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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มวี ัตถุประสงค เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสรางความรู เพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู ดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา รวมกับแนวคิดการออกแบบการ
สอนเชิ งระบบ ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดว ย 4 ขั้ นตอนหลัก คื อ 1) การศึกษา
วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 2) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 3) การทดลองใชรูป แบบการเรียน
การสอน และ 4) การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน โดยนํารูปแบบการเรียนการสอนที่พ ัฒนาไปทดลองใช
กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยคริส เตียน จังหวัดนครปฐม จํานวน 96 คน โดย
แบงเปนกลุมทดลอง 48 คน และกลุมควบคุม 48 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสรางความรู คูมือผูสอน คูมือผูเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู สถิติที่ใช ไดแก
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู เพื่อสงเสริมความสามารถใน
การเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล ที่พัฒนาขึ้นโดยผานการตรวจสอบประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญ มีชื่อวา “รูปแบบ
การเรียนการสอนพารเซ (PARCE)” ประกอบดวย 5 ขั้นตอน (PARCE Model) ไดแก ขั้ น เตรียมความพรอ ม
สําหรับการเรียนรู (Preparation: P) ขั้นเรียนรูและฝกปฏิบัติ (Action: A) ขั้นสะทอนความคิด (Reflection: R) ขั้น
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สรางความรู (Construction: C) และขั้นและประเมินผล (Evaluation: E) และผลการตรวจสอบประสิทธิภาพรูปแบบ
การเรียนการสอน พบวา รูปแบบการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพเทากับรอยละ 80.88 / 82.75 สําหรับผลการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช พบวา ความสามารถในการเรียนรูหลังการทดลองของนักศึกษาพยาบาลกลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุม และสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสรุปรูปแบบการ
เรียนการสอน ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สามารถนําไปใชพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
ไดแกทักษะการวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหาของนักศึกษาพยาบาลได ขอเสนอแนะ
ควรมีการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปปรับใชกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปอื่นๆ หรือในรายวิชาตางๆ ในทุกชั้นป
และในการจัดการเรียนการสอนควรจัดใหมีผูเชี่ยวชาญ หรือพี่เลี้ยงทางวิชาการ เพื่อสังเกตการเรียนการสอนของ
ผูสอนและสะทอนผลการจัดการเรียนรู เพื่อการพัฒนาปรับปรุงและชวยเหลือชี้แนะ เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถในการปฏิบัติการสอนของผูสอนใหเ กิดประสิทธิภาพและประสิท ธิผ ลสูงสุดตามเกณฑมาตรฐาน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Abstract
The purpose of this research was to develop and test the effectiveness of the instructional
model based on constructivist theory to enhance learning abilities of nursing students, and to study the
efficiency of the model using the Research and the Development and Instructional System Design approach.
The research was conducted in four stages: 1) To study and analyze fundamental information 2) To design and
develop an instructional model; 3) To experimentally implement the instructional model; and 4) To assess the
instructional model by implementing the developed instructional model with 96 samples of the junior nursing
students of the College of Nursing, Christian University of Thailand, Nakhon Pathom. The samples are divided
into 48 students of the target group and 48 students of the control group. The research tools were instructional
model based on Constructivist Theory, teacher’s manual, student’s guidebook, and the learning ability test.
Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test and content analysis.
The result found that the instructional model based on constructivist theory to enhance learning
abilities of nursing students that had been developed and had been tested its effectiveness by the specialists was
named “PARCE instructional model”. PARCE Model was consisted of 5 stages; Preparation (P), Action (A),
Reflection (R), Construction (C) and Evaluation (E). The result of the effectiveness measurement of the
instructional model found that the effectiveness of the procedure (E1) of the model is 80.88% and the
effectiveness of the product (E2) of the model is 82.75 %. The result of the experimental implementation found
that the learning abilities after the implementation of nursing students in the target group were higher than those
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of the control group and were higher than before the implementation at the statistical significant statistical level
of .05.
In conclusion, the developed instructional model reached the criteria of the effectiveness and the
efficiency and was enhanced the learning abilities of nursing students in all four skills of analyzing,
synthesizing, evaluating and problem solving. The research suggestion; this instructional model should be
adapted and used with other levels of nursing students or with different subjects in every level. In teaching and
learning management, there should assign some experts and pedagogues to facilitate, coach, and advice the new
lectures for improving teaching potential to meet the effectiveness and efficiency criteria of higher education.

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สภาพสังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน ซึ่ง
เปรียบเสมือนการยอโลกใหเล็กลงและหมุนเร็วขึ้น มีผลใหสังคมมีลักษณะของโลกไรพรมแดน นับได
วาเปนการกาวเขาสูโลกของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การศึก ษา และ
เทคโนโลยี ซึ่งการนําประเทศใหกาวหนาสูยุคแหงการเปลี่ยนแปลงไดนั้นจําเปนตองพัฒนาคนใหมี
คุ ณ ภาพและเครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการพั ฒ นาคน คื อ การศึ ก ษา เพราะการศึ ก ษาเป น
กระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย ดังจะเห็นไดจากพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ได
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวั นที่ 19 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2519 มี ความวา "การศึ กษาเป นเครื่ อ งมือ ที่สํ าคัญ ในการพั ฒนาบุ คคลให มีคุ ณภาพให เป น
ทรัพยากรทางปญญาที่มีคาของชาติ" ซึ่งสะทอ นใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาการศึกษา
เพื่ อ ให เ กิ ด สั ง คมแห ง การเรี ย นรู ค วบคู กั บ การมี คุ ณ ธรรม มหาวิ ท ยาลั ย คริ ส เตี ย น เป น
สถาบัน อุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิแหงสภาคริสตจัก รในประเทศไทย โดยเชื่อ วาการศึกษา
คนควา การทําวิจัย การแลกเปลี่ยน และการถายทอดความรู รวมทั้งการทํานุบํารุงศิล ปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม นํามาซึ่งความเจริญงอกงามทางภูมิปญญาที่เพียบพรอมดวยสรรพวิทยาการ และ
คุณธรรม ดั งนั้นมหาวิทยาลัยคริสเตียนจึงมุงมั่นในการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึก ษา เพื่อผลิ ต
บัณฑิตใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาของชาติแ ละประชาคมโลก เปนผูมีวิสัยทัศนมีความเปน
ผูนํา มุงพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูตลอดชีวิต มีความรู ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญใน
วิชาชีพ
การจัดการศึกษาพยาบาลเปนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากสิ่งที่คุนเคย
ไปสูสิ่งที่ไมคุนเคย จากสิ่งที่งายไปสูสิ่งที่ยาก จากหลักการไปสูรายละเอียด (deduction) คือจาก
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ทฤษฎีสูการปฏิบัติ และจากรายละเอียดไปสูขอสรุป (induction) ก็คือจากการปฏิบัติสูทฤษฎี นั่นเอง
ซึ่งเปนกระบวนการเรียนการสอนที่เนนการคนควาหลักการและวิธีการมากกวาการถายทอดเนื้อหา
ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งบัณฑิตพยาบาลที่สําเร็จการศึก ษาจาก
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยคริส เตียน จะตอ งมีความรู
และความสามารถเปนผูสรางความรูดวยตนเองและสามารถเชื่อมโยงความรูไปสูการปฏิบัติทางการ
พยาบาลวิชาชีพไดอยางมีมาตรฐานและคุณภาพ สามารถบําบัดทางการพยาบาลไดแบบบูรณาการ
โดยใชก ารคิ ดวิเ คราะห การวิจัย และการตัด สินใจ เพื่อแกปญหาด านสุ ขภาพอนามัย ของบุค คล
กลุมคน ครอบครัว และชุมชน โดยการนําความรูเดิมเชื่อมโยงสูการสรางความรูใหม ทําใหผูเรียน
ไดพัฒนาทักษะการเรียนรูอ ยางตอเนื่อ งตลอดชีวิต (คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย คริสเตียน
2548: 7) ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ สมรรถนะหลั ก ที่ จํ า เป น ของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ ตามขอกําหนดของสภาการพยาบาล ไดแกการแสดงภาวะผูนําและการบริหารจัดการ
ตนเองและงานที่รับผิดชอบไดอยางเหมาะสม มีการพัฒนาตนเองอยางตอ เนื่อง มีความสามารถใน
การวางแผน การแกปญหา และการทํางานรวมกันเปน ทีม มีความคิดสร างสรรคและคิ ดอยางมี
วิจารณญาณ รวมทั้ งการศึ ก ษาค น คว า หาความรู ความชํ า นาญในการปฏิ บัติก ารพยาบาลอย าง
ตอเนื่อง เปนตน (พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ ฉบับที่ 2, 2540)
จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในปจจุบัน พบวายังมีปญหาอุปสรรคอยูมาก เชน จาก
การศึกษาเอกสารและผลการประชุมสัมมนา (โกวิท ประวาลพฤกษ 2542, พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร
2542, เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 2542, มกราพันธุ จูฑะรสก, 2545:3) สรุปวาระบบการศึก ษาไทยยัง
ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได เชน การศึกษาไม
สามารถชวยดํารงไวซึ่งศีลธรรมในสังคม การศึกษาเนนการทองจํามากกวาการคิดวิเคราะหหาเหตุ
และผลหรือการแสวงหาความรูดวยตนเอง คานิยมสังคมไมสอนใหคนคิดเปนทําเปน ประยุกตใช
เปน ที่สําคัญสังคมไทยไมเปนสังคมแหงการเรียนรู เพราะระบบการเรียนการสอนเปนลักษณะของ
การปอนขอมูลใหทองจํา ไมกระตุนใหเกิดความอยากเรียนรูสิ่งใหม ๆ ขาดการเรียนรูเชิงสรางสรรค
ครู อาจารย ปลอยปละละเลย และไมทําตนเปนแบบอยาง ทําใหเด็กไทยใชชีวิต อารมณ ตามความรูสึก
ชอบละเมิดกฎระเบียบ ขาดความซื่อสัตย และความอดทนในการเรียนและการทํางาน ตลอดจนไมเห็น
คุณคาของการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (life- long learning)
นอกจากนี้นักวิชาการศึกษาคนอื่นๆ ไดรวมกันวิเคราะหระบบการศึกษาไทยในปจจุบัน
(วิวัฒน ขัตติยะมาน 2549 : 52, พวงรัตน บุญญานุรักษ 2544 : 5-7) ทําใหไดขอสรุปเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาดานการศึกษาที่สําคัญคลายคลึงกัน ไดแก ดานครูผูสอนและวิธีการสอน กลาวคือครูผูสอน
มุงสอนแต เนื้อ หาวิ ชาเปนหลัก ทั้งยั งเป นผูกํ าหนดทุ กสิ่ งทุก อยา งในการเรียนการสอน ส วนวิ ธี

5
การสอนนั้นมุงเนนที่การสอนหนังสือมากกวาการสอนคน เพราะยึดวิชาเปนตัวตั้งมากกวายึดผูเรียน
เปนตัวตั้ง พฤติกรรมการสอนเปนไปอยางจําเจ และเนนพฤติกรรมถายทอดปอนขอมูล ใหจําเปน
สวนใหญ การฝกปฏิบัติ ฝกคิด ใชความรูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การอบรมบมนิสัย
ดานคุณธรรม จริยธรรม มีนอยกวาการทองจําเนื้อหา จึงทําใหผูเรียนขาดคุณลักษณะชางสงสัยหรือ
ใฝรู ขาดความคิดสรางสรรค ไมกลาคิด ไมกลาปฏิบัติ และมองไมเห็นความสําคัญของการเรียนรู
ตลอดชีวิต เชนกัน
จากการศึกษา วิ เคราะหส ภาพป ญหาตามสภาพที่ค าดหวัง และสภาพความเปนจริง ที่
ปรากฏดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสําหรับนักศึก ษาพยาบาล
ทั้งนี้ เพื่อ สงเสริ มใหผูเ รีย นมีคุ ณลัก ษณะดัง ที่ก ลาวมา นอกจากนั้นรู ปแบบการเรีย นการสอนที่
พั ฒ นาขึ้ น จะเป น ประโยชน ต อ การพั ฒ นาวิธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาพยาบาลไดตอไป และผูเรียนสามารถนําความรู วิธีการเรียนรู และ
ทักษะที่สงเสริมความสามารถในการเรียนรูประกอบดวยทัก ษะการวิเคราะห การสังเคราะห การ
ประเมินคา และการแกปญหา ไปใชในการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล หรือใช ในการเรียนรูตลอดชีวิต
ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู
เพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู เพื่อ
สงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล ประกอบดวย
2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการเรีย นรูข องนักศึก ษาพยาบาลระหวางกลุ ม
ทดลองกับกลุมควบคุม
2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองกอน
การทดลองและหลังการทดลอง
สมมติฐานของการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู เพื่อ สงเสริมความสามารถใน
การเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ความสามารถในการเรียนรูหลังการทดลองของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองสูงกวา
กลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. ความสามารถในการเรียนรูหลังการทดลองของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย สามารถสรุปไดดังแผนภาพที่ 1 ดังนี้
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R and D)
การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนเชิงระบบ “ADDIE
Model” (Kevin Kruse 2008)

Research : R1
ขั้นที่ 1
Analysis: A
การศึกษาวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐาน

1. วิเคราะหขอมูลเชิงนโยบายการจัดการศึกษา และผลการจัดการศึกษาพยาบาลตามปรัชญา
นโยบาย วัตถุประสงคการจัดการศึกษาพยาบาล
2. วิเคราะหขอมูลสภาพที่ความคาดหวัง / ความตองการรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสรางความรู ดานองคประกอบและรายละเอียดตางๆ
3. วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย การออกแบบระบบการเรียนการสอน ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
สรางความรู และแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรูที่เกี่ยวของ

Development :D1
ขั้นที่ 2
Design and
Development :
D and D

1. สรางรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนไดแกหลักการ
วัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน (PARCE Model) ไดแก 1) ขั้นเตรียมความพรอม
สําหรับการเรียนรู (Preparation: P) 2) ขั้นเรียนรูและฝกปฏิบัติ(Action: A) 3) ขั้นสะทอนความคิด
(Reflection: R) 4) ขั้นสรางความรู (Construction: C) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation: E) สาระ
ความรูและสิ่งที่สงเสริมการเรียนรู และเงื่อนไขการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ระบบสังคม
หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน
2. .พัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่อ งมือที่ใชในการวิจัย
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบและเครื่องมือ โดยผูเชี่ยวชาญ
3. ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสม

แนวคิดของจอยซ เวลล และ
แคลฮอน (Joyce, Weil and
Calhoun, 2009)

แนวคิดทฤษฏีที่ใชในการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนฯ
1. ทฤษฎีการสรางความรู
(Constructivist Theory) (Piaget
1997,Vygotsky 1978, Duch, J. B.,
1995, Gagnon and Collary 2005,
Dunlap and Grabinger 1996,
Fosnot 1996, วัชรา เลาเรียนดี
2550)
2. การเรียนรูดวยการนําตนเอง
(Self directed learning) (Gange,
1987, Hmelo, C. E., and Evensen,
H. D., 2000)
3. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา
(Case based learning) (Easton,
1992)
4. การเรียนรูตามสถานการณ
(Situated learning) (Wilson, B.
G.,1995)
5. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก
(Problem based learning) (Savery
and Duffy, 1996 , อานุภาพ เลขะ
กุล, 2550;วัชรา เลาเรียนดี 2552)
6. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action
learning) (Inglis, S., 1994, Revan,
R, 1980, Marquardt,1999)
7. การเรียนรูจากประสบการณ
(Experiential learning) (Kolb,
A.D., 1984, อานุภาพ เลขะกุล,
2550)

การออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน

Research : R2
ขั้นที่ 3
Implementation: I
การทดลองใชรูปแบบ
การเรีย นการสอน

ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนกับกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนดังนี้
1. ชี้แจงหลักการและเหตุผลของการวิจัย
2. ทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรูกอนเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
3. จัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู
4. ติดตามประเมินพัฒนาการของความสามารถในการเรียนรูระหวางเรียนของกลุมทดลอง
5. ทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรูหลังเรียน ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
6. หาประสิทธิภาพของ รูปแบบการสอน E1/E2 โดยใชเกณฑ 80/ 80

Development :D2

ประเมินความสามารถในการเรียนรู ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีการสรางความรู เพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรูของ
นักศึกษาพยาบาล ทั้งระบบใหมีความเหมาะสมในการนําไปใช

ขั้นที่ 4
Evaluation: E
การประเมินผล
รูปแบบการเรียน
การสอน

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสราง
ความรู เพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรู
ของนักศึกษาพยาบาล

ความสามารถในการเรียนรู 4 ดาน
ไดแก
1.การวิเคราะห
2.การสัง เคราะห
3.การประเมินคา
4.การแกปญหา

8

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เ ปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R and D) ผูวิจัยแบง
ออกเปน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (Research : R1 ) ขั้นตอนที่ 2
การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Development : D1 ) ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช
รูปแบบการเรียนการสอน (Research : R2 ) และ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลรูปแบบการเรียนการ
สอน (Development : D2 ) โดยผูวิจัยศึกษา/วิเคราะหขอมูลเชิงนโยบายการจัดการศึกษา และผลการ
จัดการศึกษาพยาบาลตามปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงคการจัดการศึกษาพยาบาล และขอ มูลความ
ตองการรูปแบบการเรียนการสอน สภาพที่ความคาดหวังและสภาพปจจุบัน ที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนของผู สอน และการเรียนรูข องผูเรี ยน รวมทั้ ง การศึกษา/วิเคราะหเอกสาร แนวคิ ด
ทฤษฎี งานวิจัย เกีย่ วกับการวิจัยและพัฒนา การออกแบบระบบการเรียนการสอน ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การสรางความรูและแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรูที่เกี่ยวของ จากนั้นนําขอมูล ที่ไดมาสังเคราะห
เปนรูปแบบการเรียนการสอน แลวนําไปทดลองใชกับ นักศึก ษาพยาบาลชั้นปที่ 3 คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการทดลองใชมาวิเคราะห
ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
กลุมตัวอยาง
กลุ มตั วอย าง ในการวิ จัยครั้ง นี้ ได แก นั ก ศึ กษาพยาบาลชั้ น ปที่ 3 หลัก สู ตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาการผดุงครรภ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 96 คน โดยแบงเปนกลุม
ทดลอง 48 คน และกลุมควบคุม 48 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแกรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสราง
ความรู และเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน ไดแก คูมือผูสอนและคูมือผูเรียน
ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือโดยใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity) ภาษาที่ใช และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู ไดคา
ดัชนีความสอดคลอ ง (IOC) อยูระหวาง 0.80 – 1.00 โดยภาพรวมคาดัชนีความสอดคลอ งเทากับ
0.98
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2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแ ก แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
เรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรู ซึ่งแบบทดสอบวัดความสามารถการเรียนรู ประกอบดวยทัก ษะ
การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมิน คา และการแกปญหา ที่มีลัก ษณะเปน โจทยส ถานการณ
ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือโดยใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity) ภาษาที่ใช และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู ไดคา
ดัชนีความสอดคลอ ง (IOC) อยูระหวาง 0.80 – 1.00 โดยภาพรวมคาดัชนีความสอดคลอ งเทากับ
0.99 และค าความยากงาย (P) ระหวา ง 0.36 - 0.74 ค าอํา นาจจํ าแนก (r) ระหวา ง 0.63 - 0.74
คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัด เทากับ .76
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จัย ได นํ า รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ก ารสร า งความรู เพื่ อ ส ง เสริ ม
ความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาการพยาบาลผดุงครรภ 2 ที่สรางขึ้นไป
ใช กั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลชั้ น ป ที่ 3 หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน จัง หวั ดนครปฐม ที่ล งทะเบีย นเรี ยนในรายวิ ช าการผดุงครรภ 2 ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 96 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 48 คน และกลุมควบคุม
48 คน และผูวิจัยกับอาจารยผูรวมสอน รวมกัน จัดการเรีย นรูในลัก ษณะการสอนเปน ทีม (team
teaching) มีขั้น ตอนดังนี้
1. ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ถึ ง อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยคริสเตียน เพื่อ ขอความอนุเ คราะหในการทดลองใช รูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสรางความรู เพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล
2. เตรียมความพรอมของผูสอนและผูเรียน
2.1 เตรี ยมความพร อ มของผู ส อน โดยผู วิจั ยได อ ธิ บ าย และชี้ แ จง
รายละเอียดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู เพื่อสงเสริมความสามารถในการ
เรียนรูของนักศึกษาพยาบาล และเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบ ไดแก คูมือผูสอนใหแกอาจารยผู
รวมสอนในรายวิชาการผดุงครรภ 2 เพื่อ เปนการสรางความเขาใจในรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้ นและสามารถปฏิบัติก ารสอนได และจัด การเรียนรูในลัก ษณะการสอนเปน ทีม (team
teaching)
2.2 เตรียมความพรอมของผูเรียน โดยผูวิจัยจะทําการปฐมนิเทศผูเรียน
เพื่อใหนักศึกษากลุมทดลองเขาใจเหตุผลและประโยชนของการวิจัย การจัดการเรียนรูและวิธีเรียน
ดวยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู และมอบคูมือผูเรียนใหกับนักศึก ษาที่เขา
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รวมการทดลองไปศึกษาลวงหนากอ นทําการจัดการเรียนการสอนจริง เพื่อใหผูเรียนไดมีแนวทางที่
ชัดเจนในการเตรียมตัว และสามารถเรียนไดอยางเขาใจ อันจะเกิดประโยชนสูงสุด แกผูเรียน และเพื่อให
ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู เพื่อส งเสริมความสามารถในการ
เรียนรูของนักศึกษาพยาบาล เกิดประโยชนสูงสุดเชนกัน
3. ดําเนินการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู เพื่อ
สงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล ดังนี้
3.1 กลุมทดลอง เปนกลุมนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสรางความรู ดําเนินการจัดการเรียนการสอนเปนกลุมเล็ก (small group)
กลุมละ 4-5 คน โดยใชเวลาในการสอนจํานวน 15 สัปดาห ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวมเปน 30 ชั่วโมง
3.2 กลุมควบคุม เปนกลุมนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียน
การสอนตามปกติ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนขนาดใหญ ดวยวิธีการบรรยาย โดย
ใชเวลาในการสอนจํานวน 15 สัปดาห ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวมเปน 30 ชั่วโมง
4. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู 4 ดาน ไดแกทักษะการวิเคราะห
การสังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหา ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับ
นักศึกษาพยาบาลที่เปนกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม
5. ขณะจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยผูวิจัยและอาจารย
ผูสอนรวมกันสอนและรวมประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลในลักษณะ team teaching
6. หลั งจากดํ าเนิ นการทดลองสิ้ นสุ ดลง ผู วิจัยทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) โดยใช
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล ชุดเดิมที่ใชทดสอบกอนเรียน
7. นําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สรางความรู เพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรูข องนักศึก ษาพยาบาล วิเคราะหขอมูล โดยใช
คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. วิเคราะหผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลที่
เรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีก ารสร างความรู และเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยน
การสอนปกติ วิ เ คราะหขอ มู ล โดยใช คา เฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชก าร
ทดสอบคาทีแบบอิสระ (t-test independent)
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3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูของนัก ศึกษาพยาบาลกอ นเรียน
และหลั งเรี ยนด วยรู ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีก ารสร างความรู วิเ คราะหข อ มูล โดยใช
คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชการทดสอบคาทีแบบไมอิสระ (t-test dependent)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา
1. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู เพื่อสงเสริมความสามารถในการ
เรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาล มี ชื่ อ ว า “รู ป แบบการเรี ย นการสอนพาร เ ซ (PARCE Model)”
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนรู (Preparation: P) ขั้นเรียนรู
และฝกปฏิบัติ (Action: A) ขั้นสะทอ นความคิด (Reflection: R) ขั้นสรางความรู (Construction: C)
และขั้นประเมินผล (Evaluation: E) มีรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนรู (Preparation: P) ประกอบดวย1.1) แจง
วัตถุประสงคการเรียนรูในแตละเนื้อหาวิชา 1.2) เตรียมความพรอมผูเรียนในดานการใหความรูความ
เข า ใจเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารเรี ยนการสอน กิ จกรรมการเรี ย นการสอนในแต ล ะขั้ น ตอน ชี้ แ นะสื่ อ
ประกอบการเรียนการสอน รวมถึงแหลงเรียนรู และบทบาทของสมาชิกกลุม และ1.3) กระตุนความ
สนใจผูเรียน โดยใชกรณีศึกษา สถานการณสมมติ และใชสถานการณปญหา
2. ขั้นเรียนรูและฝกปฏิบัติ (Action: A) ประกอบดวย 2.1) ทบทวนความรู ทักษะที่
เกี่ ย วข อ งกั บการเรี ย นรู เ รื่ อ งใหมโ ดยให เ รี ย นรู จากประสบการณ (experiential learning) 2.2)
แบงกลุมผูเรียนเปนกลุมยอย (4-5 คน) เรียนรูเปนรายคู 2.3) จัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีก ารเรียนรูที่
เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหา ไดแก การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา การเรียนรูในสถานการณสมมติ การ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก และการเรียนรูโดยการปฏิบัติ 2.4) ผูสอนนําเสนอโจทยสถานการณ
ไดแก กรณีศึกษา สถานการณสมมติ สถานการณปญหา และ 2.5) ผูเรียนฝกใชความรูโดยเนนให
ผูเรียนวิเคราะหกรณีศึกษา สถานการณสมมติ หรือสถานการณปญหาเปนรายกลุม รายบุค คล และ
ฝกปฏิบัติทักษะโดยการฝกปฏิบัติกับหุนจําลอง ดูก ารสาธิต ในหองฝกปฏิบัติก ารพยาบาล เนนให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
3. ขั้นสะทอ นความคิด (Reflection: R) ประกอบดวย 3.1) ใหผูเ รียนไดมีก าร
แลกเปลี่ย นเรีย นรูดานเนื้อ หา ดานทัก ษะต างๆ ที่ใชในการเรี ยนรู เชน การวิเ คราะห สั งเคราะห
ประเมิ น ค า และแก ปญหาจากโจทย ส ถานการณที่กํ าหนด ด วยวิ ธี ก ารไตร ต รอง หรื อ สะท อ น
ความคิดในการแกปญหาของตนเองและของเพื่อน และฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ และ 3.2) ให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ทั้งรายกลุม และรายบุคคล
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4. ขั้นสรางความรู (Construction: C) ประกอบดวย 4.1) ผูเรียนรายกลุม รายบุคคล
นําความรูหรือขอมูลที่ไดจากขั้นเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนรู (Preparation: P) ขั้นเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติ Action: A) และขั้นสะทอนความคิด (Reflection: R) มาวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา
แกปญหาและรวมกันสรุปความคิดรวบยอด สรุปหลักการ แนวปฏิบัติ และแนวทางการนําความรู
ใหมไ ปประยุก ต ใช ในสถานการณ อื่ น 4.2) ผู เรี ย นได แ สดงผลงานที่ หลากหลายและเกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันโดยเนนใหผูเรียนไดแสดงออกซึ่งความสามารถในเรื่อ งที่ผูเรียนรู และ
ปฏิ บัติไ ด เชน การนํ า เสนอดวยปากเปล า การนํ า เสนอดวย Mapping การนํ า เสนอผลงานกลุ ม
เปนตน 4.3) ผูสอนกระตุนใหผูเรียนรวมกันอภิปราย ฝกใชค วามรู ฝก ปฏิบัติทักษะในสถานการณ
สมมติ เป น รายกลุ ม รายบุ ค คล และ 4.4) ให ผู เ รี ย นมี ส วนร วมในการเรี ย นรู โดยเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธความรูในเนื้อหาวิชาที่เคยเรียนมาและทักษะที่เคยปฏิบัติ ซึ่งเปนความรู /ประสบการณ
เดิมมาวิเคราะหเชื่อมโยงกับความรู/ประสบการณใหม
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation: E) ประกอบดวย 5.1) ผูสอนวัดและประเมินผล
ความสามารถในการเรียนรู ใหครอบคลุมการวัดกอนเรียนการติดตามผลระหวางเรียนและการวัดผล
ภายหลังเรียน โดยการถาม-ตอบ-อภิปราย ใหสาธิต ใหสืบคนขอมูลเพิ่มเติม เสนอผลงาน และทํา
แบบทดสอบ สุมถามผูเรียนเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดในการบําบัดทางการพยาบาลผูคลอดที่มีภาวะ
เสี่ ยงและภาวะแทรกซ อ นในทุ ก ระยะของการคลอด มารดาหลั งคลอดและทารกแรกเกิ ดที่ มี
ภาวะแทรกซอน (เนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรู) 5.2) ผูสอนใหผูเรียนรวมกันประเมินการทํางาน
กลุมและผลงานกลุม เสนอผลการประเมินงานของกลุม และ5.3) ผูสอนใหผูเรียนประเมินตนเอง
รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสรางความรู เพื่อ สง เสริ มความสามารถในการ
เรียนรูของนักศึกษาพยาบาล “รูปแบบการเรียนการสอนพารเซ (PARCE Model)” มีองคประกอบ
และขั้นตอนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ปรากฏดังแผนภาพที่ 2 ตอไปนี้
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แผนภาพที่ 2 รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ก ารสร า งความรู เพื่ อ ส ง เสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ข องนั ก ศึ กษาพยาบาล “รู ปแบบการเรี ยนการสอนพารเ ซ (PARCE
Model)”
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2. ผลการประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพรู ปแบบการเรี ย นการสอน (PARCE Model)โดย
ผูเชี่ยวชาญ พบวา มีความเหมาะสมตามเกณฑที่ตั้งไว อยางไรก็ตามยังมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง
แกไขบางบางส วน ซึ่งผูวิจัยไดดํา เนินการปรับปรุ งแก ไขก อนนํา ไปทดลองใช และจากการหา
ประสิ ท ธิ ภ าพรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ก ารสร า งความรู พบว า ผลการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภ าพของกระบวนการ (E1) ของรู ปแบบเท า กั บ ร อ ยละ 80.88 และผลการประเมิ น
ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ของรูปแบบเทากับ รอยละ 82.75 สรุปไดวา รูปแบบการเรียนการ
สอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
ขอ 1 ที่ตั้งไว
3. ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน (PARCE Model) พบวา
3.1 คา เฉลี่ ยของคะแนนความสามารถในการเรี ย นรู หลังการทดลองของนัก ศึ ก ษา
พยาบาลกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน
การวิจัยขอ 2 ที่ตั้งไว ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูทั้ง 4 ดาน ไดแ กทักษะ
การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหา หลังการทดลองของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม
ความสามารถใน
การเรียนรู
การวิเคราะห
การสังเคราะห
การประเมินคา
การแกปญหา
รวม

กลุมตัวอยาง

n

คะแนนเต็ม

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

18
18
6
6
6
6
6
6
36
36

หลังการทดลอง
S.D.
X
14.97
1.75
13.10
2.63
5.18
.65
3.33
1.21
4.47
1.01
2.73
1.48
5.19
.48
3.85
.77
29.79
2.81
22.90
5.54

t
(t-test)

P

3.86

.00*

7.64

.00*

6.91

.00*

8.64

.00*

7.99

.00*

* p  .05
จากตารางที่ 1 พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูทั้ง 4 ทักษะ
ไดแกทักษะการวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหา หลังทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย ยอมรับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไววา
ความสามารถในการเรียนรูหลังการทดลองของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม

15

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลความสามารถในการเรียนรูข องนักศึก ษาพยาบาล รายดาน และ
โดยรวม พบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห การ
สังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหา หลังทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3.2 คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียนรูหลังการทดลองของนัก ศึกษากลุม
ทดลอง สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
ขอ 3 ที่ตั้งไว ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูทั้ง 4 ทัก ษะ ไดแกทักษะการ
วิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหา ของนักศึกษากลุมทดลอง กอนและหลัง
การทดลอง
ความสามารถ
ในการเรียนรู
การวิเคราะห
การสังเคราะห
การประเมินคา
การแกปญหา
รวม 4 ทักษะ

กลุม
ทดลอง
กลุม
ทดลอง
กลุม
ทดลอง
กลุม
ทดลอง
กลุม
ทดลอง

กอนการทดลอง
S.D.
X
9.31
3.44

หลังการทดลอง
S.D.
X
14.97
1.75

t
(t-test)
9.56

P
.00*

n
48

df
47

48

47

2.65

.84

5.18

.65

13.83

.00*

48

47

1.98

1.41

4.47

1.01

10.43

.00*

48

47

3.25

.81

5.19

.48

12.75

.00*

48

47

16.96

5.00

29.79

2.81

14.22

.00*

* p  .05
จากตารางที่ 2 พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูทั้ง 4 ทักษะ
ไดแกทักษะการวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหา หลังทดลองสูงกวากอน
การทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย ยอมรับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว
วา ความสามารถในการเรียนรูหลังการทดลองของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง
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4. ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณและจากการสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่
มีตอการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู สรุปไดดังนี้
1. ในภาพรวมของคุ ณลัก ษณะของผู สอนมี ความเหมาะสมจากมุ มมองของผูเ รียน
ผูสอนใหความเปนกันเอง ใหความสนใจผูเรียนทุกคนอยางทั่วถึง ใหอิสระในการแสวงหาความรู
และการแสดงความคิดเห็น เชน ผูเรียนรายหนึ่งไดใหสัมภาษณไววา
“...ครู ให ความเป น กั น เองมาก รู สึ ก อบอุ น ทํ า ให บ รรยากาศในการเรี ยนรู
สนุก สนาน เรี ย นแล ว มี ค วามสุ ข รู สึ ก ไม เครี ย ด ทํา ให กล าคิ ด กล าทํ า กล า
แสดงออก และกลาที่จะแสดงความคิดเห็น...”

2. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู (PARCE Mode) ขั้นตอนการ
จัดการเรียนการสอนทั้ง 5 ขั้น ประกอบดวยขั้นเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนรู (Preparation: P)
ขั้ น เรี ย นรู แ ละฝ ก ปฏิ บั ติ (Action: A) สะท อ นความคิด (Reflection: R) ขั้ น สร า งความรู
(Construction: C) ขั้นประเมินผล (Evaluation: E) มีความเหมาะสมจากมุมมองของผูเรียนไดให
ความคิดเห็นไววา
“...การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เปนวิธีการเรียนการสอนที่สอนใหนักศึกษา
รูจัก คน คว าหาความรู ดวยตนเอง อ านและสรุป ความรูที่ ได ไปสืบ คน มาดว ย
ตนเอง และรวมแลกเปลี่ยนความรูที่ไดกับเพื่อนในกลุมยอย และกลุมใหญทั้ง
ชั้นเรียน...”

นอกจากตัวอยางขางตนแลว ผูเรียนยังไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
“...การเรียนการสอนแบบนี้ ทําใหเ รามีความรูเ พิ่มมากขึ้น เนื่องจากไดเ รียนรู
จากการไดฝกปฏิบัติจริงในหองปฏิบัติการพยาบาล เชนไดฝกจัดทา Mc. Robert
ในการช ว ยคลอดไหล ได ต รวจรกจํ า ลอง ได ฝ ก การลงบั น ทึ ก Partograph
การฝกอานผล NST การฝกประเมิน Bishop Pelvic scoring system ทําใหเขาใจ
มากขึ้น...”

3. ความสามารถในการเรียนรูทั้ง 4 ดานของผูเรี ยน เปน ไปตามวั ตถุประสงคของ
รูปแบบการเรียนคือเพื่อใหผูเรียนพัฒนาทักษะที่สงเสริมความสามารถในการเรียนรู ซึ่งเปนทักษะที่
ผูเรียนใชในการแสวงหาความรู สรุป และสรางความรูดวยตนเอง ประกอบดวยทักษะการวิเคราะห
การสัง เคราะห การประเมิ น คา และการแก ปญ หา และหลั ง การทดลองนั ก ศึก ษากลุ มทดลองมี
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ความสามารถในการเรี ยนรู สูง กว ากอ นการทดลอง และสู งกวากลุมควบคุม เชน ผู เรียนไดให
สัมภาษณไววา
“...สําหรับการเรียนการสอนแบบนี้ เปนการเรีย นการสอนที่ดีและสนุก
ทําใหเราไดเรียนรูวิธีการคิดที่เปนระบบ มีขั้นตอนตางๆ ไดฝกวิเ คราะห
สถานการณปญหา การแกไขปญหาจากโจทยปญหาที่กําหนด และการ
ทําแบบฝกหัดก็เปนการทบทวนบทเรียนไดดี และรูจักการคน ควาดวย
ตนเอง...”

นอกจากตัวอยางขางตนแลว ผูเรียนยังไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
“...จากการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ ทําใหหนูไดรับ ประโยชน
จากการเรียนหลายอยางไดฝกวิเคราะหสถานการณปญหา สังเคราะห
วางแผนกิ จกรรมการพยาบาล และสามารถนํ า ความรู ไ ปดูแ ล case
ขณะขึ้ น ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านได ซึ่ ง เป น case ที่ มี ป ญ หาเหมื อ นกั บ
สถานการณที่เคยทําแบบฝกในหองเรียน...”

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู พบวาผลการ
วิเคราะหคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูหลังการทดลองของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลอง
สูงกวากลุมควบคุม เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู (PARCE Model)
ไดแก ขั้นเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนรู (Preparation) ขั้นเรียนรูและฝกปฏิบัติ (Action) ขั้น
สะทอนความคิด (Reflection) ขั้นสรางความรู (Construction) และขั้นประเมินผล (Evaluation) เปน
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น อยางเปนระบบ โดยมีแบบแผนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสรางความรู (Constructivist Theory) โดยใชกลวิธีการเรียนการสอน
แบบตางๆ สามารถสงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล ไดเปนอยางดี ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู ในขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรูแ ละฝก
ปฏิ บัติ (Action: A) มีจุดเนน ที่ การใช กระบวนการกลุ มเพื่อ ร วมกัน คิด รวมกั นแก ปญ หาโจทย
สถานการณ ภายใตการใหคําปรึกษาจากผูสอนหรือผูเชี่ยวชาญ จะกอใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาที่มี
ความชัดเจนและตรงประเด็นขึ้ น ซึ่งสอดคลองกับมอสโควิค (Moscovici, 1994 อางถึงในปรียา
บุญญสิร,ิ 1551) ไดทําการศึกษาวิเคราะหก ระบวนการสอนและการเรียนรู พบวาในกระบวนการ
สอนและการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรูนั้น ความรูเกิดจากผูเรียนลงมือ ปฏิบัติจริงในบริบท
ทางสังคมโดยเปนผูสรางความรูขึ้นเอง และตัวผูเ รียนแตล ะคนตองรับผิดชอบในการสรางความรู
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กลาวคือรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองจะเรียนรูและวิธีการที่จะเรียนรู นอกจากนี้ยังสอดคลองกับดันแลพ
และกราบิงเกอร (Dunlap and Grabinger, 1996, 2002) ที่กลาววาการเรียนรูตามทฤษฎีก ารสราง
ความรู การเรียนเปนการสรางความรูอยางตอเนื่องดวยตัวผูเรียนเอง โดยผูเรียนเพิ่มพูนความรูไดจาก
บริ บ ทจริ ง สถานการณ จ ริ ง ที่ มี ก ารเรี ย นรู จากการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ในการเรี ย นร ว มกั บ เพื่ อ น
นอกจากนั้นบอสตอค (Bostock, 1998) ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาผูเรียนเลือกใชก ลวิธีการเรียน
เพื่อ สร างความรู โดยวิธี การเรี ยนรูในบริ บทตา งๆ จากสถานการณจํา ลอง และยังสอดคลอ งกั บ
ดิ๊กซอน (Dixon,1998) กลาววาการเรียนรูที่มีคุณคามากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อผูมีสวนรวมสะทอนบนการ
ปฏิบัติของตนเอง ดวยการลงมือปฏิบัติ และมีปจจัยที่สําคัญ 4 ประการ ที่จําเปนตองแทรกอยูในการ
เรี ย นการสอนตามทฤษฎี ก ารสร างความรู คื อ 1) การเตรี ย มความพร อ มด านความรูที่ นั ก ศึ ก ษา
จําเปนตองรูกอนที่จะเริ่มเรียนรูเรื่องใหม 2) การเรียนรูแบบรวมมือดวยการลงมือ ปฏิบัติจริง 3) การ
เสริมแรงจูงใจใหเกิดบรรยากาศการเรียนรู และ4) การสรางความยอมรับดวยการเสนอแนวความคิด
ในการพัฒนาภายใตการไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
2. ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู พบวาผลการ
วิเคราะหคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูหลังการทดลองของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลอง
สูงกวากอนการทดลอง เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู ขั้นตอนการ
สอนประกอบดวย ขั้นตอนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน หรือที่เ รียกวา PARCE Model มีความ
เหมาะสมสอดคลองกับธรรมชาติการจัดการเรียนรูทางการศึกษาพยาบาล ทําใหสามารถเรียนรู ไดดี
เมื่ อ ได แ ลกเปลี่ ย นเรี ยนรู กั น โดยการนํ า ความรูที่ไ ด ไปศึก ษาค น ควา จากแหล งเรี ย นรูตา งๆ มา
อภิปราย นําเสนอและหาแนวทางการแกปญหาโจทยสถานการณรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับไขมุกข
วิเชียรเจริญ, 2539 ที่กลาววา การจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร เน นการเรียนรูในวิชาชีพ
การพยาบาล โดยมุงเนนที่การฝกปฏิบัติจริง โดยการประยุกตความรูอยางอัตโนมัติ คือ คิดและใช
ความรูไดอยางรวดเร็วทันเหตุการณ กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองพัฒนาผูเรียนใหรูจัก คิด
เชิงวิจารณและอยางสรางสรรค สามารถแกปญหาดวยตนเอง ทั้งนี้จะตองมีวิธีก ารแสวงหาความรู
ไดอยางอิสระโดยไมตองอาศัยผูสอนเปนผูใหขอเท็จจริงทั้งหมด ในการพัฒนาความคิดของผูเรียน
นั้นจะตองแสวงหาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมทั้งในดานการเรียนรูภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ การใช
กระบวนการพยาบาลในการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ กิจกรรมปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเ รียนและผูส อน นอกจากนี้วิธีก ารสอนในรายวิช าภาคทฤษฏี ควรใชวิธีก ารสอนหลายๆ วิ ธี
ผสมผสานกัน และควรกระตุนใหนักศึกษามีการเรียนรูดวยตนเอง คิดเปนและแกปญหาได
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลทั้ง 4 ดาน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และระหวางเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ผูเรียนยัง
ไดรับการพัฒนาในเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ความกลาในการตัดสินใจ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความกลาในการแสดงออก และความกระตือรือรนในการเรียนตลอดกระบวนการเรียน
การสอน แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของ
ผูเรี ยนได ดั งนั้นผูสอนที่จะนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ควรศึกษาเงื่อนไขต าง ๆ ในการนํ า
รูปแบบการเรียนการสอนไปใชใหเขาใจ และดําเนินการตางๆ ตามเงื่อนไขการใชรูปแบบ เชน ผูสอน
ตองมีความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิด กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสราง
ความรู และมีความพรอมในบทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู นอกจากนี้ผูสอนควร
มีความรูเ กี่ยวกั บเนื้อหาที่สอนเป นอยางดี และในกรณี ที่ส ถาบันการศึ กษาพยาบาล จะนํารูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูไ ปใช ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูบริหารและ
ผูสอนที่มีความสนใจ เพื่อสรางความเขาใจในรายละเอียดต างๆ ของรูปแบบไดถู กตองและตรงกั น
และเพื่อใหการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
1.2 จากผลการวิ จัย พบว า ความสามารถในการเรี ยนรู ของนั กศึก ษาพยาบาลใน
ระหวางเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นชา ๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งความสามารถในการประเมินคา อยูในระดับ
ปานกลาง และมีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ําสุดจาก 4 ดาน ดังนั้น เมื่อผู สอนนํารูปแบบการเรียนการ
สอนนี้ไปใช ควรกระตุน สงเสริม และชี้แนะกระบวนการในการตัดสินใจอยางมีเหตุผลใหกับผูเรียน
เพื่อใหผู เรียนสามารถประเมินจุ ดเดนและจุดดอ ยของแนวคิดตางๆ หรือตัด สินความนาเชื่ อถือของ
ขอมู ลไดอยางมี ประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเนื่องจากทักษะการคิดมีหลายระดับตั้งแต การคิ ดขั้ น
พื้น ฐานจนถึ งการคิ ดขั้ นสู ง และการประเมิน ค าเป นทั กษะการคิ ดขั้นสู งสุ ด ดั ง นั้ นในการพัฒนา
ความสามารถในการประเมินคาจําเปนตองเพิ่มระยะเวลาในการพัฒนาใหนานขึ้นและตองเปนไปอยาง
ตอเนื่อง
1.3 จากผลการวิ จัย พบว า รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร างความรู
(PARCE Model) ในการจัดการเรียนการสอนมีลักษณะการสอนเปนทีม (team teaching) เนื่ องจาก
กระบวนการเรียนการสอนมีการทํากิจกรรมกลุม และเนื้อหาสาระประกอบดวยหลายหนวยความรู ซึ่ง
จะตองอาศัยผูสอนที่มีความรู ประสบการณ เฉพาะดาน ดังนั้นการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช
ผูสอนต องวางแผนการจัดการเรียนรูรวมกัน และเมื่อสิ้ นสุดการเรียนการสอน ทีมผู สอนควรมีการ
ประชุมปรึกษาหารือ กันรวมกันทุกครั้ง เพื่อประเมินผลและสะทอนผลการจัดการเรียนรู ซึ่งจะเป น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู
เพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล ดานอื่นๆ ตอไป เชน การคิดแบบ
บู รณาการ (Integrative thinking skills) การคิ ด สร า งสรรค (Creative thinking skills) หรื อ
ความสามารถในการเรียนรูข องนั กศึ ก ษาพยาบาล ที่ สอดคล องกั บสมรรถนะหลัก ที่ จําเปน ของผู
ประกอบวิ ช าชี พการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ หรือ สอดคล อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เปนตน
2.2 ควรมี การศึ กษาวิจัย เพื่ อนิเทศ ติดตาม / ประเมิ นความสามารถในการเรี ยนรู
ไดแกความสามารถในการวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหา ของนักศึกษา
พยาบาลกลุมที่ เรียนตามรู ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีก ารสร างความรู อยางต อเนื่ อ ง เช น
ติดตามประเมินในรายวิชาปฏิบัติ หรือรายวิชาอื่น ๆ ตอไป
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัย และพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน (supervision) และการ
เปนพี่เลี้ยงทางวิชาการ (mentoring) เพื่อสังเกตการณเรียนการสอนของผูสอนและสะทอนผลการจัด
การเรียนรู เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง ชวยเหลือ ชี้แนะ ซึ่งเปนการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการสอน
ของผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาวิ จัย ครั้ง นี้ ไ ด รับทุน ส ง เสริ ม และสนั บสนุ น การศึ ก ษาจากมูล นิ ธิ ห ม อ มเจ า
หญิงมัณฑารพ กมลาศน ของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย
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