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ผกามาศ  พีธรากร : การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้
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การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1.) ศึกษาสภาพปัจจุบันเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการ 2.)  พฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก 3.) เพื่อทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีพฒันาข้ึน 4.) ถอดบทเรียนการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล 

ผลการวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี  
 1. สภาพปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการวางแผนและพฒันาหลกัสูตร มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา 
คือ ดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
 2. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยั
พยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก เรียกวา่ เรียกวา่ “ PCK  MODEL” ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์ผลลพัธ์
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพร้อม (P:Preparation) ขั้นเรียนรู้ (A:Analysis)  
ขั้นสะทอ้นความคิด (R:Reflection ) ขั้นสร้างความรู้(C: Construction )และขั้นประเมินผล(E: Evaluation )   และจดัการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย ขั้นตอนการกาํหนดความรู้ (Knowledge 
Identification) ขั้นตอนการสืบคน้ความรู้(Knowledge Capture) ขั้นตอนการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) ขั้นตอน
การจดัเก็บความรู้ (Knowledge Storing) ขั้นตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) และขั้นตอนการประเมินผล
ความรู้ (Knowledge Evaluation) ระบบสงัคม ระบบสนบัสนุน เง่ือนไขการใชรู้ปแบบและผา่นการรับรองรูปแบบ 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาสูงกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ท่ีพฒันาข้ึน  พบวา่ นกัศึกษาพยาบาลพึงพอใจรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลในระดบัมาก  

4. ถอดบทเรียน พบว่า ความสําเร็จเกิดจากการบริหารจดัการท่ีดี ประสบการณ์ของอาจารย ์ มีแผนการสอน  
KM action plan  มีการบูรณาการการเรียนการสอน 3 รายวชิา คนในชุมชนพึงพอใจและยนิดีใหค้วามร่วมมือ 
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 The purpose of this research was to 1.) to study the basic information about integrated learning, 2.) to develop 
an integrated learning instructional model by using knowledge management process for community development among 
nursing student  Colleges praboromarajchanok 3.) in order to test integrated instructional and evaluate model  
is developed, 4.) Lesson Learned creative mind to community development of nursing students. 
 were as follow: 

1. The present state of teaching of college integrated under the jurisdiction of the royal barge, an overview is 
moderate learning and development course, considering the income found planning and development has the highest 
average, followed by the measurement and evaluation. the medium of instruction. have the lowest average. 

2. The instructional model by using the knowledge management for community development of nursing 
students, nursing colleges under the jurisdiction of the Praboromarajchanok is called  “ PCK  MODEL” consists of  The 
instructional model of learning activities process included the preparation for learning (P: Preparation), learning  
(A: Analysis), the reflection (R: Reflection), constructing knowledge. (C: Construction) and evaluation (E: Evaluation). 
and integrated with knowledge management process six steps include 1. Knowledge Identification 2. Knowledge 
Capture 3. Knowledge Creation 4. Knowledge Storing 5. Knowledge Sharing and 6. Knowledge Evaluation system of 
social support systems terms. and certified form. 

3. The results take the form of teaching integrated with knowledge management process that developed the 
creative process to develop communities increased at a good level. And higher than previous experiments and student 
achievement is higher than before the experiment with a statistically significant level of .05 and evaluation takes the 
form of teaching integrated with knowledge management process was developed. The average score of the developed 
program satisfaction was at a high level. 

4. Based on Lesson Learned, the success of program is due to good management, instructors’ experience,  
KM action plan, and three subjects integrated teaching. people in the community satisfied and willing to cooperate. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วในสังคมโลกส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการ
เปล่ียนแปลงของสังคมซ่ึงเป็นสังคมในยุคของการแข่งขนั สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเน้น
คุณภาพการศึกษา ขณะเดียวกนักมี็ความเส่ียงต่อความเส่ือมถอยของค่านิยมอนัดีงามของสังคม และ
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน อุดมศึกษาไทยจาํเป็นตอ้งพฒันาอย่างกา้ว
กระโดด เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของประเทศ ช้ีนาํการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและสามารถช่วย
แกปั้ญหาภาวะวิกฤตต่างๆของประเทศได ้ จากการศึกษาภาพรวมของการพฒันาประเทศไทยใน
ระยะของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1-7 พบว่า ยงัไม่เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  
ทาํให้แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 ไดป้รับแนวคิดการพฒันาโดยให้ความสาํคญักบัการพฒันาท่ีเนน้คน
เป็นศูนยก์ลางการพฒันา ใหเ้ศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี อยา่งไรก็
ตามพบว่า ประเทศไทยยงัตอ้งเผชิญกบักระแสการเปล่ียนแปลงท่ีซับซ้อน แมว้่าสังคมไทยจะมี
ภูมิคุม้กนัเพิ่มข้ึน แต่ก็ยงัไม่เพียงพอท่ีจะรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก การพฒันาการ
พฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงมี
แนวคิดท่ีมีความต่อเน่ืองจากแนวคิดของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 – 10 (พ.ศ. 2540-2554) โดยยงัคงยดึ
หลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” รวมทั้ง “สร้างสมดุล
การพฒันา” ในทุกมิติ มุ่งพฒันาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ สร้างความเป็นธรรมในสังคม 
พฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มี
ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง มีจิตสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้าง
สงัคมใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนืต่อไป (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2555)  

เพื่อตอบสนองนโยบายการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 11 ดงักล่าว และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กาํหนดใหมี้ระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ (สําน ักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัของการพฒันาคนอยา่งย ัง่ยนื มุ่งเนน้พฒันาศกัยภาพของ
คนในสังคมให้เกิดความรู้ ทกัษะ มุมมอง และค่านิยม ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัช้ีนาํและจูงใจใหบุ้คคล
แสวงหาและดาํเนินชีวิตของตนในแนวทางของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เน่ืองจากการดาํรงชีวิตของคนใน
สังคมปัจจุบนัมีความซับซ้อนมากข้ึน ความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นสําหรับการพฒันาตนเองและ
ครอบครัวใหอ้ยูดี่มีสุข และสามารถช่วยพฒันาสังคมได ้ หวัใจสาํคญัของ “การพฒันาท่ีย ัง่ยนื” คือ 
การพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าสําหรับทุกคน ซ่ึงเป็นการพฒันาท่ีก่อให้เกิดดุลยภาพระหว่าง  
การกระตุน้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างความเขม้แข็งทางสังคมและการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี เพ่ือความอยูดี่มีสุขของประชาชนทุกคน ทั้งในยคุปัจจุบนัและอนาคต โดยมี
พื้นฐานความคิดว่า เศรษฐกิจท่ีทาํใหเ้กิดดุลยภาพของการพฒันาไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งเป็นเศรษฐกิจใน
สังคมท่ีมีรากฐานมัน่คง มีความสามารถในการแข่งขนั และสามารถพึ่งตนเองได ้ ในขณะเดียวกนั 
ประชาชนในสังคมสามารถพฒันาระเบียบวิถีชีวิต ทั้งของตนเองและส่วนรวม ใหด้าํรงอยูไ่ด ้ โดย
ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจึงเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้
(Knowledge) ทกัษะ (Skills) มุมมอง (Perspectives) และค่านิยม (Values) ของคนในสังคมเพ่ือให้
เกิดการเปล่ียนแปลงสู่สภาพเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีสมดุลและยัง่ยนื (อาํไพ หรคุณารักษ,์ 
2556) กระบวนการทางสังคมเป็นส่ิงเก้ือหนุนส่งเสริมให้บุคคลในชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่างๆจนสามารถสร้างความรู้ ทกัษะระบบการจดัการความรู้
และระบบการเรียนรู้ท่ีดี มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัทุกภาคส่วนในสังคม 
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การพฒันาประเทศเพื่อให้มีความพร้อมในการแข่งขนัและการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
จาํเป็นตอ้งครอบคลุมการพฒันาศกัยภาพบุคลากร การพฒันาองค์ความรู้และการบริหารจดัการ
ขอ้มูล ตลอดจนติดตามผลกระทบท่ีเกิดจากการเปิดเสรีการคา้ดา้นสุขภาพเพื่อการพฒันาการดูแล
สุขภาพตนเองของประชาชนในทศวรรษหน้า รูปแบบการปฏิบติังานตอ้งเน้นการทาํงานเป็นทีม
ร่วมกนักบัประชาชนและสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ และการทาํงานเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพ การเตรียม
ความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพ การเสริมสร้างแนวคิดการบริการสุขภาพเชิงรุกและการพยาบาล
เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองเขา้ไปในหลกัสูตรและการฝึกอบรมเพื่อนําความรู้ทางการพยาบาล
และสหสาขาวิชามาเป็นฐานในการปฏิบติังานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนจึงเป็นส่ิง
สาํคญั (เพญ็จนัทร์ แสนประสาน, 2555) นอกจากน้ีการสอดแทรกแนวคิดการจดัการความรู้ใน
กระบวนการเรียนรู้และการทาํงานจะช่วยให้พยาบาลวิชาชีพสามารถพฒันาผลลัพธ์ของการ
ปฏิบติังานใหต้อบสนองความตอ้งการของสังคมหรือชุมชนไดเ้พิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของสภาการพยาบาลซ่ึงกาํหนดสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพวา่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ
เชิงวิชาชีพ มีทกัษะการส่ือสาร มีคุณธรรม จริยธรรม ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีเจตคติ
ท่ีดี เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการความรู้ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์อ่ืนไปใชป้ฏิบติังานในระบบสุขภาพและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนทั้งในภาวะ
สุขภาพดี  เจบ็ป่วย จนถึงวาระสุดทา้ยของชีวิตและการพฒันาศกัยภาพ ประชาชนใหดู้แลตนเองและ
พึ่งตนเองเพื่อดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ เป็นสมาชิกท่ีดีของวิชาชีพ เป็นพลเมืองดีและดาํรงชีวิตได้
อย่างมีความสุข การเรียนการสอนทางการพยาบาลควรเน้นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ระหว่างผูส้อน ผูเ้รียน บุคคล ครอบครัวและชุมชนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงใชชุ้มชนเป็นฐานมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูเ้รียน
แสวงหาความรู้ดว้ยกระบวนการทางปัญญาโดยผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้อยา่ง
เป็นกลัยาณมิตร (สภาการพยาบาล, 2555) 

การจดัการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการรวบรวมความรู้จากบุคคล
และเอกสารมาจดัเก็บอยา่งเป็นระบบเพื่อใหบุ้คคลเขา้ถึงและพฒันาตนเองเป็นผูรู้้ในการปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Senge, 1990) เป็นกระบวนการท่ีเป็นวงจรต่อเน่ือง เกิดการพฒันางานอยา่ง
ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ เป้าหมายคือ การพฒันางานและพฒันาคน โดยมีความรู้และกระบวนการจดัการ
ความรู้เป็นเคร่ืองมือ (วิจารณ์ พานิช, 2547) มีการสร้างความรู้ใหม่และเผยแพร่ความรู้นั้นสู่องคก์ร
และก่อให้เกิดผลผลิต บริการและระบบ (Nonaka and Takeuchi, 1995) กล่าวไดว้่าการจดัการ
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 วิทยาลยัพยาบาลในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขมีหนา้ท่ีผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้แก่หน่วยงานบริการสุขภาพทั้ งในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและมุ่งพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุขมีนโยบายให้วิทยาลยัพยาบาลในสังกดัใชห้ลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต(หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) ตามปรัชญาของหลกัสูตรท่ีว่า การศึกษาพยาบาลเป็นกระบวนการท่ีมุ่งเน้น
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล (Professional Meaning) ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง
และการเรียนรู้เก่ียวกบัผูใ้ชบ้ริการ (Client Meaning) ในเชิงสงัคมวิทยา มานุษยวิทยา มีกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู ้เ รียน  ผูส้อนและผู ้ใช้บริการบนพื้นฐานความเอ้ืออาทรภายใต้
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้จากสภาพจริงด้วยวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
มุ่งเน้นชุมชน เพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ รวมทั้งมีเจตคติท่ีดี
เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการความรู้ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์อ่ืนๆไปใชป้ฏิบติังานในระบบสุขภาพ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนทั้งใน
ภาวะสุขภาพดี เจ็บป่วย จนถึงวาระสุดทา้ยของชีวิต วิทยาลยัควรมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพของ
บณัฑิตใหมี้สมรรถนะท่ีพึงประสงค ์ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต จดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมความสามารถในการพฒันาตนเอง มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และบูรณาการความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์อ่ืนๆไปใชป้ฏิบติังานให้บริการไดอ้ย่างมี
คุณภาพ (กระทรวงสาธารณสุข สถาบนัพระบรมราชชนก, 2555) 

 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณและรัชนี สรรเสริญ (2555: 2-13) กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการเป็นส่ิงสําคัญในการพัฒนาผู ้เ รียนทําให้ผู ้เ รียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  
มีประสบการณ์ในการดําเนินงานตามสภาพจริง เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ช่วยให้ผูเ้รียนเข้าใจ
ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากบัการปฏิบติัจริง นากจากน้ีขอ้คน้พบจากงานวิจยัทางการศึกษาหลาย
เร่ืองพบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
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ผลการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการจดัการความรู้พบว่า มีการใชก้ระบวนการจดัการความรู้
ในการจดัการเรียนการสอนหลายรูปแบบทั้งในรายวิชาการศึกษาทัว่ไปและรายวิชาชีพ เช่น รูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนแบบการจดัการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอน รูปแบบการสอน
บนเวบ็โดยใชก้ลยุทธ์การจดัการความรู้รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา การใชก้ระบวนการจดัการ
ความรู้ต่อการปฏิบติัการพยาบาลวิชาปฏิบติัหลกัการและเทคนิคการพยาบาล  การประยกุตใ์ชก้าร
จดัการความรู้ดว้ยแบบจาํลองปลาทูในการปฏิบติังานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน เป็นตน้ ผลการวิจยั
ส่วนใหญ่พบว่าการประยกุตใ์ชก้ระบวนการจดัการความรู้ช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
เพิ่มความสามารถในการปฏิบติัทกัษะต่างๆได ้(บณัฑิต ฉตัรวิโรจน์, 2550; ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ, 
2551; รัฐกรณ์ คิดการ, 2551; มลัลิกา  มากรัตน์, 2554; อุบลสุทธิเนียมและคณะ, 2553 Gustafson, 
2003; Ramakrishnan and Yasin, 2012) เม่ือเทียบกบัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนปกติ 
เช่น การบรรยาย การอภิปราย พบว่ากลุ่มทดลองท่ีใชก้ระบวนการจดัการความรู้มีความสามารถใน
การปฏิบติัทกัษะการพยาบาลสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ (อุบล สุทธิเนียมและ
คณะ, 2553) นอกจากน้ีเบญจวรรณ ศรีโยธินและชุติมา มาลยั (2553) ศึกษาวิจยัพบว่า นักศึกษา
พยาบาลสามารถพฒันานวตักรรมโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ได ้ 

จากการท่ีหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของสถาบนั 
พระบรมราชชนกมีปรัชญาของหลกัสูตรซ่ึงเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและการบูรณาการศาสตร์ทางการ
พยาบาล ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งและการเรียนรู้เก่ียวกับผูใ้ช้บริการมีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างผูเ้รียน ผูส้อนและผูใ้ชบ้ริการบนพ้ืนฐานความเอ้ืออาทรภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
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ผลการทบทวนวรรณกรรมสะทอ้นให้เห็นว่า การจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรพยาบาล 
ศาสตรบณัฑิตควรเน้นการบูรณาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย  การนาํกระบวนการจดัการความรู้ 
มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะทาํใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์
จริงและเกิดผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีดีข้ึน ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นนักพฒันศึกษาจึงนาํแนวคิดการจดัการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการและการจดัการความรู้มาพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณา
การโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล 
สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีเน้นการประยุกต์ใชก้ระบวนการจดัการความรู้
ร่วมกบัการบูรณาการรายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์วิชาสังคมศึกษาเพื่อการพฒันา
มนุษยแ์ละวิชาศิลปวิทยาการเพื่อการพฒันามนุษย ์เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการศึกษาทางการ
พยาบาลแบบบูรณาการท่ีเนน้ชุมชนต่อไป 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์

เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการ
ความรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ 

    รูปแบบ (Model) เป็นเคร่ืองมือทางความคิดท่ีบุคคลใช้ในการสืบสอบหาคาํตอบ 
ความรู้ ความเขา้ใจในปรากฏการณ์ เป็นรูปธรรมของความคิดซ่ึงบุคคลแสดงออกในลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึง เช่น คาํอธิบาย แผนผงั ไดอะแกรมหรือแผนภาพเพื่อช่วยใหต้นเองและบุคคลอ่ืนเขา้ใจ
ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน (ทิศนา   แขมมณี, 2550: 220) 
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Joyce ,Weil and Calhoun (2004) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบการสอนไวว้่า เป็น
แบบแผนซ่ึงสามารถใชเ้พื่อการสอนในหอ้งเรียนตรง หรือการสอนเป็นกลุ่มยอ่ยเพื่อจดัส่ือการสอน
ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ซ่ึงรวมทั้งหนงัสือ ภาพยนตร์ เทปบนัทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
หลกัสูตรรายวิชาแต่ละรูปแบบ จะใหแ้นวทางในการออกแบบท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์
ต่างกนัรูปแบบการจดัการเรียนการสอน โดยเร่ิมจากการนาํเสนอภาพเหตุการณ์ในชั้นเรียน เพ่ือ
นาํไปสู่การจดัการเรียนการสอนแต่ละแบบท่ีมีความหลากหลายกนัออกไป ซ่ึงแต่ละแบบนั้นก็มี
องคป์ระกอบร่วมกนั ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 จะกล่าวถึงท่ีมาของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Orientation to the 
Model) ซ่ึงประกอบไปดว้ย เป้าหมาย ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ หลกัการ มโนทศัน์ท่ีสาํคญัท่ีเป็นพื้นฐาน
ของรูปแบบการเรียนการสอน 

ส่วนท่ี 2 กล่าวว่ารูปแบบของการจดัการเรียนการสอนนั้น (The Model of Teaching) 
แยกยอ่ยออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย 

1. ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เป็นการจดัเรียงตามลาํดบักิจกรรมท่ีจะ
สอนเป็นขั้นๆ ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีจาํนวนขั้นตอนการสอนแตกต่างกนั 

2. ระบบสังคม (Social System) คือการอธิบายถึงบทบาทของผูส้อนผูเ้รียน และ
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและการปฏิสัมพนัธ์กนัในแต่ละรูปแบบ บทบาท ของผูส้อนจะแตกต่างกนัไป  
ในแต่ละรูปแบบการสอน 

3. หลกัการแสดงการโตต้อบ (Principle of Reaction) เป็นการบอกวิธีการท่ีผูส้อนจะ
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีผูเ้รียนกระทาํ อาจเป็นการให้รางวลั พฒันาความคิดสร้างสรรค ์ การสร้าง
บรรยากาศอิสระและไม่มีการประเมินวา่ถูกหรือผดิ 

4. ระบบการสนบัสนุน (Support System) เป็นการบอกเง่ือนไขหรือส่ิงจาํเป็นในการ
ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดผล เช่นการสอนฝึกทกัษะ ผูเ้รียนจะตอ้งไดฝึ้กการทาํงาน
ในสถานท่ี หรืออุปกรณ์ท่ีใชฝึ้กตอ้งใกลเ้คียงกบัสภาพการทาํงานจริงๆ 

ส่วนท่ี 3 การนาํไปใช ้(Application) เป็นการแนะนาํและใหข้อ้สังเกตการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนนั้น เช่น จะใชก้บัเน้ือหาประเภทใด ผูเ้รียนระดบัใดจึงจะมีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 ผลท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางออ้ม (Instructional and Nurture Effects) 
เป็นแนวทางท่ีจะบอกวา่รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบท่ีนาํมาใชน้ั้นจะเกิดผลอยา่งไรบา้ง
กบัผูเ้รียน โดยอาจคาํนึงถึงผลทางตรงไดแ้ก่ แนวทางการจดัการเรียนการสอนส่วนทางออ้มคือ
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบดงักล่าว ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิด
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 2. แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

     การบูรณาการ หมายถึง การนาํศาสตร์ต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัมาผสมผสาน
กนัเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดาํเนินการ การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จึงหมายถึง  
การนําเอาความรู้สาขาวิชาต่างๆหรือเน้ือหาสาระท่ีมีความสัมพนัธ์กันมาผสมผสานกันและจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม และสามารถนาํความรู้
ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ทั้งน้ีนอกเหนือจากการบูรณาการในเน้ือหาสาระแลว้ การจดัการ
เรียนการสอนควรมีการบูรณาการในลกัษณะอ่ืนๆควบคู่ไปดว้ย ไดแ้ก่ การบูรณาการระหว่างความรู้
กบักระบวนการเรียนรู้การบูรณาการระหว่างพฒันาการทางดา้นความรู้กบัทางดา้นจิตใจ และ 
การบูรณาการระหวา่งส่ิงท่ีเรียนในหอ้งเรียนกบัส่ิงท่ีเป็นอยูใ่นชีวิตจริง (ทิศนา แขมมณี, 2552: 145-
146) 

แนวคิดสาํคญัของการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีหลกัการว่า ในชีวิตจริงสรรพ
ส่ิงลว้นเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั การเรียนรู้ท่ีดีจึงควรมีลกัษณะเป็นองคร์วมไม่แยกเป็นส่วนๆ ซ่ึงจะทาํ
ให้การเรียนรู้ไม่สัมพนัธ์กบัชีวิตจริงและความเป็นจริง เป็นผลให้ผูเ้รียนไม่สามารถนาํความรู้ไป
ประยกุตใ์ชไ้ดก้ารบูรณาการจะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และแกปั้ญหาหลายดา้น ช่วยให้เกิด
พฒันาการทั้งทางดา้นความรู้ ทกัษะและเจตคติไปพร้อมๆกนั นอกจากน้ียงัช่วยเปิดโลกทศัน์ของทั้ง
ผูส้อนและผูเ้รียนใหก้วา้งข้ึน มีความคิดและมุมมองท่ีกวา้งข้ึน 

การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สามารถทาํได ้2 ลกัษณะคือ 
1. แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ทาํไดโ้ดยกาํหนดประเด็นหรือหวัเร่ือง (Theme) 

ข้ึนมา แลว้นาํความรู้จากวิชาต่างๆมาเช่ือมโยงใหส้ัมพนัธ์กบัหวัเร่ืองนั้น การจดัแบบน้ีทาํใหผู้เ้รียน
ตอ้งแสวงหาความรู้ ทกัษะและประสบการณ์จากวิชาต่างๆมากกวา่ 2 วิชา จึงเกิดการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึง 

2. แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ทาํไดโ้ดยนาํเร่ืองท่ีตอ้งการจะบูรณาการไป
สอดแทรก (Infusion) ในวิชาต่างๆ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีทาํไดง่้าย เพราะผูส้อนสามารถบูรณาการเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงกบัวิชาท่ีตนกาํลงัสอนอยู ่
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ในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบบุรณาการในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนด
ประเด็นหัวเร่ือง 5 หัวเร่ืองแลว้นาํความรู้จากวิชา การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์วิชาสังคม
ศึกษาเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละวิชา ศิลปะวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษย ์มาเช่ือมโยงใหส้ัมพนัธ์กบั
หวัเร่ืองนั้น โดยจดัการเรียนการสอนในภาคทดลอง 

 3. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 

    การจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการ (Process) ท่ีดาํเนินการร่วมกนั โดยผูป้ฏิบติังาน
ในองคก์ร หรือหน่วยงานยอ่ยขององคก์ร เพื่อสร้าง และใชค้วามรู้ในการทาํงาน ใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิดี
ข้ึนกว่าเดิม การจดัการความรู้ในความหมายน้ี จึงเป็นกิจกรรมของผูป้ฏิบติังาน ไม่ใช่กิจกรรมของ
นกัวิชาการ หรือนกัทฤษฎี แต่นกัวิชาการ หรือนกัทฤษฎีอาจไดป้ระโยชน์ในฐานะแหล่งความรู้
(Resource Person) หรือผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัการความรู้ 

กระบวนการจดัการความรู้ในการเรียนการสอน (เกียรติศกัด์ิ พนัธ์ลาํเจียก ,2552) 
กระบวนการจดัการความรู้เป็นลาํดบัขั้นตอนในแต่ละส่วนของการจดัการความรู้ท่ี บุคคล

หรือกลุ่มบุคคลดาํเนินการใหเ้กิดความรู้ทั้งภายในบุคคล และความรู้ภายนอกบุคคล โดย เช่ือมโยงสู่
สงัคม ซ่ึงกระบวนการจดัการความรู้ท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การกาํหนดความรู้ (Knowledge Identification) การกาํหนดความรู้ เป็นการ
กาํหนดความรู้ท่ีตอ้งการของสมาชิกในชั้นเรียนท่ีมี ลกัษณะเป็นชุมชนนกัปฏิบติั (Community of 
Practices : CoPs) ซ่ึงมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั โดยใหก้ารกาํหนดความรู้เกิดจากความตอ้งการ
ของสมาชิกทั้งหมดเป็นสาํคญั เพื่อความรู้นั้นจะเป็น ประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคนและสอดคลอ้งตาม
ความตอ้งการของสงัคม 

ขั้นตอนท่ี 2 การสืบคน้ความรู้ (Knowledge Capture) การสืบคน้ความรู้ เป็นกระบวนการ
ศึกษา คน้ควา้ สืบเสาะ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง ความรู้ทั้งท่ีเป็นความรู้ภายในบุคคล และความรู้ภายนอก
บุคคล โดยอาศยัเคร่ืองมือและวิธีการต่าง ๆ  

ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การสร้างความรู้เป็นกระบวนการท่ี
สมาชิกผูด้าํเนินการจดัการความรู้ไดท้าํการวิเคราะห์ความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการสืบคน้ความรู้และ
สงัเคราะห์ความรู้โดยการสร้างความรู้ใหใ้หม่ดว้ยตนเองและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  

ขั้นตอนท่ี 4 การจดัเก็บความรู้ (Knowledge Storing) การจดัเก็บความรู้เป็นกระบวนท่ี
สมาชิกผูด้าํเนินการจดัการความรู้ ทาํการจดัเก็บ หรือบนัทึกความรู้ใหม่ท่ีไดส้ร้างข้ึนให้อยู่ใน
ลกัษณะความรู้ภายในบุคคลและความรู้ภายนอกบุคคล โดยจดัเกบ็หรือบนัทึกในส่ือและเทคโนโลยี
ประเภทต่าง ๆ  
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ขั้นตอนท่ี 5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็น
กระบวนการท่ีสาํคญัในการนาํความรู้ใหม่ท่ีสร้างและ จดัเกบ็มาแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ทาํ
ใหเ้กิดการต่อยอดความรู้ใหสู้งข้ึน ขยายฐานความรู้ และเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการนาํความรู้ไป
ประยุกตใ์ชใ้ห้กวา้งขวางและมีประโยชน์มากข้ึน การแลกเปล่ียนเรียนรู้จะอาศยัวิธีการส่ือสาร 
รูปแบบการส่ือสารและเทคโนโลยปีระเภทต่าง ๆ ใน การดาํเนินการ  

ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินผลความรู้ (Knowledge Evaluation) การประเมินผลความรู้เป็น
กระบวนการวดัผลและประเมินผล ทั้งการประเมิน ตนเอง (Self-assessment) การประเมินตาม
สภาพจริง (Authentic Assessment) การประเมินความรู้ การประเมินกระบวนการ การติดตาม ทั้งน้ี
สามารถประเมินผลระหวา่งดาํเนินการ (Formative Evaluation) และ ประเมินผลหลงัการดาํเนินการ 
(Summative Evaluation) เพื่อใหท้ราบการจดัการ ความรู้ การไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีตอ้งการของสมาชิก
และสงัคมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งไร มากนอ้ยเพียงใด และมีความคิดเห็นเป็นอยา่งไร 

 4. แนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ผลิตภาพเป็นมิติหน่ึงของผลลพัธ์ของระบบ การวดัผลิตภาพนอกจากจะดูท่ีผลสุดทา้ย 

(ผลผลิตหรือผลลพัธ์) อาจวดัไดจ้ากขั้นตอนท่ีจะนาํไปสู่ผลลพัธ์สุดทา้ย เช่น พฤติกรรม 
การทาํงาน ผลการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในสังคมไทย  
ของไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2554) ซ่ึงเนน้ผูเ้รียน 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

ลกัษณะแรก คือ การคิดวิเคราะห์ (Critical Mind: C) ผูเ้รียนมีความคิดวิเคราะห์ 
ลกัษณะท่ีสองคือ การคิดสร้างสรรค ์ (Creative Mind: C) ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค ์

คิดส่ิงใหม่ๆ ใหก้บัตนเองและสงัคม 
ลกัษณะท่ีสามคือ การมีผลผลิต (Productive Mind: P) ผูเ้รียนจะตอ้งนาํเอาความคิดนั้น

ไปสู่รูปธรรมคือ การมีผลผลิตใหม่ๆ ดว้ยค่าของคนตอ้งใหมี้ผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์
ลกัษณะท่ีส่ีคือ การมีความรับผิดชอบ (Responsible Mind: R) ผูเ้รียนตอ้งมีความ

รับผดิชอบต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

5. แนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
แนวคิดการจดัการศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโต)

(ชาคริต อาชวอาํรุง, 2554) การศึกษาและการพฒันาท่ีย ัง่ยนืว่าจะตอ้งเร่ิมจากสร้างรากฐานความคิด
ใหม่ข้ึนมาก่อน  การฝึกฝนพฒันาตนเองของมนุษยเ์ป็นหลกัแกนกลางท่ีสาํคญัท่ีสุดและเคร่ืองวดั
การพฒันาของมนุษยท่ี์แทจ้ริง คือ การมีความสามารถยิ่งๆข้ึนไปในการทาํให้ความเป็นอยู่ของ
มนุษยแ์ละส่ิงทั้งหลายเก้ือกูลประโยชน์กนัมากข้ึนเบียดเบียนกนัน้อยลงทาํให้โลกอุดมสมบูรณ์
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ส่ิงเร้า/ประสบการณ์ ประกอบดว้ย รูป เสียง กล่ิน รส สัมผสัและอารมณ์ทางใจ 

ประสาทสัมผสั ประกอบดว้ย ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 

ส่งผลกระทบ

เกิดทางออกสู่ 

ยอนดี(ชอบ) , ยนิร้าย (ชงั) 

                                      เรียนรู้ 
  - คืออะไร                             - มีคุณและโทษอยา่งไร 
  - ควรปฏิบติัอยา่งไร             - ใชพ้ฒันาชีวิตไดอ้ยา่งไร 

เวทนา  ทุกข ์  สุข  เฉยๆ 

ทาํใหเ้กิด 

 

6. แนวคิดการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง  
 ตามทฤษฎีของ Mezirow (1991) เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนปลดปล่อยหรือเป็น อิสระจาก
กรอบความเช่ือเดิมท่ีตนเองเคยยดึถืออยู ่ซ่ึงมี 3 ลกัษณะ คือ 1) ขยายกรอบการอา้งอิงท่ีตนยดึถืออยู ่
ซ่ึงเกิดจากการเพิ่มเติมรับรู้ในประสบการณ์ใหม่ๆ หรือทบทวนประสบการณ์เดิมท่ีมีอยูข่องบุคคล
นาํไปสู่การขยายกรอบความคิดเดิม หรือ 2) เกิดกรอบการอา้งอิงใหม่ ซ่ึงเกิดข้ึนหากประสบการณ์
ใหม่ท่ีบุคคลไดรั้บไดเ้ขา้แทนท่ีประสบการณ์เดิม มีผลให้ส่ิงท่ีบุคคลยึดถือตามประสบการณ์เดิม
เปล่ียนแปลงไปดว้ย นาํสู่กรอบความคิดใหม่ข้ึน หรือ 3) จดัรูปกรอบการอา้งอิงท่ีมีอยู่ ซ่ึงเกิดเม่ือ
บุคคลมีประสบการณ์ใหม่เพิ่มข้ึน ก็มิไดล้ะท้ิงส่ิงท่ีตนยึดถือตามประสบการณ์เดิมทั้งหมด แต่นาํ
ประสบการณ์ใหม่มาผสมผสานกบัประสบการณ์เดิม เกิดกรอบการอา้งอิงหรือการยดึถือในรูปแบบ
ผสมผสานข้ึน นาํไปสู่กรอบความคิดใหม่ท่ีมีการผสมผสานกบักรอบความคิดเดิมบางส่วน 
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การเรียนการสอนแบบบูรณาการ การนาํเอาความรู้สาขาวิชา
ต่างๆหรือเน้ือหาสาระท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาผสมผสานกนั 
และจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจใน
ลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม และสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจาํวนั(ทิศนา แขมมณี, 2552) การบูรณาการ
ระหวา่งต่างวิชาแบบมีส่วนร่วม (Shared MODEL )(1991a ; 
1991b ; 2002) และ Fogarty and Stoehr (1995) 

กระบวนการจัดการความรู้มี 6 ขั้นตอน  ขั้นตอนที่ 1 การ
กาํหนดความรู้ (Knowledge Identification) ขั้นตอนที่ 2 การ
สืบคน้ความรู้ (Knowledge Capture) ขั้นตอนที่ 3 การสร้าง
ความรู้ (Knowledge Creation) ขั้นตอนที่ 4 การจดัเกบ็
ความรู้ (Knowledge Storing) ขั้นตอนที่ 5 การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ (Knowledge Sharing) ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผล
ความรู้ (Knowledge Evaluation) (บณัฑิต ฉตัรวิโรจน์ , 
2550; ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ, 2551; รัฐกรณ์ คิดการ ,2551; 
เกียรติศกัด์ิ พนัธ์ลาํเจียก ,2552; สาํนกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา , 2552; เบญจวรรณ ศรีโยธินและชุติมา มาลยั, 
2553; อุบล  สุทธิเนียมและคณะ, 2553; มลัลิกา มากรัตน์, 
2554;  Gustafson, K. , 2003;  Hsia, Lin, Wu, and Tsai. , 
2006;  Haslind,  2009;  Tavallae R, Rashidi M.M. , 2011;  
SaadeR,Nebebe F., and Mak T. , 2011;  Ramakrishnan K. 
and Yasin N.M. , 2012) 

การจัดการศึกษาเพือ่การพฒันาที่ยัง่ยนื ของ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยโุต) 

 (ชาคริต  อาชวอาํรง, 2554) 

เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ตามทฤษฎีของ Mezirow (1991)  
มี 3 ลกัษณะ คือ 1) ทบทวนประสบการณ์เดิมนาํไปสู่การ
ขยายกรอบความคิดเดิม หรือ 2) ประสบการณ์ใหม่ท่ีบุคคล
ได้รับได้เข้าแทนท่ีประสบการณ์เดิม นําสู่กรอบความคิด
ใหม่ข้ึน หรือ 3) นาํประสบการณ์ใหม่มาผสมผสานกบั
ประสบการณ์เดิม เกิดกรอบการอา้งอิงหรือการยึดถือใน
รูปแบบผสมผสานข้ึน 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้เพือ่พฒันาชุมชน 

ของนักศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนั 
พระบรมราชชนก (ร่าง) 

1 หลกัการ  การจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้การเรียนรู้ดว้ยการ
สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่จากความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม การมีปฏิสัมพนัธ์กนั
และการเรียนรู้จากสภาพจริงท่ีนาํไปสู่ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และชุมชน โดยการวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์และผลิตผลงาน

โดยใชค้วามคิดเชิงสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาชุมชน 
2.วตัถุประสงค์  
  2.1. เพื่อพฒันาสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล 
  2.2  เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 
  2. 2  เพื่อพฒันานกัศึกษาใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
รายวิชาท่ีบูรณาการสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีกาํหนด 
3. ผลลพัธ์การเรียนรู้  นกัศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะการ
สร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชน มีผลงานสร้างสรรคเ์พื่อ
พฒันาชุมชน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ระบบสังคม ผูเ้รียนเรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์ดว้ยตนเองและ
ผูอ่ื้น การมีปฏิสัมพนัธ์และแสวงหาแหล่งเรียนรู้หลากหลาย
ช่องทาง 
6.  ส่ิงสนับสนุน  ผูส้อน, แหล่งเรียนรู้, ช่องทางแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

 

การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลติภาพ การศึกษาแนวผลผลิต
นิยมเชิงสร้างสรรคแ์ละการเนน้ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ 
CCPR คือ การคิดวิเคราะห์ (Critical Mind: C), การคิด
สร้างสรรค ์(Creative Mind: C), การมีผลผลิต (Productive 
Mind: P), การมีความรับผิดชอบ (Responsible Mind: R) 
(ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2549, 2554) 

5. ขั้นประเมินผล (E: Evaluation )   ผูส้อนประเมินผล
สมรรถนะการสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาชุมชน , ผลงาน
สร้างสรรคเ์พื่อพฒันาชุมชน,ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

2. ขั้นเรียนรู้ (A:Analysis)  ผูส้อนจดัการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะเน้ือหา โดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้ การกาํหนดความรู้ 
(Knowledge Identification) การสืบคน้ความรู้ 
(Knowledge Capture) การสร้างความรู้ (Knowledge 
Creation)  การจดัเกบ็ความรู้ (Knowledge Storing) 
3. ขั้นสะทอ้นความคิด (R:Reflection )ผูเ้รียนแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากการเช่ือมโยงความรู้สรุปความคิดรวบยอด โดย
ใชข้ั้นตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
4. ขั้นสร้างความรู้(C: Construction ) ผูเ้รียนสรุปความคิด
รวบยอดและประเมินผลความรู้ (Knowledge Evaluation) 

4. กจิกรรมการเรียนการสอน  
1.ขั้นเตรียมความพร้อม (P:Preparation) โดยผูส้อนเตรียม
ความพร้อมของผุเ้รียน 
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คาํถามการวจัิย 
1. สภาพปัจจุบนัเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลยัพยาบาลสังกัด

สถาบนัพระบรมราชชนก เป็นอยา่งไร 
 2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันา
ชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีรูปแบบและ
องคป์ระกอบอยา่งไร 

3. รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันา
ชุมชนของนักศึกษาพยาบาลมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด สามารถพฒันานักศึกษาให้มีการ
สร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนไดห้รือไม่ 

4. ผลของการถอดบทเรียนการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล
เป็นอยา่งไร 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลยัพยาบาล 

สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 
2.  เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้

เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 
3.  เพื่อทดลองใชแ้ละประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกดั
สถาบนัพระบรมราชชนก 

3.1 ศึกษาสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาลก่อน
และหลงัใชรู้ปแบบท่ีพฒันาข้ึน 

3.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัใชรู้ปแบบท่ีพฒันาข้ึน 
3.4 ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบท่ีพฒันาข้ึน 

 4. เพื่อถอดบทเรียนการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

ขอบเขตของการวจัิย  การวิจยัคร้ังน้ี มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามวิธีการดงัน้ี  

1.1 การวิจยั (Research : R1) การศึกษาขอ้มูลสภาพปัจจุบนั 
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ประชากร 
อาจารยพ์ยาบาลท่ีปฏิบติังานวิทยาลยัพยาบาลพยาบาล ในสงักดัสถาบนัพระบรม 

ราชชนกจาํนวน 29 แห่ง ในปีการศึกษา 2555 จาํนวน 1,350 คน (สถาบนัพระบรมราชชนก   
สาํนกังานปลดักระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มนโยบายและยทุธศาสตร์, 2555) 

นกัศึกษาพยาบาล หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  
ประจาํปีการศึกษา 2556 ท่ีสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนกทั้งหมด 29 แห่งจาํนวนทั้งส้ิน 3,600 คน 
(สถาบนัพระบรมราชชนก สาํนกังานปลดักระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มนโยบายและ 
ยทุธศาสตร์, 2555) 

กลุ่มตวัอยา่ง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยั ประกอบดว้ย 
อาจารยพ์ยาบาลท่ีปฏิบติังานวิทยาลยัพยาบาล ในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนกและ

มีประสบการณ์การสอนอยา่งนอ้ย 5 ปี จาํนวน 16 แห่ง จาํนวน  263 คน 
นกัศึกษาพยาบาล หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

ประจาํปีการศึกษา 2556 วิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี จาํนวน 92 คน 
1.2 การพฒันา (Development : D1) การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  
ประชากร 
นกัศึกษาพยาบาล หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

ประจาํปีการศึกษา 2556 ท่ีสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนกทั้งหมด 29 แห่งจาํนวนทั้งส้ิน 3,523 คน 
(สถาบนัพระบรมราชชนก สาํนกังานปลดักระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มนโยบายและ 
ยทุธศาสตร์, 2556)   

กลุ่มตวัอยา่ง 
นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปี

การศึกษา 2556 ของวิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี จาํนวน 92 คน 

2. ขอบเขตดา้นตวัแปร   
ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการ 

ความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
1. การสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบท่ีพฒันาข้ึน 
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3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
   การวิจัยคร้ัง น้ี เ ป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้

กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบนั
พระบรมราชชนก เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่  เน้ือหาในรายวิชาการศึกษาทัว่ไป
เพื่อการพฒันามนุษย ์ รายวิชาสังคมศึกษาเพ่ือการพฒันามนุษย ์และวิชาศิลปวิทยาเพื่อการพฒันา
มนุษย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซ่ึงมีขอบเขตประกอบดว้ยเน้ือหา 5 เร่ือง คือ 

KM 1  วิเคราะห์ข่าว 
KM 2  บณัฑิตในศตวรรษท่ี 21 
KM 3  สงัคม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
KM 4  จิตใจดี  ชีวิตดี  สงัคมดี 
KM 5 การสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน 

4.ขอบเขตดา้นเวลา 
 ใชร้ะยะเวลาทดลองรวม  30 ชัว่โมง โดยแบ่งเป็น กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณา
การโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้  15 ชัว่โมง และกิจกรรมการการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันา
ชุมชน 15 ชัว่โมง 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ผูว้ิจยัจึงไดนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี 

  รูปแบบการเรียนการสอน  หมายถึง แบบแผนการดาํเนินการสอนท่ีจดัไวอ้ยา่งเป็นระบบ
ตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการและแนวคิดพื้นฐานท่ีสามารถนาํมาใชส้อนในห้องเรียนซ่ึงไดรั้บ
ทดสอบหรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใชเ้ป็นแบบแผนเพ่ือการพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การนาํเน้ือหาวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการ
พฒันามนุษย ์ วิชาสังคมศึกษาเพ่ือการพฒันามนุษย ์และวิชาศิลปะวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษย ์ 
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัมาเช่ือมโยงให้เป็นเร่ืองเดียวกนัโดยบูรณาการจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และเน้ือหาสาระการเรียนรู้ใหก้ลมกลืนเป็นเร่ืองเดียวกนั จดักระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้
ความเขา้ใจในลกัษณะองคร์วม มาจดัการเรียนการสอนในภาคทดลอง เพื่อใหเ้กิดการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เกิดทกัษะการแสวงหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจาํวนัและแกไ้ขปัญหาของชุมชนได ้
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กระบวนการจัดการความรู้  หมายถึง  กระบวนการวิธีการท่ีผูเ้รียนใช้ในการเรียน 
ภาคทดลอง จดัการและการคิดเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีอาศยัขั้นตอนจากการสังเคราะห์กระบวนการจดัการ
ความรู้เป็นกระบวนการเรียนการสอนตามขั้นตอนของการจัดการความรู้ ซ่ึงประกอบไปด้วย  
6 ประกอบ คือ 1) การกาํหนดความรู้ 2) การสืบคน้ความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การจดัเกบ็ความรู้  
5) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ6) การประเมินผลความรู้  

รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ หมายถึง  
แบบแผนการจดัการเรียนการสอนซ่ึงนาํแนวคิดและทฤษฎีการจดัการความรู้มาใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ  

การสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน หมายถึง การท่ีผูเ้รียนนาํความรู้และแนวคิดท่ีได้
จากการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้มาใชใ้นการจดัทาํโครงการ
หรือนวตักรรมเพ่ือพฒันาชุมชนในหรือนอกสถาบนัการศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของผูเ้รียน (รายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการ
พฒันามนุษย ์ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษยแ์ละสังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย)์ ท่ีเรียนดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึน 
ซ่ึงประเมินไดจ้ากการใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนยั 4 ตวัเลือก 

     ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง ความคิดเห็นของนกัศึกษาพยาบาล
เก่ียวกบัประโยชน์ของการเรียนรู้ท่ีไดรั้บและการดาํเนินกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบวา่ มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัใด ประกอบดว้ยความพึงพอใจ 3 ดา้น คือ ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ 
ดา้นกระบวนการนาํรูปแบบไปใชแ้ละดา้นผลของการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาลวดัโดยใชแ้บบสอบถามท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

นกัศึกษาพยาบาล หมายถึง ผูเ้รียนในชั้นปีท่ี 1 ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  

ถอดบทเรียน หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการจดัการความรู้ในกิจกรรมการ
สร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชนเพื่อพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินโครงการต่อไปโดยสะทอ้น
การเรียนรู้โดยการอธิบายเหตุการณ์โดยใชท้ฤษฎีระบบจนเกิดผลการปฏิบติั 
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วิทยาลยัพยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก หมายถึง สถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงอยู่
ภายใตก้ารบริหารของสถาบนัพระบรมราชชนก สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
ท่ีเปิดสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. สามารถนาํรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนไปใชใ้นการเรียนการสอนโดยสอดแทรกในการจดัการ
เรียนการสอนในหมวดวิชาชีพการพยาบาลได ้

 2. เป็นแนวทางในการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อ
พฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

 3. เป็นแนวทางในการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีท่ีมีเน้ือหาซํ้ าซ้อน  
ใหเ้ป็นหวัขอ้การเรียนรู้ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงอยา่งย ัง่ยนื 

 4. เป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนรู้สู่การปฏิบติัการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 
ส่งผลถึงการพฒันาคุณภาพการบริการท่ีดีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ทาํใหผู้รั้บบริการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 5. เป็นแนวทางในการวิจยัทางการศึกษาและพฒันาการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของของนกัศึกษาในสาขาอ่ืนๆ 

 



 

บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบนั
พระบรมราชชนก ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 
1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555) 
2. แนวคิดการออกแบบและพฒันารูปแบบ 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
4. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
5. แนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
6. แนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
7. แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 
8. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555) 

รายละเอียดของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555) 
สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.  (2555)  มีดงัต่อไปน้ี  
ปรัชญาการศึกษาของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555) 

วิทยาลยัพยาบาลพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี เป็นวิทยาลยัในสังกดัสถาบนั 
พระบรมราชชนกมีความเช่ือว่าการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะช่วยพฒันาให้พยาบาล
เป็นผูมี้โลกทศัน์กวา้งไกล ใฝ่รู้และมีความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถเช่ือมโยงองคค์วามรู้ต่างๆ 
เพื่อนาํไปใชใ้นการสร้างสุขภาพและแกไ้ขปัญหาสุขภาพแบบองคร์วมโดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความเช่ือในองคป์ระกอบทางการพยาบาล ดงัน้ี 
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ผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง บุคคล ครอบครัวและชุมชน ซ่ึงมีศกัยภาพในการดูแลตนเองภายใต้
บริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีหลากหลาย  บุคคลเป็นปัจเจกท่ีประกอบด้วยกาย จิต ปัญญา 
สงัคม และจิตวิญญาณเช่ือมโยงกนัเป็นองคร์วมอยา่งสมดุล  

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มีความหลากหลายตามลกัษณะ
ทางวฒันธรรม และมีอิทธิพลต่อสุขภาพและการดูแลสุขภาพของผูใ้ชบ้ริการ 

สุขภาพของผูใ้ชบ้ริการ   เป็นความสมดุลของร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และจิตวิญญาณท่ีมี
การเปล่ียนแปลงทุกช่วงวยั    ของชีวิตและตามการรับรู้ของบุคคล ซ่ึงสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

 การพยาบาล เป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ  
การป้องกนัการเจ็บป่วยในผูมี้ภาวะสุขภาพปกติให้การดูแลและการฟ้ืนฟูสภาพผูท่ี้เจ็บป่วยแบบ 
องคร์วม โดยยดึหลกัสงัคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานของการดูแลอยา่งเอ้ืออาทร คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพรวมทั้งพฒันาศกัยภาพในการดูแลตนเองแก่บุคคล ครอบครัว 
กลุ่มคนและชุมชน โดยคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก มีคุณค่า มีศกัด์ิศรี มีศกัยภาพ มีอิสระในการเลือก 
การตดัสินใจ มีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บการดูแลอยา่งเสมอภาคและมีคุณภาพ 

การศึกษาทางการพยาบาล เป็นกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้  ประสบการณ์ระหว่าง
ผูส้อน ผูเ้รียน บุคคลครอบครัว และชุมชน ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยการเรียนรู้ตามสภาพการณ์
จริงใชชุ้มชนเป็นฐาน มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้
ดว้ยกระบวนการทางปัญญา ผูส้อนเป็นผูเ้อ้ืออาํนวยการเรียนรู้ดว้ยความสัมพนัธ์ฉันกลัยาณมิตร
เพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ
การคิดเชิงวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและทกัษะการปฏิบติัการพยาบาลรวมทั้งมีภาวะผูน้าํ สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเป็น
ระบบตามการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

วตัถุประสงค ์ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555) 
เม่ือสาํเร็จการศึกษา บณัฑิตมีคุณลกัษณะดงัน้ี  

1. แสดงคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแสดงถึงการบริการดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยด์งัต่อไปน้ี 
  1.1  เคารพในคุณค่า  ศกัด์ิศรีและความเป็นปัจเจกทั้งของตนเองและผูอ่ื้น  
  1.2  มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการดาํรงตนและการ 
ปฏิบติังาน 
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  1.3 คิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบและแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
  1.4  พฒันาวิธีการแกไ้ขปัญหาโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์การวิจยัและ
นวตักรรมท่ีเหมาะสม 
  1.5  มีภาวะผูน้าํรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  สงัคม  และพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
  1.6  แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสาํคญัของศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

3. มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสําคญัของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบ
สุขภาพ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคมและต่อระบบสุขภาพ 

4. สามารถปฏิบติัหัตถการและมีทกัษะการพยาบาล โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลปะ
ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสามารถใหค้าํปรึกษาทางสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว 
และชุมชนได ้  

5.  สามารถปฏิบติัการการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรคการรักษาพยาบาล การบาํบดั
และการบรรเทาอาการ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ แก่ผูใ้ชบ้ริการทุกช่วงวยัและทุกภาวะสุขภาพโดยใช้
กระบวนการพยาบาลเป็นเคร่ืองมือ 

6. มีความรู้และความเขา้ใจสามารถดูแลสุขภาพผูป่้วยเร้ือรังโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
และกระบวนการวิจยัเบ้ืองตน้ 

7. สามารถปฏิบติัการพยาบาลดว้ยความเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทร โดยยดึมัน่ในคุณธรรม 
จริยธรรม และกฎหมาย   

8. สามารถปฏิบติัการพยาบาล  โดยคาํนึงถึงความเป็นมนุษย ์สิทธิของผูป่้วยความเป็น
ปัจเจกบุคคล และความหลากหลายทางวฒันธรรม 

9. แสดงภาวะผูน้าํในการปฏิบติังาน  สามารถบริหารทีมการพยาบาล  ทีมสหสาขาวิชาชีพ  
ในหน่วยบริการสุขภาพและในชุมชนมาตรฐานผลการเรียนรู้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555)  

(หมวดท่ี 4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา) 

  4.1 คุณธรรม จริยธรรม 
4.1.1 มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัศาสนา หลกัจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
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วิชาชีพตลอดจน สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผูบ้ริโภค สิทธิผูป่้วย ตลอดจนสิทธิของผูป้ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาล ท่ีมีความสาํคญัต่อการปฏิบติัการพยาบาล 

4.1.2 สามารถแยกแยะความถูกตอ้ง ความดี และความชัว่ได ้
เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์4.1.3 
มีความรับผดิชอบต่อการกระทาํของตนเอง 4.1.4 

4.1.5 มีระเบียบวินยั และซ่ีอสตัย ์
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถจดัการกบัปัญหา 4.1.6 

จริยธรรมในการดาํรงชีพ และในการปฏิบติังานในวิชาชีพการพยาบาล 
เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้นทั้งในการดาํรงตนและการปฏิบติังาน 4.1.7 
ส่งเสริมใหผู้ป่้วย/ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บรู้ และเขา้ใจสิทธิของตนเองเพ่ือปกป้อง 4.1.8 

สิทธิของตนเองท่ีจะถูกละเมิด 

 4.2 ความรู้ 
4.2.1 มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสาํคญัของศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานชีวิตและ 

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

4.2.2 มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสาํคญัของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล  
ระบบสุขภาพ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคมและต่อระบบสุขภาพ 

4.2.3 มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสาํคญัของกระบวนการพยาบาลและการ 
นาํไปใช ้

มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสาํคญัของกระบวนการแสวงหาความรู้ 4.2.4 
การจดัการความรู้กระบวนการวิจยั กระบวนการบริหารและการจดัการองคก์ร 

มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสาํคญัเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.2.5 
ทางการพยาบาล และระบบจาํแนกขอ้มูลทางการพยาบาล 

4.2.6 มีความรู้ ความเขา้ใจในวฒันธรรม สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของประเทศ  
และสงัคมโลกท่ีมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและประชาชน 
 

4.3 ทกัษะทางปัญญา 
4.3.1 ตระหนกัรู้ในศกัยภาพและส่ิงท่ีเป็นจุดอ่อนของตน เพื่อพฒันาตนเองใหมี้ 

ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการเป็นผูน้าํท่ีเขม้แขง็ 
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4.3.2 สามารถสืบคน้ และวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
4.3.3 สามารถนาํขอ้มูล และหลกัฐานไปใชใ้นการอา้งอิง และแกไ้ขปัญหาอยา่ง 

มีวิจารณญาณ 
4.3.4 สามารถคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ โดยใชอ้งคค์วามรู้ทางวิชาชีพและท่ี 

เก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ใชป้ระสบการณ์เป็นฐาน เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีปลอดภยัและมีคุณภาพ ในการ
ใหบ้ริการการพยาบาล 

4.3.5 สามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจยั และนวตักรรมท่ี 
เหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา 

4.3.6 สามารถพฒันาวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบั 
สถานการณ์และบริบททางสุขภาพท่ีเปล่ียนไป 
 4.4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.4.1 สามารถปรับตวัและมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงาน และ 
ผูบ้งัคบับญัชา 

4.4.2 สามารถทาํงานเป็นทีมในบทบาทผูน้าํและสมาชิกทีม ในทีมการพยาบาล ทีม 
สุขภาพ และทีมในชุมชนของระบบสุขภาพในบริบทหรือสถานการณ์ท่ีแตกต่าง 

4.4.3 สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํในการมีส่วนร่วมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีดี 
ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย   

4.4.4 มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ต่อสงัคม และพฒันาตนเอง วิชาชีพ องคก์รและ 
สงัคมอยา่งต่อเน่ือง 
 4.5 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.5.1 สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติ ในการพยาบาลอยา่ง 
เหมาะสม 

4.5.2 สามารถแปลงขอ้มูลใหเ้ป็นข่าวสารท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถอ่าน 
วิเคราะห์และถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารแก่ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเขา้ใจ 

4.5.3 สามารถส่ือสารภาษาไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพดู การฟัง  
การอ่าน การเขียนและการนาํเสนอ รวมทั้งสามารถอ่านวารสาร และตาํราภาษาองักฤษอยา่งเขา้ใจ 

4.5.4 สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานท่ีจาํเป็น 
4.5.5 สามารถเลือกและใชรู้ปแบบการนาํเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเ้ทคโนโลย ี

สารสนเทศและการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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 4.6 ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 
4.6.1 สามารถปฏิบติัทกัษะการพยาบาลอยา่งเป็นองคร์วม  โดยประยกุตใ์ชศ้าสตร์ 

และศิลปะทางการพยาบาล รวมทั้งใชก้ระบวนการพยาบาล หลกัฐานเชิงประจกัษ ์และการส่ือสาร
เชิงบาํบดัในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน   

4.6.2 สามารถปฏิบติัการการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรคการรักษาพยาบาล  
การบาํบดัและการบรรเทาอาการ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ แก่ผูใ้ชบ้ริการทุกภาวะสุขภาพและทุกช่วง
วยั รวมทั้งการผดุงครรภ ์ ในทุกระดบัของสถานบริการสุขภาพ ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพการ
พยาบาล และการผดุงครรภ ์(พ.ศ.2528) และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2540 

4.6.3 สามารถปฏิบติัการพยาบาลดว้ยความเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทร โดยยดึมัน่ 
ในคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย   

4.6.4 สามารถปฏิบติัการพยาบาล  โดยคาํนึงถึงความเป็นมนุษย ์สิทธิของผูป่้วย 
ความเป็นปัจเจกบุคคล และความหลากหลายทางวฒันธรรม  

4.6.5 แสดงภาวะผูน้าํในการปฏิบติังาน  สามารถบริหารทีมการพยาบาล ทีมสห
สาขาวิชาชีพ  ในหน่วยบริการสุขภาพและในชุมชน 
โครงสร้างหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555) 
           โครงสร้างหลกัสูตร  ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
 1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป      30   หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา     15   หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  10   หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    4   หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มพลานามยั       1   หน่วยกิต 

2 หมวดวิชาเฉพาะ      108   หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ     28  หน่วยกิต   
2.2 กลุ่มวิชาชีพ      80    หน่วยกิต 

         - ทฤษฎี       51    หน่วยกิต 
     - ปฏิบติั      29    หน่วยกิต 

  3 หมวดวิชาเลือกเสรี      6     หน่วยกิต 
      จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  144  หน่วยกิต 
 



24 
 

ระบบการจดัการศึกษา 
1.  ระบบ 

      เป็นระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยภาค
การศึกษาตน้ ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์ 

2.  การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 
               มีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 3 
การศึกษาภาคฤดูร้อนใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 8 สปัดาห์   
 โดยกาํหนดเวลาการคิดหน่วยกิต เป็นดงัน้ี 
 ภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิต  ใชเ้วลาเรียน 1 ชัว่โมง/สปัดาห์ ใน 1 ภาคการศึกษา 
 ภาคทดลอง 1 หน่วยกิต  ใชเ้รียน/ทดลอง 2 ชัว่โมง/สปัดาห์ ใน 1 ภาคการศึกษา                                           
 ภาคปฏิบติั 1 หน่วยกิต  ใชเ้วลาเรียน/การปฏิบติังาน 4-6 ชัว่โมง/สัปดาห์ใน 1 ภาค
การศึกษา                                              

ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษาเตม็เวลา 4 ปี  รวมเป็น 8 ภาคการศึกษาปกติ และ 3 ภาคฤดูร้อน 

 การวดัและประเมินผลการศึกษา 
 เกณฑ์การวัดผล ใช้ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกดั พ.ศ.2552  ขอ้ 13 การวดัและประเมินผลการศึกษา  ร่วมกบัขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยับูรพาวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2552 และระเบียบการวดัและประเมินผล 
การศึกษา ของวิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี 

อตัลกัษณ์ 
วิทยาลยักาํหนดอตัลกัษณ์ของบณัฑิตสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์บณัฑิตของสถาบนัพระบรม

ราชชนกคือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย”์ ซ่ึงหมายถึง การให้บริการท่ีเป็นมิตร  
มีความรัก ความเมตตา    ใส่ใจในปัญหาและความทุกขข์องผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้บริการ
ตามปัญหาและความตอ้งการของผูรั้บบริการ ท่ีเป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผูรั้บบริการเป็น
หลกั ซ่ึงมีลกัษณะของผูท่ี้มีจิตบริการ ใชก้ารคิดวิเคราะห์ ในการให้บริการและเนน้การมีส่วนร่วม
ของผูรั้บบริการ 

กรอบแนวคิดการจดัการเรียนการสอน 
 แนวคิดในการจดัการศึกษา มองระบบการศึกษาออกเป็น 3 มิติ  ประกอบดว้ย 
 มิติท่ี  1  เป็นมิติเน้ือหา  มีมิติยอ่ยดงัน้ี 
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1.  มิติดา้นมนุษย ์ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  เป็นการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมความรัก และความสุข 

2.  มิติด้านภาวะสุขภาพ  เร่ิมตั้ งแต่สุขภาพดี เบ่ียงเบนเล็กน้อย เจ็บป่วย จนถึง
เจบ็ป่วยวิกฤต (Health illness Continuum) 

3.  มิติดา้นผูรั้บบริการ ประกอบดว้ย  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  และสงัคม 
4. มิติดา้นภาวะผูน้าํ  ประกอบดว้ย การทาํงานเป็นทีม  การเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
5.  มิติดา้นพฒันาการของชีวิต (Life Span) ตั้งแต่เกิดจนตาย 
6.  มิติดา้นการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

 มิติท่ี  2  เป็นมิติของบทบาทพยาบาลในการใหบ้ริการการพยาบาล 4 มิติ  คือ  การส่งเสริม    
สุขภาพ (Promotion)  การป้องกนัโรค (Prevention)  การฟ้ืนฟูสภาพ (Rehabilitation) และการดูแล
รักษา (Care)  โดยใชก้ระบวนการพยาบาลเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการปฏิบติัการพยาบาล 
 มิติท่ี  3  เป็นมิติของการจดัการเรียนการสอน  การจดัการเรียนการสอนจะเร่ิมตั้งแต่ง่ายไป
ยาก โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (Student Center) ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self Directed 
Learning : SDL)  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking : CT) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life Long Learning : LLL) 

คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ ปี  พ.ศ.2555 
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแลว้ บณัฑิตมีคุณธรรม ความรู้และความสามารถ

ดงัน้ี 
       1. แสดงคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีจาํเป็นสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล 

ดงัต่อไปน้ี  
1.1 เคารพในคุณค่า ศกัด์ิศรีและความเป็นปัจเจกทั้งของตนเองและผูอ่ื้น  
1.2 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการดาํรงตนและ 

การปฏิบติังาน 
1.3 คิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบและแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท์ั้งท่ีเก่ียวกบั 

การปฏิบติัพยาบาลและสถานการณ์ทัว่ไป 
1.4 มีภาวะผูน้าํ สามารถบริหารจดัการตนเองและงานท่ีไดรั้บผดิชอบ ตลอดจน 

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.5 มีสุขภาวะและวฒิุภาวะทางอารมณ์ 
1.6 แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.7 มีทศันคติท่ีดีและมีศรัทธาต่อวิชาชีพการพยาบาล 
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2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถประยกุตใ์ชไ้ด้
อยา่งเหมาะสมในการปฏิบติัการพยาบาลขั้นพื้นฐานและศึกษาต่อในระดบัสูง  

3. ปฏิบติัการพยาบาลแก่ผูใ้ชบ้ริการทุกช่วงวยั ทุกภาวะสุขภาพ  ทุกระดบัของสถานบริการ
สุขภาพแบบองคร์วมบนพื้นฐานของความเอ้ืออาทรดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยแ์ละความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมโดยใชศ้าสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล  และหลกัฐานเชิงประจกัษภ์ายใตก้ฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

4. รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้และการส่งต่อไดต้ามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล  
5. มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการพยาบาลท่ีทนัสมยัได้

อยา่งต่อเน่ือง 
6. พฒันาศกัยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ใหส้ามารถดูแลตนเองทางดา้นสุขภาพตาม

บริบทและวิถีการดาํรงชีวิตได ้
7. ร่วมทาํวิจยัและเลือกใชป้ระโยชน์จากผลงานวิจยัมาใชใ้นการปฏิบติัการพยาบาลได ้
8. เลือกใช้แหล่งทรัพยากร นวตักรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้ในการ

ปฏิบติัการพยาบาลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
9. ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
10. อนุรักษแ์ละร่วมพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสุขภาพได ้

รายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์  ศิลปวิทยาการเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละ
สงัคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย ์วิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี   
 ความสาํคญัของการบูรณาการและการจดัการเรียนการสอนตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและเป็นศูนยก์ลางการเรียน จะเห็นไดว้า่การบูรณาการจะช่วยใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงวิธีการท่ีทาํอยู่เดิมให้ได้ผลยิ่งข้ึนช่วยสร้างความสมดุลและความครบถ้วน  
ลดปัญหาความขาดแคลนก่อใหเ้กิดการพฒันาใหมี้ความสมบูรณ์ รวมทั้งการสร้างคนใหเ้ป็นบณัฑิต
ซ่ึงหมายถึง ผูท่ี้มีชีวิตอยูด่ว้ยปัญญา   

ปัจจุบนัเป็นยุคแห่งขอ้มูลข่าวสารไร้พรมแดน ส่งผลให้วิถีชีวิตประจาํวนัของผูเ้รียนมี
ความสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั ไม่ไดแ้ยกส่วนออกจากกนัเป็นเร่ืองๆ แบบรายวิชา ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้
ข้ึนและเรียนรู้อยา่งมีความหมายเม่ือมีการบูรณาการเขา้กบัชีวิต ทุกคนมีสิทธิเท่ากนัในการแสวงหา 
พึ่งพิงผูส้อนนอ้ยลง ผูส้อนจึงจาํเป็นจะตอ้งเลือกเฉพาะสาระท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตท่ี
ผูเ้รียนตอ้งการโดยใชเ้วลาเท่าเดิม ไม่มีหลกัสูตรวิชาใดเพียงวิชาเดียวท่ีสามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหา
ทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงได ้การเช่ือมโยงเน้ือหาวิชาต่างๆ ท่ีใกลเ้คียงหรือเก่ียวขอ้งกนัจะช่วยลด
ความซํ้ าซอ้นของเน้ือหา ลดระยะเวลาเรียน ลดภาระงานผูส้อน ส่งผลใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมี
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1. ผูเ้รียนไดม้องเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิดและความคิดรวบยอด สามารถแบ่งปัน
รับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เป็นการขยายความรู้ของตนเองให้กวา้งข้ึน ส่งผลให้มีความ
รับผดิชอบและร่วมมือในการเรียนรู้มากข้ึน  

2. ผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุนในการเรียนรู้ สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ  
ต่างๆ อยา่งหลากหลาย  

3. การประเมินผลเป็นไปในสภาพจริง มีความต่อเน่ืองและสมัพนัธ์กบัการนาํไปใชจ้ริง  
ในชีวิตประจาํวนัของผูเ้รียน 
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ตารางท่ี 1 ความสมัพนัธ์ของเน้ือหาการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 
 

วชิา การศึกษาทัว่ไปเพือ่การพฒันา
มนุษย์ 

2(1-2-3) 

สังคมศึกษาเพือ่การพฒันามนุษย์ 
3(2-2-5) 

ศิลปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย์ 
2(1-2-3) 

รายวชิาทีต้่อง
เรียนพร้อมกนั  

1.สงัคมศึกษาเพื่อการพฒันา
มนุษย ์
2.ศิลปวทิยาการเพ่ือการพฒันา
มนุษย ์

1.ศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์
2.ศิลปวทิยาการเพ่ือการพฒันา
มนุษย ์

1.ศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์
2.สงัคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย ์

จุดมุ่งหมายของ
รายวชิา 
 
 

อธิบายความรู้ความหมาย 
ความสาํคญั และคน้ควา้หา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งวชิา
การศึกษาทัว่ไปและวชิาชีพหรือ
วชิาเฉพาะได ้  โดยมีการคิด
วเิคราะห์และสงัเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรม
กบัจิตใจ  เหตุปัจจยัและแนวทาง
แกปั้ญหาหรือปรับปรุงพฒันา
ตนเอง รวมทั้งคุณสมบติัของ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

1.อธิบายความรู้พื้นฐานและ
คน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้/ประเดน็/
กรณีศึกษา/ปัญหาท่ีหยบิยกข้ึนมา
ศึกษา  
2. สามารถประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บ
จากอาจารยแ์ละจากการคน้ควา้
เพิ่มเติม ผสมผสานกบัแนวคิดท่ี
ไดรั้บจากรายวชิาการศึกษาทัว่ไป
เพื่อการพฒันามนุษย ์เพื่อวเิคราะห์ 
สงัเคราะห์เหตุปัจจยั  
3. กาํหนดแนวทางการป้องกนั/
แกปั้ญหา และการส่งเสริม/พฒันา
ใหเ้กิดส่ิงท่ีถูกตอ้งในตนเองและ
สงัคม 

1.อธิบายความรู้พื้นฐานและคน้ควา้
หาความรู้เพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หวัขอ้/ ประเดน็/ กรณีศึกษา/ ปัญหา 
ท่ีหยบิยกข้ึนมาใหศึ้กษา   
2.ประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บจาก
อาจารยแ์ละจากการคน้ควา้เพิ่มเติม 
ผสมผสานกบัแนวคิดท่ีไดจ้าก
รายวชิา สม.1101 และ สม.1102 
เพื่อวเิคราะห์ สงัเคราะห์เหตุปัจจยั 
3. กาํหนด  แนวทาง การป้องกนั/ 
แกไ้ขปัญหา และการส่งเสริม/ 
พฒันาใหเ้กิดส่ิงท่ีดีงามถูกตอ้งข้ึน
ในตนเองและสงัคมได ้

คาํอธิบายรายวชิา มนุษยแ์ละพ้ืนฐานของมนุษย ์
รวมทั้งพฤติกรรม ความคิด และ
การเรียนรู้ ความสามารถในการ
ดาํรงชีวติของมนุษยข้ึ์นอยูก่บั
การแกไ้ขปัญหาและความทุกขท่ี์
เกิดข้ึนภายใตบ้ริบทชีวติ 
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ของแต่ละบุคคล รวมถึง
ความสมัพนัธ์ในเชิงสงัคม
ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์และ
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมี
อิทธิพลต่อการดาํรงชีวติ 

1.หลกัการและทฤษฎีพื้นฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ / 
เหตุการณ์ / ปัญหาท่ีสาํคญัของ
สงัคมไทยและสงัคมโลก อาทิ 
ววิฒันาการของอารยธรรมและ
เหตุการณ์สาํคญัในประวติัศาสตร์ 
ระบบการเมืองการปกครอง ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ  
 

มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบนั และ
อนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / 
ปัญหาเก่ียวกบัววิฒันาการท่ีสาํคญั
ทางดา้นศิลปวทิยาการของประเทศ
ไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การวเิคราะห์เหตุปัจจยั
และผลกระทบของเหตุการณ์ / 
สถานการณ์ / ปัญหา และการ
สงัเคราะห์แนวทางแกไ้ข ป้องกนั
ปัญหา หรือแนวทางปรับปรุง
พฒันาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / 
เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ่ื้น  
และสงัคม การประยกุตค์วามรู้เพื่อ
เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา
กรณีศึกษา 
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ตารางท่ี 1 ความสมัพนัธ์ของเน้ือหาการเรียนรู้ตามหลกัสูตร (ต่อ) 
 

วชิา การศึกษาทัว่ไปเพือ่การพฒันา
มนุษย์ 

2(1-2-3) 

สังคมศึกษาเพือ่การพฒันามนุษย์ 
3(2-2-5) 

ศิลปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย์ 
2(1-2-3) 

คาํอธิบายรายวชิา  2. การวเิคราะห์เหตุปัจจยัและ
ผลกระทบของเหตุการณ์/ 
สถานการณ์/ปัญหา และการ
สงัเคราะห์แนวทางแกไ้ข ป้องกนั
ปัญหา หรือแนวทางปรับปรุง
พฒันาเหตุการณ์/สถานการณ์/เพื่อ
คุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ่ื้น และ
สงัคม  การประยกุตค์วามรู้เพื่อ
เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา
กรณีศึกษา 

 

หัวข้อ/
รายละเอยีด 

บทท่ี 1  การการศึกษาทัว่ไปกบั
ความเป็นบณัฑิต 
- ความสมัพนัธ์ระหวา่งวชิา
การศึกษาทัว่ไป/วชิาชีพ 
- คุณสมบติัของบณัฑิต 

บทท่ี 1 ววิฒันาการของอารยธรรม
และเหตุการณ์สาํคญัใน
ประวติัศาสตร์ อียปิต ์จีน อินเดีย 
ไทย กรีก  โรมนั 

บทท่ี 1 การพฒันาศิลป-วทิยาการ : 
อิทธิพลต่อวถีิชีวติมนุษย ์

 บทท่ี 2  บทบาทบณัฑิตต่อสงัคม
และธรรมชาติแวดลอ้ม 
ส่ิงแวดลอ้ม ความรับผดิชอบ 

บทท่ี 2 ระบบการเมืองการ
ปกครองและรัฐบาล 
- รูปแบบการปกครอง 
- ความคิดทางการเมือง 
- รัฐธรรมนูญ-กบฏ ปฏิวติั
รัฐประหารไทย 

บทท่ี 2 การพฒันาศิลปวทิยาการ:
ปัญหา/ผลกระทบ 

 บทท่ี 3  การศึกษาทัว่ไปกบัการ
พฒันาความเป็นบณัฑิต 

บทท่ี 3 ระบบเศรษฐกิจ กบัปัญหา
ของประเทศไทยและของโลก  - 
โลกาภิวตัน์กบัเศรษฐกิจ  
- พฒันาเศรษฐกิจไทย 
- โครงสร้างเศรษฐกิจไทยใน
ปัจจุบนั 
- เศรษฐกิจพอเพียง 

บทท่ี 3 การบริหารจดัการสาํหรับ 
คนยคุใหม่ 

 บทท่ี 4  แกนกลางของการ
พฒันาศกัยภาพบณัฑิต 

บทท่ี 4 ศิลปวฒันธรรม/ภูมิปัญญา
กบัคนยคุใหม่ 
- ศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญากรีก 
อินเดีย  ยโุรป   จีน 

บทท่ี 4 นนัทนาการเพื่อสุขภาพ 
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ตารางท่ี 1 ความสมัพนัธ์ของเน้ือหาการเรียนรู้ตามหลกัสูตร (ต่อ) 
 

วชิา การศึกษาทัว่ไปเพือ่การพฒันา
มนุษย์ 

2(1-2-3) 

สังคมศึกษาเพือ่การพฒันามนุษย์ 
3(2-2-5) 

ศิลปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย์ 
2(1-2-3) 

หัวข้อ/
รายละเอยีด 

บทท่ี 5  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
พฤติกรรมกบัจิตใจ 

บทท่ี 5 ศาสนา จริยธรรม และ
ปัญหาสงัคมยคุโลกาภิวตัน์ 
- ปัญหาสิทธิสตรี 
- ปัญหาธรรมาภิบาล 
- ปัญหาสนัติภาพ (ของศาสนา
พทุธ, คริสต,์ อิสลาม) 

บทท่ี 5 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของไทย
และของโลก 

 บทท่ี  6 การนาํเสนอผลงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ พฤติกรรม
การมองตวัเอง การมอบหมาย
งานโครงการ 

บทท่ี 6 สุขภาพ และสงัคม 
- ขอ้กาํหนด/ปัจจยัทางสงัคม
เก่ียวกบัสุขภาพ 
- มิติทางสงัคมของสุขภาพและ
ความเจบ็ป่วย 
- การประยกุตแ์นวคิด/ทฤษฎีทาง
สงัคมศาสตร์กบัปัญหาสุขภาพ 

บทท่ี 6 วธีิใชชี้วติยคุใหม่ 

 บทท่ี 7 จดัดาํเนินงานโครงงาน
ของกลุ่ม 

บทท่ี 7 มนุษย:์ ความหลากหลาย
และการอยูร่่วมกนัในสงัคม 
- มนุษยแ์ละวฒันธรรม 
- ความขดัแยง้และการแกปั้ญหา 
- ปัญหาการก่อความไม่สงบใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต:้ความ
ขดัแยง้ทางวฒันธรรม 

บทท่ี 7 การประยกุตแ์นวคิด  
“เศรษฐกิจพอเพยีง”  กรณีศึกษา 
“โครงการพระราชดาํริ” 

  บทท่ี 8 ปัญหาเดก็ วยัรุ่น สตรี และ
ผูสู้งอาย ุ - ปัญหาเดก็วยั- ปัญหา
สตรี   
- ปัญหาผูสู้งอาย ุ

 

งานทีจ่ะใช้
ประเมนิผลผู้เรียน 

ภาคทฤษฎ ี 
สอบกลางภาค, ปลายภาค 
- รายงาน - นาํเสนอโครงการ 
การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนและการนาํเสนอ 

ภาคทฤษฎ ี 
สอบกลางภาค, ปลายภาค 
- รายงาน - นาํเสนอโครงการ 
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและ
การนาํเสนอ 

ภาคทฤษฎ ี 
สอบกลางภาค, ปลายภาค 
- รายงาน - นาํเสนอโครงการ 
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและ
การนาํเสนอ 
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ตารางท่ี 2 โครงสร้างเน้ือหารายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์ สงัคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย ์และ  
ศิลปะวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษย ์วิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี  มีดงัน้ี 

 
สาระการเรียนรู้ หลกัสูตร 

ทฤษฎี ทดลอง 
บทท่ี 1 การพฒันาความเป็นบณัฑิต 
1.การพฒันาศิลป-วทิยาการ : อิทธิพลต่อวถีิชีวิตมนุษย ์   
2.การพฒันาศิลปวทิยาการ:ปัญหา/ผลกระทบ    
3.การศึกษาทัว่ไปกบัความเป็นบณัฑิต     
-   ความสัมพนัธ์ระหวา่งวิชาการศึกษาทัว่ไป/วชิาชีพ 
-    คุณสมบติัของบณัฑิต 
4.การศึกษาทัว่ไปกบัการพฒันาความเป็นบณัฑิต              
5.แกนกลางของการพฒันาศกัยภาพบณัฑิต          

 
- 
- 
1 
 
 
1 
1 

 
1.5 
1.5 
2 
 
 
2 
2 

  บทท่ี  2 วธีิใชชี้วติยคุใหม่  
1.วิวฒันาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สาํคญัในประวติัศาสตร์ อียปิต ์จีน  
อินเดีย ไทย กรีก  โรมนั    
2.ศิลปวฒันธรรม/ภมิูปัญญากบัคนยคุใหม่  
  - ศิลปวฒันธรรมภมิูปัญญากรีก  
  - ศิลปวฒันธรรมภมิูปัญญาอินเดีย 
  - ศิลปวฒันธรรมภมิูปัญญายโุรป  
  - ศิลปวฒันธรรมภมิูปัญญา จีน 
3. มนุษย:์ความหลากหลายและการอยูร่่วมกนัในสังคม  
  - มนุษยแ์ละวฒันธรรม  
  - ความขดัแยง้และการแกปั้ญหา  
  - ปัญหาการก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต:้ความขดัแยง้ทาง
วฒันธรรม 
4. ศาสนา จริยธรรม และปัญหาสังคมยคุโลกาภิวตัน์  
   - ปัญหาสิทธิสตรี      
   - ปัญหาธรรมาภิบาล    
   - ปัญหาสันติภาพ (ของศาสนาพทุธ, คริสต,์ อิสลาม) 

 
1 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 

 
2 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
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ตารางท่ี 2 โครงสร้างเน้ือหารายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์ สงัคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย ์และ  
ศิลปะวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษย ์วิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี (ต่อ) 

สาระการเรียนรู้ หลกัสูตร 
ทฤษฎี ทดลอง 

บทท่ี 3 ปัญหาของไทยและของโลก  
1.ส่ิงแวดลอ้มบทบาทบณัฑิตต่อสังคมและธรรมชาติแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้ม 
ความรับผดิชอบ  
2. สุขภาพ และสังคม  
   - ขอ้กาํหนด/ปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัสุขภาพ  
   - มิติทางสังคมของสุขภาพและความเจบ็ป่วย  
   - การประยกุตแ์นวคิด/ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์กบัปัญหาสุขภาพ 
3. ปัญหาเดก็ วยัรุ่น สตรี และผูสู้งอาย ุ 
    - ปัญหาเดก็                 - ปัญหาวยัรุ่น 
   - ปัญหาสตรี                - ปัญหาผูสู้งอาย ุ
4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมกบัจิตใจ  
5. นนัทนาการเพ่ือสุขภาพ 

 
1 
 
4 
 
 
 
 
4 

 
1 
2 

 
2 
 
4 
 
 
 
 
4 

 
2 
4 

บทท่ี 4 การบริหารจดัการสาํหรับคนยคุใหม่  
1. ระบบการเมืองการปกครอง  
  - รัฐและรัฐบาล                  - รูปแบบการปกครอง     
  - ความคิดทางการเมือง       - รัฐธรรมนูญ-กบฏ ปฏิวติัรัฐประหารไทย 
2. ระบบเศรษฐกิจกบัปัญหาของประเทศไทยและของโลก  
  - โลกาภิวตัน์กบัเศรษฐกิจ                             - พฒันาเศรษฐกิจไทย  
  - โครงสร้างเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนั             - เศรษฐกิจพอเพียง 
3. การประยกุตแ์นวคิด  “เศรษฐกิจพอเพียง” 
    - กรณีศึกษา “โครงการพระราชดาํริ” 

 
4 
 
4 
 
 
 
 
- 

 
4 
 
4 
 
 
 
 
6 

บทท่ี 5 การเขียนโครงการและสร้างสรรคผ์ลงาน 
1. การนาํเสนอผลงานอยา่งมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมการมองตวัเอง การ
มอบหมายงานโครงการ     
2. จดัดาํเนินงานโครงงานของกลุ่ม  
3. การเขียนโครงการ แบบ PDCA 
4. โครงการกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
5. การบริหารจดัการงบประมาณในโครงการ 
6. การสรุปโครงการ 

 
7 

 
15 
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 จากเน้ือหาของหลกัสูตรและความสมัพนัธ์ของเน้ือหาการเรียนรู้ตามหลกัสูตร สรุปไดว้า่ 
การบูรณาการรายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษยแ์ละ
สังคมศึกษาเพ่ือการพฒันามนุษย ์วิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี  เป็นการปรับ
เน้ือหาวิชาเดิม 3 วิชา ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนแบบแยกส่วนมาเช่ือมโยงกนัระหวา่งเน้ือหาสาระ
ในแต่ละวิชาท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนอธิบายความรู้พื้นฐานและคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมท่ี
เก่ียวขอ้งกับหัวขอ้ ประเด็นหรือกรณีศึกษาต่างๆและสามารถประยุกต์ความรู้นํามาวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์เหตุปัจจยัพร้อมทั้งกาํหนดแนวทางการป้องกนั  แกปั้ญหา และการส่งเสริม พฒันาใหเ้กิด
ส่ิงท่ีถูกตอ้งในตนเองและสงัคม 
 

2. แนวคดิการออกแบบและพฒันารูปแบบ 

ในการออกแบบและพฒันารูปแบบต่างๆ ท่ีใชใ้นทางการศึกษา มีการนาํวิธีการเชิงระบบ 
(system approach) มาใช ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก “ระบบ” ช่วยให้การดาํเนินงานต่างๆเกิดสัมฤทธ์ิผลตาม
เป้าหมาย (ทิศนา แขมมณี 2550: 197) ระบบเป็นกลุ่มองคป์ระกอบท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั มุ่งไปสู่
จุดหมายเดียวกัน  ดังนั้ น  การนําวิ ธีการเชิงระบบไปใช้กับการออกแบบจะยิ่งช่วยให้เกิด
ประสิทธิภาพในการนาํไปสู่จุดมุ่งหมายทางการศึกษาไดม้ากยิง่ข้ึน นอกจากน้ี การตรวจสอบขอ้มูล
ท่ีป้อนกลบัสู่ระบบเป็นการควบคุมการทาํงานของระบบ ทาํให้การพฒันาการจดัการเรียนการสอน
เกิดข้ึนอยา่งคล่องตวัและราบร่ืน (Kruse, 2012) แบบจาํลองท่ีใชใ้นการออกแบบทางการศึกษามีอยู่
มากมาย ในท่ีน้ีผูว้ิจยัไดท้บทวนแบบจาํลองเชิงระบบ 2 แบบ ดงัน้ี 

1. แบบจาํลองการออกแบบการสอน The ADDIE Model เป็นแบบจาํลองท่ีใชว้ิธีการเชิง
ระบบ ประกอบดว้ย ขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน (Kruse, 2012) คือ 
  1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นและขอบเขตใน
การจดัการเรียนการสอน 
  1.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ระบุกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ 
การเลือกส่ือและวิธีการจดัการเรียนการสอน 
  1.3 ขั้นตอนการพฒันา (Development) พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ การพฒันา
นวตักรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ และพฒันาเคร่ืองวดัและประเมินผล 
  1.4 ขั้นตอนการนาํไปใช ้(Implementation) เป็นการนาํแผนการจดัการเรียนรู้ 
นวตักรรม และเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ไปใชใ้นสถานการณ์จริง 
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  1.5 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) ประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ ทุกระดบั 
สาํหรับการนาํไปใชใ้นคร้ังต่อไป 
 
 
 
  
 
  

Evaluation Implementation Development Design Analysis 

2. แบบจําลองการออกแบบระบบการสอนของ Dick, Carey and Carey (2005: 6-8)  
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญัทั้งส้ิน 10 องคป์ระกอบ ท่ีมีความสัมพนัธ์ดงัแผนภูมิท่ี 1 

และมีรายละเอียดดงัน้ี  
2.1 กาํหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (identify instructional goals)ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอน 

แรกของการออกแบบในแบบจาํลองน้ี เป็นการกาํหนดว่าตอ้งการให้ผูเ้รียนสามารถทาํอะไรไดบ้า้ง
เม่ือเรียนจบบทเรียนแลว้ เป้าหมายการเรียนการสอนอาจไดม้าจากบญัชีรายการเป้าหมาย ไดม้าจาก
การวิเคราะห์การปฏิบติังาน (performance analysis) การวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น (needs 
assessment)  จากประสบการณ์การปฏิบติังานท่ีพบว่าเป็นเร่ืองยากสาํหรับผูเ้รียน หรือเป็นความ
ตอ้งการในการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ 

ภาพท่ี 2 แบบจาํลอง The ADDIE Model 
ท่ีมา: Kruse, Kevin.  (2012).   Instruction to Instructional Design and the ADDIE Model. 
[Online]. Accessed 19 June 2012. Available from http: 
www.e-learningguru.com/articles/art1_1.htm 

 

2.2 วิเคราะห์การเรียนการสอน (analyze instruction)หลงัจากการกาํหนดเป้าหมายการ 
เรียนการสอนแลว้ เป็นขั้นท่ีตอ้งวิเคราะห์วา่จะตอ้งดาํเนินการต่อไปอยา่งไรหากกาํหนดเป้าหมายไว้
เช่นนั้น ดว้ยการวิเคราะห์ไปทีละลาํดบัขั้นตอน และในขั้นตอนสุดทา้ยของการวิเคราะห์การเรียน
การสอน เป็นการกาํหนดว่า ทกัษะ ความรู้ และเจตคติ ท่ีรู้จกักนัในช่ือว่า พฤติกรรมนาํเขา้ (entry 
behavior) อะไรบา้งท่ีผูเ้รียนตอ้งสามารถทาํไดก่้อนท่ีจะเร่ิมการเรียนการสอนคร้ังน้ี 

2.3 วิเคราะห์ผูเ้รียนและบริบท (analyze learners and contexts) นอกจากการวิเคราะห์ 
เป้าหมายการเรียนการสอนแลว้ ยงัมีการวิเคราะห์ท่ีตอ้งดาํเนินการไปแบบคู่ขนาน คือ การวิเคราะห์
ผูเ้รียนและบริบท ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะ และบริบทต่างๆท่ีจะตอ้งใช ้ ลกัษณะต่างๆ เช่น 
ทกัษะ ความชอบ เจตคติของผูเ้รียนจะถูกกาํหนดดว้ยคุณลกัษณะของสถาบนั และแหล่งฝึกทกัษะ 
ขอ้มูลท่ีสาํคญัเหล่าน้ีจะมีผลต่อความสาํเร็จในแต่ละขั้นตอนของแบบจาํลอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ขั้นการพฒันากลยทุธ์การสอน  
 
 



35 
 

2.4 เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงปฏิบติั (write performance objective)ขั้นตอนน้ีข้ึนอยูก่บัขั้นการ 
วิเคราะห์การเรียนการสอน และพฤติกรรมนาํขา้ท่ีระบุไว ้เป็นการเขียนระบุให้ชดัเจนว่า ผูเ้รียนจะ
สามารถทาํอะไรไดบ้า้งในดา้นความรู้และการปฏิบติัเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลว้ ขอ้ความท่ี
เขียนข้ึนน้ีไดม้าจากทกัษะท่ีระบุไวใ้นขั้นการวิเคราะห์การเรียนการสอน ขั้นตอนน้ีจึงเป็นการระบุ
ทกัษะท่ีตอ้งเรียนรู้ เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัในการพฒันาทกัษะ และเกณฑท่ี์บ่งช้ีการบรรลุความสาํเร็จ 

2.5 พฒันาเคร่ืองมือประเมินผล (develop assessment instrument)ขั้นตอนการพฒันา 
เคร่ืองมือประเมินผลน้ี ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว ้เคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึนตอ้งสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคด์งักล่าว คือ สามารถวดัความสามารถของผูเ้รียนไดต้รงตามความตอ้งการ จุดเนน้
หลกั คือ ทกัษะท่ีระบุในวตัถุประสงค ์กบัทกัษะท่ีตอ้งการประเมินมีความสอดคลอ้งกนั 

2.6 พฒันากลยทุธ์การสอน (develop instructional strategy)เป็นการกาํหนดกลยทุธ์ท่ีตอ้ง 
ใชใ้นการสอน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์กลยุทธ์จะเนน้องคป์ระกอบของการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียน ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมก่อนเรียน 2) การนาํเสนอเน้ือหา 3) การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน และ 4) 
การประเมินผลและติดตามกิจกรรมการเรียน กลยทุธ์ควรอยูภ่ายใตท้ฤษฎีการเรียนรู้ และผลการวิจยั
เก่ียวกบัการเรียนรู้ ลกัษณะของส่ือ อุปกรณ์การเรียนท่ีตอ้งใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เน้ือหาท่ี
จะสอน และลกัษณะของผูเ้รียน ส่ิงเหล่าน้ีใช้สําหรับการพฒันา การเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์และ
แผนการสร้างปฏิสัมพนัธ์ในหอ้งเรียน ส่ือการสอน การเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลย ีเช่น เวบ็ไซด ์หรือ
หน่วยการเรียนต่างๆ  

2.7 พฒันาและเลือกส่ือการเรียนการสอน (develop and select instructional materials)เป็น 
ขั้นตอนของการใชก้ลยุทธ์การสอนในการกาํหนดการจดัการเรียนการสอน อนัประกอบดว้ย คู่มือ
ผูเ้รียน ส่ือการเรียนการสอน และการประเมินผล (ส่ือการเรียนการสอน รวมถึงส่ือทุกชนิด เช่น 
คู่มือครู หน่วยการเรียนรู้ เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ วิดิโอเทป คอมพิวเตอร์ เวบ็เพจ สาํหรับการเรียน
ทางไกล ฯลฯ) การตัดสินใจเลือกส่ือข้ึนอยู่กับชนิดของผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเขา้ถึงส่ือ
เหล่านั้น 

2.8 ออกแบบและประเมินผลระหวา่งการเรียนการสอน (design and conduct formation  
evaluation of instruction)หลงัจากการออกแบบการสอนเรียบร้อยแลว้ จึงเป็นขั้นของการ
ประเมินผล โดยการรวบรวมขอ้มูลท่ีใชเ้พ่ือระบุวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอน การประเมินผล
ระหว่างการเรียนการสอนน้ี แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดว้ยกนั คือ การประเมินผลรายบุคคล การ
ประเมินกลุ่มยอ่ย และการประเมินผลการทดสอบภาคสนาม (field-trial evaluation) แต่ละประเภท
ของการประเมินผล ทาํใหผู้อ้อกแบบตอ้งเตรียมแบบประเมินท่ีแตกต่างกนัออกไปสาํหรับใชใ้นการ
ปรับปรุงการเรียนรู้ 
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2.9 ทบทวนการจดัการเรียนการสอน (revise instruction)ขั้นตอนสุดทา้ยของการออกแบบ 
และกระบวนการพฒันา (และเป็นขั้นแรกของการเร่ิมตน้ใหม่ของกระบวนการ) คือ ขั้นการทบทวย
การจดัการเรียนการสอน ขอ้มูลจากการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้ถูกสรุปและตีความเพื่อระบุ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียนในการบรรลุวตัถุประสงค ์และบ่งบอกถึงปัจจยัท่ีทาํให้การ
จดัการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ เส้นท่ีลากเช่ือมไปยงัขั้นตอนต่างๆ ในภาพท่ี 1 ช้ีใหเ้ห็นว่า 
ขอ้มูลจากการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนการสอนไม่ไดน้าํไปใชเ้พียงการปรับปรุงการสอนเท่านั้น 
แต่ใชส้ําหรับการตรวจสอบซํ้ าถึงความเช่ือถือไดข้องการวิเคราะห์การเรียนการสอน และเป็นขอ้
สมมติฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมนาํเขา้ และคุณลกัษณะของผูเ้รียน และอาจจาํเป็นต่อการตรวจสอบซํ้ า
เก่ียวกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และการจดัทาํแบบทดสอบ 

2.10 ออกแบบและการประเมินผลภายหลงัการเรียนการสอน (design and conduct  
summative evaluation) แมว้่าการประเมินผลภายหลงัการเรียนการสอน เป็นการรวบรวมการ
ประเมินประสิทธิภาพของการเรียนการสอน แต่โดยทัว่ไปไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
ออกแบบ ขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินค่า หรือคุณค่าของการเรียนการสอน และปรากฏเฉพาะ
หลงัจากการสอนเสร็จส้ินและไดป้ระเมินเพื่อการพฒันาการเรียนการสอนในระหว่างกระบวนการ
เรียบร้อยแลว้ และเป็นการทบทวนการบรรลุถึงมาตรฐานท่ีผูอ้อกแบบไดก้าํหนดไวด้ว้ย 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนตรงกบัคาํภาษาองักฤษวา่ Instructional Model ซ่ึงมีนกัวิชาการ 

หลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
Joyce and Weil (1986) ให้ความหมายของคาํว่า รูปแบบการเรียนการสอนว่าเป็นแผน

(Plan) หรือแบบ (Pattern) ซ่ึงสามารถใชเ้พื่อการเรียนการสอนในหอ้งเรียน หรือการสอนพิเศษเป็น
กลุ่มยอ่ย หรือเพื่อจดัส่ือการสอน ซ่ึงรวมถึงหนงัสือ ภาพยนตร์ เทปบนัทึกเสียง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือหลกัสูตรรายวิชา แต่ละรูปแบบจะใหแ้นวทางในการออกแบบการสอนท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคต่์างๆ กนั 

ต่อมาในปี ค.ศ.1996 Joyce and Weil (1996) ไดก้ล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนเป็น
รูปแบบท่ีแทจ้ริงของการเรียนรู้ท่ีผูส้อนช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาขอ้มูล ความคิด ทกัษะค่านิยม 
และการแสดงออก รวมทั้งการให้แนวทางของวิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพแก่ผูเ้รียนโดย
คาดหวงัว่า การดาํเนินการดงักล่าวจะส่งผลต่อการพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในการเรียนรู้
อยา่งคล่องแคล่วและมีประสิทธิผลในอนาคต ซ่ึงเป็นผลท่ีไดจ้ากการท่ีผูเ้รียนเกิดการพฒันาความรู้ 
ทกัษะ โดยกระบวนการเรียนอยา่งรอบรู้ 
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ซ่ึงรูปแบบการเรียนการสอนจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
1. แนวคิดและหลกัการของรูปแบบ ซ่ึงกล่าวถึงความเช่ือ และแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชเ้ป็น

พื้นฐานในการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน แนวคิดและหลกัการจะเป็นตวัช้ีนาํในการ
กาํหนดวตัถุประสงค ์ เน้ือหา กิจกรรมและขั้นตอนการดาํเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบการ
เรียนการสอนนั้น 

2. จุดประสงคข์องรูปแบบ เป็นการระบุถึงความคาดหวงัท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนจากการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

3. เน้ือหาเป็นส่วนท่ีระบุถึงเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้ท่ีจะใชใ้นการเรียนการสอน 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นส่วนท่ีระบุถึงกิจกรรม วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบติั 

ในการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้
5. การวดัและประเมินผล เป็นส่วนสาํคญัส่วนสุดทา้ยของรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึง 

เป็นส่วนท่ีจะบอกวา่การดาํเนินการตามรูปแบบการเรียนการสอนนั้นบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 
 ต่อมาในปี ค.ศ. 2004 Joyce, Weil and Calhoun (2004) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอน 
เป็นการบรรยายเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ รวมถึงพฤติกรรมของผูส้อนขณะท่ีใช้
รูปแบบการสอนนั้นๆ โดยรูปแบบการเรียนการสอนจะมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงแต่ละรูปแบบก็จะ
มีเป้าหมายต่างๆ กนัไป เช่น เป้าหมายเก่ียวกบัการวางหลกัสูตร การวางแผนหน่วยการเรียน 
บทเรียน การออกแบบส่ือการสอนต่างๆ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และนกัวิชาการทั้ง
สามไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอน โดยเร่ิมจากการเสนอภาพเหตุการณ์ในห้องเรียน 
(Scenario) เพื่อนาํไปสู่การจดัการเรียนการสอนแต่ละแบบ ซ่ึงแต่ละแบบมีองคป์ระกอบส่ีส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 กล่าวถึงท่ีมาของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Orientation to the Model)
ประกอบดว้ย เป้าหมายของรูปแบบ ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ หลกัการ มโนทศัน์ท่ีสาํคญัท่ีเป็นพื้นฐาน 
ของรูปแบบการสอน 

ส่วนท่ี 2 รูปแบบการจดัการเรียนการสอน (The Model of Teaching) มี 4 ตอนประกอบดว้ย 
1.  ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เป็นการจดัเรียงตามลาํดบักิจกรรมท่ี 

จะสอนเป็นขั้นๆ ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีจาํนวนขั้นตอนการสอนแตกต่างกนั 
  2.  รูปแบบของสงัคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทผูส้อน ผูเ้รียนและ 
ความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัในแต่ละรูปแบบ บทบาทของผูส้อนจะแตกต่างกนัไปในแต่ละรูปแบบ 
การสอน 
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3. หลกัการแสดงการโตต้อบ (Principle of Reaction) เป็นการบอกวิธีการท่ีผูส้อน 
จะตอบสนองต่อส่ิงท่ีผูเ้รียนกระทาํ อาจเป็นการให้รางวลั พฒันาความคิดสร้างสรรค ์ การสร้าง
บรรยากาศอิสระและไม่มีการประเมินวา่ถูกหรือผดิ 

4. ระบบการสนบัสนุน (Support System) เป็นการบอกเง่ือนไขหรือส่ิงจาํเป็นใน 
การท่ีจะใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดผล เช่น การสอนฝึกทกัษะ ผูเ้รียนจะตอ้งไดฝึ้ก
การทาํงานในสถานท่ีดว้ยอุปกรณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพการทาํงานจริงๆ 
 ส่วนท่ี 3 การนาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอนไปใช ้ (Application) เป็นการแนะนาํและ
ให้ขอ้สังเกตการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนนั้น เช่น จะใชก้บัเน้ือหาประเภทใดใชก้บั
ผูเ้รียนระดบัใดจึงจะเหมาะสม 

ส่วนท่ี 4 ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนทางตรงและทางออ้ม (Instructional and Nurturant Effects) 
เป็นการบอกให้รู้ว่าแต่ละรูปแบบจะเกิดอะไรบา้งกบัผูเ้รียน โดยผลทางตรงมาจากการสอนของ
ผูส้อนท่ีจดัข้ึนตามขั้นตอน หรือผลทางออ้มมาจากสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงถือเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
แฝงไปกบัผลการสอน ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นขอ้พิจารณาในการเลือกรูปแบบการเรียนการสอนไปใชใ้น
หอ้งเรียน 

สรุปไดว้า่ รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แผนหรือแบบ หรือโครงสร้างท่ีไดรั้บการจดั
ไวต้ามหลกัปรัชญา ทฤษฎีหรือแนวคิดต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบ
สาํคญัของวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ทีละขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงรูปแบบจะตอ้งไดรั้บ
การพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ ท่ีจะสามารถใชเ้ป็นแบบแผนในการเรียนการ
สอนให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะของรูปแบบนั้นๆ โดยรูปแบบการเรียนการสอนจาํเป็นตอ้งมี
องคป์ระกอบสาํคญัๆ คือ 1) มีปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐาน 2) มีการ
บรรยายและอธิบายสภาพหรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการท่ียดึถือ 
3) มีการจดัระบบ คือ มีการจดัองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของระบบ ให้
สามารถนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ และ 4) มีการอธิบายหรือให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ อนัจะช่วยใหก้ระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

การออกแบบระบบการเรียนการสอน 

การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design: ISD) เป็นการจดั
องคป์ระกอบของการเรียนการสอนใหเ้ป็นระเบียบตามแนวคิดท่ีกาํหนด ซ่ึงการออกแบบการเรียน
การสอนจะเป็นการสร้างระบบข้ึนใหม่ หรืออาจเป็นการปรับปรุงการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดิมให้
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โครงการมหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย (2555) ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบการออกแบบระบบ 
การเรียนการสอนโดยใชห้ลกัการพื้นฐานในการออกแบบท่ีเรียกว่า ADDIE Model ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการออกแบบระบบการเรียน 
การสอน ในขั้นตอนน้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งกาํหนดความจาํเป็นในการเรียนทาํการวิเคราะห์เน้ือหาหรือ
กิจกรรมการเรียนการสอน คุณลกัษณะของผูเ้รียน และวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน เพ่ือ
รวบรวมขอ้มูลสาํหรับใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดขอบเขตของบทเรียนซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 การกาํหนดความจาํเป็น (Need Analysis) คือ การวิเคราะห์เพื่อกาํหนดเลือกวา่ 
ควรจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัอะไร โดยอาจหาขอ้มูลจากความตอ้งการของผูเ้รียน หรืออาจหา
ขอ้มูลจากปัญหาขดัขอ้งหรืออุปสรรคท่ีทาํให้การเรียนการสอนไม่บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ี
กาํหนดไว ้ และพิจารณาว่ามีความจาํเป็นหรือไม่ท่ีจะตอ้งจดัการเรียนการสอน หากจาํเป็นหรือ
สมควรจดั ควรจดัการอยา่งไร 

1.2 การวิเคราะห์เน้ือหา หรือกิจกรรมการเรียนการสอน (Content/Task Analysis) 
คือการวิเคราะห์เพื่อจดัการเรียนการสอนใหค้รอบคลุมหรือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ/ความจาํเป็น
ในการเรียนการสอน โดยพิจารณาอยา่งละเอียดและรอบคอบว่าเน้ือหามีอะไรบา้ง อาจจดัแบ่งเป็น
หัวขอ้ใหญ่และหัวขอ้ย่อยๆ เพื่อให้มีความชดัเจน กาํหนดเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมท่ีจะใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3 การวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูเ้รียน (Analyze Learner Characteristic) เป็นการ 
วิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นขอ้มูลสําหรับการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยควร
วิเคราะห์ทั้งลกัษณะทัว่ไปเช่น อาย ุระดบัความรู้ความสามารถ เพศสังคม วฒันธรรม เป็นตน้ และ
ควรวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะของผูเ้รียนดว้ย เช่น ความรู้พื้นฐานทกัษะความชาํนาญหรือความถนดั 
รูปแบบการเรียน ทศันคติ เป็นตน้ 

1.4 การวิเคราะห์วตัถุประสงค ์(Analyze Objective) วตัถุประสงคข์องการเรียน 
การสอน คือ จุดหมายปลายทางท่ีกาํหนดไว ้ เพ่ือให้ผูเ้รียนและผูส้อนรู้ว่าเม่ือเรียนบทเรียนนั้นๆ 
แลว้จะเกิดการเรียนรู้อะไรบา้ง ดงันั้นการกาํหนดวตัถุประสงคจึ์งตอ้งมีการวิเคราะห์อยา่งละเอียด
และรอบคอบ โดยอาจกาํหนดจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายหลกัของการเรียนการสอนก่อน แลว้จึง
กาํหนดเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีสามารถประเมินผลไดช้ดัเจนว่าผูเ้รียนบรรลุผลการเรียน
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2. การออกแบบ (Design) เป็นกระบวนการกาํหนดว่าจะดาํเนินการเรียนการสอนอยา่งไร 
โดยมีการเขียนวตัถุประสงค ์จดัทาํลาํดบัขั้นตอนของการเรียนกาํหนดวิธีสอน เลือกส่ือการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสม และกาํหนดวิธีการประเมินผลวา่ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวห้รือไม่ 

3. การพฒันา (Development) เป็นกระบวนการดาํเนินการพฒันาหรือสร้างแผนการเรียน
การสอน เลือกใชส่ื้อการเรียนการสอน โดยพิจารณาส่ือท่ีมีอยูว่า่เหมาะสมท่ีจะใช ้ควรปรับปรุงก่อน
ใชห้รือควรตอ้งสร้างส่ือใหม่ และทาํการประเมินผลขณะดาํเนินการพฒันาหรือสร้างเพ่ือปรับปรุง/
แกไ้ขใหไ้ดร้ะบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. การนาํไปใช ้(Implementation) เป็นขั้นตอนของการดาํเนินการเรียนการสอนตามท่ีไดท้าํ
การออกแบบและพฒันา 

5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการออกแบบระบบการ
เรียนการสอน เพื่อประเมินผลขั้นตอนต่างๆ ว่าเป็นไปตามท่ีไดว้างแผนหรือไม่ และทาํการ
ปรับปรุง/แกไ้ขใหไ้ดร้ะบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการเรียนการสอน 
กระบวนการในขั้นตอนต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในหัวขอ้ก่อนหนา้น้ีนบัว่าเป็นหลกัการ

พื้นฐานของการออกแบบระบบการเรียนการสอนท่ีใชก้นัทัว่ไป ซ่ึงมีนักวิชาการจาํนวนมากใช้
หลกัการพื้นฐานเหล่าน้ีสร้างรูปแบบ (ระบบ) การเรียนการสอนข้ึนมา สาํหรับรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีจะนาํเสนอต่อไปน้ี ผูว้ิจยัคดัเลือกเฉพาะรูปแบบท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์ในการพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนในงานวิจยัคร้ังน้ีดงัน้ี 

รูปแบบการเรียนการสอนของ Gerlach and Ely (1980: 160 - 162) เป็นรูปแบบท่ีใชก้นั
อยา่งแพร่หลายทัว่ไป แบ่งออกเป็น 10 ขั้นตอน ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 รูปแบบการเรียนการสอนของ Gerlach and Ely  

การกาํหนด 
เน้ือหา 

การกาํหนด 
วตัถุประสงค ์

การประเมิน
พฤติกรรม
เบ้ืองตน้ 

การกาํหนด 
กลยทุธวธีิสอน 

การจดัแบ่งกลุ่ม
ผูเ้รียน 

การกาํหนด 
เวลาเรียน 

การจดัสถานท่ี
เรียน 

การเลือกสรร
ทรัพยากร 

การประเมิน
สมรรถนะ 

การวเิคราะห์
ขอ้มูลป้อนกลบั 

ท่ีมา:  Gerlach, V.S., & Ely, D.P,  Teaching & Media: A Systematic Approach. 2nd ed.  
 (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Incorporated,1980) 

1. การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Specification of Objectives)รูปแบบการสอนน้ีเร่ิมตน้การ 
สอนดว้ยการกาํหนดวตัถุประสงคข์องการเรียนข้ึนมาก่อนว่าควรเป็น“วตัถุประสงคเ์ฉพาะ” หรือ
เป็น “วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม” ท่ีผูเ้รียนสามารถปฏิบติัและผูส้อนวดัหรือสงัเกตได ้

2. การกาํหนดเน้ือหา (Specification of Content) เป็นการเลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสม เพื่อ 
กาํหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ และบรรลุถึงวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีตั้งไว ้

3. การประเมินพฤติกรรมเบ้ืองตน้ (Assessment of Entry Behaviors) เป็นการประเมิน 
ก่อนการเรียน เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมและภูมิหลงัของผูเ้รียนก่อนท่ีจะเรียนเน้ือหานั้นๆ ว่าผูเ้รียน 
มีความรู้ความสามารถในเร่ืองท่ีจะสอนนั้นมากนอ้ยเพียงใดทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการท่ีจะจดัการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. การกาํหนดกลยทุธ์ของวิธีการสอน (Determination of Strategy) การกาํหนดกลยทุธ 
เป็นวิธีการของผูส้อนในการใชค้วามรู้ เลือกทรัพยากร และกาํหนดบทบาทของผูเ้รียนในการเรียน 
ซ่ึงเป็นแนวทางเฉพาะเพื่อช่วยให้สามารถบรรลุถึงวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอนนั้น วิธีการสอน
ตามกลยทุธ์น้ีแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 
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4.1 การสอนแบบเตรียมเน้ือหาความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนโดยสมบูรณ์ทั้งหมด  
(Expository Approach) เป็นการสอนท่ีผูส้อนป้อนความรู้ใหผู้เ้รียนโดยการใชส่ื้อต่างๆ และจาก
ประสบการณ์ของผูส้อน การสอนแบบน้ี ไดแ้ก่ การสอนแบบบรรยายหรือการสอนแบบอภิปราย 
โดยท่ีผูเ้รียนไม่จาํเป็นตอ้งคน้ควา้หาความรู้ใหม่ดว้ยตนเองแต่อยา่งใด 
  4.2 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หรือ แบบไต่ถาม (Discovery or Inquiry 
Approach) เป็นการสอนท่ีผูส้อนมีบทบาทเพียงเป็นผูเ้ตรียมส่ือและจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 
ในการเรียน เป็นการจดัสภาพการณ์ในการเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวโ้ดยผูเ้รียนตอ้ง
คน้ควา้หาความรู้เอาเอง 
 5. การจดัแบ่งกลุ่มผูเ้รียน (Organization of Groups) เป็นการจดักลุ่มผูเ้รียนใหเ้หมาะสมกบั
วิธีสอนและเพื่อใหไ้ดเ้รียนรู้ร่วมกนัอยา่งเหมาะสม โดยจะตอ้งพิจารณาจากเน้ือหา วตัถุประสงค์
และวิธีการสอนดว้ย 
 6. การกาํหนดเวลาเรียน (Allocation of Time) การกาํหนดเวลาเรียนหรือการใชเ้วลาใน 
การเรียนการสอนจะข้ึนอยูก่บัเน้ือหาท่ีจะเรียน วตัถุประสงค ์สถานท่ีและความสนใจของผูเ้รียน 
 7. การจดัสถานท่ีเรียน (Allocation of Space) การจดัสถานท่ีเรียนจะข้ึนอยูก่บัขนาดของ
กลุ่มผูเ้รียน แต่ในบางคร้ังสถานท่ีเรียนแต่ละแห่งอาจจะไม่เหมาะสมกบัวิธีการสอนแต่ละอย่าง 
ดงันั้นจึงควรมีสถานท่ีเรียนหรือหอ้งเรียนในลกัษณะต่างกนั 3 ขนาด คือ 
  7.1 หอ้งเรียนขนาดใหญ่สามารถสอนไดค้ร้ังละ 50-300 คน 
  7.2 หอ้งเรียนขนาดเลก็ เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนแบบกลุ่มยอ่ยหรือการจดักลุ่ม
สมัมนาหรืออภิปราย 
  7.3 หอ้งเรียนแบบเสรีหรืออิสระ เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตามลาํพงั ซ่ึงอาจเป็นหอ้ง
ศูนยส่ื์อการสอนท่ีมีคูหาเรียนรายบุคคล 
 8. การเลือกสรรทรัพยากร (Allocation of Resources) เป็นการท่ีผูส้อนเลือกส่ือการสอน 
ท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์ เน้ือหา วิธีการสอน และขนาดของกลุ่มผูเ้รียน เพื่อใหก้ารสอนบรรลุ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้การเลือกใชท้รัพยากรหรือส่ือการสอนสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ 
  8.1 ส่ือบุคคลและของจริง หมายถึง ผูส้อน ผูช่้วยสอนวิทยากรพิเศษ หรือของจริง
ต่างๆ เพื่อช่วยในการประกอบการสอน 
  8.2 วสัดุและอุปกรณ์เคร่ืองฉาย เช่น แผน่โปร่งใส แผน่ วีซีดี เคร่ืองวิชวลไลเซอร์ 
เป็นตน้ 
  8.3 วสัดุและอุปกรณ์เคร่ืองเสียง เช่น วิทย ุเคร่ืองบนัทึกเสียง เป็นตน้ 
  8.4 ส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ วารสาร รูปภาพ เป็นตน้ 
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  8.5 วสัดุท่ีใชแ้สดง เช่น แผนท่ี ลูกโลก ของจาํลองต่างๆ 
9. การประเมินสมรรถนะ (Evaluation of Performance) เป็นการประเมินสมรรถนความ

สามารถและพฤติกรรมของผูเ้รียน อนัเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน 
ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียนดว้ยกนัเอง หรือระหว่างผูเ้รียนกบัส่ือการสอนการประเมินนบัเป็นส่ิง
สาํคญัมากในการเรียน และเป็นกระบวนการขั้นสุดทา้ยของระบบการสอนท่ียึดเอาวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไวเ้ป็นหลกัในการดาํเนินงาน 

10. การวิเคราะห์ขอ้มูลป้อนกลบั (Analysis of Feedback) เม่ือขั้นตอนของการประเมิน
เสร็จส้ินลงแลว้จะทาํให้ทราบว่า ผลท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใด 
ถา้ผลท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ก็ตอ้งทาํการวิเคราะห์ผลหรือยอ้นกลบัมาพิจารณาว่า
ในการดาํเนินงานตั้งแต่ตน้นั้นมีขอ้บกพร่องอะไรบา้งในระบบ หรือว่ามีปัญหาประการใดบา้ง ทั้งน้ี
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขระบบการสอนใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

รูปแบบการเรียนการสอนของ Brown and Thornton (1971) ไดเ้สนอรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยเนน้การจดัใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียน โดยพิจารณาวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละ
คนเป็นสาํคญั เพื่อใหผู้ส้อนจดัการเรียนการสอนไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสามารถและ
ความสนใจของผูเ้รียน โดยมีวิธีการออกแบบและวิเคราะห์ระบบการสอนเป็น 4 หัวขอ้ คือ 
จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน (Goals) สภาพการณ์ (Conditions) ทรัพยากร (Resource) และ
ผลลพัธ์ (Outcomes) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
ภาพท่ี 4  รูปแบบการเรียนการสอนของ Brown and Thornton  
ท่ีมา : Brown, J. W., and Thornton, J. W,  College teaching: a systematic approach. 
(New York: McGraw-Hill, 1971) 
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1. จุดมุ่งหมาย (Goals) ในการเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนบรรลุผลสาํเร็จตอ้ง
กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาสอดคลอ้งจุดมุ่งหมาย ผูส้อนตอ้งเขียนเป็นวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมท่ีสามารถวดัหรือสังเกตได้ และการเลือกเน้ือหาของบทเรียนตอ้งสอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เพื่อใหผู้เ้รียนเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือผลของการเรียนรู้ตามท่ีกาํหนด 

2. สภาพการณ์ ( Condition ) ผูส้อนควรจดัสภาพการณ์อยา่งไร และมีอะไรบา้ง เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนอย่างไดผ้ลดี เพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวมี้การเลือกประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมแก่ผูเ้รียน โดยเนน้ถึงสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือการจดัรูปแบบหรือวิธีการ
เรียนท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ย 

 2.1 การจดัประสบการณ์การเรียน เป็นการจดัประสบการณ์ในรูปลกัษณะกิจกรรม
การเรียนต่างๆ เพ่ือนาํไปสู่การเรียนรู้ ประสบการณ์ท่ีนาํไปสู่การเรียนรู้แบ่งไดเ้ป็นหลายรูปแบบ 
เช่น การฝึกใหคิ้ด การอภิปราย การเขียน การอ่าน การฟัง เป็นตน้ 

 2.2 การจดัรูปแบบการเรียนการสอน การจดัตอ้งคาํนึงถึงขนาดของผูเ้รียน 
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและเน้ือหาบทเรียนดว้ย ทาํไดโ้ดยการจดัหอ้งตามขนาดของกลุ่มผูเ้รียน 
โดยถา้เป็นผูเ้รียนกลุ่มใหญ่ ผูส้อนมกัใชว้ิธีการบรรยายในหอ้งเรียนใหญ่ถา้กลุ่มผูเ้รียนมีขนาดกลาง
หรือกลุ่มเลก็กใ็ชก้ารบรรยายโดยมีการซกัถามโตต้อบกนั และควรมีการใชส่ื้อการสอนร่วมดว้ย แต่
ถา้ผูเ้รียนเพียงคนเดียวจะใชก้ารศึกษารายบุคคลในลกัษณะของการใชส่ื้อประสม 

3. ทรัพยากรหรือแหล่งวิชาการ (Resources) ทรัพยากรน้ี หมายถึง ทางดา้นบุคลากร  
การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการสอน ตลอดจนการจดัสถานท่ีและส่ิง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ ใน การเรียนการสอนดว้ย ประกอบดว้ย 

 3.1 บุคลากร มิไดห้มายเฉพาะเพียงผูส้อนหรือผูเ้รียนเท่านั้น แต่จะหมายรวมถึง
บุคคลทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ผูส้อนจะตอ้งมีบทบาทในการใชส่ื้อการ
สอน เป็นผูจ้ดัสภาพแวดลอ้ม และจดัประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผูเ้รียนและตอ้งมีความสัมพนัธ์กบั
ผูส้อนคนอ่ืนๆ เพ่ือปรึกษาหรือวางแผนการสอนและแกไ้ขปัญหาต่างๆร่วมกนั ส่วนบทบาทของ 
“ผูเ้รียน” นั้น อาจเป็นผูช่้วยในการตั้งจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนการเตรียมกิจกรรมต่างๆ การใช้
ส่ือ ตลอดจนการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนดว้ย 

 3.2 วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ผูส้อนจะตอ้งคาํนึงถึงส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ความ
เหมาะสมกบัระดบัความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เดิม การใชส่ื้อเพื่อสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ความเหมาะสมของชนิดของส่ือกบักิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือนั้นสามารถ
หาไดใ้นแหล่งวิชาการหรือในทอ้งถ่ินนั้น ความสะดวกในการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
จัดประสบการณ์ให้เกิดการเรียนการสอนบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวส้ามารถแยกได้เป็น
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 3.3 สถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก หมายถึง การจดัสภาพหอ้งเรียนตามขนาด
ของกลุ่มผูเ้รียน ตลอดจนการจดัวสัดุอุปกรณ์และส่ือการสอนเพื่อความสะดวกในการใชด้ว้ย ส่ิง
อาํนวยความสะดวกและสถานท่ีเหล่าน้ี ไดแ้ก่ หอ้งเรียน หอ้งสมุดและหอ้งส่ือการศึกษา เป็นตน้ 

4. ผลลพัธ์ (Outcomes) เป็นการพิจารณาดูวา่ ผลลพัธ์ท่ีไดม้าสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายมากนอ้ย
เพียงใด มีส่ิงใดบา้งท่ีจาํเป็นตอ้งแกไ้ขปรับปรุง ทั้งน้ีหมายถึงการประเมินผลและการพิจารณาเพื่อ
เสนอแนะในการปรับปรุงระบบการสอนให้ดีข้ึน ซ่ึงการประเมินผลและการปรับปรุงเป็นการ
ประเมินผลว่า หลงัจากการสอนแลว้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้และสามารถเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวบ้า้งหรือไม่ การประเมินผลจะทาํให้ผูส้อนสามารถทราบไดว้่า 
ระบบการสอนนั้นมีขอ้บกพร่องอะไรบา้ง เช่น แผนการสอนจุดมุ่งหมาย ส่ือการสอน เน้ือหา หรือ
แมแ้ต่ความพร้อมของผูเ้รียนเอง ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 
เหล่านั้นในการสอนคร้ังต่อไป 

รูปแบบการเรียนการสอนของ Dick and Carrey (1989) ไดเ้สนอรูปแบบระบบการเรียนการ
สอน ท่ีใชเ้พื่อฝึกอบรมนักออกแบบและพฒันาระบบการสอนอย่างแพร่หลายโดยเร่ิมจากการ
กาํหนดจุดมุ่งหมาย การพฒันาการสอน และการประเมินการเรียนการสอน ซ่ึงระบบการออกแบบ
การสอนมีการจดัแบ่งกิจกรรมออกเป็น 10 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การกาํหนดความมุ่งหมายการสอน เป็นการกาํหนดความมุ่งหมายท่ีตอ้งพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายทางการศึกษา จากนั้นจึงวิเคราะห์ความจาํเป็นและวิเคราะห์ผูเ้รียน 

2. การวิเคราะห์การสอนตามจุดมุ่งหมายของการสอน 
3. การศึกษาพฤติกรรมและคุณสมบติัของผูเ้รียน 
4. การเขียนจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายการสอน 
5. สร้างแบบทดสอบอิงเกณฑเ์พื่อประเมินการเรียนการสอน 
6. การพฒันายทุธศาสตร์การสอนตามจุดมุ่งหมายการสอน 
7. การเลือกและพฒันาวสัดุการเรียนการสอน 
8. การออกแบบและจดัการประเมินผลระหวา่งเรียน 
9. การออกแบบและวดัการประเมินผลหลงัเรียน 
10. การแกไ้ขปรับปรุงการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 2 ถึง 8 
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ภาพท่ี 5 รูปแบบการเรียนการสอนของ Dick and Carrey  
ท่ีมา : Dick, W, Lou Carey, and James O. Carey,  The systematic design of instruction.  
6th ed. (Boston: Pearson, 2005) 

รูปแบบการเรียนการสอนของ Kemp (1985) ไดเ้สนอรูปแบบของการพฒันาการสอน โดย
แบ่งขั้นตอนในการพิจารณาระบบการสอนออกเป็นขั้นตอนยอ่ยสาํคญั 10 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 6 รูปแบบการเรียนการสอนของ Kemp 
ท่ีมา : Kemp, J.E.  ,   The  instructional design process.  (New York: Harper & Row 
Publisher,1985) 
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1. ความตอ้งการในการเรียน จุดมุ่งหมายในการสอน ส่ิงสาํคญั/ขอ้จาํกดั (Learning Needs, 
Goals, Priorities/Constraints) การประเมินความตอ้งการในการเรียนนบัว่ามีส่วนสาํคญัในการ
กาํหนดจุดมุ่งหมายและโปรแกรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการนั้น กล่าวไดว้่า
การประเมินความตอ้งการ การกาํหนดจุดมุ่งหมายและการเผชิญกบัขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
เหล่าน้ี ลว้นเป็นส่ิงสําคญัขั้นแรกในการเร่ิมตน้ของกระบวนการออกแบบการสอนจึงจดัอยู่ใน
ศูนยก์ลางของระบบ และนบัว่าเป็นพื้นฐานของขอ้ปลีกยอ่ยต่างๆ 9 ประการ ในกระบวนการ
ออกแบบระบบการสอนน้ี 

2. หวัขอ้เร่ือง งานและจุดประสงคท์ัว่ไป (Topics-Job Tasks Purposes) ในการสอนหรือ
โปรแกรมของการอบรมท่ีจดัข้ึนนั้น ยอ่มประกอบดว้ยหวัขอ้เร่ืองของวิชาซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พื้นฐานความรู้และ/หรือหัวขอ้งานท่ีเป็นพื้นฐานทางทกัษะดา้นกายภาพตวัอย่างเช่น ในวิชา
เทคโนโลยกีารศึกษา ผูส้อนยอ่มจะแบ่งหวัขอ้เร่ืองของวิชาน้ีออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ เช่น การจดัระบบ 
และโทรทศัน์การศึกษา เป็นตน้ หรือในวิชาช่างไฟฟ้า ผูส้อนจะแบ่งหวัขอ้งานใหผู้เ้รียนสามารถมี
ทกัษะเพื่อปฏิบติังานต่างๆ ทางดา้นน้ีได ้ เช่น การติดตั้งสายไฟและการเช่ือมต่อสายไฟ เหล่าน้ีเป็น
ตน้ ซ่ึงหวัขอ้ทั้งสองอยา่งน้ียอ่มตอ้งมีการเขียนเป็นจุดประสงคท์ัว่ไปไว ้เพื่อใหท้ราบอยา่งแน่นอน
ว่า ผูส้อนตอ้งการจะให้ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานและทกัษะสามารถทาํงานอะไรไดบ้า้งเม่ือเรียนจบ
บทเรียนนั้นแลว้ จุดประสงคท์ัว่ไปและหัวขอ้ต่างๆ น้ีจะเป็นเสมือนกรอบในการออกแบบ
โปรแกรมการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาความรู้และวตัถุประสงคต่์างๆ ของการเรียน 

3. ลกัษณะของผูเ้รียน (Learner Characteristics) เป็นการสาํรวจเพื่อพิจารณาดูถึงภูมิหลงั
ดา้นสงัคม การศึกษา และสภาพเศรษฐกิจของผูเ้รียนแต่ละคนทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการจดัสภาพ
การเรียนรู้และวิธี การเรียนใหเ้หมาะสมตามความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน 

4. เน้ือหาวิชาและการวิเคราะห์งาน (Subject Content, Task Analysis) ในการวางแผนการ
สอนนั้น เน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัเร่ืองนบัว่าเป็นส่ิงสาํคญัมากอยา่งหน่ึง ซ่ึงเน้ือหาน้ีจาํเป็นตอ้ง
มีการเรียบเรียงตามลาํดบัขั้นตอนใหเ้หมาะสมและง่ายต่อความเขา้ใจของผูเ้รียน ซ่ึงเน้ือหาวิชาและ
การวิ เคราะห์งานน้ีสามารถใช้เพื่อเป็นเกณฑ์ในการกําหนดวัตถุประสงค์หรือเพื่อจัดหา
โสตทศันูปกรณ์ และเพื่อเป็นการออกแบบเคร่ืองมือทดสอบเพ่ือประเมินการเรียนกไ็ด ้

5. วตัถุประสงคข์องการเรียน (Learning Objectives) เป็นการตั้งวตัถุประสงคข์องการเรียน
ว่า ผูเ้รียนควรรู้หรือสามารถทาํอะไรไดบ้า้งเม่ือเรียนบทเรียนนั้นจบแลว้ นอกจากนั้นผูเ้รียนจะตอ้ง
มีพฤติกรรมอะไรบา้งท่ีสามารถวดัหรือสังเกตเห็นได ้ วตัถุประสงคน้ี์จึงตอ้งเป็นวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม เพ่ือเป็นการวางโครงร่างของการสอน เป็นการช่วยในวางแผนการสอนและจดัลาํดบั
เน้ือหาวิชา ตลอดจนเป็นแนวทางประเมินผลผูเ้รียนและประสิทธิภาพของการเรียนการสอนดว้ย 
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6. กิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching/Learning Activities)ในการวางแผนและเลือก
กิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผูส้อนควรจะคาํนึงถึงแบบแผนสาํคญั 3อยา่งคือ การเสนอเน้ือหาใน
ชั้นเรียนควรเป็นแบบใด วิธีการเรียนของผูเ้รียนควรเป็นอย่างไรและกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนควรมีอะไรบา้ง ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีย่อมข้ึนอยู่กบัความ
เหมาะสม เช่น ควรมีการเสนอเน้ือหาการเรียนในชั้นแก่ผูเ้รียนพร้อมกนัในคราวเดียวทั้งหมด หรือ
ควรให้เป็นการเรียนรายบุคคล หรือการสร้างเสริมประสบการณ์แก่ผูเ้รียนนั้น ควรจะใชว้ิธีการ
อภิปรายหรือวิธีการทาํกิจกรรมกลุ่ม เป็นตน้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
ยอ่มข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ต่างๆ หลายประการ นบัตั้งแต่จุดมุ่งหมาย ลกัษณะของผูเ้รียน เน้ือหาวิชา
และการวดัผล โดยท่ีผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงกลุ่มผูเ้รียนว่ามีขนาดเท่าใด เพื่อท่ีจะสามารถจดักิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของวิชาและความสนใจของกลุ่ม นอกจากนั้นการเลือกวสัดุอุปกรณ์ส่ือ
การสอนกต็อ้งใหส้มัพนัธ์กบักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ย 

7. ทรัพยากรท่ีใชใ้นการสอน (Instructional Resources) ทรัพยากรในท่ีน้ี หมายถึง ส่ือการ
สอนท่ีจะช่วยสนบัสนุนและส่ิงเสริมให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่ือต่างๆ เหล่าน้ีสามารถแยกไดเ้ป็น 6 ประเภท คือ ของจริง ส่ือท่ีไม่ใชเ้คร่ืองฉาย เคร่ืองเสียง 
ภาพน่ิงท่ีใชก้บัเคร่ืองฉาย ภาพเคล่ือนไหวท่ีใชก้บัเคร่ืองฉาย และการใชส่ื้อประสม ผูส้อนตอ้งเลือก
ส่ือมาใชใ้หเ้หมาะสมโดยคาํนึงถึงกลุ่มผูเ้รียนและสถานการณ์การเรียนการสอนดว้ย 

8. บริการสนบัสนุน (Support Services) บริการสนบัสนุนและการจดัส่ิงอาํนวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนนบัเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งหน่ึง ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บังบประมาณของโรงเรียน
หรือสถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งว่า จะมีงบประมาณในการว่าจา้งบุคลากรและซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพื่อ
ใชใ้นการศึกษามากนอ้ยเพียงใด การบริการน้ีรวมไปถึงค่าใชจ่้ายในการใหค้าํปรึกษาและวางแผน
ของนกัวิชาการ การทดลองผลงาน การฝึกอบรม บริการสนบัสนุนน้ีแบ่งเป็น 6 ประเภท คือ 
งบประมาณ สถานท่ีอาคารเรียน ส่ือวสัดุ อุปกรณ์ บุคลากร และตารางเวลาท่ีเหมาะสมในการ
ทาํงาน 

9. การประเมินผลการเรียน (Learning Evaluation) เพื่อเป็นการประเมินผลว่า ผูเ้รียนนั้น
ไดรั้บความรู้สามารถบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด โดยการสร้าง
เคร่ืองมือทดสอบและวดัผล ทั้งน้ีเพื่อเป็นการทราบขอ้บกพร่องต่างๆ ของระบบการสอนและเพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขระบบการสอนนั้นต่อไป 

10. การทดสอบก่อนการเรียน (Pretesting) เป็นการทดสอบว่า ผูเ้รียนมีประสบการณ์เดิม
และพ้ืนความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสอนใหม่อยา่งไรบา้ง หรือมีความรู้ความชาํนาญอะไรบา้งเก่ียวกบั
วิชาท่ีเรียนมาแลว้ ซ่ึงการประเมินผลก่อนการเรียนเป็นเคร่ืองช้ีความพร้อมของผูเ้รียนว่า ผูเ้รียนควร
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รูปแบบการเรียนการสอนของ Seels and Glasgow (1990) ไดเ้สนอการจดัระบบการเรียน
การสอน โดยแบ่งออกเป็น 10 ขั้นตอนดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 7 รูปแบบการเรียนการสอนของ Seels and Glasgow  
ท่ีมา : Seels, B. and Glasgow, Z, Exercise in instructional design. (Columbus, OH : Merrill, 
1990) 

1. การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) เป็นการพิจารณาวา่ เกิดปัญหาอะไรในการเรียน
การสอน โดยผา่นการรวบรวม และเทคนิคการประเมิน และระบุส่ิงท่ีเป็นปัญหา 

2. วิเคราะห์การสอนและกิจกรรม (Task and Instructional Analysis) เป็นการรวบรวม
ขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้กาํหนดดา้นเจตคติ เพื่อกาํหนดส่ิงท่ีไดเ้รียนมาก่อน 

3. การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละแบบทดสอบ (Objective and Tests) เป็นการกาํหนด
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและแบบทดสอบอิงเกณฑ ์

4. กลยทุธ์การเรียนการสอน (Instructional Strategy) เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบักลยทุธ์และ
องคป์ระกอบดา้นการเรียนการสอน 

5. การตดัสินใจเลือกส่ือการสอน (Media Decision) เป็นการเลือกส่ือ การเรียนการสอน
และวิธีการใชเ้พื่อทาํใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผล 
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6. การพฒันาการสอน (Materials Development) เป็นการวางแผนสาํหรับผลผลิตการพฒันา
วสัดุ เคร่ืองมือหรือโปรแกรมท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

7. การประเมินผลย่อยระหว่างเรียน (Formative Evaluation)เป็นการประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอน รวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รียน 

8. การนาํไปใชแ้ละการบาํรุงรักษา (Implementation Maintenance) เป็นการนาํไปใชเ้พื่อ
พฒันาการเรียนการสอน 

9. การประเมินผลรวมภายหลงัการเรียน (Summative Evaluation) เป็นการพิจารณา
ประเมินผลวา่ผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดหรือไม่ 

10. การเผยแพร่และขยายผล (Dissemination Diffusion)เป็นขั้นของการจดัการใหมี้การ
เผยแพร่ ขยายผลนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน  
 

3. แนวคดิเกีย่วกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 ความหมายของการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 UNESCO (1981:10) & Beane. (1991: 9) ใหค้วามหมายท่ีสอดคลอ้งกนั คือ การบูรณาการ
เป็นการสร้างความรู้และประสบการณ์ข้ึนใหม่ในลกัษณะการผสมผสานเขา้ดว้ยกนัทั้งหมดเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพจริงของผูเ้รียน 
 Travass and Revores. (1990: 9) กล่าวว่า การบูรณาการ เป็นวิถีการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ใหมี้ความสมัพนัธ์กนั เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเรียนในโรงเรียนกบัสภาพ
ในสงัคมจริงและการจดัประสบการณ์นอกจากจะมีการจดัเตรียมโดยยดึถือความสมัพนัธ์ขา้งตน้แลว้  
ยงัตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

Lake (2000:3) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั เป็นการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงเน้ือหาสาระทั้งหลายเขา้ดว้ยกนัอยา่งมีความหมาย และสามารถ
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 

ลดัดา ศิลาน้อย (2543: 22) ไดส้รุปการบูรณาการไวว้่า การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ในเน้ือหาวิชาต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัโดยใชว้ิชาหน่ึง
หรือเน้ือหาใดเน้ือหาหน่ึงเป็นแกนเม่ือผูส้อนนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนตอ้งคาํนึงถึงทีมงานโดย
การปรึกษาหารือเสนอแนะให้ความคิดเห็นร่วมกันในการสอนเทคนิคน้ีต้องอาศัยทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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สิริพชัร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546: 25-31) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการ
เรียนรู้ในลกัษณะองคร์วมจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบหรือวิธีการท่ีหลากหลาย เนน้การจดัการเรียน
การสอนตามสภาพจริงการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกนั การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้
จากการปฏิบติัจริงและมีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ประเมินจากการปฏิบัติ(Performance Assessment)และประเมินตามสภาพจริง(Authentic 
Assessment) 

ทิศนา แขมมณี (2550) กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้การบูรณาการ หมายถึง 
การนาํเน้ือหาสาระท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัมาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นเร่ืองเดียวกนั และจดักิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม และสามารถนาํความรู้ความเขา้ใจไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

จากคาํนิยามและความคิดเห็นของนกัวิชาการท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้สรุปไดว้่า การเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เป็นการเรียนรู้ท่ี
เช่ือมโยงเน้ือหาวิชาต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัให้เป็นเร่ืองเดียวกนัและจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วมจากการปฏิบติัจริงและมีการวดัและ
ประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยประเมินจากการปฏิบติัและประเมินตาม
สภาพจริง 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เบญมาศ อยูเ่ป็นแกว้ (2545) กล่าววา่ รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ มี 4 รูปแบบดงัน้ี 
1. แบบสอดแทรก (Infusion Instruction) เป็นการสอนแบบบูรณาการสอดแทรกเน้ือหา

ของวิชาอ่ืนๆ เขา้ไปในวิชาของครูผูส้อน ครูวางแผนการสอนและดาํเนินการสอนคนเดียว 
2. แบบคู่ขนาน (Paralled Instruction) เป็นการสอนแบบวางแผนร่วมกนัสอนคนละวิชา 

ต่างคนต่างสอนไป แต่หวัขอ้เร่ือง ความคิดรวบยอด ปัญหาเดียวกนั ระบุส่ิงท่ีร่วมกนัและตดัสิน
ร่วมกนั จะนาํไปสอนอยา่งไรในวิชาของตน 

3. แบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) เป็นการสอนคลา้ยๆแบบท่ีสอง 
ครูผูส้อนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป สอนต่างวิชากนั มุ่งสอนหวัเร่ือง ความคิดรวบยอดและปัญหา ต่างคน
ต่างสอน แต่มอบหมายใหผู้เ้รียนทาํโครงการร่วมกนั ซ่ึงจะช่วยเช่ือมโยงสาขาวิชาต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
วางแผนโครงการร่วมกนั 

4.แบบขา้มวิชาหรือสอนเป็นคณะ (Transdisciplinary Instruction) เป็นการสอนท่ีครูผูส้อน
วิชาต่างๆ มาร่วมกนัเป็นคณะ วางแผนปรึกษาหรือร่วมกนัดาํเนินการสอนนกัเรียนกลุ่มเดียวกนั 
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Fogarty (1991a ; 1991b , 2002: 61-65) และ Fogarty and Stoehr (1995) ไดแ้บ่งรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการออกเป็น 10 รูปแบบ (จดัเป็นกลุ่มได ้3 กลุ่ม) ดงัตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

รูปแบบ ลกัษณะ/วธีิการ ข้อด/ีข้อเสีย 
แยกส่วน ลกัษณะ: การบูรณาการภายในวิชาเดียวกนั 1. ขอ้ดี: ทาํให้มองเห็นเป็น

วิชาแยกและชดัเจน (Fragmented Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการเรียงลาํดบัหวัขอ้เน้ือหาสาระตาม 
ความเหมาะสม  
 
วิธีการ: เน้นการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง
โดยเฉพาะโดยการแยกรายวิชาแต่ละวิชา
ออกจากกนัแต่ครูผูส้อนจากแต่ละสาขาวิชา 
จะร่วมกันอภิปรายและคัดเลือกเน้ือหา
สาระท่ีสาํคญัของแต่ละวิชา 
 
แมไ้ม่ใช่การบูรณาการเน้ือหาอยา่งแทจ้ริง 
แต่เป็นการเตรียมการสาํหรับการบูรณาการ 
หลกัสูตรสาขาวิชาร่วมกนัต่อไป 

ขอ้เสีย: นกัเรียนมองไม่
เห็นความเช่ือมโยง และ
การถ่ายโอนความรู้เป็นไป
ไดย้าก 

ขอ้ดี: ความคิดหลกัมี
ความเช่ือมโยง ทาํให้
สามารถทบทวน ปรับและ
ผสมผสานระหวา่ง 

2. เช่ือมโยง ลกัษณะ: เน้ือหาสาระ 2 หัวขอ้สามารถ
สอนเช่ือมโยงสมัพนัธ์ถึงกนั (Connected Model) 

 
 
 
 
 
 

 
วิธีการ: มีการสอนแบบแยกรายวิชาแต่มี
การจดัหน่วยการสอนให้เช่ือมโยงกนัส่วน
ใหญ่จะเช่ือมโยงเป็น 2 ลกัษณะ คือ หวัขอ้ 

ความคิดภายในวิชา 
 

(Theme) และ Thread หวัขอ้จะเป็นแนวคิด
ใหญ่ เช่น Pattern, Change, Discovery 
ขณะท่ี Threads จะเป็นทกัษะหรือเคร่ืองมือ 
เป็นส่วนใหญ่ เช่น ทกัษะการคิด ทกัษะทาง
สังคมและทกัษะการจดัระบบขอ้มูล เป็น
ตน้ 
 

ขอ้เสีย: ไม่มีความ 
เช่ือมโยงระหวา่งวิชา 
การเนน้หนกัใน
เน้ือหาวิชา 
เกิดข้ึนภายในวิชาเดียว 
เท่านั้น 
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ตารางท่ี 3 รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ (ต่อ) 
รูปแบบ ลกัษณะ/วธีิการ ข้อด/ีข้อเสีย 

ลกัษณะ: ในการสอนแต่ละหวัขอ้ สามารถ
นาํทกัษะต่างๆ มาบูรณาการร่วมกนั 

3. ทกัษะสมัพนัธ์ ขอ้ดี: มีหลายเร่ืองท่ีไดรั้บ 
(Nested Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเนน้หนกัในเวลา 
เดียวกนั ทาํใหก้ารเรียนรู้ วิธีการ: เป็นรูปแบบการบูรณาการภายใน

วิชาเดียวโดยการบูรณาการทักษะต่างๆ 
ไดแ้ก่ ทกัษะทางสังคม (การจดัระบบ การ
วางแผน การตดัสินใจการอภิปราย การมี
บทบาทในการทํางานกลุ่มการประณี
ประนอม การแกปั้ญหาความขดัแยง้)ทกัษะ
ทางความคิด (การทาํนาย การอา้งอิง 
การเปรียบเทียบ การจาํแนก การลง
ความเห็น การตั้งสมมติฐาน การจดัลาํดบั 
การประเมิน เป็นตน้) และทกัษะการ
จดัระบบขอ้มูล (การนาํเสนอขอ้มูลใน
ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นตน้) 

เกิดความงอกงามและ 
เสริมความรู้ของผูเ้รียน 
ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 
ขอ้เสีย: นกัเรียนอาจเกิด 
ความสบัสนและมองไม่ 
เห็นแนวคิดหลกัของ 
กิจกรรม 

เช่ือมโยงต่อเน่ือง 4. ลกัษณะ: เน้ือหาสาระหรือความคิดรวบ
ยอดของ 2 วิชาท่ีสัมพนัธ์กนั นาํมาจดัสอน
ในช่วงเวลาเดียวกนั 

ขอ้ดี: แนวทางความรู้ท่ี 
เรียนพุง่ไปในทิศทาง (Sequenced Model) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดียวกนัอยา่งต่อเน่ือง 
ไม่สบัสนและไม่น่าเบ่ือ วิธีการ: เป็นการบูรณาการการสอน 2 วิชา 

ในหน่ึงภาคการศึกษาหรือหน่ึงปีการศึกษา  
โดยผูส้อนแต่ละวิชาร่วมกนัพิจารณาหน่วย 
การเรียน หัวขอ้ ทกัษะและแนวคิดท่ี
คลา้ยกนัของแต่ละวิชา นาํมาเช่ือมโยงกนั 
ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้ชัดเจน
ข้ึน และวางแผนจดัการสอนในช่วงเวลา
เดียวกนัทั้ง 2 วิชาแต่ยงัคงสอนแยกตามวิชา 
เพียงแต่จดัเรียงลาํดบัหน่วยการเรียนรู้ใหม่ 
ให้เหมาะสมเพื่อการบูรณาการ จึงเป็นขั้น
แรกของการบูรณาการขา้มวิชา 

ขอ้เสีย: ตอ้งมีการยดืหยุน่ 
และการประสานงานท่ีดี 
ของผูร่้วมงานจดัการเรียน 
การสอน 
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ตารางท่ี 3 รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ (ต่อ) 
รูปแบบ ลกัษณะ/วธีิการ ข้อด/ีข้อเสีย 

ขอ้ดี: มีการเช่ือมโยงกนั มีส่วนร่วม 5. ลกัษณะ: เน้ือหาสาระหรือความคิดรวบ
ยอดของ 2 วิชา ท่ีมีบางส่วนคาบเก่ียวกนั ระหวา่งวิชาต่างๆ ทาํให ้(Shared Model) 

 

สามารถถ่ายโยงความคิด  
รวบยอดง่ายข้ึน วิธีการ: การจดัหลกัสูตรแบบบูรณาการใน

ลกัษณะน้ี เป็นการบูรณาการระหว่าง 2 
วิชาท่ีมีสาระความรู้และความคิดรวบยอด
ท่ีคาบเก่ียวกนั โดยผูส้อนวางแผน การ
สอน ทกัษะ และเจตคติร่วมกนัซ่ึงอาจ
กาํหนดเป็นหวัขอ้หรือโครงงานร่วมกนัใน
หัวขอ้ท่ีมีความคิดรวบยอดร่วมกนั ส่วน
หวัขอ้อ่ืนๆกส็อนไปตามปกติ 

 
ขอ้เสีย: อาจเกิดปัญหา 

 

เร่ืองเวลาในการจดัการ
เรียนการสอน และความ
ร่วมมือในการทาํงาน
ร่วมกนั 

ลกัษณะ: เป็นการบูรณาการระหว่างวิชา
หลายวิชามีการกาํหนดหัวขอ้เร่ือง แลว้
เช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาสาระของวิชาต่างๆ ท่ี
สมัพนัธ์กนั 

6.ใยแมงมุม 
(Webbed Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการ: มีลกัษณะการบูรณาการ โดยการ
กาํหนดประเด็น (Theme) ข้ึนมาจากการ
วิเคราะห์หลักสูตรและบริบทของสังคม 
นาํไปพิจารณาเปรียบเทียบหาประเด็นใน
รายวิชาต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกนั แลว้
เช่ือมโยงไปสู่วิชาเหล่านั้น ประเด็นท่ีตั้ง
ข้ึนอาจจะตั้งเป็นหวัขอ้ ความคิดรวบยอด 
ทกัษะหรือเจตคติ 
 
 
 
 

ขอ้ดี: ไดห้วัขอ้เร่ืองท่ีเป็น 
ประเดน็สาํคญัเก่ียวขอ้ง
กบัปัญหาสงัคมหรือชีวิต
จริง 
ขอ้เสีย: มีความยากในการ 
เขียนหลกัสูตรท่ีกาํหนด 
ประเดน็ซ่ึงบูรณาการกบั 
วิชาต่างๆ หลายวิชา และ 
ยากในการควบคุมระยะ 
เวลาในการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอน 
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รูปแบบ ลกัษณะ/วธีิการ ข้อด/ีข้อเสีย 
ทกัษะคร่อมวิชา ลกัษณะ: เป็นการบูรณาการ โดยมุ่งฝึก

ทกัษะใดทกัษะหน่ึงในหลายวิชา 
7. ขอ้ดี: ผูเ้รียนมองเห็น 
(Threaded Model) 
 
 
 
 
 
 

ความสมัพนัธ์ของรายวิชา 
ต่างๆ และผูส้อนเช่ือมโยง
ทกัษะท่ีเรียนจากวิชาอ่ืน
ในวิชาของตนได ้

 
วิธีการ: เป็นการบูรณาการท่ีเนน้ทกัษะ
ชีวิตมากกว่าเน้ือหาสาระของรายวิชา 
ไดแ้ก่ ทกัษะในการคิดการร่วมมือและ
การจดัการ โดยเช่ือมโยงทกัษะชีวิตผา่น
การเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน 

 
ขอ้เสีย: วิชาต่างๆ  
ยงัแยกกนัอยู ่
ขอ้ดี: ช่วยใหผู้เ้รียน 8. สมัพนัธ์ ลกัษณะ: เน้ือหาสาระหรือความคิดรวบ

ยอดของวิชาต่างๆ ท่ีคาบเก่ียวกนั (Integrated Model) 
 

 

มองเห็นความเช่ือมโยง 
ระหวา่งวิชา ซ่ึงจะไดรั้บ  

วิธีการ: เป็นการบูรณาการวิชาขา้มหลาย ความสนใจเม่ือเห็นความ 
วิชาหรือสหสาขาวิชา โดยนาํ เช่ือมโยง 
ความสัมพนัธ์ของวิชาการทบัซ้อนในหัว
เร่ืองใหญ่ ไดแ้ก่ ความคิดรวบยอด ทกัษะ
หรือเจตคติ และสอนร่วมกนัเป็นทีมหรือ
ผู ้สอนคนใดคนหน่ึงหรือสองคนรับ
หนา้ท่ีเป็นผูส้อนก็ไดใ้ห้ผูเ้รียนทาํงานช้ิน
เดียวกนัและประเมินผลร่วมกนั 

 
ขอ้เสีย: ตอ้งอาศยัทีมท่ีมี 
ผูส้อนต่างวิชากนัมา 
วางแผนและทาํการสอน 
ร่วมกนั 

ขอ้ดี: การบูรณาการ 9.ฝังตวั ลกัษณะ: เป็นการนาํความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้
จากวิชาต่างๆมาใชร่้วมกนั เป็นการบูรณา
การท่ีเกิดจากภายในตวัของผูเ้รียนเองและ
เป็นการบูรณาการตามชีวิตจริงของผูเ้รียน 

จะเกิดข้ึนภายในผูเ้รียน (Immersed Model) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
วิธีการ: เป็นการบูรณาการภายในของ
ผูเ้รียนโดยผูเ้รียนจะบูรณาการขอ้มูลใหม่
กับข้อมูลเ ก่ า ท่ี มีอยู่ภายในตัวผู ้เ รียน 
ผูเ้รียนอาจศึกษาเชิงลึกในวิชาเดียวท่ีตน
สนใจ  

ขอ้เสีย: ผูเ้รียนอาจจะ 
ประสบสภาพคบัแคบ 
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ตารางท่ี 3 รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ (ต่อ) 
รูปแบบ ลกัษณะ/วธีิการ ข้อด/ีข้อเสีย 

ฝังตวั (ต่อ) เช่น การฝังตวัศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
เป็นระยะเวลานาน ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้
ความสามารถหลายดา้น โดยอาศยัพื้น
ฐานความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ตามความ
จาํเป็น เพื่อประโยชน์ต่อการสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ ซ่ึง
ผู ้สอนจะเป็นผู ้ช่วยเหลือให้ผู ้เ รียน
สามารถเช่ือมโยงความรู้จากศาสตร์
ต่างๆ เขา้ดว้ยกนัได ้เช่น ให้แสดง
ความคิดดว้ยตาราง แผนภูมิ การพูด 
อภิปราย เป็นตน้ 

9.
(Immersed Model) 
 

 

10. เครือข่าย ขอ้ดี: เป็นการปฏิบติัเชิง ลกัษณะ: เป็นการนาํความรู้ทั้งท่ีเรียนรู้ 
และไดม้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มา
เช่ือมโยงกนั 

ลึก ผูเ้รียนจะรู้สึกต่ืนเตน้กบั
ความรู้ ทกัษะหรือแนวคิด
ใหม่ท่ีเขาไดเ้รียนรู้ 

(Networked Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการ: เป็นการบูรณาการโดยผูเ้รียน  
จากการเลือกเครือข่าย และแหล่ง
ทรัพยากรท่ีหลากหลายของผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยผูเ้รียนจะศึกษาเร่ืองท่ีสนใจในเชิง
ลึกก่อน และเช่ือมโยงไปสู่การศึกษา
เร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการขยาย
ขอบเขตการศึกษาให้กวา้งข้ึน ซ่ึงจะ
เป็นการเร่ิมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

 
ขอ้เสีย: ความพยายามของ 
ผูเ้รียนอาจจะถูกเกล่ีย 
กระจายออกไปมาก ทาํให ้
เกิดการเรียนรู้ท่ีแผว่บาง 
จนกระทัง่ไม่เกิด
ประสิทธิภาพ 
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แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
แนวทางในการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีอยู ่ 3 ประการ (ดุษฎี สีตลวรางค,์ 2538: 47-

50และ อรัญญา สุทธาสิโนบล ,2545: 20-26) ดงัน้ี 
1. ยึดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยใชจุ้ดประสงคก์ารเรียนรู้เป็นหลกัในการบูรณาการใช้

จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีถอดมาจากหลกัสูตรท่ีเน้นสหวิทยาการ หลกัสูตรเน้นประโยชน์ใน
ชีวิตประจาํวนั จุดประสงคเ์หล่าน้ีเป็นจุดประสงคใ์หญ่ๆ ครอบคลุมทุกปริเขตของสมรรถภาพของ
มนุษย ์เช่น ดา้นความรู้สึก ทกัษะปฏิบติั เชาวปั์ญญา การส่ือสาร การแกปั้ญหา ค่านิยมและทกัษะ 
เป็นจุดประสงคจ์าํพวกท่ีทาํใหผู้เ้รียนมี Vision of the Whole จุดประสงคใ์หญ่แต่ละจุดประสงค์
เหล่าน้ีจะนําไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย นาํไปสู่การดึงความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งมาจดับูรณาการเป็นหน่วยเดียวกนั และนาํไปสู่การจดัส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นบูรณาการดว้ย
หลกัคิดแบบน้ีสนองหลกัสูตรมากกวา่สนองผูเ้รียน 

2. ยดึกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการเร่ิมตน้คิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีแนวทางว่าตอ้งจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดงัน้ี 

 2.1 ผูเ้รียนไดเ้ป็นผูก้ระทาํท่ีมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางกิริยาอาการ ความคิด 
ความรู้สึก ไม่ใช่การทาํตามคาํบอก ตอ้งหลากหลาย ครอบคลุมดา้นหลกัๆของชีวิตผูเ้รียน 

2.2 ประเดน็สาระของกิจกรรมตอ้งสอดคลอ้งกบัชีวิตภูมิหลงัของผูเ้รียน เช่น ให ้
ผูเ้รียนไดท้าํโครงการโดยเร่ิมตั้งแต่การวางแผนโครงการ กาํหนดและจดัหาทรัพยากร กาํหนด
ระเบียบวิธีดาํเนินการและประเมินผลการดาํเนินการตามโครงการ ปฏิบติัการตามแผน ปรับปรุงการ
ปฏิบติังาน ประเมินผลและสรุปรายงาน ซ่ึงจะนาํไปสู่การจดัส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นบูรณาการ นาํไปสู่
การดึงความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาจดับูรณาการเป็นหน่วยเดียวกนั และนาํไปสู่การ
เรียนรู้หลายปริเขตในหน่วยการเรียนเดียวกนั เช่น ไดคิ้ดแกปั้ญหา ไดล้องถูกลองผิด  
ไดต้ั้งสมมติฐาน ไดรู้้สึกประสบความสาํเร็จ ไดส่ื้อสารกบัเพื่อนในเชิงสร้างสรรคเ์ป็นตน้ หลกัคิด
แบบน้ีเนน้วิธีการมากกว่าหลกัสูตรและผูเ้รียน จึงใชไ้ดดี้ในกรณีท่ีมีหลกัสูตรระดบัโรงเรียนหรือ
กรณีท่ีเป็นหลกัสูตรระยะสั้นๆ ซ่ึงค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม ภูมิหลงั ความถนดัความสนใจ
ของผูเ้รียนอยูแ่ลว้ เช่น วิธีการสอนแบบโครงการ วิธีสอนแบบหน่วยสหสาขาวิชาวิธีสอนเป็นทีม 
เป็นตน้ 

3. ยดึผูเ้รียน เป็นการยดึผูเ้รียนเป็นหลกัในการกาํหนดจุดประสงคแ์ละกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยยดึหลกัความพร้อม ความสนใจ ความถนดั การมีเวลาของผูเ้รียน เป็นตน้ตวัอยา่งท่ีสมบูรณ์ของ
การใชห้ลกัคิดแบบน้ี ไดแ้ก่ การเรียนแบบเอกตัภาพ การเรียนโดยอิสระ(Independent Study)  
การทาํโครงงานอิสระ โดยผูส้อนและผูเ้รียนประชุมร่วมกนัในการกาํหนดหลกัสูตร จุดประสงคก์าร
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ประโยชน์ของการจัดการสอนแบบบูรณาการ 
สิริพชัร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546: 22-23) กล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการสอนแบบบูรณาการ

ไวด้งัน้ี 
1. ทาํใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้ระหวา่งความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ ทาํใหส้ามารถ

เรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึนและเกิดความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง 
2. นกัเรียนไดรั้บความสนุกสนานในการเรียนเพราะไดเ้รียนรู้อยา่งรอบดา้น 
3. นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย จากการเช่ือมโยงความคิดรวบยอดจากศาสตร์

ต่างๆ และไดรั้บความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจและสัมพนัธ์กบัชีวิตจริง ทาํใหส้ามารถนาํความรู้
ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัตนเองได ้

4. ผูเ้รียนสามารถฝึกทกัษะต่างๆ ควบคู่กนัไป 
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างครูกบันกัเรียน ทาํให้นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน

การเป็นส่วนหน่ึงของการเรียน 
6. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นดา้นต่างๆ เช่น ภาษา ดนตรี ศิลปะ เป็นตน้ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการบูรณาการ 

 งานวจัิยในประเทศ 

ศิริรัชส์ อินสุข (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาเคมีแบบ
บูรณการสาํหรับส่งเสริมความเอ้ืออาทรของนกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี 1 ใน
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพทุธชินราช การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อสร้างและพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาเคมีแบบบูรณาการสําหรับส่งเสริมความเอ้ืออาทรของนกัศึกษา
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี 1วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 2) เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการแสดงออกของความเอ้ืออาทรของนกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี 1 
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ผลการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความเอ้ืออาทรของนักศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียน
พบว่า พฤติกรรมความเอ้ืออาทรก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาทั้งหมดแตกต่างกนั แสดงว่า
นกัศึกษาทั้งหมดมีพฤติกรรมความเอ้ืออาทรหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้ง 10 คุณลกัษณะ คือ 1) 
การสร้างระบบค่านิยมท่ีเห็นแก่ประโยชน์ของคนอ่ืน 2)สร้างความศรเช่ือมัน่ศรัทธาและความหวงั 
3) ความไวต่อความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น 4) การสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล 5) การส่งเสริม
การยอมรับและการระบายความรู้สึกทั้งทางบวกและลบ 6) การใชก้ระบวนการดูแลในการแกไ้ข
ปัญหาอย่างสร้างสรรคแ์ละเป็นระบบ 7) การส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเขา้ถึงบุคคลบุคคล 8) การ
สนบัสนุนแกไ้ขป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม กาย จิต สังคม 9) ช่วยเหลือเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
มนุษย ์ และ10) การดาํรงไวซ่ึ้งความเช่ือในจิตวิญญาณและโลกทศัน์ และเม่ือศึกษารายบุคคลจาก
บนัทึกการเรียนรู้  

พีระนนัท ์จีระยิ่งมงคล (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองแบบจาํลองการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการแกปั้ญหาทางการพยาบาลของนกัศึกษาพยาบาล 
ในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก พบว่า  1)ปัญหาการใช้หลกัสูตรและการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ คือ ความเขา้ใจในหลกัสูตร ความพร้อมและความสามารถในการจดัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการของผูส้อน ความสามารถในการคน้หาขอ้มูลของผูเ้รียน 2) ไดแ้บบจาํลองท่ีมีช่ือว่า 
6S Success Learning Model ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการและขั้นตอน
การจดัการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน คือ ขั้นประเมินความรู้ ขั้นการคน้ควา้ทบทวนความรู้ ขั้นการ
สะทอ้นส่ิงท่ีได้จากการเรียนรู้ ขั้นประชุมกลุ่มย่อย ขั้นเสนอผลงานและแลกเปล่ียนการเรียนรู้  
ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 3) นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยแบบจาํลองและเรียนดว้ยแบบปกติมีคะแนนของ
แบบทดสอบและทกัษะการแกปั้ญหาทางการพยาบาลก่อนการเรียนไม่แตกต่างกนั 4) นกัศึกษาท่ี
เรียนดว้ยแบบจาํลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการแกปั้ญหาทางการพยาบาลสูงกว่า
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบปกติ 5) แบบจาํลองการเรียนมีค่าดชันีประสิทธิผลสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน  

 ประวิทย ์ สิมมาทนั (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยอาศยัแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
พบว่า การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน ไดรู้ปแบบท่ีมีองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ คือ
องคป์ระกอบดา้นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทฤษฎีการเรียนการสอน
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ องคป์ระกอบดา้นหลกัการ ไดแ้ก่ บทบาท
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 ปราโมทย ์  จนัทร์ เรือง  (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการทกัษะการคิดและการสรรค ์สร้างความรู้ สาํหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 มีวตัถุประสงค ์
เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการทกัษะการคิดและการสรรคส์ร้างความรู้
สําหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ นักเรียนช่วงชั้นปีท่ี 2 ปีการศึกษา 
2551 จากการสุ่มอยา่งง่าย แบ่งเป็นกลุ่มมดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน การวิจยัแบ่งเป็น 2 
ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ีสองเป็นการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงมีองค ์ประกอบสําคญั 6 องคป์ระกอบ คือ 
หลกัการ จุดประสงค์  โครงสร้างเน้ือหา การวิเคราะห์งาน หน่วยการเรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผล การเรียนรู  เอกสารประกอบรูปแบบมี 3 เล่ม คือ คาํแนะนาํการใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนการสอน หน่วยการเรียนการสอน และคาํแนะนาํ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ทกัษะการ
คิดและการสรรคส์ร้างความรู้ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีเรียนตามรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ี
พฒันาข้ึนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าการเรียนตามปกติ ผลงานการสรรคส์ร้างความรู้
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ดี และคะแนนเจตคติต่อการเรียนตามรูปแบบของนกัเรียนอยู ่ในระดบัมาก 

 จิราภรณ์ หนูสวสัด์ิ  (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณา
การผา่นเวบ็ตามแนวทฤษฎีการขยายความคิด เพื่อส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถใน
การแกปั้ญหาและการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษา มีวตัถุประสงค ์1.เพื่อพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านเว็บตามแนวทฤษฎีการขยายความคิด 2.เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแกปั้ญหา และการถ่ายโยงการเรียนรู้ของ
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 กนิษฐก์านต ์ ปันแกว้ (2554)  ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ 
โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ เพ่ือพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา
ปริญญาตรีงานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันารูปแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ โดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้ เพ่ือพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาปริญญา
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 จุติพร อศัวโสวรรณและคณะ  (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
แบบบูรณาการโดยการจดัประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์เพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ พฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพื่อ
พฒันาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และประเมินผลการใชรู้ปแบบการเรียนการ
สอนท่ีพฒันาข้ึน การดาํเนินการวิจยัแบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะท่ี 1 การพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอน ระยะท่ี 2 การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนโดยการทดลองสอน ระยะท่ี 3  
การประเมินผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการเรียน
การสอนท่ีพฒันาข้ึน มี 4 องคป์ระกอบ คือ (1) หลกัการ ประกอบดว้ย การเรียนรู้แบบองคร์วม การ
ส่งเสริมการคิดหรือกระตุน้ใหใ้ชค้วามคิด การเรียนรู้ดว้ยการลงมือกระทาํ การทาํงานกลุ่ม และการ
นําเสนอผลงาน (2) วตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (3) 
กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ การพฒันาขอบเขตเน้ือหา 
และสร้างหน่วยบูรณาการ กบั การปฏิบติัการสอนซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นจุดประกาย
ความสนใจ ขั้นสาํรวจตรวจสอบ ขั้นขยายความคิด ขั้นนาํสู่การปฏิบติั และขั้นสรุปและประเมิน 
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(4) การวดัและประเมินผล ประกอบดว้ยการวดัและประเมินผลระหว่างการจดัการเรียนรู้ และการ
วดัและประเมินผลหลงัการจดัการเรียนรู้ 2) ผลการประเมินผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ี
พฒันาข้ึน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการ
ทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง 

งานวจัิยต่างประเทศ 
 Ahmad Arshad (2001) ไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ: ผลการออกแบบ
การเรียนการสอนออนไลน์บนพ้ืนฐานทางทฤษฎี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ (ILM)รวมทั้งศึกษาเพื่อสํารวจถึงเคร่ืองมือบนเวบ็ ท่ีสามารถนาํมาช่วย
สนบัสนุนผลลพัธ์ทางการเรียนรู้  การใชว้ิธีการท่ีเป็นกระบวนทศัน์ท่ีหลากหลายท่ีผสมผสานส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดของทั้งความรู้ความเขา้ใจและสภาพการณ์ในสภาพแวดลอ้มการสร้างสรรคก์ารเรียนรู้แบบเปิด
การสร้างวิธีการอย่างกวา้งๆ 3 วิธี คือ ใชว้ิธีการกาํหนดตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย (1) กลยทุธ์การจดัหาความรู้ (2) เคร่ืองมือพฒันาศกัยภาพทางปัญญาท่ีสนบัสนุนการ
ฝึกปฏิบติั และ (3) การประเมินส่วนประกอบท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์จากการเรียนรู้ท่ีจบัตอ้งได ้
นอกจากน้ีรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นรูปแบบท่ีใชค้วามรู้ความชาํนาญ ความรู้เก่ียวกบั
เน้ือหาศาสตร์การสอน และการกาํกบัตนเอง เป็นหลกัการท่ีใชใ้นการออกแบบการเรียนการสอน
ขณะท่ีหลกัการเหล่าน้ีเป็นการจดัการอยา่งชดัเจนในการจดัชั้นเรียนแบบดั้งเดิม แต่ยงัไม่เคยมีการ
นาํมาใชเ้พื่อสร้างเป็นพื้นฐานหลกัของรูปแบบการเรียนรู้แบบเปิด รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
จึงแสดงให้เห็นถึงการสังเคราะห์ดงักล่าว รวบรวมขอ้มูลจากนักศึกษา 338 คนท่ีใชเ้คร่ืองมือ
ออนไลน์ท่ีหลากหลาย จากการสาํรวจ 4 คร้ังท่ีดาํเนินการตลอดภาคเรียน ร้อยละ60 ของผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นผูช้ายและอายเุฉล่ีย 21 ปี ผูต้อบแบบสอบถามใชเ้วลาประมาณ 6 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ในการเรียนรายวิชาน้ี วสัดุตีพิมพถู์กใช้เป็นเคร่ืองมือในการทดสอบภาคปฏิบติัและ
สารสนเทศทางออนไลน์เป็นเคร่ืองมือท่ีใชบ่้อยมากท่ีสุด เคร่ืองมืออ่ืนๆ เช่น แถบวีดิทศัน์และ
โปรแกรมการส่ือสารมีค่าเชิงบวกดว้ยเช่นกนั คะแนนส่วนใหญ่เสนอใหผ้สมการเรียนแบบคน้พบ 
กบัการเรียนการสอนแบบให้คาํแนะนาํ ไวด้ว้ยกนั จากรายการออนไลน์ 15 รายการ สกดั
องคป์ระกอบ 3 คร้ัง อธิบายความแปรปรวนทั้งหมดไดร้้อยละ 69 และค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบสูง
กว่า จุดเร่ิมตน้ท่ี 0.7 องคป์ระกอบเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัการสร้างวิธีการอยา่งกวา้งๆ 3 วิธี ท่ีกาํหนด
ไวก่้อนหน้าน้ี การให้มิติเหล่าน้ีและการสร้างการเรียนรู้แบบแอบแฝง Structural Equation 
Modeling Techniques ถูกนาํมาประยกุตเ์พ่ือยืนยนัรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ รูปแบบการ
เรียนรู้แบบออนไลน์  ไดรั้บการแนะนาํเพื่อสนบัสนุนนกัออกแบบการเรียนการสอนผา่นเวบ็ในการ
วางแผนกลยุทธ์การจดัหาความรู้ท่ีเหมาะสม การฝึกปฏิบติัท่ีเหมาะสมและวิธีการประเมินท่ี
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Wang, Hui-chih Laura and Shih, Harry (2003) ไดศึ้กษาเร่ืองการใชรู้ปแบบการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการหวัขอ้เร่ือง (ITIM) ในการจดัการศึกษาภาษาองักฤษ สาํหรับประเทศไตห้วนัใน
ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีนกัวิจยัทาํงานเป็นคณะ เพื่อบูรณาการเน้ือหาระหว่างวิชาต่างๆ 
เขา้ไปรวมกนัเป็นหน่วยการเรียน ในกระบวนวิชา ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1
แนวความคิดหลกัของการออกแบบหน่วยการเรียนเหล่าน้ีอยู่บนพื้นฐานของ การศึกษาแบบองค์
รวม การออกแบบหลกัสูตรในรายวิชาภาษาองักฤษเหล่าน้ีมีการจดัการหน่วยการเรียนรู้ดงัน้ี (1) 
หน่วยการเรียนรู้จริยธรรมร่วมสมยั (2) หน่วยการเรียนรู้ภาวะสังคม โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) 
ศึกษาเจตคติของนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงมีการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
แบบบูรณาการหวัขอ้เร่ือง (ITIM) ประยกุตเ์ขา้ไปในชั้นเรียน (2) ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการหวัขอ้เร่ือง (ITIM) ท่ีนาํมาใชใ้นวิชาภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 1 ตามความคิดเห็นของนกัศึกษา (3) อธิบายผลสะทอ้นกลบัท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
นกัศึกษา ผลการวิจยัช้ีใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษามีเจตคติทางบวกต่อวิชาภาษาองักฤษ สาํหรับนกัศึกษาชั้น
ปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการออกแบบใหม่ นกัศึกษามีความพึงพอใจมาก นอกจากน้ีมนัเป็นส่ิงทา้ทายจริงๆ 
สาํหรับผูส้อนท่ีจะใชง้านรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการหัวขอ้เร่ือง (ITIM) ในชั้นเรียน
การสอนภาษาองักฤษของพวกเขา ผูส้อนตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมในการส่งเสริมให้มีการพฒันายุทธวิธี
ระหวา่งตวัของพวกเขาเองและกบัคนอ่ืนๆ 

 
4. แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการความรู้ 

 ความหมายของการจัดการความรู้ 
 การจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการ (Process) ท่ีดาํเนินการร่วมกนั โดยผูป้ฏิบติังาน
ในองคก์ร หรือหน่วยงานยอ่ยขององคก์ร เพื่อสร้าง และใชค้วามรู้ในการทาํงาน ใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิดี
ข้ึนกว่าเดิม การจดัการความรู้ในความหมายน้ี จึงเป็นกิจกรรมของผูป้ฏิบติังาน ไม่ใช่กิจกรรมของ
นกัวิชาการ หรือนกัทฤษฎี แต่นกัวิชาการ หรือนกัทฤษฎีอาจไดป้ระโยชน์ในฐานะแหล่งความรู้
(Resource Person) หรือผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัการความรู้ 
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Peter M. Senge.  (1990)  การจดัการความรู้ตามแนวคิดของเซงเก ้คือ การสร้างวินยั 5 

ประการ “The FIFTH Disciplines” ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ขององคก์ร  ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
การมีแบบแผนความคิด การสร้างวิสัยทศัน์ การเรียนรู้เป็นทีม การคิดอย่างเป็นระบบ และทฤษฎี 
การเรียนรู้จากการปฏิบติั ( Action Learning) เป็นการเรียนรู้ในลกัษณะกลุ่มยอ่ยทีมีการนาํปัญหาท่ี
กลุ่มสนใจและมีผลกระทบ ต่อทั้งกลุ่มและองคก์รมาเขา้สู่กระบวนการแกปั้ญหาและการพฒันา
แนวทางแกปั้ญหา และนาํไปลงมือปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาจริงเพื่อพฒันางาน 

Hideo Yamazaki (1995: 62-70) การจดัการความรู้เป็นสารสนเทศท่ีผา่นกระบวนการคิด
เปรียบเทียบ เช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืน จนเกิดเป็นความเขา้ใจและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการ
สรุปและตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จาํกดัช่วงเวลา  

 Bergeron (2003: 6) การจดัการความรู้เป็นความสามารถในการเลือก การเขา้ถึงและ
ผลสัมฤทธ์ิในการทาํงานหรือความมีความรู้ทกัษะในการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถปรับเขา้กบัทั้ง
นายจา้งและลูกจา้งท่ีเป็นการทาํงานส่วนบุคคลและพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 

 Wiig (1993) การจดัการความรู้เป็นระบบ ประกอบดว้ยความรู้ท่ีชดัแจง้และการคิดอยา่ง
รอบคอบในการสร้างและการใชป้ระโยชน์ของความรู้ ความรู้จึงเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพและ
ผลตอบแทนจากสินทรัพยค์วามรู้ 

 Nonaka and Takeuchi (1995) การสร้างความรู้เป็นความสามารถขององคก์รทั้งหมดท่ีจะ
สร้างความรู้ใหม่และเผยแพร่ความรู้นั้นสู่องคก์รและก่อใหเ้กิดผลผลิต บริการและระบบ 

 วิจารณ์ พานิช (2547) การจดัการความรู้ เป็นกระบวนการท่ีเป็นวงจรต่อเน่ือง เกิดการ
พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ เป้าหมายคือ การพฒันางาน และพฒันาคน โดยใชค้วามรู้และ
กระบวนการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือ 

 สมชาย นาํประเสริฐชยั (2554: 104) การจดัการความรู้ เป็นการจดัการสารสนเทศและ
ความรู้ท่ีเป็นนามธรรม (Intangible Asset) ท่ีองคก์รตอ้งการใชเ้ป็นส่วนสาํคญัสาํหรับสร้างความ
แตกต่างใหก้บัองคก์ร การจดัการความรู้ส่วนใหญ่มาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

 สรุปไดว้่า การจดัการความรู้เป็นกระบวนการท่ีเป็นวงจรต่อเน่ือง จากความรู้ท่ีมีอยูภ่ายใน
ตวัคน องคก์รและภายนอกตวัคน โดยกระบวนการกาํหนด การสืบคน้ การสร้าง การจดัเก็บ  
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการประเมินผลความรู้ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง องคก์ร และสังคม
เกิดการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
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ความสําคญัและประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
ปัจจุบนัเป็นยุคสังคมเศรษฐกิจความรู้ท่ีความรู้ในตวัมนุษย ์ ความรู้ทางเทคโนโลยีและ

ความรู้ทางดา้นวิทยาการต่าง ๆ เป็นปัจจยัหลกัของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม จึงจาํเป็นอยา่งยิง่
ท่ีตอ้งมีการพฒันาความรู้ใหม่และเทคโนโลยใีหม่ ซ่ึงเป็นพลงัขบัเคล่ือนของการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตและการจา้งงานในระยะยาว (ทรงศกัด์ิ สายเช้ือ, 2543) การพฒันาสังคมเศรษฐกิจความรู้
จะทาํใหส้ดัส่วนความรู้ท่ีอยูภ่ายในกบัภายนอกตวับุคคลเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากมีความจาํเป็นและ
มีความตอ้งการท่ีจะพฒันาและแปลงความรู้ในตวับุคคล (tacit knowledge) ใหมี้สภาพเป็นความรู้
ภายนอกตวับุคคล (explicit knowledge)ท่ีมีความชดัเจนประชาชนเขา้ถึงความรู้ไดม้ากข้ึน และเป็น
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงนาํไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ องคก์ารเพื่อความร่วมมือ
และการพฒันาเศรษฐกิจไดเ้สนอว่า ความรู้เป็นตวัจกัรสําคญัต่อผลิตภาพและความเจริญทาง
เศรษฐกิจ นาํไปสู่จุดเนน้ใหม่ในบทบาทของสารสนเทศเทคโนโลยีและการเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจ 
จึงเป็นการตอกย ํ้าถึงบทบาทสาํคญัของความรู้และเทคโนโลย ี

วนัทนา เมืองจนัทร์ (2549) ไดส้รุปประโยชน์ของการจดัการความรู้ ดงัน้ี 
1. ช่วยลดขั้นตอนในการทาํงานได ้ ตวัอย่าง เช่น เม่ือมีปัญหาในการทาํงานเกิดข้ึน

ผูป้ฏิบติังานก็จะสามารถหาแนวทางหรือวิธีการแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว โดยคน้ควา้จากผลการจดัการ
ความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ ทางส่ือ (internet) เพื่อศึกษาคน้หาว่า แนวทางการแกปั้ญหาท่ีเคยทาํสาํเร็จ
มาแลว้ ซ่ึงไดมี้การรวบรวมเก็บไดบ้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น มีแนวทางวิธีการแกปั้ญหา
อยา่งไร วิธีน้ีจะทาํให้ผูป้ฏิบติัท่ีมีปัญหาสามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้ในเร่ืองท่ีตนประสบปัญหาได้
โดยตรง จึงเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน ทาํใหป้ระหยดัเวลาและประหยดังบประมาณในการ
ทาํงาน เพราะสามารถแสวงหาความรู้ไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว ทาํใหส้ามารถตดัสินใจแกปั้ญหาได ้

2. การจดัการความรู้ช่วยให้ผูป้ฏิบติังานไม่ตอ้งทาํงานดว้ยการลองผิดลองถูกเพราะก่อน
ทาํงานถา้มีการเรียนรู้ความผิดพลาดของคนอ่ืนจากบทเรียนในอดีตไดก่้อน เพื่อเป็นการต่อยอด
ความรู้ก็จะทาํให้ช่วยประหยดัเวลา ประหยดัทรัพยากรท่ีใชใ้นการทาํงานไดม้ากกว่าและไม่ตอ้ง
เสียเวลาลองผดิลองถูกอีก 

3. การจดัการความรู้ท่ีไดม้าโดยวิธีการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัในงานท่ีปฏิบติัใน
เร่ืองเดียวกนั ก็จะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถขจดัปัญหาท่ีตนกาํลงัเผชิญอยูไ่ด ้เม่ือมีการแลกเปล่ียน
ความรู้กบัผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ ในเร่ืองเดียวกนั ทาํใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

4. องคก์ารท่ีมีระบบการจดัการความรู้ท่ีดี จะทาํให้ผูท่ี้จะแสวงหาความรู้มีช่องทางการ
เขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น ระบบ internet ทาํใหส้ามารถคน้หาความรู้ไดต้ลอดเวลา 
เป็นการพฒันาตนเอง โดยการศึกษาตลอดชีวิตท่ีมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อองคก์ร 
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5. การแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งผูป้ฏิบติัเป็นการสร้างนวตักรรมใหม่ (innovation)โดยการ
เรียนรู้ต่อยอดจากความรู้ท่ีฝังในตวัตน (tacit knowledge) ของผูท่ี้มีประสบการณ์การทาํงานมาก่อน 

6. หน่วยงานไม่ตอ้งเสียเวลาทาํวิจยัและพฒันาในความรู้บางเร่ือง เพราะสามารถใชค้วามรู้
ท่ีไดม้าจากการสะสมไวแ้ลว้จากบุคคล (tacit knowledge) หรือจากส่วนต่าง ๆ ขององคก์รเพื่อนาํมา
ต่อยอดความรู้ไดเ้ลย 

7. ทาํให้เกิดแหล่งความรู้ในองคก์รท่ีสามารถเรียกใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างรวดเร็ว และ
เผยแพร่ใหห้น่วยงานอ่ืนไดรั้บรู้และไดศึ้กษาคน้ควา้ต่อไป 

8. งานบางเร่ืองท่ีผูป้ฏิบติัไม่ตอ้งเรียนรู้จากประสบการณ์ตนเอง เพราะบางทีเกิดผลเสีย
มากกว่า เพราะตอ้งลองผิดลองถูก แต่ถา้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนท่ีเก่งและประสบ
ความสาํเร็จในการทาํงาน/บริหารงานมาก่อนกจ็ะช่วยยน่ระยะเวลาในการทาํงานไดม้ากกวา่ 

9. “การจดัการความรู้” จะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือวฒันธรรมการทาํงานของคนในองคก์าร
ปรับเปล่ียนจากเดิมมาสู่การมีวินยัในตนเอง มีการศึกษา คน้ควา้ เรียนรู้ ตลอดชีวิต ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของคนอ่ืน มีพลงัในการคิดสร้างสรรค ์ มีความขยนั อดทน มีจิตสาํนึกของการเป็น“ผูใ้ห้” 
และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย ดงันั้น การจดัการความรู้ จะสาํเร็จได ้ บุคลากรทุกคนในองคก์ร
จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนวฒันธรรมการทาํงานใหม่ใหส้อดคลอ้งกบั “การจดัการความรู้” 

สรุปไดว้า่ การบริหารจดัการความรู้มีความสาํคญัอยา่งยิง่ เพราะจะช่วยทาํใหปั้ญหาช่องวา่ง
ระหวา่งความรู้ลดลง ช่วยพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร เพิ่มพลงัในการกระจายความรู้ มีการ
พฒันาฐานความรู้ท่ีทนัสมยัมัน่คง นาํไปสู่การปฏิบติังานท่ีดีข้ึนและดีท่ีสุดของบุคคลในสถาบนั 

รูปแบบการจัดการความรู้ต่างประเทศ 
การจดัการความรู้มีแนวคิด หลกัการ วิธีการ กระบวนการ และรูปแบบท่ีเหมือนกนัและ 

แตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 รูปแบบการจัดการความรู้แบบวงจรเซก ิ(SECI) 
 Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi (1995 : 62-70) กล่าวถึงรูปแบบการเปล่ียนสถานะ
ของความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างความรู้โดยนยั (Tacit Knowledge)กบัความรู้ชดั
แจง้ (Explicit Knowledge) กลายเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงสถานะของความรู้ 4 รูปแบบ 
เรียกวา่ วงจรเซกิ (SECI) 
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The SECI Model (Nonaka and Takeuchi) 

 
 

ภาพท่ี 8 รูปแบบการจดัการความรู้แบบวงจรเซกิ (SECI) 
ท่ีมา: Nonaka, I. and H. Takeuchi, The Knowledge Creating Company, (Oxford University 
Press, New York, NY, 1995) 

1. กระบวนการขดัเกลาทางสังคม (Socialization : Tacit Knowledge to Tacit Knowledge) 
เป็นการถ่ายโอนความรู้โดยตรงระหว่างกลุ่มคนหรือบุคคลโดยไม่ผ่านการเขียนแต่จะเป็นการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์จากคนหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึงโดยการพูดคุย องคก์ารสามารถสร้างความรู้
ไดโ้ดยจดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้กนั เช่น สร้าง Community of Practice หรือท่ีเรียกว่า ชุมชน 
นักปฏิบติั คือ ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะหรือวิธีการทาํงาน ช่วยทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
วิธีการทาํงาน ช่วยสร้างความสามารถในการปฏิบติังานให้แก่สมาชิกการสร้าง Community of 
Interest หรือท่ีเรียกวา่ ชุมชนท่ีมีความสนใจร่วมกนั คือ กลุ่มคนท่ีมีความสนใจร่วมกนั อาจเป็นเร่ือง
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานโดยตรงแต่จะช่วยเสริมสร้างความใกลชิ้ดสนิทสนม เช่น การเล่นกีฬา งาน
อดิเรก 

2. กระบวนการกระจายสู่ภายนอก (Externalization : Tacit Knowledge to Explicit 
Knowledge) คือ กระบวนการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ในการทาํงานออกมาเป็นคาํพดูหรือ
เขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนความรู้โดยนยัใหเ้ป็นความรู้ชดัแจง้ เป็นความรู้ท่ี
สามารถแลกเปล่ียนกนัไดง่้าย 
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3. การรวมเขา้ดว้ยกนั (Combination : Explicit Knowledge to Explicit Knowledge) คือ 
กระบวนการของการทาํให้ความคิดต่างๆเป็นระบบเพื่อให้กลายเป็นความรู้โดยความรู้ชดัแจง้จะ
รวมกนัโดยอาศยัการแลกเปล่ียนของบุคคลเป็นหลกั ซ่ึงความรู้จะเกิดการรวมตวักนัผ่านส่ือต่างๆ 
เช่น การประชุม การสมัมนา การติดต่อผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

4. กระบวนการรวมเขา้สู่ภายใน (Internalization : Explicit Knowledge to Tacit 
Knowledge) คือ การนาความรู้ท่ีมีและความรู้ท่ีไดใ้หม่มาต่อยอด นาไปใชป้ฏิบติัหรือลงมือทาํจริงๆ 
ดว้ยการฝึกคิด ฝึกแกปั้ญหา อนัจะทาให้เกิดความรู้โดยนัยต่อไป ขั้นตอนน้ีถือเป็นกระบวนการ
เปล่ียนความรู้ชดัแจง้ให้เป็นความรู้โดยนยั เน่ืองจากความรู้ชดัแจง้ในกระบวนการท่ี 3 จะเปล่ียน
กลับไปเป็นความรู้โดยนัยอีกคร้ัง  เปรียบเทียบได้กับ  การเรียนรู้จากการกระทําโดยผ่าน
ประสบการณ์ ขั้นท่ี 1-2-3 ซ่ึงประสบการณ์เหล่านั้น จะทาํให้บุคคลกลายเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าของ
องคก์าร 

รูปแบบการจัดการความรู้เป็นวฏัจักรขององค์กรของ Bergeron 
การจดัการความรู้ในองคก์รเป็นกระบวนการท่ีเป็นวฏัจกัร มีความเป็นพลวตั คือ

เปล่ียนแปลงเสมอตามกาลเวลา ดงันั้นจึงสรุปกระบวนการดงักล่าวไวด้งัน้ี (Bergeron, 2003: 83-89)
การสร้างหรือการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation or Acquisition) ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน
ดงัน้ี 

 
 
1. การปรับปรุงความรู้ (Knowledge Modification) 
2. การใช ้(Immediate Use) 
3. การบนัทึกความรู้ (Archiving) 
4. การถ่ายโอนความรู้ (Transfer) 
5. การแปลความหมาย (Translation/Repurposing) 
6. การเขา้ถึงผูใ้ช ้(User Access) และ 
7. การกาํจดั (Disposal) 
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จากวฏัจกัรดงักล่าวสามารถเขียนเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี  

 
ภาพท่ี 9 รูปแบบการจดัการความรู้วฏัจกัรองคก์รของ Bergeron 
ท่ีมา:  Bergeron B,  Essentials of knowledge management. (John Wiley & Sons, Inc., 
Hoboken: New Jersey, 2003)    

รูปแบบการจัดการความรู้ของ Demarest 
 การจดัการความรู้ของ Demarest (1997: 374-384)ไดแ้บ่งกระบวนการจดัการความรู้เป็น
การสร้างความรู้ (Knowledge Construction) การเก็บรวบรวมความรู้ (Knowledge Embodiment)  
การกระจายความรู้ไปใช ้(Knowledge Dissemination) และการนาํความรู้ไปใช ้(Use) 

 
     Knowledge 
   Construction 
 
 

      Knowledge                                                                                             Knowledge 
     Embodiment                                                                                         Dissemination  
 

Use 
                                                                       
ภาพท่ี 10 รูปแบบการจดัการความรู้ของ Demarest ท่ีมา : Demarest, M,  (1997).  Understanding  
knowledge management. Journal of  Long Range Planning.  30(3): 374-384.  



71 
 

รูปแบบการจัดการความรู้ของ Turban 
การจดัการความรู้ของ Turban (2001) ประกอบดว้ย การสร้าง (Create) การดกัจบัและเก็บ

(Capture and Store) การเลือกหรือกรอง (Refine) การกระจาย (Distribute) และการใช ้(Use)  

 

 

  

การสร้าง      จัดและเกบ็ เลือก 
กระจาย ใช้ 

ภาพท่ี 11 รูปแบบการจดัการความรู้ของ Turban  
ท่ีมา: Turban, E,  Decision Support Systems and Intelligent Systems. 6th Ed. 
 (New Jersey: Prentice Hall, 2001)    
รูปแบบการจัดการความรู้ของ Probst 
 การจดัการความรู้ของ Probst et all (2000) เป็นการกาํหนดความรู้ท่ีตอ้งการ (Knowledge 
Identification) การจดัหาความรู้ท่ีตอ้งการ (Knowledge Acquisition) การพฒันาความรู้ใหม่
(Knowledge Development) การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) การจดัเก็บความรู้
(Knowledge Sharing) การใชค้วามรู้ (Knowledge Utilization) และ การจดัเก็บความรู้(Knowledge 
Storage) 

การกาํหนดความรู้ การจดัเกบ็ความรู้ 
 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 12 รูปแบบการจดัการความรู้ของ Probst et all 

การสร้าง 
ความรู้ใหม่ ความรู้ 

การถ่ายทอด 

การนาํความรู้ 
มาใช ้

ความรู้ตอ้งการ 
การจดัหา 

ท่ีมา : Probst, G., S.Raub, and K.Romhardt, Managing Knowledge Building Blocks 
for Success, (John Willey & Sons Ltd, England,2000) 
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จากแนวคิดการจดัการความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ องคก์ร ไดแ้ก่ Bergeron, 2003; Demarest, 

1997 ; Probst et all 2000 ; Turban ; Oosterlinck and Leuven และจากการรวบรวมของ 
B.Rubentein- Montano และคณะ (2002) ทั้ง 26 รูปแบบ รวมทั้งหมด 31 รูปแบบ เม่ือนาํมาวิเคราะห์
แลว้พบว่ารูปแบบการจดัการความรู้ มีความเหมือนและความแตกต่างกนัทั้งกระบวนการ ขั้นตอน
จะมีจาํนวนกระบวนการ และขั้นตอนไม่เท่ากนั ช่ือในการเรียกแต่ละกระบวนการ ขั้นตอน  
มีทั้งเหมือนกนัคลา้ยคลึงกนั และแตกต่างกนัไป การจดักลุ่ม การใหนิ้ยาม ลกัษณะ เทคโนโลยแีละ
เคร่ืองมือของแต่ละกระบวนการก็มีทั้งเหมือนกนั และแตกต่างกนั ดงันั้นการท่ีจะนาํรูปแบบใช้
ดาํเนินการในแต่ละองคก์รอาจตอ้งปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัวฒันธรรม ความรู้ หรือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
อ่ืนๆ 

สาํหรับรูปแบบการจดัการความรู้ท่ีทาํการศึกษาจากต่างประเทศ เป็นเพียงตวัอยา่งท่ีคดัสรร
มา ผูว้ิจยัไดท้าํการจดักลุ่มของกระบวนการในแต่ละขั้นตอนไดแ้ก่ การกาํหนดความรู้ การสืบคน้
ความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเกบ็ความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการประเมินผลความรู้สาํหรับ
องคป์ระกอบ กิจกรรม อ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถจดัอยูใ่นกระบวนการแต่ละขั้นตอนสามารถจดัได ้3 กลุ่ม
ใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นสงัคม ความรู้ และปัจจยัอ่ืนๆ 

รูปแบบการจัดการความรู้ในประเทศไทย 
 การจดัการความรู้ แนวคิด แนวปฏิบติัท่ีใชใ้นบริบทของประเทศไทย 

การจัดการความรู้ทางการศึกษา 
 ในทางการศึกษาไดมี้หน่วยงาน นกัวิชาการ และนกัการศึกษา ไดน้าํการจดัการความรู้มา
ประยุกตใ์ชใ้นลกัษณะ เชิงแนวคิด และการวิจยั ผูว้ิจยัขอแบ่งการจดัการความรู้ทางการศึกษา
ออกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ การจดัการความรู้ทางการศึกษาเชิงแนวคิด และการจดัการความรู้ทางการ
ศึกษาเชิงการวิจยัเป็นฐาน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

การจัดการความรู้ทางการศึกษา เชิงแนวคดิ 
การจดัการความรู้ทางการศึกษา เชิงแนวคิด มีผูท้าํการเสนอแนวคิดรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งทาง

การศึกษา โดยผูว้ิจยัไดค้ดัสรรมาทาํการศึกษา 5 รูปแบบ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รูปแบบการจัดการความรู้ระดับอุดมศึกษา การจัดการความรู้ระดับอุดมศึกษา  
มีความสาํคญัของการจดัการความรู้ในสถาบนัอุดมศึกษาและมีแนวคิด ดงัน้ี 

ปัจจยัท่ีตอ้งทาํการจดัการความรู้ในสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย ปัจจยัทางดา้นปรัชญา 
การวางแผน และการปฏิบติัการ รวมทั้งบริบทของเศรษฐกิจท่ีเนน้ความรู้ 
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กระบวนทศัน์ในการปรับเปล่ียนจากเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจความรู้ประกอบดว้ย
กระบวนทศัน์ 3 ประการคือ 

1. จากความเจริญบนฐานของทรัพยากรสู่ความเจริญบนฐานของนวตักรรม 
2. จากการขาดแคลนทรัพยากรและผลผลิตลดลงสู่ความอุดมสมบูรณ์ของความรู้และ 

ผลผลิตท่ีเพิ่มพนูข้ึนและ 
3. จากการทาํใหส่ิ้งท่ีรู้แลว้สมบูรณ์ยิง่ข้ึนในส่ิงแวดลอ้มคงท่ี สู่การคน้ควา้ส่ิงท่ีไม่รู้จกั 

อยา่งไม่สมบูรณ์ ในยคุท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่อเน่ืองอยา่งรวดเร็ว 
จากการเปล่ียนแปลงของสถาบนัอุดมศึกษาจากอดีตสู่ปัจจุบนัและอนาคต แสดงให้เห็น

ความจาํเป็นของการจดัการความรู้ในระดบัอุดมศึกษา โดยนาํเสนอรูปแบบการจดัการความรู้
ระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกั 7 ประการ พร้อมแนวทางปฏิบติัจริง ไดแ้ก่ 

1. สายความรู้ 
2. ปัญหาและระดบัความรู้ 4 ประการ 
3. มิติและกระบวนการจาํของสถาบนัอุดมศึกษา 
4. ขั้นตอน 7 ขั้นในการสร้างความรู้ 
5. กระบวนการจดัการความรู้ 5 ประการ 
6. การประเมินศกัยภาพความรู้ และ 
7. กรอบแนวคิดของการบริหารความรู้สาํหรับอุดมศึกษา 

รูปแบบการจัดการความรู้ในสถานศึกษา (ขวญัตา ศรีเกษม, ม.ป.ป. : 123-140 ) 
การจดัการเรียนรู้ท่ีทุกคนในสถานศึกษามีการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (Action Learning) คือ

ภารกิจของผูเ้รียน ครูเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ดว้ยการกาํกบัดูแลทกัษะการปฏิบติัท่ีตนรับผิดชอบ ฝึก
ปฏิบติั ครูตอ้งกาํกบัดูแลดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และดา้นคุณธรรมค่านิยมของผูเ้รียนควบคู่กนั
เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาการพร้อมกนัทุกดา้น 

ในกรณีท่ีผูเ้รียนปฏิบติัทกัษะอยา่งใดอยา่งหน่ึงจนเป็นผลงานท่ีควรยกยอ่ง เช่น เล่นกีฬา
เขียนเรียงความ ใชค้อมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ สถานศึกษาและครูควรประกาศยกยอ่ง
ชมเชย ให้รางวลั และให้ผูเ้รียนแสดงออกในความสามารถนั้นตามความเหมาะสม เช่น เผยแพร่
ผลงานทางส่ือมวลชนให้แสดงความสามารถต่อสาธารณะ จดัแสดงผลงานในงานของสถานศึกษา
จดัใหเ้ป็นวิทยากร ฯลฯ 

การจดัการความรู้โดยการสร้างความรู้จากการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั เช่น ครูและผูเ้รียน
ช่วยกนัสรุปความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติั รวมทั้งความ
ประทบัใจ ค่านิยม และความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ในเร่ืองนั้น ประกอบกบัการเรียนรู้จากการ



74 
 

การจัดการความรู้โดยครูจัดการเรียนการสอนให้กบัผู้เรียน มีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การกระตุน้ และสร้างความพร้อม ความสนใจ ใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนดว้ยการสร้างความรัก 

ความศรัทธา ท่ีมีต่อการเรียนให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน ครูตอ้งเขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูเ้รียนและรู้จกั
ธรรมชาติของมนุษย ์

2. เขา้ใจบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของตนเอง ครูทาํหนา้ท่ีเอ้ืออาํนวยความ
สะดวก (Facilitation) เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงออกทางความคิด การกระทาํ การลงมือปฏิบติัดว้ย
ตนเอง และส่งเสริมกระบวนการ (Process) มากกว่าคาํตอบท่ีถูกตอ้งเพียงประการเดียว การเรียนรู้
เกิดจากการลองผดิลองถูก และครูควรใหก้าํลงัใจผูเ้รียน 

3. การตระหนกัถึงคุณค่า ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนยอมรับ
จุดเด่น จุดดอ้ย และความเป็นตวัของตวัเอง ประการสาํคญัคือ ทาํใหผู้เ้รียนยอมรับตนเองเสริมสร้าง
ความเช่ือมัน่ มีความเขม้แขง็ รู้สึกภาคภูมิใจ เช่น ครูใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในทางบวกไดแ้ก่ ชมเชย 
บอกถึงความสําเร็จ ความสามารถ จุดเด่นของผูเ้รียน ให้อภยั ช้ีแนะให้แนวทางท่ีดีสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดี อบอุ่นเป็นกนัเอง 

4. การส่ือสาร ขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์กติกา ใหผู้เ้รียนทราบ เพื่อจะไดเ้รียนรู้พฒันาตนเองให้
เป็นนิสยั จะไดไ้ม่มีขอ้ขดัแยง้กนั 

5. การดูแล สังเกต ให้คาํปรึกษา ความช่วยเหลือ ความเอาใจใส่ ดว้ยความเสมอภาค
ยติุธรรม และเท่าเทียมกนั 

6. จดักิจกรรมกลุ่ม และให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เพื่อสนบัสนุนและ
เสริมสร้างให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามความสามารถ เช่น กิจกรรมท่ีเป็นเหตุการณ์ในชีวิต
สภาพแวดลอ้มของผูเ้รียน กิจกรรมง่าย ๆ ไม่ซบัซอ้น 

7. สร้างใหผู้เ้รียนรู้สึกเตม็ใจท่ีจะเรียน ทาํกิจกรรมดว้ยความรักเรียน ตอ้งการศึกษาคน้ควา้ 
กระตือรือร้น สนุกสนาน โดยครูตอ้งเขา้ใจจิตใจของผูเ้รียน กจ็ะมีส่วนช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ 

8. ใชเ้ทคนิคการตั้งคาํถาม เพ่ือเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดหาคาํตอบดว้ยการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมิน ใหไ้ดค้าํตอบ ช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมาก
ข้ึน และส่งเสริมใหคิ้ดมากกว่าท่ีไดย้นิไดฟั้งควรเป็นคาํถามปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนตอบ
ถูกไดห้ลาย ๆ คาํตอบ เช่น ถา้จะเรียนใหไ้ดดี้ จะมีวิธีเรียนอยา่งไรบา้ง 
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9. รู้วิธีการเรียนรู้ (Learning Style) ของผูเ้รียนดว้ยการสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน รู้จกัผูเ้รียน
ให้ลึกซ้ึง และวิเคราะห์ผูเ้รียนเก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้ เพราะว่าผูเ้รียนแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ท่ี
แตกต่าง ซ่ึงมีหลายวิธีในการเรียนรู้ของผูเ้รียนและครู ถา้หากวิธีการสอนใดท่ีเหมาะสมกบัวิธีการ
เรียนรู้ ผูเ้รียนจะไดรั้บการเรียนรู้นั้นตามท่ีผูเ้รียนถนดักจ็ะสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดดี้ 

10. การสอนโดยใชอุ้ปกรณ์ ส่ือ วีดิทศัน์ ประกอบการเรียน เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจง่าย 
11. การสอนดว้ยอารมณ์อยากสอน ใจเยน็ ยิม้แยม้แจ่มใส สดช่ืน มีอารมณ์ขนั มีมุขตลก

สอดแทรกเร่ืองราวท่ีเป็นสาระ และแต่งกายดี เหมาะสม 
12. การสอนดว้ยความรู้ ทนัสมยัในเร่ืองท่ีสอน และมีความรู้รอบตวัอ่ืน ๆ ทั้งข่าวเหตุการณ์ 

สามารถแกปั้ญหา พลิกแพลงสถานการณ์ได ้
13. การสอนดว้ยการประเมินผลการสอนอยา่งเป็นระบบ และยติุธรรม เช่น มีสัดส่วนของ

คะแนน ระหว่างเขา้เรียน การร่วมกิจกรรมการมอบหมายงาน การสอบ เพราะว่าการเขา้เรียนทุกวนั
สมํ่าเสมอ และเขา้ร่วมกิจกรรมทาํใหไ้ดรั้บความรู้และมีประโยชน์มาก 

14. ควรใชเ้ทคนิคการสอนอยา่งสร้างสรรค ์หรือสอนใหผู้เ้รียนเกิดจินตนาการจากความคิด
ของตนเอง กลา้คิดส่ิงแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ 

15. การสอนผูเ้รียนดว้ยวิธีระดมพลงัสมอง เนน้พลงักลุ่มและการทาํงานเป็นทีมดว้ยการ
ช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ ใหไ้ดป้ริมาณความคิดมากและมีคุณภาพในช่วงเวลาจาํกดั ซ่ึงหลกัปฏิบติัคือ 
“การประวิงการตดัสินใจส่งเสริมอิสระในการคิด ส่งเสริมประมาณความคิด เนน้การผสมผสานปรุง
แต่งความคิด” 

16. การสอนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการแกปั้ญหาของทอแรนซ์ เป็นนกัจิตวิทยา
และผูเ้ช่ียวชาญดา้นความคิดสร้างสรรค ์และความเป็นปัญญาเลิศของผูเ้รียน ยอมรับธรรมชาติของ
ผูเ้รียนวา่โดยธรรมชาติผูเ้รียนเป็นผูอ้ยากรู้อยากเห็น และอยากเรียนรู้ดว้ยวิธีการสร้างสรรคม์ากกว่า
การบงัคบัใหเ้รียน หรือครูเป็นศูนยก์ลางการเรียน จะไดรั้บการยอมรับและเป็นความตอ้งการของ
ผูเ้รียนมากกวา่ และผูเ้รียนสามารถเรียนไดดี้กวา่ 

17. การสอนโดยกิจกรรมท่ีสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียน อยากเรียน อยากรู้ อยากแกปั้ญหา 
18. การสร้างหรือการผลิตบางอยา่ง และใชป้ระโยชน์ คือ ใหผู้เ้รียนสร้างหรือผลิตไดไ้ปใช้

ให้เกิดประโยชน์ เช่น ภาพตกแต่งประดบัผนงัลวดลายของถว้ยชามเคร่ืองใชต่้าง ๆ การยอมรับ
ผลงานและเห็นคุณค่าทางผลิตของผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนมีกาํลงัใจ และมีความเช่ือมัน่ 

การจดัการความรู้โดยการจดัชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. จดัแสงสวา่งใหเ้พียงพอ 
2. จดัหอ้งเรียนใหส้ะอาดและมีระเบียบเรียบร้อย 
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3. หอ้งเรียนไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก 
4. การจดัอุปกรณ์การสอนใหพ้อเหมาะ 
5. โต๊ะเรียนและเกา้อ้ีควรเป็นโต๊ะเด่ียว ไม่หนกัเกินไป และขนาดพอเหมาะ เพราะจะ

สะดวกต่อการเคล่ือนยา้ย การจดัควรเปล่ียนไปเป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามกิจกรรมการเรียนการสอน
และเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 

6. กระดานชอลก์ ควรมีขนาดกวา้งยาวพอสมควรและทาสีเขียว 
7. ตูห้รือชั้นวางของควรวางไวร้อบ ๆ หอ้งเรียน เพื่อเกบ็เคร่ืองใชท่ี้จาํเป็น เช่น อุปกรณ์ 

การสอน หนงัสือต่างๆ สมุดแบบฝึกหดั อุปกรณ์ทาํความสะอาด หรือเคร่ืองใชข้องผูเ้รียน 
8. ป้ายนิเทศ มกัติดไวท่ี้ฝาผนงัดา้นหลงัห้องเรียน หรือสองขา้งของกระดานมีไวเ้พ่ือติด

ข่าวสารและผลงานของผูเ้รียน การจดัป้ายนิเทศโดยครู และผูเ้รียนควรร่วมมือกนัจดัโดยให้
สอดคลอ้งกบับทเรียนและเหตุการณ์ปัจจุบนั เช่น วนัข้ึนปีใหม่ วนัเด็ก และควรมีการเปล่ียนแปลง
ใหเ้หมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ 

9. บตัรคาํ แผนภูมิ และแผนผงัหลงัจากใชใ้นการเรียนการสอนแลว้ ควรนาํมาติดไวใ้น
หอ้งเรียนประมาณ 2 สปัดาห์ 

10. ภาพ ควรเป็นภาพถ่าย ภาพพิมพ ์และภาพขยายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ในวิชาต่าง ๆภาพ
ตอ้งมีขนาดใหญ่พอสมควร ชดัเจน สีสันสวยงามเพ่ือดึงดูดความสนใจ และภาพควรเปล่ียนไปตาม
เน้ือหาของบทเรียนแต่ละบทคาํนึงการจดัใหไ้ดส้ดัส่วนพอดีสวยงามน่ามอง 

11. การจดัใหมี้การแสดงผลงาน ครูควรนาํผลงานดีเด่นของผูเ้รียนมาแสดง เพราะจะทาํให้
ผูเ้รียนเกิดความภูมิใจในความสาํเร็จ และมีกาํลงัใจในการเรียนและการผลิตผลงานของตนเองต่อไป 
ผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ จะเกิดความคิดท่ีจะผลิตผลงานของตนเอง 

12. การจดัใหมี้มุมเสริมความรู้ กลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ครูควรจดัมุมเสริมความรู้กลุ่ม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ตามความจาํเป็นและความเหมาะสม เช่น มุมภาษาไทย มุมสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต มุมสร้างเสริมลกัษณะนิสัย มุมภาษาองักฤษ และมุมหนงัสือ เป็นตน้ ซ่ึงการจดั
มุมประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ี ควรให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดั เพราะว่าจะทาํให้ผูเ้รียนมี
ความรู้สึกเป็นเจา้ของและจะช่วยกนัใชแ้ละรักษาอยา่งทะนุถนอม 

การจดัการความรู้ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยการเรียนรู้ดว้ยการอ่านและ 
คน้ควา้ มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. สร้างแรงจูงใจและมอบหมายประเดน็การเรียนรู้ โดยครูและผูเ้รียนช่วยกนัสร้างแรงจูงใจ
ท่ีจะเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ถา้ผูเ้รียนสนใจเร่ืองหรือประเด็นนั้นอยูแ่ลว้ การส่งเสริมก็ทาํไดง่้าย 
การสร้างหรือเลือกประเด็นควรอยูใ่นกรอบของสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร เลือกและกาํหนด
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2. รู้จกัแหล่งขอ้มูล ครูและผูเ้รียนช่วยกนัเสนอโดยทาํความรู้จกัแหล่งขอ้มูลและสาระ
ความรู้ท่ีแต่ละคนจะอ่านและคน้ควา้ เช่น เสนอเป็นรายช่ือ หนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์หรือส่ิงต่าง ๆ 
เท่าท่ีมีอยู ่ ท่ีหาไดใ้นสถานศึกษาหรือชุมชนเสนอทั้งรายช่ือและหนงัสือจริง ถา้เสนอเป็นรายช่ือ
หนงัสือ หรือเอกสารตอ้งเสนอให้ชดัเจนว่าหนงัสือช่ืออะไร เขียนหรือเรียบเรียงโดยบุคคลหรือ
หน่วยงานใด ปีท่ีพิมพ ์ บทตอนหรือส่วนท่ีตอ้งคน้ควา้ การคน้ควา้ประเด็นใดประเด็นหน่ึงควรใช้
แหล่งขอ้มูลมากกว่า 1 แหล่ง เพ่ือให้ผูเ้รียนไดข้อ้มูลและสาระจากหลายแหล่ง นอกจากน้ีควร
แนะนาํและทาํความเขา้ใจวิธีการใชแ้หล่งขอ้มูล ในกรณีท่ีแหล่งขอ้มูลนั้นอยูใ่นหอ้งสมุดพิพิธภณัฑ์
ความครอบครองของผูอ่ื้น 

3. รู้จกัวิธีอ่านและคน้ควา้ โดยครูและผูเ้รียนอธิบาย อภิปรายซกัถาม ทาํความเขา้ใจวิธีอ่าน
และคน้ควา้ เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยดัเวลาและไม่ทาํลายทรัพยากรท่ีเป็นแหล่ง
ความรู้ เช่น ไม่ฉีกตดัขอ้ความและรูปภาพของหนงัสือ ไม่ใชดิ้นสอ ปากกา และสีขีดทบัขอ้ความใน
หนงัสือของหอ้งสมุดใหผู้เ้รียนเตรียมสมุด ปากกา และดินสอ เพื่อใชจ้ดบนัทึกหรือใชบ้นัทึกในใบ
งาน หรือผูเ้รียนถ่ายเอกสารเพ่ือประหยดัเวลา ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามสภาพ แต่ไม่ควรแนะนาํใหผู้เ้รียน
ถ่ายเอกสารทั้งเล่ม เวน้แต่เห็นวา่เป็นไปไดแ้ละมีประโยชน์คุม้ค่า 

4. ปฏิบติัการอ่านและคน้ควา้ โดยครูกาํกบัดูแลใหผู้เ้รียนรับใบงานเอกสารหนงัสือ หรือส่ือ
ท่ีจะอ่านและคน้ควา้ เช่น หนงัสือคนละเล่ม หรือหลายเล่ม หรือกลุ่มละหลายเล่ม ใหแ้ต่ละคนหรือ
กลุ่มเลือกบริเวณหรือสถานท่ีอ่านกาํหนดเวลาเป็นช่วง ๆ และกาํหนดเป้าหมายของภารกิจในช่วง
นั้น ๆ ใหผู้เ้รียนอ่านบทหรือตอนท่ีกาํหนด ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1 อ่านแบบสาํรวจ คือ การอ่านโดยเปิดหนงัสือหนา้ต่อหนา้ดูและอ่านโดยเร็ว 
เพื่อสาํรวจภาพรวมของหนงัสือเล่มนั้นหรือบทนั้น เช่น การอ่านจากดา้นหนา้ปกหรือหลงัปก
ยอ้นกลบั เม่ืออ่านสาํรวจทัว่แลว้ ใหก้าํหนดเป้าหมายวา่จะอ่านแบบลึกซ้ึงบทใดหรือตอนใด 

4.2 อ่านจบัใจความ คือ อ่านประโยคและขอ้ความแต่ละบทแต่ละตอน (ยอ่หนา้) 
พร้อมกบัวิเคราะห์ และคน้หาสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านแต่ละตอน ถา้ยงัไม่เขา้ใจและจบัใจความ
ไม่ได ้ใหอ่้านตอนนั้นซํ้าอีก 
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4.3 จดบนัทึก คือ การจดสาระสาํคญัและเขียนบนัทึกสาระสาํคญัท่ีคน้พบในแต่ละ 
ตอน โดยบนัทึกหรือเขียนสั้น ๆ เท่าท่ีตนเองเขา้ใจ เช่น จดบนัทึกไวใ้นสมุด หรือใบงาน ถา้จาํเป็น
และมีความพร้อม ผูเ้รียนอาจถ่ายภาพหรือถ่ายสาํเนาบางส่วนในหนา้หรือตอนใดตอนหน่ึงของ
หนงัสือเพ่ือใชป้ระกอบรายงาน 
 

4.4 บนัทึกเพิ่มเติม คือ การบนัทึกเพิ่มเป็นรายละเอียดตามสมควรหรือบนัทึกเป็น 
ภาพวาด ภาพโครงร่าง หรือสัญลกัษณ์อยา่งอ่ืนท่ีตนเองเขา้ใจ ส่วนตอนทา้ยของการบนัทึกการอ่าน 
ให้ระบุช่ือผูแ้ต่ง ช่ือหนังสือ สํานกัพิมพแ์ละปีท่ีพิมพเ์ม่ือผูเ้รียนอ่านและจดบนัทึกสาระหรือ
ประเด็นสาํคญัของหนงัสือหรือเอกสารเล่มใดเล่มหน่ึง หรือหลายเล่ม หรือจากส่ืออ่ืน ๆ ให้นาํ
ผลงานท่ีจดบนัทึกเหล่านั้นมาวิเคราะห์เปรียบเทียบส่วนท่ีเหมือนและแตกต่างกนั แลว้เขียนเรียบ
เรียงข้ึนใหม่ตามความเขา้ใจของผูเ้รียน 

5. สรุปและรายงานผล หลงัจากผูเ้รียนอ่านและจดบนัทึกสาระสาํคญัของหนงัสือหรือส่ือ
ต่าง ๆ ใหแ้ต่ละคนหรือกลุ่มนาํขอ้เขียนและความเขา้ใจจากการอ่านมาอภิปรายและสรุปดว้ยกนัครู
ร่วมการอภิปราย ให้กาํลงัใจ แนะแนวทางให้แต่ละคนหรือกลุ่มสรุปและเรียบเรียงเป็นความรู้ให้
ผูเ้รียนรายงานต่อท่ีประชุมในชั้นต่อกลุ่มใหญ่ ส่ิงท่ีรายงานควรประกอบดว้ยหวัขอ้หรือประเด็นท่ี
คน้ควา้ช่ือหรือรายช่ือผูค้น้ควา้ จุดมุ่งหมายของการคน้ควา้ หนงัสือหรือส่ือท่ีใชค้น้ควา้วิธีและ
กระบวนการคน้ควา้ สรุปสาระของการคน้ควา้เป็นขอ้เขียน ภาพประกอบ (ถา้มี) และภาคผนวก 
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 

รายงานการอ่านและคน้ควา้ของแต่ละคนหรือกลุ่มควรจดัทาํเป็นเอกสารท่ีสะดวกในการ
เก็บเป็นระบบ อาจทาํเป็นเล่มหรือแฟ้ม ใส่ปกให้ดูเป็นระเบียบ จดัเก็บเป็นหมวดตามสาระการ
เรียนรู้ แยกเป็นเร่ือง หรือสาระยอ่ยควรเก็บไวเ้ป็นผลงานของผูเ้รียน และนาํไปเผยแพร่หรือแสดง
นิทรรศการตามโอกาสอนัสมควร เพ่ือเป็นกาํลงัใจใหก้บัผูเ้รียน และเป็นการสร้างความรู้ดว้ยการ
อ่านและคน้ควา้ โดยการนาํเสนอขอ้มูลและความรู้ ความเขา้ใจท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการอ่านและ
คน้ควา้เฉพาะสาระสาํคญัของเร่ืองนั้น มาจดัลาํดบัเร่ืองและเรียบเรียงใหเ้ป็นขอ้ความตามท่ีตนเอง
เขา้ใจ โดยใชส้าํนวนภาษาของตนเองเน้ือหาสาระท่ีคน้พบอาจเหมือนหรือคลา้ยกบัสาระในแหล่ง
ความรู้ท่ีคน้ควา้ หรืออาจแตกต่างจากสาระเดิมบา้ง ในตอนทา้ยของรายงานตอ้งระบุช่ือผูแ้ต่ง ช่ือ
หนังสือหรือเอกสารท่ีอ่านหรือคน้ควา้ทุกเล่ม สาํนักพิมพ ์ และปีท่ีพิมพ ์ รวมทั้งบุคคลและ
หน่วยงานท่ีใหค้วามร่วมมือในการคน้ควา้ 
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รูปแบบการจัดการความรู้ในการจัดการศึกษา  
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดเ้สนอ แนวทาง การประยกุตว์ิธีจดัการความรู้ในการ

จดัการศึกษา (ชินภทัร ภูมิรัตน, 2554) ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
องคก์รทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน วิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยั หรือแมก้ระทัง่

ระบบการศึกษาโดยส่วนรวม ไม่ใช่เคร่ืองจกัร ดงันั้น การนาํแนวคิดเก่ียวกบัระบบการผลิตของ
เคร่ืองจกัร อนัประกอบดว้ย การนาํปัจจยัตวัป้อน มาผา่นกระบวนการเพ่ือเปล่ียนเป็นผลผลิต จึงไม่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการทาํความเขา้ใจการทาํงานขององคก์รทางการศึกษาท่ีมีความ
ซบัซอ้นมากกว่า จึงควรจะพิจารณาองคก์รทางการศึกษาเหมือนส่ิงมีชีวิต มีความสามารถในการ
ปรับตวั เป็นระบบหน่ึงของสังคมท่ีสมาชิกให้ความร่วมมือกนัเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีมีร่วมกนั 
ส่ิงมีชีวิตมีความสามารถในการวิวฒันาการตวัเองใหดี้ข้ึน โดยการเปล่ียนแปลงสสารและพลงังานท่ี
ประกอบเป็นตวัตนข้ึนมา คลา้ยๆกบัระบบนิเวศวิทยามีการฟ้ืนฟูสภาพของตวัเองโดยผา่นวฏัจกัร
ของฤดูกาล องคก์รทางการศึกษาก็เช่นเดียวกนัสามารถเติบโตและสร้างชีวิตชีวา (Revitalize) ใหแ้ก่
ตนเองโดยใช้ความรู้ท่ีสังเคราะห์ข้ึนมาโดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนหรือส่งผ่านความรู้ 
ใหแ้ก่กนั 

สถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดบัใดก็ตาม มีภารกิจหลกัคือ ถ่ายทอดความรู้ไปยงัผูเ้รียน แต่ถา้
ดูว่าสถานศึกษาก็เป็นองคก์รในรูปแบบหน่ึง กลบัพบว่า ส่วนใหญ่มกัเผชิญปัญหาในการ
แลกเปล่ียนความรู้และใชข้อ้มูลร่วมกนัระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศ
นั้น มีศกัยภาพท่ีจะช่วยนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่การจะใชข้อ้มูลร่วมกนัให้เกิด
ประโยชน์อยา่งสร้างสรรคจ์ะอาศยัเฉพาะเทคโนโลยอียา่งเดียวไม่ได ้แต่จะตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์รใหเ้อ้ือต่อการใชข้อ้มูลดว้ย 

การจดัการความรู้เป็นแนวคิด/แนวปฏิบติัท่ีให้ความสาํคญักบัคนในองคก์รเป็นหลกั โดย
มองว่าองคก์รเป็นระบบท่ีมีความซับซ้อนท่ีมีการพฒันาตามบริบทและสภาพแวดลอ้มของแต่ละ
องคก์ร การจดัการความรู้จึงเป็นเหมือนกรอบหรือระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีเอ้ือให้คนในองคก์รมี
กระบวนการในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและใชค้วามรู้ร่วมกนั เพื่อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพของงาน
และผลลพัธ์ให้ดียิ่งข้ึน ในการจดัการความรู้เพื่อให้เกิดการใชข้อ้มูลร่วมกนัอย่างมีประสิทธิผล 
จะตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบหลกั 3 ส่วน 

คือ คน กระบวนการ และเทคโนโลย ีดงัน้ี 
1. คน คนเป็นทรัพยากรขององคก์รท่ีสาํคญัท่ีสุด เพราะคนเป็นผูจ้ดัการความรู้ แต่เรา

สามารถจดัองคก์รเพื่อให้องคก์รมีนโยบายและแนวปฏิบติัเพ่ือให้บุคลากรใชค้วามรู้ร่วมกนั การ
จดัการความรู้จึงยดึหลกัการทาํงานเป็นทีม โดยการดึงบุคลากรจากหลายๆ ระดบัมาระดมความคิด
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2. กระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เช่น
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร การจดัเก็บความรู้ของแต่ละฝ่าย และระบบแรงจูงใจและค่าตอบแทน
ลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการไหลเวียนของสารสนเทศภายในองคก์ร การจดัการความรู้จึงเป็นการ
ส่งเสริมกระบวนการทาํงานขององคก์รเพื่อไปสู่การตดัสินใจท่ีมีขอ้มูลสนบัสนุนเพียงพอ 

3. เทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ ถึงแมว้่าเทคโนโลยมีีความสาํคญั แต่จะตอ้งพิจารณา
การจดัหาใหเ้หมาะสมกบัทรัพยากรท่ีมีอยา่งจาํกดั เทคโนโลยไีม่ใช่เง่ือนไขของการขบัเคล่ือนการ
จดัการความรู้ แต่เทคโนโลยีมีส่วนสนับสนุนให้การทาํงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงข้ึน การใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดผลจะตอ้งทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายหลกัภายในองคก์รเขา้ถึง
ขอ้มูลและเปิดช่องทางใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งฝ่ายต่างๆ 

โดยสรุป การจดัการความรู้เป็นระเบียบวิธีอนัหน่ึงท่ีนาํมาใชใ้นรูปแบบท่ีหลากหลาย
ภายในองค์กรทางการศึกษา การนาํระเบียบวิธีน้ีมาใช้จะตอ้งเขา้ใจถึงวิธีการท่ีจะจดัการกับ
องคป์ระกอบสาํคญั 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ คน กระบวนการและเทคโนโลย ี ถา้องคป์ระกอบใด
องคป์ระกอบหน่ึงถูกละเลยไป ยอ่มส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์รโดยรวม 

การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางน้ีจึงเป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ี
ผูส้อนจดัสภาพและบรรยากาศให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง กาํหนดจุดมุ่งหมาย กาํหนดวิธีการ
สร้างองคค์วามรู้และมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นการจดักระบวนการ
เรียนรู้แบบใหม่ท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบดั้ งเดิมท่ีเคยชินกันมา  
(ไพฑูรย ์ สินลารัตน์, 2545: 16-33) ไดน้าํเสนอในตารางเปรียบเทียบการเรียนรู้แบบเดิมและการ
เรียนรู้แบบใหม่ไวน่้าสนใจ ดงัน้ี 

 

 

 



81 
 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบการเรียนรู้แบบเดิมและการเรียนรู้แบบใหม่  
(ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2545: 16-33) 

ประเด็น การเรียนรู้แบบเดิม การเรียนรู้แบบใหม่ 
1. หน่วยการเรียนรู้  คนเดียว กลุ่ม / เด่ียว 
2. จุดเนน้  เน้ือหา เน้ือหาและกระบวนการ 
3. การพฒันาประสบการณ์  
 

สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ ปัญญา สงัคม 
และรู้จกัตนเอง ค่านิยม ความ 
เช่ือ 

4. บทบาทผูเ้รียน  
 

ฟัง จด จาํ สอบ สืบ มีส่วนร่วมปฏิสมัพนัธ์ 
กระตือรือร้น คน้ควา้ และสรุป 
ดว้ยตนเอง 

5. บทบาทครู  
 

สอน บอก สัง่  บรรยาย 
 

อาํนวยความสะดวกเป็นแหล่ง 
ความรู้ สนบัสนุนกระตุน้ 

6. การส่ือสาร  ทางเดียว สองทาง 
7. บรรยากาศ  
 

เป็นทางการ ปิดกั้น 
ย ํ้าสถานภาพครู ผูเ้รียน 
 

ไม่เป็นทางการ ผอ่นคลาย 
สนุก ไม่ย ํ้าสถานภาพ 

8. วิธีการเรียนรู้  
 

ครูตั้งโจทย ์ คาํถามท่ีดี
ท่ีสุด 

หาทางกระตุน้ สนบัสนุน 
กลุ่มใหคิ้ดคาํถามท่ีลึกซ้ึง และ 
หาทางตอบคาํถามนั้น 

9. ผูรั้บผดิชอบต่อผลการเรียน  ครู ผูเ้รียน และครู 
10. ผูไ้ดรั้บตอบสนองความ 
ตอ้งการ 

ครู ผูเ้รียน 

11. การถ่ายโอนการเรียนรู้ 
ไปสู่การทาํงานและชีวิตจริง 

นอ้ยและไม่แน่นอน มาก 

12. การประเมิน  เน้ือหา ผลงานและกระบวนการ 
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หลกัการพื้นฐานของแนวคิด “ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง” จะตอ้งประกอบไปดว้ยโครงสร้าง
สาํคญัท่ีแสดงว่าสามารถจดัการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุดไดจ้ริง (ไพฑูรย ์ สินลา
รัตน์, 2545: 16-33)  ประกอบดว้ย 

1. ผูเ้รียนมีบทบาทรับผดิชอบในการเรียนรู้ของตน ตั้งแต่การรับผดิชอบเลือก วางแผนใน
ส่ิงท่ีตนจะเรียน หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเลือกขณะเร่ิมตน้ดว้ยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดว้ย
การศึกษาคน้ควา้ รับผดิชอบการเรียน ตลอดจนการประเมินผลการเรียนดว้ยตนเอง 

2. เน้ือหาวิชายงัคงมีความสาํคญัและมีความหมายต่อการเรียนรู้ ดงันั้นปัจจยัสาํคญัท่ีจะ
นาํมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตอ้งประกอบดว้ยเน้ือหาวิชาประสบการณ์เดิม และความตอ้งการ
ของผูเ้รียน การเรียนรู้ท่ีสาํคญัและมีความหมาย จึงข้ึนอยูก่บั “ส่ิงท่ีสอน (เน้ือหา) และวิธีท่ีใชส้อน 
(เทคนิคการสอน)” 

3. การเรียนรู้ประสบความสาํเร็จหากผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ไดเ้ขา้
ไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ไดท้าํงานร่วมกนั ไดค้น้พบขอ้คาํถามและคาํตอบใหม่ ๆ ส่ิงใหม่ๆท่ีทา้
ทาย มีความสามารถในเร่ืองใหม่ ๆ เกิดข้ึนและบรรลุผลสาํเร็จของงานท่ีพวกเขาริเร่ิมดว้ยตนเอง 

4. สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูเ้รียน จะช่วยส่งเสริมความเจริญงอกงามและพฒันาความเป็น
ผูใ้หญ่ การปรับปรุงทาํงานและการจดัการกบัชีวิตของตน ไดเ้รียนรู้คุณค่าของสัมพนัธภาพท่ีเท่า
เทียมกนัระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัของผูเ้รียน 

5. ครูคือผูอ้าํนวยความสะดวกและเป็นแหล่งความรู้ ครูจึงตอ้งมีความสามารถท่ีจะคน้พบ
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน เป็นแหล่งความรู้ท่ีทรงคุณค่าของผูเ้รียนและสามารถคน้ควา้หา
ส่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด คือความเตม็ใจของครูท่ีจะช่วยเหลือโดยไม่มี
เง่ือนไข ครูจะใหทุ้กอยา่งแก่ผูเ้รียน ไม่วา่จะเป็นความเช่ียวชาญ ความรู้ เจตคติ และการฝึกฝนโดยท่ี
ตอ้งใจกวา้ง เพราะผูเ้รียนมีอิสระท่ีจะรับหรือไม่รับการใหน้ั้นกไ็ด ้

6. ผูเ้รียนมีโอกาสเห็นตนเองในแง่มุมท่ีแตกต่างจากเดิม ซ่ึงจะทาํใหผู้เ้รียนมีความมัน่ใจใน
ตนเองและควบคุมตนเองไดม้ากข้ึน สามารถเป็นในส่ิงท่ีอยากเป็น มีวุฒิภาวะสูงข้ึนปรับเปล่ียน
พฤติกรรมใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่าง ๆ มากข้ึน 

7. การศึกษาคือ การพฒันาประสบการณ์ การเรียนรู้ของผูเ้รียนหลาย ๆ ดา้นพร้อมกนัไปทั้ง
คุณลกัษณะดา้นความรู้ ความคิด ดา้นการปฏิบติั และดา้นอารมณ์ความรู้สึก ซ่ึงไดรั้บการพฒันาไป
พร้อม ๆ กนั 

จากลกัษณะของการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง จะเห็นไดว้่า มีความ
เหมาะสมกบัการสอนในระดบับณัฑิตศึกษา และง่ายต่อการนาํไปใชใ้นระดบับณัฑิตศึกษาเป็นอยา่ง
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3. ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียน
การสอนแบบท่ีผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางน้ีได้มีแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้หลายทฤษฎีท่ีสอดคล้อง 
ส่งเสริม และสนบัสนุนแนวคิดน้ี ซ่ึงสามารถนาํหลกัสาํคญัของแต่ละแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ 
กนัมาสรุปได ้ดงัน้ี 

3.1 แนวคิดการเรียนรู้แบบสรรคส์ร้างความรู้ (Constructivist Theory)  
การเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้น้ี เป็นไปตามปรัชญาสร้างสรรค์ความรู้นิยม

(Constructivism) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนสาํคญัท่ีสุด โดยเช่ือ
วา่ความรู้ไม่ไดม้าจากการคน้พบจากภายนอก หรือส่ิงแวดลอ้มแต่เป็นความรู้ท่ีมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างข้ึน
(Construct) ภายในจิตใจ จากการทาํ ความเขา้ใจหรือการใหค้วามหมายกบัเหตุการณ์ประสบการณ์ 
หรือสารสนเทศ โดยอาศยัความรู้เดิม ความเช่ือ ทฤษฎีและความคาดหวงัของตนในการแปล
ความหมาย เพื่อทาํความเขา้ใจต่อสถานการณ์ เนน้ท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการทาํความเขา้ใจ
กบัความรู้ใหม่ และทฤษฎีน้ีอธิบายว่า ความรู้เป็นส่ิงชัว่คราว มีการพฒันาได ้ไม่ตายตวั สร้างข้ึนได้
ภายในสังคม โดยอาศยัส่ือกลางทางสังคม และวฒันธรรม การเรียนรู้ในแนวทฤษฎีน้ี เป็น
กระบวนการสร้างตวัแบบใหม่และสร้างโมเดลของความจริง 

โดยกระบวนการท่ีว่าน้ีผูเ้รียนจะเป็นผูส้ร้างความหมายดว้ยเคร่ืองมือและสัญลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมและผสมผสานและประนีประนอมความหมายท่ีสร้างข้ึน โดยผ่านกิจกรรมทางสังคม 
และผา่นการร่วมมือแลกเปล่ียน ความคิดทั้งท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 

วิธีการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนการสอนตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียนไดน้าํพื้นฐานความรู้เดิมมา
เช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ นาํความรู้เดิมเป็นพื้นฐานสาํคญัของการสรรคส์ร้างความรู้ใหม่ ดงันั้น
ผูเ้รียนตอ้งแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ ความเขา้ใจข้ึนดว้ยตนเองอยา่งแขง็แกร่ง ความเจริญ
งอกงามในความรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัคนอ่ืน ๆ 
หรือไดพ้บส่ิงใหม่ ๆ แลว้นาํความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมมาเช่ือมโยงตรวจสอบกนัสามารถเกิดเป็นโครงสร้าง
ทางปัญญาข้ึน ผูส้อนไม่สามารถปรับเปล่ียนปัญญาของผูเ้รียนได ้แต่สามารถช่วยผูเ้รียนปรับเปล่ียน
โครงสร้างทางปัญญาไดด้ว้ยตนเอง โดยจดัสภาพการให้ผูเ้รียนเกิดความขดัแยง้ทางปัญญา หรือ
สภาวะไม่สมดุลทางปัญญาข้ึน ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีประสบการณ์ใหม่ไม่สอดคลอ้งกบัประสบการณ์
เดิม ทาํให้ผูเ้รียนตอ้งพยายามปรับขอ้มูลใหม่กบัประสบการณ์ท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้สร้างเป็นความรู้ใหม่
ข้ึน 
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ดงันั้นขั้นตอนสําคญัของการเรียนรู้แบบสรรคส์ร้างความรู้ ควรประกอบดว้ยประเด็น
สาํคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

1. การสอนของครู คือการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูเ้รียน แต่ให้ผูเ้รียนสามารถสรรค์
สร้างความรู้ความเขา้ใจให้เกิดข้ึนในตนเอง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสังเกต สาํรวจเพ่ือให้เห็นปัญหา 
ซ่ึงสามารถเปรียบครูไดก้บัการเป็น “นกัจูงใจ” ท่ีดี 

2. ครูช่วยผูเ้รียนสรรคส์ร้างความรู้ความเขา้ใจใหม่ ช่วยผูเ้รียนสรรคส์ร้างความรู้ความคิดท่ี
ยงัไม่สมบูรณ์ใหส้มบูรณ์ข้ึน ซ่ึงสามารถเปรียบครูไดรั้บการเป็น “ผูช้ี้แนวทาง” ใหแ้จ่มใส 

3. ครูช่วยผูเ้รียนในการตรวจสอบ ความเขา้ใจ โดยพิจารณาวา่ความคิดรวบยอดท่ีเกิดข้ึนให้
ประสานกนัเป็นระเบียบ เป็นโครงสร้างความรู้ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นบริบททางสังคมไดเ้พียงใด ซ่ึง
สามารถเปรียบครูไดก้บัการเป็น “ผูว้ินิจฉยั” ท่ีรอบคอบ 

4. ครูช่วยผูเ้รียนสร้างแผนผงัความคิด โดยวิธีการให้ผูเ้รียนนาํความรู้ความคิดรวบยอดท่ี
สร้างข้ึนมา นาํมาอภิปรายร่วมกนั แลว้จึงสรุป 

5. การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนเป็นกระบวนการสรรคส์ร้างความคิดรวบยอดทฤษฎี และแบบจาํลอง
ข้ึนใหม่ของแต่ละบุคคล 

การเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ความรู้น้ีเน้นให้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยการกระตุน้ให้มีการแสวงหาความรู้เองและประมวลเอาความรู้เดิมเขา้กบั
ความรู้ใหม่ ครูเป็นเพียงผูอ้าํนวยความสะดวกช่วยช้ีแนะแนวทาง และตรวจสอบความเขา้ใจให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีโครงสร้างเท่านั้น 
  

การศึกษาเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการจัดการความรู้ 

 ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ จากฐานขอ้มูล Thailis และฐานขอ้มูลห้องสมุดต่างๆ
พบงานวิจยัและวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2555 จาํนวน 14 เร่ือง ผลการสังเคราะห์งานวิจยั
สรุปได ้ดงัตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5  ผลการสงัเคราะห์ความสอดคลอ้งเกี่ยวกบักระบวนการจดัการความรู้ในการเรียนการสอน 
 
 
 

กระบวนการ 

บณัฑิต 
ฉตัร
วโิรจน์ 
(2550) 

ปิยะ
นาถ 
บุญมี
พิพิธ.
(2551) 

รัฐ
กรณ์ 
คิด
การ 
(2551) 

เกียรติ
ศกัดิ์ 
พนัธ์
ลาํเจีย
ก 
(2552) 

สาํนกั 
งาน
เลขา 
ธิการ
สภาการ 
ศึกษา 
(2552) 

เบญจ
วรรณ 
ศรีโยธิน
และ 
ชุติมา 
มาลยั
(2553) 

อุบล  
สุทธิ
เนียม
และ
คณะ
(2553) 

มลัลิก
า มาก
รัตน์
(2554) 

Gustafs
on, K. 
(2003) 

Hsia, 
Lin, 
Wu, & 
Tsai. 
(2006) 

Haslind, 
A.Sarin
ah, A. 
(2009) 

Tavalla
e R, 
Rashidi 
M.M. 
(2011) 

SaadeR,
Nebebe 
F., and 
Mak T. 
(2011) 

Ramakri
shnan 
K. and 
Yasin 
N.M. 
(2012) 

เรื่องที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

การกาํหนดความรู้               

การกาํหนด, ระบุ               

ปัญหา               
วางแผน               
ทาํโครงการ               
เตรียมการ               
ตั้งทีม               
ความหมาย               
วเิคราะห์ปัจจยั               
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ตารางที่ 5 ผลการสงัเคราะห์ความสอดคลอ้งเกี่ยวกบักระบวนการจดัการความรู้ในการเรียนการสอน(ต่อ) 
 
 
 
 
 
กระบวนการ 

บณัฑิต 
ฉตัร
วโิรจน์ 
(2550) 

ปิยะ
นาถ 
บุญมี
พิพิธ.
(2551) 

รัฐ
กรณ์ 
คิด
การ 
(2551) 

เกียรติ
ศกัดิ์ 
พนัธ์
ลาํเจีย
ก 
(2552) 

สาํนกั 
งาน
เลขา 
ธิการ
สภาการ 
ศึกษา 
(2552) 

เบญจ
วรรณ 
ศรีโยธิน
และชุติ
มา 
มาลยั
(2553) 

อุบล  
สุทธิ
เนียม
และ
คณะ
(2553) 

มลัลิก
า มาก
รัตน์
(2554) 

Gustafs
on, K. 
(2003) 

Hsia, 
Lin, 
Wu, & 
Tsai. 
(2006) 

Haslind, 
A.Sarin
ah, A. 
(2009) 

Tavalla
e R, 
Rashidi 
M.M. 
(2011) 

SaadeR,
Nebebe 
F., and 
Mak T. 
(2011) 

Ramakri
shnan 
K. and 
Yasin 
N.M. 
(2012) 

เรื่องที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

การสืบค้นความรู้               

การแสวงหา, จดัหา               

การสืบคน้, คน้หา,               
การเขา้ถึง               
การสรรหา               
การเลือก               
การกลัน่กรอง               
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ตารางที่  5 ผลการสงัเคราะห์ความสอดคลอ้งเกี่ยวกบักระบวนการจดัการความรู้ในการเรียนการสอน(ต่อ) 
 
 
 
กระบวนการ 

บณัฑิต 
ฉตัร
วโิรจน์ 
(2550) 

ปิยะ
นาถ 
บุญมี
พิพิธ.
(2551) 

รัฐ
กรณ์ 
คิด
การ 
(2551) 

เกียรติ
ศกัดิ์ 
พนัธ์
ลาํเจีย
ก 
(2552) 

สาํนกั 
งาน
เลขา 
ธิการ
สภาการ 
ศึกษา 
(2552) 

เบญจ
วรรณ 
ศรีโยธิน
และชุติ
มา 
มาลยั
(2553) 

อุบล  
สุทธิ
เนียม
และ
คณะ
(2553) 

มลัลิก
า มาก
รัตน์
(2554) 

Gustafs
on, K. 
(2003) 

Hsia, 
Lin, 
Wu, & 
Tsai. 
(2006) 

Haslind, 
A.Sarin
ah, A. 
(2009) 

Tavalla
e R, 
Rashidi 
M.M. 
(2011) 

SaadeR,
Nebebe 
F., and 
Mak T. 
(2011) 

Ramakri
shnan 
K. and 
Yasin 
N.M. 
(2012) 

เรื่องที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

การสร้างความรู้               

การสร้าง               

การจาํแนก               
เจียระไนความรู้               
การพฒันา               
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ตารางที่  5 ผลการสงัเคราะห์ความสอดคลอ้งเกี่ยวกบักระบวนการจดัการความรู้ในการเรียนการสอน(ต่อ) 
 
 
 
 
กระบวนการ 

บณัฑิต 
ฉตัร
วโิรจน์ 
(2550) 

ปิยะ
นาถ 
บุญมี
พิพิธ.
(2551) 

รัฐ
กรณ์ 
คิด
การ 
(2551) 

เกียรติ
ศกัดิ์ 
พนัธ์
ลาํเจีย
ก 
(2552) 

สาํนกั 
งาน
เลขา 
ธิการ
สภาการ 
ศึกษา 
(2552) 

เบญจ
วรรณ 
ศรีโยธิน
และชุติ
มา 
มาลยั
(2553) 

อุบล  
สุทธิ
เนียม
และ
คณะ
(2553) 

มลัลิก
า มาก
รัตน์
(2554) 

Gustafs
on, K. 
(2003) 

Hsia, 
Lin, 
Wu, & 
Tsai. 
(2006) 

Haslind, 
A.Sarin
ah, A. 
(2009) 

Tavalla
e R, 
Rashidi 
M.M. 
(2011) 

SaadeR,
Nebebe 
F., and 
Mak T. 
(2011) 

Ramakri
shnan 
K. and 
Yasin 
N.M. 
(2012) 

เรื่องที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

การจัดเกบ็ความรู้               

การจดัเกบ็               
การรวบรวม               
การจดัการ               
การจดัระบบ               

การรักษา               
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ตารางที่  5 ผลการสงัเคราะห์ความสอดคลอ้งเกี่ยวกบักระบวนการจดัการความรู้ในการเรียนการสอน(ต่อ) 
 
 
 
กระบวนการ 

บณัฑิต 
ฉตัร
วโิรจน์ 
(2550) 

ปิยะ
นาถ 
บุญมี
พิพิธ.
(2551) 

รัฐ
กรณ์ 
คิด
การ 
(2551) 

เกียรติ
ศกัดิ์ 
พนัธ์
ลาํเจีย
ก 
(2552) 

สาํนกั 
งาน
เลขา 
ธิการ
สภาการ 
ศึกษา 
(2552) 

เบญจ
วรรณ 
ศรีโยธิน
และชุติ
มา 
มาลยั
(2553) 

อุบล  
สุทธิ
เนียม
และ
คณะ
(2553) 

มลัลิก
า มาก
รัตน์
(2554) 

Gustafs
on, K. 
(2003) 

Hsia, 
Lin, 
Wu, & 
Tsai. 
(2006) 

Haslind, 
A.Sarin
ah, A. 
(2009) 

Tavalla
e R, 
Rashidi 
M.M. 
(2011) 

SaadeR,
Nebebe 
F., and 
Mak T. 
(2011) 

Ramakri
shnan 
K. and 
Yasin 
N.M. 
(2012) 

เรื่องที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้               

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
,แบ่งปัน 

              

การใช ้               
การเรียนรู้               
การคิด               
การปฏิบตัิ               
การสอน               
นวตักรรม               
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ตารางที่  5 ผลการสงัเคราะห์ความสอดคลอ้งเกี่ยวกบักระบวนการจดัการความรู้ในการเรียนการสอน(ต่อ) 
 
 
 
 
กระบวนการ 

บณัฑิต 
ฉตัร
วโิรจน์ 
(2550) 

ปิยะ
นาถ 
บุญมี
พิพิธ.
(2551) 

รัฐ
กรณ์ 
คิด
การ 
(2551) 

เกียรติ
ศกัดิ์ 
พนัธ์
ลาํเจีย
ก 
(2552) 

สาํนกั 
งาน
เลขา 
ธิการ
สภาการ 
ศึกษา 
(2552) 

เบญจ
วรรณ 
ศรีโยธิน
และชุติ
มา 
มาลยั
(2553) 

อุบล  
สุทธิ
เนียม
และ
คณะ
(2553) 

มลัลิก
า มาก
รัตน์
(2554) 

Gustafs
on, K. 
(2003) 

Hsia, 
Lin, 
Wu, & 
Tsai. 
(2006) 

Haslind, 
A.Sarin
ah, A. 
(2009) 

Tavalla
e R, 
Rashidi 
M.M. 
(2011) 

SaadeR,
Nebebe 
F., and 
Mak T. 
(2011) 

Ramakri
shnan 
K. and 
Yasin 
N.M. 
(2012) 

เรื่องที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
(ต่อ) 

              

ทาํใหค้วามรู้สูงขึ้น               
การบริการ               
การปรึกษา               
การแลกเปลี่ยน               
การเผยแพร่, ถ่ายทอด               
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ตารางที่  5 ผลการสงัเคราะห์ความสอดคลอ้งเกี่ยวกบักระบวนการจดัการความรู้ในการเรียนการสอน(ต่อ) 
 
 
 
 
กระบวนการ 

บณัฑิต 
ฉตัร
วโิรจน์ 
(2550) 

ปิยะ
นาถ 
บุญมี
พิพิธ.
(2551) 

รัฐ
กรณ์ 
คิด
การ 
(2551) 

เกียรติ
ศกัดิ์ 
พนัธ์
ลาํเจีย
ก 
(2552) 

สาํนกั 
งาน
เลขา 
ธิการ
สภาการ 
ศึกษา 
(2552) 

เบญจ
วรรณ 
ศรีโยธิน
และชุติ
มา 
มาลยั
(2553) 

อุบล  
สุทธิ
เนียม
และ
คณะ
(2553) 

มลัลิก
า มาก
รัตน์
(2554) 

Gustafs
on, K. 
(2003) 

Hsia, 
Lin, 
Wu, & 
Tsai. 
(2006) 

Haslind, 
A.Sarin
ah, A. 
(2009) 

Tavalla
e R, 
Rashidi 
M.M. 
(2011) 

SaadeR,
Nebebe 
F., and 
Mak T. 
(2011) 

Ramakri
shnan 
K. and 
Yasin 
N.M. 
(2012) 

เรื่องที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

การประเมนิผล               

การประเมิน               
การติดตาม               
การวดั               
ดูผลลพัธ์               
การปรับปรุง               
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จากตารางท่ี 5   ผลของการสังเคราะห์ความสอดคลอ้งเก่ียวกบักระบวนการของการจดัการ
ความรู้ในการเรียนการสอน พบว่ามีกระบวนการตามลาํดับดังน้ีคือ การกาํหนดความรู้    
การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้  การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การประเมินผล ผล
จากการสังเคราะห์สามารถนาํมากาํหนดเป็นขั้นตอนการจดัการความรู้ ท่ีเหมาะสมกบัการนาํไปใช้
กบัรูปแบบ สรุปไดเ้ป็น 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

กระบวนการจัดการความรู้ในการเรียนการสอน 
กระบวนการจดัการความรู้เป็นลาํดบัขั้นตอนในแต่ละส่วนของการจดัการความรู้ท่ี บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดาํเนินการใหเ้กิดความรู้ทั้งภายในบุคคล และความรู้ภายนอกบุคคล โดย เช่ือมโยงสู่สงัคม ซ่ึง
กระบวนการจดัการความรู้ท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การกาํหนดความรู้ (Knowledge Identification)  
การกาํหนดความรู้ เป็นการกาํหนดความรู้ท่ีตอ้งการของสมาชิกในชั้นเรียนท่ีมี ลกัษณะเป็นชุมชน
นกัปฏิบติั (Community of Practices : CoPs) ซ่ึงมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั โดยใหก้ารกาํหนด
ความรู้เกิดจากความตอ้งการของสมาชิกทั้งหมดเป็นสาํคญั เพื่อความรู้นั้นจะเป็น ประโยชน์ต่อ
สมาชิกทุกคนและสอดคลอ้งตามความตอ้งการของสงัคม 

ขั้นตอนท่ี 2 การสืบคน้ความรู้ (Knowledge Capture)  
การสืบคน้ความรู้ เป็นกระบวนการศึกษา คน้ควา้ สืบเสาะ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง ความรู้ทั้งท่ีเป็นความรู้
ภายในบุคคล และความรู้ภายนอกบุคคล โดยอาศยัเคร่ืองมือและวิธีการต่าง ๆ  

ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation)  
การสร้างความรู้เป็นกระบวนการท่ีสมาชิกผูด้าํเนินการจดัการความรู้ไดท้าํการ วิเคราะห์ความรู้ท่ีได้
จากขั้นตอนการสืบคน้ความรู้ และสังเคราะห์ความรู้โดยการสร้างความรู้ให ้ ใหม่ดว้ยตนเอง และ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  

ขั้นตอนท่ี 4 การจดัเกบ็ความรู้ (Knowledge Storing)  
การจดัเกบ็ความรู้เป็นกระบวนท่ีสมาชิกผูด้าํเนินการจดัการความรู้ ทาํการจดัเก็บ หรือบนัทึกความรู้
ใหม่ท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้ยูใ่นลกัษณะความรู้ภายในบุคคลและความรู้ภายนอกบุคคล โดยจดัเก็บหรือ
บนัทึกในส่ือและเทคโนโลยปีระเภทต่าง ๆ  

ขั้นตอนท่ี 5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)  
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีสําคญัในการนาํความรู้ใหม่ท่ีสร้างและ จดัเก็บมา
แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ทาํให้เกิดการต่อยอดความรู้ให้สูงข้ึน ขยายฐานความรู้ และ
เผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้ห้กวา้งขวางและมีประโยชน์มากข้ึน การ
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ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินผลความรู้ (Knowledge Evaluation)  
การประเมินผลความรู้เป็นกระบวนการวดัผลและประเมินผล ทั้งการประเมิน ตนเอง (Self-
assessment) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) การประเมินความรู้ การประเมิน
กระบวนการ การติดตาม ทั้งน้ีสามารถประเมินผลระหว่างดาํเนินการ (Formative Evaluation) และ 
ประเมินผลหลงัการดาํเนินการ (Summative Evaluation) เพื่อใหท้ราบการจดัการ ความรู้ การไดม้า
ซ่ึงความรู้ท่ีตอ้งการของสมาชิกและสังคมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งไร มากนอ้ยเพียงใด 
และมีความคิดเห็นเป็นอยา่งไร 
 

5.  แนวคดิการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลติภาพ 
 
การจัดการเรียนการสอนเชิงผลติภาพ 
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productivity-Based instructional Model)  

เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ความหมายในการเรียนรู้จึงตอ้ง 
ถูกสร้างข้ึนโดยผูเ้รียน นัน่คือ ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนและปฏิบติังานจากกิจกรรมการเรียนท่ีมีคุณค่าต่อ
สงัคมภายใตแ้นวคิดแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและแนวทางปฏิบติัในการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนั
ตามความสนใจ ดงันั้น การเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงัและการเรียนรู้แบบโครงงานจึงเป็นฐาน
แนวคิดและทฤษฎีท่ีสาํคญัของรูปแบบ  รูปแบบการเรียนการสอนน้ีนาํไปสู่การพฒันาคุณลกัษณะ
ดา้นรวมพลงัสร้างสรรคส์งัคม ขั้นตอนของรูปแบบฯ มีดงัน้ี (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2543) 

1. การเตรียมบริบทตามสภาพจริง : การเรียนรู้ตามสถานการณ์จริง (Prepare Learning 
Context : Situated Learning) 

เตรียม (Prepare) ผูส้อนจดัหาแหล่งการเรียนรู้ ขอ้มูลกรณีศึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้
ขอ้ความรู้ตามสภาพจริงในประเด็นท่ีจะเรียนรู้แบบสร้างสรรคผ์ลงาน โดยแสวงหาบุคคล องคก์ร
และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการพฒันาการเรียนการสอน โดยจัดหลกัสูตรท่ีทนัสมยั  
มีโครงสร้างหลกัสูตรท่ีทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีนาํไปใชใ้นการปฏิบติัและหลกัสูตรท่ีทาํ
ให้ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีนาํไปใชใ้นการปฏิบติัและสร้างสรรคผ์ลงานไดจ้ริงโดยร่วมมือกบั 
บุคคล องคก์รและชุมชนภายนอก 

2. การตั้งเป้าหมาย : การเรียนรู้แบบนาํตนเองและการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Set Goals :Self-
Directed Learning / Co-operative learning) 
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2.1 กาํหนด (Set) ผูส้อนช่วยผูเ้รียนในการกาํหนดจุดมุ่งหมายและขอบข่ายการเรียนรู้ 
โดยการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีอิสระในการคน้ควา้วิจยัในรูปโครงการวิจยัส่วนบุคคล การจดัให้มี
ชัว่โมงเรียนในภาคปฏิบติัในห้องปฏิบติัการรวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง  
มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) เป็นตน้ 

2.2 เลือก (Choose) ผูเ้รียนเลือกกิจกรรม / โครงงานท่ีสนใจ ซ่ึงอาจมาจากโจทยต์าม
แผนพฒันาของประเทศในสาขาต่างๆ 

2.3 นาํเสนอ (Present) ผูเ้รียนนาํเสนอโครงการต่อผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญเพื่อปรับแก้
โดยมีการจดัสมัมนา จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ จดัทาํโครงงาน 

3. การวางแผนและดาํเนินการ: การเรียนรู้แบบร่วมกนั (Plan Working Process 
:Collaborative Learning) 

3.1 ทาํงานกลุ่ม (Group Work) ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มการทาํงาน 
3.2 เรียนรู้ (Learn) ผูเ้รียนปฏิบติัการเรียนรู้ร่วมแรงรวมพลงั โดยมีผูส้อนและ

ผูเ้ช่ียวชาญกาํกบัดูแลให้คาํแนะนาํโดยใช้กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็น
สาํคญั เช่น การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดค้น้ควา้วิจยัโดยอิสระในรูปโครงการวิจยัส่วนบุคคล การจดั
ให้มีชัว่โมงเรียนในภาคปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่าง
พอเพียง มีการจดัสมัมนา จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ จดัทาํโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Internet) และมีหอ้งสมุดและระบบสืบคน้ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเพียงพอท่ีจะศึกษา
หาความรู้ตามแนวปฏิบติัท่ีดีของสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2551) ดงัน้ี  

1) พฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัพร้อมทั้งมีการจดัสรร
ทรัพยากรสนบัสนุน การจดัการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ดงัต่อไปน้ี การเรียนรู้
จากกรณีปัญหา (Problem-Based Learning : PBL) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)  
การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) การสอนแบบเอสไอพี การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้
ไดด้ว้ยตนเอง (Self-Study) การเรียนรู้จากการทาํงาน (Work-Based Learning) การเรียนรู้ท่ีเนน้การ
วิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ (Research-Based Learning) การเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีสร้างผลงานจากการตกผลึก
ทางปัญญา (Crystal-Based Approach) 

2) การเรียนการสอนยดึหลกัการมีปฏิสัมพนัธ์ทางวิชาการระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน
และระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียนทั้งในและนอกหอ้งเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อยา่ง
กระตือรือร้น 

3) มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแต่ยืดหยุ่นและหลากหลาย
สามารถตอบสนองความตอ้งการเรียนรู้ของผูเ้รียน ทั้งความยดืหยุน่ดา้นช่วงเวลาเรียน และหรือดา้น
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4) มีการติดตามผลการเรียน ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนและ 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เป็นรายบุคคลอย่างต่อเน่ืองและนาํมาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนให้สามารถ
เรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

4. การติดตามและประเมินผลงาน: การเรียนรู้แบบโครงงาน (Follow up and Assess 
:Project-Based Learning) 

4.1 ตรวจสอบ (Check) ผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญร่วมกนัตรวจสอบกระบวนการทาํงาน 
4.2 ติดตาม (Follow Up) ผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญร่วมกนัติดตามความกา้วหนา้ของผลงาน 
4.3 ปรับปรุง (Revise) ผูเ้รียนปรับปรุงแผนงาน 
4.4 ผลิต (Produce) ผูเ้รียนดาํเนินการจนไดผ้ลงาน 
4.5 ประเมิน (Assess) ผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญประเมินผลงานเทียบกบัเป้าหมายท่ีกาํหนด 
 

 แนวคดิเชิงสร้างสรรค์และผลติภาพในสังคมไทย (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2554) 
ปัจจุบนัเขา้สู่ยคุโลกาภิวตัน์ การตามอยา่งต่างประเทศมีมากข้ึนโดยเฉพาะแรงผลกัดนัของ

เทคโนโลยีท่ีทาํให้การติดต่อส่ือสารทางวิชาการเป็นไปอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้แนวคิดของ
ต่างประเทศจึงกวา้งขวางและหลากหลายข้ึนก่อให้เกิดปัญหาของการศึกษาไทย ทาํให้การจดั
การศึกษาของไทยไม่สอดคลอ้งกบัพื้นเพธรรมชาติและวฒันธรรมไทย จิตวิทยาการเรียนรู้ของไทย
ไม่ไดรั้บการพฒันาข้ึนมากพอ หลกัการสอนตามหลกัพระพุทธศาสนาขาดการคน้ควา้ใหช้ดัเจนข้ึน
การอบรมคนบนพ้ืนฐานวฒันธรรมไทยไม่ไดรั้บการวิจยัคน้ควา้เท่าท่ีควร ปัญหาการจดัการศึกษา
จึงไม่สอดคลอ้งกบัชุมชนไทย 

จากการดาํเนินการตามอย่างประเทศมาโดยตลอดทาํให้ระบบการศึกษาไทยเป็นระบบ
บริโภคนิยม นัน่คือ โรงเรียนจะคอยรับและติดตามความรู้และวิชาการของต่างประเทศมาถ่ายทอด
ให้นกัเรียน การคิดใหม่ สร้างใหม่จึงไม่เกิดข้ึน ความคิดวิเคราะห์จึงไดรั้บการพิจารณานอ้ย  
เกิดปัญหาตามอยา่ง สั่งซ้ือ กิน ใช ้ตามค่านิยมของต่างประเทศอยา่งกวา้งขวางเพ่ือใหมี้การพฒันา
ประเทศทดัเทียมกบัประเทศต่างๆ ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมและเป็นประโยชน์มีส่วนร่วมแก่ 
วงการศึกษานานาชาติได ้ จึงตอ้งพฒันาโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในสังคมไทย นัน่คือ
จะตอ้งกาํหนดคุณลกัษณะของผูเ้รียนใหม่ให้มีลกัษณะกา้วหน้ามากข้ึน จดัหลกัสูตรในแนว
สร้างสรรค ์ จดักระบวนการเรียนการสอนให้เนน้ผลผลิตและปรับองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งการ
สร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ  
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ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2554) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาใน
อนาคตท่ีมุ่งเปล่ียนกระบวนทศัน์การผลิตบณัฑิต จากการเป็นบณัฑิตท่ีเป็นผูเ้ลียนแบบ (Copier) 
และผูบ้ริโภค (Consumer) อยา่งท่ีเคยเป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบนัท่ีเป็นผูต้ามเป็นผูเ้สียเปรียบมา
โดยตลอดมาสู่บณัฑิตท่ีเป็นผูน้าํท่ีเป็นผูคิ้ดใหม่ (Creator) และผูผ้ลิตหรือผูส้ร้างใหม่ (Product)  
ดงัแสดงในรูปต่อไปน้ี 

 
ภาพท่ี 13 คุณลกัษณะของบณัฑิตในอนาคต 
ท่ีมา: ไพฑูรย ์สินลารัตน์,  CCPR กรอบคดิใหม่ทางการศึกษา. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย,์ 2554) 

จากรูปน้ีสามารถแบ่งกลุ่มคนไดเ้ป็นส่ีกลุ่มไดแ้ก่  
กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มท่ีเป็นทั้งผูบ้ริโภคและผูเ้ลียนแบบ (Consumer/Copier) กล่าวคือ เป็นฝ่าย

รับและตามอยา่งคนอ่ืนมาโดยตลอด เช่นการรับและตามอยา่งองคค์วามรู้ วฒันธรรมหรือแนวคิด
ของชาติตะวนัตก  

กลุ่มท่ี 2  คือ กลุ่มท่ีเป็นผูรั้บผูบ้ริโภคแต่มีความคิดใหม่ ๆ มีความฉลาดในการเลือกใช ้
(Consumer/Creator)  

กลุ่มท่ี 3 คือ กลุ่มท่ีเป็นผูผ้ลิตผลงานออกมาแต่ยงัคงเลียนแบบตามหลงัเขาอยู่
(Product/Copier)  

กลุ่มท่ี 4 คือ กลุ่มท่ีเป็นทั้งผูคิ้ดใหม่และผูท้าํใหม่ข้ึนมาอยา่งสร้างสรรค ์(Product/Creator)  
ซ่ึงกลุ่มคนท่ี 4 น้ีถือเป็นกลุ่มคนในอุดมคติท่ีสังคมตอ้งการ ดงันั้น เพื่อใหก้ารศึกษาเป็นไป

ในทิศทางท่ีมีค่าต่อตวัผูเ้รียนต่อสังคมในทางสร้างสรรคม์ากยิง่ข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา



97 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14 คุณลกัษณะผูเ้รียนและการสอน 
ท่ีมา: ไพฑูรย ์สินลารัตน์,  CCPR กรอบคดิใหม่ทางการศึกษา. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย,์ 2554) 

โดยเหตุน้ีลกัษณะของคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยจึงตอ้งมองขา้มความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ไปสู่
ความเป็นคนคิดและสร้างส่ิงใหม่ใหก้บัสังคมไทยไดอ้ยา่งดีและมากพอนัน่คือ คุณลกัษณะ CCPR 
ในตวัของผูเ้รียน 

1. ลกัษณะคนรุ่นใหม่ : CCPR 
ลกัษณะแรก คือ การคิดวิเคราะห์ (Critical Mind: C) ในสังคมบริโภคนิยมเราจะตอ้งให้

ผูเ้รียนมีความคิดวิเคราะห์ให้ไดเ้พื่อเขาจะไดเ้ขา้ใจ เรียนรู้และเขม้แขง็และไม่ตกเป็นเหยื่อของการ
โฆษณาชวนเช่ือทั้งเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคมกต็าม 

 

คุณลกัษณะผู้เรียนและการสอนเชิงสร้างสรรค์ 
 
   คุณลกัษณะของผูเ้รียน                                           กระบวนการสอน 
 
    C  ritical Mind   Criticality – Based Instruction 
    C  reative Mind   Creativity - Based   Instruction 
    P  roductive Mind   Productivity- Based Instruction 
    R  esponsible Mind   Responsibility- Based 
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ลกัษณะท่ีสองคือ การคิดสร้างสรรค ์(Creative Mind: C) เม่ือวิเคราะห์วิจารณ์ส่ิงใดแลว้
ก็ควรจะตอ้งมีความคิดสร้างสรรค ์ คิดส่ิงใหม่ๆ ให้กบัตนเองและสังคมดว้ย เพราะถา้เพียงแต่
วิเคราะห์วิจารณ์กจ็ะไม่มีอะไรเกิดข้ึนใหม่ 

ลกัษณะท่ีสามคือ การมีผลผลิต (Productive Mind: P) เม่ือคิดส่ิงใหม่ๆ แลว้ก็จะตอ้ง
นาํเอาความคิดนั้นไปสู่รูปธรรมคือ การมีผลผลิตใหม่ๆ ดว้ยค่าของคนตอ้งให้มีผลงานเป็นท่ี
ประจกัษ ์

ลกัษณะท่ีส่ีคือ การมีความรับผดิชอบ (Responsible Mind: R) ไม่วา่จะคิดจะวิเคราะห์จะ
สร้างส่ิงใหม่อะไรก็ตามจะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อตนเอง ต่อสังคม ต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอกดว้ย
ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานสาํคญัของคุณธรรม จริยธรรมต่อไป 

2. การสอนเชิงกา้วหนา้ 
เม่ือเป้าหมายของการสอนเนน้ท่ี CCPR แลว้ กระบวนการสอนก็จะตอ้งเปล่ียนไปดว้ย  

นัน่คือ การสอนตอ้งสอดคลอ้งกนักบัจุดมุ่งหมายดว้ยพร้อมกนัไป นัน่คือ ถา้อยากให้ผูเ้รียนคิด
วิเคราะห์จะตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มและกิจกรรมใหเ้ขาไดว้ิเคราะห์กนัตลอดเวลา (Criticality-Based 
Instruction) ไม่ใช่ครูวิเคราะห์ให้ดูเท่านั้น เช่นเดียวกนัถา้เราตอ้งการให้ผูเ้รียนเขามีความคิด
สร้างสรรค์ เราตอ้งจดัเง่ือนไขการเรียนรู้ให้ไดพ้ฒันาความคิดสร้างสรรค์อยู่อย่างสมํ่าเสมอ
(Creativity-Based Instruction) รวมถึงการจดัสภาพการเรียนการสอนและเง่ือนไขใหผู้เ้รียนไดผ้ลิต
หรือสร้างผลงานออกมาเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน (Productivity-Based Instruction) เช่นเดียวกบัการฝึก
ความรับผดิชอบท่ีผูส้อนจะตอ้งฝึกให้เขามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในสภาพท่ีเป็นจริง
(Responsibility-Based Instruction) และหล่อหลอมใหเ้กิดเป็นตวัตนของเขาเองดว้ย 

ในระบบการศึกษาแนวผลผลิตนิยมเชิงสร้างสรรค์และการเน้นให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ
CCPR น้ี ถือไดว้่าเป็นการเปล่ียนแปลงวิธีคิดและวิธีดาํเนินการทางการศึกษา เป็นการเปล่ียน
กระบวนการทศัน์ใหม่ โดยการทาํให้การศึกษามีเป้าหมายท่ีชดัเจนข้ึน ว่าเราจะจดัการศึกษาเพ่ือ
อะไร ซ่ึงเป้าหมายของเรา คือ การท่ีจะให้การศึกษาเป็นไปเพื่อการวิเคราะห์วิจารณ์แลว้นาํไปสู่ 
การสร้าง การพฒันา การไดม้าซ่ึงผลผลิตใหม่ๆและตอ้งเป็นผลผลิตท่ีมีความคิดใหม่และความคิด
สร้างสรรคอ์ยูใ่นตวัดว้ย (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2549) 

3. การบริหารโรงเรียนแบบ CPO 
ในการท่ีเราจะเน้นให้การศึกษามีบทบาทและแนวทางในการสร้างสรรค์ผูเ้รียนให้มี

ความคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์ มีผลงานและมีความรับผดิชอบไดน้ั้นการบริหารจดัการควรจะมี
ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายคือ เป็นองคใ์นลกัษณะท่ีเรียกว่า “องคก์รสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ
(Creative and Productive Organization, (CPO) โดยอาจารยจ์ะตอ้งมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลงาน
ใหม่ๆ ข้ึน (Product Emphasis) บริการเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Change Management) และการเขา้ใจ
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สรุปไดว้่าจุดเร่ิมตน้แรกของการศึกษาจึงตอ้งพฒันาปัญญาของผูเ้รียนเป็นตวัตั้งให้เขารู้จกั
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค ์ แนวทางดงักล่าวน้ีจะตอ้งเนน้ให้มีผลงานเกิดข้ึนจากผูเ้รียน ไม่ว่า
ผลงานนั้นจะเป็นผลงานวิชาการ ผลงานประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรคต่์างๆ ดงันั้นไม่ว่าจะเป็น 
การสอนภาษา ก็ตอ้งมีผลงานทางภาษา ถา้สอนคณิตศาสตร์ก็ตอ้งมีผลงานทางคณิตศาสตร์ ถา้เป็น
งานศิลปะก็ตอ้งมีงานศิลปะออกมาเช่นกนั ถา้เป็นงานทางเกษตร ก็จะตอ้งมีผลงานเกษตรชดัเจน  
ไม่วา่จะเป็นการเรียนวิชาใดเร่ืองใดเป้าหมายจะตอ้งมีผลผลิตออกมาโดยชดัเจน 

นอกจากนั้น ผลผลิตท่ีออกมาจะตอ้งเป็น ผลผลิตท่ีก่อเกิดส่ิงใหม่ๆ ดว้ยพร้อมกนัไปไม่ใช่
เพียงแต่ลอกเลียนคนอ่ืนมาเท่านั้น 

ในขณะท่ีรู้จกัคิดสร้างสรรคแ์ละมีผลงานแลว้นั้นก็จะตอ้งมีความรับผิดชอบดว้ย ซ่ึงเป็น
พื้นฐานท่ีสาํคญัของการใชชี้วิตและพฒันาสงัคมควบคู่กนัไป 

นั่นก็คือ การศึกษาจะตอ้งเป็นไปเพ่ือการคิดวิเคราะห์และการสร้างส่ิงใหม่ๆ ให้กบั 
ตวัผูเ้รียนใหก้บัสงัคมอยูต่ลอดเวลา กระบวนการของการศึกษาจึงตอ้งเนน้ไปท่ีการสร้างและพฒันา
ความคิดสร้างสรรคแ์ละสร้างสรรคอ์ย่างมีความรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าศูนยก์ลางของ
การศึกษาจะอยูท่ี่ไดก็ตามโลกไดเ้ปล่ียนไปแลว้ สังคมไดเ้ปล่ียนไปแลว้ เราตอ้งเปล่ียนกระแสของ
การศึกษาใหม่ เพื่อใหก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือของการสร้างและสร้างอยา่งสร้างสรรคแ์ทจ้ริง 
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การสร้างผู้เรียนให้มีความคดิสร้างสรรค์ 
จุดเร่ิมตน้ในการวิเคราะห์ว่าผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรคมี์วิธีการอย่างไร ทาํโดยการ

วิเคราะห์แบบยอ้นกลบั (Backward Analysis) ดงัน้ี 

 
 
ภาพท่ี 15 กระบวนการสร้างผูเ้รียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์
ท่ีมา:  ไพฑูรย ์สินลารัตน์,  CCPR กรอบคดิใหม่ทางการศึกษา. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย,์ 2554) 

Creative Students 
ไดมี้นกัคิดและผูส้นใจในการพฒันาแนวคิด เช่น Howard Gardner ไดเ้สนอแนวคิดใหม่ 

ช่ือ Five Minds for the Future ไดก้ล่าววา่การพฒันาเยาวชนใหมี้ความคิดสร้างสรรคส์ามารถเร่ิมตน้
ไดอ้ยา่งง่ายคือการ เปิดโอกาส ใหก้บัเด็กปฐมวยัไดเ้ห็นและเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย และ
สร้างความทา้ทายใหก้บัเขาเม่ืออยูใ่นช่วงวยัรุ่นผา่นเกมส์และกิจกรรมต่างๆ ก็จะเป็นการกระตุน้ให้
เกิดการสร้างความคิดสร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี โดยการพฒันาความคิดสร้างสรรคจ์ะตอ้งพฒันาจาก
องคค์วามรู้ท่ีตกผลึกแลว้ (Crystallizations) มาต่อยอดใหเ้กิดเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ซ่ึงจะตอ้งอาศยั
กระบวนการวิจยัเป็นตวัช่วย (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2549) ความคิดสร้างสรรคน์ั้นไม่ใช่พรสวรรคแ์ต่
ถูกหล่อหลอมจากความรู้และความชาํนาญท่ีเพิ่มทวีตามปัจจยัดา้นเวลา นอกจากน้ีความคิด
สร้างสรรคย์งัตอ้งอาศยัปัจจยัภายนอกดา้นสภาพแวดลอ้มและบริบทของสังคมร่วมกบัปัจจยัภายใน
ดา้นสภาวะทางอารมณ์จนเกิดการคิดท่ีล่ืนไหล หรือ Flow ไดใ้นท่ีสุด (Csikszentmihaly, 1991) 

Michael Michalko (1998) ไดว้ิเคราะห์เคลด็ลบัความคิดสร้างสรรคจ์ากบุคคลสาํคญัทาง
ประวติัศาสตร์นบัร้อยคน สรุปดงัน้ี คือ 1) ความคิดสร้างสรรคเ์กิดจากการมองมุมท่ีแตกต่าง  
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Creative Teachers 
ยงัไม่มีขอ้สรุปว่าครูหรือผูป้กครองมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนสูงกว่ากนั ยงัไม่มี

งานวิจยัท่ีสามารถบอกไดอ้ยา่งชดัเจนเพราะข้ึนอยูก่บับริบทของแต่ละพ้ืนท่ี อยา่งไรกต็ามทั้งครูและ
ผูป้กครองถือเป็นหลกัในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคใ์ห้กบันักเรียน ดงันั้นถา้จะสร้าง
นักเรียนท่ีเป็นนักคิดสร้างสรรค ์ ครูตอ้งเป็นนักคิดสร้างสรรคก่์อนเพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ
นกัเรียนในดา้นวิธีคิดไม่ใช่เป็นแบบอยา่งให้นกัเรียนลอกแบบเฉพาะความรู้ของครูเพราะท่ีผา่นมา
สถาบนัฝึกหัดครูในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ ส่วนใหญ่ต่าง
ปฏิบติัตนเป็นผูต้ามและลอกเน้ือหาความรู้เชิงวิชาการมาจากต่างประเทศเป็นส่วนมาก (ไพฑูรย ์ 
สินลารัตน์, 2549) ซ่ึงยงัคงเป็นปัญหาท่ีจะตอ้งเร่งแกไ้ขโดยสามารถทาํไปพร้อมๆกบัการเสริมสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ไดแ้ก่ 

1. ส่งเสริมใหน้กัเรียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง จากกระบวนการทาํงาน การคน้หา
คาํตอบและการสรุปผา่นกิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางจึงสอดคลอ้งกบั
กระบวนการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์

2. ใชค้าํถามท่ีมีคาํตอบหลากหลายเพื่อกระตุน้นกัเรียนเพื่อทกัทายยัว่ย ุเช่น 
2.1 นกัเรียนคิดวา่ส่ิงน้ี จะนาํไปใชป้ระโยชน์อะไรไดบ้า้ง บอกมาใหม้ากท่ีสุด 
2.2 สองส่ิงน้ีมีอะไรเหมือนกนับา้งหรือมีอะไรต่างกนับา้ง บอกมาใหม้ากท่ีสุด 
2.3 ส่ิงน้ีควรไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งไร 
2.4 จะเพิ่มอะไรไดอี้กบา้ง 

3. ส่งเสริมการเรียนแบบร่วมมือกนั (Cooperative Learning) เพราะการระดมสมองเป็น
ลู่ทางสาํคญัท่ีจะกระตุน้ความคิดสร้างสรรคใ์หเ้กิดข้ึน มีงานวิจยัท่ียนืยนัไดว้่า ความคิดเห็นจาํนวน
มากท่ีปรากฏข้ึนจะนาํไปสู่ความคิดสร้างสรรค ์โดยความคิดเห็นแรกจะกระตุน้ใหค้วามคิดขยายตวั
ในเวลาต่อมาและส่งผลให้ความคิดท่ีผลิตข้ึนในตอนสุดทา้ยของการหารือร่วมกนั เป็นความคิด
สร้างสรรคท่ี์ดี 

4. รับฟังคาํถามและคาํตอบของนกัเรียนโดยไม่สกดักั้นแสดงให้นกัเรียนเป็นจุดสนใจ
ไม่ตาํหนิหรือวิจารณ์คาํตอบหรือความคิดของนกัเรียนแมค้รูจะยงัไม่เห็นดว้ย 
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ขอ้สาํคญัท่ีสุดคือครูจะตอ้งพฒันาตนเอง ใหเ้ป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรคก่์อน เพราะ
การฝึกฝนตนเองใหมี้ความคิดสร้างสรรคจ์ะทาํใหแ้นวทางปฏิบติัท่ีกล่าวมาเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ
และยงัเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อการเสริมสร้างบรรยากาศในการพูดคุยอย่างสร้างสรรค ์ จนไปถึงการ
กระตุน้แนวคิดของเพ่ือนครูเพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นเชิงของนวตักรรมการเรียนการสอน
ไดอี้กดว้ย 

Creative Parents 
ผูป้กครองมีบทบาทในการเรียนรู้ของบุตรหลานตนเองสูงไม่แพค้รู โดยเฉพาะเด็กก่อน

วยัเรียนช่วงหกปีแรก เพราะเป็นยคุทองของการเรียนรู้ของเด็กซ่ึงเป็นหวัใจสาํคญัในการพฒันาการ
เรียนรู้ของมนุษยต์ามหลกัทางจิตวิทยาแต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่าผูป้กครองส่วนใหญ่มองว่าการศึกษา
คือ การรับภาระดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียนไปครบถว้นส่งผลใหผู้ป้กครองคาดหวงัผลลพัธ์ทางการ
เรียนรู้ของบุตรหลานจากการศึกษามากเกินไป จึงควรมีการทาํความเขา้ใจในบทบาทของผูป้กครอง
ใหม่ว่าผูป้กครองมีส่วนสาํคญัในการช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก เร่ิมตั้งแต่ผูป้กครอง
ควรมุ่งให้ความสนใจไปท่ีกระบวนการการคิดสร้างสรรค์ให้มากกว่าผลงานรวมถึงพิจารณา
พฤติกรรมของเด็ก เช่น การตั้งคาํถาม อารมณ์ขนัหรือการแสดงออกอ่ืนๆ ซ่ึงสะทอ้นความคิด
สร้างสรรคข์องเดก็ทั้งส้ิน ผูป้กครองตอ้งทาํความเขา้ใจและช่วยกนัส่งเสริมความคิดสร้างสรรคห์าก
เป็นไปไดม้ากกวา่นั้น ผูป้กครองควรช่วยใหเ้ดก็ไดคิ้ดและแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยอนุญาตให้
เด็กมีเสรีภาพท่ีจะทาํผิดพลาดและโดยยอมรับในความคิดของเด็ก ให้โอกาสท่ีจะทดลองหรือทาํ
อะไรไดอ้ยา่งเสรีโดยไม่ตอ้งกลวัผดิพลาดหรือไม่ประสบความสาํเร็จ เพียงแต่ช่วยแนะนาํใหอ้ยูใ่น
ขอบเขตของจริยธรรมไม่รบกวนผูอ่ื้นหรือเป็นอนัตราย แนวทางปฏิบติัท่ีดีไดแ้ก่ 

1. ใหโ้อกาสเดก็ไดเ้ลือก  การเลือกไดจ้ะแสดงวา่เดก็มีความคิดสร้างสรรคม์ากกว่าเด็กท่ี
ตอ้งรอการเลือกจากคนอ่ืนตลอดเวลา 

2. กระตุน้เด็กใหคิ้ดอยา่งสร้างสรรคผ์า่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 เช่น การจดัส่ิงแวดลอ้มท่ี
มีส่ิงแปลกใหม่ มีความหลากหลายจะช่วยกระตุน้ความคิดสร้างสรรคใ์หเ้ดก็ไดอ้ยา่งดี 

3. ให้เวลาและอิสระในการเล่นกบัเด็กอย่างเพียงพอ การใชจิ้นตนาการและบทบาท
สมมติก่อนเพื่อทาํการแกปั้ญหาเป็นการกระตุน้ใหเ้ด็กคิดสร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี ผูป้กครองไม่ได้
มีหนา้ท่ีช้ีนาํแต่มีหนา้ท่ีสร้างขอบเขตและขอ้ตกลงต่างๆ ไวล่้วงหนา้ โดยใหป้ระการณ์เสริม เช่น
ประสบการณ์ในเชิงวฒันธรรม การกินอยู ่การปฏิบติัตน การเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น การแกปั้ญหา
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยสามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีโดยไม่ตอ้งกลวัผิดหรือกลวัการ
ลงโทษ 

4. ใหก้ารสนบัสนุนและกาํลงัใจแก่เด็ก เม่ือเด็กแสดงความสามารถหรือความถนดัไม่ว่า
จะเป็นการตั้งคาํถาม ความจาํ การอ่าน ทกัษะทางศิลปะหรือความสามารถพิเศษอ่ืนๆ ความภูมิใจ
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Creative School 
จากองคป์ระกอบดา้นครูและดา้นผูป้กครองซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีใกลชิ้ดกบัเด็กมาก

ท่ีสุด มาถึงส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีจะทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาความคิดสร้างสรรค์
ไดอ้ยา่งเหมาะสม นัน่คือโรงเรียนท่ีจะเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคใ์หก้บันกัเรียนคือโรงเรียนท่ี 

1. มีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเพียงพอ เช่น พื้นท่ีจดัเก็บผลงานสร้างสรรคท่ี์นกัเรียนยงัทาํไม่
เสร็จเพื่อจะมาต่อเติมไดใ้นวนัต่อไป พื้นท่ีท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เด็กทาํงานให้ไดดี้ท่ีสุดควรมีแสง
สว่างตามธรรมชาติ สีท่ีไม่ฉูดฉาดไม่ลายตา มีพื้นท่ีเด็กๆ จะสามารถทาํงานไดอ้ยา่งสะดวกสบาย  
มีผลงานตวัอยา่งของเด็กๆ กนัเองและของครู รวมถึงของจิตรกรช่ือดงัดว้ยก็ไดติ้ดอยูใ่นหอ้งเรียน
และท่ีสาํคญัคือครูควรจดัใหมี้ส่ือท่ีหลากหลาย เชิญชวนใหอ้ยากสาํรวจ สืบคน้ ใชท้าํการทดลอง
หรือประดิษฐห์รือทาํงานในรูปแบบต่างๆ 

2. มีส่ือท่ีเหมาะสม ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นส่ือการสอนราคาแพง แต่อาจจะเป็นส่ือท่ีสะสมมา
เร่ือยๆ เช่น ส่ือท่ีทาํจากกระดาษทุกอยา่ง เคร่ืองมือ ในการเขียนและในการวาดภาพต่างๆกระดาษสี 
เศษผา้ต่างๆ กระดุม หิน กรวด เปลือกหอย ลูกปัด เมลด็พืช แป้งโด กาว ดินเหนียว ครีม โกนหนวด 
เป็นตน้ เด็กๆ สามารถนา ส่ือเหล่าน้ีไปใชไ้ดห้ลายๆ รูปแบบ ทั้งน้ีส่ือเหล่าน้ีจะเป็นท่ีสนใจของ
เด็กๆ และถูกใชอ้ยา่งหลากหลายวิธีการมากข้ึน เม่ือเด็กๆ มีส่วนร่วมในการสะสม จดัวางแยก
ประเภท เกบ็เขา้ท่ีเป็นระเบียบดว้ย 

3. มีบรรยากาศ หอ้งเรียนตอ้งมีบรรยากาศท่ีเตม็ไปดว้ยการส่งเสริมใหเ้ด็กๆ รู้สึกไดถึ้ง
การยอมรับความผดิพลาดและการสนบัสนุนใหเ้ด็กๆ เส่ียงท่ีจะทาํผดิพลาดและไม่สาํเร็จไดโ้ดยไม่
ถูกต่อว่าหรือประเมินโดยผูอ่ื้นการส่งเสริมให้คิดคน้ส่ิงใหม่ๆ วิธีใหม่ๆ ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น 
ไม่เหมือนเดิมรวมถึงการยอมรับกนัได ้ ครูตอ้งเป็นตวัอย่างท่ีดีในการแสดงความคิดสร้างสรรค์
เช่นเดียวกบัผูป้กครอง ผูช่้วยครูและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาช่วยในหอ้งเรียน 

4. มีโอกาส  เด็กๆจะมีผลงานท่ีน่าสนใจไดต่้อเม่ือเด็กๆไดรั้บการกระตุน้หรือรู้สึกมี
ส่วนร่วมอยา่งมากในการคน้พบส่ิงต่างๆ ทั้งในชีวิตประจาํวนัและนอกเหนือจากชีวิตประจาํวนัท่ี
น่าสนใจ น่าต่ืนเตน้สาํหรับเดก็ๆ ไดรั้บโอกาสดงักล่าวน้ี เช่น การพาเด็กไปชมละคร หรือการแสดง
ต่างๆ หรือการพาไปทศันศึกษา การสาํรวจสืบคน้นอกสถานท่ี หรือสาํรวจสังเกตตน้ไมท่ี้น่าสนใจ
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Creative Principals 
องคป์ระกอบสุดทา้ยและถือเป็นตน้เร่ืองของทั้งหมดก็คือ ผูบ้ริหารจะไดน้กัเรียนท่ีมี

ความคิดสร้างสรรค ์ ครูท่ีมีความคิดสร้างสรรคแ์ละสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อความคิด
สร้างสรรคแ์ลว้ ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูบ้ริหารท่ีมีความคิดสร้างสรรคก่์อน นิสัยและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหารจะส่งผลต่อการทาํงานโดยรวมหรือมีผลกบัพนกังานโดยตรง ดงันั้นผูบ้ริหารควรมีพื้นฐาน
ความคิดในเชิงบวก ไม่กลวัท่ีจะตอ้งเผชิญกบัความยุง่ยาก ปัญหาซบัซอ้นและหมัน่พฒันาตนเองให้
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีความคิดสร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ แนวทางในการปฏิบติัของผูบ้ริหารท่ีจะ
สร้างความคิดสร้างสรรคใ์หเ้กิดข้ึนกบัทุกๆ องคป์ระกอบท่ีกล่าวมา ไดแ้ก่ 

1. คน้หาส่ิงใหม่ท่ีดีกว่าอยูเ่สมอ ไม่กลวัการเปล่ียนแปลง มีความกระตือรือร้นท่ีจะ 
ทา้ทายตนเองใหเ้ขา้ไปคน้หาอยูเ่สมอ ผูบ้ริหารจะเป็นผูจุ้ดประกายความคิดสร้างสรรคใ์หก้บัตนเอง
และบุคลากรผูร่้วมงาน อีกทั้งตอ้งเป็นคนช่างสังเกตส่ิงต่างๆ รอบตวั รับฟังขอ้มูลข่าวสารจาก
ภายในและภายนอก เปิดรับความรู้หลากหลายประเภท ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาศาสตร์ บนัเทิง กีฬา ฯลฯ 

2. กลา้ลองผดิ ลองถูกและไม่กลวัความลม้เหลว เปิดโอกาสใหบุ้คลากรในสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจแกปั้ญหาและจดัทาํแนวทางการดาํเนินการร่วมกนัเพื่อเป็นการเปิดรับฟัง
ความคิดใหม่ๆ ท่ีแตกต่างออกไปและนาํมาซ่ึงทางเลือกท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน ตอ้งมีการวดัและการ
ประเมินแผนงานเป็นระยะเพื่อเตรียมรับมือกบัสภาพการณ์ท่ีพร้อมจะเปล่ียนไปไดต้ลอดเวลา 

3. เรียนรู้จากความผดิพลาดและไม่กลวัประสบการณ์ในอดีต เพื่อนาส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จาก
ความผิดพลาดมาสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ท่ีดีกว่า เป็นการต่อยอดการทาํงานของเดิมเพ่ือพฒันาให้ดี
ยิง่ข้ึน 

4. ตดัสินใจบนพื้นฐานของขอ้มูลและความคิดเห็นของผูร่้วมงานมองให้กวา้งและลึก
กบัขอ้มูลทุกท่ีตนมีในทุกด้าน จากนั้นพิสูจน์ขอ้เท็จจริงของขอ้มูลและประมวลผลว่าจะใช้
ประโยชน์จากความคิดนั้นไดอ้ยา่งไร เพื่อจะใชป้ระโยชน์จากความคิดนั้นใหม้ากท่ีสุด 

สรุปไดว้่าความคิดสร้างสรรคเ์ป็นส่ิงสาํคญัของการนาํพาประเทศไปสู่การพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืนและการศึกษาก็เป็นกาํลงัสาํคญัในการผลิตประชากรให้มีขีดความสามารถต่อความตอ้งการ
ดงักล่าว ดงันั้นการกาํหนดเป้าหมายทางการศึกษาของไทยในการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ี 21 
หากสร้างเป้าหมายเชิงรุกในดา้นความคิดสร้างสรรคพ์ร้อมกบัการส่ือสารและการพฒันาบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบตามแนวทางท่ีไดเ้สนอ ประสานกบัการทาํวิจยัและพฒันาเพ่ือเก็บขอ้มูลมา
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และการผลติภาพ 
 มาเรียม นิลพนัธ์ุและคณะ (2549)   ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการครุศึกษาเชิง
สร้างสรรค์และผลิตภาพกรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  งานวิจัยน้ีมี
วตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาสถานภาพรูปแบบการครุศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในด้าน
คุณลกัษณะผูเ้รียน  กระบวนการสอน  การบริหารองค์กรและหลกัสูตรการผลิตครู ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2)เพื่อทดลองใชรู้ปแบบกระบวนการสอน CRP คือ การเรียน
การสอน ดว้ยวิธีการตกผลึก ( Crystal - based Learning ) การเรียนการสอนดว้ยวิธีการวิจยั   
( Research  -  based  Learning ) และการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ  ( Productivity - based 
Learning ) และ 3) เพื่อเสนอรูปแบบครุศึกษาเชิงสร้างสรรค ์ และ ผลิตภาพของคณะ ศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานวิจัยพบว่า   1)  ด้านคุณลักษณะผู ้เรียน  พบว่านักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ส่วนใหญ่มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ (1) รู้ทนัโลก คือ มีทกัษะในการแสวงหา 
คัดสรรและสร้างความรู้ มีทักษะในการใช้และจัดการความรู้ มีทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทกัษะในการวิเคราะห์และแกปั้ญหา มีทกัษะทางภาษาในการส่ือสาร (2)เรียนรู้ชาํนาญ
เช่ียวชาญปฏิบติั คือ มีการคิดใหม่ คิดสร้างสรรค ์คิดแจง้แทงตลอด มีจิตมุ่งคุณภาพมาตรฐานความ
เป็นเลิศ (3) รวมพลงัสร้างสรรคส์ังคม คือ  มีการทาํงานเป็นทีม สร้างเครือข่าย มีความสามารถใน
การบริหารจดัการ มีการแข่งขนั อดทน สู้ส่ิงยาก เห็นแก่ส่วนรวม มีความเป็นธรรมและยัง่ยืน (4) 
รักษว์ฒันธรรมไทย ใฝ่สันติ มีความรักษค์วามเป็นไทย ยดึมัน่ในสันติธรรม  โดยทุกคุณลกัษณะอยู่
ในระดบัปานกลาง 2) ดา้นกระบวนการสอน  พบว่า อาจารยส่์วนใหญ่ใชรู้ปแบบการสอนแบบ 
ตกผลึก แบบวิจยั และแบบเชิงผลิตภาพ โดยใชบ้างขั้นตอน  และการใชก้ารสอนแบบเชิงผลิตภาพ
ทุกขั้นตอนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 37.50โดยอาจารยมี์การเตรียมแหล่งการเรียนรู้ กรณีตวัอยา่งจดัหา
ผูเ้ช่ียวชาญและร่วมกบัผูเ้รียนกาํหนดเป้าหมาย มีการวางแผนดาํเนินการและติดตามประเมินผลงาน
ร่วมกนั และนกัศึกษาส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าอาจารยใ์ชรู้ปแบบการสอน CRP บางขั้นตอน
และใชก้ารสอนแบบเชิงผลิตภาพมากท่ีสุด ส่วนการทดลองใชรู้ปแบบพบว่าการสอนแบบตกผลึก 
ผูส้อนและผูเ้รียนมีการวางแผนและเรียนรู้ร่วมกนั มอบหมายให้ผูเ้รียนไปศึกษาคน้ควา้นาํมาเสนอ
อภิปราย ประมวลและปรับแกแ้ลว้จึงเสนอผลงานท่ีตกผลึก เพื่ออภิปรายร่วมกันและให้ผูเ้รียน
ประเมินและสรุป 3) ดา้นการบริหารองคก์ร พบว่า วฒันธรรมองคก์รมีลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างอาจารย ์นกัศึกษา และบุคลากร มีแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันา มีระบบการบริหารองคก์ร
การจดัการเรียนการสอน มีการบริหารงานวิจยั มีนโยบายคณะกรรมการบริหารส่งเสริมสนบัสนุน 
การจดัการวิจยั มีการเนน้ผลผลิตโดยมีการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการจดัการเรียนการสอน 
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 ผลการใช้รูปแบบกระบวนการสอน CRP พบว่า รูปแบบการสอนแบบตกผลึกเน้นให้
ผูเ้รียนรู้ทนันําโลก คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ตกผลึกความรู้จากการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง 
ผูเ้รียนและผูส้อนมีการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน มีการอภิปรายและเสนอผลงาน ผูเ้รียนมี
พฒันาการข้ึน ส่วนรูปแบบการสอนแบบวิจยัเนน้ใหผู้เ้รียนหาคาํตอบแกปั้ญหาแสวงหาความรู้และ
คิดคน้ส่ิงใหม่ มีการลงพื้นท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล มีการนาํผลการศึกษาไปใช้
สาํหรับรูปแบบการสอนเชิงผลิตภาพมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และฝึกปฏิบติัร่วมกนัในสภาพจริง  
มีการทาํโครงงาน โครงการจดัแสดงเป็นนิทรรศการและมีการวิพากษว์ิจารณ์ผลงาน 
 ปัญหาท่ีพบจาการใชรู้ปแบบการสอนแบบ  CRP  คือ 1) นกัศึกษายงัไม่คุน้เคยกบัรูปแบบ
การสอน  2) รูปแบบน้ีตอ้งใชเ้วลาในการปรึกษา  วางแผนร่วมกนัมากทั้งในและนอกห้องเรียนทาํ
ให้งานเสร็จไม่ตรงตามเวลาท่ีกาํหนด 3) ขาดแนวทางการประเมินผลงานนักเรียนท่ีเป็นระบบ   
4 )การสอนรูปแบบ  CRP  ผูส้อนควรเนน้ผูป้ระสาน   อาํนวยความสะดวก   และอธิบายรายละเอียด
ขั้นตอนการจดักิจกรรม จดักิจกรรม ให้หลากหลายและยดืหยุน่ เนน้การฝึกปฏิบติั การคิดวิเคราะห์  
5) ควรส่งเสริมกระตุน้ให้กาํลงัใจผูเ้รียนและจดัเวทีให้ผูเ้รียนไดแ้สดงผลงาน 6) รูปแบบการครุ
ศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ  ของคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   พบว่า   
คุณลกัษณะผูเ้รียน   พบว่า  สามารถคิด  วิเคราะห์  แกปั้ญหา  ส่ือสาร   แสวงหา  และจดัการความรู้
ได้ มีความคิดสร้างสรรค์  เน้นการทํางานเป็นทีม   เ ช่ือมโยงกับชุมชน  มีความภูมิใจใน
ศิลปวฒันธรรม   กระบวนการสอนใชรู้ปแบบ  CRP  บางขั้นตอนผูเ้รียนและผูส้อนร่วมกนัจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ แลกเปล่ียนประสบการณ์  มีการฝึกปฏิบติั และ
มีการประเมินเพื่อปรับปรุงพฒันางาน   ในดา้นการบริหารองคก์ร   พบว่า  วฒันธรรมองคก์รมุ่งเนน้
ความสัมพนัธ์ มีการกาํหนดแผนยุทธศาสตร์และมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม
สนบัสนุนการวิจยัและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มีการใชน้วตักรรมในการจดัการเรียนการสอน
และกิจกรรมพฒันานักศึกษา ส่วนหลกัสูตรมีปณิธาน ปรัชญาวตัถุประสงค์ คาํอธิบายรายวิชา  
ท่ีสอดคลอ้งกนั มุ่งแสวงหาความรู้พฒันาอาชีพ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย รู้จกัใช้
เทคโนโลยใีนการศึกษาคน้ควา้ มีการฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัวิชาชีพครู 

 ลัดดา  ศิลาน้อย (2550) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันา
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 ศิริพงษ ์เพียศิริ,ไพฑูรย ์สินลารัตน์และอาํไพ ตีรณสาร  (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันา
หลักสูตรฝึกอบรมสําหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตด้วยกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรคแ์ละทกัษะการผลิตผลงาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อสังเคราะห์คุณลกัษณะของนกัศึกษาท่ีมี
ความคิดสร้างสรรคแ์ละมีทกัษะในการผลิตผลงาน เพื่อกาํหนดแนวคิดการจดัการศึกษาดว้ย
กิจกรรมศิลปะ เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะการผลิตผลงาน และเพ่ือพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมนักศึกษาดว้ยกิจกรรมศิลปะ เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะการผลิตผลงาน 
ผูว้ิจยัได้สร้างกรอบแนวคิดของหลกัสูตรฝึกอบรม หลกัสูตรฝึกอบรมฉบบัตน้แบบ ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผูท้รงคุณวุฒิ และนําไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ชั้นปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 30 คน ทาํการเลือกแบบเจาะจง วิธีการ
วิจยัแบ่งเป็นส่ีขั้นตอน ขั้นตอนแรกศึกษากรอบแนวคิดของหลกัสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนท่ี 2 สร้าง
หลกัสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองและวิเคราะห์ผลการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม และขั้นตอนท่ี 4 
ปรับปรุงหลกัสูตรฝึกอบรม โดยผ่านการประเมินประสิทธิภาพจากการจดัประชุมกลุ่มย่อย
ผูท้รงคุณวุฒิ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 
ได้ผลการวิจัย พบว่า  1.หลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาด้วยกิจกรรมศิลปะ เพื่อพฒันาความคิด
สร้างสรรคแ์ละทกัษะการผลิตผลงาน ประกอบดว้ย หลกัการ จุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระ การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล โดยสร้างข้ึนให้สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ
ของนกัศึกษาท่ีมีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีทกัษะในการผลิตผลงาน และแนวการจดัการศึกษาดว้ย
กิจกรรมศิลปะเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะการผลิตผลงาน รูปแบบ IBCPA Model 
ประกอบดว้ย 1. ขั้นกระตุน้จินตนาการ (Imagine) 2. ขั้นระดมสมอง (Brainstorming) สามารถแสดง
เป็นภาพไดด้งัน้ี 3. ขั้นสร้างสรรคผ์ลงาน (Creating) 4. ขั้นนาํเสนอผลงาน (Presenting) และ 5. ขั้น
ประเมินผล (Assessing) เป็นพื้นฐานสําคญัในการจดัการฝึกอบรม ซ่ึงผลของการพฒันาทาํให้ได้
เอกสารหลกัสูตรฝึกอบรมซ่ึงประกอบดว้ย แผนการสอนจาํนวน 16 แผน คู่มือผูส้อน คู่มือผูเ้รียน 
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 เชาวรินทร์ สีใหม่ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง   ผลของการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิต
ภาพท่ีมีต่อมโนทัศน์ทางธรณีวิทยาและความสามารถในการสร้างแบบจําลองของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเพื่อศึกษามโนทศัน์ทางธรณีวิทยาและ
ความสามารถในการสร้างแบบจาํลองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่า 1. นกัเรียนกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉล่ียมโนทศัน์ทางธรณีวิทยาหลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มเปรียบเทียบ 2. นกัเรียน
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียมโนทศัน์ทางธรณีวิทยาหลังเรียนร้อยละ71.52  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กาํหนด คือ สูงกว่าร้อยละ 70  3. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการสร้าง
แบบจาํลองใน 3 หน่วยการเรียนรู้ เท่ากบั 2.73  2.81 และ 2.91 คะแนน ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงว่า
นกัเรียนมีความสามารถในการสร้างแบบจาํลองทั้ง 3 หน่วยการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี 
 ชมแข พงษเ์จริญ (2556)  ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิง
สร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย พบว่า  1. สภาพการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ
ผลิตภาพในประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่มีสภาพปัญหาบุคลากร ความพร้อมของผูบ้ริหารและครู 
ความไม่เขา้ใจของประชาชนและผูป้กครองในการจดัการเรียนรู้แนวใหม่ ในดา้นปรัชญาและ
หลกัการควรพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนกลา้คิด กลา้ทาํ กลา้แสดงออก สามารถพฒันาตนเองได ้ 
ดา้นหลกัการจดัองคก์ร ไม่มีโครงสร้างแน่นอน แต่ละองคก์รจดัการตนเอง ดา้นการจดัหลกัสูตร
ควรจดัหลกัสูตรให้มีความยืดหยุน่ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมเรียนโดยปฏิบติัจริง ดา้นการจดัการเรียนรู้  
มีการออกแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ การเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัจากการทาํโครงงาน 
จดัการเรียนรู้เป็นหน่วยบูรณาการดา้นบริหารจดัการโรงเรียนจะตอ้งส่ือสารให้สาธารณชนและ
บุคลากรเขา้ใจแนวคิดของโรงเรียน ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาผูป้กครองมีส่วนร่วมกบั
ทางโรงเรียนโดยการทาํกิจกรรมร่วมกนั มีหลกัสูตรสาํหรับผูป้กครอง  2. รูปแบบโรงเรียนเชิง
สร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทยท่ีไดจ้ากการพฒันาในการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า เป็นโรงเรียน
คุณภาพท่ีเช่ือว่าการสร้างคนตอ้งมีความยืดหยุ่น มีกระบวนการเรียนการสอนให้นกัเรียนคิดเป็น  
คิดเอง ทาํเอง ครูมีบทบาทเป็นพี่เล้ียง ช้ีแนะตามศกัยภาพเด็กมีปรัชญาและหลกัการเนน้การศึกษา
ตลอดชีวิต แนวทางการจดัองคก์รจดัโครงสร้างเองเป็นอิสระ หลกัการจดัหลกัสูตรมีหลกัสูตร 
เชิงสร้างสรรคใ์ห้คิดทุกวิชา เนน้ทาํกิจกรรมเป็นหลกัสูตรท่ีเทียบเคียงนานาชาติได ้ แนวทางการ
จดัการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้เป็นหน่วยบูรณาการ ผูเ้รียนมีโอกาสเป็นผูเ้ลือกเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัจาก
การทาํโครงงาน แนวทางการบริหารจดัการเป็นแบบสมยัใหม่ ครูและบุคลากรเขา้ใจแนวคิดของ
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 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเชิงสร้างสรรคแ์ละการผลิตภาพท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะ
เห็นได้ว่า เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียน คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
ความรู้ท่ีไดเ้กิดจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนและผูส้อนมีการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกนั  
มีการอภิปรายและเสนอผลงาน ผูเ้รียนมีพฒันาการข้ึน เนน้ของนกัศึกษาท่ีมีความคิดสร้างสรรคแ์ละ
มีทกัษะในการผลิตผลงาน เป็นการเรียนรู้ท่ีผ่านการปฏิบติัจากการทาํกิจกรรม โครงงาน การจดั
จดัการเรียนรู้เป็นหน่วยบูรณาการทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
 

6. แนวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable Development) 

 การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development) เป็นเร่ืองของการบริหารจดัการและการ
กาํหนดกฎเกณฑ์ในการดาํรงชีวิตกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยโ์ดยท่ีไม่มีการทาํลายความคงอยู่ของระบบธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และสามารถอนุรักษ์การดํารงอยู่แบบสมดุลเช่นน้ีเพื่อประชากรรุ่นต่อไป ทั้ งน้ี  
การพฒันาอย่างย ัง่ยืนถูกริเร่ิมจากการคาํนึงถึงระดบัความสามารถในการรองรับการเจริญเติบโต 
หรือการทนต่อการเปล่ียนแปลง (Environment Carrying Capacity) ท่ีเป็นผลกระทบจากการ
ดาํรงชีวิตของมนุษย ์ท่ีมีวิวฒันาการมาจากยคุต่างๆ (Toffler, 1987) 
 ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยปีระกอบกบัประชากรโลกท่ีเพิ่มจาํนวนข้ึนทุกปี ทาํใหมี้
ความตอ้งการและการแข่งขนัในการผลิตสินคา้และบริการเพิ่มมากข้ึน และส่งผลให้มีการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ในอตัราท่ีเพิ่มข้ึนมากนอกจากน้ี การปฏิวติัอุตสาหกรรมยงัถูกกล่าวถึงว่าส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มนุษย ์สัตวแ์ละพืชพรรณต่างๆ จากอุบติัการณ์มลพิษและภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึน
ทัว่โลกนั้น จึงไดน้าํไปสู่การประชุมระดบัโลกของสหประชาชาติเพื่อร่วมกนัถกปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขภายใตแ้นวคิดเร่ืองการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืท่ีสาํคญั  

แนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืพฒันาไปอยา่งรวดเร็วนบัตั้งแต่ทศวรรษ 1980 จนเม่ือปี 1992 
ผูน้าํนานาชาติท่ีมาพบกนัในการประชุมสุดยอดแห่งโลก (Earth Summit) ณ กรุงริโอเดอจาเนโร 
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การศึกษากบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

แนวคิดของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยทัว่ไปครอบคลุมในสามมิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติทาง
สังคม (มีทุนมนุษย์ ปัจจัยของความสุขและฐานของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ) และมิติ
ทรัพยากรธรรมชาติ (รวมการ ศึกษาและสภาพแวดล้อม) เพื่อให้เกิดกระบวนการการพฒันา
การศึกษาอย่างย ัง่ยืนแบบบูรณาการมากข้ึน ควรดาํเนินการภายใตอ้งคป์ระกอบหลกั ต่อไปน้ี : 1) 
ความสามารถในการแข่งขันบนพ้ืนฐานของทรัพยากรและขีดความสามารถของสถาบัน 2) 
ความสามารถในการตอบสนอง  ความต้องการของผู ้เ รียนและกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสีย  และ 3) 
ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบับริบทของทอ้งถ่ินและเป็นสากล โดยบูรณาการหลกัการของการ
เรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 เขา้ไปดว้ย  (วราภรณ์ เช้ืออินทร์, 2558) 

การวดัความสําเร็จของการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตศึกษาในกระบวนทศัน์ใหม่น้ีจะมี
ความหมายกวา้งกว่าการประสบความสาํเร็จของการศึกษาท่ีไม่แสวงหากาํไร แต่จะรวมตวัช้ีวดัอ่ืน 
ๆ ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความยัง่ยนืของการศึกษาหลงัปริญญา(บณัฑิตศึกษา) อาทิเช่นความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ(รวมถึงชุมชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ)หลงัสําเร็จการฝึกอบรม, อตัราการลาออกจาก
ราชการ, ความคงอยูข่องบณัฑิตในทอ้งถ่ิน ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นตน้ โดยเฉพาะ 
CSR ซ่ึงไดรั้บความสนใจในยคุน้ีเป็นตวัอยา่งหน่ึงของแนวโนม้ของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื การเพ่ิม
จาํนวนของหลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมในคร่ึงทศวรรษท่ีผ่านมาแสดง
แนวโน้มว่าทิศทางของการศึกษาในอนาคตจะอยู่ในทิศทางท่ีถูกต้องของสถาบัน  หน่วย
แพทยศาสตร์ศึกษาท่ีเขา้ใจแนวคิดน้ีจะเขา้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบและส่งเสริมการพฒันาสังคม  
ซ่ึงจะเป็นการวางรากฐานเพ่ือความยัง่ยนืขององคก์รในอนาคต 

งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
สิทธิชยั ตนัศรีสกุล (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนยัง่ยืน 

กรณีศึกษาองค์กรกครองส่วนทอ้งถ่ิน จังหวดัมหาสารคาม มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและพฒันา
รูปแบบการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนืในจงัหวดัมหาสารคาม กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ไดแ้ก่ 1) ชุมชน
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7. แนวคดิการเรียนรู้สู่การเปลีย่นแปลง 

 
ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง (Transformative Learning Theory) จารุพรรณ กุลดิลก 

(2552) ไดก้ล่าวถึงกระแสการศึกษาทัว่โลกท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงไปสู่ความเขา้ใจใหม่ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ความพร้อมท่ีจะเขา้ใจคุณค่าดา้นในของมนุษย ์โดยเฉพาะในตนเอง อนัเป็นท่ีมาของ การเรียนรู้สู่
การเปล่ียนแปลง (Transformative Learning) ท่ีเนน้การเปล่ียนแปลงไปสู่ความเขา้ใจใหม่ ซ่ึงเกิดข้ึน
ไดจ้ากความพร้อมดว้ยเหตุดว้ยปัจจยัของแต่ละคน อยา่งเป็นธรรมชาติ 

จุมพล พูลภทัรชีวิน (2552) กล่าวถึงการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลงว่า เป็นเป้าหมายของ
การเรียนรู้ท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานอย่างลึกซ้ึง ทั้งการเปล่ียนแปลงภายในตน  
การเปล่ียนแปลงภายในองคก์ร และการเปล่ียนแปลงภายในสงัคม 

ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงเป็นทฤษฎีท่ีนักการศึกษาผูใ้หญ่ช่ือ Mezirow ได้
พฒันาข้ึน เม่ือปี ค.ศ.1978 โดยเขามีความเห็นว่าผูใ้หญ่มีศกัยภาพของความเป็นอิสรเสรีในการคิด
และการกระทําท่ีสูง และมีความเช่ือเก่ียวกับฐานรากแห่งพฤติกรรมมนุษย์ว่า บุคคลเม่ือมี
ประสบการณ์เช่นใดก็จะมองส่ิงเร้าหรือปรากฏการณ์ต่างๆตามประสบการณ์ของตนเอง เป็นกรอบ
ท่ีบุคคลใชอ้า้งอิง (Frames of Reference) ในการตีความหมายและสร้างความเขา้ใจปรากฏการณ์
ต่างๆ และส่งผา่นถึงกรอบความคิดและการกระทาํของบุคคลนั้น กรอบการอา้งอิงจึงเป็นโครงสร้าง
ของความเช่ือเบ้ืองตน้ของบุคคล (Structure of Assumptions) เป็นตวักาํหนดกรอบการคิดของ
บุคคลและเม่ือกรอบความคิดเป็นเช่นใด แนวทางการกระทาํกจ็ะเป็นเช่นนั้น ทฤษฎีจึงเก่ียวขอ้งและ
ครอบคลุมกบัการมีมโนภาพแห่งตนเชิงบวกและเห็นคุณค่าของตนเอง 
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หวัใจของทฤษฎีอยูท่ี่การเรียนรู้ท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแต่ตอ้งเป็นความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดจากภายในและเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณค่าซ่ึงทาํให้บุคคลเลือกท่ีตดัสินใจในตนเอง ทฤษฎี
อา้งอิงหลายทฤษฎีโดยกล่าวถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อบุคคลคนหน่ึงว่าเกิดข้ึนเม่ือ
ไดรั้บการเรียนรู้ และการตีความ โดยใชเ้หตุผล สะทอ้นกลบัเชิงวิพากษ ์และการอภิปรายเชิงเหตุผล 
(Taylor, 1998) 

การเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Mezirow (1991) เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนปลดปล่อยหรือเป็น 
อิสระจากกรอบความเช่ือเดิมท่ีตนเองเคยยดึถืออยู ่ซ่ึงมี 3 ลกัษณะ คือ 1) ขยายกรอบการอา้งอิงท่ีตน
ยึดถืออยู่ ซ่ึงเกิดจากการเพ่ิมเติมรับรู้ในประสบการณ์ใหม่ๆ หรือทบทวนประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่
ของบุคคลนาํไปสู่การขยายกรอบความคิดเดิม หรือ 2) เกิดกรอบการอา้งอิงใหม่ ซ่ึงเกิดข้ึนหาก
ประสบการณ์ใหม่ท่ีบุคคลได้รับได้เขา้แทนท่ีประสบการณ์เดิม มีผลให้ส่ิงท่ีบุคคลยึดถือตาม
ประสบการณ์เดิมเปล่ียนแปลงไปดว้ย นาํสู่กรอบความคิดใหม่ข้ึน หรือ 3) จดัรูปกรอบการอา้งอิงท่ี
มีอยู่ ซ่ึงเกิดเม่ือบุคคลมีประสบการณ์ใหม่เพิ่มข้ึน ก็มิไดล้ะท้ิงส่ิงท่ีตนยึดถือตามประสบการณ์เดิม
ทั้งหมด แต่นาํประสบการณ์ใหม่มาผสมผสานกบัประสบการณ์เดิม เกิดกรอบการอา้งอิงหรือการ
ยดึถือในรูปแบบผสมผสานข้ึน นาํไปสู่กรอบความคิดใหม่ท่ีมีการผสมผสานกบักรอบความคิดเดิม
บางส่วน 

การเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงของ Mezirow (1991) จึงเป็นกระบวนการปรับเปล่ียนกรอบ
การอา้งอิงหรือ ความเช่ือ ความรู้สึก ทศันคติต่อเน่ืองถึงกระบวนทศัน์ทางความคิดของบุคคล โดย
เร่ิมตน้ดว้ยการทบทวนชีวิต (life review) และคิดไตร่ตรองในประสบการณ์ของตนเอง ตระหนกัรู้
อยา่งมีวิจารณญาณว่า ความเช่ือเบ้ืองตน้ท่ีตนยดึถือและปฏิบติัอยูเ่ป็นตวัเขา้มาจาํกดัวิถีทางการรับรู้ 
ความเขา้ใจ ความรู้สึกนึกคิดของเราอยา่งไร และทาํไม เม่ือความเขา้ใจในความเช่ือเบ้ืองตน้ ของเรา
ครอบคลุมมากข้ึน ก็จะเห็นความแตกต่าง เห็นรายละเอียดทุกแง่มุม และเกิดการบูรณาการความรู้ 
ความเช่ือ และประสบการณ์ใหม่เขา้กบัส่ิงเดิมได ้เกิดการเปล่ียนแปลงในฐานรากซ่ึงเป็นท่ีมาของ
พฤติกรรมท่ีแทจ้ริง นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลต่อเน่ืองถึงการปฏิบติัการทาง
สังคม (social action) ในทา้ยสุดจะปลดปล่อยบุคคลนั้นออกจากกรอบความเช่ือและความคิดเดิมท่ี
ครอบงาํเขาอยู ่ซ่ึงหมายถึงบุคคลไดมี้การเรียนรู้และเกิดการปรับความเขา้ใจ ปรับความรู้สึกนึกคิด 
และปรับการกระทาํในแนวทางใหม่ เพื่อการพฒันาตนเองและสังคมใหก้า้วหนา้ข้ึนอยา่งเหมาะสม
กบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง มิไดย้ดึติดการความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิด และการกระทาํเดิม 

Mezirow (1991) เช่ือว่าการปรับเปล่ียนกรอบความเช่ือและความคิดของบุคคลจะประสบ
ผลอย่างดีในภาวะวิกฤตการณ์ของชีวิต คือภาวะท่ีบุคคลไม่ทราบว่าจะตดัสินใจทิศทางของชีวิต
อย่างไร (Disorienting dilemma) และผลของการปรับเปล่ียนความเช่ือและความคิดจะเป็นการ
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ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงวิพากษห์ลายทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา โดยท่ีมอง
ว่าทุกทฤษฎีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงของบุคคลอนัเป็นการเปล่ียนท่ีเกิดจาก
ภายใน ไม่ใช่เป็นการเปล่ียนจากภายนอก การเปล่ียนแปลงจากภายในของบุคคลคนหน่ึงให้เป็น
อยา่งใดอยา่งหน่ึงตอ้งเป็นการเปล่ียนแปลงจากรากฐานของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความเช่ือ 
บุคลิกลกัษณะนิสัย โลกทศัน์ การดาํรงชีวิต ความคิดและมุมมองเก่ียวกบัสังคม สภาพแวดลอ้มไป
จนถึงการตดัสินใจเพื่อนาํตนเองไปสู่บทบาทใดบทบาทหน่ึง 

ขั้นตอนการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 
ขั้นตอนการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงของ Mezirow (1991) สรุปไดด้งัน้ี 
1) เร่ิมจากภาวะวิกฤตหรือภาวะยากลาํบากของชีวิต เป็นขั้นตอนแรกของการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม โดยทฤษฎีมองว่า การเรียนรู้ของผูใ้หญ่เร่ิมตน้ไดอ้ย่างดี เม่ือผูใ้หญ่ตอ้งเผชิญกบัความ
ยุง่ยากในชีวิต ซ่ึงเม่ือริเร่ิมข้ึนแลว้กระบวนการเรียนรู้จะติดตามมาไดง่้ายทาํให้สามารถพิชิตปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญได ้

2) ตรวจสอบตนเอง (Self-examination) เป็นการตรวจสอบกรอบความเช่ือของตนเอง การ
ยดึถือปฏิบติัของตนเอง เพ่ือสร้างความเขา้ใจในตนเอง มองเห็นความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม
รอบขา้งและมุมมองของตนเองท่ีมีต่อโลก ซ่ึงกระบวนการทบทวนชีวิตน้ี ทาํให้ผูท้บทวนไดเ้ห็น
ภาพระบบความคิดของตนเองซ่ึงเป็นระบบภายในท่ีแสดงออกสู่ภายนอก 

3) ประเมินตนเองอย่างมีวิจารณญาณ (Critical assessment) เก่ียวกบัความเช่ือเบ้ืองตน้ 
(assumptions) เป็นการประเมินตนเองภายหลงัจากการสาํรวจตรวจสอบตนเองแลว้ โดยอาจมีการ
ประเมินแบบวิพากษว์ิจารณ์ความเช่ือเบ้ืองตน้ ซ่ึงกรอบความเช่ือเบ้ืองตน้น้ีเป็นตวักาํหนดมุมมอง
โลก และ/หรือทศันคติ ส่วนบุคคล 

4) วิพากษว์ิจารณ์รวมกนัในประสบการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือแต่บุคคลไดมี้ การ
ติดต่อส่ือสารกับบุคคลอ่ืน  อาทิ  การสนทนา  การร่วมวิพากษ์สถานการณ์ต่างๆ  กับผู ้ท่ี มี 



114 
 

5) คน้หาทางเลือกบทบาทใหม่ของตน เม่ือเขา้ใจถึงการยึดถือปฏิบติัของตนเองและกลุ่ม 
และสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา จึงคน้หาทางเลือกใหม่ ความสัมพนัธ์ใหม่ และการกระทาํใหม่เพื่อให้
เกิดการปรับเปล่ียนแนวทางดาํเนินชีวิตท่ีเคยยดึถือสู่ส่ิงท่ีคิดวา่เหมาะสม 

6) วางแผนเพ่ือการปฏิบติัการ หลงัจากนั้นจึงได้วางแผนการกระทาํ จากการประเมิน
สถานการณ์และจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

7) ดาํเนินการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้และทกัษะในการปฏิบติัการ เป็นขั้นตอนของการ
เตรียมความพร้อมในดา้นองคค์วามรู้เพ่ือการปฏิบติั ซ่ึงบุคคลหรือกลุ่มผูร่้วมปฏิบติัจะใฝ่หาความรู
และทกัษะในการนาํแผนไปปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

8) ทดลองปฏิบัติตามแผนและประเมินผลยอ้นกลับ ในขณะปฏิบัติการและหลังจาก
ปฏิบติัการ จะมีการติดตามประเมินผลควบคู่ไปดว้ย เพื่อปรับเปล่ียนใหท้นัสถานการณ์เม่ือมี ปัญหา
เกิดข้ึนรวมทั้งเพื่อแสวงหาองคค์วามรู้เพิ่มเติมใหเ้หมาะสมสาํหรับการดาํเนินการตามแผนท่ีวางไว ้

9) พฒันาความสามารถและความเช่ือมัน่ในตนเองในบทบาทใหม่ เม่ือบุคคลหรือกลุ่มได้
ปฏิบติัจนเห็นผลสําเร็จแลว้ ความเช่ือมัน่ในตนเองต่อกรอบความเช่ือใหม่ ทศันคติใหม่ กรอบ
ความคิดใหม่และการกระทาํใหม่ และความสัมพนัธ์กบัสังคมรอบขา้งหรือผูเ้ก่ียวขอ้งในแนวทาง
ใหม่ ไดเ้กิดข้ึน 

10) บูรณาการเขา้สู่ชีวิตบนพ้ืนฐานของมุมมองใหม่ เม่ือความเช่ือมัน่ไดเ้กิดข้ึนบุคคลหรือ 
กลุ่มจะผสมผสานส่ิงใหม่เขา้สู่วิถีชีวิตบนพ้ืนฐานของแนวความคิดใหม่ ซ่ึงเม่ือมาถึงขั้นน้ีแลว้ 
ความยัง่ยืนในกระบวนการเรียนรู้ไดเ้กิดข้ึน การกระทาํการใดๆ ในวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการแกไ้ข 
ปัญหาหรือการพฒันาตนเองหรือสังคม จะมีการทบทวนอย่างรอบคอบอย่างเป็นขั้นตอน นาํไปสู่
การปรับเปล่ียน ทศันคติ ความคิดและการปฏิบติัใหม่ไดใ้นท่ีสุด 

สรุป ขั้นตอนการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงมี 10 ขั้นตอนดังกล่าว โดยแกนหลักของ
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลงของ Mezirow (1991) ประกอบดว้ย 3 ส่วนร่วมกนัคือ 1) 
ประสบการณ์ 2) การคิดไตร่ตรอง และ 3) การสนทนาอยา่งมีเหตุผล ซ่ึงการสนทนาอยา่งมีเหตุผลน้ี 
จะรวมถึง องคป์ระกอบต่างๆ ในการสนทนา เช่น ขอ้มูลข่าวสารท่ีสมบูรณ์ความรู้ ความสามารถท่ี
จะประเมินขอ้โตแ้ยง้ และความมีเสรีภาพในการคิดและวิพากษ ์(Mezirow,1991) 

การทาํงานของพยาบาลวิชาชีพในปัจจุบนัตอ้งเผชิญกบัปัญหาสุขภาพท่ีมีความซับซ้อน
และรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงไม่เพียงแต่บทบาทดา้นการรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่พยาบาลยงัตอ้งสามารถ
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ระดบัต่าง ๆ ดงันั้นการเตรียมนกัศึกษาพยาบาลให้มีสมรรถนะทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ และ
การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นจึงเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิ่ง ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงของ Mezirow 
เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์ โดยการจดัสภาพการเรียนให้เผชิญกบั
วิกฤตการณ์ท่ีไม่เป็นไปตามมุมมองเดิมของตน เกิดการใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณ สนทนาเชิง
วิพากษจ์นนาํไปสู่การเรียนรู้ส่ิงใหม่  

ชนาธิป  ศิ ริปัญญาวงศ์ (2552)ได้ศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมตามทฤษฎี 
Transformation พบว่า ทฤษฎีดงักล่าวพูดถึงการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเกิดจากภายในบุคคลและเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ียิ่งใหญ่ถึงขั้นท่ีทาํให้บุคคลคนหน่ึงเปล่ียนแปลงทั้งจุดยืน มุมมอง แนวคิด ทศันคติ 
รวมถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิต และแนวทางให้คาํตอบตนเองต่อความเป็นไปของชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
สงัคม ธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม โดยเขามีความเห็นว่า ทฤษฎี Transformation ไม่ไดเ้ห็นว่า การ
ท่ีบุคคลเจริญเติบโตและมีวฒิุภาวะสูงข้ึนจะส่งผลใหม้โนภาพแห่งตนจะเปล่ียนจากการพึ่งพาคนอ่ืน
ไปสู่การพึ่งพาตนเองได้เสมอไป และมองว่าการท่ีบุคคลท่ีมีวุฒิภาวะยิ่งข้ึนนั้น ไม่จาํเป็นตอ้งมี
ประสบการณ์มากและไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ แต่ทฤษฎีสามารถตอบ
คาํถามถึงเหตุผลในการดาํเนินรูปแบบกิจกรรมการจดัการศึกษาผูใ้หญ่ได้ เพราะจะช่วยให้นัก
การศึกษาผูใ้หญ่มีความรู้ในเร่ือง ว่าจะสอนอะไร จะสอนอย่างไร หรือจัดโครงการอย่างไร  
การเรียนรู้ตอ้งทาํให้เกิดการเปล่ียนมโนภาพแห่งตนเชิงบวก และ อธิบายถึงการท่ีบุคคลคนหน่ึงมี
มุมมอง ทศันคติ รูปแบบและวิถีชีวิตของตนเองต่อสงัคม และส่ิงท่ีสะทอ้นในมุมกลบัถึงผลกระทาํท่ี
สงัคม สภาพแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียมประเพณีและบรรทดัฐานต่างๆ มีผลอยา่งไรต่อบุคคล 

Renigere (2005) ศึกษาผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของนักศึกษา โดยใชว้ิธีการศึกษา
แบบเดิม (transmissive education) ท่ีเนน้การส่งขอ้มูล ความรู้ เน้ือหาการเรียนจากผูส้อนไปสู่ผูเ้รียน
ทางเดียว กบัวิธีการศึกษาเพื่อการเปล่ียนแปลง (transformative education) ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการ
เปล่ียนแปลงภายในตนกลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 1 ของประเทศลตัเวีย   
พบว่า ผูเ้รียนมีความคิดเห็นว่าปัจจุบนัมีการจดัการเรียนการสอนท่ีไดรั้บเป็นวิธีการแบบดั้งเดิม
มากกว่าแต่วิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนปรารถนาคือ วิธีการศึกษาเพื่อการเปล่ียนแปลง 
นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบว่าการศึกษาเพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งทาํใหผู้เ้รียน
เกิดการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความคิด 
ดา้นอารมณ์ความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม 
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McAllister et al. (2006) ไดป้ระยกุตแ์นวคิดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงมาใชใ้นหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต โดยเนน้วิธีการจดัการเรียนการสอน 3 รูปแบบให้กบันกัศึกษาพยาบาลทุก
ชั้นปี ไดแ้ก่ 1) การสอนเพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์/การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2) การสร้าง
จิตสาํนึกวิเคราะห์ และ 3) การแสดงให้ผูเ้รียนเห็นวิธีการแกปั้ญหาของผูรั้บบริการในสถานการณ์
ต่างๆ ซ่ึงวิธีการท่ีนาํมาใชไ้ดแ้ก่ การตั้งคาํถามเพ่ือใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบตนเอง ไดคิ้ดวิเคราะห์ การ
กระตุน้ให้ผูเ้รียนมองภาพอนาคตของการพยาบาลแบบใหม่ การสร้างกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อ
พฒันาความคิดสร้างสรรค ์โดยเนน้การทาํงานแบบกลุ่มเพื่อระดมสมอง และฝึกการวิพากษค์วามคิด 
การฟังอยา่งลึกซ้ึง การไม่ตดัสินผูอ่ื้นการห้อยแขวนความรู้สึกท่ียงัไม่ชดัเจนไวก่้อนในระหว่างการ
สนทนากับผูอ่ื้น เพื่อไม่ให้เกิดการโตแ้ยง้ในระหว่างการสนทนาการแสดงบทบาทสมมติและ 
การสะท้อนคิด ซ่ึงผูส้อนจะต้องเน้นให้ผูเ้รียนออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ไม่ควบคุม  
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเชิงสร้างสรรค ์และจดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเพียงพอต่อการเรียนรู้ 

จากการศึกษาถึงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงในสาขา
พยาบาล จะพบว่าผูส้อนจะต้องมีการออกแบบการวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างรอบคอบ รัดกุม  
ตอ้งรู้จกัและทาํความเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล สอดแทรกตวัอย่างหรือกรณีศึกษาท่ีทาํให้ผูเ้รียน
ตอ้งตดัสินใจออกแบบ วางแผนกระบวนการพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ และตอ้งจดัสรรเวลาในการ
เรียนรู้ได้อย่างอิสระและเพียงพอท่ีจะให้ผูเ้รียนได้ตรวจสอบตนเองทั้ งในมิติของความเช่ือ 
สมมติฐานเดิม ๆ ของตน ไปสู่การสร้างกรอบอา้งอิงของความคิดใหม่ สามารถบูรณาการความรู้
ใหม่ จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของตนเองท่ีสามารถเช่ือมโยงและนาํความรู้นั้นไปใช้ในการเขา้ใจ
ตนเอง และเขา้ใจผูอ่ื้น ซ่ึงในท่ีน้ีอาจเป็นพ่อ แม่ ครู อาจารย ์เพื่อน หรือผูป่้วยท่ีมารับบริการ มีความ
ยนิดีและเตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการกระบวนการเรียนรู้ จนนาํไปสู่การปฏิบติังานพยาบาลไดอ้ยา่ง
มัน่ใจ มีศกัยภาพ สามารถทาํงานร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพ และตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย
และญาติไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 

8. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ทั้งต่างประเทศและ
ในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัความรู้ทางการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

งานวจัิยในประเทศไทย   
 บณัฑิต ฉตัรวิโรจน์ (2550)ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ
การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 
1) ศึกษาสมรรถนะการสอนของนกัศึกษาครู 2) พฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบการ
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 รัฐกรณ์ คิดการ (2551) ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนบนเว็บโดยใช ้
กลยุทธ์การจัดการความรู้รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาการวิจัยคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1)พฒันารูปแบบการสอนบนเว็บโดยใช้กลยุทธ์การจดัการความรู้รายวิชา
เทคโนโลยกีารศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 2) ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนบนเวบ็โดยใช้
กลยทุธ์การจดัการความรู้รายวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาในระดบัอุดมศึกษาและ 3) ศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบการสอนบนเว็บโดยใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาในดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดา้นความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองและดา้น
ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนตามรูปแบบการสอนบนเว็บโดยใชก้ลยุทธ์การจดัการ
ความรู้รายวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาในระดบัอุดมศึกษาการดาํเนินการวิจยัมี 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการ
พัฒนา รูปแบบการสอน2) ขั้ นการทดสอบประสิทธิภาพของ รูปแบบการสอนบนเว็บ  
3) ขั้นการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนบนเวบ็กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมาจาํนวน 30 คนโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย
สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลคือ t-test แบบ dependent ผลการวิจยัพบว่า 1.รูปแบบการสอนบนเวบ็โดย
ใช้กลยุทธ์การจดัการความรู้รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ท่ีพฒันาข้ึนเรียกว่า“รูปแบบดสัสุ 
(DASSU Model)”ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1. วาดฝัน(Defining:D) 2.ตามหามนัให้เจอ 
(Acquisition: A) 3.ฉนัและเธอร่วมสร้าง(Sharing:S) 4.อยา่ท้ิงขวา้งตอ้งเก็บไว(้Storage: S 5.รู้จกัใช้
เม่ือจาํเป็น (Utilization: U)โดยมี 11 องคป์ระกอบ คือ 1) เป้าหมาย 2) วตัถุประสงค ์3) เน้ือหาวิชา 
4) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5) ปัจจยัสนบัสนุน 6) กระบวนการเรียนการสอน 
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 ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ (2551) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ของ
สถานศึกษาเป็นองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัของนกัการศึกษา  
การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญระดบักระทรวงศึกษาธิการสอบถามโดยใชก้ารสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้างกบัผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญระดบัสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดบั
สถานศึกษา ผนวกกบัการสัมภาษณ์และดูร่องรอยการปฏิบติังานดา้นการจดัการความรู้ในโรงเรียน
โครงการวิจยัดา้นการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ของสถาบนัการจดัการความรู้เพื่อ
สังคม(สคส.)ท่ีทาํการวิจยัร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการแลว้นาํไปใช้จริงกบัโรงเรียนนาํร่องเพ่ือ
พฒันาเป็นรูปแบบการจดัการความรู้ของสถานศึกษาผลการวิจยัพบวา่รูปแบบการจดัการความรู้ของ
สถานศึกษาประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบเรียงตามลาํดบัความสาํคญัคือ 1) การเตรียมการเพื่อการ
จดัการความรู้ 2) การนิเทศติดตามผลและการประเมินผล 3) การแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ 4) 
การพฒันาและจดัเก็บความรู้ 5) การเปล่ียนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมในการทาํงาน 6) การ
วางแผน 7) การส่ือสาร 8) การสร้างความรู้ 9) การยกยอ่งชมเชยและการใหร้างวลัเป็นรูปแบบท่ีมี
ความถูกตอ้ง เหมาะสมเป็นไปไดแ้ละมีประโยชน์โดยสามารถนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
องคก์รและพฒันาสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได้ดาํเนินการวิจัยเร่ืองการวิจัยและพฒันา
นวตักรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพขององคก์รทางการศึกษาดว้ยการจดัการความรู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษารูปแบบและปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการจดัการความรู้ของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีส่งผลใหอ้งคก์รเหล่าน้ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในการดาํเนินงานตามพนัธกิจ
เพื่อศึกษาการแพร่ขยายการจดัการความรู้ไปสู่สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอ่ืนๆ รวมทั้งเพื่อเสนอนโยบายและยทุธศาสตร์การส่งเสริมสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ใช้การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรองค์กร
เป้าหมายในการวิจยัประกอบดว้ยสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจาํนวน 17 เขตและสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจาํนวน 78 แห่งรวมทั้งหมดจาํนวน 95 องคก์รรูปแบบการจดัการความรู้ขององคก์รทั้ง  
95 แห่งแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มคือ 1)กลุ่มรูปแบบวงจรความรู้ซ่ึงมีองคป์ระกอบดา้นวิสัยทศัน์
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เกียรติศกัด์ิ  พนัธ์ลาํเจียก (2552) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้ในการเรียนการสอน
ระดบับณัฑิตศึกษาสู่สังคม มีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาแนวคิดการจดัการความรู้ทั้งต่างประเทศและ
ในประเทศพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ในการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษาสู่สังคมและ
ศึกษาผลการจดัการความรู้ในการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษาสู่สังคม กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ 
เอกสารส่ิงพิมพแ์ละเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ไดม้าโดยการคดัสรรจากต่างประเทศ จาํนวน 31 รูปแบบ 
จากในประเทศ จาํนวน 27 รูปแบบ ผูท้รงคุณวุฒิประเมินรูปแบบ จาํนวน 3 ท่าน นกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 11 คน ผูไ้ดรั้บความรู้เป็นนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 80 คน บุคคลทัว่ไป จาํนวน 44 คน และ
ผูท้รงคุณวุฒิรับรองรูปแบบจาํนวน 25 ท่าน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบวิเคราะห์การ
จดัการความรู้ รูปแบบการจดัการความรู้ท่ีพฒันาข้ึน แบบประเมินรูปแบบการจดัการความรู้
แบบสอบถามความคิดเห็นการจดัการความรู้ของผูด้าํเนินการจดัการจดัการความรู้ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นการจดัการความรู้ของผูไ้ดรั้บความรู้ และแบบประเมินเพื่อรับรองรูปแบบการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวิเคราะห์เน้ือหา การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั
พบว่า 1) แนวคิดการจดัการความรู้ต่างประเทศและในประเทศ พบว่า ดา้นกระบวนการจดัการ
ความรู้ ประกอบดว้ย การกาํหนด การสืบคน้ การสร้าง การจดัเก็บ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการ
ประเมิน สาํหรับดา้นองคป์ระกอบ/ปัจจยั/กิจกรรม เก่ียวขอ้งกบัสังคม ความรู้ และปัจจยัอ่ืน  
2) รูปแบบการจดัการความรู้ในการเรียนการสอนระดับบณัฑิตศึกษาสู่สังคม ไดแ้ก่ดา้น
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เบญจวรรณ  ศรีโยธินและชุติมา  มาลยั (2553) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองกระบวนการจดัการความรู้
ของนกัศึกษาพยาบาลในวิชาปฏิบติัการบริหารการพยาบาลการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) แบบสร้างทฤษฎีจากขอ้มูล (Grounded theory) ตามแนวทางของ Strauss and 
Corbin (1998) เพื่ออธิบายกระบวนการจดัการความรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ผูใ้หข้อ้มูลเป็นนกัศึกษา
พยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี4 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ท่ีกาํลงัฝึกภาคปฏิบติัวิชา
ปฏิบติัการบริหารการพยาบาลปีการศึกษา 2552 จาํนวน 16 กลุ่ม โดยมีการเลือกผูใ้หข้อ้มูลเพื่อ
ตรวจสอบทฤษฎี(Theoretical sampling)แบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลกั(Purposive 
sampling) ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลจากแบบบนัทึกประสบการณ์การจดัการความรู้ของนกัศึกษาหลงั
ส้ินสุดการฝึกปฏิบติังานวิชาปฏิบติัการบริหารการพยาบาล รายงานการจดัทาํนวตักรรมของ
นกัศึกษา ขอ้มูลจากการสังเกตการนาํเสนอผลการจดัทาํนวตักรรมหนา้ชั้นเรียนของผูใ้หข้อ้มูล และ
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมโดยใชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus group interview) กบัตวัแทนของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละกลุ่ม มาทาํการวิเคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์เปรียบเทียบ(Constant comparative 
analysis)ผลการวิจัยสรุปว่า กระบวนการจัดการความรู้ท่ีชัดเจนตามการรับรู้ของนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายคือการสร้างนวตักรรม ซ่ึงนวตักรรมดงักล่าวไดถู้กสร้างข้ึนจากกระบวนการจดัการ
ความรู้ของนกัศึกษาพยาบาลท่ีมี6ขั้นตอนคือขั้นตอนท่ี 1 “พบปัญหาในหน่วยงาน ดาํเนินการ
แกไ้ข”นกัศึกษาแต่ละกลุ่มมีความเห็นตรงกนัว่ากระบวนการจดัการความรู้ของตนเร่ิมตน้จากการท่ี
พบปัญหา/อุบัติการณ์ในหอผูป่้วยท่ีตนฝึกปฏิบัติงานปัญหา/อุบัติการณ์ท่ีนักศึกษาพบมีความ
แตกต่างกนัเช่นนักศึกษากลุ่มท่ี2กล่าวว่าเหตุการณ์ท่ีนาํไปสู่การจดัการความรู้ของตนเกิดจากการ
สงัเกตพบวา่ผูป่้วยท่ีมีแผลผา่ตดับริเวณสีขา้งและหนา้ทอ้งมีอาการปวดแผลจากการไอและจาม และ
เคล่ือนไหวร่างกายอาจส่งผลให้แผลมีฉีกขาดซ่ึงเป็นภาวะเส่ียงท่ีทาํให้ผูป่้วยตอ้งใช้เวลาในการ
รักษาเป็นเวลานานมากกว่าปกติและอาจทาํให้แผลเกิดการติดเช้ือไดใ้นขณะท่ีนกัศึกษากลุ่มท่ี 7
พบว่าเหตุการณ์ท่ีนาํไปสู่การจดัการความรู้คือการเกิดอุบติัการณ์ของผูป่้วยแพย้าปฏิชีวนะท่ีสร้าง
ความเสียหายแก่ผูป่้วยและส่งผลกระทบต่อองคก์รทาํใหสู้ญเสียเงินและทรัพยสิ์นขององคก์รในการ
รักษาเพิ่มมากข้ึนทั้งสองกลุ่มลงความเห็นว่าเหตุการณ์ท่ีตนพบนั้นเป็นปัญหาและจาํเป็นตอ้งแกไ้ข
โดยอาศยัความรู้ดงันั้นกระบวนการจดัการความรู้จึงเร่ิมตน้ดว้ยจุดน้ีขั้นตอนท่ี 2“อาศยัความรู้เป็น
ฐาน”การท่ีนกัศึกษาเห็นว่า“อาศยัความรู้เป็นฐาน”เป็นกระบวนการจดัการความรู้ขั้นท่ี 2 เน่ืองจาก
นกัศึกษาพบสถานการณ์ปัญหาในหอผูป่้วย และสถานการณ์เหล่านั้นจะไดรั้บการแกไ้ขโดยอาศยั
ความรู้ นกัศึกษาจึงร่วมกนัคิดทบทวนจากประสบการณ์การเรียนรู้ของตนท่ีผา่นมาว่าความรู้ท่ีกลุ่ม
ตอ้งการใชเ้พื่อสร้างนวตักรรมและแกปั้ญหาคืออะไรตนมีความรู้อะไรท่ีจะนาํมาใชแ้กปั้ญหาใน
สถานการณ์ท่ีพบคร้ังน้ีถา้กลุ่มมีความรู้ไม่เพียงพอจะมีวิธีการไปคน้หาความรู้จากใครคน้หาได้
อยา่งไรขั้นตอนท่ี3“แลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นทีมงาน”ในปัจจุบนัพบว่าความรู้มีมากมายไม่จาํกดัเพียง
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อุบล  สุทธิเนียมและคณะ (2553) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองผลของการใชก้ระบวนการจดัการ
ความรู้ต่อการปฏิบติัการพยาบาลตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาปฏิบติัหลกัการและ
เทคนิคการพยาบาลมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบติัการพยาบาลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีใชก้ระบวนการจดัการความรู้ในวิชาปฏิบติัหลกัการและเทคนิคการพยาบาลของนกัศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 2 หลกัสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑิตปีการศึกษา 2552 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรีจาํนวน 88 คนผลการศึกษาพบว่า 
1.การปฏิบติัการพยาบาลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษาพยาบาลท่ีใชก้ระบวนการ
จดัการความรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2.การปฏิบติัการพยาบาลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มท่ีใช้กระบวนการจัดการความรู้สูงกว่านักศึกษาพยาบาลท่ีได้รับการสอนตามปกติ 3.การ
ปฏิบติัการพยาบาลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดา้นพอประมาณและดา้นความรู้ของนกัศึกษา
พยาบาลท่ีใชก้ระบวนการจดัการความรู้สูงกวา่นกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ 

มลัลิกา  มากรัตน์ (2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  ผลการจดัการเรียนการสอนโดยประยกุตใ์ช้
การจัดการความรู้ด้วยแบบจาํลองปลาทูต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชนของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ
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จากงานวิจยัขา้งตน้สรุปได้ว่า การจดัการความรู้เป็นนวตักรรมท่ีสามารถพฒันาบุคคล 
ชุมชนและสงัคมในทกัษะแห่งอนาคตใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นทกัษะแห่งอนาคตใหม่ท่ี
ครูควรมีทกัษะและคุณลกัษณะท่ีรองรับเขา้ถึงเพื่อสร้างนวตักรรมบริหารจดัการชั้นเรียนแนวใหม่ 
ในอนัท่ีจะพฒันาผูเ้รียนท่ีเยาวชนในยคุใหม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
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งานวจัิยในต่างประเทศไทย 

Gustafson, K. (2003)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง กระบวนการจดัการความรู้ในหลกัสูตรพยาบาลศา
สตรบณัฑิต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษาในการสะทอ้นคิด การกาํหนด
โอกาสในการสร้างความรู้ การสอนผูป่้วยอย่างมีประสิทธิภาพการเขา้ถึงผูเ้รียนกลุ่มใหญ่ดว้ย
เวบ็ไซตแ์ละการมีปฏิสัมพนัธ์ในชุมชน โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย เพื่อสร้างส่ือความรู้ 
ออน์ไลน์แก่ผูป่้วยเบาหวานและอลัไซเมอร์ ผลการวิจยั พบว่า นกัศึกษามีความเขา้ใจในการส่ือสาร
กบัผูป่้วยอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความร่วมมือและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัของ
นักศึกษาและความสามารถของนักศึกษาในการให้ความรู้กับผูป่้วยแบบองค์รวมเพ่ิมข้ึนและ
คาํนึงถึงหลกัการวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

 Hsia, Lin, Wu, & Tsai (2006)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการทางการพยาบาลโดยใช้
แนวคิดการจดัการความรู้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างกรอบแนวคิด การบูรณาการกระบวนการ
พยาบาลกบัการจดัการความรู้และออกแบบการใช้ระบบการจดัการความรู้ร่วมกบักระบวนการ
พยาบาลโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลการวิจยั พบว่า แนวทางสาํหรับการออกแบบระบบ 
KMS(Knowledge Management System) เพื่อนาํมาใชช่้วยใหแ้ผนกไอทีและฟังกช์ัน่ท่ีจาํเป็น KM 
ทางเทคนิคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในกระบวนการพยาบาล และสามารถช่วยให้ผูดู้แลระบบการ
ดูแลสุขภาพและผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินศกัยภาพของการเปิดใชง้านไอทีและโอกาสมนัสร้างข้ึน
เพื่อทบทวนหรือปรับโครงสร้างกระบวนการพยาบาลและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งบนพื้นฐานของ
ความสามารถในการเปิดใชง้านไอที 

Haslinda, A.Sarinah, A. (2009)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการทบทวนรูปแบบการจดัการความรู้  
8 รูปแบบ   ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการจดัการความรู้มีหลายรูปแบบและมีความสัมพนัธ์
ต่อเน่ืองกนัในแต่ละรูปแบบทุนทางสังคมและทุนทางปัญญามีส่วนช่วยพฒันาองคก์รได ้  รูปแบบ
การเช่ือมโยงภายในท่ีมีกระบวนการทางสังคมและการเรียนรู้ภายในองคก์ร  ผูน้าํองคก์รควรให้
ความสําคญักบัการจดัการความรู้รวมถึงวางยุทธศาสตร์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรูปแบบมีความต่างกนัสามรถปรับใชต้ามลกัษณะขององคก์ร 

Tavallaee R., Rashidi M.M. (2011)   ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการจดัการความรู้ใน
(Institute for International Energy Studies -IIES)  ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบรวมถึงขั้นตอนท่ี 7 
ขั้นตอน ประกอบดว้ย 1)วางแผน 2) วิเคราะห์ภูมิหลงั 3) คน้หาแนวทางการปฏิบติัท่ีดี 4) ออกแบบ
วิธีการจดัการความรู้ 5) กาํหนดรูปแบบการจดัการความรู้  6) ทดลองใชจ้ากรูปแบบและยงัมีการ
ทดสอบซอฟทแ์ว การจดัการความรู้ในสถาบนั 7) การออกแบบแผนเพ่ือการศึกษาโดยใชก้ารจดัการ
ความรู้ 
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Saade R.,Nebebe F., and Mak T. (2011)   ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองระบบการจดัการความรู้จาก
แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบติั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ออกแบบของระบบการศึกษาออนไลน์และ
ศึกษาประสบการณ์ของนกัเรียนในการใชร้ะบบการศึกษาออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการ
ออกแบบการเรียนรู้หลกัการและวิธีการระบบสารสนเทศสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้วิธีการ
สร้างแบบจาํลองโครงสร้าง ดั้งน้ี 1) ตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของการเรียนการสอน 2) การประเมินและ
การใชห้ลกัการเรียนรู้สามารถเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัเรียน 3) การออกแบบเทคโนโลยี
ท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ตอ้งมีหลกัการเป็นรูปธรรม 4) การสอนตามแบบ MIS ทาํให้นักเรียนมี
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 

Ramakrishnan K. and Yasin N.M. (2012)   ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการจดัการความรู้เพื่อ
พฒันางานวิชาการ กลุ่มตวัอย่างเป็นอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีของมหาวิทยาลยัจาํนวน 34 คน 
ผลการวิจยั พบว่า ระบบการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการบรรลุโอกาสท่ีดีกว่าการ
ตัดสินใจและข้อได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างองค์กรและระบบการจัดการความรู้ใน
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพของบณัฑิตท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการของนายจา้ง  ผลการวิจยัสรุปว่า กระบวนการจดัการความรู้ในการ
เรียนการสอน ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนคือ  ขั้นตอนท่ี 1 การกาํหนดความรู้ (Knowledge 
Identification) การกาํหนดความรู้ เป็นการกาํหนดความรู้ท่ีตอ้งการของสมาชิกในชั้นเรียนท่ีมี 
ลกัษณะเป็นชุมชนนกัปฏิบติั (Community of Practices : CoPs) ซ่ึงมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั 
โดยใหก้ารกาํหนดความรู้เกิดจากความตอ้งการของสมาชิกทั้งหมดเป็นสาํคญั เพื่อความรู้นั้นจะเป็น 
ประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคนและสอดคลอ้งตามความตอ้งการของสังคม  ขั้นตอนท่ี 2 การสืบคน้
ความรู้ (Knowledge Capture) การสืบคน้ความรู้ เป็นกระบวนการศึกษา คน้ควา้ สืบเสาะ เพื่อให้
ไดม้าซ่ึง ความรู้ทั้งท่ีเป็นความรู้ภายในบุคคล และความรู้ภายนอกบุคคล โดยอาศยัเคร่ืองมือและ
วิธีการต่าง ๆ  ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การสร้างความรู้เป็น
กระบวนการท่ีสมาชิกผูด้าํเนินการจดัการความรู้ไดท้าํการ วิเคราะห์ความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการ
สืบคน้ความรู้ และสังเคราะห์ความรู้โดยการสร้างความรู้ให ้ ใหม่ดว้ยตนเอง และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั ขั้นตอนท่ี 4 การจดัเก็บความรู้ (Knowledge Storing) การจดัเก็บความรู้เป็นกระบวน
ท่ีสมาชิกผูด้าํเนินการจดัการความรู้ ทาํการจดัเก็บ หรือบนัทึกความรู้ใหม่ท่ีไดส้ร้างข้ึนให้อยูใ่น
ลกัษณะความรู้ภายในบุคคลและความรู้ภายนอกบุคคล โดยจดัเกบ็หรือบนัทึกในส่ือและเทคโนโลยี
ประเภทต่าง ๆ ขั้นตอนท่ี 5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็น
กระบวนการท่ีสาํคญัในการนาํความรู้ใหม่ท่ีสร้างและ จดัเก็บมาแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั  
ทาํใหเ้กิดการต่อยอดความรู้ใหสู้งข้ึน ขยายฐานความรู้ และเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการนาํความรู้ 
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ไปประยกุตใ์ชใ้ห้กวา้งขวางและมีประโยชน์มากข้ึน การแลกเปล่ียนเรียนรู้จะอาศยัวิธีการส่ือสาร 
รูปแบบการส่ือสารและเทคโนโลยปีระเภทต่าง ๆ ใน การดาํเนินการ ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินผล
ความรู้ (Knowledge Evaluation) การประเมินผลความรู้เป็นกระบวนการวดัผลและประเมินผล  
ทั้งการประเมิน ตนเอง (Self-assessment) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  
การประเมินความรู้ การประเมินกระบวนการ การติดตาม ทั้งน้ีสามารถประเมินผลระหว่าง
ดาํเนินการ (Formative Evaluation) และ ประเมินผลหลงัการดาํเนินการ (Summative Evaluation) 
เพื่อใหท้ราบการจดัการ ความรู้ การไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีตอ้งการของสมาชิกและสังคมมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยา่งไร มากนอ้ยเพียงใดและมีความคิดเห็นเป็นอยา่งไร 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า มีนกัวิชาการ หน่วยงาน นกัการศึกษา ไดน้าํการ
จดัการความรู้ไปทาํการวิจยัหลายลกัษณะทั้งในองคก์รภาคเอกชน ภาครัฐ องคก์รชุมชน ในทาง
การศึกษา ไดท้าํการวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษา ระดบัมหาวิทยาลยั ระดบัคณะ ส่วนในการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไดมี้การวิจยักบัสถานศึกษา ในโรงเรียน การจดัความรู้จากชุมชนสู่สถานศึกษา สาํหรับการ
จดัการความรู้ในการเรียนการสอน ยงัมีการวิจยัจาํนวนนอ้ยมาก สรุปไดว้่า มีการใชกิ้จกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติเพ่ือส่งเสริมการจดัการความรู้ของผูเ้รียน การจดัการความรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพฒันาการเรียนการสอนโดยการร่วมจดัการความรู้ระหวา่งภูมิปัญญาชาวบา้น นกัศึกษา
และอาจารยม์หาวิทยาลยั มีการจดัการความรู้ดา้นการสอนของคณาจารย ์ และการนาํการจดัการ
ความรู้มาวิจยัในลกัษณะการเรียนการสอน พบงานวิจยัจาํนวน 3 เร่ือง โดยทาํการวิจยัในระดบั
บณัฑิตศึกษาใหมี้ลกัษณะเป็นหอ้งเรียนการเรียนรู้ ในระดบัปริญญาตรีโดยเป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบการจดัการความรู้ และการจดัการความรู้ดา้นการสอนของคณาจารย ์ 

อยา่งไรก็ตามผลการวิจยัมีประสิทธิผลและความพึงพอใจในการนาํการจดัการความรู้มาใช ้
แต่คงตอ้งมีการวิจยัเพิ่มเติมอีกมากเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าการจดัการความรู้เป็นนวตักรรมท่ีสามารถพฒันา
บุคคล ชุมชน และสังคมในยคุเศรษฐกิจท่ีอาศยัความรู้เป็นฐานในการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน 
โดยเฉพาะการวิจัยคร้ังน้ีท่ีนําการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนั
พระบรมราชชนก เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง และนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการจดัการ
ความรู้ในวงกวา้งต่อไป 
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บทที ่3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
การวิจัยเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการ

จดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก 
เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ใชแ้ผนการวิจยักลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัการ
ทดลอง (The one group pretest posttest design)  

 
ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research : R1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A) 
ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  

(Design and Development : D and D) 
ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research : R2) การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

(Implementation: I) 
ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2) การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน  

(Evaluation : E) 
 
 สรุปขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที ่1 
การวจิยั (Research : 
R1) การศึกษาขอ้มูล

พื้นฐาน  

(Analysis) 
 

ขั้นตอนที ่2 
การพฒันา 

(Development : D1) 
การพฒันารูปแบบ 
การเรียนการสอน 

(Design and 
Development : D and 

D) 

ขั้นตอนดาํเนินการวจิัย วธีิการดําเนินการวจิัย ผลการดาํเนินการวจิัย 

1.ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอนแบบบูรณาการและงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาท่ีจะจดัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ 3 รายวชิา 
3. วเิคราะห์เป้าหมายการพฒันานกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1 
4. ศึกษาสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของ
วทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก จากอาจารย ์246 คน 

สภาพปัจจุบนัและกรอบแนวคิดใน
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการของนกัศึกษา
พยาบาล วทิยาลยัพยาบาล สงักดั
สถาบนัพระบรมราชชนก   

1 .พัฒนาร่าง รูปแบบการเ รียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 
วทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก   
2. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน ด้านหลักสูตรและการสอน 2 คน  
ดา้นการศึกษาพยาบาล 2 คนและดา้นการจดัการความรู้ 1 คน  
3. สร้างเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชรู้ปแบบท่ีพฒันาข้ึน 
4. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยั โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน 
ดา้นการพยาบาล 2 คน ดา้นการศึกษา 1 คน 
5. ปรับปรงรปแบบและเคร่ืองมือใหส้มบรณ์ 

1.รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยใชก้ระบวนการ
จดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาล 
สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนกท่ี
ผา่นการตรวจสอบคุณภาพและ
ปรับแกไ้ขแลว้   
2.  เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
รูปแบบฯ ท่ีผา่นการตรวจสอบ
คุณภาพและปรับแกไ้ขแลว้ 

ขั้นตอนที ่3 
การวจิยั (Research : 

R2)  
การทดลองใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอน 

(Implementation: I) 

1 ผูว้จิยัช้ีแจงรายละเอียดรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดย
ใชก้ระบวนการจดัการความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 5 กิจกรรม นกัศึกษา
พยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี จาํนวน 92 คน 
2. ช้ีแจงหลกัการเหตุผล การพิทกัษสิ์ทธิกลุ่มตวัอยา่งและประโยชน์
ของการวจิยั วธีิการเรียนการสอนเพ่ือใหก้ารใชรู้ปแบบเกิดประโยชน์
สูงสุดก่อนทาํการทดลอง 
3. ดาํเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึน จาํนวน 60 ขอ้ ใชเ้วลา 1ชัว่โมง 30 นาที 
4. ดาํเนินการทดลองตามแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้ จาํนวน  5 กิจกรรมหลกั  
5.  ประเมินการสร้างสรรคผ์ลงานสร้างสรรคเ์พื่อชุมชน   การทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เม่ือส้ินสุดการทดลอง และถอดบทเรียน 

ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันา
ชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยั
พยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราช
ชนก   
1. สมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงาน
เพ่ือพฒันาชุมชน 
2. ผลงานสร้างสรรคเ์พ่ือพฒันาชุมชน   
3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4. ความพึงพอใจของนกัศึกษา
พยาบาลท่ีมีต่อรูปแบบ 
5. ถอดบทเรียน 

ขั้นตอนที ่4   
การพฒันา  

(Development : D2)  
การประเมินผล

รูปแบบ 
การเรียนการสอน 
 (Evaluation : E) 

นาํผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพ่ือ
พฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาล สังกดั
สถาบนัพระบรมราชชนก  และผลการถอดบทเรียนมา
ปรับปรุงและแกไ้ขรูปแบบ 

รายงานผลการใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพื่อ

พฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 
วทิยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนั 

พระบรมราชชนก   

แผนภาพท่ี 16  แสดงขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 
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รายละเอยีดวธีิดําเนินการวจัิยมีดังต่อไปนี ้
ขั้นตอนที ่1 การวจัิย (Research : R1) การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน (Analysis : A) 
 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือ
นาํมาใชเ้ป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการ
จดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล มีการดาํเนินการตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นที ่1 ศึกษาเอกสาร วารสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ 

แหล่งข้อมูล 
1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
2. มาตรฐานการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1  
3.   งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ 

จากฐานขอ้มูล Thailis และฐานขอ้มูลห้องสมุดต่างๆพบงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ตั้ งแต่ปี  
พ.ศ. 2550-2555  

1.1 วธีิการศึกษา 
1.1.1  ศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555)ในรายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์สังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละศิลปะ
วิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษย ์โดยศึกษาและวิเคราะห์ จุดมุ่งหมายรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา ตาราง
วิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา เป็นตารางสองมิติ แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเน้ือหากบัจุดมุ่งหมาย มิติ
แรกบ่งบอกเก่ียวกบัเน้ือหา มิติท่ีสองเป็นจุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายอยูใ่นแนวนอนและเน้ือหาวิชาอยู่
ในแนวตั้ง 

1.1.2   วิเคราะห์มาตราฐานการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 
1 โดยวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของรายวิชาตามมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษา (TQF) 

1.1.3  ศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัการเรียน 
การสอนโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ 

1.2   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
     เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน มีดงัน้ี 
     แบบวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัรูปแบบการเรียนการสอน  

การสร้างการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แนวคิดกระบวนการจดัการความรู้ 
ขั้นตอนกาํรสร้างเคร่ืองมือ ดาํเนินการดงัน้ี 
1. สร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นเคร่ืองมือ 
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ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ประเด็นการบนัทึก 
รวบรวมขอ้มูล และสรุปเน้ือหาท่ีสาํคญัเก่ียวกบัเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  นาํแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี รวมถึงภาษาท่ีใช ้

3.  นาํแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความตรงของเน้ือหา (content validity) ภาษาท่ีใช ้ และนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบ
วิเคราะห์เอกสาร (Index of Item Objective Congruence : IOC) ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 
ข้ึนไป ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 

ขอ้ใดมีความเห็นท่ีแน่ใจวา่มีความสอดคลอ้ง   ใหค้ะแนน  1 
ขอ้ใดมีความเห็นท่ีไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน  0 
ขอ้ใดมีความเห็นท่ีแน่ใจวา่ไม่มีความสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน -1 
ใชเ้กณฑค่์าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of congruence: IOC) ท่ียอมรับได ้คือ ตั้งแต่ 

0.5 ข้ึนไป การคาํนวณค่าดชันีใชสู้ตร (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544; ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมยเ์ลิศ, 2554: 60; 
Kerling, 2000: 667) ดงัน้ี 

   
   
  IOC =   ดชันีความสอดคลอ้ง 

IOC   =  ∑ R 
                 N 

  ∑R =   ผลคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
  N =   จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence) ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 และปรับปรุงแกไ้ขแบบ
วิเคราะห์เอกสารในเร่ืองภาษาใหมี้ความชดัเจน 

4. หลงัจากตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งแลว้ นาํขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญไป
ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ ก่อนนาํไปใชใ้น ไปวิเคราะห์เอกสารขอ้มูลพื้นฐานต่อไป 

     1.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
            ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555)  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1 และวิเคราะห์
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ จาก
ฐานขอ้มูล ThaiLIS และฐานขอ้มูลห้องสมุดต่างๆพบงานวิจยัและวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-
2555  ในระหวา่งเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2556 
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      1.4  การวเิคราะห์ข้อมูล  
       วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพมี 5 ขั้นตอน คือ การใชแ้นวคิดทฤษฎีและการสร้าง
แนวคิดสาํหรับการวิเคราะห์ การตรวจสอบขอ้มูล การจดบนัทึกและทาํดชันีขอ้มูล การทาํขอ้สรุป
ชัว่คราวและการกาํจดัขอ้มูล และการสร้างขอ้สรุป 

ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน เกีย่วกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ 

แหล่งข้อมูล 
อาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์การเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการวิทยาลยัสงักดั 

สถาบนัพระบรมราชชนกทั้งหมด 29 แห่ง 
              ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

               ประชากร 
อาจารยพ์ยาบาลท่ีปฏิบติังานวิทยาลยัพยาบาลพยาบาล ในสงักดัสถาบนัพระบรม 

ราชชนกจาํนวน 29 แห่ง ในปีการศึกษา 2555 จาํนวน 1,350 คน (สถาบนัพระบรมราชชนก   
สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มนโยบายและยทุธศาสตร์, 2555) 

  กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยั ประกอบดว้ย 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณา 

การของวิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนกของอาจารยแ์ละนกัศึกษา ไดแ้ก่ อาจารย์
พยาบาลท่ีปฏิบติังานวิทยาลยัพยาบาล ในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนกและมีประสบการณ์ 
การสอนอยา่งนอ้ย 5 ปี จาํนวน 16 แห่ง จาํนวน  263 คน โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลาย
ขั้นตอน (multi- stage random sampling)   ดงัภาพท่ี 21 
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จาํแนกตามภาค 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ประสบการณ์การจดัการ

เรียนการสอนแบบ
บูรณาการ 

อยา่งนอ้ย 5 ปี 

วทิยาลยัพยาบาล 29 แห่ง 

ภาคเหนือ 
6 แห่ง 

สุ่มวทิยาลยัในแต่
ละภาค 

ภาคกลาง 
7 แห่ง 

ภาคใต ้
5 แห่ง 

ภาคตะวนัออก
และภาคตะวนัตก 

5 แห่ง 

ภาคตะวนัออก/
เหนือ 
6 แห่ง 

ภาคเหนือ 
3 แห่ง 

ภาคกลาง 
4 แห่ง 

ภาคตะวนัออก/
เหนือ 
3 แห่ง 

ภาคตะวนัออก
และภาคตะวนัตก 

3 แห่ง 

ภาคใต ้
3 แห่ง 

50 คน 63 คน 50 คน 50 คน 50 คน 

 
ภาพท่ี 17  ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอนในการวิจยั 

ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง มีรายละเอียด ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 จาํแนกประชากรเป็น 5 กลุ่ม ตามภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือมีวิทยาลยัพยาบาล 

จาํนวน 6 แห่ง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 6 แห่ง ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก 5 แห่ง ภาคกลาง 
 7 แห่งและภาคใต ้5 แห่ง จาํนวน 1,350 คน 

ขั้นท่ี 2  สุ่มตวัอย่างวิทยาลยัพยาบาลในแต่ละภูมิภาคโดยการจบัฉลาก ทั้งน้ีเพื่อให้ได้
ตวัแทนวิทยาลยัพยาบาลท่ีครอบคลุมทุกภูมิภาค ใชจ้าํนวนร้อยละ 50 ของจาํนวนวิทยาลยัพยาบาล
ในแต่ละภาค ได ้ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก ภาคใต ้
ภูมิภาคละ 3 แห่ง ส่วนภาคกลางได ้4 แห่ง รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 16 แห่ง 

ขั้นท่ี 3  สุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ อาจารยพ์ยาบาล (จาก 16 แห่ง)  
คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างจากประชากรท่ีเป็นอาจารยพ์ยาบาล จาํนวน 770 คนไดก้ลุ่ม

ตวัอย่าง 263 คน โดยใชสู้ตรขนาดกลุ่มตวัอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1973: 727) ณ ระดบั
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดเ้ท่ากบั .05  

2.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
      2.2.1 แบบสอบถามสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการสําหรับ

อาจารยพ์ยาบาล 
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     2.2.1.1 ศึกษาเอกสาร ตาํราเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามสภาพปัจจุบนั เก่ียวกบั
การเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 

    2.2.1.2 สร้างแบบสอบถามสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณา
การสาํหรับอาจารยพ์ยาบาล แบบตรวจรายการ (Check List) ประกอบดว้ย 2 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ 
ตอนท่ี 2 สภาพปัจจุบนั เก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลยั 

พยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก จาํนวน 60 ขอ้ ประกอบดว้ย คาํถามดา้นการวางแผนและ
พฒันาหลกัสูตร 23 ขอ้ ดา้นการจดัการเรียนการสอน 18 ขอ้ ดา้นการใชส่ื้อการสอน 6 ขอ้ ดา้นวดั
และประเมินผล 13 ขอ้ มีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุดและมีช่อง
ใหร้ะบุความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยกาํหนด 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
5 =  มีปัญหาระดบัมากท่ีสุด 

  4 =  มีปัญหาระดบัมาก 
  3 =  มีปัญหาระดบัปานกลาง 
  2 =  มีปัญหาระดบันอ้ย 
  1 =  มีปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุด 

กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดงัน้ี (Best & Kahn, 1993: 247) 
 4.50-5.00 หมายถึง   ระดบัมากท่ีสุด 
 3.50-4.49 หมายถึง   ระดบัมาก 
 2.50-3.49 หมายถึง   ระดบัปานกลาง 
 1.50-2.49 หมายถึง   ระดบันอ้ย 
 1.00-1.49 หมายถึง   ระดบันอ้ยท่ีสุด 

2.2.2 ประเด็นการสนทนากลุ่มเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสําหรับอาจารย์พยาบาลและ
นกัศึกษาพยาบาล 

     2.2.2.1  สร้างประเด็นการสนทนากลุ่มเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนกสาํหรับอาจารย์
พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลเป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 2 ตอน ไดแ้ก่ 
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          ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูร่้วมสนทนากลุ่ม 
          ตอนท่ี 2  ประเดน็การสนทนากลุ่มสาํหรับอาจารย ์จาํนวน 5 ประเดน็  
ประกอบดว้ย สภาพบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันา 
มนุษยแ์ละศิลปะวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษยโ์ดยทัว่ไป  สภาพปัญหาในการจดัการเรียนรู้   
สภาพปัญหาของนกัศึกษา  วิธีการการบูรณาการรายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละ 
ศิลปะวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษยแ์ละแนวทางการพฒันาจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ในรายวิชาดงักล่าว 

ประเดน็การสนทนากลุ่มสาํหรับนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี  2   
จาํนวน 4 ประเด็น ประกอบดว้ยสภาพบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษาทัว่ไป
เพื่อการพฒันามนุษยแ์ละศิลปะวิทยาการเพื่อการพฒันามนุษยโ์ดยทัว่ไป  สภาพปัญหาในการ
จดัการเรียนรู้  สภาพปัญหาของนักศึกษาและการปรับปรุงหรือพฒันาการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.2.3  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี รวมถึงภาษาท่ีใช ้

 2.2.4  นาํแบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้สาํหรับอาจารยพ์ยาบาล  วิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ 
จงัหวดัเพชรบุรี ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content validity) 
และความชดัเจนของการใชภ้าษา กาํหนดเกณฑ์ในการเลือกผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการ
สอนทางการพยาบาล มีประสบการณ์การสอนอยา่งนอ้ย 10 ปี หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการ
เรียนการสอนมีประสบการณ์การสอนอยา่งนอ้ย  10 ปี   
     เกณฑใ์นการประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยั ความตรงตามเน้ือหาและความชดัเจน
ของภาษาใชแ้บบประเมินดชันีความสอดคลอ้งของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีลกัษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั กาํหนดความหมายและค่านํ้าหนกัคะแนน ดงัน้ี 

  เหมาะสม ใหค้ะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ ใหค้ะแนน   0 
  ไม่เหมาะสม ใหค้ะแนน  -1 
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ใชเ้กณฑค์่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of congruence: IOC) ท่ียอมรับได ้คือ ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป  
การคาํนวณค่าดชันีใชสู้ตร (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544; ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมยเ์ลิศ, 2554: 60) ดงัน้ี 
   
   
  IOC =   ดชันีค 

  ∑R =   ผลคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
  N =   จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

 ผลการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ พบว่า แบบสอบถามสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบั
การเรียนการสอนแบบบูรณาการสาํหรับอาจารยพ์ยาบาล มีค่าดชันีความสอดคลอ้งพบวา่มีค่าเท่ากบั 
1.00 

          2.2.5 นาํแบบสอบถาม ท่ีปรับปรุงแกไ้ขในรายละเอียดของภาษาตามขอ้เสนอแนะ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ แลว้จดัส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
263 คน 

2.4   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ข้อมูลจากแบบสอบถามสําหรับอาจารย์พยาบาล ผูว้ิจัยจัดส่งแบบสอบถามทาง

ไปรษณีย์และขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในการจัดส่งแบบสอบถามคืน ในระหว่างเดือน
เมษายน-พฤษภาคม 2556 

ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของ
วิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก สําหรับ อาจารยพ์ยาบาลของวิทยาลยัพยาบาล
พระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีมีประสบการณ์การสอนแบบบูรณาการในรายวิชา การศึกษาทัว่ไป
เพื่อการพฒันามนุษยแ์ละวิชาศิลปะวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษย ์ผูว้ิจยัดาํเนินการประสานงานกบั
อาจารยผ์ูส้อน ช้ีแจงประเด็นคาํถามและดาํเนินการสนทนากลุ่มและบนัทึกขอ้มูลโดยใช้เคร่ือง
บนัทึกเสียง ในระหว่างวนัท่ี 10 มิถุนายน 2556 และขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม สาํหรับ นกัศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 2 ของวิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีมีประสบการณ์การ
เรียนแบบบูรณาการในรายวิชา การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละวิชาศิลปะวิทยาการเพ่ือ
การพฒันามนุษยใ์นภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ทาํการสุ่มอย่างง่าย  ผูว้ิจยัดาํเนินการ
ประสานงานกับตวัแทนนักศึกษา ช้ีแจงประเด็นคาํถามและดาํเนินการสนทนากลุ่มและบนัทึก
ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงในระหวา่งวนัท่ี 11 มิถุนายน 2556 

2.5  การวเิคราะห์ข้อมูล  
 สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลยัพยาบาล สังกดั

สถาบนัพระบรมราชชนก วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบตรวจรายการ (Checklist) วิเคราะห์โดยการ

IOC   =  ∑ R 
                 N 
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x

ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหาโดยจาํแนกประเด็น จดัทาํตาราง
ความถ่ีและสังเคราะห์เพื่อหาขอ้สรุปเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณา
การเพื่อนาํไปสู่การกาํหนดแบบแผนกิจกรรมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 
 
ตารางท่ี 6 สรุปขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research : R1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A) 

กลุ่มตวัอยา่ง วธีิการ เคร่ืองมือ การวเิคราะห์ขอ้มูล 
แบบวเิคราะห์เอกสาร  1.เอกสาร วารสาร ตาํรา 

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เก่ียวกบัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการโดย
กระบวนการจดัการ
ความรู้ 

ศึกษาเอกสาร วารสาร ตาํรา และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการโดย
กระบวนการจดัการความรู้ 

วเิคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) 

ศึกษาสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการของ
อาจารย ์

แบบสอบถาม ความถ่ี  1.อาจารยพ์ยาบาลใน
วทิยาลยัพยาบาล สังกดั
สถาบนัพระบรมราชชนก 
จาํนวน 263 คน 

ร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ประเดน็สนทนากลุ่ม 1. อาจารยพ์ยาบาลจาก
วทิยาลยัพยาบาลพระจอม
เกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี
จาํนวน 5 คน 
2. นกัศึกษาพยาบาลชั้นปี
ท่ี 2 จากวทิยาลยัพยาบาล
พระจอมเกลา้ จงัหวดั
เพชรบุรี จาํนวน 12 คน 

วเิคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) 
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ขั้นตอนที่ 2  การพฒันา (Development : D1) การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (Design and 
Development : D and D) 
 วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพ่ือ
พฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 

ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี ้
 การดาํเนินการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการ
ความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก  
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. พฒันาร่างรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้
เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล  

2. พฒันาเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  ไดแ้ก่  แบบประเมินผลงานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาชุมชน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการทดลอง  

3. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ย 
    ตรวจสอบร่างรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการ

ความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน ประเด็นท่ีตรวจสอบ 
ไดแ้ก่ ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้งของรูปแบบ  
 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
เพือ่พฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก  
ดาํเนินการ ดงัน้ี 

1.  การพฒันาร่างรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจดัการ
ความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล มีขั้นตอนในการดาํเนินการ  ดงัน้ี 

1.1 นาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 1 มาเป็นแนวทางพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษา
พยาบาล  

1.2  ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

1.3  นาํร่างรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้
เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาลท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม และนาํเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ไดแ้ก่  



139 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร มีประสบการณ์ในการพฒันาหลกัสูตรทางการ
พยาบาล ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี จาํนวน 2 คน  

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน มีประสบการณ์ในการสอนทางการพยาบาลไม่น้อย
กวา่ 10 ปี จาํนวน 2 คน  

ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยโดยใช้กระบวนการ
จดัการความรู้ อยา่งนอ้ย 10 ปี จาํนวน 1 คน  

เพื่อตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (content validity) ภาษาท่ีใชแ้ละนาํมาหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 
0.5 ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้โดยไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งในแต่ละ
ประเด็นระหว่าง 0.80-1.00 และปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียดของภาษาเก่ียวกบั 1)หลกัการ 2)
วตัถุประสงค ์ 3) ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  4) เน้ือหาการเรียนรู้ 5) ระบบสังคม 6) ส่ิงสนบัสนุน 
และ 7) การประเมินผลและเง่ือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ 

2.  การพฒันาเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบท่ีพฒันาข้ึน ไดแ้ก่ คู่มือการใชรู้ปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาล และเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  แบบประเมินสมรรถนะการ
สร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน  แบบประเมินผลงานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาชุมชน แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการทดลอง  

2.1  เคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ ไดแ้ก่  คู่มือการใชรู้ปแบบการจดัการเรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล   

     2.1.1 สร้างตน้แบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการ
จดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล โดยใชแ้นวคิดการพฒันารูปแบบของคีฟส์ 
(Keeves, 1997) เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบ ใชรู้ปแบบเชิงภาษา คือ ใชภ้าษาบรรยายเก่ียวกบั
องคป์ระกอบของรูปแบบ การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของจอยซ์ เวลล ์ และแคลฮอน 
( Joyce, Weil and Calhoun 2009 : 21-37) เสนอองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ประกอบ
ไปดว้ย ความเป็นมาและความสาํคญัของรูปแบบ แนวคิดทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นฐานในการพฒันาหลกัการ
ของรูปแบบ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ เน้ือหา/สาระการเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัปฏิสัมพนัธ์ ระบบสนบัสนุน ผลท่ีเกิด
กบัผูเ้รียน  
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ขั้นตอนการกาํหนดองคป์ระกอบต่างๆ สาํหรับการออกแบบการเรียนการสอน ดงัน้ี 
1. กลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

ประจาํปีการศึกษา 2556 ของวิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี จากการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)โดยมีคุณสมบติั ใชห้ลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และยนิดีเขา้ร่วมการวิจยั ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการศึกษาทัว่ไป
เพื่อการพฒันามนุษย ์ ศิลปะวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษยแ์ละสงัคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย ์

2. เป้าหมายของบทเรียน เพื่อเป็นรูปแบบในการเรียนการสอน สาํหรับผูเ้รียนวิชาการศึกษา
ทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์  ศิลปวิทยาการเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละสังคมศึกษาเพื่อการพฒันา
มนุษย ์โดยนาํหลกัการของการเรียนรู้และกระบวนการจดัการความรู้ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน 

3. เน้ือหาบทเรียน เน้ือหาท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในคร้ังน้ีคือ
เน้ือหาวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์  ศิลปวิทยาการเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละสังคม
ศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย ์ท่ีเป็นภาคทดลอง 

ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนการวิเคราะห์ และกรอบ
แนวคิดท่ีไดจ้ากขอ้ 1 มาใชใ้นขั้นตอนการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน โดยมีองคป์ระกอบ
ของรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค ์ 3) ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั 4) เน้ือหาการเรียนรู้ 5) ระบบสงัคม 6) ส่ิงสนบัสนุน และ 7) การประเมินผล 

1. หลกัการ  การบุรณาการการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อเป็นแนว
ทางการจดักิจกรรมเพื่อการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน 

2. วัตถุประสงค์   เพื่อบุรณาการการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้
ส่งเสริมการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน 

3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง นกัศึกษา มีการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนและมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

4. เนือ้หาการเรียนรู้   เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เน้ือหาวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการ
พฒันามนุษย ์  ศิลปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษยแ์ละสังคมศึกษาเพ่ือการพฒันามนุษย ์ซ่ึงมี
ขอบเขตประกอบดว้ยเน้ือหา 5 เร่ือง คือ 

KM 1  วิเคราะห์ข่าว 
KM 2  บณัฑิตในศตวรรษท่ี 21 
KM 3  บณัฑิตกบัสงัคม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
KM 4  จิตใจดี  ชีวิตดี  สงัคมดี 
KM 5 การสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน 
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ในกระบวนการเรียนการสอนประกอบดว้ยขั้นตอนการเรียนการสอน 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ขั้นเตรียมการสอน เป็นขั้นตอนท่ีจดัข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนมีความพร้อมในการเรียนรู้เน้ือหา

ของบทเรียนและจูงใจใหผู้เ้รียนตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
     1.1 ปฐมนิเทศ/ลงทะเบียนเรียน เป็นการปฐมนิเทศนกัศึกษาโดยการอธิบาย ช้ีแจงทาํ

ความเขา้ใจและแนะนาํวิชา การนาํเขา้สู่บทเรียน การทาํกิจกรรมการเรียนรู้ การทาํแบบฝึกหดั และ
ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน การส่งงานรวมถึงการซักถามและมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษากบั
อาจารย ์และระหวา่งนกัศึกษากบัเพื่อนร่วมหอ้ง 

     1.2 ประเมินความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองก่อนเรียน โดยใหน้กัศึกษาทาํ แบบ
ประเมินความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อเป็นการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองของนกัศึกษา ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชแ้บบประเมิน  
ท่ีพฒันาจากเคร่ืองมือวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั  

2 ขั้นการเรียนการสอนเป็นขั้นการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการ
จดัการความรู้  

       2.1 ภาคทดลองโดยให้ผูเ้รียนดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจดัการ
ความรู้ภายในกลุ่ม จากนั้นดาํเนินตามขั้นตอนในกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การกาํหนดความรู้ (Knowledge Identification) เป็นกิจกรรมท่ี
นกัศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการของกลุ่ม (Needs Analysis) ว่าตนเองมีความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาในแต่
ละหน่วยอยูใ่นระดบัใด หน่วยใดท่ีนกัศึกษารู้ดีอยูแ่ลว้ หน่วยใดท่ียงัไม่รู้ หรือหน่วยใดท่ีรู้แลว้แต่
ตอ้งการเรียนรู้เพิ่มเติม จากนั้นวางแผนการเรียนรู้ โดยกาํหนดจุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการเรียนรู้
รวมถึงระยะเวลาในการเรียนรู้ รวมทั้งการนาํความเขา้ใจเก่ียวกบัเหตุการณ์และปรากฏการณ์ท่ี 
พบเห็น มาสร้างเป็นความรู้ความเขา้ใจของกลุ่ม 

ขั้นตอนท่ี 2 การสืบคน้ความรู้ (Knowledge Capture) เป็นกิจกรรมท่ีนกัศึกษาตอ้ง 
เสาะแสวงหา จดัการและดาํเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ ซ่ึงนกัศึกษาตอ้งดาํเนินการเรียนรู้ตาม
แผนท่ีวางไว ้

ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การสร้างความรู้เป็น 
กระบวนการท่ีสมาชิกผูด้าํเนินการจดัการความรู้ไดท้าํการ วิเคราะห์ความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการ
สืบคน้ความรู้ และสังเคราะห์ความรู้โดยการสร้างความรู้ให ้ ใหม่ดว้ยตนเอง และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้รียน  
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ขั้นตอนท่ี 4 การจดัเกบ็ความรู้ (Knowledge Storing) เป็นกิจกรรมท่ีนกัศึกษาสรุป 
ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง และนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
เพื่อนมาเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบ โดยการสรุปความรู้ท่ีไดเ้ป็นองคค์วามรู้ของตนเองเพ่ือให้สามารถ
นาํกลบัมาใชเ้ม่ือประสบปัญหาในการเรียนโดยจดัเก็บหรือบนัทึกในส่ือและเทคโนโลยีประเภท 
ต่าง ๆ  

ขั้นตอนท่ี 5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เป็นกิจกรรมท่ีนกัศึกษา 
นาํความรู้ท่ีตนเองหาไดม้าแลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย และเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อนๆการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีสาํคญัในการนาํความรู้ใหม่ท่ีสร้างและจดัเก็บมาแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนั
และกนั โดยอาศยัวิธีการส่ือสาร รูปแบบการส่ือสารและเทคโนโลยปีระเภทต่าง ๆ  

ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินผลความรู้ (Knowledge Evaluation) เป็นกิจกรรมท่ี 
นกัศึกษานาํความรู้เพื่อให้ทราบการจดัการความรู้ การไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีตอ้งการของสมาชิกและ
สงัคมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งไร มากนอ้ยเพียงใดและมีความคิดเห็นเป็นอยา่งไร 

กิจกรรมการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน 15 ชัว่โมง 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  สาํรวจชุมชน ทบทวนความตอ้งการและ

ผลการประเมินโครงการท่ีผ่านมาเพ่ือวางแผนจดัทาํโครงการ ประสานงานกับผูน้ําชุมชนหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ดาํเนินการเขียนโครงการและเสนอขออนุมติั  แต่งตั้งและประชุมคณะดาํเนินการ 

2. กิจกรรม (Do) ดาํเนินการตามโครงการท่ีกาํหนดไว ้ 
3. ขั้นประเมินและสรุปผล (Check)  ประเมินความรู้และความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ   ประชุมคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลลัพธ์การดาํเนินงาน และจัดทาํรายงานการ
ประเมินผล 

4. นาํผลการดาํเนินโครงการไปปรับปรุงการดาํเนินงาน(Act)  นาํเสนอผลการดาํเนิน
โครงการในรูปแบบนิทรรศการและสรุปรูปเล่ม รวมทั้งขอ้มูลสาํหรับการปรับปรุงแกไ้ข  
 5.  ระบบสังคม ผูเ้รียนเรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์ดว้ยตนเองและผูอ่ื้น การมีปฏิสัมพนัธ์
และแสวงหาแหล่งเรียนรู้หลากหลายช่องทาง โดยมีผูส้อนเป็นผูแ้นะนาํและเสริมต่อทุกขั้นตอน 

6.  ระบบสนับสนุน  
    6.1  ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆไดแ้ก่ สถานท่ี เช่น 

หอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการพยาบาล อินเตอร์เน็ต ส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
     6.2   แหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหผู้เ้รียนคน้หาขอ้มูลจากทรัพยากรท่ีมีอยูบ่นเวบ็ไซด ์
และใหผู้เ้รียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ ทัว่โลกผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยคน้จากแหล่งบริการ
คน้หา (Search Engine) ต่างๆ  
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      6.3 เป็นการออกแบบเวบ็สาํหรับการติดต่อส่ือสารการแบ่งปัน แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
การนาํเสนอขอ้มูลหรือขอ้สรุปท่ีไดจ้ากความรู้นาํเสนอความรู้ในช่องทางต่างๆคือ facebook  
KMSN1  และ http://www.classstart.org/classes/7834 

7.  การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันา

ชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก  มีการวดัและ
ประเมินผลก่อนการจดัการเรียนรู้และหลงัการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

การวดัและประเมินผลก่อนการจดัการเรียนรู้ 
      7.1.1 การทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อประเมินความรู้ความเขา้ใจ 
ของผูเ้รียนต่อเน้ือหาก่อนเรียน 
การวดัและประเมินผลหลงัการจดัการเรียนรู้ 
      7.1.2 การทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อประเมินความรู้ความเขา้ใจ 
ของผูเ้รียนต่อเน้ือหาหลงัเรียน 
       7.1.3  การทาํโครงการเพ่ือประเมินการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน 
การบูรณาการเน้ือหารายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์  ศิลปวิทยาการเพื่อการพฒันามนุษย์

และสงัคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย ์วิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี  กาํหนดดงัน้ี 
ตารางท่ี  7  การบูรณาการเน้ือหารายวิชา 

หวัขอ้การเรียนรู้ เน้ือหาการบูรณาการ 
วชิาการศึกษาทัว่ไปเพ่ือ
การพฒันามนุษย ์

วชิา สังคมศึกษาเพื่อการ
พฒันามนุษย ์

วชิา ศิลปะวทิยาการ
เพ่ือการพฒันามนุษย ์

KM 1  
วเิคราะห์ข่าว 

บทท่ี 1  การการศึกษา
ทัว่ไปกบัความเป็น
บณัฑิต 

บทท่ี 8 ปัญหาเดก็ วยัรุ่น 
สตรี และผูสู้งอาย ุ

บทท่ี 2 การพฒันา
ศิลปะวทิยาการ : 
ปัญหาและผลกระทบ 

KM 2  
บณัฑิตในศตวรรษท่ี 21 

บทท่ี 3  การศึกษาทัว่ไป
กบัการพฒันาความเป็น
บณัฑิต 
บทท่ี 4  แกนกลางของ
การพฒันาศกัยภาพ
บณัฑิต 

บทท่ี 1 ววิฒันาการของ
อารยธรรมและเหตุการณ์
สาํคญัในประวติัศาสตร์  
บทท่ี 2 ระบบการเมือง
การปกครอง   
บทท่ี 7 มนุษย:์ ความ
หลากหลายและการอยู่
ร่วมกนัในสังคม 
 

บทท่ี 6 วธีิใชชี้วิตยคุ
ใหม่ 
 

 

http://www.classstart.org/classes/7834
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ตารางท่ี  7  การบูรณาการเน้ือหารายวิชา (ต่อ) 
 

หวัขอ้การเรียนรู้ เน้ือหาการบูรณาการ 
วชิาการศึกษาทัว่ไปเพ่ือ
การพฒันามนุษย ์

วชิา สังคมศึกษาเพื่อการ
พฒันามนุษย ์

วชิา ศิลปะวทิยาการ
เพ่ือการพฒันามนุษย ์

KM 3 
บณัฑิตกบัสังคม ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

บทท่ี 2บทบาทบณัฑิต
ต่อสังคมและธรรมชาติ
แวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้ม 
ความรับผดิชอบ 

บทท่ี 6 สุขภาพ และ
สังคม  
 

บทท่ี 5 ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มของไทย
และของโลก 
บทท่ี 4 นนัทนาการ
เพ่ือสุขภาพ 

KM 4 
จิตใจดี  ชีวิตดี  สังคมดี 

บทท่ี 5 ความสัมพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมกบั
จิตใจ 
 

บทท่ี 5 ศาสนา จริยธรรม 
และปัญหาสังคมยคุโลกา
ภิวตัน์ 
 

บทท่ี 1 การพฒันา
ศิลป-วทิยาการ : 
อิทธิพลต่อวถีิชีวิต
มนุษย ์

KM  5 
การสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือ
พฒันาชุมชน 
 

บทท่ี  6 การนาํเสนอ
ผลงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
พฤติกรรมการมอง
ตวัเอง การมอบหมาย
งานโครงการ 
บทท่ี 7 จดัดาํเนินงาน
โครงงานของกลุ่ม 

บทท่ี 3 ระบบเศรษฐกิจ 
กบัปัญหาของประเทศ
ไทยและของโลก   
บทท่ี 4 ศิลปวฒันธรรม/
ภมิูปัญญากบัคนยคุใหม่ 
 

บทท่ี 3 การบริหาร
จดัการสาํหรับคนยคุ
ใหม่  
บทท่ี 7 การประยกุต์
แนวคิด  “เศรษฐกิจ
พอเพียง”   

  

 แบบประเมินความสอดคลอ้งและเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกดั
สถาบนัพระบรมราชชนก  ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองโดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ (ทิศนา   
แขมมณี, 2550; Keeves, 1997) เป็นขอ้คาํถามท่ีใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 18 ขอ้
แบ่งเป็น 2 ตอน 
 ตอนท่ี 1 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ   จาํนวน 8 ขอ้  
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 ตอนท่ี 2 การประเมินความสอดคลอ้งของรูปแบบ  จาํนวน 10 ขอ้ กาํหนดความหมายและ
นํ้าหนกัค่าคะแนน ดงัน้ี 
  5  หมายถึง  เห็นดว้ยกบัประเดน็นั้นมากท่ีสุด 
  4   หมายถึง  เห็นดว้ยกบัประเดน็นั้นมาก 
  3  หมายถึง  เห็นดว้ยกบัประเดน็นั้นปานกลาง 
  2  หมายถึง   เห็นดว้ยกบัประเดน็นั้นนอ้ย 
  1  หมายถึง   เห็นดว้ยกบัประเดน็นั้นนอ้ยท่ีสุด 

การแปลคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจ แบ่งเป็นระดบั ดงัน้ี (Best & Kahn, 1993: 247) 
  4.50 – 5.00 หมายถึง  เห็นดว้ยกบัประเดน็นั้นมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  เห็นดว้ยกบัประเดน็นั้นมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง  เห็นดว้ยกบัประเดน็นั้นปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง  เห็นดว้ยกบัประเดน็นั้นนอ้ย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง  เห็นดว้ยกบัประเดน็นั้นนอ้ยท่ีสุด 

นาํเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล  
ท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งความเหมาะสมให้
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน (ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก.) ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ภาษาและวดัผลและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content validity) ภาษาท่ีใช ้และนาํมาหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึน
ไป ถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ พบว่าไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งในแต่ละ
ประเด็นระหว่าง 0.80-1.00 และปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียดในคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
แบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล  
ใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน  
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ตารางท่ี 8 สรุปขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 (Design and Development: D and D) 

 
วธีิการ เคร่ืองมือ การวเิคราะห์

ขอ้มูล 

1. ร่างรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณา
การโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือ
พฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

รูปแบบการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ย  
1) หลกัการ  
2) วตัถุประสงค ์ 
3) ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
4) กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้ 
5) ระบบสงัคม  
6) ส่ิงสนบัสนุน  
7) การประเมินผล 

 

2. รับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงาน
เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

1. แบบประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบ   จาํนวน 8 ขอ้  
2.แบบประเมินความสอดคลอ้ง
ของรูปแบบ  จาํนวน 10 ขอ้ 

ตรวจสอบ
ความตรงของ
เน้ือหา 
(Content 
validity) ภาษา
ท่ีใช ้และนาํมา
หาค่าดชันี
ความ
สอดคลอ้ง 
(IOC) 
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ขั้นตอนที ่3 การวจัิย (Research : R2) การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน (Implementation: I) 
วตัถุประสงค์  

 เพ่ือทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้
เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  
นกัศึกษาพยาบาล หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

ประจาํปีการศึกษา 2556 ท่ีสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนกทั้งหมด 29 แห่งจาํนวนทั้งส้ิน 3,523 คน 
(กระทรวงสาธารณสุข สถาบนัพระบรมราชชนก, 2554) 

กลุ่มตัวอย่าง  
ไดจ้ากการเลือกวิทยาลยัพยาบาลดว้ยวิธีการสุ่มโดยมีคุณสมบติัเป็นวิทยาลยัท่ี 

สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก ใชห้ลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
และยินดีเขา้ร่วมการวิจยั ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกวิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดั
เพชรบุรี หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

นกัศึกษาพยาบาล จาํนวน 92 คน ทาํการสุ่มโดยอาศยัความน่าจะเป็นใชผู้เ้รียนเป็น
หน่วยการสุ่มแบบเจาะจง โดยมีคุณสมบติั เป็นนกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี 1  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2556 ของวิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี 
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์  ศิลปวิทยาการเพื่อการพฒันา
มนุษยแ์ละสงัคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย ์ 
  แบบแผนการทดลอง 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดย
ดาํเนินการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนกบักลุ่มเดียว (One Group Pretest - Posttest Design) ซ่ึงมี
รูปแบบการวิจยัดงัน้ี (Fitz - Gibbon, 1987 : 113) 

        T1                X                 T2  
 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในรูปแบบการวจัิย 

T1 หมายถึง การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ 
X   หมายถึง การเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ 
T2 หมายถึง การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 
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ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 
ผูว้ิจยัไดน้าํรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการ

ความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาลในรายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์ ศิลป
วิทยาการเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละสังคมศึกษาเพ่ือการพฒันามนุษย ์ท่ีสร้างข้ึนไปใชก้บันักศึกษา
พยาบาลชั้นปี ท่ี 1 วิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ดงักล่าว ในภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2556 จาํนวน 92 คนมีวิธีดาํเนินการดงัน้ี 

1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงผูอ้าํนวยการวิทยาลยั
พยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรีเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 
วิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 

2. ผูว้ิจยันาํรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการ
ความรู้เพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล โดยจดัการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาทัว่ไป
เพ่ือการพฒันามนุษย ์  ศิลปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษยแ์ละสังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย ์
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้  ไดแ้ก่ KM 1  วิเคราะห์
ข่าว, KM 2  บณัฑิตในศตวรรษท่ี 21, KM 3  สังคม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, KM 4  จิตใจดี  ชีวิต
ดี  สังคมดี, KM  5  การสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนและกิจกรรมการสร้างสรรคผ์ลงาน 
เพื่อพฒันาชุมชน นาํไปใชก้บันกัศึกษาพยาบาลชั้นปี ท่ี 1 วิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดั
เพชรบุรี จาํนวน 92 คน และผูว้ิจยักบัอาจารยผ์ูร่้วมสอนร่วมกนัจดัการเรียนรู้ มีขั้นตอนดงัน้ี 

2.1 เตรียมความพร้อมของผูส้อน โดยผูว้ิจยัไดอ้ธิบาย และช้ีแจงรายละเอียด
รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล และเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบ ไดแ้ก่ คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียน 
การสอน ประกอบดว้ยคู่มือผูส้อนและแผนการจดัการเรียนรู้ ใหแ้ก่อาจารยผ์ูร่้วมสอนในรายวิชา 
เพ่ือเป็นการสร้างความเขา้ใจในรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนและสามารถปฏิบติัการสอน
ได ้ 

2.2 เตรียมความพร้อมของผูเ้รียน โดยผูว้ิจยัจะทาํการปฐมนิเทศผูเ้รียน เพ่ือให้
นกัศึกษาเขา้ใจหลกัการ เหตุผลและประโยชน์ของการวิจยั การจดัการเรียนรู้และวิธีเรียนดว้ยการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรคผ์ลงาน
เพื่อพฒันาชุมชน และมอบคู่มือผูเ้รียนใหก้บันกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมการทดลองไปศึกษาล่วงหนา้ก่อนทาํ
การจดัการเรียนการสอนจริงเพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้แนวทางท่ีชดัเจนในการเตรียมตวัและสามารถเรียน
ไดอ้ย่างเขา้ใจอนัจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนและเพื่อให้ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
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3. ดาํเนินการจดักิจกรรมตามรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนเป็นเวลา 16 สัปดาห์ เหตุผลท่ีใช้
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ เน่ืองจากมี 2 กิจกรรมหลกัคือ กิจกรรมการจดัการความรู้และกิจกรรมการ
สร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชน ประเมินผล 2 ระยะและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณา
การโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ ประเมินผลเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา โดยปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1  สอบนักศึกษากลุ่มตวัอย่าง ตามแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ก่อนการทดลอง 

3.2  ประเมินสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนักศึกษา
กลุ่มตวัอยา่ง ก่อนการทดลอง 

3.3  จดักิจกรรมตามรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน ตั้งแต่วนัท่ี  3 มิถุนายน 2556 –  
19 กนัยายน 2556 ห้อง 231 อาคาร 2 วิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี โดยจดัการ
เรียนการสอนทุกวนัพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. รวม 35 ชั่วโมง (ชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเอง) 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้  ทุกวนัองัคารและวนั
พุธ เวลา 10.00-12.00 น.  รวม 38 ชั่วโมง (ชั่วโมงภาคทดลองของวิชา การศึกษาทัว่ไปเพื่อการ
พฒันามนุษย  ์ วิชา สังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละ วิชา ศิลปวิทยาเพื่อการพฒันามนุษย)์  
ดงัตารางกิจกรรมต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 9 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้   
 

คร้ังท่ี กิจกรรม จาํนวนชัว่โมง 
1 KM 1  วเิคราะห์ข่าว 3 
2 KM 2  บณัฑิตในศตวรรษท่ี 21 3 
3 KM 3  สังคม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3 
4 KM 4  จิตใจดี  ชีวิตดี  สังคมดี 3 
5 KM  5  การสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน 3 

กิจกรรมการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน 15 
รวม 30 

3.4   การจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัและอาจารยผ์ูส้อน 
(ทีมผูส้อน) ร่วมกนัประเมินผลงานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 
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  3.5  หลงัจากดาํเนินการทดลองส้ินสุดลง ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบหลงัเรียน 
(posttest)กบันักศึกษาพยาบาล โดยนาํแบบทดสอบปรนัยไดแ้ก่ ความสามารถในการวิเคราะห์  
การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา (ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดิมท่ีใชท้ดสอบก่อน
เรียน) 

4. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  สมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันา
ชุมชนของนักศึกษาพยาบาล แบบประเมินผลงานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาชุมชน   แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการทดลอง   
 4.1  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

4.1.1 สมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน สาํหรับนักศึกษาพยาบาลท่ี
เป็นกลุ่มตวัอย่าง ประเมินตวัเองก่อนและหลงัการทดลอง  ผูว้ิจยัปรับและพฒันาร่วมกบัแนวคิด
เก่ียวกบัสมรรถนะการพฒันาตนเองและการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพฒันาชุมชน ของนงณภทัร   
รุ่งเนยและคณะ (2557) จาก 81 ขอ้ เป็น 65 ขอ้เพื่อให้สอดคลอ้งกบัรายวิชาบูรณาการและแนวคิด
การสร้างสรรคผ์ลงาน (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2554) ประกอบดว้ย 2 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปสาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 4 ขอ้ 
 ตอนท่ี  2  ขอ้คาํถามการรับรู้ของตนเองเก่ียวกบัความรู้ ทกัษะและลกัษณะส่วนบุคคลท่ี 
ใชใ้นการเรียนรู้ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 65 ขอ้ ไดแ้ก่ 

    ดา้นคุณธรรม จริยธรรม            จาํนวน   8   ขอ้ 
    ดา้นความรู้              จาํนวน   6   ขอ้ 
    ดา้นทกัษะทางปัญญา             จาํนวน  23  ขอ้ 
    ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ        จาํนวน  15  ขอ้ 
    ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   จาํนวน      9   ขอ้ 

       ดา้นทกัษะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน         จาํนวน   4   ขอ้ 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
5      หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ความสมัพนัธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน อยูใ่นระดบัดีมาก  

4      หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน อยูใ่นระดบัดี 

3      หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ความสมัพนัธ์ 
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ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

2      หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน อยูใ่นระดบันอ้ย 

1      หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน อยูใ่นระดบันอ้ยมาก 

กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดงัน้ี (Best & Kahn, 1993: 247) 
4.50-5.00 หมายถึง   มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา  

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน อยูใ่นระดบัดีมาก 

3.50-4.49 หมายถึง   มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา  
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน อยูใ่นระดบัดี 

2.50-3.49 หมายถึง   มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา  
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.50-2.49 หมายถึง   มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา  
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน อยูใ่นระดบันอ้ย 

1.00-1.49 หมายถึง   มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา  
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน อยูใ่นระดบันอ้ยมาก 

ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและครอบคลุม นําขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนําแบบทดสอบผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน หลงัจากนั้นนาํขอ้เสนอแนะจาก
ผูเ้ช่ียวชาญไปปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ (ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก.) ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ
ความตรงของเน้ือหา (Content validity) ภาษาท่ีใช ้และนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ถือว่ามีความ
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  4.1.2  แบบประเมินผลงานสร้างสรรคเ์พ่ือพฒันาชุมชนสาํหรับผูว้ิจยัและอาจารย์
ผูส้อนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง ผูว้ิจัยสร้างข้ึนเองโดยการทบทวนแนวคิด 
หลกัการ ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง (พฒันาจากนงณภทัร  รุ่งเนย, 2557) 
เพื่อนาํมากาํหนดประเด็นการตรวจสอบผลงานของนักศึกษาแต่ละกลุ่มซ่ึงประกอบดว้ยรายการ
ประเมิน 4 รายการ ใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบัโดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 3 หมายถึง  คุณภาพของผลงานสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัสูง 
 2 หมายถึง  คุณภาพของผลงานสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง  
 1 หมายถึง  คุณภาพของผลงานสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัตํ่า   
กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
 2.50 – 3.00 หมายถึง  ระดบัสูง (เท่ากบันํ้าหนกัคะแนนร้อยละ 85-100) 
 1.50 -  2.49       หมายถึง  ระดบัปานกลาง (เท่ากบันํ้าหนกัคะแนนร้อยละ 60-84.9) 
 1.00 – 1.49 หมายถึง  ระดบัตํ่า (เท่ากบัหรือตํ่ากวา่ร้อยละ 60) 
ตารางท่ี 10 เกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินผลงานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาชุมชน 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

3 2 1 
1. ขั้นเตรียมการจดัทาํ

ผลงาน 
มีความคิดสร้างสรรคใ์น
การริเร่ิมส่ิงใหม่ มีการคิด
เช่ือมโยงความรู้3 รายวิชา
บูรณาการ ในการจดัทาํ
ผลงาน มีการวางแผนจดัทาํ
ผลงานอยา่งเป็นระบบ
ครบถว้น ถูกตอ้ง 

มีความคิดสร้างสรรคใ์น
การริเร่ิมส่ิงใหม่ มีการคิด
เช่ือมโยงความรู้3 รายวิชา
บูรณาการ ในการจดัทาํ
ผลงาน มีการวางแผน
จดัทาํผลงานอยา่งเป็น
ระบบแต่ไม่ครบถว้น 
หรือมีการระบุขอ้มูลท่ีไม่
เก่ียวขอ้ง 

มีความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ริเร่ิมส่ิงใหม่ มีการคิด
เช่ือมโยงความรู้3 รายวิชา
บูรณาการ ในการจดัทาํ
ผลงาน มีการวางแผนจดัทาํ
ผลงานอยา่งเป็นระบบ 
ไดไ้ม่ถกูตอ้ง และไม่
ครบถว้น หรือมีการระบุ
ขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 

2. ขั้นดาํเนินการ แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ชดัเจน 
สมาชิกทุกคนกระตือรือร้น
ในการทาํงานกลุ่มมีการ
ปรึกษาหรือการแกปั้ญหา
ร่วมกนัเม่ือพบปัญหา
อุปสรรคในการดาํเนินงาน

แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ชดัเจน สมาชิกทุกคน
กระตือรือร้นในการ
ทาํงานกลุ่มมีการปรึกษา
หรือการแกปั้ญหาร่วมกนั
เม่ือพบปัญหาอุปสรรคใน
การดาํเนินงานตามแผน

แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบชดัเจน 
สมาชิกทุกคนกระตือรือร้น
ในการทาํงานกลุ่มมีการ
ปรึกษาหรือการแกปั้ญหา
ร่วมกนัเม่ือพบปัญหา
อุปสรรคในการดาํเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนไม่ถกูตอ้ง 
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

3 2 1 

 
 

3. ขั้นการนาํเสนอ 
ผลงานสร้างสรรค ์

การนาํเสนอผลงานสามารถ
ส่ือคว ามหมายได้อ ย่ า ง
ชดัเจน 
รูปแบบท่ีใชน้าํเสนอมีความ
เหมาะสมน่าสนใจ ขอ้มูลมี
ความถูกต้อง ชัดเจน และ
ครบถว้น 

ก า ร นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น
สามารถส่ือความหมายได้
อย่างชดัเจน รูปแบบท่ีใช้
นาํเสนอมีความเหมาะสม
น่าสนใจ  ข้อมูล  แต่ไม่
ชดัเจน และไม่ครบถว้น 

การนาํเสนอผลงานสามารถ
การส่ือความหมาย  รูปแบบท่ี
ใชน้าํเสนอมีความเหมาะสม
ไม่น่าสนใจ ขอ้มูลไม่ ชดัเจน 
ไม่ถกูตอ้ง  

4. คุณภาพของผลงาน
สร้างสรรค ์

มีความสาํเร็จของผลงานท่ี
ชดัเจน ผลงานแสดงถึงการ
คิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

ช่วยแกไ้ขปัญหาหรือ
สถานการณ์ของสถาบนั
หรือสังคมได ้
ไดถ้กูตอ้ง และครบถว้น 

มีความสาํเร็จของผลงาน
ท่ีชดัเจน ผลงานแสดงถึง
การคิดวิเคราะห์อยา่งเป็น
ระบบ แต่ไม่ไดแ้กไ้ข
ปัญหาหรือสถานการณ์
ของสถาบนัหรือสังคม 

 

ความสาํเร็จของผลงาน 
ผลงานไม่แสดงถึงการคิด
วเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

ไม่ไดช่้วยแกไ้ขปัญหาหรือ
สถานการณ์ของสถาบนัหรือ
สังคม 
 

 
ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพือ่ตรวจสอบความ

ถูกตอ้งและครอบคลุมนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํแบบทดสอบผา่นการตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน หลงัจากนั้นนาํขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญไป
ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ (ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก.) ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงของ
เน้ือหา (Content validity) ภาษาท่ีใช ้และนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์
ยอมรับได ้พบวา่ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00และปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียดก่อนนาํไปใช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจริง 

 4.1.3   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตวัอย่าง ก่อน
และหลงัการทดลอง ให้ครอบคลุมจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมในดา้นความรู้ความจาํ ความเขา้ใจ   
การนาํไปใชก้ารวิเคราะห์ ของเน้ือหา วิชา การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์ศิลปวิทยาการเพ่ือ
การพฒันามนุษยแ์ละสังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย  ์ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง เป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 50 ขอ้ ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน   
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ตารางท่ี 11  การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) 

 พทุธพิสัย 

รวม 

จาํ
 

เข
า้ใ
จ 

นาํ
ไป

ใช
 ้

วิเค
รา
ะห์

 

สัง
เค
รา
ะห์

 

ปร
ะเมิ

นค
่ า 

KM 1 วเิคราะห์ข่าว  1 5 7  2 15 

KM 2  บณัฑิตในศตวรรษท่ี 21 2 1 3 6  2 14 
KM 3  บณัฑิตกบัสังคม 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 1  3   4 

KM 4 จิตใจดี ชีวติดี สังคมดี 1 3 2 3  1 10 
KM  5การสร้างสรรคผ์ลงาน
เพ่ือพฒันาชุมชน 

1  5 1   7 

รวม 4 6 15 19 - 5 50 

 
  4.1.3.1 นาํแบบทดสอบเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม 
พร้อมทั้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
  4.1.3.2  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผ่านการปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษา เสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบลกัษณะการใชค้าํถามตวัเลือก ความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช ้ และปรับปรุงตาม
คาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 
  4.1.3.3  นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดสอบ (Try out) กบันกัศึกษาพยาบาล 
ชั้นปีท่ี 2  ท่ีผา่นการเรียนวิชา การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์ศิลปวิทยาการเพ่ือการพฒันา
มนุษยแ์ละสังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย ์มาแลว้ จาํนวน 30 คน ในวนัท่ี 3 มิถุนายน 2556 แลว้
นาํมาตรวจใหค้ะแนน 
  4.1.3.4  นาํคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก 
(r) จากนั้นเลือกขอ้สอบท่ีมีความยากง่ายอยูร่ะหว่าง 0.30-0.79 และค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ .05  
ข้ึนไป ซ่ึงไดข้อ้สอบจาํนวน 50 ขอ้  
  4.1.3.5 นําแบบทดสอบท่ีผ่านการคัดเลือกไปคาํนวณหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR - 20 ของคูเดอร์และริชาร์ดสัน (Kuder & Richardson)ไดค้่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.81  
  4.1.3.6 จดัทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อใชจ้ริง 
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 4.1.4   แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณา
การโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล 
สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนกสาํหรับนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งหลงัการทดลอง ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองโดย
ใชแ้นวคิดเก่ียวกบั จาํนวน 20 ขอ้ ประกอบดว้ย  
 ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ     4 ขอ้  
 ดา้นกระบวนการนาํรูปแบบไปใช ้  11 ขอ้  
 ดา้นผลของการใชรู้ปแบบ     5 ขอ้   
เป็นขอ้คาํถามท่ีใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยกาํหนด 

  5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
  1 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

การแปลคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจ แบ่งเป็นระดบั ดงัน้ี (Best & Kahn, 1993: 247) 
  4.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจต่อรูปแบบ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจต่อรูปแบบ อยูใ่นระดบั มาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจต่อรูปแบบ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจต่อรูปแบบ อยูใ่นระดบั นอ้ย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจต่อรูปแบบ อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 

ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและครอบคลุม นําขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนําแบบทดสอบผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน หลงัจากนั้นนาํขอ้เสนอแนะจาก
ผูเ้ช่ียวชาญไปปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ (ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก.) ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ
ความตรงของเน้ือหา (Content validity) ภาษาท่ีใช ้และนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ถือว่ามีความ
สอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้พบวา่ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับการทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของรูปแบบท่ี
พฒันาข้ึน ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลเก่ียวกบัการทดลองใชแ้ละประเมินประสิทธิผลของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน ไดแ้ก่ 

1.1  ขอ้มูลจากแบบประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ผูว้ิจยัส่งแบบประเมินทางไปรษณียใ์หผู้เ้ช่ียวชาญ
และขอความอนุเคราะห์ใหจ้ดัส่งแบบประเมินกลบั 

1.2  ขอ้มูลจากประเมินสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาลผูว้ิจยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งประเมินตนเองก่อนและหลงัการทดลอง 

1.3  ขอ้มูลจากแบบประเมินผลงานสร้างสรรค์เพื่อพฒันาชุมชน ผูว้ิจัยและผูส้อน
ตรวจสอบและใหค้ะแนนเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

1.4  ขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาล ผูว้ิจยัให้
กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 

1.5  ขอ้มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอน
แบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล ผูว้ิจยัแจก
แบบสอบถามความพึงพอใจใหน้กัศึกษากลุ่มตวัอยา่งประเมินเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินความเหมาะสม สอดคลอ้ง ดงัน้ี   

1. วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก โดยใชค่้าเฉล่ียเพื่อหาขอ้สรุปและนาํมา
ปรับปรุงร่างรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน 

2.   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ใหค้รอบคลุมจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมตรามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ของเน้ือหา วิชา การศึกษา
ทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย  ์ศิลปวิทยาการเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละสังคมศึกษาเพ่ือการพฒันา
มนุษย ์ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองโดยใชแ้นวคิด เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 50 ขอ้ 
ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0  คะแนน   

2.1 นาํแบบทดสอบเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม พร้อม
ทั้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
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2.2 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ท่ีผา่นการปรับปรุง
ตามขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษา เสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบลกัษณะการใชค้าํถามตวัเลือก 
ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช ้ และปรับปรุงตาม
คาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

2.3 นาํคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหว่าง0.40-0.75และค่า
อาํนาจจาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.50-0.80 ซ่ึงไดข้อ้สอบจาํนวน 45 ขอ้  

2.4 นาํแบบทดสอบท่ีผ่านการคดัเลือกไปคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
โดยใชสู้ตร KR - 20 ของคูเดอร์และริชาร์ดสนั (Kuder &Richardson)  
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ตารางท่ี 12 สรุปขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research : R2) การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
 (Implementation: I) 

 
วธีิการ กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือ การวเิคราะห์

ขอ้มูล 
การทดลองใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพ่ือ
พฒันาชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล 

นกัศึกษา
พยาบาล ชั้นปีท่ี 
1 จาํนวน 92 คน 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณา
การโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้
เพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล  

-การวเิคราะห์ 
เน้ือหา 
(content 
analysis) 
-ค่าเฉล่ีย 
-ส่วน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
-ร้อยละ 

2. พฒันาเคร่ืองมือประกอบการ
ใชรู้ปแบบการเรียนการสอน   

 - ประเมินสมรรถนะการสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล ผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอยา่ง
ประเมินตนเองก่อนและหลงัการ
ทดลอง 
-  แบบประเมินผลงานสร้างสรรคเ์พ่ือ
พฒันาชุมชน ผูว้ิจยัและผูส้อน
ตรวจสอบและใหค้ะแนนเม่ือส้ินสุด
การทดลอง 
- แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัศึกษาพยาบาล ผูว้จิยัให้
กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบก่อนและ
หลงัการทดลอง 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อรูปแบบการเรียน 
การสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้ 
 

เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงของ
เน้ือหา (Content 
validity) ภาษาท่ี
ใช ้และนาํมาหา
ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 
(IOC) 

-ค่าเฉล่ีย 
-ค่าความยากง่าย 
-ค่าอาํนาจ
จาํแนก 
-ค่าความเช่ือมัน่ 
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ขั้นตอนที่ 4  การพฒันา (Development : D2) การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน 
(Evaluation : E) 

1.  เพื่อประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการ
ความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 

2.   เพื่อปรับปรุงรูปแบบใหมี้ความเหมาะสมและสามารถนาไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้
ขั้นตอนน้ีเป็นการนาํขอ้มูลผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน มาวิเคราะห์เพื่อ

พิจารณาประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน โดยดาํเนินการดงัน้ี 
1. ประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้

เพื่อพัฒนาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
โดยดาํเนินการดงัน้ี 

 1.1  นาํขอ้มูลจากการประเมินสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชน 
ก่อนและหลงัการทดลองมาเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อ
พฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

1.2  นาํขอ้มูลจากการทดสอบตามแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
และหลงัการทดลองมาวิเคราะห์พฒันาการของความสามารถในการเรียนรู้ 

1.3  นาํขอ้มูลจากการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการ 
สอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก มาหาคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. ปรับปรุงรูปแบบและคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดย
ใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกัด
สถาบนัพระบรมราชชนก วิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก โดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การบนัทึกผลการจดักิจกรรมของผูว้ิจยั การเสนอความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัการจดั
กิจกรรม การบนัทึกผลการเรียนรู้  การบนัทึกรายงานการจดัการความรู้ ความพึงพอใจของนกัศึกษา
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้และผลการประเมิน
สมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานของนักศึกษาพยาบาลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง 
การจดักิจกรรมในรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน 
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5. ถอดบทเรียนการสร้างสรรค์ผลงานเพือ่พฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 
   1. เพื่อถอดบทเรียนการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 
  ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

1. เตรียมขอ้มูลโครงการของนกัศึกษาทั้งหมด 10โครงการและคดัเลือกกลุ่มท่ีไดรั้บการ 
ประเมินสูงสุดเป็นโครงการในสถาบนั 2 โครงการและโครงการนอกสถาบนั 2 โครงการ 

2. ดาํเนินการถอดบทเรียนโดยใชท้ฤษฎีระบบ โดยการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง บนัทึก 
ความรู้และจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ดงัน้ี   

1. เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาลก่อนและหลงัทดลองของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ถิติ (t-test dependent) 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินผลงานสร้างสรรค์เพื่อพฒันาชุมชน โดยใชส้ถิติเชิง
บรรยาย ไดแ้ก่ คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลงานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันา
ชุมชน 

3. เปรียบเทียบขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล 
ผูว้ิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทาํแบบทดสอบก่อนและหลังการทดลองโดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าสถิติที (t-test dependent) 

4. วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ไดแ้ก่ คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการถอดบทเรียนการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง บันทึกความรู้และจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการบรรยายเชิงพรรณา 
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ตารางท่ี 13 สรุปขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2) การประเมินผลรูปแบบ 
การเรียนการสอน (Evaluation : E) 
 

วธีิการ กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือ การวเิคราะห์ขอ้มูล 

1.สมรรถนะการสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล 
2.ประเมินผลงานสร้างสรรค์
เพื่อพฒันาชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล 
3. เปรียบเทียบขอ้มูลจาก
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษา
พยาบาล 
 
4.สรุปผลการถอดบทเรียน
การสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือ
พฒันาชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล 
 

-นกัศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ท่ี 1 จาํนวน 
92 คน 
-ผูว้ิจยัและ
ผูส้อน 5 คน 
 
-นกัศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ท่ี 1 จาํนวน 
92 คน 
- ตวัแทน
นกัศึกษาชั้นปี
ท่ี 1 จาํนวน 8 
คน 

1.สมรรถนะการสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล 
 
2.แบบประเมินผลงาน
สร้างสรรคเ์พื่อพฒันาชุมชน
ของนกัศึกษาพยาบาล 
3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษา
พยาบาล 
 
4. การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง 
บันทึกความ รู้และจัด เว ที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
 

Paired t-test 
 
 
 
คะแนนเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
Paired t-test 
 
 
 
การวิเคราะห์ 
เน้ือหา 
(content 
analysis) 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงการวิจยัและพฒันา(Research and Development)  

มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจดัการ
ความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก  
และตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน โดยใชแ้นวคิดการพฒันารูปแบบของคีฟส์ 
(Keeves, 1997)และแนวคิดของจอยซ์และเวลส์(Joyce and Weil, 1996: 125)ร่วมกบักระบวนการ
จดัการความรู้ท่ีผูว้ิจยัสังเคราะห์ข้ึนเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบ ซ่ึงเป็นรูปแบบเชิงภาษา คือ 
ใชภ้าษาบรรยายเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ยขั้นตอนการวิจยั 
4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี 3  
การทดลองและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน และขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุง
รูปแบบ ขั้นตอนท่ี 5 การถอดบทเรียนการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลนาํเสนอลาํดบั ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ของวิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 
ตอนท่ี 2  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการ

ความรู้เพือ่พฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก   
ตอนท่ี 3  ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้

กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสงักดัสถาบนั
พระบรมราชชนก  

ตอนท่ี 4  การถอดบทเรียนการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล 

โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลพืน้ฐานและสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัย
พยาบาลสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานและการศึกษาสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการของวิทยาลยัพยาบาลสังกัดสถาบนัพระบรมราชชนก ได้แก่ การวิเคราะห์หลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา 
และสภาพปัจจุบนัของการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลนําเสนอ
ตามลาํดบั ดงัน้ี  

ส่วนที ่1  ผลการวเิคราะห์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 กาํหนดให้สถาบนัอุดมศึกษาพยาบาลตอ้งมีการปรับปรุง
หลกัสูตรให้เป็นไปตามประกาศดงักล่าวภายในปี พ.ศ. 2555  ดงันั้นสถาบนัพยาบาลพระจอมเกลา้ 
จงัหวดัเพชรบุรี จึงไดป้รับปรุงหลกัสูตรหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2552) ตามมาตรฐานของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  การวิเคราะห์หลกัสูตรในคร้ังน้ีจึง
เป็นการวิเคราะห์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เฉพาะรายวิชา 
ท่ีใชใ้นการวิจยัตามแนวคิดของบลูม (Bloom ,2001) ดงัน้ี 

ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํตารางวิเคราะห์หลกัสูตรทั้ง 3 รายวิชาร่วมกบัผูส้อนรวม 5 คนโดยใหอ้าจารย์
แต่ละคนให้คะแนนจุดมุ่งหมายในแต่ละเน้ือหา ในแต่ละจุดมุ่งหมายมีคะแนนขอ้ละ 10 คะแนน 
จากนั้นจึงเอาคะแนนของกรรมการแต่ละคนของแต่ละช่อง มาหาค่าเฉล่ียเพื่อคาํนวณนํ้ าหนกัของ
ช่องนั้น ทาํจนครบทุกช่อง เพื่อใหมี้ความสะดวกในการนาํไปใช ้ ใหส้ร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร
รายวิชาเป็นตาราง 1000 โดยแปลงค่านํ้ าหนกัรวมให้เป็น 1000 เม่ือเทียบบญัญติัไตรยางศจ์ะได ้
1 หน่วย เท่ากบั 8.77 (กรองได อุณหสูต, 2557: 3) และมีค่าคะแนนท่ีแปลง ดงัน้ี 
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วชิา การศึกษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย์ (สม.1101) 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา    
นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้ความหมาย ความสําคญัและคน้ควา้หาความสัมพนัธ์

ระหว่างวิชาการศึกษาทัว่ไปและวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะไดโ้ดยมีการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกบัจิตใจ  เหตุปัจจยัและแนวทางแกปั้ญหาหรือปรับปรุงพฒันา
ตนเอง รวมทั้งคุณสมบติัของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

 คาํอธิบายรายวิชา   
ความหมาย ความสาํคญัและความสมัพนัธ์ของวิชาศึกษาทัว่ไปกบัวิชาชีพ วิชาเฉพาะ ความ

เช่ือมโยงสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบติัของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบติัของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจยัและ
ผลกระทบของเหตุการณ์  สถานการณ์ ปัญหา และการสงัเคราะห์แนวทางแกไ้ข ป้องกนัปัญหา หรือ
ปรับป รุงพัฒนา เห ตุการ ณ์  สถานการณ์ เพื่ อ คุณประโยชน์ ต่ อตน เองผู ้ อ่ื นและสั งคม   
การประยกุตค์วามรู้เพื่อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหากรณีศึกษา 
ตารางท่ี 14 วิเคราะห์หลกัสูตร วิชา การศึกษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนุษย ์(สม.1101) 

จุดม่งหมาย รวม อนัดบั
ความ
สาํคญั 

 

เน้ือหาวิชา คว
าม
จาํ

 

คว
าม
เข
า้ใ
จ 

กา
รน

าํไ
ปใ

ช ้

กา
รว
ิเค
รา
ะห์

 

ปร
ะเมิ

นค
่ า 

สร้
าง
สร

รค
 ์

1.การศึกษาทัว่ไปกบัความเป็นบณัฑิต 18 35 26 18 9 9 115 6 
2.บทบาทบณัฑิตต่อสังคมและธรรมชาติ
แวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้ม และความรับผดิชอบ 35 53 53 40 9 9 203 1 
3.การศึกษาทัว่ไปกบัการพฒันาความเป็น
บณัฑิต 18 26 26 26 9 9 114 5 
4.แกนกลางของการพฒันาศกัยภาพบณัฑิต 9 35 26 9 9 9 97 7 
5.ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมกบัจิตใจ 9 44 35 35 9 9 141 4 
6.การนาํเสนอผลงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
พฤติกรรมการมองตวัเอง การมอบหมายงาน
โครงการ 35 44 44 44 9 9 185 2 
7.การจดัดาํเนินงานโครงงานของกลุ่ม 9 35 61 26 9 9 149 3 

รวม 133 272 271 202 63 63 1000  
ลาํดบัความสาํคญั 4 1 2 3 5 6   
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เม่ือนาํค่านํ้ าหนกัท่ีแปลงแลว้ไปเขียนลงในตารางวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา จะเห็นว่า
ผลรวมไม่เท่ากบั 1000 เพราะมีการปัดทศนิยม ดงันั้นจาํเป็นตอ้งลดนํ้ าหนกัลง 4 หน่วย เพื่อใหไ้ด ้
1000 แต่ลาํดบัความไม่เปล่ียนแปลง จึงลดจุดมุ่งหมายดา้นการวิเคราะห์ในบทท่ี 2 จาก 44 หน่วย 
เป็น 40 หน่วย ไดผ้ลรวมเท่ากบั 1000 

จากตารางท่ี 13  พบว่า รายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนุษย ์ให้ความสําคญักบั
จุดมุ่งหมายด้านความเขา้ใจในบทท่ี 2 เร่ือง บทบาทบัณฑิตต่อสังคมและธรรมชาติแวดล้อม 
ส่ิงแวดลอ้ม และความรับผิดชอบ มากท่ีสุด  รองลงมาคือ จุดมุ่งหมายดา้นการนาํไปใชใ้นบทท่ี 6 
เร่ือง การนาํเสนอผลงานอยา่งมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมการมองตวัเอง การมอบหมายงานโครงการ 
และจุดม่งหมายดา้นการวิเคราะห์ในบทท่ี 7 เร่ือง จดัดาํเนินงานโครงงานของกลุ่ม ตามลาํดบั 

วชิา สังคมศึกษาเพือ่การพฒันามนุษย์ (สม.1102) 
 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  นกัศึกษาสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานและคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้/
ประเดน็/กรณีศึกษา/ปัญหาท่ีหยบิยกข้ึนมาศึกษา รวมทั้งสามารถประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากอาจารย์
และจากการคน้ควา้เพิ่มเติม ผสมผสานกบัแนวคิดท่ีไดรั้บจากรายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันา
มนุษย  ์เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์เหตุปัจจัยและกาํหนดแนวทางการป้องกัน/แก้ปัญหาและการ
ส่งเสริม/พฒันาใหเ้กิดส่ิงท่ีถูกตอ้งในตนเองและสงัคม 

คาํอธิบายรายวิชา   
หลกัการและทฤษฎีพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาท่ีสําคญัของ

สังคมไทยและสังคมโลก อาทิ วิวฒันาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สําคญัในประวติัศาสตร์ 
ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจยัและผลกระทบ
ของเหตุการณ์/ สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแกไ้ข ป้องกนัปัญหา หรือแนวทาง
ปรับปรุงพฒันาเหตุการณ์/สถานการณ์/เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม การประยุกต์
ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหากรณีศึกษา 
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ตารางท่ี  15  วเิคราะห์หลกัสูตร วิชา  สงัคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย ์(สม.1102) 
 

จุดม่งหมาย 
 

เน้ือหาวิชา คว
าม
จาํ

 

คว
าม
เข
า้ใ
จ 

กา
รน

าํไ
ปใ

ช ้

กา
รว
ิเค
รา
ะห์

 

ปร
ะเมิ

นค
่ า 

สร้
าง
สร

รค
 ์ รวม อนัดบั

ความ
สาํคญั 

1.วิวฒันาการของอารยธรรมและเหตุการณ์
สาํคญัในประวติัศาสตร์ 18 18 9 9 9 9 72 8 
2.ระบบการเมืองการปกครอง 26 18 9 9 9 9 80 7 
3.ระบบเศรษฐกิจกบัปัญหาของประเทศ
ไทยและของโลก 9 26 26 18 9 9 91 6 
4. ศิลปวฒันธรรม/ภมิูปัญญากบัคนยคุใหม่ 18 26 44 9 9 9 115 5 
5. ศาสนา  จริยธรรม และปัญหาสังคมยคุ
โลกาภิวฒัน์ 18 26 35 26 9 9 123 4 
6. สุขภาพ และสังคม 26 26 44 44 18 9 167 3 
7. มนุษย ์: ความหลากหลายและการอยู่
ร่วมกนัในสังคม 18 35 44 44 18 9 168 2 
8. ปัญหาเดก็  วยัรุ่น สตรี  และผูสู้งอาย ุ 20 35 44 44 26 9 184 1 

รวม 159 204 255 203 107 72 1000  
ลาํดบัความสาํคญั 4 2 1 3 5 6   

 
ปรับลดนํ้ าหนกัลง 6 หน่วย จากจุดมุ่งหมายดา้นความรู้ในบทท่ี 8 จาก 26 หน่วย เป็น 20 

หน่วย เพื่อใหไ้ดผ้ลรวม 1000 และลาํดบัไม่เปล่ียนแปลง 
 จากตารางท่ี 14  พบว่า  รายวิชา สังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย์ให้ความสําคัญกับ
จุดมุ่งหมายดา้นการนาํไปใชใ้นบทท่ี 8 เร่ืองปัญหาเด็ก วยัรุ่น สตรี และผูสู้งอาย ุมากท่ีสุด รองลงมา
คือ จุดมุ่งหมายดา้นความเขา้ใจในบทท่ี 7 เร่ือง  มนุษย ์: ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกนัใน
สงัคมและจุดมุ่งหมายดา้นการวิเคราะห์ในบทท่ี 6 เร่ือง สุขภาพ และสงัคม 
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วชิา ศิลปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย์ (สม.1103) 
 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 นกัศึกษาสามารถ อธิบายความรู้พื้นฐานและคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้/ 
ประเด็น/ กรณีศึกษา/ ปัญหา ท่ีหยิบยกข้ึนมาให้ศึกษา  รวมทั้งประยุกตค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากอาจารย์
และจากการคน้ควา้เพิ่มเติม ผสมผสานกับแนวคิดท่ีได้จากรายวิชา  สม.1101 และ สม.1102  
เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์เหตุปัจจัยและกาํหนด  แนวทาง การป้องกัน/ แก้ไขปัญหา และการ
ส่งเสริม/ พฒันาใหเ้กิดส่ิงท่ีดีงามถูกตอ้งข้ึนในตนเองและสังคมได ้

คาํอธิบายรายวิชา   
 มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต  เหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหาเก่ียวกบัวิวฒันาการ
ท่ีสําคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
การวิเคราะห์เหตุปัจจยัและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหาและการสังเคราะห์แนว
ทางแกไ้ข  ป้องกนัปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพฒันาเหตุการณ์/สถานการณ์/เพื่อคุณประโยชน์ต่อ
ตนเอง ผูอ่ื้นและสงัคม การประยกุตค์วามรู้เพื่อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหากรณีศึกษา 

ตารางท่ี 16 วิเคราะห์หลกัสูตร วิชา  ศิลปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษย ์(สม.1103) 
จุดม่งหมาย รวม อนัดบั

ความ
สาํคญั 

 

เน้ือหาวิชา คว
าม
จาํ

 

คว
าม
เข
า้ใ
จ 

กา
รน

าํไ
ปใ

ช ้

กา
รว
ิเค
รา
ะห์

 

ปร
ะเมิ

นค
่ า 

สร้
าง
สร

รค
 ์

1. การพฒันาศิลปวทิยาการ : อิทธิพลต่อวถีิ
ชีวิตมนุษย ์ 18 26 9 9 9 9 80 7 
2. การพฒันาศิลปวทิยาการ : ปัญหา/ 
ผลกระทบ 26 44 26 26 9 9 140 5 
3. การบริหารจดัการสาํหรับคนยคุใหม่    26 35 53 26 9 9 158 3 
4.  นนัทนาการเพ่ือสุขภาพ 18 35 44 9 9 9 124 6 
5. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของไทยและของโลก 18 44 44 35 18 9 168 2 
6. วธีิใชชี้วิตยคุใหม่ 26 35 35 35 9 9 149 4 
7. การประยกุตแ์นวคิด  “เศรษฐกิจ
พอเพียง” กรณีศึกษา “โครงการ
พระราชดาํริ” 26 35 53 40 18 9 185 1 

รวม 158 254 264 184 81 63 1000  
ลาํดบัความสาํคญั 4 2 1 3 5 6   
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 ปรับลดนํ้ าหนกัลง 4 หน่วย จากจุดมุ่งหมายดา้นการวิเคราะห์ในบทท่ี 7 จาก 44 หน่วย  
เป็น 40 หน่วย เพื่อใหไ้ดผ้ลรวม 1000 และลาํดบัไม่เปล่ียนแปลง 

จากตารางท่ี 15  พบว่า วิชา ศิลปะวิทยาการเพื่อการพฒันามนุษย์ ให้ความสําคัญกับ
จุดมุ่งหมายดา้นการนาํไปใช ้ในบทท่ี 7 เร่ือง การประยกุตแ์นวคิด  “เศรษฐกิจพอเพียง” กรณีศึกษา 
“โครงการพระราชดาํริ” รองลงมาคือ จุดมุ่งหมายด้านความเขา้ใจ ในบทท่ี 5 เร่ือง ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มของไทยและของโลก และจุดมุ่งหมายดา้นการวิเคราะห์ ในบทท่ี 3 เร่ือง การบริหาร
จดัการสาํหรับคนยคุใหม่   ตามลาํดบั 

ผลจากการวิเคราะห์หลกัสูตร ในรายวิชา การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์สังคมศึกษา
เพื่อการพฒันามนุษยแ์ละศิลปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษยไ์ดแ้นวทางการบูรณาการ ดงัน้ี 

 
 1.  หวัขอ้การเรียนรู้แบบบูรณการท่ี 1 เร่ือง วิเคราะห์ข่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

บทท่ี 8 ปัญหาเดก็ วยัรุ่น สตรีและ
ผูสู้งอาย ุ(สศ) 

บทท่ี 2 การพฒันาศิลปวิทยาการ: 
ปัญหาและผลกระทบ (ศป) 

วิเคราะห์ข่าว 

บทท่ี 1 การศึกษาทัว่ไปกบัความ
เป็นบณัฑิต (กศ) 
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2.  หวัขอ้การเรียนรู้แบบบูรณการท่ี 2 เร่ือง บณัฑิตในศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 3 การศึกษาทัว่ไปกบัการ
พฒันาความเป็นบณัฑิต (กศ) 

บณัฑิตใน
ศตวรรษท่ี 21 

บทท่ี 2 ระบบ
การเมืองการปกครอง 
รัฐและรัฐบาล (สค) 

บทท่ี 1วิวฒันาการ
ของอารยธรรมและ
เหตุการณ์สาํคญัใน
ประวติัศาสตร์(สค) 

บทท่ี 7 มนุษย ์: ความหลากหลาย
และการอยูร่่วมกนัในสงัคม (สค) 

บทท่ี 6 วิธีใชชี้วิตของคนยคุใหม่ 
(ศป) 

บทท่ี 4 แกนกลางของการพฒันา
ศกัยภาพบณัฑิต (กศ) 

 
3.  หวัขอ้การเรียนรู้แบบบูรณการท่ี 3 เร่ือง สงัคม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 บทท่ี 2 บทบาทของบณัฑิตต่อสงัคม
และธรรมชาติแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้ม

และความรับผดิชอบ (กศ) 

บณัฑิตกบัสงัคมธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

บทท่ี 6 สุขภาพและสงัคม 
(สค) 

บทท่ี 4 นนัทนาการเพื่อสุขภาพ 
(ศป) 

บทท่ี 5 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของไทย
และของโลก (ศป) 
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4 . หวัขอ้การเรียนรู้แบบบูรณการท่ี 4 เร่ือง จิตใจดี ชีวิตดี สงัคมดี 
 
 

บทท่ี 5 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
พฤติกรรมกบัจิตใจ  (กศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตใจดี ชีวิตดี สงัคมดี 

บทท่ี 1 การพฒันาศิลปะ-วทิยาการ: 
อิทธิพลต่อวิถีชีวิตมนุษย ์ (ศป) 

บทท่ี 5 ศาสนา จริยธรรมและ
ปัญหาสงัคมยคุโลกาภิวฒัน์  (สค) 

 
 5. หวัขอ้การเรียนรู้แบบบูรณการท่ี 5 เร่ือง การสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน 
 
 
 
 
 

บทท่ี 6 การนาํเสนอผลงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ การมอบหมายงาน

โครงการ  (กศ) 

การสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือพฒันา

ชุมชน 

บทท่ี 3 การบริหาร
จดัการสาํหรับคนยคุ
ใหม่ (ศป) 

บทท่ี 3 ระบบ
เศรษฐกิจและปัญหา
ของประเทศไทย
และของโลก (สค) 

บทท่ี 4 ศิลปวฒันธรรม/ภูมิปัญญา
กบัคนยคุใหม่  (สค) 

บทท่ี 7 การประยกุตแ์นวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  (ศป) 

บทท่ี 7 การดาํเนินงานโครงการ
ของกลุ่ม  (กศ) 
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ส่วนที ่2 การวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีที ่1 

ตารางท่ี 17 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1 
 

 มาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษา (TQF) 

1 2 3 4 5 
วชิา การศึกษาทัว่ไป 
อธิบายความรู้ความหมาย ความสําคญั และคน้ควา้หาความสัมพนัธ์
ระหวา่งวชิาการศึกษาทัว่ไปและวชิาชีพหรือวชิาเฉพาะได ้ 

  

 
 

 
  

มีการคิดวเิคราะห์และสังเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมกบัจิตใจ  
เหตุปัจจยัและแนวทางแกปั้ญหาหรือปรับปรุงพฒันาตนเอง รวมทั้ ง
คุณสมบติัของบณัฑิตท่ีพึงประสงคไ์ด ้ 

 

 

 

 
 

 
  

วิเคราะห์เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมกบัจิตใจ รวมถึงเหตุ
ปัจจยัและแนวทางแกปั้ญหาหรือปรับปรุงพฒันาตนเองได ้    

  

 
 

 
  

ประยกุตค์วามรู้ความสัมพนัธ์ระหวา่งวิชาการศึกษาทัว่ไปและวิชาชีพหรือ
วิชาเฉพะเพ่ือใชแ้นวทางแกปั้ญหาหรือปรับปรุงพฒันาตนเอง รวมทั้ง
คุณสมบติัของบณัฑิตท่ีพึงประสงคไ์ด ้ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

วชิา สังคมศึกษาเพือ่การพฒันามนุษย์ 
อธิบายความรู้พ้ืนฐานของวิชาวิชาสังคมศึกษาและวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะ
ได ้         
คน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้/ประเดน็/กรณีศึกษา/ปัญหา
ท่ีหยบิยกข้ึนมาศึกษา          
ประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากอาจารยแ์ละจากการคน้ควา้เพ่ิมเติม ผสมผสาน
กบัแนวคิดท่ีไดรั้บจากรายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนุษย ์เพ่ือ
วเิคราะห์ สังเคราะห์เหตุปัจจยั และกาํหนดแนวทางการป้องกนั/แกปั้ญหา 
และการส่งเสริม/พฒันาใหเ้กิดส่ิงท่ีถกูตอ้งในตนเองและสังคม (K) (A)              

 
 
 
 
 
 



172 

ตารางท่ี 17 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1 (ต่อ) 
 

 มาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษา 
(TQF) 

1 2 3 4 5 
วชิา ศิลปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย์ 
อธิบายความรู้พ้ืนฐานของวิชาวิชาศิลปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษยแ์ละ
วชิาชีพหรือวชิาเฉพาะได ้(K)            
คน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้/ประเด็น/กรณีศึกษา/ปัญหา
ท่ีหยบิยกข้ึนมาศึกษา (K)            
ประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากอาจารยแ์ละจากการคน้ควา้เพ่ิมเติม ผสมผสาน
กบัแนวคิดท่ีไดรั้บจากรายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนุษย ์เพ่ือ
วิเคราะห์ สังเคราะห์เหตุปัจจยั และกาํหนดแนวทางการป้องกนั/แกปั้ญหา 
และการส่งเสริม/พฒันาให้เกิดส่ิงท่ีถูกตอ้งในตนเองและสังคม (K) (A) 
(P)             

 
 จากตารางท่ี 17 พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ในรายวิชา การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์ วิชา สังคมศึกษา
เพื่อการพฒันามนุษยแ์ละวิชา ศิลปะวิทยาการเพื่อการพฒันามนุษย ์ตอ้งการพฒันาการเรียนรู้ของ
นักศึกษามากท่ีสุด คือ ทกัษะความรู้และทกัษะทางปัญญา   ทกัษะความรู้นั้นมุ่งเน้นให้นักศึกษา 
มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคญัของมนุษย์และพ้ืนฐานของมนุษย์ รวมทั้ งพฤติกรรม 
ความคิด และการเรียนรู้ ความสามารถในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์  ส่วนทกัษะทางปัญญามุ่งเนน้ให้
นักศึกษาตระหนักรู้ในศกัยภาพ ส่ิงท่ีเป็นจุดอ่อนของตนเพื่อพฒันาตนเองให้มีความสามารถ 
เพิ่มมากข้ึน สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ
และการเป็นผูน้ําท่ีเขม้แข็ง  สามารถสืบคน้และวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
สามารถนาํขอ้มูลและหลกัฐานไปใชใ้นการอา้งอิงและแกไ้ขปัญหาอยา่งมีวิจารณญาณ  
 รองลงมา คือ ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มุ่งเน้นให้มีความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและสงัคมอยา่งต่อเน่ือง 
 และทกัษะดา้นคุณธรรมและจริยธรรมและทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลาํดบั  ทกัษะดา้นคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งเนน้ให้นกัศึกษามี
ความรู้ความเขา้ใจในหลกัศาสนา หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชน 
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ส่วนที่ 3  สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัย
พยาบาลสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลยั
พยาบาลสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากแบบสอบถามสําหรับอาจารยพ์ยาบาล 
ผูว้ิจยัจดัส่งแบบสอบถามทางไปรษณียจ์าํนวน 263 ชุด ไดรั้บแบบสอบถามคืนจาํนวน 246 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 93.54 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลนาํเสนอตามลาํดบั ดงัน้ี  

ตารางท่ี 18  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (n= 246) 
ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 
                                       รวม 

 
10 

236 
246 

 
4.07 

95.93 
100.00 

ช่วงอายุ 
     26-30 ปี 
     30-35 ปี 
     36-40 ปี 

 
4 
15 
79 

 
1.63 
6.10 

32.11 
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ตารางท่ี 18  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ)  (n= 246) 
ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

     41-45 ปี 
     46-50 ปี 
     มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 

135 
11 
2 

54.88 
4.47 
0.81 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 

 
10 

201 
35 

 
4.07 

81.70 
14.23 

ประสบการณ์การสอนในสถาบันพยาบาล 
       5-10 ปี 
    11-15 ปี 
     16-20 ปี 
     21-25 ปี 
     26-30 ปี 

 
4 
30 

149 
54 
9 

 
1.63 

12.19 
60.57 
21.95 
3.66 

รายวชิาทีมี่การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
     จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการภายใน 1 วิชา 
     จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 2 วิชา 
     จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 3 วิชา 
     ไม่มีการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 
166 
41 
12 
27 

 
67.48 
16.67 
4.88 

10.97 

 
 จากตารางท่ี 18 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 95.93) อายุระหว่าง  
41-45 ปีมากท่ีสุด (ร้อยละ 54.88) ส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 81.70) 
มีประสบการณ์การทาํงานในสถาบนัพยาบาลระหว่าง 16-20 ปี (ร้อยละ 60.57) ส่วนใหญ่มีการ
จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการภายใน 1 วิชา (ร้อยละ 67.48) 
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จากขอ้มูลคาํถามปลายเปิดรายวิชาท่ีมีจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของสถาบนั
พยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนกระหวา่งปีการศึกษา 2553-2555  พบว่า  มีการจดัการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการภายใน 1 วิชามากท่ีสุด หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 13 รายวิชา หมวดวิชาการ
ศึกษาทัว่ไป กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเลือก 4 รายวิชา  รองลงมาคือ บูรณาการ 2 รายวิชา  
ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 10 รายวิชา หมวดวิชาการศึกษาทัว่ไป กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ หมวด
วิชาเลือก 3 รายวิชา  นอ้ยท่ีสุดคือ การบูรณาการ 4 รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 1 รายวิชา
และหมวดวิชาการศึกษาทัว่ไป กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเลือก 4 รายวิชา ดงัสรุปในตารางท่ี 19 
ดงัน้ี 
ตารางท่ี 19 ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของสถาบนัพยาบาลสังกดัสถาบนั 

พระบรมราชชนกระหวา่งปีการศึกษา 2553-2555 
ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ 

รายวชิา 

ภายใน 1 รายวชิา 1. จริยศาสตร์และกฎหมายวชิาชีพการพยาบาล 
2. มนุษยก์บัสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
3. เศรษฐศาสตร์กบัระบบสุขภาพ 
4. การส่ือสารและสารสนเทศทางการพยาบาล 
5. แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล 
6. การประเมินสุขภาพ 
7. การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัการเจบ็ป่วย 
8. ปฏิบติัการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัการเจบ็ป่วย 
9. ปฏิบติัการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ 2 
10. การพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ 3 
11.การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 
12. ปฏิบติัการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 
13. การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 
14. ปฏิบติัการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์1 
15. การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ 
16. การพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาทางจิต 
17. ปฏิบติัการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาทางจิต 

ร่วมกนั 2 รายวชิา การพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ 2 ร่วมกบัวิชาการพยาบาล
บุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ 3 
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2 ร่วมกบัวชิา 
ปฏิบติัการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์1 



176 

ตารางท่ี 19 ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของสถาบนัพยาบาลสังกดัสถาบนั 
พระบรมราชชนกระหวา่งปีการศึกษา 2553-2555 (ต่อ) 
ลกัษณะจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รายวชิา 

ร่วมกนั 2 รายวิชา ปฏิบติัการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์1  ร่วมกบั 
ปฏิบติัการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์2 
มนุษยก์บัสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม   ร่วมกบั 
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2 
การประเมินสุขภาพ  ร่วมกบั 
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล 
การบริหารการพยาบาล  ร่วมกบั 
จริยศาสตร์และกฎหมายวชิาชีพการพยาบาล 
มนุษยก์บัสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม  ร่วมกบั  โภชนศาสตร์ 
การศึกษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนุษย ์ ร่วมกบั 
ศิลปะวทิยาการเพื่อการพฒันามนุษย ์

ร่วมกนั 3 รายวิชา มนุษยก์บัสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม  ร่วมกบั   โภชนศาสตร์และ 
ปฏิบติัการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์1 
การพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ 1  ร่วมกบั   การพยาบาล
บุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ 2และการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ 
3 
มนุษยก์บัสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบั การพฒันาการคิดอยา่ง
เป็นระบบและภูมิปัญญาไทยกบัการดูแลสุขภาพ 

 
ตารางท่ี 20 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลยั

พยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนกจาํแนกรายดา้น (n= 246) 
รายการประเมิน  S.D การแปลผล ลาํดบัท่ี X

1.  ดา้นการวางแผนและพฒันาหลกัสูตร 2.84 .77 ปานกลาง 1 
2.  ดา้นการจดัการเรียนการสอน 2.75 .88 ปานกลาง 3 
3. ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน 2.72 1.01 ปานกลาง 4 
4. ดา้นการวดัและประเมินผล 2.83 .89 ปานกลาง 2 

รวมเฉล่ีย 2.78 0.5 ปานกลาง  

จากตารางท่ี 20 พบว่า สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.78)  x
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x

x x

ตารางท่ี 21 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของสถาบนั 
พยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ดา้นการวางแผนและพฒันาหลกัสูตร (n= 246) 

x  S.D การแปลผล รายการประเมิน ลาํดบัท่ี 
1. ด้านการวางแผนและพฒันาหลกัสูตร  

 
6 

 
 

2.98 

 
 

.87 

 
    1.1  ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอน

แบบบูรณาการ ปานกลาง 

  1.2 จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 
2.93 

 
1.08 

  
10 ปานกลาง 

  1.3 การจดัการเรียนรู้ใหน้กัศึกษาเรียนรู้ตามเป้าหมาย
ในกระบวน การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 
2.94 

 
.98 

  
8 ปานกลาง 

  1.4 การเขียนแผนการสอนและจดัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการไดต้รงกบัความสนใจของผูเ้รียน 

 
3.00 

 
.91 

  
3 ปานกลาง 

  1.5 การวางแผนจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
2.93 

 
1.00 

  
9 ปานกลาง 

  1.6 การเช่ือมโยงวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรไปสู่การ
จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 
3.00 

 
1.05 

  
4 ปานกลาง 

  1.7 การกาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

 
2.85 

 
.99 

  
12 ปานกลาง 

  1 .8  การกําหนดจุดประสงค์ เ ชิงพฤติกรรมของ
นกัศึกษา 

 
2.69 

 
1.10 

  
18 ปานกลาง 

  1.9 การเช่ือมโยงเน้ือหาสาระในแต่ละกลุ่มสาระ
วิชาการเรียนรู้ไปเป็นเน้ือหาสาระในการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 

 
 

11 

 
 

2.92 

 
 

1.19 

 
 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 21 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลยั
พยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ดา้นการวางแผนและพฒันาหลกัสูตร  (n= 246) (ต่อ)  

 
รายการประเมิน x  S.D การแปลผล ลาํดบัท่ี 

  1. ด้านการวางแผนและพฒันาหลกัสูตร (ต่อ) 
 

2.57 
 

1.22 

  
21 ปานกลาง 1.10 ความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิด 

กระบวนการเรียนรู้เตม็ศกัยภาพ 
  1.11 ศึกษาแผนการสอนก่อนการเรียนการสอนในแต่
ละคร้ังเพ่ือใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

 
2.56 

 
1.09 

  
22 ปานกลาง 

  1.12 การสนบัสนุนของสถาบนัส่งเสริมให้ผูส้อนใน
การเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัหลกัสูตรบูรณาการ 

 
2.78 

 
1.21 

  
15 ปานกลาง 

  1.13 การสนบัสนุนจากชุมชนในการจดัการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ 

 
2.44 

 
1.26 

  
23 นอ้ย 

  1.14 การวางแผนการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้
นกัศึกษาสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

 
2.66 

 
1.05 

  
19 ปานกลาง 

  1.15 การวางแผนในการให้คาํแนะนําแก่นักศึกษา
อยา่งเป็นระบบ 

 
2.74 

 
.93 

  
16 ปานกลาง 

  1.16 การวางแผนการสอนและพฒันาหลกัสูตรควบคู่
กนั 

 
2.98 

 
.91 

  
5 ปานกลาง 

  1.17 การศึกษาสภาพปัญหาก่อนกาํหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 
2.84 

 
1.01 

  
13 ปานกลาง 

  1.18 การจดัทาํหลกัสูตรแบบบูรณาการภายในวชิา 2.97 1.13 ปานกลาง 7 
การจดัทาํหลกัสูตรแบบบูรณาการระหวา่งวชิา   1.19 3.50 .90 มาก 1 

  1.20 ผูส้อนมีความรู้ในการเขียนแผนการสอนแบบ
บูรณาการ 

 
3.09 

 
.93 

  
2 ปานกลาง 

  1 .21 ผู ้สอนได้มีการเตรียมการสอนและศึกษา
แผนการสอนก่อนจดัการเรียนการสอนในแต่ละคร้ัง 

 
2.81 

 
1.03 

  
14 ปานกลาง 

   1.22 การเขียนแผนการสอนสามารถนําไปจัดการ
เรียนรู้ไดจ้ริงและบรรลุวตัถุประสงค ์

 
2.73 

 
1.02 

  
17 ปานกลาง 

  1.23 การเขียนแผนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 2.59 1.15 ปานกลาง 20 
รวมเฉล่ีย 2.84 .77 ปานกลาง  
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จากตารางท่ี 21 พบว่า สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของ
วิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก ดา้นการวางแผนและพฒันาหลกัสูตร โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ( = 2.84) การจดัทาํหลกัสูตรแบบบูรณาการระหว่างวิชามีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
( = 3.50) รองลงมาคือ คือ ผูส้อนมีความรู้ในการเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการ ( = 3.09)  
มีค่าเฉล่ียท่ีสุด คือ การสนบัสนุนจากชุมชนในการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ( = 2.44) 
ตามลาํดบั  

x

x x

x

ตารางท่ี 22 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลยั
พยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ดา้นการจดัการเรียนการสอน   (n= 246) 

x  S.D การแปลผล รายการประเมิน ลาํดบัท่ี 
2.  ด้านการจัดการเรียนการสอน  

 
 

10 

 
 
 

2.62 

 
 
 

1.08 

 
 
 

   2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการเรียนการ
สอนเสมอ ปานกลาง 

 
 
6 

 
 

2.79 

 
 

1.08 

 
 

  2.2 การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นให้
นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง ปานกลาง 
  2.3 มีการใชส่ื้อท่ีหลากหลายในการจดัการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 

 
2.58 

 
1.08 

  
13 ปานกลาง 

  2.4 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทาํให้
นกัศึกษามีวสิัยทศัน์กวา้งไกล 

 
2.56 

 
1.06 

  
16 ปานกลาง 

  2.5 นโยบายของสถาบนัไดมี้การกาํหนดการจดัการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการไวอ้ยา่งชดัเจน 

 
2.49 

 
1.11 

  
17 นอ้ย 

  2.6 มีการนําความรู้เก่ียวกับจิตวิทยามาใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนร่วมกบัการสอนแบบบูรณาการ 

 
2.79 

 
1.10 

  
5 ปานกลาง 

  2.7 เน้ือหาสาระการเรียนการสอนมีความเช่ือมโยงกบั
เน้ือหาท่ีจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 
2.60 

 
1.14 

  
12 ปานกลาง 

  2.8 นักศึกษาให้ความร่วมมือในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการทุกคร้ัง 

 
2.42 

 
1.05 

  
18 นอ้ย 
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ตารางท่ี 22 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลยั
พยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ดา้นการจดัการเรียนการสอน(n= 246) (ต่อ)    

รายการประเมิน x  S.D การแปลผล ลาํดบัท่ี 
 2.  ด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)  

 
11 

 
 

2.62 

 
 

1.08 

 
  2.9 นกัศึกษาไดรั้บความรู้จากการจดัการเรียนรู้แบบ

บูรณาการและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจาํวนัได ้

ปานกลาง 

 
 
1 

 
 

3.65 

 
 

.80 

 
 

  2 .10  การจัดการ เ รียนการสอนแบบบูรณาการ
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในการดาํรงชีวิตของ
นกัศึกษา มาก 
  2.11 การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนน้ให้
นกัศึกษาเกิดกระบวนการคิดแบบมีวจิารณญาณ 

 
2.65 

 
1.13 

  
9 ปานกลาง 

  2.12 การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการกระตุน้
ใหน้กัศึกษาเกิดความสนใจและซกัถามปัญหา 

 
2.57 

 
1.07 

  
15 ปานกลาง 

  2.13 การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีระบบ
และเป็นขั้นตอน 

 
2.79 

 
1.12 

  
4 ปานกลาง 

  2.14 การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นไป
อยา่งต่อเน่ืองเช่ือมโยงกบัเน้ือหาท่ีสอนในคร้ังต่อไป 

 
2.79 

 
1.16 

  
3 ปานกลาง 

  2.15 มีการใชเ้ทคนิค วธีิสอนใหม่ๆในการจดัการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ 

 
3.58 

 
.91 

  
2 มาก 

  2.16 การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนน้ให้
นกัศึกษาพฒันาดา้นพทุธพิสัย จิตพิสัยและทกัษะพิสัย 

 
2.72 

 
1.12 

  
8 ปานกลาง 

  2.17 มีการจดักิจกรรมอยา่งหลากหลายในการจดัการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 
2.57 

 
1.09 

  
14 ปานกลาง 

  2.18 มีการจดัตารางสอนในการจดัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 

 
2.78 

 
1.15 

  
7 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 2.75 .88 ปานกลาง  
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จากตารางท่ี 22 พบว่า สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของ
วิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก ดา้นการจดัการเรียนการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( = 2.75) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการสอดคลอ้งกบั
สภาพความเป็นจริงในการดาํรงชีวิตของนกัศึกษา ( = 3.65) รองลงมาคือ มีการใชเ้ทคนิค วิธีสอน
ใหม่ๆในการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ( = 3.58) มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ นกัศึกษาให้
ความร่วมมือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกคร้ัง ( = 2.42) ตามลาํดบั 

x

x

x

x

ตารางท่ี 23 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของสถาบนั 
พยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน  (n= 246) 

x  S.D การแปลผล รายการประเมิน ลาํดบัท่ี 
3. ด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน  

 
3 

 
 

2.72 

 
 

1.26 

 
   3.1 การสนับสนุนงบประมาณดา้นส่ือการเรียนการ

สอนจากสถาบนั ปานกลาง 

  3.2 การจดัหาส่ือ วสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ 

 
2.83 

 
1.08 

  
1 ปานกลาง 

  3.3 การจดัเตรียมเอกสารในการจดัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 

 
2.68 

 
1.06 

  
5 ปานกลาง 

  3.4 การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีการใช้
ส่ือท่ีหลากหลาย ในการจดัการเรียนรู้ 

 
2.79 

 
1.11 

  
2 ปานกลาง 

  3.5 การใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถาบนัในการ
จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 
2.68 

 
1.09 

  
4 ปานกลาง 

  3.6 การใชส้ภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 
2.68 

 
1.06 

  
6 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 2.72 1.01 ปานกลาง  

 จากตารางท่ี 23 พบว่า สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของ
วิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน โดยรวมปัญหา
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.72)   มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การจดัหาส่ือ วสัดุอุปกรณ์ในการจดัการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ ( =2.83)  รองลงมาคือ การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีการ
ใชส่ื้อท่ีหลากหลาย ในการจดัการเรียนรู้ ( = 2.79) มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การใชส้ภาพแวดลอ้ม
ภายนอกเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ( = 2.68) ตามลาํดบั 

x

x

x

x
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ตารางท่ี 24 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของสถาบนั 
พยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ดา้นการวดัและประเมินผล    (n= 246) 

รายการประเมิน x  S.D การแปลผล ลาํดบัท่ี 
4. ด้านการวดัและประเมนิผล  

2.79 
 

1.10 
  

10 ปานกลาง   4.1 ใชก้ารประเมินผลตามสภาพจริง 
  4.2  ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินผลท่ี
สถาบนักาํหนด 

 
2.86 

 
1.08 

  
6 ปานกลาง 

  4.3 ใชว้ิธีการประเมินผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์
กาํหนด 

 
2.83 

 
1.09 

  
8 ปานกลาง 

  4.4 การกาํหนดวิธีการประเมินผลให้ครอบคลุมกับ
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ใหก้บันกัศึกษา 

 
2.81 

 
1.04 

  
9 ปานกลาง 

  4.5 การทดสอบพ้ืนฐานความรู้ก่อนและหลังการ
จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 
2.97 

 
.94 

  
2 ปานกลาง 

 4.6  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการหลงันาํแผนสอนไปใช ้

 
2.88 

 
1.01 

  
5 ปานกลาง 

  4.7 ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบทดสอบท่ีใช้ในการวดั
และประเมินผลตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
2.99 

 
.98 

  
1 ปานกลาง 

  4.8 การกาํหนดวิธีการประเมินผลให้ครอบคลุมกับ
สาระการเรียนรู้ท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา 

 
2.91 

 
1.13 

  
3 ปานกลาง 

  4.9 การนาํผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาไป
เป็นขอ้มูลในการประเมินผลการจดัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 

 
 
7 

 
 

2.83 

 
 

1.10 

 
 

ปานกลาง 
  4.10 การขอความร่วมมือจากผูส้อน คณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรให้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 
 
4 

 
 

2.91 

 
 

1.04 

 
 

ปานกลาง 
  4.11 ผลการประเมินของนักศึกษาเป็นท่ียอมรับของ
ผูส้อนและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 
2.67 

 
.94 

  
12 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 24 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของสถาบนั 
พยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ดา้นการวดัและประเมินผล (ต่อ) (n= 246) 

รายการประเมิน x  S.D การแปลผล ลาํดบัท่ี 
4. ด้านการวดัและประเมนิผล (ต่อ)  

 
11 

 
 

2.76 

 
 

1.00 

 
     4.12 การจัดประชุมผูส้อน เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขการ

ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ปานกลาง 

  4.13 การนาํผลการประเมินตามสภาพจริงไปปรับปรุง
การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการในคร้ังต่อไป 

 
2.53 

 
1.00 

  
13 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 2.83 .89 ปานกลาง  

 

 จากตารางท่ี 24 พบว่า สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของ
วิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก ดา้นการวดัและประเมินผลโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( =2.83) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบทดสอบท่ีใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ( = 2.99) รองลงมาคือ การทดสอบพ้ืนฐานความรู้ก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ( = 2.97) มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การนาํผลการ
ประเมินตามสภาพจริงไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการในคร้ังต่อไป ( = 2.53) 

x

x

x

x

ผลการวเิคราะห์เนือ้หาจากการสนทนากลุ่ม   

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชา
การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละศิลปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษย ์ดว้ยการการสนทนา
กลุ่ม กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอาจารยจ์าํนวน 5 คน ซ่ึงประกอบดว้ยอาจารยผ์ูส้อนแบบบูรณาการใน
รายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละศิลปะวิทยาการเพื่อการพฒันามนุษย  ์ในภาค
การศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2555 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.และกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 2 ซ่ึงผ่านการเรียนรายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันา
มนุษยแ์ละศิลปวิทยาการเพื่อการพฒันามนุษยใ์นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555   เม่ือวนัท่ี 11 
มิถุนายน 2556 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้อง 122 สถาบนัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี  
สรุปไดด้งัน้ี 

4 .1  ปัญหาการจัดการเ รียนการสอน  พบว่า  มีการบูรณาการยังทําได้ไ ม่ชัด เจน  
มีผูส้อนหลายคน ในรายวิชาการศึกษาทัว่ไปจะเป็นอาจารยพ์ยาบาล ส่วนวิชาศิลปวิทยาการเพ่ือการ
พฒันามนุษย์จะเป็นอาจารย์ภายนอก ซ่ึงรับผิดชอบสอนตามความเช่ียวชาญตามหัวข้อนั้ นๆ  
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แนวทางแกไ้ข ดา้นผูส้อน คือ จดัสรรเวลาในการพบนกัศึกษานอกเวลา เพิ่มช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารกบันกัศึกษา เช่น e-mail, line  ผูส้อนมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา หารูปแบบการสอน
ท่ีน่าสนใจและสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายในขณะ
เรียน  มอบหมายงานแบบบูรณาการรายวิชาเพ่ือลดจาํนวนช้ินงาน จดับูรณาการหัวขอ้ท่ีมีเน้ือหา
ใกลเ้คียงกนั เขา้กลุ่มภาคทดลอง สถาบนัการศึกษาจดัสรรภาระงานไม่ใหท้บัซอ้นกนั 

แนวทางแกไ้ข ดา้นผูเ้รียน คือ นัดเวลาเขา้พบอาจารยล่์วงหน้าและพบอาจารยพ์ร้อมกนั 
ทั้งกลุ่มเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนั  ขณะเรียนในห้องเรียนควรมีความตั้งใจ และจริงจงักบัการเรียน  
มีสมาธิและไม่พูดคุยในระหว่างเรียน รวมทั้งและซกัถามเม่ือมีขอ้สงสัย  บริหารจดัการเวลาให้มี
ประสิทธิภาพทั้งเร่ืองการเรียนและการทาํกิจกรรม 
 แนวทางแกไ้ข ดา้นการจดัการเรียนการสอน คือ ประชุมผูรั้บผิดชอบและผูส้อนวางแผน
บูรณาการวิชาให้ชดัเจนมากข้ึน  สถาบนัการศึกษาจดัสัมมนาผูส้อนให้เขา้ใจการจดัการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ 

4.2 ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม บรรยากาศในหอ้งเรียนแออดั มีนกัศึกษาจาํนวนมาก  
แนวทางแกไ้ข ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ จดัสรรหอ้งเรียนใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนนกัศึกษา สามารถให้
นกัศึกษาทาํกลุ่มยอ่ยในหอ้งประชุมยอ่ย โดยเขียนบนัทึกการใชห้อ้งตั้งแต่ตน้ปีการศึกษาเพื่อไม่ให้
ซํ้ าซอ้นกบัวิชาอ่ืน 
 4.3 ปัญหาดา้นส่ิงเก้ือหนุนการเรียนการสอน พบว่า จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และความ
พร้อมใชแ้ละความสมบูรณ์พร้อมใชข้องโสตทศันูปกรณ์  แนวทางแกไ้ข ดา้นส่ิงเก้ือหนุนการเรียน
การสอน  คือ  ผู ้รับผิดชอบวิชา เสนองบประมาณไปยังคณะกรรมการบริหารวิชาการ
สถาบนัการศึกษามอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารวางแผนและจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการ
จดัทาํโครงการของนกัศึกษา เพิ่มความเร็วและจุดเช่ือมต่อสญัญาณ internet เพิ่มข้ึน  จดัใหเ้จา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ใหส้มบูรณ์พร้อมใช ้ 
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ตอนที ่2   การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพือ่
พฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก   

 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพ่ือ
พฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก  มีขั้นตอน 
ดงัน้ี 

1. นาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์หลกัสูตร  การวิเคราะห์มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ผลการ
สังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบักระบวนการจดัการความรู้ในการเรียนการสอน มาเป็นแนวทางในการ
กาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบและจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นกัศึกษาพยาบาลสามารถพฒันา
สมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.  ร่างรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้เพื่อ
พฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก  ผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล ดงัน้ี 

2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้ นปีท่ี  1 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา ในรายวิชา การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์ วิชา 
สังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละวิชาศิลปวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษย ์ตอ้งการพฒันาการ
เรียนรู้ของนกัศึกษามากท่ีสุด คือ ทกัษะความรู้และทกัษะทางปัญญา   ทกัษะความรู้นั้นมุ่งเนน้ให้
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของมนุษย์และพื้นฐานของมนุษย์ รวมทั้ ง
พฤติกรรม ความคิด และการเรียนรู้ ความสามารถในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์   

2.2  สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลยัพยาบาล
สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ใหค้วามสาํคญัดา้นการวางแผนและ
พฒันาหลกัสูตร รองลงมา คือ ดา้นการวดัและประเมินผลและดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน  

2.3  ผลการสนทนากลุ่มอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษา มีความคิดเห็นโดยสรุป ดงัน้ี 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่กล่าวถึงเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ความถ่ีสูงสุด ดา้นผูส้อน คือ การบริหารจดัการเวลา ช่วงเวลาสอน อาจารยติ์ดประชุม,มีภาระงาน
นิเทศนกัศึกษาชั้นปีอ่ืน  ดา้นผูเ้รียน คือ มีกิจกรรมนอกเวลาจาํนวนมาก  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ 
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แนวทางแกไ้ข ดา้นผูส้อน คือ จดัสรรเวลาในการพบนกัศึกษานอกเวลา เพิ่มช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารกบันกัศึกษา เช่น e-mail, line  ผูส้อนมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา หารูปแบบการสอน
ท่ีน่าสนใจและสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายในขณะ
เรียน  มอบหมายงานแบบบูรณาการรายวิชาเพ่ือลดจาํนวนช้ินงาน จดับูรณาการหัวขอ้ท่ีมีเน้ือหา
ใกลเ้คียงกนั เขา้กลุ่มภาคทดลอง สถาบนัการศึกษาจดัสรรภาระงานไม่ใหท้บัซอ้นกนั  

แนวทางแกไ้ข ดา้นผูเ้รียน คือ นัดเวลาเขา้พบอาจารยล่์วงหน้าและพบอาจารยพ์ร้อมกนั 
ทั้งกลุ่มเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนั  ขณะเรียนในห้องเรียนควรมีความตั้งใจ และจริงจงักบัการเรียน  
มีสมาธิและไม่พูดคุยในระหว่างเรียน รวมทั้งและซกัถามเม่ือมีขอ้สงสัย  บริหารจดัการเวลาให้มี
ประสิทธิภาพทั้งเร่ืองการเรียนและการทาํกิจกรรม 
 แนวทางแกไ้ข ดา้นการจดัการเรียนการสอน คือ ประชุมผูรั้บผิดชอบและผูส้อนวางแผน
บูรณาการวิชาให้ชดัเจนมากข้ึน  สถาบนัการศึกษาจดัสัมมนาผูส้อนให้เขา้ใจการจดัการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ 
 แนวทางแกไ้ข ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ จดัสรรหอ้งเรียนใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนนกัศึกษา 
 แนวทางแกไ้ข ดา้นส่ิงเก้ือหนุนการเรียนการสอน คือ ผูรั้บผดิชอบวิชาเสนองบประมาณไป
ยงัคณะกรรมการบริหารวิชาการ สถาบนัการศึกษามอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารวางแผนและ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทาํโครงการของนักศึกษา เพิ่มความเร็วและจุดเช่ือมต่อ
สัญญาณ internet เพิ่มข้ึน  จัดให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
โสตทศันูปกรณ์ใหส้มบูรณ์พร้อมใช ้ 

3. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกดั
สถาบนัพระบรมราชชนก  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี ดงัน้ี 

  3.1 แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันารูปแบบ 

    รูปแบบ (Model) เป็นเคร่ืองมือทางความคิดท่ีบุคคลใช้ในการสืบสอบหาคาํตอบ 
ความรู้ ความเขา้ใจในปรากฏการณ์ เป็นรูปธรรมของความคิดซ่ึงบุคคลแสดงออกในลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึง เช่น คาํอธิบาย แผนผงั ไดอะแกรมหรือแผนภาพเพื่อช่วยใหต้นเองและบุคคลอ่ืนเขา้ใจ
ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน (ทิศนา   แขมมณี, 2550: 220) 

Joyce ,Weil and Calhoun (2004) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบการสอนไวว้่าเป็น
แบบแผนซ่ึงสามารถใชเ้พื่อการสอนในหอ้งเรียนตรง หรือการสอนเป็นกลุ่มยอ่ยเพื่อจดัส่ือการสอน
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ส่วนท่ี 1 จะกล่าวถึงท่ีมาของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Orientation to the 
Model) ซ่ึงประกอบไปดว้ย เป้าหมาย ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ หลกัการ มโนทศัน์ท่ีสาํคญัท่ีเป็นพื้นฐาน
ของรูปแบบการเรียนการสอน 

ส่วนท่ี 2 กล่าวว่ารูปแบบของการจดัการเรียนการสอนนั้น (The Model of Teaching) 
แยกยอ่ยออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย 

1. ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เป็นการจดัเรียงตามลาํดบักิจกรรมท่ีจะ
สอนเป็นขั้นๆ ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีจาํนวนขั้นตอนการสอนแตกต่างกนั 

2. ระบบสังคม (Social System) คือการอธิบายถึงบทบาทของผูส้อนผูเ้รียนและ
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและการปฏิสัมพนัธ์กนัในแต่ละรูปแบบ บทบาท ของผูส้อนจะแตกต่างกนัไป  
ในแต่ละรูปแบบการสอน 

3. หลกัการแสดงการโตต้อบ (Principle of Reaction) เป็นการบอกวิธีการท่ีผูส้อนจะ
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีผูเ้รียนกระทาํ อาจเป็นการให้รางวลั พฒันาความคิดสร้างสรรค ์ การสร้าง
บรรยากาศอิสระและไม่มีการประเมินวา่ถูกหรือผดิ 

4. ระบบการสนบัสนุน (Support System) เป็นการบอกเง่ือนไขหรือส่ิงจาํเป็นในการ
ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดผล เช่นการสอนฝึกทกัษะ ผูเ้รียนจะตอ้งไดฝึ้กการทาํงาน
ในสถานท่ี หรืออุปกรณ์ท่ีใชฝึ้กตอ้งใกลเ้คียงกบัสภาพการทาํงานจริงๆ 

ส่วนท่ี 3 การนาํไปใช ้(Application) เป็นการแนะนาํและใหข้อ้สังเกตการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนนั้น เช่น จะใชก้บัเน้ือหาประเภทใด ผูเ้รียนระดบัใดจึงจะมีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 ผลท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางออ้ม (Instructional and Nurture Effects) 
เป็นแนวทางท่ีจะบอกวา่รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบท่ีนาํมาใชน้ั้นจะเกิดผลอยา่งไรบา้ง
กบัผูเ้รียน โดยอาจคาํนึงถึงผลทางตรงไดแ้ก่ แนวทางการจดัการเรียนการสอนส่วนทางออ้มคือ
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบดงักล่าว ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดของ Joyce, Weil and 
Calhoun และทิศนา แขมมณี เป็นแนวทางในการกาํหนดหลกัการเพื่อการพฒันารูปแบบการเรียน
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   3.2 แนวคดิการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลติภาพ 
ผลิตภาพเป็นมิติหน่ึงของผลลพัธ์ของระบบ การวดัผลิตภาพนอกจากจะดูท่ีผลสุดทา้ย 

(ผลผลิตหรือผลลพัธ์) อาจวดัไดจ้ากขั้นตอนท่ีจะนาํไปสู่ผลลพัธ์สุดทา้ย เช่น พฤติกรรม 
การทาํงาน ผลการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในสังคมไทย  
ของไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2554) ซ่ึงเนน้ผูเ้รียน 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

ลกัษณะแรก คือ การคิดวิเคราะห์ (Critical Mind: C) ผูเ้รียนมีความคิดวิเคราะห์ 
ลกัษณะท่ีสองคือ การคิดสร้างสรรค ์ (Creative Mind: C) ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค ์

คิดส่ิงใหม่ๆ ใหก้บัตนเองและสงัคม 
ลกัษณะท่ีสามคือ การมีผลผลิต (Productive Mind: P) ผูเ้รียนจะตอ้งนาํเอาความคิดนั้น

ไปสู่รูปธรรมคือ การมีผลผลิตใหม่ๆ ดว้ยค่าของคนตอ้งใหมี้ผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์
ลกัษณะท่ีส่ีคือ การมีความรับผิดชอบ (Responsible Mind: R) ผูเ้รียนตอ้งมีความ

รับผดิชอบต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
3.3  กระบวนการจัดการความรู้ในการเรียนการสอน  ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์กระบวนการ

จดัการความรู้จากงานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ (บณัฑิต ฉตัรวิโรจน์ , 2550; ปิยะนาถ บุญ
มีพิพิธ, 2551; รัฐกรณ์ คิดการ ,2551; เกียรติศกัด์ิ พนัธ์ลาํเจียก ,2552; สาํนกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา , 2552; เบญจวรรณ ศรีโยธินและชุติมา มาลยั, 2553; อุบล  สุทธิเนียมและคณะ, 2553; 
มลัลิกา มากรัตน์, 2554;  Gustafson, K. , 2003;  Hsia, Lin, Wu, & Tsai. , 2006;  Haslind, 
A.Sarinah, A. , 2009;  Tavallae R, Rashidi M.M. , 2011;  SaadeR,Nebebe F., and Mak T. , 2011;  
Ramakrishnan K. and Yasin N.M. , 2012) ผูว้ิจยัไดน้าํไปสังเคราะห์ไดก้ระบวนการจดัการความรู้
ในการเรียนการสอน  6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

3.3.1  การกาํหนดความรู้ (Knowledge Identification) การกาํหนดความรู้ เป็นการ
กาํหนดความรู้ท่ีตอ้งการของสมาชิกในชั้นเรียนท่ีมี ลกัษณะเป็นชุมชนนกัปฏิบติั (Community of 
Practices : CoPs) ซ่ึงมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั โดยใหก้ารกาํหนดความรู้เกิดจากความตอ้งการ
ของสมาชิกทั้งหมดเป็นสาํคญั เพื่อความรู้นั้นจะเป็น ประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคนและสอดคลอ้งตาม
ความตอ้งการของสงัคม 



189 

3.3.2  การสืบคน้ความรู้ (Knowledge Capture) การสืบคน้ความรู้ เป็นกระบวนการ
ศึกษา คน้ควา้ สืบเสาะ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง ความรู้ทั้งท่ีเป็นความรู้ภายในบุคคล และความรู้ภายนอก
บุคคล โดยอาศยัเคร่ืองมือและวิธีการต่าง ๆ  

3.3.3  การสร้างความรู้ (Knowledge Creation)  การสร้างความรู้เป็นกระบวนการท่ี
สมาชิกผูด้าํเนินการจดัการความรู้ไดท้าํการ วิเคราะห์ความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการสืบคน้ความรู้ และ
สงัเคราะห์ความรู้โดยการสร้างความรู้ให ้ใหม่ดว้ยตนเอง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  

3.3.4  การจดัเก็บความรู้ (Knowledge Storing) การจดัเก็บความรู้เป็นกระบวนท่ี
สมาชิกผูด้าํเนินการจดัการความรู้ ทาํการจดัเก็บ หรือบนัทึกความรู้ใหม่ท่ีไดส้ร้างข้ึนให้อยู่ใน
ลกัษณะความรู้ภายในบุคคลและความรู้ภายนอกบุคคล โดยจดัเกบ็หรือบนัทึกในส่ือและเทคโนโลยี
ประเภทต่าง ๆ  

3.3.5  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็น
กระบวนการท่ีสาํคญัในการนาํความรู้ใหม่ท่ีสร้างและ จดัเก็บมาแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั  
ทาํใหเ้กิดการต่อยอดความรู้ใหสู้งข้ึน ขยายฐานความรู้ และเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการนาํความรู้
ไปประยกุตใ์ชใ้ห้กวา้งขวางและมีประโยชน์มากข้ึน การแลกเปล่ียนเรียนรู้จะอาศยัวิธีการส่ือสาร 
รูปแบบการส่ือสารและเทคโนโลยปีระเภทต่าง ๆ ใน การดาํเนินการ  

3.3.6  การประเมินผลความรู้ (Knowledge Evaluation) การประเมินผลความรู้เป็น
กระบวนการวดัผลและประเมินผล ทั้งการประเมิน ตนเอง (Self-assessment) การประเมินตาม
สภาพจริง (Authentic Assessment) การประเมินความรู้ การประเมินกระบวนการ การติดตาม ทั้งน้ี
สามารถประเมินผลระหวา่งดาํเนินการ (Formative Evaluation) และ ประเมินผลหลงัการดาํเนินการ 
(Summative Evaluation) เพื่อใหท้ราบการจดัการ ความรู้ การไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีตอ้งการของสมาชิก
และสงัคมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งไร มากนอ้ยเพียงใด และมีความคิดเห็นเป็นอยา่งไร 

การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของจอยซ์ และเวลล ์ Joyce, Weil and Calhoun 
(2004) มีองคป์ระกอบส่ีส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 กล่าวถึงท่ีมาของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Orientation to the Model)
ประกอบดว้ย เป้าหมายของรูปแบบ ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ หลกัการ มโนทศัน์ท่ีสาํคญัท่ีเป็นพื้นฐาน 
ของรูปแบบการสอน 

ส่วนท่ี 2 รูปแบบการจดัการเรียนการสอน (The Model of Teaching) มี 4 ตอนประกอบดว้ย 
1.  ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เป็นการจดัเรียงตามลาํดบักิจกรรมท่ี 

จะสอนเป็นขั้นๆ ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีจาํนวนขั้นตอนการสอนแตกต่างกนั 
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  2.  รูปแบบของสงัคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทผูส้อน ผูเ้รียนและ 
ความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัในแต่ละรูปแบบ บทบาทของผูส้อนจะแตกต่างกนัไปในแต่ละรูปแบบ 
การสอน 

3. หลกัการแสดงการโตต้อบ (Principle of Reaction) เป็นการบอกวิธีการท่ีผูส้อน 
จะตอบสนองต่อส่ิงท่ีผูเ้รียนกระทาํ อาจเป็นการให้รางวลั พฒันาความคิดสร้างสรรค ์ การสร้าง
บรรยากาศอิสระและไม่มีการประเมินวา่ถูกหรือผดิ 

4. ระบบการสนบัสนุน (Support System) เป็นการบอกเง่ือนไขหรือส่ิงจาํเป็นใน 
การท่ีจะใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดผล เช่น การสอนฝึกทกัษะ ผูเ้รียนจะตอ้งไดฝึ้ก
การทาํงานในสถานท่ีดว้ยอุปกรณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพการทาํงานจริงๆ 
 ส่วนท่ี 3 การนาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอนไปใช ้ (Application) เป็นการแนะนาํและ
ให้ขอ้สังเกตการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนนั้น เช่น จะใชก้บัเน้ือหาประเภทใดใชก้บั
ผูเ้รียนระดบัใดจึงจะเหมาะสม 

ส่วนท่ี 4 ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนทางตรงและทางออ้ม (Instructional and Nurturant Effects) 
เป็นการบอกให้รู้ว่าแต่ละรูปแบบจะเกิดอะไรบา้งกบัผูเ้รียน โดยผลทางตรงมาจากการสอนของ
ผูส้อนท่ีจดัข้ึนตามขั้นตอน หรือผลทางออ้มมาจากสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงถือเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
แฝงไปกบัผลการสอน ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นขอ้พิจารณาในการเลือกรูปแบบการเรียนการสอนไปใชใ้น
หอ้งเรียน 
 ดงันั้นรูปแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้
เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล  มีองคป์ระกอบ คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์ผลลพัธ์การ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงั  กิจกรรมการเรียนการสอน ระบบสังคม ระบบสนบัสนุน และเง่ือนไขการนาํ
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 องค์ประกอบที่ 1 หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล  เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล มีหลกัการ คือ การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง   
โดยเช่ือมโยงเน้ือหาสาระท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัมาสัมพนัธ์ให้เป็นเร่ืองเดียวกนัอย่างมีความหมาย 
และจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วมเนน้ให้ผูเ้รียน
สร้างความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเองจากความรู้เดิมท่ีมีอยู ่ โดยผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั มีการ
เรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา แกปั้ญหาจากกิจกรรมการเรียนรู้ และ
สะทอ้นความคิดในการแกปั้ญหาอยา่งสมเหตุสมผลนาํไปสู่การสร้างความรู้ใหม่  
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 องค์ประกอบที่ 2 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล เพื่อการบุรณาการการเรียนการ
สอนโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้    ส่งเสริมสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน 
 องค์ประกอบที ่3 ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล เพื่อให้นักศึกษามีการ
สร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 องค์ประกอบที่  4  การจัดการเ รียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการความ รู้ 
มีส่วนประกอบดงัน้ี 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันา
ชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล น้ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบโดยการศึกษาหลกัการ แนวคิดนกัวิชาการท่ี
หลากหลาย อาทิเช่น ข้ึน (บณัฑิต ฉตัรวิโรจน์, 2550; ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ, 2551; รัฐกรณ์ คิดการ, 
2551; เกียรติศกัด์ิ พนัธ์ลาํเจียก, 2552; สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552; เบญจวรรณ  
ศรีโยธินและชุติมา มาลยั, 2553; อุบล  สุทธิเนียมและคณะ, 2553; มลัลิกา มากรัตน์, 2554;  
Gustafson, K. , 2003;  Hsia, Lin, Wu, & Tsai. , 2006;  Haslind, A.Sarinah, A., 2009;  Tavallae R, 
Rashidi M.M. , 2011;  SaadeR,Nebebe F., and Mak T. , 2011;  Ramakrishnan K. and Yasin N.M., 
2012) ทั้งในและต่างประเทศและไดส้ังเคราะห์เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล ไดก้ารเรียนการสอนแบบบูรณา
การโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้ เรียกว่า “ PCK MODEL” ประกอบดว้ย หลกัการ 
วตัถุประสงค ์ผลลพัธ์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพร้อม 
(P:Preparation) ขั้นเรียนรู้ (A:Analysis) ขั้นสะทอ้นความคิด (R:Reflection ) ขั้นสร้างความรู้ 
(C: Construction )และขั้นประเมินผล(E: Evaluation )   และ  จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ 6 ขั้นตอนมีรายละเอียด ดงัน้ี 

กจิกรรมการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ  
 1.ขั้นเตรียมความพร้อมสาํหรับการเรียนรู้ (P: Preparation) ผูส้อนเตรียมความ

พร้อมของผูเ้รียน โดยแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละเน้ือหา เตรียมความพร้อมเก่ียวกบัวิธีการ
เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอนและช้ีแนะส่ือและแหล่งเรียนรู้และบทบาทของ
ผูเ้รียนและสมาชิกกลุ่มและกระตุน้ความสนใจผูเ้รียนโดยใชส้ถานการณ์ 

2. ขั้นเรียนรู้ (A: Analysis) ผูส้อนทบทวนความรู้ ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้
เร่ืองใหม่ แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย (10-11 คน) เรียนรู้เป็นรายกลุ่ม ผูส้อนจดัการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะเน้ือหา โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ 6 ขั้นตอน 
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3. ขั้นสะทอ้นความคิด (R: Reflection) ผูเ้รียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเน้ือหา  
ดา้นทกัษะต่างๆท่ีใชใ้นการเรียนรู้ เช่น ทกัษะการวิเคราะห์ ทกัษะสะทอ้นคิดในการแกปั้ญหาของ
ตนเองและของเพ่ือน จากการเรียนรู้ดว้ยโจทยส์ถานการณ์ท่ีกาํหนดเช่ือมโยงความรู้บูรณาการเป็น
ความรู้ใหม่หรือประยกุตใ์ชใ้นสถานการณอ่ืน 

4. ขั้นสร้างความรู้ (C: Construction) ผูเ้รียนรายกลุ่ม นาํความรู้หรือขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การเรียนรู้ (A: Analysis) และขั้นสะทอ้นความคิด (R: Reflection) มาอภิปรายร่วมกนัสรุปความคิด
รวบยอดและใหผู้เ้รียนแสดงผลงานท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

5. ขั้นประเมินผล (E: Evaluation)โดยผูส้อนวดัและประเมินผลความสามารถ 
ทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน  
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 การกาํหนดความรู้ (Knowledge Identification) การกาํหนดความรู้ 
เป็นการกาํหนดความรู้ท่ีตอ้งการของสมาชิกในชั้นเรียนท่ีมี ลกัษณะเป็นชุมชนนักปฏิบติั 
(Community of Practices : CoPs) ซ่ึงมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั โดยใหก้ารกาํหนดความรู้เกิด
จากความตอ้งการของสมาชิกทั้งหมดเป็นสาํคญั เพื่อความรู้นั้นจะเป็น ประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคน
และสอดคลอ้งตามความตอ้งการของสงัคม 

ขั้นตอนที่ 2 การสืบคน้ความรู้ (Knowledge Capture) การสืบคน้ความรู้ เป็น
กระบวนการศึกษา คน้ควา้ สืบเสาะ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง ความรู้ทั้งท่ีเป็นความรู้ภายในบุคคล และ
ความรู้ภายนอกบุคคล โดยอาศยัเคร่ืองมือและวิธีการต่าง ๆ  

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การสร้างความรู้เป็น
กระบวนการท่ีสมาชิกผูด้าํเนินการจดัการความรู้ไดท้าํการ วิเคราะห์ความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการ
สืบคน้ความรู้ และสังเคราะห์ความรู้โดยการสร้างความรู้ให ้ ใหม่ดว้ยตนเอง และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั  

ขั้นตอนที่ 4 การจดัเก็บความรู้ (Knowledge Storing) การจดัเก็บความรู้เป็น
กระบวนท่ีสมาชิกผูด้าํเนินการจดัการความรู้ ทาํการจดัเก็บ หรือบนัทึกความรู้ใหม่ท่ีไดส้ร้างข้ึนให้
อยู่ในลกัษณะความรู้ภายในบุคคลและความรู้ภายนอกบุคคล โดยจดัเก็บหรือบนัทึกในส่ือและ
เทคโนโลยปีระเภทต่าง ๆ  

ขั้นตอนที่ 5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การแลกเปล่ียนเรียนรู้               
เป็นกระบวนการท่ีสาํคญัในการนาํความรู้ใหม่ท่ีสร้างและ จดัเก็บมาแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 
ทาํใหเ้กิดการต่อยอดความรู้ใหสู้งข้ึน ขยายฐานความรู้ และเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการนาํความรู้ไป
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ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลความรู้ (Knowledge Evaluation) การประเมินผล
ความรู้เป็นกระบวนการวดัผลและประเมินผล ทั้งการประเมิน ตนเอง (Self-assessment)  
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) การประเมินความรู้ การประเมินกระบวนการ 
การติดตาม ทั้งน้ีสามารถประเมินผลระหว่างดาํเนินการ (Formative Evaluation) และ ประเมินผล
หลงัการดาํเนินการ (Summative Evaluation) เพื่อใหท้ราบการจดัการ ความรู้ การไดม้าซ่ึงความรู้ท่ี
ตอ้งการของสมาชิกและสงัคมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งไร มากนอ้ยเพียงใด และมีความ
คิดเห็นเป็นอยา่งไร 

                 องค์ประกอบที่ 5 ระบบสังคม (social system) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล มีระบบสังคม 
ดงัน้ี ผูเ้รียนเรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์ดว้ยตนเองและผูอ่ื้น การมีปฏิสัมพนัธ์และแสวงหาแหล่ง
เรียนรู้หลากหลายช่องทาง โดยมีผูส้อนเป็นผูแ้นะนาํและเสริมต่อทุกขั้นตอน 

                 องค์ประกอบที่ 6  ระบบสนับสนุน (support system)ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุน 
ส่งเสริม ช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ เช่น แหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ผูเ้รียนคน้หาขอ้มูลจาก
ทรัพยากรท่ีมีอยู่บนเว็บไซด์ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ ทัว่โลกผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตโดยคน้จากแหล่งบริการคน้หา (Search Engine) ต่างๆ  การออกแบบเวบ็สาํหรับการ
ติดต่อส่ือสารการแบ่งปัน แลกเปล่ียนเรียนรู้และการนาํเสนอขอ้มูลหรือขอ้สรุปท่ีไดจ้ากความรู้
นาํเสนอความรู้ในช่องทางต่างๆคือ face book  KMSN1 และhttp://www.classstart.org/classes/7834 
เป็นตน้ ให้เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และผูเ้รียนเกิดความสามารถในการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

                  องค์ประกอบที่ 7  เงื่อนไขการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ผลสาํเร็จของ
การนาํรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชน
ของนกัศึกษาพยาบาล ไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพนั้น ตอ้งพิจารณาเง่ือนไขท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

                         1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งเห็นความสาํคญัและ
ความจาํเป็นของการการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้และส่งเสริม
ใหผู้ส้อนจดัการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 

                           2. ผู้สอน 
                2.1 ผูส้อนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ หลกัการ แนวคิด กระบวนการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และ

http://www.classstart.org/classes/7834
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                2.2 เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอน ตอ้งจดัการเรียนการสอนเป็นทีม 
(team teaching) ดงันั้นตอ้งมีทีมผูส้อนอยา่งนอ้ย 5 คน ซ่ึงทุกคนจาํเป็นตอ้งมีความเช่ียวชาญใน
เน้ือหาเป็นอยา่งดี 

                2.3  การจดักลุ่มผูเ้รียน ควรจดัเป็นกลุ่มยอ่ย โดยจดัคละตามคะแนนเฉล่ีย
สะสมซ่ึงในกลุ่มควรประกอบดว้ยผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม สูง : ปานกลาง : ตํ่า 

                          3. ผู้เรียน    ผูเ้รียนเป็นนกัศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีท่ี 1 เรียนในหมวด
วิชาการศึกษาทัว่ไป กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ มีจุดมุ่งหมายรายวิชาเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั   

                          
หลงัจากนั้นไดน้าํร่างรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการ

ความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก  
ให้ผูท้รงคุณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบคุณภาพโดยประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ
รูปแบบ สรุปผลการประเมินได ้ดงัตารางท่ี 26 
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ตารางท่ี 25  ผลการประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของร่างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันา
ชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก   (n=5) 

 
x  

 
S.D 

ระดบัความ
เหมาะสม
สอดคลอ้ง 

รายการประเมิน ลาํดบั
ท่ี 

1.  ความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกนัของแต่ละองคป์ระกอบของ
รูปแบบ 4.07 0.45 

  
2 มาก 

2.  การดาํเนินการตามกระบวนการจดัการเรียนการสอนของ
รูปแบบ แต่ละขั้นตอนมีความสอดคลอ้งต่อเน่ืองสมัพนัธ์กนั 4.17 0.00 

  
1 มาก 

3.  การดาํเนินการตามกระบวนการจดัการเรียนการสอนของ
รูปแบบ มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี และขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง 3.76 0.55 

 
 

 
 
4 มาก 

4.  การดาํเนินการตามกระบวนการจดัการเรียนการสอนของ
รูปแบบ มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และผลลพัธ์การ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงั 3.57 0.45 

 
 

 
 
5 มาก 

5.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนของรูปแบบมีความสอดคลอ้ง
กบัการดาํเนินการ 3.45 0.71 

  
6 ปานกลาง 

6.  การประเมินผลมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบ 3.31 0.84 ปานกลาง 7 
7.  ระบบชุมชนมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบ 3.24 0.45 ปานกลาง 8 
8.  หลกัการตอบสนองมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
รูปแบบ 3.92 0.55 

  
3 มาก 

9.  ส่ิงส่งเสริมการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
รูปแบบ 4.07 0.45 

  
2 มาก 

10.  รูปแบบสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง 3.76 0.55  4 

 ค่าเฉล่ียรวม มาก 3.73 0.50 
จากตารางท่ี 25 ผลการประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของร่างรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก โดยผูท้รงคุณวุฒิ พบว่า คะแนนเฉล่ียรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.73) คะแนนเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ การดาํเนินการตาม
กระบวนการจดัการเรียนการสอนของรูปแบบ แต่ละขั้นตอนมีความสอดคลอ้งต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั 
(คะแนนเฉล่ีย 4.17)  คะแนนเฉล่ียตํ่าสุด อยู่ในระดบัมาก คือ ระบบชุมชนมีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องรูปแบบ (คะแนนเฉล่ีย 3.24 เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบว่า คะแนนเฉล่ียส่วนใหญ่ 
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 1. กิจกรรมการสืบคน้ทกัษะทางวิชาการจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์และการเขียนรายการ
อา้งอิง  ควรใชก้ารอา้งอิงท่ีเป็นสากล หรือใชแ้บบท่ีสถาบนัการศึกษาใชน้กัศึกษาจะไดไ้ม่สบัสน 
 2. คู่มือการใชรู้ปแบบ แยกเป็นรายบทและเรียงเน้ือหาใหต่้อเน่ืองกนั 
 3. แบบบนัทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรทาํรูปแบบให้น่าสนใจเพ่ือให้เหมาะสมกับ
นกัศึกษา 
 จากขอ้มูลผลการประเมินดงักล่าว  ผูว้ิจยัไดท้บทวนภาษาและกาํหนดให้ใช้การอา้งอิง
ตามท่ีสถาบนัการศึกษากาํหนด คือระบบนามปี และไดป้รับปรุงคู่มือการใชรู้ปแบบโดยแยกเป็น 
รายบท ประกอบดว้ย 4 บท คือ บทท่ี 1 หลกัการและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง  บทท่ี 2  เน้ือหาและเวลา
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ 5 เร่ือง บทท่ี 3 แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาตนเองรวมทั้ง
ปรับปรุงแบบบนัทึกการเรียนรู้โดยปรับตวัอกัษรใหน่้าสนใจมากข้ึน 

จากร่างรูปแบบฯท่ีพฒันาข้ึน ผูว้ิจยัได้ปรับแกไ้ขตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ และ
นาํไปทดลองใชเ้ป็นเวลา 15 สปัดาห์ แลว้ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ หลงัจากนั้นไดป้รับปรุง
แก้ไขให้สมบูรณ์  โดยองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบนั
พระบรมราชชนก ท่ีสมบูรณ์ แสดงดงัภาพท่ี 19 
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ภาพท่ี 18  รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 

หลักการ  การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีการเช่ือมโยงเน้ือหาสาระท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัมาสัมพนัธ์ให้เป็นเร่ือง
เดียวกนัอยา่งมีความหมาย และจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม เนน้ใหผู้เ้รียน
สร้างความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเองจากความรู้เดิมท่ีมีอยู ่ โดยผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั มีการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั  
มีการวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหา แกปั้ญหาจากกิจกรรมการเรียนรู้ และสะทอ้นความคิดในการแกปั้ญหาอยา่งสมเหตุสมผล 

ส่ิงสนับสนุน 
- ผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบ 
 - แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
- ช่องทางแลกเปล่ียนเรียนรู้  

ระบบสังคม  ผูเ้รียนเรียนรู้จากการคิดวเิคราะห์ดว้ยตนเอง
และผูอ่ื้น การมีปฏิสมัพนัธ์และแสวงหาแหล่งเรียนรู้
หลากหลายช่องทาง โดยมี (อาจารยเ์ป็นผูแ้นะนาํและเสริม
ต่อทุกขั้นตอน) 

เงือ่นไขการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้  ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามสาํคญักบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณการ, ผูส้อนตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจรูปแบบการเรียนการสอน, ผูเ้รียนเรียนในหมวดวชิาท่ีเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั 

กระบวนการเรียนการสอน 
1.ขั้นเตรียมความพร้อมสาํหรับการเรียนรู้ (P: Preparation)  ผูส้อนเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน โดยแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละ
เน้ือหา เตรียมความพร้อมเก่ียวกบัวธีิการเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอนและช้ีแนะส่ือและแหล่งเรียนรู้และบทบาทของ
ผูเ้รียนและสมาชิกกลุ่มและกระตุน้ความสนใจผูเ้รียนโดยใชส้ถานการณ์ 
2. ขั้นเรียนรู้ (A: Analysis)   ผูส้อนทบทวนความรู้ ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เร่ืองใหม่ แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย (10-11 คน) เรียนรู้
เป็นรายกลุ่ม ผูส้อนจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะเน้ือหา โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ 6 ขั้นตอน 
3. ขั้นสะทอ้นความคิด (R: Reflection)  ผูเ้รียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเน้ือหา ดา้นทกัษะต่างๆท่ีใชใ้นการเรียนรู้ เช่น ทกัษะการวเิคราะห์ 
ทกัษะสะทอ้นคิดในการแกปั้ญหาของตนเองและของเพื่อน จากการเรียนรู้ดว้ยโจทยส์ถานการณ์ท่ีกาํหนดเช่ือมโยงความรู้บูรณาการเป็น
ความรู้ใหม่หรือประยกุตใ์ชใ้นสถานการณอ่ืน 
ขั้นสร้างความรู้ (C: Construction) ผูเ้รียนนาํความรู้มาอภิปรายร่วมกนัสรุปความคิดรวบยอด 
ขั้นประเมินผล (E: Evaluation) โดยผูส้อนวดัและประเมินผลความสามารถทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

4. 
5. 
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ตอนที ่3  ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพือ่
พฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก   

 จากการนาํรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพ่ือ
พฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก  ไปทดลองใช้
ในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1  สถาบนัพยาบาลพระจอมเกลา้ จังหวดัเพชรบุรี จาํนวน 92 คน  
โดยการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 5 เร่ือง 15 ชัว่โมง กิจกรรมการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อ
พฒันาชุมชน 15 ชัว่โมง  ภายในระยะเวลา 16 สัปดาห์ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบและ
รูปแบบท่ีปรับปรุงแลว้ นาํเสนอตามลาํดบั ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้เพือ่พฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก   

 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการ
จดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก  
ประเมินจากสมรรถนะดา้นการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล ดงัน้ี 
 1. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาลก่อนและหลงัการทดลอง 

ตารางท่ี 26 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาพยาบาล (n=92) 

          
รายการประเมิน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
                     หญิง 
                     ชาย 

 
86 
6 

 
93.48 
6.52 
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ตารางท่ี 26 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาพยาบาล(n=92) (ต่อ) 

          
รายการประเมิน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

อาย ุ  
4 
65 
20 
2 
1 

 
4.35 
70.65 
21.74 
2.17 
1.09 

               17  ปี 
               18  ปี 
               19  ปี 
               20  ปี 
               22  ปี 
 
 จากตารางท่ี 26 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 
93.48 และมีเพศชายเพียงร้อยละ 6.52  อายอุยูร่ะหว่าง 17-22 ปี และมีอายุ 18 ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 
70.65 
ตารางท่ี  27 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษา 

พยาบาลก่อนและหลงัการทดลองดว้ยสถิติ Paired t-test  (n=92)             
ก่อนทดลอง  หลงัทดลอง t p-

value รายการประเมิน S.D x  S.D  x
3.30 .561 3.80 .399 9.82* .000 คุณธรรมจริยธรรม   
3.01 .539 3.49 .423 10.85* .000 ทกัษะความรู้   
3.25 .546 3.74 .427 11.86* .000 ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ   

 
3.43 

 
.565 

 
3.95 

 
.427 

 
11.01* 

 
.000 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  
การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

3.03 

 
 

.586 

 
 

3.50 

 
 

.434 

 
 

11.72* 

 
 

.000 
ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันา
ชุมชน 

 
3.21 

 
.632 

 
3.70 

 
.549 

 
9.82* 

 
.000 

3.20 .161 3.69 .177 13.58* .000 รวมทุกดา้น 
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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จากตารางท่ี 27 พบว่า  ค่าเฉล่ียสมรรถนะดา้นการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาลโดยรวมก่อนการทดลองอยูใ่นระดบัปานกลาง( = 3.22)และหลงัการทดลองเพ่ิมข้ึนอยู่
ในระดบัดี ( =3.71) เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายดา้นก่อนการทดลอง พบว่า ค่าเฉล่ียดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  ดา้น
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดา้นทกัษะการ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อพฒันาชุมชนอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น ( = 3.30,3.01,3.25,3.43,3.04 
และ 2.80 ตามลาํดบั) ค่าเฉล่ียรายดา้นหลงัการทดลองดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ
ทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านทกัษะการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ
พฒันาชุมชน เพิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัดีทุกดา้น( = 3.80,3.49,3.74,3.95,3.50 และ 3.24 ตามลาํดบั) 

x

x

x

x

ตารางท่ี 28  ค่าเฉล่ียสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาลก่อน 
 และหลงัการทดลอง ดา้นคุณธรรมจริยธรรม(n=92) 

              
ก่อนทดลอง รายการประเมิน หลงัทดลอง 

S.D.  x  S.D.   x
คุณธรรมจริยธรรม  

3.89 
 

.805 
 

4.49 
 

.620 1. สามารถแยกแยะระหวา่งส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีไม่ดีได ้
2. ยอมรับในการกระทาํท่ีผดิพลาดของคนอ่ืนได ้ 3.37 .766 3.88 .590 
3. สามารถปฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพได ้ 3.48 .671 4.02 .646 
4. เม่ือทาํในส่ิงท่ีผิดพลาดแมจ้ะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ การช้ีแจงเหตุผล
เป็นส่ิงแรกท่ีตอ้งกระทาํ 

3.58 .905 
 

4.12 
.754 

5. สามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้นในการดาํเนินชีวิตได ้ 3.84 .774 4.39 .662 
6. จดัระเบียบใหก้บัตนเองในการทาํกิจวตัรประจาํวนัเช่น ทาํ
ตารางเวลากิจกรรมทาํขอ้ตกลงเร่ืองเวลาในการทบทวนบทเรียนของ
ตนเอง 

 
 

2.85 

 
 

.851 

 
 

3.33 

 
 

.813 
7. ทาํตามตารางหรือขอ้ตกลงท่ีตวัเองกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 2.60 .664 3.16 .687 
8. เม่ือไม่ไดท้าํตามตารางหรือขอ้ตกลงท่ีตวัเองกาํหนด จะจดัหาเวลา
ทาํกิจกรรมเพื่อชดเชย 

 
2.76 

 
.817 

 
3.01 

 
.816 

ค่าเฉล่ียรวมคุณธรรม จริยธรรม 3.30 .561 3.80 .399 
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จากตารางท่ี 28 พบว่า ค่าเฉล่ียสมรรถนะดา้นการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาลก่อนและหลงัการทดลอง ดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมก่อนการทดลองอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ( =3.30) และหลงัการทดลองเพิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัดี ( = 3.80)  x x

 
ตารางท่ี 29  ค่าเฉล่ียสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาลก่อน 

และหลงัการทดลอง ดา้นทกัษะความรู้(n=92) 
                          

ก่อนทดลอง รายการประเมิน หลงัทดลอง 
S.D.  x  S.D.   x

ทกัษะความรู้  
 

2.64 

 
 

.639 

 
 

3.10 

 
 

.630 
มีความรู้เก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญั และความสัมพนัธ์ของวิชา
ศึกษาทัว่ไปกบัวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ 
ความเขา้ใจสมรรถนะของบณัฑิตพยาบาลท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตร 2.79 .749 3.24 .618 
เขา้ใจเก่ียวกบัภาพมนุษยในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต  เหตุการณ์/
สถานการณ์ / ปัญหาเของประเทศไทยและของโลก 

 
2.80 

 
.699 

 
3.23 

 
.595 

มีความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ชแ้นวคิด  
“เศรษฐกิจพอเพียง”   

 
3.29 

 
.719 

 
3.79 

 
.638 

มีความรู้เก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ 
/ เหตุการณ์ / ปัญหาท่ีสาํคญัของสังคมไทยและสังคมโลก และ
แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

 
 

3.39 

 
 

.770 

 
 

3.92 

 
 

.745 
มีความเขา้ใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ 

 
3.11 

 
.718 

 
3.63 

 
.691 

ค่าเฉล่ียรวมทกัษะความรู้ 3.01 .539 3.49 .423 

  
 
 จากตารางท่ี 29 พบว่า ค่าเฉล่ียสมรรถนะดา้นการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาลก่อนและหลงัการทดลอง ดา้นทกัษะความรู้โดยรวมก่อนการทดลองและหลงัการ
ทดลองอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.01และ3.49 ตามลาํดบั) x
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ตารางท่ี 30  ค่าเฉล่ียสมรรถนะดา้นการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 
ก่อนและหลงัการทดลอง ดา้นทกัษะทางปัญญา (n=92) 

              
ก่อนทดลอง รายการประเมิน หลงัทดลอง 

S.D.  x  S.D.  x  
ทกัษะทางปัญญา  

3.46 
 

.747 
 

4.00 
 

.726 วเิคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ของตนเองได ้1. 
2. นาํผลการวเิคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ของตนมาพฒันาตนเองใหมี้ความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 

 
3.46 

 
.702 

 
4.01 

 
.655 

3. ทราบวา่ส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้และพฒันาตนเองในชีวติมีอะไรบา้ง 3.58 .815 4.11 .718 
4. ทราบวา่จะเรียนรู้และพฒันาตนเองใหดี้ท่ีสุดไดอ้ยา่งไร 3.17 .859 3.65 .791 
ประเมินไดว้า่ตนเองชอบวธีิการเรียนรู้แบบใด 5.  2.95 .790 3.43 .700 

6.  สอบถามความคิดเห็นจากผูอ่ื้นเก่ียวกบัขอ้บกพร่องของตวัเองเพ่ือ
ตรวจสอบความถกูตอ้งในการประเมินตนเอง 

 
3.45 

 
.803 

 
3.98 

 
.770 

7.จดัสรรเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือใหมี้ความสมดุลในชีวิต
และการศึกษาได ้

 
3.24 

 
.817 

 
3.73 

 
.878 

8.กาํหนดภาพอนาคตเก่ียวกบัการดาํเนินชีวติและการศึกษาของตนเองได ้ 3.34 .829 3.86 .779 
9. กาํหนดเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวไดส้อดคลอ้งกบัภาพอนาคตท่ี
ตอ้งการ 

 
3.21 

 
.704 

 
3.70 

 
.624 

10.สามารถจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าหมายการดาํเนินชีวติและ
การศึกษาของตนเองได ้

 
2.98 

 
.812 

 
3.43 

 
.746 

11.สามารถวางแผนการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัภาพอนาคต  
3.08 

 
.774 

 
3.53 

 
.748 หรือเป้าหมายท่ีกาํหนด 

12.กาํหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนในการเรียนรู้ใหบ้รรลุ  
3.05 

 
.817 

 
3.48 

 
.777 เป้าหมายท่ีตอ้งการ 

13.วางแผนการเรียนรู้ไดท้ั้งในระยะสั้นและระยะยาว 3.01 .819 3.49 .819 
14.ระบุตวัช้ีวดัความสาํเร็จของการปฏิบติัตามแผนการเรียนรู้ได ้ 3.00 .770 3.49 .749 
15.ปรึกษาบุคคลท่ีเช่ือถือเก่ียวกบัการวางแผนการเรียนรู้เพ่ือ  

3.24 
 

.790 
 

3.74 
 

.783 ความชดัเจนและครอบคลุม 
16.สามารถนาํแผนการเรียนรู้ไปปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 3.18 .755 3.68 .725 
17.สืบคน้และวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายเพ่ือการเรียนรู้
ของตนเอง 

 
3.02 

 
.711 

 
3.50 

 
.671 
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ตารางท่ี 30  ค่าเฉล่ียสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 
ก่อนและหลงัการทดลอง ดา้นทกัษะทางปัญญา(n=92) (ต่อ) 

              
ก่อนทดลอง รายการประเมิน หลงัทดลอง 

S.D.  x  S.D.  x  
18. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้มาใชคิ้ดวเิคราะห์เพ่ือการแกไ้ขปัญหา 2.82 .710 3.18 .725 
19. สามารถคิดไดอ้ยา่งเป็นระบบ 3.52 .858 4.01 .805 
20. สามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและ
ขอความช่วยเหลือได ้

3.49 .832 4.02 .711 

21. ใชป้ระสบการณ์เป็นฐานในการพฒันาการคิดของตนเอง 3.33 .827 3.83 .750 
22. เม่ือมีปัญหาและอุปสรรคในชีวติทัว่ไปหรือการเรียน จะพยายามคน้หา
สาเหตุเพ่ือแกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม 

3.50 .832 4.03 .748 

23. นาํขอ้บกพร่องท่ีคน้พบจากการประเมินตนเองมาพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.62 .782 4.17 .765 

ค่าเฉล่ียรวมทกัษะทางปัญญา 3.25 .546 3.74 .427 

 
จากตารางท่ี 30 พบว่า ค่าเฉล่ียสมรรถนะการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพฒันาชุมชนของ

นกัศึกษาพยาบาลก่อนและหลงัการทดลอง ดา้นทกัษะทางปัญญา โดยรวมก่อนการทดลองอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ( = 3.25) และหลงัการทดลองเพิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัดี ( = 3.74) x x
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ตารางท่ี 31  ค่าเฉล่ียสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 
 ก่อนและหลงัการทดลอง ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ (n=92) 
                                                                   

ก่อนทดลอง รายการประเมิน หลงัทดลอง 
S.D.  x  S.D.  x  

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
3.99 .749 4.21 .651 

1. ตั้งใจเรียนและพฒันาตนเองอยูเ่สมอเพ่ือความกา้วหนา้ในอนาคต 
2. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 3.27 .772 3.76 .747 
3.  คิดเสมอว่าการเ รียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นหนทางให้ประสบ
ความสาํเร็จในชีวติ 

3.04 .769 4.57 .718 

4. กระตือรือร้นในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองอยูเ่สมอ 3.20 .815 3.71 .764 
5. คน้ควา้ขอ้มูลทางวชิาการและข่าวสารต่าง ๆ จากหอ้งสมุดและแหล่ง
สืบคน้ท่ีหลากหลายเพื่อนาํมาใชใ้นการเรียนรู้ 

2.92 .802 3.53 .838 

6. ขอคาํปรึกษาในการเรียนหรือการปฏิบติักิจกรรมจากอาจารยห์รือรุ่นพ่ี 3.61 .798 4.15 .740 
7. แลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวชิาการกบับุคคลอ่ืนอยูเ่สมอ 3.12 .823 3.39 .838 
8. มีความอดทนและพยายามในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ 3.66 .842 3.99 .734 
9. พยายามฝึกฝนตนเองในการปฏิบติักิจกรรมท่ียุง่ยากซับซอ้นกบัอาจารย์
หรือผูเ้ช่ียวชาญก่อนปฏิบติัจริงเสมอ 

3.72 .731 4.25 .673 

10.ถา้ตอ้งปฏิบติักิจกรรมท่ีเป็นส่ิงท่ีดีและควรปฏิบติั แต่ไม่ถนดั จะทุ่มเท
และพยายามอยา่งเตม็ท่ี 

3.53 .943 4.09 .873 

11. แมว้า่จะรู้สึกเหน่ือยลา้ จะอดทนพยายามทาํกิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหดี้ท่ีสุด 

3.76 .817 4.29 .719 

12. ยอมรับผลจากการตดัสินใจของตวัเองเสมอ แมว้า่จะเกิดความ
ผดิพลาดข้ึน 

3.47 .831 3.61 .805 

13. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดีเพ่ือลดปัญหาของชุมชนทั้งในยุคปัจจุบนั
และอนาคต 

3.57 .843 4.09 .765 

14. ในบทบาทของนกัศึกษาพยาบาล สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อองคก์ร
หรือสถาบนัพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง 

3.50 .883 4.01 .763 

15. ในบทบาทของนกัศึกษาพยาบาล สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อวชิาชีพ
การพยาบาลของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3.11 .907 3.60 .742 

ค่าเฉล่ียรวมทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 3.43 .565 3.95 .427 
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  จากตารางท่ี 31 พบว่า ค่าเฉล่ียสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาลก่อนและหลงัการทดลอง ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบโดยรวมก่อนการทดลองอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.43) และหลงัการทดลองเพิ่มข้ึนอยู่
ในระดบัดี ( = 3.95) 

x

x

 
 
ตารางท่ี 32 ค่าเฉล่ียสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 

ก่อนและหลงัการทดลอง ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช ้ 
 เทคโนโลยสีารสนเทศ(n=92) 

              
ก่อนทดลอง รายการประเมิน หลงัทดลอง 

S.D.  x  S.D.  x  
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

2.78 
 

.739 
 

3.23 
 

.631 1. เป็นผูฟั้งท่ีดีเสมอในขณะสนทนากบัผูอ่ื้น 
2. สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสารและถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นไดอ้ยา่งเขา้ใจ 2.80 .774 3.21 .638 
3. สามารถอ่านเน้ือหาทางวิชาการและสรุปความไดดี้  2.70 .781 3.13 .650 
4. มีทกัษะในการเขียนท่ีดีซ่ึงสามารถส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดง่้าย 2.84 .730 3.28 .652 
5. มีทกัษะในการนาํเสนอผลงานไดน่้าสนใจ 3.58 .829 4.14 .750 
6. สามารถเลือกและใชรู้ปแบบการนาํเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 3.38 .850 3.91 .807 
7. สามารถใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือการสืบคน้ได ้ 3.20 .829 3.67 .772 
8. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 3.04 .811 3.50 .777 
9. สามารถอธิบายหรือนาํเสนอความคิดของท่านไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

 
3.01 

 
.749 

 
3.46 

 
.686 

ค่าเฉล่ียรวมทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.03 .586 3.50 .434 

 
 จากตารางท่ี 32 พบวา่ ค่าเฉล่ียสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของ

นกัศึกษาพยาบาลก่อนและหลงัการทดลอง ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศโดยรวมก่อนการทดลองอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.04) และหลงัการ
ทดลองเพ่ิมข้ึนอยูใ่นระดบัดี ( = 3.50)  

x

x
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ตารางท่ี 33 ค่าเฉล่ียสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 
ก่อนและหลงัการทดลอง ทกัษะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน (n=92)  

              
ก่อนทดลอง รายการประเมิน หลงัทดลอง 

S.D.  x  S.D.  x  
ทกัษะการสร้างสรรค์ผลงานเพือ่พฒันาชุมชน 

2.87 .730 3.32 .694 1.วเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ในสถาบนัการศึกษา/ชุมชนของท่าน
และผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งได ้
2.มีส่วนร่วมในการวางแผนแกไ้ขปัญหาหรือสถานการณ์ใน
สถาบนัการศึกษา/ชุมชนของท่านไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.82 .769 3.26 .709 

3.สามารถคิดสร้างสรรคผ์ลงานหรือโครงการใหม่เพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาใน
สถาบนัการศึกษา/ชุมชนของท่านได ้

2.76 .669 3.20 .579 

4.มีความรับผิดชอบในการกระทาํของตนเอง ต่อตนเอง สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2.77 .757 3.20 .699 

ค่าเฉล่ียรวมทกัษะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน 3.21 .632 3.70 .549 

 จากตารางท่ี 33  พบวา่ ค่าเฉล่ียสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาลก่อนและหลงัการทดลอง ดา้นทกัษะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน โดยรวม
ก่อนหลงัการทดลองอยูใ่นระดบัปานกลางและหลงัการทดลองเพิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัดี( = 3.21,3.70 
ตามลาํดบั)  

x

ตารางท่ี 34  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง ก่อนและหลงั 
ทดลอง 

 
ผลการ
เรียนรู้ 

จาํนวน
นกัศึกษา 

คะแนน
เตม็ 

 S.D.  t Sig. X

92 50 21.10 3.25 11.408* .000 ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 92 50 27.03 4.31 
*  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตารางท่ี 34  พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาชุมชน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ( = 27.03, 
SD=4.31) สูงกวา่ก่อนเรียน ( = 21.10, SD=3.25) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

x

x
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ตารางที่ 35  ค่าเฉลี่ยการประเมินผลงานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาชุมชน  (n=5) 
ค่าเฉลี่ย
โดยรวม 

โครงการพระ
จอมเกลา้ร่วม
ใจ รู้จกัใช ้
รู้จกัทิ้ง 

โครงการ
ปลกู เปลี่ยน 
ปรับ กลบันํ้า

เสีย  
อยา่งย ัง่ยนื 

โครงการชาว
ประชาร่วมใจ 
วดัธงชยั
พฒันา 

 
 

โครงการแยก
ขยะลงถงั พา
สมหวงัได้

โชค 

งานสาน
หรรษา เพิ่ม
มูลค่าสินคา้ 
OTOP ลด
ภาวะโลก
ร้อน 

โครงการ
กลิ่นชื่นใจ 
ตะไคร้หอม

ไล่ยงุ 

โครงการ
ชุมชน
ปลอดภยั 
 ใส่ใจแยก

ขยะ 

 ชุมชน
ห่างไกลโรค 
ดว้ยการ
บริโภคผกั

ปลอดสารพิษ 

ระดบั 

S.D.  x  S.D.  x  S.D.  x  S.D.  x  S.D.  x  S.D.  x  S.D.  x  S.D.  x  S.D.   x  
ขั้นเตรียมการ
จดัทาํผลงาน 

2.43 .49 2.35 .51 2.85 .35 2.77 .44 2.27 .48 2.45 .50 2.63 .54 2.48 .50 2.52 .47 สูง 

ขั้นดาํเนินการ 2.46 .53 2.38 .54 2.73 .48 2.65 .53 2.38 .50 2.36 .53 2.43 .68 2.52 .50 2.38 .53 ปานกลาง 
 
 
 

2.59 

 
 
 

.49 

 
 
 

2.39 

 
 
 

.48 

 
 
 

2.80 

 
 
 

.44 

 
 
 

2.83 

 
 
 

.41 

 
 
 

2.41 

 
 
 

.49 

 
 
 

2.47 

 
 
 

.53 

 
 
 

2.46 

 
 
 

.65 

 
 
 

2.60 

 
 
 

.54 

 
 
 

3256 

 
 
 

.50 

 
 
 

ขั้นการ
นาํเสนอ
ผลงาน
สร้างสรรค ์ สูง 

 
 

2.49 

 
 

.51 

 
 

2.37 

 
 

.51 

 
 

2.79 

 
 

.43 

 
 

2.75 

 
 

.47 

 
 

2.36 

 
 

.49 

 
 

2.42 

 
 

.52 

 
 

2.51 

 
 

.63 

 
 

2.53 

 
 

.51 

 
 

2.52 

 
 

.50 

 
 

คุณภาพของ
ผลงาน
สร้างสรรค ์ สูง 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 2.49 .50 2.38 .51 2.80 .42 2.75 .46 2.35 .49 2.42 .52 2.50 .62 2.53 .51 2.52 .50  

ระดบั ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูง  

หมายเหตุ เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉลี่ย   2.50 – 3.00  หมายถึง  ระดบัสูง, 1.50 -  2.49    หมายถึง  ระดบัปานกลาง, 1.00 – 1.49 หมายถึง  ระดบัตํ่า    *
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จากตารางท่ี 35 คะแนนการประเมินผลงานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาชุมชน  เป็นการประเมิน
โดยใช้แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์เพื่อพฒันาชุมชนโดยอาจารย์พยาบาล 5 ท่าน  ผลงาน
สร้างสรรคเ์พื่อพฒันาสังคมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1 มีทั้งหมด 8 โครงการเป็นโครงการ 
ท่ีแก้ปัญหาชุมชนในสถาบัน  4 โครงการ คือ 1)โครงการแยกขยะลงถัง พาสมหวังได้โชค   
2)โครงการกล่ินช่ืนใจ ตะไคร้หอมไล่ยุง  3)โครงการพระจอมเกลา้ร่วมใจ รู้จกัใช ้รู้จกัท้ิง  
4)โครงการปลูก เปล่ียน ปรับ กลบันํ้ าเสีย อย่างย ัง่ยืน และเป็นโครงการท่ีแกปั้ญหาชุมชนนอก
สถาบนั 4 โครงการ คือ 1)งานสานหรรษา เพ่ิมมูลค่าสินคา้ OTOP ลดภาวะโลกร้อน 2)โครงการ
ชาวประชาร่วมใจ วดัธงชยัพฒันา  3)โครงการชุมชนปลอดภยั ใส่ใจแยกขยะ  4) ชุมชนห่างไกลโรค 
ดว้ยการบริโภคผกัปลอดสารพิษ 

ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉล่ียคุณภาพของผลงานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาชุมชนคะแนน
เฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบั สูง (    = 2.80 , S.D. = 0.42) และคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดอยูใ่นระดบัปานกลาง   
(   = 2.35 , S.D. = 0.49) 

x

x

 เม่ือพิจารณาตามขั้นการดาํเนินงานพบวา่ คะแนนการประเมินผลงานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันา
ชุมชน  คะแนนเฉล่ียสูงสุดโดยรวมอยู่ในระดับสูงในขั้นการนําเสนอผลงานสร้างสรรค ์ 
( = 2.56 , S.D. = 0.50) คะแนนเฉล่ียตํ่าสุดโดยรวมอยูข่ ั้นดาํเนินการ (   = 2.48 , S.D. = 0.53) x x
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ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการ
จดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกัดสถาบนัพระบรม 
ราชชนก  จากค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนและการวิเคราะห์
ขอ้มูล สามารถสรุปแนวทางการปรับปรุงรูปแบบไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี 36 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช ้

กระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกดั
สถาบนัพระบรมราชชนก  สาํหรับนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งหลงัการทดลอง(n=92) 

                   
  

x  

 
S.D.  

ระดบั  
ความพึง
พอใจ 

รายการประเมิน ลาํดบัท่ี 

ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ  
 
 
 

11 

 
 
 
 

4.16 

 
 
 
 

.65 

 
 
 
 

1. องคป์ระกอบเชิงกระบวนการซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะการเตรียมการ ระยะการวางแผน ระยะปฏิบติัการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้ และระยะการประเมินผล มีความ
เหมาะสม มาก 

 
 
8 

 
 

4.21 

 
 

.60 

 
 

2. องคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการนาํไปใช ้ซ่ึงประกอบดว้ยระบบ
สนบัสนุน ทกัษะการใชก้ระบวนการจดัการความรู้ และการ
ติดตามดูแล มีความเหมาะสม มาก 
3. ทั้งองคป์ระกอบเชิงกระบวนการ และองคป์ระกอบเชิง
เง่ือนไขการนาํไปใชมี้ความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 

 
4.20 

 
.62 

  
9 มาก 

4. องคป์ระกอบของรูปแบบมีความชดัเจนและเป็นระบบ 4.33 .66 มาก 7 
ค่าเฉล่ียรวมดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ 4.22 .52 มาก  
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ตารางท่ี 36 ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช ้
กระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกดั
สถาบนัพระบรมราชชนก สาํหรับนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งหลงัการทดลอง (n=92) (ต่อ) 

                   
  

x  

 
S.D.  

ระดบั  
ความพึง
พอใจ 

รายการประเมิน ลาํดบัท่ี 

ด้านกระบวนการนํารูปแบบไปใช้  
 

14 

 
 

4.12 

 
 

.64 

 
 5.ขั้นศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกบัการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการเป็นขั้นท่ีสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง มาก 

6.การจดัใหมี้ใหค้วามรู้ ช่วยใหมี้ความพร้อมในการเรียนรู้ 4.14 .64 มาก 13 
7.ระยะการวางแผนการใชก้ระบวนการจดัการความรู้ และการ
จดัการเรียนรู้ มีความเหมาะสม 

 
3.85 

 
.80 

  
16 มาก 

8.ขั้นตอนการกาํหนดความรู้มีความเหมาะสม 4.11 .60 มาก 15 
9.ขั้นตอนการสืบคน้ความรู้มีความเหมาะสม 4.12 .59 มาก 14 
10.ขั้นตอนการสร้างความรู้มีความเหมาะสม 4.05 .62 มาก 16 
11.ขั้นตอนการจดัเกบ็ความรู้มีความเหมาะสม 4.15 .59 มาก 12 
12.ขั้นตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.18 .61 มาก 10 
13.ขั้นตอนการประเมินผลความรู้มีความเหมาะสม 4.11 .64 มาก 15 
14.ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมใหก้ารใชก้ระบวนการ
จดัการความรู้ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
4.37 

 
.69 

  
6 มาก 

15.การติดตามดูแลแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูว้จิยั ส่งเสริมให้
การใชก้ระบวนการจดัการความรู้ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
4.45 

 
.69 

  
4 มาก 

 ค่าเฉล่ียรวมดา้นกระบวนการนาํรูปแบบไปใช ้ มาก 4.15 .45 

ด้านผลของการใช้รูปแบบ  
 
5 

 
 

4.41 

 
 

.63 

 
 16.ช่วยใหน้กัศึกษาพยาบาลไดพ้ฒันาทกัษะการใชก้ระบวนการ

จดัการความรู้ มาก 

17.ช่วยใหน้กัศึกษาพยาบาลไดพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้ 4.47 .56 มาก 3 
18.ช่วยใหน้กัศึกษาพยาบาลไดพ้ฒันาทกัษะในการสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือพฒันาชุมชน 

 
4.45 

 
.62 

  
4 มาก 

19.ช่วยใหมี้การปฏิบติังานร่วมกนัเป็นทีม 4.61 .57 มากท่ีสุด 1 
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ตารางท่ี 36 ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช ้
กระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกดั
สถาบนัพระบรมราชชนก  สาํหรับนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งหลงัการทดลอง (n=92) (ต่อ) 

           
  

x  

 
S.D.  

ระดบั  
ความพึง
พอใจ 

รายการประเมิน ลาํดบัท่ี 

20.สามารถนาํความรู้และทกัษะท่ีได ้ไปประยกุตใ์ชใ้น
สถานการณ์อ่ืนได ้

 
4.53 

 
.60 

  
2 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นผลของการใชรู้ปแบบ 4.49 .45 มาก  
ค่าเฉล่ียรวมทุกดา้น 4.45 .69 มาก  

 

จากตารางท่ี 36 พบว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอน
แบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยั
พยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก สาํหรับนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งหลงัการทดลอง รวมทุกดา้น
อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.45) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัดีมาก คือ ช่วยให้
มีการปฏิบติังานร่วมกนัเป็นทีมและสามารถนาํความรู้และทกัษะท่ีได ้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์
อ่ืนได ้( = 4.61 และ4.53 ตามลาํดบั) ค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยูใ่นระดบัมาก คือ ระยะการวางแผนการใช้
กระบวนการจดัการความรู้ และการจดัการเรียนรู้ มีความเหมาะสม ( =3.85) 

x

x

x

 
2. ผลการศึกษาโดยการบนัทึกความคิดเห็นของนกัศึกษาดา้นความพึงพอใจของนกัศึกษา

โดยรวม พบวา่ ผูร่้วมสนทนากลุ่มใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ ดงัขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม ต่อไปน้ี  

    2.1 การบันทึกความคิดเห็นของนักศึกษา ท่ีมีต่อ รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณา
การโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล
สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 

         2.1.1  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบโดยเฉพาะในการใชก้ระบวนการจดัการความรู้  กระตุน้การคิดวิเคราะห์  
ดงัขอ้ความท่ีนกัศึกษาบนัทึกไวต่้อไปน้ี 
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บนัทึกความคิดเห็นของนกัศึกษา เม่ือ 18 กนัยายน 2556) (
 

 
 
 
 

 

 

บนัทึกความคิดเห็นของนกัศึกษา เม่ือ 18 กนัยายน 2556) (

     2.1.2   เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์
อืน่ๆ ได้ ขอ้มูลในสถานการณ์ท่ีใชก้ระบวนการจดัการความรู้ เป็นขอ้มูลเหตุการณ์ท่ีสามารถเกิดข้ึน
ไดใ้นชีวิตประจาํวนั จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีช่วยใหน้กัศึกษาสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ดงัขอ้ความท่ี
นกัศึกษาบนัทึกไวต่้อไปน้ี 

“สามารถนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ พิจารณาในสถานการณ์
ในผูป่้วยจริงได ้เขา้ใจมากข้ึน และสามารถนาํไปใช”้ 

บนัทึกความคิดเห็นของนกัศึกษา เม่ือ 18 กนัยายน 2556) (
 
“สถานการณ์ทาํใหน้กัศึกษาเห็นตวัอยา่งไดช้ดัเจน สามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นประโยชน์เม่ือเรียนในรายวิชาอ่ืนๆหรือวิชาชีพ 
การพยาบาลได”้ 

(บนัทึกความคิดเห็นของนกัศึกษา เม่ือ 18 กนัยายน 2556) 

“เป็นการเรียนรู้ท่ีดีมากๆ ไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจารยใ์หม้าในแต่ละ
คร้ัง เรียนรู้เป็นระบบโดยเอากระบวนการ KM แต่ละขั้นตอนใหเ้ราวางแผนก่อน
ว่าจะทาํอะไร เม่ือเร่ิมใช้กระบวนการ KM ในตอนแรกก็ยงัทาํไม่ค่อยเป็น
ทาํอะไรก็ดูสับสน ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ก็ช่วยให้รู้ว่า ตอ้งทาํอย่างไร การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบน้ีช่วยใหเ้รียนรู้ไดดี้ข้ึน”  

“การเรียนแบบน้ีทาํใหเ้ราฝึกคิดวิเคราะห์ตลอด พอไดช้ิ้นงานมาทุกคนจะ
มองหนา้กนัแลว้บอกว่า “ไม่เขา้ใจ”แต่เม่ือไดท้าํหลายๆคร้ัง เปรียบเทียบ
จาก KM 1 กบั KM 3 การทาํงานจะรวดเร็วข้ึน แบ่งงานกนัทาํชดัเจนมาก
ข้ึน รู้วา่เพื่อนแต่ละคนเก่งทางดา้นไหน ช่วยเหลือกนั สอนกนั โดยเฉพาะ
ก า ร สื บ ค้น ข้อ มู ล  เ ร า ต้ อ ง ห า แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ท่ี น่ า เ ช่ื อ ถื อ แ ล ะ 
การเขียนอา้งอิงอยา่งท่ีอาจารยส์อน” 
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2.1.3 เป็นการจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกนั กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีแบ่ง
นกัศึกษาออกเป็นกลุ่มยอ่ย และมอบหมายใหน้กัศึกษาร่วมกนัคิด อภิปราย และตดัสินใจร่วมกนั 
ส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน รวมทั้งการใชส่ื้อเทคโนโลยใีหเ้ป็น
ประโยชน์ ดงัขอ้ความท่ีนกัศึกษาบนัทึกไวต่้อไปน้ี 

  

 

 

 

บนัทึกความคิดเห็นของนกัศึกษา เม่ือ 18 กนัยายน 2556) (

 
 

 

 

 

บนัทึกความคิดเห็นของนกัศึกษา เม่ือ 18 กนัยายน 2556) (

          

 

  

 

บนัทึกความคิดเห็นของนกัศึกษา เม่ือ 18 กนัยายน 2556)  (

 

 

“ ในยคุน้ีคงปฏิเสธไม่ได ้เร่ืองการใช ้face book การจดัตั้งกลุ่ม face book 
KMSN1 ทาํให้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารรวดเร็ว สะดวก และสามารถนาํขอ้มูลท่ี
จดัทาํข้ึนนั้นมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลกบัเพื่อนกลุ่มอ่ืนๆ พอเห็นเพื่อนกลุ่ม
อ่ืนมีผลงาน mapping ส่งอาจารย ์ทาํใหก้ระตุน้ตอ้งทาํงานของกลุ่มตวัเองให้
ดีกวา่เพื่อน” 

“ ในกลุ่ม http://www.classstart.org/classes/7834 เป็นหอ้งเรียน online เป็นส่ิง
ใหม่ท่ีไม่เคยเรียนรู้มาก่อน มีเอกสารประกอบการสอนของอาจารยมี์ผลงาน
ของเพ่ือนๆแต่ละกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็น มีคะแนน หากเราลืมเน้ือหา
บางอย่างก็สามารถไปเอาข้อมูลมาใช้ได้ ทบทวนได้ บางคร้ังเอกสาร
ประกอบการสอนหาย”  

“ การทาํโครงการเพ่ือขออนุมติัจากผูอ้าํนวยการ เป็นงานท่ีเราไม่เคยทาํกนัมา
ก่อน มีการแกไ้ขหลายคร้ัง อาจารยป์ระจาํกลุ่มจะลงพื้นท่ี และตรวจงานให้
รวดเร็วมาก เพราะมีช่องทางการติดต่อส่ือสารมากข้ึน ส่ง mail ไดท้าํใหก้ลุ่ม
แกไ้ขงานไดเ้ร็วข้ึน”  

“อาจารยมี์ความเป็นกนัเอง ปรึกษาไดต้ลอด บางคร้ังหนูก็ติดต่ออาจารย์

ทาง line ดึกๆ ก็ไดรั้บคาํตอบกลบัมา สามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ใน
กลุ่มได”้  

บนัทึกความคิดเห็นของนกัศึกษา เม่ือ 18 กนัยายน 2556) (
 

http://www.classstart.org/classes/7834
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2.1.4 เป็นการจัดการเรียนรู้ทีจู่งใจให้เกดิการพฒันา เป็นกิจกรรมท่ีใชส้ถานการณ์เป็น
กรณีศึกษาท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง เป็นการกระตุน้ความสนใจของนกัศึกษา ทา้ทายให้
คิด เกิดความรู้สึกสนุกสนาน อยากเรียนรู้ ดงัขอ้ความท่ีนกัศึกษาบนัทึกไวต่้อไปน้ี 

“การเขา้เรียนวิชาชีพพยาบาลทาํให้ตอ้งปรับตวัมาก ทั้งเพื่อน รุ่นพี่ จากบา้นมา
นอนหอพกั ตอนอยู่กบัพ่อกบัแม่ ไม่ไดว้างแผนการเรียนอะไร แต่พอมาไดท้าํบนัทึกการ

เรียนรู้ทาํใหต้อ้งคิด มีจุดมุ่งหมาย มีการวางแผน มีการจดัแบ่งเวลา ไม่ใช่เรียนไปวนัๆ” 

(บนัทึกความคิดเห็นของนกัศึกษา เม่ือ 18 กนัยายน 2556) 

 

“วิชาชีพพยาบาล เป็นอาชีพท่ีตอ้งใชค้วามอดทนสูง ตอ้งขยนัและตั้งใจเรียนถึงจะ
ประสบผลสําเร็จ กิจกรรมพฒันาตนเอง ทาํให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนวิชาชีพน้ีต่อไป  
นาํความรู้ท่ีไดไ้ปดูแลตนเอง ครอบครัวและผูป่้วย” 

 

(บนัทึกความคิดเห็นของนกัศึกษา เม่ือ 18 กนัยายน 2556) 

 

การจากทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจดัการ
ความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก  
พบแนวทางการปรับปรุงรูปแบบโดยเพ่ิมรายละเอียดของการปฏิบติัและปรับระยะเวลาการดาํเนิน
กิจกรรม ไดแ้ก่ 

สาระการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
KM 1 วิเคราะห์ข่าว  เพิ่มระยะเวลาการจดักิจกรรม เน่ืองจากเป็นสถานการณ์แรกท่ีให้

นกัศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้ไดข้อ้สรุปของการ กาํหนดความรู้ อาจารยป์ระจาํกลุ่มตอ้งช้ีแนะ
แนวทางการวิเคราะห์ให้ชดัเจน เช่ือมโยงเน้ือหาจากรายวิชา การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์
สังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละศิลปะวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษย ์ในบทท่ีนาํมาบูรณาการ
เพื่อท่ีจะดาํเนินขั้นตอนต่อไปได ้

KM 3 บณัฑิตกบัสังคม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เลือกสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพ
สังคมปัจจุบนั  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกทาํลาย เป็นปัญหาท่ีไม่ใหญ่เกินไปเพ่ือนักศึกษา
สามารถหาแนวทางแกไ้ขปัญหาได ้
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KM 4 จิตใจดี  ชีวิตดี สังคมดี  เลือกสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ทั้งใน
ทางบวกและทางลบ อาจารยป์ระจาํกลุ่มช้ีแนะใหว้ิเคราะห์ถึงจิตใจของมนุษย ์

KM  5  การสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชน  เพิ่มระยะเวลาในการดาํเนินโครงการและ
ให้อาจารยป์ระสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีในการเบิกอุปกรณ์ในการจดัทาํโครงการ เพราะจะทาํให้การ
ดาํเนินโครงการล่าชา้ 

แบบบันทกึการเรียนรู้ 
ในการบนัทึกการเรียนรู้ ปรับจากให้นกัศึกษาบนัทึกการเรียนรู้เป็นรายบุคคลทั้งกิจกรรม

การเรียนรู้ บนัทึกสาระการเรียนรู้แบบบูรณาการ   บนัทึกการเรียนรู้จากกิจกรรมพฒันาตนเองและ
บนัทึกการเรียนรู้ในแต่ละจุดประสงคท่ี์เรียนภาคทฤษฎี เป็นบนัทึกสาระการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
และถ่ายเอกสารแนบในแฟ้มบนัทึกการเรียรู้ได ้ เน่ืองจากนักศึกษาไดร่้วมกนัคิดวิเคราะห์ตั้งแต่
กระบวนการกาํหนดความรู้แลว้ เป็นการลดภาระงาน 

รูปแบบ  การเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชนของสาํหรับนกัศึกษาพยาบาล สถาบนัพยาบาล
สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก ท่ีปรับปรุงแลว้ ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์ผลลพัธ์การ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงั  สาระความรู้และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ระบบสังคม ระบบสนบัสนุน และ
เง่ือนไขการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้  
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ตอนที ่4  การถอดบทเรียนการสร้างสรรค์ผลงานเพือ่พฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 
 การจดัการจดัการเรียนการสอนของ สถาบนัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี เนน้ให้
มีการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เหมาะสม กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความสนใจและใส่ใจเพิ่ม
สมรรถนะในการแสวงหาความรู้ของตนเอง ในวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์เป็นวิชาท่ี
ใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้  เช่ือมโยงสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมกบัคุณสมบติัของจิตใจ ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบติัของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  คิดวิเคราะห์
เหตุปัจจยัและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์/ปัญหาและการสังเคราะห์แนวทางแกไ้ข  
ป้องกนัปัญหาหรือปรับปรุงพฒันาเหตุการณ์  สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ่ื้นและ
สงัคม  รู้จกัประยกุตค์วามรู้เพื่อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาต่างๆได ้โดยในรายวิชาไดจ้ดัใหน้กัศึกษา
จัดทาํโครงการโดยการบูรณาการรายวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพฒันามนุษย  ์กับวิชาศิลปะ
วิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษยแ์ละวิชาสงัคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย ์ โดยใชก้ระบวนการจดัการ
ความรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน 

เพื่อกระตุน้และตอบสนองการเรียนรู้ เพิ่มพูนพฒันาทกัษะทางปัญญา ในการส่งเสริมให้
สืบคน้และวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย ซ่ึงนกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้จากปัญหาจริงและ
ลงมือแกไ้ขปัญหาอย่างแทจ้ริงพร้อมเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะการเขียนโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ  
ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการทาํโครงการ เคารพในคุณค่าศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
ควบคุมตนเองได้ นําขอ้มูลและหลกัฐานไปใช้ในการอา้งอิงและแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ   
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ในรายวิชาศิลปะวิทยาการเพ่ือพฒันามนุษย ์และ
สงัคมศึกเพื่อการพฒันามนุษย ์ รวมทั้งใชป้ระสบการณ์เป็นฐาน พฒันาทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ในดา้นมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อสังคม และยงัให้นักศึกษาได้
นาํเสนอโครงการจดัเป็นมหกรรมการนาํเสนอโครงการเพ่ือพฒันาชุมชน ทาํให้พฒันาทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ใหน้กัศึกษาสามารถเลือกและใช้
รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ ในการจดัทาํโครงการฯดงักล่าวยงักระตุน้และพฒันาให้
นกัศึกษาเกิดจิตสาธารณะ   
  ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอน วิชาศิลปะวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษย ์ การศึกษา
ทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละสังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย ์สาํหรับนกัศึกษาพยาบาลศาสตร
บณัฑิต ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 ไดมี้การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
จึงไดจ้ดัโครงการบูรณาการรายวิชา การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์ศิลปะวิทยาการเพ่ือการ
พฒันามนุษยแ์ละสังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษยโ์ดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อส่งเสริม
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 และเม่ือส้ินสุดการดาํเนินโครงการผูว้ิจยัจึงไดท้าํการถอดบทเรียนผลงานสร้างสรรคเ์พื่อ
พฒันาชุมชน เป็นการถอดบทเรียนจากเอกสารผลการสรุปโครงการและจากการเล่าเร่ืองจาก
ประสบการณ์การจดัโครงการทั้ งหมด 8 เร่ือง พิจารณาคดัเลือกจาํนวน 4 เร่ืองท่ีมีคะแนนการ
ประเมินผลงานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาชุมชนสูงสุด เป็นโครงการท่ีจดัข้ึนภายในสถาบนั 2 เร่ืองและ
ภายนอกสถาบนั 2 เร่ือง ใช ้เทคนิคการทบทวนหลงัการปฏิบติั (Retrospective technique) ทาํหลงั
จบโครงการ ถอดบทเรียนตั้งแต่การเกิดข้ึนของโครงการ กระบวนการดาํเนินงาน ผลลพัธ์  
 ดังนั้น การถอดบทเรียนเป็นการจัดการความรู้รูปแบบหน่ึง มีวตัถุประสงค์เพื่อสืบคน้
ความรู้จากการปฏิบติังานจริงโดยใชว้ิธีการสกดัเอาความรู้และประสบการณ์ของอาจารย ์ นกัศึกษา
และชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินโครงการสร้างสรรค์เพื่อพฒันาชุมชน มีการบนัทึก
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังาน และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งจุดเด่นและ
จุดท่ีควรพฒันาของการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล นาํไปเป็นแนว
ทางการปรับปรุงการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายและเผยแพร่ได้ ในการถอดบทเรียนเน้นการ 
การเล่าเร่ือง จับประเด็นสังเคราะห์ให้ได้กระบวนการ วิธีการดําเนินงานจากบทเรียนหรือ
ประสบการณ์ท่ีผา่นมา 
 

การสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล มี 4 เร่ือง ดงัน้ี 
1. โครงการแยกขยะลงถงั พาสมหวงัไดโ้ชค 
2. โครงการชุมชนปลอดภยั ใส่ใจแยกขยะ 
3. โครงการชาวประชาร่วมใจ วดัธงชยัพฒันา 
4. งานสานหรรษา เพิ่มมูลค่าสินคา้ OTOP ลดภาวะโลกร้อน 
 

โครงการแยกขยะลงถัง พาสมหวังได้โชค  : ปัจจุบนัปัญหาเร่ืองขยะเป็นปัญหาสาํคญัทั้งใน
ระดบัชุมชนและประเทศ เน่ืองจากสัดส่วนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน มีการขยายตวัของชุมชนและสถาน
ประกอบการต่างๆ ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มข้ึนโดยในพ.ศ. 2553 พบว่ามีปริมาณขยะสูงถึง  
15 ลา้นตนั แต่สามารถกาํจดัไดเ้พียง 3.9 ลา้นตนั และนาํขยะมารีไซเคิลไดเ้พียง ๖ ลา้นตนัเท่านั้น 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2553) ทาํให้เกิดการสะสมของขยะเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นแหล่งอาหารและ 
แหล่งเพาะพนัธ์ุของแมลงนาํโรคต่างๆ อาทิ แมลงวนั แมลงสาบและยงัทาํให้ส่งกล่ินเหม็นดงันั้น
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โรงท้ิงขยะท่ีค่อนขา้งทรุดโทรมและมีการท้ิงขยะไม่ลงถงั ทาํให้มีเศษขยะเกล่ือนกลาดเกิด
ความสกปรกข้ึนและเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค รวมถึงยงัส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกคือ 
เกิดการส่งกล่ินเหม็น จากการไปสาํรวจพื้นท่ีบริเวณโรงอาหารและโรงท้ิงขยะ พบว่าไม่มีการคดั
แยกขยะก่อนท้ิง ซ่ึงหากขยะเหล่านั้นมาคดัแยกอย่างถูกวิธีจะสามารถสร้างประโยชน์และรายได ้ 
นอกจากน้ียงัสามารถนาํกลบัมาหมุนเวียนเขา้กระบวนการผลิตเพื่อนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดอี้กคร้ัง 
รวมทั้งปริมาณขยะก็จะมีจาํนวนลงและลดการหมกัหมมของขยะไดม้าก ซ่ึงจะส่งผลดีต่อภูมิทศัน์
ของสถาบนั  การท่ีจะแกไ้ขปัญหาน้ีให้ไดผ้ลระยะยาวนั้นเราตอ้งเร่ิมจากจุดเล็กๆก่อน ดงันั้นคณะ
ผูจ้ดัทาํโครงการจึงเล็งเห็นว่า การเสริมสร้างความรู้การปลูกฝังทศันะคติท่ีดีในการคดัแยกขยะ  
ใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงความสาํคญัและประโยชน์ของการคดัแยกขยะใหเ้ป็นท่ี ทาํให้สถาบนัมีภูมิ
ทศัน์ท่ีดี มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การเรียนรู้มากยิง่ข้ึนไม่ส่งกล่ินเหมน็ และเม่ือเราเร่ิมตน้จากใน
สถาบนัไดผ้ลดีแลว้กส็ามารถขยายผลไปยงัชุมชนและประเทศชาติเพื่อเป็นประโยชน์สืบต่อไปได ้

ขั้นตอนในการดําเนินงาน ขั้นเตรียมการมีสํารวจพื้นท่ีบริเวณโรงอาหาร และหอพกั
นกัศึกษา  1 และ 2  ภายในสถาบนัพยาบาลพระจอมเกลา้ การสมัภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไปจากแม่ครัว และ
แม่บา้น   สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีบริเวณท่ีสํารวจจากแม่ครัว  และ
แม่บา้น นาํขอ้มูลมาอภิปรายภายในกลุ่ม เพื่อหาประเด็นปัญหา เสนอแนวความคิดเห็นเพื่อ
ดาํเนินการแกปั้ญหา   จดัทาํแบบบนัทึกการเรียนรู้  KM  เพ่ือแจกแจงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอภิปราย
ร่วมกัน ประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการแก้ไข ซ่ึงเป็นแนวทางในการจดัทาํโครงการ “แยกขยะลงถงั  
พาสมหวงัไดโ้ชค”  ติดต่อประสานงานกบั และทีมสโมสรนกัศึกษาเพื่อติดต่อเร่ืองสถานท่ีในการ
อบรมใหค้วามรู้ติดต่อพ่อคา้คนกลางในการรับซ้ือขยะ ดาํเนินการทาํความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณโรง
ขยะ และปรับปรุงภูมิทศัน์ เพ่ือให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมและเหมาะแก่การคดัแยกขยะอยา่ง
เป็นระเบียบ   ดาํเนินกิจกรรมขยะนําโชค เช่น ซองขนม ซองบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป  จัดกิจกรรม
สันทนาการ ในเกม “มาแยกขยะกนัเถอะ” เป็นการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ  ประเมินผลการดาํเนิน
โครงการรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ  

ผลทีเ่กดิขึน้กบันักศึกษา  นกัศึกษามีความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างงานจากขยะปริมาณ 
ขยะในสถาบนัลดลง มีจิตสํานึกท่ีดีต่อการรักษาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในสถาบนั ทาํให้เกิด
กิจกรรมขยะนาํโชค มีการสร้างรายไดใ้หก้บัชมรม 
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ปัจจัยความสําเร็จในการดาํเนินโครงการน้ีอยูภ่ายใต ้การมีส่วนร่วมและความรับผดิชอบ 
ร่วมกนัของผูบ้ริหาร อาจารย ์นกัศึกษา ผูป้กครองและชุมชน ทาํให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ในการ
จดัการขยะอยา่งเป็นระบบ เกิดจิตสาํนึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รักษาความสะอาดของสถาบนั 

ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินโครงการจากการประเมินผลดังกล่าวทาํให้ทางคณะ
ผูจ้ดัทาํโครงการไดท้ราบถึงจุดดอ้ยหรือส่ิงท่ีควรไดรั้บการปรับปรุง อีกทั้งยงัขอ้เสนอแนะต่างๆซ่ึง
สามารถสรุปไดป้ระเด็นดงัต่อไปน้ี ปัญหาเร่ืองกล่ินเหมน็ของขยะท่ียงัคงมีอยู ่มีแนวทางการแกไ้ข
คือ ใช้ถ่านในการช่วยดูดซับกล่ิน การปรับเปล่ียนกติกาการจับของรางวลัโดยแบ่งเป็นหอพกั  
มีแนวทางการแกไ้ขคือจะทาํการจบัรางวลัเป็นหอพกัโดยแบ่งเป็น หอหญิง 1,หอใหม่,หอพกัอาคาร 
3โครงการแยกขยะลงถงั พาสมหวงัไดโ้ชค  จะสาํเร็จไดด้ว้ยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เร่ิมจาก
ผูบ้ริหาร ใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินโครงการ อาจารยป์ระจาํกลุ่มเป็นท่ีปรึกษาในการจดัโครงการ  
มีการประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้อย่างต่อเน่ืองส่งผลให้บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในสถาบนัดี
ข้ึน ดีข้ึน นกัศึกษามีจิตสาํนึกท่ีดีในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื 

ความต่อเน่ืองของกิจกรรม  การทาํกิจกรรมท่ีสําเร็จหลายโรงเรียนเกิดจากการปฏิบติั
กิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและเอาจริงเอาจงัไม่เพียงเฉพาะนักศึกษาแต่ละรุ่นเท่านั้น แต่ยงัมีการสืบต่อ
กิจกรรมจากรุ่นพี่สู่รุ่นนอ้งดว้ย เช่น ชุมนุมอนุรักษ ์เป็นตน้ 

โครงการชุมชนปลอดภัย ใส่ใจแยกขยะ : ตามท่ีสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ ประกาศแนวทางสนบัสนุนทุน ปี 2554 โครงการร่วมสร้างชุมชนและทอ้งถ่ินใหน่้าอยูโ่ดย
มีวตัถุประสงค์เพื่อเพื่อสนับสนุนทุนให้กับชุมชนและทอ้งถ่ินดาํเนินโครงการท่ีจะพฒันาไปสู่
ชุมชนและทอ้งถ่ินท่ีน่าอยู่ท่ีสุด และ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะครบ 4 มิติ ทั้งทางกาย  
ใจ สังคม และปัญญานั้น ชาวบา้นหมู่ 5 ตาํบลธงชยั เป็นหมู่บา้นท่ีติดถนนใหญ่ผูค้นสัญจรไปมา
มาก จึงทาํใหส้องขา้งทางมีขยะท่ีผูค้นผา่นไปมาท้ิงไวท้าํให้ดูไม่สะอาดตา และภูมิทศัน์ท่ีสวยงามก็
ดูจะจืดจางไป ประชาชนในหมู่บา้นไม่เล็งเห็นความสาํคญัเท่าท่ีควร มีทั้งเศษอาหารจากครัวเรือน
ซ่ึงไม่ไดมี้การจดัการขยะอย่างเหมาะสม มีเฉพาะถงัขยะของ อบต.ท่ีจดัรองรับไวเ้ป็นจุดๆและท้ิง
ขยะปะปนกันทุกประเภท ซ่ึงในแผนพฒันาฯ 3 ปีของอบต.มีในเร่ืองของการจดัหาถงัขยะเพื่อ
รองรับขยะ การจัดหาท่ีท้ิงขยะประจาํทอ้งถ่ิน การสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษขนาดเล็ก การจัด
ธนาคารขยะในบางหมู่บา้น การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ซ่ึงปรากฏว่าทาง อบต.ไดด้าํเนินการ
เฉพาะการจดัหาถงัขยะเพื่อรองรับขยะไดเ้พียงอยา่เดียว ดงันั้น แกนนาํชุมชนหมู่ท่ี 5 ต.ธงชยัจึงได้
ดาํเนินการในเร่ืองการจดัการขยะอยา่งครบวงจร ตามโครงการ สร้างพลงัชุมชน เพ่ือลดปัญหาขยะ
มูลฝอย เสนอต่อสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   
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ขั้นตอนในการดําเนินงาน ประชุมร่วมกบัประชาคมของชุมชนเพื่อสะทอ้นสภาพปัญหา
ดา้นสุขาภิบาลและแนวทางการจดัการขยะของชุมชนนั้นเพื่อใหท้ราบสภาพท่ีแทจ้ริงและการจดัการ
บา้นเรือนในชุมชนและร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางเพ่ือแกไ้ขปัญหาโดยให้เน้นถึงการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในเร่ืองการจัดการด้านสุขาภิบาลในชุมชน แนวทางการจัดการขยะ เพื่อ
ดาํเนินงานในระดบัครัวเรือน และพฒันาเป็นอาสาสมคัรรณรงคก์ารคดัแยกขยะ และตกลงกติกา
การดาํเนินงานของกลุ่มให้ชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการจดัการกลุ่มหรือบริหารงบประมาณหากมี
จดัตั้งกองทุนการกาํจดัขยะโดยผูส้นใจท่ีเขา้ร่วมโครงการ ในหลงัคาเรือนจะมีการแยกขยะเป็นชนิด 
โดยแบ่งเป็น   ขยะสดท่ีเป็นเศษอาหารมีการกาํจดัโดยท้ิงใส่ถงัหมกัท่ีมีกากนํ้ าตาล เพื่อเป็นปุ๋ยหมกั
ชีวภาพนาํไปบาํรุงดิน หรือพฒันาเป็นนํ้ าหมกัไล่แมลงรดพืชผกั ตน้ไม ้ท่ีปลูกในสวนหรือไร่นา 
ขยะแห้งให้มีการคดัแยกแต่ละชนิดในครัวเรือน พลาสติก กระดาษ แกว้ อาจแยกขยะใส่ภาชนะท่ี
จดัเก็บหรือใชถุ้งปุ๋ยท่ีมีมากอยูแ่ลว้ในชุมชนเก็บไวแ้ลว้ทาํการนดัหมายสมาชิกกลุ่มมารวมขยะเพื่อ
จะบนัทึกนํ้ าหนกัขยะ ของแต่ละครัวเรือนพร้อมนัดหมายรถรับซ้ือขยะเขา้มาช้ือขยะ   รีไซเคิลใน
ชุมชน และนาํเงินท่ีไดบ้ริหารจดัการตามขอ้ตกลงของกลุ่ม ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการแก่
แกนนาํชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบัชุมชน รณรงคจ์ดัการส่ิงแวดลอ้มบริเวณบา้นและ
ชุมชนใหน่้าอยู ่ เนน้ปลูก จิตสาํนึกสมาชิกใหต้ระหนกัในการรักษาความสะอาด   โดยกิจกรรมกาํจดั
ขยะคร้ังยิ่งใหญ่ในชุมชน เพื่อเป็นการสร้าง กระแสและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนัทั้งหมู่บา้น 
อบรมใหค้วามรู้การจดัการขยะอยา่งครบวงจรโดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ แก่ประชาชนในหมูบา้นและ 
อสม.เพื่อเป็นผูถ่้ายทอดความรู้เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน   

ผลที่เกิดกับชุมชน  ประชาชนมีความตระหนักและต่ืนตวัในการจดัการขยะของชุมชน
ตนเองดว้ยการร่วมมือกนัคดัแยกขยะสดออกจากขยะแหง้ และคดัแยกขยะไวข้าย ไวเ้ป็นอาหารสตัว ์
ไวท้าํปุ๋ยตามธรรมชาติและทาํนํ้าหมกัชีวภาพ    

ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินโครงการปัญหาเร่ืองการรวมตวัของประชาชนในหมู่บา้น  
 ไม่สามารถรวมกนัไดจ้าํนวนมากเน่ืองจากติดการทาํงานประกอบอาชีพ   

การต่อยอดขยายผล 
1) ผูเ้รียนทุกคน นาํเสนอผลการเรียนรู้หรือผลการปฏิบติังานใหท้ราบเป็นท่ีสาธารณะ โดย

การจดัในรูปแบบนิทรรศการและเขา้ใจดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น ซ่ึงการนาํเสนอดว้ยวาจา การนาํเสนอ
ดว้ยภาพ การเขียนรายงาน เป็นตน้ ซ่ึงการเผยแพร่ผลงาน จะช่วยทาํใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
และมีการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

2) การขยายผลงานเดิมใหมี้จาํนวนกลุ่ม เป้าหมายมากข้ึน เพิ่มประเดน็หรือกิจกรรม 
ใหม้ากข้ึนขยายไปสู่โรงเรียนหรือชุมชนธงชยั หมู่อ่ืนๆ 
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โครงการชาวประชาร่วมใจ วัดธงชัยพฒันา: ปัญหาขยะมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและ
สุขภาพของประชาชน ทั้งโดยทางตรง ทางออ้ม ทั้งน้ีเน่ืองจาก ขยะมูลฝอยเป็นแหล่งอาหารและ
แหล่งเพาะพนัธ์ุของแมลงนาํทาํให้เกิดกล่ินเหม็น ก่อให้เกิดความรําคาญ ขยะมูลฝอยท่ีท้ิงเกล่ือน
กลาด ทาํใหพ้ื้นท่ีบริเวณนั้นสกปรก นํ้าเสียท่ีเกิดจากกองขยะมูลฝอยท่ีกองท้ิงไวเ้ป็นนํ้าเสียท่ีมีความ
สกปรกสูงมาก ซ่ึงมีทั้งสารอินทรีย ์สารอนินทรีย ์เช้ือโรค และสารพิษต่าง ๆทาํให้เกิดความเส่ือม
โทรมของพ้ืนดิน และทาํให้เกิดมลพิษแก่อากาศ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 
2556) การแกไ้ขปัญหาของปัญหาขยะมูลฝอย สําหรับการป้องกนัและแกไ้ขท่ีดีควรพิจารณาจาก
ตน้เหตุท่ีก่อให้เกิดขยะมูลฝอยข้ึนมา ซ่ึงก็คือมนุษย  ์หรือผูส้ร้างขยะมูลฝอย อาจจะเร่ิมตน้ด้วย  
การสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนให้รู้จกัรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ทั้งในบา้นเรือนของ
ตวัเองและชุมชน หรือท่ีสาธารณะอ่ืนๆโดยเฉพาะศาสนสถานอนัเป็นท่ีเคารพนับถือของชุมชน 
ทั้งน้ีเพื่อลดปัญหาทางดา้นขยะมูลท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน  
 จากการศึกษาปัญหาดา้นในชุมชนของวดัธงชยัหมู่ท่ี 1 ตาํบลธงชัย อาํเภอเมือง จงัหวดั
เพชรบุรี พบว่าปัญหาการจัดเก็บหรือการจัดการขยะมูลฝอย  เป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งสภาพภูมิทศัน์ สุขภาพอนามยัของประชาชนดว้ย ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาของชุมชนจาก
การจดัลาํดับความสําคญัของปัญหาร่วมกบัการสัมภาษณ์ ปัญหาท่ีมีความสําคญัและประชาชน
ตอ้งการให้แกไ้ขปัญหามากท่ีสุด คือ การจดัเก็บหรือการจดัการขยะมูลฝอย ผูจ้ดัทาํโครงการได้
เล็งเห็นความสําคญัของปัญหาดังกล่าว จึงจดัทาํโครงการ “ชาวประชาร่วมใจ วดัธงชัยพฒันา”  
เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนมีส่วนรวมในการปรับภูมิทศัน์ของวดัธงชยัใหดี้ข้ึน การเกิดจิตสาธารณะ
ของคนในชุมชน และสามารถนาํหลกัของการปรับภูมิทศัน์ มาประยกุตใ์ชใ้นครัวเรือนหรือชุมชน
ของตนเองได ้  

ขั้นตอนในการดําเนินงาน ประชุมนักศึกษาประจาํกลุ่มเพื่อและมอบหมายงาน ติดต่อ
ประสานงาน  เจา้อาวาสวดัธงชยัวดัธงชยั หมู่ 1 ตาํบลธงชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลธงชยั ตาํบลธงชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  อดีตผูใ้หญ่บา้น หมู่ 1 ตาํบลธงชยั 
อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 1 ตาํบลธงชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี ประชาชน 
ตาํบลธงชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี ดาํเนินการจดักิจกรรมตามรูปแบบของโครงการ ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ ดาํเนินกิจกรรมการปรับภูมิทศัน์บริเวณวดั เช่น การตัดหญ้า ปรับพื้นท่ี ปลูกตน้ไม ้ 
เป็นตน้  การจดัการระบบกาํจดัขยะ  การปรับปรุงนํ้าเน่าเสีย   

ปัญหาอุปสรรค สถานท่ีในการจดัโครงการค่อนขา้งเล็ก  อาจมีการจดัห้องท่ีเหมาะสม
มากกวา่น้ี  อุปกรณ์  เคร่ืองเสียงยงัไม่พร้อมใช ้
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โครงการงานสานหรรษา เพิม่มูลค่าสินค้า OTOP ลดภาวะโลกร้อน: นวตักรรมพลาสติกได้
กลายมาเป็นผลิตภณัฑท่ี์เขา้มามีบทบาทสาํคญัของชีวิตประจาํวนัของทุกคนพร้อมทั้งมีแนวโนม้ท่ี
จะเพิ่มมากข้ึนดงันั้นการสานตะกร้าพลาสติกสามารถสร้างรายไดเ้สริมตลอดจนทาํไม่ยากเน่ืองจาก
พลาสติกนั้นเป็นวตัถุคงทนท่ีไม่ยอ่ยสลายตามธรรมชาติไดก้ารจดัการโดยการเผาจะก่อใหเ้กิดพิษท่ี
ร้ายกาจออกมาสู่ชั้นบรรยากาศหรือพลาสติกบางชนิดอา้งว่าย่อยสลายไดแ้ต่แทจ้ริงแลว้แค่แตก
สลายเป็นโมเลกุลพลาสติกยอ่ยอยูก่บัเราไปอีกนานแสนนานเพียงแต่มองไม่เห็นแต่ถา้หายใจเขา้ไป
ก็เป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจจึงขอเสนอแนะการกรรมวิธีกาํจดัพลาสติกให้ไดดี้ท่ีสุดพร้อมทั้ง
ยงัสามารถสร้างเป็นรายเสริมเขา้กระเป๋าเราหรือยึดเป็นอาชีพหลกัไดอี้กต่างหากซ่ึงวิธีท่ีว่าก็คือ  
การสานกระเป๋าพลาสติกท่ีเอามาใช้งานได้อย่างคงทนและยงัสามารถช่วยลดมลภาวะในชั้น
บรรยากาศไดอี้กทางหน่ึงดว้ย งานจกัสานเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีเป็นส่ิงประดิษฐห์น่ึงท่ีสามารถ
สร้างรายไดเ้สริมใหแ้ก่ชาวบา้นท่ีมีฝีมือดา้นการจกัสานจากการฝึกอบรมของกลุ่มสตรีแม่บา้นตาํบล
ธงชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี สามารถเพ่ิมมูลค่าวสัดุอุปกรณ์ใหมี้มูลค่าเพิ่มมากข้ึนจากการสาน 
และยงัเป็นส่วนช่วยสร้างความสามคัคีของคนในชุมชนท่ีจะไดป้รึกษาช่วยเหลือและเผยแพร่ความรู้
งานจกัสานใหแ้ก่คนในชุมชนเดียวกนัอีกดว้ย  ประธานกลุ่มแม่บา้น ระบุว่า สินคา้ประสบปัญหา
เร่ืองการตลาด ทาํออกมาแลว้ไม่มีตลาดรองรับขายไดน้อ้ยและจากตลาดมีการแข่งขนักนัสูงจึงตอ้ง
สร้างจุดต่างให้สินคา้ คิดคน้รูปแบบใหม่ๆ สร้างสีสันให้ดูสวยงานแปลกตา ปรับรูปลกัษณ์ให้ดูดี
ทนัสมัย นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ จาํนวน 12 คน ของสถาบันพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวดั
เพชรบุรี จึงเล็งเห็นความสําคญัของงานจกัสานท่ีมีในชุมชน เพื่อช่วยในการสืบทอดภูมิปัญญา
ชาวบา้นดา้นงานจกัสานให้มีการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่และหลากหลายเป็นท่ีน่าสนใจและ
ขยายตลาดสินคา้ให้กวา้งข้ึนเพื่อตอบรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคในสังคมยุคปัจจุบนัให้เป็นท่ี
ถูกใจของลูกคา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

ขั้นตอนในการดําเนินงาน  ติดต่อประสานงาน นางชนิกานต ์ นกต่อ   เร่ืองผลิตภณัฑง์าน
สานจากสายพลาสติก จัดเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ในการดาํเนินกิจกรรมศึกษาเรียนรู้การจักสาน
พลาสติกจากกลุ่มแม่บา้นตาํบลธงชยั จงัหวดัเพชรบุรี  สร้างงานผลิตภณัฑจ์ากงานจกัสานพลาสติก
ให้มีรูปแบบท่ีน่าสนใจ และดึงดูดความตอ้งการซ้ือจากบุคคลในปัจจุบนันาํพฒันาและเผยแพร่งาน
จกัสานใหมี้ความหลากหลายตามความตอ้งการของตลาดโดยการสร้าง web page สินคา้  

ปัจจัยทีทําให้ประสบผลสําเร็จ ผูสู้งอายุเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไปศึกษาหาความรู้และฝึก
การสานตะกร้าไดแ้ละนาํสินคา้ขายใน web page    

ปัญหาอุปสรรค  การทําตะกร้าแต่ละใบใช้เวลาในการทําค่อนข้างนาน  ต้องอาศัย
ประสบการณ์ของผูท้าํ  รูปแบบไม่ทนัสมยัไม่ดึงดูดความสนใจของลูกคา้ 
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การสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาลเป็นกิจกรรมสาํคญักิจกรรม
หน่ึงในการเตรียมตัวนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีความเสียสละ เรียนรู้
รับผิดชอบต่อการสร้างสังคมท่ีน่าอยู่ พร้อมท่ีจะดูแลให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น ดูแลโลกและ
สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ และในกระบวนการกิจกรรมยงัช่วยเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้เชิงวิชาการ การทาํงานเป็นกลุ่ม ความเป็นผูน้าํ  การประสานงาน การปฏิบติัรับใชผู้อ่ื้นดว้ย
ความอ่อนนอ้มถ่อมตนและภาคภูมิใจในส่ิงท่ีตนเองทาํ 
 การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาลเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้
นักศึกษาเห็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในหลายๆ มิติ และสามารถดาํเนินงานได้ในระดับชุมชน 
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบจะมีความสาํคญัอย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้นกัศึกษาเห็นประเด็นดงักล่าวในช่วงของ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สะทอ้นคิด ซ่ึงการเรียนรู้ของนกัศึกษาเกิดข้ึนหลายรูปแบบ เช่น  

1. การเรียนรู้จากชีวิตจริง เน่ืองจากแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกนั นกัศึกษาหลายคน
อาจจะไม่มีประสบการณ์หรือรับผดิชอบมากนกั การทาํกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์
จะช่วยใหน้กัศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบติัและไดเ้รียนรู้ความแตกต่างในสงัคม 

2. การเช่ือมโยงเนื้อหาบูรณการใน 3 รายวิชา ในขณะท่ีดาํเนินโครงการ นักศึกษาจะมี
โอกาสนาํความรู้จากหอ้งเรียนมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

3. ความสัมพนัธ์หลายมิติ กิจกรรมดา้นสงัคมและสาธารณประโยชน์จะมีรูปธรรมท่ีชดัเจน
ท่ีช่วยให้นักศึกษา  เ ห็นความสัมพันธ์ในหลายมิติ  เ ช่น  ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัสงัคม ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัธรรมชาติ เป็นตน้ 

4. จิตอาสา  แรงบันดาลใจท่ีนําไปสู่การคิดริเ ร่ิมร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์นั้นมาจากหลายปัจจยั ดงัน้ี 

ด้านอาจารย์  
1) มีความตระหนกัและเห็นความสาํคญัในการสร้างนกัศึกษาใหมี้คุณลกัษณะบณัฑิต

ท่ีพึงประสงคใ์นเร่ืองการมีจิตอาสา ห่วงใย ใส่ใจคนอ่ืน รับผดิชอบต่อส่วนรวม  
2) ตอบสนองต่อปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ นโยบายของสถาบนัพระบรมราชชนก เช่น 

เร่ืองการลดปริมาณขยะ ตามแนวคิด สถาบนัพระบรมราชชนกกบัการใชแ้นวคิด 5 R เพื่อลด
ปริมาณขยะ อีกทั้ งท่ีมีความห่วงใยในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เช่น ภาวะโลกร้อน การอนุรักษ์แม่นํ้ า 
ลาํคลอง การอนุรักษป่์า เป็นตน้ 

ด้านนักศึกษา การริเร่ิมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บางคร้ังเกิดข้ึนจากตวันกัศึกษา
หรือกลุ่มเล็กๆ ในรูปแบบชมรมในสถาบนัทั้งจากการมองเห็นปัญหาใกลต้วั คิดท่ีจะทาํโครงการ
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ด้านชุมชน ชุมชนมีผูน้ําท่ีเขม้แข็ง เขา้ใจนโยบาย ก้าวทนัการเปล่ียนแปลง มีการ
ประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองและมีความสามคัคี  

5. กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล ท่ีเกิดจากจากการริเร่ิมกิจกรรมใหม่ๆ การประยุกตห์รือปรับจากกิจกรรมเดิมก็
ตาม ลว้นเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานเพื่อชุมชน สังคม เช่น การทาํความสะอาดลานวดัและบริเวณ
โดยรอบ, กิจกรรมค่ายอาสาสร้างห้องสมุด เป็นตน้  นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้ในการทาํงานและไดรั้บ
ประสบการณ์ตรง และอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบเอาใจใส่ในรายละเอียดกาํหนดทิศทางท่ีชดัเจน เป้าหมาย
ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนทั้งในงาน และการเรียนรู้ของนกัศึกษาการดาํเนินเนินงานจึงตอ้งมีการเตรียม
ความพร้อมท่ีดี รอบคอบ รัดกมุ พร้อมทั้งมีการติดตาม ต่อยอดผลงาน  

1. การเตรียมความพร้อมสาํหรับการทาํโครงการเพื่อพฒันาชุมชน อาจารยแ์ละนกัศึกษา
ตอ้งมีการเตรียมความพร้อม ดงัน้ี 

1.1 การศึกษาหาความรู้ ในเร่ืองหรือประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมดว้ยวิธีการต่างๆเช่น 
ศึกษาเอกสาร ตรวจเอกสาร รับการอบรม ศึกษาดูงาน การเขา้ค่าย การสืบคน้จากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน ช่วยสร้างความมัน่ใจในการทาํโครงการและป้องกนัขอ้ผดิพลาดซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได ้

1.2 อาจารย์สร้างประสบการณ์ รวมทั้ งทักษะท่ีจาํเป็นในการ ให้คาํปรึกษา ช้ีแนะ
แนวทาง การสะทอ้นเชิงบวก การบริหารจดัการ งบประมาณ เพ่ือให้โครงการดาํเนินการไดอ้ยา่งมี
คุณภาพทุกขั้นตอน 

1.3 นกัศึกษาควรไดรั้บการพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็นเพื่อนาํไปสู่การทาํงานร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข เช่น ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการปฏิสมัพนัธ์ การทาํร่วมกบัผูอ่ื้น การใชส่ื้อทั้งเทคโนโลย ี
ส่ือหรือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน รวมทั้งทกัษะการแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

1.4 การสาํรวจและทาํความเขา้ใจบทบาทของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งในสถาบนัการศึกษา
และชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ แสวงหาภาคีเครือข่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการทาํโครงการเพ่ือใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการประสานงาน รวมทั้งการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย เช่น ในระดบัสถาบนัจะตอ้ง
ทาํความเขา้ใจกบัผูบ้ริหารเพื่อขออนุมติัในการทาํโครงการ การขออนุญาตผูป้กครอง หรือการขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานสนบัสนุน 

1.5 การสํารวจขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการนาํเสนอโครงการต่อผูบ้ริหาร 
วางแผนการทาํโครงการไดอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสมกบัสภาพปัญหาของชุมชน 
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การสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล เป็นกิจกรรมสาํคญักิจกรรม
หน่ึงในการเตรียมตัวนักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีความเสียสละ เรียนรู้ถึงความ
รับผดิชอบต่อการสร้างสังคมท่ีน่าอยูใ่นกระบวนการกิจกรรมยงัช่วยเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้เชิง
วิชาการ การทาํงานเป็นทีม ความเป็นผูน้ําการประสานงาน การปฏิบัติรับใช้ผูอ่ื้นด้วยความ 
อ่อนน้อมถ่อมตน และภาคภูมิใจในส่ิงท่ีตนเองทาํในหลายสถาบนัพบว่า ผลท่ีเกิดข้ึนจากการทาํ
กิจกรรมจิตอาสาไม่เพียงเบิกบานในใจของบุคคลท่ีทาํ แต่ยงัมีการขยายวงออกไปรอบดา้นสู่กลุ่ม
เพื่อน สถาบนั หรือสังคมกวา้งข้ึน เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้นักศึกษาเห็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยงใน
หลายๆ มิติ ซ่ึงเป็นประเด็นสากล แต่สามารถดาํเนินงานไดใ้นระดบัทอ้งถ่ินอีกทั้งการจะปลูกฝังให้
นกัศึกษาเกิดจิตอาสาหรือมีจิตใจทาํเพื่อสังคมก็ตามตอ้งเกิดมาจากภายในแรงบนัดาลใจท่ีนาํไปสู่
การริเร่ิมสร้างสรรค์กิจกรรม ดังนั้นอาจารยห์รือผูรั้บผิดชอบจะมีความสําคญัอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ อีกทั้งเป็นท่ีปรึกษา
แนะนําและช่วยให้นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่าง
หลากหลายรูปแบบเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลกัษณะจิตอาสา ตลอดจนช่วยให้
นกัศึกษาเห็นประเด็นสาํคญัในการช่วยเหลือสังคมในช่วงของการพดูคุย สะทอ้นคิด และนกัศึกษา
จะไม่ยึดติดอยู่ท่ีการทาํกิจกรรมเท่านั้นนักศึกษาจะสามารถการเช่ือมโยงกบัสาระการเรียนรู้หลกั 
นกัศึกษาจะไดมี้โอกาสนาํความรู้จากห้องเรียนมาประยุกตใ์ชไ้ด ้โดยการเรียนรู้นั้นจะเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ซ่ึงการสะทอ้นคิดจากกิจกรรมน้ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริ’ 
สรุปผลการดาํเนินงานเกีย่วกบัการพฒันาบัณฑิตตามอตัลกัษณ์ 
 สถาบนัไดก้าํหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของบณัฑิตไวใ้น
แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจาํปี คือ กลยทุธ์ ท่ี 2 การพฒันาคุณภาพบณัฑิตใหไ้ดม้าตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติมีอตัลกัษณ์ของบณัฑิต และเอกลกัษณ์ของ
สถาบัน ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปวิทยาการเพื่อการพฒันามนุษย์ ได้จัดให้
นักศึกษามีการศึกษาจากสภาพจริง และให้นักศึกษาจัดโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม นักศึกษาไดจ้ดัโครงการทั้งส้ินจาํนวน 8 กลุ่ม แบ่งนักศึกษาให้อาจารยรั์บผิดชอบ 
นกัศึกษา 2 กลุ่มต่ออาจารย1์ ท่าน และจากการสนทนากลุ่ม   ( Focus group ) นกัศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 2 กลุ่มๆละ 8 คน  ดงัน้ี สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษา คือ 
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ความยัง่ยนืของโครงการการสร้างสรรค์ผลงานเพือ่พฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 
 โครงการ  “ ชาวประชาร่วมใจ  วดัธงชยัพฒันา ”  โดยไปทาํท่ีวดัธงชยัไปปรับปรุงจดั

ระเบียบภายในวดัธงชยั  ตดัตน้ไม ้ ระดมคนชาวบา้นมาช่วยกนัปรับปรุงภูมิทศัน์   

 โครงการ“ ชุมชุนปลอดภยั  ใส่ใจแยกขยะ”  ไปทาํท่ีธงชยัร่วมกบักลุ่ม“ชาวประชาร่วมใจ  

วดัธงชยัพฒันา”  โดยทาํกรงแยกขยะวางไวแ้ละไปให้ความรู้กบัชาวบา้น  ท่ีรีไซร์เคิลไดจ้ะมีการ

ติดต่อใหร้ถรับซ้ือมาเกบ็แลว้รายไดท่ี้ไดถ้วายใหก้บัเจา้อาวาสวดัธงชยั 

 โครงการ  “ งานสานหรรษา  เพิ่มมูลค่าสินคา้   OTOP  ลดภาวะโลกร้อน ”   

ทาํภายนอกสถาบนั  โดยทาํกบักลุ่มแม่บา้นสานกระเป๋า  นักศึกษาไดเ้รียนรู้การสานกระเป๋าจาก

กลุ่มแม่บา้น และไดช่้วยจดัทาํ เวบ๊เพจ ขายสินคา้เป็นการเพิ่มช่องทางการเขา้ถึงสินคา้ไดม้ากข้ึนแต่

ตลาดขายจึงคิดท่ีจะเพิ่มมูลค่าสินคา้ โดยใหลู้กชายของแม่บา้นท่ีอยูใ่นกลุ่มเป็นคนดูแลเวบ๊เพจต่อ 

 โครงการ  “ แยกขยะลงถงั  พาสมหวงัไดโ้ชค  ” ซ่ึงเป็นโครงการแยกขยะในพื้นท่ีหอพกั

นักศึกษา  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  สร้างความตระหนักในการคดัแยกขยะ  ปฏิบติัการคดัแยกขยะได ้ 

ปรับปรุงภูมิทศัน์และลดปัญหาในเร่ืองกล่ินไม่พึงประสงค์  โดยจะมีกิจกรรมขยะนํามาชิงโชค   

จะมุ่งเนน้ท่ีนกัศึกษาในสถาบนั และไดส่้งโครงการน้ีต่อชมรมอนุรักษธ์รรมชาติ สโมสรนกัศึกษา  

ความคดิเห็น จากการสนทนากลุ่ม ดังนี ้

1.1   การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย  ์นักศึกษาคิดเห็นว่าจากการท่ีตนเองได้จดัทาํ
โครงการทาํให้คิดวิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีไปจดัทาํโครงการดว้ยความเป็นจริงมากข้ึนไม่คิดเองว่า
เป็นปัญหา การสาํรวจชุมชนเป็นวิธีการหน่ึงท่ีไดม้าซ่ึงขอ้มูล 

ตอนแรกไม่อยากทาํโครงการเลย  เร่ืองโครงการยุ่งยาก  กต้็องปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาบ่อยๆ  
ส่วนการปฏิบัติ  การติดต่อประสานงานกับ  อบต.ขอถังขยะแบบสีๆ เขากใ็ห้ไม่ได้ต้องออกเงินเอง  
แล้วก็ต้องออกเงินทาํกรงเหลก็อีกเงินจึงไม่พอก็ต้องได้เพียงอันเดียวเท่าน้ัน  และพอเกิดปัญหา
เพ่ือนกท็ะเลาะกันบ้างแต่พอช่วงหลังกต้็องหันหน้ามาคุยกันร่วมกันแก้ไขปัญหาเป็นการฝึกเราให้
เห็นแก่ส่วนรวมงานจะได้เสร็จ 

การท่ีเรามาทาํโครงการมีประโยชน์ทาํให้คนในสถาบันมีจิตอาสา  เช่น  โครงการชาวประชา
ร่วมใจ  วัดธงชัยพัฒนา 
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1.2   การคิดวิเคราะห์   ในการจดัทาํโครงการทาํใหน้กัศึกษามีการคิดวิเคราะห์เพราะตอ้งมอง
หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงและหาทางแกไ้ขปัญหาและมีการคิดอยูห่ลายๆคร้ังจนไดว้ิธีการท่ีดีท่ีสุดมองทาง
แก้ปัญหาให้รอบด้าน เพราะตอ้งติดต่อประสานงานกับคนหลายกลุ่มมาก เช่น อบต. ชาวบา้น  
นกัศึกษาพยาบาลรุ่นพี่ อาจารยแ์ละบุคลากรภายในสถาบนัฯ 

 โครงการหนูกว่าจะผ่านต้องแก้หลายรอบมาก  หลกัการและเหตุผลข้อมลูท่ีต้องใหม่ไม่เกิน  
3  ปี  กว่าจะเขียนโครงการผ่านกห็ลายรอบ  วัตถุประสงค์กไ็ม่ถูกต้อง  ห้ามพาดพิงคนอ่ืน  ต้องมี
เหตุผล ตัวชี้วัดอย่างไร  ทาํให้เกิดการทะเลาะกับเพ่ือนในกลุ่ม  ไปปรึกษาอาจารย์ประจาํกลุ่มกผ่็าน
ไปได้   

เป็นกิจกรรมท่ีดี  ทําให้เราได้คุยกับตัวเอง และเข้าใจตัวเองมากขึ้นระยะเวลาการเล่น
อินเทอร์เนต็ของตนลดลง  ทาํให้เวลาของการเรียนเพ่ิมขึน้ การทบทวนบทเรียนเพ่ิมขึน้  ทาํให้เข้า
ในตัวเองมากขึน้ ก่อนตัดสินใจลงไป  รวมถึงการเข้ากลุ่ม ทาํให้ได้แสดงความคิดเห็นของตนต่อ
เพ่ือนๆ จากท่ีเป็นคนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นต่อหน้าคนอ่ืนและสามารถเป็นผู้ รับฟังความคิดเห็น
ของเพ่ือนๆ ได้มีการกระจายความรู้ของแต่ละคน และทาํให้มีความใจเยน็มากขึน้ด้วย  ได้ฝึกการคิด
เป็นขัน้ตอนมากขึน้ 

1.3  การมีคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาเห็นว่าไดรั้บการปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ 
เสียสละ เน่ืองจากการทาํโครงการตอ้งทาํต่อเน่ือง นักศึกษาไดเ้สียสละเวลาส่วนตวัในวนัหยุด 
ในการติดต่อประสานงานและทาํโครงการ บางคร้ังงบประมาณเกินกว่าท่ีอาจารยใ์ห้จะตอ้งจ่าย
กนัเองหรือไดรั้บสนบัสนุนจากผูป้กครองสนบัสนุน 

เร่ืองโครงการท่ียุ่งยาก  ก็ต้องปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาบ่อยๆ  ส่วนการปฏิบัติ  การติดต่อ
ประสานงานกับ  อบต.ขอถังขยะแบบสีๆ เขากใ็ห้ไม่ได้ต้องออกเงินเอง  แล้วกต้็องออกเงินทาํกรง
เหลก็อีกเงินจึงไม่พอกต้็องได้เพียงอันเดียวเท่าน้ัน และพอเกิดปัญหาเพ่ือนกท็ะเละกันบ้างแต่พอ
ช่วงหลงักต้็องหันหน้ามาคุยกันร่วมกันแก้ไขปัญหาเป็นการฝึกเราให้เห็นแก่ส่วนรวมงานจะได้เสร็จ 

 
1.4  การมีส่วนร่วม ของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายในโครงการให้ความร่วมมือดีมาก 

เน่ืองจากไดแ้กปั้ญหาของกลุ่มเป้าหมายจริงและผูน้าํแต่ละพ้ืนท่ีร่วมคิดโครงการกบันกัศึกษา  
 “ โครงการแยกขยะลงถัง  พาสมหวังได้โชค ” คืออยู่ปี  1  แต่ต้องไปเชิญรุ่นพ่ีต้องพูดต่อ

หน้าคนมากๆ  ซ่ึงความรู้เขาอาจจะมีความรู้อยู่แล้ว  ก็ประทับใจมากจากผลการตอบรับคิดว่า
โครงการเราจะมากไปไหมจะมีคนเข้าร่วมโครงการไหม  แต่พอไปดูกมี็คนเข้าร่วมกิจกรรมมาก   
ทาํให้รู้สึกมัน่ใจมากขึน้ท่ีจะทาํงานในคนหมู่มาก 
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“โครงการ  ชาวประชาร่วมใจ  วัดธงชัยพัฒนา”  เร่ืองการทาํงานเป็นกลุ่มแสดงความคิดเห็น  
การประสานงานกับชุมชนคิดว่าชาวบ้านจะไม่มาช่วยแน่นอนเลย  เพราะเหน่ือยแต่กม็าช่วยกันมาก  
คิดว่าน่าจะเกิดจากการท่ีได้เข้าถึงชุมชน  ได้ประสานงานท่ีดีทาํให้ชาวบ้านมาช่วยกันเป็นอย่างดี 

ผลการวเิคราะห์ความสําเร็จของโครงการตามแนวคดิทฤษฎรีะบบ 
 1.ปัจจยันาํเขา้ ปัจจยัท่ีนาํเขา้ไปสู่ความสาํเร็จ 
    1.1 โครงการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาลมีปัจจยันาํเขา้ท่ี
สนบัสนุนการดาํเนินงานของโครงการ โดยความรับผิดชอบของอาจารยใ์นภาควิชา การพยาบาล
เด็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุสถาบนัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี ก่อนท่ีจะดาํเนินการ
ให้มีโครงการได ้จะตอ้งมีการออกแบบการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการในวิชา การศึกษา
ทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์วิชา สังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละวิชา ศิลปวิทยาการเพื่อการ
พฒันามนุษย ์บูรณาการในหวัขอ้การเรียนการสอนภาคทดลองและบูรณาการเวลา โดยไดเ้วลาจดัทาํ
โครงการเพิ่มจากเดิมอีก 9 ชัว่โมง จากเดิม 15 ชัว่โมง รวมเป็น  24 ชัว่โมง เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้เวลา
ในการดาํเนินโครงการมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัมีการวิพากษ ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ 3) โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อให้มีความชัดเจนในรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอน การวดัประเมินผลให้สอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF)  
อตัลกัษณ์บณัฑิต เอกลกัษณ์สถาบนั และค่านิยมขององคก์รสู่รายวิชา และมีอาจารยจ์ากหลากหลาย
ภาควิชา อาทิเช่น ภาควิชา การพยาบาลมารดาและทารก มาเป็นท่ีปรึกษาตลอดโครงการมีหนา้ท่ีให้
คาํปรึกษาและดูแลผลงานของนกัศึกษา ทาํใหน้กัศึกษาสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชนได ้และ
ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในรูปแบบของวสัดุอุปกรณ์ในการจดัทาํโครงการต่างๆจากกลุ่มงาน
อาํนวยการ 
 1.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการมีประสบการณ์การสอนในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งมากกวา่ 15 ปี  
มีใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหน่ึงทุกคน ทาํให้มีความ
ชาํนาญและเช่ียวชาญในการสอนสาํเร็จการศึกษาระดบัเอก การศึกษาดุษฎีบณัฑิต (จิตวิทยการให้
คาํปรึกษา) 1 คน จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ครุศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต  (อุดมศึกษา) 1 คน  
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั การศึกษามหาบณัฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) 1 คน จากมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา) 1 คน จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัและพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  (การพยาบาลผูใ้หญ่) 1 คน จากมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ทาํให้สามารถนาํความรู้ท่ีไดเ้รียนมาใชใ้นการเรียนการสอนและให้คาํปรึกษากบันกัศึกษาไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี 



229 

 1.3 มีแผนการจดัการเรียนการสอน (KM action plan)  ท่ีพฒันาจากหลกัสูตรพยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)ซ่ึงผูรั้บผิดชอบวิชาไดจ้ดัทาํข้ึนและอาจารยผ์ูส้อน
สามารถนาํไปเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนได ้ มีห้องประชุมกลุ่มย่อย ให้นักศึกษา  
ทาํกิจกรรมกลุ่มต่างๆได ้รวมทั้งมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้กบันกัศึกษาในการศึกษาหาขอ้มูลต่างๆ 
อีกทั้งนักศึกษาสามารถนาํโน๊ตบุ๊คส่วนตวัมาใชไ้ดโ้ดยการลงทะเบียนเขา้รหัสเพื่อเช่ือมสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 
 1.4 สดัส่วนอาจารยต่์อนกัศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานสภาการพยาบาล จาํนวนนกัศึกษาใน
แต่ละกลุ่มมีจาํนวน 8-9 คน ทาํให้นกัศึกษาทุกคนไดมี้โอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นมีการแบ่งงาน
ตามความสามารถแต่ละคนไดรั้บการดูแลจากอาจารยท่ี์ปรึกษากลุ่มอยา่งทัว่ถึง  
 1.5 การมีส่วนร่วมของพระภิกษุ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีในสถาบนั อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลธงชัย เจา้หน้าท่ีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลธงชัย ผูน้ําชุมชนและ
ชาวบา้น ทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการจัดทาํ
โครงการไดเ้ป็นอยา่งดี 
 1.6 การบริหารจดัการโครงการและการมีส่วนร่วมสมาชิกทุกคนให้มีการดาํเนินงานท่ีเป็น 
(PDCA) คือ 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) นกัศึกษากลุ่มประชุมวางแผนการดาํเนินโครงการ และแบ่ง
หนา้ท่ีความรับผดิชอบนาํขอ้มูลมาอภิปรายภายในกลุ่มเพื่อหาประเดน็ปัญหาเสนอแนวความคิดเห็น
เพ่ือดาํเนินการแกปั้ญหา จดัทาํแบบบนัทึกการเรียนรู้  แจกแจงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอภิปรายร่วมกนั 
ประเด็นปัญหาท่ีต้องการแก้ไข ซ่ึงเป็นแนวทางในการจัดทาํโครงการ  2.ขั้นปฏิบัติการ (Do)  
นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกการเรียนรู้ สืบคน้ขอ้มูลท่ีตอ้งใชแ้กปั้ญหา เพ่ือประโยชน์ในการเขียน
โครงการตามรูปแบบและดาํเนินการจดักิจกรรม  3. ขั้นประเมินผลและสรุป (Check) สนทนากลุ่ม
ย่อยเพื่อประเมินความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมาย และ 4 ขั้นปรับปรุงการดําเนินการ (Act) 
คณะทาํงานกลุ่ม ทาํการประเมินผลการดาํเนินการรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ สรุปเป็นรูปเล่มและ
นาํผลการประเมินเป็นขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขในการดาํเนินโครงการ คร้ังต่อไป 
ปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรค 
  การบริหาร โดยเฉพาะดา้นงบประมาณเน่ืองจากผูรั้บผดิชอบวิชา ไม่ไดจ้ดัตั้งงบประมาณ
เป็นรายกลุ่ม แต่ไดก้ารจดัสรรอุปกรณ์ในการดาํเนินการโครงการ เช่น สีใชส้าํหรับทาอาคารโรงท้ิง
ขยะใหม่ ถงัขยะหรือการจดัซ้ือแผน่พลาสติกสาํหรับสารกระเป๋า แต่เน่ืองดว้ยการสั่งซ้ือตอ้งใชเ้วลา
จึงทาํใหอุ้ปกรณ์บางอยา่งส่งมาไม่ทนัตามเวลาท่ีกาํหนดจึงมีบางส่วนท่ีนกัศึกษาเสียค่าใชจ่้ายเอง 
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 2. กระบวนการ กระบวนการท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จ 
2.1 โครงการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชน มีกระบวนการดาํเนินงานอย่างเป็น

ระบบภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกลุ่มงานวิชาการ ผูรั้บผิดชอบวิชาจดัทาํ km action plan เพ่ือเป็น
แนวทางใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษามีแนวทางการสอนและใหค้าํปรึกษา 

2.2 มีการบูรณาการการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 3 รายวิชา คือ วิชาการศึกษาทัว่ไป
เพื่อการพฒันามนุษย ์วิชาสังคมศึกษาเพ่ือการพฒันามนุษยแ์ละวิชา ศิลปวิทยาเพื่อการพฒันามนุษย ์
เน่ืองจากลกัษณะวิชามีความคลา้ยคลึงกนั เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ถึงความสัมพนัธ์ของวิชาศึกษา
ทัว่ไปกบัวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกบัคุณสมบติัของจิตใจ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อยา่งมีวิจารณญาณ คุณสมบติัของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
การวิเคราะห์เหตุปัจจยัและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์ 
แนวทางแกไ้ข  ป้องกนัปัญหา หรือปรับปรุงพฒันาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อ
ตนเอง ผูอ่ื้น และสงัคม  การประยกุตค์วามรู้เพื่อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหากรณีศึกษา  

2.3  ทางสถาบนัมีการสนับสนุนให้อาจารย  ์เพิ่มพูนประสบการณ์โดยการไปอบรม
เพิ่มเติมความรู้ และเขา้ร่วมสัมมนาโดยตลอดกระบวนท่ีเป็นอุปสรรค เน่ืองจากนักศึกษาท่ีจดัทาํ
โครงการสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาชุมชน เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1 ท่ีเขา้รับการศึกษาในเทอม
แรก ทาํให้นักศึกษาตอ้งปรับตวัในสถาบนัการศึกษาใหม่ ประสบการณ์และทกัษะในการเขา้สู่
ชุมชนยงัมีน้อย บางโครงการมีการซํ้ าซ้อนกันจึงตอ้งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาแนะแนวทางการทาํ
โครงการใหมี้ความหลากหลายและสามารถพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

3. ผลลพัธ์ ทีบ่่งช้ีว่าประสบความสําเร็จ 
3.1   คนในชุมชนให้ความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ได้มากท่ีสุดในการสร้างความ

เปล่ียนแปลงสภาพของทอ้งถ่ินหรือสภาพแวดลอ้มนั้นให้ดีข้ึน ชุมชนสามารถแกไ้ขปัญหา ต่าง ๆ 
ไดด้ว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่โดยอาศยัความรู้และกลไกภายในชุมชนเอง กาํหนดแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาโดยอาศยัความร่วมมือภายในชุมชนเป็นหลกัในดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะเร่ืองการกาํจดั
ขยะ แยกขยะ สามารถจดัสรรรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากการจาํหน่ายขวดพลาสติกไปพฒันาชุมชนต่อไป 

 3.2  ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการในชุมชน พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความ 
พึงพอใจต่อการจดัทาํโครงการและสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากโครงการไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั  
อยูใ่นระดบัมากร้อยละ 73.94 

3.3  กลุ่มแม่บา้นในชุมชนมีช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ OTOPเพิ่มข้ึน  
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บทที ่5  
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการ

ความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก   
มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1)  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของ
วิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก 2)  เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 3) เพื่อทดลองใชแ้ละประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกัดสถาบนัพระบรมราชชนก 4) เพื่อถอดบทเรียนการสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล   
สรุปผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ประกอบดว้ย 4 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันเกีย่วกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวทิยาลยั

พยาบาล สังกดัสถาบันพระบรมราชชนก 
 1. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยั
พยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก  ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน 
ความตอ้งการ ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลยัพยาบาล 
สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก 2) การพฒันาการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการ
จดัการความรู้เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล 
3) การทดลองใชรู้ปแบบ และ 4) การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล  จากการการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ความตอ้งการ ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ ดาํเนินการโดยศึกษาทบทวนเอกสาร วรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ร่วมกบัการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามและการสนทนากลุ่มจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
อาจารยพ์ยาบาล นกัศึกษาพยาบาล พบความตอ้งการ ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ  ดงัน้ี 
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2. ผลการวิเคราะห์หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รายวิชา 
การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์สังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละศิลปะวิทยาการเพ่ือการ
พฒันามนุษย ์พบวา่  

วิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์ให้ความสาํคญักบัจุดมุ่งหมายดา้นความเขา้ใจใน
บทท่ี 2 เร่ือง บทบาทบณัฑิตต่อสังคมและธรรมชาติแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มและความรับผดิชอบ มาก
ท่ีสุด  รองลงมาคือ จุดมุ่งหมายด้านการนําไปใช้ในบทท่ี 6 เร่ือง การนําเสนอผลงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ พฤติกรรมการมองตัวเอง การมอบหมายงานโครงการ และ จุดม่งหมายด้าน 
การวิเคราะห์ในบทท่ี 7 เร่ือง จดัดาํเนินงานโครงงานของกลุ่ม   

วิชา สังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษยใ์ห้ความสําคญักบัจุดมุ่งหมายดา้นการนาํไปใชใ้น 
บทท่ี 8 เร่ืองปัญหาเด็ก  วัยรุ่น สตรี  และผูสู้งอายุ มากท่ีสุด  รองลงมาคือ จุดมุ่งหมายด้าน 
ความเขา้ใจในบทท่ี 7 เร่ือง  มนุษย ์: ความหลากหลายและการอยูร่่วมกนัในสังคมและจุดมุ่งหมาย
ดา้นการวิเคราะห์ในบทท่ี 6 เร่ือง สุขภาพ และสงัคม 

วิชา ศิลปะวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษย ์ให้ความสาํคญักบัจุดมุ่งหมายดา้นการนาํไปใช ้
ในบทท่ี 7 เร่ือง การประยุกต์แนวคิด  “เศรษฐกิจพอเพียง” กรณีศึกษา “โครงการพระราชดาํริ” 
รองลงมาคือ จุดมุ่งหมายดา้นความเขา้ใจ ในบทท่ี 5 เร่ือง ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของไทยและของโลก 
และจุดมุ่งหมายดา้นการวิเคราะห์ ในบทท่ี 3 เร่ือง การบริหารจดัการสาํหรับคนยคุใหม่ 

3. ผลวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1  

ผลการวิเคราะห์ พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ในรายวิชา การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์ วิชา สังคมศึกษา
เพื่อการพฒันามนุษยแ์ละวิชา ศิลปะวิทยาการเพื่อการพฒันามนุษย ์ตอ้งการพฒันาการเรียนรู้ของ
นกัศึกษามากท่ีสุด คือ ทกัษะความรู้และทกัษะทางปัญญา   ทกัษะความรู้นั้นมุ่งเนน้ให้นกัศึกษามี
ความรู้และความเขา้ใจในสาระสาํคญัของมนุษยแ์ละพ้ืนฐานของมนุษย ์รวมทั้งพฤติกรรม ความคิด 
และการเรียนรู้ ความสามารถในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์  ส่วนทกัษะทางปัญญามุ่งเนน้ใหน้กัศึกษา
ตระหนักรู้ในศกัยภาพ ส่ิงท่ีเป็นจุดอ่อนของตนเพื่อพฒันาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากข้ึน 
สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและการเป็น
ผูน้าํท่ีเขม้แขง็  สามารถสืบคน้และวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย สามารถนาํขอ้มูล
และหลกัฐานไปใชใ้นการอา้งอิงและแกไ้ขปัญหาอยา่งมีวิจารณญาณ  
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4. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลยั
พยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นอาจารยพ์ยาบาลจาํนวน 246 คน 
อายรุะหว่าง 41-45 ปี ส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ร้อยละ 81.70 มีประสบการณ์การ
ทาํงานในวิทยาลยัพยาบาลระหว่าง 16-20 ปี ร้อยละ 60.57  ส่วนใหญ่ มีการจดัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการแบบ Fragmented Model วิชา ร้อยละ 67.48 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปได ้ดงัน้ี 

สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลยัพยาบาล สังกดั
สถาบนัพระบรมราชชนก ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการวางแผนและพฒันาหลกัสูตร  
มีปัญหามากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการวดัและประเมินผล ด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน  
มีปัญหานอ้ยท่ีสุด  

5. ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม ปัญหา อุปสรรคเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณา
การของวิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี และแนวทางแกไ้ข พบว่า ดา้นผูส้อน คือ 
การบริหารจดัการเวลา ช่วงเวลาสอน อาจารยติ์ดประชุม มีภาระงานนิเทศนักศึกษาชั้นปีอ่ืน   
ดา้นผูเ้รียน คือ มีกิจกรรมนอกเวลาจาํนวนมาก  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ บรรยากาศในหอ้งเรียนแออดั 
มีนกัศึกษาจาํนวนมาก และดา้นส่ิงเก้ือหนุนการเรียนการสอน คือ งบประมาณสนบัสนุนการจดัทาํ
โครงการ 
 แนวทางแกไ้ข ดา้นผูส้อน คือ จดัสรรเวลาในการพบนกัศึกษานอกเวลา เพิ่มช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารกบันกัศึกษา เช่น e-mail, line  ผูส้อนมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา หารูปแบบการสอน
ท่ีน่าสนใจและสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายในขณะ
เรียน  มอบหมายงานแบบบูรณาการรายวิชาเพ่ือลดจาํนวนช้ินงาน จดับูรณาการหัวขอ้ท่ีมีเน้ือหา
ใกลเ้คียงกนั เขา้กลุ่มภาคทดลอง สถาบนัการศึกษาจดัสรรภาระงานไม่ใหท้บัซอ้นกนั  

แนวทางแกไ้ข ดา้นผูเ้รียน คือ นัดเวลาเขา้พบอาจารยล่์วงหน้าและพบอาจารยพ์ร้อมกนั 
ทั้งกลุ่มเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนั  ขณะเรียนในห้องเรียนควรมีความตั้งใจ และจริงจงักบัการเรียน  
มีสมาธิและไม่พูดคุยในระหว่างเรียน รวมทั้งและซกัถามเม่ือมีขอ้สงสัย  บริหารจดัการเวลาให้มี
ประสิทธิภาพทั้งเร่ืองการเรียนและการทาํกิจกรรม 
 แนวทางแกไ้ข ดา้นการจดัการเรียนการสอน คือ ประชุมผูรั้บผิดชอบและผูส้อนวางแผน
บูรณาการวิชาให้ชัดเจนมากข้ึน  สถาบนัการศึกษาจัดสัมมนาผูส้อนให้เขา้ใจการจัดการเรียน 
การสอนแบบบูรณาการ 
 แนวทางแกไ้ข ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ จดัสรรหอ้งเรียนใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนนกัศึกษา 
 แนวทางแกไ้ข ดา้นส่ิงเก้ือหนุนการเรียนการสอน คือ ผูรั้บผดิชอบวิชาเสนองบประมาณไป
ยงัคณะกรรมการบริหารวิชาการ สถาบนัการศึกษามอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารวางแผนและ
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ตอนที่ 2   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 
วทิยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบันพระบรมราชชนก 
 รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของสาํหรับนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล 
สังกัดสถาบนัพระบรมราชชนก มีวตัถุประสงค์เพื่อการบุรณาการการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้ ส่งเสริมสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล ประกอบดว้ย  
 องค์ประกอบที่ 1 หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล  เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล มีหลกัการ คือ การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง   
โดยเช่ือมโยงเน้ือหาสาระท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัมาสัมพนัธ์ให้เป็นเร่ืองเดียวกนัอย่างมีความหมาย 
และจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม เนน้ให้ผูเ้รียน
สร้างความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเองจากความรู้เดิมท่ีมีอยู ่ โดยผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั มีการ
เรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา แกปั้ญหาจากกิจกรรมการเรียนรู้ และ
สะทอ้นความคิดในการแกปั้ญหาอยา่งสมเหตุสมผลนาํไปสู่การสร้างความรู้ใหม่  
 องค์ประกอบที่ 2 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล เพื่อการบุรณาการการเรียนการ
สอนโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้    ส่งเสริมสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน 
 องค์ประกอบที ่3 ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล เพื่อให้นักศึกษามีการ
สร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการเรียนการสอนการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการ
จดัการความรู้มีส่วนประกอบดงัน้ี 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อ 
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พฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล น้ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบโดยการศึกษาหลกัการ แนวคิด
นกัวิชาการท่ีหลากหลาย อาทิเช่น ข้ึน (บณัฑิต ฉตัรวิโรจน์, 2550; ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ, 2551;  
รัฐกรณ์ คิดการ, 2551; เกียรติศกัด์ิ พนัธ์ลาํเจียก, 2552; สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552; 
เบญจวรรณ ศรีโยธินและชุติมา มาลยั, 2553; อุบล  สุทธิเนียมและคณะ, 2553; มลัลิกา มากรัตน์, 
2554;  Gustafson, K. , 2003;  Hsia, Lin, Wu, & Tsai. , 2006;  Haslind, A.Sarinah, A., 2009;  
Tavallae R, Rashidi M.M. , 2011;  SaadeR,Nebebe F., and Mak T. , 2011;  Ramakrishnan K. and 
Yasin N.M., 2012) ทั้งในและต่างประเทศและไดส้ังเคราะห์เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล ไดก้ารเรียนการ
สอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ 6 ขั้นตอนท่ีเรียกว่า “ PCK MODEL” 
ประกอบดว้ย การกาํหนดความรู้ (Knowledge Identification) , การสืบคน้ความรู้ (Knowledge 
Capture), การสร้างความรู้ (Knowledge Creation), การจดัเก็บความรู้ (Knowledge Storing), การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing), การประเมินผลความรู้ (Knowledge Evaluation)  
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

หลกัการ วตัถุประสงค์ ผลลพัธ์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ  
ขั้นเตรียมความพร้อม (P:Preparation) ขั้นเรียนรู้ (A:Analysis) ขั้นสะทอ้นความคิด (R:Reflection ) 
ขั้นสร้างความรู้(C: Construction )และขั้นประเมินผล (E: Evaluation )    

กจิกรรมการเรียนการสอน มี 5 ขั้นตอน คือ  
 1.ขั้นเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนรู้ (P: Preparation) ผูส้อนเตรียมความ

พร้อมของผูเ้รียน โดยแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละเน้ือหา เตรียมความพร้อมเก่ียวกบัวิธีการ
เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอนและช้ีแนะส่ือและแหล่งเรียนรู้และบทบาทของ
ผูเ้รียนและสมาชิกกลุ่มและกระตุน้ความสนใจผูเ้รียนโดยใชส้ถานการณ์ 

2. ขั้นเรียนรู้ (A: Analysis) ผูส้อนทบทวนความรู้ ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้
เร่ืองใหม่ แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย (10-11 คน) เรียนรู้เป็นรายกลุ่ม ผูส้อนจดัการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับลักษณะเน้ือหา โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอนมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

2.1 ขั้นตอนการกาํหนดความรู้ (Knowledge Identification) การกาํหนดความรู้ 
เป็นการกาํหนดความรู้ท่ีตอ้งการของสมาชิกในชั้นเรียนท่ีมี ลกัษณะเป็นชุมชนนักปฏิบติั 
(Community of Practices : CoPs) ซ่ึงมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั โดยใหก้ารกาํหนดความรู้เกิด
จากความตอ้งการของสมาชิกทั้งหมดเป็นสาํคญั เพื่อความรู้นั้นจะเป็น ประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคน
และสอดคลอ้งตามความตอ้งการของสงัคม 
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 2.2 ขั้นตอน การสืบคน้ความรู้ (Knowledge Capture) การสืบคน้ความรู้ เป็น
กระบวนการศึกษา คน้ควา้ สืบเสาะ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง ความรู้ทั้งท่ีเป็นความรู้ภายในบุคคล และ
ความรู้ภายนอกบุคคล โดยอาศยัเคร่ืองมือและวิธีการต่าง ๆ  

 2.3 ขั้นตอนการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การสร้างความรู้เป็น
กระบวนการท่ีสมาชิกผูด้าํเนินการจดัการความรู้ไดท้าํการ วิเคราะห์ความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นตอนการ
สืบคน้ความรู้ และสังเคราะห์ความรู้โดยการสร้างความรู้ให ้ ใหม่ดว้ยตนเอง และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั  

2.4 ขั้นตอนการจดัเก็บความรู้ (Knowledge Storing) การจดัเก็บความรู้เป็น
กระบวนท่ีสมาชิกผูด้าํเนินการจดัการความรู้ ทาํการจดัเก็บ หรือบนัทึกความรู้ใหม่ท่ีไดส้ร้างข้ึนให้
อยู่ในลกัษณะความรู้ภายในบุคคลและความรู้ภายนอกบุคคล โดยจดัเก็บหรือบนัทึกในส่ือและ
เทคโนโลยปีระเภทต่าง ๆ  

2.5  ขั้นตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การแลกเปล่ียนเรียนรู้               
เป็นกระบวนการท่ีสาํคญัในการนาํความรู้ใหม่ท่ีสร้างและ จดัเก็บมาแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 
ทาํใหเ้กิดการต่อยอดความรู้ใหสู้งข้ึน ขยายฐานความรู้ และเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการนาํความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้หก้วา้งขวางและมีประโยชน์มากข้ึน การแลกเปล่ียนเรียนรู้จะอาศยัวิธีการส่ือสาร รูปแบบ
การส่ือสารและเทคโนโลยปีระเภทต่าง ๆ ใน การดาํเนินการ  

2.6 ขั้นตอนการประเมินผลความรู้ (Knowledge Evaluation) การประเมินผล
ความรู้เป็นกระบวนการวดัผลและประเมินผล ทั้งการประเมิน ตนเอง (Self-assessment)  
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) การประเมินความรู้ การประเมินกระบวนการ 
การติดตาม ทั้งน้ีสามารถประเมินผลระหว่างดาํเนินการ (Formative Evaluation) และ ประเมินผล
หลงัการดาํเนินการ (Summative Evaluation) เพื่อใหท้ราบการจดัการ ความรู้ การไดม้าซ่ึงความรู้ท่ี
ตอ้งการของสมาชิกและสงัคมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งไร มากนอ้ยเพียงใด และมีความ
คิดเห็นเป็นอยา่งไร 

3. ขั้นสะท้อนความคิด (R: Reflection) ผูเ้รียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเน้ือหา ดา้น
ทกัษะต่างๆท่ีใชใ้นการเรียนรู้ เช่น ทกัษะการวิเคราะห์ ทกัษะสะทอ้นคิดในการแกปั้ญหาของตนเอง
และของเพื่อน จากการเรียนรู้ดว้ยโจทยส์ถานการณ์ท่ีกาํหนดเช่ือมโยงความรู้บูรณาการเป็นความรู้
ใหม่หรือประยกุตใ์ชใ้นสถานการณอ่ืน 

4. ขั้นสร้างความรู้ (C: Construction) ผูเ้รียนรายกลุ่ม นาํความรู้หรือขอ้มูลท่ีได้
จากการเรียนรู้ (A: Analysis) และขั้นสะทอ้นความคิด (R: Reflection) มาอภิปรายร่วมกนัสรุป
ความคิดรวบยอดและใหผู้เ้รียนแสดงผลงานท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
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5. ขั้นประเมินผล (E: Evaluation)โดยผูส้อนวดัและประเมินผลความสามารถทั้ง
ก่อนเรียนและหลงัเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบสังคม (social system) รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล มีระบบสังคม ดงัน้ี ผูเ้รียน
เรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองและผูอ่ื้น การมีปฏิสัมพันธ์และแสวงหาแหล่งเรียนรู้
หลากหลายช่องทาง โดยมีผูส้อนเป็นผูแ้นะนาํและเสริมต่อทุกขั้นตอน 

องค์ประกอบที่ 6  ระบบสนับสนุน (support system)ผูบ้ริหารให้การสนบัสนุน ส่งเสริม 
ช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ เช่น แหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหผู้เ้รียนคน้หาขอ้มูลจากทรัพยากรท่ีมีอยู่
บนเวบ็ไซด ์ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ ทัว่โลกผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยคน้จาก
แหล่งบริการคน้หา (Search Engine) ต่างๆ  การออกแบบเวบ็สาํหรับการติดต่อส่ือสารการแบ่งปัน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้และการนาํเสนอขอ้มูลหรือขอ้สรุปท่ีไดจ้ากความรู้นาํเสนอความรู้ในช่องทาง
ต่างๆคือ face book  KMSN1 และhttp://www.classstart.org/classes/7834 เป็นตน้ ใหเ้หมาะสมและ
เพียงพอ เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผูเ้รียนเกิด
ความสามารถในการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

  องค์ประกอบที่ 7  เงื่อนไขการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ผลสําเร็จของการนาํ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล ไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพนั้น ตอ้งพิจารณาเง่ือนไขท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

          1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งเห็นความสาํคญัและความจาํเป็น
ของการการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้และส่งเสริมให้ผูส้อน
จดัการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 

           2. ผู้สอน 
          2.1 ผูส้อนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดย

ใชก้ระบวนการจดัการความรู้ หลกัการ แนวคิด กระบวนการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และกลวิธี
ในการเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงบทบาทผูส้อน และสามารถปฏิบติัตามหลกัการ แนวคิด และ
กระบวนการดงักล่าวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม  

           2.2 เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอน ตอ้งจดัการเรียนการสอนเป็นทีม (team 
teaching) ดงันั้นตอ้งมีทีมผูส้อนอยา่งนอ้ย 5 คน ซ่ึงทุกคนจาํเป็นตอ้งมีความเช่ียวชาญในเน้ือหาเป็น
อยา่งดี 

           2.3  การจดักลุ่มผูเ้รียน ควรจดัเป็นกลุ่มยอ่ย โดยจดัคละตามคะแนนเฉล่ียสะสม
ซ่ึงในกลุ่มควรประกอบดว้ยผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม สูง : ปานกลาง : ตํ่า 

http://www.classstart.org/classes/7834
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              3. ผู้เรียน    ผูเ้รียนเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีท่ี 1 เรียนในหมวดวิชา
การศึกษาทัว่ไป กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ มีจุดมุ่งหมายรายวิชาเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั   

2. หลังจากนั้ นผูว้ิจัยนําร่างรูปแบบไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพโดย
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของรูปแบบ ผลการประเมินคุณภาพพบว่า คะแนน
เฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.35) คะแนนเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ  
การดาํเนินการตามกระบวนการจดัการเรียนการสอนของรูปแบบ แต่ละขั้นตอนมีความสอดคลอ้ง
ต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั (คะแนนเฉล่ีย 4.67)  คะแนนเฉล่ียตํ่าสุด อยู่ในระดบัมาก คือ ระบบชุมชน 
มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบ (คะแนนเฉล่ีย 3.67)  เม่ือพิจารณาในรายขอ้ พบว่า 
คะแนนเฉล่ียส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัมาก (คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.67-4.44) 
 

ตอนที่ 3  ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้เพือ่พฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล สถาบันพยาบาล สังกดัสถาบันพระบรมราชชนก   

 1. ค่าเฉลี่ยสมรรถนะการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาชุมชนของนักศึกษา
พยาบาล  พบว่า  ค่าเฉล่ียสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล
โดยรวมก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.22)และหลังการทดลองเพิ่มข้ึนอยู่ในระดับ 
ดีมาก ( = 3.71) เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายดา้นก่อนการทดลอง พบว่า ค่าเฉล่ียดา้นคุณธรรมจริยธรรม  
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและดา้นทกัษะการ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อพฒันาชุมชนอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น ( = 3.30,3.01,3.25,3.43,3.04 
และ 2.80 ตามลาํดบั) ค่าเฉล่ียรายดา้นหลงัการทดลองดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ
ทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านทกัษะการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ
พฒันาชุมชน เพิ่มข้ึนอยู่ในระดับดีถึงดีมากทุกด้าน( = 3.80,3.49,3.74,3.95,3.50 และ 3.24 
ตามลาํดบั) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

x

x

x

x

งดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมก่อนการทดลองอยู่ในระดบัปานกลา  ( x = 3.30) และ
หลงัการทดลองเพิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัดีมาก ( x = 3.80)  

ด้านทกัษะความรู้ โดยรวมก่อนการทดลองและหลงัการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง  
( = 3.01และ3.49 ตามลาํดบั) x
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ดา้นทกัษะทางปัญญา โดยรวมก่อนการทดลองอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.25) และหลงั
การทดลองเพ่ิมข้ึนอยูใ่นระดบัดีมาก ( = 3.74) 

x

x

      ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบโดยรวมก่อนการทดลองอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( =3.43) และหลงัการทดลองเพิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัดีมาก ( = 3.95) x x

      ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศโดยรวม
ก่อนการทดลองอยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.04) และหลงัการทดลองเพิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัดี  
( =3.50) 

x

x

     ดา้นทกัษะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน ก่อนการทดลองอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( =3.24) และหลงัการทดลองเพิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัดีมาก ( =3.80)  x x

2. ค่าเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง  
ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัทดลอง พบว่า  

นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันา
ชุมชน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ( = 27.03) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 21.10) อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

x x

3. ค่าเฉลีย่การประเมินผลงานสร้างสรรค์เพือ่พฒันาชุมชน   
     คะแนนการประเมินผลงานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาชุมชน  เป็นการประเมินโดยใชแ้บบ
ประเมินผลงานสร้างสรรค์เพื่อพฒันาชุมชนโดยอาจารย์พยาบาล 5 ท่าน  ผลการศึกษาพบว่า 
คะแนนเฉล่ียคุณภาพของผลงานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาชุมชนคะแนนเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัสูง  
( = 10.16) และคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดอยูใ่นระดบัปานกลาง   (  = 9.02) x x

 ผลงานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาสังคมของนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1 มีทั้งหมด 8 โครงการ
เป็นโครงการท่ีแกปั้ญหาชุมชนในสถาบนั 4 โครงการ คือ 1)โครงการแยกขยะลงถงั พาสมหวงัได้
โชค  2)โครงการกล่ินช่ืนใจ ตะไคร้หอมไล่ยงุ  3)โครงการพระจอมเกลา้ร่วมใจ รู้จกัใช ้รู้จกัท้ิง   
4)โครงการปลูก เปล่ียน ปรับ กลบันํ้ าเสีย อย่างย ัง่ยืน และเป็นโครงการท่ีแกปั้ญหาชุมชนนอก
สถาบนั 4 โครงการ คือ 1)งานสานหรรษา เพ่ิมมูลค่าสินคา้ OTOP ลดภาวะโลกร้อน 2)โครงการ
ชาวประชาร่วมใจ วดัธงชยัพฒันา  3)โครงการชุมชนปลอดภยั ใส่ใจแยกขยะ  4) ชุมชนห่างไกลโรค 
ดว้ยการบริโภคผกัปลอดสารพิษ 
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 4.  ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลงัไดรั้บการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการ
จดัการความรู้ มีนกัศึกษาผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 83.70   

5. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้เพือ่พัฒนาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบัน
พระบรมราชชนก 

5.1  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนั
พระบรมราชชนกสําหรับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
( = 4.45) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัดีมาก คือ ช่วยใหมี้การปฏิบติังาน
ร่วมกนัเป็นทีมและสามารถนาํความรู้และทกัษะท่ีได ้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืนได ้( = 4.61 
และ4.53 ตามลาํดบั) ค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยูใ่นระดบัมาก คือ ระยะการวางแผนการใชก้ระบวนการจดัการ
ความรู้ และการจดัการเรียนรู้ มีความเหมาะสม ( = 3.85) 

x

x

x

5.2 ผลการศึกษาบนัทึกความคิดเห็นของนกัศึกษา ดา้นความพึงพอใจของนกัศึกษาโดยรวม 
พบว่า ผูร่้วมสนทนากลุ่มให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้ ดงัขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม ต่อไปน้ี  
                5.2.1  เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนกัศึกษา เป็นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเป็นระบบโดยเฉพาะในการใชก้ระบวนการจดัการความรู้  กระตุน้การคิดวิเคราะห์   

 5.2.2  เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยให้สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้ไปใชใ้นสถานการณ์
อ่ืนๆ ได ้ขอ้มูลในสถานการณ์ท่ีใชก้ระบวนการจดัการความรู้ เป็นขอ้มูลเหตุการณ์ท่ีสามารถเกิดข้ึน
ไดใ้นชีวิตประจาํวนั จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีช่วยใหน้กัศึกษาสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

5.2.3 เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกนั กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีแบ่ง
นักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย และมอบหมายให้นักศึกษาร่วมกนัคิด อภิปราย และตดัสินใจร่วมกนั 
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเรียนรู้ไดดี้ยิ่งข้ึน รวมทั้งการใช้ส่ือเทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์ 

5.2.4 เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีจูงใจให้เกิดการพฒันา กิจกรรมท่ีใชส้ถานการณ์เป็น
กรณีศึกษาท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง เป็นการกระตุน้ความสนใจของนกัศึกษา ทา้ทายให้
คิด เกิดความรู้สึกสนุกสนาน อยากเรียนรู้ 
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ตอนที ่ 4   การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้เพือ่พฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนั
พระบรมราชชนก 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันา
ชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก   จากประสิทธิภาพ
ของรูปแบบและการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปแนวทางการปรับปรุงรูปแบบไดด้งัน้ี 

เพิ่มรายละเอียดของการปฏิบติัและปรับระยะเวลาการดาํเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
สาระการเรียนรู้บูรณาการ 
KM 1 วิเคราะห์ข่าว  เพิ่มระยะเวลาการจดักิจกรรม เน่ืองจากเป็นสถานการณ์แรกท่ีให้

นกัศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้ไดข้อ้สรุปของการ กาํหนดความรู้ อาจารยป์ระจาํกลุ่มตอ้งช้ีแนะ
แนวทางการวิเคราะห์ให้ชดัเจน เช่ือมโยงเน้ือหาจากรายวิชา การศึกษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนุษย ์
สังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละศิลปะวิทยาการเพ่ือการพฒันามนุษย ์ในบทท่ีนาํมาบูรณาการ
เพื่อท่ีจะดาํเนินขั้นตอนต่อไปได ้

KM 3 บณัฑิตกบัสังคม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เลือกสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพ
สังคมปัจจุบนั  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกทาํลาย เป็นปัญหาท่ีไม่ใหญ่เกินไปเพ่ือนักศึกษา
สามารถหาแนวทางแกไ้ขปัญหาได ้

KM 4 จิตใจดี  ชีวิตดี สังคมดี  เลือกสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ทั้งใน
ทางบวกและทางลบ อาจารยป์ระจาํกลุ่มช้ีแนะใหว้ิเคราะห์ถึงจิตใจของมนุษย ์

KM  5  การสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชน  เพิ่มระยะเวลาในการดาํเนินโครงการและ
ให้อาจารยป์ระสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีในการเบิกอุปกรณ์ในการจดัทาํโครงการ เพราะจะทาํให้การ
ดาํเนินโครงการล่าชา้ 

คู่มือ การใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของสําหรับนักศึกษาพยาบาล  จัด
เรียงลาํดบัเน้ือหาสรุปเป็นแนวคิดท่ีใช้ในการจดักิจกรรมและรายละเอียดในการจดักิจกรรมไว้
ดว้ยกนัเพื่อสะดวกในการใชง้านและผูส้อนเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

รูปแบบ  การเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของสาํหรับนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล 
สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก ท่ีปรับปรุงแลว้ ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์ผลลพัธ์การ



242 
 

 ตอนที ่5 ถอดบทเรียนการสร้างสรรค์ผลงานเพือ่พฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 
 จากการถอดบทเรียนจะเห็นได้ว่า ปัจจยันําเขา้ ปัจจัยท่ีนําเขา้ไปสู่ความสําเร็จ คือ  
มีผูรั้บผดิชอบวิชาท่ีชดัเจน มีการออกแบบการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการในวิชา การศึกษา
ทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์วิชา สังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละวิชา ศิลปะวิทยาเพื่อการ
พฒันามนุษย ์บูรณาการในหวัขอ้การเรียนการสอนภาคทดลองและบูรณาการเวลา โดยไดเ้วลาจดัทาํ
โครงการเพิ่มจากเดิมอีก 9 ชัว่โมง จากเดิม 15 ชัว่โมง รวมเป็น  24 ชัว่โมง เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้เวลา
ในการดาํเนินโครงการมากยิง่ข้ึน มีอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการมีประสบการณ์การสอนในสาขาท่ี
เก่ียวขอ้งมากกวา่ 15 ปี ทั้งระดบัดุษฎีบณัฑิตและมหาบณัฑิตทาํใหส้ามารถนาํความรู้ท่ีไดเ้รียนมาใช้
ในการเรียนการสอนและให้คาํปรึกษากบันักศึกษาไดอ้ย่างเต็มท่ี มีแผนการจดัการเรียนการสอน 
(KM action plan)  ท่ีพฒันาจากหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
ซ่ึงผูรั้บผดิชอบวิชาไดจ้ดัทาํข้ึนและอาจารยผ์ูส้อนสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการ
สอนได ้  การมีส่วนร่วมของพระอาจารย ์  อาจารยแ์ละบุคลากรในวิทยาลยั อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลธงชัย เจา้หน้าท่ีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลธงชัย ผูน้ําชุมชนและ
ชาวบา้น ทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการจัดทาํ
โครงการไดเ้ป็นอย่างดี  มีการบริหารจดัการโครงการและการมีส่วนร่วมสมาชิกทุกคนให้มีการ
ดาํเนินงานท่ีเป็น (PDCA)  
 กระบวนการท่ีนําไปสู่ความสําเร็จคือ โครงการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาชุมชน  
มีกระบวนการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกลุ่มงานวิชาการ ผูรั้บผิดชอบ
วิชาจดัทาํ km action plan เพื่อเป็นแนวทางใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษามีแนวทางการสอนและใหค้าํปรึกษา 
มีการบูรณาการการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 3 รายวิชา คือ วิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันา
มนุษย  ์วิชาสังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละวิชา ศิลปวิทยาเพื่อการพฒันามนุษย  ์เน่ืองจาก
ลกัษณะวิชามีความคลา้ยคลึงกนั วิทยาลยัมีการสนบัสนุนให้อาจารย ์เพิ่มพูนประสบการณ์โดยการ
ไปอบรมเพ่ิมเติมความรู้ และเขา้ร่วมสมัมนาโดยตลอดกระบวนท่ีเป็นอุปสรรค เน่ืองจากนกัศึกษาท่ี
จดัทาํโครงการสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาชุมชน เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1 ท่ีเขา้รับการศึกษาใน
เทอมแรก ทาํใหน้กัศึกษาตอ้งปรับตวัในสถาบนัการศึกษาใหม่ ประสบการณ์และทกัษะในการเขา้สู่
ชุมชนยงัมีน้อย บางโครงการมีการซํ้ าซ้อนกันจึงตอ้งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาแนะแนวทางการทาํ
โครงการใหมี้ความหลากหลายและสามารถพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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ผลลพัธ์ท่ีบ่งช้ีว่าประสบความสาํเร็จ คือ คนในชุมชนให้ความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ได้
มากท่ีสุดในการสร้างความเปล่ียนแปลงสภาพของทอ้งถ่ินหรือสภาพแวดลอ้มนั้นให้ดีข้ึน ชุมชน
สามารถแกไ้ขปัญหา ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่โดยอาศยัความรู้และกลไกภายในชุมชนเอง 
กาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยอาศยัความร่วมมือภายในชุมชนเป็นหลกัในดา้นส่ิงแวดลอ้ม
โดยเฉพาะเร่ืองการกาํจัดขยะ แยกขยะ สามารถจัดสรรรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนจากการจาํหน่ายขวด
พลาสติกไปพฒันาชุมชนต่อไปและมีความพึงพอใจต่อการจดัทาํโครงการและสามารถนาํความรู้ท่ี
ได้รับจากโครงการไปใช้ในชีวิตประจาํวนั อยู่ในระดับมากร้อยละ 73.94 อีกทั้งมีช่องทางการ
จาํหน่ายสินคา้ OTOP เพิ่มข้ึน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัมีประเดน็อภิปรายผลการวิจยั  ดงัน้ี 

 การศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล 
สังกดัสถาบันพระบรมราชชนก 

 1. สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการวางแผนและพฒันา
หลกัสูตร มีปัญหามากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการ
สอน มีปัญหานอ้ยท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ การสืบเน่ืองมาจาก พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ท่ีมีต่อการปฏิรูปการเรียนการสอน ส่งผลใหมี้การพฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาก
ยิง่ข้ึน โดยมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนท่ีผูส้อนพึงตอ้งพฒันาและปรับเปล่ียนมีแนวทาง  
4 ประการคือ 1) การยดึหลกัผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด 2) การส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตามธรรมชาติ
และเตม็ตามศกัยภาพ 3) การบูรณาการความรู้ ทกัษะ คุณธรรมและศิลปะวฒัธรรม และ 4) แนวการ
จดัการศึกษา ผูส้อนจะตอ้งมีการพฒันาทศันคติกระบวนการสอนโดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบท่ี
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา, 2544) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ นัฐชญา คุรุเจิรญ (2550) พบว่า  ผูส้อนมีการปรับเจตคติดา้นการสอนดว้ยการ
เปล่ียนเจตคติท่ีตอ้งทาํงานเป็นทีมในการวางแผนเน้ือหาวิชาและกระบวนการบูรณาการ ผูเ้รียนมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในสถานการณ์จริงจากการคน้ควา้ดว้ยตนเองและไดเ้รียนรู้แบบร่วมมือ แต่
นักศึกษายงัคงประสบปัญหาในการสืบคน้ขอ้มูล ขาดเวลาในการทาํงานร่วมกนั ขาดทกัษะและ
ความเช่ือมัน่ในการฝึกปฏิบติังานเป็นกลุ่ม ส่ิงท่ีสําคญัในการนําหลกัสูตรบูรณาการไปใช้ คือ 
ขั้นตอนท่ีเป็นระบบในการบูรณาการระหว่างกระบวนการพยาบาลกบักลุ่มวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม



244 
 

 ซ่ึงจากการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัพยาบาล ในสังกดัสถาบนัพระบรมราช
ชนก ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของ เยาวลกัษณ์ มหาสิทธิวฒัน์ และปัณณธร  ชชัว
รัตน์ (2550) พบว่า วิทยาลยัแต่ละแห่งมีจุดแข็งหรือจุดเด่นท่ีแตกต่างกนัไป แต่อย่างไรก็ตามโดย
ภาพรวมวิทยาลยัพยาบาลมีจุดอ่อนท่ีตอ้งพฒันา ในส่วนงานการจดัการเรียนการสอน  พบว่า ไม่มี
ระบบการคน้หาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา  วิธีการในการจดัการเรียนการสอนตาม
ความแตกต่างของผูเ้รียนและกระตุน้ให้นักศึกษามีส่วนร่วมยงัไม่ชดัเจน กระบวนการวิจยัในชั้น
เรียนมีนอ้ย และการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียยงัไม่มีระบบชดัเจน   

 ผลจากการประเมินวิทยาลยัพยาบาลของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบนั
พระบรมราชชนก พบว่า มีวิทยาลยับางแห่งไดรั้บรางวลัในฐานะท่ีเป็นสถาบนัท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี 
(good practice) เฉพาะดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวิจยัและงานสร้างสรรค ์การใหบ้ริการวิชาการ การพฒันา
ศกัยภาพฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและการวิจยั กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบติัและประสบการณ์จริง ซ่ึงส่งผลให้มีการพฒันาและ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (ลิลล่ี ศิริพรและเบญจวรรณ ทิมสุวรรณ, 2555) 

2. อุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล 
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ดา้นผูส้อน คือ การบริหารจดัการเวลา ช่วงเวลาสอน อาจารยมี์ภาระ
การประชุม, มีภาระงานนิเทศนักศึกษาชั้นปีอ่ืน  ดา้นผูเ้รียน คือ มีกิจกรรมนอกเวลาจาํนวนมาก   
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ บรรยากาศในห้องเรียนแออดั  มีนักศึกษาจาํนวนมาก และดา้นส่ิงเก้ือหนุน 
การเรียนการสอน คือ งบประมาณสนบัสนุนการจดัทาํโครงการ   

ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการศึกษาของ วิชิต สุรัตน์เรืองรองและคณะ (2554: 2) พบว่าปัญหาการ
จดัการเรียนการสอนของคณาจารยม์หาลยับูรพา พบมากท่ีสุดคือ ไม่มีเวลาเตรียมการสอนเน่ืองจาก
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบันพระบรมราชชนก 
 รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันา
ชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล น้ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบโดยการศึกษาหลกัการ แนวคิดนกัวิชาการท่ี
หลากหลาย อาทิเช่น ข้ึน (บณัฑิต ฉตัรวิโรจน์, 2550; ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ, 2551; รัฐกรณ์ คิดการ, 
2551; เกียรติศกัด์ิ พนัธ์ลาํเจียก, 2552; สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552; เบญจวรรณ  
ศรีโยธินและชุติมา มาลยั, 2553; อุบล  สุทธิเนียมและคณะ, 2553; มลัลิกา มากรัตน์, 2554;  
Gustafson, K. , 2003;  Hsia, Lin, Wu, & Tsai. , 2006;  Haslind, A.Sarinah, A., 2009;  Tavallae R, 
Rashidi M.M. , 2011;  SaadeR,Nebebe F., and Mak T. , 2011;  Ramakrishnan K. and Yasin N.M., 
2012) ทั้งในและต่างประเทศและไดส้ังเคราะห์เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล ไดก้ารเรียนการสอนแบบบูรณา
การโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ 7 ขั้นตอนท่ีเรียกว่า “ PCK MODEL” มีองคป์ระกอบ คือ 1. 
หลกัการ 2. วตัถุประสงค ์3. ผลลพัธ์การเรียนรู้ 4.กิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน
และใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการทาํกิจกรรม 5.ระบบสังคม 6.ระบบสนับสนุน และ 
7.เง่ือนไขการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใชซ่ึ้งมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 องค์ประกอบที่ 1 หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล มีหลกัการ คือ การ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง   โดยเช่ือมโยงเน้ือหาสาระท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัมา
สมัพนัธ์ใหเ้ป็นเร่ืองเดียวกนัอยา่งมีความหมาย และจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความ
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 องค์ประกอบที่ 2 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล เพื่อการบุรณาการการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้    ส่งเสริม
สมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน 
 องค์ประกอบที ่3 ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชน
ของนกัศึกษาพยาบาล เพื่อให้นกัศึกษา มีการสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนและมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 
 องค์ประกอบที่  4  การจัดการเ รียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการความ รู้ 
มีส่วนประกอบดงัน้ี 

การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ 6 ขั้นตอน คือ 
การกาํหนดความรู้ (Knowledge Identification) , การสืบคน้ความรู้ (Knowledge Capture), การสร้าง
ความรู้ (Knowledge Creation), การจดัเก็บความรู้ (Knowledge Storing), การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Knowledge Sharing), การประเมินผลความรู้ (Knowledge Evaluation) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

กจิกรรมการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ  
 1.ขั้นเตรียมความพร้อมสาํหรับการเรียนรู้ (P: Preparation) ผูส้อนเตรียมความ

พร้อมของผูเ้รียน โดยแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละเน้ือหา เตรียมความพร้อมเก่ียวกบัวิธีการ
เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอนและช้ีแนะส่ือและแหล่งเรียนรู้และบทบาทของ
ผูเ้รียนและสมาชิกกลุ่มและกระตุน้ความสนใจผูเ้รียนโดยใชส้ถานการณ์ 

2. ขั้นเรียนรู้ (A: Analysis) ผูส้อนทบทวนความรู้ ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้
เร่ืองใหม่ แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย (10-11 คน) เรียนรู้เป็นรายกลุ่ม ผูส้อนจดัการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะเน้ือหา  

3. ขั้นสะทอ้นความคิด (R: Reflection) ผูเ้รียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเน้ือหา ดา้น
ทกัษะต่างๆท่ีใชใ้นการเรียนรู้ เช่น ทกัษะการวิเคราะห์ ทกัษะสะทอ้นคิดในการแกปั้ญหาของตนเอง
และของเพื่อน จากการเรียนรู้ดว้ยโจทยส์ถานการณ์ท่ีกาํหนดเช่ือมโยงความรู้บูรณาการเป็นความรู้
ใหม่หรือประยกุตใ์ชใ้นสถานการณอ่ืน 
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4. ขั้นสร้างความรู้ (C: Construction) ผูเ้รียนรายกลุ่ม นาํความรู้หรือขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การเรียนรู้ (A: Analysis) และขั้นสะทอ้นความคิด (R: Reflection) มาอภิปรายร่วมกนัสรุปความคิด
รวบยอดและใหผู้เ้รียนแสดงผลงานท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

5. ขั้นประเมินผล (E: Evaluation)โดยผูส้อนวดัและประเมินผลความสามารถทั้ง
ก่อนเรียนและหลงัเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
เพือ่พฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบันพระบรมราชชนก 

จากการนาํรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใชเ้ป็นเวลา 15 สัปดาห์ พบว่าค่าเฉล่ียสมรรถนะ
การสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาลทั้งโดยรวมและรายดา้นหลงัทดลองสูง
กว่าก่อนทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และค่าเฉล่ียการประเมินผลงานสร้างสรรคเ์พื่อ
พฒันาชุมชน อยูใ่นระดบัปานกลางถึงสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผา่นมาของนงณภทัร รุ่งเนยและ
คณะ (2557)  ซ่ึงพบว่าการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดคิ้ดวิเคราะห์
และจดัทาํโครงการเพื่อแกปั้ญหาสังคมในและนอกสถาบนั ทาํให้นักศึกษามีสมรรถนะสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อพฒันาสงัคมเพิ่มข้ึน  

การจดัการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และนาํมาจดัหัวขอ้การ
เรียนการสอนใหม่แบบบูรณาการไดท้ั้งหมด 5 หัวขอ้และใชก้ารใชก้ระบวนการจดัการความรู้ 6 
ขั้นตอนท่ีสอดแทรกอยูใ่นกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัไดรั้บการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พีระนนัท ์จีระยิง่มงคล (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองแบบจาํลองการเรียน
การสอนแบบบูรณาการเพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการแกปั้ญหาทางการพยาบาล
ของนกัศึกษาพยาบาลในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก พบว่าแบบจาํลอง 6S Success Learning 
Model นักศึกษาท่ีเรียนด้วยแบบจาํลองและเรียนด้วยแบบปกติมีคะแนนของแบบทดสอบและ
ทกัษะการแกปั้ญหาทางการพยาบาลก่อนการเรียนไม่แตกต่างกนั  

นักศึกษามีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีพฒันาข้ึนรวมทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก และพบว่ารูปแบบท่ีพฒันาข้ึนช่วยใหมี้การปฏิบติังานร่วมกนัเป็นทีม สามารถ
นาํความรู้และทกัษะท่ีได ้ไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กนก 
สารสิทธิธรรม (2551) พบวา่ … 
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การใชก้ระบวนการจดัการความรู้ในการจดัการเรียนการสอน รูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนแบบการจดัการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอน รูปแบบการสอนบนเวบ็โดยใชก้ล
ยุทธ์การจดัการความรู้รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา การใชก้ระบวนการจดัการความรู้ต่อการ
ปฏิบติัการพยาบาลวิชาปฏิบติัหลกัการและเทคนิคการพยาบาล  การประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้
ดว้ยแบบจาํลองปลาทูในการปฏิบติังานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน เป็นตน้ ผลการวิจยัส่วนใหญ่พบวา่
การประยกุตใ์ชก้ระบวนการจดัการความรู้ช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเพิ่มความสามารถ
ในการปฏิบติัทกัษะต่างๆได ้(บณัฑิต ฉตัรวิโรจน์, 2550; ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ, 2551; รัฐกรณ์ คิด
การ, 2551; มลัลิกา  มากรัตน์, 2554; อุบลสุทธิเนียมและคณะ, 2553 Gustafson, 2003; 
Ramakrishnan and Yasin, 2012) เม่ือเทียบกบัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนปกติ เช่น การ
บรรยาย การอภิปราย พบว่ากลุ่มทดลองท่ีใช้กระบวนการจดัการความรู้มีความสามารถในการ
ปฏิบติัทกัษะการพยาบาลสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ (อุบล สุทธิเนียมและคณะ, 
2553)  นอกจากน้ีเบญจวรรณ ศรีโยธินและชุติมา มาลยั  (2553) ศึกษาวิจยัพบว่า นกัศึกษาพยาบาล
สามารถพฒันานวตักรรมโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ไดส่้งเสริมการพฒันาสมรรถนะดา้นการ
สร้างสรรคผ์ลงานช่วยใหส้รุปประเดน็ในการอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1. ค่าเฉล่ียสมรรถนะการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาลทั้ ง
โดยรวมและรายดา้นหลงัทดลองสูงกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตวัอย่าง วิชา การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันา
มนุษย ์ สงัคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษยแ์ละศิลปะวิทยาการเพื่อการพฒันามนุษย ์หลงัไดรั้บการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มลัลิกา  มากรัตน์ (2554) ซ่ึงศึกษาเร่ือง ผลการจดัการเรียน 
การสอนโดยประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้ดว้ยแบบจาํลองปลาทูต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชนของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรม 
ราชชนนี อุดรธานี พบว่า คะแนนเฉล่ียการสอบของนักศึกษาหลงัการจดัการความรู้สูงกว่าก่อน
จดัการความรู้ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผ่านมาของ กนิษฐ์กานต์ ปันแกว้ (2554) ศึกษา  
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ เพื่อพฒันา
ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาปริญญาตรี พบวา่ นกัศึกษาร้อยละ 90.90 ท่ีเรียน
ดว้ยรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑเ์กณฑร้์อยละ 80 ของคะแนน
เตม็ และมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
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 3. ค่าเฉล่ียการประเมินผลงานสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาชุมชน อยู่ในระดบัปานกลางถึงสูง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผ่านมาจอง มาเรียม นิลพนัธ์ุและคณะ (2549)  ศึกษาการพฒันารูปแบบ
การครุศึกษาเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพกรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่า 
รูปแบบการสอนแบบตกผลึกเนน้ให้ผูเ้รียนรู้ทนันาํโลก คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ตกผลึกความรู้
จากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนและผูส้อนมีการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกนั มีการอภิปราย
และเสนอผลงาน ผูเ้รียนมีพฒันาการข้ึน ส่วนรูปแบบการสอนแบบวิจยัเน้นให้ผูเ้รียนหาคาํตอบ
แกปั้ญหาแสวงหาความรู้และคิดคน้ส่ิงใหม่ มีการลงพ้ืนท่ีเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์
ขอ้มูล มีการนาํผลการศึกษาไปใชส้าํหรับรูปแบบการสอนเชิงผลิตภาพมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
และฝึกปฏิบติัร่วมกนัในสภาพจริง มีการทาํโครงงาน โครงการจดัแสดงเป็นนิทรรศการและมีการ
วิพากษว์ิจารณ์ผลงาน  

และสอดคลอ้งกบั เชาวรินทร์ สีใหม่ (2556) ศึกษา   ผลของการใชรู้ปแบบการเรียนการ
สอนเชิงผลิตภาพท่ีมีต่อมโนทศัน์ทางธรณีวิทยาและความสามารถในการสร้างแบบจาํลองของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการสร้าง
แบบจาํลองอยู่ในระดบัดี และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิต
ภาพในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงกาํหนดให ้“Thinking Schools Learning Nation” สิงคโปร์มีปรัชญาทาง
การศึกษา 2 ประการ คือพฒันาปัจเจกชนและใหพ้ลเมืองมีการศึกษา มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะ
ในการคิดวิเคราะห์ความรับผิดชอบและสายสัมพนัธ์อนัแข็งแกร่งต่อครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ การจดัการเรียนการสอนในสิงคโปร์จะเน้นทกัษะการคิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง สนบัสนุนใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะท่ีจะเป็นนวตักรรมใหม่ ใช ้ IT เป็น
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 

4. ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลังได้รับการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้ มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน สูงกวา่ก่อน อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01ซ่ึงสัมพนัธ์กบัฉวีวรรณ แกว้ไทรฮะ (2555) ศึกษา เร่ือง การใชบ้ทเรียน
ปฏิบติัการสาเร็จรูป PI_Lab ในการศึกษาภาษาองักฤษ เพื่อการส่ือความหมายทางเรขาคณิต 
ผลการวิจยัดา้นความคงทนในการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนปฏิบติัการสาํเร็จรูป PI_Lab ในการศึกษา
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือความหมายทางเรขาคณิต พบวา่ ผูเ้รียนมีความคงทนในการเรียนรู้หลงัเสร็จ
ส้ินการเรียน 7 วนั และ 30 วนั เท่ากบั ร้อยละ 88.61 และร้อยละ 81.23 ทั้งน้ีเพราะบทเรียน
ปฏิบติัการสาํเร็จรูป ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและไดป้ฏิบติั
จริงจากการทาํกิจกรรมท่ีใชโ้ปรแกรม Geometer’s Sketchpad ในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ของ
วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา หรือการใชค้อมพิวเตอร์ส่วนตวัครูคณิตศาสตร์
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5. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือพฒันาชุมชนของ
สาํหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนกสาํหรับนักศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งหลงัการทดลอง รวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Wang and 
Shih (2003) ท่ีพบว่า ผูเ้รียนมีเจตคติทางบวกหรือพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณา
การตามหวัขอ้เร่ือง ซ่ึงมีการออกแบบหน่วยการเรียนอยูบ่นพื้นฐานของการศึกษาแบบองคร์วม และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชวนีย ์พงศาพิชณ์และคณะ (2550) ท่ีพบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการภายในวิชาตามหัวข้อเร่ืองในระดับสูงและสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ วชัรินทร์ (2550) ท่ีพบว่า ผูเ้รียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ
อยูใ่นระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของพชัรินทร์ วรรณทวี (2551) ท่ีพบว่า 
ผูเ้รียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และมาลินี จาํเนียร สุภาพ มิเกลด็และ
อมัพร เครือเอม (2553) ผลการจดัการเรียนการสอน เป็นการทาํงานท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน ปฏิบติัไดใ้นบริบทจริงของประชาชนและประชาชนเป็นฝ่ายไดป้ระโยชน์ มุ่งเนน้พฒันา
ศกัยภาพของประชาชนหรือชุมชนในการพ่ึงตนเอง จากการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการน้ี 
ผูส้อนจะมีการพฒันาตนเองเพ่ิมมากข้ึนทุกคร้ัง ดว้ยการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กบัผูเ้รียน พฒันาทกัษะ
ในการคิดวิเคราะห์ รวมถึงทกัษะในการปรับทศันคติ ไดดี้ข้ึนประชาชน ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี
เพราะไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากนกัศึกษา 

5.1  ผลการศึกษาบันทึกความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านความพึงพอใจของนักศึกษา
โดยรวม พบวา่ ผูร่้วมสนทนากลุ่มใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ ดงัขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม ต่อไปน้ี  
                5.1.1  เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนกัศึกษา เป็นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเป็นระบบโดยเฉพาะในการใชก้ระบวนการจดัการความรู้  กระตุน้การคิดวิเคราะห์ 
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      5.1.2  เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยให้สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้ไปใชใ้นสถานการณ์
อ่ืนๆ ได ้ขอ้มูลในสถานการณ์ท่ีใชก้ระบวนการจดัการความรู้ เป็นขอ้มูลเหตุการณ์ท่ีสามารถเกิดข้ึน
ไดใ้นชีวิตประจาํวนั จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีช่วยใหน้กัศึกษาสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

      5.1.3 เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกนั กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีแบ่ง
นักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย และมอบหมายให้นักศึกษาร่วมกนัคิด อภิปราย และตดัสินใจร่วมกนั 
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเรียนรู้ไดดี้ยิ่งข้ึน รวมทั้งการใช้ส่ือเทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์ 

     5.1.4 เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีจูงใจใหเ้กิดการพฒันา เป็นกิจกรรมท่ีใชส้ถานการณ์เป็น
กรณีศึกษาท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง เป็นการกระตุน้ความสนใจของนกัศึกษา ทา้ทายให้
คิด เกิดความรู้สึกสนุกสนาน อยากเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเ ร่ือง  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนั
พระบรมราชชนก มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1.  ข้อเสนอแนะในการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้เพือ่พฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบันพระบรมราช
ชนกไปใช้ 

การวิจัยและพฒันานวตักรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการ
จดัการความรู้ เป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จท่ีเห็นเด่นชดัจากองคก์รท่ีปฏิบติัไดดี้เลิศ ไดแ้ก่ ความ
พร้อมและความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารทุกระดบั ความเขม้แข็งและความมุ่งมัน่ของทีมแกนนาํนัก
จดัการความรู้ การเปิดใจและการทาํความเขา้ใจเร่ืองการจดัการความรู้ของบุคลากร ดงันั้น 

1.1  สถาบันการศึกษา  ควรสนบัสนุนการนาํรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกดั
สถาบนัพระบรมราชชนกไปใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ดงัน้ี 

1.1.1  กาํหนดในแผนการศึกษาท่ีชดัเจนสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ในรายวิชา การศึกษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนุษย ์วิชา 
สังคมศึกษาเพ่ือการพฒันามนุษยแ์ละ วิชา ศิลปะวิทยาการเพื่อการพฒันามนุษย ์ และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพฒันาชุมชน ในช่วงเทอมท่ี 1 ของปีการศึกษา เน่ืองจาก
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1.1.2 ปรับปรุงหลกัสูตร โดยจดัทาํเป็นหลกัสูตรบูรณาการในหมวดวิชาการศึกษา
ทัว่ไป ซ่ึงจะทาํให้นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี มีศกัยภาพทางวิชาการดี สามารถวิเคราะห์
ปัญหาท่ีซบัซอ้นได ้มีการพิจารณาไตร่ตรอง มีการใชเ้หตุผลในขั้นสูงได ้สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้
กบัชุมชน มีความสามารถในการแกปั้ญหามีเจตคติท่ีดีต่อชุมชน 

1.2 อาจารย์ผู้สอน  ควรส่งเสริมการนาํรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนั
พระบรมราชชนกไปใช ้โดยปฏิบติั ดงัน้ี 

1.2.1 นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนกไป
ใช ้โดยศึกษาคู่มือการใชรู้ปแบบก่อนนาํไปใช ้ซ่ึงจะมีรายละเอียดหวัขอ้การบูรณาการทั้ง 3 รายวิชา 
หลกัการ วตัถุประสงค ์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั สาระการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการจดั
กิจกรรมและการประเมินผลท่ีชดัเจน ทาํให้สามารถนาํรูปแบบไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ
ควรมีการประชุมผูส้อนล่วงหนา้ โดยเฉพาะสถานการณ์ท่ีใชใ้นแต่ละคร้ังควรทนัสมยั เป็นปัจจุบนั 
เช่น KM 1 วิเคราะห์ข่าว , KM 5  การสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชน เน่ืองจากการเรียนรู้เกิด
เม่ือผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม การเรียนรู้ไม่ควรแยกออกจากชีวิตผูเ้รียน และการเรียนใน
ชั้นเรียนตามปกติ ดงันั้นจึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนใหผู้เ้รียน
เรียนรู้จากประสบการณ์เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัเพื่อนและผูอ่ื้น รู้ท่ีจะส่ือสารอยา่ง
มีประสิทธิภาพ รู้ท่ีจะตดัสินใจอยา่งถูกตอ้ง 

1.2.2  ประยุกต์ใชรู้ปแบบท่ีพฒันาข้ึนในนักศึกษาชั้นปีอ่ืน เน่ืองจากนักศึกษามี
ประสบการณ์การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัมาแลว้จะทาํให้เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี
ของพยาบาล และใช้กระบวนการจัดการความรู้ในแต่ละขั้นตอนได้ดียิ่งข้ึน เพราะเน้นการคิด
วิเคราะห์และกระบวนการกลุ่ม 

1.2.3 ประยุกตใ์ชรู้ปแบบท่ีพฒันาข้ึนในรายวิชาทางการพยาบาล สามารถจดัการ
เรียนรู้แบบบูรณาการแบบ การบูรณาการภายในวิชาเดียวกนัหรือการบูรณาการระหว่างวิชาต่าง ๆ 
ได ้ซ่ึงจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนมุ่งศึกษาเพื่อคิดวิเคราะห์แกปั้ญหา แสวงหาความรู้อย่างเป็นองคร์วม 
และนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้น ชีวิตประจาํวนั โดยจากการบูรณาการเช่ือมโยงจากผูส้อนคนเดียวได ้
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1.3 นักศึกษาพยาบาล  ควรนาํกระบวนการจดัการความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นวิชาทางการ
พยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

1.4  ชุมชน  ควรใชห้ลกัความร่วมมือและหลกัการมอบหน้าท่ีรับผิดชอบให้พระภิกษุ
และผูน้าํชุมชนเป็นผูน้าํในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ทาํให้คนในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ
ชุมชน มีความสมคัรใจและเตม็ใจทาํงานเพื่อชุมชนอยา่งแทจ้ริงและนาํความรู้และดาํเนินกิจกรรม
ต่างๆอยา่งต่อเน่ือง 
 2.  ข้อเสนอแนะในการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้เพือ่พฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล ไปประยุกต์ใช้ในวชิาชีพอืน่   

จากรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันา
ชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล  ผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งหลงั
ไดรั้บการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้สูงกว่าก่อนเรียน  ดงันั้น 
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาสามารถนาํรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนไปประยุกตใ์ชใ้นรายวิชาต่างๆ
ของสถาบนัได ้ โดยทบทวนรายละเอียดของหลกัสูตร วิเคราะห์หลกัสูตรแลว้นาํมาบูรณาการจดัทาํ
เป็นหัวขอ้ใหม่ ซ่ึงสามารถนาํกระบวนการจดัการความรู้ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการได ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาซ่ึงเป็นกาํลงัของการพฒันา
ประเทศต่อไป  

 3. ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

     จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
3.1  ศึกษาวิจัยเพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้

กระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในดา้นอ่ืนๆ เช่น การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห์ หรือความคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้ 

3.2   ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล ระหว่างการจดัการเรียน
การสอนทั้งรายวิชากบัแยกจุดประสงคร์ายบท เพื่อทดสอบความเหมาะสมของการนาํไปใช ้ 

3.3   ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล โดยบูรณาการการจดัการเรียน
การสอนร่วมกบั กระบวนการวิจยั บริการวิชาการและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม จะส่งผลต่อการ
พฒันานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงให้นักศึกษามีประสบการณ์การทาํงานตาม
สภาพจริง เพื่อพฒันาและเพิ่มพนูทกัษะการปฏิบติังานสู่มาตรฐานการพยาบาลได ้
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ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ  รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
เพือ่ส่งเสริมสมรรถนะด้านการพฒันาตนเองและการสร้างสรรค์ผลงานเพือ่พฒันาชุมชนของ

นักศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบันพระบรมราชชนก   
 

1. ดร. ลิลล่ี ศิริพร 
ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศึกษา สถาบนัพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข 

2. ดร.อธิปัตย ์ คล่ีสุนทร 
อาจารย ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

3. ดร.มณัฑนา เหมชะญาติ 
ผูอ้าํนวยการวทิยาลยับรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

4. ดร.นงณภทัร  รุ่งเนย 
รองผูอ้าํนวยการกลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ  
วิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี 

5. ดร.ยวุรี  ผลพนัธิน 
อาจารย ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ  เคร่ืองมือการใช้รูปแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้เพือ่ส่งเสริมสมรรถนะด้านการพฒันาตนเองและการสร้างสรรค์ผลงาน

เพือ่พฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก   
 
 

1. อ. ดร. นิจวรรณ วีรวฒัโนดม 
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รองผูอ้าํนวยการกลุ่มงานวิชาการ 
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3. อ. ดร.นงณภทัร  รุ่งเนย 

รองผูอ้าํนวยการกลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ขั้นตอนที ่1 การศึกษาวเิคราะห์สภาพและประเมินความตอ้งการจาํเป็น 

 
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ประเดน็การสนทนากลุ่มเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ ปัญหาและอุปสรรค

เก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ของ
วิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 

3. แบบสอบถามสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของสถาบนั
พยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 
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แบบวเิคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

1.    ชนิดของเอกสาร     บทความ                รายงานการวจิยั              ตาํรา    

 รายงาน/คู่มือ/เอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน        อ่ืนๆ ระบุ ............... 
1. ช่ือเอกสาร ................................................................................................................................. 
2. ช่ือผู้แต่ง และปีพมิพ์ ................................................................................................................. 
3. สถานทีพ่มิพ์ ............................................................................................................................. 
4. สาระสําคญัของเอกสาร ............................................................................................................ 
5. สรุปเนือ้หาทีสํ่าคญั .................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
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ประเด็นการสนทนากลุ่มเกีย่วกบัแบบสอบถามสภาพปัจจุบันเกีย่วกบัการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการของสถาบันพยาบาล สังกดัสถาบันพระบรมราชชนก 

สําหรับกลุ่มอาจารย์พยาบาล 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
  
ผูร่้วมสนทนากลุ่ม 

คนท่ี 
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ดา้นการ

จดัการเรียนรู้(ปี) 
1 ………………………………………. ………………………..ปี 
2 ………………………………………. ………………………..ปี 
3 ………………………………………. ………………………..ปี 
4 ………………………………………. ………………………..ปี 
5 ………………………………………. ………………………..ปี 

ส่วนที ่2 แนวทางการสนทนากลุ่ม 
 เกร่ินนํา ผูว้ิจยัทาํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํการสนทนากลุ่ม กล่าวทกัทาย แนะนาํตวั อธิบายความ
เป็นมาของการวิจยั วตัถุประสงคข์องการสนทนากลุ่ม แจง้การพิทกัษสิ์ทธ์ของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา
กลุ่ม และขออนุญาตบนัทึกเสียง เพื่อใหก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มูลไม่คลาดเคล่ือนและครบถว้น 
 ประเด็นการสนทนากลุ่ม 

1. สภาพบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษาทัว่ไป,สงัคมวิทยา,ศิลป
วิทยาการ 
- การจดัภาระงานสอนของอาจารยพ์ยาบาล 
- การประสานงาน และการทาํงานร่วมกนัของอาจารยท่ี์สอนในรายวิชาน้ี 
- การสนบัสนุน และการเอ้ืออาํนวยของผูบ้ริหาร 

2. สภาพปัญหาในการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษาทัว่ไป,สงัคมวิทยา,ศิลปวิทยาการ 
- ความรู้และประสบการณ์ของอาจารยท่ี์สอนในรายวิชาน้ี 
- ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎี และภาคทดลอง และ

วิธีแกไ้ข 
- แนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาน้ี 

3. สภาพปัญหาของนกัศึกษาพยาบาลในการเรียนรู้ ในรายวชิาการศึกษาทัว่ไป,สงัคม
วิทยา,ศิลปวิทยาการ 
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- ความพร้อมของนกัศึกษาก่อนเรียนในรายวิชาน้ี 
- ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้ของนกัศึกษาในรายวิชาน้ี และวิธีแกไ้ข 

4. การบูรณาการรายวิชาการศึกษาทัว่ไป,สงัคมวิทยา,ศิลปะวิทยาการ 
- มีวิธีการบูรณาการการจดัการเรียนการสอนอยา่งไร 

  -     มีวิธีการเตรียมผูส้อน ผูเ้รียน หลกัสูตร ส่ิงอาํนวยความสะดวกอยา่งไรบา้งในการจดัการเรียน
การสอนรายวิชาการศึกษาทัว่ไป,สงัคมวิทยา,ศิลปะวิทยาการ 

- ใชรู้ปแบบใดการในการบูรณาการการจดัการเรียนการสอนดงักล่าว 
- มีวิธีการประเมินผลอยา่งไร 
- ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาน้ี 

- แนวทางการพฒันาจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาน้ี 
ปิดการสนทนากลุ่ม โดยผูว้ิจยัสรุปประเดน็ท่ีไดจ้ากการสนทนาแต่ละประเดน็ ตรวจสอบความถูก
ตอ้งและครบถว้นของประเดน็ท่ีสรุป และเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมสนทนาใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม กล่าว
อาํลาและขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 
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ประเด็นการสนทนากลุ่มเกีย่วกบัแบบสอบถามสภาพปัจจุบันเกีย่วกบัการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการของสถาบันพยาบาล สังกดัสถาบันพระบรมราชชนก 

สําหรับกลุ่มนักศึกษาพยาบาล 
 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลพื้นฐาน 
ผูร่้วมสนทนากลุ่ม 

คนท่ี 
เพศ อาย ุ(ปี) 

1 …………………… …………… 
2 …………………… …………… 
3 …………………… …………… 
4 …………………… …………… 
5 ……………………. …………… 
6 …………………… …………… 
7 …………………… …………… 
8 …………………… …………… 
9 …………………… …………… 
10 …………………… …………… 

 

ส่วนที ่2 แนวทางการสนทนากลุ่ม 
 เกร่ินนํา ผูว้ิจยัทาํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํการสนทนากลุ่ม กล่าวทกัทาย แนะนาํตวั อธิบายความ
เป็นมาของการวิจยั วตัถุประสงคข์องการสนทนากลุ่ม แจง้การพิทกัษสิ์ทธ์ของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา
กลุ่ม และขออนุญาตบนัทึกเสียง เพื่อใหก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มูลไม่คลาดเคล่ือนและครบถว้น 

1. สภาพบรรยากาศในการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษาทัว่ไป,สงัคมวิทยา,ศิลปวิทยาการ 
- สภาพการประสานงานในการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาน้ี ระหวา่งอาจารยก์บั

นกัศึกษา และระหวา่งนกัศึกษาดว้ย  
- สมัพนัธภาพระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษาในการเรียนภาคทฤษฎี  
- สมัพนัธภาพระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษาในการเรียนภาคทดลอง 

2. สภาพปัญหาในการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษาทัว่ไป,สังคมวิทยา,ศิลปวิทยาการ 
- ความรู้และประสบการณ์ของอาจารยท่ี์สอนในรายวิชาน้ี  
- ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎี และภาค

ทดลอง 
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3. สภาพปัญหาของนกัศึกษาพยาบาลในการเรียนรู้ ในรายวชิาการศึกษาทัว่ไป,สงัคมวิทยา,
ศิลปวิทยาการ 

- ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้ของนกัศึกษาในรายวิชาน้ี 
- การจดัวสัดุ อุปกรณ์ในการเรียนภาคทดลอง 
- ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษา

ทัว่ไป,สงัคมวิทยา,ศิลปวิทยาการ 
- การปรับปรุงหรือพฒันาการจดัการเรียนรู้ เพื่อใหท่้านสามารถบรรลุเป้าหมาย

การเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ปิดการสนทนากลุ่ม โดยผูว้ิจยัสรุปประเดน็ท่ีไดจ้ากการสนทนาแต่ละประเดน็ ตรวจสอบความถูก
ตอ้งและครบถว้นของประเดน็ท่ีสรุป และเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมสนทนาใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม กล่าว
อาํลาและขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 
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แบบสอบถามประเด็นการสนทนากลุ่มเกีย่วกบัแบบสอบถามสภาพปัจจุบันเกีย่วกบั 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการของสถาบันพยาบาล สังกดัสถาบันพระบรมราชชนก 

 
คาํช้ีแจง  แบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ตอน ไดแ้ก่ 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 สภาพปัจจุบนั ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ของวิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 
 โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านหรือเติม
ขอ้ความลงในช่องว่าง โดยขอ้มูลทั้ งหมดจะถือเป็นความลบัและใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่มี
ผลกระทบใดๆต่อการปฏิบติังานของท่าน 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี คาํวา่ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การจดัการเรียนการสอน
โดยเช่ือมโยงเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกนัภายในรายวิชาหรือภายนอกวิชามาสัมพนัธ์ให้เป็นเร่ือง
เดียวกนัอยา่งมีความหมายโดยจดัเป็นหน่วยการเรียนรู้และภายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะจดัลาํดบั
การนาํเสนอเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจใน
ลกัษณะท่ีเป็นองค์รวมสามารถนําความรู้ความเขา้ใจท่ีผูเ้รียนได้รับนั้ นไปใช้ในกระบวนการ
แกปั้ญหา รวมถึงสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นบริบทใหม่ได ้

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ปัจจุบนัท่านอาย.ุ...........ปี เพศ  ชาย หญิง 
2. ระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
3. ประสบการณ์ในการสอนในวิทยาลยัพยาบาล...........ปี 
4. ปัจจุบนัท่านดาํรงตาํแหน่ง..................................................................................... 
5. ปัจจุบนัรายวิชาท่ีท่านมีส่วนในการจดัการเรียนการสอนไดจ้ดัสอนแบบบูรณาการหรือไม่   

 จดัสอนแบบบูรณาการ  จดัภายใน 1 วชิา 
วชิา.............................................................................................. 

 จดั 2 วิชา 
วชิา.............................................................................................. 

 จดัมากกวา่ 2 วิชา 
วชิา.............................................................................................. 

   
     ไม่ไดจ้ดัสอนแบบบูรณาการ เพราะเหตุใด โปรดระบุ............................................. 
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ตอนที ่2 สภาพปัจจุบันเกีย่วกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการของสถาบันพยาบาล สังกดัสถาบัน
พระบรมราชชนก 
โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งทางขวามือใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่าน 
ระดบัปัญหา 
 5 =  มีปัญหามากท่ีสุด 
 4 =  มีปัญหามาก 
 3 =  มีปัญหาปานกลาง 
 2 =  มีปัญหานอ้ย 
 1 =  มีปัญหานอ้ยท่ีสุด 

คาํถาม ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 

ด้านการวางแผนและพฒันาหลกัสูตร 
1. ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

     

2. การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

     

3. การจัดการ เ รี ยน รู้ ให้นัก ศึกษา เ รี ยน รู้ตาม เ ป้ าหมายใน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

     

4. การเขียนแผนการสอนและจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ไดต้รงกบัความสนใจของผูเ้รียน 

     

5. การวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 

     

6. การเช่ือมโยงวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรไปสู่การจัดการเรียน 
การสอนแบบบูรณาการ 

     

7. การกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร 

     

8. การกาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของนกัศึกษา      
9. …………………………………………………………….      
10. …………………………………………………………….      
11. …………………………………………………………….      
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คาํถาม ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 
12. ศึกษาแผนการสอนก่อนการเรียนการสอนในแต่ละคร้ังเพ่ือให้

ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์สูงสุด 
     

13. การสนับสนุนของวิทยาลยัส่งเสริมให้ผูส้อนในการเขา้รับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัหลกัสูตรบูรณาการ 

     

14. การสนบัสนุนจากชุมชนในการจดัการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการ 

     

15. การวางแผนการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ 

     

16. การวางแผนในการใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษาอยา่งเป็นระบบ      
17. การวางแผนการสอนและพฒันาหลกัสูตรควบคู่กนัไป      
18. การศึกษาสภาพปัญหาก่อนกาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของ

นกัศึกษา 
     

19. การจดัทาํหลกัสูตรแบบบูรณาการภายในวชิา      
20. การจดัทาํหลกัสูตรแบบบูรณาการระหวา่งวชิา      
21. ผูส้อนมีความรู้ในการเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการ      
22. …………………………………………………………….      
23. …………………………………………………………….      
24. …………………………………………………………….      

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
25. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีการสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรมในการจดัการเรียนการสอนเสมอ 

     

26. การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ท่านจะเนน้ใหน้กัศึกษา
เกิดกระบวนการคิดวเิคราะห์และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

     

27. ท่านได้มีการใช้ส่ือท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการ 

     

28. …………………………………………………………….      
29. …………………………………………………………….      
30. …………………………………………………………….      
31. …………………………………………………………….      
32. …………………………………………………………….      
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คาํถาม ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 
33. มีการนําความรู้เก่ียวกับจิตวิทยามาใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนร่วมกบัการสอนแบบบูรณาการ 
     

34. เน่ือหาสาระการเรียนการสอนมีความเช่ือมโยงกับเน้ือหาท่ี
จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

     

35. นักศึกษาให้ความร่วมมือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการทุกคร้ัง 

     

36. นกัศึกษาไดรั้บความรู้จากการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการและ
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

     

37. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงในการดาํรงชีวติของนกัศึกษา 

     

38. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้นให้นักศึกษาเกิด
กระบวนการคิดแบบมีวจิารณญาณ 

     

39. การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการกระตุน้ให้นกัศึกษาเกิด
ความสนใจและซกัถามปัญหา 

     

40. การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีระบบและเป็นขั้นตอน      
41. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นไปอย่างต่อเน่ือง

เช่ือมโยงกบัเน้ือหาท่ีสอนในคร้ังต่อไป 
     

42. …………………………………………………………….      
43. …………………………………………………………….      
44. …………………………………………………………….      
45. …………………………………………………………….      

ด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
46. การสนบัสนุนงบประมาณดา้นส่ือการเรียนการสอนจากสถาบนั 

     

47. การจัดหาส่ือ วสัดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ 

     

48. การจดัเตรียมเอกสารในการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ      
49. การจัดก าร เ รี ยนการสอนแบบบู รณาก าร มีก า ร ใช้ ส่ื อ 

ท่ีหลากหลายในการจดัการเรียนรู้ 
     

50. …………………………………………………………….      
51. …………………………………………………………….      
52. …………………………………………………………….      
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คาํถาม ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 
53. การใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถาบนัในการจดัการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการ 
     

54. การใชส้ภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ 

     

ด้านการวดัและประเมนิผล 
55. ใชก้ารประเมินผลตามสภาพจริง 

     

56. ความเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารประเมินผลท่ีสถาบนักาํหนด      
57. ใชว้ธีิการประเมินผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด      
58. การกาํหนดวิธีการประเมินผลให้ครอบคลุมกับวตัถุประสงค ์

การเรียนรู้ใหก้บันกัศึกษา 
     

59. การทดสอบพ้ืนฐานความรู้ก่อนและหลงัการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ 

     

60. การประเมินผลการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลงันาํ
แผนสอนไปใช ้

     

61. ความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบทดสอบท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล
ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

     

62. การกาํหนดวธีิการประเมินผลใหค้รอบคลุมกบัสาระการเรียนรู้ท่ี
จดัใหก้บันกัศึกษา 

     

63. การนาํผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาไปเป็นขอ้มูลในการ
ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

     

64. การขอความร่วมมือจากผูส้อน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ให้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ 

     

65. ผลการประเมินของนักศึกษาเป็นท่ียอมรับของผู ้สอนและ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

     

66. ………………………………………………………      
67. ………………………………………………………      

 
ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือกรอกแบบสอบถามคร้ังน้ี 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ขั้นตอนที ่2 ขั้นการพฒันารูปแบบ 

 
- แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้งของ 

ร่างรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล สถาบนัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 

 สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบ 
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพือ่พฒันาชุมชนของ

นักศึกษาพยาบาล สถาบันพยาบาล สังกดัสถาบันพระบรมราชชนก 
คาํช้ีแจง  

1. เคร่ืองมือน้ี สร้างข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านในฐานะ
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล สถาบนัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 

2. คาํตอบในเคร่ืองมือน้ี จะนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการปรับปรุงใหรู้ปแบบมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน จึงไม่มีผลใดๆ ต่อตวัท่าน 

3. คาํตอบของท่านจะมีประโยชน์อยา่งยิง่ จึงขอความกรุณาในการตอบคาํถามใหค้รบทุกขอ้
ตามความเป็นจริง 

4. เคร่ืองมือน้ี มี 2 ตอน ประกอบดว้ย 
ตอนท่ี 1 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
ตอนท่ี 2 การประเมินความสอดคลอ้งของรูปแบบ 
 
ตอนที ่1 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
คาํช้ีแจง โปรดขีดเคร่ืองหมาย   แสดงระดบัคะแนนท่ีมีต่อรูปแบบ 

+1   หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีเสนอมีความเหมาะสม  
  0   หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีเสนอมีความเหมาะสม 
-1   หมายถึง แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีเสนอไม่มีความเหมาะสม 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนนความ
เหมาะสม ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. หลกัการ : 
การจดัการเรียนการสอนมุ่งเนน้การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพือ่สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่จาก
ความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั และการ
เรียนรู้จากสภาพการณ์จริง ท่ีนาํไปสู่ความรับผดิชอบต่อ
ชุมชน โดยการวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์และผลิตผล
งานโดยใชค้วามคิดเชิงสร้างสรรค ์เพื่อการพฒันาชุมชน 

    

2.วตัถุประสงค์ของรูปแบบ : 
 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน ปัญหา อุปสรรค
เก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชา
การศึกษาทัว่ไปเพ่ือการพฒันามนุษย ์  ศิลปวิทยาการเพ่ือ
การพฒันามนุษยแ์ละสงัคมศึกษาเพ่ือการพฒันามนุษย ์
2.เพื่อออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันา
ชุมชนของนกัศึกษาพยาบาลสถาบนัพยาบาลสังกดั
สถาบนัพระบรมราชชนก 
3.เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
แบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อ
พฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาลสถาบนัพยาบาล 
สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 

    

3. ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวงั : 
นกัศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อ
พฒันาชุมชน และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑท่ี์
กาํหนด 

    

4. กระบวนการจัดเรียนการสอน มีขั้นตอน ดงัน้ี  
      4.1การกาํหนดความรู้     
      4.2 การสืบคน้ความรู้         
      4.3 การสร้างความรู้  
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนนความ
เหมาะสม ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

      4.4 การจดัเกบ็ความรู้      
      4.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้     
     4.6 การประเมินผลความรู้  

5. การประเมินผล : 
ประเมินผลเป็นระยะและเม่ือส้ินสุดภาคเรียน จาก
แบบทดสอบ แบบประเมินและผลการจดัทาํแฟ้มบนัทึก
การพฒันาตนเองและโครงการหรือนวตักรรมเพ่ือพฒันา
ชุมชน 

    

6.  การสร้างสรรค์ผลงานเพือ่พฒันาชุมชน : 
 การท่ีผูเ้รียนนาํความรู้และแนวคิดท่ีไดจ้ากการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้มา
พฒันาชุมชนในหรือนอกสถาบนัการศึกษา 

    

7. หลกัการตอบสนอง : 
ผูส้อนสร้างแรงจูงใจท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่
เรียนรู้ เขา้ใจตนเองรู้จกัพฒันาตนเองและชุมชน สร้าง
บรรยากาศท่ีอิสระและเอ้ือต่อการเรียนรู้กระตุน้ใหผู้เ้รียน
ใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตผลงาน 

    

8. ส่ิงส่งเสริมการเรียนรู้ : 
สมรรถนะท่ีผูเ้รียนตอ้งมีตลอดการเรียนรู้ไดแ้ก่ความ
รับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้นการเรียนรู้ร่วมกนัและการ
คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

    

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ตอนที ่2 การประเมินความสอดคล้องของรูปแบบ 
คาํช้ีแจง โปรดขีดเคร่ืองหมาย   แสดงระดบัคะแนนท่ีมีต่อรูปแบบ 
+1  หมายถึง  แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีเสนอมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบ  
  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีเสนอมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
-1  หมายถึง  แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีเสนอไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
1.ความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกนัของแต่ละองคป์ระกอบ
ของรูปแบบ 

    

2.การดาํเนินการตามกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนของรูปแบบ แต่ละขั้นตอนมีความสอดคลอ้ง
ต่อเน่ืองสมัพนัธ์กนั 

    

3.การดาํเนินการตามกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนของรูปแบบมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี 
และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

    

4.การดาํเนินการตามกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนของรูปแบบ มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
และผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

    

5.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนของรูปแบบมีความ
สอดคลอ้งกบัการดาํเนินการ 

    

6.การประเมินผลมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของรูปแบบ 

    

7.ระบบชุมชนมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
รูปแบบ 

    

8.หลกัการตอบสนองมีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 

    

9.ส่ิงส่งเสริมการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 

    

10. รูปแบบสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง     
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ขั้นตอนที ่3 ขั้นการทดลองใชรู้ปแบบ 
 

1. แบบประเมินสมรรถนะการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อพฒันาชุมชนของนกัศึกษา
พยาบาล 

2. แบบประเมินผลงานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาชุมชน 
3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ 
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แบบประเมินสมรรถนะการสร้างสรรค์ผลงานเพือ่พฒันาชุมชน 
คาํช้ีแจงในการตอบแบบประเมิน 

1. ขอ้คาํถามมีทั้งหมด 65 ขอ้ ประกอบดว้ย 2 ตอน ไดแ้ก่  
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมิน จาํนวน 2 ขอ้ 
ตอนท่ี 2 ความสามารถในการพฒันาตนเองและสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือพฒันาชุมชน จาํนวน 65 ขอ้ 

2. กรุณาตอบคาํถามทุกขอ้ตามความเป็นจริงของท่าน 
3. ขอ้มูลทั้งหมดจะถือเป็นความลบัและใชเ้พือ่การศึกษาเท่านั้น ไม่มีผลกระทบใด ๆ  

ต่อการศึกษาของท่าน 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงใน    หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงหรือเติมขอ้ความลงใน
ช่องวา่ง  
 

1. อาย…ุ………….ปี 
2. เพศ    ชาย        หญิง 

 
 
ตอนที ่2 สมรรถนะการสร้างสรรค์ผลงานเพือ่พฒันาชุมชน 
 
 สมรรถนะด้านการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาชุมชน หมายถึง ความรู้ ทักษะและ
ลักษณะส่วนบุคคลท่ีช่วยให้บุคคลสามารถสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคร์ายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ์ศิลปะวิทยาการเพ่ือการ
พฒันามนุษยแ์ละสังคมวิทยาเพื่อการพฒันามนุษย ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ 5 
ดา้น ไดแ้ก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทกัษะทางปัญญา (4) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและ (6) ทกัษะในการคิดริเร่ิมจดัทาํโครงการหรือนวตักรรมเพ่ือแกปั้ญหาสถานการณ์
ในสถาบนัการศึกษาหรือชุมชนได ้
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คําช้ีแจง ต่อไปน้ีเป็นขอ้ความเก่ียวกบัความคิดเห็น และความรู้สึกส่วนตวัของนักศึกษา นกัศึกษา 
มีความเห็นดว้ยเพียงใดกบัขอ้ความต่อไปน้ี  โปรดตอบให้ตรงกบัความเป็นจริงตามความคิดเห็น
และความรู้สึกของนกัศึกษาใหม้ากท่ีสุด โดยใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องดา้นขวามือ คาํตอบท่ีตอบ
จะไม่มีถูกหรือผดิ และจะไม่มีผลต่อคะแนนหรือการตดัสินเกรดรายวิชา 
 

ข้อความ 
ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

คุณธรรมจริยธรรม 
1. ท่านสามารถแยกแยะระหวา่งส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีไม่ดีได ้

     

2. ท่านยอมรับในการกระทาํท่ีผดิพลาดของคนอ่ืนได ้      
3. ท่านสามารถปฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพได ้
     

4. เม่ือท่านทาํในส่ิงท่ีผดิพลาดแมจ้ะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 
ท่านคิดวา่การช้ีแจงเหตุผลจากการท่ีท่านทาํผดิพลาดเป็น
ส่ิงแรกท่ีท่านตอ้งกระทาํ 

     

5. ท่านสามารถปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้นในการ
ดาํเนินชีวิตได ้

     

6. ท่านจดัระเบียบใหก้บัตนเองในการทาํกิจวตัรประจาํวนั 
เช่น ทาํตารางเวลากิจกรรม ทาํขอ้ตกลงเร่ืองเวลาในการ
ทบทวนบทเรียนของตนเอง 

     

7. …………………………………………………      
8. …………………………………………………      
ความรู้ 
9. ท่านมีความรู้เก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญั และ

ความสมัพนัธ์ของวิชาศึกษาทัว่ไปกบัวิชาชีพ / วิชา
เฉพาะ 

     

10. ท่านมีความเขา้ใจสมรรถนะของบณัฑิตพยาบาลท่ีพึง
ประสงคข์องหลกัสูตร 
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ข้อความ 
ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

11. ท่านมีความเขา้ใจเก่ียวกบั เหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา
เก่ียวกบัวิวฒันาการท่ีสาํคญัทางดา้นศิลปวทิยาการของ
ประเทศไทยและของโลก  

     

12. ท่านมีความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพยีงและการประยกุต์
แนวคิด  “เศรษฐกิจพอเพยีง”   

     

13. ท่านมีความรู้เก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาท่ีสาํคญัของสังคมไทยและ
สังคมโลก อาทิ ววิฒันาการของอารยธรรม 

     

14. ท่านมีความเขา้ใจเก่ียวกบัเหตุการณ์สาํคญัในประวติัศาสตร์ 
ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ 

     

ทกัษะทางปัญญา 
15. ท่านวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ของตนเองได ้

     

16. ท่านนาํผลการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ของตนมาพฒันา
ตนเองใหมี้ความสามารถเพิ่มข้ึน 

     

17. ท่านทราบวา่ส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้และพฒันาตนเองในชีวิตมี
อะไรบา้ง 

     

18. ท่านทราบวา่จะเรียนรู้และพฒันาตนเองใหดี้ท่ีสุดได้
อยา่งไร 

     

19. ท่านประเมินไดว้า่ท่านชอบวธีิการเรียนรู้แบบใด      
20. ท่านถามความคิดเห็นจากผูอ่ื้นเก่ียวกบัขอ้บกพร่องของ

ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งในการประเมินตนเอง 
     

21. ท่านจดัสรรเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหมี้
ความสมดุลในชีวิตและการศึกษาได ้

     

22. ท่านกาํหนดภาพอนาคตเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตและ
การศึกษาของตนเองได ้

     

23. ท่านกาํหนดเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวไดส้อดคลอ้ง
กบัภาพอนาคตท่ีตอ้งการ 
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ข้อความ 
ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

24. ท่านสามารถจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าหมายการ
ดาํเนินชีวิตและการศึกษาของตนเองได ้

     

25. ท่านสามารถวางแผนการพฒันาตนเองไดส้อดคลอ้งกบั
ภาพอนาคตหรือเป้าหมายท่ีกาํหนด 

     

26. ท่านกาํหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนในการพฒันาตนเองให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

     

27. ท่านวางแผนการพฒันาตนเองได้ทั้ งในระยะส้ันและ
ระยะยาว 

     

28. ท่านระบุตวัช้ีวดัความสาํเร็จของการปฏิบติัตามแผนการ
พฒันาตนเองได ้

     

29. ท่านปรึกษาบุคคลท่ีเช่ือถือเก่ียวกบัการวางแผนการพฒันา
ตนเองเพื่อความชดัเจนและครอบคลุม 

     

30. ท่านสามารถนาํแผนการพฒันาตนเองไปปฏิบติัไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง 

     

31. ท่านสืบค้นและวิ เคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ของตนเอง 

     

32. ท่านนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้มาใชคิ้ดวิเคราะห์เพื่อ
การแกไ้ขปัญหา 

     

33. ท่านสามารถคิดไดอ้ยา่งเป็นระบบ      
34. ท่านสามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อแลกเปล่ียน

ขอ้มูลข่าวสารและขอความช่วยเหลือได ้
     

35. ท่านใชป้ระสบการณ์เป็นฐานในการพฒันาการคิดของ
ตนเอง 

     

36. ……………………………………………………….      
37. ……………………………………………………… 
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ข้อความ 
ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
38. ท่านตั้งใจเรียนและพฒันาตนเองอยูเ่สมอเพ่ือความกา้วหนา้

ในอนาคต 

     

39. ท่านมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองอยา่งต่อเน่ือง      
40. ท่านคิดเสมอว่าการเรียนรู้และพฒันาตนเองเป็นหนทาง

ใหท่้านประสบความสาํเร็จในชีวิต 
     

41. ท่านกระตือรือร้นในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองอยูเ่สมอ      
42. ท่านคน้ควา้ขอ้มูลทางวชิาการและข่าวสารต่าง ๆ จากหอ้งสมุด

และแหล่งสืบคน้ท่ีหลากหลายเพ่ือนาํมาใชใ้นการพฒันาตนเอง 
     

43. ท่านขอคาํปรึกษาในการเรียนหรือการปฏิบติักิจกรรมจาก
อาจารยห์รือรุ่นพี่ 

     

44. ท่านแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการกบับุคคลอ่ืนอยู่
เสมอ 

     

45. ท่านมีความอดทนและพยายามในการเรียนรู้ส่ิงใหม่      
46. ท่านพยายามฝึกฝนตนเองในการปฏิบติักิจกรรมท่ียุง่ยาก

ซบัซอ้นกบัอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญก่อนปฏิบติัจริงเสมอ 
     

47. ถา้ตอ้งปฏิบติักิจกรรมท่ีเป็นส่ิงท่ีดีและควรปฏิบติั แต่
ท่านไม่ถนดั ท่านจะทุ่มเทและพยายามอยา่งเตม็ท่ี 

     

48. แมว้า่จะรู้สึกเหน่ือยลา้ ท่านจะอดทนพยายามทาํกิจกรรม
ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดี้ท่ีสุด 

     

49. ท่านยอมรับผลจากการตดัสินใจของท่านเสมอ แมว้า่จะ
เกิดความผดิพลาดข้ึน 

     

50. ท่านปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดีเพื่อลดปัญหาของชุมชน
ทั้งในยคุปัจจุบนัและอนาคต 

     

51. …………………………………………………………….      
52. ………………………………………………………...      
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ข้อความ 
ระดับความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

53. ท่านเป็นผูฟั้งท่ีดีเสมอในขณะสนทนากบัผูอ่ื้น 

     

54. ท่านสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารและถ่ายทอดให้
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเขา้ใจ 

     

55. ท่านสามารถอ่านเน้ือหาทางวิชาการและสรุปความไดดี้       
56. ท่านมีทกัษะในการเขียนท่ีดีซ่ึงสามารถส่ือความหมายให้

ผูอ่ื้นเขา้ใจไดง่้าย 
     

57. ท่านมีทกัษะในการนาํเสนอผลงานไดน่้าสนใจ      
58. ท่านสามารถเลือกและใชรู้ปแบบการนาํเสนอไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
     

59. ท่านสามารถใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการสืบคน้ได ้      
60. ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
     

61. ท่านสามารถอธิบายหรือนาํเสนอความคิดของท่านได้
อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

     

ทกัษะการสร้างสรรค์ผลงานเพือ่พฒันาชุมชน 
62. ท่านวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ใน

สถาบนัการศึกษา/ชุมชนของท่านและผลกระทบท่ี
เก่ียวขอ้งได ้

     

63. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนแกไ้ขปัญหาหรือ
สถานการณ์ในสถาบนัการศึกษา/ชุมชนของท่านไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

     

64. ท่านสามารถคิดสร้างสรรคผ์ลงานหรือโครงการใหม่เพื่อ
ช่วยแกไ้ขปัญหาในสถาบนัการศึกษา/ชุมชนของท่านได ้

     

65. ………………………………………………………..      
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แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์เพือ่พฒันาชุมชน 
 

คาํช้ีแจงในการตอบแบบประเมิน : แบบประเมินน้ีใชส้าํหรับผูว้ิจยัและอาจารยผ์ูส้อนประเมินผล
งานกลุ่มของนกัศึกษาและนกัศึกษาประเมินผลงานกลุ่มของตนเองเก่ียวกบัการสร้างสรรคผ์ลงาน
เพื่อพฒันาชุมชน  
ระดับคุณภาพ 

 2.50 – 3.00 หมายถึง  ระดบัสูง (เท่ากบันํ้าหนกัคะแนนร้อยละ 85-100) 
 1.50 -  2.49       หมายถึง  ระดบัปานกลาง (เท่ากบันํ้าหนกัคะแนนร้อยละ 60-84.9) 
 1.00 – 4.49 หมายถึง  ระดบัปานกลาง (เท่ากบัหรือตํ่ากวา่ร้อยละ 60) 
 

การประเมินผลงานกลุ่มที…่…………………………………………………………….. 

 

รายการประเมิน ระดบัการประเมิน หมายเหตุ 

3 2 1  

ขั้นเตรียมการจดัทาํผลงาน     

ขั้นดาํเนินการ     

ขั้นการนาํเสนอผลงานสร้างสรรค ์     

คุณภาพของผลงานสร้างสรรค ์     
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินผลงานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาชุมชน 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. ขั้นเตรียมการจดัทาํ

ผลงาน 
มีความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ริเร่ิมส่ิงใหม่ มีการคิด
เช่ือมโยงความรู้3 รายวิชา
บูรณาการ ในการจดัทาํ
ผลงาน มีการวางแผนจดัทาํ
ผลงานอยา่งเป็นระบบ
ครบถว้น ถูกตอ้ง 

มีความคิดสร้างสรรคใ์น
การริเร่ิมส่ิงใหม่ มีการคิด
เช่ือมโยงความรู้3 รายวิชา
บูรณาการ ในการจดัทาํ
ผลงาน มีการวางแผน
จดัทาํผลงานอยา่งเป็น
ระบบแต่ไม่ครบถว้น 
หรือมีการระบุขอ้มูลท่ีไม่
เก่ียวขอ้ง 

มีความคิดสร้างสรรคใ์น
การริเร่ิมส่ิงใหม่ มีการคิด
เช่ือมโยงความรู้3 รายวิชา
บูรณาการ ในการจดัทาํ
ผลงาน มีการวางแผนจดัทาํ
ผลงานอยา่งเป็นระบบ 
ไดไ้ม่ถกูตอ้ง และไม่
ครบถว้น หรือมีการระบุ
ขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 

2. ขั้นดาํเนินการ แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบชดัเจน 
สมาชิกทุกคนกระตือรือร้น
ในการทาํงานกลุ่มมีการ
ปรึกษาหรือการแกปั้ญหา
ร่วมกนัเม่ือพบปัญหา
อุปสรรคในการดาํเนินงาน
ตามแผน 
 

แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ชดัเจน สมาชิกทุกคน
กระตือรือร้นในการ
ทาํงานกลุ่มมีการปรึกษา
หรือการแกปั้ญหาร่วมกนั
เม่ือพบปัญหาอุปสรรคใน
การดาํเนินงานตามแผน 
แต่ไม่ชดัเจน และไม่
ครบถว้น 

แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ชดัเจน 
สมาชิกทุกคนกระตือรือร้น
ในการทาํงานกลุ่มมีการ
ปรึกษาหรือการแกปั้ญหา
ร่วมกนัเม่ือพบปัญหา
อุปสรรคในการดาํเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผนไม่
ถกูตอ้ง และไม่ครบถว้น 

3. ขั้นการนาํเสนอ
ผลงานสร้างสรรค ์

การนําเสนอผลงานสามารถ
ส่ือความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 

รูปแบบท่ีใช้นําเสนอมีความ
เหมาะสมน่าสนใจ ข้อมูลมี
ความถูกต้อง  ชัดเจน  และ
ครบถว้น 

ก า ร นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น
สามารถส่ือความหมายได้
อย่างชดัเจน รูปแบบท่ีใช้
นาํเสนอมีความเหมาะสม
น่าสนใจ  ข้อมูล  แต่ไม่
ชดัเจน และไม่ครบถว้น 

การนาํเสนอผลงานสามารถ
การส่ือความหมาย  รูปแบบ
ท่ีใชน้าํเสนอมีความ
เหมาะสมไม่น่าสนใจ 
ขอ้มูลไม่ ชดัเจน ไม่ถกูตอ้ง  

4. คุณภาพของผลงาน
สร้างสรรค ์

มีความสาํเร็จของผลงานท่ี
ชดัเจน ผลงานแสดงถึงการคิด
วิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
ช่วยแกไ้ขปัญหาหรือ
สถานการณ์ของสถาบนัหรือ
สงัคมได ้
ไดถู้กตอ้ง และครบถว้น 

มีความสาํเร็จของผลงานท่ี
ชดัเจน ผลงานแสดงถึงการ
คิดวิเคราะห์อยา่งเป็น
ระบบ แต่ไม่ไดแ้กไ้ข
ปัญหาหรือสถานการณ์
ของสถาบนัหรือสงัคม 

ความสาํเร็จของผลงาน 
ผลงานไม่แสดงถึงการคิด
วเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

ไม่ไดช่้วยแกไ้ขปัญหาหรือ
สถานการณ์ของสถาบนั
หรือสังคม 
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ตวัอยา่ง แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 

TQF ระดบัการ
วดั 

ขอ้สอบ เฉลย 

นกัธุรกิจรายหน่ึงมอบเงินใหท้างโรงเรียน จาํนวน 5,000 บาท เพื่อ
นาํไปใชใ้นกิจกรรมของโรงเรียนโดยไม่ประสงคร์ะบุนามผูบ้ริจาค 
ขณะเดียวกนันอ้งชายของคุณครูท่านหน่ึงในโรงเรียนประสบ
อุบติัเหตุจาํเป็นตอ้งใชเ้งินจาํนวนมากแต่ครอบครัวมีเงินไม่พอ 
นกัศึกษาคิดวา่โรงเรียนสามารถนาํเงินกอ้นน้ีไปช่วยคุณครูท่านน้ีได้
หรือไม่ เพราะเหตุใด 

1.2 ประเมิน
ค่า สามารถ

แยกแยะ
ความ
ถูกตอ้ง 

ความดีและ
ความชัว่ได ้ ก. ไม่ได ้ เพราะเป็นเร่ืองส่วนตวัของคุณครู 

ข. ไม่ได ้ เพราะเป็นการกระทาํท่ีผดิวตัถุประสงค ์
ค. ได ้ เพราะคุณครูเป็นบุคลากรในโรงเรียน   
ง. ได ้ เพราะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนท่ีผูอ้าํนวยการตดัสิน 

ข 

การกระทาํและเหตุผลของใครเหมาะสมมากทีสุ่ด 1.4 วิเคราะห์ 
มีความ

รับผดิชอบ
ต่อการ

กระทาํของ
ตนเอง 

ก. บุญสมชอบซ้ือของหนีภาษี เพราะเป็นการประหยดั 
ข. บุญชูไม่ทุจริตในการสอบเพราะกลวัถูกจบัได ้
ค. บุญศรีสวมหมวกกนัน็อคเสมอเพ่ือความปลอดภยัในการขบัข่ี 
ง. บุญมาหมัน่ตรวจตราท่อไอเสียรถยนตอ์ยูเ่สมอ เพราะไม่ตอ้งการ
ใหอ้ากาศเสีย 

ค 
 

2.1 
มีความรู้
และความ
เขา้ใจใน

สาระสาํคญั
ของศาสตร์
ท่ีเป็น

พื้นฐานชีวิต
และพื้นฐาน

ทาง
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

นาํไปใช ้ จากผลการสาํรวจของกองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข พบวา่ เดก็ประถมมีพฤติกรรมการซ้ือขนมขบ
เค้ียว ลูกกวาด นํ้าอดัลม ถึงแสนลา้นบาทต่อปี ส่วนหน่ึงมาจากการ
โฆษณาท่ีน่าสนใจ นกัศึกษามีแนวคิดท่ีจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
อยา่งไร 
ก. ช่วยตกัเตือนเดก็ไม่ใหซ้ื้อขนมเหล่านั้น 
ข. ใหพ้อ่-แม่จ่ายค่าขนมใหลู้กในจาํนวนท่ีพอดีในแต่ละวนั 
ค. แนะนาํใหเ้ห็นผลเสียท่ีเกิดข้ึนกบัสุขภาพ 
ง. ไม่ใหข้ายขนมเหล่าน้ีในโรงเรียน 

ค 
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TQF ระดบัการวดั ขอ้สอบ เฉลย 
3.2 

สามารถสืบคน้และ
วิเคราะห์ขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลท่ี
หลากหลาย 

นาํไปใช ้ หากท่านตอ้งการทาํรายงานเร่ือง “ผลกระทบของ
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส 
อีโบลาท่ีมีต่อภาวะสุขภาพของคนไทย” ท่านคิดวา่
คาํสืบคน้สารสนเทศคาํใดช่วยใหท่้านไดข้อ้มูลท่ี
ตอ้งการมากท่ีสุด 
ก. โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา, ภาวะสุขภาพ, ประเทศ
ไทย 
ข. ผลกระทบ, ภาวะสุขภาพ, โรคติดเช้ือ 
ค. โรคติดเช้ือ, ไวรัสอีโบลา, สุขภาวะของคนไทย 
ง. โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา, สถานการณ์โรค, 
ประเทศไทย 

ก 

4.4 
มีความรับผดิชอบ
ต่อหนา้ท่ี ต่อสงัคม
และรับผดิชอบใน
การพฒันาตนเอง 
วิชาชีพองคก์รและ
สงัคมอยา่งต่อเน่ือง 

วิเคราะห์ สุนี ตั้งใจวา่จะฝึกฝนภาษาองักฤษเพ่ือเตรียมตวั
สอบ จึงรีบทาํงานในส่วนของตนจนเสร็จเรียบร้อย
โดยไม่ยอมหยดุพกั อรทยัซ่ึงเป็นเพื่อนสนิท มา
ขอใหช่้วยงาน โดยบอกวา่เป็นงานด่วน ถา้ท่านเป็น
สุนีจะช่วยเหลืออรทยัดว้ยเหตุผลขอ้ใด  
ก. เห็นแก่ประโยชนแ์ก่ส่วนรวม   
ข. มีนํ้ าใจ 
ค. ควรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั   
ง. กลวัถูกตาํหนิ  

ค 

5.5 
สามารถเลือกและใช้
รูปแบบการนาํเสนอ

สารสนเทศ 
ตลอดจนใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

นาํไปใช ้ นกัศึกษาจะเลือกวธีิการนาํเสนอโครงการสร้างสรรค์
เพ่ือพฒันาชุมชน หนา้ชั้นเรียนท่ีเหมาะสมและ
น่าสนใจท่ีสุดดว้ยวธีิใด 
ก. การนาํเสนอโดยการบรรยายพร้อมการนาํเสนอโดย
ใช ้VDO ประกอบ 
ข. การนาํเสนอโดยการบรรยายโดยใชโ้ปรแกรม 
power point 
ค. การนาํเสนอโดยการบรรยายพร้อมการยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
ง. การนาํเสนอโดยการบรรยายพร้อมเอกสารประกอบ 

ก 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้เพือ่พฒันาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล สถาบันพยาบาล สังกดัสถาบนั

พระบรมราชชนก 

คาํช้ีแจง  
 1.เคร่ืองมือน้ี สร้างข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของท่านท่ีมีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาชุมชนของ
นกัศึกษาพยาบาล สถาบนัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 

 2. คาํตอบในเคร่ืองมือน้ี จะนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการปรับปรุงใหก้ารจดัการเรียนการสอน 
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน จึงไม่มีผลใดๆ ต่อตวัท่าน 

 3. คาํตอบของท่านจะมีประโยชน์อยา่งยิง่ จึงขอความกรุณาในการตอบคาํถามใหค้รบทุกขอ้
ตามความเป็นจริง 

 เคร่ืองมือน้ี มี 2 ตอน คือ  
 

ตอนที ่1 ขอ้มูลพื้นฐาน 

ตอนที ่2 การประเมิน ความพึงพอใจของท่านท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล สถาบนัพยาบาล สังกดัสถาบนั
พระบรมราชชนก 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
1. อาย ุ.............................. ปี 

2. เพศ         ชาย           หญิง 
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ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล สถาบนัพยาบาล สังกดัสถาบนั
พระบรมราชชนก 

คําช้ีแจง โปรดขีดเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ ดงัน้ี  
 5  หมายถึง รู้สึกพึงพอใจและมีความคิดเห็นวา่มีความเหมาะสม ในระดบัมากท่ีสุด 

 4  หมายถึง รู้สึกพึงพอใจและมีความคิดเห็นวา่มีความเหมาะสม ในระดบัมาก 

 3 หมายถึง  รู้สึกพึงพอใจและมีความคิดเห็นวา่มีความเหมาะสม ในระดบัปานกลาง 

 2  หมายถึง  รู้สึกพึงพอใจและมีความคิดเห็นวา่มีความเหมาะสม ในระดบันอ้ย 

 1  หมายถึง  รู้สึกพึงพอใจและมีความคิดเห็นวา่มีความเหมาะสม ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ขอ้ รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

 
1. 

ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ 

องคป์ระกอบเชิงกระบวนการซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะ
การเตรียมการ ระยะการวางแผน ระยะปฏิบติัการโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้ และระยะการประเมินผล มีความ
เหมาะสม 

     

2. องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการนําไปใช้ ซ่ึงประกอบด้วยระบบ
สนบัสนุน ทกัษะการใชก้ระบวนการจดัการความรู้ และการติดตาม
ดูแล มีความเหมาะสม 

     

3. ทั้งองคป์ระกอบเชิงกระบวนการ และองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการ
นาํไปใชมี้ความสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั 

     

4. องคป์ระกอบของรูปแบบมีความชดัเจนและเป็นระบบ      

 
5. 

ด้านกระบวนการนํารูปแบบไปใช้ 

ขั้นศึกษาสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เป็นขั้นท่ีสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง 

     

6. การจดัใหมี้ใหค้วามรู้ ช่วยใหมี้ความพร้อมในการเรียนรู้      

7. ระยะการวางแผนการใชก้ระบวนการจดัการความรู้ และการจดัการ
เรียนรู้ มีความเหมาะสม 
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ขอ้ รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

8. ขั้นตอนการกาํหนดความรู้มีความเหมาะสม      

9. ขั้นตอนการสืบคน้ความรู้มีความเหมาะสม      

10. ขั้นตอนการสร้างความรู้มีความเหมาะสม      

11. ขั้นตอนการจดัเกบ็ความรู้มีความเหมาะสม      

12. ขั้นตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู้มีความเหมาะสม      

13. ขั้นตอนการประเมินผลความรู้มีความเหมาะสม      

14. ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมให้การใชก้ระบวนการจดัการ
ความรู้ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

15. การติดตามดูแลแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูว้ิจยั ส่งเสริมใหก้ารใช้
กระบวนการจดัการความรู้ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

16. ด้านผลของการใช้รูปแบบ 

ช่วยใหน้กัศึกษาพยาบาลไดพ้ฒันาทกัษะการใชก้ระบวนการจดัการ
ความรู้ 

     

17. ช่วยใหน้กัศึกษาพยาบาลไดพ้ฒันาทกัษะการพฒันาตนเอง      

18. ช่วยให้นักศึกษาพยาบาลไดพ้ฒันาทกัษะในการสร้างสรรคผ์ลงาน
เพื่อพฒันาชุมชน 

     

19. ช่วยใหมี้การปฏิบติังานร่วมกนัเป็นทีม      

20. สามารถนาํความรู้และทกัษะท่ีได ้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืน
ได ้

     

 

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

ตัวอย่างการใช้เคร่ืองมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบบันทกึผลการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 

การกาํหนดความรู้ (Knowledge Identification) 
การสืบค้นความรู้  

(Knowledge Capture) 
การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) 

ความรู้หลกั 
โครงการส่งเสริมพฒันาชุมชน   ดว้ยการปลกูผกัปลอดสารพิษ 
แนวปฏิบัติ 
ใชก้ระบวนการ KM  ในการจดัการความรู้มีขั้นตอน  ดงันี้ 
1.การกาํหนดความรู้          2.การสืบคน้ความรู้ 
3.การสร้างความรู้              4.การจดัเกบ็ความรู้ 
5.การแลกเปลี่ยนความรู้    6.การประเมินความรู้ใหเ้กิดความรู้อยา่ง                      
                                             ต่อเนื่องและย ัง่ยนื 
กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมใหม้ีการจดัการความรู้ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม  เรื่อง  ส่งเสริม
พฒันาชุมชน   ดว้ยการปลกูผกัปลอดสารพิษ 
2.สนบัสนุนใหม้ีการจดัทาํโครงการขั้นตอนระบบการพฒันาคุณภาพ PDCA 
3.สนบัสนุนการเผยแพร่ความรู้ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   http://www.classstart.org/classes/7834  และผา่นกลุ่มใน Facebook กลุ่ม 
KMSN1 
ตวัชี้วดั 
1.ร้อยละ 80 ของนกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํโครงการตามขั้นตอน
การจดัการความรู้ 
2.นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์แผนและการจดัทาํโครงการขั้นตอนระบบการ
พฒันาคุณภาพ PDCA 
3.ร้อยละ 80 ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดร้ับความรู้และมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วม 

 สื่อโทรทศัน์ 
 สื่อมวลชน 
 สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 สื่อบุคคล 
 สื่อวธิีการ 
 อื่นๆ ระบุ 

วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
1.เพื่อรณรงคใ์หค้นในชุมชนหนัมาปลกูผกัปลอดสารพิษ 
2.เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัวธิีการทาํใหผ้กัปลอดสารพิษ   และ
สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
3.เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้และความเขา้ใจตระหนกัในการปลกูผกัปลอด
สารพิษ 
เนือ้หาหลกั 
1.ความหมายของผกัปลอดสารพิษ 
2.วธิีการทาํใหผ้กัปลอดสารพิษ 
3.วธิีการดูแลผกัปลอดสารพิษ 
4.คุณภาพดินที่ดี 
5.ขอ้ดีของการปลกูผกัปลอดสารพิษ 
6.ผูส้นบัสนุนโครงการ 
7.แนวทางในการพฒันาที่ย ัง่ยนื 
 
กจิกรรม 
1.วางแผนประชุมจดัแบ่งหวัขอ้การสืบคน้และสร้างความรู้ 
2.ปฏิบตัิตามแผนที่กาํหนดอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3.ตรวจสอบการดาํเนินการแต่ละขั้นตอนวา่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นและปรับเปลี่ยน
แกไ้ขในขั้นตอนใด 

 

http://www.classstart.org/classes/7834%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0


 
 

การจัดเกบ็ความรู้ (Knowledge Storing) การแลกเปลีย่นเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การประเมนิผลความรู้ (Knowledge Evaluation) 
 สื่อภาพ  
 สื่อเสียง  
 สื่อภาพและเสียง 
 สื่อสิ่งพิมพ ์
 ชุมชนนกัปฏิบตัิ  
 หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์   
 กลุ่มจดัการความรู้ 
 www.pckpb.ac.th 
 gotoknow 
 face book KMSN1 

 
 

 ไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) 
 บลอ็ก (Blog)  
 กลุ่มข่าว (Listserv) 
 กระดานอภิปรายและกระดานประกาศ (Discussion 

Board and Bulletin Board) 
 www.pckpb.ac.th 
 gotoknow 
 face book KMSN1 

ประเมินผลระหวา่งดาํเนินการ 
  แบบสังเกต  
  การสัมภาษณ์  
  การสอบถาม  
  การทดสอบ  
  การวดัผลจากผลงาน 

ประเมินผลหลงัการดาํเนินการ 
1. ประเมินความรู้ (Knowledge) 
  แบบสัมภาษณ์   
  แบบสอบถาม 
2. การประเมินผลปฏิบตัิงาน (Performance) 
   แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
3. ประเมินทศันคติ (Attitude) 
   การสอบถาม  
   การสัมภาษณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   วิชา/เรื่อง     ส่งเสริมพฒันาชุมชน   ดว้ยการปลูกผกัปลอดสารพิษ 
 

โครงสร้างเนื้อหา (Content Structure) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

การสร้างความรู้ การสืบค้นความรู้ Knowledge Creation Knowledge Capture 



 

กิจ ส

การสืบค้นความรู้ 
วชิา/เรื่อง     ความหมายของผกัปลอดสารพิษ 
   ผูส้ร้างความรู้      นางสาว………………..  ,   นาย………………………. 

เนื้

Knowledge Capture 

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ อหา กรรม ื่อ ประเมินผล 
 ผกัปลอดสารพษิ คือ  ผกัที่ปราศจากสารตกคา้ง 

pesticide residue free)  โดยหลกัการนี้ตอ้ง
ปราศจากสารเคมีและไม่มีการใชส้ารเคมีโดย
ดด็ขาด โดยจะใชว้ธิีธรรมชาติในการเพาะปลกู  
และตอ้งไดร้ับการดูแลจากเกษตรกรเป็นอยา่งดี 

(

เ

ศึก
หวั

-สื่อ
ผกัป ).   
เขา้ถ งได้
จาก com/ 

ษาคน้ควา้หาขอ้มูลจาก
ขอ้ที่กาํหนดให ้

เพื่อใหท้ราบถึงผกัปลอด
สารพิษวา่มนัคืออะไร 

 Internet -
ลอดสารพษิคอือะไร.(2556
ึงเมื่อ   8   สิงหาคม   เขา้ถึ
  http://www.myfirstbrain.

n_view.aspx?ID=69126

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mai  

 
การสังเกต

-การสอบถาม

   
 
 
 

http://www.myfirstbrain.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20main_view.aspx?ID=69126
http://www.myfirstbrain.com/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20main_view.aspx?ID=69126


 

กิจ ส

การสืบค้นความรู้ 
 วิชา/เรื่อง     ขอ้ดีของผกัปลอดสารพิษ 
   ผูส้ร้างความรู้      นางสาว……………………..  ,  นางสาว………………………… 

เน

Knowledge Capture 

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ ื้อหา กรรม ื่อ ประเมินผล 
 ขอ้ดีของผกัปลอดสารพิษ ไดแ้ก่ 

1.ทาํให ้ได ้พืชผกัที่มีคุณภาพ ไม มีสารพิษตกค ้าง
กิดความปลอดภยัแก่ ผู ้บริโภค 

2.  เกษตรกรผูป้ลูกผกัมีสุขภาพอนามยัดีขึ้น 
3.ลดตน้ทุนการผลิตของเกษตรกรดา้นค่ าใชจ้่ าย
ในการซื้อสารเคมีป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช 
4.ลดปริมาณการนาํเข าสารเคมีป้ องกนัและกาํจดั
ศตัรูพืช 
5.เกษตรกรจะมีรายไดเ้พิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ผลผลิตที่ไดม้ีคุณภาพ ทาํใหส้ามารถขายผลผลิต
ได ้ในราคาสูงขึ้น 
6.ลดปริมาณสารเคมีป้ องกนัและกาํจดัศตัรูพืชที่
จะปนเปื้อนเข ้าไปในอากาศและนํ้า ซึ่งเป็ นการอ
นุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษของสิ่ง
แวดล ้อม 

เ

ศึก
หวั

-สื่อ
อรพ
ปลู   
8 ้
จาก -
boo  

 
เพื่อใหท้ราบถึงขอ้ดี  
ประโยชน์ของผกัปลอด
สารพิษ  และสามารถนาํสิ่งที่
ไดเ้รียนรู้ไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัได ้

ษาคน้ควา้หาขอ้มูลจาก
ขอ้ที่กาํหนดให ้

 Internet -
ิน ถิระวฒัน์ และคณะ.(2556). การ

กผกัปลอดภัยจากสารพษิ.  เขา้ถึงเมื่อ
 สิงหาคม  เขา้ถึงได

   http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e
k/plant/herb_gar/save_veg.pdf

การสังเกต
-การสอบถาม

    
 
 
 
 

http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/herb_gar/save_veg.pdf
http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/herb_gar/save_veg.pdf


 การสืบค้นความรู้ 
วชิา/เรื่อง     วธิีการทาํใหผ้กัปลอดสารพิษ 
   ผูส้ร้างความรู้      นางสาว…………………  ,  นางสาว………………………… 

Knowledge Capture 

กิจกรรม วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เนื้อหา สื่อ ประเมินผล 
วธิีการที่ทาํใหผ้กัปลอดสารพิษ ดว้ยการกาํจดั
ศตัรูพืชและการใชปุ้๋ย  ไดแ้ก่ 
1.การใชส้ารสกดัจากพืชในการป้องกนั
ศตัรูพืช 
2.การใชฟ้างหรือพลาสติกคลุมแปลงปลกู 
3.การปลูกผกัในเรือนมุง้ตาข่ายไนล่อน 
4.การใชก้บัดกักาวเหนียว 
5.ปุ๋ยหมกั 
6.นํ้าหมกัชีวภาพ 

ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจาก
หวัขอ้ที่กาํหนดให ้

-สื่อ Internet -เพื่อใหท้ราบถึงวธิีการที่ทาํให้
ผกัปลอดสารพิษ  และ
สามารถวเิคราะห์เลือกวธิีที่ดี
ที่สุดในการนาํมาใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 

ศนูยเ์ครือข่ายปราชญช์าวบา้น.(2556). การ
ปลูกผกัปลอดสารพษิ.  เขา้ถึงเมื่อ 8  
สิงหาคม  เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.itrmu.net/web/khamphanl/show-
webcontent.php?cat_id=2&mid=10 
-สื่อบุคคล  
 ป้าศรีนวล  ดิษฐล์าํดบั 

การสังเกต 
-การสอบถาม 

   
 
 

http://www.itrmu.net/web/khamphanl/show-webcontent.php?cat_id=2&mid=10
http://www.itrmu.net/web/khamphanl/show-webcontent.php?cat_id=2&mid=10


 

กิจ ส

การสืบค้นความรู้ 
 วิชา/เรื่อง     วธิีการดูแลผกั 
   ผูส้ร้างความรู้      นางสาว…………………, นางสาว………………… 

เน้

Knowledge Capture 

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ ือหา กรรม ื่อ ประเมินผล 
 เมื่อเราปลกูพืชเรากต็อ้งทาํการดูแลรักษา  

ไดแ้ก่ 
1.รดนํ้าทุกวนั พืชตอ้งการนํ้าในการ
จริญเติบโต ถา้ขาดนํ้าหลาย ๆ วนั พืชจะเหี่ยว
ฉาจะตายได ้แต่กไ็ม่ควรรดนํ้ามากจนเกินไป
พราะจะทาํใหร้ากของพืชเน่า 

2.ใส่ปุ๋ย พืชตอ้งการธาตุอาหารที่มีอยูใ่นดิน 
3.พรวนดิน ดินที่มีความร่วนซุยจะระบายนํ้า
และอากาศไดด้ี 
4.กาํจดัวชัพืชและศตัรูพืช วชัพืชและศตัรูพืช
าํใหต้น้พืชที่เราปลกูเติบโตช

เพื่อใหท้ราบและเขา้ใจถึง
วธิีการดูแลผกั  และสามารถ
นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เ

เ
เ

ท า้ 

ศึก
หวั

-สื่อ
การ
เขา้ถ
จาก

ษาคน้ควา้หาขอ้มูลจาก
ขอ้ที่กาํหนดให ้

 Internet -
ดูแลพชื.(2556). เขา้ถึงเมื่อ   8  สิงหาคม
ึงได้

   http://www.trueplookpanya.com/new/  
s_detail/knowledge/2482-00/ cm  

 
การสังเกต

-การสอบถาม

 
 
 

http://www.trueplookpanya.com/new/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cms_detail/knowledge/2482-00/
http://www.trueplookpanya.com/new/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cms_detail/knowledge/2482-00/


 

   
การสืบค้นความรู้ 

วชิา/เรื่อง     คุณภาพดินที่ดี 
   ผูส้ร้างความรู้     นางสาว…………………, นางสาว………………… 

Knowledge Capture 

กิจกรรม วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เนื้อหา สื่อ ประเมินผล 
ดินที่มีลกัษณะร่วนซุย มีดินเหนียวและดินทราย
พอๆกนั   อุม้นํ้าไดด้ี  ดินเกาะกนัอยา่งหลวมๆ  มกัมี
สีดาํ   อุดมไปดว้ยแร่ธาตุ   ไม่มีความเป็นกรดหรือ
ด่างหรือเคม็มากเกินไป  เป็นดินที่ไม่มีสารเคมีตกคา้ง  
เช่น  ยาฆ่าแมลง   

ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจาก
หวัขอ้ที่กาํหนดให ้

-สื่อ Internet 
 

-เพื่อใหท้ราบและเขา้ใจถึง
ลกัษณะของคุณภาพดินที่ดี  
เหมาะสมแก่การเพาะปลกู 

การสังเกต 
-การสอบถาม 

    
 
 



 การสืบค้นความรู้ 
วชิา/เรื่อง     แนวทางในการพฒันาที่ย ัง่ยนื 
   ผูส้ร้างความรู้      นาย…………………  ,  นางสาว………………………… 

Knowledge Capture 

กิจกรรม วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เนื้อหา สื่อ ประเมินผล 
เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้  และ
สามารถนาํสิ่งไดร้ับไปต่อยอด
ได ้
 

ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจาก
หวัขอ้ที่กาํหนดให ้

แนวทางในการพฒันาที่ย ัง่ยนื   
การเปิดตลาดนดัผกัในชุมชน  เกษตรกรที่ทาํเกษตร
อินทรียท์ุกครอบครัว จะมีสวนหลงับา้น เปรียบไดก้บั
ตลาดนดัในบา้นของตนเอง ผลผลิตซื้อหาไดโ้ดยไม่
ตอ้งเสียสตางค ์วนัไหนอยากกินอะไร กเ็ขา้ไปจ่าย
ตลาดในสวน หากมีเหลือจากกินใชจ้ึงนาํออกขาย
ภายในชุมชน หรือบา้นไหนมีสิ่งหนึ่ง แต่ขาดสิ่งหนึ่ง
กส็ามารถแลกเปลี่ยนขา้มรั้วไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่า
นํ้ามนั 
 
การเปิดตลาดจะเป็นที่สร้างความสัมพนัธ์ที่ดีแก่
เกษตรกรและผูบ้ริโภค เป็นเครื่องมือสร้างสังคมใหม่ 
เพื่อเป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกลูและสังคม
แห่งการเรียนรู้ เกษตรกรผูห้ญิงไดม้ีโอกาสออกนอก
หมู่บา้น ไดพ้บปะผูค้น ไดเ้พื่อนใหม่ๆ ไดแ้ลกเปลี่ยน
ความคิด ขอ้มูลข่าวสาร 

-สื่อ Internet -การสังเกต 
-การสอบถาม 

   
 
 



 
 วิชา/เรื่อง     ผูส้นบัสนุนโครงการ 
   ผูส้ร้างความรู้      นาย…………………  ,  นางสาว……………………………. 

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม สื่อ ประเมินผล 
เพื่อใหท้ราบขอ้มูลเกี่ยวกบัพื้นที่
ที่เราตอ้งการจากคนที่อยูใ่น
ชุมชน  เพื่อนาํไปพฒันาต่อไป 

อาย ุ60 ปี  อาชีพรับจา้ง 
ปัจจุบนั - เป็นประธาน อสม. ตาํบล 
 - เป็นกรรมการชมรมผูสู้งอาย ุ
  - เป็นประชาสัมพนัธ์หมู่บา้น 
   - เป็นผูน้าํไทเก๊ก 
   - มีจิตอาสาในการช่วยพฒันาชุมชนในทุกๆ
ดา้น 

ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจาก
บุคคล 

-สื่อบุคคล -การสังเกต 
-การสอบถาม 
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