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Abstract:
Purpose:To evaluate the effectiveness of the teaching method of 
synthesizing knowledge from evidence based data in baccalaureate 
students, Faculty of Nursing, Mahidol University. 
Design: A classroom action research.  
Methods: Sample consisted of 281 third year nursing students in the 
year 2009, who were studying the topic of “The critical nursing care 
during labor” in Maternal-Child Nursing and Midwifery II course. 
This topic contained 9 subgroups. Students were divided into 18 
small groups. Each group was responsible for 1 subtopic and they had 
to plan for methods of data collection and identify the best data that 
should be collected. Towards the end of their work, students 
synthesized knowledge into a case study which matched with their 
subtopic.  
Main findings: The result showed that the effectiveness of this 
teaching method is categorized into three aspects: achievement, 
goodness, and happiness. Approximately 54% of the students had 
good achievement, 97% could present their ideas and open their 
mind to the class, and about 68% were happy to learn with this 
teaching technique. 
Conclusion and recommendations: Results of the research 
suggested that teachers should give clear information about the 
learning process and content of the topic by using multiple channels 
of communication, and empower students during learning. This will 
no doubt ensure a better experience for nursing students when 
learning this topic.  
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บทคดัยอ่: 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อประเมินประสิทธิผลของวิธีการสอนโดยการ
สงัเคราะหค์วามรูจ้ากหลกัฐานเชงิประจกัษ ์ เพือ่ประเมนิดา้นความเกง่ ดา้นความด ี
และความสขุในการเรยีนของนกัศกึษา 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีน  
วธิดีำเนนิการวจิยั:  กลุม่ตวัอยา่ง คอื นกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้ปี
ที ่3 จำนวน 281 คนทีก่ำลงัศกึษาในหวัขอ้ “การพยาบาลผูค้ลอดทีเ่กดิภาวะวกิฤตใิน
ระยะคลอด” ประกอบดว้ย 9 หวัขอ้ยอ่ย ดำเนนิการจดักระบวนการเรยีนการสอน
โดยแบง่กลุม่ยอ่ย แตล่ะกลุม่ยอ่ยรบัผดิชอบเนือ้หา 1 หวัขอ้ยอ่ย ใหน้กัศกึษาทำงาน
เปน็ทมีในการฝกึทกัษะคดิวเิคราะหอ์ยา่งเปน็ระบบ รว่มกนัวางแผนรวบรวมขอ้มลู
จากเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามข้อคำถามที่ผู้วิจัยมอบหมาย ทำการ
สบืคน้ขอ้มลูตามเนือ้หาวชิา รว่มกนัแจกแจงวเิคราะหข์อ้มลูที่ไดค้น้ควา้มา แลว้นำ
มาสงัเคราะหเ์ปน็บทสรปุความรู ้นำไปสูก่ารสรา้งกรณศีกึษาสมมต ิ1 ราย แลว้รว่ม
กนัคดิวเิคราะหอ์ยา่งเปน็ระบบในการวนิจิฉยัปญัหาและหาแนวทางการแกป้ญัหา
ตามกระบวนการพยาบาล จากนัน้ผูว้จิยัทบทวนและเสรมิความรู ้ นำมาจดัทำเปน็
เอกสารบทสรปุใหก้บันกัศกึษา 
ผลการวิจัย: จากการสอนโดยการสังเคราะห์ความรู้ฯ พบว่า นักศึกษาเกิด
ประสิทธิผล 1) ด้านความเก่ง มีจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 54.3   
2) ดา้นความด ีมนีกัศกึษาทีก่ลา้แสดงความคดิเหน็เชงิสรา้งสรรคร์อ้ยละ 97.5 โดยมี
ความคิดเห็นทางด้านบวก เช่น ได้รับความรู้จากการสืบค้นและการคิดวิเคราะห ์ 
และทางดา้นลบ เชน่ ยงัปรบัตวัในวธิกีารเรยีนการสอนได้ไมด่พีอ ยงัรบัความรู้ ได้ ไม่
มากพอ 3) ดา้นความสขุในการเรยีน มคีวามพงึพอใจตอ่วธิกีารสอนโดยวธิกีารสบืคน้ 
และสงัเคราะหค์วามรูจ้ากหลกัฐานเชงิประจกัษใ์นระดบัมากขึน้ไป รอ้ยละ 67.9  
สรปุและขอ้เสนอแนะ: 1.ผูส้อนควรเตรยีมผูเ้รยีนและปจัจยัเกือ้หนนุ มสีือ่สารขอ้มลู
ขัน้ตอน และวธิกีารจดัการเรยีนการสอนอยา่งชดัเจนและหลายชอ่งทางแกน่กัศกึษา
เปน็ระยะ เพือ่เพิม่ความพรอ้มในการเรยีนโดยวธิกีารสงัเคราะหค์วามรูจ้ากหลกัฐาน
เชงิประจกัษ ์ มวีธิกีารจดัการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รยีน 
ยกยอ่งชมเชยใหก้ำลงัใจในสิง่ทีท่ำถกู ทำด ีสนใจ ใฝรู่ ้การทำงานเปน็ทมี มคีวามรบั
ผดิชอบ เปน็ตน้ เพือ่เพิม่ความเกง่ ความด ีและความสขุในการเรยีน 2.นำวธิกีารสอน
โดยการสงัเคราะหค์วามรูจ้ากหลกัฐานเชงิประจกัษ์ไปใช ้ โดยปรบัปรงุและพฒันา
กระบวนการจดัเรยีนสอนอยา่งตอ่เนือ่ง และปรบัใช้ใหแ้พรห่ลายในโอกาสตอ่ไป 
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