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บทคัดย่อ

	 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาและประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ในกลุม่วิชาชีพ	 รายวิชาวีดทิศัน์ 

ท่ีมีลกัษณะของการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน	 มีขัน้ตอนดงันี	้ 1)	 ค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2)	ส�ารวจความต้องการรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน	จากอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 

สาขาเทคโนโลยีการศกึษาแพทยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลยัมหิดล	 10	 คน	 และ 

นกัวิชาการโสตทศันศกึษา	 ท่ีท�างานด้านการผลติวีดทิศัน์	 10	 คน	 3)	 ก�าหนดรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างาน 

เป็นฐาน	 4)	 ศกึษาตวัอยา่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน	 5)	 พฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างาน 

เป็นฐาน	 6)	 ประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน	 โดยประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง	 คือ	 อาจารย์ 

ในหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต	 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดล	 10	 คน	 และนักวิชาการโสตทศัน์ศึกษา	 ท่ีท�างานการผลิตวีดิทศัน์ในสายวิทยาศาสตร์

สุขภาพ	วิธีการสุม่ตวัอยา่งใช้การสุม่แบบเจาะจง

	 ผลการวิจยัมีดงันีคื้อ	 ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานในกลุ่มวิชาชีพ	 รายวิชา	 วีดิทศัน์ 

4	รายวิชา	คือ	1)	ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้ในการศกึษา	วิชา	ศรทศ	250	สื่อวีดิทศัน์ขัน้พืน้ฐาน
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2)	 ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้ในการแกะรอยอาชีพ	 วิชาศรทศ	 350	 การเขียนบทวีดทิศัน์	 3)	 ทรัพยากรการเรียนรู้ 

ท่ีใช้ในการเรียนรู้ผ่านทางการให้บริการสังคม	 วิชา	 ศรทศ	 351	 การถ่ายและตัดต่อวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล 

4)	 ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 วิชา	 ศรทศ	 450	 ฝึกปฏิบตัิงานผลติวีดทิศัน์	 ในสว่น 

ของการประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานในกลุม่วิชาชีพ	 รายวิชาวีดทิศัน์	 4	 รายวิชาท่ีพฒันาขึน้ 

มีรายละเอียดดงันี	้1)	 โดยภาพรวมทรัพยากรการเรียนรู้ของรายวิชา	ศรทศ	250	สื่อวีดทิศัน์ขัน้พืน้ฐาน	ผู้ประเมิน 

มีความคดิเหน็ในระดบัเหน็ด้วยมาก	 (คา่เฉลีย่	 4.12)	 2)	 โดยภาพรวมทรัพยากรการเรียนรู้ของรายวิชา	 ศรทศ	 350	

การเขียนบทวีดทิศัน์	 ผู้ประเมินมีความคดิเหน็ในระดบัเหน็ด้วยมาก	 (คา่เฉลี่ย	 4.18)	 3)	 โดยภาพรวมทรัพยากร 

การเรียนรู้ของรายวิชา	 ศรทศ	 351	 การถ่ายและตดัตอ่วีดิทศัน์ระบบดิจิตอล	 ผู้ประเมินมีความคิดเห็นในระดบั 

เหน็ด้วยมากท่ีสดุ	(คา่เฉลี่ย	4.21)	4)	โดยภาพรวมทรัพยากรการเรียนรู้ของรายวิชา	ศรทศ	450	ฝึกปฏิบตัิงานผลติ 

วีดทิศัน์	ผู้ประเมินมีความคิดเหน็ในระดบัเหน็ด้วยมาก	(คา่เฉลี่ย	4.19)

ค�าส�าคัญ : ทรัพยากรการเรียนรู้	การเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน	รายวิชาวีดิทศัน์	กลุม่วิชาชีพ
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Abstract

	 The	 research’s	purposes	were	 to	develop	and	evaluate	 the	quality	of	work-based	 learning 

resources	in	video	media	courses	of	vocational	subject	groups.	Research’s	processes	consisted	of 

1)	 study	 related	 research	 documents	 2)	 evaluate	 need	 of	 work-based	 learning	 resources	 of 

10	lecturers	in	Bachelor	of	Technology	Program	(Medical	Educational	Technology),	Faculty	of	Medicine 

Siriraj	 Hospital,	 Mahidol	 University	 and	 10	 audio-visual	 technical	 officers,	 who	 produced	 video 

media	 3)	 specify	 the	 types	 of	 work-based	 learning	 4)	 study	 some	 examples	 of	 work-based 

learning	 resources	 5)	 develop	 work-based	 learning	 resources	 6)	 evaluating	 the	 effectiveness 

of	 work-based	 learning	 resources	 The	 sample	 group	 obtained	 by	 purposive	 sampling	 was	 10 

lecturers	 in	 Bachelor	 of	 Technology	 Program	 and	 10	 professionals	 in	 educational	 technology 

section,	who	work	in	health	sciences

	 The	 findings	were	as	 follows	 :	The	work-based	 learning	 resources	 in	video	media	courses 

(4	courses)	were	1)	field	trip	resources	in	SIET	250	:	Basic	Video	Media	course	2)	job	shadow	resources 

in	SIET	350:	Video	Script	Writing	course	3)	service	learning	resources	in	SIET	351	:	Digital	Video	Shooting 

and	Editing	course	4)	apprenticeship	 resources	 in	SIET	450	 :	Practice	 in	Video	Production	course. 

The	 evaluation	 of	 work-based	 learning	 resources	 in	 video	 media	 courses	 (4	 courses)	 were	 as	 

follows	:	1),	Regarding	the	overall	of	the	learning	resources	in	SIET	250	:	Basic	Video	Media	course,	 

was	 found	 to	 be	 at	 a	 “high”	 level	 (mean	=	 4.12)	 2),	 The	 overall	 of	 the	 learning	 resources	 in	 SIET	 

350	 Video	 Script	 Writing	 course,	 was	 found	 to	 be	 at	 a	 “high”	 level	 (mean	 =	 4.18)	 3)	 The 

overall	 of	 the	 learning	 resources	 in	 SIET	 351	 Digital	 Video	 Shooting	 and	 Editing	 course,	 

was	found	to	be	at	a	“highest”	level	(mean	=	4.21)	4)	The	overall	of	the	learning	resources	in	SIET	450 

Practice	in	Video	Production	course,	was	found	to	be	at	a	“high”	level	(mean	=	4.19)

Keywordss :	Learning	Resources,	Work-Based	Learning	,	Video	Media	Courses	,	Vocational	Subject	

Groups.
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บทน�า

	 ปัจจบุนัโลกมีความเจริญและความก้าวหน้าของระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเพ่ิมมากขึน้	การท�าธรุกิจ 

ระหว่างประเทศจึงไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป	 โลกธุรกิจมีการท�าการค้าเสรี	 จ�านวนคู่แข่งในการท�าธุรกิจเพ่ิมขึน้ 

เกิดการแขง่ขนัในเชิงธรุกิจท่ีมีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึน้	 ท�าให้บริษัทและสถานประกอบการตา่งๆ	 พยายาม 

ท่ีจะพฒันาคณุภาพงานของบริษัทตนให้สามารถท่ีจะแขง่ขนัได้ในเวทีโลก	 โดยมุง่ท่ีจะพฒันาและคดัสรรแรงงาน 

ท่ีมีคุณภาพและมีความเช่ียวชาญในการท�างานให้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทส�าคัญในการท�างาน 

ให้สถานประกอบการของตน	 การเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างเดียวนัน้ไม่เพียงพอต่อไปส�าหรับการท�างาน	 

และการใช้ชีวิต	 เน่ืองจากการเรียนในห้องเรียนเป็นการเรียนภาคทฤษฎีประกอบการฝึกปฏิบตัภิายใต้สถานการณ์ 

จ�าลอง	 ซึ่งขาดความสมจริง	 และเป็นการเรียนรู้ท่ีทุกอย่างถูกควบคุมและจัดขึน้	 ท�าให้ผู้ เรียนไม่เห็นภาพ 

การน�าความรู้ท่ีเรียนไปใช้ในการท�างานจริง	 หากมีการน�าสถานประกอบการและภาคธรุกิจเข้ามามีสว่นร่วมในการ 

ให้ความรู้ควบคู่ไปกบัการเรียนในห้องเรียน	 น่าจะเป็นการเสริมประสบการณ์	 และสร้างความเข้าใจในเร่ืองท่ี 

เรียนได้ดีขึน้	 ดงัค�ากล่าวของ	 Becker	 (2003)	 ท่ีว่าการสอนท่ีดงึหน่วยงานสถานประกอบการ	 และภาคธุรกิจ 

เข้ามามีสว่นร่วมในการให้ความรู้แก่ผู้ เรียน	 เป็นวิธีการสอนท่ีท�าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทกัษะการท�างานในชีวิตจริง 

ดงันัน้การเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้	 โดยมีการบรูณาการวิชาการและวิชาชีพท่ีมีการแทรกกิจกรรมส�ารวจอาชีพเข้าไป 

ระหวา่งการเรียนนา่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน	ในการเรียนรู้วิชาการท่ีสามารถน�าไปเช่ือมโยงกบัอาชีพการท�างาน 

ซึง่อาจชว่ยในการตดัสนิใจเลือกงานท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนในอนาคต

	 นอกจากนี	้ Perizek	 and	 Kesavan	 (2002)	 กลา่ววา่	 สิง่ท่ีควรน�ามาเสริมการเรียนการสอนในปัจจบุนั 

คือการเรียนจากชีวิตจริง	 หรือจากประสบการณ์ท�างานจริง	 โดยการพาผู้ เรียนไปเรียนรู้การท�างานท่ีเก่ียวข้องกบั 

เร่ืองท่ีเรียน	 เช่น	 การพาไปทศันศกึษา	 (Field	 Trip)	 การฝึกงาน	 (Apprenticeship)	 และการแกะรอยอาชีพ 

(Job	Shadow)	เป็นต้น	ซึง่การเสริมการเรียนแบบนีจ้ะชว่ยให้ผู้ เรียนตระหนกัถงึการเช่ือมโยงความรู้จากการเรียน 

ในชัน้เรียนกบัการท�างานในชีวิตจริง	และคดิวางแผนการท�างานให้ตนเองได้อยา่งเป็นรูปธรรมมากขึน้

	 ในฐานะท่ีผู้วิจยัเป็นอาจารย์ท่ีดแูลและสอนกลุม่วิชาชีพ	 รายวิชาวีดทิศัน์	 หลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 

สาขาเทคโนโลยีการศกึษาแพทยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล	มหาวิทยาลยัมหิดล	ซึง่เป็นการศกึษา 

ในระดบัอดุมศกึษาจงึได้มองเห็นปัญหาและความส�าคญัของการพฒันารายวิชาให้มีรูปแบบและเนือ้หาการเรียน 

การสอนท่ีมุง่พฒันาให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ทัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัคิวบคูก่นัไป	โดยได้น�าลกัษณะการเรียน 

การสอน	Work-Based	Learning	ซึง่มีทัง้การท�ากิจกรรมทศันศกึษา	(Field	Trip)	การแกะรอยอาชีพ	(Job	Shadow) 

การบริการสงัคม	 (Service	 Learning)	 และ	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 (Apprenticeship)	 เข้ามาใช้ควบคูก่บั 

การสอนบรรยายและการฝึกปฏิบตัใินชัน้เรียน	เพ่ือให้ผู้ เรียนได้มองการณ์ไกล	สามารถวางแผนอนาคตการท�างาน 

และเพ่ิมความสามารถความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการท�างานจริงให้นกัศกึษา	 อีกทัง้ยงัเป็นการพฒันาแรงงาน 

ท่ีเป็นท่ีต้องการและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน	 งานวิจยันีจ้ึงมุ่งพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ 

ของกลุม่วิชาชีพ	 รายวิชาวีดทิศัน์	 ท่ีมีลกัษณะ	 Work-Based	 Learning	 ท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ 



วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Journal of Rangsit University : Teaching & Learning Vol.9 No.1 January-June 2015

94    95วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
  Journal of Rangsit University : Teaching & Learning Vol.9 No.1 January-June 2015

การสอนในกลุม่วิชาชีพ	 รายวิชาวีดทิศัน์	 ให้มีประสทิธิภาพ	 ดงัค�ากลา่วของ	 Raelin	 (2000)	 ท่ีวา่	 Work-Based 

Learning	 นัน้เป็นแนวคดิท่ีช่วยพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน	 เป็นการสร้างและสัง่สมองค์ความรู้ใหม่	 โดยเน้น 

การเรียนรู้จากสิ่งท่ีลงมือปฏิบตัิ	 การเรียนรู้ในลกัษณะ	 Work-Based	 Learning	 นัน้เป็นการรวบรวมความรู้ 

ทางด้านทฤษฎี	 ประสบการณ์	 และสิง่ท่ีได้ลงมือปฏิบตัมิาผสมผสานให้เกิดเป็นความรู้ใหม	่ โดยมีความเช่ือวา่ 

สถานท่ีท�างานถือเป็นห้องเรียนท่ีดีห้องเรียนหนึ่งเช่นเดียวกบัการเรียนรู้ในห้องเรียนปกติ	 และเป็นการเรียนรู้ 

ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนโดยตรง	

	 ดงันัน้ผู้วิจยัจงึมีความคดิท่ีจะพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ของกลุม่วิชาชีพ	 รายวิชาวีดทิศัน์	 ท่ีมีลกัษณะ 

Work-Based	 Learning	 ขึน้เพ่ือน�าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการกลุม่รายวิชาชีพ	 รายวิชา	 วีดทิศัน์ 

ให้สามารถพฒันาผู้ เรียนได้อยา่งมีคณุภาพ

วัตถุประสงค์การวจิยั

	 1.	 พฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ในกลุม่วิชาชีพ	 รายวิชาวีดทิศัน์ท่ีมีลกัษณะของการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างาน 

เป็นฐาน

	 2.	ประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ในกลุม่วิชาชีพ	รายวิชาวีดทิศัน์ท่ีมีลกัษณะของการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างาน 

เป็นฐาน	ท่ีพฒันาขึน้

นิยามค�าศัพท์เฉพาะ

	 1.	 ทรัพยากรการเรียนรู้	 หมายถงึ	 ทกุสิง่ทกุอยา่งท่ีน�ามาใช้ได้ทัง้แบบเชิงเด่ียว	 และแบบผสม	 เพ่ือชว่ย 

ในการจดัการเรียนการสอนในลกัษณะของการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน	 (Work-Based	 Learning)	 ซึง่ทรัพยากร 

การเรียนรู้ท่ีพฒันาในงานวิจยันี	้ คือ	 เอกสารท่ีใช้ในการบริหารจดัการการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานตัง้แต ่

ต้นจนจบกระบวนการ	 ท่ีมีทัง้ในสว่นของเอกสารท่ีให้ข้อมลูรายวิชาและรายละเอียดของการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างาน 

เป็นฐานบญัชีรายช่ือหนว่ยงาน/องค์กรภายนอก	 ท่ีจดัการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน	 เอกสารท่ีใช้ในการตดิตอ่ 

ประสานงานกบัหนว่ยงานภายนอก	 แบบชีแ้จงรายละเอียดของการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้ 

การท�างานเป็นฐาน	 แบบประเมินความพงึพอใจของครูพ่ีเลีย้ง	 วสัดอุปุกรณ์	 และเทคนิควิธีการในการบริหาร 

การเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน	

	 2.	การเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน	(Work-Based	Learning)	หมายถงึ	การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการลงมือ 

ปฏิบตัิงานจริงๆ	 ท่ีก่อให้เกิดประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่ตอ่การเรียนรู้และพยายามท่ีจะสะท้อนความคิดท่ีพิจารณา 

เก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้เพ่ือหาเหตผุลวา่ท�าไมถงึเกิดประสบการณ์นัน้ขึน้	 เป็นการเรียนรู้เพ่ือหาความสมัพนัธ์ 

ของเหตแุละผลท่ีจะน�าไปอธิบายหรือตัง้สมมติฐานทฤษฎีน�าไปสูก่ารเกิดความรู้ใหม่ๆ	 ท่ีจะน�าไปทดลองปฏิบตั ิ

เพ่ือตอ่ยอดและสร้างความรู้อยา่งตอ่เน่ือง
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	 3.	ทศันศกึษา	(Field	Trip)	หมายถงึ	การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนออกไปศกึษาองค์ความรู้	ณ	สถานท่ีท่ีเป็นแหลง่ 

ความรู้ในเร่ืองนัน้	 ซึง่อยูน่อกห้องเรียน	 เกิดเป็นประสบการณ์ตรง	 ซึง่จะชว่ยให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจในองค์ 

ความรู้นัน้ได้ดีและจดจ�าได้นานย่ิงขึน้

	 4.	 การแกะรอยอาชีพ	 (Job	 Shadow)	 หมายถงึ	 กิจกรรมท่ีเสริมเข้าไประหวา่งการเรียน	 โดยผู้ เรียนไป 

ส�ารวจและสงัเกตการท�างานของครูพ่ีเลีย้ง	 ทัง้ในด้านของชีวิต	 สงัคม	 ความรู้	 ความสามารถ	 ในการประกอบ 

อาชีพ	 ซึง่อาชีพท่ีไปส�ารวจต้องสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีก�าลงัศกึษาอยู	่ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เหน็ถงึการประยกุต์ใช้ความรู้ 

ในการท�างานท่ีเป็นขัน้เป็นตอน	การวางแผน	การคดิท่ีเป็นระบบ	การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	และหนทางท่ีจะน�าไป 

สูผ่ลผลติท่ีมีประสทิธิภาพในการท�างาน

	 5.	 การเรียนรู้ผา่นทางการให้บริการสงัคม	 (Service	 Learning)	 หมายถงึ	 กิจกรรมบริการสงัคมท่ีเสริม 

เข้าไประหว่างการเรียน	 โดยให้นกัศกึษาได้น�าความรู้ท่ีได้ศกึษาในห้องเรียนออกไปบริการชมุชน	 การฝึกงาน 

ในลกัษณะนีจ้ะชว่ยให้นกัศกึษาได้ทบทวนความรู้และน�าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์จริง	 นอกจาก 

นีย้งัเป็นการท�าสาธารณะประโยชน์ให้กบัชมุชนและสงัคมด้วย

	 6.	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 (Apprenticeship)	 หมายถึง	 การฝึกงานท่ีมุ่งเน้นให้นกัศกึษาได้น�า 

ความรู้ท่ีได้ศกึษาตลอดหลกัสตูรในมหาวิทยาลยัไปประยกุต์ใช้กบัการท�างานในบริษัทและสถานประกอบการจริง 

มุง่เน้นการฝึกทกัษะทางด้านวิชาชีพ	 โดยมีอาจารย์และผู้ เช่ียวชาญการท�างานในสายอาชีพนัน้ดแูลอยา่งใกล้ชิด 

การฝึกงานนีจ้งึเป็นการฝึกงานท่ีเหมาะกบันกัศกึษาปีท่ี	 4	 หรือปีสดุท้ายของหลกัสตูรท่ีมีความรู้ในศาสตร์	 หรือ 

สาขานัน้ๆ	คอ่นข้างท่ีจะสมบรูณ์และการฝึกงานนีย้งัเป็นเง่ือนไขของการจบหลกัสตูรด้วย	

วธีิด�าเนินการวจิยั

	 ส�าหรับการด�าเนินการวิจยั	ผู้วิจยัได้เตรียมการพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน	โดยมี 

วีธีด�าเนินการวิจยัดงันี ้

	 1.	ศกึษาหลกัการและทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง	 	ในเร่ืองของการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างาน 

เป็นฐาน	 และศกึษาลกัษณะและรูปแบบของรายวิชา	 ในกลุม่วิชาชีพ	 รายวิชาวีดทิศัน์	 4	 รายวิชา	 จากค�าอธิบาย 

รายวิชา	ประมวลรายวิชา	และเอกสารประกอบการสอน

	 2.	น�าข้อมลูทัง้หมดมาวิเคราะห์ประกอบกบัพิจารณาผลการส�ารวจความต้องการรูปแบบการเรียนรู้ท่ี 

ใช้การท�างานเป็นฐาน	น�ามาก�าหนดรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานของแตล่ะรายวิชา

	 3.	 ศกึษาตวัอยา่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน	 4	 รูปแบบท่ีก�าหนดใน	 4	 รายวิชา	 คือ 

1.	 ทศันศกึษา	 (Field	 Trip)	 2.	 การแกะรอยอาชีพ	 (Job	 Shadow)	 3.	 การเรียนรู้ผ่านทางการให้บริการสงัคม 

(Service	 Learning)	 4.	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 (Apprenticeship)	 จากเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ 

	 4.	 รวบรวมข้อมลูตวัอย่างทรัพยากรและจดัล�าดบัการใช้งาน	 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
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เทคโนโลยีบณัฑิต	 สาขาเทคโนโลยีการศกึษาแพทยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล	 มหาวิทยาลยัมหิดล 

เพ่ือท�าการคดัเลอืกทรัพยากรท่ีจะพฒันา

	 5.	พฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานของรายวิชาในกลุม่วิชาชีพ	รายวิชาวีดทิศัน์	ทัง้	4 

รายวิชาขึน้	 โดยพฒันาจากข้อมลูและตวัอย่างทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีศกึษาค้นคว้ามาก่อนหน้านี	้ ประกอบกบั 

รูปแบบของเอกสารและกฎระเบียบของหลกัสตูร

	 6.	น�าเสนอให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม	และปรับแก้ไขตาม 

ค�าแนะน�า

	 7.	 ประเมินทรัพยากรการเรียนรู้	 โดยสร้างเอกสารการประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน 

ในกลุม่วิชาชีพ	 รายวิชาวีดทิศัน์	 ส�าหรับผู้ประเมินท่ีเป็นอาจารย์ในหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต	 สาขาเทคโนโลยี 

การศกึษาแพทยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลยัมหิดล	 และผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี 

การศึกษาท่ีท�างานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 น�าเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ 

ความถกูต้องเหมาะสม	และปรับแก้ไขตามค�าแนะน�า	เพ่ือให้แบบประเมินมีความถกูต้องสมบรูณ์

	 8.	 ด�าเนินการเก็บข้อมลูจากผู้ประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้	 ผู้วิจยัได้น�าผลการประเมินมา 

วิเคราะห์และปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรู้ตามข้อมูลท่ีผู้ ประเมินเสนอแนะและน�าเสนอคณะกรรมการ 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง	 จากนัน้ผู้ วิจัยด�าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ 

กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์	และสรุปผลการวิจยั	

กรอบแนวคดิการวจิยั

ความรู้เร่ือง

การเรียนรู้ท่ีใช้ 

การท�างานเป็นฐาน

ความรู้เร่ืองลกัษณะ

และรูปแบบเฉพาะของ

รายวิชา

ความต้องการรูปแบบ

การเรียนรู้ท่ีใช้เป็นฐาน 

ในแตล่ะรายวิชา

ตวัอยา่งทรัพยากร 

การเรียนรู้ท่ีใช้ 

การท�างานเป็นฐาน

การพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานในกลุม่วิชาชีพ	รายวิชาวีดทิศัน์

ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานในกลุม่วิชาชีพ	รายวิชาวีดทิศัน์

ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างาน 

เป็นฐานในกลุม่วิชาชีพ	รายวิชา 

วีดทิศัน์ท่ีมีประสทิธิภาพ

แนวทางการพฒันาทรัพยากร 

การเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน

Input

Process

Output

Outcome

            ภาพที่ 1	กรอบแนวคดิการวิจยั
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ผลการวจิยั

	 1.	ผลการพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน

	 ผลการวิจยัส�าหรับการพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน	 ได้ด�าเนินการออกแบบ	 และ 

พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้จากข้อมูลและตัวอย่างทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานจากเว็บไซต์ 

ของมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ	 ประกอบกบัรูปแบบของเอกสารและกฎ	 ระเบียบของหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 

สาขาเทคโนโลยีการศกึษาแพทยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลยัมหิดล	 ซึง่ทรัพยากร 

การเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้นีเ้ป็นรายวิชาในกลุม่วิชาชีพ	รายวิชาวีดทิศัน์	4	รายวิชา	โดยมีรายละเอียดดงันี ้

	 1.1	ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้ในการทศันศกึษา	วิชา	ศรทศ	250	ส่ือวีดทิศัน์ขัน้พืน้ฐาน	มีเอกสารดงันี ้

	 	 1.1.1			มคอ.	3	รายละเอียดของรายวิชา

	 	 1.1.2			บญัชีสถานท่ีทศันศกึษา

	 	 1.1.3			จดหมายติดตอ่สถานท่ีทศันศกึษา

	 	 1.1.4			เอกสารการติดตอ่ยานพาหนะ

	 	 1.1.5			แผนการจดัการกบัสถานการณ์ฉกุเฉิน

	 	 1.1.6			บญัชีรายช่ือสถานพยาบาลและสถานีต�ารวจ

	 	 1.1.7			ประกนัชีวิต

	 	 1.1.8			ใบสมคัรเข้าร่วมการทศันศกึษาและข้อมลูทางด้านสขุภาพ

	 	 1.1.9			เอกสารอนญุาตจากผู้ปกครอง

	 	 1.1.10	ใบงาน	

	 	 1.1.11	กฎ	ระเบียบ	และข้อควรปฏิบตั	ิ

	 	 1.1.12	เอกสารการประเมินกิจกรรมการทศันศกึษาส�าหรับนกัศกึษา

	 1.2	ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้ในการส�ารวจอาชีพ	วิชา	ศรทศ	350	การเขียนบทวีดทิศัน์	มีเอกสารดงันี ้

	 	 1.2.1			มคอ.	3	รายละเอียดของรายวิชา

	 	 1.2.2			จดหมายขอความอนเุคราะห์ให้เป็นครูพ่ีเลีย้ง

	 	 	 				-	จดหมายขอความอนเุคราะห์ให้เป็นครูพ่ีเลีย้งถงึหนว่ยงาน

	 	 	 				-	จดหมายขอความอนเุคราะห์ให้เป็นครูพ่ีเลีย้งถงึบคุคล

	 	 1.2.3			ใบสมคัรครูพ่ีเลีย้ง	

	 	 1.2.4			บญัชีรายช่ือครูพ่ีเลีย้ง

	 	 1.2.5			ค�าแนะน�าส�าหรับครูพ่ีเลีย้ง

	 	 1.2.6			ใบสมคัรเข้าร่วมการส�ารวจอาชีพ

	 	 1.2.7			เอกสารอนญุาตจากผู้ปกครอง

	 	 1.2.8			จดหมายติดตอ่ขอส�ารวจอาชีพ
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	 	 	 				-	จดหมายตดิตอ่ขอส�ารวจอาชีพถงึหนว่ยงาน

	 	 	 				-	จดหมายตดิตอ่ขอส�ารวจอาชีพถงึบคุคล

	 	 1.2.9			ใบงาน

	 	 1.2.10	ค�าแนะน�าและข้อควรปฏิบตัใินการส�ารวจอาชีพ

	 	 1.2.11	ค�าถามท่ีใช้ในการส�ารวจอาชีพ

	 	 1.2.12	จดหมายขอบคณุ

	 	 	 					-	จดหมายขอบคณุถงึหนว่ยงาน

	 	 	 					-	จดหมายขอบคณุถงึบคุคล

	 	 1.2.13	เอกสารการประเมินกิจกรรมการส�ารวจอาชีพส�าหรับครูพ่ีเลีย้ง

	 	 1.2.14	เอกสารการประเมินกิจกรรมการส�ารวจอาชีพส�าหรับนกัศกึษา

	 1.3	 ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้ในการเรียนรู้ผา่นทางการให้บริการสงัคม	 วิชา	 ศรทศ	 351	 การถ่ายและ 

ตดัตอ่วีดทิศัน์ระบบดจิิตอล	มีเอกสารดงันี ้

	 	 1.3.1			มคอ.	3	รายละเอียดของรายวิชา

	 	 1.3.2			โครงการการเรียนรู้ผา่นการให้บริการสงัคม

	 	 1.3.3			ใบสมคัรคูค่วามร่วมมือ

	 	 1.3.4			บญัชีรายช่ือสถานท่ีท�ากิจกรรมการเรียนรู้ผา่นการให้บริการสงัคม

	 	 1.3.5			ค�าแนะน�าส�าหรับคูค่วามร่วมมือ

	 	 1.3.6			ประเดน็ค�าถามท่ีจะปรึกษากบัคูค่วามร่วมมือ

	 	 1.3.7			เอกสารสญัญาการเรียนรู้ผา่นการให้บริการสงัคม

	 	 1.3.8			ใบสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผา่นการให้บริการสงัคม

	 	 1.3.9			ค�าแนะน�าและข้อควรปฏิบตัใินการเรียนรู้ผา่นการให้บริการสงัคม

	 	 1.3.10	ตารางเวลา

	 	 1.3.11	รายงานผลสะท้อนท่ีได้จากการเรียนรู้ผา่นการให้บริการสงัคม

	 	 1.3.12	เอกสารการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ผา่นการให้บริการสงัคมส�าหรับนกัศกึษา

	 	 1.3.13	เอกสารการประเมินคูค่วามร่วมมือส�าหรับนกัศกึษา

	 	 1.3.14	เอกสารการประเมินนกัศกึษาส�าหรับคูค่วามร่วมมือ

	 1.4	ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	วิชา	ศรทศ	450	ฝึกปฏิบตัิงานผลติวีดทิศัน์	

มีเอกสารดงันี ้

	 	 1.4.1			มคอ.	4	รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

	 	 1.4.2			ใบสมคัรคูค่วามร่วมมือ

	 	 1.4.3			บญัชีรายช่ือสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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	 	 1.4.4			ใบสมคัรเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

	 	 1.4.5			จดหมายติดตอ่ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

	 	 1.4.6			เอกสารสญัญาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

	 	 1.4.7			บญัชีรายช่ือท่ีใช้ในการตดิตอ่

	 	 1.4.8			ค�าแนะน�าและข้อควรปฏิบตัใินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

	 	 1.4.9			บนัทกึประสบการณ์ประจ�าวนั

	 	 1.4.10	ตารางเวลา

	 	 1.4.11	เอกสารการประเมินกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส�าหรับนกัศกึษา

	 	 1.4.12	เอกสารการประเมินอาจารย์ส�าหรับนกัศกึษา

	 	 1.4.13	เอกสารการประเมินคูค่วามร่วมมือส�าหรับนกัศกึษา

	 	 1.4.14	เอกสารการประเมินนกัศกึษาส�าหรับคูค่วามร่วมมือ

	 2.	ผลการประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน

	 ผลจากการประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานในกลุม่วิชาชีพ	รายวิชาวีดทิศัน์	4	รายวิชา 

ท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้ของผู้ประเมินท่ีเป็นอาจารย์ในหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต	 สาขาเทคโนโลยีการศกึษาแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลยัมหิดล	 จ�านวน	 10	 คน	 และผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี 

การศกึษาท่ีท�างานในสายวิทยาศาสตร์สขุภาพ	 จ�านวน	 10	 คน	 ผลปรากฎวา่โดยภาพรวมทรัพยากรการเรียนรู้ 

ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานของรายวิชา	 ศรทศ	 250	 สื่อวีดิทัศน์ขัน้พืน้ฐาน	 ผู้ประเมินมีความคิดเห็นในระดับ 

เห็นด้วยมาก	 (คา่เฉลี่ย	 4.12)	 นอกจากผลการประเมินดงักลา่วผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเอกสาร 

ต้นร่างบญัชีรายช่ือสถานท่ีทศันศกึษาวา่	ควรเพ่ิมสถานท่ีทศันศกึษาท่ีเป็นสถาบนัการศกึษาท่ีมีการเรียนการสอน 

การผลติรายการวิทยโุทรทศัน์	และปรับปรุงเอกสารต้นร่างจดหมายตดิตอ่สถานท่ีทศันศกึษา	วา่ควรมีการเพ่ิมเตมิ 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา	 ซึ่งจากข้อเสนอแนะผู้ วิจยัได้ด�าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินเป็น 

ท่ีเรียบร้อยแล้ว

	 ในสว่นของทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานของรายวิชา	 ศรทศ	 350	 การเขียนบทวีดทิศัน์ 

โดยภาพรวมผู้ประเมินมีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก	 (ค่าเฉลี่ย	 4.18)	 นอกจากผลการประเมินดงักล่าว 

ผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเอกสารต้นร่างบญัชีรายช่ือครูพ่ีเลีย้ง	 วา่ควรเพ่ิมหวัข้อของตารางในเร่ืองของ 

ความเช่ียวชาญ	หรือต�าแหนง่งาน	ซึง่จากข้อเสนอแนะผู้วิจยัได้ด�าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

	 ในส่วนของทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานของรายวิชา	 ศรทศ	 351	 การถ่ายและตดัต่อ 

วีดทิศัน์ระบบดจิิตอล	 โดยภาพรวมผู้ประเมินมีความคดิเหน็ในระดบัเหน็ด้วยมากท่ีสดุ	 (คา่เฉลี่ย	 4.21)	 นอกจาก 

ผลการประเมินดงักลา่วผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเติมเอกสารบญัชีรายช่ือสถานท่ีท�ากิจกรรมการเรียนรู้ 
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ผา่นทางการให้บริการสงัคม	 ซึง่จากข้อเสนอแนะผู้วิจยัได้ด�าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินเป็น 

ท่ีเรียบร้อยแล้ว

	 และในสว่นของทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานของรายวิชา	ศรทศ	450	 ฝึกปฏิบตัิงานผลติ 

วีดิทศัน์โดยภาพรวมผู้ประเมินมีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก	 (ค่าเฉลี่ย	 4.19)	 นอกจากผลการประเมิน 

ดงักล่าวผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเอกสารต้นร่างบนัทึกประสบการณ์ประจ�าวนั	 ว่าควรเพ่ิมเติม 

ในสว่นของวตัถปุระสงค์ของบนัทกึประสบการณ์ประจ�าวนั	 ซึง่จากข้อเสนอแนะผู้วิจยัได้ด�าเนินการปรับปรุงตาม 

ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

การอภปิรายผล

	 1.	ผลการพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน

	 จากผลการพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน		ผู้วิจยัมีการอภิปรายดงันี ้

	 	 1.1	 การคดัสรรและก�าหนดรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน	 เป็นจดุเร่ิมต้น 

ท่ีส�าคญัเป็นอยา่งย่ิง	 เพราะการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานนัน้มีรูปแบบยอ่ยของกิจกรรมท่ีหลากหลาย	 ดงันัน้ 

ในการท่ีจะคดัสรรและก�าหนดรูปแบบของกิจกรรมให้เหมาะสมกบัรายวิชาทัง้	4	รายวิชาของกลุม่วิชาชีพ	รายวิชา 

วีดทิศัน์	 จงึต้องมีการศกึษารูปแบบของกิจกรรม	และศกึษาลกัษณะและรูปแบบของรายวิชาทัง้	 4	 รายวิชา	อยา่ง 

ละเอียด	 และคดัสรรรูปแบบของกิจกรรมโดยใช้หลกัการดงัท่ี	 พลเอก	 สว่างแจ้ง	 (2551)	 กล่าวว่า	 รูปแบบ 

การเรียนการสอนมีหลายวิธี	 ในทกุวิธีมีประโยชน์ในการน�ามาใช้สอนทัง้สิน้	 สิง่ท่ีส�าคญัในการน�ามาใช้ต้องเลือก 

ให้เหมาะสมกบัความรู้ในเนือ้หาวิชา	 และความสนใจของครูและนกัเรียน	 เหมาะสมกบัความสามารถ	 และ 

วฒิุภาวะของนกัเรียน	 เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้	 	 เหมาะสมกบัวนั	 เวลาและสถานท่ีใช้สอน	 เหมาะสม 

กบัวสัดอุปุกรณ์และสภาพแวดล้อม	 นอกจากใช้หลกัการดงักลา่วข้างต้นแล้วผู้วิจยัยงัพิจารณาจากผลการส�ารวจ 

ความต้องการรูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน	 น�ามาก�าหนดรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างาน 

เป็นฐานของแตล่ะรายวิชา

	 	 1.2	 การพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน	 ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนการพฒันา 

ทรัพยากรการเรียนรู้	 โดยเร่ิมจากศกึษาและคดัเลอืกตวัอยา่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน	 โดยศกึษา 

จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัต่างประเทศ	 โดยในการศึกษาและคดัเลือกตวัอย่างทรัพยากรการเรียนรู้ผู้ วิจยั 

ได้ใช้หลกัการคดัเลือกสื่อของ	 กิดานนัท์	 มลิทอง	 (2544)	 ท่ีกล่าวว่า	 ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีดีจะต้องสมัพนัธ์ 

กบัเนือ้หาและวตัถุประสงค์การเรียนรู้	 มีเนือ้หาถูกต้องทนัสมยั	 เหมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ของผู้ เรียน 

เป็นสื่อท่ีใช้งานสะดวกไม่ยุ่งยากซบัซ้อน	 มีเทคนิคการผลิตท่ีดี	 มีความชดัเจน	 ซึง่สว่นใหญ่ตวัอย่างทรัพยากร 

เหลา่นีจ้ะอยูใ่นรูปแบบของเอกสาร	 ท่ีมีทัง้ประมวลการสอน	 รายละเอียดกิจกรรม	 เอกสารตดิตอ่ประสานงาน 

ตวัอย่างเอกสารเหล่านีช้่วยท�าให้เห็นว่าทรัพยากรการเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานนัน้ 

จะต้องมีเอกสารอะไรบ้างท่ีจะน�ามาใช้ในการบริหารจดัการกิจกรรม	 และเอกสารเหล่านัน้ควรมีลกัษณะเช่นไร 
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จากนัน้ผู้ วิจยัได้น�าข้อมลูท่ีได้มารวบรวมจดักลุม่และจดัล�าดบัการใช้งาน	 น�าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

เทคโนโลยีบณัฑิต	 สาขาเทคโนโลยีการศกึษาแพทยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล	 มหาวิทยาลยัมหิดล 

เพ่ือท�าการคดัเลือกทรัพยากรท่ีจะพฒันา	 และเม่ือได้บญัชีรายช่ือทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีจะพฒันาแล้ว	 ผู้วิจยัจงึ 

ด�าเนินการพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานของรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ	 รายวิชาวีดิทศัน์ 

ทัง้	4	รายวิชาขึน้	โดยพฒันาจากข้อมลูและตวัอยา่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีศกึษาค้นคว้ามาก่อนหน้านี	้ประกอบกบั 

รูปแบบของเอกสารและกฎ	 ระเบียบของหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต	 สาขาเทคโนโลยีการศกึษาแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล	 มหาวิทยาลยัมหิดล	 และได้น�าเสนอให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม

	 2.	ผลการประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน

	 จากผลการประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานของกลุม่ตวัอยา่ง	 ผู้วิจยัมีการอภิปราย 

ดงันี ้

	 2.1	 ผลการประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานของรายวิชา	 ศรทศ	 250	 สื่อวีดทิศัน์ 

ขัน้พืน้ฐาน	 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก	 โดยข้อท่ีผู้ประเมินให้ค่าเฉลี่ยท่ีมีความคิดเห็น 

เหน็ด้วยมากท่ีสดุ	 คือ	 “ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการบริหารจดัการ 

และประสานงานกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน”	 ในระดบัเหน็ด้วยมากท่ีสดุ	 อาจเน่ืองมาจากผู้วิจยั 

มีการศกึษากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน	 (การทศันศกึษา)	 ท�าให้ทราบถงึลกัษณะกิจกรรม	 ขัน้ตอน 

และกระบวนการจดัทศันศกึษา	 และบทบาทหน้าท่ีของครูในการท�ากิจกรรม	 ดงัท่ี	 อารี	 ตณัฑ์เจริญรัตน์	 (2533) 

กล่าวว่า	 บทบาทหน้าท่ีของครูท่ีรับผิดชอบการทศันศึกษาจะต้องก�าหนดสถานท่ีไปเย่ียมชมให้เหมาะสมกับ 

วตัถปุระสงค์การเรียนรู้	ตดิตอ่เข้าชมสถานท่ี	จดัก�าหนดการ	จดัพาหนะ	ขออนญุาตผู้ปกครอง	เตรียมตวันกัศกึษา 

อภิปรายหลงัจากทศันศึกษา	 และประเมินผล	 ซึ่งบทบาทหน้าท่ีนีท้�าให้ผู้ วิจยัได้เห็นภาพกระบวนการท�างาน 

ของครูได้อยา่งชดัเจน	 น�ามาวิเคราะห์ประกอบกบัตวัอยา่งทรัพยากรการเรียนรู้ในการทศันศกึษาของมหาวิทยาลยั 

ต่างประเทศและจัดท�าทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมการท�างานติดต่อประสานงานกิจกรรมทัศนศึกษา 

ได้อยา่งเหมาะสมและครบถ้วน

	 2.2	 ผลการประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานของรายวิชา	 ศรทศ	 350	 การเขียนบท 

วีดทิศัน์	 สว่นใหญ่มีความคิดเหน็ในระดบัเหน็ด้วยมาก	 โดยข้อท่ีผู้ประเมินให้คา่เฉลี่ยท่ีมีความคดิเหน็	 เหน็ด้วย 

มากท่ีสดุ	 คือ	 “ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้เนือ้หามีความชดัเจน	สามารถน�าไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานได้จริง”	ในระดบัเหน็ด้วยมากท่ีสดุ	อาจเป็นเพราะในการพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ผู้วิจยั 

ได้ท�าการศกึษาตวัอย่างทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัต่างประเทศท่ีมีการใช้งานจริงทัง้สิน้	 5	 แห่ง	 คือ 

Colorado	 State	 University	 (2009),	 University	 of	 Arizona	 (2011),	 University	 of	 San	 Francisco	 (2011), 

University	 of	 California,	 Berkeley	 (2012),	 University	 of	 Michigan-Dearborn	 (2012)	 นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัได้ 
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ศกึษาหลกัการเรียนรู้จากการส�ารวจอาชีพท่ี	 Becker	 (2003)	 กลา่ววา่	 การส�ารวจอาชีพนัน้เป็นกิจกรรมท่ีมี 

ผู้มีสว่นร่วมในการท�ากิจกรรมหลายฝ่าย	 ดงันัน้ครูจงึมีหน้าท่ีท่ีจะต้องชีแ้จงและแนะน�าบทบาทหน้าท่ีของแตล่ะฝ่าย 

ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทัง้ครูพ่ีเลีย้งท่ีท�างานในหนว่ยงาน/องค์กรภายนอก	 และนกัศกึษา	 เพ่ือให้การจดักิจกรรมส�ารวจ 

อาชีพท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้	 ดงันัน้ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้จึงมีรายละเอียดของ 

บทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมค่อนข้างท่ีจะชัดเจน	 ประกอบกับทรัพยากรการเรียนรู้ท่ี 

พัฒนาขึน้นีไ้ด้ผ่านการตรวจและแก้ไขจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท�าให้ทรัพยากรการเรียนรู้ 

มีคณุภาพและสามารถท่ีจะน�าไปใช้งานได้จริง

	 2.3	 ผลการประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานของรายวิชา	 ศรทศ	 351	 การถ่ายและ 

ตดัตอ่วีดทิศัน์ระบบดจิิตอล	 สว่นใหญ่มีความคดิเหน็ในระดบัเหน็ด้วยมากท่ีสดุ	 โดยข้อท่ีผู้ประเมินให้คา่เฉลี่ย 

ท่ีมีความคดิเหน็	 เหน็ด้วยมากท่ีสดุ	 คือ	 “ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้มีเนือ้หาและรายละเอียดของการท�า 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานอย่างครบถ้วน”	 ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ	 อาจเน่ืองมาจากผู้ วิจยั 

มีการศกึษาลกัษณะของการเรียนรู้ผา่นทางการให้บริการสงัคมวา่เป็น	 การเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้น�าความรู้ 

ท่ีได้ศกึษาในชัน้เรียนไปให้บริการชมุชน	 โดยผู้ เรียนจะมีอิสระในการด�าเนินการโครงการด้วยตนเองทัง้สิน้โดย 

ครูจะเป็นเพียงผู้ให้ค�าปรึกษาในการท�าโครงการเทา่นัน้	 ซึง่สอดคล้องกบัท่ี	 Lambert,	 et	 al.	 (2002)	 กลา่วไว้วา่ 

การเรียนรู้ผ่านทางการให้บริการสงัคมนัน้จะให้อิสระแก่ผู้ เรียนเพ่ือให้พวกเขาได้แสดงความรับผิดชอบในทุก 

ขัน้ตอนใน	การออกแบบกิจกรรม	ก�าหนดเป้าหมาย	 ระยะเวลา	 จดัเตรียมอปุกรณ์	 การลงมือปฏิบตัิ	 การประเมิน	 

และการสะท้อนความคิดหลงัการปฏิบตัิงาน	 อย่างไรก็ตามสิ่งส�าคญัท่ีสดุท่ีจะต้องค�านึงถึงคือ	 การเรียนรู้นัน้ 

จะต้องเป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้น�าความรู้ท่ีเรียนมาใช้ประโยชน์	 และเป็นโครงการท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการ 

ของชมุชนนัน้ด้วย	 ดงันัน้ในการพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ของรายวิชานีจ้งึได้น�าหลกัการและลกัษณะดงักลา่ว 

มาเป็นหลกัในการพฒันา	 โดยตระหนกัอยู่เสมอว่าครูท�าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาในการท�าโครงการ	 ทรัพยากรท่ี 

พฒันาขึน้จงึมีลกัษณะท่ีมีการลงรายละเอียดของกิจกรรมอยา่งครบถ้วน	เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถท่ีจะน�าทรัพยากร 

การเรียนรู้ดงักลา่วไปใช้ในการจดัท�าโครงการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

	 2.4	 ผลการประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานของรายวิชา	 ศรทศ	 450	 ฝึกปฏิบตัิงาน 

ผลิตวีดิทศัน์	 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก	 โดยข้อท่ีผู้ประเมินให้ค่าเฉลี่ยท่ีมีความคิดเห็น 

เห็นด้วยมากท่ีสดุ	 คือ	 “ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้มีเนือ้หาและรายละเอียดของการท�ากิจกรรมการเรียนรู้ 

ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานอย่างครบถ้วน”	 ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ	 อาจเป็นเพราะ	 ในการพฒันาทรัพยากร 

การเรียนรู้ผู้ วิจยัได้ศกึษาหลกัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ี	 รวีวรรณ	 ชินตระกลู	 (2535)	 ได้กลา่ววา่	 การฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพเป็นการฝึกการน�าความรู้และทกัษะท่ีเรียนในชัน้เรียนไปใช้ในการท�างานสถานการณ์จริง 

ท่ีมีความหลากหลาย	 ซึง่จะต้องมีความร่วมมือและประสานงานจากหลายฝ่าย	 ทัง้ในสว่นของครูอาจารย์ท่ีท�า 

หน้าท่ีให้ความรู้และฝึกทกัษะให้กบัผู้ เรียน	 ครูพ่ีเลีย้งท่ีท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาในระหว่างการฝึก 

และนกัศกึษาท่ีเป็นผู้น�าความรู้ท่ีได้รับจากในชัน้เรียนไปฝึกความช�านาญและความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีตน 
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ศกึษามา	 ดงันัน้ในการบริหารจดัการจงึควรท่ีจะชีแ้จงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายให้ชดัเจน 

เพ่ือให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนัน้เป็นการพฒันาความสามารถของผู้ เรียนอย่างสงูสดุ	 ซึ่งผู้ วิจยัน�ามาใช้ 

เป็นหลกัในการออกแบบประกอบกบัการศกึษาตวัอยา่งทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ	 ท�าให้ 

ทรัพยากรท่ีพฒันาขึน้มีการชีแ้จงรายละเอียดในทกุขัน้ตอนของกิจกรรม	 และมีการระบบุทบาทหน้าท่ีของผู้ มี 

สว่นร่วมในการท�ากิจกรรมอยา่งครบถ้วนชดัเจน

ข้อเสนอแนะในการน�าทรัพยากรการเรียนรู้ที่ใช้การท�างานเป็นฐานไปใช้

	 1.	 ผู้ วิจยัได้พฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานในกลุม่วิชาชีพ	 รายวิชาวีดทิศัน์	 4	 รายวิชา 

เพ่ือช่วยให้อาจารย์ผู้ สอนสามารถท่ีจะน�าทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้นีไ้ปใช้ในการบริหารจัดการ 

และประสานงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐาน	 ตัง้แต่เร่ิมต้นจนจบกระบวนการของ 

การจดักิจกรรม	ดงันัน้ในการน�าทรัพยากรการเรียนรู้ไปใช้	อาจารย์ผู้สอนจะต้องด�าเนินการเตรียมการล่วงหน้า 

ก่อนเร่ิมเรียนรายวิชาดงักล่าว	 เน่ืองจากกิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีต้องติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือ 

จากหลายฝ่าย	 ซึง่จะช่วยให้ทกุฝ่ายมีเวลาลว่งหน้าในการเตรียมการและจดักิจกรรมให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

การเรียนรู้ท่ีวางไว้

ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัครัง้ต่อไป

	 1.	 ควรมีการศกึษาผลการน�าทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

ในระดบัปริญญาตรี

	 2.	 ควรมีการพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีใช้การท�างานเป็นฐานในรายวิชาสาขาอ่ืน	 เพ่ือพฒันาและ 

สง่เสริมการเรียนรู้ให้เตม็ศกัยภาพของผู้ เรียนในสาขาวิชาตา่งๆ
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