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บทคัดย่อ
 การออกแบบการเรยีนรูส้ง่ผลใหน้กัศกึษามคีวามสามารถในการจดัการเรยีนรู ้การวจิยันีใ้ชแ้บบ

ก่อนทดลองศกึษากลุม่เดยีว วดัครัง้เดยีวมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาความสามารถในการออกแบบการ
เรียนรู้ 2) ศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาครูระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบริการวิชาการ โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
คือนักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา LMS 6401 การเรียนรู้สำาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำานวน 14 คน เครื่องมือ
การวิจัยประกอบด้วย 1) แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 2) แบบประเมินความ
สามารถในการจัดการเรียนรู้ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อ
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมบรกิารวชิาการ วเิคราะหข์อ้มลูโดยหาคา่เฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และเกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็น

 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษามีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 
และจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อการบริการ
วิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อค้นพบแสดงให้เห็นว่าการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
บริการวิชาการสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ได้ 
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บทนำา
ยุคสังคมข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เตม็ไปดว้ยขา่วสารและขอ้มลูต่างๆ ความกา้วหนา้
ทางด้านวิทยาศาสตร์การจัดการเรียนรู้จะเน้น
เพียงในชั้นเรียนอาจทำาให้ขาดการเชื่อมโยงความ
รู้สู่การปฏิบัติจริงซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สุรศักดิ์ ปาเฮ (2552) ที่กล่าวถึงการศึกษาใน
ปัจจุบันว่าผู้สอนส่วนมากใช้วิธีการสอนแบบ
บรรยาย เนื่องจากเน้ือหามากกับเวลาที่มีอยู่จำา
กัดทำาให้ผู้สอนนำาเสนอในสิ่งที่คิดว่าจำาเป็นในกา
รนำาไปใช้ซึ่งเนื้อหาบางส่วนอาจเป็นข้อมูลที่ไม่
เป็นปัจจุบันการเรียนการสอนจึงอยู่ในลักษณะที่ 
ผู้สอนเป็นศูนย์กลางเป็นผู้เลือกเนื้อหา วิธีการ
เรียน เวลาในการสอน และเป็นผู้ตัดสินว่าผู้เรียน

คนใดผ่านเกณฑ์จากเครื่องมือที่ผู้สอนสร้างขึ้น  
ดังนั้นผู้เรียนส่วนมากจึงเรียนจากการจดจำาโดย
ยดึจากเนือ้หาทีผู่ส้อนนำาเสนอ ไมไ่ดพ้ฒันาทกัษะ
ด้านกระบวนการคิด การค้นคว้า ไม่สามารถนำา
ความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชก้บัการทำางานในชวิีตจรงิ
ได้และวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมควรเปิดโอกาสให้
คิดเชื่อมโยงประเด็นการเรียนรู้ได้ในชั้นเรียน นอก
ชั้นเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ได้ฝึก
ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา ดังนั้น การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ควรจัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ในสภาพท่ีใกล้เคียงกับสภาพการณ์ ความเป็น
จริงของสังคม วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมควรเปิด
โอกาสให้คิดเช่ือมโยงประเด็นการเรียนรู้ และ
เรียนรู้ได้ท้ังได้ในช้ันเรียนและ นอกช้ันเรียนได้

Abstract 
 Developing ability of instruction was designed to help graduate students teachers 

improve their learning management abilities. This pre-experimental research with the one-group 
posttest only design aimed to:1) study the ability of instructional design 2) study learning 
management and 3)study the satisfaction of graduate students teachers toward learning 
management by using academic activity services.The Purposive sampling group was 14 
graduate students teachers who enrolled in the learning for 21st century learners course, 
second semester, academic year 2019. The research instruments consisted of the ability 
of 1) instructional design assessment form, 2) assessment scale of learning management 
abilities, and 3) graduate student’s satisfaction questionnaires.The statistical analysis were 
means, standard deviation, and analytic rubric. 

 The research found that: the graduate students’ teachers had instructional design 
for academic ability in a good level, the ability of learning management was in a good level 
and satisfaction of graduate students’toward academic activity services was in a high level. 
This research concluded that an instructional design by using academic services activity can 
be applied improve learning management abilities.

Keywords: Ability of instruction designed, ability of learning management, academic activity 
services, Satisfaction



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 214 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2565

ฝึกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา และบทบาทของครู
ยุคใหม่ควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะของ 
การเรียนรู้ คือเน้นการลงมือปฏิบัติจริง เตรียม 
ผูเ้รียนไปเปน็คนทำางานทีใ่ช้ความรู ้และเปน็บคุคล
พร้อมเรียนรู้และทักษะที่สำาคัญที่สุดที่ครูต้อง 
ปลูกฝังให้กับนักเรียนเพ่ือให้เขาได้เป็นคนท่ีมี
ทักษะการปฏิบัติงานและทักษะการเรียนรู้ของคน
ศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 2556) ดังนั้น  
นักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้และทักษะในการทำาหน้าที่ครู
ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้ที่มีความสามารถดังกล่าว ครูจึงต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ และ
สามารถจัดการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งความสามารถนั้น
ต้องเกิดจากการวางแผนและออกแบบการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสม มีแบบแผนที่ ชัดเจน ครอบคลุม
เนื้อหา ทักษะ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตลอดถึงการเลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ครูที่มีความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ จะเห็นแนวทางและหาวิธีการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้
ที่มีคุณค่าและความหมายต่อชีวิต สร้างพลังแห่ง
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนผู้เรียนค้นพบวิธีการเรียนรู้
ที่ประสิทธิภาพ ประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมาย
ที่กำาหนด และการที่จะพัฒนานักศึกษาครูเป็น
ผู้ที่มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 
จึงเป็นกระบวนการที่ต้องบูรณาการความรู้ทาง
วิชาชีพครูและความสามารถที่หลากหลายอย่าง
อย่างเป็นระบบ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ 
ยินดีสุข, 2558: 12) สอดคล้องกับนวลจิตต์  
เชาวกีรติพงศ์ (2562)ว่าการออกแบบและเขียน
แผนจัดการเรียนรู้เป็นงานสำาคัญที่แสดงถึงการ 
เตรยีมตัวลว่งหน้าของครกูอ่นการสอน เปน็โอกาส
ท่ีครูจะได้ใช้ความรู้และศาสตร์การสอนในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำาหรับ

นักเรียน แล้วเขียนออกมาเป็นแผนจัดการเรียนรู้ 
ซึง่เปน็ขัน้ตอนสดุทา้ยของการ เตรยีมการ หลงัจาก
ที่ได้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คาดว่า
จะนำาทางให้นักเรียนได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้ในแผนจัดการเรียนรู้จะระบุถึงกิจกรรม
ทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับครูและนักเรียนเป็นการจัด
สถานการณ์ให้ นักเรียนได้เปลี่ยนพฤติกรรมไป
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำาหนดไว้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องพบงานวิจัยโดยประภัสสร วงษ์ดี และ
เจริญชัย วงศ์วัฒนกิจ (2563) ศึกษาเรื่องการ
พฒันาความสามารถในการออกแบบการเรยีนการ
สอนผ่านระะบวนการวิจัยในเรียนของนักศึกษา
ครูช่างอุตสาหกรรมพบว่าความสามารถด้านการ
ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหานักเรียน
ของนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรมอยู่ระดับปาน
กลางถงึระดบัปรบัปรงุ เพราะ ขาดแนวคดิหลกัการ
ทีน่า่เชือ่ถอืสำาหรบัออกแบบการเรยีนการสอน ขัน้
ตอนในแผนการสอนไม่สัมพันธ์กับแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรู้ที่ระบุไว้ เป็นต้นสอดคล้องกับ
งานวิจยัดา้นครศุกึษาเก่ียวกับความสามารถในการ
ออกแบบการเรยีนการสอนของนกัศกึษาคร ู(กติติ
พร ปญัญาภญิโญผล, อญัชล ีตนานนท,์ และสริพิร 
จนัทวรรณ, 2548) พบวา่การขาดประสบการณใ์น
การสอน รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้
เดมิกบัความรูใ้หม ่ทำาใหน้กัศกึษาฝกึประสบการณ์
วิชาชีพครูมีปัญหาและสับสนในการออกแบบการ
เรียนการสอน และไม่สามารถลำาดับขั้นตอนใน
การถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาให้กับนักเรียน 
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ละเอียดและไม่
สอดคล้องกัน ไม่สามารถหาวิธีจัดการเรียนรู้ 
หรือกระตุ้นให้นักเรียนคิดและเกิดการเรียนรู้ได้
และไม่ประสบความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของรสริน เจิมไธสง และ 
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สำาลี ทองธิว(2556) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการ
ออกแบบการสอนอย่างไตร่ตรองเชิงวิพากษ์ของ
นักศึกษาครู พบว่านักศึกษาครูเลือกใช้วิธีสอน
หรือรูปแบบการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และเลือก
ใชเ้ทคนคิวธิสีอนไมห่ลากหลาย ไมส่ามารถระบถุงึ
จดุออ่นของแนวทางการจดัการเรียนรูท่ี้ออกแบบไว้
ทำาให้นักศึกษาไม่สามารถปรับปรุงการออกแบบ
การเรียนการสอนของตนเองได้ โดยปัญหาเกี่ยว
กับการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูนั้นสามารถเกิดขึ้นใหม่ 
ได้เสมอ เมื่อสถานการณ์ เช่น เนื้อหาสาระ บริบท 
ชั้นเรียน เปลี่ยนแปลงไป โดยพบว่า บางสภาพ
ปญัหา กรณีศึกษาบางคนสามารถแกไ้ขได้สมบรูณ์
ในวงจรแกป้ญัหาหนึง่ เมือ่อยูใ่นอกีวงจรแกป้ญัหา
กลับพบว่าสภาพปัญหาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้อีก  
เนื่องจาก เนื้อหาสาระ และบริบทชั้นเรียน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมภารกิจหลักที่สำาคัญ 
อย่างหนึ่ง

ขอ้มลูขา้งตน้สะทอ้นใหเ้หน็สภาพปญัหา
การออกแบบและการจัดการเรียนรู้  ในส่วน
ของนักศึกษาครู โดยเฉพาะในส่วนของการเต
รียมตัวสอนยังมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข จาก
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและการ
ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนในปีการ
ศึกษาที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาครูระดับบัณฑิต
ศึกษายังขาดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะให้ความ
สำาคัญกับการสอนเนื้อหาสาระความรู้มากกว่าวิธี
การแสวงหาความรู้ กิจกรรมการสอนท่ีอิงตำารา
หรือ หนังสือแบบเรียน ใบความรู้ที่เตรียมไว้ และ
แบบฝึกทักษะ จัดบรรยากาศการเรียนรู้ยังขาด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และ

นักเรียนกับครู ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุหลักมา
จากขาดแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้จึงส่งผล 
ให้เขียนแผนจัดการเรียนรู้ได้ไม่สมบูรณ์ และเมื่อ
ฝึกเขียนแผนจัดการเรียนรู้มักจะคัดลอก หรือ
ศึกษาจากตัวอย่างจากสำานักพิมพ์ต่างๆ ซึ่งมี
ผลให้ไม่สามารถออกแบบ และจัดเตรียมการ
สอนที่เหมาะสมกับนักเรียนของตนเองได้รวมถึง
ไม่สามารถเขียนแผนจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน โรงเรียนที่สอน 
ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนานักศึกษาครูระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งการออกแบบการเรียนรู้ไปสู่การ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างผสมผสานมีความสมบูรณ์
ได้นั้นคือการจัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม
ซึ่งแนวนโยบายการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ได้กำาหนดให้
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ในข้อ 1-3 ที่ให้ความสำาคัญกับการผลิต
ครูและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและ มาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง สร้างและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
ดว้ยการวจิยั และการบรูณาวชิาการเพือ่สนบัสนนุ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 
2565-2570)โดยจดัทำาโครงการบรกิารวชิาการแก่
โรงเรยีนซึง่เปน็โครงการทีด่ำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง 
ได้รับการยอมรับให้เป็นแบบอย่างที่ดีโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเป็น
คณะกรรมการบริหารโครงการโดยมีวัตถุประสงค์
ให้อาจารย์นำาความรู้จากประสบการณ์จริงมา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิด
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและนำาความรู้ 
ไปให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียน
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กิจกรรมบริการวิชาการของนักศึกษา
ครูระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนเป็นการนำาศาสตร์/
องค์ความรู้ของการบริการวิชาการและการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสาน 
เข้าด้วยกันให้มีกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน จน
มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในตัวเอง และตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา LMS 6401 การจัดการ
เรียนรูใ้นศตวรรษที2่1 สาขาวทิยาการจดัการเรยีนรู ้
ที่กำาหนดให้นักศึกษาจัดโครงการบริการวิชาการ
ตามสภาพบริบทปัญหาความต้องการของชุมชน 
ดังนั้นเพื่อเตรียมนักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษา
ให้พร้อมในการฝึกปฏิบัติจริงในการออกแบบการ
เรียนรู้ ปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง พัฒนา
ความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณ 
ผู้วิจัยจึงออกแบบการเรียนการสอนรายวิชานี้ 
ด้วยการบูรณาการกับการบริการวิชาการใน
โครงการบริการวิชาการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้และ
การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ เพื่อศึกษาความ
สามารถในการออกแบบการเรยีนรู ้การปฏิบตักิาร
สอนตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูนำาผล
การศึกษาไปใช้เป็นแนวทางการบูรณาการบริการ
วิชาการต่างๆ กับการจัดการเรียนการสอนใน 
รายวิชาอื่นๆ ต่อไป 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งพัฒนานักศึกษาครู
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้ด้านการออกแบบ
การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
บริการวิชาการซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ในโรงเรียนเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเรียนรู้และ
ทำาความเขา้ใจนำากระบวนการออกแบบการเรยีนรู ้
อย่างเป็นระบบโดยนำาวิทยาการการจัดการเรียนรู้
มาเป็นมาตรฐานของการปฏิบัติ ใช้ความรู้ในการ
ประกอบวิชาชีพให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้

นักศึกษามีศักยภาพทางวิชาการ สามารถแก้ไข
ปัญหาหรือใช้ความรู้ไปให้บริการวิชาการประยุกต์
ใช้ความรู้กับชุมชนได้มากข้ึน และมีเจตคติที่ดี
ต่อการรับใช้ชุมชนและสังคมโดยให้นักศึกษานำา 
ความรู้จากรายวิชาไปฝึกปฏิบัติจริง(ธงชัย ยืนยง
คีรีมาศ, 2557) และผู้วิจัยสามารถนำาความรู้
จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเรียนให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในโครงการบริการวิชาการ 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำาการศึกษาเรื่องการ
ศึกษาความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้
ของนักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
สามารถประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงผู้วิจัยจะได้นำาผลการวิจัยไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดการบูรณาการและ
เป็นแนวทางให้ผู้บริหารงานวิชาการต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการ

ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบริการวิชาการ

 2. เพือ่ศกึษาความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้ 

3 .  เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของ
นักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบริการวิชาการ

วิธีดำาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้นำาเสนอวิธีการวิจัยตามลำาดับ

ดังนี้

กลุ่มเป้�หม�ย

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยได้แก่นักศึกษา 
ครู ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตร
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มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 จำานวน 14 คนที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา LMS 6401 การเรียนรู้สำาหรับ 
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง

ตัวแปรในก�รวิจัย 

ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมบริการวิชาการ

ตัวแปรตาม คือ 

1. ความสามารถในการออกแบบการ
เรียนรู้ 

2. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาครูระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กิจกรรมบริการวิชาการ

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

1. แบบประเมินความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้เพื่อใช้ประเมินความสามารถ
แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่1เป็นแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษา 
ตอนที่ 2 เป็นเกณฑ์การประเมินการออกแบบ
การเรียนรู้ให้คะแนนรบูรคิสแ์บบแยกองค์ประกอบ  
4 ระดับ และตอนที่ 3 เป็นแบบบันทึกการ
ให้คะแนนการออกแบบการจัดการเรียนโดยมี 
ชิ้นงานคือแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
เป็นรายบุคคล ผู้วิจัยกำาหนดประเด็นการประเมิน
ตามกรอบแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2555) 
ทั้งหมด 4 องค์ประกอบดังนี้ 1) การเลือก
แนวทางการสอน 2) การวางแนวทางการสอน 
2) การวางแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
3) การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

และ 4) การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ โดยชิ้น
งานที่ใช้ประเมินประกอบด้วยแผนจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษา ซึ่งแบบประเมิน มีลักษณะเป็น
เกณฑ์คุณภาพ โดยแต่ละด้านได้แบ่งคุณภาพ
ออกเป็น 4 ระดับ คือยอดเยี่ยม ดี กำาลังพัฒนา 
เริ่มต้น (4, 3, 2, 1) ค่าคะแนนรวมเท่ากับ 16 
คะแนน ผู้วิจัยได้นำาแบบประเมินความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน  
ตรวจสอบหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ 
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องของแบบ
ประเมิน นำามาหาค่า IOC โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.67-1.00

2. แบบประเมินความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อใช้ประเมินความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่1เป็น
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ตอนที่ 2 
เป็นเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนรู้เพื่อการ
บริการวิชาการให้คะแนนรูบริคส์แบบแยกองค์
ประกอบ (analytic scoring rubric) 4 ระดบั และ
ตอนที่ 3 เป็นแบบบันทึกการสังเกตและประเมิน
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็น 
รายบุคคล โดยผู้วิจัยได้กำาหนดประเด็นการ
ประเมินตามกรอบแนวคิดตามรายละเอียดของ
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562 สมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนรูข้อ้ 
(2) การจัดทำาแผนการสอนและจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และ
ความสนใจ ให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร 
และมคีวามสขุในการเรยีนนำามาเปน็กรอบแนวคดิ
สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
จำานวน 6 ด้านได้แก่ ด้านผู้สอน ด้านเนื้อหา 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนด้านการวัดและประเมินผล 
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และด้านผู้เรียนด้านละ 2 ข้อ รวมทั้งสิ้น 12 ข้อ 
กำาหนดประเด็นการประเมินมีลักษณะเป็นเกณฑ์
คุณภาพ โดยแต่ละด้านได้แบ่งคุณภาพออกเป็น 
4 ระดับ คือ ยอดเยี่ยม ดี กำาลังพัฒนา เริ่มต้น 
(4, 3, 2, 1) ค่าคะแนนรวมเท่ากับ 24 คะแนน  
ผู้วิจัยได้นำาแบบประเมินความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ
หาค่าความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน โดย
ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องของแบบ
ประเมิน นำามาหาค่า IOC โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.67-1.00

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมบรกิารวชิาการเพ่ือใช้ประเมนิ
ความพงึพอใจแบง่เปน็ 2 ตอน ไดแ้ก ่ตอนที1่เปน็
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ตอนที่ 2 
เปน็รายการประเมนิความพงึพอใจเปน็แบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับของ Likert กำาหนดประเด็น
การประเมิน 4 ด้านได้แก่ ด้านปัจจัยนำาเข้า ด้าน
กระบวนการ ด้านผลลัพธ์ และด้านผลกระทบ 
จำานวน 12 ข้อประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
โดยค่าดัชนีความสอดคล้องข้อคำาถามกับประเด็น
เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการ 
ของผูท้รงคณุวฒุมิค่ีารายขอ้อยู่ระหวา่ง 0.67-1.00

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ดำาเนินการจัด 
เก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้

1. ก่อนดำาเนินการ ผู้วิจัยในฐานะผู้สอน
ได้ปฐมนิเทศเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาครูระดับบัณฑิต
ศึกษา ผู้วิจัยดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา 
LMS 6401 การเรียนรู้สำาหรับผู้เรียนในศตวรรษ

ที่ 21 จำานวน 15 สัปดาห์ 

2. ผู้วิจัยดำาเนินการวัดและประเมินผล
เน้นประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินความ
สามารถด้านการออกแบบการเรียนรู้จากความ
เหมาะสมของแนวคิดหลักการของการออกแบบ
การเรียนการสอน และให้ปรับแก้ก่อนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่
โรงเรียนบ้านทุ่งละคร อำาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ 

3. นักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษาตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบริการวิชาการ 

4. นำาคะแนนท่ีได้จากแบบแบบประเมิน
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ แบบ
ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาครู
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมบริการวิชาการมาวิเคราะห์ค่าทาง
สถิติ ประมวลผลและเรียบเรียง นำาเสนอรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู 
ดังนี้

1. ผู้วิจัยตรวจการออกแบบการเรียนรู้ 
จากแผนจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
รูบริคส์แบบแยกองค์ประกอบ 4 ระดับ บันทึก
คะแนนในแบบบันทึกคะแนนการออกแบบการ
เรยีนรู ้รายงานผลในรปูคะแนนเฉลีย่และเทยีบกบั
เกณฑ์การแปลระดับความสามารถซึ่งปรับมาจาก
ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (พิชิต 
ฤทธิ์จรูญ, 2562)
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ระดับคว�ม
ส�ม�รถ

คะแนน ก�รแปลผล

4 13-16 ยอดเยี่ยม

3 9-12 ดี

2 5-8 กำาลังพัฒนาา

1 น้อยกว่า 4 เริ่มต้น

2. ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษาเป็น
รายบุคคลในระหว่างจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
โดยกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนรูบริคส์แบบ
แยกองค์ประกอบ (analytic scoring rubric) 4 
ระดับบันทึกคะแนนในแบบบันทึกการสังเกตและ
ประเมนิพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรู ้รายงานผลใน
รูปคะแนนเฉลีย่และเทยีบกบัเกณฑก์ารแปลระดับ
ความสามารถซึง่ปรบัมาจากตวัอยา่งเกณฑก์ารให้
คะแนนแบบวิเคราะห์ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2562)

ระดับคว�ม
ส�ม�รถ

คะแนน ก�รแปลผล

4 19-24 ยอดเยี่ยม

3 13-18 ดี

2 7-12 กำาลังพัฒนา

1 น้อยกว่า 6 เริ่มต้น

3. หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้นักศึกษา
ทำาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบริการวิชาการ วิเคราะห์
ขอ้มลูโดยการหาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
นำามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ บุญชม ศรีสะอาด 
(2545) ดังนี้

 ค่�เฉลี่ย ก�รแปลผล

4.51-5.00 มากที่สุด

3.51-4.50 มาก

2.51-3.50 ปานกลาง

1.51-2.50 น้อย

1.00-1.50 น้อยที่สุด

ผลการวิจัย 
1. ความสามารถในการออกแบบการ

เรียนรู้ของนักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยพิจารณาตามองค์
ประกอบย่อยของการออกแบบการเรียนรู้ 4 ด้าน 
จากการตรวจแผนจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็น 
รายบุคคล ดังตาราง 1 
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ต�ร�ง 1 ผลการวเิคราะหค์วามสามารถในการออกแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษาครรูะดบับณัฑติศกึษา
เป็นรายกลุ่มการจัดการเรียนรู้ และรายบุคคล 

กลุ่มก�รจัดก�ร
เรียนรู้

เลขที่
เลือกแนวท�ง

ก�รสอน

ว�ง
แนวท�ง
ก�รจัด
กิจกรรม

ก�ร 
เรียนรู้

ประเมิน
ผล

ก�รจัด
กิจกรรม

ก�ร
เรียนรู้

วิเคร�ะห์
กิจกรรม
ก�รเรียนรู้

รวม
ค่�

เฉลี่ย
ก�รแปลผล

ปฐมวัย

1 3 3 2 3 11 ดี

2 4 3 3 3 13 ยอดเยี่ยม

3 3 3 2 3 11 ดี

4 3 2 3 2 10 ดี

5 4 3 3 3 13 ยอดเยี่ยม

ค่าเฉลี่ยกลุ่มการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย 58 11.60 ดี

ประถมศึกษา

1 4 3 3 4 14 ยอดเยี่ยม

2 4 3 3 3 13 ยอดเยี่ยม

3 3 4 3 2 12 ดี

4 4 3 3 3 13 ยอดเยี่ยม

5 3 4 3 3 13 ยอดเยี่ยม

 ค่าเฉลี่ยกลุ่มการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา 65 13.00 ยอดเยี่ยม

สังคมศึกษา

1 3 3 3 3 12 ดี

2 3 3 3 3 12 ดี

3 3 3 2 3 11 ดี

4 3 3 2 2 10 ดี

ค่าเฉลี่ยกลุ่มการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 45 11.25 ดี

โดยรวม 36.5 11.95 ดี

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนน
เฉลี่ยในการออกแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา
ครูระดับบัณฑิตศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
2.ความสามารถในการจดัการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

ระดบับณัฑติศกึษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัด ีโดย
พจิารณาตามองคป์ระกอบของการจดัการเรยีนรู ้6 
ด้าน ดังรายละเอียดในตาราง 2
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ต�ร�ง 2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษาเป็น
รายกลุ่มการจัดการเรียนรู้ และรายบุคคล 

กลุ่มการ

จัดการ

เรียนรู้

เลขที่

1 

ด้านผู้

สอน

2.ด้าน

เนื้อหา

3.ด้าน

กิจกรรม

การเรยีน

การสอน

4.ด้านสื่อ

และสิ่ง

สนับสนุน

การเรียน

รู้

5.ด้าน

การวัด

และ

ประเมิน

ผล

6.ด้าน

ผู้

เรียน

รวม
ค่า

เฉลี่ย

การแปล

ผล

ปฐมวัย

1 3 4 3 3 3 3 19 ยอดเยี่ยม

2 3 4 3 4 3 4 21 ยอดเยี่ยม

3 3 3 3 3 3 3 18 ดี

4 3 2 3 3 2 2 15 ดี

5 3 3 2 3 2 2 15 ดี

ค่าเฉลี่ยกลุ่มการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย 88 17.6 ดี

ประถมศึกษา

1 4 3 3 4 3 4 21 ยอดเยี่ยม

2 3 4 3 4 2 2 18 ดี

3 3 4 3 3 3 3 19 ยอดเยี่ยม

4 4 3 3 3 3 3 19 ยอดเยี่ยม

5 3 3 3 3 3 3 18 ดี

ค่าเฉลี่ยกลุ่มการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา 95 19 ยอดเยี่ยม

สังคมศึกษา

1 3 3 4 2 3 2 17 ดี

2 3 3 2 2 3 3 16 ดี

3 3 4 2 2 3 3 17 ดี

4 4 3 3 3 3 3 19 ยอดเยี่ยม

ค่าเฉลี่ยกลุ่มการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 69 17.25 ดี

โดยรวม 53.85 17.95 ดี

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นวา่คะแนนเฉลีย่
ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูระดับบัณฑิต
ศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

3. หลังจากจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาทำา

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน นำามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ดังรายละเอียดในตาราง 3 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 222 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2565

จากตาราง 3 แสดงใหเ้หน็วา่นกัศกึษาครู
ระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบริการวิชาการมีค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ=4.03, σ=0.76) 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ท้ังด้านปัจจัยนำาเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์และ
ผลกระทบ ยกเว้นด้านปัจจัยนำาเข้าในประเด็น
ด้านกิจกรรมเหมาะสมกับความสามารถและ

ความต้องการของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
(µ=3.42, σ=0.51) 

อภิปรายผล
การศึกษาความสามารถในการออกแบบ

การเรียนรู้ของนักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษา มี
ประเด็นที่น่าสนใจนำาไปสู่การอภิปรายผล ดังนี้

ต�ร�ง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษาที่มี 
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบริการวิชาการ 

ข้อที่ ร�ยก�รประเมิน µ σ ระดับคว�ม
พึงพอใจ

1
ปัจจัยนำาเข้า
1.1 กิจกรรมเหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของนักเรียน

3.42 0.51 ปานกลาง

1.2 กิจกรรมการเรียนรู้ในการบริการวิชาการมีความหลากหลายเน้นการ
ลงมือปฏิบัติ น่าสนใจ

4.14 0.66 มาก

1.3 ใช้เวลาในการทำากิจกรรมได้เหมาะสม 3.92 0.82 มาก

1.4 สื่อ อุปกรณ์มีความเหมาะสมกับเนื้อหา และกิจกรรม 4.00 0.78 มาก

2 กระบวนการ

2.1 นักศึกษาทราบวัตถุประสงค์และประโยชน์ก่อนการจัดกิจกรรม 3.92 0.82 มาก

2.2 นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 4.21 0.80 มาก

2.3 การทำากิจกรรมตามขั้นตอนทำาให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 4.00 0.78 มาก

2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับการบริการวิชาการช่วยพัฒนา
ทักษะการเรียนของนักศึกษา

4.14 0.77 มาก

2.5 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน อาจารย์ ครูระหว่างทำา
กิจกรรมมีประโยชน์

4.21 0.80 มาก

3
ผลลัพธ์
3.1 ความสามารถของนักศึกษาหลังฝึกการจัดการเรียนรู้

4.21 0.69 มาก

4 ผลกระทบ

4.1 นักศึกษาชอบจัดการเรียนรู้โดยกิจกรรมบริการวิชาการ 4.07 0.73 มาก

4.2 การจัดการเรียนรู้โดยกิจกรรมบริการวิชาการช่วยพัฒนาวิธีเรียนรู้ 4.21 0.80 มาก

 โดยรวม 4.03 0.76 ม�ก
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1. นกัศกึษาครรูะดับบณัฑติศกึษามคีวาม
สามารถในการออกแบบการเรยีนรูโ้ดยภาพรวมอยู่
ในระดบัดอีธบิายไดว้า่ นกัศกึษาได้ศกึษาทำาความ
เข้าใจองค์ประกอบการออกแบบการเรียนรู้ก่อน
เพื่อเป็นหลักการแนวคิดในการเขียนแผนจัดการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของรสริน เจิมไธ
สง และสำาลี ทองธิว(2556)ศึกษาการพัฒนารูป
แบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการออกแบบการสอนอย่างไตรต่รองเชิงวพิากษ์
ของนักศกึษาครพูบวา่นกัศกึษามคีวามสามารถใน
การออกแบบการสอนอย่างไตร่ตรองเชิงวิพากษ์
สูงขึ้นเนื่องจากนักศึกษาครูสร้างความเข้าใจเชิง
ลึกเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนที่ใช้ออกแบบการสอน 
สามารถอธิบาย รายละเอียดของวิธีสอนตาม
แนวคิดทฤษฎีทางการสอน เลือกวิธีสอนได้อย่าง
มีเหตุผล สอดคล้องกับแบบการเรียน ความสนใจ
ของผู้เรียน นอกจากน้ีนักศึกษาได้ตรวจสอบ
วิเคราะห์แผนจัดการเรียนรู้เพื่อเสนอจุดเด่น และ
จุดพัฒนาเพื่อสะท้อนคุณภาพของแผนจัดการ
เรียนรู้นั้นๆ ไปสู่ปรับปรุงก่อนสอนจริง และได้
รบัคำาแนะนำาจากผูว้จิยัและเพ่ือนๆ ในการวพิากษ์
ให้ปรับแก้ก่อนพบผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนที่เป็น
ครูชำานาญการพิเศษเพ่ือให้ข้อเสนอแนะอีกครั้ง
ก่อนนำาแผนจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนรู้จริง
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของรินรดี พรวิริยะ
สกุล(2554) พบว่านักศึกษาครูได้รับการพัฒนา
ในการออกแบบการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่ผู้
วิจัยออกแบบเริ่มจากการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน
ได้แก่1)กำาหนดปัญหาเชิงวิกฤติของนักเรียน 2)
วางแผนบทเรียน 3) ทดลองจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน 4) ปรับปรุงแก้ไขบทเรียน และ5) สะท้อน
ความคิดโดยผู้สอน และเพื่อนนักศึกษาครู และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเรวณี ชัยเชาวรัตน์ 
ชาริณี ตรีวรัญญู และ อัมพร ม้าคะนอง(2561) 

พบว่านักศึกษาทุกคนสามารถออกแบบการเรียน
การสอนได้และแก้ไขปัญหาได้ ดังนี้ 1) สามารถ
กำาหนดโครงสรา้งและการจดัลำาดบัเนือ้หาสาระได้
เหมาะสม 2) สามารถเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิค
การสอนสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และจุด
ประสงคก์ารเรยีนรู ้3) สามารถเลอืกใชว้ธิสีอนและ
เทคนคิการสอนหลากหลาย มากขึน้ ใชว้ธิสีอนอืน่
นอกเหนือจากการบรรยาย 4) สามารถจัดลำาดับ
ข้ันตอนในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ได้ต่อเนื่อง
และสอดคล้องกัน 5) สามารถออกแบบกิจกรรม
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และ 
6) สามารถกำาหนดแนวทางการวัดและประเมิน
ผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้พบความ
สอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของประภสัสร วงษด์ ีและ
เจริญชัย วงศ์วัฒนกิจ(2563)พบว่ากิจกรรมส่ง
เสริมความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนในภาพรวมอยู่ในระดับดี นักศึกษาได้เชื่อม
โยงความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตจริง เรียนรู้และแก้
ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ด้วยตนเองภายใต้ความ
ท้าทายโดยมีการวางแผนออกแบบอย่างเป็นขั้น
ตอน โดยการนำาความรู้นั้นไปสร้างสรรค์ชิ้นงาน
อาศัยสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม
เรียนรู้ผ่านการออกแบบ ทั้งนี้การนำาสถานการณ์
ปัญหาที่เชื่อมโยงกับบริบทในชีวิตจริงมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากผลการวิจัยสามารถ
สรุปได้ว่าการออกแบบการจัดการเรียนรู้มีความ
สำาคัญมากต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของครูซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของลลิต
า ธงภักดี สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์(2561)พบว่า
ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
และความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบร่วม
มือของครูผู้สอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของปรณัฐ กิจรุ่งเรือง.
(2560)พบว่าความสามารถในการออกแบบการ
จดัการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตรร์ะดบัประถม
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ศึกษาของนักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับ นัยสำาคัญที่ .05 
เพราะทกัษะในการออกแบบและเขยีนแผนจดัการ
เรยีนรูเ้ปน็ทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดิวางแผน ซึง่
การคดิวางแผนเปน็การรว่มคดิรว่มทำาเปน็รายกลุม่  
การใช้กระบวนการกลุ่ม ทำาให้นักศึกษามีโอกาส
ร่วมคิด กำาหนดเป้าหมาย ดำาเนินการ และเกิด 
ผลสำาเร็จหรือความรับผิดชอบร่วมกัน และ
นอกจากน้ี นักศึกษาวิชาชีพครูได้รับการฝึกฝน 
ให้มีทักษะและกระบวนการในการออกแบบการ
เรียนการสอน ที่เน้นขั้นตอนการวิเคราะห์ และ
ออกแบบพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์
หลักสูตร วิเคราะห์การเรียนการสอน วิเคราะห์ 
ผู้เรียน และพัฒนาเครื่องมือประกอบการสอน

2. นกัศกึษาครรูะดับบณัฑติศกึษามคีวาม
สามารถจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมในระดับดีทั้งนี้
อธบิายไดว้า่ เพราะนักศกึษาครรูะดับบัณฑติศกึษา
ทกุคนมปีระสบการณใ์นการสอน มกีารตรวจแผน
จัดการเรียนรู้ นำาเสนอในชั้นเรียนเพื่อให้เพื่อนๆ 
และผู้วิจัยช่วยกันวิพากษ์ ปรับแก้ไขก่อนสอนจริง 
ตลอดจนทดลองจดักจิกรรมตามแผนจดัการเรยีน
รูก้อ่นนำาไปสอนจรงิ สง่ผลใหค้วามสามารถในการ
จัดการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดับดีทำาใหเ้ห็นความเช่ือมโยง
สอดคล้องกับการออกแบบการเรียนรู้ที่ดีส่งผลให้
แผนจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมีแนวทางการ
จัดกิจกรรมที่ชัดเจนตามองค์ประกอบในประเด็น
จดัการเรยีนรูซ้ึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของลลติ
า ธงภกัด ีสทิธศิกัด์ิ จลุศริพิงษ ์(2561) ศกึษาการ
พฒันาความสามารถในการจดัการเรยีนรูข้องครใูน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมาเพื่อ
พัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือพบว่าผลการ
พัฒนาการออกแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือของครู
ผู้สอนมีความสอดคล้อง/ความเช่ือมโยงเหมาะ

สมของแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือส่งผลให้นักศึกษามีความสามารถใน
การจดัการเรยีนรูไ้ดด้สีอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ
ปรณฐั กจิรุง่เรอืง.(2560)พบว่าความสามารถดา้น
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาก่อนเรียนอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
หลังเรียนอยู่ในระดับปานกลางความสามารถดัง
กล่าวเป็น ภาคปฏิบัติของนักศึกษาวิชาชีพครูโดย
เฉพาะอย่างยิ่งจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลอง
สอนจริงในสถานศึกษา ด้วยบริบทของสถานที่
จริงและการมีประสบการณ์ความเป็นครูใหม่ที่อยู่
ในระยะฝึกฝนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูอาจทำาให้บกพร่องไปบ้างอย่างไรก็ตามทักษะ
ดังกลา่วเป็นสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
ต่อยอดต่อไป 

3. นกัศกึษาครรูะดบับณัฑติศกึษามคีวาม
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (µ=4.03, σ=0.76)อธิบายได้ว่า การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการบริการวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ออกแบบกิจกรรม
ให้มีความสอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน มี
ความน่าสนใจเช่ือมโยงเนื้อหาจากทฤษฎีมาสู่การ
ปฏิบัติในสถานการณ์จริงในโรงเรียน/ชุมชน และ
ประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของเรวณี ชัยเชาวรัตน์ ชาริณี ตรีวรัญญู และ 
อมัพร มา้คะนอง(2561) พบวา่มปีจัจยัสำาคญัทีส่ง่
ผลให้ความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอนของนกัศกึษาเปลีย่นแปลงไปในเชงิบวกสง่ผล
ให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนในระดับมากซึ่งผลการวิจัยสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของสมจินดา ชมพูนุท วรรณเพ็ญ 
อินทร์แก้ว (2560) ศึกษาการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ
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การพยาบาลเลือกสรร สาขาการพยาบาลอนามัย
ชุมชนพบว่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติการให้บริการ
สุขภาพและการปฏิบัติงานในชุมชน หลังการเข้า
ร่วมโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
มากกวา่กอ่นเขา้รว่มโครงการอย่างมนัียสำาคญัทาง
สถิติ (p < .001)

ดังนั้น จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า
นกัศกึษาครรูะดบับณัฑติศกึษามคีวามสามารถใน
การออกแบบการเรยีนรูแ้ละสามารถจดัการเรยีนรู้
โดยภาพรวมอยูใ่นระดับดี และมคีวามพึงพอใจตอ่
การจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลก�ร
วิจัยไป

1.1 ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการผู้
สอนและนกัศกึษาครรูะดับบณัฑติศกึษาควรศกึษา
แผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า ทำาความรู้จักคุ้น
เคยกับนักเรียนก่อน เพ่ือทำาความเข้าใจเตรียม
ความพร้อมของตนเองในการจัดกิจกรรม สร้าง
บรรยากาศ จดัสถานทีใ่นการจดัการเรยีนรู ้และจดั
เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้พร้อมให้ครบถ้วน เพียง
พอกับการปฏิบัติงานของนักเรียนทุกคน

1.2 ควรสำารวจความต้องการของชุมชน 
หรือโรงเรียน เพื่อออกแบบกิจกรรมการบริการ

วิชาการได้ตรงตามความต้องการ และสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

1.3 บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงาน หรือ
คณะที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
สามารถนำาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียน
รู้เพื่อการบริการวิชาการ สำาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปประยุกต์
ใช้ได้ตามความเหมาะสม 

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยต่อไป 

2.1 ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
เพือ่การบรกิารวชิาการโดยใชร้ปูแบบการจดักจิกร
รมอื่นๆ หรือในด้านการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในด้านการออกแบบ
การเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนรู้ การ
จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียนและชุมชน

2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความ
สามารถของนักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษาใน
ด้านการออกแบบการเรียนรู้ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมบริการวิชาการในรายวิชา
อื่นๆ ที่มีลักษณะและ วัตถุประสงค์การเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับการ
บริการวิชาการ
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