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ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้	Courseville

ในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพต่อการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	

ของนักศึกษาพยาบาล
ภูษณิศา  มีนาเขตร, ส.ม.1

สิริทรัพย์  สีหะวงษ์, พย.ม.1
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่	 21	 ของนักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช	้	

Courseville	และ	2)	ศึกษาความพงึพอใจของนกัศึกษาพยาบาลต่อคุณภาพและรปูแบบการจดัการเรยีนการ

สอน	ประชากรคอื	นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ	ชัน้ปีที	่2	มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีภาคการศึกษาท่ี	1	

ปีการศึกษา	2559		จ�านวน	85	คน	โดยใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้	 Coursevilleในรายวิชาการสร้าง	

เสริมสุขภาพ	 ซ่ึงมีค่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ	 เท่ากับ	5.00	แบบประเมินทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ของนักศึกษาพยาบาล	มีค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	.91	และแบบประเมินความ

พึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน	มีค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	.92	วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 ผลการวิจัย	พบว่า	 1)	ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	ของนักศึกษาพยาบาล	ภายหลังการ

จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก	(M	=	4.24,	SD	=	0.52)	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด	3	อันดับแรก	คือ	ทักษะด้านความร่วมมือ	การท�างานเป็นทีมและภาวะผู้น�า	(M	=	4.40,	SD	=	0.55)		

รองลงมาคือ	ทักษะด้านปฏิบัติการในการสร้างเสริมสุขภาพ	(M	=	4.34,	SD	=	0.54)	ทักษะด้านคุณธรรม	

จริยธรรมและความรับผิดชอบ	(M	=	4.20,	SD	=	0.46)	ตามล�าดับ	และ	2)	ความพึงพอใจต่อคุณภาพและ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับ	Courseville	อยู่ในระดับมาก	(M	=	4.28,	

SD	=	0.42)

ค�าส�าคัญ:	 การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน,	Courseville,	ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ	

ที่	21,	นักศึกษาพยาบาล

1อาจารย์	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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The	Effect	of	Community-Based	Teaching	and	Learning	Management	on	the	Use	
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Abstract
		 This	research	was	a	quasi-experimental	research.	The	purposes	of	 this	research	were	to	1)	

study	 the	 21stcentury	 learning	 skills	 of	 nursing	 students	 using	 community-based	 instruction	with		

Courseville	and	2)	investigate	the	nursing	students’	perceptions	of	the	quality	and	instructional	model.	The		

population	was	85	second	year	nursing	students	enrolled	in	the	first	semester	of	the	academic	year	

2016	 at	Ubon	Ratchathani	University.	The	 research	 instruments	 consisted	of	 a	 community-based		

instructional	model	with	 the	use	of	Courseville	 in	 the	health	promotion	 curriculum.	The	value	of		

feasibility	and	possibility	was	5.00.	The	reliability	of	the	21st	century	learning	assessment	form	was		

.91	and	 that	of	 the	satisfaction	assessment	 form	on	 teaching	quality	and	style	was	 .92.	Data	were		

analyzed	using	mean	and	standard	deviation.

	 The	 research	findings	were	 as	 follows.	 First,	 after	 the	 instructional	management,	 the	 21st		

century	learning	skills	of	nursing	students	using	community-based	instruction	with	Courseville	was	at	

a	high	level	(M	=	4.24,	SD	=	0.52),of	all	the	aspect,	the	top	three	were	cooperative	skills,	teamwork,	

and	leadership	(M	=	4.40,	SD	=	0.55),	functional	skills	in	health	promotion	(M	=	4.34,	SD	=	0.54)	

and	moral	ethics	and	responsibility	(M	=	4.20,	SD	=	0.46).Second,	thesatisfaction	with	the	quality	and	

the	form	of	community-based	instructionusing	Courseville	was	at	a	high	level	(M	=	4.28,	SD	=	0.42).

Key	words:	Community-Based	 Instructional	Model,	Courseville,	 	 21st	Century	Learning	Skills,		

Nursing	Students	

1Instructor,	Faculty	of	Nursing,	Ubon	Ratchathani	University
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บทน�า
	 ปัจจบัุนประเทศไทยได้เข้าสูศ่ตวรรษที	่21	

และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว	ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	มากมาย	 รวมทั้งด้าน

การศึกษา	 ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงต้องมีการ

ปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับทุกการ

เปลีย่นแปลงและสอดคล้องตามยุคสมัยของผูเ้รยีน

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ผูเ้รยีนในระดับอุดมศกึษาในยคุ

ปัจจุบันเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง	 18	–	22	ปี	

คือเกิดในปี	ค.ศ.	1995	–	2000	หรือเป็นนักศึกษา	

Generation	Z	 (พัทธวรรณ	ชูเลิศ,	บุญตา	 สุขวดี,	

และ	มนัสชนกฑ์	กุลพานิชย์,	2559)	ซึ่งถือเป็นยุค

แรกของศตวรรษที่	21	โดยมีลักษณะที่โดดเด่นคือ

มีความเป็นตัวของตัวเองสูง	คิดเร็ว	ท�าเร็ว	มีความ

เชือ่ม่ันในตัวเองสูง	ชอบความท้าทาย	นยิมส่ือสาร

ผ่านเทคโนโลย	ี(ชชัวาล	วงศ์สาร,ี	2558)	ดังนัน้การ

จัดการศึกษาส�าหรับผู้เรียน	Generation	Z	จึงต้อง

มีการพัฒนาและปรับรูปแบบในการจัดการเรียน

การสอนท่ีสอดคล้องและตอบสนองความต้องการ

ของผู้เรียนและต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ้ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด

ไว้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ	 (TQF)	 รวมท้ังต้องพัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	เพื่อให้สามารถ

ด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ	

มีความสุข

	 วิชาชีพพยาบาล	เป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติ

กับชีวิตและสุขภาพของผู ้รับบริการทุกช่วงวัย	

ครอบคลุมท้ัง	 4	 มิติ	 ได้แก่	 การสร้างเสริมสุข

ภาพ	การป้องกันโรค	การดูแลรักษาและการฟื้นฟู

สุขภาพ	 ซ่ึงในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้

ก�าหนดนโยบายท่ีมุ่งเน้นการด�าเนินงานในมิติ

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค	ดังนัน้	

การผลิตบัณฑิตพยาบาล	 ในหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 จึงได้

ก�าหนดให้มีรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ	 โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะใน

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้รับบริการใน

ทุกช่วงวัย	รวมไปถึงสามารถจัดโครงการเพื่อการ

สร้างเสริมสุขภาพได้	 สอดคล้องกับสมรรถนะ	

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ในด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ตามทีส่ภาการพยาบาลก�าหนด	(สภาการพยาบาล,	

2553)	และในหลักสูตรปรังปรงุ	พ.ศ.	2558	ได้มีการ

ปรับจ�านวนหน่วยกิตของรายวิชาเป็น	3	หน่วยกิต	

โดยให้มีการสอนภาคปฏิบัติ	 และได้ก�าหนด

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ในรายวิชาเพิ่มเป็น	 6		

ด้าน	 ได้แก่	 1)	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 2)	 ความรู	้	

3)	 ทักษะทางปัญญา	 4)	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

บคุคลและความรบัผดิชอบ	5)	ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข	 การสื่อสาร	 และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ	และ	6)	ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ	

นอกจากนี้ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้

ก�าหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	ประกอบด้วย	

1)	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	2)	กลุ่ม

ทักษะสารสนเทศ	สื่อและเทคโนโลยี	และ	3)	กลุ่ม

ทักษะชีวิตและอาชีพ	 (ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา,	 2558)	 เม่ือพิจารณามาตรฐานผล

การเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	

จะพบว่ามีความสัมพันธ์กัน	 ซ่ึงสามารถก�าหนด

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	 ในรายวิชาการ

สร้างเสริมสุขภาพได้ดังนี้	1)	ทักษะด้านคุณธรรม	

จริยธรรมและความรับผิดชอบ	 2)	 ทักษะด้าน
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ความรู้และความเข้าใจต่างวัฒนธรรม	3)	 ทักษะ

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	

4)	ทักษะด้านความร่วมมือการท�างานเป็นทีมและ

ภาวะผูน้�า	5)	ทกัษะด้านการส่ือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	และ	6)	ทักษะด้านปฏิบัติในการสร้าง

เสริมสุขภาพแต่จากการวิเคราะห์รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสร้างเสริมสุข

ภาพ	พบว่าส่วนใหญ่เป็นการจดัการเรยีนการสอน

ในรูปแบบการบรรยาย	ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการ

เรยีนรูท้ีไ่ม่เอือ้ต่อการพฒันาให้ผูเ้รยีนมีทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	 ดังน้ันรูปแบบการสอน

ควรเป็นลักษณะของการมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้

ลงมือปฏบัิติโดยการประยุกต์ใช้องค์ความรูใ้นด้าน

การสร้างเสริมสุขภาพไปสู่การจัดโครงการหรือ

กิจกรรมให้กับผู้รับบริการหรือชุมชน

	 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้

ชุมชนเป็นฐาน	(Community-Based	Learning)	เป็น

รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการ

เรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่ผู้เรียน	ช่วยให้ผู้

เรยีนได้เรยีนรูใ้นการเชือ่มโยงความรูจ้ากทฤษฎีกบั

ความเป็นจรงิในชมุชน	รวมทัง้เป็นการประยกุต์ใช้

ความรูจ้ากทฤษฎีมาใช้ในการปฏบิติังานในชมุชน

ในการเข้าถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหา	(เจียมจิต	

แสงสุวรรณ,	2558;	Mthembu,	Mtshali,	and	Frantz,	

2014)	และยังช่วยในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	สอดคล้องกับมณฑล	

จนัทร์แจ่มใส	(2558)	ทีไ่ด้ศึกษาเกีย่วกบัการบูรณา

การการจดัการเรยีนรูว้ชิาออกแบบสถาปัตยกรรม

กับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยโดยใช้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

พบว่าภายหลังการจัดการเรียนรู้ผู ้เรียนสามารถ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที	่ 21	 ท่ีส�าคัญ	

3	 ด้าน	 ได้แก่	 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	

ทักษะด้านสารสนเทศ	 ส่ือและเทคโนโลยี	 และ

ทักษะชีวิตและการท�างาน	 เช่นเดียวกับ	ศรีวรรณ	

ฉัตรสุริยวงศ์	 (2557)	 ท่ีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความ

สามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ส�าหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา	พบว่าสามารถพัฒนาการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

ได้นอกจากนี้ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการ

เรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยไีว้หลายระบบ	เช่น	

Google	classroom,	CAI	เป็นต้น	โดยผู้วิจัยมีความ

สนใจ	Courseville	ซึ่งเป็นระบบจัดการเรียนการ

สอน	 (Learning	Management	 System	 :	 LMS)	

ที่ใช้บัญชีเฟสบุคในการใช้งาน	 มีลักษณะการใช้

งานครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ	 ในช้ันเรียนรวมท้ัง

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ	Active	

Learning	 (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้,	 2558)	อัน

จะช่วยพฒันาทักษะด้านการส่ือสารและการใช้ส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา	

	 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการ

ใช้รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบใช้ชุมชน

เป็นฐานร่วมกบัการใช้	Courseville	ในรายวชิาการ

สร้างเสรมิสุขภาพเพือ่ส่งเสริมทักษะการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษท่ี	21	ของนักศึกษาพยาบาลเพื่อเป็นการ

พัฒนาให้นักศึกษามีทักษะท่ีส�าคัญและจ�าเป็น

ทั้งต่อวิชาชีพในบทบาทของการเป็นนักสร้าง

เสริมสุขภาพและในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง

เหมาะสมต่อไป
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับทักษะการเรียนรู ้

ในศตวรรษท่ี	 21	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรมและ

ความรับผิดชอบ	 ,ด้านความรู้และความเข้าใจต่าง

วัฒนธรรม,	 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

การแก้ปัญหา,	 ด้านความร่วมมือการท�างานเป็น

ทีมและภาวะผู ้น�า,	 ทักษะด้านการสื่อสารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ	และด้านปฏบิติัในการสร้าง

เสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนโดยใช้

การเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับ

การใช้	Courseville

	 2.	 เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของนกัศกึษา

พยาบาลต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการเรียน

การสอน

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ีเป ็นการวิจัยกึ่งทดลอง	

(Quasi	 experimental	 research)	ประชากร	 เป็น

นกัศึกษาพยาบาลหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต	

ชั้นปีท่ี	 2	 ภาคการศึกษาที่	 1	 ปีการศึกษา	 2559	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 จ�านวน	 85	 คน	 ที่ลง

ทะเบียนเรียนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ	 โดย

ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

	 การวิจัยครั้ ง น้ี ได ้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย์	มหาวิทยาลยั

อุ บลราชธานี 	 (หมาย เลขรับรอง 	 UBU-

REC-30/2559)	ผู้วิจัยได้ชี้แจงกลุ่มตัวอย่างในการ

ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนการจัดการเรียนการสอน	

โดยชีแ้จงถงึวธีิการด�าเนนิการวจัิยและการน�าเสนอ

ผลการวิจยัจะเป็นการน�าเสนอในภาพรวมและไม่มี

ผลต่อการวัดและประเมินผลในรายวิชาการสร้าง

เสริมสุขภาพ	

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

	 1.		 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้	Courseville	

ประกอบด้วย	แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบใช้ชุมชน

เป็นฐาน	 จ�านวน	 60	 ชั่วโมง	 แบ่งออกเป็นภาค

ทฤษฎ	ี30	ช่ัวโมง	และภาคฝึกปฏบัิติ	30	ช่ัวโมง	โดย

มีการใช้	Courseville	 ในการจัดการรายวิชา	 คู่มือ

รายวิชาของอาจารย์	 คู่มือรายวิชาของนักศึกษา	

คู่มือการใช้	Courseville	 การบูรณาการโครงการ

บริการวิชาการโครงการ	มหกรรมสร้างเสริมสุข

ภาพ	ปีที่	2	และการประเมินผล

	 2.	 แบบประเมินทักษะการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษที่	21	เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ต้ังแต่	 1	 (น้อยที่สุด)	 จนถึง	

5	(มากที่สุด)	แบ่งออกเป็น	6	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้าน

คุณธรรม	จริยธรรมและความรับผิดชอบ	2)	ด้าน

ความรู้และความเข้าใจต่างวัฒนธรรม	 3)	 ด้าน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา		

4)	 ด ้านความร่วมมือการท�างานเป็นทีมและ	

ภาวะผู ้น�า	 5)	 ด้านการส่ือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	และ	6)	ด้านปฏิบัติในการสร้างเสริม	

สุขภาพ

	 3.		 แบบประ เ มินความพึ งพอใจต ่อ

คุณภาพและรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน	เป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	

ตั้งแต่	1	(น้อยที่สุด)	จนถึง	5	(มากที่สุด)	แบ่งออก

เป็น	3	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านผู้สอน	2)	ด้านกิจกรรม

การเรียนการสอน	และ	 3)	ด้านสื่อประกอบการ

เรียนการสอนและชุมชนแหล่งเรียนรู้
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

	 เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการวิจัยครั้งน้ีมีการ

ด�าเนินการหาคุณภาพเครื่องมือ	ดังต่อไปนี้	

	 การหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

	 รูปแบบการการจัดการเรียนการสอน

แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้	Courseville		

ผู้วิจัยน�ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสร้าง

ข้ึนไปตรวจสอบหาความเหมาะสมและความเป็น

ไปได้ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	ท่าน	 ได้แก	่

ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใช้

ชุมชนเป็นฐาน	 1	ท่าน	ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ

จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล	 จ�านวน	

1	ท่าน	 และด้านการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี	 21	

ของนักศึกษาพยาบาล	จ�านวน	1	ท่าน	โดยก�าหนด

แบบสอบถามส�าหรับผู ้ทรงคุณวุฒิเป ็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 มีช่องส�าหรับ

แสดงความคิดเห็น	 2	 ช่องคือ	 ช่องระดับความ

เหมาะสมมีค่าระดับคะแนนต้ังแต่	1	(มคีวามเหมาะ

สมน้อยท่ีสุด)	จนถึง	5	(มีความเหมาะสมมากทีสุ่ด)	

และช่องระดับความเป็นไปได้ของรูปแบบ	 มีค่า

ระดับคะแนนต้ังแต่	1	(มีความเป็นไปได้น้อยท่ีสุด)	

จนถงึ	5	(มีความเป็นไปได้น้อยท่ีสุด)	จากนัน้น�ามา

วเิคราะห์ระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ของรูปแบบ	 โดยการวิเคราะห์ค่ามัธยฐานแล้วน�า

มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์	 โดยประยุกต์เกณฑ์การ

แปลความหมายจาก	บญุชม	ศรสีะอาด	(2554)	ดังน้ี

	 ค่ามัธยฐาน	4.51	–	5.00	หมายถึง	มีความ

เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้มากที่สุด

	 ค่ามัธยฐาน	3.51	–	4.50	หมายถึง	มีความ

เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้มาก

	 ค่ามัธยฐาน	2.51	–	3.50	หมายถึง	มีความ

เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้ปานกลาง

	 ค่ามัธยฐาน	1.51	–	2.50	หมายถึง	มีความ

เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้น้อย

	 ค่ามัธยฐาน	1.00	–	1.50	หมายถึง	มีความ

เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้น้อยที่สุด

	 ผลจากการวิเคราะห์ได้ค่าความเหมาะสม	

ได้เท่ากับ	5.00	 (มีความเหมาะสมมากท่ีสุด)	และ

ความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน	เท่ากบั	5.00	(มีความเป็นไปได้มากท่ีสุด)	จาก

นั้นน�าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน�า

ไปใช้

	 การหาความตรงเชิงเนื้อหา

	 1.	 แบบประเมินทักษะการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษท่ี	 21	 เป็นแบบประเมินที่ผู ้วิจัยสร้าง

ขึ้น	 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า	 5	 ระดับ	 ต้ังแต่	 1	 (น้อยที่สุด)	 จนถึง	

5	(มากที่สุด)	แบ่งออกเป็น	6	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้าน

คุณธรรม	จริยธรรมและความรับผิดชอบ	จ�านวน	

14	ข้อ	2)	ด้านความรูแ้ละความเข้าใจต่างวฒันธรรม	

จ�านวน	9	ข้อ	3)	ด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณและ

การแก้ปัญหา	จ�านวน	6	ข้อ	4)	ด้านความร่วมมือ

การท�างานเป็นทีมและภาวะผู้น�า	จ�านวน	6	ข้อ	5)	

ด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	จ�านวน	

6	ข้อ	และ	6)	ด้านปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพ

จ�านวน	5	ข้อ	โดยให้ผู้ทรงวุฒิจ�านวน	3	ท่าน	ได้แก่	

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใช้

ชุมชนเป็นฐาน	 1	ท่าน	ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ

จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล	 จ�านวน	 1	

ท่าน	และด้านการพัฒนาทักษะศตวรรษที่	21	ของ

นักศึกษาพยาบาล	จ�านวน	1	ท่าน	ตรวจสอบความ

ตรงเชิงเนื้อหาและตรวจสอบความถูกต้องของ

ภาษา	 โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC)	 ได้ค่า	

เท่ากับ	0.67	 -	 1	จากนั้นน�าไปปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิก่อนน�าไปหาความ
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เชื่อมั่นก่อนน�าไปใช้จริง

	 2 . 	 แบบประเมินความพึงพอใจต ่อ

คุณภาพและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน	

เป็นแบบประเมินท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น	 มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	

ตั้งแต่	1	(น้อยที่สุด)	จนถึง	5	(มากที่สุด)	แบ่งออก

เป็น	3	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านผู้สอน	2)	ด้านกิจกรรม

การเรียนการสอน	และ	 3)	ด้านสื่อประกอบการ

เรียนการสอนและชุมชนแหล่งเรียนรู ้โดยให้

ผู้ทรงวุฒิจ�านวน	 3	ท่าน	 ได้แก่	 ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน	

1	ท่าน	 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนการ

สอนทางการพยาบาล	จ�านวน	1	ท่าน	และด้านการ

พัฒนาทักษะศตวรรษที่	21	ของนักศึกษาพยาบาล	

จ�านวน	1	ท่าน	ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หาและ

ตรวจสอบความถกูต้องของภาษา	โดยใช้ดัชนคีวาม

สอดคล้อง	(IOC)	ได้ค่า	 เท่ากับ	0.67	–	1	จากนั้น

น�าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรง

คณุวฒุก่ิอนน�าไปหาความเชือ่ม่ันก่อนน�าไปใช้จริง

	 การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ	

	 1.	 แบบประเมินทักษะการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษท่ี	 21ผู้วิจัยน�าไปทดลองใช้กับนักศึกษา	

ช้ันปี	3	ทีเ่คยผ่านการเรยีนการสอนรายวชิาการส่ง

เสริมสุขภาพ	ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	

หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2553	ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาส่วน

ใหญ่เหมือนกบัเนือ้หาในรายวชิาการสร้างเสรมิสุข

ภาพในหลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	 2558	จ�านวน	30	

คน	และน�าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน

โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค	(Cron-

bach’s	Coefficient)	 ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบ

ประเมินทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.91

	 2.		 แบบประเมินความพงึพอใจต่อคุณภาพ

และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยน�า

ไปทดลองใช้กับนักศึกษา	 ช้ันปี	 3	 ท่ีเคยผ่านการ

เรียนการสอนรายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ	 ใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรใหม	่

พ.ศ.	 2553	 ซ่ึงมีเน้ือหารายวิชาส่วนใหญ่เหมือน

กับเน้ือหาในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพใน

หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558	จ�านวน	30	คน	และ

น�าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันโดยใช้

สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค	 (Cronbach’s	

Coefficient)	 ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมิน

ทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.92

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม

ขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการคัดเลือกชุมชน

ต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ผู ้ร่วมสอน	 ผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบัววัดซึ่งเป็น

พื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

โดยก�าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก	คือ	 เป็นพื้นที่

ที่ชุมชนและคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

อบุลราชธานมีีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั	ผูน้�าชมุชน

และประชาชนยินดีเข้าร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	และเป็นชุมชน

ต้นแบบด้านการสร้างเสรมิสุขภาพ	โดยได้คดัเลอืก

พื้นที่	บ้านวัด	หมู่	5	ต�าบลธาตุ	อ�าเภอวารินช�าราบ	

จังหวัดอุบลราชธานี	

	 2.		 ผู ้วิจัยสร้างรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้		

Courseville	 และสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลและน�าไปเสนอเพื่อขอรับการ
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พจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมและการวจิยั

ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

	 3.	 ก ่อนเปิดภาคการศึกษาจัดประชุม

วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับอาจารย	์

ผู้ร่วมสอน	 และเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน	

ผู้น�าชุมชน	 และตัวแทนจากชุมชนเกี่ยวกับราย

ละเอียดของกิจกรรมในรายวิชา	 และอบรมผู้ร่วม

สอนเกี่ยวกับการใช้งานระบบการเรียนการสอน	

Courseville

	 4.	 ปฐมนิเทศรายวิชาและแนะน�าการใช้

งานระบบการเรียนการสอน	Courseville

	 5.		 ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน

ร่วมกับการใช้	Courseville	 โดยผู้วิจัยเป็นผู้รับผิด

ชอบรายวิชา	 และรับผิดชอบการสอนจ�านวน	 5	

หัวข้อ	 จาก	 7	หัวข้อ	 รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบใน

ช่ัวโมงภาคปฏบัิติ	ในภาคการศึกษาที	่1	ปีการศึกษา	

2559

	 6.		 เม่ือจดัการเรยีนการสอนหวัข้อสุดท้าย

คอื	หวัข้อการวางแผนโครงการสร้างเสรมิสขุภาพ

โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเพื่อการสร้างเสริมสุข

ภาพ	 ได ้มีการบูรณาการกับโครงการบริการ

วิชาการในโครงการ	มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	

ปีท่ี	 2	 โดยมอบหมายให้นักศึกษาร่วมเป็นคณะ

กรรมการในการจดัโครงการ	โดยจดัขึน้ในวนัท่ี	26	

พฤศจิกายน	2559	ณ	ศาลาวัดบ้านวัด	ต�าบลธาตุ	

อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี

	 7.		 เม่ือส้ินสุดการจัดการเรียนการสอน

แล้วท�าการประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่	21	และสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพและ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 ข้อมูลท่ัวไป	วิเคราะห์ข้อมูลโดย	การ

แจกแจงความถี่	และร้อยละ

	 2.		 ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	

21	 ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้การเรียน

การสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้	

Courseville	วเิคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลีย่และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 3.		 ความพงึพอใจต่อคุณภาพและรปูแบบ

การจัดการเรียนการสอนวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
	 1.		 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

	 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	85	คน	เป็นเพศหญิง	

จ�านวน	80	คน	คิดเป็นร้อยละ	94.12	และเพศชาย	

5	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.85	

	 2.	 ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที	่

21	ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้การเรียน

การสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช	้	

Courseville

	 ผลการวเิคราะห์ระดับทักษะการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษที่	21	ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้

การเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับ

การใช้	 Courseville	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีระดับ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	อยู่ในระดับมาก	

(M	=	4.24,	SD	=	0.52)	รายละเอียดดังตารางที่	1
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ตารางที่	1	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ของนักศึกษา

พยาบาลที่เรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้	Courseville	 จ�าแนกเป็น

รายด้าน	(N	=	85)

	 3.	ความพึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน

ร่วมกับการใช้	Courseville

	 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจต่อคุณภาพ

	 	 รายการ	 M	 SD	 แปลผล

1.		 ทักษะด้านคุณธรรม	จริยธรรมและความรับผิดชอบ	 4.20	 0.46	 มาก

2.		 ทักษะด้านความรู้	และความเข้าใจต่างวัฒนธรรม	 4.12	 0.51	 มาก

3.		 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	 4.14	 0.54	 มาก

4.		 ทักษะด้านความร่วมมือ	การท�างานเป็นทีมและภาวะผู้น�า	 4.40	 0.55	 มาก

5.		 ทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 4.16	 0.53	 มาก

6.		 ทักษะด้านปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพ	 4.34	 0.54	 มาก

	 	 รวม	 4.23	 0.52	 มาก

และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน	 พบว่า	

นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	(M	=	4.28,	SD	=	0.42)	รายละเอียดดัง

ตารางที่	2

ตารางที่	2	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการ

เรยีนการสอนแบบใช้ชมุชนเป็นฐานร่วมกบัการใช้	Courseville	จ�าแนกเป็นรายด้านและโดยรวม	(N	=	85)

	 	 	 	 รายการ	 M	 SD	 แปลผล

ด้านผู้สอน	 	 	

1.	 ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากในชุมชน	 4.27	 0.62	 มาก

2.		 ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ	 4.34	 0.57	 มาก

3.		 ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้	 4.33	 0.69	 มาก

4.	ผู้สอนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎี	 4.38	 0.67	 มาก

	 สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน	 	

5.		 ผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนการปฏิบัติจริง	 4.31	 0.74	 มาก

6.		 ผู้สอนสามารถตอบค�าถามและให้ค�าแนะน�าได้อย่างชัดเจน	 4.31	 0.77	 มาก

	 	 	 	 รวมด้านผู้สอน	 4.33	 0.50	 มาก
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	 	 	 	 รายการ	 M	 SD	 แปลผล

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน		 	

1.		 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา	 4.34	 0.68	 มาก

2.		 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา	 4.33	 0.66	 มาก

3.	 	กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	 4.38	 0.64	 มาก

	 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกับชุมชน	

4.		 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผู้เรียน	 4.38	 0.64	 มาก

5.		 บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้	 4.23	 0.59	 มาก

	 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้เรียน	

6.		 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ	 4.23	 0.68	 มาก

	 ในการให้การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ	

7.		 ผู้เรียนสามารถน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์	 4.24	 0.68	 มาก

	 ใช้ในรายวิชาอื่นหรือในชีวิตประจ�าวันได้	

8.		 ชุมชนได้รับประโยชน์ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพจากการ	 4.33	 0.73	 มาก

	 จัดการเรียนการสอน	 	

	 	 	 รวมด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	 4.25	 0.66	 มาก

ด้านสื่อประกอบการเรียนการสอนและชุมชนแหล่งเรียนรู้	 	 	

1.		 การใช้สื่อเทคโนโลยี	Coursevilleมาใช้ประกอบการเรียน	 4.03	 0.76	 มาก

	 การสอนมีความเหมาะสม	 	

2.		 การใช้สื่อเทคโนโลยี	Coursevilleมาใช้ประกอบการเรียน	 3.81	 0.87	 มาก

	 การสอนมีความง่ายต่อการใช้งาน

3.		 คู่มือและเอกสารประกอบการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย	 3.98	 0.74	 มาก

4.		 ชุมชนแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

	 ให้กับผู้เรียน	 	 4.28	 0.55	 มาก

5.		 ชุมชนแหล่งเรียนรู้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม	 4.49	 0.57	 มาก

	 การเรียนการสอน	 	

6.	ชุมชนแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน	 4.44	 0.61	 มาก

	 รวมด้านสื่อประกอบการเรียนการสอนและชุมชนแหล่งเรียนรู้	 4.17	 0.45	 มาก

	 	 	 	 รวมทุกด้าน	 4.28	 0.42	 มาก	

ตารางที่	2	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้	Courseville	จ�าแนกเป็นรายด้านและโดยรวม	 (N	=	

85)	(ต่อ)
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อภิปรายผลการวิจัย
	 จากผลการวิจยั	ผู้วิจัยพบประเดน็ส�าคญัที่

ควรน�ามาอภิปราย	ดังนี้คือ

	 1.		 ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	

21	ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้การเรียน

การสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช	้

Courseville

	 ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษท่ี	 21	 ของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน

ร่วมกับการใช้	Courseville	พบว่าผู้เรียนมีระดับ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 อยู ่ในระดับ

มาก	 ท้ังน้ีเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบ

ใช้ชุมชนเป็นฐานช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก

สถานการณ์จริงในชุมชน	น�าความรู้จากการเรียน

ในภาคทฤษฎีมาสู่การลงมือปฏิบัติ	สอดคล้องกับ

เจียมจิต	แสงสุวรรณ	(2558)	Mthembu,	Mtshali,	

and	Frantz	(2014)	และ	Owens	and	Wang	(1996)	

ซ่ึงกล่าวไว้ว่า	การเรยีนรูโ้ดยใช้ชมุชนเป็นฐานเป็น

รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นให้ผูเ้รยีนได้

เรียนรู้ในสภาพจริงของชุมชน	 เป็นการน�าทฤษฎี

มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหรือการปฏิบัติงานใน

ชุมชน	การแก้ปัญหาชุมชนโดยการให้บริการใน

ศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มากับชุมชน	และช่วยให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ	ด้านการ

ท�างานและอาชีพ	ด้านการพัฒนาของบุคคลและ

สังคม	ด้านคุณค่าของการบริการและความเข้าใจ

ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน	การใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานส่งผล

ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	

ของนักศึกษา	ได้แก่	ด้านคุณธรรม	จริยธรรมและ

ความรับผิดชอบ	ด้านความรู้และความเข้าใจต่าง

วัฒนธรรม	ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

การแก้ปัญหา	ด้านความร่วมมือ	 การท�างานเป็น

ทีมและภาวะผู้น�า	ด้านการส่ือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	และด้านปฏิบัติในการสร้างเสริมสุข

ภาพ	สอดคล้องกับ	 เจียมจิต	แสงสุวรรณ	 (2558)		

ที่ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนแบบใช้

ชุมชนเป็นฐานช่วยพฒันาผูเ้รยีนทางด้านคุณธรรม

และจริยธรรม	การเป็นผู้น�า	ทักษะการท�างานเป็น

ทีม	ทักษะการสื่อสาร	มีทักษะการคิดขั้นสูง	และ	

มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์	 เสอดคล้อง

กบังานวจิยัของอชัฌา	สุวรรณกาญจน์	และศิรพินัธ์ุ	

ศริิพันธุ์	(2550);	มณฑล	จันทร์แจ่มใส	(2558)	และ	

ศรีวรรณ	ฉัตรสุริยวงศ์	 (2557)	ที่ได้มีการด�าเนิน

การวิจัยเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน	และผลการวิจัย

พบว่า	ภายหลังการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนมี

ทักษะ	ความสามารถในด้านคุณธรรม	จริยธรรม

และความรับผิดชอบ	ความสามารถด้านการคิด

อย่างมีวิจารณญาณและความสามารถด้านการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์	 รวมท้ัง	 ทักษะการเรียน

รู้และนวัตกรรม	 ทักษะด้านสารสนเทศ	 ส่ือและ

เทคโนโลยี	 และทักษะชีวิตและการท�างาน	 สูงขึ้น

กว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น

	 2.		 ความพึงพอใจต่อคณุภาพและรปูแบบ

การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน

ร่วมกับการใช้	Courseville

	 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลท่ีมี

ต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้	Courseville	

อยู ่ในระดับมาก	 ท้ังนี้ เนื่องมาจากการการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอน	ผูว้จิยัได้มกีารออกแบบ

กิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับลักษณะของ	
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ผูเ้รยีน	มีความน่าสนใจ	เชือ่มโยงเนือ้หาจากทฤษฎี

มาสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริงในชุมชน	และ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาจัดระบบการเรียนการ

สอน	สอดคล้องกับแนวคิดของ	 วิภาดา	คุณาวิก

ติกุล	 (2558)	ที่ได้กล่าวว่า	 การจัดการศึกษาสาขา

พยาบาลศาสตร์ผู ้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ

จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน	 มีวิธี

การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย	 มีการใช้

เทคโนโลยีอื่นๆ	และผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	ศรีวรรณฉัตรสุริยวงศ์	 (2557)	ที่ได้

มีการศึกษากระบวนทัศน์การจัดการจัดการเรียน

รู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

เชงิสร้างสรรค์ส�าหรบันกัเรยีนระดับประถมศึกษา

พบว่าผูเ้รยีนมีความพงึพอใจต่อกระบวนทัศน์การ

จัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานอยู่ใน

ระดับมาก	

ข้อเสนอแนะ
	 จากการวิจัยผลของการจัดการเรียนการ

สอนแบบใช้ชมุชนเป็นฐานร่วมกบัการใช้	Course-

villeในรายวชิาการสร้างเสรมิสุขภาพต่อการส่งเส

รมิทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	ของนักศึกษา

พยาบาล	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 1.		 รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบ

ใช้ชุมชนเป็นฐานเหมาะส�าหรบัรายวชิาทีเ่กีย่วข้อง

กับการปฏิบัติการพยาบาลหรือการสร้างเสริมสุข

ภาพในระดับชุมชน	 เช่น	 การพยาบาลอนามัย

ชุมชน	การสร้างเสริมสุขภาพ	 เป็นต้น	 เน่ืองจาก

ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้หรือส่ิงสนับสนุนที่ส�าคัญ

ในการจัดการเรียนการสอน	 ดังนั้นจึงอาจเป็นข้อ

จ�ากัดส�าหรับรายวิชาท่ีมีวัตถุประสงค์การเรียน

การสอนท่ีเน้นการให้การพยาบาลบนหอผูป่้วยใน	

โรงพยาบาล

	 2.	 ในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้

ชุมชนเป็นฐานผู้สอนต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึง

วตัถุประสงค์ในการลงพืน้ท่ีให้ชัดเจนและต้องเตรี

ยมความพร้อมให้กบัชุมชนทุกคร้ังก่อนการลงพืน้

ที่

	 3.		 ควรเตรยีมความพร้อมของผูเ้รยีนและ

ผูร่้วมสอนในด้านการใช้ระบบการจดัการเรยีนการ

สอน	courseville	 เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.		 ควรศึกษาเกี่ยวกับการสอนแบบใช้

ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาอื่นๆ	 ท่ีมีลักษณะและ

วัตถุประสงค์การเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ

แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้

ชุมชนเป็นฐาน	 เช่น	 รายวิชาการพยาบาลอนามัย

ชุมชน	

	 2.		 ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนการ

สอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานในด้านการพัฒนา

ทกัษะทางด้านวชิาชพีท่ีเกีย่วข้องกบัชมุชนในด้าน

อื่นๆ	เช่น	ทักษะทางสังคม	ทักษะการคิดวิเคราะห์	
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