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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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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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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สภาพสังคมไทยในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตามกระแสโลกาภิวตั น์ ซึ่ ง
เปรี ยบเสมื อนการย่อโลกให้เล็กลงและหมุนเร็ วขึ้น มี ผลให้สังคมมี ลกั ษณะของโลกไร้ พรมแดน
นับได้ว่าเป็ นการก้าวเข้าสู่ โลกของการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
และเทคโนโลยี ซึ่ งการนาประเทศให้กา้ วหน้าสู่ ยคุ แห่ งการเปลี่ยนแปลงได้น้ นั จาเป็ นต้องพัฒนาคน
ให้ มี คุ ณ ภาพและเครื่ องมื อ ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ในการพัฒ นาคน คื อ การศึ ก ษาเพราะการศึ ก ษาเป็ น
กระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์ ดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้
พระราชทานแก่คณะครู และผูเ้ รี ยน ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 และเมื่อวันที่ 13
มิถุนายน พ.ศ. 2518 รวมทั้งที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 มีความตามลาดับดังนี้
“…การศึกษาเป็ นปั จจัยในการสร้างและพัฒนาความรู ้ ความคิด ความประพฤติ
และคุณธรรมของบุคคล…”
“…ปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่ งของทั้งชีวิตและส่ วนรวม คือ การศึกษาซึ่ งเป็ น
รากฐานส่ งเสริ มความเจริ ญมัน่ คงเกือบทุกอย่างในบุคคล และประเทศชาติ…”
“…การศึกษาเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ ให้เป็ น
ทรัพยากรทางปั ญญาที่มีค่าของชาติ…”
พระบรมราโชวาทดัง กล่ า วได้ใ ห้ ค วามส าคัญ ในเรื่ อ งการจัด การศึ ก ษาซึ่ ง ถื อ เป็ น
เครื่ องมือที่สามารถพัฒนามนุ ษย์ในองค์รวม ได้แก่ ด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
สอดคล้อ งกับ พระราชด ารั ส ของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ที่ ท รงมี
พระราชดารัสเปิ ดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาส
วันครู โลกเรื่ อง “การศึกษาและการฝึ กอบรมในโลกที่เปลี่ยนแปลง”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯเนื่ องในวโรกาสทรงครองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 5
ตุลาคม พ.ศ. 2549 ซึ่ งทรงให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เกิดสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
ควบคู่กบั การมีคุณธรรม ความตอนหนึ่งว่า
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“…โลกเรานี้ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมากในทุกๆ ด้าน ก่ อให้เกิ ดทั้งข้อดี และ
ข้อเสี ย ส่ งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของประชากรโลก การจัดการศึกษาเพื่อให้ทนั
กระแส การเปลี่ยนแปลงของโลกจึงมีความสาคัญยิง่ ครู เป็ นผูม้ ีบทบาทโดยตรงใน
ฐานะเป็ นผูใ้ ห้ค วามรู ้
จึ งควรพัฒ นาตนให้เ ป็ นผูม้ ี ความรอบรู ้ ใ ห้เ ท่ า ทัน การ
เปลี่ยนแปลงของโลก และถ่ายทอดความรู ้ให้เยาวชนพัฒนาในสรรพวิทยาต่าง ๆ
ขณะเดียวกันการอบรมสั่งสอนเยาวชนในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม ก็เป็ นสิ่ งสาคัญ
เสมอกันและจะละเลยเสี ยไม่ได้ นอกจากนั้นครู ผมู ้ ีหน้าที่ในการจัดการศึกษาก็ควร
จะต้องปรึ กษาหารื อ ร่ วมกันวางแผนการศึกษาที่เหมาะสม และส่ งเสริ มการอบรมครู
ให้เป็ นผูม้ ีความสามารถรอบรู ้ทนั สมัย หากทุกฝ่ ายร่ วมมือร่ วมใจกัน ก็จะสามารถ
สร้างสรรค์ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม...”
จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในปั จจุบนั พบว่ายังมีปัญหาอุปสรรคอยู่มาก เช่ น
จากการศึกษาเอกสารและผลการประชุมสัมมนา (โกวิท ประวาลพฤกษ์ 2542; พยุงศักดิ์ จันทรสุ รินทร์
2542; เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ 2542 และมกราพันธุ์ จูฑะรสก 2545) สรุ ปว่าระบบการศึกษาไทย
ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอที่จะรองรับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้ เช่น การศึกษา
ไม่สามารถช่วยดารงไว้ซ่ ึ งศีลธรรมในสังคม การศึกษาเน้นการท่องจามากกว่าการคิดวิเคราะห์หา
เหตุแ ละผลหรื อการแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเอง ค่านิ ยมสังคมไม่สอนให้คนคิดเป็ นทาเป็ น
ประยุกต์ใช้เป็ น ที่สาคัญสังคมไทยไม่เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ เพราะระบบการเรี ยนการสอนเป็ น
ลักษณะของการป้ อนข้อมูลให้ท่องจา ไม่กระตุน้ ให้เกิดความอยากเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ ขาดการเรี ยนรู ้
เชิงสร้างสรรค์ ครู อาจารย์ ปล่อยปละละเลย และไม่ทาตนเป็ นแบบอย่าง ทาให้เด็กไทยใช้ชีวิต อารมณ์
ตามความรู ้สึกชอบละเมิดกฎระเบียบ ขาดความซื่ อสัตย์ และความอดทนในการเรี ยนและการทางาน
ตลอดจนไม่เห็นคุณค่าของการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (life- long learning)
นอกจากนี้นกั วิชาการศึกษาคนอื่นๆ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ระบบการศึกษาไทยในปั จจุบนั
(วิวฒั น์ ขัตติยะมาน 2549 : 52 และพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 2544 : 5-7) ทาให้ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับ
สภาพปั ญหาด้านการศึกษาที่สาคัญ คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ด้านผูส้ อนและวิธีการสอน กล่าวคือผูส้ อน
มุ่งสอนแต่เนื้ อหาวิชาเป็ นหลัก ทั้งยังเป็ นผูก้ าหนดทุกสิ่ งทุกอย่างในการเรี ยนการสอน ส่ วนวิธี
การสอนนั้นมุ่งเน้นที่การสอนหนังสื อมากกว่าการสอนคน เพราะยึดวิชาเป็ นตัวตั้งมากกว่ายึดผูเ้ รี ยน
เป็ นตัวตั้ง พฤติกรรมการสอนเป็ นไปอย่างจาเจ และเน้นพฤติกรรมถ่ายทอดป้ อนข้อมูลให้จาเป็ น
ส่ วนใหญ่ การฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กคิด ใช้ความรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การอบรมบ่มนิ สัย
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม มี น้อยกว่าการท่องบ่นเนื้ อหา จึงทาให้ผูเ้ รี ยนขาดคุณลักษณะช่ างสงสัย
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หรื อ ใฝ่ รู ้ ขาดความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไม่ ก ล้า คิ ด ไม่ ก ล้า ปฏิ บ ัติ และมองไม่ เ ห็ น ความส าคัญ ของ
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต เช่นกัน
การจัด การศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษา มี จุ ด มุ่ ง หมายหรื อปรั ช ญาเพื่ อ พัฒ นาคนให้ มี
คุณลักษณะที่สาคัญ 2 ประการ ประการแรก เพื่อให้ผูส้ าเร็ จการศึกษา เป็ นกาลังคนที่สาคัญของ
ประเทศ สามารถปฏิบตั ิงานภายหลังการศึกษาได้ตามมาตรฐานของวิชาชีพ และตามความต้องการ
ของสังคม ประการที่ สอง เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนที่สมบูรณ์ท้ งั ทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติ ปัญญา ดังนั้นการจัดการศึกษาจึ งต้องมุ่งทั้งในเรื่ องการจัดกิ จกรรมตามหลักสู ตร
การศึ กษาเพื่อ ส่ ง เสริ มสร้ างความรู ้ ทางวิชาการและวิชาชี พ และจัด กิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อ
เสริ มสร้างประสบการณ์ในการดาเนินชีวิตควบคู่กนั ไป (ทบวงมหาวิทยาลัย 2543 : 28) ดังจะเห็นได้
จากเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 และมาตรา 28 ที่บญั ญัติให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะผูส้ อนต้องมี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับเรื่ องการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดชีวิตและผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด ดังนั้นผูส้ อนจึงต้องจัดการเรี ยนการสอน
แบบบู รณาการทั้ง ด้า นความรู ้ คุ ณ ธรรม กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ ห้สอดคล้องกับ ความสนใจและ
ความถนั ด ของผู ้เ รี ยน ให้ ไ ด้ฝึ กทัก ษะ กระบวนการคิ ด การจัด การ การเผชิ ญ สถานการณ์
การประยุกต์ความรู ้ไปใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาจากประสบการณ์จริ ง ให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ รู ้และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง (สานักงานการปฏิรูปการศึกษา 2544) ซึ่งสอดคล้อง
กับบัณฑิต ทิพากร (2550 : 24) ที่กล่าวว่าสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มีความสามารถเชิ งวิชาการร่ วมกับคุณลักษณะการเป็ นมนุ ษย์งานความรู ้ (knowledge worker)
โดยเฉพาะคุณสมบัติผเู ้ รี ยนที่มีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (life-long learner)
การจัดการศึกษาพยาบาลเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการจากสิ่ งที่คุน้ เคย
ไปสู่ ส่ิ งที่ไม่คุน้ เคย จากสิ่ งที่ง่ายไปสู่ ส่ิ งที่ยาก จากหลักการไปสู่ รายละเอียด (deduction) และจาก
รายละเอียดไปสู่ ขอ้ สรุ ป (induction) ก็คือ จากการปฏิบตั ิสู่ ทฤษฎี นัน่ เอง ซึ่งเป็ นกระบวนการเรี ยน
การสอนที่เน้นการค้นคว้าหลักการและวิธีการมากกว่าการถ่ายทอดเนื้ อหาตามกรอบแนวคิดของ
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต ซึ่ งบัณฑิ ตพยาบาลที่สาเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยคริ สเตียน จะต้องมีความรู ้
และความสามารถเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ดว้ ยตนเองและสามารถเชื่ อมโยงความรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิทาง
การพยาบาลวิ ช าชี พ ได้อ ย่า งมี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพ สามารถบ าบัด ทางการพยาบาลได้แ บบ
บูรณาการ โดยใช้การคิดวิเคราะห์ การวิจยั และการตัดสิ นใจ เพื่อแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพอนามัยของ
บุคคล กลุ่มคน ครอบครัว และชุมชน โดยการนาความรู ้เดิมเชื่อมโยงสู่ การสร้างความรู ้ใหม่ ทาให้
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ผูเ้ รี ย นได้พ ฒ
ั นาทัก ษะการเรี ย นรู ้ อย่างต่ อเนื่ องตลอดชี วิต (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
คริ สเตียน 2548 : 7) ซึ่ งสอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่จาเป็ นของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ตามข้อกาหนดของสภาการพยาบาล ได้แก่การแสดงภาวะผูน้ าและการบริ หาร
จัด การตนเองและงานที่ รั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งเหมาะสม มี ก ารพัฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มีความสามารถในการวางแผน การแก้ปัญหา และการทางานร่ วมกันเป็ นทีม มีความคิดสร้างสรรค์
และคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ รวมทั้งการศึ ก ษาค้นคว้าหาความรู ้ ความชานาญในการปฏิ บตั ิ การ
พยาบาลอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้น (พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540)
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับการศึกษาของพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ และบาแซนติ มาจัมดาร์
(Basanti Majumdar 2544 : 5-7) และวิบูลย์ลกั ษณ์ ปรี ยาวงศากูล (2547 : 3-4) ที่พบว่าแนวทางใน
การจัดการเรี ยนการสอนทางการศึกษาพยาบาลนั้นอาจารย์ผสู ้ อนควรมีแนวทางในการวิเคราะห์
เป้ าหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ ข องหลัก สู ต ร เพื่ อ ให้ เ นื้ อ หาสาระแก่ ผู ้เ รี ยนอย่ า งมี เ ป้ าหมาย
ปรับบทบาทของตนจากการเป็ นผูช้ ้ ี นาการเรี ยนรู ้ เป็ นผูช้ ้ ี แนะแนวทางและอานวยความสะดวก
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ถ่ายทอดวิธีการเรี ยนรู ้ให้แก่ผูเ้ รี ยนแทนที่จะถ่ายทอดเนื้ อหาวิชาเพียง
อย่างเดียว ผูส้ อนควรพัฒนาตนเองในเรื่ องการใฝ่ หาความรู ้ และฝึ กทักษะกระบวนการเรี ยนรู ้ไป
พร้อม ๆ กับผูเ้ รี ยน เปิ ดใจกว้าง ยอมรับในศักยภาพและความต้องการของผูเ้ รี ยน พัฒนาศักยภาพ
ในการผลิตและตระเตรี ยมทรัพยากรเรี ยนรู ้ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนใช้
กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู ้ และควรให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนจากสถานการณ์จริ งที่เป็ น
ประโยชน์และสัมพันธ์กบั ชี วิตจริ ง เรี ยนรู ้ความจริ งในตัวเองและความจริ งในสิ่ งแวดล้อมจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เรี ยนรู ้โดยการประยุกต์ใช้สถานการณ์ปัญหาจริ งเป็ นแนวทางในการเรี ยนรู ้ และ
ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมการเรี ยนการสอน เน้นกระบวนการคิด และการปฏิบตั ิ
จริ ง นาไปใช้ประโยชน์ได้ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยมีผเู ้ รี ยน ผูส้ อน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ ายร่ วมจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ที่สาคัญรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนควรเป็ น
กระบวนการทางปั ญญา ที่มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่จดั ตั้งขึ้นโดยมูลนิธิแห่ งสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย โดยเชื่อว่าการศึกษาค้นคว้า การทาวิจยั การแลกเปลี่ยน และการถ่ายทอดความรู ้
รวมทั้งการทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม นามาซึ่ งความเจริ ญงอกงามทางภูมิปัญญา
ที่เพียบพร้อมด้วยสรรพวิทยาการ และคุณธรรม มหาวิทยาลัยคริ สเตียนจึงมุ่งมัน่ ในการจัดการ
อุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติและประชาคมโลก เป็ นผูม้ ี
วิสัยทัศน์มีความเป็ นผูน้ า มุ่งพัฒนาตนเองด้วยการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ
และความชานาญในวิชาชีพ สามารถสื่ อสารได้ในระดับสากล สามารถนาวิทยาการและเทคโนโลยี
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ที่ทนั สมัยไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ ด้วยความเสี ยสละเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศ
สามารถดารงชีวิตอยูอ่ ย่างพอเพียง ยึดมัน่ ในศีลธรรม มีวินยั มีจิตสานึ กในรักและบริ การ อุทิศตน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษย์ มุ่งเน้นการบริ หาร และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานสากล มุ่ ง ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มีความเป็ นนัก วิชาชี พและผูป้ ระกอบการ เป็ นสถาบัน ที่ เน้น
การจัดการสอน ควบคู่กบั การทาวิจยั รวมทั้งให้บริ การวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการและ
การมีส่วนร่ วมของชุมชน โดยคานึ งถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย โดยมีจุดมุ่งหมายใน
การให้บริ การการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายของชาติในการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ ด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกระดับ โดยมุ่งเน้นความรักและคุณธรรมในการ
ให้บริ การด้านวิชาการและวิชาชีพ
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นคณะวิชาหนึ่ งของมหาวิทยาลัยคริ สเตียน ได้รับอนุมตั ิให้เปิ ด
ด าเนิ น การสอนหลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2527 ที่ ต้ ัง อยู่บ นรากฐานแห่ ง
ความเชื่ อ ในองค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่ ง ทรงสอนให้มนุ ษ ย์ทุ ก คนปรนนิ บตั ิ รับใช้ซ่ ึ ง กัน และกัน และ
ทรงเป็ นแบบอย่างในการอุทิศตนเองเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น รวมทั้งยึดมัน่ ในปณิ ธานของมหาวิทยาลัย
คริ สเตียน คือ “รัก-บริ การ” คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเชื่อว่าวิชาชีพการพยาบาลเป็ นวิชาชีพที่
จาเป็ นแก่สังคมในการให้บริ การด้านสุ ขภาพอนามัยแก่ผใู ้ ช้บริ การทั้งรายบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว
และชุมชน ทั้งในภาวะสุ ขภาพที่ปกติและเปลี่ยนแปลง
การพยาบาลเป็ นวิ ชาชี พที่ เป็ นพลวัต และมี พ้ื นฐานความรู ้ มาจากศาสตร์ การพยาบาล
ปรัชญา จริ ยศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศาสตร์ การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
การพยาบาล เป็ นทั้งศิลป์ และศาสตร์ รวมทั้งเป็ นวิชาชีพหลักในการบริ การด้านสุ ขภาพอนามัย ซึ่งมี
ความมุ่งมัน่ ที่จะรับผิดชอบ (accountable) ต่อสังคมในการให้บริ การสุ ขภาพอนามัยที่มีคุณภาพและ
ในสถานที่หลากหลาย อาทิ การปฏิบตั ิวิชาชี พเชิ งอิสระ การปฏิบตั ิวิชาชี พ โดยการประสานงาน
และร่ วมมือกับผูใ้ ช้บริ การและบุคลากรอื่น ในทีมสุ ขภาพ ตลอดจนการทาวิจยั เพื่อพัฒนาการบาบัด
ทางการพยาบาล และพัฒนาความรู ้ของศาสตร์ การพยาบาล การศึกษาพยาบาล เป็ นกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ ที่มุ่งให้นกั ศึกษาพยาบาลเกิดการเรี ยนรู ้ที่กาหนดด้วยตนเอง
(self-directed learning) โดยมีอาจารย์พยาบาลเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดสิ่ งแวดล้อม เพื่อกระตุน้
ให้นกั ศึกษาพยาบาลซึ่ งมีความเป็ นปั จเจกบุคคลที่มีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างกัน
ได้เกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ คือการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา
พยาบาลทั้งทางด้า นความรู ้ การปฏิ บตั ิ ทกั ษะและเจตคติ การเรี ยนรู ้ ทางการศึ กษาพยาบาลเป็ น
กระบวนการค้นคว้าอย่างต่อเนื่ อง (process of inquiry) และเป็ นทักษะการปฏิบตั ิที่สามารถพัฒนา
ได้อ ย่า งต่ อเนื่ องตลอดชี วิ ต ดัง นั้น การเรี ย นรู ้ จ ะเกิ ด ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเมื่ อ นัก ศึ ก ษาเป็ น

6
ศูนย์กลาง (student-centered) ของการเรี ยนรู ้มีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง และใช้กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในกระบวนการเรี ยนการสอน (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน 2548 : 5-6)
จากการศึกษาความคาดหวังหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย คริ สเตี ย น สรุ ป ได้ว่ า บัณ ฑิ ต พยาบาลที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากหลัก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบัณฑิ ต ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตี ยน จะต้องมีความรู ้ ความสามารถ
มีคุณสมบัติและคุณลักษณะสาคัญ คือ บัณฑิตพยาบาลสามารถบูรณาการเรี ยนรู ้ในมโนทัศน์หลัก
ทางการพยาบาล ทฤษฏี ก ารพยาบาล รวมทั้งมโนทัศน์ ทฤษฏี หลัก การอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การพยาบาลและสามารถน าไปปรั บ ใช้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล คิ ด เป็ น ท าเป็ น
แก้ปัญหาเป็ นในงานบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาพยาบาล การให้การพยาบาลบุคคล กลุ่มคน และ
เน้นการมีส่วนร่ วมของครอบครัวตามพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวาระสุ ดท้ายของชีวิต
ทั้งในภาวะปกติ ภาวะที่มีปัญหาสุ ขภาพเฉี ยบพลัน เรื้ อรังและวิกฤตทั้งด้านการธารงภาวะสุ ขภาพ
การส่ งเสริ มภาวะสุ ขภาพและการคุม้ ครองภาวะสุ ขภาพ ทั้งในชุ มชนและสถานบริ การสุ ขภาพ
นอกจากนั้นจะต้องให้การพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้นการเอาใจใส่ ดูแลและต้องมี
ทักษะการสื่ อสาร การประสานร่ วมมือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการตัดสิ นใจ และ
การบริ หารจัดการอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและบัณฑิ ตพยาบาลต้องเป็ นผูท้ ี่มีบุคลิกลักษณะนิ สัยใน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง แสวงหาและสร้างความรู ้อย่างต่อเนื่อง มีภาวะผูน้ า และมี ความรู ้ดา้ นกฎหมาย
และจรรยาวิชาชีพ ดังนั้นในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพในหลักสู ตรประกอบด้วยรายวิชาที่
เป็ นภาคทฤษฎี 31 รายวิชา และรายวิชาปฏิบตั ิถึง 10 รายวิชา เพื่อสร้างสมรรถนะของนักศึกษา
พยาบาลให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ควบคู่กบั การปฏิบตั ิ และสามารถบูรณาการความรู ้ในเนื้ อหาแต่ละ
วิชานาไปใช้ในการแก้ปัญหาในสภาพการณ์จริ งได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่
จาเป็ นของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามข้อกาหนดของสภาการพยาบาลทั้ง
14 สมรรถนะ อาทิเช่น สมรรถนะที่ 2 ปฏิบตั ิการผดุงครรภ์อย่างมีจริ ยธรรม ตามมาตรฐาน และ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมิน
ปั ญหาและความต้องการผูใ้ ช้บริ การ การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาลใน
หญิงตั้งครรภ์ และการดูแลมารดา และทารกที่ปกติ มีภาวะแทรกซ้ อน และฉุ กเฉิ น เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับสรรถนะที่ 9 การแสดงภาวะผูน้ าและการบริ หารจัดการตนเอง และงานที่
รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม ได้แก่สามารถวางแผน แก้ปัญหา และตัดสิ นใจ และสมรรถนะที่ 13
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้างคุณค่าในตนเอง และสมรรถนะในการปฏิบตั ิการพยาบาล
ได้แ ก่ มี ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และคิดอย่างมี วิจารณญาณ มี ความตระหนักในตนเอง และมี
ความเห็นใจผูอ้ ื่น เป็ นต้น
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จากประสบการณ์การสอนของผูว้ ิจยั และจากการสัมภาษณ์ ตวั แทนผูบ้ ริ หารการศึกษา
และอาจารย์ผูส้ อนในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริ ส เตียน จังหวัดนครปฐม
พบว่า
การจัดการเรี ยนการสอนทางการศึกษาพยาบาลประกอบไปด้วย 2 ส่ วนที่สาคัญ คือ
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ ควบคู่กนั โดยรู ปแบบการสอนในภาคทฤษฎีที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
คริ ส เตี ย นส่ ว นใหญ่ ใ ช้วิ ธีก ารบรรยายในห้องเรี ย น ส่ ว นภาคปฏิ บตั ิ น้ ัน นัก ศึ ก ษาฝึ กปฏิ บ ัติ ใ น
สถานการณ์จริ งบนหอผูป้ ่ วย สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยเทคนิ ควิธีการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ เช่น การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (self study) การใช้กรณี ศึกษา (case study)
มีการนามาใช้ในจัดการเรี ยนการสอนในวิชาต่าง ๆ เช่น การพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น การพยาบาล
มารดาและทารก เป็ นต้น แต่กระบวนการและขั้นตอนของการจัดการเรี ยนการสอนยังไม่ชดั เจน
พอที่จะทาให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้และทักษะด้านต่าง ๆ อย่างแท้จริ งและไม่สามารถนาวิธีการ
เรี ย นรู ้ ไ ปใช้ใ นสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง อาจารย์ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ก ล่ า วว่ า
“การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก เป็ นวิธีการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้วิธีหนึ่งที่เหมาะสมและ
ควรนามาใช้ในการศึ กษาพยาบาล เพราะการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก จะใช้
ปั ญหา (problem) เป็ นตัวกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้ใช้หลักการ ทฤษฎีต่างๆ มาใช้ในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา และหาคาตอบ นักศึกษาที่เรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก นั้นนักศึกษาจะต้องถูกปลูกฝั ง
ในเรื่ องการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง มีความพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าอยูต่ ลอดเวลา” แต่การที่จะมี
การปรับการเรี ยนเปลี่ยนการสอนได้น้ ัน ควรได้รับการสนับสนุ นจากฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งต้องกาหนด
นโยบายที่ ชัดเจน ควรมี บรรยากาศองค์กรที่ เอื้ อต่อการพัฒนาวิชาชี พครู และจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริ หารและอาจารย์พยาบาลผูส้ อนได้ขอ้ สรุ ปว่าการจะนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎี การสร้ างความรู ้ มาใช้ที่มหาวิทยาลัยคริ สเตียน ควรทาในลักษณะการศึกษานาร่ อง (pilot
study) และควรเลือกรายวิชาที่สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ท้ งั ภาคทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั ิควบคู่กนั
ได้ (strategic unit)
สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ นกั ศึกษาพยาบาล ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
จังหวัดนครปฐม พบว่า การเรี ยนการสอนภาคทฤษฎี นั้นส่ วนใหญ่เกิ ดขึ้นในห้องเรี ยน ด้วยวิธี
การสอนแบบบรรยาย ทาให้ผูเ้ รี ยนไม่สนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ ประกอบกับมีเนื้ อหามากทาให้ตอ้ งสอน
เกินเวลาที่กาหนด ดังนั้น วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ของอาจารย์พยาบาลในมุมมองของนักศึกษาพยาบาล
เห็ น ว่ า ควรจัด การเรี ย นการสอนด้ว ยวิ ธี ก ารถ่ า ยทอดประสบการณ์ จ ริ ง โดยมี ก ารยกตัว อย่า ง
กรณี ศึกษา (case study) หรื อสถานการณ์ปัญหามาประกอบการเรี ยน และควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
ได้อภิ ปรายร่ วมกัน ตลอดจนนาเหตุผลทั้งเชิ งทฤษฎี และการปฏิบตั ิเข้ามาประกอบทาให้ผูเ้ รี ยน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ อาจารย์พยาบาลผูส้ อนควรได้จดั เตรี ยมเอกสารประกอบการเรี ยน
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การสอนให้นกั ศึกษาล่วงหน้า เพื่อที่นกั ศึกษาได้เตรี ยมความพร้อมหรื อทบทวนเนื้ อหาที่จะเรี ยนใน
รายวิชานั้น ๆ มาก่อน
ผลการสัมภาษณ์ ดงั กล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของพวงรัตน์ บุญญานุ รักษ์ และ
บาแซนติ มาจัมดาร์ (Basanti Majumdar 2544 : 5-7); วิบูลย์ลกั ษณ์ ปรี ยาวงศากูล (2547: 3-4) ที่ได้
กล่าวถึ งปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนทางการศึ กษาพยาบาลในภาพรวม ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุที่
ทาให้ผลการจัดการศึกษาพยาบาลยังไม่บรรลุเป้ าหมายตามสภาพที่คาดหวังสรุ ปได้ดงั นี้ 1) ด้าน
ผูส้ อน ได้แก่ 1.1) ผูส้ อนใช้วิธีสอนที่ไม่ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
จึงส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีศกั ยภาพในการคิดแก้ปัญหาและค้นคว้าหาความรู ้อยู่ในขั้นต่า 1.2) ไม่สอนให้
นักศึกษาฝึ กวิธีการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริ ง และ 1.3) มุ่งสอนแต่เนื้ อหาวิชาเป็ น
หลัก ตามที่ผสู ้ อนเห็นว่าสาคัญ และผูส้ อนเป็ นผูก้ าหนดทุกสิ่ งทุกอย่างในการเรี ยนการสอนด้วยการ
ท่องจา 2) ด้านเทคนิ ควิธี ได้แก่ 2.1) การจัดการเรี ยนการสอนส่ วนมากเป็ นการบรรยาย เน้นความรู ้
ความจา 2.2) ผูเ้ รี ยนไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดค้นคว้าหาความรู ้ หรื อแก้ปัญหา
2.3) การเรี ยนในลักษณะที่แยกเรี ยนเป็ นรายวิชา ไม่ส่งเสริ มให้เกิ ดทักษะในการใช้ความรู ้ อย่าง
บูรณาการ ทั้ง ๆ ที่ในสภาพการณ์จริ งเมื่อจะปฏิบตั ิงาน พยาบาลจะต้องแก้ปัญหาทางสุ ขภาพของ
ผูร้ ับบริ การ โดยต้องบูรณาการความรู ้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม และ4) ยึดครู เป็ น
ศูนย์กลาง เน้นการให้ความรู ้ให้ผเู ้ รี ยนท่องจาเป็ นสาคัญ และ 3) ด้านกิจกรรมการสอน ได้แก่
กิจกรรมการเรี ยน การสอนในห้องเรี ยนกับสภาพการณ์จริ งที่ตอ้ งไปปฏิบตั ิงานมีความแตกต่างกัน
การที่ผเู ้ รี ยนไม่ได้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาจริ ง และค้นคว้าหาความรู ้ตามปั ญหาจริ ง เป็ นเหตุให้มี
ความยากลาบากในการปฏิบตั ิงานหลังสาเร็ จการศึกษาไปแล้ว
จากการศึกษาสภาพปั ญหา ลักษณะเฉพาะของรายวิชาการผดุงครรภ์ 2 มีเป้ าหมายใน
การเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นการบาบัดทางการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะเสี่ ยงและภาวะแทรกซ้อนในทุกระยะ
ของการคลอด การพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทาสู ติศาสตร์ หัตถการ การพยาบาลมารดาหลังคลอด
และทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน และการใช้ยาสู ติกรรมแก่ผคู ้ ลอดในระยะคลอด กอปรกับเป็ น
รายวิชาที่ มีโครงสร้ างของเนื้ อหาสาระเชิ งเทคนิ ควิธี ความคิดรวบยอด หลักการและแนวปฏิ บตั ิ
ซึ่ งสามารถนามาเป็ นสถานการณ์ ปัญหาที่ส ามารถมองเห็ นภาพรวมในการให้การพยาบาลผูค้ ลอด
ทั้งหมดตลอดระยะคลอด และระยะหลังคลอด อันจะช่วยให้ทราบถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่เป็ นจริ งของสตรี
มีครรภ์และสามารถฝึ กการให้การพยาบาลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดที่ถูกต้องได้ รวมทั้งเป็ น
รายวิชาที่มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ วิชาหนึ่งสาหรับนักศึกษาพยาบาล ซึ่งจะต้องเป็ นผูป้ ระกอบ
วิชาชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ชั้นหนึ่ ง)ในอนาคตต่อไป ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเลือกเนื้ อหาใน
รายวิชาดังกล่าวมาทาวิจยั
เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดทักษะที่ ส่งเสริ ม
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ความสามารถในการเรี ยนรู ้ประกอบด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และแก้ปัญหา อย่างยัง่ ยืน
และสามารถนาทักษะเหล่านี้ ไปใช้ในการปฏิบตั ิวิชาชี พพยาบาลหรื อใช้ในการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนจาเป็ นต้องมีแนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับการเรี ยนของผูเ้ รี ยนพยาบาล รวมทั้งลักษณะวิชาและผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ในปั จจุบนั ทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู ้แนวใหม่ที่ได้รับ
ความสนใจเป็ นอย่างมาก และเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่จะนามาใช้ในการปรับปรุ ง โดยปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้วิธีการเรี ยนรู ้มากกว่าให้ความรู ้โดยตรง เน้นการปฏิบตั ิเพื่อการเรี ยนรู ้
มากกว่าการเรี ยนรู ้ เพื่อการจาตามที่ครู บอก ซึ่ งแตกต่างจากการเรี ยนรู ้แบบเดิ มที่เน้นครู เป็ นผูใ้ ห้
ความรู ้เป็ นสาคัญ (Fosnot 1996 : 12-15; Glaseisfeld 1991 : 22-25; Wilson 1996 : 18-20; Cobb
1994 : 7-10; Bell 1993 : 24-30; Driver and Bell 1986 : 5-7 และไพจิตร สดวกการ 2539 : 22)
จากการศึ กษางานวิจยั เอกสารต่าง ๆ และได้รวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) ของดันแลพ และกราบิงเกอร์ (Dunlap
and Grabinger 1996); ซาเวอรี และดัฟฟี่ (Savery and Duffy 1996 : 135-148); ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
(2545 : 2); วิไลพร สุ ตนั ไชยนนท์ (2546 : 37-38); ทิศนา แขมมณี (2548 : 90); กานอนและคอลลีย ์
(Gagnon and Collary 2005, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี 2550 : 60) วัชรา เล่าเรี ยนดี (2552) ทาให้
ได้ขอ้ สรุ ปว่า การจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เป็ นรู ปแบบการจัด การเรี ย น
การสอนที่ ส อดคล้อ งกับ แนวทางการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ (student-centered
approach) ที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้เพื่อป้ องกันปั ญหาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ผูเ้ รี ยนคือ ผูค้ ิด
ผูป้ ฏิบตั ิ และผูต้ ดั สิ นใจ เน้นการศึกษาตลอดชี วิต (life-long learning) ซึ่ งในการจัดการเรี ยน
การสอนนั้นต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ 4 ประการ คือ การเรี ยนเพื่อรู ้ การเรี ยนรู ้เพื่อปฏิบตั ิ
ได้จริ ง การเรี ยนรู ้เพื่ออยูร่ ่ วมกัน และการเรี ยนรู ้เพื่อชีวิต
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ ที่ น ามาจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ข อง
นักวิชาการดังกล่าว (Dunlap and Grabinger 1996; Savery and Duffy 1996 : 135-148; ยุรวัฒน์
คล้ายมงคล 2545 : 2; วิไลพร สุ ตนั ไชยนนท์ 2546 : 37-38; ทิศนา แขมมณี 2548 : 90; Gagnon and
Collary 2005, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี 2550 : 60) วัชรา เล่าเรี ยนดี (2552) สรุ ปได้ว่าการเรี ยนรู ้
แบบสร้างความรู ้ว่าการเรี ยนเป็ นการสร้างความรู ้อย่างต่อเนื่ องด้วยตัวผูเ้ รี ยนเอง ผูเ้ รี ยนเพิ่มพูน
ความรู ้ ไ ด้จ ากบริ บ ทจริ ง สถานการณ์ จ ริ ง ที่ มีก ารเรี ย นรู ้ จากการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ การสร้ างความ
ปรองดองในการเรี ยนร่ วมกับเพื่อน นอกจากนั้นการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู ้ดว้ ยตนเอง ยังมีกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ หรื อเทคนิ คการจัดการเรี ยนรู ้แบบอื่ นที่เกี่ยวข้อง
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อีกหลายเทคนิ ควิธี ซึ่ งในแต่วิธีน้ นั มีเป้ าหมายไปในทางเดียวกัน คือ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความ
เข้าใจในสถานการณ์ ปัญหา วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้รวดเร็ ว และตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้ดว้ ยความ
มัน่ ใจ รวมทั้งมีทกั ษะในการค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งในการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั จึงมีลกั ษณะ
บูรณาการผสมผสานทั้งหลักการ แนวคิด เทคนิ ควิธี ตามความพร้อมของผูเ้ รี ยนและบริ บทต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด การเรี ย นการสอน เช่ น การเรี ย นรู ้ ด้ว ยการน าตนเอง การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
กรณี ศึกษา การเรี ยนรู ้ตามสถานการณ์ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ และ
การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก เป็ นต้น ซึ่ งหลักการแนวคิดดังกล่าวผูว้ ิจยั เห็ นว่าเหมาะสมกับ
การจัดการเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ เนื่ องจากนักศึกษาพยาบาลต้องมีสามารถบูรณาการ
เรี ยนรู ้ในมโนทัศน์หลักทางการพยาบาล ทฤษฏีการพยาบาล รวมทั้งมโนทัศน์ ทฤษฏี หลักการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสามารถนาไปปรับใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล คิดเป็ น
ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น ด้วยเหตุดงั กล่าวผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะนาแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้
มาเป็ นพื้นฐานพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนสาหรับนักศึกษาพยาบาล ทั้งนี้เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
ให้มีคุณลักษณะดังที่กล่าวมา นอกจากนั้นรู ปการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒ นาวิ ธี ก ารจัด การเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการจัด การศึ ก ษา
พยาบาลได้ต่อไป และผูเ้ รี ยนสามารถที่นาความรู ้ วิธีการเรี ยนรู ้ และทักษะที่ส่งเสริ มความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ประกอบด้วยการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา ไปใช้ใน
การปฏิบตั ิวิชาชี พ พยาบาล หรื อใช้ในการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต ได้อย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไป
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
การวิจยั และพัฒนา (Research and Development : R and D) เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมหรื อกระบวนการรู ปแบบใหม่ ๆ ขึ้นมาจากความต้องการของผูใ้ ช้นวัตกรรมและผูใ้ ช้
ผลลัพ ธ์ ที่ เ กิ ด จากการใช้น วัต กรรมนั้น งานวิจ ัย ลัก ษณะนี้ เป็ นการวิ จ ัย และพัฒ นาส่ ว นใหญ่ มี
ขั้นตอนดังนี้ R1  D1 R2 D2 และหลักการวิจยั และพัฒนาในการวิจยั ทางหลักสู ตร การสอน
และการนิ เ ทศ เป็ นการพัฒ นาจากล่ า งสู่ บ น คื อน าความต้อ งการจ าเป็ นของข้อมู ลพื้ น ฐานของ
ผูป้ ฏิบตั ิและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกส่ วนไปสู่ การพัฒนา (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549 : 261-262) ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาวิจยั ของเสาวนีย ์ กานต์เดชารักษ์ (2539 : 67) ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ
เน้นวิจยั ทางการศึกษาพยาบาลและทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบที่พฒั นา โดยมีข้ นั ตอน
ในการดาเนิ นงานในลักษณะของการวิจยั และพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษากรอบ
แนวคิดของวิธีการสอนแบบเน้นวิจยั ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบเน้นวิจยั
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ทางการศึกษาพยาบาล ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบเน้นวิจยั ทาง
การศึกษาพยาบาล และขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบเน้นวิจยั ที่เหมาะสมกับ
การศึกษาพยาบาล
นอกจากนั้นจากการศึกษากระบวนการของการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนจาก
งานวิจยั ของยุรวัฒน์ คล้ายมงคล (2545 : บทคัดย่อ); ปรี ยา นพคุณ (2545 : บทคัดย่อ); มกราพันธุ์
จูฑะรสก (2545 : บทคัดย่อ) และวิบูลย์ลกั ษณ์ ปรี ยาวงศากุล (2547 : บทคัดย่อ) สรุ ปได้ว่าแม้ว่า
ศึกษาวิจยั ในปี ที่แตกต่างกันและนาเสนอขั้นตอนรายละเอียดย่อย ๆ ที่แตกต่างกัน แต่ส่ิ งที่เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันนัน่ คือ ได้ดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอนของการวิจยั และพัฒนาโดยมีวิธีดาเนินการตาม
ขั้นตอนหลักที่ มีลกั ษณะเดี ยวกัน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวิเคราะห์ (analysis)
ขั้น การออกแบบ (design) ขั้น การพัฒ นา (development) ขั้น น าไปใช้ (implementation) และ
ขั้น การประเมิ น (evaluation) และพบว่ า ผลของการวิ จ ัย ที่ ไ ด้ศึ ก ษาทั้ง หมดเป็ นการน าเสนอ
นวัตกรรมใหม่มีการนาไปทดลองใช้และตรวจสอบหาประสิ ทธิ ภาพจากนวัตกรรมที่ได้สร้างขึ้น
อย่างเป็ นระบบ
จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการของการวิจยั และพัฒนา R and D (Research and
Development) ดังกล่าวสรุ ปได้ว่าการวิจยั และพัฒนา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนที่สาคัญ คือ ขั้นตอน
ที่ 1 การวิจยั (Research : R1) : ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis : A) ขั้นตอนที่ 2
การพัฒนา (Development : D1) : ขั้นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (Design and
Development : D and D) ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2) : ขั้นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอน (Implementation : I) และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) : ขั้นการประเมินผล
รู ปแบบการเรี ยนการสอน (Evaluation : E)
กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนเชิงระบบ
การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบ (instructional system design) เป็ นวิธีที่
ด าเนิ น การจัด การเรี ย นการสอนอย่า งต่ อ เนื่ อ งสอดคล้อ งและสัม พัน ธ์ กัน อย่า งเป็ นระบบและ
สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยใช้แนวคิดกระบวนการของวิธีระบบ (system approach)
ในการสร้างหรื อพัฒนาพฤติกรรมหรื อรู ปแบบของการปฏิบตั ิงานใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและ
ประสบผลสาเร็ จ
สาหรับความหมายของคาว่าการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนนั้น ทิศนา แขมมณี
(2548 : 204) และกาญจนา คุณารักษ์ (2545 : 7) ได้กล่าวถึงแนวคิดวิธีการเชิงระบบและการ
ออกแบบระบบการเรี ยนการสอนที่ สามารถสรุ ปได้ว่า การออกแบบมี ลกั ษณะเป็ นศาสตร์ แห่ ง
การสร้างสรรค์การสอน ที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จากบริ บทของการเรี ยนการสอน
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โดยอาศัยแนวคิดวิธีการเชิงระบบ เป็ นรากฐานของการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน เพื่อนํามา
สู่ การวางเค้าโครง (outline) ให้เห็นภาพรวมของการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นขั้นตอนทั้งระบบ โดย
การออกแบบระบบการเรี ย นการสอนเป็ นการนํา กระบวนการของวิ ธี ก ารเชิ ง ระบบ (system
approach) มาใช้ ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ ท ํา ให้ ก ารทํา งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (efficiency) และ
ประสิ ทธิ ผล (effectiveness) เนื่ องจากระบบได้มีกลไกและโครงสร้างหลักในการทํางานอย่างน้อย
3 ส่ วน ประกอบด้วย สิ่ งที่นาํ เข้า/ตัวป้ อน (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต/ผลลัพธ์ (output)
ซึ่ งในแต่ละขั้นมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อเงื่อนไขการเรี ยนรู ้อย่างละเอียด มีการระบุ แยกแยะ
และแก้ปัญหา แล้วจึงวางแผนการเรี ยนการสอน โดยอาศัยความรู ้ หลักการและแนวคิดจากหลาย ๆ
ทฤษฎี มีการปรั บปรุ ง แก้ไขการทํางานในตัวของมันเองโดยการใช้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (feedback)
และในแต่ละองค์ประกอบย่อย ๆ ต่างก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่ องซึ่ งกันและกัน โดยเป้ าหมายของ
ระบบใหญ่ ท้ ัง หมดจะบรรลุ ผ ลได้ จ ากการประสานสั ม พัน ธ์ กั น ขององค์ ป ระกอบย่ อ ย ๆ
อย่างเหมาะสมเป็ นเหตุเป็ นผลซึ่งกันและกัน
ดังนั้น สรุ ปได้ว่า การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ เป็ นการจัดการสอนอย่างมี
ระบบที่มีความสัมพันธ์กนั ทุกองค์ประกอบ โดยอาศัยความรู ้ หลักการ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ และทฤษฎีการสอน ซึ่งรวบรวมองค์ประกอบและปั จจัยต่าง ๆ
เพื่อนําไปสู่ กระบวนการตัดสิ นใจออกแบบระบบ แล้วจึงทําการทดลองและปรับปรุ งแก้ไขจนใช้
ได้ผล ซึ่ งก็คือการนําไปสู่ ความสําเร็ จของการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ กระบวนการ
ออกแบบระบบการสอน โดยทัว่ ไปจะประกอบไปด้วยหลักพื้นฐาน 4 ส่ วน ดังต่อไปนี้
1) วัตถุประสงค์ เป็ นส่ วนที่กาํ หนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน 2) ผูเ้ รี ยน โดยพิจารณา
คุ ณสมบัติและคุ ณลักษณะของผูเ้ รี ย น เพื่อการออกแบบระบบการสอนให้เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพ 3) วิธีการและกิจกรรม กําหนดวิธีการและกําหนดกิจกรรมในกระบวนการเรี ยนรู ้
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภาพ และ 4) การวัดและประเมินผล
เป็ นการกําหนดวิธีการวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
ซึ่ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนนั้นมีจาํ นวนมากมาย แต่การออกแบบระบบ หรื อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายและได้มีการนําไปประยุกต์ มีดงั ต่อไปนี้
การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ ตามแนวคิดของเควิน ครู ส (Kevin Kruse
2008 : 1) ประกอบด้วย 5 ขั้น หรื อที่เราเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “ADDIE” Model ซึ่ งเป็ นวิธีการ
เชิงระบบที่ช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ผล (effectiveness) และมีความเหมาะสม
(appropriateness) ขั้นตอนต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ขั้นวิเคราะห์ (analyze phase) วิเคราะห์และ
ประเมินความต้องการจําเป็ น (assess and analyze needs) 2) ขั้นออกแบบ (design phase) ออกแบบ
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การเรี ยนการสอนและการนาเสนอ (design instruction and presentations) 3) ขั้นพัฒนา (develop
phase) พัฒนาเครื่ องมื อที่ ใช้นามาประกอบการจัดการเรี ยนการสอน (develop materials)
4) ขั้นนาไปใช้ (implementation phase) เนื้ อหาและกิจกรรมไปใช้ ประกอบด้วยรู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่พฒั นาขึ้น การวางแผนในการบริ หารจัดการในการนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ และ
ดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ 5) ขั้น
ประเมินผล (evaluation phase) ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิ ผลของสื่ อที่ใช้ใน
การเรี ยนการสอน
สาหรับ จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 2009 : 21-37) ได้จดั กลุ่ม
รู ปแบบการจัดการเรี ย นการสอนตามจุ ดเน้นหรื อผลลัพธ์ที่ตอ้ งการให้เกิ ด ขึ้นในตัวผูเ้ รี ยนเป็ น
4 กลุ่ม และได้เสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (model of teaching) โดยเริ่ มจากการเสนอภาพ
ให้เห็นเหตุการณ์ในห้องเรี ยน (scenario) โดยใช้การเล่าเรื่ อง มีผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนเป็ นผูแ้ สดง โดย
จาลองเหตุการณ์จริ งที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน จากนั้นได้เสนอ ทฤษฎี แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์
ของแต่ละรู ปแบบ เพื่อนาไปสู่ รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งแต่ละรู ปแบบมีองค์ประกอบ
3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (the model of teaching) มี
4 ส่ วน คือ
1. กระบวนการเรี ยนการสอน (syntax) เป็ นการจัดเรี ยงลาดับกิจกรรมที่จะสอนเป็ น
ขั้น ๆ ซึ่งแต่ละรู ปแบบมีจานวนขั้นตอน (phase) การเรี ยนการสอนแตกต่างกันไป
2. ระบบสังคม (social system) เป็ นการอธิ บายบทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนใน
การจัดการเรี ยนการสอน
3. หลักการตอบสนอง (principles of reaction) เป็ นหลักการหรื อวิธีการที่ผสู ้ อนจะ
ตอบสนองต่อสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนกระทา อาจเป็ นการให้รางวัล การสร้างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบตั ิโดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรื อผิด หรื อการให้ผเู ้ รี ยนรับผิดชอบร่ วมกันเรี ยนรู ้ในกลุ่มอย่าง
จริ งจัง แนะนาช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
4. ระบบสนับสนุน (support system) เป็ นสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอน หรื อเป็ น
การบอกเงื่อนไข หรื อสิ่ งจาเป็ นในการที่จะใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนให้เกิดผลลัพธ์ตามที่
คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน เช่น การเรี ยนการสอนด้วยการปฏิบตั ิ (action learning) เป็ นวิธี
การเรี ยนจากการปฏิบตั ิจริ ง (learning by doing) จากประสบการณ์ตรง จากปั ญหาจริ ง (real
problem) โดยให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิในสถานที่และด้วยอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับสภาพการทางานจริ ง
หรื อเตรี ยมสื่ อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็ นให้พร้อมใช้ ครบถ้วน และเพียงพอ เป็ นต้น
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ส่ วนที่ 2 การนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนไปใช้ (application) เป็ นการแนะนา
หรื อให้ขอ้ แนะนาสาหรับการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนนั้น เช่ น จะใช้กบั เนื้ อหา
ประเภทใดจึงจะเหมาะสม และใช้กบั ผูเ้ รี ยนระดับใด เป็ นต้น
ส่ วนที่ 3 สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ (instruction and nurturant effects)
ในแต่ละรู ปแบบจะต้องจัดสาระความรู ้ อะไรบ้างให้กบั ผูเ้ รี ยน รวมทั้งมีส่ิ งสาคัญ องค์ประกอบ
อะไรบ้างที่จะทาให้การดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย ซึ่งก็คือการสอน
ของผูส้ อนที่จดั ขึ้นตามขั้นตอนและสภาพแวดล้อมในการเรี ยน สาหรับสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้น้ นั
เป็ นสมรรถนะสาหรับที่ผเู ้ รี ยนต้องมี และต้องให้มีการพัฒนาตลอดกระบวนการ ซึ่งคือผลที่เกิดขึ้น
จากการสอน และเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนต้องมีในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
และประสบผลสาเร็ จ คุ ณ สมบัติ คุณ ลักษณะหรื อสมรรถนะของผูเ้ รี ย นที่ ตอ้ งปลู กฝั งจนติ ดตัว
เพื่อให้การเรี ยนการสอนบรรลุผลตามที่คาดหวัง
สรุ ปรู ป แบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด ของ จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอนนั้ น
ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญที่เป็ นรู ปแบบเชิงปฏิบตั ิ ได้แก่ กระบวนการเรี ยนการสอน สาระ
ความรู ้ และสิ่ งที่ ส่ิ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง สิ่ งสนับสนุ น และการนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้
จากการศึกษารายละเอียดของการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนของนักวิชาการ
ต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว ผูว้ ิจยั สังเคราะห์องค์ประกอบกระบวนการจัดระบบการเรี ยนการสอนที่มี
การดาเนินงานสัมพันธ์กนั เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งการประยุกต์กบั
ขั้นตอนการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน (instructional system design) ADDIE Model ตาม
แนวคิดของ เควิน ครู ส (Kevin Kruse 2008 : 1) ประยุกต์เป็ น 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาวิเคราะห์
ข้อ มู ล พื้ น ฐาน (analysis) การออกแบบและพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน (design
and
development) การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน (implement) และการประเมินผลรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน (evaluation) ร่ วมกับกระบวนการวิจยั และพัฒนา (research and development)
กาหนดขั้นตอนการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ดังนี้ คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) เป็ นขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysi : A) ขั้นตอน
ที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็ นขั้นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
(Design and Development : D and D) ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2) เป็ นขั้นการทดลองใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอน (Implementation : I) และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็ น
ขั้นการประเมินผลรู ปแบบการเรี ยนการสอน (Evaluation : E) ซึ่ งทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้อง
มีสาระสาคัญดังนี้

15
ทฤษฎีกำรสร้ ำงควำมรู้
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) เป็ นหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้
และวิธีการเรี ยนรู ้ ที่มุ่งเน้นหรื อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั วิธีการเรี ยนรู ้ สามารถแสวงหาความรู ้ดว้ ย
การนาความรู ้เดิ มมาเชื่ อมโยงให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เรื่ องใหม่ได้อย่างต่อเนื่ อง ทาให้ผูเ้ รี ยนได้พฒ
ั นา
ทัก ษะการเรี ย นรู ้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ผูเ้ รี ย นได้วิ เ คราะห์ ห รื อ ตั้ง ค าถามจากโจทย์ปั ญ หา
ผ่านกระบวนการสะท้อนความคิด (reflective thinking) มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนคนอื่นในกลุ่ม
มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (action learning) ซึ่งนาไปสู่ การค้นคว้าหาคาตอบหรื อสร้างความรู ้ใหม่
นักทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับการสร้ างความรู ้ มีความเชื่ อว่าผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ ดว้ ยตัวเอง หรื ออย่างน้อย
ตีความหมาย ความจริ ง หรื อข้อมูลเหล่านั้นจากการรับรู ้ประสบการณ์ของตนเอง
จากหลักการแนวคิดการสร้างความรู ้ได้มีการนาเสนออย่างแพร่ หลาย ที่ประกอบด้วย
แบบแผน กระบวนการ หรื อขั้นตอนการเรี ยนการสอนไว้ตรงกัน เช่น ฟอสน็อท (Fosnot 1996 :
12-15) ได้กล่าวถึงลักษณะสาคัญของทฤษฎีการสร้างความรู ้ไว้ดงั นี้ 1) ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
ผลของการเรี ยนรู ้จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู ้ (process of knowledge construction)
และการสะท้อนความคิด (reflective awareness of that process) เป้ าหมายการเรี ยนรู ้จะต้องมาจาก
การปฏิบตั ิงานจริ ง (authentic tasks) ผูส้ อนจะต้องเป็ นตัวอย่างและฝึ กฝนกระบวนการเรี ยนรู ้ให้
ผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กฝนการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง และ 2) เป้ าหมายของการสอนจะเปลี่ยน
จากการถ่ายทอดให้ผเู ้ รี ยนได้รับสาระความรู ้แน่นอนตายตัว ไปสู่ การสาธิ ตกระบวนการ แปล และ
สร้างความหมายที่หลากหลาย การเรี ยนรู ้ทกั ษะต่าง ๆ จะต้องให้มีประสิ ทธิ ภาพถึงขั้นทาได้และ
แก้ปัญหาจริ งได้ และ3.ในการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูม้ ีบทบาทในการเรี ยนรู ้อย่างตื่นตัว
(active) เป็ นผูจ้ ดั กระทากับข้อมูลหรื อประสบการณ์ ต่าง ๆ และจะต้องสร้ างความหมายให้กับ
สิ่ งนั้นด้วยตนเอง โดยการให้ผูเ้ รี ยนอยู่ในบริ บทจริ ง ซึ่ งอาจจัดเป็ นกิ จกรรมที่เรี ยกว่า “physical
knowledge activities” ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
สิ่ งของหรื อข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็ นของจริ งและมีความสอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยนโดยผูเ้ รี ยน
สามารถจัดกระทา ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิดลองถูกกับสิ่ งนั้น ๆ จนเกิดเป็ นความรู ้
ความเข้าใจขึ้น ดังนั้นความเข้าใจเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิดการจัดกระทากับข้อมูล มิใช่
เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ จากการได้รับข้อมูลหรื อมีขอ้ มูลเพียงเท่านั้น
นอกจากนี้ กานอนและคอลลีย ์ (Gagnon and Collary 2005, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี
2552 : 72) ได้เสนอองค์ประกอบที่สาคัญของการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างความรู ้ว่าประกอบด้วย
องค์ประกอบสาคัญ 6 ประการ คือ 1) การจัดสถานการณ์ 2) การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนและการจัดสื่ อ
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การเรี ยนรู ้ 3) การเชื่อมโยง 4) การถามคาถาม/ใช้คาถาม 5) การเเสดงออก/การแสดงผลงาน และ
6) การสะท้อนความคิดหรื อการคิดไตร่ ตรอง
ดัช (Duch 1995, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี 2550 : 95) ได้ให้แนวทางในการจัดการ
เรี ย นรู ้ แ ละเงื่ อ นไขการจัด การเรี ย นรู ้ ซึ่ งกระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ จ ะประกอบด้ว ยขั้น ตอน
ตามลาดับต่อไปนี้ 1) ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1.1) เร้าความสนใจผูเ้ รี ยน
1.2) แจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ 1.3) ทบทวนความรู ้ ทักษะเดิมที่เคยเรี ยนมาก่อน เพื่อกระตุน้
ทบทวนความรู ้ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนเรื่ องใหม่ 2) ขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ ได้แก่ 2.1) ให้
ความรู ้ สาระสาคัญที่ควรรู ้ ควรจา 2.2) แนะนา ดูแลวิธีการเรี ยน 2.3) จัดกิจกรรม เพื่อส่ งเสริ ม
การนาความรู ้ไปใช้และฝึ กปฏิบตั ิ 2.4) เสริ มแรงด้วยการประเมินผลและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ 3) ขั้น
ถ่ายโยงความรู ้ นาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์อื่น ได้แก่ 3.1) จัดกิจกรรมให้ฝึกใช้ความรู ้ ฝึ กปฏิบตั ิ
ทักษะ และประเมินผลเพื่อปรับปรุ งแก้ไข 3.2) นาความรู ้ ทักษะสู่ การปฏิบตั ิใสถานการณ์ใหม่ ใน
สภาพการจริ งนอกห้องเรี ยน 4) ขั้นสรุ ปและเสนอผลการอภิปราย ได้แก่ ผูเ้ รี ยนร่ วมอภิปรายสรุ ป
แนวทางในการแก้ปัญหา ครอบคลุมประเด็นสาคัญ ๆ ดังนี้ 4.1) สามารถวิเคราะห์สภาพและปั ญหา
ระบุปัญหา สาเหตุ และผลที่จะเกิดขึ้น 4.2) สามารถระบุความสาคัญของปั ญหา 4.3) สามารถคิดหา
วิธีการแก้ไขปั ญหาได้อย่างหลากหลาย และสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ปั ญหา 4.4) อธิ บายวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 4.5) ดาเนิ นการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เลือกได้
อย่างถูกต้อง และ 5) ขั้นวัดผลและประเมินผล ได้แก่ 5.1) ผูเ้ รี ยนบันทึกผลในแบบบันทึกผล
การเรี ยนรู ้ 5.2) อาจารย์ผสู ้ อนสังเกต และประเมิ นผลความสามารถในการเรี ยนรู ้ครอบคลุมทั้ง
การวัดก่อนเรี ยน การติดตามผลระหว่างเรี ยน และการวัดผลภายหลังเรี ยน
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550 : 46-49) ได้เสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างความรู ้
(constructivist learning process) ดังนี้ 1) เตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน จูงใจ เร้าความสนใจ (provide
motivational anticlpatory set) ได้แก่ 1.1) จูงใจ เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน 1.2) แจ้งจุดประสงค์
1.3) สรัางความสาคัญให้ผเู ้ รี ยน 2) ให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
(involve students in instructional activlties) ได้แก่ 2.1) ระบุตวั อย่างและไม่ใช้ตวั อย่าง และให้
ผูเ้ รี ยนสังเกตความแตกต่าง 2.2) นิยามความหมายและความคิดรวบยอด 2.3) อภิปรายร่ วมกันให้
ผูเ้ รี ยนระบุราย การจัดกลุ่มและอธิ บาย 2.4) มีส่วนร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ทุกบทเรี ยน 2.5) ทา concept
map หรื อ mind map เพื่อเสนอแนวคิด/ข้อสรุ ป 2.6) จัดกิจกรรมฝึ กการตัดสิ นใจ เช่น บทบาทสมมติ
จาลองสถานการณ์ 2.7) ให้แสดงรู ปแบบพฤติกรรมที่คาดหวัง จากกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เกิดขึ้น
3) ตรวจสอบความเข้าใจ โดยผูส้ อนดาเนิ นการดังนี้ 3.1) ใช้ถามคาถามหลายประเภทที่ส่งเสริ ม
ความคิด คาถามไม่ควรจากัดคาตอบแต่ไม่ควรกว้างเกินไปและไม่มีจุดเน้น 3.2) เปิ ดโอกาสใหั
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ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ความคิดต้วยตนเอง 3.3) ถามคาถามที่สาคัญ ใช้คาถามแบบเจาะลึก โดยยึด
หลักการถามคาถามของ Taba และ Bloom เช่นถามเปิ ดประเด็น ถามให้จดั กลุ่ม และอธิ บาย
ประกอบ ถามย้าจุดเน้น ถามให้อธิบายให้ชดั เจน และให้สรุ ป ถามเปิ ดประเด็น และถามให้ตีความ
และติดตาม เป็ นต้น 3.4) ถามให้ผเู ้ รี ยนอธิบาย concept นิ ยามคุณลักษณะต่าง ๆ ด้วยคาพูดของ
ตนเอง 3 5) ส่ งเสริ มให้มีส่วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้น 4) จัดโอกาสและเปิ ดโอกาสให้ปฏิบตั ิโดยตรง
ได้แก่ 4.1) ให้ฝึกกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนและ ผูส้ อนได้เเสดงพฤติกรรมที่คาดหวัง 4.2) แสดงรู ปแบบของ
ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิได้ 4.3) กระตุน้ การตอบสนองอย่างเปิ ดเผย 4.4) ให้โอกาสผูเ้ รี ยน
ได้ฝึกทักษะและปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างเต็มที่ 4.5) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมพิจารณาว่าผูเ้ รี ยนคนใด
เกิดความคิดความเข้าใจในประเด็นสาคัญูและใครบ้างทีตอ้ งมีการอธิ บายเพิ่มเติมให้ 5) การคิด
ไตร่ ตรองและสะท้อนความคิดเกี่ยวกับบทเรี ยน ได้แก่ 5.1) ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสรวมสรุ ปบทเรี ยน
5.2) เชื่อมโยงวัตถุประสงค์กบั บทสรุ ปของบทเรี ยน 5.3)ใช้คาถามระดับสู งที่ส่งเสริ มการคิด ให้มี
การตอบสนองผูเ้ รี ยนในบทสรุ ปด้วย 5.4) ใช้คาถาม 2 ระดับเป็ นอย่างน้อย (ความรู ้ ความเข้าใจ และ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ) 5.5) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมอภิปรายให้มากที่สุด 5.6) วัดและ
ประเมิ นผลว่าได้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบทเรี ยนหรื อไม่ เช่ น ด้วยการสังเกตพฤดิ กรรม
การปฏิบตั ิงาน หรื อการทดสอบย่อย และ 6) ให้การฝึ กเพิ่มเติมหรื อให้ทาโดยอิสระ ได้แก่ 6.1) เพื่อ
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิไดัดว้ ยตนเอง 6.2) ให้ทาเเบบฝึ กหัดที่เกียวข้องกับบทเรี ยน
โดยตรง ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ความรู ้และทักษะในสถานการณ์อื่น ๆ ที่แตกต่างจากที่ฝึกเพียงเล็กน้อย
6.3) ให้ทาแบบฝึ กหัดในห้องให้เสร็ จบางส่ วน 6.4) แสดงรู ปแบบที่สมบูรณ์ ระบุผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ
จะให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้
(constructivist theory) รวมทั้งแนวคิดของ วีโกท์สกี (Vygotsky 1978); เพียเจต์ (Piaget 1997);
ดัช (Duch 1995); ดันแลพ และกราบิงเกอร์ (Dunlap and Grabinger 1996, 2002); ฟอสน็อท
(Fosnot 1996 ); กานอน และคอลลีย ์ (Gagnon and Collary 2005) วัชรา เล่าเรี ยนดี (2552) สรุ ปได้ว่า
การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนถูกกระตุน้ ให้สร้างความรู ้
และความเข้าใจด้วยตนเอง โดยผูเ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิ นค่า แก้ปัญหาจาก
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และเชื่ อมโยงเข้ากับประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน เป็ นการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต ซึ่ งมี ความเหมาะสมอย่างยิ่งกับการเรี ยนการสอนทางพยาบาลศาสตร์
เนื่ องจากในการศึกษาพยาบาลนั้นเป้ าหมายเพื่อ เป็ นการเตรี ยมพยาบาลให้สามารถปฏิบตั ิงานดูแล
สุ ขภาพของบุคคล มีลกั ษณะเน้นการปฏิบตั ิที่เป็ นการเรี ยนรู ้อย่างเข้าใจและนาไปใช้ปฏิบตั ิ หรื อเป็ น
วิชาชีพที่มีพ้ืนฐานเป็ นการปฏิบตั ิ (practice–based profession) ดังนั้นการศึกษาพยาบาลย่อมต้อง
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มุ่งให้ผเู ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานพยาบาลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามทฤษฎี หลักการและแนวทางที่
ถูกต้อง ซึ่ งต้องมีการฝึ กปฏิบตั ิควบคู่กบั ทฤษฎีและการฝึ กปฏิบตั ิจะต้องเป็ นสถานการณ์จริ ง (real
setting) ปั ญหาจริ ง (real problem) และเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ งมากที่สุด (learning by doing )
ดัง นั้น การให้ค วามรู ้ ต ามทฤษฎี เทคนิ ค วิ ธีที่ ถู ก ต้อ ง และการให้โอกาสในการฝึ กปฏิ บ ัติ จึ ง มี
ความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาพยาบาลเป็ นอย่างมาก ซึ่ งนักศึกษาเองจาเป็ นจะต้องฝึ ก
ตนเองให้ตื่นตัวทางวิชาการอยู่ตลอดเวลา มีทกั ษะในการที่จะค้นคว้าหาความรู ้และแก้ไขปั ญหา
มีความรู ้ทางวิชาการที่สาคัญอย่างครบถ้วน สามารถปรับตัวได้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ
ต่างๆ มีทกั ษะการใช้ความรู ้ สามารถจัดระบบความคิด คิดหาเหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า
และแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้มาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้
เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้น้ นั ผูว้ ิจยั นาแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้มาพัฒนาร่ วมกับการออกแบบ
ระบบการเรี ยนการสอน และกลวิธีการเรี ยน (learning strategies) ที่หลากหลายวิธี ซึ่งในแต่วิธีน้ นั มี
เป้ าหมายไปในทางเดียวกัน คือ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา วิเคราะห์
แก้ปัญหาได้รวดเร็ ว และตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้ดว้ ยความมัน่ ใจ รวมทั้งมีทกั ษะในการค้นคว้าหา
ความรู ้ สามารถสรุ ปและสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ จึงมี
ลักษณะบูรณาการผสมผสานทั้งหลักการ แนวคิด เทคนิ ควิธีต่างๆ ตามความพร้อมของผูเ้ รี ยนและ
บริ บทต่าง ๆ ซึ่งกลวิธีการเรี ยนที่สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู ้ ได้แก่
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง (self-directed learning) วิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง
เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนจะต้องทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เช่น
ท าความเข้า ใจ หาแนวทางการศึ ก ษาปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ ต่ า งๆ จากความรู ้ เ ดิ ม ที่ มี อ ยู่แ ล้ว
การจาแนกความรู ้ เพื่อใช้ในการสร้างแนวทางการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม ทาการสารวจตนเองด้านความรู ้
และที่สาคัญผูเ้ รี ยนจะต้องพิจารณาข้อมูลที่นามาใช้ในการเรี ยนรู ้อย่างมีวิจารณญาณและจะต้องนา
ความรู ้ จากการศึ ก ษาและลงสรุ ป ด้ว ยตนเองมาใช้ใ นการแก้ปั ญหาในสถานการณ์ ใ หม่ ไ ด้ วิ ธี
การเรี ย นรู ้ ด้ว ยการน าตนเองดัง กล่ า วนี้ สอดคล้อ งกับ กระบวนการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้
การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา (case based learning) วิธีการเรี ยนรู ้ที่ใช้กรณี ศึกษา (case)
เป็ นวิธีที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า โดยผูเ้ รี ยนจะต้องวิเคราะห์กรณี ต่าง ๆ ที่พบและอภิปรายถึง
สาเหตุและผลที่ ตามมา ฝึ กใช้ความรู ้ หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการแก้ปัญหา และนามาใช้
ตัดสิ นใจตามลักษณะกรณี ศึกษานั้น มีการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง มีการทางานร่ วมกันภายใน
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กลุ่ ม โดยผู ส้ อนมี บ ทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ย นรู ้ แ ละกระตุ ้น ให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด
การเรี ยนรู ้
การเรี ยนรู ้ตามสถานการณ์ (situated learning) วิธีการเรี ยนรู ้โดยใช้สถานการณ์สมมติ
เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจในความเป็ นจริ งตามสถานการณ์ที่สมมติข้ ึนมา โดย
ให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้และได้เพิ่มพูนทักษะการปฏิบตั ิ ผูเ้ รี ยนจะต้องทากิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เช่น การสังเกต โดยผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกทักษะการสื่ อสาร การตัดสิ นใจ การแก้ปัญหา
การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ เป็ นต้น จนสามารถสรุ ปความรู ้จากสถานการณ์ที่กาหนด
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (action learning) เป็ นวิธีการเรี ยนจากการปฏิบตั ิจริ ง (learning
by doing ) จากประสบการณ์ตรง จากปั ญหาจริ ง (real problem) โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามทฤษฎี หลักการและแนวทางที่ถูกต้อง ผูเ้ รี ยนจะได้ปฏิบตั ิดว้ ยตนเองโดย
ใช้ความรู ้และประสบการณ์มาผสมผสานให้สามารถปฏิบตั ิได้บรรลุผลสาเร็ จ ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะได้ฝึก
ทักษะต่าง ๆ เช่น การคิด การแก้ปัญหา ฯลฯ จนสามารถสรุ ปความรู ้จากการได้ปฏิบตั ิ
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (experiential learning) เป็ นวิธีการเรี ยนที่เริ่ มจากการได้
ประสบการณ์ตรงจากโจทย์ปัญหาที่เป็ นรู ปธรรม (concrete experience) ผ่านกระบวนการคิดและ
การสะท้อนความคิด (reflective thinking) นาไปสู่ ความรู ้และความคิดรวบยอดที่เป็ นนามธรรม
(abstract conceptualization) ซึ่ งจะนาไปใช้ปฏิบตั ิในสถานการณ์ใหม่ (active experimentation)
ต่อไป การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ให้ผูเ้ รี ยนจะทาให้บรรลุเป้ าหมายของ
การศึกษา เช่นการอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้และการกระตุน้
ให้เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยประสบการณ์ และให้อิ สระในการเรี ย นรู ้ ซึ่ งวิธี ก ารจัด การเรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์ เป็ นวิ ธีก ารจัด การเรี ย นรู ้ อีกวิธีหนึ่ งที่ สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้
การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (problem based learning) เป็ นวิธีการเรี ยนที่
ตอบสนองทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) อีกวิธีหนึ่ งโดยให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์หรื อ
ตั้งคาถามจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนสะท้อนความคิด (reflective thinking) เน้นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ รี ยนในกลุ่ม เน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (action learning) และการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
(collaborative learning) ซึ่ งจะนาไปสู่ การค้นคว้าหาคาตอบหรื อสร้างความรู ้ใหม่ นอกจากนี้
การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นหลัก ยัง เป็ นการสร้ า งเงื่ อ นไขส าคัญ ที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ได้แ ก่
1) การเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ ต้องอาศัยความรู ้พ้ืนฐานเดิม และจะได้ผลดีข้ ึนถ้าได้มีการกระตุน้ ความรู ้เดิม
หรื อนาความรู ้เดิมที่ผเู ้ รี ยนมีอยูม่ าใช้กบั การเรี ยนรู ้ใหม่ (activation of prior knowledge) 2) การ
เรี ยนรู ้เนื้ อหาที่ใกล้เคียงสถานการณ์จริ งหรื อมีประสบการณ์ตรง (จากสถานการณ์ปัญหา) จะทาให้
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ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึนและจะช่วยให้การเรี ยนบรรลุเป้ าหมาย (encoding specificity) และ3) เนื่องจาก
การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก เป็ นการเรี ยนกลุ่มย่อยขนาด 4-5 คน การได้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็นอภิปรายถกเถียงกัน หรื อการรายงานหน้าชั้นเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะได้แลกเปลี่ยนความรู ้กบั
เพื่อนซึ่งจะช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและเรี ยนรู ้ส่ิ งนั้นได้ดีข้ ึน (elaboration of knowledge)
สรุ ปได้ว่าการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลนั้น ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้แก่แนวคิดและกระบวนการของการวิจยั และพัฒนา (research and development)
ร่ วมกับการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ ตามแนวคิด ADDIE Model ของเควิน ครู ส
(Kevin Kruse 2008 : 1) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1)
ขั้นการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล พื้ น ฐาน (analysis) เป็ นการศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐานส าหรั บ การสร้ า ง
รู ปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) ขั้นการออกแบบและพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอน (design and development) เป็ นการสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2) ขั้นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
(Implementation) เป็ นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development
: D2) ขั้นการประเมินผลรู ปแบบการเรี ยนการสอน (evaluation) เป็ นการประเมินและปรับปรุ งแก้ไข
รู ปแบบการเรี ยนการสอน การพัฒนารู ปแบบตามแนวคิดของจอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce,
Weil and Calhoun 2009) โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยน
การสอน สาระความรู ้ แ ละสิ่ ง ที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ระบบสั ง คม หลัก การตอบสนอง ระบบ
สนับสนุ น และเงื่อนไขการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ และจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) โดยใช้กลวิธีการเรี ยนการสอนแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง (self-directed learning) การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา (case
based learning) การเรี ยนรู ้ตามสถานการณ์ (situated learning) การเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (action
learning) การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (experiential learning) และการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
(problem based learning)
ผลจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ เพื่อการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ ผู ้วิ จ ัย ได้น ามาสร้ า งกรอบแนวคิ ด ในการวิ จัย พัฒ นารู ป แบบการเรี ย น
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล
เป็ นขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) เป็ นขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis :
A) โดยการศึกษา/วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงนโยบายการจัดการศึกษา และผลการจัดการศึกษาพยาบาลตาม

21
ปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาพยาบาล และข้อมูลความต้องการรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล
ตามสภาพที่ความคาดหวังและสภาพปั จจุ บนั ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนของผูส้ อน และ
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน รวมทั้งการศึกษา/วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั เกี่ยวกับการวิจยั
และพัฒนา การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน ทฤษฎี เกี่ ยวกับการสร้ างความรู ้ และแนวคิด
เกี่ยวกับกลวิธีการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็ นขั้นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอน (Design and Development : D and D) เป็ นขั้นตอนการสร้างและหาประสิ ทธิภาพ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในเรี ยนรู ้ ของ
นัก ศึ ก ษาพยาบาล โดยน าข้อมูลพื้นฐานเกี่ ย วกับหลักการ แนวคิ ด ทฤษฎี ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ
การจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ และกลวิธีการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ข้อมูลสภาพปั จจุบนั ที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาสังเคราะห์เป็ นร่ างรู ปแบบการเรี ยน
การสอน แล้วนาไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
สร้างขึ้น รวมถึงการสร้างและหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2) เป็ นขั้นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
(Implementation : I) เป็ นขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่ผา่ นการปรับปรุ งแก้ไข
เรี ยบร้อยแล้ว โดยนาไปทดลองใช้กบั นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยคริ สเตี ยน จังหวัดนครปฐม ในรายวิ ชาการผดุ งครรภ์ 2 ในภาคการศึ กษาที่ 2
ปี การศึกษา 2552 จานวน 96 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 48 คน และกลุ่มควบคุม 48 คน
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Developmen : D2) เป็ นขั้นการประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไข
รู ปแบบการเรี ยนการสอน (Evaluation : E) โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
มาวิเคราะห์ ประเมินผลและปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน
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กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพที่ 1 ดังนี้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
การพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะดังต่อไปนี้
1. เพื่อพัฒนา และหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษาพยาบาลที่ เรี ยนด้วย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ กบั
รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปกติ
3. เพื่อศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ในช่วง
ระหว่างการเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
คำถำมของกำรวิจัย
การพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีคาถามของการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน สาระความรู ้
และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และเงื่อนไขการนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้อย่างไร มีข้ นั ตอนการพัฒนาอย่างไร และมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 หรื อไม่
2. ความสามารถในการเรี ย นรู ้ ของนักศึ ก ษาพยาบาลที่ เรี ย นด้ว ยรู ปแบบการเรี ย น
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ สู งกว่านักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ปกติ หรื อไม่
3. ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ในช่วงระหว่างการเรี ยนการสอน
ด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ มีพฒั นาการหรื อไม่ อย่างไร
สมมติฐำนของกำรวิจัย
การพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีสมมติฐานของการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
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2. ความสามารถในการเรี ย นรู ้ ของนักศึ ก ษาพยาบาลที่ เรี ย นด้ว ยรู ปแบบการเรี ย น
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ สู งกว่านักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ในช่วงระหว่างการเรี ยนการสอน
ด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ มีการพัฒนาขึ้น
ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตในการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. เนือ้ หำ
เนื้ อหาที่นามาสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นเนื้ อหาในรายวิชาการผดุงครรภ์ 2
หลัก สู ตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต (ฉบับปรั บปรุ ง ปี การศึ กษา 2548)
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน ประกอบด้วยเนื้ อหา จานวน 6 หน่วย ดังนี้ หน่วยที่ 1 การพยาบาลผูค้ ลอด
ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปั จจัยการคลอด หน่ วยที่ 2 การพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนของ
การคลอด หน่วยที่ 3 การพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทาสู ติศาสตร์หตั ถการ หน่วยที่ 4 การพยาบาล
ผูค้ ลอดที่ได้รับยาทางสู ติกรรมในระยะคลอด หน่วยที่ 5 การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนใน
ระยะหลังคลอด และหน่วยที่ 6 การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 หลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา
การผดุงครรภ์ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2552 จานวน 251 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาพยาบาลชั้นที่ 3 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย คริ ส เตี ย น จัง หวัด นครปฐม ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช า
การผดุงครรภ์ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2552 จานวน 96 คน ซึ่ งได้มาด้วยวิธีการสุ่ ม
อย่างง่าย แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 48 คน และกลุ่มควบคุม 48 คน
3. ด้ ำนตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
3.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ได้แก่
3.1.1 รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล
3.1.2 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามปกติ
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3.2 ตัวแปรตาม (dependentvariables) ได้แก่ ความสามารถในการเรี ยนรู ้
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และ
การแก้ปัญหา
4. ระยะเวลำทีใ่ ช้ ในกำรทดลอง
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ดาเนิ นการทดลองสอนตามรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น
ในรายวิชาการผดุงครรภ์ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2552 เป็ นเวลา 15 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชัว่ โมง
รวมทั้งสิ้ น 30 ชัว่ โมง
นิยำมศัพท์ เฉพำะ
เพื่อความเข้าใจศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจยั ตรงกัน ผูว้ ิจยั จึงนิยามความหมายไว้ ดังนี้
1. กำรพัฒนำรู ปแบบกำรเรียนกำรสอน หมายถึง กระบวนการสร้างและปรับปรุ ง
องค์ประกอบในการจัดการเรี ยนการสอนและส่ วนสนับสนุ นอื่น ๆ ตามแนวคิดและกระบวนการ
ของการวิจยั และพัฒนา (research and development) ประยุกต์ร่วมกับการออกแบบการเรี ยน
การสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของเควิน ครู ส (Kevin Kruse 2008 : 1) ประกอบด้วย
4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis : A)
เป็ นขั้นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการสร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา
(Development : D1) ขั้นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (Design and
Development : D and D) เป็ นขั้นการสร้างและหาประสิ ทธิภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอน
ที่ 3 การวิจยั (Research : R2) การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน (Implementation : I) เป็ น
ขั้น การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2)
การประเมินผลรู ปแบบการเรี ยนการสอน (Evaluation : E) เป็ นขั้นการประเมินและปรับปรุ งแก้ไข
รู ปแบบการเรี ยนการสอน
2. รู ปแบบกำรเรี ยนกำรสอนตำมทฤษฎีกำรสร้ ำงควำมรู้ หมายถึง องค์ประกอบของ
การจัดการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นอย่างเป็ นระบบ โดยมีแบบแผนในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) โดยใช้กลวิธีการเรี ยนการสอน
แบบต่างๆ ได้แก่การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง (self - directed learning) การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
(case based learning) การเรี ยนรู ้ตามสถานการณ์ (situated learning) การเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ
(action learning) การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (experiential learning) และการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นหลัก (problem based learning) ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก คือ หลักการ วัตถุประสงค์
กระบวนการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอน (PARCE Model) ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับ
การเรี ยนรู ้ (Preparation : P) 2) ขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A) 3) ขั้นสะท้อนความคิด

26
(Reflection : R) 4) ขั้นสร้างความรู ้ (Construction : C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)
สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุ น และ
เงื่อนไขการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้
3. รู ปแบบกำรเรี ยนกำรสอนปกติ หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุ ง ปี การศึกษา 2548) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
คริ สเตียน ในรายวิชาการผดุงครรภ์ 2 โดยจัดการเรี ยนการสอนให้ห้องเรี ยนขนาดใหญ่ และใช้
เทคนิควิธีสอนด้วยการบรรยายตามเนื้อหาที่หลักสูตรกาหนด โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตาม
ขั้นตอนดังนี้ ขั้นเตรี ยม ขั้นสอน ขั้นสรุ ป ขั้นวัดผลและประเมินผล
4. ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ หมายถึง ระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่ได้จาก
การเรี ยนรู ้ เป็ นคะแนนที่วดั ได้จากแบบทดสอบวัด ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การประเมินค่า และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กาหนด ดังรายละเอียดของแต่ละด้าน มีดงั นี้
4.1 กำรวิเครำะห์ หมายถึ ง ความสามารถในการแตกส่ วนใหญ่ให้เป็ นส่ วนย่อย
ระบุ หรื อ แยกย่อยแนวคิ ด ข้อโต้แย้ง ปรากฏการณ์ ต่าง ๆให้เป็ นส่ ว นย่อยว่าประกอบด้ว ยอะไร
มีความสาคัญอย่างไร อะไรเป็ นเหตุอะไรเป็ นผล และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลักการ
หรื อค้น พบปฏิ สั ม พัน ธ์ ห รื อความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งส่ ว นย่ อ ย ที่ คิ ด เป็ นคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน
4.2 กำรสั ง เครำะห์ หมายถึ ง ความสามารถในการจั ด การและผสมผสาน
องค์ประกอบย่อยต่างๆ เข้าด้วยกันและสร้างสิ่ งใหม่ข้ ึน หรื อสร้างความคิดรวบยอด สรุ ปหลักการ
แนวปฏิบตั ิที่เป็ นของตนเอง แผนงาน ข้อความ และองค์ความรู ้ใหม่ได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อ
สถานการณ์ของปัญหา โดยระบุและเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่คิด
เป็ นคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการสังเคราะห์ของผูเ้ รี ยน
4.3 กำรประเมินค่ ำ หมายถึง ความสามารถในการใช้ความคิด เพื่อให้คุณค่า หรื อ
ตัดสิ นคุณค่าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง สามารถประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของข้อมูลที่ได้รับร่ วมกับการแสดง
เหตุผล กาหนดเกณฑ์ในการตัดสิ นคุณค่างานของตนเองและบุคคลอื่น อยูบ่ นฐานของความถูกต้อง
เหมาะสมตามหลัก วิ ช าการ ที่ คิ ด เป็ นคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัด ความสามารถใน
การประเมินค่าของผูเ้ รี ยน
4.4 กำรแก้ ปัญหำ หมายถึง ความสามารถในการประเมินสภาพและปั ญหา ระบุ
สาเหตุ แ ละผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น และความส าคัญ ของปั ญ หา คิ ด หาวิ ธี แ ก้ปั ญ หาได้อ ย่า งหลากหลาย
เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหา และอธิบายการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เลือก ที่คิด
เป็ นคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน
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5. ประสิ ทธิภำพของรู ปแบบกำรเรี ยนกำรสอนตำมทฤษฎีกำรสร้ ำงควำมรู้ หมายถึง
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ที่ มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
(E1/E2) ซึ่งมีความหมายดังนี้
80 ตัวแรก ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (E1) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80
ของคะแนนที่ผเู ้ รี ยนทาได้จากคะแนนเต็ม จากการทดสอบระหว่างการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
80 ตัวหลัง ประสิ ทธิ ภาพของผลผลิต (E2) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ของ
คะแนนที่ผเู ้ รี ยนทาได้จากคะแนนเต็ม จากการทดสอบหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
6. นั กศึ กษำพยำบำล หมายถึ ง ผูท้ ี่ ก าลังศึ ก ษาในหลัก สู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต
ชั้นปี ที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน จังหวัดนครปฐม

บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิ จ ัย เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ย นรู ้ ของนักศึ กษาพยาบาลครั้ งนี้ ผูว้ ิ จยั ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร บทความ วารสาร หนังสื อ และงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เพื่ อ เป็ นพื้ น ฐานในการ
ดาเนินงานวิจยั ตามลาดับ ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอน แนวคิด/ทฤษฎีการสร้างความรู ้ และกลวิธีการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้อง ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
การจัดหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจะมีการกาหนดปรัชญาของหลักสู ตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตไว้ชดั เจน ซึ่ งไข่มุกข์ วิเชียรเจริ ญ (2539 : 190-191) และเสาวนี ย ์ กานต์เดชารักษ์
(2539 : 18-19) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ในการกาหนดปรัชญาของหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ น้ นั
ควรครอบคลุมความเชื่ อทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาชี พ ด้านการจัดการศึกษา และด้านผูส้ าเร็ จ
การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปรัชญาของหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตด้านวิชาชีพ ควรครอบคลุมมโนมติของคน
สิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ และการพยาบาล ดังนี้
1. ด้ านวิชาชีพ
คน เป็ นระบบเปิ ดที่มีการติดต่อสื่ อสารกับสิ่ งแวดล้อม คนทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง
มีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น มีการสื่ อสาร มีการคิด มีการเลือกและการตัดสิ นใจตามการรับรู ้และ
ประสบการณ์ ของแต่ละบุคคล มี ความสนใจและมีเป้ าหมายตามบทบาทของแต่ละคนในสังคม
ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาสุ ขภาพ มีสิทธิที่จะได้รับรู ้เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพของตนเอง
สั งคม ในสังคมประชาธิ ปไตยประชาชนมีอิสรภาพโดยมีกฎหมายคุม้ ครองระบบ
ในสังคมประกอบด้วยองค์กรต่าง ๆ เช่ น ระบบครอบครั ว ระบบการศึกษา ระบบการทางาน
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ศาสนาและองค์กรการกุศลต่าง ๆ ในชุมชน ระบบการดูแลสุ ขภาพ เป็ นต้น ซึ่งองค์กรในสังคมจะ
เป็ นผูด้ ูแลสุ ขภาพของชุมชนโดยผ่านทางภาครัฐและเอกชน
ระบบการดูแลสุ ขภาพ การดูแลสุ ขภาพแยกออกเป็ น 3 ระดับ คือการดูแลเบื้องต้น
การดู แลระดับที่ สอง และการดู แลระดับที่ สาม ระบบการดู แลสุ ขภาพจะรวมถึ งจริ ยธรรม และ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุ ขภาพของแต่ละบุคคลและเป็ นกลุ่ม สังคมจะรับผิดชอบให้แต่ละ
บุคคลได้รับการดูแลสุ ขภาพโดยทีมสุ ขภาพ เพื่อให้แต่ละคนดารงความมีสุขภาพที่ดี และสามารถ
แสดงบทบาทของตนเองได้ในสังคม
สุ ขภาพ หมายถึ ง วิถีทางของแต่ละบุคคลที่ จะต่อสู ้กับความกดดันรอบข้างใน
การดาเนิ นชี วิตตั้งแต่เกิ ด ตลอดช่ วงการเจริ ญเติบโต และพัฒนาการของแต่ละคนในสังคมและ
วัฒนธรรมที่แต่ละบุคคลเกิด ซึ่ งแต่ละคนพยายามที่จะดารงสุ ขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ จะมี
การปรับตัวอยูต่ ลอดเวลาต่อความกดดันทั้งภายในและภายนอก และสิ่ งแวดล้อม โดยแต่ละบุคคล
จะใช้ศกั ยภาพสู ง สุ ด ที่ มีอยู่ใ นตัวเพื่อให้สามารถดารงภาวะสุ ขภาพที่ ดีของตน การฝึ กการดู แล
สุ ขภาพของตนเองจึงเริ่ มต้นที่ครอบครัว
การพยาบาล เป้ าหมายของการพยาบาล คือ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกัน
การรั ก ษาและการฟื้ นฟู สุ ข ภาพ รวมถึ ง การดู แ ลให้ ต ายอย่ า งมี ศ ัก ดิ์ ศรี การพยาบาลเป็ น
กระบวนการของ การกระทา การมี ปฏิ กิริย าโต้ตอบ การมี ปฏิ สัมพัน ธ์แ ละการติ ด ต่ อสื่ อสาร
ระหว่างพยาบาลและผูร้ ับบริ การโดย การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรับรู ้ของผูร้ ับบริ การ และร่ วมมือกัน
ในการวางแผน การให้การพยาบาล เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกัน ถ้าผูร้ ับบริ การไม่สามารถ
ให้ความร่ วมมือกับพยาบาลได้ พยาบาลจะเป็ นผูก้ าหนดเป้ าหมายด้วยตนเอง โดยวางแผน วินิจฉัย
กาหนดเป้ าหมายการพยาบาลลงมือปฏิบตั ิ และประเมินผลการดูแลผูร้ ับบริ การ เพื่อให้บรรลุความ
ต้องการของผูร้ ั บบริ การแต่ละคนและเป็ นกลุ่ม บทบาทของพยาบาลมีความเป็ นอิสระเช่ นวิชาชี พ
อื่น ๆ สามารถที่จะทางานร่ วมกับทีมสุ ขภาพอื่น ๆ เพื่อให้การดูแลสุ ขภาพบรรลุความต้องการของ
ประชาชน
2. ด้ านการจั ด การศึ ก ษา ควรครอบคลุ ม ถึ ง กระบวนการเรี ยนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา และการศึกษาพยาบาล ควรกาหนดกรอบแนวคิดของหลักสู ตรโดยใช้โมเดลของ
การพยาบาลเป็ นหลักการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรควรสอดคล้องกับปรัชญาที่กาหนด
3. ด้ านผู้สาเร็ จการศึ กษา ควรกาหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตพยาบาล โดย
มุ่ งให้บณ
ั ฑิ ต มี คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ได้แ ก่ มี ค วามรู ้ ทางด้านวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มีความสามารถในการตัดสิ นใจหรื อคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่ อสารได้ดี มีความสามารถในการนากระบวนการพยาบาล และประยุกต์ศาสตร์ ต่าง ๆ
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มาใช้ใ นการปฏิ บตั ิ ก ารพยาบาลแบบองค์รวม มี ความสามารถในการพัฒนาตนและวิ ชาชี พให้
ก้าวหน้า มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการประกอบวิชาชีพและดารงตนอยูใ่ นสังคม และตระหนักใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
สรุ ป ได้ว่ า การจัด หลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต จะมี ก ารก าหนดปรั ช ญาของ
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมด้านวิชาชีพ ด้านการจัดการศึกษา และ
ด้านผูส้ าเร็ จการศึกษา ซึ่ งด้านวิชาชี พเน้นการเรี ยนรู ้ในวิชาชี พการพยาบาล โดยมุ่งเน้นที่การฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ งและประยุกต์ความรู ้ คิด และใช้ความรู ้ได้อย่างรวดเร็ วทันเหตุการณ์ สาหรับด้านการจัด
การศึกษานั้น กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้รู้จกั คิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
และอย่างสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทั้งนี้ จะต้องมีวิธีการแสวงหาความรู ้ได้อย่าง
อิสระ ผูส้ อนต้องจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งในด้านการเรี ยนรู ้ภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ ส่ วนด้านผูส้ าเร็ จการศึกษา นั้นบัณฑิตพยาบาลต้องเป็ นผูท้ ี่มีท้ งั ด้านความรู ้
และคุ ณ ธรรม และมี สมรรถนะหลักของผูป้ ระกอบวิชาชี พการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ ตาม
ข้อกาหนดของสภาการพยาบาล
สมรรถนะหลักทีจ่ าเป็ นของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสภาการพยาบาล
หลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ นอกจากจะมุ่งผลิ ตบัณฑิ ตให้มีความรู ้ ความสามารถทาง
การพยาบาลแล้ว ผูบ้ ริ หารหลักสูตรยังต้องคานึงถึงการผลิตบัณฑิ ตให้มีสมรรถนะหลักที่จาเป็ นของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามข้อกาหนดของสภาการพยาบาล (พ.ร.บ.
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540) ดังต่อไปนี้
1. สมรรถนะที่ 1 การปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างมีจริ ยธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.1 ประเมินภาวะสุ ขภาพและความต้องการผูใ้ ช้บริ การอย่างเป็ นองค์รวม
1.2 วินิจฉัยการพยาบาล
1.3 วางแผนการพยาบาล
1.4 ปฏิบตั ิการพยาบาล
1.5 ติดตามการประเมินผลการปฏิบตั ิการพยาบาล
1.6 จัดการสิ่ งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย
2. สมรรถนะที่ 2 ปฏิบตั ิการผดุงครรภ์อย่างมีจริ ยธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1 ประเมินปัญหาและความต้องการผูใ้ ช้บริ การ
2.2 วินิจฉัยการพยาบาลในหญิงตั้งครรภ์
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2.3 วางแผนการพยาบาลในหญิงตั้งครรภ์
2.4 บริ บาลครรภ์ โดยการรับฝากครรภ์ คัดกรอง และส่ งต่อในรายผิดปกติ และ
ประยุกต์หลักการดูแลให้สอดคล้องกับสภาพและวัฒนธรรมของหญิงตั้งครรภ์
2.5 ทาคลอดปกติ
2.6 ตัด และซ่อมแซมฝี เย็บ
2.7 เตรี ยมและช่วยคลอดกรณี คลอดปกติ
2.8 ส่ งเสริ มสัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา และทารก ตลอดการตั้งครรภ์
การคลอด และหลังคลอด
2.9 ส่ งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2.10 ดูแลมารดา และทารกที่ปกติ มีภาวะแทรกซ้อน และฉุกเฉิน
2.11 ให้ความรู ้ และให้การปรึ กษาครอบครั วในการวางแผนครอบครั ว และ
การเตรี ยมตัว เป็ นบิดา มารดาและการดูแลตนเองของมารดาในทุกระยะของการตั้งครรภ์
2.12 ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิการผดุงครรภ์
3. สมรรถนะที่ 3 ส่ งเสริ มสุ ขภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชน เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
สามารถดูแลสุ ขภาพตนเองได้ในภาวะปกติ และภาวะเจ็บป่ วย และลดภาวะเสี่ ยงการเกิดโรค และ
เกิดความเจ็บป่ วย
3.1 ให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน
3.2 สนับสนุ นและช่ วยเหลือบุคคลครอบครั วและกลุ่มต่าง ๆ ในการจัดกิ จกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3.3 ให้ขอ้ มูลและจัดการช่วยเหลือให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับสิ ทธิดา้ นสุ ขภาพ
3.4 จัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัย และส่ งเสริ มสุ ขภาพ
4. สมรรถนะที่ 4 ป้ องกันโรคและเสริ มภูมิคุม้ กันโรค เพื่อลดความเจ็บป่ วยจากโรคที่
สามารถป้ องกันได้
4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุ ขภาพของชุมชน และการระบาดของโรคใน
ชุมชน
4.2 เสริ มสร้างความสามารถในการดูแลตนเองของชุมชนเพื่อป้ องกันโรค
4.3 เฝ้ าระวัง ค้นหา และสื บสวนโรคที่เกิดในชุมชน
4.4 ให้วคั ซีน สร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคแก่ประชาชน

32
5. สมรรถนะที่ 5 ฟื้ นฟูสภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชนทั้งด้านร่ างกาย จิตสังคม
เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ
5.1 ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากความเจ็บป่ วย
5.2 เลือกใช้วิธีการฟื้ นฟูสภาพ
5.3 แนะนาการใช้กายอุปกรณ์ และอวัยวะเทียม
5.4 ให้ความรู ้ สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะนาแหล่งประโยชน์ในการฟื้ นฟูสภาพ
อย่างต่อเนื่องแก่ ผูใ้ ช้บริ การ ญาติ และผูเ้ กี่ยวข้อง
5.5 ประสานกับแหล่งประโยชน์เพื่อฟื้ นฟูสุขภาพชุมชน
6. สมรรถนะที่ 6 รักษาโรคเบื้องต้น ตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล
6.1 คัดกรองโรคเบื้องต้น
6.2 วินิจฉัยโรคเบื้องต้น
6.3 รักษาโรคเบื้องต้น
6.4 ให้การผดุงครรภ์ และวางแผนครอบครัว
7. สมรรถนะที่ 7 สอนและให้การปรึ กษาบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน
เพื่อการมีภาวะสุ ขภาพที่ดี
7.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และสอนผูใ้ ช้บริ การให้เกิดการเรี ยนรู ้ และสามารถดูแล
สุ ขภาพตนเอง
7.2 ให้การปรึ กษาแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีปัญหาทางกาย จิต สังคม ที่
ไม่ซบั ซ้อน
7.3 แนะนาและส่ งต่อผูใ้ ช้บริ การที่มีปัญหาสุ ขภาพที่ซบั ซ้อน
8. สมรรถนะที่ 8 ติดต่อสื่ อสารกับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
8.1 ติดต่อสื่ อสารและสร้ างสัมพันธ์ภาพกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 บันทึกและเขียนรายงานได้อย่างถูกต้อง
8.3 นาเสนอความคิด ผลงานต่อสาธารณชน
8.4 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่ อสารในงานที่รับผิดชอบ
8.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่ อสาร
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9. สมรรถนะที่ 9 แสดงภาวะผูน้ าและการบริ หารจัดการตนเอง และงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างเหมาะสม
9.1 มีวิสยั ทัศน์ สามารถวางแผน แก้ปัญหา และตัดสิ นใจ
9.2 รับผิดชอบงานในหน้าที่
9.3 วางแผนและจัดการทรัพยากร และเวลา
9.4 เจรจาต่อรองเพื่อรักษาประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การ และงานที่รับผิดชอบ
9.5 ประสานงานกับผูร้ ่ วมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.6 พัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง
9.7 จัดการให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับการบริ การ
9.8 ปฏิบตั ิงานในฐานะหัวหน้าทีม หรื อลูกทีม
10. สมรรถนะที่ 10 ปฏิบตั ิการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดย
คานึงถึงสิ ทธิมนุษยชน
10.1 ดูแลผูป้ ่ วยและผูใ้ ช้บริ การให้ได้รับสิ ทธิ พ้ืนฐานตามที่สภาวิชาชี พกาหนดไว้
ใน "สิ ทธิผปู ้ ่ วย"
10.2 ปฏิบตั ิตนตามจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามที่
สภาการพยาบาลกาหนด
10.3 ปฏิบตั ิการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในขอบเขตวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
10.4 ประกอบวิชาชีพโดยตระหนักถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
10.5 ปฏิบตั ิการพยาบาลโดยให้ความเสมอภาคต่อทุกกลุ่ม เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
เศรษฐานะ และภาวะสุ ขภาพ
11. สมรรถนะที่ 11 ตระหนักในความสาคัญของการวิจยั ต่อการพัฒนาการพยาบาล
และสุ ขภาพ
11.1 มีความรู ้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั
11.2 ใช้ผลการวิจยั ในการปฏิบตั ิการพยาบาล
11.3 ให้ความร่ วมมือในการทาวิจยั
11.4 คานึงถึงจรรยาบรรณนักวิจยั และสิ ทธิมนุษยชน
12. สมรรถนะที่ 12 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิการพยาบาล
12.1 สื บค้นข้อมูลด้านสุ ขภาพและความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
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12.2 เลือกใช้ฐานข้อมูลด้านสุ ขภาพ
12.3 บันทึกข้อมูลสุ ขภาพ และการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
13. สมรรถนะที่ 13 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้างคุณค่าในตนเอง และ
สมรรถนะในการปฏิบตั ิการพยาบาล
13.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
13.2 มีความตระหนักในตนเอง และมีความเห็นใจผูอ้ ื่น
13.3 จัดการกับอารมณ์ และความเครี ยดของตนเอง
13.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู ้ ความชานาญในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
13.5 มีความตระหนักในการปกป้ อง รักษาสิ ทธิดา้ นสุ ขภาพแก่ประชาชน
14. สมรรถนะที่ 14 พัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริ ญก้าวหน้า และมีศกั ดิ์ศรี
14.1 มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
14.2 ตระหนักในความสาคัญของการเป็ นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ
14.3 รู ้รักสามัคคีในเพื่อนร่ วมวิชาชีพ
14.4 ให้ความร่ วมมือ ในการทากิจกรรมต่างๆ ขององค์กรวิชาชีพ
14.5 ตระหนั ก ในความส าคัญ ของการสนับ สนุ น และมี ส่ ว นร่ ว มในการสอน
นักศึกษาและบุคลากรใหม่ในสาขาวิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาล
นอกจากข้อกาหนดของสภาการพยาบาลเกี่ยวกับสมรรถนะหลักที่จาเป็ นของผูป้ ระกอบ
วิชาชี พการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ แล้ว ยังมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบัณฑิ ต
พยาบาล ซึ่งเป็ นผลผลิตของหลักสูตรพยายาลศาตร์ ดังนี้
คิง (King 1986 : 118) และละเอียด แจ่มจันทร์ (2540 : 63) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาล ที่ถูกกาหนดโดยสถาบันการศึกษาพยาบาลแต่ละแห่ ง ในรู ปของ
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรซึ่งหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ จะประกอบด้วย ปรัชญาการศึกษาพยาบาล
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร วัตถุประสงค์เฉพาะรายวิชา กิ จกรรมการเรี ยน วิธีการสอน และ
การประเมินผล เป้ าหมายสาคัญของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ คือการผลิตบัณฑิตให้เป็ นพยาบาลที่มี
ความรู ้และความสามารถ ดังต่อไปนี้
1. ผสมผสานความรู ้ระหว่างมนุษย์ กับสิ่ งแวดล้อมในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ดารงรักษา
สุ ข ภาพ ฟื้ นฟู สุ ข ภาพ และป้ องกัน ความเจ็ บ ป่ วยโดยการวางแผนลงมื อ ปฏิ บ ัติ แ ละประเมิ น
การพยาบาลในแต่ละคนและในกลุ่ม
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2. รั บรู ้ ในปฏิ สัมพันธ์ การสื่ อสารและการติดต่อระหว่างพยาบาลและผูร้ ั บบริ การ
ครอบครัวและทีมสุ ขภาพในการให้ความช่วยเหลือผูเ้ จ็บป่ วยให้กลับมีสุขภาพดี
3. มีจริ ยธรรมในการให้การพยาบาลและการดูแลสุ ขภาพ
4. ใช้ ค วามรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ พ้ื น ฐาน พฤติ ก รรมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ และ
การพยาบาล ในการวางแผนการปฏิบตั ิการพยาบาลในผูร้ ับบริ การแต่ละคนและเป็ นกลุ่มในการให้
การพยาบาลและประเมินประสิ ทธิภาพของการให้การพยาบาลในผูร้ ับบริ การแต่ละคนและเป็ นกลุ่ม
ในการให้การพยาบาลขั้นต้น ขั้นที่สอง และขั้นที่สาม ในระบบการให้การดูแลสุ ขภาพ
5. รับผิดชอบในการดูแลสุ ขภาพทั้งเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม
6. อธิบายบทบาทที่เป็ นอิสระและที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลวิชาชีพได้
7. ใช้ทฤษฏีการพยาบาลในการให้การพยาบาลผูร้ ับบริ การแต่ละคนและเป็ นกลุ่ม
8. ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานและขั้นสูงอย่างดี
9. พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ มาตรา 30 แห่ งพระราชบัญญัติวิชาชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.
2540 ก าหนดให้ผูม้ ี สิ ทธิ์ ขึ้ น ทะเบี ย นและได้รั บใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิช าชี พ การพยาบาล
การผดุงครรภ์ หรื อการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้องได้รับปริ ญญาบัตร หรื อประกาศนี ยบัตร
เที ยบเท่าปริ ญญาในสาขาการพยาบาล การผดุ งครรภ์ หรื อการพยาบาลและการผดุ งครรภ์จาก
สถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาการพยาบาล และ
ต้อ งสอบความรู ้ แ ล้ว การจัด สอบความรู ้ ผู ข้ อขึ้ น ทะเบี ย นใบอนุ ญ าตเป็ นผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาล จึงเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ถือเป็ นมาตรการสาคัญในการรับรองคุณภาพบัณฑิต
ที่สาเร็ จการศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
การสอบวัดความรู ้ผสู ้ าเร็ จการศึกษาเป็ นกระบวนการรั บรองมาตรฐานความรู ้เป็ นรายบุคคลของ
ผูจ้ ะออกไปประกอบวิชาชี พ และเป็ นการปฏิบตั ิโดยสากล (พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540)
จากข้อกาหนดของสภาการพยาบาลเกี่ ยวกับสมรรถนะหลักที่จาเป็ นของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สามารถสรุ ปสมรรถนะหลักที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั
ในครั้งนี้ ได้แก่
ปฏิบตั ิการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างมีจริ ยธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประเมินปัญหาและความต้องการ
ผูใ้ ช้บริ การ วินิจฉัยการพยาบาลในหญิงตั้งครรภ์ วางแผนการพยาบาลในหญิงตั้งครรภ์ บริ บาล
ครรภ์ โดยการรับฝากครรภ์ คัดกรองและส่ งต่อในรายผิดปกติ และประยุกต์หลักการดูแลให้
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สอดคล้องกับสภาพและวัฒนธรรมของหญิงตั้งครรภ์ ทาคลอดปกติ ตัดและซ่อมแซมฝี เย็บ เตรี ยม
และช่ วยคลอดกรณี คลอดปกติ ส่ งเสริ มสัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา และทารก
ตลอด
การตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอด ส่ งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดูแลมารดาและทารกที่
ปกติ มีภาวะแทรกซ้อน และฉุ กเฉิ น ให้ความรู ้และให้การปรึ กษาครอบครัวในการวางแผน
ครอบครัว และการเตรี ยมตัว เป็ นบิดา มารดาและการดูแลตนเองของมารดาในทุกระยะของ
การตั้งครรภ์ และติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิการผดุงครรภ์ รวมทั้งการรักษาโรคเบื้องต้นตาม
ข้อบังคับของสภาการพยาบาล ได้แก่การคัดกรองโรคเบื้องต้น การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น การรักษา
โรคเบื้องต้น และให้การผดุงครรภ์ และวางแผนครอบครัว
แสดงภาวะผูน้ าและการบริ หารจัดการตนเอง และงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมมี
วิสัยทัศน์ สามารถวางแผน แก้ปัญหา และตัดสิ นใจ รับผิดชอบงานในหน้าที่ วางแผนและจัดการ
ทรัพยากรและเวลา เจรจาต่อรองเพื่อรักษาประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การ และงานที่รับผิดชอบได้อย่าง
เหมาะสม ประสานงานกับผูร้ ่ วมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง
จัดการให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับการบริ การ ปฏิบตั ิงานในฐานะหัวหน้าทีม หรื อลูกทีม
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้ างคุ ณ ค่าในตนเอง และสมรรถนะในการปฏิ บตั ิ
การพยาบาลโดยพยาบาลต้อ งมี ค วามสามารถ ในการมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ และคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ ความชานาญในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
หลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
การจัด การเรี ยนการสอนในหลัก สู ต รพยาบาลศาสตร์ ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 24 26 28 และมาตรา30 ที่กาหนดให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาโดยเฉพาะผูส้ อนต้องมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องศักยภาพการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้ ได้และมี ความสาคัญที่ สุด ผูส้ อนต้องจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการทั้งด้านความรู ้
คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน ให้ได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู ้ไปใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาจากประสบการณ์ จริ ง ให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่านและเกิ ดการใฝ่ รู ้ อย่างต่อเนื่ อง
(สานักงานปฏิรูปการศึกษา 2544)
ปรัชญาของหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปรั ช ญาของหลัก สู ต รพยาบาลศาสตร์ ต้ ัง อยู่บ นรากฐานแห่ ง ความเชื่ อ ในองค์พ ระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่ ง ทรงสอนให้มนุ ษย์ทุ ก คนปรนนิ บตั ิ รับใช้ซ่ ึ งกัน และกัน และทรงเป็ นแบบอย่างใน
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การอุ ทิ ศ ตนเองเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู อ้ ื่ น รวมทั้ง ยึ ด มั่น ในปณิ ธ านของมหาวิ ท ยาลัย คริ ส เตี ย น คื อ
“รัก-บริ การ” คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเชื่อว่าวิชาชีพการพยาบาลเป็ นวิชาชีพที่จาเป็ นแก่สังคม
ในการให้บริ การด้านสุ ขภาพอนามัยแก่ ผูใ้ ช้บริ การทั้งรายบุคคล กลุ่มคน ครอบครั วและชุ มชน
ทั้งในภาวะสุ ขภาพที่ปกติและเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กาหนดมโนทัศน์หลักทาง
การพยาบาลที่สาคัญ ดังนี้ (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน 2548 : 2-4)
มนุษย์ เป็ นสิ่ งมี ชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้ างขึ้นมาอย่างเป็ นปั จเจกบุคคล ที่มีศกั ดิ์ ศรี และ
คุณค่าประกอบด้วย กาย จิต สังคม วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ ซึ่ งสัมพันธ์กนั แบบองค์รวม ระบบ
มนุษย์ (human system) แบ่งเป็ น 3 ระบบ คือ ระบบบุคคล (intrapersonal system) ระบบระหว่าง
บุคคล (interpersonal system) และระบบสังคม (social system) ซึ่งเป็ นระบบเปิ ดที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กันและกันกับสิ่ งแวดล้อมตลอดเวลา มนุษย์มีความเป็ นพลวัตที่มีศกั ยภาพภายในปรับตัว โดยอาศัย
กระบวนการเรี ยนรู ้ การรั บรู ้ และกระบวนการควบคุมตนเอง ทาให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(critical thinking) และการตัดสิ นใจ (decision making) เพื่อเป้ าหมายของความสมดุลเชิ ง
การปรับตัว (adaptive equilibrium)
สิ่ งแวดล้ อม เป็ นสิ่ งกระตุน้ ทั้งภายนอก (external stimuli) และภายใน (internal stimuli)
ของระบบบุ คคลที่ เปรี ยบเสมื อนเป็ นสิ่ งนาเข้าสู่ ระบบบุคคล ทาให้บุคคลมี การตอบสนองและ
ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ รับรู ้ และกระบวนการควบคุมตนเองในการปรับตัว
สุ ขภาพ เป็ นปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นจากสิ่ งแวดล้อมภายใน
และภายนอกของระบบมนุ ษย์ เพื่อธารงภาวะสมดุลเชิงการปรับตัวของระบบมนุ ษย์ที่เชื่อมโยงกัน
เป็ นองค์รวมอย่างสมดุ ลทั้งกาย จิ ต สังคม และจิ ตวิญญาณ ทั้งนี้ สุขภาพเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของ
ชุมชนและสังคม เป็ นทั้งอุดมการณ์และหลักประกันความมัน่ คงของชาติ
การพยาบาล เป็ นกิจกรรม ที่มุ่งสนับสนุ นและส่ งเสริ มกระบวนการปรับตัวของระบบ
มนุ ษย์หรื อระบบผูร้ ับบริ การ (client system) ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว และชุมชน
เพื่อสนับสนุนให้สามารถบรรลุและธารงภาวะสมดุลเชิงการปรับตัว หรื อภาวะสุ ขภาพได้ โดยการใช้
กระบวนการพยาบาล (nursing process) อย่างมีจุดมุ่งหมายที่เป็ นระบบและต่อเนื่ อง กระบวน
การพยาบาล ประกอบด้วย ขั้นตอนในการประเมินการพยาบาล (nursing assessment) ที่ใช้แบบแผน
สุ ขภาพ (functional health pattern) เป็ นฐาน การวินิจฉัยการพยาบาล (nursing diagnosis) การวางแผน
การพยาบาล (nursing care plan) การบาบัดทางการพยาบาล (therapeutic nursing intervention) ในมิติ
ด้านการธารงรักษาสุ ขภาพ (health maintenance) การส่ งเสริ มสุ ขภาพ (health promotion) และ
การคุม้ ครองสุ ขภาพ (health protection) รวมทั้งการประเมินผลการพยาบาล (nursing evaluation) โดย
กระบวนการพยาบาลนี้เน้นที่การเอาใจใส่ ดูแล (caring)
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การเอาใจใส่ ดูแลตั้งแต่อยู่บนพื้นฐานของความรักและการให้บริ การที่แสดงออกทาง
พฤติ ก รรมโดยค านึ ง ถึ ง ความเป็ นมนุ ษ ย์แ ละให้ ค วามช่ ว ยเหลื อที่ จ าเป็ นต่ อ ความต้อ งการและ
การปรั บ ตัว ของระบบผู ้ใ ช้บ ริ การ การเอาใจใส่ ดู แ ลจ าเป็ นต้อ งอาศัย ความเชื่ อ ความสนใจ
ความเคารพ ในความเป็ นปั จเจกบุคคล เจตคติและค่านิ ยมของระบบผูใ้ ช้บริ การ โดยการใช้ความรู ้
ความสามารถ ความคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ รวมทั้งความเข้าใจในตนเอง และให้บริ การพยาบาล
ที่ ปลอดภัย และมี คุ ณ ภาพแก่ ระบบผูใ้ ช้บริ ก าร ทั้งนี้ การเอาใจใส่ ดู แ ลในกระบวนการพยาบาล
หมายถึ ง การให้กาลังใจด้วยความรู ้ สึก (empathetic comforting) การสนับสนุ นช่ วยเหลื อ
(supporting) การบารุ งรักษา (nurturing) การมีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิวิชาชีพ (disciplining) และ
การปฏิบตั ิวิชาชีพตามขอบเขตที่กาหนด (limit setting) กระบวนการพยาบาลที่เน้นการเอาใจใส่ ดูแล
ต้องอาศัยสมรรถนะดังต่อไปนี้ คือการสื่ อสาร (communication) การร่ วมมือ (collaboration) การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) การตัดสิ นใจ (decision making) การบริ หารจัดการ
(management) การเป็ นผูน้ า (leadership) การเรี ยนการสอน (teaching – learning process) การเรี ยนรู ้
ที่กาหนดด้วยตนเอง (self-directed learning) ตลอดจนความรู ้ดา้ นจรรยาวิชาชี พ และกฎหมาย
(knowledge of professional ethics and laws)โดยใช้การวิจยั เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาวิชาชีพและ
องค์ความรู ้ของศาสตร์ การพยาบาล การให้บริ การการพยาบาลโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการ
พยาบาล เพื่อส่ งเสริ มระบบผูใ้ ช้บริ การให้สามารถบรรลุและธารงภาวะสมดุลเชิงการปรับตัวได้น้ นั
ต้องประกอบด้วยมิติในการบาบัดรักษาทางการพยาบาล 3 มิติ คือ
มิติที่ 1 การธารงภาวะสุ ขภาพ (health maintenance) หมายถึง กิจกรรมบาบัดทาง
การพยาบาลที่มีเป้ าหมายเพื่อสร้ างและเสริ มสร้ างภาวะสมดุ ลเชิ งการปรั บตัว (establish and
reestablish) ของระบบผูใ้ ช้บริ การซึ่ งมุ่งเน้นปั ญหาสุ ขภาพที่กาลังเกิดขึ้น และ/หรื อเกิดขึ้นแล้ว
(existing / actual health problem) ในภาวะเฉี ยบพลัน (acute) เรื้ อรัง (chronic) และวิกฤต (critical)
กิ จกรรมการบาบัดทางการพยาบาล ที่กระทาได้แก่ กิจกรรมในการป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจาก
การเจ็บป่ วย (restorative activities) และกิจกรรมในการฟื้ นฟูสุขภาพ (rehabilitative activities)
มิติที่ 2 การส่ งเสริ มภาวะสุ ขภาพ (health promotion) หมายถึง กิจกรรมการบาบัด
ทางการพยาบาลที่มุ่งเน้นการบาบัด ทางการพยาบาลในปัญหาสุ ขภาพที่อาจเกิดขึ้น (potential health
problems) กิจกรรมการบาบัดทางการพยาบาล ที่กระทาส่ วนใหญ่เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวกับส่ งเสริ ม
ระบบผูใ้ ช้บริ การในการดาเนินวิถีชีวิตที่ถูกสุ ขอนามัย (healthy lifestyles) การให้สุขศึกษา การสร้าง
ภูมิคุม้ กัน การให้คาปรึ กษาเชิงการป้ องกัน การให้คาปรึ กษาด้านพันธุกรรม เป็ นต้น
มิติที่ 3 การคุม้ ครองภาวะสุ ขภาพ (health protection) หมายถึง กิจกรรมบาบัดทาง
การพยาบาล ที่มีเป้ าหมายเพื่อการปกป้ องภาวะสมดุลเชิงการปรั บตัวหรื อภาวะสุ ขภาพของกลุ่มคน
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ชุ มชนและสังคมในวงกว้าง ซึ่ งมุ่งเน้นการอนุ รักษ์และคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการ
การควบคุมสิ่ งแวดล้อมในชุมชนเพื่อชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการแก้ปัญหาด้าน
สิ่ งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ ของการจัดการศึกษาในหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาในหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ คือการมุ่งผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้มีความรู ้และความสามารถดังต่อไปนี้
1. ปฏิบตั ิการพยาบาลวิชาชีพในระดับทัว่ ไปที่ใช้ทฤษฎี เป็ นพื้นฐานได้อย่างปลอดภัย
มีมาตรฐานและมีคุณภาพ
2. ปฏิบตั ิการบาบัดทางการพยาบาล ตามจรรยาวิชาชีพ และขอบเขตของกฎหมาย
3. ปฏิบตั ิการบาบัดทางการพยาบาลแบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้น
การเอาใจใส่ ดูแลและการมีส่วนร่ วมของบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว และชุมชน เพื่อธารง ส่ งเสริ ม
และคุ ้ม ครองภาวะของบุ ค คล กลุ่ ม คน ครอบครั ว และชุ ม ชนบนพื้ น ฐานความรู ้ ข องศาสตร์
การพยาบาล
4. ปฏิบตั ิการบาบัดทางการพยาบาลแบบบูรณาการ โดยใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในการวิเคราะห์ วิจยั และตัดสิ นใจในการแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพอนามัย ธารง ส่ งเสริ ม และคุม้ ครอง
ภาวะสุ ขภาพของบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว และชุมชน
5. นาผลการวิจยั ไปใช้ในการปฏิบตั ิการพยาบาล รวมทั้งการร่ วม และ/หรื อทาวิจยั
6. เรี ยนรู ้โดยการกาหนดด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
7. ใช้ทกั ษะในการติ ดต่อสื่ อสารทางการพยาบาล ผลิ ตเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผลิตสื่ อการสอนในการบริ การสุ ขภาพอนามัยได้
8. เผยแพร่ ความรู ้และให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัยแก่บุคลากรในทีมพยาบาล
ทีมสุ ขภาพ ผูใ้ ช้บริ การและประชาชนทัว่ ไป
9. บริ ห ารจัด การงานบริ ก ารพยาบาลและบริ ก ารสุ ข ภาพ ร่ ว มกับ บุ ค ลากรในที ม
สุ ขภาพ และบุคลากรอื่นได้
10. พัฒนาตนเอง และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม
11. ส่ งเสริ มและธารงไว้ซ่ ึ งขนบธรรมเนี ยมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติ
12. รับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิ ปไตย และดาเนิ นชีวิต
อย่างมีคุณธรรม
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ซึ่ งวัต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า วสอดคล้อ งกั บ สมรรถนะหลัก ของผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาลและผดุ ง ครรภ์ช้ ัน หนึ่ ง ซึ่ ง สภาการพยาบาลได้ก าหนดไว้ท้ ัง 14 สมรรถนะ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาในหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ ที่สาคัญ คือการมุ่งหวังให้นกั ศึกษา
พยาบาลได้มีการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการและพัฒ นาด้านความรู ้ ทักษะและเจตคติ เพื่อเป็ นพยาบาล
วิชาชี พที่ ดีและมีคุณภาพตามกรอบมโนทัศน์ ของหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ ดังนี้ (คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน 2548: 8)
1. การเรี ยนรู ้ในมโนทัศน์หลักทางการพยาบาล ทฤษฏีการพยาบาล รวมทั้งมโนทัศน์
ทฤษฏีและหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
2. การพยาบาลบุ ค คล กลุ่ ม คน ครอบครั ว และชุ ม ชนที่ เ น้น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ครอบครัว ตามพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวาระสุ ดท้ายของชีวิต
3. การพยาบาลระบบผูร้ ั บบริ การในภาวะปกติ ภาวะที่ มีปัญหาสุ ขภาพเฉี ย บพลัน
เรื้ อรั งและวิกฤตทั้งด้านการธารงภาวะสุ ขภาพ การส่ งเสริ มภาวะสุ ขภาพและการคุม้ ครองภาวะ
สุ ขภาพ ทั้งในชุมชนและสถานบริ การสุ ขภาพ
4. กระบวนการพยาบาลที่เน้นการเอาใจใส่ ดูแล (caring)
5. กระบวนการสื่ อสาร (communication process)
6. กระบวนการประสานร่ วมมือ (collaboration process)
7. กระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (criticกระal thinking process)
8. กระบวนการตัดสิ นใจ (decision making process)
9. กระบวนการเรี ยนการสอน (teaching-learning process)
10. กระบวนการเรี ยนรู ้ที่กาหนดด้วยตนเอง (self-directed learning process)
11. การบริ หารจัดการ (management)
12. การเป็ นผูน้ า (leadership)
13. ความรู ้ดา้ นกฎหมายและจรรยาวิชาชีพ (knowledge of professional ethics and
laws)
โครงสร้ างหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน ได้ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปั จจุบนั รวม 5 ครั้ง และในปี การศึกษา 2547
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตี ยนได้ปรั บปรุ งหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต ให้มี
ความทัน สมัย กั บ ยุ ค ปฎิ รู ประบบสุ ข ภาพ และได้ เ ริ่ มใช้ ห ลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต
(ฉบับปรั บปรุ ง การศึ ก ษา 2548) ในปี การศึ กษา 2548 จนถึ งปั จจุ บนั โครงสร้ างหลักสู ตร
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พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรั บปรุ งแก้ไข พ.ศ. 2548 มีจานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 150 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ 1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 2) หมวดวิชา
เฉพาะ ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ และ3) หมวดวิชา
เลือกเสรี (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน 2548 : 10) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ได้แก่
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ
กลุ่มวิชาชีพ มีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 11 รายวิชา ได้แก่ เคมีอินทรี ยเ์ บื้องต้น,
ชี วเคมี , สารสนเทศทางการพยาบาลเบื้ องต้น, กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาเบื้ องต้น 1, 2,
พยาธิ สรี รวิทยาสาหรั บพยาบาล, จุ ลชี ววิทยาและปรสิ ตวิทยาสาหรั บพยาบาล, ความรู ้ เบื้ องต้น
เกี่ ยวกับการจัดการบริ การสุ ขภาพ, โภชนบาบัด , เภสัชวิทยาสาหรั บพยาบาล, และชี วสถิ ติและ
วิทยาการระบาดเบื้องต้น
กลุ่มวิชาชีพ ประกอบด้วยรายวิชาที่เป็ นภาคทฤษฎี 20 รายวิชา และรายวิชาปฏิบตั ิ
10 รายวิชา มีรายละเอียดดังนี้
รายวิชาทฤษฎี 20 รายวิชา ได้แก่ แนวคิดพื้นฐานศาสตร์ การพยาบาล, กระบวน
การพยาบาลและการประเมินภาวะสุ ขภาพเบื้องต้น, การสร้างเสริ มสุ ขภาพ, กฎหมายวิชาชีพและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, การบาบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน, การพยาบาลผูใ้ หญ่ 1, 2, การพยาบาล
ผูส้ ู งอายุ, การพยาบาลผูป้ ่ วยในภาวะวิกฤต, การพยาบาลเด็ก และวัยรุ่ น 1, 2, การพยาบาลมารดา
และทารก 1, 2, การผดุงครรภ์ 1, 2, พยาบาลสุ ขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช, การพยาบาล
ชุมชน 1, การพยาบาลชุมชน 2 และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น, การบริ หารจัดการและภาวะผูน้ าทาง
การพยาบาล และการวิจยั ทางการพยาบาล
รายวิชาปฏิ บตั ิ 10 รายวิชา ได้แก่ ปฏิ บตั ิ การบาบัดทางการพยาบาลพื้นฐาน,
ปฏิบตั ิการพยาบาลผูใ้ หญ่ และผูส้ ู งอายุ 1, 2, ปฏิบตั ิการพยาบาลผูป้ ่ วยในภาวะวิกฤต, ปฏิบตั ิการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่ น, ปฏิบตั ิการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1, 2, ปฏิบตั ิการพยาบาล
สุ ขภาพจิตและจิตเวช, ปฏิบตั ิการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และปฏิบตั ิการบริ หาร
จัดการและการพยาบาลวิชาชีพ
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2. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนวิชาใด ๆ ที่เปิ ดสอนในคณะต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยคริ สเตียน อาทิเช่นภาษาจีนกลาง, มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม, นาฏศิลป์ , ดนตรี ไทย
เป็ นต้น
จากรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรดังกล่าวสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปโครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
ชื่อปริ ญญา

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
Bachelor of Nursing Science (B.N.S)

เอกลักษณ์ของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

สร้างมาตรฐานพยาบาลวิชาชีพระดับแนวหน้า
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 150 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า 34 หน่วยกิต คิดเป็ นร้อยละ 22.67
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า 11 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า 110 หน่วยกิต คิดเป็ นร้อยละ 73.33
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า 31 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า 79 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต คิดเป็ นร้อยละ 4.00

ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน. คูม่ ือการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ฉบับปรับปรุ งปี การศึกษา 2548). (นครปฐม : มหาวิทยาลัยคริ สเตียน, 2548), 9.
รายวิชาการผดุงครรภ์ 2 (Midwifery II)
คาอธิบายรายวิชา
มโนทัศน์ หลักการและแนวคิดในการบาบัดทางการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะเสี่ ยงและ
ภาวะแทรกซ้อนในทุกระยะของการคลอด การพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทาสู ติศาสตร์ หัตถการ
การบาบัดทางการพยาบาลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน และการพยาบาล
ผูค้ ลอดที่ได้รับยาทางสู ติกรรมในห้องคลอด โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้นการเอาใจใส่ ดูแล
และการมีส่วนร่ วมของครอบครัว ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

43
เพื่อสร้ างเสริ ม ธารง และคุ ม้ ครองภาวะสุ ขภาพของบุคคล กลุ่มคน ครอบครั ว และชุ มชนให้
ครอบคลุมทั้งด้านกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ
วัตถุประสงค์ ของวิชาการผดุงครรภ์ 2
1. อธิ บาย หลักการ แนวคิด และประยุ กต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการดู แลผู ้
คลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปั จจัยการคลอดได้
2. อธิบาย หลักการ แนวคิด และประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผูค้ ลอด
ที่มีภาวะแทรกซ้อนได้
3. อธิบาย หลักการ แนวคิดและประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผูค้ ลอด
ที่ได้รับการทาสูติศาสตร์หตั ถการได้
4. อธิบาย หลักการใช้ยาสูติกรรมแก่ผคู ้ ลอดในระยะคลอดได้
5. อธิบาย หลักการ แนวคิด และประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดา
หลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนได้
6. อธิ บาย หลักการ แนวคิด และประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลทารก
แรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนได้
ขอบข่ ายเนือ้ หาของรายวิชาการผดุงครรภ์ 2
เนื้อหาของรายวิชาการผดุงครรภ์ 2 ประกอบด้วยเนื้อหา จานวน 6 หน่วย ดังนี้
หน่วยที่ 1 การพยาบาลผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปั จจัยการคลอด ได้แก่ ปั จจัย
ด้านหนทางคลอด (passage) ปั จจัยด้านทารก (passenger) ปั จจัยด้านแรง (power) และปั จจัยด้าน
จิตใจ (psychology)
หน่วยที่ 2 การพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนของการคลอด ได้แก่ ถุงน้ าคร่ า
แตกก่อนการเจ็บครรภ์ (premature rupture of membrane) การเจ็บครรภ์ก่อนกาหนดและการคลอด
เกินกาหนด (preterm and postterm) ภาวะน้ าคร่ าอุดกั้น(amniotic fluid embolism) การแตกของ
vasa previa (rupture of vasa previa) สายสะดือย้อย (prolapsed cord) การคลอดไหล่ยาก (obstructed
labour and shoulder dystocia) มดลูกแตก (uterine rupture) ภาวะทารกขาดออกซิเจน(fetal distress)
มดลูกปลิ้น (uterine version) รกติด (placental adherent)ภาวะตกเลือดหลังคลอด (postpartum
hemorrhage) และภาวะซ็อคทางสูติศาสตร์ (shock in obstetrics)
หน่วยที่ 3 การพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทาสู ติศาสตร์ หัตถการ ได้แก่ การชักนา
การคลอด (induction of labor) การช่วยคลอดด้วยคีม (forceps extraction) การช่วยคลอดด้วย
เครื่ องดูดสู ญญากาศ (vacuum extraction) การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (cesarean section)
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การหมุนเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์ (version) การช่วยคลอดทารกท่าก้น (breech delivery) การล้วงรก
(placental removal) และการทาคลอดฉุกเฉิน (unplanned emergency delivery )
หน่วยที่ 4 การพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับยาทางสู ติกรรมในระยะคลอด ได้แก่ ยายับยั้ง
การเจ็บครรภ์ หรื อการหดรัดตัวของมดลูก (tocolytic drug) ยากระตุน้ การหดรัดตัวของมดลูก
(medical induction of labour) ยาระงับการปวด (pharmacological pain management) และ
การชักนาการคลอด (induction of labour)
หน่วยที่ 5 การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด ได้แก่ การบวม
เลือดของแผลฝี เย็บ (hematoma) มดลูกเข้าอู่ชา้ (subinvolution) การติดเชื้อหลังคลอด (puerperal
infection) ฝี ที่เต้านม (breast abscess) หลอดเลือดดาอักเสบ (phlebitis) ภาวะเศร้าซึมหลังคลอด
(postpartum blues) และ sheehan syndrome
หน่วยที่ 6 การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ การช่วยฟื้ นคืนชีพ
(resuscitation) ภาวะขาดออกซิเจนในระยะคลอด (birth asphyxia) การบาดเจ็บจากการคลอด (birth
injury) และความพิการแต่กาเนิด (congenital anomalies)
บทบาทของอาจารย์ พยาบาล
สาหรับบทบาทของอาจารย์พยาบาลในการส่ งเสริ มและกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
พยาบาลด้วยการส่ งเสริ มศักยภาพในการเรี ยนรู ้ ที่กาหนดด้วยตนเองของนักศึ กษาพยาบาลตาม
ลักษณะเฉพาะของของแต่ละคนให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้
ที่ ก าหนดด้ว ยตนเองร่ ว มกับการแนะน าของอาจารย์พยาบาล และควรส่ งเสริ มและกระตุ ้นให้
นักศึกษาพยาบาลใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ (resources) และระบบสนับสนุ นส่ วนบุคคล (personal
support system) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
นอกจากนั้น อาจารย์พ ยาบาลควรเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ทุ ก ด้า นต่ อ นัก ศึ ก ษาพยาบาล
ควรส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ้ โดยใช้ท ัก ษะในการตั้ง ค าถาม การค้น คว้า การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ การตัดสิ นใจ การมีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการดารงชีวิตและปฏิบตั ิวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบและมีความสนใจอย่างแท้จริ งในพัฒนาการการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล เป็ นแหล่ง
ประโยชน์รวมทั้งเป็ นที่ปรึ กษา ชี้แนะประสบการณ์การเรี ยนรู ้ เพื่อให้นกั ศึกษาพยาบาลมีพฒั นาการ
การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม อันจะนาไปสู่ การเป็ นบุคคลที่
สมบูรณ์ ในฐานะพยาบาลวิชาชี พ เป็ นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ การจัดการศึ กษาพยาบาลเป็ น
การจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการจากสิ่ งที่คุน้ เคยไปสู่ ส่ิ งที่ไม่คุน้ เคย จากสิ่ งที่ง่ายไปสู่ ส่ิ งที่
ยากจากหลักการไปสู่ รายละเอียด (deduction) จากรายละเอียดไปสู่ ขอ้ สรุ ป (induction) และเป็ น
กระบวนการเรี ยนการสอนที่ เน้นการค้นคว้าในหลักการมากกว่าการถ่ายทอดเนื้ อหาเฉพาะตาม
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กรอบแนวคิดของหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริ สเตียน (คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน 2548 : 7)
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์และสังเคราะห์
หลัก การ แนวคิ ด ของการวิ จ ัย และพัฒนา และการออกแบบระบบการเรี ย นการสอนเชิ งระบบ
มาประยุกต์ใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวคิดเกีย่ วกับการวิจัยและพัฒนา
การวิจยั และพัฒนา (Research and Development : R and D) เป็ นการวิจยั ที่พฒั นา
นวัต กรรมหรื อกระบวนการรู ปแบบใหม่ ๆ ขึ้ น มาจากความต้องการของผูใ้ ช้น วัตกรรมหรื อที่
เรี ยกว่าการศึกษาข้อมูลพื้นฐานหรื อการศึกษาความต้องการ แล้วตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม
การนาไปทดลองใช้ และประเมินผล งานวิจยั ลักษณะนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนาส่ วนใหญ่มีข้ นั ตอน
ดังนี้ R1  D1 R2 D2 และหลักการวิจยั และพัฒนาในการวิจยั ทางหลักสู ตร การสอน และ
การนิ เทศ เป็ นการพัฒนาจากล่ างสู่ บน คื อน าความต้องการของข้อมู ลพื้ นฐานของผูป้ ฏิ บ ัติ ไปสู่
การพัฒนา (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549 : 261-262)
สาหรั บขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั และพัฒนานั้น มี นักวิชาการทางการศึ กษาได้ทา
การวิจยั และพัฒนา โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นการวิจยั คล้ายคลึงกัน อาทิเช่ น โสภณ แย้มทองคา
(2552 : 166-167) ได้พฒั นารู ปแบบการเสริ มสร้างคุณลักษณะความเป็ นครู ของข้าราชการครู ทุน
โครงการส่ งเสริ มการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ โดยมีวิธี
การดาเนิ นการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้ างคุ ณลักษณะความเป็ นครู คือ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์
คุณลักษณะความเป็ นครู สควค. โดยการสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏี เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
ขั้น ที่ 2 การพัฒ นารู ป แบบการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นครู สควค. ด้ว ยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบของการพัฒนาเสริ มสร้างคุณลักษณะความเป็ นครู และสร้างโครงร่ างรู ปแบบโดยผ่าน
การพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมจากผูเ้ ชี่ ยวชาญและการประชุ มสนทนากลุ่ม ก่ อนนาไป
ทดลองนาร่ อง(Pilot Model) ขั้นที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการเสริ มสร้างคุณลักษณะความเป็ นครู กบั
ข้าราชการครู สควค. ทัว่ ประเทศ และขั้น ที่ 4 ทดสอบประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเสริ มสร้ าง
คุณลักษณะความเป็ นครู สควค. ส่ วน วิทยา อารี ราษฎร์ (2549 : 69) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง
การพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยแบบอัจฉริ ยะและการมีส่วนร่ วมผ่านเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยมีวิธีการดาเนินการพัฒนารู ปแบบการสอน คือ ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ เป็ นการศึกษา
สภาพปั ญหาของงานวิจยั ศึกษาเอกสารรายงาน และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสภาพปั ญหา แล้ว
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รวบรวม สรุ ปผลและเขียนกรอบแนวคิดในการวิจยั ขั้นที่ 2 การออกแบบ เป็ นการนากรอบแนวคิด
ในการวิจยั ที่ได้จากการวิเคราะห์มากาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรู ปแบบได้แก่ คาจากัดความ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และเครื่ องมือในการประเมินผล ขั้นที่ 3 การพัฒนาเป็ นการสังเคราะห์
รู ปแบบตามที่ได้ออกแบบไว้ และนาไปประเมินผลโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ขั้นที่ 4 การทดลองใช้ เป็ น
การนารู ปแบบที่ผ่านการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว มาใช้เป็ นแบบในการพัฒนาบทเรี ยน และ
ขั้นที่ 5 การประเมินผล เป็ นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลอง เพื่อสรุ ปผล นอกจากนี้
อารี รักษ์ มีแจ้ง (2547 : 53) ได้พฒั นารู ปแบบการสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมงาน เพื่อส่ งเสริ มผลการเรี ยนรู ้การอ่านสาหรับนิสิตนักศึกษา โดยมีวิธีการดาเนินการ
พัฒนารู ปแบบการสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและ
วิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ขั้นที่ 2 การสร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอน การจัดทาเอกสารประกอบ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน การตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนและเอกสาร
ประกอบรู ปแบบ ขั้นที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน เพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้
และขั้นที่ 4 การแก้ไขปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน และเอกสารประกอบรู ปแบบ
นอกจากนั้น จากการศึ ก ษากระบวนการของการออกแบบระบบการเรี ย นการสอน
โดยศึกษางานวิจยั ของยุรวัฒน์ คล้ายมงคล (2545 : บทคัดย่อ); ปรี ยา นพคุณ (2545 : บทคัดย่อ);
มกราพันธุ์ จูฑะรสก (2545 : บทคัดย่อ) และวิบูลย์ลกั ษณ์ ปรี ยาวงศากุล (2547 : บทคัดย่อ)
สรุ ปได้ว่าแม้ว่าศึกษาวิจยั ในปี ที่แตกต่างกันและนาเสนอขั้นตอนรายละเอียดย่อย ๆ ที่แตกต่างกัน
แต่ส่ิ งที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันนัน่ คือ ได้ดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอนของการวิจยั และพัฒนาโดยมี
วิธีดาเนินการตามขั้นตอนหลักที่มีลกั ษณะเดียวกัน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวิเคราะห์
(analysis) ขั้นการออกแบบ (design) ขั้นการพัฒนา (development) ขั้นนาไปใช้ (implementation)
และขั้นการประเมิ น (evaluation) และพบว่าผลของการวิจยั ที่ได้ศึกษาทั้งหมดเป็ นการนาเสนอ
นวัตกรรมใหม่มีการนาไปทดลองใช้และตรวจสอบหาประสิ ทธิ ภาพจากนวัตกรรมที่ได้สร้างขึ้น
อย่างเป็ นระบบ
จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการของการวิจยั และพัฒนา R and D (Research and
Development) ดังกล่าวสรุ ปได้ว่าการวิจยั และพัฒนา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนที่สาคัญ คือ ขั้นตอน
ที่ 1 การวิจยั (Research : R1) : ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis : A) ขั้นตอนที่ 2
การพัฒนา (Development : D1) : ขั้นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (Design and
Development : D and D) ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2) : ขั้นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอน (Implementation : I) และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) : ขั้นการประเมินผล
รู ปแบบการเรี ยนการสอน (Evaluation : E)
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การออกแบบระบบการเรียนการสอน
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี เ ป้ าหมายสาคัญ ในการพัฒนารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้อ งศึ ก ษาและท าความเข้า ใจอย่า งถ่ อ งแท้ เกี่ ย วกับ รู ป แบบการสอนและหลัก การ แนวคิ ด
เกี่ยวกับการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน เพื่อเป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนครั้งนี้ต่อไป
ความหมายของการออกแบบระบบการเรียนการสอน
การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน (instructional system design) มีชื่อเรี ยก
หลากหลาย เช่น การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน (instructional design) การออกแบบและ
พัฒนาการสอน (instructional design and development) เป็ นต้น
เซเลอร์ และคณะ (Saylor and others 1981 : 271) ได้ให้ความหมายของคาว่า รู ปแบบ
การสอน (teaching model) หมายถึง แบบ (pattern) ของการสอนที่มีการจัดการกระทาพฤติกรรมขึ้น
จานวนหนึ่ งที่มีความหมายแตกต่างกัน เพื่อจุดหมายหรื อจุดเน้นที่เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ในความหมายของคาว่ารู ปแบบการสอน
ทิศนา แขมมณี (2548 : 477) ให้ความหมายของรู ปแบบการสอน หมายถึง สภาพหรื อ
ลักษณะของการจัดการเรี ยนการสอนที่จดั ขึ้นอย่างมีระบบระเบียบ มีแบบแผนตามหลักปรั ชญา
ทฤษฎี หลักการ แนวคิ ด หรื อความเชื่อต่าง ๆ โดยอาศัยวิธีสอน และเทคนิ คการสอนต่าง ๆ เข้ามา
ช่วยให้สภาพการเรี ยนการสอนนั้นเป็ นไปตามหลักการที่ยดึ ถือ
นอกจากนี้ จอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil 1992 : 1-4, 2009 : 2) กล่าวว่า รู ปแบบ
การสอน คือ แผน (plan) หรื อ แบบ (pattern) ที่สามารถใช้เพื่อการสอนโดยตรงในห้องเรี ยน หรื อ
การสอนเป็ นกลุ่ ม ย่ อ ย หรื อเพื่ อ จัด สื่ อ การเรี ยนการสอนต่ า ง ๆ รวมถึ ง หนั ง สื อ ภาพยนตร์
เทปบันทึกเสี ยง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และหลักสู ตรรายวิชา เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละรู ปแบบ
การสอนจะให้แนวทางในจัดการเรี ยนรู ้ที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ต่าง ๆ กัน และสอนให้
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ รี ยนที่มีคุณภาพ (powerful learning)
จากนิยามความหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าว
สรุ ปได้วา่ รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
อย่า งเป็ นระบบ ซึ่ ง แสดงความสั ม พัน ธ์ ขององค์ป ระกอบต่ าง ๆ ทางการเรี ย นการสอน ได้แ ก่
หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบ
สังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุ น และเงื่อนไขการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้
โดยการนาเอาวิธีการอย่างมีระบบมาใช้ในการดาเนิ นงานอย่างรอบคอบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี
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หลักการ แนวคิด และความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งสามารถยืดหยุน่ ได้ตามสภาพความเป็ นจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมายที่กาหนด
คุณลักษณะสาคัญของรูปแบบการเรียนการสอน
สเทิร์น (Stern 1984 : 47) และจอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun
2004) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสาคัญของรู ปแบบการสอน ไว้ดงั นี้
1. มี แ นวคิ ดหรื อหลัก การพื้น ฐาน รู ปแบบการสอนจะต้องมี แนวคิ ด หรื อหลักการ
พื้ น ฐาน ซึ่ งอาจมาจากแนวคิ ด ทางการศึ ก ษา เช่ น ให้ ผู ้เ รี ยนเรี ยนรู ้ จ ากประสบการณ์ ต รง
มี ก ระบวนการเรี ย นรู ้ แ บบสื บสอบ ทฤษฎี จิ ต วิทยาการเรี ย นรู ้ เช่ น มี พ ฒ
ั นาทางด้า นสติ ปัญญา
อารมณ์และสังคมควบคู่กนั ไป ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู ้ หรื อแนวคิดเกี่ยวกับศาสตร์
ต่ า ง ๆ เป็ นต้น รู ป แบบการสอนหนึ่ ง ๆ อาจจะมี แ นวคิ ด หรื อหลัก การพื้ น ฐานเพี ย งอย่า งเดี ย ว
ตัวอย่างเช่น รู ปแบบการสอนส่ วนใหญ่ของจอยซ์และเวลล์ หรื อมีแนวคิดมากกว่าหนึ่ งก็ได้ ดังที่
สเทิร์น (Stern 1984 : 47) กล่าวไว้ว่า แนวคิดของรู ปแบบการสอนควรเป็ นสหวิทยาการ
(multidisciplinary) แนวคิดหรื อหลักการพื้นฐานนี้ จะเป็ นหลักหรื อแนวทางในการเลือก กาหนด
และจัดระเบียบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบให้สอดคล้อง ต่อเนื่อง และสัมพันธ์กนั
2. มีองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ลักษณะนี้ จดั เป็ นสิ่ งสาคัญยิ่งที่
ผูอ้ อกแบบหรื อผูพ้ ฒั นารู ปแบบการสอนจะต้องตระหนักถึง ในการกาหนดตัวองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบให้เป็ นไปอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐาน
ของรู ปแบบ การกาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการสอนจะขึ้นอยูก่ บั ความรู ้ ประสบการณ์ และ
ความละเอี ยดรอบคอบของผูพ้ ฒ
ั นาที่ จะต้องคิด วิเคราะห์ จนสามารถมองเห็ นความสาคัญและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบได้อย่างแจ่มชัด จนสามารถกาหนดองค์ประกอบและความสัมพันธ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยจะต้องคานึงถึงองค์ประกอบของการสอนโดยทัว่ ไป
องค์ประกอบของการสอนเฉพาะสาขาวิชา และจะต้องพิจารณากาหนดองค์ประกอบให้เหมาะสม
คือมีความสัมพันธ์และส่ งผลโดยตรงต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ สเทิร์น (Stern 1984 : 47)
กล่าวว่า รู ปแบบการสอนควรมีลกั ษณะของการให้ความสาคัญขององค์ประกอบทั้งหมดร่ วมกัน
(multi factor view) กล่าวคือ ในรู ปแบบการสอน องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบจะมีความสาคัญ
ทัด เที ย มกัน องค์ป ระกอบทั้ง หมดจะต้อ งมี บ ทบาทร่ ว มกัน จึ งจะท าให้รู ป แบบการสอนนั้น ๆ
มีประสิ ทธิ ภาพตามต้องการได้ ซึ่ งตัวอย่างของการกาหนดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบ ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2548) ได้ยกตัวอย่างไว้ดงั นี้ รู ปแบบการสอนกระบวนการกลุ่ม
มาจากแนวคิดการให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ด้ วยตนเอง ดังนั้นจึ งกาหนดองค์ประกอบ
กระบวนการให้มีการทากิจกรรมของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และองค์ประกอบวิธีสอน
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จะกาหนดให้ใช้การสอนแบบอุปนัย (inductive) ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้สรุ ปหลักการจากตัวอย่างหรื อ
กิจกรรมที่ได้ทาด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องเป็ นไปตามแนวคิดหลักของรู ปแบบการสอน
3. มีการพัฒนาหรื อออกแบบอย่างเป็ นระบบ รู ปแบบการสอนเป็ นผลของการพัฒนา
หรื อออกแบบจัดองค์ประกอบอย่างมีข้นั ตอนและเป็ นระบบ เริ่ มตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
องค์ประกอบการสอนที่เกี่ยวข้อง กาหนดองค์ประกอบที่สาคัญและจาเป็ น จัดความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบให้สอดคล้องสัมพันธ์กนั นาแผนการจัดองค์ประกอบไปทดลองใช้สอนในห้องเรี ยน
จริ ง เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิ และยืนยันผลที่เกิดขึ้นว่า สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ตอ้ งการได้จริ ง จึงจะยอมรับได้ว่าการจัดองค์ประกอบนี้ เป็ นรู ปแบบการสอน
ที่มีประสิ ทธิภาพ
4. มีผลต่อพัฒนาการของผูเ้ รี ยนในด้านต่าง ๆ รู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้นจะส่ งผล
ต่อพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน ดังที่ จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun
2004) กล่าวไว้ว่า รู ปแบบการสอนแต่ละแบบจะส่ งผลต่อผูเ้ รี ยนต่างกันออกไปตามแนวคิดและ
หลัก การของรู ปแบบการสอนนั้น เช่ น รู ปแบบการสอนฝึ กการสื บสอบ (inquiry training)
มีเป้ าหมายเพื่อที่จะพัฒนากระบวนการคิดค้นด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใน
การสื บเสาะหาความรู ้ หรื อเป็ นการมุ่งที่จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีกระบวนการสื บสอบ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2548 : 477) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะสาคัญของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนไว้ดงั นี้ 1) มีปรัชญา หรื อทฤษฎี หรื อหลักการ หรื อแนวคิด หรื อความเชื่อที่เป็ น
พื้นฐานหรื อเป็ นหลักของรู ปแบบการสอนนั้น ๆ 2) มีการบรรยาย หรื ออธิบายสภาพ หรื อลักษณะ
ของการจัดการเรี ยนการสอน 3) มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของระบบให้สามารถนาผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีการพิสูจน์
ทดลองถึงประสิ ทธิ ภาพของระบบนั้น และ 4) มีการอธิบายกระบวนการสอน วิธีสอน และเทคนิ ค
การสอน ในฐานะที่เป็ นองค์ประกอบย่อยที่สาคัญของระบบนั้น ๆ
การจัดกลุ่มของรูปแบบการสอน
เซเลอร์ และคณะ (Saylor and others 1981) ได้จดั กลุ่มของรู ปแบบการสอนออกเป็ น
5 กลุ่ม ได้แก่
1. รู ปแบบการสอนที่ เหมาะสมกับหลักสู ตร ที่ เน้นเนื้ อหาวิชา (subject matters
discipline) เช่น การบรรยาย การอภิปราย การถามคาถาม เป็ นต้น
2. รู ปแบบการสอนที่เหมาะสมกับหลักสู ตรที่เน้นสมรรถนะ (specific competencies /
technology) เช่น การทาแบบฝึ กหัด การทบทวน และบทเรี ย นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เป็ นต้น
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3. รู ปแบบการสอนที่ เหมาะสมกับหลัก สู ตร ที่ เน้นคุ ณลักษณะ (human traits/
processes) เช่น การค้นคว้าเป็ นกลุ่ม การเรี ยนแบบสื บสอบ เป็ นต้น
4. รู ปแบบการสอนที่เหมาะสมกับหลักสู ตร ที่เน้นกิจกรรมและปั ญหาสังคม (social
functions/activities) เช่น การร่ วมกิจกรรมกับชุมชน
5. รู ปแบบการสอนที่เหมาะกับหลักสู ตร ที่ เน้นความต้องการและความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน (interests and needs/activities) เช่น การเรี ยนแบบเอกเทศ หรื อการเรี ยนด้วยตนเอง เป็ นต้น
คีวส์ (Keeves 1997 : 386-393) ได้จาแนกประเภทของรู ปแบบการสอนเป็ น 5 ประเภท
ดังนี้
1. รู ปแบบที่เหมือน ๆ กัน หรื อที่อุปมาได้กบั สิ่ งอื่น (analogue models)
2. รู ปแบบที่อธิ บายความหมาย หรื อที่ให้ความหมาย (semantic model) ซึ่ งเป็ น
รู ปแบบที่ใช้ภาษาในการบรรยายลักษณะของรู ปแบบ
3. รู ปแบบที่มีลกั ษณะเป็ นแผนภาพ หรื อเป็ นแบบแผน หรื อเป็ นโครงการ (schematic
models)
4. รู ปแบบที่เกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ที่มีความถูกต้องแน่นอน (mathematical models)
5. รู ปแบบที่แสดงเหตุผล (causal models)
จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 2004 : 25-38, 2009: 21-37) ได้
จัดกลุ่มรู ปแบบการสอน ตามจุดเน้นหรื อผลที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยน รู ปแบบการสอนตาม
แนวคิดนี้ จัดแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. รู ปแบบการสอนที่เน้นการจัดกระบวนการสารสนเทศ หรื อกระบวนการคิด (The
information-processing family) มุ่งส่ งเสริ มความสามารถในการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล
การเข้าใจปั ญหาต่าง ๆ และการคิดหาวิธีแก้ปัญหา ตลอดจนการสร้างความคิดรวบยอด และใช้ภาษา
ที่เหมาะสมในการสื่ อสารเพื่อถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหานั้น โดยมุ่งเน้นความสาคัญไปที่สมรรถภาพ
การคิ ด ของผูเ้ รี ย น และวิ ธีก ารต่ า ง ๆ ในการพัฒ นากระบวนการเก็บ รวบรวม วิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล
รู ปแบบการสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่ การสอนการคิดเชิ งอนุ มาน (inductive thinking) การสอน
การสร้างมโนทัศน์ (concept attainment) การฝึ กกระบวนการสื บสอบทางวิทยาศาสตร์ (scientific
inquiry) การฝึ กกระบวนการสื บสอบ (inquiry training) การสอนช่วยการจา (mnemonics or
memory assists ) การสอนคิดแบบซินเนคติกส์ (synectics) การสอนการให้โครงสร้างทางความคิด
(advance organizers) เป็ นต้น
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2. รู ปแบบการสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (the social family) เน้นความสัมพันธ์
กับบุ คคลอื่ น โดยใช้ก ารประนี ประนอมในการแก้ปัญหา การมี ส่ว นร่ ว มกับผูอ้ ื่ น ตามหลัก การ
ประชาธิ ปไตย การทางานร่ วมกันโดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ รู ปแบบ
การสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่ การสอนแบบค้นคว้าทางานเป็ นกลุ่ม (group investigation) การแสดง
บทบาทสมมติ (role playing) การศึกษาสังคมด้วยกระบวนการสื บสอบ (jurisprudential inquiry)
เป็ นต้น
3. รู ปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาตน (the personal family) เน้นการพัฒนาที่ตวั
บุคคล กระบวนการพัฒนาผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล กระบวนการสร้างและพัฒนาเอกัตภาพ อารมณ์ของ
ตนเอง มุ่งสอนให้รู้จกั การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เสริ มสร้ างความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ ึน รู ปแบบการสอนในกลุ่ม
นี้ ได้แก่ การสอนแบบไม่ส่งั การ (nondirective teaching) การสอนเพื่อเพิ่มความมีคุณค่าในตนเอง
(enhancing self-esteem) เป็ นต้น
4. รู ปแบบการสอนที่เน้นด้านพฤติกรรม (the behavioral system family) รู ปแบบ
การสอนในกลุ่มนี้ ได้รับแนวคิ ดมาจากทฤษฏี การเรี ยนรู ้ เชิ งพฤติกรรม เน้นการปรั บพฤติกรรม
การตอบสนองหรื อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเ้ รี ยน รู ปแบบการสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่ การสอน
แบบรอบรู ้ (mastery learning) การสอนตรง (direct instruction) การสอนด้วยสถานการณ์จาลอง
(simulation) การเรี ยนรู ้สังคม (social learning) การสอนด้วยตารางโปรแกรมเสริ มทักษะ
การปฏิบตั ิงาน (programmed schedule or task performance reinforcement) เป็ นต้น
สรุ ปได้วา่ ในแต่ละรู ปแบบการสอนสามารถแบ่งออกเป็ นรู ปแบบการสอนย่อย ๆ ได้อีก
ตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของรู ปแบบ และองค์ประกอบของรู ปแบบการสอนจะแตกต่างกัน
ตามเป้ าหมายของรู ปแบบการสอนนั้น ๆ
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดของจอยซ์ และเวลล์
จอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil 1996, อ้างถึงใน วารี รัตน์ แก้วอุไร 2541 : 99-102)
ได้สรุ ปสาระสาคัญของการพัฒนารู ปแบบการสอนและนาเสนอรู ปแบบการสอน ไว้ดงั นี้
1. หลักการพัฒนารู ปแบบการสอน ประกอบด้วย
1.1 รู ปแบบการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฏีดา้ นจิตวิทยาการเรี ยนรู ้
1.2 เมื่อพัฒนารู ปแบบการสอนแล้ว ก่อนนาไปใช้อย่างแพร่ หลาย จะต้องมีการวิจยั
เพื่อทดสอบทฤษฏี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการนาไปใช้ในสถานการณ์จริ ง และนาข้อค้นพบมา
ปรับปรุ งแก้ไขอยูเ่ รื่ อย ๆ การเสนอรู ปแบบการสอนแต่ละรู ปแบบของจอยซ์และเวลล์ ได้มีการนาไป
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ทดลองใช้ในห้องเรี ยน รวมทั้งมีงานวิจยั รองรับมากมายจนเป็ นหลักประกันได้วา่ สามารถใช้ได้สะดวก
และได้ผลดี
1.3 การพัฒนารู ปแบบการสอน อาจออกแบบให้ใช้ได้อย่างกว้างขวาง หรื อเพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
1.4 การพัฒนารู ปแบบการสอน จะมีจุดมุ่งหมายหลักที่นามาใช้พิจารณาเลือกรู ปแบบ
ที่จะนาไปใช้ กล่าวคือ ถ้าผูใ้ ช้นารู ปแบบการสอนไปใช้ตรงกับจุดมุ่งหมายหลักก็จะทาให้เกิดผลสูงสุ ด
แต่ก็สามารถนารู ปแบบนั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ถ้าพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม แต่ก็อาจ
ทาให้ได้ผลสาเร็ จลดน้อยลงไป
จอยซ์ และเวลล์ ได้ให้ขอ้ สังเกตและแนวคิดในการพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยเสนอแบบ
การเรี ยนรู ้ที่เป็ นการช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับสารสนเทศ ความคิด ทักษะ ค่านิ ยม และวิถีทางในการคิด
นอกจากนั้น รู ปแบบการสอนที่เลือกมานาเสนอส่ วนใหญ่ยงั ได้สอนวิธีเรี ยน (how to Learn) ให้แก่
ผูเ้ รี ย นอี ก ด้ว ย ซึ่ งจะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ ในระยะยาว และที่ ส าคัญ ที่ สุ ด คื อ เป็ นการส่ ง เสริ ม
ความสามารถที่ จ ะเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น ท าให้เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ง่ า ยและได้ผ ลดี ใ นอนาคต กล่ า วคื อ
การสอนควรจะส่ งผลกระทบต่อผูเ้ รี ยนให้ผูเ้ รี ยนได้สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ อาจกล่าวได้ว่า
รู ปแบบการสอนของจอยซ์และเวลล์ น้ ี เน้นความสาคัญของการพัฒนาผูเ้ รี ยน และพัฒนากลวิ ธี
การเรี ยนรู ้ (learning strategies) ของผูเ้ รี ยน ซึ่งถือเป็ นเป้ าหมายของการจัดการศึกษาตามแนวใหม่
2. การนาเสนอรู ปแบบการสอน
จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 2009) ได้แบ่งการนาเสนอ
รู ปแบบการสอนแต่ละรู ปแบบออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
1. ที่มาของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (orientation to the model) เป็ นการ
อธิ บายความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆ ซึ่ งเป็ นที่มาของรู ปแบบ อันประกอบไปด้วยเป้ าหมายของรู ปแบบ
(goal) ทฤษฏีและข้อตกลงเบื้องต้น (assumptions) ที่รองรับรู ปแบบ หลักการและมโนทัศน์สาคัญ
(major concepts) ที่เป็ นพื้นฐานของรู ปแบบการสอน
2. รู ปแบบการสอน (the models of teaching) เป็ นการอธิ บายถึงตัวรู ปแบบ
ซึ่ งนาเสนอเป็ นเรื่ อง ๆ อย่างละเอียด และเน้นให้เห็ นถึงปั จจัยที่นาไปสู่ การปฏิบตั ิ แบ่งออกเป็ น
4 ประเด็น มีรายละเอียดดังนี้
2.1 กระบวนการเรี ยนการสอน (syntax) เป็ นการให้รายละเอียดว่ารู ปแบบ
การสอนนั้นมีกี่ข้ นั ตอน โดยเรี ยงลาดับกิจกรรมที่จะสอนเป็ นขั้น ๆ แต่ละรู ปแบบมีจานวนขั้นตอน
(phases) การสอนไม่เท่ากัน
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2.2 ระบบของปฏิสัมพันธ์ (social system) เป็ นการอธิ บายบทบาทของผูส้ อน
ผูเ้ รี ยน และความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน ในแต่ละรู ปแบบบทบาทของผูส้ อนจะแตกต่างกันออกไป
2.3 หลักการของปฏิกิริยาตอบสนอง (principles of reaction) เป็ นการบอกถึงวิธี
การแสดงออกของครู ต่อผูเ้ รี ยน การตอบสนองต่อสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนกระทา เช่น การปรับพฤติกรรมโดย
การให้รางวัล การสร้ างบรรยากาศให้ผูเ้ รี ยนมี อิสระ ไม่มีการประเมิ นว่าผิดหรื อถูก เพื่อให้เกิ ด
การพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็ นต้น
2.4 ระบบที่สนับสนุน (support system) เป็ นการบอกถึงเงื่อนไข สิ่ งที่จาเป็ นต่อ
การใช้รูปแบบการสอนนั้นให้มีสัมฤทธิ์ ผล เช่น การเรี ยนการสอนด้วยการปฏิบตั ิ (action learning)
เป็ นวิธีการเรี ยนจากการปฏิบตั ิจริ ง (learning by doing ) จากประสบการณ์ตรง จากปั ญหาจริ ง (real
problem) โดยให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิในสถานที่และด้วยอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับสภาพการทางานจริ ง
เป็ นต้น
3. การนารู ปแบบการสอนไปใช้ (application) เป็ นการอธิ บายถึงวิธีการใช้รูปแบบ
การสอนจะแนะนาและให้ขอ้ สังเกตในการนารู ปแบบการสอนนั้นไปใช้ เช่น จะใช้เนื้ อหาประเภท
ใดจึงจะเหมาะสม รู ปแบบเหมาะกับผูเ้ รี ยนระดับใด การจัดเนื้ อหาวิธีที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั ให้คาแนะนาอื่น ๆ เพื่อให้การนารู ปแบบไปใช้เกิดประสิ ทธิผลมากที่สุด
4. ผลที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนทั้งทางตรงและทางอ้อม (instructional and nurturant effects)
กล่าวถึงแต่ละรู ปแบบจะเกิดผลทางตรงและทางอ้อมอะไรบ้างกับผูเ้ รี ยน โดยที่ผลทางตรงมาจากการ
จัดการเรี ยนการสอนของผูส้ อนที่จดั ขึ้นตามขั้นตอน ส่ วนผลทางอ้อมมาจากสภาพแวดล้อมซึ่งถือเป็ น
ผลกระทบที่เกิดแฝงกับผลการสอน
นอกจากการให้รายละเอียดอย่างเป็ นระบบทั้ง 4 ส่ วน ดังกล่าวแล้ว ก่อนที่จะอธิ บายถึง
ที่มาด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบในส่ วนที่ 1 ทุก ๆ รู ปแบบจะมีการนาเสนอภาพหรื อเหตุการณ์
(scenario) ในห้องเรี ยนไว้ดว้ ย โดยใช้การเล่าเรื่ อง มีผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนเป็ นผูแ้ สดง เป็ นการจาลอง
เหตุการณ์จริ งที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนมาไว้เพื่อเป็ นบทนาและช่วยให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์
ของการใช้รูปแบบนั้นยิ่งขึ้น รู ปแบบการสอนที่นาเสนอนี้ จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน ได้ยืนยันถึง
ความมีประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบเมื่อมีการนาไปใช้ในห้องเรี ยน ผลปรากฏว่าสามารถทาให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ตามต้องการได้ อย่างไรก็ตาม รู ปแบบการสอนเหล่านี้หลังจากได้นาไปทดลองใช้จะมี
การปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
จากแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนดังกล่าว สรุ ปได้ว่าองค์ประกอบสาคัญ
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน
สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุ น และ
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เงื่ อนไขการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ ที่ มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็ นระบบ โดยอาศัย
ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ และทฤษฎีการสอน ซึ่ งสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การออกแบบระบบการเรียนการสอน
การออกแบบระบบการเรี ยนการสอนเป็ นวิธีที่ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องสอดคล้องและ
สัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนดังนั้นการพัฒนาการศึกษาจึงได้
นามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน ชนาธิป พรกุล (2551 : 109) และ ครรชิต มนูญผล (2544
: 19) ได้ให้ความหมายของการออกแบบการสอนว่า การออกแบบมีลกั ษณะเป็ นศาสตร์ แห่ ง
การสร้างสรรค์การสอน ที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จากบริ บทของการเรี ยนการสอน
โดยอาศัยทฤษฎีระบบเป็ นพื้นฐานในการดาเนิ นการเพื่อนามาสู่ การวางเค้าโครง (outline) ให้เห็น
ภาพรวมของการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นขั้นตอนทั้งระบบ
ในขณะเดียวกัน กาญจนา คุณารักษ์ (2545 : 7) กล่าวถึงแนวคิดวิธีการเชิงระบบและ
การออกแบบระบบการเรี ย นการสอน ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ ว่าวิธีก ารเชิ งระบบเป็ นรากฐานของ
การออกแบบระบบการเรี ย นการสอน โดยการออกแบบระบบการเรี ย นการสอนเป็ นก ารน า
กระบวนการของวิธีการเชิงระบบ (system approach) มาใช้ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ทาให้การทางานมี
ประสิ ทธิ ภาพ (efficiency) และประสิ ทธิ ผล (effectiveness) เนื่ องจากระบบมีกลไกและโครงสร้าง
หลักในการทางานอย่างน้อย 3 ส่ วน ประกอบด้วย สิ่ งที่นาเข้า/ตัวป้ อน (input) กระบวนการ
(process) ผลผลิ ต /ผลลัพ ธ์ (output) ซึ่ ง ในแต่ ล ะขั้น มี ก ารวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ หรื อ เงื่ อ นไข
การเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นระบบ มี การระบุ แยกแยะและแก้ปัญหา แล้วจึ งวางแผนการเรี ยนการสอน
โดยอาศัยความรู ้จากหลาย ๆ ทฤษฎี มีการปรับปรุ ง แก้ไขการทางานในตัวของมันเองโดยการใช้
ข้อมูล ป้ อนกลับ (feedback) และในแต่ ล ะองค์ประกอบย่อย ๆ ต่ างก็มีค วามสัมพัน ธ์เ กี่ ย วเนื่ อ ง
ซึ่งกันและกัน โดยเป้ าหมายของระบบใหญ่ท้ งั หมดจะบรรลุผลได้จากการประสานสัมพันธ์กนั ของ
องค์ประกอบย่อย ๆ
นอกจากนั้น ใจทิพย์ ณ สงขลา (2547 : 117-118) ได้พฒั นาเว็บเพื่อการเรี ยนการสอน
โดยนาวิธีการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนมาใช้ดาเนิ นการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ
1) การกาหนดกลุ่มผูท้ างานและการออกแบบการเรี ยนการสอน 2) การสร้างและตรวจสอบ และ
3) การประเมิ นและปรั บปรุ งแก้ไข และได้กล่าวถึ งหน้าที่ ของนักออกแบบการเรี ยนการสอน
บนเว็บไซต์ ซึ่ งเป็ นผูด้ าเนิ นการหลักในการออกแบบและการวางแผนในการพัฒนา มีภาระหน้าที่
ซึ่งสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
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1. การวิ เ คราะห์ ง าน โดยผูอ้ อกแบบต้อ งวิ เ คราะห์ ง านและแยกย่อ ยงานออกเป็ น
รายละเอียดที่ชดั เจน
2. การระบุ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ ซึ่ งการกาหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ทาง
การเรี ยน ทาให้ผูอ้ อกแบบสามารถเฉพาะเจาะจงได้ว่าจะนาเสนอเนื้ อหาและสร้ างกิ จกรรมเพื่อ
การเรี ยนรู ้อย่างไร
3. การออกแบบการสอน ผูอ้ อกแบบจะต้องสามารถออกแบบโดยอาศัย วิ ธีก ารที่
เหมาะสมในการประยุกต์เข้ากับการเรี ยนการสอน
4. การเลือกสื่ อและเครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสาร การเลือกใช้สื่อและเครื่ องมือ ที่ใช้ใน
การสื่ อสารเป็ นสิ่ งสาคัญในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมในการเรี ยนรู ้
5. การเขียนสตอรี่ บอร์ ด (story board) การเขียนสตอรี่ บอร์ ดเป็ นส่ วนสาคัญใน
การวางแผนก่อนการผลิต เป็ นการแสดงรายละเอียดในขั้นสุ ดท้ายเพื่อให้เห็นข้อผิดพลาดและแก้ไข
ก่อนลงมือสร้างจริ ง
6. การออกแบบภาพ/ภาพเคลื่อนไหว ผูอ้ อกแบบควรกาหนดแผนการผลิตเว็บและ
สื่ อหลายมิติโดยมีความรู ้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในการผลิตที่จะสามารถออกแบบได้อย่าง
เหมาะสม
7. การวัด และประเมิ น ผูอ้ อกแบบต้องตระหนักถึ งความสาคัญในการวัดและ
ประเมินผลและสามารถออกแบบการวัดและประเมินให้เป็ นไปอย่างเชื่อถือได้
8. การใช้เทคนิ คการออกแบบคาถามและข้อสอบ ผูอ้ อกแบบต้องมีทกั ษะในการใช้
เทคนิ คคาถามและข้อสอบซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในการประเมินผูเ้ รี ยน ทั้งการประเมินความก้าวหน้า
เพื่อการให้ ผลป้ อนกลับในระหว่างการเรี ยนรู ้และการประเมินผลรวมหลังเสร็ จสิ้ นการเรี ยน
9. การใช้เทคนิ คการวิเคราะห์คาตอบ ซึ่ งมีส่วนสาคัญในการออกแบบการโต้ตอบ
ให้กบั โปรแกรมเพื่อสร้างให้โปรแกรมการเรี ยนสามารถตอบสนองความแตกต่างของผูเ้ รี ยนใน
การฝึ กปฏิบตั ิหรื อประเมินผลระหว่างเรี ยน
แนวคิดดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดของเควิน ครู ส (Kevin Kruse 2008) ด้วย
วิธีการเชิงระบบ (system approach) ประกอบด้วย 5 ขั้น หรื อที่เราเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “ADDIE”
Model ซึ่ งเป็ นวิธีการเชิงระบบที่ช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิผล (effectiveness) และ
มีความเหมาะสม (appropriateness) ขั้นตอนต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. ขั้นตอนวิเคราะห์ (analyzing phase) คือ การวิเคราะห์และประเมินความต้องการ
จาเป็ น (assess and analyze needs)
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2. ขั้นตอนออกแบบ (designing phase) คือ การออกแบบการเรี ยนการสอนและ
การนาเสนอ (design instruction and presentations)
3. ขั้นตอนพัฒนา (developing phase) คือ การพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอน (develop materials)
4. ขั้นตอนนาไปใช้ (implementing phase) คือ การนาสาระและกิจกรรมไปใช้
ประกอบด้วยการวางแผนในการบริ หารจัดการในการนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ และดาเนินการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
5. ขั้นตอนประเมิน (evaluating phase) คือ การประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนและ
ประสิ ทธิผลของสื่ อที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2548 : 204) ที่ได้กล่าวว่าในการสร้างระบบ
หนึ่ งขึ้นมา กระบวนการที่จาเป็ นคือ การกาหนดจุดมุ่งหมายของระบบการศึกษาหลักการ ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง การประมวลสภาพการณ์และปั ญหาที่เกี่ยวข้อง การกาหนดองค์ประกอบของระบบและ
การจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ การเขียนผังระบบ การทดลองใช้ระบบ การประเมินผล
ระบบและการปรับปรุ งระบบโดยผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปขอบข่ายตามขั้นตอนหลักที่ร่วมกันอย่างชัดเจน
5 ขั้น ประกอบด้วย
1. ขั้นการวิเคราะห์ระบบ (analysis) ในขั้นนี้ เป็ นขั้นการนาระบบเดิมที่ปรากฏอยูต่ าม
สภาพจริ ง (actual) ที่ดาเนิ นการในปั จจุบนั มาวิเคราะห์ เช่ น ข้อมูลพื้นฐานเชิ งนโยบาย เป้ าหมาย
สภาพบริ บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน กับสภาพที่คาดหวัง (target)
ให้เกิดขึ้นอันพึงประสงค์ เพื่อศึกษาปั ญหาความต้องการและจุดบกพร่ องต่าง ๆ รวมถึงการสารวจ
ทรัพยากรที่มีอยูแ่ ละที่ตอ้ งการ เพื่อนามาเติมเต็มในการพัฒนา และทาให้สามารถระบุเป้ าหมายและ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในการพัฒนาที่ชดั เจนในขั้นต่อไป
2. ขั้นการออกแบบ (design) ในขั้นนี้ เป็ นขั้นของการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นแรก มาเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาที่ชดั เจนซึ่งได้มีการระบุถึงสิ่ งที่ตอ้ ง
มีมาก่อน (entry behavior) หรื อเงื่อนไขที่จะทามาสู่ การออกแบบระบบการเรี ยนการสอนให้เหมาะ
กับสิ่ งที่จะพัฒนาให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุ ดในการใช้
3. ขั้นการพัฒ นา (development) ในขั้นนี้ เป็ นขั้นการพิจารณาเลื อกวัสดุ ทรั พยากร
การเรี ยนการสอนที่มีอยู่ รวมถึงการเลือกและพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่เกี่ ยวข้อง และ
การพัฒนาเครื่ องมือต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้ให้บรรลุตามเป้ าหมาย โดย
สะท้อนให้เห็ นองค์ประกอบทั้ง 3 ได้แก่ สิ่ งที่นาเข้า/ตัวป้ อน (input) กระบวนการ (process)
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ผลผลิ ต /ผลลัพ ธ์ (output) โดยมี ก ลไกการควบคุ ม (control) เพื่ อ ตรวจสอบกระบวนการให้ มี
ประสิ ทธิภาพและมีการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (feedback)
4. ขั้น น าไปใช้ (implementation) ในขั้น นี้ เป็ นขั้น ของการน าแบบที่ ไ ด้พ ัฒ นาไป
ทดลองใช้ เพื่อทดสอบว่าระบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาได้ข้ ึนนั้น สามารถใช้ได้ผลตามที่คาดหวัง
5. ขั้นการประเมิน (evaluation) ในขั้นนี้ เป็ นการดาเนิ นการประเมินใน 2 ส่ วน คือ
การประเมินผลระหว่างดาเนินการ (formative evaluation) และประเมินผลรวม (summative evaluation)
ทั้งระบบเพื่อนามาสู่ การปรับปรุ งและพัฒนา
ดังนั้น สรุ ปได้ว่า การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน เป็ นกระบวนการจัดการสอน
อย่างมีระบบ โดยอาศัยความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ และทฤษฎีการสอน
ซึ่ งรวบรวมองค์ประกอบและปั จจัยต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่ กระบวนการตัดสิ นใจออกแบบระบบ
ประกอบด้วยขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis : A) เป็ นขั้นการศึกษาข้อมูล
พื้นฐานสาหรับการสร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอน (Design and Development : D and D) เป็ นขั้นการสร้างและหาประสิ ทธิภาพรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน ขั้นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน (Implementation : I) เป็ นขั้นการทดลองใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอน และการประเมินผลรู ปแบบการเรี ยนการสอน (Evaluation : E) เป็ นขั้น
การประเมินและปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการสอน
การหาประสิ ทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2531 : 35) กาหนดหลักเกณฑ์การหาประสิ ทธิภาพ
ซึ่งทาได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่องและพฤติกรรม
ขั้นสุ ดท้าย โดยกาหนดค่าประสิ ทธิภาพดังนี้
E1 คือ ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ และ E2 คือ ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็ น
ร้อยละของผลเฉลี่ยคะแนนที่ได้ ดังนั้น E1/E2 หมายถึงประสิ ทธิภาพของกระบวนการ/ประสิ ทธิภาพ
ของผลลัพธ์ ตามปกติการกาหนดเกณฑ์ E1/E2 ขึ้นอยูก่ บั เนื้ อหา หากเนื้ อหาเป็ นทักษะจะตั้งเกณฑ์
75/75 หากเนื้ อหาเป็ นความรู ้ ความจา จะตั้งเกณฑ์ 80/80 ซึ่งความหมายของ 80/80 คือ เมื่อเรี ยนจาก
แบบเรี ยนแล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถทาแบบฝึ กหัดหรื องานได้เฉลี่ยร้อยละ 80 และทาแบบทดสอบ
หลังเรี ยนได้เฉลี่ย ร้อยละ 80 การทดลองหาประสิ ทธิภาพ ดาเนินการดังนี้
1. ทดลองแบบกลุ่มเดี่ยว (individual tryout) หรื อหนึ่ งต่อหนึ่ ง (1 : 1) ระหว่าง
ดาเนิ นการในลักษณะนี้ ผูส้ ร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอนจะทดลองเป็ นรายบุคคล กับตัวแทน
ประชากรเป้ าหมาย 3 คนขึ้นไป หรื อมากกว่า ดาเนิ นการหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยน
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การสอน เสร็ จแล้วปรับปรุ งให้ดีข้ ึนจากการนาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis) ขั้นนี้
ควรมีประสิ ทธิภาพ 60/60
2. ทดลองรู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นกลุ่มย่อย (small-group tryout) จานวน 9 คน
มีจุดประสงค์ 2 ประการ ประการแรก คือ เพื่อตัดสิ นประสิ ทธิ ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
หลังการประเมินผลตัวต่อตัว และเพื่อระบุปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้ที่ยงั หลงเหลืออยู่ ประการที่สอง
คือ เพื่อตัดสิ นว่าประชากรเป้ าหมายจะใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยปราศจากการมีปฏิสัมพันธ์
กับผูส้ ร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอนได้หรื อไม่ และทาการหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยน
การสอน เสร็ จแล้วปรับปรุ งให้ดีข้ ึนจากการนาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis) ขั้นนี้
ควรมีประสิ ทธิภาพ 70/70
3. ทดลองรู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นกลุ่มใหญ่ (field tryout) จานวน 30 คน
ในระยะสุ ดท้ายของการประเมินผลระหว่างการดาเนิ นการ ผูส้ อนพยายามที่จะใช้สถานการณ์
การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งใกล้เคียงกับความตั้งใจสู งสุ ด ในการใช้วสั ดุอุปกรณ์การเรี ยนการสอน ความมุ่งหมาย
ของการประเมินผลระยะสุ ดท้ายคือ ตัดสิ นใจว่าการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรี ยนรู ้หลังจากระยะของ
การประเมินผลกลุ่มย่อยแล้ว จะมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ และถ้าการจัดการเรี ยนรู ้สามารถใช้ได้
นัน่ ก็คือ เป็ นวิธีการดาเนิ นงานที่น่าจะเป็ นไปได้ที่จะใช้กบั การจัดการเรี ยนรู ้ตามสถานการณ์ที่ต้ งั ใจ
และทาการหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ระหว่างการใช้และหลังการใช้เสร็ จแล้ว
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน จากการนาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis) หากผลที่ได้ต่ากว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ต้องกาหนดเกณฑ์ประสิ ทธิภาพตามหลักความจริ ง ขั้นนี้ควรมีประสิ ทธิภาพ 80/80
การคานวณหาประสิ ทธิภาพ ใช้สูตรดังนี้

X
E1 

เมื่อ E1
ΣX
N
A

N  100
A

แทน ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
แทน ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการวัดระหว่างเรี ยน
แทน จานวนผูเ้ รี ยน
แทน คะแนนเต็มจากการวัดระหว่างเรี ยน
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Y
E2 

N  100
B

เมื่อ E2
แทน ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์
Σ Y แทน ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรี ยน
N แทน จานวนผูเ้ รี ยน
B แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรี ยน
ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน คือการหาความสอดคล้องเหมาะสมของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยการหาประสิ ทธิภาพ E1/E2
ทฤษฎีการสร้ างความรู้
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นหรื อ
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้รู้จกั วิธีการเรี ยนรู ้ แสวงหาความรู ้ดว้ ยการนาความรู ้เดิ มมาเชื่ อมโยงให้เกิ ด
การเรี ยนรู ้เรื่ องใหม่ได้อย่างต่อเนื่ อง ทาให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ผูเ้ รี ยนได้วิเคราะห์ หรื อตั้งคาถามจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการสะท้อนความคิด (reflective
thinking) มี ปฏิ สัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนคนอื่นในกลุ่ม มีการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการปฏิบตั ิ (action learning)
ซึ่งนาไปสู่การค้นคว้าหาคาตอบหรื อสร้างความรู ้ใหม่
การนาเสนอสาระเกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) ประกอบด้วย
แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ หลักการจัดการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎี สร้ างความรู ้ การจัดกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้
การน าทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ ไ ปใช้ใ นการเรี ย นการสอน และกลวิ ธี ก ารเรี ย นส าหรั บ การจัด
การเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวคิดทฤษฎีการสร้ างความรู้
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างความรู ้ไว้คล้าย ๆ กัน ดังนี้
ฟอสน็อท (Fosnot 1996 : 12-15) กล่าวว่าทฤษฏีการสร้างความรู ้เป็ นทฤษฏีเกี่ยวกับ
ความรู ้และการเรี ยนรู ้ โดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา ปรัชญาและมนุษยวิทยาที่ใช้อธิ บายว่าความรู ้
คืออะไร มาอย่างไร ซึ่ งความรู ้เป็ นสิ่ งที่ไม่หยุดนิ่ งมีการเปลี่ยนแปลงได้ และมีการพัฒนาโดยอาศัย
สื่ อกลางทางสังคมและวัฒนธรรม ส่ วนการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่สามารถควบคุมได้ดว้ ยตนเอง
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โดยต้องต่อสู ้กบั ความขัดแย้งระหว่างความรู ้เดิ มกับความรู ้ ใหม่ที่แตกต่างกับความรู ้เดิ ม ซึ่ งเป็ น
การสร้างความรู ้ใหม่
แกลสเซอรส์เฟล (Glasersfeld 1991 : 22-25, 1996) กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรู ้ว่า
เป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ้และการเรี ยนรู ้ที่มีรากฐานมาจากปรัชญา จิตวิทยา และการศึกษา เกี่ยวกับ
การสื่ อความหมายและการควบคุม ทฤษฎีการสร้างความรู ้มีหลักการ 2 ข้อ คือ 1) ความรู ้ไม่ได้เกิด
จากการรับรู ้เพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการสร้างขึ้นโดยตัวผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้ความเข้าใจ และ 2) หน้าที่
ของการรั บรู ้ คือการปรั บตัวและการประมวลประสบการณ์ท้ งั หมด และใช้ประโยชน์ จากการจัด
ประสบการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้รั บ ดัง นั้น บุ ค คลสามารถเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับสิ่ ง ต่ า ง ๆ โดยอาศัย การเพิ่ ม
ประสบการณ์จากสิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้น
บรู คส์ และบรู คส์ (Brooks and Brooks 1993) กล่าวว่าทฤษฎีการสร้างความรู ้ ไม่ใช่
ทฤษฏี การสอน แต่เป็ นทฤษฏีเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ โดยมีพ้ืนฐานมาจากกลุ่มจิตวิทยา ปรัชญา และ
มานุ ษยวิทยา การเรี ยนตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ น้ ี จึงเป็ นกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่ งทาให้ผเู ้ รี ยน
เกิดประสบการณ์ที่เป็ นรู ปธรรม
วิลสัน (Willson 1996 : 18-20, อ้างถึงใน วรรณทิพา รอดแรงค้า 2541 : 7 และสัณห์สุดา
พลธรรม 2546) กล่าวถึงทฤษฎี การสร้างความรู ้ ว่าเป็ นทฤษฏีเกี่ยวกับความรู ้และการเรี ยนรู ้ที่ใช้
อธิบายว่า บุคคลรู ้ได้อย่างไรและรู ้อะไรบ้าง
เพอร์คินส์ (Perkins 1991) กล่าวว่าทฤษฏีการสร้างความรู ้เป็ นทฤษฏีเกี่ยวกับความรู ้และ
การเรี ยนรู ้ ที่มีพ้ืนฐานทางจิตวิทยา ปรัชญาและมนุษยวิทยา โดยผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
โดยอาศัยประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ และจากการเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่
อิศรา ก้านจักร (2547) ให้ความหมายของทฤษฏีการสร้างความรู ้ ว่าการเรี ยนรู ้เป็ น
กระบวนการที่ เกิ ดขึ้นภายในตัวผูเ้ รี ยน มีการสร้ างความรู ้ จากความสัมพันธ์ของสิ่ งที่พบเห็ นกับ
ความรู ้เดิมที่มีมาก่อน โดยพยายามนาความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ ประสบการณ์เดิมมาใช้
ปฤษณา สุ ริยะวงศ์ (2544) และดรุ ณี ภัทรโภคิน (2544)ให้ความหมายของทฤษฏี
การสร้างความรู ้วา่ เป็ นทั้งแนวปรัชญา ความเชื่อ และเป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ้และการเรี ยนรู ้ โดยมี
รากฐานมาจากมาจากปรัชญา จิตวิทยา และมนุษยวิทยา ซึ่งกระบวนการสร้างความรู ้ความเข้าใจเกิด
จากตัวผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้ างขึ้น โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นและสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ และ
เป็ นประสบการณ์ที่เชื่ อมโยงความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนกับประสบการณ์ใหม่ ซึ่ งจะเป็ นความรู ้อย่างมี
ความหมายในการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งการมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นและสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ จาเป็ นต้องอาศัย
ประสบการณ์เดิม โครงสร้างทางปั ญญา และแรงจูงใจภายในเป็ นพื้นฐานสาหรับการเรี ยนรู ้
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ชายด์ (Child 1993 : 92) ได้จาแนกนักจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาออกเป็ น
2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม (behaviorist or connectionist) และนักจิตวิทยา
กลุ่มปั ญญานิ ยม (cognitivist) การจัดการศึกษาในอดี ตส่ วนใหญ่รวมทั้งการจัดการศึกษาของไทย
ในปัจจุบนั เป็ นการจัดการศึกษาตามแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม ซึ่งผูเ้ รี ยนมีบทบาท
เป็ นผูซ้ ึ มซับหรื อรองรับเอาความรู ้เฉพาะทางจากผูส้ อนที่เป็ นผูถ้ ่ายทอดให้ นักการศึกษาหลายคน
เห็นว่าการจัดการศึกษาในแนวนี้ ยงั ไม่สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างแท้จริ ง จึงมีแนวคิดในการจัด
การศึกษาขึ้นใหม่โดยเปลี่ยนจุดเน้นในการเรี ยนรู ้จากความรู ้เฉพาะทาง มาเป็ นกระบวนการพัฒนา
ทางปั ญญาตามแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม
ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 เป็ นต้นมา ได้เกิดนักการศึกษากลุ่มปั ญญานิยมที่รู้จกั กันใน
นามของนักการศึกษากลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ (constructivist) มีแนวคิดในการจัดการศึกษาที่ตรงข้าม
กับแนวคิดเดิม กล่าวคือ นักการศึกษากลุ่มนี้ มีความเชื่อว่าความรู ้เป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถถ่ายทอดจาก
บุคคลหนึ่ งไปสู่ อีกบุคคลหนึ่ งได้ แต่ความรู ้เป็ นสิ่ งที่บุคคลแต่ละบุคคลจะต้องสร้างขึ้นมาด้วย
ตนเอง (Anthony 1996 : 349; Driscoll 1994 : 360 and Gredler 1997 : 57) นักการศึกษากลุ่มนี้ ได้
สร้างทฤษฏีและหลักการเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ข้ ึนภายใต้แนวคิดนี้ มากมาย โดยเรี ยกชื่อผลงานที่สร้าง
ขึ้นต่างๆ กัน เช่น generative learning, embodied cognition, cognitive flexibility theory, situated
learning and authentic instruction, postmodern and post structural curricula และ educational
semiotic เป็ นต้น ผลงานแหล่านี้ ลว้ นเป็ นผลงานที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดว่า “ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้าง
ความรู ้ดว้ ยตนเอง” แม้ใช้คาว่า “การสร้าง” (construct) เหมือนกันโดยมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
แต่ผลงานเหล่านี้ ก็จดั อยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่าคอนสตรัคติวิซึม (constructivism) หรื อที่บางคนเรี ยกว่า
ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ (constructivist theory) สาหรับการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้คาว่า “ทฤษฎี
การสร้างความรู ้ (constructivist theory) ”
ดังนั้น ทฤษฏีการสร้างความรู ้ จึงไม่ได้มีเพียงทฤษฏีเดียวแต่เป็ นทฤษฏีหรื อผลงานวิจยั
ที่มีการศึกษากันอย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ ศึกษา คณิ ตศาสตร์ ศึกษา
ไปจนกระทัง่ ถึงจิตวิทยาการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา (Driscoll 1994 : 360) ทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ (constructivist theory) ในปั จจุบนั จึงหมายถึงกลุ่มแนวความคิดหรื อผลงานทั้งหลายที่มองว่า
ความรู ้เป็ นการสร้างของบุคคล เป็ นผลงานที่วางอยูบ่ นข้อตกลงพื้นฐานว่าความรู ้ไม่ใช่ส่วนหนึ่ ง
ของวัตถุ ความรู ้ไม่ใช่ความจริ งภายนอกที่แยกออกจากบุคคล แต่ความรู ้ไม่ว่าจะเป็ นตัวเนื้ อหาใน
หลักวิชา เช่น คณิ ตศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรื อความรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ล้วนเป็ นผลงานการสร้าง
ของบุคคลบนพื้นฐานของวัฒนธรรม สภาพทางสังคมและความรู ้ที่มีอยูก่ ่อน (Gredler 1997 : 57)
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เกร็ ดเลอร์ (Gredler 1997 : 58) ได้จาแนกผลงานกลุ่มคอนสตรัคติวิซึมที่เกี่ยวกับ
การเรี ย นการสอนไว้ 2 กลุ่ มใหญ่ ๆ คื อ กลุ่ มที่ เรี ย กว่าคอนสตรั คติ วิซึมที่ เ ข้มงวด (radical
constructivism) หรื อ คอนสตรัคติวิซึมเชิงปั ญญา (cognitive constructivism) เป็ นกลุ่มที่มีรากฐาน
มาจากทฤษฏีพฒั นาการทางปั ญญาของเพียเจต์ (Piaget) เน้นการสร้างความรู ้เป็ นรายบุคคล ศึกษา
ความแตกต่างของพัฒนาการเป็ นรายบุคคลไม่ให้ความสาคัญกับสถานการณ์ทางสังคมที่การเรี ยนรู ้
เกิดขึ้น กลุ่มที่สองเรี ยกว่าคอนสตรัคติวิซึมเชิงสังคม (social constructivism) เป็ นกลุ่มที่มีรากฐาน
มาจากทฤษฏีประวัติศาสตร์ สังคมของวีโกท์สกี (Vygotsky) เน้นบทบาทของภาษาและสังคมใน
การสร้างความรู ้ เนื่ องจากเชื่อว่าการเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งที่มีในสังคมโดยธรรมชาติและเกิดขึ้นในสภาพ
ทางวัฒนธรรมที่มีลกั ษณะเฉพาะ การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ในทุก ๆ ที่ เช่น ในโรงงาน โต๊ะอาหาร
ห้องประชุมโรงเรี ยน บนถนน สานักงานและในสนามแข่งขัน ด้วยเหตุน้ ี จึงเห็นว่าองค์ประกอบ
ทางสังคมเป็ นองค์ประกอบหลักที่ ทาให้บุคคลเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับตนเองและโลกภายนอกหรื อเกิ ด
การเรี ยนรู ้นน่ั เอง จึงเน้นการเรี ยนรู ้ในสภาพชีวิตจริ งมากกว่าการเรี ยนในโรงเรี ยน
ทฤษฏีพนื้ ฐานทีส่ าคัญของทฤษฎีการสร้ างความรู้
นัก ทฤษฎี ก ลุ่ ม การสร้ า งความรู ้ มี ค วามเชื่ อ ว่ า ผูเ้ รี ย นสร้ า งความรู ้ ด้ว ยตัว เองหรื อ
อย่างน้อยตีความหมาย ความจริ ง หรื อข้อมูลเหล่านั้น จากการรับรู ้ ประสบการณ์ ดังนั้นความรู ้หรื อ
การเรี ยนรู ้ เรื่ องใหม่ จึงเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของประสบการณ์ เดิ ม โครงสร้ างของสมองและ
การทางานของสมอง และความเชื่ อที่นามาใช้ในการตีความหมายสิ่ งต่าง ๆ และเหตุการณ์ มนุ ษย์
แต่ละคนจึ งมองความจริ งต่างกันเนื่ องจากรั บรู ้และจัดการกับสิ่ งที่เรี ยนแตกต่างกัน ดังนั้นทฤษฎี
การสร้างความรู ้ (constructivist theory) เป็ นกลุ่มผลงานหรื อทฤษฏีที่มีรากฐานจาก ปรัชญาและ
ทฤษฏีทางจิตวิทยาที่หลากหลาย เช่น ปรัชญาการศึกษาของดิวอี้ (Dewey) และกูดแมน (Goodman)
ทฤษฏีพฒั นาการทางเชาว์ปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) ทฤษฎีประวัติศาสตร์ สังคมของวีโกท์สกี
(Vygotsky) ทฤษฏีปฏิสัมพันธ์และวัฒนธรรมของบรู นเนอร์ (Bruner) และได้รับอิทธิ พลมาจาก
นักจิ ตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ (gestalt psychologists) แต่ทฤษฏีที่ถือว่าเป็ นต้นกาเนิ ดของทฤษฎี
การสร้างความรู ้ (constructivist theory) และเป็ นที่ยอมรับกันอย่างแพร่ หลาย คือทฤษฏีพฒั นาการ
ทางปัญญาของเพียเจต์ และทฤษฏีประวัติศาสตร์สังคมของวีโกท์สกี ซึ่ง เกร็ ดเลอร์ (Gredler 1997 :
58, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ 2545) ได้อธิ บายไว้ว่าโครงสร้างทางสติปัญญา (schema)
ของบุคคลมีการพัฒนาผ่านทางกระบวนการซึ มซับประสบการณ์ (assimilation) และกระบวนการ
ปรั บโครงสร้ างทางสติปัญญา (accommodation) เพื่อให้บุคคลอยู่ในสภาวะสมดุ ล (equilibrium)
ในส่ วนของเพียเจต์ เชื่ อว่าทุกคนจะมีพฒั นาการไปตามลาดับขั้นตอน จากการมีปฏิสัมพันธ์และ
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ประสบการณ์กบั สิ่ งแวดล้อมและสังคม ซึ่ งวีโกท์สกีให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมสังคมและภาษา
มากขึ้น
ทฤษฎีสาคัญที่ถือว่าเป็ นรากฐานของทฤษฎีการสร้างความรู ้ คือ ทฤษฏีพฒั นาการทาง
ปัญญาของเพียเจต์ และทฤษฏีประวัติศาสตร์สงั คมของวีโกท์สกี มีสาระสาคัญโดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. ทฤษฏีพฒั นาการทางปั ญญาของเพียเจต์ (Piaget’s cognitive development theory)
ทฤษฏี พฒ
ั นาการทางปั ญญาของเพียเจต์ไม่เป็ นทั้งทฤษฏี การเรี ยนรู ้ และทฤษฏี การสอนแต่เป็ น
ทฤษฏีเกี่ยวกับพัฒนาการทางปั ญญาของบุคคล มีเป้ าหมายในการแยกแยะและศึกษากฎโดยรวมของ
พัฒนาการทางปั ญญา โดยเน้นที่พฒั นาการของการคิดเชิงเหตุผล (logical thinking) จากวัยทารก
จนกระทัง่ โตเป็ นผูใ้ หญ่ มีสมมติฐานว่าพัฒนาการทางปั ญญามีลกั ษณะคล้ายกับระบบทางชีววิทยา
กล่าวคือ เป็ นกระบวนการสร้างโครงสร้างทางปั ญญาที่ตอ้ งการอย่างต่อเนื่ องขณะมีปฏิสัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อม กาหนดความหมายของพัฒนาการทางปัญญาว่าเป็ นความงอกงามของการคิดเชิงเหตุผล
ที่ มี ผ ลลัพ ธ์ เ ป็ นการสร้ า งโครงสร้ า งทางปั ญ ญาใหม่ จ ากโครงสร้ า งที่ มี อ ยู่เ ดิ ม
โดยเชื่ อ ว่ า
ความงอกงามทางปั ญญาเป็ นผลมาจากองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
สภาพแวดล้อมทางสังคม วุฒิภาวะ และการสร้างสมดุลของประสบการณ์ (Gredler 1997 : 226-229)
เมื่อการสร้างสมดุลของประสบการณ์หมายถึงการปรับตัวกับสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้อยูใ่ นสภาพสมดุล
โดยอาศัยกลไกพื้นฐาน 2 ประการ คือ กลไกการซึมซับประสบการณ์ (assimilation) อันเป็ นการรับ
เอาประสบการณ์ใหม่ที่ตอ้ งการ หรื อปรับสิ่ งแวดล้อมให้รวมเข้ากับโครงสร้างทางปั ญญาที่มีอยูเ่ ดิม
และกลไกการปรั บโครงสร้างทางปั ญญา (accommodation) อันเป็ นกระบวนการปรั บเปลี่ยน
โครงสร้างปั ญญาที่มีเดิม ให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมหรื อประสบการณ์ใหม่หรื อเปลี่ยนแปลงแนวคิด
ความเข้าใจเดิมให้สอดคล้องกับสิ่ งแวดล้อมใหม่ (สุ รางค์ โค้วตระกูล 2536 : 34-35; Sutherland
1992 : 25-27) เพียเจต์ได้จาแนกระยะของพัฒนาการทางปัญญาออกเป็ น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การใช้ประสาทสัมผัส (sensory-motor stage) เริ่ มขึ้นตั้งแต่ทารกวัยแรก
เกิดถึง 2 ปี พัฒนาการในระยะนี้เกิดจากใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ เช่น ตา หู มือ และเท้า เป็ นต้น
ระยะที่ 2 การควบคุมอวัยวะต่าง ๆ (preoperational stage) เกิดขึ้นในเด็กที่มีอายุ
ประมาณ 3-7 ปี เป็ นระยะที่เริ่ มมีพฒั นาที่เป็ นระบบมากขึ้น มีพฒั นาการของสมองที่ใช้ควบคุม
การพัฒนาลักษณะนิสยั และการพัฒนาของอวัยวะต่างๆ
ระยะที่ 3 การคิดอย่างเป็ นรู ปธรรม (concrete-operational stage) เกิดขึ้นในบุคคล
ที่มีอายุประมาณ 8-14 ปี เป็ นระยะที่บุคคลสามารถเรี ยนรู ้ จาแนกสิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นรู ปธรรมได้ แต่ยงั
ไม่สามารถสร้างจิตนาการกับเรื่ องราวที่เป็ นนามธรรมได้
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ระยะที่ 4 การคิดอย่างเป็ นนามธรรม (formal-operational stage) เกิดขึ้นในบุคคล
ที่มีอายุประมาณ 14 ปี ขึ้นไป เป็ นระยะที่บุคคลสามารถคิดอย่างมีเหตุเป็ นผล คิดในสิ่ งที่ซบั ซ้อน
และเป็ นนามธรรมได้
สรุ ปได้ว่าทฤษฏีพฒั นาการทางปั ญญาของเพียเจต์ พัฒนาการของบุคคลจะเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่ องจากระดับที่ต่ากว่าไปสู่ ระดับที่สูงกว่าโดยไม่มีการข้ามขั้น และจะบรรลุถึงพัฒนาการ
ในแต่ละขั้นได้ดว้ ยการมีประสบการณ์ กบั สิ่ งแวดล้อม ประสบการณ์ในการทากิ จกรรม และ
มีปฏิสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมทางสังคม ดังนั้น ในแง่ของการเรี ยนรู ้จึงถือว่าการจัดกระทาและ
การมีประสบการณ์กบั วัตถุที่เป็ นรู ปธรรมเป็ นพื้นฐานสาคัญของการสร้างความรู ้ เด็กเรี ยนรู ้โดย
การสร้างปั ญหา ตั้งคาถาม และสารวจคาตอบโดยการทดลองวิธีแก้ปัญหาจนเกิดการค้นพบหรื อ
ที่เรี ยกว่า การสร้ างขึ้นใหม่โดยเด็กแต่ละคนการสื่ อสารกันด้วยภาษาไม่ว่าจะเป็ นภาษาพูดหรื อ
ภาษาเขียน ไม่สามารถถ่ายทอดสิ่ งที่เป็ นกฎหรื อทฤษฏีจากบุคคลหนึ่งไปสู่ อีกบุคคลหนึ่งได้
2. ทฤษฏีประวัติศาสตร์ สังคมของวีโกท์สกี (Vygotsky’s sociohistorical) จุดเริ่ มต้น
แนวคิดของวีโกท์สกีเกิดขึ้นจากความคิดที่ขดั แย้งกับผลงานวิจยั ของพาฟลอฟ (Pavlov) และโคเลอร์
(Kohler) ที่ทากับสุ นขั และลิง โดยวีโกท์สกีมีความเห็นว่าพฤติกรรมของมนุ ษย์ย่อมแตกต่างจาก
พฤติกรรมของสัตว์เนื่ องจากพฤติกรรมของสัตว์เกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ 1) เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
หรื อโดยกาเนิ ด (innate reflexes) และ2) เกิดจากการตอบสนองเพื่อให้ได้ส่ิ งที่ตอ้ งการหรื อเป็ น
การตอบสนองแบบมีเงื่อนไข (acquired or condition reflexes) ขณะที่พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจาก
สาเหตุ 3 ประการ คือ 1) ประสบการณ์ที่มีติดตัวมาแต่กาเนิ ดซึ่ งประกอบด้วยพฤติกรรม
การตอบสนอง โดยธรรมชาติ และสิ่ งที่สร้างสมมาจากบรรพบุรุษที่เรี ยกว่าประสบการณ์ เชิ ง
ประวัติศาสตร์ (historical experience) ซึ่งสัตว์ไม่มี 2) ประสบการณ์ที่ได้จากประสบการณ์ของ
ผูอ้ ื่น เช่ น เรารู ้ จกั กรุ งเบอร์ ลินหรื อดาวอังคารได้โดยไม่จาเป็ นต้องเคยไปกรุ งเบอร์ ลินหรื อ
มีกล้องส่ องดูดาว แต่สามารถรู ้จกั ได้โดยประสบการณ์ของคนอื่นที่เคยได้ไปหรื อเคยใช้กล่องส่ องดู
ดาวอังคารมาก่อน และ 3) วิธีที่มนุษย์ปรับตัวกับสิ่ งแวดล้อมแตกต่างจากสัตว์ กล่าวคือ สัตว์
ปรับตัวอย่างช้า ๆ ให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมที่เรี ยกว่าการปรับตัวเชิงรับ (passive adaptation) ขณะที่
มนุษย์ปรับสิ่ งแวดล้อมให้ตอบสนองความต้องการของคนที่เรี ยกว่าการปรับตัวเชิงกระทา (active
adaptation) โดยการใช้สมอง นัน่ คือ มนุ ษย์จะสร้างสิ่ งต่าง ๆ ด้วยสมองก่อนแล้วจึงเปลี่ยนจาก
รู ปแบบในสมองมาสู่ การกระทา พฤติกรรมของมนุษย์จึงเป็ นเพียงการทาซ้ าแบบจาลองที่คิดไว้แล้ว
จากความแตกต่างดังกล่าว วีโกท์สกีจึงสนใจศึกษาลักษณะการทางานของสมองหรื อจิต
ระดับสูง (higher psychological or mental functions) ของมนุษย์และตั้งชื่อผลงานที่ศึกษานี้วา่ ทฤษฏี
ประวัติศาสตร์สังคม ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุ ปดังนี้ (Gredler 1997 : 243-256) ทฤษฏีประวัติศาสตร์
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สังคมของวีโกท์สกีมีสมมติฐานเบื้องต้น (basic assumptions) ว่าทั้งมนุษย์และสัตว์มีกระบวนการ
สื บทอดทางชี ววิทยา (biological heritage) เป็ นตัวกาหนดพัฒนาการขั้นพื้นฐานทางสมอง
อันประกอบด้วยการรับรู ้ (perception) การจาอย่างง่าย (simple memory) และความสนใจโดย
ธรรมชาติ (involuntary attention) ต่อมาเมื่อมนุ ษย์รู้จกั พัฒนาเครื่ องมือขึ้นใช้ รู ้จกั ประดิษฐ์
สัญลักษณ์ข้ ึนใช้ในการสื่ อสาร รู ้จกั สร้างและใช้ส่ิ งเร้าในฐานะที่เป็ นเครื่ องช่วยการจาและการคิด
สิ่ งเหล่ า นี้ ก็มี ก ารถ่ า ยทอดจากชนรุ่ น หนึ่ งไปสู่ ชนอี ก รุ่ น หนึ่ ง เรี ย กว่ากระบวนการสื บทอดทาง
ประวัติศาสตร์สังคม (sociohistorical heritage) ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะสังคมมนุษย์ มนุษย์จึงมีพฤติกรรมที่
ต่างจากสัตว์โลกชนิ ดอื่น เนื่ องจากการสื บทอดทางภาษาและระบบสัญลักษณ์ส่งผลให้ระบบ
การทางานของมนุษย์พฒั นาจากขั้นพื้นฐานไปสู่ข้นั สูง หรื อซับซ้อนยิง่ ขึ้นอันประกอบด้วย การรับรู ้
ที่จดั เป็ นกลุ่ม (categorical perception) การจาเชิงเหตุผล (logical memory) การคิดเชิงนามธรรม
หรื อเชิงมโนมติ (abstract or concept thought) การเลือกเฟ้ นอย่างรอบคอบ (selective attention)
และการรู ้คิด กล่าวคือ การทางานที่ซบั ซ้อนทางสมองถูกพัฒนาขึ้นโดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กบั
บุคคลและการใช้ระบบสัญลักษณ์ ควบคุ มและกากับจากสมมติ ฐานที่กล่าวมา จึ งสรุ ปได้ว่า
พัฒนาการที่ซับซ้อนทางสมองเกี่ ยวข้องกับกระบวนการที่เชื่ อมโยงกัน 2 กระบวนการ คือ
กระบวนการเรี ยนรู ้ภาษาและระบบสัญลักษณ์ และกระบวนการเรี ยนรู ้ที่จะใช้ภาษาและระบบ
สัญลักษณ์กากับและควบคุมการคิดของมนุษย์ โดยมีหลักการ 2 ข้อ เป็ นตัวอธิบายการเปลี่ยนแปลง
การทางานของสมองจากขั้นพื้นฐานไปสู่ ข้นั ที่ซบั ซ้อน คือ
หลักการข้อที่ 1 เรี ยกว่ากฎทัว่ ไปของการพัฒนาการทางพันธุกรรม (the general law of
genetic development) กล่าวว่าการทางานที่ซบั ซ้อนทางสมองทั้งหมดมีจุดกาเนิดจากปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมระหว่างบุคคลกับบุคคล ที่เรี ยกว่า จิตวิทยาระหว่างบุคคล (interpsychological) จากนั้น
บุคคลจะค่อย ๆ ได้มา ซึ่ งความหมายและกลายเป็ นสิ่ งที่มีอยูภ่ ายในตัวบุคคลเรี ยกว่าจิตวิทยาภายใน
ตนเอง (intrapsychological) นั่นคือ ความสัมพันธ์ที่มีในสมองของบุคคลครั้งหนึ่ งเคยเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมาก่อน เช่น ภาษาพูดเริ่ มต้นจากการใช้เพื่อสื่ อสารกับบุคคลอื่นจากนั้น
จึงค่อยเปลี่ยนเป็ นภาษาพูดภายใน (inner speech) ซึ่งเป็ นความหมายของการคิดนัน่ เอง
หลักการข้อที่ 2 เรี ยกว่ากระบวนการสร้างความหมาย (the processes of signification)
กล่าวว่า มนุ ษย์ใช้ภาษาในการจัดระบบการรับรู ้ สร้างนัยทัว่ ไปและสิ่ งที่เป็ นนามธรรมขึ้นโดย
การจัดกระทากับสัญลักษณ์ความจาอย่างง่ายและกลายเป็ นความจาเชิงเหตุผลที่เป็ นระบบ และเมื่อมี
การพัฒนาการสูงสุ ดมนุษย์จะสามารถควบคุมการจาแนกและความสนใจ โดยใช้สิ่งเร้าที่กาหนดขึ้น
เอง เช่น สามารถจดจาคาต่าง ๆ ได้จากการนาคาเหล่านั้นมาแต่งประโยคหรื อเรื่ องราว นอกจากนี้
พัฒนาการของกระบวนการทางสมองระดับสู ง ยังขึ้นอยูก่ บั การเรี ยนรู ้ที่จะใช้ส่ิ งเร้าและสัญลักษณ์
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ช่วยควบคุมการดาเนิ นการภายในสมองที่ซบั ซ้อน การรวมกันระหว่างภาษากับการทากิจกรรมจะ
สร้างพัฒนาการทางปั ญญาที่เป็ นนามธรรมขึ้น วิโกท์สกีได้ศึกษาพบว่า ขณะที่เด็กพยายามแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนจะมีการวิจารณ์แสดงความคิดเห็นในการกระทาของตนเอง มีการพูดชี้นาการกระทา
พฤติกรรมนี้ จะปรากฏมากขึ้นเมื่อเป็ นการทางานเชิงวิชาการที่ตอ้ งใช้สมอง และปรากฏมากที่สุด
ขณะที่เด็กทางานโดยไม่มีผใู ้ หญ่อยูด่ ว้ ย
ทฤษฏีของวีโกท์สกี นอกจากจะให้ความสาคัญกับภาษา และการมีปฏิสัมพันธ์ในฐานะ
เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การสร้ า งพัฒ นาการทางสมองมนุ ษ ย์จ ากขั้น พื้ น ฐานไปสู่ ข้ ัน ที่ ซับ ซ้อ น
ดังที่กล่าวมาแล้ว อีกสิ่ งหนึ่ งที่วิโกท์สกีให้ความสาคัญไม่แพ้กนั คือการพัฒนาการความสามารถ
ทางสมองระดับสู ง ต้อ งเน้น พัฒ นาการที่ เหนื อความสามารถปั จ จุ บนั ของเด็ก ที่ เ รี ย กว่าเขตของ
การพัฒนาใกล้ชิด (zone of proximal development) โดยใช้สถานการณ์ที่เลยขีดความสามารถ
ปั จจุบนั ของเด็กแต่อยู่ในขอบเขตของศักยภาพที่เด็กจะกระทาได้ ด้วยการช่วยเหลือแนะนาของ
ผูใ้ หญ่หรื อการทาร่ วมกับเพื่อนๆ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาความสามารถทางสมองของเด็ก
ผลจากการทดลองของวีโกท์สกีกบั เด็ก 2 คนที่มีอายุสมอง 8 ปี พบว่าหลังจากใช้วิธีดงั กล่าว เด็กคน
หนึ่งสามารถแก้ปัญหาของเด็กอายุ 12 ปี ได้ อีกคนหนึ่ งสามารถแก้ปัญหาของเด็กอายุ 9 ปี ได้ ซึ่ ง
อธิบายว่าการรู ้ความหมายของภาษา หรื อความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการเป็ นเพียงจุดเริ่ มต้นของ
พัฒนาการทางปั ญญา สิ่ งสาคัญคือพัฒนาการในเขตของการพัฒนาใกล้ชิดจะถูกสร้างขึ้นจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ หญ่กบั เด็ก หรื อเด็กกับเด็กที่เก่งกว่าทฤษฎีพฒั นาการทางเชาวน์ปัญญา
ของเพียเจต์และของวีโกท์สกีเป็ นรากฐานที่สาคัญของทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivism) ซึ่ ง
พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของบุคคลนั้นมีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึ มซาบหรื อซึ มซับ
(assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปั ญญา (accommodation) พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลรับและซึมซาบข้อมูลหรื อประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กบั ความรู ้หรื อโครงสร้างทางปั ญญา
ที่มีอยูเ่ ดิม หากไม่สามารถสัมพันธ์กนั ได้ จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น (disequilibrium) บุคคลจะพยายาม
ปรั บสภาวะให้อยู่ในภาวะสมดุ ล (equilibrium) โดยใช้กระบวนการปรั บโครงสร้ างทางปั ญญา
(accommodation) เพียเจต์ (Piaget 1972 : 1-12) เชื่อว่าคนทุกคนจะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไป
ตามล าดับ ขั้น จากการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ แ ละประสบการณ์ กับ สิ่ ง แวดล้อ มตามธรรมชาติ และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิ ตศาสตร์ (logico-mathematical experience) รวมทั้ง
การถ่ายทอดความรู ้ ทางสังคม (social transmission) วุฒิภาวะ(maturity) และกระบวนการพัฒนา
ความสมดุล (equilibration) ของบุคคลนั้น ส่ วนวีโกท์สกี ให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมและสังคมมาก
อธิบายว่ามนุษย์ได้รับอิทธิพลจากสิ่ งแวดล้อมตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งนอกจากสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้ว
ก็ยงั มีสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่ งก็คือวัฒนธรรมที่แต่ละสังคมสร้างขึ้น ดังนั้น สถาบันสังคมต่าง ๆ
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เริ่ มตั้งแต่สถาบันครอบครัวจะมีอิทธิ พลต่อพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคลนอกจากนั้น
ภาษายังเป็ นเครื่ องมือสาคัญของการคิดและการพัฒนาเชาวน์ปัญญาขั้นสู งพัฒนาการทางภาษาและ
ทางความคิ ดของเด็ กเริ่ มด้วยการพัฒนาที่ แ ยกจากกัน แต่ เมื่ ออายุมากขึ้ นพัฒนาการทั้ง 2 ด้าน
จะเป็ นไปด้วยกัน
ด้วยเหตุน้ ี วีโกท์สกี (Vygotsky 1978 : 84-91) จึงเน้นความสาคัญของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และการให้ความช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเพื่อให้กา้ วหน้าจากระดับพัฒนาการที่เป็ นอยู่ไปถึง
ระดับพัฒนาการที่เด็กมีศกั ยภาพจะไปถึงได้ วีโกท์สกีได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ “zone of proximal
development” ซึ่ งเป็ นแนวคิ ดใหม่ ที่ ส่ งผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงในด้านการจัดการเรี ยนการสอน
วีโกท์สกี อธิ บายว่า ปกติเมื่อมีการวัดพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของเด็ก เรามักจะใช้แบบทดสอบ
มาตรฐานในการวัด เพื่อดูว่าเด็กอยู่ในระดับใด โดยดูว่าสิ่ งที่เด็กทาได้น้ ันเป็ นสิ่ งที่เด็กในระดับ
อายุใดโดยทัว่ ไปสามารถทาได้ ดังนั้นผลการวัด จึงเป็ นการบ่งบอกถึงสิ่ งที่เด็กทาได้อยู่แล้ว คือ
เป็ นระดับพัฒ นาการที่ เ ด็ก บรรลุ ห รื อไปถึ งแล้ว ดัง นั้น ข้อปฏิ บตั ิ ที่ ทากัน อยู่ ก็คื อ การสอนให้
สอดคล้องกับระดับพัฒนาการของเด็ก จึงเท่ากับเป็ นการตอกย้ าให้เด็กอยู่ในระดับพัฒนาการเดิม
ไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาขึ้น เด็กทุกคนมีระดับพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาที่ตนเป็ นอยู่ และมีระดับ
พัฒนาการที่ตนมีศกั ยภาพจะไปให้ถึงช่วงห่ างระหว่างระดับที่เด็กเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั กับระดับที่เด็ก
มีศกั ยภาพจะเจริ ญเติบโตนี้ เองที่เรี ยกว่า “zone of proximal development” หรื อ “zone of proximal
growth” ซึ่ งช่วงห่ างนี้ จะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล แนวคิดนี้ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดเกี่ยวกับการสอน ซึ่ งเคยมีลกั ษณะเป็ นเส้นตรง (linear) หรื ออยูใ่ นแนวเดียวกันเปลี่ยนแปลง
ไปเป็ นอยู่ใ นลัก ษณะที่ เ หลื่ อ มกัน โดยการสอนจะต้อ งน าหน้า ระดับ พัฒ นาการเสมอ การให้
ความช่วยเหลือชี้แนะแก่เด็กซึ่ งอยูใ่ นลักษณะของ “assisted learning” หรื อ “scaffolding” เป็ น
สิ่ งสาคัญมาก เพราะสามารถช่วยพัฒนาเด็กให้ไปถึงระดับที่อยูใ่ นศักยภาพของเด็กได้ นักจิตวิทยา
กลุ่มนี้ เน้นความสาคัญของบริ บทที่แท้จริ ง (authentic context) เพราะการสร้างความหมายใด ๆ
มักเป็ นการสร้างบนฐานของบริ บทใดบริ บทหนึ่ง และกิจกรรมและงานทั้งหลายที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ก็
จาเป็ นต้องเป็ นสิ่ งจริ ง (authentic activities/tasks)
จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) สามารถ
สรุ ปหลักการ แนวคิด ของนักทฤษฎี นักการศึกษาและนักวิชาการได้ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุ ปหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) ของนักทฤษฎี
นักการศึกษาและนักวิชาการ
Piaget (1972)
Principal
Theorists
หลักการ คนทุกคนจะมีการ
แนวคิด
พัฒนาเชาวน์ปัญญาไป
ตามลาดับขั้น จากการมี
ปฏิสัมพันธ์และ
ประสบการณ์กบั
สิ่ งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ
การคิดเชิงตรรกะและ
คณิ ตศาสตร์ (logicomathematical
experience) รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้ทาง
สังคม (social
transmission)
วุฒิภาวะ (maturity)
และกระบวนการพัฒนา
ความสมดุล
(equilibration) ของ
บุคคลนั้น

Vygotsky (1978)

Bruner (1986, 1990, 1996)

-พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา
ของบุคคลนั้นมีการปรับตัวผ่าน
ทางกระบวนการซึ มซาบ หรื อ
ซึ มซับ (assimilation) และ
กระบวนการปรับโครงสร้าง
ทางปัญญา (accommodation)
พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับ
และซึ มซาบข้อมูลหรื อ
ประสบการณ์ใหม่เข้าไป
สัมพันธ์กบั ความรู้หรื อ
โครงสร้างทางปั ญญาที่มีอยูเ่ ดิม
หากไม่สามารถสัมพันธ์กนั ได้
จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น
(disequilibrium) บุคคลจะ
พยายามปรับสภาวะให้อยูใ่ น
ภาวะสมดุล (equilibrium) โดย
ใช้กระบวนการปรับโครงสร้าง
ทางปัญญา (accommodation)
-เน้ น ความส าคั ญ ของความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และการ
ให้ความช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเพื่อให้
ก้าวหน้าจากระดับพัฒนาการที่
เป็ นอยู่ไปถึ งระดับพัฒนาการที่
เด็กมี ศกั ยภาพจะไปถึ งได้ และ
ได้เสนอแนวคิ ดเกี่ ยวกับ “zone
of proximal development”

เชื่อว่าการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการ
ที่ผเู้ รี ยนสร้างแนวคิดใหม่และ
ความคิดรวบยอดใหม่ข้ ึน โดยมี
ความรู้ปัจจุบนั และความรู้ในอดีต
เป็ นฐานการเรี ยนรู้ใหม่ ผูเ้ รี ยนจะ
เป็ นผูเ้ ลือกและปรับเปลี่ยนข้อมูล
ตั้งสมมติฐาน และตัดสิ นใจในการ
จัดการเรี ยนรู้ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างความรู้ ผูส้ อนควรกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนค้นพบหลักการ กฎกติกา
ต่างๆ ด้วยตัวเอง ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ต้องมีส่วนร่ วมในกิจกรรมถามตอบ แนวคิดสาคัญเกี่ยวกับ
หลักการของทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ ได้แก่การเรี ยนรู้ เป็ นการ
เสาะหาความหมายโดยต้องอาศัย
ความเข้าใจภาพรวมเช่นเดียวกับ
เข้าใจแต่ละส่ วน โดยการเข้าใจแต่
ละส่ วนต่างอยูภ่ ายในบริ บทของ
องค์รวม การจัดการเรี ยนรู้ได้
อย่างมีประสิ ทธิผล ผูส้ อนต้อง
เข้าใจรู ปแบบการทางานของสมอง
ของผูเ้ รี ยน และวัตถุประสงค์ของ
การเรี ยนรู้ เพื่อให้ผเู้ รี ยนสร้าง
ความหมายของการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตัวเอง ไม่เพียงแต่จาคาตอบ
ที่ถกู ต้องเท่านั้น
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
Principal
Theorists

หลักการ
แนวคิด

Von Glasersfeld, E. (1995)

Duffy and Jonassen, D.
(1992)

Jonassen, D.
(1993)
Fosnot, C.
(1996)
การเรี ยนรู ้ในมุมมองของ
มีความเห็นว่าแม้โลกนี้ การเรี ยนรู้ตาม
ทฤษฎี constructivist ผูเ้ รี ยน จะมีอยูจ่ ริ ง และสิ่ ง
ทฤษฎีการสร้าง
สร้างความรู ้โดยกระบวนการ ต่างๆ มีอยูใ่ นโลกจริ ง ความรู ้วา่ เป็ น
คิดของตนเอง ผูส้ อนไม่
แต่ความหมายของสิ่ ง กระบวนการใน
สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เหล่านั้น มิได้มีอยูใ่ น
การ “acting on”
ทางปั ญญาของผูเ้ รี ยนได้ แต่ ตัวของมัน สิ่ งต่างๆ มี ไม่ใช่ “taking in”
สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยน
ความหมายขึ้นมาจาก กล่าวคือ เป็ น
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
การคิดของคนที่รับรู ้ส่ิ ง กระบวนการที่
ปั ญญาของตนเองได้ ดังนั้น
นั้น และแต่ละคนจะ
ผูเ้ รี ยนจะต้องจัด
ผูส้ อนต้องจัดสภาพการณ์หรื อ ให้ความหมายแก่สิ่ง
กระทากับข้อมูล
ประสบการณ์ที่แตกต่างจาก
เดียวกัน แตกต่างกันไป ไม่ใช่เพียงรับ
เดิมผูเ้ รี ยนก็จะเกิดความขัดแย้ง อย่างหลากหลาย ดังนั้น ข้อมูลเข้ามา และ
ทางปั ญญา (cognitive
สิ่ งต่าง ๆ ในโลกจึงไม่มี นอกจาก
conflict) ซึ่ งเป็ นสภาวะที่
ความหมายที่ถูกต้อง
กระบวนการ
ประสบการณ์ใหม่ไม่
หรื อที่เป็ นจริ งที่สุด แต่ เรี ยนรู้จะเป็ น
สอดคล้องกับประสบการณ์
ขึ้นกับการให้
กระบวนการ
เดิม ผูเ้ รี ยนต้องปรับ
ความหมายของคนใน
ปฏิสมั พันธ์
โครงสร้างทางปั ญญาโดยเกิด โลก คนแต่ละคนเกิด
ภายในสมอง
จากกระบวนการกระบวน
ความคิดจาก
(internal mental
การซึ มซับ (assimilation) ซึ่ ง ประสบการณ์ ดังนั้น
interaction) แล้ว
เป็ นการปรับโครงสร้างทาง
สิ่ งแวดล้อมที่อยูใ่ น
ยังเป็ น
ปั ญญา เป็ นการเสริ มความรู้
ประสบการณ์น้ นั ก็ยอ่ ม กระบวนการทาง
ใหม่โดยปรับให้เข้ากับความรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่งของ
สังคมอีกด้วย
เดิมที่มีอยู่ และกระบวนการ ความคิดนั้น หรื อเป็ น การสร้างความรู้
ปรับเปลี่ยน (accommodation) ความหมายส่ วนหนึ่ง
จึงเป็ น
ซึ่ งเป็ นการปรับโครงสร้างใหม่ ของความคิดนั้น
กระบวนการ
เพื่อสร้างความรู ้ใหม่ให้เข้ากับ
ทั้งทางด้าน
สถานการณ์ที่เผชิญ
สติปัญญาและ
สังคมควบคู่กนั
ไป

Dunlap and
Grabinger
(1995,1996,2002)
การเรี ยนรู้ตาม
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ นั้นการ
เรี ยนเป็ นการ
สร้างความรู ้อย่าง
ต่อเนื่องด้วยตัว
ผูเ้ รี ยนเอง ผูเ้ รี ยน
ส่ งเสริ มความรู้ได้
จากบริ บทจริ ง
สถานการณ์จริ งที่
มีการเรี ยนรู้ จาก
การมีปฏิสมั พันธ์
ในการเรี ยน
ร่ วมกับเพื่อน
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สรุ ปได้ว่ า แนวคิ ด การจัด การเรี ยนรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ การเรี ยนรู ้ เ ป็ น
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้าง (construct) ความรู ้ดว้ ยตนเอง ความรู ้ต่าง ๆ
และวิธีได้มาซึ่ งความรู ้ จะถูกสร้ างขึ้นโดยตัวของผูเ้ รี ยนเอง จากการมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ๆ
โดยใช้ข อ้ มู ล ที่ ไ ด้รั บ มาใหม่ ร่ ว มกับ ข้อ มู ล หรื อ ความรู ้ ที่ มี อ ยู่แ ล้ว จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ เช่ น สั ง คม
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งประสบการณ์เดิมมาเป็ นเกณฑ์ช่วยการตัดสิ นใจ และสร้างเป็ นโครงสร้างทาง
ปั ญญา (cognitive structure) หรื อที่เรี ยกว่า schema ซึ่ งทาให้ความรู ้น้ นั มีความหมาย โดยที่การ
เรี ยนรู ้เป็ น active process ที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล ความรู ้และความเชื่อในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน
และจะมีผลโดยตรงต่อการสร้างความรู ้ใหม่
หลักการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
หลักการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist teaching and learning)
การจัด การเรี ย นรู ้ ตามทฤษฎี ก ารสร้ างความรู ้ มีลกั ษณะสาคัญคื อ ผูเ้ รี ย นเป็ นผูแ้ ปลความหมาย
เหตุการณ์ หรื อสิ่ งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ดังที่มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ ดังนี้
โจแนสเซน (Jonassen 1993 : 138-139) ได้กล่าวว่า ทฤษฎี การสร้างความรู ้ จะให้
ความสาคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู ้ความเข้าใจจากประสบการณ์
รวมทั้งโครงสร้างทางปั ญญาและความเชื่อที่ใช้ในการแปลความหมายเหตุการณ์และสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ ง
เชื่อว่าคนทุกคนมีโลกของตัวเอง ซึ่ งเป็ นโลกที่สร้างขึ้นด้วยความคิดของตน และคงไม่มีใครกล่าว
ได้ว่าโลกไหนจะเป็ นจริ งไปกว่ากัน เพราะโลกของใครก็คงเป็ นจริ งสาหรับคนนั้น ดังนั้น โลกนี้
จึงไม่มีความจริ งเดี ยวที่จริ งที่ สุด ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ กลุ่มนี้ ถือว่าสมองเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่สุด
ที่เราสามารถใช้ในการแปลความหมายของปรากฏการณ์ เหตุการณ์ และสิ่ งต่าง ๆ ในโลกนี้ ซึ่งการ
แปลความหมายดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่เป็ นส่ วนตัว (personal) และเป็ นเรื่ องเฉพาะตัว (individualistic)
เพราะการแปลความหมายของแต่ละบุคคลขึ้นกับการรับรู ้ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ
ความในใจ และภูมิหลังของแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกัน
โจแนสเซน (Jonassen 1993 : 139) และฟอสน็อท (Fosnot 1996 : 171) ได้ให้ขอ้ สรุ ป
เกี่ยวกับกับหลักการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้วา่ เป็ น กระบวนการในการ “acting on”
ไม่ใช่ “taking in” กล่าวคือ เป็ นกระบวนการที่ผเู ้ รี ยนจะต้องจัดกระทากับข้อมูล ไม่ใช่เพียงรับ
ข้อมูลเข้ามา และนอกจากกระบวนการเรี ยนรู ้จะเป็ นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในสมอง (internal
mental interaction) แล้วยังเป็ นกระบวนการทางสังคมอีกด้วย การสร้างความรู ้จึงเป็ นกระบวนการ
ทั้งทางด้านสติปัญญาและสังคมควบคู่กนั ไป ซึ่ งสอดคล้องกับจอนห์สัน และจอนห์สัน (Johnson
and Johnson 1994 : 31-37) ที่กล่าวสรุ ปไว้ว่าการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
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เป็ นปรัชญาที่เชื่อว่าการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่พบเห็นกับความรู ้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่
บรู เนอร์ (Bruner 1986, 1990, 1996) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ ไว้ว่าการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่ผเู ้ รี ยนสร้างแนวคิดใหม่และความคิดรวบยอด
ใหม่ข้ ึน โดยมีความรู ้ปัจจุบนั และความรู ้ในอดีตเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ใหม่ ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูเ้ ลือกและ
ปรับเปลี่ยนข้อมูล ตั้งสมมติฐาน และตัดสิ นใจในการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู ้
ผูส้ อนควรกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนค้นพบหลักการ กฎกติ กาต่างๆ ด้วยตัวเอง ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนต้องมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมถาม-ตอบ แนวคิดสาคัญเกี่ ยวกับหลักการของทฤษฎีการสร้างความรู ้ ได้แก่
การเรี ยนรู ้ เป็ นการเสาะหาความหมายโดยต้องอาศัยความเข้าใจภาพรวมเช่นเดียวกับเข้าใจแต่ละ
ส่ ว น โดยการเข้า ใจแต่ ล ะส่ ว นต่ า งอยู่ภ ายในบริ บ ทขององค์ร วม การจัด การเรี ย นรู ้ ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ผล ผูส้ อนต้องเข้าใจรู ปแบบการทางานของสมองของผูเ้ รี ยน และวัตถุประสงค์ของ
การเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสร้างความหมายของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง ไม่เพียงแต่จาคาตอบที่ถูกต้อง
เท่านั้น
ดันแลพ และกราบิงเกอร์ (Dunlap and Grabinger 1996, 2002) ได้สรุ ปสาระสาคัญของ
หลักการจัดการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ไว้ดงั นี้ 1) การเรี ยนเป็ นการสร้างความรู ้อย่าง
ต่อเนื่ องด้ว ยตัว ผูเ้ รี ย นเอง และ 2) ผูเ้ รี ย นส่ งเสริ มความรู ้ ได้จากบริ บทจริ ง สถานการณ์ จริ งที่ มี
การเรี ยนรู ้ จากการมีปฏิสัมพันธ์ ในการเรี ยนร่ วมกับเพื่อน นอกจากนั้นบอสตอค (Bostock 1998)
ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้แบบสร้างความรู ้ ดังนี้ ผูเ้ รี ยน
มีฃความรับผิดชอบต่อการเรี ยนของตนเองและมีความคิดริ เริ่ ม ใช้กลวิธีการเรี ยนเพื่อสร้างความรู ้
โดยวิธีการเรี ยนรู ้ในบริ บทต่าง ๆ จากสถานการณ์จาลอง โดยการสนับสนุ นการร่ วมมือกัน และมี
การประเมินผลตามสภาพจริ ง
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550 : 46-47) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับหลักการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ ว่าเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ดว้ ยตนเองนั้น ผูเ้ รี ยนจะ
เรี ยนรู ้ดว้ ยความกระตือรื อร้น สร้างความหมายของความรู ้ ดว้ ยตนเองและสร้างความรู ้ของตนเอง
ด้วยกระบวนการ ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้อย่างกระดือรื อร้น แทนที่จะเป็ นผูค้ อยรับ
ความรู ้จากผูส้ อนเพียงฝ่ ายเดียว
กานอน และคอลลีย ์ (Gagnon and Collary 2005, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี 2552 : 72)
ได้เสนอองค์ประกอบที่สาคัญของการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างความรู ้ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ
6 ประการ คือ
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1. การจัดสถานการณ์
2. การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนและการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้
3. การเชื่อมโยง
4. การถามคาถาม/ใช้คาถาม
5. การเเสดงออก/การแสดงผลงาน
6. การสะท้อนความคิดหรื อการคิดไตร่ ตรอง
องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ ผสู ้ อนจะต้องศึกษาทาความเข้าใจว่าจะดาเนินการอย่างไร
จัดกิจกรรมอย่างไร เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสและสามารถสร้างความรู ้ ดว้ ยตนเอง ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้ (วัชรา เล่าเรี ยนดี 2550 : 46-49)
1. การจัดสถานการณ์ (situation) การจัดสถานการณ์หรื อสร้างสถานการณ์เพื่อ
การเรี ยนรู ้ ผูส้ อนจะต้องคิดพิจารณา และจัดสถานการณ์ให้ผเู ้ รี ยนได้ทาความเข้าใจ มีการอธิบาย
เช่น ให้ต้ งั ชี่อสถานการณ์พร้อมคาอธิบายกระบวนการในการแก้ปัญหา การตอบคาถาม สร้างคาพูด
เปรี ยบเทียบ ตัดสิ นใจ หาข้อสรุ ป หรื อกาหนดเป้ าหมายสถานการณ์ควรจะประกอบด้วยสิ่ งที่
คาดหวังให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิ และสร้างความหมายและความเข้าใจด้วยตนเอง
2. การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน (grouping) การจัดกลุ่มแบ่งได้ 2 ประเภท คือ จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนและ
สี่ อวัสดุอุปกรณ์ที่ผเู ้ รี ยนตัองใช้ การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนจะจัดกลุ่มในลักษณะใด เช่น เป็ นกลุ่มทั้งชั้น
เป็ นรายบุคคลหรื อให้ช่วยกันคิดเป็ นทีม 4-6 คน หรื อมากกว่า ผูส้ อนจะต้องตัดสิ นใจอย่างเหมาะสม
ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ที่ได้วางไว้และสื่ อที่มีอยู่ เช่น การจัดสื่ อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการเรี ยนรู ้จะจัด
อย่างไรสาหรับผูเ้ รี ยนได้ใช้เพื่ออธิบายสถานการณ์โดยการแสดงให้เห็น เช่น เสนอภาพ กราฟ หรื อ
การเขียน จะใช้สื่อกี่ชุดสาหรับผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่ม
3. การเชื่อมโยง (bridge) การเชื่อมโยงเป็ นกิจกรรมแรกที่ใช้เพื่อพิจารณาความรู ้เดิม
ของผูเ้ รี ยนและเชื่อมโยงระหว่างเรื่ องที่ผเู ้ รี ยนรู ้แลัวกับสิ่ งที่จะได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการอธิบาย สถานการณ์
ซึ่งจะประกอบด้วยการให้แก้ปัญหาง่าย ๆ ให้ผเู ้ รี ยนทั้งชั้นอภิปรายผลร่ วมกัน เช่น เล่นเกมส์ เขียน
รายการ ซึ่ งกิจกรรมนี้ จะดีที่สุด ถ้าหากดาเนิ นการโดยการจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนหรื อภายหลังการจัดกลุ่ม
ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนจะต้องคิดพิจารณาว่าจัดกิจกรรมอย่างใด วิธีใดจะเหมาะสม
4. คาถาม (questions) การถามคาถามควรจะดาเนิ นการในทุกขั้นตอน เช่น จะใช้
คาถามนาอย่างไรเพื่อแนะนาสถานการณ์ เพื่อจัดกลุ่ม เพื่อจัดกิจกรรมเชื่อมโยง เพื่อให้กิจกรรม
การเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างกระตือรื อร้นมีชีวิตชีวา หรื อให้แสดงออกและกระตุ น้ ส่ งเสริ มการสะท้อน
ความคิด และความรู ้สึก
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5. การให้แสดง (exhibit) เป็ นขั้นตอนที่ใหัผูเ้ รี ยนได้บนั ทึกและแสดงออกซึ่ ง
ความสามารถ ผูเ้ รี ยนจะแเสดงออกถึงความสามารถให้ผอู ้ ื่นได้เห็นในเรื่ องที่ตนเองรู ้ตนเองปฏิบตั ิ
ซึ่งอาจจะแสดงในลักษณะการเขียนอธิบายสั้น ๆ ในแผ่นกระดาษ นาเสนอด้วยปากเปล่า แสดงด้วย
เเผนภูมิแบบต่าง ๆ แสดงบทบาทสมมติ แสดงแบบโดยการใช้วีดิทศั น์ ภาพถ่าย หรื อเทป
บันทึกเสี ยง ฯลฯ
6. การสะท้อนความคิด (reflections) ผูเ้ รี ยนจะสะท้อนความคิดของตนเองโดย
การอธิ บายสถานการณ์ ของตนเองหรื อที่ได้จากการได้ฟังเพื่อนพูดสิ่ งที่จาได้จากกระบวนการคิด
ความรู ้สึก ภาพจินตนาการ เจตคติ ทักษะ ความคิดที่ไดัรับจากภายนอก (อนาคต) ได้เรี ยนรู ้อะไรไป
บ้างและเรื่ องที่อยากรู ้ และเรี ยนรู ้เรื่ องอะไร
เคน และเคน (Caine and Caine 1994, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี 2552 : 74-75) ได้เสนอ
หลักการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้ความสาคัญกับสมอง การทางานของสมองและความรู ้ของผูเ้ รี ยน ดังนี้
1. สมอง เปรี ยบเสมือนผูด้ าเนิ นการ หรื อผูจ้ ดั การ ซึ่ งจะจัดการกับข้อมูลแต่ละประเภท
แตกต่างกัน เช่น ข้อมูลพัฒนาความคิด อารมณ์ และความรู ้ดา้ นภาษา สมองแต่ละคนมีลกั ษะเฉพาะตัว
ซึ่ งการจัดการเรี ยนการสอน จะต้องพัฒนาการเรี ยนหลาย ๆ วิธี และการสอนจึงควรหลากหลายเพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
2. การเรี ยนรู ้จะต้องใช้อวัยวะส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้จึงไม่ควร
เน้นเฉพาะการพัฒนาด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียว การเรี ยนรู ้จะเกี่ยวข้องกับการเข้าใจ ใส่ ใจ และ
การรับรู ้ นั่นคือ สภาพแวดล้อมในการเรี ยน วัฒนธรรม และบรรยากาศมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ และ
การเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่ต้ งั ใจ และไม่ต้ งั ใจ ผลคือผูเ้ รี ยนต้องการเวลาในการจัดการกับสิ่ งที่
เขาเรี ยน และเรี ยนรู ้ได้อย่างไร การเรี ยนรู ้พฒั นาได้ดว้ ยความท้าทายและไม่เป็ นการบังคับให้เรี ยน
ควรสร้างความท้าทายแต่ไม่ทาให้เกิดความกลัว
3. การแสวงหาความหมายต่ าง ๆ เป็ นเรื่ องเกิ ดขึ้ นภายในแต่ ละบุ คคล การสอนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ควรให้ความสาคัญกับตัวบุคคลแต่ละคนด้วย ซึ่ งนัน่ ก็คือความเข้าใจของผูเ้ รี ยน แต่
ละคนนั้น จะขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ที่บุคคลนั้นมีหรื อได้รับ และการแสวงหาความหมายจะเกิดขึ้น
จากการสร้างรู ปแบบ ซึ่ งหมายถึงการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพจะเชื่อมโยงแนวคิดและข้อมูลย่อย ๆ กับ
ความคิดรวบยอด และเรื่ องใหม่ที่เรี ยน
4. มนุษย์มีวิธีจดจา อยู่ 2 วิธี คือ ระบบความจาที่เกี่ยวกับช่องว่างกับเวลา และระบบของ
การเรี ยนเพื่อจดจา นัน่ ก็คือ การสอนที่เผชิญกับการท่องจา จะไม่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยเวลา จะไม่เกิด
ประสบการณ์กบั ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และคงทน และมนุษย์เข้าใจ และจาได้ดีเมื่อทักษะนั้นปรากฏอยู่
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ตามธรรมชาติ และรวมทั้งที่ เชื่ อมโยงกับเวลา การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ เป็ นวิธี การเรี ยนที่ มี
ประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
ดัช (Duch 1995) และแซทเทลอร์ (Saettler 1990) ได้ให้แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้และ
เงื่อนไขการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้จะประกอบด้วยขั้นตอน ตามลาดับต่อไปนี้
1) ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1.1) เร้าความสนใจผูเ้ รี ยน 1.2) แจ้งวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู ้ 1.3) ทบทวนความรู ้/ทักษะเดิมที่เคยเรี ยนมาก่อน เพื่อกระตุน้ ทบทวนความรู ้ หรื อทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนเรื่ องใหม่ 2) ขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ ได้แก่ 2.1) ให้ความรู ้ สาระสาคัญที่ควรรู ้
ควรจา 2.2) แนะนา ดูแลวิธีการเรี ยน 2.3) จัดกิจกรรม เพื่อส่ งเสริ มการนาความรู ้ไปใช้และฝึ กปฏิบตั ิ
2.4) เสริ มแรงด้วยการประเมินผลและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ 3) ขั้นถ่ายโยงความรู ้ นาความรู ้ไปใช้ใน
สถานการณ์อื่น ได้แก่ 3.1) จัดกิจกรรมให้ฝึกใช้ความรู ้ ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะ และประเมินผลเพื่อปรับปรุ ง
แก้ไข 3.2) นาความรู ้ ทักษะสู่การปฏิบตั ิใสถานการณ์ใหม่ ในสภาพการจริ งนอกห้องเรี ยน 4) ขั้นสรุ ป
และเสนอผลการอภิปราย โดยให้ผเู ้ รี ยนร่ วมอภิปรายสรุ ปแนวทางในการแก้ปัญหา ครอบคลุมประเด็น
สาคัญ ๆ ดังนี้ 4.1) สามารถวิเคราะห์สภาพและปั ญหา ระบุปัญหา สาเหตุ และผลที่จะเกิ ดขึ้น
4.2) สามารถระบุความสาคัญของปั ญหา 4.3) สามารถคิดหาวิธีการแก้ไขปั ญหาได้อย่างหลากหลาย
และสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหา 4.4) อธิบายวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
4.5) ดาเนิ นการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เลือกได้อย่างถูกต้อง และ 5) ขั้นวัดผลและประเมินผล ได้แก่
5.1) ผูเ้ รี ยนบันทึกผลในแบบบันทึกผลการเรี ยนรู ้ 5.2) ผูส้ อนสังเกตและประเมินผลความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ครอบคลุมทั้งการวัดก่อนเรี ยน การติดตามผลระหว่างเรี ยน และการวัดผลภายหลังเรี ยน
มอสโควิค (Moscovici 1994) ได้วิเคราะห์กระบวนการสอนและการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 2 ประการ คือ ความรู ้เกิดจากผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ งใน
บริ บททางสังคมโดยเป็ นผูส้ ร้ างความรู ้ ข้ ึนเอง และตัวผูเ้ รี ยนแต่ละคนต้องรับผิดชอบในการสร้าง
ความรู ้ กล่าวคือรับผิดชอบในสิ่ งที่ตวั เองจะเรี ยนรู ้และวิธีการที่จะเรี ยนรู ้
ฟอสน็อท (Fosnot 1996) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
ไว้ดงั นี้
1. ตั้งปั ญหาให้เกี่ยวข้องกับตัวผูเ้ รี ยน
2. กาหนดโครงสร้ างการเรี ยนรู ้ ควรกาหนดโครงสร้างการเรี ยนรู ้ในลักษณะที่เป็ น
แนวคิดใหญ่ (big ideas) หรื อแนวคิดพื้นฐาน
3. ค้นหาและเห็นคุณค่าของมุมมองของผูเ้ รี ยน
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4. ปรับหลักสู ตรให้เข้ากับความคาดหวังของผูเ้ รี ยน
5. ประเมินการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในบริ บทของการสอน
นักการศึกษาในกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ ได้กาหนดหลักการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ดังนี้ (Anthony 1996 : 350; Brooks and Brooks 1993 : 17-94; Clements
1997: 198-200; Driscoll 1994 : 365-377 and Gredler 1997: 267-268)
1. ผูเ้ รี ย นมี อิส ระและสามารถควบคุ มทิ ศทางการทากิ จ กรรมได้มากที่ สุด โดยให้
โอกาสผูเ้ รี ยนได้ตดั สิ นใจและติดตามสิ่ งที่สนใจได้ดว้ ยตนเอง
2. ผูเ้ รี ย นได้รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ ใ ช้วิ ธี ก ารของตนเองและวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายใน
การแก้ปัญหา
3. ผูเ้ รี ย นมี ก ารอภิ ป รายแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล มุ ม มอง แนวคิ ด และวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หา
มีการถกเถียง โต้แย้ง เปรี ยบเทียบ และประเมินข้อสรุ ป
4. ผูเ้ รี ยนได้รับการส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิ ดการไตร่ ตรอง เพื่อตรวจสอบแนวคิด
ของตนเอง มีการอธิบายให้เหตุผลในสิ่ งที่ทา และรับฟังเหตุผลของผูอ้ ื่น
5. เน้น การท างานเป็ นกลุ่ ม ร่ ว มกัน สื บ เสาะค้น หา โดยการตั้ง ค าถาม ข้อ คาดเดา
ทดสอบสมมติฐาน สร้างความเชื่อมโยง เพื่อหาข้อสรุ ป
6. ให้เวลาที่เพียงพอแก่ผเู ้ รี ยน
วัทส์ (Watts 1995 : 54) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั จาเป็ นต้อง
คานึงถึงหลักการสร้างความรู ้ ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 เป็ นการสร้างแนวคิด (conceptual construction) ในขณะที่ ผเู ้ รี ยนเริ่ มต้น
กระบวนการเลือกกิจกรรมภายในขอบเขตของปั ญหาที่เป็ นปั ญหาเฉพาะ ผูส้ อนสามารถเห็นผูเ้ รี ยน
สารวจ มิติแนวคิด (conceptual space) ของปั ญหานั้น ๆ จากนั้นผูเ้ รี ยนจะนาความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ “สิ่ งต่าง ๆ ทางานได้อย่างไร” ด้วยทฤษฏีของผูเ้ รี ยนเอง ความคิดที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั
ความคิ ด ที่ น่ า สนใจ และสิ่ งที่ เ กิ ด ขึ้ นในชั่ ว ขณะหนึ่ ง มาใส่ ในมิ ติ แ นวคิ ด นี้ ผู ้เ รี ยนจะมี
การแลกเปลี่ยนกันทั้งในด้านลักษณะเฉพาะของพิสัย (domain) ความรู ้ทวั่ ไป หลักการ เหตุผล
ความเชื่อ ความเป็ นไปได้ และมุมมองของพิสัย นอกจากนี้ การค้นหาวิธีแก้ปัญหาได้จะเป็ นแรงขับ
ในการสร้าง สร้างใหม่ หรื อปรับแต่ทฤษฏีของผูเ้ รี ยนเองให้ดีข้ ึน สาหรับโครงการที่น่าสนใจนั้น
ควรเป็ นโครงการที่มีความซับซ้อนในด้านการสร้างแนวคิดและการใช้ทฤษฏีของผูเ้ รี ยนมากกว่า
การสร้างแนวคิดและการใช้ทฤษฏีอย่างง่ายและธรรมดา
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ขั้นที่ 2 กระบวนการสร้างแนวคิดต้องชัดเจน กล่าวคือ ในการแก้ปัญหาซึ่งเป็ นขั้นที่นา
มิติแนวคิด (conceptual space) มาสร้างกรอบแนวคิด (conceptual frameworks) โดยทาให้กรอบ
แนวคิดชัดเจนและมีการสารวจกรอบแนวคิดในด้านประโยชน์ ความสาคัญและการนาไปใช้ดว้ ย
ในระหว่างการแก้ปัญหานั้นมีหลายโอกาสที่ผเู ้ รี ยนไม่ได้แสดงทฤษฏีของเขาอย่างชัดเจน ซึ่ งอาจ
เป็ นเพราะไม่ มี เ วลาพอ ขาดโอกาสหรื อมี ข ้อ มู ล มากเกิ น ไปจนไม่ ส ามารถแยกแยะให้ เ ห็ น
ความแตกต่างได้ชดั เจน อย่างไรก็ตามมีจุดที่เห็นได้อย่างชัดเจนในระหว่างการทางานของผูเ้ รี ยน
ตอนที่แสดงความชอบเกี่ยวกับกลไกที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่เขามีความรู ้อยูบ่ า้ ง
ขั้นที่ 3 การทางานร่ วมมือกัน ซึ่งเน้นการสร้างความรู ้ทางด้านสังคมเป็ นที่ยอมรับกันว่า
การสร้างความรู ้ใหม่ เป็ นการสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างทิศทาง การจูงใจ และวัตถุประสงค์ของแต่
ละคนภายในทิศทาง การจูงใจและวัตถุประสงค์ของกลุ่มใกล้ชิดหรื อสถานการณ์ในสังคม อย่างไรก็
ตามการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องมีลกั ษณะเป็ นการสร้างความรู ้เป็ นรายบุคคลหรื อ
เป็ นกลุ่ม ซึ่ งในทางปฏิบตั ิแล้วสามารถทาได้ท้ งั ทาแบบแยกกันและแบบร่ วมมือกัน จะเห็ นว่าใน
อดีตนั้นอาจเน้นรายบุคคล ซึ่งการทางานรายบุคคลก็ยงั มีความสาคัญ ส่ วนการทางานร่ วมมือกันเป็ น
ที่ยอมรับในเรื่ องการสร้างความรู ้ทางสังคม (social constructivism) และการจัดการเรี ยนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ จะให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์แบบร่ วมมือกันระหว่างเพื่อนและ
ผูส้ อน
ยาเกอร์ (Yager 1991 : 5) ได้เสนอแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ ดังนี้ 1) ขั้นการนาเข้าสู่ บทเรี ยน ได้แก่ 1.1) ให้ผเู ้ รี ยนสังเกตรอบ ๆ ตัวและสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ เพื่อตั้งคาถาม 1.2) ถามคาถาม 1.3) พิจารณาคาตอบที่เป็ นไปได้ท้ งั หมดจากคาถามนั้น ๆ
1.4) บันทึกสิ่ งที่ไม่คาดหวัง 1.5) ระบุสถานการณ์ซ่ ึงผูเ้ รี ยนรับรู ้แตกต่างกัน 2) ขั้นการดาเนินการใน
การเรี ยนการสอน ได้แก่ 2.1) ให้ผเู ้ รี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแสดงที่เป็ นจุดสาคัญ 2.2) ระดม
ความคิดเพื่อหาทางเลือกหลากหลายที่เป็ นไปได้ 2.3) ค้นหาข้อมูล 2.4) ทาการทดลองโดยใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 2.5) สังเกตปรากฏการณ์เฉพาะ 2.6) ออกแบบการทดลอง 2.7) รวบรวมและจัดระบบ
ข้อมูล 2.8) ใช้ยทุ ธวิธีการแก้ปัญหา 2.9) เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 2.10) อภิปรายการแก้ปัญหา
ร่ วมกับเพื่อน 2.11) ออกแบบและดาเนิ นการทดลอง 2.12) ประเมินและโต้แย้งทางเลือกต่าง ๆ
2.13) ระบุปัญหาและโต้แย้งทางเลือกต่าง ๆ 2.14) ให้คาจากัดความพารามิเตอร์ ของการสื บสวน
สอบสวน 2.15) วิเคราะห์ขอ้ มูล 3) ขั้นการเสนอคาอธิบายและวิธีการแก้ปัญหา ได้แก่ 3.1) ให้ผเู ้ รี ยน
สื่ อสารข้อมูลและความคิด 3.2) สร้างและอธิบายรู ปแบบ 3.3) สร้างคาอธิบายใหม่ 3.4) ทบทวนและ
วิเคราะห์คาตอบของปั ญหา 3.5) ใช้การประเมินของกลุ่ม 3.6) บูรณาการคาตอบของปั ญหาโดยใช้
ประสบการณ์ที่มีอยู่ และ 4) ขั้นตอนปฏิบตั ิ ได้แก่ 4.1) ให้ผเู ้ รี ยนตัดสิ นใจ 4.2) นาความรู ้และทักษะ
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ไปใช้ 4.3) ถ่ายโยงความรู ้และทักษะ 4.4) แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิด 4.5) ตั้งคาถามใหม่ ๆ
4.6) พัฒนาผลที่เกิดขึ้นและสนับสนุนการคิด 4.7) ใช้รูปแบบและความคิดเพื่อกระตุน้ การอภิปราย
และการยอมรับจากผูอ้ ื่น
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550 : 46-49) ได้เสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างความรู ้
(constructivist learning process) ดังนี้
1. เตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน จูงใจ เร้าความสนใจ (provide motivational anticlpatory set)
1.1 จูงใจ เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
1.2 แจ้งจุดประสงค์
1.3 สรัางความสาคัญให้ผเู ้ รี ยน
2. ให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน (involve students in
instructional activlties) โดยให้ผเู ้ รี ยน :
2.1 ระบุตวั อย่างและไม่ใช้ตวั อย่าง และให้ผเู ้ รี ยนสังเกตความแตกต่าง
2.2 นิยามความหมายและความคิดรวบยอด
2.3 อภิปรายร่ วมกันให้ผเู ้ รี ยนระบุรายการ จัดกลุ่มและอธิบาย
2.4 มีส่วนร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ทุกบทเรี ยน
2.5 ทา concept map หรื อ mind map เพื่อเสนอแนวคิด/ข้อสรุ ป
2.6 ใช้กิจกรรมฝึ กการตัดสิ นใจ เช่น บทบาทสมมติ จาลองสถานการณ์
2.7 แสดงรู ปแบบพฤติกรรมที่คาดหวัง จากกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เกิดขึ้น
3. ตรวจสอบความเข้าใจ โดยผูส้ อนดาเนินการดังนี้
3.1 ถามคาถามหลายประเภทที่ส่งเสริ มความคิด คาถามไม่ควรจากัดคาตอบ แต่ไม่
ควรกว้างเกินไปและไม่มีจุดเน้น
3.2 เปิ ดโอกาสใหัผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ความคิดต้วยตนเอง
3.3 ถามคาถามที่สาคัญ ใช้คาถามแบบเจาะลึก โดยยึดหลักการถามคาถามของ
Taba และ Bloom เช่นถามเปิ ดประเด็น ถามให้จดั กลุ่ม และอธิบายประกอบ ถามย้าจุดเน้น ถามให้
อธิบายให้ชดั เจน และให้สรุ ป ถามเปิ ดประเด็น และถามให้ตีความ และติดตาม เป็ นต้น
3.4 ถามให้ผเู ้ รี ยนอธิบาย concept นิยามคุณลักษณะต่าง ๆ ด้วยคาพูดของตนเอง
3 5 ส่ งเสริ มให้มีส่วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้น
4. จัดโอกาสและเปิ ดโอกาสให้ปฏิบตั ิโดยตรง
4.1 ให้ฝึกกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยน-ผูส้ อนได้เเสดงพฤติกรรมที่คาดหวัง
4.2 แสดงรู ปแบบของผลลัพธ์ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิได้
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4.3 กระตุน้ การตอบสนองอย่างเปิ ดเผย
4.4 ให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะและปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างเต็มที่
4.5 ส่ ง เสริ มการมี ส่วนร่ ว มพิจ ารณาว่า ผูเ้ รี ยนคนใดเกิ ด ความคิด ความเข้าใจใน
ประเด็นสาคัญูและใครบ้างทีตอ้ งมีการอธิบายเพิม่ เติมให้
5. การคิดไตร่ ตรองและสะท้อนความคิดเกี่ยวกับบทเรี ยน
5.1 ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสรวมสรุ ปบทเรี ยน
5.2 เชื่อมโยงวัตถุประสงค์กบั บทสรุ ปของบทเรี ยน
5.3 ใช้คาถามระดับสูงที่ส่งเสริ มการคิด ให้มีการตอบสนองผูเ้ รี ยนในบทสรุ ปด้วย
5.4 ใช้คาถาม 2 ระดับเป็ นอย่างน้อย (ความรู ้ ความเข้าใจ และวิเคราะห์ สังเคราะห์)
5.5 เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมอภิปรายให้มากที่สุด
5.6 วัด และประเมิ น ผลว่าได้บ รรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ข องบทเรี ย นหรื อ ไม่
เช่ น
การสังเกตพฤดิกรรมการปฏิบตั ิงาน หรื อการทดสอบย่อย
6. ให้การฝึ กเพิ่มเติมหรื อให้ทาโดยอิสระ
6.1 เพือ่ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิไดัดว้ ยตนเอง
6.2 ให้ทาเเบบฝึ กหัดที่เกียวข้องกับบทเรี ยนโดยตรง ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ความรู ้และ
ทักษะในสถานการณ์อื่น ๆ ที่แตกต่างจากที่ฝึกเพียงเล็กน้อย
6.3 ให้ทาแบบฝึ กหัดในห้องเรี ยนให้เสร็ จบางส่ วน
6.4 แสดงรู ปแบบที่สมบูรณ์ ระบุผลลัพธ์ที่ตอ้ งการจะให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
สรุ ปได้วา่ กระบวนการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory)
ของนักการศึกษาและนักวิชาการต่าง ๆ สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สรุ ปกระบวนการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory)
ของนักการศึกษาและนักวิชาการต่าง ๆ
กระบวนการเรี ยนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
1. เตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน
จูงใจ เร้าความสนใจ
2. ให้ผเู้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
3. ตรวจสอบความเข้าใจ
4. ขั้นถ่ายโยงความรู้ นา
ความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์อื่น
4. จัดโอกาสและเปิ ดโอกาส
ให้ปฏิบตั ิโดยตรง
5. คิดไตร่ ตรองและสะท้อน
ความคิดเกี่ยวกับบทเรี ยน
6. ให้การฝึ กเพิ่มเติมหรื อ
ให้ทาโดยอิสระ
7. สรุ ปและเสนอผลการ
อภิปราย
8. ขั้นวัดผลและประเมินผล

Saettler
(1990)



นักการศึกษาและนักวิชาการ
Yager
Duch
Gagnon and วัชรา เล่าเรี ยนดี
(1991)
(1995) Collary (2005)
(2552)



















































จากตารางการสั ง เคราะห์ ก ระบวนการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้
(constructivist theory) ของนักการศึกษาและนักวิชาการต่าง ๆ ผูว้ ิจยั นามาพิจารณากาหนดเป็ น
กระบวนการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ1) ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้
(Preparation : P) 2) ขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A) 3) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : R)
4) ขั้นสร้างความรู ้ (Construction : C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)
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บทบาทหน้ าทีข่ องผู้สอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู ้ เน้นที่การคิด
และการกระทาของผูเ้ รี ยน เป็ นหลักแต่การเรี ยนรู ้อาจไม่เกิดขึ้น หรื อไม่เป็ นไปในทิศทางที่ตอ้ งการ
หากไม่มีผสู ้ อนเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ นช่วยเหลือหรื อส่ งเสริ ม การปล่อยผูเ้ รี ยนไว้กบั ปั ญหาตาม
ลาพังโดยปราศจากการช่ วยเหลื อ หรื อปล่อยให้ผูเ้ รี ยนจัดทาข้อมูลด้วยตนเองทั้งหมดอย่าง
ทันทีทนั ใดหรื อแม้กระทัง่ การให้ความช่วยเหลือที่ไม่เพียงพอ จะทาให้ผเู ้ รี ยนจานวนมากไม่ยอม
จัดกระทากับงานเพื่อเชื่อว่าตนเองยังไร้ความสามารถ (Perkins 1991 : 20 and Polya 1987 : 1) ใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนผูส้ อนจึงยังคงเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในฐานะที่เป็ นผูเ้ อื้ออานวย
ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการคิดและกระทาอันก่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ข้ ึนในทิศทางที่ตอ้ งการ คอยให้ความ
ช่วยเหลือหรื อวางกระบวนการควบคุมขั้นตอนการทางานที่ผเู ้ รี ยนยังไม่สามารถกระทาด้วยตนเอง
ได้สาเร็ จและค่อย ๆ เพิม่ ความรับผิดชอบให้แก่ผเู ้ รี ยนมากขึ้นเรื่ อยๆ จนผูเ้ รี ยนสามารถขยายแนวคิด
หรื อการกระทาได้ดว้ ยตนเอง บทบาทที่สาคัญของผูส้ อนได้ ดังนี้
1. วางโครงสร้ า งบทเรี ย นด้ว ยสถานการณ์ ปั ญ หาที่ ส อดคล้อ งกับ เป้ าหมายของ
หลักสูตรและความสนใจของผูเ้ รี ยน หรื อชี้นาความสนใจของผูเ้ รี ยนด้วยการสนทนาหรื อ เสนองาน
ที่เหมาะสม ดังนั้นผูส้ อนจึงมีหน้าที่สาคัญที่สุดที่จะทาให้ความสนใจของผูเ้ รี ยนกับเป้ าหมายของ
หลักสูตรสอดคล้องกัน
2. ใช้คาถามท้าทายผูเ้ รี ยนให้เกิ ดการสารวจเพื่อนาไปสู่ การสร้างหรื อขยายมโนมติ
และเกิดการตรวจสอบแนวคิดของตนเอง โดยการตั้งคาถามให้ผเู ้ รี ยนบอกถึงเหตุผลและอธิ บาย
รายละเอียดของขั้นตอนการกระทาหรื อแนวความคิดต่าง ๆ การท้าทายให้ผเู ้ รี ยนตรวจสอบแนวคิด
ของตนเอง การใช้คาถามที่ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถค้นพบหนทางหรื อเหตุผลด้วยตนเองแม้กระทัง่
การฝึ กให้ผูเ้ รี ยนได้หัดถามผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง หรื อการฝึ กให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ถามตนเอง เกร็ ดเลอร์
(Gredler 1997 : 177) พบว่าล้วนเป็ นเทคนิคสาคัญที่ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้มีทกั ษะในการคิด
เชิงเหตุผลด้วยตนเองทั้งสิ้ น นอกจากนี้ การสอนให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ถามตนเองระหว่างทากิจกรรมต่าง ๆ
ยังเป็ นการฝึ กตั้งเป้ าหมายย่อย ๆ ซึ่งจะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถควบคุมและประเมินการเรี ยนรู ้ของ
ตนเอง
3. ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เกิดความชัดเจนในการสื่ อสาร นาเสนอศัพท์เทคนิ คที่ผเู ้ รี ยน
จะต้องประสบ แนะนาให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนตั้งคาถามให้
ผูเ้ รี ยนอธิ บายและขยายความเพิ่มเติม เนื่ องจากแต่ละรายวิชาจะมีคาศัพท์หรื อสัญลักษณ์ซ่ ึ งมี
ความหมายเฉพาะที่ผเู ้ รี ยนอาจไม่รู้มาก่อน ดังนั้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คาศัพท์หรื อสัญลักษณ์เหล่านั้น
และนามาใช้ในการสื่ อสารได้ ผูส้ อนจึงจาเป็ นต้องแนะนาให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คาศัพท์หรื อสัญลักษณ์
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ต่าง ๆ นักการศึกษาหลายคน (Carre 1995 : 36; Driver and other 1994 : 10; Reys Suydam and
Lindquist 1992 : 46) เห็นพ้องกันว่าควรแนะนาให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั และใช้คาศัพท์ต่าง ๆ หลังจากที่ผเู ้ รี ยน
มีมโนมติ ของคาเหล่านั้นหรื อมี ภาพแทนทางสมองของสิ่ งที่ตอ้ งการแล้วค่อยแนะนาสัญลักษณ์
สิ่ งนั้นในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารที่ตอ้ งใช้ในบทเรี ยนและช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจได้
ดียง่ิ ขึ้น
4. สร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้และให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู ้ รี ยนในเวลาที่จาเป็ น หรื อ
เหมาะสม หลีกเลี่ยงการตีค่าหรื อแนวคิดของผูเ้ รี ยนแต่จะใช้คาถามที่ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถค้นพบ
หนทางด้วยตนเอง การสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยนและการใช้ขอ้ มูลย้อนกลับในเวลาที่
จาเป็ นหรื อเหมาะสม เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญยิ่ง ทรู ท์แมน และลิคเธนเบอร์ ก (Troutman and
Lichtenberg 1995 : 25-26) พบว่า การให้ผเู ้ รี ยนแก้ปัญหาโดยปราศจากผลย้อนกลับในทันทีทนั ใด
จะทาให้ผเู ้ รี ยนมักจะจารู ปแบบที่เขาทาผิดได้ง่าย และนอกจากนี้เรามักพบรู ปแบบที่ ผูเ้ รี ยนจาครั้งแรก
จะเป็ นสิ่ งที่ติดแน่น ทนนาน และแก้ไขได้ยาก ดั้งนั้นการให้ผลย้อนกลับ ในทันทีทนั ใดเมื่อพบว่า
ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จึงเป็ นการป้ องกันการจารู ปแบบที่ผดิ ของผูเ้ รี ยนและเป็ นการแก้ไข
ปัญหาก่อนที่จะแก้ได้ยาก
5. พยายามทาความเข้าใจและค้นหารายละเอียดในคาตอบหรื อแนวคิดของผูเ้ รี ยน
ตลอดจนสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนเพื่อวินิจฉัยความก้าวหน้าในการเรี ยน เนื่องจากเป้ าหมายของ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนต้องการให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการคิดเชิ งเหตุผล และความเข้าใจ
เชิงมโนมติที่ลึกซึ้ง ดังนั้นการประเมินจึงจาเป็ นต้องค้นหารายละเอียดในคาตอบของผูเ้ รี ยนพยายาม
ทาความเข้าใจแนวคิดและสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน เพื่อวิจยั ความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน ดังคากล่าวของคลีเมนต์ (Clements 1997 : 199) ที่วา่ ในฐานะที่เป็ นผูส้ อนจึงจาเป็ นต้องศึกษา
ผูเ้ รี ยนเพือ่ จะได้เกิดความเข้าใจดีข้ ึนว่าผูเ้ รี ยนคิดอย่างไร มุมมองของผูเ้ รี ยนเป็ นหน้าต่างไปสู่ การให้
เหตุผลของผูเ้ รี ยน การรับรู ้ถึงมุมมองของผูเ้ รี ยนทาให้ผสู ้ อนสามารถจัดบทเรี ยนให้ตรงกับเนื้ อหา
และมีความหมายต่อผูเ้ รี ยนได้
ฟอสน็อท (Fosnot 1996) ยังได้กล่าวถึงบทบาทผูส้ อนและบทบาทผูเ้ รี ยนในการจัด
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ดังนี้ บทบาทของผูส้ อนในการจัดการเรี ยนการสอน
ตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้น้ ัน ผูส้ อนเป็ นเพียงผูก้ ระตุน้ ให้นักศึกษาเกิ ดความกระตือรื อร้นที่จะ
เรี ยนรู ้โดยการเตรี ยม “ปั ญหา” ที่น่าสนใจสาหรับการเรี ยนรู ้ โดยที่ ผสู ้ อนเป็ นผูก้ ระตุน้ หรื อส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและใช้ความคิดให้มากที่สุด อาจจะโดยการตั้งคาถามใหม่ หรื อใช้
คาถามเดิมของนักศึกษาถามกลับ ส่ งเสริ มการสื บเสาะของผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนและ
ปฏิสัมพันธ์กนั โดยการกระตุน้ ให้เกิดการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่มอย่างกว้างขวาง
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ตลอดจนการน าแนวคิ ด ที่ เ รี ย นไปแล้ว มาใช้ใ นสถานการณ์ ใ หม่ ไ ด้ ผูส้ อนดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ให้
กระบวนการเรี ยนรู ้ ของกลุ่มดาเนิ นการไปตามขั้นตอนของการเรี ยนรู ้จนกระทัง่ จบขั้นตอนในมี
บรรยากาศของความเป็ นกันเอง
นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2545) ได้กล่าวถึงบทบาทผูส้ อนในการจัด
การเรี ยนฃการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ดังนี้ ผสู ้ อนควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ย
ตนเองโดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างตื่นตัว (active) กล่าวคือ เป็ นผูท้ ี่มิใช่เพียง
รับข้อมูลเท่านั้นแต่จะต้องเป็ นผูจ้ ดั กระทากับข้อมูลหรื อประสบการณ์ต่างๆและสร้างความหมาย
ของสิ่ งนั้นด้วยตนเอง และสร้างบรรยากาศทางสังคมจริ ยธรรม (sociomoral) ให้เกิดขึ้น เนื่ องจาก
ปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมเป็ นปั จ จัย สาคัญของการสร้ างความรู ้ การร่ ว มมื อการแลกเปลี่ ยนความรู ้
ความคิดและประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยนและบุคคลอื่น ช่วยให้การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนกว้างขวางขึ้น
การที่ ผูเ้ รี ย นมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ท างสั ง คม การร่ ว มมื อ และการแลกเปลี่ ย นความรู ้ ค วามคิ ด และ
ประสบการณ์ ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และบุคคลอื่นๆ จะช่ วยให้การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนกว้างขึ้น
ซับซ้อนขึ้นและหลากหลายขึ้น
สรุ ปได้วา่ บทบาทผูส้ อนในการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ผูส้ อน
ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูถ้ ่ายทอดความรู ้และควบคุมการเรี ยนรู ้ไปเป็ นการให้ความร่ วมมือ อานวย
ความสะดวก และช่ วยเหลือผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนควรส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ดว้ ยการนา
ตนเอง และควบคุมตนเองในการเรี ยนรู ้ และทาหน้าที่ช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยน
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ตรงกับความสนใจของผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มพัฒนาการของผูเ้ รี ยน และ
ให้คาปรึ กษาแนะนาทั้งทางด้านวิชาการและด้านสังคมแก่ผเู ้ รี ยน ดูแลให้ความช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มี
ปัญหา และประเมินการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
การประเมินผลการเรียนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
เนื่ องจากทฤษฎี การสร้ างความรู ้มีสมมติฐานการเรี ยนรู ้และกระบวนการที่ทาให้เกิ ด
การเรี ยนรู ้แตกต่างไปจากระบบการสอนแบบเดิม ด้วยเหตุน้ ี ส่ิ งที่เป็ นจุดเน้นของการประเมินผล
การเรี ยนที่สอดคล้องกับแนวคิด และสมมติฐานดังกล่าว จึงมีลกั ษณะที่แตกต่างไปจากการสอน
แบบเดิม กล่าวคือการสร้างความรู ้ตามแนวการสร้างความรู ้เน้นการประเมินที่เป็ นพัฒนาการของ
นัก เรี ย นและให้ความส าคัญ กับกระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มากกว่า ผลลัพ ธ์ซ่ ึ ง เป็ นความรู ้ ใ น
เนื้ อ หาวิ ช าเฉพาะ การประเมิ น จะเน้น การวัด ความสามารถซึ่ งเป็ นคุ ณ สมบัติ ห ลาย ๆ ด้า น
อันประกอบด้วยความสามารถในการตั้งปั ญหา และแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่ อสาร และ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ความสามารถทางด้านเหตุผล ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ความเข้าใจใน
มโนคติที่ลึกซึ้ ง ตลอดจนเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน (Watts and Fofili 1998 : 175) นอกจากนี้
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การประเมินผลการสร้างความรู ้ตามแนวการสร้างความรู ้ยงั เน้นการรายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน
ว่าได้เรี ยนรู ้อะไรไปบ้างมากกว่าการรายงานว่านักเรี ยนยังไม่รู้อะไร จึงเน้นให้มีการประเมินตนเอง
ของนั ก เรี ยนเพื่ อ สะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ของกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ค รู ไ ด้จ ัด ให้ กับ นัก เรี ย น
(วรรณทิพา รอดแรงค้า 2540 : 116) นอกจากจุดเน้นดังกล่าวแล้ว ผูว้ ิจยั ยังพบข้อเสนอแนะที่เป็ น
หลัก สาหรั บใช้ใ นการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ การสร้ างความรู ้ ตามแนวการสร้ างความรู ้ อีก ดังนี้
(Jonassen 1991 : 28-32)
1. การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ค วรมี ค วามหมายเป็ นอิ ส ระจากเป้ าหมายมากขึ้ น
กล่ า วคื อ ในการประเมิ น ไม่ ค วรมองที่ เ ป้ าหมายก่ อนว่าต้อ งการให้เกิ ด ความก้าวหน้า เพีย งใด
หรื อไม่ตอ้ งมีเกณฑ์ไว้อา้ งอิงผลการประเมินก่อนที่จะมีการประเมิน เพราะการรู ้เป้ าหมายก่อนอาจ
ทาให้เกิดความลาเอียงในการประเมินได้
2. สิ่ งที่ควรประเมินจากการเรี ยนรู ้ คือ กระบวนการได้มาซึ่งความรู ้และทักษะการคิด
ในระดับสู ง อันได้แก่ ทักษะการคิดเชิงเหตุผล และการรู ้คิดของนักเรี ยน ความสามารถในการนา
ความรู ้ ที่ มี ไ ปถ่ า ยโยงกับ สถานการณ์ ใ หม่ หรื อ บู ร ณาการความรู ้ ที่ มี อ ยู่ ใ นการสร้ า งผลงาน
การประเมินควรทาให้ท้ งั ครู และนักเรี ยนรับรู ้เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการคิดเกี่ยวกับการคิดของ
ตนเอง (metacognition) ของนักเรี ยน
3. เนื่องจากหลักการสาคัญอย่างหนึ่งของการสร้างความรู ้ตามแนวการสร้างความรู ้ คือ
เน้นการศึกษาที่เป็ นจริ ง (authentic tasks) ซึ่งหมายถึง งานทั้งหลายที่มีประโยชน์และสัมพันธ์กบั
ชีวิตจริ ง เป็ นงานที่ซับซ้อนมากด้วยบริ บท และเป็ นงานที่ผสมผสานเนื้ อหาต่าง ๆ ของหลักสู ตร
ดังนั้นปั ญหาหรื อสถานการณ์ ที่นามาใช้ในการประเมินผลการเรี ยนรู ้ก็ควรเป็ นปั ญหาที่มากด้วย
บริ บทมีความซับซ้อนสอดคล้องกับชีวิตจริ งเช่นเดียวกับที่ใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4. การประเมิ น ผลควรผสมผสานอยู่กับการเรี ย นการสอนหรื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เรี ยกว่าการประเมินผลตามสภาพจริ ง ซึ่งเป็ นการประเมินความสามารถของ
นักเรี ยนขณะที่นกั เรี ยนแสดงหรื อทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นการประเมินที่ทาให้ครู สามารถทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนมากกว่าการตอบแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ซึ่ งอาจวัดได้
เพียงความสามารถในการจาเท่านั้น
5. การประเมิ น ไม่ ค วรใช้ผูป้ ระเมิ น เพี ย งคนเดี ย ว ควรให้นัก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
การประเมิน โดยการแสดงความรู ้ ความคิดเห็น และประเมินความก้าวหน้าของตนเอง เนื่องจาก
ไม่มีใครสามารถประเมินการสร้างความรู ้ของนักเรี ยนได้ดีที่สุดเท่ากับตัวนักเรี ยนเอง และการให้
นักเรี ยนเป็ นผูป้ ระเมินตนเองยังเป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตนเอง
สามารถใช้การประเมินเป็ นเครื่ องมือในการควบคุมการเรี ยนรู ้และวิเคราะห์ตนเองได้มากขึ้น
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6. ในกรณี ที่ จ าเป็ นต้องประเมิ นผลลัพธ์ ของการเรี ย นรู ้ มากกว่า กระบวนการแล้ว
ควรใช้แฟ้ มสะสมงานมากกว่าการใช้ผลงานเพียงชิ้ นเดี ยวในการประเมิ น โดยแฟ้ มสะสมงาน
ที่ใช้ควรจะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทั้งในการตีความงานที่ได้รับมอบหมายและขั้นตอนใน
การพัฒนางานของนักเรี ยนอย่างชัดเจน
สรุ ป ได้ว่า การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ างความรู ้ น้ ัน จะมุ่ งเน้น ไปที่
กระบวนการสร้ า งความรู ้ แ ละการตระหนัก รู ้ ใ นกระบวนการ เนื่ อ งจากการเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี
การสร้างความรู ้น้ ีข้ ึนกับความสนใจและการสร้างความหมายที่แตกต่างกันของบุคคล ผลการเรี ยนรู ้
ที่เกิดขึ้นจึงมีลกั ษณะหลากหลาย การประเมินผลการเรี ยนรู ้ควรประเมินตามจุดมุ่งหมายในลักษณะ
ที่ยืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล และการประเมินควรใช้วิธีการหลากหลาย และการวัดผลควรใช้
วิธีการที่หลากหลายโดยอาศัยบริ บทจริ งเนื่ องจากการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ ข้ ึนอยู่กบั
ความสนใจและการสร้างความหมายที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
กลวิธีการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงกลวิธีการเรี ยนรู ้
(learning strategies) ที่สัมพันธ์ สอดคล้อง เหมาะสมที่จะนามาใช้การจัดการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ ที่จะช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั วิธีการเรี ยนรู ้ แสวงหาความรู ้ดว้ ยการนา
ความรู ้ เดิ มมาเชื่ อมโยงให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เรื่ องใหม่ได้อย่างต่อเนื่ อง ทาให้ผูเ้ รี ยนได้พฒ
ั นาทักษะ
การเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต ผ่านกระบวนการสะท้อนความคิด (reflective thinking)
มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนคนอื่นในกลุ่ม มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (action learning) ซึ่ งนาไปสู่
การค้น คว้า หาค าตอบหรื อ สร้ า งความรู ้ ใ หม่ ได้แ ก่ การเรี ย นรู ้ ด้ว ยการน าตนเอง (self-directed
learning) (Gange 1987; Hmelo and Evensen 2000) การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา (case based
learning) (Easton 1992) การเรี ยนรู ้ตามสถานการณ์ (situated learning) (Wilson 1995) การเรี ยนรู ้
ด้วยการปฏิบตั ิ (action learning) (Inglis 1994; Revan 1980 and Marquardt 1999) การเรี ยนรู ้
จากประสบการณ์ (experiential learning) (Kolb 1984 และอานุภาพ เลขะกุล 2550) และการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (problem based learning) (Savery and Duffy 1996; อานุภาพ เลขะกุล 2550;
และวัชรา เล่าเรี ยนดี 2552) ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการ มีสาระสาคัญ ดังนี้
การเรียนรู้ ด้วยการนาตนเอง
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง(self-directed learning) หรื อ self-planned learning,
independent learning, self-study, self-teaching, self-instruction หรื อ autonomous learning)
หมายถึ ง วิ ธี ก ารเรี ยนรู ้ ข องผู ้เ รี ยนแต่ ล ะคน ซึ่ งจะมี ค วามแตกต่ า งกัน ออกไปเนื่ อ งมาจาก
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ความแตกต่างระหว่างบุคคลหรื ออีกความหมายในการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก คือ
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนมีเสรี ภาพในการใช้ความรู ้ความสามารถในการแสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง โดยผูเ้ รี ย นจะต้องรั บ ผิด ชอบทั้ง ในด้า นการก าหนดการด าเนิ น งานของตนเอง ยอมรั บ
ความรับผิดชอบตนเองที่มีต่อกลุ่ม คัดเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง และประเมินผล
ตนเองตลอดจนวิพากษ์วิจารณ์งานของตนเอง การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง เป็ นการจัดการเรี ยน
การสอนที่นาไปสู่ วตั ถุประสงค์ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล หรื อการจัดการเรี ยนการสอนที่คล้ายคลึง
กันให้แก่ผเู ้ รี ยน ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ (2544) ได้อธิ บายความสาคัญของการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนา
ตนเอง (self - directed learning) ซึ่งตั้งอยูบ่ นหลักพื้นฐานดังต่อไปนี้
1. มนุ ษย์ทุกคนเติ บโตขึ้นทั้งร่ างกายและจิ ตใจ และมีศกั ยภาพที่จะทาอะไรได้ดว้ ย
ตนเองเพื่ อ บรรลุ สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า วุ ฒิ ภ าวะ ลัก ษณะการเจริ ญ เติ บ โตเช่ น นี้ สมควรที่ จ ะต้อ งได้รั บ
การเอาใจใส่ ทะนุบารุ งให้เกิดขึ้นในผูเ้ รี ยนทุกคนอย่างรวดเร็ ว ไม่ควรทาลายศักยภาพนี้
2. วิ ธี ก ารจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นสาคัญ เชื่ อ ว่า ประสบการณ์ ข องผูเ้ รี ย นจะ
ส่ งเสริ มทวีข้ ึน สามารถพัฒนาเป็ นแหล่งวิทยาการได้พร้อม ๆ กับการพัฒนาแหล่งวิทยาการของ
ผูช้ านาญการ ดังนั้น จึงควรให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้ส่งเสริ มประสบการณ์ดว้ ยตนเองให้มาก
3. วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เชื่ อว่า ผูเ้ รี ยนพร้อมที่จะเรี ยนในสิ่ งที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตของเขา หรื อปั ญหาของชีวิตของเขาที่จะต้องพบเป็ นประจาได้โดยไม่เกี่ยวกับระดับ
ของวุฒิภาวะ ดังนั้นถึงแม้ความพร้อมของผูเ้ รี ยนจะแตกต่างกันก็สามารถเรี ยนได้
4. วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เชื่ อว่าผูเ้ รี ยนจะเรี ยนได้ดี ต้องเน้นที่
ปั ญหาหรื องานที่ผูเ้ รี ยนจะต้องประสบในอนาคต เพราะผูเ้ รี ยนจะต้องใช้ประสบการณ์ เดิ มจาก
การเรี ยนรู ้ มาใช้แก้ปัญหาของประสบการณ์ใหม่ในอนาคตตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรจัดการเรี ยน
การสอนให้มีลกั ษณะเป็ นโครงการที่ตอ้ งเน้นการแก้ปัญหาหรื องานที่จะต้องทา (task-centered or
problem-solving learning project) ซึ่งจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์จริ งสามารถนาประสบการณ์
ที่เรี ยนรู ้มาแก้ไขปั ญหาในประสบการณ์ใหม่ได้
5. วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เชื่ อว่าการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนเกิ ดจาก
การกระตุน้ จากแรงภายใน ได้แก่ ความเชื่ อในตนเอง ความปรารถนาที่ จะทาอย่างไรให้สาเร็ จ
ความปรารถนาที่จะเจริ ญก้าวหน้า ความพอใจในความสาเร็ จ และความอยากรู ้อยากเห็ น ดังนั้น
การจัดระบบการศึกษาจึงเน้นที่การจัดเป็ นหน่ วยการสอนที่มีปัญหาเป็ นตัวตั้ง และใช้ปัญหาเป็ น
จุดเริ่ มต้นในการเรี ยนรู ้เนื้อหาวิชาการของผูเ้ รี ยน
การเรี ย นรู ้ ด้วยการนาตนเองนี้ อาจใช้เทคนิ ค วิธีสอนอย่างเดี ยวหรื อหรื อหลายอย่าง
ร่ วมกัน โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนระบุเป้ าหมาย เลือกวิธีการเรี ยน เลือกสื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนให้
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เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแต่ละคน (Gange 1988 และมนสภรณ์ วิทูรเมธา 2544 : 60) ซึ่ งมีวิธีการที่
หลากหลายในการจัดการเรี ยนการสอน ได้แก่
1. จัดแผนการเรี ยนอย่างอิสระ (independent study plans) เป็ นการตกลงร่ วมกัน
ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา แล้วผูเ้ รี ยนดาเนินกิจกรรมของตนเอง
โดยอิสระ เพื่อเตรี ยมการสาหรับการประเมินในช่วงสุ ดท้าย
2. การชี้นาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (self-directed study) ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจมีการ
ตกลงร่ วมกันในการกาหนดจุดประสงค์ของการเรี ยน แต่ไม่มีขอ้ จากัดเกี่ยวกับวิธีการเรี ยน ในกรณี
นี้ ผสู ้ อนอาจเป็ นผูก้ าหนดวัตถุประสงค์ เตรี ยมตารา เอกสารหรื อทรัพยากรอื่น ๆ เท่าที่เป็ นไปได้
แต่ผเู ้ รี ยนไม่จาเป็ นต้องใช้ส่ิ งที่ผสู ้ อนเตรี ยม การจะผ่านจุดประสงค์ของการเรี ยนต้องทาข้อสอบได้
3. การเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (learner-centered program) ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูต้ กลง
ใจด้วยตนเองในการกาหนดวัตถุ ประสงค์ และในการตัดสิ นว่าตนบรรลุวตั ถุประสงค์น้ ันแล้ว
จะเรี ยนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขอ้ ต่อไป ซึ่งผูเ้ รี ยนเป็ นผูป้ ระเมินเอง
4. มีอตั ราการเรี ยนรู ้ ของตนเอง (self-pacing) เป็ นวิธีการที่ ผูเ้ รี ยนมีกิจกรรมใน
การเรี ยนในอัตราที่เป็ นของตนเอง ภายใต้การเรี ยนที่ ผสู ้ อนเป็ นผูก้ าหนดจุดประสงค์ให้ และเรี ยน
พร้อม ๆ กันหลายคน ผูเ้ รี ยนทุกคนจะได้รับเอกสารและอุปกรณ์ทุกอย่างเช่นเดียวกันแต่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ข้ ึนอยูก่ บั แต่ละบุคคล
5. ผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ าหนดวิธีการสอน (student-determined instruction) เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ ผูเ้ รี ย นตัด สิ น ใจเลื อ กวิ ธี ก ารในการเรี ย นการสอนทุ ก อย่า ง ตั้ง แต่ เ ลื อ กจุ ด ประสงค์
เอกสาร วัสดุ อุ ป กรณ์ จัด ตารางการเรี ย น ก าหนดอัตราการเรี ย นรู ้ เพื่ อให้บ รรลุ จุ ด ประสงค์
ประเมินตนเองว่าบรรลุจุดประสงค์หรื อไม่ และมีอิสระที่จะตัดจุดประสงค์ขอ้ ที่ไม่ตอ้ งการทิ้ง
บลัมเบอร์ ก (Blumberg 2000) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ผลการศึ กษาพบว่า ทักษะที่ เกิ ดขึ้นในการเรี ยนรู ้ ด้วยการนาตนเอง เช่ น
ความสามารถในการทาให้ปัญหาชัดเจนขึ้น ความสามารถในการวางแผน จัดการเรี ยนรู ้ และเวลา
และความสามารถในการค้นหาข้อมูล และการประเมินความน่ าเชื่อถือของหลักฐานข้อมูล สู งขึ้น
นอกจากนั้น อีเวนเซน (Evensen 2000) ได้ทาการศึกษาลักษณะผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง
ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง มีคุณลักษณะที่น่าสนใจคือ การเรี ยนรู ้ดว้ ย
การน าตนเองช่ ว ยทาให้ก ารเรี ย นสมบู รณ์ ม ากขึ้ น เป็ นความรั บ ผิด ชอบของผูเ้ รี ย นที่ ทาให้เ กิ ด
ความก้าวหน้าในการเรี ยน เป็ นการสะท้อนข้อมูลให้ผเู ้ รี ยนคิดอย่างไตร่ ตรอง เป็ นการเรี ยนในยุค
สมัยใหม่ และเป็ นการเรี ยนที่ได้รับการยอมรับ
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นอกจากนี้ เบอร์โรว์ (Burrows 1997) ได้อธิบายแนวคิดของการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนา (selfdirected learning) ไว้วา่ การเรี ยนรู ้แบบนาตนเองเป็ นการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างความต้องการ
ความรู ้ และทัก ษะ เป็ นการอธิ บ ายว่ า การเรี ย นรู ้ น้ ัน ถู ก กระตุ ้น และชี้ น าด้ว ยตนเองท าให้ มี
การดาเนิ น การ ในด้านการวางแผน กาหนดแหล่ งหรื อขอบเขตของความรู ้ เลื อกวิธีการเรี ยนรู ้
ดาเนินการเรี ยนรู ้ และการประเมินการเรี ยนรู ้อย่างอิสระและรับผิดชอบต่อตนเอง การจูงใจและชี้นา
ตนเอง กระบวนการเรี ยนรู ้แบบนาตนเอง แบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน คือ 1) ความต้องการจาเป็ นใน
การเรี ยนรู ้ (needs) 2) การวางแผนในการเรี ยนรู ้ (planning) 3) การปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้ (practice) และ
4) การประเมินผลการเรี ยนรู ้ (evaluation)
ดัง นั้น การเรี ย นรู ้ ด้ว ยการน าตนเองเป็ นกลไกหลัก ที่ ส าคัญ เป็ นอย่า งยิ่ง ในการจัด
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้เนื่องจากธรรมชาติของวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง
นี้ เป็ นการเรี ยนจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องทาความเข้าใจ หาแนวทาง
การศึกษาปัญหา / สถานการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง จากความรู ้เดิมที่ตนเองมีอยูแ่ ล้ว การจาแนกความรู ้
ตนเอง เพื่อใช้ในการสร้างแนวทางการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม ซึ่งผูเ้ รี ยนจะต้องทาการศึกษาในส่ วนที่ยงั ขาด
ความรู ้ ด้ว ยตนเอง และที่ ส าคัญ ผูเ้ รี ย นจะต้อ งพิ จ ารณาข้อ มู ล ที่ น าไปใช้ใ นการเรี ย นรู ้ อ ย่า งมี
วิจารณญาณและจะต้องนาความรู ้ จากการศึกษาด้วยตนเองมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ใหม่ ไ ด้ซ่ ึ งประสบการณ์ จ ากการศึ ก ษาด้ว ยตนเอง หรื อ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ ด้ว ยการน าตนเองนี้ จะ
สอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
สรุ ปได้ว่ า การเรี ยนรู ้ ด้ว ยการน าตนเอง เป็ นการจัด การเรี ยนการสอนที่ น าไปสู่
วัตถุประสงค์ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล หรื อการจัดการเรี ยนการสอนที่คล้ายคลึงกันให้แก่ผเู ้ รี ยน
สาหรับเทคนิ คการสอนอาจใช้อย่างเดียวหรื อหรื อหลายอย่างร่ วมกัน โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนระบุ
เป้ าหมาย เลือกวิธีการเรี ยน เลือกสื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแต่ละคน ดังนั้น
บทบาทของผูส้ อนจึงอยูใ่ นกระบวนการสื บหาหรื อค้นหาคาตอบร่ วมกันกับผูเ้ รี ยน (mutual inquiry)
มากกว่าการทาหน้าที่ส่งผ่านหรื อเป็ นสื่ อสาหรับความรู ้
การเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา (case based learning) เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่สามารถพัฒนา
ทักษะการตัด สิ น ใจ การแก้ปัญหาได้ ด้ว ยการพิจารณาหาทางแก้ปัญหาและน าเสนอแนวทาง
แก้ปัญหา การนาเสนอผลของกรณี ปัญหาจะต้องเขียนเป็ นกรณี ปัญหาขึ้นมาสาหรับหาทางแก้ปัญหา
และเสนอวิธีการแก้ปัญหาด้วยการเขียนตอบ (Smith and Ragan 1999, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี
2552 : 83)

88
อีสตัน (Easton 1992) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา (case based
learning) ว่าเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่ใช้กรณี ศึกษา (case) เป็ นวิธีที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า โดย
ผูเ้ รี ย นจะต้อ งวิ เ คราะห์ ก รณี ต่ า ง ๆ ที่ พ บและอภิ ป รายถึ ง สาเหตุ แ ละผลที่ ต ามมา ฝึ กใช้ค วามรู ้
หลัก การ ทฤษฎี และกระบวนการแก้ปัญหา และน ามาใช้ตดั สิ น ใจตามลัก ษณะกรณี ศึก ษานั้น
มีการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง มีการทางานร่ วมกันภายในกลุ่มโดยผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูอ้ านวย
ความสะดวกในการเรี ยนรู ้และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ความหมายของกรณีศึกษา
จินตนา ยูนิพนั ธุ์ (2536) กล่าวว่า กรณี ศึกษา (case study) เป็ นการสอนโดยอ้อม ซึ่ ง
ผูส้ อนจัดเตรี ยมกรณี พร้อมกาหนดแนวทางการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองหรื อเรี ยนรู ้พร้อมกับเพื่อนผูเ้ รี ยน
ด้วยกันเป็ นกลุ่ม โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู ้ (learning facilitator) ซึ่งอาจเป็ นการเรี ยนรู ้
โดยตรงหรื อผูเ้ รี ยนทากรณี ศึกษาด้วยตนเองนอกห้องก็ได้
ประกอบ คุปรั ตน์ (2537) กล่าวว่า กรณี ศึกษา หมายถึง การนาเสนอพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่ได้ประสบมา อาจเป็ นในรู ปของแต่ละบุคล กลุ่มหรื อองค์กร เป็ นการพรรณนาสถานการณ์
จริ งในสภาพแวดล้อมที่จาเป็ นต้องมีการตัดสิ นใจอย่างรอบคอบ เป็ นการกระตุน้ และเปิ ดโอกาสให้
มี ก ารมองในหลายแง่ มุ ม และให้ผูเ้ รี ย นเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม เป็ นการสอนที่ ต ้อ งการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนและระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง ผูเ้ รี ยนจะมีบทบาทในการเข้า
ร่ วมกิจกรรมมากกว่ารอฟังสิ่ งที่ผสู ้ อนป้ อน หรื อเพียงรอจดจาหรื อทาความเข้าใจ
วารี รัตน์ แก้วอุไร (2541) สรุ ปความหมายกรณี ศึกษา (case) ว่าเป็ นเรื่ องราวหรื อสภาพ
ปั ญหาซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นในชี วิตจริ งหรื อสร้างขึ้นจากสถานการณ์เหมือนจริ ง ที่ผสู ้ อนนาเสนอเป็ น
สถานการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ โ ดยก าหนดแนวทางการเรี ย นรู ้ แ ละวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ต ้อ งการไว้ภ ายใน
กรณี ศึ ก ษาจะแสดงถึ ง ความขัด แย้ง ทางความคิ ด ในการตัด สิ น ใจเพื่ อ กระตุ ้น ให้ผูเ้ รี ย นแสดง
ความคิดเห็นในกรณี ขดั แย้ง เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน
ใช้การอภิ ปรายและกระบวนการกลุ่มแสดงความคิดเห็ นอย่างอิสระในการวิเคราะห์ ระดมพลัง
สมองรวบรวมข้อมูลในการตัดสิ นใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อนาความรู ้น้ นั ไปประยุกต์ใช้
กับการแก้ปัญหาในชีวิตจริ งได้
องค์ ประกอบที่สาคัญของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
วารี รัตน์ แก้วอุไร (2541) ได้สรุ ปองค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กรณี ศึกษา ไว้ดงั นี้
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1. เป็ นการเรี ย นที่ ใ ช้เทคนิ ค การสอนกลุ่ ม ย่อ ย ซึ่ ง ผูเ้ รี ย นจะเรี ย นรู ้ จ ากกรณี ศึ ก ษา
ร่ วมกัน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 6-8 คน และจะมีการร่ วมอภิปราย ถกเถียง และ
ระดมสมองในกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ไปด้วยกัน
2. เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง กล่าวคือ การเรี ยนการสอนจัดขึ้นโดยเน้น
การเรี ย นรู ้ ที่ ผูเ้ รี ย นเป็ นผูก้ าหนดสิ่ ง ที่ ต นต้อ งการจะเรี ย น และผูเ้ รี ย นจะต้อ งได้รั บ การอ านวย
ความสะดวกให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นที่ตวั ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และจาก
ความต้องการของผูเ้ รี ยนเอง
3. เป็ นการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาวิชาที่บูรณาการ กรณี ศึกษาที่นามาใช้เป็ นสื่ อในการเรี ยน
ควรจะเป็ นกรณี ศึ ก ษาจากสภาพความเป็ นจริ ง ในขณะนั้น โดยเป็ นกรณี ศึ ก ษาทางวิ ช าชี พ ที่
บูรณาการโดยตัวของมันเองโดยอัตโนมัติ การที่ผูเ้ รี ยนจะแก้ปัญหาทางวิชาชี พได้จะต้องอาศัย
ความรู ้เกี่ ยวกับวิชาชี พหลายวิชามาบูรณาการเพื่อแก้ปัญหา หรื อเสนอแนะแนวทางที่จะนาไปใช้
อย่างได้ผลดี ที่สุด ลักษณะของความรู ้ที่เกิ ดการเรี ยนรู ้ได้จากกรณี ศึกษาจึงเป็ นความรู ้ในขั้นของ
การนาไปปฏิบตั ิ ซึ่งจะต้องผ่านการบูรณาการมาแล้วเป็ นอย่างดี
4. เกิ ด การเรี ย นรู ้ จ ากกรณี ศึ ก ษา กรณี ศึ ก ษาที่ น ามาใช้เ ป็ นหลัก การในการเรี ย นรู ้
จะนามาให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาและขบคิดและแก้ปัญหา ก่อนจะไปค้นคว้าหาความรู ้เนื้ อหาวิชาการ และ
เมื่อผูเ้ รี ยนได้ศึกษาหาความรู ้จนเป็ นที่เข้าใจดีแล้ว ผูเ้ รี ยนจะนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ประกอบแนวทาง
ในการแก้ปัญหาหรื อเสนอแนะแนวทางที่จะนาไปใช้อย่างได้ผลดีที่สุด ตามสถานการณ์ที่ปรากฏอยู่
ในทันที การเรี ยนโดยวิธีน้ ีจึงเท่ากับเป็ นการทดสอบความรู ้และการแก้ปัญหาอย่างเฉียบพลัน ผูเ้ รี ยน
จะเห็นประโยชน์ของการเรี ยนและการค้นคว้าหาความรู ้ ในแง่ของการนาไปใช้ตลอดเวลาของการเรี ยน
5. ผูเ้ รี ย นควบคุ ม การเรี ย นรู ้ ข องตนเองโดยการก าหนดเนื้ อ หาวิ ช าที่ จ ะน ามาใช้
ประกอบการเรี ยนรู ้ ในการแก้ปัญหาหรื อเสนอแนะแนวทางที่จะนาไปใช้อย่างได้ผลดี ที่สุดด้วย
ตนเองและตามความคิดเห็นร่ วมกันของกลุ่ม
6. ผูเ้ รี ย นจะเป็ นผู ป้ ระเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของการเรี ย นรู ้ ข องตนเอง ของกลุ่ ม และ
กลุ่มเพื่อนได้ดว้ ยตนเอง เนื่ องจากในขั้นตอนของการเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะต้องค้นคว้าหาความรู ้ ที่จะ
นาไปใช้ในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ของกรณี ศึกษา เมื่อกาหนดเรื่ องที่ตอ้ งการเรี ยน และไป
ศึ ก ษาค้น คว้า หาความรู ้ ด้ว ยตนเองมาแล้ว ยัง จะต้อ งน าความรู ้ น้ ัน มาใช้ใ นการแก้ปั ญ หาหรื อ
เสนอแนะแนวทางที่จะนาไปใช้อย่างได้ผลดีที่สุด ผูเ้ รี ยนจะรับรู ้ได้ว่าตัวเองเกิดการเรี ยนรู ้ข้ ึนแล้ว
หรื อยัง จากการที่ ต นสามารถแก้ปั ญหาได้ห รื อ ไม่ ผูเ้ รี ย นจึ ง เป็ นผูท้ ี่ รู้ ดี ว่าตนเกิ ด สัม ฤทธิ์ ผลใน
การเรี ยนอย่างไร
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการเรียนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษา
จินตนา ยูนิพนั ธุ์ (2537 : 61-64, อ้างถึงใน วารี รัตน์ แก้วอุไร 2541) ได้สรุ ปประโยชน์
ของการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา ดังนี้
1. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีการเรี ยนที่พงึ ประสงค์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การเรี ยนรู ้เชิงการคิด (cognitive learning) ซึ่งเป็ นความคิดเชิงวิเคราะห์ (critical
thinking) อย่างมีเหตุผล เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง หรื อเป็ นการเรี ยนรู ้แบบสื บค้นด้วยตนเองจาก
สถานการณ์ที่เหมือนจริ ง โดยผูส้ อนเป็ นผูส้ นับสนุ นการเรี ยนรู ้ (learning facilitator) ชี้ แนะ
การค้น หาค าตอบ กระตุ ้น ให้ ค ้น หาข้อ มู ล อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ง ให้ ข ้อ มู ล ย้อ นกลับ เกี่ ย วกับ
กระบวนการเรี ยนรู ้
1.2 การเรี ยนรู ้เชิ งเจตคติ (affective learning) เนื่ องจากในกระบวนการเรี ยน
การสอนโดยใช้ก รณี ศึก ษานี้ ผูเ้ รี ย นต้อ งมี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น ในกลุ่ ม หากผูส้ อนประสงค์
จะกระตุน้ การเรี ยนรู ้เชิงเจตคติ ผูส้ อนก็จะตั้งคาถามกระตุน้ ความคิดและการแสดงความคิดเห็น ที่
ช่วยให้เกิ ดการรับรู ้ ค่านิ ยมพื้นฐานของตนและของเพื่อนผูเ้ รี ยน ตลอดจนเรี ยนรู ้การแสดงออกที่
สอดคล้องกับค่านิยมนั้น ๆ ในสถานการณ์ที่เหมือนสถานการณ์จริ ง
1.3 การเรี ยนรู ้การตัดสิ นใจและการแก้ปัญหา (decision making and problem
solving) กรณี ศึกษาเป็ นข้อมูลที่แสดงถึงกระบวนการ และผลลัพธ์ของการตัดสิ นใจและการแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในบริ บทที่กาหนด ซึ่ งผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ ซึ่ งการใช้กรณี ศึกษาจึงทาให้ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้ในสิ่ งนี้ดีข้ ึน
2. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาลักษณะเฉพาะ (attribute) ของผูป้ ระกอบวิชาชีพที่ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์จริ งในปั จจุบนั ที่ตอ้ งเผชิญเมื่อสาเร็ จการศึกษาในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพ ดังนั้น การที่
ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสได้เรี ยนรู ้ในสภาพการณ์เหมือนจริ งในกรณี ศึกษา ประกอบกับถ้าได้มีโอกาสคิด
และแสดงบทบาทเพิ่มเติ ม จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และพัฒนาลักษณะเฉพาะของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพได้
3. ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการนาตนเอง ผูเ้ รี ยนจะมีโอกาสคิดค้นหา
ข้อมูลที่ มีอยู่ในกรณี ศึกษาภายใต้การตั้งคาถามของอาจารย์ การสื บค้นนี้ ผูเ้ รี ยนอาจกระทาอย่าง
อิสระคนเดียวหรื อเป็ นกลุ่มก็ได้ เมื่อสื บค้นและติดตามเกี่ยวกับทางเลือกอย่างอื่นที่มีความเป็ นไปได้
แล้วผูส้ อนหรื อผูเ้ รี ยนด้วยกันจะให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
4. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนขยายขอบเขตความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นบทบาทที่สาคัญ
อย่างหนึ่งของการสร้างองค์ความรู ้ การขยายขอบเขตความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็ นบทบาท
ที่สาคัญอย่างหนึ่ งของการสร้างองค์ความรู ้จากประสบการณ์ โดยที่ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาด้วยตนเอง
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จากกรณี ศึกษาเดิมซ้ าแล้วซ้ าอีก หรื อผูส้ อนอาจนาเสนอกรณี ศึกษาในกลุ่มผูเ้ รี ยนซ้ าอีกแต่ต้ งั คาถาม
อีกแง่มุมหนึ่ง
5. ช่วยให้ผสู ้ อนมีการควบคุมกากับการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น
และสอดคล้องกับระดับของผูเ้ รี ยน
6. ผูส้ อนใช้ก รณี ศึ ก ษาเป็ นเครื่ องมื อ ในการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ที่ ค รบถ้ว นได้
การนาเสนอกรณี เป็ นตัวกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนคิดและแสดงออกถึงการปฏิบตั ิในลักษณะต่าง ๆ ซึ่ งอาจ
เป็ นการเรี ยนหรื อการปฏิบตั ิจริ งจะเป็ นการตรวจสอบหรื อเป็ นการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
โดยใช้สถานการณ์ที่เหมือนจริ ง
สรุ ปได้ว่าการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา (case based learning) เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่ใช้
กรณี ศึกษา (case) เป็ นวิธีที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า โดยผูเ้ รี ยนจะต้องวิเคราะห์กรณี ต่าง ๆ
ที่ พ บและอภิ ป รายถึ ง สาเหตุ แ ละผลที่ ต ามมา ฝึ กใช้ค วามรู ้ หลัก การ ทฤษฎี และกระบวนการ
แก้ปัญหา และนามาใช้ตดั สิ นใจตามลักษณะกรณี ศึกษานั้น มีการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง มีการ
ทางานร่ วมกันภายในกลุ่ม โดยผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้และกระตุน้
ให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเป็ นวิธีการที่ช่วยพัฒนาความสามารถใน
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหาได้
การเรียนรู้ ตามสถานการณ์
วิลสัน(Wilson 1995) ได้ให้แนวคิดเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ ตามสถานการณ์ (situated
learning) เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้โดยใช้สถานการณ์สมมติ เป็ นการสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจใน
ความเป็ นจริ งตามสถานการณ์ที่สมมติข้ ึนมา โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้และได้ส่งเสริ ม
ทักษะการปฏิบตั ิ ผูเ้ รี ยนจะต้องทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เช่น การสังเกต โดยผูเ้ รี ยนจะได้
ฝึ กทักษะการสื่ อสาร การตัดสิ นใจ การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ เป็ นต้น จนสามารถ
สรุ ปความรู ้จากสถานการณ์ที่กาหนด
การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
มี นักการศึ ก ษาหลายท่ านที่ ได้ให้ แ นวคิ ด เกี่ ยวกับการเรี ย นรู ้ ด้ว ยการปฏิ บ ัติ (action
learning : AL)จากแนวคิดแรกเริ่ มของเรแวนส์ (Revans 1980) ซึ่งต่อมา อินกลิส (Inglis 1994) ได้
นามาใช้และให้ความหมายของการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (action learning : AL) “เป็ นกระบวนการที่
นาผูเ้ รี ยน บุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อค้นหาคาตอบของปั ญหาต่าง ๆ” หรื อหมายถึงการที่บุคคลรวมกลุ่ม
ร่ วมมือกันค้นหาคาตอบ ซึ่ งต่อมาได้มีผูใ้ ห้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าการแก้ปัญหาและหาคาตอบนั้น
ควรเป็ นปั ญหาจริ ง (O’ Neil and Marsick 1994) แต่เรแวนส์ (Revans 1980)ได้ให้ความคิดเห็น
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เพิ่มเติมในภายหลังว่าการปฏิบตั ิไม่เพียงแต่เป็ นโครงงาน อาจรวมถึงการศึกษารายกรณี หรื อเกมส์
ธุรกิจก็ได้
อินกลิส (Inglis 1994) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ ไว้ว่าการเรี ยนรู ้
นั้นมาจากความจาเป็ นในการแก้ปัญหาจริ ง เกิดขึ้นได้ท้ งั การอาสาสมัครและการถูกกาหนดให้เรี ยน
และการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิมองเห็นได้ชดั เจน
องค์ ประกอบการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Marquardt 1999 and Inglis 1994)
1. ปั ญหา (a problem) เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิในการแก้ปัญหาใดปั ญหาหนึ่ ง
อาจจะเป็ นโครงการ การแสดงความคิดเห็นขัดแย้ง ประเด็น หรื องาน เป็ นต้น ซึ่ งวิธีการใน
การแก้ปัญหาเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดของบุคคล ทีม และ/หรื อองค์กรโดยที่ปัญหานั้นควรมีลกั ษณะที่
สาคัญ อยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของทีมและจัดให้มีโอกาสสาหรับการเรี ยนรู ้ การเลือกปั ญหาเป็ น
พื้นฐานของการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิเพราะบุคคลเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดเมื่อเข้าไปปฏิบตั ิ ในการแก้ปัญหา
ซึ่งจะได้รับผลสะท้อนกลับมา
1.1 ลักษณะของปัญหา คือ
1.1.1 เกี่ยวข้องกับองค์กร หรื อหน่วยงาน
1.1.2 เกี่ยวข้องกับการจัดการ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
1.1.3 เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของแต่ละบุคคล เช่น คุณภาพ ความสามารถ
หรื อพฤติกรรมที่บุคคลค้นหาเพื่อที่จะปรับปรุ ง
1.2 การคัดเลือกปั ญหา (โครงการ) ที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการปฏิบตั ิ
มีเงื่อนไขหลายอย่างดังนี้
1.2.1 โครงการที่ถูกเลือกโดยกลุ่มจะต้องเป็ นปั ญหา งาน หรื อประเด็นจริ งใน
องค์กร ซึ่ งจาเป็ นต้องได้รับการแก้ไขและเกิดขึ้นในกรอบของเวลาจริ ง ซึ่งควรมีความสาคัญอย่าง
แท้จริ งและไม่เป็ นเพียงแค่ปัญหาทางสมมุติฐาน
1.2.2 โครงการต้องมีความเป็ นไปได้ นั่นคือ โครงการต้องอยู่ภายใต้
ความสามารถของกลุ่มในการเข้าใจถึงปัญหาและกาหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็ นไปได้
1.2.3 ปั ญหาควรอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่ม หรื อกลุ่มต้องได้รับ
การมอบอานาจในการกระทาบางสิ่ งเกี่ยวกับปั ญหา ซึ่ งควรจะเป็ นปั ญหาหรื องานที่ผมู ้ ีส่วนร่ วม
มีความสนใจในสิ่ งนั้น และถ้าสามารถแก้ไขได้กจ็ ะทาให้เกิดความแตกต่าง
1.2.4 โครงการต้องให้โอกาสการเรี ยนรู ้สาหรับสมาชิ ก และควรเป็ นสิ่ งที่
เป็ นไปได้กบั ส่ วนอื่นขององค์กร นอกจากนี้ ผูส้ นับสนุ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิยงั แนะนาว่า
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ผูม้ ีส่วนร่ วมมาจากสถานที่ต่างๆ กัน และประสบการณ์กบั ปั ญหาที่แตกต่างกัน จะเกิดการตั้งคาถาม
ใหม่ ๆ และนาไปสู่วิธีการแก้ไขปั ญหาที่ดีกว่า
2. กลุ่ม (the group) แกนหลักในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ คือ การร่ วมมือของสมาชิก
กลุ่มการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิซ่ ึ งกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4-8 คน ทั้งนี้ เนื่ องจากงานวิจยั ชี้ให้
เห็นว่ากลุ่มที่มีสมาชิกน้อยกว่า 4 คน จะไม่ทาให้เกิดความแตกต่าง การสร้างสรรค์ และการแสดง
ความคิดเห็นที่ขดั แย้งที่เพียงพอ และกลุ่มที่มากกว่า 8 คน จะมีความซับซ้อนเกินไป การสร้างกลุ่ม
ที่มีความแตกต่างกันจะทาให้ได้มุมมองที่แตกต่างกันจานวนมากและได้รับมุมมองใหม่ ๆ กลุ่ม
ประกอบด้วยบุคคลจากบทบาทและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ชนิดของปั ญหาในการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การปฏิบตั ิ ซึ่ งในบางสถานการณ์กลุ่มอาจประกอบด้วยบุคคลที่มาจากองค์กรอื่นหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
อื่นๆ การนาบุคคลจากสถานที่แตกต่างกันในองค์กรให้มาอยูด่ ว้ ยกัน จะทาให้ได้รับความใหม่ และ
สร้างการผสมผสานขององค์กรผ่านการสร้างเครื อข่ายที่ไม่เคยมีมาก่อน
คุณลักษณะของกลุ่มการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ ควรเป็ นดังนี้
2.1 การได้รับมอบหมายในการแก้ปัญหา
2.2 ความสามารถในการรับฟัง การถามคาถามตนเองและผูอ้ ื่น
2.3 ความเต็มใจในการเปิ ดใจกว้างและเรี ยนรู ้จากสมาชิกกลุ่มอื่น
2.4 คุณค่าของบุคคลอื่นและการให้ความนับถือแก่บุคคลอื่น
2.5 การได้รับมอบหมายในการลงมือปฏิบตั ิและการได้รับความสาเร็ จ
2.6 การตระหนักถึงตนเองและความสามารถของผูอ้ ื่นในการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
3. กระบวนการถามคาถามและการสะท้อนความคิด (the questioning and reflection
process) โดยเน้นการถามคาถามที่ถูกต้องมากกว่าการตอบคาถามที่ถูกต้อง การเรี ยนรู ้ ดว้ ย
การปฏิบตั ิ จะจัดการกับปั ญหาผ่านกระบวนการที่รวมถึงการถามคาถามในตอนเริ่ มต้น การทา
ปั ญหาให้ชดั เจน การสะท้อนความคิดและการกาหนดวิธีการแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้ก่อนที่จะลงมือ
ปฏิบตั ิ การถามคาถาม (asking question) การถามคาถามจะทาให้บุคคลได้คิด โดยจัดให้คาถามถูก
ถามในลักษณะของการสนับสนุน ไม่สนั นิษฐานเอาเอง คาถามแบบช่วยเหลือจะช่วยทาให้บุคคลได้
คิดอย่างลึกซึ้ งมากขึ้น การถามคาถามในการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการปฏิบตั ิน้ นั ลักษณะคาถามจะไม่ใช่
การค้นหาคาตอบ เป็ นการค้นหาที่ลึกลงไปอีก การถามคาถามไม่ใช่ เพียงแค่การสื บหาวิธี
การแก้ปัญหาแต่เป็ นโอกาสในการสารวจ
การสะท้อนความคิดถือเป็ นหัวใจของการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการปฏิบตั ิ การสะท้อน
ความคิดจะสร้างการสนับสนุนซึ่ งกันและกัน สมาชิกกลุ่มฟั งอย่างตั้งใจ และนาประสบการณ์ของ
ผูอ้ ื่นแต่ละคนออกมา และพิจารณาในการปฏิบตั ิ กระบวนการถามคาถามและการสะท้อนความคิด
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จะช่วยสนับสนุนสมาชิกในการมองซึ่งกันและกันเหมือนกับเป็ นแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ ในการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ สมาชิ กควรจะเปิ ดใจในการลองใช้แนวทางใหม่ๆ ทาให้การทาสิ่ งใหม่ ๆ
การทดลอง การสะท้อนความคิดบนฐานของประสบการณ์ การพิจารณาผลลัพธ์ หรื อผลของ
ประสบการณ์ และทาซ้ าวงจรโดยการลองใช้ความรู ้ที่ได้รับใหม่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
เป็ นต้น
4. การลงมือปฏิบตั ิ (the resolution to take action) จากคากล่าวของการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การปฏิบตั ิที่วา่ “ไม่มีการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งโดยปราศจากการปฏิบตั ิ” บุคคลจะไม่มนั่ ใจว่าแนวคิดหรื อ
แผนการจะมี ประสิ ทธิ ภาพจนกระทัง่ แนวคิดหรื อแผนการนั้นจะถูกนาไปใช้ สมาชิ กกลุ่มใน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ จะต้องมีอานาจในการปฏิบตั ิ หรื อมัน่ ใจว่าคาแนะนาของสมาชิกจะถูก
นาไปใช้ ดังนั้นกลุ่มการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ ควรจะมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามแนวคิด
และคาแนะนาของกลุ่ม และการทดสอบแนวคิดในการปฏิบตั ิจะทาให้สมาชิกในกลุ่มรู ้ว่าแนวคิด
ของสมาชิกมีประสิ ทธิภาพและนาไปปฏิบตั ิได้หรื อไม่ ดิ๊กซอน (Dixon 1998) กล่าวว่าการเรี ยนรู ้ที่มี
คุณค่ามากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อผูม้ ีส่วนร่ วมสะท้อนความคิดภายใต้การปฏิบตั ิของตนเอง ไม่ใช่ภายใต้
การวางแผนของตนเอง การปฏิบตั ิในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ ไม่ใช่การพัฒนาการให้คาแนะนา
เท่านั้น แต่เป็ นการลงมือปฏิบตั ิจริ ง
5. ผูใ้ ห้การสนับสนุนและอานวยความสะดวก (the facilitators) บางทีเรี ยกว่ากลุ่มผูใ้ ห้
คาแนะนา อาจเป็ นสมาชิกของกลุ่มทางานที่เป็ นเจ้าของปั ญหาที่อภิปรายหรื อเป็ นผูท้ ี่มีส่วนร่ วมจาก
ภายนอก ผูอ้ านวยความสะดวกมีความสาคัญมากในการช่วยผูม้ ีส่วนร่ วมในการสะท้อนว่าบุคคล
กาลังเรี ยนรู ้อะไร และบุคคลจะแก้ไขปั ญหาได้อย่างไร ผูใ้ ห้การสนับสนุนและอานวยความสะดวก
ควรได้รับการฝึ กอบรมและทาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของผูใ้ ห้การสนับสนุ นและอานวย
ความสะดวก เพื่อที่ช่วยให้กระบวนการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนจริ งจากวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ
รวมทั้งการจัดให้มีสถานที่สาหรับสมาชิกทุกคน การใช้วิธีการถามคาถาม การให้เวลาสาหรับ
การสะท้อนความคิด เป็ นต้น
ขั้นตอนการเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติ
รี แวนส์ (Revans 1980) และอินกลิส (Inglis 1994) ได้สรุ ปขั้นตอนการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การปฏิบตั ิ ไว้ดงั นี้
1. กาหนดสถานการณ์ของปั ญหา โดยเป็ นปั ญหา งาน หรื อประเด็นจริ งในองค์กร
ซึ่งจาเป็ นต้องได้รับการแก้ไขและเกิดขึ้นในกรอบของเวลาจริ ง ต้องมีความเป็ นไปได้ และอยูภ่ ายใต้
ความรับผิดชอบของกลุ่ม
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2. การถามคาถามและการสะท้อนการเรี ยนรู ้ โดยเน้นการถามคาถามที่ถูกต้องมากกว่า
การตอบคาถามที่ถูกต้อง ซึ่ งลักษณะคาถามจะไม่ใช่การค้นหาคาตอบ แต่จะเป็ นการค้นหาที่ลึกลง
ไปอีก และมีการสะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านประสบการณ์ในอดีต เพื่อค้นหาแนวคิดที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ และช่วยในการค้นหาแนวทางใหม่ของการปฏิบตั ิ
3. การวางแผนแนวทางแก้ไ ขปั ญหา
โดยสมาชิ ก ในที มจะร่ ว มกัน เสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปั ญหา ผ่านการอภิปรายกลุ่ม การค้นพบและการเรี ยนรู ้จากกันและกัน และคัดเลือก
แนวทางแก้ไขปั ญหาที่มีความเป็ นไปได้ พร้อมกับวางแผนเพื่อนาแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบตั ิ
4. การนาวิธีการแก้ไขปั ญหาไปปฏิบตั ิ โดยนาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่ได้ไปปฏิบตั ิใน
สถานการณ์จริ ง
5. การประเมินผล โดยประเมินผลที่ได้รับภายหลังจากการนาแนวทางแก้ไขปั ญหาไป
ปฏิบตั ิ และนามาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดต่อไป
6. การเรี ย นรู ้ น้ ัน มาจากความจ าเป็ นในการแก้ปั ญ หาจริ ง การเรี ย นรู ้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ท้ ัง
การอาสาสมัครและการถูกกาหนดให้เรี ยน การเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิมองเห็นได้ชดั เจน
7. การเรี ย นรู ้ ด้ว ยการปฏิ บ ัติ ใ ช้เ วลาตั้ง แต่ ริ เ ริ่ ม โครงการ และต้อ งมี วิ ธี ก ารตาม
องค์ประกอบที่สาคัญของการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิ บตั ิ คือ ปั ญหา กลุ่มผูเ้ รี ยน จานวน 4-6 คน เจ้าของ
ปั ญหาอาจเป็ นผูเ้ รี ยนหรื อผูส้ นับสนุนโครงการ ผูค้ อยแนะนา เป็ นกลุ่ม ผูส้ นับสนุน ผูค้ อยแนะนา
อธิบายการปฏิบตั ิ และกระบวนการ (process)
สรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ผา่ นการปฏิบตั ิที่แต่ละบุคคลเรี ยนรู ้
ร่ ว มกัน ในการวิ เ คราะห์ ปัญหาผ่า นกระบวนการของการเรี ย นรู ้ แ ละการสะท้อนความคิ ด อย่า ง
ต่อเนื่ อง โดยการทางานภายใต้ปัญหาจริ ง และสะท้อนความคิดภายใต้ประสบการณ์ของตนเอง
เสนอแนวทางการแก้ปัญหา และนาแนวทางการแก้ปัญหาที่ผา่ นการพิจารณาแล้วไปปฏิบตั ิ
การเรียนรู้ จากประสบการณ์
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (experiential learning) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิด
ของคอล์บ (Kolb’s learning theory) คอล์บ (Kolb 1976, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี 2552 : 88)
ได้เสนอแนวคิดไว้ว่ามนุ ษย์มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เเตกต่างกัน หรื อมีวิธีการจัดการกับความรู ้ที่ได้
แตกต่างกัน บางคนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ จริ ง (active experimentation) บางคนมี
ความถนัดเเละชอบที่จะเรี ยนรู ้ดว้ ยการสังเกด คิดและไตร่ ตรอง สะท้อนความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสิ่ งที่ได้เห็น (reflective observtion) นอกจากนั้นการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ยงั ประกอบด้วยมิติสาคัญ
2 มิติ คือ การรับรู ้ (perception) และกระบวนการจัดการกับสิ่ งที่เป็ นความรู ้ (processing) ที่ได้มาจาก
การรับรู ้ โดยจะนาสาระข้อมูลเหล่านั้นมาจัดการตามความถนัดของตัวเอง โดยที่การรับรู ้เกิดขึ้นได้
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2 วิธี คือ จากประสบการณ์ตรงที่เป็ นรู ปธรรม(concrete experience) และจากความคิดรวบยอดที่เป็ น
นามธรรม (abstract conceptualization) ส่ วนกระบวนการจัดการกับสิ่ งที่ได้รู้มี 2 วิธี คือ การปฏิบตั ิ
จริ ง (active experimentation) และจากการเฝ้ าสังเกต คิด ไตร่ ตรอง สะท้อนความคิด (reflective
observation) จากวิธีการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวคอล์บจึงไดัจดั ผูเ้ รี ยนออกเป็ น 4 แบบ ตามวิธีการเรี ยนรู ้ใน
แต่ละแบบซึ่งเป็ นพื้นฐานในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ ม และพัฒนาการเรี ยนรู ้โดยใช้สมองทั้ง 2 ซีก
คือ สมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างเท่าเทียมกันของแมคคาร์ธี (McCarthey 1980) ในระยะเวลาต่อมา
ลักษณะของผู้เรียน 4 แบบ ตามแนวคิดของคอล์บ
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2552 : 89) ได้จาแนกลักษณะของผูเ้ รี ยน 4 แบบ ตามแนวคิดของคอล์บ
ดังนี้
ผูเ้ รี ยนแบบที่1 (active experimentation) จะเรี ยนรู ้ได้ดี เข้าใจแจ่มแจ้ง เมื่อได้ลงมือ
ปฏิบตั ิ ได้สมั ผัสเรี ยนรู ้ควบคู่กบั การใช้สมองทั้งซีกซ้าย-ซีกขวา
ผูเ้ รี ยนแบบที่ 2 (reflective observation) จะเรี ยนรู ้โดยผ่านการสังเกต สะท้อนความคิด
และตอบสนอง
ผูเ้ รี ยนแบบที่ 3 (abstract conceptualization) จะเรี ยนรู ้ดว้ ยการสร้างความคิดรวบยอด
เชิงนามธรรมโดยใช้การหยัง่ รู ้ มองให้เห็นสิ่ งต่าง ๆ ให้เป็ นรู ปธรรม ทาการวิเคราะห์เเละสังเคราะห์
เป็ นองค์ความรู ้ใหม่
ผูเ้ รี ยนแบบที่ 4 (concrete experience) จะเรี ยนรู ้ไดัดีดว้ ยการวิเคราะห์ประเมินสิ่ งต่าง ๆ
มีการพิสูจน์ โดยใช้หลักเกณฑ์เเละเหตุผลด้วยตนเอง
วิธีการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนทั้ง 4 แบบ ของคอล์บมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน และมนุษย์หรื อ
ผูเ้ รี ยนทุกคนจะมีวิธีการเรี ยนรู ้แต่ละเเบบมากน้อยต่างกัน เเต่การจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาผูเ้ รี ยนเเละ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพนั้นจะต้องใชัสมองทั้ง 2 ซีกคือสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างเท่าเทียม
กัน ผูส้ อนจึงจาเป็ นต้องจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมและหลากหลาย ดังแผนภาพที่ 2
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ประสบการณ์ตรง

การจัดการกับความรู ้หรื อสิ่ งที่รู้

การสังเกตและสะท้อน
ความคิด

การรับรู้

การปฏิบตั ิจริ ง
อย่างกระตือรื อร้น

ความคิดรวบยอด

แผนภาพที่ 2 แสดงพื้นที่ 4 ส่ วน การรับรู ้และการจัดการกับสิ่ งทีได้รู้ของมนุษย์ (Kolb' learning
styles)
ที่มา : วัชรา เล่าเรี ยนดี, รู ปแบบและกลยุทธ์การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
(นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 89.
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดของคอล์บ
จากวิธีการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละแบบ คอล์บ (Kolb 1976, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี
2552 : 90)ได้นาเสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนในทุกแบบการเรี ยนรู ้
4 ขั้นตอน โดยมีการใช้สมองซีกซ้าย-ซีกขวาอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. ขั้นสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รี ยน ซึ่งในขั้นนี้ ผเู ้ รี ยนจะตัองมีการปฏิบตั ิกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ผสู ้ อนจัดโอกาสให้จนเกิดการเรี ยนรู ้เเละความเข้าใจ (having experience) เปรี ยบผูเ้ รี ยนเป็ น
นักกิจกรรม (activist)
2. ขั้นทบทวนประสบการณ์และสะท้อนความคิด ในขั้นนี้ ผเู ้ รี ยนจะต้องทบทวน
ประสบการณ์ที่ได้รับหรื อที่ เกิ ดขึ้น เเละแสดงความคิดเห็นต่อประสบการณ์น้ ัน (reviewing
experience )
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3. ขั้นสรุ ปความคิดรวบยอดจากประสบการณ์ ในขั้นนี้ผเู ้ ขียนจะต้องสรุ ปเป็ นหลักการ
ทฤษฎี หรื อความคิดรวบยอด (concluding from expenence) เปรี ยบเสมือนเป็ นนักทฤษฎี (theorist)
4. ขั้นวางแผนการทดลองหรื อการหาหลักการที่สรุ ปได้ไปใช้ (planning the next step)
ในขั้นนี้ ผเู ้ ขียนจะต้องทดลองปฏิบตั ิจริ ง โดยใช้หลักการความคิดรวบยอดหรื อทฤษฎีที่ สรุ ปไดัจาก
ขั้นที่ 3 เปรี ยบเสมือนเป็ นนักปฏิบตั ิตามวงจรการเรี ยนรู ้ของคอล์บ (Kolb's learning cycle) ซึ่งจาก
การปฏิบตั ิในขั้นนี้จะเกิดความรู ้และประสบการณ์ที่แปลกใหม่อย่างลึกซึ้ งกว่าเดิมและมีความคงทน
ของความรู ้มากยิง่ ขึ้น ดังแผนภาพแสดงวงจรตามลาด้บขั้นการเรี ยนรู ้ของคอล์บดังแผนภาพที่ 3

Activist
Stage 1 (Having an experience)

Pragmatist
Stage 4 (Planning the next step)

Reflect
Stage 2 (Reviewing experience)

Theorist
Stage 3 (Concluding from experience)
แผนภาพที่ 3 วงจรการเรี ยนรู ้ของคอล์บ (Kolb's learning cycle)
ที่มา : วัชรา เล่าเรี ยนดี, รู ปแบบและกลยุทธ์การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
(นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 90.
อานุภาพ เลขะกุล (2550) ได้เสนอหลักการในการจัดการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์โดย
บทบาทของผูส้ อนที่ จ ะท าให้ ก ารจัด การเรี ย นรู ้ ก ารเรี ย นรู ้ บ รรลุ เ ป้ าหมายของการศึ ก ษา คื อ
การอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ โดยอาศัยวิธีการของการเรี ยนรู ้ดว้ ยประสบการณ์ การสร้าง
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ในการกระตุน้ ให้ เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยประสบการณ์ และให้อิสระในการเรี ยนรู ้
การจัดการเรี ยนจากประสบการณ์ มีหลักการดังนี้
1. ความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นตัว ก าหนดเนื้ อหาและเค้าโครงหลัก สู ตร กิ จกรรมที่
ผูเ้ รี ย นกระท าจะเป็ นกิ จ กรรมที่ ผูเ้ รี ย นมองเห็ น ความจ าเป็ นและประโยชน์ อ ย่า งแท้จ ริ ง ไม่ ใ ช่
กิจกรรมที่ผสู ้ อนคาดเดาว่าผูเ้ รี ยนสนใจ
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2. วิชาที่ผเู ้ รี ยนทุกคนต้องเรี ยน คือวิชาที่ผเู ้ รี ยนมีความสนใจร่ วมกัน
3. โปรแกรมการสอนไม่ ไ ด้ก าหนดไว้ล่ ว งหน้า สิ่ ง ที่ ผูส้ อนจะต้อ งกระท าก่ อ น
การสอน คือการสารวจความสนใจของผูเ้ รี ยน และช่วยผูเ้ รี ยนในการตัดสิ นใจว่าความสนใจเรื่ อง
ใดมีคุณค่าแก่การศึกษา หน้าที่ของผูส้ อนก็คือ การช่วยผูเ้ รี ยนวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ และช่วยใน
การประเมินผลกิจกรรมที่ทาไปแล้ว
4. ใช้วิธีแก้ปัญหาเป็ นส่ วนใหญ่ในการจัดการเรี ยนการสอนไม่ใช่ เป็ นการบอกวิชา
โดยตรงแก่ผเู ้ รี ยน การบอกวิชาอาจมีบา้ งเป็ นบางครั้งแต่ไม่ใช่เป็ นหัวใจของการจัดการเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ ถ้าผูเ้ รี ยนจะได้ความรู ้ อะไรจากการบอกเล่าก็ควรเป็ นในแง่ที่ว่าความรู ้ น้ ันช่ วย
กระตุน้ หรื อส่ งเสริ มการแก้ปัญหาที่ทาอยู่ ซึ่ งคุ ณค่าของการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ไม่ได้อยู่ที่
คาตอบที่ ไ ด้จากการแก้ปัญหา แต่อยู่ที่ผลที่ เกิ ด ขึ้นกับผูเ้ รี ยนได้รับจากการที่ มีประสบการณ์ ใน
การแก้ปัญหาร่ วมกัน

ประสบการณ์ทเี่ ป็ นรูปธรรม
(concrete experience)
1.
การนาไปใช้ ในสถานการณ์ ใหม่
2.
(active experimentation)
3.

การคิดและสะท้ อนกลับ
(reflective thinking)
ความคิดรวบยอด
(abstract conceptualization)

แผนภาพที่ 4 กระบวนการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (Experiential learning)
ที่มา : อานุภาพ เลขะกุล, การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (Problem based learning)
(กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 68.
สรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (experiential learning) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่
เริ่ มจากการได้ประสบการณ์ตรงจากโจทย์ปัญหาที่เป็ นรู ปธรรม (concrete experience) ผ่าน
กระบวนการคิดและการสะท้อนความคิด (reflective thinking) นาไปสู่ ความรู ้และความคิดรวบยอด
ที่เป็ นนามธรรม (abstract conceptualization) อันจะนาไปใช้ปฏิบตั ิในสถานการณ์ใหม่ (active
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experimentation) ต่อไป บทบาทของผูส้ อนที่สาคัญ คือการอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ โดย
อาศัยวิธีการของการเรี ยนรู ้ดว้ ยประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ในการกระตุน้ ให้เกิด
การเรี ยนรู ้ดว้ ยประสบการณ์ และให้อิสระในการเรี ยนรู ้ ซึ่งวิธีการจัดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้น้ นั เอง
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก
การเรี ยนการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (problem-based learning : PBL) เป็ น
การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยมุ่งการใช้ปัญหาจริ งหรื อจาลองเป็ นตัว
เริ่ มต้นหรื อเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ ที่เริ่ มต้นด้วยการใช้ปัญหาเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนไปศึกษาค้นคว้า
แสวงหาความรู ้ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งวิทยาการที่หลากหลาย เพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหา โดยที่
มิได้มีการศึกษา หรื อเตรี ยมตัวล่วงหน้าเกี่ยวกับปั ญหาดังกล่าวมาก่อน ซึ่งปั ญหานั้นจะต้องเป็ นปั ญหา
ที่ผเู ้ รี ยนสนใจ ต้องการแสวงหา ค้นคว้าคาตอบ และหาเหตุผลมาแก้ปัญหา วิธีการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็ นหลักจะช่วยเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน พัฒนาความสามารถในการตัดสิ นใจ พัฒนาให้
เกิดทักษะในการใช้เหตุผลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ผูเ้ รี ยนจะมีความเชี่ยวชาญ โดยมีการฝึ กให้เผชิญ
ปั ญหา การรู ้ จ ัก หาข้อมูลใหม่ ๆ สร้ างความรู ้ ใ หม่ แสวงหาความรู ้ ต่าง ๆ ด้ว ยตนเอง สามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความรู ้ ข้อมูลต่าง ๆ ได้คือสามารถเชื่ อมโยงกันระหว่างวิชาต่าง ๆ ได้
และที่ ส าคัญ เป็ นการเพิ่ ม แรงจู ง ใจในการเรี ย นรู ้ เนื่ อ งจากผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นในสภาพแวดล้อ มที่
คล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานในอนาคต แสดงให้เห็นว่า การเรี ยนการสอนโดยใช้
ปั ญหาเป็ นหลักนั้น ตัวผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยผูเ้ รี ยนจะต้องรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองในด้านการกาหนดการดาเนินงานของตนเอง ยอมรับความรับผิดชอบตนเองที่มีต่อกลุ่ม เลือก
ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ ด้ ว ยตนเอง และประเมิ น ตนเองตลอดเวลา ซึ่ งผู ้เ รี ยนจะต้อ งมี
ความรับผิดชอบสู ง ทั้งความก้าวหน้าของกลุ่มและการเรี ยนรู ้ของตนเอง (กระทรวงสาธาณสุ ข 2530
: 2; Majumdar; พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 2544 : 42; วัลลี สัตยาศัย 2547; อานุภาพ เลขะกุล 2550;
และปัทมา โกมุทบุตร 2550)
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวคิ ดของบาร์ โรวส์ และทัมบลี น (Barrows and
Tamblyn 1980; Barrows 1985, อ้างถึงใน สุ ปรี ยา วงษ์ตระหง่าน 2536 : 3) ที่กล่าวไว้ว่า
กระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นศูนย์กลางเป็ นการจัดขั้นตอนต่าง ๆ เป็ นการเชื่อมโยงปั ญหา
กาหนดโครงสร้าง ตรวจสอบปั ญหา ทบทวนปั ญหาการนาเสนอกระบวนการหรื อการดาเนิ นงาน
และการประเมินผลการดาเนินงานของปั ญหากระบวนการเรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นศูนย์กลาง ผูเ้ รี ยน
ต้องวางแผนขอบเขตของตนเองให้เกิดการเรี ยนรู ้ต่อการเสนอ และแสดงให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนรู ้ และสรุ ป
เนื้ อหาทั้งหมดโดยกระบวนการกลุ่มผลสาเร็ จของการเรี ยนขึ้นอยู่กบั บทเรี ยน ผลสาเร็ จของผูส้ อน

101
อยูท่ ี่ความต่อเนื่ องกันของแนวทางที่ให้ปฏิบตั ิ การสร้างแรงจูงใจเพิ่มให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ได้ครอบคลุมเนื้ อหาทั้งหมด ตามแนวทางในการปฏิบตั ิอย่างอิสระ เชื่ อมโยงให้เห็น
ความสัมพันธ์และมีความหมายเด่นชัด ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่าสามารถสร้างลักษณะเด่น 2 ประการ คือ
เป็ นความรู ้ใหม่หรื อเพิ่มความรู ้ทาให้เกิดกับผูอ้ ื่น สาหรับคนที่มีความเชื่ อมัน่ ในตนเองสู ง เมื่อทา
การสารวจการทางานกลุ่ม และเหตุการณ์ท้ งั หมดผูเ้ รี ยนต้องเข้าใจว่าผูเ้ รี ยนต้องร่ วมมือกันทางานมุ่ง
สู่ ความสาเร็ จให้ได้ ผูส้ อนชี้ แจงกระบวนการเรี ยนให้กบั ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนควรชี้ แนะถึงบทบาทที่
ส่ งผลในวิธีแก้ปัญหาของงานที่ดีที่สุด และนาเสนอทิศทางการทางานด้วยกระบวนการกลุ่ม จะ
ได้มาซึ่ งความคิดที่ทาให้แนวทางนั้นประสบความสาเร็ จ แต่ผสู ้ อนจะไม่ให้คาตอบว่าถูกหรื อผิด
และจะเป็ นผูใ้ ห้วิธีการกับโครงการที่จะให้ผเู ้ รี ยนค้นพบคาตอบด้วยผูเ้ รี ยนเอง
สรุ ป ได้ว่า ลัก ษณะส าคัญ ของการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นหลัก
ประกอบด้ว ย
1)ใช้ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริ งเป็ นตัวกระตุน้ หรื อจุดเริ่ มต้นในการแสวงหาความรู ้ 2)
การบูรณาการเนื้ อหาความรู ้ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหานั้น 3) เน้นกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผลและเป็ นระบบ 4) เรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย โดยมีผสู ้ อนหรื อผูส้ อนเป็ นผูส้ นับสนุ นและกระตุน้
ผูเ้ รี ยนต้องร่ วมกันสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นในกลุ่ม และ 5) เน้นกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ที่ ใ ช้ผูเ้ รี ย นเป็ นศู น ย์ก ลางและสอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ที่ ต นเองหรื อ กลุ่ ม ตั้ง ไว้ และ
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก เป็ นเทคนิควิธีการสอนวิธีใหม่วิธีหนึ่งที่นกั ศึกษาใช้
ปั ญหาเป็ นตัวกระตุ ้นให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ นั้นก็คื อปั ญ หาของผูป้ ่ วย ปั ญ หาการให้บ ริ ก าร
สาธารณสุ ข หรื อปั ญหาเกี่ ยวกับการวิจยั มาเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิ ดความอยากเรี ยนและเรี ยนใน
เนื้ อหาวิชาที่เหมาะสมกับปั ญหาที่กาลังประสบอยู่ ในขณะเดียวกันนักศึกษายังได้มีโอกาสพัฒนา
ทักษะทางการแก้ปัญหาของตนเองอีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของยัลซิ น คาราฮาน คาราดิ
ไนซ์ไล และซาฮิน (Yalcin, Karahan, Karadenizli, and Sahin 2006 : abstract) ที่กล่าวสรุ ปไว้ว่า
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลักนั้น ช่วยส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง
(self-directed skills) อาทิเช่น ทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ (scientific thinking skill) ทักษะ
การแก้ปัญหา (problem solving skill) และทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (conflict resolution
skill ) โดยการเรี ยนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก มีวตั ถุประสงค์ทางการศึกษาอยู่ 2 ประการ คือ
นักศึกษาสามารถเรี ยนรู ้เนื้ อหาวิชาการได้ตามที่ตอ้ งการ และนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการ
แก้ปัญหา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า “the problem is a springboard to learning-but the goal is
not to solve the problem” (ปัทมา โกมุทบุตร 2550 : 1)
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ความหมายของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก
แบร์ โรวส์ และแทมบลิน (Barrows and Tamblyn 1980) ให้ความหมายว่าการเรี ยน
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก หมายถึง วิธีการเรี ยนการสอนโดยใช้สถานการณ์ หรื อปั ญหาเป็ น
สิ่ ง เริ่ ม ต้น ในการกระตุ ้น ผู เ้ รี ย น ท าให้ ผู เ้ รี ย นเกิ ด ความต้อ งการที่ จ ะใฝ่ หาความรู ้ เพื่ อ แก้ไ ข
สถานการณ์ หรื อปั ญหานั้น โดยที่ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจแสวงหาความรู ้ในสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้
และทางานร่ วมกับผูเ้ รี ยนคนอื่นๆ ภายในกลุ่ม โดยที่มีติวเตอร์ (tutor) เป็ นผูด้ ูแลกระบวนการเรี ยน
การสอน
เฉลิม วราวิทย์ (2531) ให้ความหมายว่าการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
หมายถึงวิธีการเรี ยนที่ใช้ปัญหาเป็ นเครื่ องกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความต้องการที่จะหาความรู ้เพื่อ
แก้ปัญหา โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนตัดสิ นใจในสิ่ งที่ตอ้ งการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองและรู ้จกั การทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีมภายในกลุ่มผูเ้ รี ยนเอง
วูด้ ส์ (Woods 1994) ให้ความหมายว่าการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
หมายถึง การใช้สถานการณ์ปัญหาเป็ นแรงขับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งอยู่บนพื้นฐานการเรี ยนรู ้ของ
แต่ละคน
อัลเลน และดัช (Allen and Duch 1996) ให้ความหมายว่าการเรี ยนการสอนโดยใช้
ปั ญหาเป็ นหลัก คือการเริ่ มต้นด้วยปั ญหา การสอบถามเพื่อจะให้ผเู ้ รี ยนแก้ปัญหา ผูเ้ รี ยนจะระบุ
สิ่ งที่ตอ้ งค้นคว้าศึกษา ทางานเป็ นทีม ทักษะที่ได้จะมีท้ งั การสื่ อสารและการบูรณาการความรู ้ คล้าย
กับการสื บหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550 : 94) ให้ความหมายว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
(problem based learning) หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่า PBL เป็ นยุทธวิธีในการจัดการเรี ยนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญแบบหนึ่ง เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่ใช้ปัญหาเป็ นหลักหรื อจุดเริ่ มต้นเพื่อกระตุน้ จูงใจ เร้าความสนใจเพื่อเรี ยนรู ้และสร้างความรู ้ดว้ ย
ตัว เอง ซึ่ ง ปั ญ หานั้น จะต้อ งเป็ นปั ญ หาที่ ม าจากตัว ผูเ้ รี ย น เป็ นปั ญ หาที่ ผูเ้ รี ย นสนใจ ต้อ งการ
การแสวงหา ค้นคว้าคาตอบ และหาเหตุผลมาแก้ปัญหาหรื อทาให้ปัญหานั้นชัดเจนจนมองเห็ น
แนวทางแก้ไข ซึ่ งจะทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ สามารถผสมผสานความรู ้น้ ันไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ ที่ ส าคั ญ การจั ด การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ นหลั ก จะส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
อย่างกระตือรื อร้นของผูเ้ รี ยน
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นพอสรุ ปได้ว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
หมายถึง เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ที่ส่งเสริ มพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โดยให้
สัมผัสจริ งกับปั ญหาโดยใช้ปัญหาที่พบได้ในสถานการณ์ จริ ง เป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้
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ผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ าหนดเนื้ อหาที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้อย่างอิสระ ค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเองโดยที่ผสู ้ อน
เป็ นผูช้ ้ ีแนะบอกแนวทาง และเตรี ยมทรัพยากรที่เหมาะสมไว้ให้ และมีการประเมินการเรี ยนรู ้
จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก
อานุ ภาพ เลขะกุล (2550 : 67-68) กล่าวว่าการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
มีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญๆ คือ
1. ได้ความรู ้ที่สอดคล้องกับบริ บทจริ งและสามารถนาไปใช้ได้
2. พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณการให้เหตุผล และนาไปสู่ การแก้ปัญหาที่มี
ประสิ ทธิผล
3. ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ผูเ้ รี ยนสามารถทางานและสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน
6. ความคงอยู่ (retention) ของความรู ้ยาวนานขึ้น
แบรนด้า (Branda 1986, อ้างถึงใน ยุวดี ฦาชา 2536 : 23) กล่าวว่าเมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก นักศึ กษาจะมีพฒั นาการด้านต่างๆ ดังนี้ คือ สมรรถภาพในการเรี ยนโดยใช้
ปั ญ หาเป็ นหลัก สมรรถภาพในการแก้ปั ญ หา สมรรถภาพในการชี้ น าการเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง
สมรรถภาพในการเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย และสมรรถภาพในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550 : 96); แบร์โรวส์ และแทมบลิน (Barrows and Tymblyn 1980) และ
อิงเกิล (Engle 1997) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นหลัก ไว้ว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก สามารถที่จะพัฒนาหรื อเสริ มสร้างหรื อ
ส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (achievement) ของผูเ้ รี ยน ดังนี้คือ
1. พัฒ นาความสามารถในการปรั บ ตัว และการมี ส่ ว นร่ ว มในการเปลี่ ย นแปลง
(adaptation and participation in change)
2. พัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่
หรื อสถานการณ์ในอนาคต (application of problem solving in new and future situations)
3. พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (creative and
critical thought)
4. พัฒ นาทัก ษะการน าเอาวิ ธี ก ารทั้ง กระบวนการมาใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาและ
สถานการณ์ (adoption of holistic approach to problems and situations)
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5. พัฒนาทักษะการเห็ นคุณค่าจากมุมมองที่มีความหลากหลาย (appreciation of
diverse viewpoints)
6. พัฒนาความสามารถในการทางานเป็ นทีม (successful team collaboration)
7. พัฒนาจุดแข็งและจุดอ่อนของพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ปรากฏ (identification of
learning weaknesses and strengths)
8. พัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (promotion of self-directed learning)
9. พัฒนาทักษะการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิผล (effective communication skills)
10. พัฒนาการขยายฐานความรู ้ (augmentation of knowledge base)
11. พัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ า (leadership skills)
12. พัฒ นาความสามารถในการใช้ป ระโยชน์ จ ากแหล่ ง ทรั พ ยากรที่ เ หมาะสมและ
หลากหลาย (utilization of relevant and varied resources)
สรุ ปได้ว่าการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นหลักเป็ นยุทธวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญแบบหนึ่ งที่ช่วยส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ
การแก้ปัญหา ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถจะนาไปใช้ในการทางานและการดารงชีวิตตลอดชีวิต การเรี ยนรู ้โดย
ใช้ปัญหาเป็ นหลักให้ประสบการณ์ที่มีความหมายต่อผูเ้ รี ยน มีเป้ าหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ความรู ้ใน
สถานการณ์ ต่ า ง ๆ และในสถานการณ์ จ ริ ง เพื่ อปรั บปรุ งพัฒนาการปฏิ บ ัติ งานของตนเองให้ มี
ประสิ ทธิผลสู งสุ ด จุดเด่นของการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลักก็คือ การใช้ปัญหาจริ งให้ผเู ้ รี ยนได้คิด
หาแนวทางการแก้ปัญหาและเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มทักษะการคิดสร้างสรรค์ ควรให้ผเู ้ รี ยนได้มีการเสนอ
แผนปฏิบตั ิ (action plan) และดาเนินการแก้ปัญหาด้วย
จากการศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ ยวกับวัตถุประสงค์หรื อผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก สามารถสรุ ปวัตถุประสงค์หรื อผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการเรี ยนรู ้โดย
ใช้ปัญหาเป็ นหลักตามแนวคิดของบุคคลต่าง ๆ และจากรายงานการศึกษาวิจยั ได้ดงั นี้
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ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะห์ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
แนวคิด
ผลลัพธ์ ทคี่ าดหวัง
 พัฒนาความสามารถในการปรับตัวและการมีส่วนร่ วมในการ
เปลี่ยนแปลง (Adaptation and participation in change)
 พัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ใหม่หรื อสถานการณ์ในอนาคต (Application of
problem solving in new and future situations)
 พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Creative and critical thought)
 พัฒนาทักษะการนาเอาวิธีการแก้ปัญหาทั้งกระบวนการมาใช้
ในการใช้ในการแก้ปัญหาและสถานการณ์ (Adoption of holistic
approach to problems and situations)
 พัฒนาทักษะการเห็นคุณค่าจากมุมมองที่มีความหลากหลาย
(Appreciation of diverse viewpoints)
 พัฒนาความสามารถในการทางานเป็ นทีม (Successful team
collaboration)
 พัฒนาจุดแข็งและจุดอ่อนของพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ปรากฏ
(Identification of learning weaknesses and strengths)
 พัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (promotion of self-directed
learning)
 พัฒนาทักษะการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ผล (Effective
communication skills)
 พัฒนาการขยายฐานความรู ้ (Augmentation of knowledge
base)
 พัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ า (Leadership skills)
 พัฒนาความสามารถในการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรที่
เหมาะสมและหลากหลาย (Utilization of relevant and varied
resources)
 การใช้ขอ้ มูลที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั ปั ญหา (Use relevant
information in addressing the problem)
 การจัดระบบกับความไม่แน่นอน (Articulate uncertainties)
 การจัดระบบความคิดรวบยอด (Organize concepts)
 การแปลความหมายข้อมูล ( Interpret information )
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จากตารางการสังเคราะห์ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากหลักการแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้ปัญหาเป็ นหลัก ผูว้ ิ จ ัย สามารถสรุ ป ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการเรี ย นรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นหลั ก
กล่าวคือในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลักนั้นจะมุ่งส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านทักษะ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง ความสามารถในการประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ใหม่ ห รื อสถานการณ์ ใ นอนาคตโดยฝึ กให้ ผูเ้ รี ย นได้ศึ กษาค้นคว้าและใช้ประโยชน์ จ ากแหล่ ง
ทรัพยากรที่เหมาะสมและหลากหลายและเลือกใช้ขอ้ มูลที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั ปั ญหา พัฒนาทักษะ
การคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างต่อเนื่องการทางานเป็ นทีมและฝึ กการเป็ นผูน้ า
แนวคิดพืน้ ฐานของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก
การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก สิ่ งสาคัญที่ตอ้ งคานึ งถึงก็คือการที่ตอ้ งจัดให้ผเู ้ รี ยน
ได้ผา่ นกลไกทั้ง 3 ประการต่อไปนี้คือ
1. การใช้ปัญหาเป็ นหลัก ในการเรี ยน (problem based learning) คือ กระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยน ใช้ “ปั ญหา” เป็ นฐานหรื อเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้เกิดการแสวงหาความรู ้ บางครั้งสิ่ งที่
กระตุ ้น ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ อ าจไม่ ใ ช่ ต ัว ปั ญ หาโดยตรงแต่ เ ป็ นสถานการณ์ ที่ ต ้อ งการปรั บ ปรุ ง
(situation in need of improvement) อย่างไรก็ตามกลวิธีหาความรู ้ก็คือ กระบวนการแก้ปัญหา
(problem solving process) หรื อกระบวนการค้นคว้าหาความรู ้ (inquiry process) ซึ่งประกอบด้วย
การเชื่ อมโยงความรู ้ เดิ มเข้ากับปั ญหาหรื อสถานการณ์ ที่ตอ้ งการปรั บปรุ ง หาข้อมูลเพื่อพิสูจน์
สมมติฐานใช้ความคิดที่มีเหตุมีผลในการสรุ ปข้อความรู ้ใหม่
2. การชี้นาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (self-directed learning) คือ การเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนมี
เสรี ภาพในการเลือกสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยน และมีความสามารถที่จะเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนจะเป็ น
ผูก้ าหนดการดาเนินการเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของตนเอง เลือกประสบการณ์เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ยอมรับ
ตนเอง ประเมิ น ผล และวิ พ ากษ์วิ จ ารณ์ ต นเองได้ต รงกับ ความเป็ นจริ ง เป็ นการเชื่ อ มโยง
แนวความคิด สร้างความคิดรวบยอด และเครื อข่ายของการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตัวของเขาเอง
3. การเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย (small group learning) การเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย เป็ นวิธีการที่
ทาให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นเป็ นทีม และยอมรับประโยชน์ของ
การทางานร่ วมกัน ให้คน้ คว้าหาแนวความคิดใหม่ ๆ ได้แนวคิดที่กว้างขวางขึ้น ประหยัดเวลาใน
การเรี ยนรู ้ และสร้ างนิ สัยที่ดีในการทางานร่ วมกับบุคคลอื่น โดยแบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ
8-10 คน โดยมีผสู ้ อน 1 คน ช่วยเป็ นผูก้ ระตุน้ สนับสนุน และช่วยเหลือให้เกิดการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม
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วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550 : 94-95) ได้สรุ ปคุณลักษณะของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นหลักไว้ดงั นี้
1. เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นจากการร่ วมมือกันของผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ
3. ผูส้ อนคือผูท้ ี่ คอยแนะนาการสนับสนุ น ผูเ้ รี ยนคือผูท้ ี่ มองเห็ น ปั ญหาและแก้ไ ข
ปัญหาด้วยตนเอง
4. ปั ญหาเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ ง หรื อปั ญหาจริ ง ซึ่งปั ญหาจะช่วยกาหนดกรอบแนวคิด
หรื อกาหนดจุดเน้นและกระตุน้ การเรี ยนรู ้
5. ปั ญหาคือสิ่ งที่จะนาไปสู่การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
6. ความรู ้ใหม่จะเกิดขึ้นโดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก จัดเป็ นยุทธวิธีการเรี ยนวิธีหนึ่ งที่เป็ นที่รู้จกั
และใช้กัน แพร่ ห ลายมากขึ้ น โดยน ามาใช้เ พื่ อส่ ง เสริ ม และพัฒ นาคุ ณ ภาพของการคิ ด (quality
thinking) โดยวิธีการสื บเสาะหาความรู ้ คาตอบของปั ญหาจากสื่ อ จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ รวมทั้ง
การทดสอบปฏิบตั ิจริ ง แนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก มีแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการเรี ยนที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (student-centered learning) ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์
2537; วิชนีย ์ ทศศะ 2547 : 11 และยุรวัฒน์ คล้ายมงคล 2545 : 56) ได้กล่าวถึงการเรี ยนจัดการเรี ยนรู ้
ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (student-centered) ว่าเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดทฤษฎีมนุษยนิยม
(humanism) ของคาร์ล โรเจอร์ (Carl Rogers) ซึ่งมีหลักการสาคัญ ดังนี้
1. ผูเ้ รี ยนได้สัมผัสจริ งกับปั ญหา ผูส้ อนสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้
และสัมผัสจริ งกับปั ญหาที่เกี่ยวข้อง
2. ผูส้ อนมี ค วามเป็ นกัน เอง เปิ ดเผยและตระหนัก ถึ ง ทัศ นะของตนต่ อ สิ่ ง ต่ า ง ๆ
ยอมรับความรู ้สึกของตนเอง จริ งใจในการสร้างสัมพันธภาพกับผูเ้ รี ยน
3. ผูส้ อนยอมรับผูเ้ รี ยนอย่างที่เขาเป็ น เข้าใจความรู ้สึกของผูเ้ รี ยน
4. ผูส้ อนจัดแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ให้พร้อม จัดเอกสาร ตารา ฯลฯให้มีพร้อมที่
ผูเ้ รี ยนเลือกใช้ได้
5. ผูส้ อนสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยน และสร้างสัมพันธภาพกับผูเ้ รี ยนในลักษณะที่
ส่ งเสริ มแรงจูงใจพื้นฐานของผูเ้ รี ยน
6. ผู ้ส อนไม่ ใ ช้ ก ารบรรยายเป็ นวิ ธี ก ารหลัก ในการเรี ยนการสอน และไม่ มี ก าร
ประเมินผลผูเ้ รี ยนโดยใช้เกณฑ์ภายนอกตัดสิ น
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7. ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ในตัว ผู เ้ รี ย นคื อ การที่ ผูเ้ รี ย นมี ก ารปรั บ ตัว ริ เ ริ่ ม ด้ว ยตนเองมี ค วาม
รับผิดชอบ ในตน สร้างสรรค์งาน มีการกระตุน้ สนับสนุนความคิดของผูเ้ รี ยนและเก็บความสาคัญ
ของการยอมรับผูเ้ รี ยน
สรุ ปได้วา่ ความเชื่อด้านมานุษยวิทยานั้นเห็นว่าบุคคลแต่ละคนแตกต่างกัน มีศกั ยภาพที่
จะพัฒนาตนเองมีเสรี ภาพและสามารถควบคุมตนเองได้ การให้ การศึกษาจึ งไม่ควรจะมุ่งทาให้
ทุก ๆ คนเหมือนกัน และไม่คานึ งถึงความต้องการของแต่ละบุคคล แนวคิดด้านมนุษยนิยมสามารถ
นาไปใช้ในการศึกษา ได้ดงั นี้
ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ (2537); วอลตัน และแมททิวส์ (Walton and Matthews 1989) ได้
กล่าวว่าการเรี ยนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก เป็ นการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความต้องการที่จะแสวงหาความรู ้เพื่อแก้ปัญหา ดังนั้นลักษณะของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการแก้ปัญหา (the
characteristics of problem solver) ที่จะประสบความสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิภาพได้น้ นั จะต้องมีลกั ษณะ
สาคัญ 5 ประการ (5 C) ได้แก่ competence (ความรู ้ความสามารถ) communicativeness (ความสามารถ
ในการติดต่อกับผูอ้ ื่น) concern (ความตระหนักในความสาคัญ) courage (ความกล้าในการตัดสิ นใจ)
และ creativity (ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ความรู ้ความสามารถ (competence) เป็ นความรู ้ความสามารถเดิมที่เหมาะสมกับ
ปั ญหาที่ จะเรี ย นเป็ นสิ่ ง ที่ ผูส้ อนต้องตระหนักเพราะถ้าผูส้ อนเตรี ยมปั ญหาที่ ยุ่งยากซับซ้อนไม่
สัมพันธ์กบั ความรู ้เดิม ของผูเ้ รี ยนแล้ว จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิด ความลาบาก และเสี ยวเลามากในการ
กาหนดทิศทางการแสวงหาความรู ้เพื่อนามาแก้ปัญหานั้น
ความสามารถในการติดต่อกับผูอ้ ื่น (communication) เป็ นความสามารถในการ
ติดต่อสื่ อความหมายกับผูอ้ ื่น เนื่องจากการเรี ยนการสอนเป็ นกลุ่มย่อย การติดต่อสื่ อสารจะช่วยให้
การเรี ยนรู ้ในกลุ่มมีประสิ ทธิภาพ
ความตระหนักในความสาคัญ (concern) ผูเ้ รี ยนควรตระหนักถึงความสาคัญใน
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมาย
ความกล้าในการตัดสิ นใจ (courage) การเรี ยนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการตัดสิ นใจในข้อมูล ดังนั้นผูเ้ รี ยนจะต้องมีความกล้า
ในการติดสิ นใจ เช่น ตัดสิ นใจตั้งสมมติฐานเพื่อนามาแก้ปัญหา
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ (creativity) เป็ นความสามารถในการคิดที่กว้างขวาง
คิดไกลกว่าขอบเขตปกติ โดยใช้จินตนาการในการคิดที่กว้างไกล หรื อใช้แนวคิดในการแก้ปัญหาได้
อย่างหลากหลาย เช่นการแสดงความคิดเห็นต่อกรณี ปัญหา
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การเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่ได้รับความเชื่อว่าจะทาให้
ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และทาให้ผูเ้ รี ยนมี ความรั กที่ จะเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่ องไปตลอดชีวิต จึงเป็ นวิธีการที่ตอบสนองต่อความต้องการทางวิชาชีพในทุกสาขาวิชาชีพ
โดยเฉพาะแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพต่างๆ อย่างไรก็ตาม และการที่นักศึกษาจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลักได้น้ นั อาจารย์ผสู ้ อนจะต้องจัดสถานการณ์
หรื อพิจารณาถึงทฤษฎี การศึกษาที่ว่าด้วยเงื่อนไข 3 ประการ ซึ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ให้บงั เกิดผลดี
ชมิดท์ (Schmidt 1983, อ้างถึงใน อุดม รัตนอัมพรโสภณ 2544 : 37; ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล 2545 : 58;
ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ 2544 : 6-7 และอานุภาพ เลขะกุล 2550 : 69) ได้กล่าวถึงเงื่อนไข 3 ประการ
ที่ช่วยสนับสนุนการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก คือ
1. การกระตุน้ ความรู ้เดิ ม ในการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ต้องอาศัยความรู ้พ้ืนฐานเดิม และจะ
ได้ผลดี ข้ ึนถ้าได้มีการกระตุน้ ความรู ้ เดิ มหรื อนาความรู ้ เดิ มที่ผูเ้ รี ยนมีอยู่มาใช้กบั การเรี ยนรู ้ ใหม่
(activation of prior knowledge) โดยธรรมชาติของการเรี ยนรู ้มนุษย์เรามักจะใช้ความรู ้เดิมที่มีอยูม่ า
ช่ วยในการทาความเข้าใจและเรี ยนรู ้ ส่ิ งใหม่ ๆ แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการเรี ยนรู ้แต่ละวิธีจะสามารถ
กระตุน้ ความรู ้เดิมมาใช้ได้ไม่เท่าเทียมกัน วิธีใดที่สามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้เดิมออกมาใช้
ได้มาก ก็จะยิง่ ช่วยสนับสนุนในการเรี ยนรู ้เรื่ องให ๆ ได้มากขึ้น
2. การเสริ มความรู ้ ใหม่ที่เฉพาะเจาะจงการเรี ยนรู ้เนื้ อหาที่ใกล้เคียงสถานการณ์ จริ ง
หรื อมีประสบการณ์ตรง (จากสถานการณ์ปัญหา) จะทาให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึนและจะช่วยให้การ
เรี ยนบรรลุเป้ าหมาย (encoding specificity) ถ้าในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่
เหมือนหรื อคล้ายคลึงกับของจริ งที่จะต้องไปประสบพบเห็นในอนาคต จะทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถนา
ความรู ้น้ ีไปใช้ในสถานการณ์จริ งได้ดี และยังเป็ นการจูงใจให้ผเู ้ รี ยนมีความปรารถนาที่จะเรี ยน เพราะ
รู ้ว่าเรี ยนเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริ งในอนาคต ตัวอย่างเช่น การเรี ยนรู ้โดยการศึกษาโดยตรงจากผูป้ ่ วย
ในภาคปฏิบตั ิของนักศึกษาพยาบาล จะทาให้เกิดความรู ้และทักษะที่นาไปใช้ในการปฏิบตั ิวิชาชีพได้ดี
เพราะเป็ นการเรี ยนในบรรยากาศที่คล้ายคลึงกับในอนาคต เนื่องจากเป็ นการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานกับ
ผูป้ ่ วยโดยตรง
3. การต่อเติมความรู ้ให้ทนั สมบูรณ์ (elaboration of knowledge) เนื่องจากการเรี ยนรู ้โดย
ใช้ปัญหาเป็ นหลัก เป็ นการเรี ยนกลุ่มย่อยขนาด 8-10 คน การได้แสดงออก แสดงความคิดเห็ น
อภิปรายถกเถียงกัน หรื อการรายงานหน้าชั้นเรี ยนจะทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและเรี ยนรู ้สิ่งนั้นได้ดีข้ ึน
ผูเ้ รี ยนจะสามารถเรี ยนรู ้อย่างเข้าใจได้ดีข้ ึน จดจาได้แม่นยา และสามารถนาความรู ้น้ นั ๆ ออกมาใช้ได้
อย่างรวดเร็ ว ถ้าหากผูเ้ รี ยนมี โอกาสได้เสริ มต่ อความเข้าใจในข้อมูลดังกล่าวให้สมบูรณ์ มากขึ้ น
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ด้ว ยการถาม – ตอบค าถาม การจดบัน ทึ ก การอภิ ปรายร่ ว มกับผูอ้ ื่ น การสรุ ป ข้อ มู ล ตลอดจน
การตั้งสมมติฐานและพิสูจน์สมมติฐาน
แบโรว์ส (Barrows 1993) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์สาคัญของการศึกษาแบบการเรี ยน
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก ซึ่งสิ่ งสาคัญที่ทาให้การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาประสบผลสาเร็ จ ได้แก่
1. การใช้ปั ญ หาเป็ นหลัก ในกระบวนการเรี ย นการสอนโดยใช้ปั ญ หาเป็ นหลัก
จะเริ่ มต้นที่ “ปั ญหา” กล่าวคือ ใช้ “ปั ญหา” ที่ผสู ้ อนสร้างขึ้นเป็ นตัวกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความ
สนใจใฝ่ รู ้ และเกิดความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้
2. การศึกษาด้วยตนเอง จาก “ปั ญหา” ที่นักศึกษาได้รับ กระบวนกรเรี ยนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก จะปล่อยให้นกั ศึกษาแสวงหาความรู ้และใช้ความสามารถของตนเองค้นหา
ความรู ้อย่างเสรี ภาพ โดยจะเริ่ มต้นที่ความรู ้พ้ืนฐานเดิมที่นกั ศึกษามีประสบการณ์มาก่อนภายหลัง
จากการทบทวนความรู ้พ้ืนฐานเดิมแล้ว หากพบว่าความรู ้ที่มีอยู่เดิมนั้นยังไม่เพียงพอที่จะสามารถ
ตอบปั ญหาได้ นักศึกษาจะต้องแสวงหาความรู ้ใหม่เพิ่มเติมจากแหล่งความรู ้ต่างๆ กระบวนการเรี ยน
การสอนแบบนี้ จึงพัฒนาให้นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่มที่จะต้องเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน หากผูเ้ รี ยนไม่มีความสามารถดังกล่าว จะทาให้กระบวนการล้มเหลว (Drinan 1997)
3. การใช้กลุ่มย่อยในการเรี ยนรู ้ เป็ นกลไกสาคัญที่จะทาให้เกิด การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
เกิ ด ขึ้ น โดยในกระบวนการเรี ย นการสอนแบบ การเรี ย นการสอนโดยใช้ปั ญ หาเป็ นหลัก นั้น
จะจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็ นกลุ่มย่อยที่ไม่โตเกินไป ในแต่ละกลุ่มจะมีกระบวนการเรี ยนรู ้โดยจะ
เริ่ มต้นจาก “ปั ญหา” ที่ได้รับจากผูส้ อน จากปั ญหานี้ เองที่สมาชิ กของกลุ่มจะต้องช่ วยกันแสดง
ความคิดเห็น และอภิปรายภายใต้ความรู ้พ้ืนฐานเดิม และความรู ้ใหม่ที่สมาชิกแต่ละคนจะช่วยกัน
แสวงหามา จนกระทัง่ ได้สมมติฐานและข้อสรุ ปของสมมติฐานที่ถูกต้อง และนาไปสู่ คาตอบของ
ปัญหา
กระบวนการเรี ยนรู ้ ข องกลุ่ ม ในรู ป แบบนี้ จะพัฒ นาทัก ษะของผูเ้ รี ย น ทั้ง ในด้า น
การแสดงความคิ ด เห็ น การคิ ด การแสดงออก การอ่ า นและการสรุ ปประเด็ น ตลอดจน
ความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นเป็ นทีม และการยอมรับประโยชน์ของการทางานร่ วมกัน
โดยอาศัยกระบวน การเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นหลักร่ วมกับขั้นตอนของการแก้ปัญหา
องค์ ประกอบทีส่ ่ งผลต่ อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก
การเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก หัวใจสาคัญอยูท่ ี่ “ปั ญหา” ที่ผสู ้ อนเตรี ยมให้
นักศึกษา แต่การที่กระบวนการเรี ยนรู ้แบบนี้จะประสบผลสาเร็ จ มิได้อยูท่ ี่ “ปัญหา” เพียงอย่างเดียว
แต่ข้ ึนอยูก่ บั ทุกองค์ประกอบ อันได้แก่
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1. ผูส้ อนหรื อผูใ้ ห้คาแนะนาเพิ่มเติม (tutor)
2. ผูเ้ รี ยน (students)
3. สถานการณ์ปัญหา (problems)
4. กระบวนการกลุ่ม (group process)
ทุกองค์ประกอบจะต้องทาหน้าที่ของตัวอย่างดีที่สุด การที่องค์ประกอบอันใดอันหนึ่ ง
บกพร่ องไป จะท าให้ ก ระบวนการเรี ยนรู ้ ไ ม่ บ รรลุ ผ ลตามที่ ว างไว้ รายละเอี ย ดในแต่ ล ะ
องค์ประกอบมีดงั ต่อไปนี้
ผู้สอนหรือผู้ให้ คาแนะนาเพิม่ เติม (tutor)
ในการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก ครู ผูส้ อนที่พลิกบทบาทไปเป็ นติวเตอร์
(tutor) มีบทบาทสาคัญเป็ นอย่างยิง่
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550 : 98) ได้ให้ขอ้ แนะนาในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
สาหรับผูส้ อนหรื อผูใ้ ห้คาแนะนาเพิ่มเติม (tutor) ดังนี้
1. ให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั คุน้ เคยและมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์
5 ขั้น ซึ่งประกอบด้วย ปั ญหาและนิยามปัญหา สมมติฐานและการตั้งสมมติฐาน การทดลองและการหา
ข้อมูล รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปเสนอผลงาน ผูเ้ รี ยนควรรู ้และเข้าใจกระบวนการนี้
เป็ นอย่างดี
2. เลือกสถานการณ์ที่จะนาไปสู่ปัญหาที่น่าสนใจและหลากหลาย และที่สอดคล้องกับ
สาระความรู ้
3. เตรี ยมใบความรู ้และใบกิจกรรมสาหรับผูเ้ รี ยน
4. เตรี ยมพร้อมด้านสื่ อ สาระความรู ้เพิ่มเติมสาหรับผูเ้ รี ยน
5. เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ระบุกิจกรรมการสอนและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละ
ขั้นตอนอย่างชัดเจน
6. กาหนดวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนทุกด้าน
สรุ ปบทบาทของผูส้ อนในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก คือ ผูแ้ นะนาให้
การสนับสนุ นความคิดริ เริ่ มให้เกิ ดขึ้นกับผูเ้ รี ยน ไม่บรรยายเนื้ อหาหรื อแนะวิธีการแก้ปัญหาให้
แต่ส่ิ งสาคัญที่ผสู ้ อนควรระลึกถึงในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลักคือ จานวนผูเ้ รี ยนใน
ชั้นเรี ยน และระดับวุฒิภาวะและเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนและรายวิชาโดยผูเ้ รี ยน
รับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู ้ร่วมกันซึ่งผูเ้ รี ยนคือ ผูค้ ิด ผูป้ ฏิบตั ิ และผูต้ ดั สิ นใจ
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ผู้เรียน (students)
ในการเรี ยนการสอนแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก นี้ ผูเ้ รี ยนจะเป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ท้ งั หมดจะเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งพัฒนาตัวเองในทักษะด้านต่าง ๆ โดยอาศัยปั ญหา และ
กระบวนการกลุ่มกระตุน้ และก่อให้เกิดการพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งทักษะของการคิดอย่างมีเหตุผล
ที่จะนาไปสู่ ความสามารถในการแยกแยะ วิเคราะห์ ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นขณะปฏิ บตั ิ งานจริ ง ทั้งใน
ห้องเรี ยนและข้างนอก รวมถึงความสามารถในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นด้วย
ประสบการณ์การเรี ยนการสอนแบบนี้ นอกจากจะพัฒนานักศึกษาในทักษะด้านต่าง ๆ
แล้วยังพัฒนานักศึกษาให้มีความรู ้สึกรับผิดชอบต่อกลุ่ม พัฒนาให้รู้จกั ยืดหยุ่น และมีความอดทน
อดกลั้นต่อผูอ้ ื่นที่มีพ้ืนฐานและมีความสนใจที่แตกต่างกันอีกด้วย
อย่างไรก็ตามนักศึกษาจะพัฒนาตนเองได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั ตัวนักศึกษาเอง
ที่เต็มใจและให้ความร่ วมมือกับกลุ่ม ในการแสดงบทบาทต่อไปนี้
1. ไม่นิ่งเฉยขณะร่ วมประชุมกลุ่ม ต้องร่ วมมือร่ วมใจสร้างบรรยากาศของการเรี ยนรู ้
ภายในกลุ่มให้น่าสนใจติดตาม โดยการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม ของโอกาสและด้วยท่าทีไม่ทาให้บรรยากาศของการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเสี ยไป
2. ร่ วมมือร่ วมใจกันสร้างวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าของกลุ่ม
3. ถกเถียงต่อรองกัน เพื่อสร้างกฎเกณฑ์ของกลุ่ม
4. แสดงการติชมอย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมาต่อเพื่อนสมาชิกภายในกลุ่มทุกคน
5. ไม่แสดงพฤติกรรมอันก่อให้เกิดการแตกแยกภายในกลุ่ม
6. มีความซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม โดยทางานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มโดยไม่บิดพลิ้ว
7. ในการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมายในการประชุมกลุ่มนัดถัดไป ต้องให้ตรงต่อ
เวลา และอย่างเต็มความสามารถ
สถานการณ์ ปัญหา (problems)
สถานการณ์ปัญหา ถือได้ว่าเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญและเป็ นหัวใจของ การเรี ยนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก สถานการณ์ ปัญหาต้องเลือกปั ญหาที่พบบ่อยในสถานการณ์จริ งและสร้าง
ปั ญหาให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของหลัก สู ตร สถานการณ์ ปัญหาที่ ดี จ ะต้องน่ าสนใจและ
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถอภิปรายและเรี ยนลงไปในระดับลึกจนเข้าใจแนวคิดของปั ญหามากกว่า
การท่องจา สามารถเชื่อมโยงความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนกับข้อมูลใหม่
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กระบวนการกลุ่ม (group process)
กระบวนการกลุ่ ม ของผูเ้ รี ย นจะเป็ นบรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การช่ ว ยกัน เรี ย นรู ้ ห รื อ ไม่
เพียงใด ขึ้นอยูก่ บั ผูเ้ รี ยนทุกคนและผูส้ อนที่จะร่ วมมือร่ วมใจกันสร้างขึ้นมา กรแสดงความคิดเห็น
ของกลุ่มและการอภิปรายต่าง ๆ ควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. ความคิดเห็นทุกประเด็นจะต้องได้รับการยอมรับ และรวบรวมไว้เพื่อนาไปช่วยกัน
พิจารณาถึงความเป็ นไปได้และความถูกต้องเพื่อสร้างสมมติฐานต่อไป
2. หั ว ข้อ ของการอภิ ป รายจะต้อ งอยู่ ใ นข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สมมติ ฐ าน ไม่ ค วรมี
การอภิปรายกันนอกประเด็น
3. นาความเป็ นจริ งของเหตุการณ์มาใช้ในการพิจารณาทดสอบสมมติฐาน
สรุ ปได้ว่าบทบาทของผูส้ อนหรื อผูส้ อนประจากลุ่มจะทาหน้าที่สนับสนุ นและเป็ นที่
ปรึ กษาใน การเรี ยนกลุ่มย่อย เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้เกิดการเรี ยน มิได้เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ให้แก่นกั ศึกษา
โดยตรง ทักษะการตั้งคาถามที่เหมาะสมจึงเป็ นทักษะที่จาเป็ นของผูส้ อนหรื อผูส้ อนประจากลุ่ม
บทบาทที่ ส าคัญ ได้แ ก่ การกระตุ ้น และส่ ง เสริ ม กระบวนการกลุ่ ม การช่ ว ยประธานควบคุ ม
กิ จกรรมกลุ่ม ให้กลุ่มดาเนิ นการตามขั้นตอนของการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก สนับสนุ น
การเรี ย นรู ้ ของผูเ้ รี ยนและเน้นให้ผูเ้ รี ย นตระหนักว่าการเรี ยนรู ้ เ ป็ นความรั บผิด ชอบของผูเ้ รี ย น
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเอาความรู ้เดิมที่มีอยู่มาใช้อภิปรายหรื อแสดงความคิดเห็นช่วยสนับสนุ นให้กลุ่ม
สามารถตั้ง ประเด็ น หรื อ วัต ถุ ป ระสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ไ ด้ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องบทเรี ย น
หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นหรื อตัดสิ นว่าถูกหรื อผิด ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนประเมินการเรี ยนรู ้ของ
ตนเอง รวมทั้งเป็ นผูป้ ระเมินทักษะของผูเ้ รี ยนและกลุ่ม พร้อมการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ดังนั้น ในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก เนื่องจากบทบาทผูส้ อนเปลี่ยนแปลง
ไปเป็ นติ ว เตอร์ แ ล้ว ยัง คงมี บ ทบาทของผูส้ อนที่ ท าหน้า ที่ เ ป็ นผู จ้ ัด การเรี ย นการสอนตั้ง แต่
ขั้นเตรี ยมการจนกระทัง่ ถึงขั้นตอนของการประเมิน บทบาทของผูส้ อนในการเรี ยนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็ นหลักมีดงั นี้ (วิไลพร สุ ตนั ไชยนนท์ 2546 : 58-59)
1. การวางแผนงาน การวางแผนงาน รายละเอียดต่างๆ ของการเรี ยนการสอน จะช่วย
ท าให้ ก ระบวนการเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษาสมบู ร ณ์ ยิ่ง ขึ้ น แนวทางการเตรี ย มการเรี ย นการสอน
ประกอบด้วย
1.1 การเตรี ยมบทเรี ยนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่สร้างขึ้น
1.2 จัดเตรี ยมแนวคิดต่างๆ ที่เป็ นไปได้ท้ งั หมดของบทเรี ยนและเนื้อหา
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1.3 รวบรวมและจัดเตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยน และสาหรับการสร้างประสบการณ์
การเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มให้นักศึกษาได้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เช่น เอกสารคาสอน ตาราวารสาร
โสตทัศนูปกรณ์ ฯลฯ
1.4 การดาเนิ นการจัดการให้อุปกรณ์การเรี ยนสะดวกแก่นกั ศึกษาในการนาไปใช้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึ งการติดต่อกับผูเ้ ชี่ ยวชาญต่าง ๆ ที่จะช่ วยให้ความรู ้ แก่ นักศึกษา
หากจาเป็ นอาจต้องดาเนินการในการนัดหมายให้แก่นกั ศึกษาด้วย
1.5 จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและเพียงพอกับกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
1.6 จัด เตรี ยมแบบฝึ กหั ด ส าหรั บ สร้ า งทั ก ษะในการเรี ยนรู ้ ที่ ส อดคล้อ งกับ
กระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม
2. การนานักศึ กษาเข้าสู่ บทเรี ยน หลังจากที่ได้จดั เตรี ยมแผนการเกี่ ยวกับการเรี ยน
การสอน และจัดเตรี ยมปั ญหาเรี ยบร้อยแล้ว ผูส้ อนจะต้องนานักศึกษาเข้าสู่ บทเรี ยน โดยใช้ปัญหาที่
สร้ า งขึ้ น อาจจะในรู ปของการเล่ า เรื่ อง การสร้ า งสถานการณ์ ด้ว ยรู ปภาพ กราฟ หรื อใช้
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
3. การตั้ง ค าถาม ผู ้ส อนจะต้อ งชั ก น า และกระตุ ้น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้มี ก ารแสดง
ความคิ ดเห็ นออกมาอย่างเป็ นอิ สระ และมีการอภิ ปรายถึ งความคิดเห็ นต่าง ๆ ที่สมาชิ กในกลุ่ม
แสดงออก ผูส้ อนอาจช่ ว ยสร้ า งบรรยากาศด้ว ยการตั้ง ค าถามให้นัก ศึ ก ษาได้คิ ด เพิ่ ม เติ ม หรื อ
ตั้งคาถามเป็ นการเปิ ดประเด็นในแนวคิดใหม่ที่นักศึกษาไม่ได้คานึ งถึง รวมถึงการนาคาถามของ
นักศึกษามาตั้งเป็ นคาถามกลับไปยังนักศึกษาเพื่อกระตุน้ ความคิดเห็น
4. การบริ หารจัดการ ผูส้ อนยังคงมีหน้าที่ ที่เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการในเรื่ องของ
การเรี ยนการสอนเช่นเดี ยวกับระบบการสอนแบบปกติ จะต้องมีการประกาศเกี่ยวกับกาหนดการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มนักศึกษาในอันที่จะส่ งเสริ มให้กระบวนการกลุ่มดาเนิ นการต่อไปได้
อย่างเหมาะสม รวมถึงการให้กาลังใจแก่นกั ศึกษาที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ให้ได้มีส่วนร่ วมใน
การอภิปรายภายในกลุ่มให้มากยิง่ ขึ้นตอลดจนช่วยให้นกั ศึกษาสามารถวางแผนงาน และดาเนินการ
ตกลงภายในกลุ่ ม ในการแบ่ ง ภาระรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ค้น หาความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม ตามขั้น ตอนของ
กระบวนการเรี ยนรู ้
5. การให้รางวัล ผูส้ อนอาจจะต้องให้กาลังใจและให้รางวัลแก่กลุ่ม เพื่อเป็ นการเสริ ม
กาลังใจให้กลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ แต่การให้กาลังใจและการให้รางวัล
นั้นต้องไม่อยู่ในรู ปแบบที่ปิดกั้นและเป็ นอุปสรรคต่อกระบวนการกลุ่ม เฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศ
ของการอภิ ป รายในรู ป แบบที่ ปิ ดกั้น และเป็ นอุ ป สรรคต่ อ กระบวนการกลุ่ ม เฉพาะอย่ า งยิ่ ง
บรรยากาศของการอภิ ป รายของกลุ่ ม ในบางครั้ งอาจจะต้อ งให้ค าติ ช มอย่า งตรงไปตรงมากับ
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นักศึกษาและต้องสามารถดาเนิ นมาตรการกับนักศึกษาที่เอาเปรี ยบเพื่อนไม่ทางาน ปล่อยให้เพื่อน
ทางานตามลาพังหรื อผูท้ ี่หนั หน้าหนีปัญหาของกลุ่ม
6. การสังเกตการณ์ ผูส้ อนจะต้องทาการสังเกตการณ์ เหตุการณ์ และบรรยากาศของ
การประชุ มกลุ่ มของนักศึ กษาอย่างใกล้ชิ ด เพื่อที่ จะสามารถประเมิ นสถานการณ์ การเรี ยนรู ้ ของ
นักศึกษา และทาการแก้ไขให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปตามที่ได้วางแผนการไว้ เฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติม
แนวคิดใหม่ที่นกั ศึกษายังไม่ได้นึกถึง นอกจากนี้ตอ้ สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาแต่ละคน เพื่อที่จะทาให้
สามารถค้นหา ความสนใจความสามารถ จุดมุ่งหมายและปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษาแต่ละคนได้
7. การประเมินผล ผูส้ อนจะต้องทาการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการเรี ยนรู ้ ซึ่ งอาจได้จากการสังเกตสถานการณ์ และบรรยากาศตลอดจนทิ ศทางใน
การศึกษาค้นคว้าว่านักศึกษาได้เกิดการเรี ยนรู ้ไปมากน้อยเพียงใด โดยอาจดูจากความสอดคล้องของ
ข้อมูลที่นกั ศึกษาหามาได้ว่าสอดคล้องกับปั ญหาหรื อไม่ และดูจากการประยุกต์ความรู ้ที่หามาได้ใน
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งหามาตรการแก้ไขข้อบกพร่ องเหล่านั้นให้เหมาะสม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก (Problem Based Learning : PBL)
อิงเกล (Engle 1997) ได้เสนอแนวคิดของการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลักว่าจะมี
“ปั ญหา” เป็ นหัวใจสาคัญของการเรี ยนรู ้ควบคู่ไปกับการศึกษาด้วยตนเองในกระบวนการกลุ่มของ
นักศึกษาดังนั้นขั้นตอนการเรี ยนการสอนหลักๆ จะเป็ นของนักศึกษา เพราะการเรี ยนการสอนโดยใช้
ปั ญหาเป็ นหลัก เป็ นวิธีการเรี ยนการสอนที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากวิธีบรรยายเดิม ไม่ใช่เป็ นเพียง
วิธีการเรี ยนเท่านั้น แต่เป็ นกระบวนการของการเรี ยน เนื่องจากวิธีการของการเรี ยนการสอนวิธีน้ ี มิได้
มีวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ในเนื้ อหาวิชาเพียงอย่างเดียว แต่มีวตั ถุประสงค์ที่จะ
พัฒนาทักษะและความสามารถด้านต่ าง ๆ โดยอาศัยสถานการณ์ ปั ญหาเป็ นจุ ดเริ่ มต้นและเป็ น
ตัวกระตุ ้นให้ผูเ้ รี ยนศึ กษาหาความรู ้ ด้วยตนเอง และมี กระบวนการกลุ่ มเพื่ อพัฒนาทักษะด้าน
การสื่ อสารและการทางานเป็ นกลุ่ม
อานุภาพ เลขะกุล (2550 : 70) ได้กล่าวถึงกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก ซึ่ง
ในการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก จะจัดผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อย ขนาดประมาณ 8-10 คน โดยมีผสู ้ อน
หรื อผูส้ อนประจ ากลุ่ ม 1 คน ท าหน้าที่ เป็ นผูส้ นับสนุ นการเรี ยนรู ้ (facilitator) กระบวนการจะ
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
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1. เมื่อผูเ้ รี ยนได้รับโจทย์ปัญหา ผูเ้ รี ยนจะทาความเข้าใจหรื อทาความกระจ่างในคาศัพท์
ที่อยูใ่ นโจทย์ปัญหานั้นเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
2. การจับประเด็นข้อมูลที่สาคัญหรื อระบุปัญหาในโจทย์
3. ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหา อภิปรายหาคาอธิ บายแต่ละประเด็นปั ญหาว่าเป็ น
อย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไร ความเป็ นมาอย่างไร โดยอาศัยพื้นฐานความเดิมเท่าที่ผเู ้ รี ยนมีอยู่
4. ตั้ง สมมติ ฐ านเพื่ อ ตอบปั ญ หาประเด็ น ต่ า ง ๆ พร้ อ มจัด ล าดับ ความส าคัญ ของ
สมมติฐานที่เป็ นไปตามอย่างมีเหตุผล
5. จากสมมติฐานที่ต้ งั ขึ้น ผูเ้ รี ยนจะประเมินว่าเขามีความรู ้เรื่ องอะไรบ้าง มีเรื่ องอะไรที่
ยังไม่รู้หรื อขาดความรู ้ และความรู ้อะไรจาเป็ นที่จะต้องใช้เพื่อพิสูจน์สมมติฐานซึ่ งเชื่อมโยงกับโจทย์
ปั ญหาที่ได้ข้ นั ตอนนี้ กลุ่มจะกาหนดประเด็นการเรี ยนรู ้ (learning issue) หรื อวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
(learning objective) เพื่อจะไปค้นคว้าหาข้อมูลต่อไป
6. ค้นคว้าหาข้อมูลและศึกษาเพิ่มเติมจากทรัพยากรการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น หนังสื อตารา
วารสาร สื่ อการเรี ยนต่าง ๆ การศึกษาในห้องปฏิบตั ิการ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน อินเทอร์ เน็ต หรื อ
ปรึ กษาอาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญในเนื้ อหาสาขาเฉพาะ เป็ นต้น พร้อมทั้งประเมินความถูกต้อง
7. นาข้อมูลหรื อความรู ้ ที่ได้มาสังเคราะห์ อธิ บาย พิสูจน์สมมติฐานและประยุกต์ให้
เหมาะสมกับโจทย์ปัญหา พร้อมสรุ ปเป็ นแนวคิดหรื อหลักการทัว่ ไป
ขั้นตอนที่ 1-5 เป็ นขั้นตอนภายในกระบวนการกลุ่ มในห้องเรี ยน ขั้นตอนที่ 6 เป็ น
กิจกรรมของผูเ้ รี ยนรายบุคคลนอกห้องเรี ยน และขั้นตอนที่ 7 เป็ นกิจกรรมที่กลับมาในกระบวนกลุ่ม
อีกครั้งดังแผนภาพที่ 5
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1.
2.
3.
4.
5.

ทาความเข้าใจคาศัพท์และแนวคิด
จับประเด็นและระบุปัญหา
ระดมสมอง วิเคราะห์ อธิบายประเด็นปัญหา
ตั้งสมมติฐานและจัดลาดับความสาคัญ
กาหนดประเด็นหรื อวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้

กิจกรรมกลุ่ม

6. ค้นคว้าและศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมจากทรัพยากรการ
เรี ยนรู ้

กิจกรรมรายบุคคล

7. สังเคราะห์และประยุกต์ขอ้ มูลหรื อความรู ้ใหม่ สรุ ป

กิจกรรมกลุ่ม

แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (Problem Based Learning : PBL)
7 ขั้นตอน
ที่มา : อานุภาพ เลขะกุล, การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (problem based learning)
(กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 70.
สเตปเพียน และแกลแลกเกอร์ (Stepien and Gallagher 1993, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี
2550: 97) ได้นาเสนอขั้นตอนการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก ดังนี้คือ
ขั้นที่ 1 เข้าสู่ ปัญหาและนิยามปั ญหา (encountering and defining the problem) ผูเ้ รี ยน
จะได้รับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาจริ งให้อ่านวิเคราะห์ทาความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็ น
ปัญหานั้น หรื อให้ดูจากภาพ จาก VDO จากสถานที่จริ ง โดยอาจให้ต้ งั คาถาม ถามตัวเองว่า
รู ้อะไรบ้างเกี่ยวกับปัญหาหรื อคาถามนี้
จาเป็ นต้องรู ้อะไรบ้างเพื่อจะได้แก้ปัญหานี้ได้
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ต้อ งใช้ข อ้ มู ล สื่ อการเรี ย นรู ้ อ ะไรบ้า งเพื่ อ จะได้แ นวทางการแก้ปั ญ หาหรื อ
สมมติฐาน
ในขั้นตอนก็ควรได้คาถามที่ชดั เจน ถึงแม้ว่าแนวทางการแก้ปัญหานั้นจะต้อง
ใช้ความรู ้ใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา
ขั้นที่ 2 หาข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินข้อมูลและนาไปใช้เมื่อผูเ้ รี ยนได้
ปั ญหาที่ชดั เจนจากขั้นที่ 1 ผูเ้ รี ยนจะต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ หรื อสื่ อต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้ซ่ ึ งข้อมูลและ
สื่ อต่าง ๆ ต้องมีการประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความคุม้ ค่าก่อนนาไปใช้แก้ปัญหา
ขั้นที่ 3 สังเคราะห์ขอ้ มูลและปฏิบตั ิ (synthesis and performance) เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนสร้าง
หรื อก าหนดแนวทางการแก้ปั ญหา อาจมี การสร้ างสื่ อประกอบหรื อจัดการกับสาระความรู ้ ใหม่
ซึ่ งแตกต่างจากการทารายงานธรรมดา แต่เป็ นการนาเสนอแนวทาง วิธีการแก้ปัญหาที่ชดั เจน และ
ดาเนิ นการแก้ปัญหา สรุ ปผล หรื อหลักการทัว่ ไปที่ได้จากการแก้ปัญหาและนาเสนอผลการเรี ยนรู ้ใน
ชั้นเรี ยน
เซวอย และฮิวจ์ (Savoil and Hugles 1994, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี 2550 : 97-98) ได้
เสนอขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก ไว้ดงั นี้คือ
1. ระบุปัญหาที่เหมาะสมสาหรับผูเ้ รี ยน
2. เชื่อมโยงปั ญหากับบริ บทของนักศึกษาเพื่อให้โอกาสในการปฏิบตั ิจริ ง
3. มอบหมายความรับผิดชอบให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของตัวเองให้วางแผน
แก้ปัญหา
4. กระตุน้ ความร่ วมมือ โดยการจัดกลุ่มให้ร่วมกันเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงาน
5. ตั้ง ความคาดหวัง หรื อกาหนดเป้ าหมายว่า ผูเ้ รี ย นจะต้องแสดงหรื อนาเสนอผล
การเรี ยนรู ้ของตัวเองโดยแสดงผลงาน ชิ้นงาน หรื อการปฏิบตั ิงานให้ดู
6. วิธีการวัดประเมินผลเป็ นการประเมินผลทั้งความรู ้ ความเข้าใจ และความสามารถที่
แสดงออกด้วย การให้เหตุผลที่ถูกต้อง เป็ นเหตุเป็ นผล ใช้ขอ้ มูลอ้างอิงที่มาจากความเข้าใจมากกว่า
การท่องจาและประเมินชิ้นงานตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยใช้ rubrics score
บาร์บารา (Barbara 1995, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี 2550 : 95) ได้เสนอขั้นตอน
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลักไว้ดงั นี้คือ
1. เรี ยนได้รั บการเสนอปั ญหา เช่ น จากกรณี ปั ญหาจากงานวิ จัย โดยให้ดู วี ดิ ท ัศน์
เป็ นต้น
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2. จัดผูเ้ รี ยนเข้าสู่ กลุ่ม 4-5 คน ระดมความรู ้จากความรู ้เดิมที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาและ
พยายามที่จะนิยามปัญหาให้ชดั เจน
3. ผูเ้ รี ยนช่วยกันเสนอปั ญหาต่าง ๆ จากประเด็นที่ได้รับหรื อเรี ยกว่าเป็ น “ประเด็นที่
ต้องเรี ยนรู ้” ในเรื่ องที่พวกเขายัง ไม่เข้าใจ ผูเ้ รี ยนจะได้รับการกระตุน้ ให้ระบุเรื่ องที่รู้และไม่รู้ต่าง ๆ
4. ผูเ้ รี ยนช่ วยกันจัดอันดับความสาคัญของประเด็นที่ ตอ้ งศึ กษาและเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ย น
ร่ วมกันตัดสิ นใจปั ญหาต่าง ๆ ที่จะสื่ อหาความรู ้ คาตอบ ผูเ้ รี ยนอาจจะมอบหมายงานเป็ นรายบุคคล
บางประเด็นอาจจะมอบหมายงานแบบกลุ่มร่ วมกันศึกษาผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอภิปรายร่ วมกันเกี่ยวกับ
แหล่งความรู ้และแหล่งเรี ยนรู ้
5. ผูเ้ รี ยนร่ วมประชุมกันใหม่เพื่อศึกษาเรื่ องต่าง ๆ ที่กาหนดไว้บูรณาการความรู ้ใหม่
ที่ได้ให้เข้ากับบริ บทของปั ญหา ร่ วมกันสรุ ปความรู ้ เชื่ อมโยงความคิดรวบยอดใหม่กบั ความคิด
รวบยอดเดิม ทาความเข้าใจกับสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ใหม่ในขณะที่แก้ปัญหา และผูเ้ รี ยนจะพบว่าการเรี ยนรู ้
เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามกระบวนการโดยตลอด และมีเรื่ องใหม่ ๆ ที่ตอ้ งศึกษาเสมอ
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550 : 98)ได้สรุ ปแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก ดังนี้
1. จัด กิ จ กรรมให้ ผูเ้ รี ย นได้เ ผชิ ญ กับ ปั ญ หา ได้แ สวงหาค้น พบปั ญ หาด้ว ยตัว เอง
(จัดสถานการณ์ บทบาทสมมติ เรื่ องสั้น หรื อใช้วีดิทศั น์ เป็ นต้น)
2. จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ (3-5 คน) ให้ผเู ้ รี ยนร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เพื่อทาความเข้าใจกับปั ญหาให้ชดั เจน
3. ให้ผเู ้ รี ยนถามคาถามในเรื่ องที่เขาสงสัย ไม่รู้ หรื อไม่เข้าใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา (ผูส้ อนคอยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนถามคาถาม)
4. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันคิ ดหาวิธีแก้ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา และระบุสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ที่
ต้องใช้
5. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันแสวงหาความรู ้และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
6. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันแก้ปัญหา หาคาตอบของปั ญหาที่เลือก และนาเสนอผลการเรี ยนรู ้
หรื อผลการแก้ปัญหาอาจจะนาเสนอในรู ปโครงงาน การแสดงนิ ทรรศการ แสดงผลงานและผล
การหาคาตอบของปัญหา
7. ร่ ว มกัน ประเมิ น ผลการท างานกลุ่ ม และผลงานกลุ่ ม น าเสนอข้อ เสนอแนะใน
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ต่อไป
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จากการศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
(Problem Based Learning : PBL) สามารถสรุ ปขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
ตามแนวคิดของบุคคลต่าง ๆ ได้ดงั นี้
ตารางที่ 5 ผลการสังเคราะห์ข้นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
ขั้นตอน
แนวคิด
 Stepien, W.J. and
Gallagher, S.A., 1993
 Savoil and Hugles,
1994
 McMaster University
 เฉลิม วราวิทย์, 2531
 ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์,
2544
 Duch, Barbara, J. 1995
 อานุภาพ เลขะกุล 2550
 เกียรติกาจร กุศล 2550
 วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2552
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จากตารางผลการสั งเคราะห์ ข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปั ญหาเป็ นหลัก ที่ เป็ น
องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลักของนักการศึกษา สามารถสรุ ป
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ทาความเข้าใจ
คาศัพท์ ข้อความที่ปรากฏอยูใ่ นปั ญหา แนวคิดและประเด็นปั ญหาให้ชดั เจน 2) ระบุและวิเคราะห์
ปั ญหา 3) ตั้งสมมติฐานและจัดลาดับความสาคัญ 4) กาหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ 5) ศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติม และ 6) สังเคราะห์และประยุกต์ขอ้ มูลหรื อความรู ้ใหม่ สรุ ปเป็ นหลักการและแนวทางเพื่อ
นาไปใช้ในสถานการณ์อื่นต่อไป
สรุ ปได้ว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลักนั้นเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
สามารถนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่ดีมากที่สุดวิธีหนึ่ ง เพราะสอดคล้อง
กับทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) คือทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์
คิดแก้ปัญหา และคิดอย่างสร้ างสรรค์ ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน และได้ลงมือปฏิบตั ิมากขึ้น
นอกจากนี้ ยงั มีโอกาสออกไปแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง จากแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ ทั้งภายใน
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และภายนอกสถานศึกษา ในส่ วนของอาจารย์ผูส้ อนบทบาทของการเป็ นผูค้ วบคุมในชั้นเรี ยนจะ
ลดลง และผูเ้ รี ยนจะมีอานาจในการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองมากขึ้น ส่ วนจะหาความรู ้ใหม่ ๆ
ได้มากหรื อน้อยแค่ไหน ก็แล้วแต่ความประสงค์ของผูเ้ รี ยน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนเป็ นฝ่ ายรับผิดชอบ
การเรี ยนรู ้ ของตน ซึ่ งการที่ผูเ้ รี ยนต้องแสวงหาความรู ้ อย่างต่อเนื่ อง ทาให้การเรี ยนรู ้ เกิ ดขึ้นเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (lifelong learning process) เพราะความรู ้เดิมที่ผเู ้ รี ยนมีอยูแ่ ล้วจะถูก
นามาเชื่ อมโยงให้เข้ากับความรู ้ใหม่ตลอดเวลา จึงทาให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนทันเหตุการณ์ ทันโลก และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมโลกในอนาคตได้อย่างดีที่สุด
การจัดการเรียนการสอนในหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ รูปแบบปกติ
การจัดการเรี ยนการสอน หมายถึ ง กระบวนการจัดประสบการณ์ เรี ยนการสอนที่ มี
กิ จ กรรมหรื อประสบการณ์ ต่ า ง ๆ ให้ ผู เ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ้ แ ละเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมตรงตาม
จุดประสงค์การสอนที่ได้กาหนดไว้ มีลาดับขั้นของกิจกรรมหรื อประสบการณ์ที่เริ่ มตั้งแต่ง่ายไป
ยากให้เห็นเป็ นลาดับและที่สาคัญผูส้ อนสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
การจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุ ง ปี การศึกษา
2548) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน ในรายวิชาการผดุงครรภ์ 2 โดยจัดการเรี ยน
การสอนให้หอ้ งเรี ยนขนาดใหญ่ และใช้เทคนิควิธีสอนด้วยการบรรยายตามเนื้อหาที่หลักสูตรกาหนด
ญาดาพนิ ต พิณกุล (2539 : 237-242) ได้แบ่งเทคนิ คขั้นตอนการสอนแบบบรรยาย
ออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรี ยมการบรรยาย ผูส้ อนจะต้องทาความรู ้จกั ผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับความรู ้ และ
ประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน
1.1 ผูส้ อนศึ ก ษาท าความรู ้ จ ัก ผูเ้ รี ย นเกี่ ย วกับ ความรู ้ แ ละประสบการณ์ เ ดิ ม ของ
ผูเ้ รี ยน
1.2 ศึกษาเนื้ อหาที่ผสู ้ อนจะบรรยาย โดยค้นคว้าจากแหล่งของความรู ้ เช่น เอกสาร
ความรู ้ต่าง ๆ ตารา และผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.3 กาหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ว่าผูส้ อน หรื อผูบ้ รรยายมุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยน ได้รับ
ความรู ้อะไรบ้างจากการบรรยาย
1.4 ศึกษาจัดหาสื่ อการเรี ยนการสอน เพื่อนามาประกอบการบรรยายให้ผเู ้ รี ยน
เห็นเด่นชัด และเกิดความเข้าใจในบทเรี ยนที่บรรยายได้ง่าย และรวดเร็ ว
1.5 ผูส้ อนควรเตรี ยมตัวเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตัวเอง เช่น การแต่งกาย สุ ขภาพจิต
ทางด้านอารมณ์

122
1.6 จัดสภาพห้องเรี ยนที่ใช้บรรยาย เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างบรรยากาศในห้องเรี ยน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของผูเ้ รี ยนและเนื้อหาที่เรี ยน
2. ขั้นการสอนแบบบรรยาย
2.1 ก่อนที่ผสู ้ อนจะบรรยายเนื้อหา ควรมีการนาเข้าสู่ บทเรี ยนด้วยการสนทนาโดยใช้
สื่ อการสอน เช่น รู ปภาพหรื อสื่ ออื่นๆ เพื่อเร้าความสนใจผูเ้ รี ยนให้ติดตามเนื้อหาที่ผสู ้ อนจะบรรยาย
2.2 การเข้าสู่ บทเรี ยน เนื้ อหาที่สอนโดยการบรรยาย อาจใช้แผ่นโปร่ งใสประกอบ
การบรรยายเนื้อหา ผูส้ อนควรคานึงถึงการลาดับก่อนหลังของเนื้อหา การบรรยายไม่ควรพูดเร็ วหรื อ
ช้าเกินไป อาจมีการซักถามให้ผเู ้ รี ยนตอบบ้าง หรื ออาจเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามบ้างเพื่อให้
การเรี ยนการสอนน่าสนใจเกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง
3. ขั้นสรุ ป เมื่อผูบ้ รรยายได้จบคาบรรยายจากเนื้ อหาที่กาหนดไว้แล้ว ควรมีการสรุ ป
เนื้ อหาโดยให้ผเู ้ รี ยนช่วยสรุ ปร่ วมกัน เพราะจะเป็ นการทบทวนและทดสอบผูเ้ รี ยนว่ามีความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่ได้รับฟังไปแล้วมากน้อยเพียงใด
4. ขั้นทากิจกรรม กิจกรรมเป็ นสิ่ งที่ผสู ้ อนต้องให้ผเู ้ รี ยนได้ทา เช่น การทาแบบฝึ กหัด
จดบันทึกคาบรรยาย ค้นคว้าอ่านหนังสื อเพิ่มเติม หรื ออาจให้จดั บอร์ดในประเด็นที่สาคัญของเนื้อหา
5. ขั้นวัดและประเมินผล เป็ นสิ่ งที่ผสู ้ อนจะทราบว่า ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจเนื้ อหา และ
เกิดการเรี ยนรู ้มากน้อยเพียงใด โดยการวัดผลด้วยข้อสอบ โดยการซักถาม สัมภาษณ์ สังเกต
พฤติกรรมตรวจผลงาน ซึ่งจะทาให้ผสู ้ อนได้ทราบข้อมูลของผลการบรรยายได้
เสาวณี ย ์ สิ กขาบัณฑิต (2528 : 151) ได้กล่าวถึงการสอนโดยบรรยาย จะให้ได้ผลดี
ควรจะดาเนินการเป็ นขั้น ๆ ดังนี้
1. ขั้นนา (introduction) เป็ นขั้นเร้าให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในเรื่ องที่ครู จะบรรยาย
อาจจะใช้การอภิปรายหรื อใช้สื่อการสอนเป็ นเครื่ องเร้าก็ได้
2. ขั้นบรรยาย (presentation) เป็ นการบรรยายเนื้ อหาโดยเริ่ มต้นจากหัวข้อที่สาคัญ
มากเป็ นอันดับแรก ส่ วนหัวข้อที่สาคัญน้อยให้อยูใ่ นอันดับรองลงไป ในขั้นการบรรยาย ควรจะใช้
สื่ อการสอนประกอบ เพราะจะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในเนื้ อหา และจะเป็ นเครื่ องนาผูเ้ รี ยน
ให้สนใจคอยติดตามไปโดยตลอด
3. ขั้นสรุ ป (conclusion) เป็ นขั้นย่อหรื อสรุ ปสิ่ งที่ได้บรรยายมาแล้ว เป็ นกฎเกณฑ์
หรื อหลักความจริ งทัว่ ๆ ไป เป็ นการปิ ดการบรรยาย
โดยสรุ ปการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตร
พยาบาลศาสตร์ แบบปกติ มีข้ นั ตอนดาเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนดังนี้ 1) ขั้นเตรี ยมการ
2) ขั้นสอน ส่ วนใหญ่ใช้ power point ประกอบการบรรยาย 3) ขั้นสรุ ป และ 4) ขั้นวัดและประเมินผล
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ความสามารถในการเรียนรู้
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ (learning abilities or learning capacity) การเรี ยนรู ้เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถาวรเนื่ องจากการฝึ กปฏิบตั ิหรื อประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัย
สามประการ คือ ประการแรก ความสามารถ (capacity) ของผูเ้ รี ยน ประการที่สอง ระดับของ
แรงจูงใจ และประการสุ ดท้าย ธรรมชาติของภาระงาน (task) การเรี ยนรู ้มีกระบวนการดังนี้ คือ
1) แรงจูงใจภายในทาให้ผเู ้ รี ยนรับความคิดง่าย 2) เป้ าประสงค์ทาให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงความ
ต้องการจาเป็ นในสิ่ งที่เรี ยน 3) ผูเ้ รี ยนเสาะแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 4) ผลของ
ความก้า วหน้าจากการเลื อกทางแก้ปัญหาที่ ลดความตึ งเครี ยด และ 5) การขจัดพฤติ ก รรมที่ ไ ม่
เหมาะสม (Harrison and Blakemore 1983 : 15)
บลูม และคนอื่น ๆ (Bloom and others 1956) ได้แบ่งการเรี ยนรู ้ออกเป็ นสามประเภท
(categories) หรื อขอบเขต(domain) คือ ด้านปั ญญาหรื อพุทธิ พิสัย (cognitive) ด้านทักษะพิสัย
(psychomotor) และด้านจิตพิสัย (affective) พุทธิพิสัย (cognitive domain) ได้แก่ ความรู ้ ความเข้าใจ
การนาไปประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า หรื ออาจกล่าวได้ว่าพุทธพิสัย
รวมถึงการเรี ยนรู ้และการประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะพิสัยรวมถึงการพัฒนาสรี ระทางกายและทักษะที่
ต้องใช้กล้ามเนื้ อสัมพันธ์กบั ประสาท (neuromuscular skills) จิตพิสัยเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งเจตคติ
ความซาบซึ้งและค่านิยม การเรี ยนรู ้ท้ งั สามประเภทนี้ควรได้รับการพิจารณาในการวางแผนผลที่ได้รับ
จากการเรี ยนรู ้ (learning outcomes) ที่ได้จากการเรี ยนการสอน บลูมและคนอื่น ๆ ได้จดั ผลที่ได้รับของ
การเรี ยนรู ้ออกเป็ นระดับโดยคิดว่าเป็ นลาดับขั้นโดยธรรมชาติ ซึ่ งหมายความว่าการแสดงออกของ
พฤติกรรมในแต่ละระดับจะเป็ นพฤติกรรมที่ตอ้ งเกิดก่อนการแสดงออกของพฤติกรรมในระดับที่สูง
กว่า และในการที่จะประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายของการศึกษาขอบเขตของการเรี ยนรู ้ท้ งั สามนี้
ต้องได้รับการบูรณาการเข้าไว้ในทุกลักษณะของการเรี ยนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรซึ่งจะทาให้
ผูเ้ รี ยนกลายเป็ นจุดศูนย์กลางของกระบวนจัดการเรี ยนรู ้
อนุกรมภิธาน (taxonomy) เป็ นระบบของการแยกแยะบางสิ่ งบางอย่าง ดังนั้นอนุกรม
ภิธานของการศึกษา (educational taxonomy) จึงแยกแยะพฤติกรรมซึ่งนักเรี ยนสามารถคาดหวังที่จะ
ทาให้ได้ภายหลังจากที่ได้เรี ยนรู ้แล้ว อนุกรมภิธานที่เป็ นที่รู้จกั กันมากที่สุด คือ อนุกรมภิธานด้าน
พุ ท ธิ พิ สั ย ของ บลู ม และเพื่ อ น ๆ ซึ่ งพุ ท ธิ พิ สั ย แต่ ล ะประเภทในอนุ ก รมภิ ธ าน (taxonomy)
ประกอบด้วยองค์ประกอบบางประการของประเภทความรู ้ที่ตอ้ งมาก่อน
อนุ กรมภิธานนี้ มี
ประโยชน์สาหรับการออกแบบหลักสูตรและการสร้างแบบทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 6-7
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ตารางที่ 6 อนุกรมภิธานทางปัญญาของบลูม
ระดับพฤติกรรม
1. ความรู้ เกี่ยวข้องกับความจาและการระลึกได้ของ
 ข้อความจริ งเฉพาะ คาต่างๆ นิยามสัญลักษณ์ วันที่ สถานที่ ฯลฯ
 กฎ แนวโน้ม ประเภท วิธีการ ฯลฯ
 หลักการ ทฤษฏี วิธีการจัดความคิด
2. ความเข้าใจ เกี่ยวข้องกับความสามารถที่ใช้การเรี ยนรู้
 แปลความ สรุ ปความ
 ตีความ ย่อความ
 ขยายรายละเอียด ทานายผล และผลที่ตามมา
3. การนาไปประยุกต์ใช้ เกี่ยวข้องกับความสามารถที่จะใช้การเรี ยนรู้ที่หลากหลายสถานการณ์
 การใช้หลักการและทฤษฏี
 การใช้ความเป็ นนามธรรม
4. การวิเคราะห์ เกี่ยวข้องกับการแตกส่ วนใหญ่ให้เป็ นส่ วนย่อย
 ระบุหรื อแยกส่ วนขององค์ประกอบ
 ค้นพบปฏิสัมพันธ์หรื อความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนย่อย
 เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลักการ (จากส่ วนย่อยไปหาส่ วนใหญ่และจากส่ วน
ใหญ่ไปหาส่ วนย่อย)
5. การสังเคราะห์ เกี่ยวข้องกับการผสมผสานองค์ประกอบเข้าด้วยกันเป็ นสิ่ งใหม่
 ระบุและเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันด้วยวิธีการใหม่ๆ
 จัดการและผสมผสานส่ วนย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน
 สร้างสิ่ งใหม่ข้ ึน
6. การประเมินค่า เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคุณค่าของวัตถุและวิธีการ
 พิจารณาในรู ปของมาตรฐานภายใน
 พิจารณาในรู ปของมาตรฐานภายนอก

ที่มา : Benjamin S. Bloom (ed.), Taxonomy of Educational Objectives Handbook 1 :
Cognitive Domain (New York : David Mackay Co., 2545), 1956.
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ตารางที่ 7 ระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้และคาอธิบายพฤติกรรม
ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้
คาอธิบายพฤติกรรม
ความจา : ผูเ้ รี ยนสามารถระลึกหรื อจดจาข้อมูลได้หรื อไม่  ให้คาจากัดความ (define)
 จาลอง (duplicate)
 จัดทารายการ (list)
 จดจา (memorize)
 ระลึก (recall)
 คัดลอก (reproduce state)
เข้ าใจ : ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบายความคิดหรื อความคิดรวบ  แยกหมวดหมู่ (classify)
 บรรยาย (describe)
ยอดได้หรื อไม่
 อภิปราย (discuss)
 ชี้แจงเหตุผล (explain)
 จาแนก (identify)
 หาแหล่งที่ต้ งั (locate)
 จาแนกออก (recognize)
 รายงาน (report)
 คัดสรร (select)
 แปลความ (translate)
 การถอดความ (paraphrase)
ประยุกต์ ใช้ : ผูเ้ รี ยนสามารถนาข้อมูลไปใช้ในสถานการณ์  เลือก (choose)
 สาธิต (demonstrate)
ใหม่ไปจากเดิมได้หรื อไม่
 แสดงละคร (dramatize)
 บริ การอาชีพ (employ)
 อธิบายพร้อมตัวอย่าง (illustrate)
 ปฏิบตั ิการ (operate)
 กาหนดการทางาน (Schedule)
 ร่ างแบบ (sketch)
 แก้ปัญหา (solve)
 ใช้ (use)
 เขียน (write)
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้

ประเมินค่ า : ผูเ้ รี ยนสามารถพิสูจน์หรื อตัดสิ นใจได้
หรื อไม่















คาอธิบายพฤติกรรม
วิจารณ์ (criticize)
จาแนก (Differentiate)
แบ่งแยก (discriminate)
วินิจฉัย (distinguish)
ตรวจสอบ (examine)
ทดลอง (experiment)
ประเมินค่า (appraise)
อภิปราย (argue)
พิจารณาตัดสิ น (judge)
เลือก (select)
สนับสนุน (support)
ให้คุณค่า (value)
ประเมินผล (evaluation)

ที่มา : http://web.odu. edu.educ.llschult/blooms taxonomy.html./Retrieved 10/03/09.
ความสามารถในการวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์เป็ นรากฐานสาคัญของการเรี ยนรู ้ และการดาเนิ นชี วิต บุคคลที่มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะมีความสามารถในด้านอื่น ๆ เหนื อกว่าบุคคลอื่นๆทั้งทางด้าน
สติปัญญาและการดาเนิ นชีวิต การคิดวิเคราะห์เป็ นพื้นฐานของการคิดทั้งมวลเป็ นทักษะที่ทุกคน
สามารถพัฒนาได้ ซึ่งประกอบด้วยทักษะที่สาคัญ คือ การสังเกต การเปรี ยบเทียบ การคาดคะเนและ
การประยุกต์ใช้ การประเมิน การจาแนกแยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู่ การสันนิ ษฐาน
การสรุ ป ผลเชิ ง เหตุ ผ ล
การศึ ก ษาหลัก การ การเชื่ อ มโยงความสั ม ทัน ธ์ ข องสิ่ ง ต่ า ง ๆ
การตั้งสมมติฐานที่มีผลมาจากการศึกษาค้นคว้า และการตัดสิ นใจในสิ่ งต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ใน
การตัดสิ นใจด้วยเหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะห์ จึงเป็ นทักษะการคิดระดับสู ง ที่เป็ นองค์ประกอบ
สาคัญของกระบวนการคิดทั้งมวล ทั้งการคิดวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา
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ความหมายการคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดและแยกแยะข้อมูล
องค์ประกอบของสิ่ งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุ เรื่ องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ และ
จัดเป็ นหมวดหมู่ เพื่อค้นหาความจริ ง ความสาคัญ แก่นแท้องค์ประกอบหรื อหลักการของเรื่ องนั้น ๆ
สามารถอธิ บายตีความสิ่ งที่เห็ น ทั้งที่อาจแฝงซ่ อนอยู่ภายในสิ่ งต่างๆหรื อปรากฎได้อย่างชัดเจน
รวมทั้งหาความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของสิ่ งต่าง ๆ ว่าเกี่ยวพันกันอย่างไร อะไรเป็ นสาเหตุ
ส่ งผลกรรทบต่อกันอย่างไร อาศัยหลักการใด จนได้ความคิดเพื่อนาไปสู่ การสรุ ป การประยุกต์ใช้
ทานายหรื อคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง การที่เราจะสามารถจาแนกข้อมูล องค์ประกอบ
หรื อเรื่ องราวของสิ่ งต่าง ๆออกเป็ นส่ วน ๆ ได้ จาเป็ นอย่างยิง่ จะต้องมีความรู ้ และมีขอ้ มูลที่เพียง
พอที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ ดังนั้นการที่จะคิดวิเคราะห์ได้ดี จึงต้องมีความรู ้เป็ นพื้นฐานสาคัญ
ผูเ้ รี ยนจึงต้องฝึ กฝนการอ่าน ฝึ กการฟังและการแสวงหาข้อมูลความรู ้ให้มาก ๆ
กระบวนการคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์เป็ นการคิดระดับสูง ซึ่งมีข้นั ตอนต่าง ๆ ดังนื้
1. กาหนดสิ่ งที่จะวิเคราะห์วา่ จะวิเคราะห์อะไร กาหนดขอบเขตและนิยามของสิ่ งที่จะ
คิดให้ชดั เจน
2. กาหนดจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์วา่ ต้องการวิเคราะห์เพื่ออะไร เช่นเพื่อจัด
อันดับ เพื่อหาเอกลักษณ์ เพื่อหาข้อสรุ ป เพือ่ หาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
3. พิจารณาข้อมูลความรู ้ ทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่าจะใช้หลัก
ใดเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์และจะใช้หลักความรู ้น้ นั ใช้ในการวิเคราะห์
4. สรุ ปและรายงานผลการวิเคราะห์เป็ นระบบระเบียบชัดเจน
องค์ ประกอบของทักษะการคิดวิเคราห์
บลูม (Bloom 1956 : 201-207) ได้กล่าวถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วยทักษะ
สาคัญ ๆ 3 ด้านดังนี้
1. การคิดวิเคราะห์ความสาคัญหรื อเนื้ อหาของสิ่ งต่าง ๆ (analysis of element) เป็ น
ความสามารถในการแยกแยะได้วา่ สิ่ งใดจาเป็ น ส่ งใดสาคัญ สิ่ งใดมีบทบาทมากที่สุด ประกอบด้วย
1.1 วิเคราะห์ ชนิ ด เป็ นการให้ผู ้เรี ย นวินิจฉัยว่า สิ่ งนั้น เหตุ การณ์ น้ ัน ๆ จัดเป็ น
ชนิดใด ลักษณะใด เพราะเหตุใด
1.2 วิเคราะห์ ส่ิ งสาคัญ เป็ นการวินิจฉัยว่าสิ่ งใดสาคัญ สิ่ งใดไม่สาคัญ เป็ นการ
ค้นหาสาระสาคัญ ข้อความหลัก ข้อสรุ ป จุดเด่น จุดด้อย ของสิ่ งต่าง ๆ เช่นสาระสาคัญของเรื่ องนี้
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คืออะไร ควรตั้งชื่ อเรื่ องนี้ ว่าอะไร การปฏิบตั ิเช่ นนั้น เพื่ออะไร หรื อสิ่ งใดสาคัญที่สุด สิ่ งใดมี
บทบาทมากที่สุดจากสถานการณ์น้ ี เป็ นต้น
1.3 วิเคราะห์เลศนัย เป็ นการมุ่งค้นหาสิ่ งที่แอบแฝงซ่อนเร้น หรื ออยูเ่ บื้องหลังจาก
สิ่ งที่เห็น ซึ่งมิได้บ่งบอกตรงๆ แต่มีร่องรอยของความจริ งซ่อนเร้น
2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (analysis of relationship) เป็ นการค้นหา
ความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆว่ามีอะไรสัมพันธ์กนั สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร สัมพันธ์กนั มากน้อย
เพียงใดสอดคล้องหรื อขัดแย้งกัน ได้แก่
2.1 วิเคราะห์ชนิ ดของความสัมพันธ์ เช่น มุ่งให้คิดว่าเป็ นความสัมพันธ์แบบใด
มี ส่ิ ง ใดสอดคล้อ งกัน หรื อ ไม่ มี สิ่ ง ใดเกี่ ย วข้อ งกับ เรื่ อ งนี้ และมี สิ่ ง ใดไม่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เรื่ อ งนี้
มีขอ้ ความใด มีสิ่งใดไม่สมเหตุสมผล เพราะอะไร คากล่าวใดสรุ ปผิด การตั้ดสิ นใจอย่างไรหรื อ
การกระทาอะไรที่ไม่ถูกต้อง หรื อสองสิ่ งนี้เหมือนกันอย่างไร หรื อแตกต่างกันอย่างไร
2.2 วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ เช่นสิ่ งใดเกี่ยวข้องมากที่สุด สิ่ งใดเกี่ยวข้อง
น้อ ยที่ สุ ด สิ่ ง ใดสั ม พัน ธ์ กับ สถานการณ์ หรื อ เรื่ อ งราวมากที่ สุ ด การเรี ย งล าดับ มาก-น้อ ยของ
สิ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เรี ยงลาดับความรุ นแรง จานวนใกล้-ไกล มาก-น้อย หนัก-เบา ใหญ่-เล็ก
เป็ นต้น
2.3 วิเคราะห์ข้ นั ตอนความสัมพันธ์ เช่น เมื่อเกิดสิ่ งนี้ แล้ว เกิดผลลัพธ์อะไรตามมา
บ้าง ตามลาดับ การเรี ยงลาดับขั้นตอนของเหตุการณ์ วงจรของสิ่ งต่าง ๆ สิ่ งที่จะเกิ ดขึ้นตามมา
ตามลาดับขั้นตอน หรื อผลสุ ดท้ายจะเป็ นอย่างไร
2.4 วิเคราะห์จุดประสงค์และวิธีการ เช่นการกระทาแบบนี้ เพื่ออะไร เมื่อทาอย่างนี้
แล้วจะเกิดสัมฤทธิผลอะไร หรื อทาอย่างนี้มีเป้ าหมายอะไร มีจุดมุ่งหมายอะไร
2.5 วิเ คราะห์ สาเหตุและผล เช่ นสิ่ งใดเป็ นสาเหตุของเรื่ องนี้ หากไม่ทาอย่างนี้
ผลจะเป็ นอย่า งไร หากท าอย่า งนี้ ผลจะเป็ นอย่า งไร หรื อ ข้อ ความใดเป็ นเหตุ ผ ลแก่ กัน หรื อ
ขัดแย้งกัน
2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ในรู ปอุปมาอุปไมย
3. การคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ (analysis of organizational principles) หมายถึง
การค้นหาโครงสร้ างระบบ เรื่ องราว สิ่ งของและการทางานต่าง ๆ ว่า สิ่ งเหล่านั้นดารงอยู่ได้ใน
สภาพเช่ น นั้น เนื่ อ งจากอะไร มี อ ะไรเป็ นแกนหลัก มี ห ลัก การอย่ า งไร มี เ ทคนิ ค อะไรหรื อ
ยึดถือคติใด มีสิ่งใดเป็ นตัวเชื่อมโยง การคิดวิเคราะห์หลักการเป็ นการวิเคราะห์ที่ถือว่ามีความสาคัญ
ที่ สุ ด การที่ จ ะวิ เ คราะห์ เ ชิ ง หลัก การได้ดี จะต้อ งมี ค วามรู ้ ความสามารถในการวิ เ คราะห์

129
องค์ประกอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้ดีเสี ยก่อน เพราะผลจากความสามารถในการวิเคราะห์
องค์ประกอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะทาให้สามารถสรุ ปเป็ นหลักการได้ ประกอบด้วย
3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง เป็ นการค้นหาโครงสร้างของสิ่ งต่างๆ เช่น สิ่ งนี้ บ่งบอก
ความคิดหรื อเจตนาอะไร คากล่าวนี้มีลกั ษณะอย่างไร หรื อส่ วนประกอบของสิ่ งนี้มีอะไรบ้าง เป็ นต้น
3.2 วิเคราะห์หลักการ เป็ นการแยกแยะเพื่อค้นหาความจริ งของสิ่ งต่าง ๆ แล้วสรุ ป
เป็ นคาตอบหลักได้ เช่น หลักการเรื่ องนี้ มีว่าอย่างไร ลักษณะของสิ่ งต่าง ๆ ที่จะนามาใช้ในการคิด
วิเคราะห์ เช่น วิเคราะห์วตั ถุ วิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์บุคคล วิเคราะห์ขอ้ ความ วิเคราะห์ข่าว
วิเคราะห์สารเคมี เป็ นต้น สรุ ปได้ว่า ในการวิเคราะห์จะวิเคราะห์ท้ งั ข้อมูลเชิงกายภาพ เชิงรู ปธรรม
และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงนามธรรม
สมนึก ภัทธิยธานี (2544 : 146-148) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห์
ซึ่งประกอบด้วยทักษะสาคัญ ๆ 3 ด้านดังนี้
1. การวิเคราะห์ความสาคัญ เป็ นการพิจารณาหรื อจาแนกแยกแยะสิ่ งที่กาหนดมาให้ว่า
ชิ้นใด ส่ วนใด เหตุการณ์ใด ตอนใด หรื ออะไรสาคัญที่สุด มีความจาเป็ นหรื อมีบทบาทมากที่สุด
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นการค้นหาว่าความสัมพันธ์ยอ่ ย ๆ ของเหตุการณ์ หรื อ
เรื่ องราวนั้นสัมพันธ์หรื อเกี่ยวข้องกันอย่างไร สอดคล้องหรื อขัดแย้งกันหรื อไม่ อย่างไร
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นการค้นหาโครงสร้างและระบบของวัตถุส่ิ งของ เรื่ องราว
และการกระทาต่างๆ ว่าสิ่ งเหล่านนั้นรวมกันจนดารงสภาพนั้นเนื่องด้วยอะไร ใช้อะไรเป็ นหลัก เป็ น
แกนกลาง มี สิ่ ง ใดเป็ นตัว เชื่ อ มโยง ยึ ด ถื อ หลัก การใด
มี เ ทคนิ ค อย่ า งไร หรื อ ยึ ด คติ ใ ด
สุ วิทย์ มูลคา (2547 : 23-24) กล่าวว่าการคิดวิเคราะห์มีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ด้าน
ดังนี้
1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็ นการหาว่าเรื่ องราวต่าง ๆ สถานการณ์ หรื อสิ่ งที่
กาหนดให้มีส่วนประกอบใดที่สาคัญที่สุด
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นการค้นหาความสัมพันธ์ของส่ วนสาคัญต่าง ๆ โดย
การระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลหรื อความแตกต่างระหว่างข้อ
โต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นการหาหลักความสัมพันธ์ของส่ วนสาคัญในเรื่ องนั้น ๆ
ว่าสัมพันธ์กนั โดยอาศัยหลักการใด
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วัชรา เล่าเรี ยนดี (2549 : 11) ได้สรุ ปพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ไว้ดนั ้ ีคือ
1. ระบุปัญหา ให้นิยาม ระบุความคิดรวบยอด บอกสาเหตุที่มาของปัญหาต่าง ๆ ได้
2. อธิบายปัญหา นิยามปัญหา องค์ประกอบของปัญหา และกาหนดสมมติฐานได้
3. จาแนกองค์ประกอบที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหา หรื อความคิดรรวบยอดได้
4. บอกเหตุผลได้วา่ ทาไมปัญหา หรื อความคิดรวบยอดมีความจาเป็ นที่ตอ้ งดาเนินการ
แก้ไข
5. ศึกษา ค้นคว้า ดาเนินการ และจัดลาดับของสาระข้อมูลได้
6. เลื อ กปั ญ หา หรื อความคิ ด รวบยอดที่ จ าเป็ นและส าคัญ ที่ ต ้อ งเร่ งแก้ไ ขอย่ า ง
เหมาะสม
7. ตรวจสอบ จาแนก และจัดการกับข้อมูลที่ศึกษาได้
8. บอกวิธีการดาเนินการ วิธีแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ ได้
9. เสนอวิธีการแก้ปัญหาได้หลาย ๆ วิธี
10. กาหนดเกณฑ์การเลือกปัญหาและการประเมินผลสาเร็ จของงานได้
ประโยชน์ ของทักษะการคิดวิเคราะห์
สุ วิทย์ มูลคา (2547 : 39) กล่าวถึงประโยชน์ของทักษะการคิดวิเคราะห์ไว้ ดังนี้
1. ช่วยให้รู้ขอ้ เท็จจริ ง รู ้เหตุผลเบื้องหลังของสิ่ งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็ นมาเป็ นไป
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ได้ขอ้ เท็จจริ งเพื่อนาไปใช้ในการตัดสิ นใจใน
การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2. ช่ ว ยส ารวจความสมเหตุ ส มผลของข้อ มู ล ที่ ป รากฏ ไม่ ด่ ว นสรุ ป ตามอารมณ์
ความรู ้สึก หรื ออคติ แต่สืบค้นตามหลักเหตุผลและข้อมูลที่เป็ นจริ ง
3. ช่วยในการสรุ ปสิ่ งต่าง ๆ ตามความเป็ นจริ ง ช่วยไม่ให้หลงเชื่อข้ออ้างที่เกิดจาก
ตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียว
4. ช่วยในการพิจารณาสาระสาคัญอื่น ๆ ที่ถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจในครั้ง
แรก ทาให้เรามองอย่างครบถ้วนในแง่มุมต่าง ๆ ที่มีอยู่
5. ช่วยพัฒนาความเป็ นคนช่างสังเกต การหาความแตกต่างของสิ่ งที่ปรากฏ พิจารณา
ตามความสมเหตุสมผลของสิ่ งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะสรุ ปสิ่ งใดลงไป
6. ช่วยหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลให้กบั สิ่ ง ที่เกิดขึ้นจริ งโดยไม่พ่ ึงพิงอคติที่ก่อตัวอยูใ่ น
ความทรงจา ทาให้เราสามารถประเมินสิ่ งต่าง ๆ ได้อย่างสมจริ งสมจัง
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7. ช่วยประมาณการความน่าจะเป็ นโดยใช้ขอ้ มูลพื้นฐานที่วเิ คราะห์ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ
ของสถานการณ์ ณ เวลานั้น
สรุ ป ได้ว่ า ทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เป็ นความสามารถในการแตกส่ ว นใหญ่ ใ ห้เ ป็ น
ส่ ว นย่ อ ย ระบุ ห รื อแยกย่ อ ยแนวคิ ด ข้อ โต้แ ย้ง ปรากฏการณ์ ต่ า ง ๆให้ เ ป็ นส่ ว นย่ อ ย โดยมี
องค์ประกอบที่สาคัญของการคิดวิเคราะห์มี 3 ด้าน ได้แก่การวิเคราะห์ความสาคัญ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ความสอดคล้องหรื อความขัดแย้ง และการวิเคราะห์หลักการ โครงสร้าง หรื อรู ปแบบ
ของความสัมพันธ์ของสิ่ งนั้น ซึ่ งทั้ง 3 ด้านนี้ จะช่วยเป็ นหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็ นทักษะที่
สามารถพัฒนาได้จากประสบการณ์ อนั หลากหลายและบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ร่ วมกันของผูเ้ รี ยน
กิจกรรมที่ผสู ้ อนควรจัดให้ผูเ้ รี ยนจะอยู่ในรู ปแบบการตั้งคาถาม การสังเกต การสื บค้น การทานาย
เนื่ องจากการคิดวิเคราะห์เป็ นทักษะการคิดระดับสู งผูเ้ รี ยนจึงจาเป็ นที่ จะต้องมีทกั ษะพี้นฐานอื่น ๆ
มาช่วย เช่น ทักษะการอ่าน การเขียน ทักษะการฟั ง นอกจากนี้ ผูส้ อนจะต้องอาศัยเทคนิ คต่าง ๆ ใน
การพัฒนาการคิดอีกด้วย อาทิเช่น เทคนิคการตั้งคาถาม การใช้ผงั มโนทัศน์ เป็ นต้น
ความสามารถในการสั งเคราะห์
การคิดสังเคราะห์เป็ นการคิดระดับสู ง ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการผสมผสานองค์ประกอบเข้า
ด้วยกันเป็ นสิ่ งใหม่ มีข้ นั ตอนต่าง ๆ ได้แก่ ระบุและเชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันด้วย
วิธีการใหม่ ๆ จัดการและผสมผสานส่ วนย่อยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หรื อการสร้างสิ่ งใหม่ข้ ึน เกรี ยงศักดิ์
เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2545 : 13, 21) ได้กล่าวถึงการคิดเชิงสังเคราะห์ ไว้ว่าการคิดเชิงสังเคราะห์ เป็ นมิติ
ความคิดที่สามารถสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม และเป็ นอีกมิติการคิด
หนึ่งที่ทุกคนควรพัฒนาสู่ การเป็ นนักคิดเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิ ทธิภาพ
ความหมายการคิดสั งเคราะห์
การคิดสังเคราะห์ หมายถึงความสามารถในการรวบรวมส่ วนประกอบย่อยต่าง ๆ อย่าง
ผสมผสานกลมกลืน จนกลายเป็ นแนวคิดใหม่ หรื อสิ่ งใหม่อย่างเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้
รี ลลี่ และ เออร์แมน (Reilly and Oerman 1999 : 236) ได้ให้นิยามการสังเคราะห์ไว้ว่า
การสังเคราะห์ หมายถึ งการพัฒนาสิ่ งใหม่ข้ ึนมา โดยผ่านการผสานองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าไว้
ด้วยกัน
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2546 : 12, 16) ได้ให้นิยามการสังเคราะห์ไว้ว่า
การสังเคราะห์ หมายถึง การผสมผสานรวมกันอย่างกลมกลืนของส่ วนประกอบต่าง ๆ จนกลายเป็ น
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สิ่ งใหม่ที่มีเอกลักษณ์และคุณสมบัติเฉพาะ การคิดเชิงสังเคราะห์ หมายถึงความสามารถในการคิดที่
จะดึงเอาองค์ประกอบต่าง ๆ มาหลอมรวมหรื อถักทอภายใต้โครงร่ างใหม่อย่างเหมาะสม ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
จากนิ ยามการสังเคราะห์ สรุ ปได้ว่า การสังเคราะห์ เป็ นการนาข้อมูล หรื อข้อมูลสาระ
ต่างๆ มาผสมผสานเข้าไว้ดว้ ยกัน เพื่อสร้างสิ่ งใหม่
ขั้นตอนของการสั งเคราะห์
เบเยอร์ (Beyer 1997 : 222) เสนอขั้นตอนการสังเคราะห์ไว้ดงั นี้
1. รวบรวมข้อมูล
2. จัดข้อมูลเป็ นเป็ นกลุ่มๆ และให้ชื่อกับข้อมูลแต่ละกลุ่ม
3. ร้อยเรี ยบข้อมูลกลุ่มต่างๆ ไว้ดว้ ยกัน
4. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
5. เสนอผลการสังเคราะห์
ศริ นธร วิทยะสิ รินนั ท์ (2544 : 128) ได้แบ่งขั้นตอนการผสมผสานข้อมูล ไว้ดงั นี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ให้ชดั เจนว่าต้องการผสานระหว่างอะไรบ้าง และเพื่อนาไปสู่
การสร้างหรื อการทาอะไร
2. พิจารณาทบทวนข้อมูลทั้งหมดที่ ไ ด้มาใหม่ และ/หรื อข้อมูลที่ เ ป็ นความรู ้ เดิ มที่
เกี่ยวข้องว่ามีอะไรบ้าง
3. ทบทวนและเลือกข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์
4. สร้ างชุ ดข้อมูลหรื อความรู ้ข้ ึนมาใหม่จากการใช้ความรู ้เดิ มและความรู ้ใหม่ หรื อ
ข้อมูลจากความรู ้เดิมหลาย ๆ เรื่ องเข้าด้วยกัน
สรุ ปได้ว่า ทัก ษะการคิดสัง เคราะห์ เป็ นความสามารถในการใช้ความคิ ด ใช้เหตุผล
ใช้หลักการ ในการจัดการและผสมผสานองค์ประกอบย่อยต่างๆ เข้าด้วยกันและสร้างสิ่ งใหม่ข้ ึน
หรื อสร้างความคิดรวบยอด สรุ ปหลักการ แนวปฏิบตั ิที่เป็ นของตนเอง แผนงาน ข้อความ และ
องค์ค วามรู ้ ใ หม่ ไ ด้เ หมาะสมกับ ลัก ษณะหรื อ สถานการณ์ ข องปั ญ หา โดยระบุ แ ละเชื่ อ มโยง
องค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันด้วยวิธีการใหม่ ๆ
ความสามารถในการประเมินค่ า
การประเมิ นค่าเป็ นการคิดระดับสู ง ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการพิจารณาคุณค่าของวัตถุและ
วิธีการมีข้ นั ตอนต่าง ๆ โดยพิจารณาในรู ปของมาตรฐานภายใน และพิจารณาในรู ปของมาตรฐาน
ภายนอก
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ความหมายของการประเมิน
สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ (2544 : 20-21) ได้ให้ความหมายของการประเมิน สรุ ปได้ว่า
การประเมินหมายถึง กระบวนการใช้ดุ ลพินิจและ/หรื อค่านิ ยม และข้อจากัดต่าง ๆ ในการพิจารณา
ตัดสิ นคุณค่าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง โดยเปรี ยบเทียบผลที่วดั ได้กบั เกณฑ์ที่กาหนดไว้
รี ลลี่ และเออร์แมน (Reilly and Oerman 1999 : 236) ให้คานิยามของการประเมินไว้ว่า
การประเมิน หมายถึงการตัดสิ นคุณค่าของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง โดยใช้เกณฑ์ที่กาหนดขึ้น ทั้งเกณฑ์ภายใน
เช่น เกณฑ์ความถูกต้องแม่นยา ความสมเหตุสมผล และเกณฑ์ภายนอก เช่น เกณฑ์ที่เป็ นมาตรฐาน
ที่ได้ถูกกาหนดไว้แล้ว
เคลมาสซ์ (Quellmalz 1987 : 87-91) ให้นิยามของการประเมินไว้ว่า การประเมินเป็ น
การตัดสิ นใจอย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้มีคุณค่า หรื อปฏิบตั ิได้จริ ง โดยใช้เกณฑ์ที่มีอยู่
จากนิ ยามการประเมิ น สรุ ปได้ว่า การประเมิน หมายถึง ความสามารถในการตัดสิ น
คุ ณ ภาพ ความน่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง ใด สิ่ ง หนึ่ ง โดยใช้เ กณฑ์ที่ ชัด เจน เกี่ ย วข้อ งและ
ครอบคลุมกับเป้ าหมายการประเมิน
ขั้นตอนของการประเมิน
เบเยอร์ (Beyer 1997 : 55) เสนอขั้นตอนการประเมินไว้ดงั นี้
1. กาหนดเป้ าหมายการประเมิน
2. ระบุเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน
3. ค้นหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์
4. พิจารณาเกณฑ์และหลักฐานร่ วมกัน
5. สรุ ปผลการตัดสิ น
สรุ ปได้ว่าทักษะการประเมินค่าเป็ นความสามารถในการใช้ความคิด เพื่อให้คุณค่า หรื อ
ตัดสิ นคุณค่าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง สามารถประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของข้อมูลที่ได้รับร่ วมกับการแสดง
เหตุผล กาหนดเกณฑ์ในการตัดสิ นคุณค่างานของตนเองและบุคคลอื่น อยูบ่ นฐานของความถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักวิชาการ
ความสามารถในการแก้ปัญหา
การคิดแก้ปัญหา เป็ นสิ่ งสาคัญต่อวิถีการดาเนิ นชี วิตในสังคมของมนุ ษย์ ซึ่ งจะต้องใช้
การคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาเป็ นทักษะที่เกี่ยวข้อง
และมี ประโยชน์ต่อการดารงชี วิตที่ วุ่นวายสับสนได้เป็ นอย่างดี ผูท้ ี่ มีทกั ษะการคิดแก้ปัญหาจะ
สามารถเผชิ ญกับภาวะสังคมสับสนวุ่นวายได้อย่างเข้มแข็ง มัน่ คง ทักษะการแก้ปัญหาจึงมิใช่เป็ น
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เพียงการรู ้ จกั คิด และรู ้ จกั การใช้สมอง หรื อมุ่งพัฒนาสติปัญญาเพื่อแก้ปัญหาแต่เพียงอย่างเดี ยว
เท่านั้น แต่ยงั สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิ ยม ความรู ้ ความเข้าใจสภาพการณ์ของสังคมได้ดี
อีกด้วย (Eberle and Stanish 1996 : 9, อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ 2551 : 150)
การคิดแก้ปัญหา จึงเป็ นทักษะกระบวนการที่สาคัญและจาเป็ นในภาวะสังคมปั จจุบนั
ซึ่งในระบบการศึกษาจาต้องให้ความสาคัญในการพัฒนา ฝึ กฝนเยาวชนทั้งในและนอกโรงเรี ยนได้
มีโอกาสฝึ กทักษะการคิดแก้ปัญหาให้มาก
ความหมายของการคิดแก้ปัญหา
มีนกั วิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการคิดแก้ปัญหาไว้ดงั นี้
สโตลเบอร์ ก (Stollberg 1956) ให้ความหมายของการคิดแก้ปัญหาไว้ว่าเป็ น
กระบวนการที่ตอ้ งอาศัยสติปัญญาและความคิด รวมทั้งรู ปแบบพฤติกรรมที่ชบั ซ้อนต่าง ๆ อันเป็ น
ผลมาจากการพัฒนาทางด้านสติปัญญา การคิดแก้ปัญหาต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสติปัญญา
ซึ่ งปั ญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ปัญหานั้น ผูแ้ ก้ปัญหาแต่ละคนย่อมมีลกั ษณะเฉพาะเป็ นเอกัต
บุคคล การแก้ปัญหาต่าง ๆ จึงไม่เหมือนกัน การแก้ปัญหาไม่มีข้ นั ตอนที่แน่ นอนและไม่เป็ น
ตามลาดับอาจสลับก่อนหลัง และบางขั้นตอนไม่มี นอกจากนี้ การคิดแภ้ปัญหายังขึ้นอยู่กบั
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนื้ คีอ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล วุฒิภาวะทางสมอง สภาพการณ์ที่
แตกต่างกัน กิจกรรมและความสนใจของแตละบุคคลที่มีต่อปั ญหานั้น ซึ่ งส่ งผลให้แนวทางใน
การคิดแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันออกไป
โซเดน (Soden 1994 : 27) กล่าวว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็ นทักษะด้านการคิด
เช่นเดียวกับการเรี ยนรู ้ที่เป็ นทักษะทางด้านการคิดต้วยเช่นกัน ผูเ้ รี ยนจะต้องรู ้วิธีการที่จะกระทากับ
ข้อมูลใหม่ๆ ที่สุดมาเพื่อแก้ปัญหา และบุคคลที่เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ได้ดีน้ นั จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาเป็ นอย่างดีดว้ ย
สแตนิช (Stanish 1997) ได้เสนอว่า ในการฝึ กการคิดแก้ปัญหาจะมีทกั ษะและมีการฝึ ก
เป็ นขั้นตอน การฝึ กทักษะการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นจะมีกระบวนการฝึ กฝน 6 ขั้นตอน โดยจะต้อง
ฝึ กฝนทีละขั้นตอนตามลาดับตั้งแต่ข้ นั ที่ 1 เรื่ อยไปจนถึงขั้นที่ 6 เพราะในแต่ละขั้นตอนจะมีลาดับ
และมีความสัมพันธ์ต่อเนื่ องกันไป นอกจากนี้ เป้ าหมายในการฝึ กแต่ละขั้นตอนก็แตกต่างกัน และ
เน้นหนักทักษะที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นในการฝึ กจึงไม่ควรยกเว้นหรื อข้ามขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่งด้วย
สุ วิทย์ มูลคา (2551 : 15) ให้ความหมายของการคิดแก้ปัญหาไว้วา่ เป็ นความสามารถทาง
สมองในการขจัดสภาวะความไม่สมดุลที่เกิดขึ้น โดยพยายามปรับตัวเองและสิ่ งแวดล้อมให้ผสม
กลมกลืนกลับเข้าสู่ สภาวะสมดุล
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สรุ ปได้ว่าการคิดแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจปั ญหา มองเห็นสาเหตุ
ของปั ญหา และผลที่จะเกิดขึ้นจากปั ญหานั้น รวมทั้งสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหานั้น ๆ ได้ ซึ่งใน
การดาเนิ นการแก้ปัญหาต้องปฏิบตั ิตามลาดับขั้นตอน เช่น ทาความเข้าใจกับปั ญหา หาแนวทางใน
การแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้หลาย ๆ แนวทาง ประเมินผลแนวทางแก้ปัญหา ทบทวนวิธีการแก้ปัญหา
และประเมินผลการแก้ปัญหา
สแตนิ ช (Stanish 1997, อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ 2551 : 154-157) ได้กาหนด
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตระหนักรู ้ปัญหา (sensing problem and challenges)
2. ขั้นค้นหาสาเหตุของปัญหา หรื อขั้นรวบรวมข้อมูลเพื่ออธิบายปัญหา (data finding)
3. ขั้นกาหนดปั ญหา (problem finding)
4. ขั้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา (idea finding)
5. ขั้นค้นหาข้อสรุ ปและเลือกวิธีการแก้ปัญหา (solution finding)
6. ขั้นยอมรับข้อสรุ ปและดาเนินการแก้ปัญหา (acceptance finding)
กระบวนการฝึ กทักษะการคิดแก้ปัญหา
กระบวนการฝึ กทักษะการคิดแก้ปัญหาทั้ง 6 ขั้นตอน มีดงั นี้
1. ขั้นตระหนักรู ้ปัญหา (sensing problems and challenges) เป็ นขั้นตื่นตัวและ
ตระหนักรู ้ถึงสิ่ งที่ทาให้เป็ นปั ญหา อยากจะทาบางสิ่ งบางอย่างให้ดีข้ ึน สามารถกาหนดสิ่ งที่เป็ น
ประเด็นปัญหา ขั้นนี้ เป็ นการฝึ กฝนเพื่อรู ้ว่าตัวการที่ทาให้เกิดความยุง่ เหยิงวุ่นวาย ข้องคับใจนั้น คือ
อะไร เป็ นขั้นที่ถูกฝึ กให้มองเห็นสิ่ งหรื อสัญญาณอันตรายมองและสังเกตและพิจารณาสิ่ งที่เป็ นปม
ปัญหาอย่างไตร่ ตรอง มีสติและพิจารณาว่าเหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น หรื อเกิดสิ่ งนั้น
การตระหนักรู ้ปัญหา หมายถึง การที่รู้สึกว่ามีบางสิ่ งบางอย่างๆ คอยก่อกวน หรื อ
ทาความราคาญให้แก่เรา การที่รู้สึกยุ่งยากรู ้สึกสับสน วุ่นวายใจ ไม่รู้แน่ ว่าจะทาอย่างไรดี การที่
พิจารณา และสังเกตเห็นสิ่ งต่าง ๆ ที่ผิดสังเกตอย่างมีสติ หรื อปรารถนาอยากให้บางสิ่ งบางอย่างดี
ขึ้น หรื อการที่รู้สึกว่ามีบางสิ่ งบางอย่างที่จะต้องทา เป็ นต้น
2. ขั้นรวบรวมข้อมูล หรื อขั้นการค้นหาสาเหตุของปั ญหา (data finding หรื อ fact
finding) เป็ นขั้นพิจารณาถึงสิ่ งที่ทาให้เกิดความวิตกกังวล สับสน วุ่นวายใจเมื่อพิจารณาสิ่ งต่าง ๆ
อย่างรอบคอบและมองเห็ นปมปั ญหาแล้ว จะต้องค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูล สอบถาม ค้นคว้า
สิ่ งที่คิดว่ามีความเกี่ ยวข้องกับปั ญหาได้มากที่สุดและจัดเรี ยงข้อมูลให้เป็ นหมวดหมู่ การค้นหา
ความจริ งถึงความรู ้สึกที่เป็ นปั ญหาว่า ทาไมจึงรู ้สึกไม่สบาย วิตก กังวล สับสนวุ่นวายใจ ข้อมูลที่
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ได้มาจะเป็ นพื้นฐานในการที่จะเข้าใจถึงปัญหาที่มีอยู่ การขาดข้อมูลที่เป็ นจริ งจะทาให้มองเห็นภาพ
ของปั ญหาบิดเบือนไม่สมบูรณ์ ในการฝึ กในขั้นนี้ จะเป็ นการค้นหาและตรวจสอบบางสิ่ งบางอย่าง
ให้ลงลึกลงไป อันจะทาให้มองเห็นปัญหาได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น จะไม่มองภาพสิ่ งใดอย่างกว้าง ๆ
การค้น หาสาเหตุของปั ญหา หมายถึ ง การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดยการฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ตั้งคาถามและตอบคาถามเหล่านั้นด้วยตนเอง ซึ่ งคาถามต่าง ๆ ควรประกอบด้วย ทาไม
(why) : หาเหตุผลของสิ่ งนั้น เช่ น ทาไมจึงต้องสนใจหรื อเกี่ ยวข้องกับเรื่ องนี้ อะไร (what) :
มีอะไรบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่คน้ หาเมื่อไร (when) : ตั้งคาถามเกี่ยวกับเวลาต่างๆ ที่อาจ
เกี่ยวข้อง เช่น เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ที่ไหน (where) : ตั้งคาถามเกี่ยวกับสถานที่ เช่น เกิดที่ไหนใคร (who)
: มีบุคคลใดบ้างที่เกี่ยวข้อง เช่น ใครทาให้ส่ิ งต่างๆ เหล่านี้ มาเกี่ยวพันอย่างไร (how): ตั้งคาถาม
เกี่ยวกับกระบวนการทางานหรื อขั้นตอนหรื อผลที่ได้รับ เช่น ใครจะได้รับผลจากสิ่ งแหล่านี้ อย่างไร
วิธีการเกิดขี้นอย่างไร
3. การกาหนดหรื อระบุปัญหา (problem finding) เป็ นขั้นตอนที่สามารถระบุได้ว่า
อะไรคือตัวการหรื อปมปั ญหาที่แท้จริ ง โดยจะเขียนทุกสิ่ งทุกอย่าที่เป็ นปั ญหาทั้งหมดให้มากที่สุด
แล้วจะค่อย ๆ พิจารณาว่าอะไรคือปั ญหาที่แท้จริ ง อะไรคือปั ญหาใหญ่ อะไรคือปั ญหาเล็ก แล้ว
พิจารณาว่าทาไมจึ งเกิ ดปั ญหานั้นขึ้นมา การระบุปัญหาเป็ นขั้นตอนจะต้องใช้ความรู ้ เพิ่มขึ้นมา
โดยต้องใช้ทกั ษะการวิเคราะห์และการสังเคราะห์เข้ามาร่ วมด้วย กล่าวได้ว่าเป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งใช้
ทักษะความคิดขั้นสู งเข้ามาประกอบ
การกาหนดและระบุปัญหา หมายถึง การทบทวนข้อเท็จจริ งอีกครั้งหนึ่ ง พยายาม
มองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลาย ๆ มุมมอง ระลึกอยูเ่ สมอว่าปั ญหามีมากกว่าหนึ่ง พยายามเจาะจงว่า
อะไรคือปั ญหาหลัก อะไรคือปั ญหารองลงไป ควรมองเห็นความสัมพันธ์ของปั ญหาเหล่านั้น และ
มองให้เห็ นว่าปั ญหาใดเกิ ดก่ อน-หลัง และควรเข้าใจประเด็นสาคัญ และเข้าใจวิธีการจัดการกับ
ปัญหา
4. ขั้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา (idea finding) เป็ นขั้นที่คิดค้นหาวิธีในการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมให้ได้มากมายหลาย ๆ วิธี โดยพยายามคิดค้นหาวิธีท้ งั ที่เป็ นปกติ หรื อวิธีที่
แหวกแนว แปลก ๆ ใหม่ ๆ ซึ่งอาจเป็ นวิธีที่ไม่มีใครจะคิดถึงเข้าไปด้วย
การหาแนวทางในการแก้ปัญหา เป็ นการสร้างหรื อคิดค้นความคิดเพื่อแก้ปัญหาไว้
มาก ๆ หลาย ๆ ความคิด ทั้งเสาะหาความคิดที่เป็ นปกติและไม่ปกติ รวมทั้งความคิดที่แหวกแนวที่
ไม่มีใครคาดคิด รวมทั้งการรวบรวมผสมผสานความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อหาความคิดใหม่ และ
ไม่ยอมตัดสิ นใจว่าแนวทางที่ควรใช้แก้ปัญหาคืออะไร อย่างใดอย่างหนึ่ ง แต่จะรวบรวมความคิด
ทั้งหมดให้ปรากฏเสี ยก่อน เพื่อที่จะหาแนวทางที่ดีที่สุด
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5. ขั้นค้นหาข้อสรุ ปและเลือกวิธีการแก้ปัญหา (solution finding) เป็ นการค้นหาข้อสรุ ป
ว่าจากแนวทางหลายๆ ทางในการแก้ปัญหานั้น วิธีใดเป็ นวิธีที่เหมาะสมที่สุด เป็ นที่ยอมรับมากที่สุด
การค้นหาข้อสรุ ป หมายถึง การได้ตดั สิ นว่าความคิดไหนดีที่สุด ควรสร้างเครื่ องมือ
เพื่อประเมิ นความคิดของตน และควรมี ขอ้ มูลสนับสนุ นในการเลื อกความคิ ดที่ ดี พิจารณาแต่ละ
ความคิดอย่างเป็ นจริ ง และพิจารณาหลาย ๆ ทาง หลาย ๆ มุมมอง จากนั้นจึงเลือกความคิดที่ดีที่สุด
6.
ขั้นการดาเนิ นการแก้ปัญหา (acceptance finding) เป็ นขั้นตอนที่ช้ ี ให้เห็นว่า
การตัดสิ นใจมี ความถูกต้องเหมาะสม สามารถนาเอาวิ ธีการที่ เ ลื อกนั้นไปปฏิ บตั ิ ใช้ได้ ขั้นนี้ เป็ น
การฝึ กฝนการกาหนดขั้นตอนและปฏิบตั ิตามขั้นตอนในการแก้ปัญหาตามที่ได้ เลือกวิธีการแก้ปัญหา
โดยการวางแผนเป็ นขั้นๆ ว่า ต้องทาอะไรบ้าง ทาอย่างไร ตามลาดับ และค้นหาสิ่ งอื่น ๆ ที่จะช่วยให้
การแก้ปัญหาสาเร็ จ
การดาเนิ นการแก้ปัญหา หมายถึง วิธีดาเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่เลือกมาแล้ว
มีแผนที่จะดาเนิ นการเป็ นขั้นตอน กาหนดตารางปฏิบตั ิงาน และสามารถคาดหมายความยากลาบากที่
อาจเกิ ดขึ้นได้ รวมทั้งต้องรู ้ ว่าต้องการข้อมูลอะไร และจะไปค้นหาข้อมูลนั้นได้ที่ไหน หรื อต้อง
ปรึ กษาใครในการฝึ กทักษะการคิดแก้ปัญหา จาเป็ นต้องฝึ กฝนทักษะในแต่ละขั้น ซึ่งเป็ นทักษะย่อย ๆ
เช่นเดียวกันกับการฝึ กคิดแบบอื่น ๆ เพราะจะเป็ นพื้นฐานของกระบวนการคิดแก้ปัญหาในระดับสูง
ทรรศนัย โกวิทยากร (2551 : 112) ได้นาเสนอตัวอย่างเกณฑ์ระดับคุณภาพ (Rubric)
ของการคิดแก้ปัญหา ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ตัวอย่างเกณฑ์ระดับคุณภาพ (rubric) ของการคิดแก้ปัญหา
ระดับคุณภาพของ
การคิดแก้ปัญหา
5

4
3
2
1

คาอธิบายเชิงคุณภาพ
สามารถอธิบายเทคนิคและขั้นตอนการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อ
สถานการณ์ของปัญหา มีทางเลือกในการแก้ปัญหาหลากหลาย รวมทั้งเลือกตัดสิ นใจ
วิธีการแก้ปัญหาได้ถกู ต้องชัดเจนมาก
สามารถอธิบายเทคนิคและขั้นตอนการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อ
สถานการณ์ของปัญหา ละเอียดชัดเจนเพียงพอต่อการปฏิบตั ิ
สามารถอธิบายเทคนิคและขั้นตอนของปัญหา แต่ขาดความละเอียดชัดเจน
บางขั้นตอน
อธิบายเทคนิคและขั้นตอนการแก้ปัญหาได้กว้างๆ ไม่ชดั เจน แต่ยงั คงสอดคล้องกับ
ลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหา
ความคิดในการแก้ปัญหาไม่เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหา
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สรุ ปได้ว่าทักษะการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการประเมินสภาพและปั ญหา ระบุ
สาเหตุและผลที่จะเกิดขึ้นและความสาคัญของปั ญหา คิดหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย เลือก
วิธีการแก้ปัญหาที่ ถูกต้องและเหมาะสมกับปั ญหา และอธิ บายการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เลื อก เป็ น
ทักษะและกระบวนการคิด ซึ่ งจะต้องใช้การคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ผูท้ ี่มีทกั ษะการคิด
แก้ปั ญ หาจะสามารถเผชิ ญ กับ ภาวะสั ง คมสั บ สนวุ่ น วายได้อ ย่ า งเข้ม แข็ ง นอกจากนี้ ทัก ษะ
การแก้ปัญหายังสามารถช่ วยพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิ ยม ความรู ้ ความเข้าใจสภาพการณ์ ของ
สังคม ดังนั้นการแก้ปัญหา จึ งเป็ นทักษะกระบวนการที่สาคัญและจาเป็ นในภาวะสังคมปั จจุบนั
มีประโยชน์ต่อการดารงชีวิต ซึ่งในระบบการศึกษาจาต้องให้ความสาคัญในการพัฒนา ฝึ กฝนผูเ้ รี ยน
ได้มีโอกาสฝึ กทักษะการแก้ปัญหาให้มากขึ้น
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เสาวนีย ์ กานต์เดชารักษ์ (2539 : บทคัดย่อ) ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบเน้น
วิจยั ทางการศึกษาพยาบาล ประกอบด้วยขั้นตอนการวิจยั 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง เป็ นการศึกษา
กรอบแนวคิดของวิธีการสอนแบบเน้นวิจยั ขั้นตอนที่สอง เป็ นการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
แบบเน้นวิจยั ทางการศึกษาพยาบาล และขั้นตอนที่สาม เป็ นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
แบบเน้นวิจยั ทางการศึกษาพยาบาลและปรับปรุ งเสนอแนะแนวทางการจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอน
แบบเน้นวิจยั ที่เหมาะสมกับการศึกษาพยาบาล ผลการวิจยั พบว่านักศึกษากลุ่มทดลอง มีผลการเรี ยน
และการใฝ่ รู ้สูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษากลุ่มทดลอง
มีผลการเรี ยน เจตคติต่อการวิจยั ทักษะการทาวิจยั และการใฝ่ รู ้หลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษากลุ่มทดลอง มีเจตคติต่อการวิจยั หลังการทดลอง
และระยะติดตามผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่พบความแตกต่างทางสถิติของผลการเรี ยน การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ทักษะในการวิจยั และการใฝ่ รู ้หลังการทดลองกับระยะติดตามผล
ประภาวัลย์ แพร่ วาณิ ชย์ (2543 : บทคัดย่อ) ได้พฒั นารู ปแบบการสอนโดยใช้แผนผังทาง
ปั ญ ญา เพื่ อ ส่ ง เสริ มความสามารถในการคิ ด สร้ า งสรรค์ข องนัก ศึ ก ษาพยาบาล ประกอบด้ว ย
องค์ประกอบสาคัญ 5 ประการ คือ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการเรี ยนการสอน การวัดและ
ประเมิ นผล เอกสารประกอบรู ปแบบการสอนประกอบด้วยคู่มืออาจารย์ คู่มือนักศึ กษา และแผน
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การสอน ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้นทาให้นกั ศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง มีคะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาลหลังการสอนสู งกว่ากลุ่มควบคุม และ
ภายหลังการสอนนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สูง
กว่าก่อนการสอน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุ มมีคะแนนเฉลี่ ย ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาโภชนวิทยาและสุ ขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ฤทัยรัตน์ ธรเสนา (2546 : บทคัดย่อ) ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบช่วยเสริ ม
ศักยภาพ เพื่อส่ งเสริ มทักษะการคิดขั้นสู งของนักศึกษาพยาบาล และประเมินคุณภาพของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นซึ่งทักษะการคิดขั้นสู งประกอบด้วยทักษะการวิเคราะห์ การสรุ ปอ้างอิง
การสั ง เคราะห์ และการประเมิ น รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นประกอบด้วยหลักการ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเรี ยนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน ผลการวิจยั
พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะการวิเคราะห์ การสรุ ปอ้างอิง การสังเคราะห์ และการประเมินของกลุ่ม
ทดลองหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง และคะแนนเฉลี่ยทักษะการวิเคราะห์ การสรุ ปอ้างอิง
การสังเคราะห์ และการประเมิน ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 นอกจากนี้ รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการคิด
การปฏิบตั ิงาน และการทางานอย่างเป็ นระบบ ซึ่งเป็ นผลมาจากผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมใน การประเมินใน
ชั้นเรี ยน การมีปฏิสมั พันธ์ การทางานร่ วมกัน และช่วยเหลือการเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
มนต์ชยั พงศกรนฤวงษ์ (2552 : บทคัดย่อ) ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู ้เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการสร้างความรู ้ของนักเรี ยนช่างอุตสาหกรรม
รู ปแบบการเรี ยนการสอนมีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน
สาระความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงาน สิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง
และสิ่ งสนับสนุน ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้นทาให้นกั เรี ยนช่างอุตสาหกรรมกลุ่ม
ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสร้างความรู ้หลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุ ม แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ ย ความสามารถใน
การสร้างความรู ้หลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสร้าง
ความรู ้ หลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มควบคุม และผลการทดสอบความสามารถในการสร้างความรู ้
ด้านความรู ้ความเข้าใจทฤษฎีงานช่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยความสามารถในการสร้างความรู ้ ด้านความรู ้ความเข้าใจทฤษฎีงานช่างหลังเรี ยน
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สู งกว่าก่อนเรี ยน และนักเรี ยนช่างอุตสากรรมมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ อยู่ในระดับมากที่สุด
จรรยา ภูอุดม (2544 : บทคัดย่อ) ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้ างความรู ้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนดอนเมือง
จาตุรจินดา จานวน 81 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 39 คน และกลุ่มควบคุม 42 คน ผลการวิจยั พบว่า
รู ปแบบการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้มีประสิ ทธิ ภาพ นักเรี ยนที่เรี ยน
ด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้ างความรู ้ มีพฒ
ั นาการด้านทักษะ
การคิดเชิงเหตุผล มีความเข้าใจมโนมติ มีความสามารถนาความรู ้ไปใช้ มีความคงทนของความเข้าใจ
มีพฒั นาการด้านทักษะการรู ้คิดเกี่ยวกับตนเองสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ปกติ และนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้
มีเจตคติต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ดีกว่านักเรี ยนที่เรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนปกติ
สมพร แมลงภู่ (2541 : บทคัดย่อ) ได้พฒั นารู ปแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน
คณิ ตศาสตร์ ร ะดั บ มัธ ยมศึ ก ษาศึ ก ษาตอนต้น ในโรงเรี ยนสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่ งชาติ โดยเน้นการจัดการเรี ยนการสอนเชิงกระบวนการตามหลักการของทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 8 ห้องเรี ยน แบ่งเป็ นกลุ่ม
ทดลองกลุ่มที่ 1 จานวน 3 ห้องเรี ยน เรี ยนโดยใช้รูปแบบครบทุกขั้นตอน กลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 จานวน
3 ห้องเรี ยน เรี ยนโดยใช้รูปแบบตามขั้นตอนแต่งดการนิ เทศในขั้นตอนการปฏิบตั ิงานพัฒนาคุณภาพ
การเรี ยนการสอน และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม จานวน 2 ห้องเรี ยน เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ปกติ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของ
กลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ไพจิตร สดวกการ (2539 : บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการสอนคณิ ตศาสตร์ตามแนวคิดของ
ทฤษฎี คอนสตรั คติ วิ สต์ที่ มี ต่ อผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ชาคณิ ตศาสตร์ และความสามารถใน
การถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูเ้ รี ยนที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ปานกลางที่ได้รับการสอนด้วยกระบวนการสอนคณิ ตศาสตร์
ที่สร้ างขึ้นมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ สูงกว่าผูเ้ รี ยนระดับเดี ยวกันที่ได้รับการสอน
ตามปกติ 2) ผูเ้ รี ยนที่ มี ระดับผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ชาคณิ ตศาสตร์ สู งที่ ได้รั บการสอนด้วย
กระบวนการสอนคณิ ตศาสตร์ ที่สร้ างขึ้นและที่ได้รับการสอนตามปกติ มีความคงทนของสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผูเ้ รี ยนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ สูง ปานกลาง ต่า ที่ได้รับการสอนด้วยกระบวนการสอนคณิ ตศาสตร์ ตาม
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แนวคิดของทฤษฎี คอนสตรั คติ วิสต์มีความสามารถในการถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ สูงกว่าผูเ้ รี ยนระดับ
เดียวกันที่ได้รับการสอนตามปกติ
เอ็ทเทอร์เร็ ด (Etheredge 1996 : 3040A) ได้พฒั นารู ปแบบการสอนตามแนวคิดของทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อใช้สอนการแก้โจทย์ปัญหาเลขคณิ ตของนักเรี ยนเกรด 3 วิธีสอนเน้นการสอน
ตามหลักการที่สาคัญของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ได้แก่ การอภิปราย การร่ วมมือกัน และการสร้าง
ความรู ้ ผลการวิจยั พบว่า ความรู ้เชิงโครงสร้างของนักเรี ยนซึ่ งยังไม่พบในระยะแรกของการศึกษา
เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญและจาเป็ นต่อความเข้าใจโครงสร้างโจทย์ปัญหาชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงั พบว่า
เรื่ องราว ปั ญหาที่ นักเรี ยนร่ วมกันสร้ างสรรค์ข้ ึ นมา คาถามและการร่ วมกันอภิ ปรายของนักเรี ยน
รวมถึ ง การติ ด ตามของครู เหล่ า นี้ เป็ นพื้ น ฐานส าคัญในการสอนแก้โจทย์ปั ญหาเลขคณิ ตให้ มี
ประสิ ทธิภาพและมีความหมาย
โธมัส (Thomas 1994 : 2499-2500A) ศึกษาผลของวิธีการเรี ยนการสอนแบบ
คอนสตรั คติวิสต์ต่อความเชื่ อมัน่ ในความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนอเมริ กนั -อาฟริ กนั
เกรด 9 และ 10 ผลการวิจยั พบว่า บรรยากาศการเรี ยนแบบคอนสตรัคติวิสต์ มีผลทางบวกต่อการ
อภิปรายของนักเรี ยน นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการสนทนาอย่างเต็มที่ มีแนวโน้มที่จะติดตามและเข้าร่ วม
ในงานคณิ ตศาสตร์ มากขึ้น และการทางานร่ วมกันในกลุ่มย่อยทาให้นกั เรี ยนร้อยละ 97 มีความเชื่อมัน่
ในความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ของตนเองมากขึ้น
โลเว็น (Loewen 1993 : 4241A) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบคอนสตรัคติวิสต์
3 วิธีสอน ได้แก่ แบบตรง แบบความหมาย และแบบกระบวนการแก้ปัญหา โดยวิธีสอนแบบตรง เน้น
โครงสร้างขั้นตอนวิธีของเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ วิธีสอนแบบความหมาย เป็ นวิธีที่ขยายจากวิธีสอนแบบ
ตรงโดยเพิ่มการแสดงให้เห็นแนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ และวิธีสอน
แบบกระบวนการแก้ปัญหาจะขยายเพิ่มจากวิธีสอนแบบแบบความหมาย โดยการเพิ่มองค์ประกอบ
ของการแก้ปั ญหา รู ปแบบการเรี ยนรู ้ แบบคอนสตรั คติ วิ สต์ สร้ างขึ้ นโดยให้ครอบคลุ มความรู ้
3 ประการ คือ ความรู ้ขอ้ ตกลง ความรู ้กระบวนการ และความรู ้เชิงปัญญา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ผสู ้ อน
จานวน 9 คน นักเรี ยนเกรด 8 จานวน 240 คน ผลการวิจยั พบว่า วิธีสอนแบบความหมาย ส่ งเสริ ม
พัฒนาการของความรู ้ ขอ้ ตกลง ส่ วนวิ ธี สอนแบบตรง และแบบกระบวนการแก้ปัญหา ส่ งเสริ ม
พัฒนาการของความรู ้ กระบวนการ ความรู ้ เชิ งปั ญญาโดยเฉพาะการแยกแยะและการสังเคราะห์
สัมพันธ์กบั ความสามารถของนักเรี ยนในการสร้างความรู ้ขอ้ ตกลงและความรู ้กระบวนการ
มาร์ติโน (Martino 1992 : 1833A) ได้ศึกษากรณี ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจใน
แนวคิ ดเชิ ง คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนขณะท ากิ จกรรมการแก้ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ กับกลุ่ มย่อยใน
บรรยากาศชั้นเรี ยนที่ส่งเสริ มการสนทนาเชิ งคณิ ตศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนยุทธวิธีการแก้ปัญหา
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อย่างเปิ ดเผยของนักเรี ยน harding school ในรัฐนิวเจอร์ซี จานวน 3 คน ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี
การศึกษามุ่งเน้นเกี่ยวกับการสร้างแนวคิดในการค้นหาคาตอบของปั ญหา และปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มย่อย
ที่มีผลต่อการสร้างแนวคิด ได้ขอ้ ค้นพบดังนี้ นักเรี ยนจะมีการสร้างแนวคิดเริ่ มต้นของตนเองก่อนที่
แนวคิ ดของคนอื่ นจะเข้ามา เมื่ อเวลาผ่านไปการแก้ปัญหาจะเปลี่ ยนจากผลลัพธ์พร้ อมกับเริ่ มให้
ความสาคัญกับการติดตามกิจกรรมของตนเองมากขึ้น และการพบกับสถานการณ์ปัญหาที่มีลกั ษณะ
เหมื อนกันหรื อปั ญหาที่ มีความซับซ้อนมากขึ้ น ท าให้นักเรี ยนมี โอกาสพัฒนาการหาเหตุ ผลเชิ ง
คณิ ตศาสตร์และแนวคิดที่สมั พันธ์กบั การพิสูจน์มากขึ้น
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับกลวิธีการจัดการเรียนรู้ ต่าง ๆ
วิบูลย์ลกั ษณ์ ปรี ยาวงศากุล (2547 : บทคัดย่อ) ได้พฒั นารู ปแบบการพัฒนานักศึกษา
พยาบาลด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริ มความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ผลการวิจยั พบว่าระดับความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองของนักศึกษาพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ข อยูใ่ นระดับปานกลาง และผลจากการทดลอง
ใช้รูปแบบ พบว่าผูเ้ รี ยนกลุ่มทดลองมีระดับความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและมีความสามารถในบทบาทผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง
สู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่ารู ปแบบการพัฒนานักศึกษา
พยาบาลด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริ มความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ มีความเหมาะสมในการนาไปใช้พฒั นานักศึกษาพยาบาล
ยุวดี ฦาชา (2536 : บทคัดย่อ) ได้พฒั นาหลักสู ตรฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนแบบที่ใช้
ปั ญหาเป็ นหลัก สาหรั บอาจารย์พยาบาล มี ข้ นั ตอนการวิจยั 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ หนึ่ ง
เป็ นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสารวจสมรรถภาพและความต้องการฝึ กอบรมของอาจารย์พยาบาล
ขั้นตอนที่สอง เป็ นการสร้ างหลักสู ตรฝึ กอบรม ขั้นตอนที่สาม เป็ นการทดลองใช้หลักสู ตรและ
การปรับปรุ งหลักสู ตร ขั้นตอนที่สี่ เป็ นการศึกษาประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตร ผลการวิจยั พบว่าทั้ง
อาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาล มีสมรรถภาพในการเรี ยนและการสอนแบบที่ ใช้ปัญหา
เป็ นหลัก อยู่ใ นเกณฑ์ต ามที่ ก าหนดไว้ และอาจารย์พยาบาล มี สมรรถภาพในการจัด การเรี ย น
เพิ่มขึ้นกว่าก่อนฝึ กอบรมและหลังฝึ กอบรม ยกเว้นสมรรถภาพในการเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกใน
การเรี ยนไม่เพิ่มขึ้น
ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา (2536 : 238-248) ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบใช้
ปั ญหาเป็ นหลัก ทางการศึกษาพยาบาล มีข้ นั ตอนการวิจยั 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง ศึกษาข้อมูล
ทางด้านรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก ขั้นตอนที่สอง สร้างรู ปแบบการเรี ยน
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การสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก ทางการศึ กษาพยาบาล ขั้นตอนที่สาม หาประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก ทางการศึ กษาพยาบาล ขั้นตอนที่ สี่ ปรั บปรุ งรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก ทางการศึกษาพยาบาล ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบการเรี ยน
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก ทางการศึกษาพยาบาล ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ
หลักการเรี ยนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก องค์ประกอบของการเรี ยนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ น
หลัก กระบวนการเรี ยนการสอน และการดาเนินการเรี ยนการสอน ความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักศึกษากลุ่มที่เรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลักและนักศึกษากลุ่มที่เรี ยนแบบปกติ หลังจากเรี ยนมีความ
แตกต่ างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 นักศึ กษากลุ่ มที่ เรี ยนแบบใช้ปั ญหาเป็ นหลัก
มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการเรี ยนสู งกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และมีความสามารถในการแก้ปัญหาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ทุกคน ผลการใช้รูปแบบนี้ทาให้ผเู ้ รี ยน
มีประสบการณ์การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น สามารถคิดแก้ปัญหาอย่างเป็ นวิทยาศาสตร์ได้ดว้ ย
ตนเองและมีทกั ษะในการเรี ยนแบบกลุ่มย่อยมากขึ้น
ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล (2545 : บทคัดย่อ) ได้พฒั นากระบวนการเรี ยนการสอนโดยการ
ประยุกต์แนวคิดการใช้ปัญหาเป็ นหลัก ในการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพทางคณิ ตศาสตร์
ของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิ ตศาสตร์ มีข้ นั ตอนการวิจยั
4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนโดยการประยุกต์
แนวคิดการใช้ปัญหาเป็ นหลักในการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพทางคณิ ตศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ มีความสามารถพิเศษทางคณิ ตศาสตร์ ขั้นตอนที่ สอง เป็ นการวิจยั
กึ่งทดลองเพื่อตรวจสอบกระบวนการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการเรี ยน
การสอนโดยการประยุกต์แนวคิดการใช้ปัญหาเป็ นหลักในการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางคณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1) เตรี ยมปั ญหา 2) สร้างความเชื่อมโยงสู่ ปัญหา
3) สร้างกรอบของการศึกษา 4) ศึกษาค้นคว้าโดยกลุ่มย่อย 5) ตัดสิ นใจหาทางแก้ปัญหา 6) สร้าง
ผลงาน และ7) ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ผลการทดลองใช้ก ระบวนการเรี ย นการสอน พบว่ า
กระบวนการเรี ยน การสอนที่พฒั นาขึ้นสามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยง
ให้เพิ่มขึ้นสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 20
วิไลพร สุ ตนั ไชยนนท์ (2547 : 85-88) ได้ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ปัญหาที่
นาเสนอบนเว็บ และการสนับสนุ นการเรี ยนในการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลักที่มีต่อการคิด
อย่างมี วิจารณญาณ ของนักศึ กษาทันตแพทย์ ผลการวิจยั พบว่าไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบ
สถานการณ์ปัญหาที่นาเสนอบนเว็บ และการสนับสนุ นการเรี ยนในการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็ นหลักที่มีต่อการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ไม่มีความแตกต่างระหว่างลักษณะของสถานการณ์ปัญหาที่
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นาเสนอบนเว็บ ที่ มีต่อการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ และไม่มีความแตกต่างระหว่างการสนับสนุ น
การเรี ยน คือมีติวเตอร์ และไม่มีติวเตอร์ ที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของแต่ละกลุ่มหลังการทดลอง พบว่ากลุ่มที่มีติวเตอร์ ในกระบวนการเรี ยน
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก ช่ วยให้กลุ่มทดลองสามารถทาแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ได้ค่าเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มที่ไม่มีติวเตอร์
ซันเกอร์ เทคคาย่า และเกแบน (Semra Sungur, Ceren Tekkaya and Ömer Geban 2006)
ได้ทาการศึกษาผลของวิธีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (Problem Based Learning :
PBL) ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะการปฏิบตั ิ (academic achievement and performance
skills) ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ รี ยนกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังการสอนสูง
กว่ากลุ่มควบคุม และผูเ้ รี ยนกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิบตั ิ (performance skills) โดยมี
ทักษะใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้ขอ้ มูลที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั ปั ญหา (use relevant information in
addressing the problem) 2) การจัดระบบกับความไม่แน่นอน (articulate uncertainties) 3) การจัดระบบ
ความคิดรวบยอด (organize concepts) และ 4) การแปลความหมายข้อมูล( interpret information)
หลังการสอนสู งกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอน แนวคิด/ทฤษฎีการสร้างความรู ้ และกลวิธีการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สรุ ปได้ว่าการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ได้ศึกษา
กระบวนการของการวิจยั และพัฒนา (research and development) ร่ วมกับการออกแบบการเรี ยน
การสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของเควิน ครู ส (Kevin Kruse 2008 : 1) และ
การออกแบบการเรี ยนการสอนของจอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 2008) โดย
มี องค์ประกอบหลัก คื อ หลักการ วัตถุ ประสงค์ ขั้นตอนของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
5 ขั้นตอน (PARCE Model) ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ (Preparation : P)
2) ขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A) 3) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : R) 4) ขั้นสร้างความรู ้
(Construction : C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และเงื่อนไขการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้
และจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) ซึ่ งเป็ น
การเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ รี ยนสร้ างความรู ้ อย่างต่อเนื่ องด้วยตัวผูเ้ รี ยนเอง ผูเ้ รี ยนส่ งเสริ มความรู ้ ได้จาก
บริ บทจริ ง สถานการณ์จริ งที่มีการเรี ยนรู ้ จากการมีปฏิสัมพันธ์ การสร้างความปรองดองในการเรี ยน
ร่ วมกับเพื่อน นอกจากนั้นการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ยังมี
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กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ หรื อเทคนิ คการจัดการเรี ยนรู ้แบบอื่นที่เกี่ยวข้องอีกหลายเทคนิ ควิธี ซึ่ งใน
แต่วิธีน้ นั มีเป้ าหมายไปในทางเดี ยวกัน คือ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา
วิ เ คราะห์ แก้ปั ญหาได้รวดเร็ ว และตัด สิ น ใจแก้ปั ญหาได้ด้ว ยความมั่น ใจ รวมทั้งมี ท ัก ษะใน
การค้นคว้าหาความรู ้ เพิ่มมากขึ้ น ซึ่ งในการจัดการเรี ยนรู ้ น้ ันจึ งมีลกั ษณะบูรณาการผสมผสานทั้ง
หลักการ แนวคิด เทคนิควิธี ตามความพร้อมของผูเ้ รี ยนและบริ บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยน
การสอน เช่น การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา การเรี ยนรู ้ ตามสถานการณ์
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ และการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก เป็ นต้น
ซึ่ งหลักการแนวคิดดังกล่าวผูว้ ิจยั เห็นว่าเหมาะสมกับการจัดการเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์
เนื่ องจากนักศึกษาพยาบาลต้องมีสามารถบูรณาการเรี ยนรู ้ในมโนทัศน์หลักทางการพยาบาล ทฤษฏี
การพยาบาล รวมทั้งมโนทัศน์ ทฤษฏี หลักการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสามารถนาไป
ปรับใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น ผูเ้ รี ยนสามารถที่นาความรู ้
วิ ธี ก ารเรี ยนรู ้ และทัก ษะที่ ส่ ง เสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ ป ระกอบด้ว ยการวิ เ คราะห์
การสังเคราะห์ การประเมิ นค่า และการแก้ปัญหา ไปใช้ในการปฏิบตั ิ วิชาชี พพยาบาล หรื อใช้ใน
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพต่อไป

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เพื่ อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล เป็ นการวิจยั และพัฒนา (research and
development) ประยุกต์ร่วมกับการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model
ของเควิน ครู ส (Kevin Kruse 2008 : 1) และการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบของจอยซ์
เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 2009 : 21-37) โดยมีนกั ศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน จังหวัดนครปฐม ที่
ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาการผดุงครรภ์ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2552 เป็ นหน่วย
การวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis : A)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอน (Design and Development : D and D)
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2) เป็ นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
(Implementation: I)
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็ นการประเมินผลรู ปแบบการเรี ยน
การสอน (Evaluation : E)
สรุ ปขั้นตอนในการดาเนินการวิจยั ดังกล่าวข้างต้น ดังแสดงในแผนภาพที่ 6
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แผนภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
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รายละเอียดวิธีดาเนินการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรวิจัย (Research : R1) : กำรศึกษำวิเครำะห์ ข้อมูลพืน้ ฐำน (Analysis : A)
ดาเนินการ ดังนี้
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน ความต้องการจาเป็ นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นามาใช้เป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล
ลักษณะข้ อมูลพืน้ ฐำนทีศ่ ึกษำวิเครำะห์ ได้แก่
1. ข้อมูลเชิงนโยบายการจัดการศึกษาพยาบาล และผลการจัดการศึกษาพยาบาลตาม
ปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาพยาบาล
2. ข้อมูลสภาพที่ความคาดหวัง / ความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล
แหล่ งข้ อมูล
1. แหล่งข้อมูลสภาพที่ความคาดหวัง ด้านนโยบายการจัดการศึกษา และแหล่งข้อมูล
สภาพปัจจุบนั ด้านผลการจัดการศึกษาพยาบาล ได้แก่
แหล่งข้อมูลสภาพที่ความคาดหวัง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
แหล่งข้อมูลสภาพปัจจุบนั
รายงานผลการประเมินผลหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย คริ สเตียน
รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพบัณ ฑิ ต และการจัด การเรี ย นการสอนของ
อาจารย์พยาบาล
2. แหล่ ง ข้อมู ล สภาพที่ คาดหวัง และความต้องการรู ป แบบการเรี ย นการสอนด้า น
องค์ประกอบและรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่แหล่งข้อมูลสภาพที่ความคาดหวัง และแหล่งข้อมูลสภาพ
ปัจจุบนั
แหล่งข้อมูลสภาพที่ความคาดหวัง
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั รู ปแบบการเรี ยนการสอน การสร้างรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน
เอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การสร้ า งความรู ้ และกลวิ ธี ก ารเรี ยนที่
สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู ้
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เอกสาร แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนพยาบาลศาสตร์
แหล่งข้อมูลสภาพปัจจุบนั และความต้องการ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ และ/หรื อด้าน
การจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ จานวน 2 คน
ผูบ้ ริ หารการศึกษา จานวน 2 คน
อาจารย์พยาบาล 3 คน
นักศึกษาพยาบาล 8 คน
เครื่องมือและกำรสร้ ำงเครื่องมือที่ใช้ ศึกษำวิเครำะห์ ข้อมูลพืน้ ฐำน
เครื่องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำวิเครำะห์ ข้อมูลพืน้ ฐำน มีดงั นี้
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร จานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลเชิ ง
นโยบายการจัดการศึกษา และผลการจัดการศึ กษาพยาบาลตามปรั ชญา นโยบาย วัตถุประสงค์
การจัดการศึกษาพยาบาล ทั้งสภาพที่คาดหวังและสภาพปั จจุบนั และ 2) แบบวิเคราะห์เอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั รู ปแบบการเรี ยนการสอน การสร้ างรู ปแบบการเรี ยนการสอน เอกสาร
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความรู ้ การจัดการเรี ยนการสอนพยาบาลศาสตร์
2. แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง จานวน 1 ฉบับ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนด้านองค์ประกอบและรายละเอียดต่าง ๆ
ขั้นตอนกำรสร้ ำงเครื่องมือ ดาเนินการดังนี้
1. แบบวิเคราะห์เอกสารทั้ง 2 ฉบับ ดาเนินการสร้างโดยมีข้นั ตอนเดียวกันดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตารา เกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
1.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยกาหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสารและจัดทา
หัวข้อย่อยและตารางการวิเคราะห์ ตามประเด็นที่ กาหนด โดยจาแนกเป็ นสภาพที่คาดหวังและ
สภาพปั จจุบนั คู่ขนานกันและตอนท้ายกาหนดตารางหัวข้อสรุ ปผลเปรี ยบเทียบข้อมูลทั้ง 2 ส่ วน
1.3 นาแบบวิเคราะห์ เ อกสารที่สร้ างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี รวมถึงภาษาที่ใช้
1.4 นาแบบวิ เคราะห์ เ อกสารที่ สร้ างขึ้ นไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่ าน เพื่ อตรวจสอบ
ความตรงของเนื้ อหา (content validity) ภาษาที่ใช้ และนามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบ
วิเคราะห์เอกสาร (Index of Item Objective Congruence : IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5
ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ
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เห็นว่าสอดคล้อง กาหนดคะแนนเป็ น 1
ไม่แน่ใจ
กาหนดคะแนนเป็ น 0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง กาหนดคะแนนเป็ น -1
การวิเคราะห์ขอ้ มูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้
การคานวณค่าดัชนี ความสอดคล้องตามสู ตร (Rowinelli and Hambelton 1997, อ้างถึงใน พิชิต
ฤทธิ์จรู ญ 2544 : 273)
IOC 

R
N

IOC = ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)
 R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
น าข้อ มู ล ที่ ร วบรวมจากความคิ ด เห็ น ของผูเ้ ชี่ ย วชาญมาค านวณหาค่ า ดัช นี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 และ
ปรับปรุ งแก้ไขแบบวิเคราะห์เอกสารในเรื่ องภาษา และรายละเอียดของประเด็นคาถามให้มีความ
ชัดเจน
1.5 นาแบบวิเคราะห์เ อกสารที่ปรับปรุ งแก้ไขในเรื่ องภาษา และรายละเอีย ดของ
ประเด็นคาถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วไปวิเคราะห์เอกสาร
ข้อมูลพื้นฐานต่อไป
2. แบบสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั สร้างและพัฒนา โดยมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
2.1 ศึ ก ษาเอกสาร ตาราเกี่ ย วกับการสร้ างแบบสัมภาษณ์ ความต้องการรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามสภาพที่คาดหวังและสภาพปัจจุบนั
2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามสภาพที่คาดหวัง
และสภาพปั จจุ บนั โดยจาแนกเป็ นสภาพที่คาดหวังและสภาพปั จจุ บนั คู่ขนานกันและตอนท้าย
กาหนดตารางหัวข้อสรุ ปผลเปรี ยบเทียบข้อมูลทั้ง 2 ส่ วน
2.3 นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี รวมถึงภาษาที่ใช้
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2.4 นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา (content validity) ภาษาที่ใช้ และนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ (Index of
Item Objective Congruence : IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้อง
กันในเกณฑ์ที่ยอมรั บได้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ โดยใช้
การคานวณค่าดัชนี ความสอดคล้องตามสู ตร (Rowinelli and Hambelton 1997, อ้างถึงใน พิชิต
ฤทธิ์ จรู ญ 2544 : 273) นาข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) พบว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1
และปรับปรุ งแก้ไขแบบสัมภาษณ์ในรายละเอียดของภาษาให้ชดั เจน
2.5 นาแบบสัมภาษณ์ ที่ปรับปรุ งแก้ไขในรายละเอียดของภาษาตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้วไปสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ทางพยาบาลศาสตร์และ/หรื อด้านการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ จานวน 2 คน
ผูบ้ ริ หารการศึกษา จานวน 2 คน อาจารย์พยาบาล 3 คน และนักศึกษาพยาบาล 8 คน
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการติดต่อประสานงานกับผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูบ้ ริ หารการศึกษา อาจารย์พยาบาล และ
นักศึกษาพยาบาล และดาเนิ นการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบที่ มี
โครงสร้าง ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ เตียน ในระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม พ.ศ. 2551
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ข้อมู ลที่ ได้จากวิ เคราะห์ เ อกสารและการสั ม ภาษณ์ น ามาวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (content
analysis)
จากขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research R1): การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (analysis)
สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนได้ดงั ตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 สรุ ปขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) : การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis: A)
ขั้นตอนกำร
ดำเนินกำร
วิจัย
ขั้นตอนที่ 1
กำรวิจัย
(Research
R1) :
กำรศึกษำ
วิเครำะห์
ข้ อมูล
พืน้ ฐำน
(Analysis :
A)

วัตถุประสงค์

วิธี
ดำเนินกำร

แหล่ งข้ อมูล/
กลุ่มเป้ ำหมำย

เพื่อศึกษา
วิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน
ความต้องการ
จาเป็ นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อ
นามาใช้เป็ น
พื้นฐานใน
การสร้าง
รู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
ตามทฤษฎี
การสร้าง
ความรู ้เพื่อ
ส่ งเสริ ม
ความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา
พยาบาล

1. วิเคราะห์
เอกสารและ
งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง

สภำพที่คำดหวัง
ด้านนโยบายการจัด
การศึกษา ได้แก่
-พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542
-พระราช บัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาล
และผดุงครรภ์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
-หลักสู ตรพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
คริ สเตียน
สภำพปัจจุบนั
ของผลการจัด
การศึกษาได้แก่
-รายงานผลการ
ประเมินผลหลักสู ตร
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย
คริ สเตียน

เครื่องมือ/
กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล
-แบบ
วิเคราะห์
เอกสาร/ การ
วิเคราะห์
เนื้อหา
(content
analysis)

ผลทีไ่ ด้ รับ

-ได้ขอ้ มูล
สภาพที่
ความ
คาดหวัง
ด้าน
นโยบาย
การจัด
การศึกษา

-ได้ขอ้ มูล
สภาพ
ปัจจุบนั
ของผล
การจัดการ
ศึกษา
พยาบาล
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ขั้นตอนกำร
ดำเนินกำร
วิจัย

วัตถุประสงค์

วิธี
ดำเนินกำร

แหล่ งข้ อมูล/
กลุ่มเป้ ำหมำย

-รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
บัณฑิต และการ
จัดการเรี ยนการสอน
ของอาจารย์พยาบาล
2. สัมภาษณ์ สภำพที่คำดหวังและ
ควำมต้ องกำร
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนด้าน
องค์ประกอบและ
รายละเอียดต่าง

สภำพปัจจุบนั และ
ควำมต้ องกำร
-ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน
ทางพยาบาลศาสตร์
และด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ จานวน 2 คน

เครื่องมือ/
กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล

ผลทีไ่ ด้ รับ

-แบบ
สัมภาษณ์
แบบมี
โครงสร้าง
กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล
วิเคราะห์
เนื้อหา
(content
analysis)

-ได้ขอ้ มูล
สภาพที่
คาดหวังและ
ความต้องการ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน

-ได้สภาพ
ปัจจุบนั และ
ความต้องการ
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนที่
ส่ งเสริ ม
ความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา
พยาบาล
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ขั้นตอนกำร
ดำเนินกำร
วิจัย

วัตถุประสงค์

วิธี
ดำเนินกำร

แหล่ งข้ อมูล/
กลุ่มเป้ ำหมำย

เครื่องมือ/
กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล

ผลทีไ่ ด้ รับ

-ผูบ้ ริ หารการศึกษา
จานวน 2 คน
-อาจารย์ พยาบาล
3 คน
-นักศึกษาพยาบาล
8 คน

ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำ (Development : D1) : กำรออกแบบและพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
ตำมทฤษฎีกำรสร้ ำงควำมรู้ (Design and Development : D and D) ดาเนินการดังนี้
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา และหาประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ตามเกณฑ์ 80/80
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
การดาเนิ นการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. พัฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล
2. พัฒนาเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ประกอบด้วยคู่มือผูส้ อนและแผนการจัดการเรี ยนรู ้
และคู่มือผูเ้ รี ยน และเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ 4 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา
เครื่องมือและกำรสร้ ำงเครื่องมือที่ใช้ ในกำรพัฒนำรู ปแบบกำรเรียนกำรสอนตำมทฤษฎี
กำรสร้ ำงควำมรู้
เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีดงั นี้
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1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล
2. เครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการ
เรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ประกอบด้วยคู่มือผูส้ อนและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ
คู่มือผูเ้ รี ยน และเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเรี ยนรู ้
ขั้นตอนกำรสร้ ำงเครื่องมือ ดาเนินการดังนี้
1. การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีข้นั ตอนในการดาเนินการดังนี้
1.1 น าข้อ มู ล พื้ น ฐานด้า นต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้จ ากการวิ เ คราะห์ จ ากขั้น ตอนที่ 1 มา
สังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลโดยกาหนดองค์ประกอบและรายละเอียดของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ให้ครอบคลุมสัมพันธ์กนั มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
1.2 ระบุเป้ าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลให้ชดั เจน
1.3 น ารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมและนาเสนอให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่าน (ดังรายชื่ อในภาคผนวก ก)
ได้แก่ ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นหลัก สู ต รและการสอน และ/หรื อ เป็ นผู ้ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและ
มีประสบการณ์ทางการศึกษาพยาบาลไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี จานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัด
การเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถและ/หรื อ มี ผลงานเกี่ ยวกับ
การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ และ/หรื อ มี ป ระสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด
การเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ จานวน 2 คน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
จานวน 1 คน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา (content validity) ภาษาที่ใช้ และนามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5
ขึ้ น ไป ถื อว่า มี ความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรั บได้ โดยได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องในแต่ ละ
ประเด็นระหว่าง 0.80-1.00 และปรับปรุ งแก้ไขรายละเอียดของภาษาเกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์
กระบวนการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอน (PARCE) ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้
(Preparation : P) 2) ขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A) 3) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : R)
4) ขั้นสร้างความรู ้ (Construction : C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) สาระความรู ้และสิ่ งที่
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ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุ น และเงื่อนไขการนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนไปใช้ (ภาคผนวก ค)
2. การพัฒนาเครื่ องมื อ ประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้
รู ปแบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ประกอบด้วยคู่มือผูส้ อนและแผนการจัด
การเรี ยนรู ้ และคู่มือผูเ้ รี ยน และเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ รายละเอียด ดังนี้
2.1 เครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ประกอบด้วยคู่มือผูส้ อนและแผนการจัดการเรี ยนรู ้
และคู่มือผูเ้ รี ยน
2.1.1 คู่ มื อ การใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้
ประกอบด้วย
1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แต่ละหน่วย จานวน 6 หน่วย
ประกอบด้วย ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้ เวลาที่ใช้ แนวคิดสาคัญ (ความคิดรวบยอด) จุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ ขอบข่ายเนื้ อหา แนวทางการจัดกิจกรรม สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล
และบันทึกหลังการสอน ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
บรรยากาศทัว่ ไประหว่าง การเรี ยนการสอนและความร่ วมมือในการทากิจกรรมของผูเ้ รี ยน ผลสาเร็ จ
ของการสอนและปั ญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไข เป็ นต้น
เนื้ อหาที่นามาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นเนื้ อหาในรายวิชาการผดุงครรภ์ 2 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรั บปรุ ง ปี การศึกษา 2548) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน เนื้ อหาของ
รายวิชาการผดุงครรภ์ 2 ประกอบด้วยเนื้อหาจานวน 6 หน่วย ดังนี้
หน่วยที่ 1
การพยาบาลผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปั จจัย
การคลอด ได้แก่ปัจจัยด้านหนทางคลอด (passage) ปั จจัยด้านทารก (passenger) ปั จจัยด้านแรง
(power) และปัจจัยด้านจิตใจ (psychology)
หน่วยที่ 2 การพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนของการคลอด
ได้แก่ ถุงน้ าคร่ าแตกก่อนการเจ็บครรภ์ (premature rupture of membrane) การเจ็บครรภ์ก่อน
กาหนดและการคลอดเกินกาหนด (preterm and postterm) ภาวะน้ าคร่ าอุดกั้น(amniotic fluid
embolism) การแตกของ vasa previa (rupture of vasa previa) สายสะดือย้อย (prolapsed cord)
การคลอดไหล่ยาก (obstructed labour and shoulder dystocia) มดลูกแตก (uterine rupture) ภาวะ

156

157
ทารกขาดออกซิเจน (fetal distress) มดลูกปลิ้น (uterine version) รกติด (placental adherent) ภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด (postpartum hemorrhage) และภาวะซ็อคทางสูติศาสตร์ (shock in obstetrics)
หน่วยที่ 3 การพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทาสู ติศาสตร์ หตั ถการ
ได้แก่ การชักนาการคลอด (induction of labor) การช่วยคลอดด้วยคีม (forceps extraction)
การช่วยคลอดด้วยเครื่ องดูดสูญญากาศ (vacuum extraction) การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (cesarean
section) การหมุนเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์ (version) การช่วยคลอดทารกท่าก้น (breech delivery
การล้วงรก (placental removal) และการทาคลอดฉุกเฉิน (unplanned emergency delivery )
หน่วยที่ 4 การพยาบาลผูค้ ลอดที่ ได้รับยาทางสู ติกรรมในระยะ
คลอด ได้แก่ ยายับยั้งการเจ็ครรภ์ หรื อการหดรัดตัวของมดลูก (tocolytic drug) ยากระตุน้ การหดรัด
ตัวของมดลูก (medical induction of labour) ยาระงับการปวด (pharmacological pain management)
และการชักนาการคลอด (induction of labour)
หน่วยที่ 5 การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลัง
คลอด ได้แก่ 1) การบวมเลือดของแผลฝี เย็บ (hematoma) มดลูกเข้าอู่ชา้ (subinvolution) การติดเชื้อ
หลังคลอด (puerperal infection) ฝี ที่เต้านม (breast abscess) หลอดเลือดดาอักเสบ (phlebitis) ภาวะ
เศร้าซึมหลังคลอด (postpartum blues) และ sheehan syndrome
หน่วยที่ 6 การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่
การช่วยฟื้ นคืนชีพ (resuscitation) ภาวะขาดออกซิเจนในระยะคลอด (birth asphyxia) การบาดเจ็บ
จากการคลอด (birth injury) และความพิการแต่กาเนิด (congenital anomalies)
รายละเอียดแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และจานวนชัว่ โมงเรี ยน แสดงดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และจานวนชัว่ โมงเรี ยน วิชาการผดุงครรภ์ 2 (Midwifery II)
หน่ วยที่ /
เรื่ อง
แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่
1
การพยาบาลผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัย
การคลอด
2
การพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะที่ 1, 2, 3, 4
ของการคลอด
3
การพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทาสูติศาสตร์หตั ถการ
4
การพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับยาทางสูติกรรมในระยะคลอด
5
การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด
6
การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน
รวม

จานวนชัว่ โมง
4
10
4
4
4
4
30

2) คู่มือผูส้ อน ซึ่ งเป็ นเอกสารสาหรับผูส้ อนเพื่อใช้ประกอบการจัด
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
รายละเอียดรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ซึ่ งประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน
ประกอบด้วย 1) ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ (Preparation : P) 2) ขั้นเรี ยนรู ้และ
ฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A) 3) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : R) 4) ขั้นสร้างความรู ้ (Construction
: C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม
หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และเงื่อนไขการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ ประมวล
รายวิชาการผดุงครรภ์ 2 บทบาทของผูส้ อน บทบาทของผูเ้ รี ยน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ใบกิจกรรม
(โจทย์สถานการณ์ปัญหา ) คู่มือการทาแผนภาพความคิด (mind mapping) และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ (การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา) ของ
นักศึกษาพยาบาล เกณฑ์การให้คะแนน และเฉลยคาตอบ
2.1.2 คู่มือผูเ้ รี ยน ซึ่งเป็ นเอกสารสาหรับผูเ้ รี ยน (นักศึกษา) เพื่อใช้
ประกอบในการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย ประมวลรายวิชาการผดุงครรภ์ 2
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รายละเอียดกระบวนการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วยขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ ขั้นเรี ยนรู ้และฝึ ก
ปฏิบตั ิ ขั้นสะท้อนความคิด ขั้นสร้างความรู ้ และขั้นประเมินผล บทบาทของผูเ้ รี ยน ใบกิจกรรม
(โจทย์สถานการณ์ปัญหา ) คู่มือการทาแผนภาพความคิด (Mind mapping) และแบบบันทึกผลการ
เรี ยนรู ้
เครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการ
เรี ยน การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ประกอบด้วยคู่มือผูส้ อนและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ
คู่มือผูเ้ รี ยน พัฒนาขึ้นโดยมีข้นั ตอนในการดาเนินการดังนี้
1) ศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุ ง ปี การศึกษา 2548)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
2) ศึกษาประมวลรายวิชาการผดุงครรภ์ 2
3) วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์ เพื่อเขียนจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4) จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาการผดุงครรภ์ 2 คู่มือการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ และคู่มือผูเ้ รี ยน
5) นาเครื่ องมื อ ประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้
รู ปแบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ประกอบด้วยคู่มือผูส้ อนและแผนการจัด
การเรี ยนรู ้ และคู่มือผูเ้ รี ยนที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ความเหมาะสมให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน (ดังรายชื่อในภาคผนวก ก.) ได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา ภาษา
และวัดผลและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) ภาษาที่ใช้ และนามา
หาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ พบว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องใน
แต่ละประเด็นระหว่าง 0.80-1.00 และปรับปรุ งแก้ไขรายละเอียดในคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการ
สอนตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ และคู่ มื อผูเ้ รี ยนให้ส อดคล้อ งกับ รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้น (ภาคผนวก ค)
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี ก ารสร้ างความรู ้ เป็ นแบบทดสอบอัตนัย โจทย์สถานการณ์ ปัญหา
ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ จานวน 4 ชุด คือ ชุดที่ 1 เป็ นแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ก่อนเรี ยน / หลังเรี ยน ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกัน ชุดที่ 2 เป็ น
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ระหว่างเรี ยนครั้งที่ 1 ชุดที่ 3 เป็ นแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ระหว่างเรี ยนครั้งที่ 2 และชุดที่ 4 เป็ นแบบทดสอบวัดความสามารถใน
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การเรี ยนรู ้ระหว่างเรี ยนครั้งที่ 3 ข้อสอบแต่ละชุดจะประกอบด้วยโจทย์สถานการณ์ปัญหา จานวน
2 สถานการณ์ปัญหา โดยใช้วดั ความสามารถในการเรี ยนรู ้ 4 ด้าน คือ ความสามารถในการวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา โดยข้อสอบแต่ละชุดมีคะแนนเต็ม 36 คะแนน
โดยกาหนดให้แต่ละข้อมีคะแนน เท่ากับ 3 คะแนน ประกอบด้วยความสามารถในการวิเคราะห์
6 ข้อ การสังเคราะห์ 2 ข้อ การประเมินค่า 2 ข้อ และการแก้ปัญหา 2 ข้อ รวมในแต่ละชุดมีขอ้ สอบ
ทั้งหมด 12 ข้อ คะแนนรวมเท่ากับ 36 คะแนนโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้
แบบทดสอบวัด
ความสามารถใน
การเรี ยนรู้
ชุดที่ 1
แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
เรี ยนรู้ก่อนเรี ยน / หลัง
เรี ยน

โจทย์
ความสามารถในการเรี ยนรู้
รวม
การ
การ
การ
การ
สถานการณ์
(ข้อ)
วิ
เ
คราะห์
สั
ง
เคราะห์
ประเมิ
น
ค่
า
แก้
ป
ั
ญ
หา
ปัญหา

คะแนน
(ข้อละ
3 คะแนน)

(ข้อ)

(ข้อ)

(ข้อ)

(ข้อ)

สถานการณ์
ปั ญหาที่ 1

3

1

1

1

6

6X3 = 18

สถานการณ์
ปั ญหาที่ 2

3

1

1

1

6

6X3 = 18

6
3

2
1

2
1

2
1

12
6

36
6X3 = 18

3

1

1

1

6

6X3 = 18

รวม
ชุดที่ 2
แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
เรี ยนรู้ระหว่างเรี ยน
ครั้งที่ 1

สถานการณ์
ปั ญหาที่ 1

สถานการณ์
ปั ญหาที่ 2

รวม
ชุดที่ 3
แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
เรี ยนรู้ระหว่างเรี ยน
ครั้งที่ 2

สถานการณ์
ปั ญหาที่ 1

สถานการณ์
ปั ญหาที่ 2

รวม

6
3

2
1

2
1

2
1

12
6

36
6X3 = 18

3

1

1

1

6

6X3 = 18

6

2

2

2

12

36
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
แบบทดสอบวัด
ความสามารถใน
การเรี ยนรู้
ชุดที่ 4
แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
เรี ยนรู้ระหว่างเรี ยน
ครั้งที่ 3

รวม

โจทย์
ความสามารถในการเรี ยนรู้
รวม
การ
การ
การ
การ
สถานการณ์
(ข้อ)
วิ
เ
คราะห์
สั
ง
เคราะห์
ประเมิ
น
ค่
า
แก้
ป
ั
ญ
หา
ปัญหา

คะแนน
(ข้อละ
3 คะแนน)

(ข้อ)

(ข้อ)

(ข้อ)

(ข้อ)

สถานการณ์
ปั ญหาที่ 1

3

1

1

1

6

6X3 = 18

สถานการณ์
ปั ญหาที่ 2
6

3

1

1

1

6

6X3 = 18

2

2

2

12

36

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาพยาบาล มีลาดับขั้นในการ
สร้าง ดังนี้
1. ศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุ ง ปี การศึกษา 2548) คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน และเกณฑ์การประเมินผลของมหาวิทยาลัยคริ สเตียน
2. ศึกษาประมวลรายวิชาการผดุงครรภ์ 2
3. วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยนาหัวข้อของแต่ละหน่วยมาใช้
เป็ นหัวข้อเพื่อกาหนดระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะนามาใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์เชิ ง
พฤติกรรมและกาหนดจานวนข้อของข้อสอบ
4. สร้ า งแบบทดสอบวัด ความสามารถในการเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษาพยาบาล ให้
ครอบคลุมจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ เป็ นแบบทดสอบ
อัตนัยมีลกั ษณะเป็ นโจทย์สถานการณ์ปัญหา วัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ 4 ด้าน ประกอบด้วย
ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา จานวน 4 ชุด โดย
ในแต่ละชุดมีขอ้ สอบทั้งหมด 12 ข้อ คะแนนรวมเท่ากับ 36 คะแนน ประกอบด้วยความสามารถใน
การวิเคราะห์ 6 ข้อ การสังเคราะห์ 2 ข้อ การประเมินค่า 2 ข้อ และการแก้ปัญหา 2 ข้อ การที่กาหนด
ความสามารถในการวิ เ คราะห์ มีจ านวนข้อสอบมากกว่าความสามารถในการเรี ย นรู ้ ด้านอื่ น ๆ
เนื่องจากความสามารถในการวิเคราะห์ เป็ นทักษะพื้นฐานของความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นอื่น ๆ
โดยเกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นต่าง ๆ ดังนี้
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คำอธิบำยเกณฑ์ กำรให้ คะแนนระดับกำรวัดควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ ด้ำนต่ ำง ๆ
เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการวิเคราะห์
คำอธิบำย ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ หมายถึง ความสามารถในการแตกส่ วนใหญ่ให้
เป็ นส่ วนย่อย ระบุหรื อแยกย่อยแนวคิด ข้อโต้แย้งปรากฏการณ์ต่าง ๆให้เป็ นส่ วนย่อยว่าประกอบด้วย
อะไร มี ความสาคัญอย่างไร อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นผล และสามารถเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของ
หลักการ หรื อค้นพบปฏิ สัมพันธ์หรื อความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนย่อย ที่คิดเป็ นคะแนนจากการทา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน รายละเอียดดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการวิเคราะห์
เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ
(Rubric score)
3

2

คำอธิบำยเชิงคุณภำพ : พฤติกรรมบ่ งชี้
ผูเ้ รี ยนมี ความสามารถในการแตกส่ วนใหญ่ให้เป็ นส่ วนย่อย ระบุหรื อแยกย่อยแนวคิด
ข้อโต้แย้งปรากฏการณ์ต่าง ๆให้เป็ นส่ วนย่อยว่า มี ความสาคัญอย่างไร และสามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลักการ หรื อค้นพบปฏิสัมพันธ์หรื อความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ วนย่อย ได้ ถูกต้ อง
ความสามารถในการวิเคราะห์ได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหา
แต่ ขำดควำมละเอียดชัดเจนบำงขั้นตอน

1

ความสามารถในการวิเคราะห์ได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหา
ได้ กว้ ำง ๆ ไม่ ชัดเจน แต่ยงั คงสอดคล้องกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหา

0

ความสามารถในการวิเคราะห์ ไม่ เหมำะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหา

เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการสังเคราะห์
คำอธิ บำย ควำมสำมำรถในกำรสั งเครำะห์ หมายถึง ความสามารถในการสังเคราะห์
แผนงาน ข้อ ความ และองค์ค วามรู ้ ไ ด้เ หมาะสมกับ ลัก ษณะหรื อ สถานการณ์ ข องปั ญ หาโดย
การผสมผสานองค์ประกอบเข้าด้วยกันเป็ นสิ่ งใหม่ หรื อสร้างความคิดรวบยอด สรุ ปหลักการ
แนวปฏิบตั ิที่เป็ นของตนเอง โดยระบุและเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันด้วยวิธีการใหม่ ๆ
จัดการและผสมผสานส่ วนย่อยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และสร้างสิ่ งใหม่ข้ ึน ที่คิดเป็ นคะแนนจากการทา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการสังเคราะห์ของผูเ้ รี ยน รายละเอียดดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการสังเคราะห์
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
(Rubric score)
3

2

คำอธิบำยเชิงคุณภำพ : พฤติกรรมบ่ งชี้
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการสังเคราะห์แผนงาน ข้อความ และองค์ความรู้ได้
เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหาโดยการผสมผสานองค์ประกอบ
เข้าด้วยกันเป็ นสิ่ งใหม่ หรื อสร้างความคิดรวบยอด สรุ ปหลักการ แนวปฏิบตั ิที่เป็ น
ของตนเอง โดยระบุและเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันด้วยวิธีการใหม่ ๆ
จัดการและผสมผสานส่ วนย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน และสร้างสิ่ งใหม่ข้ ึน ได้ ถูกต้ อง
ความสามารถในการสังเคราะห์แผนงาน ข้อความ และองค์ความรู้ได้เหมาะสมกับ
ลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหาแต่ ขำดควำมละเอียดชัดเจนบำงขั้นตอน

1

ความสามารถในการสังเคราะห์แผนงาน ข้อความ และองค์ความรู้ได้เหมาะสมกับ
ลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหา ได้ กว้ ำง ๆ ไม่ ชัดเจน แต่ยงั คงสอดคล้องกับ
ลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหา

0

ความสามารถในการสังเคราะห์ ไม่ เหมำะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของ
ปัญหา

เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้านการประเมินค่า
คำอธิบำย ควำมสำมรถในกำรประเมินค่ ำ หมายถึง ความสามารถในการให้ระดับคุณค่า
ได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปั ญหา โดยสามารถประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของข้อมูล
ที่ได้รับ ร่ วมกับการแสดงเหตุผลอยู่บนฐานของความถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ ที่คิดเป็ น
คะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการประเมินค่าของผูเ้ รี ยน รายละเอียดดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้านการประเมินค่า
เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ
(Rubric score)
3

2

คำอธิบำยเชิงคุณภำพ : พฤติกรรมบ่ งชี้
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการให้ระดับคุณค่าได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์
ของปั ญหา โดยสามารถประเมิ นจุ ดเด่ นและจุ ดด้อยของข้อมูลที่ ได้รับ ร่ วมกับการ
แสดงเหตุผลอยูบ่ นฐานของความถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ ได้ ถูกต้ อง
ความสามารถในการประเมินค่าได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหา
แต่ ขำดควำมละเอียดชัดเจนบำงขั้นตอน

1

ความสามารถในการประเมินค่าได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหา
ได้ กว้ ำงๆ ไม่ ชัดเจน แต่ยงั คงสอดคล้องกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหา

0

ความสามารถในการประเมินค่า ไม่ เหมำะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหา

เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้านการแก้ปัญหา
คำอธิบำย ควำมสำมำรถในกำรแก้ ปัญหำ หมายถึง ความสามารถในการประเมินสภาพ
และปั ญหา ระบุสาเหตุ หาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับ ปั ญ หา และอธิ บ ายการแก้ปั ญ หาด้ว ยวิ ธี ที่ เ ลื อ ก ที่ คิ ด เป็ นคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน รายละเอียดดังตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้านการแก้ปัญหา
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
(Rubric score)
3

2

คำอธิบำยเชิงคุณภำพ : พฤติกรรมบ่ งชี้
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการประเมินสภาพและปั ญหา ระบุสาเหตุ หาวิธีแก้ปัญหา
ได้อย่างหลากหลาย เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ถกู ต้องและเหมาะสมกับปัญหา และ
อธิบายการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เลือก ได้ ถูกต้ อง
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหา
แต่ ขำดควำมละเอียดชัดเจนบำงขั้นตอน

1

ความสามารถในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหา
ได้ กว้ ำงๆ ไม่ ชัดเจน แต่ยงั คงสอดคล้องกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหา

0

ความสามารถในการแก้ปัญหาไม่ เหมำะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหา

จากนั้นกาหนดเกณฑ์การให้ระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้หรื อพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ 4 ด้าน และนาคะแนนที่ได้นามาแปลงเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ โดยกาหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้
เกณฑ์การให้คะแนน (% ของคะแนนเต็ม)
ร้อยละ 80 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม
ร้อยละ 60-79 ของคะแนนเต็ม
ร้อยละ 50-59 ของคะแนนเต็ม
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม

ระดับความสามารถในการเรี ยนรู ้
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามากต้องปรับปรุ ง

1. นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาพยาบาล ที่สร้างขึ้นไป
ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน
(ดังรายชื่ อในภาคผนวก ก.) ได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา ภาษา และวัดผลและประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) ภาษาที่ใช้ และนามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามี
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ความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ พบว่าได้้ค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทุก
ชุด เท่ากับ 1 โดยปรับปรุ งแก้ไขเกี่ยวกับข้อคาถามที่ไม่ชดั เจน (ภาคผนวก ค)
2. นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ย นรู ้ ของนักศึ กษาพยาบาล ที่ ได้
ตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา และปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้กบั
นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
คริ สเตียน จังหวัดนครปฐม ที่เรี ยนวิชาการผดุงครรภ์ 2 มาแล้ว ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 45 คน
และนาคะแนนที่ได้นามาหาค่าความยากง่าย (difficulty) หรื อ (P) หาค่าอานาจจาแนก
(discrimination) หรื อ (r) ซึ่งการหาค่าความยากง่าย เพื่อดูว่าข้อสอบมีความยากง่ายเพียงใด เกณฑ์
กาหนดค่าความยากง่าย คือ 0.20-0.80 และหาค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และหาค่าความ
เชื่อมัน่ (reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) เกณฑ์กาหนดค่าความเชื่อมัน่ มากกว่า 0.70 (Whitney and Sabers 1970, อ้างถึงใน ล้วน
สายยศ และอังคณา สายยศ 2543 : 199-201, 218; มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ 2549 : 186-188) พบว่า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ชุ ดที่ 1 : แบบทดสอบก่อนเรี ยน (pretest)/แบบทดสอบ
หลังเรี ยน (posttest) ได้ค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.36-0.74 ค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง
0.63-0.74 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.76 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ชุ ดที่ 2 :
แบบทดสอบระหว่างเรี ยน ครั้งที่ 1 ได้ค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.36-0.74 ค่าอานาจจาแนก (r)
ระหว่าง 0.62-0.77 ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.77 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้
ชุ ดที่3 : แบบทดสอบระหว่างเรี ยน ครั้งที่ 2 ได้ค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.22-0.67 ค่าอานาจ
จาแนก (r) ระหว่าง 0.65-0.74 ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.79 และแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ ชุ ดที่ 4 : แบบทดสอบระหว่างเรี ยน ครั้งที่ 3 ได้ค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.25-0.69
ค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.61-0.78 ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.79 และปรับปรุ งให้มี
ความเหมาะสมก่อนการนาไปใช้ต่อไป (ภาคผนวก ค)
จากขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development D1) : การออกแบบและพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอน (Design and Development : D and D) สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนได้ดงั ตารางที่ 17
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ตารางที่ 17 สรุ ปขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) : การออกแบบและพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอน (Design and Development : D and D)
ขั้นตอนกำร
ดำเนินกำรวิจัย
ขั้นตอนที่ 2
กำรพัฒนำ
(Development
D1) : กำรออกแบบ
และพัฒนำรู ปแบบ
กำรเรียนกำรสอน
(Design and
Development : D
and D)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนา และ
หาประสิ ทธิภาพ
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎีการ
สร้างความรู ้
เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษาพยาบาล
ตามเกณฑ์ 80/80
1. เพื่อสร้าง /พัฒนา
และหาประสิ ทธิ ภาพ
รู ปแบบการเรี ยน
การสอน

วิธีดำเนินกำร

1.นาผลการ
สังเคราะห์ขอ้ มูล
ที่ได้จากขั้นตอน
การศึกษา
วิเคราะห์ขอ้ มูล
พื้นฐานมา
สังเคราะห์
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้

แหล่ งข้ อมูล/
เครื่องมือ/
กลุ่มเป้ ำหมำย กำรวิเครำะห์ ข้อมูล

-ข้อมูลการ
วิเคราะห์
เนื้อหาจาก
ขั้นตอน
การศึกษา
วิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน
-ผูเ้ ชี่ยวชาญ
5 คน

-แบบวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis)
-แบบประเมินความ
สอดคล้อง/ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)
-ค่าเฉลี่ย
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
ขั้นตอนกำร
ดำเนินกำรวิจัย

วัตถุประสงค์

วิธีดำเนินกำร

2.เพื่อสร้างและหา
ประสิ ทธิภาพ
เครื่ องมือ
ประกอบการใช้
รู ปแบบการเรี ยน
การสอน ได้แก่
1) คู่มือการใช้
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้
ประกอบด้วย

2.ระบุเป้ าหมาย
และผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของ
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ ให้ชดั เจน
3. ผูเ้ ชี่ยวชาญ
พิจารณาความ
สอดคล้องและ
ความเหมาะสม
4.ปรับปรุ งตาม
คาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.วิเคราะห์เนื้อหา
สาระในรายวิชา
การผดุงครรภ์ 2
หลักสู ตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ฉบับ
ปรับปรุ ง ปี
การศึกษา 2548)
คณะพยาบาล
ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
คริ สเตียน

แหล่ งข้ อมูล/
เครื่องมือ/
กลุ่มเป้ ำหมำย กำรวิเครำะห์ ข้อมูล

-เอกสาร
หลักสู ตร
-ประมวล
รายวิชา
-ผูเ้ ชี่ยวชาญ
5 คน

-แบบวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis)
-แบบประเมินความ
สอดคล้อง / ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
-การวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis)
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
ขั้นตอนกำร
ดำเนินกำรวิจัย

วัตถุประสงค์

วิธีดำเนินกำร

-คู่มือผูส้ อน
-แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้
2) คู่มือผูเ้ รี ยน

3.เพื่อสร้างและหา
ประสิ ทธิภาพ
เครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล

2.ผูเ้ ชี่ยวชาญ
พิจารณาความ
สอดคล้องและ
ความเหมาะสม
3.ปรับปรุ งตาม
คาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.ศึกษาหลักสู ตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ฉบับ
ปรับปรุ ง ปี
การศึกษา 2548)
คณะพยาบาล
ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
คริ สเตียน
2.ศึกษาประมวล
รายวิชาการผดุง
ครรภ์ 2
3.วิเคราะห์ระดับ
พฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน

แหล่ งข้ อมูล/
เครื่องมือ/
กลุ่มเป้ ำหมำย กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
-การวิเคราะห์ความ
สอดคล้อง / ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)
-ค่าเฉลี่ย

-แบบวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis)
-แบบประเมินความ
สอดคล้อง / ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
-การวิเคราะห์
เนื้อหา
(content analysis)
-การวิเคราะห์ความ
สอดคล้อง / ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC)
-ค่าเฉลี่ย
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
ขั้นตอนกำร
ดำเนินกำรวิจัย

วัตถุประสงค์

วิธีดำเนินกำร
4.สร้าง
แบบทดสอบวัด
ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษาพยาบาล
5.ผูเ้ ชี่ยวชาญ
พิจารณาความ
สอดคล้องและ
ความเหมาะสม
6.ปรับปรุ งตาม
คาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

แหล่ งข้ อมูล/
เครื่องมือ/
กลุ่มเป้ ำหมำย กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
-ค่าความยากง่าย
-ค่าอานาจจาแนก
-ค่าความเชื่อมัน่

ขั้นตอนที่ 3 กำรวิจัย (Research R2) : กำรทดลองใช้ รูปแบบกำรเรียนกำรสอน (Implementation
: I) ดาเนินการดังนี้
วัตถุประสงค์ เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 หลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา
การผดุงครรภ์ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2552 จานวน 251 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 หลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน จังหวัดนครปฐม ที่ลงทะเบียน
เรี ยนในรายวิชาการผดุงครรภ์ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2552 ที่ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย
(simple random sampling) จานวน 96 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 48 คน และกลุ่มควบคุม 48 คน
โดยผูว้ ิจยั ได้ทดสอบความแตกต่างระหว่างผลการเรี ยนเฉลี่ ยสะสม (GPA) ของนักศึกษากลุ่ม
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ทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อศึกษาความแตกต่างของทั้งสองกลุ่ม พบว่า ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม
ของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่าง ปรากฏผลดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 เปรี ยบเทียบความแตกต่างผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
กลุ่ม

n

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

48
48

ผลกำรเรียนเฉลีย่ สะสม
S.D.
X
2.38
.26
2.37
.25

t

P

.33

.74

จากตารางที่ 18 การเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษากลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลอง ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 2.38 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.26 และนักศึกษากลุ่มกลุ่มควบคุม ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 2.37 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.25 โดยใช้การทดสอบทีแบบอิสระ พบว่า ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 0.33 , P = 0.74
)แสดงให้เห็ นว่าความรู ้ พ้ืนฐานของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากนั้นผูว้ ิจยั ได้แบ่งนักศึกษากลุ่มทดลอง เป็ นกลุ่มย่อยจานวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน
โดยจัดคละความสามารถตามคะแนนเฉลี่ยสะสม ประกอบด้วยนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 2.00-2.50 กลุ่มละ 1 คน คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.51-2.75 กลุ่มละ 2 คน และคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป กลุ่มละ 1-2 คน
แบบแผนกำรทดลอง
การทดลองใช้รูปแบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เพื่อ ส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ที่พฒั นาขึ้นเป็ นการทดลองแบบกึ่ งทดลอง
(Quasi-experimental designs) โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการวิจยั แบบกาหนดกลุ่มควบคุม ทดสอบ
ก่อนและหลังเรี ยนต่อเนื่ องตามช่วงเวลาที่กาหนด (control-group interrupted time-series design)
(Creswell 2003 : 169) ดังแสดงในตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 แบบแผนการทดลอง
Group
A
Group
B

OA1
OB 1

X

OA2

X
X

OA3

X

OA4

X

OA5
OB2

Group A แทน นักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้
Group B แทน นักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปกติ
X
แทน การเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
~X
แทน การเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปกติ
OA1
แทน การทดสอบก่อนการเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้
OA2
แทน การทดสอบระหว่างการเรี ย นด้ว ยรู ปแบบการเรี ย นการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ ครั้งที่ 1
OA3
แทน การทดสอบระหว่างการเรี ย นด้ว ยรู ปแบบการเรี ย นการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ ครั้งที่ 2
OA4
แทน การทดสอบระหว่างการเรี ย นด้ว ยรู ปแบบการเรี ย นการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ ครั้งที่ 3
OA5
แทน การทดสอบหลังการเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้
OB1
แทน การทดสอบก่อนการเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปกติ
OB2

แทน การทดสอบหลังการเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปกติ

ขั้นตอนกำรดำเนินกำรทดลอง
ผูว้ ิ จ ัย ได้น ารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 ที่สร้างขึ้นไป
ใช้กับ นัก ศึ ก ษาพยาบาลชั้น ปี ที่
3 หลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย คริ สเตี ยน จังหวัดนครปฐม ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนในรายวิชาการผดุ งครรภ์ 2 ใน
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ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2552 จานวน 96 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 48 คน และกลุ่ม
ควบคุม 48 คน มีวิธีดาเนินการดังนี้
1. ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัย
คริ สเตียน เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล
2. ผูว้ ิ จ ัย น ารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษาพยาบาล โดยจัด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าการ
ผดุงครรภ์ 2 ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 6 แผน ได้แก่แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 1 เรื่ อง
การพยาบาล ผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปั จจัยการคลอด แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 2 เรื่ อง
การพยาบาล ผูค้ ลอดที่ มีภ าวะแทรกซ้อนของการคลอด แผนการจัดการเรี ย นรู ้ ที่ 3
เรื่ อ ง
การพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทาสู ติศาสตร์หตั ถการ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 4 เรื่ อง การพยาบาล
ผูค้ ลอดที่ได้รับยาทางสู ติกรรมในระยะคลอด แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 5 เรื่ อง การพยาบาลมารดา
ที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 6 เรื่ อง การพยาบาลทารก
แรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนไปใช้กบั นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน จังหวัดนครปฐม จานวน 96 คน โดยแบ่งเป็ น
กลุ่มทดลอง 48 คน และกลุ่มควบคุม 48 คน และผูว้ ิจยั กับอาจารย์ผรู ้ ่ วมสอน ร่ วมกันจัดการเรี ยนรู ้
ในลักษณะการสอนเป็ นทีม (team teaching) มีข้ นั ตอนดังนี้
2.1 เตรี ย มความพร้ อ มของผูส้ อน โดยผูว้ ิ จัย ได้อ ธิ บ าย และชี้ แ จงรายละเอี ย ด
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษาพยาบาล และเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบ ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการ
สอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ประกอบด้วยคู่มือผูส้ อนและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ให้แก่อาจารย์
ผูร้ ่ วมสอนในรายวิชาการผดุงครรภ์ 2 เพื่อเป็ นการสร้างความเข้าใจในรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้นและสามารถปฏิบตั ิการสอนได้ และจัดการเรี ยนรู ้ ในลักษณะการสอนเป็ นทีม (team
teaching)
2.2 เตรี ยมความพร้ อมของผูเ้ รี ยน โดยผูว้ ิจยั จะทาการปฐมนิ เทศผูเ้ รี ยน เพื่อให้
นักศึกษากลุ่มทดลองเข้าใจหลักการ เหตุผลและประโยชน์ของการวิจยั การจัดการเรี ยนรู ้และวิธี
เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ และมอบคู่มือผูเ้ รี ยนให้กบั นักศึกษา
ที่ เข้า ร่ ว มการทดลองไปศึ ก ษาล่ ว งหน้า ก่อ นทาการจัดการเรี ย นการสอนจริ ง เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้มี
แนวทางที่ชดั เจนในการเตรี ยมตัว และสามารถเรี ยนได้อย่างเข้าใจ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน และ
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เพื่อให้ผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล เกิดประโยชน์สูงสุ ดเช่นกัน
3. นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ โดยรวม ได้แก่ ความสามารถใน
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นไปทดสอบก่อน
เรี ยน (Pretest) กับนักศึกษาพยาบาลทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
4. ดาเนิ น การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ดังนี้
4.1 กลุ่มทดลอง เป็ นกลุ่มนักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นกลุ่มเล็ก (small group) จานวน 10
กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน โดยจัดกลุ่มคละความสามารถตามคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยใช้เวลาในการสอน
จานวน 15 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชัว่ โมง รวมเป็ น 30 ชัว่ โมง
4.2 กลุ่มควบคุม เป็ นกลุ่มนักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
ตามปกติ ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนขนาดใหญ่ ด้วยวิธีการบรรยาย โดยใช้เวลา
ในการสอนจานวน 15 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชัว่ โมง รวมเป็ น 30 ชัว่ โมง
4.3 การจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั และอาจารย์ผสู ้ อน
(ทีมผูส้ อน) ร่ วมกันจัดการเรี ยนรู ้ในลักษณะการสอนเป็ นทีม (team teaching) และร่ วมกันติดตาม
ประเมินผลความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง ในระหว่างการเรี ยนด้วย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยทีมผูส้ อนจะติดตาม
เป็ น Time series จานวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนหน่วยที่ 2 ครั้งที่ 2
เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนหน่วยที่ 4 และครั้งที่ 3 เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนหน่วยที่ 6 โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ที่สร้างขึ้น เพื่อดูพฒ
ั นาการของความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน ของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง
4.4 หลังจากดาเนิ นการทดลองสิ้ นสุ ดลง ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบหลังเรี ยน (posttest)
กับนักศึ กษาพยาบาลทั้งกลุ่ มทดลองและกลุ่มควบคุ ม โดยนาแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเรี ย นรู ้ โดยรวม ได้แ ก่ ความสามารถในการวิเ คราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิ น ค่า และ
การแก้ปัญหา (ซึ่งเป็ นแบบทดสอบชุดเดิมที่ใช้ทดสอบก่อนเรี ยน)
จากขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research R2) : การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
(Implementation : I) สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอน ดังตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 สรุ ปขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2): การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
(Implementation : I)
ขั้นตอนกำร
ดำเนินกำรวิจัย

วัตถุประสงค์
ของกำรวิจัย

วิธีดำเนินกำร

ขั้นตอนที่ 3
กำรวิจัย
(Research R2)
: กำรทดลองใช้
รู ปแบบกำรเรียน
กำรสอน

เพื่อทดลอง
ใช้รูปแบบ
การเรี ยน
การสอน
เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา
พยาบาล

1.ขอความ
อนุเคราะห์ใน
การทดลองกับ
นักศึกษา
พยาบาลชั้น
ปี ที่ 3
มหาวิทยาลัย
คริ สเตียน
2. ทดสอบก่อน
เรี ยนด้วย
แบบทดสอบวัด
ความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึ้น
3. ดาเนินการ
ทดลองใช้
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนโดย
จัดการเรี ยนการ
สอนตาม
แผนการเรี ยนรู ้ที่
กาหนด
4. ติดตาม
ประเมิน
ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษา

(Implementation
: I)

แหล่ งข้ อมูล/ เครื่องมือ/
กลุ่มเป้ ำหมำย กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล
นักศึกษา
-รู ปแบบการ
พยาบาล
เรี ยนการสอน
ชั้นปี ที่ 3
ที่พฒั นาขึ้น
หลักสู ตร
-เครื่ องมือ
พยาบาล
ประกอบการ
ศาสตรบัณฑิต ใช้รูปแบบ
คณะพยาบาล ได้แก่คู่มือ
ศาสตร์
การใช้
มหาวิทยาลัย รู ปแบบการ
คริ สเตียน
เรี ยนการสอน
จังหวัด
ตามทฤษฎี
นครปฐม ที่
การสร้าง
ลงทะเบียน
ความรู ้
เรี ยนใน
ประกอบด้วย
รายวิชาการ
คู่มือผูส้ อน
ผดุงครรภ์ 2
และแผนการ
ในภาค
จัดการเรี ยนรู ้
การศึกษาที่ 2 และคู่มือ
ปี การศึกษา
ผูเ้ รี ยน
2552 จานวน -เครื่ องมือที่
96 คน โดย
ใช้ในการ
แบ่งเป็ นกลุ่ม รวบรวม
ทดลอง 48 คน ข้อมูลได้แก่
และกลุ่ม
แบบทดสอบ
ควบคุม 48 คน วัด
ความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้

ผลทีไ่ ด้ รับ

1.รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน
ที่ผา่ นการหา
ประสิ ทธิภาพ
รู ปแบบ
(E1/E2) โดย
ใช้เกณฑ์
80/80 และ
ผ่านการ
ทดลองสอน
และทดสอบ
ความ
สามารถใน
การเรี ยนรู ้
โดยทดสอบ
ในช่วงก่อน
เรี ยน
ระหว่าง และ
หลังเรี ยน
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
ขั้นตอนกำร
ดำเนินกำรวิจัย

วัตถุประสงค์
ของกำรวิจัย

วิธีดำเนินกำร

แหล่ งข้ อมูล/ เครื่องมือ/
กลุ่มเป้ ำหมำย กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล
พยาบาล
กำรวิเครำะห์
ระหว่างการเรี ยน
ข้ อมูล
ตามช่วงเวลาที่
-การวิเคราะห์
กาหนด จานวน
เนื้อหา
3 ครั้ง
(content
5. หลังจาก
analysis)
ดาเนินการ
-ค่าเฉลี่ย
ทดลองสิ้ นสุ ดลง
-ส่ วน
ผูว้ จิ ยั ทดสอบ
เบี่ยงเบน
ความสามารถใน
มาตรฐาน
การเรี ยนรู ้หลัง
-ร้อยละ
เรี ยน
-ค่า E1/E2
6.หา
ประสิ ทธิภาพ
ของรู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน E1/E2
โดยใช้เกณฑ์
80/ 80

ผลทีไ่ ด้ รับ

ขั้นตอนที่ 4 กำรพัฒนำ (Development : D2) : กำรประเมินผลรูปแบบกำรเรียนกำรสอนตำมทฤษฎี
กำรสร้ ำงควำมรู้ (Evaluation : E) ดาเนินการดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินผลรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล
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2. เพื่อปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ให้มีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช้ได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพต่อไป
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
ขั้นตอนนี้ เป็ นการนาข้อมูลผลการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนในภาคสนาม
มาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาประเมินผลและปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยดาเนินการดังนี้
1. ประเมิ นผลรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล โดยดาเนินการดังนี้
1.1 นาข้อมูลจากการทดสอบวัด ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความสามารถใน
การเรี ยนรู ้
1.2 นาข้อ มูล จากการทดสอบวัด ความสามารถในการเรี ย นรู ้ ร ะหว่า งเรี ย นตาม
ช่วงเวลาของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองมาวิเคราะห์พฒั นาการของความสามารถในการเรี ยนรู ้
1.3 พิจารณาข้อมูลจากบันทึกหลังการสอนของผูส้ อน ซึ่ งผูว้ ิจยั และอาจารย์ผรู ้ ่ วม
สอน (ทีมผูส้ อน)ได้ปรึ กษาหารื อร่ วมกันภายหลังสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนในแต่ละแผนการจัด
การเรี ยนรู ้ โดยสรุ ปผลการดาเนิ นการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1) กระบวนการจัด
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ (PARCE Model) 2) บรรยากาศทัว่ ไประหว่างการสอน
และความร่ วมมือในการทากิจกรรมของผูเ้ รี ยน และ 3) ผลสาเร็ จของการสอน (ผลการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างไร) และปั ญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไข (ต้องการที่จะแก้ไข / พัฒนาเรื่ องอะไรก่อน
การเรี ยนหน่วยต่อไป)
1.4 พิจารณาจากผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งผูเ้ รี ยนเขียนบันทึกทุก ครั้ งหลังจาก
สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอน โดยให้ผูเ้ รี ยนเขียนสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ในการเรี ยนการสอนแต่ละครั้ ง
เขียนอธิบายเหตุการณ์สาคัญ ๆ หรื อเหตุการณ์ที่ประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างการเรี ยนการสอน ได้แก่
1) กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ 2) บรรยากาศทัว่ ไประหว่างการเรี ยน
การสอน และความร่ วมมือในการทากิจกรรมของผูเ้ รี ยน (การได้ร่วมงานกับเพื่อน ๆ การทางานเป็ น
กลุ่ม และผลงานของกลุ่ม/ตนเอง) และ3) ผลการเรี ยนรู ้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
รวมถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไข เป็ นต้น
2. ปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ ให้มีความสมบูรณ์
เหมาะสมและสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป

177

178
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูล ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ าง
ความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาพยาบาล ตามเกณฑ์ 80/80 ใช้สูตร
สัดส่ วนระหว่างประสิ ทธิภาพของกระบวนการกับประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2)
2. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหาระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม และระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบอิสระ (t-test independent) และแบบไม่
อิสระ (t-test dependent)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลพัฒนาการของความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล
ในช่วงระหว่างการเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ โดยใช้ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis)
4. วิเ คราะห์ ขอ้ มูล จากบันทึกหลังการสอนของผูส้ อนและบันทึกผลการเรี ย นรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน ด้วยการวิเคราะห์ เนื้ อหา (content analysis)
จากขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development D2) : การประเมินผลรู ปแบบการเรี ยน
การสอน (Evaluation : E) สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอน ดังตารางที่ 21
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ตารางที่ 21 สรุ ปขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development D2) : การประเมินผล
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ (Evaluation : E) เป็ นการประเมิน
และปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ขั้นตอนกำร วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินกำร แหล่ งข้ อมูล/
ดำเนินกำรวิจัย
กลุ่มเป้ ำหมำย

เครื่องมือ/
กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล
1. เพื่อ
-ทดสอบวัด -นักศึกษา
-แบบทดสอบวัด
ขั้นตอนที่ 4
ประเมินผล
ความสามารถ พยาบาลชั้นปี ความสามารถใน
กำรพัฒนำ
(Development รู ปแบบการ ในการเรี ยนรู ้ ที่ 3 หลักสู ตร การเรี ยนรู ้
เรี ยนการสอน ก่อนเรี ยน
พยาบาล
กำรวิเครำะห์
D2) :
โดยใช้ผลการ และหลังเรี ยน ศาสตร
ข้ อมูล
กำร
พัฒนา
-ศึกษา
บัณฑิต คณะ 1. การวิเคราะห์
ประเมินผล
นักศึกษา
พัฒนาการ
พยาบาล
เนื้อหา
รู ปแบบกำร
ศาสตร์
(content analysis)
เรียนกำรสอน พยาบาล ดังนี้ ของ
ความสามารถ มหาวิทยาลัย 2. ค่าร้อยละ
(Evaluation 1.1 การ
เปรี ยบเทียบ ในการเรี ยนรู ้ คริ สเตียน
ค่าเฉลี่ยและ ค่า
:E
ความสามารถ โดย
จังหวัด
ส่ วนเบี่ยงเบน
ในการเรี ยนรู ้ เปรี ยบเทียบ นครปฐม ที่ มาตรฐาน
ของนักศึกษา ระหว่างเรี ยน ลงทะเบียน 3. การทดสอบค่า
พยาบาลที่
ตามช่วงเวลา เรี ยนใน
ทีแบบไม่อิสระ
เรี ยนด้วย
-วิเคราะห์
รายวิชาการ และแบบอิสระ
รู ปแบบ
ข้อมูลจาก
ผดุงครรภ์ 2
การเรี ยนการ บันทึกหลัง ในภาค
สอนตาม
การสอนของ การศึกษาที่ 2
ทฤษฎีการ
ผูส้ อนและ
ปี การศึกษา
สร้างความรู ้ บันทึกผลการ 2552 จานวน
กับนักศึกษา เรี ยนรู ้ของ
96 คน
พยาบาลที่
ผูเ้ รี ยน

ผลทีไ่ ด้ รับ

1.ผลการ
ประเมิน
รู ปแบบการ
เรี ยนการ
สอน ได้แก่
1.1 ผลการ
เปรี ยบเทียบ
ความสามาร
ถในการ
เรี ยนรู ้ของ
นักศึกษา
พยาบาลที่
เรี ยนด้วย
รู ปแบบการ
เรี ยนการ
สอนตาม
ทฤษฎีการ
สร้างความรู ้
และเรี ยน
ด้วยรู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน
ปกติ
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ตารางที่ 21 (ต่อ)
ขั้นตอนกำร วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินกำร แหล่ งข้ อมูล/
ดำเนินกำรวิจัย
กลุ่มเป้ ำหมำย
เรี ยนด้วย
รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนแบบ
ปกติ
1.2 พัฒนาการ
ของความ
สามารถใน
การเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา
พยาบาล
ในช่วง
ระหว่างการ
เรี ยนการสอน
ตามรู ปแบบ
การเรี ยน
การสอนตาม
ทฤษฎีการ
สร้างความรู ้

เครื่องมือ/
กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล

ผลทีไ่ ด้ รับ

1.2 .ผลการ
ศึกษา
พัฒนาการ
ของความ
สามารถใน
การเรี ยนรู ้
ของ
นักศึกษา
พยาบาล
ในช่วง
ระหว่าง
การเรี ยน
ตามรู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน
ตามทฤษฎี
การสร้าง
ความรู ้
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ตารางที่ 21 (ต่อ)
ขั้นตอนกำร วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินกำร แหล่ งข้ อมูล/
ดำเนินกำรวิจัย
กลุ่มเป้ ำหมำย

เครื่องมือ/
กำรวิเครำะห์
ข้ อมูล
2. เพื่อการ
พิจารณา
รู ปแบบการ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปรับปรุ ง
ตรวจสอบ
เรี ยนการสอน ความสามารถใน
รู ปแบบการ รายละเอียด ตามทฤษฎีการ การเรี ยนรู ้
เรี ยนการสอน รู ปแบบการ สร้างความรู ้
กำรวิเครำะห์
ตามทฤษฎี
เรี ยนการสอน
ข้ อมูล
การสร้าง
ตามทฤษฎี
1. การวิเคราะห์
ความรู ้ เพื่อ การสร้าง
เนื้อหา
ส่ งเสริ ม
ความรู ้
(content analysis)
ความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา
พยาบาล

ผลทีไ่ ด้ รับ

2.รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน
ตามทฤษฎี
การสร้าง
ความรู ้
ความรู ้
เพื่อส่ งเสริ ม
ความ
สามารถใน
การเรี ยนรู ้
ของ
นักศึกษา
พยาบาล
ฉบับ
สมบูรณ์
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เพื่ อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล เป็ นการวิจยั และพัฒนา (research and
development) ประยุก ต์ร่ ว มกับ การออกแบบการเรี ย นการสอนเชิ ง ระบบ ตามแนวคิ ด ADDIE
Model ของเควิน ครู ส (Kevin Kruse 2008 : 1) และการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบของ
จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน ( Joyce, Weil and Calhoun 2009 : 21-37) โดยนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน จังหวัดนครปฐม รายวิชาการผดุ งครรภ์ 2 ใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2552 เป็ นหน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนา และหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ตามเกณฑ์ 80/80
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนด้วย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ กบั
รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปกติ
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล
ในช่วงระหว่างการเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากบันทึกหลังการสอนของผูส้ อนและการบันทึก
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒนา และหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้ าง
ความรู้ เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาล ตามเกณฑ์ 80/80
การเสนอผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล นาเสนอโดยตอบ
คาถามของการวิจยั ข้อที่ 1 คือ
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน สาระความรู ้
และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และเงื่อนไขการนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้อย่างไร
2. การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีข้นั ตอนการพัฒนาอย่างไร
3. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรื อไม่
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ ประกอบของรู ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้ เพือ่ ส่ งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาล
จากการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลได้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่ ผวู ้ ิจยั ใช้ชื่อเรี ยกว่า
รู ปแบบการเรี ยนการสอนพาร์ เซ่ “PARCE Model” ซึ่ งได้พฒั นาตามกรอบการวิจยั และพัฒนา
(research and development) ประยุกต์ร่วมกับหลักการและแนวคิดวิธีการเชิ งระบบ (system
approach) หรื อ “ADDIE” Model ตามแนวคิดของเควิน ครู ส (Kevin Kruse 2008 : 1)การออกแบบ
การเรี ยนการสอนเชิงระบบของจอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน( Joyce, Weil and Calhoun 2009 : 21-37)
และแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) ของนักการศึกษา นักจิตวิทยา และ
นักวิชาการที่หลากหลาย (Vygotsky 1978 ; Duch 1995; Fosnot 1996; Piaget 1997; Dunlap and
Grabinger 1996, 2002; Gagnon and Collary 2005 และวัชรา เล่าเรี ยนดี 2552) โดยรู ปแบบการเรี ยน
การสอนมีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน สาระความรู ้และ
สิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุ น และเงื่อนไขการนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1 หลัก การของรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ก ารสร้ า ง
ความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาพยาบาล มี หลักการ คือ การเรี ยน
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การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้น้ นั การเรี ยนรู ้เน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ ความเข้าใจด้วยตนเอง
จากความรู ้เดิมที่มีอยู่ โดยผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ ปัญหา แก้ปัญหาจากกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และสะท้อนความคิดในการแก้ปัญหาอย่าง
สมเหตุสมผลนาไปสู่การสร้างความรู ้ใหม่
องค์ ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ าง
ความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล คือ ให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ 4 ด้าน ประกอบด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน ค่า
และการแก้ปัญหา ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถแสวงหาความรู ้ สรุ ปความรู ้ และสร้างความรู ้ได้ดว้ ย
ตนเอง
องค์ ประกอบที่ 3 กระบวนการเรี ยนการสอน มีส่วนประกอบดังนี้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลนี้ ผูว้ ิจยั ได้พฒั นารู ปแบบโดยการศึกษาหลักการ แนวคิดนักวิชาการ
ที่หลากหลาย อาทิเช่นแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) ของนักการศึกษา
นักจิตวิทยา และนักวิชาการที่หลากหลาย (Vygotsky 1978; Duch 1995; Fosnot 1996; Piaget 1997
; Dunlap and Grabinger 1996, 2002; Gagnon and Collary 2005 และวัชรา เล่าเรี ยนดี 2552) และ
กลวิธีการเรี ยนที่สอดคล้องกับทฤษฎี การสร้างความรู ้ ได้แก่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง (self directed learning) การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา (case based learning) การเรี ยนรู ้ตามสถานการณ์
(situated learning) การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (problem based learning) การเรี ยนรู ้ดว้ ย
การปฏิบตั ิ (action learning) และการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (experiential learning) (Gange 1987;
Hmelo and Evensen 2000; Easton 1992; Wilson 1995; Savery and Duffy 1996; Inglis 1994;
Revan 1980; Marquardt1999; Kolb 1984; อานุภาพ เลขะกุล 2550 และวัชรา เล่าเรี ยนดี 2552)
ทั้งในและต่างประเทศและได้สังเคราะห์เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ได้
กระบวนการเรี ยนการสอนในรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล 5 ขั้นตอนที่เรี ยกว่า “PARCE Model” ประกอบด้วย
ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ (Preparation : P) ขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A)
ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : R) ขั้นสร้างความรู ้ (Construction : C) และขั้นประเมินผล
(Evaluation : E) โดยมีกระบวนการเรี ยนการสอน ดังนี้
ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ (Preparation : P) เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนเตรี ยม
ความพร้อมผูเ้ รี ยน โดยแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ในแต่ละเนื้ อหาวิชา เตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับ
วิธีการเรี ยน กิ จกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละขั้น ตอน และชี้ แ นะสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ และ
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บทบาทของผูเ้ รี ยนและสมาชิกกลุ่ม และกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน โดยใช้กรณี ศึกษา (case based
learning) สถานการณ์สมมติ (situated learning) และใช้ปัญหาเป็ นหลัก (problem based learning)
ขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A) เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนทบทวนความรู ้ ทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้เรื่ องใหม่ แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อย (4-5 คน) เรี ยนรู ้เป็ นรายคู่ ผูส้ อน
จัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก ลวิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ ที่ เ หมาะสมกับ ลัก ษณะเนื้ อ หา ได้แ ก่ การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
กรณี ศึกษา การเรี ยนรู ้ ตามสถานการณ์ การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก และการเรี ยนรู ้โดยการ
ปฏิบตั ิ ผูเ้ รี ยนฝึ กใช้ความรู ้ ด้วยการฝึ กใช้ทกั ษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และ
การแก้ปัญหาโจทย์สถานการณ์ปัญหาทั้งเป็ นรายกลุ่มและรายบุคคล โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิจริ งกับหุ่ นจาลอง รวมทั้งดูการ
สาธิตในห้องฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล
ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : R) เป็ นขั้นที่ให้ผเู ้ รี ยนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ น
เนื้ อหา ด้านทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ เช่ นทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และ
แก้ปัญหา ด้วยวิธีการไตร่ ตรอง ย้อนคิดหรื อสะท้อนความคิดในการแก้ปัญหาของตนเองและของ
เพื่อน จากการเรี ยนรู ้ ดว้ ยโจทย์สถานการณ์ปัญหาและฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ ทั้งรายกลุ่ม และ
รายบุคคล
ขั้นสร้างความรู ้ (Construction : C) เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนรายกลุ่ม นาความรู ้หรื อข้อมูลที่
ได้จากขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A) และขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : R) มาอภิปราย
ร่ วมกันสรุ ปความคิดรวบยอด สรุ ปหลักการ แนวปฏิบตั ิ แนวทางการนาความรู ้หรื อเชื่อมโยงความรู ้
/ประสบการณ์ บูรณาการเป็ นความรู ้ใหม่ หรื อไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น หรื อนาความรู ้เดิม
มาเชื่ อ มโยงกับ ความรู ้ ใ หม่ และให้ ผูเ้ รี ย นได้แ สดงผลงานด้ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายและเกิ ด
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกซึ่ งความสามารถในเรื่ องที่ได้เรี ยนรู ้
และปฏิบตั ิได้ เช่น การนาเสนอด้วยปากเปล่า การนาเสนอประกอบสื่ อ อุปกรณ์ การสาธิต การจัด
นิ ทรรศการย่อย นาเสนอผลงานกลุ่มด้วยแผนภูมิประกอบการบรรยาย การนาเสนอด้วยแผนภาพ
ความคิด (mind mapping) เป็ นต้น และผูส้ อนเสริ มต่อและสรุ ปองค์ความรู ้ที่ถูกต้อง โดยเน้นให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันอภิปราย วิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของความรู ้ในเนื้ อหาวิชาที่เคยเรี ยนมาและทักษะที่เคยปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ นความรู ้หรื อประสบการณ์เดิม
กับความรู ้หรื อประสบการณ์ใหม่
ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) เป็ นขั้นประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยผูส้ อนวัดและ
ประเมิ น ผลความสามารถในการเรี ย นรู ้ ครอบคลุ ม ทั้งก่ อ นเรี ย น การติ ด ตามระหว่างเรี ย นและ
ภายหลังเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู ้ที่
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คาดหวัง โดยการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนร่ วมกันประเมินการทางาน
กลุ่มและผลงานกลุ่ม การนาเสนอผลการประเมินงานของกลุ่ม ผูเ้ รี ยนประเมินตนเอง และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากบันทึกการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและจากบันทึกหลังการสอนของผูส้ อน
องค์ ประกอบที่ 4 สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
สาระความรู ้ เป็ นสิ่ งที่ผสู ้ อนจัดให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ได้แก่ เนื้ อหาสาระในรายวิชา
รวมถึงความสามารถในการเรี ยนรู ้ ได้แก่ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า
และการแก้ปัญหา
สิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ เป็ นสมรรถนะที่ผเู ้ รี ยนต้องมีและได้รับการพัฒนาตลอด
กระบวนการ เพื่อให้การเรี ยนรู ้บรรลุเป้ าหมายและประสบผลสาเร็ จ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผูอ้ ื่น ความกล้าในการตัดสิ นใจ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความกล้าในการแสดงออก
และความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
องค์ ประกอบที่ 5 ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และเงื่อนไข
การนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้
ระบบสั งคม (social system)
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีระบบสังคม ดังนี้ ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่มย่อย ร่ วมมือกับ
กลุ่มสร้างบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ภายในกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายร่ วมกัน
ร่ วมมือร่ วมใจกันเรี ยนรู ้ ฝึ กปฏิบตั ิ และสร้างความรู ้ และมีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
หลักการตอบสนอง (principles of reaction)
ผูส้ อนสร้ างแรงจูงใจที่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน สร้างบรรยากาศที่
เป็ นอิสระและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง
กระตุ ้น ความคิ ด ของผูเ้ รี ย น ช่ ว ยเหลื อ เพิ่ ม เติ ม ข้อ มู ล ให้ผูเ้ รี ย นสามารถสร้ า งความรู ้ ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการเรี ยน
และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เพื่อการพัฒนาและปรั บปรุ งแก้ไข
การเรี ยนรู ้และสร้างความรู ้อย่างต่อเนื่องทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
ระบบสนับสนุน (support system)
ผูบ้ ริ ห ารให้ก ารสนับสนุ น ส่ ง เสริ ม ช่ ว ยเหลื อ ในด้า นต่ า ง ๆ และกระตุ ้นให้ผูส้ อน
นาไปใช้ในการสอน ได้แก่ สถานที่ เช่ น ห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิการพยาบาล อินเตอร์ เน็ต สื่ อและ
แหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น สื่ อ วิดีทศั น์ เรื่ อง กลไกการคลอด การช่วยคลอดไหล่ การจัดท่า Mc. Robert
ในการช่วยทาคลอดไหล่ การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง วัสดุอุปกรณ์สาหรับการเรี ยนรู ้ อื่น ๆ เช่น
เชิ ง กรานจ าลอง หุ่ น ทารกจ าลอง รกจ าลอง เป็ นต้น ให้เ หมาะสมและเพี ย งพอ เพื่ อ ให้ก ารจัด
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การเรี ยนการสอนเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล และผูเ้ รี ยนเกิดความสามารถในการเรี ยนรู ้ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
เงื่อนไขการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้
ผลสาเร็ จของการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ไปใช้ให้
เกิดประสิ ทธิภาพนั้น ต้องพิจารณาเงื่อนไขที่สาคัญ ดังนี้
1) ผู้บริหารสถานศึกษา
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ต้อ งเห็ น ความส าคัญ และความจ าเป็ นของการจัด
การเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง และส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนจัดการเรี ยนการสอนใน
ลักษณะดังกล่าว
2) ผู้สอน
2.1 ผูส้ อนต้องมีความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การ
สร้างความรู ้ หลักการ แนวคิด กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และกลวิธีในการเรี ยนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทผูส้ อน และสามารถปฏิบตั ิตามหลักการ แนวคิด และกระบวนการดังกล่าว
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ ควรมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การวัด
และการประเมินผล
2.2 การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน ควรจัดเป็ นกลุ่มย่อย จานวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน โดย
จัดคละตามคะแนนเฉลี่ ยสะสมซึ่ งในกลุ่มควรประกอบด้วยผูเ้ รี ยนที่ มีคะแนนเฉลี่ ยสะสม สู ง :
ปานกลาง : ต่า ในสัดส่ วน 1-2 : 2 : 1
2.3 เนื่องจากรู ปแบบการเรี ยนการสอน ต้องจัดการเรี ยนการสอนเป็ นทีม (team
teaching) ดังนั้นต้องมีทีมผูส้ อนอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทุกคนจาเป็ นต้องมีความเชี่ยวชาญในเนื้ อหาเป็ น
อย่างดี
3) ผู้เรียน
ผูเ้ รี ยนต้องผ่านการเรี ยนในรายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่ อน (prerequisites) ได้แก่
การพยาบาลมารดา ทารก 1, 2 และการผดุงครรภ์ 1 และต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้เข้าใจถึง
บทบาทของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
จากองค์ประกอบดังกล่าวแสดงเป็ นแผนภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ได้ดงั แผนภาพ
ที่ 7
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แผนภาพที่ 7 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล
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2. ขั้ น ตอนการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ เพื่ อ
ส่ งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาล
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีชื่อว่า “รู ปแบบการเรี ยนการสอนพาร์ เซ่ (PARCE Model)
ออกแบบและพัฒนามาจากฐานคิดจากหลักการ แนวคิดวิธีการเชิงระบบ (system approach) หรื อ
“ADDIE” Model ตามแนวคิดของเควิน ครู ส (Kevin Kruse 2008 : 1) และการออกแบบการเรี ยน
การสอนเชิงระบบของจอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน( Joyce, Weil and Calhoun 2009 : 21-37) ซึ่ ง
รายละเอียดของขั้นตอนการพัฒนา 4 ขั้นตอนมีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) เป็ นขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis : A)
ผลจากการศึ ก ษา/วิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล เชิ ง นโยบายการจัด การศึ ก ษา และผลการจัด
การศึกษาพยาบาลตามปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาพยาบาล และข้อมูลความ
ต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ตามสภาพที่ความคาดหวังและสภาพปั จจุบนั ที่เกี่ ยวกับการจัดการ
เรี ยนการสอนของผูส้ อน และการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน รวมทั้งการศึกษา/วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี งานวิจยั เกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนา การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การสร้างความรู ้และแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนทางพยาบาลศาสตร์และ/หรื อด้านการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ ผูบ้ ริ หารการศึกษา อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล ด้วยวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) สรุ ปได้ดงั นี้
1) การศึกษา วิเคราะห์ ขอ้ มูลสภาพที่ความคาดหวังและสภาพปั จจุบนั ที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาพยาบาล จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารข้อมูลเชิงนโยบายการจัดการศึกษาพยาบาล
ปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาพยาบาล พบว่า
สภาพที่ความคาดหวัง คือการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นทั้งในเรื่ อง
การจัดกิ จกรรมตามหลักสู ตรการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มสร้างความรู ้ทางวิชาการและวิชาชี พ และจัด
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อเสริ มสร้างประสบการณ์ในการดาเนิ นชี วิตควบคู่กนั ไป ซึ่ งในการจัด
การเรี ยนการสอนในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้กาหนดให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยเฉพาะ
ผูส้ อนต้องมี ความรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ยวกับเรื่ องศักยภาพการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ไ ด้แ ละ
มี ค วามส าคัญ ที่ สุ ด ผูส้ อนต้อ งจัด การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการทั้ง ด้า นความรู ้ คุ ณ ธรรม
กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ ความสนใจและความถนัด ของผู เ้ รี ย น ให้ ไ ด้ฝึ กทัก ษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู ้ไปใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไข
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ปัญหาจากประสบการณ์จริ ง ให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สาคัญ คือ
การมุ่งหวังให้นักศึกษาพยาบาลได้มีการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการและพัฒนาด้านความรู ้ ทักษะและ
เจตคติ เพื่อเป็ นพยาบาลวิชาชีพที่ดีและมีคุณภาพตามกรอบมโนทัศน์ของหลักสู ตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต
สภาพปั จจุบนั คือ การจัดการศึกษาพยาบาลยังไม่บรรลุเป้ าหมายตามสภาพที่
คาดหวัง การจัดการเรี ยนการสอนยังยึดครู เป็ นศูนย์กลาง (teacher center) มุ่งสอนแต่เนื้ อหาวิชาเป็ น
หลัก ใช้เทคนิ ควิธีสอนที่ไม่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การค้นคว้าหาความรู ้ การ
แก้ปัญหา และการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริ ง ส่ วนใหญ่ใช้การบรรยาย เน้นความรู ้
ความจา ไม่ส่งเสริ มให้เกิดทักษะในการบูรณาการความรู ้จากศาสตร์ สาขาต่าง ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม
และการจัดกิจกรรมการสอนในห้องเรี ยนกับสภาพการณ์จริ งที่ตอ้ งไปฝึ กปฏิบตั ิมีความแตกต่างกัน
การที่ผูเ้ รี ยนไม่ได้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาจริ ง และค้นคว้าหาความรู ้ ตามปั ญหาจริ ง เป็ นเหตุให้
ผูเ้ รี ยนและนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาไปประกอบวิชาชี พมักขาดทักษะการแก้ปัญหาและทักษะใน
การเรี ยนรู ้และการสร้างความรู ้ยงั ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2) การศึกษาวิเคราะห์ ขอ้ มูลความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูบ้ ริ หารการศึกษา และอาจารย์พยาบาล ได้ขอ้ สรุ ป
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนทางการศึกษาพยาบาล และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
พยาบาล พบว่า ในการจัดการเรี ยนการสอนทางการศึกษาพยาบาลนั้น ควรที่จะมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้
ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการแก้ปัญหา การประยุกต์ความรู ้ไปใช้เพื่อ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์จริ งได้ และในการจัดการเรี ยนการสอน ควรเน้นวิธีการ
ถ่ายทอดประสบการณ์จริ ง โดยมีการยกตัวอย่างกรณี ศึกษา (case study) หรื อสถานการณ์ปัญหามา
ประกอบการเรี ยน และควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้อภิปรายร่ วมกันและได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง (learning
by doing) ตลอดจนนาเหตุผลทั้งเชิงทฤษฎีและการปฏิบตั ิเข้ามาประกอบทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ นอกจากนี้ จาเป็ นต้องพัฒนา หรื อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการวางแผน
การวิเคราะห์ การวิจยั การตัดสิ นใจ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้สามารถนาทักษะเหล่านี้ ไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพให้เกิดประสิ ทธิภาพและการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
3) ข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนั้น ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับ
การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน ทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้างความรู ้ และแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธี
การเรี ยนรู ้ ที่เกี่ ยวข้อง
โดยได้ศึกษากระบวนการของการวิจยั และพัฒนา (research and
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development) ร่ วมกับการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของ
เควิน ครู ส (Kevin Kruse 2008 : 1) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research :
R1) เป็ นขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis : A) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development :
D1) เป็ นขั้นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (Design and Development : D and
D) ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2) เป็ นขั้นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน (Implementation: I)
และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็ นขั้นการประเมินผลรู ปแบบการเรี ยนการสอน
(Evaluation : E) และการออกแบบการเรี ยนการสอนของจอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil
and Calhoun 2009 : 21-37)โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยน
การสอน สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน
และเงื่ อ นไขการน ารู ป แบบการเรี ย นการสอนไปใช้ และผลการวิ เคราะห์ ต ามแนวคิ ดทฤษฎี
การสร้างความรู ้ (constructivist theory) พบว่า แนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู ้เป็ นการเรี ยนรู ้โดย
ผูเ้ รี ยนสร้ างความรู ้ อย่างต่อเนื่ องด้วยตัวผูเ้ รี ยนเอง
ผูเ้ รี ยนเพิ่มพูนความรู ้ ได้จากบริ บทจริ ง
สถานการณ์จริ งที่มีการเรี ยนรู ้จากการมีปฏิสัมพันธ์ การเรี ยนร่ วมกับเพื่อน การลงมือปฏิบตั ิจริ งใน
บริ บททางสังคมโดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้ างความรู ้ ข้ ึนเอง และตัวผูเ้ รี ยนแต่ละคนต้องรั บผิดชอบใน
การสร้างความรู ้ กล่าวคือรับผิดชอบในสิ่ งที่ตวั เองจะเรี ยนรู ้และวิธีการที่จะเรี ยนรู ้
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) : ขั้นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอน (Design and Development : D and D)
เป็ นขั้นตอนการสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ซึ่ งมีองค์ประกอบของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวน
การเรี ยนการสอน สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบ
สนับ สนุ น
และเงื่ อ นไขการน ารู ป แบบการเรี ย นการสอนไปใช้ มี รายละเอี ยดการสร้ าง
ในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
1.1 หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาพยาบาล มีหลักการคือ การเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู ้น้ นั การเรี ยนรู ้เน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา แก้ปัญหาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ และสะท้อนความคิดในการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผลนาไปสู่ การสร้างความรู ้ใหม่
ได้มาโดยการสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) ของ
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นักการศึกษา นักจิตวิทยา และนักวิชาการที่หลากหลาย ได้แก่ วีโกท์สกี (Vygotsky 1978); ดัช (Duch
1995); ฟอสน็อท (Fosnot 1996); เพียเจต์ (Piaget 1997); ดันแลพ และกราบิงเกอร์ (Dunlap and
Grabinger 1996, 2002); กานอนและคอลลีย ์ (Gagnon and Collary 2005) และวัชรา เล่าเรี ยนดี (2552)
1.2 วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล คือ ให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้
4 ด้าน ประกอบด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา
ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถแสวงหาความรู ้ สรุ ปความรู ้ และสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเองได้มาโดย
การสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) ของนักการศึกษา
นักจิตวิทยา และนักวิชาการที่หลากหลาย ได้แก่ วีโกท์สกี (Vygotsky 1978); ดัช (Duch 1995);
ฟอสน็อท (Fosnot 1996); เพียเจต์ (Piaget 1997); ดันแลพ และกราบิงเกอร์ (Dunlap and Grabinger
1996, 2002); กานอนและคอลลีย ์ (Gagnon and Collary 2005); วัชรา เล่าเรี ยนดี (2552) และบลูม และ
คนอื่น ๆ (Bloom and others 1956)
1.3 กระบวนการเรี ย นการสอน ตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลนี้ ประกอบด้วย
กระบวนการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอน ที่เรี ยกว่า “PARCE Model” ประกอบด้วย 1) ขั้นเตรี ยมความ
พร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ (Preparation : P) 2) ขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A) 3) ขั้นสะท้อน
ความคิด (Reflection : R) 4) ขั้นสร้างความรู ้ (Construction : C) และ5) ขั้นประเมินผล (Evaluation :
E) ได้มาโดยการสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) ของ
นักการศึ กษา นักจิ ตวิทยา และนักวิชาการที่ หลากหลาย ได้แก่ วีโกท์สกี (Vygotsky 1978);
แซทเทลอร์(Saettler 1990); ยาเกอร์ (Yager 1991); ดัช (Duch 1995); ฟอสน็อท (Fosnot 1996);
เพียเจต์ (Piaget 1997); ดันแลพ และกราบิงเกอร์ (Dunlap and Grabinger 1996, 2002); กานอนและ
คอลลีย ์ (Gagnon and Collary 2005) และวัชรา เล่าเรี ยนดี (2552) และกลวิธีการเรี ยนที่สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ ได้แก่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง (self-directed learning) การเรี ยนรู ้โดย
ใช้กรณี ศึกษา (case based learning) การเรี ยนรู ้ตามสถานการณ์ (situated learning) การเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นหลัก (problem based learning) การเรี ยนรู ้ ดว้ ยการปฏิบตั ิ (action learning) และ
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (experiential learning) (Gange 1987; Hmelo and Evensen 2000;
Easton 1992; Wilson 1995; Savery and Duffy 1996; Inglis 1994; Revan 1980; Marquardt 1999;
Kolb 1984; อานุภาพ เลขะกุล 2550 และวัชรา เล่าเรี ยนดี 2552)
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1.4 สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
สาระความรู ้ เป็ นสิ่ งที่ผสู ้ อนจัดให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ได้แก่ เนื้ อหาสาระใน
รายวิชาการผดุงครรภ์ 2 รวมถึงความสามารถในการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การประเมิ นค่า และการแก้ปัญหา ได้จากการสังเคราะห์หลักสู ตรหลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุ ง ปี การศึกษา 2548) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
คริ สเตี ยน ศึ ก ษาประมวลรายวิชาการผดุ งครรภ์ 2 สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
การสร้างความรู ้ (constructivist theory) ของนักการศึกษา นักจิตวิทยา และนักวิชาการที่หลากหลาย
ได้แก่วีโกท์สกี (Vygotsky 1978); ดัช (Duch 1995); ฟอสน็อท (Fosnot 1996); เพียเจต์ (Piaget 1997);
กานอน และคอลลีย ์ (Gagnon and Collary 2005); วัชรา เล่าเรี ยนดี (2552) และบลูม และคนอื่นๆ
(Bloom and others 1956)
สิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ เป็ นสมรรถนะที่ผเู ้ รี ยนต้องมีและได้รับการพัฒนา
ตลอดกระบวนการซึ่ งถือเป็ นสมรรถนะที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้
การเรี ย นรู ้ บ รรลุ เ ป้ าหมายและประสบผลส าเร็ จ ได้แ ก่ ความรั บ ผิด ชอบต่ อ ตนเองและผูอ้ ื่ น
ความกล้า ตัด สิ น ใจ ความคิ ด ริ เ ริ่ มสร้ า งสรรค์ ความกล้าแสดงออก และความกระตื อ รื อ ร้ น ใน
การเรี ยน ได้จากการสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) ของ
นักการศึ ก ษา นักจิ ตวิ ทยา และนักวิ ชาการที่ หลากหลาย ได้แ ก่ วีโกท์สกี (Vygotsky 1978);
มอสโควิคิ (Moscovici 1994); ดัช (Duch 1995); ฟอสน็อท (Fosnot 1996); เพียเจต์ (Piaget 1997);
บอสต็อค (Bostock 1998); ดิ๊กซอน ( Dixon 1998); ดันแลพ และกราบิงเกอร์ (Dunlap and
Grabinger 1996, 2002); กานอน และคอลลีย ์ (Gagnon and Collary 2005) และวัชรา เล่าเรี ยนดี (2552)
1.5 ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุ น และเงื่อนไขการนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้
ระบบสั งคม (social system)
รู ป แบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีระบบสังคม ดังนี้ ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม
ย่อย ร่ วมมือกับกลุ่มสร้างบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ภายในกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายร่ วมกัน ร่ วมมือร่ วมใจกันเรี ยนรู ้ ฝึ กปฏิบตั ิ และสร้างความรู ้ และมีความรับผิดชอบต่อ
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
หลักการตอบสนอง (principles of reaction)
ผูส้ อนสร้ า งแรงจู ง ใจที่ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผู เ้ รี ย น สร้ า ง
บรรยากาศที่เป็ นอิสระและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
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การนาตนเอง กระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยน ช่วยเหลือเพิ่มเติมข้อมูลให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการเรี ยน และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งแก้ไข
การเรี ยนรู ้และสร้างความรู ้อย่างต่อเนื่องทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
ระบบสนับสนุน (support system)
ผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุน ส่ งเสริ ม ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และกระตุน้ ให้
ผูส้ อนนาไปใช้ในการสอน ได้แก่ สถานที่ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิการพยาบาล อินเตอร์ เน็ต สื่ อ
และแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ เช่น สื่ อ วิดีทศั น์ เรื่ องกลไกการคลอด การช่วยคลอดไหล่ การจัดท่า Mc.
Robert ในการช่วยทาคลอดไหล่ การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง วัสดุอุปกรณ์สาหรับการเรี ยนรู ้ อื่น ๆ
เช่น เชิ งกรานจาลอง หุ่ นทารกจาลอง รกจาลอง เป็ นต้น ให้เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การจัด
การเรี ยนการสอนเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล และผูเ้ รี ยนเกิดความสามารถในการเรี ยนรู ้ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
เงื่อนไขการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้
ผลสาเร็ จของการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ไปใช้ให้
เกิดประสิ ทธิภาพนั้น ต้องพิจารณาเงื่อนไขที่สาคัญ ดังนี้
1) ผู้บริหารสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา ต้อ งเห็ น ความส าคัญ และความจ าเป็ นของการจัด
การเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง และส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนจัดการเรี ยนการสอนใน
ลักษณะดังกล่าว
2) ผู้สอน
2.1 ผูส้ อนต้องมีความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การ
สร้างความรู ้ หลักการ แนวคิด กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และกลวิธีในการเรี ยนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทผูส้ อน และสามารถปฏิบตั ิตามหลักการ แนวคิด และกระบวนการดังกล่าว
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ ควรมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การวัด
และการประเมินผล
2.2 การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน ควรจัดเป็ นกลุ่มย่อย จานวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน โดย
จัดคละตามคะแนนเฉลี่ยสะสมซึ่ งในกลุ่มควรประกอบด้วยผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม สู ง :
ปานกลาง : ต่า ในสัดส่ วน 1-2 : 2 : 1
2.3 เนื่องจากรู ปแบบการเรี ยนการสอน ต้องจัดการเรี ยนการสอนเป็ นทีม (team
teaching) ดังนั้นต้องมีทีมผูส้ อนอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทุกคนจาเป็ นต้องมีความเชี่ยวชาญในเนื้ อหาเป็ น
อย่างดี
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3) ผู้เรียน
ผูเ้ รี ยนต้องผ่านการเรี ยนในรายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่ อน (prerequisites) ได้แก่
การพยาบาลมารดา ทารก 1, 2 และการผดุงครรภ์ 1 และต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้เข้าใจถึง
บทบาทของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
องค์ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ยนการสอนด้า นระบบสั ง คม หลัก การ
ตอบสนอง ระบบสนับสนุ น และเงื่อนไขการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ ได้จากการ
สังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) ของนักการศึกษา
นักจิตวิทยา และนักวิชาการที่หลากหลาย ได้แก่ วีโกท์สกี (Vygotsky 1978); ดัช (Duch 1995);
ฟอสน็อท ( Fosnot 1996); เพียเจต์ (Piaget 1997); ดันแลพและกราบิงเกอร์ (Dunlap and Grabinger
1996, 2002); กานอนและคอลลีย ์ (Gagnon and Collary 2005); วัชรา เล่าเรี ยนดี (2552) และแนวคิด
รู ปแบบการเรี ยนการสอนของจอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 2009)
2. การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เพื่ อส่ ง เสริ มความสามารถในการเรี ย นรู ้ ของนัก ศึ ก ษาพยาบาล โดยนา
รู ปแบบการเรี ย นการสอน ที่ สร้ า งขึ้ น ไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง
ความเหมาะสมและนาเสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่าน (ดังรายชื่ อในภาคผนวก ก) ได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
หลักสู ตรและการสอน และ/หรื อเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางการศึกษา
พยาบาลไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี จานวน 2 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและ/หรื อ มีผลงานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
และ/หรื อมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ จานวน 2 คน
และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จานวน 1 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา
(content validity) ภาษาที่ใช้ และนามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 และปรับปรุ งแก้ไขรายละเอียด
ของภาษาเกี่ ยวกับ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน สาระความรู ้ และสิ่ งที่ ส่งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง สิ่ งสนับสนุ น และเงื่อนไขการนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนไปใช้ให้มีความครอบคลุมและชัดเจน

195

196
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2) เป็ นขั้นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
(Implementation : I)
ผู ้วิ จ ั ย น ารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ เพื่ อ ส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ที่พฒั นาขึ้นไปทดลองใช้กบั นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปี ที่ 3 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน จังหวัดนครปฐม ในรายวิชาการ
ผดุงครรภ์ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2552 ที่เป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 48 คน โดย
ดาเนินการ ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้แบ่งนักศึกษากลุ่มทดลอง เป็ นกลุ่มย่อยจานวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน โดย
จัดคละตามคะแนนเฉลี่ ย สะสม ประกอบด้ว ยนักศึ กษาที่ มีคะแนนเฉลี่ ย สะสมตั้งแต่ 2.00-2.50
กลุ่มละ 1 คน คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.51-2.75 กลุ่มละ 2 คน และคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75
ขึ้นไป กลุ่มละ 1-2 คน โดยกลุ่มทดลองซึ่งได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนที่พฒั นาขึ้น
2. ดาเนิ นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน โดยเตรี ยมความพร้อมของผูส้ อน
และผูเ้ รี ยนให้เข้าใจรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน วิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยน
ดาเนินการสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยน จัดการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบเป็ นกลุ่มเล็ก
โดยในระหว่างเรี ยนมีการศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการทดสอบเป็ นระยะ ๆ
รวม 3 ครั้ง และมีการสังเกตการเรี ยนการสอนโดยทีมผูส้ อน นอกจากนี้ยงั ร่ วมปรึ กษาหารื อและบันทึก
ผลหลังการสอน รวมทั้งให้ผเู ้ รี ยนบันทึกการเรี ยนรู ้ดว้ ย เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดลองใช้ได้ทาการสอบ
วัดความสามารถในการเรี ยนรู ้หลังเรี ยน รวมเวลาที่ทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 30 ชัว่ โมง
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิ ทธิภาพ E1/E2
3. หาประสิ ทธิภาพ E1/E2 โดยนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ที่พฒั นาขึ้นไปทดลองใช้กบั นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี ที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ ส เตียน จังหวัดนครปฐม ในรายวิชา
การผดุงครรภ์ 2 จานวน 48 คน โดยทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ระหว่างการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอน และหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
จากการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามขั้นตอนโดยสรุ ปดังกล่าวทาให้ไ ด้
ข้อมูลผลการทดลองเพื่อนาไปใช้พิจารณาประเมินผลและปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนต่อไป
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Developmen t: D2) เป็ นขั้นการประเมินผลรู ปแบบการเรี ยน
การสอน (Evaluation : E) โดยใช้ขอ้ มูลจากขั้นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน มาพิจารณา
เพื่อปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้สมบูรณ์ ซึ่ งนาเสนอรายละเอียดในตอนที่ 2 ต่อไป
ส่ วนการหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ย นรู ้ ของนักศึ กษาพยาบาล พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้ างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาพยาบาล มี ค่าดัชนี ความ
สอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 และประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้เท่ากับร้อยละ 80.88/82.75 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80/80 ดังแสดงในตารางที่ 22
ตารางที่ 22 ผลการหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
ประสิ ทธิภาพ
E1
E2

คะแนนเต็ม
108
36

คะแนนเฉลี่ย
87.35
29.79

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
80.88
82.75

ค่าประสิ ทธิภาพ
80.88
82.75

จากตารางที่ 22 พบว่า ผลการหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ
ร้อยละ 80. 88/82.75 ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์
80/80
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนด้ วยรูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้ เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ กบั
รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ
การเสนอผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึก ษาพยาบาลที่เรี ยน
ด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้กบั
รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปกติ นาเสนอโดยตอบคาถามของการวิจยั ข้อที่ 2 คือ ความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
สู งกว่านักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนปกติ หรื อไม่ ซึ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ กับรู ปแบบการเรี ยน
การสอนแบบปกติท้ งั ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ปรากฏผลดังตารางที่ 23
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ตารางที่ 23 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา ของนักศึกษา
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ความสามารถ
ในการเรี ยนรู้
การวิเคราะห์

ก่อนเรี ยน

กลุ่ม
ตัวอย่าง

คะแนน
เต็ม

กลุ่มทดลอง

18

กลุ่มควบคุม

หลังเรี ยน

กลุ่มทดลอง

18

กลุ่มควบคุม

การ
สังเคราะห์

ก่อนเรี ยน

กลุ่มทดลอง

6

กลุ่มควบคุม

หลังเรี ยน

กลุ่มทดลอง

6

กลุ่มควบคุม

การประเมิน
ค่า

ก่อนเรี ยน

กลุ่มทดลอง

6

กลุ่มควบคุม

หลังเรี ยน

กลุ่มทดลอง

6

กลุ่มควบคุม

การแก้ปัญหา

ก่อนเรี ยน

กลุ่มทดลอง

6

กลุ่มควบคุม

หลังเรี ยน

กลุ่มทดลอง

6

กลุ่มควบคุม

โดยรวม
4 ด้าน

ก่อนเรี ยน

กลุ่มทดลอง

36

กลุ่มควบคุม

หลังเรี ยน

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

36

X

S.D.

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

ระดับ

t

P

9.31
10.19
14.97
13.10
2.65

3.44
3.70
1.75
2.63
0.84

51.72
56.61
83.17
72.78
44.17

ต่า

1.20

0.23

3.86*

0.00

0.87

0.39

2.48

1.03

41.33

ต่ามาก
ต้องปรับปรุ ง
ต่ามาก
ต้องปรับปรุ ง

5.18
3.33
1.98

0.65
1.21
1.41

86.33
55.50
33.00

สู ง

7.64*

0.00

1.13

0.26

1.69

1.11

28.17

ต่ามาก
ต้องปรับปรุ ง
ต่ามาก
ต้องปรับปรุ ง

4.47
2.73

1.01
1.48

74.50
45.50

ปานกลาง

6.91*

0.00

3.25
3.35
5.19
3.85
16.96

0.81
0.91
0.48
0.77
5.00

54.17
55.83
86.50
64.17
47.11

0.59

0.56

8.64*

0.00

0.53

0.60

17.52

5.31

48.67

ต่ามาก
ต้องปรับปรุ ง
ต่ามาก
ต้องปรับปรุ ง

29.79
22.90

2.81
5.54

82.75
63.61

สู ง

7.99*

0.00

ต่า
สู ง
ปานกลาง

ต่า

ต่ามาก
ต้องปรับปรุ ง

ต่า
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จากตารางที่ 23 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน ได้แก่
ความสามารถในการวิ เคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิ นค่ า และการแก้ปั ญหา ของนักศึ กษา
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ทั้งโดยรวมและรายด้าน พบว่า
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การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา โดยรวมพบว่า
ก่อนเรียน
กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.96 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.00 คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 47.11
กลุ่มควบคุม คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.52 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.31 คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 48.67
เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรี ยนรู ้ โดยรวม อยู่
ในระดับต่ามากต้องปรับปรุ งทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
หลังเรียน
กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.79 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.81 คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 82.75 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรี ยนรู ้
อยูใ่ นระดับสู ง
กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.90 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.54 คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 63.61 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่ อเปรี ย บเที ยบคะแนนเฉลี่ ย ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ก่ อนเรี ยนโดยรวม ได้แ ก่
ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยใช้การทดสอบทีแบบอิสระ พบว่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 0.53, P = 0.60) แสดงให้เห็นว่า
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน
ค่า และการแก้ปัญหา ของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเรี ยนไม่แตกต่างกัน และเมื่อ
เปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการเรี ยนรู ้ หลังเรี ยนโดยรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ ยของ
กลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( t = 7.99, P = 0.00 )
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านการวิเคราะห์ ก่อนเรียน
กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.31 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.44 คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 51.72 กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.19 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
3.70 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 56.61
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เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ดา้ น
การวิเคราะห์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม อยูใ่ นระดับต่า
ด้านการวิเคราะห์ หลังเรียน
กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.97 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.75 คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 83.17 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับสู ง
กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.10 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.63 คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 72.78 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่ อเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้านการวิเคราะห์ ก่อนเรี ยน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้การทดสอบทีแบบอิสระ พบว่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 1.20, P = 0.23)
แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการวิเคราะห์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเรี ยนไม่แตกต่าง
กัน และเมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการวิเคราะห์ หลังเรียน พบว่า
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( t = 3.86,
P = 0.00)
ด้านการสังเคราะห์ ก่อนเรียน
กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 44.17 กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.03 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 41.33
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ดา้ น
การสังเคราะห์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม อยูใ่ นระดับต่ามากต้องปรับปรุ ง
ด้านการสังเคราะห์ หลังเรียน
กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.18 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 86.33 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับสู ง
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กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.21 คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 55.50 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับต่า
เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรี ยนรู ้ ดา้ นการสังเคราะห์ ก่อนเรี ยน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้การทดสอบทีแบบอิสระ พบว่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 0.87, P = 0.39)
แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการสังเคราะห์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเรี ยนไม่แตกต่าง
กัน และเมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการสังเคราะห์ หลังเรียน พบว่า
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 7.64 ,
P = 0.00)
ด้านการประเมินค่า ก่อนเรียน
กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.98 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.41 คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 33.00 กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.69 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.11 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 28.17
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ดา้ น
การประเมินค่า ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม อยูใ่ นระดับต่ามากต้องปรับปรุ ง
ด้านการประเมินค่า หลังเรียน
กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01 คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 74.50 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง
กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.48 คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 45.50 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับต่ามากต้องปรับปรุ ง
เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรี ยนรู ้ ดา้ นการประเมินค่า ก่ อนเรี ยน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้การทดสอบทีแบบอิสระ พบว่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 1.13, P = 0.26)
แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการประเมินค่าของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเรี ยนไม่แตกต่าง
กัน และเมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการประเมินค่า หลังเรียน พบว่า
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คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 6.91,
P = 0.00)
ด้านการแก้ปัญหา ก่อนเรียน
กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 54.17 กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.91 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 55.83
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ดา้ น
การแก้ปัญหา ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม อยูใ่ นระดับต่า
ด้านการแก้ปัญหา หลังเรียน
กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.19 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 86.50 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับสู ง
กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 64.17 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรี ยนรู ้ ดา้ นการแก้ปัญหา ก่ อนเรี ยน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้การทดสอบทีแบบอิสระ พบว่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 0.59, P = 0.56)
แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการแก้ปัญหาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเรี ยนไม่แตกต่าง
กัน และเมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการแก้ปัญหา หลังเรียน พบว่า
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 8.64,
P = 0.00)
ผลการวิจยั ยอมรับสมมติฐานของการวิจยั ข้อที่ 2 ที่ต้ งั ไว้วา่ ความสามารถในการเรี ยนรู ้
ของนักศึ กษาพยาบาลที่ เรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ สู งกว่า
นักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงได้ดงั แผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1

คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหาของนักศึกษา
พยาบาลกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาล
ในช่ วงระหว่ างการเรียนด้ วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
การเสนอผลการศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน ได้แก่
ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิ นค่า และการแก้ปัญหา ในช่ วงระหว่าง
การเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอน นาเสนอโดยตอบคาถามของการวิจยั ข้อที่ 3 คือ
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ในช่ วงระหว่างการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ มีพฒั นาการหรื อไม่ อย่างไร ซึ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ปรากฏผลดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24

ความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้

การวิเคราะห์

การสังเคราะห์

การประเมินค่า

การแก้ปัญหา

พัฒนาการของความสามารถในการเรี ยนรู ้ ท้ งั 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถใน
การวิเ คราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิ นค่า และการแก้ปัญหา ในช่ วงระหว่าง
การเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ของนักศึกษา
พยาบาล กลุ่มทดลอง
ช่วงเวลา
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
หลังเรี ยน

คะแนน
เต็ม
18
18
18
18
18
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

X

S.D.

9.31
14.48
14.65
14.96
14.97
2.65
4.89
5.05
5.17
5.18
1.98
4.15
4.24
4.46
4.47
3.25
4.90
4.94
4.98
5.19

3.44
2.69
2.44
1.66
1.75
0.84
0.58
0.57
0.60
0.65
1.41
0.73
1.30
1.41
1.01
0.81
0.54
0.68
0.49
0.48

ร้อยละ
เฉลี่ย
51.72
80.44
81.39
83.11
83.17
44.17
81.50
84.17
86.17
86.33
33.00
69.17
70.67
74.33
74.50
54.17
81.67
82.33
83.00
86.50

ระดับความสามารถในการ
เรี ยนรู ้
ต่า
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
ต่ามากต้องปรับปรุ ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
ต่ามากต้องปรับปรุ ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
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ตารางที่ 24 (ต่อ)
ความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้

โดยรวม 4 ด้าน

ช่วงเวลา
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
หลังเรี ยน

คะแนน
เต็ม
36
36
36
36
36

X

S.D.

16.96
28.41
28.88
29.57
29.79

5.00
3.19
3.75
2.99
2.81

ร้อยละ
เฉลี่ย
47.11
78.92
80.22
82.14
82.75

ระดับความสามารถในการ
เรี ยนรู ้
ต่ามากต้องปรับปรุ ง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง

จากตารางที่ 24 ตารางแสดงพัฒนาการของความสามารถในการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน ได้แก่
ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิ นค่า และการแก้ปัญหา ในช่ วงระหว่าง
การเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง
โดยรวมพบว่า
จากการทดสอบก่อนเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.96 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
5.00 คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ เท่ากับ 47.11 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า
ความสามารถในการเรี ยนรู ้โดยรวม อยูใ่ นระดับต่ามากต้องปรับปรุ ง
ช่วงระหว่างเรี ยน จากการทดสอบครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.41 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.19 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 78.92 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน
พบว่า ความสามารถในการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ช่วงระหว่างเรี ยน จากการทดสอบครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.88 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.75 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 80.22 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน
พบว่า ความสามารถในการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับสูง
ช่วงระหว่างเรี ยน จากการทดสอบครั้งที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.57 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.99 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 82.14 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน
พบว่า ความสามารถในการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับสูง
จากการทดสอบหลังเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.79 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.81
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 82.75 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับสู ง
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้ านการวิเคราะห์
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้านการวิ เคราะห์ ในช่ วงระหว่างการเรี ยนตามรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ พบว่า
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จากการทดสอบก่อนเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.31 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
3.44 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 51.72 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า
ความสามารถในการเรี ยนรู ้โดยรวม อยูใ่ นระดับต่า
ช่วงระหว่างเรี ยน จากการทดสอบครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.48 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.69 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 80.44
ช่วงระหว่างเรี ยน จากการทดสอบครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.65 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.44 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 81.39
ช่วงระหว่างเรี ยน จากการทดสอบครั้งที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.96 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.66 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 83.11
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้าน
การวิเคราะห์ อยูใ่ นระดับสู ง ทั้ง 3 ครั้ง
จากการทดสอบหลังเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.97 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.75 คะแนนเฉลี่ ย ร้ อยละ เท่ากับ 83.17 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับสูง
ด้ านการสั งเคราะห์
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้านการสังเคราะห์ ในช่ วงระหว่างการเรี ยนตามรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ พบว่า
จากการทดสอบก่อนเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.84 คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ เท่ากับ 44.17 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการสังเคราะห์ อยูใ่ นระดับต่ามากต้องปรับปรุ ง
ช่วงระหว่างเรี ยน จากการทดสอบครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.58 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 81.50
ช่วงระหว่างเรี ยน จากการทดสอบครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.05 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.57 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 84.17
ช่วงระหว่างเรี ยน จากการทดสอบครั้งที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.17 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.60 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 86.17
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้าน
การสังเคราะห์ อยูใ่ นระดับสู ง ทั้ง 3 ครั้ง
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จากการทดสอบหลังเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.18 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.65 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 86.33
เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับสูง
ด้ านการประเมินค่ า
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการประเมินค่าในช่วงระหว่างการเรี ยนตามรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ พบว่า
จากการทดสอบก่อนเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.98 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.41 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 33.00 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการประเมินค่า อยูใ่ นระดับต่ามากต้องปรับปรุ ง
ช่วงระหว่างเรี ยน จากการทดสอบครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.73 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 69.17
ช่วงระหว่างเรี ยน จากการทดสอบครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.30 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 70.67
ช่วงระหว่างเรี ยน จากการทดสอบครั้งที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.41 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 74.33
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้าน
การประเมินค่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้ง 3 ครั้ง
จากการทดสอบหลังเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.01 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 74.50 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้ านการแก้ปัญหา
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ดา้ นการแก้ปัญหาในช่ วงระหว่างการเรี ยนตามรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ พบว่า
จากการทดสอบก่อนเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.81 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 54.17
เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการแก้ปัญหา ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม อยูใ่ นระดับต่า
ช่วงระหว่างเรี ยน จากการทดสอบครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.54 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 81.67
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ช่วงระหว่างเรี ยน จากการทดสอบครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.68 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 82.33
ช่วงระหว่างเรี ยน จากการทดสอบครั้งที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.98 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.49 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 83.00
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้าน
การแก้ปัญหา อยูใ่ นระดับสู ง ทั้ง 3 ครั้ง
จากการทดสอบหลังเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.19 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.48 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 86.50 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับสูง
จากรายละเอียดดังกล่าวสรุ ปได้ว่าความสามารถในการเรี ยนรู ้ ท้ งั 4 ด้าน ได้แก่
ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา ในช่ วงก่อนเรี ยน
ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ของนักศึกษา
พยาบาลกลุ่มทดลอง มี พฒั นาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ผลการวิจยั ยอมรับสมมติฐานของการวิจยั
ข้อที่ 3 ที่ต้ งั ไว้วา่ ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ในช่วงระหว่างการเรี ยนการสอน
ด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ มีการพัฒนาขึ้นแสดงได้ดงั แผนภูมิที่ 2
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แผนภูมิที่ 2

คะแนนพัฒนาการของความสามารถในการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน ได้แก่
ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา
ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน ด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการบันทึกหลังการสอนของผู้สอน การบันทึกการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียน และจากการสั มภาษณ์
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการบันทึกหลังการสอนของผู้สอน และจากการสั มภาษณ์
อาจารย์ ผู้ร่วมสอน
สาหรั บผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการบันทึกหลังการสอนของ “ทีมผูส้ อน” ซึ่ ง
ประกอบด้วยผูว้ ิจยั และอาจารย์ผรู ้ ่ วมสอน และจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ผรู ้ ่ วมสอน ทีมผูส้ อนได้
ปรึ กษาหารื อร่ วมกันภายหลังสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยสรุ ปผล
การดาเนิ นการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เช่น ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ บรรยากาศทัว่ ไประหว่างการเรี ยนการสอนและความร่ วมมือในการทากิจกรรมของ
ผูเ้ รี ยน ผลสาเร็ จของการสอนและปั ญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไข ซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นจะสะท้อนถึง
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนในระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน และสะท้อนถึงความคิดเห็น
ของผูส้ อนที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นด้วย ได้ขอ้ สรุ ปว่า
ด้ านกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
จากการวิ เ คราะห์ ขอ้ มู ล บันทึ กหลังการสอนของผูส้ อน พบว่ารู ป แบบการเรี ย น
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ที่เรี ยกว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนพาร์เซ่ “PARCE Model” ที่
พัฒนาขึ้น และประกอบด้วยกระบวนการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอน นั้นในขั้นเตรี ยมความพร้อม
สาหรับการเรี ยนรู ้ มีความสาคัญมาก เนื่องจากเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่แตกต่างจากรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนปกติ ซึ่ งผูเ้ รี ยนต้องศึ กษาค้นคว้าหาความรู ้ เรื่ องที่เกี่ ยวข้องก่ อนที่จะเริ่ มเรี ยน
ต้องมีการเตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรี ยน กิจกรรมการเรี ยน
การสอนในแต่ละขั้นตอน เตรี ยมสื่ อ เช่นเตรี ยมใบกิจกรรมสาหรับผูเ้ รี ยน และแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
รวมถึ ง สาระความรู ้ เ พิ่มเติ มสาหรั บผูเ้ รี ย น แนวทางหรื อวิ ธีการศึ กษาค้นคว้าหาความรู ้ วิธีการ
แสวงหาความรู ้ การสรุ ปและสร้างความรู ้ ซึ่ งในแผนการจัดการเรี ยนการสอนที่ 1-2 ผูว้ ิจยั และ
ผูร้ ่ วมสอนได้ประชุมปรึ กษาหารื อกันหลังสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอน สรุ ปได้ว่าขั้นเตรี ยมความพร้อม
สาหรับการเรี ยนรู ้ตอ้ งมีการเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนที่จะเริ่ มเรี ยนตามเนื้อหาในแต่ละครั้ง ใน
เรื่ องความรู ้และทักษะ (prerequisite knowledge and skills) ที่เกี่ยวข้องในการเรี ยนเรื่ องใหม่ เกี่ยวกับวิธี
การเรี ยน แนวคิดสาคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อและ
แหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ และการวัดและการประเมินผล พร้อมกับมอบหมายให้ผเู ้ รี ยนไปศึกษาคู่มือผูเ้ รี ยน
ทุกครั้งก่อนเริ่ มเรี ยน ตัวอย่างเช่นการเริ่ มเรี ยนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1-2 ทีมผูส้ อนได้ให้ผเู ้ รี ยน
ทบทวนการลงบันทึก Partograph การฝึ กอ่านผล NST (Non Stress Test) การฝึ กประเมิน Bishop
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Pelvic scoring system เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ อาจารย์ผูร้ ่ วมสอน ที่กล่าวว่า
“การมอบหมายให้ผเู ้ รี ยนกลุ่มย่อยได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้เกี่ยวกับเนื้ อหาของแต่ละหน่วย แล้วสรุ ป
แนวคิ ดสาคัญของแต่ละเนื้ อหาด้วยตนเองก่ อนที่ จะเริ่ มเรี ยนทุกครั้ ง เป็ นการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้
และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนที่จะเริ่ มเรี ยนในการเรี ยนเรื่ องใหม่ดว้ ย” ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจในเนื้อหาต่อไปได้เร็ วและง่ายยิง่ ขึ้น
ด้ า นบรรยากาศทั่ ว ไประหว่ า งการเรี ย นการสอน และความร่ ว มมื อ ในการท า
กิจกรรมของผู้เรียน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลบันทึกหลังการสอนของผูส้ อน ด้านบรรยากาศทัว่ ไประหว่าง
การสอนและความร่ วมมือในการทากิจกรรมของผูเ้ รี ยน พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่ น มี ความกล้าในการตัดสิ นใจ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มี ความกล้าในการแสดงออก และมี
ความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนในแต่ละกลุ่มย่อยให้ความร่ วมมือทากิจกรรมทุกขั้นตอนเป็ น
อย่างดีรวมทั้งมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ ทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนอย่าง
ต่อเนื่ องและจากผลการบันทึกหลังการสอนของผูส้ อนในแผนการจัดการเรี ยนการสอนที่ 3-4 ผูเ้ รี ยน
ทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็ นอย่างอิสระ เช่น การทบทวนความรู ้ร่วมกันของสมาชิ กในกลุ่ม
โดยสมาชิ กในกลุ่มคัดเลือกตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนองานหน้าชั้นเรี ยน รวมทั้งการนาเสนอด้วย
แผนภาพความคิด (mind mapping) และการแสดงผลงานในการประกวดแผนภาพความคิด เป็ นต้น
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และได้ฝึกปฏิบตั ิโดยใช้กลวิธีการเรี ยนที่หลากหลายเหมาะสมกับลักษณะเนื้ อหา
เรี ยนรู ้จากปัญหาจริ ง เช่น จากสื่ อวิดีทศั น์ โจทย์สถานการณ์ปัญหาในใบกิจกรรมต่างๆ ดังตัวอย่างเช่น
กิจกรรมในแผนจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5-6 ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งให้หอ้ งปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการจัดท่า Mc.
Robert ในการช่วยคลอดไหล่ ได้ตรวจรกจาลอง ได้ตรวจแผลฝี เย็บจากหุ่ นสตรี จาลอง การฝึ กช่วยฟื้ น
คืนชีพ (resuscitation) ทารกแรกเกิดจากหุ่ นทารกจาลอง เป็ นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทาให้บรรยากาศ
ในการเรี ยนรู ้ ไม่เครี ยด มี การร่ วมกันคิด ร่ วมกันปฏิบตั ิตลอดเวลา ซึ่ งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์
อาจารย์ผรู ้ ่ วมสอน ที่กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
จริ งมากที่สุด ร่ วมกับการฝึ กวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ปัญหา ส่ วนบรรยากาศทัว่ ไประหว่างการสอน
หรื อบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ควรมีความเป็ นกันเอง เป็ นบรรยากาศที่เสริ มสร้างการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกันระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน บรรยากาศผ่อนคลาย ไม่มีความเครี ยด โดยผูส้ อนคอยกระตุน้ และให้
กาลังใจผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง และแนะนาช่วยเหลือ เพิ่มเติมข้อมูล ให้ขอ้ มูลย้อนกลับและเสริ มแรง
อยู่เสมอ” และจากการสังเกตพฤติ กรรมการเรี ย นของผูเ้ รี ย น พบว่าผูเ้ รี ยนมี ความสุ ข สนุ กกับ
การเรี ยน กล้าแสดงออก และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
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ด้ านผลสาเร็จของการสอนของผู้สอน และปัญหาที่เกิดขึน้ และการแก้ไข
จากการสั งเกตพฤติ กรรมการเรี ย นของผูเ้ รี ย น ของผูว้ ิ จัย พบว่ า ผูเ้ รี ย นมี ความ
กระตื อรื อร้ นได้เรี ยนรู ้ ร่ วมกัน ทากิ จกรรมร่ วมกันภายในกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ ซึ่ งทาให้ผูเ้ รี ยนมี
พัฒนาการด้านความสามารถในการเรี ยนรู ้ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา ในช่วงก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยนตาม
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ อย่างต่อเนื่ องโดยสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่า และแก้ปัญหา ผูเ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากกรณี ศึกษา สถานการณ์สมมติ และ
สถานการณ์ปัญหา สามารถสังเคราะห์วางแผนการพยาบาล ประเมินลาดับความสาคัญ ความถูกต้อง
และเหมาะสมในการพยาบาล และแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหารวมถึงสะท้อนความคิดในการ
แก้ปัญหาโจทย์สถานการณ์ปัญหา
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการบันทึกการเรียนรู้ ของผู้เรี ยน และจากการสั มภาษณ์
ผู้เรียน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการบันทึกการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและจากการสัมภาษณ์
ผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ โดยที่
ผูเ้ รี ยนต้องเขียนบันทึกการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนทุกครั้งหลังจากที่สิ้นสุ ดการเรี ยนการสอนในแต่ละ
หน่วย รวม 6 หน่ วย ซึ่ งการเขียนบันทึกการเรี ยนรู ้น้ นั จะเป็ นการช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ทบทวนความรู ้
และทักษะต่าง ๆ ที่เรี ยนไป และยังช่วยในการถ่ายโยงความรู ้ดว้ ย โดยข้อความที่ผเู ้ รี ยนเขียนบันทึก
นั้นจะสะท้อนถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนในระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน สะท้อนถึง
ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น ประกอบด้วย ด้านกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ บรรยากาศทัว่ ไประหว่างการเรี ยนการสอนและ
ความร่ วมมือในการทากิจกรรมของผูเ้ รี ยน และผลการเรี ยนรู ้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ผูเ้ รี ยน รวมถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไข ได้ขอ้ สรุ ป ดังนี้
ด้ านกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล บันทึกการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน พบว่า การเรี ยนรู ้จากการจัด
การเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ที่เรี ยกว่ารู ปแบบการเรี ยน
การสอนพาร์ เซ่ “PARCE Model” ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจ สามารถปฏิบตั ิได้เร็ วยิง่ ขึ้น
กล้าคิดกล้าปฏิ บตั ิ มากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นตัวแทนของสมาชิ กกลุ่ม
ที่กล่าวว่า “การจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบนี้ ช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่น มีความกล้าในการตัดสิ นใจ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีความกล้าในการแสดงออก และมี
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ความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ ” นอกจากนั้นยังพบว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนพาร์ เซ่ ช่ วย
สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกการสร้างความรู ้ ความเข้าใจด้วยตนเองจากวิเคราะห์โจทย์
สถานการณ์ ปัญหา การแก้ปัญหา และการฝึ กปฏิ บตั ิด้วยตนเองอย่างแท้จริ ง ลาดับขั้นตอนของ
รู ปแบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างโครงสร้างทาง
ปัญญา โดยการเชื่อมโยงความรู ้ ประสบการณ์ และความรู ้ใหม่ ซึ่งเป็ นพื้นฐานในการสร้างความรู ้
และพัฒนาทักษะที่ ส่งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ เรื่ องอื่ น ๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้ นและสามารถ
นาไปสู่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองในที่สุด
ซึ่ งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยน ที่กล่าวว่า
“รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ น้ ี ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง
แสวงหาและสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อน และกล้าแสดงออกมากขึ้น”
ดังที่ตวั แทนผูเ้ รี ยนกลุ่ม 9, 10 ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม ดังนี้
“...การจัดการเรี ยนการสอนแบบนี้ เป็ นวิธีการเรี ยนการสอนที่สอนให้นักศึกษา
รู ้จกั ค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง อ่านและสรุ ปความรู ้ที่ได้ไปสื บค้นมาด้วยตนเอง และ
ร่ วมแลกเปลี่ยนความรู ้ที่ได้กบั เพื่อนในกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ท้ งั ชั้นเรี ยน...”
“...การจัดการเรี ยนการสอนแบบนี้ ทาให้เราต้องศึกษา ค้นคว้าหาความรู ้เตรี ยมมา
ก่อน เพื่อมาทากิจกรรมต่างๆ ในห้องเรี ยน กล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าคิด กล้าทา กล้า
พูด มากขึ้นได้แลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึงกันและกันทั้งภายในกลุ่ม และทั้งชั้นเรี ยน...”
นอกจากนี้ ในด้านการเรี ยนรู ้ ที่มุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู ้ และการสะท้อน
ความคิดผูเ้ รี ยนต้องฝึ กฝนทักษะในการแสวงหาความรู ้ สรุ ปและสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยเฉพาะ
ในขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A) และขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : R) ซึ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน
วิเคราะห์กรณี ศึกษา สถานการณ์สมมติ หรื อสถานการณ์ปัญหาเป็ นรายกลุ่ม รายบุคคล โดยผูเ้ รี ยน
ทุกคนต้องมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นเนื้ อหา และทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การเรี ย นรู ้ จากโจทย์ส ถานการณ์ ปั ญ หาที่ ก าหนด ด้ว ยวิ ธี ก ารไตร่ ต รอง ย้อ นคิ ด หรื อ สะท้อ น
ความคิดในการแก้ปัญหาของตนเองและของเพื่อน ซึ่งจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลบันทึกการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างความรู ้ดว้ ย
ตนเอง จากการได้ฝึกปฏิบตั ิ ทกั ษะในห้องปฏิบตั ิการพยาบาล จากอาจารย์ผสู ้ อนที่คอยช่วยเหลือ
เพิ่ ม เติ ม ข้อ มู ล และให้ ข ้อ มู ล ย้อ นกลับ อย่า งต่ อ เนื่ อ งตลอดกระบวนการ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผล
การสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยน ดังนี้
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“...การเรี ยนการสอนแบบนี้ ทาให้เรามีความรู ้เพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากได้เรี ยนรู ้
จากการได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งในห้องปฏิบตั ิการพยาบาล เช่นได้ฝึกจัดท่า Mc. Robert ใน
การช่วยคลอดไหล่ ได้ตรวจรกจาลอง ได้ฝึกการลงบันทึก Partograph การฝึ กอ่านผล
NST การฝึ กประเมิน Bishop Pelvic scoring system ทาให้เข้าใจมากขึ้น และอาจารย์ก็
คอยให้คาแนะนา ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ถ้าไม่เข้าใจเพื่อนในกลุ่มก็จะช่วยเหลือกัน
และอาจารย์กจ็ ะทบทวนให้อีกครั้ง...”
นอกจากนี้การที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนเป็ นกลุ่มแต่ละกลุ่มย่อยได้เรี ยนรู ้ร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่ม
ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน ร่ วมกันอภิปราย สรุ ปความรู ้ / สร้างความรู ้ และส่ งตัวแทนกลุ่มออกมา
นาเสนอผลงาน เช่นแผนภาพความคิด (mind mapping) ในขั้นการสร้างความรู ้ (Construction : C)
ของการเรี ยนการสอน ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความกล้าในการตัดสิ นใจ กล้าที่จะแสดงออก และมีความคิด
สร้ างสรรค์ ซึ่ ง แผนภาพความคิ ด สามารถใช้เป็ นเครื่ องช่ ว ยจ า ช่ ว ยทาให้เกิ ด ความเข้าใจ โดย
ภาพรวมก่อนลงลึกสู่ รายละเอียดย่อยๆ ซึ่งจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลบันทึกการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน พบว่า
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ร่วมกันเป็ นกลุ่ม
การช่ ว ยเหลื อ กัน ในกลุ่ ม การท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ร่ ว มกัน เช่ น การท าแผนภาพความคิ ด (mind
mapping) การนาเสนอผลงานต่าง ๆ ซึ่ งทาให้ได้เรี ยนรู ้กบั เพื่อน เรี ยนรู ้และเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนมาก
ขึ้นและทาให้เกิดความรักสามัคคีและเข้าใจกัน รวมทั้งกล้าแสดงออกมากขึ้น ดังที่ตวั แทนผูเ้ รี ยน
กลุ่ม 1 และ 5 ได้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้
“...การเรี ย นร่ ว มกัน กับเพื่อนในกลุ่มย่อย เป็ นการเรี ยนการสอนที่ ดีมาก
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ดิฉันประทับใจ คือการที่ได้ออกไปนาเสนอผลงาน
กลุ่มหน้าห้องเรี ยน ดิ ฉันคิดว่าเป็ นการดี มากค่ะเป็ นการฝึ กให้นักศึกษากล้าที่
แสดงออกและกล้าที่จะพูดต่อหน้าคนฟั งมากมาย การได้ร่วมทางานกับเพื่อน ๆ
ในกลุ่มทาให้เกิดความสามัคคี ทาให้เข้าใจกันมากขึ้น...”
“...การจัดการเรี ยนการสอนแบบนี้ สอนให้เราเป็ นผูน้ า กล้าแสดงออก
ในการนาเสนองาน กล้าคิด กล้าพูด และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
ถ้าเราไม่เข้าใจในเนื้ อหา เพื่อน ๆ ในกลุ่มที่เข้าใจก็สามารถอธิ บายให้
เราฟั งจนเข้าใจ ส่ วนการทา mind mapping เป็ นการทาให้เราได้ใช้
ความคิดและจินตนาการ ทาให้เราจดจาและเข้าใจเนื้ อหาที่เรี ยนได้ดี
ยิง่ ขึ้น...”
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ด้ านบรรยากาศทั่วไประหว่ างการเรียนการสอน และความร่ วมมือในการทากิจกรรม
ของผู้เรียน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลบันทึกการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ด้านบรรยากาศทัว่ ไประหว่าง
การเรี ยนการสอนและความร่ วมมื อในการทากิ จกรรมของผูเ้ รี ยน พบว่า บรรยากาศโดยทัว่ ไป
ระหว่างการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นบรรยากาศแบบเปิ ด เป็ นมิตร เป็ นกันเอง เป็ นบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนภายในกลุ่ม ได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน ร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ และทากิจกรรม
ร่ วมกันภายในกลุ่ม ได้ฝึกเป็ นผูน้ า ผูต้ าม พร้อมจะปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่น ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์
ผูเ้ รี ยน ที่กล่าวว่า “การเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมดังกล่าวทาให้เกิดการเรี ยนรู ้รวมทั้งได้ฝึกความรับผิดชอบ
ทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น มีความกระตือรื อร้นต่อการเรี ยนเป็ นบรรยากาศการเรี ยนรู ้กบั เพื่อน ๆ ได้แสดง
ความสามารถ ผ่อนคลาย ไม่เครี ยด” ดังที่ตวั แทนผูเ้ รี ยนกลุ่ม 2, 3 และ 4 ได้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้
“...สาหรับการเรี ยนในกลุ่มย่อย ดิฉนั คิดว่าเป็ นโอกาสที่ดีได้รู้จกั เพื่อนใหม่ ๆ
และเรี ยนรู ้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนใหม่ ทาให้เรี ยนรู ้การทางานกลุ่ม
กระบวนการกลุ่ม การฝึ กเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่สาคัญต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเองและผูอ้ ื่น สาหรับผลงานของกลุ่ม สมาชิกทุกคนตั้งใจที่จะค้นคว้า หาความรู ้
และสรุ ปสาระสาคัญของเนื้อหาสร้างสรรค์เป็ นผลงานกลุ่มออกมา ทาให้เกิด
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน...”
“...การเรี ยนการสอนแบบนี้ ทาให้เราฝึ กการทางานเป็ นกลุ่ม มีความสามัคคี
ในกลุ่ม มีความกระตือรื อร้น และขยันมากขึ้นในการศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม
ด้วยตนเองได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ทาให้เรามีความสุ ขกับการเรี ยน
ไม่เครี ยด...”
“...ครู ให้ความเป็ นกันเองมาก รู ้สึกอบอุ่น ทาให้บรรยากาศในการเรี ยนรู ้
สนุกสนาน เรี ยนแล้วมีความสุ ข รู ้สึกไม่เครี ยด ทาให้กล้าคิด กล้าทา กล้า
แสดงออก และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น...”
ด้ านผลการเรี ยนรู้ และพัฒนาการด้ านต่ างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ เรี ยน รวมถึงปั ญหาที่
เกิดขึน้ และการแก้ไข
นอกจากผลการทดสอบที่แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนทั้ง
4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา ในช่วง
ก่ อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้
มีพฒั นาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องแล้ว จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลบันทึกการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน พบว่า
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รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ได้ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
จากการฝึ กปฏิ บตั ิ จ ริ ง ได้เ รี ย นรู ้ ร่ว มกัน เป็ นกลุ่ ม ย่อ ย ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกัน เรี ย นรู ้ ฝึ กปฏิ บตั ิ และ
สร้างความรู ้ มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ผูเ้ รี ยนได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ปัญหา
ผ่านกระบวนการสะท้อนความคิด ซึ่ งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ผูเ้ รี ย น ที่ กล่ าวว่า “การเรี ย น
การสอนแบบนี้ ช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นรู ้ จ ัก วิ ธีการคิ ด ที่ เป็ นระบบ สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญหา สัง เคราะห์
วางแผนกิ จกรรมการพยาบาล และแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหา รู ้ จกั ค้นคว้าหาความรู ้
รวมทั้งสรุ ปความรู ้ดว้ ยตัวเอง” ดังที่ตวั แทนผูเ้ รี ยนกลุ่ม 6 ,7 และ 8 ได้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้
“...การเรี ยนการสอนแบบนี้ ทาให้เรามีความรู ้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้เรี ยนรู ้
จากการได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งในห้องปฏิบตั ิการพยาบาล...”
“...การจัดการเรี ยนการสอนแบบนี้ เป็ นวิธีการที่สอนและฝึ กให้นกั ศึกษารู ้จกั
ค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง อ่านและสรุ ปความรู ้ที่ได้ไปสื บค้นมาด้วยตนเอง...”
“...สาหรับการเรี ยนการสอนแบบนี้ เป็ นการเรี ยนการสอนที่ดีและสนุก ทาให้
เราได้เรี ยนรู ้วธิ ีการคิดที่เป็ นระบบ มีข้นั ตอนต่างๆ ได้ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์
ปั ญหา สังเคราะห์วางแผนกิจกรรมการพยาบาล และการแก้ไขปัญหาจากโจทย์
ปั ญหาที่กาหนด และการทาแบบฝึ กหัดก็เป็ นการทบทวนบทเรี ยนได้ดี และรู ้จกั
การค้นคว้าด้วยตนเอง...”
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัย เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เพื่ อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาพยาบาล เป็ นการวิจยั และพัฒนา (research and
development) ประยุกต์ร่วมกับการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model
ของเควิน ครู ส (Kevin Kruse 2008 : 1) และการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบของจอยซ์
เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 2009 : 21-37) ร่ วมกับแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ และแนวคิดกลวิธีการเรี ยนรู ้ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อตอบคาถามการวิจยั ให้มีความครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่กาหนดขึ้น
คือ 1) พัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาพยาบาล 2) เปรี ยบเทียบความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ กับรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปกติ และ 3) ศึกษาพัฒนาการ
ของความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ในช่วงระหว่างการเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบแผนแบบกึ่งทดลอง (Quasiexperimental designs) โดยใช้แบบแผนการวิจยั แบบกาหนดกลุ่มควบคุ ม ทดสอบก่ อนและ
หลังเรี ยนต่อเนื่ องตามช่วงเวลาที่กาหนด (control-group interrupted time-series design) (Creswell
2003 : 169) เนื้ อหาที่นามาสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นเนื้ อหาในรายวิชาการผดุงครรภ์ 2
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต (ฉบับปรั บปรุ ง ปี การศึ กษา 2548)
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 หลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิ ต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา
การผดุงครรภ์ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2552 จานวน 251 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
พยาบาลชั้นที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน จังหวัด
นครปฐม ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาการผดุงครรภ์ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2552
จานวน 96 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 48 คน และกลุ่มควบคุม 48 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ (independent variables) ได้แก่
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของ
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นักศึกษาพยาบาล และรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามปกติ ตัวแปรตาม (dependent variables) ได้แก่
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์การสังเคราะห์ การประเมิน
ค่ า และการแก้ปั ญ หา ระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการทดลอง ด าเนิ น การทดลองสอนตามรู ป แบบที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 เป็ นเวลา 15 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น
30 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาพยาบาล เครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอน คือ คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ ประกอบด้วย
คู่มือผูส้ อนและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และคู่มือผูเ้ รี ยน และเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เป็ นแบบทดสอบ
อัตนัยจานวน 4 ชุด คือ ชุดที่ 1 เป็ นแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ก่อนเรี ยน/หลังเรี ยน
ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบชุดเดี ยวกัน ชุดที่ 2 เป็ นแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ระหว่าง
เรี ยนครั้งที่ 1 ชุดที่ 3 เป็ นแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ระหว่างเรี ยนครั้งที่ 2 และ
ชุดที่ 4 เป็ นแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ระหว่างเรี ยนครั้งที่ 3 ข้อสอบแต่ละชุดจะ
ประกอบด้วยโจทย์สถานการณ์ปัญหา จานวน 2 สถานการณ์ปัญหา วัดความสามารถในการเรี ยนรู ้
4 ด้าน คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหาในแต่ละ
ชุดมีขอ้ สอบทั้งหมด 12 ข้อ คะแนนรวมเท่ากับ 36 คะแนน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย
( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) ค่าสถิติทดสอบค่าทีแบบอิสระ (t-test
independent) และแบบไม่อิสระ (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis) โดย
สามารถสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ได้ดงั ต่อไปนี้
สรุปผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาพยาบาล ที่ พฒ
ั นาขึ้นมี ชื่อว่า “รู ปแบบการเรี ยนการสอนพาร์ เซ่ (PARCE
Model)” มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอน
(PARCE Model) ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ (Preparation : P) 2) ขั้นเรี ยนรู ้และ
ฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A) 3) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : R) 4) ขั้นสร้างความรู ้ (Construction : C)
และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม
หลั ก การตอบสนอง สิ่ งสนั บ สนุ น และเงื่ อ นไขการน ารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้
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ผลการตรวจสอบประสิ ทธิ ภ าพของรู ปแบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่า ง
0.80-1.00 ซึ่ งมี ความเหมาะสมและสอดคล้องกัน และผลการหา
ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มี ค่าประสิ ทธิภาพเท่ากับ 80.88/82.75 ซึ่ งมีประสิ ทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ข้อที่ 1 คือรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีประสิ ทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
2. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนด้วย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ กับนักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนด้วยรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนปกติ พบว่านักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองมีความสามารถในการเรี ยนรู ้หลังเรี ยน
สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ข้อที่ 2
คือความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาพยาบาลที่ เรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ สู ง กว่ า นัก ศึ ก ษาพยาบาลที่ เ รี ย นตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนปกติ
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยนักศึ กษาพยาบาลกลุ่มทดลองมี ความสามารถใน
การแก้ปัญหา การสังเคราะห์ และการวิเคราะห์ อยู่ในระดับสู ง โดยความสามารถในการแก้ปัญหา
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสู งสุ ดจาก 4 ด้าน และความสามารถในการประเมินค่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุ ดจาก 4 ด้าน
3. ผลการศึ ก ษาพัฒ นาการของความสามารถในการเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษาพยาบาล
ในช่วงระหว่างการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ พบว่า
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีพฒั นาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยนักศึกษา
พยาบาลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหา การสังเคราะห์ และการวิเคราะห์
ในช่วงระหว่างการเรี ยนครั้งที่ 1,2,3 อยู่ในระดับสู ง โดยความสามารถในการแก้ปัญหา มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสู งสุ ดจาก 4 ด้าน และความสามารถในการประเมินค่าอยูใ่ นระดับปานกลาง และมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุ ดจาก 4 ด้าน เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ข้อที่ 3 คือความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ในช่วงระหว่างการเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ มีการพัฒนาขึ้น
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาพยาบาล มี ชื่อว่า “รู ปแบบการเรี ยนการสอนพาร์ เซ่ (PARCE Model)”
มีองค์ประกอบ คือหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยม
ความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ (Preparation : P) 2) ขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A) 3) ขั้นสะท้อน
ความคิด (Reflection : R) 4) ขั้นสร้างความรู ้ (Construction : C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)
สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุ น และ
เงื่ อ นไขการน ารู ป แบบการเรี ยนการสอนไปใช้ รู ป แบบการเรี ยนการสอนที่ พ ัฒ นาขึ้ นผ่ า น
การตรวจสอบ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 ซึ่งมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกัน และผลการหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้ างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีค่าประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 80.88/82.75 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากรู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้
ได้พฒั นาขึ้นจากกระบวนการของการวิจยั และพัฒนา (research and development) ร่ วมกับการ
ออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของเควิน ครู ส (Kevin Kruse 2008)
1) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล
พื้นฐาน (analysis) เป็ นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการสร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอนที่ 2
การพัฒนา (Development : D1) ขั้นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (design and
development) เป็ นการสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั
(Research : R2) ขั้นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน (Implementation) เป็ นการทดลองใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอน และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) ขั้นการประเมินผลรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน (evaluation) เป็ นการประเมินและปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการสอนและ
พัฒนาขึ้นตามหลักการการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบของจอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce,
Weil and Calhoun 2009 : 21-37) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั ตลอดทั้ง
ระบบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และเงื่อนไขการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้
และตามหลักการของทฤษฎี การสร้ างความรู ้ (constructivist theory) คือ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้เกิดจากผูเ้ รี ยนแสวงหาและสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยผูเ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา สังเคราะห์ แก้ปัญหาจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และสะท้อนความคิดในการแก้ปัญหา
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อย่างสมเหตุสมผล นาไปสู่ การค้นคว้าหาคาตอบหรื อการสร้างความรู ้ใหม่ ซึ่ งความรู ้และวิธีได้มาซึ่ ง
ความรู ้มาจากผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน ทากิจกรรมร่ วมกัน สร้างความรู ้ความเข้าใจด้วยตนเอง จากการ
ได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนคนอื่นๆ ในกลุ่มและสิ่ งแวดล้อมอย่างกระตือรื อร้น และมีการเรี ยนรู ้
ด้วยการปฏิบตั ิ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นหรื อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั วิธีการเรี ยนรู ้ แสวงหาความรู ้ดว้ ย
การนาความรู ้เดิมมาเชื่อมโยงให้เกิดการเรี ยนรู ้เรื่ องใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ทาให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะ
การเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต ผูเ้ รี ยนจะได้พฒั นาทักษะที่ส่งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้
ได้แก่การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา โดยการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างเป็ นระบบ เป็ นลาดับขั้นตอนตามทฤษฎี /แนวคิดการสร้ างความรู ้ มีการเตรี ยม/จัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมกับสมรรถภาพการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน/วิเคราะห์ กระบวนการใน การเรี ยนรู ้
ก่อนจัดการเรี ยนรู ้ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างโครงสร้างทางปัญญา โดยการเชื่อมโยงความรู ้ ประสบการณ์
และความรู ้ใหม่ เพื่อเป็ นพื้นฐานใน การสร้างความรู ้ และพัฒนาทักษะที่ส่งเสริ มความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ ด้วยการนาตนเองในที่ สุด และให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ร่วมกัน
ทากิจกรรมร่ วมกัน ผูเ้ รี ยนกาหนดเป้ าหมายและวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ตามวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนา
ตนเอง การเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษา การเรี ยนรู ้ ตามสถานการณ์ การเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
การเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิ และการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ โดยผูส้ อนมีบทบาทเป็ นเพียงผูค้ อยกระตุน้
ให้ผูเ้ รี ยนอยากรู ้ แสวงหาคาตอบ และเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง ผูส้ อนเป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวกใน
การจัดหาแหล่งความรู ้และเป็ นแหล่งความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน คอยให้คาปรึ กษาแนะนา ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิ แก้ปัญหา และหาข้อสรุ ปด้วยวิธีการที่สามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้ และ
ต่อเติมเสริ มแต่งข้อสรุ ปของผูเ้ รี ยนให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งให้กาลังใจโดยการเสริ มแรงเมื่อเห็นว่าผูเ้ รี ยน
ดาเนิ นกิจกรรมได้ถูกทาง และมีการพัฒนาผลงาน เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล (Vygotsky 1978; Duch 1995; Fosnot 1996; Piaget 1997; (Dunlap and Grabinger 1996,
2002 ; Gagnon and Collary 2005 และวัชรา เล่าเรี ยนดี 2552) ซึ่งเป็ นเหตุผลสาคัญทาให้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนมี ความเหมาะสมที่ นาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ และทาให้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของจอยซ์
เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 2004 : 25-38) ที่ว่าการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นต้องอาศัยพื้นฐานของความเชื่อ/ที่มาของรู ปแบบ (orientation to the model)
ประกอบด้วยทฤษฎี/แนวคิด (theories/concepts) หลักการ (principles) เป้ าหมายของรู ปแบบ (goal)
ข้อตกลงเบื้องต้น (assumptions) หลักการสาคัญ (major concepts) และระบบอื่น ๆ ที่เป็ นพื้นฐานของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนของเสาวนี ย ์ กานต์เดชารั กษ์ (2539 : บทคัดย่อ), วารี รัตน์ แก้วอุไร (2541 :
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บทคัดย่อ), ประภาวัลย์ แพร่ วาณิ ชย์ (2543 : บทคัดย่อ) และวิบูลย์ลกั ษณ์ ปรี ยาวงศากุล (2547 :
บทคัดย่อ) ที่พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นจะมีประสิ ทธิภาพได้น้ นั องค์ประกอบต่าง ๆ
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ จึงจะสามารถนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้อย่างมี
คุณภาพ
2. จากผลการวิจยั การเปรี ยบเทียบความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาพยาบาล
ที่ เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เพื่ อส่ งเสริ มความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ กับรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปกติ พบว่า ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
พยาบาลที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ สู งกว่านักศึกษาพยาบาลที่
เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจยั ข้อที่ 2 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชาการผดุงครรภ์ 2
พบว่านักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรายวิชาการผดุงครรภ์ 2
สู งกว่ากลุ่ มควบคุ ม ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้
(PARCE Model) ประกอบด้วย ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ (preparation) ขั้นเรี ยนรู ้และ
ฝึ กปฏิบตั ิ (action) ขั้นสะท้อนความคิด (reflection) ขั้นสร้างความรู ้ (construction) และขั้นประเมินผล
(evaluation) เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นอย่างเป็ นระบบ โดยมี แบบแผนในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) โดยใช้กลวิธีการ
เรี ยนการสอนแบบต่างๆ ที่สามารถส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ได้เป็ น
อย่างดี เนื่ องจากแต่ละขั้นตอนมีจุดเด่นสาคัญที่ช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้านให้สูงขึ้น โดยมีการปฏิบตั ิในแต่ละขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ (Preparation : P) ขั้นตอนนี้ เป็ น
ขั้นเตรี ยมความพร้ อมของผูเ้ รี ยนก่อนที่จะเริ่ มเรี ยนตามเนื้ อหาในแต่ละครั้ง โดยเตรี ยมความพร้อม
ผูเ้ รี ยนในเรื่ องความรู ้และทักษะ (prerequisite knowledge and skills) ที่เกี่ยวข้องในการเรี ยนเรื่ องใหม่
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับวิธีการเรี ยน แนวคิดสาคัญ (ความคิดรวบยอด) จุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้
ขอบข่ า ยเนื้ อ หา แนวทางการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน สื่ อและแหล่ งเรี ย นรู ้ การวัด และ
การประเมินผล และการเขียนแบบบันทึกการเรี ยนรู ้ บทบาทของสมาชิกกลุ่ม และมอบหมายให้ผเู ้ รี ยน
กลุ่ มย่อยศึ กษาค้นคว้าหาความรู ้ เกี่ ยวกับเนื้ อหาของแต่ ละหน่ วย (รายละเอี ยดตามตารางการจัด
การเรี ยนการสอน) ด้วยตนเอง แล้ว สรุ ปแนวคิดสาคัญของแต่ละเนื้ อหาก่ อนที่จะเริ่ มเรี ยนทุกครั้ ง
ซึ่ งการเตรี ยมความพร้ อมส าหรั บการเรี ยนรู ้ ในขั้น นี้ เป็ นการกระตุ ้นผูเ้ รี ย นให้เกิ ดความสนใจ
กระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้ด้วยกลวิธีใหม่อย่างหลากหลาย การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง แสวงหาและ
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สร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง และเน้นการเตรี ยมความพร้อมที่สอดคล้องกับเดอวรี ส์ (DeVries 1992: 1-2)
ที่กล่าวว่าการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการเรี ยนรู ้ อย่าง
เต็มที่ โดยผูเ้ รี ยนจะนาตนเองและควบคุมตนเองในการเรี ยนรู ้ เช่น ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูเ้ ลือกสิ่ งที่ตอ้ งการ
เรี ยนเอง ตั้งกฎระเบียบเอง แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเอง ตกลงกันเอง และรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ซึ่ งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี และคณะ (2545) ที่กล่าวว่าการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ผูเ้ รี ยนจะต้องมีโอกาสเรี ยนรู ้ในบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การปฏิ สัมพันธ์ ทางสังคม การร่ วมมื อ และการแลกเปลี่ ยนความรู ้ ความคิ ด และประสบการณ์
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และบุคคลอื่นๆ ซึ่ งจะช่ วยให้การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนกว้างขึ้น ซับซ้อนขึ้น
และหลากหลายขึ้น นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับการศึกษาของบลัมเบอร์ ก (Blumberg 2000) พบว่า
ผู ้เ รี ยนที่ เ รี ยนรู ้ ด้ว ยการน าตนเอง จะมี ค วามสามารถในการวางแผนจัด การเรี ยนรู ้ แ ละเวลา
ความสามารถในการค้นหาข้อมูล และการประเมินความน่ าเชื่ อถือของหลักฐานข้อมูล สู งขึ้น และ
อีเวนเซน (Evensen 2000) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองช่วยทาให้การเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ รี ยนที่ทาให้เกิดความก้าวหน้าในการเรี ยน
ขั้นที่ 2 ขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A) ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
และได้ฝึกปฏิบตั ิโดยใช้กลวิธีการเรี ยนที่เหมาะสมกับลักษณะเนื้ อหา ได้แก่ กรณี ศึกษา (case based
learning) เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่ใช้กรณี ศึกษา (case) เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า โดย
ผูเ้ รี ยนจะต้องวิเคราะห์กรณี ต่าง ๆ ที่พบ และอภิปรายถึงสาเหตุและผลที่ตามมา ฝึ กใช้ความรู ้ หลักการ
ทฤษฎี และกระบวนการแก้ปัญหา และนามาใช้ตดั สิ นใจตามลักษณะกรณี ศึกษานั้น เช่น กรณี ศึกษาผู ้
คลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปั จจัยการคลอด การนาตนเอง (self-directed Learning) เป็ นการเรี ยนรู ้
ที่ผเู ้ รี ยนจะได้ทาความเข้าใจ หาแนวทางการศึกษาปั ญหา/สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง จากความรู ้
เดิมที่ตนเองมีอยู่แล้ว การจาแนกความรู ้ ดว้ ยตนเอง เพื่อใช้ในการสร้างแนวทางการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม
ซึ่งผูเ้ รี ยนจะต้องทาการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ที่ตนเองยังขาดอยูด่ ว้ ยตนเอง และที่สาคัญผูเ้ รี ยนจะต้อง
พิจารณาข้อมูลที่นาไปใช้ในการเรี ยนรู ้อย่างมีวิจารณญาณและจะต้องนาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาด้วย
ตนเองมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ใหม่ได้ เช่น การให้ผูเ้ รี ยนเริ่ มเรี ยนรู ้ เรื่ องการพยาบาล
ผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปั จจัยการคลอด เมื่อผูเ้ รี ยนได้วิเคราะห์กรณี ศึกษาแล้ว ผูเ้ รี ยนต้อง
ทบทวนความรู ้เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่จะเรี ยน เช่น กลไกการคลอด ปั จจัยการคลอด การลงบันทึก
partograph การฝึ กอ่านผล NST (Non Stress Test) การฝึ กประเมิน Bishop Pelvic scoring system
เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับดันแลพ และกราบิงเกอร์ (Dunlap and Grabinger 1996, 2002) ที่กล่าวว่า
การเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เป็ นวิ ธี การเรี ยนรู ้ ที่ ผูเ้ รี ยนสร้ างความรู ้ อย่างต่ อเนื่ องด้วย
ตัวผูเ้ รี ยนเอง โดยผูเ้ รี ยนเพิ่มพูนความรู ้ความเข้าใจที่แท้จริ งได้จากบริ บทจริ งในสถานการณ์จริ งที่มี
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การเรี ยนรู ้ จากการมีปฏิสัมพันธ์ การเรี ยนร่ วมกับเพื่อน นอกจากนั้นบอสตอค (Bostock 1998) ได้ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งเกิดขึ้นเมื่อผูเ้ รี ยนเลือกใช้กลวิธีการเรี ยนเพื่อสร้างความรู ้
โดยวิธีการเรี ยนรู ้ในบริ บทต่างๆ จากสถานการณ์จาลอง และยังสอดคล้องกับดิ๊กซอน (Dixon 1998)
กล่าวว่าการเรี ยนรู ้ที่มีคุณค่ามากที่สุดเกิ ดขึ้นเมื่อผูม้ ีส่วนร่ วมสะท้อนบนการปฏิบตั ิของตนเองด้วย
การลงมือปฏิบตั ิ นอกจากนั้นในขั้นนี้ ผเู ้ รี ยนจะได้ฝึกปฏิบตั ิ (action learning) โดยฝึ กปฏิบตั ิกบั
หุ่ นจาลองในห้องปฏิบตั ิการพยาบาล ดูการสาธิต ฝึ กสาธิ ตย้อยกลับ เช่น การจัดท่า Mc. Robert ใน
การช่วยคลอดไหล่ ได้ตรวจรกจาลอง ได้ตรวจแผลฝี เย็บ จากหุ่ นสตรี จาลอง การฝึ กช่วยฟื้ นคืนชี พ
(resuscitation) ทารกแรกเกิด จากหุ่ นทารกจาลอง เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นการเสริ มสร้างความรู ้ การเรี ยนรู ้
และส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ ซึ่งสอดคล้องกับมอสโควิคิ (Moscovici 1994)ได้ทาการศึกษา
วิเคราะห์ กระบวนการสอนและการเรี ยนรู ้ พบว่าในกระบวนการสอนและการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้น้ นั ความรู ้ที่แท้จริ งเกิดจากผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ งในบริ บททางสังคมโดยเป็ นผูส้ ร้าง
ความรู ้ข้ ึนเอง และตัวผูเ้ รี ยนแต่ละคนต้องรับผิดชอบในการสร้างความรู ้ กล่าวคือรับผิดชอบในสิ่ งที่
ตัวเองจะเรี ยนรู ้และวิธีการที่จะเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 3 ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : R) ในขั้นตอนนี้ เป็ นการให้ผเู ้ รี ยนได้มี
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นเนื้ อหา ด้านทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ เช่นการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่า และการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการไตร่ ตรอง ย้อนคิดหรื อสะท้อนความคิดในการแก้ปัญหา จาก
การเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ โดยเน้นให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ ทั้งรายกลุ่ม
และรายบุคคล เช่นการเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปั จจัย
การคลอด เมื่อผูเ้ รี ยนได้ฝึกการจัดท่า Mc. Robert ในการช่ วยคลอดไหล่ ในกรณี ที่ผูค้ ลอด
คลอดไหล่ยาก แล้ว ในขั้นสะท้อนความคิดจะทบทวนวิธีการปฏิบตั ิ การแก้ปัญหา และนามาอภิปราย
แลกเปลี่ยนกันซึ่ งสอดคล้องกับมาร์ ควอร์ด (Marquardt 1999) ที่กล่าวว่าการสะท้อนความคิดถือเป็ น
หัวใจของการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ การสะท้อนความคิดจะสร้ างการสนับสนุ นซึ่ งกัน
และกัน สมาชิกกลุ่มฟั งอย่างตั้งใจ และเขียนประสบการณ์ของผูอ้ ื่นแต่ละคนออกมา การสะท้อน
ความคิดจะช่วยสนับสนุ นสมาชิ กในการมองซึ่ งกันและกันเหมือนกับเป็ นแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้
และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของเทราท์แมน และลิชเท็นเบอร์ก (Troutman and Lichtenberg 1995
: 25-26) พบว่า การให้ผเู ้ รี ยนแก้ปัญหาโดยปราศจากผลย้อนกลับในทันทีทนั ใด จะทาให้ผเู ้ รี ยนมักจะ
จารู ปแบบที่ ทาผิดได้ง่าย และนอกจากนี้ ยงั พบว่ารู ปแบบที่ผเู ้ รี ยนจาครั้งแรกจะเป็ นสิ่ งที่ติดแน่ น
ทนนาน และแก้ไขได้ยาก ดั้งนั้นการให้ผลย้อนกลับ ในทันทีทนั ใดเมื่อพบว่าผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน จึงเป็ นการป้ องกันการจารู ปแบบที่ผดิ ของผูเ้ รี ยนและเป็ นการแก้ไขปั ญหาก่อนที่จะแก้ได้
ยากต่อไป
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ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างความรู ้ (Construction : C) ในขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนรายกลุ่ม นา
ความรู ้หรื อข้อมูลที่ได้จากขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ และขั้นสะท้อนความคิด มาอภิปรายร่ วมกันสรุ ป
ความคิดรวบยอด สรุ ปหลักการ แนวปฏิบตั ิ แนวทางการเชื่ อมโยงความรู ้/ประสบการณ์ บูรณาการ
เป็ นความรู ้ ใหม่ ซึ่ งการสรุ ปหลักการและแนวปฏิบตั ิได้ แสดงว่าผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างแท้จริ ง
มี แนวโน้มที่ จะเป็ นการเรี ยนรู ้ ที่ ยงั่ ยืนที่ เป็ นฐานในการเรี ยนรู ้ เรื่ องอื่ นๆ ต่ อไป ซึ่ งสอดคล้องกับ
จอนห์สัน และจอนห์สัน (Johnson and Johnson 1994 : 31-34) ที่กล่าวสรุ ปไว้ว่าการจัดการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่เกิ ดขึ้นภายในผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ น
ผูส้ ร้างความรู ้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่พบเห็นกับความรู ้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ ซึ่งผูส้ อนเน้นให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน ให้สมาชิกกลุ่มนาเสนอผลงานด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เช่นการนาเสนอด้วยแผนภาพความคิด (mind mapping) การสาธิ ต และการจัด
นิ ทรรศการย่อย เป็ นต้น ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนสรุ ปองค์ความรู ้ ด้วยตนเองที่ ได้จากการฝึ ก
วิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ปัญหา การฝึ กปฏิบตั ิ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อน ๆ และจากผูส้ อนที่
เพิ่มเติมเสริ มต่อและสรุ ป องค์ความรู ้ที่ถูกต้อง โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ความรู ้ในเนื้ อหาวิชาที่
เคยเรี ยนมาและทักษะที่เคยปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ นการนาความรู ้ /ประสบการณ์เดิมมาวิเคราะห์เชื่ อมโยงกับ
ความรู ้ /ประสบการณ์ ใหม่ ดังนั้นผูส้ อนจะมี บทบาทแตกต่ างไปจากเดิ ม สอดคล้องกับเดอวรี ส์
(DeVries 1992 : 3-6) ที่กล่าวว่า ผูส้ อนจะมีบทบาทเป็ นการให้ความร่ วมมือ อานวยความสะดวก และ
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ นัน่ คือการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ การเรี ยนการสอนจะต้อง
เปลี่ยนจาก “instruction” ไปเป็ น “construction” คือเปลี่ยนจาก “การให้ความรู ้” ไปเป็ น “การให้
ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้” บทบาทของผูส้ อนคือจะต้องทาหน้าที่ช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยน
จัดเตรี ยมกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ตรงกับความสนใจของผูเ้ รี ยน ดาเนิ นกิ จกรรมให้เป็ นไปในทางที่
ส่ งเสริ มพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ให้คาปรึ กษาแนะนาทั้งทางด้านวิชาการและด้านสังคมแก่ผูเ้ รี ยน
ดูแลให้ความช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีปัญหา และประเมินการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)ในขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนที่ผสู ้ อนวัดและ
ประเมินผลความสามารถในการเรี ยนรู ้ ซึ่งครอบคลุมทั้งการวัดก่อนเรี ยน การติดตามผลระหว่างเรี ยน
และการประเมิ น ผลภายหลัง เรี ยนตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด โดยการทดสอบที่ ใ ห้ ส อดคล้อ งกั บ
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง การประเมินโดยผูเ้ รี ยนประเมินตนเอง ประเมิน
โดยสมาชิกกลุ่ม และโดยผูส้ อน โดยผลการประเมินความสามารถในการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้านของผูเ้ รี ยนที่
เรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ความสามารถในการเรี ยนรู ้ อยู่ใน
ระดับสู งกว่ากลุ่มที่เรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนปกติ และมีพฒั นาการของความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ ท้ งั 4 ด้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ ยวกับการประเมินผลของ
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โจแนสเซน (Jonassen 1992 : 137-147) ที่กล่าวว่าเนื่ องจากการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้น้ ี
ขึ้ นกับความสนใจและการสร้ างความหมายที่ แตกต่างกันของบุคคล ผลการเรี ยนรู ้ ที่เกิ ดขึ้ นจึ งมี
ลักษณะหลากหลาย ดังนั้น การประเมินผลจึงจาเป็ นต้องมีลกั ษณะเป็ น “goal free evaluation” ซึ่ง ก็
หมายถึงการประเมินตามจุดมุ่งหมายในลักษณะที่ยืดหยุน่ กันไปในแต่ละบุคคล และการประเมินควร
ใช้วิธีการหลากหลาย ซึ่ งอาจเป็ นการประเมินจากเพื่อน แฟ้ มผลงาน (portfolio) รวมทั้งการประเมิน
ตนเองด้วย
จากการวิ เคราะห์ จุ ดเด่ นของกระบวนการเรี ย นการสอนแต่ ละขั้นตอนดังกล่ าว
สรุ ปโดยภาพรวมได้ ว่ า รู ป แบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล นับว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติของ
วิชาชีพพยาบาล ซึ่ งจะต้องเผชิ ญกับสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา และจะต้องคิดตัดสิ นใจ เพื่อแก้ปัญหา
ดังนั้น การผลิ ต บุ ค ลากรวิ ช าชี พ พยาบาล นักศึ กษาพยาบาลจึ งสมควรได้รั บ การฝึ กให้ มี ท ักษะ
ความสามารถในการคิดทั้งการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา ได้โดยผ่าน
การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง หรื อใกล้เคียงความเป็ นจริ ง เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการประกอบวิชาชี พ ซึ่ ง
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ควรเหมาะสมสอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่จาเป็ นของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่สภาการพยาบาลได้กาหนดไว้ ดังที่ ไข่มุกข์ วิเชี ยรเจริ ญ 2539
กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนพยาบาลศาสตร์ เน้นการเรี ยนรู ้ในวิชาชีพการพยาบาล โดยมุ่งเน้น
ที่การฝึ กปฏิ บตั ิ จริ ง โดยการประยุกต์ความรู ้ อย่างอัตโนมัติ คือ คิดและใช้ความรู ้ ได้อย่างรวดเร็ ว
ทันเหตุการณ์ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั คิดเชิ งวิจารณ์ และอย่าง
สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทั้งนี้ จะต้องมีวิธีการแสวงหาความรู ้ได้อย่างอิสระโดยไม่
ต้องอาศัยผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ เท็จจริ งทั้งหมด ในการพัฒนาความคิดของผูเ้ รี ยนนั้นจะต้องแสวงหาวิธี
ปฏิบตั ิที่เหมาะสมทั้งในด้านการเรี ยนรู ้ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบตั ิ การใช้กระบวนการพยาบาลใน
การเรี ย นการสอนภาคทฤษฏี แ ละภาคปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู เ้ รี ยนและผู ส้ อน
นอกจากนี้ วิ ธี การสอนในรายวิ ชาภาคทฤษฏี ควรใช้วิธีการสอนหลาย ๆ วิ ธีผสมผสานกัน และ
ควรกระตุน้ ให้นกั ศึกษามีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง คิดเป็ นและแก้ปัญหาได้
3. จากผลการวิ จ ัย พบว่า ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาพยาบาล ในช่ วง
ระหว่างการเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ ได้แก่ ความสามารถใน
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา มีพฒั นาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
นักศึ กษาพยาบาลกลุ่ มทดลองมี คะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการแก้ปัญหา การสังเคราะห์ และ
การวิเคราะห์ ในช่วงระหว่างการเรี ยน จากการทดสอบครั้งที่ 1, 2, 3 อยูใ่ นระดับสู ง โดยความสามารถ
ในการแก้ปัญหา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสู งสุ ดจาก 4 ด้าน และความสามารถในการประเมินค่าอยูใ่ น
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ระดับปานกลาง และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุ ดจาก 4 ด้าน ทั้งนี้ เนื่ องมาจากรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ ที่ พ ัฒ นาขึ้ น สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ผู เ้ รี ย นได้พ ัฒ นา
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ทุกแผนการจัดการเรี ยนรู ้ต้ งั แต่แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1-6 ซึ่ งแต่ละ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยให้ผเู ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่า และแก้ปัญหา จากโจทย์สถานการณ์ปัญหา ลงมือปฏิบตั ิจริ ง เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
การเรี ยนรู ้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นเนื้ อหา ด้านทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ เช่น การวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่า และแก้ปัญหาจากโจทย์สถานการณ์ที่กาหนด ด้วยวิธีการไตร่ ตรอง ย้อนคิด
หรื อสะท้อนความคิ ดในการแก้ปั ญหาของตนเองและของเพื่ อน โดยตลอดซึ่ งท าให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ด
การเรี ยนรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดและวิธีการแก้ปัญหาอย่างแท้จริ ง และเมื่อมีการฝึ กสะท้อน
ความคิดด้านการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่ อง ผูเ้ รี ยนย่อมมีความชานาญมากขึ้น และสามารถแก้ปัญหา
ได้ดีข้ ึน ซึ่ งถือเป็ นพัฒนาการของความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนั้นรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ มีจุดเน้นที่ การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อนร่ วมกันคิด ร่ วมกัน
แก้ปัญหาโจทย์สถานการณ์ มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็น และมีการปฏิบตั ิจริ งภายใต้การให้
คาปรึ กษาจากผูส้ อนหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จะก่ อให้เกิ ดความเข้าใจในเนื้ อหาที่ มีความชัดเจนและตรง
ประเด็นขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับมอสโควิคิ (Moscovici 1994, ดันแลพ และกราบิงเกอร์ (Dunlap and
Grabinger 1996, 2002), บอสตอค (Bostock 1998) และดิ๊กซอน (Dixon 1998) ที่กล่าวว่าใน
กระบวนการสอนและการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้น้ นั ความรู ้เกิดจากผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ในบริ บททางสั ง คมโดยเป็ นผู ้ส ร้ า งความรู ้ ข้ ึ น เอง และตัว ผู ้เ รี ยนแต่ ล ะคนต้อ งรั บ ผิ ด ชอบใน
การสร้างความรู ้ คือรับผิดชอบในสิ่ งที่ตวั เองจะเรี ยนรู ้และวิธีการที่จะเรี ยนรู ้ การเรี ยนเป็ นการสร้าง
ความรู ้อย่างต่อเนื่ องด้วยตัวผูเ้ รี ยนเอง โดยผูเ้ รี ยนเพิ่มพูนความรู ้ได้จากบริ บทจริ ง สถานการณ์จริ ง มี
การเรี ยนรู ้จากการมีปฏิสัมพันธ์ในการเรี ยนร่ วมกับเพื่อน นอกจากนั้นผูเ้ รี ยนเลือกใช้กลวิธีการเรี ยน
เพื่อสร้างความรู ้ การเรี ยนรู ้ที่มีคุณค่ามากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อผูม้ ีส่วนร่ วมสะท้อนการปฏิบตั ิของตนเอง
ด้วยการลงมือปฏิบตั ิ กล่าวได้ว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล และมีปัจจัยที่สาคัญ 4 ประการ ที่จาเป็ นต้องแทรก
อยูใ่ นการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ คือ1) การเตรี ยมความพร้อมด้านความรู ้ และทักษะ
ที่ผเู ้ รี ยนจาเป็ นต้องรู ้ก่อนที่จะเริ่ มเรี ยนรู ้เรื่ องใหม่ (prerequisite knowledge and skills) 2) การเรี ยนรู ้
แบบร่ ว มมื อด้ว ยการลงมื อปฏิ บ ัติ จ ริ ง 3) การเสริ มแรงจู งใจให้ เ กิ ด บรรยากาศการเรี ย นรู ้ และ
4) การสร้ างความยอมรั บด้วยการเสนอแนวความคิดในการพัฒนาภายใต้การได้รับคาแนะนาจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ นอกจากนี้ การพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งการเรี ยนรู ้ ที่มุ่งเน้น
กระบวนการสร้างความรู ้ และการสะท้อนความคิด เป้ าหมายการเรี ยนรู ้จะต้องมาจากการปฏิบตั ิงาน
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จริ ง (authentic tasks) ผูส้ อนจะต้องฝึ กฝนกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กฝน
การสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ การได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน ทากิจกรรมร่ วมกัน
ภายในกลุ่ม ซึ่ งมีท้ งั ลักษณะการทางานเป็ นรายคู่ หรื อกลุ่มย่อย 4-5 คน พบว่าการที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
ร่ วมกัน สะท้อนความคิดในการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผลร่ วมกันในแต่ละกลุ่มย่อย ได้ช่วยกัน
ศึกษาแสวงหาและสร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง นอกจากนี้ การที่ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มย่อยร่ วมกันอภิปราย
สรุ ปความรู ้/สร้างความรู ้ และส่ งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอแผนภาพความคิด (mind mapping) ใน
ขั้นตอนสุ ดท้ายของการเรี ยนการสอน ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความกล้าตัดสิ นใจ กล้าแสดงออก และมีความคิด
สร้างสรรค์ (Vygotsky 1978 ; Saettler 1990; Yager 1991; Duch 1995; Fosnot 1996; Piaget 1997;
Dunlap and Grabinger 1996, 2002; Gagnon and Collary 2005 และวัชรา เล่าเรี ยนดี 2552) ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการบันทึกการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และจากการสัมภาษณ์ตวั แทนผูเ้ รี ยน ดังนี้
“...การเรี ยนการสอนแบบนี้ เป็ นการเรี ยนการสอนที่ ดีและสนุ ก ทาให้เราได้
เรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารคิ ด ที่ เ ป็ นระบบ มี ข้ ัน ตอนต่ า งๆ ได้ฝึ กวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ปั ญ หา
สัง เคราะห์ ว างแผนกิ จ กรรมการพยาบาล และการแก้ไ ขปั ญหาจากโจทย์ปัญหาที่
กาหนด และการทาแบบฝึ กหัดก็เป็ นการทบทวนบทเรี ยนได้ดี และรู ้จกั การค้นคว้า
ด้วยตนเอง...”
“...ครู ให้ความเป็ นกันเองมาก รู ้สึกอบอุ่น ทาให้บรรยากาศในการเรี ยนรู ้สนุ กสนาน
เรี ยนแล้วมี ความสุ ข รู ้ สึกไม่เครี ยด ทาให้กล้าคิ ด กล้าทา กล้าแสดงออก และกล้าที่ จะ
แสดงความคิดเห็น...”
“...สาหรับการเรี ยนในกลุ่มย่อย ดิ ฉันคิดว่าเป็ นโอกาสที่ดีได้รู้จกั เพื่อนใหม่ ๆ และ
เรี ยนรู ้ ที่จะปรั บตัวให้เข้ากับเพื่อนใหม่ ทาให้เรี ยนรู ้ การทางานกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม
การฝึ กเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ สาคัญต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่ น สาหรับ
ผลงานของกลุ่ ม สมาชิ กทุ กคนตั้งใจที่ จะค้นคว้า หาความรู ้ และสรุ ปสาระส าคัญของ
เนื้อหาสร้างสรรค์เป็ นผลงานกลุ่มออกมา ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน...”
“...การเรี ยนการสอนแบบนี้ ทาให้เราฝึ กการทางานเป็ นกลุ่ม มีความสามัคคีในกลุ่ม
มีความกระตือรื อร้น และขยันมากขึ้นในการศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้แสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่ ทาให้เรามีความสุ ขกับการเรี ยน ไม่เครี ยด...”
จะเห็ นได้ว่าการให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน ทากิจกรรมร่ วมกันภายในกลุ่ม ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้รู้จกั วิธีการเรี ยนรู ้ แสวงหาความรู ้ดว้ ยการนาความรู ้เดิมมาเชื่อมโยงให้เกิ ดการเรี ยนรู ้เรื่ อง
ใหม่ ได้อย่างต่ อเนื่ อง ท าให้ผูเ้ รี ยนได้พ ฒ
ั นาทักษะการเรี ยนรู ้ อย่างต่ อเนื่ องตลอดชี วิต ผูเ้ รี ยนได้
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วิเคราะห์หรื อตั้งคาถามจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการสะท้อนความคิด มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน
คนอื่นในกลุ่ม มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิโดยมีผสู ้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ
คาแนะนาโดยตลอด ซึ่งช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถคว้าหาคาตอบหรื อสร้างความรู ้ดว้ ยตัวเองได้ในที่สุด
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลทั้ง 4 ด้าน
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และระหว่างเรี ยนมีพฒั นาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนยัง
ได้รับการพัฒนาในเรื่ องความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น ความกล้าในการตัดสิ นใจ ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ความกล้าในการแสดงออก และความกระตือรื อร้นในการเรี ยนตลอดกระบวนการเรี ยน
การสอน แสดงให้เห็นว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ สามารถพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนได้ ดังนั้นผูส้ อนที่จะนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ ควรศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ ในการนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ให้เข้าใจ และดาเนินการต่างๆ ตามเงื่อนไขการใช้รูปแบบ เช่น ผูส้ อน
ต้องมีความรู ้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ และมีความพร้อมในบทบาทการเป็ น ผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ ผสู ้ อน
ควรมีความรู ้เกี่ยวกับเนื้ อหาที่สอนเป็ นอย่างดี และในกรณี ที่สถาบันการศึกษาพยาบาล จะนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ไปใช้ ควรจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ สาหรับผูบ้ ริ หาร
และผูส้ อนที่มีความสนใจจะนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อสร้างความ
เข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ของรู ปแบบได้ถูกต้องและตรงกัน เพื่อให้การนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ไปใช้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุ ด
2. จากผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลในระหว่าง
เรี ยนมีพฒั นาการเพิ่มขึ้นช้า ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสามารถในการประเมินค่า อยูใ่ นระดับปานกลาง
และมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุ ดจาก 4 ด้าน ดังนั้น เมื่อผูส้ อนนารู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ ไปใช้
ควรกระตุน้ ส่ งเสริ ม และชี้แนะกระบวนการในการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผลให้กบั ผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
สามารถประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของแนวคิดต่างๆ หรื อตัดสิ นความน่ าเชื่อถือของข้อมูลได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และเนื่องจากทักษะการคิดมีหลายระดับตั้งแต่การคิดขั้นพื้นฐานจนถึงการคิด
ขั้นสู ง และการประเมิ นค่าเป็ นทักษะการคิ ดขั้นสู งสุ ด ดังนั้นในการพัฒนาความสามารถในการ
ประเมินค่าจาเป็ นต้องเพิ่มระยะเวลาในการพัฒนาให้นานขึ้นและต้องเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง

230
3. จากผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ (PARCE
Model) ในการจัดการเรี ยนการสอนมีลกั ษณะการสอนเป็ นทีม (team teaching) เนื่องจากกระบวนการ
เรี ยนการสอนมีการทากิจกรรมกลุ่ม และเนื้ อหาสาระประกอบด้วยหลายหน่วยความรู ้ ซึ่งจะต้องอาศัย
ผูส้ อนที่มีความรู ้ ประสบการณ์ เฉพาะด้าน ดังนั้นการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ ผูส้ อนต้อง
วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน และเมื่ อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอน ที มผูส้ อนควรมี การประชุ ม
ปรึ กษาหารื อกันร่ วมกันทุกครั้ง เพื่อประเมินผลและสะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนในครั้งต่อไป
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
ผลการวิจยั ครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าจะศึกษาค้นคว้าต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ด้านอื่นๆ ต่อไป เช่น การคิดแบบบูรณาการ
(integrative thinking skills) การคิดสร้างสรรค์ (creative thinking skills) หรื อความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาพยาบาล ที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่จาเป็ นของผูป้ ระกอบวิชาชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรื อสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อนิ เทศ ติดตาม / ประเมินความสามารถในการเรี ยนรู ้ ได้แก่
ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา ของนักศึกษาพยาบาล
กลุ่มที่ เรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ อย่างต่อเนื่ อง เช่ น ติ ดตาม
ประเมินในรายวิชาปฏิบตั ิ หรื อรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป
3. ควรมีการศึกษาวิจยั และพัฒนารู ปแบบการนิเทศการสอน (supervision) และการเป็ น
พี่เลี้ ยงทางวิ ชาการ (mentoring) เพื่อสั งเกตการณ์ เรี ยนการสอนของผูส้ อนและสะท้อนผลการจัด
การเรี ยนรู ้ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุ ง ช่วยเหลือ ชี้แนะ ซึ่งเป็ นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิการสอน
ของผูส้ อนให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
4. ควรมีการวิจยั เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการถ่ายโยง
การเรี ยนรู ้ (transfer of learning) ของนักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนในระดับชั้นที่สูงขึ้นและที่จบการศึกษา
แล้ว
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาล
…………………….
1. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน
1.1 ดร.ประเสริ ฐ มงคล สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน ภาควิชาหลักสู ตรและ
วิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.2 รองศาสตราจารย์ กาญจนา คุ ณ ารั ก ษ์ สาขาวิ ช าหลัก สู ต รและการสอน
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วารี รัตน์ แก้วอุไร ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.2 ดร.เสาวนีย ์ กานต์เดชารักษ์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
3. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.พ.ต.ต.หญิง พวงเพ็ญ ชุณหปราณ
ที่อยูท่ ี่ทางาน เลขที่ 9/82 ซ. นาคนิวาส 21 ถ. นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร 10230
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชริ นรัตน์ พุทธปวน
ที่อยูท่ ี่ทางาน วิทยาลัยพยาบาลและสุ ขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา เลขที่ 1
อาคาร 22 ชั้น 1ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์
ที่อยูท่ ี่ทางาน มหาวิ ท ยาลัย เวสเทิ ร์ น เลขที่ 600
จ.กาญจนบุรี 71170

ต.สระลงเรื อ อ.ห้ว ยกระเจา

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วัฒนานนท์
ที่อยูท่ ี่ทางาน ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์นรี เวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เลขที่ 2 ถ. พรานนก แขวง ศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุ งเทพมหานคร 10700
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประนอม รอดคาดี
ที่อยูท่ ี่ทางาน คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยกิตต์ ชั้น 12 ถ.
พญาไท เขตปทุมวันกรุ งเทพมหานคร 10330
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
24 กรกฎาคม 2552

เรื่ อง

ขอเชิญเป็ นผูต้ รวจสอบรู ปแบบ

เรี ยน

ดร.ประเสริ ฐ มงคล

ด้วย นางสาวจิราภรณ์ พิมใจใส นักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน บัณฑิ ต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิ ลปากร กาลังทาวิทยานิ พนธ์ เรื่ อง “การพัฒนา
รู ป แบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู้ เพื่อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการเรี ยนรู้ ข องนักศึ กษา
พยาบาล” มีความประสงค์จะขอเรี ยนเชิญท่านในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูต้ รวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้ างความรู้ เพื่อประกอบการทาวิทยานิ พนธ์ ในการนี้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอ
ความอนุ เคราะห์ จ ากท่ านโปรดเป็ นผูต้ รวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู้ ให้ก ับ
นักศึกษาดังกล่าวด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชยั ชินะตังกูร)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435
ปณิ ธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุ่งมั่นให้ บริการ พัฒนางานให้ มีคณ
ุ ภาพ”
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
24 กรกฎาคม 2552

เรื่ อง

ขอเชิญเป็ นผูต้ รวจสอบรู ปแบบ

เรี ยน

รองศาสตราจารย์ ดร.วารี รัตน์ แก้วอุไร

ด้วย นางสาวจิราภรณ์ พิมใจใส นักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กาลังทาวิทยานิ พนธ์ เรื่ อง “การพัฒนา
รู ป แบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู้ เพื่อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการเรี ยนรู้ ข องนักศึ กษา
พยาบาล” มีความประสงค์จะขอเรี ยนเชิญท่านในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูต้ รวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อประกอบการทาวิทยานิ พนธ์ ในการนี้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอ
ความอนุ เคราะห์ จ ากท่ านโปรดเป็ นผูต้ รวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู้ ให้ก ับ
นักศึกษาดังกล่าวด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชยั ชินะตังกูร)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435

ปณิ ธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุ่งมั่นให้ บริการ พัฒนางานให้ มีคณ
ุ ภาพ”
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
24 กรกฎาคม 2552

เรื่ อง

ขอเชิญเป็ นผูต้ รวจสอบรู ปแบบ

เรี ยน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์

ด้วย นางสาวจิราภรณ์ พิมใจใส นักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กาลังทาวิทยานิ พนธ์ เรื่ อง “การพัฒนา
รู ป แบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู้ เพื่อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการเรี ยนรู้ ของนักศึ กษา
พยาบาล” มีความประสงค์จะขอเรี ยนเชิญท่านในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูต้ รวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อประกอบการทาวิทยานิ พนธ์ ในการนี้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอ
ความอนุ เคราะห์ จ ากท่ านโปรดเป็ นผูต้ รวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู้ ให้ก ับ
นักศึกษาดังกล่าวด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชยั ชินะตังกูร)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435

ปณิ ธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุ่งมั่นให้ บริการ พัฒนางานให้ มีคณ
ุ ภาพ”
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
24 กรกฎาคม 2552

เรื่ อง

ขอเชิญเป็ นผูต้ รวจสอบรู ปแบบ

เรี ยน

ดร.เสาวนีย ์ กานต์เดชารักษ์

ด้วย นางสาวจิราภรณ์ พิมใจใส นักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กาลังทาวิทยานิ พนธ์ เรื่ อง “การพัฒนา
รู ป แบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู้ เพื่อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการเรี ยนรู้ ข องนักศึ กษา
พยาบาล” มีความประสงค์จะขอเรี ยนเชิญท่านในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูต้ รวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อประกอบการทาวิทยานิ พนธ์ ในการนี้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอ
ความอนุ เคราะห์ จ ากท่ านโปรดเป็ นผูต้ รวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู้ ให้ก ับ
นักศึกษาดังกล่าวด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชยั ชินะตังกูร)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435

ปณิ ธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุ่งมั่นให้ บริการ พัฒนางานให้ มีคณ
ุ ภาพ”

257
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
24 กรกฎาคม 2552

เรื่ อง

ขอเชิญเป็ นผูต้ รวจสอบรู ปแบบ

เรี ยน

รองศาสตราจารย์กาญจนา คุณารักษ์

ด้วย นางสาวจิราภรณ์ พิมใจใส นักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ ทยาลัยศิลปากร กาลังทาวิทยานิ พนธ์ เรื่ อง “การพัฒนา
รู ป แบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู้ เพื่อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการเรี ยนรู้ ข องนักศึ กษา
พยาบาล” มีความประสงค์จะขอเรี ยนเชิญท่านในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูต้ รวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อประกอบการทาวิทยานิ พนธ์ ในการนี้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอ
ความอนุ เคราะห์ จ ากท่ านโปรดเป็ นผูต้ รวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู้ ให้ก ับ
นักศึกษาดังกล่าวด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชยั ชินะตังกูร)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435

ปณิ ธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุ่งมั่นให้ บริการ พัฒนางานให้ มีคณ
ุ ภาพ”
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
24 กรกฎาคม 2552

เรื่ อง

ขอเชิญเป็ นผูต้ รวจเครื่ องมือวิจยั

เรี ยน

รองศาสตราจารย์ ดร.พ.ต.ต.หญิง พวงเพ็ญ ชุณหปราณ

ด้วย นางสาวจิราภรณ์ พิมใจใส นักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กาลังทาวิทยานิ พนธ์ เรื่ อง “การพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู้ เพื่อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการเรี ยนรู้ ข องนักศึ กษา
พยาบาล” มีความประสงค์จะขอเรี ยนเชิ ญท่านในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ นผูต้ รวจสอบเครื่ องมือวิจยั เพื่อประกอบ
การทาวิทยานิ พนธ์ ในการนี้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุ เคราะห์จากท่านโปรดเป็ น
ผูต้ รวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ให้กบั นักศึกษาดังกล่าวด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชยั ชินะตังกูร)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435

ปณิ ธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุ่งมั่นให้ บริการ พัฒนางานให้ มีคณ
ุ ภาพ”
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
24 กรกฎาคม 2552

เรื่ อง

ขอเชิญเป็ นผูต้ รวจเครื่ องมือวิจยั

เรี ยน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชริ นรัตน์ พุทธปวน

ด้วย นางสาวจิราภรณ์ พิมใจใส นักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กาลังทาวิทยานิ พนธ์ เรื่ อง “การพัฒนา
รู ป แบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู้ เพื่อ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการเรี ยนรู้ ของนักศึ กษา
พยาบาล” มีความประสงค์จะขอเรี ยนเชิ ญท่านในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ นผูต้ รวจสอบเครื่ องมือวิจยั เพื่อประกอบ
การทาวิทยานิ พนธ์ ในการนี้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุ เคราะห์จากท่านโปรดเป็ น
ผูต้ รวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ให้กบั นักศึกษาดังกล่าวด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชยั ชินะตังกูร)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435

ปณิ ธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุ่งมั่นให้ บริการ พัฒนางานให้ มีคณ
ุ ภาพ”
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 2606

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
24 กรกฎาคม 2552

เรื่ อง

ขอเชิญเป็ นผูต้ รวจเครื่ องมือวิจยั

เรี ยน

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วัฒนานนท์

ด้วย นางสาวจิราภรณ์ พิมใจใส นักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กาลังทาวิทยานิพนธ์ เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู้ ของนักศึ กษาพยาบาล” มี
ความประสงค์จะขอเรี ยนเชิญท่านในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูต้ รวจสอบเครื่ องมือวิจยั เพื่อประกอบการทาวิทยานิพนธ์
ในการนี้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็ นผูต้ รวจสอบรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ให้กบั นักศึกษาดังกล่าวด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชยั ชินะตังกูร)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435

ปณิ ธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุ่งมั่นให้ บริการ พัฒนางานให้ มีคณ
ุ ภาพ”
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 2606

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
24 กรกฎาคม 2552

เรื่ อง

ขอเชิญเป็ นผูต้ รวจเครื่ องมือวิจยั

เรี ยน

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประนอม รอดคาดี

ด้วย นางสาวจิราภรณ์ พิมใจใส นักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กาลังทาวิทยานิพนธ์ เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู้ ของนักศึ กษาพยาบาล” มี
ความประสงค์จะขอเรี ยนเชิญท่านในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูต้ รวจสอบเครื่ องมือวิจยั เพื่อประกอบการทาวิทยานิพนธ์
ในการนี้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็ นผูต้ รวจสอบรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ให้กบั นักศึกษาดังกล่าวด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชยั ชินะตังกูร)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435

ปณิ ธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุ่งมั่นให้ บริการ พัฒนางานให้ มีคณ
ุ ภาพ”
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ภาคผนวก ข
หนังสื อขอทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) /3316

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
14 กันยายน 2552

เรื่ อง

ขอทดลองเครื่ องมือวิจยั

เรี ยน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริ สเตียน

ด้วย นางสาวจิราภรณ์ พิมใจใส นักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กาลังทาวิทยานิพนธ์ เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู้ ของนักศึ กษาพยาบาล” มี
ความประสงค์จะขอทดลองเครื่ องมือวิจยั จากนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาการผดุงครรภ์ 2
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2552 จานวน 100 คน เพื่อประกอบการทาวิทยานิ พนธ์ ในการนี้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้นกั ศึกษาดังกล่าวได้ทดลองเครื่ องมือวิจยั ด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชยั ชินะตังกูร)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435

ปณิ ธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุ่งมั่นให้ บริการ พัฒนางานให้ มีคณ
ุ ภาพ”
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ภาคผนวก ค
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย

265
ตารางที่ 25 ดัชนีความสอดคล้องของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา (ร่ าง)
ข้อ

1

2

3

4

ประเด็นการประเมิน
การประเมินองค์ ประกอบของ
รู ปแบบ
หลักการของรู ปแบบการเรี ยน
การสอนมีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนมีความ
สอดคล้องกับหลักการ มีความ
ชัดเจน และสามารถแสดงสิ่ งที่
มุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนหรือไม่
ขั้นตอนของรู ปแบบการเรี ยน
การสอนมีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องและ
ขั้นตอนมีเหมาะสมในการนาไป
จัดการเรี ยนการสอนหรือไม่
ขั้นตอนการเตรี ยมความพร้อม
สาหรับการเรี ยนรู้ มีความ
เหมาะสมที่จะใช้ในการเตรี ยม
ผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมก่อนที่จะ
เริ่ มเรี ยนแต่ละครั้งได้เป็ นอย่างดี
หรือไม่

ระดับคะแนนการประเมินความ
สอดคล้อง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน IOC
1
2 3 4
5

แปลความ

+1

+1

+1 +1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1 +1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1 +1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1 +1

+1

1.0

สอดคล้อง

266
ตารางที่ 25 (ต่อ)
ข้อ

ประเด็นการประเมิน

5

ขั้นเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิมีความ
เหมาะสมสามารถช่วยให้ผเู้ รี ยน
ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การประเมินค่า
และการแก้ปัญหาสถานการณ์
ปัญหาที่กาหนดและเน้นให้ผเู้ รี ยน
มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้หรือไม่
ขั้นสะท้อนความคิดมีความ
เหมาะสมสามารถช่วยให้ผเู้ รี ยน
ได้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ดา้ น
เนื้อหา ด้านทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การเรี ยนรู้ เช่นทักษะการวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่า และการ
แก้ปัญหาหรือไม่
ขั้นสร้างความรู้มีความเหมาะสม
สามารถช่วยให้ผเู้ รี ยนสร้างความรู้
ด้วยตนเองและนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง
ขั้นวัดผลและประเมินผลมีความ
เหมาะสมสามารถวัดผล
การเรี ยนรู้ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนหรื อไม่
ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ เช่น
ระบบสังคม หลักการตอบสนอง
ระบบสนับสนุนมีความเหมาะสม
สามารถส่ งเสริ มความสามารถใน
การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนได้หรื อไม่

6

7

8

9

ระดับคะแนนการประเมินความ
สอดคล้อง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน IOC
1
2 3 4
5

แปลความ

0

+1

+1 +1

+1

0.8

สอดคล้อง

+1

+1

+1 +1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1 +1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1 +1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1 +1

+1

1.0

สอดคล้อง
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ตารางที่ 25 (ต่อ)
ข้อ

ประเด็นการประเมิน

10 การนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
ไปใช้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
ในภาคสนามหรือไม่
11 ผลที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อม
จากการใช้รูปแบบมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนหรือไม่
รวม

ระดับคะแนนการประเมินความ
สอดคล้อง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน IOC
1
2 3 4
5

แปลความ

+1

+1

+1 +1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1
0.91

+1
1.0

+1 +1
1.0 1.0

+1
1.0

1.0
0.98

สอดคล้อง
สอดคล้อง

สู ตรคานวณค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (Rowinelli and Hambelton 1997, อ้างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรู ญ
2544 : 273)
R
IOC 
N
เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)
 R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

268
ตารางที่ 26 ดัชนีความสอดคล้องของเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
ข้อ

1

2

3

4

5

ประเด็นการประเมิน
การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น
สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู ้
หรื อไม่
1.1 หน่วยที่ 1
1.2 หน่วยที่ 2
1.3 หน่วยที่ 3
1.4 หน่วยที่ 4
1.5 หน่วยที่ 5
1.6 หน่วยที่ 6
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ทักษะ ได้แก่
ความสามารถในการวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การประเมินค่า และ
การแก้ปัญหา หรื อไม่
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นมี
ความครอบคลุมคาอธิบายรายวิชาและ
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ หรื อไม่
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา
หรื อไม่
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนทั้ง 5 ขั้นตอนสามารถทาให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ของทฤษฎี
การสร้างความรู ้หรื อไม่

ระดับคะแนนการประเมินความ
สอดคล้อง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน

IOC แปลความ

1

2

3

4

5

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง
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ตารางที่ 26 (ต่อ)
ข้อ

6

7

8

9

ประเด็นการประเมิน
5.1 ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับ
การเรี ยนรู ้ (Preparation : P)
5.2 ขั้นเรี ยนรู ้และฝึกปฏิบตั ิ
(Action : A)
5.3 ขั้นสะท้อนความคิด
(Reflection : R)
5.4 ขั้นสร้างความรู ้ (Construction : C)
5.5 ขั้นวัดผลและประเมินผล
(Evaluation : E)
แนวทางในการจัดกิจกรรมทั้ง
5 ขั้นตอนมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ หรื อไม่
แนวทางในการจัดกิจกรรมทั้ง
5 ขั้นตอนมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
หรื อไม่
สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรม
หรื อไม่
การวัดและการประเมินผล
9.1 การวัดและการประเมินผล
การเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
หรื อไม่
9.2 การวัดและการประเมินผล
การเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับแนวทางในการจัด
กิจกรรมหรื อไม่

ระดับคะแนนการประเมินความ
สอดคล้อง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน

IOC แปลความ

1

2

3

4

5

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง

0

+1

+1

+1

+1

0.8

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง

270
ตารางที่ 26 (ต่อ)
ข้อ

ประเด็นการประเมิน

10 กลวิธีการเรี ยนต่างๆ ที่นามาใช้
สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู ้
หรื อไม่
10.1 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง
(self - directed learning)
10.2 การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
(case based learning)
10.3 การเรี ยนรู ้ตามสถานการณ์
(situated learning)
10.4 การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
(problem based learning)
10.5 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ
(action learning)
10.6 การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
(experiential learning)
11 กรณี ศึกษา สถานการณ์สมมติ หรื อ
โจทย์สถานการณ์ปัญหา ในแต่ละ
หน่วยมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
กลวิธีการเรี ยนที่นามาใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ หรื อไม่

ระดับคะแนนการประเมินความ
สอดคล้อง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน

IOC แปลความ

1

2

3

4

5

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

สอดคล้อง
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ตารางที่ 26 (ต่อ)
ข้อ

ประเด็นการประเมิน

12 กรณี ศึกษา สถานการณ์สมมติ หรื อ
โจทย์สถานการณ์ปัญหา ในแต่ละ
หน่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน
ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การประเมินค่า และการแก้ปัญหา
หรื อไม่
รวม

ระดับคะแนนการประเมินความ
สอดคล้อง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน

IOC แปลความ

1

2

3

4

5

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

0.96 +1

+1

+1

+1

0.99 สอดคล้อง

สอดคล้อง

สู ตรคานวณค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (Rowinelli and Hambelton 1997, อ้างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรู ญ
2544 : 273)
R
IOC 
N
เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)
 R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 27 ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
พยาบาล : แบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) / : แบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)
ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบ
โจทย์
ข้อที่
สถานการณ์ที่
1
1
2
3
4
5
6
2
1
2
3
4
5
6

ระดับคะแนนการประเมินความสอดคล้อง
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน
1
2
3
4
5

IOC

แปลความ

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

สู ตรคานวณค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (Rowinelli and Hambelton 1997, อ้างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรู ญ
2544 : 273)
IOC 

R
N

IOC = ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)
 R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
= จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 28 ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
พยาบาล : แบบทดสอบระหว่างเรี ยน ครั้งที่ 1 (Time series 1)
ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อสอบ
โจทย์
ข้อที่
สถานการณ์ที่
1
1
2
3
4
5
6
2
1
2
3
4
5
6

ระดับคะแนนการประเมินความสอดคล้อง
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน
1
2
3
4
5

IOC

แปลความ

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

สู ตรคานวณค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (Rowinelli and Hambelton 1997, อ้างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรู ญ
2544 : 273)
IOC 

R
N

IOC = ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)
 R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
= จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 29 ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
พยาบาล : แบบทดสอบระหว่างเรี ยน ครั้งที่ 2 (Time series 2)
ข้อสอบชุดที่ 3 ข้อสอบ
โจทย์
ข้อที่
สถานการณ์ที่
1
1
2
3
4
5
6
2
1
2
3
4
5
6

ระดับคะแนนการประเมินความสอดคล้อง
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน
1
2
3
4
5

IOC

แปลความ

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

สู ตรคานวณค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (Rowinelli and Hambelton 1997, อ้างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรู ญ
2544 : 273)
IOC 

R
N

IOC = ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)
 R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
= จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

275
ตารางที่ 30 ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
พยาบาล : แบบทดสอบระหว่างเรี ยน ครั้งที่ 3 (Time series 3)
ข้อสอบชุดที่ 4 ข้อสอบ
โจทย์
ข้อที่
สถานการณ์ที่
1
1
2
3
4
5
6
2
1
2
3
4
5
6

ระดับคะแนนการประเมินความสอดคล้อง
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน
1
2
3
4
5

IOC

แปลความ

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

สู ตรคานวณค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (Rowinelli and Hambelton 1997, อ้างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรู ญ
2544 : 273)
IOC 

R
N

IOC = ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)
 R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
= จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 31 แสดงค่าอานาจจาแนก ค่าดัชนีความยาก-ง่าย และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบดสอบวัด
ความสามารถในการเรี ยนรู ้
ข้อสอบ
โจทย์สถานการณ์ที่
Pretest / Posttest
ความสามารถในการวิเคราะห์
ความสามารถในการสังเคราะห์
ความสามารถในการประเมินค่า
ความสามารถในการแก้ปัญหา
แบบทดสอบระหว่ างเรียน
ครั้งที่ 1 Time series 1
ความสามารถในการวิเคราะห์
ความสามารถในการสังเคราะห์
ความสามารถในการประเมินค่า
ความสามารถในการแก้ปัญหา
แบบทดสอบระหว่ างเรียน
ครั้งที่ 2 Time series 2
ความสามารถในการวิเคราะห์
ความสามารถในการสังเคราะห์
ความสามารถในการประเมินค่า
ความสามารถในการแก้ปัญหา
แบบทดสอบระหว่ างเรียน
ครั้งที่ 3 Time series 3
ความสามารถในการวิเคราะห์
ความสามารถในการสังเคราะห์
ความสามารถในการประเมินค่า
ความสามารถในการแก้ปัญหา

ดัชนีค่าความง่ าย

ดัชนีค่าอานาจ
จาแนก

ค่ าความเชื่อมั่น
.76

0.69
0.36
0.46
0.74

0.65
0.63
0.74
0.64
.77

0.56
0.36
0.46
0.74

0.66
0.63
0.77
0.62
.79

0.46
0.22
0.67
0.53

0.65
0.74
0.67
0.69
.79

0.25
0.38
0.69
0.61

0.78
0.64
0.65
0.61
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สู ตรการคานวณหาดัชนี ค่าความง่าย (Difficulty) หรื อ (P) ค่าอานาจจาแนก
(Discrimination) หรื อ (r) โดยคานวณจากสูตรที่ Whitney and Sabers 1970 และและค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
สู ตรการคานวณดัชนีหาค่ าความง่ าย (Difficulty) หรือ (P) (Whitney and Sabers 1970, อ้างถึงใน
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2543 : 199-200)

P = SU+SL – (2N Xmin)
2N(Xmax- Xmin)
เมื่อ P
SU
SL
N
Xmax
Xmin

=
=
=
=
=
=

ดัชนีค่าความง่าย
ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง
ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน
จานวนผูเ้ ข้าสอบของกลุ่มเก่งหรื อกลุ่มเก่ง
คะแนนที่นกั เรี ยนทาได้สูงสุด
คะแนนที่นกั เรี ยนทาได้ต่าสุด

สู ตรการคานวณดัชนีค่าอานาจจาแนก (Discrimination) หรือ (r) (Whitney and Sabers 1970,
อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2543 : 201)

D=
เมื่อ D
SU
SL
N
Xmax
Xmin

=
=
=
=
=
=

SU - SL
N(Xmax- Xmin)

ดัชนีค่าอานาจจาแนก
ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง
ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน
จานวนผูเ้ ข้าสอบของกลุ่มเก่งหรื อกลุ่มเก่ง
คะแนนที่นกั เรี ยนทาได้สูงสุด
คะแนนที่นกั เรี ยนทาได้ต่าสุด
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สู ตรการหาค่ าสั มประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) (ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ 2543 : 218-219)

=

k
k–1

1 - i2
2

เมื่อ  = สัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่
k = จานวนข้อสอบ
i2 = คะแนนความแปรปรวนเป็ นรายข้อ คานวณจากสูตร

NX i2 - (X i)2
N2
โดยที่ X i = ผลรวมทั้งหมดของคะแนนในข้อ i

X i2 = ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละคนยกกาลังสอง ในข้อที่ i
k = จานวนคนเข้าสอบ
2 = คะแนนความแปรปรวนของทั้งฉบับ คานวณจากสูตร

NX2 - (X)2
N2
เมื่อ X2 = ผลรวมทั้งหมดของคะแนนของข้อสอบทั้งฉบับ
(X)2 = ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละคนยกกาลังสอง
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ตารางที่ 32 ผลการหาประสิ ทธิภาพ (E1/E2) ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
(18)
17
15
12
16
15
14
16
16
16
15
10
11
15
10
17
10
13
15
14
14
16
16
17
17

ความสามารถในการเรียนรู้ประจาหน่ วย
2
3
4
5
(18)
(18)
(18)
(18)
14
8
16
16
13
14
17
16
12
15
15
17
15
15
18
12
15
10
15
13
14
13
16
7
15
11
15
12
14
15
11
14
16
15
10
14
14
15
14
17
14
16
16
18
14
15
13
14
15
13
13
12
15
15
16
17
16
16
15
12
15
15
17
16
15
14
16
12
12
10
12
12
14
17
17
14
13
16
15
13
13
16
16
12
16
16
18
16
13
15
15
16
14
16
17
13

6
(18)
10
17
16
16
11
17
11
17
15
17
16
17
17
15
16
16
14
9
17
12
16
17
15
16

รวม หลังเรียน
108
36
คะแนน คะแนน
81
29
92
30
87
32
92
30
79
23
81
32
80
27
87
32
86
27
92
32
90
31
84
30
85
35
88
26
92
31
89
26
84
34
70
22
93
29
83
32
89
28
99
30
91
31
93
31
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ตารางที่ 32 (ต่อ)
คนที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1
(18)
16
15
13
15
10
8
13
12
12
10
13
11
10
15
15
14
16
16
16
13
17
17
14
16

ความสามารถในการเรียนรู้ประจาหน่ วย
2
3
4
5
(18)
(18)
(18)
(18)
18
15
18
17
16
15
14
14
16
15
16
18
15
14
14
15
13
14
9
17
11
12
9
15
12
15
8
18
13
14
7
15
14
15
8
15
15
17
17
16
15
14
15
15
14
14
17
17
14
15
16
17
16
16
16
14
15
15
18
14
14
15
17
16
15
11
17
17
17
8
15
12
13
16
17
14
15
15
17
14
15
16
17
15
17
14
15
15
16
12
16
15
16
16
16
14

6
(18)
16
16
14
17
13
13
16
17
14
17
14
16
17
14
16
16
14
14
17
15
17
15
12
13

รวม หลังเรียน
108
36
คะแนน คะแนน
100
29
90
29
92
32
90
31
76
30
68
34
82
29
78
31
78
29
92
33
86
32
89
30
89
28
91
29
93
29
92
32
90
30
82
29
93
21
89
31
97
31
93
29
85
30
91
32
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ตารางที่ 32 (ต่อ)
คนที่
รวม
E1
E2

ความสามารถในการเรียนรู้ประจาหน่ วย
1
2
3
4
5
(18)
(18)
(18)
(18)
(18)
674 696
684
712
704

รวม หลังเรียน
108
36
6
(18) คะแนน คะแนน
723 4193
1430
80.88
82.75

สู ตรการคานวณหาประสิ ทธิภาพ ใช้สูตรดังนี้

X
E1 

N  100
A

เมื่อ E1 แทน ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
Σ X แทน ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการวัดระหว่างเรี ยน
N แทน จานวนผูเ้ รี ยน
A แทน คะแนนเต็มจากการวัดระหว่างเรี ยน

Y
E2 

N  100
B

เมื่อ E2 แทน ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์
Σ Y แทน ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรี ยน
N แทน จานวนผูเ้ รี ยน
B แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรี ยน
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ภาคผนวก ง
เครื่องมือประเมินความสอดคล้อง
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แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาล
สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
-----------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
1. โปรดใส่ เครื่ องหมาย  แสดงความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้
+1 หมายถึง ประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับรู ปแบบการเรี ยนการสอน
0 หมายถึง ประเด็นที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้องกับรู ปแบบการเรี ยนการสอน
-1 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับรู ปแบบการเรี ยน
การสอน
2. นิยามปฏิบตั ิการ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ หมายถึง องค์ประกอบของ
การจัดการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นอย่างเป็ นระบบ โดยมีแบบแผนในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) โดยใช้กลวิธีการเรี ยนการสอน
แบบต่าง ๆ ได้แก่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง (self-directed learning) การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา
(case based learning) การเรี ยนรู ้ตามสถานการณ์ (situated learning) การเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ
(action learning) การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (experiential learning) และการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นหลัก (problem based learning) ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก คือ หลักการ วัตถุประสงค์
กระบวนการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอน (PARCE Model) ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับ
การเรี ยนรู ้ (Preparation : P) 2) ขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A) 3) ขั้นสะท้อนความคิด
(Reflection : R) 4) ขั้นสร้างความรู ้ (Construction : C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)
สาระความรู ้และ สิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และ
เงื่อนไขการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ ซึ่งการเรี ยนรู ้เกิดจากผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
โดยผู เ้ รี ย นสามารถวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ปั ญ หา สะท้อ นความคิ ด ในการแก้ปั ญ หาได้อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล แสวงหาความรู ้ แก้ปัญหาจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้และเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์
ของผูเ้ รี ยน มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะที่ส่งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ได้แก่การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา
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แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาล

ข้ อ

1
2

3

4

5

ประเด็นการประเมิน
การประเมินองค์ ประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอน
หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอนมีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนมี
ความสอดคล้อ งกับ หลัก การ มี ค วามชัด เจน
และสามารถแสดงสิ่ ง ที่ มุ่ งหวัง ให้เกิ ด ขึ้ น กับ
ผูเ้ รี ยน
ขั้นตอนของรู ปแบบการเรี ยนการสอนมีความ
สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
และขั้น ตอนมี เ หมาะสมในการน าไปจัด การ
เรี ยนการสอน
ขั้น ตอนการเตรี ยมความพร้ อ มส าหรั บ การ
เรี ยนรู ้ มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการเตรี ยม
ผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมก่อนที่จะเริ่ มเรี ยนแต่ละ
ครั้งได้เป็ นอย่างดี
ขั้น เรี ยนรู ้ แ ละฝึ กปฏิ บ ั ติ มี ค วามเหมาะสม
สามารถช่ วยให้ ผู ้ เ รี ยนได้ ฝึ กทั ก ษะการ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และ
การแก้ปัญหาสถานการณ์ปัญหาที่กาหนดและ
เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้

ระดับคะแนน
ความสอดคล้อง
+1
0
-1

บันทึก
รายละเอียด
เพิม่ เติม
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ข้ อ

ประเด็นการประเมิน

6

ขั้นสะท้อนความคิดมีความเหมาะสมสามารถ
ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ดา้ น
เนื้อหา ด้านทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ เช่น
ทัก ษะการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ประเมิ น ค่ า
และการแก้ปัญหา
ขั้นสร้างความรู ้มีความเหมาะสมสามารถช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองและนาความรู ้
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง

7

8

9

10
11

ระดับคะแนน
ความสอดคล้อง
+1
0
-1

บันทึก
รายละเอียด
เพิม่ เติม

ขั้นประเมินผลมีความเหมาะสมสามารถวัดผล
การเรี ยนรู ้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน
ปั จ จัย ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ยนรู ้ เช่ น ระบบสั ง คม
หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุ นมี ความ
เหมาะสมสามารถส่ ง เสริ ม ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้
การนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้สามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้จริ งในภาคสนาม
ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางตรงและทางอ้อมจากการใช้
รู ปแบบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน

ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ขอขอบพระคุณเป็ นอย่ างสู งทีใ่ ห้ ความร่ วมมือในการตอบแบบประเมิน
แบบประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือประกอบการใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้ างความรู้ เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาล
สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
: แผนการจัดการเรียนรู้
-----------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
1. โปรดใส่ เครื่ องหมาย  แสดงความคิดเห็ นที่มีต่อเครื่ องมือประกอบการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษาพยาบาล โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
+1 หมายถึง ประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้อง หรื อเหมาะสม หรื อถูกต้อง
หรื อครอบคลุม
0 หมายถึง ประเด็นที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้อง
- 1 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอว่ามีความสอดคล้อง
2. คาอธิบายประกอบการประเมิน
2.1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้ หมายถึง องค์ประกอบ
ของการจัดการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นอย่างเป็ นระบบ โดยมีแบบแผนในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) โดยใช้กลวิธีการเรี ยนการสอน
แบบต่าง ๆ ได้แก่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง (self - directed learning) การเรี ยนรู ้โดยใช้
กรณี ศึกษา (case based learning) การเรี ยนรู ้ตามสถานการณ์ (situated learning) การเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
ปฏิบตั ิ (action learning) การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (experiential learning) และการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นหลัก (problem based learning) ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก คือ หลักการ
วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอน (PARCE Model) ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยมความ
พร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ (Preparation : P) 2) ขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A) 3) ขั้นสะท้อน
ความคิด (Reflection : R) 4) ขั้นสร้างความรู ้ (Construction : C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation
: E) สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และ
เงื่อนไขการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้
2.2 ความสามารถในการเรี ยนรู้ หมายถึง ระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน
ที่ ไ ด้จ ากการเรี ย นรู ้ เป็ นคะแนนที่ ว ัด ได้จ ากแบบทดสอบวัด ความสามารถในการวิ เ คราะห์
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การสังเคราะห์ การประเมิ นค่า และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ที่กาหนด ดังรายละเอียดของ
แต่ละด้าน มีดงั นี้
2.2.1 การวิ เ คราะห์ หมายถึ ง ความสามารถในการแตกส่ ว นใหญ่ ใ ห้ เ ป็ น
ส่ วนย่อย ระบุหรื อแยกย่อยแนวคิด ข้อโต้แย้งปรากฏการณ์ต่างๆให้เป็ นส่ วนย่อยว่าประกอบด้วย
อะไร มีความสาคัญอย่างไร อะไรเป็ นเหตุอะไรเป็ นผล และสามารถเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของ
หลักการ หรื อค้นพบปฏิสัมพันธ์หรื อความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนย่อย ที่คิดเป็ นคะแนนจากการทา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน
2.2.2 การสั งเคราะห์ หมายถึ ง ความสามารถในการจัดการและผสมผสาน
องค์ประกอบย่อยต่างๆ เข้าด้วยกันและสร้างสิ่ งใหม่ข้ ึน หรื อสร้างความคิดรวบยอด สรุ ปหลักการ
แนวปฏิบตั ิที่เป็ นของตนเอง แผนงาน ข้อความ และองค์ความรู ้ใหม่ได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อ
สถานการณ์ของปั ญหา โดยระบุและเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่คิด
เป็ นคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการสังเคราะห์ของผูเ้ รี ยน
2.2.3 การประเมินค่ า หมายถึง ความสามารถในการใช้ความคิด เพื่อให้คุณค่า
หรื อตัดสิ นคุณค่าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง สามารถประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของข้อมูลที่ได้รับร่ วมกับการ
แสดงเหตุผล กาหนดเกณฑ์ในการตัดสิ นคุณค่างานของตนเองและบุคคลอื่น อยู่บนฐานของความ
ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ ที่คิดเป็ นคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การประเมินค่าของผูเ้ รี ยน
2.2.4 การแก้ ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการประเมินสภาพและปั ญหา
ระบุสาเหตุและผลที่จะเกิดขึ้นและความสาคัญของปั ญหา คิดหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย
เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหา และอธิบายการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เลือก ที่คิด
เป็ นคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน
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แบบประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือประกอบการใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้ างความรู้ เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาล

ประเด็นการประเมิน

การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ หรื อไม่
1.1 หน่วยที่ 1
1.2 หน่วยที่ 2
1.3 หน่วยที่ 3
1.4 หน่วยที่ 4
1.5 หน่วยที่ 5
1.6 หน่วยที่ 6

2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถใน
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา
หรื อไม่
3. แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่สร้างขึ้นมีความครอบคลุมคาอธิบายรายวิชา
และวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ หรื อไม่
4. วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา
หรื อไม่

5. แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทั้ง 5 ขั้นตอน
สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ของทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้หรื อไม่
5.1 ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ (Preparation : P)
5.2 ขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A)
5.3 ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : R)
5.4 ขั้นสร้างความรู ้ (Construction : C)
5.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง
+1
0
-1

บันทึก
รายละเอียด
เพิม่ เติม
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง
+1
0
-1

บันทึก
รายละเอียด
เพิม่ เติม

6. แนวทางในการจัดกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอนมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ หรื อไม่
7. แนวทางในการจัดกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอนมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
หรื อไม่
8. สื่ อและแหล่งเรี ยนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการจัด
กิจกรรมหรื อไม่
9. การวัดและการประเมินผล
9.1 การวัดและการประเมินผลการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ หรื อไม่
9.2 การวัดและการประเมินผลการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับแนวทางในการจัดกิจกรรมหรื อไม่
10. กลวิธีการเรี ยนต่าง ๆ ที่นามาใช้สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ หรื อไม่
10.1 การเรี ยนรู้ดว้ ยการนาตนเอง (self-directed learning)
10.2 การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา (case based learning)
10.3 การเรี ยนรู้ตามสถานการณ์ (situated learning)
10.4 การเรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (action learning)
10.5 การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning)
10.6 การเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (problem based learning)
11. กรณี ศึกษา สถานการณ์สมมติ หรื อสถานการณ์ปัญหา ในแต่ละ
หน่วยมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลวิธีการเรี ยนที่นามาใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ หรื อไม่
12. กรณี ศึกษา สถานการณ์สมมติ หรื อสถานการณ์ปัญหา ในแต่ละ
หน่วยส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเกิดความสามารถในการเรี ยนรู้ท้ งั 4 ด้าน
หรื อไม่

ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบประเมินความสอดคล้องเหมาะสม
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้
(การวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การประเมินค่ า และการแก้ปัญหา)
------------------------------------ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบประเมิน
1. ชื่อ-นามสกุล...................................................ตาแหน่ง.............................................................
2. หน่วยงาน..................................................................................................................................
3. วุฒิการศึกษาสูงสุ ด..........................................สาขาวิชา............................................................
มีประสบการณ์การทางาน………ปี …….เดือน
คาชี้แจง การประเมินความสอดคล้ องเหมาะสมของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้
1. ให้ท่านพิจารณาว่า องค์ประกอบต่าง ๆ ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
เรี ยนรู้ ซ่ ึ งมีรายละเอียดตามคู่มือแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ที่แนบ ความสอดคล้อง
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด โปรดใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่ อง  แสดงความคิดเห็ นที่มีต่อ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
+1 หมายถึง ประเด็นที่นาเสนอมีความสอดคล้อง หรื อเหมาะสม หรื อถูกต้อง
หรื อครอบคลุม
0 หมายถึง ประเด็นที่นาเสนอไม่มีความสอดคล้อง
-1 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่นาเสนอว่ามีความสอดคล้อง
2. คาอธิบายประกอบการประเมิน
2.1 ความสามารถในการเรี ยนรู้ หมายถึง ระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน
ที่ ไ ด้จ ากการเรี ย นรู ้ เป็ นคะแนนที่ ว ัด ได้จ ากแบบทดสอบวัด ความสามารถในการวิ เ คราะห์
การสังเคราะห์ การประเมิ นค่า และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ที่กาหนด ดังรายละเอียดของ
แต่ละด้าน มีดงั นี้
2.1.1 การวิ เ คราะห์ หมายถึ ง ความสามารถในการแตกส่ ว นใหญ่ ใ ห้ เ ป็ น
ส่ วนย่อย ระบุหรื อแยกย่อยแนวคิด ข้อโต้แย้งปรากฏการณ์ต่างๆให้เป็ นส่ วนย่อยว่าประกอบด้วย
อะไร มีความสาคัญอย่างไร อะไรเป็ นเหตุอะไรเป็ นผล และสามารถเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของ
หลักการ หรื อค้นพบปฏิสัมพันธ์หรื อความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนย่อย ที่คิดเป็ นคะแนนจากการทา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน
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2.1.2 การสั งเคราะห์ หมายถึ ง ความสามารถในการจัดการและผสมผสาน
องค์ประกอบย่อยต่าง ๆ เข้าด้วยกันและสร้างสิ่ งใหม่ข้ ึน หรื อสร้างความคิดรวบยอด สรุ ปหลักการ
แนวปฏิบตั ิที่เป็ นของตนเอง แผนงาน ข้อความ และองค์ความรู ้ใหม่ได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อ
สถานการณ์ของปั ญหา โดยระบุและเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่คิด
เป็ นคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการสังเคราะห์ของผูเ้ รี ยน
2.1.3 การประเมินค่ า หมายถึง ความสามารถในการใช้ความคิด เพื่อให้คุณค่า
หรื อ ตัด สิ น คุ ณ ค่ า สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง สามารถประเมิ น จุ ด เด่ น และจุ ด ด้อยของข้อ มูล ที่ ไ ด้รับ ร่ ว มกับ
การแสดงเหตุผล กาหนดเกณฑ์ในการตัดสิ นคุณค่างานของตนเองและบุคคลอื่น อยู่บนฐานของ
ความถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ ที่คิดเป็ นคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการประเมินค่าของผูเ้ รี ยน
2.1.4 การแก้ ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการประเมินสภาพและปั ญหา
ระบุสาเหตุและผลที่จะเกิดขึ้นและความสาคัญของปั ญหา คิดหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย
เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหา และอธิบายการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เลือก ที่คิด
เป็ นคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน
2.2 ตารางการวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้
แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
เรี ยนรู้
ชุ ดที่ 1
แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
เรี ยนรู้ก่อนเรี ยน / หลัง
เรี ยน
รวม

โจทย์
ความสามารถในการเรี ยนรู้
รวม คะแนน
การ
การ
การ
การ
สถานการณ์
(ข้อ) (ข้อละ 3
วิ
เ
คราะห์
สั
ง
เคราะห์
ประเมิ
น
ค่
า
แก้
ป
ั
ญ
หา
ปัญหา
คะแนน)
(ข้อ)

(ข้อ)

(ข้อ)

(ข้อ)

สถานการณ์
ปัญหาที่ 1

3

1

1

1

6

6X3 = 18

สถานการณ์
ปัญหาที่ 2

3

1

1

1

6

6X3 = 18

6

2

2

2

12

36
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แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
เรี ยนรู้
ชุ ดที่ 2
แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
เรี ยนรู้ระหว่างเรี ยน
ครั้งที่ 1

โจทย์
ความสามารถในการเรี ยนรู้
รวม คะแนน
การ
การ
การ
การ
สถานการณ์
(ข้อ) (ข้อละ 3
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า แก้ปัญหา
ปัญหา
คะแนน)
(ข้อ)

(ข้อ)

(ข้อ)

(ข้อ)

สถานการณ์
ปัญหาที่ 1

3

1

1

1

6

6X3 = 18

สถานการณ์
ปัญหาที่ 2

3

1

1

1

6

6X3 = 18

6
3

2
1

2
1

2
1

12
6

36
6X3 = 18

3

1

1

1

6

6X3 = 18

6
3

2
1

2
1

2
1

12
6

36
6X3 = 18

3

1

1

1

6

6X3 = 18

6

2

2

2

12

36

รวม
ชุ ดที่ 3
แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
เรี ยนรู้ระหว่างเรี ยน
ครั้งที่ 2

สถานการณ์
ปัญหาที่ 1

สถานการณ์
ปัญหาที่ 2
รวม
ชุ ดที่ 4
แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
เรี ยนรู้ระหว่างเรี ยน
ครั้งที่ 3
รวม

สถานการณ์
ปัญหาที่ 1

สถานการณ์
ปัญหาที่ 2
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2.3 คาอธิบายเกณฑ์ การให้ คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู้ ด้าน
ต่ าง ๆ
เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการวิเคราะห์
คาอธิบาย ความสามารถในการวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแตก
ส่ วนใหญ่ให้เป็ นส่ วนย่อย ระบุหรื อแยกย่อยแนวคิด ข้อโต้แย้งปรากฏการณ์ต่าง ๆให้เป็ นส่ วนย่อย
ว่าประกอบด้วยอะไร มี ความสาคัญอย่างไร อะไรเป็ นเหตุอะไรเป็ นผล และสามารถเชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์ของหลักการ หรื อค้นพบปฏิสัมพันธ์หรื อความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนย่อย ที่คิดเป็ น
คะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน รายละเอียดดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการวิเคราะห์
เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ
(Rubric score)
3

2

คาอธิบายเชิงคุณภาพ : พฤติกรรมบ่ งชี้
ผูเ้ รี ยนมี ความสามารถในการแตกส่ วนใหญ่ให้เป็ นส่ วนย่อย ระบุหรื อแยก
ย่อยแนวคิด ข้อโต้แย้งปรากฏการณ์ต่างๆให้เป็ นส่ วนย่อยว่า มีความสาคัญ
อย่า งไร และสามารถเชื่ อ มโยงความสั ม พัน ธ์ ข องหลัก การ หรื อ ค้น พบ
ปฏิสมั พันธ์หรื อความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนย่อย ได้ ถูกต้ อง
ความสามารถในการวิเคราะห์ได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของ
ปัญหาแต่ ขาดความละเอียดชัดเจนบางขั้นตอน

1

ความสามารถในการวิเคราะห์ได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของ
ปั ญหาได้ กว้ าง ๆ ไม่ ชัดเจน แต่ยงั คงสอดคล้องกับลักษณะหรื อสถานการณ์
ของปัญหา

0

ความสามารถในการวิเคราะห์ ไม่ เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของ
ปัญหา
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เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการสังเคราะห์
คาอธิบาย ความสามารถในการสั งเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจัดการและ
ผสมผสานองค์ประกอบย่อยต่างๆ เข้าด้วยกันและสร้างสิ่ งใหม่ข้ ึน หรื อสร้างความคิดรวบยอด สรุ ป
หลักการ แนวปฏิบตั ิที่เป็ นของตนเอง แผนงาน ข้อความ และองค์ความรู ้ใหม่ได้เหมาะสมกับ
ลักษณะหรื อสถานการณ์ ของปั ญหา โดยระบุและเชื่ อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันด้วย
วิธีการใหม่ๆ ที่คิดเป็ นคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการสังเคราะห์ของผูเ้ รี ยน
รายละเอียดดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการสังเคราะห์
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
(Rubric score)
3

2

คาอธิบายเชิงคุณภาพ : พฤติกรรมบ่ งชี้
ผู ้เ รี ยนมี ค วามสามารถในการสั ง เคราะห์ แ ผนงาน ข้อ ความ และ
องค์ค วามรู ้ ไ ด้เ หมาะสมกับ ลัก ษณะหรื อ สถานการณ์ ข องปั ญ หาโดย
การผสมผสานองค์ประกอบเข้าด้วยกันเป็ นสิ่ งใหม่ หรื อสร้างความคิด
รวบยอด สรุ ปหลักการ แนวปฏิบตั ิที่เป็ นของตนเอง โดยระบุและ
เชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันด้วยวิธีการใหม่ ๆ จัดการและ
ผสมผสานส่ วนย่อยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และสร้างสิ่ งใหม่ข้ ึน ได้ ถูกต้ อง
ความสามารถในการสังเคราะห์ แผนงาน ข้อความ และองค์ความรู ้ ได้
เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปั ญหาแต่ ขาดความละเอียด
ชัดเจนบางขั้นตอน

1

ความสามารถในการสังเคราะห์ แผนงาน ข้อความ และองค์ความรู ้ ได้
เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปั ญหา ได้ กว้ าง ๆ ไม่ ชัดเจน
แต่ยงั คงสอดคล้องกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหา

0

ความสามารถในการสังเคราะห์ ไม่ เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์
ของปัญหา
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เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้านการประเมินค่า
คาอธิบาย ความสามรถในการประเมินค่ า หมายถึ ง ความสามารถในการใช้ความคิด
เพื่อให้คุณค่า หรื อตัดสิ นคุณค่าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง สามารถประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของข้อมูลที่ได้รับ
ร่ วมกับการแสดงเหตุผล กาหนดเกณฑ์ในการตัดสิ นคุณค่างานของตนเองและบุคคลอื่น อยูบ่ นฐาน
ของความถู ก ต้อ ง เหมาะสมตามหลัก วิ ช าการ ที่ คิ ด เป็ นคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการประเมินค่าของผูเ้ รี ยน รายละเอียดดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้านการประเมินค่า
เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ
(Rubric score)
3

2

คาอธิบายเชิงคุณภาพ : พฤติกรรมบ่ งชี้
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการให้ระดับคุณค่าได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อ
สถานการณ์ของปั ญหา โดยสามารถประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของข้อมูลที่
ได้รับ ร่ วมกับการแสดงเหตุผลอยู่บนฐานของความถูกต้อง เหมาะสมตาม
หลักวิชาการ ได้ ถูกต้ อง
ความสามารถในการประเมินค่าได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์
ของปัญหา แต่ ขาดความละเอียดชัดเจนบางขั้นตอน

1

ความสามารถในการประเมินค่าได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์
ของปั ญ หา ได้ ก ว้ า ง ๆ ไม่ ชั ด เจน แต่ ย ัง คงสอดคล้อ งกับ ลัก ษณะหรื อ
สถานการณ์ของปัญหา

0

ความสามารถในการประเมินค่า ไม่ เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์
ของปัญหา
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เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้านการแก้ปัญหา
คาอธิบาย ความสามารถในการแก้ ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการประเมินสภาพ
และปั ญหา ระบุสาเหตุและผลที่จะเกิดขึ้นและความสาคัญของปั ญหา คิดหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่าง
หลากหลาย เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหา และอธิบายการแก้ปัญหาด้วยวิธี
ที่ เลื อก ที่ คิ ด เป็ นคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ย น
รายละเอียดดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้านการแก้ปัญหา
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
(Rubric score)
3

2

คาอธิบายเชิงคุณภาพ : พฤติกรรมบ่ งชี้
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการประเมินสภาพและปั ญหา ระบุสาเหตุ หาวิธี
แก้ปั ญ หาได้อ ย่ า งหลากหลาย เลื อ กวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาที่ ถู ก ต้อ งและ
เหมาะสมกับปัญหา และอธิบายการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เลือก ได้ ถูกต้ อง
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์
ของปัญหา แต่ ขาดความละเอียดชัดเจนบางขั้นตอน

1

ความสามารถในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์
ของปั ญ หาได้ ก ว้ า ง ๆ ไม่ ชั ด เจน แต่ ย งั คงสอดคล้อ งกับ ลัก ษณะหรื อ
สถานการณ์ของปัญหา

0

ความสามารถในการแก้ปัญหาไม่ เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์
ของปัญหา
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แบบประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้

ประเด็นการประเมิน

ระดับพฤติกรรม
การเรียนรู้

ทดสอบก่อนเรียน (PRETEST)
สถานการณ์ ที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
ข้อคาถามข้อที่ 4
ข้อคาถามข้อที่ 5
ข้อคาถามข้อที่ 6
สถานการณ์ ที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
ข้อคาถามข้อที่ 4
ข้อคาถามข้อที่ 5
ข้อคาถามข้อที่ 6
ทดสอบระหว่ างเรียนครั้งที่ 1
สถานการณ์ ที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
ข้อคาถามข้อที่ 4
ข้อคาถามข้อที่ 5
ข้อคาถามข้อที่ 6

การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การสังเคราะห์
การประเมินค่า
การแก้ปัญหา
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การสังเคราะห์
การประเมินค่า
การแก้ปัญหา

การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การสังเคราะห์
การประเมินค่า
การแก้ปัญหา

ระดับความ
บันทึก
สอดคล้องเหมาะสม รายละเอียด
เพิม่ เติม
+1 O - 1
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ประเด็นการประเมิน
สถานการณ์ ที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
ข้อคาถามข้อที่ 4
ข้อคาถามข้อที่ 5
ข้อคาถามข้อที่ 6
ทดสอบระหว่ างเรียนครั้งที่ 2
สถานการณ์ ที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
ข้อคาถามข้อที่ 4
ข้อคาถามข้อที่ 5
ข้อคาถามข้อที่ 6
สถานการณ์ ที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
ข้อคาถามข้อที่ 4
ข้อคาถามข้อที่ 5
ข้อคาถามข้อที่ 6

ระดับพฤติกรรม
การเรียนรู้

การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การสังเคราะห์
การประเมินค่า
การแก้ปัญหา

การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การสังเคราะห์
การประเมินค่า
การแก้ปัญหา
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การสังเคราะห์
การประเมินค่า
การแก้ปัญหา

ระดับความ
บันทึก
สอดคล้องเหมาะสม รายละเอียด
เพิม่ เติม
+1 O - 1

299

ประเด็นการประเมิน
ทดสอบระหว่ างเรียนครั้งที่ 3
สถานการณ์ ที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
ข้อคาถามข้อที่ 4
ข้อคาถามข้อที่ 5
ข้อคาถามข้อที่ 6
สถานการณ์ ที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 1
ข้อคาถามข้อที่ 2
ข้อคาถามข้อที่ 3
ข้อคาถามข้อที่ 4
ข้อคาถามข้อที่ 5
ข้อคาถามข้อที่ 6

ระดับพฤติกรรม
การเรียนรู้

ระดับความ
บันทึก
สอดคล้องเหมาะสม รายละเอียด
เพิม่ เติม
+1 O - 1

การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การสังเคราะห์
การประเมินค่า
การแก้ปัญหา
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การสังเคราะห์
การประเมินค่า
การแก้ปัญหา

ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่ างสู งทีใ่ ห้ ความร่ วมมือในการตอบแบบประเมิน
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ภาคผนวก จ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
: แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้

301
แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการเรียนรู้

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้
ของนักศึกษาพยาบาล
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้
ประกอบด้ วยทักษะการวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การประเมินค่ า และการแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษาพยาบาล
ทดสอบก่อนเรียน (PRETEST) และหลังเรียน (POSTTEST)

ชื่อ – นามสกุล........................................................................รหัส............................................
เกรดเฉลี่ย …………………….....
คาชี้แจง
อ่านคาชี้แจงให้ เข้ าใจก่อนลงมือทา
แบบทดสอบนี้เป็ นแบบทดสอบอัตนัย ซึ่งประกอบด้วยโจทย์สถานการณ์ปัญหาจานวน
2 สถานการณ์ ในแต่ละสถานการณ์จะวัดความสามารถในเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน คือการวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา รวม 36 คะแนน ดังนี้
สถานการณ์ที่ 1 จานวน 6 ข้อ คิดเป็ น 18 คะแนน
สถานการณ์ที่ 2 จานวน 6 ข้อ คิดเป็ น 18 คะแนน
การทาแบบทดสอบ และวิธีการตอบ
1. ให้นกั ศึกษาใช้ปากกาสี น้ าเงิน หรื อสี ดาในการเขียนตอบ และขีดฆ่ าเมื่อเขียนผิด
ไม่ จาเป็ นต้ องลบ
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้สาหรับนักศึกษาพยาบาล ฉบับนี้ ประกอบด้วย
โจทย์สถานการณ์ ทั้งหมด 2 สถานการณ์ ให้ เวลาในการทาแบบสอบ 1 ชั่วโมง 20 นาที
3. ในแต่ละกิจกรรมให้ เขียนคาตอบทุกข้ อ ลงในช่องว่างที่กาหนดให้ แต่ ละคาตอบควรเป็ น
ข้ อความที่ได้ ใจความชัดเจน
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้
ประกอบด้ วยทักษะการวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การประเมินค่ า และการแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษาพยาบาล

ข้ อมูลต่ อไปนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 1-6
สถานการณ์ ปัญหาที่ 1
มารดาหลังคลอด อายุ 30 ปี G3 P2 A1 L2 คลอดทารกโดยวิธี Forceps Extraction
เวลา 14.45 น. คลอดทารกเพศหญิง น้ าหนัก 4,200 gm. หลังคลอดประเมินแผลฝี เย็บ มีการฉี กขาด
ของแผลฝี เย็บระดับ Third degree tear และทาการซ่อมแซมแผลฝี เย็บ Vital signs มารดา
หลังคลอด T = 37.4 องศาเซลเซียส PR = 90 bpm RR=22 bpm BP=130/80 mmHg มดลูกหด
รัดตัวดี ทารกถูกส่ งไป Observe ที่ Nursery
หลังคลอด 1 ชัว่ โมง มารดาบ่นปวดบริ เวณแผลฝี เย็บมาก ประเมิน Pain score = 8
ประเมินลักษณะของแผลฝี เย็บ พบว่าบริ เวณแผลฝี เย็บบวมเป็ นก้อนสี ม่วงคล้ า ขนาด 2 x 2 cm.
ไม่มี Discharge ซึม ขอบแผลชิดกัน มดลูกหดรัดตัวดี Bleeding per vagina ชุ่ม pad 1 ผืน
ปัสสาวะ 1 ครั้ง
จากสถานการณ์ ข้างต้ น จงตอบคาถามข้ อ 1-6 (18 คะแนน)
1. ท่านคิดว่ามารดาหลังคลอดรายนี้มีปัญหา/ภาวะเสี่ ยงอะไรบ้าง จงเขียนข้อมูลที่เป็ น
ปัญหาสาหรับมารดาหลังคลอดรายนี้ (3 คะแนน)
Subjective data
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Objective data
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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2. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) สาหรับมารดาหลังคลอดรายนี้
ที่สมั พันธ์กบั ปั ญหาหรื อภาวะเสี่ ยงในข้อที่ 1 มีอะไรบ้าง (3 คะแนน)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดสาคัญทีส่ ุ ด
สาหรับมารดาหลังคลอดรายนี้ คืออะไร (3 คะแนน)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหา
มารดาหลังคลอดรายนี้ (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (3 คะแนน)
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล 1
1……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………..……………………….
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
2……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………..……………………….
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
3……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………..……………………….
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5. การพยาบาล (nursing care plan)/แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหาที่
เหมาะสมสาหรับมารดาหลังคลอดรายนี้ คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) พร้อมระบุ
เหตุผลของการพยาบาล (3 คะแนน)
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
เหตุผล.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. จากสถานการณ์ปัญหาที่ 1 ข้างต้น จงตอบคาถามข้อ 6.1-6.3 (3 คะแนน)
6.1 ปั ญหาของมารดาหลังคลอดรายนี้คืออะไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6.2 สาเหตุของปั ญหาดังกล่าวคืออะไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6.3 ท่านจะวางแผนการพยาบาลมารดาหลังคลอดรายนี้อย่างไร พร้อมระบุเหตุผล
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ข้ อมูลต่ อไปนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 7-12 (18 คะแนน)
สถานการณ์ ปัญหาที่ 2 :
ผูค้ ลอด อายุ 27 ปี G3P2A1L1 มาเวลา 9.00 น. ด้วยอาการเจ็บครรภ์ 3 ชัว่ โมง ก่อนมา
โรงพยาบาล GA 40 wk. ตรวจครรภ์ ทารกท่า LOA HF 3 / 4 + >  FHS 140-144 bpm
จังหวะสม่าเสมอ คาดคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์ (EFW ) ประมาณ 4,000 กรัม Uterine
contraction Interval = 2 นาที 40 วินาที Duration = 55 วินาที
PV แรกรับ Cervix dilate 8 cm. Eff. 100% station 0
เวลา 9.30 น. PV Cervix dilate 10 cm. Eff. 100% station +2 หลังจากนั้น ทาการเชียร์
เบ่งมารดา จนเห็นศีรษะทารกเท่าไข่ไก่ ประมาณ 4-5 cm. perineum บางใสเป็ นมันวาว Anus
โป่ งตึง จึงตัด ฝี เย็บแบบ Right Medio-lateral Episiotomy และเชียร์เบ่งต่อ จนศีรษะทารกคลอด
เวลา 9.53 น. บอกให้มารดาหยุดเบ่ง ทาการเช็ดตา ดูดมูกในปากและจมูกของทารก
แล้วหมุนศีรษะทารกเพื่อทาการคลอดไหล่ต่อ ปรากฏว่าไม่สามารถทาคลอดไหล่ได้
จากสถานการณ์ ข้างต้ นจงตอบคาถามข้ อ 7-12 (18 คะแนน)
7. ท่านคิดว่าผูค้ ลอด รายนี้มีปัญหา/ภาวะเสี่ ยงอะไรบ้าง จงเขียนข้อมูลที่เป็ นปัญหา
สาหรับผูค้ ลอดรายนี้ (3 คะแนน)
Subjective data
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Objective data
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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8. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) สาหรับผูค้ ลอดรายนี้ ที่สัมพันธ์
กับปั ญหาหรื อภาวะเสี่ ยงในข้อที่ 7 มีอะไรบ้าง (3 คะแนน)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
9. ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดสาคัญที่สุด
สาหรับผูค้ ลอด รายนี้ คืออะไร (3 คะแนน)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10. จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหา
ผูค้ ลอดรายนี้ (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (3 คะแนน)
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล 1
1……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………..……………………….
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
2……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………..……………………….
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
3……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………..……………………….
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11. การพยาบาล (nursing care plan) /แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหาที่
เหมาะสมสาหรับผูค้ ลอดรายนี้ คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) ระบุเหตุผลของ
การพยาบาล
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
เหตุผล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
12. จากสถานการณ์ปัญหาที่ 2 ข้างต้น จงตอบคาถามข้อ 12.1-12.3 (3 คะแนน)
12.1 ปั ญหาของผูค้ ลอดรายนี้คืออะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
12.2 สาเหตุของปั ญหาดังกล่าวคืออะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
12.3 ท่านจะวางแผนการพยาบาลมารดาหลังคลอดรายนี้อย่างไร พร้อมระบุเหตุผล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้
ประกอบด้ วยทักษะการวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การประเมินค่ า และการแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษาพยาบาล
ทดสอบระหว่ างเรียน ครั้งที่ 1

ชื่อ – นามสกุล........................................................................รหัส............................................
เกรดเฉลี่ย …………………….....
คาชี้แจง
อ่านคาชี้แจงให้ เข้ าใจก่อนลงมือทา
แบบทดสอบนี้ เป็ นแบบทดสอบอัตนัย ซึ่ งประกอบด้วยโจทย์สถานการณ์ปัญหาจานวน
2 สถานการณ์ ในแต่ละสถานการณ์จะวัดความสามารถในเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน คือ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา รวม 36 คะแนน ดังนี้
สถานการณ์ที่ 1 จานวน 6 ข้อ คิดเป็ น 18 คะแนน
สถานการณ์ที่ 2 จานวน 6 ข้อ คิดเป็ น 18 คะแนน
การทาแบบทดสอบ และวิธีการตอบ
1. ให้นกั ศึกษาใช้ปากกาสี น้ าเงิน หรื อสี ดาในการเขียนตอบ และขีดฆ่ าเมื่อเขียนผิด
ไม่ จาเป็ นต้ องลบ
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้สาหรับนักศึกษาพยาบาล ฉบับนี้ ประกอบด้วย
โจทย์สถานการณ์ปัญหา ให้ เวลาในการทาแบบสอบ 1 ชั่วโมง20 นาที
3. ในแต่ละกิจกรรมให้ เขียนคาตอบทุกข้ อ ลงในช่องว่างที่กาหนดให้ แต่ ละคาตอบควรเป็ น
ข้ อความที่ได้ ใจความชัดเจน
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้
ประกอบด้ วยทักษะการวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การประเมินค่ า และการแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษาพยาบาล

ข้ อมูลต่ อไปนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 1-6
สถานการณ์ ปัญหาที่ 1
สตรี มีครรภ์ อายุ 27 ปี G1P0A0L0 อายุครรภ์ 40 สัปดาห์ มาโรงพยาบาลเวลา 07.00 น.
มาด้วยอาการเจ็บครรภ์และมีน้ าเดิน 10 ชัว่ โมงก่อนมาโรงพยาบาล
ตรวจครรภ์ ทารกท่า LOA HF 3 / 4 >  FHS 140 ครั้ง / นาที จังหวะสม่าเสมอ
Uterine contraction Interval 6 นาที 20 วินาที Duration 30 วินาที
Nitrazine paper test เปลี่ยนจากสี เหลืองเป็ นสี น้ าเงิน
PV แรกรับ ปากมดลูกเปิ ด 2 cm. ความบาง 100 % Station -1 MR , Clear
V / S T = 37.4 oc , PR = 76 bpm , RR = 20 bpm , BP = 110 / 80 mmHg.
เวลา 09.00 น.แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการ PV พบว่า ปากมดลูกเปิ ด 3 cm. ความบาง
100 % Station -1
จากสถานการณ์ ข้างต้ นจงตอบคาถามข้ อ 1-6 (18 คะแนน)
1. ท่านคิดว่าสตรี มีครรภ์รายนี้มีปัญหา/ภาวะเสี่ ยงอะไรบ้าง จงเขียนข้อมูลที่เป็ น
ปัญหาสาหรับสตรี มีครรภ์รายนี้ (3 คะแนน)
Subjective data
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Objective data
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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2. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) สาหรับสตรี มีครรภ์รายนี้
ที่สมั พันธ์กบั ปั ญหาหรื อภาวะเสี่ ยงในข้อที่ 1 มีอะไรบ้าง (3 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดสาคัญทีส่ ุ ด
สาหรับสตรี มีครรภ์รายนี้ คืออะไร (3 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหาสตรี
มีครรภ์รายนี้ (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (3 คะแนน)
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
1……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………..……………………….
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
2……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………..……………………….
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
3……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………..……………………….
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5. การพยาบาล (nursing care)/แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหาที่เหมาะสม
สาหรับสตรี มีครรภ์รายนี้ คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) พร้อมระบุเหตุผลของ
การพยาบาล (3 คะแนน)
แนวทางในการดูแล /การพยาบาล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
เหตุผล……………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. จากสถานการณ์ปัญหาที่ 1 ข้างต้น จงตอบคาถามข้อ 6.1-6.3 (3 คะแนน)
6.1 ปั ญหาของสตรี มีครรภ์รายนี้คืออะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6.2 สาเหตุของปั ญหาดังกล่าวคืออะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6.3 ท่านจะวางแผนการพยาบาลสตรี มีครรภ์รายนี้อย่างไร พร้อมระบุเหตุผล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ข้ อมูลต่ อไปนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 7-12
สถานการณ์ ปัญหาที่ 2
ผูค้ ลอด อายุ 34 ปี G4P2A2L2 แท้ง 2 ครั้ง ได้รับการขูดมดลูก GA 40 wk By U/S
คลอด Normal Labour with Right Medio - lateral episiotomy (Second degree tear)
ประวัติการคลอด
ระยะเวลาในการคลอดระยะที่ 1 ( ตั้งแต่เจ็บครรภ์จริ ง จนถึงปากมดลูกเปิ ด 10 cm.) =
7 ชัว่ โมง
ระยะเวลาในการคลอดระยะที่ 2 ( ปากมดลูกเปิ ด 10 cm. จนถึงทารกคลอด) = 15 นาที
ระยะเวลาในการคลอดระยะที่ 3 (ทารกคลอด จนถึงรกคลอด) = 50 นาที คลอดรกโดย
วิธี Modified crede’ s maneuver ตรวจรก พบว่า รกมีขนาดสมดุลกับตัวทารก เยือ่ หุ ม้ ด้านแม่
สัมพันธ์กบั เยื่อหุ ้มด้านลูก cotyledon แหว่งเว้าบางส่ วน จานวนเลือดที่เสี ยในระยะคลอด 800
มิลลิลิตร
คลอดทารกเพศชาย น้ าหนัก 3,790 กรัม Apgar score นาทีที่ 1 = 9 นาทีที่ 5 = 10 นาที
ที่ 10 = 10 หลังคลอดรู ้สึกตัวดี มดลูก contraction ดี ทารกได้รับ Breast feeding ภายในครึ่ งชัว่ โมง
หลังคลอด
จากสถานการณ์ ข้างต้ น จงตอบคาถามข้ อ 7-12 (18 คะแนน)
7. ท่านคิดว่าผูค้ ลอดรายนี้มีปัญหา/ภาวะเสี่ ยงอะไรบ้าง จงเขียนข้อมูลที่เป็ นปัญหา
สาหรับผูค้ ลอดรายนี้ (3 คะแนน)
Subjective data
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Objective data
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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8. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) สาหรับผูค้ ลอดรายนี้ที่สมั พันธ์
กับปั ญหาหรื อภาวะเสี่ ยงในข้อที่ 1 มีอะไรบ้าง (3 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
9. ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing Diagnosis) ใดสาคัญทีส่ ุ ด
สาหรับผูค้ ลอดรายนี้ คืออะไร (3 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10. จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหา
ผูค้ ลอดรายนี้ (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (3 คะแนน)
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
1……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………..……………………….
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
2……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………..……………………….
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
3……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………..……………………….
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11. การพยาบาล (nursing care plan)/แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหาที่
เหมาะสมสาหรับผูค้ ลอดรายนี้ คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) พร้อมระบุเหตุผลของ
การพยาบาล (3 คะแนน)
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
เหตุผล………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
12. จากสถานการณ์ปัญหาที่ 2 ข้างต้น จงตอบคาถามข้อ 12.1-12.3 (3 คะแนน)
12.1 ปั ญหาของผูค้ ลอดรายนี้คืออะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
12.2 สาเหตุของปั ญหาดังกล่าวคืออะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
12.3 ท่านจะวางแผนการพยาบาลมารดาหลังคลอดรายนี้อย่างไร พร้อมระบุเหตุผล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้
ประกอบด้ วยทักษะการวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การประเมินค่ า และการแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษาพยาบาล
ทดสอบระหว่ างเรียน ครั้งที่ 2

ชื่อ – นามสกุล........................................................................รหัส............................................
เกรดเฉลี่ย …………………….....
คาชี้แจง
อ่านคาชี้แจงให้ เข้ าใจก่อนลงมือทา
แบบทดสอบนี้เป็ นแบบทดสอบอัตนัย ซึ่งประกอบด้วยโจทย์สถานการณ์ปัญหาจานวน
2 สถานการณ์ ในแต่ละสถานการณ์จะวัดความสามารถในเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน คือการวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา รวม 36 คะแนน ดังนี้
สถานการณ์ที่ 1 จานวน 6 ข้อ คิดเป็ น 18 คะแนน
สถานการณ์ที่ 2 จานวน 6 ข้อ คิดเป็ น 18 คะแนน
การทาแบบทดสอบ และวิธีการตอบ
1. ให้นกั ศึกษาใช้ปากกาสี น้ าเงิน หรื อสี ดาในการเขียนตอบ และขีดฆ่ าเมื่อเขียนผิด
ไม่ จาเป็ นต้ องลบ
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้สาหรับนักศึกษาพยาบาล ฉบับนี้ ประกอบด้วย
โจทย์สถานการณ์ปัญหา ให้ เวลาในการทาแบบสอบ 1 ชั่วโมง20 นาที
3. ในแต่ละกิจกรรมให้ เขียนคาตอบทุกข้ อ ลงในช่องว่างที่กาหนดให้ แต่ ละคาตอบควรเป็ น
ข้ อความที่ได้ ใจความชัดเจน
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้
ประกอบด้ วยทักษะการวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การประเมินค่ า และการแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษาพยาบาล

ข้ อมูลต่ อไปนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 1-6
สถานการณ์ ปัญหาที่ 1:
ผูค้ ลอด อายุ30 ปี G1P0A0L0 อายุครรภ์ 40 สัปดาห์มาโรงพยาบาล เวลา 08.00 น.
มาด้วยอาการเจ็บครรภ์ มีมูกเลือด 6 ชัว่ โมงก่อนมาโรงพยาบาล
ตรวจครรภ์ ทารกท่า ROA HF 3 / 4 >  FHS 144 ครั้ง / นาที จังหวะสม่าเสมอ
Uterine contraction Interval 4 นาที 20 วินาที Duration 30 วินาที
PV แรกรับ ปากมดลูกเปิ ด 2 cm. ความบาง 50 % Station 0 MI
V / S T = 37.2 oc , PR = 76 bpm , RR = 20 bpm , BP = 110 / 80 mmHg.
เวลา 14.00 น.แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการ PV พบว่า ปากมดลูกเปิ ด 5 cm. ความบาง
100 % Station 0 แพทย์ชกั นาการคลอดโดยการเจาะถุงน้ าคร่ า (Artificial rupture of membrane :
ARM)
จากสถานการณ์ ข้างต้ น จงตอบคาถามข้ อ 1-6 (18 คะแนน)
1. ท่านคิดว่าผูค้ ลอดรายนี้มีปัญหา/ภาวะเสี่ ยงอะไรบ้าง จงเขียนข้อมูลที่เป็ นปัญหา
สาหรับสตรี มีครรภ์รายนี้ (3 คะแนน)
Subjective data
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Objective data
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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2. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) สาหรับผูค้ ลอดรายนี้ที่สมั พันธ์
กับปั ญหาหรื อภาวะเสี่ ยงในข้อที่ 1 มีอะไรบ้าง (3 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดสาคัญทีส่ ุ ด
สาหรับผูค้ ลอด รายนี้ คืออะไร (3 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหา
ผูค้ ลอด รายนี้ (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (3 คะแนน)
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
1……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………..……………………….
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
2……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………..……………………….
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แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
3……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………..……………………….
5. การพยาบาล (nursing care plan) /แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหาที่
เหมาะสมสาหรับผูค้ ลอดรายนี้ คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) พร้อมระบุเหตุผลของ
การพยาบาล (3 คะแนน)
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
เหตุผล………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. จากสถานการณ์ปัญหาที่ 1 ข้างต้น จงตอบคาถามข้อ 6.1-6.3 (3 คะแนน)
6.1 ปั ญหาของผูค้ ลอดรายนี้คืออะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6.2 สาเหตุของปั ญหาดังกล่าวคืออะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6.3 ท่านจะวางแผนการพยาบาลผูค้ ลอดรายนี้อย่างไร พร้อมระบุเหตุผล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ข้ อมูลต่ อไปนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 7-12
สถานการณ์ ปัญหาที่ 2
สตรี มีครรภ์ อายุ 25 ปี G 1 P 0 A 0 L 0 อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ By U/S รับไว้ใน
โรงพยาบาลวันที่ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 น.ให้ประวัติวา่ มีอาการเจ็บครรภ์นาน ๆ ครั้ง ไม่มีส่ิ ง
คัดหลัง่ ออกทางช่องคลอด ตั้งแต่ 6.00 น.
ตรวจครรภ์ พบทารกท่า LOA FHS 140 ครั้ง /นาที HF 3/4 >  Uterine Contraction
Interval 3 นาที Duration 30 วินาที (Interval > 3 ครั้ง / 10 นาที)
สัญญาณชีพแรกรับ T = 37.4 oc , PR = 82 bpm , RR = 20 bpm , BP = 120 / 80
mmHg.
ทา NST ผล Reactive
จากสถานการณ์ ข้างต้ น จงตอบคาถามข้ อ 7-12 (18 คะแนน)
7. ท่านคิดว่าสตรี มีครรภ์รายนี้มีปัญหา/ภาวะเสี่ ยงอะไรบ้าง จงเขียนข้อมูลที่เป็ น
ปัญหาสาหรับสตรี มีครรภ์รายนี้ (3 คะแนน)
Subjective data
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Objective data
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) สาหรับสตรี มีครรภ์รายนี้ที่
สัมพันธ์กบั ปั ญหาหรื อภาวะเสี่ ยงในข้อที่ 1 มีอะไรบ้าง (3 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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9. ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดสาคัญทีส่ ุ ด
สาหรับสตรี มีครรภ์รายนี้ คืออะไร (3 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10. จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหา
สตรี มีครรภ์รายนี้ (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (3 คะแนน)
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
1……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………..……………………….
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
2……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………..……………………….
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
3……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..…………..……………………….

322
11. การพยาบาล (nursing care plan) /แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหาที่
เหมาะสมสาหรับผูค้ ลอดรายนี้ คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) พร้อมระบุเหตุผลของ
การพยาบาล (3 คะแนน)
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
เหตุผล………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
12. พยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายมาตรวจเยีย่ มสตรี มีครรภ์ พบว่ามี Uterine contraction
Interval > 7 ครั้ง / hr. Duration = 20 วินาที แพทย์มีแผนการรักษา On IV เป็ น 5 % D / W 500
ml. + Bricanyl 1 amp. vein drip. 40 cc /hr
จากสถานการณ์ปัญหาข้อ 12 ข้างต้น จงตอบคาถามข้อ 12.1-12.3 (3 คะแนน)
12.1 ปั ญหาของสตรี มีครรภ์ รายนี้คืออะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
12.2 สาเหตุของปั ญหาดังกล่าวคืออะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
12.3 ท่านจะวางแผนการพยาบาลสตรี มีครรภ์ รายนี้อย่างไร พร้อมระบุเหตุผล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้
ประกอบด้ วยทักษะการวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การประเมินค่ า และการแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษาพยาบาล
ทดสอบระหว่ างเรียน ครั้งที่ 3

ชื่อ – นามสกุล........................................................................รหัส............................................
เกรดเฉลี่ย …………………….....
คาชี้แจง
อ่านคาชี้แจงให้ เข้ าใจก่อนลงมือทา
แบบทดสอบนี้เป็ นแบบทดสอบอัตนัย ซึ่งประกอบด้วยโจทย์สถานการณ์ปัญหาจานวน
2 สถานการณ์ ในแต่ละสถานการณ์จะวัดความสามารถในเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน คือการวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา รวม 36 คะแนน ดังนี้
สถานการณ์ที่ 1 จานวน 6 ข้อ คิดเป็ น 18 คะแนน
สถานการณ์ที่ 2 จานวน 6 ข้อ คิดเป็ น 18 คะแนน
การทาแบบทดสอบ และวิธีการตอบ
1. ให้นกั ศึกษาใช้ปากกาสี น้ าเงิน หรื อสี ดาในการเขียนตอบ และขีดฆ่ าเมื่อเขียนผิด
ไม่ จาเป็ นต้ องลบ
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้สาหรับนักศึกษาพยาบาล ฉบับนี้ ประกอบด้วย
โจทย์สถานการณ์ปัญหา ให้ เวลาในการทาแบบสอบ 1 ชั่วโมง20 นาที
3. ในแต่ละกิจกรรมให้ เขียนคาตอบทุกข้ อ ลงในช่องว่างที่กาหนดให้ แต่ ละคาตอบควรเป็ น
ข้ อความที่ได้ ใจความชัดเจน
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้
ประกอบด้ วยทักษะการวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การประเมินค่ า และการแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษาพยาบาล

ข้ อมูลต่ อไปนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 1-6
สถานการณ์ ปัญหาที1่
มารดาหลังคลอด 30 วัน อายุ 18 ปี G2 P2 A0 L2 คลอดทารกเพศหญิง น้ าหนัก 3,520
กรัม มาพบแพทย์ดว้ ยอาการมีไข้ เต้านมข้างขวาบวม แดงเป็ นก้อนแข็ง และปวดเต้านมมาก เป็ นมา
ประมาณ 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล
Vital signs แรกรับ T = 38.7 องศาเซลเซียส P = 100 bpm R = 24 tpm BP = 110/70
mmHg
ส่ งเลือดตรวจ Complete blood count พบ White blood cell 11.30 (103 /ul)
ส่ งน้ านมจากเต้านมข้างขวาเพื่อเพาะเชื้ อ ต่ อมาได้รับผลการตรวจเพาะเชื้ อหนอง
พบเชื้อ Acinetobacter baumannii และเชื้อ Coagulase positive staphylococci จานวนมาก
จากสถานการณ์ ข้างต้ น จงตอบคาถามข้ อ 1-6 (18 คะแนน)
1. ท่านคิดว่ามารดาหลังคลอดรายนี้มีปัญหา/ภาวะเสี่ ยงอะไรบ้าง จงเขียนข้อมูลที่
เป็ นปั ญหาสาหรับมารดาหลังคลอดรายนี้ (3 คะแนน)
Subjective data
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Objective data
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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2. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) สาหรับมารดาหลังคลอดรายนี้
ที่สมั พันธ์กบั ปั ญหาหรื อภาวะเสี่ ยงในข้อที่ 1 มีอะไรบ้าง (3 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดสาคัญทีส่ ุ ด
สาหรับมารดาหลังคลอดรายนี้ คืออะไร (3 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหา
มารดาหลังคลอดรายนี้ (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (3 คะแนน)
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
1.……………………………………………………………………………………………..………
.…………..……………………………………………………………………………..……………
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..…………..…………….
……………….………………………………………………………………………..………..……
แนวทางในการดูแล /การพยาบาล
2.………………………………………………………………………………………..……………
..………..………………………………………………………………………………..…………..
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………..…………..……………….
……………….……………………………………………………………………..………..………
……………….……………………………………………………………………………..………..
……………………….………………………………………………………………………………
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แนวทางในการดูแล /การพยาบาล
3.………………………………………………………………………………….………………….
……………..………………………………………………………………….……………………..
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………..…………..…………………….
.…….…………………………………………………………………………..….……..…………..
5. การพยาบาล (nursing care plan) /แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหาที่
เหมาะสมสาหรับมารดาหลังคลอดรายนี้ คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) พร้อมระบุ
เหตุผลของการพยาบาล (3 คะแนน)
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
……………………………………………………………………………..…………..…………….
……………………………………………………………………………..…………..…………….
เหตุผล………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………..…………….
……………………………………………………………………………..…………..…………….
6. หากให้การดูแลไปอีก 2 วัน พบว่ามารดาหลังคลอดมีอาการไข้ เต้านมข้างขวา
เป็ นก้อนแข็ง บวมแดงมากขึ้น
จากสถานการณ์ปัญหาข้อที่ 6 ข้างต้น จงตอบคาถามข้อ 6.1-6.3 (3 คะแนน)
6.1 ปั ญหาของมารดาหลังคลอดรายนี้คืออะไร
……………………………………………………………………………..…………..…………….
……………………………………………………………………………..…………..…………….
6.2 สาเหตุของปั ญหาดังกล่าวคืออะไร
……………………………………………………………………………..…………..…………….
……………………………………………………………………………..…………..…………….
6.3 ท่านจะวางแผนการพยาบาลในการช่วยเหลือให้มารดาหลังคลอดรายนี้
สามารถเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาต่อไปอย่างไร พร้อมระบุเหตุผล
……………………………………………………………………………..…………..…………….
……………………………………………………………………………..…………..…………….
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ข้ อมูลต่ อไปนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 7-12
สถานการณ์ ปัญหาที2่
ผูค้ ลอด อายุ 17 ปี G1P0A0L0 อายุครรภ์ 41+6 wk By U / S มาโรงพยาบาลเวลา
08.00 น. มาด้วยอาการเจ็บครรภ์และมีน้ าเดิน 6 ชัว่ โมงก่อนมาโรงพยาบาล
ตรวจครรภ์ ทารกท่า ROA HF 3 / 4 >  FHS 140 ครั้ง / นาที จังหวะ
สม่าเสมอ Uterine contraction Interval 6 นาที 20 วินาที Duration 30 วินาที
ทา Fern test ผล Positive
PV แรกรับ ปากมดลูกเปิ ด 2 cm. ความบาง 100 % Station 0 MR , Clear
V / S T = 37.3 oc , PR = 76 bpm , RR = 20 bpm , BP = 110 / 80 mmHg.
เวลา 09.00 น.แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการ PV พบว่า ปากมดลูกเปิ ด 3 cm. ความบาง
100 % Station 0 ประเมิน Bishop score = 9 จึงมีแผนการรักษาให้ IV เป็ น 5 % D/N /2 1,000
ml. + Syntocinon 10 unit vein drip จับ contraction หลังได้รับยา 30 นาที Interval = 4 นาที
50 วินาที Duration = 45 วินาที FHS อยูใ่ นช่วง 130-140 bpm จังหวะสม่าเสมอ
เวลา 11.00 น. PV อีกครั้ง พบว่า ปากมดลูกเปิ ด 4 cm. ความบาง 100 % Station 0 จับ
contraction Interval = 2 นาที 50 วินาที Duration = 50 วินาที FHS อยูใ่ นช่วง 164-180 bpm
จากสถานการณ์ ข้างต้ น จงตอบคาถามข้ อ 7-12 (18 คะแนน)
7. ท่านคิดว่าผูค้ ลอดรายนี้มีปัญหา/ภาวะเสี่ ยงอะไรบ้าง จงเขียนข้อมูลที่เป็ นปัญหา
สาหรับสตรี มีครรภ์รายนี้ (3 คะแนน)
Subjective data
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Objective data
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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8. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) สาหรับผูค้ ลอดรายนี้ที่สมั พันธ์
กับปั ญหาหรื อภาวะเสี่ ยงในข้อที่ 1 มีอะไรบ้าง (3 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
9. ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดสาคัญทีส่ ุ ด
สาหรับผูค้ ลอดรายนี้ คืออะไร (3 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10. จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหา
ผูค้ ลอดรายนี้ (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (3 คะแนน)
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
1.……………………………………………………………………………………………..………
.…………..……………………………………………………………………………..……………
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..…………..…………….
……………….………………………………………………………………………..………..……
แนวทางในการดูแล /การพยาบาล
2.………………………………………………………………………………………..……………
..………..………………………………………………………………………………..…………..
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………..…………..……………….
……………….……………………………………………………………………..………..………
……………….……………………………………………………………………………..………..
……………………….………………………………………………………………………………
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แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
3.………………………………………………………………………………….………………….
……………..………………………………………………………………….……………………..
……………..………………………………………………………………….……………………..
……………..………………………………………………………………….……………………..
เพราะ………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………..…………..…………………….
.…….…………………………………………………………………………..….……..…………..
11. การพยาบาล (nursing care plan) /แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหาที่
เหมาะสมสาหรับผูค้ ลอดรายนี้ คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) พร้อมระบุเหตุผลของ
การพยาบาล (3 คะแนน)
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
เหตุผล………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
12. ทารกคลอดด้วยวิธีการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง เวลา 13.40 น.ทารกเพศชาย
น้ าหนัก 2,180 กรัม Apgar score นาทีที่ 1 = 4 , นาทีที่ 5 = 5 ถูกส่ งไปสังเกตอาการที่ Nursery
จากสถานการณ์ปัญหาข้อที่ 12 ข้างต้น จงตอบคาถามข้อ 12.1-12.3 (3 คะแนน)
12.1 ปั ญหาของทารกแรกเกิดรายนี้คืออะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
12.2 สาเหตุของปั ญหาดังกล่าวคืออะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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12.3 ท่านจะวางแผนการพยาบาลทารกแรกเกิดรายนี้อย่างไร พร้อมระบุเหตุผล
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
ความสามารถในการเรียนรู้

332
คานา
แบบทดสอบวัด ความสามารถในการเรี ย นรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้
เป็ น
แบบทดสอบอัต นัย โจทย์ส ถานการณ์ ปั ญ หา ประกอบด้ว ยแบบทดสอบวัด ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ จานวน 4 ชุด คือ ชุดที่ 1 เป็ นแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ก่อนเรี ยน/
หลังเรี ยน ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกัน ชุดที่ 2 เป็ นแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้
ระหว่างเรี ยนครั้งที่ 1 ชุดที่ 3 เป็ นแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ระหว่างเรี ยนครั้งที่ 2
และชุดที่ 4 เป็ นแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ระหว่างเรี ยนครั้งที่ 3 ข้อสอบแต่ละชุด
จะประกอบด้วยโจทย์สถานการณ์ปัญหา จานวน 2 สถานการณ์ปัญหา โดยใช้วดั ความสามารถใน
การเรี ย นรู ้ 4 ด้าน คื อ ความสามารถในการวิ เคราะห์ การสัง เคราะห์ การประเมิ น ค่า และการ
แก้ปัญหา โดยข้อสอบแต่ละชุดมีคะแนนเต็ม 36 คะแนน โดยกาหนดให้แต่ละข้อมีคะแนน เท่ากับ
3 คะแนน ประกอบด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ 6 ข้อ การสังเคราะห์ 2 ข้อ การประเมินค่า 2
ข้อ และการแก้ปัญหา 2 ข้อ รวมในแต่ละชุดมีขอ้ สอบทั้งหมด 12 ข้อ คะแนนรวมเท่ากับ 36 คะแนน
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้เป็ นแบบทดสอบอัตนัยมีลกั ษณะเป็ นโจทย์สถานการณ์
ปั ญหา วัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ความสามารถในการวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา จานวน 4 ชุดกาหนดเกณฑ์การให้ระดับการวัด
ความสามารถในการเรี ยนรู ้หรื อพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ 4 ด้าน และคะแนนที่ได้นามาแปลงเป็ น
ค่าร้อยละเฉลี่ย โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็ นร้อยละเฉลี่ย ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน (% ของคะแนนเต็ม)
มากกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
เท่ากับร้อยละ 60-79 ของคะแนนเต็ม
เท่ากับร้อยละ 50-59 ของคะแนนเต็ม
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม

ระดับความสามารถในการเรี ยนรู ้
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามากต้องปรับปรุ ง

333
คาอธิบายเกณฑ์ การให้ คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรียนรู้ ด้านต่ างๆ ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการวิเคราะห์
คาอธิบาย ความสามารถในการวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแตกส่ วนใหญ่ให้
เป็ นส่ วนย่อย ระบุหรื อแยกย่อยแนวคิด ข้อโต้แย้งปรากฏการณ์ต่างๆให้เป็ นส่ วนย่อยว่าประกอบด้วย
อะไร มี ความสาคัญอย่างไร อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นผล และสามารถเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของ
หลักการ หรื อค้นพบปฏิ สัมพันธ์หรื อความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนย่อย ที่คิดเป็ นคะแนนจากการทา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน รายละเอียดดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการวิเคราะห์
เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ
(Rubric score)
3

2

คาอธิบายเชิงคุณภาพ : พฤติกรรมบ่ งชี้
ผูเ้ รี ย นมี ค วามสามารถในการแตกส่ ว นใหญ่ ใ ห้เ ป็ นส่ ว นย่อ ย ระบุ ห รื อ
แยกย่ อ ยแนวคิ ด ข้อ โต้ แ ย้ง ปรากฏการณ์ ต่ า งๆให้ เ ป็ นส่ วนย่ อ ยว่ า
มี ความสาคัญอย่างไร และสามารถเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของหลักการ
หรื อค้นพบปฏิสมั พันธ์หรื อความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนย่อย ได้ ถูกต้ อง
ความสามารถในการวิเคราะห์ได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของ
ปัญหาแต่ ขาดความละเอียดชัดเจนบางขั้นตอน

1

ความสามารถในการวิเคราะห์ได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของ
ปั ญหาได้ กว้ างๆ ไม่ ชัดเจน แต่ยงั คงสอดคล้องกับลักษณะหรื อสถานการณ์
ของปัญหา

0

ความสามารถในการวิเคราะห์ ไม่ เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของ
ปัญหา
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เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการสังเคราะห์
คาอธิบาย ความสามารถในการสั งเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการสังเคราะห์
แผนงาน ข้อ ความ และองค์ค วามรู ้ ไ ด้เ หมาะสมกับ ลัก ษณะหรื อ สถานการณ์ ข องปั ญ หาโดย
การผสมผสานองค์ประกอบเข้าด้วยกันเป็ นสิ่ งใหม่ หรื อสร้างความคิดรวบยอด สรุ ปหลักการ
แนวปฏิบตั ิที่เป็ นของตนเอง โดยระบุและเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันด้วยวิธีการใหม่ ๆ
จัดการและผสมผสานส่ วนย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน และสร้างสิ่ งใหม่ข้ ึน ที่คิดเป็ นคะแนนจากการทา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการสังเคราะห์ของผูเ้ รี ยน รายละเอียดดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นการสังเคราะห์
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
(Rubric score)
3

2

คาอธิบายเชิงคุณภาพ : พฤติกรรมบ่ งชี้
ผู ้เ รี ยนมี ค วามสามารถในการสั ง เคราะห์ แ ผนงาน ข้อ ความ และ
องค์ความรู ้ได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปั ญหาโดยการ
ผสมผสานองค์ประกอบเข้าด้วยกันเป็ นสิ่ งใหม่ หรื อสร้ างความคิด
รวบยอด สรุ ปหลักการ แนวปฏิ บตั ิ ที่เป็ นของตนเอง โดยระบุและ
เชื่ อมโยงองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันด้วยวิธีการใหม่ๆ จัดการและ
ผสมผสานส่ วนย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน และสร้างสิ่ งใหม่ข้ ึน ได้ ถูกต้ อง
ความสามารถในการสังเคราะห์ แผนงาน ข้อความ และองค์ความรู ้ ได้
เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปั ญหาแต่ ขาดความละเอียด
ชัดเจนบางขั้นตอน

1

ความสามารถในการสังเคราะห์ แผนงาน ข้อความ และองค์ความรู ้ ได้
เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปั ญหา ได้ กว้ าง ๆ ไม่ ชัดเจน
แต่ยงั คงสอดคล้องกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปัญหา

0

ความสามารถในการสังเคราะห์ ไม่ เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์
ของปัญหา
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เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้านการประเมินค่า
คาอธิบาย ความสามรถในการประเมินค่ า หมายถึง ความสามารถในการให้ระดับคุณค่าได้
เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์ของปั ญหา โดยสามารถประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของข้อมูลที่
ได้รับ ร่ วมกับการแสดงเหตุ ผลอยู่บนฐานของความถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ ที่ คิดเป็ น
คะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการประเมินค่าของผูเ้ รี ยน รายละเอียดดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้านการประเมินค่า
เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ
(Rubric score)
3

2

คาอธิบายเชิงคุณภาพ : พฤติกรรมบ่ งชี้
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการให้ระดับคุณค่าได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อ
สถานการณ์ของปั ญหา โดยสามารถประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของข้อมูลที่
ได้รับ ร่ วมกับการแสดงเหตุผลอยู่บนฐานของความถูกต้อง เหมาะสมตาม
หลักวิชาการ ได้ ถูกต้ อง
ความสามารถในการประเมินค่าได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์
ของปัญหา แต่ ขาดความละเอียดชัดเจนบางขั้นตอน

1

ความสามารถในการประเมินค่าได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์
ของปั ญ หา ได้ ก ว้ า งๆ ไม่ ชั ด เจน แต่ ย ัง คงสอดคล้อ งกับ ลัก ษณะหรื อ
สถานการณ์ของปัญหา

0

ความสามารถในการประเมินค่า ไม่ เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์
ของปัญหา
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เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้านการแก้ปัญหา
คาอธิบาย ความสามารถในการแก้ ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการประเมินสภาพ
และปั ญหา ระบุสาเหตุ หาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับ ปั ญ หา และอธิ บ ายการแก้ปั ญ หาด้ว ยวิ ธี ที่ เ ลื อ ก ที่ คิ ด เป็ นคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน รายละเอียดดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 เกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้านการแก้ปัญหา
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
(Rubric score)
3

2

คาอธิบายเชิงคุณภาพ : พฤติกรรมบ่ งชี้
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการประเมินสภาพและปั ญหา ระบุสาเหตุ หาวิธี
แก้ปั ญ หาได้อ ย่ า งหลากหลาย เลื อ กวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาที่ ถู ก ต้อ งและ
เหมาะสมกับปัญหา และอธิบายการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เลือก ได้ ถูกต้ อง
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์
ของปัญหา แต่ ขาดความละเอียดชัดเจนบางขั้นตอน

1

ความสามารถในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์
ของปั ญ หาได้ ก ว้ า ง ๆ ไม่ ชั ด เจน แต่ ย งั คงสอดคล้อ งกับ ลัก ษณะหรื อ
สถานการณ์ของปัญหา

0

ความสามารถในการแก้ปัญหาไม่ เหมาะสมกับลักษณะหรื อสถานการณ์
ของปัญหา
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ภาคผนวก ฉ
เครื่องมือประกอบการใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
- คู่มือการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
: คู่มือผู้สอนและแผนการจัดการเรียนรู้ (บางส่ วน)
- คู่มือผู้เรียน (บางส่ วน)
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คู่มือการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
: คู่มือผู้สอน และแผนการจัดการเรียนรู้ (บางส่ วน)
คาชี้แจง
คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เป็ นเอกสารที่จดั ทา
ขึ้นเพื่อให้รายละเอียดเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ซึ่ งประกอบด้วยคู่มือผูส้ อนและแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ โปรดศึกษาทาความเข้าใจในรายละเอียดและปฏิบตั ิตามคาแนะนา
คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ นี้ นาเสนอรายละเอียด
เป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่1 : คู่มือผูส้ อน ประกอบด้วยรายละเอียดรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ ดังนี้
1. ทฤษฎี/แนวคิด/หลักการ และวัตถุประสงค์
1.1 ความเชื่อ/ที่มาของรู ปแบบ ได้แก่ ทฤษฎี/แนวคิด (theories/concepts)
1.2 หลักการ (principles)
1.3 วัตถุประสงค์ (goals)
2. กระบวนการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอน (PARCE Model) ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยมความ
พร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ (Preparation : P) 2) ขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A) 3) ขั้นสะท้อน
ความคิด (Reflection : R) 4) ขั้นสร้างความรู ้ (Construction : C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)
3. สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
4. ระบบสังคม (social system) หลักการตอบสนอง (principles of reaction) ระบบ
สนับสนุน (support system) และเงื่อนไขการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ (application)
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ส่ วนที่ 2: แผนการจัดการเรี ยนรู ้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยเนื้ อหาจานวน 6 หน่วย แต่ละหน่วยประกอบด้วย
ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้ เวลาที่ใช้ แนวคิดสาคัญ (ความคิดรวบยอด) จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ขอบข่าย
เนื้ อหา แนวทางการจัดกิจกรรม สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และบันทึกหลัง
การสอน
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่ ผูส้ อนในการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
พยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อช่วยเหลือให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั
แสวงหาความรู ้ให้กว้างขวางและเรี ยนรู ้อย่างถ่องแท้ สามารถสรุ ปและสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองโดย
อาศัย ประสบการณ์ ข องผู ้เ รี ยนซึ่ งเป็ นการพัฒ นาทัก ษะการเรี ยนรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต
ประกอบด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหาจาก
กรณี ศึกษา/สถานการณ์สมมติ/สถานการณ์ปัญหาที่กาหนด ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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คู่มอื ผู้สอน
คานา
คู่มือผูส้ อน เป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลทั้งหมด
เพื่อให้ผูส้ อนที่ ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ได้เกิ ดความเข้าใจ และ
สามารถนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่สร้างขึ้นไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ซึ่งใน
เอกสารจะกล่าวถึ งสาระที่ ผูส้ อนต้องศึกษา แนวทางในการปฏิ บตั ิ การจัดเตรี ยมสิ่ งต่าง ๆ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิ ดความชัดเจนและช่ วยอานวยความสะดวกแก่ ผูท้ ี่จะนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎี การสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลไปใช้ย่ิงขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอนนี้ ดาเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อยเป็ นไป
ตามลาดับขึ้นตอน ซึ่ งจะทาให้การจัดการเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ต้ งั ไว้ โปรดศึกษา
ทาความเข้าใจในรายละเอียดและปฏิบตั ิตามคาแนะนา
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สารบัญ
เรื่อง
คานา
รายละเอียดรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล
ประมวลรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงค์
ขอบข่ายเนื้อหา
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้
การวัดและการประเมินผล
ตารางการจัดการเรี ยนการสอน
หนังสื อ / ตารา / เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
1 รายละเอียดกระบวนการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล (PARCE
Model)
2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ (ความสามารถในการวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา) เกณฑ์การให้คะแนนและเฉลย
คาตอบ
4 แนวทางการทาแผนภาพความคิด (mind mapping) และเกณฑ์การให้คะแนน

หน้ าา
2
5
16
16
16
17
18
20
21
21
27
28
30

37
38

39
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คู่มือผู้สอน
(บางส่ วน)
ส่ วนที่ 1
คู่มือผู้สอน
คานา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ผูว้ ิจยั ได้พฒั นามาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่
แนวคิดและกระบวนการของการวิจยั และพัฒนา (research and development) ร่ วมกับการออกแบบ
การเรี ยนการสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของเควิน ครู ส (Kevin Kruse 2008 : 1)
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล
พื้นฐาน (analysis) เป็ นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการสร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอน
ที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) ขั้นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (design
and development) เป็ นการสร้างและหาประสิ ทธิภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั
(Research : R2) ขั้นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน (implementation) เป็ นการทดลองใช้รูปแบบการ
เรี ยนการสอน และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) ขั้นการประเมินผลรู ปแบบการเรี ยน
การสอน (evaluation) เป็ นการประเมินและปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการสอน การพัฒนา
รู ปแบบตามแนวคิดของจอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 2009) โดยมี
องค์ประกอบหลัก คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอน (PARCE
Model) ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ (Preparation : P) 2) ขั้นเรี ยนรู ้และฝึ ก
ปฏิบตั ิ (Action : A) 3) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : R) 4) ขั้นสร้างความรู ้ (Construction : C)
และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม
หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และเงื่อนไขการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ และจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) โดยใช้กลวิธี
การเรี ยนการสอนแบบต่างๆ ได้แก่การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง (self-directed learning) การเรี ยนรู ้
โดยใช้กรณี ศึกษา (case based learning) การเรี ยนรู ้ตามสถานการณ์ (situated learning) การเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (problem based learning) การเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (action learning) และ
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (experiential learning)
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โดยรายละเอียดรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ
1. ทฤษฎี/แนวคิด/หลักการ และวัตถุประสงค์
1.1 ความเชื่อ/ที่มาของรู ปแบบ ได้แก่ทฤษฎี/แนวคิด (theories/concepts)
1.2 หลักการ (principles)
1.3 วัตถุประสงค์ (goals)
2. กระบวนการเรี ยนการสอน
กระบวนการเรี ยนการสอนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ที่เรี ยกว่า รู ปแบบการเรี ยน
การสอนพาร์เซ่ “PARCE Model” ประกอบด้วย
2.1 ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ (Preparation : P)
2.2 ขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A)
2.3 ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : R)
2.4 ขั้นสร้างความรู ้ (Construction : C)
2.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)
3. สาระความรู ้และสิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
4. ระบบสังคม (social system) หลักการตอบสนอง (principles of reaction) ระบบ
สนับสนุน (support system) และเงื่อนไขการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ (application)
โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
1. ทฤษฎี/แนวคิด/หลักการ และวัตถุประสงค์
1.1 ความเชื่อ/ทีม่ าของรูปแบบ (ทฤษฎี/แนวคิด :Theories/Concepts)
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ เพื่ อ ส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีแนวคิด ทฤษฏีที่เป็ นพื้นฐานสาหรับการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ ได้แก่
1.1.1 ทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่
มุ่งเน้นหรื อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั วิธีการเรี ยนรู ้ แสวงหาความรู ้ดว้ ยการนาความรู ้เดิมมาเชื่อมโยง
ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้เรื่ องใหม่ได้อย่างต่อเนื่ อง ทาให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง
ตลอดชี วิต ผูเ้ รี ยนได้วิเคราะห์หรื อตั้งคาถามจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการสะท้อนความคิด
(reflective thinking) มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนคนอื่นในกลุ่ม มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (action
learning) ซึ่งนาไปสู่การค้นคว้าหาคาตอบหรื อสร้างความรู ้ใหม่ นักทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างความรู ้
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มีความเชื่อว่าผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตัวเอง หรื ออย่างน้อยตีความหมาย ความจริ งหรื อข้อมูลเหล่านั้น
จากการรับรู ้ประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งความรู ้และวิธีได้มาซึ่ งความรู ้ มาจากผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั
บุคคลอื่น และสิ่ งแวดล้อมอย่างกระตือรื อร้น โดยมีแนวคิดพื้นฐานดังนี้
1) คอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม เชิ ง ปั ญ ญา หรื อพุ ท ธิ ปั ญ ญานิ ย ม (cognitive
constructivism)
เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่มีรากฐานมาจากทฤษฏีพฒั นาการทางเชาวน์ปัญญาของ
เพียเจต์ (Piaget) ทฤษฎีน้ ี ถือว่าผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ ระทา (action) และเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ข้ ึนในใจเอง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางพุทธปั ญญาขึ้น เป็ นเหตุให้ผเู ้ รี ยน
ปรับความเข้าใจเดิมที่มีอยูใ่ ห้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่ จนกระทัง่ เกิดความรู ้ใหม่ข้ ึน
2) คอนสตรัคติวิซึมเชิงสังคม หรื อพัฒนาการนิยม (social constructivism)
เป็ นทฤษฎีที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฏีประวัติศาสตร์สงั คมของวีโกท์สกี (Vygotsky) ซึ่งถือว่าผูเ้ รี ยนสร้าง
ความรู ้ดว้ ยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผูอ้ ื่น ในขณะที่ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื องานใน
สังคม (social context) ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่สาคัญและขาดไม่ได้ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทาให้ผเู ้ รี ยนสร้าง
ความรู ้ดว้ ยการเปลี่ยนแปลความเข้าใจเดิมให้ถูกต้องหรื อซับซ้อนกว้างขวางขึ้น
1.1.2 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง (self-directed learning) การเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
นาตนเอง เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนจะต้องทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง เช่น ทาความเข้าใจ หาแนวทางการศึกษาปั ญหาหรื อสถานการณ์ต่าง ๆ จากความรู ้เดิมที่มีอยู่
แล้วการจาแนกความรู ้ เพื่อใช้ในการสร้างแนวทางการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม ทาการสารวจตนเองด้าน
ความรู ้ และที่สาคัญผูเ้ รี ยนจะต้องพิจารณาข้อมูลที่นามาใช้ในการเรี ยนรู ้อย่างมีวิจารณญาณและ
จะต้องนาความรู ้ จากการศึกษาและลงสรุ ปด้วยตนเองมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้
วิธีก ารเรี ย นรู ้ ด้ว ยการน าตนเองดังกล่ าวนี้ สอดคล้องกับกระบวนการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้
1.1.3 การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา (case based learning) การเรี ยนรู ้ที่ใช้
กรณี ศึกษา (case) เป็ นวิธีที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า โดยผูเ้ รี ยนจะต้องวิเคราะห์กรณี ต่าง ๆ ที่
พบและอภิปรายถึงสาเหตุและผลที่ตามมา ฝึ กใช้ความรู ้ หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการแก้ปัญหา
และนามาใช้ตดั สิ นใจตามลักษณะกรณี ศึกษานั้น มีการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง มีการทางาน
ร่ วมกันภายในกลุ่ม โดยผูส้ อนมี บทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ และกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
1.1.4 การเรี ยนรู ้ตามสถานการณ์ (situated learning) การเรี ยนรู ้โดยใช้
สถานการณ์สมมติ เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจในความเป็ นจริ งตามสถานการณ์ที่
สมมติข้ ึนมา โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้และได้เพิ่มพูนทักษะการปฏิบตั ิ ผูเ้ รี ยนจะต้อง

345
ทากิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง เช่ น การสัง เกต โดยผูเ้ รี ย นจะได้ฝึกทัก ษะการสื่ อ สาร การ
ตัด สิ น ใจ การแก้ปั ญ หา การวิ เ คราะห์ การสั ง เคราะห์ เป็ นต้น จนสามารถสรุ ป ความรู ้ จ าก
สถานการณ์ที่กาหนด
1.1.5 การเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (action learning) การเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ
เป็ นวิธีการเรี ยนจากการปฏิบตั ิจริ ง (learning by doing ) จากประสบการณ์ตรง จากปั ญหาจริ ง (real
problem) โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพตามทฤษฎี หลักการและแนวทางที่
ถูกต้อง ผูเ้ รี ยนจะได้ปฏิบตั ิดว้ ยตนเองโดยใช้ความรู ้ และประสบการณ์ มาผสมผสานให้สามารถ
ปฏิ บตั ิ ไ ด้บ รรลุ ผ ลสาเร็ จ ซึ่ ง ผูเ้ รี ย นจะได้ฝึกทัก ษะต่ า ง ๆ เช่ น การคิ ด การแก้ปัญหา ฯลฯ จน
สามารถสรุ ปความรู ้จากการได้ปฏิบตั ิ
1.1.6 การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (experiential learning) การเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ เป็ นวิธีการเรี ยนที่เริ่ มจากการได้ประสบการณ์ตรงจากโจทย์ปัญหาที่เป็ นรู ปธรรม
(concrete experience) ผ่านกระบวนการคิดและการสะท้อนความคิด (reflective thinking) นาไปสู่
ความรู ้และความคิดรวบยอดที่เป็ นนามธรรม (abstract conceptualization) ซึ่งจะนาไปใช้ปฏิบตั ิใน
สถานการณ์ใหม่ (active experimentation) ต่อไป การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ กิจกรรมต่างๆ ที่จดั
ให้ผเู ้ รี ยนจะทาให้บรรลุเป้ าหมายของการศึกษา เช่นการอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ การสร้าง
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ และการกระตุน้ ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยประสบการณ์ และให้อิสระในการ
เรี ยนรู ้ ซึ่งวิธีการจัดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้อีกวิธีหนึ่งที่สอดคล้องกับ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
1.1.7 การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (problem based learning) การเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก เป็ นวิธีการเรี ยนที่ตอบสนองทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory)
อีกวิธีหนึ่ งโดยให้ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์หรื อตั้งคาถามจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนสะท้อนความคิด
(reflective thinking) เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนในกลุ่ม เน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (action
learning) และการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(collaborative learning) ซึ่งจะนาไปสู่ การค้นคว้าหาคาตอบ
หรื อสร้างความรู ้ใหม่ นอกจากนี้การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก ยังเป็ นการสร้างเงื่อนไขสาคัญที่
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1) การเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ ต้องอาศัยความรู ้พ้ืนฐานเดิม และจะได้ผลดีข้ ึนถ้าได้
มีการกระตุน้ ความรู ้เดิมหรื อนาความรู ้เดิมที่ผเู ้ รี ยนมีอยูม่ าใช้กบั การเรี ยนรู ้ใหม่ (activation of prior
knowledge) 2) การเรี ย นรู ้ เ นื้ อ หาที่ ใ กล้เ คี ย งสถานการณ์ จ ริ ง หรื อ มี ป ระสบการณ์ ต รง (จาก
สถานการณ์ปัญหา) จะทาให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึนและจะช่วยให้การเรี ยนบรรลุเป้ าหมาย (encoding
specificity) และ3) เนื่ องจากการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก เป็ นการเรี ยนกลุ่มย่อยขนาด 4-5 คน
การได้แสดงออก แสดงความคิดเห็นอภิปรายถกเถียงกัน หรื อการรายงานหน้าชั้นเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะได้
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แลกเปลี่ยนความรู ้กบั เพื่อนซึ่ งจะช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและเรี ยนรู ้สิ่งนั้นได้ดีข้ ึน (elaboration of
knowledge)
1.2 หลักการ
หลักการ (principles) ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล มีหลักการคือ การเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู ้น้ นั การเรี ยนรู ้เน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา แก้ปัญหาจากกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ และสะท้อนความคิดในการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผลนาไปสู่การสร้างความรู ้ใหม่
1.3 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ (goals) ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้างความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาพยาบาล คือ ให้ผูเ้ รี ยนมี ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ 4 ด้าน ประกอบด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และ
การแก้ปัญหา ซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถแสวงหาความรู ้ สรุ ปความรู ้ และสร้ างความรู ้ ได้ดว้ ย
ตนเอง
2. กระบวนการเรียนการสอน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลนี้ ผูว้ ิจยั ได้พฒั นารู ปแบบโดยการศึกษาหลักการ แนวคิดนักวิชาการ
ที่หลากหลาย อาทิเช่นแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) ของนักการศึกษา
นักจิตวิทยา และนักวิชาการที่หลากหลาย (Vygotsky 1978; Duch 1995; Fosnot 1996; Piaget 1997;
Grabinger and Dunlap 1995, 2002; Gagnon and Collary 2005 และวัชรา เล่าเรี ยนดี 2552) และ
กลวิ ธีการเรี ยนที่ สอดคล้องกับทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ได้แก่ การเรี ยนรู ้ ด้วยการน าตนเอง (selfdirected learning) การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา (case based learning) การเรี ยนรู ้ตามสถานการณ์
(situated learning) การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (problem based learning) การเรี ยนรู ้โดยการ
ปฏิบตั ิ (action learning) และการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (experiential learning) (Gange 1987;
Hmelo, C. E., and Evensen, H.D. 2000; Easton 1992; Wilson, B.G.1995; Savery and Duffy 1996;
Inglis, S., 1994; Revan, R 1980; Marquardt 1999; Kolb, A.D. 1984; อานุภาพ เลขะกุล; 2550 และ
วัชรา เล่าเรี ยนดี 2552) ทั้งในและต่างประเทศและได้สังเคราะห์เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ ได้กระบวนการเรี ยนการสอนในรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล 5 ขั้นตอนที่เรี ยกว่า พาร์ เซ่
“PARCE Model” ประกอบด้วย ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ (Preparation : P) ขั้นเรี ยนรู ้
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และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : R) ขั้นสร้างความรู ้ (Construction : C)
และขั้นประเมินผล (Evaluation : E) โดยมีกระบวนการเรี ยนการสอน ดังนี้
ขั้นเตรียมความพร้ อมสาหรับการเรียนรู้ (Preparation : P) เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนเตรี ยม
ความพร้อมผูเ้ รี ยน โดยแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ในแต่ละเนื้ อหาวิชา เตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับ
วิธีก ารเรี ยน กิ จกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละขั้น ตอน และชี้ แ นะสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ และ
บทบาทของผูเ้ รี ยนและสมาชิกกลุ่ม และกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน โดยใช้กรณี ศึกษา (case based
learning) สถานการณ์สมมติ (situated learning) และใช้ปัญหาเป็ นหลัก (problem based learning)
ขั้นเรี ยนรู้ และฝึ กปฏิบัติ (Action : A) เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนทบทวนความรู ้ ทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้เรื่ องใหม่ แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อย (4-5 คน) เรี ยนรู ้เป็ นรายคู่ ผูส้ อน
จัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก ลวิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ ที่ เ หมาะสมกับ ลัก ษณะเนื้ อ หา ได้แ ก่ การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
กรณี ศึกษา การเรี ยนรู ้ตามสถานการณ์ การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก และการเรี ยนรู ้โดยการ
ปฏิบตั ิ ผูเ้ รี ยนฝึ กใช้ความรู ้ ด้วยการฝึ กใช้ทกั ษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และ
การแก้ปัญหาโจทย์สถานการณ์ปัญหาทั้งเป็ นรายกลุ่มและรายบุคคล โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิจริ งกับหุ่ นจาลอง รวมทั้งดูการ
สาธิต ในห้องฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล
ขั้นสะท้ อนความคิด (Reflection : R) เป็ นขั้นที่ให้ผเู ้ รี ยนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ น
เนื้ อหา ด้านทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ เช่ นทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และ
แก้ปัญหา ด้วยวิธีการไตร่ ตรอง ย้อนคิดหรื อสะท้อนความคิดในการแก้ปัญหาของตนเองและของ
เพื่อน จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยโจทย์สถานการณ์ปัญหาและฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ ทั้งรายกลุ่ม และ
รายบุคคล
ขั้นสร้ างความรู้ (Construction : C) เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนรายกลุ่ม นาความรู ้หรื อข้อมูล
ที่ได้จากขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A) และขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : R) มาอภิปราย
ร่ วมกันสรุ ปความคิดรวบยอด สรุ ปหลักการ แนวปฏิบตั ิ แนวทางการนาความรู ้หรื อเชื่อมโยงความรู ้
/ประสบการณ์ บูรณาการเป็ นความรู ้ใหม่ หรื อไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น หรื อนาความรู ้เดิม
มาเชื่ อมโยงกับความรู ้ ใหม่ และให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลายและเกิ ดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกซึ่ งความสามารถในเรื่ องที่ได้เรี ยนรู ้และ
ปฏิบตั ิได้ เช่น การนาเสนอด้วยปากเปล่า การนาเสนอประกอบสื่ อ อุปกรณ์ การสาธิ ต การจัด
นิ ทรรศการย่อย นาเสนอผลงานกลุ่มด้วยแผนภูมิประกอบการบรรยาย การนาเสนอด้วยแผนภาพ
ความคิด (mind mapping) เป็ นต้น และผูส้ อนเสริ มต่อและสรุ ปองค์ความรู ้ที่ถูกต้อง โดยเน้นให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันอภิปราย วิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์

348
ของความรู ้ในเนื้ อหาวิชาที่เคยเรี ยนมาและทักษะที่เคยปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ นความรู ้หรื อประสบการณ์เดิม
กับความรู ้หรื อประสบการณ์ใหม่
ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) เป็ นขั้นประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยผูส้ อนวัดและ
ประเมิ น ผลความสามารถในการเรี ย นรู ้ ครอบคลุ ม ทั้งก่ อ นเรี ย น การติ ด ตามระหว่างเรี ย นและ
ภายหลังเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู ้ที่
คาดหวัง โดยการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนร่ วมกันประเมินการทางาน
กลุ่มและผลงานกลุ่ม การนาเสนอผลการประเมินงานของกลุ่ม ผูเ้ รี ยนประเมินตนเอง และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากบันทึกการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและจากบันทึกหลังการสอนของผูส้ อน
3. สาระความรู้ และสิ่ งทีส่ ่ งเสริมการเรียนรู้
สาระความรู ้ เป็ นสิ่ งที่ผสู ้ อนจัดให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ได้แก่ เนื้ อหาสาระในรายวิชา
รวมถึงความสามารถในการเรี ยนรู ้ ได้แก่ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน
ค่า และการแก้ปัญหา
สิ่ งที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ เป็ นสมรรถนะที่ผเู ้ รี ยนต้องมีและได้รับการพัฒนาตลอด
กระบวนการ เพื่อให้การเรี ยนรู ้บรรลุเป้ าหมายและประสบผลสาเร็ จ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผูอ้ ื่น ความกล้าในการตัดสิ นใจ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความกล้าในการแสดงออก
และความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
4. ระบบสั งคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และเงื่อนไขการนารูปแบบการเรียน
การสอนไปใช้ ระบบสั งคม (social system)
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาพยาบาล มีระบบสังคม ดังนี้ ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่มย่อย ร่ วมมือกับ
กลุ่มสร้างบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ภายในกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายร่ วมกัน
ร่ วมมือร่ วมใจกันเรี ยนรู ้ ฝึ กปฏิบตั ิ และสร้างความรู ้ และมีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
หลักการตอบสนอง (principles of reaction)
ผูส้ อนสร้างแรงจูงใจที่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน สร้างบรรยากาศที่เป็ น
อิสระและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง
กระตุ ้น ความคิ ด ของผูเ้ รี ย น ช่ ว ยเหลื อ เพิ่ ม เติ ม ข้อ มู ล ให้ผูเ้ รี ย นสามารถสร้ า งความรู ้ ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการเรี ยน
และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เพื่อการพัฒนาและปรั บปรุ งแก้ไข
การเรี ยนรู ้และสร้างความรู ้อย่างต่อเนื่องทั้งรายบุคคลและกลุ่ม

349
ระบบสนับสนุน (dupport system)
ผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุ น ส่ งเสริ ม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ และกระตุน้ ให้ผสู ้ อนนาไปใช้
ในการสอน ได้แก่ สถานที่ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิการพยาบาล อินเตอร์ เน็ต สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ เช่น สื่ อ วิดีทศั น์ เรื่ อง กลไกการคลอด การช่วยคลอดไหล่ การจัดท่า ท่า Mc. Robert ในการช่วย
ทาคลอดไหล่ การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง วัสดุอุปกรณ์สาหรับการเรี ยนรู ้อื่น ๆ เช่น เชิงกรานจาลอง
หุ่ นทารกจาลอง รกจาลอง เป็ นต้น ให้เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนเกิ ด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล และผูเ้ รี ยนเกิดความสามารถในการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
เงื่อนไขการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้
ผลสาเร็ จของการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ไปใช้ให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพนั้น ต้องพิจารณาเงื่อนไขที่สาคัญ ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ต้องเห็นความสาคัญและความจาเป็ นของการจัดการเรี ยนรู ้ที่
เน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง และส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนจัดการเรี ยนการสอนในลักษณะดังกล่าว
2. ผู้สอน
2.1 ผูส้ อนต้องมีความรู ้ ความเข้าใจรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ าง
ความรู ้ หลักการ แนวคิด กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และกลวิธีในการเรี ยนที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงบทบาทผูส้ อน และสามารถปฏิบตั ิตามหลักการ แนวคิด และกระบวนการดังกล่าวได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ ควรมี ความสามารถในการเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและ
การประเมินผล
2.2 การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน ควรจัดเป็ นกลุ่มย่อย จานวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน โดยจัดคละ
ตามคะแนนเฉลี่ยสะสมซึ่งในกลุ่มควรประกอบด้วยผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม สู ง : ปานกลาง : ต่า
ในสัดส่ วน 1-2 : 2 : 1
2.3 เนื่ องจากรู ปแบบการเรี ยนการสอน ต้องจัดการเรี ยนการสอนเป็ นที ม (team
teaching) ดังนั้นต้องมีทีมผูส้ อนอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทุกคนจาเป็ นต้องมีความเชี่ยวชาญในเนื้ อหาเป็ น
อย่างดี
3. ผู้เรียน
ผูเ้ รี ยนต้องผ่านการเรี ยนในรายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน (prerequisites) ได้แก่ การ
พยาบาลมารดา ทารก 1, 2 และการผดุงครรภ์ 1 และต้องเข้ารับการปฐมนิ เทศ เพื่อให้เข้าใจถึง
บทบาทของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้
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ส่ วนที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาล
คาชี้แจง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ี ใช้จดั การเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู ้ เป็ นเอกสารช่วยที่อานวยความสะดวกให้กบั ผู้สอนที่ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนได้
ทราบถึ งแนวทางในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี
การสร้ างความรู ้ โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดองค์ประกอบต่าง ๆในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย
แนวคิดสาคัญ (ความคิดรวบยอด) วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้ อหา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ และการวัดและการประเมินผล และบันทึกหลังการสอน เกี่ ยวกับ
บรรยากาศทัว่ ไประหว่างการสอน ความร่ วมมือในการทากิจกรรมของผูเ้ รี ยน ปั ญหาที่เกิดขึ้นและ
การแก้ไข เป็ นต้น รวมถึงขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนซึ่ งอยู่บนพื้นฐานทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ต่างๆ เช่นทฤษฎีการสร้างความรู ้ (constructivist theory) การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง
(self-directed learning) การเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษา (case based learning) การเรี ยนรู ้ใน
สถานการณ์สมมติ (situated Learning) การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (problem based learning)
การเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิ (action learning) และการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (experiential learning)
จากนั้นนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม เพื่อให้ได้แผนการจัด
การเรี ยนรู ้ที่สมบูรณ์ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั ทาขึ้น จานวน 6 แผน ใช้เวลา 30 ชัว่ โมง และใช้
เนื้ อหาตามคาอธิ บายรายวิชาการผดุงครรภ์ 2 (Midwifery II) รหัสวิชา TNUR 3315 ประกอบด้วย
เนื้ อหาจานวน 6 หน่วย และขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ที่เรี ยกว่า “PARCE Model” ได้แก่ ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้ (Preparation : P)
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ขั้นเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ (Action : A) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : R) ขั้นสร้างความรู ้
(Construction : C) และขั้นประเมินผล (Evaluation : E)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั ทาขึ้นมี 6 แผน ได้แก่
หน่ วยที่/
แผนการจัดการ
เรียนรู้ ที่
1
2
3
4
5
6

เรื่ อง
การพยาบาลผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปั จจัย
การคลอด
การพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนของการคลอด
การพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทาสูติศาสตร์หตั ถการ
การพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับยาทางสูติกรรมใน
ระยะคลอด
การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะ
หลังคลอด
การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน
รวม

จานวนชัว่ โมง
4
10
4
4
4
4
30

จิราภรณ์ พิมใจใส

352
สารบัญ
หน่ วยที่ / แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
1. การพยาบาลผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอด (4 ชัว่ โมง)
: กรณี ศึกษาการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอด
2. การพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนของการคลอด
(10 ชัว่ โมง)
: สถานการณ์สมมติการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด
3. การพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทาสูติศาสตร์หตั ถการ
(4 ชัว่ โมง)
: กรณี ศึกษาการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทาสูติศาสตร์หตั ถการ
4. การพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับยาทางสูติกรรมในระยะคลอด (4 ชัว่ โมง)
: สถานการณ์สมมติการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับยาทางสูติกรรมในระยะคลอด
5. การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด (4 ชัว่ โมง)
: สถานการณ์ปัญหาการพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด
6. การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน
(4 ชัว่ โมง)
: กรณี ศึกษาการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน

หน้ า
5
13
23
32
40
47
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอด

หน่ วยที่ 1
จานวน (ชั่วโมง)
4

แนวคิดสาคัญ (ความคิดรวบยอด)
ความผิดปกติในระยะคลอดอันเนื่ องมาจากปั จจัยการคลอด ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัยด้าน
หนทางคลอด (passage) ปั จจัยด้านทารก (passenger) ปั จจัยด้านแรง (power) และปั จจัยด้านจิตใจ
(psychology) การมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ อาการและอาการแสดง การวินิจฉัย ผลที่จะ
เกิดต่อมารดา และทารก จะเป็ นแนวทางในการให้การดูแลช่วยเหลือและให้การพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มารดาและทารกปลอดภัย
จุดประสงค์ การเรียนรู้ เมื่อสิ้ นสุ ดการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบาย หลักการ แนวคิดหรื อความคิดรวบยอดสาคัญทางการพยาบาลในการดูแล
ผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปั จจัยการคลอดได้ถูกต้อง
2. วิเคราะห์ปัญหา และกาหนดการวินิจฉัยทางการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติ
เกี่ยวกับปั จจัยการคลอดได้ถูกต้อง เหมาะสม และครบถ้วน
3. วางแผนการพยาบาลในการดูแลผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปั จจัยการคลอด
ได้ถูกต้อง เหมาะสม และครบถ้วน
4. ประเมินลาดับความสาคัญ ความถูกต้อง และเหมาะสมในการพยาบาลผูค้ ลอดที่มี
ความผิดปกติเกี่ยวกับปั จจัยการคลอดได้
5. แก้ปั ญ หาตามกระบวนการแก้ปั ญ หาและสะท้อ นความคิ ด ในการแก้ปั ญ หา
กรณี ศึกษาผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอดได้
ขอบข่ ายเนือ้ หา
1. ปัจจัยด้านหนทางคลอด (passage)
2. ปัจจัยด้านทารก (passenger)
3. ปัจจัยด้านแรง (power)
4. ปัจจัยด้านจิตใจ (psychology)
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แนวทางการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนการสอน
ชั่วโมงที่ 1-4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
กิจกรรมผู้สอน

กิจกรรมผู้เรียน

1. ขั้นเตรียมความพร้ อมสาหรับการเรียนรู้
(Preparation : P)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนเตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน
1. แจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
2. เตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับวิธีการเรี ยน กิจกรรม
การเรี ย นการสอนในแต่ ละขั้น ตอน และชี้ แ นะสื่ อและ
แหล่งเรี ยนรู ้ และบทบาทของผูเ้ รี ยนและสมาชิกกลุ่ม
3. กระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน โดยใช้กรณี ศึกษา (case
based learning) การพยาบาลผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติ
เกี่ยวกับปั จจัยการคลอด
4. ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มย่อยศึกษาค้นคว้าหาความรู ้
เกี่ ยวกับเนื้ อหาด้วยตนเอง แล้วสรุ ปแนวคิดสาคัญด้วย
การเขียนแผนภาพความคิด (mind mapping)ก่อนที่จะเริ่ ม
เรี ยนทุกครั้ง
2.ขั้นเรียนรู้ และฝึ กปฏิบัติ (Action : A)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ผสู ้ อน
1. ทบทวนความรู ้ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้เรื่ อง - สมาชิกภายในกลุ่มร่ วมกันสรุ ป
ความรู ้ที่เป็ นแนวคิด ทฤษฎีใน
การพยาบาลผู ้ค ลอดที่ มี ค วามผิ ด ปกติ เ กี่ ย วกับ ปั จ จัย
เนื้อหาที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วย
การคลอด โดยให้ดูวิดีทศั น์ เรื่ อง กลไกการคลอด และ
ตนเอง
การช่วยคลอดไหล่
2. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อย (4-5 คน) เรี ยนรู ้เป็ น - รับใบกิจกรรมและเอกสาร
ประกอบการเรี ยนมาช่วยกันทา
รายคู่
ตามที่ใบกิจกรรมกาหนดให้
3. จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กลวิธีการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสม
กับลักษณะเนื้ อหา ได้แก่ การเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษา - ศึกษากรณี ศึกษา จากใบกิจกรรม
ที่แจกให้
และการเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิ เนื้อหาประกอบด้วย
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กระบวนการเรียนการสอน
ชั่วโมงที่ 1-4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
กิจกรรมผู้สอน

1. ปัจจัยด้านหนทางคลอด (passage)
2. ปัจจัยด้านทารก (passenger)
3. ปัจจัยด้านแรง (power)
4. ปัจจัยด้านจิตใจ (psychology)
4. ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กใช้ความรู ้ ด้วยการฝึ กใช้ทกั ษะการ
วิ เ คราะห์ การสั ง เคราะห์ การประเมิ น ค่ า และการ
แก้ปัญหากรณี ศึกษาการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติ
เกี่ยวกับปั จจัยการคลอด ทั้งเป็ นรายกลุ่มและรายบุคคล
โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
5. ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะโดยเน้นให้ผู เ้ รี ยนฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ งกับเชิงกรานจาลอง หุ่นทารกจาลอง รกจาลอง
รวมทั้งดูการสาธิ ต ในห้องฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล และให้
ผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิ บ ัติ ต ามและให้ ส าธิ ต ย้อ นกลับ เช่ น ฝึ ก
ปฏิบตั ิการจัดท่า Mc. Robert ในการช่วยทาคลอดไหล่
3. ขั้นสะท้ อนความคิด (Reflection : R)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ให้ผเู ้ รี ยนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ น
เนื้อหา และด้านทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ เช่นทักษะ
การวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ประเมิ น ค่ า และแก้ปั ญ หา
กรณี ศึกษาการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ
ปั จ จัย การคลอด ด้ ว ยวิ ธี ก ารไตร่ ตรอง ย้อ นคิ ด หรื อ
สะท้อ นความคิ ด ในการแก้ปั ญ หาของตนเองและของ
เพื่ อ น จากการเรี ย นรู ้ ด้ว ยกรณี ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ัติ ใ น
ห้องปฏิบตั ิการ ทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล

กิจกรรมผู้เรียน
- ดูการสาธิต ฝึ กสาธิตย้อยกลับ
- ช่วยกันตอบข้อซักถามของ
ผูเ้ รี ยนและสมาชิกภายในกลุ่ม

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันภายในกลุ่ม
- ร่ วมกันตรวจสอบ ทบทวน
ความรู ้ความเข้าใจของตนเอง
ภายในกลุ่ม
- แสดงความคิดเห็น
- ตอบคาถาม
- ซักถาม เพื่อทาความเข้าใจ

356
กระบวนการเรียนการสอน
ชั่วโมงที่ 1-4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
กิจกรรมผู้สอน

4. ขั้นสร้ างความรู้ (Construction : C)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนรายกลุ่ม
1. นาความรู ้หรื อข้อมูลที่ได้จากขั้นเรี ยนรู ้และฝึ ก
ปฏิบตั ิ (Action : A) และขั้นสะท้อนความคิด
(Reflection : r) มาอภิปรายร่ วมกันสรุ ปความคิด
รวบยอด สรุ ปหลักการ แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพยาบาล
ผู ้ค ลอดที่ มี ค วามผิ ด ปกติ เ กี่ ย วกั บ ปั จ จั ย การคลอด
แ น ว ท า ง ก า ร น า ค ว า ม รู ้ ห รื อ เ ชื่ อ ม โ ย ง ค ว า ม รู ้ /
ประสบการณ์ บู ร ณาการเป็ นความรู ้ ใ หม่ หรื อไป
ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นสถานการณ์ อื่ น หรื อ น าความรู ้ เ ดิ ม มา
เชื่อมโยงกับความรู ้ใหม่
2. ให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้แสดงออกซึ่ งความสามารถในเรื่ องที่ได้เ รี ยนรู ้ และ
ปฏิบตั ิได้ เช่น การนาเสนอด้วยปากเปล่า การนาเสนอ
ประกอบสื่ อ อุปกรณ์ การสาธิ ต การจัดนิ ทรรศการย่อย
นาเสนอผลงานกลุ่มด้วยแผนภูมิประกอบการบรรยาย
การนาเสนอด้วยแผนภาพความคิด (mind mapping) เป็ น
ต้น
3. ผูส้ อนเสริ มต่อและสรุ ปองค์ความรู ้ ที่ถูกต้อง
เกี่ ยวกับการพยาบาลผูค้ ลอดที่ มีความผิดปกติ เกี่ ยวกับ
ปั จจัยการคลอด โดยเน้นให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู ้ กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิ ปราย วิเคราะห์
เชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของความรู ้ ในเนื้ อหาวิชาที่เคย
เรี ยนมาและทัก ษะที่ เ คยปฏิ บ ัติ ซึ่ งเป็ นความรู ้ ห รื อ
ประสบการณ์เดิม กับความรู ้หรื อประสบการณ์ใหม่

กิจกรรมผู้เรียน

- ช่วยกันสรุ ปผลงานและความรู ้
ความเข้าใจที่ได้เรี ยนไปแล้ว
- ส่ งตัวแทนกลุ่มออกไปนาเสนอ
ผลงานหน้าห้องเรี ยน/
ห้องปฏิบตั ิการพยาบาล
- การมีส่วนร่ วมในการอภิปราย
- แสดงความคิดเห็น
- ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่ทา
และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับซึ่งกันและ
กัน
- ซักถาม เพื่อทาความเข้าใจ
- ช่วยกันตอบข้อซักถามของผูเ้ รี ยน
และสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
กิจกรรมผู้สอน

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดย
1. ผูส้ อนวัดและประเมินผลความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ครอบคลุมทั้งก่อนเรี ยน การติดตามระหว่างเรี ยน
และภายหลังเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
โดยการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้
2. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันประเมินการทางานกลุ่มและผลงาน
กลุ่ม การนาเสนอผลการประเมินงานของกลุ่ม
3. ผูเ้ รี ยนประเมินตนเอง
4. ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากบันทึกการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนและจากบันทึกหลังการสอนของผูส้ อน

กิจกรรมผู้เรียน

-

ตอบคาถาม
ซักถาม เพื่อทาความเข้าใจ
ประเมินการทางานกลุ่ม
ประเมินตนเอง
ให้สาธิตย้อนกลับ
ให้ทาแบบฝึ กหัด
ประเมินชิ้นงาน

สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์
เล่ม 2. นครปฐม : หน่วยพิมพ์มหาวิทยาลัยคริ สเตียน เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติ
เกี่ยวกับปั จจัยการคลอด
2. ตารา/ วารสาร
3. เว็บไซต์ เกี่ยวกับเรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอด
4. สื่ อวิดีทศั น์ เรื่ อง กลไกการคลอด การช่วยคลอดไหล่
5. Visualizer
6. กรณี ศึกษา เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอด
7. แผนภาพความคิด (mind mapping) เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่ มีความผิดปกติ
เกี่ยวกับปั จจัยการคลอด
8. เชิงกรานจาลอง หุ่นทารกจาลอง รกจาลอง
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9. ใบงาน/ใบกิ จกรรม

เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติเกี่ ยวกับปั จจัย

การคลอด
10. ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะด้วยตนเอง เรื่ องการจัดท่า ท่า Mc. Robert ในการช่วยทาคลอดไหล่
การวัดผลและประเมินผล ในประเด็นต่อไปนี้
1. แบบประเมินชิ้นงาน เช่น การทา แผนภาพความคิด (mind mapping)
2. แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
3. การมี ส่ว นร่ ว มในการเรี ย นรู ้ ของผูเ้ รี ย น เช่ น การร่ ว มอภิ ปราย การแสดงความ
คิดเห็น การถาม-ตอบคาถาม
4. แบบประเมินผลการนาเสนอผลงาน
5. แบบบันทึกการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
6. แบบฝึ กหัดท้ายหน่วย
7. แบบทดสอบ
บันทึกหลังการสอน
1. กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ (กิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่เกิดขึ้น)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. บรรยากาศทัว่ ไประหว่างการเรี ยนการสอน และความร่ วมมือในการทากิจกรรมของ
ผูเ้ รี ยน (การได้ร่วมงานกับเพื่อนๆ การทางานเป็ นกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม/ตนเอง)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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3. ผลการเรี ยนรู ้และพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน รวมถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น
และการแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
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ใบกิจกรรมที่ 1

การพยาบาลผู้คลอดทีม่ ีความผิดปกติเกีย่ วกับปัจจัยการคลอด
คาชี้แจง
ให้สมาชิ กในกลุ่มร่ วมกัน อภิ ปรายเกี่ ย วกับหลัก การ แนวคิ ด หรื อความคิด รวบยอด
สาคัญ ร่ วมกันวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ปัญหา วางแผนการพยาบาล ประเมินลาดับความสาคัญ
ความถูกต้องและเหมาะสมของแผนการพยาบาล แก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหา และสะท้อน
ความคิดในการแก้ปัญหากรณี ศึกษาผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอด ตามประเด็นที่
กาหนดให้ พร้อมกับส่ งตัวแทนกลุ่มออกไปนาเสนอผลงานหน้าห้องเรี ยน ตามลาดับ
ประเด็นที่นาเสนอ

แนวคิดสาคัญหรือความคิดรวบยอด

กลุ่มที่ 1, 5, 9
1. ปัจจัยด้านหนทางคลอด (passage)
กลุ่มที่ 2, 6, 10
2. ปัจจัยด้านทารก (passenger)
กลุ่มที่ 3, 7
3. ปัจจัยด้านแรง (power)
กลุ่มที่ 4, 8
4. ปัจจัยด้านจิตใจ (psychology)
รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่….. ชื่อกลุ่ม …………………………………………………………………..
1. …………………………………………..……ประธาน
2. ……………………………………..…………เลขานุการ
3. …………………………………………..…….
4. ……………………………..………….………
5. ………………………………..……….………
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โจทย์ สถานการณ์ ปัญหา
กรณี ศึกษาการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอด
กรณีศึกษา :
คลอด อายุ 27 ปี G1P0A0L0 ส่ วนสู ง 140 cm.น้ าหนัก 85 kg. อายุครรภ์ 40 สัปดาห์
มาโรงพยาบาลเวลา 07.00 น. ด้วยอาการเจ็บครรภ์และมีน้ าเดิน 8 ชัว่ โมงก่อนมาโรงพยาบาล
ตรวจครรภ์ ทารกท่า LOA HF 3 / 4 >  FHS 140 ครั้ง/นาที จังหวะสม่าเสมอ
Uterine contraction Interval = 6 นาที 20 วินาที Duration = 30 วินาที
Fern test ผล Positive
V แรกรับ ปากมดลูกเปิ ด 2 cm. ความบาง 100 % Station 0 MR, Clear
V / S T = 37.4 oc , PR = 76 bpm , RR = 20 bpm , BP = 110 / 80 mmHg.
เวลา 09.00 น.แพทย์ตรวจเยีย่ มอาการ PV พบว่า ปากมดลูกเปิ ด 3 cm. ความบาง100 %
Station 0 ประเมิน Bishop score = 9 จึงมีแผนการรักษาให้ IV เป็ น 5 % D/N /2 1,000 ml. +
Syntocinon 10 unit vein drip 8-10 drop/min
หลังได้รับยา 30 นาที Interval = 4 นาที 50 วินาที Duration = 45 วินาที FHS อยู่
ในช่วง 130-140 bpm จังหวะสม่าเสมอ
แนวทางการศึกษา
1. ภาวะเสี่ ยง/ภาวะแทรกซ้อน/ปัญหา
1.1 จากสถานการณ์ ภาวะเสี่ ยง/ภาวะแทรกซ้อน/ปัญหา คืออะไรได้บา้ ง
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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1.2 เปรี ยบเที ย บข้ อ มู ล ด้ า นทฤษฎี แ ละ ข้ อ มู ล ผู ้รั บ บริ การ ในภาวะเสี่ ยง/
ภาวะแทรกซ้อน/ปัญหา
ภาวะเสี่ ยง/ภาวะแทรกซ้อน
/ปัญหา

ข้อมูลด้านทฤษฎี

ข้อมูลผูร้ ับบริ การ

2. การตรวจประเมินสภาพร่ างกาย (physical assessment)
จากภาวะเสี่ ยง/ภาวะแทรกซ้อน/ปัญหา หลังจากการศึกษาข้อมูล ท่านจะเน้นการ
ตรวจร่ างกาย เพิ่มเติมในระบบใดบ้าง
ระบบทีต่ รวจ
1.
Vital signs

เหตุผล

ผลการตรวจ
T = ……… องศาเซลเซียส
P = …….. bpm
R = …….. tpm
BP = ……………. mmHg
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ผลการบันทึก partograph
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis)
ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลและการตรวจร่ างกาย ที่นามาประกอบการวินิจฉัย
ทางการพยาบาล มีรายละเอียดอย่างไร โดยแยกตามข้อมูลสนับสนุ น (subjective data และ
objective data)
การวินิจฉัยทางการพยาบาล

ข้ อมูลสนับสนุน
(subjective data)

ข้ อมูลสนับสนุน
(objective data)
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4. การทดสอบเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic test)
ระบุชนิ ดของการทดสอบเพื่อยืนยันการวินิจฉัยทางการพยาบาล พร้อมเหตุผล
และผลการตรวจต่าง ๆ และค่าปกติ และประเมินเปรี ยบเทียบผลการตรวจที่ได้ กับค่าปกติ
การทดสอบ

เหตุผล

ผลการตรวจ

ค่ าปกติ

แปลผล

5. สรุ ปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (diagnosis)
5.1 สรุ ปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ของผูร้ ับบริ การรายนี้
คืออะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5.2 ระบุเหตุผลจากการศึกษาข้อมูล การตรวจร่ างกาย และการทดสอบต่าง ๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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5.3 ระบุขอ้ มูลสนับสนุนที่เป็ นอาการบอกเล่า (subjective data) และอาการ
แสดงที่ตรวจพบ (objective data)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5.4 สื บค้นข้อมูลเชิงทฤษฎี/รู ปภาพประกอบการสรุ ปการวินิจฉัยการพยาบาล
(ระบุที่มาของแหล่งข้อมูล)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. แผนการบาบัดรักษาทางการพยาบาล (therapeutic nursing intervention plan)
แผนการบาบัดรักษาทางการพยาบาลที่เป็ นประเด็นสาคัญ
6.1 ท่านคิดว่าผูค้ ลอดรายนี้ มีปัญหา/ภาวะเสี่ ยงอะไรบ้าง จงเขียนข้อมูลที่เป็ น
ปัญหาสาหรับผูค้ ลอดรายนี้
Subjective data
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Objective data
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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6.2 การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) สาหรับผูค้ ลอดรายนี้มี
อะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6.3 ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดสาคัญทีส่ ุ ด
สาหรับผูค้ ลอดรายนี้ คืออะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6.4 จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/
แก้ปัญหาผูค้ ลอดรายนี้ (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (ตอบให้มากที่สุด)
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
1.…………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อดี
1………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

367
ข้อเสี ย
1………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
2.…………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อดี
1………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสี ย
1………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
3.…………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ข้อดี
1………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสี ย
1………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6.5 การพยาบาล (nursing care) /แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหาที่
เหมาะสมสาหรับผูค้ ลอดรายนี้ คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) ระบุเหตุผลของการ
พยาบาล
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….……………………..
……………..……………………………………………………………………………………….
……………..……………………………………………………………………………………….
เหตุผล………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………..……………...
…..………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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7. เวลา 13.00 น. PV อีกครั้ง พบว่า ปากมดลูกเปิ ด 4 cm. ความบาง 100 % Station 0
On IV เป็ น 5 % D/N /2 1,000 ml. + Syntocinon 10 unit vein drip 8-10 drop/min จับ contraction
Interval = 4 นาที 50 วินาที Duration = 30 วินาที FHS อยูใ่ นช่วง 130-140 bpm จังหวะ
สม่าเสมอ
7.1 ท่ า นคิ ด ว่า ผูค้ ลอดรายนี้ มี ปัญ หา/ภาวะเสี่ ย งอะไรบ้า ง จงเขี ย นข้อ มู ลที่ เ ป็ น
ปัญหาสาหรับผูค้ ลอดรายนี้
Subjective data
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Objective data
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7.2 ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) ใดสาคัญทีส่ ุ ด
สาหรับผูค้ ลอดรายนี้ คืออะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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7.3 จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหา
ผูค้ ลอดรายนี้ (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) และระบุเหตุผลของการพยาบาล
แนวทางในการดูแล /การพยาบาล
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
1.…………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อดี
1………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสี ย
1………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
2.…………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อดี
1………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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2………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสี ย
1………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
3.…………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อดี
1………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสี ย
1………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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7.4 การพยาบาล (nursing care)/แนวทางในการดูแล/ช่ วยเหลือ/แก้ปัญหาที่
เหมาะสมสาหรับผูค้ ลอดรายนี้ คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) ระบุเหตุผลของ
การพยาบาล
แนวทางในการดูแล /การพยาบาล
………………………………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………….………………………
…………..…………………………………………………………………………….………….…
…………..…………………………………………………………………………….………….…
เหตุผล…………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………..…………..………………
…..………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………….………
…………..…………………………………………………………………………….………….…
8. อีก 30 นาทีต่อมา เวลา 13.30 น. PV อีกครั้ง พบว่า ปากมดลูกเปิ ด 4 cm. ความบาง
100 % Station 0 On IV เป็ น 5 % D/N /2 1,000 ml. + Syntocinon 10 unit vein drip 20
drop/min จับ contraction Interval = 1 นาที 50 วินาที Duration = 75 วินาที FHS อยูใ่ นช่วง 130140 bpm จังหวะสม่าเสมอ
8.1 ท่ า นคิ ด ว่า ผูค้ ลอดรายนี้ มี ปัญ หา/ภาวะเสี่ ย งอะไรบ้า ง จงเขี ย นข้อ มู ลที่ เ ป็ น
ปัญหาสาหรับสตรี มีครรภ์รายนี้
Subjective data
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Objective data
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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8.2 ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ที่สาคัญทีส่ ุ ด
สาหรับผูค้ ลอดรายนี้ คืออะไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8.3 จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่ วยเหลือ/
แก้ปัญหาผูค้ ลอดรายนี้ (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) และระบุเหตุผลของการพยาบาล
แนวทางในการดูแล /การพยาบาล
1.…………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อดี
1………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสี ย
1………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
2.…………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อดี
1………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสี ย
1………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
3.…………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อดี
1………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ข้อเสี ย
1………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8.4 การพยาบาล (nursing care)/แนวทางในการดูแล/ช่ วยเหลือ/แก้ปัญหาที่
เหมาะสมสาหรับผูค้ ลอดรายนี้ คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) ระบุเหตุผลของ
การพยาบาล
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
เหตุผล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

376
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนของการคลอด

หน่ วยที่ 2
จานวน (ชั่วโมง)
10

แนวคิดสาคัญ (ความคิดรวบยอด)
ระยะคลอดเป็ นระยะที่สาคัญ ถ้าการคลอดมีภาวะแทรกซ้อน อาจก่อให้เกิดอันตรายกับ
มารดาและทารก ซึ่ งภาวะแทรกซ้อนของการคลอด ประกอบด้วยภาวะแทรกซ้อนในระยะที่ 1, 2
ของการคลอด ได้แก่ ถุงน้ าคร่ าแตกก่อนการเจ็บครรภ์ (premature rupture of membrane) การเจ็บ
ครรภ์ก่อนกาหนดและการคลอดเกินกาหนด (preterm and postterm) ภาวะน้ าคร่ าอุดกั้น(amniotic
fluid embolism) การแตกของ vasa previa (rupture of vasa previa) สายสะดือย้อย (prolapsed cord)
การคลอดไหล่ยาก (obstructed labour and shoulder dystocia) มดลูกแตก (uterine rupture) และ
ภาวะทารกขาดออกซิเจน (fetal distress) และภาวะแทรกซ้อนในระยะที่ 3, 4 ของการคลอด ได้แก่
มดลูกปลิ้น (uterine version) รกติด (placental adherent) ภาวะตกเลือดหลังคลอด (postpartum
hemorrhage) และภาวะซ็อคทางสู ติศาสตร์ (shock in obstetrics) การมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาเหตุ อาการและอาการแสดง การวินิจฉัย ผลที่จะเกิดต่อมารดา และทารก จะเป็ นแนวทางในการ
ให้การดูแลช่วยเหลือและให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่ งจะช่วยให้มารดาและทารก
ปลอดภัย
จุดประสงค์ การเรียนรู้ เมื่อสิ้ นสุ ดการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบาย หลักการ แนวคิดหรื อความคิดรวบยอดสาคัญทางการพยาบาลในการดูแล
ผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะที่ 1, 2, 3, 4 ของการคลอดได้ถูกต้อง
2. วิ เ คราะห์ ปั ญหา และก าหนดการวิ นิ จฉั ย ทางการพยาบาลผู ้ ค ลอดที่ มี
ภาวะแทรกซ้อนในระยะที่ 1, 2, 3, 4 ของการคลอดได้ถูกต้อง เหมาะสม และครบถ้วน
3. วางแผนการพยาบาลในการดูแลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะที่ 1, 2, 3, 4
ของการคลอดได้ถูกต้อง เหมาะสม และครบถ้วน
4. ประเมินลาดับความสาคัญ ความถูกต้อง และเหมาะสมในการพยาบาลผูค้ ลอดที่มี
ภาวะแทรกซ้อนในระยะที่ 1, 2, 3, 4 ของการคลอดได้
5. แก้ปั ญ หาตามกระบวนการแก้ปั ญ หาและสะท้อ นความคิ ด ในการแก้ปั ญ หา
สถานการณ์สมมติ ผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะที่ 1, 2, 3, 4 ของการคลอดได้

377
ขอบข่ ายเนือ้ หา
1. การพยาบาลผู้คลอดทีม่ ีภาวะแทรกซ้ อนในระยะที่ 1, 2 ของการคลอด
1.1 ถุงน้ าคร่ าแตกก่อนการเจ็บครรภ์ (premature rupture of membrane)
1.2 การเจ็บครรภ์ก่อนกาหนดและการคลอดเกินกาหนด (preterm and postterm)
1.3 ภาวะน้ าคร่ าอุดกั้น (amniotic fluid embolism)
1.4 การแตกของ vasa previa (rupture of vasa previa)
1.5 สายสะดือย้อย (prolapsed cord)
1.6 การคลอดไหล่ยาก (obstructed labour and shoulder dystocia)
1.7 มดลูกแตก(uterine rupture)
1.8 ภาวะทารกขาดออกซิเจน (fetal distress)
2. การพยาบาลผู้คลอดทีม่ ีภาวะแทรกซ้ อนในระยะที่ 3, 4 ของการคลอด
2.1 มดลูกปลิ้น (uterine version)
2.2 รกติด (placental adherent)
2.3 ภาวะตกเลือดหลังคลอด (postpartum hemorrhage)
2.4 ภาวะซ็อคทางสูติศาสตร์ (shock in obstetrics)
แนวทางการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนการสอน
ชั่วโมงที่ 5-14

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
กิจกรรมผู้สอน

1. ขั้นเตรียมความพร้ อมสาหรับการเรียนรู้
(Preparation : P)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนเตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน
1. แจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
2. เตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับวิธีการเรี ยน กิจกรรม
การเรี ย นการสอนในแต่ ละขั้น ตอน และชี้ แ นะสื่ อและ
แหล่งเรี ยนรู ้ และบทบาทของผูเ้ รี ยนและสมาชิกกลุ่ม

กิจกรรมผู้เรียน
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3. กระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน โดยใช้สถานการณ์
สมมติ (situated learning) เกี่ยวกับการพยาบาลผูค้ ลอดที่
มีภาวะแทรกซ้อนของการคลอด
4. ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มย่อยศึกษาค้นคว้าหาความรู ้
เกี่ ยวกับเนื้ อหาด้วยตนเอง แล้วสรุ ปแนวคิดสาคัญด้วย
การเขียนแผนภาพความคิด (mind mapping) ก่อนที่จะ
เริ่ มเรี ยนทุกครั้ง
2.ขั้นเรียนรู้ และฝึ กปฏิบัติ (Action : A)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ผสู ้ อน
1. ทบทวนความรู ้ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้
เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่ มีภ าวะแทรกซ้อนของการ
คลอด
2. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อย (4-5 คน) เรี ยนรู ้เป็ น
รายคู่
3. จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กลวิธีการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
กับลักษณะเนื้ อหา ได้แก่ การเรี ยนรู ้โดยใช้สถานการณ์
สมมติการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนของการ
คลอด และการเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิ เนื้อหาประกอบด้วย
1. การพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะที่ 1, 2
ของการคลอด
1) ถุงน้ าคร่ าแตกก่อนการเจ็บครรภ์ (premature
rupture of membrane)
2) การเจ็บครรภ์ก่อนกาหนดและการคลอดเกิน
กาหนด (preterm and postterm)
3) ภาวะน้ าคร่ าอุดกั้น (amniotic fluid
embolism)

กิจกรรมผู้เรียน

- สมาชิกภายในกลุ่มร่ วมกันสรุ ป
ความรู ้ที่เป็ นแนวคิด ทฤษฎีใน
เนื้อหาที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
- รับใบกิจกรรมและเอกสาร
ประกอบการเรี ยนมาช่วยกันทา
ตามที่ใบกิจกรรมกาหนดให้
- ศึกษาสถานการณ์สมมติ จากใบ
กิจกรรมที่แจกให้
- ดูการสาธิต, ฝึ กสาธิตย้อยกลับ
- ช่วยกันตอบข้อซักถามของ
ผูเ้ รี ยนและสมาชิกภายในกลุ่ม
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4) การแตกของ vasa previa (rupture of vasa
previa)
5) สายสะดือย้อย (prolapsed cord)
6) การคลอดไหล่ยาก (obstructed labour and
shoulder dystocia)
7) มดลูกแตก(uterine rupture)
8) ภาวะทารกขาดออกซิเจน (fetal distress)
2. การพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะที่ 3, 4
ของการคลอด
1) มดลูกปลิ้น (uterine version)
2) รกติด (placental adherent)
3) ภาวะตกเลือดหลังคลอด (postpartum
hemorrhage)
4) ภาวะซ็อคทางสูติศาสตร์ (shock in
obstetrics)
4. ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กใช้ความรู ้ ด้วยการฝึ กใช้ทกั ษะการ
วิ เ คราะห์ การสั ง เคราะห์ การประเมิ น ค่ า และการ
แก้ปัญหาโจทย์สถานการณ์ ปัญหาทั้งเป็ นรายกลุ่มและ
รายบุคคล โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
5. ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ งกับเชิงกรานจาลอง หุ่นทารกจาลอง รกจาลอง
รวมทั้งดูการสาธิต ในห้องฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล จากนั้น
ให้ผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิ บตั ิ ตามและให้สาธิ ตย้อนกลับเช่ น ฝึ ก
ปฏิบตั ิการจัดท่า Mc. Robert ในการช่วยทาคลอดไหล่

กิจกรรมผู้เรียน

380
กระบวนการเรียนการสอน
ชั่วโมงที่ 5-14

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
กิจกรรมผู้สอน

3. ขั้นสะท้ อนความคิด (Reflection : R)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ให้ผเู ้ รี ยนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ด้า นเนื้ อ หา ด้า นทัก ษะต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ใ นการเรี ย นรู ้ เช่ น
ทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และแก้ปัญหา
ส ถ า น ก า ร ณ์ ส ม ม ติ ก า ร พ ย า บ า ล ผู ้ ค ล อ ด ที่ มี
ภาวะแทรกซ้อ นของการคลอด ด้ว ยวิ ธี ก ารไตร่ ต รอง
ย้อนคิดหรื อสะท้อนความคิดในการแก้ปัญหาของตนเอง
และของเพื่ อ น จากการเรี ย นรู ้ ด้ว ยโจทย์ส ถานการณ์
ปั ญหาและฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ ทั้งรายกลุ่ม และ
รายบุคคล
4. ขั้นสร้ างความรู้ (Construction : C)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนรายกลุ่ม
1. นาความรู ้หรื อข้อมูลที่ได้จากขั้นเรี ยนรู ้และฝึ ก
ปฏิบตั ิ (Action : A) และขั้นสะท้อนความคิด (Reflection
: R) มาอภิปรายร่ วมกันสรุ ปความคิดรวบยอด สรุ ป
หลัก การ แนวปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การพยาบาลผูค้ ลอดที่ มี
ภาวะแทรกซ้อนของการคลอด แนวทางการนาความรู ้
หรื อเชื่ อ มโยงความรู ้ / ประสบการณ์ บู ร ณาการเป็ น
ความรู ้ ใหม่ หรื อไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นหรื อ
นาความรู ้เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู ้ใหม่
2. ให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้แสดงออกซึ่ งความสามารถในเรื่ องที่ ได้เรี ยนรู ้ และ
ปฏิบตั ิได้ เช่น การนาเสนอด้วยปากเปล่า การนาเสนอ
ประกอบสื่ อ อุปกรณ์ การสาธิ ต การจัดนิ ทรรศการย่อย
นาเสนอผลงานกลุ่มด้วยแผนภู มิประกอบการบรรยาย

กิจกรรมผู้เรียน
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันภายในกลุ่ม
- ร่ วมกันตรวจสอบ ทบทวน
ความรู ้ความเข้าใจของตนเอง
ภายในกลุ่ม
- แสดงความคิดเห็น
- ตอบคาถาม
- ซักถาม เพื่อทาความเข้าใจ

- ช่วยกันสรุ ปผลงานและความรู ้
ความเข้าใจที่ได้เรี ยนไปแล้ว
- ส่ งตัวแทนกลุ่มออกไปนาเสนอ
ผลงานหน้าห้องเรี ยน/
ห้องปฏิบตั ิการพยาบาล
- การมีส่วนร่ วมในการอภิปราย
- แสดงความคิดเห็น
- ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่ทา
และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับซึ่งกัน
และกัน
- ซักถาม เพื่อทาความเข้าใจ
- ช่วยกันตอบข้อซักถามของ
ผูเ้ รี ยนและสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ
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การนาเสนอด้วยแผนภาพความคิด (mind mapping)
เป็ นต้น
3. ผูส้ อนเสริ มต่อและสรุ ปองค์ความรู ้ ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนของการ
คลอด โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ กระตุน้
ให้ ผู ้ เ รี ย น ร่ ว ม กั น อ ภิ ปร า ย วิ เ ครา ะห์ เ ชื่ อม โย ง
ความสัมพันธ์ของความรู ้ในเนื้ อหาวิชาที่เคยเรี ยนมาและ
ทักษะที่เคยปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ นความรู ้หรื อประสบการณ์เดิม
กับความรู ้หรื อประสบการณ์ใหม่
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดย
1. ผูส้ อนวัดและประเมินผลความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ครอบคลุมทั้งก่อนเรี ยน การติดตามระหว่างเรี ยน
และภายหลังเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
โดยการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้
2. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันประเมินการทางานกลุ่มและผลงาน
กลุ่ม การนาเสนอผลการประเมินงานของกลุ่ม
3. ผูเ้ รี ยนประเมินตนเอง
4. ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากบันทึกการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนและจากบันทึกหลังการสอนของผูส้ อน

กิจกรรมผู้เรียน

-

ตอบคาถาม
ซักถาม เพื่อทาความเข้าใจ
ประเมินการทางานกลุ่ม
ประเมินตนเอง
ให้สาธิตย้อนกลับ
ให้ทาแบบฝึ กหัด
ประเมินชิ้นงาน

สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์
เล่ม 2. นครปฐม : หน่วยพิมพ์มหาวิทยาลัยคริ สเตียน เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน
ของการคลอด
2. ตารา/วารสาร
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3. เว็บไซต์ เกี่ยวกับเรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนของการคลอด
4. สื่ อวิดีทศั น์ เรื่ อง กลไกการคลอด การช่วยคลอดไหล่ การจัดท่า ท่า Mc. Robert ใน
การช่วยทาคลอดไหล่
5. Visualizer
6. สถานการณ์สมมติ เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนของการคลอด
7. แผนภาพความคิด (mind mapping) เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน
ของการคลอด
8. เชิงกรานจาลอง หุ่นทารกจาลอง รกจาลอง
9. ใบงาน/ใบกิจกรรม เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนของการคลอด
10. ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะด้วยตนเอง เรื่ องการจัดท่า ท่า Mc. Robert ในการช่วยทาคลอดไหล่
การวัดผลและประเมินผล
1. แบบประเมินชิ้นงาน เช่น การทาแผนภาพความคิด (mind mapping)
2. แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
3. การมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น เช่ น การร่ ว มอภิ ป ราย การแสดงความ
คิดเห็น การถาม-ตอบคาถาม
4. แบบประเมินผลการนาเสนอผลงาน
5. แบบบันทึกการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
6. แบบฝึ กหัดท้ายหน่วย
7. แบบทดสอบ
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บันทึกหลังการสอน
1. กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ (กิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่เกิดขึ้น)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. บรรยากาศทัว่ ไประหว่างการเรี ยนการสอน และความร่ วมมือในการทากิจกรรมของ
ผูเ้ รี ยน (การได้ร่วมงานกับเพือ่ นๆ การทางานเป็ นกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม/ตนเอง)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ผลการเรี ยนรู ้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน รวมถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น
และการแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
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ใบกิจกรรมที่ 2

การพยาบาลผู้คลอดทีม่ ีภาวะแทรกซ้ อนของการคลอด
คาชี้แจง
ให้สมาชิ กในกลุ่มร่ วมกัน อภิ ปรายเกี่ ย วกับหลัก การ แนวคิ ด หรื อความคิด รวบยอด
สาคัญ ร่ วมกันวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ปัญหา วางแผนการพยาบาล ประเมินลาดับความสาคัญ
ความถูกต้องและเหมาะสมของแผนการพยาบาล แก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหา และสะท้อน
ความคิดในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ สมมติ ผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนของการคลอดตาม
ประเด็นที่กาหนดให้ พร้อมกับส่ งตัวแทนกลุ่มออกไปนาเสนอผลงานหน้าห้องเรี ยน ตามลาดับ
ประเด็นทีน่ าเสนอ
แนวคิดสาคัญหรือความคิดรวบยอดสาคัญ
กลุ่มที่ 1, 2, 3, 4, 5
การพยาบาลผู้คลอดทีม่ ีภาวะแทรกซ้ อนในระยะ
ที่ 1, 2 ของการคลอด
1. ถุงน้ าคร่ าแตกก่อนการเจ็บครรภ์ (premature
rupture of membrane)
2. การเจ็บครรภ์ก่อนกาหนดและการคลอดเกิ น
กาหนด (preterm and postterm)
3. ภาวะน้ าคร่ าอุดกั้น (amniotic fluid embolism)
4. การแตกของ vasa previa (rupture of vasa
previa)
5. สายสะดือย้อย (prolapsed cord)
กลุ่มที่ 6, 7, 8
6. การคลอดไหล่ยาก (obstructed labour and
shoulder dystocia)
7. มดลูกแตก(uterine rupture)
8. ภาวะทารกขาดออกซิเจน (fetal distress)
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ประเด็นที่นาเสนอ

แนวคิดสาคัญหรือความคิดรวบยอดสาคัญ

กลุ่มที่ 9
การพยาบาลผู้คลอดทีม่ ีภาวะแทรกซ้ อนในระยะ
ที่ 3, 4 ของการคลอด
1. มดลูกปลิ้น (uterine version)
2. รกติด (placental adherent)
กลุ่มที่ 10
การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้ อนในระยะ
ที่ 3, 4 ของการคลอด
3. ภาวะตกเลือดหลังคลอด (postpartum
hemorrhage)
4. ภาวะซ็อคทางสูติศาสตร์ (shock in obstetrics)
รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่….. ชื่อกลุ่ม …………………………………………………………..
1. …………………………………………..……ประธาน
2. ……………………………………..…………เลขานุการ
3. …………………………………………..…….
4. …………………………………..………….…
5. ……………………………………..……….…

ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
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โจทย์สถานการณ์ : สถานการณ์สมมติการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนของการคลอด

โจทย์ สถานการณ์ ปัญหา
สถานการณ์สมมติการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนของการคลอด
สถานการณ์ สมมติ :
ผูค้ ลอด อายุ 37 ปี G3P1A1L1 ประวัติการตั้งครรภ์
G1 ขณะอายุ 16 ปี คลอด Normal labour ทารกเพศหญิง จาน้ าหนักไม่ได้ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ไม่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด ปัจจุบนั บุตรแข็งแรงสมบูรณ์ดี
G2 ขณะ อายุ 20 ปี สามีและญาติไม่ตอ้ งการบุตรจึงพาไปทาแท้งยังคลินิกเถื่อน
(criminal abortion) ไม่ได้รับการขูดมดลูก
G3 ANC คลินิก E.D.C. 30 มิ.ย. 2552 GA 38 + 2 wk By U / S
รับไว้วนั ที่ 17 มิ.ย. 2552 เวลา 06.45 น. มาด้วยอาการเจ็บครรภ์และมีน้ าเดิน ประมาณ
1 ชัว่ โมงก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจครรภ์ ทารกท่า LOA HF 3 / 4 >  Uterine contraction
Interval = 4 นาที 20 วินาที Duration = 40 วินาที FHS 146 bpm PV แรกรับ Cervix dilate 2 cm.
Eff. 70 % station -1 , ML
V / S T = 37.4 o c , PR = 80 bpm , RR = 20 bpm , BP = 120 / 80 mmHg.
Attend จนกระทัง่ ปากมดลูกเปิ ด 10 cm. ทาการเชียร์เบ่ง ตัดแผลฝี เย็บ ทาคลอดศีรษะ
ทารก ทารกอยูใ่ นท่า OPP (Occiput Posterior Persistence) ทาคลอดจนศีรษะทารกออกมา และทา
คลอดไหล่
ทารกคลอดเวลา 10.13 น. เพศชาย น้ าหนัก 2,730 กรัม หลังจากนั้นรอจนกว่ารกจะ
ลอกตัว แต่เวลาผ่านไป 30 นาที รกก็ยงั ลอกตัวไม่สมบูรณ์ ไม่มี Uterine sign , Cord sign แต่มี
Bleed ซึ มเรื่ อย ๆ ทา Cord test สายสะดือก็ยงั เคลื่อนตาม จึงตัดสิ นใจทาคลอดรกเลย โดยวิธี
Modified Crede’s Maneuver แต่รกไม่คลอด หลังจากนั้นจึงทา คลอดรกโดย Control Cord traction
แล้ว รกออกมาไม่ครบ blood loss 1,000 ml. มดลูกไม่หดรัดตัวเป็ นก้อนกลมแข็ง มารดายัง
รู ้สึกตัวดี
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แนวทางการศึกษา
1. ภาวะเสี่ ยง/ภาวะแทรกซ้อน/ปั ญหาที่นึกถึง
1.1 จากสถานการณ์ ภาวะเสี่ ยง/ภาวะแทรกซ้อน/ปั ญหา ที่ท่านนึ กถึงคืออะไรได้
บ้าง
1.2 เปรี ย บเทีย บข้อ มูล ด้า นทฤษฎีแ ละข้อ มูล ผู ร้ ับ บริ การ ในภาวะเสี ่ ย ง/
ภาวะแทรกซ้อน/ปั ญหาที่นึกถึงที่นึกถึง
2. การตรวจประเมิน สภาพร่ า งกาย (physical
assessment)จากภาวะเสี ่ ย ง/
ภาวะแทรกซ้อน/ปั ญหาที่นึกถึง หลังจากการศึกษาข้อมูล ท่านจะเน้นการตรวจร่ างกาย เพิ่มเติม
ในระบบใดบ้าง
3. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis)ข้อมูลจากประวัติและการตรวจ
ร่ างกาย ที่นามาประกอบการการวินิจ ฉัย ทางการพยาบาล มีร ายละเอีย ดอย่างไร โดยแยกตาม
ข้อมูลสนับสนุ น (subjective data และ objective data)
4. การทดสอบเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic test) ระบุชนิ ดของการทดสอบเพื่อ
ยืน ยัน การวินิ จ ฉัย ทางการพยาบาล พร้อ มเหตุผ ล และผลการตรวจต่า งๆ และค่า ปกติ และ
ประเมินเปรี ยบเทียบผลการตรวจที่ได้ กับค่าปกติ
5. สรุ ปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (diagnosis)
5.1 สรุ ปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ของผูร้ ับบริ การรายนี้
คืออะไรระบุเหตุผลจากการศึกษาข้อมูล การตรวจร่ างกาย และการทดสอบต่าง ๆ
5.2 ระบุเหตุผลจากการศึกษาข้อมูล การตรวจร่ างกาย และการทดสอบต่าง ๆ
5.3 ระบุขอ้ มูลสนับสนุ น ที่เ ป็ นอาการบอกเล่า (subjective data) และอาการ
แสดงที่ตรวจพบ (objective data)
5.4 สื บ ค้น ข้อ มูล เชิง ทฤษฎี/รู ป ภาพประกอบการสรุ ป การวินิ จ ฉัย การพยาบาล
(ระบุที่มาของแหล่งข้อมูล)
5.5 แผนการบาบัดรักษาทางการพยาบาล (therapeutic nursing intervention
plan)
6. ท่านคิดว่าผูค้ ลอด รายนี้ มีปัญหา/ภาวะเสี่ ยงอะไรบ้าง จงเขียนข้อมูลที่เป็ นปั ญหา
สาหรับผูค้ ลอด รายนี้
6.1 การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) สาหรับผูค้ ลอด รายนี้ มี
อะไรบ้าง
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6.2 ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดสาคัญที่สุด
สาหรับผูค้ ลอด รายนี้ คืออะไร
6.3 จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหา
ผูค้ ลอด รายนี้ (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (ตอบให้มากที่สุด)
6.4 การพยาบาล (nursing care plan) /แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหาที่
เหมาะสมสาหรับผูค้ ลอด รายนี้ คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) ระบุเหตุผลของการ
พยาบาล
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
เรื่องการพยาบาลผู้คลอดทีไ่ ด้ รับการทาสู ติศาสตร์ หัตถการ

หน่ วยที่ 3
จานวน (ชั่วโมง)
4

แนวคิดสาคัญ (ความคิดรวบยอด)
การคลอดเป็ นขบวนการที่เกิดขึ้นและดาเนิ นไปเองตามธรรมชาติ แต่บางครั้งอาจพบ
ปั ญหา หรื อมีภาวะแทรกซ้อนที่เป็ นอันตรายต่อมารดาและทารก จึงจาเป็ นต้องดาเนินการช่วยเหลือ
ด้วยสู ติศาสตร์ หัตถการ การช่ วยเหลือผูค้ ลอดด้วยการทาสู ติศาสตร์ หัตถการ เพื่อให้มารดา และ
ทารกปลอดภัยในระยะต่างๆ ของการคลอด เช่น การชักนาการคลอด (induction of labour) การ
ช่ วยคลอดด้วยคีม (forceps extraction) การช่ วยคลอดด้วยเครื่ องดูดสุ ญญากาศ (vacuum
extraction) การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (cesarean section) การหมุนเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์
(version) การช่วยคลอดทารกท่าก้น (breech delivery) การล้วงรก (placental removal) และการ
ทาคลอดฉุกเฉิ น (unplanned emergency delivery ) การมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ ข้อ
ห้าม และภาวะภาวะแทรกซ้อนของสู ติศาสตร์ หัตถการแต่ละประเภท การเตรี ยมผูค้ ลอด อุปกรณ์
ต่างๆ ให้ถูกต้องกับประเภทของสู ติศาสตร์ หัตถการ จะเป็ นแนวทางในการให้การดูแลช่วยเหลือ
และให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มารดาและทารกปลอดภัย
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบาย หลักการ แนวคิดหรื อความคิดรวบยอดสาคัญทางการพยาบาลในการดูแล
ผูค้ ลอดที่ได้รับการทาสูติศาสตร์หตั ถการได้ถูกต้อง
2. วิเคราะห์ ปัญหา และกาหนดการวินิจฉัยทางการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทา
สูติศาสตร์หตั ถการได้ถูกต้อง เหมาะสม และครบถ้วน
3. วางแผนการพยาบาลในการดู แ ลผูค้ ลอดที่ ไ ด้รั บ การท าสู ติ ศ าสตร์ หัต ถการได้
ถูกต้อง เหมาะสม และครบถ้วน
4. ประเมินลาดับความสาคัญ ความถูกต้อง และเหมาะสมในการพยาบาลผูค้ ลอดที่
ได้รับการทาสูติศาสตร์หตั ถการได้
5. แก้ปั ญ หาตามกระบวนการแก้ปั ญ หาและสะท้อ นความคิ ด ในการแก้ปั ญ หา
สถานการณ์สมมติผคู ้ ลอดที่ได้รับการทาสูติศาสตร์หตั ถการได้
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ขอบข่ ายเนือ้ หา
1. การชักนาการคลอด (induction of labour)
2. การช่วยคลอดด้วยคีม (forceps extraction)
3. การช่วยคลอดด้วยเครื่ องดูดสุ ญญากาศ (vacuum extraction)
4. การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (cesarean section)
5. การหมุนเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์ (version)
6. การช่วยคลอดทารกท่าก้น (breech delivery)
7. การล้วงรก (placental removal)
8. การทาคลอดฉุกเฉิน (unplanned emergency delivery)
แนวทางการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนการสอน
ชั่วโมงที่ 15-18

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
กิจกรรมผู้สอน

1. ขั้นเตรียมความพร้ อมสาหรับการเรียนรู้
(Preparation : P)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนเตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน
1. แจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
2. เตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับวิธีการเรี ยน กิจกรรม
การเรี ย นการสอนในแต่ ละขั้น ตอน และชี้ แ นะสื่ อและ
แหล่งเรี ยนรู ้ และบทบาทของผูเ้ รี ยนและสมาชิกกลุ่ม
3. กระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน โดยใช้กรณี ศึกษา (case
based learning) การพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทาสู ติ
ศาสตร์หตั ถการ
4. ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มย่อยศึกษาค้นคว้าหาความรู ้
เกี่ ยวกับเนื้ อหาด้วยตนเอง แล้วสรุ ปแนวคิดสาคัญด้วย
การเขียนแผนภาพความคิด (mind mapping)ก่อนที่จะเริ่ ม
เรี ยนทุกครั้ง

กิจกรรมผู้เรียน
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กระบวนการเรียนการสอน
ชั่วโมงที่ 15-18

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
กิจกรรมผู้สอน

2.ขั้นเรียนรู้ และฝึ กปฏิบัติ (Action : A)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ผสู ้ อน
1. ทบทวนความรู ้ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้เรื่ อง
การพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทาสูติศาสตร์หตั ถการ
โดยให้ดูวิดีทศั น์ เรื่ องการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
(cesarean
section) การช่วยคลอดด้วยคีม (forceps
extraction) เป็ นต้น
2. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อย (4-5 คน) เรี ยนรู ้เป็ น
รายคู่
3. จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กลวิธีการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
กับลักษณะเนื้ อหา ได้แก่ การเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษา
และการเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิ เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่
ได้รับการทาสูติศาสตร์หตั ถการ เนื้อหาประกอบด้วย
1. การชักนาการคลอด (induction of labour)
2. การช่วยคลอดด้วยคีม (forceps extraction)
3. การช่ วยคลอดด้ว ยเครื่ องดู ดสุ ญญากาศ (vacuum
extraction)
4. การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (cesarean section)
5. การหมุนเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์ (version)
6. การช่วยคลอดทารกท่าก้น (breech delivery)
7. การล้วงรก (placental removal)
8. การทาคลอดฉุ กเฉิ น (unplanned
emergency
delivery )
4. ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กใช้ความรู ้ ด้วยการฝึ กใช้ทกั ษะการ
วิ เ คราะห์ การสั ง เคราะห์ การประเมิ น ค่ า และการ
แก้ปัญหากรณี ศึกษาการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทา

กิจกรรมผู้เรียน

- สมาชิกภายในกลุ่มร่ วมกันสรุ ป
ความรู ้ที่เป็ นแนวคิด ทฤษฎีใน
เนื้อหาที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
- รับใบกิจกรรมและเอกสาร
ประกอบการเรี ยนมาช่วยกันทา
ตามที่ใบกิจกรรมกาหนดให้
- ศึกษากรณี ศึกษา จากใบกิจกรรม
ที่แจกให้
- ดูการสาธิต, ฝึ กสาธิตย้อยกลับ
- ช่วยกันตอบข้อซักถามของ
ผูเ้ รี ยนและสมาชิกภายในกลุ่ม
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
กิจกรรมผู้สอน

สู ติศาสตร์ หัตถการทั้งเป็ นรายกลุ่มและรายบุคคล โดย
เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
5. ให้ผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนฝึ ก
ปฏิ บตั ิ จ ริ ง กับเชิ ง กรานจ าลอง รกจ าลอง อุ ปกรณ์ ช่ว ย
คลอดด้วยคีม (forceps extraction) ถุงมือล้วงรก
3. ขั้นสะท้ อนความคิด (Reflection : R)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ให้ผเู ้ รี ยนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ น
เนื้อหา และด้านทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ เช่นทักษะ
การวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ประเมิ น ค่ า และแก้ปั ญ หา
กรณี ศึกษาการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทาสู ติศาสตร์
หั ต ถการด้ว ยวิ ธี ก ารไตร่ ตรอง ย้อ นคิ ด หรื อสะท้อ น
ความคิดในการแก้ปัญหาของตนเองและของเพื่อน จาก
การเรี ยนรู ้ดว้ ยกรณี ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ
ทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล
4. ขั้นสร้ างความรู้ (Construction : C)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนรายกลุ่ม
1. นาความรู ้ หรื อข้อมูลที่ได้จากขั้นเรี ยนรู ้และฝึ ก
ปฏิบตั ิ (Action : A) และขั้นสะท้อนความคิด (Reflection
: R) มาอภิปรายร่ วมกันสรุ ปความคิดรวบยอด สรุ ป
หลักการ แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับ
การทาสู ติศาสตร์ หัตถการ แนวทางการนาความรู ้หรื อ
เชื่ อ มโยงความรู ้ / ประสบการณ์ บู รณาการเป็ นความรู ้
ใหม่ หรื อไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสถานการณ์ อื่ น หรื อน า
ความรู ้เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู ้ใหม่
2. ให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้แสดงออกซึ่ งความสามารถในเรื่ องที่ ได้เรี ยนรู ้ และ

กิจกรรมผู้เรียน

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันภายในกลุ่ม
- ร่ วมกันตรวจสอบ ทบทวน
ความรู ้ความเข้าใจของตนเอง
ภายในกลุ่ม
- แสดงความคิดเห็น
- ตอบคาถาม
- ซักถาม เพื่อทาความเข้าใจ

- ช่วยกันสรุ ปผลงานและความรู ้
ความเข้าใจที่ได้เรี ยนไปแล้ว
- ส่ งตัวแทนกลุ่มออกไปนาเสนอ
ผลงานหน้าห้องเรี ยน/
ห้องปฏิบตั ิการพยาบาล
- การมีส่วนร่ วมในการอภิปราย
- แสดงความคิดเห็น
- ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่ทา
และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับซึ่งกัน
และกัน
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ปฏิบตั ิได้ เช่น การนาเสนอด้วยปากเปล่า การนาเสนอ
ประกอบสื่ อ อุปกรณ์ การสาธิ ต การจัดนิ ทรรศการย่อย
นาเสนอผลงานกลุ่มด้วยแผนภูมิประกอบการบรรยาย
การนาเสนอด้วยแผนภาพความคิด (mind mapping)
เป็ นต้น
3. ผูส้ อนเสริ มต่อและสรุ ปองค์ความรู ้ ที่ถูกต้อง
เกี่ ย วกับการพยาบาลผูค้ ลอดที่ ได้รับการทาสู ติศาสตร์
หั ต ถการโดยเน้ น ให้ ผู เ้ รี ยนมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ยนรู ้
กระตุ ้น ให้ผูเ้ รี ย นร่ ว มกัน อภิ ป ราย วิ เ คราะห์ เ ชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ของความรู ้ในเนื้อหาวิชาที่เคยเรี ยนมาและ
ทักษะที่เคยปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ นความรู ้หรื อประสบการณ์เดิม
กับความรู ้หรื อประสบการณ์ใหม่
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดย
1. ผูส้ อนวัดและประเมินผลความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ครอบคลุมทั้งก่อนเรี ยน การติดตามระหว่างเรี ยน
และภายหลังเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
โดยการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้
2. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันประเมินการทางานกลุ่มและผลงาน
กลุ่ม การนาเสนอผลการประเมินงานของกลุ่ม
3. ผูเ้ รี ยนประเมินตนเอง
4. ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากบันทึกการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนและจากบันทึกหลังการสอนของผูส้ อน

กิจกรรมผู้เรียน
- ซักถาม เพื่อทาความเข้าใจ
- ช่วยกันตอบข้อซักถามของ
ผูเ้ รี ยนและสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ

-

ตอบคาถาม
ซักถาม เพื่อทาความเข้าใจ
ประเมินการทางานกลุ่ม
ประเมินตนเอง
ให้สาธิตย้อนกลับ
ให้ทาแบบฝึ กหัด
ประเมินชิ้นงาน
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สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์
เล่ม 2. นครปฐม : หน่วยพิมพ์มหาวิทยาลัยคริ สเตียน เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทาสู ติ
ศาสตร์หตั ถการ
2. ตารา/วารสาร
3. เว็บไซต์ เกี่ยวกับเรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทาสูติศาสตร์หตั ถการ
4. สื่ อวิดีทศั น์ เรื่ อง การพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทาสู ติศาสตร์ หัตถการ เช่ น
การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (cesarean section) การช่วยคลอดด้วยคีม (forceps extraction) การ
ช่วยคลอดด้วยเครื่ องดูดสุ ญญากาศ (vacuum extraction) การล้วงรก (placental removal) เป็ นต้น
5. Visualizer
6. กรณี ศึกษา เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทาสูติศาสตร์หตั ถการ
7. แผนภาพความคิด (mind mapping) เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่ ได้รับการทา
สูติศาสตร์หตั ถการ
8. ตัวอย่าง ชนิดของคีม (forceps) ถุงมือล้วงรก
9. ใบงาน/ใบกิจกรรม เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทาสูติศาสตร์หตั ถการ
การวัดผลและประเมินผล
1. แบบประเมินชิ้นงาน เช่น การทาแผนภาพความคิด (mind mapping)
2. แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
3. การมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น เช่ น การร่ ว มอภิ ป ราย การแสดงความ
คิดเห็น การถาม-ตอบคาถาม
4. แบบประเมินผลการนาเสนอผลงาน
5. แบบบันทึกการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
6. แบบฝึ กหัดท้ายหน่วย
7. แบบทดสอบ
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บันทึกหลังการสอน
1. กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ (กิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่เกิดขึ้น)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. บรรยากาศทัว่ ไประหว่างการเรี ยนการสอน และความร่ วมมือในการทากิจกรรมของ
ผูเ้ รี ยน (การได้ร่วมงานกับเพือ่ น ๆ การทางานเป็ นกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม/ตนเอง)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ผลการเรี ยนรู ้และพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน รวมถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น
และการแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
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ใบกิจกรรมที่ 3

การพยาบาลผู้คลอดทีไ่ ด้ รับการทําสู ติศาสตร์ หัตถการ
คําชี้แจง
ให้สมาชิ ก ในกลุ่ มร่ วมกัน อภิ ปรายเกี่ ย วกับ หลัก การ แนวคิ ดหรื อความคิดรวบยอด
สําคัญ ร่ วมกันวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ปัญหา วางแผนการพยาบาล ประเมินลําดับความสําคัญ
ความถูกต้องและเหมาะสมของแผนการพยาบาล แก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหา และสะท้อน
ความคิดในการแก้ปัญหาตามกรณี ศึกษาผูค้ ลอดที่ได้รับการทําสู ติศาสตร์ หัตถการตามประเด็นที่
กําหนดให้ พร้อมกับส่ งตัวแทนกลุ่มออกไปนําเสนอผลงานหน้าห้องเรี ยน ตามลําดับ
ประเด็นทีน่ ําเสนอ
กลุ่มที่ 1, 9
1) การชักนําการคลอด (induction of labour)
กลุ่มที่ 2
2) การช่วยคลอดด้วยคีม (forceps extraction)
กลุ่มที่ 3
3) การช่วยคลอดด้วยเครื่ องดูดสุ ญญากาศ
(vacuum extraction)
กลุ่มที่ 4
4) การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (cesarean
section)
กลุ่มที่ 5
5) การหมุนเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์ (version)
กลุ่มที่ 6
6) การช่วยคลอดทารกท่าก้น (breech delivery)
กลุ่มที่ 7
7) การล้วงรก (placental removal)

แนวคิดสํ าคัญหรือความคิดรวบยอดสํ าคัญ
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ประเด็นทีน่ ําเสนอ

แนวคิดสํ าคัญหรือความคิดรวบยอดสํ าคัญ

กลุ่มที่ 8, 10
8) การทําคลอดฉุกเฉิ น (unplanned emergency
delivery )
รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่….. ชื่อกลุ่ม ………………………………………………………..
1. …………………………………………..……ประธาน
2. ……………………………………..…………เลขานุการ
3. …………………………………………..……
4. …………………………………..……………
5. ……………………………………..…………
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
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โจทย์สถานการณ์ : กรณี ศึกษาการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทําสูติศาสตร์หตั ถการ

โจทย์ สถานการณ์ ปัญหา
กรณี ศึกษาการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับการทําสูติศาสตร์หตั ถการ
กรณีศึกษา :
ผูค้ ลอด อายุ 39 ปี ตั้งครรภ์แรก ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ จํานวน
6 ครั้ ง ครบเกณฑ์คุ ณ ภาพ ได้รั บ วัค ซี น ป้ องกัน คอตี บ บาดทะยัก 2 เข็ม ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการปกติ อายุครรภ์ 33 สัปดาห์ 5 วัน โดยการตรวจด้วยคลื่นเสี ยงความถี่สูง
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 มาด้วยอาการเจ็บครรภ์
คลอด ตรวจภายใน ปากมดลูกไม่เปิ ด มีการหดรัดตัวของมดลูกห่ างครั้ง Interval
10 นาที
Duration 30 วินาที ฟังเสี ยงหัวใจทารกในครรภ์ 138 ครั้งต่อนาที
แพทย์จึงพิจารณาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ทารกเกิดเวลา 16.40 น. แรกเกิดมีอาการ
เขียวตามปลายมือปลายเท้า หายใจสมํ่าเสมอดี ช่วยเหลือโดยการให้ออกซิ เจน Apgar Scores
นาทีที่ 1 เท่ากับ 8 คะแนน และนาทีที่ 5 นาที เท่ากับ 10 คะแนน นํ้าหนักแรกเกิด 2,470 กรัม
ส่ งไปสังเกตอาการที่งานกุมารเวชกรรม
แนวทางการศึ กษา
1. ภาวะเสี่ ยง/ภาวะแทรกซ้อน/ปั ญหาที่นึกถึง
1.1 จากสถานการณ์ ภาวะเสี่ ยง/ภาวะแทรกซ้อน/ปั ญหา ที่ท่านนึ กถึงคืออะไรได้
บ้าง
1.2 เปรี ย บเทีย บข้อ มูล ด้า นทฤษฎีแ ละข้อ มูล ผู ร้ ับ บริ ก าร ในภาวะเสี ่ ย ง/
ภาวะแทรกซ้อน / ปั ญหาที่นึกถึงที่นึกถึง
2. การตรวจประเมิน สภาพร่ า งกาย (physical
assessment)จากภาวะเสี ่ ย ง/
ภาวะแทรกซ้อน/ปั ญหาที่นึกถึง หลังจากการศึกษาข้อมูล ท่านจะเน้นการตรวจร่ างกาย เพิ่มเติม
ในระบบใดบ้าง
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3. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis)ข้อมูลจากประวัติและการตรวจ
ร่ างกาย ที่นามาประกอบการการวินิจ ฉัยทางการพยาบาล มีรายละเอีย ดอย่างไร โดยแยกตาม
ข้อมูลสนับสนุ น (subjective data และ objective data)
4. การทดสอบเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic test) ระบุชนิ ดของการทดสอบเพื่อ
ยืน ยัน การวินิ จ ฉัย ทางการพยาบาล พร้อ มเหตุผ ล และผลการตรวจต่า งๆ และค่า ปกติ และ
ประเมินเปรี ยบเทียบผลการตรวจที่ได้ กับค่าปกติ
5. สรุ ปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (diagnosis)
5.1 สรุ ปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ของผูร้ ับบริ การรายนี้
คืออะไรระบุเหตุผลจากการศึกษาข้อมูล การตรวจร่ างกาย และการทดสอบต่าง ๆ
5.2 ระบุเหตุผลจากการศึกษาข้อมูล การตรวจร่ างกาย และการทดสอบต่าง ๆ
5.3 ระบุขอ้ มูลสนับสนุ นที่เป็ นอาการบอกเล่า (subjective data) และอาการ
แสดงที่ตรวจพบ (objective data)
5.3 สื บค้นข้อมูลเชิงทฤษฎี/รู ปภาพประกอบการสรุ ปการวินิจฉัย การพยาบาล
(ระบุที่มาของแหล่งข้อมูล)
6. แผนการบาบัดรักษาทางการพยาบาล (therapeutic nursing intervention plan)
6.1 ท่านคิดว่าผูค้ ลอด รายนี้ มีปัญหา/ภาวะเสี่ ยงอะไรบ้าง จงเขียนข้อมูลที่เป็ น
ปั ญหาสาหรับผูค้ ลอด รายนี้
6.2 การวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) สาหรับผูค้ ลอด รายนี้ มี
อะไรบ้าง
6.3 ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) ใดสาคัญที่สุด
สาหรับผูค้ ลอด รายนี้ คืออะไร
6.4 จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหา
ผูค้ ลอด รายนี้ (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (ตอบให้มากที่สุด)
6.5 การพยาบาล (nursing care plan) /แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหาที่
เหมาะสมสาหรับผูค้ ลอด รายนี้ คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) ระบุเหตุผลของการ
พยาบาล
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
เรื่องการพยาบาลผู้คลอดทีไ่ ด้ รับยาทางสู ติกรรมในระยะคลอด

หน่ วยที่ 4
จานวน (ชั่วโมง)
4

แนวคิดสาคัญ(ความคิดรวบยอด)
การพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับยาทางสู ติกรรมในระยะคลอด ซึ่งประกอบด้วยยายับยั้งการ
เจ็บครรภ์ หรื อการหดรัดตัวของมดลูก (tocolytic drug) ยากระตุน้ การหดรัดตัวของมดลูก (medical
induction of labour) และยาระงับการปวด (pharmacological pain management) การมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของยา ข้อบ่งใช้ กลไกการออกฤทธิ์ ของยา ผลข้างเคียงของยาที่จะเกิด
ต่อมารดา และทารก รวมถึงการพยาบาล จะเป็ นแนวทางในการให้การดูแลช่วยเหลือและให้การ
พยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบาย หลักการ แนวคิดหรื อความคิดรวบยอดสาคัญทางการพยาบาลในการดูแล
ผูค้ ลอดที่ได้รับยาทางสูติกรรมในระยะคลอด ได้ถูกต้อง
2. วิเคราะห์ ปัญหา และกาหนดการวินิจฉัยทางการพยาบาลผูค้ ลอดที่ ได้รับยาทาง
สูติกรรมในระยะคลอด ได้ถูกต้อง เหมาะสม และครบถ้วน
3. วางแผนการพยาบาลในการดู แลผูค้ ลอดที่ ได้รับยาทางสู ติกรรมในระยะคลอด
ได้ถูกต้อง เหมาะสม และครบถ้วน
4. ประเมินลาดับความสาคัญ ความถูกต้อง และเหมาะสมในการพยาบาลผูค้ ลอดที่
ได้รับยาทางสูติกรรมในระยะคลอด ได้
5. แก้ปั ญ หาตามกระบวนการแก้ปั ญ หาและสะท้อ นความคิ ด ในการแก้ปั ญ หา
สถานการณ์สมมติผคู ้ ลอดที่ได้รับยาทางสูติกรรมในระยะคลอด ได้
ขอบข่ ายเนือ้ หา
1. ยายับยั้งการเจ็บครรภ์ หรื อการหดรัดตัวของมดลูก (tocolytic drug)
2. ยากระตุน้ การหดรัดตัวของมดลูก (medical induction of labour)
3. ยาระงับการปวด (pharmacological pain management)
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กิจกรรมผู้เรียน

1. ขั้นเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเรี ยนรู ้
(Preparation : P)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนเตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน
1. แจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
2. เตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับวิธีการเรี ยน กิจกรรม
การเรี ย นการสอนในแต่ ละขั้น ตอน และชี้ แ นะสื่ อและ
แหล่งเรี ยนรู ้ และบทบาทของผูเ้ รี ยนและสมาชิกกลุ่ม
3. กระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน โดยใช้สถานการณ์
สมมติ (situated learning) เกี่ยวกับการพยาบาลผูค้ ลอดที่
ได้รับยาทางสูติกรรมในระยะคลอด
4. ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มย่อยศึกษาค้นคว้าหาความรู ้
เกี่ ยวกับเนื้ อหาด้วยตนเอง แล้วสรุ ปแนวคิดสาคัญด้วย
การเขียนแผนภาพความคิด (mind mapping) ก่อนที่จะ
เริ่ มเรี ยนทุกครั้ง
2.ขั้นเรียนรู้ และฝึ กปฏิบัติ (Action : A)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ผสู ้ อน
1. ทบทวนความรู ้ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้ - สมาชิกภายในกลุ่มร่ วมกันสรุ ป
ความรู ้ที่เป็ นแนวคิด ทฤษฎีใน
เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่ มีภ าวะแทรกซ้อ นของการ
เนื้อหาที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วย
คลอด
ตนเอง
2. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อย (4-5 คน) เรี ยนรู ้เป็ น
- รับใบกิจกรรมและเอกสาร
รายคู่
ประกอบการเรี ยนมาช่วยกันทา
3. จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กลวิธีการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับ
ตามที่ใบกิจกรรมกาหนดให้
ลัก ษณะเนื้ อ หา ได้แ ก่ การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ส ถานการณ์
สมมติ ก ารพยาบาลผูค้ ลอดที่ ไ ด้รับ ยาทางสู ติ ก รรมใน - ศึกษาสถานการณ์สมมติ จากใบ
กิจกรรมที่แจกให้
ระยะคลอด และการเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิ เนื้ อหา
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ประกอบด้วย
1. ยายับยั้งการเจ็บครรภ์ หรื อการหดรั ดตัวของมดลูก
(tocolytic drug)
2. ยากระตุน้ การหดรัดตัวของมดลูก (medical induction
of labour)
3. ยาระงับการปวด (pharmacological pain
management)
4. ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กใช้ความรู ้ ด้วยการฝึ กใช้ทกั ษะการ
วิ เ คราะห์ การสั ง เคราะห์ การประเมิ น ค่ า และการ
แก้ปัญหาโจทย์สถานการณ์ ปัญหาทั้งเป็ นรายกลุ่มและ
รายบุคคล โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
5. ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ ง เกี่ยวกับการฝึ กเตรี ยมยาทางสู ติกรรมในระยะ
คลอด ในห้องฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล จากนั้นให้ผเู ้ รี ยน
ฝึ กปฏิบตั ิตามและให้สาธิ ตย้อนกลับเช่น ฝึ กเตรี ยมยายา
ยับยั้งการเจ็บครรภ์ หรื อการหดรัดตัวของมดลูก เช่น ยา
Bricanyl ยากระตุน้ การหดรั ดตัวของมดลูก เช่ น ยา
Syntocinon
3. ขั้นสะท้ อนความคิด (Reflection : R)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ให้ผเู ้ รี ยนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ด้า นเนื้ อ หา ด้า นทัก ษะต่ า งๆ ที่ ใ ช้ใ นการเรี ย นรู ้ เช่ น
ทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และแก้ปัญหา
สถานการณ์สมมติการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับยาทางสู ติ
กรรมในระยะคลอด ด้วยวิธีการไตร่ ตรอง ย้อนคิดหรื อ
สะท้อ นความคิ ด ในการแก้ปัญ หาของตนเองและของ
เพื่อน จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยโจทย์สถานการณ์ปัญหาและฝึ ก
ปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ ทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล

กิจกรรมผู้เรียน
- ดูการสาธิต, ฝึ กสาธิตย้อยกลับ
- ช่วยกันตอบข้อซักถามของ
ผูเ้ รี ยนและสมาชิกภายในกลุ่ม

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันภายในกลุ่ม
- ร่ วมกันตรวจสอบ ทบทวน
ความรู ้ความเข้าใจของตนเอง
ภายในกลุ่ม
- แสดงความคิดเห็น
- ตอบคาถาม
- ซักถาม เพือ่ ทาความเข้าใจ
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4. ขั้นสร้ างความรู้ (Construction : C)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนรายกลุ่ม
1. นาความรู ้ หรื อข้อมูลที่ได้จากขั้นเรี ยนรู ้และฝึ ก
ปฏิบตั ิ (Action : A) และขั้นสะท้อนความคิด (Reflection
: R) มาอภิปรายร่ วมกันสรุ ปความคิดรวบยอด สรุ ป
หลักการ แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับ
ยาทางสู ติกรรมในระยะคลอด แนวทางการนาความรู ้
หรื อเชื่ อ มโยงความรู ้ / ประสบการณ์ บู ร ณาการเป็ น
ความรู ้ ใ หม่ หรื อ ไปประยุก ต์ใ ช้ใ นสถานการณ์ อื่น หรื
อนาความรู ้เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู ้ใหม่
2. ให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้แสดงออกซึ่ งความสามารถในเรื่ องที่ ได้เรี ยนรู ้ และ
ปฏิบตั ิได้ เช่น การนาเสนอด้วยปากเปล่า การนาเสนอ
ประกอบสื่ อ อุปกรณ์ การสาธิ ต การจัดนิ ทรรศการย่อย
นาเสนอผลงานกลุ่มด้วยแผนภูมิประกอบการบรรยาย
การนาเสนอด้วยแผนภาพความคิด (mind mapping)
เป็ นต้น
3. ผูส้ อนเสริ มต่อและสรุ ปองค์ความรู ้ ที่ถูกต้อง
เกี่ ยวกับการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับยาทางสู ติกรรมใน
ระยะคลอด โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
กระตุ ้น ให้ผูเ้ รี ย นร่ ว มกัน อภิ ป ราย วิ เ คราะห์ เ ชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ของความรู ้ในเนื้อหาวิชาที่เคยเรี ยนมาและ
ทักษะที่เคยปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ นความรู ้หรื อประสบการณ์เดิม
กับความรู ้หรื อประสบการณ์ใหม่

กิจกรรมผู้เรียน

- ช่วยกันสรุ ปผลงานและความรู ้
ความเข้าใจที่ได้เรี ยนไปแล้ว
- ส่ งตัวแทนกลุ่มออกไปนาเสนอ
ผลงานหน้าห้องเรี ยน/
ห้องปฏิบตั ิการพยาบาล
- การมีส่วนร่ วมในการอภิปราย
- แสดงความคิดเห็น
- ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่ทา
และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับซึ่งกัน
และกัน
- ซักถาม เพื่อทาความเข้าใจ
- ช่วยกันตอบข้อซักถามของ
ผูเ้ รี ยนและสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ
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กระบวนการเรียนการสอน
ชั่วโมงที่ 19-22

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
กิจกรรมผู้สอน

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดย
1. ผูส้ อนวัดและประเมินผลความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ครอบคลุมทั้งก่อนเรี ยน การติดตามระหว่างเรี ยน
และภายหลังเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
โดยการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้
2. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันประเมินการทางานกลุ่มและผลงาน
กลุ่ม การนาเสนอผลการประเมินงานของกลุ่ม
3. ผูเ้ รี ยนประเมินตนเอง
4. ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากบันทึกการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนและจากบันทึกหลังการสอนของผูส้ อน

กิจกรรมผู้เรียน

-

ตอบคาถาม
ซักถาม เพื่อทาความเข้าใจ
ประเมินการทางานกลุ่ม
ประเมินตนเอง
ให้สาธิตย้อนกลับ
ให้ทาแบบฝึ กหัด
ประเมินชิ้นงาน

สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนวิ ชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุ งครรภ์
เล่ม 2. นครปฐม : หน่วยพิมพ์มหาวิทยาลัยคริ สเตียน เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับยาทางสู ติกรรม
ในระยะคลอด
2. ตารา/วารสาร
3. เว็บไซต์ เกี่ยวกับเรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับยาทางสูติกรรมในระยะคลอด
4. Visualizer
5. สถานการณ์สมมติ เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับยาทางสูติกรรมในระยะคลอด
6. แผนภาพความคิด (mind mapping) เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับยาทางสู ติกรรม
ในระยะคลอด
7. ตัวอย่าง ชนิดของยายับยั้งการเจ็บครรภ์ หรื อการหดรัดตัวของมดลูก (tocolytic drug)
ยากระตุน้ การหดรัดตัวของมดลูก (medical induction of labour) และยาระงับการปวด
(pharmacological pain management)
8. ใบงาน/ใบกิจกรรม เรื่ องการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับยาทางสูติกรรมในระยะคลอด
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9. ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะด้วยตนเอง เรื่ องการเตรี ยมยากระตุน้ การหดรัดตัวของมดลูก (medical
induction of labour)
การวัดผลและประเมินผล ในประเด็นต่อไปนี้
1. แบบประเมินชิ้นงาน เช่น การทาแผนภาพความคิด (mind mapping)
2. แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
3. การมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น เช่ น การร่ ว มอภิ ป ราย การแสดงความ
คิดเห็น การถาม-ตอบคาถาม
4. แบบประเมินผลการนาเสนอผลงาน
5. แบบบันทึกการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
6. แบบฝึ กหัดท้ายหน่วย
7. แบบทดสอบ
บันทึกหลังการสอน
1. กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ (กิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่เกิดขึ้น)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. บรรยากาศทัว่ ไประหว่างการเรี ยนการสอน และความร่ วมมือในการทากิจกรรมของ
ผูเ้ รี ยน (การได้ร่วมงานกับเพือ่ น ๆ การทางานเป็ นกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม/ตนเอง)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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3. ผลการเรี ยนรู ้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน รวมถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น
และการแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
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ใบกิจกรรมที่ 4

การพยาบาลผู้คลอดทีไ่ ด้ รับยาทางสู ติกรรมในระยะคลอด
คาชี้แจง
ให้สมาชิ กในกลุ่มร่ วมกัน อภิ ปรายเกี่ ย วกับหลัก การ แนวคิ ด หรื อความคิด รวบยอด
สาคัญ ร่ วมกันวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ปัญหา วางแผนการพยาบาล ประเมินลาดับความสาคัญ
ความถูกต้องและเหมาะสมของแผนการพยาบาล แก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหา และสะท้อน
ความคิ ดในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ สมมติ ผูค้ ลอดที่ ไ ด้รับยาทางสู ติกรรมในระยะคลอด
ตามประเด็นที่กาหนดให้ พร้อมกับส่ งตัวแทนกลุ่มออกไปนาเสนอผลงานหน้าห้องเรี ยน ตามลาดับ
ประเด็นที่นาเสนอ
แนวคิดสาคัญหรือความคิดรวบยอดสาคัญ
กลุ่มที่ 1, 4, 7, 10
1. ยายับยั้งการเจ็บครรภ์ หรื อการหดรั ดตัว ของ
มดลูก (tocolytic drug)
กลุ่มที่ 2, 5, 8
2. ยากระตุ ้น การหดรั ด ตัว ของมดลู ก (medical
induction of labour)
กลุ่มที่ 3, 6, 9
3. ยาระงับการปวด (pharmacological pain
management)
รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่….. ชื่อกลุ่ม ………………………………………………………..
1. …………………………………………..……ประธาน
2. ……………………………………..…………เลขานุการ
3. …………………………………………..……
4. …………………………………..……………
5. ……………………………………..…………
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
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โจทย์สถานการณ์ปัญหา : สถานการณ์สมมติการพยาบาลผูค้ ลอดที่ได้รับยาทางสูติกรรมใน
ระยะคลอด

โจทย์ สถานการณ์ ปัญหา
สถานการณ์ สมมติการพยาบาลผู้คลอดทีไ่ ด้ รับยาทางสู ติกรรมในระยะคลอด
สถานการณ์ สมมติ :
สตรี มีครรภ์ อายุ 29 ปี น้ าหนัก 60 kgs. G1P0A0L0 อายุครรภ์ 39 สัปดาห์ มา
โรงพยาบาล เวลา 07.00 น. มาด้วยอาการเจ็บครรภ์ มีมูกเลือด และมีน้ าเดิน 6 ชัว่ โมงก่อนมา
โรงพยาบาล
ตรวจครรภ์ ทารกท่า LOA HF 3 / 4 >  FHS 140 ครั้ง / นาที จังหวะสม่าเสมอ
Uterine contraction Interval 6 นาที 20 วินาที Duration 30 วินาที
Nitrazine paper test เปลี่ยนจากสี เหลืองเป็ นสี น้ าเงิน
PV แรกรับ ปากมดลูกเปิ ด 2 cm. ความบาง 100 % Station -1 MR , Clear
V / S T = 37.4 oc , PR = 78 bpm , RR = 20 bpm , BP = 110 / 80 mmHg.
เวลา 09.00 น.แพทย์ตรวจเยีย่ มอาการ PV พบว่า ปากมดลูกเปิ ด 3 cm. ความบาง 100
% Station -1 ประเมิน Bishop score = 9 จึงมีแผนการรักษาให้ IV เป็ น 5 % D/N /2 1,000 ml.
+ Syntocinon 10 unit vein drip 8 drop/min keep good contraction จับ contraction หลังได้รับยา
30 นาที Interval = 4 นาที 50 วินาที Duration = 45 วินาที FHS อยูใ่ นช่วง 130-140 bpm จังหวะ
สม่าเสมอ
หลังจากนั้น 1 hr สตรี มีครรภ์อาการเจ็บครรภ์ถี่ข้ ึน Uterine Contraction Interval 2 นาที
40 วินาที Duration = 30 วินาที FHS อยูใ่ นช่วง 130-140 bpm จังหวะสม่าเสมอ
เวลา 11.00 น. PV อีกครั้ง พบว่า ปากมดลูกเปิ ด 5 cm. ความบาง 100 % Station 0
ประเมิน Bishop score = 9 On IV เป็ น 5 % D/N /2 1,000 ml. + Syntocinon 10 unit vein drip
10 drop/min จับ contraction Interval = 2 นาที 50 วินาที Duration = 50 วินาที FHS อยูใ่ นช่วง
130-140 bpm จังหวะสม่าเสมอ ร้องเอะอะโวยวายมาก ร้องขอผ่าตัดคลอด พยาบาลห้องคลอด
รายงานแพทย์ แพทย์มีแผนการรักษาให้ Pethidine 75 mg. + Phenergan 25 mg IM Stat
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แนวทางการศึกษา
1. ภาวะเสี่ ยง/ภาวะแทรกซ้อน/ปั ญหาที่นึกถึง
1.1 จากสถานการณ์ ภาวะเสี่ ยง/ภาวะแทรกซ้อน/ปั ญหา ที่ท่านนึ กถึงคืออะไรได้
บ้าง
1.2 เปรี ย บเทีย บข้อ มูล ด้า นทฤษฎีแ ละข้อ มูล ผู ร้ ับ บริ การ ในภาวะเสี ่ ย ง/
ภาวะแทรกซ้อน/ปั ญหาที่นึกถึงที่นึกถึง
2. การตรวจประเมิน สภาพร่ า งกาย (physical assessment) จากภาวะเสี่ ย ง/
ภาวะแทรกซ้อน/ปั ญหาที่นึกถึง หลังจากการศึกษาข้อมูล ท่านจะเน้นการตรวจร่ างกาย เพิ่มเติม
ในระบบใดบ้าง
3. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ข้อมูลจากประวัติและการตรวจ
ร่ างกาย ที่นามาประกอบการการวินิจ ฉัย ทางการพยาบาล มีร ายละเอีย ดอย่างไร โดยแยกตาม
ข้อมูลสนับสนุ น (subjective data และ objective data)
4. การทดสอบเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic test) ระบุชนิ ดของการทดสอบเพื่อ
ยืน ยัน การวินิ จ ฉัย ทางการพยาบาล พร้อ มเหตุผ ล และผลการตรวจต่า ง ๆ และค่า ปกติ และ
ประเมินเปรี ยบเทียบผลการตรวจที่ได้ กับค่าปกติ
5. สรุ ปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (diagnosis)
5.1 สรุ ปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ของผูร้ ับบริ การรายนี้
คืออะไรระบุเหตุผลจากการศึกษาข้อมูล การตรวจร่ างกาย และการทดสอบต่าง ๆ
5.2 ระบุเหตุผลจากการศึกษาข้อมูล การตรวจร่ างกาย และการทดสอบต่าง ๆ
5.3 ระบุขอ้ มูลสนับสนุ น ที่เ ป็ นอาการบอกเล่า (subjective data) และอาการ
แสดงที่ตรวจพบ (objective data)
5.4 สื บ ค้น ข้อ มูล เชิง ทฤษฎี/รู ป ภาพประกอบการสรุ ป การวินิ จ ฉัย การพยาบาล
(ระบุที่มาของแหล่งข้อมูล)
6. แผนการบาบัดรักษาทางการพยาบาล (therapeutic nursing intervention plan)
6.1 ท่านคิด ว่าสตรี มีครรภ์ รายนี้ มีปัญหา/ภาวะเสี่ ยงอะไรบ้าง จงเขียนข้อมูลที่
เป็ นปั ญหาสาหรับผูค้ ลอด รายนี้
6.2 การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) สาหรับสตรี มีครรภ์ รายนี้ มี
อะไรบ้าง
6.3 ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดสาคัญที่สุด
สาหรับสตรี มีครรภ์ รายนี้ คืออะไร
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6.4 จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหา
สตรี มีครรภ์ รายนี้ (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (ตอบให้มากที่สุด)
6.4 การพยาบาล (nursing care plan)/แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหาที่
เหมาะสมสาหรับสตรี มีครรภ์ รายนี้ คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) ระบุเหตุผลของการ
พยาบาล
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
เรื่องการพยาบาลมารดาทีม่ ีภาวะแทรกซ้ อนในระยะหลังคลอด

หน่ วยที่ 5
จานวน (ชั่วโมง)
4

แนวคิดสาคัญ (ความคิดรวบยอด)
ภาวะแทรกซ้ อ นในระยะหลัง คลอด อาจเกิ ด ขึ้ น ได้เ สมอ ซึ่ งสามารถป้ องกัน ได้
ภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด ได้แก่ การบวมเลือดของแผลฝี เย็บ (hematoma) มดลูกเข้าอู่ชา้
(subinvolution) การติดเชื้อหลังคลอด (puerperal infection) ฝี ที่เต้านม (breast abscess) หลอดเลือด
ดาอักเสบ (phlebitis) ภาวะเศร้าซึมหลังคลอด (postpartum blues) และ sheehan syndrome การมี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ อาการและอาการแสดง การวินิจฉัย ผลที่จะเกิดต่อมารดา และ
ทารก จะเป็ นแนวทางในการให้การดูแลช่วยเหลือและให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่ ง
จะช่วยให้มารดาและทารกปลอดภัย
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบาย หลักการ แนวคิดหรื อความคิดรวบยอดสาคัญทางการพยาบาลในการดูแล
มารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอดได้ถูกต้อง
2. วิเคราะห์ปัญหา และกาหนดการวินิจฉัยทางการพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อน
ในระยะหลังคลอดได้ถูกต้อง เหมาะสม และครบถ้วน
3. วางแผนการพยาบาลในการดูแลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอดได้
ถูกต้อง เหมาะสม และครบถ้วน
4. ประเมินลาดับความสาคัญ ความถูกต้อง และเหมาะสมในการพยาบาลมารดาที่มี
ภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอดได้
5. แก้ปั ญ หาตามกระบวนการแก้ปั ญ หาและสะท้อ นความคิ ด ในการแก้ปั ญ หา
สถานการณ์ปัญหามารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอดได้
ขอบข่ ายเนือ้ หา
1. การบวมเลือดของแผลฝี เย็บ (hematoma)
2. มดลูกเข้าอู่ชา้ (subinvolution)
3. การติดเชื้อหลังคลอด (puerperal infection)
4. ฝี ที่เต้านม (breast abscess)
5. หลอดเลือดดาอักเสบ (phlebitis)
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6. ภาวะเศร้าซึมหลังคลอด (postpartum blues)
7. sheehan syndrome
แนวทางการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนการสอน
ชั่วโมงที่ 23-26

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
กิจกรรมผู้สอน

กิจกรรมผู้เรียน

1. ขั้นเตรียมความพร้ อมสาหรับการเรียนรู้
(Preparation : P)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนเตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน
1. แจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
2. เตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับวิธีการเรี ยน กิจกรรม
การเรี ย นการสอนในแต่ ละขั้น ตอน และชี้ แ นะสื่ อและ
แหล่งเรี ยนรู ้ และบทบาทของผูเ้ รี ยนและสมาชิกกลุ่ม
3. กระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน โดยใช้สถานการณ์
ปั ญหา (problem based learning) เกี่ ยวกับการการ
พยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด
4. ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มย่อยศึกษาค้นคว้าหาความรู ้
เกี่ ยวกับเนื้ อหาด้วยตนเอง แล้วสรุ ปแนวคิดสาคัญด้วย
การเขียนแผนภาพความคิด (mind mapping)ก่อนที่จะเริ่ ม
เรี ยนทุกครั้ง
2.ขั้นเรียนรู้ และฝึ กปฏิบัติ (Action : A)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ผสู ้ อน
1. ทบทวนความรู ้ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้เรื่ อง - สมาชิกภายในกลุ่มร่ วมกันสรุ ป
ความรู ้ที่เป็ นแนวคิด ทฤษฎีใน
การพยาบาลมารดาที่ มี ภ าวะแทรกซ้อ นในระยะหลัง
เนื้อหาที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วย
คลอด โดยให้ดูวิดีทศั น์ เรื่ อง การบวมเลือดของแผลฝี
ตนเอง
เย็บ (hematoma) ฝี ที่เต้านม (breast abscess)
2. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อย (4-5 คน) เรี ยนรู ้เป็ น - รับใบกิจกรรมและเอกสาร
ประกอบการเรี ยนมาช่วยกันทา
รายคู่
ตามที่ใบกิจกรรมกาหนดให้
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กระบวนการเรียนการสอน
ชั่วโมงที่ 23-26

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
กิจกรรมผู้สอน

กิจกรรมผู้เรียน

3. จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กลวิธีการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสม
กับลักษณะเนื้ อหา ได้แก่ การเรี ยนรู ้โดยใช้สถานการณ์
ปั ญ หา และการเรี ย นรู ้ โ ดยการปฏิ บ ัติ
เนื้ อ หา
ประกอบด้วย
1. การบวมเลือดของแผลฝี เย็บ (hematoma)
2. มดลูกเข้าอู่ชา้ (subinvolution)
3. การติดเชื้อหลังคลอด (puerperal infection)
4. ฝี ที่เต้านม (breast abscess)
5. หลอดเลือดดาอักเสบ (phlebitis)
6. ภาวะเศร้าซึมหลังคลอด (postpartum blues)
7. sheehan syndrome
4. ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กใช้ความรู ้ ด้วยการฝึ กใช้ทกั ษะการ
วิ เ คราะห์ การสั ง เคราะห์ การประเมิ น ค่ า และการ
แก้ปัญหากรณี ศึกษาการพยาบาลผูค้ ลอดที่มีความผิดปกติ
เกี่ยวกับปั จจัยการคลอด ทั้งเป็ นรายกลุ่มและรายบุคคล
โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
5. ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ งกับหุ่ นสตรี จาลองรวมทั้งดูการสาธิ ต ในห้อง
ฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล และให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิตามและ
ให้สาธิ ตย้อนกลับ เช่น ฝึ กประเมินแผลฝี เย็บ การตรวจ
เต้านม
3. ขั้นสะท้ อนความคิด (Reflection : R)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ให้ผเู ้ รี ยนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ น
เนื้อหา และด้านทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ เช่นทักษะ
การวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ประเมิ น ค่ า และแก้ปั ญ หา
สถานการณ์ปัญหาการพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อน
ในระยะหลังคลอด ด้วยวิธีการไตร่ ตรอง ย้อนคิดหรื อ

- ศึกษาสถานการณ์ปัญหา จากใบ
กิจกรรมที่แจกให้
- ดูการสาธิต, ฝึ กสาธิตย้อยกลับ
- ช่วยกันตอบข้อซักถามของ
ผูเ้ รี ยนและสมาชิกภายในกลุ่ม

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันภายในกลุ่ม
- ร่ วมกันตรวจสอบ ทบทวน
ความรู ้ความเข้าใจของตนเอง
ภายในกลุ่ม
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กระบวนการเรียนการสอน
ชั่วโมงที่ 23-26

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
กิจกรรมผู้สอน

สะท้อ นความคิ ด ในการแก้ปั ญ หาของตนเองและของ
เพื่ อ น จากการเรี ย นรู ้ ด้ว ยกรณี ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ัติ ใ น
ห้องปฏิบตั ิการ ทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล
4. ขั้นสร้ างความรู้ (Construction : C)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนรายกลุ่ม
1. นาความรู ้ หรื อข้อมูลที่ได้จากขั้นเรี ยนรู ้และฝึ ก
ปฏิบตั ิ (Action : A) และขั้นสะท้อนความคิด (Reflection
: R) มาอภิปรายร่ วมกันสรุ ปความคิดรวบยอด สรุ ป
หลัก การ แนวปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การพยาบาลมารดาที่ มี
ภาวะแทรกซ้อ นในระยะหลัง คลอด แนวทางการน า
ความรู ้ ห รื อเชื่ อมโยงความรู ้ / ประสบการณ์ บูรณาการ
เป็ นความรู ้ ใหม่ หรื อไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ อื่น
หรื อนาความรู ้เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู ้ใหม่
2. ให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้แสดงออกซึ่ งความสามารถในเรื่ องที่ ได้เรี ย นรู ้ และ
ปฏิบตั ิได้ เช่น การนาเสนอด้วยปากเปล่า การนาเสนอ
ประกอบสื่ อ อุปกรณ์ การสาธิ ต การจัดนิ ทรรศการย่อย
นาเสนอผลงานกลุ่มด้วยแผนภู มิประกอบการบรรยาย
การนาเสนอด้วยแผนภาพความคิด (mind mapping) เป็ น
ต้น
3. ผูส้ อนเสริ มต่อและสรุ ปองค์ความรู ้ ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะ
หลังคลอด โดยเน้นให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
กระตุ ้น ให้ผูเ้ รี ย นร่ ว มกัน อภิ ป ราย วิเ คราะห์ เ ชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ของความรู ้ในเนื้อหาวิชาที่เคยเรี ยนมาและ
ทักษะที่เคยปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ นความรู ้หรื อประสบการณ์เดิม

กิจกรรมผู้เรียน
- แสดงความคิดเห็น
- ตอบคาถาม
- ซักถาม เพื่อทาความเข้าใจ

- ช่วยกันสรุ ปผลงานและความรู ้
ความเข้าใจที่ได้เรี ยนไปแล้ว
- ส่ งตัวแทนกลุ่มออกไปนาเสนอ
ผลงานหน้าห้องเรี ยน/
ห้องปฏิบตั ิการพยาบาล
- การมีส่วนร่ วมในการอภิปราย
- แสดงความคิดเห็น
- ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่ทา
และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับซึ่งกัน
และกัน
- ซักถาม เพื่อทาความเข้าใจ
- ช่วยกันตอบข้อซักถามของ
ผูเ้ รี ยนและสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ

415
กระบวนการเรียนการสอน
ชั่วโมงที่ 23-26

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
กิจกรรมผู้สอน

กับความรู ้หรื อประสบการณ์ใหม่
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดย
1. ผูส้ อนวัดและประเมินผลความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ครอบคลุมทั้งก่อนเรี ยน การติดตามระหว่างเรี ยน
และภายหลังเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
โดยการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้
2. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันประเมินการทางานกลุ่มและผลงาน
กลุ่ม การนาเสนอผลการประเมินงานของกลุ่ม
3. ผูเ้ รี ยนประเมินตนเอง
4. ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากบันทึกการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนและจากบันทึกหลังการสอนของผูส้ อน

กิจกรรมผู้เรียน

-

ตอบคาถาม
ซักถาม เพื่อทาความเข้าใจ
ประเมินการทางานกลุ่ม
ประเมินตนเอง
ให้สาธิตย้อนกลับ
ให้ทาแบบฝึ กหัด
ประเมินชิ้นงาน

สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์
เล่ม 2. นครปฐม : หน่วยพิมพ์มหาวิทยาลัยคริ สเตียน เรื่ องการพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนใน
ระยะหลังคลอด
2. ตารา/วารสาร
3. เว็บไซต์ เกี่ยวกับเรื่ องการพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด
4. สื่ อวิดีทศั น์ เรื่ อง การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด เช่น
การบวมเลือดของแผลฝี เย็บ (hematoma) ฝี ที่เต้านม (breast abscess) การประเมินแผลฝี เย็บ เป็ นต้น
5. visualizer
6. สถานการณ์ปัญหา เรื่ องการพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด
7. แผนภาพความคิด (mind mapping) เรื่ องการพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนใน
ระยะหลังคลอด
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8. ตัวอย่าง หุ่นสตรี จาลอง
9. ใบงาน/ใบกิจกรรม เรื่ องการพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด
การวัดผลและประเมินผล
1. แบบประเมินชิ้นงาน เช่น การทาแผนภาพความคิด (mind mapping)
2. แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
3. การมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น เช่ น การร่ ว มอภิ ป ราย การแสดงความ
คิดเห็น การถาม-ตอบคาถาม
4. แบบประเมินผลการนาเสนอผลงาน
5. แบบบันทึกการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
6. แบบฝึ กหัดท้ายหน่วย
7. แบบทดสอบ
บันทึกหลังการสอน
1. กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ (กิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่เกิดขึ้น)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. บรรยากาศทัว่ ไประหว่างการเรี ยนการสอน และความร่ วมมือในการทากิจกรรมของ
ผูเ้ รี ยน (การได้ร่วมงานกับเพือ่ น ๆ การทางานเป็ นกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม/ตนเอง)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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3. ผลการเรี ยนรู ้และพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน รวมถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น
และการแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
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ใบกิจกรรมที่ 5

การพยาบาลมารดาทีม่ ีภาวะแทรกซ้ อนในระยะหลังคลอด
คาชี้แจง
ให้สมาชิ กในกลุ่มร่ วมกัน อภิ ปรายเกี่ ย วกับหลัก การ แนวคิ ด หรื อความคิด รวบยอด
สาคัญ ร่ วมกันวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ปัญหา วางแผนการพยาบาล ประเมินลาดับความสาคัญ
ความถูกต้องและเหมาะสมของแผนการพยาบาล แก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหา และสะท้อน
ความคิ ดในการแก้ปัญหาสถานการณ์ ปัญหามารดาที่ มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอดตาม
ประเด็นที่กาหนดให้ พร้อมกับส่ งตัวแทนกลุ่มออกไปนาเสนอผลงานหน้าห้องเรี ยน ตามลาดับ
ประเด็นที่นาเสนอ
กลุ่มที่ 1
1. การบวมเลือดของแผลฝี เย็บ (hematoma)
กลุ่มที่ 2
2. มดลูกเข้าอู่ชา้ (subinvolution)
กลุ่มที่ 3,8,9,10
3. การติดเชื้อหลังคลอด (puerperal infection)
กลุ่มที่ 4
4. ฝี ที่เต้านม (breast abscess)
กลุ่มที่ 5
5. หลอดเลือดดาอักเสบ (phlebitis)
กลุ่มที่ 6
6. ภาวะเศร้าซึมหลังคลอด (postpartum blues)
กลุ่มที่ 7
7. Sheehan syndrome

แนวคิดสาคัญหรือความคิดรวบยอด
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รายชื่อสมาชิกกลุ่มที…
่ .. ชื่อกลุ่ม …………………………………………………………..
1. …………………………………………..……ประธาน
2. ……………………………………..…………เลขานุการ
3. …………………………………………..……
4. …………………………………..………….…
5. ……………………………………..……….…
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
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โจทย์ สถานการณ์ ปัญหา : สถานการณ์ ปัญหาการพยาบาลมารดาทีม่ ีภาวะแทรกซ้ อนในระยะ
หลังคลอด

โจทย์ สถานการณ์ ปัญหา
สถานการณ์ปัญหาการพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด

สถานการณ์ ปัญหา:

แนวทางการศึกษา
1. ภาวะเสี่ ยง/ภาวะแทรกซ้อน/ปั ญหาที่นึกถึง
1.1 จากสถานการณ์ ภาวะเสี่ ยง/ภาวะแทรกซ้อน/ปั ญหา ที่ท่านนึ กถึงคืออะไรได้
บ้าง
1.2 เปรี ย บเทีย บข้อ มูล ด้า นทฤษฎีแ ละข้อ มูล ผู ร้ ับ บริ ก าร ในภาวะเสี ่ ย ง/
ภาวะแทรกซ้อน / ปั ญหาที่นึกถึงที่นึกถึง
2. การตรวจประเมิน สภาพร่ า งกาย (physical
assessment) จากภาวะเสี ่ ย ง/
ภาวะแทรกซ้อน/ปั ญหาที่นึกถึง หลังจากการศึกษาข้อมูล ท่านจะเน้นการตรวจร่ างกาย เพิ่มเติม
ในระบบใดบ้าง
3. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis)ข้อมูลจากประวัติและการตรวจ
ร่ างกาย ที่นามาประกอบการการวินิจ ฉัย ทางการพยาบาล มีร ายละเอีย ดอย่างไร โดยแยกตาม
ข้อมูลสนับสนุ น (subjective data และ objective data)
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4. การทดสอบเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic test)ระบุชนิ ดของการทดสอบเพื่อยืนยัน
การวินิ จ ฉัย ทางการพยาบาล พร้อ มเหตุผ ล และผลการตรวจต่า งๆ และค่า ปกติ และประเมิน
เปรี ยบเทียบผลการตรวจที่ได้ กับค่าปกติ
5. สรุ ปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (diagnosis)
5.1 สรุ ปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ของผูร้ ับบริ การรายนี้
คืออะไรระบุเหตุผลจากการศึกษาข้อมูล การตรวจร่ างกาย และการทดสอบต่าง ๆ
5.2 ระบุเหตุผลจากการศึกษาข้อมูล การตรวจร่ างกาย และการทดสอบต่าง ๆ
5.3 ระบุขอ้ มูลสนับสนุ นที่ เ ป็ นอาการบอกเล่า (subjective data) และอาการ
แสดงที่ตรวจพบ (objective data)
5.4 สื บ ค้น ข้อ มูล เชิง ทฤษฎี/รู ป ภาพประกอบการสรุ ป การวินิ จ ฉัย การพยาบาล
(ระบุที่มาของแหล่งข้อมูล)
6. แผนการบาบัดรักษาทางการพยาบาล (therapeutic nursing intervention plan)
6.1 ท่า นคิด ว่า ผูค้ ลอด รายนี้ มีปัญหา/ภาวะเสี่ ย งอะไรบ้าง จงเขียนข้อมูลที่เป็ น
ปั ญหาสาหรับมารดาหลังคลอด รายนี้
6.2 การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) สาหรับมารดาหลังคลอด
รายนี้ มีอะไรบ้าง
6.3 ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดสาคัญที่สุด
สาหรับมารดาหลังคลอด รายนี้ คืออะไร
6.4 จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหา
มารดาหลังคลอด รายนี้ (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (ตอบให้มากที่สุด)
6.5 การพยาบาล (nursing care plan)/แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหาที่
เหมาะสมสาหรับมารดาหลังคลอด รายนี้ คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) ระบุเหตุผลของ
การพยาบาล
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6
เรื่องการพยาบาลทารกแรกเกิดทีม่ ีภาวะแทรกซ้ อน

หน่ วยที่ 6
จานวน (ชั่วโมง)
4

แนวคิดสาคัญ (ความคิดรวบยอด)
ทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะขาดออกซิ เจน (birth asphyxia) การ
บาดเจ็บจากการคลอด (birth injury) หรื อความพิการแต่กาเนิด (congenital anomalies) จะส่ งผลให้
มารดาและครอบครัวเผชิญกับภาวะวิกฤติ การมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ อาการและอาการ
แสดง การวินิจฉัย ผลที่จะเกิดต่อมารดา และทารก จะเป็ นแนวทางในการให้การดูแลช่วยเหลือและ
ให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มารดาและทารกปลอดภัย
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบาย หลักการ แนวคิดหรื อความคิดรวบยอดสาคัญทางการพยาบาลในการดูแล
ทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนได้ถูกต้อง
2. วิ เ คราะห์ ปั ญ หา และก าหนดการวิ นิ จ ฉั ย ทางการพยาบาลทารกแรกเกิ ด ที่ มี
ภาวะแทรกซ้อนได้ถูกต้อง เหมาะสม และครบถ้วน
3. วางแผนการพยาบาลในการดู แ ลทารกแรกเกิ ด ที่ มี ภ าวะแทรกซ้อ นได้ถู ก ต้อ ง
เหมาะสม และครบถ้วน
4. ประเมินลาดับความสาคัญ ความถูกต้อง และเหมาะสมในการพยาบาลทารกแรก
เกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนได้
5. แก้ปั ญ หาตามกระบวนการแก้ปั ญ หาและสะท้อ นความคิ ด ในการแก้ปั ญ หา
กรณี ศึกษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนได้
ขอบข่ ายเนือ้ หา
1. การช่วยฟื้ นคืนชีพ (resuscitation)
2. ภาวะขาดออกซิเจน (birth asphyxia)
3. การบาดเจ็บจากการคลอด (birth injury)
4. ความพิการแต่กาเนิด (congenital anomalies)
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แนวทางการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนการสอน
ชั่วโมงที่ 27-30

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6
กิจกรรมผู้สอน

กิจกรรมผู้เรียน

1. ขั้นเตรียมความพร้ อมสาหรับการเรียนรู้
(Preparation : P)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนเตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน
1. แจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
2. เตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับวิธีการเรี ยน กิจกรรม
การเรี ย นการสอนในแต่ ละขั้น ตอน และชี้ แ นะสื่ อและ
แหล่งเรี ยนรู ้ และบทบาทของผูเ้ รี ยนและสมาชิกกลุ่ม
3. กระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน โดยใช้กรณี ศึกษา (case
based
learning) การพยาบาลทารกแรกเกิ ด ที่ มี
ภาวะแทรกซ้อน
4. ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มย่อยศึกษาค้นคว้าหาความรู ้
เกี่ ยวกับเนื้ อหาด้วยตนเอง แล้วสรุ ปแนวคิดสาคัญด้วย
การเขียนแผนภาพความคิด (mind mapping) ก่อนที่จะ
เริ่ มเรี ยนทุกครั้ง
2.ขั้นเรียนรู้ และฝึ กปฏิบัติ (Action : A)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ผสู ้ อน
1. ทบทวนความรู ้ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้เรื่ อง - สมาชิกภายในกลุ่มร่ วมกันสรุ ป
ความรู ้ที่เป็ นแนวคิด ทฤษฎีใน
การพยาบาลทารกแรกเกิ ดที่ มีภาวะแทรกซ้อนโดยให้ดู
เนื้อหาที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วย
วิดีทศั น์ เรื่ อง การช่วยฟื้ นคืนชีพ (resuscitation) ทารก
ตนเอง
แรกเกิด การบาดเจ็บจากการคลอด (birth injury)
2. แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อย (4-5 คน) เรี ยนรู ้เป็ น - รับใบกิจกรรมและเอกสาร
ประกอบการเรี ยนมาช่วยกันทา
รายคู่
ตามที่ใบกิจกรรมกาหนดให้
3. จัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กลวิธีการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
กับลักษณะเนื้ อหา ได้แก่ การเรี ยนรู ้ โดยใช้กรณี ศึกษา - ศึกษากรณี ศึกษา จากใบกิจกรรม
ที่แจกให้
และการเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิ เนื้อหาประกอบด้วย
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กระบวนการเรียนการสอน
ชั่วโมงที่ 27-30

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6
กิจกรรมผู้สอน

1. การช่วยฟื้ นคืนชีพ (resuscitation)
2. ภาวะขาดออกซิเจน (birth asphyxia)
3. การบาดเจ็บจากการคลอด (birth injury)
4. ความพิการแต่กาเนิด (congenital anomalies)
4. ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กใช้ความรู ้ ด้วยการฝึ กใช้ทกั ษะการ
วิ เ คราะห์ การสั ง เคราะห์ การประเมิ น ค่ า และการ
แก้ ปั ญ หากรณี ศึ ก ษาการพยาบาลทารกแรกเกิ ด ที่ มี
ภาวะแทรกซ้อนทั้งเป็ นรายกลุ่มและรายบุคคล โดยเน้น
ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
5. ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ งกับ หุ่ นทารกจาลอง หุ่ น CPR ทารก รวมทั้งดู
การสาธิ ต ในห้องฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล และให้ผเู ้ รี ยน
ฝึ กปฏิบตั ิตามและให้สาธิ ตย้อนกลับ เช่น ฝึ กช่วยฟื้ นคืน
ชีพ (resuscitation) ทารกแรกเกิด
3. ขั้นสะท้ อนความคิด (Reflection : R)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ให้ผเู ้ รี ยนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ น
เนื้อหา และด้านทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ เช่นทักษะ
การวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ประเมิ น ค่ า และแก้ปั ญ หา
กรณี ศึกษาการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน
ด้วยวิธีการไตร่ ตรอง ย้อนคิดหรื อสะท้อนความคิดในการ
แก้ปัญหาของตนเองและของเพื่อน จากการเรี ยนรู ้ ด้วย
กรณี ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ ทั้งรายกลุ่ม
และรายบุคคล

กิจกรรมผู้เรียน
- ดูการสาธิต, ฝึ กสาธิตย้อยกลับ
- ช่วยกันตอบข้อซักถามของ
ผูเ้ รี ยนและสมาชิกภายในกลุ่ม

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันภายในกลุ่ม
- ร่ วมกันตรวจสอบ ทบทวน
ความรู ้ความเข้าใจของตนเอง
ภายในกลุ่ม
- แสดงความคิดเห็น
- ตอบคาถาม
- ซักถาม เพื่อทาความเข้าใจ
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6
กิจกรรมผู้สอน

4. ขั้นสร้ างความรู้ (Construction : C)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนรายกลุ่ม
1. นาความรู ้หรื อข้อมูลที่ได้จากขั้นเรี ยนรู ้และฝึ ก
ปฏิบตั ิ (Action : A) และขั้นสะท้อนความคิด (Reflection
: R) มาอภิปรายร่ วมกันสรุ ปความคิดรวบยอด สรุ ป
หลักการ แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพยาบาลทารกแรกเกิดที่
มีภาวะแทรกซ้อนแนวทางการนาความรู ้หรื อเชื่ อมโยง
ความรู ้/ประสบการณ์ บูรณาการเป็ นความรู ้ใหม่ หรื อไป
ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นสถานการณ์ อื่ น หรื อ น าความรู ้ เ ดิ ม มา
เชื่อมโยงกับความรู ้ใหม่
2. ให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงผลงานด้วยวิ ธีการที่หลากหลาย
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้แสดงออกซึ่ งความสามารถในเรื่ องที่ ได้เรี ยนรู ้ และ
ปฏิบตั ิได้ เช่น การนาเสนอด้วยปากเปล่า การนาเสนอ
ประกอบสื่ อ อุปกรณ์ การสาธิ ต การจัดนิ ทรรศการย่อย
นาเสนอผลงานกลุ่มด้วยแผนภู มิประกอบการบรรยาย
การนาเสนอด้วยแผนภาพความคิด (mind mapping)
เป็ นต้น
3. ผูส้ อนเสริ มต่อและสรุ ปองค์ความรู ้ ที่ถูกต้อง
เกี่ ยวกับการพยาบาลทารกแรกเกิ ดที่มีภาวะแทรกซ้อน
โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ กระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิปราย วิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของความรู ้ ในเนื้ อหาวิชาที่ เคยเรี ยนมาและทักษะที่เคย
ปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ นความรู ้ หรื อประสบการณ์เดิ ม กับความรู ้
หรื อประสบการณ์ใหม่

กิจกรรมผู้เรียน

- ช่วยกันสรุ ปผลงานและความรู ้
ความเข้าใจที่ได้เรี ยนไปแล้ว
- ส่ งตัวแทนกลุ่มออกไปนาเสนอ
ผลงานหน้าห้องเรี ยน/
ห้องปฏิบตั ิการพยาบาล
- การมีส่วนร่ วมในการอภิปราย
- แสดงความคิดเห็น
- ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่ทา
และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับซึ่งกัน
และกัน
- ซักถาม เพื่อทาความเข้าใจ
- ช่วยกันตอบข้อซักถามของ
ผูเ้ รี ยนและสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ
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5. ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)
วิธีดาเนินการ : เป็ นขั้นประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดย
1. ผูส้ อนวัดและประเมินผลความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ครอบคลุมทั้งก่อนเรี ยน การติดตามระหว่างเรี ยน
และภายหลังเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
โดยการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรี ยนรู ้
2. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันประเมินการทางานกลุ่มและผลงาน
กลุ่ม การนาเสนอผลการประเมินงานของกลุ่ม
3. ผูเ้ รี ยนประเมินตนเอง
4. ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากบันทึกการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนและจากบันทึกหลังการสอนของผูส้ อน

กิจกรรมผู้เรียน

-

ตอบคาถาม
ซักถาม เพื่อทาความเข้าใจ
ประเมินการทางานกลุ่ม
ประเมินตนเอง
ให้สาธิตย้อนกลับ
ให้ทาแบบฝึ กหัด
ประเมินชิ้นงาน

สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์
เล่ม 2. นครปฐม : หน่ วยพิมพ์มหาวิทยาลัยคริ สเตียน เรื่ องการพยาบาลทารกแรกเกิ ดที่มี
ภาวะแทรกซ้อน
2. ตารา/วารสาร
3. เว็บไซต์ เกี่ยวกับเรื่ องการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน
4. สื่ อวิดีทศั น์ เรื่ อง การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่นการช่วยฟื้ นคืน
ชีพ (resuscitation) การประเมินทารกแรกเกิด เป็ นต้น
5. power point และ visualizer
6. กรณี ศึกษา เรื่ องการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน
7. แผนภาพความคิด (mind mapping) เรื่ องการพยาบาลทารกแรกเกิ ด ที่ มี
ภาวะแทรกซ้อน
8. หุ่นทารกจาลอง อุปกรณ์ในการช่วยฟื้ นคืนชีพ (resuscitation)
9. ใบงาน/ใบกิจกรรม เรื่ องการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน
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การวัดผลและประเมินผล
1. แบบประเมินชิ้นงาน เช่น การทาแผนภาพความคิด (mind mapping)
2. แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
3. การมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น เช่ น การร่ ว มอภิ ป ราย การแสดงความ
คิดเห็น การถาม-ตอบคาถาม
4. แบบประเมินผลการนาเสนอผลงาน
5. แบบบันทึกการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
6. แบบฝึ กหัดท้ายหน่วย
7. แบบทดสอบ
บันทึกหลังการสอน
1. กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ (กิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่เกิดขึ้น)
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

2. บรรยากาศทัว่ ไประหว่างการเรี ยนการสอน และความร่ วมมือในการทากิจกรรมของ
ผูเ้ รี ยน (การได้ร่วมงานกับเพือ่ น ๆ การทางานเป็ นกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม/ตนเอง)
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

3. ผลการเรี ยนรู ้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน รวมถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น
และการแก้ไข
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
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ใบกิจกรรมที่ 6

การพยาบาลทารกแรกเกิดทีม่ ีภาวะแทรกซ้ อน
คาชี้แจง
ให้สมาชิ กในกลุ่มร่ วมกัน อภิ ปรายเกี่ ย วกับหลัก การ แนวคิ ด หรื อความคิด รวบยอด
สาคัญ ร่ วมกันวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ปัญหา วางแผนการพยาบาล ประเมินลาดับความสาคัญ
ความถูกต้องและเหมาะสมของแผนการพยาบาล แก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหา และสะท้อน
ความคิดในการแก้ปัญหากรณี ศึกษาทารกแรกเกิ ดที่มีภาวะแทรกซ้อนตามประเด็นที่กาหนดให้
พร้อมกับส่ งตัวแทนกลุ่มออกไปนาเสนอผลงานหน้าห้องเรี ยน ตามลาดับ
ประเด็นที่นาเสนอ

แนวคิดสาคัญหรือความคิดรวบยอด

กลุ่มที่ 1, 5, 9
1. การช่วยฟื้ นคืนชีพ (resuscitation)
กลุ่มที่ 2, 6, 10
2. ภาวะขาดออกซิเจน (birth asphyxia)
กลุ่มที่ 3, 7
3. การบาดเจ็บจากการคลอด (birth injury)
กลุ่มที่ 4, 8
4. ความพิการแต่กาเนิด (congenital anomalies)
รายชื่อสมาชิกกลุ่มที…
่ .. ชื่อกลุ่ม …………………………………………………………………..
1. …………………………………………..……ประธาน
2. ……………………………………..…………เลขานุการ
3. …………………………………………..……
4. …………………………………..……………
5. ……………………………………..…………
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
ลงชื่อ………………………………ผูส้ อน
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โจทย์ สถานการณ์ ปัญหา
กรณีศึกษาการพยาบาลทารกแรกเกิดทีม่ ีภาวะแทรกซ้ อน
กรณีศึกษา :
ผูค้ ลอด อายุ 27 ปี G3P2A1L1 มาเวลา 9.00 น. ด้วยอาการเจ็บครรภ์ 3 ชัว่ โมง ก่อนมา
โรงพยาบาล GA 40 wk. ตรวจครรภ์ ทารกท่า LOP HF 3 / 4 + >  FHS 140-144 bpm
จังหวะสม่าเสมอ คาดคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์ (EFW ) ประมาณ 4,000 กรัม Uterine
contraction Interval = 2 นาที 40 วินาที Duration = 55 วินาที PV แรกรับ Cervix dilate 8 cm.
Eff. 100% station 0 V / S T = 37.1 oc , PP = 76 bpm , RR = 20 bpm , BP = 120 / 80 mmHg.
เวลา 9.30 น. MR PV Cervix dilate 10 cm. Eff. 100% station +2 หลังจากนั้น ทาการ
เชียร์ เบ่งมารดา จนเห็นศีรษะทารกเท่าไข่ไก่ ประมาณ 4-5 cm. perineum บางใสเป็ นมันวาว Anus
โป่ งตึง จึงตัด ฝี เย็บแบบ Right Medio-lateral Episiotomy และเชียร์เบ่งต่อ จนศีรษะทารกคลอด
เวลา 9.53 น. บอกให้มารดาหยุดเบ่ง ทาการเช็ดตา ดูดมูกในปากและจมูกของทารก แล้ว
หมุนศีรษะทารกเพื่อทาการคลอดไหล่ต่อ ปรากฏว่าไม่สามารถทาคลอดไหล่ได้
หลังจากนั้นแพทย์ทาคลอดไหล่และลาตัวโดยใช้ท่า Mc. Robert เวลา 9.55 น. คลอดทารก
เพศชาย น้ าหนัก 4,190 กรัม Apgar score นาทีที่ 1 = 9 นาทีที่ 5 = 10
แนวทางการศึกษา
1. ภาวะเสี่ ยง/ภาวะแทรกซ้อน/ปั ญหาที่นึกถึง
1.1 จากสถานการณ์ ภาวะเสี่ ยง/ภาวะแทรกซ้อน/ปั ญหา ที่ท่านนึ กถึงคืออะไรได้
บ้าง
1.2 เปรี ย บเทีย บข้อ มูล ด้า นทฤษฎีแ ละข้อ มูล ผู ร้ ับ บริ ก าร ใน ภาวะเสี ่ ย ง/
ภาวะแทรกซ้อน / ปั ญหาที่นึกถึงที่นึกถึง
2. การตรวจประเมิน สภาพร่ า งกาย (physical
assessment) จากภาวะเสี ่ ย ง/
ภาวะแทรกซ้อน/ปั ญหาที่นึกถึง หลังจากการศึกษาข้อมูล ท่านจะเน้นการตรวจร่ างกาย เพิ่มเติม
ในระบบใดบ้าง
3. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis)ข้อมูลจากประวัติและการตรวจ
ร่ างกาย ที่นามาประกอบการการวินิจ ฉัย ทางการพยาบาล มีร ายละเอีย ดอย่างไร โดยแยกตาม
ข้อมูลสนับสนุ น (subjective data และ objective data)

430
4. การทดสอบเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic test)ระบุชนิ ดของการทดสอบเพื่อยืนยัน
การวินิ จ ฉัย ทางการพยาบาล พร้อ มเหตุผ ล และผลการตรวจต่าง ๆ และค่า ปกติ และประเมิน
เปรี ยบเทียบผลการตรวจที่ได้ กับค่าปกติ
5. สรุ ปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (diagnosis)
5.1 สรุ ปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ของผูร้ ับบริ การรายนี้
คืออะไรระบุเหตุผลจากการศึกษาข้อมูล การตรวจร่ างกาย และการทดสอบต่าง ๆ
5.2 ระบุเหตุผลจากการศึกษาข้อมูล การตรวจร่ างกาย และการทดสอบต่าง ๆ
5.3 ระบุขอ้ มูลสนับสนุ น ที่เ ป็ นอาการบอกเล่า (subjective data) และอาการ
แสดงที่ตรวจพบ (objective data)
5.4 สื บ ค้น ข้อ มูล เชิง ทฤษฎี/รู ป ภาพประกอบการสรุ ป การวินิ จ ฉัย การพยาบาล
(ระบุที่มาของแหล่งข้อมูล)
6. แผนการบาบัดรักษาทางการพยาบาล (therapeutic nursing intervention plan)
6.1 ท่า นคิด ว่า ผูค้ ลอด รายนี้ มีปัญหา/ภาวะเสี่ ย งอะไรบ้าง จงเขียนข้อมูลที่เป็ น
ปั ญหาสาหรับผูค้ ลอด รายนี้
6.2 การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) สาหรับผูค้ ลอด รายนี้ มี
อะไรบ้าง
6.3 ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดสาคัญที่สุด
สาหรับผูค้ ลอด รายนี้ คืออะไร
6.4 จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหา
ผูค้ ลอด รายนี้ (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (ตอบให้มากที่สุด)
6.5 การพยาบาล (nursing care plan)/แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แก้ปัญหาที่
เหมาะสมสาหรับผูค้ ลอด รายนี้ คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) ระบุเหตุผลของการ
พยาบาล
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คู่มอื ผู้เรียน
(บางส่ วน)

คู่มอื ผู้เรียน
วิชาการผดุงครรภ์ 2 (Midwifery II)
รหัสวิชา TNUR 3315

ภาคการเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2552
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
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คู่มอื ผู้เรียน
คานา
คู่มือผูเ้ รี ยน ฉบับนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ผูเ้ รี ยน(นักศึกษา)ได้ใช้เป็ นแนวทางการเรี ยน
การสอนให้นักศึกษาได้มีแนวทางที่ ชดั เจนในการเตรี ยมตัวและสามารถเรี ยนได้อย่างเข้าใจ ซึ่ ง
ในเล่ ม ประกอบด้ว ยรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ประมวลรายวิ ช า ประกอบด้ว ยค าอธิ บ ายรายวิ ช า
วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้ อหา แนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้
การวัดและการประเมินผล ตารางการจัดการเรี ยนการสอนหนังสื อ/ตารา/เอกสารอ้างอิง บทบาท
ผูเ้ รี ยน ใบกิจกรรม : โจทย์สถานการณ์ปัญหา (กรณี ศึกษา/สถานการณ์สมมติ /สถานการณ์ปัญหา)
แนวทางการทาแผนภาพความคิด (mind mapping) และเกณฑ์การให้คะแนน รวมทั้งแนวทางการ
แสวงหาความรู ้เพิม่ เติมและการประเมินผลรายวิชา
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า คู่มือการเรี ยนการสอนฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยนในการ
เตรี ยมความพร้อมเพื่อการเรี ยนการสอนรายวิชา TNUR 3315 การผดุงครรภ์ 2 (Midwifery II)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็ นแนวทางในการแสวงหาความรู ้ให้กว้างขวางและเรี ยนรู ้ อย่างถ่องแท้
สามารถสรุ ป และสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองโดยอาศัยประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนซึ่งเป็ นการพัฒนาทักษะ
การเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต ประกอบด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การประเมินค่า และการแก้ปัญหา จากกรณี ศึกษา/สถานการณ์สมมติ/สถานการณ์ปัญหาที่กาหนด
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป

จิราภรณ์ พิมใจใส
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สารบัญ
เรื่อง
คานา
ประมวลรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงค์
ขอบข่ายเนื้อหา
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้
การวัดและการประเมินผล
ตารางการจัดการเรี ยนการสอน
หนังสื อ / ตารา / เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
1 รายละเอียดขั้นตอนรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ เพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาพยาบาล (PAREC Model)
2 ใบกิจกรรม:โจทย์สถานการณ์ (กรณี ศึกษา / สถานการณ์สมมติ /สถานการณ์ปัญหา)
3 แนวทางการทาแผนภาพความคิด (mind Mapping) และเกณฑ์การให้คะแนน
4 แบบบันทึกการเรี ยนรู ้

หน้ า
2
4
4
4
5
7
10
10
11
15
17
18
27
30
66
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แนวทางการทาแผนภาพความคิด (mind mapping)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อเรื่ อง (ภาวะเสี่ ยง/ภาวะแทรกซ้อน/ปัญหา)
ความหมาย
สาเหตุ
อาการและอาการแสดง
การวินิจฉัย
การรักษา
การพยาบาล

ลงชื่อสมาชิกกลุ่ม
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................
4. .......................................................................................................................
5. .......................................................................................................................
6. .......................................................................................................................
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เกณฑ์ การให้ คะแนนการทาแผนภาพความคิด (mind mapping)
หน่ วยที่ ....................เรื่อง...............................................................................................
ลงชื่อสมาชิกกลุ่ม
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................
4. .......................................................................................................................
5. .......................................................................................................................
6. .......................................................................................................................
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หัวข้ อที่ประเมิน

ดีมาก
4

คะแนน
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
3
2
1

เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุม
จัดเรี ยงลาดับเนื้อหาได้เหมาะสม
ใช้ภาษาที่ถกู ต้องและเหมาะสม
มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเหมาะสม
วิธีการนาเสนอเหมาะสมและน่าสนใจ
ปรึ กษาอาจารย์อย่างน้อย 3 ครั้ง
การมีส่วนร่ วมของสมาชิกกลุ่ม
รู ปเล่มของรายงานเรี ยบร้อยและเหมาะสม
ส่ งงานตรงเวลา
ความถี่
คะแนนทีไ่ ด้
รวม

คะแนนเต็ม 36 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 7 คะแนนที่ได้ ............... คิดเป็ นร้อยละ ...............................
ข้ อเสนอแนะ
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ผูป้ ระเมิน.....................................................
............./ ..................../................
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แบบบันทึกการเรียนรู้ ของผู้เรียน
กลุ่มที่ ..............ชื่อกลุ่ม......................................................วันที่...............................................
ชื่อ – สกุล........................................................................................รหัส.................................
คาชี้แจง
จากการเรี ยนรู ้ในวิชาการผดุงครรภ์ 2 (Midwifery II) ในครั้งนี้ ขอให้นกั ศึกษาบันทึก
ผลการเรี ยนรู ้ โดยมีแนวทางในการเขียนบันทึกดังนี้
1. ให้ผเู ้ รี ยนเขียนสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ในการเรี ยนการสอนแต่ละครั้ง
2. ให้ผูเ้ รี ย นเขี ย นอธิ บ ายเหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ๆ หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ประทับใจที่ เกิ ด ขึ้ น
ระหว่างการเรี ยนการสอน เช่น
o กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ (เช่ น
กิจกรรมการเรี ยนการสอน)
o บรรยากาศทัว่ ไประหว่างการเรี ยนการสอน และความร่ วมมือในการทา
กิจกรรมของผูเ้ รี ยน (เช่นการได้ร่วมงานกับเพื่อนๆ การทางานเป็ นกลุ่ม ผลงานของกลุ่ม/ผลงานของ
ตนเอง)
o การเรี ยนรู ้และพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน รวมถึงปั ญหาที่
เกิดขึ้นและการแก้ไข
โดยผูเ้ รี ยนควรอธิบายปฏิกิริยา พฤติกรรม ความคิด หรื อความรู ้สึกที่ผเู ้ รี ยนมีต่อเหตุการณ์
ดังตัวอย่างข้างต้น
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แบบบันทึกการเรียนรู้
กลุ่มที่ ..............ชื่อกลุ่ม......................................................วันที่...............................................
ชื่อ – สกุล........................................................................................รหัส.................................
……………………………………………………..……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………ผูบ้ นั ทึก

ภาคผนวก ช
ภาพประกอบกระบวนการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
(PARCE Model)
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443
ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ ชื่อสกุล
สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

ตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงานในปัจจุบัน
สถานทีท่ างานปัจจุบัน

นางสาวจิราภรณ์ พิมใจใส
เลขที่ 50/23 ถนนบางบอน 3 หมู่บา้ นศศิธร ซอย 4/11
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
10160
อาจารย์พยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน เลขที่ 144 หมู่ 7 ถนนพระโทน –
บ้านแพ้ว ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณี ย ์ 73000

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2553

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนราชินีบูรณะ
จังหวัด นครปฐม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) (การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์) คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม)
(บริ หารการพยาบาล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (ปร.ด) (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม

