2560 นิสิตได้
เลือกพื้นทีเ่ ป็นโรงพยาบาลมหาสารคาม ตามนิสิตรุ่นพี่แต่หน่วยงานย่อยไม่เหมือนกับรุ่นพี่
2. ขั้นเตรียมการ
 เมื่ อ ได้ พื้ น ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารแล้ ว อาจารย์ จ ะต้ อ งติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ผู้
ประสานงานของหน่วยงาน (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขศึกษาของโรงพยาบาล) เพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือและคัดเลือกหน่วยงานของโรงพยาบาลที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยจานวนหน่วยงาน
กาหนดตามอัตราส่วน นิสิต 2-3 คน : 1 หน่วยงาน

116

Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University
Vol. 13 No. 1 (January – April 2019)

 อาจารย์ทาหนังสือจากผู้บริหารคณะ ส่งไปยังผู้บริหารโรงพยาบาลเพื่อขออนุญาตลงพื้นที่
ปฏิบัติการและชี้แจงแผนการดาเนินโครงการแก่บุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
 ผู้ประสานงานของหน่วยงาน (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขศึกษาของโรงพยาบาล) แจ้งจานวน
และรายชื่อหน่วยงานภายในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมายังอาจารย์
 อาจารย์ยืนยันนัดหมายเวลา สถานที่จานวนคนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศกับผู้ประสานงาน
(เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา) และเตรียมไฟล์ชี้แจงรายละเอียดของโครงการที่ใช้ในวันปฐมนิเทศ
3. ขั้นสอน
 อาจารย์สอนนิสิต ในหัวข้อ ความหมาย ความเป็นมาและความสาคัญของการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน ความสาคัญและความสัมพันธ์ของทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีการ
เรียนรู้และรูปแบบการสอน ร่วมกับการใช้ PowerPoint ประกอบการสอน
 นิสิตทาใบงานเพื่อสรุปความเข้าใจของหลักการทฤษฎีที่เรียนไป โดยดาวน์โหลดไฟล์
ใบงานจาก Group Facebook รายวิชา
 อาจารย์ให้ Feedback จากผลงานใบงานของนิสิตและเปิดโอกาสให้นิสิตซักถาม
 อาจารย์ ส อนนิ สิ ต ในหั ว ข้ อ ภาพรวมของกระบวนการการผลิ ต สื่ อ การศึ ก ษา
กระบวนการวิเคราะห์ (การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์เนื้อหา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้) ร่วมกับการใช้ PowerPoint ประกอบการสอน
 นิสิตรับโจทย์รายบุคคลเพื่อทาแบบฝึกหัดในการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น วิเคราะห์
ผู้เรียน วิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ใน Group Facebookรายวิชา
 อาจารย์ให้ นิ สิตแบ่ งทีมและมอบหมายให้ แต่ละกลุ่ มจัดทาสื่ อนาเสนอข้อมูลและ
ความสามารถทักษะการผลิตสื่อของสมาชิกในทีมที่จะลงพื้นที่
 อาจารย์ให้ Feedback และเฉลยโจทย์งานรายบุคคลแบบฝึกหัดวิเคราะห์โดยเปิด
โอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในงานของเพื่อน
 อาจารย์สอนภาพรวมของหลักการและกระบวนการออกแบบ พัฒนา การวางแผน
การนาไปใช้และการประเมินสื่อการสอนอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการใช้ PowerPoint ประกอบการสอน
 อาจารย์แจ้งจานวนและชื่อหน่วยงานที่ให้การตอบรับเข้าร่วมโครงการ
 นิสิตแต่ละทีมนาเสนอสื่อนาเสนอข้อมูลและความสามารถทักษะการผลิตสื่อของ
สมาชิกในทีมจากไฟล์ใน Group Facebook รายวิชาแล้วอาจารย์และเพื่อน ๆ ในชั้นให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
 อาจารย์ให้นิสิตแต่ละทีมทาเครื่องมือวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของหน่วยงาน
4. ขั้นปฏิบัติการ
(นอกเวลาเรียน)
 ปฐมนิ เทศแนะน าอาจารย์และทีม นิสิ ต เพื่ อชี้แจงการดาเนิ นโครงการแก่ตัว แทน
บุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการที่ห้องประชุมของโรงพยาบาล
 อาจารย์ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
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 นิ สิ ต ทุ ก ที ม น าเสนอสื่ อ น าเสนอข้ อ มู ล และความสามารถทั กษะการผลิ ต สื่ อ ของ
สมาชิกในทีม
 ตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานเลือกทีมนิสิต แล้วให้แต่ละทีมทาความ
รู้จักกัน สร้าง Group Line พร้อมพานิสิตไปชมพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยงานและให้ข้อมูลเบื้องต้น
4.1 ขั้นวิเคราะห์ (1)
 นิสิตเก็บข้อมูลวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นครั้งที่ 1
(ในเวลาเรียน)
 นิสิตแต่ละทีมรายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของหน่วยงานในการ
ผลิ ต สื่ อ ทั้ งสภาพแวดล้ อ มของพื้ น ที่ ผู้ ใช้ บ ริก าร และข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของหน่ ว ยงาน สิ่ งที่ ได้ จ าก
การพูดคุยและชมพื้นที่ในวันปฐมนิเทศ ปัญหาที่พบ สิ่งที่จะพัฒนาจากปัญหาที่พบ 5 อันดับ โดยส่ง
รายงานใน Group Facebook รายวิชา
 อาจารย์ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ
 อาจารย์สอนนิสิต ในหัวข้อ โมเดลการออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิต
สื่ อ การศึ กษา ร่ ว มกั บ การใช้ PowerPoint ประกอบการสอน พร้อมให้ ดู ตัว อย่างโมเดลของรุ่น พี่
ที่พัฒนาไว้ จาก Group Facebook รายวิชา
 นิสิตซักถาม ข้อสงสัย
(นอกเวลาเรียน)
4.1 ขั้นวิเคราะห์ (2)
 นิสิตลงพื้น ที่เก็บ ข้อมูลความต้องการจาเป็นในการผลิตสื่อ ครั้งที่ 2 จากพยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ในเวลาเรียน)
 นิสิตรายงานข้อมูลความต้องการจาเป็นในการผลิตสื่อ ครั้งที่ 2 ต่ออาจารย์และสรุป
หัวเรื่องที่จะออกแบบและพัฒนาสื่อ โดยส่งรายงานใน Group Facebook รายวิชา
 อาจารย์พิจารณาตัดสินหัวเรื่องเนื้อหาที่นิสิตจะออกแบบและพัฒนาสื่อของทุกทีม
 อาจารย์ทบทวนกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา บอกเทคนิคการสืบค้น ข้อควรระวัง
ในการทางาน พร้อมยกกรณีศึกษาจากผลงานของนิสิตรุ่นพี่ที่แสดงไว้ใน Group Facebook รายวิชา
 อาจารย์มอบหมายงานให้นิสิตแต่ละทีมวิเคราะห์เนื้อหาในหัวข้อการออกแบบและ
พัฒนาสื่อที่ทีมได้รับ
(นอกเวลาเรียน)
 นิสิตแต่ละทีมสืบค้นและรวบรวมเนื้อหาในเรื่องที่จะออกแบบสื่อ โดยขอคาแนะนา
จากบุคลากรทางการแพทย์ประจาทีม
 แล้วนาเนื้อหาทั้งหมดมาคัดเลือก หาความสัมพันธ์และลาดับเนื้อหาแล้วสร้างเป็น
แผนผังโครงสร้างเนื้อหาที่จะนาไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาสื่อ
(ในเวลาเรียน)
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 นิ สิ ต แต่ ล ะที ม นั ด หมายเวลาและรายงานผลการวิ เคราะห์ เนื้ อ หาและแสดง
รายละเอียด
เนื้อหาต่ออาจารย์ โดยส่งรายงานใน Group Facebook รายวิชา
 อาจารย์ให้คาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไขแผนผังโครงสร้างเนื้อหาให้นิสิตแต่ละทีม
 อาจารย์มอบหมายให้นิสิตแต่ละทีมไปร่างแบบสื่อที่จะพัฒนา เมื่อได้รับการรับรอง
หลังตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ประจาทีมแล้ว
(นอกเวลาเรียน)
 นิ สิ ต ปรั บ ปรุ งแผนผั งโครงสร้ างเนื้ อ หาจากค าแนะน าของอาจารย์ แ ล้ ว น าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ประจาทีมตรวจสอบแล้วลงลายมือชื่อรับรอง
4.2 ขั้นทาความเข้าใจ
 นิสิตแต่ละทีมน าข้อมูล จากการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น วิเคราะห์ ผู้ รับสาร
วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ผู้รับบริการ และวิเคราะห์เนื้อหา มาสรุปข้อจากัดข้อจาเป็นเพื่อสร้าง
แนวทางการออกแบบและพัฒนาสื่อ
4.3 ขั้นสร้างไอเดีย
 นิ สิ ต แต่ ล ะที ม สื บ ค้ น หาตั ว อย่ า งสื่ อ ที่ ที ม ต้ อ งการจะพั ฒ นาจากสื่ อ เดิ ม และ
แหล่งข้อมูลภายนอกทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยขอคาแนะนาจากบุคลากรทางการแพทย์ ประจา
ทีม นิสิตรุ่นพี่ และอาจารย์ได้
(ในเวลาเรียน)
 นิสิตแต่ละทีมเข้ารับคาปรึกษากับอาจารย์รายทีมทั้งแบบเผชิญหน้าและออนไลน์
ใน Inbox Facebook
(นอกเวลาเรียน)
4.4 ขั้นออกแบบ
 นิสิตแต่ละทีมออกแบบร่างสื่อตามข้อมูลจากการขั้นทาความเข้าใจและขั้นสร้างไอเดีย
(ในเวลาเรียน)
 นิสิตแต่ละทีมนาเสนอแบบร่างสื่อต่ออาจารย์และเพื่อน ๆ ในชั้น
 อาจารย์และเพื่อน ๆ ในชั้นให้คาแนะนาและแนวทางปรับแก้สื่อ
 อาจารย์นัดหมายให้นิสิตแต่ละทีมส่ง Link งานออกแบบร่างสื่อให้อาจารย์ตรวจสอบ
และรับรองอีกครั้ง จึงเริ่มพัฒนาได้ โดยอาจารย์ตรวจสอบแล้วแจ้งผลใน Group Facebook รายวิชา
(นอกเวลาเรียน)
4.5 ขั้นพัฒนา
 ทุกทีมเมื่อได้รับการตรวจสอบร่างสื่อจากอาจารย์แล้วให้ ดาเนินการพัฒนาสื่อระยะที่ 1
(30%)
(ในเวลาเรียน)
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 นิสิตทุกทีมนาเสนอผลการพัฒนาสื่อต่ออาจารย์ครั้งที่ 1 (30%) โดยส่งงานนาเสนอ
ใน Group Facebook รายวิชา
 อาจารย์ให้คาแนะนาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
(นอกเวลาเรียน)
 นิสิตทุกทีมพัฒนาสื่อระยะที่ 2 (50%)
(ในเวลาเรียน)
 นิสิตทุกทีมนาเสนอผลการพัฒนาสื่อต่ออาจารย์ครั้งที่ 2 (50%) โดยส่งงานนาเสนอ
ใน Group Facebook รายวิชา
 อาจารย์ให้คาแนะนาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
(นอกเวลาเรียน)
 นิสิตทุกทีมพัฒนาสื่อระยะที่ 3 (70%)
 นิสิตนาเสนอสื่อต่อบุคลากรทางการแพทย์เพื่อตรวจสอบคุณภาพสื่อ ครั้งที่ 1
(ในเวลาเรียน)
 นิสิตทุกทีมนาเสนอผลการพัฒนาสื่ อต่ออาจารย์ครั้งที่ 3 (70%) โดยส่งงานนาเสนอ
ใน Group Facebook รายวิชา พร้อมรายงานผลการเสนอสื่อต่อบุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 1
 อาจารย์ให้คาแนะนาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
(นอกเวลาเรียน)
 นิสิตทุกทีมพัฒนาสื่อระยะที่ 4 (100%)
 นิสิตนาเสนอสื่อต่อบุคลากรทางการแพทย์เพื่อตรวจสอบคุณภาพสื่อ ครั้งที่ 2
(ในเวลาเรียน)
 นิสิตทุกทีมนาเสนอผลการพัฒนาสื่อต่ออาจารย์ครั้งที่ 4 (100%) โดยส่งงานนาเสนอ
ใน Group Facebook รายวิชา พร้อมรายงานผลการเสนอสื่อต่อบุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 2
 อาจารย์ให้คาแนะนาและแนวทางการจัดทาแพคเกจเพื่อนาสื่อส่งมอบ
(นอกเวลาเรียน)
4.6 ขั้นนาส่ง
 นิสิตทุกทีมจัดทาแพคเกจสื่อเพื่อส่งมอบ
 อาจารย์ และนิ สิ ต ร่ว มกัน มอบสื่ อ ให้ แก่ผู้ บ ริห ารและบุค ลากรทางการแพทย์ในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล
4.7) ขั้นนาไปใช้
 บุคลากรทางการแพทย์ของแต่ละทีมนาสื่อไปใช้ในหน่วยงานของโรงพยาบาลตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตอนต้น
5. ขั้นสรุปและประเมินผล
5.1 ขั้นสรุป
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 นิสิตทุกทีมจัดทารายงานสรุปการดาเนินงาน พร้ อมถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข ประสบการณ์ที่ได้รับ และสร้างโมเดลการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตสื่อ
ของทีมส่งให้อาจารย์
 ผู้ ร่ ว มโครงการทั้ ง หมด สรุ ป บทเรี ย นร่ ว มกั น (AAR: After Action Review) ที่
มหาวิทยาลัย
5.2 ขั้นประเมินผล
 นิ สิ ต ประเมิ น ความพึ งพอใจต่อรูป แบบการสอนและประเมิ นสมรรถนะด้านการ
ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อของตนเองหลังจบกระบวนการ โดยใช้ Google form
 นิสิตประเมินความพึงใจอาจารย์ในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย
 บุคลากรทางการแพทย์ของแต่ละทีมประเมินความพึงพอใจต่อผลงานและนิ สิตโดใช้
Google form
 อาจารย์ประเมินผลงานนิสิต โดยนาคะแนนจากบุคลากรทางการแพทย์มาคานวณ
ร่ ว มแล้ ว สรุ ป คะแนนตั ด เกรดโดยใช้ Google Sheet เสร็ จ จึ ง น าไปลงในระบบทะเบี ย นของ
มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 2 ผลของการเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียน
การสอนเพื่ อการผลิต สื่อสาหรับ นิสิต ระดั บปริ ญ ญาตรี สาขาเทคโนโลยีแ ละสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นิสิ ตระดับ ปริญ ญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ที่ลงทะเบี ยนเรียนในรายวิชา 0503 213 การออกแบบระบบการเรียน
การสอนเพื่อการผลิตสื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู้ร่วมกับ กระบวนการคิดเชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคมที่พัฒ นาขึ้น
มีสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนทุกด้านและ
มีพัฒนาการของสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้นในทุกด้านด้วย ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสมรรถนะการออกแบบการเรียน
การสอนเพื่อการผลิตสื่อก่อนเรียน หลังเรียนและพัฒนาการของนิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบ
การสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
สมรรถนะการ
ออกแบบการเรียน
การสอนเพื่อการ
ผลิตสื่อ
1. ด้านการสื่อสาร
2. ด้านการทางานใน
โลกความเป็นจริง
3. ด้านการวางแผน
4. ด้านการวิเคราะห์
5. ด้านการออกแบบ
6. ด้านการพัฒนา
7. ด้านการบริหาร
จัดการ
8. ด้านการนาไปใช้
9. ด้านการประเมิน
รวม

สมรรถนะฯ
ก่อนเรียน

สมรรถนะฯ
หลังเรียน

S.D.

แปลผล
ระดับ
สมรรถนะ

X

2.35
3.11

0.89
1.01

น้อย
ปานกลาง

2.61
2.50
1.97
2.19
2.17

0.84
0.80
0.65
0.68
0.64

2.54
2.21
2.41

0.66
0.59
0.85

X

pre

พัฒนาการ
สมรรถนะฯ

S.D.

แปลผล
ระดับ
สมรรถนะ

4.10
4.75

0.59
0.89

มาก
มากที่สุด

1.75
1.64

ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

4.31
4.23
3.97
4.04
4.21

0.59
0.56
0.61
0.68
0.60

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1.71
1.73
2.00
1.85
2.04

ปานกลาง
น้อย
น้อย

4.54
4.21
4.26

0.51
0.72
0.63

มากที่สุด
มาก
มาก

2.00
2.00
1.85

post

X

พัฒนาการ

นอกจากนี้ยังพบว่า นิสิตที่เรียนในปีการศึกษา 2560 มีสมรรถนะการออกแบบการเรียนการ
สอนเพื่ อ การผลิ ต สื่ อ ที่ มี พั ฒ นาการสู ง ที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
( X พัฒนาการ = 2.04) ด้านการออกแบบ ( X พัฒนาการ = 2.00) ด้านการนาไปใช้ ( X พัฒนาการ = 2.00)
ด้านการประเมิน ( X พัฒนาการ = 2.00) และด้านการพัฒนา ( X พัฒนาการ = 1.85) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อของการเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่
ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อ
นิสิ ตระดับปริญ ญาตรีส าขาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0503 213 การออกแบบระบบการเรียน
การสอนเพื่ อ การผลิ ต สื่ อ การศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2559 และ ปี ก ารศึ ก ษา 2560 มี ค วามพึ งพอใจ
ในภาพรวมต่อการเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิด
เชิงออกแบบและสนั บสนุ นการเรียนโดยใช้สื่อสังคมที่พัฒ นาขึ้นอยู่ในระดับมากที่ สุด ( X = 4.87,
S.D. = 0.37) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตต่อของการเรียนด้วย
รูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อ
ความพึงพอใจ
4.75
4.75

S.D.
0.45
0.45

แปลผล
ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.92

0.29

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.83
4.83

0.58
0.39

มากที่สุด
มากที่สุด

4.87

0.37

มากที่สุด

รายการประเมิน
X

1. รูปแบบการสอนมีความสอดคล้องของกับเนื้อหารายวิชา
2. รูปแบบการสอนทาให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา
มากขึ้น
3. รูปแบบการสอนทาให้ได้เรียนรูว้ ิถีชีวิตของผู้คนจากกรณี
ตัวอย่างและการลงพื้นที่
4. รูปแบบการสอนทาให้ได้รบั ความรู้และประสบการณ์
ตรงที่เป็นประโยชน์นอกเหนือจากตาราและการเรียนในชั้น
เรียน
5. รูปแบบการสอนทาให้สามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ปรับใช้กับบริบทอื่นได้
6. รูปแบบการสอนทาให้เรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น
7. รูปแบบการสอนทาให้เรียนรู้การทางานอย่างเป็นระบบ
เป็นขั้นเป็นตอน
รวม

จากตารางที่ 2 พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนระดับมากที่สุดทุกรายการ
โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.87 , S.D. = 0.37) ส่วนรายการที่นิสิต
มีความพึงพอใจในเป็นอันดับแรก คือ รูปแบบการสอนนี้ทาให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนจากกรณี
ตัว อย่ างและการลงพื้ น ที่ ( X = 5.00 , S.D. = 0.00) และรูป แบบการสอนท าให้ นิ สิ ต สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ปรับใช้กับบริบทอื่นได้ ( X = 5.00 , S.D. = 0.00)
อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการ
สอนเพื่อการผลิตสื่อสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ ผู้ วิจั ย ได้ พั ฒ นาขึ้น ได้แ ก่ รูป แบบการสอนแบบชุม ชนเป็ น ฐานการเรียนรู้ร่ว มกั บ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบและสนับ สนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคม ช่วยให้ นิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา ชั้น ปีที่ 2 คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม ที่
ลงทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช า 0503 213 การออกแบบระบบการเรี ย นการสอนเพื่ อ การผลิ ต สื่ อ
การศึกษาปีการศึกษา 2560 มีสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อหลังเรียน
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนทุกด้านและมีพัฒนาการของสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้นในทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัย
ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของการพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิ ตสื่อ โดยใช้
รูป แบบการสอนแบบชุมชนเป็ น ฐานการเรียนรู้ ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบในนิสิ ตระดับ
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ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีการศึกษา 2559
พบว่า นิสิตมีสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
ทุกด้านและมีพัฒนาการของสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้นในทุกด้านเช่นกัน (Tangpakdee, 2017) ทั้งนี้แสดง
ให้เห็นว่ารูปแบบการสอนนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนาไปใช้ในกลุ่ มการเรียนอื่นและ
นิสิตรุ่นอื่นได้ แม้รูปแบบการสอนในปีการศึกษา 2560 จะมีตัวแปรที่แตกต่างจากปีการศึกษา 2559
คือ การกาหนดให้อาจารย์ นิสิต และบุคลากรทางการแพทย์ใช้สื่อสังคมในหลายขั้นตอน แต่ก็ส่งผล
ต่อการพัฒนาสมรรถนะในภาพรวมของนิสิตไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ Kositpipat (2016) ที่วิจัย
เรื่อง การเปรียบเทียบผลการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อชุมชนของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาประชามติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างกลุ่มผู้เรียนที่
ได้รับการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อชุ มชน ไม่มีความแตกต่างระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้รับการสอนผ่านสื่อระหว่างสื่อสังคมออนไลน์และสื่อชุมชนอยู่
ในระดับมากทั้ง 2 กลุ่ม
2. นิ สิ ต มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการสอนแบบชุ ม ชนเป็ น ฐานการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคมในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดย
รายการที่นิสิตมีความพึงพอใจในเป็นอันดับแรก คือ รูปแบบการสอนนี้ ทาให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีชีวิตของ
ผู้ ค นจากกรณี ตั ว อย่ า งและการลงพื้ น ที่ แ ละรู ป แบบการสอนท าให้ นิ สิ ต สามารถน าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ ไปประยุ ก ต์ ป รั บ ใช้ กั บ บริ บ ทอื่ น ได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Siriphantana &
Uamcharoen (2016) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้
คติชนวิทยาระดับอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อโปรแกรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยรวม
ทั้งด้านตนเอง ด้านการเรียน และด้านสังคมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ รายการที่เห็น
ด้วยสูงสุด คือ การเรียนรู้ตามโปรแกรมทาให้ นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว ได้เรียนรู้จาก
ศาสตร์ ส าขาต่ า ง ๆ แ ละช่ ว ยบู ร ณ าการสิ่ ง ที่ เรี ย น กั บ ชี วิ ต จริ ง อี ก ยั ง ทั้ งสอดคล้ อ งกั บ
Srisuk (2018) ที่กล่าวไว้ว่า กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เป็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
อย่างเป็ นระบบที่จ ะสอนให้ เด็กเรียนรู้ที่จะนาความรู้และความสามารถที่ตนเองมีอยู่ ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันให้เหมาะสมกับสถานการณ์และหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายได้ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ผลวิจัยสามารถเป็น แนวทางการสอนให้คณาจารย์ ที่สอนในรายวิชาออกแบบและผลิต
สื่อต่าง ๆ ได้ให้ นิ สิตได้เรี ย นรู้จากโลกการทางานจริง ปลูกฝังความรับผิดสอบต่อสังคม ทาให้ การ
เรียนรู้ของนิสิตมีความหมายมากขึ้น เหมาะกับรายวิชาที่มีลักษณะของโครงการ (Project)
2. ผลวิ จั ย สะท้ อ นถึ ง สมรรถนะที่ สู ง ขึ้ น ของนิ สิ ต หากพิ จ ารณาจากขั้ น ตอนการสอน
ในรูปแบบการสอนแล้ว อาจารย์ประจาวิชาที่ใช้รูปแบบการสอนนี้ จะต้องทาหน้าที่หลายอย่าง ทั้งเป็น
ผู้ ส อน ผู้ จั ด การโครงการ ผู้ ป ระสานงาน ผู้ เชี่ ย วชาญคอยให้ ค าปรึ ก ษา ผู้ อ อกแบบการวั ด และ
ประเมินผล ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับการสอนในรายวิชาที่นิสิตมีจานวนมาก เพราะอาจารย์ไม่สามารถ
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ดู แ ลได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ยกเว้ น เพิ่ ม อาจารย์ ที่ มี ศั ก ยภาพเท่ า กั น ในสั ด ส่ ว นที่ ส ามารถดู แ ลผู้ เรี ย นได้
(อาจารย์ 1 คน : นิสิต 15 คน)
3. การคัดเลือกหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโจทย์ที่จะต้องมาร่วมทางานกับนิสิตมีความสาคัญ
มาก โรงพยาบาลเป็ น สถานที่ที่ บุ ค ลากรท างานอย่างจริงจัง คานึงถึงความถูกต้อง และการน าใช้
ประโยชน์กับมนุษย์ได้จริง ทาให้นิสิตได้พี่เลี้ยงในการทางานที่เอาใจใส่ มีความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ไม่ปล่อยนิสิตทางานและเรียนรู้อย่างเคว้งคว้าง อีกทั้งมีหน่วยงานผู้ประสานงานที่ชัดเจน
และทาหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ดี จึงทาให้การลงพื้นที่ปฏิบัติการ
ราบรื่นและประสบความสาเร็จ การเลือกหน่วยงานจึงมีสาคัญอย่างยิ่งในรูปแบบการสอนนี้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี การติด ตามศึ กษาความคิ ด เห็ น ของผู้ ใช้ สื่ อที่ นิ สิ ต ได้อ อกแบบและพั ฒ นาด้ว ย
กระบวนการที่เป็นระบบและยากลาบากว่า สามารถใช้งานได้ดีจริงและบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
2. ควรมีการนารูปแบบการสอนนี้ไปทดลองใช้ในทุกกลุ่มการเรียน เพื่อ ศึกษาข้อมูลในวง
กว้าง และควรทดลองใช้กับหน่วยงานในชุมชนอื่น ๆ นอกจากโรงพยาบาลเพื่อทดสอบว่า รูปแบบ
การสอนนี้ สามารถเป็น Generic model การสอนให้คณาจารย์ในรายวิชาอื่น ๆ ได้หรือไม่
3. ควรมีการถอดบทเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ โดยเฉพาะทีมที่มีผลงานดี มีการ
บริหารจัดการการทางานได้ดี ว่ามีปัจจัยมีเทคนิคอะไรที่ทาให้การทางานของทีมประสบความสาเร็จ
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2) [Design for Social New problems challenge the way of thinking (Chapter 2)].
Retrieved from http://www.tcdc.or.th/creativethailand/article/Other/28365.
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