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 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อ1) พฒันา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล  2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ กบั
รูปแบบการเรียนการสอนปกติ และ 3) ศึกษาพฒันาการของความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ในช่วง
ระหว่างการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เป็นแบบแผนแบบก่ึงทดลอง  
(Quasi-experimental designs) โดยใชแ้บบแผนการวิจยัแบบก าหนดกลุ่มควบคุม ทดสอบก่อนและหลงัเรียน
ต่อเน่ืองตามช่วงเวลาท่ีก าหนด (control-group interrupted time-series design) กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน จงัหวดันครปฐม ในภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 
2552 จ านวน 96 คน  แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 48 คน และกลุ่มควบคุม 48 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล 
คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือผูส้อน คู่มือผูเ้รียน และแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชร้้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สถิติทีแบบไม่อิสระและแบบอิสระ และการวเิคราะห์เน้ือหา  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 
การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ท่ีพฒันาข้ึนผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีช่ือว่า “รูปแบบ            
การเรียนการสอนพาร์เซ่ (PARCE Model)” ประกอบดว้ยกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นเตรียม       
ความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparation : P) ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั (Action : A) ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection : 
R) ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) และขั้นประเมินผล (Evaluation : E)  และรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี         
การสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล  มีประสิทธิภาพ เท่ากับร้อยละ             
80. 88/82.75 เม่ือเทียบกบัเกณฑ ์80/80 ปรากฏวา่สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้  2) ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษา
พยาบาลท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ กบัรูปแบบการเรียนการสอนปกติ แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนความสามารถในการเรียนรู้สูงกว่านักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอนปกติ  และ 3) พฒันาการของความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการวิเคราะห์  การสังเคราะห์   
การประเมินค่า และการแกปั้ญหา  ของนักศึกษาพยาบาล ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการเรียน         
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้มีพฒันาการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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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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กติติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความเมตตา ความกรุณา และความปรารถนาดีอย่างยิ่งจาก                  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วชัรา เล่าเรียนดี  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จนัทิมา ขนบดี และรองศาสตราจารย ์        
ดร.ไข่มุกข ์ วิเชียรเจริญ  กรรมการท่ีปรึกษาและควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาให้ขอ้เสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์ คอยสนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่และให้
ก าลงัใจตลอดระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี         
และขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. มาเรียม นิลพนัธ์ุ  ประธานกรรมการ และ ดร.สุจิตรา   
คงจินดา ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไดใ้ห้ความรู้ แนวคิด และแนะแนวทางในการศึกษาวิจยั เพื่อให้มีความถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้ความกรุณาตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์ข้ึน ไดแ้ก่ ดร.ประเสริฐ  มงคล ศาสตราจารยพ์ิเศษ กาญจนา คุณารักษ ์          
รองศาสตราจารย ์เพญ็จนัท ์ ส. โมไนยพงศ ์   รองศาสตราจารย ์ดร.สุทธิรัตน์ พิมพพ์งศ ์  รองศาสตราจารย ์     
ดร.วารีรัตน์ แกว้อุไร   และ ดร.เสาวนีย ์ กานตเ์ดชารักษ ์ ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้ความกรุณา
ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ ดร. พ.ต.ต.หญิง พวงเพญ็  ชุณหปราณ              
รองศาสตราจารย ์ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน รองศาสตราจารย ์ ดร.ยวุดี วฒันานนท ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.ประนอม รอดค าดี และขอขอบคุณ ดร.รณิดา เชยชุ่ม และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เกียรติก าจร กุศล       
ท่ีให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการวิจัยมาโดยตลอด และขอขอบคุณผู ้บริหาร               
และคณาจารย ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารยธ์นพร วงษจ์นัทร   อาจารยม์ณัฑนา      
สุขศรีอินทร์ และกลุ่มตวัอยา่งทุกคนท่ีไดใ้หค้วามร่วมมืออยา่งดียิง่ในการท าการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
 ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นกัศึกษาปริญญาเอก รุ่นท่ี 1 สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยั
ศิลปากรทุกคน ท่ีเป็นก าลังใจและให้ความช่วยเหลือผู ้วิจัยอย่างต่อเน่ือง ขอขอบคุณ ดร.มนต์ชัย    
พงศกรนฤวงษ์   ดร.วชิรา เครือค าอ้าย   ดร.โสภณ แยม้ทองค า  อาจารย์พรภิรมย์ หลงทรัพย์ และ            
ดร.คนึงเดช เช่ือมวราศาสตร์ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือและใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต่์อการวิจยั 
 ขอขอบพระคุณสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ท่ีไดใ้หทุ้นส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษา
จากมูลนิธิหม่อมเจา้หญิงมณัฑารพ กมลาศน์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีไดใ้หโ้อกาส
ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจนส าเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 
 คุณประโยชน์ของปริญญาดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ี   ผูว้ิจัยขอมอบแด่คุณพ่อวิสุทธ์ิและคุณแม่
สุวรรณี พิมใจใส ครอบครัว “พิมใจใส” ครอบครัว “เจตนา” และครอบครัว “อาณาประโยชน์” ท่ีคอยเป็น
ก าลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมา ตลอดจนคณาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชา
ความรู้ ท าใหผู้ว้ิจยัประสบความส าเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




