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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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 คุณประโยชน์ของปริญญาดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ี   ผูว้ิจัยขอมอบแด่คุณพ่อวิสุทธ์ิและคุณแม่
สุวรรณี พิมใจใส ครอบครัว “พิมใจใส” ครอบครัว “เจตนา” และครอบครัว “อาณาประโยชน์” ท่ีคอยเป็น
ก าลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมา ตลอดจนคณาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชา
ความรู้ ท าใหผู้ว้ิจยัประสบความส าเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี  
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บทที ่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวตัน์ ซ่ึง
เปรียบเสมือนการย่อโลกให้เล็กลงและหมุนเร็วข้ึน มีผลให้สังคมมีลกัษณะของโลกไร้พรมแดน       
นบัไดว้่าเป็นการกา้วเขา้สู่โลกของการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม  การศึกษา 
และเทคโนโลยี ซ่ึงการน าประเทศให้กา้วหนา้สู่ยคุแห่งการเปล่ียนแปลงไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งพฒันาคน   
ให้มีคุณภาพและเคร่ืองมือท่ีส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาคน คือการศึกษา เพราะการศึกษาเป็น
กระบวนการพฒันาชีวิตมนุษย ์ดงัจะเห็นไดจ้ากพระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวได้
พระราชทานแก่คณะครูและผูเ้รียน ณ ศาลาดุสิดาลยั เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 และเม่ือวนัท่ี 13 
มิถุนายน พ.ศ. 2518 รวมทั้งท่ีพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2519 มีความตามล าดบัดงัน้ี      
            

         “…การศึกษาเป็นปัจจยัในการสร้างและพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติ
และคุณธรรมของบุคคล…”  
         “…ปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงของทั้งชีวิตและส่วนรวม คือ การศึกษาซ่ึงเป็น
รากฐานส่งเสริมความเจริญมัน่คงเกือบทุกอยา่งในบุคคล และประเทศชาติ…”  
         “…การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพฒันาบุคคลให้มีคุณภาพ  ให้เป็น
ทรัพยากรทางปัญญาท่ีมีค่าของชาติ…”  

 

 พระบรมราโชวาทดังกล่าวได้ให้ความส าคัญในเร่ืองการจัดการศึกษาซ่ึงถือเป็น
เคร่ืองมือท่ีสามารถพฒันามนุษยใ์นองค์รวม ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ  
สอดคล้องกับพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงมี          
พระราชด ารัสเปิดการประชุมสมชัชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 2 เน่ืองในโอกาส
วนัครูโลกเร่ือง “การศึกษาและการฝึกอบรมในโลกท่ีเปล่ียนแปลง”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯเน่ืองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี เม่ือวนัท่ี 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2549 ซ่ึงทรงให้ความส าคญัต่อการพฒันาการศึกษาเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
ควบคู่กบัการมีคุณธรรม ความตอนหน่ึงวา่ 
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         “…โลกเราน้ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากในทุกๆ ดา้น ก่อให้เกิดทั้งขอ้ดีและ
ขอ้เสีย ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชากรโลก การจดัการศึกษาเพื่อใหท้นั
กระแส  การเปล่ียนแปลงของโลกจึงมีความส าคญัยิง่ ครูเป็นผูมี้บทบาทโดยตรงใน
ฐานะเป็นผูใ้ห้ความรู้ จึงควรพฒันาตนให้เป็นผูมี้ความรอบรู้ให้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลงของโลก และถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนพฒันาในสรรพวิทยาต่าง ๆ 
ขณะเดียวกนัการอบรมสั่งสอนเยาวชนในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ก็เป็นส่ิงส าคญั
เสมอกนัและจะละเลยเสียไม่ได ้ นอกจากนั้นครูผูมี้หนา้ท่ีในการจดัการศึกษาก็ควร
จะตอ้งปรึกษาหารือ ร่วมกนัวางแผนการศึกษาท่ีเหมาะสม และส่งเสริมการอบรมครู
ให้เป็นผูมี้ความสามารถรอบรู้ทนัสมยั หากทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกนั ก็จะสามารถ
สร้างสรรค ์สงัคมแห่งการเรียนรู้ควบคู่ไปกบัความมีคุณธรรม...” 

 

 จากการศึกษาสภาพการจดัการศึกษาในปัจจุบนั พบว่ายงัมีปัญหาอุปสรรคอยู่มาก เช่น 
จากการศึกษาเอกสารและผลการประชุมสัมมนา (โกวิท  ประวาลพฤกษ ์2542; พยงุศกัด์ิ จนัทรสุรินทร์ 
2542; เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ 2542 และมกราพนัธ์ุ  จูฑะรสก 2545)  สรุปว่าระบบการศึกษาไทย 
ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะรองรับสภาพความเปล่ียนแปลงของสังคมโลกได้ เช่น การศึกษา
ไม่สามารถช่วยด ารงไวซ่ึ้งศีลธรรมในสังคม  การศึกษาเนน้การท่องจ ามากกว่าการคิดวิเคราะห์หา
เหตุและผลหรือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ค่านิยมสังคมไม่สอนให้คนคิดเป็นท าเป็น      
ประยกุตใ์ชเ้ป็น ท่ีส าคญัสังคมไทยไม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เพราะระบบการเรียนการสอนเป็น
ลกัษณะของการป้อนขอ้มูลให้ท่องจ า ไม่กระตุน้ให้เกิดความอยากเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ขาดการเรียนรู้    
เชิงสร้างสรรค ์ครู อาจารย ์ปล่อยปละละเลย และไม่ท าตนเป็นแบบอยา่ง ท าใหเ้ดก็ไทยใชชี้วิต อารมณ์ 
ตามความรู้สึกชอบละเมิดกฎระเบียบ  ขาดความซ่ือสัตย ์และความอดทนในการเรียนและการท างาน 
ตลอดจนไม่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต (life- long learning)  
 นอกจากน้ีนกัวิชาการศึกษาคนอ่ืนๆ ไดร่้วมกนัวิเคราะห์ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบนั 
(วิวฒัน์ ขตัติยะมาน 2549 : 52 และพวงรัตน์ บุญญานุรักษ ์2544 : 5-7) ท าให้ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบั
สภาพปัญหาดา้นการศึกษาท่ีส าคญัคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ ดา้นผูส้อนและวิธีการสอน กล่าวคือผูส้อน
มุ่งสอนแต่เน้ือหาวิชาเป็นหลกั ทั้งยงัเป็นผูก้  าหนดทุกส่ิงทุกอย่างในการเรียนการสอน  ส่วนวิธี    
การสอนนั้นมุ่งเนน้ท่ีการสอนหนงัสือมากกวา่การสอนคน เพราะยดึวิชาเป็นตวัตั้งมากกวา่ยดึผูเ้รียน
เป็นตวัตั้ง พฤติกรรมการสอนเป็นไปอย่างจ าเจ และเน้นพฤติกรรมถ่ายทอดป้อนขอ้มูลให้จ  าเป็น
ส่วนใหญ่ การฝึกปฏิบติั ฝึกคิด ใชค้วามรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การอบรมบ่มนิสัย
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม มีน้อยกว่าการท่องบ่นเน้ือหา  จึงท าให้ผูเ้รียนขาดคุณลกัษณะช่างสงสัย
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หรือใฝ่รู้ ขาดความคิดสร้างสรรค์ ไม่กล้าคิด ไม่กล้าปฏิบัติ และมองไม่เห็นความส าคญัของ        
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่นกนั 
   การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีจุดมุ่งหมายหรือปรัชญาเพื่อพัฒนาคนให้มี
คุณลกัษณะท่ีส าคญั 2 ประการ ประการแรก เพื่อให้ผูส้ าเร็จการศึกษา เป็นก าลงัคนท่ีส าคญัของ
ประเทศ สามารถปฏิบติังานภายหลงัการศึกษาไดต้ามมาตรฐานของวิชาชีพ และตามความตอ้งการ
ของสังคม ประการท่ีสอง  เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ดงันั้นการจดัการศึกษาจึงตอ้งมุ่งทั้งในเร่ืองการจดักิจกรรมตามหลกัสูตร
การศึกษาเพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ และจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตควบคู่กนัไป (ทบวงมหาวิทยาลยั 2543 : 28) ดงัจะเห็นได้
จากเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม   
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 และมาตรา 28  ท่ีบญัญติัใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา
โดยเฉพาะผูส้อนตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิตและผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งจดัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการทั้ งด้านความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและ     
ความถนัดของผู ้เ รียน ให้ได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์              
การประยุกตค์วามรู้ไปใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาจากประสบการณ์จริง ให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  (ส านกังานการปฏิรูปการศึกษา 2544)  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบับณัฑิต  ทิพากร (2550 : 24)  ท่ีกล่าววา่สถาบนัอุดมศึกษามีหนา้ท่ีหลกัในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 
มีความสามารถเชิงวิชาการร่วมกบัคุณลกัษณะการเป็นมนุษยง์านความรู้ (knowledge worker)
โดยเฉพาะคุณสมบติัผูเ้รียนท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learner) 
   การจดัการศึกษาพยาบาลเป็นการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากส่ิงท่ีคุน้เคย
ไปสู่ส่ิงท่ีไม่คุน้เคย จากส่ิงท่ีง่ายไปสู่ส่ิงท่ียาก จากหลกัการไปสู่รายละเอียด (deduction) และจาก
รายละเอียดไปสู่ขอ้สรุป (induction) ก็คือ จากการปฏิบติัสู่ทฤษฎี นัน่เอง ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียน
การสอนท่ีเน้นการคน้ควา้หลกัการและวิธีการมากกว่าการถ่ายทอดเน้ือหาตามกรอบแนวคิดของ
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ซ่ึงบณัฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรพยาบาล     
ศาสตรบณัฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลยัคริสเตียน จะตอ้งมีความรู้ 
และความสามารถเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเองและสามารถเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบติัทาง   
การพยาบาลวิชาชีพได้อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ สามารถบ าบัดทางการพยาบาลได้แบบ     
บูรณาการ โดยใชก้ารคิดวิเคราะห์ การวิจยั และการตดัสินใจ เพื่อแกปั้ญหาดา้นสุขภาพอนามยัของ
บุคคล กลุ่มคน ครอบครัว และชุมชน โดยการน าความรู้เดิมเช่ือมโยงสู่การสร้างความรู้ใหม่ ท าให้
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ผูเ้รียนได้พฒันาทกัษะการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั      
คริสเตียน 2548 : 7) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็นของผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ตามขอ้ก าหนดของสภาการพยาบาล ไดแ้ก่การแสดงภาวะผูน้ าและการบริหาร
จัดการตนเองและงานท่ีรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเ น่ือง                     
มีความสามารถในการวางแผน  การแกปั้ญหา และการท างานร่วมกนัเป็นทีม  มีความคิดสร้างสรรค์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้ งการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ความช านาญในการปฏิบติัการ
พยาบาลอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ (พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ ์ฉบบัท่ี 2  พ.ศ. 2540) 
 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพวงรัตน์ บุญญานุรักษ ์ และบาแซนติ  มาจมัดาร์ 
(Basanti Majumdar 2544 : 5-7) และวิบูลยล์กัษณ์  ปรียาวงศากลู (2547 : 3-4)    ท่ีพบว่าแนวทางใน
การจดัการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาลนั้นอาจารยผ์ูส้อนควรมีแนวทางในการวิเคราะห์
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพื่อให้เ น้ือหาสาระแก่ผู ้เ รียนอย่างมีเป้าหมาย              
ปรับบทบาทของตนจากการเป็นผูช้ี้น าการเรียนรู้  เป็นผูช้ี้แนะแนวทางและอ านวยความสะดวก     
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  ถ่ายทอดวิธีการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนแทนท่ีจะถ่ายทอดเน้ือหาวิชาเพียง   
อย่างเดียว ผูส้อนควรพฒันาตนเองในเร่ืองการใฝ่หาความรู้ และฝึกทกัษะกระบวนการเรียนรู้ไป
พร้อม ๆ กบัผูเ้รียน เปิดใจกวา้ง ยอมรับในศกัยภาพและความตอ้งการของผูเ้รียน พฒันาศกัยภาพ   
ในการผลิตและตระเตรียมทรัพยากรเรียนรู้ เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการเรียนรู้ของผูเ้รียนใช้
กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ และควรใหผู้เ้รียนไดเ้รียนจากสถานการณ์จริงท่ีเป็น
ประโยชน์และสัมพนัธ์กบัชีวิตจริง เรียนรู้ความจริงในตวัเองและความจริงในส่ิงแวดลอ้มจากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เรียนรู้โดยการประยกุตใ์ชส้ถานการณ์ปัญหาจริงเป็นแนวทางในการเรียนรู้ และ
ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน เนน้กระบวนการคิด และการปฏิบติั
จริง น าไปใชป้ระโยชน์ได ้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั โดยมีผูเ้รียน ผูส้อน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง      
ทุกฝ่ายร่วมจดับรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  ท่ีส าคญัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนควรเป็น
กระบวนการทางปัญญา ท่ีมุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 มหาวิทยาลยัคริสเตียน เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัร
ในประเทศไทย โดยเช่ือว่าการศึกษาคน้ควา้ การท าวิจยั การแลกเปล่ียน และการถ่ายทอดความรู้ 
รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม น ามาซ่ึงความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา             
ท่ีเพียบพร้อมดว้ยสรรพวิทยาการ และคุณธรรม มหาวิทยาลยัคริสเตียนจึงมุ่งมัน่ในการจดัการ
อุดมศึกษา เพื่อผลิตบณัฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าของชาติและประชาคมโลก เป็นผูมี้
วิสัยทศัน์มีความเป็นผูน้ า มุ่งพฒันาตนเองดว้ยการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 
และความช านาญในวิชาชีพ สามารถส่ือสารไดใ้นระดบัสากล สามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยี
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ท่ีทนัสมยัไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพ ดว้ยความเสียสละเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศ 
สามารถด ารงชีวิตอยูอ่ยา่งพอเพียง ยึดมัน่ในศีลธรรม มีวินยั มีจิตส านึกในรักและบริการ อุทิศตน
เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษย ์มุ่งเนน้การบริหาร และการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และ
มาตรฐานสากล มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความเป็นนักวิชาชีพและผูป้ระกอบการ เป็นสถาบนัท่ีเน้น       
การจดัการสอน ควบคู่กบัการท าวิจยั รวมทั้งให้บริการวิชาการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยค านึงถึงภูมิปัญญาพื้นบา้นและภูมิปัญญาไทย โดยมีจุดมุ่งหมายใน
การให้บริการการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายของชาติในการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์ ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาทุกระดบั  โดยมุ่งเนน้ความรักและคุณธรรมในการ
ใหบ้ริการดา้นวิชาการและวิชาชีพ  
 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นคณะวิชาหน่ึงของมหาวิทยาลยัคริสเตียน ไดรั้บอนุมติัให้เปิด
ด าเนินการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2527 ท่ีตั้ งอยู่บนรากฐานแห่ง      
ความเช่ือในองค์พระผูเ้ป็นเจ้า ซ่ึงทรงสอนให้มนุษยทุ์กคนปรนนิบติัรับใช้ซ่ึงกันและกันและ       
ทรงเป็นแบบอย่างในการอุทิศตนเองเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น รวมทั้งยึดมัน่ในปณิธานของมหาวิทยาลยั  
คริสเตียน คือ “รัก-บริการ” คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเช่ือว่าวิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ี
จ าเป็นแก่สังคมในการใหบ้ริการดา้นสุขภาพอนามยัแก่ผูใ้ชบ้ริการทั้งรายบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว
และชุมชน ทั้งในภาวะสุขภาพท่ีปกติและเปล่ียนแปลง  
 การพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีเป็นพลวตั และมีพื้นฐานความรู้มาจากศาสตร์การพยาบาล 
ปรัชญา จริยศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศาสตร์การแพทย ์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
การพยาบาล เป็นทั้งศิลป์และศาสตร์ รวมทั้งเป็นวิชาชีพหลกัในการบริการดา้นสุขภาพอนามยั ซ่ึงมี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะรับผดิชอบ (accountable) ต่อสังคมในการใหบ้ริการสุขภาพอนามยัท่ีมีคุณภาพและ
ในสถานท่ีหลากหลาย อาทิ การปฏิบติัวิชาชีพเชิงอิสระ การปฏิบติัวิชาชีพ โดยการประสานงาน
และร่วมมือกบัผูใ้ชบ้ริการและบุคลากรอ่ืน ในทีมสุขภาพ ตลอดจนการท าวิจยัเพื่อพฒันาการบ าบดั
ทางการพยาบาล และพฒันาความรู้ของศาสตร์การพยาบาล การศึกษาพยาบาล เป็นกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ท่ีมุ่งให้นกัศึกษาพยาบาลเกิดการเรียนรู้ท่ีก าหนดดว้ยตนเอง 
(self-directed learning) โดยมีอาจารยพ์ยาบาลเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อกระตุน้
ให้นกัศึกษาพยาบาลซ่ึงมีความเป็นปัจเจกบุคคลท่ีมีพื้นฐานทางวฒันธรรมและสังคมท่ีแตกต่างกนั 
ไดเ้กิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้เป้าหมายของการเรียนรู้ คือการเปล่ียนแปลงของนักศึกษา
พยาบาลทั้ งทางด้านความรู้ การปฏิบติัทกัษะและเจตคติ การเรียนรู้ทางการศึกษาพยาบาลเป็น
กระบวนการคน้ควา้อยา่งต่อเน่ือง (process of inquiry) และเป็นทกัษะการปฏิบติัท่ีสามารถพฒันา
ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ดังนั้ น การเรียนรู้จะเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพเม่ือนักศึกษาเป็น
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ศูนยก์ลาง (student-centered) ของการเรียนรู้มีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั และใชก้ระบวนการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณในกระบวนการเรียนการสอน (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน 2548 : 5-6) 
 จากการศึกษาความคาดหวงัหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน สรุปได้ว่าบัณฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาล       
ศาสตรบณัฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน จะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ             
มีคุณสมบติัและคุณลกัษณะส าคญั คือ บณัฑิตพยาบาลสามารถบูรณาการเรียนรู้ในมโนทศัน์หลกั
ทางการพยาบาล ทฤษฏีการพยาบาล รวมทั้ งมโนทัศน์ ทฤษฏี หลักการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ               
การพยาบาลและสามารถน าไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คิดเป็น ท าเป็น 
แกปั้ญหาเป็นในงานบทบาทหนา้ท่ีของนกัศึกษาพยาบาล การใหก้ารพยาบาลบุคคล กลุ่มคน และ
เนน้การมีส่วนร่วมของครอบครัวตามพฒันาการของชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวาระสุดทา้ยของชีวิต 
ทั้งในภาวะปกติ ภาวะท่ีมีปัญหาสุขภาพเฉียบพลนั เร้ือรังและวิกฤตทั้งดา้นการธ ารงภาวะสุขภาพ 
การส่งเสริมภาวะสุขภาพและการคุม้ครองภาวะสุขภาพ ทั้งในชุมชนและสถานบริการสุขภาพ 
นอกจากนั้นจะตอ้งให้การพยาบาลโดยใชก้ระบวนการพยาบาลท่ีเนน้การเอาใจใส่ดูแลและตอ้งมี
ทกัษะการส่ือสาร การประสานร่วมมือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการตดัสินใจ  และ    
การบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและบณัฑิตพยาบาลตอ้งเป็นผูท่ี้มีบุคลิกลกัษณะนิสัยใน    
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  แสวงหาและสร้างความรู้อยา่งต่อเน่ือง มีภาวะผูน้ า และมีความรู้ดา้นกฎหมาย
และจรรยาวิชาชีพ ดงันั้นในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพในหลกัสูตรประกอบดว้ยรายวิชาท่ี
เป็นภาคทฤษฎี 31 รายวิชา และรายวิชาปฏิบติัถึง 10 รายวิชา เพื่อสร้างสมรรถนะของนกัศึกษา
พยาบาลใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กบัการปฏิบติั และสามารถบูรณาการความรู้ในเน้ือหาแต่ละ
วิชาน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาในสภาพการณ์จริงไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสมรรถนะหลกัท่ี
จ าเป็นของผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ตามขอ้ก าหนดของสภาการพยาบาลทั้ง 
14 สมรรถนะ อาทิเช่น สมรรถนะท่ี 2 ปฏิบติัการผดุงครรภอ์ยา่งมีจริยธรรม ตามมาตรฐาน และ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การประเมิน
ปัญหาและความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการ  การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาลใน          
หญิงตั้งครรภ์ และการดูแลมารดา และทารกท่ีปกติ มีภาวะแทรกซ้อน และฉุกเฉิน เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัสรรถนะท่ี 9 การแสดงภาวะผูน้ าและการบริหารจดัการตนเอง และงานท่ี
รับผดิชอบไดอ้ยา่งเหมาะสม ไดแ้ก่สามารถวางแผน แกปั้ญหา และตดัสินใจ และสมรรถนะท่ี 13 
การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างคุณค่าในตนเอง และสมรรถนะในการปฏิบติัการพยาบาล 
ได้แก่ มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความตระหนักในตนเอง และมี    
ความเห็นใจผูอ่ื้น เป็นตน้  
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 จากประสบการณ์การสอนของผูว้ิจยั และจากการสัมภาษณ์ตวัแทนผูบ้ริหารการศึกษา 
และอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัคริสเตียน จงัหวดันครปฐม 
พบว่า  การจดัการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาลประกอบไปดว้ย 2 ส่วนท่ีส าคญั คือ 
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั ควบคู่กนั โดยรูปแบบการสอนในภาคทฤษฎีท่ีอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั   
คริสเตียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการบรรยายในห้องเรียน  ส่วนภาคปฏิบติันั้ นนักศึกษาฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงบนหอผูป่้วย ส าหรับการจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคนิควิธีการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั เช่น การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (self study) การใชก้รณีศึกษา (case study)                   
มีการน ามาใชใ้นจดัการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ เช่น การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น การพยาบาล
มารดาและทารก เป็นตน้ แต่กระบวนการและขั้นตอนของการจดัการเรียนการสอนยงัไม่ชดัเจน
พอท่ีจะท าให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้และทกัษะดา้นต่าง ๆ อย่างแทจ้ริงและไม่สามารถน าวิธีการ
เรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจารย์ผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวว่า        
“การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั เป็นวิธีการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้วิธีหน่ึงท่ีเหมาะสมและ
ควรน ามาใช้ในการศึกษาพยาบาล เพราะการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกัจะใช้
ปัญหา (problem) เป็นตวักระตุน้ให้นกัศึกษาได้ใชห้ลกัการ ทฤษฎีต่างๆ มาใชใ้นการคิดวิเคราะห์  
แกปั้ญหา และหาค าตอบ นักศึกษาท่ีเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั นั้นนักศึกษาจะตอ้งถูกปลูกฝัง   
ในเร่ืองการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง มีความพยายามท่ีจะศึกษาคน้ควา้อยูต่ลอดเวลา”  แต่การท่ีจะมี
การปรับการเรียนเปล่ียนการสอนไดน้ั้น ควรไดรั้บการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ซ่ึงตอ้งก าหนด
นโยบายท่ีชัดเจน ควรมีบรรยากาศองค์กรท่ีเอ้ือต่อการพฒันาวิชาชีพครู และจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารและอาจารยพ์ยาบาลผูส้อนไดข้อ้สรุปว่าการจะน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้มาใช้ท่ีมหาวิทยาลยัคริสเตียน ควรท าในลกัษณะการศึกษาน าร่อง (pilot 
study) และควรเลือกรายวิชาท่ีสามารถจดัการเรียนการสอนไดท้ั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบติัควบคู่กนั
ได ้(strategic unit) 
 สอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์นกัศึกษาพยาบาล ชั้นปีท่ี 4  มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
จงัหวดันครปฐม  พบว่า  การเรียนการสอนภาคทฤษฎี นั้นส่วนใหญ่เกิดข้ึนในห้องเรียน ดว้ยวิธี  
การสอนแบบบรรยาย  ท าให้ผูเ้รียนไม่สนใจใฝ่เรียนรู้ ประกอบกบัมีเน้ือหามากท าให้ตอ้งสอน   
เกินเวลาท่ีก าหนด  ดงันั้น วิธีการจดัการเรียนรู้ของอาจารยพ์ยาบาลในมุมมองของนกัศึกษาพยาบาล 
เห็นว่าควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการถ่ายทอดประสบการณ์จริง โดยมีการยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา (case study) หรือสถานการณ์ปัญหามาประกอบการเรียน  และควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดอ้ภิปรายร่วมกนั ตลอดจนน าเหตุผลทั้งเชิงทฤษฎีและการปฏิบติัเขา้มาประกอบท าให้ผูเ้รียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได ้อาจารยพ์ยาบาลผูส้อนควรไดจ้ดัเตรียมเอกสารประกอบการเรียน    
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การสอนใหน้กัศึกษาล่วงหนา้ เพื่อท่ีนกัศึกษาไดเ้ตรียมความพร้อมหรือทบทวนเน้ือหาท่ีจะเรียนใน
รายวิชานั้น ๆ มาก่อน   
 ผลการสัมภาษณ์ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพวงรัตน์  บุญญานุรักษ์ และ
บาแซนติ  มาจมัดาร์ (Basanti Majumdar 2544 : 5-7); วิบูลยล์กัษณ์  ปรียาวงศากลู (2547: 3-4)  ท่ีได้
กล่าวถึงปัญหาการจดัการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาลในภาพรวม ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุท่ี       
ท าให้ผลการจดัการศึกษาพยาบาลยงัไม่บรรลุเป้าหมายตามสภาพท่ีคาดหวงัสรุปไดด้งัน้ี  1) ดา้น
ผูส้อน ไดแ้ก่ 1.1) ผูส้อนใช้วิธีสอนท่ีไม่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา     
จึงส่งผลให้ผูเ้รียนมีศกัยภาพในการคิดแกปั้ญหาและคน้ควา้หาความรู้อยู่ในขั้นต ่า 1.2) ไม่สอนให้
นกัศึกษาฝึกวิธีการน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์จริง และ 1.3) มุ่งสอนแต่เน้ือหาวิชาเป็น
หลกั ตามท่ีผูส้อนเห็นว่าส าคญั และผูส้อนเป็นผูก้  าหนดทุกส่ิงทุกอยา่งในการเรียนการสอนดว้ยการ
ท่องจ า  2) ดา้นเทคนิควิธี ไดแ้ก่ 2.1) การจดัการเรียนการสอนส่วนมากเป็นการบรรยาย เนน้ความรู้
ความจ า 2.2) ผูเ้รียนไม่ค่อยมีโอกาสไดฝึ้กทกัษะกระบวนการคิดคน้ควา้หาความรู้ หรือแกปั้ญหา    
2.3) การเรียนในลกัษณะท่ีแยกเรียนเป็นรายวิชา ไม่ส่งเสริมให้เกิดทกัษะในการใช้ความรู้อย่าง
บูรณาการ ทั้ง ๆ ท่ีในสภาพการณ์จริงเม่ือจะปฏิบติังาน พยาบาลจะตอ้งแกปั้ญหาทางสุขภาพของ
ผูรั้บบริการ โดยตอ้งบูรณาการความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาใชอ้ยา่งเหมาะสม และ4) ยดึครูเป็น
ศูนยก์ลาง เนน้การให้ความรู้ให้ผูเ้รียนท่องจ าเป็นส าคญั   และ 3) ดา้นกิจกรรมการสอน ไดแ้ก่ 
กิจกรรมการเรียน   การสอนในหอ้งเรียนกบัสภาพการณ์จริงท่ีตอ้งไปปฏิบติังานมีความแตกต่างกนั 
การท่ีผูเ้รียนไม่ไดฝึ้กทกัษะในการแกปั้ญหาจริง และคน้ควา้หาความรู้ตามปัญหาจริง เป็นเหตุให้มี
ความยากล าบากในการปฏิบติังานหลงัส าเร็จการศึกษาไปแลว้ 
 จากการศึกษาสภาพปัญหา ลกัษณะเฉพาะของรายวิชาการผดุงครรภ ์2  มีเป้าหมายใน   
การเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้การบ าบดัทางการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะเส่ียงและภาวะแทรกซอ้นในทุกระยะ
ของการคลอด การพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติศาสตร์หัตถการ  การพยาบาลมารดาหลงัคลอด
และทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้น และการใชย้าสูติกรรมแก่ผูค้ลอดในระยะคลอด กอปรกบัเป็น
รายวิชาท่ีมีโครงสร้างของเน้ือหาสาระเชิงเทคนิควิธี ความคิดรวบยอด หลกัการและแนวปฏิบติั          
ซ่ึงสามารถน ามาเป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีสามารถมองเห็นภาพรวมในการให้การพยาบาลผูค้ลอด
ทั้งหมดตลอดระยะคลอด และระยะหลงัคลอด อนัจะช่วยใหท้ราบถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเป็นจริงของสตรี   
มีครรภแ์ละสามารถฝึกการใหก้ารพยาบาลมารดาหลงัคลอดและทารกแรกเกิดท่ีถูกตอ้งได ้รวมทั้งเป็น
รายวิชาท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่วิชาหน่ึงส าหรับนกัศึกษาพยาบาล ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ชั้นหน่ึง)ในอนาคตต่อไป ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเลือกเน้ือหาใน
รายวิชาดงักล่าวมาท าวิจยั เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะท่ีส่งเสริม
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ความสามารถในการเรียนรู้ประกอบดว้ยการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่า และแกปั้ญหา อยา่งย ัง่ยนื
และสามารถน าทกัษะเหล่าน้ีไปใชใ้นการปฏิบติัวิชาชีพพยาบาลหรือใชใ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งมีแนวคิดทฤษฎีท่ีเหมาะสมเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนของผูเ้รียนพยาบาล รวมทั้งลกัษณะวิชาและผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั 
ในปัจจุบนัทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้แนวใหม่ท่ีไดรั้บ
ความสนใจเป็นอย่างมาก และเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะน ามาใชใ้นการปรับปรุง โดยปรับเปล่ียน  
วิธีการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้วิธีการเรียนรู้มากกว่าให้ความรู้โดยตรง  เนน้การปฏิบติัเพื่อการเรียนรู้
มากกว่าการเรียนรู้เพื่อการจ าตามท่ีครูบอก ซ่ึงแตกต่างจากการเรียนรู้แบบเดิมท่ีเน้นครูเป็นผูใ้ห้
ความรู้เป็นส าคญั  (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)  

 จากการศึกษางานวิจยั เอกสารต่าง ๆ และไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียน    
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) ของดนัแลพ และกราบิงเกอร์  (Dunlap 
and Grabinger 1996); ซาเวอรีและดฟัฟ่ี (Savery and Duffy 1996 : 135-148); ยรุวฒัน์ คลา้ยมงคล 
(2545 : 2); วิไลพร สุตนัไชยนนท ์(2546 : 37-38); ทิศนา  แขมมณี (2548 : 90); กานอนและคอลลีย ์
(Gagnon and Collary 2005, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2550 : 60) วชัรา  เล่าเรียนดี (2552)  ท าให้
ได้ขอ้สรุปว่าการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เป็นรูปแบบการจดัการเรียน      
การสอนท่ีสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ (student-centered 
approach) ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้เพื่อป้องกนัปัญหาและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ผูเ้รียนคือ ผูคิ้ด        
ผูป้ฏิบติั และผูต้ดัสินใจ เน้นการศึกษาตลอดชีวิต (life-long learning) ซ่ึงในการจดัการเรียน          
การสอนนั้นตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 4 ประการ คือ การเรียนเพื่อรู้ การเรียนรู้เพื่อปฏิบติั    
ไดจ้ริง การเรียนรู้เพื่ออยูร่่วมกนั และการเรียนรู้เพื่อชีวิต   
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการสร้างความ รู้ท่ีน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
นกัวิชาการดงักล่าว (Dunlap and Grabinger 1996; Savery and Duffy 1996 : 135-148; ยรุวฒัน์ 
คลา้ยมงคล 2545 : 2; วิไลพร สุตนัไชยนนท ์2546 : 37-38; ทิศนา แขมมณี 2548 : 90; Gagnon and 
Collary 2005, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2550 : 60) วชัรา  เล่าเรียนดี (2552)  สรุปไดว้่าการเรียนรู้
แบบสร้างความรู้ว่าการเรียนเป็นการสร้างความรู้อย่างต่อเน่ืองดว้ยตวัผูเ้รียนเอง  ผูเ้รียนเพิ่มพูน
ความรู้ได้จากบริบทจริง สถานการณ์จริงท่ีมีการเรียนรู้ จากการมีปฏิสัมพนัธ์ การสร้างความ
ปรองดองในการเรียนร่วมกบัเพื่อน นอกจากนั้นการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง ยงัมีกระบวนการจดัการเรียนรู้ หรือเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
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อีกหลายเทคนิควิธี ซ่ึงในแต่วิธีนั้นมีเป้าหมายไปในทางเดียวกนั คือ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความ
เขา้ใจในสถานการณ์ปัญหา วิเคราะห์ แกปั้ญหาไดร้วดเร็ว และตดัสินใจแกปั้ญหาไดด้ว้ยความ
มัน่ใจ  รวมทั้งมีทกัษะในการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงในการจดัการเรียนรู้นั้นจึงมีลกัษณะ
บูรณาการผสมผสานทั้งหลกัการ แนวคิด เทคนิควิธี ตามความพร้อมของผูเ้รียนและบริบทต่าง ๆ       
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดการเรียนการสอน เช่น การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา  การเรียนรู้ตามสถานการณ์  การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั  การเรียนรู้จากประสบการณ์ และ
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  เป็นตน้ ซ่ึงหลกัการแนวคิดดงักล่าวผูว้ิจยัเห็นว่าเหมาะสมกบั   
การจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ เน่ืองจากนกัศึกษาพยาบาลตอ้งมีสามารถบูรณาการ
เรียนรู้ในมโนทศัน์หลกัทางการพยาบาล ทฤษฏีการพยาบาล รวมทั้งมโนทศัน์ ทฤษฏี หลกัการอ่ืน ๆ     
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยาบาลและสามารถน าไปปรับใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คิดเป็น 
ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น ดว้ยเหตุดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้
มาเป็นพื้นฐานพฒันารูปแบบการเรียนการสอนส าหรับนกัศึกษาพยาบาล ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ให้มีคุณลกัษณะดงัท่ีกล่าวมา  นอกจากนั้นรูปการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนจะเป็นประโยชน์ต่อ         
การพฒันาวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
พยาบาลไดต่้อไป และผูเ้รียนสามารถท่ีน าความรู้ วิธีการเรียนรู้ และทกัษะท่ีส่งเสริมความสามารถ
ในการเรียนรู้ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา ไปใชใ้น
การปฏิบติัวิชาชีพพยาบาล หรือใช้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ต่อไป 

 

กรอบแนวคิดในกำรวจิัย 
 กำรพฒันำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 
 การวิจยัและพฒันา (Research and Development : R and D) เป็นการวิจยัเพื่อพฒันา
นวตักรรมหรือกระบวนการรูปแบบใหม่ ๆ ข้ึนมาจากความตอ้งการของผูใ้ชน้วตักรรมและผูใ้ช้
ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการใช้นวตักรรมนั้ น  งานวิจัยลักษณะน้ีเป็นการวิจัยและพฒันาส่วนใหญ่มี
ขั้นตอนดงัน้ี R1  D1 R2 D2 และหลกัการวิจยัและพฒันาในการวิจยัทางหลกัสูตร การสอน 
และการนิเทศ เป็นการพฒันาจากล่างสู่บน คือน าความตอ้งการจ าเป็นของขอ้มูลพื้นฐานของ           
ผูป้ฏิบติัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกส่วนไปสู่การพฒันา (มาเรียม นิลพนัธ์ุ  2549 : 261-262)  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาวิจยัของเสาวนีย ์ กานตเ์ดชารักษ ์ (2539 : 67) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
เนน้วิจยัทางการศึกษาพยาบาลและทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบท่ีพฒันา  โดยมีขั้นตอน
ในการด าเนินงานในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา  4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษากรอบ
แนวคิดของวิธีการสอนแบบเนน้วิจยั  ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนน้วิจยั
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ทางการศึกษาพยาบาล   ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นวิจยัทาง
การศึกษาพยาบาล และขั้นตอนท่ี 4  ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนน้วิจยัท่ีเหมาะสมกบั
การศึกษาพยาบาล   
   นอกจากนั้นจากการศึกษากระบวนการของการออกแบบระบบการเรียนการสอนจาก
งานวิจยัของยรุวฒัน์  คลา้ยมงคล (2545 : บทคดัยอ่); ปรียา นพคุณ (2545 : บทคดัยอ่); มกราพนัธ์ุ  
จูฑะรสก (2545 : บทคดัยอ่) และวิบูลยล์กัษณ์  ปรียาวงศากุล (2547 : บทคดัยอ่)  สรุปไดว้่าแมว้่า
ศึกษาวิจยัในปีท่ีแตกต่างกนัและน าเสนอขั้นตอนรายละเอียดยอ่ย ๆ ท่ีแตกต่างกนั แต่ส่ิงท่ีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนันัน่คือ ไดด้ าเนินการวิจยัตามขั้นตอนของการวิจยัและพฒันาโดยมีวิธีด าเนินการตาม
ขั้นตอนหลกัท่ีมีลกัษณะเดียวกนั ประกอบดว้ย 5  ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นการวิเคราะห์ (analysis)        
ขั้นการออกแบบ (design) ขั้ นการพัฒนา (development) ขั้ นน าไปใช้ ( implementation) และ           
ขั้นการประเมิน (evaluation)  และพบว่าผลของการวิจัยท่ีได้ศึกษาทั้ งหมดเป็นการน าเสนอ
นวตักรรมใหม่มีการน าไปทดลองใชแ้ละตรวจสอบหาประสิทธิภาพจากนวตักรรมท่ีไดส้ร้างข้ึน
อยา่งเป็นระบบ   
 จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการของการวิจยัและพฒันา R and D (Research and  
Development) ดงักล่าวสรุปไดว้่าการวิจยัและพฒันา ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนท่ีส าคญั คือ ขั้นตอน   
ท่ี  1  การวิจยั (Research : R1) : ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A)  ขั้นตอนท่ี 2        
การพฒันา (Development : D1) : ขั้นการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (Design  and 
Development : D and D) ขั้นตอนท่ี  3  การวิจยั (Research : R2)  : ขั้นการทดลองใชรู้ปแบบการเรียน         
การสอน (Implementation : I)  และขั้นตอนท่ี 4  การพฒันา (Development : D2) : ขั้นการประเมินผล
รูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation : E) 
 

 กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนเชิงระบบ  
 การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (instructional system design) เป็นวิธีท่ี
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องและสัมพนัธ์กันอย่างเป็นระบบและ  
สามารถตรวจสอบไดใ้นทุกขั้นตอน  โดยใชแ้นวคิดกระบวนการของวิธีระบบ (system approach)   
ในการสร้างหรือพฒันาพฤติกรรมหรือรูปแบบของการปฏิบติังานใหม่ ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและ
ประสบผลส าเร็จ  

 ส าหรับความหมายของค าว่าการออกแบบระบบการเรียนการสอนนั้น ทิศนา แขมมณี 
(2548 : 204)  และกาญจนา  คุณารักษ ์(2545 : 7)  ไดก้ล่าวถึงแนวคิดวิธีการเชิงระบบและการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอนท่ีสามารถสรุปได้ว่า การออกแบบมีลกัษณะเป็นศาสตร์แห่ง     
การสร้างสรรคก์ารสอน ท่ีเกิดจากการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จากบริบทของการเรียนการสอน
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โดยอาศยัแนวคิดวิธีการเชิงระบบ  เป็นรากฐานของการออกแบบระบบการเรียนการสอน เพื่อนาํมา
สู่การวางเคา้โครง (outline) ใหเ้ห็นภาพรวมของการจดัการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนทั้งระบบ  โดย
การออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นการนํากระบวนการของวิธีการเชิงระบบ (system  
approach) มาใช้ ซ่ึง เป็นกระบวนการท่ีทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ  (efficiency) และ
ประสิทธิผล (effectiveness) เน่ืองจากระบบไดมี้กลไกและโครงสร้างหลกัในการทาํงานอย่างนอ้ย   
3 ส่วน ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีนาํเขา้/ตวัป้อน  (input)  กระบวนการ (process) ผลผลิต/ผลลพัธ์ (output)  
ซ่ึงในแต่ละขั้นมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือเง่ือนไขการเรียนรู้อยา่งละเอียด มีการระบุ แยกแยะ
และแกปั้ญหา แลว้จึงวางแผนการเรียนการสอน โดยอาศยัความรู้ หลกัการและแนวคิดจากหลาย ๆ 
ทฤษฎี  มีการปรับปรุง แกไ้ขการทาํงานในตวัของมนัเองโดยการใช้ขอ้มูลป้อนกลบั (feedback) 
และในแต่ละองคป์ระกอบย่อย ๆ ต่างก็มีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองซ่ึงกนัและกนั โดยเป้าหมายของ
ระบบใหญ่ทั้ งหมดจะบรรลุผลได้จากการประสานสัมพันธ์กันขององค์ประกอบย่อย  ๆ               
อยา่งเหมาะสมเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนั 
 ดงันั้น สรุปไดว้่า การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ เป็นการจดัการสอนอยา่งมี
ระบบท่ีมีความสัมพนัธ์กนัทุกองคป์ระกอบ โดยอาศยัความรู้ หลกัการ ความคิดรวบยอดเก่ียวกบั
กระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ซ่ึงรวบรวมองคป์ระกอบและปัจจยัต่าง ๆ 
เพ่ือนาํไปสู่กระบวนการตดัสินใจออกแบบระบบ แลว้จึงทาํการทดลองและปรับปรุงแกไ้ขจนใช้
ไดผ้ล ซ่ึงก็คือการนาํไปสู่ความสาํเร็จของการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ กระบวนการ
ออกแบบระบบการสอน โดยทัว่ไปจะประกอบไปดว้ยหลกัพื้นฐาน 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี                    
1) วตัถุประสงค ์ เป็นส่วนท่ีกาํหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของผูเ้รียน 2) ผูเ้รียน โดยพิจารณา
คุณสมบติัและคุณลกัษณะของผูเ้รียน เพื่อการออกแบบระบบการสอนให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  3) วิธีการและกิจกรรม กาํหนดวิธีการและกาํหนดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ และ 4) การวดัและประเมินผล 
เป็นการกาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์      
ซ่ึงรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีจาํนวนมากมาย แต่การออกแบบระบบ หรือรูปแบบการเรียน        
การสอนท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายและไดมี้การนาํไปประยกุต ์มีดงัต่อไปน้ี 
    การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ ตามแนวคิดของเควิน ครูส (Kevin  Kruse 
2008 : 1) ประกอบดว้ย 5 ขั้น หรือท่ีเราเรียกกนัโดยทัว่ไปว่า “ADDIE” Model  ซ่ึงเป็นวิธีการ        
เชิงระบบท่ีช่วยให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิผล (effectiveness) และมีความเหมาะสม 
(appropriateness) ขั้นตอนต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1) ขั้นวิเคราะห์ (analyze phase) วิเคราะห์และ
ประเมินความตอ้งการจาํเป็น (assess and analyze needs)  2) ขั้นออกแบบ (design phase) ออกแบบ
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การเรียนการสอนและการน าเสนอ (design instruction and presentations)  3) ขั้นพฒันา (develop 
phase) พฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้น ามาประกอบการจัดการเรียนการสอน (develop materials)                       
4) ขั้นน าไปใช ้(implementation phase) เน้ือหาและกิจกรรมไปใช ้ประกอบดว้ยรูปแบบการเรียน      
การสอนท่ีพฒันาข้ึน  การวางแผนในการบริหารจดัการในการน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช ้และ
ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ และ 5) ขั้น
ประเมินผล (evaluation phase) ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนและประสิทธิผลของส่ือท่ีใชใ้น      
การเรียนการสอน                                           
 ส าหรับ จอยซ์  เวลล ์และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 2009 : 21-37) ไดจ้ดักลุ่ม
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามจุดเน้นหรือผลลพัธ์ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนเป็น          
4 กลุ่ม และไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (model of teaching) โดยเร่ิมจากการเสนอภาพ
ใหเ้ห็นเหตุการณ์ในหอ้งเรียน (scenario) โดยใชก้ารเล่าเร่ือง มีผูส้อนและผูเ้รียนเป็นผูแ้สดง โดย
จ าลองเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน จากนั้นไดเ้สนอ ทฤษฎี แนวคิด หลกัการ วตัถุประสงค ์
ของแต่ละรูปแบบ เพื่อน าไปสู่รูปแบบการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีองคป์ระกอบ      
3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (the model of teaching)  มี 
4 ส่วน คือ 
 1.  กระบวนการเรียนการสอน (syntax) เป็นการจดัเรียงล าดบักิจกรรมท่ีจะสอนเป็น  
ขั้น ๆ ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีจ านวนขั้นตอน (phase) การเรียนการสอนแตกต่างกนัไป 
 2.  ระบบสังคม (social system) เป็นการอธิบายบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนใน       
การจดัการเรียนการสอน 
 3.  หลกัการตอบสนอง (principles of reaction) เป็นหลกัการหรือวิธีการท่ีผูส้อนจะ
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีผูเ้รียนกระท า อาจเป็นการให้รางวลั การสร้างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบติัโดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรือผิด หรือการให้ผูเ้รียนรับผิดชอบร่วมกนัเรียนรู้ในกลุ่มอย่าง
จริงจงั  แนะน าช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใหเ้กิดการเรียนรู้ เป็นตน้ 
 4.  ระบบสนบัสนุน (support system) เป็นส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน หรือเป็น  
การบอกเง่ือนไข หรือส่ิงจ าเป็นในการท่ีจะใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดผลลพัธ์ตามท่ี
คาดหวงัท่ีจะใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน เช่น การเรียนการสอนดว้ยการปฏิบติั (action learning) เป็นวิธี  
การเรียนจากการปฏิบติัจริง (learning  by doing)  จากประสบการณ์ตรง จากปัญหาจริง (real 
problem) โดยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัในสถานท่ีและดว้ยอุปกรณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพการท างานจริง 
หรือเตรียมส่ือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นใหพ้ร้อมใช ้ครบถว้น และเพียงพอ เป็นตน้ 
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  ส่วนท่ี 2 การน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนไปใช้ (application) เป็นการแนะน า  
หรือให้ขอ้แนะน าส าหรับการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนนั้น เช่น จะใชก้บัเน้ือหา     
ประเภทใดจึงจะเหมาะสม และใชก้บัผูเ้รียนระดบัใด เป็นตน้ 
 ส่วนท่ี 3 สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  (instruction and nurturant effects) 
ในแต่ละรูปแบบจะตอ้งจดัสาระความรู้อะไรบา้งให้กบัผูเ้รียน รวมทั้งมีส่ิงส าคญั องค์ประกอบ
อะไรบา้งท่ีจะท าใหก้ารด าเนินการจดัการเรียนรู้นั้นประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ซ่ึงก็คือการสอน
ของผูส้อนท่ีจดัข้ึนตามขั้นตอนและสภาพแวดลอ้มในการเรียน  ส าหรับส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้นั้น 
เป็นสมรรถนะส าหรับท่ีผูเ้รียนตอ้งมี และตอ้งใหมี้การพฒันาตลอดกระบวนการ  ซ่ึงคือผลท่ีเกิดข้ึน
จากการสอน และเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งมีในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และประสบผลส าเร็จ คุณสมบติัคุณลกัษณะหรือสมรรถนะของผูเ้รียนท่ีตอ้งปลูกฝังจนติดตัว 
เพื่อใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผลตามท่ีคาดหวงั   
 สรุปรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ  จอยซ์  เวลล์ และแคลฮอนนั้ น
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญัท่ีเป็นรูปแบบเชิงปฏิบติั ไดแ้ก่ กระบวนการเรียนการสอน  สาระ
ความรู้และส่ิงท่ีส่ิงเสริมการเรียนรู้  ระบบสังคม  หลกัการตอบสนอง ส่ิงสนับสนุน และการน า
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้
 จากการศึกษารายละเอียดของการออกแบบระบบการเรียนการสอนของนักวิชาการ    
ต่าง ๆ ดงักล่าวมาแลว้  ผูว้ิจยัสังเคราะห์องคป์ระกอบกระบวนการจดัระบบการเรียนการสอนท่ีมี           
การด าเนินงานสมัพนัธ์กนัเพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการประยกุตก์บั
ขั้นตอนการออกแบบระบบการเรียนการสอน (instructional system design) ADDIE  Model  ตาม
แนวคิดของ เควิน  ครูส  (Kevin  Kruse  2008 : 1) ประยกุตเ์ป็น 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาวิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐาน (analysis) การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (design and 
development)  การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน (implement) และการประเมินผลรูปแบบ     
การเรียนการสอน (evaluation) ร่วมกบักระบวนการวิจยัและพฒันา (research and development) 
ก าหนดขั้นตอนการวิจยัและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ดงัน้ีคือ 
ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research : R1) เป็นขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysi : A) ขั้นตอน    
ท่ี  2 การพฒันา (Development : D1) เป็นขั้นการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
(Design and Development : D and D) ขั้นตอนท่ี  3  การวิจยั (Research : R2)  เป็นขั้นการทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอน (Implementation : I) และขั้นตอนท่ี 4  การพฒันา (Development : D2) เป็น    
ขั้นการประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation : E) ซ่ึงทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง              
มีสาระส าคญัดงัน้ี 
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 ทฤษฎกีำรสร้ำงควำมรู้    
 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) เป็นหลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้
และวิธีการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้หรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัวิธีการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ดว้ย
การน าความรู้เดิมมาเช่ือมโยงให้เกิดการเรียนรู้เร่ืองใหม่ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ท าให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ผูเ้รียนได้วิเคราะห์หรือตั้ งค  าถามจากโจทย์ปัญหา          
ผ่านกระบวนการสะทอ้นความคิด (reflective thinking) มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนคนอ่ืนในกลุ่ม          
มีการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (action learning) ซ่ึงน าไปสู่การคน้ควา้หาค าตอบหรือสร้างความรู้ใหม่ 
นักทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการสร้างความรู้ มีความเช่ือว่าผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตวัเอง หรืออย่างน้อย
ตีความหมาย ความจริง หรือขอ้มูลเหล่านั้นจากการรับรู้ประสบการณ์ของตนเอง   
 จากหลกัการแนวคิดการสร้างความรู้ไดมี้การน าเสนออย่างแพร่หลาย  ท่ีประกอบดว้ย
แบบแผน กระบวนการ หรือขั้นตอนการเรียนการสอนไวต้รงกนั  เช่น ฟอสน็อท (Fosnot  1996 : 
12-15) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะส าคญัของทฤษฎีการสร้างความรู้ไวด้งัน้ี 1) ตามทฤษฎีการสร้างความรู้         
ผลของการเรียนรู้จะมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการสร้างความรู้ (process of knowledge construction) 
และการสะทอ้นความคิด (reflective awareness of that process) เป้าหมายการเรียนรู้จะตอ้งมาจาก
การปฏิบติังานจริง (authentic tasks)   ผูส้อนจะตอ้งเป็นตวัอยา่งและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียน และผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง และ 2) เป้าหมายของการสอนจะเปล่ียน
จากการถ่ายทอดให้ผูเ้รียนไดรั้บสาระความรู้แน่นอนตายตวั ไปสู่การสาธิตกระบวนการ แปล และ
สร้างความหมายท่ีหลากหลาย การเรียนรู้ทกัษะต่าง ๆ  จะตอ้งให้มีประสิทธิภาพถึงขั้นท าไดแ้ละ
แกปั้ญหาจริงได ้ และ3.ในการเรียนการสอน ผูเ้รียนจะเป็นผูมี้บทบาทในการเรียนรู้อย่างต่ืนตวั 
(active)  เป็นผูจ้ดักระท ากบัขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ และจะตอ้งสร้างความหมายให้กับ      
ส่ิงนั้นดว้ยตนเอง โดยการให้ผูเ้รียนอยู่ในบริบทจริง ซ่ึงอาจจดัเป็นกิจกรรมท่ีเรียกว่า “physical 
knowledge activities”  ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ 
ส่ิงของหรือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเป็นของจริงและมีความสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียนโดยผูเ้รียน
สามารถจดักระท า ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิดลองถูกกบัส่ิงนั้น ๆ จนเกิดเป็นความรู้
ความเขา้ใจข้ึน ดงันั้นความเขา้ใจเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการคิดการจดักระท ากบัขอ้มูล มิใช่
เกิดข้ึนไดง่้าย ๆ จากการไดรั้บขอ้มูลหรือมีขอ้มูลเพียงเท่านั้น 
 นอกจากน้ีกานอนและคอลลีย ์ (Gagnon and Collary 2005, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 
2552 : 72) ไดเ้สนอองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยการสร้างความรู้ว่าประกอบดว้ย
องคป์ระกอบส าคญั 6 ประการ คือ 1) การจดัสถานการณ์ 2) การจดักลุ่มผูเ้รียนและการจดัส่ือ       
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การเรียนรู้ 3) การเช่ือมโยง 4) การถามค าถาม/ใชค้  าถาม 5) การเเสดงออก/การแสดงผลงาน และ     
6) การสะทอ้นความคิดหรือการคิดไตร่ตรอง 
 ดชั (Duch 1995, อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2550 : 95) ไดใ้หแ้นวทางในการจดัการ
เรียนรู้และเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงกระบวนการจัดการเรียนรู้จะประกอบด้วยขั้นตอน 
ตามล าดบัต่อไปน้ี 1) ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1.1) เร้าความสนใจผูเ้รียน       
1.2) แจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 1.3) ทบทวนความรู้ ทกัษะเดิมท่ีเคยเรียนมาก่อน เพื่อกระตุน้
ทบทวนความรู้ ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนเร่ืองใหม่ 2) ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั ไดแ้ก่ 2.1) ให้
ความรู้ สาระส าคญัท่ีควรรู้ ควรจ า 2.2) แนะน า ดูแลวิธีการเรียน 2.3) จดักิจกรรม เพื่อส่งเสริม     
การน าความรู้ไปใชแ้ละฝึกปฏิบติั 2.4) เสริมแรงดว้ยการประเมินผลและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 3) ขั้น
ถ่ายโยงความรู้ น าความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืน ไดแ้ก่ 3.1) จดักิจกรรมใหฝึ้กใชค้วามรู้ ฝึกปฏิบติั
ทกัษะ และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 3.2) น าความรู้ ทกัษะสู่การปฏิบติัใสถานการณ์ใหม่ ใน
สภาพการจริงนอกหอ้งเรียน 4) ขั้นสรุปและเสนอผลการอภิปราย ไดแ้ก่ ผูเ้รียนร่วมอภิปรายสรุป
แนวทางในการแกปั้ญหา ครอบคลุมประเด็นส าคญั ๆ ดงัน้ี 4.1) สามารถวิเคราะห์สภาพและปัญหา 
ระบุปัญหา สาเหตุ และผลท่ีจะเกิดข้ึน 4.2) สามารถระบุความส าคญัของปัญหา 4.3) สามารถคิดหา
วิธีการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างหลากหลาย และสามารถเลือกวิธีแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบั
ปัญหา 4.4) อธิบายวิธีการแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง 4.5) ด าเนินการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีเลือกได ้     
อยา่งถูกตอ้ง และ 5) ขั้นวดัผลและประเมินผล ไดแ้ก่ 5.1) ผูเ้รียนบนัทึกผลในแบบบนัทึกผล       
การเรียนรู้  5.2) อาจารยผ์ูส้อนสังเกต  และประเมินผลความสามารถในการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง    
การวดัก่อนเรียน การติดตามผลระหวา่งเรียน และการวดัผลภายหลงัเรียน   
 วชัรา เล่าเรียนดี (2550 : 46-49) ไดเ้สนอกระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการสร้างความรู้ 
(constructivist learning process) ดงัน้ี 1) เตรียมความพร้อมผูเ้รียน จูงใจ เร้าความสนใจ (provide 
motivational anticlpatory set) ไดแ้ก่ 1.1) จูงใจ เร้าความสนใจของผูเ้รียน 1.2) แจง้จุดประสงค ์       
1.3) สรัางความส าคญัให้ผูเ้รียน  2) ให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
(involve students in instructional activlties) ไดแ้ก่ 2.1) ระบุตวัอยา่งและไม่ใชต้วัอยา่ง  และให้
ผูเ้รียนสังเกตความแตกต่าง 2.2) นิยามความหมายและความคิดรวบยอด 2.3) อภิปรายร่วมกนัให้
ผูเ้รียนระบุราย การจดักลุ่มและอธิบาย 2.4) มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทุกบทเรียน 2.5) ท า concept 
map หรือ mind map เพื่อเสนอแนวคิด/ขอ้สรุป 2.6) จดักิจกรรมฝึกการตดัสินใจ เช่น บทบาทสมมติ 
จ าลองสถานการณ์ 2.7) ใหแ้สดงรูปแบบพฤติกรรมท่ีคาดหวงั จากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึน           
3) ตรวจสอบความเขา้ใจ โดยผูส้อนด าเนินการดงัน้ี 3.1) ใชถ้ามค าถามหลายประเภทท่ีส่งเสริม
ความคิด ค าถามไม่ควรจ ากดัค าตอบแต่ไม่ควรกวา้งเกินไปและไม่มีจุดเนน้ 3.2) เปิดโอกาสใหั  
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ผูเ้รียนสร้างความรู้ความคิดตว้ยตนเอง 3.3) ถามค าถามท่ีส าคญั ใชค้  าถามแบบเจาะลึก โดยยึด
หลกัการถามค าถามของ Taba และ Bloom เช่นถามเปิดประเด็น ถามให้จดักลุ่ม และอธิบาย
ประกอบ ถามย  ้าจุดเนน้ ถามใหอ้ธิบายใหช้ดัเจน และใหส้รุป ถามเปิดประเด็น และถามใหตี้ความ 
และติดตาม เป็นตน้ 3.4) ถามใหผู้เ้รียนอธิบาย concept นิยามคุณลกัษณะต่าง ๆ ดว้ยค าพูดของ
ตนเอง 3 5) ส่งเสริมใหมี้ส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้น 4) จดัโอกาสและเปิดโอกาสใหป้ฏิบติัโดยตรง 
ไดแ้ก่ 4.1) ใหฝึ้กกิจกรรมท่ีผูเ้รียนและ ผูส้อนไดเ้เสดงพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 4.2) แสดงรูปแบบของ
ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนปฏิบติัได้ 4.3) กระตุน้การตอบสนองอยา่งเปิดเผย 4.4) ใหโ้อกาสผูเ้รียน
ไดฝึ้กทกัษะและปฏิบติักิจกรรมอยา่งเตม็ท่ี 4.5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพิจารณาว่าผูเ้รียนคนใด   
เกิดความคิดความเขา้ใจในประเด็นส าคญูัและใครบา้งทีตอ้งมีการอธิบายเพิ่มเติมให้ 5) การคิด
ไตร่ตรองและสะทอ้นความคิดเก่ียวกบับทเรียน ไดแ้ก่ 5.1) ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสรวมสรุปบทเรียน 
5.2) เช่ือมโยงวตัถุประสงคก์บับทสรุปของบทเรียน 5.3)ใชค้  าถามระดบัสูงท่ีส่งเสริมการคิด ให้มี
การตอบสนองผูเ้รียนในบทสรุปดว้ย 5.4) ใชค้  าถาม 2 ระดบัเป็นอยา่งนอ้ย (ความรู้ ความเขา้ใจ และ
วิเคราะห์ สังเคราะห์) 5.5) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอภิปรายให้มากท่ีสุด 5.6) วดัและ
ประเมินผลว่าไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ของบทเรียนหรือไม่ เช่น ด้วยการสังเกตพฤดิกรรม                
การปฏิบติังาน หรือการทดสอบยอ่ย และ 6) ใหก้ารฝึกเพิ่มเติมหรือใหท้ าโดยอิสระ ไดแ้ก่ 6.1) เพื่อ
เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัไดดัว้ยตนเอง 6.2) ใหท้ าเเบบฝึกหดัท่ีเกียวขอ้งกบับทเรียน
โดยตรง ผูเ้รียนสามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสถานการณ์อ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างจากท่ีฝึกเพียงเลก็นอ้ย 
6.3) ใหท้ าแบบฝึกหดัในหอ้งใหเ้สร็จบางส่วน 6.4) แสดงรูปแบบท่ีสมบูรณ์ ระบุผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ
จะใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
(constructivist theory) รวมทั้งแนวคิดของ วีโกทส์กี (Vygotsky 1978); เพียเจต ์(Piaget 1997);       
ดชั (Duch 1995); ดนัแลพ และกราบิงเกอร์  (Dunlap and Grabinger 1996, 2002); ฟอสน็อท 
(Fosnot 1996 ); กานอน และคอลลีย ์(Gagnon and Collary 2005) วชัรา เล่าเรียนดี (2552) สรุปไดว้่า
การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนถูกกระตุน้ให้สร้างความรู้
และความเขา้ใจด้วยตนเอง โดยผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า แก้ปัญหาจาก
กิจกรรมการเรียนรู้และเช่ือมโยงเขา้กบัประสบการณ์ของผูเ้รียน เป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ซ่ึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์  
เน่ืองจากในการศึกษาพยาบาลนั้นเป้าหมายเพื่อ เป็นการเตรียมพยาบาลให้สามารถปฏิบติังานดูแล
สุขภาพของบุคคล มีลกัษณะเนน้การปฏิบติัท่ีเป็นการเรียนรู้อยา่งเขา้ใจและน าไปใชป้ฏิบติั หรือเป็น
วิชาชีพท่ีมีพื้นฐานเป็นการปฏิบติั (practice–based profession)    ดงันั้นการศึกษาพยาบาลยอ่มตอ้ง
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มุ่งให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานพยาบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามทฤษฎี หลกัการและแนวทางท่ี
ถูกตอ้ง ซ่ึงตอ้งมีการฝึกปฏิบติัควบคู่กบัทฤษฎีและการฝึกปฏิบติัจะตอ้งเป็นสถานการณ์จริง (real 
setting) ปัญหาจริง (real problem) และเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงมากท่ีสุด (learning by doing ) 
ดังนั้ นการให้ความรู้ตามทฤษฎี เทคนิควิธีท่ีถูกตอ้ง และการให้โอกาสในการฝึกปฏิบัติ  จึงมี
ความส าคญัต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลเป็นอย่างมาก ซ่ึงนักศึกษาเองจ าเป็นจะตอ้งฝึก
ตนเองให้ต่ืนตวัทางวิชาการอยู่ตลอดเวลา มีทกัษะในการท่ีจะคน้ควา้หาความรู้และแกไ้ขปัญหา      
มีความรู้ทางวิชาการท่ีส าคญัอยา่งครบถว้น สามารถปรับตวัไดท้นักบัการเปล่ียนแปลงของวิทยาการ
ต่างๆ มีทกัษะการใชค้วามรู้ สามารถจดัระบบความคิด  คิดหาเหตุผล  วิเคราะห์  สังเคราะห์ ประเมินค่า 
และแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง  ๆไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ  
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้มาจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนได้
เกิดกระบวนการเรียนรู้นั้น ผูว้ิจยัน าแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้มาพฒันาร่วมกบัการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน และกลวิธีการเรียน (learning strategies) ท่ีหลากหลายวิธี ซ่ึงในแต่วิธีนั้นมี
เป้าหมายไปในทางเดียวกนั คือ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในสถานการณ์ปัญหา วิเคราะห์ 
แกปั้ญหาไดร้วดเร็ว และตดัสินใจแกปั้ญหาไดด้ว้ยความมัน่ใจ  รวมทั้งมีทกัษะในการคน้ควา้หา
ความรู้ สามารถสรุปและสร้างความรู้ดว้ยตนเอง   การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้จึงมี
ลกัษณะบูรณาการผสมผสานทั้งหลกัการ แนวคิด เทคนิควิธีต่างๆ ตามความพร้อมของผูเ้รียนและ
บริบทต่าง ๆ  ซ่ึงกลวิธีการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ ไดแ้ก่  
 การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง (self-directed learning)  วิธีการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   ผูเ้รียนจะตอ้งท ากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น 
ท าความเข้าใจ หาแนวทางการศึกษาปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ จากความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้ว          
การจ าแนกความรู้  เพื่อใชใ้นการสร้างแนวทางการเรียนรู้เพิ่มเติม  ท าการส ารวจตนเองดา้นความรู้ 
และท่ีส าคญัผูเ้รียนจะตอ้งพิจารณาขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการเรียนรู้อยา่งมีวิจารณญาณและจะตอ้งน า
ความรู้ จากการศึกษาและลงสรุปด้วยตนเองมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ วิธี        
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองดังกล่าวน้ีสอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนตามทฤษฎี          
การสร้างความรู้   

 การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (case based learning)  วิธีการเรียนรู้ท่ีใชก้รณีศึกษา (case) 
เป็นวิธีท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ โดยผูเ้รียนจะตอ้งวิเคราะห์กรณีต่าง ๆ ท่ีพบและอภิปรายถึง
สาเหตุและผลท่ีตามมา ฝึกใช้ความรู้ หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการแกปั้ญหา และน ามาใช้
ตดัสินใจตามลกัษณะกรณีศึกษานั้น มีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  มีการท างานร่วมกนัภายใน
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กลุ่ม โดยผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้และกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิด          
การเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ตามสถานการณ์ (situated learning) วิธีการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์สมมติ 
เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในความเป็นจริงตามสถานการณ์ท่ีสมมติข้ึนมา โดย
ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และไดเ้พิ่มพูนทกัษะการปฏิบติั  ผูเ้รียนจะตอ้งท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น การสงัเกต  โดยผูเ้รียนจะไดฝึ้กทกัษะการส่ือสาร การตดัสินใจ การแกปั้ญหา  
การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ เป็นตน้ จนสามารถสรุปความรู้จากสถานการณ์ท่ีก าหนด  

 การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (action learning) เป็นวิธีการเรียนจากการปฏิบติัจริง (learning  
by doing )  จากประสบการณ์ตรง จากปัญหาจริง (real problem) โดยมุ่งใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติัได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามทฤษฎี หลกัการและแนวทางท่ีถูกตอ้ง ผูเ้รียนจะไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองโดย
ใชค้วามรู้และประสบการณ์มาผสมผสานให้สามารถปฏิบติัไดบ้รรลุผลส าเร็จ ซ่ึงผูเ้รียนจะไดฝึ้ก
ทกัษะต่าง ๆ  เช่น การคิด การแกปั้ญหา ฯลฯ จนสามารถสรุปความรู้จากการไดป้ฏิบติั  

  การเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning) เป็นวิธีการเรียนท่ีเร่ิมจากการได้
ประสบการณ์ตรงจากโจทยปั์ญหาท่ีเป็นรูปธรรม (concrete experience) ผา่นกระบวนการคิดและ
การสะทอ้นความคิด (reflective thinking) น าไปสู่ความรู้และความคิดรวบยอดท่ีเป็นนามธรรม 
(abstract conceptualization) ซ่ึงจะน าไปใช้ปฏิบติัในสถานการณ์ใหม่ (active experimentation) 
ต่อไป การเรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัให้ผูเ้รียนจะท าให้บรรลุเป้าหมายของ
การศึกษา เช่นการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการกระตุน้
ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์   และให้อิสระในการเรียนรู้  ซ่ึงวิธีการจัดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้อีกวิธีหน่ึงท่ีสอดคลอ้งกับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี       
การสร้างความรู้  

 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (problem based learning)  เป็นวิธีการเรียนท่ี
ตอบสนองทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) อีกวิธีหน่ึงโดยให้ผูเ้รียนวิเคราะห์หรือ        
ตั้งค  าถามจากโจทยปั์ญหา ผ่านกระบวนสะทอ้นความคิด (reflective thinking) เน้นปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูเ้รียนในกลุ่ม เนน้การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (action learning) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(collaborative learning) ซ่ึงจะน าไปสู่การคน้ควา้หาค าตอบหรือสร้างความรู้ใหม่  นอกจากน้ี       
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  ยงัเป็นการสร้างเง่ือนไขส าคญัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่            
1) การเรียนรู้ส่ิงใหม่ ตอ้งอาศยัความรู้พื้นฐานเดิม และจะไดผ้ลดีข้ึนถา้ไดมี้การกระตุน้ความรู้เดิม
หรือน าความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมีอยูม่าใชก้บัการเรียนรู้ใหม่ (activation of prior knowledge)  2) การ
เรียนรู้เน้ือหาท่ีใกลเ้คียงสถานการณ์จริงหรือมีประสบการณ์ตรง (จากสถานการณ์ปัญหา) จะท าให้
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ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้ข้ึนและจะช่วยใหก้ารเรียนบรรลุเป้าหมาย (encoding specificity) และ3) เน่ืองจาก       
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั เป็นการเรียนกลุ่มย่อยขนาด 4-5 คน การไดแ้สดงออก แสดง  
ความคิดเห็นอภิปรายถกเถียงกนั หรือการรายงานหนา้ชั้นเรียน  ผูเ้รียนจะไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กบั
เพื่อนซ่ึงจะช่วยท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเรียนรู้ส่ิงนั้นไดดี้ข้ึน (elaboration of knowledge)  
 สรุปไดว้่าการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลนั้น ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งไดแ้ก่แนวคิดและกระบวนการของการวิจยัและพฒันา (research and  development) 
ร่วมกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ   ตามแนวคิด ADDIE Model ของเควิน ครูส 
(Kevin Kruse 2008 : 1) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี  1  การวิจยั (Research : R1)                    
ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (analysis)  เป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการสร้าง
รูปแบบการเรียนการสอน  ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันา (Development : D1) ขั้นการออกแบบและพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน (design and development) เป็นการสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบ  
การเรียนการสอน   ขั้นตอนท่ี  3  การวิจยั (Research : R2)  ขั้นการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
(Implementation) เป็นการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development 
: D2) ขั้นการประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน (evaluation) เป็นการประเมินและปรับปรุงแกไ้ข
รูปแบบการเรียนการสอน การพฒันารูปแบบตามแนวคิดของจอยซ์  เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, 
Weil and Calhoun 2009)   โดยมีองคป์ระกอบหลกั คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียน
การสอน สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบ
สนบัสนุน  และเง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ และจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) โดยใชก้ลวิธีการเรียนการสอนแบบ     
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง (self-directed learning) การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (case 
based learning) การเรียนรู้ตามสถานการณ์ (situated learning) การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (action 
learning) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning) และการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
(problem based learning)   
 ผลจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ เพื่อการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้  ผู ้วิจัยได้น ามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยพฒันารูปแบบการเรียน       
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล
เป็นขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่1  การวิจยั (Research : R1)  เป็นขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : 
A)  โดยการศึกษา/วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงนโยบายการจดัการศึกษา และผลการจดัการศึกษาพยาบาลตาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 21 

ปรัชญา นโยบาย วตัถุประสงคก์ารจดัการศึกษาพยาบาล และขอ้มูลความตอ้งการรูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล 
ตามสภาพท่ีความคาดหวงัและสภาพปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนของผูส้อน และ  
การเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมทั้งการศึกษา/วิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั เก่ียวกบัการวิจยั
และพฒันา  การออกแบบระบบการเรียนการสอน ทฤษฎีเก่ียวกับการสร้างความรู้และแนวคิด
เก่ียวกบักลวิธีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ขั้นตอนที ่2  การพฒันา (Development : D1) เป็นขั้นการออกแบบและพฒันารูปแบบ 
การเรียนการสอน (Design and Development : D and D) เป็นขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในเรียนรู้ของ
นักศึกษาพยาบาล  โดยน าขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกับหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ      
การจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ และกลวิธีการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
ขอ้มูลสภาพปัจจุบนัท่ีไดจ้ากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 มาสังเคราะห์เป็นร่างรูปแบบการเรียน        
การสอน แลว้น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนท่ี     
สร้างข้ึน รวมถึงการสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
 ขั้นตอนที ่3 การวิจยั (Research : R2)  เป็นขั้นการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
(Implementation : I) เป็นขั้นตอนการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ข
เรียบร้อยแลว้ โดยน าไปทดลองใชก้บันักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน จงัหวดันครปฐม ในรายวิชาการผดุงครรภ์ 2 ในภาคการศึกษาท่ี 2                 
ปีการศึกษา 2552 จ  านวน 96 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 48 คน และกลุ่มควบคุม 48 คน  
 ขั้นตอนที ่4  การพฒันา (Developmen : D2) เป็นขั้นการประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข
รูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation : E) โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง
มาวิเคราะห์ ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน  
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 กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยั สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 1 ดงัน้ี 
 
 

 
แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้   เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะดงัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อพฒันา  และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  ตามเกณฑ ์80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้กบั
รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 
 3. เพื่อศึกษาพฒันาการของความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ในช่วง
ระหวา่งการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
  

ค ำถำมของกำรวจิัย 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้   เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  มีค  าถามของการวิจยัดงัต่อไปน้ี  
 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  มีหลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน  สาระความรู้
และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนบัสนุน และเง่ือนไขการน า
รูปแบบการเรียนการสอนไปใชอ้ยา่งไร มีขั้นตอนการพฒันาอยา่งไร และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80  หรือไม่  
 2. ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียน    
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  สูงกว่านกัศึกษาพยาบาลท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน
ปกติ หรือไม่  
 3. ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ในช่วงระหว่างการเรียนการสอน
ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ มีพฒันาการหรือไม่ อยา่งไร 

 

สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้   เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  มีสมมติฐานของการวิจยัดงัต่อไปน้ี  
 1.   รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80   
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 2.   ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียน    
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  สูงกว่านกัศึกษาพยาบาลท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน
ปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3.   ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ในช่วงระหว่างการเรียนการสอน
ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ มีการพฒันาข้ึน 
 

ขอบเขตของกำรวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตในการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 1.  เนือ้หำ 
  เน้ือหาท่ีน ามาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นเน้ือหาในรายวิชาการผดุงครรภ์ 2 
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2548) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน ประกอบดว้ยเน้ือหา จ านวน 6 หน่วย ดงัน้ี หน่วยท่ี 1 การพยาบาลผูค้ลอด   
ท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกบัปัจจยัการคลอด หน่วยท่ี 2 การพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นของ      
การคลอด หน่วยท่ี 3 การพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติศาสตร์หตัถการ หน่วยท่ี 4 การพยาบาล      
ผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติกรรมในระยะคลอด หน่วยท่ี 5 การพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้นใน
ระยะหลงัคลอด และหน่วยท่ี 6 การพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้น  
 2.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
  2.1  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 หลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
การผดุงครรภ ์2 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 251 คน 
  2.2  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัศึกษาพยาบาลชั้นท่ี 3 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวดันครปฐม ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา        
การผดุงครรภ ์2 ในภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2552 จ านวน 96 คน ซ่ึงไดม้าดว้ยวิธีการสุ่ม   
อยา่งง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 48 คน และกลุ่มควบคุม 48 คน 
 3.  ด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ 
  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

  3.1  ตวัแปรอิสระ (independent variables)  ไดแ้ก่  
   3.1.1 รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  
   3.1.2  รูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ 
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  3.2  ตวัแปรตาม (dependentvariables) ไดแ้ก่ ความสามารถในการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และ      
การแกปั้ญหา  
 4.  ระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรทดลอง 
  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง ด าเนินการทดลองสอนตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน
ในรายวิชาการผดุงครรภ ์2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 เป็นเวลา 15 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชัว่โมง 
รวมทั้งส้ิน 30 ชัว่โมง 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อความเขา้ใจศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการวิจยัตรงกนั  ผูว้ิจยัจึงนิยามความหมายไว ้ ดงัน้ี 
 1.  กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน  หมายถึง  กระบวนการสร้างและปรับปรุง
องคป์ระกอบในการจดัการเรียนการสอนและส่วนสนับสนุนอ่ืน ๆ ตามแนวคิดและกระบวนการ
ของการวิจยัและพฒันา (research and  development) ประยุกตร่์วมกบัการออกแบบการเรียน       
การสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของเควิน ครูส (Kevin Kruse 2008 : 1) ประกอบดว้ย 
4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี  1  การวิจยั (Research : R1) การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A)  
เป็นขั้นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการสร้างรูปแบบการเรียนการสอน  ขั้นตอนท่ี  2  การพฒันา 
(Development : D1) ขั้นการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (Design and 
Development : D and D) เป็นขั้นการสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน  ขั้นตอน
ท่ี  3  การวิจยั (Research : R2)  การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน (Implementation : I) เป็น                  
ขั้น การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน   และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2)                    
การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation : E) เป็นขั้นการประเมินและปรับปรุงแกไ้ข
รูปแบบการเรียนการสอน 
 2.  รูปแบบกำรเรียนกำรสอนตำมทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้   หมายถึง องคป์ระกอบของ
การจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยมีแบบแผนในการจดักิจกรรมการเรียน  
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) โดยใชก้ลวิธีการเรียนการสอน
แบบต่างๆ ไดแ้ก่การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง (self - directed learning) การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  
(case based learning) การเรียนรู้ตามสถานการณ์ (situated learning) การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั 
(action learning) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning) และการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นหลกั (problem based learning) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์
กระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน (PARCE Model) ไดแ้ก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับ    
การเรียนรู้ (Preparation : P) 2) ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั (Action : A) 3) ขั้นสะทอ้นความคิด 
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(Reflection : R) 4) ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) 
สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนบัสนุน และ
เง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้  
 3.  รูปแบบกำรเรียนกำรสอนปกติ หมายถึง การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2548) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย       
คริสเตียน ในรายวิชาการผดุงครรภ ์2 โดยจดัการเรียนการสอนให้ห้องเรียนขนาดใหญ่ และใช้
เทคนิควิธีสอนดว้ยการบรรยายตามเน้ือหาท่ีหลกัสูตรก าหนด โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ขั้นตอนดงัน้ี  ขั้นเตรียม ขั้นสอน  ขั้นสรุป  ขั้นวดัผลและประเมินผล   
 4.  ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ หมายถึง ระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีไดจ้าก
การเรียนรู้ เป็นคะแนนท่ีวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การประเมินค่า และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ท่ีก าหนด   ดงัรายละเอียดของแต่ละดา้น มีดงัน้ี 
  4.1  กำรวิเครำะห์ หมายถึง ความสามารถในการแตกส่วนใหญ่ให้เป็นส่วนย่อย 
ระบุหรือแยกย่อยแนวคิด ขอ้โตแ้ยง้ปรากฏการณ์ต่าง ๆให้เป็นส่วนย่อยว่าประกอบด้วยอะไร          
มีความส าคญัอยา่งไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล และสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของหลกัการ 
หรือค้นพบปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนย่อย ท่ีคิดเป็นคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการวิเคราะห์ของผูเ้รียน 
  4.2  กำรสังเครำะห์  หมายถึง ความสามารถในการจัดการและผสมผสาน
องคป์ระกอบย่อยต่างๆ เขา้ดว้ยกนัและสร้างส่ิงใหม่ข้ึน หรือสร้างความคิดรวบยอด สรุปหลกัการ 
แนวปฏิบติัท่ีเป็นของตนเอง แผนงาน ขอ้ความ และองคค์วามรู้ใหม่ไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือ
สถานการณ์ของปัญหา โดยระบุและเช่ือมโยงองคป์ระกอบต่างๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ยวิธีการใหม่ ๆ ท่ีคิด
เป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการสังเคราะห์ของผูเ้รียน 
  4.3  กำรประเมินค่ำ หมายถึง ความสามารถในการใชค้วามคิด เพื่อให้คุณค่า หรือ
ตดัสินคุณค่าส่ิงใดส่ิงหน่ึง สามารถประเมินจุดเด่นและจุดดอ้ยของขอ้มูลท่ีไดรั้บร่วมกบัการแสดง
เหตุผล ก าหนดเกณฑใ์นการตดัสินคุณค่างานของตนเองและบุคคลอ่ืน อยูบ่นฐานของความถูกตอ้ง 
เหมาะสมตามหลักวิชาการ ท่ีคิดเป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถใน             
การประเมินค่าของผูเ้รียน 
  4.4  กำรแก้ปัญหำ หมายถึง ความสามารถในการประเมินสภาพและปัญหา ระบุ
สาเหตุและผลท่ีจะเกิดข้ึนและความส าคญัของปัญหา คิดหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย     
เลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัปัญหา และอธิบายการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเลือก ท่ีคิด
เป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาของผูเ้รียน 
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 5.  ประสิทธิภำพของรูปแบบกำรเรียนกำรสอนตำมทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้   หมายถึง 
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80         
(E1/E2) ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 
  80 ตวัแรก ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) หมายถึง คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80  
ของคะแนนท่ีผูเ้รียนท าไดจ้ากคะแนนเตม็  จากการทดสอบระหวา่งการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
  80 ตวัหลงั ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) หมายถึง คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ของ
คะแนนท่ีผูเ้รียนท าไดจ้ากคะแนนเตม็ จากการทดสอบหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
 6.   นักศึกษำพยำบำล หมายถึง ผูท่ี้ก าลังศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต            
ชั้นปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน จงัหวดันครปฐม  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

บทที่  2 
 

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
 

            การวิจัยเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ สังเคราะห์
หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎี จากเอกสาร บทความ  วารสาร  หนงัสือ  และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้   เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ด าเนินงานวิจยัตามล าดบั ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต การพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอน แนวคิด/ทฤษฎีการสร้างความรู้ และกลวิธีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ความสามารถใน
การเรียนรู้ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

                                     หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

 การจดัหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตจะมีการก าหนดปรัชญาของหลกัสูตรพยาบาล 
ศาสตรบณัฑิตไวช้ดัเจน ซ่ึงไข่มุกข ์ วิเชียรเจริญ (2539 : 190-191) และเสาวนีย ์กานตเ์ดชารักษ ์
(2539 : 18-19) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า  ในการก าหนดปรัชญาของหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์นั้น      
ควรครอบคลุมความเช่ือทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิชาชีพ ดา้นการจดัการศึกษา และดา้นผูส้ าเร็จ
การศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  
ปรัชญาของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 
 ปรัชญาของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตดา้นวิชาชีพ ควรครอบคลุมมโนมติของคน 
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และการพยาบาล ดงัน้ี 
  1. ด้านวชิาชีพ 

    คน  เป็นระบบเปิดท่ีมีการติดต่อส่ือสารกบัส่ิงแวดลอ้ม  คนทุกคนมีคุณค่าในตวัเอง
มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  มีการส่ือสาร  มีการคิด  มีการเลือกและการตดัสินใจตามการรับรู้และ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  มีความสนใจและมีเป้าหมายตามบทบาทของแต่ละคนในสังคม   
ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการรักษาสุขภาพ  มีสิทธิท่ีจะไดรั้บรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพของตนเอง 

       สังคม  ในสังคมประชาธิปไตยประชาชนมีอิสรภาพโดยมีกฎหมายคุม้ครองระบบ
ในสังคมประกอบดว้ยองค์กรต่าง ๆ  เช่น ระบบครอบครัว  ระบบการศึกษา  ระบบการท างาน  

28 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



29 
 

ศาสนาและองคก์รการกศุลต่าง ๆ  ในชุมชน  ระบบการดูแลสุขภาพ  เป็นตน้  ซ่ึงองคก์รในสังคมจะ
เป็นผูดู้แลสุขภาพของชุมชนโดยผา่นทางภาครัฐและเอกชน 

  ระบบการดูแลสุขภาพ  การดูแลสุขภาพแยกออกเป็น 3 ระดบั คือการดูแลเบ้ืองตน้  
การดูแลระดับท่ีสอง  และการดูแลระดับท่ีสาม  ระบบการดูแลสุขภาพจะรวมถึงจริยธรรม  และ
กฎหมาย   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคลและเป็นกลุ่ม  สังคมจะรับผิดชอบให้แต่ละ
บุคคลไดรั้บการดูแลสุขภาพโดยทีมสุขภาพ  เพื่อให้แต่ละคนด ารงความมีสุขภาพท่ีดี และสามารถ
แสดงบทบาทของตนเองไดใ้นสังคม 

  สุขภาพ  หมายถึง  วิถีทางของแต่ละบุคคลท่ีจะต่อสู้กับความกดดันรอบขา้งใน          
การด าเนินชีวิตตั้งแต่เกิด  ตลอดช่วงการเจริญเติบโต  และพฒันาการของแต่ละคนในสังคมและ
วฒันธรรมท่ีแต่ละบุคคลเกิด  ซ่ึงแต่ละคนพยายามท่ีจะด ารงสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ  จะมี
การปรับตวัอยูต่ลอดเวลาต่อความกดดนัทั้งภายในและภายนอก  และส่ิงแวดลอ้ม  โดยแต่ละบุคคล
จะใช้ศกัยภาพสูงสุดท่ีมีอยู่ในตวัเพื่อให้สามารถด ารงภาวะสุขภาพท่ีดีของตน การฝึกการดูแล
สุขภาพของตนเองจึงเร่ิมตน้ท่ีครอบครัว 

  การพยาบาล  เป้าหมายของการพยาบาล  คือ การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกัน    
การรักษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ   รวมถึงการดูแลให้ตายอย่างมีศักด์ิศรี  การพยาบาลเป็น
กระบวนการของ การกระท า  การมีปฏิกิริยาโตต้อบ  การมีปฏิสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งพยาบาลและผูรั้บบริการโดย  การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ของผูรั้บบริการ  และร่วมมือกนั
ในการวางแผน การให้การพยาบาล  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั   ถา้ผูรั้บบริการไม่สามารถ
ให้ความร่วมมือกบัพยาบาลได ้ พยาบาลจะเป็นผูก้  าหนดเป้าหมายดว้ยตนเอง  โดยวางแผน  วินิจฉัย  
ก าหนดเป้าหมายการพยาบาลลงมือปฏิบติั  และประเมินผลการดูแลผูรั้บบริการ  เพื่อให้บรรลุความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการแต่ละคนและเป็นกลุ่ม  บทบาทของพยาบาลมีความเป็นอิสระเช่นวิชาชีพ   
อ่ืน ๆ  สามารถท่ีจะท างานร่วมกบัทีมสุขภาพอ่ืน ๆ  เพื่อให้การดูแลสุขภาพบรรลุความตอ้งการของ
ประชาชน 
 2. ด้ านการจัดการศึกษา  ควรครอบคลุมถึงกระบวนการเ รียนการสอนใน
ระดบัอุดมศึกษา และการศึกษาพยาบาล ควรก าหนดกรอบแนวคิดของหลกัสูตรโดยใชโ้มเดลของ
การพยาบาลเป็นหลกัการก าหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรควรสอดคลอ้งกบัปรัชญาท่ีก าหนด  
  3. ด้านผู้ส าเร็จการศึกษา ควรก าหนดวตัถุประสงคใ์นการผลิตบณัฑิตพยาบาล โดย 
มุ่งให้บณัฑิตมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี             
มีความสามารถในการตดัสินใจหรือคิดแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล  มีความสามารถในการใชภ้าษาใน
การติดต่อส่ือสารไดดี้   มีความสามารถในการน ากระบวนการพยาบาล และประยุกตศ์าสตร์ต่าง ๆ 
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มาใช้ในการปฏิบติัการพยาบาลแบบองค์รวม มีความสามารถในการพฒันาตนและวิชาชีพให้
กา้วหนา้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและด ารงตนอยูใ่นสงัคม และตระหนกัใน
คุณค่าของศิลปวฒันธรรม 
 สรุปได้ว่า การจัดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะมีการก าหนดปรัชญาของ
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตไวอ้ย่างชดัเจน ครอบคลุมดา้นวิชาชีพ ดา้นการจดัการศึกษา และ
ดา้นผูส้ าเร็จการศึกษา ซ่ึงดา้นวิชาชีพเน้นการเรียนรู้ในวิชาชีพการพยาบาล โดยมุ่งเน้นท่ีการฝึก
ปฏิบติัจริงและประยกุตค์วามรู้ คิด และใชค้วามรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัเหตุการณ์  ส าหรับดา้นการจดั
การศึกษานั้น กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งส่งเสริมผูเ้รียนให้รู้จกัคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
และอย่างสร้างสรรค ์ สามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  ทั้งน้ีจะตอ้งมีวิธีการแสวงหาความรู้ไดอ้ย่าง
อิสระ ผูส้อนตอ้งจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพฒันาผูเ้รียนทั้งในดา้นการเรียนรู้ภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบติั  ส่วนดา้นผูส้ าเร็จการศึกษา นั้นบณัฑิตพยาบาลตอ้งเป็นผูท่ี้มีทั้งดา้นความรู้
และคุณธรรม และมีสมรรถนะหลกัของผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตาม
ขอ้ก าหนดของสภาการพยาบาล 
 

สมรรถนะหลกัทีจ่ าเป็นของผู้ประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสภาการพยาบาล 
 หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์  นอกจากจะมุ่งผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถทาง   
การพยาบาลแลว้ ผูบ้ริหารหลกัสูตรยงัตอ้งค านึงถึงการผลิตบณัฑิตใหมี้สมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็นของ
ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามขอ้ก าหนดของสภาการพยาบาล (พ.ร.บ.
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ ์ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2540) ดงัต่อไปน้ี 
 1. สมรรถนะที่ 1 การปฏิบติัการพยาบาลอยา่งมีจริยธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  1.1 ประเมินภาวะสุขภาพและความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการอยา่งเป็นองคร์วม 
  1.2 วินิจฉยัการพยาบาล 
  1.3 วางแผนการพยาบาล 
  1.4 ปฏิบติัการพยาบาล 
  1.5 ติดตามการประเมินผลการปฏิบติัการพยาบาล 
  1.6 จดัการส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความปลอดภยั 
 2. สมรรถนะที่ 2 ปฏิบติัการผดุงครรภอ์ยา่งมีจริยธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.1 ประเมินปัญหาและความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการ 
  2.2 วินิจฉยัการพยาบาลในหญิงตั้งครรภ ์
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  2.3 วางแผนการพยาบาลในหญิงตั้งครรภ ์
  2.4 บริบาลครรภ ์โดยการรับฝากครรภ ์คดักรอง และส่งต่อในรายผิดปกติ และ
ประยกุตห์ลกัการดูแลใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและวฒันธรรมของหญิงตั้งครรภ ์
  2.5 ท าคลอดปกติ 
  2.6 ตดั และซ่อมแซมฝีเยบ็ 
  2.7 เตรียมและช่วยคลอดกรณีคลอดปกติ 
  2.8 ส่งเสริมสัมพนัธภาพระหว่างบิดา มารดา และทารก ตลอดการตั้งครรภ ์       
การคลอด และหลงัคลอด 
  2.9 ส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
  2.10 ดูแลมารดา และทารกท่ีปกติ มีภาวะแทรกซอ้น และฉุกเฉิน 
  2.11 ให้ความรู้ และให้การปรึกษาครอบครัวในการวางแผนครอบครัว  และ       
การเตรียมตวั เป็นบิดา มารดาและการดูแลตนเองของมารดาในทุกระยะของการตั้งครรภ ์
  2.12 ติดตามประเมินผลการปฏิบติัการผดุงครรภ ์
 3. สมรรถนะที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
สามารถดูแลสุขภาพตนเองไดใ้นภาวะปกติ และภาวะเจ็บป่วย และลดภาวะเส่ียงการเกิดโรค และ     
เกิดความเจบ็ป่วย 
  3.1 ใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน 
  3.2 สนับสนุนและช่วยเหลือบุคคลครอบครัวและกลุ่มต่าง ๆ ในการจดักิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 
  3.3 ใหข้อ้มูลและจดัการช่วยเหลือใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บสิทธิดา้นสุขภาพ 
  3.4 จดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อความปลอดภยั และส่งเสริมสุขภาพ 
 4. สมรรถนะที่ 4 ป้องกนัโรคและเสริมภูมิคุม้กนัโรค เพื่อลดความเจบ็ป่วยจากโรคท่ี
สามารถป้องกนัได ้
  4.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะสุขภาพของชุมชน และการระบาดของโรคใน
ชุมชน 
  4.2 เสริมสร้างความสามารถในการดูแลตนเองของชุมชนเพื่อป้องกนัโรค 
  4.3 เฝ้าระวงั คน้หา และสืบสวนโรคท่ีเกิดในชุมชน 
  4.4 ใหว้คัซีน สร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคแก่ประชาชน 
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 5. สมรรถนะที่ 5 ฟ้ืนฟูสภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชนทั้งดา้นร่างกาย จิตสังคม 
เพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 
  5.1 ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดจากความเจบ็ป่วย 
  5.2 เลือกใชว้ิธีการฟ้ืนฟสูภาพ 
  5.3 แนะน าการใชก้ายอุปกรณ์ และอวยัวะเทียม 
  5.4 ใหค้วามรู้ สนบัสนุน ช่วยเหลือ และแนะน าแหล่งประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสภาพ
อยา่งต่อเน่ืองแก่ ผูใ้ชบ้ริการ ญาติ และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  5.5 ประสานกบัแหล่งประโยชน์เพื่อฟ้ืนฟสุูขภาพชุมชน 
 6. สมรรถนะที่ 6 รักษาโรคเบ้ืองตน้ ตามขอ้บงัคบัของสภาการพยาบาล 
  6.1 คดักรองโรคเบ้ืองตน้ 
  6.2 วินิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ 
  6.3 รักษาโรคเบ้ืองตน้ 
  6.4 ใหก้ารผดุงครรภ ์และวางแผนครอบครัว 
 7. สมรรถนะที่ 7 สอนและให้การปรึกษาบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน      
เพื่อการมีภาวะสุขภาพท่ีดี 
  7.1 ส่งเสริม สนบัสนุน และสอนผูใ้ชบ้ริการให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถดูแล
สุขภาพตนเอง 
  7.2 ใหก้ารปรึกษาแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ท่ีมีปัญหาทางกาย จิต สงัคม ท่ี
ไม่ซบัซอ้น 
  7.3 แนะน าและส่งต่อผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ีซบัซอ้น 
 8. สมรรถนะที่ 8 ติดต่อส่ือสารกบับุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  8.1 ติดต่อส่ือสารและสร้างสัมพนัธ์ภาพกบัคนทุกเพศ ทุกวยั ทั้งในระดบับุคคล 
ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  8.2 บนัทึกและเขียนรายงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  8.3 น าเสนอความคิด ผลงานต่อสาธารณชน 
  8.4 ใชภ้าษาองักฤษเพื่อการติดต่อส่ือสารในงานท่ีรับผดิชอบ 
  8.5 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร 
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 9. สมรรถนะที่ 9 แสดงภาวะผูน้ าและการบริหารจดัการตนเอง และงานท่ีรับผดิชอบ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  9.1 มีวิสยัทศัน์ สามารถวางแผน แกปั้ญหา และตดัสินใจ 
  9.2 รับผดิชอบงานในหนา้ท่ี 
  9.3 วางแผนและจดัการทรัพยากร และเวลา 
  9.4 เจรจาต่อรองเพื่อรักษาประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการ และงานท่ีรับผดิชอบ 
  9.5 ประสานงานกบัผูร่้วมงาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  9.6 พฒันาคุณภาพของงานอยา่งต่อเน่ือง 
  9.7 จดัการใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บการบริการ 
  9.8 ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้ทีม หรือลูกทีม 
                10. สมรรถนะที่ 10 ปฏิบติัการพยาบาลและการผดุงครรภต์ามจรรยาบรรณวิชาชีพโดย
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 
  10.1 ดูแลผูป่้วยและผูใ้ชบ้ริการให้ไดรั้บสิทธิพื้นฐานตามท่ีสภาวิชาชีพก าหนดไว้
ใน "สิทธิผูป่้วย" 
  10.2 ปฏิบติัตนตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ตามท่ี    
สภาการพยาบาลก าหนด 
  10.3 ปฏิบติัการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในขอบเขตวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
  10.4 ประกอบวิชาชีพโดยตระหนกัถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพ 
  10.5 ปฏิบติัการพยาบาลโดยใหค้วามเสมอภาคต่อทุกกลุ่ม เช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรม  
เศรษฐานะ และภาวะสุขภาพ 
                 11. สมรรถนะที่ 11 ตระหนกัในความส าคญัของการวิจยัต่อการพฒันาการพยาบาล 
และสุขภาพ 
  11.1 มีความรู้เก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั 
  11.2 ใชผ้ลการวิจยัในการปฏิบติัการพยาบาล 
  11.3 ใหค้วามร่วมมือในการท าวิจยั 
  11.4 ค  านึงถึงจรรยาบรรณนกัวิจยั และสิทธิมนุษยชน 

          12. สมรรถนะที่ 12 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติัการพยาบาล 
  12.1 สืบคน้ขอ้มูลดา้นสุขภาพและความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  12.2 เลือกใชฐ้านขอ้มูลดา้นสุขภาพ 
  12.3 บนัทึกขอ้มูลสุขภาพ และการปฏิบติัการพยาบาลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
                  13. สมรรถนะที่ 13 พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างคุณค่าในตนเอง และ
สมรรถนะในการปฏิบติัการพยาบาล 
  13.1 มีความคิดสร้างสรรค ์และคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
  13.2 มีความตระหนกัในตนเอง และมีความเห็นใจผูอ่ื้น 
  13.3 จดัการกบัอารมณ์ และความเครียดของตนเอง 
  13.4 ศึกษาคน้ควา้ หาความรู้ ความช านาญในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
  13.5 มีความตระหนกัในการปกป้อง รักษาสิทธิดา้นสุขภาพแก่ประชาชน 

            14. สมรรถนะที่ 14 พฒันาวิชาชีพใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ และมีศกัด์ิศรี 
  14.1 มีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
  14.2 ตระหนกัในความส าคญัของการเป็นสมาชิกองคก์รวิชาชีพ 
  14.3 รู้รักสามคัคีในเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
  14.4 ใหค้วามร่วมมือ ในการท ากิจกรรมต่างๆ ขององคก์รวิชาชีพ 
  14.5 ตระหนักในความส าคัญของการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการสอน
นกัศึกษาและบุคลากรใหม่ในสาขาวิชาชีพ 

 

คุณลกัษณะของบัณฑิตพยาบาล 
 นอกจากขอ้ก าหนดของสภาการพยาบาลเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็นของผูป้ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์แลว้ ยงัมีนักการศึกษาไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของบณัฑิต
พยาบาล ซ่ึงเป็นผลผลิตของหลกัสูตรพยายาลศาตร์  ดงัน้ี 

 คิง (King 1986 : 118) และละเอียด  แจ่มจนัทร์ (2540 : 63) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบั
คุณลกัษณะของบณัฑิตพยาบาล  ท่ีถูกก าหนดโดยสถาบนัการศึกษาพยาบาลแต่ละแห่ง ในรูปของ
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรซ่ึงหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์จะประกอบดว้ย  ปรัชญาการศึกษาพยาบาล  
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร วตัถุประสงคเ์ฉพาะรายวิชา  กิจกรรมการเรียน วิธีการสอน และ        
การประเมินผล เป้าหมายส าคญัของหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ คือการผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นพยาบาลท่ีมี
ความรู้และความสามารถ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผสมผสานความรู้ระหวา่งมนุษย ์ กบัส่ิงแวดลอ้มในการส่งเสริมสุขภาพ ด ารงรักษา
สุขภาพ  ฟ้ืนฟูสุขภาพ และป้องกันความเจ็บป่วยโดยการวางแผนลงมือปฏิบัติและประเมิน          
การพยาบาลในแต่ละคนและในกลุ่ม 
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 2. รับรู้ในปฏิสัมพนัธ์  การส่ือสารและการติดต่อระหว่างพยาบาลและผูรั้บบริการ
ครอบครัวและทีมสุขภาพในการใหค้วามช่วยเหลือผูเ้จบ็ป่วยใหก้ลบัมีสุขภาพดี 
 3. มีจริยธรรมในการใหก้ารพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 
 4. ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน พฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ              
การพยาบาล  ในการวางแผนการปฏิบติัการพยาบาลในผูรั้บบริการแต่ละคนและเป็นกลุ่มในการให้
การพยาบาลและประเมินประสิทธิภาพของการใหก้ารพยาบาลในผูรั้บบริการแต่ละคนและเป็นกลุ่ม
ในการใหก้ารพยาบาลขั้นตน้ ขั้นท่ีสอง  และขั้นท่ีสาม  ในระบบการใหก้ารดูแลสุขภาพ 
 5. รับผดิชอบในการดูแลสุขภาพทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
 6. อธิบายบทบาทท่ีเป็นอิสระและท่ีเก่ียวขอ้งกบัพยาบาลวิชาชีพได ้
 7. ใชท้ฤษฏีการพยาบาลในการใหก้ารพยาบาลผูรั้บบริการแต่ละคนและเป็นกลุ่ม 
 8. ใหก้ารพยาบาลขั้นพื้นฐานและขั้นสูงอยา่งดี 
 9. พฒันาตนเองและวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

 นอกจากน้ีมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 
2540 ก าหนดให้ผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล        
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตอ้งไดรั้บปริญญาบตัร  หรือประกาศนียบตัร
เทียบเท่าปริญญาในสาขาการพยาบาล การผดุงครรภ์  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์จาก
สถาบนัการศึกษาพยาบาลในประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสภาการพยาบาล และ
ต้องสอบความรู้แล้ว การจัดสอบความรู้ผูข้อข้ึนทะเบียนใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพ           
การพยาบาล จึงเป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย   ถือเป็นมาตรการส าคญัในการรับรองคุณภาพบณัฑิต 
ท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบนัการศึกษาทุกสงักดั  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
การสอบวดัความรู้ผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นกระบวนการรับรองมาตรฐานความรู้เป็นรายบุคคลของ     
ผูจ้ะออกไปประกอบวิชาชีพ  และเป็นการปฏิบติัโดยสากล  (พระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์พ.ศ. 2528 และท่ีแกเ้พิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2540) 

 จากขอ้ก าหนดของสภาการพยาบาลเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็นของผูป้ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สามารถสรุปสมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั
ในคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ 
 ปฏิบติัการพยาบาลและการผดุงครรภอ์ย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งประเมินปัญหาและความตอ้งการ
ผูใ้ชบ้ริการ  วินิจฉยัการพยาบาลในหญิงตั้งครรภ ์ วางแผนการพยาบาลในหญิงตั้งครรภ ์บริบาล
ครรภ์ โดยการรับฝากครรภ์ คดักรองและส่งต่อในรายผิดปกติ และประยุกต์หลกัการดูแลให้
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สอดคลอ้งกบัสภาพและวฒันธรรมของหญิงตั้งครรภ ์ท าคลอดปกติ  ตดัและซ่อมแซมฝีเยบ็  เตรียม
และช่วยคลอดกรณีคลอดปกติ  ส่งเสริมสัมพนัธภาพระหว่างบิดา มารดา และทารก ตลอด         
การตั้งครรภ ์การคลอด และหลงัคลอด  ส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  ดูแลมารดาและทารกท่ี
ปกติ มีภาวะแทรกซอ้น และฉุกเฉิน  ให้ความรู้และให้การปรึกษาครอบครัวในการวางแผน
ครอบครัว และการเตรียมตวัเป็นบิดา มารดาและการดูแลตนเองของมารดาในทุกระยะของ        
การตั้งครรภ์ และติดตามประเมินผลการปฏิบติัการผดุงครรภ์ รวมทั้งการรักษาโรคเบ้ืองตน้ตาม
ขอ้บงัคบัของสภาการพยาบาล ไดแ้ก่การคดักรองโรคเบ้ืองตน้  การวินิจฉยัโรคเบ้ืองตน้  การรักษา
โรคเบ้ืองตน้ และใหก้ารผดุงครรภ ์และวางแผนครอบครัว 

 แสดงภาวะผูน้ าและการบริหารจดัการตนเอง และงานท่ีรับผิดชอบไดอ้ยา่งเหมาะสมมี
วิสัยทศัน์ สามารถวางแผน แกปั้ญหา และตดัสินใจ รับผิดชอบงานในหน้าท่ี วางแผนและจดัการ
ทรัพยากรและเวลา เจรจาต่อรองเพื่อรักษาประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการ และงานท่ีรับผิดชอบไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ประสานงานกบัผูร่้วมงาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาคุณภาพของงานอยา่งต่อเน่ือง 
จดัการใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บการบริการ ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้ทีม หรือลูกทีม 

 พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างคุณค่าในตนเอง และสมรรถนะในการปฏิบติั     
การพยาบาลโดยพยาบาลต้องมีความสามารถ ในการมีความคิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ความช านาญในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  
 

หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัคริสเตียน 
 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัคริสเตียน สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4              
แนวการจดัการศึกษา มาตรา 22  24  26  28 และมาตรา30 ท่ีก าหนดใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาโดยเฉพาะผูส้อนตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองศกัยภาพการเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้ได้และมีความส าคญัท่ีสุด ผูส้อนตอ้งจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งด้านความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน ใหไ้ดฝึ้กทกัษะ 
กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การประยกุต์ความรู้ไปใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาจากประสบการณ์จริง ให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 
(ส านกังานปฏิรูปการศึกษา 2544) 

  

ปรัชญาของหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัคริสเตียน  
 ปรัชญาของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ตั้ งอยู่บนรากฐานแห่งความเช่ือในองค์พระ           

ผูเ้ป็นเจ้า ซ่ึงทรงสอนให้มนุษยทุ์กคนปรนนิบติัรับใช้ซ่ึงกันและกันและทรงเป็นแบบอย่างใน       
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การอุทิศตนเองเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น รวมทั้ งยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัยคริสเตียน คือ          
“รัก-บริการ” คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเช่ือว่าวิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีจ าเป็นแก่สังคม
ในการให้บริการด้านสุขภาพอนามยัแก่ผูใ้ช้บริการทั้งรายบุคคล กลุ่มคน ครอบครัวและชุมชน      
ทั้งในภาวะสุขภาพท่ีปกติและเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีคณะพยาบาลศาสตร์ ไดก้ าหนดมโนทศัน์หลกัทาง  
การพยาบาลท่ีส าคญั ดงัน้ี (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน 2548 : 2-4) 
 มนุษย์ เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีพระเจา้ทรงสร้างข้ึนมาอย่างเป็นปัจเจกบุคคล ท่ีมีศกัด์ิศรีและ
คุณค่าประกอบดว้ย กาย จิต สังคม วฒันธรรม และจิตวิญญาณ ซ่ึงสัมพนัธ์กนัแบบองคร์วม ระบบ
มนุษย ์(human system) แบ่งเป็น 3 ระบบ คือ ระบบบุคคล (intrapersonal system) ระบบระหว่าง
บุคคล (interpersonal system) และระบบสังคม (social system) ซ่ึงเป็นระบบเปิดท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ต่อ
กนัและกนักบัส่ิงแวดลอ้มตลอดเวลา  มนุษยมี์ความเป็นพลวตัท่ีมีศกัยภาพภายในปรับตวั โดยอาศยั
กระบวนการเรียนรู้ การรับรู้ และกระบวนการควบคุมตนเอง ท าให้เกิดการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
(critical thinking) และการตดัสินใจ (decision making) เพื่อเป้าหมายของความสมดุลเชิง            
การปรับตวั (adaptive equilibrium)  
 ส่ิงแวดล้อม เป็นส่ิงกระตุน้ทั้งภายนอก (external stimuli) และภายใน (internal stimuli)
ของระบบบุคคลท่ีเปรียบเสมือนเป็นส่ิงน าเขา้สู่ระบบบุคคล ท าให้บุคคลมีการตอบสนองและ       
ใชก้ระบวนการเรียนรู้ รับรู้ และกระบวนการควบคุมตนเองในการปรับตวั 
 สุขภาพ เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอ้มภายใน
และภายนอกของระบบมนุษย ์เพื่อธ ารงภาวะสมดุลเชิงการปรับตวัของระบบมนุษย์ท่ีเช่ือมโยงกนั
เป็นองคร์วมอย่างสมดุลทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ทั้งน้ีสุขภาพเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
ชุมชนและสงัคม เป็นทั้งอุดมการณ์และหลกัประกนัความมัน่คงของชาติ 
 การพยาบาล เป็นกิจกรรม ท่ีมุ่งสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการปรับตวัของระบบ
มนุษยห์รือระบบผูรั้บบริการ (client system) ทั้งในระดบับุคคล กลุ่มคน ครอบครัว และชุมชน       
เพื่อสนบัสนุนใหส้ามารถบรรลุและธ ารงภาวะสมดุลเชิงการปรับตวั หรือภาวะสุขภาพได ้โดยการใช้
กระบวนการพยาบาล (nursing process) อย่างมีจุดมุ่งหมายท่ีเป็นระบบและต่อเน่ือง กระบวน        
การพยาบาล ประกอบดว้ย ขั้นตอนในการประเมินการพยาบาล (nursing assessment) ท่ีใชแ้บบแผน
สุขภาพ (functional health pattern) เป็นฐาน การวินิจฉยัการพยาบาล (nursing diagnosis) การวางแผน
การพยาบาล (nursing care plan) การบ าบดัทางการพยาบาล (therapeutic nursing intervention) ในมิติ
ดา้นการธ ารงรักษาสุขภาพ (health maintenance) การส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) และ       
การคุม้ครองสุขภาพ (health protection) รวมทั้งการประเมินผลการพยาบาล (nursing evaluation) โดย
กระบวนการพยาบาลน้ีเนน้ท่ีการเอาใจใส่ดูแล (caring) 
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 การเอาใจใส่ดูแลตั้งแต่อยู่บนพื้นฐานของความรักและการให้บริการท่ีแสดงออกทาง
พฤติกรรมโดยค านึงถึงความเป็นมนุษย์และให้ความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นต่อความต้องการและ          
การปรับตัวของระบบผู ้ใช้บริการ  การเอาใจใส่ดูแลจ าเป็นต้องอาศัยความเช่ือ ความสนใจ            
ความเคารพ ในความเป็นปัจเจกบุคคล เจตคติและค่านิยมของระบบผูใ้ชบ้ริการ โดยการใชค้วามรู้
ความสามารถ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ  รวมทั้งความเขา้ใจในตนเอง และให้บริการพยาบาล        
ท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพแก่ระบบผูใ้ช้บริการ ทั้ งน้ีการเอาใจใส่ดูแลในกระบวนการพยาบาล 
หมายถึง การให้ก าลงัใจด้วยความรู้สึก (empathetic comforting) การสนับสนุนช่วยเหลือ 
(supporting) การบ ารุงรักษา (nurturing) การมีระเบียบวินยัในการปฏิบติัวิชาชีพ (disciplining) และ
การปฏิบติัวิชาชีพตามขอบเขตท่ีก าหนด (limit setting) กระบวนการพยาบาลท่ีเนน้การเอาใจใส่ดูแล 
ตอ้งอาศยัสมรรถนะดงัต่อไปน้ี คือการส่ือสาร (communication) การร่วมมือ (collaboration) การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) การตดัสินใจ (decision making) การบริหารจดัการ 
(management) การเป็นผูน้ า (leadership) การเรียนการสอน (teaching – learning process) การเรียนรู้
ท่ีก าหนดดว้ยตนเอง (self-directed learning) ตลอดจนความรู้ดา้นจรรยาวิชาชีพ และกฎหมาย 
(knowledge of professional ethics and laws)โดยใชก้ารวิจยัเป็นพื้นฐานในการพฒันาวิชาชีพและ
องคค์วามรู้ของศาสตร์การพยาบาล   การให้บริการการพยาบาลโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการ
พยาบาล เพื่อส่งเสริมระบบผูใ้ชบ้ริการให้สามารถบรรลุและธ ารงภาวะสมดุลเชิงการปรับตวัไดน้ั้น
ตอ้งประกอบดว้ยมิติในการบ าบดัรักษาทางการพยาบาล 3 มิติ คือ 
 มิติท่ี 1   การธ ารงภาวะสุขภาพ (health maintenance) หมายถึง กิจกรรมบ าบดัทาง       
การพยาบาลท่ีมีเป้าหมายเพื่อสร้างและเสริมสร้างภาวะสมดุลเชิงการปรับตวั (establish and 
reestablish) ของระบบผูใ้ชบ้ริการซ่ึงมุ่งเน้นปัญหาสุขภาพท่ีก าลงัเกิดข้ึน และ/หรือเกิดข้ึนแลว้ 
(existing / actual health problem) ในภาวะเฉียบพลนั (acute) เร้ือรัง (chronic) และวิกฤต (critical) 
กิจกรรมการบ าบดัทางการพยาบาล ท่ีกระท าไดแ้ก่กิจกรรมในการป้องกนัภาวะแทรกซ้อนจาก    
การเจบ็ป่วย (restorative activities) และกิจกรรมในการฟ้ืนฟสุูขภาพ (rehabilitative activities) 
 มิติท่ี 2   การส่งเสริมภาวะสุขภาพ (health promotion) หมายถึง กิจกรรมการบ าบดั
ทางการพยาบาลท่ีมุ่งเนน้การบ าบดั ทางการพยาบาลในปัญหาสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึน (potential health 
problems) กิจกรรมการบ าบดัทางการพยาบาล ท่ีกระท าส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัส่งเสริม
ระบบผูใ้ชบ้ริการในการด าเนินวิถีชีวิตท่ีถูกสุขอนามยั (healthy lifestyles) การใหสุ้ขศึกษา การสร้าง
ภูมิคุม้กนั การใหค้  าปรึกษาเชิงการป้องกนั การใหค้  าปรึกษาดา้นพนัธุกรรม เป็นตน้ 
 มิติท่ี 3   การคุม้ครองภาวะสุขภาพ (health protection) หมายถึง กิจกรรมบ าบดัทาง     
การพยาบาล ท่ีมีเป้าหมายเพื่อการปกป้องภาวะสมดุลเชิงการปรับตวัหรือภาวะสุขภาพของกลุ่มคน
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ชุมชนและสังคมในวงกวา้ง ซ่ึงมุ่งเน้นการอนุรักษ์และคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนมาตรการ    
การควบคุมส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเพื่อชุมชน โดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแกปั้ญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

วตัถุประสงค์ของการจัดการศึกษาในหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลยัคริสเตียน 
 วตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษาในหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ คือการมุ่งผลิตบณัฑิต

พยาบาลใหมี้ความรู้และความสามารถดงัต่อไปน้ี 
 1. ปฏิบติัการพยาบาลวิชาชีพในระดบัทัว่ไปท่ีใชท้ฤษฎี เป็นพื้นฐานไดอ้ยา่งปลอดภยั
มีมาตรฐานและมีคุณภาพ 
 2.   ปฏิบติัการบ าบดัทางการพยาบาล ตามจรรยาวิชาชีพ และขอบเขตของกฎหมาย 
 3.  ปฏิบติัการบ าบดัทางการพยาบาลแบบบูรณาการ โดยใชก้ระบวนการพยาบาลท่ีเนน้
การเอาใจใส่ดูแลและการมีส่วนร่วมของบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว และชุมชน เพื่อธ ารง ส่งเสริม
และคุ้มครองภาวะของบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว และชุมชนบนพื้นฐานความรู้ของศาสตร์          
การพยาบาล 
         4.  ปฏิบติัการบ าบดัทางการพยาบาลแบบบูรณาการ โดยใชก้ารคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ในการวิเคราะห์ วิจยั และตดัสินใจในการแกปั้ญหาดา้นสุขภาพอนามยั ธ ารง ส่งเสริม และคุม้ครอง
ภาวะสุขภาพของบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว และชุมชน 
 5.   น าผลการวิจยัไปใชใ้นการปฏิบติัการพยาบาล รวมทั้งการร่วม และ/หรือท าวิจยั 
 6.   เรียนรู้โดยการก าหนดดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
 7.  ใช้ทกัษะในการติดต่อส่ือสารทางการพยาบาล ผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
ผลิตส่ือการสอนในการบริการสุขภาพอนามยัได ้
 8.  เผยแพร่ความรู้และให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัสุขภาพอนามยัแก่บุคลากรในทีมพยาบาล            
ทีมสุขภาพ ผูใ้ชบ้ริการและประชาชนทัว่ไป 
 9.  บริหารจัดการงานบริการพยาบาลและบริการสุขภาพ ร่วมกับบุคลากรในทีม
สุขภาพ และบุคลากรอ่ืนได ้
                 10.   พฒันาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพฒันาวิชาชีพและสงัคม 
                11.   ส่งเสริมและธ ารงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของ
ชาติ 
                12.   รับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย และด าเนินชีวิต
อยา่งมีคุณธรรม 
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 ซ่ึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของผู ้ประกอบวิชาชีพ               
การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหน่ึงซ่ึงสภาการพยาบาลได้ก าหนดไวท้ั้ ง  14  สมรรถนะ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาในหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ท่ีส าคญั คือการมุ่งหวงัให้นกัศึกษา
พยาบาลไดมี้การเรียนรู้แบบบูรณาการและพฒันาดา้นความรู้ ทกัษะและเจตคติ เพื่อเป็นพยาบาล
วิชาชีพท่ีดีและมีคุณภาพตามกรอบมโนทศัน์ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ ดงัน้ี (คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน 2548: 8)   
 1. การเรียนรู้ในมโนทศัน์หลกัทางการพยาบาล ทฤษฏีการพยาบาล รวมทั้งมโนทศัน์ 
ทฤษฏีและหลกัการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยาบาล 
 2. การพยาบาลบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว และชุมชนท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว   ตามพฒันาการของชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวาระสุดทา้ยของชีวิต  
 3. การพยาบาลระบบผูรั้บบริการในภาวะปกติ ภาวะท่ีมีปัญหาสุขภาพเฉียบพลนั 
เร้ือรังและวิกฤตทั้งดา้นการธ ารงภาวะสุขภาพ การส่งเสริมภาวะสุขภาพและการคุม้ครองภาวะ
สุขภาพ ทั้งในชุมชนและสถานบริการสุขภาพ 

 4. กระบวนการพยาบาลท่ีเนน้การเอาใจใส่ดูแล (caring) 
 5. กระบวนการส่ือสาร (communication process) 

 6. กระบวนการประสานร่วมมือ (collaboration process) 
 7. กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (criticกระal thinking process) 
 8. กระบวนการตดัสินใจ (decision making process) 
 9. กระบวนการเรียนการสอน (teaching-learning process) 
                 10. กระบวนการเรียนรู้ท่ีก าหนดดว้ยตนเอง (self-directed learning process) 
                 11. การบริหารจดัการ (management) 
                 12. การเป็นผูน้ า (leadership) 
                 13. ความรู้ดา้นกฎหมายและจรรยาวิชาชีพ (knowledge of professional ethics and 
laws) 
 

โครงสร้างหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน ไดด้ าเนินการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบนั รวม 5 คร้ัง และในปีการศึกษา 2547 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียนได้ปรับปรุงหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ให้มี  
ความทันสมัยกับยุคปฎิรูประบบสุขภาพ และได้เ ร่ิมใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต              
(ฉบบัปรับปรุง การศึกษา 2548)  ในปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบนั โครงสร้างหลกัสูตร  
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พยาบาลศาสตรบณัฑิต ฉบบัปรับปรุงแกไ้ข พ.ศ. 2548 มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร       
ไม่นอ้ยกว่า 150 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 3 หมวดวิชา ไดแ้ก่ 1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 2) หมวดวิชา
เฉพาะ ประกอบดว้ย 2 กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ และ3) หมวดวิชา   
เลือกเสรี (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน 2548 : 10)  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ประกอบดว้ย 4 กลุ่มวิชา ไดแ้ก่ 

 1.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 1.2  กลุ่มวิชาภาษา  
 1.3  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ 
 1.4  กลุ่มวิชาพลศึกษา  

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบดว้ย 2 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ      
กลุ่มวิชาชีพ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ประกอบดว้ย 11 รายวิชา ไดแ้ก่ เคมีอินทรียเ์บ้ืองตน้, 
ชีวเคมี, สารสนเทศทางการพยาบาลเบ้ืองตน้, กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบ้ืองตน้ 1, 2,        
พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล, จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาส าหรับพยาบาล , ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกับการจดัการบริการสุขภาพ, โภชนบ าบดั, เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล, และชีวสถิติและ
วิทยาการระบาดเบ้ืองตน้ 
  กลุ่มวิชาชีพ  ประกอบดว้ยรายวิชาท่ีเป็นภาคทฤษฎี 20 รายวิชา และรายวิชาปฏิบติั 
10 รายวิชา มีรายละเอียดดงัน้ี 
  รายวิชาทฤษฎี 20 รายวิชา ไดแ้ก่ แนวคิดพื้นฐานศาสตร์การพยาบาล, กระบวน       
การพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพเบ้ืองตน้, การสร้างเสริมสุขภาพ, กฎหมายวิชาชีพและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง, การบ าบดัทางการพยาบาลพื้นฐาน, การพยาบาลผูใ้หญ่ 1, 2, การพยาบาล
ผูสู้งอายุ,  การพยาบาลผูป่้วยในภาวะวิกฤต, การพยาบาลเด็ก และวยัรุ่น 1, 2,   การพยาบาลมารดา
และทารก 1, 2,  การผดุงครรภ ์1, 2, พยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช, การพยาบาล    
ชุมชน 1, การพยาบาลชุมชน 2 และการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้, การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าทาง          
การพยาบาล และการวิจยัทางการพยาบาล  
  รายวิชาปฏิบติั 10 รายวิชา   ได้แก่ ปฏิบติัการบ าบดัทางการพยาบาลพื้นฐาน,       
ปฏิบติัการพยาบาลผูใ้หญ่ และผูสู้งอาย ุ 1, 2, ปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยในภาวะวิกฤต, ปฏิบติัการ
พยาบาลเด็กและวยัรุ่น, ปฏิบติัการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ์1, 2, ปฏิบติัการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช, ปฏิบติัการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ และปฏิบติัการบริหาร
จดัการและการพยาบาลวิชาชีพ 
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 2. หมวดวิชาเลือกเสรี  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใด ๆ ท่ีเปิดสอนในคณะต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลยัคริสเตียน อาทิเช่นภาษาจีนกลาง, มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม, นาฏศิลป์, ดนตรีไทย     
เป็นตน้ 

 จากรายละเอียดโครงสร้างหลกัสูตรดงักล่าวสรุปไดด้งัตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 สรุปโครงสร้างหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัคริสเตียน  
        

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

เอกลกัษณ์ของหลกัสูตร สร้างมาตรฐานพยาบาลวิชาชีพระดบัแนวหนา้ 

โครงสร้างหลกัสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 150 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ 34 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 22.67 
  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ ไม่นอ้ยกวา่ 11 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพลศึกษา  ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่ 110 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 73.33 
  กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                                 ไม่นอ้ยกวา่ 31 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาชีพ                                                      ไม่นอ้ยกวา่ 79 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 4.00 

 
ท่ีมา  :  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัคริสเตียน. คู่มือการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร 
บณัฑิต (ฉบบัปรับปรุงปีการศึกษา 2548). (นครปฐม : มหาวิทยาลยัคริสเตียน, 2548), 9.   
   
รายวชิาการผดุงครรภ์ 2 (Midwifery  II)                
 ค าอธิบายรายวชิา 

   มโนทศัน์ หลกัการและแนวคิดในการบ าบดัทางการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะเส่ียงและ
ภาวะแทรกซ้อนในทุกระยะของการคลอด   การพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติศาสตร์หัตถการ  
การบ าบดัทางการพยาบาลมารดาหลงัคลอดและทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้น และการพยาบาล
ผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติกรรมในห้องคลอด โดยใชก้ระบวนการพยาบาลท่ีเนน้การเอาใจใส่ดูแล  
และการมีส่วนร่วมของครอบครัว ภายใตข้อบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



43 
 

เพื่อสร้างเสริม  ธ ารง  และคุม้ครองภาวะสุขภาพของบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว และชุมชนให้
ครอบคลุมทั้งดา้นกาย  จิตสังคม  และจิตวิญญาณ 

 

 วตัถุประสงค์ของวชิาการผดุงครรภ์ 2   
 1. อธิบาย  หลกัการ  แนวคิด  และประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู ้
คลอดท่ีมีความผดิปกติเก่ียวกบัปัจจยัการคลอดได ้
 2. อธิบาย  หลกัการ  แนวคิด และประยกุตใ์ชก้ระบวนการพยาบาลในการดูแลผูค้ลอด
ท่ีมีภาวะแทรกซอ้นได ้
 3. อธิบาย  หลกัการ  แนวคิดและประยกุตใ์ชก้ระบวนการพยาบาลในการดูแลผูค้ลอด
ท่ีไดรั้บการท าสูติศาสตร์หตัถการได ้ 
 4. อธิบาย  หลกัการใชย้าสูติกรรมแก่ผูค้ลอดในระยะคลอดได ้   
 5. อธิบาย  หลกัการ  แนวคิด  และประยกุตใ์ชก้ระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดา
หลงัคลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นได ้ 
  6. อธิบาย  หลกัการ  แนวคิด  และประยกุตใ์ชก้ระบวนการพยาบาลในการดูแลทารก
แรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นได ้
 

 ขอบข่ายเนือ้หาของรายวชิาการผดุงครรภ์ 2    
 เน้ือหาของรายวิชาการผดุงครรภ ์2  ประกอบดว้ยเน้ือหา จ านวน 6 หน่วย ดงัน้ี 
 หน่วยท่ี 1 การพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผดิปกติเก่ียวกบัปัจจยัการคลอด ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นหนทางคลอด (passage) ปัจจยัดา้นทารก (passenger) ปัจจยัดา้นแรง (power) และปัจจยัดา้น
จิตใจ (psychology) 
 หน่วยท่ี 2  การพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นของการคลอด ไดแ้ก่ ถุงน ้ าคร ่ า
แตกก่อนการเจบ็ครรภ ์(premature rupture of membrane) การเจบ็ครรภก่์อนก าหนดและการคลอด     
เกินก าหนด (preterm and postterm) ภาวะน ้ าคร ่ าอุดกั้น(amniotic fluid embolism) การแตกของ 
vasa previa (rupture of vasa previa) สายสะดือยอ้ย (prolapsed cord) การคลอดไหล่ยาก (obstructed 
labour and shoulder dystocia)  มดลูกแตก (uterine rupture) ภาวะทารกขาดออกซิเจน(fetal distress)  
มดลูกปล้ิน (uterine  version) รกติด (placental  adherent)ภาวะตกเลือดหลงัคลอด (postpartum    
hemorrhage) และภาวะซ็อคทางสูติศาสตร์ (shock  in  obstetrics) 
 หน่วยท่ี 3 การพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติศาสตร์หัตถการ  ไดแ้ก่ การชกัน า         
การคลอด   (induction   of   labor) การช่วยคลอดดว้ยคีม   (forceps   extraction) การช่วยคลอดดว้ย
เคร่ืองดูดสูญญากาศ   (vacuum   extraction) การผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง  (cesarean  section)     
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การหมุนเปล่ียนท่าทารกในครรภ ์(version) การช่วยคลอดทารกท่ากน้ (breech delivery) การลว้งรก 
(placental  removal) และการท าคลอดฉุกเฉิน (unplanned emergency delivery ) 
 หน่วยท่ี 4 การพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติกรรมในระยะคลอด ไดแ้ก่ ยายบัย ั้ง      
การเจ็บครรภ์ หรือการหดรัดตวัของมดลูก (tocolytic drug) ยากระตุน้การหดรัดตวัของมดลูก 
(medical induction of labour) ยาระงบัการปวด (pharmacological pain management) และ          
การชกัน าการคลอด (induction of labour)  
 หน่วยท่ี 5 การพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะหลงัคลอด ไดแ้ก่ การบวม
เลือดของแผลฝีเยบ็ (hematoma) มดลูกเขา้อู่ชา้ (subinvolution) การติดเช้ือหลงัคลอด (puerperal  
infection)  ฝีท่ีเตา้นม (breast abscess) หลอดเลือดด าอกัเสบ (phlebitis) ภาวะเศร้าซึมหลงัคลอด   
(postpartum blues) และ sheehan syndrome  
 หน่วยท่ี 6  การพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้น ไดแ้ก่ การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(resuscitation) ภาวะขาดออกซิเจนในระยะคลอด (birth asphyxia) การบาดเจบ็จากการคลอด (birth 
injury) และความพิการแต่ก าเนิด (congenital anomalies) 
 

 บทบาทของอาจารย์พยาบาล 
 ส าหรับบทบาทของอาจารยพ์ยาบาลในการส่งเสริมและกระตุน้การเรียนรู้ของนกัศึกษา
พยาบาลดว้ยการส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนรู้ท่ีก าหนดดว้ยตนเองของนักศึกษาพยาบาลตาม
ลกัษณะเฉพาะของของแต่ละคนใหเ้กิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการเรียนรู้
ท่ีก าหนดด้วยตนเองร่วมกับการแนะน าของอาจารยพ์ยาบาล และควรส่งเสริมและกระตุ้นให้
นักศึกษาพยาบาลใชแ้หล่งเรียนรู้ต่าง ๆ (resources) และระบบสนับสนุนส่วนบุคคล (personal 
support system) เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 นอกจากนั้ นอาจารย์พยาบาลควรเป็นแบบอย่างท่ีดีทุกด้านต่อนักศึกษาพยาบาล         
ควรส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะในการตั้ งค  าถาม การค้นคว้า การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การตดัสินใจ การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิตและปฏิบติัวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบและมีความสนใจอยา่งแทจ้ริงในพฒันาการการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล เป็นแหล่ง
ประโยชน์รวมทั้งเป็นท่ีปรึกษา ช้ีแนะประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อใหน้กัศึกษาพยาบาลมีพฒันาการ 
การเรียนรู้แบบบูรณาการอยา่งต่อเน่ืองและปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม อนัจะน าไปสู่การเป็นบุคคลท่ี
สมบูรณ์ในฐานะพยาบาลวิชาชีพ เป็นพลเมืองท่ีดีและมีคุณภาพ  การจดัการศึกษาพยาบาลเป็น    
การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากส่ิงท่ีคุน้เคยไปสู่ส่ิงท่ีไม่คุน้เคย จากส่ิงท่ีง่ายไปสู่ส่ิงท่ี
ยากจากหลกัการไปสู่รายละเอียด (deduction) จากรายละเอียดไปสู่ขอ้สรุป (induction) และเป็น
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นการคน้ควา้ในหลกัการมากกว่าการถ่ายทอดเน้ือหาเฉพาะตาม
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กรอบแนวคิดของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต   มหาวิทยาลยัคริสเตียน  (คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน 2548 : 7) 
 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 

 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
หลกัการ แนวคิดของการวิจัยและพฒันา และการออกแบบระบบการเรียนการสอนเชิงระบบ         
มาประยกุตใ์ช ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการวิจัยและพฒันา  
 การวิจยัและพฒันา (Research and Development : R and D) เป็นการวิจยัท่ีพฒันา
นวตักรรมหรือกระบวนการรูปแบบใหม่ ๆ ข้ึนมาจากความตอ้งการของผูใ้ช้นวตักรรมหรือท่ี
เรียกว่าการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานหรือการศึกษาความตอ้งการ แลว้ตรวจสอบคุณภาพของนวตักรรม         
การน าไปทดลองใช ้และประเมินผล งานวิจยัลกัษณะน้ีเป็นการวิจยัและพฒันาส่วนใหญ่มีขั้นตอน
ดงัน้ี R1  D1 R2 D2 และหลกัการวิจยัและพฒันาในการวิจยัทางหลกัสูตร การสอน และ        
การนิเทศ เป็นการพฒันาจากล่างสู่บน คือน าความต้องการของขอ้มูลพื้นฐานของผูป้ฏิบัติไปสู่         
การพฒันา (มาเรียม นิลพนัธ์ุ  2549 : 261-262)   
 ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการวิจยัและพฒันานั้น มีนักวิชาการทางการศึกษาได้ท า     
การวิจยัและพฒันา โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจยัคลา้ยคลึงกนั อาทิเช่น  โสภณ แยม้ทองค า 
(2552 : 166-167) ไดพ้ฒันารูปแบบการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นครูของขา้ราชการครูทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีวิธี    
การด าเนินการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นครู คือ ขั้นท่ี 1 วิเคราะห์
คุณลกัษณะความเป็นครู สควค. โดยการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง      
ขั้นท่ี 2 การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สควค. ด้วยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบของการพฒันาเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นครูและสร้างโครงร่างรูปแบบโดยผา่น
การพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญและการประชุมสนทนากลุ่ม ก่อนน าไป
ทดลองน าร่อง(Pilot Model)  ขั้นท่ี 3 ทดลองใชรู้ปแบบการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นครูกบั
ขา้ราชการครู สควค. ทัว่ประเทศ และขั้นท่ี 4 ทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสร้าง
คุณลกัษณะความเป็นครู สควค. ส่วน วิทยา  อารีราษฎร์ (2549 : 69) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง      
การพฒันารูปแบบการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยแบบอจัฉริยะและการมีส่วนร่วมผา่นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยมีวิธีการด าเนินการพฒันารูปแบบการสอน คือ ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ เป็นการศึกษา
สภาพปัญหาของงานวิจยั ศึกษาเอกสารรายงาน และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหา แลว้
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รวบรวม สรุปผลและเขียนกรอบแนวคิดในการวิจยั  ขั้นท่ี 2 การออกแบบ เป็นการน ากรอบแนวคิด
ในการวิจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัรูปแบบไดแ้ก่ ค าจ ากดัความ 
วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย และเคร่ืองมือในการประเมินผล  ขั้นท่ี 3 การพฒันาเป็นการสังเคราะห์
รูปแบบตามท่ีไดอ้อกแบบไว  ้ และน าไปประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญ  ขั้นท่ี 4 การทดลองใช ้ เป็น    
การน ารูปแบบท่ีผ่านการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ มาใชเ้ป็นแบบในการพฒันาบทเรียน และ    
ขั้นท่ี 5 การประเมินผล เป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง เพื่อสรุปผล นอกจากน้ี           
อารีรักษ ์  มีแจง้ (2547 : 53) ไดพ้ฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านภาษาองักฤษโดยใชห้ลกัการ
เรียนรู้แบบร่วมงาน เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้การอ่านส าหรับนิสิตนกัศึกษา โดยมีวิธีการด าเนินการ
พฒันารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านภาษาองักฤษ  คือ  ขั้นท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและ
วิเคราะห์แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง  ขั้นท่ี 2 การสร้างรูปแบบการเรียนการสอน  การจดัท าเอกสารประกอบ
รูปแบบการเรียนการสอน การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสาร
ประกอบรูปแบบ  ขั้นท่ี 3 การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน เพื่อพิจารณาความเป็นไปได ้ 
และขั้นท่ี 4  การแกไ้ขปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน และเอกสารประกอบรูปแบบ     
 นอกจากนั้ นจากการศึกษากระบวนการของการออกแบบระบบการเรียนการสอน     
โดยศึกษางานวิจยัของยรุวฒัน์  คลา้ยมงคล (2545 : บทคดัยอ่); ปรียา นพคุณ (2545 : บทคดัยอ่); 
มกราพนัธ์ุ  จูฑะรสก (2545 : บทคดัยอ่) และวิบูลยล์กัษณ์  ปรียาวงศากุล (2547 : บทคดัยอ่)        
สรุปไดว้่าแมว้่าศึกษาวิจยัในปีท่ีแตกต่างกนัและน าเสนอขั้นตอนรายละเอียดย่อย ๆ ท่ีแตกต่างกนั 
แต่ส่ิงท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนันัน่คือ ไดด้ าเนินการวิจยัตามขั้นตอนของการวิจยัและพฒันาโดยมี
วิธีด าเนินการตามขั้นตอนหลกัท่ีมีลกัษณะเดียวกนั ประกอบดว้ย 5  ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นการวิเคราะห์ 
(analysis)  ขั้นการออกแบบ (design) ขั้นการพฒันา (development) ขั้นน าไปใช ้(implementation) 
และขั้นการประเมิน (evaluation)  และพบว่าผลของการวิจยัท่ีไดศึ้กษาทั้งหมดเป็นการน าเสนอ
นวตักรรมใหม่มีการน าไปทดลองใชแ้ละตรวจสอบหาประสิทธิภาพจากนวตักรรมท่ีไดส้ร้างข้ึน
อยา่งเป็นระบบ   
 จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการของการวิจยัและพฒันา R and D (Research and  
Development) ดงักล่าวสรุปไดว้่าการวิจยัและพฒันา ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนท่ีส าคญั คือ ขั้นตอน  
ท่ี  1  การวิจยั (Research : R1) : ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A)  ขั้นตอนท่ี 2        
การพฒันา (Development : D1) : ขั้นการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (Design  and 
Development : D and D) ขั้นตอนท่ี  3  การวิจยั (Research : R2)  : ขั้นการทดลองใชรู้ปแบบการเรียน        
การสอน (Implementation : I) และขั้นตอนท่ี 4  การพฒันา (Development : D2) : ขั้นการประเมินผล
รูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation : E) 
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การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีเป้าหมายส าคญัในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี      
การสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจอย่างถ่องแท้  เก่ียวกับรูปแบบการสอนและหลักการ แนวคิด 
เก่ียวกบัการออกแบบระบบการเรียนการสอน เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนคร้ังน้ีต่อไป 
 

 ความหมายของการออกแบบระบบการเรียนการสอน  
 การออกแบบระบบการเรียนการสอน (instructional system design) มีช่ือเรียก

หลากหลาย เช่น การออกแบบระบบการเรียนการสอน (instructional design) การออกแบบและ
พฒันาการสอน (instructional design and development) เป็นตน้  
 เซเลอร์ และคณะ (Saylor and others 1981 : 271) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า รูปแบบ
การสอน (teaching model) หมายถึง แบบ (pattern) ของการสอนท่ีมีการจดัการกระท าพฤติกรรมข้ึน
จ านวนหน่ึงท่ีมีความหมายแตกต่างกนั เพื่อจุดหมายหรือจุดเนน้ท่ีเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหน่ึง 
ในความหมายของค าวา่รูปแบบการสอน  
 ทิศนา แขมมณี (2548 : 477) ให้ความหมายของรูปแบบการสอน หมายถึง สภาพหรือ
ลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนอย่างมีระบบระเบียบ มีแบบแผนตามหลกัปรัชญา 
ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเช่ือต่าง ๆ โดยอาศยัวิธีสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ เขา้มา
ช่วยใหส้ภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลกัการท่ียดึถือ  
 นอกจากน้ี จอยซ์ และเวลล ์(Joyce and Weil 1992 : 1-4, 2009 : 2) กล่าวว่า รูปแบบ    
การสอน คือ แผน (plan) หรือ แบบ (pattern) ท่ีสามารถใชเ้พื่อการสอนโดยตรงในห้องเรียน หรือ
การสอนเป็นกลุ่มย่อย หรือเพื่อจัดส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ รวมถึงหนังสือ ภาพยนตร์             
เทปบนัทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหลกัสูตรรายวิชา เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละรูปแบบ      
การสอนจะใหแ้นวทางในจดัการเรียนรู้ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคต่์าง ๆ กนั และสอนให้
ผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพ (powerful learning)    
 จากนิยามความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของนกัวิชาการดงักล่าว 
สรุปไดว้า่รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง องคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน
อย่างเป็นระบบ ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ทางการเรียนการสอน ได้แก่ 
หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  ระบบ
สังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนบัสนุน และเง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้  
โดยการน าเอาวิธีการอย่างมีระบบมาใชใ้นการด าเนินงานอย่างรอบคอบตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี 
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หลกัการ แนวคิด และความเช่ือต่าง ๆ  ซ่ึงสามารถยดืหยุน่ไดต้ามสภาพความเป็นจริง เพื่อใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
 

 คุณลกัษณะส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอน 
 สเทิร์น (Stern 1984 : 47) และจอยซ์ เวลล ์และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 
2004) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัของรูปแบบการสอน ไวด้งัน้ี  
 1.  มีแนวคิดหรือหลกัการพื้นฐาน รูปแบบการสอนจะตอ้งมีแนวคิดหรือหลกัการ
พื้นฐาน ซ่ึงอาจมาจากแนวคิดทางการศึกษา เช่น ให้ผู ้เ รียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง                   
มีกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น มีพฒันาทางด้านสติปัญญา 
อารมณ์และสังคมควบคู่กนัไป ยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ หรือแนวคิดเก่ียวกบัศาสตร์
ต่าง ๆ เป็นต้น รูปแบบการสอนหน่ึง ๆ อาจจะมีแนวคิดหรือหลักการพื้นฐานเพียงอย่างเดียว 
ตวัอย่างเช่น รูปแบบการสอนส่วนใหญ่ของจอยซ์และเวลล ์หรือมีแนวคิดมากกว่าหน่ึงก็ได ้ ดงัท่ี 
สเทิร์น (Stern 1984 : 47) กล่าวไวว้่า แนวคิดของรูปแบบการสอนควรเป็นสหวิทยาการ 
(multidisciplinary) แนวคิดหรือหลกัการพื้นฐานน้ีจะเป็นหลกัหรือแนวทางในการเลือก ก าหนด
และจดัระเบียบความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบใหส้อดคลอ้ง ต่อเน่ือง และสมัพนัธ์กนั 
 2.  มีองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ ลกัษณะน้ีจดัเป็นส่ิงส าคญัยิ่งท่ี
ผูอ้อกแบบหรือผูพ้ฒันารูปแบบการสอนจะตอ้งตระหนักถึง ในการก าหนดตวัองคป์ระกอบและ
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบให้เป็นไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล และสอดคลอ้งกบัแนวคิดพื้นฐาน
ของรูปแบบ การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการสอนจะข้ึนอยูก่บัความรู้ ประสบการณ์ และ
ความละเอียดรอบคอบของผูพ้ฒันาท่ีจะตอ้งคิด วิเคราะห์ จนสามารถมองเห็นความส าคญัและ
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบไดอ้ยา่งแจ่มชดั จนสามารถก าหนดองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ โดยจะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบของการสอนโดยทัว่ไป  
องคป์ระกอบของการสอนเฉพาะสาขาวิชา และจะตอ้งพิจารณาก าหนดองคป์ระกอบให้เหมาะสม 
คือมีความสัมพนัธ์และส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน นอกจากน้ี สเทิร์น (Stern 1984 : 47) 
กล่าวว่า รูปแบบการสอนควรมีลกัษณะของการให้ความส าคญัขององคป์ระกอบทั้งหมดร่วมกนั 
(multi factor view) กล่าวคือ ในรูปแบบการสอน องคป์ระกอบแต่ละองคป์ระกอบจะมีความส าคญั
ทดัเทียมกัน องค์ประกอบทั้ งหมดจะต้องมีบทบาทร่วมกันจึงจะท าให้รูปแบบการสอนนั้ น ๆ            
มีประสิทธิภาพตามตอ้งการได ้ซ่ึงตวัอย่างของการก าหนดองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบ ดงัท่ี ทิศนา แขมมณี (2548) ไดย้กตวัอยา่งไวด้งัน้ี รูปแบบการสอนกระบวนการกลุ่ม
มาจากแนวคิดการให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงก าหนดองค์ประกอบ 
กระบวนการให้มีการท ากิจกรรมของผูเ้รียน เพื่อให้ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และองคป์ระกอบวิธีสอน
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จะก าหนดใหใ้ชก้ารสอนแบบอุปนยั (inductive) ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้สรุปหลกัการจากตวัอยา่งหรือ
กิจกรรมท่ีไดท้  าดว้ยตนเอง เพื่อใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามแนวคิดหลกัของรูปแบบการสอน 
 3.  มีการพฒันาหรือออกแบบอย่างเป็นระบบ รูปแบบการสอนเป็นผลของการพฒันา
หรือออกแบบจดัองคป์ระกอบอยา่งมีขั้นตอนและเป็นระบบ เร่ิมตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลและ
องคป์ระกอบการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดองคป์ระกอบท่ีส าคญัและจ าเป็น จดัความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั น าแผนการจดัองคป์ระกอบไปทดลองใชส้อนในห้องเรียน
จริง เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั และยืนยนัผลท่ีเกิดข้ึนว่า สามารถช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ในส่ิงท่ีตอ้งการไดจ้ริง จึงจะยอมรับไดว้่าการจดัองคป์ระกอบน้ีเป็นรูปแบบการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 4.  มีผลต่อพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ รูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนจะส่งผล
ต่อพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน ดงัท่ี จอยซ์ เวลล ์และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 
2004) กล่าวไวว้่า รูปแบบการสอนแต่ละแบบจะส่งผลต่อผูเ้รียนต่างกนัออกไปตามแนวคิดและ
หลกัการของรูปแบบการสอนนั้น เช่น รูปแบบการสอนฝึกการสืบสอบ (inquiry training)                
มีเป้าหมายเพื่อท่ีจะพฒันากระบวนการคิดคน้ดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การสืบเสาะหาความรู้ หรือเป็นการมุ่งท่ีจะส่งผลใหผู้เ้รียนมีกระบวนการสืบสอบ เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี ทิศนา แขมมณี (2548 : 477) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะส าคญัของรูปแบบ       
การเรียนการสอนไวด้งัน้ี 1) มีปรัชญา หรือทฤษฎี หรือหลกัการ หรือแนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็น
พื้นฐานหรือเป็นหลกัของรูปแบบการสอนนั้น ๆ 2) มีการบรรยาย หรืออธิบายสภาพ หรือลกัษณะ
ของการจดัการเรียนการสอน 3) มีการจดัระบบ คือ มีการจดัองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบของระบบให้สามารถน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการพิสูจน์ 
ทดลองถึงประสิทธิภาพของระบบนั้น และ 4) มีการอธิบายกระบวนการสอน วิธีสอน และเทคนิค
การสอน ในฐานะท่ีเป็นองคป์ระกอบยอ่ยท่ีส าคญัของระบบนั้น ๆ 
 

การจัดกลุ่มของรูปแบบการสอน 
 เซเลอร์  และคณะ  (Saylor and others 1981) ไดจ้ดักลุ่มของรูปแบบการสอนออกเป็น     
5 กลุ่ม ไดแ้ก่  
 1. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับหลกัสูตร ท่ีเน้นเน้ือหาวิชา (subject matters 
discipline) เช่น การบรรยาย การอภิปราย การถามค าถาม เป็นตน้ 
 2. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัหลกัสูตรท่ีเนน้สมรรถนะ (specific competencies / 
technology) เช่น การท าแบบฝึกหัด การทบทวน และบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    
เป็นตน้ 
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 3. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับหลกัสูตร ท่ีเน้นคุณลกัษณะ (human traits/ 
processes) เช่น การคน้ควา้เป็นกลุ่ม การเรียนแบบสืบสอบ เป็นตน้ 
 4. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัหลกัสูตร ท่ีเน้นกิจกรรมและปัญหาสังคม (social 
functions/activities) เช่น การร่วมกิจกรรมกบัชุมชน 
 5. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะกบัหลกัสูตร ท่ีเน้นความตอ้งการและความสนใจของ
ผูเ้รียน (interests and needs/activities) เช่น การเรียนแบบเอกเทศ หรือการเรียนดว้ยตนเอง เป็นตน้ 
 

 คีวส์ (Keeves 1997 : 386-393) ไดจ้  าแนกประเภทของรูปแบบการสอนเป็น 5 ประเภท 
ดงัน้ี 
 1. รูปแบบท่ีเหมือน ๆ กนั หรือท่ีอุปมาไดก้บัส่ิงอ่ืน (analogue models) 
 2. รูปแบบท่ีอธิบายความหมาย หรือท่ีให้ความหมาย (semantic model)  ซ่ึงเป็น
รูปแบบท่ีใชภ้าษาในการบรรยายลกัษณะของรูปแบบ 
 3. รูปแบบท่ีมีลกัษณะเป็นแผนภาพ หรือเป็นแบบแผน หรือเป็นโครงการ (schematic 
models) 
 4. รูปแบบท่ีเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ท่ีมีความถูกตอ้งแน่นอน (mathematical models) 
 5. รูปแบบท่ีแสดงเหตุผล  (causal models) 
 

 จอยซ์  เวลล ์และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 2004 : 25-38, 2009: 21-37) ได้
จดักลุ่มรูปแบบการสอน ตามจุดเนน้หรือผลท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียน รูปแบบการสอนตาม
แนวคิดน้ี จดัแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 1. รูปแบบการสอนท่ีเนน้การจดักระบวนการสารสนเทศ หรือกระบวนการคิด    (The 
information-processing family) มุ่งส่งเสริมความสามารถในการรวบรวมและจดัระเบียบขอ้มูล   
การเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ และการคิดหาวิธีแกปั้ญหา ตลอดจนการสร้างความคิดรวบยอด และใชภ้าษา
ท่ีเหมาะสมในการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดวิธีการแกปั้ญหานั้น โดยมุ่งเนน้ความส าคญัไปท่ีสมรรถภาพ
การคิดของผูเ้รียน และวิธีการต่าง ๆ ในการพฒันากระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูล 
รูปแบบการสอนในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ การสอนการคิดเชิงอนุมาน (inductive thinking) การสอน          
การสร้างมโนทศัน์ (concept attainment) การฝึกกระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ (scientific 
inquiry) การฝึกกระบวนการสืบสอบ (inquiry training) การสอนช่วยการจ า (mnemonics or 
memory assists ) การสอนคิดแบบซินเนคติกส์ (synectics) การสอนการใหโ้ครงสร้างทางความคิด 
(advance organizers) เป็นตน้ 
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 2. รูปแบบการสอนท่ีเนน้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (the social family) เนน้ความสัมพนัธ์
กับบุคคลอ่ืน โดยใช้การประนีประนอมในการแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมกับผูอ่ื้นตามหลกัการ
ประชาธิปไตย การท างานร่วมกนัโดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ รูปแบบ
การสอนในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ การสอนแบบคน้ควา้ท างานเป็นกลุ่ม (group investigation) การแสดง
บทบาทสมมติ (role playing) การศึกษาสังคมดว้ยกระบวนการสืบสอบ (jurisprudential inquiry)
เป็นตน้ 
 3. รูปแบบการสอนท่ีเนน้การพฒันาตน (the personal family) เนน้การพฒันาท่ีตวั
บุคคล กระบวนการพฒันาผูเ้รียนแต่ละบุคคล กระบวนการสร้างและพฒันาเอกตัภาพ อารมณ์ของ
ตนเอง มุ่งสอนให้รู้จกัการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม       
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และรับผดิชอบเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน รูปแบบการสอนในกลุ่ม
น้ี ไดแ้ก่ การสอนแบบไม่สั่งการ (nondirective teaching) การสอนเพื่อเพิ่มความมีคุณค่าในตนเอง 
(enhancing self-esteem) เป็นตน้ 
 4. รูปแบบการสอนท่ีเนน้ดา้นพฤติกรรม (the behavioral system family) รูปแบบ    
การสอนในกลุ่มน้ีไดรั้บแนวคิดมาจากทฤษฏีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม เน้นการปรับพฤติกรรม      
การตอบสนองหรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูเ้รียน รูปแบบการสอนในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ การสอน
แบบรอบรู้ (mastery learning) การสอนตรง (direct instruction) การสอนดว้ยสถานการณ์จ าลอง 
(simulation) การเรียนรู้สังคม (social learning)  การสอนดว้ยตารางโปรแกรมเสริมทกัษะ           
การปฏิบติังาน (programmed schedule or task performance reinforcement) เป็นตน้                      
 สรุปไดว้า่ในแต่ละรูปแบบการสอนสามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบการสอนยอ่ย ๆ ไดอี้ก
ตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของรูปแบบ  และองคป์ระกอบของรูปแบบการสอนจะแตกต่างกนั
ตามเป้าหมายของรูปแบบการสอนนั้น ๆ 
 

การพฒันารูปแบบการสอนตามแนวคดิของจอยซ์ และเวลล์ 
 จอยซ์ และเวลล ์ (Joyce and Weil 1996, อา้งถึงใน วารีรัตน์  แกว้อุไร 2541 : 99-102) 
ไดส้รุปสาระส าคญัของการพฒันารูปแบบการสอนและน าเสนอรูปแบบการสอน ไวด้งัน้ี 
 1.   หลกัการพฒันารูปแบบการสอน ประกอบดว้ย 
  1.1 รูปแบบการสอนตอ้งมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฏีดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ 
  1.2 เม่ือพฒันารูปแบบการสอนแลว้ ก่อนน าไปใชอ้ย่างแพร่หลาย จะตอ้งมีการวิจยั
เพื่อทดสอบทฤษฏี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการน าไปใชใ้นสถานการณ์จริง และน าขอ้คน้พบมา
ปรับปรุงแกไ้ขอยูเ่ร่ือย ๆ การเสนอรูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบของจอยซ์และเวลล ์ไดมี้การน าไป
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ทดลองใชใ้นหอ้งเรียน รวมทั้งมีงานวจิยัรองรับมากมายจนเป็นหลกัประกนัไดว้า่สามารถใชไ้ดส้ะดวก
และไดผ้ลดี 
  1.3 การพฒันารูปแบบการสอน อาจออกแบบให้ใช้ได้อย่างกวา้งขวาง หรือเพื่อ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึงกไ็ด ้
  1.4 การพฒันารูปแบบการสอน จะมีจุดมุ่งหมายหลกัท่ีน ามาใชพ้ิจารณาเลือกรูปแบบ
ท่ีจะน าไปใช ้กล่าวคือ ถา้ผูใ้ชน้ ารูปแบบการสอนไปใชต้รงกบัจุดมุ่งหมายหลกักจ็ะท าใหเ้กิดผลสูงสุด 
แต่ก็สามารถน ารูปแบบนั้นไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืน ๆ ถา้พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม แต่ก็อาจ
ท าใหไ้ดผ้ลส าเร็จลดนอ้ยลงไป 
  จอยซ์ และเวลล ์ไดใ้ห้ขอ้สังเกตและแนวคิดในการพฒันาผูเ้รียน โดยเสนอแบบ          
การเรียนรู้ท่ีเป็นการช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บสารสนเทศ ความคิด ทกัษะ ค่านิยม และวิถีทางในการคิด 
นอกจากนั้น รูปแบบการสอนท่ีเลือกมาน าเสนอส่วนใหญ่ยงัไดส้อนวิธีเรียน (how to Learn) ใหแ้ก่
ผูเ้ รียนอีกด้วย ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลส าเร็จในระยะยาว และท่ีส าคัญท่ีสุดคือ เป็นการส่งเสริม
ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ของผูเ้รียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ง่ายและได้ผลดีในอนาคต กล่าวคือ         
การสอนควรจะส่งผลกระทบต่อผูเ้รียนให้ผูเ้รียนไดส้ามารถศึกษาดว้ยตนเองได ้อาจกล่าวไดว้่า
รูปแบบการสอนของจอยซ์และเวลล์น้ีเน้นความส าคญัของการพฒันาผูเ้รียน และพฒันากลวิธี     
การเรียนรู้ (learning strategies) ของผูเ้รียน ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายของการจดัการศึกษาตามแนวใหม่ 
 2.   การน าเสนอรูปแบบการสอน 
  จอยซ์  เวลล ์และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 2009) ไดแ้บ่งการน าเสนอ
รูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบออกเป็น 4 ส่วน คือ  
  1. ท่ีมาของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (orientation to the model) เป็นการ
อธิบายความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ ซ่ึงเป็นท่ีมาของรูปแบบ อนัประกอบไปดว้ยเป้าหมายของรูปแบบ 
(goal) ทฤษฏีและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (assumptions) ท่ีรองรับรูปแบบ หลกัการและมโนทศัน์ส าคญั 
(major concepts) ท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบการสอน 
  2. รูปแบบการสอน (the models of teaching) เป็นการอธิบายถึงตวัรูปแบบ        
ซ่ึงน าเสนอเป็นเร่ือง ๆ อย่างละเอียด และเน้นให้เห็นถึงปัจจยัท่ีน าไปสู่การปฏิบติั แบ่งออกเป็น           
4 ประเดน็ มีรายละเอียดดงัน้ี  
   2.1  กระบวนการเรียนการสอน (syntax) เป็นการให้รายละเอียดว่ารูปแบบ  
การสอนนั้นมีก่ีขั้นตอน โดยเรียงล าดบักิจกรรมท่ีจะสอนเป็นขั้น ๆ แต่ละรูปแบบมีจ านวนขั้นตอน 
(phases) การสอนไม่เท่ากนั 
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  2.2 ระบบของปฏิสัมพนัธ์ (social system) เป็นการอธิบายบทบาทของผูส้อน 
ผูเ้รียน และความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ในแต่ละรูปแบบบทบาทของผูส้อนจะแตกต่างกนัออกไป 
  2.3 หลกัการของปฏิกิริยาตอบสนอง (principles of reaction) เป็นการบอกถึงวิธี   
การแสดงออกของครูต่อผูเ้รียน การตอบสนองต่อส่ิงท่ีผูเ้รียนกระท า เช่น การปรับพฤติกรรมโดย
การให้รางวลั การสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนมีอิสระ ไม่มีการประเมินว่าผิดหรือถูก เพื่อให้เกิด      
การพฒันาการคิดอยา่งสร้างสรรค ์เป็นตน้ 
  2.4 ระบบท่ีสนบัสนุน (support system) เป็นการบอกถึงเง่ือนไข ส่ิงท่ีจ าเป็นต่อ   
การใชรู้ปแบบการสอนนั้นใหมี้สัมฤทธ์ิผล เช่น การเรียนการสอนดว้ยการปฏิบติั (action learning) 
เป็นวิธีการเรียนจากการปฏิบติัจริง (learning  by doing )  จากประสบการณ์ตรง จากปัญหาจริง (real 
problem) โดยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัในสถานท่ีและดว้ยอุปกรณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพการท างานจริง 
เป็นตน้ 
 3. การน ารูปแบบการสอนไปใช ้(application) เป็นการอธิบายถึงวิธีการใชรู้ปแบบ  
การสอนจะแนะน าและใหข้อ้สังเกตในการน ารูปแบบการสอนนั้นไปใช ้เช่น จะใชเ้น้ือหาประเภท
ใดจึงจะเหมาะสม รูปแบบเหมาะกบัผูเ้รียนระดบัใด การจดัเน้ือหาวิธีท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัใหค้  าแนะน าอ่ืน ๆ เพื่อใหก้ารน ารูปแบบไปใชเ้กิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 4. ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนทั้งทางตรงและทางออ้ม (instructional and nurturant effects) 
กล่าวถึงแต่ละรูปแบบจะเกิดผลทางตรงและทางออ้มอะไรบา้งกบัผูเ้รียน โดยท่ีผลทางตรงมาจากการ
จดัการเรียนการสอนของผูส้อนท่ีจดัข้ึนตามขั้นตอน ส่วนผลทางออ้มมาจากสภาพแวดลอ้มซ่ึงถือเป็น
ผลกระทบท่ีเกิดแฝงกบัผลการสอน  
 นอกจากการใหร้ายละเอียดอยา่งเป็นระบบทั้ง 4 ส่วน ดงักล่าวแลว้ ก่อนท่ีจะอธิบายถึง
ท่ีมาดา้นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบในส่วนท่ี 1 ทุก ๆ รูปแบบจะมีการน าเสนอภาพหรือเหตุการณ์ 
(scenario) ในห้องเรียนไวด้ว้ย โดยใชก้ารเล่าเร่ือง มีผูส้อนและผูเ้รียนเป็นผูแ้สดง เป็นการจ าลอง
เหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนมาไวเ้พื่อเป็นบทน าและช่วยให้เกิดความเขา้ใจในสถานการณ์
ของการใชรู้ปแบบนั้นยิ่งข้ึน รูปแบบการสอนท่ีน าเสนอน้ี จอยซ์ เวลล ์และแคลฮอน ไดย้ืนยนัถึง
ความมีประสิทธิภาพของรูปแบบเม่ือมีการน าไปใชใ้นห้องเรียน ผลปรากฏว่าสามารถท าให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ตามตอ้งการได ้อยา่งไรกต็าม รูปแบบการสอนเหล่าน้ีหลงัจากไดน้ าไปทดลองใชจ้ะมี
การปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมมากยิง่ข้ึน 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าว สรุปไดว้่าองคป์ระกอบส าคญั
ของรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ยหลกัการ วตัถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน 
สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนับสนุน  และ
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เง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ท่ีมีความสัมพนัธ์กันอย่างเป็นระบบ โดยอาศยั
ความรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ซ่ึงสามารถพฒันาผูเ้รียน
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 การออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นวิธีท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ืองสอดคลอ้งและ
สมัพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบและสามารถตรวจสอบไดใ้นทุกขั้นตอนดงันั้นการพฒันาการศึกษาจึงได้
น ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน  ชนาธิป  พรกุล (2551 : 109) และ ครรชิต มนูญผล (2544 
: 19) ไดใ้ห้ความหมายของการออกแบบการสอนว่า การออกแบบมีลกัษณะเป็นศาสตร์แห่ง          
การสร้างสรรคก์ารสอน ท่ีเกิดจากการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จากบริบทของการเรียนการสอน
โดยอาศยัทฤษฎีระบบเป็นพื้นฐานในการด าเนินการเพื่อน ามาสู่การวางเคา้โครง (outline) ให้เห็น
ภาพรวมของการจดัการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนทั้งระบบ 
 ในขณะเดียวกนั กาญจนา  คุณารักษ ์(2545 : 7) กล่าวถึงแนวคิดวิธีการเชิงระบบและ     
การออกแบบระบบการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่าวิธีการเชิงระบบเป็นรากฐานของ      
การออกแบบระบบการเรียนการสอน โดยการออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นก ารน า
กระบวนการของวิธีการเชิงระบบ (system approach) มาใช ้ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีท าใหก้ารท างานมี
ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) เน่ืองจากระบบมีกลไกและโครงสร้าง
หลกัในการท างานอย่างน้อย 3 ส่วน ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีน าเขา้/ตวัป้อน  (input)  กระบวนการ 
(process) ผลผลิต/ผลลัพธ์ (output)  ซ่ึงในแต่ละขั้นมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือเง่ือนไข         
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการระบุ แยกแยะและแก้ปัญหา แลว้จึงวางแผนการเรียนการสอน    
โดยอาศยัความรู้จากหลาย ๆ ทฤษฎี  มีการปรับปรุง แกไ้ขการท างานในตวัของมนัเองโดยการใช้
ขอ้มูลป้อนกลบั (feedback) และในแต่ละองค์ประกอบย่อย ๆ ต่างก็มีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ือง       
ซ่ึงกนัและกนั โดยเป้าหมายของระบบใหญ่ทั้งหมดจะบรรลุผลไดจ้ากการประสานสัมพนัธ์กนัของ
องคป์ระกอบยอ่ย ๆ   

 นอกจากนั้น ใจทิพย ์ ณ  สงขลา (2547 : 117-118) ไดพ้ฒันาเวบ็เพื่อการเรียนการสอน      
โดยน าวิธีการออกแบบระบบการเรียนการสอนมาใชด้ าเนินการ ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนหลกั คือ         
1) การก าหนดกลุ่มผูท้  างานและการออกแบบการเรียนการสอน  2) การสร้างและตรวจสอบ และ             
3) การประเมินและปรับปรุงแก้ไข และได้กล่าวถึงหน้าท่ีของนักออกแบบการเรียนการสอน             
บนเว็บไซต์ ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินการหลกัในการออกแบบและการวางแผนในการพฒันา มีภาระหน้าท่ี      
ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงัน้ี  
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 1. การวิเคราะห์งาน โดยผูอ้อกแบบต้องวิเคราะห์งานและแยกย่อยงานออกเป็น
รายละเอียดท่ีชดัเจน 
 2. การระบุเป้าหมาย วตัถุประสงค์ ซ่ึงการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ทาง      
การเรียน ท าให้ผูอ้อกแบบสามารถเฉพาะเจาะจงไดว้่าจะน าเสนอเน้ือหาและสร้างกิจกรรมเพื่อ     
การเรียนรู้อยา่งไร 
 3. การออกแบบการสอน ผูอ้อกแบบจะต้องสามารถออกแบบโดยอาศัยวิธีการท่ี
เหมาะสมในการประยกุตเ์ขา้กบัการเรียนการสอน 
 4. การเลือกส่ือและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสาร การเลือกใชส่ื้อและเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การส่ือสารเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ 
 5. การเขียนสตอร่ีบอร์ด (story board) การเขียนสตอร่ีบอร์ดเป็นส่วนส าคญัใน           
การวางแผนก่อนการผลิต เป็นการแสดงรายละเอียดในขั้นสุดทา้ยเพื่อใหเ้ห็นขอ้ผดิพลาดและแกไ้ข
ก่อนลงมือสร้างจริง 
  6. การออกแบบภาพ/ภาพเคล่ือนไหว   ผูอ้อกแบบควรก าหนดแผนการผลิตเวบ็และ
ส่ือหลายมิติโดยมีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเบ้ืองตน้ในการผลิตท่ีจะสามารถออกแบบไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
 7. การวดัและประเมิน ผูอ้อกแบบตอ้งตระหนักถึงความส าคญัในการวดัและ
ประเมินผลและสามารถออกแบบการวดัและประเมินใหเ้ป็นไปอยา่งเช่ือถือได ้
 8. การใชเ้ทคนิคการออกแบบค าถามและขอ้สอบ ผูอ้อกแบบตอ้งมีทกัษะในการใช้
เทคนิคค าถามและขอ้สอบซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการประเมินผูเ้รียน ทั้งการประเมินความกา้วหน้า
เพื่อการให ้ผลป้อนกลบัในระหวา่งการเรียนรู้และการประเมินผลรวมหลงัเสร็จส้ินการเรียน 
 9. การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ค าตอบ ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการออกแบบการโตต้อบ
ให้กบั โปรแกรมเพื่อสร้างให้โปรแกรมการเรียนสามารถตอบสนองความแตกต่างของผูเ้รียนใน  
การฝึกปฏิบติัหรือประเมินผลระหวา่งเรียน 
 

 แนวคิดดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเควิน ครูส (Kevin Kruse 2008) ดว้ย
วิธีการเชิงระบบ (system approach) ประกอบดว้ย 5 ขั้น หรือท่ีเราเรียกกนัโดยทัว่ไปว่า “ADDIE” 
Model ซ่ึงเป็นวิธีการเชิงระบบท่ีช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิผล (effectiveness) และ
มีความเหมาะสม (appropriateness) ขั้นตอนต่าง ๆ ประกอบดว้ย  
 1.  ขั้นตอนวิเคราะห์ (analyzing phase) คือ การวิเคราะห์และประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น (assess and analyze needs)  
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 2.  ขั้นตอนออกแบบ (designing phase) คือ การออกแบบการเรียนการสอนและ          
การน าเสนอ (design instruction and presentations)  
 3.  ขั้นตอนพฒันา (developing phase) คือ การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียน
การสอน (develop materials)  
 4.  ขั้นตอนน าไปใช ้(implementing phase) คือ การน าสาระและกิจกรรมไปใช ้
ประกอบดว้ยการวางแผนในการบริหารจดัการในการน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช ้และด าเนินการ
จดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
 5.  ขั้นตอนประเมิน (evaluating phase) คือ การประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนและ
ประสิทธิผลของส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 
 

 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี (2548 : 204) ท่ีไดก้ล่าวว่าในการสร้างระบบ
หน่ึงข้ึนมา กระบวนการท่ีจ าเป็นคือ การก าหนดจุดมุ่งหมายของระบบการศึกษาหลกัการ ทฤษฎี    
ท่ีเก่ียวขอ้ง การประมวลสภาพการณ์และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง การก าหนดองคป์ระกอบของระบบและ
การจดัความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ การเขียนผงัระบบ การทดลองใช้ระบบ การประเมินผล
ระบบและการปรับปรุงระบบโดยผูว้ิจยัสามารถสรุปขอบข่ายตามขั้นตอนหลกัท่ีร่วมกนัอยา่งชดัเจน 
5 ขั้น ประกอบดว้ย  
  1.  ขั้นการวิเคราะห์ระบบ (analysis) ในขั้นน้ีเป็นขั้นการน าระบบเดิมท่ีปรากฏอยูต่าม
สภาพจริง (actual) ท่ีด าเนินการในปัจจุบนัมาวิเคราะห์ เช่น ขอ้มูลพื้นฐานเชิงนโยบาย เป้าหมาย 
สภาพบริบทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบระบบการเรียนการสอน กบัสภาพท่ีคาดหวงั (target) 
ให้เกิดข้ึนอนัพึงประสงค ์เพื่อศึกษาปัญหาความตอ้งการและจุดบกพร่องต่าง ๆ รวมถึงการส ารวจ
ทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ละท่ีตอ้งการ เพื่อน ามาเติมเตม็ในการพฒันา และท าใหส้ามารถระบุเป้าหมายและ
ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคใ์นการพฒันาท่ีชดัเจนในขั้นต่อไป  
  2.  ขั้นการออกแบบ (design) ในขั้นน้ีเป็นขั้นของการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ  
ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในขั้นแรก มาเป็นเป้าหมายในการพฒันาท่ีชดัเจนซ่ึงไดมี้การระบุถึงส่ิงท่ีตอ้ง
มีมาก่อน (entry behavior) หรือเง่ือนไขท่ีจะท ามาสู่การออกแบบระบบการเรียนการสอนใหเ้หมาะ
กบัส่ิงท่ีจะพฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการใช ้
  3.  ขั้นการพฒันา (development) ในขั้นน้ีเป็นขั้นการพิจารณาเลือกวสัดุ ทรัพยากร   
การเรียนการสอนท่ีมีอยู่ รวมถึงการเลือกและพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง และ     
การพฒันาเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ใหบ้รรลุตามเป้าหมาย โดย
สะทอ้นให้เห็นองค์ประกอบทั้ง 3 ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีน าเขา้/ตวัป้อน (input) กระบวนการ (process) 
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ผลผลิต/ผลลัพธ์ (output) โดยมีกลไกการควบคุม (control) เพื่อตรวจสอบกระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพและมีการใหข้อ้มูลป้อนกลบั (feedback) 
 4.  ขั้นน าไปใช้ (implementation) ในขั้นน้ีเป็นขั้นของการน าแบบท่ีได้พัฒนาไป
ทดลองใช ้เพื่อทดสอบวา่ระบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาไดข้ึ้นนั้น สามารถใชไ้ดผ้ลตามท่ีคาดหวงั 

     5. ขั้นการประเมิน (evaluation) ในขั้นน้ีเป็นการด าเนินการประเมินใน 2 ส่วน คือ           
การประเมินผลระหวา่งด าเนินการ (formative evaluation) และประเมินผลรวม (summative evaluation) 
ทั้งระบบเพื่อน ามาสู่การปรับปรุงและพฒันา 
 ดงันั้น สรุปไดว้่า การออกแบบระบบการเรียนการสอน เป็นกระบวนการจดัการสอน
อย่างมีระบบ โดยอาศยัความรู้เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน    
ซ่ึงรวบรวมองคป์ระกอบและปัจจยัต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจออกแบบระบบ 
ประกอบดว้ยขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A)  เป็นขั้นการศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานส าหรับการสร้างรูปแบบการเรียนการสอน  ขั้นการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียน
การสอน (Design and Development : D and D) เป็นขั้นการสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบ    
การเรียนการสอน   ขั้นการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน (Implementation : I) เป็นขั้นการทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอน และการประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation : E) เป็นขั้น   
การประเมินและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอน 
 

การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
 ชยัยงค ์  พรหมวงศ ์  และคณะ (2531 : 35) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารหาประสิทธิภาพ         
ซ่ึงท าไดโ้ดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเน่ืองและพฤติกรรม   
ขั้นสุดทา้ย โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพดงัน้ี 
 E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ คิดเป็น   
ร้อยละของผลเฉล่ียคะแนนท่ีได ้ดงันั้น E1/E2 หมายถึงประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพ
ของผลลพัธ์ ตามปกติการก าหนดเกณฑ ์ E1/E2 ข้ึนอยูก่บัเน้ือหา หากเน้ือหาเป็นทกัษะจะตั้งเกณฑ ์
75/75 หากเน้ือหาเป็นความรู้ ความจ า จะตั้งเกณฑ ์80/80 ซ่ึงความหมายของ 80/80 คือ เม่ือเรียนจาก
แบบเรียนแลว้ ผูเ้รียนสามารถท าแบบฝึกหัดหรืองานไดเ้ฉล่ียร้อยละ 80 และท าแบบทดสอบ      
หลงัเรียนไดเ้ฉล่ีย ร้อยละ 80  การทดลองหาประสิทธิภาพ ด าเนินการดงัน้ี 
 1. ทดลองแบบกลุ่มเด่ียว (individual tryout) หรือหน่ึงต่อหน่ึง (1 : 1) ระหว่าง
ด าเนินการในลกัษณะน้ี ผูส้ร้างรูปแบบการเรียนการสอนจะทดลองเป็นรายบุคคล  กบัตวัแทน
ประชากรเป้าหมาย 3 คนข้ึนไป หรือมากกว่า ด าเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน   
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การสอน  เสร็จแลว้ปรับปรุงใหดี้ข้ึนจากการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ขั้นน้ี
ควรมีประสิทธิภาพ 60/60 
 2. ทดลองรูปแบบการเรียนการสอนเป็นกลุ่มยอ่ย (small-group tryout) จ านวน 9 คน  
มีจุดประสงค ์2 ประการ ประการแรก คือ เพื่อตดัสินประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน   
หลงัการประเมินผลตวัต่อตวั และเพื่อระบุปัญหาการจดัการเรียนรู้ท่ียงัหลงเหลืออยู ่ประการท่ีสอง 
คือ  เพื่อตดัสินว่าประชากรเป้าหมายจะใชรู้ปแบบการเรียนการสอนโดยปราศจากการมีปฏิสัมพนัธ์
กบัผูส้ร้างรูปแบบการเรียนการสอนไดห้รือไม่ และท าการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน       
การสอน เสร็จแลว้ปรับปรุงใหดี้ข้ึนจากการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ขั้นน้ี
ควรมีประสิทธิภาพ 70/70 
 3. ทดลองรูปแบบการเรียนการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ (field tryout) จ านวน 30 คน         
ในระยะสุดทา้ยของการประเมินผลระหว่างการด าเนินการ ผูส้อนพยายามท่ีจะใชส้ถานการณ์     
การเรียนรู้ซ่ึงใกลเ้คียงกบัความตั้งใจสูงสุด ในการใชว้สัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ความมุ่งหมาย
ของการประเมินผลระยะสุดทา้ยคือ ตดัสินใจวา่การเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรู้หลงัจากระยะของ  
การประเมินผลกลุ่มย่อยแลว้ จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ และถา้การจดัการเรียนรู้สามารถใชไ้ด ้      
นัน่กคื็อ เป็นวิธีการด าเนินงานท่ีน่าจะเป็นไปไดท่ี้จะใชก้บัการจดัการเรียนรู้ตามสถานการณ์ท่ีตั้งใจ
และท าการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่างการใชแ้ละหลงัการใชเ้สร็จแลว้
ปรับปรุงใหดี้ข้ึน จากการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) หากผลท่ีไดต้  ่ากว่าเกณฑท่ี์
ก าหนดไว ้ตอ้งก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพตามหลกัความจริง ขั้นน้ีควรมีประสิทธิภาพ 80/80 
  

 การค านวณหาประสิทธิภาพ ใชสู้ตรดงัน้ี 
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 เม่ือ E1   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  Σ X  แทน ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัระหวา่งเรียน 
  N   แทน จ านวนผูเ้รียน 
  A   แทน คะแนนเตม็จากการวดัระหวา่งเรียน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



59 
 

100
B
N

Y

E 2 



 
 

 เม่ือ E2   แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
  Σ Y  แทน ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน 
  N  แทน จ านวนผูเ้รียน 
  B  แทน คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียน 
 

 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน คือการหาความสอดคลอ้งเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยการหาประสิทธิภาพ E1/E2 
 

ทฤษฎกีารสร้างความรู้  
 

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้หรือ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัวิธีการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ดว้ยการน าความรู้เดิมมาเช่ือมโยงให้เกิด      
การเรียนรู้เร่ืองใหม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ท าใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
ผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์หรือตั้งค  าถามจากโจทยปั์ญหา ผ่านกระบวนการสะทอ้นความคิด (reflective 
thinking) มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนคนอ่ืนในกลุ่ม มีการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (action learning)         
ซ่ึงน าไปสู่การคน้ควา้หาค าตอบหรือสร้างความรู้ใหม่ 
 การน าเสนอสาระเก่ียวกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) ประกอบดว้ย
แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ หลกัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ รูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีสร้างความรู้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้      
การน าทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน และกลวิธีการเรียนส าหรับการจัด         
การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

แนวคดิทฤษฎกีารสร้างความรู้ 
 มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ไวค้ลา้ย ๆ กนั ดงัน้ี                                                            

 ฟอสน็อท (Fosnot 1996 : 12-15) กล่าวว่าทฤษฏีการสร้างความรู้เป็นทฤษฏีเก่ียวกบั
ความรู้และการเรียนรู้ โดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา ปรัชญาและมนุษยวิทยาท่ีใชอ้ธิบายว่าความรู้
คืออะไร มาอยา่งไร ซ่ึงความรู้เป็นส่ิงท่ีไม่หยดุน่ิงมีการเปล่ียนแปลงได ้และมีการพฒันาโดยอาศยั
ส่ือกลางทางสังคมและวฒันธรรม ส่วนการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีสามารถควบคุมไดด้ว้ยตนเอง 
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โดยตอ้งต่อสู้กบัความขดัแยง้ระหว่างความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ท่ีแตกต่างกบัความรู้เดิม ซ่ึงเป็น    
การสร้างความรู้ใหม่ 
 แกลสเซอรส์เฟล (Glasersfeld 1991 : 22-25, 1996) กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรู้ว่า
เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้และการเรียนรู้ท่ีมีรากฐานมาจากปรัชญา จิตวิทยา และการศึกษา เก่ียวกบั
การส่ือความหมายและการควบคุม   ทฤษฎีการสร้างความรู้มีหลกัการ 2 ขอ้ คือ 1) ความรู้ไม่ไดเ้กิด
จากการรับรู้เพียงอยา่งเดียว แต่เป็นการสร้างข้ึนโดยตวัผูเ้รียนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ และ 2) หนา้ท่ี
ของการรับรู้คือการปรับตวัและการประมวลประสบการณ์ทั้งหมด และใชป้ระโยชน์จากการจดั
ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีได้รับ ดังนั้ นบุคคลสามารถเรียนรู้เก่ียวกับส่ิงต่าง ๆ โดยอาศัยการเพิ่ม
ประสบการณ์จากส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้น 

 บรูคส์ และบรูคส์ (Brooks and Brooks 1993) กล่าวว่าทฤษฎีการสร้างความรู้ไม่ใช่
ทฤษฏีการสอน แต่เป็นทฤษฏีเก่ียวกบัการเรียนรู้ โดยมีพื้นฐานมาจากกลุ่มจิตวิทยา ปรัชญา และ
มานุษยวิทยา การเรียนตามทฤษฎีการสร้างความรู้น้ีจึงเป็นกระบวนการแกปั้ญหา ซ่ึงท าให้ผูเ้รียน
เกิดประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม  

 วิลสัน (Willson 1996 : 18-20, อา้งถึงใน วรรณทิพา รอดแรงคา้ 2541 : 7 และสัณห์สุดา        
พลธรรม 2546) กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรู้ว่าเป็นทฤษฏีเก่ียวกบัความรู้และการเรียนรู้ท่ีใช้
อธิบายวา่ บุคคลรู้ไดอ้ยา่งไรและรู้อะไรบา้ง 

 เพอร์คินส์ (Perkins 1991) กล่าววา่ทฤษฏีการสร้างความรู้เป็นทฤษฏีเก่ียวกบัความรู้และ
การเรียนรู้ ท่ีมีพื้นฐานทางจิตวิทยา ปรัชญาและมนุษยวิทยา โดยผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง
โดยอาศยัประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่และจากการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 

 อิศรา  กา้นจกัร (2547) ให้ความหมายของทฤษฏีการสร้างความรู้ว่าการเรียนรู้เป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตวัผูเ้รียน มีการสร้างความรู้จากความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีพบเห็นกบั
ความรู้เดิมท่ีมีมาก่อน โดยพยายามน าความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ ประสบการณ์เดิมมาใช ้

 ปฤษณา สุริยะวงศ์ (2544) และดรุณี ภทัรโภคิน (2544)ให้ความหมายของทฤษฏี       
การสร้างความรู้วา่เป็นทั้งแนวปรัชญา ความเช่ือ และเป็นทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้และการเรียนรู้ โดยมี
รากฐานมาจากมาจากปรัชญา จิตวิทยา และมนุษยวิทยา ซ่ึงกระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจเกิด
จากตวัผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างข้ึน โดยอาศยัการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ และ 
เป็นประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงความรู้เดิมของผูเ้รียนกบัประสบการณ์ใหม่ ซ่ึงจะเป็นความรู้อย่างมี
ความหมายในการเรียนรู้ซ่ึงการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งอาศยั
ประสบการณ์เดิม โครงสร้างทางปัญญา และแรงจูงใจภายในเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้ 
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 ชายด ์(Child 1993 : 92) ไดจ้ าแนกนกัจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการศึกษาออกเป็น   
2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ นกัจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม (behaviorist or connectionist) และนกัจิตวิทยา
กลุ่มปัญญานิยม (cognitivist) การจดัการศึกษาในอดีตส่วนใหญ่รวมทั้งการจดัการศึกษาของไทย  
ในปัจจุบนัเป็นการจดัการศึกษาตามแนวคิดของนกัจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม ซ่ึงผูเ้รียนมีบทบาท
เป็นผูซึ้มซบัหรือรองรับเอาความรู้เฉพาะทางจากผูส้อนท่ีเป็นผูถ่้ายทอดให ้ นกัการศึกษาหลายคน
เห็นว่าการจดัการศึกษาในแนวน้ียงัไม่สามารถพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึงมีแนวคิดในการจดั
การศึกษาข้ึนใหม่โดยเปล่ียนจุดเนน้ในการเรียนรู้จากความรู้เฉพาะทาง มาเป็นกระบวนการพฒันา
ทางปัญญาตามแนวคิดของนกัจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม 

 ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 เป็นตน้มา ไดเ้กิดนกัการศึกษากลุ่มปัญญานิยมท่ีรู้จกักนัใน
นามของนกัการศึกษากลุ่มคอนสตรัคติวิสต ์(constructivist) มีแนวคิดในการจดัการศึกษาท่ีตรงขา้ม
กบัแนวคิดเดิม กล่าวคือ นกัการศึกษากลุ่มน้ีมีความเช่ือว่าความรู้เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถถ่ายทอดจาก
บุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึงได ้ แต่ความรู้เป็นส่ิงท่ีบุคคลแต่ละบุคคลจะตอ้งสร้างข้ึนมาดว้ย
ตนเอง (Anthony 1996 : 349; Driscoll 1994 : 360 and Gredler 1997 : 57) นกัการศึกษากลุ่มน้ีได้
สร้างทฤษฏีและหลกัการเก่ียวกบัการเรียนรู้ข้ึนภายใตแ้นวคิดน้ีมากมาย โดยเรียกช่ือผลงานท่ีสร้าง
ข้ึนต่างๆ กนั เช่น generative learning, embodied cognition, cognitive flexibility theory, situated 
learning and authentic instruction, postmodern and post structural curricula และ educational 
semiotic เป็นตน้ ผลงานแหล่าน้ีลว้นเป็นผลงานท่ีสร้างข้ึนภายใตแ้นวคิดว่า “ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง” แมใ้ชค้  าว่า “การสร้าง” (construct) เหมือนกนัโดยมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั 
แต่ผลงานเหล่าน้ีก็จดัอยู่ในกลุ่มท่ีช่ือว่าคอนสตรัคติวิซึม (constructivism) หรือท่ีบางคนเรียกว่า
ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต ์(constructivist theory) ส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชค้  าว่า “ทฤษฎี
การสร้างความรู้ (constructivist theory) ” 

 ดงันั้น ทฤษฏีการสร้างความรู้จึงไม่ไดมี้เพียงทฤษฏีเดียวแต่เป็นทฤษฏีหรือผลงานวิจยั 
ท่ีมีการศึกษากนัอย่างกวา้งขวางในสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา            
ไปจนกระทัง่ถึงจิตวิทยาการศึกษาและเทคโนโลยกีารศึกษา (Driscoll 1994 : 360) ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ (constructivist theory) ในปัจจุบนัจึงหมายถึงกลุ่มแนวความคิดหรือผลงานทั้งหลายท่ีมองว่า
ความรู้เป็นการสร้างของบุคคล เป็นผลงานท่ีวางอยูบ่นขอ้ตกลงพื้นฐานว่าความรู้ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของวตัถุ ความรู้ไม่ใช่ความจริงภายนอกท่ีแยกออกจากบุคคล แต่ความรู้ไม่ว่าจะเป็นตวัเน้ือหาใน
หลกัวิชา เช่น คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือความรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน ลว้นเป็นผลงานการสร้าง
ของบุคคลบนพื้นฐานของวฒันธรรม สภาพทางสงัคมและความรู้ท่ีมีอยูก่่อน (Gredler 1997 : 57)  
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       เกร็ดเลอร์ (Gredler 1997 : 58) ไดจ้  าแนกผลงานกลุ่มคอนสตรัคติวิซึมท่ีเก่ียวกบั        
การเรียนการสอนไว ้2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มท่ีเรียกว่าคอนสตรัคติวิซึมท่ีเขม้งวด (radical 
constructivism) หรือ คอนสตรัคติวิซึมเชิงปัญญา (cognitive constructivism) เป็นกลุ่มท่ีมีรากฐาน
มาจากทฤษฏีพฒันาการทางปัญญาของเพียเจต ์(Piaget) เนน้การสร้างความรู้เป็นรายบุคคล ศึกษา
ความแตกต่างของพฒันาการเป็นรายบุคคลไม่ให้ความส าคญักบัสถานการณ์ทางสังคมท่ีการเรียนรู้
เกิดข้ึน กลุ่มท่ีสองเรียกว่าคอนสตรัคติวิซึมเชิงสังคม (social constructivism) เป็นกลุ่มท่ีมีรากฐาน 
มาจากทฤษฏีประวติัศาสตร์สังคมของวีโกทส์กี (Vygotsky) เนน้บทบาทของภาษาและสังคมใน      
การสร้างความรู้ เน่ืองจากเช่ือว่าการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีมีในสังคมโดยธรรมชาติและเกิดข้ึนในสภาพ
ทางวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  การเรียนรู้เกิดข้ึนไดใ้นทุก ๆ ท่ี เช่น ในโรงงาน โต๊ะอาหาร       
ห้องประชุมโรงเรียน บนถนน ส านกังานและในสนามแข่งขนั ดว้ยเหตุน้ีจึงเห็นว่าองคป์ระกอบ  
ทางสังคมเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีท าให้บุคคลเรียนรู้เก่ียวกับตนเองและโลกภายนอกหรือเกิด     
การเรียนรู้นัน่เอง จึงเนน้การเรียนรู้ในสภาพชีวิตจริงมากกวา่การเรียนในโรงเรียน 
 

ทฤษฏีพืน้ฐานทีส่ าคัญของทฤษฎกีารสร้างความรู้ 
 นักทฤษฎีกลุ่มการสร้างความรู้ มีความเช่ือว่าผูเ้รียนสร้างความรู้ด้วยตัวเองหรือ        

อยา่งนอ้ยตีความหมาย ความจริง หรือขอ้มูลเหล่านั้น จากการรับรู้ ประสบการณ์  ดงันั้นความรู้หรือ
การเรียนรู้เร่ืองใหม่จึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงของประสบการณ์เดิม  โครงสร้างของสมองและ      
การท างานของสมอง และความเช่ือท่ีน ามาใชใ้นการตีความหมายส่ิงต่าง ๆ และเหตุการณ์ มนุษย ์
แต่ละคนจึงมองความจริงต่างกนัเน่ืองจากรับรู้และจดัการกบัส่ิงท่ีเรียนแตกต่างกนั ดงันั้นทฤษฎี       
การสร้างความรู้ (constructivist theory) เป็นกลุ่มผลงานหรือทฤษฏีท่ีมีรากฐานจาก ปรัชญาและ
ทฤษฏีทางจิตวิทยาท่ีหลากหลาย เช่น ปรัชญาการศึกษาของดิวอ้ี (Dewey) และกดูแมน (Goodman) 
ทฤษฏีพฒันาการทางเชาวปั์ญญาของเพียเจต ์(Piaget) ทฤษฎีประวติัศาสตร์สังคมของวีโกทส์กี 
(Vygotsky) ทฤษฏีปฏิสัมพนัธ์และวฒันธรรมของบรูนเนอร์ (Bruner) และไดรั้บอิทธิพลมาจาก
นักจิตวิทยากลุ่มเกสตลัท์ (gestalt psychologists) แต่ทฤษฏีท่ีถือว่าเป็นตน้ก าเนิดของทฤษฎี          
การสร้างความรู้ (constructivist theory) และเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งแพร่หลาย คือทฤษฏีพฒันาการ
ทางปัญญาของเพียเจต ์และทฤษฏีประวติัศาสตร์สังคมของวีโกทส์กี  ซ่ึง เกร็ดเลอร์ (Gredler 1997 : 
58, อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ 2545) ไดอ้ธิบายไวว้่าโครงสร้างทางสติปัญญา (schema) 
ของบุคคลมีการพฒันาผ่านทางกระบวนการซึมซบัประสบการณ์ (assimilation) และกระบวนการ
ปรับโครงสร้างทางสติปัญญา (accommodation) เพื่อให้บุคคลอยู่ในสภาวะสมดุล (equilibrium)    
ในส่วนของเพียเจต์ เช่ือว่าทุกคนจะมีพฒันาการไปตามล าดบัขั้นตอน จากการมีปฏิสัมพนัธ์และ
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ประสบการณ์กบัส่ิงแวดลอ้มและสังคม ซ่ึงวีโกทส์กีให้ความส าคญักบัวฒันธรรมสังคมและภาษา
มากข้ึน  

 ทฤษฎีส าคญัท่ีถือว่าเป็นรากฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ คือ ทฤษฏีพฒันาการทาง
ปัญญาของเพียเจต ์และทฤษฏีประวติัศาสตร์สงัคมของวีโกทส์กี มีสาระส าคญัโดยสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  ทฤษฏีพฒันาการทางปัญญาของเพียเจต ์(Piaget’s cognitive development theory)   
ทฤษฏีพฒันาการทางปัญญาของเพียเจต์ไม่เป็นทั้งทฤษฏีการเรียนรู้และทฤษฏีการสอนแต่เป็น
ทฤษฏีเก่ียวกบัพฒันาการทางปัญญาของบุคคล มีเป้าหมายในการแยกแยะและศึกษากฎโดยรวมของ
พฒันาการทางปัญญา โดยเนน้ท่ีพฒันาการของการคิดเชิงเหตุผล (logical thinking) จากวยัทารก
จนกระทัง่โตเป็นผูใ้หญ่ มีสมมติฐานว่าพฒันาการทางปัญญามีลกัษณะคลา้ยกบัระบบทางชีววิทยา 
กล่าวคือ เป็นกระบวนการสร้างโครงสร้างทางปัญญาท่ีตอ้งการอยา่งต่อเน่ืองขณะมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดความหมายของพฒันาการทางปัญญาวา่เป็นความงอกงามของการคิดเชิงเหตุผล
ท่ีมีผลลัพธ์เป็นการสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่จากโครงสร้างท่ีมีอยู่เดิม โดยเช่ือว่า              
ความงอกงามทางปัญญาเป็นผลมาจากองคป์ระกอบ 4 อย่าง คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
สภาพแวดลอ้มทางสงัคม วฒิุภาวะ และการสร้างสมดุลของประสบการณ์ (Gredler 1997 : 226-229) 
เม่ือการสร้างสมดุลของประสบการณ์หมายถึงการปรับตวักบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหอ้ยูใ่นสภาพสมดุล 
โดยอาศยักลไกพื้นฐาน 2 ประการ คือ กลไกการซึมซบัประสบการณ์ (assimilation) อนัเป็นการรับ
เอาประสบการณ์ใหม่ท่ีตอ้งการ หรือปรับส่ิงแวดลอ้มใหร้วมเขา้กบัโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม 
และกลไกการปรับโครงสร้างทางปัญญา (accommodation) อนัเป็นกระบวนการปรับเปล่ียน
โครงสร้างปัญญาท่ีมีเดิม ให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มหรือประสบการณ์ใหม่หรือเปล่ียนแปลงแนวคิด 
ความเขา้ใจเดิมใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ (สุรางค ์ โคว้ตระกูล 2536 : 34-35; Sutherland 
1992 : 25-27)  เพียเจตไ์ดจ้  าแนกระยะของพฒันาการทางปัญญาออกเป็น 4 ระยะ คือ 
  ระยะท่ี 1   การใชป้ระสาทสัมผสั (sensory-motor stage) เร่ิมข้ึนตั้งแต่ทารกวยัแรก
เกิดถึง 2 ปี พฒันาการในระยะน้ีเกิดจากใชป้ระสาทสมัผสัต่าง ๆ เช่น ตา หู มือ และเทา้ เป็นตน้ 

  ระยะท่ี 2  การควบคุมอวยัวะต่าง ๆ (preoperational stage) เกิดข้ึนในเด็กท่ีมีอายุ
ประมาณ 3-7 ปี เป็นระยะท่ีเร่ิมมีพฒันาท่ีเป็นระบบมากข้ึน มีพฒันาการของสมองท่ีใชค้วบคุม    
การพฒันาลกัษณะนิสยัและการพฒันาของอวยัวะต่างๆ 
        ระยะท่ี 3  การคิดอยา่งเป็นรูปธรรม (concrete-operational stage) เกิดข้ึนในบุคคล
ท่ีมีอายปุระมาณ 8-14 ปี เป็นระยะท่ีบุคคลสามารถเรียนรู้ จ าแนกส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมได ้แต่ยงั           
ไม่สามารถสร้างจิตนาการกบัเร่ืองราวท่ีเป็นนามธรรมได ้
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        ระยะท่ี 4    การคิดอยา่งเป็นนามธรรม (formal-operational stage) เกิดข้ึนในบุคคล
ท่ีมีอายปุระมาณ 14 ปีข้ึนไป เป็นระยะท่ีบุคคลสามารถคิดอยา่งมีเหตุเป็นผล คิดในส่ิงท่ีซบัซอ้น 
และเป็นนามธรรมได ้
  สรุปไดว้่าทฤษฏีพฒันาการทางปัญญาของเพียเจต ์ พฒันาการของบุคคลจะเกิดข้ึน   
อยา่งต่อเน่ืองจากระดบัท่ีต ่ากว่าไปสู่ระดบัท่ีสูงกว่าโดยไม่มีการขา้มขั้น และจะบรรลุถึงพฒันาการ
ในแต่ละขั้นไดด้ว้ยการมีประสบการณ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ประสบการณ์ในการท ากิจกรรม และ            
มีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มทางสังคม ดงันั้น ในแง่ของการเรียนรู้จึงถือว่าการจดักระท าและ  
การมีประสบการณ์กบัวตัถุท่ีเป็นรูปธรรมเป็นพื้นฐานส าคญัของการสร้างความรู้ เด็กเรียนรู้โดย  
การสร้างปัญหา ตั้งค  าถาม และส ารวจค าตอบโดยการทดลองวิธีแกปั้ญหาจนเกิดการคน้พบหรือ     
ท่ีเรียกว่า  การสร้างข้ึนใหม่โดยเด็กแต่ละคนการส่ือสารกนัดว้ยภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือ
ภาษาเขียน ไม่สามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีเป็นกฎหรือทฤษฏีจากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึงได ้ 

 2.  ทฤษฏีประวติัศาสตร์สังคมของวีโกทส์กี (Vygotsky’s sociohistorical) จุดเร่ิมตน้
แนวคิดของวีโกทส์กีเกิดข้ึนจากความคิดท่ีขดัแยง้กบัผลงานวิจยัของพาฟลอฟ (Pavlov) และโคเลอร์ 
(Kohler) ท่ีท ากบัสุนขัและลิง โดยวีโกทส์กีมีความเห็นว่าพฤติกรรมของมนุษยย์่อมแตกต่างจาก
พฤติกรรมของสัตวเ์น่ืองจากพฤติกรรมของสัตวเ์กิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ 1) เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ
หรือโดยก าเนิด (innate reflexes) และ2)  เกิดจากการตอบสนองเพื่อให้ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการหรือเป็น         
การตอบสนองแบบมีเง่ือนไข (acquired or condition reflexes) ขณะท่ีพฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจาก
สาเหตุ  3 ประการ คือ  1)  ประสบการณ์ท่ีมีติดตวัมาแต่ก าเนิดซ่ึงประกอบดว้ยพฤติกรรม            
การตอบสนอง โดยธรรมชาติและส่ิงท่ีสร้างสมมาจากบรรพบุรุษท่ีเรียกว่าประสบการณ์เชิง
ประวติัศาสตร์ (historical experience) ซ่ึงสัตวไ์ม่มี  2)  ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ของ
ผูอ่ื้น เช่น เรารู้จกักรุงเบอร์ลินหรือดาวองัคารได้โดยไม่จ าเป็นตอ้งเคยไปกรุงเบอร์ลินหรือ               
มีกลอ้งส่องดูดาว แต่สามารถรู้จกัไดโ้ดยประสบการณ์ของคนอ่ืนท่ีเคยไดไ้ปหรือเคยใชก้ล่องส่องดู         
ดาวองัคารมาก่อน และ  3)  วิธีท่ีมนุษยป์รับตวักบัส่ิงแวดลอ้มแตกต่างจากสัตว ์กล่าวคือ สัตว์
ปรับตวัอยา่งชา้ ๆ ให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเรียกว่าการปรับตวัเชิงรับ (passive adaptation) ขณะท่ี
มนุษยป์รับส่ิงแวดลอ้มให้ตอบสนองความตอ้งการของคนท่ีเรียกว่าการปรับตวัเชิงกระท า (active 
adaptation) โดยการใชส้มอง นัน่คือ มนุษยจ์ะสร้างส่ิงต่าง ๆ ดว้ยสมองก่อนแลว้จึงเปล่ียนจาก
รูปแบบในสมองมาสู่การกระท า พฤติกรรมของมนุษยจึ์งเป็นเพียงการท าซ ้ าแบบจ าลองท่ีคิดไวแ้ลว้ 
 จากความแตกต่างดงักล่าว วีโกทส์กีจึงสนใจศึกษาลกัษณะการท างานของสมองหรือจิต
ระดบัสูง (higher psychological or mental functions) ของมนุษยแ์ละตั้งช่ือผลงานท่ีศึกษาน้ีวา่ทฤษฏี
ประวติัศาสตร์สังคม ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี (Gredler 1997 : 243-256) ทฤษฏีประวติัศาสตร์
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สังคมของวีโกทส์กีมีสมมติฐานเบ้ืองตน้ (basic assumptions) ว่าทั้งมนุษยแ์ละสัตวมี์กระบวนการ
สืบทอดทางชีววิทยา (biological heritage) เป็นตวัก าหนดพฒันาการขั้นพื้นฐานทางสมอง            
อนัประกอบดว้ยการรับรู้ (perception) การจ าอยา่งง่าย (simple memory) และความสนใจโดย
ธรรมชาติ (involuntary attention) ต่อมาเม่ือมนุษยรู้์จกัพฒันาเคร่ืองมือข้ึนใช ้ รู้จกัประดิษฐ์
สัญลกัษณ์ข้ึนใชใ้นการส่ือสาร รู้จกัสร้างและใชส่ิ้งเร้าในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองช่วยการจ าและการคิด 
ส่ิงเหล่าน้ีก็มีการถ่ายทอดจากชนรุ่นหน่ึงไปสู่ชนอีกรุ่นหน่ึงเรียกว่ากระบวนการสืบทอดทาง
ประวติัศาสตร์สังคม (sociohistorical heritage) ซ่ึงเกิดข้ึนเฉพาะสงัคมมนุษย ์มนุษยจึ์งมีพฤติกรรมท่ี
ต่างจากสัตวโ์ลกชนิดอ่ืน เน่ืองจากการสืบทอดทางภาษาและระบบสัญลกัษณ์ส่งผลให้ระบบ       
การท างานของมนุษยพ์ฒันาจากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นสูง หรือซบัซอ้นยิง่ข้ึนอนัประกอบดว้ย การรับรู้
ท่ีจดัเป็นกลุ่ม (categorical perception) การจ าเชิงเหตุผล (logical memory) การคิดเชิงนามธรรม
หรือเชิงมโนมติ (abstract or concept thought) การเลือกเฟ้นอยา่งรอบคอบ (selective attention) 
และการรู้คิด กล่าวคือ การท างานท่ีซบัซอ้นทางสมองถูกพฒันาข้ึนโดยผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์กบั
บุคคลและการใช้ระบบสัญลกัษณ์ควบคุมและก ากับจากสมมติฐานท่ีกล่าวมา จึงสรุปได้ว่า
พฒันาการท่ีซับซ้อนทางสมองเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท่ีเช่ือมโยงกนั 2 กระบวนการ คือ
กระบวนการเรียนรู้ภาษาและระบบสัญลกัษณ์  และกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะใชภ้าษาและระบบ
สัญลกัษณ์ก ากบัและควบคุมการคิดของมนุษย ์ โดยมีหลกัการ 2 ขอ้ เป็นตวัอธิบายการเปล่ียนแปลง  
การท างานของสมองจากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นท่ีซบัซอ้น คือ   
 หลกัการขอ้ท่ี 1 เรียกว่ากฎทัว่ไปของการพฒันาการทางพนัธุกรรม (the general law of 
genetic development) กล่าวว่าการท างานท่ีซบัซอ้นทางสมองทั้งหมดมีจุดก าเนิดจากปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมระหว่างบุคคลกบับุคคล ท่ีเรียกว่า จิตวิทยาระหว่างบุคคล (interpsychological) จากนั้น
บุคคลจะค่อย ๆ ไดม้า ซ่ึงความหมายและกลายเป็นส่ิงท่ีมีอยูภ่ายในตวับุคคลเรียกว่าจิตวิทยาภายใน
ตนเอง (intrapsychological) นั่นคือ ความสัมพนัธ์ท่ีมีในสมองของบุคคลคร้ังหน่ึงเคยเป็น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลมาก่อน เช่น ภาษาพดูเร่ิมตน้จากการใชเ้พื่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนจากนั้น
จึงค่อยเปล่ียนเป็นภาษาพดูภายใน (inner speech) ซ่ึงเป็นความหมายของการคิดนัน่เอง 
       หลกัการขอ้ท่ี 2 เรียกว่ากระบวนการสร้างความหมาย (the processes of signification) 
กล่าวว่า มนุษยใ์ชภ้าษาในการจดัระบบการรับรู้ สร้างนยัทัว่ไปและส่ิงท่ีเป็นนามธรรมข้ึนโดย     
การจดักระท ากบัสญัลกัษณ์ความจ าอยา่งง่ายและกลายเป็นความจ าเชิงเหตุผลท่ีเป็นระบบ และเม่ือมี
การพฒันาการสูงสุดมนุษยจ์ะสามารถควบคุมการจ าแนกและความสนใจ โดยใชส่ิ้งเร้าท่ีก าหนดข้ึน
เอง เช่น สามารถจดจ าค  าต่าง ๆ ไดจ้ากการน าค  าเหล่านั้นมาแต่งประโยคหรือเร่ืองราว นอกจากน้ี
พฒันาการของกระบวนการทางสมองระดบัสูง ยงัข้ึนอยูก่บัการเรียนรู้ท่ีจะใชส่ิ้งเร้าและสัญลกัษณ์
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ช่วยควบคุมการด าเนินการภายในสมองท่ีซบัซอ้น การรวมกนัระหว่างภาษากบัการท ากิจกรรมจะ
สร้างพฒันาการทางปัญญาท่ีเป็นนามธรรมข้ึน วิโกทส์กีไดศึ้กษาพบว่า ขณะท่ีเด็กพยายามแกปั้ญหา
ท่ีซับซ้อนจะมีการวิจารณ์แสดงความคิดเห็นในการกระท าของตนเอง  มีการพูดช้ีน าการกระท า
พฤติกรรมน้ีจะปรากฏมากข้ึนเม่ือเป็นการท างานเชิงวิชาการท่ีตอ้งใชส้มอง และปรากฏมากท่ีสุด
ขณะท่ีเดก็ท างานโดยไม่มีผูใ้หญ่อยูด่ว้ย 

 ทฤษฏีของวีโกทส์กี นอกจากจะใหค้วามส าคญักบัภาษา และการมีปฏิสัมพนัธ์ในฐานะ
เป็นเคร่ืองมือส าหรับการสร้างพัฒนาการทางสมองมนุษย์จากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นท่ีซับซ้อน         
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ อีกส่ิงหน่ึงท่ีวิโกทส์กีให้ความส าคญัไม่แพก้นั คือการพฒันาการความสามารถ  
ทางสมองระดับสูงตอ้งเน้นพฒันาการท่ีเหนือความสามารถปัจจุบนัของเด็กท่ีเรียกว่าเขตของ       
การพฒันาใกลชิ้ด (zone of proximal development) โดยใชส้ถานการณ์ท่ีเลยขีดความสามารถ
ปัจจุบนัของเด็กแต่อยู่ในขอบเขตของศกัยภาพท่ีเด็กจะกระท าได้ ดว้ยการช่วยเหลือแนะน าของ
ผูใ้หญ่หรือการท าร่วมกบัเพื่อนๆ เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาความสามารถทางสมองของเด็ก        
ผลจากการทดลองของวีโกทส์กีกบัเด็ก 2 คนท่ีมีอายสุมอง 8 ปี พบว่าหลงัจากใชว้ิธีดงักล่าว เด็กคน
หน่ึงสามารถแกปั้ญหาของเด็กอาย ุ12 ปีได ้ อีกคนหน่ึงสามารถแกปั้ญหาของเด็กอาย ุ9 ปีได ้ ซ่ึง
อธิบายว่าการรู้ความหมายของภาษา หรือความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินการเป็นเพียงจุดเร่ิมตน้ของ
พฒันาการทางปัญญา  ส่ิงส าคญัคือพฒันาการในเขตของการพฒันาใกลชิ้ดจะถูกสร้างข้ึนจาก
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้หญ่กบัเด็ก หรือเด็กกบัเด็กท่ีเก่งกว่าทฤษฎีพฒันาการทางเชาวน์ปัญญา
ของเพียเจตแ์ละของวีโกทส์กีเป็นรากฐานท่ีส าคญัของทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivism)  ซ่ึง
พฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของบุคคลนั้นมีการปรับตวัผ่านทางกระบวนการซึมซาบหรือซึมซับ  
(assimilation)   และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (accommodation)  พฒันาการเกิดข้ึนเม่ือ
บุคคลรับและซึมซาบขอ้มูลหรือประสบการณ์ใหม่เขา้ไปสมัพนัธ์กบัความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญา
ท่ีมีอยูเ่ดิม  หากไม่สามารถสมัพนัธ์กนัได ้ จะเกิดภาวะไม่สมดุลข้ึน (disequilibrium)  บุคคลจะพยายาม
ปรับสภาวะให้อยู่ในภาวะสมดุล  (equilibrium)  โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา 
(accommodation)  เพียเจต ์(Piaget 1972  : 1-12)  เช่ือว่าคนทุกคนจะมีการพฒันาเชาวน์ปัญญาไป
ตามล าดับขั้ น  จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ  และ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ (logico-mathematical experience)  รวมทั้ง
การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (social transmission) วุฒิภาวะ(maturity) และกระบวนการพฒันา       
ความสมดุล  (equilibration)  ของบุคคลนั้น  ส่วนวีโกทส์กี ใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมและสงัคมมาก  
อธิบายวา่มนุษยไ์ดรั้บอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่แรกเกิด ซ่ึงนอกจากส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติแลว้
ก็ยงัมีส่ิงแวดลอ้มทางสังคม ซ่ึงก็คือวฒันธรรมท่ีแต่ละสังคมสร้างข้ึน  ดงันั้น สถาบนัสังคมต่าง ๆ       
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เร่ิมตั้งแต่สถาบนัครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคลนอกจากนั้น  
ภาษายงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการคิดและการพฒันาเชาวน์ปัญญาขั้นสูงพฒันาการทางภาษาและ       
ทางความคิดของเด็กเร่ิมด้วยการพฒันาท่ีแยกจากกัน  แต่เม่ืออายุมากข้ึนพฒันาการทั้ ง 2 ด้าน              
จะเป็นไปดว้ยกนั 
 ดว้ยเหตุน้ี วีโกทส์กี (Vygotsky  1978 : 84-91)   จึงเนน้ความส าคญัของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และการให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนเพื่อให้กา้วหนา้จากระดบัพฒันาการท่ีเป็นอยู่ไปถึง
ระดบัพฒันาการท่ีเด็กมีศกัยภาพจะไปถึงได ้ วีโกทส์กีไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั “zone of proximal 
development”  ซ่ึงเป็นแนวคิดใหม่ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในด้านการจัดการเรียนการสอน           
วีโกทส์กี อธิบายว่า ปกติเม่ือมีการวดัพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของเด็ก เรามกัจะใชแ้บบทดสอบ
มาตรฐานในการวดั  เพื่อดูว่าเด็กอยู่ในระดบัใด โดยดูว่าส่ิงท่ีเด็กท าไดน้ั้นเป็นส่ิงท่ีเด็กในระดบั   
อายุใดโดยทัว่ไปสามารถท าได ้ ดงันั้นผลการวดั จึงเป็นการบ่งบอกถึงส่ิงท่ีเด็กท าไดอ้ยู่แลว้ คือ          
เป็นระดับพฒันาการท่ีเด็กบรรลุหรือไปถึงแลว้  ดังนั้ นขอ้ปฏิบติัท่ีท ากันอยู่ ก็คือ การสอนให้
สอดคลอ้งกบัระดบัพฒันาการของเด็ก จึงเท่ากบัเป็นการตอกย  ้าให้เด็กอยู่ในระดบัพฒันาการเดิม 
ไม่ไดช่้วยใหเ้ดก็พฒันาข้ึน   เดก็ทุกคนมีระดบัพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาท่ีตนเป็นอยู ่ และมีระดบั
พฒันาการท่ีตนมีศกัยภาพจะไปใหถึ้งช่วงห่างระหว่างระดบัท่ีเด็กเป็นอยูใ่นปัจจุบนักบัระดบัท่ีเด็ก 
มีศกัยภาพจะเจริญเติบโตน้ีเองท่ีเรียกว่า  “zone of proximal development” หรือ “zone of proximal 
growth” ซ่ึงช่วงห่างน้ีจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล แนวคิดน้ีส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
แนวคิดเก่ียวกบัการสอน ซ่ึงเคยมีลกัษณะเป็นเส้นตรง (linear) หรืออยูใ่นแนวเดียวกนัเปล่ียนแปลง
ไปเป็นอยู่ในลักษณะท่ีเหล่ือมกัน โดยการสอนจะต้องน าหน้าระดับพฒันาการเสมอ การให ้      
ความช่วยเหลือช้ีแนะแก่เด็กซ่ึงอยูใ่นลกัษณะของ  “assisted  learning”  หรือ  “scaffolding”  เป็น    
ส่ิงส าคญัมาก  เพราะสามารถช่วยพฒันาเด็กให้ไปถึงระดบัท่ีอยูใ่นศกัยภาพของเด็กได ้นกัจิตวิทยา
กลุ่มน้ีเนน้ความส าคญัของบริบทท่ีแทจ้ริง  (authentic context)  เพราะการสร้างความหมายใด ๆ  
มกัเป็นการสร้างบนฐานของบริบทใดบริบทหน่ึง  และกิจกรรมและงานทั้งหลายท่ีใชใ้นการเรียนรู้ก็
จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ิงจริง  (authentic activities/tasks) 
 จากการศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) สามารถ
สรุปหลกัการ แนวคิด ของนกัทฤษฎี นกัการศึกษาและนกัวิชาการได ้ดงัตารางท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



68 
 

ตารางท่ี 2   สรุปหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) ของนกัทฤษฎี          
     นกัการศึกษาและนกัวิชาการ  

 

Principal 
Theorists 

Piaget (1972)  Vygotsky (1978) Bruner (1986, 1990, 1996) 

หลกัการ 
แนวคิด 

คนทุกคนจะมีการ
พฒันาเชาวน์ปัญญาไป
ตามล าดบัขั้น  จากการมี
ปฏิสัมพนัธ์และ
ประสบการณ์กบั
ส่ิงแวดลอ้มตาม
ธรรมชาติ  และ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบั
การคิดเชิงตรรกะและ
คณิตศาสตร์ (logico- 
mathematical 
experience)  รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้ทาง
สังคม (social 
transmission)             
วฒิุภาวะ (maturity) 
และกระบวนการพฒันา
ความสมดุล  
(equilibration)  ของ
บุคคลนั้น 

-พฒันาการทางเชาวน์ปัญญา
ของบุคคลนั้นมีการปรับตวัผา่น
ทางกระบวนการซึมซาบ หรือ
ซึมซบั  (assimilation)   และ
กระบวนการปรับโครงสร้าง
ทางปัญญา (accommodation)  
พฒันาการเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรับ
และซึมซาบขอ้มูลหรือ
ประสบการณ์ใหม่เขา้ไป
สัมพนัธ์กบัความรู้หรือ
โครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม  
หากไม่สามารถสัมพนัธ์กนัได ้ 
จะเกิดภาวะไม่สมดุลข้ึน 
(disequilibrium)   บุคคลจะ
พยายามปรับสภาวะใหอ้ยูใ่น
ภาวะสมดุล  (equilibrium)  โดย
ใชก้ระบวนการปรับโครงสร้าง
ทางปัญญา (accommodation)  
-เน้นความส าคัญของความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และการ
ให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนเพื่อให้
กา้วหน้าจากระดบัพฒันาการท่ี
เป็นอยู่ไปถึงระดบัพฒันาการท่ี
เด็กมีศกัยภาพจะไปถึงได้ และ
ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับ “zone 
of proximal development”   
 

เช่ือวา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการ 
ท่ีผูเ้รียนสร้างแนวคิดใหม่และ
ความคิดรวบยอดใหม่ข้ึน  โดยมี
ความรู้ปัจจุบนัและความรู้ในอดีต
เป็นฐานการเรียนรู้ใหม่ ผูเ้รียนจะ
เป็นผูเ้ลือกและปรับเปล่ียนขอ้มูล 
ตั้งสมมติฐาน และตดัสินใจในการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างความรู้ ผูส้อนควรกระตุน้ให้
ผูเ้รียนคน้พบหลกัการ กฎกติกา
ต่างๆ ดว้ยตวัเอง ผูส้อนและผูเ้รียน
ตอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมถาม- 
ตอบ แนวคิดส าคญัเก่ียวกบั
หลกัการของทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ ไดแ้ก่การเรียนรู้ เป็นการ
เสาะหาความหมายโดยตอ้งอาศยั
ความเขา้ใจภาพรวมเช่นเดียวกบั
เขา้ใจแต่ละส่วน  โดยการเขา้ใจแต่
ละส่วนต่างอยูภ่ายในบริบทของ
องคร์วม การจดัการเรียนรู้ได ้
อยา่งมีประสิทธิผล  ผูส้อนตอ้ง
เขา้ใจรูปแบบการท างานของสมอง
ของผูเ้รียน และวตัถุประสงคข์อง 
การเรียนรู้  เพื่อใหผู้เ้รียนสร้าง
ความหมายของการเรียนรู้ดว้ย
ตวัเอง ไม่เพียงแต่จ าค  าตอบ 
ท่ีถกูตอ้งเท่านั้น 
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ตารางท่ี 2    (ต่อ) 
 

Principal 
Theorists 

Von  Glasersfeld, E. (1995) Duffy and Jonassen, D.  
(1992) 

Jonassen, D. 
(1993)  

 Fosnot, C. 
(1996)     

Dunlap and 
Grabinger 

(1995,1996,2002) 

หลกัการ 
แนวคิด 

การเรียนรู้ในมุมมองของ  
ทฤษฎี constructivist  ผูเ้รียน
สร้างความรู้โดยกระบวนการ
คิดของตนเอง  ผูส้อนไม่
สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้าง
ทางปัญญาของผูเ้รียนได ้ แต่
สามารถช่วยใหผู้เ้รียน
ปรับเปล่ียนโครงสร้างทาง
ปัญญาของตนเองได ้ ดงันั้น
ผูส้อนตอ้งจดัสภาพการณ์หรือ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างจาก
เดิมผูเ้รียนกจ็ะเกิดความขดัแยง้
ทางปัญญา (cognitive  
conflict)  ซ่ึงเป็นสภาวะท่ี
ประสบการณ์ใหม่ไม่
สอดคลอ้งกบัประสบการณ์
เดิม  ผูเ้รียนตอ้งปรับ
โครงสร้างทางปัญญาโดยเกิด
จากกระบวนการกระบวน           
การซึมซบั (assimilation)  ซ่ึง
เป็นการปรับโครงสร้างทาง
ปัญญา  เป็นการเสริมความรู้
ใหม่โดยปรับใหเ้ขา้กบัความรู้
เดิมท่ีมีอยู ่ และกระบวนการ
ปรับเปล่ียน (accommodation)  
ซ่ึงเป็นการปรับโครงสร้างใหม่
เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ใหเ้ขา้กบั
สถานการณ์ท่ีเผชิญ 

มีความเห็นวา่แมโ้ลกน้ี
จะมีอยูจ่ริง และส่ิง
ต่างๆ มีอยูใ่นโลกจริง 
แต่ความหมายของส่ิง
เหล่านั้น มิไดมี้อยูใ่น
ตวัของมนั ส่ิงต่างๆ มี
ความหมายข้ึนมาจาก
การคิดของคนท่ีรับรู้ส่ิง
นั้น  และแต่ละคนจะ
ใหค้วามหมายแก่ส่ิง
เดียวกนั แตกต่างกนัไป
อยา่งหลากหลาย ดงันั้น
ส่ิงต่าง ๆ ในโลกจึงไม่มี
ความหมายท่ีถูกตอ้ง
หรือท่ีเป็นจริงท่ีสุด  แต่
ข้ึนกบัการให้
ความหมายของคนใน
โลก คนแต่ละคนเกิด
ความคิดจาก
ประสบการณ์ ดงันั้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่น
ประสบการณ์นั้น  กย็อ่ม
เป็นส่วนหน่ึงของ
ความคิดนั้น  หรือเป็น
ความหมายส่วนหน่ึง
ของความคิดนั้น 

การเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้วา่เป็น 
กระบวนการใน
การ “acting on”  
ไม่ใช่  “taking in”   
กล่าวคือ  เป็น
กระบวนการท่ี
ผูเ้รียนจะตอ้งจดั
กระท ากบัขอ้มูล  
ไม่ใช่เพียงรับ
ขอ้มูลเขา้มา และ
นอกจาก
กระบวนการ
เรียนรู้จะเป็น
กระบวนการ
ปฏิสมัพนัธ์
ภายในสมอง 
(internal mental  
interaction)  แลว้
ยงัเป็น
กระบวนการทาง
สงัคมอีกดว้ย  
การสร้างความรู้
จึงเป็น
กระบวนการ 
ทั้งทางดา้น
สติปัญญาและ
สงัคมควบคู่กนั
ไป 

การเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ นั้นการ
เรียนเป็นการ
สร้างความรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองดว้ยตวั
ผูเ้รียนเอง  ผูเ้รียน
ส่งเสริมความรู้ได้
จากบริบทจริง 
สถานการณ์จริงท่ี
มีการเรียนรู้ จาก
การมีปฏิสมัพนัธ์ 
ในการเรียน
ร่วมกบัเพ่ือน    
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 สรุปได้ว่าแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ การเรียนรู้เป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง (construct) ความรู้ดว้ยตนเอง ความรู้ต่าง ๆ 
และวิธีไดม้าซ่ึงความรู้จะถูกสร้างข้ึนโดยตวัของผูเ้รียนเอง จากการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ๆ 
โดยใช้ขอ้มูลท่ีได้รับมาใหม่ร่วมกับขอ้มูลหรือความรู้ท่ีมีอยู่แล้วจากแหล่งต่าง ๆ เช่น สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งประสบการณ์เดิมมาเป็นเกณฑช่์วยการตดัสินใจ และสร้างเป็นโครงสร้างทาง
ปัญญา (cognitive structure) หรือท่ีเรียกว่า schema ซ่ึงท าให้ความรู้นั้นมีความหมาย โดยท่ีการ
เรียนรู้เป็น active process ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะบุคคล ความรู้และความเช่ือในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนั
และจะมีผลโดยตรงต่อการสร้างความรู้ใหม่ 
  

หลกัการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารสร้างความรู้ 
 หลกัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist teaching and learning)

การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้มีลกัษณะส าคญัคือ ผูเ้รียนเป็นผูแ้ปลความหมาย
เหตุการณ์ หรือส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ดงัท่ีมีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงหลกัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ ดงัน้ี 
 โจแนสเซน (Jonassen 1993 : 138-139)  ไดก้ล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างความรู้จะให้
ความส าคญักบักระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้ความเขา้ใจจากประสบการณ์  
รวมทั้งโครงสร้างทางปัญญาและความเช่ือท่ีใชใ้นการแปลความหมายเหตุการณ์และส่ิงต่าง ๆ ซ่ึง
เช่ือว่าคนทุกคนมีโลกของตวัเอง  ซ่ึงเป็นโลกท่ีสร้างข้ึนดว้ยความคิดของตน และคงไม่มีใครกล่าว
ไดว้่าโลกไหนจะเป็นจริงไปกว่ากนั  เพราะโลกของใครก็คงเป็นจริงส าหรับคนนั้น  ดงันั้น โลกน้ี 
จึงไม่มีความจริงเดียวท่ีจริงท่ีสุด  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มน้ีถือว่าสมองเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุด      
ท่ีเราสามารถใชใ้นการแปลความหมายของปรากฏการณ์ เหตุการณ์  และส่ิงต่าง ๆ ในโลกน้ี  ซ่ึงการ
แปลความหมายดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีเป็นส่วนตวั (personal)  และเป็นเร่ืองเฉพาะตวั  (individualistic)  
เพราะการแปลความหมายของแต่ละบุคคลข้ึนกบัการรับรู้ ประสบการณ์  ความเช่ือ ความตอ้งการ 
ความในใจ และภูมิหลงัของแต่ละบุคคลซ่ึงมีความแตกต่างกนั   
 โจแนสเซน (Jonassen 1993 :  139) และฟอสน็อท (Fosnot  1996 : 171) ไดใ้หข้อ้สรุป
เก่ียวกบักบัหลกัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้วา่เป็น กระบวนการในการ “acting on”  
ไม่ใช่ “taking in”   กล่าวคือ  เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนจะตอ้งจดักระท ากบัขอ้มูล  ไม่ใช่เพียงรับ
ขอ้มูลเขา้มา และนอกจากกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ภายในสมอง (internal 
mental  interaction) แลว้ยงัเป็นกระบวนการทางสังคมอีกดว้ย  การสร้างความรู้จึงเป็นกระบวนการ
ทั้งทางดา้นสติปัญญาและสังคมควบคู่กนัไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจอนห์สัน และจอนห์สัน (Johnson 
and Johnson 1994 : 31-37) ท่ีกล่าวสรุปไวว้่าการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
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เป็นปรัชญาท่ีเช่ือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้จาก
ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจเดิมท่ีมีอยู ่
 บรูเนอร์  (Bruner 1986, 1990, 1996) ไดก้ล่าวถึงหลกัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี      
การสร้างความรู้ ไวว้่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนสร้างแนวคิดใหม่และความคิดรวบยอด
ใหม่ข้ึน  โดยมีความรู้ปัจจุบนัและความรู้ในอดีตเป็นฐานการเรียนรู้ใหม่ ผูเ้รียนจะเป็นผูเ้ลือกและ
ปรับเปล่ียนขอ้มูล ตั้งสมมติฐาน และตดัสินใจในการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ 
ผูส้อนควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนค้นพบหลกัการ กฎกติกาต่างๆ ด้วยตวัเอง ผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งมี     
ส่วนร่วมในกิจกรรมถาม-ตอบ แนวคิดส าคญัเก่ียวกบัหลกัการของทฤษฎีการสร้างความรู้ ไดแ้ก่          
การเรียนรู้ เป็นการเสาะหาความหมายโดยตอ้งอาศยัความเขา้ใจภาพรวมเช่นเดียวกบัเขา้ใจแต่ละ
ส่วน  โดยการเขา้ใจแต่ละส่วนต่างอยู่ภายในบริบทขององค์รวม การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล  ผูส้อนตอ้งเขา้ใจรูปแบบการท างานของสมองของผูเ้รียน และวตัถุประสงค์ของ      
การเรียนรู้  เพื่อให้ผูเ้รียนสร้างความหมายของการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ไม่เพียงแต่จ าค  าตอบท่ีถูกตอ้ง
เท่านั้น 
 ดนัแลพ และกราบิงเกอร์  (Dunlap and Grabinger 1996, 2002) ไดส้รุปสาระส าคญัของ
หลกัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ไวด้งัน้ี 1) การเรียนเป็นการสร้างความรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองด้วยตวัผูเ้รียนเอง และ 2) ผูเ้รียนส่งเสริมความรู้ได้จากบริบทจริง สถานการณ์จริงท่ีมี       
การเรียนรู้ จากการมีปฏิสัมพนัธ์ ในการเรียนร่วมกบัเพื่อน นอกจากนั้นบอสตอค (Bostock 1998) 
ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ ดงัน้ี ผูเ้รียน   
มีฃความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองและมีความคิดริเร่ิม  ใชก้ลวิธีการเรียนเพื่อสร้างความรู้ 
โดยวิธีการเรียนรู้ในบริบทต่าง ๆ จากสถานการณ์จ าลอง โดยการสนับสนุนการร่วมมือกนั และมี        
การประเมินผลตามสภาพจริง 
 วชัรา เล่าเรียนดี (2550 : 46-47) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัหลกัการจดัการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ ว่าเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเองนั้น ผูเ้รียนจะ
เรียนรู้ดว้ยความกระตือรือร้น สร้างความหมายของความรู้ดว้ยตนเองและสร้างความรู้ของตนเอง
ดว้ยกระบวนการ ผูเ้รียนจะเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้อยา่งกระดือรือร้น แทนท่ีจะเป็นผูค้อยรับ
ความรู้จากผูส้อนเพียงฝ่ายเดียว  
 กานอน และคอลลีย ์ (Gagnon and Collary 2005, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2552 : 72)       
ไดเ้สนอองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยการสร้างความรู้ว่าประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั   
6 ประการ คือ 
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 1. การจดัสถานการณ์ 
 2.  การจดักลุ่มผูเ้รียนและการจดัส่ือการเรียนรู้ 
 3.  การเช่ือมโยง 
 4.  การถามค าถาม/ใชค้  าถาม 
 5. การเเสดงออก/การแสดงผลงาน 
 6.  การสะทอ้นความคิดหรือการคิดไตร่ตรอง 

 

 องคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่าน้ีผูส้อนจะตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจว่าจะด าเนินการอยา่งไร              
จดักิจกรรมอย่างไร เพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาสและสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดงัน้ี (วชัรา  เล่าเรียนดี 2550 : 46-49)  

 1.  การจดัสถานการณ์ (situation) การจดัสถานการณ์หรือสร้างสถานการณ์เพื่อ          
การเรียนรู้ ผูส้อนจะตอ้งคิดพิจารณา และจดัสถานการณ์ให้ผูเ้รียนไดท้ าความเขา้ใจ มีการอธิบาย 
เช่น ใหต้ั้งช่ีอสถานการณ์พร้อมค าอธิบายกระบวนการในการแกปั้ญหา การตอบค าถาม สร้างค าพดู
เปรียบเทียบ ตดัสินใจ หาขอ้สรุป หรือก าหนดเป้าหมายสถานการณ์ควรจะประกอบดว้ยส่ิงท่ี
คาดหวงัใหผู้เ้รียนปฏิบติั และสร้างความหมายและความเขา้ใจดว้ยตนเอง 

 2.  การจดักลุ่มผูเ้รียน (grouping) การจดักลุ่มแบ่งได ้2 ประเภท คือ จดักลุ่มผูเ้รียนและ
ส่ีอวสัดุอุปกรณ์ท่ีผูเ้รียนตอังใช้   การจดักลุ่มผูเ้รียนจะจดักลุ่มในลกัษณะใด เช่น เป็นกลุ่มทั้งชั้น 
เป็นรายบุคคลหรือใหช่้วยกนัคิดเป็นทีม 4-6 คน หรือมากกวา่ ผูส้อนจะตอ้งตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 
ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีไดว้างไวแ้ละส่ือท่ีมีอยู ่ เช่น การจดัส่ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนรู้จะจดั
อยา่งไรส าหรับผูเ้รียนไดใ้ชเ้พื่ออธิบายสถานการณ์โดยการแสดงใหเ้ห็น เช่น เสนอภาพ  กราฟ หรือ
การเขียน จะใชส่ื้อก่ีชุดส าหรับผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม 

 3.  การเช่ือมโยง (bridge) การเช่ือมโยงเป็นกิจกรรมแรกท่ีใชเ้พื่อพิจารณาความรู้เดิม
ของผูเ้รียนและเช่ือมโยงระหว่างเร่ืองท่ีผูเ้รียนรู้แลวักบัส่ิงท่ีจะไดเ้รียนรู้ดว้ยการอธิบาย สถานการณ์
ซ่ึงจะประกอบดว้ยการใหแ้กปั้ญหาง่าย ๆ ใหผู้เ้รียนทั้งชั้นอภิปรายผลร่วมกนั เช่น เล่นเกมส์ เขียน
รายการ ซ่ึงกิจกรรมน้ีจะดีท่ีสุด ถา้หากด าเนินการโดยการจดักลุ่มผูเ้รียนหรือภายหลงัการจดักลุ่ม
ผูเ้รียน ผูส้อนจะตอ้งคิดพิจารณาวา่จดักิจกรรมอยา่งใด วิธีใดจะเหมาะสม 

 4.  ค าถาม (questions) การถามค าถามควรจะด าเนินการในทุกขั้นตอน เช่น จะใช้
ค  าถามน าอยา่งไรเพื่อแนะน าสถานการณ์ เพื่อจดักลุ่ม เพื่อจดักิจกรรมเช่ือมโยง เพื่อให้กิจกรรม    
การเรียนรู้เป็นไปอยา่งกระตือรือร้นมีชีวิตชีวา หรือให้แสดงออกและกระตุน้ส่งเสริมการสะทอ้น
ความคิด และความรู้สึก 
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 5.  การให้แสดง (exhibit) เป็นขั้นตอนท่ีใหัผูเ้รียนไดบ้นัทึกและแสดงออกซ่ึง
ความสามารถ ผูเ้รียนจะแเสดงออกถึงความสามารถให้ผูอ่ื้นไดเ้ห็นในเร่ืองท่ีตนเองรู้ตนเองปฏิบติั 
ซ่ึงอาจจะแสดงในลกัษณะการเขียนอธิบายสั้น ๆ ในแผน่กระดาษ น าเสนอดว้ยปากเปล่า แสดงดว้ย
เเผนภูมิแบบต่าง ๆ แสดงบทบาทสมมติ แสดงแบบโดยการใช้วีดิทศัน์ ภาพถ่าย หรือเทป
บนัทึกเสียง ฯลฯ 

 6.  การสะทอ้นความคิด (reflections) ผูเ้รียนจะสะทอ้นความคิดของตนเองโดย             
การอธิบายสถานการณ์ของตนเองหรือท่ีไดจ้ากการไดฟั้งเพื่อนพูดส่ิงท่ีจ าไดจ้ากกระบวนการคิด 
ความรู้สึก ภาพจินตนาการ เจตคติ ทกัษะ ความคิดท่ีไดรัับจากภายนอก (อนาคต) ไดเ้รียนรู้อะไรไป
บา้งและเร่ืองท่ีอยากรู้ และเรียนรู้เร่ืองอะไร 

 

 เคน และเคน (Caine and Caine 1994, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2552 : 74-75) ไดเ้สนอ
หลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีใหค้วามส าคญักบัสมอง  การท างานของสมองและความรู้ของผูเ้รียน  ดงัน้ี 
 1.  สมอง เปรียบเสมือนผูด้  าเนินการ หรือผูจ้ดัการ ซ่ึงจะจดัการกบัขอ้มูลแต่ละประเภท
แตกต่างกนั เช่น ขอ้มูลพฒันาความคิด อารมณ์ และความรู้ดา้นภาษา สมองแต่ละคนมีลกัษะเฉพาะตวั 
ซ่ึงการจดัการเรียนการสอน จะตอ้งพฒันาการเรียนหลาย ๆ วิธี และการสอนจึงควรหลากหลายเพื่อ  
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกท่ีเหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด 
 2.   การเรียนรู้จะตอ้งใชอ้วยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  ดงันั้นการจดัการเรียนรู้จึงไม่ควร
เนน้เฉพาะการพฒันาดา้นสติปัญญาเพียงอย่างเดียว การเรียนรู้จะเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ใจ  ใส่ใจ และ   
การรับรู้ นั่นคือ สภาพแวดลอ้มในการเรียน วฒันธรรม และบรรยากาศมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ และ  
การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีตั้งใจ  และไม่ตั้งใจ  ผลคือผูเ้รียนตอ้งการเวลาในการจดัการกบัส่ิงท่ี      
เขาเรียน และเรียนรู้ไดอ้ย่างไร การเรียนรู้พฒันาไดด้ว้ยความทา้ทายและไม่เป็นการบงัคบัให้เรียน         
ควรสร้างความทา้ทายแต่ไม่ท าใหเ้กิดความกลวั 
 3.  การแสวงหาความหมายต่าง ๆ เป็นเร่ืองเกิดข้ึนภายในแต่ละบุคคล การสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ควรให้ความส าคญักบัตวับุคคลแต่ละคนดว้ย  ซ่ึงนัน่ก็คือความเขา้ใจของผูเ้รียน    แต่
ละคนนั้น จะข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ท่ีบุคคลนั้นมีหรือไดรั้บ และการแสวงหาความหมายจะเกิดข้ึน
จากการสร้างรูปแบบ  ซ่ึงหมายถึงการสอนท่ีมีประสิทธิภาพจะเช่ือมโยงแนวคิดและขอ้มูลยอ่ย ๆ กบั
ความคิดรวบยอด และเร่ืองใหม่ท่ีเรียน 
 4.   มนุษยมี์วิธีจดจ า อยู ่2 วิธี คือ ระบบความจ าท่ีเก่ียวกบัช่องว่างกบัเวลา และระบบของ
การเรียนเพื่อจดจ า นัน่กคื็อ การสอนท่ีเผชิญกบัการท่องจ า จะไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเวลา จะไม่เกิด
ประสบการณ์กบัความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง และคงทน และมนุษยเ์ขา้ใจ และจ าไดดี้เม่ือทกัษะนั้นปรากฏอยู่
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ตามธรรมชาติ และรวมทั้ งท่ีเช่ือมโยงกับเวลา การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นวิธีการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 ดชั (Duch 1995) และแซทเทลอร์ (Saettler 1990) ไดใ้หแ้นวทางในการจดัการเรียนรู้และ
เง่ือนไขการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงกระบวนการจดัการเรียนรู้จะประกอบดว้ยขั้นตอน ตามล าดบัต่อไปน้ี       
1) ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1.1) เร้าความสนใจผูเ้รียน 1.2) แจง้วตัถุประสงค ์   
การเรียนรู้ 1.3) ทบทวนความรู้/ทกัษะเดิมท่ีเคยเรียนมาก่อน เพื่อกระตุน้ทบทวนความรู้ หรือทกัษะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนเร่ืองใหม่ 2) ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั ไดแ้ก่ 2.1) ใหค้วามรู้ สาระส าคญัท่ีควรรู้ 
ควรจ า 2.2) แนะน า ดูแลวิธีการเรียน 2.3) จดักิจกรรม เพื่อส่งเสริมการน าความรู้ไปใชแ้ละฝึกปฏิบติั 
2.4) เสริมแรงดว้ยการประเมินผลและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 3) ขั้นถ่ายโยงความรู้ น าความรู้ไปใชใ้น
สถานการณ์อ่ืน ไดแ้ก่ 3.1) จดักิจกรรมใหฝึ้กใชค้วามรู้ ฝึกปฏิบติัทกัษะ และประเมินผลเพื่อปรับปรุง
แกไ้ข 3.2) น าความรู้ ทกัษะสู่การปฏิบติัใสถานการณ์ใหม่ ในสภาพการจริงนอกหอ้งเรียน  4) ขั้นสรุป
และเสนอผลการอภิปราย โดยใหผู้เ้รียนร่วมอภิปรายสรุปแนวทางในการแกปั้ญหา ครอบคลุมประเด็น
ส าคญั ๆ ดงัน้ี 4.1) สามารถวิเคราะห์สภาพและปัญหา ระบุปัญหา สาเหตุ และผลท่ีจะเกิดข้ึน             
4.2) สามารถระบุความส าคญัของปัญหา 4.3) สามารถคิดหาวิธีการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งหลากหลาย 
และสามารถเลือกวธีิแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัปัญหา 4.4) อธิบายวิธีการแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง 
4.5) ด าเนินการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีเลือกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ 5) ขั้นวดัผลและประเมินผล ไดแ้ก่ 
5.1) ผูเ้รียนบนัทึกผลในแบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 5.2) ผูส้อนสังเกตและประเมินผลความสามารถใน      
การเรียนรู้ครอบคลุมทั้งการวดัก่อนเรียน การติดตามผลระหวา่งเรียน และการวดัผลภายหลงัเรียน  
 

 มอสโควิค (Moscovici 1994) ไดว้ิเคราะห์กระบวนการสอนและการเรียนรู้ตามทฤษฎี     
การสร้างความรู้ ประกอบดว้ยหลกัการพื้นฐาน 2 ประการ คือ ความรู้เกิดจากผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริงใน
บริบททางสังคมโดยเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนเอง  และตวัผูเ้รียนแต่ละคนตอ้งรับผิดชอบในการสร้าง
ความรู้ กล่าวคือรับผดิชอบในส่ิงท่ีตวัเองจะเรียนรู้และวิธีการท่ีจะเรียนรู้ 
 

 ฟอสน็อท (Fosnot 1996) ไดก้ล่าวถึงหลกัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
ไวด้งัน้ี 
 1. ตั้งปัญหาใหเ้ก่ียวขอ้งกบัตวัผูเ้รียน 
 2. ก าหนดโครงสร้างการเรียนรู้ ควรก าหนดโครงสร้างการเรียนรู้ในลกัษณะท่ีเป็น
แนวคิดใหญ่ (big ideas) หรือแนวคิดพื้นฐาน 
 3. คน้หาและเห็นคุณค่าของมุมมองของผูเ้รียน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



75 
 

 4. ปรับหลกัสูตรใหเ้ขา้กบัความคาดหวงัของผูเ้รียน 
 5. ประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนในบริบทของการสอน 
 

 นกัการศึกษาในกลุ่มคอนสตรัคติวิสต ์ไดก้ าหนดหลกัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ดงัน้ี (Anthony 1996 : 350; Brooks and Brooks 1993 : 17-94; Clements 
1997: 198-200; Driscoll 1994 : 365-377 and Gredler 1997: 267-268) 
 1. ผูเ้รียนมีอิสระและสามารถควบคุมทิศทางการท ากิจกรรมได้มากท่ีสุด โดยให้
โอกาสผูเ้รียนไดต้ดัสินใจและติดตามส่ิงท่ีสนใจไดด้ว้ยตนเอง 
 2. ผูเ้รียนได้รับการส่งเสริมให้ใช้วิธีการของตนเองและวิธีการท่ีหลากหลายใน       
การแกปั้ญหา 
 3. ผูเ้รียนมีการอภิปรายแลกเปล่ียนข้อมูล มุมมอง แนวคิด และวิธีการแก้ปัญหา          
มีการถกเถียง โตแ้ยง้ เปรียบเทียบ และประเมินขอ้สรุป 
 4. ผูเ้รียนไดรั้บการส่งเสริมและกระตุน้ให้เกิดการไตร่ตรอง เพื่อตรวจสอบแนวคิด
ของตนเอง มีการอธิบายใหเ้หตุผลในส่ิงท่ีท า และรับฟังเหตุผลของผูอ่ื้น 
 5. เน้นการท างานเป็นกลุ่ม ร่วมกันสืบเสาะคน้หา โดยการตั้ งค  าถาม ข้อคาดเดา 
ทดสอบสมมติฐาน สร้างความเช่ือมโยง เพื่อหาขอ้สรุป 
 6. ใหเ้วลาท่ีเพียงพอแก่ผูเ้รียน 
 

 วทัส์ (Watts 1995 : 54)  ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้นั้น จ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงหลกัการสร้างความรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี  
 ขั้นท่ี 1  เป็นการสร้างแนวคิด (conceptual construction) ในขณะท่ีผูเ้รียนเร่ิมตน้
กระบวนการเลือกกิจกรรมภายในขอบเขตของปัญหาท่ีเป็นปัญหาเฉพาะ ผูส้อนสามารถเห็นผูเ้รียน
ส ารวจ มิติแนวคิด (conceptual space) ของปัญหานั้น ๆ จากนั้นผูเ้รียนจะน าความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบั “ส่ิงต่าง ๆ ท างานไดอ้ยา่งไร” ดว้ยทฤษฏีของผูเ้รียนเอง ความคิดท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั 
ความคิด ท่ีน่าสนใจ และส่ิง ท่ี เ กิด ข้ึนในชั่วขณะหน่ึง มาใส่ในมิติแนวคิดน้ี  ผู ้เ รียนจะมี                  
การแลกเปล่ียนกนัทั้งในดา้นลกัษณะเฉพาะของพิสัย (domain) ความรู้ทัว่ไป หลกัการ เหตุผล   
ความเช่ือ ความเป็นไปได ้และมุมมองของพิสัย นอกจากน้ีการคน้หาวิธีแกปั้ญหาไดจ้ะเป็นแรงขบั
ในการสร้าง สร้างใหม่ หรือปรับแต่ทฤษฏีของผูเ้รียนเองให้ดีข้ึน ส าหรับโครงการท่ีน่าสนใจนั้น 
ควรเป็นโครงการท่ีมีความซับซ้อนในดา้นการสร้างแนวคิดและการใชท้ฤษฏีของผูเ้รียนมากกว่า  
การสร้างแนวคิดและการใชท้ฤษฏีอยา่งง่ายและธรรมดา 
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 ขั้นท่ี 2  กระบวนการสร้างแนวคิดตอ้งชดัเจน กล่าวคือ ในการแกปั้ญหาซ่ึงเป็นขั้นท่ีน า
มิติแนวคิด (conceptual space) มาสร้างกรอบแนวคิด (conceptual frameworks) โดยท าใหก้รอบ
แนวคิดชดัเจนและมีการส ารวจกรอบแนวคิดในดา้นประโยชน์ ความส าคญัและการน าไปใชด้ว้ย 
ในระหว่างการแกปั้ญหานั้นมีหลายโอกาสท่ีผูเ้รียนไม่ไดแ้สดงทฤษฏีของเขาอย่างชดัเจน ซ่ึงอาจ
เป็นเพราะไม่มีเวลาพอ ขาดโอกาสหรือมีข้อมูลมากเกินไปจนไม่สามารถแยกแยะให้เห็น           
ความแตกต่างไดช้ดัเจน อย่างไรก็ตามมีจุดท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนในระหว่างการท างานของผูเ้รียน 
ตอนท่ีแสดงความชอบเก่ียวกบักลไกท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์ท่ีเขามีความรู้อยูบ่า้ง 
 ขั้นท่ี 3  การท างานร่วมมือกนั ซ่ึงเนน้การสร้างความรู้ทางดา้นสงัคมเป็นท่ียอมรับกนัวา่ 
การสร้างความรู้ใหม่ เป็นการสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างทิศทาง การจูงใจ และวตัถุประสงคข์องแต่
ละคนภายในทิศทาง การจูงใจและวตัถุประสงคข์องกลุ่มใกลชิ้ดหรือสถานการณ์ในสังคม อยา่งไรก็
ตามการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ไม่ไดย้ึดติดว่าจะตอ้งมีลกัษณะเป็นการสร้างความรู้เป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่ม ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้สามารถท าไดท้ั้งท าแบบแยกกนัและแบบร่วมมือกนั จะเห็นว่าใน
อดีตนั้นอาจเนน้รายบุคคล ซ่ึงการท างานรายบุคคลก็ยงัมีความส าคญั ส่วนการท างานร่วมมือกนัเป็น
ท่ียอมรับในเร่ืองการสร้างความรู้ทางสังคม (social constructivism) และการจดัการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้จะให้โอกาสผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์แบบร่วมมือกนัระหว่างเพื่อนและ
ผูส้อน 
 

 ยาเกอร์ (Yager 1991 : 5) ไดเ้สนอแนวทางในการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ ดงัน้ี 1) ขั้นการน าเขา้สู่บทเรียน ไดแ้ก่ 1.1) ใหผู้เ้รียนสังเกตรอบ ๆ ตวัและสภาพแวดลอ้ม
ต่าง ๆ เพื่อตั้งค  าถาม 1.2) ถามค าถาม 1.3) พิจารณาค าตอบท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดจากค าถามนั้น ๆ    
1.4) บนัทึกส่ิงท่ีไม่คาดหวงั 1.5) ระบุสถานการณ์ซ่ึงผูเ้รียนรับรู้แตกต่างกนั 2) ขั้นการด าเนินการใน    
การเรียนการสอน ไดแ้ก่ 2.1) ใหผู้เ้รียนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงท่ีเป็นจุดส าคญั 2.2) ระดม
ความคิดเพื่อหาทางเลือกหลากหลายท่ีเป็นไปได้ 2.3) คน้หาขอ้มูล 2.4) ท าการทดลองโดยใชว้สัดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 2.5) สังเกตปรากฏการณ์เฉพาะ 2.6) ออกแบบการทดลอง 2.7) รวบรวมและจดัระบบ
ขอ้มูล 2.8) ใชย้ทุธวิธีการแกปั้ญหา 2.9) เลือกแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม 2.10) อภิปรายการแกปั้ญหา
ร่วมกบัเพื่อน 2.11) ออกแบบและด าเนินการทดลอง 2.12) ประเมินและโตแ้ยง้ทางเลือกต่าง ๆ    
2.13) ระบุปัญหาและโตแ้ยง้ทางเลือกต่าง ๆ 2.14) ให้ค  าจ ากดัความพารามิเตอร์ของการสืบสวน
สอบสวน 2.15) วิเคราะห์ขอ้มูล 3) ขั้นการเสนอค าอธิบายและวิธีการแกปั้ญหา ไดแ้ก่ 3.1) ใหผู้เ้รียน
ส่ือสารขอ้มูลและความคิด 3.2) สร้างและอธิบายรูปแบบ 3.3) สร้างค าอธิบายใหม่ 3.4) ทบทวนและ
วิเคราะห์ค าตอบของปัญหา 3.5) ใชก้ารประเมินของกลุ่ม 3.6) บูรณาการค าตอบของปัญหาโดยใช้
ประสบการณ์ท่ีมีอยู ่และ 4) ขั้นตอนปฏิบติั ไดแ้ก่ 4.1) ใหผู้เ้รียนตดัสินใจ 4.2) น าความรู้และทกัษะ     
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ไปใช ้ 4.3) ถ่ายโยงความรู้และทกัษะ 4.4) แลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิด 4.5) ตั้งค  าถามใหม่ ๆ       
4.6) พฒันาผลท่ีเกิดข้ึนและสนบัสนุนการคิด 4.7) ใชรู้ปแบบและความคิดเพื่อกระตุน้การอภิปราย
และการยอมรับจากผูอ่ื้น 
 

 วชัรา  เล่าเรียนดี (2550 : 46-49) ไดเ้สนอกระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการสร้างความรู้ 
(constructivist learning process) ดงัน้ี 

 1.  เตรียมความพร้อมผูเ้รียน จูงใจ เร้าความสนใจ (provide motivational anticlpatory set) 
 1.1  จูงใจ เร้าความสนใจของผูเ้รียน 
 1.2  แจง้จุดประสงค ์
 1.3  สรัางความส าคญัใหผู้เ้รียน 

 2.  ให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน (involve students in 
instructional activlties) โดยใหผู้เ้รียน : 

 2.1  ระบุตวัอยา่งและไม่ใชต้วัอยา่ง  และใหผู้เ้รียนสังเกตความแตกต่าง 
 2.2  นิยามความหมายและความคิดรวบยอด 
 2.3 อภิปรายร่วมกนัใหผู้เ้รียนระบุรายการ จดักลุ่มและอธิบาย 
 2.4  มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทุกบทเรียน 
 2.5  ท า concept map หรือ mind map เพื่อเสนอแนวคิด/ขอ้สรุป 
 2.6  ใชกิ้จกรรมฝึกการตดัสินใจ เช่น บทบาทสมมติ จ าลองสถานการณ์ 
 2.7  แสดงรูปแบบพฤติกรรมท่ีคาดหวงั จากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึน 

 3.  ตรวจสอบความเขา้ใจ โดยผูส้อนด าเนินการดงัน้ี 
 3.1  ถามค าถามหลายประเภทท่ีส่งเสริมความคิด ค าถามไม่ควรจ ากดัค าตอบ แต่ไม่

ควรกวา้งเกินไปและไม่มีจุดเนน้ 
 3.2  เปิดโอกาสใหผัูเ้รียนสร้างความรู้ความคิดตว้ยตนเอง 
 3.3  ถามค าถามท่ีส าคญั ใชค้  าถามแบบเจาะลึก โดยยึดหลกัการถามค าถามของ 

Taba และ Bloom เช่นถามเปิดประเด็น ถามใหจ้ดักลุ่ม และอธิบายประกอบ ถามย  ้าจุดเนน้ ถามให้
อธิบายใหช้ดัเจน และใหส้รุป ถามเปิดประเดน็ และถามใหตี้ความ และติดตาม เป็นตน้ 

 3.4  ถามใหผู้เ้รียนอธิบาย concept นิยามคุณลกัษณะต่าง ๆ ดว้ยค าพดูของตนเอง 
 3 5  ส่งเสริมใหมี้ส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้น 

 4.  จดัโอกาสและเปิดโอกาสใหป้ฏิบติัโดยตรง 
 4.1  ใหฝึ้กกิจกรรมท่ีผูเ้รียน-ผูส้อนไดเ้เสดงพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
 4.2  แสดงรูปแบบของผลลพัธ์ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนปฏิบติัได ้
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  4.3  กระตุน้การตอบสนองอยา่งเปิดเผย 
 4.4  ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะและปฏิบติักิจกรรมอยา่งเตม็ท่ี 
 4.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพิจารณาว่าผูเ้รียนคนใดเกิดความคิดความเขา้ใจใน

ประเดน็ส าคญูัและใครบา้งทีตอ้งมีการอธิบายเพิ่มเติมให ้
 5.  การคิดไตร่ตรองและสะทอ้นความคิดเก่ียวกบับทเรียน 

 5.1  ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสรวมสรุปบทเรียน 
 5.2  เช่ือมโยงวตัถุประสงคก์บับทสรุปของบทเรียน 
 5.3  ใชค้  าถามระดบัสูงท่ีส่งเสริมการคิด ใหมี้การตอบสนองผูเ้รียนในบทสรุปดว้ย 
 5.4  ใชค้  าถาม 2 ระดบัเป็นอยา่งนอ้ย (ความรู้ ความเขา้ใจ และวิเคราะห์ สังเคราะห์) 
 5.5  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมอภิปรายใหม้ากท่ีสุด 
 5.6  วดัและประเมินผลว่าได้บรรลุวตัถุประสงค์ของบทเรียนหรือไม่ เช่น            

การสังเกตพฤดิกรรมการปฏิบติังาน หรือการทดสอบยอ่ย 
 6.  ใหก้ารฝึกเพิ่มเติมหรือใหท้ าโดยอิสระ 

 6.1  เพือ่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัไดดัว้ยตนเอง 
 6.2  ใหท้ าเเบบฝึกหดัท่ีเกียวขอ้งกบับทเรียนโดยตรง ผูเ้รียนสามารถใชค้วามรู้และ

ทกัษะในสถานการณ์อ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างจากท่ีฝึกเพียงเลก็นอ้ย 
 6.3  ใหท้ าแบบฝึกหดัในหอ้งเรียนใหเ้สร็จบางส่วน 
 6.4  แสดงรูปแบบท่ีสมบูรณ์ ระบุผลลพัธ์ท่ีตอ้งการจะใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน 
 

 สรุปไดว้า่กระบวนการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) 
ของนกัการศึกษาและนกัวิชาการต่าง ๆ  สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3   สรุปกระบวนการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory)  
     ของนกัการศึกษาและนกัวิชาการต่าง ๆ 
 

กระบวนการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 

นกัการศึกษาและนกัวิชาการ 
Saettler 
(1990) 

Yager 
(1991) 

Duch 
 (1995) 

Gagnon and 
Collary (2005) 

วชัรา  เล่าเรียนดี 
(2552) 

1. เตรียมความพร้อมผูเ้รียน  
    จูงใจ เร้าความสนใจ  

     

2. ใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 
    ในกิจกรรมการเรียน 
    การสอน 

     

3. ตรวจสอบความเขา้ใจ       

4. ขั้นถ่ายโยงความรู้ น า 
    ความรู้ไปใชใ้น 
    สถานการณ์อ่ืน 

     

4. จดัโอกาสและเปิดโอกาส 
    ใหป้ฏิบติัโดยตรง 

     

5. คิดไตร่ตรองและสะทอ้น 
    ความคิดเก่ียวกบับทเรียน 

     

6. ใหก้ารฝึกเพิ่มเติมหรือ 
    ใหท้ าโดยอิสระ 

     

7. สรุปและเสนอผลการ 
    อภิปราย 

     

8. ขั้นวดัผลและประเมินผล      

 
 จากตารางการสังเคราะห์กระบวนการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
(constructivist theory) ของนกัการศึกษาและนกัวิชาการต่าง ๆ  ผูว้ิจยัน ามาพิจารณาก าหนดเป็น
กระบวนการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาพยาบาล  ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ1) ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ 
(Preparation : P) 2) ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั (Action : A) 3) ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection : R)     
4) ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)  
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บทบาทหน้าทีข่องผู้สอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้  
 เน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เนน้ท่ีการคิด
และการกระท าของผูเ้รียน เป็นหลกัแต่การเรียนรู้อาจไม่เกิดข้ึน หรือไม่เป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ
หากไม่มีผูส้อนเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนช่วยเหลือหรือส่งเสริม การปล่อยผูเ้รียนไวก้บัปัญหาตาม
ล าพงัโดยปราศจากการช่วยเหลือ หรือปล่อยให้ผูเ้รียนจดัท าขอ้มูลด้วยตนเองทั้งหมดอย่าง
ทนัทีทนัใดหรือแมก้ระทัง่การให้ความช่วยเหลือท่ีไม่เพียงพอ จะท าให้ผูเ้รียนจ านวนมากไม่ยอม   
จดักระท ากบังานเพื่อเช่ือว่าตนเองยงัไร้ความสามารถ (Perkins 1991 : 20 and Polya 1987 : 1) ใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนผูส้อนจึงยงัคงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในฐานะท่ีเป็นผูเ้อ้ืออ านวย
ให้ผูเ้รียนเกิดการคิดและกระท าอนัก่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ึนในทิศทางท่ีตอ้งการ คอยให้ความ
ช่วยเหลือหรือวางกระบวนการควบคุมขั้นตอนการท างานท่ีผูเ้รียนยงัไม่สามารถกระท าดว้ยตนเอง
ไดส้ าเร็จและค่อย ๆ เพิ่มความรับผดิชอบใหแ้ก่ผูเ้รียนมากข้ึนเร่ือยๆ จนผูเ้รียนสามารถขยายแนวคิด
หรือการกระท าไดด้ว้ยตนเอง บทบาทท่ีส าคญัของผูส้อนได ้ดงัน้ี 

 1.   วางโครงสร้างบทเรียนด้วยสถานการณ์ปัญหาท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของ
หลกัสูตรและความสนใจของผูเ้รียน หรือช้ีน าความสนใจของผูเ้รียนดว้ยการสนทนาหรือ เสนองาน
ท่ีเหมาะสม ดงันั้นผูส้อนจึงมีหนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้ความสนใจของผูเ้รียนกบัเป้าหมายของ
หลกัสูตรสอดคลอ้งกนั  

 2.   ใชค้  าถามทา้ทายผูเ้รียนให้เกิดการส ารวจเพื่อน าไปสู่การสร้างหรือขยายมโนมติ 
และเกิดการตรวจสอบแนวคิดของตนเอง โดยการตั้งค  าถามให้ผูเ้รียนบอกถึงเหตุผลและอธิบาย
รายละเอียดของขั้นตอนการกระท าหรือแนวความคิดต่าง ๆ การทา้ทายให้ผูเ้รียนตรวจสอบแนวคิด
ของตนเอง การใชค้  าถามท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถคน้พบหนทางหรือเหตุผลดว้ยตนเองแมก้ระทัง่   
การฝึกให้ผูเ้รียนไดห้ัดถามผูเ้รียนดว้ยกนัเอง หรือการฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัถามตนเอง เกร็ดเลอร์ 
(Gredler 1997 : 177) พบว่าลว้นเป็นเทคนิคส าคญัท่ีท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้มีทกัษะในการคิด
เชิงเหตุผลดว้ยตนเองทั้งส้ิน นอกจากน้ีการสอนใหผู้เ้รียนรู้จกัถามตนเองระหว่างท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ยงัเป็นการฝึกตั้งเป้าหมายยอ่ย ๆ ซ่ึงจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถควบคุมและประเมินการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

 3.   ช่วยเหลือผูเ้รียนให้เกิดความชดัเจนในการส่ือสาร น าเสนอศพัทเ์ทคนิคท่ีผูเ้รียน
จะตอ้งประสบ แนะน าให้ผูเ้รียนรู้จกัใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนตั้งค  าถามให้
ผูเ้รียนอธิบายและขยายความเพิ่มเติม เน่ืองจากแต่ละรายวิชาจะมีค าศพัท์หรือสัญลกัษณ์ซ่ึงมี
ความหมายเฉพาะท่ีผูเ้รียนอาจไม่รู้มาก่อน ดงันั้นเพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกัค าศพัทห์รือสัญลกัษณ์เหล่านั้น 
และน ามาใชใ้นการส่ือสารได้ ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งแนะน าให้ผูเ้รียนรู้จกัค าศพัทห์รือสัญลกัษณ์   
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ต่าง ๆ นกัการศึกษาหลายคน (Carre 1995 : 36; Driver and other 1994 : 10; Reys Suydam and 
Lindquist 1992 : 46) เห็นพอ้งกนัวา่ควรแนะน าใหผู้เ้รียนรู้จกัและใชค้  าศพัทต่์าง ๆ หลงัจากท่ีผูเ้รียน
มีมโนมติของค าเหล่านั้นหรือมีภาพแทนทางสมองของส่ิงท่ีตอ้งการแลว้ค่อยแนะน าสัญลกัษณ์     
ส่ิงนั้นในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารท่ีตอ้งใชใ้นบทเรียนและช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจได้
ดียิง่ข้ึน  
 4.   สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนในเวลาท่ีจ าเป็น หรือ
เหมาะสม หลีกเล่ียงการตีค่าหรือแนวคิดของผูเ้รียนแต่จะใชค้  าถามท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถคน้พบ
หนทางดว้ยตนเอง การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนและการใชข้อ้มูลยอ้นกลบัในเวลาท่ี
จ าเป็นหรือเหมาะสม เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัยิ่ง ทรูท์แมน และลิคเธนเบอร์ก (Troutman and 
Lichtenberg 1995 : 25-26) พบว่า การใหผู้เ้รียนแกปั้ญหาโดยปราศจากผลยอ้นกลบัในทนัทีทนัใด     
จะท าใหผู้เ้รียนมกัจะจ ารูปแบบท่ีเขาท าผดิไดง่้าย และนอกจากน้ีเรามกัพบรูปแบบท่ี ผูเ้รียนจ าคร้ังแรก
จะเป็นส่ิงท่ีติดแน่น ทนนาน และแกไ้ขไดย้าก ดั้งนั้นการให้ผลยอ้นกลบั ในทนัทีทนัใดเม่ือพบว่า
ผูเ้รียนมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน จึงเป็นการป้องกนัการจ ารูปแบบท่ีผดิของผูเ้รียนและเป็นการแกไ้ข
ปัญหาก่อนท่ีจะแกไ้ดย้าก 

 5.   พยายามท าความเขา้ใจและคน้หารายละเอียดในค าตอบหรือแนวคิดของผูเ้รียน 
ตลอดจนสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนเพื่อวินิจฉยัความกา้วหนา้ในการเรียน เน่ืองจากเป้าหมายของ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งการให้ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดเชิงเหตุผล และความเขา้ใจ      
เชิงมโนมติท่ีลึกซ้ึง ดงันั้นการประเมินจึงจ าเป็นตอ้งคน้หารายละเอียดในค าตอบของผูเ้รียนพยายาม
ท าความเขา้ใจแนวคิดและสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน เพื่อวิจยัความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ดงัค ากล่าวของคลีเมนต ์(Clements 1997 : 199) ท่ีวา่ในฐานะท่ีเป็นผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งศึกษา
ผูเ้รียนเพือ่จะไดเ้กิดความเขา้ใจดีข้ึนวา่ผูเ้รียนคิดอยา่งไร มุมมองของผูเ้รียนเป็นหนา้ต่างไปสู่การให้
เหตุผลของผูเ้รียน การรับรู้ถึงมุมมองของผูเ้รียนท าให้ผูส้อนสามารถจดับทเรียนให้ตรงกบัเน้ือหา
และมีความหมายต่อผูเ้รียนได ้ 

 

 ฟอสน็อท (Fosnot 1996) ยงัไดก้ล่าวถึงบทบาทผูส้อนและบทบาทผูเ้รียนในการจดั    
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ดงัน้ี บทบาทของผูส้อนในการจดัการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้นั้น  ผูส้อนเป็นเพียงผูก้ระตุน้ให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะ
เรียนรู้โดยการเตรียม “ปัญหา” ท่ีน่าสนใจส าหรับการเรียนรู้ โดยท่ีผูส้อนเป็นผูก้ระตุน้หรือส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้ดว้ยตนเองและใชค้วามคิดให้มากท่ีสุด อาจจะโดยการตั้งค  าถามใหม่ หรือใช้
ค  าถามเดิมของนกัศึกษาถามกลบั  ส่งเสริมการสืบเสาะของผูเ้รียน ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนและ
ปฏิสัมพนัธ์กนัโดยการกระตุน้ให้เกิดการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่มอย่างกวา้งขวาง 
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ตลอดจนการน าแนวคิดท่ีเรียนไปแล้วมาใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ ผูส้อนดูแลช่วยเหลือให้
กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มด าเนินการไปตามขั้นตอนของการเรียนรู้จนกระทัง่จบขั้นตอนในมี
บรรยากาศของความเป็นกนัเอง 
 นอกจากน้ี ทิศนา  แขมมณี  และคณะ (2545) ไดก้ล่าวถึงบทบาทผูส้อนในการจดั        
การเรียนฃการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ดงัน้ีผูส้อนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ย
ตนเองโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งต่ืนตวั (active) กล่าวคือ เป็นผูท่ี้มิใช่เพียง
รับขอ้มูลเท่านั้นแต่จะตอ้งเป็นผูจ้ดักระท ากบัขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่างๆและสร้างความหมาย
ของส่ิงนั้นดว้ยตนเอง และสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรม (sociomoral) ให้เกิดข้ึน เน่ืองจาก
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมเป็นปัจจยัส าคญัของการสร้างความรู้ การร่วมมือการแลกเปล่ียนความรู้
ความคิดและประสบการณ์ระหว่างผูเ้รียนและบุคคลอ่ืน ช่วยให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนกวา้งขวางข้ึน 
การท่ีผูเ้ รียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่วมมือ  และการแลกเปล่ียนความรู้ความคิด และ
ประสบการณ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และบุคคลอ่ืนๆ จะช่วยให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนกวา้งข้ึน 
ซบัซอ้นข้ึนและหลากหลายข้ึน  
 สรุปไดว้า่ บทบาทผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ผูส้อน
ปรับเปล่ียนบทบาทจากผูถ่้ายทอดความรู้และควบคุมการเรียนรู้ไปเป็นการให้ความร่วมมือ อ านวย
ความสะดวก และช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนรู้ ผูส้อนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยการน า
ตนเอง และควบคุมตนเองในการเรียนรู้ และท าหนา้ท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผูเ้รียน    
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตรงกบัความสนใจของผูเ้รียน  ส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียน  และ
ให้ค  าปรึกษาแนะน าทั้งทางดา้นวิชาการและดา้นสังคมแก่ผูเ้รียน ดูแลให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมี
ปัญหา และประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน   
  

การประเมินผลการเรียนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้ 
 เน่ืองจากทฤษฎีการสร้างความรู้มีสมมติฐานการเรียนรู้และกระบวนการท่ีท าให้เกิด     
การเรียนรู้แตกต่างไปจากระบบการสอนแบบเดิม  ดว้ยเหตุน้ีส่ิงท่ีเป็นจุดเน้นของการประเมินผล
การเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด  และสมมติฐานดงักล่าว จึงมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากการสอน
แบบเดิม  กล่าวคือการสร้างความรู้ตามแนวการสร้างความรู้เนน้การประเมินท่ีเป็นพฒันาการของ
นักเรียนและให้ความส าคญักับกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนมากกว่าผลลัพธ์ซ่ึงเป็นความรู้ใน
เน้ือหาวิชาเฉพาะ  การประเมินจะเน้นการวัดความสามารถซ่ึงเป็นคุณสมบัติหลาย ๆ ด้าน             
อนัประกอบดว้ยความสามารถในการตั้งปัญหา และแกปั้ญหา  ความสามารถในการส่ือสาร  และ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  ความสามารถทางดา้นเหตุผล  ความสามารถในการปฏิบติังาน  ความเขา้ใจใน
มโนคติท่ีลึกซ้ึง  ตลอดจนเจตคติท่ีดีต่อการเรียน (Watts and Fofili 1998 : 175) นอกจากน้ี              
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การประเมินผลการสร้างความรู้ตามแนวการสร้างความรู้ยงัเนน้การรายงานผลการเรียนของนกัเรียน
วา่ไดเ้รียนรู้อะไรไปบา้งมากกวา่การรายงานว่านกัเรียนยงัไม่รู้อะไร  จึงเนน้ใหมี้การประเมินตนเอง
ของนักเรียนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูได้จัดให้กับนักเรียน         
(วรรณทิพา  รอดแรงคา้ 2540 : 116)  นอกจากจุดเนน้ดงักล่าวแลว้  ผูว้ิจยัยงัพบขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
หลกัส าหรับใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้การสร้างความรู้ตามแนวการสร้างความรู้อีกดังน้ี 
(Jonassen 1991 : 28-32) 
 1.   การประเมินผลการเรียนรู้ควรมีความหมายเป็นอิสระจากเป้าหมายมากข้ึน  
กล่าวคือ  ในการประเมินไม่ควรมองท่ีเป้าหมายก่อนว่าตอ้งการให้เกิดความก้าวหน้าเพียงใด  
หรือไม่ตอ้งมีเกณฑไ์วอ้า้งอิงผลการประเมินก่อนท่ีจะมีการประเมิน  เพราะการรู้เป้าหมายก่อนอาจ
ท าใหเ้กิดความล าเอียงในการประเมินได ้
 2.   ส่ิงท่ีควรประเมินจากการเรียนรู้  คือ  กระบวนการไดม้าซ่ึงความรู้และทกัษะการคิด
ในระดบัสูง  อนัไดแ้ก่  ทกัษะการคิดเชิงเหตุผล และการรู้คิดของนกัเรียน  ความสามารถในการน า
ความรู้ท่ีมีไปถ่ายโยงกับสถานการณ์ใหม่ หรือบูรณาการความรู้ท่ีมีอยู่ในการสร้างผลงาน              
การประเมินควรท าให้ทั้งครูและนกัเรียนรับรู้เก่ียวกบัความกา้วหนา้ในการคิดเก่ียวกบัการคิดของ
ตนเอง (metacognition) ของนกัเรียน 
 3.   เน่ืองจากหลกัการส าคญัอยา่งหน่ึงของการสร้างความรู้ตามแนวการสร้างความรู้ คือ 
เนน้การศึกษาท่ีเป็นจริง (authentic tasks) ซ่ึงหมายถึง งานทั้งหลายท่ีมีประโยชน์และสัมพนัธ์กบั
ชีวิตจริง  เป็นงานท่ีซับซอ้นมากดว้ยบริบท  และเป็นงานท่ีผสมผสานเน้ือหาต่าง ๆ ของหลกัสูตร  
ดงันั้นปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีน ามาใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ก็ควรเป็นปัญหาท่ีมากดว้ย
บริบทมีความซบัซอ้นสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.   การประเมินผลควรผสมผสานอยู่กับการเรียนการสอนหรือเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้  ท่ีเรียกว่าการประเมินผลตามสภาพจริง  ซ่ึงเป็นการประเมินความสามารถของ
นกัเรียนขณะท่ีนกัเรียนแสดงหรือท ากิจกรรมการเรียนรู้  เป็นการประเมินท่ีท าให้ครูสามารถทราบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่าการตอบแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  ซ่ึงอาจวดัได้
เพียงความสามารถในการจ าเท่านั้น 
 5.  การประเมินไม่ควรใช้ผูป้ระเมินเพียงคนเดียว  ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน           
การประเมิน  โดยการแสดงความรู้  ความคิดเห็น  และประเมินความกา้วหนา้ของตนเอง  เน่ืองจาก
ไม่มีใครสามารถประเมินการสร้างความรู้ของนกัเรียนไดดี้ท่ีสุดเท่ากบัตวันกัเรียนเอง  และการให้
นกัเรียนเป็นผูป้ระเมินตนเองยงัเป็นการฝึกให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง  
สามารถใชก้ารประเมินเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการเรียนรู้และวิเคราะห์ตนเองไดม้ากข้ึน 
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 6.   ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องประเมินผลลัพธ์ของการเรียนรู้มากกว่ากระบวนการแล้ว     
ควรใช้แฟ้มสะสมงานมากกว่าการใช้ผลงานเพียงช้ินเดียวในการประเมิน  โดยแฟ้มสะสมงาน          
ท่ีใชค้วรจะสะทอ้นให้เห็นถึงความแตกต่างทั้งในการตีความงานท่ีไดรั้บมอบหมายและขั้นตอนใน           
การพฒันางานของนกัเรียนอยา่งชดัเจน 
 สรุปได้ว่าการประเมินผลการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้นั้ นจะมุ่งเน้นไปท่ี
กระบวนการสร้างความรู้และการตระหนักรู้ในกระบวนการ เน่ืองจากการเรียนรู้ตามทฤษฎี         
การสร้างความรู้น้ีข้ึนกบัความสนใจและการสร้างความหมายท่ีแตกต่างกนัของบุคคล  ผลการเรียนรู้
ท่ีเกิดข้ึนจึงมีลกัษณะหลากหลาย การประเมินผลการเรียนรู้ควรประเมินตามจุดมุ่งหมายในลกัษณะ
ท่ียืดหยุ่นกนัไปในแต่ละบุคคล และการประเมินควรใชว้ิธีการหลากหลาย และการวดัผลควรใช้
วิธีการท่ีหลากหลายโดยอาศยับริบทจริงเน่ืองจากการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ข้ึนอยู่กบั
ความสนใจและการสร้างความหมายท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล 

 

กลวิธีการเรียนรู้  
 การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงกลวิธีการเรียนรู้
(learning strategies) ท่ีสัมพนัธ์ สอดคลอ้ง เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้การจดัการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัวิธีการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ดว้ยการน า
ความรู้เดิมมาเช่ือมโยงให้เกิดการเรียนรู้เร่ืองใหม่ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ท าให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะ     
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ผ่านกระบวนการสะทอ้นความคิด (reflective thinking)               
มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนคนอ่ืนในกลุ่ม มีการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (action learning) ซ่ึงน าไปสู่      
การคน้ควา้หาค าตอบหรือสร้างความรู้ใหม่ ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (self-directed 
learning)  (Gange 1987; Hmelo and Evensen 2000)  การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (case based 
learning) (Easton 1992) การเรียนรู้ตามสถานการณ์ (situated learning) (Wilson 1995) การเรียนรู้
ดว้ยการปฏิบติั (action learning) (Inglis 1994; Revan 1980 and Marquardt 1999)  การเรียนรู้            
จากประสบการณ์ (experiential learning) (Kolb 1984 และอานุภาพ เลขะกุล 2550) และการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (problem based learning) (Savery and Duffy 1996; อานุภาพ เลขะกุล 2550;     
และวชัรา เล่าเรียนดี 2552) ผูว้ิจยัไดศึ้กษา วิเคราะห์ แนวคิด หลกัการ มีสาระส าคญั ดงัน้ี 
 

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง    
 การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง(self-directed learning) หรือ self-planned learning, 
independent learning, self-study, self-teaching, self-instruction หรือ autonomous learning) 
หมายถึงวิ ธีการเรียนรู้ของผู ้เ รียนแต่ละคน ซ่ึงจะมีความแตกต่างกันออกไปเน่ืองมาจาก              
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ความแตกต่างระหว่างบุคคลหรืออีกความหมายในการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  คือ 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนมีเสรีภาพในการใชค้วามรู้ความสามารถในการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง โดยผูเ้รียนจะต้องรับผิดชอบทั้ งในด้านการก าหนดการด าเนินงานของตนเอง ยอมรับ     
ความรับผิดชอบตนเองท่ีมีต่อกลุ่ม คดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และประเมินผล
ตนเองตลอดจนวิพากษว์ิจารณ์งานของตนเอง การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง เป็นการจดัการเรียน   
การสอนท่ีน าไปสู่วตัถุประสงคข์องผูเ้รียนเป็นรายบุคคล หรือการจดัการเรียนการสอนท่ีคลา้ยคลึง
กนัให้แก่ผูเ้รียน ทองจนัทร์ หงศล์ดารมภ ์(2544) ไดอ้ธิบายความส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยการน า
ตนเอง (self - directed learning) ซ่ึงตั้งอยูบ่นหลกัพื้นฐานดงัต่อไปน้ี 
 1. มนุษยทุ์กคนเติบโตข้ึนทั้งร่างกายและจิตใจ และมีศกัยภาพท่ีจะท าอะไรไดด้ว้ย
ตนเองเพื่อบรรลุส่ิงท่ีเรียกว่าวุฒิภาวะ  ลักษณะการเจริญเติบโตเช่นน้ีสมควรท่ีจะต้องได้รับ            
การเอาใจใส่ทะนุบ ารุงใหเ้กิดข้ึนในผูเ้รียนทุกคนอยา่งรวดเร็ว ไม่ควรท าลายศกัยภาพน้ี 
 2. วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัเช่ือว่าประสบการณ์ของผูเ้รียนจะ
ส่งเสริมทวีข้ึน  สามารถพฒันาเป็นแหล่งวิทยาการไดพ้ร้อม ๆ กบัการพฒันาแหล่งวิทยาการของ
ผูช้  านาญการ ดงันั้น จึงควรใหโ้อกาสผูเ้รียนไดส่้งเสริมประสบการณ์ดว้ยตนเองใหม้าก 
 3. วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัเช่ือว่า ผูเ้รียนพร้อมท่ีจะเรียนในส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตของเขา หรือปัญหาของชีวิตของเขาท่ีจะตอ้งพบเป็นประจ าไดโ้ดยไม่เก่ียวกบัระดบั
ของวฒิุภาวะ ดงันั้นถึงแมค้วามพร้อมของผูเ้รียนจะแตกต่างกนักส็ามารถเรียนได ้
 4. วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัเช่ือว่าผูเ้รียนจะเรียนไดดี้ ตอ้งเน้นท่ี
ปัญหาหรืองานท่ีผูเ้รียนจะตอ้งประสบในอนาคต  เพราะผูเ้รียนจะตอ้งใช้ประสบการณ์เดิมจาก    
การเรียนรู้มาใชแ้กปั้ญหาของประสบการณ์ใหม่ในอนาคตตลอดเวลา ดงันั้นจึงควรจดัการเรียน   
การสอนให้มีลกัษณะเป็นโครงการท่ีตอ้งเนน้การแกปั้ญหาหรืองานท่ีจะตอ้งท า (task-centered or 
problem-solving learning project)   ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์จริงสามารถน าประสบการณ์
ท่ีเรียนรู้มาแกไ้ขปัญหาในประสบการณ์ใหม่ได ้
 5. วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เช่ือว่าการเรียนรู้ของผูเ้รียนเกิดจาก   
การกระตุน้จากแรงภายใน ไดแ้ก่  ความเช่ือในตนเอง ความปรารถนาท่ีจะท าอย่างไรให้ส าเร็จ    
ความปรารถนาท่ีจะเจริญกา้วหน้า  ความพอใจในความส าเร็จ และความอยากรู้อยากเห็น ดงันั้น   
การจดัระบบการศึกษาจึงเน้นท่ีการจดัเป็นหน่วยการสอนท่ีมีปัญหาเป็นตวัตั้ง และใชปั้ญหาเป็น
จุดเร่ิมตน้ในการเรียนรู้เน้ือหาวิชาการของผูเ้รียน 
 การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองน้ีอาจใช้เทคนิควิธีสอนอย่างเดียวหรือหรือหลายอย่าง
ร่วมกนั โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนระบุเป้าหมาย เลือกวิธีการเรียน เลือกส่ือและอุปกรณ์การเรียนให้
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เหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคน (Gange 1988 และมนสภรณ์ วิทูรเมธา 2544 : 60) ซ่ึงมีวิธีการท่ี
หลากหลายในการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่  
 1. จดัแผนการเรียนอย่างอิสระ (independent study plans) เป็นการตกลงร่วมกนั
ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา แลว้ผูเ้รียนด าเนินกิจกรรมของตนเอง
โดยอิสระ เพื่อเตรียมการส าหรับการประเมินในช่วงสุดทา้ย 
 2. การช้ีน าการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (self-directed  study)  ผูส้อนและผูเ้รียนอาจมีการ   
ตกลงร่วมกนัในการก าหนดจุดประสงคข์องการเรียน แต่ไม่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัวิธีการเรียน ในกรณี
น้ีผูส้อนอาจเป็นผูก้  าหนดวตัถุประสงค ์เตรียมต ารา เอกสารหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ เท่าท่ีเป็นไปได ้  
แต่ผูเ้รียนไม่จ าเป็นตอ้งใชส่ิ้งท่ีผูส้อนเตรียม การจะผา่นจุดประสงคข์องการเรียนตอ้งท าขอ้สอบได ้
 3. การเรียนท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (learner-centered  program)  ผูเ้รียนจะเป็นผูต้กลง
ใจด้วยตนเองในการก าหนดวตัถุประสงค์  และในการตดัสินว่าตนบรรลุวตัถุประสงค์นั้นแลว้        
จะเรียนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อ้ต่อไป ซ่ึงผูเ้รียนเป็นผูป้ระเมินเอง 
 4. มีอตัราการเรียนรู้ของตนเอง (self-pacing) เป็นวิธีการท่ีผูเ้รียนมีกิจกรรมใน        
การเรียนในอตัราท่ีเป็นของตนเอง ภายใตก้ารเรียนท่ีผูส้อนเป็นผูก้  าหนดจุดประสงคใ์ห้ และเรียน
พร้อม ๆ กนัหลายคน ผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บเอกสารและอุปกรณ์ทุกอยา่งเช่นเดียวกนัแต่การบรรลุ
วตัถุประสงคข้ึ์นอยูก่บัแต่ละบุคคล 
 5. ผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดวิธีการสอน (student-determined instruction) เป็นการเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนตัดสินใจเลือกวิธีการในการเรียนการสอนทุกอย่าง ตั้ งแต่เลือกจุดประสงค ์  
เอกสาร  วสัดุอุปกรณ์  จัดตารางการเรียน  ก าหนดอัตราการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค ์
ประเมินตนเองวา่บรรลุจุดประสงคห์รือไม่  และมีอิสระท่ีจะตดัจุดประสงคข์อ้ท่ีไม่ตอ้งการท้ิง 
 

 บลมัเบอร์ก (Blumberg 2000) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ ผลการศึกษาพบว่า ทกัษะท่ีเกิดข้ึนในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เช่น  
ความสามารถในการท าให้ปัญหาชดัเจนข้ึน  ความสามารถในการวางแผน  จดัการเรียนรู้ และเวลา  
และความสามารถในการคน้หาขอ้มูล และการประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานขอ้มูล  สูงข้ึน 
นอกจากนั้น อีเวนเซน (Evensen 2000)   ไดท้  าการศึกษาลกัษณะผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง  
ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง  มีคุณลกัษณะท่ีน่าสนใจคือ  การเรียนรู้ดว้ย  
การน าตนเองช่วยท าให้การเรียนสมบูรณ์มากข้ึน เป็นความรับผิดชอบของผูเ้รียนท่ีท าให้เกิด
ความกา้วหนา้ในการเรียน เป็นการสะทอ้นขอ้มูลให้ผูเ้รียนคิดอย่างไตร่ตรอง เป็นการเรียนในยุค
สมยัใหม่ และเป็นการเรียนท่ีไดรั้บการยอมรับ 
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 นอกจากน้ี เบอร์โรว ์(Burrows 1997) ไดอ้ธิบายแนวคิดของการเรียนรู้ดว้ยการน า (self-
directed learning) ไวว้า่การเรียนรู้แบบน าตนเองเป็นการปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างความตอ้งการ 
ความรู้ และทักษะ เป็นการอธิบายว่า การเรียนรู้นั้ นถูกกระตุ้นและช้ีน าด้วยตนเองท าให้มี            
การด าเนินการ ในด้านการวางแผน ก าหนดแหล่งหรือขอบเขตของความรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ 
ด าเนินการเรียนรู้ และการประเมินการเรียนรู้อยา่งอิสระและรับผดิชอบต่อตนเอง การจูงใจและช้ีน า
ตนเอง กระบวนการเรียนรู้แบบน าตนเอง แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1)  ความตอ้งการจ าเป็นใน
การเรียนรู้ (needs) 2)  การวางแผนในการเรียนรู้ (planning)  3) การปฏิบติัการเรียนรู้ (practice) และ
4)  การประเมินผลการเรียนรู้ (evaluation) 
 ดังนั้ น การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นกลไกหลักท่ีส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัด        
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เน่ืองจากธรรมชาติของวิธีการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง
น้ี  เป็นการเรียนจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งท าความเขา้ใจ หาแนวทาง
การศึกษาปัญหา / สถานการณ์ต่างๆ ดว้ยตนเอง จากความรู้เดิมท่ีตนเองมีอยูแ่ลว้  การจ าแนกความรู้
ตนเอง  เพื่อใชใ้นการสร้างแนวทางการเรียนรู้เพิ่มเติม ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งท าการศึกษาในส่วนท่ียงัขาด
ความรู้ด้วยตนเอง และท่ีส าคัญผูเ้รียนจะต้องพิจารณาข้อมูลท่ีน าไปใช้ในการเ รียนรู้อย่างมี
วิจารณญาณและจะตอ้งน าความรู้ จากการศึกษาดว้ยตนเองมาใชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณ์
ใหม่ได้ซ่ึงประสบการณ์จากการศึกษาด้วยตนเอง หรือวิธีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองน้ีจะ
สอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 

 สรุปได้ว่าการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีน าไปสู่
วตัถุประสงคข์องผูเ้รียนเป็นรายบุคคล หรือการจดัการเรียนการสอนท่ีคลา้ยคลึงกนัให้แก่ผูเ้รียน 
ส าหรับเทคนิคการสอนอาจใชอ้ยา่งเดียวหรือหรือหลายอยา่งร่วมกนั โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนระบุ
เป้าหมาย เลือกวิธีการเรียน เลือกส่ือและอุปกรณ์การเรียนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคน ดงันั้น
บทบาทของผูส้อนจึงอยูใ่นกระบวนการสืบหาหรือคน้หาค าตอบร่วมกนักบัผูเ้รียน (mutual inquiry)  
มากกวา่การท าหนา้ท่ีส่งผา่นหรือเป็นส่ือส าหรับความรู้   
 

การเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา  
 การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (case based learning) เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีสามารถพฒันา
ทกัษะการตดัสินใจ การแก้ปัญหาได้  ด้วยการพิจารณาหาทางแก้ปัญหาและน าเสนอแนวทาง
แกปั้ญหา การน าเสนอผลของกรณีปัญหาจะตอ้งเขียนเป็นกรณีปัญหาข้ึนมาส าหรับหาทางแกปั้ญหา 
และเสนอวิธีการแกปั้ญหาดว้ยการเขียนตอบ (Smith and Ragan 1999, อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี  
2552 : 83) 
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 อีสตนั (Easton 1992) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (case based 
learning) ว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีใชก้รณีศึกษา (case) เป็นวิธีท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ โดย
ผูเ้รียนจะต้องวิเคราะห์กรณีต่าง ๆ ท่ีพบและอภิปรายถึงสาเหตุและผลท่ีตามมา ฝึกใช้ความรู้ 
หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการแก้ปัญหา และน ามาใช้ตดัสินใจตามลกัษณะกรณีศึกษานั้น          
มีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  มีการท างานร่วมกนัภายในกลุ่มโดยผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้และกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  
  

 ความหมายของกรณศึีกษา 
 จินตนา  ยนิูพนัธ์ุ (2536) กล่าวว่า กรณีศึกษา (case study) เป็นการสอนโดยออ้ม ซ่ึง
ผูส้อนจดัเตรียมกรณี พร้อมก าหนดแนวทางการเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือเรียนรู้พร้อมกบัเพื่อนผูเ้รียน
ดว้ยกนัเป็นกลุ่ม โดยมีผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ (learning facilitator) ซ่ึงอาจเป็นการเรียนรู้
โดยตรงหรือผูเ้รียนท ากรณีศึกษาดว้ยตนเองนอกหอ้งกไ็ด ้
 ประกอบ  คุปรัตน์ (2537) กล่าวว่า กรณีศึกษา หมายถึง การน าเสนอพฤติกรรมของ
มนุษยท่ี์ไดป้ระสบมา อาจเป็นในรูปของแต่ละบุคล กลุ่มหรือองคก์ร เป็นการพรรณนาสถานการณ์
จริงในสภาพแวดลอ้มท่ีจ าเป็นตอ้งมีการตดัสินใจอยา่งรอบคอบ เป็นการกระตุน้และเปิดโอกาสให้
มีการมองในหลายแง่มุม และให้ผูเ้รียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นการสอนท่ีต้องการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนและระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัเอง ผูเ้รียนจะมีบทบาทในการเขา้
ร่วมกิจกรรมมากกวา่รอฟังส่ิงท่ีผูส้อนป้อน หรือเพียงรอจดจ าหรือท าความเขา้ใจ 
 วารีรัตน์  แกว้อุไร (2541)  สรุปความหมายกรณีศึกษา (case) ว่าเป็นเร่ืองราวหรือสภาพ
ปัญหาซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนในชีวิตจริงหรือสร้างข้ึนจากสถานการณ์เหมือนจริง ท่ีผูส้อนน าเสนอเป็น
สถานการณ์การเรียนรู้โดยก าหนดแนวทางการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ท่ีต้องการไวภ้ายใน
กรณีศึกษาจะแสดงถึงความขัดแยง้ทางความคิดในการตัดสินใจเพื่อกระตุ้นให้ผูเ้รียนแสดง       
ความคิดเห็นในกรณีขดัแยง้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน
ใช้การอภิปรายและกระบวนการกลุ่มแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการวิเคราะห์ ระดมพลงั
สมองรวบรวมขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกแนวทางในการแกปั้ญหา เพื่อน าความรู้นั้นไปประยกุตใ์ช้
กบัการแกปั้ญหาในชีวิตจริงได ้
 

 องค์ประกอบที่ส าคญัของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา  
 วารีรัตน์  แกว้อุไร (2541)  ไดส้รุปองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา ไวด้งัน้ี 
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 1.  เป็นการเรียนท่ีใช้เทคนิคการสอนกลุ่มย่อย ซ่ึงผูเ้รียนจะเรียนรู้จากกรณีศึกษา
ร่วมกนั โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 6-8 คน และจะมีการร่วมอภิปราย ถกเถียง และ
ระดมสมองในกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไปดว้ยกนั  
 2.  เป็นการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง กล่าวคือ การเรียนการสอนจดัข้ึนโดยเนน้
การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดส่ิงท่ีตนต้องการจะเรียน และผูเ้รียนจะต้องได้รับการอ านวย      
ความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้จะเกิดข้ึนท่ีตวัของผูเ้รียนเป็นส าคญั และจาก
ความตอ้งการของผูเ้รียนเอง 
 3.  เป็นการเรียนรู้เน้ือหาวิชาท่ีบูรณาการ  กรณีศึกษาท่ีน ามาใช้เป็นส่ือในการเรียน  
ควรจะเป็นกรณีศึกษาจากสภาพความเป็นจริงในขณะนั้ น โดยเป็นกรณีศึกษาทางวิชาชีพท่ี         
บูรณาการโดยตวัของมนัเองโดยอตัโนมติั การท่ีผูเ้รียนจะแกปั้ญหาทางวิชาชีพไดจ้ะตอ้งอาศยั
ความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพหลายวิชามาบูรณาการเพื่อแกปั้ญหา หรือเสนอแนะแนวทางท่ีจะน าไปใช้
อย่างไดผ้ลดีท่ีสุด ลกัษณะของความรู้ท่ีเกิดการเรียนรู้ไดจ้ากกรณีศึกษาจึงเป็นความรู้ในขั้นของ   
การน าไปปฏิบติั ซ่ึงจะตอ้งผา่นการบูรณาการมาแลว้เป็นอยา่งดี 
 4.  เกิดการเรียนรู้จากกรณีศึกษา กรณีศึกษาท่ีน ามาใช้เป็นหลักการในการเรียนรู้       
จะน ามาใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาและขบคิดและแกปั้ญหา ก่อนจะไปคน้ควา้หาความรู้เน้ือหาวิชาการ และ
เม่ือผูเ้รียนไดศึ้กษาหาความรู้จนเป็นท่ีเขา้ใจดีแลว้ ผูเ้รียนจะน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบแนวทาง
ในการแกปั้ญหาหรือเสนอแนะแนวทางท่ีจะน าไปใชอ้ยา่งไดผ้ลดีท่ีสุด ตามสถานการณ์ท่ีปรากฏอยู่
ในทนัที การเรียนโดยวิธีน้ีจึงเท่ากบัเป็นการทดสอบความรู้และการแกปั้ญหาอยา่งเฉียบพลนั ผูเ้รียน
จะเห็นประโยชน์ของการเรียนและการคน้ควา้หาความรู้ ในแง่ของการน าไปใชต้ลอดเวลาของการเรียน 
 5.  ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ของตนเองโดยการก าหนดเน้ือหาวิชาท่ีจะน ามาใช้
ประกอบการเรียนรู้ในการแกปั้ญหาหรือเสนอแนะแนวทางท่ีจะน าไปใช้อย่างไดผ้ลดีท่ีสุดดว้ย
ตนเองและตามความคิดเห็นร่วมกนัของกลุ่ม 
 6.  ผูเ้รียนจะเป็นผูป้ระเมินผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ของตนเอง ของกลุ่ม และ       
กลุ่มเพื่อนไดด้ว้ยตนเอง เน่ืองจากในขั้นตอนของการเรียน ผูเ้รียนจะตอ้งคน้ควา้หาความรู้ท่ีจะ
น าไปใชใ้นการแกปั้ญหาตามสถานการณ์ของกรณีศึกษา เม่ือก าหนดเร่ืองท่ีตอ้งการเรียน และไป
ศึกษาค้นควา้หาความรู้ด้วยตนเองมาแล้ว ยงัจะต้องน าความรู้นั้ นมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
เสนอแนะแนวทางท่ีจะน าไปใชอ้ยา่งไดผ้ลดีท่ีสุด ผูเ้รียนจะรับรู้ไดว้่าตวัเองเกิดการเรียนรู้ข้ึนแลว้
หรือยงัจากการท่ีตนสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ ผูเ้รียนจึงเป็นผูท่ี้รู้ดีว่าตนเกิดสัมฤทธ์ิผลใน        
การเรียนอยา่งไร 
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 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา 
 จินตนา  ยนิูพนัธ์ุ (2537 : 61-64, อา้งถึงใน วารีรัตน์  แกว้อุไร 2541)  ไดส้รุปประโยชน์
ของการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ดงัน้ี 
 1. ช่วยใหผู้เ้รียนมีการเรียนท่ีพงึประสงคใ์นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1.1  การเรียนรู้เชิงการคิด (cognitive learning) ซ่ึงเป็นความคิดเชิงวิเคราะห์ (critical 
thinking) อยา่งมีเหตุผล เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง หรือเป็นการเรียนรู้แบบสืบคน้ดว้ยตนเองจาก
สถานการณ์ท่ีเหมือนจริง โดยผูส้อนเป็นผูส้นับสนุนการเรียนรู้ (learning facilitator) ช้ีแนะ         
การค้นหาค าตอบ กระตุ้นให้ค้นหาข้อมูลอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ งให้ข้อมูลยอ้นกลับเก่ียวกับ
กระบวนการเรียนรู้ 
  1.2  การเรียนรู้เชิงเจตคติ (affective learning) เน่ืองจากในกระบวนการเรียน        
การสอนโดยใช้กรณีศึกษาน้ี ผูเ้รียนตอ้งมีการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม หากผูส้อนประสงค ์       
จะกระตุน้การเรียนรู้เชิงเจตคติ ผูส้อนก็จะตั้งค  าถามกระตุน้ความคิดและการแสดงความคิดเห็นท่ี
ช่วยให้เกิดการรับรู้ค่านิยมพื้นฐานของตนและของเพื่อนผูเ้รียน ตลอดจนเรียนรู้การแสดงออกท่ี
สอดคลอ้งกบัค่านิยมนั้น ๆ ในสถานการณ์ท่ีเหมือนสถานการณ์จริง 
  1.3  การเรียนรู้การตดัสินใจและการแกปั้ญหา (decision making and problem 
solving) กรณีศึกษาเป็นขอ้มูลท่ีแสดงถึงกระบวนการ และผลลพัธ์ของการตดัสินใจและการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในบริบทท่ีก าหนด ซ่ึงผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ ซ่ึงการใชก้รณีศึกษาจึงท าให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้ในส่ิงน้ีดีข้ึน  
 2.  ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาลกัษณะเฉพาะ (attribute) ของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีใกลเ้คียงกบั
สถานการณ์จริงในปัจจุบนัท่ีตอ้งเผชิญเม่ือส าเร็จการศึกษาในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ ดงันั้น การท่ี
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสไดเ้รียนรู้ในสภาพการณ์เหมือนจริงในกรณีศึกษา ประกอบกบัถา้ไดมี้โอกาสคิด 
และแสดงบทบาทเพิ่มเติม จะช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้และพฒันาลกัษณะเฉพาะของผูป้ระกอบ
วิชาชีพได ้
 3. ช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง ผูเ้รียนจะมีโอกาสคิดคน้หา
ขอ้มูลท่ีมีอยู่ในกรณีศึกษาภายใตก้ารตั้งค  าถามของอาจารย ์การสืบคน้น้ีผูเ้รียนอาจกระท าอย่าง
อิสระคนเดียวหรือเป็นกลุ่มกไ็ด ้เม่ือสืบคน้และติดตามเก่ียวกบัทางเลือกอยา่งอ่ืนท่ีมีความเป็นไปได้
แลว้ผูส้อนหรือผูเ้รียนดว้ยกนัจะใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
 4.  ช่วยใหผู้เ้รียนขยายขอบเขตความรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีส าคญั
อยา่งหน่ึงของการสร้างองคค์วามรู้ การขยายขอบเขตความรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงเป็นบทบาท
ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของการสร้างองคค์วามรู้จากประสบการณ์ โดยท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาดว้ยตนเอง
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จากกรณีศึกษาเดิมซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก หรือผูส้อนอาจน าเสนอกรณีศึกษาในกลุ่มผูเ้รียนซ ้ าอีกแต่ตั้งค  าถาม
อีกแง่มุมหน่ึง 
 5.  ช่วยให้ผูส้อนมีการควบคุมก ากบัการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคไ์ดง่้ายข้ึน
และสอดคลอ้งกบัระดบัของผูเ้รียน  
 6.  ผูส้อนใช้กรณีศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการเรียนรู้ ท่ีครบถ้วนได ้         
การน าเสนอกรณี เป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดและแสดงออกถึงการปฏิบติัในลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงอาจ
เป็นการเรียนหรือการปฏิบติัจริงจะเป็นการตรวจสอบหรือเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
โดยใชส้ถานการณ์ท่ีเหมือนจริง 

สรุปไดว้่าการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (case based learning) เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีใช้
กรณีศึกษา (case) เป็นวิธีท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ โดยผูเ้รียนจะตอ้งวิเคราะห์กรณีต่าง ๆ      
ท่ีพบและอภิปรายถึงสาเหตุและผลท่ีตามมา ฝึกใช้ความรู้ หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการ
แกปั้ญหา และน ามาใชต้ดัสินใจตามลกัษณะกรณีศึกษานั้น มีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  มีการ
ท างานร่วมกนัภายในกลุ่ม โดยผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้และกระตุน้
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ซ่ึงการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาเป็นวิธีการท่ีช่วยพฒันาความสามารถใน       
การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหาได ้
 

การเรียนรู้ตามสถานการณ์  
 วิลสัน(Wilson 1995) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (situated 

learning) เป็นวิธีการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์สมมติ เป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจใน
ความเป็นจริงตามสถานการณ์ท่ีสมมติข้ึนมา โดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และไดส่้งเสริม
ทกัษะการปฏิบติั  ผูเ้รียนจะตอ้งท ากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น การสังเกต  โดยผูเ้รียนจะได้
ฝึกทกัษะการส่ือสาร การตดัสินใจ การแกปั้ญหา  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ เป็นตน้ จนสามารถ
สรุปความรู้จากสถานการณ์ท่ีก าหนด 

 

การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ  
 มีนักการศึกษาหลายท่านท่ีได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (action 
learning : AL)จากแนวคิดแรกเร่ิมของเรแวนส์ (Revans 1980) ซ่ึงต่อมา อินกลิส (Inglis 1994) ได้
น ามาใชแ้ละใหค้วามหมายของการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (action learning : AL) “เป็นกระบวนการท่ี
น าผูเ้รียน บุคคลเขา้ดว้ยกนั เพื่อคน้หาค าตอบของปัญหาต่าง ๆ” หรือหมายถึงการท่ีบุคคลรวมกลุ่ม
ร่วมมือกนัคน้หาค าตอบ ซ่ึงต่อมาไดมี้ผูใ้ห้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าการแกปั้ญหาและหาค าตอบนั้น 
ควรเป็นปัญหาจริง (O’ Neil and Marsick 1994) แต่เรแวนส์ (Revans 1980)ไดใ้ห้ความคิดเห็น
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เพิ่มเติมในภายหลงัว่าการปฏิบติัไม่เพียงแต่เป็นโครงงาน อาจรวมถึงการศึกษารายกรณีหรือเกมส์
ธุรกิจกไ็ด ้ 
 อินกลิส (Inglis 1994) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั ไวว้่าการเรียนรู้
นั้นมาจากความจ าเป็นในการแกปั้ญหาจริง เกิดข้ึนไดท้ั้งการอาสาสมคัรและการถูกก าหนดใหเ้รียน 
และการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัมองเห็นไดช้ดัเจน 
 

 องค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัต ิ(Marquardt 1999 and Inglis 1994)  
 1.  ปัญหา (a problem) เป็นการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัในการแกปั้ญหาใดปัญหาหน่ึง 
อาจจะเป็นโครงการ การแสดงความคิดเห็นขดัแยง้ ประเด็น หรืองาน เป็นตน้ ซ่ึงวิธีการใน          
การแกปั้ญหาเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของบุคคล ทีม และ/หรือองคก์รโดยท่ีปัญหานั้นควรมีลกัษณะท่ี
ส าคญั อยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของทีมและจดัใหมี้โอกาสส าหรับการเรียนรู้ การเลือกปัญหาเป็น
พื้นฐานของการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัเพราะบุคคลเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดเม่ือเขา้ไปปฏิบติัในการแกปั้ญหา
ซ่ึงจะไดรั้บผลสะทอ้นกลบัมา  
  1.1  ลกัษณะของปัญหา คือ 

 1.1.1  เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร หรือหน่วยงาน  
 1.1.2  เก่ียวขอ้งกบัการจดัการ และความรับผดิชอบของแต่ละบุคคล  
 1.1.3  เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาของแต่ละบุคคล เช่น คุณภาพ ความสามารถ 

หรือพฤติกรรมท่ีบุคคลคน้หาเพื่อท่ีจะปรับปรุง  
  1.2  การคดัเลือกปัญหา (โครงการ) ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั               
มีเง่ือนไขหลายอยา่งดงัน้ี  

 1.2.1  โครงการท่ีถูกเลือกโดยกลุ่มจะตอ้งเป็นปัญหา งาน หรือประเด็นจริงใน
องคก์ร ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขและเกิดข้ึนในกรอบของเวลาจริง ซ่ึงควรมีความส าคญัอยา่ง
แทจ้ริงและไม่เป็นเพียงแค่ปัญหาทางสมมุติฐาน  

 1.2.2  โครงการตอ้งมีความเป็นไปได้ นั่นคือ โครงการตอ้งอยู่ภายใต้
ความสามารถของกลุ่มในการเขา้ใจถึงปัญหาและก าหนดวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นไปได ้ 

 1.2.3  ปัญหาควรอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของกลุ่ม หรือกลุ่มตอ้งไดรั้บ      
การมอบอ านาจในการกระท าบางส่ิงเก่ียวกบัปัญหา ซ่ึงควรจะเป็นปัญหาหรืองานท่ีผูมี้ส่วนร่วม      
มีความสนใจในส่ิงนั้น และถา้สามารถแกไ้ขไดก้จ็ะท าใหเ้กิดความแตกต่าง  

 1.2.4  โครงการตอ้งให้โอกาสการเรียนรู้ส าหรับสมาชิก  และควรเป็นส่ิงท่ี
เป็นไปไดก้บัส่วนอ่ืนขององคก์ร นอกจากน้ี ผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัยงัแนะน าว่า       
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ผูมี้ส่วนร่วมมาจากสถานท่ีต่างๆ กนั และประสบการณ์กบัปัญหาท่ีแตกต่างกนั จะเกิดการตั้งค  าถาม
ใหม่ ๆ และน าไปสู่วิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีดีกวา่  
 2.  กลุ่ม (the group) แกนหลกัในการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั คือ การร่วมมือของสมาชิก
กลุ่มการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัซ่ึงกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิก 4-8 คน ทั้งน้ีเน่ืองจากงานวิจยัช้ีให ้   
เห็นว่ากลุ่มท่ีมีสมาชิกนอ้ยกว่า 4 คน จะไม่ท าใหเ้กิดความแตกต่าง การสร้างสรรค ์และการแสดง
ความคิดเห็นท่ีขดัแยง้ท่ีเพียงพอ และกลุ่มท่ีมากกว่า 8 คน จะมีความซบัซอ้นเกินไป การสร้างกลุ่ม  
ท่ีมีความแตกต่างกนัจะท าให้ไดมุ้มมองท่ีแตกต่างกนัจ านวนมากและไดรั้บมุมมองใหม่ ๆ กลุ่ม
ประกอบดว้ยบุคคลจากบทบาทและหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิดของปัญหาในการเรียนรู้ดว้ย
การปฏิบติั ซ่ึงในบางสถานการณ์กลุ่มอาจประกอบดว้ยบุคคลท่ีมาจากองคก์รอ่ืนหรือผูเ้ช่ียวชาญ
อ่ืนๆ การน าบุคคลจากสถานท่ีแตกต่างกนัในองคก์รใหม้าอยูด่ว้ยกนั จะท าใหไ้ดรั้บความใหม่ และ
สร้างการผสมผสานขององคก์รผา่นการสร้างเครือข่ายท่ีไม่เคยมีมาก่อน  
  คุณลกัษณะของกลุ่มการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั ควรเป็นดงัน้ี  
  2.1 การไดรั้บมอบหมายในการแกปั้ญหา  
  2.2 ความสามารถในการรับฟัง การถามค าถามตนเองและผูอ่ื้น  
  2.3 ความเตม็ใจในการเปิดใจกวา้งและเรียนรู้จากสมาชิกกลุ่มอ่ืน  
  2.4 คุณค่าของบุคคลอ่ืนและการใหค้วามนบัถือแก่บุคคลอ่ืน  
  2.5 การไดรั้บมอบหมายในการลงมือปฏิบติัและการไดรั้บความส าเร็จ  
  2.6 การตระหนกัถึงตนเองและความสามารถของผูอ่ื้นในการเรียนรู้และการพฒันา  
 3.  กระบวนการถามค าถามและการสะทอ้นความคิด (the questioning and reflection 
process) โดยเน้นการถามค าถามท่ีถูกตอ้งมากกว่าการตอบค าถามท่ีถูกตอ้ง การเรียนรู้ดว้ย            
การปฏิบติัจะจดัการกบัปัญหาผ่านกระบวนการท่ีรวมถึงการถามค าถามในตอนเร่ิมตน้ การท า
ปัญหาให้ชดัเจน การสะทอ้นความคิดและการก าหนดวิธีการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปไดก่้อนท่ีจะลงมือ
ปฏิบติั การถามค าถาม (asking question) การถามค าถามจะท าใหบุ้คคลไดคิ้ด โดยจดัใหค้  าถามถูก
ถามในลกัษณะของการสนบัสนุน ไม่สนันิษฐานเอาเอง ค าถามแบบช่วยเหลือจะช่วยท าใหบุ้คคลได้
คิดอย่างลึกซ้ึงมากข้ึน การถามค าถามในการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติันั้น ลกัษณะค าถามจะไม่ใช่       
การคน้หาค าตอบ เป็นการคน้หาท่ีลึกลงไปอีก การถามค าถามไม่ใช่เพียงแค่การสืบหาวิธี             
การแกปั้ญหาแต่เป็นโอกาสในการส ารวจ  
  การสะทอ้นความคิดถือเป็นหัวใจของการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั การสะทอ้น
ความคิดจะสร้างการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั สมาชิกกลุ่มฟังอยา่งตั้งใจ และน าประสบการณ์ของ
ผูอ่ื้นแต่ละคนออกมา และพิจารณาในการปฏิบติั กระบวนการถามค าถามและการสะทอ้นความคิด
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จะช่วยสนบัสนุนสมาชิกในการมองซ่ึงกนัและกนัเหมือนกบัเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ในการ
เรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั สมาชิกควรจะเปิดใจในการลองใชแ้นวทางใหม่ๆ ท าให้การท าส่ิงใหม่ ๆ   
การทดลอง การสะทอ้นความคิดบนฐานของประสบการณ์ การพิจารณาผลลพัธ์ หรือผลของ
ประสบการณ์ และท าซ ้ าวงจรโดยการลองใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บใหม่ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั      
เป็นตน้ 
 4.  การลงมือปฏิบติั (the resolution to take action) จากค ากล่าวของการเรียนรู้ดว้ย     
การปฏิบติัท่ีวา่ “ไม่มีการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงโดยปราศจากการปฏิบติั” บุคคลจะไม่มัน่ใจว่าแนวคิดหรือ
แผนการจะมีประสิทธิภาพจนกระทัง่แนวคิดหรือแผนการนั้นจะถูกน าไปใช้ สมาชิกกลุ่มใน        
การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจะตอ้งมีอ านาจในการปฏิบติั หรือมัน่ใจว่าค  าแนะน าของสมาชิกจะถูก
น าไปใช ้ ดงันั้นกลุ่มการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัควรจะมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัตามแนวคิด
และค าแนะน าของกลุ่ม และการทดสอบแนวคิดในการปฏิบติัจะท าใหส้มาชิกในกลุ่มรู้ว่าแนวคิด
ของสมาชิกมีประสิทธิภาพและน าไปปฏิบติัไดห้รือไม่ ด๊ิกซอน (Dixon 1998) กล่าววา่การเรียนรู้ท่ีมี
คุณค่ามากท่ีสุดเกิดข้ึนเม่ือผูมี้ส่วนร่วมสะทอ้นความคิดภายใตก้ารปฏิบติัของตนเอง ไม่ใช่ภายใต้
การวางแผนของตนเอง การปฏิบติัในการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัไม่ใช่การพฒันาการให้ค  าแนะน า
เท่านั้น แต่เป็นการลงมือปฏิบติัจริง 
 5.  ผูใ้หก้ารสนบัสนุนและอ านวยความสะดวก (the facilitators) บางทีเรียกว่ากลุ่มผูใ้ห้
ค  าแนะน า อาจเป็นสมาชิกของกลุ่มท างานท่ีเป็นเจา้ของปัญหาท่ีอภิปรายหรือเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมจาก
ภายนอก  ผูอ้  านวยความสะดวกมีความส าคญัมากในการช่วยผูมี้ส่วนร่วมในการสะทอ้นว่าบุคคล
ก าลงัเรียนรู้อะไร และบุคคลจะแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งไร ผูใ้หก้ารสนบัสนุนและอ านวยความสะดวก 
ควรได้รับการฝึกอบรมและท าความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของผูใ้ห้การสนับสนุนและอ านวย   
ความสะดวก เพื่อท่ีช่วยใหก้ระบวนการเรียนรู้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนจริงจากวิธีการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั 
รวมทั้งการจดัให้มีสถานท่ีส าหรับสมาชิกทุกคน การใชว้ิธีการถามค าถาม การให้เวลาส าหรับ       
การสะทอ้นความคิด เป็นตน้ 
 

 ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัต ิ 
 รีแวนส์ (Revans 1980) และอินกลิส (Inglis 1994) ไดส้รุปขั้นตอนการเรียนรู้ดว้ย     
การปฏิบติั ไวด้งัน้ี 
 1.  ก าหนดสถานการณ์ของปัญหา โดยเป็นปัญหา งาน หรือประเด็นจริงในองคก์ร     
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขและเกิดข้ึนในกรอบของเวลาจริง ตอ้งมีความเป็นไปได ้และอยูภ่ายใต้
ความรับผดิชอบของกลุ่ม  
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 2.  การถามค าถามและการสะทอ้นการเรียนรู้ โดยเนน้การถามค าถามท่ีถูกตอ้งมากกว่า
การตอบค าถามท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงลกัษณะค าถามจะไม่ใช่การคน้หาค าตอบ แต่จะเป็นการคน้หาท่ีลึกลง
ไปอีก และมีการสะทอ้นความคิดอยา่งมีวิจารณญาณผา่นประสบการณ์ในอดีต เพื่อคน้หาแนวคิดท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ และช่วยในการคน้หาแนวทางใหม่ของการปฏิบติั  
 3.  การวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหา โดยสมาชิกในทีมจะร่วมกันเสนอแนะ             
แนวทางแกไ้ขปัญหา ผา่นการอภิปรายกลุ่ม การคน้พบและการเรียนรู้จากกนัและกนั และคดัเลือก
แนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีมีความเป็นไปได ้พร้อมกบัวางแผนเพื่อน าแนวทางแกไ้ขปัญหาไปปฏิบติั  
 4.  การน าวิธีการแกไ้ขปัญหาไปปฏิบติั โดยน าแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีไดไ้ปปฏิบติัใน
สถานการณ์จริง  
 5.  การประเมินผล โดยประเมินผลท่ีไดรั้บภายหลงัจากการน าแนวทางแกไ้ขปัญหาไป
ปฏิบติั และน ามาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขท่ีดีท่ีสุดต่อไป 
 6. การเรียนรู้นั้ นมาจากความจ าเป็นในการแก้ปัญหาจริงการเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทั้ ง       
การอาสาสมคัรและการถูกก าหนดใหเ้รียน การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัมองเห็นไดช้ดัเจน 
 7. การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติใช้เวลาตั้ งแต่ริเร่ิมโครงการ และต้องมีวิธีการตาม
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั คือ ปัญหา  กลุ่มผูเ้รียน จ านวน 4-6 คน  เจา้ของ
ปัญหาอาจเป็นผูเ้รียนหรือผูส้นบัสนุนโครงการ ผูค้อยแนะน า  เป็นกลุ่ม ผูส้นบัสนุน ผูค้อยแนะน า 
อธิบายการปฏิบติั และกระบวนการ (process) 

 สรุปไดว้า่การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัเป็นวิธีการเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัท่ีแต่ละบุคคลเรียนรู้
ร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาผ่านกระบวนการของการเรียนรู้และการสะทอ้นความคิดอย่าง
ต่อเน่ือง โดยการท างานภายใตปั้ญหาจริง และสะทอ้นความคิดภายใตป้ระสบการณ์ของตนเอง 
เสนอแนวทางการแกปั้ญหา และน าแนวทางการแกปั้ญหาท่ีผา่นการพิจารณาแลว้ไปปฏิบติั 
 

การเรียนรู้จากประสบการณ์   
 การเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning) เป็นการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของคอลบ์ (Kolb’s learning theory)  คอลบ์ (Kolb 1976, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2552 : 88)       
ไดเ้สนอแนวคิดไวว้่ามนุษยมี์กระบวนการเรียนรู้ท่ีเเตกต่างกนั หรือมีวิธีการจดัการกบัความรู้ท่ีได้
แตกต่างกนั บางคนเกิดการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง (active experimentation) บางคนมี            
ความถนดัเเละชอบท่ีจะเรียนรู้ดว้ยการสังเกด คิดและไตร่ตรอง สะทอ้นความคิดเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือส่ิงท่ีไดเ้ห็น (reflective observtion) นอกจากนั้นการเรียนรู้ของมนุษยย์งัประกอบดว้ยมิติส าคญั 
2 มิติ คือ การรับรู้ (perception) และกระบวนการจดัการกบัส่ิงท่ีเป็นความรู้ (processing) ท่ีไดม้าจาก
การรับรู้ โดยจะน าสาระขอ้มูลเหล่านั้นมาจดัการตามความถนดัของตวัเอง โดยท่ีการรับรู้เกิดข้ึนได ้
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2 วิธี คือ จากประสบการณ์ตรงท่ีเป็นรูปธรรม(concrete experience) และจากความคิดรวบยอดท่ีเป็น
นามธรรม (abstract conceptualization) ส่วนกระบวนการจดัการกบัส่ิงท่ีไดรู้้มี 2 วิธี คือ การปฏิบติั
จริง (active experimentation) และจากการเฝ้าสังเกต คิด ไตร่ตรอง สะทอ้นความคิด (reflective 
observation) จากวิธีการเรียนรู้ดงักล่าวคอลบ์จึงไดจัดัผูเ้รียนออกเป็น 4 แบบ ตามวิธีการเรียนรู้ใน
แต่ละแบบซ่ึงเป็นพื้นฐานในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม และพฒันาการเรียนรู้โดยใชส้มองทั้ง 2 ซีก
คือ สมองซีกซา้ยและซีกขวาอยา่งเท่าเทียมกนัของแมคคาร์ธี (McCarthey 1980) ในระยะเวลาต่อมา 
 

 ลกัษณะของผู้เรียน 4 แบบ ตามแนวคดิของคอล์บ 
 วชัรา  เล่าเรียนดี (2552 : 89) ไดจ้ าแนกลกัษณะของผูเ้รียน 4 แบบ ตามแนวคิดของคอลบ์
ดงัน้ี 
 ผูเ้รียนแบบท่ี1 (active experimentation) จะเรียนรู้ไดดี้ เขา้ใจแจ่มแจง้ เม่ือไดล้งมือ 
ปฏิบติั ไดส้มัผสัเรียนรู้ควบคู่กบัการใชส้มองทั้งซีกซา้ย-ซีกขวา 
 ผูเ้รียนแบบท่ี 2 (reflective observation) จะเรียนรู้โดยผา่นการสังเกต สะทอ้นความคิด
และตอบสนอง 
 ผูเ้รียนแบบท่ี 3 (abstract conceptualization) จะเรียนรู้ดว้ยการสร้างความคิดรวบยอด
เชิงนามธรรมโดยใชก้ารหยัง่รู้ มองใหเ้ห็นส่ิงต่าง ๆ ใหเ้ป็นรูปธรรม ท าการวิเคราะห์เเละสังเคราะห์
เป็นองคค์วามรู้ใหม่ 
 ผูเ้รียนแบบท่ี 4 (concrete experience) จะเรียนรู้ไดดีัดว้ยการวิเคราะห์ประเมินส่ิงต่าง ๆ 
มีการพิสูจน์ โดยใชห้ลกัเกณฑเ์เละเหตุผลดว้ยตนเอง 
 วิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้ง 4 แบบ ของคอลบ์มีจุดเด่นท่ีแตกต่างกนั และมนุษยห์รือ
ผูเ้รียนทุกคนจะมีวิธีการเรียนรู้แต่ละเเบบมากนอ้ยต่างกนั เเต่การจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาผูเ้รียนเเละ
พฒันาการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพนั้นจะตอ้งใชสัมองทั้ง 2 ซีกคือสมองซีกซา้ยและซีกขวาอยา่งเท่าเทียม
กนั ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและหลากหลาย ดงัแผนภาพท่ี 2 
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กา
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                                            ประสบการณ์ตรง  
 
 
 

 
   การปฏิบติัจริง                  การจดัการกบัความรู้หรือส่ิงท่ีรู้           การสังเกตและสะทอ้น 
อยา่งกระตือรือร้น                                                                                     ความคิด 
                                                            
 
                                                          
                                                          ความคิดรวบยอด 
 

 
แผนภาพท่ี 2  แสดงพื้นท่ี 4 ส่วน การรับรู้และการจดัการกบัส่ิงทีไดรู้้ของมนุษย ์(Kolb' learning   
                      styles) 
ท่ีมา :  วชัรา  เล่าเรียนดี,  รูปแบบและกลยทุธก์ารจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิด  
(นครปฐม : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), 89. 
 

 กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิของคอล์บ 
 จากวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละแบบ คอลบ์ (Kolb 1976, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 
2552 : 90)ไดน้ าเสนอกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาผูเ้รียนในทุกแบบการเรียนรู้           
4 ขั้นตอน โดยมีการใชส้มองซีกซา้ย-ซีกขวาอยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 
 1.  ขั้นสร้างประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียน ซ่ึงในขั้นน้ีผูเ้รียนจะตอังมีการปฏิบติักิจกรรม   
ต่าง ๆ ท่ีผูส้อนจดัโอกาสใหจ้นเกิดการเรียนรู้เเละความเขา้ใจ (having experience) เปรียบผูเ้รียนเป็น
นกักิจกรรม (activist) 
 2.  ขั้นทบทวนประสบการณ์และสะทอ้นความคิด ในขั้นน้ีผูเ้รียนจะตอ้งทบทวน
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บหรือท่ีเกิดข้ึน เเละแสดงความคิดเห็นต่อประสบการณ์นั้น (reviewing 
experience ) 
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 3.  ขั้นสรุปความคิดรวบยอดจากประสบการณ์ ในขั้นน้ีผูเ้ขียนจะตอ้งสรุปเป็นหลกัการ 
ทฤษฎี หรือความคิดรวบยอด (concluding from expenence) เปรียบเสมือนเป็นนกัทฤษฎี (theorist) 
 4.  ขั้นวางแผนการทดลองหรือการหาหลกัการท่ีสรุปไดไ้ปใช ้(planning the next step) 
ในขั้นน้ีผูเ้ขียนจะตอ้งทดลองปฏิบติัจริง โดยใชห้ลกัการความคิดรวบยอดหรือทฤษฎีท่ีสรุปไดจัาก
ขั้นท่ี 3 เปรียบเสมือนเป็นนกัปฏิบติัตามวงจรการเรียนรู้ของคอลบ์ (Kolb's learning cycle) ซ่ึงจาก
การปฏิบติัในขั้นน้ีจะเกิดความรู้และประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่อยา่งลึกซ้ึงกว่าเดิมและมีความคงทน
ของความรู้มากยิง่ข้ึน ดงัแผนภาพแสดงวงจรตามล าดบ้ขั้นการเรียนรู้ของคอลบ์ดงัแผนภาพท่ี 3 

                                                  Activist 
                                     Stage 1 (Having an experience) 
                                                              
                
            Pragmatist                                                                 Reflect 
Stage 4 (Planning the next step)                       Stage 2 (Reviewing experience) 
                                                                                                                           
 

                                                        Theorist 
                             Stage 3 (Concluding from experience) 
    

แผนภาพท่ี 3 วงจรการเรียนรู้ของคอลบ์ (Kolb's learning cycle) 
ท่ีมา  :  วชัรา  เล่าเรียนดี,  รูปแบบและกลยทุธ์การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิด  
(นครปฐม : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), 90. 

 

อานุภาพ เลขะกุล (2550)  ไดเ้สนอหลกัการในการจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์โดย
บทบาทของผูส้อนท่ีจะท าให้การจัดการเรียนรู้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา คือ             
การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้โดยอาศยัวิธีการของการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ในการกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์  และให้อิสระในการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนจากประสบการณ์ มีหลกัการดงัน้ี 
 1.    ความสนใจของผูเ้รียนเป็นตวัก าหนดเน้ือหาและเคา้โครงหลกัสูตร กิจกรรมท่ี
ผูเ้รียนกระท าจะเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนมองเห็นความจ าเป็นและประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่ใช่
กิจกรรมท่ีผูส้อนคาดเดาวา่ผูเ้รียนสนใจ 
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 2.    วิชาท่ีผูเ้รียนทุกคนตอ้งเรียน  คือวิชาท่ีผูเ้รียนมีความสนใจร่วมกนั 
 3.    โปรแกรมการสอนไม่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า  ส่ิงท่ีผูส้อนจะต้องกระท าก่อน        
การสอน  คือการส ารวจความสนใจของผูเ้รียน  และช่วยผูเ้รียนในการตดัสินใจว่าความสนใจเร่ือง
ใดมีคุณค่าแก่การศึกษา  หนา้ท่ีของผูส้อนก็คือ การช่วยผูเ้รียนวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ  และช่วยใน
การประเมินผลกิจกรรมท่ีท าไปแลว้ 
 4.    ใชว้ิธีแกปั้ญหาเป็นส่วนใหญ่ในการจดัการเรียนการสอนไม่ใช่เป็นการบอกวิชา
โดยตรงแก่ผูเ้รียน การบอกวิชาอาจมีบา้งเป็นบางคร้ังแต่ไม่ใช่เป็นหัวใจของการจดัการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์   ถา้ผูเ้รียนจะได้ความรู้อะไรจากการบอกเล่าก็ควรเป็นในแง่ท่ีว่าความรู้นั้นช่วย
กระตุน้หรือส่งเสริมการแก้ปัญหาท่ีท าอยู่ ซ่ึงคุณค่าของการเรียนรู้จากประสบการณ์ไม่ไดอ้ยู่ท่ี
ค  าตอบท่ีได้จากการแก้ปัญหา แต่อยู่ท่ีผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเ้รียนได้รับจากการท่ีมีประสบการณ์ใน       
การแกปั้ญหาร่วมกนั   
  

 
  
 
 

1.  
2.  
3.  

 
 
 
 

แผนภาพท่ี 4 กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์  (Experiential learning) 
ท่ีมา :  อานุภาพ  เลขะกลุ,  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (Problem based learning)  
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 68. 
 

สรุปไดว้า่การเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ี
เร่ิมจากการไดป้ระสบการณ์ตรงจากโจทยปั์ญหาท่ีเป็นรูปธรรม (concrete experience) ผ่าน
กระบวนการคิดและการสะทอ้นความคิด (reflective thinking) น าไปสู่ความรู้และความคิดรวบยอด
ท่ีเป็นนามธรรม (abstract conceptualization) อนัจะน าไปใชป้ฏิบติัในสถานการณ์ใหม่ (active 

ประสบการณ์ทีเ่ป็นรูปธรรม 
(concrete experience) 

การคดิและสะท้อนกลบั 
(reflective thinking) 

การน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
(active experimentation) 

ความคดิรวบยอด 
(abstract conceptualization) 
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experimentation) ต่อไป บทบาทของผูส้อนท่ีส าคญั คือการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  โดย
อาศยัวิธีการของการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์  การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในการกระตุน้ให้เกิด
การเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์   และใหอิ้สระในการเรียนรู้  ซ่ึงวิธีการจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์
เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้นั้นเอง 
 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  
 การเรียนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (problem-based learning : PBL) เป็น          
การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยมุ่งการใชปั้ญหาจริงหรือจ าลองเป็นตวั
เร่ิมตน้หรือเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนไปศึกษาคน้ควา้
แสวงหาความรู้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งวิทยาการท่ีหลากหลาย เพื่อน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา โดยท่ี
มิไดมี้การศึกษา หรือเตรียมตวัล่วงหนา้เก่ียวกบัปัญหาดงักล่าวมาก่อน ซ่ึงปัญหานั้นจะตอ้งเป็นปัญหา
ท่ีผูเ้รียนสนใจ ตอ้งการแสวงหา คน้ควา้ค าตอบ และหาเหตุผลมาแกปั้ญหา วิธีการสอนโดยใชปั้ญหา
เป็นหลกัจะช่วยเพิ่มทกัษะการแกปั้ญหาของผูเ้รียน  พฒันาความสามารถในการตดัสินใจ พฒันาให้
เกิดทกัษะในการใชเ้หตุผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนจะมีความเช่ียวชาญ โดยมีการฝึกใหเ้ผชิญ
ปัญหา การรู้จักหาขอ้มูลใหม่ ๆ  สร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง สามารถ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของความรู้ ขอ้มูลต่าง ๆ ไดคื้อสามารถเช่ือมโยงกนัระหว่างวิชาต่าง ๆ ได ้
และท่ีส าคญัเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ เน่ืองจากผูเ้รียนได้เรียนในสภาพแวดล้อมท่ี
คลา้ยคลึงกบัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานในอนาคต   แสดงใหเ้ห็นว่า การเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลกันั้น ตวัผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยผูเ้รียนจะตอ้งรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
ตนเองในดา้นการก าหนดการด าเนินงานของตนเอง ยอมรับความรับผดิชอบตนเองท่ีมีต่อกลุ่ม เลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และประเมินตนเองตลอดเวลา ซ่ึงผู ้เ รียนจะต้องมี                  
ความรับผดิชอบสูง ทั้งความกา้วหนา้ของกลุ่มและการเรียนรู้ของตนเอง (กระทรวงสาธาณสุข 2530 
: 2; Majumdar; พวงรัตน์ บุญญานุรักษ ์ 2544 : 42; วลัลี สัตยาศยั 2547;  อานุภาพ เลขะกุล 2550; 
และปัทมา โกมุทบุตร 2550)  
 นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกับแนวคิดของบาร์โรวส์ และทมับลีน (Barrows and 
Tamblyn 1980; Barrows 1985, อา้งถึงใน สุปรียา วงษต์ระหง่าน 2536 : 3)  ท่ีกล่าวไวว้่า 
กระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นศูนยก์ลางเป็นการจดัขั้นตอนต่าง ๆ  เป็นการเช่ือมโยงปัญหา 
ก าหนดโครงสร้าง  ตรวจสอบปัญหา ทบทวนปัญหาการน าเสนอกระบวนการหรือการด าเนินงาน 
และการประเมินผลการด าเนินงานของปัญหากระบวนการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียน
ตอ้งวางแผนขอบเขตของตนเองใหเ้กิดการเรียนรู้ต่อการเสนอ และแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนรู้ และสรุป
เน้ือหาทั้งหมดโดยกระบวนการกลุ่มผลส าเร็จของการเรียนข้ึนอยู่กบับทเรียน ผลส าเร็จของผูส้อน
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อยูท่ี่ความต่อเน่ืองกนัของแนวทางท่ีให้ปฏิบติั การสร้างแรงจูงใจเพิ่มใหผู้เ้รียนมีความสามารถใน       
การเรียนรู้ไดค้รอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด ตามแนวทางในการปฏิบติัอย่างอิสระ เช่ือมโยงให้เห็น
ความสัมพนัธ์และมีความหมายเด่นชดั ท าใหผู้เ้รียนรู้สึกว่าสามารถสร้างลกัษณะเด่น 2 ประการ คือ 
เป็นความรู้ใหม่หรือเพิ่มความรู้ท าให้เกิดกบัผูอ่ื้น ส าหรับคนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง เม่ือท า
การส ารวจการท างานกลุ่ม และเหตุการณ์ทั้งหมดผูเ้รียนตอ้งเขา้ใจวา่ผูเ้รียนตอ้งร่วมมือกนัท างานมุ่ง
สู่ความส าเร็จให้ได ้  ผูส้อนช้ีแจงกระบวนการเรียนให้กบัผูเ้รียน ผูส้อนควรช้ีแนะถึงบทบาทท่ี
ส่งผลในวิธีแกปั้ญหาของงานท่ีดีท่ีสุด และน าเสนอทิศทางการท างานดว้ยกระบวนการกลุ่ม จะ
ไดม้าซ่ึงความคิดท่ีท าให้แนวทางนั้นประสบความส าเร็จ แต่ผูส้อนจะไม่ให้ค  าตอบว่าถูกหรือผิด 
และจะเป็นผูใ้หว้ิธีการกบัโครงการท่ีจะใหผู้เ้รียนคน้พบค าตอบดว้ยผูเ้รียนเอง 
 สรุปได้ว่าลักษณะส าคญัของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ประกอบด้วย                   
1)ใชปั้ญหาท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงเป็นตวักระตุน้หรือจุดเร่ิมตน้ในการแสวงหาความรู้ 2) 
การบูรณาการเน้ือหาความรู้ในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้น 3) เนน้กระบวนการคิดอยา่งมี
เหตุผลและเป็นระบบ 4) เรียนเป็นกลุ่มย่อย  โดยมีผูส้อนหรือผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุนและกระตุน้ 
ผูเ้รียนตอ้งร่วมกนัสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนในกลุ่ม  และ 5) เนน้กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีใช้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางและสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ท่ีตนเองหรือกลุ่มตั้ งไว ้และ         
การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั เป็นเทคนิควิธีการสอนวิธีใหม่วิธีหน่ึงท่ีนกัศึกษาใช้
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ นั้ นก็คือปัญหาของผูป่้วย  ปัญหาการให้บริการ
สาธารณสุข หรือปัญหาเก่ียวกับการวิจยัมาเป็นตวักระตุน้  ให้เกิดความอยากเรียนและเรียนใน
เน้ือหาวิชาท่ีเหมาะสมกบัปัญหาท่ีก าลงัประสบอยู่  ในขณะเดียวกนันกัศึกษายงัไดมี้โอกาสพฒันา
ทกัษะทางการแกปั้ญหาของตนเองอีกดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของยลัซิน คาราฮาน คาราดิ
ไนซ์ไล และซาฮิน (Yalcin, Karahan, Karadenizli, and Sahin  2006 : abstract) ท่ีกล่าวสรุปไวว้่า
การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกันั้น ช่วยส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
(self-directed skills) อาทิเช่น  ทกัษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ (scientific thinking skill) ทกัษะ        
การแกปั้ญหา (problem solving skill) และทกัษะการแกปั้ญหาความขดัแยง้ (conflict resolution 
skill ) โดยการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั   มีวตัถุประสงคท์างการศึกษาอยู ่2 ประการ คือ
นกัศึกษาสามารถเรียนรู้เน้ือหาวิชาการไดต้ามท่ีตอ้งการ  และนกัศึกษาสามารถพฒันาทกัษะในการ
แกปั้ญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีว่า “the problem is a springboard to learning-but the goal is 
not to solve the problem”  (ปัทมา โกมุทบุตร 2550 : 1) 
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 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  
 แบร์โรวส์ และแทมบลิน (Barrows  and Tamblyn 1980) ให้ความหมายว่าการเรียน  

การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั หมายถึง วิธีการเรียนการสอนโดยใชส้ถานการณ์ หรือปัญหาเป็น
ส่ิงเร่ิมต้นในการกระตุ้นผูเ้ รียน ท าให้ผูเ้ รียนเกิดความต้องการท่ีจะใฝ่หาความรู้ เพื่อแก้ไข
สถานการณ์หรือปัญหานั้น โดยท่ีผูเ้รียนจะเป็นผูต้ดัสินใจแสวงหาความรู้ในส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้ 
และท างานร่วมกบัผูเ้รียนคนอ่ืนๆ ภายในกลุ่ม โดยท่ีมีติวเตอร์ (tutor) เป็นผูดู้แลกระบวนการเรียน
การสอน  

 เฉลิม  วราวิทย  ์ (2531)  ให้ความหมายว่าการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั   
หมายถึงวิธีการเรียนท่ีใช้ปัญหาเป็นเคร่ืองกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการท่ีจะหาความรู้เพื่อ
แกปั้ญหา โดยเนน้ใหผู้เ้รียนตดัสินใจในส่ิงท่ีตอ้งการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและรู้จกัการท างาน
ร่วมกนัเป็นทีมภายในกลุ่มผูเ้รียนเอง 

 วูด้ส์ (Woods 1994)   ให้ความหมายว่าการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
หมายถึง การใชส้ถานการณ์ปัญหาเป็นแรงขบักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานการเรียนรู้ของ
แต่ละคน 

 อลัเลน และดชั (Allen and Duch 1996) ให้ความหมายว่าการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลกั คือการเร่ิมตน้ดว้ยปัญหา   การสอบถามเพื่อจะให้ผูเ้รียนแกปั้ญหา ผูเ้รียนจะระบุ  
ส่ิงท่ีตอ้งคน้ควา้ศึกษา ท างานเป็นทีม ทกัษะท่ีไดจ้ะมีทั้งการส่ือสารและการบูรณาการความรู้ คลา้ย
กบัการสืบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 วชัรา เล่าเรียนดี (2550 : 94) ใหค้วามหมายว่าการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
(problem based learning) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า PBL เป็นยทุธวิธีในการจดัการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัแบบหน่ึง  เพื่อส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีใชปั้ญหาเป็นหลกัหรือจุดเร่ิมตน้เพื่อกระตุน้จูงใจ เร้าความสนใจเพื่อเรียนรู้และสร้างความรู้ดว้ย
ตัวเอง ซ่ึงปัญหานั้ นจะต้องเป็นปัญหาท่ีมาจากตัวผูเ้รียน เป็นปัญหาท่ีผูเ้รียนสนใจ ต้องการ          
การแสวงหา คน้ควา้ค าตอบ และหาเหตุผลมาแกปั้ญหาหรือท าให้ปัญหานั้นชัดเจนจนมองเห็น   
แนวทางแกไ้ข ซ่ึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้ สามารถผสมผสานความรู้นั้นไปประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ท่ีส าคัญการจัดการเ รียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก จะส่งเสริมการเ รียนรู้                 
อยา่งกระตือรือร้นของผูเ้รียน 
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้พอสรุปไดว้่าการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
หมายถึง เทคนิควิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของอาจารยท่ี์ส่งเสริมพฒันาใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยให้
สัมผสัจริงกบัปัญหาโดยใช้ปัญหาท่ีพบไดใ้นสถานการณ์จริง  เป็นส่ิงกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้  
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ผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดเน้ือหาท่ีตอ้งการเรียนรู้อย่างอิสระ  คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองโดยท่ีผูส้อน
เป็นผูช้ี้แนะบอกแนวทาง  และเตรียมทรัพยากรท่ีเหมาะสมไวใ้ห ้ และมีการประเมินการเรียนรู้  
 

 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั    
 อานุภาพ  เลขะกุล (2550 : 67-68) กล่าวว่าการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั                         

มีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัๆ คือ 
 1. ไดค้วามรู้ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทจริงและสามารถน าไปใชไ้ด ้
 2. พฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณการใหเ้หตุผล และน าไปสู่การแกปั้ญหาท่ีมี
ประสิทธิผล 
 3. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 4. ผูเ้รียนสามารถท างานและส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5. เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 6. ความคงอยู ่ (retention)  ของความรู้ยาวนานข้ึน 
 

 แบรนดา้ (Branda 1986, อา้งถึงใน ยวุดี  ฦาชา 2536 : 23) กล่าวว่าเม่ือส้ินสุดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  นกัศึกษาจะมีพฒันาการดา้นต่างๆ ดงัน้ีคือ สมรรถภาพในการเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก  สมรรถภาพในการแก้ปัญหา สมรรถภาพในการช้ีน าการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สมรรถภาพในการเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย และสมรรถภาพในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

 

 วชัรา เล่าเรียนดี (2550 : 96); แบร์โรวส์ และแทมบลิน (Barrows and Tymblyn 1980) และ        
อิงเกิล (Engle 1997) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคแ์ละผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นหลกั  ไวว้่าการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั สามารถท่ีจะพฒันาหรือเสริมสร้างหรือ
ส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (achievement) ของผูเ้รียน ดงัน้ีคือ 
 1. พัฒนาความสามารถในการปรับตัวและการมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง 
(adaptation and participation in change)  
 2. พฒันาความสามารถในการประยุกตใ์ชก้ระบวนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่
หรือสถานการณ์ในอนาคต (application of problem solving in new and future situations)  
 3. พฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (creative and 
critical thought) 
 4. พัฒนาทักษะการน าเอาวิ ธีการทั้ งกระบวนการมาใช้ในการแก้ปัญหาและ
สถานการณ์ (adoption of holistic approach to problems and situations)  
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 5. พฒันาทกัษะการเห็นคุณค่าจากมุมมองท่ีมีความหลากหลาย (appreciation of 
diverse viewpoints)  
 6. พฒันาความสามารถในการท างานเป็นทีม (successful team collaboration)  
 7. พฒันาจุดแข็งและจุดอ่อนของพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีปรากฏ (identification of 
learning weaknesses and strengths)  
 8. พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (promotion of self-directed learning)  
 9. พฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล (effective communication skills)  
               10. พฒันาการขยายฐานความรู้ (augmentation of knowledge base)  
               11. พฒันาทกัษะความเป็นผูน้ า (leadership skills) 
               12. พฒันาความสามารถในการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรท่ีเหมาะสมและ
หลากหลาย (utilization of relevant and varied resources)  
 สรุปไดว้่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัเป็นยุทธวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัแบบหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทกัษะ       
การแกปั้ญหา ซ่ึงผูเ้รียนสามารถจะน าไปใชใ้นการท างานและการด ารงชีวิตตลอดชีวิต การเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นหลกัใหป้ระสบการณ์ท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน มีเป้าหมายเพื่อให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามรู้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และในสถานการณ์จริง เพื่อปรับปรุงพฒันาการปฏิบัติงานของตนเองให้มี
ประสิทธิผลสูงสุด  จุดเด่นของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกัก็คือ การใชปั้ญหาจริงใหผู้เ้รียนไดคิ้ด
หาแนวทางการแกปั้ญหาและเพื่อเป็นการส่งเสริมทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ควรใหผู้เ้รียนไดมี้การเสนอ
แผนปฏิบติั (action plan) และด าเนินการแกปั้ญหาดว้ย 
 จากการศึกษาหลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัวตัถุประสงค์หรือผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั   สามารถสรุปวตัถุประสงคห์รือผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นหลกัตามแนวคิดของบุคคลต่าง ๆ และจากรายงานการศึกษาวิจยัไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 4 ผลการสังเคราะห์ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากแนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
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 พฒันาความสามารถในการปรับตวัและการมีส่วนร่วมในการ
เปล่ียนแปลง (Adaptation and participation in change) 

     

 พฒันาความสามารถในการประยกุตใ์ชก้ระบวนการแกปั้ญหา
ในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ในอนาคต (Application of 
problem solving in new and future situations)  

   
 

  

 พฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ (Creative and critical thought) 

     

 พฒันาทกัษะการน าเอาวิธีการแกปั้ญหาทั้งกระบวนการมาใช้
ในการใชใ้นการแกปั้ญหาและสถานการณ์ (Adoption of holistic 
approach to problems and situations)  

 
 

    

 พฒันาทกัษะการเห็นคุณค่าจากมุมมองท่ีมีความหลากหลาย 
(Appreciation of diverse viewpoints)  

     

 พฒันาความสามารถในการท างานเป็นทีม (Successful team 
collaboration)  

     

 พฒันาจุดแขง็และจุดอ่อนของพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีปรากฏ 
(Identification of learning weaknesses and strengths)  

     

 พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (promotion of self-directed 
learning)  

     

 พฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล (Effective 
communication skills)  

     

 พฒันาการขยายฐานความรู้ (Augmentation of knowledge 
base) 

     

 พฒันาทกัษะความเป็นผูน้ า (Leadership skills)      
 พฒันาความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากแหล่งทรัพยากรท่ี
เหมาะสมและหลากหลาย (Utilization of relevant and varied 
resources) 

     

 การใชข้อ้มูลท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัปัญหา (Use relevant 
information in addressing the problem)  

     

 การจดัระบบกบัความไม่แน่นอน (Articulate uncertainties)      
 การจดัระบบความคิดรวบยอด (Organize concepts)       
 การแปลความหมายขอ้มูล ( Interpret information )        
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 จากตารางการสังเคราะห์ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากหลกัการแนวทางการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นหลกั ผูว้ิจัยสามารถสรุปผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
กล่าวคือในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกันั้นจะมุ่งส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะ
การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง ความสามารถในการประยกุตใ์ชก้ระบวนการแกปั้ญหาในสถานการณ์
ใหม่หรือสถานการณ์ในอนาคตโดยฝึกให้ผูเ้รียนได้ศึกษาค้นคว้าและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
ทรัพยากรท่ีเหมาะสมและหลากหลายและเลือกใช้ขอ้มูลท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัปัญหา พฒันาทกัษะ
การคิดสร้างสรรคแ์ละการคิดอยา่งมีวิจารณญาณอยา่งต่อเน่ืองการท างานเป็นทีมและฝึกการเป็นผูน้ า 
  

 แนวคดิพืน้ฐานของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั   
 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั   ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงก็คือการท่ีตอ้งจดัให้ผูเ้รียน
ไดผ้า่นกลไกทั้ง 3 ประการต่อไปน้ีคือ   
 1. การใชปั้ญหาเป็นหลกั ในการเรียน  (problem based  learning)  คือ  กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีผูเ้รียน ใช ้“ปัญหา”  เป็นฐานหรือเป็นส่ิงกระตุน้ให้เกิดการแสวงหาความรู้  บางคร้ังส่ิงท่ี
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อาจไม่ใช่ตัวปัญหาโดยตรงแต่เป็นสถานการณ์ท่ีต้องการปรับปรุง  
(situation in need of improvement)  อยา่งไรก็ตามกลวิธีหาความรู้ก็คือ  กระบวนการแกปั้ญหา  
(problem solving process)  หรือกระบวนการคน้ควา้หาความรู้  (inquiry  process)  ซ่ึงประกอบดว้ย
การเช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้กบัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีตอ้งการปรับปรุง  หาขอ้มูลเพื่อพิสูจน์
สมมติฐานใชค้วามคิดท่ีมีเหตุมีผลในการสรุปขอ้ความรู้ใหม่ 
 2.   การช้ีน าการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  (self-directed  learning)  คือ  การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมี
เสรีภาพในการเลือกส่ิงท่ีตอ้งการเรียน  และมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ผูเ้รียนจะเป็น        
ผูก้  าหนดการด าเนินการเก่ียวกบัการเรียนรู้ของตนเอง  เลือกประสบการณ์เรียนรู้ดว้ยตนเอง  ยอมรับ
ตนเอง  ประเมินผล  และวิพากษ์วิจารณ์ตนเองได้ตรงกับความเป็นจริง  เป็นการเช่ือมโยง
แนวความคิด   สร้างความคิดรวบยอด  และเครือข่ายของการเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัของเขาเอง 
 3. การเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย  (small group learning) การเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย เป็นวิธีการท่ี
ท าให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นทีม และยอมรับประโยชน์ของ
การท างานร่วมกนั ให้คน้ควา้หาแนวความคิดใหม่ ๆ ไดแ้นวคิดท่ีกวา้งขวางข้ึน ประหยดัเวลาใน
การเรียนรู้ และสร้างนิสัยท่ีดีในการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน โดยแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ      
8-10 คน โดยมีผูส้อน 1 คน ช่วยเป็นผูก้ระตุน้ สนบัสนุน และช่วยเหลือใหเ้กิดการเรียนรู้ของกลุ่ม 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



107 
 

 วชัรา  เล่าเรียนดี (2550 : 94-95) ไดส้รุปคุณลกัษณะของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นหลกัไวด้งัน้ี          

  1.  เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 2.  การเรียนรู้เกิดข้ึนจากการร่วมมือกนัของผูเ้รียนเป็นกลุ่มเลก็ ๆ  
 3.  ผูส้อนคือผูท่ี้คอยแนะน าการสนับสนุน ผูเ้รียนคือผูท่ี้มองเห็นปัญหาและแก้ไข
ปัญหาดว้ยตนเอง 
 4. ปัญหาเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง หรือปัญหาจริง ซ่ึงปัญหาจะช่วยก าหนดกรอบแนวคิด
หรือก าหนดจุดเนน้และกระตุน้การเรียนรู้ 
 5.  ปัญหาคือส่ิงท่ีจะน าไปสู่การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา 
 6.  ความรู้ใหม่จะเกิดข้ึนโดยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 

 การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  จดัเป็นยุทธวิธีการเรียนวิธีหน่ึงท่ีเป็นท่ีรู้จกั
และใช้กันแพร่หลายมากข้ึน โดยน ามาใช้เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพของการคิด (quality 
thinking) โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ค าตอบของปัญหาจากส่ือ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้ง  
การทดสอบปฏิบติัจริง แนวคิดในการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  มีแนวคิดเก่ียวกบั
การจดัการเรียนท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (student-centered learning) ทองจนัทร์ หงศล์ดารมภ์ 
2537; วิชนีย ์ทศศะ 2547 : 11 และยรุวฒัน์ คลา้ยมงคล 2545 : 56) ไดก้ล่าวถึงการเรียนจดัการเรียนรู้
ท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (student-centered) ว่าเป็นการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีมนุษยนิยม 
(humanism) ของคาร์ล โรเจอร์ (Carl Rogers) ซ่ึงมีหลกัการส าคญั ดงัน้ี 
 1.   ผูเ้รียนไดส้ัมผสัจริงกบัปัญหา  ผูส้อนสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้ผูเ้รียนไดรั้บรู้
และสมัผสัจริงกบัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.   ผูส้อนมีความเป็นกันเอง  เปิดเผยและตระหนักถึงทัศนะของตนต่อส่ิงต่าง ๆ 
ยอมรับความรู้สึกของตนเอง  จริงใจในการสร้างสมัพนัธภาพกบัผูเ้รียน 
 3.   ผูส้อนยอมรับผูเ้รียนอยา่งท่ีเขาเป็น  เขา้ใจความรู้สึกของผูเ้รียน 
 4.  ผูส้อนจดัแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้พร้อม  จดัเอกสาร  ต ารา ฯลฯให้มีพร้อมท่ี
ผูเ้รียนเลือกใชไ้ด ้
 5.   ผูส้อนสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน  และสร้างสัมพนัธภาพกบัผูเ้รียนในลกัษณะท่ี
ส่งเสริมแรงจูงใจพื้นฐานของผูเ้รียน 
 6.   ผู ้สอนไม่ใช้การบรรยายเป็นวิธีการหลักในการเรียนการสอน และไม่มีการ
ประเมินผลผูเ้รียนโดยใชเ้กณฑภ์ายนอกตดัสิน 
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 7.  ผลท่ีเกิดข้ึนในตัวผูเ้รียนคือการท่ีผูเ้รียนมีการปรับตัวริเร่ิมด้วยตนเองมีความ
รับผิดชอบ ในตน  สร้างสรรคง์าน มีการกระตุน้สนบัสนุนความคิดของผูเ้รียนและเก็บความส าคญั
ของการยอมรับผูเ้รียน 
 สรุปไดว้า่ ความเช่ือดา้นมานุษยวิทยานั้นเห็นวา่บุคคลแต่ละคนแตกต่างกนั มีศกัยภาพท่ี
จะพฒันาตนเองมีเสรีภาพและสามารถควบคุมตนเองได ้การให้การศึกษาจึงไม่ควรจะมุ่งท าให ้     
ทุก ๆ คนเหมือนกนั และไม่ค านึงถึงความตอ้งการของแต่ละบุคคล แนวคิดดา้นมนุษยนิยมสามารถ
น าไปใชใ้นการศึกษา ไดด้งัน้ี 
 ทองจนัทร์  หงศล์ดารมภ ์(2537); วอลตนั และแมททิวส์ (Walton and Matthews 1989) ได้
กล่าววา่การเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั เป็นการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นส่ิงกระตุน้ใหผู้เ้รียน
เกิดความตอ้งการท่ีจะแสวงหาความรู้เพื่อแกปั้ญหา ดงันั้นลกัษณะของผูเ้รียนดว้ยวิธีการแกปั้ญหา (the 
characteristics of problem solver) ท่ีจะประสบความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพไดน้ั้น จะตอ้งมีลกัษณะ
ส าคญั 5 ประการ (5 C) ไดแ้ก่ competence (ความรู้ความสามารถ) communicativeness (ความสามารถ
ในการติดต่อกบัผูอ่ื้น) concern  (ความตระหนกัในความส าคญั) courage  (ความกลา้ในการตดัสินใจ) 
และ creativity (ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค)์  
  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  ความรู้ความสามารถ (competence) เป็นความรู้ความสามารถเดิมท่ีเหมาะสมกบั
ปัญหาท่ีจะเรียนเป็นส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งตระหนักเพราะถา้ผูส้อนเตรียมปัญหาท่ียุ่งยากซับซ้อนไม่
สัมพนัธ์กบัความรู้เดิม ของผูเ้รียนแลว้ จะท าใหผู้เ้รียนเกิด    ความล าบาก และเสียวเลามากในการ
ก าหนดทิศทางการแสวงหาความรู้เพื่อน ามาแกปั้ญหานั้น 

   ความสามารถในการติดต่อกบัผูอ่ื้น (communication) เป็นความสามารถในการ
ติดต่อส่ือความหมายกบัผูอ่ื้น เน่ืองจากการเรียนการสอนเป็นกลุ่มยอ่ย   การติดต่อส่ือสารจะช่วยให ้     
การเรียนรู้ในกลุ่มมีประสิทธิภาพ 

  ความตระหนกัในความส าคญั (concern)  ผูเ้รียนควรตระหนกัถึงความส าคญัใน       
ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

  ความกลา้ในการตดัสินใจ (courage) การเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั           
การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการตดัสินใจในขอ้มูล ดงันั้นผูเ้รียนจะตอ้งมีความกลา้
ในการติดสินใจ เช่น ตดัสินใจตั้งสมมติฐานเพื่อน ามาแกปั้ญหา 

  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(creativity) เป็นความสามารถในการคิดท่ีกวา้งขวาง     
คิดไกลกว่าขอบเขตปกติ โดยใชจิ้นตนาการในการคิดท่ีกวา้งไกล หรือใชแ้นวคิดในการแกปั้ญหาได้
อยา่งหลากหลาย เช่นการแสดงความคิดเห็นต่อกรณีปัญหา 
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 การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั   เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีไดรั้บความเช่ือว่าจะท าให้
ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และท าให้ผูเ้รียนมีความรักท่ีจะเรียนรู้    
อยา่งต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต จึงเป็นวิธีการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการทางวิชาชีพในทุกสาขาวิชาชีพ 
โดยเฉพาะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างๆ อย่างไรก็ตาม และการท่ีนักศึกษาจะบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกัไดน้ั้นอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งจดัสถานการณ์
หรือพิจารณาถึงทฤษฎีการศึกษาท่ีว่าดว้ยเง่ือนไข 3 ประการ ซ่ึงสนับสนุนการเรียนรู้ให้บงัเกิดผลดี  
ชมิดท ์(Schmidt 1983, อา้งถึงใน อุดม  รัตนอมัพรโสภณ 2544 : 37; ยรุวฒัน์ คลา้ยมงคล 2545 : 58;   
ทองจนัทร์ หงศล์ดารมภ ์2544 : 6-7 และอานุภาพ  เลขะกุล 2550 : 69) ไดก้ล่าวถึงเง่ือนไข 3 ประการ    
ท่ีช่วยสนบัสนุนการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั   คือ 
 1.  การกระตุน้ความรู้เดิม   ในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ตอ้งอาศยัความรู้พื้นฐานเดิม และจะ
ไดผ้ลดีข้ึนถา้ไดมี้การกระตุน้ความรู้เดิมหรือน าความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมีอยู่มาใช้กบัการเรียนรู้ใหม่ 

(activation of prior knowledge)  โดยธรรมชาติของการเรียนรู้มนุษยเ์รามกัจะใชค้วามรู้เดิมท่ีมีอยูม่า
ช่วยในการท าความเขา้ใจและเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการเรียนรู้แต่ละวิธีจะสามารถ
กระตุน้ความรู้เดิมมาใชไ้ดไ้ม่เท่าเทียมกนั  วิธีใดท่ีสามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนน าความรู้เดิมออกมาใช ้
ไดม้าก กจ็ะยิง่ช่วยสนบัสนุนในการเรียนรู้เร่ืองให ๆ ไดม้ากข้ึน  
 2.   การเสริมความรู้ใหม่ท่ีเฉพาะเจาะจงการเรียนรู้เน้ือหาท่ีใกลเ้คียงสถานการณ์จริง 
หรือมีประสบการณ์ตรง (จากสถานการณ์ปัญหา) จะท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้ข้ึนและจะช่วยให้การ
เรียนบรรลุเป้าหมาย (encoding specificity)  ถา้ในการเรียนรู้ ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
เหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัของจริงท่ีจะตอ้งไปประสบพบเห็นในอนาคต  จะท าให้ผูเ้รียนสามารถน า
ความรู้น้ีไปใชใ้นสถานการณ์จริงไดดี้  และยงัเป็นการจูงใจใหผู้เ้รียนมีความปรารถนาท่ีจะเรียน  เพราะ
รู้ว่าเรียนเพื่อน าไปใชใ้นชีวิตจริงในอนาคต  ตวัอย่างเช่น  การเรียนรู้โดยการศึกษาโดยตรงจากผูป่้วย
ในภาคปฏิบติัของนกัศึกษาพยาบาล จะท าใหเ้กิดความรู้และทกัษะท่ีน าไปใชใ้นการปฏิบติัวิชาชีพไดดี้ 
เพราะเป็นการเรียนในบรรยากาศท่ีคลา้ยคลึงกบัในอนาคต  เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้และปฏิบติังานกบั
ผูป่้วยโดยตรง 
 3.   การต่อเติมความรู้ใหท้นัสมบูรณ์ (elaboration of knowledge) เน่ืองจากการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นหลกั เป็นการเรียนกลุ่มย่อยขนาด 8-10 คน การไดแ้สดงออก แสดงความคิดเห็น
อภิปรายถกเถียงกนั หรือการรายงานหน้าชั้นเรียนจะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจและเรียนรู้ส่ิงนั้นไดดี้ข้ึน 
ผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้อยา่งเขา้ใจไดดี้ข้ึน จดจ าไดแ้ม่นย  า และสามารถน าความรู้นั้น ๆ ออกมาใชไ้ด้
อย่างรวดเร็ว ถา้หากผูเ้รียนมีโอกาสได้เสริมต่อความเขา้ใจในขอ้มูลดังกล่าวให้สมบูรณ์มากข้ึน       
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ด้วยการถาม – ตอบค าถาม การจดบันทึก การอภิปรายร่วมกับผูอ่ื้น การสรุปข้อมูล ตลอดจน             
การตั้งสมมติฐานและพิสูจน์สมมติฐาน 
 

 แบโรวส์ (Barrows 1993)  ไดก้ล่าวถึงกลยุทธ์ส าคญัของการศึกษาแบบการเรียน       
การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  ซ่ึงส่ิงส าคญัท่ีท าใหก้ารเรียนรู้ของนกัศึกษาประสบผลส าเร็จ ไดแ้ก่ 
 1.   การใช้ปัญหาเป็นหลัก ในกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก         
จะเร่ิมตน้ท่ี “ปัญหา” กล่าวคือ ใช ้“ปัญหา” ท่ีผูส้อนสร้างข้ึนเป็นตวักระตุน้ให้นกัศึกษาเกิดความ
สนใจใฝ่รู้ และเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 
 2.  การศึกษาดว้ยตนเอง จาก “ปัญหา”  ท่ีนักศึกษาไดรั้บ กระบวนกรเรียนการสอน
โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  จะปล่อยใหน้กัศึกษาแสวงหาความรู้และใชค้วามสามารถของตนเองคน้หา
ความรู้อยา่งเสรีภาพ  โดยจะเร่ิมตน้ท่ีความรู้พื้นฐานเดิมท่ีนกัศึกษามีประสบการณ์มาก่อนภายหลงั
จากการทบทวนความรู้พื้นฐานเดิมแลว้  หากพบว่าความรู้ท่ีมีอยู่เดิมนั้นยงัไม่เพียงพอท่ีจะสามารถ
ตอบปัญหาได ้นกัศึกษาจะตอ้งแสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ กระบวนการเรียน
การสอนแบบน้ีจึงพฒันาให้นักศึกษาไดมี้ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่มท่ีจะตอ้งเรียนรู้
ร่วมกนั หากผูเ้รียนไม่มีความสามารถดงักล่าว จะท าใหก้ระบวนการลม้เหลว (Drinan 1997) 
 3.  การใชก้ลุ่มยอ่ยในการเรียนรู้ เป็นกลไกส าคญัท่ีจะท าให้เกิด การเรียนรู้ดว้ยตนเอง
เกิดข้ึน โดยในกระบวนการเรียนการสอนแบบ การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักนั้ น           
จะจดัแบ่งกลุ่มนกัศึกษาเป็นกลุ่มย่อยท่ีไม่โตเกินไป ในแต่ละกลุ่มจะมีกระบวนการเรียนรู้โดยจะ
เร่ิมตน้จาก “ปัญหา” ท่ีไดรั้บจากผูส้อน จากปัญหาน้ีเองท่ีสมาชิกของกลุ่มจะตอ้งช่วยกนัแสดง   
ความคิดเห็น และอภิปรายภายใตค้วามรู้พื้นฐานเดิม  และความรู้ใหม่ท่ีสมาชิกแต่ละคนจะช่วยกนั
แสวงหามา จนกระทัง่ไดส้มมติฐานและขอ้สรุปของสมมติฐานท่ีถูกตอ้ง และน าไปสู่ค าตอบของ
ปัญหา 
 กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มในรูปแบบน้ีจะพัฒนาทักษะของผูเ้รียน ทั้ งในด้าน          
การแสดงความคิดเห็น การคิด การแสดงออก  การอ่านและการสรุปประเด็น ตลอดจน
ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นทีม  และการยอมรับประโยชน์ของการท างานร่วมกนั
โดยอาศยักระบวน การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นหลกัร่วมกบัขั้นตอนของการแกปั้ญหา 

 

 องค์ประกอบทีส่่งผลต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั  
 การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  หัวใจส าคญัอยูท่ี่ “ปัญหา” ท่ีผูส้อนเตรียมให้
นกัศึกษา  แต่การท่ีกระบวนการเรียนรู้แบบน้ีจะประสบผลส าเร็จ มิไดอ้ยูท่ี่ “ปัญหา” เพียงอยา่งเดียว 
แต่ข้ึนอยูก่บัทุกองคป์ระกอบ อนัไดแ้ก่ 
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 1. ผูส้อนหรือผูใ้หค้  าแนะน าเพิ่มเติม (tutor) 
 2. ผูเ้รียน (students) 
 3. สถานการณ์ปัญหา (problems) 
 4. กระบวนการกลุ่ม (group process) 

 ทุกองคป์ระกอบจะตอ้งท าหนา้ท่ีของตวัอย่างดีท่ีสุด การท่ีองคป์ระกอบอนัใดอนัหน่ึง
บกพร่องไป จะท าให้กระบวนการเรียนรู้ไม่บรรลุผลตามท่ีวางไว้  รายละเอียดในแต่ละ
องคป์ระกอบมีดงัต่อไปน้ี 
  ผู้สอนหรือผู้ให้ค าแนะน าเพิม่เติม (tutor) 

 ในการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  ครูผูส้อนท่ีพลิกบทบาทไปเป็นติวเตอร์
(tutor) มีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งยิง่   
 วชัรา เล่าเรียนดี (2550 : 98) ไดใ้หข้อ้แนะน าในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
ส าหรับผูส้อนหรือผูใ้หค้  าแนะน าเพิ่มเติม (tutor) ดงัน้ี 
 1.  ให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัคุน้เคยและมีประสบการณ์เก่ียวกบัวิธีแกปั้ญหาแบบวิทยาศาสตร์        
5 ขั้น ซ่ึงประกอบดว้ย ปัญหาและนิยามปัญหา สมมติฐานและการตั้งสมมติฐาน การทดลองและการหา
ขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปเสนอผลงาน ผูเ้รียนควรรู้และเขา้ใจกระบวนการน้ี
เป็นอยา่งดี 
 2.  เลือกสถานการณ์ท่ีจะน าไปสู่ปัญหาท่ีน่าสนใจและหลากหลาย และท่ีสอดคลอ้งกบั
สาระความรู้ 
 3.  เตรียมใบความรู้และใบกิจกรรมส าหรับผูเ้รียน 
 4.  เตรียมพร้อมดา้นส่ือ สาระความรู้เพิ่มเติมส าหรับผูเ้รียน 
 5.  เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีระบุกิจกรรมการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
ขั้นตอนอยา่งชดัเจน  
 6.  ก าหนดวิธีการวดัประเมินผลท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกดา้น 

 สรุปบทบาทของผูส้อนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัคือ ผูแ้นะน าให้     
การสนับสนุนความคิดริเร่ิมให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน ไม่บรรยายเน้ือหาหรือแนะวิธีการแกปั้ญหาให ้   
แต่ส่ิงส าคญัท่ีผูส้อนควรระลึกถึงในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกัคือ จ านวนผูเ้รียนใน  
ชั้นเรียน และระดบัวุฒิภาวะและเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องบทเรียนและรายวิชาโดยผูเ้รียน
รับผดิชอบในการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้ร่วมกนัซ่ึงผูเ้รียนคือ ผูคิ้ด ผูป้ฏิบติั และผูต้ดัสินใจ 
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 ผู้เรียน (students) 
 ในการเรียนการสอนแบบการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั   น้ีผูเ้รียนจะเป็น
ศูนยก์ลางการเรียนรู้ทั้งหมดจะเป็นผูท่ี้ตอ้งพฒันาตวัเองในทกัษะดา้นต่าง ๆ  โดยอาศยัปัญหา และ
กระบวนการกลุ่มกระตุน้และก่อให้เกิดการพฒันา เฉพาะอย่างยิ่งทกัษะของการคิดอย่างมีเหตุผล     
ท่ีจะน าไปสู่ความสามารถในการแยกแยะ วิเคราะห์ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบติังานจริง ทั้งใน
หอ้งเรียนและขา้งนอก รวมถึงความสามารถในการหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นดว้ย  
 ประสบการณ์การเรียนการสอนแบบน้ี นอกจากจะพฒันานกัศึกษาในทกัษะดา้นต่าง ๆ 
แลว้ยงัพฒันานกัศึกษาให้มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อกลุ่ม พฒันาให้รู้จกัยืดหยุ่น และมีความอดทน
อดกลั้นต่อผูอ่ื้นท่ีมีพื้นฐานและมีความสนใจท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย 
 อยา่งไรกต็ามนกัศึกษาจะพฒันาตนเองไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั้น  ข้ึนอยูก่บัตวันกัศึกษาเอง  
ท่ีเตม็ใจและใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม ในการแสดงบทบาทต่อไปน้ี 
 1. ไม่น่ิงเฉยขณะร่วมประชุมกลุ่ม  ตอ้งร่วมมือร่วมใจสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้
ภายในกลุ่มให้น่าสนใจติดตาม  โดยการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม ของโอกาสและดว้ยท่าทีไม่ท าใหบ้รรยากาศของการแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระเสียไป 
 2. ร่วมมือร่วมใจกนัสร้างวตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้ของกลุ่ม 
 3. ถกเถียงต่อรองกนั เพื่อสร้างกฎเกณฑข์องกลุ่ม 
 4. แสดงการติชมอยา่งเปิดเผยและตรงไปตรงมาต่อเพื่อนสมาชิกภายในกลุ่มทุกคน 
 5. ไม่แสดงพฤติกรรมอนัก่อใหเ้กิดการแตกแยกภายในกลุ่ม 
 6. มีความซ่ือสตัยต่์อกลุ่ม  โดยท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่มโดยไม่บิดพล้ิว 
 7. ในการน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมายในการประชุมกลุ่มนดัถดัไป ตอ้งให้ตรงต่อ
เวลา และอยา่งเตม็ความสามารถ 
 

 สถานการณ์ปัญหา (problems) 
 สถานการณ์ปัญหา  ถือไดว้่าเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัและเป็นหัวใจของ การเรียนการสอน

โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั สถานการณ์ปัญหาตอ้งเลือกปัญหาท่ีพบบ่อยในสถานการณ์จริงและสร้าง
ปัญหาให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร สถานการณ์ปัญหาท่ีดีจะตอ้งน่าสนใจและ
กระตุน้ให้ผูเ้รียนสามารถอภิปรายและเรียนลงไปในระดบัลึกจนเขา้ใจแนวคิดของปัญหามากกว่า
การท่องจ า สามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมของผูเ้รียนกบัขอ้มูลใหม่ 
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 กระบวนการกลุ่ม (group process) 
 กระบวนการกลุ่มของผูเ้รียนจะเป็นบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการช่วยกันเรียนรู้หรือไม่
เพียงใด  ข้ึนอยูก่บัผูเ้รียนทุกคนและผูส้อนท่ีจะร่วมมือร่วมใจกนัสร้างข้ึนมา กรแสดงความคิดเห็น
ของกลุ่มและการอภิปรายต่าง ๆ ควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 1.   ความคิดเห็นทุกประเด็นจะตอ้งไดรั้บการยอมรับ และรวบรวมไวเ้พื่อน าไปช่วยกนั
พิจารณาถึงความเป็นไปไดแ้ละความถูกตอ้งเพื่อสร้างสมมติฐานต่อไป  
 2.  หัวข้อของการอภิปรายจะต้องอยู่ในข่ายท่ีเก่ียวข้องกับสมมติฐาน ไม่ควรมี             
การอภิปรายกนันอกประเดน็ 
 3.  น าความเป็นจริงของเหตุการณ์มาใชใ้นการพิจารณาทดสอบสมมติฐาน 
 สรุปไดว้่าบทบาทของผูส้อนหรือผูส้อนประจ ากลุ่มจะท าหน้าท่ีสนับสนุนและเป็นท่ี
ปรึกษาใน การเรียนกลุ่มยอ่ย เป็นผูก้ระตุน้ใหเ้กิดการเรียน มิไดเ้ป็นผูถ่้ายทอดความรู้ใหแ้ก่นกัศึกษา
โดยตรง ทกัษะการตั้งค  าถามท่ีเหมาะสมจึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นของผูส้อนหรือผูส้อนประจ ากลุ่ม 
บทบาทท่ีส าคัญ ได้แก่ การกระตุ้นและส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม  การช่วยประธานควบคุม  
กิจกรรมกลุ่ม  ให้กลุ่มด าเนินการตามขั้นตอนของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั   สนับสนุน   
การเรียนรู้ของผูเ้รียนและเน้นให้ผูเ้รียนตระหนักว่าการเรียนรู้เป็นความรับผิดชอบของผูเ้รียน
กระตุน้ให้ผูเ้รียนเอาความรู้เดิมท่ีมีอยู่มาใชอ้ภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นช่วยสนบัสนุนให้กลุ่ม
สามารถตั้ งประเด็นหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของบทเรียน 
หลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นหรือตดัสินว่าถูกหรือผิด  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนประเมินการเรียนรู้ของ
ตนเอง รวมทั้งเป็นผูป้ระเมินทกัษะของผูเ้รียนและกลุ่ม พร้อมการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
 ดงันั้น ในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  เน่ืองจากบทบาทผูส้อนเปล่ียนแปลง
ไปเป็นติวเตอร์แล้ว  ยงัคงมีบทบาทของผูส้อนท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ ัดการเรียนการสอนตั้ งแต่             
ขั้นเตรียมการจนกระทัง่ถึงขั้นตอนของการประเมิน บทบาทของผูส้อนในการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลกัมีดงัน้ี (วิไลพร สุตนัไชยนนท ์2546 : 58-59) 
 1.  การวางแผนงาน  การวางแผนงาน รายละเอียดต่างๆ ของการเรียนการสอน จะช่วย
ท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาสมบูรณ์ยิ่งข้ึน แนวทางการเตรียมการเรียนการสอน
ประกอบดว้ย 
  1.1 การเตรียมบทเรียนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีสร้างข้ึน 
  1.2 จดัเตรียมแนวคิดต่างๆ ท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดของบทเรียนและเน้ือหา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



114 
 

  1.3 รวบรวมและจดัเตรียมอุปกรณ์การเรียน และส าหรับการสร้างประสบการณ์     
การเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น เอกสารค าสอน ต าราวารสาร 
โสตทศันูปกรณ์ ฯลฯ 
  1.4 การด าเนินการจดัการให้อุปกรณ์การเรียนสะดวกแก่นกัศึกษาในการน าไปใช้
ศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง รวมถึงการติดต่อกบัผูเ้ช่ียวชาญต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้ความรู้แก่นักศึกษา      
หากจ าเป็นอาจตอ้งด าเนินการในการนดัหมายใหแ้ก่นกัศึกษาดว้ย 
  1.5 จดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและเพียงพอกบักิจกรรมต่าง ๆ ของนกัศึกษา 
  1.6 จัดเตรียมแบบฝึกหัดส าหรับสร้างทักษะในการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม 
 2.  การน านักศึกษาเขา้สู่บทเรียน หลงัจากท่ีไดจ้ดัเตรียมแผนการเก่ียวกับการเรียน     
การสอน และจดัเตรียมปัญหาเรียบร้อยแลว้ ผูส้อนจะตอ้งน านกัศึกษาเขา้สู่บทเรียน โดยใชปั้ญหาท่ี
สร้างข้ึน อาจจะในรูปของการเล่าเ ร่ือง การสร้างสถานการณ์ด้วยรูปภาพ กราฟ หรือใช้
โสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ 
 3.  การตั้ งค  าถาม ผู ้สอนจะต้องชักน า และกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีการแสดง          
ความคิดเห็นออกมาอย่างเป็นอิสระ และมีการอภิปรายถึงความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีสมาชิกในกลุ่ม
แสดงออก ผูส้อนอาจช่วยสร้างบรรยากาศด้วยการตั้ งค  าถามให้นักศึกษาได้คิดเพิ่มเติม หรือ           
ตั้งค  าถามเป็นการเปิดประเด็นในแนวคิดใหม่ท่ีนักศึกษาไม่ไดค้  านึงถึง รวมถึงการน าค  าถามของ
นกัศึกษามาตั้งเป็นค าถามกลบัไปยงันกัศึกษาเพื่อกระตุน้ความคิดเห็น 
 4.  การบริหารจดัการ ผูส้อนยงัคงมีหน้าท่ีท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการในเร่ืองของ     
การเรียนการสอนเช่นเดียวกบัระบบการสอนแบบปกติ จะตอ้งมีการประกาศเก่ียวกบัก าหนดการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มนกัศึกษาในอนัท่ีจะส่งเสริมให้กระบวนการกลุ่มด าเนินการต่อไปได้
อย่างเหมาะสม รวมถึงการให้ก าลงัใจแก่นกัศึกษาท่ีไม่กลา้แสดงความคิดเห็น ให้ไดมี้ส่วนร่วมใน
การอภิปรายภายในกลุ่มใหม้ากยิง่ข้ึนตอลดจนช่วยใหน้กัศึกษาสามารถวางแผนงาน และด าเนินการ
ตกลงภายในกลุ่มในการแบ่งภาระรับผิดชอบเพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติม ตามขั้ นตอนของ
กระบวนการเรียนรู้ 
 5.  การให้รางวลั ผูส้อนอาจจะตอ้งให้ก าลงัใจและใหร้างวลัแก่กลุ่ม เพื่อเป็นการเสริม
ก าลงัใจใหก้ลุ่มไดมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ แต่การใหก้ าลงัใจและการใหร้างวลั
นั้นตอ้งไม่อยู่ในรูปแบบท่ีปิดกั้นและเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการกลุ่ม เฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศ
ของการอภิปรายในรูปแบบท่ีปิดกั้ นและเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการกลุ่ม เฉพาะอย่างยิ่ง
บรรยากาศของการอภิปรายของกลุ่มในบางคร้ังอาจจะต้องให้ค  าติชมอย่างตรงไปตรงมากับ
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นกัศึกษาและตอ้งสามารถด าเนินมาตรการกบันกัศึกษาท่ีเอาเปรียบเพื่อนไม่ท างาน ปล่อยให้เพื่อน
ท างานตามล าพงัหรือผูท่ี้หนัหนา้หนีปัญหาของกลุ่ม 
 6.  การสังเกตการณ์ ผูส้อนจะตอ้งท าการสังเกตการณ์ เหตุการณ์และบรรยากาศของ      
การประชุมกลุ่มของนักศึกษาอย่างใกลชิ้ด เพื่อท่ีจะสามารถประเมินสถานการณ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษา และท าการแกไ้ขให้การเรียนรู้เป็นไปตามท่ีไดว้างแผนการไว ้เฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติม
แนวคิดใหม่ท่ีนกัศึกษายงัไม่ไดนึ้กถึง นอกจากน้ีตอ้สงัเกตพฤติกรรมนกัศึกษาแต่ละคน เพื่อท่ีจะท าให้
สามารถคน้หา ความสนใจความสามารถ จุดมุ่งหมายและปัญหาต่าง ๆ ของนกัศึกษาแต่ละคนได ้
 7.  การประเมินผล ผูส้อนจะตอ้งท าการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงอาจได้จากการสังเกตสถานการณ์และบรรยากาศตลอดจนทิศทางใน
การศึกษาคน้ควา้ว่านกัศึกษาไดเ้กิดการเรียนรู้ไปมากนอ้ยเพียงใด โดยอาจดูจากความสอดคลอ้งของ
ขอ้มูลท่ีนกัศึกษาหามาไดว้่าสอดคลอ้งกบัปัญหาหรือไม่ และดูจากการประยุกตค์วามรู้ท่ีหามาไดใ้น
การแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมทั้งหามาตรการแกไ้ขขอ้บกพร่องเหล่านั้นใหเ้หมาะสม 

 

 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั (Problem Based Learning : PBL) 
 อิงเกล (Engle 1997) ไดเ้สนอแนวคิดของการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกัว่าจะมี 
“ปัญหา”  เป็นหัวใจส าคญัของการเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการศึกษาดว้ยตนเองในกระบวนการกลุ่มของ
นกัศึกษาดงันั้นขั้นตอนการเรียนการสอนหลกัๆ จะเป็นของนกัศึกษา เพราะการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลกั  เป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีแตกต่างอย่างชดัเจนจากวิธีบรรยายเดิม ไม่ใช่เป็นเพียง
วิธีการเรียนเท่านั้น  แต่เป็นกระบวนการของการเรียน เน่ืองจากวิธีการของการเรียนการสอนวิธีน้ี มิได้
มีวตัถุประสงคข์องการเรียนให้ผูเ้รียนมีความรู้ในเน้ือหาวิชาเพียงอย่างเดียว  แต่มีวตัถุประสงคท่ี์จะ
พฒันาทักษะและความสามารถด้านต่าง ๆ  โดยอาศัยสถานการณ์ปัญหาเป็นจุดเร่ิมต้นและเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผูเ้รียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  และมีกระบวนการกลุ่มเพื่อพฒันาทักษะด้าน           
การส่ือสารและการท างานเป็นกลุ่ม   
 

 อานุภาพ  เลขะกุล (2550 : 70) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  ซ่ึง
ในการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั   จะจดัผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย ขนาดประมาณ 8-10 คน  โดยมีผูส้อน
หรือผูส้อนประจ ากลุ่ม 1 คน ท าหน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุนการเรียนรู้ (facilitator)  กระบวนการจะ
ประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 
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 1. เม่ือผูเ้รียนไดรั้บโจทยปั์ญหา ผูเ้รียนจะท าความเขา้ใจหรือท าความกระจ่างในค าศพัท์
ท่ีอยูใ่นโจทยปั์ญหานั้นเพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
 2. การจบัประเดน็ขอ้มูลท่ีส าคญัหรือระบุปัญหาในโจทย ์
 3. ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหา อภิปรายหาค าอธิบายแต่ละประเด็นปัญหาว่าเป็น
อยา่งไรเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  ความเป็นมาอยา่งไร โดยอาศยัพื้นฐานความเดิมเท่าท่ีผูเ้รียนมีอยู ่
 4. ตั้ งสมมติฐานเพื่อตอบปัญหาประเด็นต่าง ๆ พร้อมจัดล าดับความส าคัญของ
สมมติฐานท่ีเป็นไปตามอยา่งมีเหตุผล 
 5. จากสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน ผูเ้รียนจะประเมินว่าเขามีความรู้เร่ืองอะไรบา้ง มีเร่ืองอะไรท่ี
ยงัไม่รู้หรือขาดความรู้ และความรู้อะไรจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้พื่อพิสูจน์สมมติฐานซ่ึงเช่ือมโยงกบัโจทย์
ปัญหาท่ีไดข้ั้นตอนน้ีกลุ่มจะก าหนดประเด็นการเรียนรู้ (learning issue) หรือวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
(learning objective) เพื่อจะไปคน้ควา้หาขอ้มูลต่อไป 
 6. คน้ควา้หาขอ้มูลและศึกษาเพิ่มเติมจากทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ  เช่น หนงัสือต ารา
วารสาร ส่ือการเรียนต่าง ๆ การศึกษาในห้องปฏิบติัการ  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อินเทอร์เน็ต หรือ
ปรึกษาอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญในเน้ือหาสาขาเฉพาะ เป็นตน้  พร้อมทั้งประเมินความถูกตอ้ง 
 7. น าขอ้มูลหรือความรู้ท่ีไดม้าสังเคราะห์ อธิบาย พิสูจน์สมมติฐานและประยุกต์ให้
เหมาะสมกบัโจทยปั์ญหา พร้อมสรุปเป็นแนวคิดหรือหลกัการทัว่ไป 
 

 ขั้นตอนท่ี 1-5  เป็นขั้นตอนภายในกระบวนการกลุ่มในห้องเรียน ขั้นตอนท่ี 6  เป็น
กิจกรรมของผูเ้รียนรายบุคคลนอกห้องเรียน และขั้นตอนท่ี 7  เป็นกิจกรรมท่ีกลบัมาในกระบวนกลุ่ม
อีกคร้ังดงัแผนภาพท่ี 5 
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แผนภาพท่ี  5 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (Problem Based Learning : PBL)  
  7 ขั้นตอน  
ท่ีมา :  อานุภาพ  เลขะกลุ,  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (problem based learning)  
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 70. 
 

 สเตปเพียน และแกลแลกเกอร์ (Stepien and Gallagher 1993, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 
2550:  97)  ไดน้ าเสนอขั้นตอนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั ดงัน้ีคือ 
 ขั้นที ่1  เขา้สู่ปัญหาและนิยามปัญหา (encountering and defining the problem) ผูเ้รียน
จะไดรั้บสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาจริงให้อ่านวิเคราะห์ท าความเขา้ใจกบัสถานการณ์ท่ีเป็น
ปัญหานั้น หรือใหดู้จากภาพ จาก VDO จากสถานท่ีจริง โดยอาจใหต้ั้งค  าถาม ถามตวัเองวา่ 
    รู้อะไรบา้งเก่ียวกบัปัญหาหรือค าถามน้ี 
   จ าเป็นตอ้งรู้อะไรบา้งเพื่อจะไดแ้กปั้ญหาน้ีได ้

1.  ท าความเขา้ใจค าศพัทแ์ละแนวคิด 
2.  จบัประเดน็และระบุปัญหา 
3.  ระดมสมอง  วิเคราะห์  อธิบายประเดน็ปัญหา 
4.  ตั้งสมมติฐานและจดัล าดบัความส าคญั 
5.  ก าหนดประเดน็หรือวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

กจิกรรมกลุ่ม 

6. คน้ควา้และศึกษาขอ้มูลเพิม่เติมจากทรัพยากรการ
เรียนรู้ 

กจิกรรมรายบุคคล 

7.  สังเคราะห์และประยกุตข์อ้มูลหรือความรู้ใหม่ สรุป กจิกรรมกลุ่ม 
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    ตอ้งใช้ขอ้มูลส่ือการเรียนรู้อะไรบ้างเพื่อจะได้แนวทางการแก้ปัญหาหรือ
สมมติฐาน 
   ในขั้นตอนก็ควรไดค้  าถามท่ีชดัเจน ถึงแมว้่าแนวทางการแกปั้ญหานั้นจะตอ้ง
ใชค้วามรู้ใหม่เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการแกปั้ญหา 
 ขั้นที ่2  หาขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ประเมินขอ้มูลและน าไปใชเ้ม่ือผูเ้รียนได้
ปัญหาท่ีชดัเจนจากขั้นท่ี 1 ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ หรือส่ือต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชซ่ึ้งขอ้มูลและ  
ส่ือต่าง ๆ ตอ้งมีการประเมินความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความคุม้ค่าก่อนน าไปใชแ้กปั้ญหา 
 ขั้นที่ 3  สังเคราะห์ขอ้มูลและปฏิบติั (synthesis and performance) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสร้าง 
หรือก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา อาจมีการสร้างส่ือประกอบหรือจัดการกับสาระความรู้ใหม่           
ซ่ึงแตกต่างจากการท ารายงานธรรมดา แต่เป็นการน าเสนอแนวทาง วิธีการแกปั้ญหาท่ีชดัเจน และ
ด าเนินการแกปั้ญหา สรุปผล หรือหลกัการทัว่ไปท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหาและน าเสนอผลการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน 
 

 เซวอย และฮิวจ ์(Savoil and Hugles 1994, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2550 : 97-98) ได้
เสนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั ไวด้งัน้ีคือ 
 1.  ระบุปัญหาท่ีเหมาะสมส าหรับผูเ้รียน 
 2.  เช่ือมโยงปัญหากบับริบทของนกัศึกษาเพื่อใหโ้อกาสในการปฏิบติัจริง 
 3.  มอบหมายความรับผดิชอบใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์ของตวัเองใหว้างแผน
แกปั้ญหา 
 4.  กระตุน้ความร่วมมือ โดยการจดักลุ่มใหร่้วมกนัเรียนรู้และปฏิบติังาน 
 5.  ตั้งความคาดหวงัหรือก าหนดเป้าหมายว่า ผูเ้รียนจะตอ้งแสดงหรือน าเสนอผล       
การเรียนรู้ของตวัเองโดยแสดงผลงาน ช้ินงาน หรือการปฏิบติังานใหดู้ 
 6.  วิธีการวดัประเมินผลเป็นการประเมินผลทั้งความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถท่ี
แสดงออกดว้ย การใหเ้หตุผลท่ีถูกตอ้ง เป็นเหตุเป็นผล ใชข้อ้มูลอา้งอิงท่ีมาจากความเขา้ใจมากกว่า
การท่องจ าและประเมินช้ินงานตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดยใช ้rubrics score 
 

 บาร์บารา (Barbara 1995, อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี 2550 : 95) ไดเ้สนอขั้นตอน         
การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกัไวด้งัน้ีคือ 
 1.  เรียนได้รับการเสนอปัญหา เช่น จากกรณีปัญหาจากงานวิจัย โดยให้ดูวีดิทัศน์        
เป็นตน้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



119 
 

 2.  จดัผูเ้รียนเขา้สู่กลุ่ม 4-5 คน ระดมความรู้จากความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและ
พยายามท่ีจะนิยามปัญหาใหช้ดัเจน 
 3.  ผูเ้รียนช่วยกนัเสนอปัญหาต่าง ๆ จากประเด็นท่ีไดรั้บหรือเรียกว่าเป็น “ประเด็นท่ี
ตอ้งเรียนรู้” ในเร่ืองท่ีพวกเขายงั ไม่เขา้ใจ ผูเ้รียนจะไดรั้บการกระตุน้ใหร้ะบุเร่ืองท่ีรู้และไม่รู้ต่าง ๆ  
 4.  ผูเ้รียนช่วยกันจดัอนัดับความส าคญัของประเด็นท่ีตอ้งศึกษาและเรียนรู้ ผูเ้รียน
ร่วมกนัตดัสินใจปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะส่ือหาความรู้ ค  าตอบ ผูเ้รียนอาจจะมอบหมายงานเป็นรายบุคคล 
บางประเด็นอาจจะมอบหมายงานแบบกลุ่มร่วมกนัศึกษาผูส้อนและผูเ้รียนอภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบั
แหล่งความรู้และแหล่งเรียนรู้ 

 5.  ผูเ้รียนร่วมประชุมกนัใหม่เพื่อศึกษาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวบู้รณาการความรู้ใหม่ 
ท่ีไดใ้ห้เขา้กบับริบทของปัญหา ร่วมกนัสรุปความรู้เช่ือมโยงความคิดรวบยอดใหม่กบัความคิด    
รวบยอดเดิม ท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ใหม่ในขณะท่ีแกปั้ญหา และผูเ้รียนจะพบว่าการเรียนรู้
เกิดข้ึนจากการด าเนินการตามกระบวนการโดยตลอด และมีเร่ืองใหม่ ๆ ท่ีตอ้งศึกษาเสมอ 

 

 วชัรา  เล่าเรียนดี (2550 : 98)ไดส้รุปแนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั ดงัน้ี 
 1.  จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เผชิญกับปัญหา ได้แสวงหาค้นพบปัญหาด้วยตัวเอง          
(จดัสถานการณ์ บทบาทสมมติ เร่ืองสั้น หรือใชว้ีดิทศัน์ เป็นตน้) 
 2.  จดักลุ่มผูเ้รียนร่วมมือกนัเรียนรู้ (3-5 คน) ให้ผูเ้รียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เพื่อท าความเขา้ใจกบัปัญหาใหช้ดัเจน 
 3.  ให้ผูเ้รียนถามค าถามในเร่ืองท่ีเขาสงสัย ไม่รู้ หรือไม่เขา้ใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหา (ผูส้อนคอยกระตุน้ใหผู้เ้รียนถามค าถาม) 
 4.  ผูเ้รียนร่วมกนัคิดหาวิธีแกปั้ญหา วางแผนแกปั้ญหา และระบุส่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ี   
ตอ้งใช ้
 5.  ผูเ้รียนร่วมกนัแสวงหาความรู้และเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อแกปั้ญหา 
 6.  ผูเ้รียนร่วมกนัแกปั้ญหา หาค าตอบของปัญหาท่ีเลือก และน าเสนอผลการเรียนรู้
หรือผลการแกปั้ญหาอาจจะน าเสนอในรูปโครงงาน การแสดงนิทรรศการ แสดงผลงานและผล  
การหาค าตอบของปัญหา 
 7.  ร่วมกันประเมินผลการท างานกลุ่มและผลงานกลุ่ม น าเสนอข้อเสนอแนะใน          
การพฒันาการเรียนรู้ต่อไป 
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 จากการศึกษาหลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
(Problem Based Learning : PBL) สามารถสรุปขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั      
ตามแนวคิดของบุคคลต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 5 ผลการสงัเคราะห์ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  
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 จากตารางผลการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ท่ีเป็น
องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกัของนกัการศึกษา สามารถสรุป
ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ท าความเขา้ใจ
ค าศพัท ์ขอ้ความท่ีปรากฏอยูใ่นปัญหา แนวคิดและประเด็นปัญหาให้ชดัเจน 2) ระบุและวิเคราะห์
ปัญหา 3) ตั้งสมมติฐานและจดัล าดบัความส าคญั 4) ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 5) ศึกษาขอ้มูล
เพิ่มเติม และ 6) สังเคราะห์และประยกุตข์อ้มูลหรือความรู้ใหม่ สรุปเป็นหลกัการและแนวทางเพื่อ
น าไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืนต่อไป 
 สรุปไดว้่าการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกันั้นเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
สามารถน ามาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีดีมากท่ีสุดวิธีหน่ึง เพราะสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) คือท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์     
คิดแกปั้ญหา และคิดอย่างสร้างสรรค์ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน และไดล้งมือปฏิบติัมากข้ึน 
นอกจากน้ียงัมีโอกาสออกไปแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง จากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ทั้งภายใน
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และภายนอกสถานศึกษา ในส่วนของอาจารยผ์ูส้อนบทบาทของการเป็นผูค้วบคุมในชั้นเรียนจะ
ลดลง  และผูเ้รียนจะมีอ านาจในการจดัการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองมากข้ึน ส่วนจะหาความรู้ใหม่ ๆ
ไดม้ากหรือน้อยแค่ไหน ก็แลว้แต่ความประสงค์ของผูเ้รียน เน่ืองจากผูเ้รียนเป็นฝ่ายรับผิดชอบ    
การเรียนรู้ของตน ซ่ึงการท่ีผูเ้รียนตอ้งแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง ท าให้การเรียนรู้เกิดข้ึนเป็น
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning process) เพราะความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมีอยูแ่ลว้จะถูก
น ามาเช่ือมโยงให้เขา้กบัความรู้ใหม่ตลอดเวลา จึงท าให้ผูเ้รียนเป็นคนทนัเหตุการณ์ ทนัโลก และ
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมโลกในอนาคตไดอ้ยา่งดีท่ีสุด 
 

การจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์รูปแบบปกต ิ
 การจดัการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณ์เรียนการสอนท่ีมี
กิจกรรมหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู้และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตรงตาม
จุดประสงคก์ารสอนท่ีไดก้ าหนดไว ้มีล าดบัขั้นของกิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีเร่ิมตั้งแต่ง่ายไป
ยากใหเ้ห็นเป็นล าดบัและท่ีส าคญัผูส้อนสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
 การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 
2548) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน ในรายวิชาการผดุงครรภ์ 2 โดยจดัการเรียน         
การสอนใหห้อ้งเรียนขนาดใหญ่ และใชเ้ทคนิควิธีสอนดว้ยการบรรยายตามเน้ือหาท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 ญาดาพนิต พิณกุล (2539 : 237-242) ไดแ้บ่งเทคนิคขั้นตอนการสอนแบบบรรยาย
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  ขั้นเตรียมการบรรยาย ผูส้อนจะตอ้งท าความรู้จกัผูเ้รียนเก่ียวกบัความรู้ และ
ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 
  1.1  ผูส้อนศึกษาท าความรู้จักผูเ้รียนเก่ียวกับความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ผูเ้รียน 
  1.2  ศึกษาเน้ือหาท่ีผูส้อนจะบรรยาย โดยคน้ควา้จากแหล่งของความรู้ เช่น เอกสาร
ความรู้ต่าง ๆ ต ารา และผูเ้ช่ียวชาญ 
  1.3  ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ว่าผูส้อน หรือผูบ้รรยายมุ่งหวงัใหผู้เ้รียน ไดรั้บ    
ความรู้อะไรบา้งจากการบรรยาย 
  1.4  ศึกษาจดัหาส่ือการเรียนการสอน เพื่อน ามาประกอบการบรรยายให้ผูเ้รียน       
เห็นเด่นชดั และเกิดความเขา้ใจในบทเรียนท่ีบรรยายไดง่้าย และรวดเร็ว 
  1.5  ผูส้อนควรเตรียมตวัเก่ียวกบับุคลิกภาพของตวัเอง เช่น การแต่งกาย สุขภาพจิต
ทางดา้นอารมณ์ 
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  1.6  จดัสภาพหอ้งเรียนท่ีใชบ้รรยาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียน
ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพของผูเ้รียนและเน้ือหาท่ีเรียน 
 2.  ขั้นการสอนแบบบรรยาย 
  2.1  ก่อนท่ีผูส้อนจะบรรยายเน้ือหา ควรมีการน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการสนทนาโดยใช้
ส่ือการสอน เช่น รูปภาพหรือส่ืออ่ืนๆ เพื่อเร้าความสนใจผูเ้รียนใหติ้ดตามเน้ือหาท่ีผูส้อนจะบรรยาย 
  2.2  การเขา้สู่บทเรียน เน้ือหาท่ีสอนโดยการบรรยาย อาจใชแ้ผน่โปร่งใสประกอบ  
การบรรยายเน้ือหา ผูส้อนควรค านึงถึงการล าดบัก่อนหลงัของเน้ือหา การบรรยายไม่ควรพดูเร็วหรือ
ชา้เกินไป อาจมีการซกัถามให้ผูเ้รียนตอบบา้ง หรืออาจเปิดโอกาสให้นกัเรียนซกัถามบา้งเพื่อให้  
การเรียนการสอนน่าสนใจเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 
 3.  ขั้นสรุป เม่ือผูบ้รรยายไดจ้บค าบรรยายจากเน้ือหาท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ควรมีการสรุป
เน้ือหาโดยใหผู้เ้รียนช่วยสรุปร่วมกนั เพราะจะเป็นการทบทวนและทดสอบผูเ้รียนว่ามีความเขา้ใจ
ในเน้ือหาท่ีไดรั้บฟังไปแลว้มากนอ้ยเพียงใด 
 4.  ขั้นท ากิจกรรม กิจกรรมเป็นส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งใหผู้เ้รียนไดท้ า เช่น การท าแบบฝึกหัด     
จดบนัทึกค าบรรยาย คน้ควา้อ่านหนงัสือเพิ่มเติม หรืออาจใหจ้ดับอร์ดในประเดน็ท่ีส าคญัของเน้ือหา 
 5.  ขั้นวดัและประเมินผล เป็นส่ิงท่ีผูส้อนจะทราบว่า ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเน้ือหา และ
เกิดการเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด โดยการวดัผลดว้ยขอ้สอบ โดยการซกัถาม สัมภาษณ์ สังเกต
พฤติกรรมตรวจผลงาน ซ่ึงจะท าใหผู้ส้อนไดท้ราบขอ้มูลของผลการบรรยายได ้
 

 เสาวณีย ์  สิกขาบณัฑิต (2528 : 151) ไดก้ล่าวถึงการสอนโดยบรรยาย  จะใหไ้ดผ้ลดี  
ควรจะด าเนินการเป็นขั้น ๆ ดงัน้ี   
 1. ขั้นน า (introduction) เป็นขั้นเร้าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในเร่ืองท่ีครูจะบรรยาย  
อาจจะใชก้ารอภิปรายหรือใชส่ื้อการสอนเป็นเคร่ืองเร้ากไ็ด ้  
 2. ขั้นบรรยาย  (presentation)  เป็นการบรรยายเน้ือหาโดยเร่ิมตน้จากหัวขอ้ท่ีส าคญั
มากเป็นอนัดบัแรก  ส่วนหวัขอ้ท่ีส าคญันอ้ยใหอ้ยูใ่นอนัดบัรองลงไป  ในขั้นการบรรยาย  ควรจะใช้
ส่ือการสอนประกอบ  เพราะจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในเน้ือหา  และจะเป็นเคร่ืองน าผูเ้รียน
ใหส้นใจคอยติดตามไปโดยตลอด 
 3. ขั้นสรุป  (conclusion)  เป็นขั้นยอ่หรือสรุปส่ิงท่ีไดบ้รรยายมาแลว้  เป็นกฎเกณฑ์
หรือหลกัความจริงทัว่ ๆ ไป เป็นการปิดการบรรยาย 
 โดยสรุปการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร
พยาบาลศาสตร์แบบปกติ  มีขั้นตอนด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดงัน้ี 1) ขั้นเตรียมการ     
2) ขั้นสอน ส่วนใหญ่ใช ้power point ประกอบการบรรยาย 3) ขั้นสรุป และ 4) ขั้นวดัและประเมินผล 
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ความสามารถในการเรียนรู้  
 

 ความสามารถในการเรียนรู้ (learning abilities or learning capacity) การเรียนรู้เป็นการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีถาวรเน่ืองจากการฝึกปฏิบติัหรือประสบการณ์  การเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัปัจจยั
สามประการ คือ ประการแรก ความสามารถ (capacity) ของผูเ้รียน ประการท่ีสอง ระดบัของ
แรงจูงใจ และประการสุดทา้ย ธรรมชาติของภาระงาน (task) การเรียนรู้มีกระบวนการดงัน้ี คือ       
1) แรงจูงใจภายในท าให้ผูเ้รียนรับความคิดง่าย 2) เป้าประสงค์ท าให้ผูเ้รียนตระหนักถึงความ
ตอ้งการจ าเป็นในส่ิงท่ีเรียน 3) ผูเ้รียนเสาะแสวงหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา 4) ผลของ
ความก้าวหน้าจากการเลือกทางแก้ปัญหาท่ีลดความตึงเครียด และ 5) การขจัดพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม (Harrison and Blakemore 1983 : 15) 
 บลูม และคนอ่ืน ๆ  (Bloom and others 1956) ไดแ้บ่งการเรียนรู้ออกเป็นสามประเภท 
(categories) หรือขอบเขต(domain) คือ ด้านปัญญาหรือพุทธิพิสัย (cognitive) ดา้นทกัษะพิสัย 
(psychomotor) และดา้นจิตพิสัย (affective) พุทธิพิสัย (cognitive domain) ไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจ       
การน าไปประยกุตใ์ช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า หรืออาจกล่าวไดว้่าพุทธพิสัย
รวมถึงการเรียนรู้และการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะพิสัยรวมถึงการพฒันาสรีระทางกายและทกัษะท่ี
ตอ้งใชก้ลา้มเน้ือสัมพนัธ์กบัประสาท (neuromuscular skills) จิตพิสัยเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงเจตคติ 
ความซาบซ้ึงและค่านิยม การเรียนรู้ทั้งสามประเภทน้ีควรไดรั้บการพิจารณาในการวางแผนผลท่ีไดรั้บ
จากการเรียนรู้ (learning outcomes) ท่ีไดจ้ากการเรียนการสอน  บลูมและคนอ่ืน ๆ  ไดจ้ดัผลท่ีไดรั้บของ
การเรียนรู้ออกเป็นระดบัโดยคิดว่าเป็นล าดบัขั้นโดยธรรมชาติ ซ่ึงหมายความว่าการแสดงออกของ
พฤติกรรมในแต่ละระดบัจะเป็นพฤติกรรมท่ีตอ้งเกิดก่อนการแสดงออกของพฤติกรรมในระดบัท่ีสูง
กว่า และในการท่ีจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของการศึกษาขอบเขตของการเรียนรู้ทั้งสามน้ี
ตอ้งไดรั้บการบูรณาการเขา้ไวใ้นทุกลกัษณะของการเรียนการสอนและการพฒันาหลกัสูตรซ่ึงจะท าให้
ผูเ้รียนกลายเป็นจุดศูนยก์ลางของกระบวนจดัการเรียนรู้  

 อนุกรมภิธาน (taxonomy) เป็นระบบของการแยกแยะบางส่ิงบางอยา่ง ดงันั้นอนุกรม
ภิธานของการศึกษา (educational taxonomy) จึงแยกแยะพฤติกรรมซ่ึงนกัเรียนสามารถคาดหวงัท่ีจะ
ท าให้ไดภ้ายหลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้แลว้ อนุกรมภิธานท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัมากท่ีสุด คือ อนุกรมภิธานดา้น
พุทธิพิสัยของ บลูมและเพื่อน ๆ  ซ่ึงพุทธิพิสัยแต่ละประเภทในอนุกรมภิธาน (taxonomy) 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบบางประการของประเภทความรู้ท่ีตอ้งมาก่อน  อนุกรมภิธานน้ีมี
ประโยชน์ส าหรับการออกแบบหลกัสูตรและการสร้างแบบทดสอบ ดงัแสดงในตารางท่ี 6-7 
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ตารางท่ี 6  อนุกรมภิธานทางปัญญาของบลูม 
 

ระดบัพฤติกรรม 
1.  ความรู้ เก่ียวขอ้งกบัความจ าและการระลึกไดข้อง 
   ขอ้ความจริงเฉพาะ ค าต่างๆ นิยามสัญลกัษณ์ วนัท่ี สถานท่ี ฯลฯ  
   กฎ แนวโนม้ ประเภท วธีิการ ฯลฯ 
   หลกัการ ทฤษฏี วธีิการจดัความคิด 
2.  ความเขา้ใจ  เก่ียวขอ้งกบัความสามารถท่ีใชก้ารเรียนรู้ 
   แปลความ สรุปความ 
   ตีความ ยอ่ความ 
   ขยายรายละเอียด ท านายผล และผลท่ีตามมา 
3.  การน าไปประยกุตใ์ช ้เก่ียวขอ้งกบัความสามารถท่ีจะใชก้ารเรียนรู้ท่ีหลากหลายสถานการณ์ 
   การใชห้ลกัการและทฤษฏี 
   การใชค้วามเป็นนามธรรม 
4.  การวิเคราะห์ เก่ียวขอ้งกบัการแตกส่วนใหญ่ใหเ้ป็นส่วนยอ่ย 
   ระบุหรือแยกส่วนขององคป์ระกอบ 
   คน้พบปฏิสัมพนัธ์หรือความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนยอ่ย 
   เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของหลกัการ (จากส่วนยอ่ยไปหาส่วนใหญ่และจากส่วน 
      ใหญ่ไปหาส่วนยอ่ย) 
5.  การสังเคราะห์ เก่ียวขอ้งกบัการผสมผสานองคป์ระกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นส่ิงใหม่ 
   ระบุและเช่ือมโยงองคป์ระกอบต่างๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ยวธีิการใหม่ๆ 
   จดัการและผสมผสานส่วนยอ่ยต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
   สร้างส่ิงใหม่ข้ึน 
6.  การประเมินค่า เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาคุณค่าของวตัถุและวธีิการ 
   พิจารณาในรูปของมาตรฐานภายใน 
   พิจารณาในรูปของมาตรฐานภายนอก 
 
ท่ีมา  :  Benjamin S. Bloom (ed.), Taxonomy of Educational Objectives Handbook 1 :   
Cognitive Domain  (New York : David Mackay Co., 2545), 1956. 
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ตารางท่ี 7  ระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้และค าอธิบายพฤติกรรม 
 

ระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ ค าอธิบายพฤตกิรรม 

ความจ า : ผูเ้รียนสามารถระลึกหรือจดจ าขอ้มูลไดห้รือไม่ 
 

 ใหค้  าจ ากดัความ (define) 
 จ าลอง (duplicate) 
  จดัท ารายการ (list) 
  จดจ า (memorize) 
  ระลึก (recall) 
  คดัลอก (reproduce state) 

เข้าใจ : ผูเ้รียนสามารถอธิบายความคิดหรือความคิดรวบ
ยอดไดห้รือไม่ 
 

  แยกหมวดหมู่ (classify) 
  บรรยาย (describe) 
  อภิปราย (discuss) 
  ช้ีแจงเหตุผล (explain) 
  จ าแนก (identify)  
  หาแหล่งท่ีตั้ง (locate) 
  จ าแนกออก (recognize) 
  รายงาน (report)  
  คดัสรร (select) 
  แปลความ (translate) 
  การถอดความ (paraphrase) 

ประยุกต์ใช้ : ผูเ้รียนสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นสถานการณ์
ใหม่ไปจากเดิมไดห้รือไม่ 

  เลือก (choose) 
  สาธิต (demonstrate) 
  แสดงละคร (dramatize) 
  บริการอาชีพ (employ) 
  อธิบายพร้อมตวัอยา่ง (illustrate) 
  ปฏิบติัการ (operate) 
  ก าหนดการท างาน (Schedule) 
  ร่างแบบ (sketch) 
  แกปั้ญหา (solve) 
  ใช ้(use) 
  เขียน (write) 
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ตารางท่ี 7  (ต่อ) 
  

ระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ ค าอธิบายพฤตกิรรม 

   วิจารณ์ (criticize) 
  จ าแนก (Differentiate) 
  แบ่งแยก (discriminate) 
  วินิจฉยั (distinguish) 
  ตรวจสอบ (examine) 
  ทดลอง (experiment) 

ประเมินค่า : ผูเ้รียนสามารถพิสูจน์หรือตดัสินใจได้
หรือไม่ 
 

  ประเมินค่า (appraise) 
  อภิปราย (argue) 
  พิจารณาตดัสิน (judge) 
  เลือก (select) 
  สนบัสนุน (support)  
  ใหคุ้ณค่า (value) 
  ประเมินผล (evaluation) 

  
ท่ีมา :  http://web.odu. edu.educ.llschult/blooms taxonomy.html./Retrieved 10/03/09. 
 

ความสามารถในการวิเคราะห์ 
 การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานส าคญัของการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต  บุคคลท่ีมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะมีความสามารถในดา้นอ่ืน ๆ เหนือกว่าบุคคลอ่ืนๆทั้งทางดา้น
สติปัญญาและการด าเนินชีวิต การคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานของการคิดทั้งมวลเป็นทกัษะท่ีทุกคน
สามารถพฒันาได ้ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะท่ีส าคญั คือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การคาดคะเนและ
การประยุกตใ์ช ้ การประเมิน การจ าแนกแยกแยะประเภท การจดัหมวดหมู่ การสันนิษฐาน           
การสรุปผลเชิงเหตุผล  การศึกษาหลักการ การเช่ือมโยงความสัมทันธ์ของส่ิงต่าง ๆ                      
การตั้งสมมติฐานท่ีมีผลมาจากการศึกษาคน้ควา้ และการตดัสินใจในส่ิงต่าง ๆ โดยใชเ้กณฑใ์น    
การตดัสินใจดว้ยเหตุผล ทกัษะการคิดวิเคราะห์ จึงเป็นทกัษะการคิดระดบัสูง ท่ีเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัของกระบวนการคิดทั้งมวล ทั้งการคิดวิจารณญาณและการคิดแกปั้ญหา 
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 ความหมายการคดิวเิคราะห์ 
 การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดและแยกแยะขอ้มูล
องคป์ระกอบของส่ิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวตัถุ เร่ืองราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ และ
จดัเป็นหมวดหมู่ เพื่อคน้หาความจริง ความส าคญั แก่นแทอ้งคป์ระกอบหรือหลกัการของเร่ืองนั้น ๆ 
สามารถอธิบายตีความส่ิงท่ีเห็น ทั้งท่ีอาจแฝงซ่อนอยู่ภายในส่ิงต่างๆหรือปรากฎไดอ้ย่างชดัเจน 
รวมทั้งหาความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงของส่ิงต่าง ๆ ว่าเก่ียวพนักนัอยา่งไร อะไรเป็นสาเหตุ 
ส่งผลกรรทบต่อกนัอยา่งไร อาศยัหลกัการใด จนไดค้วามคิดเพื่อน าไปสู่การสรุป การประยกุตใ์ช ้
ท านายหรือคาดการณ์ส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การท่ีเราจะสามารถจ าแนกขอ้มูล องคป์ระกอบ 
หรือเร่ืองราวของส่ิงต่าง ๆออกเป็นส่วน ๆ ได ้ จ าเป็นอยา่งยิง่จะตอ้งมีความรู้ และมีขอ้มูลท่ีเพียง
พอท่ีจะน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ ดงันั้นการท่ีจะคิดวิเคราะห์ไดดี้ จึงตอ้งมีความรู้เป็นพื้นฐานส าคญั 
ผูเ้รียนจึงตอ้งฝึกฝนการอ่าน ฝึกการฟังและการแสวงหาขอ้มูลความรู้ใหม้าก ๆ 
 

 กระบวนการคดิวเิคราะห์ 
 การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดระดบัสูง ซ่ึงมีขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ื  
 1.  ก าหนดส่ิงท่ีจะวิเคราะห์วา่จะวิเคราะห์อะไร ก าหนดขอบเขตและนิยามของส่ิงท่ีจะ

คิดใหช้ดัเจน  
 2.  ก าหนดจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์วา่ตอ้งการวิเคราะห์เพื่ออะไร เช่นเพื่อจดั

อนัดบั เพื่อหาเอกลกัษณ์ เพื่อหาขอ้สรุป เพือ่หาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางแกไ้ข 
 3.  พิจารณาขอ้มูลความรู้ ทฤษฎี หลกัการ กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการวิเคราะห์ว่าจะใชห้ลกั

ใดเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และจะใชห้ลกัความรู้นั้นใชใ้นการวิเคราะห์ 
 4.  สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์เป็นระบบระเบียบชดัเจน 
 

 องค์ประกอบของทักษะการคดิวเิคราห์ 
 บลูม (Bloom 1956 : 201-207) ไดก้ล่าวถึงทกัษะการคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ยทกัษะ
ส าคญั ๆ  3  ดา้นดงัน้ี 
 1.   การคิดวิเคราะห์ความส าคญัหรือเน้ือหาของส่ิงต่าง ๆ (analysis of element) เป็น
ความสามารถในการแยกแยะไดว้า่ ส่ิงใดจ าเป็น ส่งใดส าคญั ส่ิงใดมีบทบาทมากท่ีสุด ประกอบดว้ย 
  1.1 วิเคราะห์ชนิด เป็นการให้ผู ้เรียนวินิจฉัยว่า ส่ิงนั้น เหตุการณ์นั้น ๆ จดัเป็น  
ชนิดใด ลกัษณะใด เพราะเหตุใด 
  1.2  วิเคราะห์ส่ิงส าคญั เป็นการวินิจฉัยว่าส่ิงใดส าคญั ส่ิงใดไม่ส าคญั เป็นการ
คน้หาสาระส าคญั ขอ้ความหลกั ขอ้สรุป จุดเด่น จุดดอ้ย ของส่ิงต่าง ๆ เช่นสาระส าคญัของเร่ืองน้ี
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คืออะไร  ควรตั้งช่ือเร่ืองน้ีว่าอะไร  การปฏิบติัเช่นนั้น เพื่ออะไร  หรือส่ิงใดส าคญัท่ีสุด ส่ิงใดมี
บทบาทมากท่ีสุดจากสถานการณ์น้ี เป็นตน้ 
  1.3  วิเคราะห์เลศนยั เป็นการมุ่งคน้หาส่ิงท่ีแอบแฝงซ่อนเร้น หรืออยูเ่บ้ืองหลงัจาก
ส่ิงท่ีเห็น ซ่ึงมิไดบ่้งบอกตรงๆ แต่มีร่องรอยของความจริงซ่อนเร้น 
 2.  การคิดวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (analysis of relationship) เป็นการคน้หา
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆว่ามีอะไรสัมพนัธ์กนั สัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยา่งไร สัมพนัธ์กนัมากนอ้ย
เพียงใดสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนั ไดแ้ก่ 
  2.1  วิเคราะห์ชนิดของความสัมพนัธ์ เช่น มุ่งให้คิดว่าเป็นความสัมพนัธ์แบบใด      
มีส่ิงใดสอดคล้องกันหรือไม่ มีส่ิงใดเก่ียวข้องกับเร่ืองน้ี และมีส่ิงใดไม่เก่ียวข้องกับเร่ืองน้ี               
มีขอ้ความใด มีส่ิงใดไม่สมเหตุสมผล เพราะอะไร  ค  ากล่าวใดสรุปผิด การตั้ดสินใจอย่างไรหรือ 
การกระท าอะไรท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือสองส่ิงน้ีเหมือนกนัอยา่งไร หรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
  2.2  วิเคราะห์ขนาดของความสัมพนัธ์ เช่นส่ิงใดเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด ส่ิงใดเก่ียวขอ้ง
น้อยท่ีสุด ส่ิงใดสัมพนัธ์กับสถานการณ์ หรือเร่ืองราวมากท่ีสุด การเรียงล าดับมาก-น้อยของ          
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เรียงล าดบัความรุนแรง จ านวนใกล-้ไกล มาก-นอ้ย  หนกั-เบา  ใหญ่-เลก็  
เป็นตน้  
  2.3 วิเคราะห์ขั้นตอนความสัมพนัธ์ เช่น เม่ือเกิดส่ิงน้ีแลว้ เกิดผลลพัธ์อะไรตามมา
บา้ง ตามล าดับ การเรียงล าดับขั้นตอนของเหตุการณ์ วงจรของส่ิงต่าง ๆ ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามมา
ตามล าดบัขั้นตอน หรือผลสุดทา้ยจะเป็นอยา่งไร 
  2.4  วิเคราะห์จุดประสงคแ์ละวิธีการ เช่นการกระท าแบบน้ีเพื่ออะไร เม่ือท าอยา่งน้ี
แลว้จะเกิดสมัฤทธิผลอะไร หรือท าอยา่งน้ีมีเป้าหมายอะไร มีจุดมุ่งหมายอะไร 

 2.5  วิเคราะห์สาเหตุและผล เช่นส่ิงใดเป็นสาเหตุของเร่ืองน้ี หากไม่ท าอย่างน้ี     
ผลจะเป็นอย่างไร หากท าอย่างน้ี ผลจะเป็นอย่างไร หรือข้อความใดเป็นเหตุผลแก่กัน หรือ      
ขดัแยง้กนั 

 2.6  วิเคราะห์แบบความสัมพนัธ์ในรูปอุปมาอุปไมย  
3.  การคิดวิเคราะห์เชิงหลกัการ (analysis of organizational principles) หมายถึง         

การคน้หาโครงสร้างระบบ เร่ืองราว ส่ิงของและการท างานต่าง ๆ ว่า ส่ิงเหล่านั้นด ารงอยู่ไดใ้น
สภาพเช่นนั้ น เน่ืองจากอะไร มีอะไรเป็นแกนหลัก มีหลักการอย่างไร มีเทคนิคอะไรหรือ          
ยดึถือคติใด มีส่ิงใดเป็นตวัเช่ือมโยง การคิดวิเคราะห์หลกัการเป็นการวิเคราะห์ท่ีถือว่ามีความส าคญั
ท่ีสุด การท่ีจะวิ เคราะห์เชิงหลักการได้ดี จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการวิ เคราะห์
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องคป์ระกอบและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ไดดี้เสียก่อน เพราะผลจากความสามารถในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์จะท าใหส้ามารถสรุปเป็นหลกัการได ้ประกอบดว้ย 
  3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง เป็นการคน้หาโครงสร้างของส่ิงต่างๆ เช่น ส่ิงน้ีบ่งบอก
ความคิดหรือเจตนาอะไร ค ากล่าวน้ีมีลกัษณะอยา่งไร หรือส่วนประกอบของส่ิงน้ีมีอะไรบา้ง เป็นตน้ 

 3.2  วิเคราะห์หลกัการ เป็นการแยกแยะเพื่อค้นหาความจริงของส่ิงต่าง ๆ แลว้สรุป
เป็นค าตอบหลกัได ้เช่น หลกัการเร่ืองน้ีมีว่าอย่างไร ลกัษณะของส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นการคิด
วิเคราะห์ เช่น วิเคราะห์วตัถุ วิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์บุคคล วิเคราะห์ขอ้ความ วิเคราะห์ข่าว 
วิเคราะห์สารเคมี เป็นตน้ สรุปไดว้่า ในการวิเคราะห์จะวิเคราะห์ทั้งขอ้มูลเชิงกายภาพ เชิงรูปธรรม 
และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงนามธรรม 
 

 สมนึก ภทัธิยธานี (2544 : 146-148) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะส าคญั ๆ 3  ดา้นดงัน้ี 

1.  การวิเคราะห์ความส าคญั เป็นการพิจารณาหรือจ าแนกแยกแยะส่ิงท่ีก าหนดมาใหว้่า    
ช้ินใด ส่วนใด เหตุการณ์ใด ตอนใด หรืออะไรส าคญัท่ีสุด มีความจ าเป็นหรือมีบทบาทมากท่ีสุด 

 2.  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ เป็นการคน้หาว่าความสัมพนัธ์ยอ่ย ๆ ของเหตุการณ์ หรือ
เร่ืองราวนั้นสมัพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัหรือไม่ อยา่งไร 
 3. การวิเคราะห์หลกัการ เป็นการคน้หาโครงสร้างและระบบของวตัถุส่ิงของ เร่ืองราว
และการกระท าต่างๆ ว่าส่ิงเหล่านนั้นรวมกนัจนด ารงสภาพนั้นเน่ืองดว้ยอะไร ใชอ้ะไรเป็นหลกั เป็น
แกนกลาง มีส่ิงใดเป็นตัวเช่ือมโยง ยึดถือหลักการใด มีเทคนิคอย่างไร หรือยึดคติใด 
 

สุวิทย ์ มูลค า (2547 : 23-24) กล่าวว่าการคิดวิเคราะห์มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ดา้น 
ดงัน้ี 

1.  การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นการหาว่าเร่ืองราวต่าง ๆ สถานการณ์ หรือส่ิงท่ี
ก าหนดใหมี้ส่วนประกอบใดท่ีส าคญัท่ีสุด 
 2.  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นการคน้หาความสัมพนัธ์ของส่วนส าคญัต่าง ๆ โดย
การระบุความสัมพนัธ์ระหว่างความคิด ความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุผลหรือความแตกต่างระหว่างขอ้
โตแ้ยง้ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง 
 3.  การวิเคราะห์หลกัการ เป็นการหาหลกัความสัมพนัธ์ของส่วนส าคญัในเร่ืองนั้น ๆ 
วา่สมัพนัธ์กนัโดยอาศยัหลกัการใด 
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 วชัรา  เล่าเรียนดี (2549 : 11) ไดส้รุปพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ไวด้น้ีัคือ 
 1.   ระบุปัญหา ใหนิ้ยาม ระบุความคิดรวบยอด บอกสาเหตุท่ีมาของปัญหาต่าง ๆ ได ้
 2.   อธิบายปัญหา  นิยามปัญหา องคป์ระกอบของปัญหา และก าหนดสมมติฐานได ้

 3.   จ าแนกองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา หรือความคิดรรวบยอดได ้
 4.   บอกเหตุผลไดว้า่ ท าไมปัญหา หรือความคิดรวบยอดมีความจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินการ

แกไ้ข 
 5.   ศึกษา คน้ควา้ ด าเนินการ และจดัล าดบัของสาระขอ้มูลได ้
 6.   เลือกปัญหา หรือความคิดรวบยอดท่ีจ าเป็นและส าคัญท่ีต้องเร่งแก้ไขอย่าง

เหมาะสม 
 7.   ตรวจสอบ จ าแนก และจดัการกบัขอ้มูลท่ีศึกษาได ้
 8.   บอกวิธีการด าเนินการ วิธีแสวงหาขอ้มูลต่าง ๆ ได ้
 9.   เสนอวิธีการแกปั้ญหาไดห้ลาย ๆ วิธี 
   10.  ก าหนดเกณฑก์ารเลือกปัญหาและการประเมินผลส าเร็จของงานได ้

 

 ประโยชน์ของทกัษะการคดิวเิคราะห์ 
 สุวิทย ์ มูลค า (2547 : 39) กล่าวถึงประโยชน์ของทกัษะการคิดวิเคราะห์ไว ้ดงัน้ี 
 1.  ช่วยให้รู้ขอ้เท็จจริง รู้เหตุผลเบ้ืองหลงัของส่ิงท่ีเกิดข้ึน เขา้ใจความเป็นมาเป็นไป
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ไดข้อ้เท็จจริงเพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจใน             
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2.  ช่วยส ารวจความสมเหตุสมผลของข้อมูลท่ีปรากฏ ไม่ด่วนสรุปตามอารมณ์ 
ความรู้สึก หรืออคติ แต่สืบคน้ตามหลกัเหตุผลและขอ้มูลท่ีเป็นจริง 
 3.  ช่วยในการสรุปส่ิงต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ช่วยไม่ให้หลงเช่ือขอ้อา้งท่ีเกิดจาก
ตวัอยา่งเพียงตวัอยา่งเดียว 
 4.  ช่วยในการพิจารณาสาระส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีถูกบิดเบือนไปจากความประทบัใจในคร้ัง
แรก ท าใหเ้รามองอยา่งครบถว้นในแง่มุมต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่
 5.  ช่วยพฒันาความเป็นคนช่างสังเกต การหาความแตกต่างของส่ิงท่ีปรากฏ พิจารณา
ตามความสมเหตุสมผลของส่ิงท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะสรุปส่ิงใดลงไป 
 6.  ช่วยหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลใหก้บัส่ิง ท่ีเกิดข้ึนจริงโดยไม่พึ่งพิงอคติท่ีก่อตวัอยูใ่น
ความทรงจ า ท าใหเ้ราสามารถประเมินส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสมจริงสมจงั 
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 7.  ช่วยประมาณการความน่าจะเป็นโดยใชข้อ้มูลพื้นฐานท่ีวเิคราะห์ร่วมกบัปัจจยัอ่ืน ๆ 
ของสถานการณ์ ณ เวลานั้น 
 สรุปได้ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการแตกส่วนใหญ่ให้เป็น
ส่วนย่อย ระบุหรือแยกย่อยแนวคิด ข้อโต้แย ้งปรากฏการณ์ต่าง ๆให้เป็นส่วนย่อย โดยมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการคิดวิเคราะห์มี 3 ดา้น ไดแ้ก่การวิเคราะห์ความส าคญั การวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ ความสอดคลอ้งหรือความขดัแยง้ และการวิเคราะห์หลกัการ โครงสร้าง หรือรูปแบบ
ของความสัมพนัธ์ของส่ิงนั้น ซ่ึงทั้ง 3 ดา้นน้ีจะช่วยเป็นหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการจดักิจกรรม
เพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี ทกัษะการคิดวิเคราะห์ เป็นทกัษะท่ี
สามารถพฒันาได้จากประสบการณ์อนัหลากหลายและบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันของผูเ้รียน 
กิจกรรมท่ีผูส้อนควรจดัให้ผูเ้รียนจะอยู่ในรูปแบบการตั้งค  าถาม การสังเกต การสืบคน้ การท านาย  
เน่ืองจากการคิดวิเคราะห์เป็นทกัษะการคิดระดบัสูงผูเ้รียนจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีทกัษะพี้นฐานอ่ืน ๆ        
มาช่วย เช่น ทกัษะการอ่าน การเขียน ทกัษะการฟัง นอกจากน้ีผูส้อนจะตอ้งอาศยัเทคนิคต่าง ๆ ใน         
การพฒันาการคิดอีกดว้ย อาทิเช่น เทคนิคการตั้งค  าถาม การใชผ้งัมโนทศัน์ เป็นตน้ 
  

ความสามารถในการสังเคราะห์ 
 การคิดสังเคราะห์เป็นการคิดระดบัสูง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการผสมผสานองคป์ระกอบเขา้
ดว้ยกนัเป็นส่ิงใหม่ มีขั้นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบุและเช่ือมโยงองคป์ระกอบต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ย
วิธีการใหม่ ๆ  จดัการและผสมผสานส่วนยอ่ยต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั หรือการสร้างส่ิงใหม่ข้ึน เกรียงศกัด์ิ          
เจริญวงศศ์กัด์ิ (2545 : 13, 21) ไดก้ล่าวถึงการคิดเชิงสังเคราะห์ ไวว้่าการคิดเชิงสังเคราะห์ เป็นมิติ
ความคิดท่ีสามารถสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อตวัเองและสังคม และเป็นอีกมิติการคิด
หน่ึงท่ีทุกคนควรพฒันาสู่การเป็นนกัคิดเชิงวิเคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

 ความหมายการคดิสังเคราะห์ 
 การคิดสังเคราะห์ หมายถึงความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบยอ่ยต่าง ๆ อยา่ง
ผสมผสานกลมกลืน จนกลายเป็นแนวคิดใหม่ หรือส่ิงใหม่อยา่งเหมาะสมตรงตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไว ้ 
 รีลล่ี และ เออร์แมน (Reilly and Oerman 1999 : 236) ไดใ้หนิ้ยามการสังเคราะห์ไวว้่า
การสังเคราะห์ หมายถึงการพฒันาส่ิงใหม่ข้ึนมา โดยผ่านการผสานองค์ประกอบต่าง ๆ เขา้ไว้
ดว้ยกนั  
 เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546 : 12, 16) ไดใ้ห้นิยามการสังเคราะห์ไวว้่า                  
การสงัเคราะห์ หมายถึง การผสมผสานรวมกนัอยา่งกลมกลืนของส่วนประกอบต่าง ๆ จนกลายเป็น
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ส่ิงใหม่ท่ีมีเอกลกัษณ์และคุณสมบติัเฉพาะ การคิดเชิงสังเคราะห์ หมายถึงความสามารถในการคิดท่ี
จะดึงเอาองคป์ระกอบต่าง ๆ มาหลอมรวมหรือถกัทอภายใตโ้ครงร่างใหม่อย่างเหมาะสม ตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
 จากนิยามการสังเคราะห์ สรุปไดว้่า การสังเคราะห์ เป็นการน าขอ้มูล หรือขอ้มูลสาระ
ต่างๆ มาผสมผสานเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อสร้างส่ิงใหม่  
 ขั้นตอนของการสังเคราะห์  
  เบเยอร์ (Beyer 1997 : 222) เสนอขั้นตอนการสงัเคราะห์ไวด้งัน้ี  

 1. รวบรวมขอ้มูล 
 2. จดัขอ้มูลเป็นเป็นกลุ่มๆ และใหช่ื้อกบัขอ้มูลแต่ละกลุ่ม 
     3.  ร้อยเรียบขอ้มูลกลุ่มต่างๆ ไวด้ว้ยกนั 
     4.  สร้างความเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่ม 
     5.  เสนอผลการสังเคราะห์  
 

 ศรินธร  วิทยะสิรินนัท ์(2544 : 128) ไดแ้บ่งขั้นตอนการผสมผสานขอ้มูล ไวด้งัน้ี  
 1. ก าหนดวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจนว่าตอ้งการผสานระหว่างอะไรบา้ง และเพื่อน าไปสู่
การสร้างหรือการท าอะไร  
 2. พิจารณาทบทวนขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้มาใหม่ และ/หรือขอ้มูลท่ีเป็นความรู้เดิมท่ี
เก่ียวขอ้งวา่มีอะไรบา้ง  
 3. ทบทวนและเลือกขอ้มูลท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงค ์ 
 4. สร้างชุดขอ้มูลหรือความรู้ข้ึนมาใหม่จากการใช้ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ หรือ
ขอ้มูลจากความรู้เดิมหลาย ๆ เร่ืองเขา้ดว้ยกนั  
 สรุปได้ว่าทกัษะการคิดสังเคราะห์ เป็นความสามารถในการใช้ความคิด ใช้เหตุผล      
ใชห้ลกัการ ในการจดัการและผสมผสานองคป์ระกอบย่อยต่างๆ เขา้ดว้ยกนัและสร้างส่ิงใหม่ข้ึน 
หรือสร้างความคิดรวบยอด สรุปหลกัการ แนวปฏิบติัท่ีเป็นของตนเอง แผนงาน ขอ้ความ และ   
องค์ความรู้ใหม่ได้เหมาะสมกับลักษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา โดยระบุและเช่ือมโยง
องคป์ระกอบต่างๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ยวิธีการใหม่ ๆ 
  

ความสามารถในการประเมินค่า 
 การประเมินค่าเป็นการคิดระดบัสูง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาคุณค่าของวตัถุและ
วิธีการมีขั้นตอนต่าง ๆ โดยพิจารณาในรูปของมาตรฐานภายใน  และพิจารณาในรูปของมาตรฐาน
ภายนอก 
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 ความหมายของการประเมิน  
 สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  (2544 : 20-21) ไดใ้ห้ความหมายของการประเมิน สรุปไดว้่า   
การประเมินหมายถึง กระบวนการใชดุ้ลพินิจและ/หรือค่านิยม และขอ้จ ากดัต่าง ๆ ในการพิจารณา
ตดัสินคุณค่าส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยเปรียบเทียบผลท่ีวดัไดก้บัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 
 รีลล่ี และเออร์แมน (Reilly and Oerman 1999 : 236) ใหค้  านิยามของการประเมินไวว้่า
การประเมิน หมายถึงการตดัสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยใชเ้กณฑท่ี์ก าหนดข้ึน ทั้งเกณฑภ์ายใน
เช่น เกณฑค์วามถูกตอ้งแม่นย  า ความสมเหตุสมผล และเกณฑภ์ายนอก เช่น เกณฑท่ี์เป็นมาตรฐาน
ท่ีไดถู้กก าหนดไวแ้ลว้ 

   เคลมาสซ์ (Quellmalz 1987 : 87-91) ใหนิ้ยามของการประเมินไวว้่า การประเมินเป็น
การตดัสินใจอยา่งมีคุณภาพ เช่ือถือไดมี้คุณค่า หรือปฏิบติัไดจ้ริง โดยใชเ้กณฑท่ี์มีอยู ่ 

 

     จากนิยามการประเมิน สรุปไดว้่า การประเมิน หมายถึง ความสามารถในการตดัสิน 
คุณภาพ ความน่าเช่ือถือ หรือคุณค่าของส่ิงใด ส่ิงหน่ึง โดยใช้เกณฑ์ท่ีชัดเจน เก่ียวข้องและ
ครอบคลุมกบัเป้าหมายการประเมิน  
 ขั้นตอนของการประเมิน  
  เบเยอร์ (Beyer 1997 : 55) เสนอขั้นตอนการประเมินไวด้งัน้ี 

 1. ก าหนดเป้าหมายการประเมิน 
 2. ระบุเกณฑท่ี์จะใชใ้นการประเมิน  
 3. คน้หาหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ ์ 
 4. พิจารณาเกณฑแ์ละหลกัฐานร่วมกนั  
 5. สรุปผลการตดัสิน 

              สรุปไดว้่าทกัษะการประเมินค่าเป็นความสามารถในการใชค้วามคิด เพื่อใหคุ้ณค่า หรือ
ตดัสินคุณค่าส่ิงใดส่ิงหน่ึง สามารถประเมินจุดเด่นและจุดดอ้ยของขอ้มูลท่ีไดรั้บร่วมกบัการแสดง
เหตุผล ก าหนดเกณฑใ์นการตดัสินคุณค่างานของตนเองและบุคคลอ่ืน อยูบ่นฐานของความถูกตอ้ง 
เหมาะสมตามหลกัวิชาการ 
 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 การคิดแกปั้ญหา เป็นส่ิงส าคญัต่อวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมของมนุษย ์ซ่ึงจะตอ้งใช้
การคิดเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ทกัษะและกระบวนการคิดแกปั้ญหาเป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง
และมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตท่ีวุ่นวายสับสนได้เป็นอย่างดี ผูท่ี้มีทกัษะการคิดแก้ปัญหาจะ
สามารถเผชิญกบัภาวะสังคมสับสนวุ่นวายไดอ้ย่างเขม้แขง็ มัน่คง ทกัษะการแกปั้ญหาจึงมิใช่เป็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



134 
 

เพียงการรู้จกัคิด และรู้จกัการใชส้มอง หรือมุ่งพฒันาสติปัญญาเพื่อแกปั้ญหาแต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่ยงัสามารถพฒันาทศันคติ วิธีคิด ค่านิยม ความรู้ ความเขา้ใจสภาพการณ์ของสังคมไดดี้
อีกดว้ย (Eberle and Stanish 1996 : 9, อา้งถึงใน ประพนัธ์ศิริ  สุเสารัจ 2551 : 150)  
 การคิดแกปั้ญหา จึงเป็นทกัษะกระบวนการท่ีส าคญัและจ าเป็นในภาวะสังคมปัจจุบนั 
ซ่ึงในระบบการศึกษาจ าตอ้งให้ความส าคญัในการพฒันา ฝึกฝนเยาวชนทั้งในและนอกโรงเรียนได้
มีโอกาสฝึกทกัษะการคิดแกปั้ญหาใหม้าก 
 

 ความหมายของการคดิแก้ปัญหา 
 มีนกัวิชาการและนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการคิดแกปั้ญหาไวด้งัน้ี 
 สโตลเบอร์ก (Stollberg 1956) ให้ความหมายของการคิดแกปั้ญหาไวว้่าเป็น
กระบวนการท่ีตอ้งอาศยัสติปัญญาและความคิด รวมทั้งรูปแบบพฤติกรรมท่ีชบัซอ้นต่าง ๆ อนัเป็น
ผลมาจากการพฒันาทางดา้นสติปัญญา การคิดแกปั้ญหาตอ้งมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัสติปัญญา 
ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและวิธีการแกปั้ญหานั้น ผูแ้กปั้ญหาแต่ละคนย่อมมีลกัษณะเฉพาะเป็นเอกตั
บุคคล การแกปั้ญหาต่าง ๆ จึงไม่เหมือนกนั การแกปั้ญหาไม่มีขั้นตอนท่ีแน่นอนและไม่เป็น
ตามล าดบัอาจสลบัก่อนหลงั และบางขั้นตอนไม่มี นอกจากน้ีการคิดแภปั้ญหายงัข้ึนอยู่กบั
องคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัน้ื คีอ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล วุฒิภาวะทางสมอง สภาพการณ์ท่ี
แตกต่างกนั กิจกรรมและความสนใจของแตละบุคคลท่ีมีต่อปัญหานั้น ซ่ึงส่งผลให้แนวทางใน     
การคิดแกปั้ญหาของผูเ้รียนแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนัออกไป 

 โซเดน (Soden 1994 : 27) กล่าววา่ ความสามารถในการแกปั้ญหาเป็นทกัษะดา้นการคิด 
เช่นเดียวกบัการเรียนรู้ท่ีเป็นทกัษะทางดา้นการคิดตว้ยเช่นกนั ผูเ้รียนจะตอ้งรู้วิธีการท่ีจะกระท ากบั
ขอ้มูลใหม่ๆ ท่ีสุดมาเพื่อแกปั้ญหา และบุคคลท่ีเป็นผูเ้รียนรู้ไดดี้นั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถ
ในการแกปั้ญหาเป็นอยา่งดีดว้ย 
 สแตนิช (Stanish 1997) ไดเ้สนอว่า ในการฝึกการคิดแกปั้ญหาจะมีทกัษะและมีการฝึก
เป็นขั้นตอน การฝึกทกัษะการแกปั้ญหาดงักล่าวนั้นจะมีกระบวนการฝึกฝน 6 ขั้นตอน โดยจะตอ้ง
ฝึกฝนทีละขั้นตอนตามล าดบัตั้งแต่ขั้นท่ี 1 เร่ือยไปจนถึงขั้นท่ี 6 เพราะในแต่ละขั้นตอนจะมีล าดบั
และมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัไป นอกจากน้ีเป้าหมายในการฝึกแต่ละขั้นตอนก็แตกต่างกนั และ
เนน้หนักทกัษะท่ีแตกต่างกนั เพราะฉะนั้นในการฝึกจึงไม่ควรยกเวน้หรือขา้มขั้นตอนใดขั้นตอน
หน่ึงดว้ย 

 สุวิทย ์มูลค า (2551 : 15) ใหค้วามหมายของการคิดแกปั้ญหาไวว้า่เป็นความสามารถทาง
สมองในการขจดัสภาวะความไม่สมดุลท่ีเกิดข้ึน โดยพยายามปรับตวัเองและส่ิงแวดลอ้มให้ผสม
กลมกลืนกลบัเขา้สู่สภาวะสมดุล 
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 สรุปไดว้่าการคิดแกปั้ญหา หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจปัญหา มองเห็นสาเหตุ
ของปัญหา และผลท่ีจะเกิดข้ึนจากปัญหานั้น รวมทั้งสามารถคิดหาวิธีการแกปั้ญหานั้น ๆ ได ้ซ่ึงใน
การด าเนินการแกปั้ญหาตอ้งปฏิบติัตามล าดบัขั้นตอน เช่น ท าความเขา้ใจกบัปัญหา หาแนวทางใน
การแกปั้ญหาท่ีเป็นไปไดห้ลาย ๆ แนวทาง ประเมินผลแนวทางแกปั้ญหา ทบทวนวิธีการแกปั้ญหา 
และประเมินผลการแกปั้ญหา 

  

 สแตนิช (Stanish 1997, อา้งถึงใน ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ 2551 : 154-157) ไดก้ าหนด
ขั้นตอนในการแกปั้ญหาประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนดงัน้ี  
 1.   ขั้นตระหนกัรู้ปัญหา (sensing problem and challenges) 
 2.   ขั้นคน้หาสาเหตุของปัญหา หรือขั้นรวบรวมขอ้มูลเพื่ออธิบายปัญหา (data finding)  
 3.   ขั้นก าหนดปัญหา (problem finding) 
 4.   ขั้นหาแนวทางในการแกปั้ญหา (idea finding) 
 5.   ขั้นคน้หาขอ้สรุปและเลือกวธีิการแกปั้ญหา (solution finding) 

 6.   ขั้นยอมรับขอ้สรุปและด าเนินการแกปั้ญหา (acceptance finding) 
 

 กระบวนการฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา 
 กระบวนการฝึกทกัษะการคิดแกปั้ญหาทั้ง 6 ขั้นตอน มีดงัน้ี 
 1.   ขั้นตระหนกัรู้ปัญหา (sensing problems and challenges) เป็นขั้นต่ืนตวัและ
ตระหนักรู้ถึงส่ิงท่ีท าให้เป็นปัญหา อยากจะท าบางส่ิงบางอย่างให้ดีข้ึน สามารถก าหนดส่ิงท่ีเป็น
ประเดน็ปัญหา ขั้นน้ีเป็นการฝึกฝนเพื่อรู้ว่าตวัการท่ีท าใหเ้กิดความยุง่เหยงิวุ่นวาย ขอ้งคบัใจนั้น คือ
อะไร เป็นขั้นท่ีถูกฝึกใหม้องเห็นส่ิงหรือสัญญาณอนัตรายมองและสังเกตและพิจารณาส่ิงท่ีเป็นปม
ปัญหาอยา่งไตร่ตรอง มีสติและพิจารณาวา่เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น หรือเกิดส่ิงนั้น 
  การตระหนกัรู้ปัญหา หมายถึง การท่ีรู้สึกว่ามีบางส่ิงบางอยา่งๆ คอยก่อกวน หรือ
ท าความร าคาญให้แก่เรา การท่ีรู้สึกยุ่งยากรู้สึกสับสน วุ่นวายใจ ไม่รู้แน่ว่าจะท าอย่างไรดี การท่ี
พิจารณา และสังเกตเห็นส่ิงต่าง ๆ ท่ีผิดสังเกตอย่างมีสติ หรือปรารถนาอยากให้บางส่ิงบางอย่างดี
ข้ึน หรือการท่ีรู้สึกวา่มีบางส่ิงบางอยา่งท่ีจะตอ้งท า เป็นตน้ 
 2.   ขั้นรวบรวมขอ้มูล หรือขั้นการคน้หาสาเหตุของปัญหา (data finding หรือ fact 
finding) เป็นขั้นพิจารณาถึงส่ิงท่ีท าให้เกิดความวิตกกงัวล สับสน วุ่นวายใจเม่ือพิจารณาส่ิงต่าง ๆ 
อย่างรอบคอบและมองเห็นปมปัญหาแลว้ จะตอ้งคน้หาและเก็บรวบรวมขอ้มูล สอบถาม คน้ควา้  
ส่ิงท่ีคิดว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหาไดม้ากท่ีสุดและจดัเรียงขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่  การคน้หา       
ความจริงถึงความรู้สึกท่ีเป็นปัญหาว่า ท าไมจึงรู้สึกไม่สบาย วิตก กงัวล สับสนวุ่นวายใจ ขอ้มูลท่ี
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ไดม้าจะเป็นพื้นฐานในการท่ีจะเขา้ใจถึงปัญหาท่ีมีอยู ่การขาดขอ้มูลท่ีเป็นจริงจะท าใหม้องเห็นภาพ
ของปัญหาบิดเบือนไม่สมบูรณ์ ในการฝึกในขั้นน้ีจะเป็นการคน้หาและตรวจสอบบางส่ิงบางอยา่ง
ใหล้งลึกลงไป อนัจะท าใหม้องเห็นปัญหาไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน จะไม่มองภาพส่ิงใดอยา่งกวา้ง ๆ                                                                  

  การคน้หาสาเหตุของปัญหา หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ โดยการฝึกให้
ผูเ้รียนรู้จกัตั้งค  าถามและตอบค าถามเหล่านั้นดว้ยตนเอง ซ่ึงค าถามต่าง ๆ ควรประกอบดว้ย ท าไม 
(why) : หาเหตุผลของส่ิงนั้น เช่น ท าไมจึงตอ้งสนใจหรือเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีอะไร (what) :               
มีอะไรบา้งท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีคน้หาเม่ือไร (when) :  ตั้งค  าถามเก่ียวกบัเวลาต่างๆ ท่ีอาจ
เก่ียวขอ้ง เช่น เกิดข้ึนเม่ือไหร่ท่ีไหน (where) :  ตั้งค  าถามเก่ียวกบัสถานท่ี เช่น เกิดท่ีไหนใคร (who) 
:  มีบุคคลใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ใครท าให้ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมาเก่ียวพนัอยา่งไร (how):  ตั้งค  าถาม
เก่ียวกบักระบวนการท างานหรือขั้นตอนหรือผลท่ีไดรั้บ เช่น ใครจะไดรั้บผลจากส่ิงแหล่าน้ีอยา่งไร 
วิธีการเกิดข้ีนอยา่งไร 
 3.   การก าหนดหรือระบุปัญหา (problem finding) เป็นขั้นตอนท่ีสามารถระบุไดว้่า 
อะไรคือตวัการหรือปมปัญหาท่ีแทจ้ริง โดยจะเขียนทุกส่ิงทุกอยา่ท่ีเป็นปัญหาทั้งหมดให้มากท่ีสุด 
แลว้จะค่อย ๆ พิจารณาว่าอะไรคือปัญหาท่ีแทจ้ริง อะไรคือปัญหาใหญ่ อะไรคือปัญหาเล็ก แลว้
พิจารณาว่าท าไมจึงเกิดปัญหานั้นข้ึนมา การระบุปัญหาเป็นขั้นตอนจะตอ้งใช้ความรู้เพิ่มข้ึนมา   
โดยตอ้งใชท้กัษะการวิเคราะห์และการสังเคราะห์เขา้มาร่วมดว้ย กล่าวไดว้่าเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใช้
ทกัษะความคิดขั้นสูงเขา้มาประกอบ  
  การก าหนดและระบุปัญหา หมายถึง  การทบทวนขอ้เทจ็จริงอีกคร้ังหน่ึง พยายาม
มองสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลาย ๆ มุมมอง ระลึกอยูเ่สมอว่าปัญหามีมากกว่าหน่ึง พยายามเจาะจงว่า
อะไรคือปัญหาหลกั อะไรคือปัญหารองลงไป ควรมองเห็นความสัมพนัธ์ของปัญหาเหล่านั้น และ
มองให้เห็นว่าปัญหาใดเกิดก่อน-หลงั และควรเขา้ใจประเด็นส าคญั และเขา้ใจวิธีการจดัการกบั
ปัญหา 

 4.   ขั้นหาแนวทางในการแกปั้ญหา (idea finding) เป็นขั้นท่ีคิดคน้หาวิธีในการ
แกปั้ญหาท่ีเหมาะสมให้ไดม้ากมายหลาย ๆ วิธี โดยพยายามคิดคน้หาวิธีทั้งท่ีเป็นปกติ หรือวิธีท่ี
แหวกแนว แปลก ๆ ใหม่ ๆ ซ่ึงอาจเป็นวิธีท่ีไม่มีใครจะคิดถึงเขา้ไปดว้ย  

  การหาแนวทางในการแกปั้ญหา เป็นการสร้างหรือคิดคน้ความคิดเพื่อแกปั้ญหาไว้
มาก ๆ หลาย ๆ ความคิด ทั้งเสาะหาความคิดท่ีเป็นปกติและไม่ปกติ รวมทั้งความคิดท่ีแหวกแนวท่ี
ไม่มีใครคาดคิด รวมทั้งการรวบรวมผสมผสานความคิดต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อหาความคิดใหม่ และ
ไม่ยอมตดัสินใจว่าแนวทางท่ีควรใชแ้กปั้ญหาคืออะไร อย่างใดอย่างหน่ึง แต่จะรวบรวมความคิด
ทั้งหมดใหป้รากฏเสียก่อน เพื่อท่ีจะหาแนวทางท่ีดีท่ีสุด 
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 5.   ขั้นคน้หาขอ้สรุปและเลือกวิธีการแกปั้ญหา (solution finding) เป็นการคน้หาขอ้สรุป
วา่จากแนวทางหลายๆ ทางในการแกปั้ญหานั้น วิธีใดเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นท่ียอมรับมากท่ีสุด 

  การคน้หาขอ้สรุป หมายถึง การไดต้ดัสินว่าความคิดไหนดีท่ีสุด ควรสร้างเคร่ืองมือ
เพื่อประเมินความคิดของตน และควรมีขอ้มูลสนับสนุนในการเลือกความคิดท่ีดี พิจารณาแต่ละ
ความคิดอยา่งเป็นจริง และพิจารณาหลาย ๆ ทาง หลาย ๆ มุมมอง จากนั้นจึงเลือกความคิดท่ีดีท่ีสุด  

 6.  ขั้นการด าเนินการแกปั้ญหา (acceptance finding) เป็นขั้นตอนท่ีช้ีให้เห็นว่า               
การตดัสินใจมีความถูกต้องเหมาะสม สามารถน าเอาวิธีการท่ีเลือกนั้นไปปฏิบติัใช้ได้ ขั้นน้ีเป็น        
การฝึกฝนการก าหนดขั้นตอนและปฏิบติัตามขั้นตอนในการแกปั้ญหาตามท่ีได ้เลือกวิธีการแกปั้ญหา
โดยการวางแผนเป็นขั้นๆ ว่า ตอ้งท าอะไรบา้ง ท าอย่างไร ตามล าดบั และคน้หาส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีจะช่วยให ้       
การแกปั้ญหาส าเร็จ 
  การด าเนินการแกปั้ญหา หมายถึง วิธีด าเนินการแกปั้ญหาตามแนวทางท่ีเลือกมาแลว้ 
มีแผนท่ีจะด าเนินการเป็นขั้นตอน ก าหนดตารางปฏิบติังาน และสามารถคาดหมายความยากล าบากท่ี
อาจเกิดข้ึนได้ รวมทั้งตอ้งรู้ว่าตอ้งการขอ้มูลอะไร และจะไปคน้หาขอ้มูลนั้นได้ท่ีไหน หรือตอ้ง
ปรึกษาใครในการฝึกทกัษะการคิดแกปั้ญหา จ าเป็นตอ้งฝึกฝนทกัษะในแต่ละขั้น ซ่ึงเป็นทกัษะยอ่ย ๆ 
เช่นเดียวกนักบัการฝึกคิดแบบอ่ืน ๆ เพราะจะเป็นพื้นฐานของกระบวนการคิดแกปั้ญหาในระดบัสูง 
 

 ทรรศนยั โกวิทยากร (2551 : 112) ไดน้ าเสนอตวัอยา่งเกณฑร์ะดบัคุณภาพ (Rubric) 
ของการคิดแกปั้ญหา ดงัตารางท่ี 8   

 

ตารางท่ี 8  ตวัอยา่งเกณฑร์ะดบัคุณภาพ (rubric) ของการคิดแกปั้ญหา  
 

ระดบัคุณภาพของ
การคิดแกปั้ญหา 

ค าอธิบายเชิงคุณภาพ 

5 สามารถอธิบายเทคนิคและขั้นตอนการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือ
สถานการณ์ของปัญหา มีทางเลือกในการแกปั้ญหาหลากหลาย รวมทั้งเลือกตดัสินใจ
วธีิการแกปั้ญหาไดถ้กูตอ้งชดัเจนมาก 

4 สามารถอธิบายเทคนิคและขั้นตอนการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือ
สถานการณ์ของปัญหา ละเอียดชดัเจนเพียงพอต่อการปฏิบติั 

3 สามารถอธิบายเทคนิคและขั้นตอนของปัญหา แต่ขาดความละเอียดชดัเจน 
บางขั้นตอน 

2 อธิบายเทคนิคและขั้นตอนการแกปั้ญหาไดก้วา้งๆ ไม่ชดัเจน แต่ยงัคงสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา 

1 ความคิดในการแกปั้ญหาไม่เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา 
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 สรุปไดว้่าทกัษะการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการประเมินสภาพและปัญหา ระบุ
สาเหตุและผลท่ีจะเกิดข้ึนและความส าคญัของปัญหา คิดหาวิธีแกปั้ญหาไดอ้ยา่งหลากหลาย  เลือก
วิธีการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกับปัญหา และอธิบายการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเลือก เป็น
ทกัษะและกระบวนการคิด ซ่ึงจะตอ้งใชก้ารคิดเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ผูท่ี้มีทกัษะการคิด
แก้ปัญหาจะสามารถเผชิญกับภาวะสังคมสับสนวุ่นวายได้อย่างเข้มแข็ง นอกจากน้ีทักษะ            
การแกปั้ญหายงัสามารถช่วยพฒันาทศันคติ วิธีคิด ค่านิยม ความรู้ ความเขา้ใจสภาพการณ์ของ
สังคม ดงันั้นการแกปั้ญหา จึงเป็นทกัษะกระบวนการท่ีส าคญัและจ าเป็นในภาวะสังคมปัจจุบนั       
มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ซ่ึงในระบบการศึกษาจ าตอ้งใหค้วามส าคญัในการพฒันา ฝึกฝนผูเ้รียน
ไดมี้โอกาสฝึกทกัษะการแกปั้ญหาใหม้ากข้ึน 

 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 เสาวนีย ์ กานตเ์ดชารักษ ์ (2539 : บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบเนน้

วิจยัทางการศึกษาพยาบาล ประกอบดว้ยขั้นตอนการวิจยั 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ีหน่ึง เป็นการศึกษา
กรอบแนวคิดของวิธีการสอนแบบเนน้วิจยั  ขั้นตอนท่ีสอง เป็นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
แบบเนน้วิจยัทางการศึกษาพยาบาล   และขั้นตอนท่ีสาม  เป็นการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
แบบเนน้วิจยัทางการศึกษาพยาบาลและปรับปรุงเสนอแนะแนวทางการจดัรูปแบบการเรียนการสอน
แบบเนน้วิจยัท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาพยาบาล  ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษากลุ่มทดลอง มีผลการเรียน
และการใฝ่รู้สูงกว่านกัศึกษากลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  นกัศึกษากลุ่มทดลอง 
มีผลการเรียน เจตคติต่อการวิจยั ทกัษะการท าวิจยั และการใฝ่รู้หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง   
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัศึกษากลุ่มทดลอง มีเจตคติต่อการวิจยั หลงัการทดลอง 
และระยะติดตามผลไม่แตกต่างกนัทางสถิติ แต่พบความแตกต่างทางสถิติของผลการเรียน การคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ ทกัษะในการวิจยั และการใฝ่รู้หลงัการทดลองกบัระยะติดตามผล 

 ประภาวลัย ์ แพร่วาณิชย ์(2543 : บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันารูปแบบการสอนโดยใชแ้ผนผงัทาง
ปัญญา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย
องคป์ระกอบส าคญั 5 ประการ คือ หลกัการ จุดมุ่งหมาย เน้ือหา กระบวนการเรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผล เอกสารประกอบรูปแบบการสอนประกอบดว้ยคู่มืออาจารย ์คู่มือนักศึกษา และแผน      
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การสอน ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนท าใหน้กัศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง มีคะแนน
เฉล่ียความสามารถในการคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาพยาบาลหลงัการสอนสูงกว่ากลุ่มควบคุม และ
ภายหลงัการสอนนกัศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดสร้างสรรคสู์ง
กว่าก่อนการสอน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 และนกัศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาโภชนวิทยาและสุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 ฤทยัรัตน์ ธรเสนา (2546 : บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบช่วยเสริม
ศกัยภาพ เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาพยาบาล และประเมินคุณภาพของรูปแบบ    
การเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนซ่ึงทกัษะการคิดขั้นสูงประกอบดว้ยทกัษะการวิเคราะห์ การสรุปอา้งอิง      
การสังเคราะห์ และการประเมิน รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนประกอบด้วยหลักการ 
วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน ผลการวิจยั
พบว่า คะแนนเฉล่ียทกัษะการวิเคราะห์ การสรุปอา้งอิง การสังเคราะห์ และการประเมินของกลุ่ม
ทดลองหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และคะแนนเฉล่ียทกัษะการวิเคราะห์ การสรุปอา้งอิง 
การสังเคราะห์ และการประเมิน ของกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 นอกจากน้ีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนสนับสนุนให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิด      
การปฏิบติังาน และการท างานอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงเป็นผลมาจากผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมใน การประเมินใน
ชั้นเรียน การมีปฏิสมัพนัธ์ การท างานร่วมกนั และช่วยเหลือการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

 

งานวจิัยที่เกีย่วข้องกบัการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
 มนตช์ยั    พงศกรนฤวงษ ์(2552 : บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของนกัเรียนช่างอุตสาหกรรม 
รูปแบบการเรียนการสอนมีองคป์ระกอบ คือ  หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน  
สาระความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน  ส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  ระบบสังคม  หลกัการตอบสนอง 
และส่ิงสนบัสนุน ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนท าใหน้กัเรียนช่างอุตสาหกรรมกลุ่ม
ทดลอง มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการสร้างความรู้หลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองกบักลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยคะแนนเฉล่ียความสามารถใน        
การสร้างความรู้หลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนเฉล่ียความสามารถในการสร้าง
ความรู้หลงัเรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุม  และผลการทดสอบความสามารถในการสร้างความรู้ 
ดา้นความรู้ความเขา้ใจทฤษฎีงานช่างก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั  .05  โดยความสามารถในการสร้างความรู้  ดา้นความรู้ความเขา้ใจทฤษฎีงานช่างหลงัเรียน
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สูงกว่าก่อนเรียน และนกัเรียนช่างอุตสากรรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
 จรรยา ภูอุดม (2544 : บทคดัยอ่)  ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนดอนเมือง             
จาตุรจินดา จ านวน 81 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง  39 คน และกลุ่มควบคุม 42 คน ผลการวิจยัพบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้มีประสิทธิภาพ นกัเรียนท่ีเรียน
ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้มีพฒันาการดา้นทกัษะ      
การคิดเชิงเหตุผล มีความเขา้ใจมโนมติ มีความสามารถน าความรู้ไปใช ้มีความคงทนของความเขา้ใจ  
มีพฒันาการดา้นทกัษะการรู้คิดเก่ียวกบัตนเองสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ปกติ และนักเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้      
มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดีกวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนปกติ  
 สมพร แมลงภู่ (2541 : บทคดัยอ่)  ไดพ้ฒันารูปแบบเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ                   
การประถมศึกษาแห่งชาติ โดยเนน้การจดัการเรียนการสอนเชิงกระบวนการตามหลกัการของทฤษฎี     
คอนสตรัคติวิสต ์ กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 8 หอ้งเรียน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองกลุ่มท่ี 1 จ านวน 3 หอ้งเรียน เรียนโดยใชรู้ปแบบครบทุกขั้นตอน  กลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 2 จ านวน 
3 ห้องเรียน เรียนโดยใชรู้ปแบบตามขั้นตอนแต่งดการนิเทศในขั้นตอนการปฏิบติังานพฒันาคุณภาพ
การเรียนการสอน และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม จ านวน 2 ห้องเรียน เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน
ปกติ ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ
กลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
 ไพจิตร  สดวกการ (2539 : บทคดัยอ่) ศึกษาผลของการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความสามารถใน            
การถ่ายโยงการเรียนรู้ของผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ผลการวิจยัพบว่า 1)  ผูเ้รียนท่ีมีระดบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปานกลางท่ีไดรั้บการสอนดว้ยกระบวนการสอนคณิตศาสตร์
ท่ีสร้างข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าผูเ้รียนระดบัเดียวกนัท่ีไดรั้บการสอน
ตามปกติ 2)  ผูเ้รียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงท่ีได้รับการสอนด้วย
กระบวนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนและท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ มีความคงทนของสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ผูเ้รียนท่ีมีระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูง ปานกลาง ต ่า ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยกระบวนการสอนคณิตศาสตร์ตาม
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แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้สูงกว่าผูเ้รียนระดับ
เดียวกนัท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ 
 เอท็เทอร์เร็ด (Etheredge 1996 : 3040A) ไดพ้ฒันารูปแบบการสอนตามแนวคิดของทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต ์เพื่อใชส้อนการแกโ้จทยปั์ญหาเลขคณิตของนกัเรียนเกรด 3 วิธีสอนเนน้การสอน
ตามหลกัการท่ีส าคญัของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ ไดแ้ก่ การอภิปราย การร่วมมือกนั และการสร้าง
ความรู้   ผลการวิจยัพบว่า ความรู้เชิงโครงสร้างของนักเรียนซ่ึงยงัไม่พบในระยะแรกของการศึกษา 
เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นต่อความเขา้ใจโครงสร้างโจทยปั์ญหาชนิดต่าง ๆ นอกจากน้ียงัพบว่า
เร่ืองราว ปัญหาท่ีนักเรียนร่วมกันสร้างสรรค์ข้ึนมา ค าถามและการร่วมกันอภิปรายของนักเรียน 
รวมถึงการติดตามของครู เหล่าน้ีเป็นพื้นฐานส าคัญในการสอนแก้โจทย์ปัญหาเลขคณิตให้มี
ประสิทธิภาพและมีความหมาย 
 โธมสั (Thomas 1994 : 2499-2500A)  ศึกษาผลของวิธีการเรียนการสอนแบบ                 
คอนสตรัคติวิสต์ต่อความเช่ือมัน่ในความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอเมริกนั-อาฟริกนั  
เกรด 9 และ 10 ผลการวิจยัพบว่า บรรยากาศการเรียนแบบคอนสตรัคติวิสต ์มีผลทางบวกต่อการ
อภิปรายของนกัเรียน นกัเรียนมีส่วนร่วมในการสนทนาอยา่งเตม็ท่ี มีแนวโนม้ท่ีจะติดตามและเขา้ร่วม
ในงานคณิตศาสตร์มากข้ึน และการท างานร่วมกนัในกลุ่มยอ่ยท าใหน้กัเรียนร้อยละ 97 มีความเช่ือมัน่
ในความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนเองมากข้ึน 
 โลเวน็ (Loewen 1993 : 4241A) ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต ์  
3 วิธีสอน ไดแ้ก่ แบบตรง แบบความหมาย และแบบกระบวนการแกปั้ญหา โดยวิธีสอนแบบตรง เนน้
โครงสร้างขั้นตอนวิธีของเน้ือหาคณิตศาสตร์ วิธีสอนแบบความหมาย เป็นวิธีท่ีขยายจากวิธีสอนแบบ
ตรงโดยเพิ่มการแสดงให้เห็นแนวคิดและความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิดเชิงคณิตศาสตร์ และวิธีสอน
แบบกระบวนการแกปั้ญหาจะขยายเพิ่มจากวิธีสอนแบบแบบความหมาย โดยการเพิ่มองคป์ระกอบ
ของการแก้ปัญหา รูปแบบการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ สร้างข้ึนโดยให้ครอบคลุมความรู้                
3 ประการ คือ ความรู้ขอ้ตกลง ความรู้กระบวนการ และความรู้เชิงปัญญา กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูผูส้อน 
จ านวน 9 คน นกัเรียนเกรด 8 จ านวน 240 คน ผลการวิจยัพบว่า วิธีสอนแบบความหมาย ส่งเสริม
พฒันาการของความรู้ขอ้ตกลง ส่วนวิธีสอนแบบตรง และแบบกระบวนการแก้ปัญหา ส่งเสริม
พฒันาการของความรู้กระบวนการ  ความรู้เชิงปัญญาโดยเฉพาะการแยกแยะและการสังเคราะห์
สมัพนัธ์กบัความสามารถของนกัเรียนในการสร้างความรู้ขอ้ตกลงและความรู้กระบวนการ 

 มาร์ติโน (Martino 1992 : 1833A) ไดศึ้กษากรณีศึกษาเก่ียวกบัการสร้างความเขา้ใจใน
แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนขณะท ากิจกรรมการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์กับกลุ่มย่อยใน
บรรยากาศชั้นเรียนท่ีส่งเสริมการสนทนาเชิงคณิตศาสตร์และการแลกเปล่ียนยุทธวิธีการแกปั้ญหา
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อยา่งเปิดเผยของนกัเรียน harding school ในรัฐนิวเจอร์ซี จ านวน 3 คน ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี
การศึกษามุ่งเนน้เก่ียวกบัการสร้างแนวคิดในการคน้หาค าตอบของปัญหา และปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มยอ่ย
ท่ีมีผลต่อการสร้างแนวคิด ไดข้อ้คน้พบดงัน้ี นกัเรียนจะมีการสร้างแนวคิดเร่ิมตน้ของตนเองก่อนท่ี
แนวคิดของคนอ่ืนจะเขา้มา เม่ือเวลาผ่านไปการแก้ปัญหาจะเปล่ียนจากผลลพัธ์พร้อมกับเร่ิมให้
ความส าคญักบัการติดตามกิจกรรมของตนเองมากข้ึน และการพบกบัสถานการณ์ปัญหาท่ีมีลกัษณะ
เหมือนกันหรือปัญหาท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน ท าให้นักเรียนมีโอกาสพฒันาการหาเหตุผลเชิง
คณิตศาสตร์และแนวคิดท่ีสมัพนัธ์กบัการพิสูจน์มากข้ึน 
 

งานวจิัยที่เกีย่วข้องกบักลวิธีการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ  
 วิบูลยล์กัษณ์  ปรียาวงศากุล (2547 : บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันารูปแบบการพฒันานกัศึกษา

พยาบาลดว้ยกิจกรรมท่ีส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การเรียนรู้ และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  ผลการวิจยัพบวา่ระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองของนกัศึกษาพยาบาล   
สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข อยูใ่นระดบัปานกลาง และผลจากการทดลอง
ใชรู้ปแบบ พบว่าผูเ้รียนกลุ่มทดลองมีระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและมีความสามารถในบทบาทผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง       
สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 แสดงว่ารูปแบบการพฒันานักศึกษา
พยาบาลดว้ยกิจกรรมท่ีส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การเรียนรู้ มีความเหมาะสมในการน าไปใชพ้ฒันานกัศึกษาพยาบาล 
 ยวุดี ฦาชา (2536 : บทคดัยอ่)  ไดพ้ฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการจดัการเรียนแบบท่ีใช้
ปัญหาเป็นหลกั  ส าหรับอาจารยพ์ยาบาล มีขั้นตอนการวิจยั 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ีหน่ึง             
เป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและส ารวจสมรรถภาพและความตอ้งการฝึกอบรมของอาจารยพ์ยาบาล 
ขั้นตอนท่ีสอง  เป็นการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม  ขั้นตอนท่ีสาม เป็นการทดลองใชห้ลกัสูตรและ  
การปรับปรุงหลกัสูตร  ขั้นตอนท่ีส่ี  เป็นการศึกษาประสิทธิผลของหลกัสูตร  ผลการวิจยัพบว่าทั้ง
อาจารยพ์ยาบาลและนักศึกษาพยาบาล  มีสมรรถภาพในการเรียนและการสอนแบบท่ีใช้ปัญหา    
เป็นหลกั อยู่ในเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว ้และอาจารยพ์ยาบาล มีสมรรถภาพในการจัดการเรียน 
เพิ่มข้ึนกว่าก่อนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม ยกเวน้สมรรถภาพในการเป็นผูอ้  านวยความสะดวกใน         
การเรียนไม่เพิ่มข้ึน 

 ผอ่งศรี  เกียรติเลิศนภา (2536 : 238-248) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นหลกั ทางการศึกษาพยาบาล มีขั้นตอนการวิจยั 4  ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ีหน่ึง  ศึกษาขอ้มูล
ทางดา้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั  ขั้นตอนท่ีสอง  สร้างรูปแบบการเรียน    
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การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั ทางการศึกษาพยาบาล  ขั้นตอนท่ีสาม หาประสิทธิภาพรูปแบบ      
การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลกั ทางการศึกษาพยาบาล  ขั้นตอนท่ีส่ี  ปรับปรุงรูปแบบ       
การเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั ทางการศึกษาพยาบาล ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการเรียน 
การสอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั ทางการศึกษาพยาบาล  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ คือ
หลกัการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั  องคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็น
หลกั กระบวนการเรียนการสอน และการด าเนินการเรียนการสอน ความสามารถในการแกปั้ญหาของ
นกัศึกษากลุ่มท่ีเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกัและนกัศึกษากลุ่มท่ีเรียนแบบปกติ  หลงัจากเรียนมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 นักศึกษากลุ่มท่ีเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก              
มีความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.05 และมีความสามารถในการแกปั้ญหาผา่นเกณฑร้์อยละ 50 ทุกคน ผลการใชรู้ปแบบน้ีท าใหผู้เ้รียน 
มีประสบการณ์การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมากข้ึน สามารถคิดแกปั้ญหาอยา่งเป็นวิทยาศาสตร์ไดด้ว้ย
ตนเองและมีทกัษะในการเรียนแบบกลุ่มยอ่ยมากข้ึน 

 ยรุวฒัน์  คลา้ยมงคล (2545 : บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันากระบวนการเรียนการสอนโดยการ
ประยุกตแ์นวคิดการใชปั้ญหาเป็นหลกั ในการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์
ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ มีขั้นตอนการวิจยั            
4  ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ีหน่ึง เป็นการวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอนโดยการประยกุต์
แนวคิดการใชปั้ญหาเป็นหลกัในการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์  ขั้นตอนท่ีสอง เป็นการวิจยั              
ก่ึงทดลองเพื่อตรวจสอบกระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน ผลการวิจยัพบว่ากระบวนการเรียน
การสอนโดยการประยุกตแ์นวคิดการใชปั้ญหาเป็นหลกัในการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน คือ 1) เตรียมปัญหา 2) สร้างความเช่ือมโยงสู่ปัญหา         
3) สร้างกรอบของการศึกษา 4) ศึกษาคน้ควา้โดยกลุ่มยอ่ย 5) ตดัสินใจหาทางแกปั้ญหา 6) สร้าง
ผลงาน และ7) ประเมินผลการเรียนรู้    ผลการทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอน พบว่า
กระบวนการเรียน  การสอนท่ีพฒันาข้ึนสามารถพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาและทกัษะการเช่ือมโยง
ใหเ้พิ่มข้ึนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 20 

 วิไลพร สุตนัไชยนนท ์(2547 : 85-88) ไดศึ้กษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสถานการณ์ปัญหาท่ี
น าเสนอบนเวบ็ และการสนบัสนุนการเรียนในการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกัท่ีมีต่อการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาทนัตแพทย ์ผลการวิจยัพบว่าไม่พบปฏิสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบ
สถานการณ์ปัญหาท่ีน าเสนอบนเวบ็ และการสนบัสนุนการเรียนในการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหา
เป็นหลกัท่ีมีต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ไม่มีความแตกต่างระหวา่งลกัษณะของสถานการณ์ปัญหาท่ี
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น าเสนอบนเว็บ ท่ีมีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และไม่มีความแตกต่างระหว่างการสนับสนุน        
การเรียน คือมีติวเตอร์และไม่มีติวเตอร์ท่ีมีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   เม่ือทดสอบค่าเฉล่ียของ   
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของแต่ละกลุ่มหลงัการทดลอง พบว่ากลุ่มท่ีมีติวเตอร์ในกระบวนการเรียน
การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  ช่วยให้กลุ่มทดลองสามารถท าแบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
ไดค่้าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ีไม่มีติวเตอร์ 

 ซนัเกอร์ เทคคายา่ และเกแบน (Semra Sungur, Ceren Tekkaya and Ömer Geban  2006) 
ไดท้ าการศึกษาผลของวิธีการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (Problem Based Learning : 
PBL) ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการปฏิบติั (academic achievement and performance 
skills) ผลการศึกษาพบวา่ ผูเ้รียนกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการสอนสูง
กวา่กลุ่มควบคุม และผูเ้รียนกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียทกัษะการปฏิบติั (performance skills) โดยมี
ทกัษะใน 4  ดา้น ไดแ้ก่ 1) การใชข้อ้มูลท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัปัญหา (use relevant information in 
addressing the problem) 2) การจดัระบบกบัความไม่แน่นอน (articulate uncertainties) 3) การจดัระบบ
ความคิดรวบยอด (organize concepts) และ 4) การแปลความหมายขอ้มูล( interpret information)        
หลงัการสอนสูงกวา่กลุ่มควบคุม  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอน แนวคิด/ทฤษฎีการสร้างความรู้ และกลวิธีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งแนวคิดเก่ียวกบั
ความสามารถในการเรียนรู้ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่าการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  ไดศึ้กษา
กระบวนการของการวิจยัและพฒันา (research and  development) ร่วมกบัการออกแบบการเรียน      
การสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของเควิน ครูส (Kevin Kruse 2008 : 1) และ                 
การออกแบบการเรียนการสอนของจอยซ์  เวลล ์และแคลฮอน (Joyce,  Weil  and  Calhoun 2008)   โดย
มีองค์ประกอบหลัก คือ หลักการ วตัถุประสงค์ ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน               
5 ขั้นตอน (PARCE Model) ไดแ้ก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparation : P)             
2) ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั (Action : A) 3) ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection : R) 4) ขั้นสร้างความรู้ 
(Construction : C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนบัสนุน และเง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้ 
และจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) ซ่ึงเป็น 
การเรียนรู้โดยผูเ้รียนสร้างความรู้อย่างต่อเน่ืองดว้ยตวัผูเ้รียนเอง  ผูเ้รียนส่งเสริมความรู้ไดจ้าก         
บริบทจริง สถานการณ์จริงท่ีมีการเรียนรู้ จากการมีปฏิสัมพนัธ์ การสร้างความปรองดองในการเรียน
ร่วมกบัเพื่อน นอกจากนั้นการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ยงัมี
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ หรือเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอีกหลายเทคนิควิธี ซ่ึงใน
แต่วิธีนั้นมีเป้าหมายไปในทางเดียวกนั คือ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในสถานการณ์ปัญหา 
วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้รวดเร็ว และตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยความมั่นใจ  รวมทั้ งมีทักษะใน            
การคน้ควา้หาความรู้เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงในการจดัการเรียนรู้นั้นจึงมีลกัษณะบูรณาการผสมผสานทั้ง
หลกัการ แนวคิด เทคนิควิธี ตามความพร้อมของผูเ้รียนและบริบทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียน
การสอน เช่น   การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง  การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  การเรียนรู้ตามสถานการณ์    
การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั  การเรียนรู้จากประสบการณ์ และการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั เป็นตน้ 
ซ่ึงหลกัการแนวคิดดงักล่าวผูว้ิจยัเห็นว่าเหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ 
เน่ืองจากนกัศึกษาพยาบาลตอ้งมีสามารถบูรณาการเรียนรู้ในมโนทศัน์หลกัทางการพยาบาล ทฤษฏี  
การพยาบาล รวมทั้งมโนทศัน์ ทฤษฏี หลกัการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยาบาลและสามารถน าไป
ปรับใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น ผูเ้รียนสามารถท่ีน าความรู้ 
วิ ธีการเรียนรู้ และทักษะท่ีส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ประกอบด้วยการวิ เคราะห์                   
การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา ไปใช้ในการปฏิบติัวิชาชีพพยาบาล หรือใช้ใน       
การเรียนรู้ตลอดชีวิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

บทที ่ 3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 

 การวิจัยเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  เป็นการวิจยัและพฒันา (research and  
development) ประยกุตร่์วมกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model 
ของเควิน ครูส (Kevin Kruse 2008 : 1) และการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของจอยซ์  
เวลล ์และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 2009 : 21-37)  โดยมีนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัคริสเตียน จงัหวดันครปฐม  ท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการผดุงครรภ ์2 ในภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2552 เป็นหน่วย    
การวิเคราะห์ (unit of analysis)  ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  การวิจยั (Research : R1) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A)   
 ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบ         

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

(Implementation: I) 
 ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2) เป็นการประเมินผลรูปแบบการเรียน         
การสอน (Evaluation : E) 
 
 สรุปขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 6 
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แผนภาพท่ี  6   แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 
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 รายละเอียดวิธีด าเนินการวิจยัมีดงัต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอนที ่1 กำรวิจัย (Research : R1) : กำรศึกษำวเิครำะห์ข้อมูลพืน้ฐำน (Analysis : A)  
 ด าเนินการ ดงัน้ี 
 วัตถุประสงค์    เพื่อศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน  ความตอ้งการจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
น ามาใชเ้ป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  
 ลกัษณะข้อมูลพืน้ฐำนทีศึ่กษำวเิครำะห์ ไดแ้ก่ 
 1. ขอ้มูลเชิงนโยบายการจดัการศึกษาพยาบาล และผลการจดัการศึกษาพยาบาลตาม
ปรัชญา นโยบาย วตัถุประสงคก์ารจดัการศึกษาพยาบาล 
 2. ขอ้มูลสภาพท่ีความคาดหวงั / ความตอ้งการรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  
 แหล่งข้อมูล   
 1.   แหล่งขอ้มูลสภาพท่ีความคาดหวงั ดา้นนโยบายการจดัการศึกษา และแหล่งขอ้มูล
สภาพปัจจุบนั ดา้นผลการจดัการศึกษาพยาบาล ไดแ้ก่ 
  แหล่งขอ้มูลสภาพท่ีความคาดหวงั 
   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
   พระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2540 
   หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
  แหล่งขอ้มูลสภาพปัจจุบนั 
                   รายงานผลการประเมินผลหลกัสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั คริสเตียน 
   รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยพ์ยาบาล 
 2.  แหล่งขอ้มูลสภาพท่ีคาดหวงัและความตอ้งการรูปแบบการเรียนการสอนด้าน
องคป์ระกอบและรายละเอียดต่าง ๆ ไดแ้ก่แหล่งขอ้มูลสภาพท่ีความคาดหวงั และแหล่งขอ้มูลสภาพ
ปัจจุบนั 
  แหล่งขอ้มูลสภาพท่ีความคาดหวงั 
   เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัรูปแบบการเรียนการสอน การสร้างรูปแบบ       
การเรียนการสอน 
   เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการสร้างความรู้ และกลวิธีการเรียนท่ี
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ 
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                                 เอกสาร แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ 
  แหล่งขอ้มูลสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ 
   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์และ/หรือด้าน   
การจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ จ านวน 2 คน 
   ผูบ้ริหารการศึกษา จ านวน 2 คน  
   อาจารยพ์ยาบาล 3 คน  
   นกัศึกษาพยาบาล 8 คน 
  

เคร่ืองมือและกำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ศึกษำวเิครำะห์ข้อมูลพืน้ฐำน    
 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำวเิครำะห์ข้อมูลพืน้ฐำน  มีดงัน้ี 
 1. แบบวิเคราะห์เอกสาร จ านวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 1) แบบวิเคราะห์เอกสารขอ้มูลเชิง
นโยบายการจดัการศึกษา และผลการจดัการศึกษาพยาบาลตามปรัชญา นโยบาย วตัถุประสงค์      
การจดัการศึกษาพยาบาล ทั้งสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพปัจจุบนั และ 2) แบบวิเคราะห์เอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัรูปแบบการเรียนการสอน การสร้างรูปแบบการเรียนการสอน เอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างความรู้ การจดัการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ 
 2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จ านวน 1 ฉบบั ใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลความ
ตอ้งการรูปแบบการเรียนการสอนดา้นองคป์ระกอบและรายละเอียดต่าง ๆ 
    

 ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ  ด าเนินการดงัน้ี 
 1. แบบวิเคราะห์เอกสารทั้ง 2 ฉบบั ด าเนินการสร้างโดยมีขั้นตอนเดียวกนัดงัน้ี 
  1.1 ศึกษาเอกสาร  ต ารา เก่ียวกบัวิธีการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
  1.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยก าหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสารและจดัท า
หัวขอ้ย่อยและตารางการวิเคราะห์ตามประเด็นท่ีก าหนด  โดยจ าแนกเป็นสภาพท่ีคาดหวงัและ
สภาพปัจจุบนัคู่ขนานกนัและตอนทา้ยก าหนดตารางหวัขอ้สรุปผลเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 2 ส่วน 
  1.3 น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี รวมถึงภาษาท่ีใช ้ 
  1.4 น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  3  ท่าน  เพื่อตรวจสอบ       
ความตรงของเน้ือหา (content  validity)  ภาษาท่ีใช ้และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบ
วิเคราะห์เอกสาร (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)  ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 
ข้ึนไป ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา  คือ   
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   เห็นวา่สอดคลอ้ง ก าหนดคะแนนเป็น   1 
   ไม่แน่ใจ  ก าหนดคะแนนเป็น   0 
   เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ก าหนดคะแนนเป็น  -1 
 

   การวิเคราะห์ขอ้มูลความเหมาะสมสอดคลอ้งของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยใช ้        
การค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้งตามสูตร (Rowinelli and  Hambelton 1997,  อา้งถึงใน พิชิต        
ฤทธ์ิจรูญ 2544 : 273) 
 

N
R

IOC 
  

   
  IOC   =  ดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Item Objective Congruence) 
  R   =   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
      N    =   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
  

   น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนี                
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 และ
ปรับปรุงแกไ้ขแบบวิเคราะห์เอกสารในเร่ืองภาษา และรายละเอียดของประเด็นค าถามให้มีความ
ชดัเจน 
  1.5 น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองภาษา และรายละเอียดของ
ประเด็นค าถามตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปวิเคราะห์เอกสาร
ขอ้มูลพื้นฐานต่อไป 
 2.   แบบสัมภาษณ์  ผูว้ิจยัสร้างและพฒันา โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
       2.1  ศึกษาเอกสาร ต าราเก่ียวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์ความตอ้งการรูปแบบ      
การเรียนการสอนตามสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพปัจจุบนั 
       2.2  สร้างแบบสัมภาษณ์ความตอ้งการรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพท่ีคาดหวงั
และสภาพปัจจุบนั โดยจ าแนกเป็นสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพปัจจุบนัคู่ขนานกันและตอนทา้ย
ก าหนดตารางหวัขอ้สรุปผลเปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 2 ส่วน 
  2.3   น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ     
ความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี รวมถึงภาษาท่ีใช ้ 
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  2.4   น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  3  ท่าน  เพื่อตรวจสอบความตรงของ
เน้ือหา (content  validity)  ภาษาท่ีใช ้และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ (Index  of  
Item Objective Congruence : IOC)  ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคลอ้ง
กนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้การวิเคราะห์ขอ้มูลความเหมาะสมสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ โดยใช ้  
การค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้งตามสูตร (Rowinelli and  Hambelton 1997,  อา้งถึงใน พิชิต  
ฤทธ์ิจรูญ 2544 : 273) น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) พบว่าไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 
และปรับปรุงแกไ้ขแบบสัมภาษณ์ในรายละเอียดของภาษาใหช้ดัเจน 
  2.5  น าแบบสัมภาษณ์ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขในรายละเอียดของภาษาตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ แลว้ไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอน
ทางพยาบาลศาสตร์และ/หรือดา้นการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ จ านวน 2 คน 
ผูบ้ริหารการศึกษา จ านวน 2 คน อาจารยพ์ยาบาล 3 คน และนกัศึกษาพยาบาล 8 คน  
 

 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัท าการติดต่อประสานงานกบัผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริหารการศึกษา อาจารยพ์ยาบาล และ
นักศึกษาพยาบาล และด าเนินการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบท่ีมี
โครงสร้าง ท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริเตียน ในระหวา่งวนัท่ี 25-30 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
 

 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ น ามาวิเคราะห์เน้ือหา (content 
analysis)  
 จากขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research  R1): การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (analysis) 
สามารถสรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 สรุปขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research : R1) : การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis: A)
  

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำร

วจิัย 

วตัถุประสงค์ วธีิ 
ด ำเนินกำร 

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมือ/ 
กำรวเิครำะห์

ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

ขั้นตอนที ่1  
กำรวจิัย 

(Research  
R1) :
กำรศึกษำ
วเิครำะห์
ข้อมูล
พืน้ฐำน 
(Analysis : 
A) 
 

เพื่อศึกษา
วิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐาน
ความตอ้งการ
จ าเป็นท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อ
น ามาใชเ้ป็น
พื้นฐานใน
การสร้าง
รูปแบบการ
เรียนการสอน
ตามทฤษฎี
การสร้าง
ความรู้เพื่อ
ส่งเสริม
ความสามารถ
ในการเรียนรู้
ของนกัศึกษา
พยาบาล 

1. วิเคราะห์
เอกสารและ
งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
 

สภำพที่คำดหวงั 
ดา้นนโยบายการจดั
การศึกษา ไดแ้ก่ 
-พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 
-พระราช บญัญติั
วิชาชีพการพยาบาล
และผดุงครรภ ์
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2540 
-หลกัสูตรพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
คริสเตียน 
สภำพปัจจุบนั 
ของผลการจดั 
การศึกษาไดแ้ก่ 
-รายงานผลการ
ประเมินผลหลกัสูตร 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
คริสเตียน 

-แบบ
วิเคราะห์
เอกสาร/ การ
วิเคราะห์
เน้ือหา             
(content 
analysis) 
 

-ไดข้อ้มูล
สภาพท่ี
ความ
คาดหวงั 
ดา้น
นโยบาย 
การจดั 
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
-ไดข้อ้มูล
สภาพ
ปัจจุบนั 
ของผล 
การจดัการ
ศึกษา
พยาบาล  
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ตารางท่ี 9  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำร

วจิัย 

วตัถุประสงค์ วธีิ 
ด ำเนินกำร 

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมือ/ 
กำรวเิครำะห์

ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

   -รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
บณัฑิต และการ
จดัการเรียนการสอน
ของอาจารยพ์ยาบาล 

  

  2. สมัภาษณ์ สภำพที่คำดหวงัและ
ควำมต้องกำร
รูปแบบการเรียน 
การสอนดา้น
องคป์ระกอบและ
รายละเอียดต่าง  

-แบบ
สมัภาษณ์
แบบมี
โครงสร้าง 
กำรวเิครำะห์
ข้อมูล 
วิเคราะห์
เน้ือหา  
(content 
analysis) 

-ไดข้อ้มูล
สภาพท่ี
คาดหวงัและ
ความตอ้งการ
รูปแบบ 
การเรียน 
การสอน 

สภำพปัจจุบนัและ
ควำมต้องกำร  
-ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
จดัการเรียนการสอน
ทางพยาบาลศาสตร์ 
และดา้นการจดัการ
เรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ จ านวน 2 คน 

 -ไดส้ภาพ
ปัจจุบนัและ
ความตอ้งการ 
รูปแบบ 
การเรียน 
การสอนท่ี
ส่งเสริม
ความสามารถ
ในการเรียนรู้
ของนกัศึกษา
พยาบาล 
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ตารางท่ี 9  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำร

วจิัย 

วตัถุประสงค์ วธีิ 
ด ำเนินกำร 

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมือ/ 
กำรวเิครำะห์

ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

   -ผูบ้ริหารการศึกษา 
จ านวน 2 คน  
-อาจารย ์ พยาบาล  
3 คน 
-นกัศึกษาพยาบาล  
8 คน 

  

 
ขั้นตอนที ่2 กำรพฒันำ (Development : D1) : กำรออกแบบและพฒันำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 
  ตำมทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้  (Design and Development : D and D)   ด าเนินการดงัน้ี 

 วัตถุประสงค์   เพื่อพฒันา  และหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี    
การสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ตามเกณฑ ์80/80 
    

 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 การด าเนินการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล 
 2. พฒันาเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ คู่มือการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบดว้ยคู่มือผูส้อนและแผนการจดัการเรียนรู้  
และคู่มือผูเ้รียน   และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการเรียนรู้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา 

 

เคร่ืองมือและกำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรพฒันำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนตำมทฤษฎี
กำรสร้ำงควำมรู้ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล มีดงัน้ี 
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 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล 
 2. เคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ คู่มือการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบดว้ยคู่มือผูส้อนและแผนการจดัการเรียนรู้  และ
คู่มือผูเ้รียน และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัความสามารถใน          
การเรียนรู้ 
   

 ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ  ด าเนินการดงัน้ี 
 1. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล มีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 
  1.1  น าข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ ท่ีได้จากการวิ เคราะห์จากขั้ นตอนท่ี 1 มา
สังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
เรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลโดยก าหนดองคป์ระกอบและรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอน
ใหค้รอบคลุมสมัพนัธ์กนั  มีความชดัเจน  เขา้ใจง่าย  
  1.2  ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลใหช้ดัเจน 
  1.3  น ารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสมและน าเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ  5  ท่าน  (ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก) 
ได้แก่ ผูเ้ ช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน และ/หรือเป็นผู ้ท่ีมีความรู้ความสามารถและ                
มีประสบการณ์ทางการศึกษาพยาบาลไม่นอ้ยกว่า 10 ปี จ านวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดั        
การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและ/หรือ มีผลงานเก่ียวกับ            
การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ และ/หรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการจัด          
การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ จ านวน 2 คน  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 
จ านวน 1 คน เพื่อตรวจสอบความตรงของเน้ือหา  (content  validity)  ภาษาท่ีใช ้และน ามาหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)  ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 
ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคลอ้งกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ โดยได้ค่าดัชนีความสอดคลอ้งในแต่ละ
ประเด็นระหว่าง 0.80-1.00  และปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียดของภาษาเก่ียวกบัหลกัการ วตัถุประสงค ์
กระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน (PARCE) ไดแ้ก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ 
(Preparation : P) 2) ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั (Action : A) 3) ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection : R)     
4) ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) สาระความรู้และส่ิงท่ี
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ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และเง่ือนไขการน ารูปแบบ
การเรียนการสอนไปใช ้ (ภาคผนวก  ค) 
 2.  การพฒันาเคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบด้วยคู่มือผูส้อนและแผนการจัด        
การเรียนรู้  และคู่มือผูเ้รียน  และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ รายละเอียด ดงัน้ี 

2.1  เคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ คู่มือการใช้รูปแบบ   
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบดว้ยคู่มือผูส้อนและแผนการจดัการเรียนรู้  
และคู่มือผูเ้รียน  

2.1.1 คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
ประกอบดว้ย 

   1)  แผนการจดัการเรียนรู้ 
      ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละหน่วย จ านวน 6 หน่วย   
ประกอบดว้ย   ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลาท่ีใช ้ แนวคิดส าคญั (ความคิดรวบยอด) จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ ขอบข่ายเน้ือหา  แนวทางการจดักิจกรรม ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 
และบนัทึกหลงัการสอน ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
บรรยากาศทัว่ไประหวา่ง การเรียนการสอนและความร่วมมือในการท ากิจกรรมของผูเ้รียน ผลส าเร็จ
ของการสอนและปัญหาท่ีเกิดข้ึนและการแกไ้ข เป็นตน้ 
       เน้ือหาท่ีน ามาจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน
และแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นเน้ือหาในรายวิชาการผดุงครรภ ์2 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
(ฉบบัปรับปรุง   ปีการศึกษา 2548) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน เน้ือหาของ   
รายวิชาการผดุงครรภ ์2   ประกอบดว้ยเน้ือหาจ านวน 6 หน่วย ดงัน้ี 
      หน่วยท่ี 1   การพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกบัปัจจยั    
การคลอด ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นหนทางคลอด (passage) ปัจจยัดา้นทารก (passenger) ปัจจยัดา้นแรง 
(power)  และปัจจยัดา้นจิตใจ  (psychology) 
      หน่วยท่ี 2   การพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นของการคลอด 
ไดแ้ก่ ถุงน ้ าคร ่ าแตกก่อนการเจบ็ครรภ ์ (premature rupture of membrane) การเจ็บครรภก่์อน
ก าหนดและการคลอดเกินก าหนด (preterm and postterm) ภาวะน ้ าคร ่ าอุดกั้น(amniotic fluid 
embolism) การแตกของ vasa previa (rupture of vasa previa) สายสะดือยอ้ย (prolapsed cord)         
การคลอดไหล่ยาก (obstructed labour and shoulder dystocia)  มดลูกแตก (uterine rupture) ภาวะ
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ทารกขาดออกซิเจน (fetal distress)  มดลูกปล้ิน (uterine version) รกติด  (placental adherent) ภาวะ
ตกเลือดหลงัคลอด  (postpartum  hemorrhage) และภาวะซ็อคทางสูติศาสตร์ (shock in obstetrics) 
      หน่วยท่ี 3  การพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติศาสตร์หตัถการ 
ไดแ้ก่ การชกัน าการคลอด (induction of  labor) การช่วยคลอดดว้ยคีม (forceps  extraction)          
การช่วยคลอดดว้ยเคร่ืองดูดสูญญากาศ (vacuum extraction) การผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง (cesarean  
section)    การหมุนเปล่ียนท่าทารกในครรภ ์(version) การช่วยคลอดทารกท่ากน้ (breech delivery 
การลว้งรก (placental  removal) และการท าคลอดฉุกเฉิน   (unplanned emergency delivery ) 
      หน่วยท่ี 4   การพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติกรรมในระยะ
คลอด ไดแ้ก่ ยายบัย ั้งการเจค็รรภ ์หรือการหดรัดตวัของมดลูก (tocolytic drug) ยากระตุน้การหดรัด
ตวัของมดลูก (medical induction of  labour) ยาระงบัการปวด (pharmacological pain management) 
และการชกัน าการคลอด (induction of labour)  
      หน่วยท่ี 5   การพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะหลงั
คลอด ไดแ้ก่ 1) การบวมเลือดของแผลฝีเยบ็ (hematoma) มดลูกเขา้อู่ชา้ (subinvolution) การติดเช้ือ
หลงัคลอด (puerperal  infection)  ฝีท่ีเตา้นม (breast abscess) หลอดเลือดด าอกัเสบ (phlebitis) ภาวะ
เศร้าซึมหลงัคลอด (postpartum blues) และ sheehan syndrome  
      หน่วยท่ี 6   การพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้น ไดแ้ก่ 
การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (resuscitation)  ภาวะขาดออกซิเจนในระยะคลอด (birth  asphyxia) การบาดเจบ็
จากการคลอด (birth  injury) และความพิการแต่ก าเนิด (congenital anomalies) 

 
 รายละเอียดแผนการจดัการเรียนรู้ และจ านวนชัว่โมงเรียน แสดงดงัตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 แผนการจดัการเรียนรู้ และจ านวนชัว่โมงเรียน วิชาการผดุงครรภ ์ 2 (Midwifery  II) 
 

หน่วยที่ / 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ที ่

 
เร่ือง 

  
จ านวนชัว่โมง 

1  
 

การพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผดิปกติเก่ียวกบัปัจจยั 
การคลอด 

4 

2  การพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะท่ี 1, 2, 3, 4 
ของการคลอด 

10 

3  การพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติศาสตร์หตัถการ 4 
4  การพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติกรรมในระยะคลอด   4 
5  การพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะหลงัคลอด 4 
6  การพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้น 4 

รวม 30 
 
     2)  คู่มือผูส้อน ซ่ึงเป็นเอกสารส าหรับผูส้อนเพื่อใชป้ระกอบการจดั    
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ ประกอบดว้ย
รายละเอียดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
เรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ซ่ึงประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน
ประกอบดว้ย 1) ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparation : P) 2) ขั้นเรียนรู้และ              
ฝึกปฏิบติั (Action : A) 3) ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection : R) 4) ขั้นสร้างความรู้ (Construction     
: C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)    สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม 
หลกัการตอบสนอง ระบบสนบัสนุน และเง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้ประมวล
รายวิชาการผดุงครรภ ์2  บทบาทของผูส้อน บทบาทของผูเ้รียน แผนการจดัการเรียนรู้  ใบกิจกรรม 
(โจทยส์ถานการณ์ปัญหา ) คู่มือการท าแผนภาพความคิด (mind mapping) และแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการเรียนรู้ (การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา) ของ
นกัศึกษาพยาบาล เกณฑก์ารใหค้ะแนน และเฉลยค าตอบ 
         2.1.2  คู่มือผูเ้รียน ซ่ึงเป็นเอกสารส าหรับผูเ้รียน (นกัศึกษา) เพื่อใช้
ประกอบในการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ประกอบดว้ย  ประมวลรายวิชาการผดุงครรภ ์2 
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รายละเอียดกระบวนการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
เรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ประกอบดว้ยขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ ขั้นเรียนรู้และฝึก
ปฏิบติั   ขั้นสะทอ้นความคิด ขั้นสร้างความรู้ และขั้นประเมินผล บทบาทของผูเ้รียน ใบกิจกรรม 
(โจทยส์ถานการณ์ปัญหา ) คู่มือการท าแผนภาพความคิด (Mind mapping) และแบบบนัทึกผลการ
เรียนรู้  
 

   เคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ คู่มือการใชรู้ปแบบการ
เรียน การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบดว้ยคู่มือผูส้อนและแผนการจดัการเรียนรู้  และ
คู่มือผูเ้รียน พฒันาข้ึนโดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 
   1) ศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2548)          
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน  
   2) ศึกษาประมวลรายวิชาการผดุงครรภ ์2  
   3) วิเคราะห์เน้ือหา และจุดประสงค ์เพื่อเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   4) จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาการผดุงครรภ ์2  คู่มือการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ และคู่มือผูเ้รียน 
   5) น าเคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบด้วยคู่มือผูส้อนและแผนการจัด       
การเรียนรู้  และคู่มือผูเ้รียนท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ความเหมาะสมให้ผูเ้ช่ียวชาญ  5  ท่าน  (ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก.) ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ภาษา
และวดัผลและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความตรงของเน้ือหา  (Content  validity)  ภาษาท่ีใช ้และน ามา
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้พบว่าไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งใน
แต่ละประเด็นระหว่าง  0.80-1.00 และปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียดในคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  และคู่มือผูเ้รียนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พฒันาข้ึน (ภาคผนวก ค) 
  2.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เป็นแบบทดสอบอตันัยโจทยส์ถานการณ์ปัญหา 
ประกอบดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้จ านวน 4 ชุด คือ ชุดท่ี 1 เป็นแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการเรียนรู้ก่อนเรียน / หลงัเรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนั  ชุดท่ี 2 เป็น
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ระหว่างเรียนคร้ังท่ี 1  ชุดท่ี 3 เป็นแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการเรียนรู้ระหว่างเรียนคร้ังท่ี 2  และชุดท่ี 4 เป็นแบบทดสอบวดัความสามารถใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

160 

160 

การเรียนรู้ระหวา่งเรียนคร้ังท่ี 3  ขอ้สอบแต่ละชุดจะประกอบดว้ยโจทยส์ถานการณ์ปัญหา   จ  านวน 
2 สถานการณ์ปัญหา โดยใชว้ดัความสามารถในการเรียนรู้ 4 ดา้น คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ การประเมินค่า  และการแกปั้ญหา  โดยขอ้สอบแต่ละชุดมีคะแนนเตม็ 36 คะแนน 
โดยก าหนดให้แต่ละขอ้มีคะแนน เท่ากบั 3 คะแนน ประกอบดว้ยความสามารถในการวิเคราะห์       
6 ขอ้ การสังเคราะห์ 2 ขอ้ การประเมินค่า 2 ขอ้ และการแกปั้ญหา 2 ขอ้ รวมในแต่ละชุดมีขอ้สอบ
ทั้งหมด 12 ขอ้ คะแนนรวมเท่ากบั 36 คะแนนโดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 11 

 

ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ 

 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถใน 

การเรียนรู้ 

โจทย์
สถานการณ์
ปัญหา  

ความสามารถในการเรียนรู้ รวม 
(ขอ้) 

คะแนน 
(ขอ้ละ  

3 คะแนน) 
การ

วเิคราะห์ 
(ขอ้) 

การ
สงัเคราะห์ 

(ขอ้) 

การ 
ประเมินค่า 

(ขอ้) 

การ
แกปั้ญหา 

(ขอ้) 

ชุดที่ 1 
แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการ
เรียนรู้ก่อนเรียน / หลงั
เรียน 

สถานการณ์
ปัญหาท่ี 1 
 
 

3 1 1 1 6 6X3 = 18 

สถานการณ์
ปัญหาท่ี 2 

3 1 1 1 6 6X3 = 18 

รวม 6 2 2 2 12 36 
ชุดที่ 2  
แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการ
เรียนรู้ระหวา่งเรียน 
คร้ังท่ี 1 

สถานการณ์
ปัญหาท่ี 1 
 
 

3 1 1 1 6 6X3 = 18 

สถานการณ์
ปัญหาท่ี 2 

3 1 1 1 6 6X3 = 18 

รวม 6 2 2 2 12 36 
ชุดที่ 3  
แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการ
เรียนรู้ระหวา่งเรียน 
คร้ังท่ี 2 

สถานการณ์
ปัญหาท่ี 1 
 
 

3 1 1 1 6 6X3 = 18 

 สถานการณ์
ปัญหาท่ี 2 

3 1 1 1 6 6X3 = 18 

รวม 6 2 2 2 12 36 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถใน 

การเรียนรู้ 

โจทย์
สถานการณ์
ปัญหา  

ความสามารถในการเรียนรู้ รวม 
(ขอ้) 

คะแนน 
(ขอ้ละ  

3 คะแนน) 
การ

วเิคราะห์ 
(ขอ้) 

การ
สงัเคราะห์ 

(ขอ้) 

การ 
ประเมินค่า 

(ขอ้) 

การ
แกปั้ญหา 

(ขอ้) 

ชุดที่ 4  
แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการ
เรียนรู้ระหวา่งเรียน 
คร้ังท่ี 3 

สถานการณ์
ปัญหาท่ี 1 
 
 

3 1 1 1 6 6X3 = 18 

 สถานการณ์
ปัญหาท่ี 2 

3 1 1 1 6 6X3 = 18 

รวม 6 2 2 2 12 36  

 
 แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล มีล าดบัขั้นในการ
สร้าง ดงัน้ี 
 1. ศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2548) คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน และเกณฑก์ารประเมินผลของมหาวิทยาลยัคริสเตียน 
 2. ศึกษาประมวลรายวิชาการผดุงครรภ ์2  
 3. วิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยน าหวัขอ้ของแต่ละหน่วยมาใช้
เป็นหัวขอ้เพื่อก าหนดระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงจะน ามาใชใ้นการเขียนวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมและก าหนดจ านวนขอ้ของขอ้สอบ  
 4. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ให้
ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้เป็นแบบทดสอบ
อตันยัมีลกัษณะเป็นโจทยส์ถานการณ์ปัญหา วดัความสามารถในการเรียนรู้ 4 ดา้น ประกอบดว้ย
ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา จ านวน 4 ชุด โดย
ในแต่ละชุดมีขอ้สอบทั้งหมด 12 ขอ้ คะแนนรวมเท่ากบั 36 คะแนน ประกอบดว้ยความสามารถใน
การวิเคราะห์ 6 ขอ้ การสังเคราะห์ 2 ขอ้ การประเมินค่า 2 ขอ้ และการแกปั้ญหา 2 ขอ้ การท่ีก าหนด
ความสามารถในการวิเคราะห์มีจ านวนขอ้สอบมากกว่าความสามารถในการเรียนรู้ด้านอ่ืน ๆ 
เน่ืองจากความสามารถในการวิเคราะห์ เป็นทกัษะพื้นฐานของความสามารถในการเรียนรู้ดา้นอ่ืน ๆ  
โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
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ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรให้คะแนนระดับกำรวัดควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำง ๆ  
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการวิเคราะห์  
 ค ำอธิบำย  ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ หมายถึง ความสามารถในการแตกส่วนใหญ่ให้
เป็นส่วนยอ่ย ระบุหรือแยกยอ่ยแนวคิด ขอ้โตแ้ยง้ปรากฏการณ์ต่าง ๆใหเ้ป็นส่วนยอ่ยว่าประกอบดว้ย
อะไร มีความส าคญัอย่างไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล และสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของ
หลกัการ หรือคน้พบปฏิสัมพนัธ์หรือความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนย่อย ท่ีคิดเป็นคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการวิเคราะห์ของผูเ้รียน  รายละเอียดดงัตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 12 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการวิเคราะห์ 
 

เกณฑร์ะดบั
คุณภาพ 

(Rubric score) 
ค ำอธิบำยเชิงคุณภำพ : พฤติกรรมบ่งช้ี 

3 ผูเ้รียนมีความสามารถในการแตกส่วนใหญ่ให้เป็นส่วนยอ่ย ระบุหรือแยกยอ่ยแนวคิด 
ขอ้โตแ้ยง้ปรากฏการณ์ต่าง ๆให้เป็นส่วนย่อยว่า มีความส าคญัอย่างไร และสามารถ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของหลกัการ หรือคน้พบปฏิสัมพนัธ์หรือความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ส่วนยอ่ย ได้ถูกต้อง  

2 ความสามารถในการวเิคราะห์ไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา  

แต่ขำดควำมละเอยีดชัดเจนบำงขั้นตอน 

1 ความสามารถในการวิเคราะห์ไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา 

ได้กว้ำง ๆ ไม่ชัดเจน แต่ยงัคงสอดคลอ้งกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา 

0 ความสามารถในการวิเคราะห์ ไม่เหมำะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา 

 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการสังเคราะห์  

 ค ำอธิบำย  ควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์ หมายถึง ความสามารถในการสังเคราะห์
แผนงาน ข้อความ และองค์ความรู้ได้เหมาะสมกับลักษณะหรือสถานการณ์ของปัญหาโดย          
การผสมผสานองคป์ระกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นส่ิงใหม่ หรือสร้างความคิดรวบยอด สรุปหลกัการ    
แนวปฏิบติัท่ีเป็นของตนเอง โดยระบุและเช่ือมโยงองคป์ระกอบต่างๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ยวิธีการใหม่ ๆ  
จดัการและผสมผสานส่วนยอ่ยต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั และสร้างส่ิงใหม่ข้ึน  ท่ีคิดเป็นคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการสังเคราะห์ของผูเ้รียน รายละเอียดดงัตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13  เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการสังเคราะห์  
 

เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 
(Rubric score) 

ค ำอธิบำยเชิงคุณภำพ : พฤติกรรมบ่งช้ี 

3 ผูเ้รียนมีความสามารถในการสังเคราะห์แผนงาน ขอ้ความ และองคค์วามรู้ได้
เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหาโดยการผสมผสานองคป์ระกอบ
เขา้ดว้ยกนัเป็นส่ิงใหม่ หรือสร้างความคิดรวบยอด สรุปหลกัการ แนวปฏิบติัท่ีเป็น
ของตนเอง โดยระบุและเช่ือมโยงองคป์ระกอบต่างๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ยวธีิการใหม่ ๆ  
จดัการและผสมผสานส่วนยอ่ยต่างๆ เขา้ดว้ยกนั และสร้างส่ิงใหม่ข้ึน  ได้ถูกต้อง  

2 ความสามารถในการสังเคราะห์แผนงาน ขอ้ความ และองคค์วามรู้ไดเ้หมาะสมกบั

ลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหาแต่ขำดควำมละเอยีดชัดเจนบำงขั้นตอน 

1 ความสามารถในการสังเคราะห์แผนงาน ขอ้ความ และองคค์วามรู้ไดเ้หมาะสมกบั

ลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา ได้กว้ำง ๆ ไม่ชัดเจน แต่ยงัคงสอดคลอ้งกบั

ลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา 

0 ความสามารถในการสังเคราะห์ ไม่เหมำะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของ

ปัญหา 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ ดา้นการประเมินค่า  

 ค ำอธิบำย  ควำมสำมรถในกำรประเมินค่ำ หมายถึง ความสามารถในการให้ระดบัคุณค่า     
ไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา โดยสามารถประเมินจุดเด่นและจุดดอ้ยของขอ้มูล        
ท่ีไดรั้บ ร่วมกบัการแสดงเหตุผลอยู่บนฐานของความถูกตอ้ง เหมาะสมตามหลกัวิชาการ ท่ีคิดเป็น
คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการประเมินค่าของผูเ้รียน รายละเอียดดงัตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ ดา้นการประเมินค่า  
 

เกณฑร์ะดบั
คุณภาพ 

(Rubric score) 
ค ำอธิบำยเชิงคุณภำพ : พฤติกรรมบ่งช้ี 

3 ผูเ้รียนมีความสามารถในการให้ระดบัคุณค่าไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์
ของปัญหา โดยสามารถประเมินจุดเด่นและจุดดอ้ยของขอ้มูลท่ีไดรั้บ ร่วมกบัการ
แสดงเหตุผลอยูบ่นฐานของความถกูตอ้ง เหมาะสมตามหลกัวชิาการ ได้ถูกต้อง  

2 ความสามารถในการประเมินค่าไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา 

แต่ขำดควำมละเอยีดชัดเจนบำงขั้นตอน 

1 ความสามารถในการประเมินค่าไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา 

ได้กว้ำงๆ ไม่ชัดเจน แต่ยงัคงสอดคลอ้งกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา 

0 ความสามารถในการประเมินค่า ไม่เหมำะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ ดา้นการแกปั้ญหา  

                ค ำอธิบำย  ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ หมายถึง ความสามารถในการประเมินสภาพ
และปัญหา  ระบุสาเหตุ  หาวิธีแกปั้ญหาไดอ้ย่างหลากหลาย  เลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสมกับปัญหา และอธิบายการแก้ปัญหาด้วยวิธี ท่ี เลือก ท่ีคิดเป็นคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาของผูเ้รียน รายละเอียดดงัตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ ดา้นการแกปั้ญหา  
 

เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 
(Rubric score) 

ค ำอธิบำยเชิงคุณภำพ : พฤติกรรมบ่งช้ี 

3 ผูเ้รียนมีความสามารถในการประเมินสภาพและปัญหา  ระบุสาเหตุ หาวธีิแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งหลากหลาย  เลือกวธีิการแกปั้ญหาท่ีถกูตอ้งและเหมาะสมกบัปัญหา และ
อธิบายการแกปั้ญหาดว้ยวธีิท่ีเลือก ได้ถูกต้อง  

2 ความสามารถในการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา 

แต่ขำดควำมละเอยีดชัดเจนบำงขั้นตอน 

1 ความสามารถในการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา

ได้กว้ำงๆ ไม่ชัดเจน แต่ยงัคงสอดคลอ้งกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา 

0 ความสามารถในการแกปั้ญหาไม่เหมำะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา 

 
 จากนั้นก าหนดเกณฑ์การให้ระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้หรือพฤติกรรม 
การเรียนรู้ 4 ดา้น และน าคะแนนท่ีไดน้ ามาแปลงเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน  ดงัตารางท่ี 16 
 

ตารางท่ี 16  เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้   
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (% ของคะแนนเตม็) ระดบัความสามารถในการเรียนรู้ 
ร้อยละ  80  ข้ึนไปของคะแนนเตม็ สูง 
ร้อยละ  60-79 ของคะแนนเตม็ ปานกลาง 
ร้อยละ  50-59 ของคะแนนเตม็ ต ่า 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ต ่ามากตอ้งปรับปรุง 

 
 1. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ท่ีสร้างข้ึนไป
ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสม และใหผู้เ้ช่ียวชาญ  5  ท่าน  
(ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก.) ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ภาษา และวดัผลและประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา  (content  validity)  ภาษาท่ีใช ้และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)  ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ถือว่ามี
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ความสอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้พบว่าได้้ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัทุก
ชุด เท่ากบั 1 โดยปรับปรุงแกไ้ขเก่ียวกบัขอ้ค าถามท่ีไม่ชดัเจน (ภาคผนวก  ค) 
 2. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ท่ีได้
ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา  และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ไปทดลองใชก้บั
นกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 4 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยั      
คริสเตียน จงัหวดันครปฐม ท่ีเรียนวิชาการผดุงครรภ ์2 มาแลว้ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 45 คน 
และน าคะแนนท่ีได้น ามาหาค่าความยากง่าย (difficulty) หรือ (P)  หาค่าอ านาจจ าแนก 
(discrimination) หรือ (r) ซ่ึงการหาค่าความยากง่าย เพื่อดูว่าขอ้สอบมีความยากง่ายเพียงใด เกณฑ์
ก าหนดค่าความยากง่าย คือ 0.20-0.80  และหาค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป และหาค่าความ
เช่ือมัน่ (reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) เกณฑก์ าหนดค่าความเช่ือมัน่ มากกว่า 0.70 (Whitney and Sabers 1970, อา้งถึงใน ลว้น 
สายยศ และองัคณา สายยศ 2543 : 199-201, 218; มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2549 : 186-188) พบว่า 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ ชุดที่ 1 : แบบทดสอบก่อนเรียน (pretest)/แบบทดสอบ
หลงัเรียน (posttest) ไดค่้าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.36-0.74  ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง      
0.63-0.74  ค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.76 แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ ชุดที่ 2 : 
แบบทดสอบระหว่างเรียน คร้ังท่ี 1  ไดค่้าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.36-0.74  ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ระหว่าง 0.62-0.77   ไดค่้าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.77 แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้         
ชุดที่3 : แบบทดสอบระหว่างเรียน คร้ังท่ี 2 ไดค่้าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.22-0.67  ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ระหวา่ง 0.65-0.74  ไดค่้าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.79 และแบบทดสอบวดัความสามารถใน       
การเรียนรู้ ชุดที่ 4 : แบบทดสอบระหว่างเรียน คร้ังท่ี 3  ไดค่้าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.25-0.69  
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.61-0.78  ไดค่้าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.79  และปรับปรุงให้มี        
ความเหมาะสมก่อนการน าไปใชต่้อไป  (ภาคผนวก ค)  
 
 จากขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development D1) : การออกแบบและพฒันารูปแบบ       
การเรียนการสอน  (Design and Development :  D and D) สามารถสรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี 17 สรุปขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : D1) : การออกแบบและพฒันา 
                 รูปแบบการเรียนการสอน  (Design and Development : D and D) 
 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรวจิัย 

วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำร แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมือ/ 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที ่2  
กำรพฒันำ 

(Development 
D1) : กำรออกแบบ
และพฒันำรูปแบบ 
กำรเรียนกำรสอน 
(Design and 
Development : D 
and D) 

เพื่อพฒันา  และ 
หาประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎีการ 
สร้างความรู้   
เพื่อส่งเสริม
ความสามารถใน
การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาพยาบาล 
ตามเกณฑ ์ 80/80 

   

 1. เพื่อสร้าง /พฒันา
และหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียน
การสอน 

1.น าผลการ
สงัเคราะห์ขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากขั้นตอน
การศึกษา
วิเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐานมา
สงัเคราะห์
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ 

-ขอ้มูลการ
วิเคราะห์
เน้ือหาจาก
ขั้นตอน
การศึกษา
วิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐาน 
-ผูเ้ช่ียวชาญ  
5 คน 

-แบบวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) 
-แบบประเมินความ
สอดคลอ้ง/ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง
(IOC)  
-ค่าเฉล่ีย 
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ตารางท่ี 17 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรวจิัย 

วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำร แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมือ/ 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

  2.ระบุเป้าหมาย
และผลลพัธ์ท่ีพึง
ประสงคข์อง
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ ใหช้ดัเจน 
 3. ผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาความ
สอดคลอ้งและ
ความเหมาะสม 
4.ปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

  

 2.เพื่อสร้างและหา
ประสิทธิภาพ
เคร่ืองมือ
ประกอบการใช้
รูปแบบการเรียน
การสอน ไดแ้ก่ 
1) คู่มือการใช้
รูปแบบการเรียน
การสอนตาม
ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ 
ประกอบดว้ย 

1.วิเคราะห์เน้ือหา
สาระในรายวิชา
การผดุงครรภ ์2 
หลกัสูตร
พยาบาลศาสตร
บณัฑิต (ฉบบั
ปรับปรุง ปี
การศึกษา 2548) 
คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั   
คริสเตียน 

-เอกสาร
หลกัสูตร 
-ประมวล
รายวิชา 
-ผูเ้ช่ียวชาญ  
5 คน 

-แบบวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) 
-แบบประเมินความ
สอดคลอ้ง / ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง
(IOC)  
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
-การวิเคราะห์เน้ือหา             
(content analysis) 
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ตารางท่ี 17   (ต่อ) 
 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรวจิัย 

วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำร แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมือ/ 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 -คู่มือผูส้อน 
-แผนการจดัการ
เรียนรู้   
2) คู่มือผูเ้รียน 

  -การวิเคราะห์ความ
สอดคลอ้ง / ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง
(IOC)  
-ค่าเฉล่ีย 

  2.ผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาความ
สอดคลอ้งและ
ความเหมาะสม 
3.ปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

  

 3.เพื่อสร้างและหา
ประสิทธิภาพ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล 

1.ศึกษาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตร
บณัฑิต (ฉบบั
ปรับปรุง ปี
การศึกษา 2548) 
คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
คริสเตียน 
2.ศึกษาประมวล
รายวิชาการผดุง
ครรภ ์2  
3.วิเคราะห์ระดบั
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

 -แบบวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) 
-แบบประเมินความ
สอดคลอ้ง / ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง
(IOC)  
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
-การวิเคราะห์
เน้ือหา             
(content analysis) 
-การวิเคราะห์ความ
สอดคลอ้ง / ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง
(IOC)  
-ค่าเฉล่ีย  
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ตารางท่ี 17  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรวจิัย 

วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำร แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมือ/ 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

  4.สร้าง
แบบทดสอบวดั
ความสามารถใน
การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาพยาบาล 
5.ผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาความ
สอดคลอ้งและ
ความเหมาะสม 
6.ปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 -ค่าความยากง่าย   
-ค่าอ านาจจ าแนก 
-ค่าความเช่ือมัน่ 

 
ขั้นตอนที ่3 กำรวิจัย (Research R2) : กำรทดลองใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอน (Implementation 
  : I) ด าเนินการดงัน้ี  
 วตัถุประสงค์ เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  
   

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 หลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
การผดุงครรภ ์2 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 251 คน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 หลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัคริสเตียน จงัหวดันครปฐม ท่ีลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาการผดุงครรภ ์2 ในภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2552 ท่ีไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย 
(simple random sampling) จ านวน 96 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 48 คน และกลุ่มควบคุม 48 คน  
โดยผูว้ิจยัไดท้ดสอบความแตกต่างระหว่างผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPA) ของนักศึกษากลุ่ม
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ทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อศึกษาความแตกต่างของทั้งสองกลุ่ม พบว่า ผลการเรียนเฉล่ียสะสม
ของนกัศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่าง ปรากฏผลดงัตารางท่ี 18 
 

ตารางท่ี 18  เปรียบเทียบความแตกต่างผลการเรียนเฉล่ียสะสมของนกัศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง  
                  และกลุ่มควบคุม 
 

กลุ่ม n ผลกำรเรียนเฉลีย่สะสม t P 
  

X  S.D.   
กลุ่มทดลอง 48 2.38 .26 .33 .74 
กลุ่มควบคุม 48 2.37 .25   

 

 จากตารางท่ี 18  การเปรียบเทียบผลการเรียนเฉล่ียสะสมของนักศึกษากลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม พบวา่ นกัศึกษากลุ่มทดลอง ผลการเรียนเฉล่ียสะสมเท่ากบั 2.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.26 และนักศึกษากลุ่มกลุ่มควบคุม ผลการเรียนเฉล่ียสะสมเท่ากบั 2.37 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.25 โดยใชก้ารทดสอบทีแบบอิสระ พบว่า ผลการเรียนเฉล่ียสะสมของนกัศึกษา
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   (t = 0.33 , P = 0.74 
)แสดงให้เห็นว่าความรู้พื้นฐานของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 จากนั้นผูว้ิจยัไดแ้บ่งนกัศึกษากลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มยอ่ยจ านวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน 
โดยจดัคละความสามารถตามคะแนนเฉล่ียสะสม ประกอบดว้ยนักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม
ตั้งแต่ 2.00-2.50 กลุ่มละ 1 คน คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.51-2.75 กลุ่มละ 2 คน และคะแนนเฉล่ีย
สะสมตั้งแต่ 2.75 ข้ึนไป กลุ่มละ 1-2 คน 
 

 แบบแผนกำรทดลอง 
     การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้   เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล  ท่ีพฒันาข้ึนเป็นการทดลองแบบก่ึงทดลอง  
(Quasi-experimental designs) โดยประยกุตใ์ชแ้บบแผนการวิจยัแบบก าหนดกลุ่มควบคุม ทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียนต่อเน่ืองตามช่วงเวลาท่ีก าหนด (control-group interrupted time-series design)   
(Creswell 2003 : 169) ดงัแสดงในตารางท่ี 19 
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ตารางท่ี 19  แบบแผนการทดลอง 
 

Group 
A 

OA1 X OA2 X OA3 X OA4 X OA5 

Group 
B 

OB1    X    OB2 

 

 Group A  แทน นักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ 
 Group B แทน นกัศึกษาพยาบาลท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 
 X   แทน การเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
 ~X    แทน การเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 

 OA1   แทน การทดสอบก่อนการเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ 

 OA2   แทน การทดสอบระหว่างการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ คร้ังท่ี 1 

 OA3   แทน การทดสอบระหว่างการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ คร้ังท่ี 2 

 OA4   แทน การทดสอบระหว่างการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ คร้ังท่ี 3  

 OA5   แทน การทดสอบหลงัการเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้  

 OB1   แทน การทดสอบก่อนการเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 

 OB2   แทน การทดสอบหลงัการเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 
   

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทดลอง 
 ผูว้ิจัยได้น ารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้   เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ในรายวิชาการพยาบาลผดุงครรภ ์2 ท่ีสร้างข้ึนไป
ใช้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลยัคริสเตียน จังหวดันครปฐม ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการผดุงครรภ์ 2 ใน           
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ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2552  จ  านวน 96 คน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 48 คน และกลุ่ม
ควบคุม 48 คน มีวิธีด าเนินการดงัน้ี 
 1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงอธิการบดี มหาวิทยาลยั    
คริสเตียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  
 2.  ผูว้ิจัยน ารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้   เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการ           
ผดุงครรภ ์2 ตามแผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน  6  แผน ไดแ้ก่แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง       
การพยาบาล ผูค้ลอดท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกบัปัจจยัการคลอด  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง       
การพยาบาล ผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซ้อนของการคลอด  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง                
การพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติศาสตร์หตัถการ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การพยาบาล  
ผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติกรรมในระยะคลอด แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง  การพยาบาลมารดา   
ท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะหลงัคลอด และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง การพยาบาลทารก    
แรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นไปใชก้บันกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัคริสเตียน จงัหวดันครปฐม  จ  านวน 96 คน โดยแบ่งเป็น      
กลุ่มทดลอง 48 คน และกลุ่มควบคุม 48 คน และผูว้ิจยักบัอาจารยผ์ูร่้วมสอน ร่วมกนัจดัการเรียนรู้
ในลกัษณะการสอนเป็นทีม (team teaching) มีขั้นตอนดงัน้ี 
  2.1  เตรียมความพร้อมของผูส้อน  โดยผูว้ิจัยได้อธิบาย และช้ีแจงรายละเอียด
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาพยาบาล และเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบ ไดแ้ก่ คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบดว้ยคู่มือผูส้อนและแผนการจดัการเรียนรู้  ให้แก่อาจารย ์   
ผูร่้วมสอนในรายวิชาการผดุงครรภ ์2 เพื่อเป็นการสร้างความเขา้ใจในรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พฒันาข้ึนและสามารถปฏิบติัการสอนได้ และจดัการเรียนรู้ในลกัษณะการสอนเป็นทีม (team 
teaching)  
  2.2 เตรียมความพร้อมของผูเ้รียน  โดยผูว้ิจยัจะท าการปฐมนิเทศผูเ้รียน เพื่อให้
นักศึกษากลุ่มทดลองเขา้ใจหลกัการ เหตุผลและประโยชน์ของการวิจยั การจดัการเรียนรู้และวิธี
เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ และมอบคู่มือผูเ้รียนใหก้บันกัศึกษา
ท่ีเขา้ร่วมการทดลองไปศึกษาล่วงหน้าก่อนท าการจัดการเรียนการสอนจริง เพื่อให้ผูเ้รียนได้มี
แนวทางท่ีชดัเจนในการเตรียมตวั และสามารถเรียนไดอ้ยา่งเขา้ใจ อนัจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน และ
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เพื่อให้ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นกนั 
 3.  น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ โดยรวม ไดแ้ก่ความสามารถใน      
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปทดสอบก่อน
เรียน (Pretest) กบันกัศึกษาพยาบาลทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

     4.  ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ดงัน้ี 

      4.1  กลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มนกัศึกษาพยาบาลท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ด าเนินการจดัการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเลก็ (small group) จ านวน 10 
กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน โดยจดักลุ่มคละความสามารถตามคะแนนเฉล่ียสะสม โดยใชเ้วลาในการสอน
จ านวน 15 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชัว่โมง รวมเป็น 30 ชัว่โมง 

  4.2  กลุ่มควบคุม เป็นกลุ่มนกัศึกษาพยาบาลท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
ตามปกติ ด าเนินการจดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียนขนาดใหญ่ ดว้ยวิธีการบรรยาย   โดยใชเ้วลา
ในการสอนจ านวน 15 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชัว่โมง รวมเป็น 30 ชัว่โมง 

  4.3  การจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัและอาจารยผ์ูส้อน 
(ทีมผูส้อน) ร่วมกนัจดัการเรียนรู้ในลกัษณะการสอนเป็นทีม (team teaching) และร่วมกนัติดตาม
ประเมินผลความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง ในระหว่างการเรียนดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด โดยทีมผูส้อนจะติดตาม
เป็น Time series จ านวน 3 คร้ัง ไดแ้ก่ คร้ังท่ี 1 เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนหน่วยท่ี 2  คร้ังท่ี 2     
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนหน่วยท่ี 4 และคร้ังท่ี 3 เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนหน่วยท่ี 6 โดยใช้
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน เพื่อดูพฒันาการของความสามารถใน         
การเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น ของนกัศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง 

  4.4 หลงัจากด าเนินการทดลองส้ินสุดลง  ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบหลงัเรียน (posttest)   
กับนักศึกษาพยาบาลทั้ งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยน าแบบทดสอบวดัความสามารถใน      
การเรียนรู้ โดยรวม ได้แก่ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และ       
การแกปั้ญหา (ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดิมท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน)  

       
 จากขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research R2) : การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
(Implementation : I) สามารถสรุปเป็นขั้นตอน ดงัตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 20  สรุปขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2): การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  
  (Implementation : I) 
 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรวจิัย 

วตัถุประสงค์
ของกำรวจิัย 

วธีิด ำเนินกำร แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมือ/ 
กำรวเิครำะห์

ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

ขั้นตอนที ่3   
กำรวจิัย 

(Research R2)  
: กำรทดลองใช้
รูปแบบกำรเรียน 
กำรสอน 
(Implementation 
: I) 

 

เพื่อทดลอง
ใชรู้ปแบบ
การเรียน 
การสอน  
เพื่อส่งเสริม
ความสามารถ 
 ในการเรียนรู้
ของนกัศึกษา
พยาบาล  

1.ขอความ
อนุเคราะห์ใน
การทดลองกบั
นกัศึกษา
พยาบาลชั้น 
ปีท่ี 3 
มหาวิทยาลยั 
คริสเตียน 
2. ทดสอบก่อน
เรียนดว้ย
แบบทดสอบวดั
ความสามารถ
ในการเรียนรู้ท่ี 
ผูว้จิยัสร้างข้ึน 
3. ด าเนินการ
ทดลองใช้
รูปแบบการเรียน
การสอนโดย
จดัการเรียนการ
สอนตาม
แผนการเรียนรู้ท่ี
ก าหนด  
4.  ติดตาม
ประเมิน
ความสามารถใน
การเรียนรู้ของ
นกัศึกษา 

นกัศึกษา
พยาบาล 
ชั้นปีท่ี 3 
หลกัสูตร
พยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต 
คณะพยาบาล
ศาสตร์  
มหาวิทยาลยั 
คริสเตียน 
จงัหวดั
นครปฐม ท่ี
ลงทะเบียน 
เรียนใน
รายวชิาการ
ผดุงครรภ ์2 
ในภาค
การศึกษาท่ี 2  
ปีการศึกษา 
2552 จ านวน 
96 คน โดย 
แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 48 คน 
และกลุ่ม
ควบคุม 48 คน 

-รูปแบบการ
เรียนการสอน
ท่ีพฒันาข้ึน  
-เคร่ืองมือ
ประกอบการ
ใชรู้ปแบบ 
ไดแ้ก่คู่มือ
การใช้
รูปแบบการ
เรียนการสอน
ตามทฤษฎี
การสร้าง
ความรู้ 
ประกอบดว้ย 
คู่มือผูส้อน
และแผนการ
จดัการเรียนรู้  
และคู่มือ
ผูเ้รียน 
-เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการ
รวบรวม
ขอ้มูลไดแ้ก่ 
แบบทดสอบ
วดั     
ความสามารถ
ในการเรียนรู้ 

1.รูปแบบ 
การเรียน 
การสอน  
ท่ีผา่นการหา
ประสิทธิภาพ 
รูปแบบ 
(E1/E2)  โดย
ใชเ้กณฑ ์
80/80  และ
ผา่นการ
ทดลองสอน 
และทดสอบ 
ความ  
สามารถใน
การเรียนรู้ 
โดยทดสอบ
ในช่วงก่อน
เรียน 
ระหวา่ง และ
หลงัเรียน     
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรวจิัย 

วตัถุประสงค์
ของกำรวจิัย 

วธีิด ำเนินกำร แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมือ/ 
กำรวเิครำะห์

ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

  พยาบาล 
ระหวา่งการเรียน
ตามช่วงเวลาท่ี
ก าหนด จ านวน 
3 คร้ัง 
5. หลงัจาก
ด าเนินการ
ทดลองส้ินสุดลง 
ผูว้จิยั ทดสอบ
ความสามารถใน
การเรียนรู้หลงั
เรียน  
6.หา
ประสิทธิภาพ 
ของรูปแบบ 
การเรียน 
การสอน E1/E2 
โดยใชเ้กณฑ ์
80/ 80 

  กำรวเิครำะห์
ข้อมูล 
-การวเิคราะห์
เน้ือหา             
(content 
analysis) 
-ค่าเฉล่ีย  
-ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
-ร้อยละ 
-ค่า E1/E2 

 

 
 

ขั้นตอนที ่4 กำรพฒันำ (Development : D2) : กำรประเมินผลรูปแบบกำรเรียนกำรสอนตำมทฤษฎ ี
  กำรสร้ำงควำมรู้ (Evaluation : E) ด าเนินการดงัน้ี  
 วตัถุประสงค์     
 1.  เพื่อประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล 
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 2.  เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ใหมี้ความเหมาะสมและสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร  
 ขั้นตอนน้ีเป็นการน าขอ้มูลผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนในภาคสนาม    
มาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน โดยด าเนินการดงัน้ี 
 1. ประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล โดยด าเนินการดงัน้ี 
  1.1  น าขอ้มูลจากการทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงั
เรียนของนกัศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถใน
การเรียนรู้ 
  1.2 น าขอ้มูลจากการทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ระหว่างเรียนตาม
ช่วงเวลาของนกัศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองมาวิเคราะห์พฒันาการของความสามารถในการเรียนรู้ 
   1.3 พิจารณาขอ้มูลจากบนัทึกหลงัการสอนของผูส้อน ซ่ึงผูว้ิจยัและอาจารยผ์ูร่้วม
สอน (ทีมผูส้อน)ไดป้รึกษาหารือร่วมกนัภายหลงัส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละแผนการจดั    
การเรียนรู้ โดยสรุปผลการด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1) กระบวนการจดั    
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (PARCE Model)  2) บรรยากาศทัว่ไประหว่างการสอน
และความร่วมมือในการท ากิจกรรมของผูเ้รียน และ 3) ผลส าเร็จของการสอน (ผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนเป็นอย่างไร) และปัญหาท่ีเกิดข้ึนและการแกไ้ข (ตอ้งการท่ีจะแกไ้ข / พฒันาเร่ืองอะไรก่อน
การเรียนหน่วยต่อไป)    
  1.4 พิจารณาจากผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนเขียนบนัทึกทุกคร้ังหลงัจาก
ส้ินสุดการเรียนการสอน  โดยให้ผูเ้รียนเขียนสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ในการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง 
เขียนอธิบายเหตุการณ์ส าคญั ๆ หรือเหตุการณ์ท่ีประทบัใจท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 
1) กระบวนการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 2) บรรยากาศทัว่ไประหว่างการเรียน
การสอน และความร่วมมือในการท ากิจกรรมของผูเ้รียน (การไดร่้วมงานกบัเพื่อน ๆ  การท างานเป็น
กลุ่ม และผลงานของกลุ่ม/ตนเอง) และ3) ผลการเรียนรู้และพฒันาการดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 
รวมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและการแกไ้ข เป็นตน้ 
 2.  ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ให้มีความสมบูรณ์
เหมาะสมและสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 1.   วิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล  ตามเกณฑ์ 80/80 ใชสู้ตร
สดัส่วนระหวา่งประสิทธิภาพของกระบวนการกบัประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E1/E2) 
 2.   วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลทั้ง 4 ดา้น
ไดแ้ก่ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหาระหว่างกลุ่ม
ทดลองกบักลุ่มควบคุม และระหว่างก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง โดยใชค่้าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
(X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบอิสระ (t-test independent) และแบบไม่
อิสระ (t-test dependent)  
 3.  วิเคราะห์ขอ้มูลพฒันาการของความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล 
ในช่วงระหว่างการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ โดยใชค้่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย (X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
 4.  วิเคราะห์ขอ้มูลจากบนัทึกหลงัการสอนของผูส้อนและบนัทึกผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
 
 จากขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development D2) : การประเมินผลรูปแบบการเรียน        
การสอน (Evaluation : E) สามารถสรุปเป็นขั้นตอน ดงัตารางท่ี 21 
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ตารางท่ี 21  สรุปขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development D2) : การประเมินผล 
  รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Evaluation : E) เป็นการประเมิน 

   และปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอน 
  

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรวจิัย 

วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำร แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมือ/ 
กำรวเิครำะห์

ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

ขั้นตอนที ่4   
กำรพฒันำ
(Development 
D2) : 
กำร
ประเมินผล 
รูปแบบกำร
เรียนกำรสอน 
(Evaluation 
: E 

 

 

1. เพื่อ
ประเมินผล
รูปแบบการ
เรียนการสอน
โดยใชผ้ลการ
พฒันา 
นกัศึกษา
พยาบาล ดงัน้ี 
1.1  การ
เปรียบเทียบ 
ความสามารถ
ในการเรียนรู้
ของนกัศึกษา
พยาบาลท่ี 
เรียนดว้ย
รูปแบบ 
การเรียนการ
สอนตาม
ทฤษฎีการ 
สร้างความรู้
กบันกัศึกษา 
พยาบาลท่ี 

-ทดสอบวดั
ความสามารถ
ในการเรียนรู้
ก่อนเรียน 
และหลงัเรียน  
-ศึกษา
พฒันาการ
ของ 
ความสามารถ
ในการเรียนรู้
โดย
เปรียบเทียบ
ระหวา่งเรียน
ตามช่วงเวลา 
-วิเคราะห์
ขอ้มูลจาก
บนัทึกหลงั 
การสอนของ
ผูส้อนและ
บนัทึกผลการ
เรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

-นกัศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ท่ี 3 หลกัสูตร
พยาบาล 
ศาสตร
บณัฑิต คณะ
พยาบาล
ศาสตร์  
มหาวิทยาลยั 
คริสเตียน 
จงัหวดั
นครปฐม ท่ี
ลงทะเบียน
เรียนใน
รายวิชาการ
ผดุงครรภ ์2 
ในภาค
การศึกษาท่ี 2  
ปีการศึกษา 
2552 จ านวน 
96 คน  

-แบบทดสอบวดั     
ความสามารถใน
การเรียนรู้ 
กำรวเิครำะห์
ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์
เน้ือหา             
(content analysis) 
2. ค่าร้อยละ
ค่าเฉล่ียและ ค่า
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
3. การทดสอบค่า
ทีแบบไม่อิสระ  
และแบบอิสระ 

1.ผลการ
ประเมิน
รูปแบบการ
เรียนการ
สอน ไดแ้ก่ 
1.1 ผลการ
เปรียบเทียบ
ความสามาร
ถในการ
เรียนรู้ของ
นกัศึกษา
พยาบาลท่ี
เรียนดว้ย
รูปแบบการ
เรียนการ
สอนตาม
ทฤษฎีการ
สร้างความรู้  
และเรียน
ดว้ยรูปแบบ
การเรียน
การสอน
ปกติ 
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ตารางท่ี  21  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรวจิัย 

วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำร แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมือ/ 
กำรวเิครำะห์

ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

 เรียนดว้ย
รูปแบบ 
การเรียน 
การสอนแบบ
ปกติ 
1.2 พฒันาการ
ของความ 
สามารถใน
การเรียนรู้
ของนกัศึกษา
พยาบาล
ในช่วง
ระหวา่งการ
เรียนการสอน
ตามรูปแบบ
การเรียน 
การสอนตาม
ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ 

    
 
 
 
1.2 .ผลการ 
ศึกษา
พฒันาการ
ของความ 
สามารถใน
การเรียนรู้
ของ
นกัศึกษา
พยาบาล
ในช่วง
ระหวา่ง 
การเรียน
ตามรูปแบบ
การเรียน
การสอน
ตามทฤษฎี
การสร้าง
ความรู้ 
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ตารางท่ี  21  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรวจิัย 

วตัถุประสงค์ วธีิด ำเนินกำร แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้ำหมำย 

เคร่ืองมือ/ 
กำรวเิครำะห์

ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 

 2. เพื่อการ
ปรับปรุง
รูปแบบการ
เรียนการสอน
ตามทฤษฎี
การสร้าง
ความรู้  เพื่อ
ส่งเสริม
ความสามารถ
ในการเรียนรู้
ของนกัศึกษา
พยาบาล 

พิจารณา
ตรวจสอบ
รายละเอียด
รูปแบบการ
เรียนการสอน
ตามทฤษฎี
การสร้าง
ความรู้ 

รูปแบบการ
เรียนการสอน
ตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบั
ความสามารถใน
การเรียนรู้ 
กำรวเิครำะห์
ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์
เน้ือหา             
(content analysis) 
 

2.รูปแบบ
การเรียน
การสอน
ตามทฤษฎี
การสร้าง
ความรู้
ความรู้  
เพื่อส่งเสริม
ความ 
สามารถใน
การเรียนรู้
ของ
นกัศึกษา
พยาบาล
ฉบบั
สมบูรณ์ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

บทที่  4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัย เร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  เป็นการวิจยัและพฒันา (research and  
development) ประยุกต์ร่วมกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ ตามแนวคิด ADDIE 
Model ของเควิน ครูส (Kevin Kruse 2008 : 1) และการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ
จอยซ์ เวลล ์ และแคลฮอน ( Joyce, Weil and Calhoun 2009 : 21-37) โดยน ารูปแบบการเรียน       
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน จงัหวดันครปฐม รายวิชาการผดุงครรภ์ 2 ใน           
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 เป็นหน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผล     
การวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  ผลการพฒันา  และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี   
การสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ตามเกณฑ ์ 80/80  
 ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลท่ีเรียนดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้กบั
รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 

 ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาพฒันาการของความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล 
ในช่วงระหวา่งการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากบนัทึกหลงัการสอนของผูส้อนและการบนัทึก       
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 
 โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
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ตอนที่  1   ผลการพัฒนา  และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้  เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล  ตามเกณฑ์  80/80 

 การเสนอผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี  
การสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล  น าเสนอโดยตอบ
ค าถามของการวิจยัขอ้ท่ี 1 คือ  
 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  มีหลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน  สาระความรู้
และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนบัสนุน และเง่ือนไขการน า
รูปแบบการเรียนการสอนไปใชอ้ยา่งไร  
 2. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล มีขั้นตอนการพฒันาอยา่งไร  
 3. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80  หรือไม่  
 

 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพือ่ส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล 
  จากการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลไดรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัใชช่ื้อเรียกว่า
รูปแบบการเรียนการสอนพาร์เซ่ “PARCE Model” ซ่ึงไดพ้ฒันาตามกรอบการวิจยัและพฒันา 
(research and development) ประยุกตร่์วมกบัหลกัการและแนวคิดวิธีการเชิงระบบ (system 
approach)  หรือ “ADDIE” Model  ตามแนวคิดของเควิน ครูส (Kevin Kruse 2008 : 1)การออกแบบ
การเรียนการสอนเชิงระบบของจอยซ์  เวลล ์และแคลฮอน( Joyce, Weil and Calhoun 2009 : 21-37) 
และแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) ของนกัการศึกษา  นกัจิตวิทยา และ
นกัวิชาการท่ีหลากหลาย (Vygotsky 1978 ; Duch 1995;  Fosnot 1996; Piaget 1997; Dunlap and 
Grabinger 1996, 2002; Gagnon and Collary 2005 และวชัรา เล่าเรียนดี 2552) โดยรูปแบบการเรียน
การสอนมีองคป์ระกอบ คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และ   
ส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และเง่ือนไขการน า
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  องค์ประกอบที่  1  หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล มีหลกัการ คือ การเรียน      
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การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้นั้นการเรียนรู้เนน้ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเอง
จากความรู้เดิมท่ีมีอยู ่โดยผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั มีการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา แกปั้ญหาจากกิจกรรมการเรียนรู้ และสะทอ้นความคิดในการแกปั้ญหาอย่าง
สมเหตุสมผลน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่  
  องค์ประกอบที่  2  วตัถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  คือ ให้ผูเ้รียนมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ 4 ดา้น ประกอบดว้ยความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า 
และการแกปั้ญหา ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ สรุปความรู้ และสร้างความรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง 

  องค์ประกอบที่  3   กระบวนการเรียนการสอน มีส่วนประกอบดงัน้ี 
  รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน         
การเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลน้ี  ผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบโดยการศึกษาหลกัการ แนวคิดนกัวิชาการ
ท่ีหลากหลาย อาทิเช่นแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) ของนกัการศึกษา  
นกัจิตวิทยา และนกัวิชาการท่ีหลากหลาย (Vygotsky 1978; Duch 1995;  Fosnot 1996; Piaget 1997 
; Dunlap and Grabinger 1996, 2002; Gagnon and Collary 2005 และวชัรา เล่าเรียนดี 2552)   และ
กลวิธีการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ ไดแ้ก่ การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง (self - 
directed learning)  การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (case based learning) การเรียนรู้ตามสถานการณ์ 
(situated learning)  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (problem based learning) การเรียนรู้ดว้ย          
การปฏิบติั (action learning) และการเรียนรู้จากประสบการณ์ (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 และวชัรา เล่าเรียนดี 2552)       
ทั้งในและต่างประเทศและไดส้ังเคราะห์เป็นรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ได้
กระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล 5 ขั้นตอนท่ีเรียกว่า “PARCE Model” ประกอบดว้ย 
ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparation : P) ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั (Action : A)             
ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection : R) ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) และขั้นประเมินผล 
(Evaluation : E) โดยมีกระบวนการเรียนการสอน ดงัน้ี 
  ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparation : P) เป็นขั้นท่ีผูส้อนเตรียม       
ความพร้อมผูเ้รียน โดยแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละเน้ือหาวิชา เตรียมความพร้อมเก่ียวกบั
วิธีการเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอน และช้ีแนะส่ือและแหล่งเรียนรู้ และ
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บทบาทของผูเ้รียนและสมาชิกกลุ่ม และกระตุน้ความสนใจผูเ้รียน โดยใชก้รณีศึกษา (case based 
learning) สถานการณ์สมมติ (situated learning) และใชปั้ญหาเป็นหลกั (problem based learning)  
   ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั (Action : A) เป็นขั้นท่ีผูส้อนทบทวนความรู้ ทกัษะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เร่ืองใหม่ แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย (4-5 คน) เรียนรู้เป็นรายคู่  ผูส้อน
จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการเ รียนรู้ท่ีเหมาะสมกับลักษณะเน้ือหา ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา การเรียนรู้ตามสถานการณ์ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั และการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติั ผูเ้รียนฝึกใชค้วามรู้ ดว้ยการฝึกใชท้กัษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และ
การแกปั้ญหาโจทยส์ถานการณ์ปัญหาทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล โดยเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้  ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัทกัษะโดยเนน้ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัจริงกบัหุ่นจ าลอง รวมทั้งดูการ
สาธิตในหอ้งฝึกปฏิบติัการพยาบาล  
  ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection : R) เป็นขั้นท่ีใหผู้เ้รียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น
เน้ือหา ดา้นทกัษะต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการเรียนรู้ เช่นทกัษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และ
แกปั้ญหา ดว้ยวิธีการไตร่ตรอง ยอ้นคิดหรือสะทอ้นความคิดในการแกปั้ญหาของตนเองและของ
เพื่อน จากการเรียนรู้ดว้ยโจทยส์ถานการณ์ปัญหาและฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ ทั้งรายกลุ่ม และ
รายบุคคล 
  ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนรายกลุ่ม น าความรู้หรือขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั (Action : A) และขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection : R) มาอภิปราย
ร่วมกนัสรุปความคิดรวบยอด สรุปหลกัการ แนวปฏิบติั แนวทางการน าความรู้หรือเช่ือมโยงความรู้ 
/ประสบการณ์ บูรณาการเป็นความรู้ใหม่ หรือไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืน  หรือน าความรู้เดิม
มาเช่ือมโยงกับความรู้ใหม่ และให้ผูเ้รียนได้แสดงผลงานด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและเกิด           
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัโดยเน้นให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกซ่ึงความสามารถในเร่ืองท่ีไดเ้รียนรู้
และปฏิบติัได ้ เช่น การน าเสนอดว้ยปากเปล่า การน าเสนอประกอบส่ือ อุปกรณ์ การสาธิต การจดั
นิทรรศการย่อย น าเสนอผลงานกลุ่มดว้ยแผนภูมิประกอบการบรรยาย การน าเสนอดว้ยแผนภาพ
ความคิด (mind mapping) เป็นตน้ และผูส้อนเสริมต่อและสรุปองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง โดยเนน้ให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมกนัอภิปราย วิเคราะห์เช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ของความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีเคยเรียนมาและทกัษะท่ีเคยปฏิบติั ซ่ึงเป็นความรู้หรือประสบการณ์เดิม 
กบัความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ 
  ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) เป็นขั้นประเมินผลการเรียนรู้ โดยผูส้อนวดัและ
ประเมินผลความสามารถในการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ งก่อนเรียน การติดตามระหว่างเรียนและ
ภายหลงัเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

186 

186 

คาดหวงั โดยการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ ผูเ้รียนร่วมกนัประเมินการท างาน
กลุ่มและผลงานกลุ่ม การน าเสนอผลการประเมินงานของกลุ่ม ผูเ้รียนประเมินตนเอง และ
ประเมินผลการเรียนรู้จากบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียนและจากบนัทึกหลงัการสอนของผูส้อน 
  องค์ประกอบที ่ 4  สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
    สาระความรู้ เป็นส่ิงท่ีผูส้อนจดัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้  ไดแ้ก่ เน้ือหาสาระในรายวิชา 
รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า 
และการแกปั้ญหา    
    ส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  เป็นสมรรถนะท่ีผูเ้รียนตอ้งมีและไดรั้บการพฒันาตลอด
กระบวนการ เพื่อให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ  ไดแ้ก่  ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น ความกลา้ในการตดัสินใจ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความกลา้ในการแสดงออก 
และความกระตือรือร้นในการเรียน  
  องค์ประกอบที่  5 ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนบัสนุน และเง่ือนไข
การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้
  ระบบสังคม (social system) 
  รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน    
การเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล มีระบบสังคม ดงัน้ี ผูเ้รียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มย่อย ร่วมมือกบั
กลุ่มสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ภายในกลุ่ม มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายร่วมกนั 

ร่วมมือร่วมใจกนัเรียนรู้ ฝึกปฏิบติั และสร้างความรู้ และมีความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ร่วมกนั  
  หลกัการตอบสนอง (principles of reaction)  
  ผูส้อนสร้างแรงจูงใจท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สร้างบรรยากาศท่ี
เป็นอิสระและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
กระตุ้นความคิดของผูเ้รียน ช่วยเหลือเพิ่มเติมขอ้มูลให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน และให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เพื่อการพฒันาและปรับปรุงแกไ้ข          
การเรียนรู้และสร้างความรู้อยา่งต่อเน่ืองทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 
  ระบบสนับสนุน (support system)   

 ผูบ้ริหารให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และกระตุ้นให้ผูส้อน
น าไปใชใ้นการสอน ไดแ้ก่ สถานท่ี เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการพยาบาล อินเตอร์เน็ต ส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ส่ือ วิดีทศัน์ เร่ือง กลไกการคลอด การช่วยคลอดไหล่ การจดัท่า Mc. Robert 
ในการช่วยท าคลอดไหล่ การผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง วสัดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนรู้อ่ืน ๆ  เช่น    
เชิงกรานจ าลอง หุ่นทารกจ าลอง รกจ าลอง เป็นต้น ให้เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การจัด         
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การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผูเ้รียนเกิดความสามารถในการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

  เงื่อนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ 
   ผลส าเร็จของการน ารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใชใ้ห้
เกิดประสิทธิภาพนั้น ตอ้งพิจารณาเง่ือนไขท่ีส าคญั ดงัน้ี 

  1) ผู้บริหารสถานศึกษา    
   ผูบ้ริหารสถานศึกษา    ต้องเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการจัด         

การเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  และส่งเสริมให้ผูส้อนจดัการเรียนการสอนใน
ลกัษณะดงักล่าว 
  2)  ผู้สอน  
   2.1 ผูส้อนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ หลกัการ แนวคิด กระบวนการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และกลวิธีในการเรียนท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงบทบาทผูส้อน และสามารถปฏิบติัตามหลกัการ แนวคิด และกระบวนการดงักล่าว
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม นอกจากน้ีควรมีความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ การวดั
และการประเมินผล 
   2.2 การจดักลุ่มผูเ้รียน ควรจดัเป็นกลุ่มยอ่ย จ านวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน โดย
จดัคละตามคะแนนเฉล่ียสะสมซ่ึงในกลุ่มควรประกอบด้วยผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม สูง :    
ปานกลาง : ต  ่า ในสดัส่วน 1-2 : 2 : 1 
   2.3 เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอน ตอ้งจดัการเรียนการสอนเป็นทีม (team 
teaching) ดงันั้นตอ้งมีทีมผูส้อนอยา่งนอ้ย 2 คน ซ่ึงทุกคนจ าเป็นตอ้งมีความเช่ียวชาญในเน้ือหาเป็น
อยา่งดี  
  3)  ผู้เรียน 
   ผูเ้รียนตอ้งผ่านการเรียนในรายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (prerequisites) ไดแ้ก่               
การพยาบาลมารดา ทารก 1, 2 และการผดุงครรภ ์1 และตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ เพื่อใหเ้ขา้ใจถึง
บทบาทของผูเ้รียนในการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 

 

  จากองค์ประกอบดงักล่าวแสดงเป็นแผนภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  ไดด้งัแผนภาพ
ท่ี 7 
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แผนภาพท่ี 7  รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถ 
  ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  
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  2.   ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล   
  รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน       
การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล มีช่ือว่า “รูปแบบการเรียนการสอนพาร์เซ่ (PARCE Model) 
ออกแบบและพฒันามาจากฐานคิดจากหลกัการ แนวคิดวิธีการเชิงระบบ (system approach) หรือ 
“ADDIE” Model  ตามแนวคิดของเควิน ครูส (Kevin  Kruse 2008 : 1) และการออกแบบการเรียน
การสอนเชิงระบบของจอยซ์ เวลล ์และแคลฮอน( Joyce, Weil and Calhoun 2009 : 21-37) ซ่ึง
รายละเอียดของขั้นตอนการพฒันา 4 ขั้นตอนมีดงัน้ี 
  ขั้นตอนที่  1  การวิจยั  (Research :  R1) เป็นขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A) 
   ผลจากการศึกษา/วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงนโยบายการจัดการศึกษา และผลการจัด
การศึกษาพยาบาลตามปรัชญา นโยบาย วตัถุประสงคก์ารจดัการศึกษาพยาบาล และขอ้มูลความ
ตอ้งการรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
เรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ตามสภาพท่ีความคาดหวงัและสภาพปัจจุบนั ท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนการสอนของผูส้อน และการเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมทั้งการศึกษา/วิเคราะห์เอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจยั เก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา  การออกแบบระบบการเรียนการสอน ทฤษฎีเก่ียวกบั
การสร้างความรู้และแนวคิดเก่ียวกบักลวิธีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการจดัการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์และ/หรือดา้นการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ ผูบ้ริหารการศึกษา อาจารยพ์ยาบาล และนกัศึกษาพยาบาล ดว้ยวิธีการวิเคราะห์
เน้ือหา (content  analysis) สรุปไดด้งัน้ี    
  1) การศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลสภาพท่ีความคาดหวงัและสภาพปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบั
การจดัการศึกษาพยาบาล จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารขอ้มูลเชิงนโยบายการจดัการศึกษาพยาบาล 
ปรัชญา นโยบาย วตัถุประสงคก์ารจดัการศึกษาพยาบาล พบวา่  
   สภาพท่ีความคาดหวงั คือการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษามุ่งเนน้ทั้งในเร่ือง
การจดักิจกรรมตามหลกัสูตรการศึกษาเพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ และจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตควบคู่กนัไป ซ่ึงในการจดั 
การเรียนการสอนในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไดก้ าหนดใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยเฉพาะ
ผูส้อนตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับเร่ืองศกัยภาพการเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้และ          
มีความส าคัญท่ีสุด ผูส้อนต้องจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้ งด้านความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน ให้ได้ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์ การประยกุตค์วามรู้ไปใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ข
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ปัญหาจากประสบการณ์จริง ใหท้ าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง และ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษาในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตท่ีส าคญั คือ   
การมุ่งหวงัให้นักศึกษาพยาบาลไดมี้การเรียนรู้แบบบูรณาการและพฒันาดา้นความรู้ ทกัษะและ   
เจตคติ เพื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีดีและมีคุณภาพตามกรอบมโนทศัน์ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑิต 
   สภาพปัจจุบนั คือ การจดัการศึกษาพยาบาลยงัไม่บรรลุเป้าหมายตามสภาพท่ี
คาดหวงั การจดัการเรียนการสอนยงัยดึครูเป็นศูนยก์ลาง (teacher center) มุ่งสอนแต่เน้ือหาวิชาเป็น
หลกั ใชเ้ทคนิควิธีสอนท่ีไม่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการคิด การคน้ควา้หาความรู้ การ
แกปั้ญหา และการน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์จริง ส่วนใหญ่ใชก้ารบรรยาย เน้นความรู้
ความจ า ไม่ส่งเสริมให้เกิดทกัษะในการบูรณาการความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาใชอ้ยา่งเหมาะสม 
และการจดักิจกรรมการสอนในห้องเรียนกบัสภาพการณ์จริงท่ีตอ้งไปฝึกปฏิบติัมีความแตกต่างกนั 
การท่ีผูเ้รียนไม่ไดฝึ้กทกัษะในการแกปั้ญหาจริง และคน้ควา้หาความรู้ตามปัญหาจริง เป็นเหตุให้
ผูเ้รียนและนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาไปประกอบวิชาชีพมกัขาดทกัษะการแกปั้ญหาและทกัษะใน 
การเรียนรู้และการสร้างความรู้ยงัไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2) การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริหารการศึกษา และอาจารยพ์ยาบาล ไดข้อ้สรุป
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษา
พยาบาล พบว่า ในการจดัการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาลนั้น ควรท่ีจะมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนได้
ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการแกปั้ญหา การประยุกตค์วามรู้ไปใชเ้พื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์จริงได ้และในการจดัการเรียนการสอน ควรเน้นวิธีการ
ถ่ายทอดประสบการณ์จริง โดยมีการยกตวัอยา่งกรณีศึกษา (case study) หรือสถานการณ์ปัญหามา
ประกอบการเรียน และควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดอ้ภิปรายร่วมกนัและไดฝึ้กปฏิบติัจริง (learning 
by doing) ตลอดจนน าเหตุผลทั้งเชิงทฤษฎีและการปฏิบติัเขา้มาประกอบท าใหผู้เ้รียนสามารถน าไป
ประยุกตใ์ชไ้ด ้นอกจากน้ีจ าเป็นตอ้งพฒันา หรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการวางแผน 
การวิเคราะห์ การวิจยั การตดัสินใจ การแกปั้ญหา การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการศึกษาคน้ควา้หาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหส้ามารถน าทกัษะเหล่าน้ีไปใชใ้นการประกอบ
วิชาชีพใหเ้กิดประสิทธิภาพและการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  
  3) ขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ไดมี้การศึกษา วิเคราะห์ เก่ียวกบั      
การออกแบบระบบการเรียนการสอน ทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างความรู้ และแนวคิดเก่ียวกบักลวิธี   
การเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยไดศึ้กษากระบวนการของการวิจยัและพฒันา (research and  
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development) ร่วมกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของ    
เควิน ครูส (Kevin Kruse 2008 : 1) ซ่ึงประกอบดว้ย 4  ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research : 
R1) เป็นขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A)  ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development : 
D1) เป็นขั้นการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (Design and Development : D and 
D) ขั้นตอนท่ี  3  การวิจยั (Research : R2)  เป็นขั้นการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน (Implementation: I) 
และขั้นตอนท่ี 4  การพฒันา (Development : D2) เป็นขั้นการประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน 
(Evaluation : E) และการออกแบบการเรียนการสอนของจอยซ์ เวลล ์และแคลฮอน (Joyce, Weil 
and Calhoun 2009 : 21-37)โดยมีองคป์ระกอบหลกั คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียน       
การสอน สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนบัสนุน 
และเง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้   และผลการวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎี       
การสร้างความรู้ (constructivist theory) พบวา่ แนวคิดตามทฤษฎีการสร้างความรู้เป็นการเรียนรู้โดย
ผูเ้รียนสร้างความรู้อย่างต่อเน่ืองด้วยตวัผูเ้รียนเอง  ผูเ้รียนเพิ่มพูนความรู้ได้จากบริบทจริง 
สถานการณ์จริงท่ีมีการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์ การเรียนร่วมกบัเพื่อน การลงมือปฏิบติัจริงใน
บริบททางสังคมโดยผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนเอง และตวัผูเ้รียนแต่ละคนตอ้งรับผิดชอบใน     
การสร้างความรู้ กล่าวคือรับผดิชอบในส่ิงท่ีตวัเองจะเรียนรู้และวิธีการท่ีจะเรียนรู้ 
  ขั้นตอนที่ 2 การพฒันา (Development : D1) : ขั้นการออกแบบและพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอน (Design and Development : D and D)  
  เป็นขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี  
การสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1) การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงมีองคป์ระกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค์ กระบวน        
การเรียนการสอน  สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบ
สนับสนุน  และเง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ มีรายละเอียดการสร้าง                          
ในแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

   1.1  หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล มีหลกัการคือ  การเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้นั้นการเรียนรู้เนน้ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างกนั มีการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา แกปั้ญหาจากกิจกรรม 
การเรียนรู้ และสะทอ้นความคิดในการแกปั้ญหาอย่างสมเหตุสมผลน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ 
ไดม้าโดยการสังเคราะห์หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) ของ           
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นกัการศึกษา  นกัจิตวิทยา และนกัวิชาการท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ วีโกทส์กี (Vygotsky 1978);  ดชั (Duch 
1995); ฟอสน็อท (Fosnot 1996);  เพียเจต ์(Piaget 1997); ดนัแลพ และกราบิงเกอร์ (Dunlap and 
Grabinger 1996, 2002); กานอนและคอลลีย ์(Gagnon and Collary 2005) และวชัรา เล่าเรียนดี (2552)  

   1.2  วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  คือ ใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการเรียนรู้ 
4 ดา้น ประกอบดว้ยความสามารถในการวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา 
ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ สรุปความรู้ และสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเองไดม้าโดย           
การสังเคราะห์หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) ของนกัการศึกษา  
นกัจิตวิทยา และนกัวิชาการท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ วีโกทส์กี (Vygotsky 1978); ดชั (Duch 1995); 
ฟอสน็อท (Fosnot 1996);  เพียเจต ์(Piaget 1997); ดนัแลพ และกราบิงเกอร์  (Dunlap and Grabinger  
1996, 2002); กานอนและคอลลีย ์(Gagnon and Collary 2005); วชัรา เล่าเรียนดี (2552) และบลูม และ
คนอ่ืน ๆ (Bloom and others 1956) 
   1.3  กระบวนการเรียนการสอน ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี     
การสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลน้ี  ประกอบดว้ย
กระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ท่ีเรียกว่า “PARCE Model” ประกอบดว้ย 1) ขั้นเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparation : P) 2) ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั (Action : A) 3) ขั้นสะทอ้น
ความคิด (Reflection : R) 4) ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) และ5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : 
E) ไดม้าโดยการสังเคราะห์หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) ของ           
นักการศึกษา  นักจิตวิทยา และนักวิชาการท่ีหลากหลาย ได้แก่ วีโกท์สกี (Vygotsky 1978);          
แซทเทลอร์(Saettler 1990); ยาเกอร์ (Yager 1991); ดชั (Duch 1995); ฟอสน็อท (Fosnot 1996);        
เพียเจต ์(Piaget 1997); ดนัแลพ และกราบิงเกอร์  (Dunlap and Grabinger 1996, 2002); กานอนและ
คอลลีย ์(Gagnon and Collary 2005) และวชัรา เล่าเรียนดี (2552)  และกลวิธีการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีการสร้างความรู้ ไดแ้ก่ การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง (self-directed learning)  การเรียนรู้โดย
ใชก้รณีศึกษา (case based learning) การเรียนรู้ตามสถานการณ์ (situated learning) การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลกั (problem based learning) การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (action learning) และ          
การเรียนรู้จากประสบการณ์ (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 เลขะกลุ 2550 และวชัรา เล่าเรียนดี 2552)  
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   1.4 สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
    สาระความรู้ เป็นส่ิงท่ีผูส้อนจดัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ ไดแ้ก่ เน้ือหาสาระใน

รายวิชาการผดุงครรภ ์2 รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความสามารถในการวิเคราะห์               
การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา ไดจ้ากการสังเคราะห์หลกัสูตรหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 2548) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั       
คริสเตียน ศึกษาประมวลรายวิชาการผดุงครรภ์ 2 สังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี                    
การสร้างความรู้ (constructivist theory) ของนกัการศึกษา นกัจิตวิทยา และนกัวิชาการท่ีหลากหลาย 
ไดแ้ก่วีโกทส์กี (Vygotsky 1978); ดชั (Duch 1995); ฟอสน็อท (Fosnot 1996);  เพียเจต ์(Piaget 1997); 
กานอน และคอลลีย ์ (Gagnon and Collary 2005); วชัรา เล่าเรียนดี (2552) และบลูม และคนอ่ืนๆ 
(Bloom and others 1956) 
    ส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  เป็นสมรรถนะท่ีผูเ้รียนตอ้งมีและไดรั้บการพฒันา
ตลอดกระบวนการซ่ึงถือเป็นสมรรถนะท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให ้          
การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ   ได้แก่  ความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น       
ความกล้าตัดสินใจ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออก และความกระตือรือร้นใน        
การเรียน ไดจ้ากการสังเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) ของ
นักการศึกษา นักจิตวิทยา และนักวิชาการท่ีหลากหลาย ได้แก่ วีโกท์สกี (Vygotsky 1978);              
มอสโควิคิ (Moscovici 1994); ดชั (Duch 1995); ฟอสน็อท (Fosnot 1996);  เพียเจต ์(Piaget 1997); 
บอสต็อค (Bostock 1998); ด๊ิกซอน ( Dixon 1998); ดนัแลพ และกราบิงเกอร์  (Dunlap and 
Grabinger 1996, 2002); กานอน และคอลลีย ์(Gagnon and Collary 2005) และวชัรา  เล่าเรียนดี (2552)  
   1.5  ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และเง่ือนไขการน า
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้
    ระบบสังคม (social system) 
    รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล มีระบบสังคม ดงัน้ี ผูเ้รียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม
ย่อย ร่วมมือกบักลุ่มสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ภายในกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมายร่วมกนั ร่วมมือร่วมใจกนัเรียนรู้ ฝึกปฏิบติั และสร้างความรู้ และมีความรับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้ร่วมกนั  
    หลกัการตอบสนอง (principles of reaction)  

   ผูส้อนสร้างแรงจูงใจท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน สร้าง
บรรยากาศท่ีเป็นอิสระและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ย
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การน าตนเอง กระตุน้ความคิดของผูเ้รียน ช่วยเหลือเพิ่มเติมขอ้มูลใหผู้เ้รียนสามารถสร้างความรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน และให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เพื่อการพฒันาและปรับปรุงแกไ้ข          
การเรียนรู้และสร้างความรู้อยา่งต่อเน่ืองทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 
    ระบบสนับสนุน (support system)   
         ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ และกระตุน้ให้
ผูส้อนน าไปใชใ้นการสอน ไดแ้ก่ สถานท่ี เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการพยาบาล อินเตอร์เน็ต ส่ือ
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ส่ือ วิดีทศัน์ เร่ืองกลไกการคลอด การช่วยคลอดไหล่ การจดัท่า Mc. 
Robert ในการช่วยท าคลอดไหล่ การผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง  วสัดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนรู้อ่ืน ๆ  
เช่น เชิงกรานจ าลอง หุ่นทารกจ าลอง รกจ าลอง เป็นตน้ ให้เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การจดั         
การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผูเ้รียนเกิดความสามารถในการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 

  เงื่อนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ 
   ผลส าเร็จของการน ารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใชใ้ห้
เกิดประสิทธิภาพนั้น ตอ้งพิจารณาเง่ือนไขท่ีส าคญั ดงัน้ี 

  1) ผู้บริหารสถานศึกษา    
   ผูบ้ริหารสถานศึกษา   ต้องเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการจัด         
การเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  และส่งเสริมให้ผูส้อนจดัการเรียนการสอนใน
ลกัษณะดงักล่าว 
  2)  ผู้สอน  
   2.1 ผูส้อนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ หลกัการ แนวคิด กระบวนการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และกลวิธีในการเรียนท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงบทบาทผูส้อน และสามารถปฏิบติัตามหลกัการ แนวคิด และกระบวนการดงักล่าว
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม นอกจากน้ีควรมีความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ การวดั
และการประเมินผล 
   2.2 การจดักลุ่มผูเ้รียน ควรจดัเป็นกลุ่มยอ่ย จ านวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน โดย
จดัคละตามคะแนนเฉล่ียสะสมซ่ึงในกลุ่มควรประกอบดว้ยผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม สูง :         
ปานกลาง : ต  ่า ในสดัส่วน 1-2 : 2 : 1 
   2.3 เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอน ตอ้งจดัการเรียนการสอนเป็นทีม (team 
teaching) ดงันั้นตอ้งมีทีมผูส้อนอยา่งนอ้ย 2 คน ซ่ึงทุกคนจ าเป็นตอ้งมีความเช่ียวชาญในเน้ือหาเป็น
อยา่งดี  
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  3)  ผู้เรียน 
   ผูเ้รียนตอ้งผ่านการเรียนในรายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (prerequisites) ไดแ้ก่              
การพยาบาลมารดา ทารก 1, 2 และการผดุงครรภ ์1 และตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ เพื่อใหเ้ขา้ใจถึง
บทบาทของผูเ้รียนในการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
   องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนด้านระบบสังคม หลักการ
ตอบสนอง ระบบสนับสนุน และเง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้  ไดจ้ากการ
สังเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) ของนักการศึกษา 
นกัจิตวิทยา และนกัวิชาการท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ วีโกทส์กี (Vygotsky 1978); ดชั (Duch 1995); 
ฟอสน็อท ( Fosnot 1996); เพียเจต ์(Piaget 1997); ดนัแลพและกราบิงเกอร์  (Dunlap and Grabinger 
1996, 2002); กานอนและคอลลีย ์ (Gagnon and Collary 2005); วชัรา เล่าเรียนดี (2552) และแนวคิด
รูปแบบการเรียนการสอนของจอยซ์  เวลล ์และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 2009)  
 

 2.  การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล  โดยน า
รูปแบบการเรียนการสอน ท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง      
ความเหมาะสมและน าเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ  5  ท่าน  (ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก) ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
หลกัสูตรและการสอน และ/หรือเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางการศึกษา
พยาบาลไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี จ านวน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและ/หรือ มีผลงานเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
และ/หรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ จ านวน 2 คน  
และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 1 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา  
(content validity)  ภาษาท่ีใช ้และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective  
Congruence :  IOC)  ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง  0.80-1.00  และปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียด
ของภาษาเก่ียวกับ หลกัการ วตัถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริม       
การเรียนรู้  ระบบสังคม  หลกัการตอบสนอง  ส่ิงสนับสนุน และเง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียน       
การสอนไปใชใ้หมี้ความครอบคลุมและชดัเจน 
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 ขั้นตอนที่  3  การวิจยั (Research : R2)  เป็นขั้นการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
(Implementation : I)  
 ผู ้วิจัยน า รูปแบบการเ รียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้   เพื่อส่ง เสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใชก้บันักศึกษาพยาบาล   
ชั้นปีท่ี 3 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน จงัหวดันครปฐม ในรายวิชาการ          
ผดุงครรภ ์2 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 48 คน โดย
ด าเนินการ ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัไดแ้บ่งนกัศึกษากลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มยอ่ยจ านวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน โดย
จัดคละตามคะแนนเฉล่ียสะสม ประกอบด้วยนักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้ งแต่ 2.00-2.50    
กลุ่มละ 1 คน คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.51-2.75 กลุ่มละ 2 คน และคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.75 
ข้ึนไป กลุ่มละ 1-2 คน โดยกลุ่มทดลองซ่ึงไดรั้บการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีพฒันาข้ึน   
  2. ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยเตรียมความพร้อมของผูส้อน
และผูเ้รียนให้เขา้ใจรูปแบบการจดัการเรียนการสอน วิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการเรียน 
ด าเนินการสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ก่อนเรียน จดัการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบเป็นกลุ่มเลก็ 
โดยในระหวา่งเรียนมีการศึกษาพฒันาการของความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยการทดสอบเป็นระยะ ๆ 
รวม 3 คร้ัง และมีการสังเกตการเรียนการสอนโดยทีมผูส้อน นอกจากน้ียงัร่วมปรึกษาหารือและบนัทึก
ผลหลงัการสอน รวมทั้งให้ผูเ้รียนบนัทึกการเรียนรู้ดว้ย เม่ือเสร็จส้ินการทดลองใชไ้ดท้  าการสอบ      
วดัความสามารถในการเรียนรู้หลงัเรียน รวมเวลาท่ีทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 30 ชัว่โมง         
ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อหาประสิทธิภาพ E1/E2 
 3. หาประสิทธิภาพ E1/E2 โดยน ารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใชก้บันกัศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน จงัหวดันครปฐม ในรายวิชา          
การผดุงครรภ ์2 จ  านวน 48 คน โดยทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ระหว่างการใชรู้ปแบบ   
การเรียนการสอน และหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

 

 จากการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามขั้นตอนโดยสรุปดังกล่าวท าให้ได้
ขอ้มูลผลการทดลองเพื่อน าไปใชพ้ิจารณาประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนต่อไป 
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 ขั้นตอนที่ 4  การพฒันา (Developmen t: D2) เป็นขั้นการประเมินผลรูปแบบการเรียน   
การสอน (Evaluation : E)  โดยใชข้อ้มูลจากขั้นการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน มาพิจารณา
เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ ซ่ึงน าเสนอรายละเอียดในตอนท่ี 2 ต่อไป     
ส่วนการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี       
การสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งระหว่าง  0.80-1.00  และประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้เท่ากบัร้อยละ 80.88/82.75  ซ่ึงผา่นเกณฑก์ารประเมินร้อยละ 80/80 ดงัแสดงในตารางท่ี 22 
 

ตารางท่ี 22  ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
 

ประสิทธิภาพ คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ค่าเฉล่ียร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ 
E1 108 87.35 80.88 80.88 
E2 36 29.79 82.75 82.75 
 

 จากตารางท่ี 22 พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  มีประสิทธิภาพเท่ากบั     
ร้อยละ 80. 88/82.75 ยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 
80/80 
 

ตอนที่  2   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนด้วยรูปแบบ   
 การเรียนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้ เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้กบั 

 รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 
 การเสนอผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลท่ีเรียน
ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้กบั
รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ น าเสนอโดยตอบค าถามของการวิจยัขอ้ท่ี 2 คือ ความสามารถ
ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
สูงกว่านกัศึกษาพยาบาลท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนปกติ หรือไม่ ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูล
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียน  
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้  กบัรูปแบบการเรียน
การสอนแบบปกติทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 23 
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ตารางท่ี 23  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเรียนรู้ทั้ง  4 ดา้น ไดแ้ก่ ความสามารถ 
 ในการวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา ของนกัศึกษา    
 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

ความสามารถ
ในการเรียนรู้ 

 กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

คะแนน
เตม็ 

X  S.D. ค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 

ระดบั t 
 

P 

การวเิคราะห์ ก่อนเรียน กลุ่มทดลอง 18 9.31 3.44 51.72 ต ่า 1.20 0.23 
กลุ่มควบคุม 10.19 3.70 56.61 ต ่า 

หลงัเรียน กลุ่มทดลอง 18 14.97 1.75 83.17 สูง 3.86* 0.00 
 กลุ่มควบคุม 13.10 2.63 72.78 ปานกลาง 

การ
สังเคราะห์ 

ก่อนเรียน กลุ่มทดลอง 6 2.65 0.84 44.17 ต ่ามาก 
ตอ้งปรับปรุง 

0.87 0.39 
กลุ่มควบคุม 2.48 1.03 41.33 ต ่ามาก 

ตอ้งปรับปรุง 

หลงัเรียน กลุ่มทดลอง 6 5.18 0.65 86.33 สูง 7.64* 0.00 
กลุ่มควบคุม 3.33 1.21 55.50 ต ่า 

การประเมิน
ค่า 

ก่อนเรียน กลุ่มทดลอง 6 1.98 1.41 33.00 ต ่ามาก 
ตอ้งปรับปรุง 

1.13 0.26 
กลุ่มควบคุม 1.69 1.11 28.17 ต ่ามาก 

ตอ้งปรับปรุง 

หลงัเรียน กลุ่มทดลอง 6 4.47 1.01 74.50 ปานกลาง 6.91* 0.00 
กลุ่มควบคุม 2.73 1.48 45.50 ต ่ามาก 

ตอ้งปรับปรุง 

การแกปั้ญหา ก่อนเรียน กลุ่มทดลอง 6 3.25 0.81 54.17 ต ่า 0.59 0.56 
กลุ่มควบคุม 3.35 0.91 55.83 ต ่า 

หลงัเรียน กลุ่มทดลอง 6 5.19 0.48 86.50 สูง 8.64* 0.00 
กลุ่มควบคุม 3.85 0.77 64.17 ปานกลาง 

โดยรวม 
4 ดา้น 

ก่อนเรียน กลุ่มทดลอง 36 16.96 5.00 47.11 ต ่ามาก 
ตอ้งปรับปรุง 

0.53 0.60 
กลุ่มควบคุม 17.52 5.31 48.67 ต ่ามาก 

ตอ้งปรับปรุง 

หลงัเรียน กลุ่มทดลอง 36 29.79 2.81 82.75 สูง 7.99* 0.00 
กลุ่มควบคุม 22.90 5.54 63.61 ปานกลาง 

  

 จากตารางท่ี 23 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเรียนรู้ทั้ง  4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา ของนักศึกษา           
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนเรียนและหลงัเรียน  ทั้งโดยรวมและรายดา้น พบวา่  
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 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา โดยรวมพบวา่  
 ก่อนเรียน 
 กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 16.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.00 คะแนน      
เฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 47.11   
 กลุ่มควบคุม คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 17.52 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.31 คะแนน    
เฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 48.67  
 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้โดยรวม อยู่
ในระดบัต ่ามากตอ้งปรับปรุงทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 

 หลงัเรียน 

 กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 29.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.81 คะแนน     
เฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 82.75 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้ 
อยูใ่นระดบัสูง 
 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 22.90 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.54 คะแนน
เฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 63.61 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน        
การเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเรียนรู้ ก่อนเรียนโดยรวม ได้แก่ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยใชก้ารทดสอบทีแบบอิสระ พบว่าคะแนนเฉล่ียระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 0.53, P = 0.60) แสดงให้เห็นว่า
ความสามารถในการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน
ค่า และการแกปั้ญหา ของนกัศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเรียนไม่แตกต่างกนั และเม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเรียนรู้หลังเรียนโดยรวม พบว่า คะแนนเฉล่ียของ       
กลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( t = 7.99, P = 0.00 ) 
 

 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
 ดา้นการวิเคราะห์ ก่อนเรียน 
 กลุ่มทดลอง  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  9.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.44 คะแนน
เฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 51.72 กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 10.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  
3.70  คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 56.61  
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 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้ดา้น         
การวิเคราะห์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม อยูใ่นระดบัต ่า  
 

 ดา้นการวิเคราะห์ หลงัเรียน  

 กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  14.97 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.75 คะแนน
เฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 83.17 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน         
การเรียนรู้ อยูใ่นระดบัสูง  
 กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  13.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.63 คะแนน
เฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 72.78 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน        
การเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ก่อนเรียน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชก้ารทดสอบทีแบบอิสระ พบว่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง  
กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 1.20, P = 0.23)  
แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการวิเคราะห์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเรียนไม่แตกต่าง
กนั และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการวิเคราะห์ หลังเรียน พบว่า 
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( t = 3.86,        
P = 0.00) 
 

 ดา้นการสังเคราะห์ ก่อนเรียน  
 กลุ่มทดลอง  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  2.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.84 คะแนน
เฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 44.17 กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.48 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.03 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 41.33  
 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้ดา้น          
การสังเคราะห์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม อยูใ่นระดบัต ่ามากตอ้งปรับปรุง  
 

 ดา้นการสังเคราะห์ หลงัเรียน 
 กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  5.18  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 คะแนน
เฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 86.33  เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน       
การเรียนรู้ อยูใ่นระดบัสูง  
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 กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  3.33  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.21 คะแนน
เฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 55.50 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน         
การเรียนรู้ อยูใ่นระดบัต ่า 
 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการสังเคราะห์ก่อนเรียน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชก้ารทดสอบทีแบบอิสระ พบว่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง  
กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 0.87,  P = 0.39)  
แสดงใหเ้ห็นว่าความสามารถในการสังเคราะห์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเรียนไม่แตกต่าง
กนั และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการสังเคราะห์  หลงัเรียน พบว่า 
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 7.64 ,         
P = 0.00)  
 

 ดา้นการประเมินค่า ก่อนเรียน 
 กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  1.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.41 คะแนน
เฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 33.00 กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  1.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  
1.11 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 28.17  
 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้ดา้น          
การประเมินค่า ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม อยูใ่นระดบัต ่ามากตอ้งปรับปรุง 
  

 ดา้นการประเมินค่า หลงัเรียน 
 กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.47  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.01 คะแนน
เฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 74.50 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน        
การเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  2.73  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.48 คะแนน
เฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 45.50 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน        
การเรียนรู้ อยูใ่นระดบัต ่ามากตอ้งปรับปรุง 
 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการประเมินค่า ก่อนเรียน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชก้ารทดสอบทีแบบอิสระ พบว่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง  
กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 1.13,  P = 0.26)  
แสดงใหเ้ห็นวา่ความสามารถในการประเมินค่าของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเรียนไม่แตกต่าง
กนั และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการประเมินค่า หลงัเรียน พบว่า 
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คะแนนเฉล่ียของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 6.91,         
P = 0.00) 
 

 ดา้นการแกปั้ญหา  ก่อนเรียน 
 กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  3.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81 คะแนน
เฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 54.17  กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  3.35 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  
0.91 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 55.83  
 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้ดา้น           
การแกปั้ญหา ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม อยูใ่นระดบัต ่า 
 

 ดา้นการแกปั้ญหา หลงัเรียน 
 กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  5.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 คะแนน
เฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 86.50 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน        
การเรียนรู้ อยูใ่นระดบัสูง  
 กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  3.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 คะแนน
เฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 64.17 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน         
การเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการแกปั้ญหา ก่อนเรียน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชก้ารทดสอบทีแบบอิสระ พบว่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง  
กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 0.59,  P = 0.56)  
แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการแกปั้ญหาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเรียนไม่แตกต่าง
กนั และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการแกปั้ญหา  หลงัเรียน พบว่า 
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 8.64,          
P = 0.00) 
 

 ผลการวิจยั ยอมรับสมมติฐานของการวิจยัขอ้ท่ี 2 ท่ีตั้งไวว้่าความสามารถในการเรียนรู้
ของนักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  สูงกว่า
นกัศึกษาพยาบาลท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนปกติ   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

แสดงไดด้งัแผนภูมิท่ี 1 
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แผนภูมิท่ี 1  คะแนนเฉล่ียความสามารถในการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความสามารถ 
  ในการวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหาของนกัศึกษา 
  พยาบาลกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนเรียนและหลงัเรียน  
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ตอนที ่ 3    ผลการศึกษาพฒันาการของความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล  
  ในช่วงระหว่างการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้  
 การเสนอผลการศึกษาพฒันาการของความสามารถในการเรียนรู้ทั้ง  4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา ในช่วงระหว่าง        
การเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน  น าเสนอโดยตอบค าถามของการวิจยัขอ้ท่ี 3 คือ 
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบ    
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ มีพฒันาการหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูล
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 24 
 

ตารางท่ี 24    พฒันาการของความสามารถในการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความสามารถใน        
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา ในช่วงระหว่าง     
การเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ของนักศึกษา
พยาบาล  กลุ่มทดลอง 

 

ความสามารถ
ในการเรียนรู้ 

ช่วงเวลา 
การทดสอบ 

คะแนน
เตม็ 

X  S.D. ร้อยละ 
เฉล่ีย 

ระดบัความสามารถในการ
เรียนรู้ 

 
 
การวิเคราะห์ 

ก่อนเรียน 18 9.31 3.44 51.72 ต ่า 
คร้ังท่ี 1 18 14.48 2.69 80.44 สูง 
คร้ังท่ี 2 18 14.65 2.44 81.39 สูง 
คร้ังท่ี 3 18 14.96 1.66 83.11 สูง 
หลงัเรียน 18 14.97 1.75 83.17 สูง 

 
 
การสังเคราะห์ 

ก่อนเรียน 6 2.65 0.84 44.17 ต ่ามากตอ้งปรับปรุง 
คร้ังท่ี 1 6 4.89 0.58 81.50 สูง 
คร้ังท่ี 2 6 5.05 0.57 84.17 สูง 
คร้ังท่ี 3 6 5.17 0.60 86.17 สูง 
หลงัเรียน 6 5.18 0.65 86.33 สูง 

 
 
การประเมินค่า 

ก่อนเรียน 6 1.98 1.41 33.00 ต ่ามากตอ้งปรับปรุง 
คร้ังท่ี 1 6 4.15 0.73 69.17 ปานกลาง 
คร้ังท่ี 2 6 4.24 1.30 70.67 ปานกลาง 
คร้ังท่ี 3 6 4.46 1.41 74.33 ปานกลาง 
หลงัเรียน 6 4.47 1.01 74.50 ปานกลาง 

 
 
การแกปั้ญหา 

ก่อนเรียน 6 3.25 0.81 54.17 ต ่า 
คร้ังท่ี 1 6 4.90 0.54 81.67 สูง 
คร้ังท่ี 2 6 4.94 0.68 82.33 สูง 
คร้ังท่ี 3 6 4.98 0.49 83.00 สูง 
หลงัเรียน 6 5.19 0.48 86.50 สูง 
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ตารางท่ี 24   (ต่อ) 
 

ความสามารถ
ในการเรียนรู้ 

ช่วงเวลา 
การทดสอบ 

คะแนน
เตม็ 

X  S.D. ร้อยละ 
เฉล่ีย 

ระดบัความสามารถในการ
เรียนรู้ 

 
 

โดยรวม 4 ดา้น 

ก่อนเรียน 36 16.96 5.00 47.11 ต ่ามากตอ้งปรับปรุง 
คร้ังท่ี 1 36 28.41 3.19 78.92 ปานกลาง 
คร้ังท่ี 2 36 28.88 3.75 80.22 สูง 
คร้ังท่ี 3 36 29.57 2.99 82.14 สูง 
หลงัเรียน 36 29.79 2.81 82.75 สูง 

  

 จากตารางท่ี 24 ตารางแสดงพฒันาการของความสามารถในการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา ในช่วงระหว่าง       
การเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ของนกัศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง 
โดยรวมพบวา่  
 จากการทดสอบก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 16.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
5.00 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 47.11 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า 
ความสามารถในการเรียนรู้โดยรวม อยูใ่นระดบัต ่ามากตอ้งปรับปรุง 

 ช่วงระหว่างเรียน  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  28.41 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 3.19 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 78.92  เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารให้คะแนน 
พบวา่ ความสามารถในการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ช่วงระหว่างเรียน จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  28.88 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 3.75 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 80.22 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารให้คะแนน 
พบวา่ ความสามารถในการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัสูง 
 ช่วงระหว่างเรียน จากการทดสอบคร้ังท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  29.57 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 2.99 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 82.14 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารให้คะแนน 
พบวา่ ความสามารถในการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัสูง 
 จากการทดสอบหลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 29.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.81 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 82.75 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารให้คะแนน พบว่า ความสามารถใน  
การเรียนรู้ อยูใ่นระดบัสูง  
 

 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  
 ด้านการวเิคราะห์  
 ความสามารถในการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ ในช่วงระหว่างการเรียนตามรูปแบบ         
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ พบวา่ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

206 

206 

 จากการทดสอบก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  9.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
3.44 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 51.72 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า 
ความสามารถในการเรียนรู้โดยรวม อยูใ่นระดบัต ่า 
 ช่วงระหว่างเรียน  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 14.48 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 2.69 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 80.44  
 ช่วงระหว่างเรียน  จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 14.65 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 2.44 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 81.39 
 ช่วงระหว่างเรียน  จากการทดสอบคร้ังท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 14.96 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.66 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 83.11  
 เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้ด้าน              
การวิเคราะห์ อยูใ่นระดบัสูง ทั้ง 3 คร้ัง 
 จากการทดสอบหลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 14.97 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.75 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากับ 83.17 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า 
ความสามารถในการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัสูง 
 

 ด้านการสังเคราะห์  
 ความสามารถในการเรียนรู้ด้านการสังเคราะห์ ในช่วงระหว่างการเรียนตามรูปแบบ       
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ พบวา่ 
 จากการทดสอบก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  2.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.84 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 44.17 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า 
ความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการสังเคราะห์ อยูใ่นระดบัต ่ามากตอ้งปรับปรุง  
 ช่วงระหว่างเรียน  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.89 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.58 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 81.50  
 ช่วงระหว่างเรียน  จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  5.05  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.57 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 84.17  
 ช่วงระหว่างเรียน  จากการทดสอบคร้ังท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  5.17 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.60 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 86.17  
 เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้ด้าน              
การสังเคราะห์ อยูใ่นระดบัสูง  ทั้ง 3 คร้ัง 
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 จากการทดสอบหลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  5.18  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.65 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 86.33  เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า 
ความสามารถในการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัสูง 
 

 ด้านการประเมินค่า 

 ความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการประเมินค่าในช่วงระหว่างการเรียนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ พบวา่ 
 จากการทดสอบก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  1.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.41 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 33.00 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า 
ความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการประเมินค่า อยูใ่นระดบัต ่ามากตอ้งปรับปรุง  
 ช่วงระหว่างเรียน  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.15 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.73 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 69.17  
 ช่วงระหว่างเรียน  จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.24 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.30 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 70.67  
 ช่วงระหว่างเรียน  จากการทดสอบคร้ังท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.46 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.41 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 74.33  
 เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้ด้าน              
การประเมินค่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้ง 3 คร้ัง 
 จากการทดสอบหลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั
1.01 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 74.50 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า 
ความสามารถในการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

 ด้านการแก้ปัญหา 
 ความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการแกปั้ญหาในช่วงระหว่างการเรียนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ พบวา่ 
 จากการทดสอบก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  3.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  
0.81 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 54.17  เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า 
ความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการแกปั้ญหา ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม อยูใ่นระดบัต ่า  
 ช่วงระหว่างเรียน   จากการทดสอบคร้ังท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.90 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.54 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 81.67  
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 ช่วงระหว่างเรียน  จากการทดสอบคร้ังท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.94 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.68 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 82.33  
 ช่วงระหว่างเรียน  จากการทดสอบคร้ังท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.98 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.49 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 83.00  
 เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้ด้าน              
การแกปั้ญหา อยูใ่นระดบัสูง ทั้ง 3 คร้ัง 
 จากการทดสอบหลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  5.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.48 คะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากบั 86.50 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า 
ความสามารถในการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัสูง  
 

 จากรายละเอียดดงักล่าวสรุปไดว้่าความสามารถในการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา ในช่วงก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลงัเรียน ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ของนกัศึกษา
พยาบาลกลุ่มทดลอง มีพฒันาการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ผลการวิจยั ยอมรับสมมติฐานของการวิจยั      
ขอ้ท่ี 3 ท่ีตั้งไวว้า่ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ในช่วงระหวา่งการเรียนการสอน
ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ มีการพฒันาข้ึนแสดงไดด้งัแผนภูมิท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 2  คะแนนพฒันาการของความสามารถในการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  
  ความสามารถในการวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา  
  ในช่วงก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน 
  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ของนกัศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง 
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ตอนที่ 4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการบันทกึหลงัการสอนของผู้สอน   การบันทกึการเรียนรู้ของ 
 ผู้เรียน และจากการสัมภาษณ์ 

1.   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกหลงัการสอนของผู้สอน และจากการสัมภาษณ์
อาจารย์ผู้ร่วมสอน 
  ส าหรับผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการบนัทึกหลงัการสอนของ “ทีมผูส้อน”  ซ่ึง
ประกอบดว้ยผูว้ิจยัและอาจารยผ์ูร่้วมสอน และจากการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูร่้วมสอน ทีมผูส้อนได้
ปรึกษาหารือร่วมกนัภายหลงัส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ โดยสรุปผล
การด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ เช่น ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ บรรยากาศทัว่ไประหว่างการเรียนการสอนและความร่วมมือในการท ากิจกรรมของ
ผูเ้รียน ผลส าเร็จของการสอนและปัญหาท่ีเกิดข้ึนและการแกไ้ข ซ่ึงประเดน็ดงักล่าวนั้นจะสะทอ้นถึง
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน และสะทอ้นถึงความคิดเห็น
ของผูส้อนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนดว้ย ไดข้อ้สรุปวา่ 
 

  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้  
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลบนัทึกหลงัการสอนของผูส้อน พบว่ารูปแบบการเรียน      
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  ท่ีเรียกว่ารูปแบบการเรียนการสอนพาร์เซ่ “PARCE Model” ท่ี
พฒันาข้ึน และประกอบดว้ยกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน นั้นในขั้นเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ มีความส าคญัมาก เน่ืองจากเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีแตกต่างจากรูปแบบ
การเรียนการสอนปกติ ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งศึกษาคน้ควา้หาความรู้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งก่อนท่ีจะเร่ิมเรียน    
ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการเรียน กิจกรรมการเรียน  
การสอนในแต่ละขั้นตอน  เตรียมส่ือ เช่นเตรียมใบกิจกรรมส าหรับผูเ้รียน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
รวมถึงสาระความรู้เพิ่มเติมส าหรับผูเ้รียน แนวทางหรือวิธีการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ วิธีการ
แสวงหาความรู้ การสรุปและสร้างความรู้ ซ่ึงในแผนการจดัการเรียนการสอนท่ี 1-2  ผูว้ิจยัและ           
ผูร่้วมสอนไดป้ระชุมปรึกษาหารือกนัหลงัส้ินสุดการเรียนการสอน สรุปไดว้่าขั้นเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนตามเน้ือหาในแต่ละคร้ัง ใน
เร่ืองความรู้และทกัษะ (prerequisite knowledge and skills) ท่ีเก่ียวขอ้งในการเรียนเร่ืองใหม่ เก่ียวกบัวิธี   
การเรียน แนวคิดส าคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  และการวดัและการประเมินผล  พร้อมกบัมอบหมายใหผู้เ้รียนไปศึกษาคู่มือผูเ้รียน
ทุกคร้ังก่อนเร่ิมเรียน ตวัอยา่งเช่นการเร่ิมเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-2 ทีมผูส้อนไดใ้หผู้เ้รียน
ทบทวนการลงบนัทึก Partograph การฝึกอ่านผล NST (Non Stress  Test)  การฝึกประเมิน Bishop 
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Pelvic scoring system เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูร่้วมสอน ท่ีกล่าวว่า              
“การมอบหมายใหผู้เ้รียนกลุ่มยอ่ยไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาของแต่ละหน่วย แลว้สรุป
แนวคิดส าคญัของแต่ละเน้ือหาด้วยตนเองก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนทุกคร้ัง เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี     
ความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
และเป็นการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนในการเรียนเร่ืองใหม่ดว้ย” ท่ีช่วยใหผู้เ้รียน
เขา้ใจในเน้ือหาต่อไปไดเ้ร็วและง่ายยิง่ข้ึน 
 

  ด้านบรรยากาศทั่วไประหว่างการเรียนการสอน และความร่วมมือในการท า
กจิกรรมของผู้เรียน  
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลบนัทึกหลงัการสอนของผูส้อน ดา้นบรรยากาศทัว่ไประหว่าง   
การสอนและความร่วมมือในการท ากิจกรรมของผูเ้รียน   พบวา่ ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น มีความกลา้ในการตดัสินใจ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความกลา้ในการแสดงออก และมี    
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มยอ่ยให้ความร่วมมือท ากิจกรรมทุกขั้นตอนเป็น
อย่างดีรวมทั้งมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล ในลกัษณะเพื่อนช่วยเพื่อนอย่าง
ต่อเน่ืองและจากผลการบนัทึกหลงัการสอนของผูส้อนในแผนการจดัการเรียนการสอนท่ี 3-4 ผูเ้รียน
ทุกคนไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  เช่น การทบทวนความรู้ร่วมกนัของสมาชิกในกลุ่ม 
โดยสมาชิกในกลุ่มคดัเลือกตวัแทนกลุ่มออกมาน าเสนองานหน้าชั้นเรียน รวมทั้งการน าเสนอดว้ย
แผนภาพความคิด (mind mapping) และการแสดงผลงานในการประกวดแผนภาพความคิด เป็นตน้ 
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และไดฝึ้กปฏิบติัโดยใช้กลวิธีการเรียนท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัลกัษณะเน้ือหา 
เรียนรู้จากปัญหาจริง เช่น จากส่ือวิดีทศัน์ โจทยส์ถานการณ์ปัญหาในใบกิจกรรมต่างๆ ดงัตวัอยา่งเช่น 
กิจกรรมในแผนจดัการเรียนรู้ท่ี 5-6 ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริงให้หอ้งปฏิบติัการเก่ียวกบัการจดัท่า Mc. 
Robert ในการช่วยคลอดไหล่ ไดต้รวจรกจ าลอง ไดต้รวจแผลฝีเยบ็จากหุ่นสตรีจ าลอง การฝึกช่วยฟ้ืน
คืนชีพ (resuscitation) ทารกแรกเกิดจากหุ่นทารกจ าลอง เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวท าใหบ้รรยากาศ
ในการเรียนรู้ไม่เครียด มีการร่วมกนัคิด ร่วมกันปฏิบติัตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์
อาจารยผ์ูร่้วมสอน ท่ีกล่าวว่า   “การจดักิจกรรมการเรียนรู้ควรเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั
จริงมากท่ีสุด ร่วมกบัการฝึกวิเคราะห์โจทยส์ถานการณ์ปัญหา  ส่วนบรรยากาศทัว่ไประหว่างการสอน
หรือบรรยากาศของการเรียนรู้ควรมีความเป็นกนัเอง เป็นบรรยากาศท่ีเสริมสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน บรรยากาศผอ่นคลาย ไม่มีความเครียด โดยผูส้อนคอยกระตุน้และให้
ก าลงัใจผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง และแนะน าช่วยเหลือ เพิ่มเติมขอ้มูล ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัและเสริมแรง     
อยู่เสมอ”   และจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน พบว่าผูเ้รียนมีความสุข สนุกกับ        
การเรียน กลา้แสดงออก และกลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ  
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  ด้านผลส าเร็จของการสอนของผู้สอน และปัญหาที่เกดิขึน้และการแก้ไข 
     จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน ของผูว้ิจัย พบว่า ผูเ้รียนมีความ

กระตือรือร้นได้เรียนรู้ร่วมกัน ท ากิจกรรมร่วมกันภายในกลุ่มอย่างสม ่าเสมอ  ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนมี
พฒันาการด้านความสามารถในการเรียนรู้ ทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์               
การสังเคราะห์  การประเมินค่า และการแกปั้ญหา ในช่วงก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ อยา่งต่อเน่ืองโดยสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่า และแกปั้ญหา ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษา สถานการณ์สมมติ และ
สถานการณ์ปัญหา สามารถสังเคราะห์วางแผนการพยาบาล ประเมินล าดบัความส าคญั ความถูกตอ้ง 
และเหมาะสมในการพยาบาล และแกปั้ญหาตามกระบวนการแกปั้ญหารวมถึงสะทอ้นความคิดในการ
แกปั้ญหาโจทยส์ถานการณ์ปัญหา  

 

 2.   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน และจากการสัมภาษณ์
ผู้เรียน  
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียนและจากการสัมภาษณ์
ผูเ้รียนเก่ียวกบัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ โดยท่ี
ผูเ้รียนตอ้งเขียนบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกคร้ังหลงัจากท่ีส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละ
หน่วย รวม 6 หน่วย ซ่ึงการเขียนบนัทึกการเรียนรู้นั้นจะเป็นการช่วยให้ผูเ้รียนไดท้บทวนความรู้ 
และทกัษะต่าง ๆ ท่ีเรียนไป และยงัช่วยในการถ่ายโยงความรู้ดว้ย โดยขอ้ความท่ีผูเ้รียนเขียนบนัทึก
นั้นจะสะทอ้นถึงเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนในระหว่างการจดัการเรียนการสอน สะทอ้นถึง    
ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ย ดา้นกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ บรรยากาศทัว่ไประหว่างการเรียนการสอนและ
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของผูเ้รียน และผลการเรียนรู้และพฒันาการดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูเ้รียน รวมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและการแกไ้ข ไดข้อ้สรุป ดงัน้ี 
 

  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้  
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน พบว่า การเรียนรู้จากการจดั         
การเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  ท่ีเรียกว่ารูปแบบการเรียน     
การสอนพาร์เซ่ “PARCE Model” ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถปฏิบติัไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 
กลา้คิดกลา้ปฏิบติัมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ผูเ้รียน ซ่ึงเป็นตวัแทนของสมาชิกกลุ่ม      
ท่ีกล่าววา่ “การจดัการเรียนการสอนรูปแบบน้ีช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น มีความกลา้ในการตดัสินใจ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความกลา้ในการแสดงออก และมี
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ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้” นอกจากนั้นยงัพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนพาร์เซ่ ช่วย
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการสร้างความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเองจากวิเคราะห์โจทย์
สถานการณ์ปัญหา การแก้ปัญหา และการฝึกปฏิบติัด้วยตนเองอย่างแทจ้ริง ล าดับขั้นตอนของ
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถสร้างโครงสร้างทาง
ปัญญา  โดยการเช่ือมโยงความรู้  ประสบการณ์ และความรู้ใหม่  ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ 
และพฒันาทกัษะท่ีส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีซับซ้อนยิ่งข้ึนและสามารถ
น าไปสู่การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองในท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ผูเ้รียน ท่ีกล่าวว่า 
“รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้น้ีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
แสวงหาและสร้างความรู้ดว้ยตนเอง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อน และกลา้แสดงออกมากข้ึน” 
ดงัท่ีตวัแทนผูเ้รียนกลุ่ม 9, 10 ไดใ้หส้ัมภาษณ์เพิ่มเติม ดงัน้ี 
 

        “...การจดัการเรียนการสอนแบบน้ี เป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีสอนให้นักศึกษา
รู้จกัคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง อ่านและสรุปความรู้ท่ีไดไ้ปสืบคน้มาดว้ยตนเอง และ
ร่วมแลกเปล่ียนความรู้ท่ีไดก้บัเพื่อนในกลุ่มยอ่ย และกลุ่มใหญ่ทั้งชั้นเรียน...” 
        “...การจดัการเรียนการสอนแบบน้ี ท าใหเ้ราตอ้งศึกษา คน้ควา้หาความรู้เตรียมมา
ก่อน เพื่อมาท ากิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน กลา้แสดงออกมากข้ึน กลา้คิด กลา้ท า กลา้
พดู มากข้ึนไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในกลุ่ม และทั้งชั้นเรียน...” 

 

 นอกจากน้ีในดา้นการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการสร้างความรู้ และการสะทอ้น
ความคิดผูเ้รียนตอ้งฝึกฝนทกัษะในการแสวงหาความรู้ สรุปและสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยเฉพาะ
ในขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั (Action : A) และขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection : R) ซ่ึงเนน้ใหผู้เ้รียน
วิเคราะห์กรณีศึกษา สถานการณ์สมมติ หรือสถานการณ์ปัญหาเป็นรายกลุ่ม รายบุคคล โดยผูเ้รียน
ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเน้ือหา และทกัษะต่าง ๆ ท่ีใชใ้น
การเรียนรู้ จากโจทย์สถานการณ์ปัญหาท่ีก าหนด ด้วยวิธีการไตร่ตรอง ยอ้นคิดหรือสะท้อน
ความคิดในการแกปั้ญหาของตนเองและของเพื่อน ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูลบนัทึกการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน พบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ช่วยใหผู้เ้รียนไดส้ร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง จากการไดฝึ้กปฏิบติัทกัษะในห้องปฏิบติัการพยาบาล  จากอาจารยผ์ูส้อนท่ีคอยช่วยเหลือ
เพิ่มเติมข้อมูลและให้ข้อมูลยอ้นกลับอย่างต่อเน่ืองตลอดกระบวนการ ซ่ึงสอดคล้องกับผล            
การสัมภาษณ์ผูเ้รียน ดงัน้ี 
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        “...การเรียนการสอนแบบน้ี ท าให้เรามีความรู้เพิ่มมากข้ึน  เน่ืองจากไดเ้รียนรู้
จากการไดฝึ้กปฏิบติัจริงในหอ้งปฏิบติัการพยาบาล เช่นไดฝึ้กจดัท่า Mc. Robert ใน
การช่วยคลอดไหล่ ไดต้รวจรกจ าลอง ไดฝึ้กการลงบนัทึก Partograph การฝึกอ่านผล 
NST การฝึกประเมิน Bishop Pelvic scoring system ท าใหเ้ขา้ใจมากข้ึน และอาจารยก์็
คอยให้ค  าแนะน า ช่วยเหลืออย่างใกลชิ้ด ถา้ไม่เขา้ใจเพื่อนในกลุ่มก็จะช่วยเหลือกนั
และอาจารยก์จ็ะทบทวนใหอี้กคร้ัง...” 
 

 นอกจากน้ีการท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มยอ่ยไดเ้รียนรู้ร่วมกนักบัเพื่อนในกลุ่ม
ในลกัษณะเพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมกนัอภิปราย สรุปความรู้ / สร้างความรู้ และส่งตวัแทนกลุ่มออกมา
น าเสนอผลงาน เช่นแผนภาพความคิด (mind mapping) ในขั้นการสร้างความรู้ (Construction : C) 
ของการเรียนการสอน ท าให้ผูเ้รียนมีความกลา้ในการตดัสินใจ กลา้ท่ีจะแสดงออก และมีความคิด
สร้างสรรค์ ซ่ึงแผนภาพความคิด สามารถใช้เป็นเคร่ืองช่วยจ า ช่วยท าให้เกิดความเขา้ใจ โดย
ภาพรวมก่อนลงลึกสู่รายละเอียดยอ่ยๆ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูลบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน พบว่า
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้   ช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม     
การช่วยเหลือกันในกลุ่ม การท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การท าแผนภาพความคิด (mind 
mapping) การน าเสนอผลงานต่าง ๆ ซ่ึงท าให้ไดเ้รียนรู้กบัเพื่อน เรียนรู้และเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนมาก
ข้ึนและท าให้เกิดความรักสามคัคีและเขา้ใจกนั รวมทั้งกลา้แสดงออกมากข้ึน ดงัท่ีตวัแทนผูเ้รียน
กลุ่ม 1 และ 5 ไดใ้หส้ัมภาษณ์ ดงัน้ี 

 

        “...การเรียนร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มย่อย เป็นการเรียนการสอนท่ีดีมาก
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดิฉันประทบัใจ คือการท่ีไดอ้อกไปน าเสนอผลงาน
กลุ่มหน้าห้องเรียน  ดิฉันคิดว่าเป็นการดีมากค่ะเป็นการฝึกให้นักศึกษากลา้ท่ี
แสดงออกและกลา้ท่ีจะพูดต่อหนา้คนฟังมากมาย การไดร่้วมท างานกบัเพื่อน ๆ 
ในกลุ่มท าใหเ้กิดความสามคัคี ท าใหเ้ขา้ใจกนัมากข้ึน...” 
“...การจดัการเรียนการสอนแบบน้ี สอนใหเ้ราเป็นผูน้ า กลา้แสดงออก
ในการน าเสนองาน กลา้คิด กลา้พูด และกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น 
ถา้เราไม่เขา้ใจในเน้ือหา เพื่อน ๆ ในกลุ่มท่ีเขา้ใจก็สามารถอธิบายให้
เราฟังจนเขา้ใจ ส่วนการท า mind mapping เป็นการท าให้เราไดใ้ช้
ความคิดและจินตนาการ ท าให้เราจดจ าและเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนไดดี้
ยิง่ข้ึน...” 
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  ด้านบรรยากาศทั่วไประหว่างการเรียนการสอน และความร่วมมือในการท ากิจกรรม
ของผู้เรียน 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดา้นบรรยากาศทัว่ไประหว่าง        
การเรียนการสอนและความร่วมมือในการท ากิจกรรมของผูเ้รียน   พบว่า บรรยากาศโดยทัว่ไป
ระหวา่งการจดัการเรียนการสอนเป็นบรรยากาศแบบเปิด เป็นมิตร เป็นกนัเอง เป็นบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การแลกเปล่ียนความคิดกบัเพื่อนภายในกลุ่ม ไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และท ากิจกรรม
ร่วมกนัภายในกลุ่ม ไดฝึ้กเป็นผูน้ า ผูต้าม พร้อมจะปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์
ผูเ้รียน ท่ีกล่าวว่า “การเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมดงักล่าวท าให้เกิดการเรียนรู้รวมทั้งไดฝึ้กความรับผิดชอบ
ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนเป็นบรรยากาศการเรียนรู้กบัเพื่อน ๆ ไดแ้สดง
ความสามารถ ผอ่นคลาย ไม่เครียด” ดงัท่ีตวัแทนผูเ้รียนกลุ่ม 2, 3 และ 4 ไดใ้หส้ัมภาษณ์ ดงัน้ี 

 

        “...ส าหรับการเรียนในกลุ่มยอ่ย ดิฉนัคิดวา่เป็นโอกาสท่ีดีไดรู้้จกัเพื่อนใหม่ ๆ
และเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนใหม่ ท าใหเ้รียนรู้การท างานกลุ่ม 
กระบวนการกลุ่ม การฝึกเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีส าคญัตอ้งมีความรับผดิชอบทั้งต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น ส าหรับผลงานของกลุ่ม สมาชิกทุกคนตั้งใจท่ีจะคน้ควา้ หาความรู้ 
และสรุปสาระส าคญัของเน้ือหาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานกลุ่มออกมา ท าใหเ้กิด       
การเรียนรู้ร่วมกนั...” 
        “...การเรียนการสอนแบบน้ี ท าใหเ้ราฝึกการท างานเป็นกลุ่ม มีความสามคัคี
ในกลุ่ม มีความกระตือรือร้น และขยนัมากข้ึนในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม     
ดว้ยตนเองไดแ้สดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ี ท าใหเ้รามีความสุขกบัการเรียน     
ไม่เครียด...” 
        “...ครูใหค้วามเป็นกนัเองมาก รู้สึกอบอุ่น ท าใหบ้รรยากาศในการเรียนรู้
สนุกสนาน เรียนแลว้มีความสุข  รู้สึกไม่เครียด ท าใหก้ลา้คิด กลา้ท า กลา้
แสดงออก และกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น...” 
 

  ด้านผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน รวมถึงปัญหาที่
เกดิขึน้และการแก้ไข 
  นอกจากผลการทดสอบท่ีแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้ง       
4 ดา้น ไดแ้ก่ ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา ในช่วง
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้          
มีพฒันาการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองแลว้  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน พบว่า 
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รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ไดท้  าใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเพิ่มมากข้ึน
จากการฝึกปฏิบติัจริง ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย ร่วมมือร่วมใจกันเรียนรู้ ฝึกปฏิบติั และ      
สร้างความรู้ มีความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ร่วมกนั ผูเ้รียนไดฝึ้กวิเคราะห์โจทยส์ถานการณ์ปัญหา 
ผ่านกระบวนการสะทอ้นความคิด ซ่ึงสอดคลอ้งกับการสัมภาษณ์ผูเ้รียน ท่ีกล่าวว่า “การเรียน       
การสอนแบบน้ีช่วยให้ผูเ้รียนรู้จักวิธีการคิดท่ีเป็นระบบ  สามารถวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์
วางแผนกิจกรรมการพยาบาล และแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหา รู้จกัคน้ควา้หาความรู้ 
รวมทั้งสรุปความรู้ดว้ยตวัเอง” ดงัท่ีตวัแทนผูเ้รียนกลุ่ม 6 ,7 และ 8 ไดใ้หส้ัมภาษณ์ ดงัน้ี 
 

        “...การเรียนการสอนแบบน้ี ท าใหเ้รามีความรู้เพิ่มมากข้ึน  เน่ืองจากไดเ้รียนรู้
จากการไดฝึ้กปฏิบติัจริงในหอ้งปฏิบติัการพยาบาล...” 
        “...การจดัการเรียนการสอนแบบน้ี เป็นวิธีการท่ีสอนและฝึกใหน้กัศึกษารู้จกั
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง อ่านและสรุปความรู้ท่ีไดไ้ปสืบคน้มาดว้ยตนเอง...” 
        “...ส าหรับการเรียนการสอนแบบน้ี เป็นการเรียนการสอนท่ีดีและสนุก ท าให้
เราไดเ้รียนรู้วธีิการคิดท่ีเป็นระบบ มีขั้นตอนต่างๆ ไดฝึ้กวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา สงัเคราะห์วางแผนกิจกรรมการพยาบาล และการแกไ้ขปัญหาจากโจทย์
ปัญหาท่ีก าหนด และการท าแบบฝึกหดักเ็ป็นการทบทวนบทเรียนไดดี้ และรู้จกั 
การคน้ควา้ดว้ยตนเอง...” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

บทที ่ 5 
 

สรุปผล   อภปิรายผล   และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล  เป็นการวิจยัและพฒันา (research and 
development)  ประยกุตร่์วมกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model 
ของเควิน ครูส (Kevin Kruse 2008 : 1) และการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของจอยซ์  
เวลล ์และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 2009 : 21-37)  ร่วมกบัแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ และแนวคิดกลวิธีการเรียนรู้ท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อตอบค าถามการวิจยัให้มีความครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีก าหนดข้ึน 
คือ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล  2) เปรียบเทียบความสามารถใน         
การเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้  กบัรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ และ 3) ศึกษาพฒันาการ
ของความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ในช่วงระหวา่งการเรียนตามรูปแบบการเรียน  
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบแผนแบบก่ึงทดลอง  (Quasi- 
experimental designs) โดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบก าหนดกลุ่มควบคุม ทดสอบก่อนและ         
หลงัเรียนต่อเน่ืองตามช่วงเวลาท่ีก าหนด (control-group interrupted time-series design) (Creswell 
2003 : 169) เน้ือหาท่ีน ามาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นเน้ือหาในรายวิชาการผดุงครรภ์ 2 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2548) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 หลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา   
การผดุงครรภ ์2 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 251 คน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษา
พยาบาลชั้นท่ี 3 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัคริสเตียน จงัหวดั
นครปฐม ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการผดุงครรภ ์2 ในภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2552 
จ านวน 96 คน ซ่ึงไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 48 คน และกลุ่มควบคุม 48 คน 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ (independent  variables)  ไดแ้ก่ 
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของ
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นกัศึกษาพยาบาล และรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ ตวัแปรตาม (dependent variables) ไดแ้ก่ 
ความสามารถในการเรียนรู้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความสามารถในการวิเคราะห์การสังเคราะห์ การประเมิน
ค่า และการแก้ปัญหา  ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง ด าเนินการทดลองสอนตามรูปแบบท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 เป็นเวลา 15 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 
30 ชัว่โมง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล  เคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบ     
การเรียนการสอน คือ คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบดว้ย
คู่มือผูส้อนและแผนการจดัการเรียนรู้  และคู่มือผูเ้รียน  และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เป็นแบบทดสอบ
อตันยัจ านวน 4 ชุด คือ ชุดท่ี 1 เป็นแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ก่อนเรียน/หลงัเรียน 
ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนั  ชุดท่ี 2 เป็นแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ระหว่าง
เรียนคร้ังท่ี 1  ชุดท่ี 3 เป็นแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ระหว่างเรียนคร้ังท่ี 2  และ    
ชุดท่ี 4 เป็นแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ระหว่างเรียนคร้ังท่ี 3 ขอ้สอบแต่ละชุดจะ
ประกอบดว้ยโจทยส์ถานการณ์ปัญหา จ านวน 2 สถานการณ์ปัญหา วดัความสามารถในการเรียนรู้   
4 ดา้น คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า  และการแกปั้ญหาในแต่ละ
ชุดมีขอ้สอบทั้งหมด 12 ขอ้ คะแนนรวมเท่ากบั 36 คะแนน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย 
( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) ค่าสถิติทดสอบค่าทีแบบอิสระ (t-test 
independent) และแบบไม่อิสระ (t-test dependent) และการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) โดย
สามารถสรุปผลการวิจยั  อภิปรายผลการวิจยั  และขอ้เสนอแนะ ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

สรุปผลการวจัิย 
 

 การวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี  

 1.  รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถใน    
การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล  ท่ีพฒันาข้ึนมีช่ือว่า “รูปแบบการเรียนการสอนพาร์เซ่ (PARCE 
Model)” มีองคป์ระกอบ คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการจดัการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน 
(PARCE Model) ไดแ้ก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparation : P) 2) ขั้นเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบติั (Action : A) 3) ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection : R) 4) ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) 
และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  ระบบสังคม 
หลักการตอบสนอง ส่ิงสนับสนุน และเ ง่ือนไขการน ารูปแบบการเ รียนการสอนไปใช ้                   
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ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ไดค่้าดชันี
ความสอดคลอ้งระหว่าง  0.80-1.00  ซ่ึงมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกันและผลการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั  80.88/82.75  ซ่ึงมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยัขอ้ท่ี 1 คือรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี  
การสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์ 80/80   
 2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  กบันักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนด้วยรูปแบบ     
การเรียนการสอนปกติ  พบว่านกัศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองมีความสามารถในการเรียนรู้หลงัเรียน
สูงกว่ากลุ่มควบคุม  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยัขอ้ท่ี 2 
คือความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนตามรูปแบบการ เรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้  สูงกว่านักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนปกติ          
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองมีความสามารถใน          
การแกปั้ญหา การสังเคราะห์ และการวิเคราะห์ อยู่ในระดบัสูง โดยความสามารถในการแกปั้ญหา   
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงสุดจาก 4 ดา้น และความสามารถในการประเมินค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง  
และมีคะแนนเฉล่ียร้อยละต ่าสุดจาก 4 ดา้น  
 3.  ผลการศึกษาพฒันาการของความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล 
ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ พบว่า
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  มีพฒันาการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยนกัศึกษา
พยาบาลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการแกปั้ญหา การสังเคราะห์ และการวิเคราะห์ 
ในช่วงระหว่างการเรียนคร้ังท่ี 1,2,3 อยู่ในระดบัสูง โดยความสามารถในการแกปั้ญหา มีคะแนน
เฉล่ียร้อยละสูงสุดจาก 4 ดา้น และความสามารถในการประเมินค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง  และมี
คะแนนเฉล่ียร้อยละต ่าสุดจาก 4 ดา้น เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยัขอ้ท่ี 3 คือความสามารถใน
การเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ในช่วงระหว่างการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ มีการพฒันาข้ึน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล มีประเดน็ส าคญัท่ีน ามาอภิปรายผลการวิจยั ไดด้งัน้ี 
 1.  รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถใน  
การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล มีช่ือว่า “รูปแบบการเรียนการสอนพาร์เซ่ (PARCE Model)”               
มีองคป์ระกอบ คือหลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparation : P) 2) ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั (Action : A) 3) ขั้นสะทอ้น
ความคิด (Reflection : R) 4) ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) 
สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และ
เง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนผ่าน                 
การตรวจสอบ โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.80-1.00 ซ่ึงมีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกนั และผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี   
การสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากบั 80.88/82.75 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการเรียนการสอนน้ี
ไดพ้ฒันาข้ึนจากกระบวนการของการวิจยัและพฒันา (research and  development) ร่วมกบัการ
ออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของเควิน ครูส (Kevin Kruse 2008) 
1) ประกอบดว้ย  4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี  1  การวิจยั (Research : R1) ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐาน (analysis) เป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการสร้างรูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี  2  
การพฒันา (Development : D1) ขั้นการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (design and 
development) เป็นการสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน   ขั้นตอนท่ี  3  การวิจยั 
(Research : R2)  ขั้นการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน (Implementation) เป็นการทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอน และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2) ขั้นการประเมินผลรูปแบบ
การเรียนการสอน (evaluation) เป็นการประเมินและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอนและ
พฒันาข้ึนตามหลกัการการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของจอยซ์  เวลล ์และแคลฮอน (Joyce, 
Weil and Calhoun 2009 : 21-37)  ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ตลอดทั้ง
ระบบ คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนบัสนุน และเง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้ 
และตามหลกัการของทฤษฎีการสร้างความรู้  (constructivist theory) คือ ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง            
การเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดจากผูเ้รียนแสวงหาและสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา สังเคราะห์ แกปั้ญหาจากกิจกรรมการเรียนรู้ และสะทอ้นความคิดในการแกปั้ญหา
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อยา่งสมเหตุสมผล น าไปสู่การคน้ควา้หาค าตอบหรือการสร้างความรู้ใหม่ ซ่ึงความรู้และวิธีไดม้าซ่ึง
ความรู้มาจากผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั  ท ากิจกรรมร่วมกนั  สร้างความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเอง จากการ
ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนคนอ่ืนๆ ในกลุ่มและส่ิงแวดลอ้มอย่างกระตือรือร้น และมีการเรียนรู้
ดว้ยการปฏิบติั  เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้หรือส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัวธีิการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ดว้ย
การน าความรู้เดิมมาเช่ือมโยงใหเ้กิดการเรียนรู้เร่ืองใหม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ท าให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ผูเ้รียนจะไดพ้ฒันาทกัษะท่ีส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้
ไดแ้ก่การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า  และการแกปั้ญหา โดยการจดัการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ  เป็นล าดับขั้นตอนตามทฤษฎี/แนวคิดการสร้างความรู้  มีการเตรียม/จดักิจกรรม       
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสมรรถภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน/วิเคราะห์กระบวนการใน การเรียนรู้       
ก่อนจดัการเรียนรู้ ช่วยใหผู้เ้รียนไดส้ร้างโครงสร้างทางปัญญา โดยการเช่ือมโยงความรู้  ประสบการณ์ 
และความรู้ใหม่  เพื่อเป็นพื้นฐานใน  การสร้างความรู้ และพฒันาทกัษะท่ีส่งเสริมความสามารถใน   
การเรียนรู้ ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในท่ีสุด และให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ร่วมกัน               
ท ากิจกรรมร่วมกนั  ผูเ้รียนก าหนดเป้าหมายและวิธีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตามวิธีการเรียนรู้ดว้ยการน า
ตนเอง การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้ตามสถานการณ์ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั      
การเรียนรู้โดยการปฏิบติั และการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยผูส้อนมีบทบาทเป็นเพียงผูค้อยกระตุน้
ให้ผูเ้รียนอยากรู้ แสวงหาค าตอบ และเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ผูส้อนเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวกใน     
การจดัหาแหล่งความรู้และเป็นแหล่งความรู้แก่ผูเ้รียน  คอยให้ค  าปรึกษาแนะน า ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั  
กระตุน้ให้ผูเ้รียนปฏิบติั แกปั้ญหา และหาขอ้สรุปดว้ยวิธีการท่ีสามารถพิสูจน์ตรวจสอบได ้ และ      
ต่อเติมเสริมแต่งขอ้สรุปของผูเ้รียนใหส้มบูรณ์ พร้อมทั้งใหก้ าลงัใจโดยการเสริมแรงเม่ือเห็นว่าผูเ้รียน
ด าเนินกิจกรรมไดถู้กทาง  และมีการพฒันาผลงาน  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Vygotsky 1978; Duch 1995;  Fosnot 1996; Piaget 1997; (Dunlap and Grabinger 1996, 
2002 ; Gagnon and Collary 2005 และวชัรา  เล่าเรียนดี 2552) ซ่ึงเป็นเหตุผลส าคญัท าใหรู้ปแบบ       
การเรียนการสอนมีความเหมาะสมท่ีน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้ และท าให้รูปแบบ         
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของจอยซ์ 
เวลล ์และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 2004 : 25-38) ท่ีว่าการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งอาศยัพื้นฐานของความเช่ือ/ท่ีมาของรูปแบบ (orientation to the model) 
ประกอบดว้ยทฤษฎี/แนวคิด (theories/concepts) หลกัการ (principles) เป้าหมายของรูปแบบ (goal) 
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (assumptions) หลกัการส าคญั (major concepts) และระบบอ่ืน ๆ ท่ีเป็นพื้นฐานของ
รูปแบบการเรียนการสอน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบ         
การเรียนการสอนของเสาวนีย ์ กานตเ์ดชารักษ ์ (2539 : บทคดัย่อ), วารีรัตน์  แกว้อุไร (2541 : 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 222 

บทคดัยอ่), ประภาวลัย ์แพร่วาณิชย ์(2543 : บทคดัย่อ) และวิบูลยล์กัษณ์  ปรียาวงศากุล (2547 : 
บทคดัยอ่) ท่ีพบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนจะมีประสิทธิภาพไดน้ั้น องคป์ระกอบต่าง ๆ 
ของรูปแบบการเรียนการสอนตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกนัทุกองคป์ระกอบ  จึงจะสามารถน า
รูปแบบการเรียนการสอนไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 
 2.  จากผลการวิจยั การเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล     
ท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน         
การเรียนรู้  กบัรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ  พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา
พยาบาลท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  สูงกว่านกัศึกษาพยาบาลท่ี
เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนปกติ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจยัขอ้ท่ี 2  นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการผดุงครรภ ์2 
พบว่านกัศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการผดุงครรภ ์2 
สูงกว่ากลุ่มควบคุม  ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
(PARCE Model) ประกอบดว้ย  ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (preparation) ขั้นเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบติั (action) ขั้นสะทอ้นความคิด (reflection) ขั้นสร้างความรู้ (construction) และขั้นประเมินผล 
(evaluation) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยมีแบบแผนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) โดยใชก้ลวิธีการ
เรียนการสอนแบบต่างๆ ท่ีสามารถส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ไดเ้ป็น
อย่างดี เน่ืองจากแต่ละขั้นตอนมีจุดเด่นส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการ
เรียนรู้ทั้ง 4 ดา้นใหสู้งข้ึน โดยมีการปฏิบติัในแต่ละขั้น ดงัน้ี 
  ขั้นที่ 1  ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparation : P) ขั้นตอนน้ีเป็น           
ขั้นเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนตามเน้ือหาในแต่ละคร้ัง โดยเตรียมความพร้อม
ผูเ้รียนในเร่ืองความรู้และทกัษะ (prerequisite knowledge and skills) ท่ีเก่ียวขอ้งในการเรียนเร่ืองใหม่ 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับวิธีการเรียน แนวคิดส าคญั (ความคิดรวบยอด) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ขอบข่ายเน้ือหา  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและแหล่งเรียนรู้ การวัดและ             
การประเมินผล และการเขียนแบบบนัทึกการเรียนรู้ บทบาทของสมาชิกกลุ่ม และมอบหมายใหผู้เ้รียน
กลุ่มย่อยศึกษาคน้ควา้หาความรู้เก่ียวกับเน้ือหาของแต่ละหน่วย (รายละเอียดตามตารางการจัด        
การเรียนการสอน) ดว้ยตนเอง แลว้สรุปแนวคิดส าคญัของแต่ละเน้ือหาก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนทุกคร้ัง      
ซ่ึงการเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ในขั้นน้ี เป็นการกระตุ้นผูเ้รียนให้เกิดความสนใจ 
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ด้วยกลวิธีใหม่อย่างหลากหลาย การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง แสวงหาและ
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สร้างความรู้ดว้ยตนเอง และเนน้การเตรียมความพร้อมท่ีสอดคลอ้งกบัเดอวรีส์ (DeVries 1992:  1-2) 
ท่ีกล่าวว่าการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ผูเ้รียนมีบทบาทในการเรียนรู้อย่าง
เต็มท่ี โดยผูเ้รียนจะน าตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู้ เช่น ผูเ้รียนจะเป็นผูเ้ลือกส่ิงท่ีตอ้งการ
เรียนเอง ตั้งกฎระเบียบเอง แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเอง ตกลงกนัเอง และรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกนั                
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศนา  แขมมณี และคณะ (2545) ท่ีกล่าวว่าการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎี       
การสร้างความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเ้รียนจะตอ้งมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  การร่วมมือ  และการแลกเปล่ียนความรู้  ความคิด และประสบการณ์
ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และบุคคลอ่ืนๆ  ซ่ึงจะช่วยให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนกวา้งข้ึน ซับซ้อนข้ึน  
และหลากหลายข้ึน นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของบลมัเบอร์ก (Blumberg 2000) พบว่า 
ผู ้เรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จะมีความสามารถในการวางแผนจัดการเรียนรู้และเวลา  
ความสามารถในการคน้หาขอ้มูล และการประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานขอ้มูล สูงข้ึน และ       
อีเวนเซน (Evensen 2000) ยงัไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่าการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองช่วยท าใหก้ารเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนสมบูรณ์มากข้ึน ซ่ึงถือวา่เป็นความรับผดิชอบของผูเ้รียนท่ีท าใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการเรียน  
  ขั้นที่ 2  ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั (Action : A) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
และไดฝึ้กปฏิบติัโดยใชก้ลวิธีการเรียนท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะเน้ือหา ไดแ้ก่ กรณีศึกษา (case based 
learning) เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีใชก้รณีศึกษา (case) เป็นเคร่ืองมือกระตุน้ให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ โดย
ผูเ้รียนจะตอ้งวิเคราะห์กรณีต่าง ๆ ท่ีพบ และอภิปรายถึงสาเหตุและผลท่ีตามมา ฝึกใชค้วามรู้ หลกัการ 
ทฤษฎี และกระบวนการแกปั้ญหา และน ามาใชต้ดัสินใจตามลกัษณะกรณีศึกษานั้น เช่น กรณีศึกษาผู ้
คลอดท่ีมีความผดิปกติเก่ียวกบัปัจจยัการคลอด  การน าตนเอง (self-directed Learning) เป็นการเรียนรู้
ท่ีผูเ้รียนจะไดท้ าความเขา้ใจ หาแนวทางการศึกษาปัญหา/สถานการณ์ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง จากความรู้
เดิมท่ีตนเองมีอยู่แลว้  การจ าแนกความรู้ดว้ยตนเอง  เพื่อใชใ้นการสร้างแนวทางการเรียนรู้เพิ่มเติม   
ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งท าการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ท่ีตนเองยงัขาดอยูด่ว้ยตนเอง และท่ีส าคญัผูเ้รียนจะตอ้ง
พิจารณาขอ้มูลท่ีน าไปใชใ้นการเรียนรู้อยา่งมีวิจารณญาณและจะตอ้งน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดว้ย
ตนเองมาใชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ได ้เช่น การให้ผูเ้รียนเร่ิมเรียนรู้ เร่ืองการพยาบาล           
ผูค้ลอดท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกบัปัจจยัการคลอด เม่ือผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์กรณีศึกษาแลว้ ผูเ้รียนตอ้ง
ทบทวนความรู้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะเรียน เช่น กลไกการคลอด ปัจจยัการคลอด การลงบนัทึก 
partograph การฝึกอ่านผล NST (Non Stress  Test)  การฝึกประเมิน Bishop Pelvic scoring system  
เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัดนัแลพ และกราบิงเกอร์ (Dunlap and Grabinger 1996, 2002) ท่ีกล่าวว่า    
การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสร้างความรู้อย่างต่อเน่ืองด้วย           
ตวัผูเ้รียนเอง โดยผูเ้รียนเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงไดจ้ากบริบทจริงในสถานการณ์จริงท่ีมี
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การเรียนรู้ จากการมีปฏิสัมพนัธ์ การเรียนร่วมกบัเพื่อน นอกจากนั้นบอสตอค (Bostock 1998) ไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนเลือกใชก้ลวิธีการเรียนเพื่อสร้างความรู้ 
โดยวิธีการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ จากสถานการณ์จ าลอง และยงัสอดคลอ้งกบัด๊ิกซอน (Dixon 1998) 
กล่าวว่าการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดเกิดข้ึนเม่ือผูมี้ส่วนร่วมสะทอ้นบนการปฏิบติัของตนเองดว้ย  
การลงมือปฏิบติั นอกจากนั้นในขั้นน้ีผูเ้รียนจะไดฝึ้กปฏิบติั (action learning) โดยฝึกปฏิบติักบั
หุ่นจ าลองในหอ้งปฏิบติัการพยาบาล ดูการสาธิต ฝึกสาธิตยอ้ยกลบั เช่น การจดัท่า Mc. Robert ใน   
การช่วยคลอดไหล่ ไดต้รวจรกจ าลอง ไดต้รวจแผลฝีเยบ็ จากหุ่นสตรีจ าลอง การฝึกช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(resuscitation) ทารกแรกเกิด จากหุ่นทารกจ าลอง   เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างความรู้ การเรียนรู้ 
และส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมอสโควิคิ (Moscovici 1994)ไดท้ าการศึกษา
วิเคราะห์กระบวนการสอนและการเรียนรู้ พบว่าในกระบวนการสอนและการเรียนรู้ตามทฤษฎี       
การสร้างความรู้นั้น ความรู้ท่ีแทจ้ริงเกิดจากผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริงในบริบททางสังคมโดยเป็นผูส้ร้าง
ความรู้ข้ึนเอง และตวัผูเ้รียนแต่ละคนตอ้งรับผิดชอบในการสร้างความรู้ กล่าวคือรับผิดชอบในส่ิงท่ี
ตวัเองจะเรียนรู้และวิธีการท่ีจะเรียนรู้  
  ขั้นที่ 3  ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection : R) ในขั้นตอนน้ีเป็นการให้ผูเ้รียนไดมี้           
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเน้ือหา ดา้นทกัษะต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการเรียนรู้ เช่นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่า และการแกปั้ญหา ดว้ยวิธีการไตร่ตรอง ยอ้นคิดหรือสะทอ้นความคิดในการแกปั้ญหา จาก
การเรียนรู้และฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ โดยเนน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทั้งรายกลุ่ม 
และรายบุคคล เช่นการเรียนรู้และฝึกปฏิบติั เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกบัปัจจยั
การคลอด เม่ือผูเ้รียนไดฝึ้กการจดัท่า Mc. Robert ในการช่วยคลอดไหล่ ในกรณีท่ีผูค้ลอด             
คลอดไหล่ยาก แลว้ ในขั้นสะทอ้นความคิดจะทบทวนวิธีการปฏิบติั การแกปั้ญหา และน ามาอภิปราย
แลกเปล่ียนกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาร์ควอร์ด (Marquardt 1999) ท่ีกล่าวว่าการสะทอ้นความคิดถือเป็น
หัวใจของการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ การสะทอ้นความคิดจะสร้างการสนับสนุนซ่ึงกนั  
และกนั สมาชิกกลุ่มฟังอยา่งตั้งใจ และเขียนประสบการณ์ของผูอ่ื้นแต่ละคนออกมา การสะทอ้น
ความคิดจะช่วยสนบัสนุนสมาชิกในการมองซ่ึงกนัและกนัเหมือนกบัเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 
และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเทราทแ์มน และลิชเทน็เบอร์ก (Troutman and Lichtenberg 1995 
: 25-26) พบว่า การใหผู้เ้รียนแกปั้ญหาโดยปราศจากผลยอ้นกลบัในทนัทีทนัใด จะท าใหผู้เ้รียนมกัจะ       
จ  ารูปแบบท่ีท าผิดไดง่้าย และนอกจากน้ียงัพบว่ารูปแบบท่ีผูเ้รียนจ าคร้ังแรกจะเป็นส่ิงท่ีติดแน่น      
ทนนาน และแกไ้ขไดย้าก ดั้งนั้นการให้ผลยอ้นกลบั ในทนัทีทนัใดเม่ือพบว่าผูเ้รียนมีความเขา้ใจท่ี
คลาดเคล่ือน จึงเป็นการป้องกนัการจ ารูปแบบท่ีผดิของผูเ้รียนและเป็นการแกไ้ขปัญหาก่อนท่ีจะแกไ้ด้
ยากต่อไป 
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  ขั้นที่ 4  ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนรายกลุ่ม น า
ความรู้หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั และขั้นสะทอ้นความคิด มาอภิปรายร่วมกนัสรุป
ความคิดรวบยอด สรุปหลกัการ แนวปฏิบติั แนวทางการเช่ือมโยงความรู้/ประสบการณ์ บูรณาการ
เป็นความรู้ใหม่ ซ่ึงการสรุปหลกัการและแนวปฏิบติัได ้แสดงว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง         
มีแนวโน้มท่ีจะเป็นการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืนท่ีเป็นฐานในการเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกับ   
จอนห์สัน และจอนห์สัน (Johnson and Johnson 1994 : 31-34) ท่ีกล่าวสรุปไวว้่าการจดัการเรียน     
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็น
ผูส้ร้างความรู้จากความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจเดิมท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูส้อนเนน้ให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ให้สมาชิกกลุ่มน าเสนอผลงานดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลาย เช่นการน าเสนอดว้ยแผนภาพความคิด (mind mapping) การสาธิต และการจดั
นิทรรศการย่อย เป็นตน้ ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองท่ีได้จากการฝึก
วิเคราะห์โจทยส์ถานการณ์ปัญหา การฝึกปฏิบติั การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อน ๆ และจากผูส้อนท่ี
เพิ่มเติมเสริมต่อและสรุป    องคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง โดยเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ี
เคยเรียนมาและทกัษะท่ีเคยปฏิบติั ซ่ึงเป็นการน าความรู้ /ประสบการณ์เดิมมาวิเคราะห์เช่ือมโยงกบั
ความรู้/ประสบการณ์ใหม่  ดังนั้ นผูส้อนจะมีบทบาทแตกต่างไปจากเดิม สอดคล้องกับเดอวรีส์ 
(DeVries 1992 : 3-6)  ท่ีกล่าวว่า ผูส้อนจะมีบทบาทเป็นการใหค้วามร่วมมือ อ านวยความสะดวก และ
ช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนรู้ นัน่คือการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ การเรียนการสอนจะตอ้ง
เปล่ียนจาก “instruction”  ไปเป็น “construction”  คือเปล่ียนจาก  “การให้ความรู้”  ไปเป็น “การให้
ผูเ้รียนสร้างความรู้”  บทบาทของผูส้อนคือจะตอ้งท าหนา้ท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจภายในใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน  
จดัเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตรงกบัความสนใจของผูเ้รียน  ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทางท่ี
ส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียน     ให้ค  าปรึกษาแนะน าทั้งทางดา้นวิชาการและดา้นสังคมแก่ผูเ้รียน 
ดูแลใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีปัญหา และประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง   
  ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนวดัและ
ประเมินผลความสามารถในการเรียนรู้  ซ่ึงครอบคลุมทั้งการวดัก่อนเรียน การติดตามผลระหว่างเรียน
และการประเมินผลภายหลังเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยการทดสอบท่ีให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั การประเมินโดยผูเ้รียนประเมินตนเอง ประเมิน
โดยสมาชิกกลุ่ม และโดยผูส้อน โดยผลการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้นของผูเ้รียนท่ี
เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้อยู่ใน
ระดบัสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนปกติ  และมีพฒันาการของความสามารถใน
การเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้นเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการประเมินผลของ     
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โจแนสเซน (Jonassen 1992 : 137-147)  ท่ีกล่าวว่าเน่ืองจากการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้น้ี  
ข้ึนกับความสนใจและการสร้างความหมายท่ีแตกต่างกันของบุคคล  ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจึงมี
ลกัษณะหลากหลาย  ดงันั้น การประเมินผลจึงจ าเป็นตอ้งมีลกัษณะเป็น “goal free evaluation”  ซ่ึง ก็
หมายถึงการประเมินตามจุดมุ่งหมายในลกัษณะท่ียืดหยุน่กนัไปในแต่ละบุคคล และการประเมินควร
ใชว้ิธีการหลากหลาย ซ่ึงอาจเป็นการประเมินจากเพื่อน แฟ้มผลงาน (portfolio) รวมทั้งการประเมิน
ตนเองดว้ย   
  จากการวิเคราะห์จุดเด่นของกระบวนการเรียนการสอนแต่ละขั้นตอนดังกล่าว      
สรุปโดยภาพรวมได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล นบัว่ามีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของ
วิชาชีพพยาบาล ซ่ึงจะตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา และจะตอ้งคิดตดัสินใจ เพื่อแกปั้ญหา 
ดังนั้ นการผลิตบุคลากรวิชาชีพพยาบาล นักศึกษาพยาบาลจึงสมควรได้รับการฝึกให้มีทักษะ
ความสามารถในการคิดทั้งการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา ไดโ้ดยผา่น
การฝึกปฏิบติัจริง หรือใกลเ้คียงความเป็นจริง เพื่อให้สามารถน าไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพ ซ่ึง
ความสามารถในการเรียนรู้ควรเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็นของผูป้ระกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ท่ีสภาการพยาบาลไดก้ าหนดไว ้ ดงัท่ี ไข่มุกข ์ วิเชียรเจริญ 2539   
กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ เน้นการเรียนรู้ในวิชาชีพการพยาบาล โดยมุ่งเน้น    
ท่ีการฝึกปฏิบติัจริง โดยการประยุกต์ความรู้อย่างอตัโนมติั  คือ คิดและใช้ความรู้ไดอ้ย่างรวดเร็ว      
ทนัเหตุการณ์  กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัคิดเชิงวิจารณ์และอย่าง
สร้างสรรค ์ สามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  ทั้งน้ีจะตอ้งมีวิธีการแสวงหาความรู้ไดอ้ย่างอิสระโดยไม่
ตอ้งอาศยัผูส้อนเป็นผูใ้ห้ขอ้เทจ็จริงทั้งหมด   ในการพฒันาความคิดของผูเ้รียนนั้นจะตอ้งแสวงหาวิธี
ปฏิบติัท่ีเหมาะสมทั้งในดา้นการเรียนรู้ภาคทฤษฏี  และภาคปฏิบติั  การใชก้ระบวนการพยาบาลใน
การเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน  
นอกจากน้ีวิธีการสอนในรายวิชาภาคทฤษฏี  ควรใช้วิธีการสอนหลาย ๆ วิธีผสมผสานกัน และ        
ควรกระตุน้ใหน้กัศึกษามีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง คิดเป็นและแกปั้ญหาได ้ 
 3.  จากผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ในช่วง
ระหว่างการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ไดแ้ก่ ความสามารถใน              
การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา   มีพฒันาการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดย
นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการแก้ปัญหา การสังเคราะห์ และ       
การวิเคราะห์ ในช่วงระหวา่งการเรียน  จากการทดสอบคร้ังท่ี 1, 2, 3 อยูใ่นระดบัสูง โดยความสามารถ
ในการแกปั้ญหา มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงสุดจาก 4 ดา้น และความสามารถในการประเมินค่าอยูใ่น
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ระดบัปานกลาง  และมีคะแนนเฉล่ียร้อยละต ่าสุดจาก 4 ดา้น ทั้งน้ีเน่ืองมาจากรูปแบบการเรียน          
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  ท่ีพัฒนาข้ึนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ทุกแผนการจดัการเรียนรู้ตั้งแต่แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-6 ซ่ึงแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  โดยให้ผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่า และแกปั้ญหา จากโจทยส์ถานการณ์ปัญหา ลงมือปฏิบติัจริง เนน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ ไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเน้ือหา ดา้นทกัษะต่างๆ ท่ีใชใ้นการเรียนรู้ เช่น การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า และแกปั้ญหาจากโจทยส์ถานการณ์ท่ีก าหนด ดว้ยวิธีการไตร่ตรอง ยอ้นคิด
หรือสะท้อนความคิดในการแก้ปัญหาของตนเองและของเพื่อน โดยตลอดซ่ึงท าให้ผูเ้รียนเกิด          
การเรียนรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการคิดและวิธีการแกปั้ญหาอย่างแทจ้ริง และเม่ือมีการฝึกสะทอ้น
ความคิดดา้นการแกปั้ญหาอย่างต่อเน่ือง ผูเ้รียนย่อมมีความช านาญมากข้ึน และสามารถแกปั้ญหา     
ไดดี้ข้ึน ซ่ึงถือเป็นพฒันาการของความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  นอกจากนั้นรูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ มีจุดเน้นท่ีการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อนร่วมกนัคิด ร่วมกัน
แกปั้ญหาโจทยส์ถานการณ์ มีการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และมีการปฏิบติัจริงภายใตก้ารให้
ค  าปรึกษาจากผูส้อนหรือผูเ้ช่ียวชาญ จะก่อให้เกิดความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีมีความชัดเจนและตรง
ประเด็นข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมอสโควิคิ (Moscovici 1994, ดนัแลพ และกราบิงเกอร์  (Dunlap and 
Grabinger 1996, 2002), บอสตอค (Bostock 1998) และด๊ิกซอน (Dixon 1998)  ท่ีกล่าวว่าใน
กระบวนการสอนและการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้นั้น ความรู้เกิดจากผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง
ในบริบททางสังคมโดยเป็นผู ้สร้างความรู้ข้ึนเอง และตัวผู ้เรียนแต่ละคนต้องรับผิดชอบใน              
การสร้างความรู้ คือรับผิดชอบในส่ิงท่ีตวัเองจะเรียนรู้และวิธีการท่ีจะเรียนรู้ การเรียนเป็นการสร้าง
ความรู้อยา่งต่อเน่ืองดว้ยตวัผูเ้รียนเอง โดยผูเ้รียนเพิ่มพนูความรู้ไดจ้ากบริบทจริง สถานการณ์จริง มี
การเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์ในการเรียนร่วมกบัเพื่อน   นอกจากนั้นผูเ้รียนเลือกใชก้ลวิธีการเรียน
เพื่อสร้างความรู้ การเรียนรู้ท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดเกิดข้ึนเม่ือผูมี้ส่วนร่วมสะทอ้นการปฏิบติัของตนเอง
ดว้ยการลงมือปฏิบติั กล่าวไดว้่า รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  และมีปัจจยัท่ีส าคญั 4 ประการ ท่ีจ าเป็นตอ้งแทรก
อยูใ่นการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ คือ1) การเตรียมความพร้อมดา้นความรู้ และทกัษะ
ท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งรู้ก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนรู้เร่ืองใหม่ (prerequisite knowledge and skills) 2) การเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 3) การเสริมแรงจูงใจให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ และ              
4) การสร้างความยอมรับดว้ยการเสนอแนวความคิดในการพฒันาภายใตก้ารไดรั้บค าแนะน าจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ  นอกจากน้ีการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้น
กระบวนการสร้างความรู้ และการสะทอ้นความคิด เป้าหมายการเรียนรู้จะตอ้งมาจากการปฏิบติังาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 228 

จริง (authentic tasks) ผูส้อนจะตอ้งฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน และผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝน      
การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง มีการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั การไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ท ากิจกรรมร่วมกนั
ภายในกลุ่ม  ซ่ึงมีทั้งลกัษณะการท างานเป็นรายคู่ หรือกลุ่มยอ่ย 4-5 คน พบว่าการท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
ร่วมกนั สะทอ้นความคิดในการแกปั้ญหาอย่างสมเหตุสมผลร่วมกนัในแต่ละกลุ่มย่อย ไดช่้วยกนั
ศึกษาแสวงหาและสร้างความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง นอกจากน้ีการท่ีผูเ้รียนแต่ละกลุ่มยอ่ยร่วมกนัอภิปราย 
สรุปความรู้/สร้างความรู้ และส่งตวัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอแผนภาพความคิด (mind mapping)   ใน
ขั้นตอนสุดทา้ยของการเรียนการสอน ท าใหผู้เ้รียนมีความกลา้ตดัสินใจ กลา้แสดงออก และมีความคิด
สร้างสรรค ์(Vygotsky 1978 ; Saettler 1990; Yager 1991; Duch 1995;  Fosnot 1996; Piaget 1997; 
Dunlap and Grabinger 1996, 2002; Gagnon and Collary 2005 และวชัรา เล่าเรียนดี 2552) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน และจากการสัมภาษณ์ตวัแทนผูเ้รียน ดงัน้ี  
 

        “...การเรียนการสอนแบบน้ี เป็นการเรียนการสอนท่ีดีและสนุก ท าให้เราได้
เรียนรู้วิธีการคิดท่ีเป็นระบบ มีขั้นตอนต่างๆ ได้ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
สังเคราะห์วางแผนกิจกรรมการพยาบาล และการแก้ไขปัญหาจากโจทยปั์ญหาท่ี
ก าหนด และการท าแบบฝึกหัดก็เป็นการทบทวนบทเรียนไดดี้ และรู้จกัการคน้ควา้
ดว้ยตนเอง...” 
        “...ครูให้ความเป็นกนัเองมาก รู้สึกอบอุ่น ท าให้บรรยากาศในการเรียนรู้สนุกสนาน 
เรียนแลว้มีความสุข  รู้สึกไม่เครียด ท าให้กลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงออก และกลา้ท่ีจะ
แสดงความคิดเห็น...” 

        “...ส าหรับการเรียนในกลุ่มย่อย ดิฉันคิดว่าเป็นโอกาสท่ีดีไดรู้้จกัเพ่ือนใหม่ ๆ และ
เรียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัเพ่ือนใหม่ ท าให้เรียนรู้การท างานกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม   
การฝึกเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีส าคญัตอ้งมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น ส าหรับ
ผลงานของกลุ่ม สมาชิกทุกคนตั้งใจท่ีจะค้นควา้ หาความรู้ และสรุปสาระส าคญัของ
เน้ือหาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานกลุ่มออกมา ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั...” 
        “...การเรียนการสอนแบบน้ี ท าให้เราฝึกการท างานเป็นกลุ่ม มีความสามคัคีในกลุ่ม   
มีความกระตือรือร้น และขยนัมากข้ึนในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมดว้ยตนเองไดแ้สดง
ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี ท าใหเ้รามีความสุขกบัการเรียน ไม่เครียด...” 

 

 จะเห็นไดว้่าการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ท ากิจกรรมร่วมกนัภายในกลุ่ม  ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดรู้้จกัวิธีการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ดว้ยการน าความรู้เดิมมาเช่ือมโยงให้เกิดการเรียนรู้เร่ือง
ใหม่ได้อย่างต่อเน่ือง ท าให้ผูเ้รียนได้พฒันาทกัษะการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ผูเ้รียนได้
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วิเคราะห์หรือตั้งค  าถามจากโจทยปั์ญหา ผ่านกระบวนการสะทอ้นความคิด  มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน
คนอ่ืนในกลุ่ม มีการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัโดยมีผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ 
ค าแนะน าโดยตลอด ซ่ึงช่วยใหผู้เ้รียนสามารถควา้หาค าตอบหรือสร้างความรู้ดว้ยตวัเองไดใ้นท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจยั เร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

 1.  จากผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลทั้ง 4 ดา้น       
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และระหว่างเรียนมีพฒันาการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีผูเ้รียนยงั
ไดรั้บการพฒันาในเร่ืองความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ความกลา้ในการตดัสินใจ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ความกลา้ในการแสดงออก และความกระตือรือร้นในการเรียนตลอดกระบวนการเรียน
การสอน แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนน้ีสามารถพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนได ้ดงันั้นผูส้อนท่ีจะน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ควรศึกษาเง่ือนไขต่าง ๆ ในการน า
รูปแบบการเรียนการสอนไปใชใ้หเ้ขา้ใจ และด าเนินการต่างๆ ตามเง่ือนไขการใชรู้ปแบบ เช่น ผูส้อน
ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ แนวคิด กระบวนการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ และมีความพร้อมในบทบาทการเป็น  ผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ นอกจากน้ีผูส้อน
ควรมีความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีสอนเป็นอยา่งดี และในกรณีท่ีสถาบนัการศึกษาพยาบาล จะน ารูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใช ้ ควรจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ ส าหรับผูบ้ริหาร
และผูส้อนท่ีมีความสนใจจะน ารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อสร้างความ
เขา้ใจในรายละเอียดต่างๆ ของรูปแบบไดถู้กตอ้งและตรงกนั  เพื่อใหก้ารน ารูปแบบการเรียนการสอน
ไปใชเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 2.  จากผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในระหว่าง
เรียนมีพฒันาการเพิ่มข้ึนชา้ ๆ อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงความสามารถในการประเมินค่า อยูใ่นระดบัปานกลาง 
และมีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละต ่าสุดจาก 4 ดา้น ดงันั้น เม่ือผูส้อนน ารูปแบบการเรียนการสอนน้ีไปใช ้
ควรกระตุน้ ส่งเสริม และช้ีแนะกระบวนการในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลใหก้บัผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียน
สามารถประเมินจุดเด่นและจุดดอ้ยของแนวคิดต่างๆ หรือตดัสินความน่าเช่ือถือของขอ้มูลไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และเน่ืองจากทกัษะการคิดมีหลายระดบัตั้งแต่การคิดขั้นพื้นฐานจนถึงการคิด
ขั้นสูง และการประเมินค่าเป็นทักษะการคิดขั้นสูงสุด ดังนั้ นในการพฒันาความสามารถในการ
ประเมินค่าจ าเป็นตอ้งเพิ่มระยะเวลาในการพฒันาใหน้านข้ึนและตอ้งเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
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  3.  จากผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (PARCE 
Model) ในการจดัการเรียนการสอนมีลกัษณะการสอนเป็นทีม (team teaching) เน่ืองจากกระบวนการ
เรียนการสอนมีการท ากิจกรรมกลุ่ม และเน้ือหาสาระประกอบดว้ยหลายหน่วยความรู้ ซ่ึงจะตอ้งอาศยั
ผูส้อนท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ เฉพาะดา้น  ดงันั้นการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้ผูส้อนตอ้ง
วางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน และเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน ทีมผูส้อนควรมีการประชุม
ปรึกษาหารือกนัร่วมกนัทุกคร้ัง เพื่อประเมินผลและสะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงจะเป็นแนวทาง
ในการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
 ผลการวิจยัคร้ังน้ี มีประเดน็ท่ีน่าจะศึกษาคน้ควา้ต่อไป ดงัน้ี 
 1. ควรมีการวิจยั เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  ดา้นอ่ืนๆ ต่อไป เช่น การคิดแบบบูรณาการ 
(integrative thinking skills) การคิดสร้างสรรค ์(creative thinking skills) หรือความสามารถใน          
การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ท่ีสอดคลอ้งกบัสมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็นของผูป้ระกอบวิชาชีพ      
การพยาบาลและการผดุงครรภ ์หรือสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 2. ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อนิเทศ ติดตาม / ประเมินความสามารถในการเรียนรู้ ไดแ้ก่
ความสามารถในการวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา ของนกัศึกษาพยาบาล
กลุ่มท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ อย่างต่อเน่ือง เช่น ติดตาม
ประเมินในรายวิชาปฏิบติั หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 3. ควรมีการศึกษาวิจยั และพฒันารูปแบบการนิเทศการสอน (supervision) และการเป็น
พี่เล้ียงทางวิชาการ (mentoring) เพื่อสังเกตการณ์เรียนการสอนของผูส้อนและสะทอ้นผลการจัด      
การเรียนรู้ เพื่อการพฒันา ปรับปรุง ช่วยเหลือ ช้ีแนะ ซ่ึงเป็นการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติัการสอน
ของผูส้อนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 4. ควรมีการวิจยั เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการถ่ายโยง  
การเรียนรู้ (transfer of learning) ของนกัศึกษาพยาบาลท่ีเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนและท่ีจบการศึกษา
แลว้ 
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2.2 ดร.เสาวนีย ์ กานตเ์ดชารักษ ์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
 

3. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 
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พญาไท เขตปทุมวนักรุงเทพมหานคร 10330 
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เรียน ดร.ประเสริฐ  มงคล    
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ดว้ย นางสาวจิราภรณ์  พิมใจใส  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  ก าลงัท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา
พยาบาล” มีความประสงคจ์ะขอเรียนเชิญท่านในฐานะผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์   ในการน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผูต้รวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ให้กับ
นกัศึกษาดงักล่าวดว้ย 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์  จกัขอบพระคุณยิง่ 

 
          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
           (รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริชยั  ชินะตงักรู) 
              คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435 
 
 
  ปณิธานบณัฑิตวทิยาลยั “มุ่งม่ันให้บริการ  พฒันางานให้มีคณุภาพ” 
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ท่ี ศธ 0520.107 (นฐ) / 2614                                                                   บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                 พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม  73000 
 
         24  กรกฎาคม  2552   
 
เร่ือง ขอเชิญเป็นผูต้รวจสอบรูปแบบ 
 
เรียน ดร.เสาวนีย ์  กานตเ์ดชารักษ ์ 
 

ดว้ย นางสาวจิราภรณ์  พิมใจใส  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  ก าลงัท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา
พยาบาล” มีความประสงคจ์ะขอเรียนเชิญท่านในฐานะผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์   ในการน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผูต้รวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ให้กับ
นกัศึกษาดงักล่าวดว้ย 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์  จกัขอบพระคุณยิง่ 

 
          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
           (รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริชยั  ชินะตงักรู) 
              คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435 
   
 
 

ปณิธานบณัฑิตวิทยาลยั “มุ่งม่ันให้บริการ  พฒันางานให้มีคณุภาพ” 
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ท่ี ศธ 0520.107 (นฐ) / 2614                                                                   บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                 พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม  73000 
 
         24  กรกฎาคม  2552   
 
เร่ือง ขอเชิญเป็นผูต้รวจสอบรูปแบบ 
 
เรียน  รองศาสตราจารยก์าญจนา  คุณารักษ ์   
 

ดว้ย นางสาวจิราภรณ์  พิมใจใส  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  ก าลงัท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา
พยาบาล” มีความประสงคจ์ะขอเรียนเชิญท่านในฐานะผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์   ในการน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผูต้รวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ให้กับ
นกัศึกษาดงักล่าวดว้ย 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์  จกัขอบพระคุณยิง่ 

 
          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
           (รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริชยั  ชินะตงักรู) 
              คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435 
 
 

ปณิธานบณัฑิตวิทยาลยั “มุ่งม่ันให้บริการ  พฒันางานให้มีคณุภาพ” 
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ท่ี ศธ 0520.107 (นฐ) / 2606                                                                       บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                 พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม  73000 
 
        24  กรกฎาคม  2552   
 
เร่ือง ขอเชิญเป็นผูต้รวจเคร่ืองมือวจิยั 
 
เรียน รองศาสตราจารย ์ ดร.พ.ต.ต.หญิง พวงเพญ็  ชุณหปราณ 
 

ดว้ย นางสาวจิราภรณ์  พิมใจใส  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  ก าลงัท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา
พยาบาล” มีความประสงค์จะขอเรียนเชิญท่านในฐานะผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบเคร่ืองมือวิจยั เพื่อประกอบ   
การท าวิทยานิพนธ์   ในการน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็น      
ผูต้รวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ใหก้บันกัศึกษาดงักล่าวดว้ย 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์  จกัขอบพระคุณยิง่ 
 
          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
           
                (รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริชยั  ชินะตงักรู) 
              คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435 
          
 
 
 

ปณิธานบณัฑิตวิทยาลยั “มุ่งม่ันให้บริการ  พฒันางานให้มีคณุภาพ” 
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ท่ี ศธ 0520.107 (นฐ) / 2606                                                                       บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                 พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม  73000 
 
        24  กรกฎาคม  2552   
 
เร่ือง ขอเชิญเป็นผูต้รวจเคร่ืองมือวจิยั 
 
เรียน รองศาสตราจารย ์ ดร.ชรินรัตน์   พทุธปวน 
 

ดว้ย นางสาวจิราภรณ์  พิมใจใส  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  ก าลงัท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา
พยาบาล” มีความประสงค์จะขอเรียนเชิญท่านในฐานะผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบเคร่ืองมือวิจยั เพื่อประกอบ  
การท าวิทยานิพนธ์   ในการน้ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็น      
ผูต้รวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ใหก้บันกัศึกษาดงักล่าวดว้ย 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์  จกัขอบพระคุณยิง่ 
 
          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
            

       (รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริชยั  ชินะตงักรู) 
              คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435 
         
 

ปณิธานบณัฑิตวิทยาลยั “มุ่งม่ันให้บริการ  พฒันางานให้มีคณุภาพ” 
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ท่ี ศธ 0520.107 (นฐ) / 2606                                                                                บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                    พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม  73000 
 
        24  กรกฎาคม  2552   
 
เร่ือง ขอเชิญเป็นผูต้รวจเคร่ืองมือวจิยั 
 
เรียน รองศาสตราจารย ์ ดร.ยวุดี  วฒันานนท์ 

     ดว้ย นางสาวจิราภรณ์  พิมใจใส  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน   บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร  ก าลงัท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล” มี    
ความประสงคจ์ะขอเรียนเชิญท่านในฐานะผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบเคร่ืองมือวิจยั เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์   
ในการน้ีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผูต้รวจสอบรูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ใหก้บันกัศึกษาดงักล่าวดว้ย 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์  จกัขอบพระคุณยิง่ 

 
          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
           (รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริชยั  ชินะตงักรู) 
              คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435 
         
 
 

ปณิธานบณัฑิตวิทยาลยั “มุ่งม่ันให้บริการ  พฒันางานให้มีคณุภาพ” 
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ท่ี ศธ 0520.107 (นฐ) / 2606                                                                       บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                 พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม  73000 
 
        24  กรกฎาคม  2552   
 
เร่ือง ขอเชิญเป็นผูต้รวจเคร่ืองมือวจิยั 
 
เรียน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประนอม รอดค าดี 
 

     ดว้ย นางสาวจิราภรณ์  พิมใจใส  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร  ก าลงัท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล” มี    
ความประสงคจ์ะขอเรียนเชิญท่านในฐานะผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบเคร่ืองมือวิจยั เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์   
ในการน้ีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผูต้รวจสอบรูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ใหก้บันกัศึกษาดงักล่าวดว้ย 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์  จกัขอบพระคุณยิง่ 
 
          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
           (รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริชยั  ชินะตงักรู) 
              คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435 
         
 
 
 

ปณิธานบณัฑิตวิทยาลยั “มุ่งม่ันให้บริการ  พฒันางานให้มีคณุภาพ” 
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ภาคผนวก  ข 

 
 หนังสือขอทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ท่ี ศธ 0520.107 (นฐ) /3316                                                                       บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                 พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม  73000 
 
        14  กนัยายน  2552   
 
เร่ือง ขอทดลองเคร่ืองมือวจิยั 
 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลยัคริสเตียน 
 

     ดว้ย นางสาวจิราภรณ์  พิมใจใส  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  ก าลงัท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล” มี    
ความประสงคจ์ะขอทดลองเคร่ืองมือวิจยัจากนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการผดุงครรภ ์2 
ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 100 คน เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์  ในการน้ีบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตใหน้กัศึกษาดงักล่าวไดท้ดลองเคร่ืองมือวิจยัดว้ย 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์  จกัขอบพระคุณยิง่ 

 
          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
           (รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริชยั  ชินะตงักรู) 
              คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435 
         
 
 

ปณิธานบณัฑิตวิทยาลยั “มุ่งม่ันให้บริการ  พฒันางานให้มีคณุภาพ” 
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ภาคผนวก  ค 

 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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ตารางท่ี 25  ดชันีความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษา (ร่าง) 

 

 
ขอ้ 

 
ประเดน็การประเมิน 

ระดบัคะแนนการประเมินความ
สอดคลอ้ง โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 

 
IOC 

 
แปลความ 

1 2 3 4 5 
 
 

การประเมินองค์ประกอบของ 
รูปแบบ 

       
 
 
 
 

สอดคลอ้ง 

1 หลกัการของรูปแบบการเรียน 
การสอนมีความสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือไม่ 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 

1.0 
2 วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 

การเรียนการสอนมีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัการ มีความ
ชดัเจน และสามารถแสดงส่ิงท่ี
มุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนหรือไม่  

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 

1.0 

 
 

 
 

สอดคลอ้ง 
3 ขั้นตอนของรูปแบบการเรียน 

การสอนมีความสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งและ
ขั้นตอนมีเหมาะสมในการน าไป
จดัการเรียนการสอนหรือไม่ 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 

1.0 

 
 
 
 

สอดคลอ้ง 
4 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม

ส าหรับการเรียนรู้ มีความ
เหมาะสมท่ีจะใชใ้นการเตรียม
ผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมก่อนท่ีจะ
เร่ิมเรียนแต่ละคร้ังไดเ้ป็นอยา่งดี
หรือไม่ 

 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 

1.0 

 
 
 
 
 

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 25  (ต่อ) 
 

 
ขอ้ 

 
ประเดน็การประเมิน 

ระดบัคะแนนการประเมินความ
สอดคลอ้ง โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 

 
IOC 

 
แปลความ 

1 2 3 4 5 
5 ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติัมีความ

เหมาะสมสามารถช่วยใหผู้เ้รียน
ไดฝึ้กทกัษะการวิเคราะห์  
การสังเคราะห์ การประเมินค่า 
และการแกปั้ญหาสถานการณ์
ปัญหาท่ีก าหนดและเนน้ใหผู้เ้รียน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้หรือไม่ 

 
 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 

0.8 

 
 
 
 
 
 

สอดคลอ้ง 
6 ขั้นสะทอ้นความคิดมีความ

เหมาะสมสามารถช่วยใหผู้เ้รียน
ไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น
เน้ือหา ดา้นทกัษะต่าง ๆ ท่ีใชใ้น
การเรียนรู้ เช่นทกัษะการวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า และการ
แกปั้ญหาหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 

1.0 

 
 
 
 
 
 

สอดคลอ้ง 
7 ขั้นสร้างความรู้มีความเหมาะสม

สามารถช่วยใหผู้เ้รียนสร้างความรู้
ดว้ยตนเองและน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา  
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 

1.0 

 
 
 
 

สอดคลอ้ง 
8 ขั้นวดัผลและประเมินผลมีความ

เหมาะสมสามารถวดัผล 
การเรียนรู้ไดต้รงตาม
วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
การเรียนการสอนหรือไม่ 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 

1.0 

 
 
 
 

สอดคลอ้ง 
9 ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น

ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง 
ระบบสนบัสนุนมีความเหมาะสม
สามารถส่งเสริมความสามารถใน
การเรียนรู้ของผูเ้รียนไดห้รือไม่ 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 

1.0 

 
 
 
 

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 25  (ต่อ) 
 

 
ขอ้ 

 
ประเดน็การประเมิน 

ระดบัคะแนนการประเมินความ
สอดคลอ้ง โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 

 
IOC 

 
แปลความ 

1 2 3 4 5 
10 การน ารูปแบบการเรียนการสอน

ไปใชส้ามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง
ในภาคสนามหรือไม่ 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 

1.0 

 
 

สอดคลอ้ง 
11 ผลท่ีเกิดข้ึนทางตรงและทางออ้ม

จากการใชรู้ปแบบมีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
รูปแบบการเรียนการสอนหรือไม่ 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 

1.0 

 
 
 

สอดคลอ้ง 
รวม 0.91 1.0 1.0 1.0 1.0 0.98 สอดคลอ้ง 

 
สูตรค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Rowinelli and  Hambelton 1997,  อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 
2544 : 273) 

N
R

IOC 
  

   
 เม่ือ IOC   =  ดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Item Objective Congruence) 
  R   =   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
      N    =   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี 26   ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
 

 
ขอ้ 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดบัคะแนนการประเมินความ
สอดคลอ้ง โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 

 
IOC 

 
แปลความ 

1 2 3 4 5 
 

1 
การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ 
หรือไม่  
1.1 หน่วยท่ี 1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 

1.0 

 
 
 
 

สอดคลอ้ง 

 1.2 หน่วยท่ี 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 1.3 หน่วยท่ี 3 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 1.4 หน่วยท่ี 4 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 1.5 หน่วยท่ี 5 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 1.6 หน่วยท่ี 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

2 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถใน
การเรียนรู้ทั้ง 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ 
ความสามารถในการวิเคราะห์         
การสงัเคราะห์ การประเมินค่า และ  
การแกปั้ญหา หรือไม่  

 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 

1.0 

 
 
 
 
 
สอดคลอ้ง 

3 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนมี
ความครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาและ
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ หรือไม่  

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 

1.0 

 
 

สอดคลอ้ง 

4 วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้มีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
หรือไม่  

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 

1.0 

 
 

สอดคลอ้ง 

5 แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนทั้ง 5 ขั้นตอนสามารถท าให้
ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคข์องทฤษฎี
การสร้างความรู้หรือไม่ 
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ตารางท่ี 26   (ต่อ) 
 

 
ขอ้ 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดบัคะแนนการประเมินความ
สอดคลอ้ง โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 

 
IOC 

 
แปลความ 

1 2 3 4 5 
 5.1 ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับ 

การเรียนรู้ (Preparation : P) 
 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคลอ้ง 

 5.2 ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั  
(Action : A) 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคลอ้ง 

 5.3 ขั้นสะทอ้นความคิด  
(Reflection : R) 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคลอ้ง 

 5.4 ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 5.5 ขั้นวดัผลและประเมินผล 
(Evaluation : E) 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคลอ้ง 

6 แนวทางในการจดักิจกรรมทั้ง  
5 ขั้นตอนมีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ หรือไม่ 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 

1.0 

 
 

สอดคลอ้ง 

7 แนวทางในการจดักิจกรรมทั้ง  
5 ขั้นตอนมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
หรือไม่  

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 

1.0 

 
 

สอดคลอ้ง 

8 ส่ือและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดักิจกรรม
หรือไม่  

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 

1.0 

 
 

สอดคลอ้ง 

9 การวดัและการประเมินผล 
9.1 การวดัและการประเมินผล 
การเรียนการสอนมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
หรือไม่  

 
 
 
 

0 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 

0.8 

 
 
 
 

สอดคลอ้ง 

 9.2  การวดัและการประเมินผล 
การเรียนการสอนมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัแนวทางในการจดั
กิจกรรมหรือไม่  

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 

1.0 

 
 
 

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 26   (ต่อ) 
 

 
ขอ้ 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดบัคะแนนการประเมินความ
สอดคลอ้ง โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 

 
IOC 

 
แปลความ 

1 2 3 4 5 
10 กลวิธีการเรียนต่างๆ ท่ีน ามาใช้

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ 
หรือไม่  
10.1 การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง  
(self - directed learning)   

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
+1 

 
 
 
 

1.0 

 
 
 
 

สอดคลอ้ง 

 10.2 การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  
(case based learning)  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคลอ้ง 

 10.3 การเรียนรู้ตามสถานการณ์ 
(situated learning)  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคลอ้ง 

 10.4 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
(problem based learning)  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคลอ้ง 

 10.5 การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั  
(action learning) 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคลอ้ง 

 10.6 การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
(experiential learning) 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคลอ้ง 

11 กรณีศึกษา สถานการณ์สมมติ หรือ
โจทยส์ถานการณ์ปัญหา ในแต่ละ
หน่วยมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
กลวิธีการเรียนท่ีน ามาใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ หรือไม่  

 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 

1.0 

 
 
 
 
 

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 26   (ต่อ) 
 

 
ขอ้ 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดบัคะแนนการประเมินความ
สอดคลอ้ง โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 

 
IOC 

 
แปลความ 

1 2 3 4 5 
12 กรณีศึกษา สถานการณ์สมมติ หรือ

โจทยส์ถานการณ์ปัญหา ในแต่ละ
หน่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด
ความสามารถในการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ การวิเคราะห์  การสงัเคราะห์ 
การประเมินค่า และการแกปั้ญหา 
หรือไม่  

 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 

1.0 

 
 
 
 
 
 

สอดคลอ้ง 

รวม 0.96 +1 +1 +1 +1 0.99 สอดคลอ้ง 

 
สูตรค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Rowinelli and  Hambelton 1997,  อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 
2544 : 273) 

N
R

IOC 
  

   
 เม่ือ IOC   =  ดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Item Objective Congruence) 
  R   =   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
      N    =   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี 27  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
      พยาบาล : แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) / : แบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 

 

ขอ้สอบชุดท่ี 1 
โจทย์

สถานการณ์ท่ี 

ขอ้สอบ 
ขอ้ท่ี 

ระดบัคะแนนการประเมินความสอดคลอ้ง 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 

 
IOC 

 
แปลความ 

1 2 3 4 5 
1         

 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 3 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 4 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 5 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

2         

 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 3 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 4 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 5 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 
สูตรค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Rowinelli and  Hambelton 1997,  อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 
2544 : 273) 
 

N
R

IOC 
  

 
IOC   =  ดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Item Objective Congruence) 
R   =   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
N    =   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี 28  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
                   พยาบาล : แบบทดสอบระหวา่งเรียน คร้ังท่ี 1 (Time series 1) 
 

ขอ้สอบชุดท่ี 2 
โจทย์

สถานการณ์ท่ี 

ขอ้สอบ 
ขอ้ท่ี 

ระดบัคะแนนการประเมินความสอดคลอ้ง 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 

 
IOC 

 
แปลความ 

1 2 3 4 5 
1         

 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 3 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 4 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 5 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

2         

 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 3 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 4 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 5 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 
สูตรค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Rowinelli and  Hambelton 1997,  อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 
2544 : 273) 
 

N
R

IOC 
  

 
IOC   =  ดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Item Objective Congruence) 
R   =   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
N    =   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี 29  ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
                   พยาบาล : แบบทดสอบระหวา่งเรียน คร้ังท่ี 2 (Time series 2) 
 

ขอ้สอบชุดท่ี 3 
โจทย์

สถานการณ์ท่ี 

ขอ้สอบ 
ขอ้ท่ี 

ระดบัคะแนนการประเมินความสอดคลอ้ง 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 

 
IOC 

 
แปลความ 

1 2 3 4 5 
1         

 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 3 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 4 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 5 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

2         

 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 3 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 4 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 5 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 
สูตรค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Rowinelli and  Hambelton 1997,  อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 
2544 : 273) 
 

N
R

IOC 
  

 
IOC   =  ดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Item Objective Congruence) 
R   =   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
N    =   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี 30   ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
                   พยาบาล : แบบทดสอบระหวา่งเรียน คร้ังท่ี 3 (Time series 3) 
 

ขอ้สอบชุดท่ี 4 
โจทย์

สถานการณ์ท่ี 

ขอ้สอบ 
ขอ้ท่ี 

ระดบัคะแนนการประเมินความสอดคลอ้ง 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 

 
IOC 

 
แปลความ 

1 2 3 4 5 
1         

 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 3 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 4 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 5 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

2         

 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 3 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 4 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 5 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 
สูตรค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Rowinelli and  Hambelton 1997,  อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 
2544 : 273) 
 

N
R

IOC 
  

 
IOC   =  ดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Item Objective Congruence) 
R   =   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
N    =   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

276 

ตารางท่ี 31  แสดงค่าอ านาจจ าแนก ค่าดชันีความยาก-ง่าย และค่าความเช่ือมัน่ของแบบดสอบวดั 
                  ความสามารถในการเรียนรู้ 
 

ขอ้สอบ 
โจทยส์ถานการณ์ท่ี 

ดชันีค่าความง่าย ดชันีค่าอ านาจ
จ าแนก 

ค่าความเช่ือมั่น 

Pretest / Posttest   .76 
ความสามารถในการวิเคราะห์ 0.69 0.65  
ความสามารถในการสงัเคราะห์ 0.36 0.63  
ความสามารถในการประเมินค่า 0.46 0.74  
ความสามารถในการแกปั้ญหา 0.74 0.64  

แบบทดสอบระหว่างเรียน  
คร้ังที ่1 Time series 1 

  .77 

ความสามารถในการวิเคราะห์ 0.56 0.66  
ความสามารถในการสงัเคราะห์ 0.36 0.63  
ความสามารถในการประเมินค่า 0.46 0.77  
ความสามารถในการแกปั้ญหา 0.74 0.62  

แบบทดสอบระหว่างเรียน  
คร้ังที ่2 Time series 2 

  .79 

ความสามารถในการวิเคราะห์ 0.46 0.65  
ความสามารถในการสงัเคราะห์ 0.22 0.74  
ความสามารถในการประเมินค่า 0.67 0.67  
ความสามารถในการแกปั้ญหา 0.53 0.69  

แบบทดสอบระหว่างเรียน 
 คร้ังที ่3  Time series 3 

  .79 

ความสามารถในการวิเคราะห์ 0.25 0.78  
ความสามารถในการสงัเคราะห์ 0.38 0.64  
ความสามารถในการประเมินค่า 0.69 0.65  
ความสามารถในการแกปั้ญหา 0.61 0.61  
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  สูตรการค านวณหาดชันีค่าความง่าย (Difficulty) หรือ (P)  ค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) หรือ (r) โดยค านวณจากสูตรท่ี Whitney and Sabers 1970 และและค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
 
สูตรการค านวณดัชนีหาค่าความง่าย (Difficulty) หรือ (P) (Whitney and Sabers 1970, อา้งถึงใน
ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ 2543 : 199-200) 
 

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

  เม่ือ P  =  ดชันีค่าความง่าย 
   SU  =  ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
   SL  = ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 
   N =  จ านวนผูเ้ขา้สอบของกลุ่มเก่งหรือกลุ่มเก่ง 
   Xmax  =  คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดสู้งสุด 
   Xmin  = คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดต้  ่าสุด 
 
สูตรการค านวณดัชนีค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) หรือ (r) (Whitney and Sabers 1970,     
อา้งถึงใน ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ 2543 : 201) 
 

   D =           SU - SL  
                                   N(Xmax- Xmin) 
 

  เม่ือ D  =  ดชันีค่าอ านาจจ าแนก 
   SU  =  ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
   SL  = ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 
   N =  จ านวนผูเ้ขา้สอบของกลุ่มเก่งหรือกลุ่มเก่ง 
   Xmax  =  คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดสู้งสุด 
   Xmin  = คะแนนท่ีนกัเรียนท าไดต้  ่าสุด 
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สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) (ลว้น  สายยศ
และองัคณา สายยศ  2543 : 218-219) 
 

     =       k          1 - i
2  

                                    k – 1           2 
                                    

  เม่ือ   =  สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
   k  =  จ านวนขอ้สอบ 
   i

2 = คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ ค  านวณจากสูตร 
 

                NX i
2
  - (X i)

2  
                                                 N2 

 

  โดยท่ี X i  =  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนในขอ้ i 

   X i
2 = ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละคนยกก าลงัสอง ในขอ้ท่ี i  

   k   =  จ านวนคนเขา้สอบ 
   2  =  คะแนนความแปรปรวนของทั้งฉบบั ค านวณจากสูตร 

    

               NX2
  - (X)2  

                                              N2 

 

  เม่ือ X2
   =  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนของขอ้สอบทั้งฉบบั 

   (X)2 =  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละคนยกก าลงัสอง 
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ตารางท่ี  32  ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2)  ของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
 

 
คนที ่

ความสามารถในการเรียนรู้ประจ าหน่วย รวม 
108 

คะแนน 

หลงัเรียน 
36  

คะแนน 
1 

(18) 
2 

(18) 
3 

(18) 
4 

(18) 
5 

(18) 
6 

(18) 
1 17 14 8 16 16 10 81 29 
2 15 13 14 17 16 17 92 30 
3 12 12 15 15 17 16 87 32 
4 16 15 15 18 12 16 92 30 
5 15 15 10 15 13 11 79 23 
6 14 14 13 16 7 17 81 32 
7 16 15 11 15 12 11 80 27 
8 16 14 15 11 14 17 87 32 
9 16 16 15 10 14 15 86 27 
10 15 14 15 14 17 17 92 32 
11 10 14 16 16 18 16 90 31 
12 11 14 15 13 14 17 84 30 
13 15 15 13 13 12 17 85 35 
14 10 15 15 16 17 15 88 26 
15 17 16 16 15 12 16 92 31 
16 10 15 15 17 16 16 89 26 
17 13 15 14 16 12 14 84 34 
18 15 12 10 12 12 9 70 22 
19 14 14 17 17 14 17 93 29 
20 14 13 16 15 13 12 83 32 
21 16 13 16 16 12 16 89 28 
22 16 16 16 18 16 17 99 30 
23 17 13 15 15 16 15 91 31 
24 17 14 16 17 13 16 93 31 
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ตารางท่ี  32  (ต่อ) 
 

 
คนที ่

ความสามารถในการเรียนรู้ประจ าหน่วย รวม 
108 

คะแนน 

หลงัเรียน 
36 

คะแนน 
1 

(18) 
2 

(18) 
3 

(18) 
4 

(18) 
5 

(18) 
6 

(18) 
25 16 18 15 18 17 16 100 29 
26 15 16 15 14 14 16 90 29 
27 13 16 15 16 18 14 92 32 
28 15 15 14 14 15 17 90 31 
29 10 13 14 9 17 13 76 30 
30 8 11 12 9 15 13 68 34 
31 13 12 15 8 18 16 82 29 
32 12 13 14 7 15 17 78 31 
33 12 14 15 8 15 14 78 29 
34 10 15 17 17 16 17 92 33 
35 13 15 14 15 15 14 86 32 
36 11 14 14 17 17 16 89 30 
37 10 14 15 16 17 17 89 28 
38 15 16 16 16 14 14 91 29 
39 15 15 15 18 14 16 93 29 
40 14 14 15 17 16 16 92 32 
41 16 15 11 17 17 14 90 30 
42 16 17 8 15 12 14 82 29 
43 16 13 16 17 14 17 93 21 
44 13 15 15 17 14 15 89 31 
45 17 15 16 17 15 17 97 31 
46 17 17 14 15 15 15 93 29 
47 14 16 12 16 15 12 85 30 
48 16 16 16 16 14 13 91 32 
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ตารางท่ี  32  (ต่อ) 
 

 
คนที ่

ความสามารถในการเรียนรู้ประจ าหน่วย รวม 
108 

คะแนน 

หลงัเรียน 
36  

คะแนน 
1 

(18) 
2 

(18) 
3 

(18) 
4 

(18) 
5 

(18) 
6 

(18) 
รวม 674 696 684 712 704 723 4193 1430 

E1  80.88  

E2   82.75 

 
สูตรการค านวณหาประสิทธิภาพ ใชสู้ตรดงัน้ี 
 

100
A

N

X

E1 



 

  
 เม่ือ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 Σ X แทน ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัระหวา่งเรียน 
 N แทน จ านวนผูเ้รียน 
 A แทน คะแนนเตม็จากการวดัระหวา่งเรียน 
 

100
B

N

Y

E 2 



 

 
 เม่ือ E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
 Σ Y แทน ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน 
 N แทน จ านวนผูเ้รียน 
 B แทน คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียน 
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ภาคผนวก  ง  
 

 เคร่ืองมือประเมินความสอดคล้อง 
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แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้ 
เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล 

ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
ค าช้ีแจง 
 1. โปรดใส่เคร่ืองหมาย   แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล โดยมีเกณฑ์
การใหค้ะแนนดงัน้ี 
        +1 หมายถึง   ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนการสอน 

      0 หมายถึง   ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนการสอน 
  -1 หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียน 

การสอน 
 2.  นิยามปฏิบติัการ 
  รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ หมายถึง องคป์ระกอบของ
การจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยมีแบบแผนในการจดักิจกรรมการเรียน    
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) โดยใชก้ลวิธีการเรียนการสอน
แบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง (self-directed learning) การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  
(case based learning) การเรียนรู้ตามสถานการณ์ (situated learning) การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั 
(action learning) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning) และการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นหลกั (problem based learning) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์
กระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน (PARCE Model) ไดแ้ก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับ   
การเรียนรู้ (Preparation : P)  2) ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั (Action : A)  3) ขั้นสะทอ้นความคิด 
(Reflection : R)  4) ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) และ  5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) 
สาระความรู้และ ส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนบัสนุน  และ
เง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้ ซ่ึงการเรียนรู้เกิดจากผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
โดยผูเ้ รียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา สะท้อนความคิดในการแก้ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล แสวงหาความรู้ แกปั้ญหาจากกิจกรรมการเรียนรู้และเช่ือมโยงเขา้กบัประสบการณ์
ของผูเ้รียน มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะท่ีส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ไดแ้ก่การวิเคราะห์              
การสงัเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา  
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แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้ 
เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล 

 
 

ข้อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 
ความสอดคล้อง 

บันทกึ
รายละเอยีด 
เพิม่เติม +1 0 -1 

 
 

การประเมินองค์ประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอน 

    

1 หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอนมีความ
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 

    

2 วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนมี
ความสอดคล้องกับหลักการ มีความชัดเจน 
และสามารถแสดงส่ิงท่ีมุ่งหวงัให้เกิดข้ึนกับ
ผูเ้รียน 

    
 

3 ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนมีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง
และขั้นตอนมีเหมาะสมในการน าไปจัดการ
เรียนการสอน 

    

4 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เรียนรู้ มีความเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการเตรียม
ผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนแต่ละ
คร้ังไดเ้ป็นอยา่งดี 

    

5 ขั้ นเ รียนรู้และฝึกปฏิบัติมีความเหมาะสม
สามารถ ช่วยให้ผู ้ เ รี ยนได้ ฝึกทักษะการ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และ
การแกปั้ญหาสถานการณ์ปัญหาท่ีก าหนดและ
เนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
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ข้อ 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ความสอดคล้อง 

บันทกึ
รายละเอยีด 
เพิม่เติม +1 0 -1 

6 ขั้นสะทอ้นความคิดมีความเหมาะสมสามารถ
ช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น
เน้ือหา ดา้นทกัษะต่างๆ ท่ีใชใ้นการเรียนรู้ เช่น
ทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
และการแกปั้ญหา 

    

7 ขั้นสร้างความรู้มีความเหมาะสมสามารถช่วย
ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเองและน าความรู้
ไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

    

8 ขั้นประเมินผลมีความเหมาะสมสามารถวดัผล
การเรียนรู้ไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบ
การเรียนการสอน 

    

9 ปัจจัยท่ีเ อ้ือต่อการเรียนรู้ เช่นระบบสังคม 
หลกัการตอบสนอง ระบบสนับสนุนมีความ
เหมาะสมสามารถส่งเสริมความสามารถใน
การเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้

    

10 การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใชส้ามารถ
น าไปปฏิบติัไดจ้ริงในภาคสนาม 

    

11 ผลท่ีเกิดข้ึนทางตรงและทางออ้มจากการใช้
รูปแบบมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
รูปแบบการเรียนการสอน 

    

 
ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน 
แบบประเมินความสอดคล้องของเคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน          

ตามทฤษฎกีารสร้างความรู้ เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล 
ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

: แผนการจัดการเรียนรู้ 
------------------------------------------------------------------------------ 

ค าช้ีแจง 
 1. โปรดใส่เคร่ืองหมาย   แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเคร่ืองมือประกอบการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาพยาบาล  โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 
        +1 หมายถึง  ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้ง หรือเหมาะสม หรือถูกตอ้ง  
หรือครอบคลุม 

  0  หมายถึง  ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้ง 
  - 1  หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอวา่มีความสอดคลอ้ง 

 2.  ค าอธิบายประกอบการประเมิน 
  2.1 รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้   หมายถึง องคป์ระกอบ
ของการจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนอยา่งเป็นระบบ โดยมีแบบแผนในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) โดยใชก้ลวิธีการเรียนการสอน
แบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง (self - directed learning) การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา  (case based learning) การเรียนรู้ตามสถานการณ์ (situated learning) การเรียนรู้ดว้ยการ
ปฏิบติั (action learning) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning) และการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลกั (problem based learning) ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั คือ หลกัการ 
วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน (PARCE Model) ไดแ้ก่ 1) ขั้นเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparation : P) 2) ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั (Action : A) 3) ขั้นสะทอ้น
ความคิด (Reflection : R) 4) ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation 
: E) สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนบัสนุน และ
เง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้  
  2.2  ความสามารถในการเรียนรู้ หมายถึง ระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน      
ท่ีได้จากการเรียนรู้ เป็นคะแนนท่ีวัดได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์           
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การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีก าหนด  ดังรายละเอียดของ       
แต่ละดา้น มีดงัน้ี 
   2.2.1 การวิเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการแตกส่วนใหญ่ให้เป็น
ส่วนย่อย ระบุหรือแยกย่อยแนวคิด ขอ้โตแ้ยง้ปรากฏการณ์ต่างๆให้เป็นส่วนย่อยว่าประกอบดว้ย
อะไร มีความส าคญัอย่างไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล และสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของ
หลกัการ หรือคน้พบปฏิสัมพนัธ์หรือความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนย่อย ท่ีคิดเป็นคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการวิเคราะห์ของผูเ้รียน 
   2.2.2 การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจดัการและผสมผสาน
องคป์ระกอบย่อยต่างๆ เขา้ดว้ยกนัและสร้างส่ิงใหม่ข้ึน หรือสร้างความคิดรวบยอด สรุปหลกัการ 
แนวปฏิบติัท่ีเป็นของตนเอง แผนงาน ขอ้ความ และองคค์วามรู้ใหม่ไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือ
สถานการณ์ของปัญหา โดยระบุและเช่ือมโยงองคป์ระกอบต่างๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ยวิธีการใหม่ ๆ ท่ีคิด
เป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการสังเคราะห์ของผูเ้รียน 
   2.2.3  การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการใชค้วามคิด เพื่อให้คุณค่า 
หรือตดัสินคุณค่าส่ิงใดส่ิงหน่ึง สามารถประเมินจุดเด่นและจุดดอ้ยของขอ้มูลท่ีไดรั้บร่วมกบัการ
แสดงเหตุผล ก าหนดเกณฑใ์นการตดัสินคุณค่างานของตนเองและบุคคลอ่ืน อยู่บนฐานของความ
ถูกตอ้ง เหมาะสมตามหลกัวิชาการ ท่ีคิดเป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การประเมินค่าของผูเ้รียน 
   2.2.4  การแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการประเมินสภาพและปัญหา 
ระบุสาเหตุและผลท่ีจะเกิดข้ึนและความส าคญัของปัญหา คิดหาวิธีแกปั้ญหาไดอ้ย่างหลากหลาย 
เลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัปัญหา และอธิบายการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเลือก ท่ีคิด
เป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาของผูเ้รียน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

288 

แบบประเมินความสอดคล้องของเคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน          
ตามทฤษฎกีารสร้างความรู้ เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล 

 
 

ประเดน็การประเมนิ 
ระดบัคะแนนความ

สอดคล้อง 
บันทึก

รายละเอยีด 
เพิม่เตมิ +1 0 -1 

การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้าง 
     ความรู้ หรือไม่  
     1.1 หน่วยท่ี 1 

    
 

 

     1.2 หน่วยท่ี 2     

     1.3 หน่วยท่ี 3     
     1.4 หน่วยท่ี 4     

     1.5 หน่วยท่ี 5     

     1.6 หน่วยท่ี 6     

2. แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด 
     ความสามารถในการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความสามารถใน 
     การวิเคราะห์  การสงัเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา 
      หรือไม่  

    
 
 

3. แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนมีความครอบคลุมค าอธิบายรายวชิา 
     และวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ หรือไม่ 

    

4. วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
     หรือไม่  

    

5. แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 5 ขั้นตอน 
     สามารถท าใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคข์องทฤษฎีการสร้าง 
     ความรู้หรือไม่  
     5.1 ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparation : P) 

    
 

     5.2 ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั (Action : A)     

     5.3 ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection : R)     

     5.4 ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C)     

     5.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)     
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ประเดน็การประเมนิ 

ระดบัคะแนนความ
สอดคล้อง 

บันทึก
รายละเอยีด 
เพิม่เตมิ +1 0 -1 

6. แนวทางในการจดักิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอนมีความสอดคลอ้งกบั 
     วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ หรือไม่  

    

7. แนวทางในการจดักิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอนมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
    หรือไม่  

    

8. ส่ือและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดั 
     กิจกรรมหรือไม่  

    

9. การวดัและการประเมินผล 
     9.1 การวดัและการประเมินผลการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ หรือไม่  

    

     9.2 การวดัและการประเมินผลการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัแนวทางในการจดักิจกรรมหรือไม่  

    

10. กลวธีิการเรียนต่าง ๆ ท่ีน ามาใชส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้าง 
      ความรู้ หรือไม่  
      10.1 การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง (self-directed learning)   

    

      10.2 การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (case based learning)      

      10.3 การเรียนรู้ตามสถานการณ์ (situated learning)      

      10.4 การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (action learning)     

      10.5 การเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning)     

      10.6 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (problem based learning)     

11. กรณีศึกษา สถานการณ์สมมติ หรือสถานการณ์ปัญหา ในแต่ละ 
      หน่วยมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบักลวธีิการเรียนท่ีน ามาใชใ้น 
      การจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ หรือไม่  

    

12. กรณีศึกษา สถานการณ์สมมติ หรือสถานการณ์ปัญหา ในแต่ละ 
      หน่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น 
       หรือไม่  

    

 
ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินความสอดคล้องเหมาะสม 
ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้  

(การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา) 
------------------------------------- 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
1.  ช่ือ-นามสกุล...................................................ต าแหน่ง............................................................. 
2.  หน่วยงาน.................................................................................................................................. 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด..........................................สาขาวิชา............................................................ 
    มีประสบการณ์การท างาน………ปี…….เดือน     

 
ค าช้ีแจง  การประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ 
 1.  ให้ท่านพิจารณาว่า องค์ประกอบต่าง ๆ ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
เรียนรู้ซ่ึงมีรายละเอียดตามคู่มือแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ท่ีแนบ   ความสอดคลอ้ง
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล  โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 
        +1  หมายถึง  ประเดน็ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้ง หรือเหมาะสม หรือถูกตอ้ง  
หรือครอบคลุม 

    0  หมายถึง  ประเดน็ท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคลอ้ง 
  -1  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ประเดน็ท่ีน าเสนอวา่มีความสอดคลอ้ง 

 2. ค าอธิบายประกอบการประเมิน 
      2.1 ความสามารถในการเรียนรู้ หมายถึง ระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน       
ท่ีได้จากการเรียนรู้ เป็นคะแนนท่ีวัดได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์            
การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ท่ีก าหนด   ดงัรายละเอียดของ      
แต่ละดา้น มีดงัน้ี 
   2.1.1 การวิเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการแตกส่วนใหญ่ให้เป็น
ส่วนย่อย ระบุหรือแยกย่อยแนวคิด ขอ้โตแ้ยง้ปรากฏการณ์ต่างๆให้เป็นส่วนย่อยว่าประกอบดว้ย
อะไร มีความส าคญัอย่างไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล และสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของ
หลกัการ หรือคน้พบปฏิสัมพนัธ์หรือความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนย่อย ท่ีคิดเป็นคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการวิเคราะห์ของผูเ้รียน 
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   2.1.2 การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจดัการและผสมผสาน
องคป์ระกอบยอ่ยต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัและสร้างส่ิงใหม่ข้ึน หรือสร้างความคิดรวบยอด สรุปหลกัการ 
แนวปฏิบติัท่ีเป็นของตนเอง แผนงาน ขอ้ความ และองคค์วามรู้ใหม่ไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือ
สถานการณ์ของปัญหา โดยระบุและเช่ือมโยงองคป์ระกอบต่างๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ยวิธีการใหม่ ๆ ท่ีคิด
เป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการสังเคราะห์ของผูเ้รียน 
   2.1.3 การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการใชค้วามคิด เพื่อให้คุณค่า 
หรือตดัสินคุณค่าส่ิงใดส่ิงหน่ึง สามารถประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของขอ้มูลท่ีได้รับร่วมกับ      
การแสดงเหตุผล ก าหนดเกณฑ์ในการตดัสินคุณค่างานของตนเองและบุคคลอ่ืน อยู่บนฐานของ
ความถูกตอ้ง เหมาะสมตามหลกัวิชาการ ท่ีคิดเป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการประเมินค่าของผูเ้รียน 
   2.1.4 การแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการประเมินสภาพและปัญหา 
ระบุสาเหตุและผลท่ีจะเกิดข้ึนและความส าคญัของปัญหา คิดหาวิธีแกปั้ญหาไดอ้ย่างหลากหลาย 
เลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัปัญหา และอธิบายการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเลือก ท่ีคิด
เป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาของผูเ้รียน 
 

  2.2  ตารางการวิเคราะห์แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ 
 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการ

เรียนรู้ 

โจทย์
สถานการณ์
ปัญหา  

ความสามารถในการเรียนรู้ รวม 
(ขอ้) 

คะแนน 
(ขอ้ละ 3 
คะแนน) 

การ
วเิคราะห์ 

(ขอ้) 

การ
สงัเคราะห์ 

(ขอ้) 

การ 

ประเมินค่า 
(ขอ้) 

การ
แกปั้ญหา 

(ขอ้) 

ชุดที ่1 
แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการ
เรียนรู้ก่อนเรียน / หลงั
เรียน 

สถานการณ์
ปัญหาท่ี 1 
 
 

3 1 1 1 6 6X3 = 18 

สถานการณ์
ปัญหาท่ี 2 

3 1 1 1 6 6X3 = 18 

รวม 6 2 2 2 12 36 
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แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการ

เรียนรู้ 

โจทย์
สถานการณ์
ปัญหา  

ความสามารถในการเรียนรู้ รวม 
(ขอ้) 

คะแนน 
(ขอ้ละ 3 
คะแนน) 

การ
วเิคราะห์ 

(ขอ้) 

การ
สงัเคราะห์ 

(ขอ้) 

การ 

ประเมินค่า 
(ขอ้) 

การ
แกปั้ญหา 

(ขอ้) 

ชุดที ่2  
แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการ
เรียนรู้ระหวา่งเรียน 
คร้ังท่ี 1 

สถานการณ์
ปัญหาท่ี 1 
 
 

3 1 1 1 6 6X3 = 18 

สถานการณ์
ปัญหาท่ี 2 

3 1 1 1 6 6X3 = 18 

รวม 6 2 2 2 12 36 
ชุดที ่3  
แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการ
เรียนรู้ระหวา่งเรียน 
คร้ังท่ี 2 

สถานการณ์
ปัญหาท่ี 1 
 
 

3 1 1 1 6 6X3 = 18 

 สถานการณ์
ปัญหาท่ี 2 

3 1 1 1 6 6X3 = 18 

รวม 6 2 2 2 12 36 
ชุดที ่4  
แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการ
เรียนรู้ระหวา่งเรียน 
คร้ังท่ี 3 

สถานการณ์
ปัญหาท่ี 1 
 
 

3 1 1 1 6 6X3 = 18 

สถานการณ์
ปัญหาท่ี 2 

3 1 1 1 6 6X3 = 18 

รวม 6 2 2 2 12 36 
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  2.3  ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนระดับการวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้าน   
ต่าง ๆ  
   เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการวิเคราะห์  
   ค าอธิบาย  ความสามารถในการวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแตก
ส่วนใหญ่ให้เป็นส่วนยอ่ย ระบุหรือแยกยอ่ยแนวคิด ขอ้โตแ้ยง้ปรากฏการณ์ต่าง ๆให้เป็นส่วนยอ่ย
ว่าประกอบด้วยอะไร มีความส าคญัอย่างไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล และสามารถเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ของหลกัการ หรือคน้พบปฏิสัมพนัธ์หรือความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนย่อย ท่ีคิดเป็น
คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการวิเคราะห์ของผูเ้รียน  รายละเอียดดงัตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 12 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการวิเคราะห์ 
 

เกณฑร์ะดบั
คุณภาพ 

(Rubric score) 
ค าอธิบายเชิงคุณภาพ : พฤติกรรมบ่งช้ี 

3 ผูเ้รียนมีความสามารถในการแตกส่วนใหญ่ให้เป็นส่วนย่อย ระบุหรือแยก
ย่อยแนวคิด ขอ้โตแ้ยง้ปรากฏการณ์ต่างๆให้เป็นส่วนย่อยว่า มีความส าคญั
อย่างไร และสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของหลักการ หรือค้นพบ
ปฏิสมัพนัธ์หรือความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนยอ่ย ได้ถูกต้อง  

2 ความสามารถในการวิเคราะห์ไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของ

ปัญหาแต่ขาดความละเอยีดชัดเจนบางขั้นตอน 

1 ความสามารถในการวิเคราะห์ไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของ

ปัญหาได้กว้าง ๆ ไม่ชัดเจน แต่ยงัคงสอดคลอ้งกบัลกัษณะหรือสถานการณ์

ของปัญหา 

0 ความสามารถในการวิเคราะห์ ไม่เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของ

ปัญหา 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการสังเคราะห์  
  ค าอธิบาย  ความสามารถในการสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจดัการและ
ผสมผสานองคป์ระกอบยอ่ยต่างๆ เขา้ดว้ยกนัและสร้างส่ิงใหม่ข้ึน หรือสร้างความคิดรวบยอด สรุป
หลกัการ แนวปฏิบติัท่ีเป็นของตนเอง แผนงาน ขอ้ความ และองคค์วามรู้ใหม่ไดเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา โดยระบุและเช่ือมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ย
วิธีการใหม่ๆ ท่ีคิดเป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการสังเคราะห์ของผูเ้รียน 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 13 

 

ตารางท่ี 13 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการสังเคราะห์  
 

เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 
(Rubric score) 

ค าอธิบายเชิงคุณภาพ : พฤติกรรมบ่งช้ี 

3 ผู ้เ รียนมีความสามารถในการสังเคราะห์แผนงาน ข้อความ และ           
องค์ความรู้ได้เหมาะสมกับลักษณะหรือสถานการณ์ของปัญหาโดย     
การผสมผสานองคป์ระกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นส่ิงใหม่ หรือสร้างความคิด      
รวบยอด สรุปหลกัการ แนวปฏิบติัท่ีเป็นของตนเอง  โดยระบุและ
เช่ือมโยงองคป์ระกอบต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ยวิธีการใหม่ ๆ  จดัการและ
ผสมผสานส่วนยอ่ยต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั และสร้างส่ิงใหม่ข้ึน  ได้ถูกต้อง  

2 ความสามารถในการสังเคราะห์แผนงาน ขอ้ความ และองค์ความรู้ได้

เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหาแต่ขาดความละเอียด

ชัดเจนบางขั้นตอน 

1 ความสามารถในการสังเคราะห์แผนงาน ขอ้ความ และองค์ความรู้ได้

เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา ได้กว้าง ๆ ไม่ชัดเจน     

แต่ยงัคงสอดคลอ้งกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา 

0 ความสามารถในการสงัเคราะห์ ไม่เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์

ของปัญหา 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ ดา้นการประเมินค่า  
 ค าอธิบาย  ความสามรถในการประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการใช้ความคิด 
เพื่อใหคุ้ณค่า หรือตดัสินคุณค่าส่ิงใดส่ิงหน่ึง สามารถประเมินจุดเด่นและจุดดอ้ยของขอ้มูลท่ีไดรั้บ
ร่วมกบัการแสดงเหตุผล ก าหนดเกณฑใ์นการตดัสินคุณค่างานของตนเองและบุคคลอ่ืน อยูบ่นฐาน
ของความถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ ท่ีคิดเป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการประเมินค่าของผูเ้รียน รายละเอียดดงัตารางท่ี 14 

 

ตารางท่ี 14 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ ดา้นการประเมินค่า  
 

เกณฑร์ะดบั
คุณภาพ 

(Rubric score) 
ค าอธิบายเชิงคุณภาพ : พฤติกรรมบ่งช้ี 

3 ผูเ้รียนมีความสามารถในการให้ระดบัคุณค่าไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือ
สถานการณ์ของปัญหา โดยสามารถประเมินจุดเด่นและจุดดอ้ยของขอ้มูลท่ี
ไดรั้บ ร่วมกบัการแสดงเหตุผลอยู่บนฐานของความถูกตอ้ง เหมาะสมตาม
หลกัวิชาการ ได้ถูกต้อง  

2 ความสามารถในการประเมินค่าไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์

ของปัญหา แต่ขาดความละเอยีดชัดเจนบางขั้นตอน 

1 ความสามารถในการประเมินค่าไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์

ของปัญหา ได้กว้าง ๆ ไม่ชัดเจน  แต่ย ังคงสอดคล้องกับลักษณะหรือ

สถานการณ์ของปัญหา 

0 ความสามารถในการประเมินค่า ไม่เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์

ของปัญหา 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ ดา้นการแกปั้ญหา  
 ค าอธิบาย  ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการประเมินสภาพ
และปัญหา ระบุสาเหตุและผลท่ีจะเกิดข้ึนและความส าคญัของปัญหา คิดหาวิธีแกปั้ญหาไดอ้ย่าง
หลากหลาย เลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัปัญหา และอธิบายการแกปั้ญหาดว้ยวิธี
ท่ีเลือก ท่ีคิดเป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาของผูเ้รียน 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 15 
 

ตารางท่ี 15 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ ดา้นการแกปั้ญหา  
 

เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 
(Rubric score) 

ค าอธิบายเชิงคุณภาพ : พฤติกรรมบ่งช้ี 

3 ผูเ้รียนมีความสามารถในการประเมินสภาพและปัญหา  ระบุสาเหตุ หาวิธี
แก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย  เลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีถูกต้องและ
เหมาะสมกบัปัญหา และอธิบายการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเลือก ได้ถูกต้อง  

2 ความสามารถในการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์

ของปัญหา แต่ขาดความละเอยีดชัดเจนบางขั้นตอน 

1 ความสามารถในการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์

ของปัญหาได้กว้าง ๆ ไม่ชัดเจน แต่ยงัคงสอดคล้องกับลักษณะหรือ

สถานการณ์ของปัญหา 

0 ความสามารถในการแกปั้ญหาไม่เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์

ของปัญหา 
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แบบประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ 

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับพฤติกรรม 
การเรียนรู้ 

ระดับความ
สอดคล้องเหมาะสม 

บันทกึ
รายละเอยีด 
เพิม่เติม +1 O - 1 

ทดสอบก่อนเรียน (PRETEST) 
สถานการณ์ที่ 1 

     

ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 1 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 2  
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 3 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 4  
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 5 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 6 

การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ 
การประเมินค่า 
การแกปั้ญหา 

    
 

สถานการณ์ที่ 2      

ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 1 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 2  
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 3 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 4  
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 5 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 6 

การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ 
การประเมินค่า 
การแกปั้ญหา 

    
 

ทดสอบระหว่างเรียนคร้ังที ่1 
สถานการณ์ที่ 1 

     

ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 1 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 2  
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 3 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 4  
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 5 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 6 

การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ 
การประเมินค่า 
การแกปั้ญหา 

    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

298 

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับพฤติกรรม 
การเรียนรู้ 

ระดับความ
สอดคล้องเหมาะสม 

บันทกึ
รายละเอยีด 
เพิม่เติม +1 O - 1 

สถานการณ์ที่ 2      
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 1 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 2  
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 3 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 4  
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 5 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 6 

การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ 
การประเมินค่า 
การแกปั้ญหา 

    
 

ทดสอบระหว่างเรียนคร้ังที ่2  
สถานการณ์ที่ 1 

     

ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 1 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 2  
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 3 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 4  
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 5 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 6 

การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ 
การประเมินค่า 
การแกปั้ญหา 

    

สถานการณ์ที่ 2      
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 1 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 2  
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 3 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 4  
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 5 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 6 

การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ 
การประเมินค่า 
การแกปั้ญหา 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับพฤติกรรม 
การเรียนรู้ 

ระดับความ
สอดคล้องเหมาะสม 

บันทกึ
รายละเอยีด 
เพิม่เติม +1 O - 1 

ทดสอบระหว่างเรียนคร้ังที ่3 
สถานการณ์ที่ 1 

     

ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 1 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 2  
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 3 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 4  
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 5 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 6 

การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ 
การประเมินค่า 
การแกปั้ญหา 

    

สถานการณ์ที่ 2      

ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 1 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 2  
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 3 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 4  
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 5 
ขอ้ค าถามขอ้ท่ี 6 

การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ 
การประเมินค่า 
การแกปั้ญหา 

    

 
ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน 
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ภาคผนวก  จ  
 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
: แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ 
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แบบทดสอบ 
วดัความสามารถในการเรียนรู้ 

 
 
 

 
 
 
 
 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาพยาบาล 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยทักษะการวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา 

ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
ทดสอบก่อนเรียน (PRETEST) และหลงัเรียน (POSTTEST) 

 
 
ช่ือ – นามสกุล........................................................................รหสั............................................ 
เกรดเฉล่ีย …………………….....   

 
ค าช้ีแจง 

อ่านค าช้ีแจงให้เข้าใจก่อนลงมือท า 
แบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบอตันยั ซ่ึงประกอบดว้ยโจทยส์ถานการณ์ปัญหาจ านวน  

2 สถานการณ์ ในแต่ละสถานการณ์จะวดัความสามารถในเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น คือการวิเคราะห์  
การสงัเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา รวม 36 คะแนน ดงัน้ี 
 สถานการณ์ท่ี 1 จ านวน 6 ขอ้ คิดเป็น 18 คะแนน 
 สถานการณ์ท่ี 2 จ านวน 6 ขอ้ คิดเป็น 18 คะแนน 

การท าแบบทดสอบ และวธีิการตอบ 
1. ใหน้กัศึกษาใชป้ากกาสีน ้าเงิน หรือสีด าในการเขียนตอบ และขีดฆ่าเมื่อเขียนผดิ      
ไม่จ าเป็นต้องลบ 
2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษาพยาบาล ฉบบัน้ี ประกอบดว้ย 
โจทยส์ถานการณ์ ทั้งหมด 2 สถานการณ์ ให้เวลาในการท าแบบสอบ 1 ช่ัวโมง 20 นาท ี 
3.    ในแต่ละกิจกรรมให ้เขียนค าตอบทุกข้อ ลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้ แต่ละค าตอบควรเป็น 
ข้อความที่ได้ใจความชัดเจน 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา 

ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
 

 
ข้อมูลต่อไปนีใ้ช้ตอบค าถามข้อ 1-6 
 สถานการณ์ปัญหาที ่1  
 มารดาหลงัคลอด  อาย ุ 30 ปี G3 P2 A1 L2  คลอดทารกโดยวิธี Forceps Extraction   
เวลา  14.45 น. คลอดทารกเพศหญิง น ้ าหนกั 4,200 gm. หลงัคลอดประเมินแผลฝีเยบ็  มีการฉีกขาด
ของแผลฝีเยบ็ระดบั  Third  degree  tear  และท าการซ่อมแซมแผลฝีเยบ็ Vital signs มารดา        
หลงัคลอด  T = 37.4  องศาเซลเซียส   PR = 90   bpm  RR=22 bpm  BP=130/80 mmHg  มดลูกหด
รัดตวัดี  ทารกถูกส่งไป Observe ท่ี Nursery    

 หลงัคลอด 1 ชัว่โมง มารดาบ่นปวดบริเวณแผลฝีเยบ็มาก  ประเมิน Pain  score = 8  
ประเมินลกัษณะของแผลฝีเยบ็ พบว่าบริเวณแผลฝีเยบ็บวมเป็นกอ้นสีม่วงคล ้า ขนาด 2 x 2 cm.     
ไม่มี Discharge  ซึม  ขอบแผลชิดกนั  มดลูกหดรัดตวัดี  Bleeding per vagina  ชุ่ม pad 1 ผืน 
ปัสสาวะ 1 คร้ัง 
 

จากสถานการณ์ข้างต้น จงตอบค าถามข้อ 1-6 (18 คะแนน) 
 1.  ท่านคิดวา่มารดาหลงัคลอดรายน้ีมีปัญหา/ภาวะเส่ียงอะไรบา้ง จงเขียนขอ้มูลท่ีเป็น
ปัญหาส าหรับมารดาหลงัคลอดรายน้ี (3 คะแนน) 
Subjective data  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
Objective data  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 2.  การวินิจฉยัทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ส าหรับมารดาหลงัคลอดรายน้ี
ท่ีสมัพนัธ์กบัปัญหาหรือภาวะเส่ียงในขอ้ท่ี 1 มีอะไรบา้ง (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.  ท่านคิดวา่การวินิจฉยัทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดส าคญัทีสุ่ด
ส าหรับมารดาหลงัคลอดรายน้ี คืออะไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 4.  จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหา
มารดาหลงัคลอดรายน้ี (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/แกปั้ญหาท่ี
เหมาะสมส าหรับมารดาหลงัคลอดรายน้ี คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) พร้อมระบุ
เหตุผลของการพยาบาล (3 คะแนน) 
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
เหตุผล................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

 6.  จากสถานการณ์ปัญหาท่ี 1 ขา้งตน้ จงตอบค าถามขอ้ 6.1-6.3 (3 คะแนน) 
  6.1  ปัญหาของมารดาหลงัคลอดรายน้ีคืออะไร  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  6.2  สาเหตุของปัญหาดงักล่าวคืออะไร  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

  6.3  ท่านจะวางแผนการพยาบาลมารดาหลงัคลอดรายน้ีอยา่งไร พร้อมระบุเหตุผล 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ข้อมูลต่อไปนีใ้ช้ตอบค าถามข้อ 7-12 (18 คะแนน) 
สถานการณ์ปัญหาที ่2 :  
 ผูค้ลอด อาย ุ27 ปี G3P2A1L1 มาเวลา 9.00 น. ดว้ยอาการเจบ็ครรภ ์3 ชัว่โมง ก่อนมา
โรงพยาบาล GA 40 wk.  ตรวจครรภ ์ทารกท่า LOA   HF 3 / 4  + >   FHS  140-144  bpm 
จงัหวะสม ่าเสมอ  คาดคะเนน ้ าหนักทารกในครรภ ์(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  หลงัจากนั้น ท าการเชียร์
เบ่งมารดา จนเห็นศีรษะทารกเท่าไข่ไก่ ประมาณ 4-5 cm. perineum บางใสเป็นมนัวาว Anus     
โป่งตึง จึงตดั  ฝีเยบ็แบบ Right Medio-lateral Episiotomy และเชียร์เบ่งต่อ จนศีรษะทารกคลอด  
 เวลา 9.53 น. บอกให้มารดาหยุดเบ่ง ท าการเช็ดตา ดูดมูกในปากและจมูกของทารก 
แลว้หมุนศีรษะทารกเพื่อท าการคลอดไหล่ต่อ ปรากฏวา่ไม่สามารถท าคลอดไหล่ได ้  

 

จากสถานการณ์ข้างต้นจงตอบค าถามข้อ 7-12 (18 คะแนน) 
 7.  ท่านคิดวา่ผูค้ลอด รายน้ีมีปัญหา/ภาวะเส่ียงอะไรบา้ง จงเขียนขอ้มูลท่ีเป็นปัญหา
ส าหรับผูค้ลอดรายน้ี (3 คะแนน) 
Subjective data  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
Objective data  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 8.  การวินิจฉยัทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ส าหรับผูค้ลอดรายน้ีท่ีสัมพนัธ์
กบัปัญหาหรือภาวะเส่ียงในขอ้ท่ี 7 มีอะไรบา้ง (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

9.  ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดส าคัญที่สุด
ส าหรับผูค้ลอด รายน้ี คืออะไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
                10.  จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหา 
ผูค้ลอดรายน้ี (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/แกปั้ญหาท่ี
เหมาะสมส าหรับผูค้ลอดรายน้ี คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) ระบุเหตุผลของ 
การพยาบาล  
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
เหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
                12.  จากสถานการณ์ปัญหาท่ี 2 ขา้งตน้ จงตอบค าถามขอ้ 12.1-12.3 (3 คะแนน) 
  12.1 ปัญหาของผูค้ลอดรายน้ีคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
  12.2 สาเหตุของปัญหาดงักล่าวคืออะไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

12.3 ท่านจะวางแผนการพยาบาลมารดาหลงัคลอดรายน้ีอยา่งไร พร้อมระบุเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้  

ประกอบด้วยทักษะการวเิคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา 
ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

ทดสอบระหว่างเรียน คร้ังที ่1 
 

 
ช่ือ – นามสกุล........................................................................รหสั............................................ 
เกรดเฉล่ีย …………………….....   

 
ค าช้ีแจง 

อ่านค าช้ีแจงให้เข้าใจก่อนลงมือท า 
แบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบอตันัย ซ่ึงประกอบดว้ยโจทยส์ถานการณ์ปัญหาจ านวน      

2 สถานการณ์ ในแต่ละสถานการณ์จะวดัความสามารถในเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น คือ การวิเคราะห์  
การสงัเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา รวม 36 คะแนน ดงัน้ี 
 สถานการณ์ท่ี 1 จ านวน 6 ขอ้ คิดเป็น 18 คะแนน 
 สถานการณ์ท่ี 2 จ านวน 6 ขอ้ คิดเป็น 18 คะแนน 

การท าแบบทดสอบ และวธีิการตอบ 
1. ใหน้กัศึกษาใชป้ากกาสีน ้าเงิน หรือสีด าในการเขียนตอบ และขีดฆ่าเมื่อเขียนผดิ      
ไม่จ าเป็นต้องลบ 
2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษาพยาบาล ฉบบัน้ี ประกอบดว้ย 
โจทยส์ถานการณ์ปัญหา ให้เวลาในการท าแบบสอบ 1 ช่ัวโมง20 นาท ี
3. ในแต่ละกิจกรรมให ้เขียนค าตอบทุกข้อ ลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้ แต่ละค าตอบควรเป็น 
ข้อความที่ได้ใจความชัดเจน 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา 

ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
 

 
ข้อมูลต่อไปนีใ้ช้ตอบค าถามข้อ 1-6 
สถานการณ์ปัญหาที ่1  
 สตรีมีครรภ ์อาย ุ27 ปี G1P0A0L0 อายคุรรภ ์40 สัปดาห์ มาโรงพยาบาลเวลา 07.00 น. 
มาดว้ยอาการเจบ็ครรภแ์ละมีน ้าเดิน 10 ชัว่โมงก่อนมาโรงพยาบาล   
 ตรวจครรภ ์ทารกท่า LOA   HF 3 / 4 >   FHS 140  คร้ัง / นาที   จงัหวะสม ่าเสมอ 
Uterine  contraction   Interval   6 นาที  20  วินาที    Duration  30 วินาที    

 Nitrazine paper test เปล่ียนจากสีเหลืองเป็นสีน ้าเงิน 
 PV แรกรับ ปากมดลูกเปิด 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.แพทยต์รวจเยี่ยมอาการ   PV พบว่า ปากมดลูกเปิด 3 cm. ความบาง    
100 %  Station -1   
 

จากสถานการณ์ข้างต้นจงตอบค าถามข้อ 1-6 (18 คะแนน) 
 1.  ท่านคิดวา่สตรีมีครรภร์ายน้ีมีปัญหา/ภาวะเส่ียงอะไรบา้ง จงเขียนขอ้มูลท่ีเป็น
ปัญหาส าหรับสตรีมีครรภร์ายน้ี (3 คะแนน) 
Subjective data  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Objective data  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 2.  การวินิจฉยัทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ส าหรับสตรีมีครรภร์ายน้ี 
ท่ีสมัพนัธ์กบัปัญหาหรือภาวะเส่ียงในขอ้ท่ี 1 มีอะไรบา้ง (3 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3.  ท่านคิดวา่การวินิจฉยัทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดส าคญัทีสุ่ด
ส าหรับสตรีมีครรภร์ายน้ี คืออะไร (3 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 4. จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหาสตรี
มีครรภร์ายน้ี (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (3 คะแนน) 
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล 
1……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
เพราะ………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………..…………..………………………. 
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล 
2……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
เพราะ………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………..…………..………………………. 
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล 
3……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
เพราะ………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………..…………..………………………. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

312 

 5.  การพยาบาล (nursing care)/แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหาท่ีเหมาะสม
ส าหรับสตรีมีครรภร์ายน้ี คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) พร้อมระบุเหตุผลของ 
การพยาบาล   (3 คะแนน) 
แนวทางในการดูแล /การพยาบาล  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
เหตุผล…………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 6.  จากสถานการณ์ปัญหาท่ี 1 ขา้งตน้ จงตอบค าถามขอ้ 6.1-6.3 (3 คะแนน) 

6.1 ปัญหาของสตรีมีครรภร์ายน้ีคืออะไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
  6.2 สาเหตุของปัญหาดงักล่าวคืออะไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

6.3 ท่านจะวางแผนการพยาบาลสตรีมีครรภร์ายน้ีอยา่งไร พร้อมระบุเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ข้อมูลต่อไปนีใ้ช้ตอบค าถามข้อ 7-12 
สถานการณ์ปัญหาที ่2  
 ผูค้ลอด อาย ุ 34 ปี G4P2A2L2  แทง้ 2 คร้ัง ไดรั้บการขดูมดลูก  GA 40 wk By U/S  
คลอด Normal  Labour with Right  Medio - lateral episiotomy (Second degree tear)  
 ประวติัการคลอด  
 ระยะเวลาในการคลอดระยะท่ี 1 ( ตั้งแต่เจบ็ครรภจ์ริง จนถึงปากมดลูกเปิด 10 cm.) =    
7 ชัว่โมง    
 ระยะเวลาในการคลอดระยะท่ี 2 ( ปากมดลูกเปิด 10 cm. จนถึงทารกคลอด)  = 15 นาที  
 ระยะเวลาในการคลอดระยะท่ี 3 (ทารกคลอด จนถึงรกคลอด) = 50 นาที คลอดรกโดย
วิธี  Modified  crede’ s maneuver  ตรวจรก พบว่า รกมีขนาดสมดุลกบัตวัทารก เยือ่หุม้ดา้นแม่
สัมพนัธ์กบัเยื่อหุ้มดา้นลูก  cotyledon แหว่งเวา้บางส่วน  จ านวนเลือดท่ีเสียในระยะคลอด 800 
มิลลิลิตร   
 คลอดทารกเพศชาย น ้ าหนกั 3,790 กรัม Apgar score นาทีท่ี 1 = 9 นาทีท่ี 5 = 10 นาที    
ท่ี 10 = 10 หลงัคลอดรู้สึกตวัดี มดลูก contraction ดี ทารกไดรั้บ Breast feeding ภายในคร่ึงชัว่โมง
หลงัคลอด 

 

จากสถานการณ์ข้างต้น จงตอบค าถามข้อ 7-12 (18 คะแนน) 
 7.  ท่านคิดวา่ผูค้ลอดรายน้ีมีปัญหา/ภาวะเส่ียงอะไรบา้ง จงเขียนขอ้มูลท่ีเป็นปัญหา
ส าหรับผูค้ลอดรายน้ี (3 คะแนน) 
Subjective data  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Objective data  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 8.  การวินิจฉยัทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ส าหรับผูค้ลอดรายน้ีท่ีสมัพนัธ์
กบัปัญหาหรือภาวะเส่ียงในขอ้ท่ี 1 มีอะไรบา้ง (3 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 9.  ท่านคิดวา่การวินิจฉยัทางการพยาบาล (nursing Diagnosis) ใดส าคญัทีสุ่ด
ส าหรับผูค้ลอดรายน้ี คืออะไร (3 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

   10.  จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหา 
ผูค้ลอดรายน้ี (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/แกปั้ญหาท่ี
เหมาะสมส าหรับผูค้ลอดรายน้ี คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) พร้อมระบุเหตุผลของ
การพยาบาล (3 คะแนน) 
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 12.  จากสถานการณ์ปัญหาท่ี 2 ขา้งตน้ จงตอบค าถามขอ้ 12.1-12.3 (3 คะแนน) 
  12.1 ปัญหาของผูค้ลอดรายน้ีคืออะไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
  12.2 สาเหตุของปัญหาดงักล่าวคืออะไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

12.3 ท่านจะวางแผนการพยาบาลมารดาหลงัคลอดรายน้ีอยา่งไร พร้อมระบุเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้  
ประกอบด้วยทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา 

ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
ทดสอบระหว่างเรียน คร้ังที ่2 

 
 
ช่ือ – นามสกุล........................................................................รหสั............................................ 
เกรดเฉล่ีย …………………….....   

 
ค าช้ีแจง 

อ่านค าช้ีแจงให้เข้าใจก่อนลงมือท า 
แบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบอตันยั ซ่ึงประกอบดว้ยโจทยส์ถานการณ์ปัญหาจ านวน  

2 สถานการณ์ ในแต่ละสถานการณ์จะวดัความสามารถในเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น คือการวิเคราะห์  
การสงัเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา รวม 36 คะแนน ดงัน้ี 
 สถานการณ์ท่ี 1 จ านวน 6 ขอ้ คิดเป็น 18 คะแนน 
 สถานการณ์ท่ี 2 จ านวน 6 ขอ้ คิดเป็น 18 คะแนน 

การท าแบบทดสอบ และวธีิการตอบ 
1. ใหน้กัศึกษาใชป้ากกาสีน ้าเงิน หรือสีด าในการเขียนตอบ และขีดฆ่าเมื่อเขียนผดิ      
ไม่จ าเป็นต้องลบ 
2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษาพยาบาล ฉบบัน้ี ประกอบดว้ย 
โจทยส์ถานการณ์ปัญหา ให้เวลาในการท าแบบสอบ 1 ช่ัวโมง20 นาท ี
3. ในแต่ละกิจกรรมให ้เขียนค าตอบทุกข้อ ลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้ แต่ละค าตอบควรเป็น 
ข้อความที่ได้ใจความชัดเจน 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา 

ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
 

 
ข้อมูลต่อไปนีใ้ช้ตอบค าถามข้อ 1-6 
สถานการณ์ปัญหาที ่1: 
 ผูค้ลอด อายุ30 ปี G1P0A0L0 อายคุรรภ ์40 สัปดาห์มาโรงพยาบาล เวลา 08.00 น.        
มาดว้ยอาการเจบ็ครรภ ์มีมูกเลือด 6 ชัว่โมงก่อนมาโรงพยาบาล   
 ตรวจครรภ ์ทารกท่า ROA   HF 3 / 4 >   FHS 144  คร้ัง / นาที   จงัหวะสม ่าเสมอ 
Uterine  contraction   Interval   4 นาที  20  วินาที    Duration  30 วินาที    

PV แรกรับ ปากมดลูกเปิด 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.แพทยต์รวจเยี่ยมอาการ   PV พบว่า ปากมดลูกเปิด 5 cm. ความบาง      
100 % Station 0  แพทยช์กัน าการคลอดโดยการเจาะถุงน ้ าคร ่ า (Artificial rupture of membrane : 
ARM) 
 

จากสถานการณ์ข้างต้น จงตอบค าถามข้อ 1-6 (18 คะแนน) 
 1.  ท่านคิดวา่ผูค้ลอดรายน้ีมีปัญหา/ภาวะเส่ียงอะไรบา้ง จงเขียนขอ้มูลท่ีเป็นปัญหา
ส าหรับสตรีมีครรภร์ายน้ี (3 คะแนน) 
Subjective data  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Objective data  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 2.  การวินิจฉยัทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) ส าหรับผูค้ลอดรายน้ีท่ีสมัพนัธ์
กบัปัญหาหรือภาวะเส่ียงในขอ้ท่ี 1 มีอะไรบา้ง (3 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3.  ท่านคิดวา่การวินิจฉยัทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดส าคญัทีสุ่ด
ส าหรับผูค้ลอด รายน้ี คืออะไร (3 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 4.  จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหา 
ผูค้ลอด รายน้ี (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/แกปั้ญหาท่ี
เหมาะสมส าหรับผูค้ลอดรายน้ี คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) พร้อมระบุเหตุผลของ 
การพยาบาล (3 คะแนน) 
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
เหตุผล………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 6.  จากสถานการณ์ปัญหาท่ี 1 ขา้งตน้ จงตอบค าถามขอ้ 6.1-6.3 (3 คะแนน) 
  6.1 ปัญหาของผูค้ลอดรายน้ีคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
  6.2 สาเหตุของปัญหาดงักล่าวคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

6.3 ท่านจะวางแผนการพยาบาลผูค้ลอดรายน้ีอยา่งไร พร้อมระบุเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ข้อมูลต่อไปนีใ้ช้ตอบค าถามข้อ 7-12 
สถานการณ์ปัญหาที ่2  
 สตรีมีครรภ ์ อาย ุ25 ปี G 1 P 0 A 0 L 0 อายคุรรภ ์32 สัปดาห์ By U/S รับไวใ้น
โรงพยาบาลวนัท่ี 29 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 น.ใหป้ระวติัวา่มีอาการเจบ็ครรภน์าน ๆ คร้ัง ไม่มีส่ิง
คดัหลัง่ออกทางช่องคลอด ตั้งแต่ 6.00 น.  
 ตรวจครรภ ์พบทารกท่า LOA FHS 140  คร้ัง /นาที HF 3/4  >   Uterine Contraction 
Interval  3 นาที Duration  30 วินาที (Interval > 3 คร้ัง / 10 นาที)    
 สัญญาณชีพแรกรับ  T =  37.4 oc  ,  PR =  82  bpm  ,  RR = 20 bpm ,  BP = 120 / 80  
mmHg.  

ท า NST  ผล Reactive   
 

จากสถานการณ์ข้างต้น จงตอบค าถามข้อ 7-12 (18 คะแนน) 
 7.  ท่านคิดวา่สตรีมีครรภร์ายน้ีมีปัญหา/ภาวะเส่ียงอะไรบา้ง จงเขียนขอ้มูลท่ีเป็น
ปัญหาส าหรับสตรีมีครรภร์ายน้ี (3 คะแนน) 
Subjective data  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Objective data  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 8.  การวินิจฉยัทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ส าหรับสตรีมีครรภร์ายน้ีท่ี
สัมพนัธ์กบัปัญหาหรือภาวะเส่ียงในขอ้ท่ี 1 มีอะไรบา้ง (3 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 9.  ท่านคิดวา่การวินิจฉยัทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดส าคญัทีสุ่ด
ส าหรับสตรีมีครรภร์ายน้ี คืออะไร (3 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

   10.  จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหา
สตรีมีครรภร์ายน้ี (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/แกปั้ญหาท่ี
เหมาะสมส าหรับผูค้ลอดรายน้ี คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) พร้อมระบุเหตุผลของ
การพยาบาล (3 คะแนน) 
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 12.  พยาบาลหวัหนา้เวรบ่ายมาตรวจเยีย่มสตรีมีครรภ ์พบวา่มี Uterine contraction 
Interval > 7 คร้ัง / hr.  Duration = 20 วินาที แพทยมี์แผนการรักษา On IV เป็น 5 % D / W 500  
ml. + Bricanyl 1 amp. vein drip. 40 cc /hr  

  จากสถานการณ์ปัญหาขอ้ 12 ขา้งตน้ จงตอบค าถามขอ้ 12.1-12.3 (3 คะแนน) 
  12.1 ปัญหาของสตรีมีครรภ ์รายน้ีคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
  12.2 สาเหตุของปัญหาดงักล่าวคืออะไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

12.3 ท่านจะวางแผนการพยาบาลสตรีมีครรภ ์รายน้ีอยา่งไร พร้อมระบุเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้  
ประกอบด้วยทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา 

ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
ทดสอบระหว่างเรียน คร้ังที ่3 

 
 
ช่ือ – นามสกุล........................................................................รหสั............................................ 
เกรดเฉล่ีย …………………….....   

 
ค าช้ีแจง 

อ่านค าช้ีแจงให้เข้าใจก่อนลงมือท า 
แบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบอตันยั ซ่ึงประกอบดว้ยโจทยส์ถานการณ์ปัญหาจ านวน  
2 สถานการณ์ ในแต่ละสถานการณ์จะวดัความสามารถในเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น คือการวิเคราะห์  

การสงัเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา รวม 36 คะแนน ดงัน้ี 
 สถานการณ์ท่ี 1 จ านวน 6 ขอ้ คิดเป็น 18 คะแนน 
 สถานการณ์ท่ี 2 จ านวน 6 ขอ้ คิดเป็น 18 คะแนน 

การท าแบบทดสอบ และวธีิการตอบ 
1. ใหน้กัศึกษาใชป้ากกาสีน ้าเงิน หรือสีด าในการเขียนตอบ และขีดฆ่าเมื่อเขียนผดิ      
ไม่จ าเป็นต้องลบ 
2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษาพยาบาล ฉบบัน้ี ประกอบดว้ย 
โจทยส์ถานการณ์ปัญหา ให้เวลาในการท าแบบสอบ 1 ช่ัวโมง20 นาท ี
3. ในแต่ละกิจกรรมให ้เขียนค าตอบทุกข้อ ลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้ แต่ละค าตอบควรเป็น 
ข้อความที่ได้ใจความชัดเจน 
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา 

ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
 

 
ข้อมูลต่อไปนีใ้ช้ตอบค าถามข้อ 1-6 
สถานการณ์ปัญหาที1่  

 มารดาหลงัคลอด 30 วนั อาย ุ18 ปี G2 P2 A0 L2 คลอดทารกเพศหญิง น ้ าหนกั 3,520 
กรัม มาพบแพทยด์ว้ยอาการมีไข ้เตา้นมขา้งขวาบวม แดงเป็นกอ้นแขง็ และปวดเตา้นมมาก เป็นมา
ประมาณ 1 วนัก่อนมาโรงพยาบาล 

 Vital signs แรกรับ T = 38.7 องศาเซลเซียส P = 100 bpm R = 24 tpm BP = 110/70 
mmHg  

 ส่งเลือดตรวจ Complete blood count พบ White blood cell 11.30 (103 /ul) 
 ส่งน ้ านมจากเตา้นมขา้งขวาเพื่อเพาะเช้ือ  ต่อมาได้รับผลการตรวจเพาะเช้ือหนอง     

พบเช้ือ Acinetobacter baumannii และเช้ือ Coagulase positive staphylococci จ านวนมาก 
 

จากสถานการณ์ข้างต้น จงตอบค าถามข้อ 1-6 (18 คะแนน) 
 1.  ท่านคิดวา่มารดาหลงัคลอดรายน้ีมีปัญหา/ภาวะเส่ียงอะไรบา้ง จงเขียนขอ้มูลท่ี
เป็นปัญหาส าหรับมารดาหลงัคลอดรายน้ี (3 คะแนน) 
Subjective data  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Objective data  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 2.  การวินิจฉยัทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ส าหรับมารดาหลงัคลอดรายน้ี
ท่ีสมัพนัธ์กบัปัญหาหรือภาวะเส่ียงในขอ้ท่ี 1 มีอะไรบา้ง (3 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3.  ท่านคิดวา่การวินิจฉยัทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดส าคญัทีสุ่ด
ส าหรับมารดาหลงัคลอดรายน้ี คืออะไร (3 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 4.  จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหา
มารดาหลงัคลอดรายน้ี (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/แกปั้ญหาท่ี
เหมาะสมส าหรับมารดาหลงัคลอดรายน้ี คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) พร้อมระบุ
เหตุผลของการพยาบาล (3 คะแนน) 
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล  
……………………………………………………………………………..…………..…………….
……………………………………………………………………………..…………..……………. 
เหตุผล………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…………..…………….
……………………………………………………………………………..…………..……………. 
 6.  หากใหก้ารดูแลไปอีก 2 วนั พบวา่มารดาหลงัคลอดมีอาการไข ้เตา้นมขา้งขวา
เป็นกอ้นแขง็ บวมแดงมากข้ึน  

 จากสถานการณ์ปัญหาขอ้ท่ี 6 ขา้งตน้ จงตอบค าถามขอ้ 6.1-6.3 (3 คะแนน) 
  6.1 ปัญหาของมารดาหลงัคลอดรายน้ีคืออะไร 
……………………………………………………………………………..…………..…………….
……………………………………………………………………………..…………..……………. 
  6.2 สาเหตุของปัญหาดงักล่าวคืออะไร  
……………………………………………………………………………..…………..…………….
……………………………………………………………………………..…………..……………. 
  6.3 ท่านจะวางแผนการพยาบาลในการช่วยเหลือใหม้ารดาหลงัคลอดรายน้ี
สามารถเล้ียงบุตรดว้ยนมมารดาต่อไปอยา่งไร พร้อมระบุเหตุผล 
……………………………………………………………………………..…………..…………….
……………………………………………………………………………..…………..……………. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

327 

ข้อมูลต่อไปนีใ้ช้ตอบค าถามข้อ 7-12  
สถานการณ์ปัญหาที2่  
 ผูค้ลอด อาย ุ17 ปี G1P0A0L0 อายคุรรภ ์  41+6 wk   By U / S มาโรงพยาบาลเวลา 
08.00 น. มาดว้ยอาการเจบ็ครรภแ์ละมีน ้าเดิน 6 ชัว่โมงก่อนมาโรงพยาบาล   
 ตรวจครรภ ์ทารกท่า ROA HF  3 / 4 >     FHS  140  คร้ัง / นาที   จงัหวะ
สม ่าเสมอ Uterine  contraction   Interval   6 นาที  20  วินาที   Duration  30 วินาที    
 ท า Fern test ผล Positive        
 PV แรกรับ ปากมดลูกเปิด 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.แพทยต์รวจเยี่ยมอาการ   PV พบว่า ปากมดลูกเปิด 3 cm. ความบาง       
100 %  Station   0  ประเมิน  Bishop   score =  9  จึงมีแผนการรักษาให ้IV เป็น 5 %  D/N /2  1,000  
ml. + Syntocinon 10 unit  vein drip  จบั contraction  หลงัไดรั้บยา  30 นาที Interval  = 4  นาที      
50 วินาที   Duration =  45 วินาที  FHS อยูใ่นช่วง 130-140 bpm จงัหวะสม ่าเสมอ 
               เวลา 11.00 น. PV อีกคร้ัง พบว่า ปากมดลูกเปิด 4 cm. ความบาง 100 %  Station   0  จบั 
contraction Interval = 2 นาที  50 วินาที   Duration =  50 วินาที  FHS  อยูใ่นช่วง 164-180 bpm                
 

จากสถานการณ์ข้างต้น จงตอบค าถามข้อ 7-12 (18 คะแนน) 
 7.  ท่านคิดวา่ผูค้ลอดรายน้ีมีปัญหา/ภาวะเส่ียงอะไรบา้ง จงเขียนขอ้มูลท่ีเป็นปัญหา
ส าหรับสตรีมีครรภร์ายน้ี (3 คะแนน) 
Subjective data  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Objective data  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 8.  การวินิจฉยัทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ส าหรับผูค้ลอดรายน้ีท่ีสมัพนัธ์
กบัปัญหาหรือภาวะเส่ียงในขอ้ท่ี 1 มีอะไรบา้ง (3 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 9.  ท่านคิดวา่การวินิจฉยัทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดส าคญัทีสุ่ด
ส าหรับผูค้ลอดรายน้ี คืออะไร (3 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

    10.  จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหา 
ผูค้ลอดรายน้ี (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/แกปั้ญหาท่ี
เหมาะสมส าหรับผูค้ลอดรายน้ี คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) พร้อมระบุเหตุผลของ
การพยาบาล (3 คะแนน) 
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
เหตุผล………………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 12.  ทารกคลอดดว้ยวิธีการผ่าตดัคลอดทางหน้าทอ้ง เวลา 13.40 น.ทารกเพศชาย 
น ้ าหนกั 2,180 กรัม Apgar  score  นาทีท่ี 1 = 4 , นาทีท่ี 5 = 5 ถูกส่งไปสงัเกตอาการท่ี Nursery 

  จากสถานการณ์ปัญหาขอ้ท่ี 12 ขา้งตน้ จงตอบค าถามขอ้ 12.1-12.3 (3 คะแนน) 
  12.1 ปัญหาของทารกแรกเกิดรายน้ีคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
  12.2 สาเหตุของปัญหาดงักล่าวคืออะไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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  12.3 ท่านจะวางแผนการพยาบาลทารกแรกเกิดรายน้ีอยา่งไร พร้อมระบุเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ความสามารถในการเรียนรู้ 
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ค าน า 
 

 แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เป็น
แบบทดสอบอัตนัยโจทย์สถานการณ์ปัญหา ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถใน          
การเรียนรู้จ านวน 4 ชุด คือ ชุดท่ี 1 เป็นแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ก่อนเรียน/     
หลงัเรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนั  ชุดท่ี 2 เป็นแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้
ระหว่างเรียนคร้ังท่ี 1  ชุดท่ี 3 เป็นแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ระหว่างเรียนคร้ังท่ี 2  
และชุดท่ี 4 เป็นแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ระหว่างเรียนคร้ังท่ี 3  ขอ้สอบแต่ละชุด
จะประกอบดว้ยโจทยส์ถานการณ์ปัญหา จ านวน 2 สถานการณ์ปัญหา โดยใชว้ดัความสามารถใน
การเรียนรู้ 4 ด้าน คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการ
แกปั้ญหา  โดยขอ้สอบแต่ละชุดมีคะแนนเตม็ 36 คะแนน โดยก าหนดใหแ้ต่ละขอ้มีคะแนน เท่ากบั 
3 คะแนน ประกอบดว้ยความสามารถในการวิเคราะห์ 6 ขอ้ การสังเคราะห์ 2 ขอ้ การประเมินค่า 2 
ขอ้ และการแกปั้ญหา 2 ขอ้ รวมในแต่ละชุดมีขอ้สอบทั้งหมด 12 ขอ้ คะแนนรวมเท่ากบั 36 คะแนน   
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้เป็นแบบทดสอบอตันยัมีลกัษณะเป็นโจทยส์ถานการณ์
ปัญหา วดัความสามารถในการเรียนรู้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ความสามารถในการวิเคราะห์            
การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา จ านวน 4 ชุดก าหนดเกณฑก์ารให้ระดบัการวดั
ความสามารถในการเรียนรู้หรือพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 ดา้น และคะแนนท่ีไดน้ ามาแปลงเป็น       
ค่าร้อยละเฉล่ีย โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นร้อยละเฉล่ีย ดงัน้ี 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (% ของคะแนนเตม็) ระดบัความสามารถในการเรียนรู้ 
มากกวา่ร้อยละ  80  ของคะแนนเตม็ สูง 
เท่ากบัร้อยละ  60-79 ของคะแนนเตม็ ปานกลาง 
เท่ากบัร้อยละ  50-59 ของคะแนนเตม็ ต ่า 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ต ่ามากตอ้งปรับปรุง 
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ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนระดับการวดัความสามารถในการเรียนรู้ด้านต่างๆ ดังนี ้
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการวิเคราะห์  
 ค าอธิบาย  ความสามารถในการวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแตกส่วนใหญ่ให้
เป็นส่วนยอ่ย ระบุหรือแยกยอ่ยแนวคิด ขอ้โตแ้ยง้ปรากฏการณ์ต่างๆใหเ้ป็นส่วนยอ่ยว่าประกอบดว้ย
อะไร มีความส าคญัอย่างไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล และสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของ
หลกัการ หรือคน้พบปฏิสัมพนัธ์หรือความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนย่อย ท่ีคิดเป็นคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการวิเคราะห์ของผูเ้รียน  รายละเอียดดงัตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 12 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการวิเคราะห์ 
 

เกณฑร์ะดบั
คุณภาพ 

(Rubric score) 
ค าอธิบายเชิงคุณภาพ : พฤติกรรมบ่งช้ี 

3 ผูเ้รียนมีความสามารถในการแตกส่วนใหญ่ให้เป็นส่วนย่อย ระบุหรือ    
แยกย่อยแนวคิด ข้อโต้แย ้งปรากฏการณ์ต่ างๆให้ เ ป็นส่วนย่อยว่า                 
มีความส าคญัอย่างไร และสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของหลกัการ 
หรือคน้พบปฏิสมัพนัธ์หรือความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนยอ่ย ได้ถูกต้อง  

2 ความสามารถในการวิเคราะห์ไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของ

ปัญหาแต่ขาดความละเอยีดชัดเจนบางขั้นตอน 

1 ความสามารถในการวิเคราะห์ไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของ

ปัญหาได้กว้างๆ ไม่ชัดเจน แต่ยงัคงสอดคลอ้งกบัลกัษณะหรือสถานการณ์

ของปัญหา 

0 ความสามารถในการวิเคราะห์ ไม่เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของ

ปัญหา 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการสังเคราะห์  
 ค าอธิบาย  ความสามารถในการสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการสังเคราะห์
แผนงาน ข้อความ และองค์ความรู้ได้เหมาะสมกับลักษณะหรือสถานการณ์ของปัญหาโดย           
การผสมผสานองคป์ระกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นส่ิงใหม่ หรือสร้างความคิดรวบยอด สรุปหลกัการ      
แนวปฏิบติัท่ีเป็นของตนเอง โดยระบุและเช่ือมโยงองคป์ระกอบต่างๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ยวิธีการใหม่ ๆ  
จดัการและผสมผสานส่วนยอ่ยต่างๆ เขา้ดว้ยกนั และสร้างส่ิงใหม่ข้ึน  ท่ีคิดเป็นคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการสังเคราะห์ของผูเ้รียน รายละเอียดดงัตารางท่ี 13 

 

ตารางท่ี 13 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ดา้นการสังเคราะห์  
 

เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 
(Rubric score) 

ค าอธิบายเชิงคุณภาพ : พฤติกรรมบ่งช้ี 

3 ผู ้เ รียนมีความสามารถในการสังเคราะห์แผนงาน ข้อความ และ            
องคค์วามรู้ไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหาโดยการ
ผสมผสานองค์ประกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นส่ิงใหม่ หรือสร้างความคิด     
รวบยอด สรุปหลกัการ แนวปฏิบติัท่ีเป็นของตนเอง  โดยระบุและ
เช่ือมโยงองคป์ระกอบต่างๆ เขา้ดว้ยกนัดว้ยวิธีการใหม่ๆ  จดัการและ
ผสมผสานส่วนยอ่ยต่างๆ เขา้ดว้ยกนั และสร้างส่ิงใหม่ข้ึน  ได้ถูกต้อง  

2 ความสามารถในการสังเคราะห์แผนงาน ขอ้ความ และองค์ความรู้ได้

เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหาแต่ขาดความละเอียด

ชัดเจนบางขั้นตอน 

1 ความสามารถในการสังเคราะห์แผนงาน ขอ้ความ และองค์ความรู้ได้

เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา ได้กว้าง ๆ ไม่ชัดเจน     

แต่ยงัคงสอดคลอ้งกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา 

0 ความสามารถในการสังเคราะห์ ไม่เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์

ของปัญหา 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ ดา้นการประเมินค่า  
 ค าอธิบาย  ความสามรถในการประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการใหร้ะดบัคุณค่าได้

เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์ของปัญหา โดยสามารถประเมินจุดเด่นและจุดดอ้ยของขอ้มูลท่ี
ได้รับ ร่วมกับการแสดงเหตุผลอยู่บนฐานของความถูกตอ้ง เหมาะสมตามหลกัวิชาการ ท่ีคิดเป็น
คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการประเมินค่าของผูเ้รียน รายละเอียดดงัตารางท่ี 14 

 

ตารางท่ี 14 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ ดา้นการประเมินค่า  
 

เกณฑร์ะดบั
คุณภาพ 

(Rubric score) 
ค าอธิบายเชิงคุณภาพ : พฤติกรรมบ่งช้ี 

3 ผูเ้รียนมีความสามารถในการให้ระดบัคุณค่าไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือ
สถานการณ์ของปัญหา โดยสามารถประเมินจุดเด่นและจุดดอ้ยของขอ้มูลท่ี
ไดรั้บ ร่วมกบัการแสดงเหตุผลอยู่บนฐานของความถูกตอ้ง เหมาะสมตาม
หลกัวิชาการ ได้ถูกต้อง  

2 ความสามารถในการประเมินค่าไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์

ของปัญหา แต่ขาดความละเอยีดชัดเจนบางขั้นตอน 

1 ความสามารถในการประเมินค่าไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์

ของปัญหา ได้กว้างๆ ไม่ชัดเจน  แต่ย ังคงสอดคล้องกับลักษณะหรือ

สถานการณ์ของปัญหา 

0 ความสามารถในการประเมินค่า ไม่เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์

ของปัญหา 
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ ดา้นการแกปั้ญหา  
                ค าอธิบาย  ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการประเมินสภาพ
และปัญหา  ระบุสาเหตุ  หาวิธีแกปั้ญหาไดอ้ย่างหลากหลาย  เลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสมกับปัญหา และอธิบายการแก้ปัญหาด้วยวิธี ท่ี เลือก ท่ีคิดเป็นคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาของผูเ้รียน รายละเอียดดงัตารางท่ี 15 
 

ตารางท่ี 15 เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัการวดัความสามารถในการเรียนรู้ ดา้นการแกปั้ญหา  
 

เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 
(Rubric score) 

ค าอธิบายเชิงคุณภาพ : พฤติกรรมบ่งช้ี 

3 ผูเ้รียนมีความสามารถในการประเมินสภาพและปัญหา  ระบุสาเหตุ หาวิธี
แก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย  เลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีถูกต้องและ
เหมาะสมกบัปัญหา และอธิบายการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีเลือก ได้ถูกต้อง  

2 ความสามารถในการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์

ของปัญหา แต่ขาดความละเอยีดชัดเจนบางขั้นตอน 

1 ความสามารถในการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์

ของปัญหาได้กว้าง ๆ ไม่ชัดเจน แต่ยงัคงสอดคล้องกับลักษณะหรือ

สถานการณ์ของปัญหา 

0 ความสามารถในการแกปั้ญหาไม่เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสถานการณ์

ของปัญหา 
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ภาคผนวก  ฉ 

 
เคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

-   คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้  
     : คู่มือผู้สอนและแผนการจัดการเรียนรู้ (บางส่วน) 
-   คู่มือผู้เรียน (บางส่วน) 
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คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้  
 : คู่มือผู้สอน และแผนการจัดการเรียนรู้ (บางส่วน) 

 

ค าช้ีแจง 
 คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เป็นเอกสารท่ีจดัท า

ข้ึนเพื่อให้รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ซ่ึงประกอบดว้ยคู่มือผูส้อนและแผนการจดัการ
เรียนรู้ โปรดศึกษาท าความเขา้ใจในรายละเอียดและปฏิบติัตามค าแนะน า  
 คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ น้ีน าเสนอรายละเอียด
เป็น  2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่1 : คู่มือผูส้อน ประกอบดว้ยรายละเอียดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ประกอบดว้ย 4 
องคป์ระกอบ ดงัน้ี   

 1. ทฤษฎี/แนวคิด/หลกัการ และวตัถุประสงค ์
  1.1 ความเช่ือ/ท่ีมาของรูปแบบ ไดแ้ก่ ทฤษฎี/แนวคิด (theories/concepts) 
  1.2 หลกัการ (principles) 
  1.3 วตัถุประสงค ์(goals) 

 2. กระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน (PARCE Model) ไดแ้ก่ 1) ขั้นเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparation : P) 2) ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั (Action : A) 3) ขั้นสะทอ้น
ความคิด (Reflection : R) 4) ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) 
  3.  สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
 4. ระบบสังคม (social system) หลกัการตอบสนอง (principles of reaction) ระบบ
สนบัสนุน (support system) และเง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้(application) 
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 ส่วนที่ 2: แผนการจดัการเรียนรู้  
 แผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ยเน้ือหาจ านวน 6 หน่วย แต่ละหน่วยประกอบดว้ย
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลาท่ีใช ้ แนวคิดส าคญั (ความคิดรวบยอด) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ขอบข่าย
เน้ือหา แนวทางการจดักิจกรรม ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และบนัทึกหลงั
การสอน 

 หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้     

ฉบบัน้ี  จะเป็นประโยชน์แก่ผูส้อนในการเตรียมความพร้อมเพื่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ      
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษา
พยาบาลโดยเฉพาะอยา่งยิง่เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน เพื่อช่วยเหลือใหผู้เ้รียนรู้จกั
แสวงหาความรู้ใหก้วา้งขวางและเรียนรู้อยา่งถ่องแท ้ สามารถสรุปและสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดย
อาศัยประสบการณ์ของผู ้เ รียนซ่ึงเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
ประกอบดว้ยความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหาจาก
กรณีศึกษา/สถานการณ์สมมติ/สถานการณ์ปัญหาท่ีก าหนด ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 
 
 

จิราภรณ์ พิมใจใส 
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คู่มอืผู้สอน 

 

 

ค าน า 
 

 คู่มือผูส้อน เป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลทั้งหมด 
เพื่อให้ผูส้อนท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ไดเ้กิดความเขา้ใจ และ
สามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึนไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงใน
เอกสารจะกล่าวถึงสาระท่ีผูส้อนตอ้งศึกษา แนวทางในการปฏิบติั การจดัเตรียมส่ิงต่าง ๆ ทั้งน้ี
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูท่ี้จะน ารูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลไปใชย้ิ่งข้ึน 
ทั้งน้ีเพื่อให้การจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนน้ี ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยเป็นไป
ตามล าดบัข้ึนตอน ซ่ึงจะท าให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้โปรดศึกษา
ท าความเขา้ใจในรายละเอียดและปฏิบติัตามค าแนะน า 
 
 
 
 

จิราภรณ์ พิมใจใส 
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สารบัญ 
 

เร่ือง   หน้าา 
ค าน า           
รายละเอียดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล   
ประมวลรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา   
วตัถุประสงค ์   
ขอบข่ายเน้ือหา   
แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน       
ส่ือและแหล่งเรียนรู้         
การวดัและการประเมินผล   
ตารางการจดัการเรียนการสอน   
หนงัสือ / ต ารา / เอกสารอา้งอิง        
ภาคผนวก          

1 รายละเอียดกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล (PARCE 
Model) 

2 
 

5 
16 
16 
16 
17 
18 
20 
21 
21 
27 
28 
30 

2 แผนการจดัการเรียนรู้ 
3 แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ (ความสามารถในการวิเคราะห์ การ

สงัเคราะห์ การประเมินค่า และการแกปั้ญหา) เกณฑก์ารใหค้ะแนนและเฉลย
ค าตอบ 

37 
38 

4 แนวทางการท าแผนภาพความคิด (mind mapping) และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 39 
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คู่มือผู้สอน 
(บางส่วน) 

 
ส่วนที่ 1 
คู่มือผู้สอน 

 

ค าน า 
 รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
เรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ผูว้ิจยัไดพ้ฒันามาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่
แนวคิดและกระบวนการของการวิจยัและพฒันา (research and  development) ร่วมกบัการออกแบบ
การเรียนการสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของเควิน ครูส (Kevin Kruse 2008 : 1) 
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี  1  การวิจยั (Research : R1)  ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐาน (analysis)  เป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการสร้างรูปแบบการเรียนการสอน  ขั้นตอน
ท่ี  2  การพฒันา (Development: D1) ขั้นการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (design 
and development) เป็นการสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี  3  การวิจยั 
(Research : R2)  ขั้นการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน (implementation) เป็นการทดลองใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอน และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2) ขั้นการประเมินผลรูปแบบการเรียน
การสอน (evaluation) เป็นการประเมินและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอน การพฒันา
รูปแบบตามแนวคิดของจอยซ์  เวลล ์และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 2009)   โดยมี
องคป์ระกอบหลกั คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน (PARCE 
Model) ไดแ้ก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparation : P) 2) ขั้นเรียนรู้และฝึก
ปฏิบติั (Action : A) 3) ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection : R) 4) ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) 
และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม 
หลกัการตอบสนอง ระบบสนบัสนุน และเง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้   และจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) โดยใชก้ลวิธี
การเรียนการสอนแบบต่างๆ ไดแ้ก่การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง (self-directed learning) การเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษา (case based learning) การเรียนรู้ตามสถานการณ์ (situated learning) การเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (problem based learning)  การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (action learning) และ
การเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning) 
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 โดยรายละเอียดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั คือ 

1.  ทฤษฎี/แนวคิด/หลกัการ และวตัถุประสงค ์

1.1 ความเช่ือ/ท่ีมาของรูปแบบ ไดแ้ก่ทฤษฎี/แนวคิด (theories/concepts) 
1.2 หลกัการ (principles) 
1.3 วตัถุประสงค ์(goals) 

 2.  กระบวนการเรียนการสอน 
   กระบวนการเรียนการสอนประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ท่ีเรียกว่า รูปแบบการเรียน       
การสอนพาร์เซ่ “PARCE Model” ประกอบดว้ย 

2.1 ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparation : P) 
2.2 ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั (Action : A) 
2.3 ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection : R) 
2.4 ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) 
2.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation : E)  

 3.   สาระความรู้และส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
 4.  ระบบสังคม (social system) หลกัการตอบสนอง (principles of reaction) ระบบ
สนบัสนุน (support system) และเง่ือนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้(application) 
 

โดยมีรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
  1. ทฤษฎี/แนวคดิ/หลกัการ  และวตัถุประสงค์ 
  1.1  ความเช่ือ/ทีม่าของรูปแบบ (ทฤษฎ/ีแนวคดิ :Theories/Concepts) 
   รูปแบบการ เ รียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความ รู้  เพื่ อ ส่ง เสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล มีแนวคิด ทฤษฏีท่ีเป็นพื้นฐานส าหรับการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนน้ี ไดแ้ก่ 

   1.1.1 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเนน้หรือส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัวิธีการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ดว้ยการน าความรู้เดิมมาเช่ือมโยง
ให้เกิดการเรียนรู้เร่ืองใหม่ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ท าให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต ผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์หรือตั้งค  าถามจากโจทยปั์ญหา ผ่านกระบวนการสะทอ้นความคิด 
(reflective thinking) มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนคนอ่ืนในกลุ่ม มีการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (action 
learning) ซ่ึงน าไปสู่การคน้ควา้หาค าตอบหรือสร้างความรู้ใหม่ นกัทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการสร้างความรู้ 
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มีความเช่ือว่าผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตวัเอง หรืออยา่งนอ้ยตีความหมาย ความจริงหรือขอ้มูลเหล่านั้น
จากการรับรู้ประสบการณ์ของตนเอง ซ่ึงความรู้และวิธีไดม้าซ่ึงความรู้ มาจากผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งกระตือรือร้น โดยมีแนวคิดพื้นฐานดงัน้ี 
     1) คอนสตรัคติวิ ซึมเชิงปัญญา หรือพุทธิปัญญานิยม ( cognitive 
constructivism)   เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมีรากฐานมาจากทฤษฏีพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของ        
เพียเจต ์(Piaget) ทฤษฎีน้ีถือว่าผูเ้รียนเป็นผูก้ระท า (action) และเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนในใจเอง 
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีบทบาทในการก่อใหเ้กิดความไม่สมดุลทางพุทธปัญญาข้ึน เป็นเหตุใหผู้เ้รียน
ปรับความเขา้ใจเดิมท่ีมีอยูใ่หเ้ขา้กบัขอ้มูลข่าวสารใหม่ จนกระทัง่เกิดความรู้ใหม่ข้ึน   
     2) คอนสตรัคติวิซึมเชิงสังคม หรือพฒันาการนิยม (social constructivism)    
เป็นทฤษฎีท่ีมีพื้นฐานมาจากทฤษฏีประวติัศาสตร์สงัคมของวีโกทส์กี (Vygotsky) ซ่ึงถือวา่ผูเ้รียนสร้าง
ความรู้ดว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้น ในขณะท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองานใน
สังคม (social context) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีส าคญัและขาดไม่ได ้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท าใหผู้เ้รียนสร้าง
ความรู้ดว้ยการเปล่ียนแปลความเขา้ใจเดิมใหถู้กตอ้งหรือซบัซอ้นกวา้งขวางข้ึน  

   1.1.2  การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง (self-directed learning)  การเรียนรู้ดว้ยการ
น าตนเอง เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   ผูเ้รียนจะตอ้งท ากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง เช่น ท าความเขา้ใจ หาแนวทางการศึกษาปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ จากความรู้เดิมท่ีมีอยู่
แลว้การจ าแนกความรู้  เพื่อใชใ้นการสร้างแนวทางการเรียนรู้เพิ่มเติม  ท าการส ารวจตนเองดา้น
ความรู้ และท่ีส าคญัผูเ้รียนจะตอ้งพิจารณาขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณและ
จะตอ้งน าความรู้ จากการศึกษาและลงสรุปดว้ยตนเองมาใชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ได ้
วิธีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองดังกล่าวน้ีสอดคลอ้งกับกระบวนการเรียนการสอนตามทฤษฎี        
การสร้างความรู้   
   1.1.3 การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (case based learning)  การเรียนรู้ท่ีใช้
กรณีศึกษา (case) เป็นวิธีท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ โดยผูเ้รียนจะตอ้งวิเคราะห์กรณีต่าง ๆ ท่ี
พบและอภิปรายถึงสาเหตุและผลท่ีตามมา ฝึกใชค้วามรู้ หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการแกปั้ญหา 
และน ามาใชต้ดัสินใจตามลกัษณะกรณีศึกษานั้น มีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  มีการท างาน
ร่วมกนัภายในกลุ่ม โดยผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้และกระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

   1.1.4  การเรียนรู้ตามสถานการณ์ (situated learning) การเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์สมมติ เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในความเป็นจริงตามสถานการณ์ท่ี
สมมติข้ึนมา โดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และไดเ้พิ่มพูนทกัษะการปฏิบติั  ผูเ้รียนจะตอ้ง
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ท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การสังเกต  โดยผูเ้รียนจะได้ฝึกทักษะการส่ือสาร การ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหา  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ เป็นต้น จนสามารถสรุปความรู้จาก
สถานการณ์ท่ีก าหนด  
   1.1.5 การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (action learning) การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั 
เป็นวิธีการเรียนจากการปฏิบติัจริง (learning  by doing ) จากประสบการณ์ตรง จากปัญหาจริง (real 
problem) โดยมุ่งใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามทฤษฎี หลกัการและแนวทางท่ี
ถูกตอ้ง ผูเ้รียนจะไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองโดยใชค้วามรู้และประสบการณ์มาผสมผสานให้สามารถ
ปฏิบติัได้บรรลุผลส าเร็จ ซ่ึงผูเ้รียนจะได้ฝึกทกัษะต่าง ๆ  เช่น การคิด การแก้ปัญหา ฯลฯ จน
สามารถสรุปความรู้จากการไดป้ฏิบติั  

   1.1.6 การเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning) การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เป็นวิธีการเรียนท่ีเร่ิมจากการไดป้ระสบการณ์ตรงจากโจทยปั์ญหาท่ีเป็นรูปธรรม 
(concrete experience) ผา่นกระบวนการคิดและการสะทอ้นความคิด (reflective thinking) น าไปสู่
ความรู้และความคิดรวบยอดท่ีเป็นนามธรรม (abstract conceptualization) ซ่ึงจะน าไปใชป้ฏิบติัใน
สถานการณ์ใหม่ (active experimentation) ต่อไป การเรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรมต่างๆ ท่ีจดั
ใหผู้เ้รียนจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายของการศึกษา เช่นการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้และการกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์   และให้อิสระในการ
เรียนรู้  ซ่ึงวิธีการจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้อีกวิธีหน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบั
การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  

   1.1.7 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (problem based learning)  การเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั เป็นวิธีการเรียนท่ีตอบสนองทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) 
อีกวิธีหน่ึงโดยให้ผูเ้รียนวิเคราะห์หรือตั้งค  าถามจากโจทยปั์ญหา ผ่านกระบวนสะทอ้นความคิด 
(reflective thinking) เนน้ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนในกลุ่ม เนน้การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (action 
learning) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ(collaborative learning) ซ่ึงจะน าไปสู่การคน้ควา้หาค าตอบ
หรือสร้างความรู้ใหม่  นอกจากน้ีการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  ยงัเป็นการสร้างเง่ือนไขส าคญัท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1) การเรียนรู้ส่ิงใหม่ ตอ้งอาศยัความรู้พื้นฐานเดิม และจะไดผ้ลดีข้ึนถา้ได้
มีการกระตุน้ความรู้เดิมหรือน าความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมีอยูม่าใชก้บัการเรียนรู้ใหม่ (activation of prior 
knowledge)  2) การเรียนรู้เน้ือหาท่ีใกล้เคียงสถานการณ์จริงหรือมีประสบการณ์ตรง (จาก
สถานการณ์ปัญหา) จะท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดดี้ข้ึนและจะช่วยใหก้ารเรียนบรรลุเป้าหมาย (encoding 
specificity) และ3) เน่ืองจากการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั เป็นการเรียนกลุ่มยอ่ยขนาด 4-5 คน 
การไดแ้สดงออก แสดงความคิดเห็นอภิปรายถกเถียงกนั หรือการรายงานหนา้ชั้นเรียน  ผูเ้รียนจะได้
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แลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อนซ่ึงจะช่วยท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจและเรียนรู้ส่ิงนั้นไดดี้ข้ึน (elaboration of 
knowledge)  
  1.2  หลกัการ  

        หลกัการ (principles) ของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล มีหลกัการคือ การเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้นั้นการเรียนรู้เนน้ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างกนั มีการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา แกปั้ญหาจากกิจกรรม  
การเรียนรู้ และสะทอ้นความคิดในการแกปั้ญหาอยา่งสมเหตุสมผลน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ 

  1.3  วตัถุประสงค์  
   วตัถุประสงค ์(goals) ของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล  คือ ให้ผูเ้รียนมีความสามารถใน      
การเรียนรู้ 4 ดา้น ประกอบดว้ยความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และ
การแกปั้ญหา ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ สรุปความรู้ และสร้างความรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง 
 2.  กระบวนการเรียนการสอน  
  รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลน้ี  ผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบโดยการศึกษาหลกัการ แนวคิดนกัวิชาการ
ท่ีหลากหลาย อาทิเช่นแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) ของนกัการศึกษา  
นกัจิตวิทยา และนกัวิชาการท่ีหลากหลาย (Vygotsky 1978; Duch 1995;  Fosnot 1996; Piaget 1997; 
Grabinger and Dunlap 1995, 2002; Gagnon and Collary 2005 และวชัรา เล่าเรียนดี 2552)   และ
กลวิธีการเรียนท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (self- 
directed learning)  การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (case based learning) การเรียนรู้ตามสถานการณ์ 
(situated learning)  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (problem based learning) การเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติั (action learning) และการเรียนรู้จากประสบการณ์ (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     
วชัรา เล่าเรียนดี 2552) ทั้งในและต่างประเทศและไดส้ังเคราะห์เป็นรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ ไดก้ระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล 5 ขั้นตอนท่ีเรียกว่า พาร์เซ่ 
“PARCE Model” ประกอบดว้ย ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparation : P) ขั้นเรียนรู้
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และฝึกปฏิบติั (Action : A) ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection : R) ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) 
และขั้นประเมินผล (Evaluation : E) โดยมีกระบวนการเรียนการสอน ดงัน้ี 
  ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparation : P) เป็นขั้นท่ีผูส้อนเตรียม
ความพร้อมผูเ้รียน โดยแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละเน้ือหาวิชา เตรียมความพร้อมเก่ียวกบั
วิธีการเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอน และช้ีแนะส่ือและแหล่งเรียนรู้ และ
บทบาทของผูเ้รียนและสมาชิกกลุ่ม และกระตุน้ความสนใจผูเ้รียน โดยใชก้รณีศึกษา (case based 
learning) สถานการณ์สมมติ (situated learning) และใชปั้ญหาเป็นหลกั (problem based learning)  
  ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (Action : A) เป็นขั้นท่ีผูส้อนทบทวนความรู้ ทกัษะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เร่ืองใหม่ แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย (4-5 คน) เรียนรู้เป็นรายคู่  ผูส้อน
จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับลักษณะเน้ือหา ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา การเรียนรู้ตามสถานการณ์ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั และการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติั ผูเ้รียนฝึกใชค้วามรู้ ด้วยการฝึกใชท้กัษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และ
การแกปั้ญหาโจทยส์ถานการณ์ปัญหาทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล โดยเนน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้  ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัทกัษะโดยเนน้ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัจริงกบัหุ่นจ าลอง รวมทั้งดูการ
สาธิต ในหอ้งฝึกปฏิบติัการพยาบาล  

    ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection : R) เป็นขั้นท่ีใหผู้เ้รียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น
เน้ือหา ดา้นทกัษะต่างๆ ท่ีใช้ในการเรียนรู้ เช่นทกัษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และ
แกปั้ญหา ดว้ยวิธีการไตร่ตรอง ยอ้นคิดหรือสะทอ้นความคิดในการแกปั้ญหาของตนเองและของ
เพื่อน จากการเรียนรู้ดว้ยโจทยส์ถานการณ์ปัญหาและฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ  ทั้งรายกลุ่ม และ
รายบุคคล 
  ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนรายกลุ่ม น าความรู้หรือขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั (Action : A) และขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection : R) มาอภิปราย
ร่วมกนัสรุปความคิดรวบยอด สรุปหลกัการ แนวปฏิบติั แนวทางการน าความรู้หรือเช่ือมโยงความรู้ 
/ประสบการณ์ บูรณาการเป็นความรู้ใหม่ หรือไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืน  หรือน าความรู้เดิม
มาเช่ือมโยงกับความรู้ใหม่ และให้ผูเ้รียนได้แสดงผลงานดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัโดยเนน้ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกซ่ึงความสามารถในเร่ืองท่ีไดเ้รียนรู้และ
ปฏิบติัได ้ เช่น การน าเสนอดว้ยปากเปล่า การน าเสนอประกอบส่ือ อุปกรณ์ การสาธิต การจดั
นิทรรศการย่อย น าเสนอผลงานกลุ่มดว้ยแผนภูมิประกอบการบรรยาย การน าเสนอดว้ยแผนภาพ
ความคิด (mind mapping) เป็นตน้ และผูส้อนเสริมต่อและสรุปองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง โดยเนน้ให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมกนัอภิปราย วิเคราะห์เช่ือมโยงความสัมพนัธ์
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ของความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีเคยเรียนมาและทกัษะท่ีเคยปฏิบติั ซ่ึงเป็นความรู้หรือประสบการณ์เดิม 
กบัความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ 
  ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) เป็นขั้นประเมินผลการเรียนรู้ โดยผูส้อนวดัและ
ประเมินผลความสามารถในการเรียนรู้ครอบคลุมทั้ งก่อนเรียน การติดตามระหว่างเรียนและ
ภายหลงัเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั โดยการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้ ผูเ้รียนร่วมกนัประเมินการท างาน
กลุ่มและผลงานกลุ่ม การน าเสนอผลการประเมินงานของกลุ่ม ผูเ้รียนประเมินตนเอง และ
ประเมินผลการเรียนรู้จากบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียนและจากบนัทึกหลงัการสอนของผูส้อน 
 3.  สาระความรู้และส่ิงทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 
      สาระความรู้ เป็นส่ิงท่ีผูส้อนจดัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้  ไดแ้ก่ เน้ือหาสาระในรายวิชา 
รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน
ค่า และการแกปั้ญหา    
    ส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  เป็นสมรรถนะท่ีผูเ้รียนตอ้งมีและไดรั้บการพฒันาตลอด
กระบวนการ เพื่อให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ  ไดแ้ก่  ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น ความกลา้ในการตดัสินใจ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความกลา้ในการแสดงออก 
และความกระตือรือร้นในการเรียน  
 4.  ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และเงื่อนไขการน ารูปแบบการเรียน
การสอนไปใช้ระบบสังคม (social system) 
  รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล มีระบบสังคม ดงัน้ี ผูเ้รียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มย่อย ร่วมมือกบั

กลุ่มสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ภายในกลุ่ม มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายร่วมกนั 

ร่วมมือร่วมใจกนัเรียนรู้ ฝึกปฏิบติั และสร้างความรู้ และมีความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ร่วมกนั  

 หลกัการตอบสนอง (principles of reaction)  
ผูส้อนสร้างแรงจูงใจท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สร้างบรรยากาศท่ีเป็น

อิสระและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
กระตุ้นความคิดของผูเ้รียน ช่วยเหลือเพิ่มเติมขอ้มูลให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน และให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เพื่อการพฒันาและปรับปรุงแกไ้ข          
การเรียนรู้และสร้างความรู้อยา่งต่อเน่ืองทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

349 

 ระบบสนับสนุน (dupport system)   
 ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในดา้นต่างๆ และกระตุน้ใหผู้ส้อนน าไปใช้
ในการสอน ไดแ้ก่ สถานท่ี เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการพยาบาล อินเตอร์เน็ต ส่ือและแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ เช่น ส่ือ วิดีทศัน์ เร่ือง กลไกการคลอด การช่วยคลอดไหล่ การจดัท่า ท่า Mc. Robert ในการช่วย
ท าคลอดไหล่ การผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง วสัดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนรู้อ่ืน ๆ  เช่น เชิงกรานจ าลอง 
หุ่นทารกจ าลอง รกจ าลอง เป็นตน้ ให้เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผูเ้รียนเกิดความสามารถในการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 

 เงื่อนไขการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ 
 ผลส าเร็จของการน ารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใชใ้ห้เกิด
ประสิทธิภาพนั้น ตอ้งพิจารณาเง่ือนไขท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 1.  ผู้บริหารสถานศึกษา    
  ผูบ้ริหารสถานศึกษา   ตอ้งเห็นความส าคญัและความจ าเป็นของการจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  และส่งเสริมใหผู้ส้อนจดัการเรียนการสอนในลกัษณะดงักล่าว 
 2.  ผู้สอน  
  2.1 ผูส้อนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ หลกัการ แนวคิด กระบวนการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และกลวิธีในการเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงบทบาทผูส้อน และสามารถปฏิบติัตามหลกัการ แนวคิด และกระบวนการดงักล่าวไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง เหมาะสม นอกจากน้ีควรมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การวดัและ        
การประเมินผล 
  2.2 การจดักลุ่มผูเ้รียน ควรจดัเป็นกลุ่มยอ่ย จ านวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน โดยจดัคละ
ตามคะแนนเฉล่ียสะสมซ่ึงในกลุ่มควรประกอบดว้ยผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม สูง : ปานกลาง :  ต  ่า 
ในสดัส่วน 1-2 : 2 : 1 
  2.3 เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอน ต้องจัดการเรียนการสอนเป็นทีม (team 
teaching) ดงันั้นตอ้งมีทีมผูส้อนอยา่งนอ้ย 2 คน ซ่ึงทุกคนจ าเป็นตอ้งมีความเช่ียวชาญในเน้ือหาเป็น
อยา่งดี  
 3.  ผู้เรียน 
  ผูเ้รียนตอ้งผ่านการเรียนในรายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (prerequisites) ไดแ้ก่ การ

พยาบาลมารดา ทารก 1, 2 และการผดุงครรภ ์1 และตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ เพื่อให้เขา้ใจถึง

บทบาทของผูเ้รียนในการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
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ส่วนที่  2 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้ 

เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล 

 

ค าช้ีแจง 
 แผนการจดัการเรียนรู้น้ีใชจ้ดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้  เป็นเอกสารช่วยท่ีอ านวยความสะดวกให้กบัผู้สอนท่ีใชรู้ปแบบการเรียนการสอนได้
ทราบถึงแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี    
การสร้างความรู้ โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดองคป์ระกอบต่าง ๆในแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย 
แนวคิดส าคญั (ความคิดรวบยอด) วตัถุประสงค ์ขอบข่ายเน้ือหา แนวทางการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน ส่ือและแหล่งเรียนรู้ และการวดัและการประเมินผล และบนัทึกหลงัการสอน เก่ียวกบั
บรรยากาศทัว่ไประหว่างการสอน ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของผูเ้รียน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ
การแกไ้ข เป็นตน้ รวมถึงขั้นตอนของกระบวนการจดัการเรียนการสอนซ่ึงอยู่บนพื้นฐานทฤษฎี  
การเรียนรู้ต่างๆ เช่นทฤษฎีการสร้างความรู้ (constructivist theory) การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
(self-directed learning) การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (case based learning) การเรียนรู้ใน
สถานการณ์สมมติ (situated Learning) การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (problem based learning) 
การเรียนรู้โดยการปฏิบติั (action learning) และการเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning) 
จากนั้นน าแผนการจดัการเรียนรู้ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสม  เพื่อให้ไดแ้ผนการจดั   
การเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัท าข้ึน จ านวน 6 แผน ใชเ้วลา 30 ชัว่โมง  และใช้
เน้ือหาตามค าอธิบายรายวิชาการผดุงครรภ ์ 2 (Midwifery  II) รหสัวิชา TNUR 3315  ประกอบดว้ย
เน้ือหาจ านวน 6 หน่วย และขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 
ท่ีเรียกว่า “PARCE Model” ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparation : P)       
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ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบติั (Action : A) ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection : R) ขั้นสร้างความรู้ 
(Construction : C) และขั้นประเมินผล (Evaluation : E)  

 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัท าข้ึนมี 6 แผน ไดแ้ก่ 
 

หน่วยที่/ 
แผนการจัดการ

เรียนรู้ที ่

 
เร่ือง 

  
จ านวนชัว่โมง 

1  
 

การพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผดิปกติเก่ียวกบัปัจจยั 
การคลอด 

4 

2  การพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นของการคลอด 10 
3  การพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติศาสตร์หตัถการ 4 
4  การพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติกรรมใน 

ระยะคลอด   
4 

5  การพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะ 
หลงัคลอด 

4 

6  การพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้น 4 
รวม 30 

 
 

  
  

 
 
 

จิราภรณ์  พิมใจใส 
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สารบัญ 
 

หน่วยที่ / แผนการจัดการเรียนรู้ที ่   หน้า 
1. การพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผดิปกติเก่ียวกบัปัจจยัการคลอด (4 ชัว่โมง) 

: กรณีศึกษาการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผดิปกติเก่ียวกบัปัจจยัการคลอด 
5 

2. การพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นของการคลอด           (10 ชัว่โมง) 
: สถานการณ์สมมติการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะคลอด 

13 

3. การพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติศาสตร์หตัถการ           (4 ชัว่โมง) 
: กรณีศึกษาการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติศาสตร์หตัถการ 

23 

4. การพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติกรรมในระยะคลอด    (4 ชัว่โมง)  
: สถานการณ์สมมติการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติกรรมในระยะคลอด    

32 

5. การพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะหลงัคลอด   (4 ชัว่โมง) 
: สถานการณ์ปัญหาการพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะหลงัคลอด 

40 

6. การพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้น                      (4 ชัว่โมง) 
: กรณีศึกษาการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้น 

47 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1  

หน่วยที่ 1 

เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผดิปกติเก่ียวกบัปัจจยัการคลอด 
จ านวน (ช่ัวโมง) 

4 

แนวคดิส าคญั (ความคดิรวบยอด) 

 ความผิดปกติในระยะคลอดอนัเน่ืองมาจากปัจจยัการคลอด ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัดา้น
หนทางคลอด (passage) ปัจจยัดา้นทารก   (passenger) ปัจจยัดา้นแรง (power) และปัจจยัดา้นจิตใจ 
(psychology) การมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาเหตุ อาการและอาการแสดง การวินิจฉยั ผลท่ีจะ
เกิดต่อมารดา และทารก จะเป็นแนวทางในการให้การดูแลช่วยเหลือและให้การพยาบาลไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยใหม้ารดาและทารกปลอดภยั 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เม่ือส้ินสุดการสอนแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

 1. อธิบาย  หลกัการ  แนวคิดหรือความคิดรวบยอดส าคญัทางการพยาบาลในการดูแล
ผูค้ลอดท่ีมีความผดิปกติเก่ียวกบัปัจจยัการคลอดไดถู้กตอ้ง 
 2. วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดการวินิจฉัยทางการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผิดปกติ
เก่ียวกบัปัจจยัการคลอดไดถู้กตอ้ง เหมาะสม และครบถว้น 
 3. วางแผนการพยาบาลในการดูแลผูค้ลอดท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกบัปัจจยัการคลอด
ไดถู้กตอ้ง เหมาะสม และครบถว้น 
 4. ประเมินล าดบัความส าคญั ความถูกตอ้ง และเหมาะสมในการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมี
ความผดิปกติเก่ียวกบัปัจจยัการคลอดได ้
 5. แก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาและสะท้อนความคิดในการแก้ปัญหา
กรณีศึกษาผูค้ลอดท่ีมีความผดิปกติเก่ียวกบัปัจจยัการคลอดได ้
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 1.  ปัจจยัดา้นหนทางคลอด (passage)  
 2.  ปัจจยัดา้นทารก (passenger) 
 3.  ปัจจยัดา้นแรง (power)  
 4.  ปัจจยัดา้นจิตใจ (psychology)  
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แนวทางการจัดกจิกรรม 
 

กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่1-4 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่1 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

1. ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ 
 (Preparation : P) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีผูส้อนเตรียมความพร้อมผูเ้รียน  
     1. แจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
     2. เตรียมความพร้อมเก่ียวกบัวิธีการเรียน  กิจกรรม
การเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอน และช้ีแนะส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ และบทบาทของผูเ้รียนและสมาชิกกลุ่ม  
     3. กระตุน้ความสนใจผูเ้รียน โดยใชก้รณีศึกษา (case 
based learning) การพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผิดปกติ
เก่ียวกบัปัจจยัการคลอด  
     4. ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มย่อยศึกษาคน้ควา้หาความรู้
เก่ียวกบัเน้ือหาดว้ยตนเอง แลว้สรุปแนวคิดส าคญัดว้ย
การเขียนแผนภาพความคิด (mind mapping)ก่อนท่ีจะเร่ิม
เรียนทุกคร้ัง 

 

2.ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (Action : A) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีผูส้อน 
     1. ทบทวนความรู้ ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เร่ือง
การพยาบาลผู ้คลอดท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกับปัจจัย      
การคลอด โดยให้ดูวิดีทศัน์ เร่ือง กลไกการคลอด และ
การช่วยคลอดไหล่  
     2.  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย (4-5 คน) เรียนรู้เป็น
รายคู่   
     3.  จดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กบัลกัษณะเน้ือหา ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
และการเรียนรู้โดยการปฏิบติั เน้ือหาประกอบดว้ย 

 
 
- สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกนัสรุป

ความรู้ท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎีใน
เน้ือหาท่ีไดไ้ปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- รับใบกิจกรรมและเอกสาร
ประกอบการเรียนมาช่วยกนัท า
ตามท่ีใบกิจกรรมก าหนดให ้

- ศึกษากรณีศึกษา จากใบกิจกรรม
ท่ีแจกให ้
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กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่1-4 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่1 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

1. ปัจจยัดา้นหนทางคลอด (passage)  
2. ปัจจยัดา้นทารก   (passenger) 
3. ปัจจยัดา้นแรง (power)  
4. ปัจจยัดา้นจิตใจ   (psychology)  
     4. ให้ผูเ้รียนฝึกใชค้วามรู้ ดว้ยการฝึกใชท้กัษะการ
วิ เคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการ
แกปั้ญหากรณีศึกษาการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผดิปกติ
เก่ียวกบัปัจจยัการคลอด ทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล 
โดยเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้   
     5. ให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัทกัษะโดยเน้นให้ผูเ้รียนฝึก
ปฏิบติัจริงกบัเชิงกรานจ าลอง หุ่นทารกจ าลอง รกจ าลอง  
รวมทั้งดูการสาธิต ในหอ้งฝึกปฏิบติัการพยาบาล และให้
ผูเ้ รียนฝึกปฏิบัติตามและให้สาธิตยอ้นกลับ เช่น ฝึก
ปฏิบติัการจดัท่า Mc. Robert ในการช่วยท าคลอดไหล่ 

- ดูการสาธิต ฝึกสาธิตยอ้ยกลบั 
- ช่วยกนัตอบขอ้ซกัถามของ

ผูเ้รียนและสมาชิกภายในกลุ่ม 
 

3. ขั้นสะท้อนความคดิ (Reflection : R) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีใหผู้เ้รียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น
เน้ือหา และดา้นทกัษะต่างๆ ท่ีใชใ้นการเรียนรู้ เช่นทกัษะ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และแก้ปัญหา
กรณีศึกษาการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกบั
ปัจจัยการคลอด ด้วยวิ ธีการไตร่ตรอง ย ้อนคิดหรือ
สะท้อนความคิดในการแก้ปัญหาของตนเองและของ
เพื่อน จากการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติใน
หอ้งปฏิบติัการ ทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล 

 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกนัภายในกลุ่ม 
- ร่วมกนัตรวจสอบ ทบทวน

ความรู้ความเขา้ใจของตนเอง
ภายในกลุ่ม 

- แสดงความคิดเห็น 
- ตอบค าถาม 
- ซกัถาม เพื่อท าความเขา้ใจ 
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กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่1-4 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

4. ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนรายกลุ่ม  
     1. น าความรู้หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นเรียนรู้และฝึก
ปฏิบติั (Action : A) และขั้นสะทอ้นความคิด 
(Reflection : r) มาอภิปรายร่วมกนัสรุปความคิด        
รวบยอด สรุปหลกัการ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพยาบาล    
ผู ้คลอดท่ีมีความผิดปกติเ ก่ียวกับปัจจัยการคลอด       
แนวท า งก า รน า ค ว าม รู้ห รื อ เ ช่ื อ มโย งคว าม รู้ / 
ประสบการณ์ บูรณาการเป็นความรู้ใหม่ หรือไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนหรือน าความรู้เดิมมา
เช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่  
     2. ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงผลงานดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย
และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัโดยเนน้ให้ผูเ้รียน
ไดแ้สดงออกซ่ึงความสามารถในเร่ืองท่ีได้เ รียนรู้และ
ปฏิบติัได ้ เช่น การน าเสนอดว้ยปากเปล่า การน าเสนอ
ประกอบส่ือ อุปกรณ์ การสาธิต การจดันิทรรศการย่อย 
น าเสนอผลงานกลุ่มดว้ยแผนภูมิประกอบการบรรยาย 
การน าเสนอดว้ยแผนภาพความคิด (mind mapping) เป็น
ตน้  
     3. ผูส้อนเสริมต่อและสรุปองค์ความรู้ท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกับ
ปัจจยัการคลอด  โดยเน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ กระตุน้ให้ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปราย วิเคราะห์
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีเคย
เรียนมาและทักษะท่ีเคยปฏิบัติ ซ่ึงเป็นความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิม กบัความรู้หรือประสบการณ์ใหม่  

 
 
- ช่วยกนัสรุปผลงานและความรู้

ความเขา้ใจท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 
- ส่งตวัแทนกลุ่มออกไปน าเสนอ

ผลงานหนา้หอ้งเรียน/
หอ้งปฏิบติัการพยาบาล 

- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
- แสดงความคิดเห็น 
- ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลงานท่ีท า 
และใหข้อ้มูลป้อนกลบัซ่ึงกนัและ
กนั 

- ซกัถาม เพื่อท าความเขา้ใจ 
- ช่วยกนัตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน

และสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ 
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กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่1-4 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นประเมินผลการเรียนรู้ โดย 
     1. ผูส้อนวดัและประเมินผลความสามารถในการ
เรียนรู้ครอบคลุมทั้งก่อนเรียน การติดตามระหว่างเรียน
และภายหลงัเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
โดยการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้  
     2. ผูเ้รียนร่วมกนัประเมินการท างานกลุ่มและผลงาน
กลุ่ม การน าเสนอผลการประเมินงานของกลุ่ม  
     3.  ผูเ้รียนประเมินตนเอง  
     4. ประเมินผลการเรียนรู้จากบนัทึกการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและจากบนัทึกหลงัการสอนของผูส้อน 

 
 

- ตอบค าถาม 
- ซกัถาม เพื่อท าความเขา้ใจ 
- ประเมินการท างานกลุ่ม 
- ประเมินตนเอง 
- ใหส้าธิตยอ้นกลบั 
- ใหท้ าแบบฝึกหดั 
- ประเมินช้ินงาน 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
 1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์
เล่ม 2. นครปฐม : หน่วยพิมพม์หาวิทยาลยัคริสเตียน เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผิดปกติ
เก่ียวกบัปัจจยัการคลอด  

 2. ต ารา/ วารสาร 
 3. เวบ็ไซต ์เก่ียวกบัเร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผดิปกติเก่ียวกบัปัจจยัการคลอด 
 4. ส่ือวิดีทศัน์ เร่ือง กลไกการคลอด การช่วยคลอดไหล่  
 5. Visualizer  
 6. กรณีศึกษา เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผดิปกติเก่ียวกบัปัจจยัการคลอด 

 7. แผนภาพความคิด (mind mapping) เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผิดปกติ
เก่ียวกบัปัจจยัการคลอด 

 8. เชิงกรานจ าลอง หุ่นทารกจ าลอง รกจ าลอง  
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 9. ใบงาน/ใบกิจกรรม เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกบัปัจจยั       
การคลอด 
                 10. ฝึกปฏิบติัทกัษะดว้ยตนเอง เร่ืองการจดัท่า ท่า Mc. Robert ในการช่วยท าคลอดไหล่ 
 

การวัดผลและประเมินผล ในประเดน็ต่อไปน้ี 
 1. แบบประเมินช้ินงาน เช่น การท า แผนภาพความคิด (mind mapping) 
 2. แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  

 3. การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่นการร่วมอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น การถาม-ตอบค าถาม  
 4. แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 

 5.  แบบบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 6. แบบฝึกหดัทา้ยหน่วย 

 7. แบบทดสอบ 
บันทกึหลงัการสอน 
 1.  กระบวนการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (กิจกรรมการเรียน   
การสอนท่ีเกิดข้ึน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.  บรรยากาศทัว่ไประหว่างการเรียนการสอน และความร่วมมือในการท ากิจกรรมของ
ผูเ้รียน (การไดร่้วมงานกบัเพื่อนๆ การท างานเป็นกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม/ตนเอง) 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 3.  ผลการเรียนรู้และพฒันาการดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน รวมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน
และการแกไ้ข 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
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การพยาบาลผู้คลอดทีมี่ความผดิปกติเกีย่วกบัปัจจัยการคลอด  

 
ค าช้ีแจง 

 ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับหลกัการ แนวคิดหรือความคิดรวบยอด
ส าคญั ร่วมกนัวิเคราะห์โจทยส์ถานการณ์ปัญหา วางแผนการพยาบาล ประเมินล าดบัความส าคญั 
ความถูกตอ้งและเหมาะสมของแผนการพยาบาล แกปั้ญหาตามกระบวนการแกปั้ญหา และสะทอ้น
ความคิดในการแกปั้ญหากรณีศึกษาผูค้ลอดท่ีมีความผดิปกติเก่ียวกบัปัจจยัการคลอด ตามประเด็นท่ี
ก าหนดให ้พร้อมกบัส่งตวัแทนกลุ่มออกไปน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน ตามล าดบั 

 

ประเด็นที่น าเสนอ แนวคดิส าคญัหรือความคดิรวบยอด 

กลุ่มที ่1, 5, 9 
1. ปัจจยัดา้นหนทางคลอด (passage) 

 

กลุ่มที ่2, 6, 10 
2. ปัจจยัดา้นทารก (passenger) 

 

กลุ่มที ่3, 7 
3. ปัจจยัดา้นแรง (power)   

 

กลุ่มที ่4, 8 
4. ปัจจยัดา้นจิตใจ  (psychology)  

 

 

รายช่ือสมาชิกกลุ่มท่ี….. ช่ือกลุ่ม ………………………………………………………………….. 
1.   …………………………………………..……ประธาน   
2. ……………………………………..…………เลขานุการ  

 3. …………………………………………..…….  
 4. ……………………………..………….……… 
 5. ………………………………..……….……… 
 
 

ใบกจิกรรมที่ 1 
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กรณีศึกษาการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผดิปกติเก่ียวกบัปัจจยัการคลอด 
 

กรณีศึกษา :  
 คลอด อาย ุ27 ปี G1P0A0L0 ส่วนสูง 140 cm.น ้าหนกั 85 kg. อายคุรรภ ์40 สัปดาห์ 
มาโรงพยาบาลเวลา 07.00 น. ดว้ยอาการเจบ็ครรภแ์ละมีน ้าเดิน 8 ชัว่โมงก่อนมาโรงพยาบาล   

ตรวจครรภ ์ทารกท่า LOA  HF  3 / 4 >   FHS  140  คร้ัง/นาที   จงัหวะสม ่าเสมอ 
Uterine  contraction  Interval  = 6 นาที  20  วินาที  Duration  = 30 วินาที    
  Fern test ผล Positive        
 V แรกรับ ปากมดลูกเปิด 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.แพทยต์รวจเยีย่มอาการ   PV พบว่า ปากมดลูกเปิด 3 cm. ความบาง100 %  
Station   0  ประเมิน  Bishop   score =  9  จึงมีแผนการรักษาให ้IV เป็น 5 %  D/N /2  1,000  ml. + 
Syntocinon 10 unit  vein drip  8-10 drop/min  

หลงัไดรั้บยา  30 นาที Interval = 4  นาที 50 วินาที   Duration =  45 วินาที   FHS อยู่
ในช่วง 130-140 bpm  จงัหวะสม ่าเสมอ 

 

แนวทางการศึกษา  
 1. ภาวะเส่ียง/ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหา  
  1.1 จากสถานการณ์ ภาวะเส่ียง/ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหา คืออะไรไดบ้า้ง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

โจทย์สถานการณ์ปัญหา 
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  1.2 เป รียบเทียบข้อมูลด้านทฤษฎีและข้อมูลผู ้รับบริการ ในภาวะเ ส่ียง / 
ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหา 

 

ภาวะเส่ียง/ภาวะแทรกซอ้น 
/ปัญหา 

ขอ้มูลดา้นทฤษฎี ขอ้มูลผูรั้บบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2.  การตรวจประเมินสภาพร่างกาย (physical assessment) 

  จากภาวะเส่ียง/ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหา หลงัจากการศึกษาขอ้มูล ท่านจะเนน้การ
ตรวจร่างกาย เพิ่มเติมในระบบใดบา้ง 

 

ระบบทีต่รวจ เหตุผล ผลการตรวจ 
1. 

Vital signs 
 T = ……… องศาเซลเซียส 

P  =  …….. bpm 
R  =  …….. tpm 
BP = ……………. mmHg 
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 ผลการบันทึก partograph 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3.  การวินิจฉยัทางการพยาบาล (nursing diagnosis) 

  ขอ้มูลจากการศึกษาขอ้มูลและการตรวจร่างกาย ท่ีน ามาประกอบการวินิจฉัย
ทางการพยาบาล มีรายละเอียดอย่างไร โดยแยกตามขอ้มูลสนบัสนุน (subjective data และ 
objective data) 

 

การวินิจฉัยทางการพยาบาล ข้อมูลสนับสนุน 
(subjective data) 

ข้อมูลสนับสนุน 
(objective data) 
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 4.  การทดสอบเพื่อการวินิจฉยั (diagnostic test) 
  ระบุชนิดของการทดสอบเพื่อยืนยนัการวินิจฉัยทางการพยาบาล พร้อมเหตุผล 

และผลการตรวจต่าง ๆ และค่าปกติ และประเมินเปรียบเทียบผลการตรวจท่ีได ้กบัค่าปกติ 
 

การทดสอบ เหตุผล ผลการตรวจ ค่าปกต ิ แปลผล 
     
     
     
     

 
 5.  สรุปการวินิจฉยัทางการพยาบาล (diagnosis) 

 5.1  สรุปการวินิจฉยัทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ของผูรั้บบริการรายน้ี
คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 5.2  ระบุเหตุผลจากการศึกษาขอ้มูล การตรวจร่างกาย และการทดสอบต่าง ๆ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 5.3  ระบุขอ้มูลสนบัสนุนท่ีเป็นอาการบอกเล่า (subjective data) และอาการ
แสดงท่ีตรวจพบ (objective data) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 5.4  สืบคน้ขอ้มูลเชิงทฤษฎี/รูปภาพประกอบการสรุปการวินิจฉยัการพยาบาล 
(ระบุท่ีมาของแหล่งขอ้มูล)  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 6.  แผนการบ าบดัรักษาทางการพยาบาล (therapeutic nursing intervention plan) 

  แผนการบ าบดัรักษาทางการพยาบาลท่ีเป็นประเดน็ส าคญั  
  6.1 ท่านคิดว่าผูค้ลอดรายน้ีมีปัญหา/ภาวะเส่ียงอะไรบา้ง จงเขียนขอ้มูลท่ีเป็น

ปัญหาส าหรับผูค้ลอดรายน้ี  
Subjective data 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Objective data  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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  6.2 การวินิจฉยัทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ส าหรับผูค้ลอดรายน้ีมี
อะไรบา้ง  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

  6.3 ท่านคิดวา่การวินิจฉยัทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดส าคญัทีสุ่ด
ส าหรับผูค้ลอดรายน้ี คืออะไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

  6.4 จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/ 
แกปั้ญหาผูค้ลอดรายน้ี (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (ตอบใหม้ากท่ีสุด)  
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล 
1.…………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้ดี 
 1………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2……………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ขอ้เสีย 
 1………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล 
2.…………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้ดี 
 1………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้เสีย 
 1………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล  
3.…………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

368 

ขอ้ดี 
 1………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้เสีย 
 1………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

  6.5  การพยาบาล (nursing care) /แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหาท่ี
เหมาะสมส าหรับผูค้ลอดรายน้ี คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) ระบุเหตุผลของการ
พยาบาล   
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล 
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….……………………..
……………..……………………………………………………………………………………….
……………..………………………………………………………………………………………. 
เหตุผล………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………..……………... 
…..…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 7.  เวลา 13.00 น. PV อีกคร้ัง พบว่า ปากมดลูกเปิด 4 cm. ความบาง 100 %  Station   0  
On IV เป็น 5 %  D/N /2  1,000  ml. + Syntocinon 10 unit  vein drip  8-10 drop/min จบั contraction  
Interval = 4 นาที  50 วินาที   Duration =  30 วินาที  FHS อยูใ่นช่วง 130-140 bpm  จงัหวะ
สม ่าเสมอ   
  7.1  ท่านคิดว่าผูค้ลอดรายน้ีมีปัญหา/ภาวะเส่ียงอะไรบา้ง จงเขียนขอ้มูลท่ีเป็น
ปัญหาส าหรับผูค้ลอดรายน้ี  
Subjective data 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Objective data  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

  7.2  ท่านคิดวา่การวินิจฉยัทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) ใดส าคญัทีสุ่ด
ส าหรับผูค้ลอดรายน้ี คืออะไร  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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  7.3 จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหา 
ผูค้ลอดรายน้ี (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) และระบุเหตุผลของการพยาบาล  
แนวทางในการดูแล /การพยาบาล  
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล 
1.…………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้ดี 
 1………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2……………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้เสีย 
 1………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล 
2.…………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้ดี 
 1………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 2………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้เสีย 
 1………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล  
3.…………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้ดี 
 1………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้เสีย 
 1………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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  7.4  การพยาบาล (nursing care)/แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหาท่ี
เหมาะสมส าหรับผูค้ลอดรายน้ี คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) ระบุเหตุผลของ 
การพยาบาล   
แนวทางในการดูแล /การพยาบาล  
………………………………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………….………………………
…………..…………………………………………………………………………….………….…
…………..…………………………………………………………………………….………….… 
เหตุผล…………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………..…………..………………
…..………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………….………
…………..…………………………………………………………………………….………….… 
 8.  อีก 30 นาทีต่อมา เวลา 13.30 น. PV อีกคร้ัง พบว่า ปากมดลูกเปิด 4 cm. ความบาง 
100 %  Station   0  On IV เป็น 5 %  D/N /2  1,000  ml. + Syntocinon 10 unit  vein drip  20 
drop/min จบั contraction  Interval = 1 นาที  50 วินาที   Duration =  75 วินาที  FHS อยูใ่นช่วง 130-
140 bpm  จงัหวะสม ่าเสมอ   
     8.1  ท่านคิดว่าผูค้ลอดรายน้ีมีปัญหา/ภาวะเส่ียงอะไรบา้ง จงเขียนขอ้มูลท่ีเป็น
ปัญหาส าหรับสตรีมีครรภร์ายน้ี  
Subjective data  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Objective data 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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  8.2  ท่านคิดวา่การวินิจฉยัทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ท่ีส าคญัทีสุ่ด
ส าหรับผูค้ลอดรายน้ี คืออะไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

  8.3  จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/ 
แกปั้ญหาผูค้ลอดรายน้ี (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) และระบุเหตุผลของการพยาบาล  
แนวทางในการดูแล /การพยาบาล 
1.…………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้ดี 
 1………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2……………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้เสีย 
 1………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แนวทางในการดูแล/การพยาบาล 
2.…………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้ดี 
 1………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้เสีย 
 1………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล  
3.…………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้ดี 
 1………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ขอ้เสีย 
 1………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
  8.4  การพยาบาล (nursing care)/แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหาท่ี
เหมาะสมส าหรับผูค้ลอดรายน้ี คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) ระบุเหตุผลของ 
การพยาบาล   
แนวทางในการดูแล/การพยาบาล  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
เหตุผล  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2  หน่วยที่ 2 
เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นของการคลอด จ านวน (ช่ัวโมง) 

10 

 
แนวคดิส าคญั (ความคดิรวบยอด) 
 ระยะคลอดเป็นระยะท่ีส าคญั ถา้การคลอดมีภาวะแทรกซอ้น อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายกบั
มารดาและทารก ซ่ึงภาวะแทรกซอ้นของการคลอด ประกอบดว้ยภาวะแทรกซอ้นในระยะท่ี 1 , 2 
ของการคลอด ไดแ้ก่  ถุงน ้ าคร ่ าแตกก่อนการเจบ็ครรภ ์ (premature rupture of membrane)  การเจบ็
ครรภก่์อนก าหนดและการคลอดเกินก าหนด (preterm and postterm)   ภาวะน ้ าคร ่ าอุดกั้น(amniotic 
fluid embolism) การแตกของ vasa previa (rupture of vasa previa) สายสะดือยอ้ย (prolapsed cord) 
การคลอดไหล่ยาก (obstructed labour and shoulder dystocia) มดลูกแตก (uterine rupture) และ
ภาวะทารกขาดออกซิเจน (fetal distress) และภาวะแทรกซอ้นในระยะท่ี 3, 4 ของการคลอด ไดแ้ก่  
มดลูกปล้ิน (uterine version) รกติด (placental  adherent) ภาวะตกเลือดหลงัคลอด (postpartum  
hemorrhage) และภาวะซ็อคทางสูติศาสตร์  (shock  in  obstetrics) การมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สาเหตุ อาการและอาการแสดง การวินิจฉยั ผลท่ีจะเกิดต่อมารดา และทารก จะเป็นแนวทางในการ
ให้การดูแลช่วยเหลือและให้การพยาบาลไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้มารดาและทารก
ปลอดภยั 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เม่ือส้ินสุดการสอนแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบาย  หลกัการ  แนวคิดหรือความคิดรวบยอดส าคญัทางการพยาบาลในการดูแล
ผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะท่ี 1, 2, 3, 4 ของการคลอดไดถู้กตอ้ง 
 2. วิ เ คราะ ห์ ปัญหา  และก าหนดการวิ นิ จฉั ยทางการพยาบาลผู ้คลอด ท่ี มี
ภาวะแทรกซอ้นในระยะท่ี 1, 2, 3, 4 ของการคลอดไดถู้กตอ้ง เหมาะสม และครบถว้น 
 3. วางแผนการพยาบาลในการดูแลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะท่ี 1, 2, 3, 4 
ของการคลอดไดถู้กตอ้ง เหมาะสม และครบถว้น 
 4. ประเมินล าดบัความส าคญั ความถูกตอ้ง และเหมาะสมในการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมี
ภาวะแทรกซอ้นในระยะท่ี 1, 2, 3, 4 ของการคลอดได ้
 5. แก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาและสะท้อนความคิดในการแก้ปัญหา
สถานการณ์สมมติ ผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะท่ี 1, 2, 3, 4 ของการคลอดได ้
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

377 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 1. การพยาบาลผู้คลอดทีมี่ภาวะแทรกซ้อนในระยะที ่1, 2  ของการคลอด 
   1.1 ถุงน ้าคร ่ าแตกก่อนการเจบ็ครรภ ์(premature rupture of membrane) 
  1.2 การเจบ็ครรภก่์อนก าหนดและการคลอดเกินก าหนด (preterm and postterm) 
  1.3 ภาวะน ้าคร ่ าอุดกั้น (amniotic fluid embolism) 
  1.4 การแตกของ vasa   previa (rupture of vasa  previa) 
   1.5 สายสะดือยอ้ย (prolapsed cord) 
  1.6 การคลอดไหล่ยาก (obstructed labour and shoulder dystocia) 
  1.7 มดลูกแตก(uterine rupture) 
  1.8 ภาวะทารกขาดออกซิเจน (fetal distress)   
 2. การพยาบาลผู้คลอดทีมี่ภาวะแทรกซ้อนในระยะที ่3, 4  ของการคลอด 
  2.1 มดลูกปล้ิน (uterine version) 
  2.2 รกติด (placental adherent) 
  2.3 ภาวะตกเลือดหลงัคลอด  (postpartum  hemorrhage)  
  2.4 ภาวะซ็อคทางสูติศาสตร์  (shock in obstetrics) 
 

แนวทางการจัดกจิกรรม 
 

กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่5-14             แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

1. ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ 
 (Preparation : P) 
วธีิด าเนินการ : เป็นขั้นท่ีผูส้อนเตรียมความพร้อมผูเ้รียน    
     1. แจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
     2. เตรียมความพร้อมเก่ียวกบัวิธีการเรียน  กิจกรรม
การเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอน และช้ีแนะส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ และบทบาทของผูเ้รียนและสมาชิกกลุ่ม   
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กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่5-14             แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

      3. กระตุน้ความสนใจผูเ้รียน โดยใชส้ถานการณ์
สมมติ (situated learning) เก่ียวกบัการพยาบาลผูค้ลอดท่ี
มีภาวะแทรกซอ้นของการคลอด 
     4. ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มย่อยศึกษาคน้ควา้หาความรู้
เก่ียวกบัเน้ือหาดว้ยตนเอง แลว้สรุปแนวคิดส าคญัดว้ย
การเขียนแผนภาพความคิด (mind mapping) ก่อนท่ีจะ
เร่ิมเรียนทุกคร้ัง 

 

2.ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (Action : A) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีผูส้อน 
     1.  ทบทวนความรู้ ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้
เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซ้อนของการ
คลอด 
     2.  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย (4-5 คน) เรียนรู้เป็น
รายคู่   
     3.  จดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กบัลกัษณะเน้ือหา ไดแ้ก่ การเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์
สมมติการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซ้อนของการ
คลอด และการเรียนรู้โดยการปฏิบติั เน้ือหาประกอบดว้ย 
1. การพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะท่ี 1, 2  
ของการคลอด 

1)  ถุงน ้ าคร ่ าแตกก่อนการเจบ็ครรภ ์ (premature 
rupture of membrane) 

2) การเจบ็ครรภก่์อนก าหนดและการคลอดเกิน
ก าหนด (preterm and postterm) 

3) ภาวะน ้าคร ่ าอุดกั้น (amniotic fluid 
embolism) 

 
 
- สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกนัสรุป

ความรู้ท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎีใน
เน้ือหาท่ีไดไ้ปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- รับใบกิจกรรมและเอกสาร
ประกอบการเรียนมาช่วยกนัท า
ตามท่ีใบกิจกรรมก าหนดให ้

- ศึกษาสถานการณ์สมมติ จากใบ
กิจกรรมท่ีแจกให ้

- ดูการสาธิต, ฝึกสาธิตยอ้ยกลบั 
- ช่วยกนัตอบขอ้ซกัถามของ

ผูเ้รียนและสมาชิกภายในกลุ่ม 
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กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่5-14             แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

4) การแตกของ vasa   previa (rupture of vasa   
previa) 

5) สายสะดือยอ้ย (prolapsed cord) 
6) การคลอดไหล่ยาก (obstructed labour and 

shoulder dystocia) 
7) มดลูกแตก(uterine rupture) 
8) ภาวะทารกขาดออกซิเจน (fetal distress)   

2. การพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะท่ี 3, 4  
ของการคลอด 
               1)  มดลูกปล้ิน (uterine  version) 
               2)  รกติด   (placental   adherent) 
               3)  ภาวะตกเลือดหลงัคลอด  (postpartum 
hemorrhage)  
               4) ภาวะซ็อคทางสูติศาสตร์  (shock   in 
obstetrics)                                   
     4. ให้ผูเ้รียนฝึกใชค้วามรู้ ดว้ยการฝึกใชท้กัษะการ
วิ เคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการ
แกปั้ญหาโจทยส์ถานการณ์ปัญหาทั้งเป็นรายกลุ่มและ
รายบุคคล โดยเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้   
     5.  ให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัทกัษะโดยเนน้ให้ผูเ้รียนฝึก
ปฏิบติัจริงกบัเชิงกรานจ าลอง หุ่นทารกจ าลอง รกจ าลอง  
รวมทั้งดูการสาธิต ในหอ้งฝึกปฏิบติัการพยาบาล จากนั้น
ให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัตามและให้สาธิตยอ้นกลบัเช่น ฝึก
ปฏิบติัการจดัท่า Mc. Robert ในการช่วยท าคลอดไหล่ 
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กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่5-14             แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

3. ขั้นสะท้อนความคดิ (Reflection : R) 
วิธีด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีให้ผูเ้รียนแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านเน้ือหา ด้านทักษะต่าง ๆ ท่ีใช้ในการเรียนรู้ เช่น
ทกัษะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่า และแกปั้ญหา
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 ท่ี มี
ภาวะแทรกซ้อนของการคลอด ด้วยวิธีการไตร่ตรอง   
ยอ้นคิดหรือสะทอ้นความคิดในการแกปั้ญหาของตนเอง
และของเพื่อน จากการเรียนรู้ด้วยโจทย์สถานการณ์
ปัญหาและฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ ทั้งรายกลุ่ม และ
รายบุคคล 

 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

กนัภายในกลุ่ม 
- ร่วมกนัตรวจสอบ ทบทวน

ความรู้ความเขา้ใจของตนเอง
ภายในกลุ่ม 

- แสดงความคิดเห็น 
- ตอบค าถาม 
- ซกัถาม เพื่อท าความเขา้ใจ 

 

4. ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนรายกลุ่ม  
     1. น าความรู้หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นเรียนรู้และฝึก
ปฏิบติั (Action : A) และขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection 
: R) มาอภิปรายร่วมกนัสรุปความคิดรวบยอด สรุป
หลักการ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อนของการคลอด  แนวทางการน าความรู้
หรือเช่ือมโยงความรู้/ประสบการณ์ บูรณาการเป็น
ความรู้ใหม่ หรือไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนหรือ 
น าความรู้เดิมมาเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่  
     2. ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงผลงานดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย
และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัโดยเนน้ให้ผูเ้รียน
ได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในเร่ืองท่ีได้เรียนรู้และ
ปฏิบติัได ้ เช่น การน าเสนอดว้ยปากเปล่า การน าเสนอ
ประกอบส่ือ อุปกรณ์ การสาธิต การจดันิทรรศการย่อย 
น าเสนอผลงานกลุ่มดว้ยแผนภูมิประกอบการบรรยาย 

 
 
- ช่วยกนัสรุปผลงานและความรู้

ความเขา้ใจท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 
- ส่งตวัแทนกลุ่มออกไปน าเสนอ

ผลงานหนา้หอ้งเรียน/
หอ้งปฏิบติัการพยาบาล 

- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
- แสดงความคิดเห็น 
- ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลงานท่ีท า 
และใหข้อ้มูลป้อนกลบัซ่ึงกนั
และกนั 

- ซกัถาม เพื่อท าความเขา้ใจ 
- ช่วยกนัตอบขอ้ซกัถามของ

ผูเ้รียนและสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ 
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กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่5-14             แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

การน าเสนอดว้ยแผนภาพความคิด (mind mapping)   
เป็นตน้  
     3. ผูส้อนเสริมต่อและสรุปองค์ความรู้ท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นของการ
คลอด โดยเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กระตุน้
ให้ ผู ้ เ รี ยน ร่ วมกันอ ภิปร า ย  วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ช่ื อมโย ง
ความสัมพนัธ์ของความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีเคยเรียนมาและ
ทกัษะท่ีเคยปฏิบติั ซ่ึงเป็นความรู้หรือประสบการณ์เดิม 
กบัความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ 

 
 

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นประเมินผลการเรียนรู้ โดย 
     1. ผูส้อนวดัและประเมินผลความสามารถในการ
เรียนรู้ครอบคลุมทั้งก่อนเรียน การติดตามระหว่างเรียน
และภายหลงัเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
โดยการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้  
     2. ผูเ้รียนร่วมกนัประเมินการท างานกลุ่มและผลงาน
กลุ่ม การน าเสนอผลการประเมินงานของกลุ่ม  
     3.  ผูเ้รียนประเมินตนเอง  
     4. ประเมินผลการเรียนรู้จากบนัทึกการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและจากบนัทึกหลงัการสอนของผูส้อน 

 
 

- ตอบค าถาม 
- ซกัถาม เพื่อท าความเขา้ใจ 
- ประเมินการท างานกลุ่ม 
- ประเมินตนเอง 
- ใหส้าธิตยอ้นกลบั 
- ใหท้ าแบบฝึกหดั 
- ประเมินช้ินงาน 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์
เล่ม 2. นครปฐม : หน่วยพิมพม์หาวิทยาลยัคริสเตียน เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้น
ของการคลอด  
 2. ต ารา/วารสาร 
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 3. เวบ็ไซต ์เก่ียวกบัเร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นของการคลอด 
 4. ส่ือวิดีทศัน์ เร่ือง กลไกการคลอด การช่วยคลอดไหล่ การจดัท่า ท่า Mc. Robert ใน
การช่วยท าคลอดไหล่ 
 5. Visualizer  
 6. สถานการณ์สมมติ เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นของการคลอด 
 7. แผนภาพความคิด (mind mapping) เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้น
ของการคลอด 
 8. เชิงกรานจ าลอง หุ่นทารกจ าลอง รกจ าลอง  
 9. ใบงาน/ใบกิจกรรม เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นของการคลอด 
                10. ฝึกปฏิบติัทกัษะดว้ยตนเอง เร่ืองการจดัท่า ท่า Mc. Robert ในการช่วยท าคลอดไหล่ 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 1. แบบประเมินช้ินงาน เช่น การท าแผนภาพความคิด (mind mapping) 
 2. แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  
 3. การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่นการร่วมอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น การถาม-ตอบค าถาม  
 4. แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 
 5. แบบบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
  6. แบบฝึกหดัทา้ยหน่วย 
 7. แบบทดสอบ 
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บันทกึหลงัการสอน 
 1.  กระบวนการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (กิจกรรมการเรียน    
การสอนท่ีเกิดข้ึน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.  บรรยากาศทัว่ไประหวา่งการเรียนการสอน และความร่วมมือในการท ากิจกรรมของ
ผูเ้รียน (การไดร่้วมงานกบัเพือ่นๆ  การท างานเป็นกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม/ตนเอง) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3.  ผลการเรียนรู้และพฒันาการดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน รวมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน
และการแกไ้ข 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
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 การพยาบาลผู้คลอดทีมี่ภาวะแทรกซ้อนของการคลอด 
 

ค าช้ีแจง 
 ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับหลกัการ แนวคิดหรือความคิดรวบยอด

ส าคญั ร่วมกนัวิเคราะห์โจทยส์ถานการณ์ปัญหา วางแผนการพยาบาล ประเมินล าดบัความส าคญั 
ความถูกตอ้งและเหมาะสมของแผนการพยาบาล แกปั้ญหาตามกระบวนการแกปั้ญหา และสะทอ้น
ความคิดในการแกปั้ญหาตามสถานการณ์สมมติผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซ้อนของการคลอดตาม
ประเดน็ท่ีก าหนดให ้พร้อมกบัส่งตวัแทนกลุ่มออกไปน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน ตามล าดบั 
 

ประเดน็ทีน่ าเสนอ แนวคดิส าคญัหรือความคดิรวบยอดส าคญั 

กลุ่มที ่1, 2, 3, 4, 5 
การพยาบาลผู้คลอดทีมี่ภาวะแทรกซ้อนในระยะ 
ที่ 1, 2  ของการคลอด 
1. ถุงน ้ าคร ่ าแตกก่อนการเจ็บครรภ์ (premature 
rupture of membrane) 
2. การเจ็บครรภ์ก่อนก าหนดและการคลอดเกิน
ก าหนด (preterm and postterm) 
3. ภาวะน ้าคร ่ าอุดกั้น (amniotic fluid embolism) 
4. การแตกของ vasa   previa (rupture of vasa 
previa) 
5. สายสะดือยอ้ย (prolapsed cord) 

 

กลุ่มที ่6, 7, 8 
6. การคลอดไหล่ยาก (obstructed labour and 
shoulder dystocia) 
7. มดลูกแตก(uterine rupture) 
8. ภาวะทารกขาดออกซิเจน (fetal distress)  

 

ใบกจิกรรมที ่2 
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ประเด็นที่น าเสนอ แนวคดิส าคญัหรือความคดิรวบยอดส าคญั 

กลุ่มที ่9 
การพยาบาลผู้คลอดทีมี่ภาวะแทรกซ้อนในระยะ 
ที่ 3, 4  ของการคลอด 
1.  มดลูกปล้ิน (uterine  version) 
2.  รกติด   (placental   adherent) 

 

กลุ่มที ่10 
การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะ 
ที่ 3, 4  ของการคลอด 
3.  ภาวะตกเลือดหลงัคลอด  (postpartum  
hemorrhage)  
4.  ภาวะซ็อคทางสูติศาสตร์  (shock in  obstetrics)  

 

 

รายช่ือสมาชิกกลุ่มท่ี….. ช่ือกลุ่ม ………………………………………………………….. 
 1. …………………………………………..……ประธาน   
 2. ……………………………………..…………เลขานุการ  
 3. …………………………………………..…….  
 4. …………………………………..………….…   
 5. ……………………………………..……….…   

 
   

ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
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โจทยส์ถานการณ์ : สถานการณ์สมมติการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นของการคลอด 
 
 

  
 
 
 
 

สถานการณ์สมมติการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นของการคลอด 

 
สถานการณ์สมมติ :  
 ผูค้ลอด  อาย ุ37 ปี G3P1A1L1 ประวติัการตั้งครรภ ์ 
 G1 ขณะอายุ 16 ปี คลอด Normal labour ทารกเพศหญิง จ าน ้ าหนกัไม่ได ้ไม่มี
ภาวะแทรกซอ้นขณะตั้งครรภ ์ไม่มีภาวะตกเลือดหลงัคลอด ปัจจุบนั บุตรแขง็แรงสมบูรณ์ดี  
 G2  ขณะ อายุ 20 ปี สามีและญาติไม่ตอ้งการบุตรจึงพาไปท าแทง้ยงัคลินิกเถ่ือน
(criminal abortion) ไม่ไดรั้บการขดูมดลูก  
 G3 ANC คลินิก   E.D.C.  30  มิ.ย. 2552  GA  38 + 2 wk  By U / S 
 รับไวว้นัท่ี 17 มิ.ย. 2552  เวลา 06.45 น.  มาดว้ยอาการเจบ็ครรภแ์ละมีน ้ าเดิน ประมาณ 
1 ชัว่โมงก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจครรภ ์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 จนกระทัง่ปากมดลูกเปิด 10 cm. ท าการเชียร์เบ่ง ตดัแผลฝีเยบ็ ท าคลอดศีรษะ
ทารก ทารกอยูใ่นท่า OPP (Occiput Posterior Persistence) ท าคลอดจนศีรษะทารกออกมา และท า
คลอดไหล่    
 ทารกคลอดเวลา 10.13 น. เพศชาย น ้ าหนกั 2,730 กรัม  หลงัจากนั้นรอจนกว่ารกจะ
ลอกตวั แต่เวลาผา่นไป 30 นาที รกก็ยงัลอกตวัไม่สมบูรณ์  ไม่มี Uterine sign , Cord sign แต่มี 
Bleed ซึมเร่ือย ๆ ท า Cord test สายสะดือก็ยงัเคล่ือนตาม จึงตดัสินใจท าคลอดรกเลย  โดยวิธี 
Modified Crede’s Maneuver แต่รกไม่คลอด หลงัจากนั้นจึงท า คลอดรกโดย Control Cord traction 
แลว้ รกออกมาไม่ครบ  blood  loss  1,000 ml.  มดลูกไม่หดรัดตวัเป็นกอ้นกลมแขง็ มารดายงั
รู้สึกตวัดี 
 

 

โจทย์สถานการณ์ปัญหา 
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แนวทางการศึกษา 
 1. ภาวะเส่ียง/ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหาท่ีนึกถึง 
  1.1 จากสถานการณ์ ภาวะเส่ียง/ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหา ท่ีท่านนึกถึงคืออะไรได้
บา้ง 
  1.2 เปรียบเท ียบขอ้ม ูลด า้นทฤษฎีและขอ้ม ูลผู ร้ ับบริ การ  ในภาวะเ สี่ยง /
ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหาท่ีนึกถึงท่ีนึกถึง 
 2. การตรวจประเมินสภาพร่างกาย (physical assessment)จากภาวะเส่ียง/ 
ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหาท่ีนึกถึง หลงัจากการศึกษาขอ้มูล ท่านจะเนน้การตรวจร่างกาย เพิ่มเติม
ในระบบใดบา้ง 
 3. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis)ขอ้มูลจากประวติัและการตรวจ
ร่างกาย ที่น ามาประกอบการการวินิจฉัยทางการพยาบาล มีรายละเอียดอย่างไร โดยแยกตาม
ขอ้มูลสนบัสนุน (subjective data และ objective data) 
 4. การทดสอบเพื่อการวินิจฉัย  (diagnostic test) ระบุชนิดของการทดสอบเพื่อ
ยืนยนัการวินิจฉัยทางการพยาบาล พร้อมเหตุผล และผลการตรวจต่างๆ และค่าปกติ และ
ประเมินเปรียบเทียบผลการตรวจท่ีได ้กบัค่าปกติ 
 5. สรุปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (diagnosis) 
  5.1 สรุปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ของผูรั้บบริการรายน้ี
คืออะไรระบุเหตุผลจากการศึกษาขอ้มูล การตรวจร่างกาย และการทดสอบต่าง ๆ 
  5.2 ระบุเหตุผลจากการศึกษาขอ้มูล การตรวจร่างกาย และการทดสอบต่าง ๆ 
  5.3 ระบุขอ้มูลสนบัสนุนที่เป็นอาการบอกเล่า (subjective data) และอาการ
แสดงท่ีตรวจพบ (objective data) 
  5.4 สืบคน้ขอ้มูลเชิงทฤษฎี/รูปภาพประกอบการสรุปการวินิจฉัยการพยาบาล  
(ระบุท่ีมาของแหล่งขอ้มูล)  
  5.5 แผนการบ าบดัรักษาทางการพยาบาล (therapeutic nursing intervention 
plan) 
 6. ท่านคิดว่าผูค้ลอด รายน้ีมีปัญหา/ภาวะเส่ียงอะไรบา้ง จงเขียนขอ้มูลท่ีเป็นปัญหา
ส าหรับผูค้ลอด รายน้ี 
  6.1 การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ส าหรับผูค้ลอด รายน้ีมี
อะไรบา้ง   
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  6.2 ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดส าคญัท่ีสุด
ส าหรับผูค้ลอด รายน้ี คืออะไร 
  6.3 จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหา    
ผูค้ลอด รายน้ี (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (ตอบใหม้ากท่ีสุด)  
  6.4 การพยาบาล (nursing care plan) /แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหาท่ี
เหมาะสมส าหรับผูค้ลอด รายน้ี คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) ระบุเหตุผลของการ
พยาบาล 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3  หน่วยที่ 3 

เร่ืองการพยาบาลผู้คลอดทีไ่ด้รับการท าสูติศาสตร์หัตถการ จ านวน (ช่ัวโมง) 
4 

 

แนวคดิส าคญั (ความคดิรวบยอด) 
 การคลอดเป็นขบวนการท่ีเกิดข้ึนและด าเนินไปเองตามธรรมชาติ แต่บางคร้ังอาจพบ
ปัญหา หรือมีภาวะแทรกซอ้นท่ีเป็นอนัตรายต่อมารดาและทารก จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการช่วยเหลือ
ดว้ยสูติศาสตร์หัตถการ การช่วยเหลือผูค้ลอดดว้ยการท าสูติศาสตร์หัตถการ เพื่อให้มารดา และ
ทารกปลอดภยัในระยะต่างๆ ของการคลอด เช่น การชกัน าการคลอด (induction  of  labour) การ
ช่วยคลอดดว้ยคีม (forceps extraction) การช่วยคลอดด้วยเคร่ืองดูดสุญญากาศ (vacuum   
extraction) การผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง  (cesarean  section) การหมุนเปล่ียนท่าทารกในครรภ ์
(version)  การช่วยคลอดทารกท่ากน้ (breech   delivery) การลว้งรก (placental  removal) และการ
ท าคลอดฉุกเฉิน   (unplanned   emergency delivery ) การมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้บ่งช้ี ขอ้
ห้าม และภาวะภาวะแทรกซ้อนของสูติศาสตร์หัตถการแต่ละประเภท การเตรียมผูค้ลอด อุปกรณ์
ต่างๆ ให้ถูกตอ้งกบัประเภทของสูติศาสตร์หัตถการ  จะเป็นแนวทางในการให้การดูแลช่วยเหลือ
และใหก้ารพยาบาลไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยใหม้ารดาและทารกปลอดภยั 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบาย  หลกัการ  แนวคิดหรือความคิดรวบยอดส าคญัทางการพยาบาลในการดูแล
ผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติศาสตร์หตัถการไดถู้กตอ้ง 
 2. วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดการวินิจฉัยทางการพยาบาลผูค้ลอดท่ีได้รับการท า    
สูติศาสตร์หตัถการไดถู้กตอ้ง เหมาะสม และครบถว้น 
 3. วางแผนการพยาบาลในการดูแลผูค้ลอดท่ีได้รับการท าสูติศาสตร์หัตถการได้
ถูกตอ้ง เหมาะสม และครบถว้น 
 4. ประเมินล าดบัความส าคญั ความถูกตอ้ง และเหมาะสมในการพยาบาลผูค้ลอดท่ี
ไดรั้บการท าสูติศาสตร์หตัถการได ้
 5. แก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาและสะท้อนความคิดในการแก้ปัญหา
สถานการณ์สมมติผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติศาสตร์หตัถการได ้
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ขอบข่ายเนือ้หา 
 1. การชกัน าการคลอด (induction of labour)  
 2. การช่วยคลอดดว้ยคีม (forceps extraction)  
 3. การช่วยคลอดดว้ยเคร่ืองดูดสุญญากาศ (vacuum extraction)  
 4. การผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง (cesarean section) 
 5. การหมุนเปล่ียนท่าทารกในครรภ ์(version)  
 6. การช่วยคลอดทารกท่ากน้ (breech delivery)  
 7. การลว้งรก (placental removal)  
 8. การท าคลอดฉุกเฉิน (unplanned emergency delivery)  
 

แนวทางการจัดกจิกรรม 
 

กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่15-18             แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

1. ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ 
 (Preparation : P) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีผูส้อนเตรียมความพร้อมผูเ้รียน  
     1. แจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
     2. เตรียมความพร้อมเก่ียวกบัวิธีการเรียน  กิจกรรม
การเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอน และช้ีแนะส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ และบทบาทของผูเ้รียนและสมาชิกกลุ่ม  
     3. กระตุน้ความสนใจผูเ้รียน โดยใชก้รณีศึกษา (case 
based learning) การพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติ
ศาสตร์หตัถการ  
     4. ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มย่อยศึกษาคน้ควา้หาความรู้
เก่ียวกบัเน้ือหาดว้ยตนเอง แลว้สรุปแนวคิดส าคญัดว้ย
การเขียนแผนภาพความคิด (mind mapping)ก่อนท่ีจะเร่ิม
เรียนทุกคร้ัง 
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กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่15-18             แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

2.ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (Action : A) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีผูส้อน 
     1. ทบทวนความรู้ ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เร่ือง
การพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติศาสตร์หตัถการ 
โดยให้ดูวิดีทศัน์ เร่ืองการผ่าตดัคลอดทางหน้าทอ้ง  
(cesarean  section) การช่วยคลอดดว้ยคีม   (forceps   
extraction) เป็นตน้ 
     2.  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย (4-5 คน) เรียนรู้เป็น
รายคู่   
     3.  จดัการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กบัลกัษณะเน้ือหา ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
และการเรียนรู้โดยการปฏิบติั เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ี
ไดรั้บการท าสูติศาสตร์หตัถการ เน้ือหาประกอบดว้ย 
1.   การชกัน าการคลอด   (induction   of  labour)  
2.   การช่วยคลอดดว้ยคีม   (forceps   extraction)  
3.   การช่วยคลอดด้วยเคร่ืองดูดสุญญากาศ   (vacuum   
extraction)  
4.   การผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง  (cesarean  section) 
5.   การหมุนเปล่ียนท่าทารกในครรภ ์(version)  
6.   การช่วยคลอดทารกท่ากน้ (breech   delivery)  
7.   การลว้งรก (placental  removal)  
8.   การท าคลอดฉุกเฉิน   (unplanned   emergency   
delivery )  
     4. ให้ผูเ้รียนฝึกใชค้วามรู้ ดว้ยการฝึกใชท้กัษะการ
วิ เคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการ
แกปั้ญหากรณีศึกษาการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท า

 
 
- สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกนัสรุป

ความรู้ท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎีใน
เน้ือหาท่ีไดไ้ปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- รับใบกิจกรรมและเอกสาร
ประกอบการเรียนมาช่วยกนัท า
ตามท่ีใบกิจกรรมก าหนดให ้

- ศึกษากรณีศึกษา จากใบกิจกรรม
ท่ีแจกให ้

- ดูการสาธิต, ฝึกสาธิตยอ้ยกลบั 
- ช่วยกนัตอบขอ้ซกัถามของ

ผูเ้รียนและสมาชิกภายในกลุ่ม 
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กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่15-18             แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

สูติศาสตร์หัตถการทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล โดย
เนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้   
     5. ให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัทกัษะโดยเน้นให้ผูเ้รียนฝึก
ปฏิบติัจริงกับเชิงกรานจ าลอง รกจ าลอง อุปกรณ์ช่วย
คลอดดว้ยคีม (forceps   extraction) ถุงมือลว้งรก 
3. ขั้นสะท้อนความคดิ (Reflection : R) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีใหผู้เ้รียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น
เน้ือหา และดา้นทกัษะต่างๆ ท่ีใชใ้นการเรียนรู้ เช่นทกัษะ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และแก้ปัญหา
กรณีศึกษาการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติศาสตร์
หัตถการด้วยวิ ธีการไตร่ตรอง ย ้อนคิดหรือสะท้อน
ความคิดในการแกปั้ญหาของตนเองและของเพื่อน จาก
การเรียนรู้ดว้ยกรณีศึกษาและฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ 
ทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล 

 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

กนัภายในกลุ่ม 
- ร่วมกนัตรวจสอบ ทบทวน

ความรู้ความเขา้ใจของตนเอง
ภายในกลุ่ม 

- แสดงความคิดเห็น 
- ตอบค าถาม 
- ซกัถาม เพื่อท าความเขา้ใจ 

4. ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนรายกลุ่ม  
     1. น าความรู้หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นเรียนรู้และฝึก
ปฏิบติั (Action : A) และขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection 
: R) มาอภิปรายร่วมกนัสรุปความคิดรวบยอด สรุป
หลกัการ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บ
การท าสูติศาสตร์หัตถการ  แนวทางการน าความรู้หรือ
เช่ือมโยงความรู้/ประสบการณ์ บูรณาการเป็นความรู้
ใหม่ หรือไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนหรือน า
ความรู้เดิมมาเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่  
     2. ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงผลงานดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย
และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัโดยเนน้ให้ผูเ้รียน
ได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในเร่ืองท่ีได้เรียนรู้และ

 
 
- ช่วยกนัสรุปผลงานและความรู้

ความเขา้ใจท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 
- ส่งตวัแทนกลุ่มออกไปน าเสนอ

ผลงานหนา้หอ้งเรียน/
หอ้งปฏิบติัการพยาบาล 

- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
- แสดงความคิดเห็น 
- ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลงานท่ีท า 
และใหข้อ้มูลป้อนกลบัซ่ึงกนั
และกนั 
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กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่15-18             แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

ปฏิบติัได ้ เช่น การน าเสนอดว้ยปากเปล่า การน าเสนอ
ประกอบส่ือ อุปกรณ์ การสาธิต การจดันิทรรศการย่อย 
น าเสนอผลงานกลุ่มด้วยแผนภูมิประกอบการบรรยาย 
การน าเสนอดว้ยแผนภาพความคิด (mind mapping)      
เป็นตน้  
     3. ผูส้อนเสริมต่อและสรุปองค์ความรู้ท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกับการพยาบาลผูค้ลอดท่ีได้รับการท าสูติศาสตร์
หัตถการโดยเน้นให้ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
กระตุ้นให้ผูเ้รียนร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์เช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ของความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีเคยเรียนมาและ
ทกัษะท่ีเคยปฏิบติั ซ่ึงเป็นความรู้หรือประสบการณ์เดิม 
กบัความรู้หรือประสบการณ์ใหม่  

- ซกัถาม เพื่อท าความเขา้ใจ 
- ช่วยกนัตอบขอ้ซกัถามของ

ผูเ้รียนและสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ 
 
 

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นประเมินผลการเรียนรู้ โดย 
     1. ผูส้อนวดัและประเมินผลความสามารถในการ
เรียนรู้ครอบคลุมทั้งก่อนเรียน การติดตามระหว่างเรียน
และภายหลงัเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
โดยการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้  
     2. ผูเ้รียนร่วมกนัประเมินการท างานกลุ่มและผลงาน
กลุ่ม การน าเสนอผลการประเมินงานของกลุ่ม  
     3.  ผูเ้รียนประเมินตนเอง  
     4. ประเมินผลการเรียนรู้จากบนัทึกการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและจากบนัทึกหลงัการสอนของผูส้อน 

 
 

- ตอบค าถาม 
- ซกัถาม เพื่อท าความเขา้ใจ 
- ประเมินการท างานกลุ่ม 
- ประเมินตนเอง 
- ใหส้าธิตยอ้นกลบั 
- ใหท้ าแบบฝึกหดั 
- ประเมินช้ินงาน 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์
เล่ม 2. นครปฐม : หน่วยพิมพม์หาวิทยาลยัคริสเตียน เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติ
ศาสตร์หตัถการ 
 2. ต ารา/วารสาร 
 3. เวบ็ไซต ์เก่ียวกบัเร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติศาสตร์หตัถการ 
 4. ส่ือวิดีทศัน์ เร่ือง การพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติศาสตร์หัตถการ  เช่น       
การผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง (cesarean  section) การช่วยคลอดดว้ยคีม   (forceps extraction) การ
ช่วยคลอดดว้ยเคร่ืองดูดสุญญากาศ  (vacuum extraction) การลว้งรก (placental  removal) เป็นตน้ 
 5. Visualizer  
 6. กรณีศึกษา เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติศาสตร์หตัถการ 
 7. แผนภาพความคิด (mind mapping) เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีได้รับการท า          
สูติศาสตร์หตัถการ 
 8. ตวัอยา่ง ชนิดของคีม (forceps) ถุงมือลว้งรก 
 9. ใบงาน/ใบกิจกรรม เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการท าสูติศาสตร์หตัถการ 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 1. แบบประเมินช้ินงาน เช่น การท าแผนภาพความคิด (mind mapping) 
 2. แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  
 3. การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่นการร่วมอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น การถาม-ตอบค าถาม  
  4. แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 
  5. แบบบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
  6. แบบฝึกหดัทา้ยหน่วย 
  7. แบบทดสอบ 
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บันทกึหลงัการสอน 
 1.  กระบวนการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (กิจกรรมการเรียน    
การสอนท่ีเกิดข้ึน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.  บรรยากาศทัว่ไประหวา่งการเรียนการสอน และความร่วมมือในการท ากิจกรรมของ
ผูเ้รียน (การไดร่้วมงานกบัเพือ่น ๆ  การท างานเป็นกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม/ตนเอง) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3.  ผลการเรียนรู้และพฒันาการดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน รวมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน
และการแกไ้ข 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
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การพยาบาลผู้คลอดทีไ่ด้รับการทาํสูติศาสตร์หัตถการ 
 
คาํช้ีแจง 

 ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับหลกัการ แนวคิดหรือความคิดรวบยอด
สาํคญั ร่วมกนัวิเคราะห์โจทยส์ถานการณ์ปัญหา  วางแผนการพยาบาล ประเมินลาํดบัความสาํคญั 
ความถูกตอ้งและเหมาะสมของแผนการพยาบาล แกปั้ญหาตามกระบวนการแกปั้ญหา และสะทอ้น
ความคิดในการแกปั้ญหาตามกรณีศึกษาผูค้ลอดท่ีไดรั้บการทาํสูติศาสตร์หัตถการตามประเด็นท่ี
กาํหนดให ้พร้อมกบัส่งตวัแทนกลุ่มออกไปนาํเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน ตามลาํดบั 
 

ประเด็นทีนํ่าเสนอ แนวคดิสําคญัหรือความคดิรวบยอดสําคญั 

กลุ่มที ่1, 9 
1)   การชกันาํการคลอด (induction  of  labour) 

 

กลุ่มที ่2 
2)   การช่วยคลอดดว้ยคีม (forceps  extraction)   

 

กลุ่มที ่3 
3)   การช่วยคลอดดว้ยเคร่ืองดูดสุญญากาศ 
 (vacuum extraction)   

 

กลุ่มที ่4 
4)   การผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง  (cesarean 
section)  

 

กลุ่มที ่5 
5)   การหมุนเปล่ียนท่าทารกในครรภ ์(version)  

 

กลุ่มที ่6 
6)   การช่วยคลอดทารกท่ากน้ (breech delivery)   

 

กลุ่มที ่7 
7)   การลว้งรก (placental  removal) 

 

ใบกจิกรรมที ่3 
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ประเด็นทีนํ่าเสนอ แนวคดิสําคญัหรือความคดิรวบยอดสําคญั 

กลุ่มที ่8, 10 
8)  การทาํคลอดฉุกเฉิน   (unplanned  emergency 
 delivery ) 

 

 

รายช่ือสมาชิกกลุ่มท่ี….. ช่ือกลุ่ม ……………………………………………………….. 
 1. …………………………………………..……ประธาน   
 2. ……………………………………..…………เลขานุการ  

 3. …………………………………………..……  
 4. …………………………………..…………… 
 5. ……………………………………..…………  
 

       ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
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โจทยส์ถานการณ์ : กรณีศึกษาการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการทาํสูติศาสตร์หตัถการ 
 
 
 
 

 

 
กรณีศึกษาการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บการทาํสูติศาสตร์หตัถการ 

 
กรณศึีกษา :  

 ผูค้ลอด  อายุ  39  ปี  ตั้งครรภ์แรก  ฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จาํนวน      
6  คร้ัง  ครบเกณฑ์คุณภาพ  ได้รับวคัซีนป้องกันคอตีบบาดทะยกั  2  เข็ม  ผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการปกติ  อายคุรรภ ์ 33 สปัดาห์  5 วนั  โดยการตรวจดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง   

 เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลวนัท่ี   12  พฤศจิกายน  2552  มาดว้ยอาการเจ็บครรภ์
คลอด  ตรวจภายใน  ปากมดลูกไม่เปิด  มีการหดรัดตวัของมดลูกห่างคร้ัง Interval  10  นาที  
Duration  30  วินาที ฟังเสียงหวัใจทารกในครรภ ์ 138  คร้ังต่อนาที    

 แพทยจึ์งพิจารณาผ่าตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง ทารกเกิดเวลา  16.40  น. แรกเกิดมีอาการ
เขียวตามปลายมือปลายเทา้  หายใจสมํ่าเสมอดี  ช่วยเหลือโดยการให้ออกซิเจน  Apgar Scores            
นาทีท่ี 1 เท่ากบั  8 คะแนน   และนาทีท่ี  5  นาที  เท่ากบั  10  คะแนน  นํ้าหนกัแรกเกิด  2,470  กรัม  
ส่งไปสงัเกตอาการท่ีงานกมุารเวชกรรม 
 

แนวทางการศึกษา 
 1. ภาวะเส่ียง/ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหาท่ีนึกถึง 
  1.1 จากสถานการณ์ ภาวะเส่ียง/ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหา ท่ีท่านนึกถึงคืออะไรได้
บา้ง 
  1.2 เปรียบเท ียบขอ้ม ูลด า้นทฤษฎีและขอ้ม ูลผู ร้ ับบริการ  ในภาวะเ สี่ยง /
ภาวะแทรกซอ้น / ปัญหาท่ีนึกถึงท่ีนึกถึง 
 2. การตรวจประเมินสภาพร่างกาย (physical assessment)จากภาวะเส่ียง/ 
ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหาท่ีนึกถึง หลงัจากการศึกษาขอ้มูล ท่านจะเนน้การตรวจร่างกาย เพิ่มเติม
ในระบบใดบา้ง 

โจทย์สถานการณ์ปัญหา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

399 

 3. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis)ขอ้มูลจากประวติัและการตรวจ
ร่างกาย ที่น ามาประกอบการการวินิจฉัยทางการพยาบาล มีรายละเอียดอย่างไร โดยแยกตาม
ขอ้มูลสนบัสนุน (subjective data และ objective data) 
 4. การทดสอบเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic test) ระบุชนิดของการทดสอบเพื่อ
ยืนยนัการวินิจฉัยทางการพยาบาล พร้อมเหตุผล และผลการตรวจต่างๆ และค่าปกติ และ
ประเมินเปรียบเทียบผลการตรวจท่ีได ้กบัค่าปกติ 
 5. สรุปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (diagnosis) 
  5.1 สรุปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ของผูรั้บบริการรายน้ี
คืออะไรระบุเหตุผลจากการศึกษาขอ้มูล การตรวจร่างกาย และการทดสอบต่าง ๆ 

  5.2 ระบุเหตุผลจากการศึกษาขอ้มูล การตรวจร่างกาย และการทดสอบต่าง ๆ 
   5.3 ระบุขอ้มูลสนบัสนุนที่เป็นอาการบอกเล่า (subjective data) และอาการ
แสดงท่ีตรวจพบ (objective data) 
  5.3  สืบคน้ขอ้มูลเชิงทฤษฎี/รูปภาพประกอบการสรุปการวินิจฉัยการพยาบาล  
(ระบุท่ีมาของแหล่งขอ้มูล)  

 6. แผนการบ าบดัรักษาทางการพยาบาล (therapeutic nursing intervention plan) 
  6.1 ท่านคิดว่าผูค้ลอด รายน้ีมีปัญหา/ภาวะเส่ียงอะไรบา้ง จงเขียนขอ้มูลที่เป็น
ปัญหาส าหรับผูค้ลอด รายน้ี 
  6.2 การวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) ส าหรับผูค้ลอด รายน้ีมี
อะไรบา้ง   
  6.3 ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) ใดส าคัญที่สุด
ส าหรับผูค้ลอด รายน้ี คืออะไร 
  6.4 จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหา    
ผูค้ลอด รายน้ี (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (ตอบใหม้ากท่ีสุด)  
  6.5 การพยาบาล (nursing care plan) /แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหาท่ี
เหมาะสมส าหรับผูค้ลอด รายน้ี คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) ระบุเหตุผลของการ
พยาบาล 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4  หน่วยที่ 4 

เร่ืองการพยาบาลผู้คลอดทีไ่ด้รับยาทางสูติกรรมในระยะคลอด    จ านวน (ช่ัวโมง) 
4 

 

แนวคดิส าคญั(ความคดิรวบยอด) 
 การพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติกรรมในระยะคลอด ซ่ึงประกอบดว้ยยายบัย ั้งการ
เจบ็ครรภ ์ หรือการหดรัดตวัของมดลูก (tocolytic drug)  ยากระตุน้การหดรัดตวัของมดลูก (medical  
induction  of  labour) และยาระงบัการปวด (pharmacological   pain  management) การมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของยา ขอ้บ่งใช ้กลไกการออกฤทธ์ิของยา ผลขา้งเคียงของยาท่ีจะเกิด
ต่อมารดา และทารก รวมถึงการพยาบาล จะเป็นแนวทางในการให้การดูแลช่วยเหลือและให้การ
พยาบาลไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบาย  หลกัการ  แนวคิดหรือความคิดรวบยอดส าคญัทางการพยาบาลในการดูแล
ผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติกรรมในระยะคลอด   ไดถู้กตอ้ง 
 2. วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดการวินิจฉัยทางการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทาง     
สูติกรรมในระยะคลอด ไดถู้กตอ้ง เหมาะสม และครบถว้น 
 3. วางแผนการพยาบาลในการดูแลผูค้ลอดท่ีได้รับยาทางสูติกรรมในระยะคลอด       
ไดถู้กตอ้ง เหมาะสม และครบถว้น 
 4. ประเมินล าดบัความส าคญั ความถูกตอ้ง และเหมาะสมในการพยาบาลผูค้ลอดท่ี
ไดรั้บยาทางสูติกรรมในระยะคลอด ได ้
 5. แก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาและสะท้อนความคิดในการแก้ปัญหา
สถานการณ์สมมติผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติกรรมในระยะคลอด ได ้
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 1.  ยายบัย ั้งการเจบ็ครรภ ์ หรือการหดรัดตวัของมดลูก (tocolytic  drug)  
 2.  ยากระตุน้การหดรัดตวัของมดลูก (medical  induction  of  labour)  
 3.  ยาระงบัการปวด   (pharmacological   pain  management)    
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แนวทางการจัดกจิกรรม 
 

กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่19-22             แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

1. ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ 
 (Preparation : P) 
วธีิด าเนินการ : เป็นขั้นท่ีผูส้อนเตรียมความพร้อมผูเ้รียน    
     1. แจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
     2. เตรียมความพร้อมเก่ียวกบัวิธีการเรียน  กิจกรรม
การเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอน และช้ีแนะส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ และบทบาทของผูเ้รียนและสมาชิกกลุ่ม  
     3. กระตุน้ความสนใจผูเ้รียน โดยใชส้ถานการณ์
สมมติ (situated learning) เก่ียวกบัการพยาบาลผูค้ลอดท่ี
ไดรั้บยาทางสูติกรรมในระยะคลอด 
     4. ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มย่อยศึกษาคน้ควา้หาความรู้
เก่ียวกบัเน้ือหาดว้ยตนเอง แลว้สรุปแนวคิดส าคญัดว้ย
การเขียนแผนภาพความคิด (mind mapping) ก่อนท่ีจะ
เร่ิมเรียนทุกคร้ัง 

 

2.ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (Action : A) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีผูส้อน 
     1.  ทบทวนความรู้ ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้
เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีภาวะแทรกซ้อนของการ
คลอด 
     2.   แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย (4-5 คน) เรียนรู้เป็น
รายคู่   
     3. จดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ลักษณะเน้ือหา ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
สมมติการพยาบาลผูค้ลอดท่ีได้รับยาทางสูติกรรมใน
ระยะคลอด และการเรียนรู้โดยการปฏิบติั เน้ือหา

 
 
- สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกนัสรุป

ความรู้ท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎีใน
เน้ือหาท่ีไดไ้ปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- รับใบกิจกรรมและเอกสาร
ประกอบการเรียนมาช่วยกนัท า
ตามท่ีใบกิจกรรมก าหนดให ้

- ศึกษาสถานการณ์สมมติ จากใบ
กิจกรรมท่ีแจกให ้
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กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่19-22             แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

ประกอบดว้ย 
1. ยายบัย ั้งการเจ็บครรภ์  หรือการหดรัดตวัของมดลูก 
(tocolytic  drug)  
2. ยากระตุน้การหดรัดตวัของมดลูก (medical  induction  
of  labour)  
3. ยาระงบัการปวด   (pharmacological   pain 
management)                                   
     4. ให้ผูเ้รียนฝึกใชค้วามรู้ ดว้ยการฝึกใชท้กัษะการ
วิ เคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการ
แกปั้ญหาโจทยส์ถานการณ์ปัญหาทั้งเป็นรายกลุ่มและ
รายบุคคล โดยเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้   
     5.  ให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัทกัษะโดยเนน้ให้ผูเ้รียนฝึก
ปฏิบติัจริง เก่ียวกบัการฝึกเตรียมยาทางสูติกรรมในระยะ
คลอด ในหอ้งฝึกปฏิบติัการพยาบาล จากนั้นใหผู้เ้รียน
ฝึกปฏิบติัตามและให้สาธิตยอ้นกลบัเช่น ฝึกเตรียมยายา
ยบัย ั้งการเจบ็ครรภ ์ หรือการหดรัดตวัของมดลูก เช่น ยา 
Bricanyl ยากระตุน้การหดรัดตวัของมดลูก เช่น ยา 
Syntocinon  

- ดูการสาธิต, ฝึกสาธิตยอ้ยกลบั 
- ช่วยกนัตอบขอ้ซกัถามของ

ผูเ้รียนและสมาชิกภายในกลุ่ม 
 

3. ขั้นสะท้อนความคดิ (Reflection : R) 
วิธีด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีให้ผูเ้รียนแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านเน้ือหา ด้านทักษะต่างๆ ท่ีใช้ในการเรียนรู้ เช่น
ทกัษะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่า และแกปั้ญหา
สถานการณ์สมมติการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติ
กรรมในระยะคลอด ดว้ยวิธีการไตร่ตรอง   ยอ้นคิดหรือ
สะทอ้นความคิดในการแก้ปัญหาของตนเองและของ
เพื่อน จากการเรียนรู้ดว้ยโจทยส์ถานการณ์ปัญหาและฝึก
ปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ ทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล 

 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

กนัภายในกลุ่ม 
- ร่วมกนัตรวจสอบ ทบทวน

ความรู้ความเขา้ใจของตนเอง
ภายในกลุ่ม 

- แสดงความคิดเห็น 
- ตอบค าถาม 
- ซกัถาม เพือ่ท าความเขา้ใจ 
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กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่19-22             แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

 
4. ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) 
วธีิด าเนินการ   : เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนรายกลุ่ม  
     1. น าความรู้หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นเรียนรู้และฝึก
ปฏิบติั (Action : A) และขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection 
: R) มาอภิปรายร่วมกนัสรุปความคิดรวบยอด สรุป
หลกัการ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บ
ยาทางสูติกรรมในระยะคลอด แนวทางการน าความรู้
หรือเช่ือมโยงความรู้/ประสบการณ์ บูรณาการเป็น
ความรู้ใหม่ หรือไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนหรื
อน าความรู้เดิมมาเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่  
     2. ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงผลงานดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย
และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัโดยเนน้ให้ผูเ้รียน
ได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในเร่ืองท่ีได้เรียนรู้และ
ปฏิบติัได ้ เช่น การน าเสนอดว้ยปากเปล่า การน าเสนอ
ประกอบส่ือ อุปกรณ์ การสาธิต การจดันิทรรศการย่อย 
น าเสนอผลงานกลุ่มด้วยแผนภูมิประกอบการบรรยาย 
การน าเสนอดว้ยแผนภาพความคิด (mind mapping)    
เป็นตน้  
     3. ผูส้อนเสริมต่อและสรุปองค์ความรู้ท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติกรรมใน
ระยะคลอด โดยเนน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
กระตุ้นให้ผูเ้รียนร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์เช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ของความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีเคยเรียนมาและ
ทกัษะท่ีเคยปฏิบติั ซ่ึงเป็นความรู้หรือประสบการณ์เดิม 
กบัความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ 
 

 
 
- ช่วยกนัสรุปผลงานและความรู้

ความเขา้ใจท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 
- ส่งตวัแทนกลุ่มออกไปน าเสนอ

ผลงานหนา้หอ้งเรียน/
หอ้งปฏิบติัการพยาบาล 

- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
- แสดงความคิดเห็น 
- ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลงานท่ีท า 
และใหข้อ้มูลป้อนกลบัซ่ึงกนั
และกนั 

- ซกัถาม เพื่อท าความเขา้ใจ 
- ช่วยกนัตอบขอ้ซกัถามของ

ผูเ้รียนและสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ 
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กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นประเมินผลการเรียนรู้ โดย 
     1. ผูส้อนวดัและประเมินผลความสามารถในการ
เรียนรู้ครอบคลุมทั้งก่อนเรียน การติดตามระหว่างเรียน
และภายหลงัเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
โดยการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้  
     2. ผูเ้รียนร่วมกนัประเมินการท างานกลุ่มและผลงาน
กลุ่ม การน าเสนอผลการประเมินงานของกลุ่ม  
     3.  ผูเ้รียนประเมินตนเอง  
     4. ประเมินผลการเรียนรู้จากบนัทึกการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและจากบนัทึกหลงัการสอนของผูส้อน 

 
 

- ตอบค าถาม 
- ซกัถาม เพื่อท าความเขา้ใจ 
- ประเมินการท างานกลุ่ม 
- ประเมินตนเอง 
- ใหส้าธิตยอ้นกลบั 
- ใหท้ าแบบฝึกหดั 
- ประเมินช้ินงาน 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์     
เล่ม 2. นครปฐม : หน่วยพิมพม์หาวิทยาลยัคริสเตียน เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติกรรม
ในระยะคลอด    
 2. ต ารา/วารสาร 
 3. เวบ็ไซต ์เก่ียวกบัเร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติกรรมในระยะคลอด    
 4. Visualizer  
 5. สถานการณ์สมมติ เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติกรรมในระยะคลอด  
 6. แผนภาพความคิด (mind mapping) เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติกรรม
ในระยะคลอด 
 7. ตวัอยา่ง ชนิดของยายบัย ั้งการเจบ็ครรภ ์ หรือการหดรัดตวัของมดลูก (tocolytic  drug) 
ยากระตุน้การหดรัดตวัของมดลูก (medical  induction  of  labour) และยาระงบัการปวด   
(pharmacological   pain  management)  
 8. ใบงาน/ใบกิจกรรม เร่ืองการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติกรรมในระยะคลอด    
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 9. ฝึกปฏิบติัทกัษะดว้ยตนเอง เร่ืองการเตรียมยากระตุน้การหดรัดตวัของมดลูก (medical  
induction  of  labour) 
 

การวัดผลและประเมินผล ในประเดน็ต่อไปน้ี 
 1. แบบประเมินช้ินงาน เช่น การท าแผนภาพความคิด (mind mapping) 
 2. แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  
 3. การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่นการร่วมอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น การถาม-ตอบค าถาม  
 4.  แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 
 5.  แบบบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 6.  แบบฝึกหดัทา้ยหน่วย 
 7. แบบทดสอบ 
 

บันทกึหลงัการสอน 
 1.  กระบวนการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (กิจกรรมการเรียน     
การสอนท่ีเกิดข้ึน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.  บรรยากาศทัว่ไประหวา่งการเรียนการสอน และความร่วมมือในการท ากิจกรรมของ
ผูเ้รียน (การไดร่้วมงานกบัเพือ่น ๆ  การท างานเป็นกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม/ตนเอง) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 3. ผลการเรียนรู้และพฒันาการดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน รวมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน
และการแกไ้ข 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
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การพยาบาลผู้คลอดทีไ่ด้รับยาทางสูติกรรมในระยะคลอด    
 

ค าช้ีแจง 
 ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับหลกัการ แนวคิดหรือความคิดรวบยอด
ส าคญั ร่วมกนัวิเคราะห์โจทยส์ถานการณ์ปัญหา วางแผนการพยาบาล ประเมินล าดบัความส าคญั 
ความถูกตอ้งและเหมาะสมของแผนการพยาบาล แกปั้ญหาตามกระบวนการแกปั้ญหา และสะทอ้น
ความคิดในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์สมมติผูค้ลอดท่ีได้รับยาทางสูติกรรมในระยะคลอด   

ตามประเดน็ท่ีก าหนดให ้พร้อมกบัส่งตวัแทนกลุ่มออกไปน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน ตามล าดบั 
 

ประเด็นที่น าเสนอ แนวคดิส าคญัหรือความคดิรวบยอดส าคญั 

กลุ่มที ่1, 4, 7, 10 
1. ยายบัย ั้งการเจ็บครรภ์  หรือการหดรัดตวัของ
มดลูก (tocolytic drug) 

 

กลุ่มที ่2, 5, 8 
2. ยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก (medical  
induction of labour)  

 

กลุ่มที ่3, 6, 9 
3. ยาระงบัการปวด (pharmacological pain 
management) 

 

 

รายช่ือสมาชิกกลุ่มท่ี….. ช่ือกลุ่ม ……………………………………………………….. 
1. …………………………………………..……ประธาน   
2. ……………………………………..…………เลขานุการ  

 3. …………………………………………..…… 
 4. …………………………………..…………… 
 5. ……………………………………..………… 

        

ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 

ใบกจิกรรมที่ 4 
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โจทยส์ถานการณ์ปัญหา : สถานการณ์สมมติการพยาบาลผูค้ลอดท่ีไดรั้บยาทางสูติกรรมใน 
ระยะคลอด 
 
 
 

 
 

สถานการณ์สมมติการพยาบาลผู้คลอดทีไ่ด้รับยาทางสูติกรรมในระยะคลอด 
 
สถานการณ์สมมติ :  
 สตรีมีครรภ ์อายุ 29 ปี น ้ าหนัก 60 kgs. G1P0A0L0 อายุครรภ์ 39 สัปดาห์ มา
โรงพยาบาล เวลา 07.00 น. มาดว้ยอาการเจ็บครรภ ์มีมูกเลือด และมีน ้ าเดิน 6 ชัว่โมงก่อนมา
โรงพยาบาล   
 ตรวจครรภ ์ทารกท่า LOA   HF 3 / 4 >   FHS  140  คร้ัง / นาที   จงัหวะสม ่าเสมอ 
Uterine  contraction   Interval   6 นาที  20  วินาที    Duration  30 วินาที    
 Nitrazine paper test เปล่ียนจากสีเหลืองเป็นสีน ้าเงิน 
 PV แรกรับ ปากมดลูกเปิด 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.แพทยต์รวจเยีย่มอาการ   PV พบว่า ปากมดลูกเปิด 3 cm. ความบาง 100 
%  Station -1  ประเมิน  Bishop   score =  9  จึงมีแผนการรักษาให ้IV เป็น 5 %  D/N /2  1,000  ml. 
+ Syntocinon 10 unit  vein drip  8 drop/min keep good  contraction   จบั contraction  หลงัไดรั้บยา  
30 นาที Interval = 4  นาที 50 วินาที   Duration =  45 วินาที    FHS อยูใ่นช่วง 130-140 bpm  จงัหวะ
สม ่าเสมอ 
 หลงัจากนั้น 1 hr สตรีมีครรภอ์าการเจบ็ครรภถ่ี์ข้ึน Uterine Contraction Interval  2 นาที  
40  วินาที    Duration  = 30 วินาที FHS อยูใ่นช่วง 130-140 bpm  จงัหวะสม ่าเสมอ 
 เวลา 11.00 น. PV อีกคร้ัง พบว่า ปากมดลูกเปิด 5 cm. ความบาง 100 %  Station   0  
ประเมิน  Bishop   score =  9  On IV เป็น 5 %  D/N /2  1,000  ml. + Syntocinon 10 unit  vein drip  
10 drop/min จบั contraction  Interval = 2 นาที  50 วินาที   Duration =  50 วินาที  FHS อยูใ่นช่วง 
130-140 bpm  จงัหวะสม ่าเสมอ  ร้องเอะอะโวยวายมาก ร้องขอผา่ตดัคลอด พยาบาลห้องคลอด
รายงานแพทย ์แพทยมี์แผนการรักษาให ้Pethidine 75 mg. + Phenergan 25 mg IM Stat 
 
 

โจทย์สถานการณ์ปัญหา 
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แนวทางการศึกษา 
 1. ภาวะเส่ียง/ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหาท่ีนึกถึง 
  1.1 จากสถานการณ์ ภาวะเส่ียง/ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหา ท่ีท่านนึกถึงคืออะไรได้
บา้ง 
  1.2 เปรียบเท ียบขอ้ม ูลด า้นทฤษฎีและขอ้ม ูลผู ร้ ับบริ การ  ในภาวะเ สี่ยง /
ภาวะแทรกซ้อน/ปัญหาท่ีนึกถึงท่ีนึกถึง 
 2. การตรวจประเมินสภาพร่างกาย (physical assessment) จากภาวะเส่ียง/ 
ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหาท่ีนึกถึง หลงัจากการศึกษาขอ้มูล ท่านจะเนน้การตรวจร่างกาย เพิ่มเติม
ในระบบใดบา้ง 
 3. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ขอ้มูลจากประวติัและการตรวจ
ร่างกาย ที่น ามาประกอบการการวินิจฉัยทางการพยาบาล มีรายละเอียดอย่างไร โดยแยกตาม
ขอ้มูลสนบัสนุน (subjective data และ objective data) 
 4. การทดสอบเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic test) ระบุชนิดของการทดสอบเพื่อ
ยืนยนัการวินิจฉัยทางการพยาบาล พร้อมเหตุผล และผลการตรวจต่าง ๆ และค่าปกติ และ
ประเมินเปรียบเทียบผลการตรวจท่ีได ้กบัค่าปกติ 
 5. สรุปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (diagnosis) 
  5.1 สรุปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ของผูรั้บบริการรายน้ี
คืออะไรระบุเหตุผลจากการศึกษาขอ้มูล การตรวจร่างกาย และการทดสอบต่าง ๆ 
  5.2 ระบุเหตุผลจากการศึกษาขอ้มูล การตรวจร่างกาย และการทดสอบต่าง ๆ 
  5.3 ระบุขอ้มูลสนบัสนุนที่เป็นอาการบอกเล่า (subjective data) และอาการ
แสดงท่ีตรวจพบ (objective data) 
  5.4 สืบคน้ขอ้มูลเชิงทฤษฎี/รูปภาพประกอบการสรุปการวินิจฉัยการพยาบาล  
(ระบุท่ีมาของแหล่งขอ้มูล)  
 6. แผนการบ าบดัรักษาทางการพยาบาล (therapeutic nursing intervention plan) 
  6.1 ท่านคิดว่าสตรีมีครรภ ์รายน้ีมีปัญหา/ภาวะเส่ียงอะไรบา้ง จงเขียนขอ้มูลท่ี
เป็นปัญหาส าหรับผูค้ลอด รายน้ี 
  6.2 การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ส าหรับสตรีมีครรภ ์รายน้ีมี
อะไรบา้ง   
  6.3 ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดส าคัญที่สุด
ส าหรับสตรีมีครรภ ์รายน้ี คืออะไร 
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  6.4 จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหา
สตรีมีครรภ ์รายน้ี (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (ตอบใหม้ากท่ีสุด)  
   6.4 การพยาบาล (nursing care plan)/แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหาท่ี
เหมาะสมส าหรับสตรีมีครรภ ์รายน้ี คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) ระบุเหตุผลของการ
พยาบาล 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5  หน่วยที่ 5 

เร่ืองการพยาบาลมารดาทีม่ีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลงัคลอด จ านวน (ช่ัวโมง) 
4 

 

แนวคดิส าคญั (ความคดิรวบยอด) 
 ภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด อาจเกิดข้ึนได้เสมอ ซ่ึงสามารถป้องกันได ้
ภาวะแทรกซอ้นในระยะหลงัคลอด ไดแ้ก่ การบวมเลือดของแผลฝีเยบ็ (hematoma)  มดลูกเขา้อู่ชา้ 
(subinvolution) การติดเช้ือหลงัคลอด (puerperal infection) ฝีท่ีเตา้นม (breast abscess) หลอดเลือด
ด าอกัเสบ  (phlebitis) ภาวะเศร้าซึมหลงัคลอด (postpartum blues) และ sheehan syndrome การมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาเหตุ อาการและอาการแสดง การวินิจฉัย ผลท่ีจะเกิดต่อมารดา และ
ทารก จะเป็นแนวทางในการให้การดูแลช่วยเหลือและใหก้ารพยาบาลไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึง
จะช่วยใหม้ารดาและทารกปลอดภยั 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบาย  หลกัการ  แนวคิดหรือความคิดรวบยอดส าคญัทางการพยาบาลในการดูแล
มารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะหลงัคลอดไดถู้กตอ้ง 
 2. วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดการวินิจฉยัทางการพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้น
ในระยะหลงัคลอดไดถู้กตอ้ง เหมาะสม และครบถว้น 
 3. วางแผนการพยาบาลในการดูแลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลงัคลอดได้
ถูกตอ้ง เหมาะสม และครบถว้น 
 4. ประเมินล าดบัความส าคญั ความถูกตอ้ง และเหมาะสมในการพยาบาลมารดาท่ีมี
ภาวะแทรกซอ้นในระยะหลงัคลอดได ้
 5. แก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาและสะท้อนความคิดในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ปัญหามารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะหลงัคลอดได ้
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 1.   การบวมเลือดของแผลฝีเยบ็ (hematoma) 

 2.   มดลูกเขา้อู่ชา้ (subinvolution) 
 3.   การติดเช้ือหลงัคลอด (puerperal infection)  
 4.   ฝีท่ีเตา้นม (breast abscess) 
 5.   หลอดเลือดด าอกัเสบ  (phlebitis)  
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 6.   ภาวะเศร้าซึมหลงัคลอด (postpartum  blues)  
 7.   sheehan  syndrome 
 

แนวทางการจัดกจิกรรม 
 

กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่23-26             แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

1. ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ 
 (Preparation : P) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีผูส้อนเตรียมความพร้อมผูเ้รียน  
     1. แจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
     2. เตรียมความพร้อมเก่ียวกบัวิธีการเรียน  กิจกรรม
การเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอน และช้ีแนะส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ และบทบาทของผูเ้รียนและสมาชิกกลุ่ม  
     3. กระตุน้ความสนใจผูเ้รียน โดยใชส้ถานการณ์
ปัญหา (problem based learning) เก่ียวกบัการการ
พยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะหลงัคลอด      
     4. ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มย่อยศึกษาคน้ควา้หาความรู้
เก่ียวกบัเน้ือหาดว้ยตนเอง แลว้สรุปแนวคิดส าคญัดว้ย
การเขียนแผนภาพความคิด (mind mapping)ก่อนท่ีจะเร่ิม
เรียนทุกคร้ัง 

 

2.ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (Action : A) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีผูส้อน 
     1. ทบทวนความรู้ ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เร่ือง
การพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลัง
คลอด โดยให้ดูวิดีทศัน์ เร่ือง การบวมเลือดของแผลฝี
เยบ็ (hematoma) ฝีท่ีเตา้นม (breast abscess)  
     2.  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย (4-5 คน) เรียนรู้เป็น
รายคู่   

 
 
- สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกนัสรุป

ความรู้ท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎีใน
เน้ือหาท่ีไดไ้ปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- รับใบกิจกรรมและเอกสาร
ประกอบการเรียนมาช่วยกนัท า
ตามท่ีใบกิจกรรมก าหนดให ้
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กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่23-26             แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

     3.  จดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กบัลกัษณะเน้ือหา ไดแ้ก่ การเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์
ปัญหา และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  เน้ือหา
ประกอบดว้ย 
1.  การบวมเลือดของแผลฝีเยบ็ (hematoma) 
2.  มดลูกเขา้อู่ชา้ (subinvolution) 
3.  การติดเช้ือหลงัคลอด (puerperal  infection)  
4.  ฝีท่ีเตา้นม (breast abscess) 
5.  หลอดเลือดด าอกัเสบ  (phlebitis)  
6.  ภาวะเศร้าซึมหลงัคลอด (postpartum   blues)  
7.  sheehan  syndrome 
     4. ให้ผูเ้รียนฝึกใชค้วามรู้ ดว้ยการฝึกใชท้กัษะการ
วิ เคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการ
แกปั้ญหากรณีศึกษาการพยาบาลผูค้ลอดท่ีมีความผดิปกติ
เก่ียวกบัปัจจยัการคลอด ทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล 
โดยเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้   
     5. ให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัทกัษะโดยเน้นให้ผูเ้รียนฝึก
ปฏิบติัจริงกบัหุ่นสตรีจ าลองรวมทั้งดูการสาธิต ในห้อง
ฝึกปฏิบติัการพยาบาล และใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัตามและ
ให้สาธิตยอ้นกลบั เช่น ฝึกประเมินแผลฝีเยบ็ การตรวจ      
เตา้นม 

- ศึกษาสถานการณ์ปัญหา จากใบ
กิจกรรมท่ีแจกให ้

- ดูการสาธิต, ฝึกสาธิตยอ้ยกลบั 
- ช่วยกนัตอบขอ้ซกัถามของ

ผูเ้รียนและสมาชิกภายในกลุ่ม 
 

3. ขั้นสะท้อนความคดิ (Reflection : R) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีใหผู้เ้รียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น
เน้ือหา และดา้นทกัษะต่างๆ ท่ีใชใ้นการเรียนรู้ เช่นทกัษะ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และแก้ปัญหา
สถานการณ์ปัญหาการพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้น
ในระยะหลงัคลอด  ด้วยวิธีการไตร่ตรอง ยอ้นคิดหรือ

 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

กนัภายในกลุ่ม 
- ร่วมกนัตรวจสอบ ทบทวน

ความรู้ความเขา้ใจของตนเอง
ภายในกลุ่ม 
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สะท้อนความคิดในการแก้ปัญหาของตนเองและของ
เพื่อน จากการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติใน
หอ้งปฏิบติัการ ทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล 

- แสดงความคิดเห็น 
- ตอบค าถาม 
- ซกัถาม เพื่อท าความเขา้ใจ 

4. ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนรายกลุ่ม  
     1. น าความรู้หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นเรียนรู้และฝึก
ปฏิบติั (Action : A) และขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection 
: R) มาอภิปรายร่วมกนัสรุปความคิดรวบยอด สรุป
หลักการ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการพยาบาลมารดาท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด แนวทางการน า
ความรู้หรือเช่ือมโยงความรู้/ประสบการณ์ บูรณาการ
เป็นความรู้ใหม่ หรือไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน 
หรือน าความรู้เดิมมาเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่  
     2. ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงผลงานดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย
และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัโดยเนน้ให้ผูเ้รียน
ได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในเร่ืองท่ีได้เรียนรู้และ
ปฏิบติัได ้ เช่น การน าเสนอดว้ยปากเปล่า การน าเสนอ
ประกอบส่ือ อุปกรณ์ การสาธิต การจดันิทรรศการย่อย 
น าเสนอผลงานกลุ่มดว้ยแผนภูมิประกอบการบรรยาย 
การน าเสนอดว้ยแผนภาพความคิด (mind mapping) เป็น
ตน้  
     3. ผูส้อนเสริมต่อและสรุปองค์ความรู้ท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัการพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะ
หลงัคลอด โดยเน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
กระตุ้นให้ผูเ้รียนร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์เช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ของความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีเคยเรียนมาและ
ทกัษะท่ีเคยปฏิบติั ซ่ึงเป็นความรู้หรือประสบการณ์เดิม 

 
 
- ช่วยกนัสรุปผลงานและความรู้

ความเขา้ใจท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 
- ส่งตวัแทนกลุ่มออกไปน าเสนอ

ผลงานหนา้หอ้งเรียน/
หอ้งปฏิบติัการพยาบาล 

- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
- แสดงความคิดเห็น 
- ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลงานท่ีท า 
และใหข้อ้มูลป้อนกลบัซ่ึงกนั
และกนั 

- ซกัถาม เพื่อท าความเขา้ใจ 
- ช่วยกนัตอบขอ้ซกัถามของ

ผูเ้รียนและสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ 
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กบัความรู้หรือประสบการณ์ใหม่  
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นประเมินผลการเรียนรู้ โดย 
     1. ผูส้อนวดัและประเมินผลความสามารถในการ
เรียนรู้ครอบคลุมทั้งก่อนเรียน การติดตามระหว่างเรียน
และภายหลงัเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยให้สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
โดยการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้  
     2. ผูเ้รียนร่วมกนัประเมินการท างานกลุ่มและผลงาน
กลุ่ม การน าเสนอผลการประเมินงานของกลุ่ม  
     3.  ผูเ้รียนประเมินตนเอง  
     4. ประเมินผลการเรียนรู้จากบนัทึกการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและจากบนัทึกหลงัการสอนของผูส้อน 

 
 

- ตอบค าถาม 
- ซกัถาม เพื่อท าความเขา้ใจ 
- ประเมินการท างานกลุ่ม 
- ประเมินตนเอง 
- ใหส้าธิตยอ้นกลบั 
- ใหท้ าแบบฝึกหดั 
- ประเมินช้ินงาน 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์
เล่ม 2. นครปฐม : หน่วยพิมพม์หาวิทยาลยัคริสเตียน เร่ืองการพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้นใน
ระยะหลงัคลอด 
 2. ต ารา/วารสาร 
 3. เวบ็ไซต ์เก่ียวกบัเร่ืองการพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะหลงัคลอด 
 4. ส่ือวิดีทศัน์ เร่ือง การพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะหลงัคลอด  เช่น 
การบวมเลือดของแผลฝีเยบ็ (hematoma) ฝีท่ีเตา้นม (breast abscess) การประเมินแผลฝีเยบ็ เป็นตน้ 
 5. visualizer  
 6. สถานการณ์ปัญหา เร่ืองการพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะหลงัคลอด 
 7. แผนภาพความคิด (mind mapping) เร่ืองการพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้นใน
ระยะหลงัคลอด 
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 8. ตวัอยา่ง หุ่นสตรีจ าลอง  
 9. ใบงาน/ใบกิจกรรม เร่ืองการพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะหลงัคลอด 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 1. แบบประเมินช้ินงาน เช่น การท าแผนภาพความคิด (mind mapping) 
 2. แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  
 3. การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่นการร่วมอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น การถาม-ตอบค าถาม  
 4.  แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 
 5.  แบบบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 6. แบบฝึกหดัทา้ยหน่วย 
 7. แบบทดสอบ 
 

บันทกึหลงัการสอน 
 1.  กระบวนการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (กิจกรรมการเรียน    
การสอนท่ีเกิดข้ึน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.  บรรยากาศทัว่ไประหวา่งการเรียนการสอน และความร่วมมือในการท ากิจกรรมของ
ผูเ้รียน (การไดร่้วมงานกบัเพือ่น ๆ  การท างานเป็นกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม/ตนเอง) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 3.  ผลการเรียนรู้และพฒันาการดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน รวมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน
และการแกไ้ข 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
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การพยาบาลมารดาทีม่ีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลงัคลอด 
 
ค าช้ีแจง 

 ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับหลกัการ แนวคิดหรือความคิดรวบยอด
ส าคญั ร่วมกนัวิเคราะห์โจทยส์ถานการณ์ปัญหา วางแผนการพยาบาล ประเมินล าดบัความส าคญั 
ความถูกตอ้งและเหมาะสมของแผนการพยาบาล แกปั้ญหาตามกระบวนการแกปั้ญหา และสะทอ้น
ความคิดในการแก้ปัญหาสถานการณ์ปัญหามารดาท่ีมีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลงัคลอดตาม
ประเดน็ท่ีก าหนดให ้พร้อมกบัส่งตวัแทนกลุ่มออกไปน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน ตามล าดบั 

 

ประเด็นที่น าเสนอ แนวคดิส าคญัหรือความคดิรวบยอด 

กลุ่มที ่1 
1.  การบวมเลือดของแผลฝีเยบ็ (hematoma) 

 

กลุ่มที ่2 
2.  มดลูกเขา้อู่ชา้ (subinvolution) 

 

กลุ่มที ่3,8,9,10 
3.  การติดเช้ือหลงัคลอด (puerperal  infection) 

 

กลุ่มที ่4 
4.  ฝีท่ีเตา้นม (breast abscess)  

 

กลุ่มที ่5 
5.  หลอดเลือดด าอกัเสบ (phlebitis)  

 

กลุ่มที ่6 
6.  ภาวะเศร้าซึมหลงัคลอด (postpartum  blues)  

 

กลุ่มที ่7 
7.  Sheehan   syndrome 

 

 
 
 
 

ใบกจิกรรมที่ 5 
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รายช่ือสมาชิกกลุ่มที…่.. ช่ือกลุ่ม ………………………………………………………….. 
 1. …………………………………………..……ประธาน  
  2. ……………………………………..…………เลขานุการ  

 3. …………………………………………..…… 
 4. …………………………………..………….…  
 5. ……………………………………..……….…  
 

      ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
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โจทย์สถานการณ์ปัญหา : สถานการณ์ปัญหาการพยาบาลมารดาทีม่ีภาวะแทรกซ้อนในระยะ 
หลงัคลอด  

 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ปัญหาการพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้นในระยะหลงัคลอด 

 
 

สถานการณ์ปัญหา:  

 

 
 

แนวทางการศึกษา 
 1. ภาวะเส่ียง/ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหาท่ีนึกถึง 
  1.1 จากสถานการณ์ ภาวะเส่ียง/ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหา ท่ีท่านนึกถึงคืออะไรได้
บา้ง 
  1.2 เปรียบเท ียบขอ้ม ูลด า้นทฤษฎีและขอ้ม ูลผู ร้ ับบริการ  ในภาวะเ สี่ยง /
ภาวะแทรกซอ้น / ปัญหาท่ีนึกถึงท่ีนึกถึง 
 2. การตรวจประเมินสภาพร่างกาย (physical assessment) จากภาวะเส่ียง/ 
ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหาท่ีนึกถึง หลงัจากการศึกษาขอ้มูล ท่านจะเนน้การตรวจร่างกาย เพิ่มเติม
ในระบบใดบา้ง 
 3. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis)ขอ้มูลจากประวติัและการตรวจ
ร่างกาย ที่น ามาประกอบการการวินิจฉัยทางการพยาบาล มีรายละเอียดอย่างไร โดยแยกตาม
ขอ้มูลสนบัสนุน (subjective data และ objective data) 

โจทย์สถานการณ์ปัญหา 
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 4. การทดสอบเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic test)ระบุชนิดของการทดสอบเพื่อยืนยนั
การวินิจฉัยทางการพยาบาล พร้อมเหตุผล และผลการตรวจต่างๆ และค่าปกติ และประเมิน
เปรียบเทียบผลการตรวจท่ีได ้กบัค่าปกติ 
 5. สรุปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (diagnosis) 
   5.1 สรุปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ของผูรั้บบริการรายน้ี
คืออะไรระบุเหตุผลจากการศึกษาขอ้มูล การตรวจร่างกาย และการทดสอบต่าง ๆ 
  5.2 ระบุเหตุผลจากการศึกษาขอ้มูล การตรวจร่างกาย และการทดสอบต่าง ๆ 
  5.3 ระบุขอ้มูลสนบัสนุนที่เป็นอาการบอกเล่า (subjective data) และอาการ
แสดงท่ีตรวจพบ (objective data) 
  5.4 สืบคน้ขอ้มูลเชิงทฤษฎี/รูปภาพประกอบการสรุปการวินิจฉัยการพยาบาล  
(ระบุท่ีมาของแหล่งขอ้มูล)  
 6. แผนการบ าบดัรักษาทางการพยาบาล (therapeutic nursing intervention plan) 
  6.1 ท่านคิดว่าผูค้ลอด รายน้ีมีปัญหา/ภาวะเส่ียงอะไรบา้ง จงเขียนขอ้มูลที่เป็น
ปัญหาส าหรับมารดาหลงัคลอด รายน้ี 
  6.2 การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ส าหรับมารดาหลงัคลอด 
รายน้ีมีอะไรบา้ง   
  6.3 ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดส าคัญที่สุด
ส าหรับมารดาหลงัคลอด รายน้ี คืออะไร 
  6.4 จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหา
มารดาหลงัคลอด รายน้ี (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (ตอบใหม้ากท่ีสุด)  
  6.5 การพยาบาล (nursing care plan)/แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหาท่ี
เหมาะสมส าหรับมารดาหลงัคลอด รายน้ี คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) ระบุเหตุผลของ
การพยาบาล 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6  หน่วยที่ 6 

เร่ืองการพยาบาลทารกแรกเกดิทีม่ีภาวะแทรกซ้อน จ านวน (ช่ัวโมง) 
4 

 
แนวคดิส าคญั (ความคดิรวบยอด) 
 ทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้น เช่น ภาวะขาดออกซิเจน (birth  asphyxia) การ
บาดเจบ็จากการคลอด (birth   injury) หรือความพิการแต่ก าเนิด (congenital anomalies) จะส่งผลให้
มารดาและครอบครัวเผชิญกบัภาวะวิกฤติ การมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาเหตุ อาการและอาการ
แสดง การวินิจฉยั ผลท่ีจะเกิดต่อมารดา และทารก จะเป็นแนวทางในการใหก้ารดูแลช่วยเหลือและ
ใหก้ารพยาบาลไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยใหม้ารดาและทารกปลอดภยั 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบาย  หลกัการ  แนวคิดหรือความคิดรวบยอดส าคญัทางการพยาบาลในการดูแล
ทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นไดถู้กตอ้ง 
 2. วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดการวินิจฉัยทางการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมี
ภาวะแทรกซอ้นไดถู้กตอ้ง เหมาะสม และครบถว้น 
 3. วางแผนการพยาบาลในการดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซ้อนได้ถูกต้อง 
เหมาะสม และครบถว้น 
 4. ประเมินล าดบัความส าคญั ความถูกตอ้ง และเหมาะสมในการพยาบาลทารกแรก
เกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นได ้
 5. แก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาและสะท้อนความคิดในการแก้ปัญหา
กรณีศึกษาทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้นได ้
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 1.  การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (resuscitation)  
 2.  ภาวะขาดออกซิเจน (birth asphyxia) 
 3.  การบาดเจบ็จากการคลอด (birth  injury)  
 4.  ความพิการแต่ก าเนิด   (congenital anomalies) 
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แนวทางการจัดกจิกรรม 
 

กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่27-30             แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

1. ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ 
 (Preparation : P) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีผูส้อนเตรียมความพร้อมผูเ้รียน  
     1. แจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
     2. เตรียมความพร้อมเก่ียวกบัวิธีการเรียน  กิจกรรม
การเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอน และช้ีแนะส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ และบทบาทของผูเ้รียนและสมาชิกกลุ่ม  
     3. กระตุน้ความสนใจผูเ้รียน โดยใชก้รณีศึกษา (case 
based learning) การพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมี
ภาวะแทรกซอ้น 
     4. ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มย่อยศึกษาคน้ควา้หาความรู้
เก่ียวกบัเน้ือหาดว้ยตนเอง แลว้สรุปแนวคิดส าคญัดว้ย
การเขียนแผนภาพความคิด (mind mapping) ก่อนท่ีจะ
เร่ิมเรียนทุกคร้ัง 

 

2.ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (Action : A) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีผูส้อน 
     1. ทบทวนความรู้ ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เร่ือง
การพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซ้อนโดยให้ดู
วิดีทศัน์ เร่ือง การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (resuscitation) ทารก
แรกเกิด การบาดเจบ็จากการคลอด (birth   injury) 
     2.  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย (4-5 คน) เรียนรู้เป็น
รายคู่   
     3.  จดัการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กบัลกัษณะเน้ือหา ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
และการเรียนรู้โดยการปฏิบติั เน้ือหาประกอบดว้ย 

 
 
- สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกนัสรุป

ความรู้ท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎีใน
เน้ือหาท่ีไดไ้ปศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

- รับใบกิจกรรมและเอกสาร
ประกอบการเรียนมาช่วยกนัท า
ตามท่ีใบกิจกรรมก าหนดให ้

- ศึกษากรณีศึกษา จากใบกิจกรรม
ท่ีแจกให ้
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กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่27-30             แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

1. การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (resuscitation)  
2. ภาวะขาดออกซิเจน (birth asphyxia) 
3. การบาดเจบ็จากการคลอด (birth injury)  
4. ความพิการแต่ก าเนิด (congenital anomalies) 
     4. ให้ผูเ้รียนฝึกใชค้วามรู้ ดว้ยการฝึกใชท้กัษะการ
วิ เคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการ
แก้ปัญหากรณีศึกษาการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมี
ภาวะแทรกซอ้นทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล โดยเนน้
ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้   
     5. ให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัทกัษะโดยเน้นให้ผูเ้รียนฝึก
ปฏิบติัจริงกบั หุ่นทารกจ าลอง หุ่น CPR ทารก รวมทั้งดู
การสาธิต ในห้องฝึกปฏิบติัการพยาบาล และใหผู้เ้รียน
ฝึกปฏิบติัตามและให้สาธิตยอ้นกลบั เช่น ฝึกช่วยฟ้ืนคืน
ชีพ (resuscitation) ทารกแรกเกิด 

- ดูการสาธิต, ฝึกสาธิตยอ้ยกลบั 
- ช่วยกนัตอบขอ้ซกัถามของ

ผูเ้รียนและสมาชิกภายในกลุ่ม 
 

3. ขั้นสะท้อนความคดิ (Reflection : R) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีใหผู้เ้รียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น
เน้ือหา และดา้นทกัษะต่างๆ ท่ีใชใ้นการเรียนรู้ เช่นทกัษะ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และแก้ปัญหา
กรณีศึกษาการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้น
ดว้ยวิธีการไตร่ตรอง ยอ้นคิดหรือสะทอ้นความคิดในการ
แก้ปัญหาของตนเองและของเพื่อน จากการเรียนรู้ด้วย
กรณีศึกษาและฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ ทั้งรายกลุ่ม 
และรายบุคคล 

 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

กนัภายในกลุ่ม 
- ร่วมกนัตรวจสอบ ทบทวน

ความรู้ความเขา้ใจของตนเอง
ภายในกลุ่ม 

- แสดงความคิดเห็น 
- ตอบค าถาม 
- ซกัถาม เพื่อท าความเขา้ใจ 
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กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่27-30             แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

4. ขั้นสร้างความรู้ (Construction : C) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนรายกลุ่ม  
     1. น าความรู้หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นเรียนรู้และฝึก
ปฏิบติั (Action : A) และขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection 
: R) มาอภิปรายร่วมกนัสรุปความคิดรวบยอด สรุป
หลกัการ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ี
มีภาวะแทรกซ้อนแนวทางการน าความรู้หรือเช่ือมโยง
ความรู้/ประสบการณ์ บูรณาการเป็นความรู้ใหม่ หรือไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนหรือน าความรู้เดิมมา
เช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่  
     2. ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงผลงานดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย
และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัโดยเนน้ให้ผูเ้รียน
ได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในเร่ืองท่ีได้เรียนรู้และ
ปฏิบติัได ้ เช่น การน าเสนอดว้ยปากเปล่า การน าเสนอ
ประกอบส่ือ อุปกรณ์ การสาธิต การจดันิทรรศการย่อย 
น าเสนอผลงานกลุ่มดว้ยแผนภูมิประกอบการบรรยาย 
การน าเสนอดว้ยแผนภาพความคิด (mind mapping)   
เป็นตน้  
     3. ผูส้อนเสริมต่อและสรุปองค์ความรู้ท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซ้อน
โดยเน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กระตุน้ให้
ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปราย วิเคราะห์เช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ของความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีเคยเรียนมาและทกัษะท่ีเคย
ปฏิบติั ซ่ึงเป็นความรู้หรือประสบการณ์เดิม กบัความรู้
หรือประสบการณ์ใหม่  

 
 
- ช่วยกนัสรุปผลงานและความรู้

ความเขา้ใจท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 
- ส่งตวัแทนกลุ่มออกไปน าเสนอ

ผลงานหนา้หอ้งเรียน/
หอ้งปฏิบติัการพยาบาล 

- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
- แสดงความคิดเห็น 
- ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลงานท่ีท า 
และใหข้อ้มูลป้อนกลบัซ่ึงกนั
และกนั 

- ซกัถาม เพื่อท าความเขา้ใจ 
- ช่วยกนัตอบขอ้ซกัถามของ

ผูเ้รียนและสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ 
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กระบวนการเรียนการสอน 
ช่ัวโมงที ่27-30             แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 

กจิกรรมผู้สอน กจิกรรมผู้เรียน 

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) 
วธีิด าเนินการ  : เป็นขั้นประเมินผลการเรียนรู้ โดย 
     1. ผูส้อนวดัและประเมินผลความสามารถในการ
เรียนรู้ครอบคลุมทั้งก่อนเรียน การติดตามระหว่างเรียน
และภายหลงัเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
โดยการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนรู้  
     2. ผูเ้รียนร่วมกนัประเมินการท างานกลุ่มและผลงาน
กลุ่ม การน าเสนอผลการประเมินงานของกลุ่ม  
     3.  ผูเ้รียนประเมินตนเอง  
     4. ประเมินผลการเรียนรู้จากบนัทึกการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและจากบนัทึกหลงัการสอนของผูส้อน 

 
 

- ตอบค าถาม 
- ซกัถาม เพื่อท าความเขา้ใจ 
- ประเมินการท างานกลุ่ม 
- ประเมินตนเอง 
- ใหส้าธิตยอ้นกลบั 
- ใหท้ าแบบฝึกหดั 
- ประเมินช้ินงาน 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์
เล่ม 2. นครปฐม : หน่วยพิมพม์หาวิทยาลยัคริสเตียน เร่ืองการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมี
ภาวะแทรกซอ้น 
 2. ต ารา/วารสาร 
 3. เวบ็ไซต ์เก่ียวกบัเร่ืองการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้น 
 4. ส่ือวิดีทศัน์ เร่ือง การพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้น เช่นการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพ (resuscitation) การประเมินทารกแรกเกิด เป็นตน้ 
 5. power point และ visualizer  
 6. กรณีศึกษา เร่ืองการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้น 
 7. แผนภาพความคิด (mind mapping) เร่ืองการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมี
ภาวะแทรกซอ้น 
 8. หุ่นทารกจ าลอง อุปกรณ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (resuscitation) 
 9. ใบงาน/ใบกิจกรรม เร่ืองการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซอ้น 
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การวัดผลและประเมินผล 
 1. แบบประเมินช้ินงาน เช่น การท าแผนภาพความคิด (mind mapping) 
 2. แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  
 3. การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่นการร่วมอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น การถาม-ตอบค าถาม  
 4. แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 
  5. แบบบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 6. แบบฝึกหดัทา้ยหน่วย 
 7. แบบทดสอบ 
 

บันทกึหลงัการสอน 
 1.  กระบวนการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (กิจกรรมการเรียน    
การสอนท่ีเกิดข้ึน) 
  ............................................................................................................................. ....................... 
................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 

 2.  บรรยากาศทัว่ไประหวา่งการเรียนการสอน และความร่วมมือในการท ากิจกรรมของ
ผูเ้รียน (การไดร่้วมงานกบัเพือ่น ๆ  การท างานเป็นกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม/ตนเอง) 
  .................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 

 3.  ผลการเรียนรู้และพฒันาการดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน รวมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน
และการแกไ้ข 
  ............................................................................................................................. ....................... 
................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 

 
ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
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การพยาบาลทารกแรกเกดิทีม่ีภาวะแทรกซ้อน 

 
ค าช้ีแจง 

 ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับหลกัการ แนวคิดหรือความคิดรวบยอด
ส าคญั ร่วมกนัวิเคราะห์โจทยส์ถานการณ์ปัญหา วางแผนการพยาบาล ประเมินล าดบัความส าคญั 
ความถูกตอ้งและเหมาะสมของแผนการพยาบาล แกปั้ญหาตามกระบวนการแกปั้ญหา และสะทอ้น
ความคิดในการแกปั้ญหากรณีศึกษาทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซ้อนตามประเด็นท่ีก าหนดให ้

พร้อมกบัส่งตวัแทนกลุ่มออกไปน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน ตามล าดบั 
 

ประเด็นที่น าเสนอ แนวคดิส าคญัหรือความคดิรวบยอด 

กลุ่มที ่1, 5, 9 
1. การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (resuscitation)  

 

กลุ่มที ่2, 6, 10 
2.  ภาวะขาดออกซิเจน (birth asphyxia) 

 

กลุ่มที ่3, 7 
3. การบาดเจบ็จากการคลอด (birth injury) 

 

กลุ่มที ่4, 8 
 4. ความพิการแต่ก าเนิด (congenital anomalies) 

 

 

รายช่ือสมาชิกกลุ่มที…่.. ช่ือกลุ่ม ………………………………………………………………….. 
 1.  …………………………………………..……ประธาน   
 2. ……………………………………..…………เลขานุการ  
 3. …………………………………………..…… 
 4. …………………………………..…………… 
 5. ……………………………………..…………   
        

ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 
ลงช่ือ………………………………ผูส้อน 

ใบกจิกรรมที่ 6 
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กรณีศึกษาการพยาบาลทารกแรกเกดิทีม่ีภาวะแทรกซ้อน 
 
กรณีศึกษา : 
      ผูค้ลอด อาย ุ27 ปี G3P2A1L1  มาเวลา 9.00 น. ดว้ยอาการเจบ็ครรภ ์3 ชัว่โมง ก่อนมา
โรงพยาบาล GA 40 wk.  ตรวจครรภ ์ทารกท่า LOP   HF 3 / 4  + >     FHS  140-144  bpm 
จงัหวะสม ่าเสมอ  คาดคะเนน ้ าหนักทารกในครรภ ์(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 หลงัจากนั้น ท าการ
เชียร์เบ่งมารดา จนเห็นศีรษะทารกเท่าไข่ไก่ ประมาณ 4-5 cm. perineum บางใสเป็นมนัวาว Anus 
โป่งตึง จึงตดั  ฝีเยบ็แบบ Right Medio-lateral Episiotomy และเชียร์เบ่งต่อ จนศีรษะทารกคลอด  
 เวลา 9.53 น. บอกใหม้ารดาหยดุเบ่ง ท าการเช็ดตา ดูดมูกในปากและจมูกของทารก แลว้
หมุนศีรษะทารกเพื่อท าการคลอดไหล่ต่อ ปรากฏวา่ไม่สามารถท าคลอดไหล่ได ้  
                หลงัจากนั้นแพทยท์ าคลอดไหล่และล าตวัโดยใชท่้า Mc. Robert เวลา 9.55 น. คลอดทารก
เพศชาย น ้ าหนกั 4,190 กรัม Apgar score นาทีท่ี 1 = 9 นาทีท่ี 5 = 10   
 

แนวทางการศึกษา 
 1. ภาวะเส่ียง/ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหาท่ีนึกถึง 
  1.1  จากสถานการณ์ ภาวะเส่ียง/ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหา ท่ีท่านนึกถึงคืออะไรได้
บา้ง 
  1.2 เปรียบเท ียบขอ้ม ูลด า้นทฤษฎีและขอ้ม ูลผู ร้ ับบริการ  ใน ภาวะเ สี่ยง /
ภาวะแทรกซอ้น / ปัญหาท่ีนึกถึงท่ีนึกถึง 
 2. การตรวจประเมินสภาพร่างกาย (physical assessment) จากภาวะเส่ียง/ 
ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหาท่ีนึกถึง หลงัจากการศึกษาขอ้มูล ท่านจะเนน้การตรวจร่างกาย เพิ่มเติม
ในระบบใดบา้ง 
 3. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis)ขอ้มูลจากประวติัและการตรวจ
ร่างกาย ที่น ามาประกอบการการวินิจฉัยทางการพยาบาล มีรายละเอียดอย่างไร โดยแยกตาม
ขอ้มูลสนบัสนุน (subjective data และ objective data) 

โจทย์สถานการณ์ปัญหา 
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 4. การทดสอบเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic test)ระบุชนิดของการทดสอบเพื่อยืนยนั
การวินิจฉัยทางการพยาบาล พร้อมเหตุผล และผลการตรวจต่าง ๆ และค่าปกติ และประเมิน
เปรียบเทียบผลการตรวจท่ีได ้กบัค่าปกติ 
 5. สรุปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (diagnosis) 
  5.1 สรุปการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ของผูรั้บบริการรายน้ี 
คืออะไรระบุเหตุผลจากการศึกษาขอ้มูล การตรวจร่างกาย และการทดสอบต่าง ๆ 
  5.2 ระบุเหตุผลจากการศึกษาขอ้มูล การตรวจร่างกาย และการทดสอบต่าง ๆ 
  5.3 ระบุขอ้มูลสนบัสนุนที่เป็นอาการบอกเล่า (subjective data) และอาการ
แสดงท่ีตรวจพบ (objective data) 
  5.4 สืบคน้ขอ้มูลเชิงทฤษฎี/รูปภาพประกอบการสรุปการวินิจฉัยการพยาบาล 
(ระบุท่ีมาของแหล่งขอ้มูล)  
 6. แผนการบ าบดัรักษาทางการพยาบาล (therapeutic nursing intervention plan) 
  6.1 ท่านคิดว่าผูค้ลอด รายน้ีมีปัญหา/ภาวะเส่ียงอะไรบา้ง จงเขียนขอ้มูลที่เป็น
ปัญหาส าหรับผูค้ลอด รายน้ี 
  6.2 การวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ส าหรับผูค้ลอด รายน้ีมี
อะไรบา้ง   
  6.3 ท่านคิดว่าการวินิจฉัยทางการพยาบาล (nursing diagnosis) ใดส าคัญที่สุด
ส าหรับผูค้ลอด รายน้ี คืออะไร 
  6.4 จงวางแผนการพยาบาล (nursing care plan) ในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหา    
ผูค้ลอด รายน้ี (เขียนกิจกรรมการพยาบาล) (ตอบใหม้ากท่ีสุด)  
  6.5 การพยาบาล (nursing care plan)/แนวทางในการดูแล/ช่วยเหลือ/แกปั้ญหาท่ี
เหมาะสมส าหรับผูค้ลอด รายน้ี คืออะไร (ตอบเพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น) ระบุเหตุผลของการ
พยาบาล 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

431 

คู่มอืผู้เรียน 

(บางส่วน) 
 

 
 
 
 
 

คู่มอืผู้เรียน 
 

วชิาการผดุงครรภ์  2 (Midwifery  II) 
รหัสวชิา TNUR 3315 

 
 
 
 
 

ภาคการเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552 
คณะพยาบาลศาสตร์   
มหาวทิยาลยัคริสเตียน 
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คู่มอืผู้เรียน 
 

 
ค าน า 

 

 คู่มือผูเ้รียน ฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียน(นักศึกษา)ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการเรียน       
การสอนให้นักศึกษาไดมี้แนวทางท่ีชดัเจนในการเตรียมตวัและสามารถเรียนไดอ้ย่างเขา้ใจ  ซ่ึง     
ในเล่มประกอบด้วยรายละเอียดเก่ียวกับประมวลรายวิชา  ประกอบด้วยค าอธิบายรายวิชา 
วตัถุประสงค ์ ขอบข่ายเน้ือหา  แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือและแหล่งเรียนรู้   
การวดัและการประเมินผล ตารางการจดัการเรียนการสอนหนังสือ/ต ารา/เอกสารอา้งอิง บทบาท
ผูเ้รียน ใบกิจกรรม : โจทยส์ถานการณ์ปัญหา (กรณีศึกษา/สถานการณ์สมมติ/สถานการณ์ปัญหา) 
แนวทางการท าแผนภาพความคิด (mind mapping) และเกณฑก์ารให้คะแนน รวมทั้งแนวทางการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมและการประเมินผลรายวิชา  
 หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือการเรียนการสอนฉบบัน้ี  จะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนการสอนรายวิชา  TNUR 3315 การผดุงครรภ ์2 (Midwifery II) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้ให้กวา้งขวางและเรียนรู้อย่างถ่องแท ้
สามารถสรุป และสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยอาศยัประสบการณ์ของผูเ้รียนซ่ึงเป็นการพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ประกอบดว้ยความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์     
การประเมินค่า และการแกปั้ญหา จากกรณีศึกษา/สถานการณ์สมมติ/สถานการณ์ปัญหาท่ีก าหนด 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

                                                                                                                     จิราภรณ์   พมิใจใส 
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สารบัญ 

 
เร่ือง   หน้า 
ค าน า           
ประมวลรายวิชา          
ค าอธิบายรายวิชา   
วตัถุประสงค ์   
ขอบข่ายเน้ือหา   
แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน       
ส่ือและแหล่งเรียนรู้         
การวดัและการประเมินผล   
ตารางการจดัการเรียนการสอน   
หนงัสือ / ต ารา / เอกสารอา้งอิง        
ภาคผนวก          

1 รายละเอียดขั้นตอนรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล (PAREC Model) 

2 
4 
4 
4 
5 
7 

10 
10 
11 
15 
17 
18 

 
2 ใบกิจกรรม:โจทยส์ถานการณ์ (กรณีศึกษา / สถานการณ์สมมติ /สถานการณ์ปัญหา) 27 
3 แนวทางการท าแผนภาพความคิด (mind Mapping) และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 30 
4 แบบบนัทึกการเรียนรู้ 66 
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แนวทางการท าแผนภาพความคดิ (mind mapping) 
 

 1.   ช่ือเร่ือง (ภาวะเส่ียง/ภาวะแทรกซอ้น/ปัญหา) 
 2.   ความหมาย 
 3.   สาเหตุ 
 4.   อาการและอาการแสดง 
 5.   การวินิจฉยั 
 6.   การรักษา 
 7.   การพยาบาล 
 

ลงช่ือสมาชิกกลุ่ม  
 1. ....................................................................................................................... 
 2. ....................................................................................................................... 
 3. ....................................................................................................................... 
 4. ....................................................................................................................... 
 5. ....................................................................................................................... 
 6. ....................................................................................................................... 
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เกณฑ์การให้คะแนนการท าแผนภาพความคดิ (mind mapping) 
 

หน่วยที่ ....................เร่ือง............................................................................................... 
 

ลงช่ือสมาชิกกลุ่ม  
 1. ....................................................................................................................... 
 2. ....................................................................................................................... 
 3. ....................................................................................................................... 
 4. ....................................................................................................................... 
 5. ....................................................................................................................... 
 6. ....................................................................................................................... 
 

ล าดบัที่ หัวข้อที่ประเมิน 
คะแนน 

ดมีาก 
4 

ด ี
3 

พอใช้ 
2 

ปรับปรุง 
1 

1 เน้ือหาถกูตอ้ง ครบถว้น และครอบคลุม     
2 จดัเรียงล าดบัเน้ือหาไดเ้หมาะสม     
3 ใชภ้าษาท่ีถกูตอ้งและเหมาะสม     
4 มีการศึกษาคน้ควา้อยา่งเหมาะสม     
5 วิธีการน าเสนอเหมาะสมและน่าสนใจ     
6 ปรึกษาอาจารยอ์ยา่งนอ้ย 3 คร้ัง     
7 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม     
8 รูปเล่มของรายงานเรียบร้อยและเหมาะสม     
9 ส่งงานตรงเวลา     

 ความถี่     
 คะแนนทีไ่ด้     
 รวม     

คะแนนเตม็ 36 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7 คะแนนท่ีได ้............... คิดเป็นร้อยละ ............................... 
 

ข้อเสนอแนะ  
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……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ผูป้ระเมิน..................................................... 
                      ............./ ..................../................ 
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แบบบันทกึการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
กลุ่มท่ี ..............ช่ือกลุ่ม......................................................วนัท่ี............................................... 
ช่ือ – สกุล........................................................................................รหสั................................. 
 
ค าช้ีแจง 
 จากการเรียนรู้ในวิชาการผดุงครรภ ์2 (Midwifery  II) ในคร้ังน้ี ขอใหน้กัศึกษาบนัทึก
ผลการเรียนรู้ โดยมีแนวทางในการเขียนบนัทึกดงัน้ี 

 1. ใหผู้เ้รียนเขียนสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ในการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง 
 2. ให้ผูเ้รียนเขียนอธิบายเหตุการณ์ส าคญั ๆ หรือเหตุการณ์ท่ีประทับใจท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งการเรียนการสอน เช่น 

o  กระบวนการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (เช่น 
กิจกรรมการเรียนการสอน) 

o  บรรยากาศทัว่ไประหว่างการเรียนการสอน และความร่วมมือในการท า
กิจกรรมของผูเ้รียน (เช่นการไดร่้วมงานกบัเพื่อนๆ  การท างานเป็นกลุ่ม ผลงานของกลุ่ม/ผลงานของ
ตนเอง) 

o  การเรียนรู้และพฒันาการดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน รวมถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนและการแกไ้ข 

 

โดยผูเ้รียนควรอธิบายปฏิกิริยา พฤติกรรม ความคิด หรือความรู้สึกท่ีผูเ้รียนมีต่อเหตุการณ์

ดงัตวัอยา่งขา้งตน้ 
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แบบบันทกึการเรียนรู้ 
 
กลุ่มท่ี ..............ช่ือกลุ่ม......................................................วนัท่ี............................................... 
ช่ือ – สกุล........................................................................................รหสั................................. 
 
 ……………………………………………………..………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ………………………………ผูบ้นัทึก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช  
 

ภาพประกอบกระบวนการเรียนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้ 

(PARCE Model) 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ ช่ือสกลุ    นางสาวจิราภรณ์  พิมใจใส 
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน   เลขท่ี 50/23 ถนนบางบอน 3 หมู่บา้นศศิธร ซอย 4/11  

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
10160 

ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน  อาจารยพ์ยาบาล 
     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
สถานทีท่ างานปัจจุบัน มหาวิทยาลยัคริสเตียน เลขท่ี 144 หมู่ 7 ถนนพระโทน – 

บา้นแพว้ ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง      
  จงัหวดันครปฐม รหสัไปรษณีย ์73000 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2530 มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชินีบูรณะ  
                                                                   จงัหวดั นครปฐม 

 พ.ศ. 2534 วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ) (การพยาบาลและ                
การผดุงครรภ)์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค   

                                                                      มหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่  
พ.ศ. 2545  พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (พย.ม) 
                              (บริหารการพยาบาล) 

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 พ.ศ. 2553  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด) (หลกัสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
จงัหวดันครปฐม 
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