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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต่อความรู้และการพัฒนาผู้เรียนทั้ง  ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะทางสังคม
ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการยอมรับความเท่าเทียมกัน ในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยา กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่  ปีการศึกษา 55 จำนวน 06 คน
เครื่องมือการวิจัยแบ่งเป็น  ชุด ได้แก่ () แบบทดสอบความรู้รายวิชาพยาธิสรีรวิทยา และ () แบบสอบถาม
การพัฒนาของผู้เรียน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยมีค่าสัมประสิทธิแอลฟาครอนบาคเท่ากับ .77 ผลการวิจัยพบว่า
ภายหลังการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบ ได้แก่ การบรรยายเชิงอภิปราย การอภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา
ผังความคิด และการเรียนแบบร่วมมือ คะแนนการพัฒนาผู้เรียนภาพรวมทั้ง  ด้านของนักศึกษาอยู่ในระดับ
สูง โดยรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( X = .74, SD. = 6.) และรูปแบบการบรรยาย
เชิงอภิปรายมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ( X = .68, SD. = .58) เมื่อจำแนกการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายด้านพบว่า
คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะทางสังคมสูงที่สุดจากการสอนด้วยรูปแบบการบรรยายเชิงอภิปราย ( X = .8, SD.
= 5.9) ส่วนด้านการพัฒนาตนเองและด้านการยอมรับความเท่าเทียมกันสูงที่สุดจากการสอนด้วยรูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือ ( X = .7, SD = 5.57 และ X = .76, SD. = 7.5 ตามลำดับ) นอกจากนี้พบว่า
คะแนนความรู้เฉลี่ยของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบสูงกว่าก่อนการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .00 จากผลการศึกษาผู้สอนอาจจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเพิ่ม
เติมการนำรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา และปรับรูปแบบการบรรยาย
เชิ ง อภิ ป รายให้ ม ี ก ิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นในด้ า นการพั ฒ นาตนเองมากขึ ้ น
คำสำคัญ : การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาผู้เรียน นักศึกษาพยาบาล
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ABSTRACT

The purpose of this research was to examine the effects of student centerd
teaching modules on Learner Knowledge and Learner Developments into three aspects which
are: Social Skills, Self Development, and Equality Acceptance. These three aspects were
examined from a Pathophysiology point of view. This study included a sample size of 06
students in the first -semester of the 008 academic year pursing their bachelor’s degree
in Nursing. The research instruments used were a Pathophysiological knowledge test, and
a Learner Developments questionnaire. The research method was Cronbach’s alpha; it was
used to analyze the results showed a reliability coefficient of (0.77). This study consisted of
five modules instruction including; Lecture Discussion, Mind Mapping, Case Study, Group
Discussion and Cooperative Learning. The results showed that overall the three key aspects
studied in each of the five teaching modules was: Social Skills, Self Development, and Equality
Acceptance were at a high level, ( X = .70, SD. = 65.40), while the cooperative learning module
had the highest rating of ( X = .74, SD. = 6.) and the Lecture Discussion module had the
lowest rating of ( X = .68, SD. = .58). The top rated key aspects for the Cooperative Learning
module were Self Development and Equality Acceptance ( X = .7, SD. = 5.57 and X = .76,
SD . = 7.5 respectively), while the top rated key aspect for the Lecture Discussion was Social
Skill ( X = .8, SD. = 5.9). Furthermore, it was found that there was a significant difference in
the scores between the pre teaching methods and the proposed teaching methods researched
in this study (t = -5.47, p < .00). In conclusion, lecturers should incorporate the use of the
Cooperative Learning module’s key aspects and improve the key aspects of the Lecture
Discussion module, thus increasing and encouraging the student’s development and learning
experiences.
Keywords: Student centered teaching, learner development, nursing students
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บทนำ

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความก้าว
หน้าทางด้านเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมามากมาย ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็น
อาจารย์หรือผู้เรียนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความรู้ใหม่ที่เกิด
ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 54 กล่าวว่า การจัดการศึกษามุ่งประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียนและมุ่งพัฒนาให้ได้ผู้เรียนที่พึงประสงค์ คือ เก่ง ดี มีสุข ดังนั้นการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ดังนั้นกระบวน
การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ( คณะอนุกรรมการ
ปฏิรูปการเรียนรู้, 54 ) ซึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนแบบเก่า ที่ยึดตัวครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสอนโดย
การเน้นการท่องจำตามตำรา ผู้เรียนเรียนแบบรับฟัง ( passive ) ฟังหรือรับรู้จากสิ่งที่ครูสอนเป็นเวลานาน และ
พยายามเข้าใจความรู้ที่ผู้สอนนำมาสอนมากกว่าเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้อย่างแท้จริง
บางก็จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองโดยลำพังโดยขาดการแนะนำจากผู้สอน
ทำให้ผู้เรียนไม่มี
เป้าหมายที่ชัดเจนในการเรียน
การเรียนการสอนในยุคปัจจุบนั ผูส้ อนทุกคนจะต้องยอมรับว่าผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละประสบการณ์
เดิมอยู่แล้ว โดยอาจมีตั้งแต่เกิด ความรู้ที่จะเข้ามาใหม่มาจากหลายทาง จากครู และสื่อต่างๆ ที่เข้ามารวบรวม
และสะสมอยูใ่ นตัวของผูเ้ รียน บวกกับความรูค้ วามสามารถและศักยภาพในการคิดของผูเ้ รียน จึงสร้างองค์ความรู้
และประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ ( รุ่ง แก้วแดง, 54 ) ดังนั้นการเรียนการสอนแบบใหม่จึงเป็นการเรียนการสอน
แบบร่วมมือกันระหว่างครู ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
โดยเน้น “ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด” ( ศิริวรรณ แซ่เตียว, 548 ) กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทหลักในการศึกษา ค้นคว้า หาคำตอบหรือสร้างองค์ความรู้ต่างๆด้วยตนเอง โดยให้มี
โอกาสได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้หลายแหล่งประกอบกันทั้งในห้องเรียน ในโรงเรียน รวมทั้งชุมชน เขตที่อยู่อาศัย
การจัดการเรียนการสอนในลักษณะเช่นนี้ นับว่ามีความสำคัญต่อการเปลี่ยนบทบาทในการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียนจากการเป็นผูร้ บั มาเป็นผูเ้ รียน และเปลีย่ นบทบาทของครูจากผูส้ อนหรือผูถ้ า่ ยทอดข้อมูลความ
รู้มาเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้ พิมพรรณ รัตนโกมล ( 547 )
ได้เสนอว่า เป็นการเปลี่ยนจุดเน้นของการเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียนมากกว่าผู้สอนโดยมีเป้าหมายที่สำคัญหลายประการ
ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบและสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
ทำความเข้าใจ สร้างความหมายของสาระข้อความรู้ให้แก่ตนเอง ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมให้ผู้
เรียนได้คิดทำและแสดงออกเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างผลงาน การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือ
กลุ่มได้เรียนรู้จากกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิดและประสบการณ์แก่กันและกันให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ทำได้ การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้และปฏิบัติอย่างมีขั้นตอนหรือเป็นกระบวนการ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
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ผลงานจากการปฏิบตั ิ การส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการประเมินตนเองและเพือ่ น รวมถึงการส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนได้นำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ดังนัน้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ครูผสู้ อนจะต้องใช้เทคนิคการสอนที่
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ สนองความต้องการและวิธกี ารเรียนของผูเ้ รียน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสถาบันหนึ่งที่จัดการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่มีการพัฒนาด้านสติปัญญา
ความนึกคิด และปรัชญาชีวิตเกือบสมบูรณ์ เริ่มพยายามตัดสินใจแก้ปัญหา แสวงหาสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง
และมีความคิดแบบยึดตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเป็นศูนย์กลาง จากพัฒนาการของวัยรุ่นดังกล่าว คณะฯ
จึงให้ความสำคัญและนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 54 รวมทั้งตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มาเป็นแนวทางในการกำหนดให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนมีการปฏิรูปการเรียนรู้โดยปรับการเรียน
การสอนให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 550 ) และนำหลักการดังกล่าวมา
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ รูปแบบและวิธีการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามการติดตามผลการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในแต่ละรายวิชาที่เน้นทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ยังคงไม่ได้รับการศึกษา
ดั ง นั ้ น จึ ง มี ค วามจำเป็ น ที ่ จ ะทำการศึ ก ษาในประเด็ น ดั ง กล่ า วเพื ่ อ ทราบถึ ง ผลการพั ฒ นาความรู ้ แ ละ
การพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านทักษะทางสังคม ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการยอมรับความเท่าเทียมกัน
จากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนสามารถนำมา
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยา
. เพื่อศึกษาการพัฒนาผู้เรียนทั้ง  ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะทางสังคม ด้านการพัฒนา
ตนเอง และด้านการยอมรับความเท่าเทียมกัน ภายหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รปู แบบการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยา
. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาผู้เรียนทั้ง  ด้าน ภายหลังการจัดการเรียนการสอนแต่ละ
รูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การบรรยายเชิงอภิปราย การอภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา ผังความคิด
และการเรียนแบบร่วมมือ ในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยา
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการเรียนรู้ที่พึงประสงค์เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่เก่ง ดี มีสุข ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 54 นั้นมีหลายประการ ได้แก่ กระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้อย่างมีความสุข
บูรณาการสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับความสนใจ ทันสมัยตามสภาพจริง เน้นกระบวนการคิดการปฏิบัติ
จริง และนำไปใช้ประโยชน์ได้ และที่สำคัญคือเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีผู้สอน ผู้เรียน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ( วัลลี สัตยาศัย, 547 ) จากกระบวนการเรียนรู้
ดังกล่าวจึงนำมาสู่แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แนวคิดดังกล่าวสามารถใช้ได้กบั
การศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ ซึง่ เป็นการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
โดยใช้หลักการและทฤษฎีทางการพยาบาลในการเรียนรู้ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีเ่ น้นกระบวนการพยาบาล การศึกษา
ค้นคว้าและการพัฒนาทักษะทางสติปัญญา อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่
มุ่งพัฒนาให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีทักษะในการเป็นผู้นำและผู้ตาม มีความรับผิดชอบ
ในการศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ( จุไรรัตน์ ดวงจันทร์, 548 )
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น
มีหลายวิธี เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก การสอนแบบอภิปราย การสอน
แบบใช้เทคนิคผังความคิดรวบยอด การสอนโดยใช้กรณีศึกษา เป็นต้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการจัด
การเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจำนวน 5 รูปแบบ ได้แก่ การบรรยาย
เชิงอภิปราย เป็นการสอนตามเนื้อหา โดยผู้สอนจะเป็นผู้อธิบาย บรรยาย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความเห็นโดยกระบวนการตั้งคำถาม คิด และวิเคราะห์ อันจะมีผลทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชา
และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสภาพความเป็นจริง การอภิปรายกลุ่ม เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ใน
การช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ และให้ผู้เรียนในกลุ่ม
พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ในประเด็นที่กำหนดและสรุปผลการอภิปรายออกมา
เป็นข้อสรุปของกลุ่ม กรณีศึกษา เป็นวิธีการที่ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่กำหนดไว้ คำตอบและเหตุผลที่
ผู้เรียนนำเสนอได้มาจากการอภิปรายร่วมกัน การเรียนแบบร่วมมือ ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีระดับความสามารถทางการเรียน เพศ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทุกคนในกลุ่ม
ร่วมมือในการเรียน มีการแบ่งอุปกรณ์และใช้ทรัพยากรร่วมกัน ปรึกษาหารือและเรียนรู้ร่วมกัน แต่ละคน
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม โดยมีเป้าหมายคือความสำเร็จของกลุ่มคือความสำเร็จของทุกคน และผัง
ความคิด โดยผู้สอนเน้นพฤติกรรมให้ผู้เรียนมีการคิด การจัดระบบความคิด โดยให้ผู้เรียนมีบทบาทในจัด
ระบบความคิดของตนให้ชัดเจน เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาอย่างเป็นระบบ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไม่ว่าจะ
รูปแบบใด สิง่ สำคัญคือในวิธสี อนนัน้ ๆต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง
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วิธีสอนต่าง มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาผู้เรียนในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะทางสังคม รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นสามารถพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะทางสังคมได้โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันของผู้เรียน จะช่วยขยายขอบเขตการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้กว้างขวางขึ้น ( จินตวีร์พร แป้นแก้ว และชญาณิศา เขมทัศน์, 550 ) ซึ่งอัจฉรา มีนาสันติรักษ์ ( 546 ) ได้
เสริมว่า การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกกับผู้สอนให้มากที่สุด จะช่วยพัฒนาทักษะทาง
สังคมของผู้เรียนได้ ด้านการพัฒนาตนเองนั้น การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
54 ข้อหนึ่งยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ เพื่อบรรลุตามหลักการ
ดังกล่าว ผู้สอนควรมีความเชื่อว่า ผู้เรียนมีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ขึ้นกับบุคคลใด และเป็นผู้มีความสามารถ
ในการนำตนเอง แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ การออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงสามารถ
พัฒนาผู้เรียนด้านการพัฒนาตนเองได้ เนื่องจากแนวคิดนี้เน้นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้เอง เลือกเนื้อหา
ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสนใจ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
รวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถาบัน ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้วิธีการเรียน วิธีแสวงหาความรู้ ได้เรียนในสิ่งที่ตนสนใจ
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนค้นพบและแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ( สุดกัญญา ปานเจริญและรพีพรรณ วิบลู ย์วฒ
ั นกิจ,
549 ) ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองจนกลายเป็นผู้ใฝ่รู้ในที่สุดได้
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญยังช่วยพัฒนาผู้เรียนในด้าน
การยอมรับความเท่าเทียมกัน ซึ่งหนึ่งในหลายปัจจัยที่สำคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้
คือ การคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความสามารถทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม ความพร้อม
ของร่างกาย และจิตใจ ( คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 54 ) ดังนั้นวิธีการจัดการเรียนการสอนจึงเน้น
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการปรับปรุงตนเองและยอมรับผู้อื่นมากขึ้น โดยให้ผู้เรียนทุกคนสามารถประเมินผล
การเรียนรู้ทั้งโดยตนเองและผู้อื่น รวมทั้งประเมินจากผู้สอน นอกจากนี้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักหลักการโต้แย้งและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล รวมถึงการยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น สมเดช บุญประจักษ์ ( 544 ) กล่าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการกลุ่มที่เกิดขึ้นจากแนวคิด
นี้จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและเพิ่มคุณค่าของตนเองและของผู้อื่นอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ การให้ผู้เรียน
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมตามแนวคิดจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ โดยจัดการเรียนรูท้ ช่ี ว่ ยให้ผเู้ รียน
มีการเคลื่อนไหวทางสติปัญญาหรือสมอง ได้คิด ได้กระทำโดยใช้ความคิด จะช่วยพัฒนาผู้เรียนในการใช้สติ
ปัญญาของตนสร้างความหมาย ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ ( อัญชลีพร วิสิทธิวงษ์, 550 ) ยังเป็นการพัฒนา
ความรูห้ รือสติปญ
ั ญาของผูเ้ รียน ซึง่ มีรายงานผลการวิจยั ทีผ่ า่ นมาหลายเรือ่ งสนับสนุนแนวคิดของการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และทักษะ
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กระบวนการคิดดีขึ้น ( ดวงกมล สวนทอง, 547; อัญชนา จุลศิริ, 548; จิราจันทร์ คณฑา, ปิ่นแก้ว โชติอำนวย
และพรวิไล คล้ายจันทร์, 549; ฐิติวรรณ โยธาทัย, 55 ) จากแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงนำรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยาซึง่ มีเนือ้ หาค่อนข้างมาก และมีความสลับ
ซับซ้อน โดยกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive Research ) เพื่อศึกษาความรู้และ
การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยา
ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีท่ี  ทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยา ภาคการศึกษาที่  ปีการศึกษา
55 จำนวน 06 คน โดยแบ่งเครื่องมือการวิจัยออกเป็น  ชุด ดังนี้ () แบบทดสอบความรู้รายวิชาพยาธิสรีรวิทยาจำนวน 0 ข้อ ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบเลือกตอบ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากเนื้อหาความรู้ในรายวิชา
พยาธิสรีรวิทยา และ () แบบสอบถามการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะทางสังคม ด้านการพัฒนาตนเอง และด้าน
การยอมรับความเท่าเทียมกัน สร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรมภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ ผ่านการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒแิ ละคำนวณหาดัชนีความตรงตามเนือ้ หาเท่ากับ .84 และ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .77 ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากเห็นด้วยน้อยที่สุด
() ถึงเห็นด้วยมากที่สุด (5) จำนวนข้อคำถามทั้งสิ้น 0 ข้อ โดยนำคะแนนของผู้ตอบแต่ละคนมารวมกัน
แล้วหาค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละข้อ และแบ่งเกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ยเป็นลักษณะการแจกแจงแบบ
โค้งปกติ เช่น มากกว่า .67 การพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับสูง จนถึงน้อยกว่า .67 การพัฒนาผู้เรียนอยู่ใน
ระดับต่ำ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดทำแบบทดสอบความรู้รายวิชาพยาธิ
สรีรวิทยาก่อนจัดการเรียนการสอน จากนัน้ ดำเนินการสอนโดยผูส้ อนจะใช้รปู แบบวิธกี ารสอนทีแ่ ตกต่างกันในเนือ้ หา
แต่ละบทจำนวน 5 บท ได้แก่ บทที่  การ เปลี่ยนแปลงของเซลล์เมื่อ เกิดพยาธิสภาพ ใช้รูปแบบ
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การบรรยายเชิงอภิปราย จนถึงบทที่ 5 พยาธิสรีรวิทยาของระบบไหลเวียนเลือด ใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะเข้าเรียนไปพร้อมๆ กันเป็นกลุ่มเดียว หลังจากเสร็จสิ้นการสอนครบทั้ง 5 บท ผู้วิจัย
ให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบความรู้ และแบบสอบถามการพัฒนาของผู้เรียนด้านทักษะสังคม ด้านการพัฒนา
ตนเอง และด้านการยอมรับความเท่าเทียมกัน

ผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 8 -  ปี คิดเป็นร้อยละ 96. และเป็นเพศหญิง
ร้อยละ 94.4 กลุ่มตัวอย่างเกือบจำนวน  ใน  มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง .50 – .00 ( ร้อยละ 65.0 ) และ
รูปแบบการเรียนการสอนที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุด โดยเลือกเป็นอันดับ  คือ การบรรยายเชิงอภิปราย
( ร้อยละ 7.74 ) รองลงมา คือ การเรียนแบบร่วมมือ ( ร้อยละ .64 ) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า คะแนนความรู้เฉลี่ยหลังการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบสูงกว่าก่อนการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .00 แสดงผลดังแผนภูมิที่  ต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 รูปแบบ

สำหรับผลการพัฒนาผู้เรียนโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง  ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะทาง
สังคม ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการยอมรับความเท่าเทียมกัน ภายหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้ง 5 รูปแบบ ได้แก่ การบรรยายเชิงอภิปราย การอภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา
ผังความคิด และการเรียนแบบร่วมมือพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง  ด้านอยู่ในระดับสูง ( X = .70)
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เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะทางสังคม อยู่ในระดับ
สูงสุด ( X = .74 ) และด้านการยอมรับความเท่าเทียมกันอยู่ในระดับสูงรองลงมา ( X = .7 ) ส่วนด้านการพัฒนา
ตนเองมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X = .65) แสดงผลดังตารางที่  ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาผู้เรียนทั้ง  ด้าน ภายหลังการจัดการเรียน
การสอน ภาพรวมทั้ง 5 รูปแบบ
รูปแบบการเรียนการสอน
การพัฒนาผู้เรียน
ภาพรวมทั้ง 5 รูปแบบ ด้านทักษะทางสังคม
ด้านการพัฒนาตนเอง
ด้านการยอมรับความเท่าเทียมกัน
ภาพรวมทั้ง  ด้าน

X
.74
.65
.7
.70

SD.
.5
.9
4.70
65.40

ระดับ
สูง
ปานกลาง
สูง
สูง

เมื่อเปรียบเทียบการพัฒนาผู้เรียนทั้ง  ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะทางสังคม ด้านการพัฒนาตนเอง
และด้านการยอมรับความเท่าเทียมกัน ภายหลังการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรูปแบบ พบว่า รูปแบบการเรียน
การสอนที่มีคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาผู้เรียนสูงสุด คือ การเรียนแบบร่วมมือ ( X = .74) และรูปแบบการเรียนการ
สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาผู้เรียนต่ำสุด คือ การบรรยายเชิงอภิปราย ( X = .68) แสดงผลดังตารางที่ 
ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการพัฒนาผู้เรียนทั้ง  ด้าน ภายหลังการจัดการ
เรียนการสอน จำแนกตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน
การบรรยายเชิงอภิปราย
การอภิปรายกลุ่ม
ผังความคิด
กรณีศึกษา
การเรียนแบบร่วมมือ

X
.68
.70
.70
.69
.74

SD.
.58
5.5
.4
6.45
6.

ระดับ
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
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เมื่อจำแนกค่าเฉลี่ยการพัฒนาผู้เรียนของแต่ละรูปแบบการเรียนการสอน พบว่า ภายหลังการจัดการเรียนการ
สอนพบว่ามีเพียง 4 รูปแบบ ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา ผังความคิด และการเรียนแบบร่วมมือ ที่
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยการพัฒนาผู้เรียนทั้ง  ด้าน อยู่ในระดับสูง ส่วนรูปแบบการบรรยายเชิงอภิปรายกลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยการพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับสูงเพียง  ด้าน คือ ด้านทักษะทางสังคมและด้านการยอมรับ
ความเท่าเทียมกัน ส่วนด้านการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายด้าน
พบว่า ค่าเฉลี่ยการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะทางสังคมสูงที่สุด ภายหลังการใช้รูปแบบการบรรยายเชิงอภิปราย
( X = .8) และค่าเฉลี่ยการพัฒนาผู้เรียนด้านการพัฒนาตนเองและด้านการยอมรับความเท่าเทียมกันสูงที่สุด
ภายหลังการใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ( X = .7 และ X = .77 ตามลำดับ) ดังตารางที่  ต่อไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของการพัฒนาผู้เรียนรายด้านทั้ง  ด้านภายหลังการจัดการเรียนการสอน จำแนก
ตามแต่ละรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน
การพัฒนาผู้เรียนรายด้าน
X
SD.
ระดับ
การบรรยายเชิงอภิปราย ด้านทักษะทางสังคม
.8
5.9
สูง
ด้านการพัฒนาตนเอง
.49
4.4 ปานกลาง
ด้านการยอมรับความเท่าเทียมกัน
.7
5.8
สูง
การอภิปรายกลุ่ม
ด้านทักษะทางสังคม
.74
5.75
สูง
ด้านการพัฒนาตนเอง
.68
6.09
สูง
ด้านการยอมรับความเท่าเทียมกัน
.70
5.47
สูง
ผังความคิด
ด้านทักษะทางสังคม
.7
4.94
สูง
ด้านการพัฒนาตนเอง
.68
5.9
สูง
ด้านการยอมรับความเท่าเทียมกัน
.74
6.6
สูง
กรณีศึกษา
ด้านทักษะทางสังคม
.68
6.
สูง
ด้านการพัฒนาตนเอง
.7
5.8
สูง
ด้านการยอมรับความเท่าเทียมกัน
.68
5.99
สูง
การเรียนแบบร่วมมือ ด้านทักษะทางสังคม
.7
5.7
สูง
ด้านการพัฒนาตนเอง
.7
5.57
สูง
ด้านการยอมรับความเท่าเทียมกัน
.77
7.5
สูง
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อภิปรายผลการวิจัย

ภายหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจำนวน 5 รูปแบบ
ได้แก่ การบรรยายเชิงอภิปราย การอภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา ผังความคิด และการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับราย
วิชาพยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล นักศึกษามีการพัฒนาผู้เรียนภาพรวมทั้ง  ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะทางสังคม
ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการยอมรับความเท่าเทียมอยู่ในระดับสูง อาจเนื่องมาจากวิธีการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชานี้มีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมที่ใช้ในแต่ละรูปแบบนั้นไม่ซ้ำซาก ทำให้กระตุ้นการเรียน
รู้ของผู้เรียนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งสุริยเดว ทรีปาตี ( 55 ) กล่าวถึงพัฒนาการของวัยรุ่นว่า วัยรุ่นเป็น
วัยที่ต้องการเป็นอิสระ อยากทำอะไรได้ด้วยตัวของตัวเอง อยากทำในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วว่าดี อยากมีส่วนใน
การตัดสินใจ ต้องการเป็นตัวของตัวเอง อยากรู้อยากเห็น อยากลอง ชอบความตื่นเต้นท้าทาย และต้อง
การหาประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ เกลียดความจำเจซ้ำซาก สอดคล้องกับ สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ( 55 )
กล่าวถึงพัฒนาการของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของวัยรุ่นว่า สมองส่วนลิมบิค ( limbic system )
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการได้รับฮอร์โมนเพศ ทำให้วัยนี้มักแสวงหาความตื่นเต้นแปลกใหม่ ท้าทายอยู่เสมอ
อนึ่งการที่เซลล์ใยประสาทของสมองของคนจะเชื่อมโยงได้ดี หรือเกิดความพร้อมในการเรียนรู้จะต้องมีสภาพ
แวดล้อมแบบปฏิกิริยาโต้ตอบ เช่น การฟัง พูด เห็นภาพ สัมผัส หรือเคลื่อนไหว ฯลฯ หรือการทำกิจกรรม
ที่หลากหลายสมองจะยิ่งพัฒนามากขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในทางใด การ
เชื่อมโยงของเซลล์ประสาทส่วนนั้นจะเหี่ยวแห้งตายไป สมองก็จะไม่เกิดการพัฒนา ( ลัดดาวรรณ แก้ววรรณ,
55 ) ดังนั้นการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายและแปลกใหม่ จะช่วยเพิ่มความสนใจของ
ผู้เรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นมากขึ้น ทำให้ไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน
เมื่อพิจารณาการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายด้านภายหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทั้ง 5
รูปแบบ พบว่า การพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะทางสังคมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเฉพาะการสอนแบบการบรรยาย
เชิงอภิปราย อาจเนื่องมาจากในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยา เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างมาก และเข้าใจได้ยาก
หากผู้เรียนไม่มีพื้นฐานที่ดีอาจทำให้เกิดความน่าเบื่อหน่ายในการเรียน และอาจไม่ประสบความสำเร็จในการ
เรียนรายวิชานี้ได้ ดังนั้นผู้สอนจึงจำเป็นต้องใช้รูปแบบการบรรยายเชิงอภิปรายเป็นหนึ่งวิธีในการสอนรายวิชา
นี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันการขาดความสนใจของผู้เรียนจาก
การเรียนด้วยวิธีบรรยาย ผู้สอนจึงมีรูปแบบการบรรยายเชิงอภิปรายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยลดเนื้อหา
สาระการบรรยายให้นอ้ ยลง และแจกเอกสารประกอบการบรรยายแก่ผเู้ รียนก่อนล่วงหน้า ให้ผเู้ รียนมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกันมากขึ้น โดยใช้กิจกรรมการถามตอบ คิด วิเคราะห์ และตั้งคำถามร่วมกันระหว่างผู้สอน ผู้เรียน
และเพื่อนร่วมชั้นเรียน และมีการทดสอบย่อยก่อนและหลังเรียนควบคู่ไปด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยที่
พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 7.74 ชอบวิธีการสอนแบบบรรยายมากที่สุด ซึ่งจิรา เหมทานนท์ ( 55 ) กล่าวว่า
การบรรยายเชิงอภิปรายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นวิธีการที่ปรับปรุงวิธีการสอนแบบบรรยายให้สอดคล้องกับ
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จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยรักษาข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการบรรยายเชิงอภิปราย เพื่อ
แก้ไขข้อจำกัดคือผู้เรียนมักนั่งหลับหรือเล่นกันในห้องเรียน อาจเพิ่มเทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วยสอน เช่น เน้น
การทดสอบก่อน – หลังเรียน การใช้คำถาม การใช้สื่อประกอบ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนอภิปรายแสดงความคิด
เห็น ช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่ผู้สอนตั้งคำถาม หรือสถานการณ์ต่างๆ ประกอบการ
บรรยายเชิงอภิปรายทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ ซึ่งนั้น
ก็เป็นการพัฒนาทักษะทางสังคมของผู้เรียนได้ด้วย สอดคล้องกับการศึกษาประสบการณ์ของการใช้รูปแบบ
การสนทนาตอบโต้รว่ มกับวิธกี ารสอนแบบบรรยาย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าการใช้รปู แบบ
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนขณะสอนแบบบรรยายจะช่วยเพิ่มการเรียนรู้มากขึ้น และทำให้ผู้เรียนอยากมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอนโดยถามคำถามมากขึ้น ( Uhari, Renko & Soini H., 00 ) ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีที่สุด
ด้วยการสัมผัสและสัมพันธ์ ( คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 54 )
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
การพัฒนาผูเ้ รียนด้านการพัฒนาตนเองของนักศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง อาจเนือ่ งมาจากรูปแบบการบรรยายเชิง
อภิปรายในรายวิชานั้นผู้สอนได้มีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน สื่อการเรียนการสอน และแจกให้
นักศึกษาก่อนล่วงหน้า ทำให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ที่จะเรียนด้วยตนเองน้อยลง ดังนั้นนักศึกษาจึงไม่มี
การพัฒนาตนเองในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้น มิใช่เกิดจากการสั่ง การสอน
การถ่ายทอดเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ มีการรับรู้ คือ การแสวงหาและ
รับข้อมูล มีการบูรณาการความรู้ใหม่ที่ได้รับมาผสมผสานเชื่อมโยงกับประสบการณ์ หรือโครงสร้างของความ
รู้เดิม เพื่อขยายหรือสร้างความรู้ใหม่ ( Baxter, Kuhlman, Law, Meehan & Rogers, 999 ) สอดคล้องกับ
การวิจัยของนวลจันทร์ มาตยภูธร จารุณี อินทฤทธิ์และพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์. ( 550 ) ศึกษาผลการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเรื่อง “ การรักษา ฟื้นฟู และการพยาบาลสภาพจิตโดยวิธีการต่างๆ ” ผู้วิจัย
ออกแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนในชั้นเรียนแบบบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่าการออกแบบการเรียนการสอนเหมาะสมเพราะผูเ้ รียนไม่ตอ้ งกังวลกับการไปศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมอีก
นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ยังมีการพัฒนาตนเองในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมค่อนข้างน้อยนอกจากนี้
รูปแบบการเรียนการสอนที่มีค่าเฉลี่ยของการพัฒนาผู้เรียนทั้ง  ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะทางสังคม ด้านพัฒนา
ตนเอง และด้านการยอมรับความเท่าเทียมกัน อยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ยการพัฒนาผู้เรียนสูงสุด
คือ รูปแบบการเรียนแบบร่วมมืออาจเนื่องมาจากการเรียนแบบร่วมมือ ( Cooperative learning ) เป็นวิธี
การเรียนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนทีแ่ บ่งผูเ้ รียนออกเป็นกลุม่ เล็กๆ ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั
แบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็นกลุม่ ละ 5 – 6 คน ทำให้สามารถจัดกลุ่มให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีระดับความสามารถ
ทางการเรียน เพศ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ( ร้อยละ
94.4 ) นับถือศาสนาอิสลาม ( ร้อยละ 84.04 ) และเกือบจำนวน  ใน  มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง .50 – .00
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( ร้อยละ 65.0 ) ทุกคนในกลุ่มร่วมมือในการเรียนมีการแบ่งอุปกรณ์และใช้ทรัพยากร ร่วมกัน ปรึกษาหารือและ
เรียนรู้ร่วมกัน แต่ละคนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม โดยมีเป้าหมายคือความสำเร็จของกลุ่มคือ
ความสำเร็จของทุกคน ( Johnson & Johnson, 990 ) การเรียนด้วยวิธีนี้ผู้เรียนต้องอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกัน
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน พึง่ พาซึง่ กันและกัน และร่วมกันรับผิดชอบงานของกลุม่ ซึง่ เป็นการส่งเสริมผูเ้ รียน
ให้มกี ารพัฒนาทักษะทางสังคมเมื่อทุกคนในกลุ่มได้รับปัญหา ทุกคนในกลุ่มจะร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แสดงเหตุผลตอบโต้หรือสนับสนุนความคิดเห็น ฝึกฝนในการยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น
ให้อภัยซึ่งกันและกัน ช่วยกันทำให้สมาชิกในกลุม่ ซึง่ มีความสามารถแตกต่างกันได้เข้าใจในงานเท่าๆกัน และนัน้ ก็
เป็นการส่งเสริมผูเ้ รียนให้มกี ารพัฒนาด้านการยอมรับความเท่าเทียมกันอีกด้วย นอกจากนีแ้ ล้วการแก้ไขปัญหา
ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีคณ
ุ ภาพนั้น สมาชิกต้องร่วมกันค้นหาข้อมูลต่างๆ รับผิดชอบในการค้นคว้าข้อมูลตามที่
แต่ละคนได้รบั มอบหมาย และเสียสละเวลาในการทำงานกลุม่ นอกเวลา ก็เป็นการส่งเสริมผูเ้ รียนในด้านการพัฒนา
ตนเองได้เช่นกัน ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ อุบล ภู่สมบุญ ( 548 ) ศึกษาการพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรโี ดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ พบว่า ความสามารถใน
การแก้ปัญหาของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และรุ่งนภา จูถิ่น ( 549 ) ศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรูใ้ นวิชาสถิตเิ บือ้ งต้นทีม่ ตี อ่
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนความตระหนักรูค้ ณ
ุ ค่าของตนเอง และความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่า นักศึกษามีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูงเป็นจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.6 มีความตระหนักรู้คุณค่าของ
ตนเองอยู่ระดับสูงเป็นจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.9 และนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็น
จำนวนมากที่สุดร้อยละ 77.6
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบ ได้แก่ การบรรยายเชิงอภิปราย การอภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา ผังความคิดและ
การเรียนแบบร่วมมือ พบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบนั้นถูกจัดขึ้นภายใต้
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้งโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับ
ผูเ้ รียนและประโยชน์สงู สุดทีผ่ เู้ รียนจะได้รบั ในรายวิชานี้ กิจกรรมการเรียนรูม้ คี วามหลากหลายกระตุน้ ความสนใจ
ของผู้เรียนในการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
ด้านสติปัญญาสูงขึ้น ซึ่งทิศนา แขมมณี ( 548 ) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติ
ปัญญา โดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีการเคลื่อนไหวทางสติปัญญา
หรือสมอง ได้คิด ได้กระทำโดยใช้ความคิด เป็นการใช้สติปัญญาของตนสร้างความหมาย ความเข้าใจในสิ่ง
ที่เรียนรู้ได้
นอกจากนี้การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย
ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะของผู้เรียน จะช่วยให้ร่างกายและประสาทการรับรู้
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ตื่นตัว พร้อมที่จะรับรู้และเรียนรู้ได้ดีขึ้น

สรุปผล

การคำนึงถึงการพัฒนาผูเ้ รียน เป็นสิง่ สำคัญในการจัดการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จ
และสามารถพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านได้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นการจัดการเรียน
การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนควรจะได้รับ
และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างตื่นตัวและได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อันจะนำผู้เรียนไปสู่การเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง สำหรับ
รายวิชาพยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลที่มีเนื้อหาค่อนข้างมาก และมีความสลับซับซ้อน เข้าใจยากนั้น การนำ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้ง 5 รูปแบบ ได้แก่ การบรรยายเชิงอภิปราย การ
อภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา ผังความคิด และการเรียนแบบร่วมมือ สามารถทำให้การพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน
สูงขึ้นได้ การเรียนแบบร่วมมือเป็นหนึ่งรูปแบบที่สามารถพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้านได้อย่างเหมาะสม นอก
จากนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนในหลายๆด้าน
อาจใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญหลายๆ วิธีผสมผสานควบคู่กันไปก็จะทำให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วย
ลดความเบือ่ หน่ายในการเรียนของผูเ้ รียนทีอ่ ยูใ่ นช่วงวัยรุน่ และทำให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมาย
ของรายวิชาที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ทีเ่ น้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้
เชิงวิชาการและทักษะวิชาชีพ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่รู้
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในหลายประเด็น อันได้แก่ การจัดการเรียน
การสอนแต่ละรายวิชาผู้สอนอาจจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลากหลายวิธี และเพิ่มเติมการนำรูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชามากขึน้ เพือ่ ช่วยให้เกิดการพัฒนาผูเ้ รียนในทุกๆ
ด้าน ปรับรูปแบบการบรรยายเชิงอภิปราย โดยเพิ่มเติมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านการพัฒนาตนเองของผูเ้ รียนมากขึน้ การทำวิจยั ครัง้ ต่อไปนัน้ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะให้เพิม่ ประเด็นการเก็บข้อมูล
ที่ครอบคลุมข้อมูลก่อน-หลังการจัดการเรียนการสอน เพื่อสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างได้ เช่น
การพัฒนาผู้เรียนทั้ง  ด้านก่อนการจัดการเรียนการสอน ความรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแต่ละ
รูปแบบ และศึกษาผลของรูปแบบการสอนแต่ละวิธีอย่างละเอียดมากขึ้น เพื่อจะได้ทราบว่าวิธีใดที่เหมาะสม
กับการเรียนการสอนในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลอย่างแท้จริง
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