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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
การเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) ศึกษาผลของสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ
ของนิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิต
สื่อ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
การเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ใช้การเลือกแบบเจาะจง ได้แก่   
นิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0503213 การออกแบบระบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ 
การศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) รูปแบบการ
สอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้
สื่อสังคม 2) แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนส าหรับนิสิต และ 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติทีใ่ช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. รูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อส าหรับ

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ รูปแบบ
การสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้
สื่ อสั งคม ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่  1) อาจารย์ประจ าวิชา 2) นิสิต 3) นิสิตรุ่น พ่ี  
4) ผู้ประสานงาน 5) บุคลากรทางการแพทย์ 6) กลยุทธ์การสอน 7) สื่อสังคม  และ 8) การประเมิน และ

Received:  August 20, 2018 
Revised:  September 29, 2018 
Accepted:  October 5, 2018 



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

 
 

108 

มีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นน า 2) ขั้นเตรียมการ 3) ขั้นสอน 4) ขั้นปฏิบัติการ ซึ่งมี 7 
ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 4.1) ขั้นวิเคราะห์ 4.2) ขั้นท าความเข้าใจ 4.3) ขั้นสร้างไอเดีย 4.4) ขั้นออกแบบ 
4.5) ขั้นพัฒนา 4.6) ขั้นน าส่ง 4.7) ขั้นน าไปใช้ และ 5) ขั้นสรุปผลและประเมิน 

2. นิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิด  
เชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคม มีสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
การผลิตสื่อหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนทุกด้าน และมีพัฒนาการของสมรรถนะเพ่ิมสูงขึ้นในทุกด้าน
ด้วย 3. นิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิด 
เชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคม มีระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.87, S.D. = 0.37) 

 
ค าส าคัญ 
          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 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด        
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21 st century skills) กล่าวคือ  
ต้องเรียนรู้ให้ได้ทั้งสาระวิชา และได้ทักษะส าคัญในการด าเนินชีวิต ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการท างาน ดังนั้น หลักการจัด 
การศึกษาจึงไม่ควรเน้นที่การสอนเนื้อหาสาระความรู้ในหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่ควรเน้นที่การสร้าง
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการได้ลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะที่เฉพาะ ส านึกในความ
เป็นคน และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของโลกที่ เปลี่ยนแปลงไป (Panich, 2012 
cited in Lawang & Junprasert, 2017)  ภาควิช าเทคโน โลยีและสื่ อสารการศึกษา คณ ะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการเรียนการสอน รายวิชา 0503 213 การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อการศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ในทุกปีการศึกษา ซึ่งใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ มุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ พัฒนาสมรรถนะ  และมี
ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อการเรียนรู้
ส าหรับหน่วยงานที่เป็นสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ออกแบบและพัฒนา
สื่ออย่างสร้างสรรค์เป็นระบบ มีเป้าหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่จะน าผลงานไปใช้ได้จริ ง 
(Tangpakdee, 2017) การท าให้นิสิตบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอน จึงได้ศึกษาและ
พัฒนาสมรรถนะด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อที่นิสิตจ าเป็นต้อง มี โดย
ประยุกต์จาก กรอบสมรรถนะตามมาตรฐานสมรรถนะของนักออกแบบการเรียนการสอน (Koszalka 
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et al, 2013)  มีสมรรถนะ ทั้งหมด 9 ด้าน  ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการสื่อสาร จ านวน 4 สมรรถนะ
ย่อย 2) สมรรถนะด้านการท างานในโลกความเป็นจริง จ านวน 3 สมรรถนะย่อย 3) สมรรถนะด้าน
การวางแผน จ านวน 4 สมรรถนะย่อย 4) สมรรถนะด้านวิเคราะห์ จ านวน 5 สมรรถนะย่อย 5) 
สมรรถนะด้านการออกแบบ จ านวน 3 สมรรถนะย่อย 6) สมรรถนะด้านการพัฒนา จ านวน  4 
สมรรถนะย่อย 7) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ จ านวน 2 สมรรถนะย่อย 8) สมรรถนะด้านการ
น าไปใช้ จ านวน 2 สมรรถนะย่อย และ 9) สมรรถนะด้านประเมิน จ านวน 2 สมรรถนะย่อย ซึ่งการ
จะพัฒนาให้นิสิตมีสมรรถนะดังกล่าว เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยศาสตร์การสอนมาออกแบบร่วมกับเนื้อหา
การสอนและการใช้เทคโนโลยี ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดการเรียนรู้แบบชุมชนเป็นฐานและกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบร่วมกับการใช้สื่อสังคมมาออกแบบรูปแบบการสอนใหม่ เนื่องจากการเรียนรู้แบบ
ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning (CBL) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ในการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีกับความเป็นจริงหรือเรียนรู้จากชุมชนในการให้บริการใน
ศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มากับชุมชน ท าให้ผู้เรียนมีการตื่นตัวในการเรียนรู้ เป็น Active Learner เกิด
ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในองค์ความรู้ที่สอน เป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะส่วนบุคคล
ของผู้เรียน ทักษะทางสังคม การท างานเป็นทีม การท างานร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ สร้างภาวะผู้น า การ
เข้าใจบทบาทของการเป็นสมาชิก ฝึกทักษะการบริหารจัดการ การแก้ปัญหา สร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมในฐานะพลเมือง พัฒนาทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้าง
ความพร้อมในโลกของการท างานจริง (Saengsuwan, 2014) ส่วนกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking Process) นั้น เป็นเครื่องมือใหม่ในการออกแบบนวัตกรรมความคิดที่น าไปสู่การ
สร้างความเป็นไปได้ให้กับการพัฒนาสินค้า งานบริการ และธุรกิจที่มีความต้องการของผู้ใช้เป็นหัวใจ
ส าคัญ กระบวนการคิดเชิงออกแบบถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ แก้ไขปัญหา โดยท างาน
ร่วมกันระหว่างศาสตร์ของการออกแบบและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องนักออกแบบจะต้องมีความรู้แบบ 
สหสาขามากขึ้น เพ่ือสามารถคิดค้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานได้ (Creative Thailand, 2018) 
และยังมีประโยชน์หากน ามาใช้ในการเรียนการสอนจะท าให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในหลายด้าน 
ได้แก่ ความสามารถด้านการสื่อสาร ความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหา มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ร่วมมือในการท างาน ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และการรู้แจ้งที่เกิดจากการทดลองเชิงประจักษ์ 
(Rojsangrat, 2016) อีกด้วย จะเห็นว่าทั้งสองแนวคิดนี้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับความมุ่งหมายของรายวิชาเป็นอย่างดี จากการที่ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนได้ทดลองใช้และปรับปรุงมา  
3 ปีการศึกษาแล้ว  ในปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้การจัดการและการด าเนินการในรายวิชากับ
หน่วยงานภายนอกเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ผู้วิจัยจึงได้น าสื่อสังคมมาออกแบบการ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับขั้นตอนการสอนของการเรียนรู้แบบชุมชนเป็นฐานและกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ เพราะปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างให้เกิดเป็น
สื่อเชื่อมโยงกันในโลกออนไลน์ ที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึง และ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท าให้เกิดประโยชน์
อย่างมาก การน าเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากจะพัฒนาผู้สอนให้ก้าวหน้าทันเทคโนโลยีและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้สอน
เป็นผู้ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาที่สามารถติดต่อกับผู้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา (Auttaput, Sittiwong 
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& Teeraputon, 2017) รวมถึงเป็นประโยชน์ส าหรับนิสิตและบุคลากรในหน่วยงานที่เป็นพ้ืนที่วิจัย
สามารถใช้สื่อสังคมในการติดต่อสื่อสาร แสดงผลงาน หรือนัดหมายกันได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็น
การพัฒนารูปแบบการสอนที่เพ่ิมมากข้ึนจากรูปแบบการสอนที่ออกแบบไว้ในปีการศึกษา 2559 

จากความเป็นมาและความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างรูปแบบการสอนที่
ช่วยส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตอบโจทย์การท างาน
ในโลกแห่งความจริง นิสิตที่เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน และสามารถใช้รูปแบบการสอน
นี้เป็นแนวทางให้คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในสถาบันอ่ืนที่สอนในรายวิชาที่มี
ลักษณะคล้ายกันได้น าไปใช้พัฒนาศักยภาพนิสิตให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. รูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะมี
ลักษณะอย่างไร ประกอบด้วย องค์ประกอบและข้ันตอนอะไรบ้าง 

2. ผลของสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของนิสิตที่เรียนด้วย
รูปแบบการสอนนั้น เป็นอย่างไรบ้าง 

3. นิสิตมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือการผลิตสื่ออยู่ในระดับใด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิต
สื่อของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

2. เพ่ือศึกษาผลของสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของนิสิต 
ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่ เรียนด้วยรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะ         
การออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยและพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนที่ส่งเสริม
สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีรายละเอียดของการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

พื้นที่ในการวิจัย 
 พ้ืนที่ชุมชนที่นิสิตได้เรียนรู้และฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งมี
หน่วยงานสมัครใจให้ความร่วมมือเป็นแหล่งปฏิบัติการ จ านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน 
แผนก OPD ตา แผนก ANC แผนกสุขภาพจิตและจิตเวช แผนกทันตกรรม ฝ่ายเภสัชสนเทศ 



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

 
 

112 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย    
ใช้การเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่  2  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0503 213  การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 12 คน      

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. รูปแบบการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. แบบประเมินสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของนิสิตก่อนและ 
หลังเรียนส าหรับนิสิตประเมินตนเอง เป็นแบบประเมินที่มีลักษณะแบบประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น 29 ข้อ แล้วน าไปทดลองใช้กับนิสิตในกลุ่มการเรียนอ่ืนในปีการศึกษา 
2559  จ านวน 15 คน จากนั้นน ามาหาค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน โดยค านวณหาค่า
ความเชื่อมั่นจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาซ (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า 
ทั้ง 29 ข้อ ได้ค่าอยู่ระหว่าง .72-.86 ซึ่งผ่านเกณฑ์ความเชื่อมั่นที่ก าหนดไว้ว่าข้อค าถามที่มีคุณภาพ 
ต้องมีค่ามากว่าหรือเท่ากับ .70 (Nunnally, 1978 cited in Wongwanich, 2007)  แปลได้ว่าแบบ
ประเมินมีคุณภาพสามารถน าไปใช้งานได้ โดยมีเกณฑ์การแปลผลสมรรถนะการออกแบบการเรียน
การสอนเพ่ือการผลิตสื่อก่อนและหลังเรียนของนิสิตที่ให้นิสิตประเมินตนเอง (Srisa-ard, 2002) มีดังนี ้
  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 จ านวน 7 ข้อ โดยมีการหาคุณภาพของเครื่องมือด้วยดัชนี
IOC ซึ่งพบว่า ข้อค าถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 –1.00 แปลได้ว่า แบบประเมินมีคุณภาพสามารถ
น าไปใช้งานได้ โดยมีเกณฑ์การแปลผลระดับความพึงพอใจ (Srisa-ard, 2002) มีดังนี้ 
  4.51 – 5.00   มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจระดับมาก 
                     2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจระดับน้อย 
1.00 – 1.50  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน

และการผลิตสื่อการเรียนการสอนแล้วน ามาสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะการออกแบบ
การเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ แล้วปรับระดับภาษาให้เหมาะสมกับผู้ประเมินที่เป็นนิสิต อาจารย์ 
และตัวแทนชุมชน 
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2. ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบและสื่อสังคม แล้วจึงน ามาออกแบบและพัฒนาสร้างเป็น “รูปแบบการ
สอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้
สื่อสังคม” ที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อ  

3. ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อรูปแบบการสอน  แล้วน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความตรงของเครื่องมือ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ 
(IOC) ซึ่งได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.67 –1.00 แปลได้ว่า แบบประเมินมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ได้ 

4. ผู้วิจัยน าแบบประเมินสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของนิสิต
ก่อนและหลังเรียนส าหรับนิสิตประเมินตนเองที่ผ่านการน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับนิสิตในกลุ่ม
การเรียนอ่ืนในปีการศึกษา 2559 แล้วน ามาค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน โดยค านวณหา
ค่าความเชื่อมั่นจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า
อยู่ระหว่าง .72 - .86 ซึ่งผ่านเกณฑ์ความเชื่อมั่นที่ก าหนดไว้ จากนั้นน ามาปรับปรุงด้านภาษาให้เข้าใจ
ง่ายยิ่งขึ้น 

5. เมื่อเครื่องมือในการวิจัยมีคุณภาพแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามขั้นตอนของรูปแบบการ
สอนกับนิสิตที่เรียนในปีการศึกษา 2560 โดยการสอนคาบแรกในสัปดาห์ที่ 1 นิสิตจะท าแบบประเมิน
สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของตนเองก่อนเรียน หลังจากนั้นจะ
ด าเนินการตามทุกขั้นตอนของรูปแบบการสอนจนครบ แล้วจึงให้นิสิตท าแบบประเมินสมรรถนะ         
การออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของตนเองหลังเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อรูปแบบการสอน โดยมีผู้วิจัยเก็บข้อมูลในการวิจัยทุกระยะตามท่ีกล่าวมา 

6. จากนั้นผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและสรุปผลการวิจัย 
ระยะเวลาในการวิจัย 

 ปีการศึกษา 2560 เดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2561 
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
นิสิตในปีการศึกษา 2560 ท าแบบประเมินสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการ

ผลิตสื่อของตนเองก่อนเรียน โดยใช้ Google form ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 แล้วท 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 

เพื่อการผลิตสื่อส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้แก่ “รูปแบบการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิด          
เชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคม” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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 องค์ประกอบของการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิด         
เชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคม ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. อาจารย์ประจ าวิชา มีบทบาทหน้าที่ในการสอน พูดกระตุ้นสร้างความตระหนักและ
ปลูกฝังความรับผิดชอบในฐานะคนท าสื่อ หรือยกตัวอย่างท าให้นิสิตเห็นคุณค่าของการเรียนและ           
การท างานอย่างมีความหมายโดยสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ วางแผนการปฏิบัติการ 
ประสานงานกับหน่วยงาน หรือ ชุมชน อ านวยความสะดวกในการเรียน ให้ค าแนะน าในการลงพ้ืนที่
ปฏิบัติการ ท าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน ให้ค าปรึกษาและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น การวิเคราะห์ผู้รับสื่อ การวิเคราะห์เนื้อหา
และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การตัดสินใจเลือกสื่อที่จะผลิต ท าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ  
ด้านการผลิตสื่อ ให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตสื่อ รวมไปถึงการ
วางแผนเผยแพร่สื่อ ติดตามการท างานของนิสิตให้ Feedback ทั้งแบบรายบุคคลและทีมออกแบบ
และพัฒนาเครื่องมือประเมินในการจัดการเรียนการสอน   

2. นิสิต มีหน้าที่เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมตามหัวข้อที่อาจารย์สอนและมอบหมายงาน วิเคราะห์
ความต้องการจ าเป็น วิเคราะห์ผู้รับสื่อ วิเคราะห์เนื้อหา ออกแบบและพัฒนาสื่อ เผยแพร่สื่อ ประเมินและ
วิพากษ์สื่อ ให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ และท างานร่วมกันเป็นทีมกับเพ่ือนในชั้นเรียน 

3. นิสิตรุ่นพี่ มีหน้าที่ให้ค าแนะน าในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการ ให้ข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษา
ในการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น การวิเคราะห์เนื้อหาและออกแบบและพัฒนาสื่อ 

4. ผู้ประสานงาน เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ความรู้ การผลิตและเผยแพร่สื่อของ
หน่วยงาน มีบทบาทหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์ทุกหน่วยงาน รวมไป
ถึงการขออนุญาตในการลงพ้ืนที่ การรายงานการปฏิบัติงานแต่ละระยะจนถึงขั้นตอนการส่งมอบสื่อ 
ให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งผู้ประสานงานในพ้ืนที่การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา 

5. บุคลากรทางการแพทย์ มีบทบาทหน้าที่ อธิบายนิสิตให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาและบริบท
ของหน่วยงานให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับข้อมูลสภาพ ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการใช้สื่อ 
ในหอผู้ป่วย ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลของเนื้อหาที่จะผลิตสื่อ และช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
ของโครงสร้างเนื้อหาและเนื้อหาที่จะใช้ผลิตสื่อ ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อร่างสื่อก่อนที่นิสิต
จะน าไปผลิตจริง ให้ค าแนะน าและช่วยตรวจสอบ ประเมินสื่อที่ผลิตเสร็จแล้ว ให้ความช่วยเหลือ 
ในการสอบถาม และทดลองใช้สื่อสอนคนไข้หรือญาติ พร้อมประเมินคุณภาพสื่อและสมรรถนะนิสิต 

6. กลยุทธ์การสอน ได้แก่ การสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิด        
เชิงออกแบบ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นน า (2) ขั้นเตรียมการ (3) ขั้นสอน (สอนแบ
บรรยายและสอนแบบปฏิบัติการในชั้นเรียน) (4) ขั้นปฏิบัติการ (นิสิตลงปฏิบัติการในพ้ืนที่จริงควบคู่
กับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการรับการปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอน) (5) ขั้นสรุปและ
ประเมินผล 

7. สื่อสังคม 
    7.1 Facebook:  ฟังค์ชั่น Group ใช้สื่อสารระหว่างอาจารย์กับนิสิต และนิสิตกับเพ่ือน

ร่วมทีม เป็นพ้ืนที่ประกาศข่าว ส่งงาน ติดตามงาน ฟังค์ชั่น Inbox ใช้สื่อสารระหว่างอาจารย์กับนิสิต
ในกรณีนิสิตต้องการปรึกษาแบบรายบุคคล 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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               7.2 Google Drive: ใช้เป็นพ้ืนที่จัดเก็บเอกสารและผลงานของทั้งอาจารย์และนิสิต         
ใช้แชร์ Link ผลงานของนิสิตให้กับเพื่อนร่วมทีม อาจารย์ และบุคลากรทางการแพทย์ของแต่ละทีม 
               7.3 Google Form: ใช้เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์
ความต้องการจ าเป็นของนิสิต และการประเมินออนไลน์ของอาจารย์ 
                7.4 Google Sheet: ใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และสรุปผลคะแนนจากการประเมิน 
               7.5 Line: ใช้สื่อสารระหว่างนิสิตกับเพ่ือนร่วมทีม เพ่ือนร่วมชั้นและบุคลากรทาง   
การแพทย์ของแต่ละทีม ใช้แชร์Linkผลงานของนิสิตให้กับเพ่ือนร่วมทีม และบุคลากรทางการแพทย์
ของแต่ละทีม    

8. การประเมิน  
8.1 ประเมินผลงาน: อาจารย์ประเมินผลงานนิสิต บุคลากรทางการแพทย์ของแต่ละทีม 

ประเมินผลงานนิสิตแต่ละทีม  
8.2 ประเมินความพึงพอใจ: นิสิตประเมินความพึงพอใจอาจารย์ นิสิตประเมินความ   

พึงพอใจต่อรูปแบบการสอน บุคลากรทางการแพทย์ของแต่ละทีมประเมินความพึงพอใจนิสิต 
8.3 ประเมินสมรรถนะนิสิต: นิสิตประเมินสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน 

เพ่ือการผลิตสื่อของตนเอง 
 ขั้นการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

สนับสนุนและการเรียนโดยใช้สื่อสังคม  ประกอบด้วย 5 ขั้นสอนหลัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ขั้นน า 
 อาจารย์แนะน ารายวิชา เปิดไฟล์ประมวลผลรายวิชาชี้แจงหัวข้อการสอน วิธีการสอน 

วิธีการประเมินผลการเรียน โดยนิสิตสามารถสอบถาม ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและปรับแผนการเรียน เมื่อ
ได้ข้อตกลงร่วมกันแล้ว อาจารย์จึง post ไฟล์ประมวลรายวิชาที่ Group Facebook รายวิชา 

 อาจารย์ให้นิสิตท าแบบประเมินสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการ
ผลิตสื่อของตนเองก่อนเรียนโดยใช้แบบประเมินบน Google form 

 อาจารย์แนะน าแหล่งเรียนรู้เว็บไซต์และตัวอย่างผลงานของนิสิตรุ่นพ่ีจาก Google Drive    
 อาจารย์และนิสิตรุ่นพ่ีให้ความรู้และเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนด าเนินการลงพ้ืนที่

เกี่ยวกับขั้นตอนการลงพ้ืนที่ ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการลงพ้ืนที่ ปัญหาและอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นพร้อมบอกแนวทางแก้ไข 

 อาจารย์และนิสิตร่วมกันวางแผนการด าเนินโครงการ โดยให้นิสิตแสดงความคิดเห็น
ในการเลือกหน่วยงานในชุมชน หรือ ชุมชนเองที่จะพัฒนาด้วยตนเอง ซึ่งปีการศึกษา 2560 นิสิตได้
เลือกพ้ืนทีเ่ป็นโรงพยาบาลมหาสารคาม ตามนิสิตรุ่นพี่แต่หน่วยงานย่อยไม่เหมือนกับรุ่นพี่ 

2. ขั้นเตรียมการ 
 เมื่อได้ พ้ืนที่ ในการปฏิบัติการแล้ว อาจารย์จะต้องติดต่อประสานงานกับผู้

ประสานงานของหน่วยงาน (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขศึกษาของโรงพยาบาล) เพ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
ขอความร่วมมือและคัดเลือกหน่วยงานของโรงพยาบาลที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยจ านวนหน่วยงาน
ก าหนดตามอัตราส่วน นิสิต 2-3 คน : 1 หน่วยงาน 
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 อาจารย์ท าหนังสือจากผู้บริหารคณะ ส่งไปยังผู้บริหารโรงพยาบาลเพ่ือขออนุญาตลงพ้ืนที่
ปฏิบัติการและชี้แจงแผนการด าเนินโครงการแก่บุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 

 ผู้ประสานงานของหน่วยงาน (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขศึกษาของโรงพยาบาล) แจ้งจ านวน
และรายชื่อหน่วยงานภายในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมายังอาจารย์ 

 อาจารย์ยืนยันนัดหมายเวลา สถานที่จ านวนคนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศกับผู้ประสานงาน 
(เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา) และเตรียมไฟล์ชี้แจงรายละเอียดของโครงการที่ใช้ในวันปฐมนิเทศ 

3. ขั้นสอน 
 อาจารย์สอนนิสิต ในหัวข้อ ความหมาย ความเป็นมาและความส าคัญของการออกแบบ

ระบบการเรียนการสอน ความส าคัญและความสัมพันธ์ของทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีการ
เรียนรู้และรูปแบบการสอน ร่วมกับการใช้ PowerPoint ประกอบการสอน 

 นิสิตท าใบงานเพื่อสรุปความเข้าใจของหลักการทฤษฎีที่เรียนไป โดยดาวน์โหลดไฟล์
ใบงานจาก Group Facebook รายวิชา 

 อาจารย์ให้ Feedback จากผลงานใบงานของนิสิตและเปิดโอกาสให้นิสิตซักถาม 
 อาจารย์สอนนิสิต ในหัวข้อ ภาพรวมของกระบวนการการผลิตสื่อการศึกษา 

กระบวนการวิเคราะห์ (การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์เนื้อหา  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้) ร่วมกับการใช้ PowerPoint ประกอบการสอน 

 นิสิตรับโจทย์รายบุคคลเพ่ือท าแบบฝึกหัดในการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น วิเคราะห์
ผู้เรียน  วิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ใน Group Facebookรายวิชา 

 อาจารย์ให้นิสิตแบ่งทีมและมอบหมายให้แต่ละกลุ่มจัดท าสื่อน าเสนอข้อมูลและ
ความสามารถทักษะการผลิตสื่อของสมาชิกในทีมที่จะลงพ้ืนที่ 

 อาจารย์ให้ Feedback และเฉลยโจทย์งานรายบุคคลแบบฝึกหัดวิเคราะห์โดยเปิด
โอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในงานของเพ่ือน 

 อาจารย์สอนภาพรวมของหลักการและกระบวนการออกแบบ พัฒนา การวางแผน
การน าไปใช้และการประเมินสื่อการสอนอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการใช้ PowerPoint ประกอบการสอน 

 อาจารย์แจ้งจ านวนและชื่อหน่วยงานที่ให้การตอบรับเข้าร่วมโครงการ 
 นิสิตแต่ละทีมน าเสนอสื่อน าเสนอข้อมูลและความสามารถทักษะการผลิตสื่อของ

สมาชิกในทีมจากไฟล์ใน Group Facebook รายวิชาแล้วอาจารย์และเพ่ือน ๆ ในชั้นให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง  

 อาจารย์ให้นิสิตแต่ละทีมท าเครื่องมือวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของหน่วยงาน 
4. ขั้นปฏิบัติการ 
   (นอกเวลาเรียน) 
 ปฐมนิเทศแนะน าอาจารย์และทีมนิสิตเพ่ือชี้แจงการด าเนินโครงการแก่ตัวแทน

บุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการที่ห้องประชุมของโรงพยาบาล 
 อาจารย์ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
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 นิสิตทุกทีมน าเสนอสื่อน าเสนอข้อมูลและความสามารถทักษะการผลิตสื่อของ
สมาชิกในทีม 

 ตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานเลือกทีมนิสิต แล้วให้แต่ละทีมท าความ
รู้จักกัน สร้าง Group Line พร้อมพานิสิตไปชมพ้ืนที่ปฏิบัติการของหน่วยงานและให้ข้อมูลเบื้องต้น 

4.1 ขั้นวิเคราะห์ (1) 
 นิสิตเก็บข้อมูลวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นครั้งที่ 1 
(ในเวลาเรียน) 
 นิสิตแต่ละทีมรายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของหน่วยงานในการ

ผลิตสื่อ ทั้งสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ ผู้ใช้บริการ และข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน สิ่งที่ได้จาก            
การพูดคุยและชมพ้ืนที่ในวันปฐมนิเทศ ปัญหาที่พบ สิ่งที่จะพัฒนาจากปัญหาที่พบ 5 อันดับ โดยส่ง
รายงานใน Group Facebook รายวิชา 

 อาจารย์ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 
 อาจารย์สอนนิสิต ในหัวข้อ โมเดลการออกแบบระบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิต

สื่อการศึกษา ร่วมกับการใช้ PowerPoint ประกอบการสอน พร้อมให้ดูตัวอย่างโมเดลของรุ่นพ่ี          
ที่พัฒนาไว้ จาก Group Facebook รายวิชา 

 นิสิตซักถาม ข้อสงสัย 
(นอกเวลาเรียน) 
4.1 ขั้นวิเคราะห์ (2) 
 นิสิตลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลความต้องการจ าเป็นในการผลิตสื่อ ครั้งที่ 2 จากพยาบาล 

บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติ และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(ในเวลาเรียน) 
 นิสิตรายงานข้อมูลความต้องการจ าเป็นในการผลิตสื่อ ครั้งที่ 2 ต่ออาจารย์และสรุป

หัวเรื่องท่ีจะออกแบบและพัฒนาสื่อ โดยส่งรายงานใน Group Facebook รายวิชา 
 อาจารย์พิจารณาตัดสินหัวเรื่องเนื้อหาที่นิสิตจะออกแบบและพัฒนาสื่อของทุกทีม 
 อาจารย์ทบทวนกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา บอกเทคนิคการสืบค้น ข้อควรระวัง   

ในการท างาน พร้อมยกกรณีศึกษาจากผลงานของนิสิตรุ่นพ่ีที่แสดงไว้ใน Group Facebook รายวิชา 
 อาจารย์มอบหมายงานให้นิสิตแต่ละทีมวิเคราะห์เนื้อหาในหัวข้อการออกแบบและ

พัฒนาสื่อที่ทีมได้รับ 
(นอกเวลาเรียน) 
 นิสิตแต่ละทีมสืบค้นและรวบรวมเนื้อหาในเรื่องที่จะออกแบบสื่อ โดยขอค าแนะน า

จากบุคลากรทางการแพทย์ประจ าทีม 
 แล้วน าเนื้อหาทั้งหมดมาคัดเลือก หาความสัมพันธ์และล าดับเนื้อหาแล้วสร้างเป็น

แผนผังโครงสร้างเนื้อหาที่จะน าไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาสื่อ 
(ในเวลาเรียน) 
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 นิสิตแต่ละทีมนัดหมายเวลาและรายงานผลการวิเคราะห์ เนื้อหาและแสดง
รายละเอียด 

เนื้อหาต่ออาจารย์ โดยส่งรายงานใน Group Facebook รายวิชา 
 อาจารย์ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขแผนผังโครงสร้างเนื้อหาให้นิสิตแต่ละทีม 
 อาจารย์มอบหมายให้นิสิตแต่ละทีมไปร่างแบบสื่อที่จะพัฒนา เมื่อได้รับการรับรอง

หลังตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ประจ าทีมแล้ว 
(นอกเวลาเรียน) 
 นิสิตปรับปรุงแผนผังโครงสร้างเนื้อหาจากค าแนะน าของอาจารย์แล้วน าไปให้

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเนื้อหาที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ประจ าทีมตรวจสอบแล้วลงลายมือชื่อรับรอง 
4.2 ขั้นท าความเข้าใจ  
 นิสิตแต่ละทีมน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น วิเคราะห์ผู้ รับสาร

วิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม ผู้รับบริการ และวิเคราะห์เนื้อหา มาสรุปข้อจ ากัดข้อจ าเป็นเพ่ือสร้าง

แนวทางการออกแบบและพัฒนาสื่อ 
4.3 ขั้นสร้างไอเดีย  
 นิสิตแต่ละทีมสืบค้นหาตัวอย่างสื่อที่ทีมต้องการจะพัฒนาจากสื่อเดิมและ

แหล่งข้อมูลภายนอกทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยขอค าแนะน าจากบุคลากรทางการแพทย์ประจ า
ทีม นิสิตรุ่นพี่ และอาจารย์ได้  

(ในเวลาเรียน) 
 นิสิตแต่ละทีมเข้ารับค าปรึกษากับอาจารย์รายทีมทั้งแบบเผชิญหน้าและออนไลน์            

ใน Inbox Facebook 
(นอกเวลาเรียน) 
4.4 ขั้นออกแบบ 
 นิสิตแต่ละทีมออกแบบร่างสื่อตามข้อมูลจากการขั้นท าความเข้าใจและขั้นสร้างไอเดีย 
(ในเวลาเรียน) 
 นิสิตแต่ละทีมน าเสนอแบบร่างสื่อต่ออาจารย์และเพ่ือน ๆ ในชั้น  
 อาจารย์และเพ่ือน ๆ ในชั้นให้ค าแนะน าและแนวทางปรับแก้สื่อ 
 อาจารย์นัดหมายให้นิสิตแต่ละทีมส่ง Link งานออกแบบร่างสื่อให้อาจารย์ตรวจสอบ

และรับรองอีกครั้ง จึงเริ่มพัฒนาได้ โดยอาจารย์ตรวจสอบแล้วแจ้งผลใน Group Facebook รายวิชา 
(นอกเวลาเรียน) 
4.5 ขั้นพัฒนา  
 ทุกทีมเมื่อได้รับการตรวจสอบร่างสื่อจากอาจารย์แล้วให้ด าเนินการพัฒนาสื่อระยะที่ 1 

(30%)  
(ในเวลาเรียน) 
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 นิสิตทุกทีมน าเสนอผลการพัฒนาสื่อต่ออาจารย์ครั้งที่ 1 (30%) โดยส่งงานน าเสนอ
ใน Group Facebook รายวิชา 

 อาจารย์ให้ค าแนะน าและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
(นอกเวลาเรียน) 
 นิสิตทุกทีมพัฒนาสื่อระยะที่ 2 (50%) 
(ในเวลาเรียน) 
 นิสิตทุกทีมน าเสนอผลการพัฒนาสื่อต่ออาจารย์ครั้งที่ 2 (50%) โดยส่งงานน าเสนอ

ใน Group Facebook รายวิชา 
 อาจารย์ให้ค าแนะน าและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
(นอกเวลาเรียน) 
 นิสิตทุกทีมพัฒนาสื่อระยะที่ 3 (70%) 
 นิสิตน าเสนอสื่อต่อบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพสื่อ ครั้งที่ 1 
(ในเวลาเรียน) 
 นิสิตทุกทีมน าเสนอผลการพัฒนาสื่อต่ออาจารย์ครั้งที่ 3 (70%) โดยส่งงานน าเสนอ

ใน Group Facebook รายวิชา พร้อมรายงานผลการเสนอสื่อต่อบุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 
 อาจารย์ให้ค าแนะน าและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
(นอกเวลาเรียน) 
 นิสิตทุกทีมพัฒนาสื่อระยะที่ 4 (100%) 
 นิสิตน าเสนอสื่อต่อบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพสื่อ ครั้งที่ 2 
(ในเวลาเรียน) 
 นิสิตทุกทีมน าเสนอผลการพัฒนาสื่อต่ออาจารย์ครั้งที่ 4 (100%) โดยส่งงานน าเสนอ

ใน Group Facebook รายวิชา พร้อมรายงานผลการเสนอสื่อต่อบุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 
 อาจารย์ให้ค าแนะน าและแนวทางการจัดท าแพคเกจเพ่ือน าสื่อส่งมอบ 
(นอกเวลาเรียน) 
4.6 ขั้นน าส่ง  
 นิสิตทุกทีมจัดท าแพคเกจสื่อเพ่ือส่งมอบ 
 อาจารย์และนิสิตร่วมกันมอบสื่อให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ในที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล 
4.7) ขั้นน าไปใช้  
 บุคลากรทางการแพทย์ของแต่ละทีมน าสื่อไปใช้ในหน่วยงานของโรงพยาบาลตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตอนต้น 
5. ขั้นสรุปและประเมินผล 
5.1 ขั้นสรุป 
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 นิสิตทุกทีมจัดท ารายงานสรุปการด าเนินงาน พร้อมถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข ประสบการณ์ที่ได้รับและสร้างโมเดลการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือผลิตสื่อ
ของทีมส่งให้อาจารย์  

 ผู้ร่วมโครงการทั้งหมด สรุปบทเรียนร่วมกัน (AAR: After Action Review) ที่
มหาวิทยาลัย 

5.2 ขั้นประเมินผล 
 นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนและประเมินสมรรถนะด้านการ

ออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อของตนเองหลังจบกระบวนการ โดยใช้ Google form 
 นิสิตประเมินความพึงใจอาจารย์ในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
 บุคลากรทางการแพทย์ของแต่ละทีมประเมินความพึงพอใจต่อผลงานและนิสิตโดใช้

Google form 
 อาจารย์ประเมินผลงานนิสิต โดยน าคะแนนจากบุคลากรทางการแพทย์มาค านวณ

ร่วมแล้วสรุปคะแนนตัดเกรดโดยใช้  Google Sheet เสร็จ จึงน าไปลงในระบบทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย 

ตอนที่ 2 ผลของการเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียน
การสอนเพื่อการผลิตสื่อส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0503 213 การออกแบบระบบการเรียน 
การสอนเพื่อการผลิตสื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคมที่พัฒนาขึ้น  
มีสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนทุกด้านและ  
มีพัฒนาการของสมรรถนะเพ่ิมสูงขึ้นในทุกด้านด้วย ดังรายละเอียดในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสมรรถนะการออกแบบการเรียน
การสอนเพ่ือการผลิตสื่อก่อนเรียน หลังเรียนและพัฒนาการของนิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบ
การสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  

 
สมรรถนะการ

ออกแบบการเรียน
การสอนเพ่ือการ

ผลิตสื่อ 

สมรรถนะฯ 
ก่อนเรียน 

แปลผล 
ระดับ

สมรรถนะ 

สมรรถนะฯ 
หลังเรียน 

แปลผล 
ระดับ 

สมรรถนะ 

พัฒนาการ 
สมรรถนะฯ 

X pre S.D. X post S.D. X พฒันาการ 

1. ด้านการสื่อสาร 2.35 0.89 น้อย 4.10 0.59 มาก 1.75 
2. ด้านการท างานใน 
   โลกความเป็นจริง 

3.11 1.01 ปานกลาง 4.75 0.89 มากที่สุด 1.64 

3. ด้านการวางแผน 2.61 0.84 ปานกลาง 4.31 0.59 มาก 1.71 
4. ด้านการวิเคราะห ์ 2.50 0.80 น้อย 4.23 0.56 มาก 1.73 
5. ด้านการออกแบบ 1.97 0.65 น้อย 3.97 0.61 มาก 2.00 
6. ด้านการพัฒนา 2.19 0.68 น้อย 4.04 0.68 มาก 1.85 
7. ด้านการบริหาร 
   จัดการ 

2.17 0.64 น้อย 4.21 0.60 มาก 2.04 

8. ด้านการน าไปใช้ 2.54 0.66 ปานกลาง 4.54 0.51 มากที่สุด 2.00 
9. ด้านการประเมิน 2.21 0.59 น้อย 4.21 0.72 มาก 2.00 

รวม 2.41 0.85 น้อย 4.26 0.63 มาก 1.85 
 

นอกจากนี้ยังพบว่า นิสิตที่เรียนในปีการศึกษา 2560 มีสมรรถนะการออกแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือการผลิตสื่ อที่ มี พัฒนาการสู งที่ สุ ด  3 อันดับแรก ได้แก่   ด้ านการบริหารจัดการ 
( X พัฒนาการ = 2.04) ด้านการออกแบบ ( X พัฒนาการ = 2.00) ด้านการน าไปใช้ ( X พัฒนาการ = 2.00) 
ด้านการประเมิน ( X พัฒนาการ = 2.00) และด้านการพัฒนา ( X พัฒนาการ = 1.85) ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อของการเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่
ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อ  

นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0503 213  การออกแบบระบบการเรียน 
การสอนเพ่ือการผลิตสื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560 มีความพึงพอใจ 
ในภาพรวมต่อการเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิด  
เชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคมที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่ สุด  ( X = 4.87, 
S.D. = 0.37) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตต่อของการเรียนด้วย
    รูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ  
 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ แปลผล 

ระดับ 
ความพึงพอใจ X  S.D. 

1. รูปแบบการสอนมีความสอดคลอ้งของกับเนื้อหารายวิชา 4.75 0.45 มากที่สุด 
2. รูปแบบการสอนท าให้เกดิความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา
มากขึ้น 

4.75 0.45 มากที่สุด 

3. รูปแบบการสอนท าใหไ้ด้เรียนรูว้ิถีชีวิตของผู้คนจากกรณี
ตัวอย่างและการลงพื้นที ่

5.00 0.00 มากที่สุด 

4. รูปแบบการสอนท าใหไ้ด้รบัความรู้และประสบการณ์
ตรงที่เป็นประโยชน์นอกเหนือจากต าราและการเรยีนในช้ัน
เรียน 

4.92 0.29 มากที่สุด 

5. รูปแบบการสอนท าใหส้ามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับไปประยุกต์ปรับใช้กับบริบทอื่นได้ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

6. รูปแบบการสอนท าให้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น 4.83 0.58 มากที่สุด 
7. รูปแบบการสอนท าให้เรียนรู้การท างานอย่างเป็นระบบ
เป็นขั้นเป็นตอน 

4.83 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.37 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนระดับมากที่สุดทุกรายการ 
โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.87 , S.D. = 0.37) ส่วนรายการที่นิสิต 
มีความพึงพอใจในเป็นอันดับแรก คือ รูปแบบการสอนนี้ท าให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนจากกรณี
ตัวอย่างและการลงพ้ืนที่ ( X = 5.00 , S.D. = 0.00) และรูปแบบการสอนท าให้นิสิตสามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ปรับใช้กับบริบทอ่ืนได้  ( X = 5.00 , S.D. = 0.00) 
 
อภิปรายผล 
          1. จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือการผลิตสื่อส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ได้แก่ รูปแบบการสอนแบบชุมชน เป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคม ช่วยให้นิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0503 213 การออกแบบระบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ 
การศึกษาปีการศึกษา 2560 มีสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อหลังเรียน
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนทุกด้านและมีพัฒนาการของสมรรถนะเพ่ิมสูงขึ้นในทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัย
ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของการพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อ โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบในนิสิตระดับ
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ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีการศึกษา 2559 
พบว่า นิสิตมีสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือการผลิตสื่อหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
ทุกด้านและมีพัฒนาการของสมรรถนะเพ่ิมสูงขึ้นในทุกด้านเช่นกัน (Tangpakdee, 2017) ทั้งนี้แสดง
ให้เห็นว่ารูปแบบการสอนนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน าไปใช้ในกลุ่ มการเรียนอ่ืนและ
นิสิตรุ่นอ่ืนได้ แม้รูปแบบการสอนในปีการศึกษา 2560 จะมีตัวแปรที่แตกต่างจากปีการศึกษา 2559 
คือ การก าหนดให้อาจารย์ นิสิต และบุคลากรทางการแพทย์ใช้สื่อสังคมในหลายขั้นตอน  แต่ก็ส่งผล
ต่อการพัฒนาสมรรถนะในภาพรวมของนิสิตไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ Kositpipat (2016) ที่วิจัย
เรื่อง การเปรียบเทียบผลการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อชุมชนของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาประชามติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างกลุ่มผู้เรียนที่
ได้รับการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อชุมชน ไม่มีความแตกต่างระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้รับการสอนผ่านสื่อระหว่างสื่อสังคมออนไลน์และสื่อชุมชนอยู่
ในระดับมากท้ัง 2 กลุ่ม   
           2. นิสิตมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนแบบชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกับ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบและสนับสนุนการเรียนโดยใช้สื่อสังคมในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดย
รายการที่นิสิตมีความพึงพอใจในเป็นอันดับแรก คือ รูปแบบการสอนนี้ ท าให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีชีวิตของ
ผู้คนจากกรณีตัวอย่างและการลงพ้ืนที่และรูปแบบการสอนท าให้นิสิตสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ ได้ รับไปประยุกต์ปรับใช้กับบริบทอ่ืนได้  ซึ่ งสอดคล้องกับ  Siriphantana & 
Uamcharoen (2016) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้
คติชนวิทยาระดับอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อโปรแกรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยรวม
ทั้งด้านตนเอง ด้านการเรียน และด้านสังคมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ รายการที่เห็น
ด้วยสูงสุด คือ การเรียนรู้ตามโปรแกรมท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว ได้เรียนรู้จาก
ศาสตร์ส าขาต่ าง ๆ  แ ละช่ วยบู รณ าการสิ่ งที่ เรี ยนกับ ชี วิ ตจริ ง อี ก ยั งทั้ งสอดคล้ อ งกั บ  
Srisuk (2018) ที่กล่าวไว้ว่า กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เป็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
อย่างเป็นระบบที่จะสอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะน าความรู้และความสามารถที่ตนเองมีอยู่ ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้เหมาะสมกับสถานการณ์และหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายได้ต่อไป   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. ผลวิจัยสามารถเป็นแนวทางการสอนให้คณาจารย์ที่สอนในรายวิชาออกแบบและผลิต
สื่อต่าง ๆ ได้ให้นิสิตได้เรียนรู้จากโลกการท างานจริง ปลูกฝังความรับผิดสอบต่อสังคม ท าให้การ
เรียนรู้ของนิสิตมีความหมายมากข้ึน เหมาะกับรายวิชาที่มีลักษณะของโครงการ (Project) 

2. ผลวิจัยสะท้อนถึงสมรรถนะที่สูงขึ้นของนิสิต หากพิจารณาจากขั้นตอนการสอน           
ในรูปแบบการสอนแล้ว อาจารย์ประจ าวิชาที่ใช้รูปแบบการสอนนี้ จะต้องท าหน้าที่หลายอย่าง ทั้งเป็น
ผู้สอน ผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงาน ผู้ เชี่ยวชาญคอยให้ค าปรึกษา ผู้ออกแบบการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับการสอนในรายวิชาที่นิสิตมีจ านวนมาก เพราะอาจารย์ไม่สามารถ
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ดูแลได้อย่างทั่วถึง ยกเว้น เพ่ิมอาจารย์ที่มีศักยภาพเท่ากันในสัดส่วนที่สามารถดูแลผู้ เรียนได้ 
(อาจารย์ 1 คน : นิสิต 15 คน)  

3. การคัดเลือกหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโจทย์ที่จะต้องมาร่วมท างานกับนิสิตมีความส าคัญ
มาก โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่บุคลากรท างานอย่างจริงจัง ค านึงถึงความถูกต้อง และการน าใช้
ประโยชน์กับมนุษย์ได้จริง ท าให้นิสิตได้พ่ีเลี้ยงในการท างานที่เอาใจใส่ มีความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ  ไม่ปล่อยนิสิตท างานและเรียนรู้อย่างเคว้งคว้าง อีกทั้งมีหน่วยงานผู้ประสานงานที่ชัดเจน
และท าหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ดี จึงท าให้การลงพ้ืนที่ปฏิบัติการ
ราบรื่นและประสบความส าเร็จ การเลือกหน่วยงานจึงมีส าคัญอย่างยิ่งในรูปแบบการสอนนี้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการติดตามศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้สื่อที่นิสิตได้ออกแบบและพัฒนาด้วย

กระบวนการที่เป็นระบบและยากล าบากว่า สามารถใช้งานไดดี้จริงและบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม ่
2. ควรมีการน ารูปแบบการสอนนี้ไปทดลองใช้ในทุกกลุ่มการเรียน เพ่ือศึกษาข้อมูลในวง

กว้าง และควรทดลองใช้กับหน่วยงานในชุมชนอ่ืน ๆ นอกจากโรงพยาบาลเพ่ือทดสอบว่า รูปแบบ    
การสอนนี้ สามารถเป็น Generic model การสอนให้คณาจารย์ในรายวิชาอ่ืน ๆ ได้หรือไม ่

3.  ควรมีการถอดบทเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ โดยเฉพาะทีมที่มีผลงานดี มีการ
บริหารจัดการการท างานได้ดี ว่ามีปัจจัยมีเทคนิคอะไรที่ท าให้การท างานของทีมประสบความส าเร็จ  
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