
                          

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน 
ของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ ์
ของ 

ปราณี   อ่อนศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

กรกฎาคม 2552 



  

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน 
ของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ ์
ของ 

ปราณี   อ่อนศร ี
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

กรกฎาคม 2552 
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



  

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน 
ของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
ของ 

ปราณ ี  อ่อนศร ี
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพฒันาหลักสูตร 

กรกฎาคม 2552 



  

ปราณี  อ่อนศรี.(2552). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน 
 ของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การวิจัยและ 
 พัฒนาหลักสูตร). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. คณะกรรมการ 
 ควบคุม: ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย วงษ์ใหญ่,  
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรร วงษ์อยู่น้อย. 
 
 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ด้วยก ารวิจัยและพัฒนา วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยเพื่อน ามาใช้ในการสังเคราะห์
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและน าไปทดลอง ใช้ ขั้นตอนที่ 3 การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ โดย
ท าการศึกษาในนักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่ 3 รุ่นท่ี 43 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ภาคการศึกษาที่ 3 ปี
การศึกษา 2551 ที่ศึกษารายวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 จ านวน 98 คน โดยใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง (One Group Pretest-Posttest Design) ใช้เวลาในการทดลอง 16 
ชั่วโมง ขั้นตอนที่ 4 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน โดยมี การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติพื้นฐาน เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ Dependent t-test และวิเคราะห์
เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ ผลการวจิัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (ACTOR Model) 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นวิธีเพื่อการผ่อนคลาย (Approach to relaxation) 2. ขั้นการใช้ผัง
มโนทัศน์ (Concept mapping) 3. ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning) 4. ขั้นการบริหาร
สมอง (Operation to Brain-Gym) และ 5. ขั้นการคิดไตร่ตรอง (Reflection) 

 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานของ
นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พบว่า 

       2.1 นักเรียนพยาบาลมีคะแนน ความรู้ในวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 ก่อนและหลัง
เรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาคะแนนจุดตัด (cut-off 
score) ตามวิธีของเบอร์ก พบว่า คะแนนความรู้เฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 29.01 ซึ่งสูงกว่าค่าคะแนน
จุดตัด (24) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .01 

       2.2 นักเรียนพยาบาลมีคะแนนเจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 ก่อนและหลัง
เรียนมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 



  

       2.3 นักเรียนพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยรวม
เฉลี่ยเท่ากับ 3.91 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
 ผลจากการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในครั้งนี้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่ควรน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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 The purposes of this research were to develop and study the effectiveness of an 
instructional model for enhancing brain-based learning among nursing students by applying 
research and development.  The research procedure consisted of 4 stages as follows: 
Stage 1 Studying the basic data, ideas, theories from literatures to developing the 
instructional model for enhancing brain-based learning.  Stage 2: Developing the 
instructional model.  The model was verified by experts and proved by trying out. Stage 3: 
Implementing the instructional model with one class of 98 junior nursing students at The 
Royal Thai Army Nursing College during the third semester of 2008 academic year who took 
a course in Nursing Research 1.  One Group Pretest-Posttest Design was applied. The 
period of study was 16 hours.  Stage 4: Evaluating the effectiveness of the instructional 
model. Data analysis was done by mean, standard deviation, dependent t-test and content 
analysis.  The results of this study revealed that: 

 1. An instructional model for enhancing brain-based learning among nursing 
students contained 5 sequential steps:  1) Approach to relaxation, 2) Concept mapping,  
3) Transfer of learning, 4) Operation to Brain-Gym, and 5) Reflection. 

 2. The effectiveness of an instructional model for enhancing brain-based learning 
among nursing students was found that: 

       2.1 There was significantly statistical difference in test score of Nursing 
Research 1 between before and after the intervention at .01 level.  Furthermore, test score 
mean (29.01) was significantly higher than cut-off score (24) at .01 level. 

       2.2 There was no significantly statistical difference in attitude score towards 
Nursing Research 1 between before and after the intervention. 



  

       2.3 Mean score total of satisfaction towards Nursing Research 1 was higher 
than 3.5 ( X =3.91, S.D. = 0.86). 

  As the result of this research and development, it could be concluded that the 
instructional model was effective.  Therefore, this instructional model should be applied for 
the learning provision. 
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ปริญญานิพนธ์  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง  3 ท่านที่ได้เสียสละเวลาในการให้ค าปรึกษา  
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อนุเคราะห์แก่ผู้วิจัยในการแสดงความคิดเห็นพร้อม ค าแนะน าที่เป็นปร ะโยชน์ในการ สร้างเครื่องมือ
ประกอบรูปแบบการเรียนการสอน 
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ขอบคุณนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551 ที่สละเวลาเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
และให้ข้อมูล รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
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ในการท าวิจัยครั้งนี้ และขอบคุณนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา 2551 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีท่ี 3 
ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยเป็นอย่างดีและแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้การสนับสนุนการท าปริญญานิพนธ์ในครั้งนี้ 

 สุดทา้ยน้ีผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้ปริญญานิพนธ์นี้ส าเร็จด้วยดี  
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บทที ่1 
บทน า 

 
 
ภูมิหลัง 
 กระแสโลกในศตวรรษท่ี  21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สภาวะของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน 
กลไกของการแข่งขันสูงทุกรูปแบบ ตลอดจนแนวโน้มการเปิดเสรีทางการศึกษา ศักยภาพของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม และสังคมแห่งความรู้ ส่งผลต่อสถาบันอุดมศึกษา ท าให้เกิด
กระแสการปฏิรูปอุดมศึกษาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในภาวะปัจจุบันการอุดมศึกษาไทยได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว นอกจากน้ียังเผชิญกับกระแสกดดันภายในประเทศอันได้แก่ การเพิ่มปริมาณของ
นักศึกษา ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการอุดมศึกษา ปัญหาคุณภาพบัณฑิต การขาดแคลน
อาจารย์ที่มีคุณภาพ หลักสูตรที่ขาดความหลากหลาย กระบวนการเรียนการสอนที่ไม่เอื้อต่อการ
แสวงหาความรู้ สภาพความจ ากัดด้านก าลังคนและงบประมาณ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
และคุณภาพของการจัดการศึกษา เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2544: 47-
83) ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวโดยการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติของประเทศ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และ ฉบับที่ 2 (แก้ไข) พ.ศ. 2545 มีผลให้เกิด
การปฏิรูปการศึกษา  อันเป็นวาระส าคัญแห่งชาติ มีสาระส าคัญ 9 หมวด โดยเฉพาะหมวด 4 แนวการ
จัดการศึกษาเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีถือว่าเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งทุกหมวดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จะมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน สาระส าคัญของหมวดนี้จะ
ครอบคลุมหลักการ สาระ และ กระบวนการจัดการศึกษาที่เปิดกว้างให้แนวการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ 
วิสัยทัศน์ใหม่ทางการเรียนการสอนท้ังในและนอกระบบโรงเรียน สาระที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
ส าคัญที่สุด เริ่มมาตราที่ 22  ถึงมาตราที่ 30 มีสาระส าคัญ 8 เรื่องใหญ่ๆ ด้วยกันคือ มาตราที่ 22 
หลักการจัดการศึกษายึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถรู้และพัฒนาตนเองได้  ถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด มาตราที่ 23 สาระการเรียนรู้เน้น ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตรที่ 24 กระบวนการเรียนรู้ มาตราที่ 25 บทบาท
ของรัฐในการส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ มาตราที่ 26 การประเมินการเรียนรู้ มาตราที่ 27,28 การพัฒนา
หลักสูตรระดับต่างๆ มาตราที่ 29 บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และมาตราที่ 30  การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. 2545) 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  เป็นบทบัญญัติให้ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาชัดเจนขึ้น  
ซึ่งมาตราที่ 22 ที่กล่าวถึงหลักการจัดการศึกษา ยึดหลัก 3 ประการ ได้แก่ ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้   ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด และประการสุดท้ายกระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สุวิทย์ มูลค า.  2544: 17) 
ในการปฏิรูปการศึกษานั้น หัวใจส าคัญคือ การปฏิรูปการเรียนรู้หรือการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้
วิธีเรียนรู้ มีการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง (ประเวศ วะส.ี  2543) ดังนั้นการปฏิรูปการเรียนรู้หรือการเรียนการ
สอนจึงเป็นภารกิจหนึ่งที่มุ่งสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการที่ย่ังยืนให้กับระบบอุดมศึกษาโดยเน้น
มาตรการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนให้มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
(ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. 2544: 25)  

 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน พบว่า มีปัญหาในด้าน
คุณภาพที่ต่ ากว่ามาตรฐานสากล ประเด็นที่ชี้ความด้อยคุณภาพได้แก่การจัดการเรียนการสอนท่ีขาด
ประสิทธิภาพโดยวิธีการสอนยังเน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน ขาดการวิจัยและสร้างความรู้ใหม่ 
ไม่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ความคิดวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
สร้างสรรค์ รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากตัวผู้สอนเองที่บกพร่องในหน้าที่ ขาดวินัยทางวิชาการ ไม่ได้มุ่งมั่น
ในการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย มีความบกพร่องในการบริหารจัดการและขาดกลไกในการควบคุม
คุณภาพ (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2543: 19) การจัดการเรียนการสอนของครูส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้สมกับความเป็นสถาบันชั้นสูงโดยเน้นเนื้อหาวิชาการมากกว่าการสอนให้รู้จักคิด ค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2544: 81) วิธีการสอนล้าสมัยไม่มี
การปรับเปลี่ยนจากการเรียนรู้ ท าให้บัณฑิตมีคุณภาพลดลง (ทบวงมหาวิทยาลัย.  2543: 45) ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้องปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของ
บัณฑิตให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพ การเพิ่มขึ้นขององค์ความรู้ สภาพสังคมและ
เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง การผลิตและการให้บริการจ าเป็นท่ีจะต้องมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง
สามารถปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น อดทนและรู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วย (วินัย วีระวัฒนานนท์ . 
2543: 28-29) 

 ในปัจจุบันได้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแนวคิดในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (Brain–Based 
Learning หรือ BBL)  การเชื่อมโยงการค้นพบทางด้านการเรียนรู้ของสมองกับการจัดการเรียนรู้นี้เป็น
ฐานส าคัญที่จะท าให้เราสามารถก้าวไปบนเส้นทางของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กได้ชัดเจน
ขึ้น มีหลักเกณฑ์และเหตุผล การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสมองจะท าให้เด็กมี
พัฒนาการการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาและ
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ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ ซึ่งนักวิจัยทั่วโลกค้นพบตรงกันว่าสมองของมนุษย์ทุกคน
ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้โดยแท้ ไม่มีสมองของมนุษย์(ปกติ)คนใดที่จะไม่เรียนรู้ เพียงแต่การ
พัฒนาจะดีเพียงใดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้ท่ีอยู่รอบๆตัวเด็ก (วิทยากร  เชียงกูล.  
2548: 115) ดังนั้น Brain-Based Learning (BBL) จึงน่าจะเป็นทางออกส าหรับวิกฤติการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชนไทย (กฤษณพงศ์  กีรติกร. 2547) 

 การเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน หรือ BBL อาจถือได้ว่าเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นใหม่ไม่นานมานี้และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง การศึกษาเรื่องการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็น
ฐานมีหลายแนวคิดที่คล้ายๆกัน การค้นคว้า การวิจัยด้านสมองและการเรียนรู้ยังเป็นระบบที่ซับซ้อน 
ซึ่งจะต้องศึกษากันต่อไป (ประหยัด จิระวรพงศ์.  2549: 11) การค้นพบว่าสมองของคนเราไม่ได้แยกกัน
ท างานเป็นซีกซ้าย-ขวาตามล าพัง แต่ทว่าท างานเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดโดยผ่านเส้นใยประสาทที่คอย
เชื่อมโยงเซลล์สมองแต่ละส่วน ซึ่งการเชื่อมโยงนี้เองที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ 
การค้นพบนี้น าไปสู่ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ซึ่งเป็นพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ที่
ส าคัญเช่น การสร้างความรู้ด้วยตนเอง ( Construction) พหุปัญญา (Multiple Intelligences) และการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child-Centred) เป็นต้น (ปี่ซังข้าวน้อย. 2548: 20) เมื่อการเรียนรู้นั้น
ขึ้นอยู่กับสมอง ดังที่ ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2545: 3) กล่าวว่า การจัดการศึกษาที่เหมาะสมผู้จัดการศึกษา
จึงควรมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของโครงสร้างของสมองและการท างานของสมอง รวมถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการของสมองและการเรียนรู้ สอดคล้องกับที่อุษา ชูชาติ (2547: 13) 
กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพสมองและการเรียนรู้ของคนไทยไว้ว่า  
      ‚…การพัฒนาศักยภาพสมองและการเรียนรู้ของคนไทยจะส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝูาย 
        ไม่วา่จะเป็น พ่อแม ่ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครูอาจารย ์ชมุชน องคก์รภาครัฐและเอกชน โดยทุกฝูายตอ้งเข้าใจ   
        ความรู้พื้นฐานและตระหนักถงึความส าคญั ความมหัศจรรยข์องสมอง โครงสร้างการท างานของสมอง 
        การเจริญเตบิโต และพัฒนาการของสมองตามวยั ท่ีถอืเป็นฐานชวีติของมนุษยท่ี์ท าให้เกดิการเรียนรู้ และ 
        ตอ้งเข้าใจถงึปัจจยัท่ีส่งเสริมหรือบ่ันทอนพัฒนาการของสมองและการเรียนรู้ควบคู่กนัไปดว้ย ...‛  
 หลักการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐานก็คือ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
เชื่อว่า ความส าเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ก็คือ การพัฒนาศักยภาพของ
สมองและการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะต้องมีความร่วมมือจากทุกฝูาย (ประหยัด จิระวรพงศ์. 2549: 11) 

  ปัจจุบันด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้แพทย์หรือนักประสาทวิทยาสามารถ
น าเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการท างานของสมอง ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท างานของสมองได้มาก การค้นพบดังกล่าวท าให้นักการศึกษาน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนจนเกิดเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานโดยที่มีผู้ริเริ่มคนแรกคือ เลสลี่ 
ฮาร์ท (Leslie Hart) ในหนังสือชื่อ Human Brain, Human Learning เมื่อปี พ.ศ. 2526 ต่อมาในปี 
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2534 ศาสตราจารย์ทางการศึกษาสองท่าน คือ เรเนต นัมเมลา เคน และ จอฟฟรี่ เคน (Renate 
Nummela Caine and Geoffrey Caine. 1990: 66-70) แห่งมหาวิทยาลัยมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้เสนอ
หลักการ 12 ประการในการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน ดังต่อไปนี ้(อารี สัณหฉวี. 2550: 76-77) 

  1. สมองมีระบบการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากเพราะรวมไปถึงร่างกาย การเคลื่อนไหว ความคิด 
อารมณ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน (The brain is a parallel processor.) 

  2. สมองจะมีการเรียนรู้ถ้ามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและในสังคม สิ่งแวดล้อม (The brain/mind 
is social.) 

  3. สมองจะมีการแสวงหาความหมาย ความเข้าใจจากประสบการณ์ในชีวิต ตลอดเวลา  (The 
search for meaning is innate.) 

  4. การแสวงหาความหมายและความเข้าใจในประสบการณ์โดยจัดเป็นหมวด หมู่ แบบแผน  
(The search for meaning occurs through patterning.) 

  5. อารมณ์มีส่วนส าคัญในการเรียนรู้ (Emotions are critical to patterning.) 
  6. การเรียนรู้ของสมองจะเรียนรู้พร้อมๆกันทั้งที่เป็นภาพรวมและที่เป็นส่วนย่อย (The brain 

processes parts and wholes simultaneously.) 
  7. การเรียนรู้ของสมองจะเกิดจากทั้งการต้ังจุดสนใจเรื่องที่จะศึกษา และเกิดจากสิ่งแวดล้อม

ที่มิได้ต้ังใจศึกษา (Learning involves both focused attention and peripheral perception.) 
  8. การเรียนรู้จะมีกระบวนการที่รู้โดยรู้ตัว (มีจิตส านึก) และการรู้โดยไม่รู้ตัว (จากจิตใต้

ส านึก) (Learning is both conscious and unconscious.) 
  9. สมองมีความจ าอย่างน้อย 2 แบบ คือ ความจ าแบบเชื่อมโยงมิติ/ระยะ ซึ่งบันทึก

ประสบการณ์ประจ าวันของเรา และความจ าแบบท่องจ า ซึ่งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและทักษะแบบแยก
ส่วน (There are at least two approaches to memory: spatial memory system, rote learning 
system.) 

  10. การเรียนรู้ของสมองเป็นไปตามพัฒนาการ (Learning is developmental.) 
  11. การเรียนรู้ที่สูงและซับซ้อนจะเรียนได้ดีในบรรยากาศที่ยั่วยุและท้าทายให้เสี่ยง แต่ถ้ามี

บรรยากาศเครียดและกดดันมากๆ จะท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้  (Complex learning is enhanced by 
challenge and inhibited by threat.) 

 12. สมองของแต่ละคนมีความเฉพาะของตน (Each brain is unique.) 
 บุคคลส าคัญที่มีส่วนผลักดันให้มีการขยายความคิดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานไปสู่การ

พัฒนาทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง คือ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จอร์ช ดับเบิลยู บุช ( George 
W. Bush) ซึ่งได้ประกาศแผนการวิจัยในช่วงปี 1990-1999 เป็น ทศวรรษของสมอง ( Decade of 
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Brain) ส าหรับในประเทศไทย นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานและจัดต้ังสถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (สวร.) หรือ  National Institute for 
Brain-based Learning (NBL) โดยก าหนดการประชุมปฏิบัติการจังหวัดต้นแบบ  Brain-based 
Learning (BBL) แห่งแรกของไทยที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 (ประหยัด จิระวรพงศ์.  
2549: 11) 

 การเรียนการสอนในระดับชั้นต่างๆย่อมจะต้องมีความแตกต่างกัน ในระดับชั้นประถมศึกษา
การเรียนการสอนมุ่งให้เป็นพื้นฐานในด้านต่างๆเป็นส าคัญเช่นเรียนภาษาไทยเพื่อเป็นพื้นฐานของการ
เรียนวิชาอ่ืนๆเป็นต้น ในระดับมัธยมศึกษาการเรียนการสอนก็มุ่งเพื่อส ารวจความถนัดในการประกอบ
วิชาชีพ ดูความสนใจตลอดจนการเลือกเรียนวิชาที่มีความสนใจ คร้ันถึงระดับอุดมศึกษาเป็นการเรียน
การสอนที่ถ่ายทอดความรู้ที่กว้างและลึกเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพชั้นสูงได้ 
ความแตกต่างกันในระดับชั้นนี้เอง การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาถือว่าเป็นการสร้างปัญญาชน 
การถ่ายทอดความรู้น่าจะมีรูปแบบ จึงเป็นที่สงสัยว่ารูปแบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ใคร
เป็นผู้ก าหนด งานในระดับอุดมศึกษามีมากมาย งานสอน งานวิจัยและงานถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม 
การคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพื่อสนองความต้องการทางสังคม พัฒนาสังคมเป็นขอบข่ายของงานใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งสิ้น แต่เมื่อพิจารณาด้านการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอนน้ันยังไม่ได้
มองความส าคัญกันนัก ทั้งๆที่รูปแบบการเรียนการสอนจะช่วยแก้ไขการเรียนการสอนท่ีมีปัญหาเป็น
ส่วนส่งเสริมให้ประสบผลส าเร็จในงานและมองเห็นแนวทางในการพัฒนางานการเรียนการสอนอีกด้วย 
(วิเชียร  อชิโนบุญวัฒน์. 2535: 82) 

 การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
(แก้ไข) พ.ศ. 2545 นั้น การจัดการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านเนื้อหาสาระ พัฒนาทักษะ 
กระบวนการคิด เตรียมการเพื่อเผชิญสถานการณ์ รวมถึงการประยุกต์ความรู้เพื่อปฺองกันและแก้ปัญหา 
เน้นการศึกษาตลอดชีวิต สอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
หลัก 4 ประการของยูเนสโก คือ การเรียนเพื่อรู้ การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน 
และการเรียนรู้เพื่อชีวิต (ยูเนสโก. 2540: 121)  

       1. การเรียนเพื่อรู้ เป็นการผสมผสานความรู้ทั่วไปที่กว้างขวางเพียงพอเข้ากับโอกาสที่จะ
ศึกษาบางวิชาอย่างละเอียดลึกซึ้ง การเรียนรู้เพื่อรู้หมายรวมถึงการฝึกฝนในวิธีเรียนรู้เพื่อจะได้ตักตวง
ประโยชน์จากการศึกษาไปจนตลอดชีวิตเพื่อมีชีวิตอย่างมีศักด์ิศรี พัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ
และการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การจัดการเรียนเพื่อรู้ มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งในสาขาวิชาและเข้าใจใน
สิ่งรอบตัวเพื่อกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา 
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        2. การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง จุดประสงค์ของการเรียนรู้แบบนี้ไม่เพียงเพื่อให้เกิดความ
ช านาญทางด้านวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง ความสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆและ
ปฏิบัติเป็นหมู่คณะ เป็นการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ต่างๆทางสังคมและในการประกอบอาชีพ 
ส าหรับการเรียนรู้ในระบบ เป็นการเรียนในภาคทฤษฎีสลับกับภาคปฏิบัติ ผลที่ได้จากการเรียนรู้เพื่อ
ปฏิบัติได้จริง ก่อให้ผู้เรียนเกิดปฏิภาณ ไหวพริบ ความเฉลียวฉลาด คล่องแคล่วและสามารถควบคุม
การท างานเป็นหมู่คณะได้ 

        3. การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน เป็นการให้โอกาสผู้เรียน เข้าใจผู้อื่น และสร้างความตระหนัก
ว่า มนุษย์จะต้องพึ่งพาอาศัยกัน ด าเนินโครงการร่วมกันและเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 
โดยชี้ให้เห็นว่า ความหลากหลาย ความเข้าใจอันดีต่อกันและสันติภาพนั้นเป็นสิ่งที่ล้ าค่า 

        4. การเรียนรู้เพื่อชีวิต เพื่อจะได้สามารถปรับปรุงบุคลิกภาพของตนให้ดีขึ้น ด าเนินการ
ต่างๆ โดยอิสระเสรียิ่งขึ้น มีดุลยพินิจและรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษาต้องไม่ละเลย
ศักยภาพในด้านใดด้านหนึ่งเป็นอันขาด ซึ่งได้แก่ ความจ า การใช้เหตุผล ความซาบซึ้งในสุนทรียภาพ 
สมรรถนะทางร่างกายและทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน (เสริมศรี ไชยศร. 2543: 44-45) 

 ส าหรับการน าความรู้ตามหลักการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานไปใช้ในการศึกษาด้านต่างๆ
กระท าได้ ดังนี้ 

       1. ด้านหลักสูตร ผู้สอนสามารถน าไปวางแผนการเรียนรู้โดยพิจารณาความสนใจ 
ลักษณะผู้เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามบริบทนั้นๆ 

        2. ด้านการสอน ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและใช้สภาพการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับผู้เรียน ผู้สอนควรจัดโครงสร้างการเรียนรู้ท่ีมีความหมายและสัมพันธ์กับปัญหาที่แท้จริง 
ตลอดทั้งส่งเสริมให้เรียนรู้จากสภาพภายนอกห้องเรียน 

        3. การประเมินผล ควรให้ผู้เรียนได้เข้าใจลีลาการเรียนรู้ (Learning style) ของตนและ
ความสนใจที่จะเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของตนนับต้ังแต่เริ่มมี
การเรียนการสอนเกิดขึ้น (ประหยัด จิระวรพงศ์. 2549: 11) 
   การเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลได้รับการพัฒนามาจากการสอนที่เน้นการดูแลผู้ปูวย
โรคต่างๆและเน้นงานของโรงพยาบาล ต่อมาได้ปรับมาเป็นการเรียนรู้ที่มีการใช้กฎและทฤษฎีทางการ
พยาบาลเป็นสื่อของการเรียนรู้การปฏิบัติทางวิชาชีพ เน้นกระบวนการพยาบาลและการค้นคว้าศึกษา
พัฒนาทักษะทางปัญญามากขึ้น (กุลยา ตันติผลาชีวะ.  2541: 44) ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ได้มีการพัฒนาเพื่อให้มีความเหมาะสมทันสมัยมาโดยล าดับ จากการเรียนการสอนแบบด้ังเดิมที่เน้น
การถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนโดยตรงมาเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอน
แบบเน้นปัญหา การสอนเพื่อพัฒนาการคิด รวมทั้งการใช้สื่อต่างๆในการเรียนรู้ (ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ 
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และสมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี.  2544: 70) ส าหรับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การจัดการเรียนการสอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคทฤษฎีนั้นก็ยังขาดความหลากหลาย เน้นการบรรยายเป็นหลักซึ่งสิ่งเหล่านี้
อาจท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและไม่สามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติบนหอผู้ปูวยได้อย่างที่ควรจะเป็น ดังนั้น การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนทางการพยาบาลจึงเป็นสิ่งส าคัญและเป็นทางเลือกหนึ่งในการน าไปใช้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญแก่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย ใน
ขณะเดียวกันในระดับอุดมศึกษานั้น การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานก็นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่เราควรจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการท างานของสมองเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานส าหรับนักเรียน
พยาบาล อันจะท าให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ทางการพยาบาล ตอบสนองระบบบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะส่งผลถึง
การพัฒนามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพพยาบาลและต่อวงการวิชาชีพการพยาบาลของประเทศต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมอง

เป็นฐาน 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

 1. เป็นประโยชน์ส าหรับผู้เรียนในการที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตามเนื้อหารายวิชา เกิดเจต
คติที่ดีต่อวิชา และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน 

  2. เป็นประโยชน์ส าหรับผู้สอน ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานในรายวิชาอื่นๆ และยังใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะอื่นๆ 

  3. เป็นประโยชน์ส าหรับนิสิต นักศึกษาและนักวิจัย ในการน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาหรือ
ศึกษา เพื่อให้เกิดการค้นพบข้อมูลเชิงประจักษ์และช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
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ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมอง

เป็นฐาน ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมาใช้ในรายวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 
จ านวน 1 หน่วยกิต 16 ชั่วโมง กลุ่มผู้เรียนคือ นักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ชั้นปีท่ี  3 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา 2551 จ านวน 98 คน ศึกษาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เจตคติต่อวิชา และความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน  
          นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง สภาพลักษณะของการเรียนการสอนท่ี
ครอบคลุมองค์ประกอบที่ส าคัญ ซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบตามหลักการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็น
ฐาน โดยมีการจัดล าดับขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นกระบวนการที่มีระบบซึ่งการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน มีหลักในการพิจารณา ดังนี้ 

            1. สมองมีระบบการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากเพราะรวมไปถึงร่างกาย การเคลื่อนไหว 
ความคิด อารมณ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน  

            2. สมองจะมีการเรียนรู้ได้ถ้ามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและในสังคม สิ่งแวดล้อม  
            3. สมองจะแสวงหาความหมาย ความเข้าใจจากประสบการณ์ในชีวิต ตลอดเวลา  
            4. การแสวงหาความหมายและความเข้าใจโดยมีการจัดเป็นหมวด หมู่ แบบแผน  
            5. อารมณ์มีส่วนส าคัญในการเรียนรู้  
            6. การเรียนรู้ของสมองจะเรียนรู้พร้อมๆ กันทั้งที่เป็นภาพรวมและที่เป็นส่วนย่อย 
            7. การเรียนรู้ของสมองจะเกิดจากทั้งการต้ังจุดสนใจเรื่องที่จะศึกษา และเกิดจาก

สิ่งแวดล้อมที่มิได้ต้ังใจศึกษา  
            8. การเรียนรู้จะมีกระบวนการที่รู้โดยรู้ตัว (มีจิตส านึก) และการรู้โดยไม่รู้ตัว (จากจิต

ใต้ส านึก)  
            9. สมองมีความจ าอย่างน้อย 2 แบบ คือ ความจ าแบบเชื่อมโยงมิติ / ระยะ ซึ่งบันทึก

ประสบการณ์ของเรา และความจ าแบบท่องจ า ซึ่งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและทักษะแบบแยกส่วน  
            10. การเรียนรู้ของสมองเป็นไปตามพัฒนาการ  
            11. การเรียนรู้ที่สูงและซับซ้อนจะเรียนได้ดีในบรรยากาศที่ยั่วยุและท้าทายให้เสี่ยง แต่

ถ้ามีบรรยากาศเครียดและกดดันมากๆ จะท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้  
            12. สมองของแต่ละคนมีความเฉพาะของตน  
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 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง ผลที่เกิดจากการพัฒนาและ
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานท่ีมุ่งการบรรลุเปฺาหมายท่ี
ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจาก 3 ประการ ดังนี้ 
      1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 จากแบบทดสอบวิชาการ
วิจัยทางการพยาบาล 1 โดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้างเอง 

            2.  เจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล1 จากแบบวัดเจตคติต่อวิชาการวิจัย 
ทางการพยาบาล 1 โดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้างเอง  

            3.  ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน จากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ  
รูปแบบการเรียนการสอนและแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยผู้วิจัยเป็น
ผู้สร้างเอง 

       3. นักเรียนพยาบาล หมายถึง นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ที่เรียน 
วิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 
 
สมมติฐานการวิจัย 

 1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาล 1 ภายหลังได้รับการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน สูงกว่าก่อนได้รับการสอน 

 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาล 1 ภายหลังได้รับการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน สูงกว่าค่าคะแนนจุดตัด 

 3. คะแนนเจตคติต่อวิชาวิจัยทางการพยาบาล 1 ภายหลังได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน สูงกว่าก่อนได้รับการสอน 
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บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานในประเด็นหัวข้อ ดังนี้ 

 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
       2. การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน 
 2.1 โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง 
 2.2 การท างานของสมองและสารเคมี 
 2.3 คลื่นสมองกับการเรียนรู้ 
 2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของสมอง 
 2.5 หลักการในการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน 

  2.6 จิตวิทยาทางปัญญา (Cognitive psychology) 
       3. การเรียนรู้แบบใช้ผังมโนทัศน์ 
 3.1 แนวคิดและหลักการ 
 3.2 ความหมาย 

3.3 วัตถุประสงค์หลักของการใช้ผังมโนทัศน์ 
 3.4 รูปแบบผังมโนทัศน์ 
 3.5 ขั้นตอนการสร้างผังมโนทัศน์ 
       4. การถ่ายโยงการเรียนรู้ 
 4.1 ความหมาย 

4.2 ทฤษฎีถ่ายโยงการเรียนรู้ 
4.3 ประเภทการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
4.4 หลักการและแนวคิดที่ส าคัญ 
4.5 การสอนให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

        5. การคิดไตร่ตรอง 
   5.1 แนวคิดและหลักการ 
   5.2 ความหมาย 
   5.3 ความส าคัญของการการคิดไตร่ตรอง 
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 5.4 การการคิดไตร่ตรองในระดับบุคคล 
   5.5 การคิดไตร่ตรองตามรูปแบบการเรียนรู้ 
 6. การบริหารสมอง 
   6.1 แนวคิดและหลักการ 
   6.2 ความส าคัญ 
   6.3 วิธีการบริหารสมอง 
        7. รูปแบบการเรียนการสอน 
   7.1 ความหมาย 
   7.2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  

   7.3 การออกแบบการเรียนการสอน 
        8. รูปแบบการเรียนรู ้
        9. การจัดการศึกษาในวิชาชีพพยาบาล 
   9.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล 

  9.2 การประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีเพื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
        10. กรอบแนวคิดการวิจัย 
   
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
  การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ เป็นเคร่ืองมือที่ช่วย
แก้ปัญหาต่างๆในการด ารงชีวิต ทั้งในด้านการงานและด้านบุคลิกภาพอันน ามาซึ่งการปรับตัวที่ดี การ
เรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งในทางตรงและทางอ้อม การเรียนรู้บางอย่างเกิดขึ้นได้เองโดยอัตโนมัติ 
เป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ แต่การเรียนรู้บางด้านต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เข้าใจการเรียนรู้
ได้ดีขึ้นจึงควรศึกษาธรรมชาติของการเรียนรู้ ดังนี้ 
 ความหมายของการเรียนรู้ 
  ฮิลการ์ด (Hilgard) ได้ให้ความหมายการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้ คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรม โดยการแสดงกริยาโต้ตอบต่อสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ครอนบาช (Cronbach) อธิบายว่า การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลมา
จากประสบการณ ์

 มอร์ริส  (Morris) อธิบายว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการของประสบการณ์ และการฝึกหัด
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร 
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 บาวเวอร์  (Bower) อธิบายว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดหรือเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม โดยเป็นผลที่จากการตอบสนองต่อสถานการณ์ ไม่ใช่ปฏิกิริยาตามธรรมชาติ ไม่ใช่วุฒิภาวะ
และไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพราะความเหนื่อยล้าหรือฤทธิ์ยา 

 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การเรียนรู้  หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่ค่อนข้างถาวร อันเป็นผลจากประสบการณ์และการฝึกหัด แต่ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
อันเป็นผลของพัฒนาการและวุฒิภาวะ ความเจ็บปูวย ความล้า รวมทั้งฤทธิ์ของยาและสารเคมีต่างๆ 

 ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ 
 ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ มี 3 ประการ ดังนี้ (โรจน์รวี พจน์พัฒนผล. 2549: 132) 
 1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พฤติกรรมก่อนการเรียนรู้และภายหลัง

การเรียนรู้จะแตกต่างกัน บลูม (Bloom) ได้อธิบายพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเรียนรู้มี
ลักษณะ 3 ประการ คือ 

       1.1 การเปลี่ยนแปลงด้าน Cognitive domain ซึ่งมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้
ความเข้าใจ การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประเมินผล 

       1.2 การเปลี่ยนแปลงด้าน  Affective domain ซึ่งมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการ
รับการใส่ใจ ความต้ังใจ ความพอใจ ความรู้สึกเห็นในคุณค่า เห็นความแตกต่างของค่านิยมและเข้าใจ
ถึงค่านิยมเป็นส่วนหน่ึงของปรัชญาในการด ารงชีวิต ด้วยการเห็นคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 

       1.3 การเปลี่ยนแปลงด้าน psychomotor domain หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะ เป็นการประสานระหว่างสมองและกล้ามเนื้อ ที่เน้นความถูกต้อง คล่องแคล่ว รวดเร็วและ
เที่ยงตรง ทั้งในด้านการเรียน การพูด ตลอดจนการใช้เครื่องมือต่างๆ 

  2. การเรียนรู้เป็นผลของการฝึกหัด และประสบการณ์เป็นผลจากกระบวนการให้การเรียนรู้ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การฝึกหัดด้านการอ่าน การเขียน การพูด การเล่นดนตรี เล่นกีฬา หรือ
การดูการแข่งขันกีฬา เป็นต้น 

  3. การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรม ต้อง
ผ่านกระบวนการทางความคิด ความเข้าใจ และเป็นความทรงจ าในระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร จะ
ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะชั่วคราว อันเป็นผลจากฤทธิ์ของยา สารเคมี หรือความเหนื่อยล้า  

 กระบวนการเรียนรู้ 
 กระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์กัน มีนักจิตวิทยาได้

กล่าวถึงไว้หลายแนวทาง โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลประกอบด้วยกระบวนการที่
ส าคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ (โรจน์รวี พจน์พัฒนผล. 2549: 133) 
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       1. สิ่งเร้า (Stimulus) เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจ 
       2. การสัมผัส (Sensation) เมื่อสัมผัสกับสิ่งเร้าร่างกายเกิดการรับสัมผัส และส่งกระแส

สัมผัสนั้นไปยังระบบประสาทส่วนกลาง 
       3. การรับรู้ (Perception) เป็นการท างานในระบบประสาทในส่วนกลางเพื่อวิเคราะห์และ

แปลความหมายจากสื่อที่สัมผัสนั้น โดยอาศัยประสบการณ์เดิมและปัจจัยอื่นๆ เช่น ความสามารถ 
ความถนัด ความพร้อม สติปัญญา เป็นต้น 

       4. มโนทัศน์ (Concept) เป็นการสรุปความคิดที่ตนเข้าใจ 
       5. การตอบสนอง (Response) เมื่อสรุปความคิดที่รวมความได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม หรือการมีพฤติกรรมที่ตอบสนอง ซึ่งสามารถประเมินการเรียนรู้จากพฤติกรรมที่ตอบสนองนี้ 
 ทิศนา แขมมณี (2545:13) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญา และ

กระบวนการทางจิตใจของบุคคลในการรับรู้สิ่งต่างๆ และพยายามสร้างความหมายของสิ่งเร้าหรือ
ประสบการณ์ที่ตนได้รับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในประสบการณ์นั้น โดยอาศัยกระบวนการทางสังคม
เข้ามาช่วย เปฺาหมายของการเรียนรู้ คือ การน าความรู้ไปใช้เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองทั้ง
ทางด้านเจตคติ ความรู้สึก ความคิดความเข้าใจ และการกระท าต่างๆ ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ร่วมกับผู้อื่น สรุปได้ว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

       1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญา หรือกระบวนการทางสมอง (a cognitive 
process) ซึ่งบุคคลใช้ในการสร้างความเข้าใจหรือการสร้างความหมายของสิ่งต่างๆให้แก่ตนเอง ดังนั้น
กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการของการจัดกระท าต่อข้อมูลหรือประสบการณ์มิใช่เพียงการรับ
ข้อมูลหรือประสบการณ์เท่านั้น 

       2. การเรียนรู้เป็นงานเฉพาะตนหรือเป็นประสบการณ์ส่วนตัว  (personal experience) ท่ี
ไม่มีผู้ใดเรียนรู้หรือท าแทนกันได้ 

       3. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม (a social process) เนื่องจากบุคคลอยู่ในสังคม
จึงสามารถกระตุ้นการเรียนรู้และขยายขอบเขตของความรู้ด้วย 

       4. การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ทั้งจากการคิดและการกระท ารวมทั้งการ
แก้ปัญหาและการศึกษาวิจัยต่างๆ 

       5. การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต่ืนตัว สนุก (active and enjoyable) ท าให้ผู้เรียนรู้สึก
ผูกพัน เกิดความใฝูรู้ การเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่น ามาซึ่งความสนุกหรือท้าทายให้ผู้เรียนใฝูรู้สู้สิ่งยาก 

       6. การเรียนรู้อาศัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (nurturing environment) สภาพแวดล้อม
ที่ดีสามารถเอื้ออ านวยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
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       7. การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ (anytime and anyplace) 
ทั้งในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน 

       8. การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลง (change) กล่าวคือ การเรียนรู้จะส่งผลต่อการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งทางด้านเจตคติ ความรู้สึก ความคิดและการกระท า เพื่อการด ารงชีวิต
อย่างปกติสุขและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

       9. การเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต (a lifelong process) บุคคลจ าเป็นต้อง
เรียนอยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาชีวิตจิตใจของตนเอง การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็น
กระบวนการที่ยั่งยืนช่วยให้บุคคลและสังคมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 หากผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีดีเกิดขึ้น กล่าวคือ มีขั้นตอนและวิธีการในการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับตนและสาระการเรียนรู้ ก็จะช่วยให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ดี คือ เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะและเจตคติที่ต้องการ 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 ปรัชญาการศึกษาเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนซึ่ง

นักการศึกษาได้น าแนวคิดจากปรัชญามาท าการพิสูจน์ยืนยันด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วน าเสนอ
ข้อความรู้ออกมาเป็นทฤษฎีทางการศึกษาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
(ทิศนา  แขมมณี. 2545: 41) ในการจัดมวลประสบการณ์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามที่คาดหวัง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้สอนควรมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้เป็นพื้นฐานส าคัญของการจัดการเรียนการ
สอน และในการเรียนการสอนแต่ละครั้งยากที่ผู้สอนจะใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใด
โดยเฉพาะ  (สุรางค์  โค้วตระกูล. 2536: 223) ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ของนักจิตวิทยามี
หลายทฤษฎี ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอผลการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ ดังนี้ 

       1. ทฤษฎีกลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) 
       2. ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
       3. ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) 
       4. ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) 
              1. ทฤษฎีกลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) 
                  นักทฤษฎท่ีีมแีนวคิดจัดอยู่ในกลุ่มน้ี เชน่ เพยีเจต์ (Piaget) บรุนเนอร์ (Bruner) 

ออซูเบล (Ausubel) ซึ่งขอกล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
                   1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์  เพียเจต์เชื่อว่า 

สติปัญญาของบุคคลมีการพัฒนาเป็นล าดับขั้นตามวัย ดังนี้ 
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                 1. ขั้นการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (sensori-motor period) เป็นขั้นพัฒนา 
การในวัย 0-2 ปี เด็กในวัยนี้มีความคิดตามการรับรู้และการกระท า 

                 2. ขั้นก่อนปฎิบัติการคิด (pre-operational period) เป็นขั้นพัฒนาการใน 
วัย 2-7 ปี ความคิดของเด็กยังขึ้นอยู่กับการรับรู้และการกระท าเป็นส่วนใหญ่ แต่เริ่มเรียนรู้สัญลักษณ์
และการใช้เหตุผลได้บ้าง 

                 3. ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete operational period) เป็นขั้น 
พัฒนาการในวัย 7-11 ปี เด็กสามารถสร้างภาพในใจ คิดย้อนกลับ และเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวเลข
และสิ่งต่างๆได้มากขึ้น 

                 4. ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal operational period) เป็นขั้นพัฒนา 
การในช่วง 11-15 ปี เด็กสามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมและคิดต้ังสมมติฐานได้ 

 นอกจากน้ี เพียเจต์ ยังได้อธิบายกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการทางสติปัญญาไว้ว่า 
บุคคลเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการซึมซับหรือดูดซึม (assimilation) ข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆ
เข้าไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างทางสติปัญญาเดิมของตน เป็นเหตุให้โครงสร้างเดิมเปลี่ยนไป แต่หาก
บุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์กับประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ก็จะเกิดภาวะไม่สมดุล ซึ่งบุคคล
ต้องใช้กระบวนการปรับสภาวะ (accommodation) เข้าไปช่วย 

 จากแนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าวมา ซึ่งจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีหลักการดังนี้ 
       1. ครูควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน และจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน

อย่างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู้เรียน ไม่ควรบังคับให้เด็กเรียนในขณะที่ยังไม่พร้อมเพราะอาจ
ท าให้เด็กเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนได ้

       2. ครูควรเริ่มสอนจากสิ่งที่ผู้เรียนคุ้นเคยหรือมีประสบการณ์มาก่อน แล้วจึงเสนอสิ่งใหม่ที่
มีความสัมพันธ์กับสิ่งเก่าจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 

       3. ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรับประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวทั้งทางธรรมชาติ กายภาพและบุคคล รวมทั้งสื่อและเทคโนโลยีทั้งหลาย เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนได้ซึมซับรับข้อมูลต่างๆเข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญาของตน ถ้าเกิดความขัดแย้งทาง
ปัญญาซึ่งบุคคลจะต้องใช้กระบวนการปรับสภาวะ (accommodation) ช่วยสร้างความหมายของ
ข้อมูลใหม่และเก่าให้แก่ตนเอง (ทิศนา แขมมณี. 2545: 17) 

                   1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ บรุนเนอร์ เชื่อว่า 
มนุษย์เลือกที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจและกระบวนการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง 
(discovery learning) เขากล่าวว่ามนุษย์มีขั้นการเรียนรู้จากภาพแทนของจริง (enactive stage) และ
ขั้นการเรียนรู้จากของจริง (iconic stage) และขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (symbolic 
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stage) เขาเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุด คือ การให้ผู้เรียนค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
เกิดขึ้นได้จากการที่คนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด และเกิดการคิดแบบหยั่งรู้ (intuition) ข้ึน 
โดยแรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ 

 จากแนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าวมา ซึ่งจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีหลักการดังนี้ 
       1. ครูควรวิเคราะห์และจัดโครงสร้างเนื้อหา สาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับขั้น

พัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน 
       2. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะจะเป็น

การเรียนรู้ที่มีความหมาย 
       3. ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างอิสระ เพื่อช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ

นักเรียน 
       4. ครูควรสอนให้เด็กเกิดความคิดรวบยอด 
       5. ครูควรสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นในการเรียนรู้  

(ทิศนา แขมมณี. 2545: 18) 
                   1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  (Theory of Meaningful Verbal 

Learning) เดวิด ออซูเบล (David Ausubel) อธิบายว่า การเรียนรู้ที่ดีคือการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับสิ่งเดิมที่มีอยู่ 

จากแนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าวมา ซึ่งจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีหลักการ คือ ครู
ควรน าเสนอความคิดรวบยอดที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ล่วงหน้าก่อนการ
สอนสาระนั้น (Advance organizer) เพื่อผู้เรียนจะได้ใช้ในการเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระที่จะต้องเรียนรู้ 
(ทิศนา แขมมณี. 2545: 18) 

               2. ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม  (Behaviorism) นักจิตวิทยาที่มีแนวคิดจัดอยู่ใน
กลุ่มนี้ เช่น ธอร์นไดท์ (Thorndike) พาฟลอฟ (Pavlov) สกินเนอร์ (Skinner) ฮัลล์ (Hull) มีความเชื่อว่า 
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง ซึ่งสิ่งแวดล้อมและ
ประสบการณ์จะเป็นเงื่อนไข เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากเป็นผลของการเรียนรู้นั้น 
และการเรียนรู้จะมีความถี่มากขึ้นหากได้รับการเสริมแรง ซึ่งหลักการเรียนรู้ตามทฤษฎีนี้ ได้แก่ 

                       1. การเรียนรู้เกิดจากการกระท าและการสังเกตจากผู้อ่ืน ซึ่งมีผลก่อให้เกิด
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ๆ 

     2. การเสริมแรงเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น และการ
เสริมแรงทางบวกดีกว่าการเสริมแรงทางลบ 
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3. การปฏิบัติพร้อมการให้ข้อมูลย้อนกลับ จะช่วยปรับปรุงการเรียนรู้และ 
ความคงทนของความจ า 

4. การเรียนรู้เริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่มีความสลับซับซ้อน และการเรียนรู้ 
จากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ 

5. การเรียนรู้ควรเริ่มจากทีละเล็กน้อย และเป็นตามล าดับขั้นตอน 
6. การปฏิบัติตามต้องการหรือผลที่ได้รับจากการเรียนรู้ ควรมีการบอกกล่าว 

ไว้ล่วงหน้า เช่น การก าหนดไว้เป็นจุดประสงค์ 
7. การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากความใกล้ชิดระหว่างสิ่งเร้าและการตอบ 

สนอง เช่น เมื่อผู้สอนแสดงบัตรค า แล้วให้ผู้เรียนอ่านบัตรค านั้นทันที 
8. การฝึกหัด หมายถึง การท าพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่ง 

ซ้ าๆ เพื่อให้จ าได้อย่างคงทน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นในการเรียนทักษะต่างๆ 
9. สภาพของแรงขับ (drive) มีความส าคัญในการเรียนรู้ การจูงใจทั้งทางกาย 

และจิตใจมีผลต่อการเรียนรู้ 
10. ความขัดแย้งและความคับข้องใจจะเกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้เมื่อผู้ 

เรียนประสบกับปัญหา อาจเป็นได้ทั้งอุปสรรคและแรงจูงใจ 
11. ผลของการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้ หรือวัดได้ 

 ตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม เช่น บทเรียน
ส าเร็จรูป บทเรียนโปรแกรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวมีแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน(ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ . 2543: 38-59; กาญจนา คุณารักษ์. 2543: 
171-190) 

              3. ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) 
                  นักทฤษฎท่ีีมแีนวคิดจัดอยู่ในกลุ่มน้ี เชน่ มาสโลว์ (Maslow) รอเจอร์ส (Rogers) 

โนลส์ (Knowles) ซึ่งขอกล่าวรายละเอียด ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี. 2545: 15) 
                                    3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว์ มาสโลว์ (Maslow) กล่าวว่า มนุษย์ทุก
คนมีความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติเป็นล าดับขั้น ได้แก่ ขั้นความต้องการทางร่างกาย (physical 
need) ขั้นความต้องการความมั่นคง ปลอดภัย (safety need) ขั้นความต้องการการยอมรับและการยก
ย่องจากสังคม (belonging need) และขั้นความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ (self 
esteem) และต้องการที่จะรู้จักตนเองและพัฒนาตนองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (self 
actualization)  
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 จากแนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าวมา ซึ่งจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีหลักการ คือ  ครู
ควรสังเกตว่าผู้เรียนมีความต้องการพื้นฐานอยู่ในระดับใด และพยายามช่วยสนองความต้องการของ
เขา เพื่อช่วยให้เขาเกิดการเรียนรู้ได้ดี นอกจากน้ัน การให้อิสรภาพและเสรีภาพแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้ 
รวมทั้งการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเองตามสภาพจริง (ทิศนา 
แขมมณี. 2545: 18-19) 
 3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอร์ส  รอเจอร์ส (Rogers) อธิบายว่า มนุษย์
สามารถพัฒนาตนเองได้ดี หากอยู่ในสภาพที่ผ่อนคลายและเป็นอิสระ บรรยากาศการเรียนที่ผ่อน
คลายและเอื้อต่อการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 

 จากแนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าวมา ซึ่งจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีหลักการดังนี้  
 1. ครูควรสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัย ไม่น่ากลัว ท าให้ผู้เรียน 
รู้สึกไว้วางใจ 

       2. ครูควรสอนแบบชี้แนะ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้น าตนเองในการเรียนรู้ เนื่องจากผู้เรียนมี 
ศักยภาพและแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอยู่แล้ว (ทิศนา แขมมณี. 2545: 19) 

3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของโนลส์  โนลส์ (Knowles)  กล่าวว่า  
การเรียนรู้ของมนุษย์เป็นกระบวนการภายในที่อยู่ในความควบคุมของแต่ละคน ซึ่งคนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อ
มีอิสระที่จะเรียนในสิ่งที่ตนต้องการด้วยวิธีการที่ตนพอใจ แต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตนซึ่งควรได้รับ
การส่งเสริมและควรได้รับเสรีภาพที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งต่างๆด้วยตนเอง โดยที่จะต้องมีความ
รับผิดชอบในผลของการตัดสินใจของตน 

 จากแนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าวมา ซึ่งจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีหลักการ ดังนี้  
 1. ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ของตนและควร
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกสาระหรือเรื่องที่จะเรียนด้วยวิธีเรียนด้วยตนเอง 
        2. ครูควรมีความเข้าใจและส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

       3. ครูควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียนตัดสินใจด้วยตนเองและยอมรับผลของการ
ตัดสินใจหรือการกระท าของตน (ทิศนา แขมมณี. 2545: 19) 

              4. ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) 
               การ์ดเนอร์ (Gardner) กล่าวว่า เชาวน์ปัญญา  (intelligence) ของบุคคลมิได้มี

เพียงความสามารถทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์ดังที่เคยเชื่อกันมาแต่อดีต บุคคลแต่ละคนมีเชาวน์
ปัญญาอยู่อย่างหลากหลายถึง 8 ด้านด้วยกัน เพียงแต่มีความสามารถแต่ละด้านไม่เท่ากัน 
ความสามารถที่จะผสมผสานกันออกมา ท าให้บุคคลแต่ละคนมีแบบแผนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 
หากบุคคลได้รับการส่งเสริมที่เหมาะสม จะสามารถพัฒนาความสามารถที่ตนมีอยู่ให้เต็มศักยภาพได้ 
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เชาวน์ปัญญา 8 ประการ ดังกล่าวได้แก่ 1.ด้านภาษา 2. ด้านคณิตศาสตร์หรือการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
3. ด้านมิติสัมพันธ์ 4. ด้านดนตรี 5. ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ 6. ด้านการสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น 7. ด้านการเข้าใจตนเอง 8. ด้านการเข้าใจธรรมชาติ เชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไม่ได้ท างานแยก
จากกันแต่มักจะท างานในลักษณะผสมผสานกันไป เชาวน์ปัญญาทุกด้านได้รับการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากบริบททางสังคมอันได้แก่ วัฒนธรรมและการศึกษา 
การ์ดเนอร์ (Gardner) อธิบายว่า เชาวน์ปัญญาของบุคคลจะแสดงออกทางความสามารถ 3 ประการ 
ได้แก่ 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติและตามบริบททาง
วัฒนธรรมของบุคคลนั้น 2. ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพและสัมพันธ์กับ
บริบททางวัฒนธรรม 3. ความสามารถในการแสวงหาหรือต้ังปัญหาเพื่อหาค าตอบและเพิ่มพูนความรู้ 

  จากแนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าวมา ซึ่งจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีหลักการดังนี้  
       1. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่สามารถส่งเสริมเชาวน์ปัญญาหลายๆด้าน

หรือที่เรียกว่า Whole brain activities เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านและ
พัฒนาความสามารถเฉพาะตนให้เต็มศักยภาพ 

       2. ครูควรช่วยให้ผู้เรียนค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะตน ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนและ
เคารพในเอกลักษณ์ของผู้อ่ืน รวมทั้งเห็นคุณค่าและเรียนรู้ที่จะใช้ความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

       3. ครูควรจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับเชาวน์ปัญญาในแต่ละด้านของ
ผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนมีระดับพัฒนาการในเชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไม่เท่ากัน ครูจ าเป็นต้องค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันส าหรับผู้เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน 

       4. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้าน และในการวัดผลควรให้
สัมพันธ์กับบริบทที่แท้จริงของการใช้ความสามารถตามปกติในด้านที่จัดนั้น (ทิศนา แขมมณี. 2545: 
21-22) 

 จากทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพุทธินิยม พฤติกรรมนิยม มนุษยนิยม และพหุปัญญา ถึงแม้ว่า
จะมีที่มาและแนวคิดที่แตกต่างกัน แต่หลักการที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนน้ัน มีเปฺาหมายที่
คล้ายคลึงกันนั่นคือ การค านึงถึงผู้เรียนและแนวทางจัดการเรียนรู้เป็นไปเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าหลักการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีดังกล่าวมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานต่อไป 
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2. การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) 
  การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกิดจากการพัฒนาด้านชีววิทยา 

(Biological Science) ด้านประสาทวิทยา ( Neuroscience) และวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัญญา 
(Cognitive Science) ที่พยายามศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการและการท างานของสมอง เพื่อต้องการ
ทราบว่าสมองเรียนรู้ได้อย่างไรโดยในแง่มุมด้านชีววิทยาท าให้ทราบถึงวิวัฒนาการของสมองมนุษย์
จากระดับเริ่มต้นจนสู่ระดับสูงสุดในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อการปรับตัวในการตอบสนองต่อสิ่งท้าทายต่างๆ
เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่รอดได้ ส่วนในด้านประสาทวิทยา ผลจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและ
ด้านการแพทย์ท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของสมองจนถึงระดับเซลล์ท าให้
ทราบกระบวนการท างานของสมองและการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ ส่วนวิทยาศาสตร์ที่ศึกษา
เกี่ยวกับปัญญา ท าให้เกิดความเข้าใจในด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ เช่น แรงจูงใจ 
การจดจ า และการคิด ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทั้งสามด้านนี้ท าให้เกิดความรู้ในลักษณะสห
วิทยาการที่ไขไปสู่ความเข้าใจที่น่าสนใจและท้าทายในการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่อาศัย
ความเข้าใจการท างานของสมองมนุษย์มาปรับใช้ในการจัดการศึกษา (อลิศรา ชูชาติ. 2549: 150-151) 

 สมอง เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย มีหน้าที่เกี่ยวกับ การจดจ าการคิดและความรู้สึกต่างๆ 
สมองประกอบด้วยตัวเซลล์ประมาณ 10 พันล้านตัว ถึง  12 พันล้านตัว แต่ละตัวมีเส้นใยที่เรียกว่า แอก
ซอน (Axon) และเดนไดรต์ (Dendrite) ส าหรับให้กระแสไฟฟฺาเคมี ( Electrochemical) แล่นผ่านถึงกัน  
การท่ีเราจะคิดหรือจดจ าสิ่งต่างๆนั้น เกิดจากการเชื่อมต่อของ กระแสไฟฟฺาในสมอง  

 2.1 โครงสร้างและหน้าทีข่องสมอง 
  โครงสร้างของสมอง ออกเป็น 3 ส่วนตามวิวัฒนาการของสมอง  

                   1. สมองส่วนแรก  อาร์เบรน (R-brain) หรือ เรปทิเลียนเบรน ( Reptilian brain) แปลว่า มา
จากสัตว์เลื้อยคลาน หรือ สมองสัตว์ชั้นต่ า ซึ่ง ดร.ไพร บรัม แนะน าว่า เราควรจะเรียก  เรปทิเลียนเบรน 
หรือ สมองของสัตว์เลื้อยคลานว่า คอร์เบรน ( Core brain) หรือแกนหลัก ของ สมอง คือ สมองที่อยู่ที่
แกนสมอง หรือ ก้านสมอง นั่นเอง มีหน้าที่ ขั้นพื้นฐานที่ง่ายที่สุดเกี่ยวกับ การเต้นของหัวใจ การหายใจ 
ท าหน้าที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัส และสั่งงานให้กล้ามเนื้อ มีการเคลื่อนไหว สมองส่วนนี้ยังรับและเก็บ
ข้อมูล เกี่ยวกับการเรียนรู้จากสมอง หรือ ระบบประสาทส่วนถัดไป  และท าให้เกิดเป็นระบบตอบโต้
อัตโนมัติขึ้นท าให้เรามีปฏิกิริยาอย่างง่าย ๆ  ปราศจากอารมณ์ ปราศจากเหตุผล เช่น สัญชาตญาณ 
การมีชีวิตอยู่เพื่อความอยู่รอด ความต้องการอาหาร ที่พักอาศัย 
                   2. สมองส่วนที่สองเรียกว่า ลิมบิกเบรน (Limbic brain) หรือ โอลด์แมมมาเลียนเบรน (Old 
Mammalian brain) คือ สมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยเก่า ก็คือ สมองส่วนฮิปโปแคมปัส เทมโพ
ราลโลบ และบางส่วนของ ฟรอนทอลโลบ ซึ่งมีหน้าที่ เกี่ยวกับ ความจ า  การเรียนรู้พฤติกรรม ความสุข 
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อารมณ์ขั้นพื้นฐาน ความรู้สึก เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดี  ไม่ดี โกรธ หรือ มีความสุข เศร้า หรือ สนุกสนาน รัก
หรือเกลียด สมองส่วนลิมบิกจะท าให้คนเราปรับตัวได้ดีขึ้น มีความฉลาดมากขึ้นและสามารถเรียนรู้
โลกได้กว้างขึ้น เป็นสมองส่วนที่สลับซับซ้อนมากขึ้น ท าให้คนเรามีความสามารถในการปรับตัวปรับ
พฤติกรรมให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น ถ้าหากมีสิ่งกระตุ้นที่ไม่ดีเข้ามา สมองส่วนนี้จะแปลข้อมูล
ออกมาเป็น ความเครียด หรือไม่มีความสุข 
         3. สมองส่วนที่สามเรียกว่า  นิวแมมมาเลียนเบรน ( New Mammalian brain) หรือสมอง
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยใหม่ คือสมองใหญ่ทั้งหมด  โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวของสมองที่ท าหน้าที่
เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด การเรียนรู้  สติสัมปชัญญะ และรายละเอียดที่สลับซับซ้อน มีขนาดใหญ่กว่า
สมองอีก 2 ส่วนถึง 5 เท่าด้วยกัน สมองส่วนนี้เป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับความฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ 
การค านวณ  ความรู้สึก เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความรักความเสน่หา  เป็นสมองส่วนที่ท าให้ มนุษย์รู้จักคิด
หาหนทางเอาชนะธรรมชาติ หรือควบคุมสิ่งแวดล้อมในโลกนี้ 

  สมองของคนเราท างานตลอดเวลา ไม่ว่าหลับหรือต่ืน  แต่การท างานในแต่ละส่วนจะแตกต่าง
กัน การท างานของสมอง ขึ้นอยู่กับ  เซลล์ประสาทที่มีอยู่เป็นจ านวนแสนล้านเซลล์ เซลล์ประสาท
เหล่านี้ จะติดต่อพูดคุยกันโดยใช้ระบบสารเคมีและประจุไฟฟฺา  เซลล์ประสาทตัวที่หนึ่งอาจจะยับยั้ง
การท างานของเซลล์ประสาทตัวที่สอง  ในขณะที่เซลล์ประสาทตัวที่สาม กลับกระตุ้นการท างาน ของ
เซลล์ประสาทตัวที่สอง  ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นหรือการยับย้ัง จะท าให้เซลล์ประสาทส่งกระแสไฟฟฺา
ออกมา ผลลัพธ์อาจจะเป็น การกระตุ้นหรือยับยั้งก็ได้ 

 จากการวิจัยพบว่า  การท างานของสมองจะท างานกันเป็นกลุ่ม คือ  เซลล์ประสาทจะมา
รวมกันเป็นกลุ่มแล้วท าหน้าที่หน่ึงอย่าง  เซลล์ประสาทเหล่านี้จะติดต่อถึงกัน ท าให้เกิดการท างาน  
มีกระแสไฟฟฺาอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากการท างานและกระแสไฟฟฺานี้หยุดไป เซลล์ประสาทก็จะตายและ
จุดเชื่อมต่อระหว่างเส้นใยประสาทของเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์ที่ติดต่อถึงกันที่จะมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและพลังงานกันก็จะตายไปด้วย  ส าหรับสมองส่วนที่เกี่ยวกับความคิด  จะมีการจัดเรียงตัวของ
กลุ่มเซลล์ประสาทเป็นล้านล้านกลุ่มทีเดียว  ซึ่งจะติดต่อถึงกันด้วยเส้นใยประสาท โดยเซลล์ประสาท
หน่ึง ตัวจะมีเส้นใยประสาทติดต่อกับเซลล์ประสาทอ่ืนหรือในกลุ่มอื่นเป็นหมื่น ๆ  เส้นใยทีเดียว 
เนื่องจากมีการติดต่อ กลับไปกลับมาระหว่างเซลล์ประสาทและระหว่างกลุ่มเซลล์ประสาท  ท าให้ไม่ว่า
จะมีปฏิบัติการ อย่างใดอย่างหนึ่ง  เกิดขึ้นก็สามารถมีผลต่อสมองทั้งสมองได้ กลไกการท างานของ
สมองนี้เป็นไปตลอดเวลา  เซลล์ประสาทแต่ละตัวจะทั้งรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกในเวลาเดียวกัน  
ผลก็คือผลลัพธ์จากการท างาน หรือการโต้ตอบของเซลล์ประสาททั้งกลุ่มนั้น  เซลล์ประสาทท างาน
ตลอดเวลา ข้อมูลที่เก็บไว้ในสมองจะมีลักษณะเป็นคลื่นไฟฟฺา และเมื่อมีข้อมูลใหม่ๆ เข้าไปในสมอง  
กระแสไฟฟฺาก็จะมีคลื่นความถี่ที่มีรูปแบบเฉพาะหรือ  รูปแบบใหม่ที่สมองยังไม่เคยได้รับมาก่อน สมอง
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ก็จะหาเซลล์ประสาทกลุ่มใหม่  และมีการสร้างเส้นใยประสาทหรือการติดต่อใหม่ เพื่อที่จะจัดการเก็บ
ข้อมูลใหม่ๆ ไว้ในสมอง  (http://www.newsclassroom.obec.go.th/ เมื่อ 14 พ.ย.2550), (ศันสนีย์  
ฉัตรคุปต์ และคณะ. 2544: 33-40)  

  เซลล์สมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้มี 2 อย่าง คือ นิวรอน (neurons) และ เกลียเซลล์ (glial  
cells) ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ส่วนบนของสมองชั้นนอก ( neocortex) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเซลล์
สมอง 2 เซลล์ ติดต่อกัน  โดยผ่านทางสายใยประสาทส่งผ่านข้อมูลซึ่งกันและกัน  เซลล์สมองมี
ส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่  ตัวเซลล์ (Cell body)  ใยประสาทตัวรับ (Dendrite) และ ใยประสาทตัวส่ง 
(Axon) ตามภาพประกอบ 1  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 ส่วนประกอบของเซลล์ประสาท 

 
  ที่มา http://www.indiancowboy.net เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน. 2550 
 
  ไมอีลิน ( Myelin) เป็นเยื่อไขมันที่หุ้มใยประสาทตัวส่งข้อมูล Axon ซึ่งท าหน้าที่เป็น

ฉนวนไฟฟฺาหุ้มเพื่อให้ข้อมูลสามารถส่งผ่านได้อย่างรวดเร็ว ประกอบไปด้วยไขมันที่จ าเป็นร้อยละ 75 
และโปรตีนร้อยละ 25 ซึ่งเป็นส่วนประกอบนมแม่จะเหมาะสมที่สุดมีข้อควรค านึงถึงอยู่ 2 อย่างคือ  

 

ใยประสาทตัวรับ 

นิวเคลียส 

ตัวเซลล์ 
ไมอีลิน 
ใยประสาทตัวส่ง 

ปลายจุดเชื่อมประสาท
ประสาท 

http://www.newsclassroom.obec.go.th/%20�����%2014%20�.�.2550
http://www.indiancowboy.net/
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       1. ย่ิงเซลล์ประสาทได้รับข้อมูลบ่อยเท่าไร ไมอีลิน ก็จะยิ่งมีมาก ใช้มาก และเกิดการเรียน 
รู้รวดเร็วมากขึ้น    

       2. ไมอีลิน ( Myelin) เกิดขึ้นหลังคลอด โดยเริ่มที่สมองส่วนล่าง  (ก้านสมอง) แล้วค่อย
ต่อไปที่สมองส่วนหน้า ( Cortex) แล้วแต่ช่วงอายุได้ ส่วนใดเจริญเติบโตก่อนก็จะเกิดการท างานของ
สมองส่วนนั้นและส่วนใหญ่จะเจริญเต็มที่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งช่วยให้เด็กวัยรุ่นสามารถคิดในการวางแผน 
การแก้ปัญหาเป็น การตัดสินใจ การสังเคราะห์ สรุป วิเคราะห์ ประเมินต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เกิดความคิด
ขั้นสูง (Higher order thinking) และเกี่ยวกับความจ าชั่วคราวระยะสั้น ( Short term memory) ซึ่งใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 การส่งสัญญาณของเซลล์สมอง ( Neurone signals) เป็นกระบวนการรับส่งข้อมูลในสมองใน
ลักษณะกระแสไฟฟฺา – สารเคมี โดยถ้าเป็นการส่งสัญญาณภายในเซลล์ประสาทเองจะเป็นไฟฟฺา หาก
เป็นการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทจะเป็นสารเคมี Neurotransmitter (กมลพรรณ ชีวพันธุศรี. 
2545: 2-6) 

  เซลล์สมองจะเกิดการเรียนรู้โดยข้อมูลที่เราได้รับจากสัมผัสทั้ง 5 คือ ผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น  
สัมผัสผิวกาย จะส่งผ่านเข้าสู่สมอง  จากเซลล์สมองส่งผ่านทางสายใยประสาทส่งข้อมูล  ไปยังสายใย
ประสาทรับข้อมูลของเซลล์ประสาทสายใยตัวรับ โดยจะมีจุดเชื่อมระหว่างกัน  เมื่อมีข้อมูลผ่านมา
บ่อยๆ จะท าให้จุ ดเชื่อมนี้แข็งแรง  ซึ่งเซลล์สมองแต่ละเซลล์จะเชื่อมกัน 5,000 - 10,000 เซลล์ และมี
ตัวเชื่อมประมาณ 1 ล้านล้าน และเด็ก จะสร้างใยประสาทได้เร็วและง่ายกว่าผู้ใหญ่และยิ่งใช้ งานบ่อย 
ใยประสาทก็จะแข็งแรงมากขึ้น ข้อมูลก็จะเดินทางได้เร็วขึ้น ท าให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น  ซึ่งเราจะเห็น ได้ว่า
เด็กจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ 

  ใน 2 - 3 ขวบแรก สมองจะเรียนรู้อย่างรวดเร็วมาก และจะพัฒนาระบบประสาทที่เกี่ยวกับ 
การหายใจการเต้นของหัวใจ การเคลื่อนไหว การมองเห็น  และการได้ยินเสียงก่อนอย่างอื่นใด
กระบวนการของการรับส่งข้อมูลในสมองจะเป็นแบบกระแสไฟฟฺา-สารเคมี  โดยภายในเซลล์ประสาท
จะเป็นไฟฟฺา ส่วนระหว่างเซลล์ประสาทจะเป็นสารเคมี 

 ประจุไฟฟฺาในเซลล์สมองจะมีทั้งบวกและลบ ซึ่งในผนังเซลล์สมองจะมีช่องทางให้ประจุไฟฟฺา
เหล่านี้เข้าออกได้  ประจุบวกอยู่นอกเซลล์ ประจุลบอยู่ในเซลล์ ถ้า 2 ข้างสมดุลกันก็จะอยู่ในระยะพัก  
เมื่อมีการกระตุ้นโดยข้อมูลต่างๆ  ที่ผ่านเข้ามาก็จะท าให้ประจุไฟฟฺาเหล่านี้ไม่สมดุลกัน  เกิด
กระแสไฟฟฺาส่งพลังงานออกมากระตุ้นใยประสาทต่อไปยังจุดเชื่อม  ซึ่งจะมีสารเคมีหลั่งออกมาเพื่อน า
ข้อมูลไปสู่เซลล์สมองอีกอันหนึ่ง 

  ทั้งนี้ถึงแม้จ านวนเซลล์สมองจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก็อาจจะมีการสูญเสียการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างเซลล์ด้วยกันได้อันเป็นผลมาจากการที่สมองไม่ได้ถูกกระตุ้นหรือถูกใช้ในช่วงระยะเวลาที่
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เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยที่ก าลังเจริญเติบโต ( 10 ขวบปีแรก) ซึ่งเรียกว่า Neural Pruning ซึ่ง
เราจะสูญเสียความทรงจ าและไม่เกิดการเรี ยนรู้รวมไปถึงการท างานของเซลล์สมองในกลุ่มนั้น เช่น 
ศักยภาพทางความคิด การแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น 

  การจัดการเรียนการสอนน้ันผู้สอนจะต้องสังเกตและแก้ไข ปรับสาเหตุปัญหาหลักๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ของสมองส่วนแกนเป็นอันดับแรก  สร้างความมั่นคงทางจิตใจในระดับสมองชั้น
กลางเป็นล าดับต่อมา  สมองส่วนนอกก็จะท าหน้าที่ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นพลัง
การเรียนรู้ คือ ผู้เรียนสามารถคิดได้เอง มีเหตุผล การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา 
ผู้สอนสามารถกระตุ้นกระบวนการคิดให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างเป็นล าดับและต่อเนื่องอันจะพัฒนาไปสู่
กระบวนการคิดชั้นสูงได้ เป็นพัฒนาศักยภาพทางด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ควบคู่กับความคิด  การเรียนรู้ก็จะมี
ประสิทธิภาพ 

  ทั้งนี้ศักยภาพของผู้เรียนเป็นลักษณะความสามารถซึ่งฝังตัวอยู่เงียบๆ เพื่อรอโอกาสพัฒนา 
เป็นความสามารถที่มีคุณค่าของมนุษย์โดยให้โอกาสการเรียนรู้จึงจะพัฒนาการปรากฏออกมา  
นอกจากชั้นของสมองจะมีส่วนสัมพันธ์กับการเรียนรู้แล้ว   สมองซีกซ้ายและซีกขวามีส่วนสัมพันธ์กับ
การเรียนรู้ด้วย  ซึ่งผู้สอนจะต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสมองทั้ง 2 ซีกของผู้เรียน กระตุ้นการ
เรียนรู้ให้เกิดความสมดุลของสมองทั้ง 2 ซีก (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และคณะ. 2544: 33-40)  

 2.2 การท างานของสมองและสารเคมี 
  ในสมองมีสารเคมีบางตัวท่ีท าให้เรารู้สึกดี ซึ่งจะมีผลต่อความจ า การเรียนรู้ ความคิด 

นอกจากน้ียังพบว่าอาหารและยาบางชนิดก็มีผลต่อสารเคมีเหล่านี้ ซึ่งสารเคมีในสมองเหล่านี้มี
มากกว่า 50 ตัว ท าหน้าที่ในการน าข้อมูลจากเซลล์สมองหนึ่งไปสู่อีกเซลล์หนึ่ง (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์  และ
คณะ.2544:42) 
   กระแสไฟฟฺาจากเซลล์สมองจะท าให้ใยประสาทตัวส่ง (Axon) หลั่งสารเคมีนี้ผ่านจุดเชื่อม 
(Synapse) ไปสู่ใยประสาทของสมองตัวรับ ( Dendrite) ที่จุดรับเฉพาะ  (Special receptor) ที่แตกต่าง
กันและไม่สามารถจับกับจุดรับอ่ืนๆ ได้ เพื่อน าข้อมูลจากเซลล์สมองหนึ่งส่งผ่านไปยังอีกเซลล์หนึ่ง 
   สารส่งสัญญาณสมอง (แบ่งตามการท างาน) มี 2 ชุด   ได้แก่ 
                   1. การกระตุ้น (Excitatory) ท าให้เซลล์สมองส่งสัญญาณไป 
                   2. การกด / ยับยั้ง (Inhibitory) ท าให้เซลล์สมองหยุดการท างาน 

 ทั้งนี้เซลล์สมอง 1 ตัวนั้นสามารถเป็นทั้งถูกกระตุ้นหรือถูกกดการท างานแต่อยู่คนละจุดกัน
ภายใน 1 เซลล์ กลุ่มที่ถูกกระตุ้นจะมีจุดรับมากกว่ากลุ่มถูกกด เมื่อเซลล์ประสาทได้รับข่าวสารข้อมูล
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ซ้ าๆ จะมีผลท าให้จุดเชื่อมแข็งแรงและจะเพิ่มจุดรับ  (Receptor site) มากขึ้นท าให้การส่งผ่านข้อมูล
เร็วขึ้นและง่ายขึ้นเช่นเดียวกัน 
  สารส่งสัญญาณทั้ง 2 กลุ่มนี้จะช่วยให้เด็กมีความตั้งใจ สนใจเรียนและก าจัดสิ่งรบกวนสมาธิ
ออกไป ซึ่งการสร้างและการท างานของสารส่งสัญญาณในสมองมีดังนี้ 

       1. เซลล์สมองถูกกระตุ้นจากการสัมผัสต่าง ๆ (ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5) ท าให้เกิด
การหลั่งสารนี้ที่บริเวณสายใยประสาทส่งข้อมูล (Axon) 

       2. สารนี้จะน าข่าวสารจากเซลล์สมองตัวหนึ่งไปที่เซลล์อีกตัวหนึ่งโดยผ่านจุดเชื่อมไปจับ
กับใยประสาทตัวรับข้อมูลที่จุดรับเฉพาะ 

       3. เซลล์สมองตัวรับเมื่อถูกกระตุ้นจากข้อมูลต่างๆ ก็จะท าให้เซลล์สมองส่งสัญญาณ
ต่อไปกระตุ้นให้เกิดการท างานหรือกดการส่งสัญญาณ  

 ทั้งนี้สารเคมีที่หลั่งออกมาจะถูกท าลายที่จุดเชื่อมหรือถูกดูดกลับหมดโดยเซลล์สมองตัวส่ง 
  ชนิดของสารเคมีในสมอง  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

      1. กลุ่มกระตุ้นสมอง ได้แก่  
 เซโรโตนิน (Serotonin) ท าให้รู้สึกอารมณ์ดี ท าหน้าที่ส่งข้อมูลเกือบทุกข่าวสาร  

ผ่านที่ต่างๆในสมอง ถ้าขาดจะท าให้คนซึมเศร้า มองคุณค่าในตนเองต่ า                                   
 เอ็นดอร์ฟิน (Endorphins) หรือ Endogenous Morphine เป็นยาชาในร่างกาย 

ตามธรรมชาติ ท าให้รู้สึกเจ็บน้อยลง เช่นผู้หญิงในขณะคลอดจะผลิตสารนี้ 10 เท่า เป็นสารเคมีที่ท าให้
เกิดความสุข อารมณ์ดี และสมองจะเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้ดี ถ้าขาดสารนี้จะท าให้เราขาดความสุข
แม้ว่าจะฟังเพลงที่ชอบ แต่ถ้ามีสารนี้มากก็จะมีอารมณ์ดีเป็นพิเศษและสนุกสนาน 

 อะเซทิลโคลีน (Acetylcholine) ท าหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย  
ท าให้ข้อมูลส่งผ่านได้ดีขึ้น มีบทบาทส าคัญในความจ าระยะยาว  ช่วยให้สมองเก็บความรู้ที่เราเรียนใน
เวลากลางวันไปเก็บในสมองในเวลาที่เราก าลังหลับ  เป็นสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความฝัน  ถ้าขาดสารนี้
จะท าให้สมาธิลดลง ขี้ลืม และนอนไม่ค่อยหลับ 

 โดปามีน (Dopamine) ท าหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ถ้ามีสารนี้ต่ าจะมีผลต่อ 
ความจ าที่ใช้กับการท างาน แต่ถ้ามีสูงมากเกินไปก็จะท าให้เกิดโรคจิตประสาทหลอน  และจะลดลงเมื่อ
อายุมากขึ้นโดยผู้ชายจะมีอัตราการลดลงมากกว่าผู้หญิง 

 สารเคมีในกลุ่มนี้ท าหน้าที่ควบคุมความประพฤติ การแสดงออกและอารมณ์  ท าให้สมอง
ต่ืนตัวและมีความสุข  ท าให้การอ่านข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น  ท าให้ร่างกาย
รู้สึกดีและมีความสุข  และท าให้เกิดภูมิต้านทานรวมไปถึงท าให้สุขภาพแข็งแรงด้วย   สารเคมีในกลุ่ม
กระตุ้นสมองนี้จะหลั่งมากเมื่อออกก าลังกาย ได้รับค าชมเชย การร้องเพลง การเล่นเป็นกลุ่ม 
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สิ่งแวดล้อมในห้องเรียนดี การให้ท ากิจกรรมกลุ่ม การได้รับสัมผัสที่อบอุ่น ( Affirmation touch) การ
มองเห็นคุณค่าของตนเอง มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง การเล่นดนตรีและเรียนศิลปะโดยไม่ถูกบังคับ การ
ได้รับสิ่งที่ชอบ การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การย้ิมแย้มแจ่มใส การให้ทาน การช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น  
(ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และคณะ. 2544: 50-61)  
               2. กลุ่มกดการท างานของสมอง ได้แก่  

 อะดรีนาลีน (Adrenaline) เป็นสารที่เก่ียวกับการตกใจและการต่อสู้ การ ตอบ สนอง
ต่อความเครียด ถ้ามีมากเกินไปจะมีอันตรายท้ังต่ออารมณ์และร่างกาย  สารนี้จะหลั่งเมื่อมีความรู้สึก
ไม่ดี มีความเครียด มีความทุกข์ การมองเห็นคุณค่าตนเองต่ า โดนดุด่าทุกวัน ซึมเศร้า โกรธ เข้มงวด
เกินไป วิตกกังวล  ซึ่งจะท าให้เกิดการท าลายองค์ประกอบภายในสมองไม่ว่าใยประสาทต่างๆ หรือ
แม้แต่เซลล์สมอง  รวมทั้งจะหยุดยั้งการส่งข้อมูลระหว่างเซลล์สมองท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้  ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ครู พ่อ แม่ หรือผู้ใกล้ชิดกับเด็กต้องระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ในขณะสอนหรืออยู่กับเด็ก 

 คอร์ติซอล (Cortisol) หากมีในปริมาณสูงจะท าให้เด็กมีลักษณะ hyperactive มี 
ความกังวล สมาธิสั้นควบคุมไม่ได้  มีความสามารถในการเรียนลดลง  ซึ่ง Cortisol นี้จะคล้ายกับ 
Adrenaline คือถ้ามีมากเกินไปจะมีพิษต่อสมอง ภาวะ Cortisol สูงจะท าให้ระบบย่อยอาหารผิดปกติ 
เช่น เป็นโรคกระเพาะอาหาร โรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิต เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือท า
ให้ภูมิคุ้มกันต่ า เป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคมะเร็งได้ง่าย (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และคณะ. 2544: 50-61)  

 สารเคมีในกลุ่มนี้เป็นสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเครียด  จะหลั่งเมื่อสมองได้รับความกดดัน
หรือมีความเครียดอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยับยั้งการส่งข้อมูลของแต่ละเซลล์สมอง  ยับยั้ง
การเจริญเติบโตของสมองและใยประสาท  ท าให้คิดอะไรไม่ออก ยับยั้งเส้นทางความจ าทุกๆ ส่วน มีภูมิ
ต้านทานต่ า เป็นภูมิแพ้หรือเป็นมะเร็งได้ง่าย ท าลายเซลล์สมองและใยประสาท  ซึ่งการค านึงถึง
สารเคมีในสมองนี้จะช่วยให้ครู พ่อแม่ หรือผู้ใกล้ชิดเข้าใจและระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นกับเด็กในขณะที่
สอนหรือขณะที่อยู่กับเด็กก็ตาม 

 กมลพรรณ ชีวพันธุศรี ( 2548: 17-26) กล่าวถึงงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาเรื่องความสามารถ
ของสมองในการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสมองทั้งในสัตว์ทดลอง เด็ก และผู้ใหญ่ 
ดังต่อไปนี ้

       ฮเูปอร์ และ เทเรซ (Hooper และ Teresi) (1986) ได้ท าการศึกษากับคนชราพบว่าภายใน 
6 เดือนนั้น IQ ของคนชราในสถานสงเคราะห์คนชราลดลงมากกว่าคนชราที่อยู่ในบ้านเพราะขาดการ
กระตุ้นและความรักความอบอุ่น   

       มาริน ไดอะมอน ( Marin Diamond) (1988)  ได้ทดลองการใช้ของเล่นกับหนูเพื่อศึกษา
สิ่งแวดล้อมและตัวกระตุ้นความสามารถทางสมองพบว่าหนูที่มีของเล่นจะมีใยประสาทเชื่อมโยงกัน
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มากกว่าหนูที่ไม่มีของเล่น  และหนูที่อยู่กันหลายตัวจะมีใยประสาทมากกว่าหนูที่อยู่ตัวเดียวและมี
เซลล์สมองโตมากกว่าด้วย  นั่นคือการอยู่ด้วยกันและสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์จะท าให้สมอง
เจริญเติบโตได้ดีกว่า  และการสัมผัสที่อบอุ่นจะท าให้สมองเจริญเติบโตได้ดี  นอกจากน้ีเขาได้ท าการ
ทดลองกับคนโดยใช้สารรังสีติดที่กลูโคส (Glucose) พบว่าใน 2 ปีแรกนั้นสมองจะใช้ Glucose เร็วมาก
ที่สุดและจะลดลงบ้างจนอายุ 10 ปี ซึ่งหมายความว่าสมองมีการเจริญเติบโตมากในช่วงนี้  ในความ
เป็นจริงสมองจะมีการสร้างใยประสาทได้ตลอดชีวิตถ้าหากมีการกระตุ้นตลอดเวลา  แต่ในวัยเด็กจะ
สร้างได้ง่ายกว่าวัยผู้ใหญ่จึงส่งผลให้เด็กจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าผู้ใหญ่   

       ฟาส (Fas) (1996) ได้ศึกษาเด็กก าพร้าที่ถูกท าร้ายทั้ง 1,000 คน ซึ่งไม่ค่อยได้ถูกกอด
หรือพูดคุย ไม่ค่อยได้เล่น พบว่าเด็กมีสมองเล็กกว่าคนปกติร้อยละ 20 – 30   และมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
เด็กกลุ่มนี้พบว่ามีบางส่วนของสมองสูญเสียการรับรู้ด้านอารมณ์ไป 

       โคทูลัค ( Kotulux) (1996) ได้ศึกษาเรื่อง IQ ของเด็กวัย 6 เดือนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
พร้อมทั้งของเล่น เพื่อนเล่น อาหารท่ีสมบูรณ์ การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และการละเล่นพบว่ามี IQ สูงกว่าอีก
กลุ่มที่ตรงกันข้าม จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจสมองพบว่าสมองมีการท างานมากขึ้น ซึ่งก็แสดงว่า
สมองจะไวต่อประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์    
        ขาลซ์า (Khalsa) (1997) และ ไดเอมอน และ ฮอปสัน ( Diamond & Hopson) (1998) 
ศึกษาพบว่าหลังคลอดออกมานั้นสมองของเด็กจะมีรูปแบบเหมือนกันทุกคนทั่วโลก แต่วิธีการส่งเสริม
การเรียนรู้และการอบรมเลี้ยงดูที่ต่างกันมีผลท าให้ IQ ของเด็กต่างกัน เพราะเซลล์สมองส่วนไหนที่
ไม่ได้เชื่อมโยงกันก็จะถูกท าลาย  (Neural Pruning) ท าให้ประสิทธิภาพของสมองส่วนนั้นถูกท าลาย  
เช่น การคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น 
        แลลลี่ (Lally) (1998) พบว่าการมีประสบการณ์ในช่วงแรก ๆ ของชีวิตนั้นจะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมที่ควบคุมพัฒนาการของสมอง กล่าวคือจะท าให้มี IQ เพิ่มขึ้นได้ 

 จากผลการศึกษาที่ผ่านมานั้น การให้ความส าคัญกับสมองโดยการให้ความรัก ความอบอุ่น 
การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่ในวัยเด็กจะช่วยให้สมองเติบโตได้ดี แต่อย่างไรก็ตามการให้
ความส าคัญกับสมองก็มีความจ าเป็นกับทุกช่วงวัย ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีตามมา ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งนี้จะต้องพิจารณาถึง บรรยากาศที่อบอุ่น ผ่อนคลาย การเรียนรู้ร่วมกันและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วย 

 2.3 คลื่นสมองกับการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาคลื่นสมองของคนเราในอดีต  เคยเชื่อกันว่าคลื่นสมองและสารที่หลั่งจากสมองน้ัน

เป็นส่ิงท่ีมนุษย์ไม่สามารถบังคับหรือควบคุมกระบวนการได้แต่ปัจจุบันได้มีการทดลองและตรวจวัดคลื่น
สมองด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พบว่ามนุษย์สามารถควบคุมคลื่นสมองและสารที่หลั่งจากสมองได้หาก
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มีการฝึกฝนทางจิตให้ควบคุมสภาวะอารมณ์และจิตใจได้  พื้นฐานความเข้าใจเรื่องคลื่นสมองและกลไก
การท างานที่เกี่ยวข้องกันนี้  จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้เราได้เรียนรู้โลกภายในตัวเอง  และมองเห็น
ประโยชน์ของการจัดการกับอารมณ์  ความรู้สึก และความคิดของเรา  นับเป็นศิลปะในการด ารงชีวิตที่
ทุกคนท าได้  ภาวะของคลื่นสมองที่เหมาะสมจะช่วยเปิดพื้นที่การเรียนรู้ในสมองของเรา  ส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์  ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และรับข้อมูลปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว  ท า
ให้มนุษย์มีประสิทธิภาพสูงมากในการท ากิจกรรมหรือสร้างสรรค์ผลงาน  

     ภาวะของคลื่นสมอง  
       คลื่นสมองเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟฺาซึ่งได้มาจากการส่ง  สัญญาณเคมีทางชีวภาพใน

ร่างกายมนุษย์  การวัดพลังงานไฟฟฺาบริเวณสมองด้วยเครื่องมือ  Electroencephalogram (EEG) ท า
ให้นักวิทยาศาสตร์  ได้ค้นพบความจริงว่า  เราสามารถอ่านค่าผลของการวัดและแบ่งคลื่นสมองของ
มนุษย์ตามระดับความสั่นสะเทือน หรือความถี ่ได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามที่แสดงในภาพประกอบ 2  
          

 
 

ภาพประกอบ 2  คลื่นสมองของมนุษย์ 
 

              ที่มา : http://web.lemoyne.edu/~hevern/psy340/lectures/psy340.09.02.stage. 
Sleep.htlm เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2550 

คลื่นเบต้า 

คลื่นแอลฟา 

คลื่นเธต้า 

คลื่นเดลต้า 

เวลา (วินาที) 

http://web.lemoyne.edu/~hevern/psy340/lectures/psy340.09.02.stage
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 1. คลื่นเบต้า (Beta brainwave) มีความถี่ประมาณ 13-30 รอบต่อวินาที (Hz) เป็นช่วงคลื่น  
สมองที่เร็วที่สุด  เกิดขึ้นในขณะท่ีสมองอยู่ในภาวะของการท างานและควบคุมจิตใต้ส านึก  (Conscious 
mind) ในขณะตื่นและรู้ตัว เช่น การนั่ง ยืน เดิน ท างานหรือกิจกรรมต่างๆ ในกรณีท่ีจิตมีความคิดมากมาย
หลายอย่างจากภารกิจประจ าวัน  วุ่นวายใจ  สับสนหรือฟฺุงซ่าน  และสั่งการสมองอย่างไม่เป็นระเบียบ  
ความถี่ของคลื่นช่วงนี้อาจสูงขึ้นได้ถึง  40 Hz โดยเฉพาะคนในท่ีมีความเครียดมาก  อยู่ในภาวะเร่งรีบบีบ
คั้น ตื่นเต้นตกใจ  อารมณ์ไม่ดี  โกรธหรือดีใจมาก  ๆ สมองจะมีการท างานในช่วงคลื่นเบต้ามากเกินไป  
ในขณะที่หากไม่มีคลื่นเบต้าเกิดขึ้นเลย  มนุษย์จะไม่สามารถเรียนรู้หรือท าหน้าที่ได้สมบูรณ์ในโลก
ภายนอก ปกติสมองคนเราจะมีเส้นทางอัตโนมัติในการรับรู้ความรู้สึก  ที่ท าให้สั่งการได้โดยไม่ต้องใช้
เวลาในการใคร่ครวญมากนัก  ความเป็นอัตโนมัตินี้ส่วนใหญ่จะมีประโยชน์อยู่ในระดับหน่ึงและเป็น
เรื่องกลางๆ  ส าหรับชีวิต  ช่วยย่นย่อจดจ าเรื่องราวจ าเจที่ต้องท าซ้ า  ๆ เป็นประจ าให้ด าเนินไปได้  
บางส่วนเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการรอดพ้นจากอันตรายในสถานการณ์คับขัน เช่น การดึงมือออกทันที
เมื่อบังเอิญไปสัมผัสของร้อนจัด  แต่สิ่งที่น่าสนใจ  คือ ‚อารมณ์ของมนุษย์ ‛ ก็มีเส้นทางอัตโนมัติ
เช่นเดียวกัน  แต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ควบคุม  และปล่อยให้ความเป็นอัตโนมัตินี้ท างานมากเกินไป
จากความเคยชินในการปฺอนข้อมูลซ้ าๆ ของเราเอง โดยมากเป็นความอัตโนมัติในทางลบที่มีมากเกินไป  
ท าให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งผ่านเข้าไปสู่การท างานของส่วนรับความรู้สึกในสมองที่เรียกว่า  ’อะมิกดาลา ’ 
(Amygdala) ซึ่งเป็นสมองชั้นกลางใกล้กับก้านสมอง และมีความสามารถในการเก็บข้อมูลด้านอารมณ์
จ านวนมากๆ  ไว้ ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ข้อมูลด้าน ‛บวก‛หรือ‛ลบ‛ มากน้อยแค่ไหน ก็จะท าให้
สมองจดจ าและตอบสนองในทิศทางนั้น หากเราปล่อยให้ความอัตโนมัตินี้ท างานตามล าพังโดยไม่ฝึก
ก าหนดรู้ ก็จะท าให้เราติดกับดักของอารมณ์ที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลา สมองของเราจะท างานอยู่แต่ใน
เฉพาะช่วงคลื่นเบต้า ซึ่งในโหมดน้ีถือว่าเป็นโหมดปกปฺอง มีทั้งเบต้าอ่อนและแก่ แก่หมายถึงความถี่สูง 
มีผลให้ความคิดถดถอยจากสภาวะปกติ และท างานอยู่ในฐานความกลัว มีลักษณะต้านทานความ
เปลี่ยนแปลง บางคนจะหยุดและปิดการเรียนรู้เพราะเกิดความเครียด สภาวะนี้สมองจะหลั่งฮอร์โมน
กลุ่มกดการท างานของสมองอ อกมามากเกินไป น าไปสู่ปฏิกิริยาเคมีที่ท าร้ายส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย
เป็นลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆ เช่น อะดรีนาลีน คอร์ติซอล เป็นต้น 

 2. คลื่นแอลฟา (Alpha brainwave) มีความถี่ประมาณ 8-13 รอบต่อวินาที (Hz) ความถี ่
ของคลื่นที่ต่ าลงมานี้ก็คือ เป็นคลื่นสมองที่ ปรากฏบ่อยในเด็กที่มีความสุข และในผู้ใหญ่ที่มีการฝึกฝน
ตนเองให้สงบนิ่งมากขึ้น อาจหมายถึงสภาวะที่จิตสมดุลอยู่ในสภาวะสบายๆ มีการช้าลงด้วยการ
ใคร่ครวญ ไม่ด่วนตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยอารมณ์อันรวดเร็ว เวลาที่ความถี่น้อยลง หมายถึงว่า เราจะ
คิดช้าลง เป็นจังหวะ เป็นท่วงท านอง คมชัด ให้เวลาแก่จิตในการไตร่ตรองและมีความคิดเป็นระบบขึ้น 
สภาวะที่สมองท างานอยู่ในคลื่นแอลฟายังพบอยู่ในหลายๆ รูปแบบ เช่น ขณะที่กล้ามเนื้อหรือร่างกาย
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ผ่อนคลาย ช่วงเวลาที่ง่วงนอน ก่อนหลับหรือหลับใหม่ๆ เวลาท าอะไรเพลินๆ จนลืมสิ่งรอบๆ ตัว เวลา
สบายใจ เวลาอ่านหนังสือหรือจดจ่อกับกิจกรรมใดๆ อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง และการเข้าสมาธิ
ในระดับภวังค์ที่ไม่ลึกมาก 

 จากลักษณะดังกล่าว ช่วงคลื่น แอลฟาจะเป็นประตูไปสู่การท าสมาธิในระดับลึก และถือว่า
เป็นช่วงที่ดีท่ีสุดในการปฺอนข้อมูลให้แก่จิตใต้ส านึก สมองสามารถเปิดรับข้อมูลได้อย่างเต็มที่และ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นสภาวะที่จิตมีประสิทธิภาพสูง ในทางการแพทย์และ
จิตศาสตร์เองก็ถือว่าสภาวะนี้เป็นหัวใจของการสะกดจิตเพื่อการบ าบัดโรค โดยหากจะตั้งโปรแกรมจิต
ใต้ส านึกก็ควรท าในช่วงที่คลื่นสมองเป็น แอลฟูา ในคนทั่วไปเองก็ควรฝึกฝนตนเองให้สมองท างานอยู่
ในช่วงคลื่นแอลฟาเป็นประจ าเช่นเดียวกัน เพราะจะช่วยสร้างความผ่อนคลาย ร่างกายจะไม่ท างานอยู่
บนฐานแห่งความกลัวหรือวิตกกังวล แต่จะมองชีวิตอย่างสนุกสนาน มีความรู้สึกอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
หรืออยากส ารวจโลกแบบเด็กๆ แต่คนส่วนใหญ่มักจะขาดการฝึกฝนให้ตนเองมีคลื่นสมองชนิดนี้ และ
มักปล่อยให้อารมณ์อัตโนมัติตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ อย่างรวดเร็ว ขาดการคิดใคร่ครวญด้วย
ระยะเวลาอันเหมาะสมก่อน หากเรามีการฝึกฝนจิตให้ต่ืนรู้เช่นเดียวกันกับแนวทางการปฏิบัติธรรมใน
พุทธศาสนา คลื่น แอลฟา นี้จะถูกบ่มเพาะให้เข้มแข็งขึ้น สามารถรื้อโปรแกรมอัตโนมัติเก่า สร้าง
โปรแกรมอัตโนมัติใหม่ๆ ได้ 

 3. คลื่นเธต้า  (Theta brainwaves) มีคลื่นความถี่ประมาณ 4 - 8 รอบต่อวินาที (Hz) เป็น
ช่วงคลื่นที่สมองท างานช้าลงมาก พบเป็นปรกติในช่วงที่คนเราหลับ หรือมีความผ่อนคลายอย่างสูง แต่
ในภาวะที่ไม่หลับคลื่นชนิดนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน เช่น ขณะอยู่ในการภาวนาสมาธิที่ลึกในระดับหนึ่ง  การ
เข้าสู่สภาวะนี้จะใกล้เคียงกับคลื่นสมองในสภาวะ แอลฟา คือ มีความสุข สบาย ลืมความทุกข์  แต่จะมี
ความปิติสุขมากกว่า  สภาวะนี้มีความเชื่อมโยงกับการเห็นภาพต่างๆ  สมองในช่วงคลื่นเธต้าจะ
เปรียบเสมือนแหล่งเก็บแรงบันดาลใจ  ความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในความจิตใจส่วนลึกของเรา  จึงเป็น
คลื่นสมองที่สะท้อนการท างานของจิตใต้ส านึก  (Subconscious Mind) อันเป็นการท างานของเนื้อ
สมองส่วนใหญ่ของมนุษย์  ระดับพฤติกรรมภายใต้ความถี่ของของคลื่นเธต้าเป็นลักษณะที่บุคคลคิด
ค านึงเพื่อแก้ปัญหา พบได้ท้ังลักษณะที่รู้ส านึกและไร้ส านึก ปรากฏออกมาเป็นความคิดสร้างสรรค์  เกิด
ความคิดหยั่งเห็น (Insight) มีความสงบทางจิต  และมองโลกในแง่ดี  เกิดสมาธิแน่วแน่และเกิดปัญญา
ญาณ มีศักยภาพส าหรับความจ าระยะยาวและการระลึกรู้  

 4. คลื่นเดลต้า (Delta brainwaves) มีความถี่ประมาณ  0.5 – 4 รอบต่อวินาที  (Hz) เป็น
คลื่นสมองที่ช้าที่สุด  สภาวะนี้จะท าให้ร่างกายเกิดความผ่อนคลายในระดับที่สูงมาก  เป็นคลื่นสมองที่
ท างานเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นจิตไร้ส านึก  (Unconscious mind) เช่น ในขณะที่ร่างกายหลับลึกโดยไม่มี
การฝัน หรือเกิดจากการเข้าสมาธิลึกๆ  ในระดับฌาน  ในช่วงนี้คลื่นสมองแสดงให้เห็นว่าร่างกายก าลัง
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ด่ืมด่ ากับการพักผ่อนลงลึกอย่างเต็มที่  เปรียบได้กับการประจุพลังงานเข้าสู่ร่างกายใหม่  ผู้ที่ผ่านการ
หลับลึกในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอดีจะรู้สึกได้ถึงความสดชื่นมากเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่นอน
หลับไม่ค่อยสนิทและส าหรับผู้ที่ท าสมาธิอยู่ในระดับฌานลึกๆ  เมื่อออกจากสมาธิแล้ว  ก็จะยังคงติดรส
แห่งปิติสุข ท าให้เกิดความสุขใจ มีใบหน้าผ่องใสเต็มอ่ิมไปด้วยความสุขสดชื่นเช่นเดียวกัน  

  นอกจากน้ีสมองยังแบ่งการท างานออกเป็นซีกซ้ายและซีกขวาและคลื่นสมองทั้งสองด้านยังมี
การขึ้นลงเป็นอิสระต่อกัน  ท าให้ความถี่แตกต่างกัน  แต่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า  ในระหว่างการฝึก
จิตท าสมาธิ จะส่งผลต่อการปรับความถี่ของสมองทั้งสองด้านให้ขึ้นลงเหมือนกัน  กราฟของคลื่นสมอง
ทั้งสองด้านมีลักษณะที่เรียกว่า  Synchronization ซึ่งการเกิด  Synchronization น้ี จะท าให้เกิดพลังจิต
ที่เพิ่มขึ้นในมนุษย์  เป็นภาวะพิเศษแห่งการต่ืนรู้ของจิต  (Awakened Mind) นักวิชาการทางการแพทย์  
และผู้ศึกษาและพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ  กล่าวว่า ‚ เมื่อเราสามารถเข้าไปสู่  ’จิตใต้ส านึก ’ หรือถึงระดับ  ’
จิตไร้ส านึก’ ได้บ่อยๆ โดยที่มี ‘จิตส านึก’ ก ากับอยู่ก็จะ ’จ าได้’ และสามารถลงไปสู่แหล่งข้อมูลมหาศาล
ได้บ่อยมากขึ้นเร็วมากขึ้น  ข้อมูลที่ได้จาก  ’จิตใต้ส านึก ’ และ ’จิตไร้ส านึก ’ น้ัน เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
แม่นย า จะออกมาในลักษณะที่เรียกว่า ‘ญาณทัศนะ’ (Intuition)  

  เราได้เรียนรู้ว่าขณะที่สมองท างานอยู่ในช่วงคลื่นแอลฟา เธต้า และเดลต้า  จะช่วยให้เราผ่อน
คลายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  แต่สภาวะปัจจุบันเกือบทุกสิ่งรอบตัวต่างเต็มได้ด้วยความเร่งด่วน  
นับต้ังแต่ลืมตาต่ืนขึ้นมาในตอนเช้า เราก็อยู่ในโลกแห่งความเร่งรีบเสียแล้ว ชีวิตมีแต่การบ่มเพาะว่าทุก
อย่างต้องรวดเร็ว  หากช้าจะไม่ทันการณ์  สมองของคนส่วนใหญ่จึงท างานอยู่ในเฉพาะช่วงคลื่นเบต้า
เป็นหลัก  ในขณะเดียวกันเราก็ปล่อยให้การสั่งการของโปรแกรมอัตโนมัติทางอารมณ์ท างานไปตาม
ยถากรรมแบบดีบ้างไม่ดีบ้าง  คุ้มดีคุ้มร้ายสุดแต่ว่าจะมีอะไรเข้ามากระทบ  เราขาดการฝึกฝนจิตให้มี
ความช านาญในการคิดอย่างใคร่ครวญก่อนตอบสนอง  

  จะเห็นว่าในทางปฏิบัติ เรื่องส าคัญอันดับแรกที่จะท าให้เราปรับคลื่นสมองได้  คือ เราต้องรู้ตัว
และฝึกการรับรู้อารมณ์ให้ได้ก่อน มีเทคนิคที่สามารถน ามาใช้ได้ตลอดเวลาในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของเรา เราเคยสนใจลมหายใจของเราหรือไม่ ง่ายๆ แค่ว่ารู้ตัวว่าเราหายใจเข้า  รู้ตัวว่าเราหายใจออก  ก็
นับเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางใหม่ของปฏิกิริยาชีวเคมีในสมองแล้ว  การฝึกรับรู้ลมหายใจนี้เป็นแบบฝึกหัด
เริ่มต้นแบบง่ายๆ ในขณะที่การฝึกรับรู้อารมณ์จะยากกว่า แต่ถ้าเราฝึกตัวรู้เรื่องลมหายใจได้ก็เสมือนได้
พัฒนาช่องทางการรับรู้อ่ืนด้วย  ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนา  โยคะ ซี่กง จึงเน้นความส าคัญเรื่องการ
ฝึกลมหายใจเหมือนกัน  
   2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของสมอง 

  การเติบโตและพัฒนาการของสมองเป็นรากฐานของพัฒนาการเรียนรู้และเริ่มต้นต้ังแต่ทารก
อยู่ในครรภ์ การสร้างเซลล์สมองของทารกมีสูงสุดในช่วงทารกอายุ 3-6 เดือนในครรภ์  แต่ในช่วง
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สุดท้ายของการต้ังครรภ์เซลล์สมองที่ไม่จ าเป็นก็จะถูกลดจ านวนไป อาจกล่าวได้ว่าคนเราเกิดมาพร้อม
กับจ านวนเซลล์สมองเท่าที่เป็นพื้นฐานการด าเนินชีวิตต่อไปโดยไม่มีการสร้างใหม่  การเติบโตของ
สมองในช่วง 0–12 ปีเป็นการเติบโตทางปริมาณ ท าให้สมองมีขนาด ร้อยละ 90–95 ของวัยผู้ใหญ่  ซึ่ง
แน่นอนว่าการขยายตัวนี้มิได้เกิดจากการเพิ่มจ านวนเซลล์สมองแต่เป็นเพราะมีการสร้างใยประสาท
เชื่อมโยงกันระว่างเซลล์สมองส่วนต่างๆ สลับกันไปกับการเกิดการจัดระเบียบของใยประสาทโดยส่วนที่
ไม่ได้ใช้จะหายไป  ส่วนที่ใช้บ่อยๆ ใยประสาทจะหนาตัวขึ้นช่วยให้การส่งกระแสประสาทมี
ประสิทธิภาพยิ่ง ข้ึน กระบวนการจัดระเบียบใยประสาทนี้เป็นการค้นพบใหม่  และพบว่าเป็นส่วน
ส าคัญของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองในการเรียนรู้ที่จะปรากฏในช่วง 0 – 25 ปีเท่านั้น โดยมี
การจัดระเบียบสมองส่วนคิดทีละส่วนจากหลังมาหน้า ส าหรับช่วงอายุ 6–12 ปี  เซลล์ประสาทจะ
เติบโตในลั กษณะการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาท  สมองส่วนสีเทาซึ่งก็คือเซลล์สมองและใย
ประสาทส่วนรับข้อมูล(dendrite) จะเติบโตถึงจุดสูงสุดเมื่อเด็กผู้หญิงอายุ 11 ปี  และเด็กผู้ชายเมื่ออายุ 
12 ปี  การเติบโตของสมองในช่วงวัยรุ่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจโดยที่เซลล์ประสาทจะสร้างใยประสาท
เชื่อมโยงระหว่างกันจ านวนมหาศาล  กระบวนการจัดระเบียบของใยประสาทตลอดช่วงวัยรุ่น
ประกอบด้วย 2 ส่วน  ส่วนที่ไม่ได้ใช้จะหายไป  ส่วนที่ใช้บ่อยๆ ใยประสาทจะสร้างและเพิ่มขนาดของ
เปลือกหุ้มขึ้น ช่วยท าให้การส่งกระแสประสาทให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   

  เด็กและเยาวชนคือประชาชนที่ มีอายุอยู่ในช่วง 0-25 ปี  อันเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ (ยงยุทธ 
วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ) ปัจจุบันสังคมไทยรวมไปถึงสังคมโลกล้วนแต่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แต่ก็ทราบกันดีว่าโอกาสในการเรียนรู้ท่ีมีอัตราการเรียนรู้สูงสุดนั้นอยู่ในช่วงอายุดังกล่าวนี่เอง  แต่เดิม
นั้นเรามักเข้าใจว่ากลไกการเรียนรู้ในระบบจะเกิดจากการสร้างเส้นใยประสาทซึ่งมีอยู่ตลอดชีวิตและมี
มากในวัยเด็ก ปัจจุบันเรามีความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นว่า แม้การสร้างใยประสาทเชื่อมโยงระหว่างกัน
จะมีบทบาทในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  แต่กลไกที่ส าคัญที่สุดในช่วง 25 ปีแรก  กลับเป็นเรื่องของการจัด
ระเบียบใยประสาทที่เกิดขึ้นในสมองส่วนคิดทีละส่วนๆ จากหลังมาหน้าในแต่ละส่วนไป 
   ส าหรับในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับสมอง 2 ซีกคือ ซีกซ้าย กับ ซีกขวานั้น  แต่เดิมมักถูก
เข้าใจว่าเป็นการท างานแยกส่วนจากกัน  โดยสมองซีกซ้ายของคนที่ถนัดขวาก็จะท าหน้าที่ด้านการใช้
เหตุผล ภาษา และคณิตศาสตร์  ขณะที่สมองซีกขวาจะท าหน้าที่ด้านศิลปะ ดนตรี จินตนาการและมิติ
สัมพันธ์  การศึกษาเรื่องการเรียนรู้ในระยะหลังพบว่าการท างานของสมองจะเป็นลักษณะการท างาน
ร่วมกันของสมองทั้ง 2 ซีก  ดังนั้นเราจึงสามารถใช้จินตนาการ ดนตรี ศิลปะและมิติสัมพันธ์มาส่งเสริม
การเรียนรู้เรื่องการใช้เหตุผล ภาษา และคณิตศาสตร์ได้  หรือในท านองกลับกันการศึกษาที่น่าสนใจ
เหล่านี้ยังรวมถึงบทบาทของดนตรีบางลักษณะในการจัดระเบียบและความสัมพันธ์ในการท างานของ
สมองส่วนต่างๆ  การเรียนรู้ท่ีผสมผสานไปกับความเพลิดเพลินทั้งในห้องเรียนและผ่านสื่อ 
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(Edutainment) การเรียนรู้ท่ีอาศัยกิจกรรมที่หลากหลายท่ีผสมผสานการท างานของสมองทั้ง 2 ด้าน 
เป็นต้น ปัจจัยที่มีผลต่อสมองสามารถสรุปได้ตามตาราง 1 
  
ตาราง 1 ปัจจัยที่มีผลต่อสมอง 

สมองเจริญเติบโตดี (ฉลาด) สมองถูกท าลาย (เป็นได้ทุกวัย) 

- การได้ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- มีปฏิสัมพันธ์กับสังคม 
- ช่วยเหลือตัวเองตามวัย 
- ได้ท าหรือเรียนสิ่งที่ชอบ 
- ได้รับค าชมเชยเสมอ 
- ความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่/ผู้ใกล้ชิด 
- ศิลปะ ดนตรี กีฬา ออกก าลังกาย ร้องเพลงตาม
ความชอบและอิสระ ไม่ใช่ท่องทฤษฎี 
- มองตนเองในแง่บวก 
- ได้คิดจินตนาการ เช่น การฟังนิทาน 
- เป็นคนยืดหยุ่น 
- สัมผัสของจริง ทัศนศึกษา 
- อาหารครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะปลา ถั่วเหลือง ธาตุเหล็ก 
ไอโอดีน วิตามินบ ี
- การละเล่นต่างๆ เล่นกับเพื่อนๆ  
- ได้ท างานด้วยตนเอง 
- ออกก าลังกายเพิ่มออกซิเจนไปสมอง 
- ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม สร้างกระบวนการคิด
มากกว่าเน้นความจ า 

1. ความเครียดนานๆ จากสาเหต ุ 
    - ท างาน/เรียนหนัก บ้างาน การบ้านมาก 
    - ถูกบังคับให้เรียนหรือท างานในสิ่งที่ไม่ชอบ 
    - ถูกดุด่าทุกวัน 
    - ขาดความรัก ความอบอุ่น 
    - ขาดการออกก าลังกาย พักผ่อน 
    - เข้มงวดเกินไป 
    - มองตนเองในแง่ลบ 
    - วิตกกังวลมากนาน  ๆ
 
2. สมองไม่ได้ถูกกระตุ้นหรือถูกใช้เลย เช่น การคิด 
จินตนาการ ความคิดแปลกแตกต่าง คิดแก้ปัญหา 
3. ความกังวล โกรธ ความแค้น ทุกข์มากนาน  ๆ
4. ขาดสารอาหาร เช่น ไอโอดีน ธาตุเหล็ก โปรตีน 
5. การได้รับสารพิษ ไม่ว่า เหล้า บุหร่ี ยาเสพติด สาร
ตะกั่ว  
 
* ความเครียดนานๆ จะยับยั้งการเรียนรู้ ท าลายสมอง 
เกิดโรคมะเร็ง ภูมิแพ้ โรคหัวใจ เอสแอลดี โรคกระเพาะ 
เป็นต้น 

 

              ที่มา:  กมลพรรณ ชีวพันธุศรี. (2548, กันยายน).  สมองและการเรียนรู.้  หมอชาวบ้าน.  

27(317): 24. 

              จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงผลของการเรียนรู้อย่างที่ผู้เรียนมี
ความสุขและไม่มีความสุขได้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 3 การเรียนรู้ที่ผู้เรียนไม่มีความสุข 

 
  ที่มา: ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์และคณะ .  (2544).  การเรียนรู้อย่างมีความสุข : สารเคมีในสมองกับ

ความสุขและการเรียนรู้.  หน้า 22. 

การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนไม่มีความสุข 

  - เน้นการท่องจ าอย่างเดียว ไม่ได้คิด ไม่ได้ลงมือกระท า 
ไม่ได้เรียนรู้ความหมายของส่ิงที่ได้เรียน ไม่รู้ว่าเรียนไปท าไม 
ไม่ได้ทดลอง ไม่ได้ตั้งสมมติฐาน 
   - เน้นวิชาการมากเกินไป ไม่นึกถึงกระบวนการเรียนรู ้
   - เน้นการสอบแข่งขัน 
   - เน้นการประเมินผู้เรียนเพื่อจัดอันดับในห้องเรียน และน า
ผลการประเมินมาเปรียบเทียบกัน 

สมอง 
เสียความสมดุลของสารเคมีในสมอง   
สารในกลุ่มความเครียด Adrenaline และ 
Cortisol มากขึ้น และสารในกลุ่มความสุข 
เช่น Dopamine และ Serotonin ลดลง 

มีผลต่ออารมณ์ 
- เกิดความเครียด  
- ความเบื่อหน่าย  
- ความเหน่ือยล้า ความซึมเศร้า 

สมองถูกปิดกั้นการเรียนรู้ 

มีผลต่อพฤติกรรม 
       - ความคิดไม่ต่อเนือง  ไม่เกิดการคิด
วิเคราะห์  ขาดความคิดสร้างสรรค ์
       - ไม่มีสมาธ ิ
       - ความจ าไม่ด ีหลงลืม 

 

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ลดลง 
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ภาพประกอบ 4  การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุข 
 

  ที่มา: ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์และคณะ .  (2544).  การเรียนรู้อย่างมีความสุข : สารเคมีในสมองกับ
ความสุขและการเรียนรู้.  หน้า 25. 

การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีความสุข 
การจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนส าคัญที่สุด  ดังนี้ 
      1. กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ เกิดความรักในส่ิงที่ก าลังเรียนรู้ 
      2. จัดการเรียนรู้ท่ีสนุก ประทับใจผู้เรียน มีเรื่องอารมณ์
เข้ามาเกี่ยวข้อง 
       3.  เน้นที่กระบวนการคิดและการลงมือท ากิจกรรม 
        4. บูรณาการเชื่อมโยงเรื่องราวและแนวคิดของส่ิงที่
เรียนรู้ในห้องเรียนกับชีวิตจริง 
         5. น าการเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย ดนตรี ศิลปะ   
เข้ามาผสมผสานในกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข 

สมอง 
หล่ังสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับ
ความสุข เช่น  Dopamine, 
Serotonin Endorphin และ 
Acetylcholine ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สติปัญญาและการเรียนรู้มากขึ้น     

มีผลต่ออารมณ์ 
เกิดความสุขในการเรียนรู้ มีผลต่อสติปัญญา 

มีผลต่อพฤติกรรม 
       - เกิดความอยากรู้ กระตือรือร้น สนใจ
ไขว่คว้าอยากที่จะรู ้
       - สนุกที่จะได้เรียนรู ้
       - เกิดพลังที่จะท าและเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  
จ าในส่ิงที่เรียนรู้ได้ 

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

สมองตื่นตัวที่จะเรียนรู้ 
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 2.5 หลักการในการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน 
 ในปี 2534 ศาสตราจารย์ทางการศึกษาสองท่าน คือ เรเนต นัมเมลา เคน และ จอฟฟรี่ เคน 

(Renate Nummela Caine and Geoffrey Caine. 1990: 66-70) แห่งมหาวิทยาลัยมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ได้เสนอหลักการ 12 ประการในการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน ดังต่อไปนี ้
(อารี สัณหฉว.ี 2550: 76-77) 

       1. สมองมีระบบการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากเพราะรวมไปถึงร่างกาย การเคลื่อนไหว ความคิด 
อารมณ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน (The brain is a parallel processor.) 

       2. สมองจะมีการเรียนรู้ได้ถ้ามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและในสังคม สิ่งแวดล้อม  (The 
brain/mind is social.) 

       3. สมองจะแสวงหาความหมาย ความเข้าใจจากประสบการณ์ในชีวิต ตลอดเวลา  (The 
search for meaning is innate.) 

       4. การแสวงหาความหมายและความเข้าใจในประสบการณ์โดยจัดเป็นหมวด หมู่ แบบ
แผน (The search for meaning occurs through patterning.) 

       5. อารมณ์มีส่วนส าคัญในการเรียนรู้ (Emotions are critical to patterning.) 
       6. การเรียนรู้ของสมองจะเรียนรู้พร้อมๆกันทั้งที่เป็นภาพรวมและที่เป็นส่วนย่อย (The 

brain processes parts and wholes simultaneously.) 
       7. การเรียนรู้ของสมองจะเกิดจากทั้งการต้ังจุดสนใจเรื่องที่จะศึกษา และเกิดจาก

สิ่งแวดล้อมที่มิได้ต้ังใจศึกษา  (Learning involves both focused attention and peripheral 
perception.) 

       8. การเรียนรู้จะมีกระบวนการที่รู้โดยรู้ตัว (มีจิตส านึก) และการรู้โดยไม่รู้ตัว (จากจิตใต้
ส านึก) (Learning is both conscious and unconscious.) 

       9. สมองมีความจ าอย่างน้อย 2 แบบ คือ ความจ าแบบเชื่อมโยงมิติ/ระยะ ซึ่งบันทึก
ประสบการณ์ของเรา และความจ าแบบท่องจ า ซึ่งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและทักษะแบบแยกส่วน  (There 
are at least two approaches to memory: spatial memory system, rote learning system.) 

       10. การเรียนรู้ของสมองเป็นไปตามพัฒนาการ (Learning is developmental.) 
       11. การเรียนรู้ที่สูงและซับซ้อนจะเรียนได้ดีในบรรยากาศที่ยั่วยุและท้าทายให้เสี่ยง แต่ถ้า

มีบรรยากาศเครียดและกดดันมากๆ จะท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้  (Complex learning is enhanced by 
challenge and inhibited by threat.) 

       12. สมองของแต่ละคนมีความเฉพาะของตน (Each brain is unique.) 
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 จากการค้นพบหลักการท างานของสมองสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา  
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา ดังนี้ (วิทยากร  เชียงกูล. 2548: 124-126) 

       1. เสนอเนื้อหาโดยใช้ยุทธวิธีการสอนที่หลากหลาย  
       2. ตระหนักว่านักเรียนแต่ละคนมีความพร้อมในการเรียนไม่เท่ากันเสมอไป ต้องผนวกเอา

ความรู้และการปฏิบัติ สุขภาพทั้งกายและใจ (การกินอาหารท่ีดี การออกก าลังกาย การผ่อนคลาย
ความเครียด) เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ 

       3. พยายามท าให้บทเรียนและกิจกรรมกระตุ้นความสนใจในการหาความหมายของจิตใจ 
       4. เสนอข้อมูลภายในบริบทใดบริบทหนึ่งเพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถบ่งชี้ชุดของแบบแผนได้

และสามารถเชื่อมต่อกับประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของเขาได้ 
       5. สร้างบรรยากาศในห้องเรียน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนและครูมีทัศนคติในทางบวกเกี่ยวกับ

การเรียนการสอน สนับสนุนให้นักเรียนตระหนักในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขาและตระหนักว่า 
อารมณ์นั้นมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ ครูที่มีอารมณ์ดีและอารมณ์ขันจะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี 

       6. พยายามอย่าสอนข้อมูลเป็นเรื่องๆ โดยไม่เชื่อมโยงกับบริบทใหญ่ การสอนแบบแยก
ส่วนท าให้การเรียนรู้เข้าใจได้ยาก ควรออกแบบกิจกรรมที่ให้สมองทั้งสองซีกมีปฏิสัมพันธ์และสื่อสาร
ถึงกันและกัน 

       7. วางสื่อการเรียนรู้ไว้รอบห้องเพื่อให้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางอ้อม ควรตระหนักว่า
ความกระตือรือร้นของครู การท าตัวเป็นแบบอย่างและการชี้แนะเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญที่ช่วยให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่ก าลังเรียน 

       8. ใช้เทคนิคการจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงของบุคคล สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ผ่านการสะท้อนกลับและการรู้จักความคิดของตัวเอง  (metacognition) เพื่อ
ช่วยให้นักเรียนได้ส ารวจการเรียนรู้ของตนเองอย่างมีจิตส านึก 

       9. การสอนข้อมูลและทักษะโดยไม่สัมพันธ์กับประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของผู้เรียน บังคับ
ให้ผู้เรียนต้องพึ่งพาการจ าแบบท่องจ า 

       10. ใช้เทคนิคที่สร้างหรือเลียนแบบประสบการณ์จริงของโลกและใช้ประสาทสัมผัสที่
หลากหลาย 

       11. พยายามสร้างบรรยากาศต่ืนตัวแบบผ่อนคลาย 
       12. ใช้ยุทธศาสตร์การสอนเพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน และให้ผู้เรียนได้แสดงออกตาม

ความถนัดของเขาทั้งด้านการฟัง การจินตนาการเป็นภาพ การปฏิบัติ และอารมณ์ 
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  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้หลักการในการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน 12 ประการ 
ตามแนวคิดของเรเนตนัมเมลา เคน และจอฟฟรี่ เคน (Renate Nummela Caine and Geoffrey 
Caine) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

 2.6 จิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive psychology) 
  ในปี ค.ศ.1967 อัลริค ไนซ์เซอร์ (Ulric Neisser) ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาการรู้คิด  

( Medin, D.L.; Ross, B.H.; Markman, A.B. 2005: 21) เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
กระบวนการทางจิตซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกระบวนการทางสมอง จิตวิทยาการรู้คิดได้มีการผนวกรวม
ความรู้ทางทฤษฎีกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การสังเกตการกระท าจะถูกใช้เพื่อน าไปสู่
กระบวนการทางจิตวิทยาซึ่งถือว่ามีความส าคัญที่ก่อให้เกิดการกระท าหรือพฤติกรรม (Ellis, H.C. and 
Hunt, R.R. 1993: 13) เป็นการศึกษาเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ท่ีมุ่งเน้นความเข้าใจการรับรู้ ความคิด 
และความจ าของมนุษย์ แนวคิดที่เกิดขึ้นมาจากจิตวิทยาทางปัญญา (Cognitive psychology) ท่ี
ส าคัญได้แก่ โครงสร้างทางความคิด  (Schema) ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับกรอบของความคิดรวบยอดที่
ควบคุมการใส่รหัส  (encoding) การจัดเก็บ (storage) และการดึงออกมาใช้ของข้อมูล (retrieval of 
information)  (Kolodner,1984; Marshall,1995; Rumelhart,1984; Seifert, McKoon, Abelson, 
and Ratcliff,1986) 

จิตวิทยาการรู้คิด  ในทางการสอนและการเรียนรู้นั้น มีความส าคัญก่อให้เกิดความเข้าใจ ดังนี้  
(Bruning, R.H.;  Schraw, G.J. and Ronning, R.R. 1999: 6-9) 

       1. ช่วยให้มองเห็นการเรียนรู้ในฐานะของกระบวนการสร้างไม่ใช่กระบวนการรับ  มีการ
สร้างความหมายโดยผู้เรียน (construction of meaning) 

       2. เน้นความส าคัญของโครงสร้างทางความรู้ มโนทัศน์ที่ส าคัญได้แก่ โครงสร้างทาง
ความคิด (schema) 

       3. เน้นการตระหนักรู้ในตนและการควบคุมตนเอง การรู้จักความคิดของตนเอง 
(metacognition) 

       4. แรงจูงใจและความเชื่อมีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ 
       5. ให้ความส าคัญกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการพัฒนาทางปัญญา 
       6. ให้ความส าคัญกับบริบทสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 
  โครงสร้างทางความคิด (schema) ถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวาง มีลักษณะเป็นความรู้ที่ใช้ได้

ทั่วไป เป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่สัมพันธ์กัน ถูกใช้ในการสรุปเป็นมโนทัศน์ ( Medin, D. 
L.; Ross, B.H.;  Markman, A.B. 2005: 215) โครงสร้างทางความคิดช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับ
ความจ าและมโนทัศน์ (Ellis, H.C. and Hunt, R.R. 1993: 256) 
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  ทฤษฎีโครงสร้างทางความคิดตามที่อัลบา และ ฮาเชอร์ (Alba and Hasher: 1983) ได้
กล่าวถึงนั้นมีกระบวนการอยู่ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การคัดเลือก (selection) 2. การคัดย่อ (abstraction) 
3. การแปลผล (interpretation) และ 4. การบูรณาการ (integration) (Ellis, H.C. and Hunt, R.R. 
1993: 245-247) 

  เอคฮาร์ด ( Eckhardt :1990) ได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสร้างทางความคิดอยู่ 8 
ประการ ดังนี้ (Ellis, H.C. and Hunt, R.R. 1993: 248-249) 

       1. ความรู้เดิม (prior knowledge) ควรจะต้องมีความรู้เดิมที่เก็บอยู่ในส่วนของความจ า
ระยะยาว (long term memory) มาก่อน จากนั้นจะกระตุ้นด้วยข้อมูลใหม่ ในกรณีที่ความรู้เดิมไม่
เพียงพอ จ าเป็นต้องกระตุ้นด้วยการใส่รหัสของข้อมูลใหม่ ในที่สุดโครงสร้างทางความคิดที่ปรากฏจะ
เป็นข้อมูลที่ถูกเลือกส าหรับใส่รหัส (encoding) ซึ่งบุคคลนั้นจะเก็บไว้เพียงข้อมูลที่เลือก 

       2. ใจความส าคัญ (important ideas) เป็นส่วนที่มีความหมายหรือปรากฏอยู่ในหัวข้อ
หลักของข้อมูล ซึ่งจะถูกจ าได้ดีที่สุด 

       3. การสร้างความจ าขึ้นมาใหม่ (reconstructive memory) ความจ าไม่จ าเป็นต้องปรากฏ
อยู่ในรูปเดิม แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการสร้างใหม่ 

       4. โครงสร้างทางความคิดมีการพัฒนา (development of schemas) 
       5. เป็นกระบวนการที่ต่ืนตัว (active process) โครงสร้างทางความคิดสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ใหม่และการเรียนรู้ 
       6. มีความเฉพาะในแต่ละวัฒนธรรม (culture specific) 
       7. มองภาพรวม เป็นหน่วยใหญ่ (large unit) 
       8. การจ าค า (verbatim memory) บุคคลจะไม่สามารถระลึกรายละเอียดหรือข้อความ

เป็นค าๆ ท่ีไม่มีความหมายเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางความคิด 
 ในส่วนจิตวิทยาการรู้คิดนั้นเป็นข้อมูลที่จะน ามาช่วยสนับสนุนหลักการในการจัดการเรียนรู้ท่ี
ใช้สมองเป็นฐาน 12 ประการ ได้แก่ อารมณ์มีส่วนส าคัญในการเรียนรู้ การแสวงหาความหมายและ
ความเข้าใจในประสบการณ์โดยจัดเป็นหมวด หมู่ แบบแผน สมองมีความจ าอย่างน้อย 2 แบบคือ 
ความจ าแบบเชื่อมโยงและความจ าแบบท่องจ า การเรียนรู้ท่ีดีนั้นจึงต้องมีการเชื่อมโยงและอิงกับบริบท 
 
3. การเรียนรู้แบบใช้ผังมโนทัศน์ 

 3.1 แนวคิดและหลักการ 
 จากหนังสือแปลเรื่องศิลปะการเรียนรู้ ( Learning how to learn) ได้กล่าวถึงโนแวคและโกวิน 

(Novak and Gowin. 1984) มีความเชื่อว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ของออซูเบล (Ausubel) ‚การเรียนอย่างมี
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ความหมาย‛ เป็นรากฐานทางพุทธิปัญญาที่ดีพอที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
จึงน าแนวคิดนี้มาพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสร้างผังมโนทัศน์ ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยให้นักเรียนและ
ครูเห็นความหมายของสิ่งที่เรียน (สวนิต ยมาภัย และ สวัสดิ์ ประทุมราช. 2534: 1) 

 สุนีย์  สอนตระกูล (2535: 77) ได้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับผังมโนทัศน์ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ที่
เป็นพื้นฐานของผังมโนทัศน์ ก็คือ ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล ซึ่งมีแนวคิดที่ว่า ครู
ควรจะสอนสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่นักเรียนมีอยู่เดิม ความรู้ที่มีอยู่เดิมนี้จะอยู่ในโครงสร้างของ
ความรู้ (cognitive structure) ซึ่งเป็นข้อมูลที่สะสมอยู่ในสมองและมีการจัดระบบไว้เป็นอย่างดี มีการ
เชื่อมโยงระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่อย่างมีระดับชั้น ดังนั้นโครงสร้างของความรู้จะใช้เป็นผังมโน
ทัศน์และใช้บันทึกประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับ 

 การเรียนรู้อย่างมีความหมาย  (Meaningful learning) จะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ใหม่เชื่อมกับมโน
ทัศน์ที่มีอยู่ในโครงสร้างของความรู้เดิมที่มีอยู่ในสมองซึ่งออซูเบลเรียกว่า กระบวนการดูดซึม 
(subsumption) หรือเรียกมโนทัศน์ที่เกิดจากกการเชื่อมโยงนั้นว่า ซับซูเมอร์ (subsumer) แต่ถ้าไม่ได้
น าความรู้ใหม่เข้าไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มีอยู่จะเป็นการเรียนรู้แบบท่องจ า (rote learning) 

 ในการสร้างมโนทัศน์นั้นมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล  
3 ประการ (สุนีย์  สอนตระกูล. 2535: 80) ได้แก ่

       1. โครงสร้างของความรู้ (cognitive structure) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีอยู่ในสมองจะมีการ
จัดล าดับมโนทัศน์ จากมโนทัศน์ที่มีความหมายกว้างทั่วไปไปสู่มโนทัศน์ที่แคบลงและมีความ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

       2. กระบวนการแยกแยะความแตกต่างเชิงก้าวหน้า (progressive differentiation) จาก
หลักการของออซูเบลที่กล่าวว่า การเรียนรู้อย่างมีความหมายจะเกิดขึ้นเมื่อมีการน าความรู้ใหม่ไป
สัมพันธ์กับความรู้ที่มีอยู่เดิม เกิดเป็นความสัมพันธ์ใหม่ ดังนั้นจึงเกิดการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด จะเป็น
การขยายความรู้ให้กว้างขึ้นจนกลายเป็นการแยกแยะความแตกต่างเชิงก้าวหน้า โดยประกอบด้วยมโน
ทัศน์ที่มีความหมายกว้างอยู่ด้านบนของโครงสร้างความรู้และมโนทัศน์ที่มีความเฉพาะเจาะจงอยู่ถัด
ลงมา กระบวนการแยกแยะความแตกต่างเชิงก้าวหน้าจะเพิ่มขึ้น ถ้านักเรียนได้มีการอภิปรายร่วมกัน 
และจะท าให้เห็นความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น 

       3. การประสานสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ( integrative reconciliation) จากหลักการเรียนรู้
ของออซูเบลที่กล่าวว่า การเรียนรู้อย่างมีความหมายจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับ
ความรู้เดิมที่มีอยู่ ดังนั้น ถ้าผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงมโนทัศน์ท าให้เกิดความสัมพันธ์ใหม่ และเชื่อมโยง
ระหว่างชุดของมโนทัศน์จะท าให้เกิดการประสานสัมพันธ์เชิงบูรณาการของมโนทัศน์ ซึ่งจะท าให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีความหมายเพิ่มขึ้น 
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 3.2 ความหมาย 
 มนัส บุญประกอบ (2548: 17) กล่าวว่า ผังมโนทัศน์ (Concepts Mapping) พบว่ามีการใช้ค า

อ่ืนๆในภาษาอังกฤษอีกหลายค าที่ใช้ในความหมายเดียวกันนี้ เช่น Conceptual Mapping, Concept 
Maps หรือ C-Map, Conceptual Framework, Semantic Mapping, Semantic Maps, Semantic 
Networking, Plot Maps, Clustering, Concept webs และ Semantic webs เป็นต้น 

 ส่วนค าศัพท์ภาษาไทยที่ใช้กันอยู่มีหลายค าเช่นเดียวกัน เนื่องจากยังไม่มีการบัญญัติศัพท์
เป็นทางการ เช่น แผนภูมิมโนทัศน์ ผังมโนทัศน์ ผังมโนภาพ กรอบมโนทัศน์ กรอบมโนมติ แผนที่มโน
มติ กรอบแนวคิด เป็นต้น 

 โนแวคและโกวิน (Novak and Gowin.1984), กิ่งฟฺา สินธุวงษ์ (2535), รัจนา ภิญโญทรัพย์ 
(2544), ทิพวดี ทิพย์โคกกรวด (2544), Gardner Peter, Moreira, Stewart James & Richard Rowell 
(อ้างถึงใน รัจนา ภิญโญทรัพย์ , 2544) ได้กล่าวถึง ความหมายของผังมโนทัศน์ว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ 
หรือหลักการของเนื้อหาวิชา โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางมโนทัศน์ ต้ังแต่ 2 มโนทัศน์ขึ้นไป ให้มี
ความสัมพันธ์กันอย่างเป็นล าดับขั้น โดยใช้ค าหรือข้อความเชื่อม เพื่อให้เข้าใจง่ายและผู้เรียนจดจ าได้
นานคงทน การเขียนผังมโนทัศน์ให้เริ่มจากมโนทัศน์ทั่วไป ไว้บนสุด และมโนทัศน์รอง ลดลงตามล าดับ
จนเป็นมโนทัศน์เฉพาะเจาะจง   

 3.3 วัตถุประสงค์หลักของการใช้ผังมโนทัศน์ 
 โจแนซเซน และ กราโบว์สกี (Jonassen and Grabowski.1993: 433 อ้างใน Plotnick. 1997) 

ได้ชี้ให้เห็นว่า ความรู้เชิงโครงสร้างซึ่งแสดงการเชื่อมโยงสามารถแสดงให้เห็นได้ในรูปของผังมโนทัศน์ 
ซึ่งอาจน าไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์หลายประการ ดังนี้ 

       1. เพื่อแสดงถึงแนวความคิด 
       2. เพื่อออกแบบโครงสร้างที่ซับซ้อน มีข้อความยาวๆ สื่อขั้นสูง (hypermedia) และ

เว็บไซต์ขนาดใหญ่ 
       3. เพื่อใช้สื่อสารแนวคิดอันซับซ้อน 
       4. เพื่อช่วยในการบูรณาการ หรือผสมผสานความรู้ใหม่และเก่าอย่างชัดแจ้ง ทั้งนี้เพื่อช่วย

การเรียนรู ้
       5. เพื่อประเมินความเข้าใจหรือวินิจฉัยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
 โนแวค (Novak 1984: 41-54) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของผังมโนทัศน์ ดังต่อไปนี้ 
       1. ใช้ผังมโนทัศน์ในการส ารวจความรู้พื้นฐานของนักเรียน โดยใช้ส ารวจความรู้ที่นักเรียน

มีมาก่อนเพื่อน าไปใช้ในการเตรียมการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน 
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       2. ใช้ผังมโนทัศน์แสดงความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ต่างๆที่อยู่ในความคิดของนักเรียน ซึ่ง
จะท าให้ทราบว่านักเรียนก าลังคิดอะไร และก าลังคิดท าอะไรเพื่อให้บรรลุเปฺาหมายที่วางไว้ 

       3. ใช้ผังมโนทัศน์ในการสรุปความหมายจากต ารา ซึ่งจะท าให้ประหยัดเวลาในการอ่าน
ครั้งต่อไป และไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการอ่าน 

       4. ใช้ผังมโนทัศน์ในการสรุปความหมาย จากการท าการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการหรือ
ภาคสนาม ผังมโนทัศน์จะเป็นแนวทางให้นักเรียนว่าควรจะท าอะไรบ้าง สังเกตสิ่งใดบ้างเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

       5. ใช้ผังมโนทัศน์เป็นเครื่องมือในการจดบันทึกต่างๆ ในการวงกลมล้อมรอบมโนทัศน์หลัก
หรือข้อความส าคัญ แล้วน ามาสร้างเป็นผังมโนทัศน์จะช่วยให้จดจ าได้ง่าย และผังมโนทัศน์จะท าให้จับ
ใจความส าคัญได้ทั้งๆที่เป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน 

       6. ใช้ผังมโนทัศน์ในการวางแผน การเขียนรายงานหรือการบรรยาย 
 3.4 รูปแบบผังมโนทัศน์ 
 ผังมโนทัศน์สามารถน าไปใช้ได้ดีกับลักษณะการเรียนท่ีมีการอ่านต ารา ฟังค าบรรยาย หรือ

สังเกตการณ์สาธิต สินาทรา และคณะ (Sinatra et al.,1986 อ้างใน พิพัฒน์ งอกเสมอ . 2539) ได้
จ าแนกผังมโนทัศน์ออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 

       1. แบบบรรยายล าดับเหตุการณ์ (Narrative Sequential Organization or Sequential 
Episodic Map) ใช้แสดงเรื่องเล่าที่จัดองค์ประกอบตามล าดับ โดยมีลูกศรเป็นเครื่องแสดงล าดับและ
เชื่อมโยงรายละเอียดสนับสนุนในแต่ละกรอบ 

       2. แบบพรรณนา (Thematic or Descriptive Map) ใช้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล 
สถานที่ หรือสิ่งของ โดยมีใจความส าคัญอยู่ตรงกลางโยงความสัมพันธ์จากใจความส าคัญไปยังหัวข้อ
ส าคัญต่างๆ ด้วยเส้นตรง และโยงความสัมพันธ์ของรายละเอียดปลีกย่อยเข้ากับหัวข้อส าคัญ 

       3. แบบเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือน (Comparative and Contrastive 
Map) กรอบบนสุดเป็นหัวเรื่องที่จะเปรียบเทียบ เครื่องหมายลูกศรตรงโยงลงไปยังกรอบด้านซ้ายมือใช้
แสดงความเหมือน ลูกศรหยักเชื่อมโยงกรอบด้านขวามือแสดงความแตกต่างและมีรายละเอียดย่อยๆ 
ทั้งสองฝูายอยู่ในกรอบด้านข้าง 

       4. แบบจ าแนกประเภท (Classification Map) ผังรูปน้ีเหมาะกับข้อเขียนแบบพรรณนา
โวหาร (Expository Discourse) จะแสดงความสัมพันธ์หัวเรื่อง ตัวอย่าง คุณสมบัติ/คุณลักษณะ โดย
หัวเรื่องที่กล่าวถึงจะอยู่บนสุด ตัวอย่างและคุณสมบัติหรือรายละเอียดสนับสนุนจะโยงลงมาข้างล่างใน
หัวเรื่องนั้นๆ 
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 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบผังมโนทัศน์ทั้ง 4 แบบที่กล่าวมาซึ่งจะพิจารณา
การใช้รูปแบบให้มีความเหมาะสมกับรายละเอียดหรือเนื้อหาการเรียนการสอน 

 มนัส บุญประกอบ ( 2548: 28) กล่าวว่า รูปแบบการเขียนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) 
ใช้เขียนแสดงได้หลายประเภท ในขณะที่ Mind Mapping เขียนอยู่เพียงรูปแบบเดียวและมีลักษณะ
คล้ายพรรณนาหรือดาวกระจาย ประการต่อมา Mind Mapping แสดงมโนทัศน์หลักเพียงหนึ่งเดียวใน
ขณะที่  Concept Mapping อาจใช้แสดงได้มากกว่าหนึ่งมโนทัศน์หลัก อีกประการหนึ่ง Mind 
Mapping มีทฤษฎีรากฐานเรื่องสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา ส่วน Concept Mapping มีฐาน
ความคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล ส าหรับ Mind Mapping เกิดขึ้นแถบ
ยุโรปโดยผู้ริเริ่มคือ โทนี่ บูซาน (Tony Buzan) ส่วน Concept Mapping เกิดในแถบอเมริกาโดยโนแวค 
และเกิดมาก่อน Mind Mapping ประการส าคัญ Mind Mapping มักเขียนเป็นรูปแบบเดียว ในขณะที่ 
Concept Mapping อาจเลือกเขียนแสดงได้หลายรูปแบบเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารแก่บุคคลเป็นต้น 
แต่การน าไปใช้งานมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก  

 3.5 ขั้นตอนการสร้างผังมโนทัศน์ 
 อัลท์ (Ault) ได้เสนอแนะวิธีการสร้างผังมโนทัศน์ ไว้ดังนี้ (พรรณี อ าไพวิทย์. 2537: 21-22) 
       1. ขั้นเลือก เป็นการเลือกเรื่องที่จะสร้างผังมโนทัศน์ อาจจะน ามาจากต ารา สมุดจดค า

บรรยายแล้วอ่านข้อความนั้นอย่างน้อย 1 ครั้ง จากนั้นจึงระบุมโนทัศน์ที่ส าคัญ โดยขีดเส้นใต้ค าหรือ
ประโยคที่ส าคัญ ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุหรือเหตุการณ์ แล้วเขียนมโนทัศน์นั้นๆลงในกระดาษแผ่นเล็ก เพื่อ
ความสะดวกในการจัดความสัมพันธ์ 

       2. ขั้นจัดล าดับ เป็นการน ามโนทัศน์ที่ส าคัญ ซึ่งได้เขียนลงในแผ่นกระดาษเล็ก แล้วมา
จัดล าดับจากมโนทัศน์ที่กว้าง ไปสู่มโนทัศน์ที่รองลงมา และมโนทัศน์ที่เฉพาะเจาะจงตามล าดับ 

       3. ขั้นจัดกลุ่ม น ามโนทัศน์มาจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน โดยใช้เกณฑ์ 2 ข้อ กล่าวคือ 
 1)  จัดกลุ่มมโนทัศน์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน 
  2)  จัดกลุ่มมโนทัศน์ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
       4. ขั้นจัดระบบ น ามโนทัศน์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน มาจัดระบบตามล าดับความเกี่ยวข้อง 

ซึ่งในขั้นนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงหรือหามโนทัศน์มาเพิ่มได้อีก 
       5. ขั้นเชื่อมมโนทัศน์ที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นการน ามโนทัศน์ที่มีความสัมพันธ์กันมา

เชื่อมโยงกัน โดยการลากเส้นเชื่อมโยง และมีค าเชื่อมระบุความสัมพันธ์ และหลังจากท่ีใส่ค าเชื่อมแล้ว
จะสามารถอ่านได้เป็นประโยค เส้นที่เชื่อมนี้อาจเชื่อมระหว่างมโนทัศน์ในชุดเดียวกันหรือเชื่อมโยง
ระหว่างชุดของมโนทัศน์ก็ได้ (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า. 2545: 193) ค าเชื่อมระหว่างมโนทัศน์
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อาจละไว้ในฐานที่เข้าใจได้ โดยไม่ต้องเขียนก ากับไว้บนเส้นเชื่อมโยงทุกเส้นก็เข้าใจตรงกันได้ (มนัส 
บุญประกอบ. 2548: 20) 

 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ ผังมโนทัศน์ ( Concept Mapping Technique) ความหมาย 
มโนทัศน์ เป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า Concept ซึ่งมีผู้ก าหนดค าอ่ืน ๆ ขึ้นมา ใช้ในความหมาย
เดียวกันอีกมากมาย เช่น ความคิดรวบยอด มโนคติ มโนมติ มโนภาพ สังกัป เป็นต้น มโนทัศน์ 
หมายถึง ความคิด ความเข้าใจที่สรุปเกี่ยวกับการจัดกลุ่ม สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดจาก
การสังเกต หรือการได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้น แล้วใช้คุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จัดเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ดังนั้น
มโนทัศน์จะท าให้เราสามารถจ าแนกสิ่งใหม่ๆ และเข้าใจได้รวดเร็วตามประสบการณ์ของเราที่ผ่านมา 
ผังมโนทัศน์ หมายถึง แผนผังหรือแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ของมโนทัศน์เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมี
ระบบและเป็นล าดับขั้น โดยอาศัยค าหรือข้อความเป็นตัวเชื่อมให้ความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีความหมาย ทฤษฎี / หลักการ / แนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ผังมโนทัศน์ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ ผังมโนทัศน์นับเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้
เอง นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ แนวทางที่
ส าคัญ คือ ต้องเน้นการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญ การที่ผู้เรียนจะมี
ทักษะกระบวนการคิดได้นั้น จะต้องได้รับการฝึกให้เป็นผู้มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและทักษะการคิด
ขั้นสูงตามล าดับก่อน จอยส์และวีล ( Joyce and Weil. 1996: 256-278 ) ได้พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนโดยใช้ ผังมโนทัศน์ขึ้น โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล ( David 
Ausubel ) ที่เน้นความส าคัญของการเรียนรู้อย่างมีความเข้าใจและมีความหมาย การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อ
ผู้เรียนได้เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนใหม่เข้าไว้ในโครงสร้างทางปัญญา หรือความรู้เดิมที่มีในสมองของผู้เรียน 
ดังนั้นในการสอนสิ่งใหม่ สาระความรู้ใหม่ ผู้สอนควรวิเคราะห์หาความคิดรวบยอดย่อยๆ ของสาระที่
จะน าเสนอ จัดท าผังมโนทัศน์สร้างความคิดรวบยอดเหล่านั้น แล้ววิเคราะห์หามโนทัศน์หรือความคิด
รวบยอดที่กว้างครอบคลุมความคิดรวบยอดย่อยๆ ที่จะสอน หากครูน าเสนอมโนทัศน์ที่กว้างดังกล่าว
แก่ผู้เรียนก่อนการสอนเนื้อหาสาระใหม่ ขณะที่ผู้เรียนก าลังเรียนรู้สาระใหม่ ผู้เรียนจะสามารถน าสาระ
ใหม่นั้นไปเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับมโนทัศน์ที่ให้ไว้ล่วงหน้า ท าให้การเรียนรู้น้ันมีความหมายต่อผู้เรียน  

      วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผังมโนทัศน์  
            1. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต เปรียบเทียบ สรุปและจ าแนกแยกแยะสิ่งต่างๆ จัดเป็น

ระบบหรือหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้อง  
            2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า คิดเพื่อให้ได้ความรู้และสามารถสร้างความคิดรวบ

ยอดด้วยตนเอง  
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            3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างและสรุปความรู้ด้วยการจัดผังมโนทัศน์รูปแบบต่างๆ ได้  
            4. เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม สร้างความหมายและ 

ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหรือข้อมูลที่เรียนรู้  
      ข้อดีและข้อจ ากัดของการเรียนการสอนโดยรูปแบบผังมโนทัศน์  
       ข้อดี    

1. เกิดมโนทัศน์ในเรื่องที่เรียนอย่างถูกต้อง  
2. ปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง  
3. น าความรู้เรื่องมโนทัศน์ไปอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  
4. น าแนวคิดในการเขียนผังมโนทัศน์ไปศึกษาหาความรู้หรือสรุปบทเรียนต่างๆ 

  5. ใช้ได้กับผู้เรียน ทุกเพศ ทุกวัยและทุกวิชา  
6. ใช้ได้กับลักษณะการเรียนรู้ที่มีการอ่านต ารา ฟังค าบรรยาย การสังเกต การสาธิต 

       ข้อเสีย   
           1. ผู้สอนต้องเรียนและท าความเข้าใจรูปแบบและประโยชน์ของผังมโนทัศน์รูปแบบ 

ต่าง ๆ จึงจะสามารถสอนหรือแนะน าผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี  
 2. ผู้เรียนอาจเกิดความเบื่อหน่ายหรือไม่มีความอดทนต่อบางมโนทัศน์ที่ไม่กระจ่าง 

ชัดเจน  
(ทิศนา แขมมณี. 2545; ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรืองและคณะ. 2545; สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า. 2546) 
 
4. การถ่ายโยงการเรียนรู้ 

 4.1 ความหมาย 
 การถ่ายโยงการเรียนรู้  หมายถึง  การน าสิ่งเรียนรู้แล้วไปใช้ในสถานการณ์ใหม่  หรือการ

เรียนรู้ในอดีตเอื้อการเรียนรู้ใหม่  การถ่ายโยงมีทั้งบวกและลบ ‚การถ่ายโยงบวก ‛ เป็นกระบวนการที่
นักจิตวิทยาและนักศึกษาสนใจ เพราะวัตถุประสงค์การศึกษาที่ส าคัญอย่างหนึ่งก็คือการเตรียม
นักเรียนให้สามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ในอนาคต ทั้งการประกอบอาชีพและการแก้ปัญหา
ของชีวิต ฉะนั้นครูควรจะมีความเข้าใจกระบวนการและทฤษฎีของการถ่ายโยง เพื่อจะได้ช่วยนักเรียน
ในการถ่ายโยงการเรียนรู้   

 4.2 ทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
 ทฤษฎีการถ่ายโยงที่ยังคงเป็นที่ยอมรับของนักจิตวิทยาและยังคงใช้ในการทดลองแต่มีการ

ปรับปรุงวิธีการวิจัยโดยเปลี่ยนหรือเพิ่มตัวแปร (Variables)  มี 3 ทฤษฎีดังต่อไปนี ้
 1.ทฤษฎีธาตุมูลที่เหมือนหรือคล้ายคลึง ( Identical  elements) ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีของ
นักจิตวิทยาการศึกษา ชื่อ ธอร์นไดค์ ( Thorndike,1913) ซึ่งกล่าวว่าการถ่ายโยงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
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สถานการณ์ใหม่มีธาตุมูล  (Elements) เหมือนหรือคล้ายคลึงกับธาตุมูลในสถานการณ์ของการเรียนรู้
ในอดีต ธอร์นไดค์ ได้ให้ความหมายของธาตุมูลว่า  หมายถึง  ข้อความจริงและทักษะ  และเรียกการ
ถ่ายโยงชนิดนี้ว่า การถ่ายโยงสาระ ( Substance transfer) นอกจากน้ี ธอร์นไดค์ได้เสริมว่าความ
คล้ายคลึง  หรือความเหมือนอาจจะเป็นความคล้ายคลึงของวิธีการด าเนินการซึ่งธอร์นไดค์  เรียกว่า 
วิธีการด าเนินการที่บ่งเฉพาะ ( Identity  of procedure)  ซึ่งหมายถึง  เจตคติ หลักการและวิธีการ
ด าเนินการ เช่น การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนอาจจะน าไปใช้ในสถานการณ์นานาชนิด  ดังนั้น
จะเห็นได้ว่า Identity of procedure เป็นหลักการเดียวกันกับทฤษฎีของจัดด์   
        2. ทฤษฎีนัยทั่วไป ( Generalization  theory)  จัดด์ ( Judd, 1908) เป็นผู้คิดทฤษฎีการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ที่เรียกว่า ‚Generalization  theory‛ ซึ่งกล่าวว่าการเรียนรู้หลักการจะช่วยเอ้ือการ
ถ่ายโยงความรู้บวก การทดลองที่มีชื่อเสียงของจัดด์ คือการทดลองโยนลูกดอกให้ถูกเปฺาหมายที่ต้ังไว้
ใต้น้ า 12 นิ้ว จัดด์ได้จัดกลุ่มเด็กชายสองกลุ่ม เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองได้รับการ
อธิบายเกี่ยวกับหลักการหักเหของแสง ( Refraction)  ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้อธิบาย จัดด์ได้เริ่มให้ทั้ง
สองกลุ่มฝึกหัดการโยนลูกดอกให้ถูกเปฺาหมายที่อยู่ใต้น้ า จนกระทั่งสองกลุ่มมีความช านาญ หรือความ
แม่นเท่าเทียมกัน หลังจากน้ันจัดด์ได้วางเปฺาไว้ใต้น้ าต้ืนขึ้นมา  ปรากฏว่ากลุ่มทดลองโยนลูกดอกให้ถูก
เปฺาหมายได้มากกว่ากลุ่มควบคุม จัดด์สรุปว่า การเข้าใจหลักการหักเหของแสงเอ้ือการเรียนรู้ใหม่หรือ
เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
                   ต่อมาปี ค.ศ.1941 เฮนดริคสันและโชรเดอร์  (Hendrickson and Schroeder) ได้น าการ
ทดลองของจัดด์ไปท าซ้ า ปรากฏว่าได้ผลสนับสนุนข้อสรุปของจัดด์เกี่ยวกับการถ่ายโยงการเรียนรู้
ดังต่อไปนี ้
                        1. การเข้าใจหลักการเอ้ือการถ่ายโยงบวก 
                    2. การเข้าใจหลักการจะเอื้อการเรียนรู้เริ่มแรก (Original learning) 
                         3. การให้ข้อมูลข่าวสาร (Information) เกี่ยวกับทฤษฎี หรือหลักการอย่างสมบูรณ์ จะ
ช่วยทั้งการเรียนรู้เริ่มต้น (Initial learning) และการถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ดีกว่าการให้ข่าวสารอย่างไม่
สมบูรณ์ 

       แม้ว่าทฤษฎีนัยทั่วไปของจัดด์ จะได้มาจากการทดลองของการเรียนรู้ทางทักษะก็ตาม   
แต่หลักทฤษฎีนัยทั่วไปจะสามารถน าไปใช้กับการถ่ายโยงการเรียนพุทธิปัญญาด้วย  
 3. ทฤษฎีการถ่ายโยงของนักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์  ทฤษฎีการถ่ายโยงของนักจิตวิทยา
กลุ่มเกสตัลท์  เรียกว่า ‚Transposition‛ ซึ่งอธิบายว่าการถ่ายโยงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีความ
เข้าใจอย่างมีความหมายไม่ใช่ด้วยความจ าแบบนกแก้ว นกขุนทอง จึงจะสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
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สถานการณ์ใหม่ที่มีความคล้ายคลึง โดยส่วนรวม  (Configuration) ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่อธิบาย
ความหมายของทฤษฎีการถ่ายโยง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการถ่ายโยงการเรียนรู้ทางพุทธิปัญญา 

 4.3 ประเภทการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
  1. การถ่ายโยงทั่วไป - การถ่ายโยงเฉพาะ 
 1.1 การถ่ายโยงทั่วไป ( General transfer) เป็นการถ่ายโยงที่ไม่จ าเป็นจะต้องเกิดขึ้น
เฉพาะมีสถานการณ์ หรือเนื้อหาเหมือน หรือคล้ายคลึงกัน เกิดขึ้นเพราะผู้เรียนรู้จักน าวิธีการ หลักการ
หรือยุทธศาสตร์ไปใช้ในสภาพทั่ว  ๆ ไป การถ่ายโยงประเภทนี้รวมการถ่ายโยงทางด้านความรู้สึก เจต
คติด้วย 
        1.2 การถ่ายโยงเฉพาะ (Specific transfer) หมายถึง การถ่ายโยงที่เกิดขึ้นเมื่อ
สภาพการณ์หรือเนื้อหาที่เรียนก่อนมีธาตุมูลเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน การถ่ายโยงประเภทนี้มักจะเป็น
การถ่ายโยงบวก 
  2. การถ่ายโยงทางตั้ง – การถ่ายโยงทางกว้างหรือข้าง 
         2.1 การถ่ายโยงทางตั้ง (Vertical transfer) เป็นการถ่ายโยงการเรียนรู้ระหว่างการเรียนรู้
ทักษะระดับพื้นฐานหรือระดับต่ ากับการเรียนรู้ทักษะระดับสูง เช่น การสอนเลขหารยาว จ าเป็นจะต้อง
มีการถ่ายโยงความรู้เรื่องการบวก ลบ และการคูณ 
        2.2 การถ่ายโยงทางกว้างหรือข้าง ( Lateral transfer) เป็นการถ่ายโยงความรู้ที่เรียนไปใช้
ในสภาพการณ์ใหม่ซึ่งมีความซับซ้อนระดับเดียวกัน สภาพการณ์เป็นต้นว่าการเรียนความคิดรวบยอด
ค าว่า‚นก‛ว่ามีสองขา มีขนและมีปีกบินได้ ‚นก‛ ที่ไม่เคยรู้ก็จะสามารถบอกได้ว่าคือ ‚นก‛ 
  3. การถ่ายโยงการรู้-คิด (Declarative knowledge) การถ่ายโยงหลักการ (Procedural 
knowledge) เป็นการถ่ายโยงที่เรียกว่าเป็นการถ่ายโยงทั่วไป โดยผู้เรียนจะคิดเข้าใจหลักการทั่วไปและ
น าไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่ได้ 
  4.  การถ่ายโยงบวก – การถ่ายโยงลบ 
   4.1 การถ่ายโยงบวก หมายถึง สิ่งที่เรียนรู้ในอดีตช่วยให้การเรียนรู้ใหม่หรือการท างาน
ใหม่ง่ายขึ้น อาจจะเป็นการเรียนรู้พุทธิปัญญา หรือทางทักษะ หรือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้
ในสถานการณ์ใหม่ได้ 
        4.2 การถ่ายโยงลบ หมายถึง การหักห้ามไม่ให้เกิดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2  ประเภท ได้แก่ 
Proactive Inhibition และ Retroactive Inhibition 
  การรบกวนการเรียนรู้สิ่งใหม่ (Proactive Inhibition) หมายถึง การที่สิ่งที่เรียนรู้ในอดีตหักห้าม
หรือรบกวนกับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ตัวอย่าง เช่น ผู้ที่ภูมิล าเนาอยู่ตามภาคต่างๆ เรียนรู้ภาษาท้องถิ่นของตน
ก่อนเข้าโรงเรียน ซึ่งใช้ภาษากลาง การเรียนรู้ค าใหม่ๆ ถ้าหากเป็นค าที่ภาษาท้องถิ่นเรียกแตกต่าง
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ออกไปหรือออกเสียงแตกต่างไป  นอกจากน้ียังเป็นสาเหตุที่ท าให้ลืมสิ่งที่เรียนทีหลัง หรือคนที่หัดจับ
ดินสอผิดท่า ก็จะเรียนการจับให้ถูกต้องได้ยาก จึงเรียกการถ่ายโยงการเรียนรู้ประเภทนี้ว่า การถ่ายโยง
ลบประเภทการรบกวนการเรียนรู้สิ่งใหม่ (Proactive Inhibition)     
  การรบกวนการเรียนรู้ในอดีต ( Retroactive Inhibition) เป็นการถ่ายโยงลบที่การเรียนรู้ใหม่
รบกวนกับการเรียนรู้เริ่มแรกในอดีต ถ้าผู้เรียนเรียนรู้รายการของค า  ผู้เรียนควรจะจ าได้ นอกจากจะมี
การเรียนรู้ใหม่ หรือคล้ายกันมารบกวน ( Interfere) กับการเรียนรู้เดิม จากการวิจัยพบว่าความ
คล้ายคลึงของงานที่จะเรียนทีหลังกับงานที่เรียนรู้เริ่มแรกเป็นตัวแปรที่ส าคัญ  ยิ่งคล้ายคลึงมากจะยิ่งมี
ความล าบากในการระลึกหรือมีการลืมมาก  ในการสอนครูควรจะนึกถึงการถ่ายโยงลบ ประเภท การ
รบกวนการเรียนรู้ในอดีต ( Retroactive Inhibition) และพยายามปฺองกันไม่ให้เกิดขึ้นก็จะเป็นการเอ้ือ
การเรียนรู้ได้อย่างหนึ่ง 

 4.4 หลักการและแนวคิดที่ส าคัญ 
       1. การถ่ายโยงควรจะต้องปลูกฝังความรู้ ความคิด  เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นพื้นฐานที่ 

สามารถน าไปปรับใช้ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน 
       2. ผู้สอนควรใช้วิธีการแก้ปัญหา หรือวิธีการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสคิดและ 

เกิดทักษะอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของกระบวนการและหลัก
กิจกรรม 

       3. การถ่ายโยงจะเกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  กิจกรรมการเรียนการสอนจึง 
ต้องค านึงถึงหลักการนี้ด้วย 

       4. การถ่ายโยงที่อาศัยสถานการณ์ที่สัมพันธ์กับระหว่างสถานการณ์เดิมและสถานการณ์
ใหม่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้สะดวกขึ้น 

 4.5 การสอนให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
        1. ในการสอนควรจะชี้ให้นักเรียนทราบถึงสิ่งที่นักเรียนจะน าไปใช้ได้ในอนาคต และควร
จะให้โอกาสฝึกหัดจนจ าได้ (Overlearning) เช่น การสอนเลขคูณควรจะให้นักเรียนท่องสูตรคูณจนจ า
ได้นักเรียนจะสามารถถ่ายโยงได้ 
        2. การสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายหรือนักเรียนเห็นความสัมพันธ์
ของสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่กับสิ่งที่มีอยู่ในโครงสร้างของปัญญา (Cognitive structure) ซึ่งอาจจะใช้วิธีของ
ออซูเบล การใช้สิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้า (Advanced organizer) หรือการใช้แผนที่ความคิดรวบยอด 
(Cognitive mapping) 
        3. ใช้ยุทธศาสตร์การสอนที่จะช่วยให้เกิดการถ่ายโยง  
             3.1 ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ  
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             3.2 ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ด้วยการสังเกต 
             3.3 ยุทธศาสตร์ในการคิด ทั้งการคิดแบบวิจารณญาน และการคิดแก้ปัญหา  
             3.4 การใช้ปาฐกถาให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการถ่ายโยง เช่น ประโยชน์ของการถ่าย
โยงตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายโยง และให้โอกาสนักเรียนฝึกหัด  
        4. สอนสิ่งที่ผู้เรียนจะน าไปใช้เป็นประโยชน์ได้โดยตรง เช่น ถ้าต้องการให้นักเรียนใช้
พิมพ์ดีดเมื่อออกจากโรงเรียน ก็ควรจะมีการสอนพิมพ์ที่ในโรงเรียน การถ่ายโยงประเภทนี้เรียกว่าการ
ถ่ายโยงสาระ (Substantive transfer) 
        5. สอนหลักการ วิธีด าเนินการ ทักษะ และวิธีการแก้ปัญหาท่ีผู้เรียนจะสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ เช่น การสอนวิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เริ่มต้นการให้ค าจ ากัดความของ
ปัญหาว่าคืออะไร และตั้งสมมติฐานสาเหตุของปัญหาและหาข้อมูลมาเพื่อพิสูจน์หรือปฏิเสธ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ 
       6. จัดสภาพการณ์ในโรงเรียนให้คล้ายคลึงกับชีวิตจริงที่นักเรียนจะไปประสบนอกโรงเรียน 
ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการให้นักเรียนรู้จักท างานเป็นกลุ่ม รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ก็ควรจะมีการ
จัดการเรียนการสอบแบบกลุ่ม มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และยอมรับฟังความเห็นของ
ผู้อื่นแม้ว่าไม่เห็นด้วย 
        7. ควรจะจัดให้นักเรียนมีโอกาสฝึกหัดงานที่จะต้องออกไปท าจริง ๆ จนมีความแน่ใจว่า
ท าได้ ตัวอย่างในการฝึกนักบินจะต้องฝึกการขึ้นลงจากสถานการณ์จ าลองและสนามฝึก จนกระทั่งท า
ได้แล้วจึงจะใช้สนามอ่ืนขึ้นและลง 
        8. เมื่อสอนหลักเกณฑ์หรือความคิดรวบยอด ควรจะให้โอกาสนักเรียนได้เห็นตัวอย่าง
หลาย ๆ อย่าง ตัวอย่างเช่น การสอนนักเรียนเรื่อง  ‚ชุมชน‛ ควรจะยกตัวอย่างการอยู่ร่วมและหน้าที่
หรือบทบาทของสมาชิกของชุมชนนั้น ๆ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันของสัตว์ เช่น ผึ้ง มด เป็นต้น 
 
5. การคิดไตร่ตรอง 
 5.1 แนวคิดและหลักการ 
  แนวคิดเกี่ยวกับการคิดไตร่ตรองน าเสนอโดยจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ในปี ค.ศ.1933 โดย
เขาได้กล่าวไว้ในหนังสือ How We Think ซึ่งได้ให้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการคิดไตร่ตรองไว้ว่า เป็น
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระดับประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งต่อมากระบวนการการคิดไตร่ตรอง
ได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้เป็นทักษะ การคิดหลายๆแบบ อาทิ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical 
thinking) การคิดแก้ปัญหา (problem solving) และการคิดในระดับสูง (higher level thought) 
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  จอห์น ดิวอ้ี ( John Dewey) ได้วางแนวคิดเกี่ยวกับการคิดไตร่ตรองไว้ว่า เป็นการพินิจ
พิจารณาความคิดความเชื่อต่างๆ หรือข้อสมมติฐานคาดเดาที่มาจากความรู้ และประสบการณ์ด้วย
ความระมัดระวัง เพื่อใช้ประโยชน์ในการก าหนดข้อสรุปที่อาจเป็นไปได้ในอนาคต และนับต้ังแต่นี้เป็น
ต้นไป การคิดไตร่ตรองก็ได้ถูกน าไปใช้อย่างหลากหลายเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการโดยทั่วไป และ
เมื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาการคิดไตร่ตรอง ก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิด 
และพินิจพิจารณา ไตร่ตรอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างรอบคอบ อันได้แก่ การก าหนด
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน การเลือกรูปแบบหรือเทคนิคการสอน การเลือกใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์
การสอน ล าดับขั้นการสอน ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนจะได้รับ รูปแบบการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ ตลอดจนแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  จอห์น ดิวอ้ี ( John Dewey) (Zeichner, K. M. and Liston, D. P. 1996: 10-12) ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการคิดไตร่ตรอง มี 3 ประการ ดังนี้ 
        1. การเปิดกว้างทางความคิด (Openmindedness) โดยส่งเสริมการต้ังประเด็นค าถาม
ส าหรับตนเองอยู่เสมอ 
        2. ความรับผิดชอบ (Responsibility) โดยการสร้างแนวคิดที่หลากหลายและพร้อมรับผล
ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านบุคคล วงการวิชาการ และสังคม 
        3. ความต้ังใจ เต็มใจในสิ่งที่ศึกษา (Wholeheartedness) มีความตั้งใจจริงและเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 5.2 ความหมาย 
   จากการศึกษาเอกสารและต าราต่างๆพบว่า มีผู้ให้ความหมายของการการคิดไตร่ตรองไว้
ดังต่อไปนี ้
              จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey: 1933) ระบุว่า การคิดไตร่ตรอง หมายถึง การคิดที่ใช้เหตุผลใน
การคิดและพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดรอบคอบคิดอย่างกระตือรือร้นและคิดอย่างต่อเนื่อง 
การพิจารณาความเชื่อหรือข้อสมมติจะใช้ความรู้ที่เป็นพื้นฐานมาช่วยในการพิจารณา ซึ่งองค์ประกอบ
ของการคิดไตร่ตรอง ได้แก่ ข้อมูลประสบการณ์ที่มากพอจะใช้เป็นการไตร่ตรอง ความสมบูรณ์ของ
ข้อเสนอแนะที่บุคคลมีอยู่ และความต่อเนื่องความเหมาะสมของข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 

  คิลเลียน และ ทอดเนม ( Killion and Todnem) (1991:15) ระบุว่า การคิดไตร่ตรอง หมายถึง 
กระบวนการวิเคราะห์การปฏิบัติงาน การตัดสินใจ หรือผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นที่
กระบวนการด าเนินงานทั้งหมดต้ังแต้ต้นจนจบ 
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   เลสลี่ (Lasley) (1992: 24) ระบุว่า การคิดไตร่ตรอง หมายถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
จินตนาการ เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเอง 
   ฮัตตัน และ สมิธ ( Hatton and Smith) (1995:40) ระบุว่า การคิดไตร่ตรอง หมายถึง 
กระบวนการใช้ความคิด พินิจพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งหมด เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงผล
การด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
   ไบร์ท ( Bright) (1996: 165) ระบุว่า การคิดไตร่ตรอง หมายถึง กระบวนการต้ังค าถามเชิงลึก
เพื่อพิจารณาค้นหา และวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังต้อง
น าข้อสรุปที่ได้จากการคิดไปสู่การปฏิบัติ 
  เจนนิเฟอร์ และคณะ ( Jennifer and others) (2001:6) ระบุว่า การคิดไตร่ตรอง หมายถึง 
กระบวนการใช้สติปัญญาทบทวนความคิดและการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการก าหนดความมุ่งหมาย 
กิจกรรม โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูง มีความเป็นระบบซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองคิด
และกระท ามากย่ิงขึ้น 
  การคิดไตร่ตรอง มีผู้ให้ค าภาษาไทยไว้แตกต่างกันหลายค า ได้แก่ การคิดสะท้อน การคิด
สะท้อนกลับจากภายใน การสะท้อนตนเอง การคิดทบทวน การย้อนคิด การคิดใคร่ครวญ และการคิด
ไตร่ตรอง เป็นต้น จากการรวบรวมความหมายที่นักวิชาการต่างๆ ให้ไว้สรุปได้ว่า การการคิดไตร่ตรอง 
เป็นกระบวนการคิดไตร่ตรองทบทวน พินิจพิเคราะห์และพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบโดยใช้สติและ
มีสมาธิ ซึ่งเป็นวิธีการที่ท าให้บุคคลได้ทบทวนและสะท้อนการกระท าของตน ช่วยให้เกิดความเข้าใจ
และเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงานและการแก้ปัญหา
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ดรุณี รุจกรกานต์.  2541: 186-187; จริยา ตันติกรกุล. 2542: 6-10; 
สาโรช บัวศร.ี 2544: 37-38; พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์.  2546: 99-103, อภิภา ปรัชญพฤทธ์. 2547: 49-
67; ปิยนาถ ประยูร. 2548: 75) 
  5.3 ความส าคัญของการคิดไตร่ตรอง 
  ในแวดวงการศึกษาสิ่งที่ต้องการประสบความส าเร็จ คือ พัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ทั้งเชิงวิชาการ สังคม และวุฒิภาวะทางอารมณ์ การมี
สุขภาวะที่ดี อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนก็ต้องอาศัยประสิทธิภาพของครูผู้สอน
เป็นปัจจัยส าคัญ การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดจากการคิดไตร่ตรองซึ่ง Arin-Krupp; citing 
Gramston and Wellman (1997: 1) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ใหญ่มิได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง แต่พวก
เขาเรียนรู้จากการประมวลผลประสบการณ์ทั้งหมด ดังนั้น การคิดไตร่ตรอง จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่
เหมาะส าหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง 
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  วิชาชีพพยาบาล เป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตมนุษย์ การเรียนรู้จากประสบการณ์และการคิดไตร่ตรองจึงมีความส าคัญต่อการตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งช่วยให้เข้าใจเหตุและผลของการปฏิบัติได้ดีขึ้น (Davies.1995:172-174) 
ดังนั้น การน าวิธีการการคิดไตร่ตรองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ใน
การเตรียมบุคลากรพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเปิดโอกาสให้
วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินสิ่งที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติ รวมทั้งได้ข้อเสนอแนะในการเรียนและการ
ปฏิบัติครั้งต่อๆ ไป (Eyler. 2002: 453) 

 5.4 การคิดไตร่ตรองในระดับบุคคล 
 การคิดไตร่ตรองในระดับบุคคล เป็นกิจกรรมและกระบวนการที่บุคคลคนหนึ่งใช้ความคิด

ไตร่ตรอง พิจารณาการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งการคิดไตร่ตรองในระดับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ 
ดังต่อไปนี้ (Jennifer and others. 2001: 13)  

       1. ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การเรียนการสอน จะท า
ให้เกิดความตระหนักในการเรียน การปฏิบัติงานต่างๆตลอดกระบวนการด้วยการใช้ความคิดของ
ตนเอง 

       2. ช่วยพัฒนาการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนของผู้เรียน 
       3. ช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาด้านอ่ืนๆในระดับบุคคล 
       4. ก่อให้เกิดความสมดุลและมุมมองใหม่ๆผ่านกระบวนการการคิดไตร่ตรองจากภายใน 
       5. ท าให้มีความชัดเจน และเข้าใจความมุ่งหมายของการเรียนและการท างานมากย่ิงขึ้น 
 การคิดไตร่ตรองในระดับบุคคลสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การบันทึกประจ าวัน การ

ตรวจสอบวิเคราะห์วิจารณ์ตนเอง การอ่านเอกสารต าราหรือบทความส าคัญ การจัดท าแฟฺมพัฒนางาน
การเรียนการสอน การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นๆ 

 การคิดไตร่ตรองในระดับบุคคล เป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการจัดการเรียนการสอน ดังที่ Zeichner 
(1993: 8) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการท าความเข้าใจและพัฒนาการเรียนการสอน จะต้องเริ่มต้นจาก
การคิดไตร่ตรองต่อประสบการณ์ที่ตนเองมีอยู่ ด้วยมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล การคิด
ไตร่ตรองในระดับบุคคลมุ่งเน้นที่การเปิดมุมมองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างหลากหลายซึ่งเราสามารถต้ัง
ค าถามกับตัวเองได้หลายๆค าถาม เพื่อเป็นการทบทวนความคิดและการกระท าของตนเอง เช่น 
(Jennifer and others. 2001: 45)  

      - มีวิธีคิดอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่สามารถเป็นไปได้ 
      - กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอหรือไม่ หรือว่ามีเหตุปัจจัยใดที่ท าให้เกิดขึ้น 
      - มีสิ่งใดที่เรายังไม่ได้คิดหรือไม่ 
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      - มีใครบ้างที่อาจมีความคิดแตกต่างไปจากเราและเขาสามารถให้ความช่วยเหลือเราได้ 
      - เพราะเหตุใดเราจึงมีความคิดเช่นนี้ อะไรที่ท าให้เราคิดเช่นนี้ 
 กระบวนการการคิดไตร่ตรองในระดับบุคคล 
 กระบวนการการคิดไตร่ตรองในระดับบุคคล สามารถแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ (Jennifer 

and others. 2002: 46-47)  
 1. การต้ังค าถามเกี่ยวกับสภาวะปัจจุบัน เช่น 
                         1.1 เราได้ท าอะไรลงไปแล้ว 
              1.2 การกระท าของเราในอดีตได้ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง 
              1.3 สิ่งต่างๆที่เกิดรอบตัวเรามีอะไรบ้าง เราคือใคร มีหน้าที่ท าอะไร เกิดเหตุการณ์
อะไรบ้างในแต่ละวัน มีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้าง 
        2. การต้ังค าถามเชิงเหตุผลที่เน้นการวิเคราะห์ เช่น 
              2.1 เพราะเหตุใดเราจึงคิดเช่นนี้ 
              2.2 เพราะเหตุใดเราจึงเลือกวิธีการกระท าเช่นนี้ 
              2.3 เพราะเหตุใดคนอ่ืนๆ จึงคิดและกระท าเช่นนั้น 
        3. การต้ังค าถามเชิงสรุปรวมและการประยุกต์ใช้เช่น 
              3.1 เราเกิดการเรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งเหล่านี้ 
              3.2 เราจะพัฒนาสิ่งที่เราต้องการได้อย่างไร 
              3.3 สิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของเราในอนาคตอย่างไร 
              3.4 ยังมีประเด็นอ่ืนๆที่เราต้องคิดอีกหรือไม่ 
        4. การต้ังค าถามเชิงปฏิบัติ เช่น 
              4.1 ยังมีคนอ่ืนๆที่เราจะขอความคิดเห็นอีกหรือไม่ ถ้ามีเขาคือใคร และเราจะขอรับ
ความช่วยเหลืออะไรจากเขา 
              4.2 เราต้องการประสบความส าเร็จอะไร 
              4.3 เราจะด าเนินการอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ 
  ความสามารถในการคิดไตร่ตรอง 
  การท่ีบุคคลสามารถอธิบายเหตุผลที่ได้จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ก าหนดโดยใช้หลัก
วิชาการร่วมกับบริบทของสถานการณ์ แบ่งเป็น 3 ระดับ (Taggart, G.L. and Wilson, A.P.  2005: 3) 
        1. ระดับเชิงเทคนิค (Technical technique) ระดับความสามารถในการอธิบายเหตุผล
โดยใช้หลักการหรือทฤษฎี ผู้ปฏิบัติจะน าเอาประสบการณ์ในอดีตและความรู้จากเนื้อหาวิชามาใช้ใน
การคิดพิจารณาไตร่ตรองเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกิจกรรม 
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        2. ระดับเชิงบริบท (Contextual level) ระดับความสามารถในการอธิบายเหตุผลโดยใช้
หลักวิชาการร่วมกับบริบทของสถานการณ์ โดยผู้ปฏิบัติมีการพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
จากทางเลือกที่หลากหลาย โดยมีพื้นฐานมาจากความรู้และค่านิยม มีการวิเคราะห์ตรงตามหลัก
วิชาการและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสถานการณ์จริง 
        3. ระดับเชิงวิพากษ์ (Dialectical level) ระดับความสามารถในการอธิบายเหตุผลโดย
เชื่อมโยงประเด็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม สังคมและการเมืองกับสถานการณ์จริง โดยผู้ปฏิบัติมีการ
พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม สังคมและการเมืองกับสถานการณ์ที่ก าหนด 

 ปัจจัยที่เอื้อต่อการคิดไตร่ตรองในระดับบุคคล 
  บุคคลจะด าเนินการคิดไตร่ตรองได้ดีเมื่อสภาวะจิตมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ (Costa and 
Gramston.1994: citing Jennifer and others. 2001: 51) 
        1. การจัดระบบความคิดที่ดี 
        2. ความยืดหยุ่นในการคิด 
        3. ความปรารถนาสิ่งที่ดีกว่า 
        4. ความมีสติ ระมัดระวังความคิดของตนเอง 
        5. ยอมรับว่าความร่วมมือคือปัจจัยส าคัญของการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางการปฏิบัติเพื่อการคิดไตร่ตรองในระดับบุคคล 
  เจนนิเฟอร์ และคณะ (Jennifer and others) (2001: 46-52) ได้เสนอแนวทางเกี่ยวกับการคิด
ไตร่ตรองไว้หลายประการ ดังต่อไปนี้ 
        1. การจัดท าบันทึกประจ าวันเก่ียวกับการเรียนการสอน 
        2. การท าแผนที่ความคิดแสดงความเชื่อมโยงระหว่างความคิดกับการปฏิบัติตลอดจน
แสดงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 
        3. การจดบันทึกกระบวนการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
        4. การจัดท าแฟฺมพัฒนาการเรียนรู้ 
        5. การอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบสิ่งที่ยากต่อการท าความเข้าใจ ให้เป็นสิ่งที่ง่าย 
        6. การอ่านหนังสือ บทความของบุคคลส าคัญแล้วจดบันทึกไว้ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ การคิดไตร่ตรองจะกระท าในรูปแบบของการต้ังประเด็นค าถามให้ผู้เรียน
เกิดการคิดไตร่ตรองตามรูปแบบการเรียนรู้ของคาร์ล จุง (Carl Jung) ซึ่งแบ่งเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบมุ่งความช านาญ รูปแบบมุ่งความเข้าใจ รูปแบบมุ่งความสัมพันธ์ และรูปแบบมุ่งแสดงออก ซึ่ง
จะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อรูปแบบการเรียนรู้ ส าหรับตัวอย่างประเด็นค าถามเพื่อฝึกการคิด
ไตร่ตรองตามรูปแบบการเรียนรู้ ได้แสดงตามภาพประกอบ 5  
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ภาพประกอบ 5 การคิดไตร่ตรองตามรูปแบบการเรียนรู ้
 

             ท่ีมา : ฮาร์วีย์  เอฟ ซิลเวอร์ม; ริชาร์ด ดับเบิลยู สตรอง ; และ แมททิว เจ เพรินิ. (2546). ทุกคน
เรียนได้ บูรณาการรูปแบบการเรียนรู้กับพหุปัญญา. แปลโดย อารี สัณหฉว.ี หน้า 117  
 
6. การบริหารสมอง 
 6.1 แนวคิดและหลักการ 

 การบริหารและออกก าลังสมอง หรือ Brain Gym ซึ่งถูกคิดค้นพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ.1981 โดย 
ดร.พอล เดนนิสัน แห่ง Educational Kinesiology Foundation ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อช่วยให้สมองทั้ง
ด้านซ้ายและสมองด้านขวาท างานประสานกันได้ดี ในช่วงแรก ดร. พอล คิดค้นวิธีการนี้ข้ึนมาเพื่อช่วย
คนตาบอดและผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ แต่แล้วก็พบว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนี้ใช้ได้กับคนทุกวัยใน
การท่ีจะช่วยให้สมองตื่นตัว เกิดความกระตือรือร้น ผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้การเรียนรู้หรือ
การท างานเกิดประสิทธิภาพ (Educational Kinesiology Foundation. 2006: Online) เป็นการบริหาร
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ส่วนของ corpus callosum ซึ่งเชื่อมสมองสองซีกเข้าด้วยกันให้แข็งแรงและท างานคล่องแคล่ว อันจะ
ท าให้การถ่ายโยงการเรียนรู้และข้อมูลของสมองทั้งสองซีกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด (พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์. 2544: 37) 
  6.2 ความส าคัญ 

สมองของคนเราแบ่งได้เป็น 2 ซีก คือ ซีกซ้ายและซีกขวา โดยมีกลุ่มไฟเบอร์เชื่อมสมองทั้ง 2 
ซีกเข้าด้วยกัน ในคนส่วนมาก สมองข้างซ้ายควบคุมการท างานของดวงตาข้างขวา แขน หู และขาข้าง
ขวา อันเป็นข้างที่สามารถขบคิดถึงเหตุและผลได้ดีที่สุด สมองซีกซ้ายน้ีเองมี ความสามารถทางด้าน
การค านวณ ความช านาญด้านภาษา การฟังและความเข้าใจ ส่วนสมองซีกขวาจะเป็นแหล่งของ
จินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึก สัญชาติญาณและลางสังหรณ์ ความสามารถทางด้านศิลปะ และ บ่อ
เกิดของความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ดังนั้น  ยกตัวอย่างเช่น ขณะที่คุณอ่านรายงาน สมองซีกซ้ายของคุณ
ก็จะท าหน้าที่ถอดความหมายค าพูด ในระหว่างที่สมองซีกขวาจะรวบรวมความคิดเข้าไว้ด้วยกัน 
อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเราเหนื่อยหรือเครียด สมองจะท างานได้เพียงข้างเดียวเท่านั้น ความสามารถใน
การใช้สมาธิจึงลดลง และ เราก็จะไม่สามารถรวบรวมความคิด หรือพูดอธิบายอะไรออกไปได้อย่าง
ชัดเจน รวมทั้งไม่สามารถที่จะคิดในเชิงสร้างสรรค์ได้ เช่น ถ้าหากสมองข้างที่ท าหน้าที่รวบรวมเหตุผล
ของเราถูกปิด (ก็คือสมองซีกซ้าย) เราอาจจะยังอ่านข้อความบนหน้ากระดาษได้ แต่ก็จะไม่สามารถ
อธิบายความหมายของข้อความนั้นได้เต็มที่นัก หรือไม่ก็อาจจะตะกุกตะกัก ติดขัด อยู่กับอารมณ์หรือ
ความรู้สึกยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบและไม่สามารถคิดใคร่ครวญหรือแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 
เพราะเหตุนี้เอง  การแก้ไขปัญหาความอ่อนล้าของสมองที่เกิดขึ้นกับคุณ ด้วยการบริหารสมอง จึงเป็น
เรื่องส าคัญไม่น้อย เพราะเมื่อใดที่สมองของเรา ท างานประสานกันได้ดี ก็จะส่งผลให้เราสงบนิ่ง และ
ติดต่อสื่อสาร  รวมทั้งประเมินสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักเหตุผลดีขึ้น ความสามารถในการรับรู้
ความคิดเห็นของผู้อื่นก็จะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน  พอล เดนนิสัน  ร่วมกับ เกล อี เดนนิสัน 
ศึกษาเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้แต่ละคนจนพบว่าปัญหาการเรียนรู้เป็นผลจากความบกพร่องของ
สมองส่วนใด เดนนิสสัน จึงให้เด็กแต่ละคนท าการบริหารสมองในส่วนที่บกพร่องด้วยการเคลื่อนไหว
ร่างกายเฉพาะส่วน เพื่อช่วยให้สมองส่วนนั้นแข็งแรงขึ้น โดยมีฐานความเชื่อว่า การเคลื่อนไหวร่างกาย
ในจุดที่สมองส่วนใดควบคุมสั่งการอยู่จะช่วยเพิ่มพลังงานให้กับสมองส่วนนั้นๆ หลังจากให้เด็กกลุ่มนี้
ท าการบริหารสมองอย่างต่อเนื่อง ผลปรากฏว่าเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
นอกจากน้ียังพบว่าเด็กบางรายสามารถในการเรียนรู้ได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป (นันทิยา ตันศรีเจริญ. 
2545: 26) 
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  6.3 วิธีการบริหารสมอง 
           การฝึกก็มีดังต่อไปนี้ 

 น้ าเปล่าหล่อเลี้ยงสมองให้สดใส วางขวดน้ าไว้ประจ าโต๊ะ ส าหรับคอยจิบทีละน้อย วิธีนี้จะ
ช่วยให้จิตใจและร่างกายคุณตื่นตัวตลอดเวลา และสมองก็จะเปิดว่าง สามารถรับข่าวสาร และข้อมูล
ได้ดี เพราะน้ าช่วยปรับสารเคมีที่ส าคัญในสมอง และ ระบบประสาท และเวลาที่เรารู้สึกเคร่งเครียด 
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะร่างกายของเราขาดน้ า เราจึงควรจิบน้ าเปล่า อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ร่างกายได้รับ
น้ า เพื่อช่วยหล่อเลี้ยงระบบของร่างกาย 

      บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่  
       ใช้มือซ้ายจับไหล่ขวา บีบกล้ามเนื้อให้แน่น พร้อมกับหายใจเข้า ล าดับต่อไป ให้หายใจ

ออก และ หันศีรษะไปทางซ้าย จนกระทั่งคุณสามารถมองข้ามไหล่ซ้ายของตัวเองไปได้ จากนั้นให้สูด
ลมหายใจลึกๆ วางแขนซ้าย ลงบนไหล่ขวา พร้อมกับห่อไหล่ ค่อยๆ หันศีรษะกลับไปตรงกลาง และ 
เลยไปด้านขวา จนกระทั่งคุณสามารถมองข้ามไหล่ขวาของตัวคุณเองได้ ยืดไหล่ทั้ง 2 ข้างออก ก้มคาง
ลง จรดหน้าอก พร้อมกับ สูดหายใจลึกๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อของคุณได้ผ่อนคลาย เปลี่ยนมาใช้มือขวาจับ
ไหล่ซ้ายบ้าง และท าซ้ ากัน ข้างละ 2 ครั้ง  

       วิธีบริหารแบบนี้ จะช่วยกระตุ้นความช านาญด้านการฟังและการได้ยิน โดยการเหยียด
กล้ามเนื้อ ตรงส่วนล าคอและไหล่ทั้ง 2 ข้าง เพราะกล้ามเนื้อดังกล่าวเชื่อมต่อกับเส้นประสาทในสมองที่
ควบคุมหู และ ดวงตาทั้ง 2 ข้าง นอกจากน้ี ยังช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ อันเกิดจากการนั่ง
ท างานที่โต๊ะเป็นเวลานานอีกด้วย  
         บริหารขา  

       ยืนตรงให้เท้าชิดกัน ถอยเท้าซ้ายไปข้างหลัง โดยยกส้นเท้าขึ้น งอเข่าขวาเล็กน้อย แล้ว
โน้มไปข้างหน้าเล็กน้อย ก้นของคุณจะอยู่ในแนวเดียวกับส้นเท้าขวา สูดลมหายใจเข้า และ ผ่อนออก 
ในขณะที่ปล่อยลมหายใจออกนี้ ค่อยๆกดส้นเท้าซ้าย ให้วางลงบนพื้นพร้อมกับ งอเข่าขวาเพิ่มขึ้น หลัง
เหยียดตรง สูดลมหายใจเข้า แล้วกลับไปต้ังต้นใหม่อีกครั้ง เปลี่ยนจากขาข้างซ้ายเป็นขาข้างขวา โดย
ออกก าลังในท่านี้ทั้งหมด 3 ครั้งด้วยกัน  

       การบริหารในท่านี้จะดีส าหรับการปรับปรุงสมาธิ รวมทั้งจะช่วยเพิ่ม อัตราความเร็วในการ
อ่านหนังสือ และช่วยให้กระบวนการขบคิดข้อมูลดีขึ้น นอกจากน้ี ยังจะช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขา และ
กล้ามเนื้อน่องผ่อนคลาย ช่วยคลายความตึงเครียดตรงส่วนหลังตลอดทั้งแนว  

      ขีดๆ เขียนๆ บริหารสมอง  
       เขียนเส้นขยุกขยิก หรือ อะไรก็ได้ลงบนกระดาษ โดยเขียนด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมกัน 

ลายเส้นที่ได้อาจจะดูเพี้ยนๆ แต่ได้ผลดี ต่อระบบสมองมาก  
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       วิธีนี้จะช่วยปรับปรุง ระบบการประสานงานของสมอง ด้วยการท าให้สมองทั้ง 2 ซีก 
ท างานพร้อมกัน ผลดีที่ได้ก็คือท าให้การประสานงานของสมองดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพความทรงจ าใน
เรื่องทิศทาง และท าให้ความช านาญด้านการสะกดค า และ ค านวณ ดีและรวดเร็วขึ้นอีกด้วย  

      เสริมสร้างความเป็นทีม ให้กับสมอง  
       วิธีที่ว่า ก็คือการเขียนเลข 8 ในอากาศนั่นเอง อาจจะเขียนด้วยน้ิว หรือ ด้วยสายตาก็ได้ 

ถ้าเขียนด้วยน้ิว ให้ย่ืนแขนออกไปข้างหน้า เริ่มเขียนจากด้านซ้ายของเลข 8 โค้งจากข้างบนลงมา ผ่าน
กึ่งกลางของตัวเลข เลี้ยวไปทางขวา โค้งลงหาแนวกึ่งกลางอีกครั้ง คราวนี้โค้งวนซ้ายไปหากึ่งกลาง โค้ง
ขวาไปจรดจุดเริ่มต้น ได้เลข 8 พอดี ท าซ้ ากัน 5 ครั้ง (สลับแขนคนละข้างด้วย)  

      วิธีนี้จะช่วยให้ประสิทธิภาพ ในด้านการอ่าน และ การท าความเข้าใจดีขึ้น เพราะเป็นการ
เชื่อมต่อการท างานของสมองด้านซ้ายและด้านขวาให้ประสานกัน ลองท าตามข้อนี้ก่อนการอ่าน
เอกสาร รายงานใดๆ จะช่วยให้คุณสามารถจับใจความส าคัญของรายงานนั้นได้เป็นอย่างดี และ  
จะไม่ท าให้เกิดอาการง่วงด้วย  

      นวดใบหู กระตุ้นความเข้าใจ  
      นั่งพักสบายๆ แตะปลายนิ้วทั้ง 2 ข้างที่ใบหู เคลื่อนนิ้วไปยังส่วนบนของหู จากนั้นบีบนวด 

และ คลี่รอยพับของใบหูทั้ง 2 ข้างออก ค่อยๆ เคลื่อนนิ้ว ลงมานวดบริเวณอ่ืน ๆ ของใบหู ดึงเบาๆ เมื่อ
ถึงติ่งหู ดึงลง ให้ท าซ้ ากัน 2 ครั้ง  

     วิธีนี้จะช่วยกระตุ้นการได้ยิน และ ท าให้ความเข้าใจดีขึ้น เพราะเป็นการคลายเส้นประสาท
บริเวณใบหูที่เชื่อมสมอง รวมทั้งยังจะช่วยนวดเยื่อแก้วหูอีกด้วย นอกจากน้ี การที่ขากรรไกร และ ลิ้น 
ผ่อนคลาย ยังช่วยปรับปรุง ความช านาญทางด้านการพูดได้มากทีเดียว  

    นวดจุดเชื่อมสมอง  
     วางมือข้างหนึ่งไว้บนสะดือ ส่วนมืออีกข้างหนึ่ง ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ วางบนกระดูก

หน้าอกบริเวณใต้กระดูกไหปลาร้า ค่อยๆ นวดทั้ง 2 ต าแหน่งประมาณ 10 วินาที  
      วิธีการนี้จะช่วยลดความสับสน และกระตุ้นพลังงาน ช่วยให้มีความคิดแจ่มใส  
     กดจุด คลายเครียด  
      ใช้นิ้ว 2 นิ้วกดลงบนหน้าผากทั้ง 2 ด้าน ประมาณกึ่งกลางระหว่างขนคิ้ว และ ตีนผม 

กดค้างไว้ประมาณ 3 - 10 วินาที  
      วิธีนี้จะช่วยคลายความตึงเครียด และ เพิ่มการหมุนเวียนโลหิตเข้าสู่สมอง  

(http://www.student.chula.ac.th/~46456581/braingym.html วันที่ 6 สงิหาคม. 2550) 
 
 
 

http://www.student.chula.ac.th/~46456581/braingym.html%20�ѹ���%206%20�ԧ�Ҥ
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7. รูปแบบการเรียนการสอน 
  7.1 ความหมาย 
  รูปแบบการเรียนการสอน คือ สภาพลักษณะของการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมองค์ประกอบ
ส าคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อ
ต่างๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิค
การสอนต่างๆที่สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที่
ยึดถือ รูปแบบจะต้องได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผน
ในการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้นๆ 
  7.2 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  
 1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักของ
รูปแบบการเรียนการสอนนั้นๆ 
        2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับหลักการที่ยึดถือ 
        3. มีการจัดระบบคือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ
ให้สามารถน าผู้เรียนไปสู่เปฺาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ 
        4. มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆอันจะช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนน้ันๆเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  รูปแบบการเรียนการสอนจะต้องได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ สามารถท านายผลได้และมี
ศักยภาพในการสร้างความคิดรวบยอดและความสัมพันธ์ใหม่ๆ ได้ 
  ระบบการจัดการเรียนการสอนกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนน้ันมีความหมายเหมือนกัน 
แต่นิยมใช้ต่างกันในแง่ของระบบใหญ่และระบบย่อย ระบบการจัดการเรียนการสอนมักนิยมใช้กับ
ระบบใหญ่ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญของการเรียนการสอนในภาพรวม ส่วนรูปแบบการเรียน
การสอนนิยมใช้กับระบบที่ย่อยกว่า เช่น ระบบวิธีสอนแบบต่างๆ 
  รูปแบบการเรียนการสอนตามที่ทิศนา แขมมณี (2550: 224) ได้จัดหมวดหมู่ของรูปแบบตาม
ลักษณะวัตถุประสงค์เฉพาะหรือเจตนารมณ์ของรูปแบบ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 5 หมวดดังนี้ 
        1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) 
        2. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (affective domain) 

       3. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (psycho-motor domain) 
       4. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (process skills) 
       5. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ (integration) 
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 การจัดหมวดหมู่ของรูปแบบเป็นเพียงเครื่องแสดงให้เห็นว่า รูปแบบนั้นมีวัตถุประสงค์หลัก
มุ่งเน้นไปในทางใดเท่านั้น แต่ส่วนประกอบด้านอ่ืนๆ ก็ยังคงมีอยู่ เพียงแต่จะมีน้อยกว่าจุดเน้นเท่านั้น 

 รูปแบบการสอนตามที่จอยซ์และเวลส์ (Joyce and Weil. 1996: 63-92) ได้แบ่งรูปแบบการ
สอนออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ 

       1. รูปแบบการสอนด้วยกระบวนการทางสังคม (The social family) เป็นรูปแบบการสอน
ที่ต้องอาศัยกระบวนการกลุ่ม หรือต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนจึงจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ เช่น มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมกับผู้อื่นในการค้นคว้าหาความรู้ รูปแบบการสอนแบบนี้ได้แก่ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative) การแสดงบทบาทสมมติ การเล่นเกม เป็นต้น 

       2. รูปแบบการสอนด้วยข่าวสารข้อมูล (The information processing family) เป็น
รูปแบบการสอนที่ต้องอาศัยข่าวสารข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากการบรรยายของผู้สอน จากการ
อ่านเอกสาร ต ารา เพื่อให้นักเรียนรับรู้แล้วน าข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆมาประมวลเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ หรือฝึกการคิดของตนเอง รูปแบบการสอนแบบนี้ได้แก่ การฝึกคิดแบบนิรนัย (Thinking 
inductively) การคิดแบบสืบสวนสอบสวนจากข้อมูล (Inquiry thinking) เป็นต้น 

       3. รูปแบบการสอนตามลักษณะเฉพาะของบุคคล (The personal family) เป็นรูปแบบ
การสอนที่ค านึงถึงลักษณะ หรือบุคลิกภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
ความสามารถ ความรู้สึก รูปแบบการสอนแบบนี้ได้แก่ การเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เป็นต้น 

       4. รูปแบบการสอนตามกลุ่มพฤติกรรมนิยม (The behavioral system family) รูปแบบ
การสอนแบบนี้เป็นการวางเงื่อนไข เพื่อให้นักเรียนได้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขในการเรียนรู้
นั้นๆ รูปแบบการสอนแบบนี้ ได้แก่ การสอนด้วยบทเรียนโปรแกรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สถานการณ์จ าลอง เป็นต้น 
  7.3 การออกแบบการเรียนการสอน 
  การออกแบบการเรียนการสอนเป็นการก าหนดแบบแผนของการจัดการเรียนการสอนไว้
ล่วงหน้าโดยการจัดท าขึ้นอย่างมีจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบต่างๆของการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนและกิจกรรมสนับสนุนอ่ืนๆที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นๆ และเมื่อน า
รูปแบบการเรียนการสอนไปปฏิบัติจะสามารถท าได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย 
และเกิดผลตามที่ต้องการทุกประการ ดังนั้น การออกแบบการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้สอน
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสะดวก ราบรื่น ลดปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการ
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สอน และที่ส าคัญคือช่วยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพัฒนาให้มี
คุณลักษณะตามพึงประสงค์ (วารินทร์ รัศมีพรหม. 2542: 45; Dick and Carey.1997; Kemp, 
Morrison and Ross.1994) 
  ลักษณะส าคัญของการออกแบบการเรียนการสอน 
  วารินทร์ รัศมีพรหม ( 2542: 46) กล่าวว่า ลักษณะส าคัญของการออกแบบการเรียนการสอน
ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
        1. มีแนวคิดหรือหลักการพื้นฐาน รูปแบบการเรียนการสอนต้องมีแนวคิดหรือหลักการ
พื้นฐานอาจเกิดมาจากแนวคิดทางการศึกษา เช่น การให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ทฤษฎี
จิตวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้ เป็นต้น ในการออกแบบการเรียนการสอนหนึ่งๆ อาจมีแนวคิดหรือหลักการ
พื้นฐานเพียงอย่างเดียว หรืออาจมีแนวคิดหรือหลักการพื้นฐานเป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary) 
ซึ่งแนวคิดหรือหลักการพื้นฐานนี้จะเป็นหลักหรือแนวในการก าหนดและจัดระเบียบความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆให้สอดคล้องต่อเนื่องกัน 
        2. มีองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ลักษณะนี้จัดเป็นสิ่งส าคัญที่ท้า
ทายผู้ออกแบบหรือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เนื่องจากจะต้องเป็นผู้ก าหนดองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบให้เป็นไปอย่างมีเหตุผลสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐาน การก าหนด
องค์ประกอบของรูปแบบการสอนนั้นขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ของผู้พัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน ดังนั้นการก าหนดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนจะต้องวิเคราะห์จนสามารถมองเห็นความส าคัญ และความสัมพันธ์ของแต่
ละองค์ประกอบได้อย่างชัดเจน จึงจะสามารถก าหนดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะของรูปแบบการเรียนการสอนในข้อนี้จะแตกต่างกัน
ออกไป และยังไม่มีข้อก าหนดใดที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับกันในศาสตร์ของการสอนว่าจะต้องมีลักษณะ
หรือรูปแบบที่แน่นอน 
        3. มีการพัฒนาหรือการออกแบบอย่างเป็นระบบ ในการออกแบบหรือการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนจะต้องเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและองค์ประกอบของการเรียน
การสอนที่เกี่ยวข้อง การก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญและจ าเป็น การจัดความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบให้สอดคล้องกัน การน าแผนของการจัดการเรียนการสอนไปทดลองใช้ การประเมินเพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อยืนยันผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน สามารถพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะตามที่ต้องการ จึงจะยอมรับว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนน้ันมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมีผลต่อการพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ 
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  ขั้นตอนของการออกแบบการเรียนการสอน 
  ขั้นตอนของการออกแบบการเรียนการสอน มีดังนี้ (วารินทร์ รัศมีพรหม. 2542: 47-86; Dick 
and Carey.1997; Kemp, Morrison and Ross.1994; Gagne’ and Briggs.1974) 
        1. การวิเคราะห์ (Analysis) 
        2. การพัฒนา (Development and production) 
        3. การน าไปทดลองใช้ (Implementation) 
        4. การประเมินผล (Evaluation) 
  ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis phase) 
  ขั้นการวิเคราะห์เป็นขั้นที่เก่ียวข้องกับ 

       1. การวิเคราะห์ปัญหา คือ การใช้กระบวนการประเมินความต้องการซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การค้นหาปัญหาที่จะน ามาออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการให้รายละเอียดของปัญหา 
ระบุแหล่งของปัญหาและส่วนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ค าถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาได้ก็คือ ปัญหามีหรือไม่มี ปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ปัญหา
นั้นเป็นปัญหาที่แท้จริงหรือไม่ อะไรคือสาเหตุของปัญหา อะไรคือวิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ ข้อจ ากัด
คืออะไร และเปฺาประสงค์ของการออกแบบการเรียนการสอนคืออะไร เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการ
ออกแบบและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะได้มาจากกระบวนการประเมินความต้องการ
ดังกล่าว และการประเมินความต้องการยังเป็นการก าหนดความเข้าใจว่าการเรียนการสอนท่ีจะท าการ
ออกแบบและพัฒนานั้นเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหรือเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงหรือไม่ 

       2. การวิเคราะห์กิจกรรมหรืองาน เป็นการวิเคราะห์หารายละเอียดของกิจกรรมหรืองานที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม ในการวิเคราะห์อาจท าได้โดยการสัมภาษณ์ การ
สังเกตกิจกรรมหรืองานที่ได้ท าอยู่แล้วเพื่อให้เกิดความรู้ตามทักษะที่ต้องการ กิจกรรมหรืองานที่ดีและ
ไม่ดีต้องแยกออกจากกันให้ชัดเจน การวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน (Learning task analysis) มีงานที่ต้องกระท า 5 ประการด้วยกัน ดังนี้ 

2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
2.2 ก าหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู ้
2.3 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.4 ก าหนดสื่อการเรียนรู ้
2.5 ก าหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียน 

       3. การวิเคราะห์นักเรียน เป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะของนักเรียนในประเด็นต่างๆ ที่จะ
มีผลต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ พื้นฐานสังคมเศรษฐกิจ ความถนัด แรงจูงใจ ความรู้พื้นฐาน
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เดิมก่อนเรียน รวมทั้งความแตกต่างระหว่างบุคคล หรือระหว่างกลุ่มตลอดจนด้านระดับการพัฒนา 
(Development levels) รูปแบบการเรียน (Learning style) รูปแบบการรับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียนให้มากที่สุดซึ่งจะเป็นกลยุทธ์การสอนและเทคนิคการวัดผล 

       4. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ในการออกแบบและ
พัฒนาระบบการเรียนการสอน ควรให้ความสนใจในการวิเคราะห์ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากร 
งบประมาณ องค์การ สื่อและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อให้การออกแบบการเรียนการสอนประสบ
ความส าเร็จ การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้รวมไปถึงการวิเคราะห์ประโยชน์และการคุ้มทุน  (Cost/Benefits 
analysis) ด้วย 

 ขั้นพัฒนา (Development/production phase) 
 ขั้นตอนในการพัฒนาการเรียนการสอนแยกองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 
       1. การพัฒนาเนื้อหาความรู้ อาจแยกองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ 
             1.1 พัฒนารายละเอียดของเนื้อหาความรู้แต่ละหน่วย รายละเอียดจะประกอบไปด้วย

ความคิดรวบยอด ข้อเท็จจริง หลักการหรือกระบวนการ 
             1.2 พัฒนาสิ่งที่เป็นตัวอย่างของเนื้อหาแต่ละหน่วย 
             1.3 พัฒนาการฝึกปฏิบัติในแต่ละหน่วยของเนื้อหา การมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึก

ปฏิบัติจะช่วยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 
       2. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายแนวทาง เช่น 

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยยึดพฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning domain) แล้วเขียนกิจกรรมการ
เรียนการสอนดังกล่าวในลักษณะของแผนการสอนว่าจะด าเนินการอย่างไรบ้าง โดยทั่วไปการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมักจะมีขั้นตอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

            2.1 การสร้างแรงจูงใจ ในขั้นตอนแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผู้สอน
ควรกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ ความตั้งใจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน และการ
จูงใจนี้ควรแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยอาจใช้การเสริมแรงด้วย
วิธีการต่างๆตามความเหมาะสม 

            2.2 ให้วัตถุประสงค์แก่นักเรียน ควรให้นักเรียนได้ทราบบ้างว่าเขาจะได้เรียนอะไร 
นักเรียนจะมีความก้าวหน้าในการเรียนได้ดีถ้านักเรียนได้ทราบวัตถุประสงค์การเรียนก่อน 

            2.3 ค านึงถึงความรู้พื้นฐานของนักเรียน ในกระบวนการเรียนการสอนต้องให้รู้ชัดแจ้ง
ว่านักเรียนต้องมีความรู้ มีทักษะ และเจตคติอย่างไรบ้างก่อนมาเรียน 

            2.4 ให้สารสนเทศและตัวอย่าง สารสนเทศที่ให้เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องค้นคว้า จะต้อง
รับเข้าสู่สติปัญญา ความคิดของตนเองเพื่อให้เกิดผลต่อวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ สารสนเทศที่ให้อาจเป็น
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ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ เป็นตัวอย่างทักษะ ซึ่งอาจให้ในรูปการบรรยาย ในรูปสื่อที่น าเสนอ ให้การปฏิบัติ
ให้ท าตามความสอดคล้องของเนื้อหา 

            2.5 การให้ฝึกปฏิบัติและข้อมูลย้อนกลับ ในการท่ีนักเรียนเรียนรู้ เนื้อหาความรู้  
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) นักเรียนต้องปฏิบัติพฤติกรรมนั้นๆและการฝึก
ปฏิบัติต้องให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

            2.6 การประเมินผล เป็นการตรวจสอบว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไร และผลการเรียนรู้นั้น
เป็นอย่างไร มีสิ่งใดบ้างที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไข 

 ขั้นการน าไปใช้ (Implementation) 
 เมื่อการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้ด าเนินการจนได้ผลผลิต (Product) 

ที่จะน าไปทดลองใช้ได้แล้ว ก็ถึงขั้นการน าไปใช้ ในขั้นการน าไปใช้นี้ต้องท าควบคู่กันไปกับขั้นตอนการ
ประเมินผลเพื่อให้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับน ามาปรับปรุง และการตัดสินใจตลอดเวลา ขั้นนี้
เป็นขั้นการน าเสนอและจัดด าเนินการสอน ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้
มี 2 ประการ คือ 

       1. การสอน (Instruction) 
       2. การบริหารการสอน (Administration) 
 ข้อควรตระหนักในขั้นการจัดการเรียนการสอนมีดังนี้ 
       1. ต้องให้การด าเนินการสอนเป็นไปในรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
       2. มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักเรียน คือผู้สอนเป็นผู้ที่ท าหน้าท่ีเหมือนผู้จัดการ

เรียนหรือสภาพแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ มีแรงจูงใจที่อยากจะเรียนรู้ มีการแนะน าและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และการเรียนการสอนต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และผู้สอนต้อง
ท าหน้าที่เป็นผู้สอนเสริม (Tutor) และเป็นท่ีปรึกษาให้แก่นักเรียน 

       3. ครูผู้สอนต้องพัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยมีการวางแผนและใช้
เทคโนโลยีในการสอนอย่างเหมาะสม 

 ขั้นการประเมินผล (Evaluation)  
 การประเมินผลเป็นการวัดว่าวงจรของการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนนั้นสมบูรณ์แล้ว

หรือยัง ซึ่งข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นส่วนส าคัญที่ได้จากการประเมินผลเพื่อน าไปปรับปรุงใน
ส่วนของแต่ละขั้นตอนให้ดีขึ้นและตรงตามวัตถุประสงค์ ถ้าการประเมินผลพบว่า จุดใดควรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงก็ต้องด าเนินการปรับปรุง 
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 สิ่งที่ได้จากการประเมินผลเพื่อน าไปปรับปรุงออกแบบและพัฒนาระบบการสอนมีดังต่อไปนี้ 
       1. รายงานในการควบคุมให้วงจรการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนด าเนินไปได้ ท า

ให้ทราบว่ามีข้อแตกต่างอะไรในขั้นตอนต่างๆซึ่งได้จากการประเมินผล 
       2. ทรัพยากรต่างๆว่ามีเพียงพอ ขาดตกบกพร่องตรงจุดใด เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่ง

อ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมการเรียน 
       3. สื่อการสอนและสิ่งอ านวยการสอนในการสอน ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมีอะไรบ้าง 
       4. ครูผู้สอน กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครูน าเสนอไปด้วยดี และถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
       5. ข้อทดสอบ เหมาะกับการทดสอบโดยตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ 
       6. ข้อควรปรับปรุงอื่นๆ เช่น การสอนเสริมและการสอนซ่อมเสริม เป็นต้น 
       7. ในการประเมินผลอาจแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 7.1 การประเมินผลเพื่อการปรับปรุง (Formative evaluation) 
 7.2 การประเมินผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ (Summative evaluation) 

(วสันต์ ทองไทย. 2546: 75-80) 
 
8. รูปแบบการเรียนรู้  

 มนุษย์ต่างมีระบบความคิด  ระบบการมองโลกที่แตกต่างกัน  หากเรามีความเข้าใจกัน  
สามารถคาดคะเนพฤติกรรมของกันและกัน  และรู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรกับคนประเภทต่างๆ  แล้วจะลด
ความขัดแย้ง ท าให้เกิดความเห็นใจ รู้จักประนีประนอมและถนอมน้ าใจผู้อ่ืน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานของหลักการความเข้าใจเรื่องมนุษย์ได้ ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการเข้าใจลักษณะพื้นฐาน
ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันในเรื่องรูปแบบการเรียนรู้  โดยปกติผู้สอนส่วนใหญ่มักจะให้ความสนใจ
ว่าผู้เรียนจะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรมากกว่าการสนใจว่าผู้เรียนมีรูปแบบการเรียนอย่างไร  จึงท าให้มี
ผู้เรียนจ านวนไม่มากนักที่เรียนด้วยความพึงพอใจ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนอง
ธรรมชาติและความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีจึงควรให้ความส าคัญในเรื่องความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยเฉพาะในเรื่องของรูปแบบการเรียนรู้  ถ้าผู้เรียนได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับศักยภาพของตนเองจะท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด  การท่ีผู้สอนได้รู้ว่าผู้เรียนในชั้น
เรียนมีรูปแบบการเรียนรู้อย่างไร  จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดสภาพการเรียนการสอน  จะช่วยให้
ผู้สอนสามารถช่วยเหลือผู้เรียนได้รู้จักคิดและเรียนรู้สิ่งต่างๆ  ให้ดีที่สุด และเข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนซึ่งไม่เหมือนกันรวมทั้งเข้าใจปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน  แม้ว่าผู้เรียนแต่
ละคนจะมีรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะตัว  แต่ก็ไม่มีผู้เรียนคนใดที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่งอยู่
ตลอดเวลา  และส่วนใหญ่จะใช้หลายรูปแบบคาบเกี่ยวกัน  โดยรูปแบบที่ตนถนัดที่สุดจะถูกน ามาใช้
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มากกว่ารูปแบบอ่ืน  ยังไม่มีใครที่สามารถจดจ าสิ่งที่ตนได้พบเห็นได้ยิน  ได้ฟังไว้ในสมองของตนอยู่ได้
ตลอดเวลา  ทุกคนจะจดจ าได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อได้ลงมือกระท าด้วยตนเองเท่านั้น  ในที่นี้จะขอกล่าวถึง
รูปแบบการเรียนรูท้ี่น ามาใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 กราส์ซา และ ไรซ์แมน (ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ . 2546 : 104–105; วิชัย วงษ์ใหญ่. 2537 : 82; 
อ้างอิงจาก  Grasha and Reichman. 1975) ได้จัดแบ่งรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนตามลักษณะ
บุคลิกภาพของผู้เรียนออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้  

        1. แบบแข่งขัน  (Competitive) ผู้เรียนลักษณะแบบนี้จะเรียนรู้เนื้อหาวิชาเพื่อที่จะ ท าให้
ได้ดีกว่าคนอื่นในชั้นเรียน  เขาจะรู้สึกว่าจะต้องแข่งขันกับผู้เรียนคนอื่นๆ  เพื่อให้ได้รับรางวัลจากชั้นเรียน  
ในลักษณะคะแนนหรือค าชมจากผู้สอน  ความสนใจของผู้สอน  มองช้ันเรียนเป็นสนามแข่งขันซ่ึงจะต้องมี
แพ้มีชนะ ผู้เรียนประเภทน้ีมีความรู้สึกว่าเขาต้องเป็นผู้ชนะเสมอ  ผู้เรียนคนอื่นๆ  จึงมักจะไม่ค่อยชอบที่จะ
มีส่วนร่วมกับผู้เรียนแบบนี้  

        2. แบบร่วมมือ  (Collaborative) ผู้เรียนลักษณะแบบนี้รู้สึกว่าเขาสามารถเรียนรู้ได้มาก
ที่สุดโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สติปัญญาและความสามารถซึ่งกันและกัน  ร่วมมือกับผู้สอนและ
กลุ่มเพื่อน ชอบท างานร่วมกับคนอ่ืนๆ  เห็นชั้นเรียนเป็นสถานที่ส าหรับสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันเช่นเดียวกับสถานที่เรียนรู้เนื้อหาวิชา  

        3. แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance) ผู้เรียนลักษณะแบบนี้จะไม่สนใจการเรียนรู้เนื้อหาวิชาใน
ชั้นเรียนตามแบบแผน  ไม่มีส่วนร่วมกับผู้สอนและผู้เรียนคนอ่ืนๆ  ไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  
ผู้เรียนแบบนี้จะมีทรรศนะต่อห้องเรียนว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจ  

       4. แบบมีส่วนร่วม  (Participant) ลักษณะของผู้เรียนแบบนี้ต้องการที่จะเรียนรู้เนื้อหาวิชา  
ชอบเข้าชั้นเรียน  มีความรับผิดชอบที่จะเรียนรู้ให้มากที่สุดในชั้นเรียน  และมีส่วนร่วมกับผู้อื่นต่อ
กิจกรรมในชั้นเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  แต่จะมีส่วนร่วมน้อยในกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ในแนวทาง
ของวิชาที่เรียน 

       5. แบบพึ่งพา  (Dependent) ผู้เรียนลักษณะนี้จะแสดงความอยากเรียนรู้น้อยจะเรียนรู้
เฉพาะสิ่งที่ถูกบังคับหรือก าหนดให้เรียน  มองเห็นผู้สอนและกลุ่มเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นแหล่งของ
โครงสร้างความรู้ เป็นแหล่งสนับสนุนทางวิชาการ ผู้เรียนลักษณะนี้จะไม่มีความคิดริเริ่ม  

       6. แบบอิสระ  (Independent) ลักษณะของผู้เรียนแบบนี้ชอบที่จะคิดและท างานต่างๆ  
ด้วยตนเอง  รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ  ในชั้นเรียน  มีความตั้งใจศึกษาเรียนรู้เนื้อหาวิชาที่คิดว่า
ส าคัญ และมีความเชื่อมั่นในความสามารถของการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  

 ในศตวรรษท่ี 20 นักจิตวิทยาชาวสวิสชื่อ คาร์ล จุง (Carl Jung, 1923) ได้กล่าวถึงความ
แตกต่างของบุคลิกภาพของมนุษย์ว่า เกิดจากความสามารถในการรู้สองประเภทคือ หนึ่ง 
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ความสามารถในการรับรู้ (perception) หรือกระบวนการที่มนุษย์ได้รับและซึมซับความรู้ข้อมูล สอง 
ความสามารถในการพิจารณาตัดสิน (judgment) คือ ความสามารถในกระบวนการที่จะกระท าต่อ
ความรู้ข้อมูล วิธีการที่เราได้รับข้อมูลจะได้มาจากกระบวนการสองประเภท คือ จากสัมผัสรับรู้จาก
ภายนอก และจากการนึกรู้ได้เองภายใน (intuition) ส่วนความสามารถในการพิจารณาตัดสินจะมาจาก
วิธีการสองประเภทเช่นกัน คือ การคิดอย่างมีเหตุมีผล และการคิดจากความรู้สึก 
  คาร์ล จุง อธิบายว่าองค์ทั้งสี่ของบุคลิกภาพมนุษย์ในระดับที่รู้ตัว (consciousness) จะมา
จากประสบการณ์ทั้งสี่ คือ หนึ่ง ผัสสะ (sensing) ได้แก่ การรับรู้ในสิ่งที่ได้เห็นได้สัมผัส สอง การคิด 
(thinking) สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่สัมผัสคืออะไร สาม ความรู้สึก (feeling) สามารถบอกว่ารู้สึกอย่างไร
กับสิ่งที่สัมผัสนั้น และ สี่ ญาณหยั่งรู้ (intuition) ความสามารถที่จะบอกว่าสิ่งที่สัมผัสนั้นเป็นมาอย่างไร
และจะเป็นอย่างไรต่อไป 
  จากรูปแบบบุคลิกภาพทางจิตวิทยาของคาร์ล จุง (Carl Jung) น ามาพัฒนาและแปลงเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ได้ 4 แบบ ดังนี้ (อารี  สัณหฉวี. 2546: 29-36) 
  1. การเรียนรู้แบบมุ่งความช านาญ หรือผู้เรียนประเภทผัสสะ-คิด 
  ผู้เรียนประเภทนี้จะเป็นนักปฏิบัติเห็นโลกตามความเป็นจริง เป็นผู้มีประสิทธิภาพในการ
ท างาน ชอบท ามากกว่าพูด มีพลังในการท างาน มีเหตุมีผล ท าในสิ่งที่ได้ผลและมีประโยชน์ 
  แนวการเรียนรู้ จะท างานอย่างมีระบบและตั้งใจท างานให้เสร็จ ชอบเรียนวิชาเทคนิคและมี
การปฏิบัติจริง ไม่สนใจด้านความคิดหรือตัวบุคคล ชอบท างานให้เสร็จและรู้ผลทันที ชอบการกระท าที่
มีการเคลื่อนไหวมากกว่าการที่นั่งฟังผู้อ่ืนหรือท างานนั่งโต๊ะ 
  ผู้เรียนประเภทนี้จะถามว่า อะไร อย่างไร และชอบอธิบายการกระท าที่เป็นขั้นตอนและจะขาด
ความอดทนต่อการอธิบายยืดยาว ผู้เรียนประเภทนี้ต้องการรู้อย่างชัดเจนว่าจะให้ท าอะไร อย่างไร และ
เมื่อใด และจะขาดความสนใจทันทีถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่ท านั้น ช้าอืดอาดหรือไม่มีประโยชน์ใช้สอย 
  ผู้เรียนประเภทนี้ต้องการสิ่งแวดล้อมที่เน้นการฝึกทักษะ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล โอกาสที่จะได้
ใช้ข้อมูลมาปฏิบัติจริง และโอกาสที่จะได้สาธิตความรู้ของตน ชอบแบบฝึกหัดที่มีค าตอบถูกผิดชัดเจน 
ไม่ชอบค าถามประเภทปลายเปิดหรือค าถามที่ให้ตีความ ผู้เรียนประเภทนี้จะชอบการแข่งขัน เพราะ
ผู้เรียนประเภทนี้ต้องการเรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลและท าได้จริง 
  2. การเรียนรู้แบบมุ่งความเข้าใจ หรือผู้เรียนประเภทญาณหยั่งรู้-คิด 
  ผู้เรียนประเภทนี้เป็นนักคิดสร้างทฤษฎี เน้นความรู้และการใช้สมอง สนใจปัญหาที่ยาก ท้า
ทายให้คิด ชอบแนวคิดและทฤษฎีและการพิสูจน์ทฤษฎี และมีความอดทนในการรอผลได้นาน 
  แนวการเรียนรู้ ผู้เรียนประเภทนี้จะเรียนรู้อย่างมีระบบ มีเหตุมีผล ชอบจัดระบบงานและ
บุคคล เป็นนักวางแผนที่ใช้เวลาเวลาเพื่อการเตรียมงาน 
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  ผู้เรียนประเภทนี้จะท างานได้ดีตามล าพัง หรือท างานกับผู้ที่มีลักษณะคิดเช่นเดียวกัน เวลา
ท างานไม่ชอบให้มีการเร่งรัดหรือบีบบังคับด้วยเวลา จะไม่สนใจให้มีการประเมินงานจนกว่าจะท าแล้ว
เสร็จ มีความอดทนและมุ่งมั่นในการท างานที่สนใจและไม่ค านึงถึงเวลา 
  วิธีแก้ปัญหาของผู้เรียนประเภทนี้คือ วิธีแยกปัญหาออกและหาองค์ประกอบของปัญหา และ
ใช้วิธีการวิเคราะห์สาเหตุและผล จะต้ังค าถามว่า เพราะอะไร และพยายามหาความสัมพันธ์ของ
ค าถามและสรุปเป็นความหมาย 
  ผู้เรียนประเภทนี้จะเป็นนักอ่านสามารถหาข้อมูลได้จากการใช้สัญลักษณ์ ตัวหนังสือ รูปภาพ 
มีความสามารถในการใช้ภาษาอธิบายแสดงความคิดเห็น ชอบอภิปรายหาเหตุผลโดยการต้ังค าถามให้
มีการหาข้อมูลมาขัดแย้ง 
  ผู้เรียนประเภทนี้มุ่งที่จะได้ความจริงที่ไม่มีความรู้สึกส่วนตนเข้าไปเกี่ยวข้อง ทุกเรื่องจะต้องมี
เหตุผลและมีหลักฐานมาสนับสนุน จึงเรียกผู้เรียนประเภทนี้ว่า มุ่งความเข้าใจ 
  3. การเรียนรู้แบบมุ่งการแสดงออก หรือผู้เรียนประเภทญาณหยั่งรู้-รู้สึก 
  ผู้เรียนประเภทนี้มีความใฝูรู้มีการหยั่งรู้เองและกล้าที่จะคิดฝันและยึดมั่นในค่านิยมตาม
ความคิดของตน มีความเปิดกว้างต่อทางเลือกใหม่ๆ 
  แนวการเรียนรู้ ผู้เรียนประเภทนี้จะมีความสนใจกระตือรือร้นในการศึกษาปัญหาและหา
ค าตอบใหม่ๆในปัญหานั้น ชอบสนใจอภิปรายปัญหาความขัดแย้งทางด้านจริยธรรม มีความสนใจใน
เรื่องต่างๆ ชอบกิจกรรมที่จะมีโอกาสได้แสดงแนวคิดจินตนาการแปลกๆ ไม่ชอบแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐาน
ที่ท าตามสูตรหรือกฎ ชอบค าถามปลายเปิด เช่น จะเกิดอะไรขึ้นถ้า.... 
  ผู้เรียนประเภทนี้มีแรงจูงใจในการเรียนจากความสนใจของตนเอง เรื่องใดที่ไม่สนใจจะท า
อย่างไม่ตั้งใจหรือลืมไปเลย ถ้างานใดที่สนใจจะท าอย่างไม่ซ้ าแบบใครและจะท าจนลืมเวลา ไม่ชอบ
ท างานภายใต้ข้อบังคับหรือตารางเวลาที่เข้มงวด 
  ผู้เรียนประเภทนี้ชอบเป็นเอกเทศและไม่ชอบอยู่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ และไม่กลัวที่จะ
แปลกกว่าคนอ่ืน ยอมรับสิ่งที่ไร้เหตุผล ไม่ล้อมกรอบตนเองด้วยประเพณี มีความรู้สึกไวต่อความงาม
ความสมดุลและมีข้อคิดวิจารณ์ด้นสุนทรียภาพของสิ่งต่างๆ 
  ผู้เรียนประเภทนี้ไม่ชอบท าอะไรเป็นขั้นตอนแต่จะท าตามความรู้สึกหรือความรู้ที่ผุดขึ้นมาเอง 
จะชอบคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองมากกว่าจะให้ผู้อื่นบอก มักจะมีวิธีแก้ปัญหาแบบแปลกๆซึ่งบางที
ตนเองก็ไม่สามารถอธิบายได้ 
  ผู้เรียนประเภทนี้จะมีความยืดหยุ่นในการคิด และการกระท า สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ๆได้ จะชอบสิ่งแวดล้อมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ชอบท างานที่ไม่ต้องมีค าแนะน า
มากเกินไป การท างานของผู้เรียนประเภทนี้จะดูวุ่นวายในสายตาของผู้เรียนประเภทมุ่งความช านาญ
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และมุ่งความเข้าใจ การที่เรียกผู้เรียนประเภทนี้ว่าประเภท มุ่งแสดงออก เพราะผู้เรียนประเภทนี้จะ
พยายามหาวิธีเสนอผลงานที่มีลักษณะเฉพาะ มีความสร้างสรรค์และจินตนาการ เพื่อเป็นการแสดง
ความเป็นตัวของตัวเอง 
  4. การเรียนรู้แบบมุ่งสัมพันธ์ หรือผู้เรียนประเภทผัสสะ-รู้สึก 
  ผู้เรียนประเภทนี้ชอบสังคม มักเป็นมิตร และไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืนและตนเอง สนใจเรียน
เรื่องราวที่สัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มากกว่าเรื่องที่เป็นทฤษฎีวิชาการ หรือเรื่องราวที่ไม่
เกี่ยวกับบุคคล 
  แนวการเรียนรู้ ผู้เรียนประเภทนี้จะเรียนได้ดี ถ้ารู้สึกว่าเรื่องนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับตนและจะทุ่ม
อารมณ์ความรู้สึกของตนในการเรียน มักจะมีปฏิกิริยาตอบสนองทันทีโดยไม่ยั้งคิดถ้ารู้สึกว่าถูกต้อง จะ
สนใจตัวบุคคลและรับฟังเสมอ ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน แต่ก็ต้องการให้การกระท าของตนเป็นท่ีรับรู้ด้วย 
  ผู้เรียนประเภทนี้จะเรียนได้ดีถ้ารู้สึกสบายใจและไม่เครียด มักจะชอบคิดดังๆ และชอบการ
ร่วมมือกันท างาน ไม่ชอบการแข่งขัน ต้องการค ายกย่องชมเชยในการกระท าของตน จะรู้สึกอย่าง
รุนแรงต่อความชอบไม่ชอบของผู้อ่ืนที่มีต่อตน จะท างานให้เสร็จเพื่อเอาใจผู้อื่นมากกว่าท าด้วยความ
สนใจของตนเอง 
  ค าถามที่ผู้เรียนประเภทนี้จะถามคือ แล้วเรื่องนี้มีคุณค่าต่อฉันอย่างไร เวลาเรียนมักจะมองหา
ความสัมพันธ์ของเรื่องที่เรียนกับประสบการณ์ของตนเสมอ จะมีแรงจูงใจในการเรียนสูงถ้ามีโอกาส
บอกเล่าความรู้สึก ค่านิยมและเหตุการณ์ในอดีตของตน แต่ถ้าเรื่องที่เรียนไม่เกี่ยวกับมนุษย์หรือ
เรื่องราวในชีวิตจริง ผู้เรียนประเภทนี้จะเบื่อ และหันไปคุยกับเพื่อน 
  อย่างไรก็ตามเราจะต้องหลีกเลี่ยงการจัดแบ่งผู้เรียนเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งตามความ
โน้มเอียงของผู้เรีย นเพราะผู้เรียนแต่ละคนอาจจะมีลักษณะการเรียนรู้หลายแบบในตนเอง มิใช่มี
ลักษณะแนวการเรียนรู้เป็นประเภทใดประเภทเดียว 
  
9. การจัดการศึกษาในวิชาชีพพยาบาล 
  9.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล 
  การศึกษาพยาบาลเป็นการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตทางการ
พยาบาลที่มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์ไปท าหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
แก่สังคมโดยมีเปฺาหมายหลักเพื่อช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดี ดังนั้น  ผู้ที่จะเป็นพยาบาลจะต้องได้รับ
การพัฒนาตน และเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อให้การบริการอย่างมีคุณภาพ 
การจัดการศึกษาพยาบาลต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
และสังคม โดยจะต้องพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์และพัฒนา
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เจตคติและการพัฒนาตนให้พร้อมในการดูแลผู้ปูวยให้กับนักเรียนพยาบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
(ดรุณี  รุจกรกานต์. 2541: 104) 

 ศาสตร์สาขาการพยาบาล 
  ศาสตร์สาขาการพยาบาล  เป็นบริบทที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา เนื่องจาก ในการ
พัฒนาศาสตร์สาขาต่างๆจะต้องสร้างองค์ความรู้ที่เฉพาะและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละศาสตร์ องค์
ความรู้ดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในรูปของทฤษฎีและการวิจัยทางการพยาบาลที่แสดงถึงความเฉพาะของ
ศาสตร์และสามารถน ามาใช้เป็นหลักปฏิบัติทางการพยาบาลได้อย่างเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในความ
รับผิดชอบของวิชาชีพจากสังคมโดยทั่วไป 
  มโนทัศน์ที่เป็นแก่นหรือทัศนะแม่บทของศาสตร์สาขาการพยาบาล มี 4 องค์ประกอบ คือ คน 
สิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพและการพยาบาลซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดสะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นองค์รวมโดยเน้นความเป็นองค์รวมของ คนและสิ่งแวดล้อมที่มี
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสูงสุดในด้านสุขภาพอนามัยหรือสุขภาวะของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน (ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย. 2544: 117-119) 
  การพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพของศาสตร์สาขาการพยาบาลเกิดจากการสร้างและการน า
ศาสตร์เฉพาะทางการพยาบาลมาเป็นเกณฑ์ในการให้การพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เพื่อ
การรวบรวมข้อมูล วินิจฉัย วางแผน กาปฏิบัติการและประเมินผลการพยาบาลร่วมกับการประยุกต์
ความรู้จากศาสตร์ต่างๆหลายสาขา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริการพยาบาลบนปรัชญาและความ
เชื่อพื้นฐานของความเข้าใจในคน สิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพและการพยาบาลตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ การพยาบาลจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะของการดูแลซึ่งต้องมีการศึกษาอบรมร่วมกับการ
ฝึกปฏิบัติ (ชุติมา  ปัญญาพินิจนุกูร. 2540: 36) 
  ขอบเขตความรับผิดชอบของวิชาชีพพยาบาล จะเกี่ยวข้องกับบุคคลตั้งแต่กระบวนการเกิด 
แก่ เจ็บ ตาย โดยให้การดูแลที่ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณใน
ลักษณะขององค์รวม สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับผู้รับบริการมีลักษณะเฉพาะน าไปสู่การก าหนด
บทบาทและและความรับผิดชอบในหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมูซาและเดวิด (Maukscha and 
David อ้างถึงใน สิวลี ศิริไล . 2542: 195-198) ได้อธิบายถึงลักษณะของวิชาชีพเฉพาะของวิชาชีพการ
พยาบาล ไว้ดังนี้ 
       1. วิชาชีพการพยาบาล เป็นการให้การบริการแก่สังคมในด้านการด ารงรักษาสุขภาพ
อนามัยที่ดีของมนุษย์ การปฏิบัติการพยาบาลจึงต้องอาศัยความรอบรู้ ความช านาญทางวิทยาศาสตร์ 
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ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ การพิจารณาไตร่ตรองทบทวนและควบคุมลักษณะการปฏิบัติหน้าที่อยู่
เสมอ 
        2. วิชาชีพการพยาบาลเป็นการปฏิบัติต่อมนุษย์โดยตรง ความเข้าใจในธรรมชาติของ
มนุษย์ในฐานะของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจและสิ่งที่มีคุณค่า จึงเป็นสิ่งที่มีส าคัญและเป็นพื้นฐานของจริยธรรม 
        3. วิชาชีพการพยาบาลเป็นการปฏิบัติต่อธรรมชาติของของบุคคลที่แตกต่างกัน 
กระบวนการของการพยาบาลจึงเป็นความพยายามที่จะเข้าใจมนุษย์แต่ละบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะตัว
โดยอาศัยการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผลการพยาบาล 

       4. วิชาชีพการพยาบาลเป็นการปฏิบัติที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ปูวย ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งของการปฏิบัติการพยาบาล โดยการให้ความเป็นกันเอง รับรู้ เข้าใจในบุคลิกลักษณะ 
ความคิด ความเชื่อ และรูปแบบชีวิตของผู้ปูวยแต่ละคน 

       5. วิชาชีพการพยาบาลเป็นการปฏิบัติที่อาศัยรูปแบบความสัมพันธ์แบบร่วมมือกัน
ระหว่างพยาบาลกับผู้ปูวย โดยการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลจะต้องค านึงถึงสิทธิ ความเป็นมนุษย์ 
ความรู้ ทัศนคติ ตลอดจนความเชื่อของผู้ปูวย ซึ่งผู้ปูวยต้องต้องมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและ
ตัดสินใจ 

       6. วิชาชีพการพยาบาลต้องอาศัยรูปแบบความสัมพันธ์ที่ใช้ศิลปะการดูแลอย่างเอื้ออาทร 
โดยการให้ความเข้าใจ เคารพศักด์ิศรี สิทธิ อารมณ์และความรู้สึกของผู้ปูวย ซึ่งแสดงออกทางค าพูด 
การสัมผัส กิริยาท่าทาง ตลอดจนสีหน้าแววตาของพยาบาลที่แสดงต่อผู้ปูวย 

       7. วิชาชีพการพยาบาลเป็นการให้บริการตอบสนองต่อความต้องการความช่วยเหลือของ
บุคคลแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือความทุกข์ทางจิตใจ 

       8. ความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันระหว่างพยาบาลกับผู้ปูวย เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องอาศัย
ความเข้าใจในความรู้สึกซึ่งกันและกัน ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยท าให้เข้าถึงจิตใจของผู้ปูวย 

       9. ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์คือสิ่งที่ส าคัญที่สุด โดยกระบวนการของการพยาบาลจะใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับมนุษยธรรม ศิลปะ ความช านาญ และความรู้เกี่ยวกับภาวะของ
ความเป็นมนุษย์ 

       10. วิชาชีพการพยาบาลมีพื้นฐานความเชื่อที่ส าคัญในเรื่องคุณค่า ลักษณะเฉพาะตัว 
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์แต่ละบุคคล ซึ่งพยาบาลต้องรู้จักและตระหนักในตนเองก่อนจึงจะสามารถ
เข้าใจในตัวผู้อื่น 

 จากลักษณะเฉพาะของวิชาชีพการพยาบาล จะเห็นได้ว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล
จะต้องมีองค์ประกอบที่เป็นศิลปะของวิชาชีพและมีพื้นฐานอยู่บนหลักจริยธรรม การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะพยาบาลจะต้องปฏิบัติต่อผู้ปูวยและเป็นตัวอย่างทีดี 
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 ปรัชญาของการศึกษาพยาบาล 
 ปรัชญาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 

ครอบคลุมความเชื่อใน 3 องค์ประกอบ คือ ด้านวิชาชีพการพยาบาล ด้านการจัดการศึกษา และด้าน
ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ (กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล. 2544: 91-92) 

       ด้านวิชาชีพการพยาบาล   มีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นบริการที่ส าคัญและจ าเป็นต่อ
สังคมในการให้บริการสุขภาพอนามัยทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปฺองกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนในทุกภาวะสุขภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน โดยเน้นการพยาบาลแบบองค์รวม 

       ด้านการจัดการศึกษา   มีความเชื่อว่า การจัดการศึกษาพยาบาลเป็นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีบูรณาการความรู้ทั่วไปและความรู้ด้านวิชาชีพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ใฝูรู้ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้และทักษะทางการพยาบาลตลอดจน
มีเจคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

       ด้านผู้ส าเร็จการศึกษา   มีความเชื่อเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติการพยาบาลและคุณธรรม
จริยธรรมของผู้ส าเร็จการศึกษา เช่น มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคมและวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิด 
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เป็นต้น 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาพยาบาล 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาพยาบาล เป็นความคาดหวังที่มีต่อความรู้ความสามารถ

และเจคติของบัณฑิตทางการพยาบาล ซึ่งหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษามีลักษณะดังนี้ (อรวรรณ  ลือบุญธวัชชัย. 2543: 61-62) 

       1. มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       2. สามารถให้การดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนปฺองกันปัญหา
การเจ็บปูวยและส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

       3. มีความคิดพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

       4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานในทีมและผู้ใช้บริการได้ดี 
       5. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
       6. มีความเป็นผู้น า สามารถวางแผนและจัดระบบงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
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 การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
 จากปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการศึกษาพยาบาลจะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาพยาบาล

เป็นกระบวนการเตรียมบัณฑิตทางการพยาบาลให้มีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถในทางทฤษฎี
และการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ตามมาตรฐานของวิชาชีพควบคู่ไปกับ
การมีความเชื่อและค่านิยมที่ดีต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ให้มีสุขภาพดี การจัดการเรียนการ
สอนจึงมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถอย่างกว้างขวางในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยการเรียนการสอนใน 3 หมวดวิชาหลัก คือ 

       1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์กว้างไกล เป็นคนดี 
มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 

       2. หมวดวิชาเฉพาะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและฝึกฝน
ทักษะทางวิชาชีพ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       3. หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นหมวดวิชาที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเสริมสร้างความรู้
ความสามารถตามความสนใจของผู้เรียน และน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ปัญหาต่างๆทางวิชาชีพได้ 
(ทบวงมหาวิทยาลัย. 2540: 2) 

 การจัดการศึกษาวิชาชีพพยาบาลให้ความส าคัญกับกระบวนการแก้ปัญหา การจัดการเรียน
การสอนจึงเน้นให้นักศึกษามีทักษะจากการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้
ทางคลินิกหรือในชุมชนมากท่ีสุด (อรทิพา ส่องศิริ . 2545: 38) เน้นการบูรณาการประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบด้วยการใช้กระบวนการพยาบาล (Cresia and 
Parker. 1996: 93-95) 

 ปรัชญาของหลักสูตรวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548) เป็นหลักสูตรที่มีการจัด

เนื้อหาสาระในรายวิชาที่เน้นความเชื่อมโยงและความต่อเนื่อง โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นพยาบาลที่มีความพร้อมในการท างานในยุค
การเปลี่ยนแปลง สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติการพยาบาล มี
สมรรถนะการพยาบาลทั่วไป และสมรรถนะการพยาบาลทหาร สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของ
กองทัพ และโรงพยาบาลอ่ืนๆ ทั่วไป รวมทั้งสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 
  กรอบแนวคิดของหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548) อยู่บนพื้นฐานของ
มโนมติหลัก 4 ประการดังนี้ 
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       1. สังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environment)  
        สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นสภาพการณ์ที่อยู่รอบตัวคนหรือผู้ใช้บริการท่ีมีปฏิสัมพันธ์กัน

อยู่ตลอดเวลา การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการปรับตัวของคนเพื่อให้อยู่
ในสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีคุณค่าและปลอดภัย ถ้าผู้ให้บริการเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคม
และสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการแล้ว จะท าให้ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้ถูกต้อง  

       2. ระบบบริการสุขภาพ (Health Care System) 
                    ระบบบริการสุขภาพ เป็นระบบที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและเป็นบริการแบบองค์
รวม มีการดูแลอย่างต่อเนื่องและเป็นการบริการสุขภาพเชิงรุก เป็นระบบบริการสุขภาพในระดับปฐม
ภูมิ  ทุติยภูมิและตติยภูมิ ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การปฺองกันโรค การรักษาพยาบาล และการ
ฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยในทุกสภาวะของสุขภาพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการส่ง
ต่อและดูแลอย่างต่อเนื่อง 

       3. การพยาบาล (Nursing) 
        การพยาบาล เป็นการพยาบาลแบบองค์รวม (Holistic Care) อย่างเอื้ออาทร (Caring) 
และเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่อง (Continuing care) ให้แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ต้ังแต่มีสุขภาพดี 
ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บปูวย และระยะสุดท้ายของชีวิตในทุกระดับของระบบบริการสุขภาพ โดยใช้
กระบวนการพยาบาล (Nursing process) เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและการปฏิบัติการ
พยาบาลที่ครอบคลุมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การปฺองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สุขภาพ โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม สิทธิมนุษยชน และกฎหมายวิชาชีพ ในบทบาทและหน้าที่ของ
พยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้เกิดสุขภาวะ (Well-being) ที่เป็นองค์รวมอย่างสมดุลของผู้รับและผู้ให้บริการ 

       4. การศึกษาพยาบาล (Nursing Education) 
         การศึกษาพยาบาล  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพทั่วไป (Generalist) ท่ี
มีความรู้ และความสามารถทางปัญญา (Knowledge and Wisdom) ตลอดจนสมรรถนะ และทักษะที่
จ าเป็นทางการพยาบาล และทางการทหาร เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
และเข้าใจในกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการพยาบาล โดยการจัด
เนื้อหาสาระส าคัญของวิชาต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยง และต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการเรียนรู้ตามสภาพจริง สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และการใช้นวัตกรรม และสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษา และการปฏิบัติการพยาบาล  
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  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 บัณฑิตพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2548)  มีคุณลักษณะดังนี้ 
       1. มีความรู้และความสามารถในการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนแบบ

องค์รวมในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ที่ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การปฺองกันโรค การ
รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพได้ 

       2. สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน เน้นการดูแลแบบองค์รวม ( Holistic Care) อย่างเอื้ออาทร ( Caring) และต่อเนื่อง (Continuing 
Care) ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

       3. มีสมรรถนะด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูล 
ข่าวสารในการเรียนรู้และการปฏิบัติการพยาบาล 

       4. สามารถใช้ความรู้ทางการพยาบาล และทางทหารในการดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
ในภาวะฉุกเฉิน และภาวะสงคราม รวมทั้งการส่งต่อและส่งกลับผู้ปูวยได้      

       5. สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
       6. สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพงาน  

รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
       7. สามารถสอนสุขศึกษาและให้ค ารึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนได้ 
       8. แสวงหาความรู้และศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
       9. แสดงเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ และต่อส่วนร่วม 
 
 9.2 การประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีเพื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล 

  ช่วงระยะที่ผ่านมาเราจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยยึดหลักการสังเกต การ
วัดผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกมา โดยใช้หลักการคาดคะเนพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงว่านั่นคือผลที่
เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน ใช้แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ด้านจิตวิทยาที่พยายามอธิบายท าความเข้าใจ
และคาดคะเน กลไกในการถ่ายทอดการท างานของสมองมนุษย์ ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันว่า สมองคือ ส่วน
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยตรง ในช่วงระยะเวลานั้นความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของสมอง
ต้องอาศัยเพียงการคาดคะเนและตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัดจากภายนอกเท่านั้น ยังไม่สามารถเห็น
ภาพกลไกการท างานที่แท้จริงภายในสมอง แต่ในช่วงระยะประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท างานของสมองของมนุษย์มีความชัดเจนมากขึ้น ไม่เป็นสิ่งที่เร้นลับอีกต่อไป ทั้งนี้ผลมา
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้นักวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถสร้างเครื่องมือในการ
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ตรวจจับและเห็นภาพการท างานของสมอง ท าให้ได้ข้อค้นพบใหม่ๆ จากการวิจัยที่เกี่ยวกับสมองมาก
ขึ้น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เกิดแนวคิดใหม่ในการอธิบายการ
เรียนรู้ของมนุษย์โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับสมองซึ่งได้จากการศึกษากลไกการท างานภายในสมอง 
เรียกแนวคิดนี้ว่า การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ( Brain-Based Learning) ผู้วิจัยคิดว่าการจัดการเรียน
การสอนน่าจะอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน ( Brain-Based Learning) มาใช้
เป็นพื้นฐานส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเปฺาหมาย โดยอาศัย
ข้อความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ของมนุษย์อย่างแท้จริง 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของสมองอย่างถูกต้องและมาจากฐานความเข้าใจธรรมชาติ 
โครงสร้างของสมองและความสามารถในการท างานของสมอง  (อลิศรา ชูชาติ ; อมรา รอดดารา ; และ 
สร้อยสน สกลรักษ์. 2549: 149-150) 
 จากการประมวลข้อค้นพบในงานวิจัยด้านสมองที่น ามาสู่ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน 
(Brain-Based Learning) สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกับการท างานของสมองนั้นจึงควรมีลักษณะดังต่อไปนี้  

       1. เสนอเนื้อหาโดยใช้ยุทธวิธีการสอนที่หลากหลาย  
       2. ตระหนักว่านักเรียนแต่ละคนมีความพร้อมในการเรียนไม่เท่ากันเสมอไป ต้องผนวกเอา

ความรู้และการปฏิบัติ สุขภาพทั้งกายและใจ (การกินอาหารท่ีดี การออกก าลังกาย การผ่อนคลาย
ความเครียด) เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ 

       3. พยายามท าให้บทเรียนและกิจกรรมกระตุ้นความสนใจในการหาความหมายของจิตใจ 
       4. เสนอข้อมูลภายในบริบทใดบริบทหนึ่งเพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถบ่งชี้ชุดของแบบแผนได้

และสามารถเชื่อมต่อกับประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของเขาได้ 
       5. สร้างบรรยากาศในห้องเรียน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนและครูมีทัศนคติในทางบวกเกี่ยวกับ

การเรียนการสอน สนับสนุนให้นักเรียนตระหนักในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขาและตระหนักว่า 
อารมณ์นั้นมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ ครูที่มีอารมณ์ดีและอารมณ์ขันจะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี 

       6. พยายามอย่าสอนข้อมูลเป็นเรื่องๆ โดยไม่เชื่อมโยงกับบริบทใหญ่ การสอนแบบแยก
ส่วนท าให้การเรียนรู้เข้าใจได้ยาก ควรออกแบบกิจกรรมที่ให้สมองทั้งสองซีกมีปฏิสัมพันธ์และสื่อสาร
ถึงกันและกัน 

       7. วางสื่อการเรียนรู้ไว้รอบห้องเพื่อให้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางอ้อม ควรตระหนักว่า
ความกระตือรือร้นของครู การท าตัวเป็นแบบอย่างและการชี้แนะเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญที่ช่วยให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่ก าลังเรียน 
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       8. ใช้เทคนิคการจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงของบุคคล สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ผ่านการสะท้อนกลับและการรู้จักความคิดของตัวเอง  (metacognition) เพื่อ
ช่วยให้นักเรียนได้ส ารวจการเรียนรู้ของตนเองอย่างมีจิตส านึก 

       9. การสอนข้อมูลและทักษะโดยไม่สัมพันธ์กับประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของผู้เรียน บังคับ
ให้ผู้เรียนต้องพึ่งพาการจ าแบบท่องจ า 

       10. ใช้เทคนิคที่สร้างหรือเลียนแบบประสบการณ์จริงของโลกและใช้ประสาทสัมผัสที่
หลากหลาย 

       11. พยายามสร้างบรรยากาศต่ืนตัวแบบผ่อนคลาย 
       12. ใช้ยุทธศาสตร์การสอนเพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน และให้ผู้เรียนได้แสดงออกตาม

ความถนัดของเขาทั้งด้านการฟัง การจินตนาการเป็นภาพ การปฏิบัติ และอารมณ์ 
 แนวทางการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้นนี้จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและ
สอดคล้องกับการท างานของสมองอย่างแท้จริง ซึ่งในการสอนท่ีแฝงด้วยความเข้าใจในพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของสมองจะท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างเป็นระบบ ท าให้สามารถดึงศักยภาพของสมองมาใช้ได้
อย่างเต็มที่ ไม่ท าให้สมองสูญเสียศักยภาพในการท างาน ท าให้การเรียนไม่ก่อให้เกิดความเครียด ซึ่ง
จะมีผลเสียอย่างมากในการท าลายเซลล์สมองโดยไม่จ าเป็น 

 จากการศึกษาที่ผ่านมาได้มีผู้ที่ท าการศึกษาในประเด็นของการใช้ผังมโนทัศน์ในการจัดการ
เรียนการสอน พบว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
ต่อวิชาสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนตามปกติ (พิทักษ์  เจริญวานิช. 2531; สุนีย์ สอนตระกูล. 2535; 
ศุภลักษณ์ ทองสนธิ. 2536; นงลักษณ์  เฉลียว. 2537; เกษแก้ว ปวนแดง. 2539; หทัยรัช รังสุวรรณ. 
2539; ลออ อางนานนท์. 2542; รังสรรค์ พลสมัคร. 2548) ในส่วนของการบริหารสมองนั้น ทวี จันหนู 
(2547) พบว่า ความสามารถในการจ าของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้หลัง
การฝึกโดยใช้กิจกรรมการใช้ประสาทรับรู้ร่วมกันและการบริหารสมองสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส าหรับการผ่อนคลายได้มีผู้ศึกษาในประเด็นของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ พบว่า ช่วย
ลดความวิตกกังวลในผู้เรียน (วุฒิ ใหม่ค า. 2545) และการนั่งสมาธิแบบอานาปานสติ สามารถน าไปใช้
ลดความเครียดในการเรียนได้ดีกว่าการใช้เทคนิคการนวดคลายเครียด (สุธาทิพย์ บูรพันธ์. 2546) และ
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิเชฎษ์ จับจิตต์ (2534) พบว่า การนั่งสมาธิแบบอานา
ปานสติเป็นเวลา 10 นาทีก่อนเริ่มเรียนช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้-ความจ าและความ
เข้าใจ ในส่วนของการคิดไตร่ตรอง จริยา ตันติกรกุล (2542) พบว่า นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการสอน
ด้วยการฝึกคิดไตร่ตรองมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลสูงกว่าก่อนสอนด้วย
การฝึกคิดไตร่ตรองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการแก้ปัญหาทางการ
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พยาบาลของกลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยการฝึกคิดไตร่ตรองสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ผู้วิจัยได้น า
หลักการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานซึ่งมี 12 ประการตามที่กล่าวมาแล้วนั้นมาสังเคราะห์เป็นรูปแบบ
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นวิธีเพื่อการผ่อนคลาย (Approach to relaxation) 2. ขั้นการใช้ผัง
มโนทัศน์ (Concept mapping) 3. ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning) 4. ขั้นการบริหาร
สมอง (Operation to Brain-Gym) และ 5. ขั้นการคิดไตร่ตรอง (Reflection) ซึ่งน่าจะเป็นการจัดการ
เรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมองและเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้กระท า  
   จากรูปแบบการเรียนการสอนท่ีได้น าเสนอมานั้น ผู้วิจัยได้มีการผสมผสานแนวคิดต่างๆ ตาม
ภาพประกอบที่ 6 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานส าหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งในการ
เรียนการสอนทางการพยาบาลนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง ใน
สถานการณ์ที่เป็นจริง ดังนั้นการเรียนรู้ที่มีความหมาย การจัดระบบแบบแผนทางความคิด การถ่ายโยง
การเรียนรู้ จึงเป็นหัวใจส าคัญในการเรียนการสอน และในขณะเดียวกันการเตรียมความพร้อมที่จะ
เรียนรู้นั้นก็เป็นสิ่งส าคัญ สามารถกระท าได้โดยวิธีการผ่อนคลาย จะช่วยให้มีการปรับของคลื่นสมองให้
มีความถี่ลดลง จิตสงบนิ่ง และการบริหารสมอง จะช่วยให้มีการท างานของสมองทั้งสองซีกประสานกัน
เป็นอย่างดี ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวจึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมอง
เป็นฐาน สามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการและสังคมสืบต่อไป          
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ภาพประกอบ 6  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่สนับสนุนการวิจัย 
 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอน 
1. วิธีเพื่อการผ่อนคลาย   
      (Approach to relaxation) 
2. การใช้ผังมโนทัศน ์
      (Concept Mapping) 
3. การถ่ายโยงการเรียนรู ้
      (Transfer of Learning) 
4. การบริหารสมอง 
      (Operation to Brain-Gym) 
5. การคิดไตร่ตรอง 
      (Reflection) 
 

 

บรรยากาศที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของสมอง และ
การบริหารสมอง  
ตามแนวคิดของ  
Dennison (1981) 

การคิดไตร่ตรอง 
ตามแนวคิดของ  
Dewey (1933) 

ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายของออซูเบล 
..........................  
การใช้ผังมโนทัศน ์
Concept Mapping 
 ตามแนวคิดของ  
Novak & Gowin (1984) 

ทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู ้
1. ทฤษฎีธาตุมูลที่คล้ายคลึง   
      (Identical Elements) ของ 
      Thorndike (1913) 
2. ทฤษฎีนัยทั่วไป 
       (Generalization theory) 
       ของ Judd (1908) 
3. ทฤษฎีการถ่ายโยงสู่การน าไปใช ้
       (Transposition theory) ของ 
       Gestalt (1924) 

สาระการเรียนรู ้
หน่วยเนื้อหาในรายวิชา

ทางการพยาบาล 
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10. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมอง
เป็นฐาน  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน จากนั้นน ารูปแบบดังกล่าวมาใช้ในรายวิชาทางการพยาบาล เพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อวิชา และความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนการสอน 
 
 
        
       ประสิทธิผลของรูปแบบ 

-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       -  เจตคติต่อวิชา 
       - ความพึงพอใจต่อรูปแบบ 

    การเรียนการสอน 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการเรียนการสอน 
1. วิธีเพื่อการผ่อนคลาย   
      (Approach to relaxation) 
2. การใช้ผังมโนทัศน ์
      (Concept Mapping) 
3. การถ่ายโยงการเรียนรู ้
      (Transfer of Learning) 
4. การบริหารสมอง 
      (Operation to Brain-Gym) 
5. การคิดไตร่ตรอง 
      (Reflection) 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 

 ผู้วิจัยด าเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน ของ การ
ด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัย 
             ข้ันตอนน้ีเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน เพื่อ
น ามาใช้ในการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
 
ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  

 จากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมอง ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะน าหลักการต่างๆมาพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยมีหลักในการพิจารณา ดังนี้ 

       1. สมองมีระบบการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากเพราะรวมไปถึงร่างกาย การเคลื่อนไหว ความคิด 
อารมณ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน  

       2. สมองจะมีการเรียนรู้ได้ถ้ามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและในสังคม สิ่งแวดล้อม  
       3. สมองจะแสวงหาความหมาย ความเข้าใจจากประสบการณ์ในชีวิต ตลอดเวลา  
       4. สมองมีการแสวงหาความหมายและความเข้าใจในประสบการณ์โดยจัดเป็นหมวด หมู่ 

แบบแผน  
       5. อารมณ์มีส่วนส าคัญในการเรียนรู้  
       6. การเรียนรู้ของสมองจะเรียนรู้พร้อมๆกันทั้งที่เป็นภาพรวมและที่เป็นส่วนย่อย 
       7. การเรียนรู้ของสมองจะเกิดจากทั้งการต้ังจุดสนใจเรื่องที่จะศึกษา และเกิดจาก

สิ่งแวดล้อมที่มิได้ต้ังใจศึกษา  
       8. การเรียนรู้จะมีกระบวนการที่รู้โดยรู้ตัว (มีจิตส านึก) และการรู้โดยไม่รู้ตัว (จากจิตใต้

ส านึก)  
       9. สมองมีความจ าอย่างน้อย 2 แบบ คือ ความจ าแบบเชื่อมโยงมิติ/ระยะ ซึ่งบันทึก

ประสบการณ์ของเรา และความจ าแบบท่องจ า ซึ่งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและทักษะแบบแยกส่วน  
       10. การเรียนรู้ของสมองเป็นไปตามพัฒนาการ  
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       11. การเรียนรู้ที่สูงและซับซ้อนจะเรียนได้ดีในบรรยากาศที่ยั่วยุและท้าทายให้เสี่ยง แต่ถ้า
มีบรรยากาศเครียดและกดดันมากๆ จะท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้  

       12. สมองของแต่ละคนมีความเฉพาะของตน  
              ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ผู้วิจัยได้น า
หลักการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานซึ่งมี 12 ประการตามที่กล่าวมาแล้วนั้นมาสังเคราะห์เป็นรูปแบบ
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นวิธีเพื่อการผ่อนคลาย (Approach to relaxation) 2. ขั้นการใช้ผัง
มโนทัศน์ (Concept mapping) 3. ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning) 4. ขั้นการบริหาร
สมอง (Operation to Brain-Gym) และ 5. ขั้นการคิดไตร่ตรอง (Reflection) หรือ ACTOR Model ตาม
ค าขึ้นต้นของแต่ละขั้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมองและเน้นให้
ผู้เรียนเป็นผู้กระท า การพัฒนารูปแบบในแต่ละขั้นมีแนวคิดและหลักการที่สนับสนุน ดังนี้ 
   A = Approach to relaxation (วิธีการเพื่อความผ่อนคลาย) มีที่มาและแนวคิดที่ว่า การ
ต่ืนตัวที่ผ่อนคลายเป็นการพยายามลดความกลัวในตัวผู้เรียนและเสริมบรรยากาศที่ท้าทายการเรียนรู้ 
นักเรียนควรได้รับการท้าทายที่มีความเฉพาะตน ซึ่งจะกระตุ้นจิตใจของผู้เรียนให้มีความต่ืนตัวที่จะ
เรียนรู้ เช่น การเปิดเพลงคลาสสิกให้เด็กฟัง การท าสมาธิก่อนเรียนเพื่อให้เด็กสงบและเป็นการปรับ
คลื่นสมองพร้อมที่จะเรียนรู้ ท าบรรยากาศในชั้นเรียนที่ผ่อนคลาย 
 C = Concept Mapping (การใช้ผังมโนทัศน์) มีที่มาและแนวคิดที่ว่า มนุษย์ทุกคนต้องการ
แสวงหาความหมายและเกิดมาพร้อมความต้องการที่จะเข้าใจ ที่จะรู้จักชื่อ รู้จักการรวมกลุ่มของสิ่ง
ต่างๆหรือที่เรียกว่า การจัดแบบแผน ซึ่งเป็นการเข้าใจความหมายการรวมกลุ่ม การแยกประเภท การ
ตัดสินใจ การจัดท าแผนที่ความคิด การจัดประเภท มนุษย์จะรับรู้และเลือกสิ่งที่ต้องการจะรู้ สมองจะ
รับรู้และจัดแบบแผนสิ่งที่มีความหมายต่อตัวเรา และขณะเดียวกันก็จะแสวงหาและตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าใหม่ๆ  
  T = Transfer of Learning (การถ่ายโยงการเรียนรู้) ซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่ว่า สมองจะเรียนรู้
ได้ดีนั้น การเรียนการสอนจะต้องอิงอยู่กับบริบทที่เกี่ยวข้อง และสมองจะเข้าใจและจ าได้ดีเมื่อมี
ความจ าแบบเชื่อมโยง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุแบบแผนต่างๆของความรู้ได้และสามารถเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ที่มีอยู่ก่อนได้ พยายามหลีกเลี่ยงการแยกข้อมูลออกจากบริบท เพราะการแยกข้อมูลออก
จากบริบทจะท าให้การเรียนรู้ยากต่อการท าความเข้าใจ เนื่องจากผู้เรียนไม่เห็นความเชื่อมโยงกับ
บริบท หรือประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน  

 O = Operation to Brain-Gym (การบริหารสมอง) ซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่ว่า การเรียนรู้ของ
สมองจะดีขึ้นถ้าใช้สมองทั้ง 2 ซีกไปด้วยกัน ความพร้อมในการเรียนรู้ของสมองนั้นควรมีการออกก าลัง
กายควบคู่กันไปด้วย ซึ่งการบริหารสมองเป็น การช่วยให้การท างานของสมองซีกซ้ายและขวาเชื่อมโยง
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ท างานประสานกันได้ดี ติดต่อสื่อสาร  รวมทั้งประเมินสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักเหตุผล 
ความสามารถในการรับรู้ความคิดเห็นของผู้อื่นก็จะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน และยังส่งผลให้
เกิดความผ่อนคลายอีกด้วย  

 R = Reflection (การคิดไตร่ตรอง) ซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่ว่า สมองเมื่อมีการรับรู้หรือเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ จะมีการด าเนินการกับข้อมูล การพิจารณาและไตร่ตรอง ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในขณะที่มีสติรู้ตัวและซึม
ซับในลักษณะแบบไม่รู้ตัว เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน เพราะการเรียนรู้
เกิดจากการประมวลผลประสบการณ์ทั้งหมด  
 ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาพิจารณา ท าให้เกิดการผสมผสาน
เป็นรูปแบบการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ตามตาราง 2 
 
ตาราง 2  การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน 
 

หลักการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน รูปแบบการเรียนการสอนตามขั้นตอน 
 A C T O R 
1. สมองมีระบบการเรียนรู้ท่ีซับซ้อนและท าหลายอย่างได้ใน 
       เวลาเดยีวกนั 

 / /   

2. สมองมีการเรียนรู้ถ้ามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและส่ิงแวดล้อม  / /   
3. สมองจะแสวงหาความหมาย ความเข้าใจ จากประสบการณ์ 
       ในชวีติ 

  /   

4. สมองแสวงหาความหมาย ความเข้าใจ โดยจัดเป็นหมวด หมู่ 
        แบบแผน 

 /    

5. อารมณ์มีส่วนส าคัญในการเรียนรู้ /     
6. สมองเรียนรู้พร้อมๆกันทั้งที่เป็นภาพรวมและส่วนย่อย (สมอง 
       ซกีซา้ยและขวาท างานเชื่อมโยงประสานกนั) 

   / / 

7. สมองเรียนรู้ได้ทั้งการตั้งจุดสนใจศึกษาและส่ิงแวดล้อมที่มิได้ 
       ตั้งใจศกึษา 

    / 

8. การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีรู้โดยรู้ตัว (มีจิตส านึก) และรู้โดย 
       ไม่รู้ตวั (จากจิตใต้ส านึก) 

/     

9. สมองมีความจ าแบบเชื่อมโยงและแบบท่องจ า  / /   
10. การเรียนรู้เป็นไปตามพัฒนาการ     / 

11. บรรยากาศที่ท้าทาย ผ่อนคลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ /   /  
12. สมองแต่ละคนมีความเฉพาะ     / 
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 จากน้ันน ารูปแบบการเรียนการสอนมาสู่การปฏิบัติโดยผู้วิจัยสร้างเครื่องมือประกอบรูปแบบ
และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
 2.1 เครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนการสอน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1
ประกอบรูปแบบการเรียนการสอน และประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอนจาก ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เจตคติต่อวิชา และความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน ดังนั้น เครื่องมือประกอบ
รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ 
                   2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 จ านวน 16 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มโนทัศน์หลัก  จุดประสงค์การเรียนรู้ หัวข้อ
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล โดยน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ  
ACTOR มาเป็นขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่งหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนของ
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐานสรุปได้ตามตาราง 3 
 
ตาราง 3 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน  
 
ขั้นตอนของรูปแบบ จุดมุ่งหมาย กิจกรรมการเรียนรู ้

1. ขั้นวิธีเพื่อการผ่อน 
    คลาย (Approach to  
    relaxation) 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการผ่อนคลาย สงบน่ิง 
พร้อมที่จะเรียนรู้ 
 

- เตรียมตัวก่อนเข้าสู่บทเรียน โดย
ท าสมาธิ หรือฟังเพลงคลาสสิค เพื่อ
การผ่อนคลาย ประมาณ 10 นาท ี

2. ขั้นการใช้ผังมโนทัศน ์
    (Concept mapping) 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามการ
ท างานของสมองโดยที่สมองจะรับรู้และจัด
แบบแผนส่ิงที่มีความหมายต่อตัวเรา 
2. เพื่อให้ผู้เรียนจับประเด็นส าคัญและ
เข้าใจความหมายการรวมกลุ่ม การแยก
ประเภท 

- น าเข้าสู่บทเรียนโดยเชื่อมโยง
เนื้อหากับชีวิตประจ าวันและความรู้
เดิมกับความรู้ใหม ่
- ผู้เรียนสรุปประเด็นส าคัญของ
เนื้อหาที่เรียนที่ได้จากการอ่าน การ
ฟังบรรยาย การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น โดยใช้ผังมโนทัศน์  

3. ขั้นการถ่ายโยงการ  
    เรียนรู้ (Transfer of  
    learning) 

 
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา
กับชีวิตประจ าวันหรือประสบการณ์ของตน 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาจากความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การ
ปฏิบัติ 

- ผู้เรียนวิเคราะห์ประเด็นจาก
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ตาม
หลักการทางทฤษฎี 
- ผู้เรียนสร้างชิ้นงานโดยน าความรู้
ทางทฤษฎีมาสู่การปฏิบัต ิ
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

  

ขั้นตอนของรูปแบบ จุดมุ่งหมาย กิจกรรมการเรียนรู ้
4. ขั้นการบริหารสมอง  
    (Operation to Brain- 
    Gym) 

1. เพื่อให้สมองผู้เรียนท างานเชื่อมโยง
ประสานกันได้ดีระหว่างซีกซ้ายและซีกขวา 
2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการผ่อนคลาย 
3. ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไป
เล้ียงสมองดีขึ้น 

- ผู้เรียนฝึกการบริหารสมอง
ประมาณ 5-10 นาที 

5. ขั้นการคิดไตร่ตรอง  
    (Reflection) 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีการพิจารณา ไตร่ตรอง
เนื้อหาที่เรียน 
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดไตร่ตรอง
ตามรูปแบบการเรียนรู ้

- ผู้เรียนมีการทบทวนเนื้อหา แล้ว
ประเมินตนเองเพื่อพัฒนาต่อไป 
- ผู้เรียนฝึกการคิดไตร่ตรองจาก
ประเด็นค าถามที่น าเสนอตาม
รูปแบบการเรียนรู ้
 

 
จากหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน  น ามา

สู่แผนการจัดการเรียนรู้ ในที่น้ีผู้วิจัยขอเสนอเป็นภาพรวมของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการวิจัย
ทางการพยาบาล1 ตามตาราง 4 ส าหรับรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ได้เขียนประกอบไว้อยู่
ในภาคผนวก 

 

ตาราง 4  ภาพรวมของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 
 

ครั้งที ่ จ านวน มโนทัศน์ / เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู ้ ประเมินผล 
 (ชั่วโมง)  A C T O R  

1 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย 
- กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการวิจัย 
- ประเภทของการวิจัย 
- วิจัยทางการพยาบาล 
- จรรยาบรรณในการวิจัย 

 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
 
/ 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
/ 

-การอภิปราย 
-จากใบงาน 
-การทดสอบ
หลังเรียน 

2 3 การเขียนโครงการวิจัยและ
กระบวนการวิจัย 1 
- การเขียนโครงการวิจัย 
- การก าหนดปัญหา 
- การทบทวนวรรณกรรม 

 
 
/ 

 
 
/ 
/ 
/ 

 
 
/ 
/ 
/ 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
/ 

-การอภิปราย 
-จากใบงาน 
-การทดสอบ
หลังเรียน 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 
ครั้งที ่ จ านวน มโนทัศน์ / เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู ้ ประเมินผล 

 (ชั่วโมง)  A C T O R  
3 3 กระบวนการวิจัย 2 

- การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
- การก าหนดตัวแปร 
- การก าหนดสมมติฐาน 

 
/ 

 
/ 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 

 
 
 
/ 

 
/ 

-การอภิปราย 
-จากใบงาน 
-การทดสอบ
หลังเรียน 

4 3 กระบวนการวิจัย 3 
- การออกแบบการวิจัย 
- การก าหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 
- การเตรียมเครื่องมือวิจัย 

 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 

 
 
 
 
/ 

 
/ 

-การอภิปราย 
-จากใบงาน 
-การทดสอบ
หลังเรียน 

5 3 กระบวนการวิจัย 4 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 
- การรายงานผลการวิจัย 

 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

 
 
 
/ 

 
 
/ 

-การอภิปราย 
-จากใบงาน 
-การทดสอบ
หลังเรียน 

 
           หมายเหตุ :   สอบข้อเขียนแบบปรนัยจ านวน 50 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง 
 
                   2.1.2 แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการ 
พยาบาล 1 ลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ 
        2.1.3 แบบวัดเจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อประกอบด้วยข้อความทางบวกจ านวน 14 ข้อ และ
ข้อความทางลบจ านวน 11 ข้อ 
        2.1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้
สมองเป็นฐาน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ 
จ าแนกเป็น ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล  และ
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
        2.1.5 แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยสัมภาษณ์ผู้เรียน
เป็นรายกลุ่มและสัมภาษณ์ผู้สอนเป็นรายบุคคล 
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 2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 2.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
        การตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาในด้านเนื้อหา 
ข้อความและภาษาที่ใช้ รวมทั้งความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนการสอน 
โดยพิจารณาตามแบบประเมินความเหมาะสมมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
3 ระดับ ได้แก่ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความเหมาะสม
ของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน
พิจารณาจาก ดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruence) หรือ IOC (ล้วน สายยศ และ อังคณา 
สายยศ. 2539: 248-249) โดยใช้สูตร   
   

IOC   =     NR /  
 
         เมื่อ    IOC   =   ดัชนีความสอดคล้อง 

          R  =   คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
          N  =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

         ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน น ามาแปลงเป็นคะแนนได้ดังนี้  
    สอดคล้อง  ให้คะแนน   1  
    ไม่แน่ใจ ให้คะแนน   0  
    ไม่สอดคล้อง ให้คะแนน   -1  
          เมื่อค่า IOC ข้อใดต่ ากว่า 0.5 จะต้องน ามาปรับปรุงต่อไป 
 2.2.2 แบบทดสอบ 
        การตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาความชัดเจนของ
ข้อค าถาม ความเหมาะสมของตัวเลือก ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ และความสอดคล้องของ
พฤติกรรมที่ต้องการวัด โดยพิจารณาตามแบบประเมินความเหมาะสมมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ ได้แก่ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง ในการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบประเมินความเหมาะสมของ แบบทดสอบใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruence) หรือ 
IOC เมื่อค่า IOC ข้อใดต่ ากว่า 0.5 จะต้องน ามาปรับปรุงต่อไป 
        การตรวจสอบความเชื่อม่ัน โดยน าไปทดลองใชกั้บกลุ่มท่ีไมใ่ชก่ลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 
คน จากนั้นน ามาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson procedure) 
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สูตร KR-20 ผลจากการน าไปทดลองใช้กับนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชั้นปีท่ี 4 จ านวน 30 คน เพื่อ
หาค่าความเชื่อมั่น พบว่า ค่า KR-20 เท่ากับ 0.862 

       การหาค่าความยากง่าย (p) ซึ่งค่าที่เหมาะสมของความยากง่ายจะอยู่ในช่วง 0.2-0.8 
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2537:106) ผลจากการน าไปทดลองใช้กับนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชั้น
ปีที่ 4 จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย พบว่าอยู่ในช่วง 0.2 – 0.8 
                   การหาค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยค านวณสัดส่วนผลต่างระหว่างจ านวนผู้ตอบข้อนั้นถูกใน
กลุ่มที่ได้คะแนนมากกับกลุ่มที่ได้คะแนนน้อย ซึ่งข้อค าถามที่ดีต้องมีค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.2 ขึ้นไป 
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2537:107) ผลจากการน าไปทดลองใช้กับนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชั้น
ปีที่ 4 จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ พบว่า มีค่าต้ังแต่ 0.25 ขึ้นไป 
 2.2.3 แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิจัยทางการพยาบาล 1 และแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
        การตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาความชัดเจนของ
ข้อความ ภาษาที่ใช้ โดยพิจารณาตามแบบประเมินความเหมาะสมมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 3 ระดับ ได้แก่ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
ประเมินความเหมาะสมของแบบวัดเจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 และแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใ ช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruence) หรือ IOC 
เมื่อค่า IOC ข้อใดต่ ากว่า 0.5 จะต้องน ามาปรับปรุงต่อไป 
        การตรวจสอบความเชื่อม่ัน โดยน าไปทดลองใชกั้บกลุ่มท่ีไมใ่ชก่ลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 
คน จากนั้นน ามาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาซ ควรมีค่าต้ังแต่ 0.7 ข้ึน
ไป ผลจากการน าแบบวัดเจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 ไปทดลองใช้กับนักเรียนพยาบาล
กองทัพบก ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น พบว่า  มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอน
บาซ มีค่า 0.9262 และผลจากการน าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนไป
ทดลองใช้กับนักเรียนพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ชั้นปีที่ 3 จ านวน 30 
คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาซ มีค่า 0.8998 

 2.3 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
   ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวมาออกแบบ
รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก โดยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาหรือที่เรียกว่า ACTOR Model 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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    ขั้นตอนที่ 1 วิธีเพื่อการผ่อนคลาย (Approach to relaxation) ซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่ว่า การ
ต่ืนตัวที่ผ่อนคลายเป็นการพยายามลดความกลัวในตัวผู้เรียนและเสริมบรรยากาศที่ท้าทายการเรียนรู้ 
ผู้เรียนควรได้รับการท้าทายที่มีความเฉพาะตน ซึ่งจะกระตุ้นจิตใจของผู้เรียนให้มีความต่ืนตัวที่จะ
เรียนรู้ เช่น การเปิดเพลงคลาสสิกให้เด็กฟัง การท าสมาธิก่อนเรียนเพื่อให้เด็กสงบและเป็นการปรับ
คลื่นสมองพร้อมที่จะเรียนรู้ ท าบรรยากาศในชั้นเรียนที่ผ่อนคลายเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถ
อย่างเต็มที่ ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยให้ผู้เรียนสงบนิ่งโดยฟังเพลงคลาสสิคเพื่อการผ่อนคลายประมาณ 10 นาท ี

   ข้ันตอนที่ 2 การใช้ผังมโนทัศน์  (Concept mapping) ซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่ว่า มนุษย์ทุก
คนต้องการแสวงหาความหมายและเกิดมาพร้อมความต้องการที่จะเข้าใจ ที่จะรู้จักชื่อ รู้จักการ
รวมกลุ่มของสิ่งต่างๆหรือท่ีเรียกว่า การจัดแบบแผน ซึ่งเป็นการเข้าใจความหมายการรวมกลุ่ม การ
แยกประเภท การตัดสินใจ การจัดท าแผนที่ความคิด การจัดประเภท มนุษย์จะรับรู้และเลือกสิ่งที่
ต้องการจะรู้ สมองจะรับรู้และจัดแบบแผนสิ่งที่มีความหมายต่อตัวเรา สมองและจิตใจต้องการและรับรู้
สิ่งที่คล้ายคลึงกันโดยอัตโนมัติ และขณะเดียวกันก็จะแสวงหาและตอบสนองต่อสิ่งเร้าใหม่ๆ สมอง
พยายามที่จะเข้าใจและจัดแบบแผนของสิ่งที่ปรากฏและสร้างความประทับใจต่อแบบแผนที่มี
ความหมายส าหรับผู้เรียน  ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยให้ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และทบทวนความรู้เดิม 
ประมาณ 10-15 นาที โดยใช้ค าถามในการน าอภิปราย ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปประเด็นจากการ
อภิปราย เพื่อจะเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่  จากนั้นผู้สอนบรรยายตามหัวข้อเนื้อหา แล้วให้ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มร่วมกันเขียนผังมโนทัศน์ในเนื้อหาที่เรียนตามใบงานพร้อมทั้งน าเสนอผังมโนทัศน์และให้เพื่อนๆ
ร่วมอภิปราย จากน้ันผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จากการอภิปราย 

   ข้ันตอนที่ 3 การถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning) ซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่ว่า สมอง
จะเรียนรู้ได้ดีนั้น การเรียนการสอนจะต้องอิงอยู่กับบริบทที่เกี่ยวข้อง และสมองจะเข้าใจและจ าได้ดีเมื่อ
มีความจ าแบบเชื่อมโยง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุแบบแผนต่างๆของความรู้ได้และสามารถเชื่อมโยง
กับประสบการณ์ที่มีอยู่ก่อนได้ พยายามหลีกเลี่ยงการแยกข้อมูลออกจากบริบท เพราะการแยกข้อมูล
ออกจากบริบทจะท าให้การเรียนรู้ยากต่อการท าความเข้าใจ เนื่องจากผู้เรียนไม่เห็นความเชื่อมโยงกับ
บริบท หรือประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน  ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาจาก
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ในใบงาน ร่วมกันเสนอแนวคิดและน าเสนอ เพื่อนๆร่วมอภิปราย จากนั้น
ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จากการอภิปราย 

   ข้ันตอนที่ 4 การบริหารสมอง  (Operation to Brain-based learning) ซึ่งมีที่มาและแนวคิด
ที่ว่า การเรียนรู้ของสมองจะดีขึ้นถ้าใช้สมองทั้ง 2 ซีกไปด้วยกัน ความพร้อมในการเรียนรู้ของสมองนั้น
ควรมีการออกก าลังกายควบคู่กันไปด้วย ซึ่ง การบริหารสมองเป็น การช่วยให้การท างานของสมองซีก
ซ้ายและขวาเชื่อมโยง ท างานประสานกันได้ดี ติดต่อสื่อสาร  รวมทั้งประเมินสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
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ตามหลักเหตุผล ความสามารถในการรับรู้ความคิดเห็นของผู้อื่นก็จะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน
และยังส่งผลให้เกิดความผ่อนคลายอีกด้วย ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยให้ ผู้เรียนฝึกการบริหารสมองตามท่าที่
ก าหนดให้ประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้สมองซีกซ้ายและขวาท างานประสานกัน มีการผ่อนคลายและ
เลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้น 

  ข้ันตอนที่ 5 การคิดไตร่ตรอง  (Reflection) ซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่ว่า สมองเมื่อมีการรับรู้หรือ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ จะมีการด าเนินการกับข้อมูล การพิจารณาและไตร่ตรอง ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในขณะที่มีสติรู้ตัว
และซึมซับในลักษณะแบบไม่รู้ตัว เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน เพราะการ
เรียนรู้เกิดจากการประมวลผลประสบการณ์ทั้งหมด ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยให้ผู้เรียนฝึกการคิดไตร่ตรองจาก
ประเด็นค าถามที่น าเสนอในใบงาน 

  รูปแบบการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน จะอยู่ในส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ของ
แผนการจัดการเรียนการสอน สามารถสรุปได้ดังภาพประกอบที่ 8 

 
 

วิธีเพื่อการผ่อนคลาย 
(Approach to relaxation) 

 
การใช้ผังมโนทัศน ์

(Concept mapping) 

 
 

การถ่ายโยงการเรียนรู ้
(Transfer of learning) 

 
การบริหารสมอง 

(Operation to Brain-Gym) 

 
การคิดไตร่ตรอง 

(Reflection) 
 
 

ภาพประกอบ 8  แสดงขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน  
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 เมื่อผู้วิจัยออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานเรียบร้อย
แล้ว ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการเรียนการสอนไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และน าไปทดลองใช้ ซึ่ง
ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน มีดังนี้ 
 2.3.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
        ผู้วิจยัได้น ารปูแบบการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้แบบ ACTOR ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ ได้ผลดังแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5  ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
1. รูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมแก่การน าไปใช้ 1.00 
2. รูปแบบการเรียนการสอนมีความสะดวกในการน าไปใช้ 1.00 
3. รูปแบบการเรียนการสอนมีความชัดเจน 1.00 
4. รูปแบบการเรียนการสอนน้ีสามารถพัฒนาผู้เรียนตามหลักการเรียนรู้ท่ีใช้ 
       สมองเป็นฐาน 

1.00 

5. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน 1.00 
6. มโนทัศน์มีความชัดเจน 0.67 
7. วัตถุประสงค์การเรียนรู้สามารถประเมินได้ 1.00 
8. เนื้อหาสาระสอดคล้องกับหลักสูตร 0.67 
9. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดับขั้น ชัดเจน 1.00 
10. กิจกรมการเรียนรู้น่าสนใจ 1.00 
11. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับผู้เรียน 1.00 
12. กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถน าไปปฏิบัติได้ 0.67 
13. ส่ือการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับผู้เรียน 1.00 
14. การประเมินผลการเรียนรู้มีความชัดเจนในการน าไปปฏิบัติ 0.67 
15. การประเมินผลมีความหลากหลาย 1.00 

 
จากตาราง 5 พบว่าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทุกรายการมีค่าดัชนีความสอดคล้องใน

ระดับที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนมีความเหมาะสม ชัดเจนและสะดวกแก่การน าไปใช้ สามารถพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน 
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วัตถุประสงค์สามารถประเมินได้ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดับขั้น ชัดเจน น่าสนใจและสอดคล้องกับ
ผู้เรียน สื่อการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับผู้เรียน และการประเมินผลมีความหลากหลาย 

      2.3.2 ผลจากการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้ 
       ผู้วิจยัได้น ารปูแบบการเรียนการสอนไปทดลองใชค้ร้ังท่ี 1 กับนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 

ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 10 คน โดยผู้วิจัย ทดลองสอนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้แบบ ACTOR แผนที่ 1 พบว่ารูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปปฏิบัติได้ตามรูปแบบ 5 ขั้นตอน โดยที่ขั้นวิธีเพื่อการผ่อนคลาย
ปฏิบัติได้ในเวลา 10 นาที ขั้นการใช้ผังมโนทัศน์ ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และทบทวนความรู้
เดิม ประมาณ 10-15 นาที โดยใช้ค าถามในการน าอภิปราย ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปประเด็นจาก
การอภิปราย เพื่อจะเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่  จากนั้นผู้สอนบรรยายตามหัวข้อเนื้อหาใช้เวลาประมาณ 
1 ชั่วโมง แล้วให้ผู้เรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆละ 5 คน ร่วมกันเขียนผังมโนทัศน์ในเนื้อหาที่เรียนตามใบงาน
พร้อมทั้งน าเสนอผังมโนทัศน์และให้เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย จากนั้นผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปประเด็น
ที่ได้จากการอภิปราย ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้
ในใบงาน ร่วมกันเสนอแนวคิดและน าเสนอ เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย จากนั้นผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุป
ประเด็นที่ได้จากการอภิปราย  ในขั้นของการใช้ผังมโนทัศน์และการถ่ายโยงการเรียนรู้ ผู้สอนแจกใบ
งาน 2 ใบงานให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มท าไปพร้อมๆ กัน โดยให้เวลาในการท างานกลุ่มประมาณ 30 นาที 
จากนั้นตัวแทนผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มออกมาน าเสนอและร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น โดยใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที ขั้นการบริหารสมอง ให้ผู้เรียนฝึกการบริหารสมองตามท่าที่ก าหนดให้  7 ท่า ใช้เวลา
ประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้สมองซีกซ้ายและขวาท างานประสานกัน มีการผ่อนคลายและเลือดไปเลี้ยง
สมองดีขึ้น ส าหรับขั้นการคิดไตร่ตรอง ให้ผู้เรียนฝึกการคิดไตร่ตรองจากประเด็นค าถามที่น าเสนอในใบ
งาน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นตอนแล้วเพื่อเป็นการประเมินผล
การเรียนรู้ในครั้งนี้ ผู้เรียนมีการท าแบบทดสอบหลังเรียนใช้เวลาประมาณ 10 นาที พร้อมเฉลยและ
ซักถามข้อสงสัย จากการสัมภาษณ์ผู้เรียน พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีการเฉลยแบบทดสอบหลัง
เรียนเพื่อประเมินตนเองและมีโอกาสได้ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย แต่ผู้เรียนมีข้อเสนอแนะได้แก่ ควรมีการ
แจกเอกสารประกอบการเรียนล่วงหน้า ในขั้นวิธีเพื่อการผ่อนคลาย ผู้เรียนชอบที่จะนั่งสงบนิ่งแบบมี
เพลงบรรเลงประกอบมากกว่าการนั่งสงบนิ่งแบบเงียบๆ และควรเลือกเพลงบรรเลงที่ผู้เรียนมี
ความคุ้นเคย ส่วนขั้นการบริหารสมองในท่ายืดกล้ามเนื้อขา ผู้เรียนรู้สึกไม่สะดวกในการปฏิบัติ จาก
ข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้วิจัยได้น ามาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนโดยในขั้นวิธีเพื่อการผ่อนคลาย
มีการเลือกเพลงบรรเลงที่เหมาะกับผู้เรียน ส าหรับขั้นการบริหารสมองในท่ายืดกล้ามเนื้อขา มีการ
ปรับเปลี่ยนมาเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อแขน 
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หลังจากผู้วิจัยได้ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะของผู้เรียนในการทดลอง
ใช้ครั้งที่ 1 แล้ว ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จ านวน 30 คน โดยผู้วิจัยมีการ
ปฐมนิเทศผู้เรียนและแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนก่อนเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนในการเรียนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 จ านวน 1 หน่วยกิต 16 ชั่วโมง จากการทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอนครั้งที่ 2 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น มีความสะดวกสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ตามรูปแบบ 5 ขั้นตอนตามเวลาที่ก าหนดในการทดลองใช้ครั้งที่ 1 ผู้เรียนมีคะแนน
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยรวมเฉลี่ยมีค่ามากกว่า 3.5 ( X = 3.75) และจากการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนพบว่า เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
แปลกใหม่ บรรยากาศในการเรียนดี มีกิจกรรมระหว่างเรียน ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
ผู้เรียนสามารถสรุปเนื้อหาและน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในใบงานที่ได้รับมอบหมายได้ ในการน าเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้ขั้นการใช้ผังมโนทัศน์ และการคิดไตร่ตรอง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสรุป
เนื้อหาได้เข้าใจมากขึ้น มีสื่อการสอนท่ีเข้าใจง่าย แต่ผู้เรียนมีข้อเสนอแนะคือ กิจกรรมการคิดไตร่ตรอง
ไม่ควรให้เขียนในชั่วโมงเรียนเพราะผู้เรียนจะเร่งรีบในการเขียนเกินไปและจะต้องท าแบบทดสอบหลัง
เรียนอีก จากข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้วิจัยน ามาปรับปรุงและวางแผนมอบหมายใบงานการคิดไตร่ตรอง
ให้ผู้เรียนท านอกเวลาเรียนและน ามาส่งในวันต่อมา เพื่อให้ผู้สอนได้อ่านและใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
 
ขั้นตอนท่ี 3 การน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR ไปใช้  

 แบบแผนการทดลอง  
 การทดลองเพื่อประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมอง

เป็นฐาน ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง (One Group Pretest-Posttest Design) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       1. ประชากร นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
       2. กลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) โดยน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR ไปใช้กับนักเรียนพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ที่ศึกษาในรายวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 จ านวน 16 ชั่วโมง ปีการศึกษา 
2551 จ านวน 98 คน  
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  ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
       1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถึงผู้อ านวยการ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เพื่อขอท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
       2. ปฐมนิเทศผู้เรียน ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการ

เรียนการสอนแบบ ACTOR โดยมีการเตรียมผู้สอนและผู้เรียน ดังนี้ 
             2.1 การเตรียมผู้สอน 
             ในการสอนวิชาการวิจยัทางการพยาบาล 1 มีผู้สอนทั้งหมด 2 ท่าน คือ ผู้วิจัยและ

อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกอีก 1 ท่าน ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
 2.1.1 ผู้วิจัยอธิบายหลักการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้

ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
       2.1.2 แจกคู่มือผู้สอนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการ

เรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน รวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ 
       2.1.3 อธิบายเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้น

ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน 
       2.1.4 เตรียมความพร้อมของสื่อ อุปกรณ์และสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน 
       2.1.5 เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน 
       2.1.6 ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้ตาม

ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู ้
       2.1.7 กระตุ้นผู้เรียนด้วยการถามค าถาม ให้การยอมรับความคิดเห็นของผู้เรียน 

ให้ค าแนะน า ให้ข้อเท็จจริง ตลอดจนข้อมูลย้อนกลับ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องแก่ผู้เรียน 
       2.1.8 ให้การเสริมแรงทางบวกแก่ผู้เรียน  
       2.1.9 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
            2.2 การเตรียมผู้เรียน 
            ผู้เรียนเป็นนักเรยีนพยาบาล วทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 98 คน 

ดังนั้นก่อนที่จะน ารูปแบบการเรียนการสอนมาใช้ ผู้วิจัยได้จัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนเรียนมี
รายละเอียดดังนี้ 

                  2.2.1 ผู้วิจัยอธิบายหลักการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

       2.2.2 อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นตามรูปแบบการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน 



 95  

       2.2.3 แจกเอกสารประกอบการเรียนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล1 
       2.2.4 ผู้เรียนต้องมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เพราะรูปแบบการเรียนการ

สอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (ACTOR Model) เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้กระท า 
       3. ก่อนเรียน ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบวิชาการวิจัยทางการ

พยาบาล1 และประเมินเจตคติ ด้วยแบบวัดเจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล1 
       4. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
       5. หลังเรียน ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนด้วยแบบสอบถามความ

พึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน  ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล1 

       6. สัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนของผู้สอนและผู้เรียน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 30 มีนาคม 2552 ถึง 24 เมษายน 2552 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
       1. เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชา

โดยใช้สถิติ Dependent t-test, One sample t-test, ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
       2. ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  ACTOR โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหา 
 
ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอน  

ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR พิจารณาดังนี้ 
       1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 จากแบบทดสอบโดย

พิจารณาเกณฑ์ ดังนี้ 
 1.1 การวิเคราะห์สถิติ Dependent t-test พบว่า คะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนมี 

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 1.2 การพิจารณาคะแนนจุดตัด (cut-off score) ตามวิธีของเบอร์ก เปรียบเทียบกับ 

คะแนนทดสอบหลังเรียนโดยใช้การวิเคราะห์สถิติ One sample t-test พบว่า คะแนนของการทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าค่าคะแนนจุดตัด 
                   2. เจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 จากแบบวัดเจตคติ โดยพิจารณาจากการ 
วิเคราะห์สถิติ Dependent t-test พบว่า เจตคติก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ
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                   3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน จากการตอบแบบสอบถาม คะแนน  
เฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนมีค่าต้ังแต่ 3.5 ขึ้นไป และจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน / ผู้สอน โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งการแปลผลค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนพิจารณา 
ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์. 2538: 8-11) ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00 ระดับมากที่สุด ; 3.50 – 4.49 ระดับ
มาก; 2.50 – 3.49 ระดับปานกลาง; 1.50 – 2.49 ระดับน้อย; 1.00 – 1.49 ระดับน้อยที่สุด 

  ผู้วิจัยขอน าเสนอข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตาราง 6 
 

ตาราง 6 ขั้นตอนด าเนินการวิจัย  
 

ขั้นตอน วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและ 
       งานวจิยั 

- การวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัย 
- การสังเคราะห์โครงสร้างรูปแบบ 
 

- เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
      (ACTOR Model) 
 
      2.1 สร้างเครื่องมือประกอบรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
       2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 
 
 
 

- การสังเคราะห์องค์ประกอบการ
จัดการเรียนการสอน 
 
1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู ้
 2.  แบบทดสอบ 
 3. แบบวัดเจตคติต่อวิชา 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
 5. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการเรียนการสอน 
 
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรง
โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
2. การตรวจสอบความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือโดยน าไปทดลองใช ้

- เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 
- หลักสูตรรายวิชาการวิจัย
ทางการพยาบาล1 
- เอกสารเกี่ยวกับการสร้าง
เครื่องมือประกอบรูปแบบ 
 
 
 
 
- ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของ
เครื่องมือจ านวน 3 ท่าน 
-นักเรียนพยาบาล 
จ านวน 30 คน 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน วิธีด าเนินการ แหล่งข้อมูล 
3. การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้ 1. นักเรียนพยาบาลกองทัพบก

เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 
ACTOR Model ในรายวิชาการวิจัย
ทางการพยาบาล1 
2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังนี ้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.2 เจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการ
พยาบาล 1 
2.3 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ ์
 

- นักเรียนพยาบาล
กองทัพบก ชั้นปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 2551  
จ านวน 98 คน 
 
 
-  แบบทดสอบ 50 ข้อ 
- แบบวัดเจตคติต่อวิชา 
จ านวน 25 ข้อ 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจต่อรูปแบบการเรียนการ
สอน จ านวน 25 ข้อ 
- แบบสัมภาษณ์ความคิด
เห็นต่อรูปแบบการเรียนการ
สอน 

4. การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียน 
       การสอน 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการวิเคราะห์ Dependent  
t-test  และ ค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ค่าคะแนนจุดตัด วิเคราะห์โดยใช้ 
One sample t-test 
- ประเมินเจตคติต่อวิชา จากการ
วิเคราะห์ Dependent  t-test 
 
- ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การเรียนการสอนจากค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจและการ
สัมภาษณ ์

-  คะแนนจากการสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนวิชาการ
วิจัยทางการพยาบาล 1 
 
 
- ค่าคะแนนเจตคติต่อวิชา  
ก่อนและหลังเรียนวิชาการ
วิจัยทางการพยาบาล 1 
- ค่าคะแนนความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
หลังเรียนวิชาการวิจัย
ทางการพยาบาล 1 
- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ความคิดเห็นต่อรูปแบบ 
การเรียนการสอน 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 
 การแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการแสดงผลของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
และการน ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานไปใช้ในนักเรียนพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ที่ศึกษาในรายวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 ภาคการศึกษาที่ 3 ปี
การศึกษา 2551 เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัย 
ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 
        2. เจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 
        3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
        4. ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
        5. ความคิดเห็นของผู้สอนต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 

 การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบความรู้วิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 ก่อนและหลังใช้
รูปแบบการเรียนการสอน ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 7 

 
ตาราง 7 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนทดสอบความรู้วิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1  
      ของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ก่อนและหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอน  
 

การทดสอบ             X                    S.D.              D           S.D. D                      t                  p-value 
 
หลังใช้รูปแบบ          29.01              4.40               8.81           5.35                  16.286**             .000 
ก่อนใช้รูปแบบ          20.20              4.23 

 
**p< .01 
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 จากตาราง 7 พบว่า คะแนนการทดสอบความรู้วิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 หลังการใช้
รูปแบบการเรียนการสอน สูงกว่า ก่อนการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
  จากผลการประเมินคะแนนทดสอบความรู้หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนมีคะแนน
โดยรวมเฉลี่ย เท่ากับ 29.01 พบว่า สูงกว่าค่าคะแนนจุดตัด (cut-off score) ตามวิธีของเบอร์ก ซึ่งมีค่า
คะแนนจุดตัดอยู่ที่ 24 ตามภาพประกอบ 9 แสดงว่า เมื่อน ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นนี้ไป
ใช้ จะช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ 
 
 
คะแนนท่ีได้   Non-master (คน) Master (คน)   

12 2          

13 3          

14 6    

15 2   

16 7   

17 8   

18 6   

19 7   

20 12 1  

21 7 2  

22 9 1  

23 12 2  

24 4 4  

25 2 7  

26 5 5  

27 1 3  

28 1 3  

29 2   

30  1  

31 1   

32 1 1         

           

 
 

ภาพประกอบ 9 แสดงคะแนนดิบและคะแนนจุดตัด 
 

 
      จากน้ันน าไปทดสอบทางสถิติโดยใช้ One sample t-test ผลปรากฏดังตาราง 8 
 
 

จ านวน(คน) 

คะแนน 

 
24 

   Non-master 
   Master 
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ตาราง 8 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบความรู้วิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 หลังเรียนกับค่าคะแนน 
      จุดตัดของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
 

                       Cut-off score         X                    S.D.                             t                           p-value 
 
คะแนน                  24                   29.01                4.40                       11.281 **                   .000 
 

 
**p< .01 

 
 จากตาราง 8 พบว่า คะแนนทดสอบความรู้วิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 หลังเรียนของ
นักเรียนพยาบาลกองทัพบกสูงกว่าค่าคะแนนจุดตัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
2. เจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 

 การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัดเจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 ก่อนและหลัง
ใช้รูปแบบการเรียนการสอน ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 9 
 
ตาราง 9 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 ของนักเรียน 
      พยาบาลกองทัพบก ก่อนและหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
 

   การทดสอบ           X                    S.D.                D           S.D. D                    t                        p-value 
 
หลังใช้รูปแบบ          84.57              11.82              0.07             12.31                0.057                   .954 
ก่อนใช้รูปแบบ          84.50              11.71 

 
จากตาราง 9 พบว่า คะแนนเจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 หลังการใช้รูปแบบการ

เรียนการสอนกับก่อนการใช้รูปแบบการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
 คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 10 
 

ตาราง 10 คะแนนความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน 
      ของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
 

ความพึงพอใจ X  S.D. การแปลผล 
1. ความพึงพอใจรายด้าน 
       ด้านเนื้อหา        
       ด้านกิจกรรมการเรียนรู้      
       ด้านส่ือการเรียนรู้                    
       ด้านการวัดและประเมินผล 
       ด้านบรรยากาศการเรียนรู้                                                                                                             

 
           3.75 
           3.90 
           4.16  
           3.81   
           3.92                                                                                                                         

 
          0.85     
          0.89 
          0.87   
          0.84 
          0.86                                                                                          

 
        ระดบัมาก   
        ระดับมาก        
        ระดับมาก 
        ระดับมาก 
        ระดับมาก         

2. ความพึงพอใจโดยรวม                                                             3.91                                        0.86                            ระดับมาก         

 
จากตาราง 10 พบว่า ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้

สมองเป็นฐานของนักเรียนพยาบาลกองทัพบกหลังจากใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสื่อการเรียนรู้มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.16, S.D.= 0.87) ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X  = 3.75, S.D.= 0.85) ทั้งด้าน
สื่อการเรียนรู้และด้านเนื้อหา ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 จากการสังเกตผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR ในวิชาการวิจัยทางการ
พยาบาล 1 ในภาพรวมพบว่า  

 ขั้นวิธีเพื่อการผ่อนคลายช่วงแรกๆนั้น ผู้เรียนยังไม่ค่อยมีความพร้อม บางคนยังเดินไปมาหรือ
พูดคุยกันเนื่องจากการสงบนิ่งก่อนเข้าสู่บทเรียนเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในการเรียนการสอน แต่เมื่อใช้
ขั้นตอนนี้ไปแล้ว 2 ครั้ง พบว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจในขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น สามารถ
ด าเนินการได้เอง มีความพร้อมในการเรียนรู้ บางคนรู้สึกผ่อนคลายมากท าให้เกิดการเคลิบเคลิ้ม บาง
คนกล่าวว่า ‚หนูได้น าวิธีการสงบนิ่งไปใช้ก่อนเรียนวิชาอ่ืนๆ ด้วยค่ะ‚  

ขั้นการใช้ผังมโนทัศน์ พบว่า ในครั้งแรกของการเรียนการสอนน้ัน การเขียนผังมโนทัศน์ของ
ผู้เรียนจะมีการเขียนรายละเอียดเนื้อหาแทรกเข้ามาด้วย ซึ่งหลังจากที่ได้มีการน าเสนอ อภิปราย
ร่วมกัน รวมทั้งผู้สอนให้ข้อเสนอแนะในการเขียนผังมโนทัศน์แก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนพัฒนาการเขียนผัง
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มโนทัศน์ในครั้งที่ 2 ได้ดีขึ้น มีการจับประเด็นส าคัญขณะฟังบรรยายหรืออ่านเอกสารประกอบการเรียน 
ส าหรับครั้งที่ 3, 4 และ 5 นั้น ผู้เรียนมีความเข้าใจการเรียนการสอนตามรูปแบบ ACTOR มากขึ้นจึงได้
มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าและสามารถจับประเด็นส าคัญ พร้อมทั้งน าเสนอได้กระชับและชัดเจนมาก
ข้ึน ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ ‚การท่ีฟังบรรยายหรืออ่านเอกสารประกอบการเรียนจะต้องมีการเขียน
ผังมโนทัศน์ ท าให้หนูต้องตั้งใจฟังในการจับประเด็นส าคัญเพื่อจะน ามาเขียนเป็นผังมโนทัศน์ค่ะ‚ 

ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ พบว่า ในครั้งแรกของการเรียนการสอน ผู้เรียนใช้เวลาในการระดม
ความคิดเพื่อที่จะถ่ายโยงการเรียนรู้มาใช้ในสถานการณ์หรือประเด็นค าถามที่ก าหนดให้ในใบงาน
ค่อนข้างนานและยังไม่มีความคุ้นเคยกับการเรียนการสอนแบบนี้ ในครั้งที่ 2 ผู้เรียนเริ่มมีความคุ้นเคย
กันภายในกลุ่ม มีความคิดเห็นที่หลากหลายภายในกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้น ในการ
น าเสนอของแต่ละกลุ่มพบว่า ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายค่อนข้างน้อย ดังนั้นในการน าเสนอครั้ง
ต่อๆมา ถ้ามีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันน้อย ผู้สอนต้องช่วยกระตุ้นผู้เรียน รวมทั้งผู้น าเสนอจะมีการ
สุ่มเรียกตัวแทนเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท าให้ผู้เรียนเกิดการต่ืนตัวในการรับฟังและแสดง
ความคิดเห็นกันมากขึ้น และในขณะที่ท างานกลุ่มนั้น เมื่อผู้เรียนได้ทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้ว เพื่อจะ
น ามาเขียนในใบงาน เกิดข้อสงสัยก็จะมีการซักถามขณะที่ปฏิบัติงานกลุ่ม เช่น ‚อาจารย์คะ หนูยังไม่
ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยค่ะ พอจะมาเขียนในหัวข้อเรื่องวิจัยที่หนูจะท ายัง
เขียนไม่ออกเลยค่ะ‚ และผลจากการอภิปรายท าให้ผู้สอนทราบได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาและ
สามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหน เช่น ในการน าเสนอวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้เรียนน าเสนอ
ว่า ‚เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับเทียบเท่าวิชาชีพอ่ืนในสังคม ‚ ท าให้
ทราบว่าผู้เรียนน าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้สอนจึงให้ค าแนะน า 
ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น 

ขั้นการบริหารสมอง พบว่า ผู้เรียนให้ความสนใจในแต่ละท่าของการบริหารสมอง โดยในช่วง
แรกนั้นเนื่องจากผู้เรียนยังไม่มีความคุ้นเคยจึงต้องมีการทบทวนท่าการบริหารสมองและท าไปพร้อมๆ
กัน ส าหรับในครั้งต่อๆมานั้นผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีการต่ืนตัวมากขึ้นและตั้งใจใน
การปฏิบัติ บางคนก็น าไปปฏิบัติเองในชีวิตประจ าวัน ซึ่งกล่าวว่า ‚ตอนอยู่หอพัก หนูได้น าท่าการ
บริหารสมองไปฝึกด้วยค่ะ ‚  

ขั้นการคิดไตร่ตรอง พบว่า ในการเขียนใบงานการคิดไตร่ตรองจากประเด็นค าถามทั้งหมด 4 
ข้อตามรูปแบบการเรียนรู้ของคาร์ล จุง นั้น ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการเขียนและความถนัด
ในการตอบข้อที่ 1 ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมุ่งความช านาญ ส าหรับในการตอบ ข้อ 2, 3 และ 4 
พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนและความถนัดตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมุ่งความเข้าใจ มุ่ง
ความสัมพันธ์ และมุ่งการแสดงออก ยังไม่ค่อยเด่นชัดนัก 
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4. ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
 จากการสัมภาษณ์ผู้เรียน ผู้วิจัยขอน าเสนอ ดังนี้ 
       1. ผู้เรียนมีความประทับใจในการเรียนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 คือ การที่ได้มีการ

ผ่อนคลายก่อนเข้าสู่บทเรียนและการได้เขียนผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมีการน าเสนอและ
อภิปรายร่วมกัน ท าให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการได้เป็นผู้พูดและผู้ฟัง ฝึกการวิจารณ์ท าให้ต้องฝึก
ทักษะการคิดอีกด้วย เมื่อเรียนจบในแต่ละครั้งมีการท าแบบทดสอบหลังเรียน เป็นการประเมินตนเอง 
ได้ทบทวนความรู้หลังเรียนท าให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันผู้สอนมีความต้ังใจในการสอนดี
มีการอธิบายชัดเจนสรุปประเด็นส าคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัย 
พยายามกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ เช่น ‚หนูชอบ
มากเลยค่ะที่ได้สงบนิ่งก่อนเรียน หนูยังเคยน าไปใช้ในวิชาอ่ืนด้วยนะคะ ‚ และ ‚หนูชอบที่ได้ท า
แบบทดสอบหลังเรียนแล้วอาจารย์ก็เฉลยหรือสรุปให้อีกครั้ง ท าให้หนูรู้ว่าเข้าใจถูกหรือผิดอย่างไร ‚  

       2. ส าหรับการน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR มาใช้ในวิชาการวิจัยทางการ
พยาบาล 1 ท าให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกันมากขึ้น เนื่องจากต้องมีการท างานเป็นกลุ่ม ช่วยให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การที่ได้น าเสนอหน้าชั้นเรียนและอภิปรายเป็นการฝึกให้นักเรียนกล้า
แสดงออก ฝึกคิดวิจารณ์ ซึ่งในช่วงแรกๆผู้เรียนภายในกลุ่มที่ยังไม่เคยท างานร่วมกันก็จะต้องมีการ
ปรับตัวและเรียนรู้เข้าใจซึ่งกันและกัน แต่ก็สามารถท างานร่วมกันจนส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ เช่น ‚การน ารูปแบบนี้มาใช้ท าให้พวกหนูในกลุ่มมีความคุ้นเคยกันมากขึ้น 
ซึ่งบางคนอาจจะยังไม่เคยท างานร่วมกันเลยค่ะ ‚ และ ‚การเรียนแบบนี้ท าให้หนูต้องตื่นตัวตลอดเวลา 
ท าให้ฝึกการคิดเพื่อที่จะต้องมาเขียนในใบงาน‚  

       3. การเรียนการสอนแบบ ACTOR มีความแตกต่างจากท่ีเคยได้เรียนมา คือ ได้มีการ
ร่วมกันเขียนผังมโนทัศน์ และเป็นการเรียนที่น าความรู้จากทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติในชั่วโมงเรียนจากใบ
งานที่ได้รับมอบหมายท าให้มีความต่อเนื่อง จากการที่ได้สงบนิ่งก่อนเข้าสู่บทเรียนท าให้ผู้เรียนเกิด
สมาธิในการเรียนและได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้
เกิดความต่ืนตัวและผ่อนคลายโดยการบริหารสมอง ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ เช่น  ‚เป็นการเรียน
ทฤษฎีที่จะต้องลงมือท าในชั่วโมงเรียนเลย ท าให้ต้องฝึกการคิดให้รวดเร็ว ตอนช่วงแรกๆ ก็จะใช้เวลา
คิดนานไปหน่อย พอช่วงหลังเริ่มคิดทันแล้วค่ะ เพราะเริ่มคุ้นเคยและเลือกน าเสนอประเด็นที่ส าคัญ
เท่านั้น ‚ และ ‚ขณะที่เพื่อนน าเสนอหน้าชั้นเรียนก็ต้องฝึกคิดตามว่าสิ่งที่เพื่อนน าเสนอมีสิ่งใดที่
น่าสนใจหรือสิ่งไหนต้องปรับปรุงแก้ไข ก็ดีค่ะเป็นการฝึกพูดด้วย ‚  
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       4. กิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ การสงบนิ่งก่อนเข้าสู่บทเรียนเพราะจะช่วยให้เกิด
การผ่อนคลาย ในส่วนของการเขียนผังมโนทัศน์และการถ่ายโยงการเรียนรู้นั้น เป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประมวลความรู้ที่ได้รับน ามาเขียนในใบงานที่
ได้รับมอบหมาย ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ ในส่วนของการบริหารสมองนั้นช่วยให้
ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายและได้เปลี่ยนอิริยาบถเป็นการกระตุ้นผู้เรียนได้อีกด้วย ตัวอย่างจากการ
สัมภาษณ์ เช่น ‚ชอบการบริหารสมองค่ะ ท าให้เราได้เปลี่ยนอิริยาบถและรู้สึกผ่อนคลายดี‚ 

       5. ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุง  คือ ในการเขียนผังมโนทัศน์ควรจะให้ทุก
คนฝึกเขียนของตนเองโดยไม่ต้องเขียนเป็นกลุ่มซึ่งน่าจะช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนมีความเข้าใจดีขึ้น 
ผู้เรียนอยากให้มีการบริหารสมองเป็นระยะๆอาจจะท าทุกชั่วโมงก็ได้ เนื่องจากวิชาการวิจัยทางการ
พยาบาล 1 เรียนในภาคบ่ายอาจจะต้องใช้กิจกรรมในการกระตุ้นผู้เรียนมากขึ้น ดังนั้น การบริหาร
สมองและการสงบนิ่งโดยการฟังเพลงบรรเลงควรจะท าควบคู่กันไป โดยจะเริ่มจากการท าบริหารสมอง
หรือการสงบนิ่งโดยการฟังเพลงบรรเลงอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ได้ ในเรื่องของการท าแบบทดสอบหลัง
เรียนนั้นผู้เรียนมีความเห็นว่าเหมาะสมดีแล้ว แต่ควรจะให้ท าเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยเพื่อเป็น
การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อีกทางหนึ่ง ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ เช่น 

             ‚หนูว่า การเขียนผังมโนทัศน์ ควรจะเขียนทุกคนดีกว่านะคะ เพื่อที่จะให้ทุกคนมีความ
เข้าใจมากขึ้น‚  

            ‚หนูคิดว่าการบริหารสมองน่าจะท ามากกว่า 1 ครั้ง บางครั้งอาจจะมาท าต่อจากการ
สงบนิ่งก่อนเรียนนะคะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่ืนตัวก่อนเรียน‚  

            ‚อาจารย์น่าจะให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยนะคะ เพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการ
ติดตามขณะเรียนว่าเราตอบถูกรึเปล่า‚ 

       6. ในการน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR ไปใช้นั้น ผู้สอนควรจะต้องมีการ
เตรียมพร้อมที่ดี มีการกระตุ้นผู้เรียนเป็นระยะๆ มีกลวิธีในการท่ีจะให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากท่ีสุด เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีการซักถามและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน มีความ
เป็นกันเองกับผู้เรียน สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี ผู้เรียนควรจะต้องมีความกระตือรือร้น 
รับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี กล้าแสดงออกและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ เช่น 

             ‚หนูคิดว่าผู้สอนก็จะต้องมีเทคนิคในการกระตุ้นผู้เรียนที่หลากหลาย เพื่อดึงให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมตลอดนะคะ‚ 

            ‚หนูได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการเรียนและในการท างานกลุ่มท าให้พวกเรา
ต้องฟังกันมากขึ้นค่ะ‚  
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5. ความคิดเห็นของผู้สอนต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
 จากการสัมภาษณ์ผู้สอน มีข้อคิดเห็นสรุปได้ 4 ประการดังนี้ 
       1. การน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTORมาใช้ในวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 

ผู้สอนมีความคิดเห็นว่าน่าจะเป็นการเหมาะสมเพราะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนท างานกลุ่ม มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นการกระตุ้นผู้เรียนในการเรียนรู้ 

       2. ปัญหาท่ีพบในการน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR ไปใช้นั้น พบว่าผู้สอน
ควรจะต้องมีการเตรียมตัวในการสอนเป็นอย่างดี เนื่องจากมีเวลาจ ากัดในการบรรยายท าให้ขยาย
ความได้น้อยเนื่องจากจะต้องแบ่งเวลาให้ผู้เรียนในการท ากิจกรรมกลุ่ม น าเสนอและอภิปรายร่วมกัน 

       3. จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเมื่อใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR รู้สึก
ว่าผู้เรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี แต่อาจจะมีบางคนที่ไม่สนใจขณะที่เพื่อน
ออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน ท าให้ผู้สอนต้องมีการสุ่มเรียกผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในผลงานที่เพื่อนออกมาน าเสนอ จึงมีส่วนให้ผู้เรียนต้องตั้งใจฟังการน าเสนอเพื่อจะได้คิดตาม
และร่วมแสดงความคิดเห็น แต่โดยภาพรวมผู้เรียนก็ให้ความสนใจในการเรียนและมีการซักถาม
หลังจากที่ได้เรียนไปแล้ว 

       4. การน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR ไปใช้นั้นผู้สอนจะต้องค านึงถึงประเด็น
ส าคัญในการสอน มีการวางแผนและเตรียมการสอนมาอย่างดี มีเทคนิคในการกระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานของ
นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยสรุป ดังนี้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน 

 2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็น
ฐาน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี1 การศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยเป็นการศึกษารวบรวม

ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน เพื่อน ามาใช้ในการสังเคราะห์รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน  
  ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  

 จากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมอง ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะน าหลักการต่างๆมาพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนได้แก่ ACTOR ซึ่งมีที่มาและหลักการรวม 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นวิธีเพื่อการผ่อนคลาย 
(Approach to relaxation) 2. ขั้นการใช้ผังมโนทัศน์ ( Concept mapping) 3. ขั้นการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ (Transfer of learning) 4. ขั้นการบริหารสมอง ( Operation to Brain-Gym) และ 5. ขั้นการคิด
ไตร่ตรอง (Reflection)  
  จากนั้นน ารูปแบบการเรียนการสอนมาสู่การปฏิบัติโดยผู้วิจัยสร้างเครื่องมือประกอบรูปแบบ
และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการวิจัยทางการพยาบาล  1 
แบบทดสอบวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 แบบวัดเจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การเรียนการสอน  
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 ขั้นตอนท่ี 3 การน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR ไปใช้  
 การทดลองเพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมอง

เป็นฐาน ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง (One Group Pretest-Posttest Design) 
โดยน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR ไปใช้กับนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ที่ศึกษาในรายวิชา
การวิจัยทางการพยาบาล1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 1 หน่วยกิต 16 ชั่วโมง จ านวน 98 คน  

 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินประสิทธิผลรูปแบบ  

 ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR พิจารณาดังนี้ 
                   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 จากแบบทดสอบโดยพิจารณา
เกณฑ์ ดังนี้ 

 1.1 การวิเคราะห์สถิติ Dependent t-test พบว่า คะแนนทดสอบก่อนและหลัง 
เรียนมีความแตกต่างกัน 

 1.2 การพิจารณาคะแนนจุดตัด (cut-off score) ตามวิธีของเบอร์ก เปรียบเทียบ 
กับคะแนนทดสอบหลังเรียนโดยใช้การวิเคราะห์สถิติ One sample t-test พบว่า คะแนนของการ
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าค่าคะแนนจุดตัด 
                   2. เจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 จากแบบวัดเจตคติ โดยพิจารณาจากการ
วิเคราะห์สถิติ Dependent t-test พบว่า เจตคติก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน 
                   3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน จากการตอบแบบสอบถาม โดยพิจารณา
จากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนมีค่าต้ังแต่ 3.5 ขึ้นไป และจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน/
ผู้สอน โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 
สรุปผลการวิจัย 
             1. รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (ACTOR Model) 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นวิธีเพื่อการผ่อนคลาย (Approach to relaxation) 2. ขั้นการใช้ผัง
มโนทัศน์ (Concept mapping) 3. ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning) 4. ขั้นการบริหาร
สมอง (Operation to Brain-Gym) และ 5. ขั้นการคิดไตร่ตรอง (Reflection) 

 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานของ
นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พบว่า 

       2.1 นักเรียนพยาบาลมีคะแนนความรู้ในวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 ก่อนและหลัง
เรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาคะแนนจุดตัด (cut-off 
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score) ตามวิธีของเบอร์ก พบว่า คะแนนความรู้หลังเรียนมีค่าเท่ากับ  29.01 ซึ่งสูงกว่าค่าคะแนนจุดตัด 
(24) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

       2.2 นักเรียนพยาบาลมีคะแนนเจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 ก่อนและหลัง
เรียนมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

       2.3 นักเรียนพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน มากกว่า 
3.5 ( X = 3.91, S.D.= 0.86) แสดงว่านักเรียนพยาบาลมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน
อยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน มุ่งส่งเสริมความรู้
ตามเนื้อหาในรายวิชาการวิจัยทางการพยาบาล1 เจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 และความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน จากผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 

 1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน 
 การสร้างองค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ซึ่ง

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ วิธีเพื่อการผ่อนคลาย (Approach to relaxation) การใช้ผังมโนทัศน์ 
(Concept mapping) การถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning) การบริหารสมอง (Operation to 
Brain-Gym) และ การคิดไตร่ตรอง (Reflection) จากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า ผู้เชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบการเรียนการสอนสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามหลักการเรียนรู้ที่
ใช้สมองเป็นฐาน มีความชัดเจน เหมาะสมและสะดวกในการน าไปใช้ จากนั้นผู้วิจัยได้เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ ACTOR ในรายวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1ส าหรับนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 43 จ านวน 1 หน่วยกิต 16 ชั่วโมง เพื่อน ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมาสู่การ
ปฏิบัติในชั้นเรียน  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย มโนทัศน์ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการประเมินผล ส าหรับการน ารูปแบบการเรียนการสอนมาใช้นั้น
จะอยู่ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 วิธีเพื่อการผ่อนคลาย (Approach to relaxation) เป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่
บทเรียน ให้ผู้เรียนเกิดความสงบนิ่ง ผ่อนคลายพร้อมที่จะเรียนรู้โดยการนั่งสงบนิ่งพร้อมกับฟัง
เสียงดนตรีบรรเลงประกอบประมาณ 10 นาที จากการสัมภาษณ์พบว่านักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย เป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนเรียน การสงบนิ่งก่อนเรียนท าให้จิตใจสงบมากข้ึน มีสมาธิในการเรียนท าให้เกิด
ความคิดรอบคอบมากข้ึน บางคนกล่าวว่า ‚หนูได้น าวิธีการสงบนิ่งไปใช้ก่อนเรียนวิชาอ่ืนๆด้วยค่ะ ‛ 
ในขณะที่บางคนอาจจะมีความรู้สึกง่วงนอนบ้าง  วิธีเพื่อการผ่อนคลายนี้เป็นไปตามหลักการจัดการ
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เรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานท่ีกล่าวว่า บรรยากาศที่เครียดและกดดันมากๆจะท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้ (อารี 
สัณหฉวี. 2550) เป็นการน าหลักการท างานของสมองมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีว่า
ควรสร้างบรรยากาศต่ืนตัวแบบผ่อนคลาย รวมทั้งสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนและ
ครูมีเจตคติในทางบวกเกี่ยวกับการเรียนการสอน สนับสนุนให้นักเรียนตระหนักในเรื่องอารมณ์
ความรู้สึกและตระหนักว่าอารมณ์นั้นมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ (วิทยากร เชียงกูล.  2548) ในขณะที่
กล้ามเนื้อหรือร่างกายมีการผ่อนคลาย เป็นสภาวะที่จิตสมดุลอยู่ในสภาวะที่สบายๆ มีการคิดไตร่ตรอง
ไม่ด่วนตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยอารมณ์อันรวดเร็ว มีการคิดเป็นระบบมากขึ้น การผ่อนคลายเป็นกุญแจ
ส าคัญยิ่งที่จะน าไปสู่การเรียนรู้เพื่อให้สมองฉับไวและเฉียบคม เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู้
และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล (ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา. 2549) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
พิเชฎษ์ จับจิตต์ (2534) ที่พบว่าการเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของนักเรียนที่จะเรียนรู้ใน
บทเรียนโดยการก าหนดจิตให้ต้ังมั่นเป็นเวลา 10 นาทีก่อนเริ่มเรียนจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดีขึ้น วิทยากร เชียงกูล (2548) กล่าวว่า การท า
สมาธิสร้างอิทธิพลในทางที่ดีได้ด้วยการเปลี่ยนคลื่นความถี่ของการต่อเชื่อมกระแสไฟฟฺาของเซลล์
ประสาทในสมองจากคลื่นความถี่สูงระดับปกติ (Beta wave) ไปสู่คลื่นความถี่ที่ต่ ากว่า คือ Alpha 
wave ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่สม่ าเสมอ สมองผ่อนคลาย แต่สามารถกระตุ้นให้รับรู้อยู่เสมอ จะเรียนรู้ได้ดี 
สามารถจดจ าได้ง่ายและได้นาน (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2549: 26) 

ข้ันท่ี 2 การใช้ผังมโนทัศน์  (Concept mapping) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนโดยเชื่อมโยงความรู้
เดิมกับความรู้ใหม่ และให้ผู้เรียนสรุปประเด็นส าคัญของเนื้อหาที่เรียนซึ่งได้จากการอ่าน การฟัง
บรรยายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มโดยการใช้ผังมโนทัศน์ จากการสัมภาษณ์พบว่า  การ
เขียนผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหาน าเสนอหน้าชั้นเรียนและร่วมกันอภิปราย ท าให้นักเรียนมีการจัดระบบ
ความคิดความจ า มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น การใช้ผังมโนทัศน์นี้เป็นไปตามหลักการ
จัดการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐานท่ีกล่าวว่า สมองจะแสวงหาความหมาย ความเข้าใจในประสบการณ์
โดยจัดเป็นหมวด หมู่ แบบแผน (อารี สัณหฉว.ี 2550) และจากการศึกษาของ กาญจนภรณ์ เผือกนาค 
(2535: 55) และสุนีย์ สอนตระกูล (2535: 159) พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบใช้ผังมโนทัศน์มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติ ในขณะที่
การศึกษาของ หทัยรัช รังสุวรรณ (2539: 74) และลออ อางนานนท์ (2542: 105) พบว่า นักเรียนท่ี
ได้รับการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์มีความ สามารถ ในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และมีความคิด
สร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติ ศิริพร ทุเครือ (2544: 60-70) ได้ศึกษาผลของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ผังมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ กลุ่ม
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ทิพวดี 
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ทิพย์โคกกรวด  (2544) ที่พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคงทนในการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 

 ขั้นที่ 3 การถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning) เป็นการให้ผู้เรียนวิเคราะห์ประเด็นจาก
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ตามหลักการทางทฤษฎี และสร้างชิ้นงานโดยน าความรู้ทางทฤษฎีมาสู่การ
ปฏิบัติ จากการสัมภาษณ์พบว่า การฝึกเขียนเค้าโครงการวิจัยเป็นรายกลุ่มตามกระบวนการวิจัยท าให้
นักเรียนได้น าความรู้ทางทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติและเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความต่อเนื่องรวมทั้งมีการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยให้มองเห็นกระบวนการวิจัยเป็น
รูปธรรมมากขึ้น การถ่ายโยงการเรียนรู้นี้เป็นไปตามหลักการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานท่ีกล่าวว่า 
สมองจะแสวงหาความหมาย ความเข้าใจจากประสบการณ์ในชีวิตตลอดเวลา และสมองจะจดจ าได้ดี
เมื่อมีความจ าแบบเชื่อมโยงซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเรา (อารี สัณหฉว.ี 2550) ในการถ่ายโยง
การเรียนรู้ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ของแอนเดอร์สัน (Anderson 
W.L., et al. 2001) ได้ยึดหลักการพัฒนาสติปัญญาตามล าดับขั้น ได้แก่ การจ า การเข้าใจ การ
ประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมิน การสร้างสรรค์ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ การถ่ายโยงการเรียนรู้อยู่ใน
ล าดับขั้นของการประยุกต์ใช้ เป็นการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ โดยการท า
แบบฝึกหัดตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการประยุกต์ใช้ในขั้นนี้ประกอบไปด้วยกระบวนการรู้คิด 
2 กระบวนการ คือ กระบวนการปฏิบัติการ ที่หมายถึงการประยุกต์ใช้วิธีการไปยังงานที่คล้ายคลึงกัน 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ความเข้าใจเป็นฐาน และกระบวนการน าไปใช้ที่หมายถึงการที่ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้วิธีการหนึ่งหรือมากกว่าหน่ึงวิธีไปยังงานที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สัมพันธ์
โดยตรงกับความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ (สายสุนีย์ เติมสินสุข. 2548: 31) 

 ขั้นที่ 4 การบริหารสมอง (Operation to Brain-Gym) เป็นการกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงสมองดี
ขึ้น ช่วยให้การท างานระหว่างสมองซีกขวาและซีกซ้ายประสานกันได้ดีและเกิดการผ่อนคลาย โดยฝึก
การบริหารสมองประมาณ 5-10 นาที จากการสัมภาษณ์พบว่า นักเรียนเมื่อได้ท าการบริหารสมองแล้ว
รู้สึกผ่อนคลาย มีการเคลื่อนไหวและยืดกล้ามเนื้อ ในขณะเดียวกันก็ท าให้รู้สึกต่ืนตัวในการเรียนมาก
ขึ้น และบางคนก็น าไปปฏิบัติเองในชีวิตประจ าวันซึ่งกล่าวว่า ‚ตอนอยู่หอพักหนูก็น าท่าการบริหาร
สมองไปฝึกด้วยค่ะ ‛ นับว่าเป็นวิธีการกระตุ้นผู้เรียนที่แปลกใหม่ การบริหารสมองนี้เป็นการช่วยให้
สมองทั้งสองซีกท างานประสานกันได้ดี เนื่องจากการเรียนรู้ของสมองจะเรียนรู้พร้อมๆกันทั้งที่เป็น
ภาพรวมและที่เป็นส่วนย่อย ดังนั้นมีความจ าเป็นที่สมองทั้งสองซีกต้องท างานเชื่อมโยงกันตลอดเวลา 
(อารี สัณหฉว.ี 2550) ซึ่งการบริหารสมองนั้น เป็นการบริหารส่วนของ corpus callosum ที่เชื่อมสมอง
ทั้งสองซีกเข้าด้วยกันให้แข็งแรงและท างานคล่องแคล่ว อันจะท าให้การถ่ายโยงการเรียนรู้และข้อมูล
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ของสมองทั้งสองซีกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดอีกด้วย 
(พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์. 2544) 

 ขั้นที่ 5 การคิดไตร่ตรอง (Reflection) เป็นการให้ผู้เรียนได้มีการทบทวนเนื้อหาจากสิ่งที่ได้
เรียนโดยฝึกการคิดไตร่ตรองจากประเด็นค าถามที่น าเสนอตามรูปแบบการเรียนรู้ และมีการประเมิน
ตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จากการสัมภาษณ์พบว่า การมอบหมายใบงานการคิดไตร่ตรองท าให้
นักเรียนได้มีการทบทวนความรู้หลังเรียน และได้ประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาการเรียนในครั้งต่อไป
เป็นไปตามหลักการท างานของสมองที่ว่าสมองเมื่อมีการรับรู้หรือเรียนรู้สิ่งต่างๆ จะมีการด าเนินการกับ
ข้อมูล พิจารณาและไตร่ตรอง ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในขณะที่มีสติรู้ตัวและซึมซับในลักษณะแบบไม่รู้ตัวเป็น
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระดับประสิทธิภาพการเรียน  (อารี สัณหฉว.ี 2550) ในขั้นตอนนี้เป็นการ
คิดไตร่ตรองตามรูปแบบการเรียนรู้และยังเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองว่าสิ่งใดที่ตนยังไม่
เข้าใจปัญหาอุปสรรคในการเรียนและแนวทางการพัฒนาแก้ไข การที่ให้ผู้เรียนคิดไตร่ตรองเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนตนเอง ได้วางแผนในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนในครั้งต่อไป ซึ่งผลจาก
การศึกษาของ ประภา ยุทธไตรและคณะ (2544: 59-68) และธนพร แย้มสุดา (2542) พบว่า การให้
ผู้เรียนคิดไตร่ตรองต่อการเรียนรู้ของตนเองจะพัฒนาความรับผิดชอบและมีการรับรู้สมรรถนะของ
ตนเองเพิ่มขึ้น 

 จากรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานท้ัง 5 ขั้นตอนได้แก่  
       1. ขั้นวิธีเพื่อการผ่อนคลาย (Approach to relaxation) 
       2. ขั้นการใช้ผังมโนทัศน์ (Concept mapping) 
       3. ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning) 
       4. ขั้นการบริหารสมอง (Operation to Brain-Gym) 
       5. ขั้นการคิดไตร่ตรอง (Reflection) 
 มีข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาและประเด็นที่ได้จากการน าเสนอผลงานที่น่าสนใจคือ รูปแบบ

การเรียนการสอนท้ัง 5 ขั้นตอนนี้ อาจจะมีการสลับขั้นตอนกันได้และในขณะเดียวกันขั้นการคิด
ไตร่ตรอง (Reflection) ก็สามารถกระท าได้ทุกขั้นตอนเปรียบเสมือนการทบทวนและตรวจสอบ ผู้เรียนก็
จะทราบว่าตนเองมีความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยแค่ไหน ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ผู้สอนทราบ
ข้อมูลในการพัฒนาตนเองต่อไป ดังภาพประกอบ 10 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการค้นพบที่เกิดขึ้นภายหลัง
นี้เป็นประเด็นที่น่าจะมีการศึกษาต่อไปเพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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                                   วธิเีพ่ือการผ่อนคลาย  

  (Approach to relaxation)   
 

    การใช้ผังมโนทัศน ์
  (Concept mapping) 

 
 

                 การถ่ายโยงการเรียนรู ้
                (Transfer of learning) 

 
                     การบริหารสมอง 
            (Operation to Brain-Gym) 

 
       
           การคิดไตร่ตรอง 
            (Reflection) 

                               
 

ภาพประกอบ 10 แสดงขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้จากข้อค้นพบในการวิจัย  
 
 

2. ผลการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีใช้
สมองเป็นฐาน ผู้วิจัยพิจารณาจาก 3 ประเด็น ดังนี้ 

       2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาล 1 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนและ
หลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาคะแนนจุดตัด (cut-off 
score) ตามวิธีของเบอร์ก พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ  29.01 สูงกว่าคะแนน
จุดตัด (24) แสดงว่าเมื่อผู้เรียนได้เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR แล้วมีความรู้สูง
กว่าก่อนเรียน ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACTOR ช่วยในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้ และก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนได้มอบหมายให้ผู้เรียนอ่านรายงานการวิจัยท่ีเป็นวิทยานิพนธ์คน
ละ 1 เรื่อง จากนั้นให้สรุปประเด็นส าคัญตามกระบวนการวิจัย เพื่อเป็นการให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์
และมองเห็นภาพรวมในการท าวิจัย เป็นการปูพื้นฐานของผู้เรียนซึ่งจะน าไปสู่ความเข้าใจในการเรียน
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วิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 มากขึ้น ซึ่งผู้เรียนมีความเห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีช่วยให้ผู้เรียน
มองเห็นภาพการวิจัย จากกิจกรรมดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้ 
(Constructivist) คือผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจขึ้นด้วยตนเอง ความ
แข็งแกร่งและความเจริญงอกงามในความรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับคนอ่ืนๆหรือได้พบสิ่งใหม่ๆแล้วน าความรู้ที่มีอยู่มาเชื่อมโยง ตรวจสอบกับสิ่งใหม่ๆ
ตามปรัชญาคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) ที่อธิบายว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน
บุคคล บุคคลเป็นผู้สร้างความรู้จากการสัมพันธ์สิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมเกิดเป็น
โครงสร้างทางปัญญา (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2540:42; พรทิพย์ สุวรรณโรจน์. 2543: 12; ทิศนา 
แขมมณีและคณะ. 2544: 77) เมื่อเข้าสู่บทเรียนตามกระบวนการวิจัยก็จะมีการน ารายงานการวิจัยที่
ผู้เรียนได้สรุปประเด็นแล้วมาน าเสนอเป็นการยกตัวอย่างประกอบการเรียนและมีการร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็นซึ่งก็นับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวผู้เรียนและมีประสบการณ์จากการอ่านรายงาน
วิจัยมาก่อนพอที่จะเป็นพื้นฐานความรู้ที่มีอยู่ จึงเป็นไปตามหลักการท างานของสมองที่ว่า การเรียนรู้
ของสมองจะเรียนรู้พร้อมๆกันทั้งที่เป็นภาพรวมและที่เป็นส่วนย่อยฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามีความจ าเป็นที่
จะต้องให้สมองทั้งสองซีกคือซีกซ้ายและซีกขวาได้ท างานพร้อมๆกัน (อารี สัณหฉว.ี 2550: 76-77)ใน
ขั้นวิธีเพื่อการผ่อนคลายโดยการสงบนิ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นซึ่งก็สอดคล้องกับ
การศึกษาของพิเชฎษ์ จับจิตต์ (2534) ที่พบว่าการเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของ
นักเรียนที่จะเรียนรู้ในบทเรียนโดยการก าหนดจิตให้ต้ังมั่นเป็นเวลา 10 นาทีก่อนเริ่มเรียนจะช่วยให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดีขึ้น และในการเขียนผัง
มโนทัศน์ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นเพราะจะท าให้ผู้เรียนจดจ าได้อย่างรวดเร็วและ
ง่าย การใช้ค าสั้นๆหรือประโยคอย่างง่ายช่วยในการตรวจสอบความคิดและสามารถพัฒนาความคิด
แบบองค์รวมได้ดีกว่า (Plotnick. 1997) ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาของภัทราภรณ์ พิทักษ์ธรรม 
(2543: บทคัดย่อ) ศิริพร ทุเครือ (2544:67) และนันทิกานต์ สุขส าราญ (2545: 46-48) ที่พบว่าการใช้
กิจกรรมการสร้างผังมโนทัศน์ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น นอกจากนี้กิจกรรมการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ยังช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเนื่องจากสมองจะจดจ าได้ดีเมื่อมีความจ า
แบบเชื่อมโยงซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเรา (อารี สัณหฉว.ี 2550) ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษา
ของสายสุนีย์ เติมสินสุข (2548) ในส่วนของการบริหารสมอง พอล เดนนิสัน  ร่วมกับ เกล อี เดนนิสัน 
ศึกษาเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้แต่ละคนจนพบว่าปัญหาการเรียนรู้เป็นผลจากความบกพร่องของ
สมองส่วนใด เดนนิสสัน จึงให้เด็กแต่ละคนท าการบริหารสมองในส่วนที่บกพร่องด้วยการเคลื่อนไหว
ร่างกายเฉพาะส่วน เพื่อช่วยให้สมองส่วนนั้นแข็งแรงขึ้น โดยมีฐานความเชื่อว่า การเคลื่อนไหวร่างกาย
ในจุดที่สมองส่วนใดควบคุมสั่งการอยู่จะช่วยเพิ่มพลังงานให้กับสมองส่วนนั้นๆ หลังจากให้เด็กกลุ่มนี้
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ท าการบริหารสมองอย่างต่อเนื่อง ผลปรากฏว่า เด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
นอกจากน้ียังพบว่าเด็กบางรายมีการเรียนรู้ได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป (นันทิยา ตันศรีเจริญ. 2545: 26) 
นอกจากน้ียังมีผลช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดอีกด้วย (พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร.์ 2544) กิจกรรมการ
คิดไตร่ตรองซึ่งกระท าในรูปแบบของการต้ังประเด็นค าถามให้ผู้เรียนเกิดการคิดไตร่ตรองตามรูปแบบ
การเรียนรู้ของคาร์ล จุง ท าให้นักเรียนได้มีโอกาสในการคิดทบทวนจากมวลประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่าน
มาก็น่าจะมีส่วนช่วยในการเรียนรู้เนื่องจากสมองเมื่อมีการรับรู้หรือเรียนรู้สิ่งต่างๆ จะมีการด าเนินการ
กับข้อมูล การพิจารณาและไตร่ตรอง ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในขณะที่มีสติรู้ตัวและซึมซับในลักษณะแบบไม่รู้ตัว 
เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระดับประสิทธิภาพการเรียน ซึ่งต่อมากระบวนการการคิดไตร่ตรอง
ได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้เป็นทักษะการคิดหลายๆแบบ อาทิ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical 
thinking) การคิดแก้ปัญหา (problem solving) และการคิดในระดับสูง (higher level thought) และ
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนในประเด็นของคุณลักษณะของ
ผู้เรียนนั้น พบว่า ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ กล้าแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วม
ในการอภิปราย และยังได้ฝึกทักษะด้านการคิด ในขณะเดียวกันผู้สอนจะต้องมีความเป็นกันเอง มี
เทคนิคการกระตุ้นผู้เรียนที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เรียน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child-Centered Learning) (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543) 
และยังมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาทางการพยาบาลที่ว่าบัณฑิตจะต้องมีความคิด
พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม (อรวรรณ  ลือบุญธวัชชัย. 2543) 

       2.2 เจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 พบว่า เจตคติก่อนและหลังเรียนมีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายได้ว่า ระยะเวลาของ
การเรียนการสอนจ านวน 16 ชั่วโมงนั้นอาจจะน้อยไปและอาจจะเป็นช่วงที่ผู้เรียนก าลังปรับตัวต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR ท าให้ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเจตคติที่มีต่อวิชาการวิจัย
ทางการพยาบาล 1 ประกอบกับผู้เรียนจะได้รับมอบหมายให้เขียนเค้าโครงการวิจัยเป็นรายกลุ่มควบคู่
กันไปด้วย ซึ่งผู้เรียนก็จะต้องมีการศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา  การเรียนแบบนี้ผู้เรียนจึงต้องมีความ
กระตือรือร้น (active learner) ดังนั้นเจตคติต่อวิชาการวิจัยทาการพยาบาล 1 ทั้งในด้านบวกและด้าน
ลบจึงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ผู้เรียนก็มีเจตคติที่ดีต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 ที่ว่าเป็นวิชาที่
มีความส าคัญ มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ท าให้ได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบและเป็นการ
ท้าทายความสามารถของผู้เรียน ส าหรับเจตคติต่อวิชาที่ควรจะกระตุ้นให้เกิดในตัวผู้เรียนเพื่อเป็นการ
ช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ได้แก่ การท าให้การเรียนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 ไม่ใช่เป็นเรื่องที่
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ยุ่งยากหรือน่าเบื่อ ทั้งนี้ผู้สอนต้องเป็นผู้ที่คอยให้ก าลังใจ สร้างบรรยากาศที่จูงใจและเสริมแรงให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ มีความเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เรียน 

       2.3 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน พบว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของความพึง
พอใจของผู้เรียนมีค่า 3.91 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้แก่ 
ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านบรรยากาศ
การเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน สามารถอภิปรายได้ว่า ในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีการเตรียมพร้อมในส่วนของเอกสารประกอบการเรียนและมีการปฐมนิเทศก่อนเรียน
พร้อมทั้งแหล่งศึกษาค้นคว้าให้ผู้เรียนทราบมีส่วนช่วยในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ใน
ขณะเดียวกันเนื้อหาที่เรียนก็ต้องมีความชัดเจน ต่อเนื่องและเข้าใจง่าย ในด้านกิจกรรมการเรียนรู้น้ันก็
จะต้องให้ผู้เรียนได้มีการผ่อนคลายก่อนเข้าสู่บทเรียน แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ มีการ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่โดยการต้ังค าถามเพื่อให้ได้ค าตอบที่มาจากประสบการณ์
หลากหลายของผู้เรียนหรือจัดประสบการณ์ที่จ าเป็นให้ผู้เรียนเพื่อความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดการคิด 
มีการน าเสนอภาพรวมในเรื่องที่จะเรียน น าความรู้ไปประยุกต์ใช้และอภิปรายร่วมกัน ส่งเสริมให้มีการ
คิดไตร่ตรองเนื้อหาที่เรียนไปแล้ว และในการเขียนผังมโนทัศน์ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาท่ีเรียน
ได้ดีขึ้น รวมทั้งมีการบริหารสมองเพื่อการผ่อนคลาย ส าหรับด้านสื่อการเรียนรู้พบว่าผู้เรียนชอบที่มีการ
แนะน าแหล่งความรู้ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า มีเอกสารประกอบการบรรยายและสื่อการเรียนรู้ที่ชัดเจน
เข้าใจง่าย ด้านการวัดและประเมินผลนั้นผู้เรียนชอบที่มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและงานที่
มอบหมายมีความเหมาะสมกับผู้เรียนถึงแม้ว่ามีการจ ากัดเวลาในการท าผู้เรียนก็สามารถท างานให้
ส าเร็จลุล่วงได้ ในด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้สึกว่าบรรยากาศในการเรียนมีความเป็นกันเอง มี
การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็นมีการกระตุ้นและเสริมแรงผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในขณะที่ท างานกลุ่มและน าเสนอหน้าชั้นเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้า
แสดงออก 

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานจะเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นไปทางด้านการเรียนรู้แบบใฝูรู้ (active learning) ซึ่งผู้เรียนก็จะต้องมีความ
กระตือรือร้นและใฝูรู้ด้วยจึงจะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี หลักการส าคัญของการเรียนรู้ตามการ
พัฒนาของสมองก็คือการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเชื่อว่าความส าเร็จของการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ก็คือการพัฒนาศักยภาพของสมองและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (ประหยัด จิระวรพงศ์. 2549: 11) การจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานจึงสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (child-centered) ซึ่งเป็นหลักการที่ส าคัญยิ่งในการจัดการเรียนรู้
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ของการปฏิรูปการศึกษาไทยที่ปรับเปลี่ยนแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการมากกว่า
เนื้อหาโดยมีหัวใจส าคัญของการเรียนรู้ที่ต้องค านึงถึงทั้งด้านตัวผู้เรียนและกระบวนการพัฒนาตัว
ผู้เรียนให้ด าเนินไปสู่เปฺาหมายการจัดการเรียนรู้ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ (ยุทธนา ปฐมวรชาติ. 
2546: 39-40)  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
      1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1.1 ผู้บริหารควรตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ 

โดยส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ด้วยการ
สนับสนุนให้อาจารย์ได้ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ และพัฒนา
คุณลักษณะที่ต้องการส าหรับผู้เรียน 

 1.1.2 ส่งเสริมให้มีการน ารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็น
ฐาน ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ 

 1.1.3 ส่งเสริมการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ ที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้
ควบคู่ไปกับความรู้ตามเนื้อหาวิชา 

      1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
 1.2.1 สามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานไป

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆทางการพยาบาลได้ 
 1.2.2 การน ารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานไปใช้ 

ผู้สอนควรมีการเตรียมตัวที่ดีโดยมีการศึกษาและท าความเข้าใจกับรูปแบบให้ชัดเจนก่อนน าไปใช้ 
 1.2.3 การน ารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานไปใช้ 

ผู้สอนควรมีคุณลักษณะที่ส าคัญคือมีการวางแผนและเตรียมการสอนมาอย่างดี มีเทคนิคในการ
กระตุ้นผู้เรียน สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน และ
ผู้เรียนควรมีคุณลักษณะที่ส าคัญคือ มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความรับผิดชอบ เป็นผู้พูดและ
ผู้ฟังที่ดี กล้าแสดงออกและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
       2.1 การศึกษาครั้งนี้มีข้อจ ากัดคือท าการศึกษาในกลุ่มเดียว ดังนั้นควรมีท าการศึกษา

เปรียบเทียบในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หรืออาจจะมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานกับวิธีสอนแบบอ่ืน 
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       2.2 ควรมีการศึกษาและพิจารณาตัวแปรอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น แบบการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ความสามารถด้านการคิด เป็นต้น 

       2.3 จากข้อเสนอที่ว่าขั้นการคิดไตร่ตรองน่าจะกระท าได้ในทุกขั้นตอน หรือผลที่จะเกิดขึ้น
เมื่อมีการสลับขั้นตอนในรูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานน้ันก่อให้เกิด
เป็นประเด็นการวิจัยที่น่าสนใจควรท่ีจะท าการศึกษาต่อไป โดยมีค าถามเชิงเสนอแนะ 2 ประเด็น ดังนี้ 

             2.3.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR เมื่อมีการสลับขั้นตอนผลจะเป็น
อย่างไร 

             2.3.2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR ที่มีการคิดไตร่ตรอง (reflection) แทรก
อยู่ทุกขั้นตอนจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่ 
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แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
ค าชี้แจง   

  โปรดพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นของ

ท่านที่มีต่อรายการในแต่ละประเด็นโดยท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด พร้อมทั้งขอความกรุณาให้ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 

รายการ ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
 เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย เพิ่มเติม 

1. รูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 
      แก่การน าไปใช้ 

    

2. รูปแบบการเรียนการสอนมีความสะดวกใน 
      การน าไปใช้ 

    

3. รูปแบบการเรียนการสอนมีความชัดเจน     
4. รูปแบบการเรียนการสอนน้ีสามารถพัฒนา 
    ผู้เรียนตามหลักการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน 

    

5. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มี 
       ความสอดคล้องกนั 

    

6. มโนทัศน์มีความชัดเจน     
7. วัตถุประสงค์การเรียนรู้สามารถประเมินได้     
8. เนื้อหาสาระสอดคล้องกับหลักสูตร     
9. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดับขั้น ชัดเจน     
10. กิจกรมการเรียนรู้น่าสนใจ     
11. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับผู้เรียน     
12. กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถน าไป 
         ปฏิบัตไิด้ 

    

13. ส่ือการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
         ผู้เรียน 

    

14. การประเมินผลการเรียนรู้มีความชัดเจนใน 
         การน าไปปฏิบัติ 

    

15. การประเมินผลมีความหลากหลาย     
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แบบตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ 

 
ค าชี้แจง   

  โปรดพิจารณาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาล 1 และแสดง

ความคิดเห็นของท่านในแต่ละประเด็นโดยท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง ดังนี้ 
 1 หมายถึง เห็นด้วย  0 หมายถึง ไม่แน่ใจ   -1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย  

ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด พร้อมทั้งขอความกรุณาให้ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแบบทดสอบต่อไป 
 
ข้อสอบ
ข้อที ่

ความชัดเจนของ
ค าถาม 

ความเหมาะสมของ
ตัวเลือก 

ความสอดคล้องกับ
จุดประสงค ์

ความสอดคล้อง
ของพฤติกรรมที่วัด 

 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
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ข้อสอบ
ข้อที ่

ความชัดเจนของ
ค าถาม 

ความเหมาะสมของ
ตัวเลือก 

ความสอดคล้องกับ
จุดประสงค ์

ความสอดคล้อง
ของพฤติกรรมที่วัด 

 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 
19             
20             
21             
22             
23             
24             
25             
26             
27             
28             
29             
30             
31             
32             
33             
34             
35             
36             
37             
38             
39             
40             
41             
42             
43             
44             
45             
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ข้อสอบ
ข้อที ่

ความชัดเจนของ
ค าถาม 

ความเหมาะสมของ
ตัวเลือก 

ความสอดคล้องกับ
จุดประสงค ์

ความสอดคล้อง
ของพฤติกรรมที่วัด 

 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 
46             
47             
48             
49             
50             

ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบวัดเจตคติ 
  

ค าชี้แจง   
  โปรดพิจารณาข้อความในแบบวัดเจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 และแสดงความ

คิดเห็นของท่านที่มีต่อข้อความโดยท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด พร้อมทั้งขอความกรุณาให้ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงแบบวัดเจตคติต่อไป 
 

รายการ ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
 เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย เพิ่มเติม 

1. วิชาวิจัยทางการพยาบาล1 เป็นวิชาที่น่ากลัว     
2. ท่านชอบวิชาวิจัยทางการพยาบาล1 มากกว่า 
       วชิาอ่ืนๆ 

    

3. การเรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาล1 เป็นเรื่อง 
       ท่ียุ่งยาก 

    

4. การเข้าเรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาล  1 เป็น 
      เรื่องที่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป 

    

5. ท่านรู้สึกว่าเวลาเรียนน้ันผ่านไปอย่างรวดเร็ว 
       เมื่อไดเ้รียนวชิาวจิยัทางการพยาบาล1 

    

6. ท่านรู้สึกว่าไม่ควรให้มีการเรียนวิชาการวิจัย 
       ทางการพยาบาล1 

    

7. ท่านรู้สึกเสียดายเมื่อต้องงดเรียน     
8. ท่านรู้สึกท้อแท้กับการเรียนวิชาการวิจัย 
       ทางการพยาบาล1 

    

9. วิชาวิจัยทางการพยาบาล1 มีส่วนช่วยให้ท่าน 
      มีความกระตือรือร้น 

    

10. ท่านรู้สึกสนุกสนานกับการเรียน     
11. ท่านรู้สึกอึดอัดเมื่อถึงเวลาเรียนวิชาการวิจัย 
         ทางการพยาบาล1 

    

12. ท่านชอบอ่านหนังสือเตรียมตัวก่อนมาเรียน 
        วชิาการวจิยัทางการพยาบาล1 
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รายการ ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
 เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย เพิ่มเติม 

13. ท่านชอบอ่านหนังสือวิจัยเพิ่มเติมจากที่ได ้
         เรียนในห้องเรียน 

    

14. ท่านชอบหลับเมื่อเรียนวิชาการวิจัยทางการ 
        พยาบาล 1 

    

15. ท่านรู้สึกว่ากระบวนการวิจัยเป็นส่ิงที่ท้าทาย 
         ความสามารถของท่าน 

    

16. ท่านไม่ชอบกระบวนการวิจัย     
17. ท่านชอบคิดปัญหาการวิจัย     
18. ท่านชอบอ่านรายงานการวิจัยจาก 
         แหล่งข้อมลูตา่งๆ 

    

19. ท่านรู้สึกท าอะไรไม่ถูกเมื่อต้องเรียนวิชาการ 
        วจิยัทางการพยาบาล 1 

    

20. ท่านเห็นหนังสือวิจัยแล้วอยากหนีห่าง     
21. ท่านรู้สึกว่าการเรียนวิชาการวิจัยทางการ 
         พยาบาล 1 ได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ 

    

22. ท่านชอบที่จะน าความรู้ที่เรียนมาใช้ใน 
         ชวีติประจ าวนั 

    

23. ท่านรู้สึกว่าวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1  
         มส่ีวนท าให้ท่านอยากเป็นนักวจิยั 

    

24. การปฏิบัติในวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 
        เป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือ 

    

25. ท่านรู้สึกกลัวที่จะท าการวิจัย     

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  

ค าชี้แจง   
  โปรดพิจารณาข้อความในแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน และ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อข้อความโดยท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ หรือไม่
เห็นด้วย ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด พร้อมทั้งขอความกรุณาให้ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจต่อไป 
 

รายการ ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
 เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย เพิ่มเติม 

1. ท่านรู้สึกผ่อนคลายก่อนเข้าสู่บทเรียน     
2. มีการกระตุ้นผู้เรียนด้วยการใช้ค าถาม     
3. ท่านทราบวัตถุประสงค์ก่อนเรียน     
4. การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม ่     
5. การน าเสนอภาพรวมในเรื่องที่จะเรียน     
6. เนื้อหาที่เรียนชัดเจน เข้าใจง่าย     
7. ล าดับเนื้อหามีความต่อเนื่อง     
8. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช ้     
9. กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับ 
       บริบทของผู้เรียน 

    

10. กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนฝึกคิดไตร่ตรองในส่ิงที ่
        ได้เรียนไปแล้ว 

    

11. บรรยากาศในการเรียนอบอุ่น เป็นกันเอง     
12. การเปิดโอกาสให้ซักถาม แสดงความคิดเห็น     
13. การกระตุ้นและเสริมแรงผู้เรียนอย่าง  
        สม่ าเสมอ 

    

14. การผ่อนคลายด้วยการบริหารสมอง     
15. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยกระตุ้นผู้เรียน     
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รายการ ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
 เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย เพิ่มเติม 

16. กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมความ 
        เข้าใจเน้ือหาท่ีเรียน 

    

17. การแนะน าแหล่งความรู้ให้ผู้เรียน     
18. เอกสารประกอบการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
19. ส่ือที่ใช้ประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย     
20. การวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย     
21. การมอบหมายงานมีความเหมาะสม     
22. การเขียนผังมโนมติช่วยให้เข้าใจดีขึ้น     
23. กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายมีความเหมาะสม     
24. บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน     
25. ท่านมีความสุขในการเรียนรู ้     

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
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ผนวก ค 
เครื่องมือในการวิจัย 

 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
  2. แบบทดสอบวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 
  3. แบบวัดเจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน  
  5. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอน  
  6. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้สอนต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบ ACTOR แผนที่ 1 
 

วิชา การวิจัยทางการพยาบาล 1 
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย                 จ านวน  3 ชั่วโมง 
 
มโนทัศน์  

การวิจัยเป็นการค้นคว้าหาความรู้ โดยมีกระบวนการท่ีเป็นระบบซึ่งประเภทของการวิจัยมี 2 
รูปแบบหลักได้แก่ วิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ ในการท่ีจะเลือกรูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับ
กระบวนทัศน์การวิจัย แนวคิดและความเชื่อในการหาค าตอบให้กับปัญหาการวิจัยที่นักวิจัยก าหนดขึ้น 
งานวิจัยทางการพยาบาลมีความส าคัญต่อวิชาชีพพยาบาลทั้งทางด้านการปฏิบัติการพยาบาล การ
บริหารการพยาบาลและการศึกษาพยาบาล ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งใน
ด้านความรู้ความสามารถของนักวิจัย สิ่งสนับสนุนต่างๆ รวมทั้งปัจจัยที่มีความส าคัญอีกประการหนึ่ง
คือ ด าเนินการวิจัยโดยค านึงถึงจริยธรรมในการวิจัยหรือตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 

1. เปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนทัศน์การวิจัยได้ 
2. วิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนทัศน์การวิจัยได้ 
3. จ าแนกประเภทของการวิจัยได้ 
4. บอกความส าคัญของการวิจัยต่อวิชาชีพพยาบาลได้ 
5. วิเคราะห์บทบาทของพยาบาลต่องานวิจัยได้ 
6. สังเคราะห์งานวิจัยทางการพยาบาลได้ 
7. บอกวัตถุประสงค์ของการก าหนดจรรยาบรรณนักวิจัยได้ 
8. วิเคราะห์เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถูกวิจัยและจรรยาบรรณของผู้วิจัยได้ 
9. ประเมินค่าจริยธรรมในการวิจัยได้ 

หัวข้อเนื้อหา 
 1. กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการวิจัย 
 2. ประเภทของการวิจัย 
 3. การวิจัยทางการพยาบาล 
 4. จริยธรรมในการวิจัย 
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กิจกรรมการเรียนรู ้
 ขั้นวิธีเพื่อการผ่อนคลาย 
 ผู้เรียนสงบนิ่งท าสมาธิหรือฟังเพลงคลาสสิคเพื่อการผ่อนคลายประมาณ 10 นาท ี

ขั้นการใช้ผังมโนทัศน์ 
1. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และทบทวนความรู้เดิม ประมาณ 10-15 นาที โดยใช้

ค าถามในการน าอภิปราย ได้แก่ 
 1.1 กระบวนทัศน์การวิจัย (Research Paradigm) คืออะไร 
 1.2 ประเภทการวิจัยจ าแนกตามกระบวนทัศน์มีอะไรบ้าง 

1.3 จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ท่านมีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการ 
      พยาบาลอย่างไรบ้าง 

 1.4 จริยธรรมในการวิจัยมีความส าคัญอย่างไร 
2. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปประเด็นจากการอภิปราย เพื่อจะเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ 
3. ผู้สอนบรรยายตามหัวข้อเนื้อหา 
4. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆละ 9-10 คน ให้ค านิยามจากค าส าคัญที่ก าหนดให้ในใบงานที่ 1 
5. ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มร่วมกันเขียนผังมโนทัศน์โดยมีมโนทัศน์หลักได้แก่ กระบวนทัศน์การ

วิจัย ประเภทของการวิจัย วิจัยทางการพยาบาล และจริยธรรมในการวิจัย ตามใบงานที่ 2 
6. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอผังมโนทัศน์หน้าชั้นเรียนและให้เพื่อนๆ ร่วมอภิปราย 

โดยสุ่มให้น าเสนอกลุ่มละ 1 มโนทัศน์หลัก ผู้สอนสังเกตการท างานและการอภิปรายของผู้เรียนตามผัง
มโนทัศน ์

7. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จากการอภิปราย 
ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้  
8. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ในใบงานที่  3 และร่วมกันเสนอ

แนวคิดว่าสนใจท าวิจัยประเภทใด รวมทั้งวิเคราะห์ถึงกระบวนทัศน์ตามแนวทางประเภทการวิจัย และ
จะต้องค านึงถึงจริยธรรมในการวิจัยอย่างไรบ้าง 

9. ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียนโดยให้เพื่อนๆร่วมอภิปราย ผู้สอนสังเกตการท างานและ
การอภิปรายของผู้เรียน 

10. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จากการอภิปราย 
ขั้นการบริหารสมอง 
ผู้เรียนฝึกการบริหารสมองตามท่าที่ก าหนดให้ประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้สมองซีกซ้ายและ

ขวาท างานประสานกัน มีการผ่อนคลายและเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้น 
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ขั้นการคิดไตร่ตรอง 
11. ผู้เรียนฝึกการคิดไตร่ตรองจากประเด็นค าถามที่น าเสนอในใบงานที่ 4 
12. ผู้เรียนมีการทบทวนเนื้อหาและประเมินตนเองตามใบงานที่ 4 

สื่อการเรียนรู ้
 1. ใบงานที่ 1 เรื่อง ค าส าคัญเกี่ยวกับ กระบวนทัศน์การวิจัย ประเภทการวิจัย วิจัยทางการ
พยาบาล และจริยธรรมในการวิจัย 
 2. ใบงานที ่2 เรื่อง การเขียนผังมโนทัศน์ 
 3. ใบงานที ่3 เรื่อง แนวคิดงานวิจัยทางการพยาบาล 
 4. ใบงานที ่4 เรื่อง การคิดไตร่ตรองและการประเมินตนเอง 
 5. เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาล1 
 6. ภาพนิ่ง (PowerPoint) ประกอบการบรรยาย เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย 
การประเมินผล 
 1. สังเกตการอภิปรายกลุ่ม 
 2. สังเกตการตอบค าถามในชั้นเรียนและจากใบงานที่แจกให้ 
 3. การทดสอบหลังเรียน 
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ใบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบ ACTOR แผนที่1 (หลังสอน) 
วันที่ประเมิน............/................/............... เวลา.......................น.  

  
รายการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหต ุ

 ปฏิบัติได้ ปฏิบัติไม่ได้  
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

   

2. เนื้อหาที่ก าหนดในแผนการเรียนรู้ 
 

   

3. กิจกรรมการเรียนรู ้
   ขั้นวิธีเพื่อการผ่อนคลาย 
   ขั้นการใช้ผังมโนทัศน์ 
   ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
   ขั้นการบริหารสมอง 
   ขั้นการคิดไตร่ตรอง 
 

   

4. การใช้ส่ือการเรียนรู้ 
 

   

5. การประเมินผล 
 

   

ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
       

ลงชื่อ  ......................................... 
          

ผู้ประเมิน 
 

หมายเหตุ 
ปฏิบัติได้ หมายถึง สามารถปฏิบัติตามรายการประเมินได้ครบเหมาะสมกับเวลาตามแผนจัดการเรียนรู้ 
ปฏิบัติไม่ได้ หมายถึง ไม่สามารถปฏิบัติตามรายการประเมินได้ครบเหมาะสมกับเวลาตามแผนจัดการเรียนรู้ 
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ใบงานท่ี 1 
เรื่อง ค าส าคัญของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย  

 
ค าชี้แจง  ให้ผู้เรียนหาค านิยามจากค าที่ก าหนดให้ 

1. การวิจัย (research) 
2. ทฤษฎี (theory) 
3. สมมติฐาน (hypothesis) 
4. กฎ (rule) 
5. ภววิทยา (ontology) 
6. ญาณวิทยา (epistemology) 
7. วิธีวิทยา (methodology) 
8. อุปนัย (induction) 
9. นิรนัย (deduction) 
10. กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม (positivist paradigm) 
11. กระบวนทัศน์ธรรมชาติ (naturalistic paradigm) 
12. การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 
13. การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
14. การวิจัยทางการพยาบาล (nursing research) 
15. จรรยานักวิจัย (code of ethics for researcher) 
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ใบงานท่ี 2 
เรื่อง การเขียนผังมโนทัศน์ 

 
ค าชี้แจง  ให้ผู้เรียนสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการอ่าน การฟังบรรยาย การแลกเปลี่ยนความ 
     คิดเห็นโดยเขียนเป็นผังมโนทัศน์ ตามมโนทัศน์หลักต่อไปนี้ 
 1. กระบวนทัศน์การวิจัย 
 2. ประเภทการวิจัย 
 3. การวิจัยทางการพยาบาล 
 4. จริยธรรมในการวิจัย 
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ใบงานท่ี 3 
เรื่อง แนวคิดงานวิจัยทางการพยาบาล 

 
ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนอ่านสถานการณ์ที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถาม 
 จากการที่ผู้เรียนได้รับมอบหมายให้ส ารวจข้อมูลทางสุขภาพของชุมชนแห่งหนึ่ง พบว่า ในด้าน
พฤติกรรมสุขภาพมีผู้ที่ดื่มสุราเป็นจ านวนมาก ในฐานะที่ท่านเป็นนักวิจัย 

1. ท่านมีแนวคิดที่จะท าวิจัยประเภทใด  
2. วิเคราะห์กระบวนทัศน์ตามแนวทางประเภทการวิจัยในด้านภววิทยา ญาณวิทยา และวิธี

วิทยา 
3. ปัญหาการวิจัยน่าจะเป็นในลักษณะใด 
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ใบงานท่ี 4 
เรื่อง การคิดไตร่ตรองและการประเมินตนเอง  

 
ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนฝึกการคิดไตร่ตรองโดยตอบค าถามที่ก าหนดให้ 
ส่วนที ่1 
1. ในการวิจัยทางการพยาบาลท่านมีขอบเขตของการวิจัยอย่างไร 
2. ในการท าวิจัยทางการพยาบาลท่านคิดว่าตามขอบเขตของการวิจัยในข้อใดเหมาะกับตัวท่าน 
    พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล 
3. ท่านคิดว่าในการท าวิจัยทางการพยาบาลมีผลต่อตัวท่านเองอย่างไร 
4. เมื่อท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาลท่านจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไร 
 
ส่วนที่ 2 
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ คืออะไรบ้าง 
2. ปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนรู้ครั้งนี้มีอะไรบ้าง 
3. ท่านจะมีแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ได้อย่างไร 
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(ตัวอย่าง) 
ข้อสอบวิชา การวิจัยทางการพยาบาล 1 

ส าหรับ นักเรียนพยาบาล 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

..............................................................................................................................................  

 
ค าชี้แจง 
1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 50 ข้อ 
2. ให้นักเรียนท าลงในกระดาษค าตอบที่แจกให้  
3. ใช้เวลาในการท าข้อสอบจ านวน 1 ชั่วโมง 

 

 
1. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 

1)   มีฐานความเชื่อในการแสวงหาความรู้ ความจริงแตกต่างกัน 
2)   เป็นการศึกษาอย่างมีระบบระเบียบเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่เหมือนกัน   
3)   การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการสร้างทฤษฎีและการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการพิสูจน์ทฤษฎี  
4)   มีวิธีการคิดเพื่อให้ได้ข้อสรุปของผลการวิจัยตามกระบวนการวิจัยในภาพรวมแตกต่างกัน  

2. การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นผลมาจากการกระท าในขั้นตอนใด 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2) การก าหนดปัญหาวิจัย 
3) การทบทวนวรรณกรรม 
4) การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3. 
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แบบวัดเจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 
ค าชี้แจง   

  1. แบบวัดเจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 ฉบับนี้มุ่งส ารวจความคิดเห็น 
ความรู้สึกของท่านที่มีต่อการเรียนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 ซึ่งไม่มีผลต่อคะแนนของท่าน ท่าน
มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความรู้สึกได้อย่างเสรี และขอให้ตอบตรงกับความรู้สึกจริง
ของท่านมากที่สุด ผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ จะน ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

  2. แบบวัดเจตคติฉบับนี้มีทั้งหมด 25 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
ขอให้ท่านอ่านข้อความให้เข้าใจแล้วจึงตอบตามความรู้สึกจริงของท่านที่มีต่อข้อความนั้น 
 
ล าดับ ข้อความ เห็น

ด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

1. วิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 เป็นวิชาที่ไม ่
  น่าสนใจ 

     

2. ท่านคิดว่าชอบวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1   
  มากกว่าวิชาอื่นๆ 

     

3. การเรียนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 เป็นเรื่อง 
   ท่ียุ่งยาก 

     

4. การเข้าเรียนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 เป็น 
   เรื่องที่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป 

     

5. ท่านรู้สึกว่าเวลาเรียนน้ันผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อ 
   ได้เรียนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 

     

6. ท่านรู้สึกว่าไม่ควรให้มีการเรียนวิชาการวิจัย 
   ทางการพยาบาล 1 

     

7. ท่านรู้สึกเสียดายเมื่อต้องงดเรียนวิชาการวิจัย 
   ทางการพยาบาล 1 

     

8. ท่านรู้สึกท้อแท้กับการเรียนวิชาการวิจัยทางการ 
   พยาบาล 1 

     

9. วิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 มีส่วนช่วยให้ท่าน 
   มีความกระตือรือร้น 
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ล าดับ ข้อความ เห็น
ด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

10. ท่านรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนวิชาการวิจัย 
   ทางการพยาบาล 1 

     

11. ท่านรู้สึกอึดอัดเมื่อถึงเวลาเรียนวิชาการวิจัย 
   ทางการพยาบาล 1 

     

12. ท่านชอบอ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนมาเรียน 
   วิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 

     

13. ท่านชอบอ่านหนังสือวิจัยเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนใน 
   ห้องเรียน 

     

14. ท่านรู้สึกง่วงนอนเมื่อเรียนวิชาวิจัยทางการ 
   พยาบาล1 

     

15. ท่านรู้สึกว่ากระบวนการวิจัยเป็นส่ิงที่ท้าทาย 
   ความสามารถของท่าน 

     

16. ท่านไม่ชอบกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล      
17. ท่านชอบคิดปัญหาการวิจัยทางการพยาบาล      
18. ท่านชอบอ่านรายงานการวิจัยทางการพยาบาล 

   จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
     

19. ท่านรู้สึกท าอะไรไม่ถูกเมื่อต้องเรียนวิชาการวิจัย 
   ทางการพยาบาล1 

     

20. ท่านเห็นหนังสือวิจัยทางการพยาบาลแล้วอยาก 
   ถอยห่าง 

     

21. ท่านรู้สึกว่าการเรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาล 1  
   ได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ 

     

22. ท่านคิดว่าจะน าความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการ 
   พยาบาล มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

     

23. ท่านรู้สึกว่าวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 มีส่วน 
   ท าให้ท่านอยากเป็นนักวิจัย 

     

24. การได้ลงมือปฏิบัติในวิชาการวิจัยทางการ 
   พยาบาล1 เป็นส่ิงที่น่าเบื่อ 

     

25. ท่านไม่กล้าที่จะท าการวิจัยทางการพยาบาล      
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
  
ค าชี้แจง   

  1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนฉบับนี้มุ่งส ารวจความพึงพอใจ
ของท่านที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งไม่มีผลต่อคะแนนของท่าน ท่านมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นหรือแสดงความรู้สึกได้อย่างเสรี และขอให้ตอบตรงกับความรู้สึกจริงของท่านมากที่สุด ผลที่ได้
จากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ จะน ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
   2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 25 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ขอให้ท่านอ่านข้อความให้เข้าใจแล้วจึงตอบตามความรู้สึกจริงของท่านที่มีต่อข้อความนั้น 
 
 
ล าดับ ข้อความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. ท่านชอบที่มีการผ่อนคลายก่อนเข้าสู่บทเรียน      
2. ท่านชอบการใช้ค าถามที่กระตุ้นให้ท่านคิด      
3. ท่านชอบเมื่อทราบวัตถุประสงค์ก่อนเรียน      
4. ท่านชอบที่มีการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม ่      
5. ท่านชอบที่มีการน าเสนอภาพรวมในเรื่องที่จะเรียน      
6. ท่านชอบล าดับเนื้อหามีความต่อเนื่อง      
7. ท่านรู้สึกว่าเนื้อหาที่เรียนชัดเจน เข้าใจง่าย      
8. ท่านชอบการอภิปรายและน าความรู้ไปประยุกต์ใช ้      
9. ท่านชอบกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียน 

   กับบริบท 
     

10. ท่านชอบกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนฝึกคิดไตร่ตรองในส่ิง 
   ที่ได้เรียนไปแล้ว 

     

11. ท่านรู้สึกว่าบรรยากาศในการเรียนอบอุ่น เป็นกันเอง      
12. ท่านชอบการเปิดโอกาสให้ซักถาม แสดงความ 

   คิดเห็น 
     

13. ท่านรู้สึกว่ามีการกระตุ้นและเสริมแรงผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

14. ท่านรู้สึกผ่อนคลายเมื่อมีการบริหารสมอง      
15. ท่านรู้สึกว่ากิจกรรมการเรียนรู้ช่วยกระตุ้นผู้เรียน      
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ล าดับ ข้อความ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

16. ท่านรู้สึกว่ากิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมความ 
   เข้าใจเนื้อหาที่เรียน 

     

17. ท่านชอบที่มีการแนะน าแหล่งความรู้ให้ผู้เรียน      
18. ท่านรู้สึกว่าเอกสารประกอบการเรียนรู้มีความ 

   เหมาะสมกับผู้เรียน 
     

19. ท่านชอบสื่อการเรียนรู้ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย      
20. ท่านชอบการวัดและประเมินผลที่มีความ 

   หลากหลาย 
     

21. ท่านรู้สึกว่าการมอบหมายงานมีความเหมาะสม 
   กับผู้เรียน 

     

22. ท่านรู้สึกว่าการเขียนผังมโนทัศน์ช่วยให้ท่านมี
ความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้น 

     

23. ท่านคิดว่ากิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายมีความ 
   เหมาะสมกับผู้เรียน 

     

24. ท่านรู้สึกว่ามีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู ้
   ร่วมกัน 

     

25. ท่านมีความสุขในการเรียนรู ้      

 
ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ .......... 
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
 
 
1. ผู้เรียนมีความประทับใจอะไรบ้างในการเรียนวิชานี้ 
 
2. ผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไรที่มีการน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR มาใช้ในการ  
    เรียนการสอนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 
 
3. ผู้เรียนคิดว่าได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างเมื่อเทียบกับการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนเคยได้รับ 
 
4. ผู้เรียนคิดว่ากิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอนใดน่าสนใจมากที่สุด เพราะเหตุใด  
 
5. ผู้เรียนคิดว่ากิจกรรมที่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขคือกิจกรรมใด พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 
 
6. ผู้เรียนคิดว่าการน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR ไปใช้นั้น ผู้สอนและผู้เรียนควรมี 
    คุณลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้สอนต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
 
1. ในการสอนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 โดยน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR  
     มาใช้ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 
 
2. ในการน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR ไปใช้ ท่านพบปัญหาใดบ้าง และมีแนว 
     ทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 
 
3. ท่านพอใจกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACTOR หรือไม่ อย่างไร 
 
4. ในการสอนครั้งต่อไป ท่านจะน ากิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอนใดไปใช้บ้าง เพราะเหตุใด  
     และจะปรับปรุงกิจกรรมใดบ้าง เพราะเหตุใด 
 
5. ท่านสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนขณะเรียนเมื่อใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR เป็น 
    อย่างไรบ้าง 
 
6. ท่านคิดว่าการน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ ACTOR ไปใช้นั้น ผู้สอนและผู้เรียนควรมี 
    คุณลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด 
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ผนวก ง 
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 

 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 
  2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับค่าคะแนนจุดตัด 

3. เจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 
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ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 
 
  
 

             
 
 
                   

                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paired Samples Statistics

29.01 98 4.397 .444

20.20 98 4.233 .428

posttest

pretest

Pair

1

Mean N Std. Deviation

Std. Error

Mean

Paired Samples Correlations

98 .231 .022posttest & pretestPair 1

N Correlation Sig.

Paired Samples Test

8.806 5.353 .541 7.733 9.879 16.286 97 .000posttest - pretestPair 1

Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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ผลการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนจุดตัด 

 
 

 
T-Test 
 
              

                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

One-Sample Statistics

98 29.0102 4.39657 .44412POSTTEST

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

One-Sample Test

11.281 97 .000 5.0102 4.1287 5.8917POSTTEST

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Test Value = 24
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ผลการวิเคราะห์เจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 
 
 

 

 
 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paired Samples Statistics

84.57 98 11.822 1.194

84.50 98 11.713 1.183

posttest

pretest

Pair

1

Mean N Std. Deviation

Std. Error

Mean

Paired Samples Correlations

98 .453 .000posttest & pretestPair 1

N Correlation Sig.

Paired Samples Test

.071 12.311 1.244 -2.397 2.540 .057 97 .954posttest - pretestPair 1

Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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ผนวก จ 
ตัวอย่างผลงานของผู้เรียนและภาพกิจกรรม 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
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