บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีพนั ธกิจในการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการ
บริ บาลทางเภสัชกรรม และมีปรัชญาของคณะตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยสยาม คือ “ปัญญาเป็ นรัตน
ของนรชน” จากปรัชญาและพันธกิจดังกล่าวคณะได้ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องและ
สร้างเสริ มเภสัชศาสตรบัณฑิตที่ตอ้ งออกไปให้บริ การด้านสุ ขภาพแก่ประชาชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การบริ บาลทางเภสัชกรรมเป็ นการดูแลใช้ยาที่เริ่ มต้นด้วยการวินิจฉัยทางเภสัชกรรม
(pharmaceutical diagnosis) เพื่อสื บค้นปัญหาเหตุจากยา (drug-related problems) อีกทั้งต้องหา
กระบวนการแก้ไขหรื อป้ องกันปั ญหาอันอาจเกิด หรื อเกิดแล้วในผูใ้ ช้ยา ตลอดจนกระบวนการตรวจ
ติดตามการใช้ยา เพื่อให้ผใู้ ช้ยาได้รับยาที่มีคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ และปลอดภัยตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้ยา มีคุณภาพชีวติ ที่ดีท้ งั ร่ างกาย จิตใจและสังคม คือหายจากโรค/อาการ มีสุขภาพจิตดี ดารงชีวติ
อยูใ่ นสังคมอย่างเป็ นสุ ข (Cipolle, 2004; Strand, 1998)
การที่นกั ศึกษาเภสัชศาสตร์ จะมีคุณสมบัติดงั กล่าว และสามารถให้บริ การด้านสุ ขภาพแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จาเป็ นต้องผ่านการเรี ยนรู ้ที่เน้นทักษะการคิดเป็ น (skills of thinking)
สามารถบูรณาการ (integration) วิชาต่างๆ ในสหวิชาชีพและวิชาพื้นฐานวิชาชีพได้อย่างดี นอกจากนี้
นักศึกษาจาเป็ นต้องเรี ยนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็ นเกณฑ์ (problem-based learning; PBL) อีกด้วย
กระบวนการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ การตั้งปั ญหา และกรณี ศึกษาจะช่วยให้นกั ศึกษามี
ทักษะในการคิด (skill of thinking) การจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการตั้งแต่ปีการศึกษาต้นๆ จะทา
ให้นกั ศึกษาทราบถึงความสาคัญของวิชาต่างๆ ในหลักสู ตรที่ตอ้ งเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดทักษะใน
การเรี ยนวิชาในชั้นปี ที่สูงขึ้น นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มีการเรี ยนรู ้สะสมมากขึ้นในทุกชั้นปี การจัดการ
เรี ยนการสอนมีการบูรณาการทั้งวิชาในแนวนอน คือ บูรณาการหลายวิชาในชั้นปี ผสมกับการบูรณาการ
ในแนวตั้ง ซึ่ งบูรณาการวิชาระหว่างชั้นปี ซึ่ งการเรี ยนแบบบูรณาการนี้จะเป็ นพื้นฐานที่สาคัญในการฝึ ก
ปฏิบตั ิดูแลผูป้ ่ วยบนหอผูป้ ่ วยหลังจากจบเสร็ จสิ้ นการศึกษาในชั้นปี ที่ 4 แล้ว
การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการนี้ นอกจากจะช่วยชี้แนะให้นกั ศึกษาเภสัช ศาสตร์รู้จกั การบูรณาการ
วิชาต่างๆ ที่เรี ยนผ่านมาแล้ว ยังช่วยให้นกั ศึกษารู ้จกั การตั้งปั ญหา การแก้ปัญหาในแต่ละกรณี ศึกษา เมื่อ
ดูแลผูป้ ่ วยบนหอผูป้ ่ วยในสถานการณ์จริ ง นักศึกษาเภสัชศาสตร์จะมีทกั ษะและความชานาญการ
(competency) เพิ่มมากขึ้น
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จากความตระหนักถึงความจาเป็ นในการสร้างเสริ มคุณลักษณะดังกล่าวในตัวนักศึกษา คณะ
เภสัชศาสตร์ จึงได้จดั การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 1 และ 2 ในรายวิชา clinical
biochemistry ซึ่ งจัดการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรก คือ สอดแทรกเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ
skill of thinking, physiology, anatomy pharmacognosy และ microbiology เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้เห็น
ความสาคัญของการเรี ยนสรี รวิทยา เคมี จุลชีววิทยา เภสัชวินิจฉัย และชีวเคมีทางคลินิก รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา อีกทั้งทาให้มีทกั ษะและความสามารถในการแก้ปัญหาที่ดี ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้
จัดทาโครงการวิจยั ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ต่อการจัดการเรี ยน
การสอนแบบบูรณาการ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ย นการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาอื่น ๆ
ต่อไป
การวิจยั นี้ตอ้ งการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากที่ได้ผา่ นประสบการณ์การเรี ยน
การสอนแบบบูรณาการ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานจัดทาเป็ นกรณี ศึกษาให้นกั ศึกษาได้เ รี ยนรู้และวิเคราะห์
การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู ้พ้นื ฐานที่มีอยูแ่ ละการแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งการ
อภิปรายร่ วมกันในการหาแนวทางแก้ปัญหาและนาผลที่ได้เสนอต่อกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม
อันเป็ นแนวทางที่จะนาไปสู่ การพัฒนาต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบบูรณาการ
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 และ2 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ปี การศึกษา 2551 จานวน 29 คน
1.3.2 ขอบเขตเนื้อหา เป็ นเนื้อหาสาระในแผนการสอนรายวิชา Clinical biochemistry เป็ นการ
ออกแบบการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชา คือเชื่อมโยงวิชา skill of thinking, physiology, anatomy,
pharmacognosy และ microbiology ซึ่ งเป็ นวิชาพื้นฐาน มาสู่ การเรี ยนรู ้วชิ าทางคลินิค ที่เป็ นการเรี ยนรู้
โดยใช้ความรู ้ความเข้าใจและทักษะในวิชาพื้นฐานดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการแสวงหา
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องต่างๆ ที่ได้เรี ยนมาเชื่อมโยงความรู ้และทักษะระหว่างวิชานาไปสู่ การดูแล
ผูป้ ่ วยอย่างเข้าใจ
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1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1.4.1 นาผลการวิจยั ครั้งนี้ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนารายวิชาอื่นต่อไป
1.4.2 ทราบความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
1.4.3 ได้ขอ้ มูลที่จะนาไปปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงแนวทางการศึกษาสาหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร์
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามต่อการ
เรี ยนการสอนแบบบูรณาการ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 การเรียนรู้ ทยี่ ดึ ผู้สอนเป็ นสาคัญ
การเรี ยนรู ้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญหมายถึงการสอนที่ผสู ้ อนจะเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ฝ่ายเดียว ไม่มี
ขบวนการสะท้อนกลับจากผูเ้ รี ยน เป็ นลักษณะการสื่ อสารทางเดียว ซึ่ งส่ วนมากจะใช้กบั ผูเ้ รี ยนที่
สามารถมาเรี ยน ณ สถานที่ และเวลาหนึ่งได้ การเรี ยนการสอนแบบนี้ใช้กนั มากในปั จจุบนั
การสอนแบบนี้น้ นั ผูส้ อนจะเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้แต่ฝ่ายเดียว ไม่มีขบวนการสะท้อนกลับจาก
ผูเ้ รี ยน มีลกั ษณะของการสื่ อสารทางเดียว ส่ วนมากมักจะใช้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีจานวนมาก ๆ วิธีการสอนใน
กลุ่มนี้ประกอบด้วย
2.1.1 วิธีปาฐกถา (Lecture Method)
วิธีปาฐกถา เป็ นวิธีที่ใช้กนั มากที่สุดและเชื่อว่าเป็ นวิธีที่เหมาะมากสาหรับการสอนใน
อุดมศึกษา ลักษณะการสอนนั้น ผูส้ อนจะเป็ นผูบ้ รรยายข้อมูล ข้อเท็จจริ ง และ เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อผูฟ้ ัง
ฝ่ ายเดียว ส่ วนผูฟ้ ังก็ทาหน้าที่ฟังเพียงอย่างเดียว เป็ นการสื่ อความหมายทางเดียว
(One way
Communication) การปาฐกถาเป็ นการบอกกล่าว โดยผูส้ อนจะบอกข้อมูลต่าง ๆ ต่อผูฟ้ ัง เป็ นลักษณะ
การสื่ อสารทางการพูด เหมาะที่จะใช้กบั
- บรรยายข้อมูลต่างๆ ที่ไม่มีปรากฏในตาราเรี ยน
- บรรยายนโยบาย กฏระเบียบ วิธีการ วัตถุประสงค์
- แนะนาวิชาการ ความสาคัญ และบทคัดย่อ
- เป็ นการให้ขอ้ มูลพื้นฐาน เพื่อให้มีพ้นื ความรู ้ที่ตอ้ งการ
- บรรยายภาวะการณ์ของกิจกรรมที่จะกระทา
- สาธยาย การประยุกต์กฏเกณฑ์ และแนวความคิดต่างๆ
- เพื่อทบทวน แยกแยะ เน้นและสรุ ปเรื่ องราวต่างๆ
2.1.2 วิธีอรรถาธิบายตามบท (Oral Interpretation Method)
การสอนแบบวิธีอรรถาธิบายตามบทเป็ นการนาข้อความ บทความหรื อตารา ซึ่งเขียน
ไว้โดยบุคคลอื่นมาอ่าน วิเคราะห์ และตีความให้ผเู ้ รี ยนฟัง
การสอนแบบวิธีอรรถาธิ บายเป็ นการบรรยายสิ่ งที่ผอู ้ ื่นเตรี ยมให้ เป็ นการสื่ อ
ความหมายทางเดียว ผูเ้ รี ยนมีหน้าที่นงั่ ดูและฟังอย่างเดียว เหมาะที่จะใช้กบั
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- อรรถาธิ บายตามตาราเรี ยนที่กาหนดไว้

- อรรถาธิบายตามหลักการ ทฤษฎีการปกครอง กฎหมาย การเมือง
อรรถาธิ บายตามกฏ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่ประกาศใช้
- อรรถาธิบาย รายงาน ผลการวิจยั และวิทยานิพนธ์ของผูอ้ ื่น
- การสอนวรรณคดี ภาษา
2.1.3 วิธีสาธิต (Demonstration Method)
การสอนแบบสาธิต คือผูส้ อนแสดงการทางาน หรื อลงมือทางานปฏิบตั ิให้ผเู้ รี ยนดูให้รู้
ว่าจะทาอะไร ทาอย่างไร พร้อมกับอธิ บายไปด้วย เพื่อให้รู้วา่ ทาไม ที่ไหน และเมื่อไหร่ ที่งานนั้นถูก
กระทา ตามธรรมดาแล้วผูส้ อนคาดว่าเมื่อผูเ้ รี ยนได้เรี ยนแล้วจะสามารถที่จะพอทาตามได้ วิธีน้ ีมกั จะใช้
คู่กบั วิธีอื่นๆ เช่น ปฐกถา+สาธิต หรื อ สาธิต+ปาฐกถา เป็ นต้น วิธีน้ ีเหมาะที่จะใช้กบั
- ใช้สอนการทา และขบวนการทางาน ของสิ่ งต่าง ๆ เพื่อให้รู้วา่ สิ่ งเหล่านั้นทาไปได้
อย่างไร
- ใช้สอนการแก้ปัญหาโจทย์
- ใช้แสดงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เห็นว่าสิ่ งเหล่านั้นทาไมถึงทางานได้
- ใช้สอนการควบคุมการทางานของเครื่ องจักรกล
- ใช้สอนวิธีการทางานร่ วมกัน
- เพื่อกาหนดมาตรฐานการทางานของคนงาน
- ใช้สอนขบวนการรักษาความปลอดภัยในการทางาน
2.1.4 การสอนแบบบรรยาย (Teaching Base)
วิธีการสอนแบบบรรยาย เป็ นวิธีการที่ยดึ ถือและปฏิบตั ิมาอย่างช้านานแล้ว ตลอดจน
นิยมใช้กนั อย่างกว้างขวาง โดยผูเ้ รี ยนเองส่ วนมากก็พอใจและชอบวิธีการสอนแบบบรรยายมากกว่า
การเรี ยนการสอนแบบอื่น
ความพยายามที่จะปรับปรุ งการเรี ยนการสอนในยุคก่อนการปฏิรูปจึงหลีกไม่พน้ ต่อการ
ทาความเข้าใจ และหาวิธีการที่จะปรับปรุ งการสอนและการบรรยายให้ดีและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ลักษณะของการสอนโดยผูส้ อนเป็ นผูบ้ รรยายนั้น ผูส้ อนจะต้องพูด บอกเล่า และ
อธิ บายเนื้อหาให้ผเู ้ รี ยน ฟังไม่วา่ จะใช้เวลามากหรื อน้อยเพียงใด มีจุดประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและ
เป็ นไปตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ผูส้ อนจะเป็ นผูท้ าการค้นคว้าและเป็ นผูส้ ื่ อความหมายทางเดียว โดย
ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูร้ ับ และศึกษาจากผูส้ อนไปอย่างเดียว
การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนนั้น โ อกาสมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนค่อนข้างน้อย
นอกจากการฟัง และจด ผูส้ อนอาจจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ในการประกอบการบรรยาย มีการแสดง การสาธิต
ประกอบ การซักถาม หรื ออาจมีการอภิปรายบ้างในบางกรณี แต่อย่างไรก็ตามความสนใจของผูส้ อน
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และผูเ้ รี ยนนั้นจะขึ้นอยูก่ บั บทบาทของผูส้ อนเป็ นสา คัญ ถ้าผูส้ อนสามารถสอนได้ดีและสนุกโดยที่ไม่
ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกเบื่อนั้นจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความตั้งใจและสนใจในการเรี ยนเป็ นอย่างดี แต่ถา้ ผูส้ อนไม่
มีเทคนิคการสอนและสอนน่าเบื่อจะทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกไม่อยากเรี ยน และจะไม่ต้ งั ใจเรี ยนในที่สุด ซึ่ งจะ
ทาให้เป็ นปั ญหาในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนตามมา
2.2 ความเป็ นมาของการสอนแบบบรรยาย
วิธีการสอนแบบนี้เป็ นวิธีการที่เก่าแก่และใช้มานานเป็ นศตวรรษ สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้า
เมื่อเสด็จออกโปรดสัตว์ก็ใช้วธิ ี การสอนวิธีน้ ี การสอนในสานักสงฆ์และสานักต่างๆของคนใน
ตะวันออกยุคแรกๆ ก่อนที่จะได้รับอิทธิ พลจากชาวตะวันตกก็ใช้วธิ ี การสอนวิธีน้ ีเช่นกัน แต่พอมาถึงใน
สมัยกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 13-14 นั้น การเรี ยนการสอนก็ประสบปั ญหาอย่างหนัก เนื่องจากขาดแคลน
หนังสื อหลัก การบรรยายจึงมีความสาคัญและมีความหมายเท่ากับการอ่าน (Reading)
1) ข้อดีและข้อจากัดของการสอนแบบผูส้ อนเป็ นหลัก
ข้อดี :
1. สามารถสอนกับผูเ้ รี ยนจานวนมากได้
2. ประหยัดเวลาของผูส้ อน
3. ดีกว่าการอ่านหนังสื อด้วยตนเอง
4. สามารถดาเนินการสอนเพียงคนเดียวได้
5.
มีโอกาสที่จะปรับปรุ งเนื้อหาและวิธีการให้เหมาะสมกับผูฟ้ ัง เวลา และ
องค์ประกอบอื่นๆ ได้ดีกว่าวิธีอื่น
6. สามารถสรุ ปเนื้อหาจากที่ต่างๆ เข้าเป็ นกลุ่มก้อนได้ง่าย
7. ผูเ้ รี ยนไม่ตอ้ งทางานมาก และรับรู ้เรื่ องที่เรี ยนตรงกันและพร้อมกัน
ข้อจากัด :
1. เป็ นการนาเสนอเพียงผูเ้ ดียว คนเดียว ทาให้ผสู้ อนเป็ นผูร้ ู้คนเดียวและผูส้ อนเป็ นผู้
กาหนดเองว่าต้องการให้ผเู ้ รี ยนรู ้เรื่ องอะไรเพียงฝ่ ายเดียว
2. การบรรยายไม่คานึงถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยน เพราะต้องรับรู ้เรื่ องเดียวกัน เวลา
เดียวกัน
3. ผูเ้ รี ยนไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น อาจมีบา้ งแต่เป็ นส่ วนน้อย ทาให้ขาดการฝึ ก
คิดเชิงวิเคราะห์
4. การบรรยายที่ดีไม่สามารถทาได้ทุกๆ คน
5. เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนจด ท่องจา มากกว่าวิธีอื่นๆ
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2) จุดประสงค์ของการศึกษาแบบการบรรยาย
การสอนแบบบรรยายจะเหมาะกับจุดประสงค์ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนสามารถรู ้ปัญหา
เนื้อหาวิชาและแนวความคิดเบื้องต้น หรื อข้อมูลที่ จาเป็ นต้องมีการอธิ บายเพิ่มเติมหรื อสรุ ปรวบยอด
ส่ วนจุดประสงค์ของการศึกษาที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การแก้ปัญหา วิธีการนี้มกั ได้ผลน้อยและเป็ นรอง
วิธีการสอนแบบอื่นๆ หากผูส้ อนต้องการสอนเพื่อให้ผเู้ รี ยนทราบถึงวัตถุประสงค์อะไร มีเจตนาที่จะ
ให้ผเู้ รี ยนได้รับความรู้หรื อทาความเข้าใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง การสรุ ปรวบรวมแนวคิด หรื อต้องการชักจูง
ใจในเรื่ องบางเรื่ องแล้ว วิธีการแบบบรรยายก็จะเหมาะสมอย่างมาก
3) องค์ประกอบพื้นฐานของการสอนแบบบรรยาย
องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของการสอนแบบบรรยาย ซึ่ งประกอบด้วย 4 ลักษณะ คือ
3.1) มีการค้นคว้า ศึกษาอย่างกว้างขวางและมีผลงานวิจยั ที่ทนั สมัย
3.2) มีการพิจารณากลัน่ กรองและวินิจฉัยให้ถึงแก่นสาระ หรื อสัจจะของสิ่ งนั้น
3.3) สามารถสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) และมองเห็นบทบาท
ความสาคัญของสิ่ งนั้นๆ กับชีวติ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
3.4) มีการบรรยายให้ผเู ้ รี ยน เกิดความพอใจเละเห็นตาม มีความพยายามที่จะค้นคว้า
ต่อไป
2.3 การเรียนรู้ ทยี่ ดึ ผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ความหมายของการเรี ยนรู ้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีหลายความหมายด้วยกัน เช่น
- กิจกรรมใดก็แล้วแต่ที่ผสู ้ อนกระทาไปแล้วผูเ้ รี ยนจะได้อะไร โดยไม่เอาเงื่อนไขของ
หลักสู ตร ห้องเรี ยน ครู ผสู ้ อน ตาราเรี ยน อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ มาอ้างว่าทาไม่ได้ โดยให้มุ่งความ
ตั้งใจทุกอย่างไปที่ผเู ้ รี ยนขอให้เน้นไปที่ผลประโยชน์ของผูเ้ รี ยน และต้องสอนให้เหมาะกับ ลักษณะ
การเรี ยนรู ้ของแต่ละคนด้วย
- เป็ นการสอนที่ สอนให้รู้วธิ ีเรี ยน (Learn how to learn)
- การเรี ยนรู ้แบบนี้ ผูส้ อนต้องพยายามให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยนอยูเ่ สมอ โดยให้ผเู ้ รี ยนศรัทธาใน
สิ่ งที่เรี ยน อยากเรี ยนอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอยูเ่ สมอ
- การสอนแบบนี้ผสู ้ อนจะไม่ป้อน เนื้อหาวิชาเรี ยนให้ เช่ น การบอกให้ผเู้ รี ยนจดตามที่
ผูส้ อนบอก หรื อให้ผเู้ รี ยนจดตามที่ผสู้ อนจดให้บนกระดานดา ซึ่งพบมากในระบบการเรี ยนการสอนใน
ประเทศไทย
- การเรี ยนรู ้แบบที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญนั้น ถ้าเปรี ยบผูเ้ รี ยน เสมือน ลูกค้าแล้ว คือการทาตาม
ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าพึ งพอใจ เนื่องจากผูเ้ รี ยนหรื อลูกค้านั้นแต่ละคนจะมี
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ความสามารถ อารมณ์ จริ ต พื้นฐานทางบ้าน ฯลฯ ไม่เท่ากัน การเรี ยนการสอนแบบเดิม ๆ คือ “
ผูส้ อนยัดเยียด ” หรื อ “ สาดวิชา ” ให้ผเู ้ รี ยนทั้งห้องโดยไม่สนใจว่า ผูเ้ รี ยนมีความแตกต่างกัน
เป็ นการสอนแบบไม่มีคุณภาพนั้นเอง การเรี ยนการสอนแบบ ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญนี้ ผูส้ อนจะต้อง
คอยประเมินตรวจสอบผูเ้ รี ยนบ่อยๆ เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาของผูเ้ รี ยนและเป็ นการกระตุน้ ผูเ้ รี ยน
ด้วย
- การเรี ยนรู ้แบบที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญนั้น เป็ นการสอนที่ยดึ เอา ความสามารถ และจริ ตใน
การเรี ยน หรื อพฤติกรรมในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนมาพิจารณา เพื่อผูส้ อนจะได้เลือกวิธีการเรี ยนรู้ที่
เหมาะสมกับระบบการเรี ยนการสอนแบบนี้ ซึ่ งการเรี ยนการสอนแบบนี้น้ นั จะเน้นความเป็ นปั จเจค
บุคคลของผูเ้ รี ยนด้วย
2.4 การเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Personal Learning)
การเรี ยนรู ้และการสร้างองค์แห่งการเรี ยนรู ้จะต้องเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของทุกคน
เนื่องจาก การเรี ยนรู ้จะเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จะต้องมีแรงบันดาลใจมาจากภายใน จึงทาให้บุคคล
เปลี่ยนแนวทางในการปฏิบตั ิ โดยแต่ละบุคคลต้องมี self-worth,self-confidence,self-esteem,selfawareness,self-knowledge และ self-respect ซึ่ งแปลความได้วา่ การเรี ยนรู ้ตอ้ งมาจากตนเองเป็ น
ประการแรก ต้องมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตน ในการเรี ยนการสอนก็เช่นเดียวกัน ผูส้ อน
จาเป็ นต้องมีการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความมัน่ ใจในความสามารถของตน ให้ตนมีคุณค่า ความรู ้สึกเหล่านี้
ผูกพันกับอารมณ์พ้นื ฐานทางจิตใจ
2.4.1 ความหมายของการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (Personal Learning Meaning)
ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้หากเข้าใจตนเองเสี ยก่อน เข้าใจการเรี ยนรู ้ของ
ตน และรู ้วตั ถุประสงค์วา่ จะพัฒนาตนไปในทางด้านใด ครู ผสู ้ อนควรสนับสนุนให้พฒั นาไปจนบรรลุ
ซึ่ งวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ครู ผสู ้ อนควรชี้แนะให้ผเู ้ รี ยนตั้งเป้ าหมายส่ วนตัว เพื่อที่จะพัฒนา
ตนเองไปในด้านใดด้านหนึ่งเพื่อที่จะพิจารณาตนเอง และองค์ประกอบที่จะผลักดันอีกประการหนึ่ง
หนึ่งคือ การปฏิบตั ิจริ ง (Action)
2.4.2 องค์ประกอบในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ในการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน ควรให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสปฏิบตั ิการจริ ง มีการเสาะ
แสวงหาความรู ้มาถ่ายทอดหรื อเผยแพร่ ให้ผเู ้ รี ยนผูอ้ ื่นได้รับรู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตัวอย่างเช่น
งานที่ครู ผสู้ อนทาการมอบหมายอาจจะเป็ นงานที่ทาให้ผเู้ รี ยนได้ลงไปเผชิญงานจริ ง
การทางานร่ วมกันเป็ นการเรี ยนรู ้กนั ภายในสังคมการเรี ยนรู ้แบบปั จเจกชน (Individualism) ซึ่ งเป็ นการเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญ แต่ความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้มานั้นควรนามาเผบแพร่ และ
อภิปรายเพื่อนาไปปฏิบตั ิร่วมกันเป็ นทีม เพราะคาจากัดความของคานี้คือ การร่ วมมือกันทั้งแรงกาย
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แรงใจ และกาลังความคิดเพื่อให้เกิดผลสาเร็ จ และสิ่ งที่สาคัญที่สุดคือการยอมรับฟังความคิดเห็นของกัน
และกัน และการเห็นคุณค่าของกันและกัน ในชั้นเรี ยนผูส้ อนควรสนับสนุนให้มีการทางานร่ วมกันมาก
ขึ้น มีการทางานกลุ่ม การทางานคู่ โดยผูส้ อนทาการดูแลให้เกิดการทางานเป็ นทีมตามความหมายที่
แท้จริ ง
โดยสรุ ปความหมายของการเรี ยนรู ้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ นั้นคือ การเรี ยนรู ้ที่ให้อิสระแก่
การเรี ยนต่อผูเ้ รี ยน โดยยึดเอาความสามารถ และความต้องการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่ งการ
เรี ยนการสอนแบบนี้น้ นั ผูเ้ รี ยนสามารถที่จะเลือกเรี ยนในสิ่ งที่ตนต้องการ โดยไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องของ
สถานที่ และเวลา ผูเ้ รี ยนต้องการที่จะเรี ยนเมื่อไหร่ ก็ได้เมื่อมีความพร้อมที่จะเรี ยนหรื อผูเ้ รี ยนอยูท่ ี่
ไหนก็ตามก็สามารถที่จะเรี ยนได้โดยไม่จาเป็ นต้องเดินทางมาเรี ยนด้วยตนเอง การเรี ยนการสอนแบบนี้
ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความพยายามและสนใจที่จะเรี ยน จะต้องเอาใจใส่ ต่อการเรี ยนด้วยตนเองเพราะไม่มีผทู ้ ี่
คอยมาบังคับและเอาใจใส่ เรา หากผูเ้ รี ยนไม่มีความอยากเรี ยนก็จะทาให้การเรี ยนการสอนไม่ประสบ
ความสาเร็ จ ถ้ามองในแง่ผสู ้ อนในลักษณะการเรี ยนการสอนแบบนี้แล้วผูส้ อนจะต้องพยายามสร้างสื่ อ
หรื อบทเรี ยนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความอยากเรี ยนขึ้น หรื อทาให้ผเู ้ รี ยนต้องคอยติดตามโดยตลอด และ
ไม่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเบื่อหน่าย เพราะถ้าทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเบื่อหน่ายแล้วผูเ้ รี ยนก็จะไม่สนใจ
เรี ยนเลยทันที ดังนั้นในวิธีการเรี ยนการสอนแบบนี้ผเู ้ รี ยนและผูส้ อนจะต้องร่ วมมือกันจึงจะทาให้การ
เรี ยนประสบผลสาเร็ จได้
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2.5 โมเดลการสอนชิ ปปา
การจัดการเรี ยนการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ตามหลักชิปปา (CIPPA) หรื อแบบ
ประสาน 5 แนวคิดหลักพัฒนาโดย ทิศนา แขมมณี
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง

มีบทบาทสาคัญในการเรี ยนรู้
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ รู ้อย่างตื่นตัว ตื่นใจ
(ACTIVE PARTICIPATION)

กาย (Physical)
+
อารมณ์ (Emotional)

สติปัญญา (Intellectual)
+
อารมณ์ (Emotional)

สังคม (Social)
+
อารมณ์ (Emotional)

การเคลื่อนไหวร่ างกาย
(Physical Movement)

การสร้างสรรค์ความรู้
(Constructing of Knowledge)

การปฏิสัมพันธ์
(Interaction)

การเรี ยนรู้ทกั ษะกระบวนการ
(Process Skills Learning)

ความเข้าใจ
(Understanding)
การประยุกต์ใช้
(Application)
การใช้ในชีวติ ประจาวัน
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เมื่อนาแนวคิดหลักทั้ง 5 มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ครู สามารถดาเนิ นการตาม
โมเดลการสอนชิปปา (CIPPA Instructional Model) ได้ดงั นี้
1. ขั้นการทบทวนความรู ้ ขั้นนี้เป็ นการดึงความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนในเรื่ องที่จะเรี ยนเพื่อช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิมของตน
2. ขั้นการแสวงหาความรู ้ใหม่ ขั้นนี้เป็ นการแสวงหาข้อมูล ความรู ้ใหม่ที่ผเู ้ รี ยนยังไม่มี
จากแหล่งข้อมูลหรื อแหล่งความรู ้ต่างๆ ซึ่ งครู อาจจัดเตรี ยมมาให้ผเู ้ รี ยนหรื อให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
แหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนไปแสวงหาก็ได้
3. ขั้นการศึกษาทาความเข้าใจข้อมูล/ความรู ้ใหม่และเชื่อมโยงความรู ้ ใหม่กบั ความรู ้เดิม
ขั้นนี้เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจกับข้อมูล /ความรู้ที่หามาได้ ผูเ้ รี ยนจะต้องสร้าง
ความหมายข้อมูล/ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยใช้กระบวนการต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น การใช้กระบวนการ
กลุ่มในการอภิปรายและสรุ ปความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ ซึ่ งอาจจาเป็ นต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับ
ความรู้เดิม
4. ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู ้ความเข้าใจกับกลุ่ม
5. ขั้นนี้เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนอาศัยกลุ่มเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจของ
ตนแก่ผอู ้ ื่น และได้รับประโยชน์จากความรู ้ ความเข้าใจของผูอ้ ื่นไปพร้อมๆ กัน
6. ขั้นการสรุ ปและการจัดระเบียนความรู ้ ขั้นนี้เป็ นขั้นของการสรุ ปความรู ้ที่ได้รับทั้งหมด
ทั้งความรู ้เดิมและความรู ้ใหม่ และจัดสิ่ งที่เรี ยนรู ้ให้เป็ นระเบียบเพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนจดจา
7. ขั้นการแสดงผลงาน ขั้นนี้เป็ นขั้นที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสแสดงผลงานการ
สร้างสรรค์ความรู ้ของตนเองให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ เป็ นการช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ตอกย้าหรื อตรวจสอบความเข้าใจ
ของตนและช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้ความคิดสร้างสรรค์
8. ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู ้ ขั้นนี้เป็ นขั้นของการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนการนา
ความรู้ ความเข้าใจของตนไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความชานาญ ความเข้าใจ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจาในเรื่ องนั้น ๆ
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบหรื อโมเดลชิปปา ดังกล่าวข้างต้น แม้จะสามารถช่วย
อานวยความสะดวกแก่ครู ในการสอน เนื่องจากมีกระบวนการหรื อขั้นตอนที่ชดั เจน แต่ครู ไม่สามารถใช้
ในการสอนได้ทุกเรื่ องและตลอดเวลา เนื่องจากข้อจากัดต่างๆ ในการสอน เช่น เวลา แหล่งข้อมูล เนื้อหา
และถึงแม้ครู จะสามารถใช้ในการสอนทุกๆ เรื่ องที่รับผิดชอบ ก็ไม่สมควรทา เนื่องจากผูเ้ รี ยนอาจมี
ความเบื่อหน่ายได้ ครู จาเป็ นต้องใช้รูปแบบ วิธี การ และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพื่อช่วยดึงดูด
ความสนใจของผูเ้ รี ยน ดังนั้นการใช้หลักการชิปปา ในการสอนโดยครู วางกระบวนหรื อขั้นตอนการ
เรี ยนรู ้ รวมทั้งใช้เทคนิค วิธีการหลากหลายที่เหมาะกับเนื้อหาสาระที่สอนจะช่วยให้การจัดการเรี ยนการ
สอนของครู มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าการใช้โมเดลการสอนของชิปปา
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เมื่อแนวคิดในการเรี ยนรู ้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งครู และผูเ้ รี ยนก็จาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสอนการเรี ยนของตน จากที่เคยเป็ นผูส้ อนแบบถ่ายทอดความรู ้ มาเป็ นผูค้ ิด ผูจ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้
และช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่า งสะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพ จากที่เคยเป็ นผูเ้ รี ยนแบบนัง่ ฟัง
อย่างเดียวมาลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี บนรู ้ ใช้ความคิด ความสามารถ ทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์
และสังคม ในการเรี ยนรู ้ต่างๆ ซึ่ งผูเ้ รี ยนจานวนมากที่เคยชินกับพฤติกรรมเดิมๆ อาจจะไม่ชอบหรื อไม่
พอใจ เพราะ ต้องมาลงมือทากิจกรรมต่างๆ มากมาย และยังต้องใช้ความคิดอย่างหนักอาจทาให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความเครี ยด ความกังวล และหลายๆ ครั้งยังต้องสับสนในความคิดของตน นอกจากนั้น จากการที่
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ก็อาจก่อให้เกิดปั ญหาหรื อความกังวลใจขึ้นมาได้ อีกทั้งการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ยัง
ต้องอาศัยทักษะกระบวนการต่างๆ จานวนมากซึ่ งผูเ้ รี ยนอาจมีทกั ษะไม่เพียงพอ จึงอาจเกิดความคับข้อง
ใจขึ้นมาได้ ดังนั้นผูเ้ รี ยนจานวนมากจึงมีทีท่าว่า พอใจในการสอนแบบเดิมมากกว่า เพราะสบายกว่า ไม่
ต้องเหนื่อย ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ ซึ่ งผูส้ อนจานวนมาก ในระยะแรกๆ อาจอยูใ่ นภาวะเดีย วกัน เพราะแต่
เดิมครู เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนทุกคนต้องให้ความสนใจ พอมาสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง อาจทาให้รู้สึกต้องเสี ยอานาจในตัวไป ภาวะดังกล่าวที่เกิดขึ้นอาจทาให้ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนหัน
กลับมาสอนและเรี ยนแบบเดิมอีก
ดังนั้นในการจัดการเรี ยนการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางนั้น ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนควรให้
โอกาสและเวลาพิสูจน์ ให้เวลาทั้งสองฝ่ ายในการปรับตัว ได้เรี ยนรู ้และเห็นคุณค่าของการเรี ยนการสอน
แบบนี้ ก่อนจะประเมินและตัดสิ นใจว่าจะใช้หรื อไม่ใช้วธิ ี น้ ี
กระบวนการเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเอง (Empowerment)
การที่ผเู ้ รี ยนรู ้มีอานาจในการตัดสิ นใจดาเนินการในสิ่ งที่ตนเองต้องการจะเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยน
จาเป็ นต้องรู ้สึกว่าตนเองเป็ นเจ้าของกระบวนการเรี ยนรู ้ของตน มีอานาจในการควบคุมกระบวนการ
เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง สามารถเลือกสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้ได้วา่ ทาไมจึงเลือกที่จะเรี ยนรู ้สิ่งนี้ จะเรี ยนอย่างไร
เมื่อไร ซึ่ งเป็ นหน้าที่รับผิดชอบของผูเ้ รี ยนเอง ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกสิ่ งที่ตนพอใจได้ โดยมีครู ผสู ้ อนเป็ น
ผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.5 การสอนแบบอภิปราย
การสอนในปั จจุบนั ได้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยไม่จาเป็ นต้อง ให้ผเู ้ รี ยนนั้น มานัง่ ฟังจดและ
จาเพื่อสอบ และเอาคะแนนเพียงเท่านั้น แต่ยงั ต้องการให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสที่จะอภิปรายถกเถียงกัน
ในเรื่ องที่ฟังและจดนั้นด้วย เพื่อที่จะให้ผเู ้ รี ยนมีความคิด ความอ่าน มีการแสดงความคิดเห็น และมี
วิจารณญาณ ผูเ้ รี ยนควรจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถกเถียง และอภิปรายถึงเรื่ องที่เรี ยนว่า
มีความเหมาะสมอย่างไร และประยุกต์ นาไปใช้ได้ต่อไป
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2.6.1 ความหมายและความสาคัญ
การสอนลักษณะนี้จะเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง อาจจะมีการสอนออกเป็ นกลุ่มย่อย (Small
Group Teaching) ความแตกต่างของการเรี ยนการสอนแบบนี้มกั เน้นบทบาทของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จะ
พยายามให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วนในการเรี ยนการสอนตลอดเวลา
ลักษณะของการสอนแบบอภิปราย คือ การที่ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนในการคิด พิจารณาวิเคราะห์
ในสิ่ งที่เรี ยน และนาเสนอสิ่ งนั้นๆ ต่อผูส้ อนหรื อผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง โดยมีการให้ขอ้ คิ ดเห็น ข้อ
แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมแก่กนั หลักสาคัญของการอภิปรายนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเสนอความคิดเห็นของตนให้ผอู ้ ื่น
ทราบและผูอ้ ื่นก็แสดงความเห็นไปด้วยกับเรา ดังนั้นในการสอนแบบอภิปรายผูเ้ รี ยนจะต้องมีส่วน
นาเสนอความคิดเห็น การแสดงออกต่อเรื่ องที่สัมผัส การนาเสนอจาเป็ นต้องมีเหตุผลอธิ บายเนื้อหาที่ได้
เป็ นทั้งวิเคราะห์และวิจารณ์ หลากหลายทรรศนะ แต่ผลสุ ดท้ายต้องครอบคลุมถึงกระบวนการให้เหตุผล
และกระบวนการหาหลักฐานมาสนับสนุนทัศนะของตนไปพร้อมกันกับคุณประโยชน์ของการเรี ยนการ
สอนแบบอภิปรายให้มีเนื้อหาและกระบวนการควบคู่กนั
2.6.2 จุดมุ่งหมาย
จุดหมายหลัก คือต้องการให้ผเู้ รี ยนรู้จกั ฝึ กฝนความคิด และการวิเคราะห์
จุดหมายรอง คือการฝึ กฝนและพัฒนาความสามารถในการแสดงออกและรับฟังของ
ผูเ้ รี ยนซึ่ งได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน การโต้แย้ง การให้เหตุผล และการอ้างหลักฐานทางวิชาการ
2.6.3 องค์ประกอบของการสอนแบบอภิปราย
ผูส้ อนและบทบาทของผูส้ อน กล่าวคือ แม้วา่ การสอนแบบอภิปราย ผูส้ อนจะมีบทบาท
น้อยว่าการสอนแบบบรรยายก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าความสาคัญของผูส้ อนจะลดลง ในทาง
กลับกันหากมองอีกมุมมองแล้วผูส้ อนจะมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะการนาอภิปรายตั้งคาถามและ
ดาเนินการให้การอภิปรายเป็ นไปได้อย่างราบรื่ น
2.6.4 คุณลักษณะของการสอนแบบอภิปราย
ผูท้ ี่จะดาเนินการสอนแบบอภิปรายได้ดีควรจะมีลกั ษณะที่สาคัญ บางประการ คือ
1. เห็นความสาคัญของผูเ้ รี ยน มีความยอมรับในตัวผูเ้ รี ยน
2. เป็ นผูค้ วบคุมอารมณ์ได้เป็ นอย่างดี ยอมรับฟังทรรศนะต่างๆ ได้
3. มีความสามารถในการยุติหรื อเปลี่ยนหัวข้อการอภิปราย
4. มีความสามารถในการดาเนินการอภิปรายให้ต่อเนื่องกัน รู ้จกั ฟัง และสร้างบรรยากาศ
5. มีความสามารถในการสรุ ปประเด็นและเนื้อหาของการอภิปราย
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2.6.5 บทบาทของผูส้ อนแบบอภิปราย
ผูส้ อนแบบอภิปรายมีหน้าที่และบทบาทหลักในการเผยแพร่ อธิ บายชี้แจง และทาความ
เข้าใจในเนื้อหาและหลักการสาคัญ และมีบทบาทหลักในการกระตุน้ และชี้แนะและส่ งเสริ มสนับสนุน
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ การถกเถียง และการเปรี ยบเทียบ
2.6.6 บทบาทของผูเ้ รี ยน
การเรี ยนการสอนนี้ ผูเ้ รี ยนมีบทบาทเป็ นอย่างมาก เพราะผูเ้ รี ยนเป็ นผูอ้ อกความเห็นและ
ทาการประเมินความเห็นและนาความคิดนั้นไปใช้ประโยชน์ ผูส้ อนจึงควรทาความเข้าใจบทบาทของ
ผูเ้ รี ยนเพื่อนาไปประยุกต์ในการดาเนินการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น โดยผูเ้ รี ยน
จาเป็ นต้องมีการเตรี ยมตัวและมีความพร้ อม และทาหน้าที่ทาให้การอภิปรายดาเนินไปได้
2.7 การเรียนรู้ แบบบูรณาการ
กระบวนการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ การใช้กรณี ศึกษาในการจัดการเรี ยนการสอนและแนวคิด
ความพึงพอใจ ซึ่ งมีเนื้อหาสาระโดยสังเขป ดังนี้
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดแนวการจัดการศึกษา ในมาตรา 22 และ 23
ดังนี้ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษา จะเห็นได้วา่ การจัดการสอนแบบบูรณาการและการเรี ยนรู ้แบบผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญนั้น เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาจึงควร
จัดการศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยนในลักษณะนี้ (กัญญารัตน์, 2552)
แนวคิดในการจัดการเรี ยนรู้แบบผูเ้ รี ยนสาคัญ มีแนวคิดมาจากปรัชญา constructivism ที่เชื่อว่า
การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู้ จากความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่ งที่พบเห็นกับความรู ้เดิมที่มีอยู่ แนวคิด constructivism เน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้โดยผ่าน
กระบวนการคิดด้วยตนเอง โดยผูส้ อนช่วยจัดสภาพการณ์เรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเกิดปั ญญา นักการศึกษาได้นา
แนวคิด constructivism มาพัฒนาเป็ นรู ปแบบการสอนดังนี้ 1) Explore เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนสังเกต สนับสนุน และร่ วมมือกันสารวจเพื่อให้เห็นปั ญหา 2) Explain เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนมี
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน เช่น แนะนา ถามให้คิดเพื่อให้ผเู้ รี ยนค้นพบหรื อสร้างความรู้ดว้ ยตัวเอง ความรู้ที่
ได้เป็ นความรู้เชิงประจักษ์ 3) Expand เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้คิดค้นต่อๆ ไป พัฒนาทักษะ
กระบวนการและพัฒนาการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มและพัฒนาให้มีประสบการณ์กว้างไกลทั้งเรื่ อง
ธรรมชาติและเทคโนโลยี 4) Evaluate เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนประเมินมโนทัศน์ของผูเ้ รี ยนโดยตรวจสอบ
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ความคิดที่เปลี่ยนไปและตรวจสอบทักษะกระบวนการ การปฏิบตั ิ การแก้ปัญหา การถามหาคาตอบ
ตลอดจนพัฒนาให้ผเู้ รี ยนสนใจและเคารพความคิดและเหตุผลของคนอื่นๆ ด้วย การจัดการเรี ยนรู้ใน
ลักษณะนี้ จะต้องมีการบูรณาการ เชื่อมโยงเนื้อหาความรู ้ที่เกี่ยวข้องจากศาสตร์ ต่างๆ ของรายวิชา
เดียวกันหรื อรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาความคิดรวบยอดของศาสตร์ ต่างๆ มาใช้ในชีวติ จริ ง
ได้ (ทองจันทร์ , 2537)
2.7.1 การจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
การจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ (Integrated learning management) หมายถึงกระบวนการ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ตามความสนใจ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กนั ให้ผเู ้ รี ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดการพัฒนาทักษะทางความคิด สามารถนาความรู ้
ทักษะและเจตคติไปสร้างงาน แก้ปัญหาและใช้ในชีวติ ประจาวันได้ดว้ ยตนเองได้ จากเหตุผลดังต่อไปนี้
1) สิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจาวันนั้นจะเป็ นสิ่ งที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั กับศาสตร์ ในสาขาต่างๆ
ผสมผสานกัน ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ศาสตร์ เดี่ยวๆ มาไม่สามารถนาความรู ้มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ ดังนั้นการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการจะช่วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู้ ทักษะจากหลายๆ ศาสตร์ มาแก้ปัญหาได้
กับชีวติ จริ ง 2) การจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ ทาให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงความคิดรวบยอดของ
ศาสตร์ ต่างๆ เข้าด้วยกัน ทาให้เกิดการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ (transfer of learning) ของศาสตร์ ต่างๆ เข้า
ด้วยกัน ผูเ้ รี ยนมองเห็นประโยชน์ของสิ่ งที่เรี ยนและนาไปใช้จริ งได้ 3) การจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
ช่วยลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหารายวิชาต่างๆ ในหลักสู ตรจึงทาให้ลดเวลาในการเรี ยนรู ้บางเนื้อหาลงได้
ทาให้เพิ่มเวลาให้เนื้อหาใหม่ๆ ได้มากขึ้น 4) การจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการจะตอบสนองต่อ
ความสามารถในหลายๆ ด้านของผูเ้ รี ยนช่วยสร้างความรู ้ ทักษะและเจตคติ “แบบพหุปัญญา” (multiple
intelligence)
การจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ เป็ นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน โดยการ
ผสมผสานหลักสู ตร คือจัดความรู ้ในสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน และผสมผสานกระบวนการสอน
กระบวนการเรี ยนรู ้ รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมอันดีงาม โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ความสามารถทางสติปัญญา
การบูรณาการการสอนทาได้หลายระดับ ตั้งแต่การบูรณาการหลักสู ตรซึ่ งเชื่อมโยงความรู ้
ระหว่างวิชาต่างๆ การบูรณาการกระบวนการเรี ยนการสอนจะเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรี ยนรู้
เข้าด้วยกัน ส่ วนการบูรณาการทางด้านจิตพิสัยนั้น ผูเ้ รี ยนพัฒนาการทางความรู ้และจิตใจ มีเจตคติ
ค่านิยม ความสนใจ สุ นทรี ยภาพ เน้นทั้งความรู ้และทักษะพิสัย ดังนั้นสิ่ งที่เรี ยนในสถานศึกษากับสิ่ งที่
เป็ นอยูใ่ นชีวติ ประจาวันของผูเ้ รี ยน ต้องมีความหมายและมีคุณค่าต่อชีวติ สามารถนาไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ให้สูงขึ้น
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การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการนี้ ส่ งผลต่อผูเ้ รี ยนหลายด้าน ในทางด้านจิตวิทยานั้น
ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสได้รับความรู ้ที่หลากหลาย เกิดการนามาใช้ได้ในชีวติ ประจาวัน ส่ วนด้านสังคมวิทยา
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ทกั ษะจากหลายสาขาวิชาร่ วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูส้ อนและระหว่าง
ผูเ้ รี ยนด้วยกัน นอกจากนี้ การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการยังมีความสาคัญทางด้านบริ หาร สามารถ
แก้ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากร แก้ปัญหาความซ้ าซ้อนของเนื้อหาวิชา ประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่าย
จะเห็นได้วา่ กระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับ
ปรัชญาการศึกษาหลายแนวคิด ได้แก่ แนวคิด progressivism ของ John Dewey ที่กล่าวว่าการศึกษาคือ
ชีวติ คนต้องศึกษาตลอดชีวติ ความรู ้มีอยูม่ ากมายมหาศาล การเรี ยนโดยการแก้ปัญหา ส่ งเสริ มร่ วมมือ
การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน สร้างเสริ มการอยูร่ ่ วมกันในวิถีประชาธิ ปไตย เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ส่ วนแนวคิด constructivism approach นั้น เห็นว่าผูเ้ รี ยนต้องสร้างความรู ้เอง โดยมีครู เป็ นผูช้ ่วยจัดหา
ข้อมูลข่าวสารที่มีความหมายให้แก่ผเู ้ รี ยน หรื อให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้คน้ พบด้วยตนเอง และเป็ นผูล้ งมือ
กระทา สาหรับทฤษฎีการเรี ยนรู้ของ Ausubel ซึ่ งเน้นความสาคัญของการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายและ
เข้าใจนั้น ระบุวา่ การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นเมื่อผูเ้ รี ยนได้เชื่อมโยงสิ่ งที่เรี ยนรู ้ใหม่เข้ากับความรู ้เดิมที่อยูใ่ น
สมองของผูเ้ รี ยน มีการถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ (transfer of learning) คือ นาสิ่ งที่เรี ยนรู ้แล้วไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ การถ่ายโยงการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่สาคัญ เพราะวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่
สาคัญประการหนึ่ง คือ การเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้สามารถนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตทั้ง ด้าน
ประกอบอาชีพและการแก้ปัญหาต่างๆ
การจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ (learning integration) อาจจัดได้ 2 ลักษณะ คือ การบูรณา
การภายในและระหว่างวิชา โดยการบูรณาการภายในวิชา (intradisciplinary) เป็ นการบูรณาการที่
เกิดขึ้นภายในขอบเขตของเนื้อหาเดียวกัน วิชาที่ใช้หลักการบูรณาการภายในวิชาเดียวกันมากที่สุด คือ
วิชาภาษา หรื อกระบวนการทางภาษา ซึ่ งประกอบด้วยการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เนื่องจากมี
ความเกี่ยวพันกันหลายแบบ นอกจากวิชาภาษาแล้ว วิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ หรื อคณิ ตศาสตร์ ก็ใช้
หลักการเชื่อมโยงภายในวิชาได้ ส่ วนการบูรณาการระหว่ างวิชา (interdisciplinary) เป็ นการเชื่อมโยง
หรื อรวมศาสตร์ ต่างๆ ตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไปภายในหัวเรื่ อง (theme) เดียวกัน เป็ นการเรี ยนรู ้โดยใช้
ความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในศาสตร์ หรื อความรู ้ในวิชาต่างๆ มากกว่า 1 วิชาขึ้นไป เพื่อแก้ปัญหา
หรื อแสวงหาความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง การเชื่อมโยงความรู ้และทักษะระหว่างวิชาต่างๆ จะ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่ลึกซึ้ ง ไม่ใช่เพียงผิวเผินและมีลกั ษณะใกล้เคียงกับชีวติ จริ งมากขึ้น
การจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการทั้งภายในวิชาและระหว่างวิชานั้น มีรูปแบบของการบูร
ณาการ (models of integration) ได้ 4 รู ปแบบ ดังต่อไปนี้
1) บูรณาการแบบสอดแทรก (infusion instruction) โดยครู ผสู้ อนในวิชาหนึ่ง
สอดแทรกเนื้อหาของวิชาอื่น ๆ เข้าในการเรี ยนการสอนของตน เป็ นการสอนตามแผนการสอนและ
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ประเมินผลโดยครู คนเดียว วิธีน้ ีถึงแม้นผูเ้ รี ยนจะเรี ยนจากครู คนเดียว แต่สามารถมองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างวิชาได้
2) บูรณาการแบบขนาน (parallel instruction) โดยครู ต้ งั แต่ 2 คนขึ้นไปสอนต่างวิชากัน
แบบต่างคนต่างสอน แต่ตอ้ งวางแผนเพื่อสอนร่ วมกัน โดยมุ่งสอนหัวเรื่ อง/ความคิดรวบยอด/ปัญหา
เดียวกัน ระบุสิ่งที่ทาร่ วมกันและตัดสิ นใจร่ วมกันว่าจะสอนหัวเรื่ อง/ความคิดรวบยอดและปั ญหานั้นๆ
อย่างไร ในวิชาของแต่ละคน ใครควรสอนก่อน-หลัง งานหรื อการบ้านที่มอบหมายให้ผเู้ รี ยนทาจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละวิชา แต่ท้ งั หมดจะต้องมีหวั เรื่ อง/ความคิดรวบยอด/ปั ญหาร่ วมกัน การสอนแต่ละ
วิชาจะเสริ มซึ่ งกันและกัน ทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างวิชา
3) บูรณาการแบบสหวิทยาการ (multidisciplinary instruction) การจัดการเรี ยนการ
สอนตามรู ปแบบนี้คล้ายกับบูรณาการแบบขนาน กล่าวคือ ครู ต้ งั แต่ 2 คนขึ้นไปสอนต่างวิชากัน มา
วางแผนเพื่อสอนร่ วมกัน โดยกาหนดว่าจะสอนหัวเรื่ อง/ความคิดรวบยอด/ปั ญหาเดียวกัน ต่างคนต่าง
แยกกันสอนตามแผนการสอนของตน แต่มอบหมายให้ผเู ้ รี ยนทางานหรื อโครงการร่ วมกัน ซึ่ งจะช่วย
เชื่อมโยงความรู ้วชิ าต่างๆ เข้าด้วยกันจนสร้างชิ้นงานได้ ครู แต่ละวิชากาหนดเกณฑ์เพื่อประเมินผล
ชิ้นงานของผูเ้ รี ยนในส่ วนวิชาที่ตนสอน
4) บูรณาการแบบข้ามวิชาหรื อสอนเป็ นคณะ (trans-disciplinary instruction) ครู ที่สอน
วิชาต่างๆ ร่ วมกันวางแผน ปรึ กษาหารื อ กาหนดหัวเรื่ อง/ความคิดรวบยอด/ปั ญหาเดียวกัน จัดทา
แผนการสอนร่ วมกัน แล้วร่ วมกันสอนเป็ นคณะ (team) โดยดาเนินการสอนผูเ้ รี ยนกลุ่ มเดียวกัน
มอบหมายงาน/โครงการให้นกั เรี ยนทาร่ วมกัน ครู ทุกวิชาร่ วมกาหนดเกณฑ์เพื่อประเมินผลชิ้นงานของ
ผูเ้ รี ยนร่ วมกัน (Kaufman, 1989; Gange, 1988; เฉลิม, 2531)
2.7.2 ขั้นตอนและวิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
ทั้งแบบภายในวิชาและระหว่างวิชา มีหลักการเช่นเดียวกัน โดยมีข้ นั ตอนและวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 1) การวางแผนการสอนตั้งแต่วเิ คราะห์หลักสู ตรและเลือกหัวเรื่ อง (theme) กาหนดโครงการ
สอนให้สอดคล้องกับการดาเนินชีวติ รวมทั้งการศึกษาเอกสารต่างๆ 2) กาหนดหัวข้อเรื่ อง (topic) ใน
การสอนให้แคบลง และหาความสัมพันธ์ของความรู ้ในวิชาต่าง 3) กาหนดวัตถุประสงค์ โดยระบุความรู ้
ด้วยความสามารถที่ตอ้ งการจะให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยน สร้างวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างความ
เชื่อมโยง ให้ผเู ้ รี ยนคาดการณ์ถึงความสาเร็ จขั้นต้น รวมทั้งกาหนดเวลาในการสอนให้เหมาะสม 4)
กาหนดแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยให้ครู สามารถจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการได้ 5) การพัฒนากิจกรรม
การเรี ยน สร้างกิจกรรมข้ามวิชาในหลักสู ตร ให้มีความต่อเนื่องกับการพัฒนากิจกรรม ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน 6) การประเมินความก้าวหน้าของ
ผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถประเมินตนเองได้ ครู นาการวัดผลแบบหลากหลายมาใช้ประเมินความก้าวหน้า
ของผูเ้ รี ยน รวมทั้งการประเมินผลกิจกรรม และ 7) นาผลการประเมินเพื่อพัฒนา
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2.7.3 การสร้างกรณี ศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
นอกจากการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการแก้ปัญหาที่ ดีแล้ว
การสร้างกรณี ศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (problem-based learning; PBL) เป็ นการจัดการเรี ยนการสอน
ที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความต้องการที่จะใฝ่ หาความรู ้เพื่อแก้ปัญหา โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นผูต้ ดั สิ นใจในสิ่ ง
ที่ตอ้ งการแสวงหาความรู้ และรู ้จกั การทางานร่ วมกันเป็ นทีมภายในกลุ่มผูเ้ รี ยน โดยผูส้ อนมีส่วนร่ วม
น้อยที่สุด ซึ่งการเรี ยนรู้จากปัญหาอาจเป็ นสถานการณ์จริ ง ลักษณะที่สาคัญของ PBL คือ ผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง (student-centered learning) การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นในกลุ่มผูเ้ รี ยนที่มี
ขนาดเล็ก ครู เป็ นผูอ้ านวยความสะดวก (facilitator) หรื อผูใ้ ห้คาแนะนา (guide) ใช้ปัญหาเป็ นตัวกระตุน้
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ ปั ญหาที่นามาใช้มีลกั ษณะคลุมเครื อไม่ชดั เจน ปัญหา 1 ปัญหาอาจมีคาตอบได้หลาย
คาตอบหรื อแก้ไขปั ญหาได้หลายทาง ผูเ้ รี ยนเป็ นคนแก้ปัญหาโดยแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง (selfdirected learning) มีการประเมินผลจากสถานการณ์จริ ง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบตั ิ (authentic
assessment)
การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบและมี
หลักการเพื่อให้เกิดเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปั ญหาเป็ นฐานมี 7
ขั้นตอน ดังนี้ 1) ผูเ้ รี ยนทาความเข้าใจกรณี ปัญหาให้ชดั เจน โดยอาศัยความรู ้พ้นื ฐานที่มีอยูแ่ ละการศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสารตาราหรื อสื่ ออื่น ๆ 2) ผูเ้ รี ยนระบุปัญหาหรื อข้อมูลสาคัญร่ วมกัน โดยทุกคนในกลุ่ม
เข้าใจปั ญหา เหตุการณ์ หรื อปรากฎการณ์ใดที่กล่าวถึง ในปั ญหานั้น 3) ผูเ้ รี ยนระดมสมองวิเคราะห์
ปั ญหาต่างๆ และหาเหตุผลมาอธิ บาย โดยอาศัยความรู ้เดิมของกลุ่ม เป็ นการช่วยกันคิดอย่างมีเหตุมีผล
เพื่อนาไปสู่ การสร้างสมมติฐานที่สมเหตุสมผลเพื่อใช้แก้ปัญหานั้น 4) ผูเ้ รี ยนอธิ บายและตั้งสมมติฐานที่
เชื่อมโยงกันกับปั ญหาตามที่ได้ระดมสมองกัน แล้วนาผลการวิเคราะห์มาจัดลาดับความสาคัญ โดยใช้
พื้นฐานความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล 5) ผูเ้ รี ยนกาหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
เพื่อค้นหาข้อมูลที่จะอธิ บายผลการวิเคราะห์ที่ต้ งั ไว้ ผูเ้ รี ยนสามารถบอกได้วา่ ความรู ้ส่วนใดรู ้แล้ว ส่ วน
ใดต้องกลับไปทบทวน ส่ วนใดยังไม่รู้หรื อจาเป็ นต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติม 6) ผูเ้ รี ยนค้นคว้ารวบรวม
สารสนเทศจากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (self-directed
learning) และ 7) ผูเ้ รี ยนนาผลที่ได้มาอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ แล้วนามา
สรุ ปเป็ นหลักการและแนวทางเพื่อนาไปใช้โอกาสต่อไป
การเรี ยนการสอนใดๆ จาเป็ นต้องมีการประเมินทั้งการประเมินความรู ้ ทักษะ และการ
ประเมินความพึงพอใจซึ่ งเป็ นความรู ้สึกชอบไม่ชอบ ซึ่ งจะส่ งผลต่อความสนใจในการเรี ยนต่อไป ความ
พึงพอใจเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู ้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้น
เมื่อได้รับความสาเร็ จตามความมุ่งหมาย เป็ นความรู ้สึกขั้นสุ ดท้ายที่ได้รับผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
เป็ นความรู้สึกชอบ หรื อพอใจที่มีต่อองค์ประกอบ และสิ่ งจูงใจในด้านต่างๆ ของงานและผูป้ ฏิบตั ิงาน
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ได้รับการตอบสนองตามความต้องการของเขา ซึ่ งทาให้บุคคลเกิดความกระตือรื อร้น มีความสุ ข ความ
มุ่งมัน่ ที่จะทางาน มีขวัญ กาลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสาเร็ จของงานที่
ทาและสิ่ งเหล่านี้จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผล และประสิ ทธิภาพในการทางานส่ งผลต่อความก้าวหน้า และ
ความสาเร็ จขององค์กรอีกด้วย (Moesby, 2005; Moesby, 2004; ไพลิน, 2539)
อย่างไรก็ตามมีนกั คิดหลายท่าน ได้กล่าวถึงการเรี ยนการสอนด้านคลินิกว่า การเรี ยน
การสอนทางด้านคลินิกจะต่างจากการเรี ยนการสอนและที่เคยปฏิบตั ิมา โดยเฉพาะเมื่อต้องการให้
นักศึกษาเป็ นศูนย์กลาง ต้องการให้นกั ศึกษารู ้จกั คิดและแก้ปัญหาของผูป้ ่ วยได้ ผลการศึกษาของการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบนี้จะช่วยให้นกั ศึกษาเกิดความสนใจ และกระตือรื อร้นต่อการเรี ยนมากกว่า
ปกติ (Xie, 2008; Kresnamuti, 2008)
สมคิด อิสระวัฒน์ (2538) กล่าวถึงตัวแปรสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิ พลต่อความรู ้และ
ทัศนคติในการเรี ยน ได้แก่
1) ชนิดของสถาบันการศึกษา โดยพิจารณาถึงชนิดว่าเป็ นมหาวิทยาลัยที่เปิ ดสนอชั้น
สู งสุ ดทางการศึกษาระดับใด และอยูใ่ นสังกัดของรัฐบาล หรื อเอกชน
2) หลักสู ตร ประกอบด้วย จานวนรายวิชา วิชาแกนของหลักสู ตร หรื อวิชาที่มีเนื้อหา
รวมของสหสาขาวิชา
3) อาจารย์ ประกอบด้วย วิธีการสอนที่อาจารย์ชอบใช้ในการจัดการเรี ยนการสนอ การ
ให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กบั บุคคลอื่นๆ และ
ผูบ้ ริ หาร
4) กลุ่มเพื่อน ประกอบด้วย ความสามารถทางวิชาการและความสนใจ ค่านิยม ทัศนคติ
ความเชื่อ และวิธีการในการมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นๆ
ดังนั้น ค่านิยมจัดเป็ นตัวแปรของสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิ พลต่อความพร้อมในการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษาและวิธีการสอนของอาจารย์แบบบูรณาการช่วยให้นกั ศึกษาพึงพอใจและเรี ยนรู ้ได้ตาม
ความมุ่งหมาย มีความสุ ข และมีทศั นคติต่อการเรี ยน
2.8 หลักสู ตรเภสั ชศาสตรบัณฑิต (สาขาการบริบาลเภสั ชกรรม)
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ต่อการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการในครั้งนี้ ใช้หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริ บาลทางเภสัช
กรรม) หลักสู ตร 6 ปี ซึ่ งมองระบบสาธารณสุ ขของประเทศไทยในปั จจุบนั ที่มุ่งเน้นการทางานร่ วมกัน
แบบสหวิชาชีพโดยเฉพาะในโรงพยาบาล เภสัชกรจาเป็ นต้องทางานร่ วมกันกับบุคลากรอื่น ๆ เช่น
แพทย์ พยาบาล เป็ นต้น อีกทั้งยังเป็ นข้อกาหนดหนึ่งในการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital
accreditation) นอกจากนี้เภสัชกรควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบตั ิงานในร้านยาได้อย่างมี
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ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นเภสัชกรไม่วา่ จะปฏิบตั ิงานในสาขาใดๆ ก็ตาม ต้องมีความรู ้พ้นื ฐานของเภสัช
ศาสตร์ ทวั่ ไป ที่มุ่งเน้นการดูแลการใช้ยาของผูบ้ ริ โภค เภสัชกรจึง จาเป็ นต้องมีองค์ความรู้และทักษะใน
การสื บค้นปั ญหาการใช้ยา วางแผนแก้ไข ติดตามและป้ องกันปั ญหาการใช้ยาที่เกิดหรื ออาจเกิดกับ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ ปลอดภัย รวมทั้งความ
สะดวกของผูใ้ ช้ยา จึงจาเป็ นที่ผปู้ ระกอบวิชาชี พเภสัชกรรม นอกจากต้องมีความรู ้พ้นื ฐานทางเภสัช
ศาสตร์แล้ว จาเป็ นต้องมีองค์ความรู้ดา้ นโอสถกรรมศาสตร์ (Pharmacotherapy) และมีทกั ษะในด้านการ
บริ บาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) การบริ บาลทางเภสัชกรรม เป็ นบทบาทและพันธกิจอีก
อย่างหนึ่งของเภสัชกรในการรับผิดชอบต่อผูใ้ ช้ยา ไม่วา่ ยานั้นจะเป็ นยาที่ประชาชนเลือกซื้ อเอง หรื อยา
ตามใบสั่งแพทย์ เภสัชกรจาเป็ นต้องมีทกั ษะในการเลือกชนิดยา แนะนาการใช้ยา ให้ตรงตามความ
เหมาะสมของผูบ้ ริ โภคอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ปลอดภัย และเหมาะกับเศรษฐานะของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้มี
คุณภาพชีวติ ที่ดี
โดยในปรัชญาของหลักสู ตรมุ่งสร้างเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่มีความรู ้ ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เน้นทักษะการปฏิบตั ิการบริ บาลทางเภสัชกรรม เพื่อให้ประชาชนมีการใช้
ยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี และวัตถุประสงค์ของ
หลักสู ตรเพื่อให้เภสัชศาสตรบัณฑิต มีความรู ้ ความสามารถ ความชานาญ และทักษะ ดังนี้
1. นาความรู ้ทางเภสัชศาสตร์ เช่น การนาวัตถุจากธรรมชาติ จากการสังเคราะห์ ไปใช้เป็ นยา
ในรู ปแบบยาชนิดต่างๆ ไปประยุกต์กบั ผูบ้ ริ โภคอย่างเหมาะสม
2. นาหลักการและแนวคิดการบริ บาลทางเภสัชกรรม มาใช้ในการดูแลผูใ้ ช้ยาอย่างเหมาะสม
บนพื้นฐานทางวิชาการที่ทนั สมัย
3. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับบุคลากรทางสาขาอื่นๆ อย่างเป็ นระบบ และมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ติดตามความรู ้ ความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่เสมอ
5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
6. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี
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2.9 คาอธิบายรายวิชา
สาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ บณั ฑิตชั้นปี ที่ 1 และ 2 ปี การศึกษา 2551 ได้เรี ยนวิชาที่มีการบูร
ณาการระหว่างวิชา skill of thinking, physiology, pharmacognosy, microbiology โดยแต่ละรายวิชามี
คาอธิบายรายวิชา ดังนี้
2.9.1 ทักษะการคิด (Skill of Thinking) 3 หน่วยกิต
ความรู ้พ้นื ฐานของกระบวนการคิด การเลือกใช้ทกั ษะการคิดชนิดต่างๆ ในการแก้ปัญหาที่
แตกต่างกัน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรี ยบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณาการ
การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต รวมถึงการใช้กรณี ศึกษาเพื่อเป็ นตัวอย่างของการแก้ปัญหาทั้งในระดับ
การดาเนินชีวติ ประจาวัน และเชิงวิชาชีพสาธารณสุ ข
2.9.2 จุลชีววิทยาและปรสิ ตวิทยาสาหรับเภสัชศาสตร์ (Microbiology and Parasitology for
Pharmacy) 3 หน่วยกิต
รู ปร่ างลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของแบคทีเรี ย ริ กเก็ตเซี ย ไวรัส รา โปรโตซัวและปรสิ ต
ที่ทาให้เกิดโรคในคน กลไกการที่จุลชีพทาให้เกิดโรคกลไกการป้ องกันของร่ างกาย ต่อการติดเชื้ อ
กลไกการดื้ อยาต้านจุลชีพ ระบาดวิทยา การติดต่อ อาการและอาการแสดง การวินิจฉัย การรักษา
และการป้ องกันโรคติดเชื้ อแบคทีเรี ย ริ กเก็ตเซี ย ไวรัส รา โปรโตซัว และ ปรสิ ต ที่มีความสาคัญ
ทางคลินิก การควบคุมการติดเชื้ อด้วยเทคนิ คการปราศจากเชื้ อ และ การทาลายเชื้ อด้วยวิิธีต่างๆ
2.9.3 สรี รวิทยา (Physiology) 3 หน่วยกิต
เนื้อหาประกอบด้วยหลักการพื้นฐานทางสรี รวิทยาของเซลล์ ลักษณะโครงสร้างและการ
ทางานของระบบประสาทส่ วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร
2.9.4 เภสัชวินิจฉัย (Pharmacognosy) 2 หน่วยกิต
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของยาจากธรรมชาติ การสกัดแยก การตรวจสอบสมบัติ
เบื้องต้น การทาให้สารบริ สุทธิ์ โดยมุ่งเน้นองค์ความรู ้ที่จาเป็ นต่อการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์และ
เภสัชกรรม
2.9.5 ชีวเคมีทางคลินิก (Clinical Biochemistry) 3 หน่วยกิต
การประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางชีวเคมี เช่นโครงสร้าง ประเภทและสมบัติทางเคมีของ
คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด กรดนิวคลิอิก ฮอร์ โมน วิตามินและแร่ ธาตุ ในทางการแพทย์และยาโดย
นาองค์ความรู ้เหล่านี้มาอธิ บายถึงความผิดปกติที่นาไปสู่ ความเจ็บป่ วยและโรคต่างๆ รวมถึง
กระบวนการติดตามการรักษาด้วยยาและการตรวจวิเคราะห์ความเป็ นพิษจากยา
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั นี้มีประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปี ที่ 1 จานวน 4
คน และชั้นปี ที่ 2 จานวน 25 คน รวม 29 คน ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา clinical biochemistry ในปี การศึกษา
2551 โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แผนการสอนรายวิชา clinical biochemistry กรณี ศึกษาจานวน 10
กรณี และแบบประเมินความพึงพอใจการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.2.1 แผนการสอนรายวิชา clinical biochemistry เป็ นการออกแบบการสอนแบบบูรณาการ
ระหว่างวิชา คือเชื่อมโยงวิชา skill of thinking, physiology, anatomy, pharmacognosy และ
microbiology ซึ่ งเป็ นวิชาพื้นฐาน มาสู่ การเรี ยนรู ้วชิ าทางคลินิค ที่เป็ นการเรี ยนรู ้โดยใช้ความรู ้ความ
เข้าใจและทักษะในวิชาพื้นฐานดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการแสวงหาความรู ้ความเข้าใจใน
เรื่ องต่างๆ ที่ได้เรี ยนมาเชื่อมโยงความรู ้และทักษะระหว่างวิชานาไปสู่ การดูแลผูป้ ่ วยอย่างเข้าใจ
3.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจการเรี ยนการสอนเป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ต่อ
ความพึงพอใจ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยประเด็นที่ถาม 10 ประเด็น ได้แก่
การนาความรู ้ในวิชาพื้นฐานมาใช้กบั การดูแลผูป้ ่ วย การอภิปรายช่วยให้รู้จกั นาความรู ้ทางคลินิคมาใช้
ในการแก้ปัญหาของผูป้ ่ วย ในการมีส่วนร่ วมในการอภิปราย การนาข้อมูลต่างๆมาประมวลและใช้ใน
กระบวนความคิด 5.การอภิปรายใช้เวลาน้อยไป การอภิปรายช่วยให้เข้าใจการนารายวิชาที่รียนมาใช้ใน
การดูแลผูป้ ่ วย ควรจัดให้มีการอภิปรายในลักษณะนี้ต่อไป อาจารย์ผสู ้ อนมีส่วนร่ วมในการอภิปรายทา
ให้เกิดประโยชน์ การอภิปรายช่วยทาให้เกิดทักษะทางความคิดทางคลินิค และระดับการมีส่วนร่ วมใน
การอภิปราย
3.3 การดาเนินการวิจัย
3.3.1 ผูว้ จิ ยั สร้างกรณี ศึกษาจานวน 10 กรณี จากการบูรณาการวิชา skill of thinking,
physiology, anatomy, pharmacog-nosy และ microbiology ในการเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาเหล่านี้ ได้
แบ่งนักศึกษาเป็ นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 3 คน ให้นกั ศึกษาศึกษาวิธีแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษาในแต่ละสัปดาห์
สัปดาห์ละ 1 กรณี ศึกษา
3.3.2 กระบวนการวิจยั ผูว้ จิ ยั จัดทากรณี ศึกษาเพื่อให้นกั ศึกษาเภสัชศาสตร์สัมผัสการเรี ยนรู้
โดยการบูรณาการจากการร่ วมอภิปราย และร่ วมกันวิเคราะห์กรณี ศึกษา โดยในการดาเนินการวิจ ัย ผูว้ จิ ยั
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แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็ นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 3 คน แล้วอธิ บายวิธีการแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษาของแต่ละกลุ่ม
ให้นกั ศึกษาศึกษากรณี ตวั อย่าง 10 กรณี ที่บูรณาการวิชาต่าง ๆ เป็ นเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1
กรณี ศึกษา ในแต่ละสัปดาห์ก่อนศึกษากรณี ต่อไป ให้นกั ศึกษาแต่ละกลุ่ ม นาเสนอและอภิปรายวิธีการ
แก้ปัญหาจากกรณี ศึกษาที่ได้รับ โดยให้นกั ศึกษาทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น อภิปรายร่ วมกัน
หลังจากครบ 10 กรณี ศึกษาแล้ว ผูว้ จิ ยั สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตามแบบประเมินความพึง
พอใจ
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา เป็ นค่าความถี่และร้อยละ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ
สาเร็ จรู ป
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
วิชาที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ clinical biochemistry เป็ นวิชาในชั้นเรี ยนของนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ปีที่ 2 แต่มีนกั ศึกษาเภสัชศาสตร์ ปี ที่ 1 เพียง 4 คน สาม ารถลงทะเบียนเรี ยนวิชานี้ได้ รวม
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่เป็ นประชากรในการศึกษา ปี ที่ 2 จานวน 25 คน (86.2%) สาหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร็ ปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์ ลงทะเบียนวิชาดังกล่าวได้ จานวน 4 คน รวมมีนกั ศึกษาเภสัชศาสตร์ที่เป็ น
ประชากรทั้งสิ้ น 29 คน โดยส่ วนมากเป็ นนักศึกษาหญิง (20 คน หรื อ 68.9%) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ประชากรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในการศึกษา
ชั้นปี ที่

ชาย

หญิง

2
1
รวม

7
2
9 (31.1%)

18
2
20
(68.9%)

จานวนรวม
(คน)
25 (86.2%)
4 (13.8%)
29
(100.0%)

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการวิชา clinical
biochemistry ในประเด็นตามแบบสอบถาม พบว่าโดยรวมแล้วนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
จนถึงมากที่สุด (ตารางที่ 2) โดยประเด็นที่นกั ศึกษาส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 72.4) พึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ
การนาข้อมูลต่างๆ มาประมวลและใช้ในกระบวนความคิด (ประเด็นที่ 4) และการที่อาจารย์ผสู ้ อนมีส่วนร่ วม
ในการอภิปรายทาให้เกิดประโยชน์ (ประเด็นที่ 8) ตามด้วย 3 ประเด็น ที่มีผพู้ อใจมากที่สุดรองลงมา คือ
ร้อยละ 62.1 เท่ากัน ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การนาความรู ้ในวิชาพื้นฐานมาใช้กบั การดูแลผูป้ ่ วย ประเด็นที่ 2 การ
อภิปรายช่วยให้รู้จกั นาความรู ้ทางคลินิคมาใช้ในการแก้ปัญหาของผูป้ ่ วย และประเด็นที่ 7 ลักษณะของการ
อภิปราย
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ

ประเด็นความพึงพอใจ
1. การนาความรู ้ในวิชาพื้นฐานมาใช้กบั การดูแลผูป้ ่ วย
2. การอภิปรายช่วยให้รู้จกั นาความรู ้ทางคลินิคมาใช้ในการ
แก้ปัญหาของผูป้ ่ วย
3. ในการมีส่วนร่ วมในการอภิปราย
4. การนาข้อมูลต่างๆมาประมวลและใช้ในกระบวนความคิด
5. เวลาที่ใช้ในการอภิปราย
6. การอภิปรายช่วยให้เข้าใจการนารายวิชาที่รียนมาใช้ในการ
ดูแลผูป้ ่ วย
7. ลักษณะของการอภิปราย
8. อาจารย์ผสู ้ อนมีส่วนร่ วมในการอภิปรายทาให้เกิด
ประโยชน์
9. การอภิปรายช่วยทาให้เกิดทักษะทางความคิดทางคลินิค
10.ระดับการมีส่วนร่ วมในการอภิปราย

มาก
ทีส่ ุ ด
62.1
62.1

ระดับความพึงพอใจ (%)
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
34.5 3.4
24.1 13.8
-

34.5
72.4
24.1
44.8

51.7
20.7
31.1
51.7

13.8
6.9
44.8
3.5

-

-

62.1
72.4

27.6
24.1

10.2
3.5

-

-

51.7
13.8

38.1
55.1

10.2
31.1

-

-

สาหรับประเด็นที่นกั ศึกษาพึงพอใจในระดับปานกลางนั้น พบว่าเวลาที่ใช้ในการอภิปรายเป็ น
ประเด็นที่พบมากที่สุด (ประเด็นที่ 5, ร้อยละ 44.8) ตามด้วยประเด็นการมีส่วนร่ วมในการอภิปราย (ประเด็นที่
10, ร้อยละ 31.1) (ตารางที่ 2)
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ต่อการ
จัดการเรี ยนก ารสอนแบบบูรณาการ พบว่า โดยรวมแล้วนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
จนถึงมากที่สุด โดยประเด็นที่นกั ศึกษาส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 72.4) พึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ การนา
ข้อมูลต่างๆ มาประมวลและใช้ในกระบวนความคิด (ประเด็นที่ 4) และการที่อาจารย์ผสู ้ อนมีส่วนร่ วม
ในการอภิปรายทาให้เกิดประโยชน์ (ประเด็นที่ 8) ตามด้วย 3 ประเด็น ที่มีผพู้ อใจมากที่สุดรองลงมา คือ
ร้อยละ 62.1 เท่ากัน ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การนาความรู ้ในวิชาพื้นฐานมาใช้กบั การดูแลผูป้ ่ วย ประเด็นที่ 2
การอภิปรายช่วยให้รู้จกั นาความรู ้ทางคลินิคมาใช้ในการแก้ปัญหาของผู ้ ป่ วย และประเด็นที่ 7 ลักษณะ
ของการอภิปราย ดังรายละเอียดในภาพที่ 1
% นักศึกษา
80
70

72.4
62.1

72.4

62.1

62.1

60

51.7
44.8

50
40

34.5

30

24.1

20

13.8

10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ประเด็นความพึงพอใจ

ภาพที่ 1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการในแต่ละข้อ ในระดับ
“มากที่สุด”
สาหรับประเด็นที่นกั ศึกษาพึงพอใจในระดับปานกลางนั้น พบว่าเวลาที่ใช้ในการอภิปรายเป็ น
ประเด็นที่พบมากที่สุด (ประเด็นที่ 5, ร้อยละ 44.8) ตามด้วยประเด็นการมีส่วนร่ วมในการอภิปราย
(ประเด็นที่ 10, ร้อยละ 31.1) ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ Xie (2008) และ Kresnamuti (2008)
ที่วา่ การเรี ยนการสอนทางด้านคลินิกจะต่างจากการเรี ยนการสอนและที่เคยปฏิบตั ิมา โ ดยเฉพาะเมื่อ
ต้องการให้นกั ศึกษาเป็ นศูนย์กลาง ต้องการให้นกั ศึกษารู ้จกั คิดและแก้ปัญหาของผูป้ ่ วยได้ ผลการศึกษา
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ของการจัดการเรี ยนการสอนแบบนี้จะช่วยให้นกั ศึกษาเกิดความสนใจ และกระตือรื อร้นต่อการเรี ยน
มากกว่าปกติ นอกจากนั้นผลการศึกษาในครั้งนี้ยงั สอดคล้องกับ สมคิด อิ สระวัฒน์ (2538) ที่กล่าวว่า
ค่านิยมจัดเป็ นตัวแปรของสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิ พลต่อความพร้อมในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาและ
วิธีการสอนของอาจารย์แบบบูรณาการช่วยให้นกั ศึกษาพึงพอใจและเรี ยนรู ้ได้ตามความมุ่งหมาย มี
ความสุ ข และมีทศั นคติต่อการเรี ยน
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาคว ามพึงพอใจในการศึกษารายวิชา Clinical biochemistry ซึ่งเป็ น
การจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ พบว่าโดยรวมนักศึกษาพึงพอใจในการเรี ยนการสอนลักษณะนี้
คือพึงพอใจทุกประเด็นในระดับมากที่สุดถึงปานกลางเท่านั้น ไม่มีประเด็นใดที่นกั ศึกษาพึงพอใจระดับ
น้อย และน้อยที่สุด ซึ่ง ความพึงพอใจในการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการนี้ เป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อ
นักศึกษาได้เรี ยนรู ้และได้รับความสาเร็ จตามความมุ่งหมาย เป็ นความรู ้สึกขั้นสุ ดท้ายที่ได้รับผลสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ สิ่ งเหล่านี้จะส่ งผลให้นกั ศึกษาเกิดความกระตือรื อร้น มีความสุ ข ความมุ่งมัน่ ที่จะทางาน มี
ขวัญกาลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสาเร็ จของงาน ประสิ ทธิผล และ
ประสิ ทธิ ภาพในการศึกษาและทางานเป็ นเภสัชกรที่ดีต่อไป จากผลที่ได้รับนี้ผวู ้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ คณะ
เภสัชศาสตร์ควรจัดให้มีการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการและการใช้กรณี
ศึกษาในการแก้ปัญหาในลักษณะนี้
กับรายวิชาอื่นๆ ในคณะต่อไปให้ครอบคลุม จะช่วยให้นกั ศึกษาได้นาศาสตร์ ต่างๆ ในวิชาพื้นฐานมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในวิชาชีพ รวมทั้งการมีระบบคิดที่ดีนาสู่ พฒั นาบุคคลและองค์กรต่อไปในอนาคต
นอกจากนั้นควรทาการวิจยั ในลักษณะเช่นนี้ในวิชาอื่นๆ ของหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการ
บริ บาลทางเภสัชกรรมด้วย
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