49253902 : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คาสาคัญ : การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน / ทฤษฎีการสร้างความรู้ / ความสามารถในการเรี ยนรู้
จิราภรณ์ พิมใจใส : การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาพยาบาล. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ : ผศ.ดร.วัชรา เล่าเรี ยนดี ,
ผศ.ดร.จันทิมา ขนบดี และ รศ.ดร.ไข่มุกข์ วิเชียรเจริ ญ. 443 หน้า.
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ1) พัฒนา และหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามทฤษฎี การสร้ างความรู้ เพื่ อส่ งเสริ ม ความสามารถในการเรี ยนรู้ ของนักศึ กษาพยาบาล 2) เปรี ยบเที ยบ
ความสามารถในการเรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ กับ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนปกติ และ 3) ศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการเรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ในช่วง
ระหว่างการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้างความรู้ เป็ นแบบแผนแบบกึ่งทดลอง
(Quasi-experimental designs) โดยใช้แบบแผนการวิจยั แบบกาหนดกลุ่มควบคุม ทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
ต่อเนื่ องตามช่วงเวลาที่กาหนด (control-group interrupted time-series design) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี ที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน จังหวัดนครปฐม ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา
2552 จานวน 96 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 48 คน และกลุ่มควบคุม 48 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ คู่มือผูส้ อน คู่มือผูเ้ รี ยน และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาพยาบาล การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติทีแบบไม่อิสระและแบบอิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การเรี ยนรู้ ของนักศึ กษาพยาบาล ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นผ่านการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ มี ชื่อว่า “รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนพาร์ เซ่ (PARCE Model)” ประกอบด้วยกระบวนการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรี ยม
ความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู้ (Preparation : P) ขั้นเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection :
R) ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) และขั้นประเมินผล (Evaluation : E) และรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้ างความรู้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู้ ของนักศึ กษาพยาบาล มี ประสิ ทธิ ภาพ เท่ ากับร้ อยละ
80. 88/82.75 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 2) ความสามารถในการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
พยาบาลที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ กับรู ปแบบการเรี ยนการสอนปกติ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนความสามารถในการเรี ยนรู้ สูงกว่านักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนด้วย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนปกติ และ 3) พัฒนาการของความสามารถในการเรี ยนรู้ดา้ นการวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การประเมิ นค่า และการแก้ปั ญหา ของนักศึ กษาพยาบาล ในช่ วงระหว่างการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้มีพฒั นาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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The purposes of this research were to : 1) develop and verify the efficiency of
the instructional model based on Constructivist Theory to enhance learning abilities of the nursing
students, 2) compare the learning abilities of the nursing students that learned by the instructional
model based on Constructivist Theory and the Conventional teaching model, and 3) study the
progress of the learning abilities in time series of the nursing students. The research design was
Quasi-experimental designs : control-group interrupted time-series design. The samples of the
study were 96 third year nursing students in the second semester of the academic year 2009 at
the College of Nursing, Christian University of Thailand, Nakhon Pathom. The sample was divided
into two groups; the experimental group and the control group. Each group consisted of 48
students. The research tools were lesson plan, teacher’s manual, student’s guidebook, and the
learning abilities test. The statistical employed were percentage, mean, standard deviation, t-test
dependent and independent and content analysis.
The results of the study were as follow:
1) The instructional model based on Constructivist Theory to enhance learning abilities
of the nursing students that had been developed and verified its efficiency by the specialists was
named “PARCE Model”. The PARCE Model was consisted of 5 stages namely; Preparation (P),
Action (A), Reflection (R), Construction (C) and Evaluation (E). The efficiency of the PARCE
Model based on Constructivist Theory to enhance learning abilities of the nursing students was
achieved with the criterion of 80.88/82.75 which was higher than the required criterion.
2) The learning abilities of the nursing students that learned by the PARCE Model
based on Constructivist Theory and the Conventional teaching model were statistically significant
difference at the .05 level which were higher than the nursing students’ learning abilities that
learned by the Conventional teaching model.
3) The progress of the learning abilities in time series of the nursing students in the
experimental group that learned by the PARCE Model revealed continuous improvement of
learning abilities.
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คงจิ นดา ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ได้ให้ความรู ้ แนวคิด และแนะแนวทางในการศึกษาวิจยั เพื่อให้มีความถูกต้อง
และสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ให้ความกรุ ณาตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนให้มีความสมบูรณ์ข้ ึน ได้แก่ ดร.ประเสริ ฐ มงคล ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนา คุณารักษ์
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ดร.วารี รัตน์ แก้วอุไร และ ดร.เสาวนี ย ์ กานต์เดชารั กษ์ ขอขอบพระคุณผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ให้ความกรุ ณา
ตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. พ.ต.ต.หญิง พวงเพ็ญ ชุณหปราณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชริ นรัตน์ พุทธปวน รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วัฒนานนท์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.ประนอม รอดคาดี และขอขอบคุณ ดร.รณิ ดา เชยชุ่ม และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกาจร กุศล
ที่ ใ ห้ ข ้อ เสนอแนะอัน เป็ นประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ การวิ จัย มาโดยตลอด และขอขอบคุ ณ ผู ้บ ริ หาร
และคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน อาจารย์ธนพร วงษ์จนั ทร อาจารย์มณ
ั ฑนา
สุ ขศรี อินทร์ และกลุ่มตัวอย่างทุกคนที่ได้ให้ความร่ วมมืออย่างดียงิ่ ในการทาการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาปริ ญญาเอก รุ่ นที่ 1 สาขาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากรทุ ก คน ที่ เ ป็ นก าลัง ใจและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู ้วิ จัย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ขอขอบคุ ณ ดร.มนต์ชัย
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ดร.คนึงเดช เชื่อมวราศาสตร์ ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั
ขอขอบพระคุณสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ทุนส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษา
จากมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้ให้โอกาส
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาวิจยั ครั้งนี้จนสาเร็ จลุล่วงเป็ นอย่างดี
คุ ณประโยชน์ของปริ ญญาดุ ษฎี นิ พนธ์ฉ บับนี้ ผูว้ ิจัย ขอมอบแด่ คุณพ่อ วิสุทธิ์ และคุ ณแม่
สุ วรรณี พิมใจใส ครอบครัว “พิมใจใส” ครอบครัว “เจตนา” และครอบครัว “อาณาประโยชน์” ที่คอยเป็ น
กาลังใจและให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชา
ความรู ้ ทาให้ผวู ้ ิจยั ประสบความสาเร็ จในการศึกษาครั้งนี้
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