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ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้ Courseville
ในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพต่อการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้
Courseville และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ประชากรคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2559  จ�ำนวน 85 คน โดยใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้ Coursevilleในรายวิชาการสร้าง
เสริมสุขภาพ ซึ่งมีค่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ เท่ากับ 5.00 แบบประเมินทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .91 และแบบประเมินความ
พึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .92 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล ภายหลังการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (M = 4.24, SD = 0.52) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ทักษะด้านความร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีมและภาวะผู้น�ำ (M = 4.40, SD = 0.55)
รองลงมาคือ ทักษะด้านปฏิบัติการในการสร้างเสริมสุขภาพ (M = 4.34, SD = 0.54) ทักษะด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบ (M = 4.20, SD = 0.46) ตามล�ำดับ และ 2) ความพึงพอใจต่อคุณภาพและ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับ Courseville อยู่ในระดับมาก (M = 4.28,
SD = 0.42)
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน, Courseville, ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21, นักศึกษาพยาบาล
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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
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บทน�ำ

ปัจจุบนั ประเทศไทยได้เข้าสูศ่ ตวรรษที่ 21
และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากมาย รวมทั้งด้าน
การศึกษา ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงต้องมีการ
ปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับทุกการ
เปลีย่ นแปลงและสอดคล้องตามยุคสมัยของผูเ้ รียน
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ผูเ้ รียนในระดับอุดมศึกษาในยุค
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�ำเร็ว มีความ
เชือ่ มัน่ ในตัวเองสูง ชอบความท้าทาย นิยมสือ่ สาร
ผ่านเทคโนโลยี (ชัชวาล วงศ์สารี, 2558) ดังนัน้ การ
จัดการศึกษาส�ำหรับผู้เรียน Generation Z จึงต้อง
มีการพัฒนาและปรับรูปแบบในการจัดการเรียน
การสอนทีส่ อดคล้องและตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนและต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู ้ ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก� ำ หนด
ไว้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) รวมทั้งต้องพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถ
ด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีความสุข
วิชาชีพพยาบาล เป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติ
กับชีวิตและสุขภาพของผู้รับบริการทุกช่วงวัย
ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การสร้างเสริมสุข
ภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษาและการฟื้นฟู
สุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้
ก�ำหนดนโยบายที่มุ่งเน้นการด�ำเนินงานในมิติ
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ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดังนัน้
การผลิตบัณฑิตพยาบาล ในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้
ก�ำหนดให้มีรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะใน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้รับบริการใน
ทุกช่วงวัย รวมไปถึงสามารถจัดโครงการเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพได้ สอดคล้องกับสมรรถนะ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ในด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตามทีส่ ภาการพยาบาลก�ำหนด (สภาการพยาบาล,
2553) และในหลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2558 ได้มกี าร
ปรับจ�ำนวนหน่วยกิตของรายวิชาเป็น 3 หน่วยกิต
โดยให้ มี ก ารสอนภาคปฏิ บั ติ และได้ ก� ำ หนด
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ใ นรายวิ ช าเพิ่ ม เป็ น 6
ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา 4) ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
นอกจากนี้ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ก�ำหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) กลุ่ม
ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ 3) กลุ่ม
ทักษะชีวิตและอาชีพ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2558) เมื่อพิจารณามาตรฐานผล
การเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จะพบว่ามีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสามารถก�ำหนด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาการ
สร้างเสริมสุขภาพได้ดังนี้ 1) ทักษะด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบ 2) ทั ก ษะด้ า น
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ความรู้และความเข้าใจต่างวัฒนธรรม 3) ทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
4) ทักษะด้านความร่วมมือการท�ำงานเป็นทีมและ
ภาวะผูน้ ำ � 5) ทักษะด้านการสือ่ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 6) ทักษะด้านปฏิบัติในการสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาพแต่ จ ากการวิ เ คราะห์ รู ป แบบการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสร้างเสริมสุข
ภาพ พบว่าส่วนใหญ่เป็นการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบการบรรยาย ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรูท้ ไี่ ม่เอือ้ ต่อการพัฒนาให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นรูปแบบการสอน
ควรเป็นลักษณะของการมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้
ลงมือปฏิบตั โิ ดยการประยุกต์ใช้องค์ความรูใ้ นด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพไปสู่การจัดโครงการหรือ
กิจกรรมให้กับผู้รับบริการหรือชุมชน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Learning) เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่ผู้เรียน ช่วยให้ผู้
เรียนได้เรียนรูใ้ นการเชือ่ มโยงความรูจ้ ากทฤษฎีกบั
ความเป็นจริงในชุมชน รวมทัง้ เป็นการประยุกต์ใช้
ความรูจ้ ากทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบตั งิ านในชุมชน
ในการเข้าถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหา (เจียมจิต
แสงสุวรรณ, 2558; Mthembu, Mtshali, and Frantz,
2014) และยังช่วยในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมณฑล
จันทร์แจ่มใส (2558) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเกีย่ วกับการบูรณา
การการจัดการเรียนรูว้ ชิ าออกแบบสถาปัตยกรรม
กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
พบว่าภายหลังการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ส�ำคัญ
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3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิตและการท�ำงาน เช่นเดียวกับ ศรีวรรณ
ฉัตรสุริยวงศ์ (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความ
สามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา พบว่าสามารถพัฒนาการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ได้นอกจากนี้ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีไว้หลายระบบ เช่น
Google classroom, CAI เป็นต้น โดยผู้วิจัยมีความ
สนใจ Courseville ซึ่งเป็นระบบจัดการเรียนการ
สอน (Learning Management System : LMS)
ที่ใช้บัญชีเฟสบุคในการใช้งาน มีลักษณะการใช้
งานครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนรวมทั้ง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้, 2558) อัน
จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการสือ่ สารและการใช้สอื่
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการ
ใช้รปู แบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชมุ ชน
เป็นฐานร่วมกับการใช้ Courseville ในรายวิชาการ
สร้างเสริมสุขภาพเพือ่ ส่งเสริมทักษะการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลเพื่อเป็นการ
พั ฒนาให้ นักศึ กษามี ทักษะที่ ส�ำ คั ญ และจ� ำ เป็ น
ทั้ ง ต่ อ วิ ช าชี พ ในบทบาทของการเป็ น นั ก สร้ า ง
เสริมสุขภาพและในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ทั ก ษะการเรี ย นรู ้
ในศตวรรษที่ 21 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบ ,ด้านความรู้และความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม, ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหา, ด้านความร่วมมือการท�ำงานเป็น
ทีมและภาวะผู้น�ำ, ทักษะด้านการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านปฏิบตั ใิ นการสร้าง
เสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้
การเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับ
การใช้ Courseville
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi experimental research) ประชากร เป็น
นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ�ำนวน 85 คน ที่ลง
ทะเบียนเรียนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ โดย
ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี (หมายเลขรั บ รอง UBUREC-30/2559) ผู้วิจัยได้ชี้แจงกลุ่มตัวอย่างในการ
ปฐมนิเทศรายวิชาก่อนการจัดการเรียนการสอน
โดยชีแ้ จงถึงวิธกี ารด�ำเนินการวิจยั และการน�ำเสนอ
ผลการวิจยั จะเป็นการน�ำเสนอในภาพรวมและไม่มี
ผลต่อการวัดและประเมินผลในรายวิชาการสร้าง
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เสริมสุขภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1. รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน
แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้ Courseville
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ชมุ ชน
เป็นฐาน จ�ำนวน 60 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นภาค
ทฤษฎี 30 ชัว่ โมง และภาคฝึกปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมง โดย
มีการใช้ Courseville ในการจัดการรายวิชา คู่มือ
รายวิชาของอาจารย์ คู่มือรายวิชาของนักศึกษา
คู่มือการใช้ Courseville การบูรณาการโครงการ
บริการวิชาการโครงการ มหกรรมสร้างเสริมสุข
ภาพ ปีที่ 2 และการประเมินผล
2. แบบประเมิ น ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 (น้อยที่สุด) จนถึง
5 (มากที่สุด) แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ 2) ด้าน
ความรู้และความเข้าใจต่างวัฒนธรรม 3) ด้าน
การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและการแก้ ป ั ญ หา
4) ด้ า นความร่ ว มมื อ การท� ำ งานเป็ น ที ม และ
ภาวะผู ้ น� ำ  5) ด้ า นการสื่ อ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 6) ด้านปฏิบัติในการสร้างเสริม
สุขภาพ
3. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ
คุณภาพและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 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
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ก าร
ด�ำเนินการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังต่อไปนี้
การหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รู ป แบบการการจั ด การเรี ย นการสอน
แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้ Courseville
ผู้วิจัยน�ำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
ขึ้นไปตรวจสอบหาความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล จ�ำนวน
1 ท่าน และด้านการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาพยาบาล จ�ำนวน 1 ท่าน โดยก�ำหนด
แบบสอบถามส� ำ หรั บ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีช่องส�ำหรับ
แสดงความคิดเห็น 2 ช่องคือ ช่องระดับความ
เหมาะสมมีคา่ ระดับคะแนนตัง้ แต่ 1 (มีความเหมาะ
สมน้อยทีส่ ดุ ) จนถึง 5 (มีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ )
และช่องระดับความเป็นไปได้ของรูปแบบ มีค่า
ระดับคะแนนตัง้ แต่ 1 (มีความเป็นไปได้นอ้ ยทีส่ ดุ )
จนถึง 5 (มีความเป็นไปได้นอ้ ยทีส่ ดุ ) จากนัน้ น�ำมา
วิเคราะห์ระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบ โดยการวิเคราะห์ค่ามัธยฐานแล้วน�ำ
มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ โดยประยุกต์เกณฑ์การ
แปลความหมายจาก บุญชม ศรีสะอาด (2554) ดังนี้
ค่ามัธยฐาน 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความ
เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้มากที่สุด
ค่ามัธยฐาน 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความ
เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้มาก
ค่ามัธยฐาน 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความ
เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้ปานกลาง
25
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ค่ามัธยฐาน 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความ
เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้น้อย
ค่ามัธยฐาน 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความ
เหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้น้อยที่สุด
ผลจากการวิเคราะห์ได้ค่าความเหมาะสม
ได้เท่ากับ 5.00 (มีความเหมาะสมมากที่สุด) และ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน เท่ากับ 5.00 (มีความเป็นไปได้มากทีส่ ดุ ) จาก
นั้นน�ำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน�ำ
ไปใช้
การหาความตรงเชิงเนื้อหา
1. แบบประเมิ น ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 เป็ น แบบประเมิ น ที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า ง
ขึ้น มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 (น้อยที่สุด) จนถึง
5 (มากที่สุด) แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ จ�ำนวน
14 ข้อ 2) ด้านความรูแ้ ละความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
จ�ำนวน 9 ข้อ 3) ด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและ
การแก้ปัญหา จ�ำนวน 6 ข้อ 4) ด้านความร่วมมือ
การท�ำงานเป็นทีมและภาวะผู้น�ำ จ�ำนวน 6 ข้อ 5)
ด้านการสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�ำนวน
6 ข้อ และ 6) ด้านปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพ
จ�ำนวน 5 ข้อ โดยให้ผู้ทรงวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล จ�ำนวน 1
ท่าน และด้านการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาพยาบาล จ�ำนวน 1 ท่าน ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาและตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า
เท่ากับ 0.67 - 1 จากนั้นน�ำไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนน�ำไปหาความ
20/6/2562 8:28:57
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เชื่อมั่นก่อนน�ำไปใช้จริง
2. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ
คุ ณ ภาพและรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน
เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตั้งแต่ 1 (น้อยที่สุด) จนถึง 5 (มากที่สุด) แบ่งออก
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้สอน 2) ด้านกิจกรรม
การเรียนการสอน และ 3) ด้านสื่อประกอบการ
เรี ย นการสอนและชุ ม ชนแหล่ ง เรี ย นรู ้ โ ดยให้
ผู้ทรงวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน
1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนการ
สอนทางการพยาบาล จ�ำนวน 1 ท่าน และด้านการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล
จ�ำนวน 1 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาและ
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา โดยใช้ดชั นีความ
สอดคล้อง (IOC) ได้ค่า เท่ากับ 0.67 – 1 จากนั้น
น�ำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรง
คุณวุฒกิ อ่ นน�ำไปหาความเชือ่ มัน่ ก่อนน�ำไปใช้จริง
การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
1. แบบประเมิ น ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ใ น
ศตวรรษที่ 21ผู้วิจัยน�ำไปทดลองใช้กับนักศึกษา
ชัน้ ปี 3 ทีเ่ คยผ่านการเรียนการสอนรายวิชาการส่ง
เสริมสุขภาพ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาส่วน
ใหญ่เหมือนกับเนือ้ หาในรายวิชาการสร้างเสริมสุข
ภาพในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 30
คน และน�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ประเมินทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91
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2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยน�ำ
ไปทดลองใช้กับนักศึกษา ชั้นปี 3 ที่เคยผ่านการ
เรี ย นการสอนรายวิ ชาการส่ งเสริ มสุ ข ภาพ ใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2553 ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาส่วนใหญ่เหมือน
กับเนื้อหาในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 30 คน และ
น�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. ผู ้ วิ จั ย ได้ ด� ำ เนิ น การคั ด เลื อ กชุ ม ชน
ต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ผู้ร่วมสอน ผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบัววัดซึ่งเป็น
พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
โดยก�ำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เป็นพื้นที่
ที่ชุมชนและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมคี วามสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน ผูน้ ำ� ชุมชน
และประชาชนยินดีเข้าร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นชุมชน
ต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยได้คดั เลือก
พื้นที่ บ้านวัด หมู่ 5 ต�ำบลธาตุ อ�ำเภอวารินช�ำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
2. ผู้วิจัยสร้างรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้
Courseville และสร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
รวบรวมข้ อ มู ล และน� ำ ไปเสนอเพื่ อ ขอรั บ การ
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พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมและการวิจยั
ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษาจั ด ประชุ ม
วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับอาจารย์
ผู้ร่วมสอน และเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน
ผู้น�ำชุมชน และตัวแทนจากชุมชนเกี่ยวกับราย
ละเอียดของกิจกรรมในรายวิชา และอบรมผู้ร่วม
สอนเกี่ยวกับการใช้งานระบบการเรียนการสอน
Courseville
4. ปฐมนิเทศรายวิชาและแนะน�ำการใช้
งานระบบการเรียนการสอน Courseville
5. ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน
ร่วมกับการใช้ Courseville โดยผู้วิจัยเป็นผู้รับผิด
ชอบรายวิชา และรับผิดชอบการสอนจ�ำนวน 5
หัวข้อ จาก 7 หัวข้อ รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบใน
ชัว่ โมงภาคปฏิบตั ิ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2559
6. เมือ่ จัดการเรียนการสอนหัวข้อสุดท้าย
คือ หัวข้อการวางแผนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเพื่อการสร้างเสริมสุข
ภาพ ได้ มี ก ารบู ร ณาการกั บ โครงการบริ ก าร
วิชาการในโครงการ มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ปีที่ 2 โดยมอบหมายให้นักศึกษาร่วมเป็นคณะ
กรรมการในการจัดโครงการ โดยจัดขึน้ ในวันที่ 26
พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลาวัดบ้านวัด ต�ำบลธาตุ
อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
7. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน
แล้วท�ำการประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพและ
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลโดย การ
แจกแจงความถี่ และร้อยละ
2. ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้การเรียน
การสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้
Courseville วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ความพึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 85 คน เป็นเพศหญิง
จ�ำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 และเพศชาย
5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.85
2. ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้การเรียน
การสอนแบบใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานร่ ว มกั บ การใช้
Courseville
ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการเรียนรูใ้ น
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�ำแนกเป็น
รายด้าน (N = 85)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ

M

SD

แปลผล

ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ทักษะด้านความรู้ และความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
ทักษะด้านความร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีมและภาวะผู้น�ำ
ทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะด้านปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพ
รวม

4.20
4.12
4.14
4.40
4.16
4.34
4.23

0.46
0.51
0.54
0.55
0.53
0.54
0.52

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. ความพึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน
ร่วมกับการใช้ Courseville
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

และรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน พบว่ า
นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (M = 4.28, SD = 0.42) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบใช้ชมุ ชนเป็นฐานร่วมกับการใช้ Courseville จ�ำแนกเป็นรายด้านและโดยรวม (N = 85)
รายการ
ด้านผู้สอน
1. ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากในชุมชน
2. ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
3. ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
4. ผู้สอนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎี
สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน
5. ผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนการปฏิบัติจริง
6. ผู้สอนสามารถตอบค�ำถามและให้ค�ำแนะน�ำได้อย่างชัดเจน
รวมด้านผู้สอน
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M

SD

แปลผล

4.27
4.34
4.33
4.38

0.62
0.57
0.69
0.67

มาก
มาก
มาก
มาก

4.31
4.31
4.33

0.74
0.77
0.50

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้ Courseville จ�ำแนกเป็นรายด้านและโดยรวม (N =
85) (ต่อ)
รายการ
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
2. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
3. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกับชุมชน
4. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผู้เรียน
5. บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้เรียน
6. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการให้การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
7. ผู้เรียนสามารถน�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์
ใช้ในรายวิชาอื่นหรือในชีวิตประจ�ำวันได้
8. ชุมชนได้รับประโยชน์ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพจากการ
จัดการเรียนการสอน
รวมด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านสื่อประกอบการเรียนการสอนและชุมชนแหล่งเรียนรู้
1. การใช้สื่อเทคโนโลยี Coursevilleมาใช้ประกอบการเรียน
การสอนมีความเหมาะสม
2. การใช้สื่อเทคโนโลยี Coursevilleมาใช้ประกอบการเรียน
การสอนมีความง่ายต่อการใช้งาน
3. คู่มือและเอกสารประกอบการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
4. ชุมชนแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ให้กับผู้เรียน
5. ชุมชนแหล่งเรียนรู้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
6. ชุมชนแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
รวมด้านสื่อประกอบการเรียนการสอนและชุมชนแหล่งเรียนรู้
รวมทุกด้าน
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M

SD

แปลผล

4.34
4.33
4.38

0.68
0.66
0.64

มาก
มาก
มาก

4.38
4.23

0.64
0.59

มาก
มาก

4.23

0.68

มาก

4.24

0.68

มาก

4.33

0.73

มาก

4.25

0.66

มาก

4.03

0.76

มาก

3.81

0.87

มาก

3.98

0.74

มาก

4.28
4.49

0.55
0.57

มาก
มาก

4.44
4.17

0.61
0.45

มาก
มาก

4.28

0.42

มาก
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อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจยั ผู้วิจัยพบประเด็นส�ำคัญที่
ควรน�ำมาอภิปราย ดังนี้คือ
1. ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้การเรียน
การสอนแบบใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานร่ ว มกั บ การใช้
Courseville
ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียน
รู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน
ร่วมกับการใช้ Courseville พบว่าผู้เรียนมีระดับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใช้ชุมชนเป็นฐานช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงในชุมชน น�ำความรู้จากการเรียน
ในภาคทฤษฎีมาสู่การลงมือปฏิบัติ สอดคล้องกับ
เจียมจิต แสงสุวรรณ (2558) Mthembu, Mtshali,
and Frantz (2014) และ Owens and Wang (1996)
ซึง่ กล่าวไว้วา่ การเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานเป็น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนได้
เรียนรู้ในสภาพจริงของชุมชน เป็นการน�ำทฤษฎี
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหรือการปฏิบัติงานใน
ชุมชน การแก้ปัญหาชุมชนโดยการให้บริการใน
ศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มากับชุมชน และช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ ด้านการ
ท�ำงานและอาชีพ ด้านการพัฒนาของบุคคลและ
สังคม ด้านคุณค่าของการบริการและความเข้าใจ
ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐานส่งผล
ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษา ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบ ด้านความรู้และความเข้าใจต่าง
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วัฒนธรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหา ด้านความร่วมมือ การท�ำงานเป็น
ทีมและภาวะผู้น�ำ  ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านปฏิบัติในการสร้างเสริมสุข
ภาพ สอดคล้องกับ เจียมจิต แสงสุวรรณ (2558)
ที่ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนแบบใช้
ชุมชนเป็นฐานช่วยพัฒนาผูเ้ รียนทางด้านคุณธรรม
และจริยธรรม การเป็นผู้น�ำ ทักษะการท�ำงานเป็น
ทีม ทักษะการสื่อสาร มีทักษะการคิดขั้นสูง และ
มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ เสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของอัชฌา สุวรรณกาญจน์ และศิรพิ นั ธุ์
ศิริพันธุ์ (2550); มณฑล จันทร์แจ่มใส (2558) และ
ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ (2557) ที่ได้มีการด�ำเนิน
การวิจัยเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน และผลการวิจัย
พบว่า ภายหลังการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนมี
ทักษะ ความสามารถในด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบ ความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและความสามารถด้านการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้ง ทักษะการเรียน
รู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการท�ำงาน สูงขึ้น
กว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น
2. ความพึงพอใจต่อคุณภาพและรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน
ร่วมกับการใช้ Courseville
ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลที่มี
ต่อคุณภาพและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการใช้ Courseville
อยู ่ ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากการการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารออกแบบ
กิ จ กรรมให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะของ
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ผูเ้ รียน มีความน่าสนใจ เชือ่ มโยงเนือ้ หาจากทฤษฎี
มาสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริงในชุมชน และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาจัดระบบการเรียนการ
สอน สอดคล้องกับแนวคิดของ วิภาดา คุณาวิก
ติกุล (2558) ที่ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์ ผู ้ ส อนต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก าร
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีวิธี
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการใช้
เทคโนโลยีอื่นๆ และผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศรีวรรณฉัตรสุริยวงศ์ (2557) ที่ได้
มีการศึกษากระบวนทัศน์การจัดการจัดการเรียน
รู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์สำ� หรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
พบว่าผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนทัศน์การ
จัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานอยู่ใน
ระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยผลของการจัดการเรียนการ
สอนแบบใช้ชมุ ชนเป็นฐานร่วมกับการใช้ Coursevilleในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพต่อการส่งเส
ริมทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
พยาบาล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใช้ชมุ ชนเป็นฐานเหมาะส�ำหรับรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการปฏิบัติการพยาบาลหรือการสร้างเสริมสุข
ภาพในระดับ ชุมชน เช่น การพยาบาลอนามั ย
ชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น เนื่องจาก
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้หรือสิ่งสนับสนุนที่ส�ำคัญ
ในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงอาจเป็นข้อ
จ�ำกัดส�ำหรับรายวิชาที่มีวัตถุประสงค์การเรียน
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การสอนทีเ่ น้นการให้การพยาบาลบนหอผูป้ ว่ ยใน
โรงพยาบาล
2. ในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ชุมชนเป็นฐานผู้สอนต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึง
วัตถุประสงค์ในการลงพืน้ ทีใ่ ห้ชดั เจนและต้องเตรี
ยมความพร้อมให้กบั ชุมชนทุกครัง้ ก่อนการลงพืน้
ที่
3. ควรเตรียมความพร้อมของผูเ้ รียนและ
ผูร้ ว่ มสอนในด้านการใช้ระบบการจัดการเรียนการ
สอน courseville เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ กษาเกี่ ย วกั บ การสอนแบบใช้
ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาอื่นๆ ที่มีลักษณะและ
วัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของการจั ด การเรี ย นการสอนแบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน เช่น รายวิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน
2. ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนการ
สอนแบบใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานในด้ า นการพั ฒ นา
ทักษะทางด้านวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับชุมชนในด้าน
อื่นๆ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการคิดวิเคราะห์
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