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คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
เอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558

องค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต: รูปแบบ และผลของการนำวิจัยช้ันเรียนไปใช้ประโยชน์ 

ความหมายของวิจัยช้ันเรียน

วิจัยชั้นเรียน  เป็นกระบวนการค้นหาปัญหา และนำมาสู่การแก้ไขปญัหาและ/หรือพัฒนางานที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งการพัฒนาผู้เรียน ผู้สอน กระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน
วิธีการจัดการเรียนการสอน หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในชั้นเรียน รวมถึงเป็นการตั้งปัญหาจากแรงกระตุ้นของผู้วิจัยที่
ต ้องการเปลี่ยนแปลงพัฒนา แล้วปฏิบัติ ส ังเกต สะท้อนกลับ ตามกระบวนการวิจ ัยที่หมนุไปเร ื่อย ๆ เพ ื่อ
การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และสร้างภาพลักษณ์ของการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน โดยอาศัยกระบวนการวิจัยใน
การดำเนินงาน เป็นวธิีการศึกษาค้นคว้าที่สะท้อนถึงตัวของผู้สอน และกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติงานในสภาพสิ่งแวดล้อม
เดียวกัน สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนแห่งเดียวกัน ทั้งน้ีมีเป้าหมายสำคัญเพื่อ ปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับบริบทในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ลักษณะของผู้เรียน
หรือบริบทของคณะ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา ด้วยความร่วมมือของทีม
ผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน ครอบครัว ตลอดจนสมาชิกในสังคมที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงผลจากการศึกษาวิจัยอาจไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ในปีน้ี แต่สามารถนำผลการวิจัยมาเป็นพ้ืนฐานของข้อมูลที่จะนำไปประกอบเพื่อใช้แก้ไขปัญหา
ในปีถัดไปให้บรรลุวตัถุประสงคข์องรายวิชา และผู้เรียนได้รับความรู้หรือประสบการณท์ี่ตรงกับเป้าหมายที่กำหนดใน
แต่ละรายวิชานั้น หรือใช้เพื่อพ ัฒนา เป็นแนวทาง หรือประยุกต ์ใช ้ในรายว ิชาใหม่ ซ ึ่งหากเปร ียบเทียบกับ
การพยาบาลแล้ว วิจัยชั้นเรียน และวิจัยอื่น ๆ ก็คือ กระบวนการพยาบาลน่ันเอง

ความสำคัญ และประโยชน์ของการทำวิจัยช้ันเรียน

การทำวิจัยชั้นเรียนมีความสำคัญ และประโยชน์ ดังน้ี
1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน

1.1 ปัญหาของผู้เรียนได้รับการแก้ไข ผลการเรียนดีข้ึน 
1.2 เป็นการสังเกตปรากฏการณ์ในชั้นเรียน ทั้งพฤติกรรมเชิงบวกและพฤติกรรมเชิงลบ แลว้รวบรวม

ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทั้งผู้เรียนและผู้สอน และเป็นการปรบัปรุงเทคนิคการเรียน
การสอน เป็นการค้นหาปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
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1.3 บัณฑิต หรือผู้เรียนสามารถรับข้อมูลที่อาจารย์ถ่ายทอดได้ เพราะวิธีการของอาจารย์ หรือสื่อที่นำ
มาใช้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กรุ่นใหม่ ซ่ึงทำให้เรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว

1.4 ผู้เรียนเห็นว่าเมื่อเกิดปัญหา อาจารย์พยายามที่จะหาทางแก้ไขปัญหาให้แก่เขา พยายามปรับปรุง
วิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ ไม่ได้พิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ใส่ใจต่อตัวผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน
พยายามที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความสุขที่ได้เรียน 

1.5 เพื่อพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ และผู้เรียนเป็นผู้มีลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์

1.6 เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการทำวิจัย เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้
กระบวนการ และได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากอาจารย์ที่ทำวิจัยในชั้นเรียน

2. ประโยชน์ต่ออาจารย์
2.1 ได้พินิจ พิจารณา วิเคราะห์การกระทำของตัวผู้สอนเองและทีมผู้สอน ซ่ึงเป็นการพัฒนาผู้สอน

เป็นการกระตุ้นความท้าทายของผู้สอนเมื่อเจอกับปัญหาในชั้นเรียน 
2.2 เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ 
2.3 เป็นบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2.4 ผู้สอนเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามระเบียบวิธีวิจัย 
2.5 ผู้สอน เกิดการเรียนรู้ กระตือรือล้นในการพัฒนาการสอน มีการค้นคว้าวิธีการสอนที่เหมาะสมกับ

แบบเรียนจากการค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรม พบจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อจำกัดในการใช้วิธีการสอนแต่ละแบบ
จากการทบทวนวรรณกรรม

2.6 ผู้สอนเกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาการสอน เป็นแนวทางในการนำมาซ่ึงการทดลองใช้ทำวิจัยชั้น
เรียน

2.7 เป็นการจุดประกาย และฝึกฝนการทำวิจัยจากงานวิจัยชิ้นเล็กไปสู่การทำวิจัยชิ้นใหญ่ และนำไปสู่
การเสพติดงานวิจัยไปเรื่อย ๆ

2.8 อาจารย์มีรูปแบบ หรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนในทิศทางเดียวกัน ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่า
อาจารย์ไม่มีความแตกต่างกัน

2.9 อาจารย์ไม่เหน่ือยล้ากับการเผชิญกับปัญหาเดิมซ้ำ ๆ 
2.10 ถ้าทำแล้วสามารถแก้ปัญหาเรื่องผลการเรียนได้จริง อาจารย์จะไม่ต้องทำข้อสอบซ่อม ตรวจ

ข้อสอบซ่อม จะได้มีเวลาพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอนมากข้ึน
2.11 อาจารย์ได้ทำสิ่งใหม่ ๆ ไม่ซ้ำซากจำเจอยู่กับการสอนเดิม ๆ เน้ือหาเดิม ๆ 
2.12 ถ้าทำวิจัยแบบเต็มรูปแบบสามารถตีพิมพ์ได้

3. ประโยชน์ต่อสถาบัน
3.1 เพื่อค้นหาปัญหา และแก้ไขปัญหา
3.2 เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอน
3.3 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ง่ายขึ้น รวมทั้งพัฒนาวิธีการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับบริบทของคณะและสังคม
3.4 เป็นกระบวนการทางวิทยาศาตร์ที่ตอบปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
3.5 เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้
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3.6 ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการนำความรู้ ทักษะ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัด
การเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.7 อาจประยุกต์ใช้ หรือเชื่อมโยงกับวิชาทฤษฎี หรือวิชาฝึกปฏิบัติ หรือเป็นรูปแบบของการจัดทำ
นวตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ

3.8 ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.9 ได้ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์นับได้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
3.10 การทำวิจัยชั้นเรียนร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานของผู้เรียนจะทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับหอผู้ป่วย

วิธีการเขียนรายงานวิจัยช้ันเรียน

การเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน มี 2 รูปแบบ ดังน้ี
1. การเขียนเพื่อรายงานผลใน มคอ.

ไม่ต้องเขียนครบ 5 บท เขียนแค่มีปัญหาอะไร ทำไมต้องทำ ทำที่ไหน ทำกับใคร ทำเมื่อไหร่ แก้ไขปัญหา
อย่างไร ผลเป็นอย่างไร และนำผลไปใช้อย่างไร ซ่ึงจะเป็นการนำระเบียบวิธีวิจัยทั้ง 5 ข้ันตอนมาใช้อย่างย่อ ๆ โดย
ไม่ต้องมีการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือไม่ซับซ้อน ไม่ต้องมีการตรวจสอบเครื่องมือ

2. การเขียนในลักษณะของรายงานวิจัยเต็มรูปแบบ
ถ้าจะเขียนเพื่อการตีพิมพ์ จะต้องนึกถึงองค์ประกอบของงานวจิัย และระเบียบวิธ ีวิจ ัยที่ครบองค์

ประกอบทั้ง 5 ด้าน คือ
- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
- บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล
- บทที่ 5 สรุปผลของการวิจัยและข้อเสนอแนะ

การนำเสนอผลงานวิจัยช้ันเรียน

ผลงานวิจัยสามารถนำเสนอผลงานวิจัยได้ ดังน้ี
1. ในกรณีจะใช้เป็นผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ วิจัยชั้นเรียนสามารถใช้เป็นผลงานประกอบ

แต่ไม่สามารถใช้เป็นผลงานวิจัยหลักเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการได้
2. ในกรณีที่มีการดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยอย่างเคร่งครัด มีกรอบแนวคิด และทฤษฎีชัดเจน และมี

การนำเสนอตามบทต่าง ๆ ครบถ้วน รวมถึงมีการอภิปรายผลการวิจัย สามารถนำเสนอเป็นรายงานวิจัยฉบับเต็ม
เหมือนงานวิจัยประเภทอื่นได้ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยต้องสามารถอธิบายได้ว่าผ่านการตรวจสอบ Content
validity และ Reliability มาอย่างไร ซ่ึงคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมีจุเด่น คือ มีแนวปฏิบัติในการจัดทำ มคอ.
ซ่ึงผ่านการพิจารณาหลายข้ันตอนตั้งแต่ประธานกลุ่มวิชา จนถึงคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการของคณะฯ ซ่ึง
ตรงน้ีสามารถนำมาใช้เป็นการบรรยาย หรือเขียนอธิบายได้ว่าเครื่องมือของเราผ่านการตรวจสอบโดยผ่านระบบน้ี ส่วน
การอภิปรายผลและการเขียนข้อเสนอแนะ ถ้าสามารถเขียนและอภิปรายแล้วมีข้อมูลมาสนับสนุน หรืออธิบายสิ่งที่
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เป็นข้อคน้พบได้อยา่งเป็นเหตุเป็นผล ก็จะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ เนื่องจากเปน็สิง่ทีแ่สดงให้เห็นวา่นักวิจัยมี
ศักยภาพ มีความสามารถ

3. การขอพิจารณา IRB บางวารสารก็ต้องการให้ผ ่านกระบวนดังกล่าว แต่บางวารสารไม่ต ้องการ
บางวารสารจะมีช่องให้เช็คว่าได้ขอ IRB หรือไม่ ก็สามารถระบุได้ว่าไม่ได้ขอ IRB และให้เหตุผลว่าเป็นการพัฒนา
การเรียนการสอนซ่ึงรายวิชาน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินการจัดการเรียนการสอนจึงไม่ได้ขอ IRB ทางวารสารก็อาจ
พิจารณาให้ตีพิมพ์ได้ ดังนั้นก่อนที่จะนำเสนอผลงานวิจัยชั้นเรียนโดยการตีพิมพ์ในวารสาร ต้องศึกษากระบวนการ
และรูปแบบของแต่ละวารสารก่อน 

4. สามารถรวบรวมงานวิจัยชั้นเรียนหลาย ๆ เรื่อง เอามาสังเคราะห์ และสรุปเขียนเป็นตำรา 1 เรื่อง เพื่อใช้
ประกอบการนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้

5. ผลของการทำวิจัยชั้นเรียนที่ผลนั้นมปีระโยชน์ เป็นผลที่พบเป็นครั้งแรก หรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่
อาจารย์คิดข้ึนมา เป็นโปรแกรมใหม่ที่ใส่เข้าไปในการเรียนการสอน ก็สามารถนำงานวิจัยไปตีพิมพ์ เขียนบทความ
วิชาการ และนำเสนอได้ 

การเริ่มต้น/เตรียมตัวทำวิจัยช้ันเรียน

การเริ่มต้น/เตรียมตัวทำวิจัยชั้นเรียน มีวิธีการ ดังน้ี
1. เริ่มจากการศึกษาปัญหา โดยอาจเริ่มจากผู้สอนมองเห็นปัญหาเองก่อน หรืออาจเป็นปัญหาทั้งจากผู้สอน

และผู้เรียนร่วมกัน หรือจากการประเมินผลการสอน
2. เริ่มจากการที่ต้องการพัฒนารายวิชาที่ตนเองสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ต้องการแก้ไขจุด

บกพร่องที่ก่อให้เกิดปัญหา
3. เริ่มจากการมมีีทัศนคติที่ดีที่ต้องการพัฒนางาน
4. ถ้าไม่ต้องการขอทุน ไม่จำเป็นต้องมีโครงร่างการวิจัย แต่ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แต่ถ้าต้องการขอ

ทุนและต้องการตีพิมพ์ต้องวางแผนเหมือนกับการทำวิจัยเต็มรูปแบบ 1 ชิ้น
5. เครื่องมือ ถ้าไม่ต้องการตีพิมพ์ ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แต่ถ้าต้องการตีพิมพ์ต้องมี

การวางแผนการทำเครื่องมือ การตรวจสอบเครื่องมือ ซ่ึงมีข้ึนตอน และใช้เวลา ควรวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 1
ภาคการศึกษาก่อนเปิดรายวิชา หรือทำ 1 ปีสำหรับเป็น Pilot study แล้วค่อยทำจริงอีกในปีถัดไป อยา่งไรก็ตาม
เครื่องมือบางอย่างอาจไม่จำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพก็ได้ เช่น แนวคำถามสำหรับการทำ Focus group 

6. จำนวนกลุม่ตัวอย่าง ไมจ่ำกัดจำนวนว่าต้องใช้กลุม่ตัวอย่างจำนวนเท่าไหร่ อาจพบผูเ้รียนมีปัญหาใน
การเรียนเพียง 1-2 คนก็สามารถทำวิจัยชั้นเรียนได้เป็น Case study 

7. มีการตกลงร่วมกันในทีมวิจัยน่ันก็คือ Team teaching  เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
8. การทำวิจัยชั้นเรียนในรายวิชาฝึกปฏิบัตเิหมือนกันกับวิชาทฤษฏี แต่ปัญหา และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

อาจต่างกัน เพราะอาจเป็นปัญหาที่พบในการให้การพยาบาลผู้ป่วยแล้วนำมาเป็นปัญหาการวิจัย หรือปัญหาที่เกิดข้ึน
ระหว่างอาจารย์นิเทศกับผู้เรียน 

9. หาข้อมูลเกี่ยวกับวธิีการแกไ้ขปัญหา ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยการอ่านหนังสือในแหล่งต่าง ๆ
ซักถามผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าตนเอง และลงมือทำอย่างตั้งใจจริง 

10.  จัดสรรเวลาให้เหมาะสม วางแผนการจัดทำให้ลงตัวกับระยะเวลาและกิจกรรม รวมทั้งการสรุปผล
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กระบวนการทำวิจัยช้ันเรียน

การทำวิจัยชั้นเรียนมีกระบวนการ ดังน้ี 
1. สร้างแรงจูงใจ คิดถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการทำงานวิจัยชั้นเรียน
2. ประเมินปัญหา และวิธีการแก้ไข ว่าปัญหาเกิดกับผู้เรียนกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก วิธีการแก้ปัญหาจะทำ

เป็นขั้นตอน/กระบวนการ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนซับซ้อน เพื่อจะใช้ในการตัดสินใจเลือกว่าจะทำวิจัยแบบ
รายงานสั้น ๆ สำหรับ มคอ. หรือสามารถทำเป็นวิจัยแบบเต็มรูปแบบได้

3. อ่านงานวิจัยที่คนอื่นเคยทำที่คล้าย ๆ กับเรื่องที่เรากำลังเจอปัญหาอยู่ เพื่อเปิดโลกทัศน์ และรวบรวม
ข้อมูลความรู้ที่มีอยู่เพื่อจะนำมาปรับให้เหมาะสมกับปัญหาที่ผู้สอนสนใจ

4. เขียนโครงร่างคร่าว ๆ
5. ลงมือทำวิจัย และเขียนรายงานผล

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยช้ันเรียน

1. รศ.สิริรัตน์ จันทรมะโน
1.1 รูปแบบ/ลักษณะของวิจัยชั้นเรียน: การทำ Small group โดยใช้สื่อ VDO call
1.2 ที่มาของปัญหา

เนื่องจากในรายวิชาการพยาบาลพื้นฐานมีการสอนทฤษฎีร่วมกับการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติ
การ LRC เพื่อเป็นการฝึกฝนก่อนฝึกปฏิบัติจริงในหอผู้ป่วย แต่พบปัญหาว่าเมื่อฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงมีส่วนที่แตกต่าง
จากการฝึกในห้องปฏิบัติการ เน่ืองจากการฝึกในห้องปฏิบัติการ ใช้หุ่น และเพื่อนของผู้เรียนแทนผู้ป่วยจริง และมี
การสร้างเหตุการณ์จำลองในการฝกึปฏิบัติ แต่ในการฝึกปฏิบัติกับผูป้่วยจริงผูป้่วยแต่ละคนจะมบีริบททีแ่ตกต่างกัน
มีครอบครัว การรักษา แพทย์ เครื่องมือมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ผู้เรียนอาจเกิดข้อคำถามระหว่างการฝึกปฏิบัติ
เมือ่กลับมาถึงหอพักและทำงานทีอ่าจารย์มอบหมายแล้วเจอปัญหา จะใช้วิธีสอบถามรุน่พี่ แต่อาจจะไม่ได้คำตอบ
เพราะบริบทของผูป้่วยอาจไม่เหมือนกัน และพีไ่ม่เห็นผูป้่วย แต่เนือ่งจากอาจารย์เป็นผูท้ีอ่ยูใ่นหอผูป้่วยกับผูเ้รียน
ดังนั้นอาจารย์อาจอธิบาย ตอบคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้ดีกว่า จึงนำเทคโนโลยีมาใช้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถสอบถามอาจารย์ได้ โดยมีการกำหนดช่วงเวลาในการสอบถาม

1.3 กระบวนการ
- ประชุมกลุ่มวิชา เพื่อวางแผนรูปแบบร่วมกัน
- ทำ small group โดยแบ่งอาจารย์กับผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย เหมือนครูประจำชั้นในกลุ่มย่อย 
- อาจารย์และผู้เรียนทำความตกลงร่วมกันในการพบกัน คือ ทุกวันในช่วงเวลา 21.00-22.00 น.

หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนที่มีข้อคำถามและปัญหาได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน โดยใช้การ VDO call 
1.4 ผลของการวิจัย/ประโยชน์

- ลดช่องว่างระหว่างอาจารย์กับผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีความกล้ามากข้ึนในการสอบถามอาจารย์
- ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาในการเรียนและการฝึกปฏิบัติงานทันที
- เป็นการสื่อสารแบบ 2 ways communication ระหว่างอาจารย์และผู้เรียน 
- เพิ่มช่องทางในการสอบถามอาจารย์ อาจารย์สามารถให้คำอธิบายเพิ่มเติมได้ ช่วยลด
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ความเครียดในการเรียนของผู้เรียน 
- ผู้เรียนชอบรูปแบบการเรียนในลักษณะดังกล่าว เน่ืองจากทันสมัยต่อยุคสมัย และผู้เรียนเกิด

ความรู้สึกว่ามีอาจารย์เป็นที่พึ่ง สามารถจัดสรรเวลาว่างให้พร้อมกนัเพื่อมาพูดคุยร่วมกัน และผูเ้รียนไม่ต้องรู้สึกว่า
เกรงใจหรือรบกวนอาจารย์ เพราะเป็นการตกลงร่วมกัน 

2. ผศ.ดร.พีรนุช ลาเซอร์
2.1 ชื่อเรื่องงานวิจัย

- การประเมนิผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนพยาบาลชัน้ปีที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (ตีพิมพ)์

- การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านออกเสียง (Pronunciation) รายวิชาภาษา
อังกฤษสำหรับผู้เร ียนพยาบาลชั้นปที ี่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ภาคฤดูร ้อน
ปีการศึกษา 2557 (ไม่ได้ตีพิมพ)์

2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิจัย
- เรื่องที่ 1 ไม่ได้วางแผนไวก้่อนว่าจะตีพิมพ์ ดังนั้นเมื่อขียนบทความวิจัยตามรูปแบบที่วารสาร

กำหนดให้จึงมีปัญหาในการเรื่องของเครื่องมือ แต่เน่ืองจากเครื่องมือที่เป็นข้อสอบและแบบประเมินต่าง ๆ ได้ผ่าน
คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการของคณะฯ จึงถือว่าได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

- บางเรื่องเป็นปัญหาและมีข้อค้นพบที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่ม แต่ไม่สามารถ
เขียนในรูปแบบของวิจัยชัน้เรียนได้ จึงทำให้ไม่สามารถนำไปตีพิมพ์เป็นบทความวจิัยได้ อาจต้องปรับเป็นรูปแบบ
การตีพิมพ์เชิงบทความวิชาการ เช่น ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนกระบวนการพยาบาลในรายวิชา พบ.272

3. อาจารย์รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์
3.1 ชื่อเรื่องงานวิจัย: ผลของการจัดการเรียนแบบประสบการณ์ต่อทักษะด้านความรู้ รายวิชา พบ .321

ของผู้เรียนพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนแบบประสบการณ์ต่อคะแนนทักษะ

ด้านความรู้ รายวิชาพบ. 321 ของผู้เรียนพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่าง

คือผูเ้รียนชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพยาบาลบิดา
มารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ 1 (พบ. 321) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ตอนที่ 2 โดยวิธีจับสลากจาก
บัญชีรายชื่อผู้เรียน จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเข้าร่วม
กิจกรรม กิจกรรมการจัดการเรียนแบบประสบการณ์ และใบงานสำหรับผู้เรียน โดยเครื่องมือทั้ง 3 ส่วน มีเน้ือหา
ครอบคลุมเกี่ยวกับการพยาบาลบิดามารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ ในสว่นของแผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด
หลังคลอด และทารกแรกเกิดภาวะปกติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงบรรยาย และสถิติทดสอบค่าที
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ก ร ะ บ ว น ก า ร  ใช ท้ ฤ ษ ฎ ีก า ร เ ร ีย น แ บ บ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย  5  ข ัน้ ต อ น
(สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2545) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- ข้ันประสบการณ์ เป็นข้ันลงมือหรือทำกิจกรรมจากสภาพจริง เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลราคา
สินค้าในตลาด การสัมภาษณ์หรือการปฏิบัติการต่าง ๆ

- ข้ันนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นข้ันของการพูด-การเขียน เช่น นำข้อมูลที่ได้จาก
ข้ันประสบการณ์มานำเสนอ ซ่ึงอาจทำได้ทั้งการพูดและการเขียน อาจเขียนลงแผนภูมิหรือตาราง พร้อมนำเสนอด้วย
ปากเปล่า เป็นต้น

- ขั้นอภิปรายผลเป็นขั้นของการอภิปรายซักถามเพือ่ความเข้าใจที่แจ่มชัดและเพือ่ให้ได้แนวคิด
ต่อการประยุกต์ใช้ ข้ันน้ีทั้งผู้สอนและผู้เรียนอาจร่วมกันในการตั้งคำถามเพื่อการอภิปรายร่วมกัน

- ขั้นสรปุพาดพิงเป็นขัน้ตอนของการสรปุผลการเรียนรู้จากทั้ง 3 ขัน้ข้างตน้โดยสรุปพาดพิงสู่
หลักการหรือสู่มุมมองหรือแบบแผนที่กว้างขวางขึ้น อาจร่วมกันสรุปหรอืแต่ละคนสรุปก็ได้ นับเป็นการสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยผ่านประสบการณ์หรือการลงมือกระทำ

- ขั้นประยุกต์ใช้เป็นขัน้ของการนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจ
ทำในรูปของโครงการ การทดลอง การปรับใช้กับชีวิตประจำวัน การแก้ปัญหา หรือการค้นคว้าวิจัยต่อไป ซ่ึงถือ
เป็นการลงมือกระทำ/ปฏิบัติเป็นวงจรต่อไปได้อีกด้วย 

ผลการวิจัย ดังน้ี
- ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะด้านความรู้ รายวิชา พบ.321 ของผู้เรียนพยาบาลชัน้ปีที่ 3 คณะ

พยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ หลังการจัดการเรียนแบบประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดการเรียน
แบบประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

-  ผู้เรียนชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะด้านความรู้ใน
รายวิชา พบ. 321 หลังการจัดการเรียนแบบประสบการณ์ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนแบบประสบการณ์อย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

- ผู้เรียนชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่มีคะแนนสอบไม่ผ่านเกณฑ์มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะด้านความรู้ใน
รายวิชา พบ. 321 หลังการจัดการเรียนแบบประสบการณ์ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนแบบประสบการณ์ อย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ผลการวิจัยครั้งน้ีทำให้ทราบถึงการจัดการเรียนแบบประสบการณ์มีผลต่อคะแนนทักษะด้านความรู้
รายวิชาพบ. 321 ของผู้เรียนพยาบาลชัน้ปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวทิยาลัยพายัพ ซึ่งควรนำ
การจัดการเรียนแบบประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนร่วมกบัรายวิชาฝึกปฏิบัติ การพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ์ และรายวิชาอื่น ๆ ที่มีธรรมชาติของรายวิชาใกล้เคียงกัน นอกจากน้ีควรมีการศึกษาผล
การคงอยู่ของความรู้ในระยะยาวของการจัดการเรียนแบบประสบการณ์ต่อทักษะการฝึกปฏิบัติงานของผู้เรียนใน
รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ต่อไป
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ข้อสังเกตและข้อเสนอจากการวิจัย
- การศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลาสั้นเพียง 4 สัปดาห์ สำหรับการศึกษาครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ

การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด รวมถึงทารกแรกเกิดภาวะปกติ ตามข้ันตอนของการเรียน
แบบประสบการณ์

- การฝึกแบบประสบการณ์ส่วนของห้องคลอด ซ่ึงต้องข้ึนอยู่กับจำนวนผู้คลอดในแต่ละวัน แต่
ในการดำเนินการวจิัยนั้นผู้วจิัยไดพ้ยายามดำเนินการวจิัยให้กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดได้รับประสบการณ์การเรียนแบบ
ประสบการณท์ี่คล้ายคลึงกันโดยการมอบหมายงานให้ดแูลผู้คลอดในระยะรอคลอดแทนหากไม่มีการคลอดในเวลานั้น
หรือการจัดกรณีศึกษาเพื่อการอภิปราย ซ่ึงคาดว่ากลุ่มตัวอย่างจะได้รับประสบการณ์การเรียนแบบประสบการณ์ที่ไม่
แตกต่างกัน 

- มีผู้ที่มคีวามสนใจที่จะเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้จำนวนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสุ่ม แต่
เนื่องจากการวิจัยครั้งน้ีมีข้อจำกัดในการควบคุมจำนวนกลุ่มตัวอย่างให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของ
การได้รับประสบการณ์การเรียนแบบประสบการณ์ทีแ่ท้จริงจึงไม่สามารถรับผูเ้รียนที่มีความสนใจเข้าร่วมการวิจัยนีไ้ด้
ทั้งหมด

ข้อเสนอเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนา
- การศึกษาเกีย่วกับการจัดการเรียนแบบประสบการณ์จะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

หากมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตามระยะเวลาของภาคการศึกษาปกติที่ไม่มีการเร่งระยะเวลาเรียนเหมือนปัจจุบันที่
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคกำหนดไว้เฉพาะ 

- ผู้วิจัยควรมีการดำเนินการในการหาประสบการณ์การพยาบาลในระยะคลอดให้ผูเ้รียนแต่ละ
กลุ่มให้ได้รับตามวตัถุประสงคข์องการวิจัยในกรณทีี่ไม่สามารถจัดการฝึกแบบประสบการณ์จริงกบัผู้คลอดในระยะ
รอคลอดได้เช่น การกำหนดกรณีศึกษาข้ึนแทน หรือการศึกษาจากวิดีทัศน์จำลองเป็นต้น 

- ภายหลังการดำเนินวิจัยแล้วเสร็จผู้วิจ ัยควรจัดสรรหรือประยุกต์กิจกรรมการเรียนแบบ
ประสบการณ์นี้แก่ผู้เรียนที่มีความสนใจ หรือควรมีการประยุกต์ใช้การเรียนแบบประสบการณ์ในการเรียนการสอน
รายวิชา พบ.321 หรือในรายวิชาที่มีธรรมชาติของวิชาที่คล้ายคลึงกันต่อไป

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
- ควรศึกษาผลในระยะยาวของการจัดการเรยีนแบบประสบการณ์ต่อการขึ้นฝึกปฏิบัติงานของ

ผู้เรียนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ต่อไป
- ควรนำการจัดการเรยีนแบบประสบการณ์ไปประยุกตใ์ช้ในการเรยีนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ

การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ เนื่องจากเน้ือหาทางทฤษฎีน้ันหากได้จัดการรียนแบบประสบการณ์ตรง
ควบคู่กันจะทำให้เกิดความเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงเน้ือหาทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้ดียิ่งข้ึน

- ควรนำการจัดการเรียนแบบประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ
ที่มีธรรมชาติของรายวิชาใกล้เคียงกัน

3.2 ชื่อเรือ่งงานวิจัย: กระบวนการเรียนรูโ้ดยการติวโดยกลุ่มเพื่อน Peer tutoring รายวิชา พบ.321
ภาคเรียนที่ 1/2558 โดยใช้รูปแบบของการวิจัยแบบ semi-action research ที่กลุ่มผู้เรียนโดยมีเพือ่นเป็นแกนนำใน
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การขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยน้ีไม่ได้เป็นแบบเส้นตรง แต่เป็นวงจรวัฎจักรในการเรียนรู้และแก้ปัญหาในการเรียนโดย
ใช้กระบวนการติว  

- Loop แรก เริ่มจากแกนนำประชุม ทำการตกลงรูปแบบการติว โดยเริ่มแรกทุกคนให้แนวคิดว่า
จะเป็นการ กำหนดขอบเขตเน้ือหาในการอ่านให้เพื่อนกลุ่มติว โดยพิจารณาร่วมกับ วัตถุประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน
แต่ละหัวข้อ และผู้เรียนแบ่งกลุ่มติว เป็นกลุ่มย่อย มีหัวหน้ากลุ่มติวที่รับผิดชอบโดยแกนนำ โดยวิธีการใน loop แรก
เป็นแบบอ่านหนังสือร่วมกัน

- Loop 2 กลุ่มติวประเมินผลการติว การเรียนรู้ร่วมกัน ภายหลังการสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1
แล้วเสร็จ หาจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจำกัด และทำการอภิปรายผลร่วมกัน หาข้อแก้ไขภายในกลุ่ม ทำการตกลงเพิ่ม
กระบวนการ คือ กำหนดขอบเขตการอ่านให้สมาชิกกลุ่มให้อ่านล่วงหน้าด้วยตนเอง และทำการนัดเพื่อนสมาชิกอีก
ครั้งในการติวเป็นกลุ่ม และมีการวิเคราะห์ข้อสอบย่อยท้ายบทเพิ่มเติม

- Loop 3 กลุ่มติวประเมินผลการติว การเรียนรู้ร่วมกัน ภายหลังการสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2
แล้วเสร็จ หาจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจำกัด และทำการอภิปรายผลร่วมกัน หาข้อแก้ไขภายในกลุ่ม ทำการตกลงเพิ่ม
กระบวนการ คือ กำหนดขอบเขตการอ่านให้สมาชิกกลุ่มให้อ่านล่วงหน้าด้วยตนเอง จัดทำแบบฝึกหัดเก็งข้อสอบแบบ
อัตนัย และทำการนัดเพื่อนสมาชิกอีกครั้งในการติวเป็นกลุ่ม วิเคราะห์และเฉลยข้อสอบย่อยท้ายบท และแบบฝึกหัด
อัตนัยร่วมกัน

- Loop 4 กลุ่มติวประเมินผลการติว การเรียนรู้ร่วมกันแยกเป็นกลุ่มแกนนำ กลุ่มผู้ติว และกลุ่ม
สมาชิกผู้เข้าติว ภายหลังการสอบปลายภาค แล้วเสร็จ หาจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจำกัด และทำการอภิปรายผลร่วมกัน
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย Peer tutoring ในภาพรวม โดยวัดความพึงพอใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียน

ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิจัย
- ปัญหาที่สำคัญในการทำวิจัยในชั้นเรียนที่ผ่านมา คือ ระยะเวลาในการเรียน (Block rotation)

ค่อนข้างสั้น คือมีเวลาเพียง 8-10 สปัดาหใ์นการจัดการเรียนภาคทฤษฎี ซึ่งถือว่าเป็นข้อจำกัดในการเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ทั้งหมดของรายวิชา 

- มีการประเมินผลการเรียนทั้งหมดจำนวน 3 ครัง้ ค่อนข้างถี่และสั้น โดยแต่ละครั้งหากผู้เรียน
สอบไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องมีการจัดสอบซ่อมนอกเวลา ในทุก ๆ รายวิชา จึงทำให้กระทบกับเวลาในการทบทวนความรู้
ของผู้เรียน

4. อ.กัญญาพัชญ์ จาอ้าย
4.1 ชื่อเรือ่งงานวิจัย: ผลของการใช้แผนทีค่วามคดิในการเสรมิสร้างความเข้าใจเรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กับพฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
การวิจัยชั้นเรียนครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายคือผู้เรียนพยาบาลศาสตร์ชัน้ปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์

แมคคอร์มิค ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 113
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจ ัยคือ แผนการจัดการเร ียนรู้บทที่ 3 แบบทดสอบก่อนเร ียนและหลังเร ียนบทที่ 3
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการทำแบบทดสอบ โดยใช้สถิติทดสอบค่าที
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ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนบทที่ 3 น้ีทั้งหมดจำนวน 6 ชั่วโมง
4.2 กระบวนการ

ให้ผู้เรียนทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องของแบบจำลอง แนวคิด ทฤษฎีในการสร้างเสริม
สุขภาพ ได้แก่ แบบจำลองความเชื่อทางสุขภาพ ทฤษฎีสมรรถนะของตนเอง แบบจำลองการสร้างเสริมสุขภาพ
แนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจ ทฤษฎีระยะการเปลี่ยนแปลง การสนับสนุนทางสังคม และแนวคิดการตลาดเชิง
สังคม เป็นต้น ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้บทที่ 3 เสร็จจากการบรรยายในชั่วโมงสุดท้าย
ให้ผู้เรียนทุกคนทำแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง โดยแบบทดสอบเป็นอัตนัย มีจำนวน 9 ข้อ คะแนนรวมทั้งหมด 42
คะแนน จากน้ันนำคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบกัน

4.3 ผลการดำเนินการวิจัย
4.3.1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอ่นและหลังเรียนด้วยการใช้แผนที่ความคิด ผลวิจัยพบว่า

คะแนนเฉลี่ยหลังการใช้แผนที่ความคิด สูงกว่าก่อนการเรียน 
4.3.2 เปรียบเทียบผลการสอบในเรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤตกิรรมสุขภาพและการสร้าง

เสริมสุขภาพ (บทที่ 3) กลางภาคเรียนปีการศึกษา 2556 กับปีการศึกษา 2557 พบว่ามีความแตกต่างกัน โดยผล
การสอบปีก่อนผู้เรียน ผ่าน 3 คน จากจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 121 คน คิดเป็นร้อยละ 2.48 แต่ในปีการศึกษานีผู้้เรียน
ผ่าน 33 คน  จากจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 113 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20

4.4 ประโยชน์จากการทำวิจัยเรื่องน้ี
การใช้แผนที่ความคิดชว่ยเสริมสร้างความเข้าใจเรือ่งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพและ

การสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ แบบจำลองความเชื่อทางสุขภาพ ทฤษฎีสมรรถนะของตนเอง แบบจำลองการสร้าง
เสริมสุขภาพ แนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจ ทฤษฎีระยะการเปลี่ยนแปลง การสนับสนุนทางสังคม และแนวคิด
การตลาดเชิงสังคม เป็นต้น ให้แก่ผู้เรียนได้มากขึ้น ซึ่งผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้มาจัดระบบความคิด และ
แสดงออกมาในรูปแบบของแผนที่ความคิดของตนเอง

4.5 ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิจัย
ผู้เรียนบ่นงานเยอะ

4.6 แนวทางแก้ไขปัญหา 
ผู้สอนพยายามสรุปผลเรียนก่อนเวลาสิ้นสดุการสอนสัก 10 นาที จะได้มีเวลาให้ผู้เรียนได้ลงมือ

เขียนแผนที่ความคิดตนเอง 

จัดทำโดย
คณะกรรมการการจัดการความรู้

19 เมษายน 2559


