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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มวัีตถุประสงค เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสรางความรู  เพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู ดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา รวมกับแนวคิดการออกแบบการ
สอนเชิงระบบ ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การศึกษา
วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 2) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  3) การทดลองใชรูปแบบการเรียน
การสอน และ 4) การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน โดยนํารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาไปทดลองใช
กับนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน 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 ข้ันเตรียมความพรอม
สําหรับการเรียนรู (Preparation: P)  ขั้นเรียนรูและฝกปฏิบัติ (Action: A) ขั้นสะทอนความคิด (Reflection: R) ขั้น
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สรางความรู (Construction: C) และข้ันและประเมินผล (Evaluation: E) และผลการตรวจสอบประสิทธิภาพรูปแบบ
การเรียนการสอน พบวา รูปแบบการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพเทากับรอยละ 80.88 / 82.75 สําหรับผลการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช  พบวา ความสามารถในการเรียนรูหลังการทดลองของนักศึกษาพยาบาลกลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุม และสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสรุปรูปแบบการ
เรียนการสอน ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สามารถนําไปใชพัฒนาความสามารถในการเรียนรู 
ไดแกทักษะการวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหาของนักศึกษาพยาบาลได  ขอเสนอแนะ 
ควรมีการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปปรับใชกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปอื่นๆ หรือในรายวิชาตางๆ ในทุกชั้นป  
และในการจัดการเรียนการสอนควรจัดใหมีผูเชี่ยวชาญ หรือพี่เลี้ยงทางวิชาการ เพื่อสังเกตการเรียนการสอนของ
ผูสอนและสะทอนผลการจัดการเรียนรู เพื่อการพัฒนาปรับปรุงและชวยเหลือชี้แนะ เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถในการปฏิบัติการสอนของผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเกณฑมาตรฐาน
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
วาเปนการกาวเขาสูโลกของการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม  การศึกษา และ
เทคโนโลยี ซึ่งการนําประเทศใหกาวหนาสูยุคแหงการเปลี่ยนแปลงไดนั้นจําเปนตองพัฒนาคนใหมี
คุณภาพและเคร่ืองมือท่ีสํ าคัญท่ีสุดในการพัฒนาคน คือการศึกษา เพราะการศึก ษา เปน
กระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย ดังจะเห็นไดจากพระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว     ได
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ    
พ.ศ. 2519 มีความวา "การศึกษาเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพใหเปน
ทรัพยากรทางปญญาท่ีมีคาของชาติ"  ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาการศึกษา
เพ่ือให เกิดสังคมแหงการเ รียนรูควบคูกับการมีคุณธรรม มหาวิทยาลัยคริสเ ตียน เปน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดต้ังขึ้นโดยมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยเชื่อวาการศึกษา
คนควา การทําวิจัย การแลกเปลี่ยน และการถายทอดความรู รวมทั้งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม นํามาซึ่งความเจริญงอกงามทางภูมิปญญาท่ีเพียบพรอมดวยสรรพวิทยาการ และ
คุณธรรม  ดังนั้นมหาวิทยาลัยคริสเตียนจึงมุงมั่นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือผลิต
บัณฑิตใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคาของชาติและประชาคมโลก เปนผูมีวิสัยทัศนมีความเปน
ผูนํา มุงพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูตลอดชีวิต มีความรู ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญใน
วิชาชีพ  
 การจัดการศึกษาพยาบาลเปนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากสิ่งท่ีคุนเคย
ไปสูสิ่งท่ีไมคุนเคย จากสิ่งท่ีงายไปสูสิ่งท่ียาก จากหลักการไปสูรายละเอียด (deduction) คือจาก
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ทฤษฎีสูการปฏิบัติ และจากรายละเอียดไปสูขอสรุป (induction) ก็คือจากการปฏิบัติสูทฤษฎี นั่นเอง 
ซึ่งเปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนการคนควาหลักการและวิธีการมากกวาการถายทอดเนื้อหา
ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งบัณฑิตพยาบาลท่ีสําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จะตองมีความรู 
และความสามารถเปนผูสรางความรูดวยตนเองและสามารถเชื่อมโยงความรูไปสูการปฏิบัติทางการ
พยาบาลวิชาชีพไดอยางมีมาตรฐานและคุณภาพ สามารถบําบัดทางการพยาบาลไดแบบบูรณาการ 
โดยใชการคิดวิเคราะห การวิจัย และการตัดสินใจ เพ่ือแกปญหาดานสุขภาพอนามัยของบุคคล   
กลุมคน ครอบครัว และชุมชน โดยการนําความรูเดิมเชื่อมโยงสูการสรางความรูใหม ทําใหผูเรียน
ไดพัฒนาทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
2548: 7) ซึ่งสอดคลองกับสมรรถนะหลักท่ีจําเปนของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ             
การผดุงครรภ ตามขอกําหนดของสภาการพยาบาล ไดแกการแสดงภาวะผูนําและการบริหารจัดการ
ตนเองและงานท่ีรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความสามารถใน
การวางแผน การแกปญหา และการทํางานรวมกันเปนทีม  มีความคิดสรางสรรคและคิดอยางมี
วิจารณญาณ รวมท้ังการศึกษาคนควาหาความรู ความชํานาญในการปฏิบัติการพยาบาลอยาง
ตอเนื่อง เปนตน (พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ ฉบับที่ 2, 2540) 
 จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในปจจุบัน พบวายังมีปญหาอุปสรรคอยูมาก เชน จาก
การศึกษาเอกสารและผลการประชุมสัมมนา (โกวิท  ประวาลพฤกษ 2542, พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร 
2542, เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศศักด์ิ 2542, มกราพันธุ  จูฑะรสก, 2545:3) สรุปวาระบบการศึกษาไทยยัง
ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะรองรับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได เชน การศึกษาไม
สามารถชวยดํารงไวซึ่งศีลธรรมในสังคม  การศึกษาเนนการทองจํามากกวาการคิดวิเคราะหหาเหตุ
และผลหรือการแสวงหาความรูดวยตนเอง คานิยมสังคมไมสอนใหคนคิดเปนทําเปน ประยุกตใช
เปน ท่ีสําคัญสังคมไทยไมเปนสังคมแหงการเรียนรู  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
ปญหาดานการศึกษาท่ีสําคัญคลายคลึงกัน ไดแก  ดานครูผูสอนและวิธีการสอน กลาวคือครูผูสอน
มุงสอนแตเนื้อหาวิชาเปนหลัก ทั้งยังเปนผูกําหนดทุกสิ่งทุกอยางในการเรียนการสอน สวนวิธี     
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การสอนนั้นมุงเนนท่ีการสอนหนังสือมากกวาการสอนคน เพราะยึดวิชาเปนตัวตั้งมากกวายึดผูเรียน
เปนตัวต้ัง พฤติกรรมการสอนเปนไปอยางจําเจ และเนนพฤติกรรมถายทอดปอนขอมูลใหจําเปน
สวนใหญ การฝกปฏิบัติ ฝกคิด ใชความรูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การอบรมบมนิสัย
ดานคุณธรรม จริยธรรม มีนอยกวาการทองจําเนื้อหา  จึงทําใหผูเรียนขาดคุณลักษณะชางสงสัยหรือ
ใฝรู ขาดความคิดสรางสรรค ไมกลาคิด ไมกลาปฏิบัติ และมองไมเห็นความสําคัญของการเรียนรู
ตลอดชีวิต เชนกัน 
 จากการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาตามสภาพท่ีคาดหวังและสภาพความเปนจริงท่ี
ปรากฏดังกลาว  ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาล 
ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมใหผูเ รียนมีคุณลักษณะดังท่ีกลาวมา  นอกจากนั้นรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาขึ้นจะเปนประโยชนตอการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาพยาบาลไดตอไป และผูเรียนสามารถนําความรู วิธีการเรียนรู และ
ทักษะที่สงเสริมความสามารถในการเรียนรูประกอบดวยทักษะการวิเคราะห การสังเคราะห การ
ประเมินคา และการแกปญหา ไปใชในการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล หรือใชในการเรียนรูตลอดชีวิต
ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนา และหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู  
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล   

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล ประกอบดวย 
   2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลระหวางกลุม
ทดลองกับกลุมควบคุม 
   2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองกอน
การทดลองและหลังการทดลอง 
 
สมมติฐานของการวิจัย  

1. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู  เพ่ือสงเสริมความสามารถใน
การเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80   

2. ความสามารถในการเรียนรูหลังการทดลองของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองสูงกวา
กลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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3. ความสามารถในการเรียนรูหลังการทดลองของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย สามารถสรุปไดดังแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Research : R1     
ขั้นที่ 1  

Analysis: A        
การศึกษาวิเคราะห

ขอมูลพื้นฐาน 

Development :D1 
ขั้นที่ 2  

Design and 
Development :       

D and D 
การออกแบบและพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน  
 
    

Research : R2     
 ขั้นที่ 3 

Implementation: I 
 การทดลองใชรูปแบบ 

การเรียนการสอน 

Development :D2 
ขั้นที่ 4 

Evaluation: E 
การประเมินผล 

รูปแบบการเรียน 
การสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสราง
ความรู เพ่ือสงเสริมความสามารถในการเรียนรู

ของนักศึกษาพยาบาล 

ความสามารถในการเรียนรู  4 ดาน 
ไดแก  
1.การวิเคราะห 
2.การสังเคราะห 
3.การประเมินคา 
4.การแกปญหา 

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. การเรียนรูโดยการปฏบิัต ิ(Action 
learning) (Inglis, S., 1994, Revan, 
R, 1980, Marquardt,1999) 
7. การเรียนรูจากประสบการณ 
(Experiential learning) (Kolb, 
A.D., 1984, อานุภาพ เลขะกุล, 
2550) 
 

แนวคิดของจอยซ เวลล และ
แคลฮอน  (Joyce, Weil  and 

Calhoun, 2009) 

การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนเชิงระบบ “ADDIE 

Model” (Kevin Kruse  2008) 

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R and D) 

1.  วิเคราะหขอมูลเชิงนโยบายการจดัการศึกษา และผลการจัดการศึกษาพยาบาลตามปรัชญา 
นโยบาย วัตถุประสงคการจัดการศึกษาพยาบาล 
2. วิเคราะหขอมูลสภาพที่ความคาดหวัง / ความตองการรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสรางความรู ดานองคประกอบและรายละเอียดตาง  ๆ  
3. วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย การออกแบบระบบการเรียนการสอน ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
สรางความรู และแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรูที่เกี่ยวของ 
 

1.  สรางรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนไดแก หลักการ 
วัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอน 5 ข้ันตอน (PARCE Model) ไดแก 1) ข้ันเตรียมความพรอม
สําหรับการเรียนรู (Preparation: P) 2) ข้ันเรียนรูและฝกปฏิบัติ (Action: A) 3) ข้ันสะทอนความคิด 
(Reflection: R) 4) ข้ันสรางความรู (Construction: C) และ 5) ข้ันประเมินผล (Evaluation: E) สาระ
ความรูและสิ่งท่ีสงเสริมการเรียนรู และเง่ือนไขการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ระบบสังคม 
หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน 
2. .พัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบและเครื่องมือ โดยผูเชี่ยวชาญ 
3. ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสม 

 

ประเมินความสามารถในการเรียนรู   ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือสงเสริมความสามารถในการเรียนรูของ
นักศึกษาพยาบาล ท้ังระบบใหมีความเหมาะสมในการนําไปใช 
 
 

     ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนกับกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ชี้แจงหลักการและเหตุผลของการวิจัย 
2. ทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรูกอนเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
3. จัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู   

4. ติดตามประเมินพัฒนาการของความสามารถในการเรียนรูระหวางเรียนของกลุมทดลอง 
5. ทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรูหลังเรียน ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม   
6.  หาประสิทธิภาพของ รูปแบบการสอน E1/E2 โดยใชเกณฑ 80/ 80 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R and D) ผูวิจัยแบง

ออกเปน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี  1  การศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน (Research : R1 ) ขั้นตอนท่ี  2 
การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  (Development : D1 ) ขั้นตอนท่ี  3 การทดลองใช
รูปแบบการเรียนการสอน (Research : R2 ) และ ขั้นตอนท่ี  4 การประเมินผลรูปแบบการเรียนการ
สอน (Development : D2 ) โดยผูวิจัยศึกษา/วิเคราะหขอมูลเชิงนโยบายการจัดการศึกษา และผลการ
จัดการศึกษาพยาบาลตามปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงคการจัดการศึกษาพยาบาล และขอมูลความ
ตองการรูปแบบการเรียนการสอน สภาพท่ีความคาดหวังและสภาพปจจุบัน ท่ีเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนของผูสอน และการเรียนรูของผูเรียน รวมท้ังการศึกษา/วิเคราะหเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัย เกีย่วกับการวิจัยและพัฒนา  การออกแบบระบบการเรียนการสอน ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การสรางความรูและแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรูที่เกี่ยวของ จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาสังเคราะห
เปนรูปแบบการเรียนการสอน แลวนําไปทดลองใชกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 3 คณะพยาบาล
ศาสตร  มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม จากนั้นนําขอมูลท่ีไดจากการทดลองใชมาวิเคราะห 
ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน  
 
กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 3 หลักสูตรพยาบาล    
ศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาการผดุงครรภ 2 ในภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษา 2552 จํานวน 96 คน โดยแบงเปนกลุม
ทดลอง 48 คน และกลุมควบคุม 48 คน 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
   1. เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ไดแกรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสราง
ความรู และเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน ไดแก คูมือผูสอนและคูมือผูเรียน 
ตรวจสอบประสิทธิภาพเคร่ืองมือโดยใหผูเชี่ยวชาญ  5  ทาน  เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา  
(Content  Validity)  ภาษาที่ใช และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  Objective  
Congruence : IOC) ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู  ไดคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.80 – 1.00 โดยภาพรวมคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 
0.98 
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  2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
เรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรู ซึ่งแบบทดสอบวัดความสามารถการเรียนรู ประกอบดวยทักษะ
การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหา ท่ีมีลักษณะเปนโจทยสถานการณ 
ตรวจสอบประสิทธิภาพเคร่ืองมือโดยใหผูเชี่ยวชาญ  5  ทาน  เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา  
(Content  Validity)  ภาษาที่ใช และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  Objective  
Congruence : IOC) ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู  ไดคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.80 – 1.00 โดยภาพรวมคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 
0.99 และคาความยากงาย (P) ระหวาง 0.36 - 0.74 คาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง  0.63 - 0.74           
คาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัด เทากับ .76 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดนํารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู   เ พ่ือสงเสริม
ความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาการพยาบาลผดุงครรภ 2 ท่ีสรางขึ้นไป
ใชกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่  3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการผดุงครรภ 2 ในภาค
การศึกษาท่ี 2  ปการศึกษา 2552  จํานวน 96 คน  โดยแบงเปนกลุมทดลอง 48 คน และกลุมควบคุม 
48 คน และผูวิจัยกับอาจารยผูรวมสอน รวมกันจัดการเรียนรูในลักษณะการสอนเปนทีม (team 
teaching) มีขั้นตอนดังนี้ 
  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน เพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสรางความรู   เพ่ือสงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล  
  2. เตรียมความพรอมของผูสอนและผูเรียน 
     2.1 เตรียมความพรอมของผูสอน โดยผู วิจัยไดอธิบาย และชี้แจง
รายละเอียดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู   เพ่ือสงเสริมความสามารถในการ
เรียนรูของนักศึกษาพยาบาล และเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบ ไดแก คูมือผูสอนใหแกอาจารยผู
รวมสอนในรายวิชาการผดุงครรภ 2 เพ่ือเปนการสรางความเขาใจในรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาขึ้นและสามารถปฏิบัติการสอนได และจัดการเรียนรูในลักษณะการสอนเปนทีม (team 
teaching)  
   2.2 เตรียมความพรอมของผูเรียน  โดยผูวิจัยจะทําการปฐมนิเทศผูเรียน 
เพ่ือใหนักศึกษากลุมทดลองเขาใจเหตุผลและประโยชนของการวิจัย การจัดการเรียนรูและวิธีเรียน
ดวยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู และมอบคูมือผูเรียนใหกับนักศึกษาท่ีเขา
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รวมการทดลองไปศึกษาลวงหนากอนทําการจัดการเรียนการสอนจริง เพ่ือใหผูเรียนไดมีแนวทางท่ี
ชัดเจนในการเตรียมตัว และสามารถเรียนไดอยางเขาใจ อันจะเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน และเพ่ือให   
ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือสงเสริมความสามารถในการ
เรียนรูของนักศึกษาพยาบาล เกิดประโยชนสูงสุดเชนกัน 

  3. ดําเนินการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือ
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 เปนกลุมนักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการเรียน
การสอนตามปกติ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนขนาดใหญ ดวยวิธีการบรรยาย   โดย
ใชเวลาในการสอนจํานวน 15 สัปดาห ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวมเปน 30 ชั่วโมง 

  4.   นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู 4 ดาน ไดแกทักษะการวิเคราะห 
การสังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหา ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นไปทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับ
นักศึกษาพยาบาลท่ีเปนกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม 

  5.  ขณะจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยผูวิจัยและอาจารย
ผูสอนรวมกันสอนและรวมประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลในลักษณะ team teaching  

       6.  หลังจากดําเนินการทดลองสิ้นสุดลง ผูวิจัยทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล ชุดเดิมที่ใชทดสอบกอนเรียน 

      7.  นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะห  เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
    1.  วิเคราะหผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สรางความรู เพ่ือสงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล วิเคราะหขอมูลโดยใช           
คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
    2.   วิเคราะหผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลท่ี
เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู   และเรียนตามรูปแบบการเรียน      
การสอนปกติ  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชการ
ทดสอบคาทีแบบอิสระ (t-test independent) 
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  3.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลกอนเรียน
และหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู  วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชการทดสอบคาทีแบบไมอิสระ (t-test dependent) 
 
สรุปผลการวิจัย 
           ผลการวิจัยพบวา 
               1. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือสงเสริมความสามารถในการ
เรียนรูของนักศึกษาพยาบาล มีชื่อวา “รูปแบบการเรียนการสอนพารเซ (PARCE Model)” 
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนรู (Preparation: P) ขั้นเรียนรู
และฝกปฏิบัติ (Action: A) ขั้นสะทอนความคิด (Reflection: R) ขั้นสรางความรู (Construction: C) 
และขั้นประเมินผล (Evaluation: E) มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนรู (Preparation: P) ประกอบดวย1.1) แจง
วัตถุประสงคการเรียนรูในแตละเนื้อหาวิชา 1.2) เตรียมความพรอมผูเรียนในดานการใหความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนในแตละขั้นตอน ชี้แนะสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน รวมถึงแหลงเรียนรู และบทบาทของสมาชิกกลุม และ1.3) กระตุนความ
สนใจผูเรียน โดยใชกรณีศึกษา สถานการณสมมติ และใชสถานการณปญหา  
      2. ขั้นเรียนรูและฝกปฏิบัติ (Action: A) ประกอบดวย 2.1) ทบทวนความรู ทักษะท่ี
เกี่ยวของกับการเรียนรูเรื่องใหมโดยใหเรียนรูจากประสบการณ (experiential learning) 2.2) 
แบงกลุมผูเรียนเปนกลุมยอย (4-5 คน) เรียนรูเปนรายคู  2.3) จัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีการเรียนรูท่ี
เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหา ไดแก การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา การเรียนรูในสถานการณสมมติ การ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก และการเรียนรูโดยการปฏิบัติ 2.4) ผูสอนนําเสนอโจทยสถานการณ 
ไดแก กรณีศึกษา สถานการณสมมติ สถานการณปญหา และ 2.5)  ผูเรียนฝกใชความรูโดยเนนให
ผูเรียนวิเคราะหกรณีศึกษา สถานการณสมมติ หรือสถานการณปญหาเปนรายกลุม รายบุคคล  และ
ฝกปฏิบัติทักษะโดยการฝกปฏิบัติกับหุนจําลอง ดูการสาธิต ในหองฝกปฏิบัติการพยาบาล เนนให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู 
     3. ขั้นสะทอนความคิด (Reflection: R) ประกอบดวย 3.1) ใหผูเรียนไดมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานเนื้อหา ดานทักษะตางๆ ที่ใชในการเรียนรู เชนการวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินคา และแกปญหาจากโจทยสถานการณที่กําหนด ดวยวิธีการไตรตรอง หรือสะทอน
ความคิดในการแกปญหาของตนเองและของเพ่ือน และฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ และ 3.2) ให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ท้ังรายกลุม และรายบุคคล 
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4. ขั้นสรางความรู (Construction: C) ประกอบดวย  4.1) ผูเรียนรายกลุม รายบุคคล 
นําความรูหรือขอมูลท่ีไดจากขั้นเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนรู (Preparation: P) ขั้นเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติ Action: A) และขั้นสะทอนความคิด (Reflection: R) มาวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 
แกปญหาและรวมกันสรุปความคิดรวบยอด สรุปหลักการ แนวปฏิบัติ และแนวทางการนําความรู
ใหมไปประยุกตใชในสถานการณอื่น 4.2) ผูเรียนไดแสดงผลงานท่ีหลากหลายและเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันโดยเนนใหผูเรียนไดแสดงออกซึ่งความสามารถในเร่ืองท่ีผูเรียนรู และ
ปฏิบัติได เชน การนําเสนอดวยปากเปลา การนําเสนอดวย Mapping การนําเสนอผลงานกลุม      
เปนตน 4.3) ผูสอนกระตุนใหผูเรียนรวมกันอภิปราย ฝกใชความรู ฝกปฏิบัติทักษะในสถานการณ
สมมติ เปนรายกลุม รายบุคคล และ 4.4) ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู  โดยเชื่อมโยง
ความสัมพันธความรูในเนื้อหาวิชาท่ีเคยเรียนมาและทักษะท่ีเคยปฏิบัติ ซึ่งเปนความรู /ประสบการณ
เดิมมาวิเคราะหเชื่อมโยงกับความรู/ประสบการณใหม 

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation: E) ประกอบดวย 5.1) ผูสอนวัดและประเมินผล
ความสามารถในการเรียนรู ใหครอบคลุมการวัดกอนเรียนการติดตามผลระหวางเรียนและการวัดผล
ภายหลังเรียน  โดยการถาม-ตอบ-อภิปราย ใหสาธิต ใหสืบคนขอมูลเพ่ิมเติม เสนอผลงาน และทํา
แบบทดสอบ สุมถามผูเรียนเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดในการบําบัดทางการพยาบาลผูคลอดท่ีมีภาวะ
เสี่ยงและภาวะแทรกซอนในทุกระยะของการคลอด   มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดท่ีมี
ภาวะแทรกซอน (เนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรู) 5.2) ผูสอนใหผูเรียนรวมกันประเมินการทํางาน
กลุมและผลงานกลุม เสนอผลการประเมินงานของกลุม และ5.3) ผูสอนใหผูเรียนประเมินตนเอง 

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู  เพ่ือสงเสริมความสามารถในการ
เรียนรูของนักศึกษาพยาบาล  “รูปแบบการเรียนการสอนพารเซ (PARCE Model)” มีองคประกอบ
และขั้นตอนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ปรากฏดังแผนภาพท่ี 2 ตอไปนี ้  
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แผนภาพท่ี 2 รูปแบบการเ รียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู  เ พ่ือสงเสริม

ความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล “รูปแบบการเรียนการสอนพารเซ (PARCE 
Model)” 
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  2. ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน (PARCE Model)โดย
ผูเชี่ยวชาญ พบวา มีความเหมาะสมตามเกณฑท่ีต้ังไว อยางไรก็ตามยังมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง
แกไขบางบางสวน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใช และจากการหา
ประสิทธิภาพรูปแบบการเ รียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู   พบวาผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของรูปแบบเทากับรอยละ 80.88 และผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ของรูปแบบเทากับ  รอยละ 82.75  สรุปไดวา รูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
ขอ 1 ท่ีต้ังไว  
 3. ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน (PARCE Model) พบวา 
     3.1 คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียนรูหลังการทดลองของนักศึกษา
พยาบาลกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน
การวิจัยขอ 2 ท่ีตั้งไว ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูท้ัง 4 ดาน ไดแกทักษะ
การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหา หลังการทดลองของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม  

 
ความสามารถใน

การเรียนรู 
กลุมตัวอยาง n คะแนนเต็ม หลังการทดลอง t 

(t-test) 
P 

X  S.D. 
การวิเคราะห กลุมทดลอง 48 18 14.97 1.75   

 กลุมควบคุม 48 18 13.10 2.63 3.86 .00* 
การสังเคราะห กลุมทดลอง 48 6 5.18 .65   

 กลุมควบคุม 48 6 3.33 1.21 7.64 .00* 
การประเมินคา กลุมทดลอง 48 6 4.47 1.01   

 กลุมควบคุม 48 6 2.73 1.48 6.91 .00* 
การแกปญหา กลุมทดลอง 48 6 5.19 .48   

 กลุมควบคุม 48 6 3.85 .77 8.64 .00* 
รวม กลุมทดลอง 48 36 29.79 2.81   

 กลุมควบคุม 48 36 22.90 5.54 7.99 .00* 
* p  .05 

 จากตารางที่ 1 พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูท้ัง  4 ทักษะ 
ไดแกทักษะการวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหา หลังทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย ยอมรับสมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไววา
ความสามารถในการเรียนรูหลังการทดลองของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม
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เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล รายดาน และ
โดยรวม พบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห การ
สังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหา หลังทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   

3.2 คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียนรูหลังการทดลองของนักศึกษากลุม
ทดลอง สูงกวากอนการทดลอง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
ขอ 3 ท่ีต้ังไว ดังแสดงในตารางท่ี 2  

 
ตารางท่ี  2  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูท้ัง  4 ทักษะ ไดแกทักษะการ
วิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหา ของนักศึกษากลุมทดลอง กอนและหลัง
การทดลอง 

 
ความสามารถ    กอนการทดลอง  หลังการทดลอง t P 
ในการเรียนรู  n df X  S.D.  X  S.D. (t-test)  
การวิเคราะห กลุม

ทดลอง 
48 47 9.31 3.44  14.97 1.75 9.56 .00* 

การสังเคราะห กลุม
ทดลอง 

48 47 2.65 .84  5.18 .65 13.83 .00* 

การประเมินคา กลุม
ทดลอง 

48 47 1.98 1.41  4.47 1.01 10.43 .00* 

การแกปญหา กลุม
ทดลอง 

48 47 3.25 .81  5.19 .48 12.75 .00* 

รวม 4 ทักษะ กลุม
ทดลอง 

48 47 16.96 5.00  29.79 2.81 14.22 .00* 

* p  .05 
 จากตารางที่ 2 พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูท้ัง  4 ทักษะ 
ไดแกทักษะการวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหา หลังทดลองสูงกวากอน
การทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ผลการวิจัย ยอมรับสมมติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว
วา ความสามารถในการเรียนรูหลังการทดลองของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง 
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   4. ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณและจากการสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนท่ี
มีตอการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู  สรุปไดดังนี้ 

        
1. ในภาพรวมของคุณลักษณะของผูสอนมีความเหมาะสมจากมุมมองของผูเรียน 

ผูสอนใหความเปนกันเอง ใหความสนใจผูเรียนทุกคนอยางท่ัวถึง ใหอิสระในการแสวงหาความรู
และการแสดงความคิดเห็น เชน ผูเรียนรายหนึ่งไดใหสัมภาษณไววา 

  
“...ครูใหความเปนกันเองมาก รูสึกอบอุน ทําใหบรรยากาศในการเรียนรู
สนุกสนาน เรียนแลวมีความสุข  รูสึกไมเครียด ทําใหกลาคิด กลาทํา กลา
แสดงออก และกลาที่จะแสดงความคิดเห็น...”  

 
2. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู (PARCE Mode) ขั้นตอนการ

จัดการเรียนการสอนท้ัง 5 ขั้น ประกอบดวยขั้นเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนรู (Preparation: P) 
ขั้นเรียนรูและฝกปฏิบัติ (Action: A) สะทอนความคิด (Reflection: R) ขั้นสรางความรู 
(Construction: C)  ขั้นประเมินผล (Evaluation: E) มีความเหมาะสมจากมุมมองของผูเรียนไดให
ความคิดเห็นไววา 

 
 “...การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เปนวิธีการเรียนการสอนที่สอนใหนักศึกษา
รูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง อานและสรุปความรูที่ไดไปสืบคนมาดวย
ตนเอง และรวมแลกเปลี่ยนความรูที่ไดกับเพื่อนในกลุมยอย และกลุมใหญทั้ง
ช้ันเรียน...” 
 

นอกจากตัวอยางขางตนแลว ผูเรียนยังไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 
 

“...การเรียนการสอนแบบนี้ ทําใหเรามีความรูเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากไดเรียนรู
จากการไดฝกปฏิบัติจริงในหองปฏิบัติการพยาบาล เชนไดฝกจัดทา Mc. Robert 
ในการชวยคลอดไหล ไดตรวจรกจําลอง ไดฝกการลงบันทึก Partograph         
การฝกอานผล NST การฝกประเมิน Bishop Pelvic scoring system ทําใหเขาใจ       
มากขึ้น...” 
 

3. ความสามารถในการเรียนรูท้ัง 4 ดานของผูเรียน เปนไปตามวัตถุประสงคของ
รูปแบบการเรียนคือเพ่ือใหผูเรียนพัฒนาทักษะท่ีสงเสริมความสามารถในการเรียนรู ซึ่งเปนทักษะท่ี
ผูเรียนใชในการแสวงหาความรู สรุป และสรางความรูดวยตนเอง ประกอบดวยทักษะการวิเคราะห 
การสังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหา และหลังการทดลองนักศึกษากลุมทดลองมี
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ความสามารถในการเรียนรูสูงกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมควบคุม เชน ผูเรียนไดให
สัมภาษณไววา 

 
“...สําหรับการเรียนการสอนแบบนี้ เปนการเรียนการสอนที่ดีและสนุก 
ทําใหเราไดเรียนรูวิธีการคิดที่เปนระบบ มีขั้นตอนตางๆ ไดฝกวิเคราะห
สถานการณปญหา การแกไขปญหาจากโจทยปญหาที่กําหนด และการ
ทําแบบฝกหัดก็เปนการทบทวนบทเรียนไดดี และรูจักการคนควาดวย
ตนเอง...” 

 

นอกจากตัวอยางขางตนแลว ผูเรียนยังไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 
 

 “...จากการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ ทําใหหนูไดรับประโยชน
จากการเรียนหลายอยางไดฝกวิเคราะหสถานการณปญหา สังเคราะห
วางแผนกิจกรรมการพยาบาล และสามารถนําความรูไปดูแล case 
ขณะ ข้ึนฝกปฏิบั ติงาน ได  ซึ่ ง เปน  case ที่ มีปญ ห า เหมือ นกับ
สถานการณที่เคยทําแบบฝกในหองเรียน...” 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู  พบวาผลการ
วิเคราะหคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูหลังการทดลองของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลอง
สูงกวากลุมควบคุม เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู  (PARCE Model) 
ไดแก  ขั้นเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนรู (Preparation) ขั้นเรียนรูและฝกปฏิบัติ (Action) ขั้น
สะทอนความคิด (Reflection) ขั้นสรางความรู (Construction) และขั้นประเมินผล (Evaluation) เปน
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ โดยมีแบบแผนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสรางความรู (Constructivist Theory) โดยใชกลวิธีการเรียนการสอน
แบบตางๆ สามารถสงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล ไดเปนอยางดี ท้ังนี้
อาจเปนเพราะวารปูแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู ในขั้นท่ี 2   ขั้นเรียนรูและฝก
ปฏิบัติ (Action: A) มีจุดเนนท่ีการใชกระบวนการกลุมเพ่ือรวมกันคิด รวมกันแกปญหาโจทย
สถานการณ ภายใตการใหคําปรึกษาจากผูสอนหรือผูเชี่ยวชาญ จะกอใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาท่ีมี
ความชัดเจนและตรงประเด็นขึ้น ซึ่งสอดคลองกับมอสโควิค (Moscovici, 1994 อางถึงในปรียา 
บุญญสิริ, 1551) ไดทําการศึกษาวิเคราะหกระบวนการสอนและการเรียนรู พบวาในกระบวนการ
สอนและการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรูนั้น ความรูเกิดจากผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงในบริบท
ทางสังคมโดยเปนผูสรางความรูขึ้นเอง และตัวผูเรียนแตละคนตองรับผิดชอบในการสรางความรู 
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กลาวคือรับผิดชอบในสิ่งท่ีตัวเองจะเรียนรูและวิธีการท่ีจะเรียนรู นอกจากนี้ยังสอดคลองกับดันแลพ
และกราบิงเกอร (Dunlap and Grabinger, 1996, 2002) ท่ีกลาววาการเรียนรูตามทฤษฎีการสราง
ความรู การเรียนเปนการสรางความรูอยางตอเนื่องดวยตัวผูเรียนเอง โดยผูเรียนเพ่ิมพูนความรูไดจาก
บริบทจริง สถานการณจริงท่ีมีการเรียนรู จากการมีปฏิสัมพันธ ในการเรียนรวมกับเพ่ือน   
นอกจากนั้นบอสตอค (Bostock, 1998) ไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวาผูเรียนเลือกใชกลวิธีการเรียน
เพ่ือสรางความรู โดยวิธีการเรียนรูในบริบทตางๆ จากสถานการณจําลอง และยังสอดคลองกับ       
ดิ๊กซอน (Dixon,1998) กลาววาการเรียนรูท่ีมีคุณคามากท่ีสุดเกิดขึ้นเม่ือผูมีสวนรวมสะทอนบนการ
ปฏิบัติของตนเอง ดวยการลงมือปฏิบัติ และมีปจจัยท่ีสําคัญ 4 ประการ ท่ีจําเปนตองแทรกอยูในการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู คือ1) การเตรียมความพรอมดานความรูที่นักศึกษา
จําเปนตองรูกอนท่ีจะเริ่มเรียนรูเร่ืองใหม 2) การเรียนรูแบบรวมมือดวยการลงมือปฏิบัติจริง 3) การ
เสริมแรงจูงใจใหเกิดบรรยากาศการเรียนรู และ4) การสรางความยอมรับดวยการเสนอแนวความคิด
ในการพัฒนาภายใตการไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 
 2. ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู  พบวาผลการ
วิเคราะหคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูหลังการทดลองของนักศึกษาพยาบาลกลุมทดลอง
สูงกวากอนการทดลอง เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู  ขั้นตอนการ
สอนประกอบดวย ขั้นตอนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน หรือท่ีเรียกวา PARCE Model มีความ
เหมาะสมสอดคลองกับธรรมชาติการจัดการเรียนรูทางการศึกษาพยาบาล ทําใหสามารถเรียนรูไดดี
เม่ือไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน โดยการนําความรูท่ีไดไปศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ มา
อภิปราย นําเสนอและหาแนวทางการแกปญหาโจทยสถานการณรวมกัน    ซึ่งสอดคลองกับไขมุกข          
วิเชียรเจริญ, 2539 ท่ีกลาววา การจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร เนนการเรียนรูในวิชาชีพ    
การพยาบาล โดยมุงเนนท่ีการฝกปฏิบัติจริง โดยการประยุกตความรูอยางอัตโนมัติ  คือ คิดและใช
ความรูไดอยางรวดเร็วทันเหตุการณ  กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองพัฒนาผูเรียนใหรูจักคิด
เชิงวิจารณและอยางสรางสรรค  สามารถแกปญหาดวยตนเอง  ท้ังนี้จะตองมีวิธีการแสวงหาความรู
ไดอยางอิสระโดยไมตองอาศัยผูสอนเปนผูใหขอเท็จจริงท้ังหมด  ในการพัฒนาความคิดของผูเรียน
นั้นจะตองแสวงหาวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมทั้งในดานการเรียนรูภาคทฤษฏี  และภาคปฏิบัติ  การใช
กระบวนการพยาบาลในการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  กิจกรรมปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนและผูสอน  นอกจากนี้วิธีการสอนในรายวิชาภาคทฤษฏี  ควรใชวิธีการสอนหลายๆ วิธี
ผสมผสานกัน และควรกระตุนใหนักศึกษามีการเรียนรูดวยตนเอง คิดเปนและแกปญหาได  
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ขอเสนอแนะ 
             1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 จากผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลทั้ง 4 ดาน 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และระหวางเรียนมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ผูเรียนยัง
ไดรับการพัฒนาในเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ความกลาในการตัดสินใจ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความกลาในการแสดงออก และความกระตือรือรนในการเรียนตลอดกระบวนการเรียน
การสอน แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของ
ผูเรียนได ดังนั้นผูสอนท่ีจะนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ควรศึกษาเง่ือนไขตาง ๆ ในการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใชใหเขาใจ และดําเนินการตางๆ ตามเงื่อนไขการใชรูปแบบ เชน ผูสอน
ตองมีความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิด กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสราง
ความรู และมีความพรอมในบทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู นอกจากนี้ผูสอนควร
มีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีสอนเปนอยางดี และในกรณีที่สถาบันการศึกษาพยาบาล จะนํารูปแบบ     
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูไปใช  ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูบริหารและ
ผูสอนที่มีความสนใจ เพ่ือสรางความเขาใจในรายละเอียดตางๆ ของรูปแบบไดถูกตองและตรงกัน  
และเพื่อใหการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
  1.2 จากผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลใน
ระหวางเรียนมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นชา ๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งความสามารถในการประเมินคา อยูในระดับ
ปานกลาง และมีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละตํ่าสุดจาก 4 ดาน ดังนั้น เม่ือผูสอนนํารูปแบบการเรียนการ
สอนนี้ไปใช ควรกระตุน สงเสริม และชี้แนะกระบวนการในการตัดสินใจอยางมีเหตุผลใหกับผูเรียน 
เพ่ือใหผูเรียนสามารถประเมินจุดเดนและจุดดอยของแนวคิดตางๆ หรือตัดสินความนาเชื่อถือของ
ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเนื่องจากทักษะการคิดมีหลายระดับต้ังแตการคิดขั้น
พื้นฐานจนถึงการคิดขั้นสูง และการประเมินคาเปนทักษะการคิดขั้นสูงสุด ดังนั้นในการพัฒนา
ความสามารถในการประเมินคาจําเปนตองเพ่ิมระยะเวลาในการพัฒนาใหนานขึ้นและตองเปนไปอยาง
ตอเนื่อง                                                                                                                                                       
  1.3 จากผลการวิจัย พบวา รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู 
(PARCE Model) ในการจัดการเรียนการสอนมีลักษณะการสอนเปนทีม (team teaching) เนื่องจาก
กระบวนการเรียนการสอนมีการทํากิจกรรมกลุม และเนื้อหาสาระประกอบดวยหลายหนวยความรู ซึ่ง
จะตองอาศัยผูสอนท่ีมีความรู ประสบการณ เฉพาะดาน  ดังนั้นการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช 
ผูสอนตองวางแผนการจัดการเรียนรูรวมกัน และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ทีมผูสอนควรมีการ
ประชุมปรึกษาหารือกันรวมกันทุกคร้ัง เพ่ือประเมินผลและสะทอนผลการจัดการเรียนรู ซึ่งจะเปน
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป 
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  2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
   2.1 ควรมีการวิจัย เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล  ดานอื่นๆ ตอไป เชน การคิดแบบ
บูรณาการ (Integrative thinking skills) การคิดสรางสรรค (Creative thinking skills) หรือ
ความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล ท่ีสอดคลองกับสมรรถนะหลักท่ีจําเปนของผู
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ หรือ สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เปนตน 
   2.2 ควรมีการศึกษาวิจัย เพ่ือนิเทศ ติดตาม / ประเมินความสามารถในการเรียนรู 
ไดแกความสามารถในการวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหา ของนักศึกษา
พยาบาลกลุมท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู อยางตอเนื่อง เชน 
ติดตามประเมินในรายวิชาปฏิบัติ หรือรายวิชาอื่น ๆ ตอไป 
   2.3 ควรมีการศึกษาวิจัย และพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน (supervision) และการ
เปนพ่ีเลี้ยงทางวิชาการ (mentoring) เพ่ือสังเกตการณเรียนการสอนของผูสอนและสะทอนผลการจัด      
การเรียนรู เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง ชวยเหลือ ชี้แนะ ซึ่งเปนการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการสอน
ของผูสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดรับทุนสงเสริม และสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิหมอมเจา
หญิงมัณฑารพ กมลาศน ของสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย  
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