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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.  
 
Keywords: effective of teaching method, synthesis knowledge from 
evidenced based data, nursing students. 
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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 
 
คำสำคญั: ประสทิธผิลการสอน  การสงัเคราะหค์วามรู้โดยใชข้อ้มลูเชงิประจกัษ ์ 
นกัศกึษาพยาบาล 
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ความสำคัญของปัญหา
 ผลเสียของการสอนแบบบรรยายคือ ผู้บรรยายจะ
แสดงความสามารถคนเดียว มีการสื่อสารย้อนกลับน้อย   
ผู้เรียนมีโอกาสตอบโต้หรือแสดงความคิดเห็นน้อย การ
บรรยายจงึขึน้กบัความสามารถของผูส้อนอยา่งเดยีว ทำใหผู้้
เรยีนมวีธิกีารเรยีนรู้โดยการทอ่งจำจดเนือ้หามากกวา่ความ
เขา้ใจ1 จงึถอืไดว้า่การสอนแบบบรรยายเปน็รปูแบบและวธิี
การสอนทีเ่นน้อาจารยผ์ูส้อนเปน็ศนูยก์ลาง ซึง่ไมส่อดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ ทีม่นีโยบายให้ใชร้ปู
แบบการจัดเรียนการสอนที่ใช้การเรียนรู้และผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอน จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ไปพร้อมกัน 
โดยใหม้กีารคน้ควา้ขอ้มลูจากแหลง่วทิยาการประเภทตา่งๆ2  

เช่นเดียวกับการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ซึง่ตอ้งการคณุลกัษณะของพยาบาลทีม่คีวามใฝรู่ ้ สามารถ
คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเองได ้ จำเปน็อยา่งยิง่ทีก่ารจดัการ
เรยีนการสอนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคด์งักลา่ว 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร ์ พ.ศ.2552 ของกระทรวงศึกษาธิการ   
ในมาตรฐานผลการเรยีนดา้นทกัษะทางปญัญา มสีาระหลกั
วา่บณัฑติทางการพยาบาลตอ้งตระหนกัรู้ในศกัยภาพและ  
สิง่ทีเ่ปน็จดุออ่นของตน เพือ่พฒันาตนเองใหม้คีวามสามารถ
เพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาล การ
แสวงหาความรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพและการเปน็ผูน้ำทีเ่ขม้แขง็ 
สามารถสบืคน้และวเิคราะหข์อ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูทีห่ลาก
หลาย สามารถนำข้อมูลและหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง 
และแก้ ไขปญัหาอยา่งมวีจิารณญาณ สามารถคดิวเิคราะห์
อยา่งเปน็ระบบโดยใชอ้งคค์วามรูท้างวชิาชพีและทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้ใชป้ระสบการณเ์พือ่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีป่ลอดภยัและมี
คณุภาพในการใหบ้รกิารการพยาบาล สามารถใชก้ระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์ ทางการวจิยั และนวตักรรมทีเ่หมาะสมใน
การแก้ ไขปัญหา สามารถพัฒนาวิธีการแก้ ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนไป3 รวมทั้งต้องมีสมรรถนะของพยาบาล
วชิาชพีทัว่ไปทีส่ำเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี
ของสภาการพยาบาล ป ี พ.ศ. 2552 เชน่ สมรรถนะดา้น
วิชาการและการวิจัย บัณฑิตต้องตระหนักในความสำคัญ
ของการทำวิจัยและการพัฒนาความรู ้ เป็นผู้มีความรู้พื้น
ฐานในกระบวนการทำวจิยั และการจดัการความรู ้ มกีารใช้

ประโยชนจ์ากความรูเ้ชงิประจกัษใ์นการปฏบิตังิาน บณัฑติ
ทางการพยาบาล ตอ้งเปน็ผูท้ีต่ระหนกัในสิง่ทีต่นไมรู่แ้ละมี
คำถามที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การแสวงหา
ความรู ้ สามารถสบืคน้ความรูด้ว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม สรปุ
ประเดน็ความรูจ้ากตำราบทความวชิาการและงานวจิยัที่ไม่
ซบัซอ้น สรปุประเดน็ความรูจ้ากประสบการณข์องตนเองได ้
สามารถถา่ยทอดความรู้ใหผู้อ้ืน่เขา้ใจได ้ รวมทัง้มกีารแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้อง   
เพื่อพัฒนางานรวมทั้งการแก้ ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน4 

เปน็ตน้ สำหรบัดา้นการจดัการเรยีนการสอน ควรจดัใหม้ี
ความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 
2542 หมวด 4 แนวทางการจดัการศกึษาในมาตรา 24(5) 
ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนจัดบรรยากาศสภาพ
แวดลอ้ม สือ่การเรยีนรู ้ ใหน้กัศกึษามคีวามเกง่-เปน็คนด-ีมี
ความสขุ เกง่ หมายถงึ ความสามารถทางพทุธปิญัญา คอื 
ความรูค้วามเขา้ใจทีแ่จม่แจง้สามารถนำไปใช้ ได ้ วเิคราะห์
เป็น สังเคราะห์ได ้ ประเมินได้อย่างเข้าใจและรู้แจ้งตาม
ศักยภาพ ทักษะปฏิบัต ิ คือ มีความรู้แจ้งแล้วยังมีความ
ชำนาญปฏิบัติได้เป็นอย่างด ี ทั้งที่เป็นทั้งทักษะฝีมือและ
ทกัษะทางปญัญา ด ี หมายถงึ เปน็ผูม้เีจตคตนิยิมทีด่ทีัง้ตอ่
การเรียน ความเป็นอยู่ต่อบุคคล ต่อสังคม ชุมชนและ
ประเทศ มสีขุ หมายถงึ สนกุกบัการเรยีนและใครเ่รยีนรู้
ตลอดชวีติ5  

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
ผูเ้รยีนไดฝ้กึการคดิ ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณต์รงทีห่ลาก
หลายตรงตามความตอ้งการ และมคีวามสขุในการเรยีนรู ้ คร ู
คณาจารย์ไดเ้ตรยีมการสอนและใชส้ือ่ทีผ่สมผสานความรู้
สากลกับภูมิปัญญาไทย มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ  
การเรยีนรู ้ จดัหาและพฒันาแหลง่การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
และพฒันาความคดิของผูเ้รยีนอยา่งเปน็ระบบและสรา้งสรรค ์
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ไปพร้อมกัน โดยม ี 
การคน้ควา้ขอ้มลูจากแหลง่วทิยาการประเภทตา่งๆ6 เปน็ตน้ 
 ในการเรียนการสอนหัวข้อ “การพยาบาลผู้คลอดที่
เกดิภาวะวกิฤตในระยะคลอด” ของวชิาการพยาบาลมารดา-
ทารกและการผดุงครรภ ์ 2 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาโดยทีม  
ผูส้อน ได้ใชร้ปูแบบการสอนโดยการบรรยายโดยตลอด ซึง่
นบัไดว้า่เปน็รปูแบบวธิกีารสอนที่ไมส่อดคลอ้งกบัพระราช
บญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ ทีม่นีโยบายให้ใชร้ปูแบบการจดั
เรียนการสอนที่ใช้การเรียนรู้และผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   
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ซึง่ตามจดุมุง่หมายวชิานี ้ นกัศกึษาตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
หลกัการพยาบาลมารดา-ทารกทีม่ภีาวะสขุภาพเบีย่งเบนใน
ระยะคลอด โดยใช้หลักการพยาบาลแบบองค์รวมในการ
ควบคุมปัญหาที่คุกคามสุขภาพมารดาและทารก ผลการ
เรียนรู้ที่ต้องการคือ นักศึกษาต้องพัฒนาด้านทักษะทาง
ปญัญา อาจารยผ์ูส้อนจงึตอ้งปรบัวธิกีารสอน โดยเลอืกใช้
รปูแบบวธิกีารสอนทีม่คีวามเหมาะสมกวา่การบรรยายเพยีง
อยา่งเดยีว เชน่ควรมกีารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง วเิคราะห์
ปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหาทางการพยาบาล
มารดา-ทารกและการผดงุครรภท์ีม่ภีาวะสขุภาพเบีย่งเบน 
โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจาก
เอกสารและรายงานวิจัย และใช้กลยุทธ์วิธีการสอนที่ใช้
พฒันาทกัษะทางปญัญา คอื ใหน้กัศกึษาไดฝ้กึคดิวเิคราะห ์
โดยใช้ข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสารและรายงานวิจัยต่างๆ   
นำมาสังเคราะห ์ แล้วใช้วิธีการกำหนดกรณีศึกษาที่เป็น
ปญัหาการพยาบาลมารดาในระยะคลอด ทีม่ภีาวะสขุภาพ
เบีย่งเบนเพือ่วนิจิฉยัและแก้ไขปญัหาทางการพยาบาล7 

 จากเหตุผลสำคัญดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
พยาบาลมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความเป็นบัณฑิตและ
พยาบาลวชิาชพีในอนาคต ทมีผูว้จิยัซึง่เปน็ผูส้อนจงึไดเ้ลอืก
วธิกีารสอน โดยการใหผู้เ้รยีนไดฝ้กึทกัษะกระบวนการสบืคน้
ความรูด้ว้ยตนเองอยา่งเปน็ระบบ จากเอกสารและรายงาน
วจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง การวเิคราะหแ์ละการสงัเคราะหค์วามรูจ้าก
ข้อมูลเชิงประจักษ์มาสรุปเป็นความรู้รวบยอด เพื่อช่วย
พฒันาการเรยีนรูท้ำใหน้กัศกึษาเกดิทกัษะทางปญัญา8 เพือ่
นำผลการวจิยัไปใชเ้ปน็ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการพฒันาวธิกีาร
สอนของวชิาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ ์ 2 
และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอน
ระหว่างอาจารย์ในหน่วยงาน เพื่อการพัฒนารูปแบบการ
จดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ สง่เสรมิใหน้กัศกึษา 
มคีวามเกง่-เปน็คนด-ีมคีวามสขุในการเรยีนตอ่ไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อประเมินประสิทธิผลวิธีการสอนโดยวิธีการ
สังเคราะห์ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ ์ ในนักศึกษา
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล ดา้น
ตา่งๆ ดงันี ้คอื 
 1. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบได้คะแนนผลสัมฤทธิ์
การเรยีนเรือ่ง “การพยาบาลผูค้ลอดในภาวะวกิฤตใินระยะ

คลอดเกดิขึน้” ทีส่อบผา่นเกณฑ ์ (รอ้ยละ 60) ซึง่แสดงถงึ
ดา้นความเกง่ 
 2. รอ้ยละของนกัศกึษาทีแ่สดงความคดิเหน็อยา่งจรงิใจ
เกีย่วกบัวธิกีารสอน ทัง้ดา้นบวก และดา้นลบ ซึง่แสดงถงึดา้น
ความด ี
 3. รอ้ยละของนกัศกึษาทีม่คีวามพงึพอใจ ตอ่การสอน
โดยใช้การสังเคราะห์ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ ์  
ซึง่แสดงถงึดา้นความสขุในการเรยีน 
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 ลักษณะงานวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน  
ชัน้เรยีน  (Classroom action research) 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑติ ชัน้ปทีี ่ 3 ปกีารศกึษา 2552 คณะ
พยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนที่ลงทะเบียน
เรยีนในวชิาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดงุครรภ ์ 2 
จำนวน 281 คน ภายหลงัแจกแบบสอบถามไดร้บักลบัคนื
จำนวน 274 ชดุ 
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั เปน็เครือ่งมอืทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึน้เอง มดีงันี ้
 1. ประมวลการสอนรายวิชาการพยาบาลมารดา-
ทารก และการผดงุครรภ ์2 
 2. เนื้อหาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการ
ผดุงครรภ ์ 2 ในหัวข้อ “การพยาบาลผู้คลอดที่เกิดภาวะ
วิกฤติในระยะคลอด” ที่สอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2552 
 3. แผนการสอนของหวัเรือ่ง “การพยาบาลผูค้ลอดที่
เกดิภาวะวกิฤตใินระยะคลอด” 
 4. คู่มือการศึกษา สำหรับนักศึกษาและอาจารย ์
ประกอบดว้ย วตัถปุระสงคก์ารเรยีนในวชิาสำหรบัหวัขอ้ที่
เปน็ตวัอยา่ง ขัน้ตอนการเรยีนการสอนการสงัเคราะหค์วาม
รูจ้ากหลกัฐานเชงิประจกัษ ์แหลง่ขอ้มลูที่ใชเ้ปน็ตวัอยา่งของ
การวจิยัทีน่กัศกึษาไดร้บัมอบหมายงาน ตวัอยา่งการเขยีน
รายงาน วธิกีารวดัประเมนิผลการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ กำหนด
วนันำเสนอผลงานของนกัศกึษา และวนัสง่รายงาน 
 5. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “การ
พยาบาลผูค้ลอดทีเ่กดิภาวะวกิฤตใินระยะคลอด” จำนวน 20 
ขอ้ (กำหนดจำนวนขอ้สอบโดยใชเ้กณฑ ์ คอื สอนโดยการ
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บรรยาย 1 ชั่วโมง ให้ออกข้อสอบจำนวน 4 ข้อ) ได้รับ  
การวพิากษค์วามถกูตอ้งชดัเจนของเนือ้หาจากผูท้รงคณุวฒุิ
จำนวน 3 ทา่น 
 6. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสอน
จำนวน 5 ขอ้ เปน็คำถามปลายเปดิ โดยสอบถามเกีย่วกบั
ความพึงพอใจที่มีต่อการสอน เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 
ระบปุญัหาของการเรยีนวธินีี ้ ความสามารถทีเ่พิม่ขึน้เกีย่ว
กบัการสบืคน้ขอ้มลู และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัวธิกีารสอน 
 ตัวชี้วัดประสิทธิผลของวิธีการสอน ประเมินจาก
ขอ้มลู ดงันี ้  
 1. ความเกง่ คอื รอ้ยละของนกัศกึษาทีส่อบไดค้ะแนน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่อง “การพยาบาลผู้คลอดในภาวะ
วกิฤตใินระยะคลอดเกดิขึน้” ทีส่อบผา่นเกณฑ ์(รอ้ยละ 60)9 
มากกวา่รอ้ยละ 50 
 2. ความด ี คอื รอ้ยละของนกัศกึษาทีแ่สดงความคดิ
เห็นเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับวิธีการสอน ทั้งด้านบวก และ
ดา้นลบ มากกวา่รอ้ยละ 50 
 3. ความสขุในการเรยีน คอื รอ้ยละของนกัศกึษาทีม่ี
ความพงึพอใจตอ่การสอนโดยใชก้ารสงัเคราะหค์วามรูจ้าก
หลักฐานเชิงประจักษ ์ ตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปมีมากกว่า  
รอ้ยละ 50 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ คู่มือการศึกษา 
แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบสอบถามความคดิ
เหน็ความพงึพอใจทีม่ตีอ่วธิกีารสอน ผา่นตรวจสอบความ
ตรงเชงิเนือ้หา และความชดัเจนของภาษาจากผูท้รงคณุวฒุิ
จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาการพยาบาล
สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหิดล เป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 10 ป ี
จากนัน้ผูว้จิยันำมาปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะ จงึนำไปใชเ้กบ็
รวบรวมขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่ง 
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง 
 โครงการวจิยัผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการกลัน่
กรองจรยิธรรมการวจิยัในคน ชดุ C คณะพยาบาลศาสตร ์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทีมผู้วิจัยแจ้งให้นักศึกษาทราบ
กอ่นวา่เปน็การจดัการเรยีนการสอนที่ใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง และใหด้ำเนนิการตามคูม่อืและตารางสอน ผล
การวิจัยครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อนักศึกษาเป็นราย
บุคคล เนื่องจากมีการนำเสนอผลการวิจัยในภาพรวม
ทัง้หมด 

 การดำเนนิการวจิยั 
 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนโดยการสงัเคราะห์
ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ ์ (ระยะเวลารวม 6 
สปัดาห)์ มขีัน้ตอนวธิดีำเนนิการ8 ดงันี ้
 1. ขัน้เตรยีมการ (ระยะเวลา 1 สปัดาห)์ 
  1.1 ประชมุคณะผูว้จิยั วเิคราะหว์ตัถปุระสงคก์าร
เรยีนรู ้ จากประมวลรายวชิา และขอบเขตเนือ้หาทีเ่ลอืกใช้
ในการวจิยั 
  1.2 จดัทำแผนการสอน เนือ้หาเรือ่ง “การพยาบาล
ผูค้ลอดทีเ่กดิภาวะวกิฤตใินระยะคลอด” 
  1.3 จัดทำคู่มือการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิธีการ
สอน โดยการสังเคราะห์ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์
สำหรบัอาจารยแ์ละนกัศกึษา 
  1.4 ออกแบบวธิกีารสอนโดยมรีายละเอยีดของขัน้
ตอนของวธิกีารสอน ดงันี ้
   1.4.1 กำหนดหวัขอ้การเรยีนการสอน มกีลุม่
เนื้อหาย่อยจำนวน 9 หัวข้อย่อย ได้แก ่ 1) ทารกพร่อง
ออกซเิจน 2) ทารกตายในครรภ ์ 3) ภาวะนำ้ครำ่รัว่กอ่น
กำหนด 4) ภาวะสายสะดือย้อย 5) เส้นเลือดขวางทาง   
6) ภาวะนำ้หลอ่เดก็อดุตนัในหลอดเลอืดปอด 7) ภาวะมดลกู
ปลิน้ 8) การคลอดกอ่นกำหนด 9) การตัง้ครรภเ์กนิกำหนด 
   1.4.2 วางแผนการจัดกลุ่มนักศึกษาทั้งชั้นป ี
จำนวน 281 คน แบง่เปน็ 2 กลุม่ใหญ ่แตล่ะกลุม่ใหญแ่บง่
เปน็ 9 กลุม่ยอ่ย โดยมอบหมายใหส้บืคน้ขอ้มลูและหลกัฐาน
เชงิประจกัษก์ลุม่ยอ่ยละ 1 หวัขอ้ตามทีก่ำหนด แตล่ะกลุม่
ยอ่ยประกอบดว้ยผูเ้รยีนกลุม่ยอ่ยละ 14-16 คน รวม 18 
กลุม่ยอ่ย 
   1.4.3 กำหนดขอ้คำถาม 7 คำถาม เพือ่ให้ ได้
ประเด็นคำตอบจากผลการสืบค้นที่ตรงกัน ตามหัวข้อที่
กำหนดทัง้ 9 หวัขอ้ดงักลา่ว คำถามไดแ้ก ่1) ความหมายที่
ถกูตอ้งตามหลกัวชิาของหวัขอ้นัน้ๆ คอือะไร  2) อบุตักิารณ์
ของภาวะนี้มีเท่าใด 3) อาการและอาการแสดงมีอย่างไร   
4) พยาธสิภาพและผลการตรวจทางหอ้งทดลองมอีะไรบา้ง 
5) ภาวะแทรกซอ้นมอีะไรบา้ง 6) แนวทางการดแูลรกัษาทีม่ี
ประสิทธิภาพมีอะไรบ้าง 7) แนวทางการพยาบาลที่มี
ประสทิธภิาพมอีะไรบา้ง 
 2. ขัน้ดำเนนิการ (ระยะเวลา 6 สปัดาห)์ 
  2.1 ชีแ้จงกระบวนการเรยีนรู ้และมอบหมายงาน  
สปัดาหท์ี ่ 1 วนัแรกของสปัดาหด์ำเนนิการตามตารางสอน
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ใชร้ะยะเวลา 1 ชัว่โมง โดยผูส้อนปฐมนเิทศวตัถปุระสงค์
วิชาแก่ผู้เรียน เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู ้ การแบ่งกลุ่ม
ยอ่ย การมอบหมายหวัขอ้และขอ้คำถามเพือ่คน้หาคำตอบ 
การแบง่หนา้ทีท่ำงานแตล่ะกลุม่ อธบิายและมอบหมายให้
สรา้งแบบบนัทกึขอ้มลูตามหวัขอ้และขอ้คำถามที่ไดร้บัมอบ
หมาย เพื่อการแจกแจงรายละเอียดให้เป็นไปแนวทาง
เดียวกัน โดยสามารถสื่อสารกับอาจารย์ขอคำปรึกษาได้
หลายชอ่งทาง เชน่ โทรศพัท ์ อเีมล ์ และนดัหมายอาจารย์
ลว่งหนา้เพือ่แจง้วนัเวลานดัพบขอคำปรกึษา  
 สัปดาห์ที ่ 2 ของตารางสอน ในช่วงเวลา 16.00-
17.00 น. ผูเ้รยีนพบผูว้จิยัซึง่เปน็อาจารยท์ีป่รกึษาประจำ
กลุม่ เพือ่รว่มกนัพจิารณาคณุภาพของแบบบนัทกึขอ้มลูทีน่กั
ศกึษาแตล่ะกลุม่สรา้งขึน้  
  2.2 สบืคน้ขอ้มลูจากแหลง่ตา่งๆ วเิคราะหเ์นือ้หา 
และแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้นือ้หา (สปัดาหท์ี ่2-5) 
 สปัดาหท์ี ่2-3 ของตารางสอน นกัศกึษาศกึษาคน้ควา้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ ์ และจาก
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้ยอ่ยทีส่อดคลอ้งกบัขอ้คำถามที่
ไดร้บัมอบหมาย โดยนกัศกึษาตอ้งประชมุกลุม่กบัอาจารยท์ี่
ปรกึษาทกุสปัดาห ์ อยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ชัว่โมง เพือ่รว่ม
กนัแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้นือ้หา วเิคราะหร์ายละเอยีด อภปิราย
รว่มกนัถงึขอ้มลูเนือ้หาความรูท้ีค่น้ควา้มา 
  2.3 แจกแจงความถีแ่หลง่ขอ้มลูทีส่บืคน้ 
 สัปดาห์ที ่ 4 นักศึกษาแต่ละกลุ่มทั้ง 9 กลุ่มย่อย 
แจกแจงความถีแ่หลง่ขอ้มลูทีส่บืคน้ของแตล่ะขอ้คำถามใน
หวัขอ้ที่ไดร้บัมอบหมาย แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในเหตผุล
ของการแจงแจงความถีข่อ้นัน้ๆ และคำนวณคา่รอ้ยละ เพือ่
แสดงถึงความเก่งของนักศึกษาจากการวิเคราะห์ความรู้ที ่ 
ไดร้บั และความดีในความอสุาหะตัง้ใจเรยีน ความรบัผดิชอบ
ตอ่สว่นรวมในการทำงานกลุม่ ควบคมุอารมณ ์กลา้แสดงออก 
มคีวามคดิเชงิบวกในการยอมรบัขอ้คดิเหน็ และการใหข้อ้
เสนอแนะในการทำงานเปน็กลุม่ เปน็ตน้ 
  2.4 สงัเคราะหค์วามรูเ้ปน็บทสรปุ แลว้สรา้งสถาน
การณส์มมตเิปน็กรณศีกึษาผูป้ว่ย  
 สัปดาห์ที ่ 5 นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำประเด็นราย
ละเอียดข้อมูลที่สืบค้นและวิเคราะห์แล้ว มาร่วมกัน
สงัเคราะหค์วามรูเ้ปน็ขอ้สรปุ แลว้รว่มกนัสรา้งเรือ่งสมมตุิ
เปน็กรณตีวัอยา่งผูป้ว่ย และรว่มกนัแลกเปลีย่นความรูแ้ละ
ประสบการณ์การศึกษาข้อมูลที่ ได้รับในการแก้ ไขปัญหา
กรณตีวัอยา่งผูป้ว่ย ตามกระบวนการพยาบาล จากนัน้สรปุ

การสังเคราะห์ความรู้ทั้งหมดเพื่อนำเสนอในชั้นเรียน   
ตามวนัและเวลาทีก่ำหนดไว้ในตารางสอน  
  2.5 นกัศกึษานำเสนอผลงาน อาจารยส์รปุใหค้วาม
สมบรูณข์องเนือ้หา  
 สปัดาหท์ี ่ 6 ใชร้ะยะเวลา 4 ชัว่โมง 30 นาท ี แบง่  
นกัศกึษานำเสนอผลงานเปน็ 2 กลุม่ใหญ ่ซึง่แตล่ะกลุม่ใหญ่
ประกอบดว้ย 9 กลุม่ยอ่ย นำเสนอผลงานของแตล่ะกลุม่ 
ตามวนั เวลา และสถานที ่ ทีก่ำหนดในตารางสอน โดยใช้
เวลาในการนำเสนอกลุม่ยอ่ยละ 30 นาท ี หลงัจากนำเสนอ
ของแต่ละกลุ่มมีการวิพากษ์ผลงานของนักศึกษาจากทีม
อาจารย์และนักศึกษา จากนั้นทีมอาจารย์สรุปให้ความ
สมบูรณ์ของเนื้อหาและมีการบรรยายเพิ่มเติมในส่วนที ่ 
ไมค่รบถว้น ใชเ้วลาไมเ่กนิ 30 นาท ีรวมใชเ้วลา 5 ชัว่โมง 
  2.6 นักศึกษาจัดทำรายงานผลงานทุกขั้นตอนที่
ศกึษา สง่อาจารยท์ีป่รกึษาตามเวลาทีก่ำหนด 
  2.7 อาจารย์สังเคราะห์เนื้อหาตามข้อค้นพบของ  
นกัศกึษา โดยสรปุรวบรวมสาระตา่งๆ ปรบัปรงุเปน็เอกสาร
ประกอบการสอน เพือ่แจกนกัศกึษาทกุคนอา่น เพือ่เตรยีม
สอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เนือ้หาเรือ่ง “การพยาบาล  
ผูค้ลอดทีเ่กดิภาวะวกิฤตใินระยะคลอด” 
 3. ระยะประเมนิผล (ปลายสปัดาหท์ี ่6) 
  3.1 นักศึกษาตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนเรือ่ง “การพยาบาลผูค้ลอดทีเ่กดิภาวะวกิฤตใิน
ระยะคลอด” ใชเ้วลา 20 นาท ี
  3.2 นักศึกษาตอบแบบสอบถามความคิดเกี่ยวกับ
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการสอน การพัฒนาความ
สามารถในการสืบค้นข้อมูล และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธี
การสอน ใชเ้วลา 20 นาท ี
 ตัวชี้วัดประสิทธิผลของวิธีการสอน ประเมินจาก
ขอ้มลูดงันี ้
 1. ความเกง่ คอื รอ้ยละของนกัศกึษาทีส่อบไดค้ะแนน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่อง “การพยาบาลผู้คลอดในภาวะ
วิกฤติในระยะคลอดเกิดขึ้น ที่สอบผ่านเกณฑ ์ (ร้อยละ   
60)9” มจีำนวนมากกวา่รอ้ยละ 50 
 2. ความด ี คอื รอ้ยละของนกัศกึษาทีแ่สดงความคดิ
เหน็เชงิสรา้งสรรคเ์กีย่วกบัวธิกีารสอน ทัง้ดา้นบวก และดา้น
ลบ เพือ่นำไปพฒันารปูแบบ/วธิกีารสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ มจีำนวนมากกวา่รอ้ยละ 50 
 3. ความสุข คือ ร้อยละของนักศึกษาที่มีความพึง
พอใจ ตอ่การสอนโดยใชก้ารสงัเคราะหค์วามรูจ้ากหลกัฐาน
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เชงิประจกัษ ์ตัง้แตร่ะดบัมาก มจีำนวนมากกวา่รอ้ยละ 50 
 การวเิคราะหข์อ้มลู มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
 1. แจกแจงความถี่และคำนวณค่าร้อยละ ของ  
นกัศกึษาเกีย่วกบัคะแนนการสอบวดัความรู ้ ระดบัความพงึ
พอใจต่อวิธีการสอน ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึง
พอใจที่มีต่อวิธีการสอนโดยใช้การสังเคราะห์ความรู้จาก  
หลักฐานเชิงประจักษ ์ การพัฒนาความสามารถทางด้าน  
การสบืคน้ขอ้มลูและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัวธิกีารสอน  
 
ผลการวิจัย
 จากการแจกแบบสอบถาม 281 ฉบบัไดร้บักลบัคนืมา

จำนวน 274 ฉบับ (ร้อยละ 97.51) พบผลการสอบวัด
คะแนนผลสมัฤทธิก์ารเรยีนการสอน โดยใชก้ารสงัเคราะห์
ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ ์ เรื่อง “การพยาบาล  
ผูค้ลอดในภาวะวกิฤตใินระยะคลอดเกดิขึน้”  
 ด้านความเก่ง พบนักศึกษาที่สอบได้คะแนนที่สอบ
ผ่านเกณฑ ์ (ร้อยละ 60) มีร้อยละ 54.38 (149 คน)   
ทีเ่หลอืคอืเกง่นอ้ยกวา่มรีอ้ยละ 45.62 สว่นดา้นความสขุพบ
นกัศกึษาทัง้สอบผา่นและไมผ่า่นเกณฑม์คีวามพงึพอใจมาก
และมากที่สุดต่อการสอนโดยวิธีนี ้ รวมร้อยละ 67.88   
รายละเอยีดตามตารางที ่1 

ตารางที ่1 รอ้ยละของนกัศกึษาเกีย่วกบัระดบัความพงึพอใจตอ่วธิกีารสอน จำแนกตามคะแนนสอบผา่น  เกณฑร์อ้ยละ 60  
   (คะแนนเตม็ 20)  (n = 274) 

ระดบัความพงึพอใจตอ่การสอน 
พงึพอใจมากทีส่ดุ 
พงึพอใจมาก 
พงึพอใจนอ้ย 
พงึพอใจนอ้ยทีส่ดุ 

ผา่น ( ≥ 60% ) 
11 (4.01) 
95 (34.67) 
41 (14.96) 
2 (0.73) 

ไมผ่า่น ( <60%) 
1 (0.36) 

79 (28.83) 
40 (14.60) 
5 (1.82) 

รวม 
12 (4.38) 

174 (63.50) 
81 (29.56) 
7 (2.55) 

 ดา้นความด ี พบวา่นกัศกึษาทีแ่สดงความคดิเหน็อยา่ง
จริงใจเกี่ยวกับการประเมินวิธีการสอน ทั้งด้านบวก และ
ดา้นลบ โดยไดร้บัความรูเ้พิม่ขึน้จากการสบืคน้ความรูด้ว้ย
ตนเอง เสริมทักษะในการใช ้ กระบวนการคิดวิเคราะห ์  
การใฝรู่ ้  การทำงานเปน็ทมี ความอตุสาหะตัง้ใจเรยีน แต่

ยงัมผีูท้ีค่ดิวา่ตนยงัปรบัตวัในวธิกีารเรยีนการสอนได้ไมด่พีอ 
รบัความรู้ ได้ ไมม่ากพอจากวธิกีารนำเสนอของเพือ่นที่ไมน่า่
สนใจ พูดเร็วจับประเด็นไม่ทันและยังมีผู้ที่ชอบวิธีการ
บรรยายโดยผูส้อนมากกวา่ ตามรายละเอยีดขอ้เสนอแนะ
ตารางที ่2 

ตารางที ่2 จำนวน และคา่รอ้ยละของขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัวธิกีารสอน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) (n = 274) 

ขอ้เสนอแนะ 
ไดร้บัความรูจ้ากการสบืคน้และคดิวเิคราะห ์
 1. มกีารรวบรวมความรูด้ว้ยตนเองแลว้นำเสนอความรู้ในกลุม่ทีร่ว่มกนัทำงาน ทำให้ไดร้บัความรู ้ 
  และไดร้บัความรูเ้พิม่จากการฟงันำเสนอในชัน้เรยีน 
 2. เปน็การเสรมิทกัษะในการใช ้กระบวนการคดิวเิคราะห ์การใฝรู่ ้ การทำงานเปน็ทมี ทำให้ได ้  
  ความรูเ้พิม่ขึน้ 
 3. การศกึษาครัง้นีต้อ้งใชเ้วลาและความคดิอยา่งเตม็ที่ในการทำงานทำใหม้คีวามรูเ้พิม่ขึน้ 
 4. ไดศ้กึษาความรูด้ว้ยตนเองแลว้นำมาสรา้งกรณตีวัอยา่ง เมือ่ไดร้บัการอธบิายเพิม่เตมิจากอาจารย ์ 
  ทำใหม้คีวามความรูแ้ละเขา้ใจมากขึน้ 
 5. วธิกีารศกึษาแบบนีท้ำให้ไดค้วามรูเ้พิม่ขึน้มากเกีย่วกบัการพยาบาลผูค้ลอดทีม่ภีาวะวกิฤต ิ
 6. การรวบรวมความรูจ้ากหลายแหลง่เกดิการเรยีนรูท้ีย่ากลำบากทำใหเ้กดิความรูเ้ปน็อยา่งด ี
 7. การไดส้บืคน้ความรูด้ว้ยตนเองทำใหเ้กดิความจำแมน่ยำดกีวา่ 
ยงัปรบัตวัในวธิกีารเรยีนการสอนได้ไมด่พีอ ยงัรบัความรู้ได้ไมม่ากพอ 
 8. ไมเ่ขา้ใจกระบวนการเรยีนการสอน ขาดความละเอยีดรอบคอบ การคดิวเิคราะหย์งัไมเ่ปน็  
  การฟงันำเสนอในชัน้เรยีนแลว้ไดร้บัความรูด้ขีึน้ 

จำนวน (คน) 
 

39 
 

37 
 

27 
17 
 
7 
3 
3 
 

29 

รอ้ยละ 
 

14.23 
 

13.50 
 

9.85 
6.20 

 
2.55 
1.09 
1.09 

 
10.58 
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ขอ้เสนอแนะ 
 9. ชอบเรยีนโดยวธิกีารบรรยายมากกวา่ 
 10. ตามเนือ้หาไมท่นัขณะนำเสนอในชัน้เรยีน เนือ่งจากผูน้ำเสนอพดูเรว็ทำใหจ้บัประเดน็ไม่ไดแ้ละ 
  ไดค้วามรูน้อ้ยในบางหวัขอ้ 
 11. คดิวา่มคีวามรูด้ีในหวัขอ้ทีต่นเองศกึษา แตค่วามรู้ในหวัขอ้อืน่ยงัไมม่ัน่ใจ 
 12. ไดค้วามรูจ้ากการทำงานกลุม่แตก่ารนำเสนอทีน่า่เบือ่หนา่ยในบางกลุม่ ทำให้ไม่ไดร้บัความรูเ้พิม่ 
 13. ตอนทีก่ลุม่อืน่นำเสนอไมต่ัง้ใจฟงัทำให้ไม่ไดค้วามรูเ้พิม่ 
 14. มกีารเตรยีมความพรอ้มไมพ่อเชน่ แหลง่ขอ้มลูมนีอ้ย การนำเสนอในชัน้เรยีนไมด่ ี
 15. ไมม่คีวามรูพ้ืน้ฐานมากอ่นทำใหฟ้งัไมเ่ขา้ใจขณะมกีารนำเสนอในชัน้เรยีน 
 16. ฟงัการนำเสนอในชัน้เรยีนแลว้ไมเ่ขา้ใจในบางหวัขอ้ 
 17. ไมม่รีายละเอยีดของเนือ้หาใหฟ้งัขณะนำเสนอเชน่เอกสารประกอบทำให้ไดค้วามรูน้อ้ย 
 18. จากการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองแตข่าดประสบการณท์ำใหม้คีวามรู้ ไมค่รอบคลมุทกุเนือ้หา 
 19. การทำงานของกลุม่ไม่ไดน้ำความรูท้ีศ่กึษาคน้ควา้มาคยุกนัทำให้ไดค้วามรู้ ไมพ่อ 

จำนวน (คน) 
20 
18 
 

13 
13 
11 
10 
8 
6 
5 
4 
3 

รอ้ยละ 
7.30 
6.57 

 
4.74 
4.74 
4.01 
3.65 
2.92 
2.19 
1.82 
1.46 
1.09 

การอภิปรายผล
 ประสิทธิผลการสอนโดยการสังเคราะห์ความรู้จาก
หลกัฐานเชงิประจกัษ์ในนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร
บณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล จากประสทิธผิลของวธิกีารสอน
ทัง้ 3 ดา้น คอื 
 1. ดา้นความเกง่ วธิกีารสอนโดยการสงัเคราะหค์วามรู้
จากหลกัฐานเชงิประจกัษ ์ ทำใหน้กัศกึษามคีวามเกง่พบกลุม่
ตัวอย่างได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ความรู้เรื่อง “การพยาบาล  
ผูค้ลอดทีเ่กดิภาวะวกิฤตใินระยะคลอด” ทีส่อบผา่นเกณฑ์
รอ้ยละ 609 และไมผ่า่นเกณฑม์จีำนวนใกลเ้คยีงกนั (รอ้ยละ 
54.38 และเกณฑร์อ้ยละ 45.62 ตามลำดบั) อาจเนือ่งมา
จากเนื้อหาการเรียนในหัวข้อ “การพยาบาลผู้คลอดที่เกิด
ภาวะวิกฤติในระยะคลอด” ในวิชาการพยาบาลมารดา-
ทารกและการผดุงครรภ ์ 2 นี้เป็นความรู้ ใหม่สำหรับ  
นกัศกึษา และเนือ้หาวชิามคีวามยากซบัซอ้นมากกวา่วชิาวชิา
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ ์ 1 ซึง่เปน็วชิา
พืน้ฐานทีเ่คยเรยีนมากอ่นเปน็อยา่งมาก หากมีความรูพ้ืน้
ฐานนี้ ไมม่ากพอ ประกอบกบัวธิกีารเรยีนการสอนดว้ยวธิี
การสังเคราะห์ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์นี ้ ให ้ 
นกัศกึษาตอ้งวางแผนจดัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มกีระบวนการ
ศกึษาทีซ่บัซอ้นขึน้แตกตา่งจากการเรยีนแบบเดมิ ทีคุ่น้เคยกบั
การฟังบรรยายรับความรู้จากอาจารย์ผู้สอนอย่างเดียว  
มากอ่น หากไมต่ัง้ใจหรอืไมเ่ขม้ขน้ในการศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองและไมฟ่งัเพือ่นนำเสนออยา่งตัง้ใจ กจ็ะทำใหผ้ลสมั
ฤทธิ์ทางการเรียนเกิดได้อย่างไม่พึงประสงค ์ ประกอบกับ
หากพบกบัวธิกีารนำเสนอของเพือ่นไมน่า่สนใจไมก่ระตุน้ให้
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั จะไมเ่กดิความรูเ้พิม่ขึน้มากไปอกี 

ยิง่เสรมิใหเ้กดิผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยา่งไมพ่งึประสงค ์
(นอ้ยกวา่รอ้ยละ 60) สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของไพโรจน ์
บญุลกัษณศ์ริิ10 ทีศ่กึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาแพทยก์บั
การเรียนกลุ่มย่อย แบบใช้ปัญหาเป็นหลักร่วมกับการใช้
ทกัษะการแพทยเ์ชงิประจกัษพ์บวา่ ผลการประเมนิตนเอง
ดา้นความรูค้วามสามารถที่ไดร้บัสว่นใหญอ่ยู่ในระดบันอ้ย 
ได้แก ่ ความรู้เรื่องโรคของผู้ป่วยพอใจที่ระดับน้อยและ  
นอ้ยทีส่ดุ ผลการวจิยัดงักลา่วยงัพบวา่ นกัศกึษายงัปรบัตวั
ในวธิกีารเรยีนการสอนได้ ไมด่พีอ รบัความรู้ ได้ ไมม่ากพอ 
เชน่เดยีวกบัขอ้เสนอแนะของกลุม่ตวัอยา่งจากผลการวจิยั
ครัง้นี ้(ตารางที ่2)  
 สำหรบักลุม่ตวัอยา่งทีส่อบผา่นเกณฑร์อ้ยละ 60 ขึน้ไป 
อาจเปน็เพราะวธิกีารสอนรปูแบบนีช้ว่ยสง่เสรมิใหน้กัศกึษา
เกดิคณุลกัษณะเฉพาะตวัทีส่อดคลอ้งกบัคณุลกัษณะความเกง่
พืน้ฐาน (Basic Skill) ทีม่อียู ่3 ประการคอื 1) เกง่แนวคดิ 
(Conceptual Skill) คือ นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัความรูเ้ดมิ และทกัษะพืน้ฐานเดมิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเนือ้หาใหมท่ีล่กึซึง้ตอ่ยอดจากเนือ้หาเดมิขึน้ ทราบและ
พจิารณาไดว้า่มคีวามมุง่หมายทีจ่ะศกึษาอะไร ในการสบืคน้
หาความรู้ใหมแ่ละรว่มกนัระดมสมองไดอ้ยา่งตรงประเดน็ 
ทำใหร้ว่มกนัคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหส์รปุมาเปน็ความรู้
ใหม่ไดเ้ปน็อยา่งด ี 2) เกง่คน (Human Skill) คอื สามารถ  
ปรบัตวัปรบัความเขา้ใจใหเ้กดิมนษุยส์มัพนัธท์ีด่กีบักลุม่ผูร้ว่ม
งาน การทำงานเปน็ทมี สามารถทำงานกลุม่จนประสบผล
สำเรจ็ และ 3) มคีวามเกง่เทคนคิ (Technical Skill) คอื   
มคีวามรอบรูท้างวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามชำนาญในการใช้
กระบวนคดิวเิคราะห ์ และนำมาใชป้ฏบิตักิารสบืคน้ขอ้มลูจน
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สามารถคน้พบองคค์วามรู้ใหม่ได ้6,11 

 2. ดา้นความด ี พบวา่ นกัศกึษาทีแ่สดงความกลา้ทีจ่ะ
เปิดเผยความรู้สึกที่จริงใจ ซึ่งให้ข้อเสนอความคิดเห็น
ประเมนิวธิกีารสอนดา้นบวก โดยไดร้บัความรูเ้พิม่ขึน้จาก
การได้สืบค้นความรู้ด้วยตนเอง เสริมทักษะในการใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห ์ การใฝ่รู ้  การทำงานเป็นทีม 
ความอตุสาหะตัง้ใจเรยีนและดา้นลบ มผีูท้ีค่ดิวา่ตนยงัปรบั
ตวัในวธิกีารเรยีนการสอนได้ไมด่พีอ รบัความรู้ ได้ ไมม่ากพอ 
จากวิธีการนำเสนอของเพื่อนที่ ไม่น่าสนใจ พูดเร็วจับ
ประเด็นไม่ทัน และยังมีผู้ที่ชอบวิธีการบรรยายโดยผู้สอน
มากกวา่ อาจเคยชนิกบัการรบัฟงัเพยีงอยา่งเดยีว ไมช่อบ
เหนือ่ยลำบากในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัผลการ
วิจัยของไพโรจน ์ บุญลักษณ์ศิริ10 ที่พบว่า ของนักศึกษา
แพทยท์ีเ่รยีนกลุม่ยอ่ยแบบใชป้ญัหาเปน็หลกัรว่มกบัการใช้
ทกัษะการแพทยเ์ชงิประจกัษ ์ มคีวามพงึพอใจทกัษะการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์อยู่ในระดับน้อย ส่วนการตั้งคำถาม
และการคน้หาหลกัฐานพอใจระดบัปานกลาง ความรูว้ชิาพืน้
ฐานเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งสว่นใหญพ่อใจระดบันอ้ยเชน่กนั และ
มคีวามพอใจการเรยีนนี้ในระดบันอ้ยถงึนอ้ยทีส่ดุรวมเพยีง
รอ้ยละ 10.9 เมือ่เทยีบกบัแบบบรรยายทัว่ไป 
 3. ด้านความสุขในการเรียน วิธีการสอนโดยการ
สงัเคราะหค์วามรูจ้ากหลกัฐานเชงิประจกัษ ์พบวา่ นกัศกึษา
มรีะดบัความพงึพอใจตอ่วธิกีารสอนมากถงึมากทีส่ดุ 67.38 
อาจเนือ่งจากเปน็วธิกีารสอนทีท่ำใหน้กัศกึษาเกดิความภาค
ภมูใิจในความสามารถของตนเองที่ไดเ้รยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ  ดว้ย
ตนเอง มคีวามสขุใจที่ไดอ้ยู่ในสภาพแวดลอ้มการเรยีนการ
สอนลักษณะนี ้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับความหมายของ
ความสขุ ซึง่หมายถงึอารมณค์วามรูส้กึในทางบวก ซึง่จะเกดิ
ขึ้นจากการเลือกคิด หรือรู้สึกต่อสิ่งต่างๆ หรือเหตุการณ์
ต่างๆ ที่มากระทบตน6,11 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ไพโรจน ์ บุญลักษณ์ศิริ10 ที่พบว่าการบริหารจัดการ
ประสบการณเ์รยีนรู ้ นกัศกึษาแพทยส์ว่นใหญพ่อใจอยู่ใน
ระดบัปานกลางถงึพอใจมาก ไดแ้ก ่ การคน้หาหลกัฐานเพิม่
เติมด้วยตนเอง ระยะเวลาการเรียนรู ้ แหล่งค้นคว้าและ
บทบาทของผูส้อน  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ
 จากผลของการใช้กระบวนการเรียนสอน โดยใช้วิธี
การสังเคราะห์ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์พบว่า   
ผูเ้รยีนยงัปรบัตวัในวธิกีารเรยีนการสอนได้ไมด่พีอ พืน้ความ

รู้เดิมมี ไม่ดีพอ ยังรับความรู้ ได้ ไม่มากพอ ไม่เข้าใจ
กระบวนการเรยีนการสอน จบัประเดน็ไม่ได ้ และไดค้วามรู้
นอ้ยในบางหวัขอ้สอน ขาดความละเอยีดรอบคอบ การคดิ
วิเคราะห์ยังไม่เป็น ตามเนื้อหาไม่ทันขณะนำเสนอในชั้น
เรยีนเนือ่งจากผูน้ำเสนอพดูเรว็  
 1. ผู้สอนควรเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการ
สอน โดยศกึษาภมูหิลงั ความรูพ้ืน้ฐาน ความตอ้งการของ  
ผูเ้รยีน เสรมิความรูพ้ืน้ฐานทีย่งัขาด มวีธิกีารจดัการเรยีน
การสอนที่สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน รวมทั้ง
ควรสือ่สารขอ้มลูขัน้ตอนและวธิกีารจดัการเรยีนการสอนที่
หลายชอ่งทางอยา่งชดัเจนแกน่กัศกึษาเปน็ระยะ มเีอกสาร
ประกอบการสอนกอ่นการนำเสนอผลการสงัเคราะหค์วามรู้
ของนกัศกึษาแตล่ะกลุม่ เพือ่เพิม่ความสขุและความเกง่ใน
การเรยีน ยกยอ่งชมเชยใหก้ำลงัใจในสิง่ทีท่ำถกู ทำดีในการ
ทำงานเปน็ทมี มานะ อดทนตัง้ใจในงานทีร่บัมอบหมาย 
 2. นำวิธีการสอนโดยการสังเคราะห์ความรู้จากหลัก
ฐานเชงิประจกัษ์ไปใช ้ โดยปรบัปรงุและพฒันากระบวนการ
จดัเรยีนสอนอยา่งตอ่เนือ่ง โดยใชว้นัเวลาทีส่อนในชว่งวนั
เวลาทำการ 8.00-16.00 น. เพือ่นำไปปรบัใช้ใหก้วา้งขวาง
ในหลกัสตูรตา่งๆ 
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