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บทคัดย่อ
การวิจัยแบบผสานวิธีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาและรูปแบบการสอนของ
อาจารย์ในรายวิชากลุ่มวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชากลุ่มวิชาชีพรายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ ละการสอนในศตวรรษที่ 21 วิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาและการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนรู้จากแบบประเมิน VARK สาหรับนักศึกษาพยาบาลใช้รูปแบบการเรียนรู้
ผ่านการอ่านเขียน (R) ร้อยละ 30.90 เรียนรู้ผ่านการได้ยินหรือได้ฟัง (A) ร้อยละ26.31 และเรียนรู้ผ่านการกระทา
(K) ร้อยละ 24.15 และเรียนรู้ผ่านการมองเห็น (V) ร้อยละ 18.64 อาจารย์พยาบาลใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการ
อ่านเขียน (R) ร้อยละ 30.00 เรียนรู้ผ่านการได้ยินหรือได้ฟัง (A) ร้อยละ 26.67เรียนรู้ผ่านการกระทา (K) ร้อยละ
23.33 และเรียนรู้ผ่านการมองเห็น (V) ร้อยละ 20.00 2) รูปแบบการสอนของอาจารย์ตามแนวคิดของ Grasha
(1994) นักศึกษามีความเห็นว่า อาจารย์มีรูปแบบการสอนโดยยกตนเป็นต้นแบบในระดับมาก ( ̅ = 3.95, SD. =
.74) รองลงมาคือ รูปแบบการสอนแบบเป็นอาจารย์ ( ̅ = 3.90, SD. = .74) 3)กระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชากลุ่มวิชาชีพรายวิชาภาคทฤษฎี และปฏิบัติที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนในศตวรรษที่
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21 ประกอบด้วย 1) การจัดเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม และการทางานเป็นทีมของผู้เรียน 2) การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบลดเวลาเรียน และเพิ่มเวลารู้ 3) การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานการเรียนรู้
และ 4) การใช้สื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน
คาสาคัญ: การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน, รูปแบบการเรียนรู้, รูปแบบการสอน,นักศึกษาพยาบาล

ABSTRACT
This mixed method study aimed to examine learning styles of nursing students and
teaching patterns of teachers in the professional subject group, both in theory and practice
subjects, at Faculty of Nursing, Suandusit University; and also to develop Learning and teaching
process in these subjects in accordance to learning and teaching style in the 21st Century. Data
were analyzed with descriptive statistics and content analysis method. The results of the study
showed that: 1) Learning styles of nursing students evaluated by VARK survey were: 30.90 % of
nursing students learned by Reading/Writing (R), 26.31 % learned by auditory method (A), 24.15
% learned by Kinesthetic method (K),and 18.64% learned by Visualizing (V). For teachers, 30.00
% of them learned by Reading/Writing (R), 26.67 %learned by auditory method (A), 23.33 %
learned by Kinesthetic method (K),20% learned by Visualizing(V).
2) Teaching styles in accordance to Grasha (1994), nursing students reported that
teachers used themselves as role models at the high level ( ̅ = 3.95, SD =.74), followed by
teaching styles as teachers ( ̅ = 3.90, SD =.74). 3) Teaching and learning patterns of teachers in
the professional subject group, both in theory and practice subjects included: 1) learning and
teaching process focused on group process and teamwork 2) teaching less, but learning more
class activities 3) focusing on creativity based approach and 4) using technology in teaching and
learning methods.
Keywords: Development of learning and teaching process, Learning styles, Teaching styles,
Nursing students
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บทนา
การศึกษามีความส าคัญเนื่ องจากสามารถ
พัฒ นาให้ บุ คคลกลายเป็ นผู้ มีความรู้ ความสามารถ
และประกอบอาชี พ ได้ การเรี ย นรู้ ที่ ดี จึ ง มี ส่ ว น
สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด และการ
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล (Grasha & Reichmann,
1975) และประสบความส าเร็ จ ในการเรี ย น และ
สาหรับบริบทการเรียนการสอนในระบบการศึกษา
พยาบาลพบว่า การจัดการเรีย นการสอนทางการ
พยาบาลที่มีประสิทธิภาพมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อวิชาชีพ
พยาบาลเนื่องจากเป็นวิชาชีพด้านสุขภาพที่ช่วยให้
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ทั้งร่างดาย จิตใจและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพ
ขอบุคคลในสังคม (Mangkhang & khewleung,
2018) และการประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม
(Neuwsuwan, Singverathum & Thunyaphon,
2018) นักศึกษาพยาบาลจึงจาเป็นต้องพัฒนาตนเอง
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี และจบเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ที่มคี ุณภาพ
โดยเมื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ มี ส่ ว น
สนั บ สนุ น ให้ นั กศึกษาพยาบาลเกิดความสุ ขในการ
เรี ย นรู้ และสามารถพั ฒ นาตนเองได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพพบว่า รู ปแบบการเรีย นรู้ ของ VARK
ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านการมองเห็น การได้ยินหรือได้
ฟัง การอ่านเขียน และการกระทา (Fleming &
Mill, 1992) รวมไปถึงรูปแบบการสอนตามแนวคิด
ของ Grasha & Reichmann (1975) ล้วนส่งผล
โดยตรงต่ อ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลทั้ ง การเรี ย นใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และมีส่วนส่งเสริมให้
นักศึกษาพยาบาลพึงพอใจกับการเรี ยนโดยเฉพาะ

ความพึงพอใจในการศึกษาแบบอิสระ (Hayam &
Faten, 2013) เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ชอบ
เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง และชอบการเรี ย นที่ ไ ด้ ล งมื อ
ปฏิบัติจริงในภาคปฏิบัติ (Bostrom & Hallin,
2013) จากเหตุผ ลข้างต้น หากทราบรูปแบบการ
เรี ย นรู้ และรู ป แบบการสอนที่ เ หมาะสมกั บ การ
เรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาล ย่ อ มส่ ง ผลท าให้
นักศึกษาพยาบาลเกิ ดกระบวนการตระหนักรู้ เกิด
การรู้คิดที่ถูกต้องและเกิดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์
ส าคั ญ เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนใน
รายวิ ช าสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติเพื่อให้ส อดคล้ องกั บรูปแบบการเรียนรู้
ของนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 และนาไปสู่
ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ค่ า และเกิ ด รู ป แบบ
กระบวนการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาพยาบาล
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา
พยาบาล และรูปแบบการสอนของอาจารย์ในรายวิชา
กลุ่มวิชาชีพภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เพื่ อพั ฒนากระบวนการเรี ยนการสอนใน
รายวิ ชากลุ่ มวิ ชาชี พภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ ที่
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนในศตวรรษที่
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วิธีการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ วิ ธี วิ จั ย แบบผสานวิ ธี
(mixed method) ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ประชากรทั้ ง หมด
ประกอบด้วยนั กศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 จานวน 350
คน และอาจารย์จานวน 40 คน
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญคือ
อาจารย์ ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจาก 5
สาขาวิชา สาขาละ 3 คน โดยมีคุณสมบัติ ได้แก่ เป็น
อาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลปะ
การสอนมาแล้วและ/หรือมีประสบการณ์การสอนไม่
น้อยกว่า 3 ปี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือ ได้แก่ (1) แบบประเมินรูปแบบ
การเรียนรู้โดยใช้แบบประเมิน VARK ฉบับภาษาไทย
และได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ เ พื่ อ การศึ ก ษาวิ จั ย จาก
http://vark-learn.com/ จานวน 16 ข้อ (Fleming
& Mills, 1992) ลักษณะคาถามเป็นโจทย์สถานการณ์
มี 4 ตัวเลือกที่แปลความหมายเชื่อมโยงกับรูปแบบ
การเรี ย นรู้ 4 รู ป แบบ ได้ แ ก่ ก ารเรี ย นรู้ ผ่ า นการ
มองเห็น การได้ยินหรือได้ฟัง การอ่านเขียน และการ
กระทา โดยเลือกคาตอบได้เพียงตัวเลือกเดียว และ
(2) แบบสอบถามรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ
Grasha (1994) จานวน 40 ข้อ ลักษณะคาถามปลาย
ปิด ที่แปลความหมายเชื่อมโยงกับรู ปแบบการสอน
ของอาจารย์ โดยจาแนกรูปแบบการสอน 5 ลักษณะ
คือ สอนแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert) เป็นอาจารย์
(Formal authority) ยกตนเป็นต้นแบบ (Personal
model) เป็ น ผู้ เ อื้ อ อ านวย (Facilitator) และการ

มอบหมายงาน (Delegator) โดยการวิ เคราะห์ ห า
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการ
สอนแต่ละชนิดด้วยเกณฑ์การแปลความหมายจาก
ค่าเฉลี่ยจานวน 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ทั้ ง สองชุ ด ผ่ า นการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จานวน 3 ท่าน ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ .86
และ .81 ตามลาดับ และตรวจสอบความเที่ยงด้ว ย
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค โดยการทดลอง
ใช้กับนักศึกษาพยาบาลจานวน 30 คน และอาจารย์
พยาบาลจานวน 30 คน ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .84 และ .88
ตามลาดับ
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ได้ แ ก่ แบบ
วิเคราะห์สาระจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
งานวิ จั ย ผ่ า นการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ จ ากคณะกรรมการ
ปร ะ เ มิ นง า น วิ จั ยข อ ง ค ณะ พ ย า บ าล ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1 / 2561
การเก็บและรวบรวมข้อมูล
(1) การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้วยการใช้
แบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้ของ VARK และ
แบบสอบถามรู ป แบบการสอนตามแนวคิ ด ของ
Grasha เพื่อสารวจรูปแบบการเรียนรู้และรูปแบบ
การสอนของอาจารย์ ต ามการรั บ รู้ ข องนั ก ศึ ก ษา
พยาบาล และตามการรับรู้ของอาจารย์
(2) การอบรมเชิงปฏิบัติการให้อาจารย์คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จานวน 40
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คน ประกอบด้วย 2.1) การชี้แจงและสรุปรูปแบบ
การเรียนรู้ และรูปแบบการสอนของอาจารย์ ตาม
การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล และอาจารย์ เพื่อให้
อาจารย์ทั้งหมดรับรู้ร่วมกันเกิดความตระหนักในการ
พัฒนารูปแบบการสอน และร่วมกันพัฒนารูปแบบ
กระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2.2)
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโดยวิ ท ยากรประกอบด้ ว ย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการเรี ย นการสอนในสาขาการ
พ ย า บ า ล แ ล ะ ด้ า น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น
ระดับอุดมศึกษา
(3) การประชุมเชิงปฏิบัติการกับอาจารย์ที่
เป็ นผู้ ให้ ข้อมูล สาคัญจ านวน 15 คน โดย (3.1)
สนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
(3.2) สนทนากลุ่มกับอาจารย์กลุ่มเดิมภายหลังการใช้แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นจาก 3.1 เพื่อ
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนข้างต้น

การวิเคราะห์ข้อมูล
เนื่องจากเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการ
วิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้และรูปแบบ
การสอน
1. รู ป แบบการเรี ย นรู้ จ ากแบบประเมิ น
VARK ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล และอาจารย์
ผลการวิจัยพบว่า 1.1) นักศึกษาพยาบาลใช้รูปแบบ
การเรี ย นรู้ 3 รู ป แบบในสั ด ส่ ว นใกล้ เ คี ย งกั น คื อ
เรียนรู้ผ่ านการอ่านเขียนการได้ยินหรือได้ฟัง และ
การกระทา (ร้อยละ 30.90, 26.31 และ 24.15
ตามลาดับ) และ 1.2) อาจารย์พยาบาลใช้รูปแบบ
การเรี ย นรู้ ผ่ า นการอ่ า นเขี ย นมากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ
30.00) รองลงมาคือการได้ยิ นหรือ ฟัง (ร้อ ยละ
26.67) และการมองเห็นน้อยที่สุด (ร้อยละ 20.00)
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละของรูปแบบการเรียนรู้จากแบบประเมิน VARK ของนักศึกษาพยาบาล และอาจารย์
นักศึกษาพยาบาล ( n =339)
อาจารย์ ( n =30)
ภาพรวมของรูปแบบการเรียนรู้
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
การเรียนรู้ผ่านการมองเห็น
63
18.64
6
20.00
การเรียนรู้ผ่านการได้ยินหรือฟัง
89
26.31
8
26.67
การเรียนรู้ผ่านการอ่านเขียน
105
30.90
9
30.00
การเรียนรู้ผ่านการกระทา
82
24.15
7
23.33

2. รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Grasha
ตามการรั บรู้ ของนั กศึ กษาพยาบาลและอาจารย์
ผลการวิจัยพบว่า 2.1) นักศึกษาพยาบาลให้ความเห็น

ว่า อาจารย์มี รูปแบบการสอนทั้ง 5 รูปแบบอยู่ใน
ระดับมากประกอบด้วย อาจารย์ใช้รูปแบบการสอน
โดยยกตนเป็นต้นแบบสูงที่สุด ( ̅ =3.95, SD = .74)
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และวิธีการสอนที่ใช้มากที่สุดคือการยกตัวอย่างจาก
ประสบการณ์เ พื่อ ให้ นั ก ศึ กษาเข้า ใจ รองลงมาคื อ
รู ป แบบการสอนแบบเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ แบบเป็ น
อาจารย์ และรูปแบบการสอนโดยเป็นผู้เอื้ออานวย
(Facilitator) น้อยที่สุด และ 2.2) รูปแบบการสอน
ตามการรับรู้ของอาจารย์ โดย อาจารย์ใช้รูปแบบ
การสอนแบบเป็นอาจารย์ มากที่สุด ( ̅ = 4.29,

SD = .62) และใช้วิธีการสอนแบบแจ้งนักศึกษาถึง
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการเรียนการสอนไว้ในคู่มือ
รายวิ ช ามากที่ สุ ด รองลงมาคื อ การยกตนเป็ น
ต้ น แบบ การมอบหมายงาน เป็ น ผู้ เ อื้ อ อ านวย
(Facilitator) และเป็นผู้ เ ชี่ยวชาญน้อยที่ สุ ด ดั ง
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการสอนของอาจารย์ตามแนวคิด Grasha ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและ
อาจารย์
นักศึกษาพยาบาล (n =339)
อาจารย์ (n =30)
รูปแบบการสอนของอาจารย์
SD
SD
̅
̅
รูปแบบการสอนโดยยกตนเป็นต้นแบบ
3.95
.74
4.29
.62
รูปแบบการสอนแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญ
3.89
.76
4.20
.66
รูปแบบการสอนแบบเป็นอาจารย์
3.90
.74
4.14
.71
รูปแบบการสอนโดยเป็นแหล่งทรัพยากร
3.89
.75
4.12
.75
รูปแบบการสอนโดยเป็นผู้เอื้ออานวย
3.88
.77
3.95
.79

ตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ภายหลังจากได้ข้อมูลรูปแบบการเรียนรู้ และ
รูปแบบการสอนของอาจารย์ ตามการรับรู้ของนักศึกษา
พยาบาล และอาจารย์ คณะผู้ วิ จั ยชี้ แจงและสรุ ป
รูปแบบการเรียนรู้ และรูปแบบการสอนของอาจารย์
ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล และอาจารย์ และ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้อาจารย์ เพื่อร่วมกันพัฒนา
รู ป แบบกระบวนการเรี ย นการสอนที่ เหมาะสมกั บ
รูปแบบการเรียนรู้และการสอนของนักศึกษาพยาบาล
และอาจารย์
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การอบรมมีเนื้อหาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การประชุม
เสวนาหลักสูตร Teach less, Learn more กับการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้แก่ (1)
สอนอย่างไรจึงใช่ “Teach less, Learn more” (2)

ปฏิบัติการสอนอย่างนี้สิใช่ “Teach less, Learn more”
(3) การออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
(4) ปฏิบัติการออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน (5) การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน (6)
ปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัยชั้นเรียนและ (7) การจัดการ
เรียนการสอนแบบ flipped classroom
2. แนวทางการจั ดการเรี ยนการสอนที่
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยภายหลังจากอาจารย์ (ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ) ได้
นาองค์ความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์
ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
และรูปแบบการสอนของอาจารย์คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการ
สนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อหาแนวทางการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ สอดคล้ องกั บรู ปแบบการเรี ยนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ร่ วมกั น โดยผลการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ
ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้
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2.1 การจัดเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ
กลุ่ม และการทางานเป็นทีมของผู้เรียน
เมื่อวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลพบว่า การ
จัดเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม และการทางาน
เป็นทีมของผู้เรียน เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่สาคัญยิ่งวิธีนี้จะมุ่งเน้ นให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาด้าน
กระบวนการคิ ดที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ เช่ น การคิ ดเชิ ง
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ เกิดการเรียนรู้
เกิดการคิดเพื่อพัฒนาตนเอง และเกิดการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง รวมไปถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
สมาชิ ก ในกลุ่ ม ทั้ ง ยั ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ทั ก ษะต่ า งๆ
ประกอบด้วย ทักษะด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
และทักษะด้านการทางานเป็นทีม ดังตัวอย่างเช่น เมื่อ
อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาพยาบาลทางานกลุ่มตาม
ใบงานที่กาหนด นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่จะเกิดการ
เรียนรู้ที่ต้องทาให้งานประสบความสาเร็จ และสามารถส่ง
งานตาม เวลาที่อาจารย์กาหนดไว้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นข้างต้น
จึ งสะท้อนให้เห็ นถึ งวิธี การจั ดเรี ยนการสอนที่ประสบ
ความสาเร็จ นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ที่ผ่านการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม และการทางานเป็น
ทีม จึงเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เกิดการ
พัฒนาตนเอง และประสบความสาเร็จในการเรียน
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบลด
เวลาเรียน และเพิ่มเวลารู้
เมื่อวิเคราะห์ เกี่ยวกับวิธีการจั ดการเรียนการ
สอนในยุคที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่จะ

เรี ยนตามที่ หลั กสู ตรก าหนดเท่ านั้ น อาจารย์ จะเน้ น
วิธีการเรียนการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก มีการถามตอบ
ในชั้นเรียนนักศึกษาพยาบาลมีการเรียนรู้เพียงจากการฟัง
บรรยายในชั้นเรียน ความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากการฟังเท่านั้น
และไม่พบความรู้ใหม่ๆ นอกเหนือจากองค์ความรู้จาก
อาจารย์ผู้สอน หรืออาจกล่าวได้ว่า ในอดีตมีการจัดการ
เรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางน้อย และไม่
พบวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ยนเป็ น
ศูนย์กลางที่ชัดเจน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
learning และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึง
กลายเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความสาคัญโดยจะ
มุ่งเน้นให้ นักศึกษาพยาบาลเกิ ดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
และเกิดการพัฒนาด้านการคิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รูปแบบการจั ดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบลดเวลา
เรียน และเพิ่มเวลารู้ จึงเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
แก้ปัญหาดังกล่าวให้แก่นักศึกษาพยาบาล อาจารย์ควร
ลดระยะเวลาการเรียนการสอนในชั้นเรียน และควรเปิด
โอกาสและให้เวลาว่าง เพื่อให้ไปสืบค้นองค์ความรู้ ซึ่งจะ
ทาให้นักศึกษาพยาบาลมีเวลาในการสืบค้น และค้นหา
องค์ความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนกับอาจารย์ในชั้นเรียน
โดยการบรรยาย
2.3 การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงาน
การเรียนรู้
รายวิชาที่มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอน
เพื่อเน้นให้นักศึกษาพยาบาลสร้างสรรค์ผลงานการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ได้แก่ รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 อาจารย์
ผู้สอนได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาพยาบาลได้สร้างสรรค์
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ชิ้นงาน เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
นักศึกษาพยาบาลในแต่ละกลุ่มได้ร่วมมือกันทางาน มี
การผลิ ต และสร้ า งสรรค์ แ ผนผั ง ความคิ ด (mind
mapping) เพื่อสรุปเนื้อหาตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
จากนั้นอาจารย์ผู้สอนได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษา
พยาบาลแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอชิ้นงานที่ได้สร้างสรรค์
ขึ้นหน้าชั้นเรียน โดยให้เพื่อนๆ ช่วยกันให้ความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้ องกับเนื้ อหา และแผนผั งความคิดนั้ นๆจากนั้ น
อาจารย์ผู้สอนได้มีการสรุปเนื้อหาทั้งหมดอีกครั้งภายหลัง
การนาเสนอ พร้อมทั้งให้นักศึกษาพยาบาลในแต่ละกลุ่ม
ได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว
จากการสะท้ อนคิ ด ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล พบว่ า
นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้อง
กันว่าการจั ดการเรี ยนการสอนที่เน้ นให้ นั กศึกษาผลิ ต
ชิ้นงานเพื่อการเรียนรู้ ส่งผลทาให้นักศึกษาพยาบาลเกิด
ความคิ ดสร้ างสรรค์ เกิ ดความคิ ดแปลกใหม่ที่ ท้ าทาย
ความสามารถทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการ
เรี ยน เกิดแรงจู งใจในการเรี ยน และสอดคล้ องกั บการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.4 การใช้ สื่ อและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน
สื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์
อย่ างยิ่ งทั้ งต่ อตั วของผู้ เรี ยน และต่ ออาจารย์ ผู้ สอน
เนื่องจากส่งผลทาให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้น ตื่นตัว และ
เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา อาทิ เช่น การใช้
Microsoft powerpointเป็นสื่อในการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน การเรียนการสอนโดยใช้สื่อ video หรือ clip
จาก www. Youtube.com การเรียนการสอนผ่าน quiz
จาก www.Kahoot.com ฯลฯ ผู้ เรี ยนจะเกิ ดความ
สนุกสนานในการเรียนรู้ ต้องการที่จะเรียนรู้เนื้อหาใหม่ๆ

ผ่านสื่อต่างๆที่อาจารย์ผู้สอนได้สร้างสรรค์ขึ้น และส่งผล
เชื่อมโยงทาให้ ผู้ เรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น สื่ อและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยจึงถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญ
ยิ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยเมื่อพิจารณารายวิชา
ต่างๆ ที่มี การใช้ สื่ อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทั นสมั ยเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการจั ดการเรี ยนการสอน
พบว่า ในทุกรายวิชาที่มีการนาสื่อและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในชั้น
เรียน นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการ
เรียนรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนใน
ชั้นเรี ยน และเกิ ดการมีส่ วนร่ วมในการเรี ยนรู้ร่ วมกั บ
เพื่อนๆ ในชั้นเรียนเป็นอย่างดี
3. ประสิทธิภาพของแนวทางการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21จากมุมมองของอาจารย์
ภายหลังจากอาจารย์ได้นาแนวทางการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ สอดคล้ องกั บรู ปแบบการเรี ยนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบั ติ คณะผู้ วิ จัยจึ งได้สนทนากลุ่ มกับอาจารย์
เพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยสามารถ
สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพออกเป็น 3 ประเด็น
3.1 ผู้เรียนเกิดกระบวนการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง
สิ่งสาคัญสาหรับรูปแบบการเรียนการสอนที่
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
กลวิธีที่ กระตุ้นให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้ว ยตนเอง
โดยที่ ผู้ ส อนเป็น เพียงผู้ ที่แนะนาแหล่ ง ความรู้ที่จ ะ
ช่วยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ ผู้เรียนจะ
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เป็นผู้เลือกและค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนเป็น
ผู้ ส นั บ สนุ น ผู้ เรี ย นจะเป็ น ผู้ ดาเนิ น การสร้ างสรรค์
และเลือกความรู้ด้วยตนเอง และผู้สอนจะเป็นผู้ช่วย
ให้ผู้เรียนตกผลึกในความรู้ที่ได้ค้นหามาด้วยตนเอง
ดังนั้น หากมีการเรียนการสอนที่กระตุ้นและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดความกระจ่าง และเกิดการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง ย่อมส่งเสริมให้ผู้เรีย นเกิดแรงจูงใจใน
การเรียน และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
3.2 ผู้ เ รี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จากการที่อาจารย์ผู้สอนในแต่ละเนื้อหาบาง
รายหั ว ข้ อ และบางรายวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบมี ก าร
มอบหมายใบงานกลุ่ ม ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล
เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลในแต่ละกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน เกิดทักษะการทางานเป็นทีม เกิดผลลัพธ์ที่ดี
ของการทางานเป็ น ทีม และเกิดการเรี ย นรู้ร่วมกัน
ทาให้พบว่า วิธีการเรียนการสอนข้างต้นช่วยกระตุ้น
ให้นักศึกษาพยาบาลแต่ละกลุ่มเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
เกิดกระบวนการค้นหาความรู้ การแลกเปลี่ยนและ
อภิ ป รายความรู้ ร่ ว มกั น และเมื่ อ มี ปั ญ หาด้ า นการ
เรี ย นเกิ ด ขึ้ น ย่ อ มเกิ ด ความสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหา และสามารถหาแนวทางจัดการแก้ปัญหา
นั้ น ๆ ได้อ ย่ างเหมาะสมและมีป ระสิ ท ธิภ าพ และ
ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลเกิ ด ความ
กระตือรื อร้ นในการเรี ย นเกิดความสามารถในการ
แก้ปั ญหาอย่ างสร้ างสรรค์และถูกต้องและประสบ
ความสาเร็จในการเรียน
3.3 ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ และเกิด
ความสุขในการเรียน

ปั จ จั ย ภายนอกเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ผู้เรียนได้แก่ ด้านอาจารย์โดยอาจารย์จะเป็นผู้ที่ทา
หน้าชี้แนะ สอน และให้ความรู้แก่ผู้เรียน และด้าน
เพื่อนโดยเพื่อนเป็นองค์ประกอบหลักที่ทาให้ผู้เรียน
เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน เกิดปฏิสัมพันธ์ที่
ดี ต่ อ กั น และช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ต่ อ กั น แต่ ปั จ จุ บั น นี้
พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่จะชอบการเรียนการสอนที่
เน้นให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในชั้นเรียนมากกว่าจะเป็น
เพียงการนั่งฟังอาจารย์ผู้สอนบรรยายทฤษฎีเพียงผู้
เดียวเนื่องจากเมื่อผู้เรียนได้ทากิจกรรมต่างๆ จะทา
ให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากกว่า
การนั่งฟัง อาทิเช่น บางครั้งเวลาที่อาจารย์ผู้สอน
บรรยาย ผู้ เ รีย นอาจจะมี การนั่ งฟั งดู เ สมื อนจะฟั ง
อย่างตั้งใจ แต่ในบางครั้ งผู้เรียนอาจมีการคิด หรือ
จินตนาการถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการเรียน
หากอาจารย์ผู้สอนมีการใช้กระบวนการ หรือวิธีการ
ต่างๆ ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ ผู้เรียนจะเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ เกิดความสุขในการเรียน และต้องการ
ให้การเรียนรู้ประสบความสาเร็จ
อภิปรายผลการวิจัย
คณะผู้ วิ จั ย ได้ อ ภิ ป รายผลการวิ จั ย ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยจานวน 2 ข้อ ได้แก่ 1)รูปแบบ
การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล และรูปแบบการ
สอนของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต และ 2) แนวทางการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และ
การสอนในศตวรรษที่ 21 โดยแยกเป็นประเด็นต่างๆ
ดังนี้
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1) รู ป แบบการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา
พยาบาล และรูปแบบการสอนของอาจารย์
1.1) รู ป แบบการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา
พยาบาล
รูป แบบการเรีย นรู้ และความถนั ดทางการ
เรีย นรู้ของแต่ล ะบุคคลมีความแตกต่างกัน โดยจาก
การเรียนรู้รูปแบบ VARK พบว่า นักศึกษาพยาบาลมี
รู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายจากการมองเห็ น
(Visual: A)มากที่สุดรองลงมาคือ รูปแบบการเรียนรู้
ที่หลากหลายจากการอ่าน (Read / Write: R)
นักศึกษาพยาบาลจึงมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นหากได้พบกับ
เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่แตกต่างจากเดิม ซึ่ง
ใกล้เคียงกับ บุญเตือน วัฒนกุล, ศรีสุดา งามขา และ
กัลยา งามวงษ์วาน (Wattanakul,Ghamkam &
Ngamwongwan, 2016) ที่อธิบายว่า กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ผ่านประสาท
สัมผัสมีส่วนช่วยให้ ผู้เรีย นมีกระบวนการเรี ยนรู้ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ อาจกล่ า วได้ ว่ า กิ จ กรรมการ
เรี ย นรู้ ที่ มี ม าตรฐานและมี คุ ณ ภาพจึ ง มี ส่ ว นท าให้
นักศึกษาพยาบาลเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และประสบ
ความสาเร็จในการเรียนได้
นอกจากนี้ จากผลการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
การสอนของอาจารย์ ต ามแนวคิ ด ของ Grasha
(1994) จากการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลพบว่า
รูปแบบการสอนโดยยกตนเป็น ต้นแบบ (Personal
model) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมาคือการสอนแบบ
เป็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ
Garneau& Pepin (2015) ที่อธิบายว่าการพัฒนา
สมรรถนะของนั ก เรี ย นพยาบาลมี ค วามสั ม พั น ธ์
โดยตรงต่อระบบการดูแลสุขภาพดังนั้น หากต้องการ

ให้ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลเกิ ด ความสุ ข ในเรี ย นรู้ แ ละมี
ประสิ ทธิ ภ าพจึงควรจั ดรูป แบบการเรีย นการสอน
ทางการพยาบาลศาสตร์ให้ เหมาะสมกับสไตล์ การ
เรี ย นรู้ แ ละความถนั ด ในการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลแต่ละคน
1.2 รูปแบบการสอนของอาจารย์พยาบาล
อาจารย์พยาบาลเป็นบุคคลที่ทาหน้าที่หลัก
ในการดู แ ลนั ก ศึ ก ษาพยาบาล โดยในการเรี ย น
ภาคทฤษฎีอาจารย์จะต้องสอนองค์ความรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยในแต่ละ
กลุ่ มโรคให้ แก่นั กศึกษาพยาบาลรูปแบบการเรีย น
การสอนของอาจารย์ จึ ง มี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง หาก
อาจารย์มีวิ ธีก ารจั ดการเรีย นการสอนที่เหมาะสม
และตรงกับสไตล์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
นัก ศึก ษาพยาบาลย่ อมเปิ ดใจยอมรั บและเกิ ดการ
เรียนรู้ได้ดีขึ้น โดยผลการวิจัยในส่ ว นของอาจารย์
พยาบาล พบว่า อาจารย์ส่ วนใหญ่มีความถนัดใน
การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายจากการอ่ า นมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ ความถนัดในการเรียนรู้ที่หลากหลาย
จากการมองเห็นอาจารย์พยาบาลจึงควรบูรณาการ
ความถนั ด ของตนเอง ให้ เ ข้ า กั บ ความถนั ด ในการ
เรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Kragelund
(2011) ที่อธิบายว่า ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลใน
คลิ นิก เป็น สิ่ งที่ มีความส าคัญมากส าหรั บนัก ศึกษา
พยาบาล อาจารย์ ห รื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรต้ อ ง
ดาเนินการจัดวิธีการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาพยาบาล
เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติในคลินิก และควรต้องจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาพยาบาลเพื่อให้เกิด
การเรีย นรู้ และเข้ าใจในหน้า ที่ข องตนเองเมื่ อต้ อ ง
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ดูแลผู้ป่วยรวมไปถึง Guo et al. (2013) ที่พบว่า
ประสิ ทธิ ผ ลของวิ ธีก ารสอนขึ้ น อยู่ กั บ สถานการณ์
และรูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในการดูแล
ผู้ ป่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต รทางการพยาบาล
อาจารย์ พยาบาลจึ งต้อ งพั ฒ นารู ป แบบการเรี ยนรู้
ของนักศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษา
พยาบาลมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น
2) แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.1)การให้ความสาคัญต่อ คุณลั กษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
คุณลักษณะสาคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่
21 ประกอบด้วย การคิดต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ การ
ประยุกต์ใช้ป ระโยชน์ และการมองประเด็นใหม่ได้
และการคานึงถึงผลผลิต การมีวิธีการและคุณภาพ
และค่ า ของผลงาน (ไพฑู ร ย์ สิ น ลารั ต น์ ,2555)ซึ่ ง
สอดคล้องกับกับผลการวิจัยที่พบว่า การกระตุ้นให้
นักศึกษาพยาบาลได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และได้
ผลิตผลงานการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จาเป็นยิ่งสาหรับการ
เรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21หากมี ก ารจั ด กิจ กรรมการ
เรี ย นรู้ แบบร่ ว มมือ เพื่อ ให้ นั กศึ กษาได้ใช้ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ในการเรีย นรู้ และได้สร้ างสรรค์ผ ลงาน
ด้วยตนเองจึงมีคุณค่ายิ่งสาหรับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน
ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของ Johnson (2013) ที่
อธิ บ ายว่ า หากมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานด้ ว ยตนเอง นั ก ศึ ก ษาจะเกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ได้ดีที่สุด
2.2) การจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

การจัดเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม
และการทางานเป็นทีมเป็นวิธีที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา
พยาบาลเกิ ด การพั ฒ นาด้ า นกระบวนการคิ ด ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง (Constructivism) โดยสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Panich, 2011) โดย
ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ (Sinlarat, 2012) อธิบาย
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ว่า
ประกอบด้วย การมองสังคมให้รอบด้าน การคิดต่อ
ยอดจากสิ่งที่มีอยู่ การคานึงถึงผลผลิต การมีวิธีก าร
และคุณภาพ และค่าของผลงาน และการนึกถึงสังคม
ประเทศชาติ การมีจิตสาธารณะ และการมีคุณธรรม
จริยธรรม และความดีงาม อาจารย์จึงควรมีการบูร
ณาการที่เน้นกระบวนการกลุ่มและการทางานเป็น
ทีม เพื่อทาให้นักศึกษาพยาบาลเกิดความสุขในการ
เรียน และได้รับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
การเรียนการสอนแบบลดเวลาเรียน และ
เพิ่มเวลารู้ สาหรับนักศึกษาพยาบาลเป็นวิธีการที่มี
ความส าคัญยิ่งส าหรับนักศึกษาพยาบาล โดยจะมี
การเปิดโอกาส และให้เวลาว่างแก่นักศึกษาพยาบาล
เพื่ อ มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลได้ ไ ปสื บ ค้ น องค์
ความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น เกิดระยะเวลาในการสร้าง
ความรู้ด้ว ยตนเอง เกิดการเรียนรู้ด้ว ยตนเอง จึงมี
ความเป็นยิ่งที่จะต้องดาเนินการบูรณาการวิธีการ
ดังกล่าว เพื่อให้เข้ากับศาสตร์และรายวิชาทางการ
พยาบาลศาสตร์ต่อไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
Kirwan & Adams (2009) ที่ศึกษามุมมองของ
นักเรียนพยาบาลที่มีต่อวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น พยาบาลวิ ช าชี พ
ช านาญการผลการวิ จั ย พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มของ
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นักศึกษาพยาบาลในการปฏิบัติทางการพยาบาลทา
ให้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เกิดผลลัพธ์ที่
ดี เกิดความมั่นใจในตนเอง และเกิดการสะท้อนคิด
ในกา รเป็ น นั ก ศึ ก ษาพ ยาบาล จึ ง คว รมี ก า ร
ประยุกต์ใช้วิธีการเรียนรู้แบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้ และควรมีกระบวนการที่เน้นให้นักศึกษาพยาบาล
ไปสื บ เสาะหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเกิดผลลัพธ์
ที่ดีในการจัดการศึกษาพยาบาล
2.3) การใช้ สื่ อ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจั ด การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นใน
ศตวรรษที่ 21
สื่ อ และระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี
ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ งทั้ง ต่อ ตัว ของนั ก ศึก ษาพยาบาล
และต่ออาจารย์ผู้สอนกับการเรียนการสอนทางการ
พยาบาลเมื่ออาจารย์ผู้สอนสร้างสรรค์สื่อการเรียน
การสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
จะส่ งผลทาให้ผู้ เรีย นเกิดความตื่นเต้น ตื่นตัว และ
เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และประโยชน์กับผู้เรียน
ได้แก่ ผู้ เรีย นจะเกิดความสนุ กสนานในการเรียนรู้
ต้ อ งการที่ จ ะเรี ย นรู้ เ นื้ อ หาใหม่ ๆ ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆที่
อาจารย์ ผู้ ส อนได้ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น และท าให้ ผู้ เ รี ย น
ตั้งใจเรียนมากขึ้นโดย McDonald (2015) ได้
อธิบายว่า วิธีการเรียนรู้ในห้องเรียนไม่สามารถทาให้
ประสบความสาเร็จในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
จึงจาเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่เพื่อ
ท าให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นและสามารถ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้มากขึ้น จึงอาจ
กล่ า วได้ ว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ แ นวใหม่ ที่ มี ก าร
ประยุกต์ใช้สื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ประกอบการเรี ย นการสอน มี ผ ลท าให้ ผู้ เ รี ยนเกิ ด
แรงจูงใจในการเรียน และประสบความสาเร็จในการ
เรียน สอดคล้องกับYing Tao et al. (2015) ที่
อธิ บ ายว่ า หากผู้ ส อนมี วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่
หลากหลายและสามารถใช้สื่อ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ส อดคล้ องกับผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21
จะส่ ง ผลท าให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ที่ ดี ขึ้ น และ
ประสบความสาเร็จในการเรียน
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. อาจารย์ พ ยาบาลและผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
สามารถน าข้ อ มู ล ด้ า นรู ป แบบการเรี ย นรู้ ข อง
นักศึกษาพยาบาล และรูปแบบการสอนของอาจารย์
มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่างๆ ทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เหมาะสมสาหรับการเรียนรู้ของ
นักศึกษาพยาบาล และเหมาะสมต่อรูปแบบการสอน
ของอาจารย์ ซึ่งจะเชื่อมโยงให้นักศึกษาพยาบาลเกิด
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตรงตามความถนัดในการ
เรียน และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
2. อาจารย์ พ ยาบาลและผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
สามารถประยุ ก ต์ ใช้ แ นวทางการจั ด การเรีย นการ
สอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 กั บ การเรี ย นการสอนทางการพยาบาลทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดรูปแบบการ
เรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาแนว
ทางการจั ด การเรี ย นการสอนส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลในศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง และควรมี
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