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การวิจยั แบบกึ@งทดลองครัAงนีA มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื@อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ$ การเรี ยน เรื@ องการประเมินภาวะ
สุ ขภาพ ความสามารถในการเขียนแผนที@ความคิด และความสามารถในการประเมินภาวะสุ ขภาพของบุคคล
ก่อนและหลังการเรี ยน ในรายวิชา พย 1102 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุ ขภาพ 2) ประเมิน
ผลการสอนของอาจารย์ และประเมินความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู ้ดว้ ย
ตนเอง กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
ชัAนปี ที@ 1 จํานวน 18 คน การวิจยั ประกอบด้วย 5 ขัAนตอน คือ 1) การปฐมนิเทศ 2) การทําความเข้าใจ 3) การ
จัดโครงสร้างแนวคิดใหม่ 4) การนําความคิดไปใช้ และ 5) การทบทวนและเปรี ยบเทียบความรู ้ โดยมี
เครื@ องมือการวิจยั 6 ชุด คือ 1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ$ การเรี ยนในรายวิชา ฯ 2) แบบวัดความสามารถในการ
เขียนแผนที@ความคิด 3) แบบวัดความสามารถในการประเมินภาวะสุ ขภาพเบืAองต้น 4) แบบวัดความพึงพอใจ
ในการเรี ยน ตามแนวคิดการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง และ 5) แบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ เครื@ องมือ
การวิจยั ทัAง 6 ชุด ผ่านผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นความตรงเชิงเนืA อหา และตรวจสอบความเที@ยง ของเครื@ องมือชุดที@ 1
ถึงชุดที@ ได้ค่าความเที@ยง 0.91, 0.90, 0.87, 0.97, 0.96 และ `.ab ตามลําดับ ผลการวิจยั พบว่า หลังการเรี ยน
ในรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุ ขภาพ ตามแนวคิดให้นกั ศึกษาสร้างความรู ้ดว้ ย
ตนเอง นักศึกษามีผลสัมฤทธิ$การเรี ยน สามารถเขียนแผนที@ความคิด สามารถประเมินภาวะสุ ขภาพของ
บุคคล สู งขึAนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที@ระดับ `.`c นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนแนวคิด
การสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองในระดับดีมาก และนักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ ในระดับดีเยีย@ ม
นักศึกษามีความคิดเห็นว่า ประสบการณ์จริ งในการสัมภาษณ์ ซักประวัติและตรวจร่ างกายทําให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างมาก และการศึกษาดูงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา นอกจาก
จะเกิดการเรี ยน
--------------------------------------------*, **, *** คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
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รู ้เรื@ องการประเมินสุ ขภาวะของบุคคลแล้ว ยังทําให้เกิดความเข้าใจในทฤษฎีการพยาบาลฟอร์ เรนไนติงเกล
ทฤษฎีไลนิงเจอร์ ทฤษฎีการพยาบาลคิง ทฤษฎีการพยาบาลของรอย และทฤษฎีการพยาบาลของโอเรมได้
เป็ นอย่างดี
คําสํ าคัญ: การสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง กระบวนการพยาบาล การประเมินภาวะสุ ขภาพ
Abstract
This quasi-experimental research had 2 aims; 1) to compare the achievement of learning on health
assessment, ability to write mind map, and ability to perform health assessment; before and after lecturing
the health assessment in the course, nursing process and health assessment, 2) to evaluate the teaching,
and the satisfaction toward the teaching and learning. The population of the study were the whole 18
freshmen students in academic year of 2014. The research process included; 1) orientation, 2) elicitation
of the prior knowledge, 3) turning restructuring of idea, 4) application the knowledge, and 5) revision and
comparison the knowledge. There were 6 validated measurements by 3 experts for the content validity.
The measurements are ;1) the achievement test for the course, 2) performance test for writing mind
mapping, 3) performance test for health assessment, 4) questionnaire for satisfaction the constructivism of
teaching learning, 5) performance test for evaluation of teaching the course, and 6) evaluation of the field
study. All measurements were tried out with second years of nursing students of another nursing institute.
The reliabilities of measurements were 0.91, 0.90, 0.87, 0.97, 0.96 and 0.94 sequentially. Findings of
posttest for the achievements, ability to write mind mapping, and ability to perform health assessment
were statistically significantly higher at 0.05 level. The satisfaction toward the using constructivism was
in the very good level, evaluation of the course was at the excellent level and evaluation of the field study
was very good level. Moreover, the field study at Somdet Praborom Ratchathewi Hospital at Sriracha had
inspired the population the understanding of health assessment and nursing theories of Nightingale, King,
Roy, and Orem as well.
Key words: Constructivism, Nursing Process, Health Assessment
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1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 เน้นการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยทัAงด้าน
การบริ หาร การจัดการเรี ยนการสอน โดยมีจุดเน้นที@ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ได้กล่าวไว้ใน
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที@สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในมาตรา 23 การจัดการศึกษาทัAงการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญทัAงความรู ้ คุณธรรม กระบวนการ
เรี ยนรู ้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื@ องต่อไปนีA (1) ความรู ้เรื@ องเกี@ยวกับ
ตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม (2) ความรู ้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (3)
ความรู ้เกี@ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ ใช้ภูมิปัญญา (4) ความรู ้
และทักษะด้านคณิ ตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง (5) ความรู ้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวติ
ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที@เกี@ยวข้องดําเนินการดังนีA
(1) จัดเนืAอหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยนโดยคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู ้มาใช้เพื@อป้ องกันและแก้ปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการ
ปฏิบตั ิให้ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื@ อง (4) จัดการเรี ยนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกันรวมทัAงปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที@ดีงาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวด
ล้อม สื@ อการเรี ยนและอํานวยความสะดวกเพื@อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความรอบรู ้ รวมทัAงสามารถใช้
การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ@งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทัAงนีAผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื@ อการเรี ยน
การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (6) จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึAนได้ทุกเวลา ทุกสถานที@ มีการ
ประสานความร่ วมมือกับทุกฝ่ ายเพื@อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร เป็ นสถาบันการศึกษาที@เปิ ดสอนหลักสู ตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ในปี การศึกษา พ.ศ. •cc€ เพื@อผลิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต อันเป็ นวิชาชีพที@ให้บริ การดูแลรักษา
บุคคลตัAงแต่เริ@ มปฏิสนธิ ในครรภ์มารดาจนถึงวาระสุ ดท้ายของชีวติ จึงมีความสําคัญในการสร้างบัณฑิตให้มี
ความรู ้ความเข้าใจในหน้าที@ของตนอย่างถูกต้องสอดคล้องกับบริ บทของประชาชนที@มีความแตกต่างทัAงทาง
กายภาพ สังคม อารมณ์ จิตใจและจิตวิญญาณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้ก่อตัAงขึAนเพื@อ
การจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการฉลาดจัดการ สื@ อสาร ภาษาอังกฤษ จิตอาสา ภาวะ
ผูน้ าํ และเชี@ยวชาญเทคโนโลยี
การจัดการเรี ยนการสอนจึงต้องมีการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ ๆ มา
ดําเนินการเพื@อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและแนวทางในการสร้างบัณฑิตใหม่ทางการ
พยาบาล ด้วยแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้แบบผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมีแนวคิดมาจากปรัชญา Constructivism ที@
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เชื@อว่าการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที@เกิดขึAนภายในของผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้จากความสัมพันธ์
ระหว่างสิ@ งที@พบเห็นกับความรู ้เดิมที@มีอยู่ เป็ นปรัชญาที@มีขอ้ สันนิษฐานว่าความรู ้ไม่สามารถแยกจากความ
อยากรู ้ ความรู ้ได้มาจากการสร้างเพื@ออธิ บาย (Martin et. al.,1994 : 44) แนวคิด Constructivism เน้นให้
ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเองโดยผูส้ อนไม่สามารถปรับเปลี@ยนโครงสร้างทาง
ปั ญญา (Cognitive structure) ของผูเ้ รี ยนได้ แต่ผสู ้ อนสามารถช่วยผูเ้ รี ยนปรับเปลี@ยนโครงสร้างทางปั ญญาได้
โดยจัดสภาพการณ์ให้ผเู ้ รี ยน
ซึ@ งเป็ นสภาวะที@เป็ นประสบการณ์ใหม่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม
ผูเ้ รี ยนพยายามปรับข้อมูลใหม่กบั ประสบการณ์ที@มีอยูเ่ ดิมแล้วสร้างเป็ นความรู ้ใหม่ที@ต่อยอดตามการรับรู ้
ของตนเอง ทัAงนีAจึงเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ ทําให้เกิดพัฒนาวิธีการจัดการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยจัดทําคู่มือและแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ ปรับวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ
พัฒนาให้อาจารย์ให้สามารถจัดแผนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการและพัฒนาวิธีการจัดการ
เรี ยนการสอนโดยบูรณาการเนืAอหา รายวิชาต่าง ๆ เพื@อเพิ@มประสิ ทธิ ภาพการนําไปประกอบอาชีพตามความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน ซึ@ งจะได้รับการพัฒนาวิชาชีพแบบองค์รวม มีความสามารถทัAงด้านความรู ้ ทักษะใน
ประกอบอาชีพได้ครบวงจรในแต่ละชัAนปี รวมทัAงมีคุณธรรมจริ ยธรรมเกิดการเรี ยนรู ้
ทัAงบรรยากาศทาง
กายภาพ สังคมและจิตใจเพื@อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข (Happy Learning)
ปี การศึกษา 2556 เป็ นปี แรกที@เปิ ดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย
จํานวน ƒ ภาคการศึกษา โดยในภาคการศึกษาที@ ƒ เป็ นภาคฤดูร้อน ที@เริ@ มเปิ ดสอนรายวิชาในหมวดวิชาเพาะ
กลุ่มวิชาชีพ • รายวิชาคือ รายวิชา พย 1102 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุ ขภาพ กับรายวิชา
พย „„`„ ทฤษฎีการพยาบาล ทัAงนีAคณะผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดรายวิชา พย 1102 กระบวนการพยาบาลและการ
ประเมินภาวะสุ ขภาพ เพื@อประกอบการวิจยั ในการค้นหาผลการใช้แนวคิดการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองของ
นักศึกษาพยาบาลชัAนปี ที@ „ โดยกําหนดจุดมุ่งหมายของรายวิชา ในการเรี ยนการสอนครัAงที@ 1 เพื@อให้นกั ศึกษา
มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการของกระบวนการพยาบาล การพยาบาลแบบองค์รวม วิธีการประเมิน
สุ ขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย การใช้แผนที@ความคิด สถานการณ์และกรณี ศึกษา ในการวางแผนการพยาบาล
โดยใช้กระบวนการพยาบาลเป็ นเครื@ องมือ และการฝึ กทักษะการซักประวัติ และการตรวจร่ างกายทุกระบบ
โดยมีแนวคิดสําคัญประการที@ 1 คือภาวะสุ ขภาพและความเจ็บป่ วยแนวคิดสําคัญประการที@ 2 คือ การ
พยาบาลแบบองค์รวม ส่ วนแนวคิดสําคัญประการที@ 3 คือ กระบวนการพยาบาลและแบบแผนสุ ขภาพ ซึ@ ง
นําไปสู่ การปฏิบตั ิการพยาบาลทัAงเมื@อเกิดภาวะเจ็บป่ วยและป้ องกันความเจ็บป่ วยให้แก่ประชาชน สร้างสุ ข
ภาวะทัAงในยามปกติและเมื@อเกิดปั ญหาด้านสุ ขภาพ การปฏิบตั ิจึงต้องมีกระบวนการที@เป็ นระบบที@แสดงออก
ถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล กระบวนการพยาบาล มีขA นั ตอนสําคัญ 5 ขัAนตอน คือ การ
ประเมินภาวะสุ ขภาพ การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบตั ิการพยาบาล และการ
ประเมินผลการพยาบาล การใช้กระบวนการพยาบาลจะช่วยให้การปฏิบตั ิการพยาบาลมีมาตรฐาน มีทกั ษะ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สื@ อสารกันในทีมการพยาบาลและสหสาขาวิชาให้มีประสิ ทธิ ภาพ มีการ
มอบหมายงานที@มีมาตรฐานสอดคล้องกับสถานการณ์ บอกถึงเอกลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล และพัฒนา

5

วิชาชีพโดยการใช้กระบวนการพยาบาลต้องมีการนํากรอบแนวคิดต่าง ๆ มาใช้ เพื@อประเมินภาวะสุ ขภาพ
และกําหนดข้อวินิจฉัยการพยาบาลที@หลากหลาย เช่น กรอบแนวคิดความต้องการพืAนฐานของมาสโลว์
(Maslow) กรอบแนวคิดของนันดา (NANDA) กรอบแนวคิดแบบแผนสุ ขภาพของกอร์ ดอน (Gordon) การ
นําแนวคิดสําคัญที@ใช้กนั อยูท่ วั@ ไปทัAง 3 แนวคิด จะทําให้พยาบาลเข้าใจกระบวนการพยาบาล และประเมิน
ภาวะสุ ขภาพได้เป็ นแนวคิดสําคัญประการ ที@ 4 (Learning Concept) การประเมินภาวะสุ ขภาพ เป็ นขัAนตอน
และการซักประวัติสุขภาพ การประเมินภาวะสุ ขภาพ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคล ครอบครัว หรื อ
ชุมชนอย่างมีระบบ รวมทัAงการวิเคราะห์ แปลความหมาย และจัดกลุ่มข้อมูลตามกรอบแนวคิด และทฤษฎี
เพื@อนําไปสู่ การกําหนดภาวะสุ ขภาพของผูใ้ ช้บริ การ
การประเมินภาวะสุ ขภาพเป็ นขัAนตอนที@สาํ คัญที@สุดของกระบวนการพยาบาล
เนื@ องจากเป็ น
พฤติกรรมแรกที@พยาบาลจะต้องกระทําเมื@อพบผูใ้ ช้บริ การ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
พืAนฐานของผูใ้ ช้บริ การ เพื@อนํามากําหนดการวินิจฉัยการพยาบาล และวางแผนการพยาบาลต่อไป ขัAนตอน
ของการประเมินภาวะสุ ขภาพ ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที@เป็ นข้อมูลอัตนัยและข้อมูลปรนัย จากแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจร่ างกาย การศึกษาจากรายงานผูป้ ่ วย จากญาติ
รายงานการตรวจวินิจฉัยต่าง ๆ และการสอบถามข้อมูลจากบุคลากรในทีมสุ ขภาพ
การซักประวัติ เป็ นการสนทนาพูดคุยกับผูใ้ ช้บริ การ ญาติหรื อผูท้ ี@เกี@ยวข้องเพื@อให้ได้ขอ้ มูลสําคัญ
เพิ@มเติมจากการสังเกตโดยคํานึงถึง ปั จจัยส่ งเสริ มการซักประวัติ หลักการซักประวัติ วิธีการซักประวัติ ตัAงแต่
การสร้างสัมพันธภาพกับผูใ้ ช้บริ การ การสื@ อสารโดยใช้คาํ พูด การตัAงคําถาม การกล่าวนํา การค้นหาความ
กระจ่าง การเน้นการใช้ความเงียบ การสรุ ป การฟัง การบันทึก การเตรี ยมตัวก่อนซักประวัติ การกําหนด
ขัAนตอนในการซักประวัติส่วนตัว ประวัติสุขภาพ ประวัติอาการ ประวัติในอดีต ประวัติความเจ็บป่ วย
ปั จจุบนั และภาวะสุ ขภาพตามแบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
การจัดการเรี ยนการสอน ในรายวิชา กระบวนการพยาบาลและประเมินภาวะสุ ขภาพ ในปั จจุบนั
และที@ผา่ นมา ส่ วนมากใช้แนวทางการสอนแบบบรรยาย หรื อ ใช้เทคนิควิธีการสอนแบบทีม (Team teaching
method) (Espinor, 2009; Anderson & Speck, 1998) หรื อการสอนแบบร่ วมมือ (Cooperative teaching)
(Bauwens & Hourcade, 1995) การสอนแบบเน้นมโนทัศน์ (Concept-Based Instruction: CBI) เป็ นแนวคิด
ของการจัดการเรี ยนการสอนที@ยดึ มโนทัศน์ หรื อ ความคิดรวบยอดเป็ นหลักเพื@อช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถถ่าย
โอนการเรี ยนรู ้ได้มาก โดยการระบุมโนทัศน์หรื อความคิดรวบยอดที@ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนได้รับ การจัดการ
เรี ยนการสอนจะใช้กิจกรรม วิธีการ หรื อกระบวนการต่างๆ ที@จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจในมโนทัศน์
นัAนๆ และสามารถนานํามโนทัศน์นA นั ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ (ทิศนา แขมมณี , 2555) ดังนัAน หาก
ผูเ้ รี ยนวิชาการพยาบาลเข้าใจในการจัดการเรี ยนการสอน มีส@ิ งที@ตอ้ งพิจารณาหลายประการโดยเฉพาะอย่าง
ยิง@ การใช้วธิ ี การสอนที@เหมาะสมกับกลุ่มผูเ้ รี ยน
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สําหรับผลการเรี ยนรู ้ที@ใช้ในการประเมินผล คือ คะแนนจากแบบทดสอบ ผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยน
(Achievement test) โดยผลการวิจยั จะทําให้ได้สารสนเทศที@เป็ นประโยชน์ ต่อการปรับปรุ งหรื อพัฒนาการ
เรี ยนการสอนให้มีคุณภาพมากยิง@ ขึAน โดยแนวคิดและทฤษฎีการเรี ยนรู้ ตามแนวคอนสตรัคติวซิ ึมทฤษฎีคอน
สตรัคติวสิ ต์ (Constructivist Theory) เป็ นทฤษฎีที@วา่ ด้วยการสร้ างความรู้ ได้มีการเปลี@ยนจากเดิมที@เน้น
การศึกษาปั จจัยภายนอก เป็ นสิF งเร้ าภายใน ซึ@ งได้แก่ ความรู้ ความเข้ าใจ หรื อ กระบวนการคิด (Cognitive
processes) ที@ช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยภายในมีส่วนช่วยทําให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่าง
มีความหมาย และความรู ้เดิมมีส่วนเกี@ยวข้องและเสริ มสร้างความเข้าใจของผูเ้ รี ยน จากการศึกษาแนวคิด
เกียF วกับคอนสตรัคติวซิ ึม สรุ ปเป็ นสาระสํ าคัญได้ ดังนีM ความรู้ ของบุคคลใด คือ โครงสร้างทางปั ญญาของ
บุคคลนัAนที@สร้ างขึนM จากประสบการณ์ ในการคลีคF ลายสถานการณ์ ทเีF ป็ นปัญหาและสามารถนําไปใช้เป็ นฐาน
ในการแก้ปัญหาหรื ออธิ บายสถานการณ์อื@น ๆ ได้ ผู้เรี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้ ดว้ ยวิธีการที@ต่าง ๆ กัน โดยอาศัย
ประสบการณ์และโครงสร้างทางปั ญญาที@มีอยูเ่ ดิม ความสนใจและแรงจูงใจภายในตนเองเป็ นจุดเริ@ มต้น โดย
ครู มีหน้ าทีจF ัดการให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ปรับขยายโครงสร้ างทางปั ญญาของผูเ้ รี ยนด้วยตนเอง
จากแนวคิดข้างต้น กระบวนการเรี ยนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวซิ ึ ม จึงทําให้ผ้ ูเรี ยนสร้ าง
ความรู้ จากการช่ วยกันแก้ ปัญหา (Cooperative problem solving) กระบวนการเรี ยนการสอนจะเริFมต้ นด้ วย
ปัญหาทีกF ่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางปั ญญา (Cognitive conflict) นัน@ คือประสบการณ์และโครงสร้างทาง
ปั ญญาที@มีอยูเ่ ดิม ไม่สามารถจัดการแก้ปัญหานัAนได้ลงตัวพอดีเหมือนปั ญหาที@เคยแก้มาแล้ว ต้องมีการคิดค้น
เพิ@มเติมที@เรี ยกว่า “การปรั บโครงสร้ าง” หรื อ “การสร้ างโครงสร้ างใหม่ ” ทางปัญญา (Cognitive
restructuring) โดยการจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ถกเถียงปั ญหา ซักค้านจนกระทัง@ หาเหตุผล หรื อหลักฐานใน
เชิงประจักษ์มาขจัดความขัดแย้งทางปั ญญาภายในตนเอง และระหว่างบุคคลได้ (ไพจิตร สะดวกการ,
2538) คณะผูว้ จิ ยั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเรี ยนการสอนในรายวิชา พย „„`• กระบวนการพยาบาลและการ
ประเมินภาวะสุ ขภาพ มีความสงสัยว่าการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นแนวคิดที@น่าจะ
นําสู่ การเรี ยนรู ้ได้ดีเพียงใด จึงได้ดาํ เนิ นงานวิจยั ในครัAงนีA
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื@อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ$ การเรี ยน เรื@ องการประเมินภาวะสุ ขภาพ ความสามารถในการเขียนแผนที@
ความคิด และความสามารถในการประเมินภาวะสุ ขภาพของบุคคล ก่อนและหลังการเรี ยน รายวิชา พย 1102
กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุ ขภาพ
2. เพื@อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
ประเมินผลการสอนของอาจารย์ และประเมินผลการศึกษาดูงาน
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U. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ข้ อมูลของนักศึกษา
อายุ เพศ ประสบการณ์
ความสนใจ แรงจูงใจ
ความพร้อม ความวิตก
กังวล
1. ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้
ด้วยตนเอง
2. การเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิจริ ง ออก
หน่วยประเมินภาวะ
สุขภาพ แก่ชุมชน
และหน่วยงาน
รวมทัAงศึกษาดูงาน
3. ทักษะการคิดและ
การแก้ปัญหา
4. กิจกรรมการเรี ยนรู ้
เน้นผูส้ อนเป็ นผู ้
อํานวยความสะดวก

ขั"นตอนการเรียนรู้ Constructivism
„. ปฐมนิเทศ ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์
•. ให้มีเข้าใจและมีส่วนร่ วม
ƒ. จัดโดรงสร้างแนวคิดใหม่ (ปฏิบตั ิจริ ง)
b. นําความคิดไปใช้
c. ทบทวนและเปรี ยบเทียบความรู ้

ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
Goal-Free Evaluation
„. การทดสอบผลสัมฤทธิ$การ
เรี ยน
•. การเขียนแผนที@ความคิด
3. การประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคคล
4. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ของเพื@อนนักศึกษา และของ
อาจารย์
c. การประเมินผลการสอนของ
อาจารย์
€. การประเมินผลการศึกษาดู
งาน

4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย (Research design) การวิจยั เรื@ องนีA ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ@งทดลอง (Quasiexperiment design) ที@ ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One-Group
Pretest-Posttest Design หรื อเรี ยกว่า Before-and-After Reflexive Design) (อรพินทร์ ชูชม, 2552) โดยการ
ทดสอบ ตัวแปรตามก่อนมีการใช้วธิ ี การสอนแบบการสร้ างความรู้ ด้วยตนเองและทําการทดสอบตัวแปรตาม
กับกลุ่มตัวอย่างอีกครัAง ผลที@ได้จากการทดสอบทัAงสองครัAงจะนํา มาเปรี ยบเทียบกันเพื@อพิจารณาว่า วิธีการ
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สอนแบบแบบการสร้ างความรู้ ด้วยตนเองมีผลต่อการเรี ยนรู ้หรื อไม่ รู ปแบบการวิจยั ครัAงนีA เป็ นแบบกึ@ง
ทดลอง โดยมี „) ตัวแปรต้น คือ ผูเ้ รี ยนมีความสนใจ มีแรงจูงใจ อายุ เพศ ความพร้อมของร่ างกาย การ
เตรี ยมตัว ความวิตกกังวล •) ตัวแปรการจัดกระทํา (Treatment) วิธีการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู ้ดว้ ย
ตนเอง (Constructivism) โดยให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยผูส้ อนมีบทบาทอํานวยความสะดวก
ต่างๆ จัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง โดยมีขA นั ตอนการเรี ยนรู ้ คือ การปฐมนิ เทศ การทํา
ความเข้าใจ การจัดโครงสร้างแนวคิดใหม่ การนําความคิดไปใช้ และการทบทวนและเปรี ยบเทียบความรู ้
และ ƒ) ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ$ การเรี ยน เรื@ อง สุ ขภาพ การดูแลแบบองค์รวม ความสามารถในการเขียน
แผนที@ความคิด ความสามารถการประเมินภาวะสุ ขภาพ ความความพึงพอใจต่อการเรี ยนตามแนวคิดการ
สร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง การประเมินผลการสอนของอาจารย์ และประเมินผลการศึกษาดูงาน
Z.[ ประชากรในการวิจัย คือนักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที@ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา พย 1102
กระบวนการพยาบาลและประเมินภาวะสุ ขภาพ ในภาคการศึกษาที@ 3/2556 จํานวน 18 คน
4.3 เครืFองมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ มีจาํ นวน 6 ชุดได้แก่
1. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ$ การเรี ยนวิชา พย 1102 กระบวนการพยาบาลและการประเมิน
ภาวะสุ ขภาพ จํานวน •` ข้อ แบบ b ตัวเลือก ในแต่ละข้อ หากตอบถูกต้องจะได้ „ คะแนน หากตอบผิดจะได้
` คะแนน
2. แบบวัดความสามารถในการเขียนแผนที@ความคิด ที@ประกอบด้วยเนืA อหาที@ครอบคลุมการ
คัดกรองสุ ขภาพที@บ่งชีAถึง ความหมายสุ ขภาพ การดูแลแบบองค์รวม การสัมภาษณ์และซักประวัติ และสรุ ป
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกําหนดเกณฑ์ดงั นีA
„) ระดับคะแนน „` คะแนน ได้คุณภาพดีมาก
•) ระดับคะแนน a คะแนน ได้คุณภาพดี
ƒ) ระดับคะแนน •-Ž คะแนน ได้คุณภาพพอใช้
b) ระดับคะแนน c-€ คะแนน ได้คุณภาพควรปรับปรุ ง
3. แบบวัดความสามารถในการประเมินภาวะสุ ขภาพเบืAองต้น ประกอบด้วย € ส่ วนคือ 1)
การคัดกรองข้อมูล ได้แก่ ด้านสิ ทธิ การรักษาของผูป้ ่ วย ข้อมูลส่ วนบุคคล อายุ สถานที@อยูอ่ าศัย •) การวัด
ความดันโลหิ ต ƒ) การจับชีพจร b) การคํานวณค่า บี เอ็ม ไอ c) การประเมินปั ญหาสุ ขภาพ €) การช่วยเหลือ
ได้แก่ ให้ขอ้ มูลด้านทรัพยากรต่าง ๆ รวมทัAงการให้ความรู ้เพื@อส่ งเสริ มสุ ขภาพ
b. แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
จํานวน „Ž ข้อ เป็ นแบบวัดมาตรา c ระดับ ดังนีA
„) ค่าคะแนนเฉลี@ย b.c`-c.`` หมายถึง พึงพอใจในระดับดีเยีย@ ม
•) ค่าคะแนนเฉลี@ย ƒ.c`-b.ba หมายถึง พึงพอใจในระดับดีมาก
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ƒ) ค่าคะแนนเฉลี@ย •.c`-ƒ.ba หมายถึง พึงพอใจในระดับดี
b) ค่าคะแนนเฉลี@ย „.c`-•.ba หมายถึง พึงพอใจในระดับพอใช้
c) ค่าคะแนนเฉลี@ย „.``-„.ba หมายถึง พึงพอใจในระดับปรับปรุ ง
5. แบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ จํานวน „c ข้อ เป็ น แบบวัดมาตรา c ระดับ ดังนีA
„) ค่าคะแนนเฉลี@ย b.c`-c.`` หมายถึง คุณภาพการสอนในระดับดีเยีย@ ม
•) ค่าคะแนนเฉลี@ย ƒ.c`-b.ba หมายถึง คุณภาพการสอนในระดับดีมาก
ƒ) ค่าคะแนนเฉลี@ย •.c`-ƒ.ba หมายถึง คุณภาพการสอนในระดับดี
b) ค่าคะแนนเฉลี@ย „.c`-•.ba หมายถึง คุณภาพการสอนในระดับพอใช้
c) ค่าคะแนนเฉลี@ย „.``-„.ba หมายถึง คุณภาพการสอน
ในระดับปรับปรุ ง
.
6. แบบประเมินผลการศึกษาดูงาน จํานวน „` ข้อ เป็ น แบบวัดมาตรา c ระดับ ดังนีA
„) ค่าคะแนนเฉลี@ย b.c`-c.`` หมายถึง พึงพอใจในระดับดีเยีย@ ม
•) ค่าคะแนนเฉลี@ย ƒ.c`-b.ba หมายถึง พึงพอใจในระดับดีมาก
ƒ) ค่าคะแนนเฉลี@ย •.c`-ƒ.ba หมายถึง พึงพอใจในระดับดี
b) ค่าคะแนนเฉลี@ย „.c`-•.ba หมายถึง พึงพอใจในระดับพอใช้
c) ค่าคะแนนเฉลี@ย „.``-„.ba หมายถึง พึงพอใจในระดับปรับปรุ ง
เครื@ องมือทัAง € ชุ ด ได้รับการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพความ
ตรงเชิงเนืA อหา (Content validity) ใช้วธิ ี การคํานวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั
แบบทดสอบ ด้วยค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) ส่ วนการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที@ยง
แบบความคงที@ภายใน (Internal stability reliability)
การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนืA อหา จาก ผูท้ รงคุณวุฒิ ƒ ท่าน โดยใช้วธิ ี การ คํานวณหา
ค่า IOC ส่ วนการตรวจสอบคุณภาพความเที@ยงแบบความสอดคล้องภายใน (Internal consistency reliability)
ใช้วธิ ี การคํานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ$ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการนํา
เครื@ องมือวิจยั ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชัAนปี ที@• จํานวน ƒ` คน จากสถาบัน
การศึกษาพยาบาลที@มีความคล้ายคลึงกัน ได้ค่าความเที@ยงเท่ากับ 0.91, 0.90, 0.87, 0.97, 0.96 และ `.ab
ตามลําดับ
Z. ขัMนตอนการดําเนินการวิจัย ภายหลังผ่านคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ของสมาคมพยาบาล
โรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทยแล้ว ได้ใช้แนวคิดและทฤษฏีการเรี ยนรู ้แบบการสร้างความรู ้ดว้ ย
ตนเอง (Constructivities) จากแนวคิดพืAนฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ซึ มที@เป็ นรากฐานสําคัญซึ@ งปรากฏ
จากรายงานของนักจิตวิทยาและนักการศึกษา คือ Jean Piaget ชาวสวิส และ Lev Vygotsky ชาวรัสเซี ย ซึ@ ง
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แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ Cognitive Construtivism และ Social Construtivism เป็ นแนวคิดเกี@ยวกับการจัด
ประสบการณ์จริ ง ประกอบด้วย c ขัAนตอน คือ
ขัMนตอนทีF 1 ศึกษา ประเมินและวิเคราะห์ ความต้ องการ
1.1 ของชุ มชน โดยการสัมภาษณ์ลึก € คน คือ „) ผูแ้ ทนชุมชน •) นายก อบต. ƒ) รอง อบต.b)
เจ้าหน้าที@ อบต.และ c) ผูป้ ่ วยโรคหัวใจ • คน พบว่ามีความต้องการการประเมินสุ ขภาพกลุ่ม
เสี@ ยงทัว@ ไป ต้องการคําชีA แนะเพื@อให้มีความรู ้ในการปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
ในการปฏิบตั ิดูแลตนเองเพื@อป้ องกันการเกิดโรคหัวใจ
1.2 ของนักศึกษา โดยการสนทนากลุ่มกับนักศึกษา จํานวน 4 กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน เพื@อศึกษา
ความคาดหวัง แลกเปลี@ยนประสบการณ์ อภิปราย แสดงความคิดเห็น ทําความตกลงเรื@ อง
การเรี ยนการสอน และเตรี ยมความพร้อมเพื@อกําหนดวัตถุประสงค์ ตลอดจนแผนการเรี ยนรู ้
ก่อนฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
ขัMนตอนทีF 2 วางแผน
2.1 การวางแผน นําผลที@ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม จาก ข้อ „.„ และ „.• มา
ปรับปรุ งใน มคอ. 3 เพื@อออกแบบการสอนโดยใช้แนวคิด Constructivism จัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน และจัดคู่มือการเรี ยนการเรี ยนการสอน ให้สอดคล้องกับรู ปแบบของ
Constructivism ตามแนวคิด Knowles, Hoiton III & Swanson (2005: 192-193)
2.2 สร้างแผนการสอน b เรื@ อง คือ ภาวะสุ ขภาพและความเจ็บป่ วย การพยาบาลแบบองค์รวม
กระบวนการพยาบาลและแบบแผนสุ ขภาพ และ การประเมินและซักประวัติสุขภาพ
2.3 สร้างและทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเครื@ องมือ 6 ชุด ได้แก่ 1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ$ การ
เรี ยนในรายวิชาที@กาํ หนด 2) แบบวัดความสามารถในการเขียน Mind Mapping ƒ) แบบวัด
ความสามารถในการประเมินภาวะสุ ขภาพเบืAองต้น 4) แบบวัดความพึงพอใจในการเรี ยน
ตามแนวคิดการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง 5) แบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ และ €)
แบบประเมินผลการศึกษาดูงาน
ขัMนตอนทีF 3 ปฏิบัติจริง
3.1 สนทนากลุ่มกับนักศึกษา จํานวน 4 กลุ่ม เพื@อประเมินและเตรี ยมความพร้อมนักศึกษา
ด้านสภาพจิตใจ วิตกกังวล ประเด็นความรู ้ที@ตอ้ งการเพิ@มเติมเกี@ยวกับ แผนการสอนทัAง b
เรื@ อง ได้ทบทวนและแนะนําวิธีการเขียนแผนที@ความคิด โดยการอภิปรายแลกเปลี@ยน
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ความรู ้และทักษะในการประเมินสภาพผูป้ ่ วยจากนัAนให้นกั ศึกษากลุ่มเดิม ทดลองเขียน
แผนที@ความคิด เรื@ อง การประเมินภาวะสุ ขภาพของประชาชนโดยผูส้ อนให้คาํ แนะนํา
เพิ@มเติม ได้แจกแบบประเมินภาวะสุ ขภาพเบืAองต้นที@จะใช้ในการประเมินภาวะสุ ขภาพ
3.2 ฝึ กปฏิบตั ิจริ งในการประเมินภาวะสุ ขภาพผูร้ ับบริ การ จํานวน„`ƒ คนในชุมชนคูบางหลวง
ด้วยแบบวัดความสามารถในการประเมินภาวะสุ ขภาพเบืAองต้นของสมาคมพยาบาล
โรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย
3.3 ทดสอบความรู ้ เรื@ อง “ภาวะสุ ขภาพและความเจ็บป่ วย การพยาบาลแบบองค์รวม
กระบวนการพยาบาลและแบบแผนสุ ขภาพ รวมทัAงการประเมินและซักประวัติสุขภาพ”
ก่อนการเรี ยนในรายวิชา พย 1102 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุ ขภาพ
3.4 ครู ทาํ การสอนตามแผนการสอน เรื@ อง ภาวะสุ ขภาพและความเจ็บป่ วย การพยาบาลแบบ
องค์รวม กระบวนการพยาบาลและแบบแผนสุ ขภาพ รวมทัAงการประเมินและซักประวัติ
สุ ขภาพ รวม 4 ชัว@ โมง
3.5 ให้นกั ศึกษากลุ่มเดิม เขียนแผนที@ความคิด ครัAงที@ 2 โดยผูส้ อนให้นกั ศึกษาสะท้อนคิด และ
ให้คาํ แนะนําเพิ@มเติม
3.6 ทดสอบความรู ้ เรื@ อง “ภาวะสุ ขภาพและความเจ็บป่ วย การพยาบาลแบบองค์รวม
กระบวนการพยาบาลและแบบแผนสุ ขภาพ รวมทัAงการประเมินและซักประวัติสุขภาพ”
(Posttest) หลังการเรี ยน b ชัว@ โมง
3.7 ศึกษาดูงานแผนกผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชาและ
พิพิธภัณฑ์สัตว์นA าํ บางแสน สถาบันวิทยาศาสตร์ ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด
ชลบุรี
3.8 ฝึ กปฏิบตั ิจริ งในการประเมินภาวะสุ ขภาพ เป็ นรายบุคคล โดยการวัดชีพจร วัดความดัน
โลหิ ต ซักถามประวัติ สัมภาษณ์เบืAองต้นบุคลากรในมหาวิทยาลัยชินวัตร คนละ „ ราย รวม
„Ž ราย
ขัMนตอนทีF 4 ประเมินผล
1. ผลสัมฤทธ์ทางการเรี ยนก่อนและหลัง การเรี ยน b ชัว@ โมง ตามแนวคิดการสร้างความรู ้ดว้ ย
ตนเอง โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธ์การเรี ยนในเรื@ อง “ภาวะสุ ขภาพและความเจ็บป่ วย การ
พยาบาลแบบองค์รวม กระบวนการพยาบาลและแบบแผนสุ ขภาพ รวมทัAงการประเมินและซัก
ประวัติสุขภาพ”
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดแก้ปัญหา จากการเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนแผน
ที@ความคิด ครัAงที@ „ และ ครัAงที@ •
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3. ความสามารถในการประเมินภาวะสุ ขภาพ ก่อนและหลังการเรี ยน เรื@ อง “ภาวะสุ ขภาพและ
ความเจ็บป่ วย การพยาบาลแบบองค์รวม กระบวนการพยาบาลและแบบแผนสุ ขภาพ รวมทัAง
การประเมินและซักประวัติสุขภาพ”
4. ความพึงพอใจในการเรี ยน ตามแนวคิดการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
5. ประเมินผลการสอนของอาจารย์
6. รายงานผล และการประเมินผล การศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี
ราชา และ พิพิธภัณฑ์สัตว์นA าํ บางแสน สถาบันวิทยาศาสตร์ ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด
ชลบุรี
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สรุ ปการดําเนินการวิจยั ครัAงนีA ได้ดงั นีA
การจัดโครงสร้ างแนวคิด
ขัMนตอนปฏิบัติ
การทําความเข้ าใจ
ใหม่
การปฐมนิเทศ
(Elicitation of the
(ปรับเปลีFยนความคิด)
(Orientation)
แนวคิด Construct
Prior Knowledge )
Turning Restructuring
of Idea
„. ครู ศึกษา ประเมินและ „. ครู นาํ ผลการศึกษา
จากการทํา Focus Group ผูเ้ รี ยนสร้างความคิดรวบ
วิเคราะห์ความต้องการ
ประเมินและวิเคราะห์
เพื@อปรับแนวคิดปั จจุบนั ยอดใหม่โดยการอภิปราย
และความพร้อมของชุมชน และความต้องการของ
ในการสร้างบทเรี ยน และ ร่ วมกับครู ผสู ้ อนและเพื@อน
•. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสร้าง ชุมชนให้ผเู ้ รี ยน เพื@อร่ วม เนืAอหาที@จะเรี ยนรู ้
ร่ วมชัAน
ความรู ้ดว้ ยตนเอง
สร้างจุดมุ่งหมายและแรง
ดลใจในการเรี ยนตาม
เนืAอหากําหนดใน มคอ. ƒ

การนําความคิดไปใช้
Application of Idea

การทบทวนและ
เปรียบเทียบ Revision
and Comparison

นําความรู ้ดา้ นการประเมิน
นักศึกษาทบทวนและ
สุ ขภาพเบืAองต้น การซัก
จัดเก็บความรู ้จากการ
ประวัติ การตรวจร่ างกาย อยู่ อภิปรายกลุ่ม
เดิม เพื@อนําความคิดไปใช้ ใน
ชุมชน ณ คูบางหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
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ขัMนตอนปฏิบัติ
แนวคิด Construct
•. ทักษะการคิด การ
แก้ปัญหา และ
กระบวนการกลุ่ม

3. เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง
ในการประเมินสุ ขภาวะ
บุคคลในชุมชน ครัAงที@ „
โดย มีอาจารย์เป็ นที@ปรึ กษา
ส่ วนปฏิบตั ิจริ งในการ
ประเมินสุ ขภาวะบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย เป็ น
ครัAงที@ • นักศึกษาฝึ ก

การปฐมนิเทศ
(Orientation)

การทําความเข้ าใจ
(Elicitation of the
Prior Knowledge )
เขียนแผนที@ความคิด
(Mind Mapping) เพื@อ
เข้าใจการประเมินภาวะ
สุ ขภาพเบืAองต้น แล้ว
แบ่ง เป็ น b กลุ่ม เพื@อทํา
การทดสอบผลสัมฤทธิ$
การเรี ยน (Pre-test)
กําหนดวัตถุประสงค์
ร่ วมกันในการประเมิน
สุ ขภาวะประชาชนใน
ชุมชน ต. คูบางหลวง จ.
ปทุมธานี และบุคคลากร
ในมหาวิทยาลัย

การจัดโครงสร้ างแนวคิด
ใหม่
(ปรับเปลีFยนความคิด)
Turning Restructuring
of Idea
ทําความกระจ่าง ทําความ
เข้าใจแลกเปลี@ยนความรู ้
และสร้างความรู ้ใหม่
นําเสนอและสรุ ปความคิด
รวบยอดครัAงแรก

ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนร่ วมกัน
- จัดทําแผนการเยีย@ มชุมชน
ของ
นักศึกษาแต่ละคน
- จัดทําแผนการตรวจ
สุ ขภาพ
บุคคลากรในองค์กร

การนําความคิดไปใช้
Application of Idea

การทบทวนและ
เปรียบเทียบ Revision
and Comparison

ตรวจสุ ขภาพเบืAองต้น ณ
เขียนแผนที@ความคิด ตาม
ชุมชนคูบางหลวง โดยใช้
แนวทางการประเมิน
ทักษะความคิดที@วเิ คราะห์ไว้ ภาวะสุ ขภาพหลังจาก
ตรวจสุ ขภาพ ณ ชุมชนคู
บางหลวง

„. ฝึ กปฏิบตั ิจากการตรวจ
สุ ขภาพ
สุ ขภาพเบืAองต้น ต.คูบาง
หลวง
หลวง โดยมีอาจารย์ที@
ปรึ กษา
ปรึ กษาร่ วมประเมิน
•.ประเมินสุ ขภาพ ให้

อภิปรายผลในชัAนเรี ยน
แลก เปลี@ยน
ประสบการณ์ความเข้าใจ
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ขัMนตอนปฏิบัติ
แนวคิด Construct
ปฏิบตั ิการประเมินสุ ข
ภาวะ แก่บุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย ด้วยตนเอง
b. อาจารย์เป็ นผูอ้ าํ นวย
ความสะดวก และให้
คําปรึ กษา

การปฐมนิเทศ
(Orientation)

การทําความเข้ าใจ
(Elicitation of the
Prior Knowledge )

การจัดโครงสร้ างแนวคิด
ใหม่
(ปรับเปลีFยนความคิด)
Turning Restructuring
of Idea

การนําความคิดไปใช้
Application of Idea

คําปรึ กษา
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
„Ž คน
อาจารย์ปฐมนิเทศ
อาจารย์ทาํ ความเข้าใจ
อาจารย์ร่วมจัดทําแผนและ อาจารย์นาํ นักศึกษาไป ตําบล
คูบางหลวงและเป็ นผูน้ ิเทศ
- โครงการ “จากใจสู่ ใจ โดยการอภิปรายในชัAน ประสานงานกับสมาคม
การปฏิบตั ิของนักศึกษาขณะ
การประเมินภาวะสุ ขภาพ เรี ยน เรื@ อง
พยาบาลโรคหัวใจและ
ของบุคคล ในชุมชน คู - การเขียนแผนที@ความคิด ทรวงอกแ ห่งประเทศไทย ประเมินสุ ขภาวะประชาชน
บางหลวง”
- การประเมินภาวะ
- ประชุมร่ วมกันเพื@อ
และอาจารย์ได้ประสานงาน
- วัตถุประสงค์ รายวิชา สุ ขภาพเบืAองต้น
ดําเนินการและจัดอํานวย กับบุคคลากรให้ทราบว่า
นักศึกษาจะเป็ นผูเ้ ยีย@ ม
ความสะดวกในการ
กระบวนการพยาบาล
เดินทาง
ประเมินอาการ
และ การประเมินภาวะ
สุ ขภาพ
- อาจารย์ปรับเครื@ องมือ ใน
ตาม มคอ. ƒ
การประเมินภาวะสุ ขภาพ
เบืAองต้นตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

การทบทวนและ
เปรียบเทียบ Revision
and Comparison

ร่ วมกับนักศึกษาสะท้อน
ความคิดถึงการ
ปฏิบตั ิงาน ใน
ชุมชน คูบางหลวง และ
ผลการประเมินภาวะ
สุ ขภาพบุคคลากร
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Z.Z การเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านผลสัมฤทธ์การเรี ยน ครัAงที@ 1 และ ครัAงที@ 2 ใน
อาคารเรี ยน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร แต่การจัดการเรี ยนการสอนในการปฎิบตั ิจริ งเพื@อการ
ประเมินภาวะสุ ขภาพ จัดขึAนในองค์การบริ หารส่ วนตําบลคูบางหลวง อําเถอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ส่ วนการสรุ ปสะท้อนผลจะจัดขึAนในอาคารเรี ยน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนืA อหาในข้อมูลเชิงคุณภาพ และใช้
สถิติเชิงบรรยายวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ได้แก่ ความถี@ ร้อยละ ค่าเฉลี@ย ส่ วนเบี@ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความแตกต่างเชิงสถิติ ด้วยค่าที
f. ผลการวิจัย
1. ในด้านผลสัมฤทธ์การเรี ยน พบว่า หลังการเรี ยน ใน b เรื@ อง นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบได้
เฉลี@ย ร้อยละ c„.€• ซึ@ งสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในระดับ `.`c โดยคะแนนสอบก่อนเรี ยน
ได้เฉลี@ย ร้อยละ b•
•. นักศึกษาสามารถเขียนแผนที@ความคิด ครัAงที@ • ได้อย่างมีคุณภาพมากกว่า ครัAงที@ „ จากระดับ
คะแนน c.€• เป็ นคะแนน a.Ž„ ซึ@ งสู งขึAนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที@ระดับ `.`c
3. หลังการเรี ยน ใน b เรื@ อง นักศึกษาสามารถทําการประเมินภาวะสุ ขภาพของบุคคลได้สมบูรณ์ร้อย
ละ „`` ซึ@ งสู งขึAนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที@ระดับ `.`c เมื@อเปรี ยบเทียบกับความสามารถในการประเมิน
ภาวะสุ ขภาพก่อนเรี ยน ที@ได้คะแนน ร้อยละ €b.ƒ
b. ความพึงพอใจต่อการเรี ยนกาสอนตามแนวคิดการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ของนักเรี ยนที@ประเมิน
ตนเอง เพื@อนประเมินนักศึกษา และครู ประเมินนักศึกษา อยูใ่ นระดับดีมาก ด้วยค่าเฉลี@ย b.••, 4.27 และ
b.„„ ตามลําดับ ดังตารางที@ „
ตารางที@ „ ความพึงพอใจต่อแนวคิดการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ในการเรี ยนการสอนรายวิชา กระบวนการ
พยาบาลและประเมินภาวะสุ ขภาพ ของนักศึกษา เพื@อนนักศึกษา และครู ประเมินนักศึกษา
ข้อความประเมินนักศึกษา
นักศึกษาประ เพื@อนประเมิน ครู ประเมิน
หมายเหตุ
เมินตนเอง
นักศึกษา
นักศึกษา (สี ฟ้า)
X SD X SD X SD
1.ได้รับความรู ้ใหม่โดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
b.•Ž .c•c b.•Ž .€€a b.•• .€b•
2. เกิดการเรี ยนรู ้ในการซักประวัติ
b.ƒƒ .cab b.c` .•Ž€ b.`€ .••c
3. เกิดการเรี ยนรู ้ในการสัมภาษณ์
b.ƒƒ .•€• b.bb .•`c b.„„ .€•€
4. เกิดการเรี ยนรู ้ในการประเมินสุ ขภาพองค์รวม
b.`€ .€ƒa b.„• .•Ž€ ƒ.Žƒ .cŽƒ
5. เกิดการเรี ยนรู ้ในการตรวจร่ างกายทัว@ ไปเบืAองต้น
b.`€ .€ƒa b.•Ž .Ž•€ b.„„ .€`Ž
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ข้อความประเมินนักศึกษา

(การทรงตัว/การประเมินสภาพ)
6. เกิดการเรี ยนรู ้ในการวัดความดันโลหิ ต
7. เกิดการเรี ยนรู ้ในการจับชี พจร
8. เกิดความเข้าใจในความเชื@ อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วฒั นธรรม
9. เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชน
10. เกิดความเข้าใจในภาวะสุ ขภาพของประชาชน
11. เกิดความเข้าใจในวิธีการสื@ อสารกับประชาชน นํา
ความรู ้ที@ได้มาบูรณาการและพัฒนาร่ วมกับความรู ้เดิม
ได้
12. มีมารยาท บุคลิกภาพที@ดี
13. มีความเอืAออาทรต่อผูใ้ ช้บริ การ
14. ทํางานเป็ นทีมกับทีมงานตามแผนงานที@กาํ หนด
15. มีความมัน@ ใจในการตรวจสุ ขภาพประชาชน
16. ปรับเปลี@ยนขัAนตอนการประเมินสุ ขภาพตามสภาวะ
แวดล้อม
17. ประยุกต์ใช้ความรู ้ แนะนําแนวปฏิบตั ิแก่ประชาชน
18. ประเมินเกิดความเข้าใจในความเชื@ อ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
รวม

นักศึกษาประ
เมินตนเอง
X SD

เพื@อนประเมิน ครู ประเมิน
หมายเหตุ
นักศึกษา
นักศึกษา (สี ฟ้า)
X SD X SD

b.€„
b.€•
b.••

.€`Ž b.•Ž
.bŽc b.••
.cbŽ b.„•

.Ž•€
.Ž•Ž
.•Ž€

b.ƒa
b.ƒa
ƒ.Ža

.€`Ž
.€`Ž
.cŽƒ

b.„•
b.„•
b.••

.€„Ž b.•Ž
.€„Ž b.••
.Ž`Ž b.•Ž

.Ž•€
.•ƒ•
.Ž•€

b.„•
b.••
ƒ.ab

.•`•
.€b•
.€ƒa

b.ƒƒ
b.ƒƒ
b.•Ž
b.`€
b.••

.cab
.€Ž€
.•c•
.Ž`•
.•ƒ•

.•Ž€
.Ž•€
.•ƒ•
.•€•
.cab

b.€•
b.€•
b.ƒƒ
b.„„
ƒ.••

.bŽc
.bŽc
.bŽcŽ
.cŽƒ
.c•c

b.••
b.•Ž

.•ƒ• b.•Ž
.•c• b.`€

.Žac ƒ.Žƒ
„.„€• ƒ.•Ž

.€„Ž
.cbŽ

b.••

.„„

.„c

.„`

b.„•
b.•Ž
b.••
b.ƒƒ
b.ƒƒ

b.••

b.„b

5. การประเมินผลการสอนของอาจารย์ ในรายวิชา พย „„`• กระบวนการพยาบาลและการประเมิน
ภาวะสุ ขภาพ ได้ค่าเฉลี@ย b.•ƒ และส่ วนเบี@ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ `.•Ž ซึ@ งอยูใ่ นระดับดีเยีย@ ม
€. การประเมินผลการศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชาและ
พิพิธภัณฑ์สัตว์นA าํ บางแสน สถาบันวิทยาศาสตร์ ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี พบว่า ได้
ได้ค่าเฉลี@ย b.Ž€ และส่ วนเบี@ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ `.ƒ„ ซึ@ งอยูใ่ นระดับดีเยีย@ ม
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g. อภิปรายผล
นักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที@ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา พย 1102 กระบวนการ
พยาบาลและการประเมินภาวะสุ ขภาพ ในภาคการศึกษาที@ 3/2556 จํานวน 18 คน สามารถที@จะเรี ยนรู ้การ
ประเมินสุ ขภาวะของบุคคล จากกระบวนการค้นหาปั ญหากําหนดแนวทางปฏิบตั ิดว้ ยตนเองนําสู่ การปฏิบตั ิ
ด้วยตนเองด้วยความเข้าใจและมัน@ ใจ ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนทํางานร่ วมกันเป็ นทีม การแลกเปลี@ยนประสบการณ์
สามารถสร้างความรู ้ใหม่ ๆ เกิดขึAนทัAงผูเ้ รี ยนและผูส้ อน การวิจยั นีA เป็ นการนําร่ องในส่ วนวิชาทางการ
พยาบาลสามารถนําประสบการณ์เรี ยนรู ้ขยายผลต่อไปในรายวิชาต่างๆ เพื@อประยุกต์ใช้ในวงกว้างจะ
สอดคล้องกับความต้องการระบบการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั และอนาคตมากขึAน
หลังเรี ยน (Posttest)ในการวิจยั ครัAงนีA นักศึกษสามารถมีผลสัมฤทธิ$ การเรี ยน สามารถเขียนแผนที@
ความคิด และสามารถประเมินภาวะสุ ขภาพได้เป็ นอย่างดียง@ิ ทัAงนีAอาจเป็ นเพราะมีจาํ นวนนักศึกษาไม่มาก
ดังนัAนจึงเป็ นความท้าทายในสถานศึกษาที@มีนกั ศึกษาจํานวนมาก ว่าสามารถออกแบบในการดําเนินงานวิจยั
ที@มีคุณภาพได้อย่างไร
จากการวิจยั ครัAงนีAพบว่า การนําแนวคิดการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองในการเรี ยนการสอนในรายวิชา
ทางการพยาบาลพืAนฐานครัAงนีA อาจเป็ นจุดที@สาํ คัญให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาตนเองในการค้นหาความรู ้
และองค์ความรู ้ทางการพยาบาลต่อไปได้เป็ นอย่างดี รวมทัAงสามารถเป็ นนักวิจยั ทางการพยาบาลที@ดีต่อไปได้
h. ข้ อเสนอแนะ
„. ในการทําวิจยั ครัAงต่อไป ควรเปรี ยบเทียบแนวคิด Constructivism กับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยนวตกรรมการ
เรี ยนรู ้เพื@อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา (Constructionism) ในสถานศึกษา กับนักศึกษาพยาบาลในระดับชัAนปี ที@ •
เป็ นต้นไป เพื@อค้นหาประสิ ทธิ ภาพของวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที@ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
•. ควรนําวิธีการจัดการเรี ยนการสอนเพื@อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
และการป้ องกันโรคที@เป็ นปั ญหาสําคัญของประเทศชาติ และนานาชาติต่อไป
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