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การวจิยัและพฒันาครัง้น้ีมจีดุมุง่หมาย เพือ่พฒันารปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะ  

การปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการ เรยีนรูด้ว้ย การนํา ตนเองและสนุทรยีสนทนา       

โดยประเมนิจากผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมและความพงึพอใจของผูช่้วยพยาบาล กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช้

ในการวจิ ัยครัง้น้ีสุม่จากประชากร โดยใชว้ธิกีารสุม่ตามระดบัชัน้อยา่งเป็นสดัสว่น (Proportional 

Stratified Random sampling) ใชส้าขาการพยาบาลเป็นระดบัชัน้ (Strata) และใชผู้ช่้วยพยาบาล

เป็นหน่วยในการสุม่ (Sampling unit) จาํนวน 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 30 คน ตามความสมคัร

ใจ กลุ่มที1่ เป็นกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชห้าประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  ส่วนกลุม่ที ่2 

เป็นกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  

 การพฒันารปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ด

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา เป็นการผสมผสานระหวา่งชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนํา

ตนเองกบัการปรกึษาหารอืในกลุ่มโดยวธิสีนุทรยีสนทนา ทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้ โดยไดห้าประสทิธภิาพ

กบัผูเ้รยีน 10 คน และ 30 คนพบวา่ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทีส่รา้งมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 

80.20/80.80 และ 79.33/80.87 โดยผ่านตามเกณฑท์ีก่ําหนดไว้ 80/80   

 จากนัน้ ผูว้จิยัไดท้ดลองใช้รปูแบบการฝึกอบรมโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและ

สนุทรยีสนทนา ทัง้น้ีใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมทาํแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม ดาํเนินการฝึกอบรม ทาํ

แบบทดสอบหลงัฝึกอบรม ทาํแบบสอบถามความพงึพอใจ และประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม นําขอ้มลู

ทีไ่ดม้าวเิคราะห์ และสรปุผล ดงัน้ี 

 1. ผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล โดยใชชุ้ด

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา คา่เฉลีย่คะแนนหลงัฝึกอบรมสงูกวา่คา่เฉลีย่คะแนน

ก่อนฝึกอบรมอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  

 2. ผูช่้วยพยาบาลมพีฤตกิรรมการรว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนาอยูร่ะดบัมากทีส่ดุ  

 3. ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลภายหลงัการฝึกอบรม ผูช่้วยพยาบาลสามารถ

ปฏบิตักิจิกรรมไดถู้กตอ้งคดิเป็นรอ้ยละ 96.89 

 4. ผูช่้วยพยาบาลมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน

โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสุนทรยีสนทนา อยูใ่นระดบัมาก  
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The purposes of this research were to develop the training model for increasing 

operation skills of practical nurses by self-directed and dialogue learning package, and to 

evaluate the created training model by evaluating the achievement of the training model 

and satisfaction of the practical nurses toward the training model.The sample of this study 

was practical nurses in Thammasat University Hospital. Those practical nurses worked 

under 6 nursing divisions have provided patient care directly. They were selected by 

Proportional Stratified Random Sampling; 60 participants recruited from each nursing 

division as Strata. And then they were divided into 2 groups by willingly; the first group was 

30 participants evaluated for efficiency of self-directed learning package, and the second 

group was 30 participants training model of self-directed and dialogue learning package.  

 Training model development to increase operation skills of practical nurses by    

self-directed and dialogue learning package. The development of a training model that 

combines self-directed learning package with

 The efficiency of the self-directed learning package for increasing operation skills of 

practical nurses were experimented with 10 and 30 persons. The result  indicated  in order 

that, by using  the  self-directed  learning  package, had  efficiency  equivalent  to  80.20/80.80 

and  79.33/80.87   

 dialogue 

 Then, using  the Training model development to increase operation skills of practical 

nurses by self-directed and dialogue learning package.The process of study consisted   

pre-test , training, post-test, satisfaction  form and Assessment Practice form

1. 

. The result 

were as followed. 

Achievement of the training

 2. Practical nurses 

 for increasing operation skills of practical nurses   

post-test score was higher than that of the pre-test score statistical significantly at the level 

.05  

have a behavior of the participants in a group discussion

 3. 

 at high 

level. 

After training the operational skills of a practical nurses can be accounted 

for 96.89 percent. 



 4. Satisfaction of practical nurses on the Training model development to increase 

operation skills of practical nurses by self-directed and dialogue learning package were at 

high level. 
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ประกาศคณูุปการ 

 

 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็ไดด้ว้ยความกรณุาของ อ.ดร.วฒันีย ์โรจน์สมัฤทธิ ์ประธาน

ควบคมุปรญิญานิพนธ ์รศ.ดร.สุวฒัน์ วฒันวงศ ์ และ รศ.ดร.ทศันีย ์ทองประทปี กรรมการควบคมุ

ปรญิญานิพนธ ์ทีไ่ดก้รณุาใหค้าํปรกึษาแนะนํา ช่วยเหลอืแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ตัง้แต่เริม่ตน้ 

จนกระทัง่ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีแลว้เสรจ็สมบรูณ์ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู  

 กราบขอบพระคณุ รศ.ดร.เสาวนีย ์ เลวลัย ์ ทีไ่ดใ้หค้วามกรณุาเป็นประธานกรรมการสอบ

ปรญิญานิพนธ ์และ อาจารย ์ดร.อมรรกัษ์ สวนชผูล ที่ไดก้รณุาเป็นกรรมการสอบปรญิญานิพนธ์  

พรอ้มทัง้ใหค้าํชีแ้นะทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่แก่ผูว้จิยั ทาํใหป้รญิญานิพนธฉ์บบัน้ีมคีวามสมบรูณ์

ยิง่ขึน้   

 กราบขอบพระคณุ รศ.เรอืโท ดร.ไพบลูย ์อ่อนมัง่ รศ.วไิลลกัษณ์ วงศอ์าษา ผศ.ดร.มยรุ ี  

นิรตัธราดร รศ.ดร.สวุพชิชา ประสทิธธิญักจิ และอ.ดร.วชัราภรณ์ เชีย่ววฒันา ทีไ่ดก้รณุาสละเวลา

เป็นผูเ้ชีย่วชาญ ตรวจความความถกูตอ้งและใหข้อ้แนะนําเกีย่วกบัประเด็นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เครือ่งมอืในการวจิยัครัง้น้ี   

 กราบขอบพระคณุ ผศ.ดร.นําชยั เลวลัย ์และรศ.นิภา ศรไีพโรจน์ ทีก่รณุาใหค้าํปรกึษา  

ใหข้อ้คดิและใหก้ําลงัใจ ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถผา่นพน้อุปสรรคต่างๆ จนทาํปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี

สาํเรจ็ใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยด ี

 ขอขอบคณุ นางสพุรรณ์ วอ่งรกัษส์ตัว ์ผูอ้าํนวยการกลุม่งานการพยาบาล ทีค่อยใหก้าํลงัใจ

มาโดยตลอด และนางสาวณฐัพนีิ ประภากาศ ผูอ้าํนวยการฝา่ยตวัแทน-ธุรกจิองคก์ร บรษิทัอาคเนย์

ประกนัชวีติ จาํกดั(มหาชน) เพือ่นเรยีนรว่มรุน่ เป็นคูค่ดิมติรแทม้น้ํีาใจช่วยเหลอืสนบัสนุนงานทุกอยา่ง

ดว้ยดเีสมอมา รวมทัง้น้องๆผูช่้วยพยาบาล กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิ

พระเกยีรต ิกลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ี ทีใ่หค้วามรว่มมอืในการวจิยัอยา่งดยีิง่ 

 ทา้ยสดุน้ี คณุงามความดแีละประโยชน์อนัเกดิจากปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบ 

แด่ บดิา มารดา ทีใ่หก้าํเนิดชวีติ ผูท้ีม่พีระคณุอนัสงูสง่ คร ู– อาจารย ์ทุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระสาท 

วชิาอบรมสัง่สอนมา พี่ๆ  ตลอดจนด.ญ.ทติตา จัน่เพชร ด.ช.ปภวชิญ ์จัน่เพชร ด.ช.ปวชิญา จัน่เพชร 

และเรอืโทปรชีา จัน่เพชร ทีค่อยเป็นแรงผลกัดนัและกาํลงัใจทีม่คีา่ทีส่ดุ จนทาํใหผู้ว้จิยัมพีลงั
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ภมิูหลงั 

 ปจัจบุนัความเจรญิกา้วหน้าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยต่ีางๆ  ไดเ้ขา้มามบีทบาท

อยา่งมากในวถิชีวีติของมนุษย์ มกีารศกึษา คน้ควา้ ทดลอง ประดษิฐเ์ครือ่งมอืเครือ่งใช้ และเทคนิค

ทางการแพทยใ์หม่ๆ  อยูต่ลอดเวลา เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการในดา้น

ต่างๆ ของมนุษย ์ตลอดจนการดาํรงและรกัษาชวีติใหย้นืยาว นอกจากน้ียงัมกีารสรา้งและพฒันา

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวนิิจฉยัและรกัษาโรคใหท้นัสมยัยิง่ขึน้ อนัเป็นประโยชน์อยา่งสงูต่อระบบการ

บรกิารสขุภาพใหก้บัประชาชนในการตรวจรกัษาอยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ  เทคโนโลยแีละ 

การเปลีย่นแปลงดงักล่าวทาํใหเ้กดิการขยายบทบาทหน้าที่ ความสามารถของบุคลากรทมีสขุภาพ

อยา่งมากในการตอบสนองต่อผูร้บับรกิารทางสขุภาพ ดงันัน้บุคลากรทมีสขุภาพจงึตอ้งมกีารพฒันา

ตนเองใหท้นักบัสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป และการทีจ่ะพฒันาตนเองไดน้ัน้ตอ้งมกีระบวนการ 

วธิกีาร และปจัจยัสูค่วามสาํเรจ็ของการพฒันาตนเอง  

 ความคาดหวงัของสงัคมเป็นสว่นสาํคญัอกีสว่นหน่ึงทีผ่ลกัดนัใหบุ้คลากรทางการพยาบาล

ตอ้งมกีารพฒันาตนเองอยูเ่สมอเพื่อตอบสนองต่อ 1) ผูร้บับรกิารซึง่มคีวามคาดหวงัวา่บุคลากร

ทางการพยาบาลจะเป็นผูม้มีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี มคีวามเมตตากรณุา ใจด ีเอาใจใส่ผูป้ว่ย อดทน ขยนั 

2) เพือ่นรว่มงาน มกัมองวา่บุคลากรทางการพยาบาล คอืผูท้ีด่แูลคนไข ้ซึง่ตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ

ในการดแูลผูป้ว่ยไดเ้ป็นอยา่งด ีขณะเดยีวกนักเ็ป็นผูท้ีส่ามารถตดิต่อสือ่สาร ประสานงานกบับุคคลากร

ทางสาธารณสขุและเพือ่นรว่มงานไดอ้ยา่งเหมาะสม จากความคาดหวงัดงักลา่วจะเหน็ไดว้า่ บุคลากร

ทางการพยาบาลตอ้งทาํหน้าทีแ่ละบทบาทต่างๆอยา่งมาก  ซึง่ตอ้งใชศ้กัยภาพของตนเองในทุกดา้น 

(สวุริยิา สวุรรณโคตร.  2546: 10-11)   

 กลิลสี ์(Gillies. 1994: 16) ไดก้ลา่วถงึความจาํเป็นในการจดัการทรพัยากรมนุษยท์างการ

พยาบาลวา่ เน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคมและภาระงานทีม่ากขึน้  โรคทีเ่กดิจากการ

ทาํงานเพิม่ขึน้ มกีารเปลีย่นแปลงทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ความกา้วหน้าในดา้นการรกัษา

และเทคโนโลยใีหม่ๆ  ทาํใหอ้งคก์ารตอ้งการบุคลากรทีม่คีวามสามารถและเชีย่วชาญเฉพาะดา้นมาก

ขึน้ สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดา้นการศกึษาพยาบาลและการพฒันาบุคลากรทางการพยาบาล

เพือ่ใหส้นองตอบต่อบทบาทหน้าทีข่องบุคลากรทางการพยาบาลทีเ่ปลีย่นไป   

 สตเีวน่ (Steven.  1978: 28) ไดใ้หแ้นวคดิถงึความสาํคญัในการพฒันาบุคลากรทางการ

พยาบาลวา่ตอ้งพฒันาความสามารถในการพยาบาลแก่ผูป้ว่ย โดยยดึผูป้ว่ยเป็นศูนยก์ลาง ช่วยให้

บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเองและเกดิ

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานเพิม่มากขึน้ ซึง่จะสง่ผลต่อความสาํเรจ็ขององคก์ารพยาบาลมากยิง่ขึน้ 
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 การพฒันาบุคคล สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่คอื การพฒันา การศกึษา และการ

ฝึกอบรม ซึง่แต่ละกลุ่มมจีดุเน้นและระยะเวลาทีแ่ตกต่างกนั การฝึกอบรมเป็นกระบวนการทีจ่ดัขึน้

เพือ่ใหบุ้คคลสามารถปฏบิตังิานในปจัจบุนัและในอนาคตอยา่งสมัฤทธิผ์ล (สภุาพร พศิาลบุตร ;  

และยงยทุธ เกษสาคร.  2549: 19) และใชร้ะยะเวลาน้อยกวา่กลุม่อื่นๆ การฝึกอบรมโดยมวีตัถุประสงค์

เพือ่ เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอยา่งมรี ะบบระเบยีบแบบแผน โดยมกีารพฒันา ความรู ้ความเขา้ใจ  

มทีศันคต ิทกัษะ ความชาํนาญทีเ่หมาะสม หรอืเขา้กบังานไดเ้ป็นอยา่งด ีเกดิการเปลีย่นแปลง  

อยา่งถาวร และมมีาตรฐาน เป็นกจิกรรมที่จะนําไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาการทาํงานขององคก์าร ใหม้ี

ประสทิธภิาพ ก่อใหเ้กดิความสาํเรจ็และบรรลเุป้าหมายขององคก์าร (วจิติร อาวะกุล.  2540: 49) 

การฝึกอบรมจงึเป็นกจิกรรมอนัสาํคญัอยา่งยิง่อยา่งหน่ึงของการพฒันาองคก์าร   

 การฝึกอบรมเป็นการใหก้ารศกึษาตลอดชวีติสาํหรบัทุกคน โดยไมจ่าํกดัอายแุละวฒุกิารศกึษา 

เป็นการเพิม่พนูปรบัปรงุคณุภาพของชวีติและการทาํงาน เป็นการหาทางใหค้นเราไดเ้รยีน ไดรู้ ้  

 เพือ่ปรบัตวัใหท้นักบัวชิาการและเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ การฝึกอบรม  

มวีธิหีรอืเทคนิคทีห่ลากหลาย เช่น จดัฝึกอบรมทีเ่รยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง การฝึกอบรมทางไกล  

การทาํกจิกรรมกลุม่ในรปูแบบต่างๆ เป็นตน้ (วจิติร อาวะกุล.  2540: 6-7) 

 ผูช่้วยพยาบาลเป็นบุคลากรทางการพยาบาลกลุม่หน่ึง ซึง่ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัเิป็นงาน

สนบัสนุนงานการพยาบาลดา้นต่างๆ เช่น ใหก้ารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้  จดัเตรยีม  เกบ็รกัษา

อุปกรณ์เครือ่งใชทุ้กชนิดใหอ้ยู่ ในสภาพทีใ่ชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ  สงัเกตอาการผูป้ว่ยเพือ่ดาํเนินการ

พยาบาล การใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ว่ยอยา่งใกลช้ดิ ใหค้วามสะดวกแก่ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ยในการ

ปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนั บนัทกึปญัหาอุปสรรคในการปฏบิตังิานและรายงาน รวมทัง้การปฏิบตังิาน

ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพอนามยัและการป้องกนัโรค จะเหน็วา่การปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลมี

ความสาํคญัต่อระบบการใหบ้รกิารสขุภาพเป็นอยา่งยิง่ จงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันาผูช่้วยพยาบาลใหม้ี

ความรู ้ความสามารถและทกัษะการปฏบิตังิาน เพือ่ใหส้ามารถ ปฏบิตังิานอยา่ง มปีระสิทธภิาพ   

ถกูตอ้งตามมาตรฐานวชิาชพี  

 นอกจากน้ี จากการสอบถามขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูช่้วยพยาบาล พบวา่ผูช่้วยพยาบาลมี

ความตอ้งการฝึกอบรมเกีย่วกบัการเพิม่พนูความรู้และทกัษะในการปฏบิตังิาน ทัง้น้ีเพื่อใหเ้กดิความ

มัน่ใจในการปฏบิตังิาน ไดค้วามรูใ้หมห่รอืต่อยอดความรูเ้ดมิ และสรา้งทกัษะความชาํนาญสาํหรบั

การปฏบิตังิาน แต่มขีอ้จาํกดัเรือ่งเวลาทีใ่ชใ้นการอบรม เน่ืองจากลกัษณะการทาํงานของผูช่้วยพยาบาล

ทีต่อ้งทาํงานเป็นผลดัโดยใน 24 ชัว่โมงจะแบ่งการทาํงานเป็น 3 ผลดัๆ ละ 8 ชัว่โมง เช่น ผลดัเชา้

เวลา 08.00น.-16.00 น. ผลดับ่าย เวลา 16.00 น.-24.00 น.และผลดัดกึเวลา 24.00 น.-08.00 น. 

ช่วงทีป่ฏบิตังิานผลดัเชา้ กไ็มส่ามารถเขา้รบัการฝึกอบรมได ้เพราะตอ้งดแูลผูป้ว่ย ช่วงทีป่ฏบิตังิาน

ผลดับ่าย หรอืผลดัดกึ เมือ่เสรจ็สิน้ภาร กจิในการปฏบิตังิาน รา่งกายตอ้งพกัผอ่น เพราะเป็นการ

ปฏบิตังิานในยามวกิาล ในกลุม่น้ี กไ็มส่ามารถเขา้รบัการฝึกอบรมได้ เช่นกนั  และการขาดแคลน

บุคลากร ทาํใหไ้มส่ามารถเขา้อบรม ในหลกัสตูรที่ มขีอ้จาํกดัดา้นกรอบเวลา  หรอืหลกัสตูรที่ มี

ระยะเวลาอบรมต่อเน่ืองยาวนาน ดงันัน้จงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชร้ปูแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม และ

สอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของอาชพีผูช่้วยพยาบาลดงักล่าว  
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 การฝึกอบรมโดยใช้ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา เป็นรปูแบบการ

ฝึกอบรมรปูแบบหน่ึง ทีใ่หผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมศกึษาจากชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง และนํา

ความรูท้ีไ่ดม้าอภปิรายกลุม่ในลกัษณะของสนุทรยีสนทนา ซึง่จะทาํให้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถ

เรยีนรูไ้ดร้วดเรว็ยิง่ขึน้และใชเ้วลาในการอบรมสัน้ลง ซึง่เหมาะสมกบัลกัษณะการปฏบิตังิานของผูช่้วย

พยาบาลดงักล่าว และรปูแบบการฝึกอบรมน้ีจะสง่เสรมิ สนบัสนุน ใหผู้ช่้วยพยาบาลไดพ้ฒันาตนเอง

ไดด้ยีิง่ขึน้ 

 ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เป็นสือ่การเรยีนรูท้ี่ สะดวกในเรือ่งของเวลา สถานที ่  

ความพรอ้มในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนแต่ละคนทีจ่ะเรยีนรู ้ โดยมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนศกึษาหาความรูด้ว้ย

ตนเอง ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล และสามารถเรยีนดว้ยตวัเองได้ ทัง้จากภายในโรงเรยีน

หรอืทีบ่า้น เพือ่กา้วไปขา้งหน้าตามความสามารถ และความพรอ้มของตนเอง ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการ

นําตนเอง อาจจดัทาํไดใ้นลกัษณะทีเ่ป็นหน่วยการสอนยอ่ย หรอืทีเ่รยีกว่า โมดลู (ชยัยงค ์พรหมวงศ.์  

2523: 117-118) จากการศกึษางานวจิยัเกีย่วกบัการนําชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ไปใชใ้นการ

พฒันาบุคลากรของ กรแกว้ อจันวจัน์ (2537: 128), พงษ์ศลิปะ แกว้รตันศรโีพธิ ์(2549: 39-46), 

สมชาย เรอืงมณชีชัวาล (2550: บทคดัยอ่), กว ีประเคนร ี(2551: บทคดัยอ่) และอมรรกัษ์ สวนชผูล 

(2554: บทคดัยอ่) ไดผ้ลสรปุเหมอืนกนัวา่ ชุดการเรยีนมผีลทาํใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรียนที่

สงูขึน้เมือ่เทยีบกบัก่อนเรี ยน 

 อยา่งไรกต็ามชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง มขีอ้จาํกดับา้ง ถา้ผูเ้รยีนขาดการมวีนิยั  

ขาดความมุง่มัน่ และขาดนิสยัใฝเ่รยีนใฝรู่ ้ซึง่เป็นคุณลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองแลว้ กไ็ม่

สามารถประสบผลสาํเรจ็ได ้จงึควรมวีธิหีรอืเทคนิคการฝึกอบรมอื่นรว่มดว้ย วธิกีารเรยีนแบบพบ

กลุ่มกเ็ป็นอกีวธิหีน่ึง ทีใ่ชไ้ดผ้ลดีในผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูใ้หญ่  ซึง่เป็นวธิกีารที่ ผูเ้รยีนสามารถจะเรยีนรู้

รว่มกนัโดยการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ระหวา่งกนั วธิกีารทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่น้ีไดแ้ก่  

การระดมสมอง การปรกึษาหารอืในกลุม่ การโตว้าที การอภปิรายกลุม่ การสมัมนา การประชุมเชงิ

ปฏบิตักิารเป็นตน้ ซึง่มรีายงานการวจิยัเกีย่วกบักจิกรรมกลุม่ของ กนิษฐา อยูค่ง (2545: บทคดัยอ่) 

พบวา่การปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานผูช่้วยพยาบาลแผนกผูป้ว่ยนอกดขีึน้หลงัจากเขา้รว่มกจิกรรม

กลุ่มและดกีว่าผูไ้มเ่ขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม ประภสัสร ศรวีรกุล (2552: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลของการ

ใชก้จิกรรมกลุม่ทีม่ต่ีอการพฒันาการเหน็คณุคา่ในตนเองของสตรชีาวไทยภเูขาบา้นอญัจลา พบวา่ 

เยาวชนในศนูยฝึ์กอบรมเยาวสตรชีาวไทยภเูขาบา้นอญัจลาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่มกีารเหน็คณุคา่

ในตนเองเพิม่ขึน้  

 การไดม้โีอกาสพบกลุม่เพือ่ปรกึษาหารอืและอภปิรายกนัในกลุ่ม จงึเป็นวธิกีารหน่ึงทีช่่วยให้

ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีเ่รว็ขึน้ “สนุทรยีสนทนา” เป็นการปรกึษาหารอืในกลุม่วธิหีน่ึง ซึง่เป็นการทาํ

กจิกรรมกลุม่ในรปูแบบใหมท่ีก่าํลงัไดร้บัความสนใจและมแีนวโน้มวา่จะถกูนําไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง

ในทุกวงการในอนาคตเน่ืองจากเป็นเรือ่งใกลต้วั การสนทนาเพือ่การคดิรว่มกนัแบบ “สนุทรยีสนทนา” 

(Dialogue) ตามแนวทางของ เดวดิ โบหม์ จงึเหมาะสาํหรบัใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการระดมความคดิ
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เพือ่คน้หาวธิกีารและความรูใ้หม่ๆ  ในการทาํงานรวมทัง้สามารถแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ในระดบั

บุคคลไดด้อีกีดว้ย จะเหน็ไดจ้ากตวัอยา่งที่ ลดาวลัย ์รวมเมฆ (2550: คาํนํา) ไดนํ้าสนุทรยีสนทนา 

(Dialogue) มาใชใ้นฝา่ยการพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พบวา่ สนุทรยี

สนทนาช่วยใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและพฒันาทีม่ากมายทัง้คน และงาน จนเกดินวตักรรมทางการ

พยาบาลขึน้หลายชิน้ 

การพฒันารปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ด

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนาน้ี เป็นการผสมผสานระหวา่งชุดการเรยีนรูด้ว้ยการ

นําตนเองทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ กบัการปรกึษาหารอืในกลุม่โดยวธิีสนุทรยีสนทนา จงึน่าจะเป็นรปูแบบการ

ฝึกอบรมทีเ่อือ้อาํนวยใหก้บัผูช่้วยพยาบาล ได้เกดิการเรยีนรูแ้ละการพฒันาทกัษะในการปฏบิตังิานไดด้ี

ยิง่ขึน้  และมุง่หวงัวา่งานวจิยัน้ีจะเป็นการพฒันารปูแบบการฝึกอบรมแบบใหม ่ทีจ่ะเป็นอกีทางเลอืก

หน่ึงในการพฒันาบุคลากรต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 การพฒันารปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ด

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดความมุง่หมาย ดงัน้ี 

 1. เพือ่พฒันารปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใช้

ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล 

โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนาก่อนฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม 

 3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูช่้วยพยาบาลต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะ 

การปฏบิตังิานโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  

 

ความสาํคญัของการวิจยั  

 1. ผลการวจิยัครัง้น้ี จะทาํใหไ้ด้รปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของ

ผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ

องคก์ารทีจ่ะนํารปูแบบการฝึกอบรมน้ีไปใชใ้นการพฒันาผูช่้วยพยาบาลใหม้คีวามรู ้และทกัษะใน

การปฏบิตักิจิกรรมพยาบาลใหส้ามารถปฏบิตังิาน ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 2. ไดแ้นวทางและทางเลอืกใหม่สาํหรบัการฝึกอบรมเพือ่พฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูแ้ละ

ทกัษะในการปฏบิตังิานและเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง  
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ขอบเขตของการวิจยั  

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรในการวจิยัครัง้น้ี  เป็นผูช่้วยพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ 

ทีด่แูลผูป้ว่ยโดยตรง สงักดัอยูใ่น 6 สาขาการพยาบาล ประกอบดว้ย 42 หน่วยงาน จาํนวน 285 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีไดม้าจากการสุม่จากประชากร โดยใชว้ธิกีารสุม่ตาม

ระดบัชัน้อยา่งเป็นสดัสว่น (Proportional Stratified Random sampling) ใชส้าขาการพยาบาลเป็น

ระดบัชัน้ (Strata) และใชผู้ช่้วยพยาบาลเป็นหน่วยในการสุม่ (Sampling unit) จาํนวน 60 คน และ

แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 30คน ตามความสมคัรใจ โดยกลุ่มที่1 เป็นกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชห้าประสทิธภิาพ

ของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง และกลุม่ที ่2 เป็นกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมโดยใชชุ้ด

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 เน้ือหาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม เป็นเน้ือหาดา้นการปฏบิตักิจิกรรมการดแูลผูป้ว่ย โดยใช้

เทคนิคเดลฟาย สอบถามจากพยาบาลหวัหน้างาน พยาบาลหวัหน้าเวร และผูช่้วยพยาบาลอาวโุส

จาํนวน 18 คน ไดก้จิกรรมการดแูลผูป้ว่ย 5 กจิกรรม คอืการเตรยีมผวิหนงัเพื่อทาํหตัถการ การดแูล

ผูป้ว่ยก่อนและหลงัผ่าตดั การใหอ้าหารทางสายยาง  การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยา     

เคมบีาํบดั และการดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย  

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ รปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล

โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  

 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

  2.1 ผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล 

โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  

  2.2 ความพงึพอใจของผูช่้วยพยาบาลต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน

ของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1. รปูแบบการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏิบติังานของผูช่้วยพยาบาลโดยใช้ชดุ

การเรียนรูด้้วยการนําตนเองและสนุทรียสนทนา หมายถงึ กระบวนการจดักจิกรรมการฝึกอบรม

สาํหรบัผูช่้วยพยาบาลซึง่ประกอบดว้ยการศกึษาดว้ยการนําตนเองจากชุดการเรยีนรู้เพื่อเพิม่ทกัษะ

การปฏบิตังิาน ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ และนําความรูด้งักล่าวมารว่มปรกึษาหารอืในกลุ่มโดยใชว้ธิสีนุทรยี

สนทนา เพือ่รว่มกนัสรา้งและแลกเปลีย่นความรูค้วามเขา้ใจระหวา่งสมาชกิกลุม่ดว้ยกนั  
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 2. ชดุการเรียนรูด้้วยการนําตนเองเพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏิบติังาน หมายถงึ ชุดของ

ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้เพือ่ใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามจดุมุง่หมายทีก่าํหนด 

ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูแ้ละประเมนิผลการเรยีนดว้ยตนเองตามลาํดบัขัน้ทีไ่ดร้ะบุไว้ ในคู่มอืการใชชุ้ด

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ซึง่ประกอบ ดว้ย 5 หน่วยการเรยีน ไดแ้ก่ หน่วยการเรยีนที ่1 การเตรยีม

ผวิหนงัเพื่อทาํหตัถการ หน่วยการเรยีนที ่2 การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผ่าตดั หน่วยการเรยีนที่ 3 

การใหอ้าหารทางสายยาง หน่วยการเรยีนที ่4 การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั  

และหน่วยการเรยีนที ่5 การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย แต่ละหน่วยการเรยีน

ประกอบดว้ย สญัญาการเรยีนรู ้ขอ้คาํถามก่อนและหลงัเรยีน เน้ือหา แบบฝึกหดัประจาํหน่วย เฉลย

คาํตอบแบบฝึกหดัประจาํหน่วย และเฉลยคาํตอบก่อนและหลงัเรยีน 

 3. ประสิทธิภาพของชดุการเรียนรูด้้วยการนําตนเอง หมายถงึ ผลทีไ่ดจ้ากการเรยีน

จากชุดการเรยีนรูด้ว้ ยการนําตนเอง ซึง่ผูว้จิยัได้ กาํหนดเกณฑม์าตรฐานในการหาประสทิธภิาพ   

คอื E1/E2 เกณฑท์ีก่ําหนด คอื 80/80 (ชยัยงค ์พรหมวงศ์.  2525: 247-253) “80 แรก” หมายถงึ  

คา่คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 80 ของคาํตอบทีผู่เ้รยีนทาํไดถู้กตอ้งในแบบฝึกหดัทา้ยชุดการเรยีน แต่ละ

หน่วยการเรยีน  “80 หลงั ” หมายถงึ คา่คะแนนเฉลีย่ รอ้ยละ 80 ของคาํตอบทีผู่เ้รยีนทาํไดถ้กูตอ้ง

ในแบบทดสอบหลงัเรยีน เมือ่การเรยีนรูเ้สรจ็สิน้  

 4. สนุทรียสนทนา หมายถงึ กระบวนการพดูคุย อภปิรายภายในกลุม่ เพือ่สรา้งความรู้

ความเขา้ใจและถ่ายทอดความรูร้ะหวา่งกนั เกดิการคดิและการเรยีนรูร้ว่มกนั โดยเน้นการฝึกฝนทกัษะ

สว่นบุคคล คอืการฟงัอยา่งลุม่ลกึและพฒันาพลงัของการคดิรว่มกนั ซึง่มขี ัน้ตอนดงัน้ีคอื จดัตัง้กลุ่ม

โดยนัง่ลอ้มเป็นวงกลมเพื่อความเสมอภาค มผีูอ้าํนวยความสะดวกในการสนทนา (Facilitator) เป็น

ผูแ้จง้กตกิาในการสนทนา และกระตุน้ใหส้มาชกิแสดงความคดิเหน็ ผูจ้ดบนัทกึเป็นผูจ้ดและสรปุเน้ือหา

ทีไ่ดจ้ากการสนทนา โดยประเดน็ทีนํ่ามาสนทนาไดจ้ากชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  

 5. ผลสมัฤทธ์ิของการฝึกอบรมของผูช่้วยพยาบาล หมายถงึ ความรูท้ีผู่ช่้วยพยาบาล

ไดร้บัจากการ ฝึกอบรมโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  ซึง่วดัโดยใช้

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้และไดผ้า่นการหาประสทิธภิาพแลว้  

 6. ความพึงพอใจของผูช่้วยพยาบาลต่อ รปูแบบการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะการ 

ปฏิบติังานของผูช่้วยพยาบาล โดยใช้ชดุการเรียนรูด้้วย การนําตนเองและสนุทรียสนทนา  

หมายถงึ ความรูส้กึในทางทีด่ี ของผูช่้วยพยาบาลทีม่ต่ีอรปูแบบการฝึกอบรม โดยใชชุ้ดการเรยีนรู้  

ดว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ ซึง่ประกอบดว้ย 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหาสาระ 

ดา้นสือ่ ดา้นวธิกีารจดักจิกรรม ดา้นการวดัประเมนิผล และดา้นภาพรวมของการฝึกอบรม โดยประเมนิคา่ 

เป็น 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ 

 7. ผูช่้วยพยาบาล หมายถงึ ผูท้ีจ่บการศกึษาประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลและใหก้ารดแูล

ผูป้ว่ยโดยตรง ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิซึง่สงักดัอยูใ่น 6 สาขาการพยาบาล ไดแ้ก่ 

สาขาการพยาบาลสตู ิ– นรเีวชกรรม สาขาการพยาบาลศลัยกรรม สาขาการพยาบาลอายรุกรรม 

สาขาการพยาบาลกุมารเวชกรรม สาขาการพยาบาลดา่นหน้า และสาขาการพยาบาลผูป้ว่ยนอก  



7 
 

กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 การพฒันารปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ด

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งผูว้จิยั

จงึสรปุเป็นกรอบแนวคดิ ดงัภาพประกอบ 1       

    

                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีสุนทรยีสนทนา 

ของเดวดิ โบหม์  วศิษิฐ ์  วงัวญิ� ู

และมนต์ชยั พนิิจจติรสมทุร 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัการเรยีนรู้

ผูใ้หญ่ ของคารล์ โรเจอร ์

มลัคมั โนลส ์เมอรเ์รยีม 

คาฟฟาเรลลาและสวุฒัน์ วฒันวงศ ์

แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัการเรยีนรู ้

ดว้ยการนําตนเอง ของมลัคมั โนลส ์

สเคเจอรแ์ละสวุฒัน์ วฒันวงศ ์

 

 

รปูแบบการฝึกอบรม 

เพ่ือเพ่ิมทกัษะการ

ปฏิบติังานของผูช่้วย

พยาบาล  

โดยใช้ชดุการเรียนรู้ 

ด้วยการนําตนเอง 

และสนุทรียสนทนา 

 

 

รปูแบบการเรียนรูด้ว้ยการนําตนเอง 

1.การวเิคราะหแ์ละกาํหนดความตอ้งการในการ   

  เรยีนรู(้ไดห้วัขอ้การฝึกอบรมผูช้่วยพยาบาลจาก 

  ผูเ้กีย่วขอ้งโดยใชเ้ทคนคิเดลฟาย) 

2.สรา้งชดุการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 

3.ผูเ้รยีนทาํสญัญาการเรยีนรู ้(Learning Contract)  

4.ผูเ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองจากชดุการเรยีนรู ้

5.ประเมนิผลการเรยีนรู ้

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัชุดการ

เรยีนของคารด์าเรลลี ่บุญเกือ้ ควร

หาเวชและชยัยงค ์พรหมวงศ ์

 

 รปูแบบสนุทรียสนทนา 

1.การจดัสถานที ่สิง่แวดลอ้ม และการจดักลุ่มโดย

นัง่เป็นวงกลมเพือ่ความเสมอภาค  

2.การแจง้กตกิาของสุนทรยีสนทนาและการกระตุน้

สมาชกิใหแ้สดงความคดิเหน็ 

3.การจดบนัทกึและสรปุประเดน็ทีไ่ดแ้จง้ใหส้มาชกิ

ทราบ 

4.การเขยีนความรูส้กึการทาํกจิกรรมของสมาชกิ

เมือ่เสรจ็สิน้กจิกรรม 

รปูแบบสุนทรยีสนทนา 

ของมนตช์ยั พนิจิจติรสมทุร 

และลดัดาวลัย ์ รวมเมฆ 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัการ

ฝึกอบรม ของคาสซโิอ แนดเลอร ์

วจิติร อาวะกุล สมคดิ บางโม  

สภุาพร พศิาลบุตร 

และยงยุทธ เกษสาคร 

 

รปูแบบขัน้ตอนการฝึกอบรม 

1.ประเมนิความจาํเป็น 

2.การสรา้งหลกัสตูร 

3.การฝึกอบรมและพฒันา 

4.การประเมนิผล 
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สมมติุฐานในการวิจยั 

 การพฒันารปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ด

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  ในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดต้ัง้สมมตุฐิาน ดงัต่อไปน้ี 

 1. การพฒันาชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล 

ทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  

 2. ผูช่้วยพยาบาล มคีะแนนเฉลีย่ ผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรม หลงัฝึกอบรมสงูกว่าก่อน

ฝึกอบรม 

 3. ผูช่้วยพยาบาลมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน

โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา อยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก  

 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 การวจิยัและพฒันา เรือ่ง การพฒันารปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน

ของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ในครัง้น้ี ผูว้จิยัได้

ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งตามลาํดบั ดงัน้ี 

 1. แนวคดิและทฤษฎกีารเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ 

 2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการฝึกอบรม 

 3. แนวคดิและทฤษฎกีารเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 

 4. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัชุดการเรยีน 

 5. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสุนทรยีสนทนา 

           6. บรบิทของผูช่้วยพยาบาล 

 7. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 

 1. ทฤษฎีการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ 

 คารล์ โรเจอร ์(ขนิษฐา จติรอรณุ.  2540: 37-38; อา้งองิจาก Carl Roger.  1951: 388-

399) นกัจติวทิยาบาํบดั ไดเ้สนอแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ ไว ้5 ประการดงัน้ี 

 1. เราไมส่ามารถจะสอนผูอ้ื่นใหเ้รยีนรูไ้ดโ้ดยตรง เราเพยีงแต่เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก

เพื่อใหเ้ขาไดเ้รยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองเท่านัน้ ทัง้น้ีเพราะคนทุกคนจะอยูใ่นแวดวงของประสบการณ์ของ

ตนอยูต่ลอดเวลานัน่เอง 

 2. ผูใ้หญ่จะเรยีนรูไ้ดม้าก ถา้หากเขารบัรูว้า่สิง่ทีเ่ขาเรยีนรูน้ัน้จะมสีว่นช่วยรกัษาไว้ หรอื

ช่วยเสรมิสรา้งโครงสรา้งภายในตวัของเขาเอง นัน่กค็อื ทาํอยา่งไรทีจ่ะใหก้ารเรยีนรูน้ัน้เกีย่วขอ้งกบั

ผูเ้รยีนโดยตรงใหม้ากทีส่ดุ 

 3. กจิกรรมหรอืประสบการณ์ใดทีจ่ะทาํใหม้กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภายในของผูใ้หญ่      

กจ็ะมแีนวโน้มที่จะต่อตา้นโดยการปฏเิสธหรอืการบดิเบอืนกจิกรรมหรอืประสบการณ์นัน้ๆ  

 4. หากผูใ้หญ่ตกอยูใ่นสิง่แวดลอ้มหรอืสถานการณ์ทีถู่กขม่ขู่ เขากค็งยนืหยดัไมย่อม

ยดืหยุน่และจะต่อตา้นสถานการณ์นัน้หรอืจะไมย่อมปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มนัน้ๆ  แต่ถา้หาก

เขารูส้กึวา่เขาอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีป่ราศจากการขม่ขูห่รอืทีเ่ขารูส้กึปลอดภยั  เขากจ็ะยอมรบัและ

ปรบัตวัเองใหเ้ขา้กบัประสบการณ์และสิง่แวดลอ้มนัน้ๆ ได ้
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 5. จากขอ้ที่ 3 และขอ้ที ่4 ในการจดัสถานการณ์การศกึษาใหผู้ใ้หญ่ทีจ่ะช่วยสง่เสรมิใหเ้กดิ

การเรยีนรูไ้ดเ้ป็นอยา่งมากนัน้ จะตอ้งมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง คอื สภาพการขม่ขูท่ีม่ต่ีอผูเ้รยีน

จะตอ้งมใีหน้้อยทีส่ดุ หรอืมกีารอาํนวยความสะดวกและยอมรบัความแตกต่างในความสามารถใน

การรบัรู ้

 มลัคมั โนลส ์(สวุฒัน์ วฒันวงศ.์  2547: 248-249; อา้งองิจาก Malcolm S. Knowles. 1978) 

ไดท้าํการศกึษาและสรปุพืน้ฐานของทฤษฎกีารเรยีนรูส้าํหรบัผูใ้หญ่ ซึง่มสีาระสาํคญั ดงัน้ี 

 1. ความตอ้งการและความสนใจ (Need and Interests) ผูใ้หญ่จะถูกชกัจงูใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ด้

ด ีถา้หากวา่การเรยีนรูน้ัน้ตรงกบัความตอ้งการและความสนใจในประสบการณ์ทีผ่า่นมาและจะเกดิ

ความพงึพอใจเพราะฉะนัน้ควรจะมกีารเริม่ตน้ชกัจงูอยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการจดั

กจิกรรมทัง้หลายเพือ่ใหผู้ใ้หญ่เกดิการเรยีนรูน้ัน้จะตอ้งคาํนึงถงึสิง่น้ีเสมอ 

 2. สถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติผูใ้หญ่ (Life Situations) การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่จะไดผ้ลดี

ถา้หากถอืเอาตวัผูใ้หญ่เป็นศนูยก์ลางในการเรยีนการสอน (Life-Centered) ดงันัน้ การจดัหน่วยการ

เรยีนทีเ่หมาะสม เพื่อการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ ควรจะยดึถอืเอาสถานการณ์ทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติ

ผูใ้หญ่เป็นหลกัสาํคญั มใิช่ตวัเน้ือหาวชิา 

 3. การวเิคราะหป์ระสบการณ์ (Analysis of Experience) เน่ืองจากประสบการณ์เป็นแหล่ง

การเรยีนรูท้ีม่คีณุคา่มากทีส่ดุสาํหรบัผูใ้หญ่ วธิกีารหลกัสาํคญัการศกึษาผูใ้หญ่ กค็อืการวเิคราะห์

ประสบการณ์ของผูใ้หญ่แต่ละคนอยา่งละเอยีดวา่ มสีว่นไหนของประสบการณ์ทีจ่ะนํามาใชใ้น 

การเรยีนการสอนไดบ้า้ง แลว้จงึหาทางนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อไป 

 4. ผูใ้หญ่ตอ้งการเป็นผูนํ้าตนเอง (Self Directing) ความตอ้งการทีอ่ยูใ่นสว่นลกึของผูใ้หญ่

กค็อื การมคีวามรูส้กึตอ้งการทีจ่ะสามารถนําตนเองได้ เพราะฉะนัน้บทบาทของผูส้อน จงึควรอยูใ่น

กระบวนการสบืหาหรอืคน้หาคาํตอบรว่มกนักบัผูเ้รยีน (Mutual Inquiry) มากกวา่การทาํหน้าทีส่ง่ผา่น

หรอืเป็นสือ่สาํหรบัความรู้ แลว้ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลว่าเขาคลอ้ยตามหรอืไมเ่พยีงเท่านัน้ 

 5. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Difference) ความแตกต่างระหวา่งบุคคลจะมี

เพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ ในแต่ละบุคคลเมือ่มอีายเุพิม่มากขึน้ เพราะฉะนัน้การสอนนกัศกึษาผูใ้หญ่จะตอ้ง

จดัเตรยีมการในดา้นน้ีอยา่งดพีอ เช่น รปูแบบของการเรยีนการสอน (Learning Styles) เวลาทีไ่ดท้าํ

การสอน สถานทีส่อนและประการสาํคญัคอื ความสามารถในการเรยีนรูใ้นแต่ละขัน้ของผูใ้หญ่ยอ่ม

เป็นไปตามความสามารถของผูใ้หญ่แต่ละคน (Pace of Learning) 

 เมอรเ์รยีม และคาฟฟาเรลลา (Merriam; & Caffarella. 1991: 249) ไดจ้ดัแบ่งทฤษฎกีาร

เรยีนรูข้องผูใ้หญ่ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. ทฤษฎทีีย่ดึลกัษณะของผูเ้รยีนเป็นหลกั (Adult Learner’s Characteristics) ไดแ้ก่ทฤษฎี

การเรยีนการสอนผูใ้หญ่ (Andragogy) ตามแนวคดิของโนลส ์(สวุฒัน์ วฒันวงศ์.  2547: 245-246; 

อา้งองิจาก Knowles.  1978: 55-59) ซึง่ไดต้ัง้สมมตุฐิานเกีย่วกบัผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูใ้หญ่ ดงัน้ี 
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  1.1 การสรา้งมโนภาพแหง่ตน จะอาศยัหรอืพึง่พาบุคคลอื่นในวยัเดก็ และพึง่พาตนเอง 

มากขึน้เมือ่มอีายมุากขึน้ 

  1.2 บทบาทของประสบการณ์จากขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ทีเ่ชื่อว่า เมือ่เขา้สู่วยัผูใ้หญ่จะมี

การสะสมประสบการณ์เพิม่มากขึน้ประสบการณ์เหลา่น้ีจะเป็นแหลง่ความรูท้ีส่าํคญันําไปสูก่ารขยาย

โลกทศัน์เพื่อการเรยีนรูส้ ิง่ใหมไ่ดม้ากขึน้ 

  1.3 ความพรอ้มในการเรยีน จากขอ้ตกลงเบือ้งตน้ทีเ่ชือ่วา่บุคคลจะมคีวามพรอ้มต่อ

การเรยีนรูอ้นัเป็นผลทีเ่กดิจากความสนใจ และตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ทีต่นสนใจ ทัง้น้ีความพรอ้มทีม่ ี

มากขึน้เป็นผลมาจากความรบัผดิชอบตามหน้าทีภ่าระในสงัคม  

  1.4 การทาํใหก้ารเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมเป็นความแตกต่างของเงือ่นไข ทีว่างไวร้ะหวา่ง 

วยักบัการเรยีน หมายความวา่ เมือ่อยูใ่นวยัเดก็การเรยีนการสอนตอ้งยดึเน้ือหาวชิาเป็นศนูยก์ลาง

ของการเรยีน ในขณะทีผู่ใ้หญ่กลบัมาเรยีน เพราะตอ้งการเรยีนรูใ้นสิง่ทีเ่ป็นปญัหาตอ้งการเรยีนแลว้

สามารถนําผลการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นการแกป้ญัหาทนัที 

 ทัง้น้ีโนลส ์ถอืเป็นผูท้ีไ่ดบ้ญัญตัทิฤษฎกีารเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ (Andragogy) ขึน้เมือ่ครัง้

ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูอ้าํนวยการศนูย์ The Young Men's Christian Association (YMCA) ในเมอืง 

Boston ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ ตามความเหน็ของโนลสน์ัน้ไดก้ลา่วถงึ

อายุ หรอืวยัของผูเ้รยีนวา่  มคีวามสาํคญัตอ้งคาํนึงถงึ ในการเลอืกใชเ้ทคนิคการเรยีน  ทัง้น้ีเพราะ

ธรรมชาตขิองการเรยีนรูข้องเดก็แตกต่างจากธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องผูใ้หญ่  วธิกีาร กจิกรรม

โสตทศันูปกรณ์ และเทคนิคการเรยีนจะตอ้งแตกต่างกนัไปดว้ยการเรยีนรูแ้ละการจดักจิกรรมต่างๆ  

ใหก้บัผูใ้หญ่จะตอ้งใหเ้ป็นประโยชน์และจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความแตกต่างกนัดงักลา่ว 

 แนวคดิทฤษฎใีนกลุ่มน้ียงัม ีแนวคดิของครอสส ์(Cross.  1981: 234) ทีไ่ดเ้สนอทฤษฎี

ลกัษณะของผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูใ้หญ่ โดยยดึลกัษณะความแตกต่างระหว่างเดก็กบัผูใ้หญ่โดยใชต้วัแปร   

2 ชุดเป็นเกณฑใ์นการพจิารณาไดแ้ก่ ตวัแปรทีเ่ป็นลกัษณะเกี่ยวกบับุคคลทีป่ระกอบดว้ยมติทิาง

กายภาพมติดิา้นจติวทิยา และมติทิางสงัคมและวฒันธรรมกบัตวัแปรทีเ่ป็นลกัษณะเกีย่วกบัสถานการณ์

ทีป่ระกอบดว้ยตวัแปรเฉพาะของผูเ้รยีนเช่น  การเรยีนแบบเตม็เวลาหรอืแบบบางส่วนของเวลา  

การเรยีนแบบสมคัรใจหรอืการเรยีนแบบบงัคบั  

2. ทฤษฎทีีย่ดึสถานการณ์ในชวีติของผูเ้รยีนเป็นหลกั (Adult’s Life Situation) ไดแ้ก่ทฤษฎี

พลงังานสาํรอง (Theory of Margin) ของแมคคลสัด ี(Merriam; & Caffarella. 1991: 254; อา้งองิจาก 

Mc Clusky.  1970: 84) ทีก่ล่าวว่า ภารกจิของชวีติประกอบดว้ยความตอ้งการทีเ่กดิจากตนเองและ

สงัคม ซึง่ลว้นเป็นผลทีเ่กดิขึน้จากตวัแปรภายนอก ไดแ้ก่ ภาระหน้าที่ ความจาํเป็นของชวีติความ

รบัผดิชอบต่อครอบครวั ต่องานในหน้าที ่ตวัแปรภายใน ไดแ้ก่ ความหวงัของชวีติความอดทนต่อ

เป้าหมาย อุดมคต ิและคา่นิยมต่าง ๆ เป็นตน้ ดงันัน้วยัผูใ้หญ่ จงึเป็นวยัทีต่อ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการ

เปลีย่นแปลง โดยทฤษฎน้ีีไดจ้ดัระดบัความตอ้งการของผูใ้หญ่ทีม่อียูใ่นตวับุคคลมาเขา้กบัความเป็นจรงิ 

เพือ่ใหเ้กดิเป็นพลงังานชวีติสง่ผลใหบุ้คคลสามารถเผชญิต่อหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในชวีติประจาํวนั

ได ้โดยเรยีกพลงังานทีเ่หลอืจากการถูกดงึไปใชว้่า “พลงังานสาํรองของชวีติ” 
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 3. ทฤษฎทีีย่ดึการเปลีย่นแปลงทางดา้นความรูส้กึนึกคดิเป็นหลกั (Changes in Consciousness) 

เป็นทฤษฎเีกีย่วกบัการเกดิขึน้ทางความคดิของประสบการณ์ทีเ่ป็นอสิระตามแนวคดิ มชิโิรว ์(Mezirow.  

1981: 13) ซึง่เชื่อว่า ความรู ้ความเขา้ใจของบุคคลสามารถแยกแยะ บรูณาการความคดิไดม้ากขึน้

จะเป็นความรู้ ความเขา้ใจ ทีส่าํคญัทีส่ดุจะเป็นความรูใ้หม่ โดยเชื่อว่า การปล่อยใหบุ้คคลมอีสิระใน

การเรยีนรู ้ผลทีไ่ดส้งูสดุ คอื การทาํใหบุ้คคลนัน้เกดิความตระหนกั เกดิเป็นสมมตุฐิานทางวฒันธรรม

ไดแ้ก่ กฎ บทบาท จารตีประเพณี ความคาดหวงัทางสงัคม 

 2. หลกัการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ 

 ดนัน์ และดนัน์ (Dunn; & Dunn.  1998: 8-10) ไดอ้ธบิายถงึ หลกัการเรยีนรูท้ีส่าํคญัของ

ผูใ้หญ่ไว ้5 ประการดงัน้ี 

 1. ผูใ้หญ่เป็นผูม้ปีระสบการณ์ สามารถทีจ่ะนําประสบการณ์เหลา่นัน้มาแลกเปลีย่นเรยีนรู้  

ซึง่กนัและกนั ในการฝึกเรยีนควรคาํนึงถงึความรูเ้ดมิ และประสบการณ์ของผูเ้รยีนเสรมิสรา้งการ

ทาํงานอยา่งมสีว่นรว่ม 

 2. การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ ควรใหค้วามสาํคญัเกีย่วกบัปญัหาทีส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ

ผูใ้หญ่มกัไมส่นใจในเรือ่งทีม่เีน้ือหามาก หรอืจดจาํขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นแต่ความรูท้างทฤษฏอียา่งเดยีว

ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิ เพือ่สามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยกุตใ์ชใ้นหน้าทีต่่อไป 

 3. ผูใ้หญ่เรยีนรูไ้ดด้ ีเมือ่อยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มและพอใจทีจ่ะเรยีน 

 4. การเปิดโอกาสใหผู้ใ้หญ่ไดค้น้พบตวัเองและเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นกจิกรรมทีร่บัผดิชอบ

ไดด้ว้ยตนเอง จะช่วยทาํใหผู้ใ้หญ่สามารถเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ 

 5. การจดัการเรยีนรูใ้หก้บัผูใ้หญ่ ควรจดัเวลาใหอ้ยา่งพอเพยีง เพื่อการเรยีนรูข้อ้มลูใหม่

รวมทัง้เป็นการฝึกทกัษะใหม่ เป็นตน้ 

 3. อิทธิพลท่ีมีต่อการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 

 สวุฒัน์ วฒันวงศ ์(2547: 68-70) ไดส้รปุอทิธพิลทีม่ต่ีอการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ ไวเ้ป็นทีน่่าสนใจ 

ไดแ้ก่ 

 1. ผูใ้หญ่สว่นมากมกัประเมนิความสามารถของตวัเองตํ่ากวา่ความเป็นจรงิ  โดยเฉพาะการ

ทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ทัง้น้ีเป็นเพราะพะวงกบัประสบการณ์เดมิ ดงันัน้การจดักจิกรรมการฝึกอบรมถา้

สามารถจดัไดอ้ยา่งเหมาะสม ผูใ้หญ่กส็ามารถทีจ่ะเรยีนรูไ้ดเ้ช่นกนั 

 2. ประสบการณ์ในการเรยีนทีผ่า่นมาของผูใ้หญ่ สามารถนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อ 

การเรยีนรูไ้ด้ โดยช่วยใหผู้ใ้หญ่สามารถแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ไดด้ขี ึน้ทัง้น้ีเพราะมกีรอบความคดิใน

การแกป้ญัหาและสามารถนําไปผสมผสานความรูใ้หมเ่ขา้กบัความรูเ้ดมิได้ดยีิง่ขึน้ 

 3. การศกึษาและพืน้ฐานทางสงัคมและเศรษฐกจิ นบัวา่เป็นองคป์ระกอบสาํคญัต่อทศันคติ

และแรงจงูใจของผูใ้หญ่ต่อการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ 

 4. แนวทางในการรบัรูเ้กีย่วกบัตนเองของผูใ้หญ่ จะมผีลต่อการแปลความหมายไปยงับุคคลที่

เกีย่วขอ้ง 



13 
 

 5. การฝึกอบรมผูใ้หญ่ควรใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย เพื่อช่วยใหเ้กดิความน่าสนใจ เช่น 

การฝึกอบรมแบบมสีว่นรว่ม การฝึกอบรมเป็นรายบุคคล การฝึกภาคปฏบิตั ิเป็นตน้ 

 4. ขัน้ตอนและวิธีการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ 

 จากการศกึษาคน้ควา้ของ สมคดิ อสิระวฒัน์ (2543: 97-101) เกีย่วกบัขัน้ตอนการเรยีนรู้

ของผูใ้หญ่ พบวา่ ขัน้ตอนการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ม ี2 ลกัษณะ คอื 

 1. เมือ่ผูใ้หญ่เรยีนรูด้ว้ยความสนใจ ขัน้ตอนการเรยีนรูม้ ี2 รปูแบบ คอื 

 รปูแบบท่ี 1 ความสนใจยงัมอียู่  

 1. เริ่มตน้ สนใจ ตื่นเตน้ ความรูส้กึทีด่ ีความรูส้กึในทางบวก 

 2. เมือ่เผชญิกบัปญัหาความยุง่ยาก สบัสน ทอ้ถอย 

 3. การดาํเนินการทีจ่ะคลายความยุง่ยาก ทา้ทาย 

 4. เมือ่คลีค่ลายความยุง่ยากต่าง ๆ ได ้มคีวามรูส้กึทีด่ ีความพอใจ รูส้กึวา่ไดร้บัความสาํเรจ็ 

มคีวามรูส้กึว่าไดเ้รยีนอะไร ตอ้งการจะรูม้ากขึน้ 

 รปูแบบท่ี 2 ความสนใจยงัมอียู่  

 1. เริ่มตน้ สนใจ ตื่นเตน้ ความรูส้กึทีด่ ีความรูส้กึในทางบวก 

 2. เมือ่เผชญิกบัปญัหาความยุง่ยาก สบัสน ทอ้ถอย 

 3. การดาํเนินการทีจ่ะคลายความยุง่ยาก ทา้ทาย 

 4. เมือ่คลีค่ลายความยุง่ยากต่าง ๆ ได ้มคีวามรูส้กึทีด่ ีความพอใจ รูส้กึวา่ไดร้บัความสาํเรจ็ 

มคีวามรูส้กึว่าไดเ้รยีนอะไร ตอ้งการจะรูม้ากขึ้น  

 5. การผสมผสานความรูเ้ก่าและความรูใ้หม่ ตื่นเตน้ ภาคภมูใิจ 

 รปูแบบทัง้สองจะเกดิขึน้เมือ่ผูเ้รยีนเรยีนดว้ยความสนใจไมว่า่จะเป็นการเรยีนดว้ยตนเอง

หรอืเรยีนในระบบโรงเรยีน ทัง้สองรปูแบบส่วนใหญ่ จะมคีวามคลา้ยคลงึกนั ยกเวน้ขัน้ที ่5 ของ

รปูแบบที ่2 การผสมผสานความรูเ้ก่าและความรูใ้หม่ ซึง่ไมม่ใีนรปูแบบที่ 1 

 2. เมือ่ผูใ้หญ่เรยีนรูด้ว้ยความจาํใจหรอืถูกบงัคบั ไมว่า่จะเป็นการเรยีนดว้ยตนเองหรอื

เรยีนในระบบโรงเรยีน พบวา่ผูเ้รยีนจะมปีระสบการณ์อยู่ 4 รปูแบบ 

 รปูแบบท่ี 1 ความไมส่นใจยงัมอียู่ 

 1. เริ่มตน้ ไมส่นใจ ไมอ่ยากทาํ รูส้กึเสยีเวลา 

 2. เมือ่เผชญิกบัปญัหาความยุง่ยากต่าง ๆ โกธรแคน้ ไมพ่อใจ ทอ้ถอย 

 3. การดาํเนินการทีค่ลีค่ลายความยุง่ยาก ตอ้งการทาํใหจ้บสิน้โดยเรว็ทาํพอพน้ตวั ทาํพอ

ผ่านเกณฑต์ํ่าสุดทีก่ําหนดไว้ 

 4. เมือ่คลีค่ลายความยุง่ยากต่าง ๆ ได ้โล่งใจ ดใีจทีทุ่กอยา่งจบสิน้ลง 

 รปูแบบท่ี 2 ความไมส่นใจเปลีย่นเป็นความสนใจ  

 1. เริ่มตน้ ไมส่นใจ ไมอ่ยากทาํ รูส้กึเสยีเวลา ความรูส้กึในทางลบ 

 2. เมือ่เผชญิกบัปญัหาความยุง่ยากต่างๆ สบัสน เครยีด ทอ้ถอย วุน่วายใจ ไมแ่น่ใจทา้ทาย 
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 3. การดาํเนินการทีค่ลีค่ลายความยุง่ยากต่างๆ บงัคบัใหต้นเองพยายามมาก 

 4. เมือ่คลีค่ลายความยุง่ยากต่าง ๆ ได ้มคีวามรูส้กึทีด่ ีสาํเรจ็ มคีวามสุข 

 5. การผสมผสานความรูเ้ก่าและความรูใ้หม่ ภมูใิจ ตื่นเตน้ 

 รปูแบบท่ี 3 ความไมส่นใจยงัมอียูต่่อไป  

 1. เริม่ตน้จาก ไมส่นใจ เบื่อหน่าย เกดิความรูส้กึทีไ่มด่ ีไมต่อ้งการเรยีนไมก่งัวล วา่จะ 

เป็นอยา่งไร 

 2. เมือ่เผชญิกบัปญัหาความยุง่ยากต่าง ๆ สบัสน ทอ้ถอย วุน่วายใจ 

 3. การดาํเนินการทีค่ลีค่ลายความยุง่ยากต่าง ๆ คดิวา่เป็นหน้าทีท่ีต่อ้งทาํ 

 4. เมือ่คลีค่ลายความยุง่ยากต่าง ๆ ได ้โล่งใจ ดใีจทีทุ่กอยา่งจบสิน้ลง 

 รปูแบบท่ี 4 ความไมส่นใจยงัมอียู่ 

 1. เริม่ตน้จาก ไมส่นใจ โกรธ เกลยีด เบื่อหน่าย 

 2. เมือ่เผชญิกบัปญัหาความยุง่ยากต่าง ๆ โกรธมากขึน้ทอ้ถอย เบื่อหน่าย 

 3. เลกิหยดุกระทาํ 

 โดยสรปุจะเหน็ไดว้า่รปูแบบที่ 1 และรปูแบบที่ 3 จะมปีระสบการณ์การเรยีนรู้ 4 ขัน้ตอน

รปูแบบที ่2 ม ี5 ขัน้ตอน และรปูแบบที่ 4 ม ี3 ขัน้ตอน และเมือ่วเิคราะหด์กูารเรยีนรูท้ ัง้ 4 รปูแบบ

จะพบวา่ เมือ่ผูเ้รยีนไดเ้รยีนสิง่ทีต่นเองมคีวามสนใจ ความรูส้กึสนใจ ความอยากรู ้อยากเรยีน กย็งัคงมี

อยูไ่มว่า่บุคคลนัน้จะเรยีนทัง้ในระบบโรงเรยีนหรอืเรยีนดว้ยตนเอง  ในกรณทีีผู่เ้รยีนเริม่ตน้เรยีนดว้ย

ความรูส้กึทีไ่มส่นใจในสิง่ทีต่นเรยีน  ความรูส้กึไมส่นใจกย็งัคงอยู่  ยกเวน้แต่ในกรณทีีผู่เ้รยีนเกดิ

ความรูส้กึวา่สิง่ทีต่นเรยีนนัน้เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์สาํหรบัผูเ้รยีนรปูแบบทัง้หมดทีก่ลา่วมาแลว้นัน้  

ผูเ้รยีนทุกคนไมว่่าจะเป็น นิสติ นกัศกึษา หรอืประชาชนทัว่ไปโดยไมจ่าํกดัวา่จะเรยีนในสถาบนัการศกึษา

หรอืเรยีนดว้ยตนเอง ผลการศกึษาคน้ควา้พบวา่รปูแบบดงักลา่ว จะไมม่คีวามแตกต่างกนัไมว่า่ผูเ้รยีนจะ

มอีายุ ระดบัการศกึษาหรอืเพศ ต่างกนั ความแตกต่างของรปูแบบอยู่ ทีค่วามสนใจและไมส่นใจของ

ผูเ้รยีน ซึง่ความแตกต่างนัน้มทีัง้ดา้นความรูส้กึ (Affective)และแรงจงูใจ (Motivation) 

 สมติ สชัฌุกร (2547: 68) ไดก้ล่าวถงึวธิกีารเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 1. ผูใ้หญ่ไมต่อ้งการจะรูทุ้กสิง่ทุกอยา่ง เพราะมสีิง่ทีเ่ขา้มาสูค่วามสนใจและมคีวามตอ้งการ

ในหลายเรือ่ง จงึไมอ่ยูใ่นสถานภาพเหมอืนเดก็ในวยัเรยีน ทีข่วนขวายใฝ่ รูใ้นทุกเรือ่ง ผูใ้หญ่จะมจีะ

มุง่หมายบางอยา่งในการเรยีนรู้ เช่น เรยีนเพือ่จะนําไปใชง้านบางเรือ่งเท่านัน้ 

 2. เมือ่ผูใ้หญ่ตอ้งการจะรูส้ ิง่ใดกจ็ะมุง่ความสนใจไปในเรือ่งทีต่นใหล้าํดบัความสาํคญั

มากกวา่เรือ่งอื่นๆ 

 3. เมือ่สอนหลกัการหรอืทฤษฎจีบแลว้ ผูส้อนจะตอ้งสอนภาคปฏบิตัทินัท ีเพื่อใหเ้กดิการ

รวมเขา้ดว้ยกนัเป็นหน่วยเดยีวกนั 

 4. ผูใ้หญ่มกีารเลอืกการรบัรูต้ามทีต่นตอ้งการจะรู้ ซึง่ต่างจากเดก็ในวยัเรยีนทีจ่ะรบัรูทุ้กสิง่

ทุกอยา่งทีเ่ขา้มาสูก่ารรบัรูท้ ัง้หมด 



15 
 
 5. ผูใ้หญ่มกีารเลอืกสิง่เรา้ทีนํ่าไปลอกเลยีนแบบ อนัเป็นผลจากการรบัรูต้ามแรงจงูใจและ

เงือ่นไขทีต่่างกนั 

 จากการศกึษาขา้งตน้ พอสรปุไดว้่า การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ จะมลีกัษณะแตกต่างจากเดก็

เช่น ความตอ้งการ ความสนใจ ประสบการณ์สว่นตวั ความตอ้งการนําตนเอง และความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ดงันัน้ผูส้อนควรมคีวามเขา้ใจและจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัลกัษณะ

ตามธรรมชาตขิองผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  เช่น จดัเน้ือหาความตอ้งการ  ความสนใจ  ทีก่ําหนดไว้  และ

สอดคลอ้งกบัประสบการณ์เดมิของผูเ้รยีน  สง่เสรมิและสนบัสนุนการมสีว่นรว่มในการเรยีนอยา่ง

ต่อเน่ืองและสรา้งบรรยากาศทางการเรยีนทีเ่คารพใหเ้กี ยรตซิึง่กนัและกนั  เป็นตน้  เพือ่ใหผู้เ้รยีน

สามารถดาํเนินการเรยีนรู้ ไดต้ามเป้าหมายทีก่ําหนดไว้ 

 การพฒันาบุคลากรในองคก์ารใหไ้ด้ ผลด ีควรคาํนึงถงึหลกัจติวทิยาการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ 

ซึง่เป็นพืน้ฐานสาํคญัในการจดัการศกึษา ใหก้บัผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูใ้หญ่ ผูว้จิยัไดศ้กึษาถงึองคป์ระกอบที่

จะสง่ผลถงึความสาํเรจ็ในการพฒันาผูเ้รยีน โดยเฉพาะการศกึษาหลกัจติวทิยาการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ 

ซึง่เป็นพืน้ฐานสาํคญัต่อการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาชุดการเรยีนรู้

ดว้ยการนําตนเองต่อไป  

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการฝึกอบรม 

 1. แนวคิดเก่ียวกบัการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมทาํใหเ้กดิการเรยีนรู ้แต่การเรยีนรูท้ีด่ตีอ้งเป็นการเรยีนรูท้ีเ่ป้าหมาย วตัถุประสงค์ 

ไมใ่ช่การเรยีนรูต้ามกระแส ตามความนิยม จะเป็นการเรยีนทีไ่มช่ดัเจน ไมบ่งัเกดิปญัญา ปญัญาที่

เขา้ถงึธรรมชาต ิความเป็นไปของสิง่นัน้ๆ เรือ่งนัน้ๆ จงึจะนําสิง่ทีเ่รยีนรูม้าใชเ้ป็นประโยชน์ไดเ้ตม็ที ่

การฝึกอบรมเป็นการสรา้งคนเก่ง คนดมีฝีีมอื ใหเ้พิม่ขึน้แก่หน่วยงานยิง่ฝึกอบรมมากเพยีงไร กจ็ะ

ไดค้นเก่งเพิม่มากขึ้ นป็นเงาตามตวั (วจิติร อาวะกุล .  2540 : 62) และสุภาพร พศิาลบุตร  และ  

ยงยทุธ เกษสาคร (2549: 9) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัการฝึกอบรมวา่ ในสภาวการณ์ปจัจบุนัการ

พฒันาบุคคลและการฝึกอบรมนบัไดว้า่มคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ในการสรา้งบุคลากรทีม่คีณุภาพ ให้

เป็นผูม้คีวามสามารถพฒันาตนเองพฒันางาน และพฒันาองคก์ารใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้ารองรบั

การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง เทคโนโลย ีและกระแสการคา้โลก

ไดอ้ยา่งทนัท่วงท ีการพฒันาบุคคลและการฝึกอบรมจงึเป็นการลงทุนทีคุ่ม้คา่กบัการพฒันาความมัน่คง

ขององคก์ารในอนาคต 

 จะเหน็ไดว้า่การฝึกอบรม เป็นการพฒันาบุคคลใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งมเีป้าหมาย เป็นการ

สรา้งบุคลากรทีม่คีณุภาพใหก้บัองคก์าร การฝึกอบรมจงึเป็นการพฒันาทรพัยากรมนุษยซ์ึง่เป็นตน้ทุน

สาํคญัในองคก์าร องคก์ารทีม่บุีคลากรมคีณุภาพจะเป็นองคก์ารทีม่ ัน่คงและเจรญิกา้วหน้า  
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 2. ความหมายของการฝึกอบรม 

 ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายการฝึกอบรม  (training) ไวห้ลายท่านเป็นตน้วา่  วจิติร อ าวะกุล  

(2540: 49-50) ไดก้ล่าวว่าการฝึกอบรมเป็นลกัษณะกจิกรรมเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรือ่ง เป็นปญัหาที่

เกดิขึน้ในวงแคบๆ ทีม่คีวามจาํเป็น จะไมส่อนหรอือบรมวชิาต่างๆกวา้งขวางหรอืยาวนานเหมอืน

วทิยาลยั มหาวทิยาลยั การฝึกอบรมจงึเป็นการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้ศีกัยภาพในดา้นต่ างๆ 

ไมว่า่จะเป็นความรู ้ความสามารถ สตปิญัญาซึง่ตอ้งการพฒันาหรอืฝึกฝนอบรมบุคคลใหเ้หมาะหรอื

เขา้กบังาน หรอืการทาํงาน สว่นสภุาพร พศิาลบุตรและยงยทุธ เกษสาคร (2549: 11)ไดส้รปุความหาย

ของการฝึกอบรมคลา้ยกบัสมคดิ บางโม (2551: 13) วา่ การฝึกอบรม หมายถงึกระบวนการเพิม่

ประสทิธภิาพในการทาํงานเฉพาะดา้นของบุคคลโดยมุง่เพิม่พนูความรู ้ (knowledge) ทกัษะ (skill) 

และทศันคต ิ (attitude) อนัจะนําไปสูก่ารยกมาตรฐานการทาํงานใหส้งูขึน้ ทาํใหบุ้คคลมคีวาม

เจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานและองคก์าร บรรลเุป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ดงันัน้จะเหน็วา่การฝึกอบรม

เป็นสว่นหน่ึงของการพฒันาบุคคลนัน่เอง ซึง่สอดคลอ้งกบั โกลดส์ทนี (Goldstein.  1993: 7) ที่

กลา่ววา่ การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นระบบเพือ่สรา้งหรอืเพิม่พนูความรู้  

ทกัษะ และเจตคต ิ

 สรปุไดว้า่การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพิม่พนูความรู ้ทกัษะ และเจคตคขิองบุคลากร

เฉพาะเจาะจงเฉพาะเรือ่ง ซึง่จะสง่ผลใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ และบรรลเุป้าหมาย 

3. ความสาํคญัและความจาํเป็นของการฝึกอบรม  

 ในสภาวการณ์ปจัจบุนัมกีารแขง่ขนัทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ การเมอืงและสงัคม ประกอบกบั

หน่วยงานต่างๆ ไดป้ระสบปญัหาเกีย่วกบัความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยแีละความยุง่ยากซบัซอ้น

ในการทาํงาน ซึง่นบัวนัจะมมีากขึน้ เพือ่ใหร้บักบัความจาํเป็นในการพฒันาบุคคลหรอืทีเ่รยีกวา่  

การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(Human Resources Development) ทัง้น้ีเพือ่ใหบุ้คลากรไดม้คีวามรู ้ 

ความชาํนาญ และเจตคตทิีเ่หมาะสม เพื่อจะได้นําสิง่ใหม่ๆ  มาพฒันาและปรบัปรงุการทาํงานอยู่

ตลอดเวลา นอกจากน้ีองคก์ารต่างๆ ยงัตอ้งบาํรงุรกัษาบุคลากรขององคก์ารใหม้คีวามรู ้ความสามารถ 

และมปีระสบการณ์ทีจ่ะรบัมอืกบัสิง่ใหม่ๆ  หรอืสิง่เปลีย่นแปลงใหม่ๆ  ทีท่า้ทายต่อการอยูร่อดและการ

เจรญิเตบิโตขององคก์ารอกีดว้ย ซึง่มลูเหตุและความจาํเป็นในการฝึกอบรมในองคก์าร พจิารณาได ้

2 ประเดน็ (สุภาพร พศิาลบุตร; และยงยทุธ เกษสาคร.  2549: 1) คอื 

 1. ความจาํเป็นภายในองคก์าร  ซึง่สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี  

  1.1 การเตรยีมบุคลากรใหเ้หมาะสมกบังานและองคก์าร ในสภาวะทีเ่ศรษฐกจิของ

ประเทศกําลงัเจรญิเตบิโต ธรุกจิต่างๆกาํลงัขยาย จาํเป็นตอ้งสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรใหเ้หมาะสม

กบังาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคลากรหลกั (Key Person) จาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการพฒันา

เพือ่ใหร้ะบบการปฏบิตังิานและการปรบัตวัเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลง  
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  1.2 การวางแผนอาชพีในองคก์ารทีม่กีารทาํงานอยา่งเป็นระบบ และคาํนึงถึงความกา้วหน้า

ของบุคลากรในองคก์าร การวางแผนอาชพีเพือ่ใหบุ้คลากรเกดิความกา้วหน้าตามทศิทางและความ

ตอ้งการ และเป็นการกระตุน้ใหบุ้คลากรไดใ้ชศ้กัยภาพของตนอยา่งเตม็ที ่เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อ

การเจรญิเตบิโตขององคก์ารและความสาํเรจ็ที่เพิม่มากขึน้ 

  1.3 การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งองคก์ารหรอืหน่วยงานทีม่คีวามยุง่ยากซบัซอ้น ทัง้น้ี

เพือ่ใหบุ้คลากรมคีวามรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสมกบัภาระงานในโครงสรา้งขององค์การใหม ่ 

เพือ่สามารถแสดงบทบาทและความรบัผดิชอบของตนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

  1.4 การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละวทิยาการดา้นต่างๆ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทาง

เทคโนโลยแีละวทิยาการใหม่ๆ  จาํเป็นตอ้งมกีารฝึกอบรมเทคนิควธิกีารและกระบวนการทาํงานแบบ

ใหม่ๆ  ดว้ย 

  1.5 การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและการเมอืง การเปลีย่นแปลงน้ีมผีลกระทบต่อองคก์าร  

ดา้นต่างๆ เช่น การเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรื อเพิม่เตมิกฎหมายหรอืนโยบายการบรหิารประเทศ  

ตลอดจนเศรษฐกจิทัง้ภายในและภายนอกประเทศลว้นมผีลต่อบุคลากร จาํเป็นตอ้งมกีารฝึกอบรม 

และเตรยีมการเกีย่วกบับุคลากรเพือ่ใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป    

 2. ความจาํเป็นจากภายนอกองคก์าร มลูเหตุภายนอกทีส่าํคญัทีท่าํใหม้กีารฝึกอบรม คอื 

สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ไดแ้ก่ ระบบเศรษฐกจิ ระบบสงัคม ระบบการเมอืง เป็นตน้ เพราะ

สิง่แวดลอ้มเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อกจิการของธุรกจิโดยตรง ดงันัน้เพื่อความอยูร่อดขององคก์าร

จาํเป็นตอ้งปรบัตวัเองใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มเหล่าน้ี เพื่อบุคลากรจะไดม้ทีศิทางทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบั

นโยบายขององคก์ารและเป็นการเตรยีมการเกีย่วกบับุคลากรเพือ่ใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบั

สถานการณ์ทีส่งัคมโลกไดเ้ปลีย่นแปลงไป                                                                       

 สมชาต ิกจิยรรยง(2550: 12-13) ไดก้ลา่วถงึความสาํคญัและความจาํเป็นของการฝึกอบรม

ดงัน้ี  

1. สรา้งความประทบัใจ 1

หวัหน้างาน เพือ่นรว่มงาน และหน้าทีก่ารงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ใหก้บัพนกังานทีม่าทาํงาน เพื่อใหพ้นกังานใหมม่เีจตคตทิีด่ต่ีอ 

 2. เพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงาน1ใหส้งูขึน้ เป็นการกระตุน้ใหพ้นกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ 

กระฉบักระเฉงมากขึน้  

 3. เมือ่มกีารเตรยีมขยายงานขององคก์ารออกไป  

 4. พฒันาพนกังานขององคก์าร 1ใหท้นักบัความกา้วหน้าของเทคโนโลย ีประสทิธภิาพใน

การผลติ ทัง้ดา้นปรมิาณและคณุภาพ 

 5. สรา้งขวญัและกําลงัใจ1ใหก้บัพนกังานในองคก์าร ใหเ้กดิความมัน่คงในการทาํงาน 

 6. เพิม่วทิยากรทีเ่ป็นประโยชน์ 1กบัการพฒันาคณุภาพชวีติของพนกังานในองคก์าร 

 7. ลดงบประมาณค่าวสัดุสญูเปล่า 

 8. สรา้งความสมคัรสมานสามคัคี 1ในหมูพ่นกังานทีท่าํงานรว่มกนั  
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 9. เป็นการสง่เสรมิการศกึษาตลอด 1

 4. กระบวนการฝึกอบรม 

ชวีติ (Lifelong education) ใหไ้ดม้โีอกาสในการพฒันา

ตนเองตลอดเวลา 

  การทีอ่งคก์ารใดจะจดัการฝึกอบรมเพือ่พฒันาทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารนัน้จะตอ้งจดัขึน้ 

อยา่งเป็นระบบแบบแผน มขี ัน้ตอนกระบวนการ โดยสมคดิ บางโม (2551: 19-21) ไดส้รปุขัน้ตอนใน

การฝึกอบรมได ้5 ขัน้ตอนดงัน้ี 

 ขัน้ตอนที ่1 การหาความจาํเป็นในการฝึกอบรม เป็นการศกึษาปญัหา หรอืความตอ้งการ

ของหน่วยงานในการสง่เสรมิความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคคล โดยการวเิคราะหง์าน เพือ่กาํหนด

จดุมุง่หมาย เน้ือหา  และวธิกีารฝึกอบรม 

 ขัน้ตอนที ่2 การสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม เป็นการสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกบั

แนวทางแกไ้ขปญัหาขององคก์าร  ส่วนประกอบของหลกัสตูร ประกอบดว้ย ชื่อหลกัสตูร วตัถุประสงค ์

เน้ือหา ประสบการณ์การเรยีนรู ้และแนวทางการประเมนิผล  

 ขัน้ตอนที ่3 การออกแบบโครงงานฝึกอบรม การวางแผนวา่ จะฝึกอบรมอะไร เมือ่ไรและ

ใหใ้ครนัน้ จะตอ้งเขยีนเป็นโครงการอยา่งละเอยีด เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ 

 ขัน้ตอนที่  4 การดาํเนินงานการฝึกอบรม  เป็นการนําโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้มา

ดาํเนินการฝึกอบรม ซึง่จะตอ้งบรหิารโครงการเป็น 3 ระยะคอื (1) ระยะเตรยีมการ คอืการเตรยีมการ

ก่อนฝึกอบรม (2) ระยะฝึกอบรม คอืตัง้แต่วนัแรกของการฝึกอบรมจนถงึวนัสิน้สดุการฝึกอบรมและ

(3) ระยะหลงัการฝึกอบรมแลว้ 

 ขัน้ตอนที ่5 การประเมนิผลงานการฝึกอบรม การประเมินผลงานการฝึกอบรมเป็นการวดั

และประเมนิว่า การอบรมเป็นไปตามทีก่ําหนดไวแ้ละบรรลุวตัถุประสงคห์รอืไมเ่พยีงได มปีญัหา

อุปสรรคอะไรบา้ง การประเมนิอาจใชก้ารวดัหลายๆวธิ ีอาจประเมนิครัง้เดยีวเมือ่สิน้สดุการฝึกอบรม 

หรอืประเมนิครึง่ระยะเวลาของการฝึกอบรม และเมือ่สิน้สดุการฝึกอบรมเป็น 2 ครัง้ 

 คาสซโิอ (สพุตัรา ศรสีวุรรณ.  2545: 47; อา้งองิจาก Cascio.  1986: 2124-246) กล่าวว่า 

กระบวนการรปูแบบการฝึกอบรมพฒันาทัว่ไปจะประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ี 
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1.ขัน้ประเมนิความจาํเป็น        2.ขัน้ฝึกอบรมและพฒันา        3.ขัน้ประเมนิ 

  (Assessment Phase)      (Training and Development (Evaluation Phase) 

                                                  Phase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงรปูแบบการฝึกอบรมพฒันาของคาสซโิอ 

 

 แนดเลอร ์(จรสัศร ีรตัตะมาน.  2551: 37-38; อา้งองิจาก Nadler.  1994: 14-16) ไดเ้สนอ

กระบวนการการฝึกอบรม เรยีกวา่ The Critical Event Model โดยกําหนด 9 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 1. การกาํหนดความจาํเป็นในการฝึกอบรมขององคก์าร 

 2. การกาํหนดงานเฉพาะทีต่อ้งปฎบิตัิ 

 3. การกาํหนดความจาํเป็นของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 4. การพจิารณาวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 

 5. การสรา้งหลกัสตูร 

 6. การเลอืกเทคนิคการฝึกอบรม 

 7. การเลอืกอุปการณ์การฝึกอบรม 

 8. การดาํเนินการฝึกอบรม 

 9. การประเมนิผลและตดิตาม 

 

 

กาํหนดความตอ้งการ 

การเรยีนการสอน 

กาํหนดวตัถุประสงค ์ เลอืกสือ่การฝึกอบรม 

และหลกัการเรยีน 

ทดสอบผูเ้ขา้อบรมขัน้ตน้ 

พฒันาเกณฑก์ารประเมนิ

 

กาํกบัการฝึกอบรม 

ประเมนิผลการฝึกอบรม 

ขอ้มลูยอ้นกลบั 

ประเมนิการนําไปใช ้

ฝึกอบรม 
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ภาพประกอบ 3 The Critical Event Model 

 

 สรปุกระบวนการฝึกอบรม ตอ้งจดัเป็นระบบ มขี ัน้ตอน กระบวนการฝึกอบรมของแต่ละคน

จะมขีัน้ตอนทีแ่ตกต่างกนัไป การฝึกอบรมครัง้หน่ึงๆ ตอ้งจดักระทาํดว้ยความรอบคอบตามขัน้ตอน

ต่าง  ๆตามกระบวนการจดัการฝึกอบรม ทัง้น้ีเพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดบ้รรลวุตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 สาํหรบังานวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดนํ้าขัน้ตอนของสมคดิ บางโม คาสซโิอ และแนดเลอร ์มาประยกุต์

เป็นแนวทางในการกาํหนดขัน้ตอนการฝึกอบรม ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกาํหนดความจาํเป็น 

ในการฝึกอบรมขององคก์าร 

การกาํหนดงานเฉพาะทีต่อ้งปฏบิตั ิ

การกาํหนดความจาํเป็นของ 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

การสรา้งหลกัสตูร 

การดาํเนินการฝึกอบรม 

การพจิารณาวตัถุประสงคข์อง 

การฝึกอบรม 

 

 

 

ประเมนิผล 

และตดิตามผล 
การเลอืกอุปกรณ์การฝึกอบรม 

การเลอืกเทคนิคการฝึกอบรม 
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           1.ประเมนิความจาํเป็น          2.การสรา้งหลกัสตูร        3.ฝึกอบรมและพฒันา        4.ประเมนิการ

ฝึกอบรม 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 แสดงขัน้ตอนการฝึกอบรมทีใ่ชใ้นงานวจิยั 

 

 5. ประเภทของการฝึกอบรม 

 วจิติร อาวะกุล (2540: 82-87) ไดแ้บ่งประเภทของการฝึกอบรม เป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 

 1. การฝึกอบรมก่อนการทาํงาน (Pre-Service Training or Pre-Entry Training) เป็นการ

จดัการฝึกงานใหน้กัเรยีน เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของหน่วยงาน เช่นการฝึกหดัคร ู  

 2. การอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นการอบรมใหแ้ก่บุคคลทีเ่ขา้มาทาํงานใหมใ่น

ระยะแรก 

3. การฝึกอบรมก่อนเขา้ทาํงาน (Induction Training) เป็นการเพิม่พนูความรู ้ความชาํนาญ

เบือ้งตน้ของสาขางานนัน้ โดยเฉพาะเป็นการอบรมดา้นเทคนิค หรอืวธิกีารทาํงานเฉพาะเรือ่ง เฉพาะอยา่ง 

เช่นการใชเ้ครือ่งมอื การควบคมุเครือ่งจกัร เป็การอบรมก่อนใหเ้ริม่ลงมอืปฏบิตังิานจรงิ  

ศกึษาปญัหาหรอื       

ความตอ้งการ 

การฝึกอบรม 

กาํหนดวตัถุประสงค ์

กาํหนดเนื้อหา 

กาํหนดวธิกีาร

ฝึกอบรม 

เลอืกสือ่การ

ฝึกอบรม 

และหลกัการเรยีน 

ทดสอบผูเ้ขา้อบรม

ขัน้ตน้ 

พฒันาเกณฑก์าร

ประเมนิ 

กาํกบัการฝึกอบรม 

ประเมนิผลการฝึกอบรม 

ขอ้มลูยอ้นกลบั 

ประเมนิการนําไปใช ้

ระยะเตรยีมการ

ฝึกอบรม 

ระยะดาํเนนิการ

ฝึกอบรม 

ระยะหลงั

ฝึกอบรม 
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 4. การฝึกอบรมระหวา่งปฏบิตักิารหรอืประจาํการ (In-Service Training) (On-The-Job 

Training) หมายถงึ การจดัการฝึกอบรม เพือ่เพิม่พนูความรู ้ความสามารถ ความชาํนิชาํนาญใน

หน้าทีท่ีต่นทาํใหม้ากยิง่ขึน้ ในขณะทีบุ่คคลยงัดาํรงตาํแหน่งอยู่ 

 5. การฝึกอบรมเฉพาะเรือ่ง เฉพาะวชิา (Specific Training) เป็นการอบรมเทคนิคปลกียอ่ย 

หรอืเป็นรายละเอยีดเฉพาะเรือ่ง เพื่อเสรมิงานหลกัใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้ 

 6. การอบรมพเิศษ (Special Training) เป็นการอบรมรายการพเิศษ ทีน่อกเหนือไปจาก

การอบรมหลกัขององคก์ารทัง้ 5 ขอ้ ดงักล่าวขา้งตน้ 

 บางหน่วยงานแบ่งการอบรมออกเป็นหมวดใหญ่ ดงัน้ี 

 1. การฝึกอบรมตามความตอ้งการของงาน (Job Requirement) 

 2. การฝึกอบรมทีม่คีวามสมัพนัธก์บังาน (Job Related) 

 3. การฝึกอบรมเพื่อรบัตําแหน่งหรอืหน้าทีส่งูขึน้ (Up-Ward Mobility) 

 4. การฝึกอบรมทีม่คีวามสมัพนัธก์บัวชิาชพี (Career Related) 

 นิรชรา ทองธรรมชาต ิและคณะ (2544: 16-17) ไดจ้าํแนกประเภทของการฝึกอบรม  

ไว ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. การฝึกอบรมก่อนการทาํงาน เป็นการฝึกอบรมก่อนบุคลากรจะเริม่ทาํงานประจาํใน 

หน่วยงาน เช่นการปฐมนิเทศ และการแนะนํางานเป็นตน้ 

 2. การฝึกอบรมระหวา่งปฏบิตังิาน เป็นการฝึกอบรมสาํหรบัผูท้ีป่ฏบิตังิานในหน่วยงาน

แลว้ระยะหน่ึง และตอ้งการฝึกอบรมเพิม่เตมิเพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้ขี ึน้ หรอืเพื่อความกา้วหน้า

ในอาชพี หรอืเพือ่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน 

 6. ประโยชน์ของการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมก่อใหเ้กดิประโยชน์ ดงัทีส่มคดิ บางโม (2551: 16) สภุาพร พศิาลบุตรและ 

ยงยทุธ เกษสาคร (2549: 93-95) ไดก้ลา่วตรงกนัวา่ การฝึกอบรมมปีระโยชน์แก่ทุกฝายดงัน้ี  

 1. ระดบัองคก์ารหรอืหน่วยงาน การฝึกอบรมมปีระโยชน์ในระดบัองคก์ารดงัน้ี  

1.1 เพิม่ผลผลติขององคก์าร ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

1.2 ลดคา่ใชจ้า่ยดา้นแรงงาน 

1.3 สรา้งขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่พนกังาน ทาํใหพ้นกังานทาํงานเตม็ความสามารถ  

1.4 ลดความสญูสยีวสัดอุุปกรณ์และคา่ใชจ้า่ยต่างๆ 

1.5 แกป้ญัหาต่างๆขององคก์าร ทาํใหข้า่วสารภายในองคก์ารดชีึน้ 

1.6 ทาํใหก้า้วหน้า สามารถแขง่ขนักบัผูอ้ื่นได ้องคก์ารบรรลเุป้าหมายตามทีต่ ัง้ไว้ 

 2. ระดบัผูบ้งัคบับญัชา การฝึกอบรมมปีระโยชน์ในดงัน้ี  

1.7 ช่วยเพิม่ผลผลติในส่วนงานของตนใหส้งูขึน้ 

1.8 ลดเวลาในการสอนงานและลดเวลาในการพฒันาพนกังาน 

1.9 ลดภาระในการปกครองบงัคบับญัชา 
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1.10 ช่วยใหพ้นกังานตระหนกัในบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของตน 

1.11 สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัพนกังาน 

 3. ระดบัพนกังานหรอืตวัผูเ้ขา้อบรม การฝึกอบรมมปีระโยชน์ดงัน้ี  

3.1 เพิม่ความรู ้ความสามารถ เป็นการเพิม่คณุคา่ใหแ้ก่ตนเอง 

3.2 ลดการทาํงานผดิพลาดหรอือุบตัเิหตุ 

3.3 ทาํใหม้ทีศันคตทิีด่ต่ีอการปฏบิตังิาน เพือ่นรว่มงาน และองคก์าร 

3.4 เพิม่โอกาสความกา้วหน้าต่างๆ เช่น ความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าที ่และรายได้ 

เพิม่ขึน้ หรอืโอกาสในการเปลีย่นงาน 

  3.5 ลดเวลาในการเรยีนรูง้าน 

  3.6 สรา้งความรูส้กึทีด่ ีๆ  ใหก้บัตนเอง ทาํใหรู้ส้กึกระป้ีกระเปรา่ เหมอืนการเคาะสนิม  

มกีาํลงัใจมากขึน้ 

  3.7 ทาํใหรู้จ้กัคนมากขึน้ กวา้งขวางขึน้ การปฏบิตังิานสะดวกขึน้  

  3.8 ความรูก้วา้งขวาง กา้วทนัต่อเทคโนโลยใีหม่ๆ  และสงัคมทีเ่ปลีย่นไป 

 เมือ่สว่นต่างๆ มคีณุภาพด ียอ่มสง่ผลต่อองคก์ารโดยรวม ทาํใหอ้งคก์ารมปีระสทิธภิาพ

และมคีวามมัน่คงสงูขึน้ 

 วจิติร อาวะกุล (2540: 41-44) ไดก้ลา่วถงึประโยชน์ทีจ่ะไดจ้ากการฝึกอบรมดงัน้ี 

 1. สนองความตอ้งการกาํลงัคน (Meeting Manpower Needs) 

 2. เป็นการลดเวลาการเรยีนรูใ้หส้ ัน้เขา้ (Reduce Learning Time) 

 3. ปรบัปรงุความสามารถในการทาํงานใหส้งูขึน้ (Improve Performance) 

 4. ลดความสิน้เปลอืง (Reduce Wastage) 

 5. ลดการขาดลางาน (Less Absenteeism) 

 6. ลดอุบตัเิหตุ (Fewer Accidents) 

 7. ลดการลาออกของคนงาน (Reduce Labour Turnover) 

 8. เพือ่ประโยชน์แก่พนกังานผูร้บัการอบรมเอง (Benefits to Employee) 

 9. ใชว้ธิกีารฝึกอบรมทีถ่กูวธิ ีเป็นการช่วยใหพ้นกังานทาํงานดว้ยความมัน่ใจ มปีระสทิธภิาพ  

ผลงาน ผลผลติ มคีุณภาพสงูขึน้ ความผดิผลาดน้อยลง 

10. ความสมัพนัธก์บัประชาชนลกูคา้บรกิารดขีึน้ 

11. ลดความสิน้เปลอืง เช่น วสัดุ เวลา โอกาส 

12. ประหยดัเงนิทีจ่ะรัว่ไหลไดม้าก 

13. ขจดัปญัหาในการทีต่อ้งหาจา้งคนงานทีม่ฝีีมอืดมีาทาํงาน  

14. การฝึกอบรมจะช่วยเสรมิงานนิเทศ (Supervision) 

15. ช่วยใหพ้นกังานไดป้รบัตวัดขีึน้ 
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 จากทีก่ลา่วมาพอสรปุไดว้า่การฝึกอบรม เป็นประโยชน์ทัง้ต่อองคก์าร และต่อบุคลากร   

ในสว่นของบุคลากรกค็อืทัง้ระดบัหวัหน้าหรอืผูบ้งัคบับญัชา และระดบัผูป้ฏบิตั ิหรอืผูร้บัการฝึกอบรม

นัน่เอง ซึง่จะทาํใหส้ามารถเขา้ใจทัง้งาน คน และองคก์าร และมคีวามเกีย่วเน่ืองถงึการปรบัตวัใหเ้ขา้

กบัการเปลีน่ยแปลง ทัง้ดา้นเทคนิค สงัคม หรอืสภาพแวดลอ้ม 

 7. เทคนิคการฝึกอบรม 

 เทคนิคการฝึกอบรม หมายถงึ วธิกีารสอนการอบรมในรปูแบบต่างๆ ทีจ่ะทาํใหผู้ร้บัการ

อบรมเกดิการเรยีนรู้ เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ทีค่อ่นขา้งถาวรตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 

วจิติร อาวะกุล (2540: 88 109) ไดก้ลา่วถงึเทคนิคการฝึกอบรมวา่มรีปูแบบต่างๆ ดงัน้ี 

 1. การบรรยายหรอืการสอน (lecture) 

 2. การประชุม (Meeting) 

 3. การนําอภปิราย (Leading Discussion) 

 4. การอภปิรายโดยผูท้รงคณุวฒุหิลายคน (Panel Discussion)  

 5. การอภปิราย (Symposium) 

 6. การประชุมผูม้ปีระสบการณ์หรอืมคีวามรอบรูใ้นสาขาวชิา (Conference) 

 7. การประชุมทางวชิาการ (Institute) 

 8. การประชุมระดบัผูนํ้าหวัหน้า (Convention) 

 9. การประชุมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) 

 10. การประชุมซนิดเิคต (Syndicate) 

 11. การสมัมนา (Seminar) 

 12. การอภปิรายแบบปจุฉาวสิชันา (Colloquy) 

 13. การตัง้เป็นคณะกรรมการ (Committee) 

 14. ตัง้เป็นคณะทาํงาน (Working Group) 

 15. การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Playing or Sociodrama) 

 16. การศกึษาจากกรณ ี(Case Study) 

 17. การอภปิรายกลุม่ยอ่ย (Group Discussion) 

 18. การระดมความคดิ (Brain Storming) 

 19. การพฒันาบุคคลดา้นสมัผสัความรูส้กึ (Sensitivity Training) 

 20. ทศันศกึษา (Field Trip) 

 21. การสาธติวธิ ี(Method Demonstration) 

 22. การสาธติแบบแสดงผล (Result Demonstration) 

 23. การใหท้าํโครงการจรงิ (Live Project or Group Work) 

 24. การใหท้าํแบบฝึกหดั (Exercise) 

 25. เกมสก์ารบรหิาร (Management Games) 
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 26. การบรหิารในเวลาจาํกดั (In Basket Training) 

 27. การประชุมโต๊ะกลม (Panel or Round Table) 

 28. การสมัภาษณ์ (Interviewing) 

 29. แบบหอ้งคน้ควา้ทดลอง (Laboratory) 

 30. การสอนแบบตวัต่อตวั (Coaching) 

 31. การสอนสาํเรจ็รปู (Program Instruction) 

 32. กระบวนการกลุม่สมัพนัธ ์(Group Process) 

 33. การจดัเป็นทมีผูฟ้งั (Listening Team) 

 34. กลุม่ซกัถาม (Audience Reaction Group) 

 35. วธิปีระสบเหตุการณ์ (Incident Method) 

 36. การแสดงละครสัน้ (Skit or Playlet) 

 37. การชีแ้จงปญัหาขอ้ขอ้งใจ (Forum) 

 38. การฝึกงาน (Training) 

 39. การใหร้กัษาการในตาํแหน่ง (Action) 

 40. การโยกยา้ยสบัเปลีย่นหมนุเวยีนงาน (Job Rotation) 

 และสมคดิ บางโม (2551: 84-88) แบ่งเทคนิคการฝึกอบรมเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ กล่าวคอื 

เทคนิคการฝึกอบรมโดยใชว้ทิยากรเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้และเทคนิคการฝึกอบรมโดยใชผู้ร้บั

การฝึกอบรมเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้ 

 เทคนิคการฝึกอบรมโดยใชว้ทิยากรเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้มหีลายวธิดีงัน้ี  

 1. การบรรยาย (lecture) 

 2. การอภปิรายเป็นคณะ (panel discussion) 

 3. การชุมนุมปาฐกถาหรอืการประชุมทางวชิาการ (symposium) 

 4. การสาธติ (demonstration) 

 5. การสอนงาน (coaching) 

 เทคนิคการฝึกอบรมโดยใชผู้ร้บัการฝึกอบรมเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้มหีลายวธิดีงัน้ี  

 1. การระดมสมอง (brainstorming)  

 2. การประชุมกลุม่ยอ่ย (Buzz session) 

 3. กรณศีกึษา (case study) 

 4. การประชุมแบบฟอรมั (forum) 

 5. เกมการบรหิาร (management games) 

 6. การแสดงบทบาทสมมต ิ(role playing) 

 7. การสมัมนา (seminar) 

 8. การศกึษาดงูานนอกสถานที่ (field trip) 
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 9. การประชุมปฏบิตักิาร (workshop) 

 10. การฝึกการรบัรู ้(sensitivity training) 

 11. การใชก้จิกรรมนนัทนาการ (recreational activity) 

 12. การใชฐ้านกจิกรรม 

 พอสรปุไดว้่าเทคนิคการฝึกอบรมมหีลากหลายวธิกีาร การเลอืกใชเ้ทคนิคใหเ้หมาะสม 

จงึเป็นเรือ่งสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรบัการฝึกอบรม บางครัง้การฝึกอบรมอาจตอ้งใชเ้ทคนิค

วธิกีารต่างๆ ประกอบกนัมากกวา่ทีจ่ะเลอืกวธิใีดวธิหีน่ึงเพยีงวธิเีดยีว ทัง้น้ีเพือ่ใหผู้ร้บัการอบรมได้

คดิ ไดป้ฏบิตั ิเกดิประสบการณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งคาํนึงถงึการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ซึง่แตกต่างจาก

นกัเรยีนดว้ย จงึจะช่วยใหผู้ร้บัการฝึกอบรมบรรลวุตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม  

 

แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

 1. ความหมายของการเรียนรูด้้วยการนําตนเอง  

 การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง มคีาํศพัทภ์าษาองักฤษทีนํ่ามาใชใ้นความหมายเดยีวกนั  

หรอืใกลเ้คยีง ไดแ้ก่ Self-directed Learning, Self-Education, Independent Study, Independent 

Learning, Self - Teaching, Individual Learning, Independent Self - Education, Autonomous 

Learning, Self-directed inquiry, Self-Initiated Learning, Andragogical Learning (สมคดิ อสิระวฒัน์. 

2538: 7) นอกจากน้ี ยงัมคีาํอื่นอกี เช่น Discovery Learning, The inquiry Method, Open Learning, 

Self - Planning Learning (คณาพร คมสนั.  2540: 175) การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง แมจ้ะมชีือ่

เรยีกแตกต่างกนั แต่มคีวามหมายใกลเ้คยีงกนั สาํหรบัโนลส ์(Knowles.  1975: 18) นกัการศกึษา

ผูใ้หญ่ ไดใ้หค้วามหมายการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองวา่ หมายถงึ กระบวนการทีบุ่คคลใชใ้นการสรา้ง

ความตอ้งการในการเรยีนรู้  ตัง้จดุมุง่หมายในการเรยีนรูก้ารทาํกจิกรรมเพือ่คน้หาความรู้  เช่น  

การคน้ควา้เอกสารและแหลง่ความรู้ การพบปะบุคคล การเลอืกกําหนดแผนการเรยีนรู ้รวมทัง้การ

ประเมนิผลการเรยีนรู้ กจิกรรมสว่นใหญ่เกดิขึน้จากตนเอง อาจไดร้บัความช่วยเหลอืหรอืไมไ่ดร้บั

ความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นกต็าม ซึง่บรคูฟิลด ์(Brookfield.  1984: 59) ไดใ้หค้วามหมายการเรยีนรู้

ดว้ยการนําตนเองไวว้า่ หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามเป็นตวัของตวัเองมคีวามเป็นอสิระสามารถแยก

ตนเองอยูค่นเดยีวได ้หมายความถงึ คนทีส่ามารถเรยีนโดยอาศยัความช่วยเหลอืจากแหลง่ภายนอก

น้อยทีส่ดุ โดยทีต่นเองจะเป็นผูค้วบคมุการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นตน้ 

 นกัการศกึษาไทยหลายท่าน ทีส่นใจศกึษาความหมายของการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  

ไดแ้ก่ สมบตั ิสวุรรณพทิกัษ์ (2524: 6) กล่าวว่า การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง หมายถงึ กระบวนการ

เรยีนรู ้ทีผู่เ้รยีนจดัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยไดร้บัความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่น เช่น เพือ่น คร ูเป็นตน้ 

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีส่าํคญั ไดแ้ก่ การวเิคราะหแ์ละการกาํหนด

ความตอ้งการของตนเอง การกาํหนดจดุมุง่หมายในการเรยีน การหาแหลง่วทิยาการการเรยีนรู้ ทัง้ที่

เป็นวสัดุ และบุคคล การเลอืกวธิกีารเรยีน และกจิกรรมการเรยีน และการกาํหนดวธิกีารประเมนิผล
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การเรยีน สว่นสมบรูณ์ ศาลยาชวีนิ (2526: 262) ไดใ้หค้วามหมายการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองไวว้า่ 

เป็นการเรยีนในลกัษณะทีผู่เ้รยีนเป็นผูท้ีเ่สาะแสวงหา ขวนขวายศกึษาดว้ยตนเองโดยไมต่อ้งมผีูใ้ด

บงัคบั เป็นการเรยีนทีเ่กดิจากความพงึพอใจทีไ่ดร้บั จากการเขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนเป็นแรงจงูใจ

ภายในบุคคล ซึง่ เชาวลติ ตนานนทช์ยั (2547: 7) ไดก้ลา่วถงึการเรยีนรูด้ว้ยตนเองว่า การเรยีนรูใ้น

ปจัจบุนั มุง่เน้นทีก่ารเรยีนรูผู้เ้รยีนเป็นสาํคญั เน่ืองจากความรู ้และความจรงิในสงัคม เตม็ไปดว้ย

ขา่วสาร และขอ้มลูต่างๆ มมีากมาย และสงัคมเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ผูเ้รยีนตอ้งปรบัตวัใหท้นักบั

การเปลีย่นของสงัคม โดยพยายามคน้หา แสวงหาความรูใ้หเ้กดิขึน้กบัตนเอง 

 จากการศกึษาความหมายของการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  พอสรปุไดว้่า เป็นกระบวนการ 

ทีผู่เ้รยีนมคีวามคดิรเิริ่มดว้ยตนเอง จะอาศยัความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืไมก่ต็ามผูเ้รยีนมบีทบาท

ต่อการเรยีนรูข้องตนเอง เป็นผูท้ีท่าํหน้าทีว่เิคราะหค์วามตอ้งการเพือ่นํามากาํหนดเป็นเป้าหมายใน

การเรยีนรู้ รูว้ธิกีารเรยีนทีม่คีวามเหมาะสม สามารถหาแหลง่ความรูท้ีต่นเองตอ้งการได้ การเป็น

บุคคลทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ต่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเองได้ ตอ้งเกดิจากความรูส้กึ ความตอ้งการทีจ่ะ

เรยีนของตนเองเป็นหลกั ถอืไดว้า่ เป็นจดุเริม่ต้นของการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ซึง่แต่ละบุคคล 

จะมคีวามตอ้งการทีจ่ะเรยีนในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั เช่น การเรยีนจากชุดการสอนรายบุคคล เรยีน

จากโปรแกรมการเรยีน หรอืเรยีนจากบทเรยีนสาํเรจ็รปู ตามที ่กิง่กาญจน์ ตัง้ศรไีพร (2542: 20) 

กล่าวไวว้่า การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นลกัษณะหน่ึงของการเรยีนดว้ยตนเองหรอืเป็นวธิกีารเรยีนรู้

แบบหน่ึงของการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง สว่นผูเ้รยีนจะเลอืกใชว้ธิใีดขึน้อยูก่บัความตอ้งการของ

บุคคลอยา่งแทจ้รงิ และขึน้อยูก่บัเทคนิควธิกีารของแต่ละบุคคลทีม่แีตกต่างกนัออกไปตามความถนดั

ของแต่ละบุคคล 

 2. ความสาํคญัของการเรียนรูด้้วยการนําตนเอง   

 จากการทีป่จัจบุนัน้ีทุกคนตอ้งเรยีนรูส้ ิง่ใหมต่ลอดเวลา คุณลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนํา

ตนเอง จงึเป็นคณุลกัษณะสาํคญัทีจ่ะช่วยใหด้าํเนินชวีติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ไดแ้ก่ การเป็นบุคคล

ทีม่คีวามตอ้งการแสวงหาความรูม้คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ นําประสบการณ์ทีไ่ดร้บัมาปรบัใชใ้นการ

แกป้ญัหาของตนเอง ไดเ้ป็นอยา่งด ีสามารถปรบัพฤตกิรรมในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได้ รูว้ธิกีารเรยีน

ทีเ่หมาะสมกบัตนเองสามารถพฒันาผลการเรยีนใหด้ขีึน้ได้  ผลทีไ่ดร้บัจากการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง   

จะสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปใช้ประโยชน์ไดเ้ป็นอยา่งดี หลกัการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง สามารถ

ตอบสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล มคีวามสอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองมนุษย์ เพือ่พฒันาการ

ทางการศกึษาทีเ่น้นใหผู้เ้รยีน มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรูข้องตนเอง มคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ที่

การศกึษาจะตอ้งมกีารเตรี ยมพรอ้มใหผู้เ้รยีนไดม้ปีระสบการณ์ในการเรยีนรู้  เพือ่เป็นพืน้ฐาน

การศกึษาตลอดชวีติ โนลส ์(Knowles.  1975: 4-17) กล่าวถงึ ความสาํคญัของการเรยีนรูด้ว้ยการ

นําตนเอง ดงัน้ี 
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 1. คนทีเ่รยีนดว้ยการรเิริม่ของตนเอง จะเรยีนไดม้ากกว่าและดกีว่าคนทีเ่ป็นเพยีงผูร้บั 

หรอืรอใหค้รถู่ายทอดวชิาความรูใ้หเ้ท่านัน้ คนทีเ่รยีนรูด้ว้ยการนําตนเองจะเรยีนอยา่งตัง้ใจมจีดุมุง่หมาย

และมแีรงจงูใจสงู สามารถใชป้ระโยชน์จากการเรยีนรูไ้ดด้กีวา่  ยาวนานกวา่บุคคลทีร่อรบัคาํสอนแต่

เพยีงอยา่งเดยีว 

 2. การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง สอดคลอ้งกบัการพฒันาการทางจติวทิยา และกระบวนการ

ทางธรรมชาตมิากกวา่  คอื เมือ่ตอนยงัเลก็เป็นธรรมชาตทิีจ่ะตอ้งพึง่พาผูอ้ื่น  ตอ้งการผูป้กครอง

ปกป้องเลีย้งดแูละตดัสนิใจแทนให้ ครัน้เมือ่เตบิโตมพีฒันาการขึน้ คอ่ยพฒันาตนเองไปสูค่วามเป็น

อสิระ ไมต่อ้งพึง่พาผูป้กครอง คร ูและผูอ้ื่น พฒันาเป็นไปในสภาพทีเ่พิม่ความเป็นตวัของตวัเอง

รบัผดิชอบในชวีติตนเองมากยิง่ขึน้และนําตนเองไดม้ากขึน้ 

 3. พฒันาการใหม่ๆ  ทางการศกึษา มหีลกัสตูรใหม่ หอ้งเรยีนแบบเปิดศนูยบ์รกิารทาง

วชิาการ การศกึษาอยา่งอสิระ โปรแกรมการเรยีนทีจ่ดัใหแ้ก่บุคคลภายนอก มหาวทิยาลยัเปิด และ

อื่นๆ อกีมากมาย รปูแบบของการศกึษาเหลา่น้ี ลว้นผลกัภาระรบัผดิชอบไปทีผู่เ้รยีน ใหเ้ป็นผูเ้รยีนรู้

ดว้ยการนําตนเอง 

 4. การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  เป็นความอยูร่อดของชวีติในฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงเป็น

เผา่พนัธุม์นุษย์  โลกปจัจบุนัเป็นโลกใหมท่ีแ่ปลกไปกว่าเดมิ  ซึง่มคีวามเปลีย่นแปลงเกดิ ขึน้เสมอ   

จงึเป็นเหตุผลนําไปสูค่วามจาํเป็นทางการเรยีนรูข้องบุคคล  และวธิกีารเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง   

จงึเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชวีติ 

 โนลส ์ไดใ้หแ้นวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีช่่วยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยการนํา

ตนเองไว ้อยา่งน่าสนใจ และสามารถนํามาใชใ้นการจดัการเรยีนได้ โดยเฉพาะผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูใ้หญ่

ไดแ้ก่ 

 1. วเิคราะหแ์ละการกาํหนดความตอ้งการในการเรยีนรู้ เป็นขัน้ตอนการประเมนิผูเ้รยีนใน

เบือ้งตน้ เพือ่หาแนวทางสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนใชว้ธิกีารเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง โดยผูส้อนอาจนําความ

ตอ้งการ หรอืความสนใจของผูเ้รยีนมาเป็นหวัขอ้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 

 ในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัวเิคราะหแ์ละการกาํหนดความตอ้งการในการเรยีนรู้ ซึง่เป็นขัน้ตอน

การประเมนิผูผู้ช่้วยพยาบาลเบือ้งตน้ ดว้ยการใชเ้ทคนิคเดลฟาย โดยสอบถามจากผูเ้ชีย่วชาญ

จาํนวน 18 คน ไดห้วัขอ้สาํหรบัการฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาล 5 หวัขอ้ เพือ่จดัทาํเป็นหน่วยการเรยีนรู ้

5 หน่วยการเรยีนรู้ 

 2. กาํหนดจดุมุง่หมายในการเรยีนรู้ เป็นขัน้ตอนทีผู่เ้รยีนควรไดร้บัการมสีว่นรว่ม ในการ

จดักจิกรรมการเรยีน โดยมสีว่นในการกาํหนดจดุมุง่หมายการเรยีนรว่มกบัผูส้อน จดุมุง่หมายการเรยีน

ตอ้งอยูใ่นขอบเขตของส าระรายวชิา  จดุมุง่หมายทีก่ําหนดขึน้  ควรเป็นจดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม   

ทีส่ามารถวดัประเมนิผลได้  และผูเ้รยีนสามารถนําไปใชเ้ป็นแผนการเรยีนของผู้ เรยีนไดเ้พื่อให้  

บรรลเุป้าหมายของรายวชิานัน้ โดยมผีูส้อนทาํหน้าทีค่อยทาํหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา ใหค้าํแนะนําผูเ้รยีน 

ในการกาํหนดจดุมุง่หมายในการเรยีนรู้ 
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 ผูว้จิยัไดก้ําหนดจดุประสงคใ์นการเรยีนรูไ้วใ้นคูม่อืการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง และใน

หน่วยการเรยีนรูแ้ต่ละหน่วย เพือ่ใหผู้ช่้วยพยาบาลบรรลเุป้าหมายการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทัง้

ชุดและทุกหน่วยยอ่ย 

 3. การหาแหลง่วทิยาการเพือ่การเรยีนรู้ โดยผูส้อนทาํหน้าทีแ่นะนําวธิกีารเรยีนรูด้ว้ยการ

นําตนเองใหก้บัผูเ้รยีน เพือ่การเตรยีมตวัในการเรยีน นอกจากนัน้ ควรแนะนําแหลง่วชิาการทัง้ที่

เป็นสิ่งพมิพ์  และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  แนะแนวทางวธิกีารเรยีนรู้  ทีช่่วยใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการ

แสวงหาความรู ้ดว้ยการนําตนเอง ไดแ้ก่ การสง่เสรมิการเรยีนรูแ้บบสบืคน้ เปิดโอกาสใหม้กีารฝึก

ปฏบิตัเิทคนิค ทีจ่าํเป็น เช่น การสงัเกต การอ่านอยา่งมเีป้าหมาย การจดบนัทกึ การจดัประเภท

หมวดหมูค่วามรู ้สง่เสรมิใหท้าํงานเป็นทมี เพือ่แบ่งภาระความรบัผดิชอบในการกระบวนการเรยีน

รว่มกนัได ้จดักจิกรรมการเรยีนทีค่าํนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รยีน พฒันาทกัษะการ

ประเมนิตนเอง ทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนทราบถงึความกา้วหน้าในการเรยีนของตนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ผูว้จิยัทาํหน้าทีเ่ป็นผู้แนะนําวธิกีารเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง และแนะนําแหล่งวชิาการที่

ผูช่้วยพยาบาลสามารถสบืคน้เพิม่เติมไวใ้นแต่ละหน่วยการเรยีนรู้ 

 4. การเลอืกวธิกีารเรยีน และกจิกรรมการเรยีนรู้ ผูเ้รยีนสว่นมากจะมรีปูแบบในการเรยีนรู้

ของแต่ละคนแตกต่างกนั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความถนดัของแต่ละบุคคล ซึง่ผูส้อนควรแนะนําแนวทาง 

การเรยีนทีเ่หมาะสมต่อผูเ้รยีนแต่ละคน โดยอาจพจิารณาวา่กจิกรรมการเรยีนรูใ้ดทีจ่ะทาํใหผู้เ้รยีน

ทุกคนไดร้บัประโยชน์จากการเรยีนมากทีส่ดุ  สามารถเรยีนรูบ้รรลตุามจดุมุง่หมายทีว่างไวร้วมถงึทาํ

อยา่งไร  จงึจะทาํใหผู้เ้รยีนไดใ้ชป้ระโยชน์จากผูส้อนมากทีส่ดุ  และพจิารณาดว้ยวา่ผูส้อนควร

รบัผดิชอบเรือ่ง การประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไดม้ากน้อยเพยีงใด 

 ผูว้จิยัแนะนําแนวทางการเรยีนทีเ่หมาะสมต่อผูช่้วยพยาบาลแต่ละคน และกจิกรรมการ

เรยีนรู ้ในการพบกลุม่ครัง้แรก ช่วงปฐมนิเทศ เพือ่ผูช่้วยพยาบาลไดท้ราบแนวทางการเรยีนและการ

ทาํกจิกรรมการเรยีนรู้ 

 5. การกาํหนดวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู้ ผูส้อนตอ้งรูถ้งึบทบาทของตนเอง ไดแ้ก่การ

หาขอ้มลู เพือ่นํามาใชใ้นการพจิารณาผลการเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุง่หมาย  ใชก้ารประเมนิผล   

ทีไ่มข่ดัต่อกระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไมเ่ป็นทีบ่ ัน่ทอนกาํลงัใจของผูเ้รยีน  กําหนดเกณฑต์ดัสนิ

พฤตกิรรมของผูส้อนทีแ่สดงออกมาในลกัษณะทีไ่มต่ดัรอนผูเ้รยีน และการนําประสบการณ์ของ

ผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัจากการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  นํามาสรา้งเป็นความคดิรวบยอดของผูเ้รยีน 

 ผูว้จิยัไดก้ําหนดวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู ้จากแบบทดสอบก่อนเรยีน แบบฝึกหดั

ประจาํหน่วยการเรยีนรู ้และแบบทดสอบหลงัเรยีน โดยแจง้คะแนนใหท้ราบทนัที  ก่อนทีจ่ะดาํเนิน

กจิกรรมต่อไป ทัง้น้ีเพื่อเสรมิสรา้งกําลงัใจใหก้บัผูเ้รยีน 

 ดกิกนิสนั  (Dickinson. 1987: 18) ไดก้ล่าวถงึ  ความสาํคญัของการเรยีนรูด้ว้ยการนํา

ตนเองว่า เป็นรปูแบบการเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งอสิระ  แมว้า่ จะมโีอกาสในการ

ฝึกปฏบิตัไิมเ่ท่ากนั แต่ผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะใชว้ธิกีารเรยีนทีแ่ตกต่างกนัไปตามความถนดั  วธิกีารคดิ
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ยทุธวธิกีารเรยีนรู้ และความมุง่หมายในการเรยีน จงึเป็นวธิกีารเรยีนทีช่่วยใหผู้เ้รยีนเกดิแรงจงูใจใน

ทางบวก ทีช่่วยใหผู้เ้รยีนสรา้งความเขา้ใจ และความหมายจากเน้ือหาตาํราไดด้ว้ยตนเอง ช่วยให้

ผูเ้รยีนรูจ้กัใชเ้หตุผลในการแกป้ญัหา และสามารถใชค้วามคดิวเิคราะหเ์กีย่วกบัเน้ือหาทีเ่รยีน อกีทัง้

ช่วยเพิม่ทกัษะ มกีารควบคมุตนเอง และมพีฤตกิรรมทีส่งัคมยอมรบัได้ 

 ลารสิซ ี(Larisey.  1994: 9) มคีวามคดิเหน็ดว้ยว่า การเรยีนรู ้ดว้ยการนําตนเอง เป็นสว่นหน่ึง

ของชวีติ  แต่ไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญัและตระหนกัถงึมากนกั  เพราะเท่าทีผ่่านมาไมไ่ดใ้ชร้ปูแบบการ

เรยีนรูใ้นลกัษณะน้ีในชัน้เรยีน  แต่ปจัจบุนัและอนาคต  ผูเ้รยีนจะตอ้งรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้อง

ตนเองมากขึน้  ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งฝึ กใหผู้เ้รยีนใหม้ี รปูแบบการเรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง และสามารถจะประเมนิความพรอ้มในการเรยีนของตนเอง  เพื่อทีจ่ะนําไปสู่ความรบัผดิชอบ

ในการเรยีนรูข้องตนมากขึน้  

 เทรฟฟิงเกอร ์(Treffinger.  1995: 325) ไดก้ล่าวถงึ ความสาํคญัของการเรยีนรูด้ว้ยการ

นําตนเองไวเ้ช่นกนัวา่ การเรยีนรูน้ัน้ หากผูเ้รยีนสามารถวางแผนและจดัการตนเองไดด้ี จะทาํใหม้ี

โอกาสไดท้าํงานตามระดบัความกา้วหน้าของตนเอง  นอกจากน้ี  ยงัมโีอกาสทีจ่ะเลอืกเน้ือหา

ประสบการณ์ และเป้าหมายการเรยีนตามความตอ้งการของตนเอง สิง่เหลา่น้ีเป็นปจัจยัทีจ่ะทาํให้

ผูเ้รยีนมแีรงจงูใจในการเรยีนมากขึน้จากการศกึษาประเดน็ความสาํคญัของการเรยีนรูด้ว้ยการนํา

ตนเอง พอสรปุไดว้่า เป็นรปูแบบการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง มคีวามสาํคญัอยา่งมากต่อบุคคลใน

ยคุปจัจบุนั เพราะเป็นกระบวนการเรยีนรูข้องบุคคล เพื่อความอยูร่อดของชวีติทัง้ในปจัจบุนัและ

อนาคต เป็นรปูแบบการเรยีนทีผู่เ้รยีน มอีสิระต่อการแสวงหาความรูข้องตนเอง ตามวธิกีารเรยีนที่

ตนถนดั เป็นรปูแบบการเรยีนทีย่อมรบัถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล เป็นการเรยีนทีเ่คารพใน

ศกัยภาพของผูเ้รยีนสอดคลอ้งกบัพฒันาการและธรรมชาตขิองผูเ้รยีน และเป็นการเรยีนรูท้ีย่อมรบัวา่ 

ผูเ้รยีนมคีวามสามารถทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ดว้ยตนเองได ้เพือ่ทีจ่ะช่วยใหต้นเองสามารถดาํรงชวีติอยู่

ท่ามกลางสงัคมทีก่ําลงัเปลีย่นแปลงได้ อยา่งมคีวามสขุ และเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชวีติ 

 3. คณุลกัษณะการเรียนรูด้้วยการนําตนเอง   

 ความสาํเรจ็ทีเ่กดิจากการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองนัน้  ปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็อยูท่ีผู่เ้รยีน

ตอ้งมวีนิยั มคีวามมุ่งมัน่และนิสยัใฝเ่รยีน ใฝรู่ก้ารเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง จะเกดิขึน้ได้ ตอ้งไดร้บั

การสง่เสรมิใหบุ้คคลนําความสามารถของตนในการแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  ออกมาใชใ้หม้าก

ทีส่ดุ ซึง่ โนลส ์(Knowles.  1975: 11-12) ไดอ้ธบิายวา่บุคคล ทีม่คีุณลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนํา

ตนเอง ควรมลีกัษณะดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 

  3.1 เขา้ใจในความแตกต่าง ดา้นความคดิเกีย่วกบัผูเ้รยีน และทกัษะทีจ่าํเป็น ในการเรยีนรู ้

นัน่คอื ความแตกต่างระหวา่งการสอนทีค่รู เป็นผูช้ีนํ้า กบัการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง มคีวามเป็น

ตวัของตวัเองไมข่ึน้กบัใคร และเป็นคนทีส่ามารถนําตนเองไดส้ามารถทีจ่ะสมัพนัธก์บัเพือ่นๆ  หรอื

บุคคลอื่นได ้เพื่อทีจ่ะใหบุ้คคลเหล่านัน้ช่วยเหลอืในการเรยีนรูข้องตนเอง 
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  3.2 ความสามารถวเิคราะหค์วามตอ้งการในการเรยีนรู้ อาจจะไดร้บัความช่วยเหลอืจาก 

ผูอ้ื่นหรอืไมก่ต็าม 

  3.3 ความสามารถในแปลความตอ้งการในการเรยีนรูข้องตนเอง ออกมาเป็นจดุมุง่หมาย  

ของการเรยีนรูใ้นรปูแบบ ทีอ่าจจะทาํใหก้ารประเมนิผลสาํเรจ็ มคีวามเป็นไปได้ 

  3.4 ความสามารถการโยงความสมัพนัธก์บัผูส้อน ใชป้ระโยชน์จากผูส้อนในการทาํเรือ่ง 

จากใหง้า่ยขึน้ และเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลอืเป็นทีป่รกึษา 

  3.5 ความสามารถในการแสวงหาบุคคลและแหลง่เอกสาร วทิยาการทีเ่หมาะสมกบั 

วตัถุประสงคข์องการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั 

  3.6 ความสามารถเลอืกแผนการเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพใชแ้หลง่วทิยาการเป็นแนวทางใน  

การพจิารณาเลอืกแผนการเรยีน มทีกัษะคดิ รเิริม่ในการวางแผน มคีวามสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

และนําผลของขอ้คน้พบต่างๆ ไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

 สเคเจอร ์(Skager.  1978: 24 – 25) ไดส้รปุคุณลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองของ

ผูเ้รยีนว่าควรมคีุณลกัษณะลกัษณะ ต่อไปน้ี 

 1. เป็นผูย้อมรบัตนเอง (Self-acceptance) คอื มคีวามรูส้กึในทางบวกต่อตนเอง 

 2. มแีรงจงูใจภายใน (Intrinsic motivation) ผูเ้รยีนทีม่แีรงจงูใจในการเรยีนอยูใ่นตวัเอง  

จะสามารถเรยีนรูโ้ดยปราศจากสิง่ทีค่วบคมุภายนอก  เช่น รางวลัการถกูตาํหนิ การถูกลงโทษ การ

ไดร้บัตําแหน่งหรอืวุฒบิตัร 

 3. มคีวามสามารถในดา้นการวางแผนการเรยีน  (Plan fullness) ซึง่มลีกัษณะทีส่าํคญั คอื 

  3.1 สามารถวนิิจฉยัความตอ้งการในการเรยีนรูข้องตนเอง 

  3.2 วางจดุมุง่หมายทีเ่หมาะสมกบัตนเองใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการทีต่ ัง้ไว้ 

  3.3 มคีวามสามารถในการใชก้ลยทุธเ์พือ่ใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์องการเรยีน 

  3.4 มกีารประเมนิผลตนเอง (Internalized Evaluation) สามารถทีจ่ะประเมนิตนเอง ไดว้า่  

จะเรยีนไดร้ะดบัใด อาจขอใหบุ้คคลอื่นเป็นผูป้ระเมนิใหก้ไ็ด้ ผูเ้รยีนตอ้งยอมรบัผลการประเมนิ ผูป้ระเมนิ

มคีวามคดิอยา่งอสิระ และการประเมนิสอดคลอ้งกบัสิง่ต่างๆ ทีป่รากฏเป็นจรงิในขณะนัน้ 

 4. การเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) ผูเ้รยีนทีด่แูลตนเองได ้เลอืกทีจ่ะผกูพนักบัรปูแบบ

ของการเรยีนรูแ้บบใดแบบหน่ึง โดยพจิารณาลกัษณะการเรยีนแบบใดทีม่คีุณค่าและเป็นทีย่อมรบัได้  

 5. การเปิดกวา้งต่อประสบการณ์ (Openness to Experience) เป็นผูท้ีเ่ปิดโอกาสให้

ตนเองในการเขา้ไปทาํกจิกรรมชนิดใหม่ๆ  ความใครรู่ ้ความอดทนต่อความคลมุเครอื การชอบสิง่ที่

ยุง่ยากสบัสน และการเรยีนรูอ้ยา่งสนุก จะทาํใหเ้กดิแรงจงูใจในการทาํกจิกรรมใหม่ๆ  อกีดว้ย 

 6. การยดืหยุน่ในการเรยีนรู้ (Flexibility) เป็นความยดืหยุน่ในการเปลีย่นแปลงเป้าหมาย 

วธิกีารเรยีน เมือ่พบปญัหาหรอือุปสรรคในการแสวงหาความรูต้ามเป้าหมาย สามารถปรบัแนวทางการ

เขา้ถงึปญัหา และปรบัปรงุวธิกีารเรยีนเพื่อการบรรลุถงึเป้าหมายมากกว่าทีจ่ะยอมแพห้รอืยกเลกิ  
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 นอกจากน้ี กูกลเิอลมโิน (คณาพร คมสนั.  2540: 43-44; อา้งองิจาก Guglielmino. 1977: 

34) ไดศ้กึษาลกัษณะของบุคคลทีก่ารเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง โดยอธบิายว่า เป็นความพรอ้มใน 

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง บุคคลทีม่คีุณลกัษณะดงักล่าว จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบที่

สาํคญั 8 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

  1. การเปิดโอกาสแห่งการเรยีนรู้ (Openness to Learning Opportunities) มลีกัษณะเป็น

ผูร้กัความกา้วหน้า ใฝส่รา้งอนาคต สามารถบงัคบัตนใหก้ระทาํสิง่ทีค่วรกระทาํ ยนิดแีลกเปลีย่น

ความคดิเหน็กบัคนอื่น มคีวามสนใจในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ มคีวามรบัผดิชอบ และมคีวามภมูใิจเมือ่

เรยีนสาํเรจ็ ชอบการศกึษาคน้ควา้จากหอ้งสมดุ และมคีวามพยายามในการทาํความเขา้ใจเรือ่งที่

ยากๆ ถอืว่า เป็นการเรยีนรูเ้ป็นเครือ่งมอืสาํหรบัการดาํเนินชวีติ และคดิว่าผูใ้ฝเ่รยีนอยูเ่สมอคอืผูนํ้า 

 2. มโนมตขิองตนเองในดา้นการเป็นผูเ้รยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ (Self Concept as and Effective 

Learner) คอื เป็นผูต้อ้งการเรยีนรู้ มคีวามสามารถทีจ่ะเรยีน เมือ่ตอ้งการจะเรยีนหรอืตดัสนิใจเรยีน

แลว้สามารถแบ่งเวลาใหก้บัการเรยีนได้ แมจ้ะมงีานอื่นมากกต็าม โดยรูว้่าเมือ่ใดทีจ่ะเรยีนเรือ่งใด 

สามารถเชือ่มโยงสิง่ทีก่าํลงัเรยีนกบัเป้าหมายระยะยาวทีต่ ัง้ไว้ สามารถหาวธิกีารเรยีนรูห้วัขอ้ใหม่ๆ  

ไดอ้ยา่งเหมาะสม มคีวามสขุสนุกสนานกบัการแกป้ญัหาทีย่าก ชอบทดลองเรยีนสิง่ใหมช่อบสาํรวจ

ปญัหาและรูว้่าเมือ่ตอ้งการขอ้มลูจะหาไดจ้ากทีไ่หน 

 3. การมคีวามคดิรเิริม่และเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง (Initiative and Independence in Learning) 

คอื ผูท้ีส่ามารถเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ดว้ยตนเองไดด้ ีไมท่อ้ถอย สามารถคดิคน้วธิกีารต่างๆไดห้ลายแบบ

สาํหรบัการเรยีนรูใ้นเรือ่งใหม่ๆ  ยอมรบัในความผดิพลาดของตนเอง เป็นผูนํ้ากลุม่ในการเรยีนรูส้ ิง่ต่าง  ๆ

สามารถทาํงานดว้ยตนเองไดอ้ยา่งดี 

 4. การมคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องตน (Informed Acceptance of Responsibility 

for One’s Own Learning) คอืเป็นผูท้ีท่ราบดวีา่ ตนเองตอ้งการเรยีนอะไร ถา้มสีิง่ทีต่อ้งการเรยีน 

จะหาทางเรยีนรูใ้หไ้ด้ การยอมรบัตนเองวา่เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละมคีวามเชือ่วา่  

การคดิอยูเ่สมอวา่ตนเองเป็นใคร กาํลงัทาํอะไร เป็นสิง่สาํคญัต่อการศกึษาของตนเอง 

 5. มคีวามรกัในการเรยีน (Love of Learning) คอื เป็นผูท้ีก่ระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ

ใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนอยูเ่สมอ มคีวามชืน่ชมต่อบุคคลทีร่กัการเรยีน ชอบศกึษาคน้ควา้อยูเ่สมอ มคีวามตอ้งการที่

จะเรยีน และปรารถนาใหม้เีวลามากขึน้ และเหน็ว่า การสอบไมใ่ช่ประเดน็สาํคญั หากแต่ความเขา้ใจ

ในเรือ่งทีศ่กึษามคีวามสาํคญัมากกวา่ 

 6. มคีวามคดิสรา้งสรรค์ (Creativity) คอื เป็นผูท้ีรู่จ้กัตนเองดพีอในการเรยีน ไมต่อ้งการ

ใหผู้ส้อนบอกทุกสิง่ทุกอยา่ง เมือ่ประสบปญัหาทีไ่มเ่ขา้ใจจะไมห่ลกีเลีย่งไปจากสิง่นัน้ สามารถทาํงาน

ไดต้ามลาํพงัและมคีวามคดิทีจ่ะทาํสิง่ต่างๆ ไดด้ ีและนําความคดิไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลด ี

 7. มองอนาคตในแงด่ ี(Positive Orientation to the Future) คอื เป็นผูท้ีช่อบสถานการณ์

การเรยีนทีท่า้ทาย ชอบแกป้ญัหาทีม่คีาํตอบถกูมากกวา่หน่ึงคาํตอบ มคีวามพยายามเชื่อมโยงสิง่ที่

กําลงัเรยีนกบัเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้ และคดิว่า หอ้งสมดุเป็นสถานทีท่ีม่คีวามสาํคญัต่อการศกึษา 
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 8. สามารถใชท้กัษะการศกึษาหาความรูแ้ละทกัษะการแกป้ญัหา (Ability to Use Basic 

Study Skill and Problem-Solving Skills) คอื เป็นผูท้ีส่ามารถตดัสนิใจในการศกึษาเรือ่งใหม่ๆ

ทราบแหลง่ขอ้มลูทีต่อ้งการคน้หา มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรู้ มทีกัษะในการอ่าน การเขยีนการ

ฟงัและการจาํ มคีวามสนุกกบัการแกป้ญัหา โดยเหน็วา่เป็นสิง่ทา้ทาย 

 ไรแดล (Rydell.  1983: 62) ไดส้นบัสนุนและใหท้รรศนะทีส่อดคลอ้งวา่ บุคคลทีม่คีุณลกัษณะ

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง จะเป็นผูท้ีม่คีวามอยากรูอ้ยากเหน็มรีะเบยีบวนิยัในตนเองมคีวามมัน่ใจ

ในตนเอง มคีวามปรารถนาอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะเรยีนรู้ และเหน็ว่า อุปสรรคเป็น เรือ่งทา้ทาย ใหค้น้หา

เรยีนรู ้จดัแบ่งเวลาเรยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม วางแผนการทาํงานอยา่งมรีะบบ มคีวามพอใจทีจ่ะเรยีนรู้ 

และชอบทีจ่ะกาํหนดเป้าหมายในการเรยีนรู้ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะดาํเนินไปสู่เป้าหมาย พยายามทาํให้

บรรลเุป้าหมายทีต่ ัง้ไวโ้ดยใชค้วามรูแ้ละทกัษะของตน ผลคอื เกดิการเปลีย่นแปลงในตนเอง 

 บรอคเคท และ ฮมีสตรา (Brockett; & Hiemstra.  1991: 11) ศกึษาคุณลกัษณะการเรยีนรู้

ดว้ยการนําตนเอง ไดส้รปุวา่ คณุลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เป็นบุคลกิลกัษณะทีม่อียูใ่น

บุคคลทุกคน  ซึง่จะมอียูใ่นระดบัมากหรอืน้อยแตกต่างกนั  ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสถานการณ์เรยีนรูข้อง

บุคคลนัน้  ซึง่สามารถช่วยเหลอืสนบัสนุนใหบุ้คคลมศีกัยภาพในการนําตนเองเพิม่ขึน้ไดส้าํหรบั  

นกัการศกึษาไทยทีศ่กึษาคุณลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองของผู้เรยีน 

 สมคดิ อสิระวฒัน์ (2538: 9) ไดส้รปุคุณลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองของผูเ้รยีนไว้

น่าสนใจ กล่าวคอื บุคคลทีม่คีณุลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง สามารถพจิารณาไดจ้ากการ

เป็นบุคคล ทีส่มคัรใจรว่มกจิกรรมการเรยีนดว้ยตนเองไมไ่ดเ้กดิจากการบงัคบั  แต่มเีจตนาทีต่อ้งการ

เรยีน เพราะความอยากรู้ ความสนใจจงึเขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรู้ โดยสามารถบอกไดว้่าสิง่ทีต่น

ตอ้งการจะเรยีนคอือะไร รูว้า่ทกัษะและขอ้มลูพืน้ฐานทีต่อ้งการ หรอืจาํเป็นตอ้งใชม้อีะไรบา้งสามารถ

กาํหนดเป้าหมาย  วธิกีารรวบรวมขอ้มลูทีต่อ้งการ  และรูว้ธิกีารประเมนิผลก ารเรยีนรูข้องตนเอง  

สามารถเป็นผูจ้ดัการเปลีย่นแปลงดว้ยตนเอง เป็นผูม้คีวามตระหนกัสามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง 

มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละบทบาทในการเป็นผูเ้รยีนทีด่ี และรูว้ธิกีารเรยีนทีเ่หมาะสมต่อตนเอง 

รูว้า่ จะนําตนเอง จะไปสู่จดุทีท่าํใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งไร 

 คณาพร คมสนั (2540:176 – 177) กล่าวถงึ คณุลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองของ

บุคคล ยงัก่อใหเ้กดิมติ ิ2 ดา้น ใหก้บับุคคล ไดแ้ก่ 

 1. มติทิีเ่ป็นคุณลกัษณะของบุคลกิภาพ เป็นสว่นประกอบสาํคญัในการเรยีนรู้ มอียูใ่น

ผูเ้รยีนทุกคน ในระดบัทีไ่มเ่ท่ากนั ในทุกสถานการณ์ทีเ่รยีนรู้ ซึง่เป็นสิง่ทีค่วรปลกูฝงัใหแ้ก่ผูเ้รยีน 

กลลูเิอลมโิน (Guglielmino) ไดจ้าํแนกคุณลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองของบุคคลไว้ 8 ดา้น

ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสต่อการเรยีนรู้ มโนภาพต่อตนเองในการเป็นผูเ้รยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ  ความคดิ

รเิริ่ม และมอีสิระในการเรยีนรู ้ความรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องตน ความรกัการเรยีนรู้ ความคดิ

สรา้งสรรค์ มคีวามสามารถในการใชท้กัษะทางการศกึษาหาความรูแ้ละทกัษะการแกป้ญัหา  และการ

มองอนาคตในแงด่ ีดงัทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 
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 2. มติทิีเ่ป็นกระบวนการ ไดแ้ก่ มติทิีเ่ป็นวธิกีารเรยีนการสอน ทีม่ศีนูยก์ลางอยูท่ีก่จิกรรม
ทีเ่ป็นความตอ้งการ ความจาํเป็นของผูเ้รยีน การมสีว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนจะก่อใหเ้กดิการเรยีนรู้
ของตนเอง  โดยเน้นทีค่วามเป็นอสิระภายใตข้อบเขตของหลกัสตูร  การมเีป้าหมาย  ในการเรยีน   
การรบัรู ้ความสามารถทางการเรยีน และวธิกีารเรยีนรู ้การกาํหนดมาตรฐานการเรยีนรูข้องตนเอง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความรบัผดิชอบของผูเ้รยีน ในการทีจ่ะควบคมุกจิกรรมการเรยีนใหบ้รรลผุลตาม
เป้าหมาย ซึง่ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเรยีนแยกจากผูอ้ื่นจากการศกึษาเกีย่วกบัคุณลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ย
การนําตนเองของผูเ้รยีน ดงักลา่วมาแลว้ 
 สวุฒัน์  วฒันวงศ ์(2546: 100-103) ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองของ
ผูเ้รยีนการศกึษาต่อเน่ืองสายอาชพี ไดช้ีเ้ฉพาะถงึองคป์ระกอบการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองของ
ผูเ้รยีนการศกึษาต่อเน่ืองสายอาชพี เพือ่ช่วยใหผู้ส้อนดา้นอาชพีสามารถปรบัปรงุการเรยีนการสอน 
และจดักจิกรรมการเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของผูเ้รยีนดา้นสายอาชพี ทีช่่วยสง่เสรมิใหผู้เ้กดิ
การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ไดแ้ก่ ความรกัและตอ้งการเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ความสามารถในการเลอืกทกัษะ 
เพือ่การเรยีนรู ้การแสวงหาคาํตอบ เพือ่การเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ความรบัผดิชอบต่อการเรียนรู ้และ 
มขีัน้ตอนเพือ่นําไปสูเ่ป้าหมาย การมวีนิยัในตนเองและการนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ การทุ่มเทเพือ่การ
เรยีนดว้ยความพยายามอยา่งเหมาะสม การจดัสภาพแวดลอ้มเพือ่สง่เสรมิบรรยากาศในการเรยีนรู้ 
ความสามารถรเิริม่การเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองความสามารถตัง้คาํถามเพือ่การนําไปสูค่วามรูท้ีต่อ้งการ
ประเมนิผลตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และความอดทนในการเสาะแสวงหาความรู ้  
 จะเหน็ไดว้่า วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง มคีวามเป็นไปไดท้ัง้คุณลกัษณะทีเ่ป็นบุคลกิภาพ
ของผูเ้รยีน  และเป็นกระบวนการเรยีนรู้  ทีช่่วยใหผู้เ้รยีนสามารถจดักจิกรรมการเรยีนขอ งตนเอง   
ทีส่นบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ด้  ตลอดทัง้เป็นคุณลกัษณะทีก่่อใหเ้กดิพฤตกิรรม  ใน การเรยีนรูไ้ด้  
คอืผูเ้รยีนรูว้า่ตนมคีวามตอ้งการเรยีนรูเ้ร ือ่งใด  จะใชว้ธิกีารเรยีนรปูแบบใดทีเ่หมาะสมต่อตนเอง
สามารถคน้หาขอ้มลูทีต่อ้งการไดจ้ากแหลง่ขอ้มลูทีใ่ด  และจะใชว้ธิี การประเมนิตนเอง  ไดอ้ยา่งไร
เป็นตน้ จงึพอสรปุไดว้่า ผูเ้รยีนทีม่คีณุลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ควรเป็นผูท้ีม่ ีความสามารถ
ในการวนิิจฉยัความตอ้งการในการเรยีนรู้ กาํหนดเป้าหมายในการเรยีนรู้ แสวงหาแหล่งทรพัยากร
สาํหรบัการเรยีนรู ้เลอืกยทุธวธิกีารเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม และประเมนิผลการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัตนเอง 
ดงันัน้ การพฒันาบุคลากรโดยใชว้ธิกีารเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  น่าจะสามารถนํามาใชใ้นการ
พฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูเ้ท่าทนักบัสภาวการณ์ทกีาํลงัเปลีย่นแปลงในสงัคม  และเทคโนโลยใีหม่ๆ  
แต่ตอ้งคาํนึงถงึคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีเ่หมาะสมต่อการใชว้ธิกีารเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองวธิกีารจดั
กจิกรรมการเรยีนทีเ่หมาะสม และเป็นธรรมชาตมิากทีส่ดุ 

 4. หลกัการเรียนรูด้้วยการนําตนเอง  

 กบิบอน (สริริตัน์ สมัพนัธย์ทุธ.  2540: 21-23; อา้งองิจาก Gibbon.  1980: 41-56) ได้
ศกึษาคุณลกัษณะของการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ของบุคคลจากชวีประวตัขิองผูเ้ชีย่วชาญทีม่ ี
ชือ่เสยีงทางดา้นการแสดง นกัประดษิฐ์ นกัสาํรวจ นกัอกัษรศาสตร ์นกัวทิยาศาสตรแ์ละผูบ้รหิาร 
จาํนวน 20 คน ทีไ่มไ่ดศ้กึษาในชัน้เรยีนปกตใินระดบั อุดมศกึษา แลว้นํามาประมวลเป็นหลกัการ
เรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ผลจากการศกึษาสามารถนํามาใชเ้ป็นแนวทางในการเรยีนรูด้ว้ยการนํา
ตนเองได ้ดงัน้ี 
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 1. การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ผูเ้รยีนตอ้งเป็นผูค้วบคมุตนเอง และควบคมุปจัจยัภายใน

ตนเอง เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรู ้จงึจะสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองได้ ในขณะทีก่ารเรยีนในชัน้เรยีน  

ซึง่เป็นการเรยีนอยา่งเป็นทางการ จะมกีารควบคมุ ดแูลการเรยีนการสอนจากสถาบนัการศกึษา 

ตวัแทน หรอืสิง่กาํกบัการสอน 

 2. การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง มกัจะเป็นความพยายามทีแ่น่วแน่ต่อความตอ้งการความรู้

เฉพาะดา้นอยา่งใดอยา่งหน่ึง  มากกวา่การศกึษาหลายแขนงวชิา  การสอนใหผู้เ้รยีนรูจ้กัศกึษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง ช่วยใหน้กัศกึษาสามารถแยกแยะ และมคีวามชาํนาญในกจิกรรมบางอยา่งหรอื

หลายอยา่งทีจ่าํเป็นต่อชวีติ 

 3. การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ไดถ้กูนํามาประยกุตใ์ชเ้ป็นวธิกีารเรยีนในสถาบนัการศกึษา 

แลว้นํามาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการศกึษาทางดา้นทฤษฏี  

ทีส่มัพนัธก์บัการฝึกฝนทางเทคนิค และนําไปดดัแปลงใชอ้ยา่งเหมาะสมเป็นการเรยีนรูเ้พื่อประโยชน์

ปจัจบุนั 

 4. ผูท้ีม่คีวามสามารถใชว้ธิกีารเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองได้ ตอ้งเป็นบุคคลทีเ่ขา้เรยีนดว้ย

แรงจงูใจของตนเอง นัน่คอื การผกูพนัตนเองกบัเน้ือหาวชิาทีต่นเลอืก แมจ้ะพบวา่มอุีปสรรคกต็าม 

การศกึษาดว้ยการนําตนเอง เป็นการช่วยใหผู้เ้รยีนไดต้ระหนกัถงึความตอ้งการและมเีป้าหมายของ

ตนเองมากกวา่ทีจ่ะใหผู้อ้ ื่นมาวางเป้าหมายให้ 

 5. สิง่จงูใจสาํหรบัการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ไดแ้ก่ ความสาํเรจ็เป็นรางวลัประเมนิคณุคา่

ไดด้ว้ยตนเอง เป็นการเรยีน เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นการจดัประสบการณ์เพือ่สูเ่ป้าหมาย

ทีต่อ้งการ รูจ้กัวางแผน และเลอืกใชว้ธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในการทีจ่ะทาํใหง้านนัน้สาํเรจ็  

 6. ผูใ้ชว้ธิกีารเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง มรีปูแบบการการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั ทัง้ในลกัษณะที่

เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ซึง่เป็นวธิกีารเฉพาะตนทีช่่วยใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งดทีีส่ดุ

ขอ้สรปุอาจจะไดจ้ากการศกึษา การสงัเกต ประสบการณ์ การเขา้เรยีนในบางวชิา การฝึกอบรม  

การสนทนา การฝึกหดั การลองผดิลองถูก การฝึกหดักจิกรรมทีใ่หผ้ลด ีการประสานระหวา่งกลุม่ 

เหตุการณ์และโครงการ เป็นตน้ 

 7. การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองมคีวามสมัพนัธก์บับุคลกิภาพของคน  การประสานสมัพนัธ์ 

ความมรีะเบยีบวนิยัในตนเอง ความบากบัน่ขยนัขนัแขง็ ไมเ่หน็แก่ตวั เกรงใจผูอ้ื่น และมหีลกัการ 

 8. ผูท้ีเ่รยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง จะมแีรงขบั มคีวามคดิอสิระ มสีตปิญัญาเฉลยีวฉลาดการสอน

ใหผู้เ้รยีนเกดิการศกึษาดว้ยตนเอง เกีย่วขอ้งกบัการเสรมิแรงขบั ความกระตอืรอืรน้ มคีวามคดิอสิระ

ไมข่ึน้กบับุคคลใดบุคคลหน่ึง มคีวามเป็นผูร้เิริม่มากกวา่ทีจ่ะประพฤตติามผูอ้ื่น และมกัทาํอะไรแบบ

ของตนเองมากกวา่ทาํคลา้ยๆ ผูอ้ื่น 

 9. ผูท้ีเ่รยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง มกัจะใชก้ารอ่าน และกระบวนการทกัษะอื่น  ๆในการเขา้ถงึ

ขอ้มลูและคาํแนะนําทีต่อ้งการเพือ่โครงการเหลา่นัน้ การสอนใหผู้เ้รยีนเกดิการศกึษาดว้ยตนเอง 

เกีย่วขอ้งกบัการฝึกฝนทกัษะ เช่น การอ่านและการจาํ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเวลาทีผู่เ้รยีนมคีวาม

ตอ้งการอยา่งเตม็ที่ ในการเขา้ถงึเพือ่การศกึษาขอ้มลูเหลา่นัน้ 
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 10. การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เป็นลกัษณะทีเ่กดิจากประสบการณ์สาํคญัหลายประการ 

ตัง้แต่วยัเดก็ ประสบการณ์และการพฒันาจนกระทัง่กลายเป็นจดุของการเลอืกในชวีติของคน  การ

สอนเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูด้้วยการนําตนเอง จงึเป็นการช่วยเหลอืผูเ้รยีนในการจาํแนกแนวทางที่

เกดิขึน้ในชวีติเพือ่กาํหนดวถิทีางทีต่นเลอืกและสรา้งวถิทีางใหมท่ีต่นปรารถนา 

 11. การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง จะเกดิขึน้ไดด้ทีีสุ่ดในสิง่แวดลอ้มของการเรยีนทีอ่บอุ่น  

มบีรรยากาศเป็นกนัเอง ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ และมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิกบับุคคลอยา่งน้อย   

1 คน การสอนใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้ จงึเกีย่วขอ้งกบัการสรา้งสรรคบ์รรยากาศทีก่ระฉบักระเฉง 

กจิกรรมการเรยีนจงึจะไดร้บัความรว่มมอือยา่งเป็นกนัเอง และมโีอกาสหลายดา้นทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธ์

ในการทาํงานทีใ่กลช้ดิใหเ้กดิขึน้ 

 12. ผูท้ีเ่รยีนรูด้ว้ยการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง จะมคีวามชอบผูอ้ื่นพอๆ กบัทาํใหผู้อ้ ื่น

ชอบตน บุคคลเหลา่น้ี จะมสีขุภาพจติด ีมเีจตคตดิทีัง้กายและใจ การสอนใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง

จงึเป็นการสนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรู้ โดยผูเ้รยีนไมเ่พยีงแต่จะเริม่รูว้ชิาการหรอืทกัษะเท่านัน้แต่ยงั

ไดพ้ฒันาจติใจของตนเอง และผูอ้ื่น 

 โบชารด์ (Bouchard.  1994: 131) ไดส้รปุหลกัการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองไวว้่า เป็น

รปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่น้นกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  ทีม่ขี ัน้ตอนประกอบดว้ยการ

วางแผนและการดาํเนินตามแผน จะทาํใหผู้เ้รยีนไดป้ระโยชน์จากการเรยีนรูม้ากขึน้ การจดัการเรยีนรู ้

ดว้ยการนําตนเอง เป็นปจัจยัหน่ึงในดา้นการเรยีนการสอน สว่นการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เน้น

แรงจงูใจของผูเ้รยีนแต่ละคน ทีจ่ะนําตนเองไปสูก่ารเรยีนรูน้ัน้ ผูท้ีเ่รยีนดว้ยวธิน้ีีไดด้ตีอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

บุคลกิภาพในการนําตนเองไดเ้ป็นอยา่งดดีว้ย  

  แคนด ี(Candy.  1991: 22) กลา่ววา่การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองสามารถจาํแนกออกเป็น  

2 มติ ิคอื 1) มติทิีเ่น้นคุณลกัษณะของผูเ้รยีนไดแ้ก่ ความรบัผดิชอบ และความสามารถในการจดัการตนเอง 

2) มติทิีเ่น้นกระบวนการความรู้ความเขา้ใจ และกระบวนการคดิวเิคราะห์  

  บรอคเคทท ์และ ฮมีสตรา (Brockett; & Hiemstra.  1991: 11-16) ไดก้ล่าวถงึหลกัการ

เรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองไว ้7 ประการ ดงัน้ี 

 1. การนําตนเองเป็นลกัษณะทีม่อียูใ่นตวับุคคลทุกคน และในสถานการณ์การเรยีนรูท้ ัง้หมด 

อาจจะมรีะดบัการชี้นําตนเองมาก หรอืน้อยต่างกนั 

 2. ผูเ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบเป็นหลกั จะเป็นผูท้ีต่ดัสนิใจจดัประสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง เกีย่วกบัการวางแผน เพือ่การนําไปสูก่ารปฏบิตัแิละประเมนิผล การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง

อาจเกดิขึน้ไดด้ว้ยตวัเอง ตามลาํพงัหรอืในกลุม่ผูเ้รยีนกลุ่มใหญ่ หรอืกลุ่มเลก็ทีร่บัผดิชอบต่อการ

เรยีนรูร้ว่มกนั 

 3. การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองจะเน้นถงึความรบัผดิชอบของบุคคล  และเชือ่วา่ศกัยภาพ

ของมนุษยไ์มม่วีนัหมดลงจะตอ้งมอียูแ่ละพฒันาต่อไป 

 4. ผูเ้รยีนมคีวามเชือ่วา่ ผลการเรยีนทีไ่ดม้าจากการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  เช่นจดจาํได้

เพิ่มขึน้ สนใจการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง มคีวามสนใจในวชิาการมากขึน้ มทีศันคตทิีด่ต่ีอผูส้อน เป็นตน้ 
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 5. กจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง มหีลายรปูแบบ เช่น อ่าน อภปิราย สบืสวน สมัภาษณ์ 

การเขา้รว่มการศกึษาเป็นกลุม่ทศันศกึษา  การแลกเปลีย่นความคดิเหน็กั บผูเ้ชีย่วชาญ  การใช้

คอมพวิเตอร ์การเรยีนดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

 6. ผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรยีน เป็นผูม้บีทบาทต่อการประสบความสาํเรจ็ในการเรยีน 

เพราะเป็นผูม้บีทบาทสาํคญั  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรกึษาหารอื  และแลกเปลีย่น  ความคดิเหน็  เป็น

แหล่งความรู้  ทีจ่าํเป็น  และเชื่อถอื ได้ นอกจากน้ี  ยงัมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัผูเ้รยีน  มสี่วนรว่มใน  

การถ่ายโอนการเรยีนรูก้ารสอน และมสีว่นสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิแบบวจิารณ์ 

 7. ผูเ้รยีนมคีวามเชือ่วา่การชีนํ้าตนเองเป็นสิง่ทีม่คีณุคา่ เป็นวธิทีีผู่เ้รยีนมอีสิระในการ

แกป้ญัหากลุ่มคนหลายรปูแบบสามารถชีนํ้าตนเอง ในการเรยีนรูไ้ด้ หากผูส้อนใหค้วามไวว้างใจแก่

ผูเ้รยีน สว่นใหญ่จะทาํงานอยา่งเตม็ที่ และแสวงหาประสบการณ์การเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพการ

ใชว้ธิกีารเรยีนรู ้ดว้ยการนําตนเองไมส่ามารถแกป้ญัหาการเรยีนไดท้ัง้หมด  

 วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2545: 50-51) ไดอ้ธบิายหลกัการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิการเรยีนรู ้

ดว้ยการนําตนเอง ไว ้6 ประการ ดงัน้ี 

 1. ศกึษาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล เน่ืองจากผูเ้รยีนแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนัทัง้ในดา้น

ความสามารถในการเรยีนรู ้วธิกีารเรยีนรู ้เจตคต ิฯลฯ ดงันัน้การจดัการเรยีนรูจ้งึตอ้งคาํนึงถงึ   

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นความสามารถในการเรยีนรูแ้ละวธิกีารเรยีนรู ้

(Learning Styles) โดยการจดัการเรยีนรู ้เน้ือหา และสือ่ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้รายบุคคล รวมทัง้   

เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดนํ้าเอาความรูข้องตนหรอืประสบการณ์ของตนมาใชใ้นการเรยีนรู้ ดว้ย 

 2. จดัใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มรบัผดิชอบในการเรยีน การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดด้เีมือ่ผูเ้รยีนมี 

สว่นรว่มในการรบัผดิชอบการเรยีนรูข้องตนเอง ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูจ้งึควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน

มบีทบาทตัง้แต่ การวางแผนกาํหนดเป้าหมายการเรยีนทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนหรอืกลุ่ม 

การกาํหนดกจิกรรมการเรยีนรู ้สือ่การเรยีน การเลอืกใชว้ธิกีารเรยีนรู้ การใชแ้หล่งขอ้มลู ตลอดจนถงึ 

การประเมนิผลการเรยีนของตน 

  3. พฒันาทกัษะการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน การจดัการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการ

เรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองจาํเป็นอย่างยิง่ทีผู่เ้รยีนจะตอ้งไดร้บัการฝึกใหม้ทีกัษะและยทุธศาสตร์      

การเรยีนรูท้ีจ่าํเป็นต่อการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้ปี ระสบการณ์  

ในการตดัสนิใจ แกป้ญัหากําหนดแนวทางการเรยีนรูแ้ละเลอืกวธิกีารเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัตนเอง  

 4. พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ว่มกบัผูอ้ื่น การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองผูเ้รยีนจะไดท้าํงาน

รว่มกบัเพื่อนกบัครแูละบุคคลอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ จงึตอ้งพฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ว่มกบัผูอ้ื่น

ใหก้บัผูเ้รยีนเพือ่ใหรู้จ้กัการทาํงานเป็นทมีโดยเฉพาะอยา่งยิง่การทาํกจิกรรมกลุม่รว่มกบัเพื่ อนทีม่ ี

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ เจตคตทิีแ่ตกต่างกนั เพือ่ใหส้ามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละแบ่ง

หน้าที่ ความรบัผดิชอบในกระบวนการเรยีนรู้ 

 5. พฒันาทกัษะการประเมนิตนเอง และการรว่มมอืกนัประเมนิ การเรยีนรูด้ว้ยการนํา

ตนเอง ผูเ้รยีนเป็นผูม้บีทบาทสาํคญัในการประเมนิการเรยีนรู ้ดงันัน้ จงึตอ้งพฒันาทกัษะการประเมนิ

ใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
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  6. จดัปจัจยัสนบัสนุนการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองของผูเ้รยีน สภาพแวดลอ้มเป็นปจัจยั

สาํคญัอยา่งหน่ึงในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ดงันัน้ บรเิวณในโรงเรยีนจงึตอ้งจดัใหเ้ป็นแหลง่ความรูท้ี่

นกัเรยีนจะคน้ควา้ดว้ยตนเองได ้เช่น ศนูยว์ทิยาการ บทเรยีนสาํเรจ็รปู ชุดการสอน ฯลฯ รวมทัง้

บุคลากรเช่น ครปูระจาํศนูยว์ทิยาการทีช่่วยอาํนวยความสะดวกและแนะนําเมือ่ผูเ้รยีนตอ้งการ  

 จากหลกัการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองดงักลา่ว ผูว้จิยัจงึเลอืกกลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามสนใจ

และสมคัรใจทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง และใชว้ธิกีารพบกลุม่ทาํกจิกรรมสนุทรยีสนทนา ซึง่เป็น

การพฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ว่มกบัผูอ้ื่น ทัง้น้ีเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายของการเรยีนรูท้ีว่างไว้  

 5. ความแตกต่างระหว่างการเรียนรูด้้วยการนําตนเองกบัการเรียนรูท่ี้มีครเูป็นผูส้อน 

 เมือ่พจิารณาการจดัการเรยีนการสอนโดยวธิกีารเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและการจดัการเรยีน   

การสอนโดยครเูป็นผูส้อนพบวา่ มคีวามแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ ดงัที ่สมบตั ิ สวุรรณพทิกัษ ์(2541: 

9) ไดส้รปุความแตกต่างของวธิกีารเรยีนรูท้ ัง้ 2 วธิ ีดงัน้ี 

 

ตาราง 1 ความแตกต่างระหวา่งการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองกบัการเรยีนรูท้ีม่คีรเูป็นผูส้อน 

 

การเรียนรูท่ี้มีครเูป็นผูส้อน 

(Teacher Directed Learning) 

การเรียนรูด้วัยการนําตนเอง  

(Self Directed Learning) 

1.ยอมรบัวา่ผูเ้รยีนมบุีคลกิภาพทีย่งัตอ้งพึง่พาผูอ้ื่น 1.ยอมรบัวา่ผูเ้รยีนมบุีคลกิภาพและมคีวาม 

สามารถทีจ่ะพฒันาตวัเองไปสูก่ารเป็นตวัของ

ตวัเองไมต่อ้งอาศยัผูอ้ื่นอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้

ความสามารถดงักลา่วควรไดร้บัการพฒันา 

2.มองเหน็ว่าประสบการณ์ทีผู่เ้รยีนมอียูไ่มม่คี่า                 

ทีจ่ะนํามาใชใ้นการเรยีนการสอนและไมเ่ทยีบเท่า

ประสบการณ์ของครหูรอืของผูเ้ขยีนตาํรา ผู้ผลติ

อุปกรณ์และสือ่การเรยีนการสอน ดงันัน้จงึเป็น

หน้าทีข่องคร ูทีจ่ะเลอืกเอาประสบการณ์ไป

ถ่ายทอดใหก้บัผูเ้รยีน 

2.มองเหน็วา่ ประสบการณ์ของผูเ้รยีนมคีุณค่า

อยา่งยิง่ในการเรยีนการสอนเหมาะสมทีจ่ะ

นํามาใชเ้ป็นแหลง่วทิยาการและผูเ้รยีนมี

ความสามารถในเรือ่งนัน้ 

3.มองเหน็วา่ผูเ้รยีนมรีะดบัความพรอ้มในการ

เรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนัสามารถจดัเป็น

กลุม่ได ้ดงันัน้ ในการเรยีนการสอนผูเ้รยีนจะถกู

จดัรวมเป็นกลุ่มเพื่อ ใหผู้เ้รยีนรูส้ ิง่เดยีวกนั โดย

ถอืวา่ผูเ้รยีนมรีะดบัความพรอ้มเท่ากนั 

3.มองเหน็วา่แต่ละคนมคีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู้

สิง่ต่าง ๆ แตกต่างกนัและแต่ละคนมรีะดบัความ

พรอ้มไมเ่หมอืนกนั ดงันัน้การเรยีนรูจ้งึพจิารณาที่

เอกตับุคคล 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

การเรียนรูท่ี้มีครเูป็นผูส้อน 

(Teacher Directed Learning) 

การเรียนรูด้วัยการนําตนเอง  

(Self Directed Learning) 

4.มองเหน็วา่ผูเ้รยีนเขา้มาอยูใ่นระบบการเรยีน

การสอน เพราะมุง่หวงัทีจ่ะไดร้บัความรูท้ีเ่ป็น

เน้ือหา และเขา้ใจวา่การเรยีนรูก้ค็อื การสะสม

เน้ือหาและสะสมความรู ้ดงันัน้ การจดัการเรยีน

การสอนจงึแบ่งออกเป็นหน่วย ๆ ตามลกัษณะ

ของเน้ือหา 

 4.มองวา่ผูเ้รยีนเขา้มาเรยีนดว้ยความพอใจทีจ่ะ

ทาํกจิกรรม ดงันัน้ การจดัประสบการณ์การ

เรยีนรู ้จงึมุง่ทีก่ารแกป้ญัหาการทาํงานใหส้าํเรจ็ 

5.มองวา่ผูเ้รยีนเขา้มาเรยีนโดยมแีรงจงูใจ

ภายนอก ทีเ่ป็นรางวลั เช่น คะแนนใบปรญิญา

บตัร รางวลัดเีด่น   และการลงโทษ 

5.มองว่าผูเ้รยีนเขา้มาเรยีนดว้ยแรงจงูใจภายใน            

เช่น ความพอใจ ความตอ้งการทีจ่ะประกอบ

กจิกรรมใหส้าํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดแีละตอ้งการ

เรยีนตามความสนใจ และความอยากรูอ้ยาก

เหน็ของตนเอง 

 

 พอสรปุไดว้่า การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเน้นการยอมรบัความสามารถของผูเ้รยีนวา่

สามารถทีจ่ะเรยีนรูไ้ดเ้อง รวมถงึความพรอ้มทางการเรยีนและแรงจงูใจภายในของผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

ซึง่มคีวามแตกต่างทัง้แนวคดิและแนวทางในการจดัการการเรยีนการสอนกบัการเรยีนรูท้ีม่คีรเูป็น

ผูส้อน  

 6. ขัน้ตอนการเรียนรูด้้วยการนําตนเอง  

 ทฟั (Tough.  1979: 95-96) ไดก้ลา่วถงึขัน้ตอนการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ไว ้13 ขัน้ตอน 

ดงัน้ี  

 1. ในการตดัสนิใจวา่ ในกระบวนการเรยีนรูน้ัน้ อะไรเป็นความรูแ้ละทกัษะทีจ่ะเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนอาจจะมองหาขอ้ผดิพลาด และจดุอ่อนของความรูท้ีม่อียูใ่นปจัจบุนั โดยพจิารณาทัง้ดา้น

ทกัษะ และรปูแบบการเรยีนรูใ้นปจัจบุนั 

 2. การตดัสนิใจวา่จะเรยีนรูก้จิกรรมเฉพาะอยา่งไร วธิกีาร แหลง่วชิาการ หรอื อุปกรณ์ที่

ใชป้ระกอบการเรยีนมอีะไรบา้ง ในขอ้น้ีผูเ้รยีนควรศกึษาวา่ตนเองมคีวามตอ้งการเฉพาะในเรือ่งอะไร 

เกณฑท์ีใ่ชใ้นการเลอืกแหลง่วทิยาการการเรยีนรูเ้ฉพาะอยา่ง การรวบรวมความรู ้ขอ้เทจ็จรงิ

ขอ้ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ วธิเีรยีน ระดบัความเหมาะสมกบัแหล่งวทิยาการ หรอืกจิกรรมเฉพาะดา้น

ผูเ้รยีนอาจศกึษา จากหนงัสอื หรอืบทความ ในหอ้งสมดุหรอืรา้นขายหนงัสอื ก่อนการเลอืกสิง่ที่

เหมาะสมทีส่ดุ ในกรณ ีเป็นแหลง่วทิยาการ บุคคล อาจตดัสนิใจแหลง่ใดหรอืบุคคลประเภทใดทีจ่ะให้

เน้ือหาวชิาทีต่อ้งการได ้และพยายามหาบุคคลเหลา่นัน้ซึง่เลอืกสรรแลว้วา่เหมาะสมทีส่ดุ 
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 3. ตดัสนิใจว่าจะเรยีนทีใ่ด ผูเ้รยีนอาจจะเลอืกบรเิวณทีเ่งยีบสงบ สะดวก สบาย และไมม่ี

ผูใ้ดมารบกวนหรอือาจจะตอ้งการสถานทีซ่ึง่มอุีปกรณ์อาํนวยความสะดวก หรอืแหลง่วทิยาการที่

ใชไ้ดส้ะดวก 

 4. วางเป้าหมาย หรอืกาํหนดระยะเวลาการทาํงานทีแ่น่นอน 

 5. ตดัสนิใจว่าจะเริม่เรยีนเรือ่งใด เมือ่ใด 

 6. ตดัสนิใจวา่ช่วงระยะเวลาใด เน้ือหาจะกา้วไปเท่าใด 

            7. พยายามหามลูเหตุทีเ่ป็นอุปสรรคทีจ่ะทาํใหก้ารเรยีนรูไ้มป่ระสบความสาํเรจ็ หรอืหา

ขัน้ตอนสว่นทีท่าํใหก้ระบวนการเรยีนรูใ้นปจัจบุนัไมม่ปีระสทิธภิาพ  

 8. การหาเวลาสาํหรบัการเรยีนรู ้ข ัน้ตอนน้ีจะเกีย่วขอ้งกบัการลดเวลาหรอืจดัเวลาให้

เหมาะสมกบัการทาํงาน กจิกรรมในครอบครวัหรอืการพกัผอ่น โดยอาจขอรอ้งไมใ่หบุ้คคลอื่นมา

รบกวน ในเวลาทีก่าํลงัศกึษา หรอืขอรอ้งใหผู้อ้ ื่นมาทาํงานแทนเป็นครัง้คราว 

 9. คาํนวณระดบัความรูแ้ละทกัษะหรอืความกา้วหน้าของตนในดา้นความรูห้รอืทกัษะที่

ตอ้งการ 

 10. การศกึษาจากแหลง่วทิยาการทีเ่หมาะสม หรอือุปกรณ์ทีเ่หมาะสม ในขัน้ตอนน้ีผูเ้รยีน

อาจหาเวลาวา่งไปศกึษาคน้ควา้ในทีต่่าง ๆ พยายามหาหนงัสอืทีเ่หมาะสมในหอ้งสมดุ ตลอดจนการ

เขา้พบบุคคลสาํคญัทีเ่อือ้ต่อการเรยีน 

 11. การสะสมหรอืหาเงนิทีจ่าํเป็นสาํหรบัประโยชน์ในการหาแหลง่วทิยาการ การซือ้หนงัสอื 

การเช่าอุปกรณ์บางอยา่ง ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยในการศกึษา 

 12. เตรยีมสถานทีห่รอืดดัแปลงหอ้งเรยีนทีเ่หมาะสมสาํหรบัการเรยีน โดยคาํนึงระดบั

อุณหภมูทิีเ่หมาะสม อากาศถ่ายเทไดด้ ีและแสงสว่างพอเพยีง 

 13. เพิม่ขัน้ตอนทีจ่ะเพิม่แรงจงูใจในการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนอาจหาวธิเีพิม่แรงจงูใจเพือ่ทีจ่ะเพิม่

ความกา้วหน้าในการเรยีนหรอืเพิม่ความพงึพอใจ พยายามเน้นความสาํคญัของการเรยีนซึง่สามารถ

ทาํไดด้งัน้ี 

  13.1 หาสาเหตุของการขาดแรงจงูใจ 

  13.2 พยายามเพิม่ความสขุและความยนิดใีนการเรยีนรู ้หรอืเพิม่ความสนใจใน

กจิกรรมการเรยีนรู้ 

  13.3 จดัการกบัการขาดความเชือ่มัน่ในความสามารถของตนเองทีจ่ะเรยีนรูห้รอื

จดัการกบัความสงสยัในความสาํเรจ็ของโครงการทีจ่ะเรยีนรู้ 

  13.4 การเอาชนะความรูส้กึผดิหวงัทอ้แท ้ทีม่สีาเหตุมาจากความยากลาํบาก  

     13.5  บอกกลา่วผูอ้ื่นถงึความสาํเรจ็ของตน 

 จะเหน็ไดว้า่ การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองนัน้ ถอืเป็นกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นระบบ 

ซึง่ผูเ้รยีนตอ้งเป็นผูก้าํหนดเป้าหมาย รายละเอยีด ดาํเนินการ พรอ้มทัง้กระตุน้และสรา้งแรงจงูใจ ใน

การเรยีนดว้ยตนเอง ซึง่เป็นวธิกีารแสวงหาความรูใ้หเ้กดิประโยชน์ดว้ยตนเอง และยงัทาํใหเ้ป็นบุคคล
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ทีรู่เ้ท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคม และเทคโนโลยทีีท่วคีวามสาํคญัมากขึน้ในสงัคมปจัจบุนั 

และอนาคตอกีดว้ย โดยผูว้จิยัไดแ้นะนําแนวทางการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองไวใ้นคูม่อืการใชชุ้ด

เรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองสาํหรบัผูช่้วยพยาบาล ซึง่ประกอบดว้ย หลกัการและเหตุผล จดุประสงค์ 

การเรยีนรู ้องคป์ระกอบ การจดักจิกรรม ขัน้ตอนการศกึษา และการศกึษาเพิม่เตมิจากแหลง่        

การเรยีนรูอ้ื่น 

 7. บทบาทของผูเ้รียนและผูส้อนต่อการเรียนรูด้้วยการนําตนเอง  

 บทบาทของผูเ้รยีนต่อการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง คอื บุคคลทีม่คีวามพรอ้ม ความรบัผดิชอบ

และความสามารถจดัการดาํเนินการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองในระดบัหน่ึง ซึง่โนลส ์(Knowles.  1975: 18) 

ไดก้ลา่วถงึบทบาทของผูเ้รยีนต่อการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง พอสรปุไดว้า่ ควรมบีทบาทต่อการเรยีนรู้

ของตนเอง ดงัน้ี 

 1. วนิิจฉยัความตอ้งการในการเรยีนของตนเอง 

  2. ตัง้คาํถามตามความอยากรู ้อยากเหน็ ซึง่จะนําไปสูค่วามตอ้งการคน้หาคาํตอบ 

 3. กาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการเรยีนของตนเอง 

 4. ยอมรบัมมุมองสะทอ้นกลบัจากผูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณลกัษณะทีต่อ้งปรบัปรงุของตนเอง 

 5. วางแผนการเรยีนรูข้องตนเอง สามารถรว่มมอืกบัผูอ้ื่น เพือ่วางแผนการเรยีนรว่มกนักบั

ผูอ้ื่นได ้

 6.  เลอืกแหล่งทรพัยากรการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อช่วยใหบ้รรลุจดุมุง่หมายของการเรยีน 

 7. เลอืกใชว้ธิกีารเรยีนทีเ่หมาะสมกบัตนเอง 

 8. จดัการวเิคราะหข์อ้มลู เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่คาํตอบทีถ่กูตอ้ง 

 9. ดาํเนินการเรยีนตามแผนทีว่างไวอ้ยา่งเป็นระบบและเป็นลาํดบัขัน้ตอน  

 10. ตรวจสอบความสาํเรจ็ตามจดุมุง่หมายของการเรยีน  

 11. ประเมนิผลการเรยีนของตนเอง 

 ทัง้น้ี บทบาทดงักลา่ว ผูเ้รยีนสามารถพฒันาขึน้มาไดด้ว้ยตนเอง หรอืผูอ้ื่นใหค้วามช่วยเหลอื

กไ็ด ้ซึง่เมซโิรว ์(Mezirow.  1981: 21-22) ไดอ้ธบิายแนวทางการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมบีทบาทในการ

เป็นผูเ้รยีนรู ้ดว้ยการนําตนเองทีด่ไีว ้12 ประการ ดงัน้ี 

 1. ลดการใหผู้เ้รยีนพึง่พาผูส้อน หรอืผูอ้าํนวยความสะดวก                                                                     

 2. ช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจถงึแหลง่วทิยาการต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประสบการณ์จากผูอ้ื่น

รวมทัง้ครหูรอืผูอ้าํนวยความสะดวก ซึง่ตอ้งใชค้วามสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั 

 3. ช่วยใหผู้เ้รยีนตระหนกัถงึความจาํเป็นในการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบัการรบัรูค้วามตอ้งการของ

ตวัเองอนัเป็นผลมาจากอทิธพิลของวฒันธรรมหรอืสภาพแวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
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 4. ช่วยใหผู้เ้รยีนเพิม่ความรบัผดิชอบในการหาเป้าหมายของการเรยีนรู ้การวางแผน และ

การประเมนิผลการเรยีนดว้ยตนเอง 

 5. ช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากปญัหาของผูเ้รยีนแต่ละคน 

 6. ช่วยใหผู้เ้รยีนตดัสนิใจ ในการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ทีม่ผีูเ้สนอทางเลอืกใหผู้เ้รยีน ซึง่จะ

เกดิการเรยีนรูต่้อไป  

 7. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนใชเ้กณฑห์รอืมาตรฐานในการตดัสนิใจ หรอืการพนิิจพเิคราะหส์ิง่ต่าง ๆ 

ซึง่เกีย่วกบัตนเองและประสบการณ์ทัง้หมดทีผ่า่นมา 

 8. ช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ไปสู่การเรยีนรูด้ว้ยการมองตนเองอยา่งถกูตอ้ง 

 9. ชีป้ญัหาและทาํความเขา้ใจในการแกป้ญัหาใหเ้ขา้ใจโดยงา่ย ซึง่ตอ้งตระหนกัถงึความสมัพนัธ์

ของปญัหาส่วนบุคคลและส่วนรวมดว้ย 

 10. เสรมิแรงมโนคตขิองผูเ้รยีนวา่ตอ้งเป็นผูเ้รยีนรูแ้ละจดัการชวีติดว้ยตนเอง โดย 

จดับรรยากาศทีน่่าสนบัสนุนและรบัปฏบิตัยิอ้นกลบัของผูเ้รยีน เพือ่เป็นการกระตุน้ความสามารถ

ของผูเ้รยีนใหป้รากฏ 

 11. เน้นประสบการณ์ การมสีว่นรว่มและวธิกีารสรา้งโครงการอยา่งเป็นระบบ โดยทาํใน

ลกัษณะสญัญาการเรยีน (Learning Contract) 

 12. การช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจทางเลอืกหรอืการตดัสนิใจไม่วา่จะเป็นวธิกีารทีจ่ะปรบัปรงุวธิกีาร

เลอืกและกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเฟ้นสิง่ทีด่ทีีส่ดุ 

 บทบาทของผูส้อนต่อการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง คอื บุคคลทีช่่วยใหผู้เ้รยีนสามารถ

ดาํเนินกจิกรรมการเรยีนรูไ้ดต้ามเป้าหมาย ซึง่ผูส้อนจะทาํหน้าทีเ่ป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator)  

โดยการจดักจิกรรมการเรยีน ใหค้าํปรกึษา กระตุน้ จงูใจ รวมถงึสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดด้าํเนินการเรยีนรู้

ดว้ยตนเอง จากการศกึษาบทบาทหน้าทีข่องผูส้อนดว้ยวธิกีารเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองตามแนวคดิ

ของ สเคเจอร์  (Skager.  1978), โนลส ์ (Knowles.  1980: 18), คณาพร คมสนั  (2540: 63),  

สมบตั ิ สุวรรณพทิกัษ์ (2541: 7) และพจนา ทรพัยส์มาน (2549: 25-35) สามารถสรปุหน้าทีข่อง

ผูส้อน ไดด้งัน้ี 

 1. การวเิคราะหแ์ละกาํหนดความตอ้งการของผู้เรยีน พรอ้มดว้ยการศกึษาพืน้ฐานความรู้

ของผูเ้รยีนโดยใหผู้เ้รยีนทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน เมือ่พบวา่ผูเ้รยีนมพีืน้ความรูไ้มพ่อ ผูส้อนจะทาํ

การสอนพืน้ความรูเ้พิม่เตมิใหก่้อนทีเ่ขา้เรยีนต่อไปเป็นการเตรยีมตวัใหผู้เ้รยีนมคีวามพรอ้มที่จะเขา้

เรยีนมากขึน้ รวมทัง้สรา้งความตระหนกัใหผู้เ้รยีนใหเ้หน็คณุคา่ ประโยชน์ของการมาเขา้การเรยีน  

เพือ่การเรยีนรูข้องตนเองใหม้ากขึน้ 
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 2. การวางแผนการเรยีนรู ้โดยผูส้อนจดัเตรยีมแบบบนัทกึแผนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

เพือ่ใหผู้เ้รยีนแต่ละรายบุคคลไดบ้นัทกึแผนการเรยีนของตนเอง นํามาใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินการ

ตามกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนทีไ่ดว้างไวต้ามลาํดบัขัน้ตอน เช่น เน้ือหา แหลง่วทิยาการ วธิกีารเรยีน 

กจิกรรมการเรยีน และการประเมนิผล เป็นตน้ ซึง่เป็นขัน้ตอนทีผู่ส้อนและผูเ้รยีนตอ้งวางแผนรว่มกนั 

จดักจิกรรมการเรยีนรู ้ทัง้น้ีตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรยีนรูต้ลอดหลกัสตูร  

 3. ดาํเนินกจิกรรมการเรยีนรู ้เป็นขัน้ตอนทีผู่เ้รยีนตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนตามแผน  

การเรยีนของตนเองทีไ่ดเ้ขยีนไว ้ผูส้อนมหีน้าทีอ่าํนวยความสะดวกต่อผูเ้รยีน จดัเตรยีมสือ่ต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งหากผูเ้รยีนพบปญัหา อุปสรรคต่าง ๆ ในขณะรว่มกจิกรรมใหผู้เ้รยีนเขยีนปญัหาเหลา่นัน้  

ลงในบนัทกึสว่นทา้ยของแผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ซึง่จะช่วยให้ผูเ้รยีนมทีกัษะในการ

แสวงหาความรู ้ผูเ้รยีนมคีวามสขุ เพราะไดเ้รยีนรูต้ามทีต่นไดว้างแผนไว ้นบัวา่เป็นประสบการณ์ตรง 

เพราะผูเ้รยีน มทีกัษะในการคดิ แสวงหาความรู ้และมโีอกาสไดป้ฏบิตัจิรงิ 

 4. การประเมนิผลการเรยีนรู ้โดยผูส้อนมหีน้าทีใ่นการกาํหนดเกณฑต์ดัสนิใจ และนํา

ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ไปสรา้งเป็นความคดิรวบยอดใหแ้ก่ผูเ้รยีน  

 ทัง้น้ีการจดัรปูแบบการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองของผูส้อนใหก้บัผูเ้รยีน จะตอ้งพจิารณาถงึ

ความสาํคญั หลกัการจดัขัน้ตอน และลกัษณะของผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูด้ว้ยตนเองใหเ้หมาะสมและธรรมชาติ

ของผูเ้รยีนใหม้ากทีส่ดุ เพือ่ใหผู้เ้รยีนนัน้สามารถดาํเนินการเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งอสิระ ตามความ

ถนดัและความสนใจของตน ซึง่ เชาวลติ  ตนานนทช์ยั (2547: 65) ไดอ้ธบิายสิง่ทีค่วรคาํนึงในการ

จดัการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ไว ้3 ประการ คอื 

 1. การเสนอเน้ือหาทีห่ลากหลายและตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน ซึง่จาํเป็นตอ้งอาศยั

กระบวนการวเิคราะหว์จิยั เพือ่การกาํหนดโครงสรา้งหลกัสตูรและเน้ือหาอยา่งเหมาะสมโดยควร

คาํนึงถงึประโยชน์และความสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิของกลุม่เป้าหมาย  

 2. การเสนอวธิเีรยีนและกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 

โดยคาํนึงถงึสภาพของกลุ่มเป้าหมายทัง้เพศ วยั หรอืภมูหิลงัอื่น ๆ ทีจ่ะส่งผลต่อลกัษณะของการเรยีนรู้ 

เน่ืองจากกลุม่คนในวยัทาํงานนัน้ จะมขีอ้จาํกดั และความพรอ้มต่อการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนัไป  

 3. การกาํหนดวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม และสามารถวดัและประเมนิผลการ

เรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และสภาพของกลุม่เป้าหมาย ซึง่ควรมุง่ทีจ่ะเป็นการประเมนิ

ความกา้วหน้า หรอืประสทิธภิาพของการเรยีนรูม้ากกวา่การประเมนิผลสมัฤทธิว์ชิาการเพยีงอยา่งเดยีว 

 จากการอธบิายขา้งตน้พอสรปุไดว้า่ รปูแบบในการจดัการเรยีนการสอนโดยวธิกีารเรยีนรู้

ดว้ยการนําตนเอง มหีลายรปูแบบ ซึง่ผูส้อนสามารถเลอืกรปูแบบต่าง ๆ ไดโ้ดยคาํนึงถงึความเหมาะสม

ในการเรยีนรูแ้ละสามารถเลอืกรปูแบบการสอนไดแ้ก่ การเรยีนเอกตับุคคล การใชส้ญัญาการเรยีน  

การใชค้อมพวิเตอรช่์วยสอนสาํเรจ็รปู การใชโ้ครงการเรยีน และการใชชุ้ดการเรยีน ซึง่แต่ละรูปแบบ  

มลีกัษณะเฉพาะและมคีวามแตกต่างกนั แต่มจีดุมุง่หมายเดยีวกนั คอื ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง  

สามารถกาํหนดและวางแผนการเรยีนรู ้และเรยีนรูอ้ยา่งอสิระ  
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 จากแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทีก่ลา่ วมา ผูว้จิยัไดส้รปุเป็น

รปูแบบการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้น้ีดงัน้ี  

 1.  ดา้นผูเ้รยีน 

  1.1 วางเป้าหมาย หรอืกาํหนดระยะเวลาทีแ่น่นอน 

  1.2 ผูเ้รยีนตอ้งออกแบบการเรยีนรู ้โดยกาํหนดและวางแผนการเรยีนรู ้ตามวนั เวลาที่

ตนเองสะดวก และการใชส้ญัญาการเรยีนรู ้((Learning Contract) 

  1.3 ตดัสนิใจว่าจะเริม่เรยีนเรือ่งใด เมือ่ใด 

  1.4 ตดัสนิใจวา่ช่วงระยะเวลาใด เน้ือหาจะกา้วไปเท่าใด 

  1.5 วเิคราะหส์าเหตุทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเรยีนรู ้หรอืทาํใหก้ระบวนการเรยีนรูใ้นปจัจบุนั

ไมม่ปีระสทิธภิาพ 

  1.6 การจดัสรรเวลาสาํหรบัการเรยีนรู ้โดยการลดเวลาหรอืจดัเวลาใหเ้หมาะสมกบัการ

ทาํงาน และกจิกรรมอื่นๆ ของครอบครวัหรอืการพกัผอ่น โดยอาจขอรอ้งไมใ่หบุ้คคลอื่นมารบกวน 

ในเวลาทีก่าํลงัศกึษา หรอืขอรอ้งใหผู้อ้ ื่นมาทาํงานแทนเป็นครัง้คราว (การแลกเวร) 

  1.7 ประเมนิระดบัความรูแ้ละทกัษะหรอืความกา้วหน้าของตนดว้ยแบบทดสอบก่อน

และหลงัเรยีนในแต่ละหน่วยการเรยีน และแบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรยีน 

 2.  ดา้นผูว้จิยั 

  2.1 ทาํหน้าทีเ่ป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรยีน(Facilitator) เช่น การจดัเตรยีม

อุปกรณ์ในชุดการเรยีน การแนะนําการใชคู้ม่อืในชุดการเรยีน การสาํรองชุดการเรียนเมือ่ของเดมิ

ชาํรดุหรอืสญูหาย 

  2.2 การศกึษาพืน้ฐานความรูข้องผูเ้รยีนโดยใหผู้เ้รยีนทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน  

  2.3 สรา้งบรรยากาศใหผู้เ้รยีนเขา้ใจบทบาทของการเรยีนรูข้องตนเองไดอ้ยา่งชดัเจน  

  2.4 ส่งเสรมิ กระตุน้ผูเ้รยีน และใหก้ําลงัใจผูเ้รยีน 

  2.5 ตดิตามความกา้วหน้าของผูเ้รยีนดว้ยแบบทดสอบหลงัเรยีน 

3. ดา้นแหลง่ทรพัยากรการเรยีนรู้ ไดแ้ก่ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

โดยการกาํหนดหวัขอ้ในชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ไดจ้ากการใชเ้ทคนิคเดลฟาย จากผูเ้ชีย่วชาญ 

จาํนวน 18 คน และผูว้จิยัไดส้รา้งเน้ือหาให้เหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รยีน เป็นประโยชน์และ

สอดคลอ้งกบัการทาํงาน ซึง่ประกอบดว้ย 5 หน่วยการเรยีน ไดแ้ก่ หน่วยการเรยีนที ่1 การเตรยีม

ผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ หน่วยการเรยีนที ่2 การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผ่าตดั หน่วยการเรยีนที ่3 

การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั หน่วยการเรยีนที ่4 การดแูลความสขุสบายใน

ผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย และหน่วยการเรยีนที ่5 การใหอ้าหารทางสายยาง 
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แนวคิดและทฤษฎีการพฒันาชดุการเรียน 

 1. ความหมายชดุการเรียน  

 นกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายเกีย่วกบัชุดการเรยีน ไวด้งัน้ี 

 กาญจนา เกยีรตปิระวตั ิ(ม.ป.ป.: 60) ใหค้วามหมายชุดการเรยีน ไวว้า่ หมายถงึ ระบบ

การผลติ และการนําสือ่การเรยีนทีส่มัพนัธก์บัเน้ือหาวชิา มาส่งเสรมิใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

การเรยีนรูต้ามจดุประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบับุญชม ศรสีะอาด (2541: 95) 

บุญเกือ้ ควรหาเวช (2542: 91) และสริมิา สาระพล (2547: 13) ทีใ่หค้วามหมายชุดการเรยีน หมายถงึ 

สือ่ทีนํ่ามาใชใ้นการฝึกอบรมหลายอยา่งประกอบกนั นํามาใชร้ว่มกนั ใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูต้าม

ตอ้งการ โดยจดัรวมกนัไวเ้ป็นชุดเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเรยีนรู้ อยา่งมี

ประสทิธภิาพสงูสดุ 

 ฮุสตนั และคณะ (Houston; et al.  1972: 10-15) และแคปเฟอร ์และ แคปเฟอร ์(Kapfer; 

& Kapfer.  1972: 3-10) ใหค้วามหมายชุดการเรยีนวา่เป็นชุดของประสบการณ์ทีจ่ดัเตรยีมไวใ้ห้

ผูเ้รยีน ประกอบดว้ยคาํแนะนําใหผู้เ้รยีนทาํกจิกรรมการเรยีนรูจ้นบรรลพุฤติกรรมทีเ่ป็นผลของ 

การเรยีนรู้ การรวบรวมเน้ือหาทีนํ่ามาสรา้งเป็นชุดการสอนนัน้ไดม้าจากขอบขา่ยของความรูต้าม

หลกัสตูรทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้ และเน้ือหาจะตอ้งตรงและชดัเจนพอทีจ่ะสื่อความหมายให้

ผูเ้รยีนไดเ้กดิพฤตกิรรมตามเป้าหมาย ซึง่สอดคลอ้งกบัดวน (Duane.  1973: 169) และมวัร ์และแบ

ลงเคนชพิ (Moore; & Blankenship.  1974: 24) ทีใ่หค้วามหมายชุดการเรยีน วา่เป็นการเรยีนแบบ

รายบุคคล เป็นวธิกีารเรยีนรูร้ปูแบบหน่ึง ทีช่่วยใหผู้เ้รยีนเกดิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไดต้าม

เป้าหมาย ผูเ้รยีน จะเรยีนไดต้ามอตัราความสามารถและความต้องการของตนเอง 

 พอสรปุไดว้่า ชุดการเรยีน หมายถงึ ชุดของประสบการณ์ทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หผู้เ้รยีน เพือ่ให้

บรรลเุป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ชุดการเรยีน เป็นเครือ่งมอืทีส่ามารถนํามาใชใ้นการฝึกอบรมได้ และสามารถ

นําไปใชไ้ดท้ัง้ในลกัษณะเป็นกลุ่ม  หรอืเป็นรายบุคคล  เน่ืองจากชุดการเ รยีน  ไดม้กีารกาํหนด

จดุประสงคก์ารเรยีนรูไ้วอ้ยา่งชดัเจน  เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนในระยะเวลาสัน้   

มกีารจดัทาํสือ่  อุปกรณ์ต่างๆ  เพือ่นํามาใชป้ระกอบการเรยีนรู้  มากกว่า  2 ชนิดขึน้ไป  เพื่อช่วยให้

ผูเ้รยีนบรรลเุป้าหมายตามวตัถุประสงคแ์ละมคีณุภาพ มกีารออกแบบนําสือ่หลายชนิดมาใชร้ว่มกนั

อยา่งมคีวามสมัพนัธก์บัเน้ือหารายวชิา โดยนํามาจดัทาํเป็นชุดการเรยีน มเีน้ือหาสาระจบในตวัเอง 

สื่อทัง้หมดทีจ่ดัทาํขึน้ ช่วยใหผู้เ้รยีนมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเรยีนรูต้ามจดุประสงคอ์ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

 2. ประโยชน์ของชดุการเรียน 

 วาสนา  ชาวหา (2525: 139-140) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของชุดการเรยีนไวด้งัน้ี 

 1. ผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดต้ามลาํพงัเป็นกลุม่หรอืรายบุคคลโดยไมต่อ้งอาศยัครผููส้อน และ

เป็นไปตามความสามารถของผูเ้รยีนในอตัราความเรว็ของแต่ละคน โดยไมต่อ้งกงัวลวา่จะตามเพือ่น  

ไมท่นัหรอืตอ้งเสยีเวลาคอยเพื่อน 
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 2. ผูเ้รยีนสามารถนําไปเรยีนทีใ่ดกไ็ดต้ามความสะดวก  

 3. แกป้ญัหาการขาดแคลนครไูดเ้ป็นบางโอกาส อาจใจชุดการเรยีนน้ีกบันกัเรยีน 

เน่ืองจากครไูมเ่พยีงพอ หรอืมคีวามจาํเป็นมาสอนแทนไมไ่ด้ 

 4. ฝึกผูเ้รยีนใหเ้รยีนรู ้โดยการกระทาํทีน่อกเหนือไปจากสถานการณ์ในชัน้เรยีนปกตทิี่

ปฏบิตัอิยูเ่ป็นประจาํ เป็นการสรา้งประสบการณ์เรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้ร ียนอยา่งกวา้งขวาง และเป็นการเน้น

กระบวนการเรยีนรู ้(Process) มากกว่าเน้ือหา 

 สนัทดั ภบิาลสุข และพมิพใ์จ ภบิาลสุข (2525: 199) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของชุดการเรยีน 

ไวด้งัน้ี 

 1. ช่วยเรา้ความสนใจของผูเ้รยีนต่อสิง่ทีก่าํลงัศกึษาอยู ่เพราะชุดการเรยีนจะเปิดโอกาส  

ใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนของตนมากทีส่ดุ 

 2. ผูเ้รยีนเป็นผูก้ระทาํกจิกรรมการเรยีนดว้ยตนเอง และเรยีนไดต้ามความสามารถ   

ความสนใจ หรอืความตอ้งการของตนเอง 

 3. เปิดโอกาสในผูเ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ ฝึกการตดัสนิใจแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

และมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

 4. ช่วยใหผู้เ้รยีนจาํนวนมากรบัความรูแ้นวเดยีวกนั 

 5. ทาํใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นอสิระจากอารมณ์ของคร ูชุดการเรยีนสามารถทาํใหผู้เ้รยีนสามารถ

เรยีนไดต้ลอด ไมว่า่ผูส้อนจะมสีภาพหรอืคบัขอ้งทางอารมณ์มากน้อยเพยีงใด 

 6. ช่วยใหก้ารเรยีนเป็นอสิรภาพจากบุคลกิภาพของคร ูเน่ืองจากชุดการเรยีนช่วยถ่ายทอด

เน้ือหาได ้ดงันัน้ ครทูีพ่ดูไมเ่ก่งกส็ามารถสอนใหม้ปีระสทิธภิาพได้ 

 7. ช่วยใหค้รวูดัผลผูเ้รยีนไดต้รงตามจดุมุง่หมาย 

 8. ช่วยลดภาระและสรา้งความพรอ้มและความมัน่ใจใหแ้ก่ครเูพราะชุดการเรยีนผลติ    

ไวเ้ป็นหมวดหมู ่สามารถนําไปใชไ้ดท้นัที 

 9. ช่วยขจดัปญัหาขาดแคลนครผููช้าํนาญการ เพราะชุดกจิกรรมช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีน  

ดว้ยตนเอง หรอืตอ้งการความช่วยเหลอืจากครเูพยีงเลก็น้อย 

 10. ช่วยสรา้งเสรมิการเรยีนแบบต่อเน่ืองหรอืการศกึษานอกระบบ เพราะชุดการเรยีน

สามารถนําไปสอนผูเ้รยีนไดทุ้กสถานทีทุ่กเวลา 

 11. แกป้ญัหาความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพราะชุดการเรยีนสามารถทาํใหผู้เ้รยีนได้

เรยีนตามความสามารถ ความถนดั และความสนใจตามเวลาและโอกาสทีเ่อือ้อาํนวยแกผู้เ้รยีน     

ซึง่แตกต่างกนั 
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 ธรีะศกัดิ ์ แสงสมัฤทธิ ์(2531: 25) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของชุดการเรยีนไวด้งัน้ี 

 1. ชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล คอื ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู้

ไดทุ้กเวลาทีต่อ้งการเรยีน และกา้วหน้าไปตามความสามารถของตนเรือ่ย ๆ 

 2. รกัษามาตรฐานของการเรยีนรู ้เพราะผูท้ีเ่รยีนจากชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองจะไดร้บั

ความรูใ้นมาตรฐานเดยีวกนั ผดิกบัการเรยีนกบัครทูีต่่างคนต่างสอน  

 3. ประหยดัทัง้เวลาและเงนิ เพราะผูเ้รยีนสามารถเรยีนไดเ้อง โดยไมต่อ้งมาเรยีนใน

หอ้งเรยีน และไมต่อ้งเรยีนซํา้ในเรือ่งทีต่นรูแ้ลว้ ชุดการเรยีนดว้ยตนเองสามารถใชไ้ดเ้รือ่ย ๆ 

 บุญเกือ้  ควรเวหาเวช (2542: 110-111) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของชุดการเรยีนไวด้งัน้ี 

 1. สง่เสรมิการเรยีนแบบรายบุคคล ผูเ้รยีนเรยีนไดต้ามความสามารถ ความสนใจ ตามเวลา

และโอกาสทีเ่หมาะสมของแต่ละคน 

 2. ช่วยขจดัปญัหาการขาดแคลนคร ูเพราะชุดการเรยีนช่วยใหผู้เ้รยีนเรยีนไดด้ว้ยตนเอง

หรอืตอ้งการความช่วยเหลอืจากผูส้อนไดเ้พยีงเลก็น้อย 

 3. ช่วยในการศกึษานอกระบบโรงเรยีน เพราะผูเ้รยีนสามารถนําเอาชุดการเรยีนผลติไว้

เป็นหมวดหมู ่สามารถนําไปใชไ้ดท้นัท ี 

 4. ช่วยลดภาระและช่วยสรา้งความพรอ้มและความมัน่ใจแก่ครเูพราะชุดการเรยีนผลติไว้

เป็นหมวดหมู ่สามารถนําไปใชไ้ดท้นัที 

 5. เป็นประโยชน์ในการสอนแบบศนูยก์ารเรยีน 

 6. ช่วยใหค้รวูดัผลผูเ้รยีนไดต้รงความมุง่หมาย 

 7. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความเหน็ ฝึกการตดัสนิใจ แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองและ

มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

 8. ช่วยใหผู้เ้รยีนจาํนวนมากไดร้บัรูแ้นวเดยีวกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 9. ช่วยฝึกใหผู้เ้รยีนรูจ้กัเคารพนบัถอืความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

 จากการศกึษาขา้งตน้ พอสรปุไดว้า่ ชุดการเรยีนมปีระโยชน์ต่อการจดัการและสง่เสรมิ  

การเรยีนรู ้5 ประการ ดงัน้ี 

 1. ช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้มสีว่นรว่มในการเรยีนมากขึน้ 

 2. ช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ความสามารถ  

 3. ใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรู ้โดยอยูบ่นพืน้ฐานในมาตรฐานเดยีวกนั  

 4. ช่วยใหค้รผููส้อนมคีวามสะดวกในการสอน มคีวามมัน่ใจและมคีวามพรอ้มในการสอน

ยิง่ขึน้ 

 5. สามารถช่วยแกป้ญัหาการขาดแคลนคร ูเพราะผูเ้รยีนสามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเอง 
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 3. ประเภทชดุการเรียน  

 ชุดการเรยีน ตอ้งประกอบดว้ย คู่มอืการใชชุ้ดเรยีน สือ่การสอน และการมอบหมายงาน 

การนําชุดการเรยีน มาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีน ถอืไดว้า่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่

วทิยากร และผูเ้รยีน มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสมีา(มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา . ม.ป.ป.: 

ออนไลน์) ไดแ้บ่งประเภทชุดการสอน โดยพจิารณาจากรปูแบบของการกจิกรรมการจดัการเรยีนรู้  

ออกเป็น 4 ประเภท ดว้ยกนั คอื 

  3.1 ชุดการสอนประกอบการบรรยาย บทบาทหลกัของการใชชุ้ดการสอนประกอบ  

การบรรยายอยูท่ีว่ทิยากร ทาํหน้าทีจ่ดักจิกรรมฝึกอบรมตามทีก่าํหนดไวใ้นชุดการสอน  เพื่อมุง่ขยาย

เน้ือหาสาระใหช้ดัเจนมากขึน้ประกอบดว้ย คูม่อื แผนการสอน คาํแนะนําในการใชชุ้ดการสอน สือ่

แบบฝึกหดัพรอ้มเฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรม เป็นตน้ 

  3.2 ชุดการสอนรายบุคคล เป็นชุดการสอนทีไ่ดจ้ดัระบบขัน้ตอนการเรยีนไวช้ดัเจน

เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถศกึษา จากชุดการสอนรายบุคคลไดด้ว้ยตนเอง ตามลาํดบัขัน้ ตามความสามารถ

ของแต่ละบุคคล โดยใชเ้วลาในการศกึษาตามความสามารถของตนเอง ภายในชุดการสอนรายบุคคล

ประกอบดว้ย สือ่ประสมตามทีชุ่ดการสอนกาํหนด ไดแ้ก่ บทเรยีนสาํเรจ็รปู บทเรยีนจากวดิโีอเทป 

หรอืบทเรยีนออนไลน์ เป็นตน้ เมือ่ผูเ้รยีนศกึษาครบระยะเวลาตามทีก่าํหนด ผูเ้รยีนตอ้งประเมนิผล

ความกา้วหน้า และศกึษาหน่วยการเรยีนอื่นต่อไปตามลาํดบั เมือ่ผูเ้รยีนประสบปญัหาในการเรยีน 

ผูเ้รยีนสามารถปรกึษากนัไดใ้นระหวา่งผูเ้รยีน และผูส้อนพรอ้มทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอืทนัท ีในฐานะ

ผูใ้หค้าํปรกึษา 

  3.3 ชุดการสอนแบบกจิกรรมกลุม่ หรอื แบบศนูยก์ารเรยีน ชุดการสอนแบบน้ี ผูส้อน

ตอ้งทาํการแบ่งกลุ่มผูผู้เ้รยีน ออกเป็นกลุม่ละประมาณ 4 – 6 คน เพื่อใหผู้เ้รยีนช่วยกนัศกึษาเน้ือหา

ทาํกจิกรรมจากสือ่ ทีเ่ตรยีมไวใ้นชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุม่ วทิยากรทาํหน้าทีเ่ป็นผูช่้วยเหลอื ให้

คาํแนะนําเมือ่มปีญัหาการเรยีนจากชุดการสอน  ชุดการสอนแบบน้ีประกอบดว้ย คูม่อืคร ูคาํแนะนํา

การใชชุ้ดการสอน บตัรคาํสัง่ แบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน แบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรยีน

บตัรเน้ือหา และสือ่ประสมประเภทต่างกระดาษคาํตอบ บตัรเฉลย เป็นตน้ 

 3.4 ชุดการสอนทางไกล เป็นชุดการสอนทีผู่เ้รยีนศกึษาเน้ือหาสาระดว้ยตนเองแต่มขีอ้

แตกต่างกบัชุดการสอนรายบุคคลตรงทีว่า่ ชุดการสอนรายบุคคลผูส้อนเป็นผูเ้กบ็รวบรวมชุดการสอน

ไวท้ีผู่ส้อนและผูเ้รยีนตอ้งมาพบผูส้อนเพือ่ขอชุดการสอนทีผู่เ้รยีนตอ้งการเรยีนตามทีไ่ดว้างแผน 

การเรยีนของตนเองไว ้ขณะทีชุ่ดการสอนทางไกลผูเ้รยีนมหีน้าทีเ่กบ็รวบรวมชุดการสอนไวก้บัตนเอง 

 การวจิยัและพฒันาในครัง้น้ี ผูว้จิยั ไดส้รา้งชุดการเรยีนรูใ้นรปูแบบของชุดการสอนรายบุคคล

เพือ่ใหผู้ช่้วยพยาบาลมคีวามรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตักิจิกรรมพยาบาล ทัง้ 5 เรือ่ง ไดแ้ก่ การเตรยีม

ผวิหนงัเพื่อทาํหตัถการ การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผ่าตดั การใหอ้าหารทางสายยาง การดแูล

ความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั และการดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย 

โดยใชว้ธิกีารเรยีนจากชุดการเรยีนไดอ้ยา่งอสิระ 
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 4. หลกัและทฤษฎีการสร้างชดุการเรียน  

 ชุดการเรยีน สามารถนํามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืพฒันาบุคคลากร ใหไ้ดร้บัความรูใ้หม ่เพิม่ขึน้ได ้

ช่วยใหบุ้คคลากรเกดิความมัน่ใจในตนเอง มคีวามมัน่ใจทีจ่ะเรยีนรูใ้นสิง่ทีเ่ป็นความรูใ้หม่  การพฒันา

ชุดการเรยีน ตอ้งอาศยัหลกัการ และทฤษฎหีลายประการ ในการนํามาเป็นพืน้ฐานในการพฒันาชุด

การเรยีน ผูว้จิยัศกึษาแนวคดิของ เคมพ ์และ เดยต์นั (Kemp; & Dayton.  1985: 13-15) ซึง่เป็น

แนวคดิทางทฤษฎกีารเรยีนรูไ้วเ้ป็นแนวทางในการสรา้งชุดการเรยีน เพือ่เป็นพืน้ฐาน ดงัน้ี 

  4.1 กลุม่พฤตกิรรมนิยม (Behaviorism) นกัจติวทิยากลุม่น้ีสนใจศกึษาพฤตกิรรมของ

มนุษยว์า่พฤตกิรรมเป็นสิง่ทีส่ามารถวดัได ้สงัเกตได ้และทดสอบได ้แนวคดิกลุ่มน้ี ถอืว่าสิง่แวดลอ้ม

หรอืประสบการณ์จะเป็นตวักาํหนดพฤตกิรรม การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ได้ เมือ่มกีารเชื่อมโยงสิง่เรา้นัน้ 

และมกีารตอบสนองต่อสิง่เรา้นั ้ น การแสดงพฤตกิรรมจะมคีวามถีม่ากขึน้ถา้ไดร้บัการเสรมิแรง

สาํหรบัสิง่เรา้ “ ส่ิงเร้า” ในทีน้ี่หมายถงึ ขา่วสารหรอืเน้ือหาวชิาทีส่ง่ไปใหผู้เ้รยีนโดยผา่นกระบวนการเรยีนรู้ 

แนวทางการพฒันาชุดการสอนรายบุคคลสว่นมากจะอา้งถงึทฤษฎกีลุม่พฤตกิรรมนิยม  ไดแ้ก่  

การเรยีนจากชุดการสอนรายบุคคล ไดด้ว้ยตนเอง ผูเ้รยีนมอีสิระทีจ่ะตดัสนิใจในการเรยีนดว้ยตนเอง 

ผูเ้รยีนสามารถทราบผลการเรยีนรูข้องตนไดอ้ยา่งทนัท่วงที ผลการทดสอบถูกตอ้งจะเท่ากบัเป็นการ

เสรมิแรง และชุดการสอนรายบุคคล จะมกีารจดัเน้ือหาความรูอ้ยา่งเป็นระบบระเบยีบ  โดยจดั

เน้ือหาวชิาออกเป็นหน่วยการเรยีน จดัเรยีงตามลาํดบัเน้ือหาจากงา่ยไปหายาก เป็นตน้ 

 4.2 กลุ่มพุทธนิิยม (Cognitive) นกัจติวทิยากลุม่น้ีเหน็วา่ การศกึษาพฤตกิรรมของมนุษย์

อยา่งเดยีวไมเ่พยีงพอ ควรศกึษาเกีย่วกบักระบวนการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ หรอืการรูค้ดิ แก่ผูเ้รยีน 

ไดแ้ก่ ฝึกการรบัรูอ้ยา่งมคีวามหมาย ความเขา้ใจ และความสามารถในการจดักระทาํ อนัเป็นพืน้ฐาน

ของพฤตกิรรมมนุษย ์ทฤษฎกีลุ่มน้ีน้ีถอืว่า การเรยีนรูข้องมนุษยข์ึน้อยูก่บัคณุภาพของสตปิญัญา 

และความสามารถในการสรา้งความสมัพนัธ์ การนําแนวคดิกลุม่พทุธนิิยมมาใชใ้นการเรยีนการสอน 

ไดแ้ก่ การสรา้งบรรยากาศทีม่ลีกัษณะเป็นกนัเอง ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูส้กึมอีสิระทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ 

การสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการจดักจิกรรมการเรยีน  เช่น การอภปิรายแบบมโีครงสรา้งเพือ่เสนอขอ้

คาํถาม  เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการหยัง่รู้  แนวคดิกลุ่มพุทธนิิยมใหค้วามสาํคญัต่ อการจดั

สภาพแวดลอ้มในการเรยีน ถอืวา่ เป็นสิง่สาํคญัของการจดัเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้

แบบมปีระสบการณ์ ผูส้อนทีเ่ป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดักจิกรรมการเรยีน  การพฒันาชุด 

การสอนรายบุคคลทัว่ไป ส่วนมากใชห้ลกัการแนวคดิของกลุ่มพุทธนิิยมเพราะเชื่อว่า การจดับทเรยีน

แบบมโีครงสรา้งจะช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจความสมัพนัธข์องเน้ือหาในแต่ละหน่วยไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และการ

จดักจิกรรมการเรยีนการสอนจากชุดการสอนรายบุคคล  ควรมกีารทดสอบก่อนเรยีน และจบลงดว้ย

การทดสอบหลงัเรยีน เป็นตน้ 

  4.3 กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) นกัจติวทิยากลุ่มน้ีเชื่อว่า มนุษยม์คีวามดตีดิตวัมา

แต่เกดิ มนุษยเ์ป็นผูม้อีสิระทีจ่ะนําตนเอง และพึง่พาตนเองได ้มอีสิระทีจ่ะกระทาํสิง่ต่างๆโดยไมใ่ห้

ผูอ้ื่นเดอืดรอ้นรวมทัง้ตนเอง มองเหน็ว่า มนุษยเ์ป็นผูร้บัผดิชอบ และสรา้งสรรคส์งัคมนอกจากนัน้ 
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ยงัเน้นถงึการรบัรูต้นเองในดา้นบวก และเชื่อว่า บุคคลตอ้งต่อสูด้ ิน้รนเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

ของตวัเองอยูเ่สมอ การนําแนวความคดิของกลุม่มนุษยนิยม มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ 

การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดต้ดัสนิใจเลอืกเรยีนสิง่ต่าง  ๆดว้ยตนเอง เท่าทีจ่ะเป็นไปได ้สรา้งบรรยากาศ

ในการเรยีนทีม่ลีกัษณะอบอุ่นใหเ้ป็นการยอมรบั และพยายามอยา่งดทีีส่ดุทีจ่ะสือ่ความรูส้กึของผูเ้รยีน 

ทีผู่ส้อนเชือ่วา่ทุกคนสามารถเรยีนได ้ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกใหก้าํลงัใจผูเ้รยีน ตลอดจน

เป็นผูช่้วยเหลอืเท่าทีจ่ะทาํได้ พยายามทาํอยา่งดทีีส่ดุ ทีจ่ะช่วยผูเ้รยีนไดพ้ฒันาความรูส้กึนึกคดิกบั

ตวัเองในดา้นบวก 

 นอกจากน้ี ผูว้จิยัยงัไดศ้กึษาทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งชุดการเรยีนของ โสภณ นุ่มทอง 

(2540: 82-86) ซึง่ไดส้รปุหลกัการ และทฤษฎสีาํคญั ในการสรา้งชุดการเรยีน ดงัน้ี 

 1. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล จากการทีผู่เ้รยีนแต่ละคนมวีธิกีารเรยีนรู้ของตนเอง

แตกต่างกนัไป ใชเ้วลาในการเรยีนรูไ้มเ่ท่ากนั ทัง้น้ีเป็นผลมาจากความแตกต่างทางดา้นสตปิญัญา 

ความตอ้งการ ความสนใจ รา่งกาย อารมณ์ สงัคม จากการทีค่นเรามคีวามแตกต่างกนั ดงักล่าว 

ผูว้จิยัจงึไดพ้ยายามหาวธิกีารทีเ่หมาะสมต่อผูเ้รยีน เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดบ้รรลผุลสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค์

การเรยีนทีก่าํหนดไวใ้นชุดการสอนรายบุคคลนัน้ๆ 

 2. การนําสือ่ประสมมาใช้ เป็นการนําเอาสือ่การสอนหลายประเภทมาใชร้ว่มกนัโดยจดัให้

สือ่แต่ละชนิดมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งเป็นระบบ เพือ่นํามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนแทนการสอน

จากรปูแบบเดมิทีเ่ป็นการเรียนการสอนแบบบรรยาย ปรบัเปลีย่นวธิกีารสอน จากการบรรยายมา

เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ในลกัษณะทีช่่วยสรา้งเสรมิความรูใ้หผู้เ้รยีนไดม้คีวามรูท้กัษะเพิม่ขึน้  

จากการใชแ้หลง่ความรูจ้ากสือ่ประเภทต่างๆ 

 3. ทฤษฎกีารเรยีนรู้ การสรา้งชุดการเรยีน ไดนํ้าหลกัการทฤษฎกีารเรยีนรู ้ไดแ้ก่ กลุ่ม

พฤตกิรรมนิยม กลุ่มพุทธนิิยม และกลุม่มนุษยนิยม เป็นตน้ นํามาเป็นฐานในการสรา้งชุดการเรยีนรู้

ดว้ยตนเอง เพือ่ใหบ้รรลวุตัถุประสงคใ์นการเรยีนรู ้

 4. วธิกีารวเิคราะหร์ะบบ การสรา้งชุดการเรยีน ไดนํ้าวธิกีารวเิคราะหร์ะบบมาใช้ โดยจดั

เน้ือหาวชิาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความพรอ้ม และวยัของผูเ้รยีน การสรา้งชุดการเรยีน อยา่งมรีะบบ 

มขีัน้ตอน ไดแ้ก่ การกาํหนดโครงรา่งเน้ือหาสาระชุดการเรยีนรู ้การทดลองใช ้ปรบัปรงุ จนกระทัง่

ชุดการเรยีน มปีระสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานเป็นทีน่่าเชือ่ถอืได้ สาํหรบัวธิกีารวเิคราะหร์ะบบ 

มขีัน้ตอนการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

  4.1 กาํหนดความตอ้งการของเรยีน เพือ่ใชก้าํหนดขอบเขตจดุมุง่หมายการจดักจิกรรม 

การเรยีนการสอน เลอืกเน้ือหาบทเรยีน และระดบัความรูท้ีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนไดร้บั 

  4.2 กําหนดจดุมุง่หมายเฉพาะ เป็นจดุมุง่หมายชดัเจนทีจ่ะช่วยใหท้ัง้ผูส้อนและผู้เรยีน

ไดรู้ถ้งึขอบขา่ยของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  

  4.3 กาํหนดและจดัลาํดบัเน้ือหากจิกรรม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดบ้รรลุจดุมุง่หมาย

ทีก่าํหนดไวใ้หม้ากทีส่ดุ 
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  4.4 กาํหนดยทุธวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีน การจดักจิกรรมกลุม่ จดัแบ่งช่วงเวลา และ 

กําหนดแหล่งความรู ้สือ่ทีนํ่ามาใชป้ระกอบการจดักจิกรรมการเรยีน  ขัน้ตอนน้ีจะสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของการเรยีน จดุมุง่หมายของการมาเรยีน รวมทัง้มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูพฤตกิรรมของ

ผูเ้รยีน 

 5. วดัผลสมัฤทธิ ์เป็นขัน้กําหนดลกัษณะวธิกีารวดัผลและประเมนิผล โดยคาํนึงถงึบทบาท

หน้าทีข่องการวดัผลและประเมนิผล คอื มุง่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และกระบวนการจดัการ

เรยีนรู ้

 จากการศกึษาจะเหน็ไดว้า่ การพฒันาชุดการเรยีน สามารถดาํเนินการพฒันาไดต้ามหลกั

จติวทิยา โดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นหลกัในการพฒันา จดัลาํดบัขัน้ตอนเน้ือหา

บทเรยีนใหเ้ป็นไปตามลาํดบัก่อน – หลงั เพือ่สะดวกต่อการเรยีนรูจ้ากเน้ือหาทีง่า่ยไปสูเ่น้ือหาทีย่าก

เพิ่มขึน้ มคีวามซํา้ซอ้นมากขึน้ ทัง้น้ีเพือ่ช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพต่อผูเ้รยีน 

 5. ขัน้ตอนพฒันาชดุการเรียน  

 จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัขัน้ตอนการพฒันาชุดการเรยีนตามแนวคดิของคาร์

ดาเรลลี ่(Cardarelli.  1973: 150) บุญเกือ้ ควรหาเวช (2542: 95-97) สริมิา สาระพล (2547: 29-30; 

อา้งองิจาก  ฉลองชยั สรุวฒันบรูณ์ .  2528: 190-200) พรสวรรค์  จรสัรุง่ชยัสกุล  (2547: 25-30; 

อา้งองิจาก ชยัยงค์ พรหมวงศ์.  2523: 123) และ เปรมวด ีคฤหเดช (2540: 55-56) พอสรปุได ้ดงัน้ี 

 1. วางแผนดาํเนินการ 

  1.1 นําความตอ้งการและความจาํเป็นของผูเ้รยีน มากาํหนดเป็นวตัถุประสงคข์อง 

ชุดการเรยีน 

  1.2 เน้ือหาสาระทีนํ่ามาทาํชุดการเรยีน มุง่เน้นใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ะไรบา้ง นําเน้ือหา 

สาระทีว่เิคราะหเ์น้ือหาแลว้ นํามาจดัแบ่งเป็นหน่วยการเรยีนในแต่ละหน่วยแบ่งออกเป็นหวัเรือ่งยอ่ย  ๆ

จดัเรยีงลาํดบัเน้ือหาสาระตามลาํดบัก่อน – หลงั 

  1.3 พจิารณาวา่จะทาํชุดการเรยีนรู้แบบใด โดยคาํนึงถงึว่ากลุ่มเป้าหมายคอืใคร  

ผูเ้รยีนจะไดอ้ะไร สิง่เหล่าน้ีจะเป็นเกณฑใ์นการกําหนดรปูแบบการเรยีนรู้ 

  1.4 กําหนดหน่วยการเรยีน โดยประมาณเน้ือหาสาระทีเ่ราสามารถถ่ายทอดความรูแ้ก่  

ผูเ้รยีนไดต้ามชัว่โมงทีก่าํหนด 

  1.5 กําหนดหลกัการ แนวคดิ และหลกัเกณฑใ์หส้อดคลอ้งกบัหน่วยการเรยีนเพื่อเป็น 

แนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้ง 

  1.6 กาํหนดวตัถุประสงคข์องการเรยีนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ แนวคดิและหลกัเกณฑ ์

ทีส่าํคญัตามทีก่าํหนดไว้ โดยกําหนดเป็นจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม ซึง่หมายถงึ ความสามารถของ

ผูเ้รยีนทีแ่สดงออกมาใหเ้หน็ไดภ้ายหลงัจากทีไ่ดผ้า่นการเรยีนจากชุดการเรยีน ในแต่ละหน่วยการเรยีน

แลว้สามารถวดัได ้
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  1.7 นําจดุประสงคข์องการเรยีนรูแ้ต่ละขอ้มาวางแผนจดักจิกรรมการเรยีนใหเ้หมาะสม

กบัเน้ือหาสาระรายวชิา และจดัลาํดบักจิกรรมการเรยีนรูท้ีก่าํหนดไว้ 

  1.8 เลอืก จดัเตรยีมและผลติสื่อต่างๆ ทีนํ่ามาใชใ้นประกอบในชุดการเรยีน 

  1.9 ทดลองใชชุ้ดการเรยีนรู้ ทีส่รา้งขึน้ การทดลองม ี3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การทดลองเป็น

รายบุคคล การทดลองเป็นกลุ่ม เพือ่หาประสทิธภิาพของชุดการเรยีน ทีพ่ฒันาขึน้ เป็นการตรวจสอบ

หาขอ้บกพรอ่ง และปรบัปรงุแกไ้ขก่อนนําไปใชจ้รงิต่อไป 

 2. ดาํเนินการผลติ เป็นขัน้ตอนการสรา้งชุดการเรยีน ตามทีไ่ดว้างแผนไวโ้ดยผูส้รา้งชุด  

การเรยีน ตอ้งตรวจสอบความสอดคลอ้ง และความเหมาะสมของทุกขัน้ตอนและควบคุมระยะเวลา 

ในการผลติใหด้าํเนินไปตามแผนทีว่างไว้ 

 3. ทดสอบประเมนิผล เป็นขัน้ตอนการหาประสทิธภิาพของชุดการเรยีน ทีส่รา้งขึน้ เพือ่

เป็นหลกัประกนัวา่ชุดการเรยีน นัน้มปีระสทิธภิาพ สามารถนําไปใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอนได้  

โดยมลีาํดบัขัน้ในการหาประสทิธภิาพของชุดการเรยีน ดงัน้ี 

  3.1 ทดลองกบัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล (1:1) เป็นการทดลองใชก้บัผูเ้รยีน 1 คนซึง่มรีะดบั 

ความรูป้านกลาง เพื่อทดลองใชชุ้ดการเรยีน ทีส่รา้งขึน้ในลกัษณะเป็นรายบุคคลแลว้ปรบัปรงุใหด้ขี ึน้ 

  3.2 ทดลองกบัผูเ้รยีนเป็นกลุ่ม (1:10) เป็นการทดลองใชก้บัผูเ้รยีน 5 – 10 คนทัง้เรยีน

เก่ง ปานกลาง และอ่อน เพือ่คาํนวณหาประสทิธภิาพของสือ่ แลว้ปรบัปรงุใหด้ขี ึน้ 

  3.3 ทดลองใชจ้รงิเป็นการทดลองภาคสนาม (1:30) เป็นการทดลองกลุ่มใหญ่คาํนวณหา 

ประสทิธภิาพของสือ่ แลว้ปรบัปรงุ ผลลพัธท์ีไ่ด ้ควรมปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้80/80 เกณฑ์

การหาประสทิธภิาพของชุดการเรยีน ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัเลอืกใชเ้กณฑ ์E1/E2 โดยกําหนดค่า 

เท่ากบั 80/80 ในการวเิคราะหข์อ้มลู เพือ่หาประสทิธภิาพของชุดการเรยีน ทีส่รา้งขึน้ 

 6. องคป์ระกอบของชดุการเรียน  

 รายละเอยีดทีค่วรมใีนชุดการเรยีน ตามแนวคดิของ คารด์าเรลลี่ (Cardarelli.  1973: 150) 

บุญเกือ้ ควรหาเวช (2542: 95-97) สริมิา สาระพล (2547: 29-30; อา้งองิจาก ฉลองชยั สรุวฒันบรูณ์. 

2528: 190-200) พรสวรรค ์จรสัรุง่ชยัสกุล (2547: 25-30; อา้งองิจาก ชยัยงค ์พรหมวงศ.์ 2523: 123) 

พบวา่การพฒันา ชุดการเรยีน  ใหม้ปีระสทิธภิาพ  ควรจดัทาํในลกัษณะทีเ่ป็นสือ่ประสม  อาจเป็น  

วสัดุ อุปกรณ์และวธิกีารต่างๆ โดยใชว้ธิรีะบบ เพือ่ใหชุ้ดการเรยีน ทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพควรมี

สว่นประกอบทีส่าํคญั 3 ส่วน ดงัน้ี 

 1. คูม่อืการใชชุ้ดการเรยีน จดัทาํเป็นสื่อสิ่งพมิพ์ เพือ่ใหผู้เ้รยีนศกึษาคูม่อืการใช้ชุดการ

เรยีน ก่อนทีจ่ะนําชุดการเรยีน ไปใช ้ภายในคูม่อืไดม้กีารชีแ้จงวธิกีารใช้ชุดการเรยีน ใหผู้เ้รยีน

เขา้ใจขัน้ตอนการเรยีนจากชุดการเรยีน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบรูณ์และเกดิประสทิธภิาพสงูสุด จดัทาํ

เป็นรปูเล่มโดยมสี่วนสาํคญัดงัน้ี 
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  1.1 คาํนํา เป็นสว่นทีผู่พ้ฒันาชุดการเรยีน ไดแ้สดงความคดิเหน็ในการพฒันา เพือ่ให ้

ผูเ้รยีนไดเ้หน็คุณค่าของชุดการเรยีน และทราบถงึประสทิธภิาพของชุดการเรยีน ทีพ่ฒันาขึน้ ซึง่

ผา่นกระบวนการทดลองใชแ้ละปรบัปรงุมาแลว้ 

  1.2 สว่นประกอบของชุดการเรยีน เป็นส่วนทีใ่ชใ้นการบอกรายละเอยีดวา่ ภายในชุด

การเรยีนประกอบดว้ยอะไรบา้ง เพือ่ใหผู้เ้รยีนตรวจสอบก่อนนําไปใช้ และหากชาํรดุสญูหาย ผูส้รา้ง

ชุดการเรยีนจะไดส้ามารถจดัหาเพิม่เตมิ 

  1.2.1 คาํชีแ้จงสาํหรบัผูเ้รยีน ภายในคูม่อืการใช้ชุดการเรยีน ตอ้งเขยีนคาํชีแ้จง

ต่างๆ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจขัน้ตอนการใช้ชุดการเรยีน ทีส่รา้งขึน้จะไดป้ฏบิตัไิดถ้กูตอ้ง จงึจะทาํให้

การใชชุ้ดการเรยีนรูเ้กดิประสทิธภิาพ 

  1.2.2 สิง่ทีผู่เ้รยีนตอ้งเตรยีม เป็นสว่นทีใ่ชก้าํหนดรายละเอยีดทีผู่เ้รยีนตอ้งจดัหา

เตรยีมไวล้่วงหน้า ก่อนใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่อาจจะเป็นวสัดุ สือ่ หรอือุปกรณ์จาํเป็นจะตอ้ง

ใชใ้นการทาํกจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  ซึง่อาจเป็นสิง่ทีผู่พ้ฒันาชุดการเรยีน ไมส่ามารถจดัหา

หรอืบรรจไุวใ้นชุดการเรยีนรูไ้ด ้เช่น วสัดุของจรงิ สิง่ของหรอือุปกรณ์ ทีใ่หญ่โต หรอืเลก็เกนิไป  

เป็นตน้ 

  1.2.3 บทบาทของผูเ้รยีน เป็นการเขยีนชีแ้จงใหผู้เ้รยีนเขา้ใจบทบาทตนเอง 

ในขณะใชชุ้ดการเรยีนรู้ว่า จะปฏบิตัอิยา่งไร 

  1.3 แผนการเรยีน การพฒันาชุดการเรยีน ผูส้รา้งชุดการเรยีน ตอ้งจดัทาํแผนการเรยีน

แต่ละหน่วยการเรยีนเอาไวใ้หล้ะเอยีด เพื่อผูเ้รยีนไดศ้กึษา จากชุดการเรยีน เป็นไปตามลาํดบัขัน้ที่

วางเอาไวไ้ดถู้กตอ้ง 

  1.4 เน้ือหาสาระ และสือ่ เป็นการจดัลาํดบัของเน้ือหาของชุดการเรยีน ซึง่อยูใ่นรปูลกัษณะ 

ต่างๆ เช่น การจดัเน้ือหาสาระในชุดการเรยีน จาํเป็นตอ้งจดัเอกสารเน้ือหาสาระ วธิกีารจดักจิกรรม

การเรยีน ไดแ้ก่ 

  1.4.1 แบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรยีน เป็นเอกสารทีจ่ะใชป้ระกอบกจิกรรมใน

ชุดการเรยีน สาํหรบัใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กฝน และทดสอบความเขา้ใจในหน่วยการเรยีน 

  1.4.2 แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ก่อนการเรยีนจากชุดชุดการเรยีน 

ผูเ้รยีนตอ้งทาํการทดสอบก่อนเรยีนดว้ยแบบทดสอบก่อนเรยีน เพือ่จะไดท้ราบวา่ผูเ้รยีนมคีวามรู้

เกีย่วกบัเน้ือหาบทเรยีนมากน้อยเพยีงใด ผูเ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมตามขัน้ตอนจากคูม่อืการใช้ชุดการ

เรยีน เมือ่เรยีนจากชุดการเรยีน เสรจ็สิน้แลว้ ผูเ้รยีนตอ้งทาํการทดสอบหลงัเรยีนทนัที เพื่อผูเ้รยีน

ไดท้ราบถงึความกา้วหน้าของตนเอง จากการเรยีนจากชุดการเรยีน 

  1.4.3 กระดาษคาํตอบและเฉลย ในชุดการเรยีน ตอ้งจดัเตรยีมกระดาษคาํตอบไว้

ใหผู้เ้รยีน สาํหรบัทาํการทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีนจากชุดการเรยีน และมแีบบเฉลยคาํตอบ 

เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถตรวจสอบไดด้ว้ยตนเอง 
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 2. เน้ือหาสาระและสือ่การสอนในชุดการเรยีนรู้ จดัเน้ือหาสาระทีต่อ้งการนําเสนอใหอ้ยูใ่น

รปูของสือ่ประสม มสีือ่หลายชนิดทีจ่ะเกือ้หนุนซึง่กนัและกนั เพือ่ช่วยใหผู้เ้รยีนรู ้และเขา้ใจเน้ือหา

บทเรยีนไดช้ดัเจน จดักจิกรรมในลกัษณะทีเ่ป็นรายบุคคลตามวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมของชุด 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ทีไ่ดว้างแผนไว ้

 3. การประเมนิผล เป็นการประเมนิการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้จากการเรยีนรูจ้ากชุดการเรยีน 

ปฏบิตักิจิกรรมตามขัน้ตอนจากคูม่อืการใชชุ้ดการเรยีน กําหนดเกณฑป์ระเมนิผล สามารถประเมนิผล

ผูเ้รยีนไดท้ัง้ก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีน ไดแ้ก่ การทาํแบบฝึกหดัรายงานการคน้ควา้ ผลการทดลองและ

การทดสอบ และหลงัเรยีนจากการเรยีนจากชุดการเรยีน 

 จากการศกึษาองคป์ระกอบของชุดการเรยีน พอสรปุไดว้า่การพฒันาชุดการเรยีน ผูพ้ฒันา

ชุดการเรยีน ตอ้งจดัเตรยีมองคป์ระกอบต่าง ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดการเรยีน และดาํเนินการจดัทาํ

องคป์ระกอบทัง้หมดใหค้รบ จดัหาแฟ้มหรอืกระเป๋า เพื่อจดัเกบ็องคป์ระกอบของชุดการเรยีน ทีไ่ด้

จดัทาํขึน้อยา่งมรีะเบยีบ เพื่อสะดวกต่อการนําไปใช้ 

 7. การหาประสิทธิภาพของชดุการเรียน 

 การประเมนิสือ่เป็นการพจิารณาประสทิธภิาพและคณุภาพของสือ่การเรยีนการสอน สือ่ที่

ไดจ้ะตอ้งไดร้บัการประเมนิประสทิธภิาพสว่นใหญ่จะเป็นสือ่ทีผ่ลติขึน้มาตามหลกัการสอน การประเมนิ

สือ่โดยวธิน้ีีจาํตอ้งคาํนึงจดุมุง่หมายของสือ่การเรยีนการสอนและวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

ผูเ้รยีน ภายหลงัจากทีเ่รยีนจบสือ่นัน้แลว้ (ไชยยศ  เรอืงสุวรรณ.  2526: 127-129) 

 เสาวนีย ์ สกิขาบณัฑติ (2538: 290-291) ไดอ้ธบิายวา่ การสรา้งสือ่ก่อนทีจ่ะนําไปใชค้วร

จะไดท้ดลองแกไ้ขปรบัปรงุใหไ้ดม้าตรฐานเสยีก่อน เพือ่ใหท้ราบวา่สือ่นัน้มีคุณภาพเพยีงใด มสีิง่ที่

ยงับกพรอ่งอยู ่ซึง่การประเมนิน้ีไมใ่ช่การประเมนิผลผูเ้รยีนแต่เป็นการ ประเมนิผลสือ่ โดยการนํา

สื่อไปทดลองใชก้บัหลาย ๆ คน หลาย ๆ กลุ่ม แลว้จงึเผยแพรนํ่าออกไปใชจ้รงิ  เกณฑก์าร

หาประสทิธภิาพของสือ่นัน้ อาจจะกาํหนดเป็น 90/90 หรอื 85/85 หรอื 80/80 ขึน้อยูก่บั

ลกัษณะวชิาการทีจ่ะกําหนดเกณฑเ์ท่าใดนัน้ไมไ่ดก้ําหนดขึน้เองตามใจชอบ แต่ควรจะเป็น

ผลจากการ ทดลองใชก่้อน ในกรณกีารศกึษาแบบสมรรถฐาน ถอืเกณฑ ์90/90 จงึจะถอืวา่ใชไ้ด ้

ความหมายของตวัเลข 90/90 หมายความวา่ 90 ตวัแรก เป็นคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํกจิกรรมการเรยีน

หรอืแบบฝึกหดั โดยเฉลีย่รอ้ยละ 90 สว่น 90 ตวัหลงัเป็นคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํแบบประเมนิผล 

การเรยีน โดยเฉลีย่รอ้ยละ 90  

 ทัง้น้ี เมือ่ผูส้รา้งจดัทาํบทเรยีนเป็นตน้ฉบบัเสรจ็สมบรูณ์แลว้ ควรนําบทเรยีนทีจ่ดัทาํไป

ทดลองโดยกาํหนดขัน้ตอนการตรวจสอบและหาประสทิธภิาพของบทเรยีนเป็น 3 ครัง้ ตามขอ้เสนอแนะ

ของ ฉลองชยั สรุวฒันบรูณ์ (2528: 214-216) คอื 

 1. การทดลองเป็นรายบุคคล เป็นการทดลองใชบ้ทเรยีน ครัง้ที ่1 เพื่อตรวจสอบหา

ขอ้บกพรอ่งของบทเรยีนในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี ความเหมาะสมของภาษา ความยากงา่ยของเน้ือหา 

กจิกรรมทีใ่หป้ฏบิตัิ เวลาทีใ่ชใ้นการเรยีน และอื่น ๆ  
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 2. การทดลองกลุม่ยอ่ย เป็นการทดลองใชก้บัผูเ้รยีน 10 คน ทีย่งัไมเ่คยเรยีนบทเรยีน

ดงักล่าว ซึง่มจีดุมุง่หมายเพื่อตรวจสอบหาขอ้บกพรอ่งของบทเรยีนในดา้นต่าง ๆ และหาประสทิธภิาพ

ของบทเรยีนเช่นเดยีวกบัครัง้ที ่1 

 3. การทดลองภาคสนาม เป็นการทดลองใชบ้ทเรยีนครัง้ที ่3 มจีดุมุง่หมาย เพื่อตรวจสอบ

ประสทิธภิาพของบทเรยีน โดยทดลองกบัผูเ้รยีนทัง้ชัน้เรยีน ผลลพัธท์ีไ่ดค้วรใกลเ้คยีงกนักบัเกณฑ์

ทีก่ําหนดไวห้ากตํ่ากว่าเกณฑ ์ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.5 ยอมรบัได ้ถา้แตกต่างกนัมากตอ้งกําหนดเกณฑ์

ประสทิธภิาพของบทเรยีนใหม ่โดยยดึหลกัความเป็นจรงิ  

 ทัง้น้ี ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2521: 134) ยงัไดอ้ธบิายถงึเหตุผลและความจาํเป็นทีต่อ้งมกีาร

หาประสทิธภิาพของบทเรยีนหรอืชุดการเรยีนทีส่รา้งขึน้ไว ้3 ประการ ดงัน้ี  

 1. เพื่อเป็นการประกนัคณุภาพของชุดการเรยีนวา่อยู่ในขัน้สงูเหมาะทีจ่ะลงทุนผลติ  

เป็นจาํนวนมาก 

 2. ช่วยทาํใหผู้ท้ ีนํ่าชุดการเรยีนไปใช ้เกดิความมัน่ใจวา่ชุดการเรยีนนัน้มปีระสทิธภิาพ  

ในการช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้รงิ 

 3. ช่วยใหผู้ผ้ลติมคีวามมัน่ใจวา่เน้ือหาสาระทีบ่รรจลุงในชุดการเรยีนเหมาะสมงา่ยต่อการ

เขา้ใจอนัจะช่วยใหผู้ผ้ลติมคีวามชาํนาญสงูขึน้ เป็นการประหยดัแรงงาน เวลา และงบประมาณใน

การเตรยีมตน้แบบ 

 จากการศกึษาขา้งตน้ พอสรปุไดว้า่ การหาประสทิธภิาพของชุดการเรยีนนัน้เป็นขัน้ตอน

ของการตรวจสอบคณุภาพของชุดการเรยีน โดยการนําชุดการเรยีนทีส่รา้งขึน้นัน้ ไปทดลองแกไ้ข

ปรบัปรงุใหไ้ดม้าตรฐานเสยีก่อน เพือ่ใหท้ราบและมัน่ใจวา่ชุดการเรยีนทีส่รา้งขึน้มานัน้มคีณุภาพ

เพยีงใด ซึง่การประเมนิน้ีไมใ่ช่การประเมนิผูเ้รยีน แต่เป็นการประเมนิผลชุดการเรยีน โดยการนํา ชุด 

การเรยีนไปทดลองใชก้บัหลายคนหลายกลุ่มแลว้นําผลมาประมวลและสรปุวา่ ไดม้าตรฐานทีก่าํหนด

หรอืไม ่ก่อนทีจ่ะนําไปเผยแพร ่ และใชจ้รงิต่อไป 

 8. การใช้ชดุการเรียน 

       วชิยั  วงษ์ใหญ่ (2525: 192) ไดเ้สนอแนะวา่การใชชุ้ดการเรยีนจะประสบความสาํเรจ็ก็

ต่อเมือ่ไดม้กีารจดัสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรยีนทีเ่อือ้อาํนวยต่อการเรยีนรู ้ดงัต่อไปน้ี 

 1. ใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนอยา่งแทจ้รงิ 

 2. ใหผู้เ้รยีนมโีอกาสทราบผลการกระทาํทนัทจีากกจิกรรมการเรยีนการสอน  

 3. มกีารเสรมิแรงผูเ้รยีนจากประสบการณ์ทีเ่ป็นความสาํเรจ็อยา่งถกูจดุตามขั ้นตอนของ

การเรยีนรู้ 

 4. คอยชีแ้นะแนวทางตามขัน้ตอนในการเรยีนรูต้ามทศิทางทีผู่ส้อนไดว้เิคราะหแ์ละกาํหนด

ความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีน 
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 รุง่ทวิา  จกัรก์ร (2527: 91-92) ไดก้ลา่วถงึการใชชุ้ดการเรยีนไวด้งัน้ี 

 1. การทดสอบก่อนเรยีน เพือ่ดพูฤตกิรรมเบือ้งตน้อนัเป็นพืน้ฐานการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  

 2. ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน เน่ืองจากการนําเขา้สูบ่ทเรยีนเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหผู้เ้รยีน

กระตอืรอืรน้ มคีวามตอ้งการทีจ่ะเรยีน ซึง่ขึน้อยูก่นัเทคนิคของผูส้อนดว้ย ในการที่จะนําเขา้สู่

บทเรยีน ใหเ้ขา้ใจ 

 3. ขัน้ประกอบกจิกรรม ผูส้อนตอ้งอธบิายใหผู้เ้รยีนเข้าใจในการทาํกจิกรรมก่อนลงมอืทาํ

การสอน 

 4. สรปุบทเรยีน ผูส้อนนําในการสรปุบทเรยีน ซึง่อาจทาํไดโ้ดยการถามหรอืใหผู้เ้รยีนสรปุ

ความเขา้ใจ หรอืทาํกจิกรรมอื่นทีท่าํใหแ้น่ใจวา่ ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูม้โนมตหิรอืหลกัการตามทีก่าํหนด  

 5. ประเมนิผลการเรยีน โดยทาํขอ้สอบอกีครัง้หน่ึง เพือ่ประเมนิดวูา่ผูเ้รยีนบรรลตุาม

จุดประสงคท์ีก่ําหนดไวห้รอืไม ่เพื่อจะไดป้รบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของผูเ้รยีนในกรณทีีไ่มผ่่าน

จดุประสงคท์ีก่าํหนดขอ้ใดขอ้หน่ึง ถา้ผูเ้รยีนผา่นจดุประสงคห์มดทุกขอ้กใ็หเ้รยีนกา้วต่อไป  

 จากการศกึษาขา้งตน้ พอสรปุไดว้า่ การใชชุ้ดการเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพในการจดัการเรยีนรู้

และประสบความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคน์ัน้ จะตอ้งคาํนึงถงึสิง่ต่อไปน้ี 

 1. จดัสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรยีนใหเ้อือ้อาํนวยต่อการเรยีนรูแ้ละเหมาะสมกบับทเรยีนใน

แต่ละหน่วย 

 2. ศกึษาเน้ือหาและชุดการเรยีนโดยละเอยีดรอบคอบพอสมควร 

 3. ก่อนสอนผูเ้รยีนตอ้งทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน (Pre – test) ก่อน 

 4. การสอนแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ คอื 

  4.1 ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน เพือ่ผูเ้รยีนใหพ้รอ้มจะเรยีนรูบ้ทเรยีนใหม ่ผูส้อนตอ้งสรา้ง

บรรยากาศเป็นกนัเองกบัผูเ้รยีน เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้ลา่ประสบการณ์ของตนเองจะทาํใหเ้ขา้ใจ

สิง่ทีจ่ะเรยีนไดด้ขีึน้  

  4.2 ขัน้ประกอบกจิกรรม การจดักจิกรรมการเรยีนมคีวามสาํคญัมาก ถา้จดัไดด้สีนอง

จดุประสงคข์องผูเ้รยีน กจ็ะมปีระโยชน์ใหก้ารเรยีนการสอนไดผ้ลดี 

  4.3 ขัน้สรปุบทเรยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนไดส้รปุมโนมตแิละหลกัการทีส่าํคญั 

 5. ขณะทีป่ระกอบกจิกรรม ผูส้อนตอ้งเดนิดกูารทาํงานของแต่ละกลุ่มอยา่งใกลช้ดิหาก

กลุ่มใดมปีญัหาผูส้อนจะคอยใหค้าํชีแ้นะช่วยเหลอื 

 6. หลงัจากเรยีนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้รยีนทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน เพื่อประเมนิดวู่า

ผูเ้รยีนบรรลตุามจดุประสงคแ์ละดวูา่ผูเ้รยีนไดเ้ปลีย่นพฤตกิรรมการเรยีนรูท้ีก่าํหนดไวห้รอืไม ่และ

เพื่อแกไ้ขและปรบัปรุงขอ้บกพรอ่ง 

 จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัชุดการเรยีนทีก่ลา่วมา จงึไดส้รา้งชุดการเรยีน 

สาํหรบัการวจิยัครัง้น้ี ซึง่มอีงคป์ระกอบดงัน้ี 
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 1. คูม่อืการใชชุ้ดการเรยีน ดงัน้ี 

  1.1 คาํนํา  

  1.2 สว่นประกอบของชุดการเรยีน  

   1.2.1 คาํชีแ้จงสาํหรบัผูเ้รยีน เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจขัน้ตอนการใชชุ้ดการเรยีนทีส่รา้งขึน้ 

จะไดป้ฏบิตัไิดถู้กตอ้ง จงึจะทาํใหก้ารใชชุ้ดการเรยีนรูเ้กดิประสทิธภิาพ  

  1.2.2 สิง่ทีผู่เ้รยีนตอ้งเตรยีม  

  1.2.3 บทบาทของผูเ้รยีน  

  1.3 แผนการเรยีน  

  1.4 เน้ือหาสาระ  

  1.4.1 แบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรยีน  

  1.4.2 แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  

  1.4.3 กระดาษคาํตอบและเฉลย  

 2. เน้ือหาสาระและสือ่การสอนในชุดการเรยีนรู้ ประกอบดว้ย 5 หน่วยการเรยีน ไดแ้ก่

หน่วยการเรยีนที ่1 การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ หน่วยการเรยีนที ่2 การดแูลผูป้ว่ยก่อนและ

หลงัผ่าตดั หน่วยการเรยีนที ่3 การใหอ้าหารทางสายยาง หน่วยการเรยีนที ่4 การดแูลความสขุสบาย

ในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั และหน่วยการเรยีนที ่5 การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะ

สุดทา้ย  

 3. การประเมนิผล กําหนดเกณฑป์ระเมนิผลของการทาํแบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรยีน  

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสนุทรียสนทนา 

 1. ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัสนุทรียสนทนา 

 Dialogue มาจากคาํ Dialogos ในภาษากรกี คาํวา่ logos หมายถงึ “ถอ้ยคาํ” หรอืในกรณี

ทีเ่ราอาจคดิถงึ “ความหมายของถอ้ยคาํ ” สว่น dia หมายถงึ ผา่น มไิดห้มายถงึ “สอง” (เพชรรตัน์  

พงษ์เจรญิ สุข.  2554: 50) ซึ่งสอดคลอ้งกบั ลดาวลัย ์รวมเมฆ (2550: 8) ทีก่ล่าวว่า Dialogue 

หมายถงึ การไหลของกระแสแห่งความหมาย (Stream of meaning) โดยทีไ่หลผ่านตวัพวกเรา และ

ไหลไปมาระหว่างพวกเรา เมือ่เกดิการไหลเวยีนของความหมายจงึปรากฎความเขา้ใจใหม ่และมี

บางสิง่เกดิขึน้ใหม ่รวมทัง้มกีารแบ่งเป็นความคดิ ความเขา้ใจ ความรูส้กึ ความหมาย กนัภายในกลุม่ 

มนตช์ยั พนิิจจติรสมทุร( 2553: บทนํา) ไดก้ลา่ววา่ กระบวนการ Dialogue ทีรู่จ้กักนัในชือ่  

“สนุทรยีสนทนา” ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในระดบัรากฐานจติใจของบุคคล เป็นการปรบัเปลีย่น

กระบวนการคดิและการทาํความเข้ าใจปจัจยัแวดลอ้มทีห่ลากหลายอยา่งสมดลุและเป็นระบบ        

อนัเป็นผลมาจากสตปิญัญารว่ม ทีเ่กดิขึน้ในกลุม่คนทีม่ศีกัยภาพกวา้งไกลกวา่ศกัยภาพของความคดิ

สตปิญัญาของปจัเจกบุคคลทาํใหเ้กดิการพฒันาระดบักลุม่ ชุมชน และสงัคมของหน่วยงานในทีส่ดุ 

สิง่เหลา่น้ีเกดิขึน้ชา้ๆ แต่เป็นไปดว้ยความมัน่คง และสรา้งสรรคผ์ลงานทีเ่ป็นรปูธรรมอยา่งต่อเน่ือง
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ตามมา อยา่งไรกต็าม ภายใตส้ภาพแวดลอ้มของสงัคมปจัจบุนั การเกดิขึน้เองของทกัษะเหลา่น้ีมี

ความเป็นไปไดค้อ่นขา้งจาํกดั เน่ืองดว้ยขอ้มลู ขา่วสารปจัจยัภายนอกอนัหลากหลายทีด่งึความสนใจ 

อนัทาํใหส้มาธขิองผูค้นกวดัแกวง่อยูเ่สมอ การพฒันาเรือ่งน้ีจงึจาํเป็นตอ้งมกีารฝึกฝนทกัษะอยา่ง

ต่อเน่ืองอยูเ่ป็นระยะ  

 สนุทรยีสนทนา เป็นเครือ่งมอืในการระดมความคดิ เพือ่คน้หาวธิกีารและความรูใ้หม่ๆ   

ในการทาํงาน รวมทัง้สามารถแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ในระดบับุคคลได ้ โดยเริม่จากการฟงัอย่าง 

มวีนิยั (ตัง้ใจ สนใจ ใส่ใจ) นําไปสูก่ารคดิ(อยา่งมรีะบบ) กจ็ะนําไปสูก่ารพดู(บอก)อยา่งเหมาะสม 

(ลดาวลัย ์รวมเมฆ. 2550: 4-8)  

 เพชรรตัน์ พงษ์เจรญิสุข (2554: 52-53) ไดก้ลา่วถงึสนุทรยีสนทนาตามแนวคดิของเดวดิ 

โบหม์ วา่ ทุกคนมสีมมตฐิานและความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง เมื่ อถกูทา้ทาย กจ็ ะปกป้องและมกัจะ

กระทาํการดว้ยอารมณ์ หรอืมปีฏกิริยิาทีร่นุแรง หรอือกีนยัหน่ึงคนเรามกัองิตวัเองกบัความคดิเหน็ 

และผกูตดิกบัการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง สนุทรยีสนทนามเีป้าหมายเพือ่เขา้สูก่ระบวนการ

ทางความคดิทัง้มวล และไปเปลีย่นวธิทีีค่วามคดิ  

วศิษิฐ ์วงัวญิ� ู(2552: 46) ไดแ้สดงแนวคดิเกีย่วกบัสนุทรยีสนทนาก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

และเกดิสมรรถภาพใหมด่งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาพประกอบ 5 แนวคดิเกีย่วกบัสนุทรยีสนทนา 

 

สมดลุ / ผ่อนคลาย 

 

Respecting 

เคารพ ปันพืน้ที ่

ไมก้่าวก่าย 

Deep listening 

ฟังอยา่งลกึซึง้ 

นอก / ใน 

Voicing listening 

เสียงภายใน ป๊ิง 
ฉบัพลนั 

ญาณทสันะ 

Suspending 

ทด แขวน 

การตรวจสอบ 

สมมตุิฐาน การตดัสิน 

เทา่ทนักรอบความคิด 

ที่เช่ือวา่จริง 

ความรู้สกึ ความคิด 

หลากหลาย แสดงตน 

สมรรถภาพใหม ่

สนุทรียสนทนา 

ละวางภาพลกัษณ์ 

อํานาจ การครอบงํา 

ตระหนกัตอ่จดุยืนอ่ืนและตอ่

การเข้าถึงได้ไมท่ัง้หมด 
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 พอสรปุไดว้า่ สนุทรยีสนทนา เป็นกระบวนการพฒันาการเรยีนรูร้ว่มกนัของกลุ่มบุคคล 

โดยเป็นการแลกเปลีย่น ถ่ายทอดความรูท้ีอ่ยูด่า้นในตวับุคคล อนัเป็นความรูท้ีเ่จอืปนไปดว้ย

ประสบการณ์ ความรูส้กึ ความนึกคดิทีไ่ดส้ะสมมาของบุคคล ผา่นการฟงัอยา่งตัง้ใจ การคดิวเิคราะห์ 

และถ่ายทอดออกเป็นการพดูทีเ่หมาะสม สรา้งสรรค ์เกดิความรู้ใหม่ๆ  

 2. กระบวนการสนุทรียสนทนา 

 มนตช์ยั พนิิจจติรสมทุร( 2553: 2-3) ไดก้ลา่ววา่ กระบวนการสนุทรยีสนทนา เป็นการ

สนทนาเชงิสรา้งสรรคส์ตปิญัญา การสนทนาแบบ สนุทรยีสนทนาน้ี ควรจะเป็นการนัง่ลอ้มวงกนั 

เป็นวงกลม ไมม่สีิง่ใดมาขวางกัน้ระหว่างบุคคลหรอืตัง้ไวต้รงกลางวง ทาํใหเ้หน็ภาพการสือ่สาร  

จากตวับุคคลถงึตวับุคคลโดยตรง เป็นการสือ่สารทีไ่มอ่าศยัสือ่กลาง เป็นการสือ่สารทีเ่ท่าเทยีมกนั  

มคีวามรูส้กึเป็นอสิระ และมโีอกาสในการพดูทีเ่ปิดกวา้งสาํหรบัทุกคน 

 การพดูเสนอความคดิมใิช่เป็นสิง่สาํคญัทีสุ่ดในการสนทนาเชงิสตปิญัญาเช่นน้ี ในทาง

ตรงกนัขา้ม ความสาํคญักลบัอยูท่ี ่‘การฟงั’ ทีจ่าํเป็นตอ้งพฒันาใหล้ะเอยีดและเตม็เป่ียมดว้ยสมาธิ

พรอ้มไปกบัดาํรงรกัษาคณุภาพการฟงัทีด่เีอาไวอ้ยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลาหน่ึง สิง่เหลา่น้ีจะสรา้งให้

เกดิกระแสความรูส้กึนึกคดิทีเ่รยีกว่า Meaning Flow ขึน้ได ้ในขณะทีส่มาชกิทัง้หลายต่างรกัษาวนิยั

ในการฟงัไวพ้รอ้มๆกนั บุคคลกจ็ะเหน็การทาํงานของ ‘ชุดความคดิ’ ของตนเอง ซึง่ปกตจิะทาํงาน

อยูเ่งยีบๆ เขา้มาทาํหน้าทีต่ดัสนิเรือ่งราวต่างๆ อยา่งเป็นอตัโนมตัอิยูเ่สมอๆ 

 ระหวา่งการสนทนานัน้บุคคลสามารถพฒันาความคดิ ไตรต่รองไดจ้ากกระบวนการรบั

ความรูส้กึดา้นใน อนัเป็นการรบัรูถ้งึสมมตฐิานของตน และวางลง ไว ้พรอ้มกบัยกระดบัสมาธ ิและ

ความตัง้ใจในการฟงัอยา่งเตม็ที ่ใชจ้ติใจรบัฟงัโดยไมต่ดัสนิใจในสิง่ทีไ่ดร้บัฟงั และ/หรอื ตดัสนิคนที่

พดูไมว่า่จะเป็นในแงม่มุใดกต็าม 

 กระบวนการน้ีนํามาซึง่ การคิดรว่มกนัไดร้ะหว่างบุคคล เป็นการสรา้งสรรคค์วามคดิรว่มที่

ไปไกลกวา่การระดมความคดิ (Brainstorming) เป็นการขยายขอบเขตไปสูส่ ิง่ทีลุ่ม่ลกึภายในตวับุคคล 

และแลกเปลีย่นการรบัรู ้องคค์วามรูฝ้งัลกึรวมทัง้ประสบการณ์ทีม่คีณุคา่ในตวับุคคล ทาํใหส้ิง่เหลา่น้ี

ปรากฎออกมาอยา่งชดัแจง้ในกระบวนการสือ่สารระหวา่งบุคคล เมื่อดาํเนินการสนทนาแบบ สนุทรยี

สนทนาไปสกัระยะหน่ึง การไหลเวยีนของความหมายจะสรา้งเสรมิปรากฎเป็นความเขา้ใจใหม ่และ

มบีางสิง่เกดิขึน้ใหม ่รวมทัง้มกีารแบ่งปนัความคดิ ความเขา้ใจ ความรูส้กึ ความหมายอยา่งใหมก่นั

ภายในกลุม่ สิง่น้ีเป็นรากฐานของการพฒันา นวตัถกรรมต่อไปในอนาคต 

 การจดัสถานที่สาํหรบักจิกรรมสนุทรยีสนทนา ใหค้วามสาํคญัต่อการจดัสถานทีค่อ่นขา้งสงู 

ปจัจยัน้ีมผีลอยา่งมากต่อพฒันาการของการสนทนา สถานทีท่ีเ่หมาะสมควรจะ 

• เงยีบ เยน็สบาย 

• โปรง่โล่ง ไมแ่ออดั การอยูใ่นหอ้งขนาดเลก็ทีอ่าจทาํใหเ้กดิความอดึอดั ทาํใหก้าร 

คดิรว่มกนัเป็นไปไดย้ากขึน้ 
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• ไมม่ผีูค้นจอแจ ไมเ่ป็นสถานการณ์ทีม่คีนเดนิกวกัไกว่ พลุกพล่าน ไมม่เีสยีงระงม 

จากรถยนต ์หรอืเสยีงโทรศพัทด์งัเป็นระยะๆ หรอืเสยีงรบกวนอนัใด เช่นหอ้งโถงโรงแรมขนาดใหญ่

ทีม่งีานสมัมนา มผีูค้นเดนิไปมา หรอืพนกังานโรงแรมเดนิไปมา เป็นตน้ 

• ปลอดจากแมลงและสิง่รบกวนอื่นๆ เช่นแสงทีส่วางจา้เกนิไป หรอืลมทีพ่ดัแรงให้ 

รูส้กึหนาวเยน็ หรอืแสงทีน้่อยเกนิไปก็อาจทาํใหง้ว่งได้ 

• อยูใ่นหอ้งทีม่อีากาศไหลหมนุเวยีนพอประมาณ หรอืมอีากาศระบายทีด่ี 

• จดัเกา้อีน้ัง่เป็นวงกลม ไมม่สีิง่กดีขวาง เป็นการสนทนาทีเ่สมอภาค เท่าเทยีมกนั 

 กติกาในการทาํ Dialogue 

 1. ปิดมอืถอื 

 2. วางหวัโขน ตาํแหน่งงาน ใหถ้อืวา่สมาชกิทุกคนมคีวามเท่าเทยีมกนั 

 3. ควรทาํสมาธก่ิอนทาํการสนทนา ประมาณ 3-5 นาท ี

 4. สรา้งบรรยากาศทีเ่ปิดกวา้งและเป็นอสิระ 

 5. ใหย้กมอืแสดงความประสงคเ์มือ่ตอ้งการพดู 

 6. พดูทลีะคน สมาชกิทีเ่หลอืฟงัอยา่งตัง้ใจ โดย แขวน/วาง กรอบความคดิและสมมตฐิาน

ขอตวัเองไว ้

 7. ไมค่รอบครองการพดู ตอ้งเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นไดพ้ดู/ บอกเลา่ประสบการณ์ 

 8. ขณะพดู ใหพ้ดูกบักลุ่ม ไมพ่ดูกบัคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ 

 9. ไมมุ่ง่ทีจ่ะพดูในสิง่ทีต่นคดิไวล้่วงหน้า ซึ่งจะเป็นเหตุใหปิ้ดกัน้การรบัฟงัความคดิ/  

ประสบการณ์ของผูอ้ื่น 

 10. ผูท้ีเ่ป็นสมาชกิกลุม่ไมต่อ้งจดบนัทกึขณะทาํการสนทนา 

 11. ไมพ่ยายามโน้มน้าวใหค้นอื่นคลอ้ยตามความคดิของเรา 

 12. ไมมุ่ง่หาขอ้สรปุ ตดัสนิ หรอืตกลงในประเดน็ใดประเดน็หน่ึงวา่ ผดิ/ถูก ด/ีไมด่ ี ใช่/ไมใ่ช่ 

 13. พดูในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และสรา้งสรรค์ 

 14. ไมว่พิากษค์าํพดูหรอืความคดิของใคร ไมใ่ชค้าํพดูใช่... แต่วา่.... หรอื เหน็ดว้ย...แต่วา่... 

 15. กรณทีีเ่หน็ดว้ยหรอืตอ้งการเสรมิความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ควรใชค้าํวา่ ใช่... และ.... หรอื

เหน็ดว้ย...และ 

 บทบาทของ Facilitator 

 เป็นผูท้ีอ่าํนวยการใหก้ารสนทนาของสมาชกิกลุม่เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองภายใตก้ตกิาที่

กาํหนด และมสีทิธิแ์สดงความคดิเหน็เช่นเดยีวกบัสมาชกิกลุ่ม 

 ข้อพึงระวงั 

 1. ไมช่ีนํ้ากลุม่ 

 2. ไมข่ดัขวางการดาํเนินการของกลุม่ 

 3. ไมส่รา้งบรรยากาศใหเ้กดิความตงึเครยีด 
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 บทบาทของผูจ้ดบนัทึก 

 ทาํหน้าทีบ่นัทกึประเดน็ทีไ่ดจ้ากการทาํสนุทรยีสนทนา (เพื่อใหส้มาชกิ ฟงั คดิ พดู อยา่งตัง้ใจ 

ไมก่งัวลกบัการบนัทกึ) บนัทกึบรรยากาศในการทาํกลุม่และนําเสนอประเดน็การสนทนาต่อกลุม่เมือ่

สิน้สดุการทาํสนุทรยีสนทนา 

 ข้อพึงระวงั 

 1. ไมร่ะบุชื่อ/ ตําแหน่งผูพ้ดูเป็นรายบุคคล 

 2. ไมส่รปุประเดน็ตามความคดิเหน็ของสมาชกิคนใดคนหน่ึง  

 สรปุกระบวนการสนุทรยีสนทนา เป็นการสนทนาดว้ยการนัง่ลอ้มวงกนัเป็นวงกลม ไมม่ ี

สิง่ใดมาขวางกัน้ระหวา่งบุคคลหรอืตัง้ไวต้รงกลางวง เป็นการสือ่สารทีไ่มอ่าศยัสือ่กลาง สมาชกิมี

ความรูส้กึเป็นอสิระ และมโีอกาสในการพดูทีเ่ปิดกวา้งสาํหรบัทุกคน มผีูอ้ํานวยความสะดวก และม ี

ผูจ้ดบนัทกึกระบวนการสนุทรยีสนทนา ใหค้วามสาํคญักบัการฟงัทีม่สีมาธเิพือ่จะสรา้งใหเ้กดิกระแส

ความรูส้กึนึกคดิทีม่คีวามหมาย สมาชกิตอ้งรกัษาวนิยัในการฟงั ระหวา่งการสนทนาบุคคลสามารถ

พฒันาความคดิไตรต่รองไดจ้ากกระบวนการรบัความรูส้กึดา้นใน และรบัฟงัโดยไมต่ดัสนิใจในสิง่ที่

ไดร้บัฟงั และ/หรอื ตดัสนิผูอ้ื่นไมว่า่จะเป็นในแงม่มุใดกต็าม การจดัสถานที ่และบรรยากาศในการ

สนทนาควรเป็นไปตามกตกิาของสนุทรยีสนทนา ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้อือ้ต่อการรบัรูแ้ละและการไตรต่รอง

ความคดิไดอ้ยา่งเตม็ที ่จงึจะทาํใหส้นุทรยีสนทนา สมัฤทธิผ์ลตามเป้าหมาย นอกจากน้ี สนุทรยีสนทนา

ตอ้งอาศยัความสามคัครีว่มแรงรว่มใจกนั เป็นความสามคัคใีนระดบัความรูส้กึ คอืตอ้งรูส้กึกลมเกลยีวกนั 

ไมต่ดัสนิผูอ้ื่น ไมว่า่จะเป็นเรือ่งใดเงือ่นไขใดกต็าม เป็นกระบวนการทีเ่น้นสรา้งเหตุและปจัจยัใหม้ี

ความพรอ้ม ผลลพัธก์จ็ะเกดิขึน้เอง เป็นการตัง้เป้าหมายอยา่งจรงิจงั แต่ไมก่ดดนั ไมค่าดคัน้  

 3. ประโยชน์ของสนุทรียสนทนา 

 ลดาวลัย ์รวมเมฆ (2550: 12-16) ไดก้ลา่วถงึประโยชน์ของสนุทรยีสนทนา วา่ทาํใหเ้กดิ

การพฒันาทัง้คนและงาน ดา้นการพฒันาคน เกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการฟงั คดิ และพดูอยา่ง

มวีนิยั เป็นการเรยีนรูร้ว่มกนั ดา้นการพฒันางาน เมือ่คนในองคก์ารมกีารรบัฟ ังกนัมากขึน้ ยอมรบั

ความคดิเหน็ของผูร้ว่มงาน ตระหนกัวา่ทุกคนมคีวามรูใ้นตวั เกดิความเขา้ใจ เหน็ใจ และผอ่นปรน

กนัมากขึน้ ซึง่นําไปสูบ่รรยากาศการทาํงานเป็นทมีทีด่ ีนําไปสูค่วามสาํเรจ็ของงาน  

 สนุทรยีสนทนา ก่อใหเ้กดิประโยชน์ ดงัทีม่นตช์ยั พนิิจจติรสมทุร (2553: 15-16) ไดก้ล่าว

ไวว้า่สนุทรยีสนทนา เป็นเทคนิคบรหิารจดัการขัน้สงู เน่ืองจากเกี่ยวขอ้งกบัดา้นจติใจของบุคคลทีไ่ม่

อาจเขา้ถงึได ้เป็นการนําเอาพลงัเชงินามธรรมทีไ่ดร้บัจากสว่นรวมและสิง่รอบขา้ง มาสรา้งสรรคส์ู่

การคดิรว่มกนัของบุคคล ทีช่่วยทาํใหก้ารแกไ้ขปญัหาทียุ่ง่ยากและเรือ้รงัมโีอกาสเป็นไปได้ นอกจากน้ี

ยงัทาํใหเ้กดิการพฒันานวตักรรม เพือ่ความกา้วหน้าขององคก์าร การเริม่อาจมาจากแรงบนัดาลใจ

ของคนใดคนหน่ึงแลว้ขยายความคดิสูส่มาชกิคนอื่น  ๆในกลุม่ การขยายเตบิโตทีเ่กดิขึน้ในวงสนทนา

เชงิสตปิญัญาน้ีก่อใหเ้กดิ กระบวนการเรยีนรูแ้ละการคดิรว่มกนัของกลุม่บุคคล อนันําไปสูก่ารสรา้ง

สิง่ใหม่ๆ  ใหเ้กดิขึน้ตามลาํดบั 



62 
 
 กระบวนการสนุทรยีสนทนา ทาํใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นทกัษะการคดิของบุคคล ทีนํ่าไปสู่

การกระตุน้ ทาํใหบุ้คคลมกีารขยายขอบเขตศกัยภาพทางความคดิของตนเองออกไป ทาํใหเ้หน็โลก

ในภาพรวมมากขึน้ เหน็ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยั หรอืระหวา่งเงือ่นไขต่างๆ  มากขึน้ เป็นทกัษะที่

เน้นการสงัเคราะห ์โดยอาศยัความรูส้กึนึกคดิของแต่ละสว่นเขา้มาบ่มเพาะจนไดห้นทางทีด่ี และ

เหมาะสมและนําไปสู่การปฏบิตั ิเกดิการเปลีย่นแปลงอนันําไปสู่ความเจรญิรุง่เรอืงขององคก์ารใน

ระยะยาว 

 พอสรปุไดว้่าสุนทรยีสนทนา ก่อใหเ้กดิประโยชน์ทัง้ต่อบุคคล และต่อองคก์าร โดยเริม่จาก  

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสว่นบุคคลไปในทางสรา้งสรรค ์และผลของการปรบัเปลีย่นพฤติ กรรม

ดงักลา่ว นําไปสูบ่รรยากาศการทาํงานทีด่ ีองคก์ารขบัเคลือ่นสูก่ารพฒันาไดง้า่ยและเป็นการพฒันา

ทีย่ ัง่ยนื  

 สาํหรบัการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดจ้ดัรปูแบบการทาํสนุทรยีสนทนา โดยมขีัน้ตอนดงัน้ี 

 ขัน้ตอนที ่1 การจดัสถานที่ 

 1. จดัเกา้อีน้ัง่เป็นวงกลม 

 2. เงยีบ ไมม่เีสยีงรบกวนจากภายนอก 

 3. อากาศโปรง่โลง่ มอีากาศระบายทีด่ี เยน็สบาย 

 4. ปลอดจากแมลงและสิง่รบกวนอื่นๆ  

 5. แสงทีส่ว่างพอเหมาะ ไม่จา้เกนิไป หรอืแสงทีน้่อยเกนิไปกอ็าจทาํใหง้ว่งได้ 

 ขัน้ตอนที ่2 การทาํสนุทรยีสนทนา 

 1. ผูว้จิยัทาํหน้าทีเ่ป็น Facilitator 

 2. แจง้กตกิา 

 3. คดัเลอืกผูท้าํหน้าทีจ่ดบนัทกึ โดยกลุ่มเป็นผูเ้ลอืกจากสมาชกิกลุ่ม 

 4. เริม่สนุทรยีสนทนา ดว้ยการใหแ้ต่ละคนพดู 

 5. เมือ่ครบเวลาตามทีต่กลงไว ้ผูจ้ดบนัทกึนําเสนอประเดน็การสนทนาทีไ่ดบ้นัทกึไวต่้อกลุ่ม 

  6. ผูว้จิยันดั วนั เวลา และสถานทีก่ารทาํสนุทรยีสนทนาครัง้ต่อไป 

 

บริบทของผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ 

 6.1 ประวติัโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ  

 ประวตัโิรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรตติัง้อยู ่ณ เลขที ่95 หมู่ 8 ตําบลคลองหน่ึง  

อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีโดยมพีืน้ทีร่วมกลุ่มสุขศาสตร์ ทัง้สิน้ 135 ไร ่(ตัง้แต่ถนนดา้นหน้า

พหลโยธนิจนถงึ อาคารหอพกัแพทยแ์ละพยาบาล ) เป็นสว่นหน่ึงของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

ศูนยร์งัสติ 
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 โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรตไิดก่้อตัง้ขึน้โดยไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุจาก  

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯพระราชทานนาม วา่ "โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระ

เกยีรต"ิ ซึง่สรา้งขึน้จากแรงศรทัธาของ ทายาท ม.ร.ว. สวุพรรณ สนิทวงศ ์ธนาคารทหารไทย ศษิย์

เก่ามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ประชาคมธรรมศาสตร ์ตลอดจนประชาชนทัว่ไป  โดยพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัฯ เสดจ็พระราชดาํเนินทรงประกอบพธิวีางศลิาฤกษ์ เมือ่วนัที ่3 พฤศจกิายน 2529 

และเปิดใหบ้รกิารประชาชนเป็นครัง้แรก เมือ่วนัที ่5 ธนัวาคม 2530 เพือ่ถวายเป็นราชกุศลเน่ืองใน

มหามงคลสมยัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ทรงมพีระชนมพรรษาครบ 5 รอบ จนกระทัง่วนัที ่

29 มนีาคม 2531 ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสดจ็แทนพระองคท์รงประกอบพธิเีปิดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรตอิยา่งเป็นทางการ  

โดยในระยะแรกมเีพยีง 2 อาคารทีเ่ปิดใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลแก่ประชาชนทัว่ไปคอื   

 1.อาคารม. ร. ว. สวุพรรณ สนิทวงศ ์เปิดใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยฉุกเฉนิผูป้ว่ยนอก

และสาํนกังานต่างๆ  

 2. อาคารธนาคารทหารไทย เปิดใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล  

 โดยในปจัจบุนั มอีาคารต่างๆ เพือ่การดาํเนินการ และการบรกิารรกัษาพยาบาล ดงัน้ี  

 1. อาคารม.ร.ว. สวุพรรณ สนิทวงศ์ เป็นอาคาร 2 ชัน้ ดา้นหน้าอาคารเป็นลานจอดรถและ

พระพุทธรปูประจาํโรงพยาบาลและเป็นทีป่ระดษิฐานรปูหล่อ ม.ร.ว.สวุพรรณ สนิทวงศ์  

 2. อาคารดลุโสภาคย์ เป็นอาคาร 9 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ ปจัจบุนัเปิดทาํการเป็น

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ กลุม่งานเภสชักรรม และหอผูป้ว่ยในทุกสาขา  

 3. อาคารกติตวิฒันา เป็นอาคาร 7 ชัน้ ปจัจบุนัเปิดใหบ้รกิารสาํหรบัผูป้ว่ยอุบตัเิหตุ-

ฉุกเฉิน ผูป้ว่ยนอกเวลาราชการและผูป้ว่ยประกนัสงัคมนอกเวลา ผูป้ว่ยวกิฤต หอ้งผ่าตดั หอ้งคลอด 

แผนกเวชศาสตรฟ้ื์นฟูหอ้งปฏบิตักิารชนัสตูร แผนกรงัสวีนิิจฉยั และสาํนกังานต่างๆ  

 4. อาคารธนาคารทหารไทย เป็นอาคาร2 ชัน้ทีเ่ปิดใหก้ารรกัษาพยาบาลทุกประเภท  

 5. อาคารปญัจา สายาลกัษณ์ เป็นอาคาร 2 ชัน้ ระยะแรกใชเ้ป็นหอ้งพกัเจา้หน้าที่

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ไดเ้ปิดเป็นหอผูป้ว่ยพเิศษ และ

ผูป้ว่ยประกนัสงัคม จนถงึปจัจบุนั  

 6. อาคารบรกิาร เป็นอาคาร 3 ชัน้ ดาํเนินการก่อสรา้งโดยใชง้บประมาณปี พ.ศ. 2538-

2540 และเปิดเป็นอาคารใหบ้รกิารสนบัสนุนการบรกิารทางการแพทยต่์างๆ   
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 6.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและสายการบงัคบับญัชา  

 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 โครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

อธกิารบด ี

คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล 

คณะกรรมการอาํนวยการ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ

สาํนกับรหิารแผน

และอตัรากาํลงั 

สาํนกังานบรหิาร

โรงพยาบาล 

กลุ่มงานสนบัสนุนบรกิาร 

กลุ่มงานทนัตกรรม กลุม่งานการพยาบาล กลุ่มงานแพทย ์ กลุม่งานสหเวชศาสตร ์

กลุ่มงานเภสชักรรม 
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 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกลุ่มงานการพยาบาล  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 โครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการกลุม่งานการพยาบาล  

 

โดยแต่ละสาขาการพยาบาลประกอบดว้ยหน่วยงานดงัน้ี 

 1.  สาขาการพยาบาลสตู-ินรเีวชกรรม ประกอบดว้ย 5 หน่วยงานคอื 

  1.1 งานการพยาบาลผูค้ลอด 

  1.2 งานการพยาบาลผูป้ว่ยสตูกิรรมสามญั    

  1.3 งานการพยาบาลผูป้ว่ยสตู-ินรเีวชกรรม พเิศษ 

  1.4 งานการพยาบาลหตัถการพเิศษทางสตู-ินรเีวชกรรม 

  1.5 งานการพยาบาลผูป้ว่ยนรเีวชกรรม 

 2.  สาขาการพยาบาลศลัยกรรม ประกอบดว้ย 10 หน่วยงานคอื 

   2.1 งานการพยาบาลผูป้ว่ยวกิฤตศลัยกรรม              

  2.2 งานการพยาบาลผูป้ว่ยศลัยกรรมชายสามญั  

  2.3 งานการพยาบาลผูป้ว่ยศลัยกรรมชายพเิศษ 

  2.4 งานการพยาบาลผูป้ว่ยศลัยกรรมหญงิสามญั 

  2.5 งานการพยาบาลผูป้ว่ยศลัยกรรมหญงิพเิศษ 

  2.6 งานการพยาบาลผูป้ว่ยศลัยกรรมกระดกูและขอ้ 

  2.7 งานการพยาบาลผูป้ว่ยวกิฤตโรคหวัใจและทรวงอก 

  2.8 งานการพยาบาลผูป้ว่ยตา ห ูคอ จมกู 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ

กลุ่มงานการพยาบาล 

สาขาการพยาบาล

สตู-ินรเีวชกรรม 

สาขาการพยาบาล

ศลัยกรรม 

 

สาขาการพยาบาล 

อายุรกรรม 

 

สาขาการพยาบาล 

กุมารเวชกรรม 

 

สาขาการพยาบาล

พเิศษ 

 

สาขาการ

พยาบาลด่านหน้า 

 

สาขาการพยาบาล

ผูป้ว่ยนอก 
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  2.9 งานการพยาบาลผูป้ว่ยศลัยกรรมอุบตัเิหตุและฉุกเฉนิ 1 

  2.10 งานการพยาบาลผูป้ว่ยศลัยกรรมอุบตัิเหตุและฉุกเฉิน 2 

 3. สาขาการพยาบาลอายรุกรรม ประกอบดว้ย 10 หน่วยงานคอื 

  3.1 งานการพยาบาลผูป้ว่ยวกิฤตอายรุกรรม     

  3.2 งานการพยาบาลผูป้ว่ยโรคหวัใจ 

  3.3 งานการพยาบาลผูป้ว่ยอายรุกรรมชายสามญั  

  3.4 งานการพยาบาลผูป้ว่ยอายรุกรรมหญงิสามญั  

  3.5 งานการพยาบาลผู้ปว่ยอายรุกรรมชายพเิศษ 

  3.6 งานการพยาบาลผูป้ว่ยอายรุกรรมหญงิพเิศษ 

  3.7 งานการพยาบาลผูป้ว่ยพเิศษยงูทอง1 

  3.8 งานการพยาบาลผูป้ว่ยอายรุกรรม ธท1 

  3.9 งานการพยาบาลผูป้ว่ยพเิศษยงูทอง2 

 4. สาขาการพยาบาลกุมารเวชกรรม ประกอบดว้ย 5 หน่วยงานคอื 

  4.1 งานการพยาบาลผู้ปว่ยวกิฤตทารกแรกเกดิ 

  4.2 งานการพยาบาลผูป้ว่ยกุมารเวชกรรมสามญั  

  4.3 งานการพยาบาลผูป้ว่ยกุมารเวชกรรมพเิศษ 

  4.4 งานการพยาบาลผูป้ว่ยวกิฤตกุมารเวชกรรม 

  4.5 งานการพยาบาลผูป้ว่ยทารกแรกเกดิกึง่วกิฤต 

 5. สาขาการพยาบาลพเิศษ ประกอบดว้ย 7 หน่วยงานคอื 

  5.1 งานการพยาบาลผูป้ว่ยวสิญัญี 

  5.2 งานการพยาบาลผูป้ว่ยผา่ตดั 

  5.3 งานการพยาบาลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผา่ตดั 

  5.4 งานการพยาบาลผูป้ว่ยสอ่งกลอ้งและหตัถการพเิศษ 

  5.5 งานการพยาบาลผูป้ว่ยโรคไตและไตเทยีม 

  5.6 งานการพยาบาลผูป้ว่ยโรคหวัใจและหลอดเลอืด 

  5.7 งานควบคมุโรคตดิเชือ้ 

 6. สาขาการพยาบาลดา่นหน้า ประกอบดว้ย 4 หน่วยงานคอื 

  6.1 งานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 

  6.2 งานการพยาบาลคดักรองและรบัผูป้ว่ยใน 

  6.3 งานสง่เสรมิสขุภาพ 

  6.4 หน่วยการพยาบาลระยะสัน้ 
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 7. สาขาการพยาบาลผูป้ว่ยนอก ประกอบดว้ย 8 หน่วยงานคอื 

  7.1 งานการพยาบาลตรวจโรคเวชศาสตรท์ัว่ไปและครอบครวั 

  7.2 งานการพยาบาลตรวจโรคสตู-ินรเีวชกรรม 

  7.3 งานการพยาบาลตรวจโรคศลัยกรรม 

  7.4 งานการพยาบาลตรวจโรคอายรุกรรม 

  7.5 งานการพยาบาลตรวจโรคกุมารเวชกรรม 

  7.6 งานการพยาบาลตรวจโรคศลัยกรรมกระดกูและขอ้ /เวชศาสตรฟ้ื์นฟู 

  7.7 งานการพยาบาลตรวจโรคจกัษุ 

  7.8 งานการพยาบาลตรวจโรคห ูคอ จมกู  

  

สายการบงัคบับญัชาในกลุ่มงานการพยาบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพประกอบ 8 สายการบงัคบับญัชาในกลุม่งานการพยาบาล  

 

 6.3 บริบทของผูช่้วยพยาบาล 

 ผูช่้วยพยาบาลคอื ผูท้ีผ่า่นการอบรมหลกัสตูรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลตามขอ้บงัคบั

ของสภาการพยาบาล วา่ดว้ยการรบัรองหลกัสตูรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (ระเบยีบกระทรวง

สาธารณสขุ.  2554: 7)  

 

 

 

ผูอ้าํนวยการกลุม่งานการพยาบาล

 

หวัหน้าสาขาการพยาบาล 

หวัหน้างานการพยาบาล 

- พยาบาล 

- ผูช่้วยพยาบาล 

- เสมยีน 

- คนงาน 
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 ลกัษณะงานโดยทัว่ไป  

 สายงานน้ีคลมุถงึตาํแหน่งต่าง ๆ ทีป่ฏบิตังิานสนบัสนุนงานพยาบาลซึง่มลีกัษณะงานที่

ปฏบิตัเิกีย่วกบัการปฏบิตักิารหรอืใหบ้รกิารการพยาบาลขัน้มลูฐาน หรอืการพยาบาลเทคนิคอยา่งงา่ย

แก่ผูป้ว่ยทางรา่งกายห รอืจติใจ ผูไ้ดร้บับาดเจบ็หรอืทุ พลภาพ ผูม้คีรรภ ์ทารก คนปญัญาอ่อน  

คนชราในโรงพยาบาล หรอืสถาบนั การรกัษาและบาํบดั หรอืปฏบิตังิานสง่เสรมิสขุภาพและอนามยั

และการป้องกนัโรคแก่ผูป้ว่ย และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

 ช่ือและระดบัของตาํแหน่ง 

  ตาํแหน่งในสายงานน้ีมชีือ่และระดบัของตาํแหน่งดงัน้ี คอื  

         ผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 1 ระดบั 1  

         ผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 2 ระดบั 2  

         ผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 3 ระดบั 3  

        ผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 4 ระดบั 4 

           ผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 5 ระดบั 5  

          ผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 6 ระดบั 6           

 ผูป้ฏิบติังานพยาบาล 1 

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ  

  ปฏบิตังิานสนบัสนุนงานพยาบาลทีไ่มย่ากภายใตก้ารกาํกบัตรวจสอบโดยใกลช้ดิ หรอืตาม

คาํสัง่ หรอืแบบ หรอืแนวทางปฏบิตั ิหรอืคูม่อืทีม่อียูอ่ยา่งชดัเจนหรอืละเอยีดถีถ่ว้น และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  

 ปฏบิตังิานทีไ่มย่าก โดยปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งเกีย่วกบังาน

สนบัสนุนงานพยาบาลต่างๆ เช่น ใหก้ารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้  จดัเตรยีม เกบ็รกัษาของเครือ่งใช้

ทุกชนิดใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ ศกึษา สงัเกตอาการผูป้ว่ยเพือ่ดาํเนินการพยาบาลและ

การรายงาน ช่วยชาํระรา่งกายผูป้ว่ย ป้อนอาหาร และช่วยเหลอืใหไ้ดร้บัอาหารทีม่คีณุคา่ ใหก้ารพยาบาล

และใหย้าทางปากตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย จดัทาํความสะอาดบรเิวณสิง่แวดลอ้มผูป้ว่ย ใหค้วามช่วยเหลอื

ผูป้ว่ยอยา่งใกลช้ดิ ใหค้วามสะดวกแก่ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ย บนัทกึอุปสรรคปญัหา ในการปฏบิตังิาน

และรายงาน หรื อปฏบิตังิานส่งเสรมิสุ ขภาพอนามยัและการป้องกนัโรค เช่น  การตรวจครรภ ์และ   

ทาํคลอดในรายปกต ิดแูลรกัษาพยาบาลแมแ่ละเดก็ใหภ้มูคิุม้กนัโรค และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง   

            คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง  

  ไดร้บัประกาศนียบตัรวชิาผูช่้วยพยาบาลหรอืเทยีบไดไ้มต่ํ่ากวา่น้ี 

 ความรูค้วามสามารถท่ีต้องการ  

  1. มคีวามรูค้วามสามารถในงานสนบัสนุนงานพยาบาลอยา่งเหมาะสมแก่การปฏบิตังิานใน

หน้าที ่ 

http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/081-c1.html�
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/081-c2.html�
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/081-c3.html�
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/081-c4.html�
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/081-c5.html�
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/081-c6.html�
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  2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา  

กฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ และกฎหมาย กฎ ระเบยีบ  และขอ้บงัคบัอื่นทีใ่ชใ้น

การปฏบิตังิานในหน้าที่  

  3. มคีวามรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาและคอมพวิเตอรอ์ยา่งเหมาะสมแก่การปฏบิตังิาน

ในหน้าที ่ 

  4. มคีวามสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความละเอยีดรอบคอบและถกูตอ้ง 

  ผูป้ฏิบติังานพยาบาล 2 

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ  

  ปฏบิตังิานสนบัสนุนงานพยาบาลทีค่อ่นขา้งยากภายใตก้ารกาํกบัตรวจสอบโดยทัว่ไป  

หรอืตามคาํสัง่ หรอืแบบ หรอืแนวทางปฏบิตั ิหรอืคูม่อืทีม่อียูบ่า้ง และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บั

มอบหมาย  

  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  

  ปฏบิตังิานทีค่อ่นขา้งยาก โดยปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งเกีย่วกบังาน

สนบัสนุนงานพยาบาลต่างๆ เช่น ใหก้ารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้  จดัเตรยีมเกบ็รกัษาของเครือ่งใช้  

ทุกชนิดใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ ศกึษาสาเหตุอาการผูป้ว่ยเพือ่ดาํเนินการพยาบาลและการ

รายงาน ช่วยชาํระรา่งกายผูป้ว่ย  ป้อนอาหารและช่วยเหลอืใหไ้ดร้บัประทานอาหารทีม่คีณุคา่        

ใหก้ารพยาบาลและใหย้าทางปากตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย จดัทาํความสะอาดบรเิวณสิง่แวดลอ้มผูป้ว่ย     

ใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ว่ยอยา่งใกลช้ดิ ใหค้วามสะดวกแก่ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ย บนัทกึอุปสรรคใน 

การปฏบิตังิานและรายงาน หรอืปฏบิตังิานสง่เสรมิสขุภาพอนามยัและการป้องกนัโรค เช่น การตรวจครรภ์

และทาํคลอดในรายปกต ิดแูลรกัษาพยาบาลแมแ่ละเดก็ ใหภ้มูคิุม้กนัโรค และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

            คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง  

  1. มคีณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 1 และไดด้าํรงตําแหน่งใน

ระดบั 1 หรอืเทยีบเท่ามาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏบิตัริาชการเกีย่วกบังานสนบัสนุนงาน

พยาบาล หรอืงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี  หรอื 

            2. ไดร้บัอนุปรญิญาหรอืเทยีบไดไ้มต่ํ่ากวา่น้ี 

 ความรูค้วามสามารถท่ีต้องการ  

  นอกจากมคีวามรูค้วามสามารถเช่นเดยีวกบัผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 1 แลว้ จะตอ้งมคีวามสามารถ

ในการใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัระเบยีบและวธิกีารปฏบิตังิานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ   

           ผูป้ฏิบติังานพยาบาล 3 

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ  

  ปฏบิตังิานสนบัสนุนงานพยาบาลทีย่ากพอสมควรภายใตก้ารกาํกบัตรวจสอบเฉพาะกรณทีี่

จาํเป็น หรอืตามคาํสัง่ หรอืแบบ หรอืแนวทางปฏบิตั ิหรอืคูม่อืทีม่อียูอ่ยา่งกวา้ง ๆ และปฏบิตัหิน้าที่

อื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
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          ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  

  ปฏบิตังิานทีย่ากพอสมควร โดยปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งเกีย่วกบั

งานสนบัสนุนงานพยาบาลต่างๆ เช่น ใหก้ารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ จดัเตรยีมเกบ็รกัษาเครือ่งมอื 

เครือ่งใชทุ้กชนิดใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ ศกึษาสาเหตุอาการผูป้ว่ยเพือ่ดาํเนินการพยาบาล

และการรายงาน ช่วยชาํระรา่งกายผูป้ว่ย ป้อนอาหาร และช่วยเหลอืใหไ้ดร้บัประทานอาหารทีม่ ี

คุณค่า  ใหก้ารพยาบาลและใหย้าทางปากตามทีไ่ดร้บั มอบหมาย จดัทาํความสะอาดบรเิวณ

สภาพแวดลอ้มผูป้ว่ย ใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ว่ยอยา่งใกลช้ดิ ใหค้วามสะดวกแก่ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ย 

บนัทกึอุปสรรคในการปฏบิตังิานและรายงานหรอืปฏบิตังิานสง่เสรมิสขุภาพอนามยัและการป้องกนั

โรค เช่น การตรวจครรภแ์ละทาํคลอดในรายปกต ิดแูลรกัษาพยาบาลแมแ่ละเดก็ ใหภ้มูคิุม้กนัโรค 

ใหค้าํปรกึษาแนะนําในการปฏบิตังิานแก่เจา้หน้าทีร่ะดบัรองลงมา  และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง   

 คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง  

  มคีณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 1 หรอืผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 2 

และไดด้าํรงตาํแหน่งในระดบั 2 หรอืเทยีบเท่ามาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี โดยจะตอ้งปฏบิตัริาชการ

เกีย่วกบังานสนบัสนุนงานพยาบาล หรอืงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี  

           ความรูค้วามสามารถท่ีต้องการ  

  นอกจากจะมคีวามรูค้วามสามารถเช่นเดยีวกบัผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 2 แลว้ จะตอ้ง  

  1. มคีวามรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัเหตุการณ์ปจัจบุนัในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และ สงัคม  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ของประเทศไทย  

  2. มคีวามรูค้วามสามารถในการศกึษาและจัดการขอ้มลู วเิคราะหป์ญัหาและสรปุเหตุผล  

           ผูป้ฏิบติังานพยาบาล 4  

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ  

  ปฏบิตังิานสนบัสนุนงานพยาบาลทีย่ากภายใตก้ารกาํกบัตรวจสอบเฉพาะกรณทีีจ่าํเป็น

หรอืตามคาํสัง่  หรอืแบบ หรอืแนวทางปฏบิตั ิหรอืคู่มอืทีม่อียูอ่ยา่งกวา้ง ๆ และปฏบิตัิหน้าทีอ่ื่น

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  

  ปฏบิตังิานทีย่าก โดยปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งเกีย่วกบังานสนบัสนุน

งานพยาบาลต่างๆ เช่น ใหก้ารปฐมพยาบาล จดัเตรยีมเครือ่งมอื เครือ่งใช้ อุปกรณ์การรกัษาพยาบาลให้

มพีรอ้มทีจ่ะใชไ้ดท้นัท ีศกึษาสาเหตุอาการผูป้ว่ย เพือ่ดาํเนินการพยาบาลและการรายงาน การใหบ้รกิาร

ทางการพยาบาลตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  ส่งเสรมิใหก้ําลงัใจผูป้ว่ย จดัและควบคุมดแูลสิง่แวดลอ้ม

รอบตวัผูป้ว่ยใหเ้หมาะสมถูกสุขลกัษณะ  ใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ว่ยอยา่งใกลช้ดิ ใหค้วามสะดวกแก่

ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ย จดัทาํรายงานการใหก้ารพยาบาล หรอืปฏบิตังิานในฐานะผูช่้วยแพทยใ์นการ

รกัษาบาํบดั เช่นจดัเตรยีมผูป้ว่ยก่อนการใชย้าระงบัความรูส้กึ ช่วยแพทยใ์นการใชเ้ครือ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ช่วยหยบิสง่เครือ่งมอืในการทาํศลัยกรรม หรอืปฏบิตังิานสง่เสรมิสขุภาพอนามยัและป้องกนัโรค เช่น 
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สอนแนะนําผูป้ว่ย ญาต ิประชาชนถงึวธิกีารปฏบิตัตินใหป้ลอดภยัจากโรค ใหภ้มูคิุ้ มกนัโรค  

ใหบ้รกิารวางแผนครอบครวัใหบ้รกิารส่งเสรมิสุขภาพแมแ่ละเดก็ ใหค้าํปรกึษาฝึกสอนแก่นกัเรยีน

ผูช่้วยพยาบาล ใหป้รกึษาคาํแนะนําในการปฏบิตังิานแก่เจา้หน้าทีร่ะดบัรองลงมา ตอบปญัหาและ

ชีแ้จงเรือ่งต่างๆ เกีย่วกบังานในหน้าที ่และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

            คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง  

  1. มคีณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 1 หรอืผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 2 

และไดด้าํรงตาํแหน่งในระดบั 3 หรอืเทยีบเท่ามาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี โดยจะตอ้งปฏบิตัริาชการ

เกีย่วกบังานสนบัสนุนงานพยาบาล หรอืงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี หรอื 

             2. มคีณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 1 หรอืผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 2 

และไดด้าํรงตาํแหน่งไมต่ํ่ากวา่ระดบั 2 หรอืเทยีบเท่ามาแลว้ไม่น้อยกวา่ 4 ปี โดยจะตอ้งปฏบิตัิ

ราชการเกีย่วกบังานสนบัสนุนงานพยาบาล หรอืงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี            

  ความรูค้วามสามารถท่ีต้องการ  

  นอกจากมคีวามรูค้วามสามารถเช่นเดยีวกบัผูป้ฏบิตังิานพยาบาล  3 แลว้ จะตอ้ง  

             1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในนโยบายและแผนงานดา้นต่างๆ ของหน่วยงานทีส่งักดั  

           2. มคีวามสามารถในการจดัทาํแผนงาน ควบคมุ ตรวจสอบ ใหค้าํปรกึษาแนะนํา และ

เสนอแนะวธิกีารแกไ้ขปรบัปรงุการปฏบิตังิานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ  

             3. มคีวามสามารถในการตดิต่อประสานงาน 

 ผูป้ฏิบติังานพยาบาล 5 

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ  

  ปฏบิตังิานสนบัสนุนงานพยาบาลทีค่อ่นขา้งยากมากภายใตก้ารกาํกบัตรวจสอบน้อยมาก 

หรอืตามคาํสัง่ หรอืแบบ หรอืแนวทางปฏบิตั ิหรอืคูม่อืในบางกรณ ีซึง่ตอ้งมกีารใชค้วามคดิรเิริม่บา้ง  

และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

           ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  

  ปฏบิตังิานทีค่อ่นขา้งยากมาก โดยปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งเกีย่วกบั

งานสนบัสนุนงานพยาบาลต่างๆ เช่น ใหก้ารปฐมพยาบาล  จดัเตรยีมเครือ่งมอื เครือ่งใช ้อุปกรณ์

การรกัษาพยาบาลใหม้พีรอ้มทีจ่ะใชไ้ดท้นัที ศกึษาสาเหตุอาการผูป้ว่ยเพือ่ดาํเนินการพยาบาลและ

การรายงาน การใหบ้รกิารทางการพยาบาลตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย สง่เสรมิใหก้าํลงัใจผูป้ว่ย  จดัและ

ควบคุมดแูลสิง่แวดลอ้มรอบตวัผูป้ว่ยใหเ้หมาะสมถูกสุขลกัษณะ ใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ว่ยอยา่งใกลช้ดิ 

ใหค้วามสะดวกแก่ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ย จดัทาํรายงานการใหก้ารพยาบาล หรอืปฏบิตังิานในฐานะ

ผูช่้วยแพทยใ์นการรกัษาบาํบดั เช่น จดัเตรยีมผูป้ว่ยก่อนการใชย้าระงบัความรูส้กึ ช่วยแพทยใ์น 

การใชเ้ครือ่งอุปกรณ์ต่าง  ๆ ช่วยหยบิสง่เครือ่งมอืในการทาํศลัยกรรม หรอืปฏบิตังิานสง่เสรมิ

สขุภาพอนามยัและป้องกนัโรค เช่น สอนแนะนําผูป้่ วย ญาติ  ประชาชนถงึวธิกีารปฏบิตัตินให้

ปลอดภยัจากโรค ใหภ้มูคิุม้กนัโรค ใหบ้รกิารวางแผนครอบครวั ใหบ้รกิารสง่เสรมิสขุภาพแมแ่ละเดก็ 
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เป็นตน้ เผยแพรง่านทางดา้นการพยาบาล ฝึกอบรมและใหค้าํปรกึษาแนะนําในการปฏบิตังิานแก่

เจา้หน้าทีร่ะดบัรองลงมา ตอบปญัหาและชีแ้จงเรือ่งต่างๆ เกีย่วกบังานในหน้าที ่และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

            คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง  

  1. มคีณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 1 หรอืผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 2 

และไดด้าํรงตาํแหน่งในระดบั 4 หรอืเทยีบเท่ามาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี โดยจะตอ้งปฏบิตัริาชการ

เกีย่วกบังานสนบัสนุนงานพยาบาล หรอืงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี  หรอื 

             2. มคีณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 1 หรอืผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 2 

และไดด้าํรงตาํแหน่งไมต่ํ่ากวา่ระดบั 3 หรอืเทยีบเท่ามาแลว้ไมน้่อยกว่า 4 ปี โดยจะตอ้งปฏบิตัิ

ราชการเกีย่วกบังานสนบัสนุนงานพยาบาล หรอืงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี  

           ความรูค้วามสามารถท่ีต้องการ  

  นอกจากมคีวามรูค้วามสามารถเช่นเดยีวกบัผูป้ฏบิตังิานพยาบาล  4 แลว้ จะตอ้ง  

  1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการบรหิารงานบุคคล 

            2. มคีวามรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 ผูป้ฏิบติังานพยาบาล 6  

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

  ปฏบิตังิานสนบัสนุนงานพยาบาลทีย่ากมากภายใตก้ารกาํกบัตรวจสอบน้อยมากซึง่ตอ้ง

ใช้ ประสบการณ์และความคดิรเิริม่ในงานทีม่แีนวปฏบิตัน้ิอยมากตอ้งพจิารณาแกไ้ขปญัหาในงานที่

รบัผดิชอบ และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  หรอื 

            ปฏบิตังิานในฐานะผูช้าํนาญการซึง่มปีระสบการณ์เกีย่วกบังานสนบัสนุนงานพยาบาลที่

ยากมากตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละประสบการณ์กบังานทีป่ฏบิตัเิพือ่กาํหนดและปรบัเปลี่ยนแผนงาน

ใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่าํหนด โดยไมต่อ้งมกีารกาํกบั ตรวจสอบ แนะนํา  

ตลอดจนตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาในงานทีร่บัผดิชอบโดยอสิระ และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

           ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

 ปฏบิตังิานทีย่ากมากซึง่ตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณ์

สงูโดยปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งเกีย่วกบังานสนบัสนุนงานพยาบาล ต่างๆ เช่น  

ช่วยในการศกึษาวเิคราะห์ ทดลองเพือ่พฒันางานทางดา้นใหบ้รกิารทางการพยาบาล  สงัเกตและ

รายงานอาการเปลีย่นแปลงของผูป้ว่ย ตลอดจนบนัทกึผลการบรกิาร อาการและความเป็นไปของโรค

เพื่อแจง้ใหพ้ยาบาลวชิาชพีและ/หรอืแพทยท์ราบ ปฏบิตังิานในฐานะผูช่้วยแพทยใ์นการรกัษาบาํบดั

กรณทีีต่อ้งการความชาํนาญเฉพาะดา้น ปฏบิตังิานควบคมุอุปกรณ์ทางการแพทยท์ีม่เีทคนิควธิกีาร

เฉพาะ เช่น เครือ่งช่วยฟอกเลอืด ถ่ายเลอืดจากหวัใจเขา้สู่ปอดเทียม ใหค้าํแนะนําผูป้ว่ยและครอบครวั

ในการดแูลรกัษาฟ้ืนฟู ป้องกนัโรคและสง่เสรมิสขุภาพ เป็นตน้ ศกึษา คน้ควา้หาวธิกีารต่าง ๆ ใน

การปรบัปรงุงานในหน้าทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ จดัทาํคูม่อืเพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน  
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ศกึษารวบรวมขอ้มลูเพือ่การกาํหนดมาตรฐานในการป ฏบิตังิาน แกไ้ขปญัหาในงานโดยการใช้

เทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ เผยแพรแ่ละใหบ้รกิารในงานทีร่บัผดิชอบ ช่วยสอนและ

ฝึกงานภาคปฏบิตัใิหแ้ก่นกัศกึษา ฝึกอบรมและใหค้าํปรกึษาแนะนําในการปฏบิตังิานแก่เจา้หน้าที่

ระดบัรองลงมา ตอบปญัหาและชีแ้จงเรือ่งต่าง ๆ เกีย่วกบังานในหน้าที ่และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

            คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

  1. กรณตีาํแหน่งทีม่ปีระสบการณ์ 

  1.1 มคีณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 2 ขอ้ 2 และไดด้าํรงตําแหน่ง 

ในระดบั 5 หรอืเทยีบเท่ามาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี โดยจะตอ้งปฏบิตัริาชการเกีย่วกบังานสนบัสนุน

งานพยาบาล หรอืงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี  หรอื 

               1.2  มคีณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 2 ขอ้ 2 และไดด้าํรง

ตาํแหน่งไมต่ํ่ากวา่ระดบั 4 หรอืเทยีบเท่ามาแลว้ไมน้่อยกว่า 4 ปี โดยจะตอ้งปฏบิตัริาชการเกีย่วกบั

งานสนบัสนุนงานพยาบาลหรอืงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี  

 2. กรณตีาํแหน่งระดบัชาํนาญการ 

  2.1 มคีณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 2  และไดด้าํรงตําแหน่ง

ในระดบั 5 หรอืเทยีบเท่ามาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี โดยจะตอ้งปฏบิตัริาชการเกี่ยวกบังานสนบัสนุน

งานพยาบาลหรอืงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี  หรอื 

                2.2  มคีณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 2  และไดด้าํรงตําแหน่ง

ไมต่ํ่ากวา่ระดบั 4 หรอืเทยีบเท่ามาแลว้ไมน้่อยกว่า 4 ปี โดยจะตอ้งปฏบิตัริาชการเกีย่วกบังาน

สนบัสนุนงานพยาบาลหรอืงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี  

             ความรูค้วามสามารถท่ีต้องการ  

            นอกจากมคีวามรูค้วามสามารถเช่นเดยีวกบัผูป้ฏบิตังิานพยาบาล 5 แลว้ จะตอ้งมคีวาม

ชาํนาญงานในหน้าทีแ่ละมคีวามสามารถในการรเิริม่ ปรบัปรงุนโยบายและแผนงาน 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ  

 ปฏบิตังิานสนบัสนุนงานพยาบาลทีไ่มย่ากภายใตก้ารกาํกบัตรวจสอบโดยใกลช้ดิ ตามคาํสัง่  

หรอืแนวทางปฏบิตั ิหรอืคูม่อืทีม่อียูอ่ยา่งชดัเจน ละเอยีดถีถ่ว้น และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บั

มอบหมาย  

 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  

  ปฏบิตังิานทีไ่มย่าก โดยปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งเกีย่วกบังาน

สนบัสนุนงานพยาบาลต่างๆ เช่น ใหก้ารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้  จดัเตรยีม เกบ็รกัษาของเครือ่งใช้

ทุกชนิดใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ  ศกึษา สงัเกตอาการผูป้ว่ยเพือ่ดาํเนินการพยาบาลและ

การรายงาน ช่วยชาํระรา่งกายผูป้ว่ย ป้อนอาหาร และช่วยเหลอืใหไ้ดร้บัอาหารทีม่คีณุคา่ ใหก้ารพยาบาล

และใหย้าทางปากตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย จดัทาํความสะอาดบรเิวณสิง่แวดลอ้มผูป้ว่ย ใหค้วามช่วยเหลอื

ผูป้ว่ยอยา่งใกลช้ดิ ใหค้วามสะดวกแก่ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ย บนัทกึอุปสรรคปญัหาในการปฏบิตังิาน

และรายงาน หรอืปฏบิตังิานสง่เสรมิสขุภาพอนามยัและการป้องกนัโรค และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

 



74 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. งานวิจยัในประเทศ 

 กรแกว้  อจันวจัน์  (2537: บทคดัยอ่ ) วจิยัเรือ่งการพฒันาชุดการเรยีนรายบุคคล  เพือ่

เสรมิสรา้งสมรรถภาพเลขานุการในสงัคมสารสนเทศ มจีดุมุง่หมายพฒันาชุดการเรยีนรายบุคคล  

เพือ่เสรมิสรา้งสมรรถภาพเลขานุการในสงัคมสารสนเทศใหม้สีมรรถภาพ  ดา้นงานเลขานุการดา้น

สาํนกังาน ดา้นการสือ่สาร และดา้นการพมิพ์ จากกลุม่ตวัอยา่ง 80 คน พบวา่ ผลการเรยีนหลงัจาก

การศกึษา จากชุดการเรยีนหลงัเรยีนแตกต่างกบัก่อนเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 พเิศษ  ภทัรพงษ์ (2540: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง การพฒันาชุดการเรยีนดว้ย

ตนเองวชิากตีารเ์บือ้งตน้สาํหรบัผูเ้รยีนกลุม่สนใจ ศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวดันครสวรรค ์   

มจีดุมุง่หมายเพื่อทดสอบประสทิธภิาพของชุดการเรียนทีพ่ฒันาขึน้ ตามเกณฑม์าตรฐาน 90/90 

และศกึษาความคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอชุดการเรยีนทีพ่ฒันาขึน้ พบวา่ ชุดการเรยีนทีพ่ฒันาขึน้ 

ผูเ้รยีนสามารถนําไปศกึษาดว้ยตนเองไดแ้ละมปีระสทิธภิาพ 90.10/93.75 สงูกว่ากลุ่มควบคุมอยา่ง

มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 และผูเ้รยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนจากชุดการเรยีนดว้ยตนเอง 

 สายใจ วมิลูชาต ิ(2540: บทคดัยอ่) ศกึษาเรือ่ง พฒันาชุดการสอนเทคนิควธิกีารพฒันา

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสาํหรบัพนกังานระดบัหวัหน้างานธนาคาร  เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

มจีดุมุง่หมาย เพือ่สรา้งและพฒันาชุดการสอน เรือ่ง เทคนิควธิกีารพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสาํหรบั

พนกังาน ระดบัหวัหน้างานธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

พนกังานระดบัหวัหน้าธนาคารเพือ่การเกษตร และสหกรณ์การเกษตร กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 60 คน 

พบวา่ เทคนิควธิกีารพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีส่รา้งขึ้นมปีระสทิธภิาพ 81.79/82.25 หมายความวา่ 

ชุดการสอน เรือ่งเทคนิควธิกีารพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสาํหรบัพนกังานระดบัหวัหน้างานธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80 

 ดรณุวรรณ  ปราบพาล  (2543: บทคดัยอ่ ) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ งคุณลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ย  

การนําตนเองของนกัศกึษาปรญิญาโทผลการศกึษาพบวา่องคป์ระกอบทัง้  8 ดา้น 4 องคป์ระกอบ  

อยูใ่นระดบัสงู คอื การเปิดใจรบัโอกาสทีจ่ะเรยีน มองอนาคตในแงด่ ีมคีวามรกัทีจ่ะเรยีน และมคีวาม

รบัผดิชอบต่อการเรยีนของตนเอง มอีสิระในการเรยีน มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มทีกัษะทีจ่าํเป็นในการเรยีน 

และการแกป้ญัหาและเชื่อมัน่ว่าตนเอง เป็นผูเ้รยีนทีด่ไีด ้สว่นคา่เฉลีย่ระดบัตํ่าไมม่ ีเมือ่ศกึษาลกัษณะ

การเรยีนรู้ ดว้ยการนําตนเองกบัขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่าไมม่คีวามแตกต่างต่อลกัษณะ

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 

 เสงีย่มจติร เรอืงมณชีชัวาล (2543: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งคุณลกัษณะ การเรยีนรู้

ดว้ยการนําตนเองของนกัศกึษาผูใ้หญ่สายสามญั ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ผลการศกึษา พบวา่ 

โดยรวมทุกองคป์ระกอบมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัสงู เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มคีา่เฉลีย่ระดบัสงู 

5 องคป์ระกอบ  คอืการเปิดใจรบัโอกาสทีจ่ะเรยีน  การมองอนาคตในแงด่ี  มคีวามรบัผดิชอบต่อ      

การเรยีนของตน  มคีวามรกัทีจ่ะเรยีน  และมทีกัษะทีจ่าํเป็นในการเรยีนและการแกป้ญัหา             
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ในการเปรยีบเทยีบตวัแปรอสิระ ดา้นเพศ พบวา่ นกัศกึษาผูห้ญงิ มคีา่เฉลีย่สงูกวา่ผูช้ายใน 2 องคป์ระกอบ 

คอื มคีวามรกัทีจ่ะเรยีน และมคีวามคดิสรา้งสรรค์ การเปรยีบเทยีบอายุ ผลการศกึษา และลกัษณะ

การประกอบอาชพีขณะศกึษาไมพ่บความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ 

 สภุาวด ีดา่นธาํรงกลู ; นงลกัษณ์ เชษฐภกัดจีติ ; ศุกรใ์จ เจรญิสุข (2543: 194-203) วจิยั 

เรือ่ง การพฒันาชุดการเรยีนการสอนทางการพยาบาล ทีเ่น้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ จดุมุง่หมาย 

ประเมนิคณุภาพของชุดการเรยีนการสอน  ทางการพยาบาลทีเ่น้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  

ดาํเนินงาน 2 ขัน้ตอน คอื สรา้งชุดการเรยีนการสอน และประเมนิคณุภาพของชุดการเรยีนการสอน 

ดว้ยการวจิยัเชงิทดลองแบบสีก่ลุ่ม ของ โซโลมอน พบวา่ประสทิธภิาพชุดการเรยีนการสอนทีส่รา้งขึน้

เป็นไปตามเกณฑ ์60/60 นกัศกึษามคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมากกว่านกัศกึษาทีเ่รยีนแบบเดมิ

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และมคีะแนนการคดิ อยา่งมวีจิารณญาณมากกวา่นกัศกึษา   

ทีเ่รยีนแบบเดมิอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 และพบว่า นกัศกึษามคีวามพงึพอใจดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

ดา้นวธิกีารเรยีนการสอน และดา้นสือ่การสอนมากกวา่การเรยีนแบบเดมิอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 สว่นความพงึพอใจดา้นสถานทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

 ฐฎิา ไกรวฒันพงศ์ (2544: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัความพรอ้ม  

ในการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง พจิารณาตาม 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การเปิดใจรบัโอกาสทีจ่ะเรยีน 

มองอนาคตในแงด่ ีมคีวามรกัทีจ่ะเรยีน มคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีนของตนเอง มคีวามคดิรเิริ่ม 

และมอีสิระในการเรยีน มคีวามคดิสรา้งสรรค์ มทีกัษะการศกึษาระดบัพืน้ฐาน มทีกัษะทีจ่าํเป็นใน

การเรยีนและการแกป้ญัหา และเชื่อมัน่ว่าตนเองเป็นผูเ้รยีนทีด่ไีด้ ผลการศกึษาพบว่า อยูใ่นระดบั

คอ่นขา้งสงู ทุกดา้นยกเวน้ดา้นความคดิสรา้งสรรคอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง  เมือ่ศกึษาความพรอ้มใน

การนําตนเองกบัปจัจยัของขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ อยูใ่นระดบัสงูในทุกปจัจยั 

 สธุาสนีิ ใจเยน็ (2545: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยั เรือ่งตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถ

ในการเรยีนรู ้ดว้ยการนําตนเองของนกัศกึษาในโรงเรยีนทีเ่ปิดสอนในระบบการศกึษาทางไกล    

โดยแบ่.ความสามารถในการเรยีนรู้เป็น 6 ดา้น คอื ความเป็นตวัของตวัเอง ความพรอ้มทีจ่ะเรยีน 

การวเิคราะหค์วามตอ้งการ การวางเป้าหมายในการเรยีน การแสวงหาแหล่งวทิยาการ และการนํา

ขอ้มลูไปใชไ้ดเ้หมาะสม ผลการศกึษาพบว่า การประกอบอาชพี บรรยากาศการเรยีนการสอนมี

ความสมัพนัธท์างบวก การไมป่ระกอบอาชพี มคีวาม สมัพนัธท์างลบ ส่วนเพศ อายุ ผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนความคาดหวงัของผูป้กครอง สมัพนัธภ์าพระหวา่งนกัศกึษากบัเพือ่นไมม่คีวามสมัพนัธ์

กบัความสามารถ ในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ตวัแปรทีส่ง่ผล คอื แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์างการเรยีน 

สมัพนัธภาพ ระหวา่งนกัศกึษากบัสมาชกิในครอบครัว ลกัษณะมุง่อนาคต และเพศหญงิ ทัง้ 4 ตวัแปรน้ี 

สามารถรวมกนัอธบิายความแปรปรวนของความสามารถในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองได้  

 สวุฒัน์  วฒันวงศ ์(2546: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 

ของผูเ้รยีนการศกึษาต่อเน่ืองสายอาชพี ซึง่วตัถุประสงคเ์พือ่ 1) วเิคราะหอ์งคป์ระกอบการเรยีนรู้

ดว้ยการนําตนเองของผูเ้รยีนการศกึษาต่อเน่ืองสายอาชพี และ 2) พฒันาแบบวดัการเรยีนรูด้ว้ยการนํา
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ตนเองผลการวจิยัพบวา่ การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองม ี 11 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ความรกัและ

ความตอ้งการเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ 2) ความสามารถในการเลอืก ทกัษะเพื่อการเรยีนรู ้ 3) การแสวงหา

คาํตอบเพือ่การเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 4) ความรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูแ้ละมขี ัน้ตอนเพือ่นําไปสู่

เป้าหมาย 5) การมวีนิยัในตนเองและการนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 6) การทุ่มเทเพือ่การเรยีนรู้       

ดว้ยความพยายามอยา่งเหมาะสม 7) การจดัสภาพแวดลอ้ม เพือ่สง่เสรมิบรรยากาศในการเรยีนรู ้ 

8) ความสามารถรเิริม่การเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 9) ความสามารถตัง้คาํถาม เพือ่การนําไปสูค่วาม

ตอ้งการ 10) การประเมนิผลตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้งยตุธิรรม และ 11) ความอดทนในการเสาะแสวงหา

ความรู ้ทัง้น้ี การพฒันาแบบวดัไดค้รอบคลมุการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง จากการวเิคราะหผ์ลใน

ขัน้ตอนที1่ทัง้ 11 องคป์ระกอบ ซึง่เป็นแบบวดัมาตราสว่นประเมนิคา่  5 อนัดบั จาํนวน 39 ขอ้   

โดยไดย้ดึหลกัการสรา้งเครือ่งมอืทีม่คีุณภาพ 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) คา่ความเทีย่งตรง (Validity)      

2) คา่ความเชือ่มัน่ (Reliability) และ 3) ความสามารถในการจาํแนก (Discrimination power) 

 วาโร เพง็สวสัดิ ์(2545: 57 – 73) ทีว่จิยัเรือ่งการสรา้งชุดพฒันาตนเองเรือ่งการวจิยัใน  

ชัน้เรยีน จดุมุง่หมายการวจิยั เพือ่สรา้ง และหาประสทิธภิาพชุดพฒันาตนเองทีส่รา้งขึน้ โดยวธิวีจิยั

และพฒันา เพื่อศกึษาสาระสาํคญัของสมรรถภาพหลกั และสมรรถภาพยอ่ยของการวจิยั ในชัน้เรยีน 

ประกอบดว้ยการวเิคราะหจ์ากการศกึษาเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และสอบถามความคดิเหน็

ของผูเ้ชีย่วชาญ เกีย่วกบัการวจิยัในชัน้เรยีน พบวา่ จากการทดลองหาประสทิธภิาพของชุดพฒันา

ตนเอง 3 ครัง้ โดยใชก้ลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นครปูระจาํการ จาํนวน 2 คน 4 คน และ 30 คน ตามลาํดบั 

พบวา่ ชุดพฒันาตนเองมปีระสทิธภิาพ 68.18/71.00 , 77.92/81.50 และ 80.30/80.80 ตามลาํดบั 

และผลการทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนพบว่า คะแนนหลงัการศกึษาชุดพฒันาตนเองสงูกวา่

คะแนนก่อนการศกึษาชุดพฒันาตนเองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 หทยักาญจน์  อนิบุญมา (2547: 62) ไดท้าํการศกึษาวจิยัสรา้งชุดการเรยีนคณติศาสตร ์

เพื่อส่งเสรมิความรูส้กึเชงิจาํนวน เรือ่ง การประมาณคา่ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ผลการวจิยัพบว่ า

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตรข์องผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการสอนดว้ยชุดการเรยีน

คณติศาสตร ์เพือ่สง่เสรมิความรูส้กึเชงิจาํนวน เรือ่ง การประมาณคา่ หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 พงษ์ศลิปะ แกว้รตันศรโีพธิ ์(2549: 39-46) ทีว่จิยั เรือ่ง การสรา้งชุดการเรยีนดว้ยตนเอง 

เรือ่ง การควบคมุระบบ นิวแมตกิสไ์ฟฟ้าดว้ยเครือ่งควบคุมแบบโปรแกรม จดุมุง่หมายของการวจิยั 

เพือ่สรา้งและหาประสทิธภิาพชุดการเรยีนดว้ยตนเอง และเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

ชุดการเรยีนดว้ยตนเอง เรือ่งการควบคุมระบบนิวแมตกิสไ์ฟฟ้าดว้ยเครือ่งควบคุมแบบโปรแกรม 

ตามหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรงัสติ วธิดีาํเนินการวจิยั ผูว้จิยันําชุดการสอนไป

ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นนกัศกึษาหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ  มหาวทิยาลยัรงัสติ      

ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2548 จาํนวน 18 คน ทดสอบก่อนเรยีน เพื่อวดัความรูก่้อนเรยีนดว้ย
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แบบทดสอบ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ หลงัจากนัน้ 6 สปัดาห ์ทาํการทดลอง ระหว่างทดลองใหน้กัศกึษาทาํ

แบบฝึกหดั เมือ่เรยีนจบทุกบทเรยีนแลว้ใหน้กัศกึษาทาํแบบทดสอบแลว้นําคะแนนจากแบบทดสอบ

ทีไ่ดห้าประสทิธภิาพ และเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ผลการวจิยัพบวา่ชุดการเรยีนทีส่รา้ง

ขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.99/82.78 เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แตกต่างกนัโดยผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 สมหวงั  เจยีสนิเจรญิ (2549: บทคดัยอ่) การพฒันาชุดการเรยีนวชิางานบาํรงุรกัษารถยนต์

สาํหรบัหอ้งเรยีนแบบศนูยก์ารเรยีนหลกัสตูรวทิยาลยัชุมชนตามแนวทางการจดัการศกึษาตามอธัยาศัย

ผลการวจิยัพบวา่ ชุดการเรยีนวชิางานบาํรงุรกัษารถยนตท์ีใ่ชใ้นการทดลองจาํนวน 4 ชุดพบว่า

นกัเรยีน ทีท่าํการเรยีนผา่นชุดการเรยีนรูใ้นวชิ างานบาํรงุรกัษารถยนต์  มปีระสทิธภิาพเท่ากบั  

89.06/90.64 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

 สมชาย  เรอืงมณชีชัวาล (2550: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง การพฒันาชุดฝึกอบรม

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เรือ่ง การผลติอาหารตามหลกัเกณฑว์ธิกีารทีด่ ี ซึง่มวีตัถุประสงคข์อง

การวจิยั เพือ่ 1) เพือ่สรา้งและหาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรมการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 2) ศกึษา

ผลการเรยีนรูเ้ร ือ่ง แนวทางการผลติอาหารตามหลกัเกณฑว์ธิกีารทีด่ ี3) ศกึษาผลการเรยีนรูเ้ร ือ่ง  

แนวทางการผลติอาหารตามหลกัเกณฑว์ธิกีารทีด่ ีของกลุ่มทีม่คีุณลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง

สงูและตํ่า 4) ศกึษาคณุลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ระหวา่งก่อนและหลงัการใชชุ้ดฝึกอบรม

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง โดยผูว้จิยัไดท้ดลองใชก้บัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 1 คน และ 6 คน พบว่า

ชุดฝึกอบรมการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.95/84.17 และ 82.20/83.47 ซึง่

สงูกว่าเกณฑ ์80/80 ทีต่ ัง้ไว ้และการหาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรมนัน้ ผูว้จิยัไดใ้หผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

จาํนวน 48 คน ไดเ้รยีนรูด้ว้ย การนําตนเองจากชุดฝึกอบรม โดยจดัใหม้กีารพบกลุม่และวทิยากรเป็นผู้

อาํนายความสะดวก คอยใหค้าํแนะนํา จากนัน้ผูเ้รยีนไดท้าํแบบฝึกหดัหลงัการฝึกอบรมและแบบทดสอบ

ก่อนและหลงัการฝึกอบรม นําขอ้มลูทีไ่ดม้าทาํการวเิคราะห ์สรปุผลไดด้งัน้ี 1) ชุดฝึกอบรม การเรยีนรู้

ดว้ยการนําตนเอง เรือ่ง การผลติอาหารตามหลกัเกณฑว์ธิกีารทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ 88.39/83.18   

2) ผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมจากชุดฝึกอบรมการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง หลงัการฝึกอบรมสงูกวา่

ก่อนฝึกอบรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 3) ผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมจากชุดฝึกอบรม    

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง กลุ่มทีม่ลีกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองมากสงูกว่ากลุ่มทีม่คีุณลกัษณะ

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองปานกลาง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 4) คุณลกัษณะการเรยีนรู้

ดว้ยการนําตนเองของผูร้บัการฝึกอบรมหลงัการฝึกอบรมจากชุดฝึกอบรมการเรยีนรู้   ดว้ยการนํา

ตนเองสงูกวา่ก่อนฝึกอบรม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 กว ี ประเคนร ี(2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง การพฒันาชุดการสอนรายบุคคล 

เกีย่วกบัการบรหิารจดัการก๊าซมเีทนในชัน้ถ่านหนิสาํหรบันายทหารชัน้สญัญาบตัร กรมการพลงังาน

ทหาร กระทรวงกลาโหม ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) พฒันาชุดการสอนรายบุคคลเกีย่วกบัการบรหิาร
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จดัการก๊าซมเีทนในชัน้ถ่านหนิสาํหรบันายทหารชัน้สญัญาบตัร กรมการพลงังานทหาร กระทรวงกลาโหม 

2) ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนายทหารชัน้สญัญาบตัรจากการใชชุ้ดการสอนรายบุคคล

เกีย่วกบัการบรหิารจดัการก๊าซมเีทนในชัน้ถ่านหนิ 3) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของนายทหารชัน้สญัญาบตัร จากการใชชุ้ด การสอนรายบุคคลเกีย่วกบัการบรหิารจดัการก๊าซมเีทน

ในชัน้ถ่านหนิ และ 4) ศกึษาความพงึพอใจของนายทหารชัน้สญัญาบตัรจากการใชชุ้ดการสอน

รายบุคคลเกีย่วกบัการบรหิารจดัการก๊าซมเีทนในชัน้ถ่านหนิ โดยผูว้จิยั ไดท้าํการหาประสทิธภิาพ

ชุดการสอนรายบุคคลกบัผูเ้รยีน 5 คน และ 30 คน พบวา่ ชุดการสอนรายบุคคลมปีระสิทธภิาพ 

80.86/80.33 และ 84.47/82.33 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์ 80/80 ทีต่ ัง้ไว ้และผลการวจิยัสรปุได ้ดงัน้ี    

1)ชุดการสอนรายบุคคลเกีย่วกบัการบรหิารจดัการก๊าซมเีทน ในชัน้ถ่านหนิ สาํหรบันายทหาร ชัน้

สญัญาบตัร กรมการพลงังานทหาร กระทรวงกลาโหม ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์

80/80 2) นายทหารชัน้สญัญาบตัร กรมการพลงังานทหาร กระทรวงกลาโหม ทีม่เีพศ อาย ุวฒุกิารศกึษา 

ระดบัชัน้ยศ ต่างกนัมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไมแ่ตกต่างกนั  3) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจาก  

การทดสอบหลงัเรยีนของนายทหารชัน้สญัญาบตัร กรมการพลงังานทหาร กระทรวงกลาโหม สงูกว่า

ก่อนเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 4) นายทหารชัน้สญัญาบตัร กรมการพลงังานทหาร 

กระทรวงกลาโหมมคีวามพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการสอนรายบุคคลเกีย่วกบัการบรหิารจดัการก๊าซ

มเีทนในชัน้ถ่านหนิ อยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก 

 อมรรกัษ์  สวนชผูล (2554: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษา การพฒันากระบวนการเรยีนรูด้ว้ย

การนําตนเอง เรือ่ง การพฒันาคณุภาพชวีติ  สาํหรบันกัศกึษาการศกึษานอกโรงเรยีนหลกัสตูร

ประกาศนียบตัรวชิาชพี โดยมจีดุมุง่หมาย เพือ่พฒันาชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เรือ่ง การ

พฒันาคณุภาพชวีติสาํหรบันกัศกึษาการศกึษานอกโรงเรยีนหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี เพือ่

เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาการศกึษานอกโรงเรยีนหลกัสตูรประกาศนียบตัร

วชิาชพีก่อนและ หลงัการใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและวเิคราะหต์ามลกัษณะมุง่อนาคต  

และแรงจงูใจภายใน และเพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาการศกึษานอกโรงเรยีนหลกัสตูร

ประกาศนียบตัรวชิาชพีทีม่ต่ีอการใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ตลอดจนเพือ่ศกึษาพฒันาการ

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ของนกัศกึษาการศกึษานอกโรงเรยีนหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี 

ผลการวจิยัสรปุได ้ดงัน้ี  1) ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เรือ่ง การพฒันาคณุภาพชวีติสาํหรบั

นกัศกึษาการศกึษานอกโรงเรยีนหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี  ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ มปีระสทิธภิาพ

เท่ากบั 80.74/81.86  2) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาการศกึษานอกโรงเรยีน หลกัสตูร

ประกาศนียบตัรวชิาชพีหลงัการใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองสงูกวา่ก่อนเรยีน 3) ผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนของนกัศกึษาการศกึษานอกโรงเรยีน หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีทีม่ลีกัษณะมุง่

อนาคตและแรงจงูใจภายในสงูจะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่นกัศกึษาทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคต

และแรงจงูใจภายในตํ่า 4) นกัศกึษาการศกึษานอกโรงเรยีนหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีมคีวาม

พงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เรือ่ง การพฒันาคณุภาพชวีติอยูใ่นระดบัมาก  
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5) นกัศกึษาการศกึษานอกโรงเรยีน หลกัสตูรประกาศนียบตัรทีม่ลีกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองสงู

จะมกีารแสดงออกถงึการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองที่ชดัเจน โดยจะมุง่เน้นวธิกีารเรยีนรูต้ามลาํดบั

ขัน้ตอนทีร่ะบุไวใ้นชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ สว่นนกัศึกษาการศกึษานอกโรงเรยีน

หลกัสตูรประกาศนียบตัรทีม่ลีกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองตํ่าและมปีญัหาทางการเรยีนจะมี

การแสดงออกถงึการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทีต่ํ่า โดยจะมุง่เน้นวธิกีารเรยีนรูต้ามลาํดบัขัน้ตอนที่

ระบุไวใ้นชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เช่นเดยีวกนั    

 กนิษฐา อยูค่ง (2545: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษาผลของกจิกรรมกลุม่ทีม่ต่ีอการปฏบิตัิ

หน้าทีข่องพนกังานผูช่้วยพยาบาล แผนกบรกิารผูป้ว่ยนอก โรงพยาบาลมชิชัน่ พบวา่ การปฏบิตัิ

หน้าทีข่องพนกังานผูช่้วยพยาบาล แผนกบรกิารผูป้ว่ยนอกดขีึน้หลงัจากการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 และการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานผูช่้วยพยาบาล แผนกบรกิาร

ผูป้ว่ยนอกทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ดีขึน้กวา่การปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานผูช่้วยพยาบาล ทีไ่มเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมกลุม่ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 ประภสัสร ศรวีรกุล (2552: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลของการใชก้จิกรรมกลุม่ทีม่ต่ีอการพฒันา 

การเหน็คณุคา่ในตนเองของสตรชีาวไทยภเูขาบา้นอญัจลา พบวา่ เยาวชนในศนูยฝึ์กอบรมเยาวสตรี

ชาวไทยภเูขาบา้นอญัจลาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่มกีารเหน็คณุคา่ในตนเองเพิม่ขึน้  

 2. งานวิจยัในต่างประเทศ 

 แมค  โดนอลด ์(Mc Donald.  m1971: 432-A) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง การพฒันาและประเมนิ

ชุดการสือ่ประสม แบบกจิกรรมรายบุคคล สาํหรบัใชส้อนซ่อมเ สรมิในวทิยาลยัชุมชนชานเมอืง  

ผลการวจิยัพบว่า คะแนนสอบหลงัการสอนของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม ทัง้ดว้ยผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน และเจตคต ิ

 อารม์สตรอง (Armstrong.  m1972: 5669-A) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบผลการ

เรยีนรูภ้าษาฝรัง่เศสของผูเ้ริม่เรยีนในระดบัวทิยา ลยัดว้ยการสอนวธิบีรรยาย และเรยีนจากชุด

การเรยีน การสอนรายบุคคลชนิดสือ่ประสม (Multi-Media Self Instruction Package) ผลการวจิยั

ปรากฏวา่ ผูเ้รยีนทีเ่รยีนจากชุดการเรยีนการสอนมผีลสมัฤทธิส์งูกวา่กลุม่ทีเ่รยีนดว้ยวธิกีารสอน

แบบบรรยายอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 บรชู (Bruce.  m1972: 429-A) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบวธิสีอนโดยใชชุ้ดการ

เรยีนการสอนกบัการสอนแบบธรรมดาทีม่หาวทิยาลยัไอโอวา ผลการวจิยัปรากฏวา่ การสอนโดย

ใชชุ้ดการเรยีนการสอนไดผ้ลดกีวา่การสอนแบบธรรมดา  

แลงสตาฟ (Langstaff.  m1972: 1566 A) ทีว่จิยั เรือ่ง การพฒันาและประเมนิชุดการสอน

เพือ่การเรยีนดว้ยตนเอง สาํหรบัการฝึกหดัครขูองนกัศกึษา และครปูระจาํ มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นียใต้ 

พบวา่ การเรยีนจากชุดการสอนทาํใหผ้ลการเรยีนดขีึน้  ช่วยส่งเสรมิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ และทาํ

ใหก้ระบวนการเรยีนเป็นระบบกวา่เดมิ 
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ไบรแอน และ สมทิ (Bryan; & Smith.  m1975: 24-25) ทีว่จิยัเรือ่งผลการใชชุ้ดการสอน

ดว้ยตนเองทีม่หาวทิยาลยั เซาทแ์คโรไลน่า ในวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิป์ ใชเ้วลาทดลอง 3 ภาคเรยีน 

พบวา่ ผูท้ีเ่รยีนรูด้ว้ยตนเองรอ้ยละ 60 มผีลการเรยีนทีส่งูขึน้กวา่เดมิรอ้ยละ 96 มคีวามพงึพอใจ      

ในการเรยีนเพิ่มขึน้ และรอ้ยละ 74 ชอบทีเ่รยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีนมากกวา่การเรยีนแบบปกติ 

 เกรเกอรี่  (Gregory.  1975) ทีว่จิยั  เรือ่ง  การใชชุ้ดการสอนในโปรแกรมการอบรมครู

ประถมศกึษาระดบั 1 โดยใชชุ้ดการสอนอบรมครู เพือ่ใหค้รนํูาความรูท้ีไ่ดร้บัจากการอบรมไปใช้

สรา้งชุดการสอนเพือ่สอนนกัเรยีนในชัน้ประถมศกึษาระดบั 1 ครเูขา้อบรมทัง้หมด 66 คน แบ่งกลุ่ม

ทดลอง 40 คน กลุ่มควบคุม 26 คน ผลการวจิยัปรากฏวา่ คะแนนของทัง้สองกลุ่มแตกต่างกนัอยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ครกูารอบรมโดยใชชุ้ดการสอน สามารถนําเอาความรูไ้ปใชส้รา้งชุด

การสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 เอดเวดิส ์(Edward.  1975: 43) ไดท้าํการวจิยัที่ มหาวทิยาลยัอลิลนิอยส ์เพือ่เปรยีบเทยีบ

ผลการเรยีนในเรือ่ง “ประสบการณ์ในการสอนแบบจลุภาค” โดยใชชุ้ดการเรยีนดว้ยตนเอง และไดร้บั

คาํแนะนําจากครกูบัการใชชุ้ดการเรยีนดว้ยตนเอง โดยไมต่อ้งมผีูแ้นะนํา กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัศกึษา

ของมหาวทิยาลยั จาํนวน 50 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 25 คน ผลการทดลองปรากฏวา่ ทัง้ 2 กลุ่ม มผีล

การเรยีนไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า การเรยีนดว้ยตนเอง 

ไมจ่าํเป็นตอ้งอาศยัผูแ้นะนํา ถา้ชุดการเรยีนนัน้ไดส้รา้งขึ้นอยา่งถกูตอ้งตามกระบวนการ ผูเ้รยีนจะ

สามารถเรยีนดว้ยตนเองไดผ้ลดเีช่นกนั 

 กลลูเิอลมโิน (Guglielmino.  1977: 62-69) ศกึษาลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 

โดยใชแ้บบวดัความพรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  (Self Directed Learning Readiness 

Scale :SDLRS) กบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 307 คนซึง่เป็นกลุม่ทีแ่ตกต่างกนั 4 กลุ่ม คอื กลุ่มระดบั 

High School Juniors กลุ่มระดบัHigh School Seniors กลุม่นกัศกึษาในระดบัวทิยาลยัทีเ่รยีนเตม็

เวลา และกลุ่มนกัศกึษาภาคคํ่า ผลการศกึษา พบวา่ ผูท้ีเ่รยีนรูด้ว้ยการนําตนเองได้ ตอ้งมอีงคป์ระกอบ

ของลกัษณะความพรอ้มของการเรยีนรู้ 8 ประการ คอื การเปิดโอกาสต่อการเรยีนรู้ รบัผดิชอบใน

การเรยีนรู้ ความรกัในการเรยีน ความคดิสรา้งสรรคม์องอนาคตในแงด่ี รวมทัง้ความสามารถในการ

ใชท้กัษะการศกึษาระดบัพืน้ฐาน และทกัษะการแกป้ญัหา 

 วลิสนั (Wilson.  1989) ทีว่จิยัเรือ่งการวเิคราะหผ์ลการใชชุ้ดการเรยีนการสอนของครู เพือ่

แกป้ญัหาในการเรยีนของเดก็เรยีนชา้ ดา้นคณติศาสตรเ์กีย่วกบัการบวก การลบ พบวา่ ครผููส้อน

ยอมรบัวา่ การใชชุ้ดการเรยีนการสอนมผีลดมีากกวา่การสอนปกติ อนัเป็นวธิกีารหน่ึงทีช่่วยใหค้รู

สามารถแกป้ญัหาการสอนทีอ่ยูใ่นหลกัสูตรคณติศาสตรส์าํหรบัเดก็เรยีนชา้ 

 ทอมสนั (Thompson.  1999) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความรกัในการเรยีนวา่เป็นหน่ึงในสมรรถนะ

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองของบุคคลในสถานประกอบการ ผลจากการวจิยัพบว่า ความรกัในการเรยีน 

เป็นตวัชีว้ดัหน่ึงทีใ่ชบ่้งบอกไดว้า่ ผูเ้รยีนมสีมรรถนะในการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ตวัชีว้ดัของการ

เรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทีพ่บบ่อยมอียู่ 11 ใน 13 สมรรถนะ สามารถแบ่งสมรรถนะไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 
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ไดแ้ก่ กลุ่มพฤตกิรรมการกระทาํ(The Action Behavior) ไดแ้ก่ การวางแผน การรเิริ่ม การสง่ผล

ยอ้นกลบั และการตระหนกัถงึ ภาพลกัษณ์ กลุ่มทีส่องเป็นกลุม่พฤตกิรรมความอดทน(The Endurance 

Behavior) ไดแ้ก่ ความอดทน และความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน และกลุ่มสุดทา้ยเป็นกลุ่ม

การควบคุมส่วนบุคคล (The Personal Control)ไดแ้ก่ ความยดืหยุน่ ความมัน่ใจในตนเอง การประเมนิ

ตนเอง ความผกูพนัต่อองคก์ร และการเปิดโอกาสสนทนาวสิาสะกบัผูอ้ื่น 

 ฮทัชนิ (Hutchins.  2000) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของผูใ้หญ่ทีม่ต่ีอการเรยีนรูด้ว้ยการนํา

ตนเอง โดยใชว้ธิสีมัภาษณ์แบบเจาะลกึ และสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก 

จาํนวน 8 คน ผลการวจิยั พบวา่ นกัศกึษาทีเ่ป็นผูใ้หญ่ มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการเรยีนรูด้ว้ยการ

นําตนเองแตกต่างกนัไปหลายมมุมองทัง้ดา้นทีเ่ป็นปญัหาอุปสรรคต่อการเรยีนรู้  และประโยชน์ที่

ไดร้บัจากการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง สรปุได ้4 ประเดน็ คอื ความสาํคญัของประสบการณ์ชวีติใน

กระบวนการเรยีนรู ้ความมอีสิระในกระบวนการเรยีนรู้ ความทา้ทายของการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 

และคณุคา่ของระบบการสนบัสนุนเชงิรว่มมอื 

 จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการฝึกอบรม 

แนวคดิและทฤษฎกีารเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ แนวคดิและทฤษฎกีารเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง แนวคดิและ

ทฤษฎเีกีย่วกบัชุดการเรยีน แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสนุทรยีสนทนา บรบิทของผูช่้วยพยาบาล

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ และเอกสารงานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ พบวา่ 

ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองสามารถนํามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู้ ใน

เน้ือหาสาระทีนํ่าเสนอ ซึง่เป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการพฒันาบุคลากรในองคก์าร  ชุดการเรยีนรู้

ดว้ยการนําตนเองทีนํ่ามาใช ้จะมคีณุภาพเพยีงพอต่อการพฒันาบุคลากรในองคก์ารไดม้ากน้อยเพียงใด 

ตอ้งผา่นกระบวนการพฒันาอยา่งมขี ัน้ตอน ไดแ้ก่ การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์าร ศกึษาความ

ตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากร ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทีพ่ฒันาขึน้ ตอ้งผา่นกระบวนการ

กลัน่กรองจากผูเ้ชีย่วชาญ และผา่นการทดลองใช ้ปรบัปรงุจนสามารถนําไปไดใ้ชจ้รงิ จงึจะส่งผลด ี

และเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช ้ผูว้จิยัจงึไดแ้นวทางการพฒันาชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 

โดยนําแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชุดการ เรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  ผลการวจิยั   

ขอ้คน้พบต่างๆ  ทีไ่ดร้บัจาก การศกึษา นํามาสรปุรวบรวม  และปรบัประยกุตใ์ช้  ในการพฒันาชุด  

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง และผสมผสานกบัสนุทรยีสนทนา ซึง่เป็นการสนทนากลุม่แบบหน่ึงที่

เน้นทกัษะการฟงั เพือ่ใหเ้กดิการไตรต่รองทางความคดิ เกดิการแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิรว่มกนั 

เป็นรปูแบบการฝึกอบรมทีใ่ชใ้นงานวจิยั การพฒันารปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน

ของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ดงักลา่วน้ีน่าจะเป็น

ทางเลอืกหน่ึงในการพฒันาบุคลากรขององคก์ารใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 
 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

 การวจิยัเรือ่ง การพฒันารปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล

โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  เป็นลกัษณะของการวจิยัและพฒันา 

(Research and Development) ซึง่ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 2. การสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยัและการหาประสทิธภิาพ  

 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 4. การจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรในการวจิยัครัง้น้ี  เป็นผูช่้วยพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ     

ทีด่แูลผูป้ว่ยโดยตรง สงักดัอยูใ่น 6 สาขาการพยาบาล ประกอบดว้ย 42 หน่วยงาน จาํนวน 285 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีไดม้าจากการสุม่จากประชากร โดยใชว้ธิกีารสุม่ตาม

ระดบัชัน้อยา่งเป็นสดัสว่น (Proportional Stratified Random sampling) ใชส้าขาการพยาบาลเป็น

ระดบัชัน้ (Strata) และใชผู้ช่้วยพยาบาลเป็นหน่วยในการสุม่ (Sampling unit) จาํนวน 60 คน และ

แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 30คน ตามความสมคัรใจ โดยกลุ่มที1่ เป็นกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชห้าประสทิธภิาพ

ของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง และกลุม่ที ่2 เป็นกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมโดยใชชุ้ด

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ดงัแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 จาํนวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิ ัย 

 

สาขาการพยาบาล                                  จาํนวนประชากร                        จาํนวนกลุม่

ตวัอยา่ง 

สาขาการพยาบาลสตู ิ– นรเีวชกรรม                 38 คน                                         8 คน 

สาขาการพยาบาลศลัยกรรม                           78 คน                                       16 คน 

สาขาการพยาบาลอายรุกรรม                          78 คน                                       16 คน 

สาขาการพยาบาลกุมารเวชกรรม                     36 คน                                         8 คน 

สาขาการพยาบาลด่านหน้า                            14 คน                                         2 คน 

สาขาการพยาบาลผูป้ว่ยนอก                          41 คน                                       10 คน 

                   รวม                                    285 คน                                       60 คน         

 

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัและการหาประสิทธิภาพ 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย เครือ่งมอืทีใ่ชท้ดลอง และเครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็

รวบรวมขอ้มลู ซึง่มขี ัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอืดงัน้ี 

 2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ทดลอง ไดแ้ก่  

  2.1.1 รปูแบบการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏิบติังานของผูช่้วยพยาบาลโดย

ใช้ชดุการเรียนรูด้้วยการนําตนเองและสนุทรียสนทนา มขีัน้ตอนการสรา้งและการหาประสทิธภิาพ 

ดงัน้ี 

1. ศกึษา แนวคดิ ทฤษฎแีละรปูแบบการฝึกอบรมของ คาสซโิอ แนดเลอร ์  

วจิติร อาวะกุล สมคดิ บางโม สุภาพร พศิาลบุตรและยงยทุธ เกษสาคร มาประยกุตเ์ป็นแนวทางการ

กาํหนดขัน้ตอนการฝึกอบรม 4 ขัน้ตอนคอื ขัน้ที ่1 ประเมนิความจาํเป็น ขัน้ที ่2 การสรา้งหลกัสตูร  

ขัน้ที ่3 ฝึกอบรมและพฒันา และขัน้ที่ 4 ประเมนิการฝึกอบรม 

2. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละรปูแบบการทาํกจิกรรมสนุทรยีสนทนาของเดวดิ โบหม์  

วศิษิฐ ์วงัวญิ� ูมนตช์ยั พนิิจจติรสมทุรและลดัดาวลัย ์ รวมเมฆ เพือ่เป็นแนวทางในการทาํกจิกรรม

กลุม่สนุทรยีสนทนาในงานวจิยัครัง้น้ี 

  3. สรา้งรปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล  

โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา โดยรปูแบบการฝึกอบรมที่สรา้งขึน้เป็น

การผสมผสานระหวา่งการใช้ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของ 

ผูช่้วยพยาบาลทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ รว่มกบัการปรกึษาหารอืในกลุม่โดยวธิีสนุทรยีสนทนา   

  4. นํารปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใช้

ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ทีส่รา้งขึน้ไปขอคาํแนะนําจากประธานและ

กรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ์ และนําขอ้เสนอแนะมาปรบัปรงุแกไ้ข ไดร้ปูแบบดงัน้ี 
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ภาพประกอบ 9 แสดงรปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล 

 โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  

 

 2.1.2 ชดุการเรียนรูด้้วยการนําตนเอง มขีัน้ตอนการสรา้งและการหาประสทิธภิาพ ดงัน้ี 

  1. กาํหนดโครงรา่งชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ผูว้จิยัดาํเนินการโดยนําขอ้มลูที่

ไดร้บัจากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมาสงัเคราะห์ เพือ่นํามาใชใ้นการสรา้งชุดการเรยีนรู้

ดว้ยการนําตนเอง ซึง่ไดจ้าก 

1.การเตรียมความพรอ้ม 

1.1 การปฐมนเิทศ เกีย่วกบั วธิกีารฝึกอบรม แนะนําการใชช้ดุการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช้่วย

พยาบาล และการนดัหมายทาํกจิกรรมกลุ่มสุนทรยีสนทนา 

1.2 การทาํสญัญาการเรยีนรู ้

1.3 การประเมนิตนเองก่อนฝึกอบรมโดยใชข้อ้คาํถามก่อน (Pre-test)  
 

 

 

 

2.การดาํเนินการฝึกอบรม 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.การประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

3.1 ระหว่างการฝึกอบรม ผูส้งัเกตทีไ่มใ่ช่สมาชกิกลุ่ม

ดาํเนนิการสงัเกตตามแบบสงัเกตพฤตกิรรม 

 

3.2 หลงัการฝึกอบรม ผูอ้ํานวยความสะดวก (Facilitator) 

แจก ขอ้คาํถามหลงัเรยีน (Post-test) แบบสอบถามความ

พงึพอใจ และแบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม 

 

2.1 การเรียนรูด้ว้ยการนําตนเอง ผูเ้รยีนมขี ัน้ตอนการเรยีนรู้

ดงันี้ 

2.1.1 ศกึษาเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรยีนดว้ยตนเอง 

2.1.2 ทาํแบบฝึกหดัประจาํหน่วย 
2.1.3 ตรวจสอบกบัแบบเฉลยคาํตอบ 

2.1.4 กรอกคะแนนทีไ่ดล้งในแบบประเมนิการทาํกจิกรรม 

       การเรยีนรูข้องแต่ละหน่วยการเรยีน 

2.1.5 เปรยีบเทยีบคะแนนกบัเกณฑ ์

      -ไมผ่า่น            ศกึษาหน่วยการเรยีนนัน้ใหม ่ 

      -ผา่น               ศกึษาหน่วยการเรยีนถดัไป 

2.1.6 ศกึษาดว้ยตนเองตามขัน้ตอนจนครบ 5 หน่วยการเรยีน 

 

  
 
  

2.2 การดาํเนินกิจกรรมกลุ่มสนุทรียสนทนา ผู้

อํานวยความสะดวก (Facilitator) ดาํเนนิการตาม

ขัน้ตอนดงันี ้

1.จดัสถานที ่สิง่แวดลอ้ม ตามหลกัสุนทรยีสนทนา  

2.แจง้วตัถุประสงคแ์ละกตกิา 

3.ใหก้ลุ่มเลอืกผูจ้ดบนัทกึประจาํกลุ่ม 

4.ดาํเนินกจิกรรม 

5.ผูจ้ดบนัทกึสรปุประเดน็และแจง้ใหส้มาชกิทราบ 

6.ปิดกจิกรรมกลุ่มสุนทรยีสนทนา 
7.สมาชกิเขยีนความรูส้กึภายหลงัทาํกจิกรรม 
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  1.1 ศกึษาแผนกลยทุธก์ารพฒันาบุคลากร กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาล 

ธรรมศาสตร์ เฉลมิพระเกยีรติ  (พ.ศ.2553 – 2557) ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการใชเ้ป็นแนวทางใน      

การออกแบบชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายตามแผนกลยทุธ์การพฒันา

บุคลากรของบุคลากร กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรตต่ิอไป 

  1.2 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ของคารล์ โรเจอร ์มลัคมั โนลส ์ 

เมอรเ์รยีม คาฟฟาเรลลา และสวุฒัน์ วฒันวงศ ์ทาํใหท้ราบลกัษณะการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ จะมลีกัษณะ

แตกต่างจากเดก็เช่น ความตอ้งการ ความสนใจ ประสบการณ์สว่นตวั ความตอ้งการนําตนเอง และ

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดงันัน้ผูส้อนควรมคีวามเขา้ใจและจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้ง

กบัลกัษณะตามธรรมชาตขิองผูเ้รยีน  เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถดาํเนินการเรยีนรูไ้ดต้ามเป้าหมายที่

กําหนดไว ้

  1.3 ศกึษาแนวคดิและทฤษฎกีารเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองของ มลัคมั โนลส ์

สเคเจอร ์สวุฒัน์ วฒันวงศ์ และจากเอกสาร ตาํราวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  

ทาํใหท้ราบถงึวธิกีารจดัการเรยีนรูใ้หก้บัผูใ้หญ่ในลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  มขีัน้ตอนการ

ดาํเนินการอยา่งไร เพือ่ใหผู้เ้รยีนทีเ่ป็นผูใ้หญ่สามารถนําชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทีพ่ฒันาขึ้น

ไปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  1.4 ศกึษาหลกัการแนวคดิ และทฤษฎใีนการพฒันาชุดการเรยีนของ คารด์าเรลลี ่               

บุญเกือ้ ควรหาเวชและชยัยงค ์พรหมวงศ์ จากการศกึษาทาํใหท้ราบถงึหลกัการพฒันาชุดการเรยีน

ใหม้คีุณภาพตอ้งคาํนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล ทัง้ดา้นสตปิญัญา ความตอ้งการ ความสนใจ 

และทราบถงึวธิกีารสอนทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งอสิระจากรายวชิาทีต่นตอ้งการจะเรยีนรู้  

ถอืไดว้า่ เป็นวธิกีารเรยีนทีส่ง่เสรมิศกัยภาพการเรยีนรูข้องแต่ละบุคคล ใหพ้ฒันาการเรยีนรูข้องตนเอง

ไปจนเตม็ความสามารถ 

  1.5 ศกึษางานวจิยัทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ รายงานการวจิยั และบทคดัยอ่ที ่

เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  

  1.6 หวัขอ้ในชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองไดจ้ากการสอบถามจากผูเ้ชีย่วชาญ 

โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย ไดห้วัขอ้ทีบ่รรจใุนชุดการเรยีนรูด้้วยการนําตนเองประกอบด้วย 5 หน่วยการ

เรยีนรู ้

  2. การสรา้งชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง มสีว่นประกอบดงัน้ี 

   2.1 คูม่อืการใช ้เป็นคาํอธบิายรายละเอยีดการใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  

   2.2 สญัญาการเรยีนรู้  

   2.3 จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้เป็นจดุมุง่หมายทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้หลงัจากเรยีนรู้

ดว้ยชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองจบลง  

   2.4 กาํหนดเน้ือหาของการเรยีน ในชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองประกอบดว้ย      

5 หน่วยการเรยีนรู ้ไดแ้ก่  
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หน่วยการเรยีนที ่1 การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ  

หน่วยการเรยีนที ่2 การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผ่าตดั   

หน่วยการเรยีนที ่3 การใหอ้าหารทางสายยาง  

หน่วยการเรยีนที ่4 การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั 

หน่วยการเรยีนที ่5 การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย  

  2.5 กาํหนดกจิกรรม เป็นส่วนทีก่ําหนดใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตั ิเพื่อนําไปสู่จดุมุง่หมาย 

  2.6 กําหนดสื่อ ซึง่เป็นวสัดุ – อุปกรณ์ทีม่ใีนชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 

  2.7 กาํหนดการวดัและประเมนิผล เป็นสว่นทีผู่เ้รยีนไดป้ระเมนิความรู้ ความสามารถ

ของตนเองจากการทาํกจิกรรมในแต่ละหน่วยการเรยีน   

 การหาคณุภาพของเคร่ืองมือ  

 1. นําชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทีส่รา้งขึน้ไปขอคาํแนะนําจากประธานและกรรมการ

ควบคุมปรญิญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและนําขอ้เสนอแนะมาปรบัปรงุแกไ้ข 

 2. นําชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ทีส่รา้งขึน้พรอ้มแบบประเมนิความสอดคลอ้ง และ

เหมาะสมไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาและภาษาทีใ่ช ้ 

 สาํหรบัประเมนิความสอดคลอ้งและเหมาะสมสามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วน คอื  

 สว่นที ่1 การประเมนิความสอดคลอ้งของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  ดว้ยการให้

ผูเ้ชีย่วชาญแสดงความเหน็ ไดแ้ก่ เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย การพจิารณาแบบประมาณคา่ดชันี

ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) นัน้ โดยการนําคาํตอบของผูเ้ชีย่วชาญ

แต่ละคนมาแปลงเป็นคะแนน ดงัน้ี  

มคีวามเหน็วา่ เหน็ดว้ย กาํหนดคะแนนเป็น +1  

มคีวามเหน็วา่ ไมแ่น่ใจ กาํหนดคะแนนเป็น 0  

มคีวามเหน็วา่ ไมเ่หน็ดว้ย กาํหนดคะแนนเป็น -1  

 จากนัน้จงึนําคะแนนทีไ่ดม้าแทนคา่ในสตูรและประมาณหาคา่ดชันีความสอดคลอ้งของชุด

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ทัง้น้ี ค่าดชันีมคีวามสอดคลอ้งทีไ่ดต้อ้งเท่ากบัหรอืมากกว่า 0.5 ขึน้ไป 

จงึถอืวา่ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ทีส่รา้งขึน้มคีวามสอดคลอ้งกนั และสามารถนําไปใชไ้ด้ 

 สว่นที ่2 แบบประเมนิความเหมาะสมของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  (ประเมนิดา้น

ลกัษณะรปูเลม่ ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นเน้ือหา ดา้นสือ่ และดา้นการวดัประเมนิผล) จดัทาํเป็นแบบ

ประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) และในแต่ละระดบัคะแนนมคีวามหมาย ดงัน้ี  

คะแนน 5 หมายถงึ ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เหมาะสมมากทีส่ดุ  

คะแนน 4 หมายถงึ ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เหมาะสมมาก  

คะแนน 3 หมายถงึ ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เหมาะสมปานกลาง  

คะแนน 2 หมายถงึ ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเหมาะสมน้อย  

คะแนน 1 หมายถงึ ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
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 คะแนนทีไ่ดร้บัจากการประเมนิความเหมาะสมของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 

สามารถแปลความหมายโดยใชเ้กณฑค์า่เฉลีย่ ดงัน้ี  

  4.50 – 5.00 หมายถงึ ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองอยูใ่นระดบั เหมาะสมมากทีส่ดุ  

  3.50 – 4.49 หมายถงึ ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองอยูใ่นระดบั เหมาะสมมาก  

  2.50 – 3.49 หมายถงึ ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองอยูใ่นระดบั เหมาะสมปานกลาง  

  1.50 – 2.49 หมายถงึ ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองอยูใ่นระดบั เหมาะสมน้อย  

  1.00 – 1.49 หมายถงึ ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองอยูใ่นระดบั เหมาะสมน้อยทีส่ดุ   

 ทัง้น้ี กําหนดเกณฑค์่าเฉลีย่ความเหมาะสม โดยพจิารณาจากคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ของ

ผูเ้ชีย่วชาญ  ตัง้แต่  3.50 ขึน้ไป  จงึถอืว่า  ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  ทีพ่ฒันาขึน้มคีณุภาพ

เหมาะสม ซึง่การวเิคราะหข์อ้มลูจะใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่  

 การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ  

 1. นําชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ไปทดลองใชแ้บบ 1:1 กบัผูช่้วยพยาบาลทีไ่มใ่ช่กลุม่ 

ตวัอยา่ง จาํนวน 1 คน โดยเลอืกจากผูท้ีม่คีวามสนในทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  เพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะสม ดา้นเน้ือหา ภาษา และการทาํกจิกรรม จากนัน้จงึเกบ็รวบรวมขอ้มลูและขอ้เสนอแนะ 

เพื่อนํามาปรบัปรงุแกไ้ขใหม้คีวามเหมาะสมก่อนนําไปทดลองครัง้ต่อไป   

 2. นําชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ทีป่รบัปรงุจากการทดลองครัง้แรก ไปใชก้บัผูช่้วยพยาบาล

ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่มเลก็ จาํนวน 10 คน โดยเลอืกจากผูท้ีเ่รยีนทีม่คีุณลกัษณะการเรยีนรู้

ดว้ยการนําตนเองสงู กลาง ตํ่าใหค้ละกนั ซึง่มจีดุมุง่หมายและวธิกีารทดลองเช่นเดยีวกบัการทดลอง

ครัง้แรก จากนัน้จงึเกบ็รวบรวมขอ้มลูและขอ้เสนอแนะเพือ่นํามาปรบัปรงุแกไ้ขใหม้คีวามเหมาะสม

ก่อนนําไปทดลองครัง้ต่อไป  

           3. นําชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ทีป่รบัปรงุจากการทดลองครัง้ทีส่อง ไปใชก้บัผูเ้รยีน

ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง กลุม่ที ่1 จาํนวน 30 คน เพื่อหาประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ําหนด คอื 80/80 

และนําผลทีไ่ดม้าทาํการปรบัปรงุใหม้คีวามเหมาะสมต่อการนําไปใชจ้รงิต่อไป   

  2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้เกบ็รวบรวมข้อมลู  ไดแ้ก่ 

  2.2.1 แบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม(Pretest – Posttest) ผูว้จิยั

ไดก้าํหนดขัน้ตอนการสรา้ง ดงัน้ี  

    1. ศกึษาวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาของการเรยีนรูใ้นภาพรวมและแต่ละหน่วย

การเรยีน  

    2. สรา้งแบบทดสอบชนิดเลอืกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 ตวัเลอืก  

 การหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

 1. นําแบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม ไปขอคาํแนะนําจากประธานและกรรมการ

ควบคุมปรญิญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและนําขอ้เสนอแนะมาปรบัปรงุแกไ้ข  
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 2. นําแบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม พรอ้มแบบประเมนิความสอดคลอ้งไปให้

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา โดยการใหแ้สดงความเหน็ ไดแ้ก่ เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ 

ไมเ่หน็ดว้ย จากนัน้นําคาํตอบของผูเ้ชีย่วชาญมาแปลงเป็นคะแนนคา่ดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of 

Item Objective Congruence: IOC) ดงัน้ี  

มคีวามเหน็วา่ เหน็ดว้ย กาํหนดคะแนนเป็น +1  

มคีวามเหน็วา่ ไมแ่น่ใจ กาํหนดคะแนนเป็น 0  

มคีวามเหน็วา่ ไมเ่หน็ดว้ย กาํหนดคะแนนเป็น -1  

 จากนัน้จงึนําคะแนนทีไ่ดม้าแทนคา่ในสตูรและประเมนิหาดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ

ก่อนและหลงัการฝึกอบรม ทัง้น้ี ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีไ่ด้ ตอ้งเท่ากบัหรอืมากกว่า 0.5 ขึน้ไป  

จงึถอืวา่แบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม นัน้ มคีวามสอดคลอ้งกนัและสามารถนําไปใชไ้ด้ 

 3. นําแบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม ทีผ่า่นการพจิารณาความสอดคลอ้งจาก

ผูเ้ชีย่วชาญไปทดลองกบัผูเ้รยีนทีไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง (Try Out) จาํนวน 30 คน 

 4. นําแบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม ทีผ่า่นการทดลอง (Try Out) มาวเิคราะหห์า

คา่ความยากงา่ย (p) คา่อาํนาจจาํแนก (r) และหาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั โดยการ

ใชส้ตูร KR-20 จากนัน้จงึคดัเลอืกขอ้สอบทีม่คีา่ความยากงา่ย (p) ระหวา่ง 0.20 ถงึ 0.80 และ ค่า

อาํนาจจาํแนก(r) ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป เพื่อนําไปใชจ้รงิโดยไดค้่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

เท่ากบั 0.62 (ภาคผนวก ง)  

  2.2.2 แบบสงัเกตพฤติกรรมระหว่างร่วมกิจกรรมกลุ่มสนุทรียสนทนา 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดขัน้ตอนการสรา้งดงัน้ี  

  1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบสงัเกต

พฤตกิรรมระหวา่งฝึกอบรม เพื่อเป็นแนวทางกําหนดทัง้ขอ้หลกัและรายละเอยีดของแบบสอบถาม  

  2. สรา้งแบบสงัเกตพฤตกิรรมระหวา่งรว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา 

เป็นแบบมาตราประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ในการวเิคราะหข์อ้มลู 

ดงัน้ี  

  คะแนน 5 หมายถงึ มรีะดบัพฤตกิรรม มากทีส่ดุ  

  คะแนน 4 หมายถงึ มรีะดบัพฤตกิรรม มาก  

  คะแนน 3 หมายถงึ มรีะดบัพฤตกิรรม ปานกลาง  

  คะแนน 2 หมายถงึ มรีะดบัพฤตกิรรม น้อย  

  คะแนน 1 หมายถงึ มรีะดบัพฤตกิรรม น้อยทีส่ดุ  
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 คะแนนทีไ่ดร้บัจากแบบสงัเกตพฤตกิรรมระหวา่งรว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา นํามา

เปรยีบเทยีบโดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉลีย่แต่ละขอ้ ดงัน้ี  

 4.50 – 5.00 หมายถงึ มรีะดบัพฤตกิรรม มากทีส่ดุ 

 3.50 – 4.49 หมายถงึ มรีะดบัพฤตกิรรม มาก  

 2.50 – 3.49 หมายถงึ มรีะดบัพฤตกิรรม ปานกลาง 

 1.50 – 2.49 หมายถงึ มรีะดบัพฤตกิรรม น้อย 

 1.00 – 1.49 หมายถงึ มรีะดบัพฤตกิรรม น้อยทีส่ดุ 

 การหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

 1. นําแบบสงัเกตพฤตกิรรมระหวา่งรว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา ทีส่รา้งขึน้ไปขอ

คาํแนะนําจากประธานและกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ์  เพือ่ตรวจสอบและนําขอ้เสนอแนะมา

ปรบัปรงุแกไ้ข   

 2. นําแบบสงัเกตพฤตกิรรมระหวา่งรว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา ทีส่รา้งขึน้พรอ้มแบบ

ประเมนิความเหมาะสมไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาและ

ภาษา ทีใ่ชโ้ดยจดัทาํเป็นแบบประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) ซึง่ในแต่ละระดบัคะแนนมี

ความหมาย ดงัน้ี  

 คะแนน 5 หมายถงึ แบบสงัเกตพฤตกิรรมมคีวามเหมาะสม มากทีสุ่ด  

 คะแนน 4 หมายถงึ แบบสงัเกตพฤตกิรรมมคีวามเหมาะสม มาก  

 คะแนน 3 หมายถงึ แบสงัเกตพฤตกิรรมมคีวามเหมาะสม ปานกลาง  

 คะแนน 2 หมายถงึ แบบสงัเกตพฤตกิรรมมคีวามเหมาะสม น้อย  

 คะแนน 1 หมายถงึ แบบสงัเกตพฤตกิรรมมคีวามเหมาะสม น้อยทีสุ่ด  

 คะแนนทีไ่ดร้บัจากการประเมนิความเหมาะสมของแบบสงัเกตพฤตกิรรมระหว่างรว่ม

กจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา สามารถแปลความหมาย โดยใชเ้กณฑค์่าเฉลีย่ ดงัน้ี 

  4.50 – 5.00 หมายถงึ แบบสงัเกตพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัเหมาะสม มากทีสุ่ด   

  3.50 – 4.49 หมายถงึ แบบสงัเกตพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัเหมาะสม มาก  

  2.50 – 3.49 หมายถงึ แบบสงัเกตพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัเหมาะสม ปานกลาง  

  1.50 – 2.49 หมายถงึ แบบสงัเกตพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัเหมาะสม น้อย  

  1.00 – 1.49 หมายถงึ แบบสงัเกตพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัเหมาะสม น้อยทีสุ่ด  

 ทัง้น้ี กําหนดเกณฑค์่าเฉลีย่ความเหมาะสมของแบบสงัเกตพฤตกิรรม โดยพจิารณาจาก

คา่เฉลีย่ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป จงึถอืว่าแบบสงัเกตพฤตกิรรมระหวา่งรว่ม

กจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา ทีส่รา้งขึน้มคีุณภาพเหมาะสม ซึง่การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติพิืน้ฐาน 

ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ 
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  2.2.3 แบบประเมินการปฏิบติักิจกรรม ผูว้จิยัไดก้าํหนดขัน้ตอนการสรา้งดงัน้ี  

  1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบประเมนิการ

ปฏบิตักิจิกรรม เพื่อเป็นแนวทางกําหนดทัง้ขอ้หลกัและรายละเอยีดของแบบสอบถาม  

    2. นําแบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม ทีส่รา้งขึน้พรอ้มแบบประเมนิความ

เหมาะสมไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาและภาษา ทีใ่ชโ้ดย

จดัทาํเป็นแบบประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) ซึง่ในแต่ละระดบัคะแนนมคีวามหมาย ดงัน้ี  

 คะแนน 5 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมมคีวามเหมาะสม  

มากทีส่ดุ  

 คะแนน 4 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมมคีวามเหมาะสม มาก  

 คะแนน 3 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมมคีวามเหมาะสม  

ปานกลาง  

 คะแนน 2 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมมคีวามเหมาะสม น้อย  

 คะแนน 1 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมมคีวามเหมาะสม  

น้อยทีส่ดุ  

 คะแนนทีไ่ดร้บัจากการประเมนิความเหมาะสมของแบบประเมนิการปฏบิตัิกจิกรรม

สามารถแปลความหมาย โดยใชเ้กณฑค์่าเฉลีย่ ดงัน้ี 

 4.50 – 5.00 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมอยูใ่นระดบัเหมาะสม มากทีส่ดุ   

 3.50 – 4.49 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมอยูใ่นระดบัเหมาะสม มาก  

 2.50 – 3.49 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมอยูใ่นระดบัเหมาะสม ปานกลาง  

 1.50 – 2.49 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมอยูใ่นระดบัเหมาะสม น้อย  

 1.00 – 1.49 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมอยูใ่นระดบัเหมาะสม น้อยทีส่ดุ  

 ทัง้น้ี กําหนดเกณฑค์่าเฉลีย่ความเหมาะสม โดยพจิารณาจากคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ของ

ผูเ้ชีย่วชาญ ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป จงึถอืว่า แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม ทีส่รา้งขึน้ทีค่ณุภาพ

เหมาะสม ซึง่การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ 

 การหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

 1. นําแบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม  ทีส่รา้งขึน้ไปขอคาํแนะนําจากประธานและ

กรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและนําขอ้เสนอแนะมาปรบัปรงุแกไ้ข   

 2. นําแบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม ทีส่รา้งขึน้พรอ้มแบบประเมนิความเหมาะสมไปให้

ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาและภาษา ทีใ่ชโ้ดยจดัทาํเป็นแบบ

ประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) ซึง่ในแต่ละระดบัคะแนนมคีวามหมาย ดงัน้ี  
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 คะแนน 5 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมมคีวามเหมาะสม  

มากทีส่ดุ  

 คะแนน 4 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมมคีวามเหมาะสม มาก  

 คะแนน 3 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมมคีวามเหมาะสม  

ปานกลาง  

 คะแนน 2 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมมคีวามเหมาะสม น้อย  

 คะแนน 1 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมมคีวามเหมาะสม  

น้อยทีส่ดุ  

 คะแนนทีไ่ดร้บัจากการประเมนิความเหมาะสมของแบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม 

สามารถแปลความหมาย โดยใชเ้กณฑค์่าเฉลีย่ ดงัน้ี 

 4.50 – 5.00 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมอยูใ่นระดบัเหมาะสม มากทีส่ดุ   

 3.50 – 4.49 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมอยูใ่นระดบัเหมาะสม มาก  

 2.50 – 3.49 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมอยูใ่นระดบัเหมาะสมปานกลาง  

 1.50 – 2.49 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมอยูใ่นระดบัเหมาะสม น้อย  

 1.00 – 1.49 หมายถงึ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมอยูใ่นระดบัเหมาะสม น้อยทีส่ดุ  

 ทัง้น้ี กําหนดเกณฑค์่าเฉลีย่ความเหมาะสม โดยพจิารณาจากคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ของ

ผูเ้ชีย่วชาญ ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป จงึถอืว่าแบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม ทีส่รา้งขึน้มคีณุภาพ

เหมาะสม ซึง่การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ 

   2.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะ

การปฏิบติังานของผูช่้วยพยาบาลโดยใช้ชดุการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองและสนุทรียสนทนา 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดขัน้ตอนการสรา้งดงัน้ี  

   1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบสอบถาม   

ความพงึพอใจ เพื่อเป็นแนวทางกําหนดทัง้ขอ้หลกัและรายละเอยีดของแบบสอบถาม  

   2. สรา้งแบบสอบถามเป็นแบบมาตราประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั   

มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี  

 คะแนน 5 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ มากทีส่ดุ  

 คะแนน 4 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ มาก  

 คะแนน 3 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ ปานกลาง  

 คะแนน 2 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ น้อย  

 คะแนน 1 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจน้อยทีสุ่ด  

 คะแนนทีไ่ดร้บัจากการตอบแบบสอบถามความพงึพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  

นํามาเปรยีบเทยีบโดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉลีย่แต่ละขอ้  ดงัน้ี  
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 4.50 – 5.00 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ มากทีส่ดุ 

 3.50 – 4.49 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ มาก  

 2.50 – 3.49 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ ปานกลาง 

 1.50 – 2.49 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ น้อย 

 1.00 – 1.49 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ น้อยทีส่ดุ 

 การหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

 1. นําแบบสอบถามความพงึพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน

ของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้้วยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ทีส่รา้งขึน้ไปขอ

คาํแนะนําจากประธานและกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ์  เพือ่ตรวจสอบและนําขอ้เสนอแนะมา

ปรบัปรงุแกไ้ข   

 2. นําแบบสอบถามความพงึพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน

ของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ทีส่รา้งขึน้พรอ้มแบบ

ประเมนิความเหมาะสมไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาและ

ภาษา ทีใ่ชโ้ดยจดัทาํเป็นแบบประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) ซึง่ในแต่ละระดบัคะแนนมี

ความหมาย ดงัน้ี  

คะแนน 5 หมายถงึ แบบสอบถามความพงึพอใจมคีวามเหมาะสม มากทีส่ดุ  

คะแนน 4 หมายถงึ แบบสอบถามความพงึพอใจมคีวามเหมาะสม มาก  

คะแนน 3 หมายถงึ แบบสอบถามความพงึพอใจมคีวามเหมาะสม ปานกลาง  

คะแนน 2 หมายถงึ แบบสอบถามความพงึพอใจมคีวามเหมาะสม น้อย  

คะแนน 1 หมายถงึ แบบสอบถามความพงึพอใจมคีวามเหมาะสม น้อยทีส่ดุ  

 คะแนนทีไ่ดร้บัจากการประเมนิความเหมาะสมของแบบสอบถามความพงึพอใจต่อรปูแบบ

การฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง

และสนุทรยีสนทนา สามารถแปลความหมาย โดยใชเ้กณฑค์่าเฉลีย่ ดงัน้ี 

 4.50 – 5.00 หมายถงึ แบบสอบถามความพงึพอใจอยูใ่นระดบัเหมาะสม มากทีส่ดุ   

 3.50 – 4.49 หมายถงึ แบบสอบถามความพงึพอใจอยูใ่นระดบัเหมาะสม มาก  

 2.50 – 3.49 หมายถงึ แบบสอบถามความพงึพอใจอยูใ่นระดบัเหมาะสม ปานกลาง  

 1.50 – 2.49 หมายถงึ แบบสอบถามความพงึพอใจอยูใ่นระดบัเหมาะสม น้อย  

 1.00 – 1.49 หมายถงึ แบบสอบถามความพงึพอใจอยูใ่นระดบัเหมาะสม น้อยทีส่ดุ  

 ทัง้น้ี กําหนดเกณฑค์่าเฉลีย่ความเหมาะสม โดยพจิารณาจากคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ของ

ผูเ้ชีย่วชาญ ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป จงึถอืว่า แบบสอบถามความพงึพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพือ่

เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา 

ทีส่รา้งขึน้ทีค่ณุภาพเหมาะสม ซึง่การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ี ดาํเนินตามขัน้ตอน ดงัน้ี  

 3.1 รวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร งานวจิ ัยทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เป็นแนวทางการพฒันารปูแบบการ

ฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและ

สนุทรยีสนทนา   

 3.2 รวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และการสาํรวจขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่กาํหนด  

แนวทางการพฒันาชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล  

 3.3 รวบรวมขอ้มลูจากการประเมนิความสอดคลอ้งของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  

เพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล 

 3.4 รวบรวมขอ้มลูจากการประเมนิความเหมาะสมของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการ นําตนเอง 

เพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล แบบสงัเกตพฤตกิรรมระหว่างรว่มกจิกรรมกลุ่ม

สนุทรยีสนทนา แบบสอบถามความพงึพอใจ และแบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม จากผูเ้ชีย่วชาญ

เพื่อนําไปปรบัปรงุแกไ้ข 

 3.5 รวบรวมขอ้มลูจากการประเมนิประสทิธภิาพชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิ่ม

ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล ทัง้ 3 ครัง้ 

 3.6 รวบรวมขอ้มลูจากการทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) เพือ่ทราบคะแนนก่อนการเรยีน

ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล  

 3.7 รวบรวมขอ้มลูจากการทดสอบหลงัการฝึกอบรม (Post-test) เพือ่เปรยีบเทยีบ

ผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรู้

ดว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ก่อนและหลงัการฝึกอบรม  

 3.8 รวบรวมขอ้มลูจากการสงัเกตพฤตกิรรมระหวา่งรว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา   

เพือ่ทราบพฤตกิรรมของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 3.9 รวบรวมขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของผูช่้วยพยาบาลทีเ่ขา้รบั

การฝึกอบรม เพือ่รวบรวมระดบัความพงึพอใจทีม่ต่ีอรปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการ

ปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรียสนทนา 

 3.10 รวบรวมขอ้มลูจากแบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม เพือ่ประเมนิทกัษะการปฏบิตัิ

กจิกรรมภายหลงัการฝึกอบรม   

 

 แบบแผนการวิจยั  

ผูว้จิยัไดใ้ชแ้ผนการทดลอง แบบ One group Pretest-Posttest design (พวงรตัน์        

ทวรีตัน์.  2543: 60) กบัผูช่้วยพยาบาล จาํนวน 30 คน ดงัแสดงในแผนการทดลอง ดงัน้ี 

 

 



94 
 
ตาราง 3 แบบแผนการวจิยั 

 

ทดสอบก่อน                            ทดลอง                                      ทดสอบหลงั    

        T1                                                       X                                                                            T2 

 

โดยกําหนดให้  

 T1   

 X    แทน การฝึกอบรม 

 แทน การทดสอบก่อนฝึกอบรม 

 T2     

 

แทน การทดสอบหลงัฝึกอบรม 

ตาราง 4 แผนการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ย  

 การนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  

 

ครัง้ที/่ช่วงเวลา                   ลกัษณะของกจิกรรม                         

ครัง้ที ่1/ 09.00-10.30 น.            -ปฐมนิเทศผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  

                                           -แนะนําการฝึกอบรม (ตามคูม่อืทีอ่ยูใ่นชดุการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิ่ม 

                                            ทกัษะการปฏบิตังิานสาํหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม) 

                                           -ทดสอบก่อนฝึกอบรม(Pre-test)  

                                           -ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมนําชดุการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่    

                                            ทกัษะการปฏบิตังิานไปศกึษา 

                                           -นดัครัง้ต่อไปเพือ่พบกลุ่มทาํกจิกรรมสนุทรยีสนทนา    

                           

ครัง้ที ่2/ 13.00-16.00 น.            -ทาํกจิกรรมกลุ่มสนุทรยีสนทนา  5 หน่วยการเรยีน                                                         

                                           -ประเมนิผลระหว่างฝึกอบรม โดยใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรม                 

                                           -ทดสอบหลงัฝึกอบรม (Post-test)  

                                           -ประเมนิความความพงึพอใจโดยใช ้แบบสอบถามความพงึพอใจ 

                                           -ปิดการฝึกอบรม    

  

ครัง้ที ่3                                  -ตดิตามประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมทัง้ 5 หน่วยการเรยีนโดยใชแ้บบประเมนิ                                                          

                                             การปฏบิตักิจิกรรม  ประเมนิโดย  หวัหน้างาน และหวัหน้าเวร                         

 

 

 หมายเหตุ: แผนการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ด

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนาน้ี ผูว้จิยัแบ่งกลุม่ตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน 

โดยแต่ละกลุม่ดาํเนินการฝึกอบรมตามแผนน้ี 
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ขัน้ตอนการทาํวิจยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 10 ขัน้ตอนการทาํวจิยั 

 

4. การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู  

 4.1 การประเมนิความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ คอื 

           4.1.1 การประเมนิความเหมาะสมของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพื่อเพิม่ทกัษะ

การปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล แบบสงัเกตพฤตกิรรมระหว่างรว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา

แบบสอบถามความพงึพอใจ และแบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม โดยใชค้า่เฉลีย่        

หวัขอ้การฝึกอบรม 5 หวัขอ้ 

1.การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ 

2.การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผ่าตดั 

3.การใหอ้าหารทางสายยาง 

4.การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคม ี

5.การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย  

 

 

 
รปูแบบการ

ฝึกอบรม 

ผูช้่วยพยาบาล 

 

 

การพฒันารปูแบบการฝึกอบรม 

ประกอบดว้ย  4 ขัน้ตอน 
1.ประเมินความจาํเป็น 

1.1ศกึษาความตอ้งการการฝึกอบรม 

1.2กาํหนดวตัถุประสงค ์เนื้อหา และ 

    วธิกีารฝึกอบรม 

2.การสร้างหลกัสตูร 
2.1สรา้งชดุการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 

2.2ออกแบบกจิกรรมกลุ่มสุนทรยีสนทนา           

3.ฝึกอบรมและพฒันา  

3.1ระยะเตรยีมการฝึกอบรม  

3.2ระยะดาํเนินการฝึกอบรม 

3.3ระยะหลงัฝึกอบรม     

4.ประเมินการฝึกอบรม 
4.1ประเมนิก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 

4.2ประเมนิระหว่างการฝึกอบรมโดยใช ้

    แบบสงัเกตพฤตกิรรม 

4.3ประเมนิหลงัการฝึกอบรม  

  4.3.1(Post-test)   

  4.3.2ความพงึพอใจ 

  4.3.3ผลการปฏบิตักิจิกรรม 

 

ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี

เกีย่วกบัการฝึกอบรม

แนวคดิ ทฤษฎกีารเรยีนรู้

ของผูใ้หญ่ 
 

ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี

เกีย่วกบัการเรยีนรู ้

ดว้ยการนําตนเอง และ

แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบั 

ชดุการเรยีน 
 

ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี

เกีย่วกบัสนุทรยีสนทนา 
 

ศกึษาความตอ้งการ 

ดา้นการฝึกอบรมของ

ผูช้่วยพยาบาลเกีย่วกบั

การเพิม่ทกัษะการ

ปฏบิตังิาน 
 

รปูแบบชดุการ

เรยีนรู ้

ดว้ยการนําตนเอง 

 

 

รปูแบบสนุทรยี

สนทนา 

 

 

รปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช้ว่ย

พยาบาลโดยใชช้ดุการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา 
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  4.1.2 การประเมนิคา่ความสอดคลอ้งของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพื่อเพิม่ทกัษะ

การปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล พรอ้มดว้ยแบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม โดยการใชค้่า

ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)                

 4.2 การประเมนิคา่ความยากงา่ย (P) คา่อาํนาจจาํแนก (r) และคา่ความเชือ่มัน่ โดยการใช้

สตูร KR-20 ของแบบทดสอบ ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 4.3 การหาประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน

ของผูช่้วยพยาบาล โดยนําขอ้มลูจากการทดลองมาวเิคราะหต์ามเกณฑ ์80/80 คอื 80 แรก หมายถงึ 

คา่คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 80 ของคาํตอบทีผู่เ้ ขา้รบัการฝึกอบรม ทาํไดถู้กตอ้งในแบบฝึกหดัท้ ายชุด 

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองแต่ละหน่วยการเรยีน และ 80 หลงั หมายถงึ คา่คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 80 

ของคาํตอบทีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมทาํไดถ้กูตอ้งในแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรมเมือ่การฝึกอบรม

เสรจ็สิน้ 

 4.4 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ ( X ) ของผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมโดยทาํการทดสอบก่อน

ฝึกอบรมและหลงัฝึกอบรม โดยใชส้ตูร t-test แบบ Dependent Samples 

 4.5 การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสงัเกตพฤตกิรรมระหวา่งรว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา  

 4.6 การวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจทีม่ต่ีอรปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน

ของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  โดยการนําคะแนนที่

ไดร้บัจากการตอบแบบสอบถามมาแปลความหมาย ตามเกณฑค์่าเฉลีย่ทีก่ําหนดไว้ 

 4.7 การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม โดยใชค้่ารอ้ยละ  
 

5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู  

 สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงัน้ี  

             1. สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  2. สถิติหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

  2.1 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC)  

       2.2 คา่ความยากงา่ย (P) และคา่อาํนาจจาํแนก (r) 

  2.3 คา่ความเชือ่มัน่ (Reliability) โดยใชส้ตูร KR-20 ของ คเูดอร ์รชิารด์สนั (Kuder 

Richardson)  

  2.4 สถติทิีใ่ชใ้นการหาประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

 3. สถิติท่ีใช้เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิของการฝึกอบรมก่อนและหลงัการฝึกอบรม  

ใช ้t–test แบบ Dependent Samples ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05     



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 

 ผลการวจิยั เรือ่ง  การพฒันารปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของ     

ผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  ผูว้จิยัไดแ้บ่งการนําเสนอ

ผลการวเิคราะหเ์ป็น 6 ตอน ดงัน้ี  

 ตอนท่ี 1 ผลการประเมนิชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของ

ผูช่้วยพยาบาล แบบสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา แบบสอบถามความพงึพอใจ 

และแบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม ของผูเ้ชีย่วชาญ 

 ตอนท่ี 2 ผลการพฒันาชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของ

ผูช่้วยพยาบาล 

  ตอนท่ี 3 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน

ของผูช่้วยพยาบาล โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  

 ตอนท่ี 4 ผลการสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา 

 ตอนท่ี 5 การประเมนิทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล ภายหลงัการฝึกอบรม 

 ตอนท่ี 6 ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูช่้วยพยาบาลต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่

ทกัษะการปฏบิตังิานโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา 

   

ตอนท่ี 1 ผลการประเมินชดุการเรียนรูด้้วยการนําตนเองเพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏิบติังานของ

ผูช่้วยพยาบาล แบบสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสนุทรียสนทนา แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ และแบบประเมินการปฏิบติักิจกรรม ของผูเ้ช่ียวชาญ 

 1. ผลการประเมนิชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน ของผูเ้ชีย่วชาญ 

จาํนวน 5 คน ระหวา่งวนัที ่14 สงิหาคม 2555 – 20 ตุลาคม 2555 ปรากฏผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

ดงัน้ี 
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ตาราง 5 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน 

 ของผูช่้วยพยาบาล  

 

 

รายการประเมิน 

ความถ่ีของความคิดเหน็ (N=5 )        

         ดชันี                                                    

ความสอดคล้อง 
สอดคล้อง  

+1 

ไม่แน่ใจ    

0 

ไม่สอดคล้อง     

-1 

ด้านลกัษณะรปูเล่ม 

1. การใชภ้าษาชดัเจนเขา้ใจงา่ย 

2. ขนาดของรปูเล่มเหมาะสมต่อการใชง้าน 

3. รปูแบบการนําเสนอเขา้ใจงา่ย 

4. ภาพประกอบชดัเจนเขา้ใจง่าย 

 

5 

4 

5 

4 

 

0 

1 

0 

1 

 

0 

0 

0 

0 

 

1.00 

.80 

1.00 

.80 

5. ความสะดวกต่อการนําไปใชเ้รยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 

                                                      รวม 

ด้านวตัถปุระสงค ์

6. หลกัการและเหตุผลทีช่ดัเจน 

7. จดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องแต่ละหน่วยการเรยีนชดัเจน 

8. จดุประสงคก์ารเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธก์บัเน้ือหา 

9. จดุประสงคก์ารเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธก์บั

ความสามารถของผูเ้ขา้อบรม 

10. จดุประสงคก์ารเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธก์บัการ

ประเมนิผล 

                                                     รวม 

 

 

5 

 

 

5 

5 

5 

4 

 

5 

0 

 

 

0 

0 

0 

1 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

 

1.00 

.92 

 

1.00 

1.00 

1.00 

.80 

 

1.00 

 

.96 
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ตาราง  5 (ต่อ)  

 

 

รายการประเมิน 

ความถ่ีของความคิดเหน็ (N=5 )     

       ดชันี                                                    

ความสอดคล้อง 
สอดคล้อง

+1 

ไม่แน่ใจ    

0 

ไม่สอดคล้อง     

-1 

ด้านเน้ือหา     

11. การนําเขา้สูเ่น้ือหาชดัเจนเขา้ใจงา่ย 5 0 0 1.00 

12. เน้ือหาครบถว้นตามวตัถุประสงค ์ 5 0 0 1.00 

13. การจดัลาํดบัเน้ือหาชดัเจนเขา้ใจงา่ย 4 1 0 .80 

14. ขอบเขตของเน้ือหามคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถ

ของผูเ้ขา้รบัอบรม 

4 1 0 .80 

15. เน้ือหามคีวามต่อเน่ืองชดัเจนเขา้ใจงา่ย 5 0 0 1.00 

16. ความยากงา่ยของเน้ือหามคีวามสมัพนัธก์บั

ความสามารถของผูเ้ขา้รบัอบรม 

5 0 0 1.00 

17. ภาษาของเน้ือหาทีนํ่าเสนอชดัเจนเขา้ใจงา่ย 5 0 0 1.00 

18. เน้ือหามปีระโยชน์ต่อการนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 5 0 0 1.00 

รวม 

ด้านส่ือ 

19. คูม่อืการใชอ่้านเขา้ใจงา่ย 

20. สญัญาการเรยีนรูแ้ต่ละหน่วยชดัเจนเขา้ใจงา่ย 

21. หน่วยการเรยีนมคีวามชดัเจนทัง้ภาพและเน้ือหา 

22. แบบประเมนิการทาํกจิกรรมการเรยีนรูช้ดัเจนเขา้ใจงา่ย 

23. แบบประเมนิตนเองชดัเจนเขา้ใจงา่ย 

                                                               รวม 

ด้านการวดัประเมินผล 

24. ขอ้คาํถามก่อนและหลงัการฝึกอบรมเป็นแบบคูข่นาน

ไมง่า่ยหรอืยากเกนิไป 

25. ขอ้คาํถามก่อนและหลงัการฝึกอบรมมจีาํนวนขอ้ไม่

มากหรอืน้อยเกนิไป 

 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

4 

 

5 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

1 

 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

.95 

 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

.80 

 

1.00 
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ตาราง 5 (ต่อ)   

 

 

รายการประเมิน 

ความถ่ีของความคิดเหน็ (N=5 )  

ดชันี                                                    

ความสอดคล้อง 
สอดคล้อง

+1 

ไม่แน่ใจ    

0 

ไม่สอดคล้อง     

-1 

26. ขอ้คาํถามก่อนและหลงัการฝึกอบรมมคีวามสมัพนัธ์

กบัเน้ือหา 

27. ขอ้คาํถามก่อนและหลงัการฝึกอบรมมคีวามสมัพนัธ์

กบัวตัถุประสงค ์

28. แบบฝึกหดัประจาํหน่วยไมย่ากหรอืงา่ยเกนิไป 

29. แบบฝึกหดัประจาํหน่วยมจีาํนวนขอ้ไมม่ากหรอื  

น้อยเกนิไป 

30. แบบฝึกหดัประจาํหน่วยมคีวามสมัพนัธก์บัเน้ือหา 

                                                       รวม 

5 

 

5 

 

5 

5 

 

5 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

1.00 

 

1.00 

.97 

ค่าความสอดคลอ้ง    0.96 

 

 จากตาราง 5 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพื่อเพิ่ม

ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล ดา้นลกัษณะรปูเล่ม ด้านวตัถุประสงค ์ดา้นเน้ือหา ดา้นสือ่ 

และดา้นการวดัประเมนิผลของผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน พบวา่ ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 

เพือ่ เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน ของผูช่้วยพยาบาล  มคีวามสอดคลอ้งกนัในภาพรวมเท่ากบั 0.96     

ซึง่พจิารณาความสอดคลอ้งของแต่ละดา้น คอื ดา้นลกัษณะรปูเล่มมคีวามสอดคลอ้งเท่ากบั  0.92  

ดา้นวตัถุประสงคม์คีวามสอดคลอ้งเท่ากบั 0.96 ดา้นเน้ือหามคีวามสอดคลอ้งเท่ากบั .95 ดา้นสือ่มี

ความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 และดา้นการวดัประเมนิผลมคีวามสอดคลอ้งเท่ากบั .97 ถอืไดว้่าชุด

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล ทีพ่ฒันาขึน้ในครัง้น้ี

ไดผ้่านเกณฑค์่าเฉลีย่ทีก่ําหนด คอื ค่าตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไปจงึสามารถนําไปใชต่้อได ้       
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ตาราง  6 ผลการประเมนิความเหมาะสมของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะ  

 การปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล  

  

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ( N=5) ระดบัความเหมาะสม 

ด้านลกัษณะรปูเล่ม 

1. การใชภ้าษาชดัเจนเขา้ใจงา่ย 

2. ขนาดของรปูเล่มเหมาะสมต่อการใชง้าน 

3. รปูแบบการนําเสนอเขา้ใจงา่ย 

4. ภาพประกอบชดัเจนเขา้ใจงา่ย 

5. ความสะดวกต่อการนําไปใชเ้รยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 

                                                                             รวม 

ด้านวตัถปุระสงค ์

6. หลกัการและเหตุผลทีช่ดัเจน 

7. จดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องแต่ละหน่วยการเรยีนชดัเจน 

8. จดุประสงคก์ารเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธก์บัเน้ือหา 

9. จดุประสงคก์ารเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธก์บัความสามารถ  

ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

10. จดุประสงคก์ารเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธก์บัการประเมนิผล 

                                                               รวม 

ด้านเน้ือหา 

11. การนําเขา้สูเ่น้ือหาชดัเจนเขา้ใจงา่ย  

12. เน้ือหาครบถว้นตามวตัถุประสงค ์

13. การจดัลาํดบัเน้ือหาชดัเจนเขา้ใจงา่ย 

14. ขอบเขตของเน้ือหามคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถของ

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

15. เน้ือหามคีวามต่อเน่ืองชดัเจนเขา้ใจงา่ย 

16. ความยากงา่ยของเน้ือหามคีวามสมัพนัธก์บั

ความสามารถของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

17. ภาษาของเน้ือหาทีนํ่าเสนอชดัเจนเขา้ใจงา่ย 

 

4.80 

4.80 

4.80 

5.00 

5.00 

4.88 

 

5.00 

5.00 

4.80 

5.00 

 

4.80 

4.92 

 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

 

5.00 

5.00 

 

5.00 

 

 

 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

 

มากทีส่ดุ 
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ตาราง 6 (ต่อ)   

 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ( N=5) ระดบัความเหมาะสม 

18. เน้ือหามปีระโยชน์ต่อการนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 5.00 มากทีส่ดุ 

รวม 5.00 มากทีส่ดุ 

ด้านส่ือ   

19. คูม่อืการใชอ่้านเขา้ใจงา่ย 5.00 มากทีส่ดุ 

20. สญัญาการเรยีนรูแ้ต่ละหน่วยชดัเจนเขา้ใจงา่ย 4.80 มากทีส่ดุ 

21. หน่วยการเรยีนมคีวามชดัเจนทัง้ภาพและเน้ือหา 4.80 มากทีส่ดุ 

22. แบบประเมนิการทาํกจิกรรมการเรยีนรูช้ดัเจนเขา้ใจงา่ย 4.80 มากทีส่ดุ 

23. แบบประเมนิตนเองชดัเจนเขา้ใจงา่ย 4.80 มากทีส่ดุ 

รวม 

                              ด้านการวดัประเมินผล 

24. ขอ้คาํถามก่อนและหลงัการฝึกอบรมเป็นแบบคูข่นาน 

ไมง่า่ยหรอืยากเกนิไป 

25. ขอ้คาํถามก่อนและหลงัการฝึกอบรมมจีาํนวนขอ้ไมม่าก

หรอืน้อยเกนิไป 

26. ขอ้คาํถามก่อนและหลงัการฝึกอบรมมคีวามสมัพนัธก์บั

เน้ือหา 

27. ขอ้คาํถามก่อนและหลงัการฝึกอบรมมคีวามสมัพนัธก์บั

วตัถุประสงค ์

28. แบบฝึกหดัประจาํหน่วยไมย่ากหรอืงา่ยเกนิไป 

29 .แบบฝึกหดัประจาํหน่วยมจีาํนวนขอ้ไมม่ากหรอืน้อยเกนิไป 

30. แบบฝึกหดัประจาํหน่วยมคีวามสมัพนัธก์บัเน้ือหา 

                                                                 รวม 

                                                       รวมทัง้หมด 

4.84 

 

4.60 

 

5.00 

 

5.00 

 

5.00 

 

5.00 

5.00 

5.00  

4.88 

4.90 

มากทีส่ดุ 

 

มากทีส่ดุ 

 

มากทีส่ดุ 

 

มากทีส่ดุ 

 

มากทีส่ดุ 

 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

 

 จากตาราง 6 ผลการประเมนิความเหมาะสมของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิ่ม

ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล ดา้นลกัษณะรปูเลม่ ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นเน้ือหา ดา้นสือ่ 

และดา้นการวดัประเมนิผลของผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน พบวา่ ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองที่

พฒันาขึน้มคีวามเหมาะสมในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.90, 4.88, 

4.92, 5.00, 4.84 และ 4.88 ตามลาํดบั )  
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  ถอืไดว้า่ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล  

ทีพ่ฒันาขึน้ในครัง้น้ีไดผ้า่นเกณฑค์า่เฉลีย่ความเหมาะสมทีก่าํหนด คอื  ค่าตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป   

จงึสามารถนําไปใชต่้อได ้    

     

ตาราง  7 ผลการประเมนิขอ้คาํถามก่อนและหลงัการฝึกอบรม  

 

 

รายการประเมิน 

ความถ่ีของความคิดเหน็ (N=5 )     

      ดชันี                                                    

ความสอดคล้อง 
สอดคล้อง

+1 

ไม่แน่ใจ    

0 

ไม่สอดคล้อง   

-1 

1. รปูแบบและขนาดของตวัอกัษรอ่านงา่ยชดัเจน          4             1       0               .80 

สอดคลอ้งกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

2. ขอ้คาํถามก่อนและหลงัการฝึกอบรมมคีวามสอดคลอ้ง         5             0       0                 1.00 

กบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

3. ขอ้คาํถามก่อนและหลงัการฝึกอบรมมคีวามสอดคลอ้ง         5             0       0                 1.00 

กบัเน้ือหาการฝึกอบรม 

4. ขอ้คาํถามก่อนและหลงัการฝึกอบรมมคีวามสอดคลอ้ง         4              1       0                .80 

กบัความสามารถของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

5. คาํถามมคีวามสอดคลอ้งกบัคาํตอบ              5              0       0              1.00 

6. ความยากงา่ยของขอ้คาํถามก่อนและหลงัการฝึกอบรม         4              1       0                .80 

มคีวามสอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

7. ขอ้คาํถามก่อนและหลงัการฝึกอบรมมคีวามสอดคลอ้ง          5              0       0               1.00 

กบัลกัษณะของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

8. การใชภ้าษาทีง่า่ยชดัเจนมคีวามสอดคลอ้งกบั            5              0       0                  1.00 

ลกัษณะของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

9. การจดัลาํดบัเน้ือหามคีวามสอดคลอ้งกบั              5              0       0               1.00 

ขอบขา่ยของเน้ือหา 

10. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการทาํขอ้คาํถามก่อน                     5               0       0                  1.00 

และหลงัการฝึกอบรมสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประเมนิผล 

การฝึกอบรม 

รวม             0.94 
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 จากตาราง 7 ผลการประเมนิขอ้คาํถามก่อนและหลงัการฝึกอบรมของผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 

5 คน พบวา่ ขอ้คาํถามก่อนและหลงัการฝึกอบรมมคีวามสอดคลอ้ง ในภาพรวมเท่ากบั 0.94 โดย

ถอืได้ว่า ขอ้คาํถามก่อนและหลงั การฝึกอบรม  ทีพ่ฒันาขึน้ในครัง้น้ีไดผ้า่นเกณฑค์า่เฉลีย่ทีก่าํหนด 

คอื ค่าตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จงึสามารถนําไปใชต่้อได้ 

 

 2. ผลการประเมนิแบบสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา 

 

ตาราง 8 ผลการประเมนิแบบสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา 

 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ( N=5) ระดบัความเหมาะสม 

1. ความเหมาะสมของแนวทางการสงัเกต 4.20 มาก 

2. ความเหมาะสมกบัความมุ่งหมายของการวจิยั 4.80 มากทีส่ดุ 

3. ความเหมาะสมกบัจาํนวนผูถ้กูสงัเกต 4.40 มาก 

4. ความเหมาะสมของเกณฑร์ะดบัคะแนน 4.40 มาก 

5. ความเหมาะสมของจาํนวนประเดน็การสงัเกต 5.00 มากทีส่ดุ 

6. ความยากงา่ยของประเดน็การสงัเกต 4.60 มากทีส่ดุ 

7. การจดัลาํดบัเน้ือหาและความต่อเน่ืองของการสงัเกต 4.60 มากทีส่ดุ 

8. ความเป็นอสิระของผูถ้กูสงัเกต 5.00 มากทีส่ดุ 

9. ความเหมาะสมของการเกบ็ขอ้มลูผูถ้กูสงัเกต 5.00 มากทีส่ดุ 

10. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการสงัเกตต่อการวจิยั 5.00 มากทีส่ดุ 

รวม 4.70 มากทีส่ดุ 

  

 จากตาราง 8 ผลการประเมนิแบบสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา

ของผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน พบวา่ แบบสงัเกตทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเหมาะสมในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.70) โดยถอืไดว้่าแบบสงัเกตทีพ่ฒันาขึน้ในครัง้น้ีไดผ้า่นเกณฑค์า่เฉลีย่ความ

เหมาะสมทีก่ําหนด คอื ค่าตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป จงึสามารถนําไปใชต่้อได ้         
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 3. ผลการประเมนิแบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม 

 

ตาราง 9 ผลการประเมนิแบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม 

 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ( N=5) ระดบัความเหมาะสม 

1. ความเหมาะสมของแนวทางการประเมนิ 4.20 มาก 

2. ความเหมาะสมกบัความมุ่งหมายของการวจิยั 5.00 มากทีส่ดุ 

3. ความเหมาะสมกบัจาํนวนผูถ้กูประเมนิ 4.60 มากทีส่ดุ 

4. ความเหมาะของเกณฑร์ะดบัคะแนน 4.40 มาก 

5. ความเหมาะสมของจาํนวนประเดน็การประเมนิ 4.40 มาก 

6. ความยากงา่ยของประเดน็การประเมนิ 5.00 มากทีส่ดุ 

7. การจดัลาํดบัเน้ือหาและความต่อเน่ืองของการประเมนิ 5.00 มากทีส่ดุ 

8. ความเป็นอสิระของผูถู้กประเมนิ 5.00 มากทีส่ดุ 

9. ความเหมาะสมของการเกบ็ขอ้มลูผูถ้กูประเมนิ 4.20 มาก 

10. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการประเมนิต่อการวจิยั 5.00 มาก 

รวม 4.68 มากทีส่ดุ 

 

 จากตาราง 9 ผลการประเมนิแบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมของผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน 

พบวา่ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเหมาะสมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

(  = 4.68) โดยถอืไดว้่าแบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมทีพ่ฒันาขึน้ในครัง้น้ีไดผ้า่นเกณฑค์า่เฉลีย่

ความเหมาะสมทีก่าํหนด คอื คา่ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป จงึสามารถนําไปใชต่้อได้     

 

 

 

 

      

 



106 

 4. ผลการประเมนิแบบสอบถามความพงึพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการ

ปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา   

 

ตาราง 10 ผลการประเมนิแบบสอบถามความพงึพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะ  

 การปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา   

 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ( N=5) ระดบัความเหมาะสม 

1. รปูแบบและขนาดของตวัอกัษรชดัเจนเขา้ใจงา่ย 4.40 มาก 

2. รปูแบบการนําเสนอชดัเจนเขา้ใจงา่ย 4.80 มากทีส่ดุ 

3. ขอ้คาํถามชดัเจนเขา้ใจงา่ย 4.60 มากทีส่ดุ 

4. ขอ้คาํถามแต่ละขอ้ไมส่ัน้หรอืยาวเกนิไป 5.00 มากทีส่ดุ 

5. ภาษาทีใ่ชนํ้าเสนอมคีวามเหมาะสมกบัผูเ้ขา้รบัการ

ฝึกอบรม 

          4.80 มากทีส่ดุ 

6. การจดัลาํดบัของขอ้คาํถามมคีวามต่อเน่ือง           4.80 มากทีส่ดุ 

7. ความเหมาะสมของจาํนวนขอ้คาํถาม           4.80 มากทีส่ดุ 

8. คาํชีแ้จงการตอบแบบสอบถามความพงึพอใจชดัเจน

เขา้ใจงา่ย 

5.00 มากทีส่ดุ 

9. การเกบ็ขอ้มลูทัว่ไปมคีวามเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 4.60 มากทีส่ดุ 

10. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากแบบสอบถามความพงึพอใจ 

ต่อการวจิยั 

4.80 มากทีส่ดุ 

รวม 4.76 มากทีส่ดุ 

 

 จากตาราง 10 ผลการประเมนิแบบสอบถามความพงึพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่

ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  

ของผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน  5 คน พบว่า แบบสอบถามความพงึพอใจทีพ่ฒันาขึน้ มคีวามเหมาะสม ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.76) โดยถอืไดว้า่แบบสอบถามความพงึพอใจทีพ่ฒันาขึน้ครัง้น้ี

ไดผ้่านเกณฑค์่าเฉลีย่ความเหมาะสมทีก่าํหนด คอื ค่าตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป จงึสามารถนําไปใชต่้อได ้ 
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ตอนท่ี 2 ผลการพฒันาชดุการเรียนรูด้้วยการนําตนเองเพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏิบติังานของ

ผูช่้วยพยาบาล  

 ผลท่ีได้รบัจากการทดลองครัง้ท่ี 1 เป็นการทดลองใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง

เพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล กบัผู้ช่วยพยาบาลทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง แบบ 1:1 

จาํนวน 1 คน ระหวา่งวนัที ่1 – 7 พฤศจกิายน 2555 ซึง่ผลการทดลองพบว่า ผูช่้วยพยาบาลให้

ความสนใจทีจ่ะศกึษาจากชุดการสอนรายบุคคลดว้ยตนเอง เน่ืองจากเป็นเน้ือหาสาระเกีย่วขอ้งกบั

การปฏบิตังิานโดยตรง ผูช่้วยพยาบาลใชเ้วลาในการศกึษาหลงัการปฏบิตังิานหน้าทีป่ระจาํ โดยใช้

เวลาในการเรยีน คอื หน่วยการเรยีนละ 1 วนั เมือ่ผูเ้รยีนไดท้ดลองใชชุ้ดการสอนรายบุคคลเสรจ็สิน้

แลว้ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. ขัน้ตอนการเรยีนรูค้วรทาํเป็นผงังาน เพือ่ใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยขึน้  

 2. จดัเน้ือหาสาระแน่นเกนิไป ควรแบ่งเน้ือหาสาระในแต่ละหน่วยการเรยีน ใหส้ัน้ลง 

 3. การพมิพข์อ้ความในชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของ

ผูช่้วยพยาบาล มทีีพ่มิพผ์ดิ 

 ผูว้จิยันําขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บัจากการทดลองครัง้ที่ 1 จากผูเ้รยีนมาดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ข 

ดงัน้ี 

 1. ปรบัขัน้ตอนการเรยีนรูเ้ป็นลกัษณะของผงังาน 

 2. แบ่งเน้ือหาสาระในแต่ละหน่วยการเรยีนใหม้คีวามกระชบัมากขึน้   

 3. ตรวจสอบปรบัปรงุ แกไ้ข ขอ้ความพมิพผ์ดิ ตกหล่น พมิพซ์ํา้  

 ผูว้จิยั ปรบัปรงุแกไ้ข  ชุดการสอนรายบุคคลตามขอ้เสนอแนะ  ต่อจากนัน้  ผู้วจิยันําชุด 

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลน้ี ไปทดลองใชก้บั

ผูช่้วยพยาบาลกลุ่มเลก็ เพือ่หาประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ต่อไป 

 ผลท่ีได้รบัจากการทดลองครัง้ท่ี 2 เป็นการทดลองใช้ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง

เพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 10 คน ระหวา่งวนัที ่

14 – 28 พฤศจกิายน  2555 เพือ่หาประสทิธภิาพ  ของชุดการสอนรายบุคคลในลกัษณะกลุม่เลก็  

เกณฑท์ีก่ําหนด  คอื 80/80 และตรวจสอบผลคะแนนของผูเ้รยีนทีไ่ดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัประจาํ

หน่วยการเรยีน ขอ้คาํถามหลงัเรยีน ปรากฏผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
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ตาราง  11 ผลการหาประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน 

 ของผูช่้วยพยาบาล จาํนวนผูเ้รยีน 10 คน 

                      

n=10 

หน่วยการเรยีน คะแนนระหวา่งเรยีน คะแนนหลงัเรยีน E E1 2 

 คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้   

1 10 7.9 10 8.1 79.00 81.00 

2 10 8.2 10 8.1 82.00 81.00 

3 10 8.1 10 8.0 81.00 80.00 

4 10 8.1 10 8.2 81.00 82.00 

5 10 7.8 10 8.0 78.00 80.00 

เฉลีย่ 10 8.02 10 8.08 80.20 80.80 

 

 จากตาราง 11 ผลการหาประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะ

การปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลกบัผูเ้รยีน จาํนวน 10 คน พบว่า ผูช่้วยพยาบาลทีศ่กึษาชุดการ

เรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ทัง้ 5 หน่วยการเรยีน มคีะแนนเฉลีย่ระหวา่งเรยีน (E1) 8.02 คะแนน ได้

รอ้ยละ 80.20 และคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน (E2

 จากการทดลองพบวา่ ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองมปีระสทิธภิาพตามมาตรฐานที่

กําหนดไว ้80/80 ผูว้จิยัไดป้รบัรปูเลม่ของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองใหผู้เ้รยีนสะดวกมากขึน้ 

จากนั ้นจงึนําชุดการเ รยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทีไ่ด้ ปรบัปรงุ แลว้ไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีนกลุ่มใหญ่       

เพือ่หาประสทิธภิาพต่อไป 

) 8.08 คะแนน ไดร้อ้ยละ 80.80 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 

80.20/80.80  

 

 

 

 

 

  



109 

 ผลจากการทดลองครัง้ท่ี 3 ผูว้จิยัไดท้ดลองใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนํา ตนเองเพื่อ

เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลกบัผูเ้รยีนทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง แบบกลุ่มใหญ่ จาํนวน  

30 คน ระหวา่งวนัที ่5  – 20  ธนัวาคม 2555  ซึง่ปรากฏผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

 

ตาราง  12 ผลการหาประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน  

 ของผูช่้วยพยาบาล จาํนวนผูเ้รยีน 30 คน 

n=30 

หน่วยการเรยีน คะแนนระหวา่งเรยีน คะแนนหลงัเรยีน E E1 2 

 คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้   

1 10 8.10 10 8.23 81.00 82.33 

2 10 7.87 10 8.17 78.70    81.67 

3 10 8.13 10 8.13 81.33 81.33 

4 10 7.80 10 8.10 78.00 81.00 

5 10 7.76 10 7.80 77.67 78.00 

เฉลีย่ 10 7.93 10 8.08 79.33 80.87 

 

 จากตาราง  12 ผลการหาประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองกบัผูช่้วยพยาบาล 

จาํนวน 30 คน พบว่า ผูช่้วยพยาบาลทีศ่กึษาชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ทัง้ 5 หน่วยการเรยีน 

มคีะแนนเฉลีย่ระหวา่งเรยีน (E1) 7.93 คะแนน ไดร้อ้ยละ 79.33 และคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน (E2

 

) 

8.08 คะแนน ไดร้อ้ยละ 80.86 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 79.33/80.87   ซึง่เป็นตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้

80/80 ผูว้จิยัจงึไดนํ้าชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทีส่รา้งขึน้ไปใชจ้รงิต่อไป   

 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิของการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏิบติังานของ

ผูช่้วยพยาบาล โดยใช้ชดุการเรียนรูด้้วยการนําตนเองและสนุทรียสนทนา  

 ผูว้จิยัไดนํ้าชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล 

ทีพ่ฒันาขึน้ไปใหผู้ช่้วยพยาบาล จาํนวน 30 คน ศกึษาดว้ยตนเอง และทาํกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา 

ระหวา่งวนัที ่1 – 30 มกราคม 2556 ซึง่ไดแ้สดงผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรม 

ดงัน้ี  
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  3.1 จาํนวนรอ้ยละของผู้เขา้รบัการฝึกอบรมจาํแนกตามสถานภาพสว่นตวั 

 

ตาราง 13 จาํนวนรอ้ยละของผู้เขา้รบัการฝึกอบรมจาํแนกตามสถานภาพสว่นตวั 

 

    สถานภาพสว่นตวั                                      จาํนวน (n = 30)                               รอ้ยละ 

1. เพศ 

        ชาย                                                3                                               10 

        หญงิ                                              27                                               90 

                 รวม                                      30                                              100 

2. อายุ 

        น้อยกวา่ 25 ปี                                  11                                              36.67 

         25 – 35 ปี                                      16                                              53.33 

         มากกวา่ 35 ปีขึน้ไป                           3                                               10 

                 รวม                                      30                                              100 

3. สถานภาพสมรส 

         โสด                                              20                                               66.67 

         สมรส                                            10                                               33.33 

         หมา้ย/หยา่รา้ง                                   0                                                 0              

                  รวม                                      30                                              100 

4. ประสบการณ์ทาํงานตาํแหน่งผูช่้วยพยาบาล 

          น้อยกวา่ 5 ปี                                  17                                               56.67 

          5 – 10 ปี                                        8                                               26.67 

          มากกวา่ 35 ปีขึน้ไป                           5                                               16.66 

                  รวม                                      30                                              100 

 

            ตาราง 13 พบวา่ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม จาํแนกตามสถานภาพสว่นตวั เพศ อาย ุ สถานภาพสมร  

และประสบการณ์ทาํงานตาํแหน่งผูช่้วยพยาบาล ดงัน้ี 

           1. เพศ พบว่า ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย จาํนวน 27 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 90  เพศชาย  จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 

           2. อาย ุ พบว่า ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสว่นมากมอีาย ุ25 – 35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 53.33 

รองลงมาอายนุ้อยกวา่ 25 ปี และมากกว่า 35 ปีขึน้ไปคดิเป็นรอ้ยละ 36.67 และรอ้ยละ 10 ตามลาํดบั 

           3. สถานภาพการสมรส  พบวา่ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสว่นมากโสด คดิเป็นรอ้ยละ 66.67 

รองลงมา สมรส คดิเป็นรอ้ยละ 36.33  
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           4. ประสบการณ์ทาํงานตาํแหน่งผูช่้วยพยาบาล พบวา่ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสว่นมากมี

ประสบการณ์ทาํงานตาํแหน่งผูช่้วยพยาบาล น้อยกวา่ 5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 56.67 รองลงมาประสบการณ์

ทาํงานตาํแหน่งผูช่้วยพยาบาล 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปีขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 26.67 และ รอ้ยละ 

16.66  ตามลาํดบั  

          3.2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน

ของผูช่้วยพยาบาล โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ก่อนและหลงัการ

ฝึกอบรม         

                                                

ตาราง 14 ผลคะแนนก่อนและหลงัการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล  

 โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  

   

 

ผูเ้รียน 

ก่อนฝึกอบรม  

คะแนนเตม็ 50 คะแนน 

หลงัฝึกอบรม 

คะแนนเตม็ 50 คะแนน 

 

ผลต่าง 

 คะแนนท่ีได้ คะแนนท่ีได้  

    1   36    37      1 

    2   40    41      1   

    3   28    41              13 

    4   29    40              11 

    5   35    39      4 

    6   37    41      4 

    7   34    40      6 

    8   32    33      1 

    9   34    40      6 

   10   30    40              10 

   11   29    42              13 

   12   27    43              16 

   13   30    35       5 

   14   29    35       6 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

 

 

ผูเ้รียน 

ก่อนฝึกอบรม  

คะแนนเตม็ 50 คะแนน 

หลงัฝึกอบรม 

คะแนนเตม็ 50 คะแนน 

 

ผลต่าง 

 คะแนนท่ีได้ คะแนนท่ีได้  

   15   32    38         6 

   16   31    36       5 

   17   42    43       1 

   18   28    39               11 

   19   36    40       4  

   20   29    34       5 

   21   28    35       7 

   22   33    42       9 

   23   30    30       0 

   24   31    34       3 

   25   30    35       5 

   26   26    33       7 

   27   31    36       5 

   28   29    44              15 

   29      32    47              15 

   30   30    38      8 

  ผลรวม  948          1151            203 

คะแนนเฉลีย่         31.60         38.03            6.77 

 จากตาราง 14 พบวา่ผูช่้วยพยาบาล จาํนวน 30 คน มคีะแนนเฉลีย่ก่อนฝึกอบรม (   = 31.60) 

และคะแนนเฉลีย่หลงัฝึกอบรม (   

 

= 38.03)   
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ตาราง 15 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน 

 ของผูช่้วยพยาบาล โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนาก่อนและหลงั 

 การฝึกอบรม 

 

ผลการทดลอง N            
        S.D.     df         t          p 

คะแนนก่อนฝึกอบรม 30 31.60    3.66 

               29    8.2494    .000* 

คะแนนหลงัฝึกอบรม 30 38.03    3.82 

                                                          *p<.05 

 

 จากตาราง 15 พบวา่ ผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผู้ช่วย

พยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ค่าเฉลีย่คะแนนหลงัฝึกอบรม 

(   = 38.03) สงูกว่าค่าเฉลีย่คะแนน ก่อนฝึกอบรม  (   

ระดบั .05 

= 31.60) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่  
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 ผูว้จิยัไดนํ้าผลคะแนนก่อนการฝึกอบรมมาแยกเป็น 2 กลุ่ม โดยใชค้า่เฉลีย่คะแนนก่อน

การฝึกอบรม (   

 

= 31.60) เป็นเกณฑก์ารแบ่งกลุ่ม กลุ่มตวัอยา่งทีม่คีะแนนสงูกว่าคะแนนเฉลีย่เป็น

กลุ่มสงู และกลุ่มตวัอยา่งทีม่คีะแนนตํ่ากว่าคะแนนเฉลีย่เป็นกลุ่มตํ่า 

ตาราง 16 คะแนนก่อนและหลงัการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล  

 โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ของกลุ่มสงูและกลุ่มตํ่า 

   

 

ผูเ้รียน 

ก่อนฝึกอบรม  

คะแนนเตม็ 50 คะแนน 

หลงัฝึกอบรม 

คะแนนเตม็ 50 คะแนน 

 

ผลต่าง 

 คะแนนท่ีได้ คะแนนท่ีได้  

  กลุ่มสูง  

    1   36    37      1 

    2   40    41      1   

    3   35    39               4 

    4   37    41               4 

    5   34    40      6 

    6   32    33      1 

    7   34    40      6 

    8   32    38      6 

    9   34    40      6 

   10   32    38               6 

   11   36    40               4 

   12   33    42               9 

ผลรวม                             423                                                   481                                        58 

   

  กลุ่มตํา่  

                                 35.25                                               40.08                                      4.83 

   1   28    41    13 

   2   29    40    11 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

 

 

ผูเ้รียน 

ก่อนฝึกอบรม  

คะแนนเตม็ 50 คะแนน 

หลงัฝึกอบรม 

คะแนนเตม็ 50 คะแนน 

 

ผลต่าง 

 คะแนนท่ีได้ คะแนนท่ีได้  

   3   30    40        10 

   4   29    42      13 

   5   27    43      16 

   6   30    35                5 

   7   29    35       6  

   8   31    36       5 

   9   28    39      11 

   10   29    34       5 

   11   28    35       7 

   12   30    30       0 

   13   31    34       3 

   14   30    35       5 

   15   26    33       7 

   16   31    36                5 

   17      29    44              15 

   18   30    38      8 

ผลรวม                             525                                                   670                                       145 

   

 จากตาราง 16 พบวา่ผูช่้วยพยาบาลกลุ่มสงูมคีะแนนเฉลีย่ก่อนฝึกอบรม (

                                 26.16                                               37.32                                       8.06          

  = 35.25) และ

คะแนนเฉลีย่หลงัฝึกอบรม (   = 40.08) สงูกว่าผูช่้วยพยาบาลกลุ่มตํ่า ซึง่มคีะแนนเฉลีย่ก่อนฝึกอบรม 

(   = 29.16) และคะแนนเฉลีย่หลงัฝึกอบรม (   

 

= 37.32)  
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ตาราง  17 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะ 

 การปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา 

 ก่อนและหลงัการฝึกอบรม ของกลุ่มสงู  

 

ผลการทดลอง N            
        S.D.     df         t          p 

คะแนนก่อนฝึกอบรม 12 35.25    3.19 

               11    4.07      .002* 

คะแนนหลงัฝึกอบรม 12 40.08    3.39 

                                                          *p<.05 

 

 จากตาราง 17 พบวา่ ผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของ     

ผูช่้วยพยาบาล  โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ย การนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  ของกลุ่มสงู มคีา่เฉลีย่

คะแนนหลงัฝึกอบรม (   = 40.08) สงูกว่าค่าเฉลีย่คะแนน ก่อนฝึกอบรม  (   

 

= 35.25) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ตาราง 18 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน 

 ของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนาก่อนและหลงั 

 การฝึกอบรม ของกลุ่มตํ่า  

 

ผลการทดลอง N            
        S.D.     df         t          p 

คะแนนก่อนฝึกอบรม 18 29.16    1.38 

               17    7.81      .000* 

คะแนนหลงัฝึกอบรม 18 37.32    3.82 

                                                          *p<.05 

 

 จากตาราง 18 พบวา่ ผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของ   

ผูช่้วยพยาบาล  โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ย การนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  ของกลุ่มตํ่า  มคีา่เฉลีย่

คะแนนหลงัฝึกอบรม (   = 37.32) สงูกว่าค่าเฉลีย่คะแนน ก่อนฝึกอบรม  (   

 

= 29.16) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตาราง  19 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะ 

 การปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา 

 หลงัการฝึกอบรม ของกลุ่มสงูและกลุ่มตํ่า  

 

ผลการทดลอง N            
        S.D.     df         t          p 

คะแนนหลงัฝึกอบรมของกลุ่มสงู 12 40.08    3.39 

               26    2.1493    .000* 

คะแนนหลงัฝึกอบรมของกลุ่มตํ่า 18 37.32    3.82 

                                                          *p<.05 

 

 จากตาราง 19 พบวา่ ผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของ  

ผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนาหลงัการฝึกอบรม ของกลุ่ม

สงู มคี่าเฉลีย่คะแนนหลงัฝึกอบรม (   

( 

= 40.08) สงูกว่าค่าเฉลีย่คะแนนหลงัฝึกอบรมของกลุ่มตํ่า  

  

 

= 37.32) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตอนท่ี 4 ผลการสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสนุทรียสนทนา  

 

ตาราง  20 ผลการสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา  

 

พฤติกรรมท่ีสงัเกต                                                                 S.D                ระดบัพฤติกรรม 

1. เขา้รว่มกจิกรรมตรงเวลา                              4.13           .82                   มาก 

2. ความสนใจ ตัง้ใจขณะทาํกจิกรรม                    4.23           .73                  มาก 

3. การมสีว่นรว่มแสดงขอ้คดิเหน็                        4.30           .64                  มาก 

4. การรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น                      4.77           .62                มากทีส่ดุ 

5. ปฏบิตักิจิกรรมจนบรรลเุป้าหมาย                    4.77           .62                มากทีส่ดุ 

6. การปฏบิตัติามกตกิา                                   4.90           .30                มากทีส่ดุ 

7. ภาพรวมของการเขา้รว่มกจิกรรม                    4.80           .40                มากทีส่ดุ 

    กลุ่มสนุทรยีสนทนา                                         

                                      รวม                     4.62           .59                มากทีส่ดุ 

 

 จากตาราง 20 พบวา่ ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา มพีฤตกิรรมการเขา้รว่ม

กจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา โดยรวมอยูร่ะดบัมากทีส่ดุ (  =4.62) และแยกรายขอ้ไดด้งัน้ี เขา้รว่ม

กจิกรรมตรงเวลา อยูร่ะดบัมาก (  =4.13) ความสนใจ ตัง้ใจขณะทาํกจิกรรม อยูร่ะดบัมาก (  =4.23) 

การมสี่วนรว่มแสดงขอ้คดิเหน็ อยูร่ะดบัมาก (  =4.30) การรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น อยูร่ะดบั

มากทีส่ดุ (  =4.77) ปฏบิตักิจิกรรมจนบรรลเุป้าหมาย อยูร่ะดบัมากทีส่ดุ (  =4.77) การปฏบิตัิ

ตามกตกิา อยูร่ะดบัมากทีส่ดุ ( 

อยูร่ะดบัมากทีส่ดุ ( 

 =4.90) และภาพรวมของการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา   

  

 =4.80)       
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 จากการทาํกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา สมาชกิไดแ้ลกเปลีย่นความรู ้และเทคนิคต่างๆ 

ทาํใหไ้ดว้ธิกีารจาํใหม่ๆ  ทีง่า่ยขึน้ และไดค้วามรูใ้หม่ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการนําไปใชใ้นการปฏบิตังิาน 

ดงัตาราง 

 

ตาราง  21 สิง่ทีไ่ดจ้ากการทาํกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา  

 

                     หวัขอ้                                    สิง่ทีไ่ดจ้ากการทาํกจิกรรมกลุ่มสุนทรยีสนทนา 

1.การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ        ไดเ้ทคนิคการจาํเกีย่วกบัการเตรยีมบรเิวณทีจ่ะผา่ตดั 

                                       -บรเิวณทัว่ๆไป ใหเ้ตรยีมหา่งจากจดุทีจ่ะผา่ตดั   

                                        รศัมโีดยรอบ 6-8 น้ิว 

                                       -บรเิวณหน้าและศรีษะใหเ้ตรยีมหา่งจากจดุทีจ่ะ 

                                        ผ่าตดัรศัมโีดยรอบ 2-3 น้ิว                           

2.การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผ่าตดั         ก่อนผา่ตดั เน้นการใหข้อ้มลู การเตรยีมผูป้ว่ยและ      

                                                     เอกสารใหเ้รยีบรอ้ย  

                                                     หลงัผ่าตดั เน้นระดบัความรูส้กึตวั และสิง่ต่างๆทีต่ดิ  

                                                     มากบัผูป้ว่ย เช่นสายยางทีเ่ป็นท่อระบายของเสยี  

                                                     สายน้ําเกลอื 

3.การใหอ้าหารทางสายยาง                  ก่อนใหอ้าหารตอ้งทดสอบดวูา่ปลายสายยางว่าอยูใ่น 

                                                    กระเพาะอาหาร และดดูอาหารหรอืน้ําออกจาก    

                                                    กระเพาะทุกครัง้ถา้มเีกนิ 50 ซซี ีใหด้นัอาหาร น้ํา 

                                                    กลบัคนืไปอยา่งชา้ๆ และเลื่อนเวลาออกไป 1 ชัว่โมง  

                                                    แลว้มาทดสอบใหม ่ถา้มไีมเ่กนิ 50 ซซี ีใหด้นักลบัคนื 

                                                    ไปอยา่งชา้ๆ และใหอ้าหารได้  

4.การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ย           คาํนึงถงึความสขุสบายและดา้นจติใจของผูป้ว่ย 

   ทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั                         และไดเ้ทคนิคการดแูลวกิผม    

5.การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ย           ไดเ้ทคนิคการจาํเกีย่วกบัการตดัสนิการตายทางการ 

   ทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย                         แพทยแ์ละกฎหมายโดยเรยีงจากศรีษะมาตามลาํดบั                                       

                                                    คอื สมองตาย หยดุหายใจ และหวัใจหยดุเตน้ 
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     ตอนท่ี 5 การประเมินทกัษะการปฏิบติังานของผูช่้วยพยาบาล ภายหลงัการฝึกอบรม 

 

ตาราง 22  ผลการประเมนิทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล ภายหลงัการฝึกอบรม 

 

กิจกรรม                                  รายการประเมิน                   การปฏิบติักิจกรรม 

                                                                               ปฏบิตัไิดถ้กูตอ้ง          รอ้ยละ 

1.การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ  การเตรยีมอุปกรณ์     28  93.33 

         การปฏบิตักิจิกรรม   30  100 

         การเกบ็อุปกรณ์   30  100 

     คา่เฉลีย่    29.33  97.78 

2.การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผ่าตดั  การเตรยีมอุปกรณ์   30  100 

         การปฏบิตักิจิกรรม   27  90.00 

          การเกบ็อุปกรณ์   30  100 

     คา่เฉลีย่    29  96.67 

3.การใหอ้าหารทางสายยาง      การเตรยีมอุปกรณ์   28  93.33 

         การปฏบิตักิจิกรรม   29  96.67 

         การเกบ็อุปกรณ์   30  100 

     คา่เฉลีย่    29  96.67 

4.การดแูลความสุขสบายในผูป้ว่ย    การใหข้อ้มลูผูป้ว่ย   27  90.00 

ทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั       การปฏบิตักิจิกรรม   30  100 

     คา่เฉลีย่    28.50  95.00 

5.การดแูลความสุขสบายในผูป้ว่ย    การใหข้อ้มลูผูป้ว่ย   29  96.67 

ทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย       การปฏบิตักิจิกรรม   30  100 

     คา่เฉลีย่    29.50  98.34 

     รวมทัง้สิน้   29.07  96.89 

 

 จากตาราง  22 พบวา่ภายหลงัการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานโดยใชชุ้ดการ

เรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ผูช่้วยพยาบาลปฏบิตักิจิกรรมไดถู้กตอ้งโดยรวมคดิเป็น

รอ้ยละ 96.89 สว่นรายกจิกรรมผูช่้วยพยาบาลปฏบิตักิจิกรรมไดถ้กูตอ้งดงัน้ี การเตรยีมผวิหนงัเพือ่

ทาํหตัถการ คดิเป็นรอ้ยละ 97.78  การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผ่าตดั  คดิเป็นรอ้ยละ 96.67 การให้
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อาหารทางสายยาง คดิเป็นรอ้ยละ 96.67 การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั คดิ

เป็นรอ้ยละ 95.00 และการดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย คดิเป็นรอ้ยละ 98.34  

 

ตอนท่ี 6 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูช่้วยพยาบาลต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม

ทกัษะการปฏิบติังานโดยใช้ชดุการเรียนรูด้้วยการนําตนเองและสนุทรียสนทนา  

 

 การศกึษาผลของความพงึพอใจของผูช่้วยพยาบาลต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะ

การปฏบิตังิานโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา

สาระ ดา้นสือ่ ดา้นวธิกีารจดักจิกรรม ดา้นการวดัประเมนิผล และดา้นภาพรวมของการฝึกอบรม ผูว้จิยันํา

คะแนน  ทีไ่ดจ้าก การตอบแบบสอบถามของ ผูช่้วยพยาบาล มาวเิคราะห์ โดยการ หาค่าเฉลีย่และ      

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน   

 

ตาราง 23 ความพงึพอใจของผูช่้วยพยาบาลต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน 

 โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  

 

รายการประเมิน  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

ด้านเน้ือหาสาระ    

1. การกาํหนดเน้ือหาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 4.53 .53         มากทีส่ดุ 

2. เน้ือหาในชุดการเรยีนชดัเจนเขา้ใจงา่ย 4.57 .47 มากทีส่ดุ 

3. ความยาวของเน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรยีน 

4. เน้ือหาในชุดการเรยีนมปีระโยชน์ต่อการนําไปใช้    

ในการทาํงาน 

4.23 

4.67 

.64 

.44 

มาก 

มากทีส่ดุ 

รวม 4.50 .52 มากทีส่ดุ 

ด้านส่ือ    

5. เอกสารสิง่พมิพท์ีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 4.47 .83 มาก 

6. คูม่อืการใชชุ้ดการเรยีนชดัเจนอ่านเขา้ใจงา่ย  

7. สญัญาการเรยีนรู้ชดัเจนอ่านเขา้ใจงา่ย 

8. ชุดการเรยีนรูม้คีวามชดัเจนทัง้ภาพและเน้ือหา 

4.67 

4.70 

4.53 

.44 

.46 

.69 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

มากทีส่ดุ 

รวม 4.59 .61 มากทีส่ดุ 
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รายการประเมิน  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

ด้านวิธีการจดักิจกรรม 

9. การจดักจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา ช่วยใหเ้กดิ 

การเรยีนรูไ้ดง้่ายขึน้ 

10. การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่งสมาชกิกลุม่ 

11. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทาํกจิกรรมสนุทรยีสนทนา  

 

4.37 

 

4.33 

4.23 

 

.63 

 

.76 

.69 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

รวม 4.31 .69 มาก 

ด้านการวดัประเมินผล    

12. ขอ้คาํถามก่อนและหลงัการฝึกอบรมมคีวาม

สอดคลอ้งกบัเน้ือหา เขา้ใจงา่ย 

4.47 .47 มาก 

13. ขอ้คาํถามของแบบฝึกหดัประจาํหน่วยมคีวาม

สอดคลอ้งกบัเน้ือหา เขา้ใจงา่ย 

4.50 .50 มากทีส่ดุ 

14. ความเหมาะสมของความยากงา่ยกบัระดบัของ 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม                                            

รวม 

4.40 

 

4.46    

.61 

 

.53 

มาก 

 

มาก 

ด้านด้านภาพรวมของการฝึกอบรม 

15. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 

16. ความเหมาะสมของรปูแบบการฝึกอบรม 

17. โดยภาพรวมวธิกีารฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการ 

ปฏบิตังิานโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 

และสนุทรยีสนทนา 

     รวม 

      รวมทัง้สิน้ 

 

4.30 

4.40 

4.57 

 

 

4.42 

4.47 

 

   .64 

.61 

.47 

 

 

.57 

.54 

 

มาก 

มาก 

มากทีส่ดุ 

 

 

มาก 

มาก 

 

ตาราง 23 (ต่อ) 



123 

 จากตาราง 23 พบวา่ผูช่้วยพยาบาลมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะ

การปฏบิตังิานโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

(  = 4.47) และแต่ละดา้นมคีวามพงึพอใจดงัน้ี 

 1. ดา้นเน้ือหาสาระ ผูช่้วยพยาบาลมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.50)   

 2. ดา้นสือ่ ผูช่้วยพยาบาลมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.59)   

 3. ดา้นวธิกีารจดักจิกรรม ผูช่้วยพยาบาลมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.31)   

 4. ดา้นการวดัประเมนิผล ผูช่้วยพยาบาลมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.46)   

 5. ดา้นภาพรวมของการฝึกอบรม ผูช่้วยพยาบาลมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก (  = 4.42)   

 



บทท่ี 5 

สรปุ  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัเรือ่ง การพฒันารปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล

โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  เป็นลกัษณะของการวจิยัและพฒันา  

(Research and Development) ซึง่ผูว้จิยัไดส้รปุสาระสาํคญัของการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดความมุง่หมาย ดงัน้ี 

 1. เพือ่พฒันารปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใช้

ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  

 2. เพือ่ เปรยีบเทยีบ ผลสมั ฤทธิข์องการฝึกอบรม เพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน ของ  

ผูช่้วยพยาบาล โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนาก่อนฝึกอบรมและหลงั

ฝึกอบรม 

 3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูช่้วยพยาบาลต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะ    

การปฏบิตังิานโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ผูว้จิยัไดก้าํหนดประชากรในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูช่้วยพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลมิพระเกยีรต ิ ทีใ่หก้ารดแูลผูป้ว่ยโดยตรง สงักดัอยูใ่น 6 สาขาการพยาบาล ประกอบดว้ย  

42 หน่วยงาน จาํนวน 285 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งที่ ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ีไดม้าจากการสุม่จากประชากร โดยใชว้ธิกีารสุม่ตาม

ระดบัชัน้อยา่งเป็นสดัสว่น (Proportional Stratified Random sampling) ใชส้าขาการพยาบาลเป็น

ระดบัชัน้ (Strata) และใชผู้ช่้วยพยาบาลเป็นหน่วยในการสุม่ (Sampling unit) จาํนวน 60 คน และ

แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 30คน ตามความสมคัรใจ โดยกลุ่มที่1 เป็นกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชห้าประสทิธภิาพ

ของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง และกลุม่ที ่2 เป็นกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมโดยใชชุ้ด

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  

 

วิธีดาํเนินการวิจัย    

 การวจิยั เรือ่ง  การพัฒนารปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของ  

ผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  ผูว้จิยัไดแ้บ่งวธิดีาํเนินการ

วจิยัเป็น 6 ตอน ดงัน้ี  
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  ตอนท่ี 1 การพฒันารปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของ     

ผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงัน้ี  

1. ศกึษาแนวคดิทฤษฎแีละรปูแบบการฝึกอบรมของคาสซโิอ แนดเลอร ์ 

วจิติร อาวะกุล และสมคดิ บางโม มาประยกุตเ์ป็นแนวทางการกาํหนดขัน้ตอนการฝึกอบรม 4 ขัน้ตอน คอื  

  ขัน้ที ่1 ประเมนิความจาํเป็น  เป็นการศกึษาความตอ้งการดา้นการฝึกอบรม

ของผูช่้วยพยาบาลเกีย่วกบัการเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน ไดก้จิกรรมการดแูลผูป้ว่ย 5 กจิกรรม คอื

การเตรยีมผวิหนงัเพื่อทาํหตัถการ  การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผา่ตดั การใหอ้าหารทางสายยาง   

การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั  และการดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยู่

ในระยะสดุทา้ย  

  ขัน้ที ่2 การสรา้งหลกัสตูร คอืสรา้งชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิ่ม

ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล และออกแบบกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา โดยศกึษาแนวคดิ 

ทฤษฎแีละรปูแบบการทาํกจิกรรมสนุทรยีสนทนาของเดวดิ โบหม์ วศิษิฐ ์วงัวญิ� ูมนตช์ยั พนิิจจติรสมทุร 

และลดัดาวลัย ์ รวมเมฆ ซึง่เน้นการฟงัและการคดิรว่มกนัโดยจดักลุ่มนัง่ลอ้มเป็นวงกลมเพื่อความ

เสมอภาค มผีูอ้าํนวยความสะดวกเป็นผูแ้จง้กตกิาในการสนทนา และกระตุน้ใหส้มาชกิแสดงความ

คดิเหน็ ผูจ้ดบนัทกึเป็นผูจ้ดและสรปุเน้ือหาทีไ่ดจ้ากการสนทนา โดยประเดน็ทีนํ่ามาสนทนาไดจ้าก

ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้    

  ขัน้ที ่3 ฝึกอบรมและพฒันา โดยผูช่้วยพยาบาลทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งใชว้ธิกีาร

เรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองจากชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานทีผู่ว้จิยั

สรา้งขึน้ รว่มกบัการปรกึษาหารอืในกลุม่โดยวธิีสนุทรยีสนทนา   

  ขัน้ที ่4 ประเมนิการฝึกอบรม โดยประเมนิการฝึกอบรมดงัน้ี 

  1. ประเมนิก่อนการฝึกอบรม ใชแ้บบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 

  2. ประเมนิระหวา่งการฝึกอบรม โดยใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรมการรว่มกจิกรรม

กลุม่สนุทรยีสนทนา 

  3. ประเมนิหลงัการฝึกอบรม ใชแ้บบทดสอบหลงัการฝึกอบรม (Post-test)   

แบบสอบถามความพงึพอใจ และแบบประเมนิทกัษะการปฏบิตังิานภายหลงัการฝึกอบรม  

  ตอนท่ี 2 การพฒันาชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน

ของผูช่้วยพยาบาล 

   1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดการเรยีน การเรยีนรูด้ว้ยการ

นําตนเอง การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ แผนกลยทุธิก์ารพฒันาบุคลากร กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาล 

ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ  (พ.ศ.2553 – 2557) รวมถงึบรบิทและขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการ

และลกัษณะการเรยีนรูข้องผูช่้วยพยาบาล และนําไปขอคาํแนะนําจากประธานและกรรมการควบคมุ

ปรญิญานิพนธ ์จากนัน้จงึนําไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 5 คน เป็นผูป้ระเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
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  2. นําชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของ  

ผูช่้วยพยาบาลทีผ่า่นการประเมนิความเหมาะสมและ ความสอดคลอ้งจากผูเ้ชี่ยวชาญเรยีบรอ้ยแลว้

ไปทดลองหาประสทิธภิาพตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

   2.1 ทดลองแบบ 1:1 กบัผูเ้รยีนทีไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 1 คน โดย

เลอืกจากผูท้ีม่คีวามสนในทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง จากนัน้ จงึเกบ็รวบรวม ขอ้มลูและขอ้เสนอแนะ               

เพื่อนํามาปรบัปรงุแกไ้ขใหม้คีวามเหมาะสมก่อนนําไปทดลองครัง้ต่อไป  

   2.2 ทดลองแบบกลุม่ขนาดกลาง จาํนวน 10 คน โดยเลอืกจากผูช่้วยพยาบาล

ทีผ่า่นการทดสอบประเมนิความรูป้ระจาํปี 2554 ทีไ่ดค้ะแนนสงู ปานกลาง และตํ่า ใหค้ละกนั จากนัน้

จงึเกบ็รวบรวมขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ เพือ่นํามาปรบัปรงุแกไ้ขใหม้คีวามเหมาะสมก่อนนําไปทดลอง

ครัง้ต่อไป 

   2.3 ทดลองกลุ่มใหญ่กบัผูช่้วยพยาบาลทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน 

เพื่อหาประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ําหนด คอื 80/80   

  ตอนท่ี 3 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน

ของผูช่้วยพยาบาล โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  

  ผูว้จิยัไดนํ้ารปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล 

โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองกบัผู้ช่วยพยาบาล 

ระหวา่งวนัที่1 – 30 มกราคม 2556 จาํนวน 30 คน จากนัน้ จงึนําผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมก่อน

และหลงัการฝึกอบรมมาวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบโดยใช ้t-test   

  ตอนท่ี 4 การสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา  

    ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและสรา้งแบบประเมนิทกัษะการ

ปฏบิตังิานและนําไปขอคาํแนะนําจากประธานและกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธแ์ลว้จงึนําไป

ให้ผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน เป็นผูป้ระเมนิความเหมาะสม หลงัจากนัน้ ผูว้จิยัจงึนําแบบประเมนิทีส่รา้งขึน้

ไปใชก้บัผูช่้วยพยาบาลทีผ่า่นการฝึกอบรมโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา 

แลว้จงึนําผลการประเมนิมาวเิคราะห์โดยการนําคะแนนทีไ่ดร้บัมาแปลความหมายตามเกณฑ์

คา่เฉลีย่ทีก่าํหนดไว ้

  ตอนท่ี 5 การประเมนิทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล ภายหลงัการฝึกอบรม 

  ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและสรา้งแบบประเมนิทกัษะการ

ปฏบิตังิานและนําไปขอคาํ แนะนําจากประธานและกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธแ์ลว้จงึนําไป

ให้ผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน เป็นผูป้ระเมนิความเหมาะสม หลงัจากนัน้ ผูว้จิยัจงึนําแบบประเมนิทีส่รา้งขึน้

ไปใชก้บัผูช่้วยพยาบาลทีผ่า่นการฝึกอบรมโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา 

แลว้จงึนําผลการประเมนิมาวเิคราะหด์ว้ยคา่รอ้ยละ 

  ตอนท่ี 6 การศกึษาความพงึพอใจของผูช่้วยพยาบาลต่อรปูแบบการฝึกอบรม   

เพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  
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  ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งแลว้จงึสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ

และนําไปขอคาํแนะนําจากประธานและกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์เพือ่ตรวจสอบและนําขอ้เสนอแนะ 

มาปรบัปรงุแกไ้ข แลว้จงึนําไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ  5 คน เป็นผูป้ระเมนิความเหมาะสมและนําผลที่

ไดม้าปรบัปรงุแกไ้ขอกีครัง้  ต่อจากนัน้ผูว้จิยัจงึนําแบบสอบถามความพงึพอใจของผูช่้วยพยาบาล

ต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและ

สนุทรยีสนทนาทีส่รา้งขึน้ไปสอบถามกบัผูช่้วยพยาบาล จาํนวน 30 คน หลงัเสรจ็สิน้จากการฝึกอบรม 

แลว้จงึนํามาวเิคราะหโ์ดยการนําคะแนนทีไ่ดร้บัมาแปลความหมายตามเกณฑค์่าเฉลีย่ทีก่ําหนดไว้ 

   

สรุปผลการวิจัย 

 1. การพฒันารปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใช้

ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา มขีัน้ตอนการฝึกอบรม 4 ขัน้ตอนคอื  

 ขัน้ที ่ 1 ประเมนิความจาํเป็น   เป็นการ ศกึษาความตอ้งการดา้นการฝึกอบรมของ  

ผูช่้วยพยาบาลเกีย่วกบัการเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน ไดก้จิกรรมการดแูลผูป้ว่ย 5 กจิกรรม คอืการ

เตรยีมผวิหนงัเพื่อทาํหตัถการ การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผา่ตดั การใหอ้าหารทางสายยางการดแูล

ความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั และการดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย  

 ขัน้ที ่2 การสรา้งหลกัสตูร คอืสรา้งชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพื่อเพิม่ทกัษะการ

ปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล และออกแบบกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา ซึง่เน้นการฟงัและการคดิ

รว่มกนัโดยจดักลุ่มนัง่ลอ้มเป็นวงกลมเพื่อความเสมอภาค มผีูอ้าํนวยความสะดวกเป็นผูแ้จง้กตกิาใน

การสนทนา และกระตุน้ใหส้มาชกิแสดงความคดิเหน็ ผูจ้ดบนัทกึเป็นผูจ้ดและสรปุเน้ือหาทีไ่ดจ้าก

การสนทนา โดยประเดน็ทีนํ่ามาสนทนาไดจ้ากชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้             

 ขัน้ที ่3 ฝึกอบรมและพฒันา โดยผูช่้วยพยาบาลทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งใชว้ธิกีารเรยีนรู้ดว้ย

การนําตนเองจากชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

รว่มกบัการปรกึษาหารอืในกลุม่โดยวธิีสนุทรยีสนทนา   

 ขัน้ที ่4 ประเมนิการฝึกอบรม โดยประเมนิการฝึกอบรมดงัน้ี 

  1. ประเมนิก่อนการฝึกอบรม ใชแ้บบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 

  2. ประเมนิระหวา่งการฝึกอบรม โดยใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรมการรว่มกจิกรรมกลุม่ 

สนุทรยีสนทนา 

  3. ประเมนิหลงัการฝึกอบรม ใชแ้บบทดสอบหลงัการฝึกอบรม (Post-test)   

แบบสอบถามความพงึพอใจ และแบบประเมนิทกัษะการปฏบิตังิานภายหลงัการฝึกอบรม 

 2. การพฒันาชุดการเรยีน รูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของ        

ผูช่้วยพยาบาล พบวา่  
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  2.1 ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลมี

ความสอดคลอ้งกนัในภาพรวมเท่ากบั 0.96 ซึง่พจิารณาความสอดคลอ้งของแต่ละดา้น คอื ดา้นลกัษณะ

รปูเล่มมคีวามสอดคลอ้งเท่ากบั  0.92  ดา้นวตัถุประสงคม์คีวามสอดคลอ้งเท่ากบั 0.96 ดา้นเน้ือหามี

ความสอดคลอ้งเท่ากบั .95  ดา้นสือ่มคีวามสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  และดา้นการวดัประเมนิผลมี

ความสอดคลอ้งเท่ากบั .97 สว่นดา้นความเหมาะสม ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็วา่ ชุดการเรยีนรูด้ว้ย

การนําตนเองทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเหมาะสมในภาพรวม และรายดา้น ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ     

(  = 4.90, 4.88, 4.92, 5.00, 4.84 และ 4.88 ตามลาํดบั )   

  2.2 นําชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล  

ทีผ่า่นการประเมนิความสอดคลอ้งและความเหมาะสมจากผูเ้ชีย่วชาญเรยีบรอ้ยแลว้ไปทดลองหา

ประสทิธภิาพตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

  2.2.1 ทดลองแบบ 1:1 กบัผูเ้รยีนทีไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 1 คน ระหวา่งวนัที่ 

1 – 7 พฤศจกิายน 2555 โดยเลอืกจากผูท้ีม่คีวามสนในทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง และผูว้จิยัได้

นําขอ้เสนอแนะมาปรบัปรงุชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง โดยปรบัขัน้ตอนการเรยีนรูเ้ป็นลกัษณะ

ของผงังาน แบ่งเน้ือหาสาระในแต่ละหน่วยการเรยีนใหม้คีวามกระชบัมากขึน้  และ แกไ้ข ขอ้ความ

พมิพผ์ดิ ตกหล่น พมิพซ์ํา้ และนําไปทดลองครัง้ต่อไป 

  2.2.2 ทดลองแบบกลุม่ขนาดกลาง จาํนวน 10 คน ระหวา่งวนัที ่14 – 28 พฤศจกิายน 

2555 โดยเลอืกจากผูช่้วยพยาบาลทีผ่า่นการทดสอบประเมนิความรูป้ระจาํปี 2554 ทีไ่ดค้ะแนนสงู 

ปานกลาง  และตํ่า ใหค้ละกนั  พบวา่  ผู้ช่วยพยาบาล ทีศ่กึษาชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  

ทัง้ 5 หน่วยการเรยีน มคีะแนนเฉลีย่ระหวา่งเรยีน (E1) 8.02 คะแนน ไดร้อ้ยละ 80.20 และคะแนน

เฉลีย่หลงัเรยีน (E2

      2.2.3 ทดลองกลุ่มใหญ่กบัผูช่้วยพยาบาลทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งกลุม่ที ่1 จาํนวน 30 คน 

ระหวา่งวนัที ่5 – 20 ธนัวาคม 2555 พบวา่ผูช่้วยพยาบาลทีศ่กึษาชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 

ทัง้ 5 หน่วยการเรยีน มคีะแนนเฉลีย่ระหว่างเรยีน (E

) 8.08 คะแนน ไดร้อ้ยละ 80.80 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.20/80.80 และไดป้รบั

รปูเลม่ของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองใหผู้เ้รยีนสะดวกมากขึน้ แลว้จงึนําชุดการเรยีนรูด้ว้ยการ

นําตนเองทีไ่ดป้รบัปรงุแลว้ไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีนกลุ่มใหญ่ เพื่อหาประสทิธภิาพต่อไป 

1) 7.93 คะแนน ไดร้อ้ยละ 79.33 และคะแนน

เฉลีย่หลงัเรยีน (E2

 3. การเปรยีบเทยีบผลคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน

ของผูช่้วยพยาบาล โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ก่อนและหลงัการ

ฝึกอบรม ระหวา่งวนัที ่1 – 30 มกราคม 2556 พบวา่  

) 8.08 คะแนน ไดร้อ้ยละ 80.86 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 79.33/80.87 ซึง่เป็นตาม

เกณฑท์ีก่ําหนดไว ้80/80  

 จาํนวนรอ้ยละของผูเ้ขา้ฝึกอบรมจาํแนกตามสถานภาพสว่นตวัผูเ้ขา้ฝึกอบรม โดยผูเ้ขา้

ฝึกอบรมเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย จาํนวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 90  เพศชาย จาํนวน 3 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 10  อาย ุพบวา่ ผูเ้ขา้ฝึกอบรมสว่นมากมอีาย ุ25 – 35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 53.33 

รองลงมาอายนุ้อยกวา่ 25 ปี และมากกว่า 35 ปีขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 36.67 และรอ้ยละ 10 ตามลาํดบั 
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สถานภาพการสมรส  พบวา่ ผูเ้ขา้ฝึกอบรมสว่นมากโสด คดิเป็นรอ้ยละ 66.67 รองลงมา สมรส คดิ

เป็นรอ้ยละ 36.33 ประสบการณ์ทาํงานตาํแหน่งผูช่้วยพยาบาล พบวา่ ผูเ้ขา้ฝึกอบรมสว่นมากมี

ประสบการณ์ทาํงานตาํแหน่งผูช่้วยพยาบาล น้อยกวา่ 5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 56.67 รองลงมา

ประสบการณ์ทาํงานตาํแหน่งผูช่้วยพยาบาล 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปีขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 26.67 

และรอ้ยละ 16.66  ตามลาํดบั  

 การเปรยีบเทยีบผลคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน

ของผูช่้วยพยาบาล โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนาก่อนและหลงัการฝึกอบรม 

พบวา่ ค่าเฉลีย่คะแนนหลงัฝึกอบรม (   = 38.03) สูงกว่าค่าเฉลีย่คะแนนก่อนฝึกอบรม (   = 31.60) 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่เปรยีบเทยีบผลคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรม

เพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยี

สนทนา  ก่อนและหลงัการฝึกอบรมของกลุ่ มสงูและกลุ่มตํ่าพบว่า กลุ่มสงู มคี่าเฉลีย่คะแนนหลงั

ฝึกอบรม (   = 40.08) สงูกว่าค่าเฉลีย่คะแนนก่อนฝึกอบรม (   = 35.25) อยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 และกลุ่มตํ่า มคี่าเฉลีย่คะแนนหลงัฝึกอบรม (   = 37.32) สงูกว่าค่าเฉลีย่คะแนน

ก่อนฝึกอบรม (   

มคีา่เฉลีย่คะแนนหลงั ฝึกอบรม ( 

= 29.16) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมือ่เปรยีบเทยีบผลคะแนน

เฉลีย่ผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการ

เรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา หลงัการฝึกอบรมของกลุ่มสงูและกลุ่มตํ่าพบว่า กลุ่ม

สงู  

  

( 

= 40.08) สงูกว่าคา่เฉลีย่คะแนนหลงั ฝึกอบรมของกลุ่มตํ่า   

  

 4. ผลการสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา พบวา่ ผูเ้ขา้รว่ม

กจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนามพีฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา โดยรวมอยูร่ะดบั

มากทีส่ดุ ( 

= 37.32) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 =4.62) และแยกรายขอ้ไดด้งัน้ี เขา้รว่มกจิกรรมตรงเวลา อยูร่ะดบัมาก (  =4.13) 

ความสนใจ ตัง้ใจขณะทาํกจิกรรม อยูร่ะดบัมาก (  =4.23) การมสี่วนรว่มแสดงขอ้คดิเหน็ อยูร่ะดบั

มาก (  =4.30) การรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น อยูร่ะดบัมากทีส่ดุ (  =4.77) ปฏบิตักิจิกรรมจน

บรรลเุป้าหมาย อยูร่ะดบัมากทีส่ดุ   =4.77) การปฏบิตัติามกตกิา อยูร่ะดบัมากทีส่ดุ (  =4.90) 

และภาพรวมของการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา  อยูร่ะดบัมากทีส่ดุ ( 

 5. ผลการประเมนิทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล ภายหลงัการฝึกอบรม พบวา่

ผูช่้วยพยาบาลปฏบิตักิจิกรรมไดถ้กูตอ้งโดยรวมคดิเป็นรอ้ยละ 96.89 สว่นรายกจิกรรมผูช่้วยพยาบาล

ปฏบิตักิจิกรรมไดถ้กูตอ้งดงัน้ี การเตรยีมผวิหนงัเพื่อทาํหตัถการ คดิเป็นรอ้ยละ 97.78  การดแูล

ผูป้ว่ยก่อนและหลงัผ่าตดั  คดิเป็นรอ้ยละ 96.67 การใหอ้าหารทางสายยาง คดิเป็นรอ้ยละ 96.67 

การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั คดิเป็นรอ้ยละ 95.00 และการดแูลความสขุสบาย 

ในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสุดทา้ย คดิเป็นรอ้ยละ 98.34  

 =4.80) และได้

เทคนิคใหม่ๆ  ทีช่่วยการจดจาํใหง้า่ยขึน้ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการนําไปใชใ้นการปฏบิตังิาน                      
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 6. ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูช่้วยพยาบาลต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะ 

การปฏบิตังิานโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา พบวา่ พบวา่ผูช่้วยพยาบาลมี

ความพงึพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนํา

ตนเองและสนุทรยีสนทนา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.47)  ดา้นเน้ือหาสาระ และดา้นสือ่อยูใ่น

ระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.50,4.59)  ดา้นวธิกีารจดักจิกรรม ดา้นการวดัประเมนิผล และดา้นภาพรวมของ

การฝึกอบรม มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.31,4.46 ,4.42)   

  

อภิปรายผล 

 ตอนท่ี 1 ผลการพฒันารปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล

โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  พบวา่ผูช่้วยพยาบาลมคีวามตอ้งการ

ฝึกอบรมเกีย่วกบัการเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตังิาน ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจในการ

ปฏบิตังิาน ไดค้วามรูใ้หมห่รอืต่อยอดความรูเ้ดมิ และสรา้งทกัษะความชาํนาญสาํหรบัการปฏบิตังิาน 

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของสุภาพร พศิาลบุตรและยงยทุธ เกษสาคร (2549: 1) ทีก่ลา่วไวว้า่ การฝึกอบรม

เป็นการพฒันาศกัยภาพของตนอยา่งเตม็ที ่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์าร และความเจรญิกา้วหน้า

ของตนเอง แต่ผูช่้วยพยาบาลมขีอ้จาํกดัเรือ่งเวลาทีใ่ชใ้นการอบรม เน่ืองจากลกัษณะการทาํงานของ

ผูช่้วยพยาบาลทีต่อ้งทาํงานเป็นผลดัโดยใน 24 ชัว่โมงจะแบ่งการทาํงานเป็น 3 ผลดัๆ ละ 8 ชัว่โมง 

และการขาดแคลนบุคลากร ทาํใหไ้มส่ามารถเขา้อบรมในหลกัสตูรทีม่ขีอ้จาํกดัดา้นกรอบเวลา หรอื

หลกัสตูรทีม่รีะยะเวลาอบรมต่อเน่ืองยาวนาน ดงันัน้จงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชร้ปูแบบการฝึกอบรมที่

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของอาชพีผูช่้วยพยาบาลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึไดพ้ฒันา

รปูแบบการฝึกอบรมที่ผสมผสานระหวา่งการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองโดยใชชุ้ดการเรยีนรู้ เพือ่เพิ่ม

ทกัษะการปฏบิตังิาน และสนุทรยีสนทนา โดยผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมศกึษาจากชุดการเรยีนรูด้ว้ยการ

นําตนเองเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน และนําความรูท้ีไ่ดม้าอภปิรายกลุม่ในลกัษณะของสนุทรยี

สนทนา ซึง่จะทาํใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเรยีนรูไ้ดร้วดเรว็ยิง่ขึน้และใชเ้วลาในการอบรมสัน้ลง 

ตามแนวคดิสนุทรยีสนทนาของมนตช์ยั พนิิจจติรสมทุร (2553: 2-3) ทีก่ลา่วไวว้า่ สนุทรยีสนทนา 

เป็นกระบวนการพฒันาการเรยีนรูร้ว่มกนัของกลุม่บุคคล โดยเป็นการแลกเปลีย่น ถ่ายทอดความรู้   

ทีอ่ยูด่า้นในตวับุคคล ผา่นการฟงัอยา่งตัง้ใจ การคดิวเิคราะห ์และถ่ายทอดออกเป็นการพดูทีเ่หมาะสม 

สรา้งสรรค ์เกดิความรูใ้หม่ๆ  ซึง่เหมาะสมกบัลกัษณะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลดงักลา่ว และ

รปูแบบการฝึกอบรมน้ีจะสง่เสรมิ สนบัสนุน ใหผู้ช่้วยพยาบาลไดพ้ฒันาตนเองไดด้ยีิง่ขึน้  สอดคลอ้ง

กบัแนวคดิของโนลล ์(Knowles.  1990: 31) ทีก่ล่าวว่า ผูใ้หญ่จะเรยีนรูไ้ดด้ตีอ้งตรงกบัความตอ้งการ

และความสนใจ  การเรยีนรูจ้ะไดผ้ลดตีอ้งเป็นการเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีี วติของผูใ้หญ่  และการ

ฝึกอบรมผูใ้หญ่ใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมอาจตอ้งใชเ้ทคนิควธิกีารต่างๆ ประกอบกนัมา

กวา่ทีจ่ะเลอืกวธิใีดวธิหีน่ึงเพยีงวธิเีดยีว ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของฝึกอบรม วจิติร อาวะกุล 

(2540: 88- 09) สวุฒัน์ วฒันวงศ ์(2547: 68-70) และสมคดิ บางโม (2551: 84-88) 
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 ตอนท่ี 2 ผลการพฒันาชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของ

ผูช่้วยพยาบาล  

 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุดการเรยีน การเรยีนรูด้ว้ยการนํา

ตนเอง การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ แผนกลยทุธิก์ารพฒันาบุคลากร กลุม่งานการพยาบาล โรงพยาบาล

ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ (พ.ศ.2553 – 2557) รวมถงึความตอ้งการและลกัษณะการเรยีนรูข้อง

ผูช่้วยพยาบาล พบวา่ ผูช่้วยพยาบาลตอ้งการสือ่การเรยีนทีส่ามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองและสามารถ

นําไปประยกุตใ์ชก้บัชวีติประจาํวนัไดท้นัที ทัง้น้ี อาจเป็นเพราะผูเ้รยีนอยูใ่นช่วงวยัผูใ้หญ่จงึมบีทบาท

ทางสงัคมมากกว่าผูเ้รยีนทีเ่ป็นเดก็ ทัง้บทบาทดา้นครอบครวัหรอืทีท่าํงาน และเชือ่มัน่วา่ตนสามารถ

เป็นผูนํ้าตนเองได้  ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ โนลล ์ (Knowles. 1978: 55-59) ทีไ่ดอ้ธบิาย

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้สาํหรบัการสอนผูใ้หญ่ พอสรปุไดว้่า ลกัษณะทางจติวทิยาของผูใ้หญ่ ซึง่บทบาท

ทางสงัคมและภาระหน้าทีม่ผีลต่อความตอ้งการและความพรอ้มในการเรยีนรู ้  

 ผูว้จิยัจงึไดส้รา้งและนําชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของ

ผูช่้วยพยาบาล ทีพ่ฒันาขึน้ไปขอคาํแนะนําจากประธานและกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์ โดย

มุง่หวงัทีจ่ะพฒันาสือ่การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ช่วยขจดัปญัหาเรือ่ง

เวลาวา่งทีแ่ต่ละคนแตกต่างกนั ทัง้น้ีเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง สามารถกาํหนดและวาง

แผนการเรยีนรู ้และเรยีนรูอ้ยา่งอสิระโดยผูว้จิยัทาํหน้าทีเ่ป็นผู้อํานวยความสะดวก สอดคลอ้งกบั

วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองตามแนวคดิของ สเคเจอร ์(Skager. 1978), โนลส ์(Knowles. 1980: 

18) คณาพร คมสนั  (2540: 63) สมบตั ิสุวรรณพทิกัษ์  (2541: 7) และพจนา ทรพัยส์มาน  (2549:  

25-35) จากนัน้จงึนําชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทีแ่กไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 5 คน เพือ่ประเมนิ

ความสอดคลอ้งและความเหมาะสม พบวา่ ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็วา่ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง

ทีพ่ฒันาขึน้มคีวามสอดคลอ้ง 0.96 และมคีวามเหมาะสมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.90)    

 ผูว้จิยัไดนํ้าชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล 

ทีพ่ฒันาขึน้ไปหาประสทิธภิาพเพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองนัน้มคีวาม

เหมาะสมและช่วยเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไดจ้รงิ ซึง่ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2521: 134) ไดอ้ธบิายถงึ

เหตุผลและความจาํเป็นทีต่อ้งมกีารหาประสทิธภิาพของบทเรยีนหรอืชุดการเรยีนทีส่รา้งขึน้ไว ้3 ประการ 

ดงัน้ี 1) เพือ่เป็นการประกนัคณุภาพ ของชุดการสอนวา่อยูใ่นขัน้สงูเหมาะทีจ่ะลงทุนผลติเป็นจาํนวนมาก 

2) ช่วยทาํใหผู้ท้ ีนํ่าชุดการเรยีนไปใชเ้กดิความมัน่ใจวา่ชุดการเรยีนนัน้มปีระสทิธภิาพในการช่วยให้

ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้รงิ และ 3) ช่วยใหผู้ผ้ลติมคีวามมัน่ใจวา่เน้ือหาสาระทีบ่รรจลุงในชุดการเรยีน

เหมาะสมงา่ยต่อการเขา้ใจ อนัจะช่วยใหผู้ผ้ลติมคีวามชาํนาญสงูขึน้ เป็นการประหยดัแรงงาน เวลา 

และงบประมาณในการเตรยีมตน้แบบ ทัง้น้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งการทดลองออกเป็น 3 ครัง้ ครัง้ คอื ครัง้ที ่1 

การทดลองแบบขนาดเลก็ 1:1 ครัง้ที ่2 การทดลองแบบกลุ่มขนาดกลาง จาํนวน 10 คน และครัง้ที ่3 

การทดลองกลุม่ใหญ่ จาํนวน 30 คน  ซึง่ผลการหาประสทิธภิาพพบวา่ ชุดการเรยีนรูด้ว้ย  การนํา

ตนเองทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 79.33/80.87 โดยผ่านตามเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้80/80   



132 

 ตอนท่ี 3 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน

ของผูช่้วยพยาบาล โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 

 พบวา่ ผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใช้

ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา คา่เฉลีย่คะแนนหลงัฝึกอบรม (   

สงูกวา่คา่เฉลีย่คะแนนก่อนฝึกอบรม (

= 38.03) 

  = 31.60) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมือ่

เปรยีบเทยีบผลคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วย

พยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ก่อนและหลงัการฝึกอบรมของ

กลุ่มสงูและกลุ่มตํ่าพบว่า กลุ่มสงู มคี่าเฉลีย่คะแนนหลงัฝึกอบรม (   = 40.08) สงูกว่าคา่เฉลีย่

คะแนนก่อนฝึกอบรม  (   = 35.25) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่ ระดบั .05 และกลุ่มตํ่า มคีา่เฉลีย่

คะแนนหลงัฝึกอบรม (   = 37.32) สงูกว่าค่าเฉลีย่คะแนน ก่อนฝึกอบรม  (   

การสอนไดผ้ลดกีวา่การสอนแบบธรรมดา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของแลงสตาฟ (Langstaff.  1972: 

1566 A) ทีว่จิยั เรือ่ง การพฒันาและประเมนิชุดการสอนเพือ่การเรยีนดว้ยตนเอง สาํหรบัการฝึกหดัครู

= 29.16) อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะเน้ือหาในชุดการเรยีนสามารถนําไปปรบัใชก้บั

ปญัหาหรอืการถ่ายโยงการเรยีนรูเ้ขา้กบัการดาํเนินชวีิ ตประจาํวนัของผูเ้รยีนไดง้า่ย  มกีารกระตุน้

ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการแสวงหาความรู ้ดาํเนินการเรยีนรู้   และประเมนิผลการเรยีนไดด้ว้ยตนเองอยา่ง

เป็นระบบ  มกีารพบกลุ่มดว้ยกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา เพือ่แลกเปลีย่นความรู ้จนกระทัง่ผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรมเกดิการเรยีนรูห้รอืมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนด

ไว ้ซึง่ถอืเป็นการสง่เสรมิศกัยภาพการเรยีนรูข้องตนเองไปจนเตม็สดุขดีความสามารถโดยไมต่อ้ง

เสยีเวลามาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพงษ์ศลิปะ แกว้รตันศรโีพธิ ์(2549: 39-46) ทีไ่ดท้าํการศกึษา

เรือ่ง การสรา้งชุดการเรยีนดว้ยตนเอง เรือ่ง การควบคุมระบบนิวแมตกิสไ์ฟฟ้าดว้ยเครือ่งควบคุมแบบ

โปรแกรม พบวา่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมชาย เรอืงมณชีชัวาล (2550: บทคดัยอ่) ทีไ่ดท้าํการศกึษา

เรือ่ง การพฒันา ชุดฝึกอบรมการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เรือ่ง การผลติอาหาร ตามหลกัเกณฑ์

วธิกีารทีด่ ีพบวา่ ผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรมจากชุดฝึกอบรมการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง หลงัการ

ฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนฝึกอบรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และงานวจิยัของ กว ี ประเคนร ี

(2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง การพฒันาชุดการสอนรายบุคคล เกีย่วกบัการบรหิารจดัการ

ก๊าซมเีทนในชัน้ถ่านหนิสาํหรบันายทหารชัน้สญัญาบตัร กรมการพลงังานทหาร กระทรวงกลาโหม 

โดยผูว้จิยั ไดท้าํการหาประสทิธภิาพชุดการสอนรายบุคคลกบัผูเ้รยีน 5 คน และ 30 คน พบว่า ชุด

การสอนรายบุคคลมปีระสทิธภิาพ 80.86/80.33 และ 84.47/82.33 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์80/80 ทีต่ ัง้ไว ้

และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการทดสอบหลงัเรยีนของนายทหารชัน้สญัญาบตัร กรมการพลงังานทหาร 

กระทรวงกลาโหม สงูกวา่ก่อนเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของบรชู (Bruce.  1972: 429-A) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบวธิสีอนโดยใชชุ้ดการเรยีนการสอน

กบัการสอนแบบธรรมดาทีม่หาวทิยาลยัไอโอวา ผลการวจิยัปรากฏวา่ การสอนโดยใชชุ้ดการเรยีน  
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ของนกัศกึษา และครปูระจาํ มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นียใต ้พบว่า การเรยีนจากชุดการสอนทาํใหผ้ล

การเรยีนดขีึน้ ช่วยส่งเสรมิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ และทาํใหก้ระบวนการเรยีนเป็นระบบกว่าเดมิ 

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของไบรแอน และ สมทิ (Bryan; & Smith.  1975: 24 – 25) ทีว่จิยัเรือ่งผล

การใชชุ้ดการสอนดว้ยตนเองทีม่หาวทิยาลยั เซาทแ์คโรไลน่า ในวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิป์ ใชเ้วลา

ทดลอง 3 ภาคเรยีน พบวา่ ผูท้ีเ่รยีนรูด้ว้ยตนเองรอ้ยละ 60 มผีลการเรยีนทีส่งูขึน้กวา่เดมิรอ้ยละ 96 มี

ความพงึพอใจ ในการเรยีนเพิม่ขึน้ และรอ้ยละ 74 ชอบทีเ่รยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีนมากกวา่การเรยีน

แบบปกต ิรวมถงึ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ โนลส ์(Knowles.  1990: 31) ทีก่ล่าวว่า ผูใ้หญ่จะเรยีนรู้

ไดด้ตีอ้งตรงกบัความตอ้งการและความสนใจและการเรยีนรูจ้ะไดผ้ลดีตอ้งเป็นการเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบั

วถิชีวีติของผูใ้หญ่   

 การเปรยีบเทยีบผลคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิาน

ของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนาหลงัการฝึกอบรมของ

กลุ่มสงูและกลุ่มตํ่าพบว่า กลุ่มสงู มคี่าเฉลีย่คะแนนหลงัฝึกอบรม (   = 40.08) สงูกว่าค่าเฉลีย่คะแนน

หลงัฝึกอบรมของกลุ่มตํ่า (   

 ตอนท่ี 4 ผลการสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา  พบวา่ ผูเ้ขา้รว่ม

กจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนามพีฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา โดยรวมอยูร่ะดบั

มากทีส่ดุ ( 

= 37.32) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ 

กลุ่มสงูเป็นกลุม่ทีม่คีวามสามารถในการคาดการณ์เหน็ความสาํคญัของผลดผีลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ใน

การปฏบิตังิาน มคีวามพยายามทีมุ่่งความสาํเรจ็สงู ซึง่เน้ือหาทีใ่ชฝึ้กอบรมมคีวามเกีย่วขอ้งกบัชวีติ

การทาํงานของผูเ้รยีนโดยตรงจงึเป็นโอกาสแห่งเรยีนรูแ้ละเชื่อมโยงสิง่ทีฝึ่กอบรมกบัสิง่ที่จะตอ้งใช้

ในการปฏบิตังิาน สง่ผลใหเ้กดิผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมไดด้ ี

 =4.62) ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนาเหน็วา่การทาํกจิกรรม

กลุม่สนุทรยีสนทนา เป็นการสือ่สารทีเ่ท่าเทยีมกนั ทุกคนมโีอกาสพดู และแสดงความคดิเหน็ทีเ่ปิดกวา้ง 

ไมม่ถีูกหรอืผดิ ทาํใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมกลา้ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ สอดคลอ้งกบัมนตช์ยั พนิิจจติรสมทุร 

(2553: 2-3) ไดก้ลา่ววา่ กระบวนการสนุทรยีสนทนา เป็นการสนทนาเชงิสรา้งสรรคส์ตปิญัญา  

ลกัษณะการสนทนาจะเป็นการนัง่ลอ้มวงกนัเป็นวงกลม ไมม่สีิง่ใดมาขวางกัน้ระหวา่งบุคคลหรอืตัง้

ไวต้รงกลางวง ทาํใหเ้หน็ภาพการสือ่สารจากตวับุคคลถงึตวับุคคลโดยตรง เป็นการสือ่สารทีไ่มอ่าศยั

สือ่กลาง เป็นการสือ่สารทีเ่ท่าเทยีมกนั มคีวามรูส้กึเป็นอสิระ และมโีอกาสในการพดูทีเ่ปิดกว้ าง

สาํหรบัทุกคน สนุทรยีสนทนาเป็นกระบวนการพฒันาการเรยีนรูร้ว่มกนัของกลุม่บุคคล โดยเป็นการ

แลกเปลีย่น ถ่ายทอดความรูท้ีอ่ยูด่า้นในตวับุคคล อนัเป็นความรูท้ีเ่จอืปนไปดว้ยประสบการณ์  

ความรูส้กึ ความนึกคดิทีไ่ดส้ะสมมาของบุคคล ผา่นการฟงัอยา่งตัง้ใจ การคดิวเิคราะห ์และถ่ายทอด

ออกเป็นการพดูทีเ่หมาะสม สรา้งสรรค ์เกดิความรูใ้หม่ๆ  การพบกลุ่มเพื่อปรกึษาหารอืและอภปิรายกนั

ในกลุม่ เป็นวธิกีารหน่ึงทีช่่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีเ่รว็ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนิษฐา อยูค่ง 

(2545: บทคดัยอ่) พบวา่การปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานผูช่้วยพยาบาลแผนกผูป้ว่ยนอกดขีึน้หลงัจาก

เขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มและดกีว่าผูไ้มเ่ขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม และประภสัสร ศรวีรกุล (2552: บทคดัยอ่) 
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ไดศ้กึษาผลของการใชก้จิกรรมกลุม่ทีม่ต่ีอการพฒันาการเหน็คณุคา่ในตนเองของสตรชีาวไทยภเูขา

บา้นอญัจลา พบวา่ เยาวชนในศนูยฝึ์กอบรมเยาวสตรชีาวไทยภเูขาบา้นอญัจลาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม

กลุม่มกีารเหน็คณุคา่ในตนเองเพิม่ขึน้  

 ตอนท่ี 5 การประเมนิทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล ภายหลงัการฝึกอบรม 

 พบวา่ผูช่้วยพยาบาลปฏบิตักิจิกรรมไดถ้กูตอ้งโดยรวมคดิเป็นรอ้ยละ 96.89 สว่นรายกจิกรรม

ผูช่้วยพยาบาลปฏบิตักิจิกรรมไดถ้กูตอ้งดงัน้ี การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ คดิเป็นรอ้ยละ 97.78  

การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผ่าตดั  คดิเป็นรอ้ยละ 96.67 การใหอ้าหารทางสายยาง คดิเป็น  

รอ้ยละ 96.67 การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั คดิเป็นรอ้ยละ 95.00 และการดแูล

ความสุขสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย คดิเป็นรอ้ยละ 98.34 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะผูช่้วยพยาบาล

ทีไ่ดผ้า่นการฝึกอบรมตามรปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานโดยใชชุ้ดการเรยีนรู้

ดว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  ทาํใหม้คีวามรู ้เกดิความมัน่ใจในการปฏบิตังิาน จงึสามารถ

ปฏบิตังิานไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนิษฐา อยูค่ง (2545: บทคดัยอ่) ทีท่าํการ ศกึษาผล

ของกจิกรรมกลุม่ทีม่ต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานผูช่้วยพยาบาล แผนกบรกิารผูป้ว่ยนอก  

โรงพยาบาลมชิชัน่ พบวา่ การปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานผูช่้วยพยาบาล แผนกบรกิารผูป้่ วยนอกดี

ขึน้หลงัจากการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และการปฏบิตัหิน้าทีข่อง

พนกังานผูช่้วยพยาบาล แผนกบรกิารผูป้ว่ยนอกทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ดขีึน้กวา่การปฏบิตัหิน้าที่

ของพนกังานผูช่้วยพยาบาล ทีไ่มเ่ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ อยา่งมนียัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั.01 และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประภสัสร ศรวีรกุล (2552: บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาผลของการใชก้จิกรรมกลุม่

ทีม่ต่ีอการพฒันาการเหน็คณุคา่ในตนเองของสตรชีาวไทยภเูขาบา้นอญัจลา พบวา่ เยาวชนในศนูย์

ฝึกอบรมเยาวสตรชีาวไทยภเูขาบา้นอญัจลาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่มกีารเหน็คณุคา่ในตนเองเพิม่ขึน้ 

 ตอนท่ี 6 ผลการศกึษาผลของความพงึพอใจของผูช่้วยพยาบาลต่อรปูแบบการฝึกอบรม 

เพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ย การนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  พบวา่  

ผูช่้วยพยาบาลมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิัตงิานโดยใชชุ้ดการ

เรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.47) ดา้นเน้ือหาสาระ 

และดา้นสือ่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.50,4.59)  ดา้นวธิกีารจดักจิกรรม ดา้นการวดัประเมนิผล และ

ดา้นภาพรวมของการฝึกอบรม มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.31,4.46 ,4.42) ทัง้น้ีอาจเป็น

เพราะ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้รยีนรูเ้น้ือหาตาม ตอ้งการ มกีารทาํกจิกรรมเพือ่การเรยีนรูอ้ยา่งเป็น

ระบบ มเีน้ือหาทีผู่เ้รยีนสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นการปฏบิตังิานของตนได ้รวมถงึมกีารกระตุน้

และอาํนวยความสะดวกในการเรยีนรูใ้หแ้ก่ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ผลการวจิยัครัง้น้ี สอดคลอ้งกบั

แนวคดิของ มลัคมั โนลส ์ (สวุฒัน์ วฒันวงศ์ .  2547: 247-249; อา้งองิจาก Malcolm S. Knowles. 

1978) ทีไ่ดท้าํการศกึษาและสรปุพืน้ฐานของทฤษฎกีารเรยีนรูส้าํหรบัผูใ้หญ่ ทีไ่ดอ้ธบิายว่า ผูใ้หญ่

จะถูกชกัจงูใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้ ีถา้หากว่า การเรยีนรูน้ัน้ตรงกบัความตอ้งการและความสนใจใน

ประสบการณ์ทีผ่า่นมาและจะเกดิความพงึพอใจตามมา และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไบรแอน และ 
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สมทิ (Bryan; & Smith.  1975: 24-25) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง ผลการใชชุ้ดการสอน ดว้ยตนเองที่

มหาวทิยาลยั เซาแคโรไลน่า ในวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิป์ พบวา่ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 96 มคีวามพงึพอใจในการ

เรยีนเพิม่ขึน้และรอ้ยละ 74 ชอบทีเ่รยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีนมากกว่าการเรยีนแบบปกติ รวมถงึ สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ อมรรกัษ์  สวนชผูล (2554: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษา การพฒันากระบวนการเรยีนรู้

ดว้ยการนําตนเอง เรือ่ง การพฒันาคณุภาพชวีติ  สาํหรบันกัศกึษาการศกึษานอกโรงเรยีนหลกัสตูร

ประกาศนียบตัรวชิาชพี พบวา่นกัศกึษาการศกึษานอกโรงเรยีนหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีมี

ความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เรือ่ง การพฒันาคณุภาพชวีติอยูใ่นระดบัมาก 

   

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวจิยั เรือ่งการพฒันารปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานโดยใชชุ้ด

การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

   1.1 การฝึกอบรมใหก้บับุคลากรในองคก์าร ซึง่ถอืวา่เป็นผูใ้หญ่ในวยัทาํงานสามารถทีจ่ะ

ปรบัวธิกีารฝึกอบรมในหอ้งเรยีน เป็นวธิกีารฝึกอบรมโดย ใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ย การนําตนเองและ

สนุทรยีสนทนา นบัเป็นอกีทางเลอืกทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการฝึกอบรม ทัง้น้ี

เน่ืองจากผูใ้หญ่มคีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ตามช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในแต่ละคน และ

กจิกรรมสนุทรยีสนทนา เป็นกจิกรรมทีก่ระตุน้ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมสีว่นรว่มในการแลกเปลีย่น

ความรูซ้ึง่กนัและกนั ซึง่ถอืว่าบุคคลเป็นแหล่งการเรยีนรูท้ีส่าํคญัแหล่งหน่ึง 

  1.2 จากการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัพบวา่ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ใหค้วามสนใจรปูแบบการฝึกอบรม

โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนาเป็นอยา่งด ีทัง้การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง

โดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานและการทาํกจิกรรมกลุม่สนุทรยี

สนทนา ทัง้น้ีเพราะการฝึกอบรมตามรปูแบบน้ีใชร้ะยะเวลาสัน้ๆ และมคีวามยดืหยุน่ตามความสะดวก

ของสมาชกิกลุ่ม ช่วงทีใ่ชว้ธิกีารเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองโดยใชชุ้ดการเรยีนรูเ้พือ่ เพิม่ทกัษะการ

ปฏบิตังิานนัน้ผูเ้รยีนสามารถจดัเวลาการเรยีนรูไ้ดเ้องตามความเหมาะสมของแต่ละคน และการทาํ

กจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนาเป็นการนดัหมายเวลาลว่งหน้า และใชเ้วลาไมม่ากนกัทาํใหผู้ช่้วยพยาบาล

สามารถวางแผนการจดัสรรเวลาใหส้อดคลอ้งกบัการนดัหมายได ้ซึง่กลุ่มของผูช่้วยพยาบาลมขีอ้จาํกดั

เรือ่งของเวลาทีใ่ชใ้นการอบรม โดยเฉพาะการอบรมทีใ่ชเ้วลานาน จะไมส่ามารถเขา้รบัการอบรมได ้

ประกอบกบับรบิทของอาชพีทีต่อ้งปฏบิตังิานเป็นผลดั เชา้ บ่าย ดกึ ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการเขา้รบั

การฝึกอบรมตามปกตทิัว่ไป ดงันัน้จงึควรฝึกอบรมในรปูแบบน้ีกบัผูช่้วยพยาบาลคนอื่นๆ ต่อไป และ

การปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลยงัมอีกีหลายกจิกรรมทีต่อ้งฝึกอบรม จงึควรใชร้ปูแบบการฝึกอบรมน้ี

ฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาลในกจิกรรมเรือ่งอื่น ต่ๆอไป จะทาํใหเ้กดิประโยชน์อยา่งยิง่ต่อบุคลากร องคก์าร 

และผูใ้ชบ้รกิาร  
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  1.3 ควรสนบัสนุนใหผู้บ้รหิารของหน่วยงานในสงักดัไดม้ี ความรู ้ความเขา้ใจ รปูแบบ

การฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา 

เพื่อส่งเสรมิใหบุ้คลากรในองคก์ารไดร้บัความรูใ้หม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งต่อเน่ือง 

และควรกาํหนดนโยบายสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสงักดัไดพ้ฒันาความรูใ้หมอ่ยา่งต่อเน่ืองเป็นรปูธรรม 

ซึง่เป็นการพฒันาบุคลากรและองคก์ารดว้ย 

    1.4 ผูบ้ริหารของหน่วยงานควรจดัใหม้อุีปกรณ์  สถานที ่และ สิง่อํานวยความสะดวก  

ทีเ่อือ้ต่อการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูใ้หม่ๆ  เพิม่มากขึน้อยา่งเพยีงพอ และส่งเสรมิใหบุ้คลากรใน

สงักดัเกดิการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองไดต้ลอดเวลา เช่น การจดัใหม้หีอ้งสมดุจดัเกบ็ชุดการเรยีนรู้

ดว้ยการนําตนเองในเรือ่งต่างๆ  บรกิารสบืคน้ขอ้มลูทา งอนิเทอรเ์น็ตอยา่งรวดเรว็  จดัหาสื่อและ

อุปกรณ์ทีส่นบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรู้ เป็นตน้ 

1.5 การนํารปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานโดยใชชุ้ดการเรยีนรู้ 

ดว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ไปใชก้บัหน่วยงานอื่น ควรมกีารปรบัเน้ือหาสาระในภาพรวม  

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและมคีวามเหมาะสมกบับรบิทขององคก์ารนัน้  ๆ

 

 2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยครัง้ต่อไป 

   2.1 ควรศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการฝึกอบรมโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ย

การนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นผูเ้รยีน ดา้นแหลง่วทิยาการการเรยีนรู้ ดา้นความ

แตกต่างของหน่วยงาน เพื่อนําผลการวจิยัทีไ่ดร้บัไปปรบัปรงุรปูแบบการฝึกอบรมใหม้คีวามเหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัสภาพจรงิต่อไป  

  2.2 ควรมกีารศกึษาและพฒันารปูแบบการฝึกอบรมใหม่ๆ  ทีเ่หมาะสมกบับรบิท

ของผูช่้วยพยาบาล  

  2.3 ควรมกีารนํารปูแบบการฝึกอบรมโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและ

สนุทรยีสนทนา ไปทดลองใชก้บักลุ่มอื่นๆ โดยปรบัเน้ือหาในชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  

ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนแต่ละกลุม่ 
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- รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือหาหวัข้อการฝึกอบรม 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือหาหวัข้อการฝึกอบรม 

 

สาขา หวัหน้างาน พยาบาลปฏิบติัการ ผูช่้วยพยาบาล 

สติู-นรีเวชกรรม น.ส.อุทยัวรรณ  เหมเวช น.ส.สนธยา หนูขาว น.ส.ปทัมาพร ตะโหนดไธสง 

ศลัยกรรม น.ส.บุบผา ทวลีาภ น.ส.ราํพอง วนัเป่ียม น.ส.ศริภสัสร ภฆูงั 

อายรุกรรม น.ส.ปรศินา ปทุมอนนัต ์ น.ส.ดวงฤด ีพรมสนุทร น.ส.ทวิาใจ วงษ์รกัษา 

กมุารเวชกรรม น.ภทัรา ทวทีรพัย ์ น.ส.วมิพธ์วิา พาช ู น.อาํไพ เสอือุดม 

ด่านหน้า น.ส.ณฐัชานนัท ์เศรษฐวสภุรณ์ นางสพุาภรณ์ จนิะการ น.จรีารตัน์ พดุศร ี

ผูป่้วยนอก น.พนิดา บุตรดวีงษ ์ น.นนัทวรรณ พนัธุไ์พโรจน์ น.จนัทนา ศรวีงษ์ชยั 
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ขัน้ตอนการใช้เทคนิคเดลฟายเพ่ือหาหวัข้อการฝึกอบรมของผูช่้วยพยาบาล 

 

การไดม้าซึง่หวัขอ้(หน่วยการเรยีน)ในชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพื่อเพิม่ทกัษะการ

ปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล ผูว้จิยัใชเ้ทคนิคเดลฟาย ซึง่มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

1. ทาํหนงัสอืถงึหวัหน้างานใน  6 สาขาการพยาบาล จาํนวน 42 หน่วยงาน เพือ่ขอสาํรวจ

ความตอ้งการฝึกอบรมของผูช่้วยพยาบาล โดยผูต้อบแบบสาํรวจ เป็นหวัหน้างาน พยาบาล

ปฏบิตักิาร และผูช่้วยพยาบาล (ครัง้ที ่1) 

2. นํากจิกรรมปฏบิตัพิยาบาลทีไ่ดจ้ากแบบสาํรวจมาจดัหมวดหมู ่ 

3. นํากจิกรรมปฏบิตัพิยาบาลทีจ่ดัหมวดหมูแ่ลว้ สง่ใหผู้เ้ชีย่วชาญในแต่ละระดบั (หวัหน้างาน 

พยาบาลปฏบิตักิาร และผูช่้วยพยาบาล) สาขาการพยาบาลละ 1 คน (จาํนวน 6 สาขาการพยาบาล) 

เป็นจาํนวน 18 คน แสดงความคดิเหน็อกีครัง้(ครัง้ที ่2) 

4. นํากจิกรรมปฏบิตัพิยาบาลทีส่ง่ใหผู้เ้ชีย่วชาญแสดงความคดิเหน็ในขอ้ 3 เลอืกเฉพาะ

เรือ่งทีม่คีะแนนความคดิเหน็สงู 5 ลาํดบัแรก และส่งใหผู้เ้ชีย่วชาญในแต่ละระดบั แสดงความคดิเห็น 

(ครัง้ที ่3) 

5. ผลสรปุความคดิเหน็วา่กจิกรรมปฏบิตัพิยาบาลทีค่วรจดัอบรม 5 เรือ่งคอื 

1.การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผ่าตดั 

2.การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั  

3.การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย 

4.การใหอ้าหารทางสายยาง  

5.การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ 

 จงึไดนํ้ากจิกรรมปฏบิตัพิยาบาลทัง้ 5 เรือ่งมาจดัทาํเป็นหน่วยการเรยีนรูใ้นชุดการเรยีนรู้

ดว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาล โดยเรยีงลาํดบัใหมต่ามขัน้ตอน

การดแูล ดงัน้ี 

หน่วยการเรยีนที ่1 การเตรยีมผวิหนงัเพื่อทาํหตัถการ  

หน่วยการเรยีนที ่2 การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผ่าตดั   

หน่วยการเรยีนที ่3 การใหอ้าหารทางสายยาง 

หน่วยการเรยีนที ่4 การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั 

หน่วยการเรยีนที ่5 การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย  
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แบบสอบถามรอบท่ี 1 

 

เรยีน (ท่านผูเ้ชีย่วชาญ) 

แบบสอบถามรอบที ่1 น้ี เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ใหท่้านเลอืกแสดงความคดิเหน็

เกีย่วกบัความตอ้งการฝึกอบรมของผูช่้วยพยาบาล  โดยผลทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะเป็น

ขอ้มลูพืน้ฐานในการจดัฝึกอบรมใหก้บัผูช่้วยพยาบาลต่อไป  

 

 ขอบคณุทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 

 

        เตมิทรพัย ์ จัน่เพชร 

                                                                                           ผูว้จิยั 
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ในฐานะทีท่่านเป็นผูเ้ชีย่วชาญท่านคดิวา่ผูช่้วยพยาบาลควรไดร้บัการฝึกอบรมเพือ่เพิ่ม

ทกัษะการปฏบิตังิานในเรือ่งใดบา้ง(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

1..........................................................................................................................  

2.........................................................................................................................  

3.........................................................................................................................  

4........................................... ..............................................................................  

5.......................................................................... ...............................................  

6.......................................................................... ...............................................  

7............................................................................. ............................................  

8......................................................................... .................................................  

9..........................................................................................................................  

10........................................................................................................................  

 

 

กรณุาสง่คนื ภายใน วนัที ่15 มกราคม 2555 
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แบบสอบถามรอบท่ี 2 

 

เรยีน (ท่านผูเ้ชีย่วชาญ) 

แบบสอบถามรอบที ่2 น้ี เป็นแบบสอบถามปลายปิด ใหท่้านเลอืกแสดงความคดิเหน็ตามที่

ตอ้งการ โดยมใีหเ้ลอืกแสดงความคดิเหน็ 5 ระดบัดว้ยกนั คอื น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก    

มากทีส่ดุ 

 แบบสอบถามรอบที ่2 น้ี มทีัง้สิน้ 17 ขอ้ ซึง่ไดม้าจากการรวบรวมคาํตอบทีไ่ดจ้าก

แบบสอบถามรอบที ่1 ของผูเ้ชีย่วชาญทุกท่าน 

 ขอใหท่้านพจิารณาโดยละเอยีด และแสดงความคดิเหน็โดยทาํเครือ่งหมาย √ ลงในช่องที่

ท่านตอ้งการ ใหค้รบถว้นในแต่ละขอ้ 

 

      

ขอบคณุทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 

 

        เตมิทรพัย ์ จัน่เพชร 

                                                                                          ผูว้จิยั 
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แบบสอบถามรอบท่ี 2 

แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏิบติังานสาํหรบัผูช่้วยพยาบาล 

หวัขอ้ ระดบัความคิดเหน็ เหตผุล 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ทีส่ดุ 

1.การดแูลมารดาหลงัคลอด        

2.การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ       
3.การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผ่าตดั       

4.การเตรยีมอุปกรณ์สาํหรบัทาํแผล       

5.การวดัสญัญาณชพี        

6.การดแูลผูป้ว่ยทีใ่สส่ายสวนปสัสาวะ        

7.การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมี

บาํบดั 
      

8.การดแูลทารกแรกคลอด        

9.การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะ

สดุทา้ย 
      

10.การพลกิตะแคงตวัผูป้ว่ย       

11.การดดูเสมหะดว้ยเครือ่งดดูเสมหะ       

12.การเชด็ตวัเพือ่ลดไข ้       

13.การดแูลเดก็สอ่งไฟ       

14.การใหอ้าหารทางสายยาง       

15.การพน่ยา       

16.การลา้งมอื       

17.การทาํความสะอาดอวยัวะสบืพนัธุภ์ายนอก       

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ

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

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

 

กรณุาสง่คนื ภายใน วนัที ่30 มกราคม  2555 
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แบบสอบถามรอบท่ี 3 

เรยีน (ท่านผูเ้ชีย่วชาญ) 

แบบสอบถามรอบที ่3 ซึง่เป็นแบบสอบถามรอบสดุทา้ย และเป็นแบบสอบถามปลายปิด ซึง่

เป็นประเดน็คาํถามเดยีวกนักบัแบบสอบถามรอบที ่2 แต่มกีารแสดงขอ้มลูทางสถติทิีว่เิคราะหไ์ด้

จากคาํตอบของผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ีทัง้สิน้ 18 คน คา่สถติดิงักลา่วจะ

แสดงใหเ้หน็ถงึความคดิเหน็ในหวัขอ้ทีค่วรจดัฝึกอบรมใหก้บัผูช่้วยพยาบาล  

ค่าสถติทิีจ่ะแสดงอยูใ่นแบบสอบถามถามรอบที ่3 ไดแ้ก่ 

1. คา่ฐานนิยม (Mode) คอื คา่ทีแ่สดงคาํตอบทีม่ผีูต้อบมากทีส่ดุ แสดงดว้ยเครือ่งหมาย  
2. คา่มธัยฐาน (Median) คอื ค่าแสดงคาํตอบทีเ่ป็นคาํตอบตรงกลางของคาํตอบทัง้หมด 

แสดงดว้ยเครือ่งหมาย   

3. คา่พสิยัระหวา่งควอไทล ์(Interquartile range) คอื ค่าทีแ่สดงช่วงคาํตอบทีเ่ป็นคาํตอบ

ส่วนใหญ่ แสดงดว้ยส่วนทีแ่รเงา  

4. คา่เฉลีย่( Mean) คอื ค่าทีแ่สดงคาํตอบของทุกคนรวมกนั โดยทีช่่วงตัง้แต่ 

1 – 1.8       หมายถงึ น้อยทีสุ่ด     1.81 - 2.6    หมายถงึ น้อย 

2.61 – 3.4   หมายถงึ ปานกลาง    3.41 – 4.2   หมายถงึ มาก 

4.21 – 5     หมายถงึ มากทีส่ดุ 

โดยแสดงเป็นตวัเลขพรอ้มความหมายไวใ้นช่องสุดทา้ย 

5. คา่คาํตอบเดมิของท่านทีต่อบไวใ้นแบบสอบถามรอบที ่2 แสดงดว้ยเครือ่งหมาย  

 ขอใหท่้านพจิารณาใหมอ่กีครัง้ โดยพจิารณาควบคูไ่ปกบัขอ้มลูสถติทิัง้หมด กบัคาํตอบที่

ท่านไดต้อบไวแ้ลว้ในแบบสอบถามถามรอบที ่2 จดุประสงคเ์พือ่เป็นการยนืยนัความคดิเหน็ของท่าน 

ซึง่ผูว้จิยัจะนําไปเป็นหวัขอ้สาํหรบัฝึกอบรมใหผู้ช่้วยพยาบาลต่อไป โดยใหป้ฏบิตั ิดงัน้ี 

1. หากท่านตอ้งการเปลีย่นแปลงคะแนนของท่าน()ในขอ้ดงักลา่วขอใหท่้านใส่

เครือ่งหมาย √ ไวใ้นช่อง 

2. หากท่านไมต่อ้งการเปลีย่นแปลงคะแนนของท่าน และตอ้งการยนืยนัความคดิเหน็เดมิ 

ท่านไมต่อ้งทาํเครือ่งหมายใดๆ แต่ใหใ้ส่เหตุผลประกอบเพื่อยนืยนัความคดิเหน็นัน้ในช่อง 

หากมขีอ้สงสยัประการใดในการตอบแบบสอบถามรอบที ่3 ขอความกรณุาตดิต่อสอบถาม

ผูว้จิยัไดท้ีห่มายเลข 9353 หรอื 089-7929084 

      

                                              ขอบคณุทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 

 

        เตมิทรพัย ์ จัน่เพชร 

                                                                 ผูว้จิยั 
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แบบสอบถามรอบท่ี 3 

แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏิบติังานสาํหรบัผูช่้วยพยาบาล 

หวัขอ้ ระดบัความคดิเหน็ เหตุผล 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ทีส่ดุ 

1.การดแูลมารดาหลงัคลอด       

2.การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ       

3.การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผ่าตดั       

4.การเตรยีมอุปกรณ์สาํหรบัทาํแผล       
5.การวดัสญัญาณชพี        

6.การดแูลผูป้ว่ยทีใ่สส่ายสวนปสัสาวะ        

7.การดแูลผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั       

8.การดแูลทารกแรกคลอด        

9.การดแูลผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย       
10.การพลกิตะแคงตวัผูป้ว่ย  

     

11.การดดูเสมหะดว้ยเครือ่งดดูเสมหะ       

12.การเชด็ตวัเพือ่ลดไข ้       
13.การดแูลเดก็สอ่งไฟ       

14.การใหอ้าหารทางสายยาง       

15.การพน่ยา  
     

16.การลา้งมอื  
     

17.การทาํความสะอาดอวยัวะสบืพนัธุภ์ายนอก  
     

 

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ

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

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

 

กรณุาสง่คนื ภายใน วนัที ่30 มกราคม  2555 
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แบบสอบถามรอบท่ี 3 

แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏิบติังานสาํหรบัผูช่้วยพยาบาล 

หวัขอ้ ระดบัความคดิเหน็ ค่าเฉลีย่ ลาํดบัที ่
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ทีส่ดุ 

1.การดแูลมารดาหลงัคลอด       3.78  

2.การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ      4.00 5 √ 

3.การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผ่าตดั      4.17 1 √ 
4.การเตรยีมอุปกรณ์สาํหรบัทาํแผล      3.61  

5.การวดัสญัญาณชพี       3.78  

6.การดแูลผูป้ว่ยทีใ่สส่ายสวนปสัสาวะ       3.78  
7.การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมี

บาํบดั 

     4.17 2 √ 

8.การดแูลทารกแรกคลอด       3.72  

9.การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะ

สดุทา้ย 
     4.17 3 √ 

10.การพลกิตะแคงตวัผูป้ว่ย      3.56  
11.การดดูเสมหะดว้ยเครือ่งดดูเสมหะ      3.94  

12.การเชด็ตวัเพือ่ลดไข ้      3.56  

13.การดแูลเดก็สอ่งไฟ      3.78  

14.การใหอ้าหารทางสายยาง      4.06 4 √ 
15.การพน่ยา      3.83  

16.การลา้งมอื      3.94  

17.การทาํความสะอาดอวยัวะสบืพนัธุภ์ายนอก      3.67  
 

จากผลการตอบกลบัของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 18 คน ไมม่ผีูใ้ดเปลีย่นแปลงคะแนนความคดิเหน็

ไปจากเดมิ ผูว้จิยัจงึไดห้วัขอ้การฝึกอบรมผูช่้วยพยาบาล 5 หวัขอ้ คอื  

1.การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผ่าตดั 

2.การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั  

3.การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย 

4.การใหอ้าหารทางสายยาง  

5.การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญ  

- ประเมินชดุการเรียนรูด้้วยการนําตนเองเพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏิบติังานของผูช่้วยพยาบาล  

- ประเมินแบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรม 

- ประเมินแบบสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสนุทรียสนทนา  

 -  ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏิบติังาน 

   ของผูช่้วยพยาบาลโดยใช้ชดุการเรียนรูด้้วยการนําตนเองและสนุทรียสนทนา   

 -  ประเมินแบบประเมินการปฏิบติักิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

แบบประเมินชดุการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองเพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏิบติังาน 

ของผูช่้วยพยาบาล  
 

คาํช้ีแจง   โปรดพจิารณาชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง กบัขอ้ความทีก่าํหนดวา่มคีวามสอดคลอ้ง  

และความเหมาะสมหรอืไม ่ จากนัน้ขอใหท่้านทาํเครือ่งหมาย () ลงในช่องระดบัความสอดคลอ้ง 

ว่า เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย และลงในช่องระดบัความเหมาะสมว่า มากทีสุ่ด  มาก  ปานกลาง  

น้อย  และน้อยทีส่ดุ 
 

 

ข้อความ 

ความสอดคล้อง ระดบัความเหมาะสม 

เห
น็ด

ว้ย
 

ไม
่แน่

ใจ
 

ไม
เ่ห

น็ด
ว้ย

 

มา
กท

ีส่ดุ
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีส่ดุ
 

ด้านลกัษณะรปูเล่ม         

1. การใชภ้าษาชดัเจนเขา้ใจงา่ย         

2. ขนาดของรปูเล่มเหมาะสมต่อการใชง้าน         

3. รปูแบบการนําเสนอเขา้ใจงา่ย         

4. รปูเล่มน่าสนใจ         

5. ความสะดวกต่อการนําไปใชเ้รยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง         

ด้านวตัถปุระสงค ์         

6. หลกัการและเหตุผลทีช่ดัเจน         

7. จดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องแต่ละหน่วยการเรยีนทีช่ดัเจน         

8. จดุประสงคก์ารเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธก์บัเน้ือหา         

9. จดุประสงคก์ารเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธก์บัความสามารถ

ของผูเ้ขา้รบัอบรม 

        

10. จดุประสงคก์ารเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธก์บัการประเมนิผล         

ด้านเน้ือหา 

11. การนําเขา้สูเ่น้ือหาชดัเจนเขา้ใจงา่ย 

        

12. เน้ือหาครบถว้นตามวตัถุประสงค ์         

13. การจดัลาํดบัเน้ือหาชดัเจนเขา้ใจงา่ย         

14. ขอบเขตของเน้ือหามคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถ

ของผูเ้ขา้รบัอบรม 

        

15. เน้ือหามคีวามต่อเน่ืองชดัเจนเขา้ใจงา่ย         

16. ความยากงา่ยของเน้ือหามคีวามสมัพนัธก์บั

ความสามารถของผูเ้ขา้รบัอบรม 

        

17. ภาษาของเน้ือหาทีนํ่าเสนอชดัเจนเขา้ใจงา่ย         

18. เน้ือหามปีระโยชน์ต่อการนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั         
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ข้อความ 

 

 

ความสอดคล้อง ระดบัความเหมาะสม 

เห
น็ด

ว้ย
 

ไม
่แน่

ใจ
 

ไม
เ่ห

น็ด
ว้ย

 

มา
กท

ีส่ดุ
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีส่ดุ
 

ด้านส่ือ         

19. คูม่อืการใชอ่้านเขา้ใจงา่ย         

20. สญัญาการเรยีนรูแ้ต่ละหน่วยชดัเจนเขา้ใจงา่ย         

21. หน่วยการเรยีนมคีวามชดัเจนทัง้ภาพและเน้ือหา         

22. แบบประเมนิการทาํกจิกรรมการเรยีนรูช้ดัเจนเขา้ใจงา่ย         

23. แบบประเมนิตนเองชดัเจนเขา้ใจงา่ย         

ด้านการวดัประเมินผล 

24. แบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรมเป็นแบบคูข่นานไม่

งา่ยหรอืยากเกนิไป 

        

25. แบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรมมจีาํนวนขอ้ไมม่าก

หรอืน้อยเกนิไป 

        

26. แบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรมมคีวามสมัพนัธก์บั

เน้ือหา 

        

27. แบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรมมคีวามสมัพนัธก์บั

วตัถุประสงค ์

        

28. แบบฝึกหดัประจาํหน่วยไมย่ากหรอืงา่ยเกนิไป         

29. แบบฝึกหดัประจาํหน่วยมจีาํนวนขอ้ไมม่ากหรอืน้อย

เกนิไป 

        

30. แบบฝึกหดัประจาํหน่วยมคีวามสมัพนัธก์บัเน้ือหา         
 

 

 

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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

.........................................................................................................................................................................  
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แบบประเมินแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
     

คาํช้ีแจง โปรดพจิารณาแบบทดสอบก่อนและหลงัเรยีนกบัขอ้ความทีก่าํหนดมคีวามสอดคลอ้งกนัระดบัใด  

จากนัน้ขอใหท่้านทาํเครือ่งหมาย ()ลงในช่องระดบัความสอดคลอ้งว่า เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ  

       ไมเ่หน็ดว้ย 
 

ข้อความ ความสอดคล้อง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 

1.รปูแบบและขนาดของตวัอกัษรอ่านงา่ยชดัเจนสอดคลอ้งกบัผูเ้ขา้

รบัการฝึกอบรม 

   

2.แบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรมมคีวามสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

การเรยีนรู้ 

   

3.แบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรมมคีวามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาการ

ฝึกอบรม 

   

4.แบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรมมคีวามสอดคลอ้งกบั

ความสามารถของผู้เขา้รบัการฝึกอบรม 

   

5.คาํถามมคีวามสอดคลอ้งกบัคาํตอบ    

6.ความยากงา่ยของแบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรมมคีวาม

สอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

   

7.คาํถามของแบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรมมคีวามสอดคลอ้งกบั

ลกัษณะของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

   

8.การใชภ้าษาทีง่า่ยชดัเจนมคีวามสอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรม 

   

9.การจดัลาํดบัเน้ือหามคีวามสอดคลอ้งกบัขอบขา่ยของเน้ือหา    

10.ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการทาํแบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรม

สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารประเมนิผลการฝึกอบรม 

   

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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

........................................................................ ............................................................................. 
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แบบประเมินแบบสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสนุทรียสนทนา  

 

คาํช้ีแจง  โปรดพจิารณาแบบสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา กบัขอ้ความที่

กาํหนดวา่มคีวามเหมาะสมระดบัใด  จากนัน้ขอใหท่้านทาํเครือ่งหมาย () ลงในช่องระดบัความ

เหมาะสมว่า  มากทีสุ่ด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยทีสุ่ด 
 

 

ข้อความ 

ระดบัความเหมาะสม 

ม
าก

ที่
สุด

 

ม
าก

 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ที่
สุด

 

1.ความเหมาะสมของแนวทางการสงัเกต      

2.ความเหมาะสมกบัความมุง่หมายของการวจิยั      

3.ความเหมาะสมกบัจาํนวนผูถ้กูสงัเกต      

4.ความเหมาะของเกณฑร์ะดบัคะแนน      

5.ความเหมาะสมของจาํนวนประเดน็การสงัเกต      

6.ความยากงา่ยของประเดน็การสงัเกต      

7.การจดัลาํดบัเน้ือหาและความต่อเน่ืองของการสงัเกต      

8.ความเป็นอสิระของผูถู้กสงัเกต      

9.ความเหมาะสมของการเกบ็ขอ้มลูผูถู้กสงัเกต      

10.ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการสงัเกตต่อการวจิยั      

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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

........................................................................ ............................................................................. 
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แบบประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะ

การปฏิบติังานของผูช่้วยพยาบาลโดยใช้ชดุการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

และสนุทรียสนทนา  
 

คาํช้ีแจง  โปรดพจิารณาแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอรปูแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการ 

ปฏบิตังิานของผูช่้วยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา  กบัขอ้ความ

ทีก่าํหนดวา่มคีวามเหมาะสมระดบัใด จากนัน้ขอใหท่้านทาํเครือ่งหมาย () ลงในช่องระดบัความ

เหมาะสมวา่  มากทีสุ่ด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยทีสุ่ด 

 

 

ข้อความ 

ระดบัความเหมาะสม 

ม
าก

ที่
สุด

 

ม
าก

 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ที่
สุด

 

1 รปูแบบและขนาดของตวัอกัษรชดัเจนเขา้ใจงา่ย      

2 รปูแบบการนําเสนอชดัเจนเขา้ใจงา่ย      

3 ขอ้คาํถามชดัเจนเขา้ใจงา่ย      

4 ขอ้คาํถามแต่ละขอ้ไมส่ัน้หรอืยาวเกนิไป      

5 ภาษาทีใ่ชนํ้าเสนอมคีวามเหมาะสมกบัผู้เขา้รบัการฝึกอบรม      

6 การจดัลาํดบัของขอ้คาํถามมคีวามต่อเน่ือง      

7 ความเหมาะสมของจาํนวนขอ้คาํถาม      

8 คาํชีแ้จงการตอบแบบสอบถามความพงึพอใจชดัเจนเขา้ใจงา่ย      

9 การเกบ็ขอ้มลูทัว่ไปมคีวามเหมาะสมกบัผู้เขา้รบัการฝึกอบรม      

10 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการวจิยั      

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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

............................................................................. ........................................................................ 
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แบบประเมินแบบประเมินการปฏิบติักิจกรรม  

 

คาํช้ีแจง  โปรดพจิารณาแบบประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรม กบัขอ้ความทีก่าํหนดวา่มคีวาม

เหมาะสมระดบัใด  จากนัน้ขอใหท่้านทาํเครือ่งหมาย () ลงในช่องระดบัความเหมาะสมวา่   

มากทีสุ่ด  มาก ปานกลาง  น้อย  น้อยทีสุ่ด 

 
 

 

ข้อความ 

ระดบัความเหมาะสม 

ม
าก

ที่
สุด

 

ม
าก

 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ที่
สุด

 

1. ความเหมาะสมของแนวทางการประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรม      

2. ความเหมาะสมกบัความมุง่หมายของการวจิยั      

3. ความเหมาะของเกณฑก์ารประเมนิ      

4. ความเหมาะสมของจาํนวนประเดน็การประเมนิ       

5. ความยากงา่ยของประเดน็การประเมนิ      

6. การจดัลาํดบัเน้ือหาและความต่อเน่ืองของการประเมนิ      

7. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรมต่อการ

วจิยั 

     

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

- ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

- ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ 
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ตาราง 23 คา่ KR-20 ของแบบทดสอบ 

 

 Descriptive Statistics 

 N Mean Variance 

t1 30 .8500 .1275 

t2 30 .2500 .1875 

t3 30 .3000 .2100 

t4 30 .4000 .1600 

t5 30 .8500 .2400 

t6 30 .2500 .1275 

t7 30 .2500 .1875 

t8 30 .8500 .1875 

t9 30 .2500 .1275 

t10 30 .8500 .1875 

t11 30 .8500 .1275 

t12 30 .8500 .1275 

t13 30 .2000 .1275 

t14 30 .8000 .1600 

t15 30 .4000 .1600 

t16 30 .3000 .2400 

t17 30 .5000 .2100 

t18 30 .8000 .1600 

t19 30 .8000 .1600 

t20 30 .8500 .1275 

t21 30 .2500 .1875 

t22 30 .8500 .1275 

t23 30 .8000 .1600 

t24 30 .8000 .1600 

t25 30 .2000 .1600 

t26 30 .9000 .0900 

t27 30 .4000 .2400 

t28 30 .8000 .1600 

t29 30 .8000 .1600 
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ตาราง 23 (ต่อ) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 N Mean Variance 

t30 30 .8000 .1600 

t31 30 .8000 .1600 

t32 30 .8500 .1275 

t33 30 .2500 .1875 

t34 30 .4000 .2400 

t35 30 .2500 .1875 

t36 30 .8000 .1600 

t37 30 .2500 .1875 

t38 30 .8500 .1275 

t39 30 .8000 .1600 

t40 30 .4000 .2400 

t41 30 .4000 .2400 

t42 30 .4000 .2400 

t43 30 .8000 .1600 

t44 30 .8000 .1600 

t45 30 .2000 .1600 

t46 30 .8000 .1600 

t47 30 .3500 .2275 

t48 30 .2500 .1875 

t49 30 .2000 .1600 

t50 30 .8000 .1600 

k 30 29.00 8.58 

Valid N (listwise) 30     
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ตาราง 24 คา่ความยากงา่ย (p) และคา่อาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ 
 

ขอ้ที ่       ค่า p         คา่ r                          ขอ้ที ่       ค่า p         คา่ r                  

 1            0.828       0.232            26         0.793        0.315 

 2            0.828       0.274 

 3            0.207       0.520 

 4            0.736       0.458 

 5            0.345       0.427 

 6            0.793       0.315 

 7            0.540       0.310 

 8            0.586       0.423 

 9            0.793       0.306 

10           0.667       0.455 

11           0.828       0.315 

12           0.828       0.274 

13           0.793       0.232 

14           0.207       0.455 

15           0.736       0.310 

16           0.345       0.274 

17           0.207       0.310 

18           0.736       0.306 

19           0.736       0.405 

20           0.793       0.405 

21           0.667       0.274 

22           0.793       0.458 

23           0.736       0.520 

24          0.736        0.232 

25          0.207        0.315 

           27         0.207        0.455 

          28         0.828        0.520   

          29         0.736        0.232 

          30          0.736       0.458 

          31          0.828       0.306   

          32          0.793       0.274 

          33          0.667       0.455 

          34          0.345       0.697 

          35          0.207       0.520 

          36          0.736       0.232 

          37          0.667        0.306 

          38          0.828        0.458 

          39          0.828        0.315 

          40          0.345        0.520 

          41          0.345        0.455 

          42          0.345        0.232 

          43           0.736        0.306 

          44           0.793        0.405 

          45           0.207        0.274 

          46           0.736        0.458 

          47           0.345        0.520 

          48           0.667        0.455 

          49           0.207        0.310 

          50           0.828        0.310   

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก จ  เครือ่งมือการวิจยั   
 

 - คู่มือการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏิบติังานของผูช่้วยพยาบาลโดยใช้ชดุ
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองและสนุทรียสนทนา(สาํหรบัวิทยากร) 
 - ชดุการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองเพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏิบติังานของผูช่้วยพยาบาล
(สาํหรบัผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม) 
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คู่มือ 

การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏิบติังานของผูช่้วย

พยาบาลโดยใช้ชดุการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 

และสนุทรียสนทนา 

(สาํหรบัวิทยากร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางเติมทรพัย ์ จัน่เพชร 

หวัหน้าสาขาการพยาบาลสติู-นรีเวชกรรม 
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คาํนํา 
 
 
คูม่อืการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช้ว่ยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ย

การนําตนเองและสนุทรยีสนทนา สาํหรบัวทิยากร ฉบบัน้ี  เป็นเอกสารที่จดัทาํขึ้นเพื่ออธิบาย
ขัน้ตอนการฝึกอบรมผูช้ว่ยพยาบาล ไวโ้ดยละเอยีด ซึง่จะเป็นแนวทางการดาํเนินการฝึกอบรม
สาํหรบัวิทยากร ทัง้น้ีเพื่อให้วิทยากรสามารถดาํเนินการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
                                                                                นางเตมิทรพัย ์ จัน่เพชร 

หวัหน้าสาขาการพยาบาลสตู-ินรเีวชกรรม 
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หลกัการและเหตผุล 
 

  
คูม่อืการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช้ว่ยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ย

การนําตนเองและสนุทรยีสนทนา สาํหรบัวทิยากร ฉบบัน้ี  เป็นเอกสารที่จดัทาํขึ้นเพื่ออธิบาย
ขัน้ตอนการฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองและสุนทรีย
สนทนา ไว้โดยละเอียด ซึ่งจะเป็นแนวทางการดาํเนินการฝึกอบรมสาํหรบัวิทยากร ทัง้น้ี
เพื่อให้วิทยากรสามารถสามารถดาํเนินการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป  
       

 
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

 
 
เมือ่ผูเ้รยีนศกึษาชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของ 

ผูช้ว่ยพยาบาล จบแลว้ผูเ้รยีนสามารถ 
1. อธบิายเกีย่วกบัการเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ เชน่ ความหมาย วตัถุประสงค ์

ขัน้ตอนการเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ และปฏบิตัติามขัน้ตอนไดถู้กตอ้ง 
2. อธบิายเกีย่วกบัการดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผา่ตดั เชน่ ความหมาย วตัถุประสงค ์ 

การเตรยีมอุปกรณ์ วธิกีารดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผา่ตดั และใหก้ารดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผา่ตดัได้
ถูกตอ้ง 

3. อธบิายเกีย่วกบัการใหอ้าหารทางสายยาง เชน่ ความหมาย วตัถุประสงค ์การเตรยีม
อุปกรณ์ วธิกีารดแูลผูป้ว่ยทีใ่หอ้าหารทางสายยาง และใหก้ารดแูลผูป้ว่ยทีใ่หอ้าหารทางสายยางได้
ถูกตอ้ง  

4. อธบิายเกีย่วกบัการดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั เชน่ ความหมาย 
วตัถุประสงค ์ วธิกีารดแูลผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั และใหก้ารดแูลผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดัได้
ถูกตอ้ง 

5. อธบิายเกีย่วกบัการดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย เชน่ ความหมาย 
วตัถุประสงค ์ วธิกีารดแูลผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย และใหก้ารดแูลผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย ไดถู้กตอ้ง 
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ขัน้ตอนการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
             
         

 
 

 
 

     
 
 
 
 
 

 

ครัง้ที ่2 พบกลุ่มทาํกจิกรรมสนุทรยีสนทนา 
- ลงทะเบยีน 
- เกบ็ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช้ว่ยพยาบาล โดยตรวจสอบ 
  สญัญาการเรยีนรู ้แบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรยีน และแบบประเมนิการทาํกจิกรรมการเรยีนรู ้
- ทาํกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา หน่วยการเรยีนละ 30 นาท ีพกั 5 นาท ี 
- สงัเกตพฤตกิรรมผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนาโดยใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรม  
- ทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน(Pre-test) โดยใชข้อ้คาํถามหลงัเรยีน ใชเ้วลา 45 นาท ีตรวจและแจง้คะแนน 
  กบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นรายบุคคล 
-ใหผู้เ้รยีนประเมนิความความพงึพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรม โดยใช ้แบบสอบถาม 
-ปิดการฝึกอบรม 

ครัง้ที ่1 รายบุคคล/กลุ่ม 
- ปฐมนิเทศผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม โดยแนะนํารปูแบบการฝึกอบรม และการใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนํา  
  ตนเอง 
- ทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน(Pre-test) โดยใชข้อ้คาํถามก่อนเรยีน ใชเ้วลา 45 นาท ีตรวจและแจง้คะแนน  
  กบัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล 
- แจกชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
-วางแผนการฝึกอบรมรว่มกนัและนดัพบกลุม่ครัง้ต่อไป 

ครัง้ที ่3 ประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมหลงัการฝึกอบรม(รายบุคคล) 
- ตดิตามประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม โดยใชแ้บบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม ประเมนิโดย ผูว้จิยั หรอื  
  หวัหน้างาน หรอืหวัหน้าเวร หลงัเสรจ็สิน้การฝึกอบรม โดยใชแ้บบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม และ  
  ประเมนิใหเ้สรจ็สิน้ ภายใน 2 สปัดาห ์
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                                            กติกาในการทาํ Dialogue 

 
1. ปิดมอืถอื 
2. วางหวัโขน ตาํแหน่งงาน ใหถ้อืวา่สมาชกิทุกคนมคีวามเทา่เทยีมกนั 
3. ควรทาํสมาธก่ิอนทาํ Dialogue ประมาณ 3-5 นาท ี
4. สรา้งบรรยากาศทีเ่ปิดกวา้งและเป็นอสิระ 
5. ใหย้กมอืแสดงความประสงคเ์มือ่ตอ้งการพดู 
6. พดูทลีะคน สมาชกิทีเ่หลอืฟงัอยา่งตัง้ใจ โดย แขวน/วาง กรอบความคดิและสมมตฐิานของ

ตวัเองไว ้
7. ไมค่รอบครองการพดู ตอ้งเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นไดพ้ดู/ บอกเล่าประสบการณ์ 
8. ขณะพดู ใหพ้ดูกบักลุ่ม ไมพ่ดูกบัคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ 
9. ไมมุ่ง่ทีจ่ะพดูในสิง่ทีต่นคดิไวล้ว่งหน้า ซึง่จะเป็นเหตุใหปิ้ดกัน้การรบัฟงัความคดิ/ 

ประสบการณ์ของผูอ้ื่น 
10.  ผูท้ีเ่ป็นสมาชกิกลุ่มไมต่อ้งจดบนัทกึขณะทาํ Dialogue 
11.  ไมพ่ยายามโน้มน้าวใหค้นอื่นคลอ้ยตามความคดิของเรา 
12.  ไมมุ่ง่หาขอ้สรปุ ตดัสนิ หรอืตกลงในประเดน็ใดประเดน็หน่ึงวา่ ผดิ/ถูก  ด/ีไมด่ ี  ใช/่ไมใ่ช ่
13.  พดูในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และสรา้งสรรค ์
14.  ไมว่พิากษ์คาํพดูหรอืความคดิของใคร ไมใ่ชค้าํพดู ใช.่.. แต่วา่....  หรอื  เหน็ดว้ย...แต่วา่... 
15.  กรณทีีเ่หน็ดว้ยหรอืตอ้งการเสรมิความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ควรใชค้าํวา่  ใช.่.. และ....  หรอื 

เหน็ดว้ย...และ 
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บทบาทของ Facilitator 
  

 
เป็นผู้ที่อํานวยการให้การสนทนาของสมาชิกกลุ่มเป็นไปอย่างต่อเน่ืองภายใต้กติกาที่

กาํหนด และ มสีทิธิแ์สดงความคดิเหน็เชน่เดยีวกบัสมาชกิกลุ่ม 
ข้อพึงระวงั 

1. ไมช่ีนํ้ากลุ่ม 
2. ไมข่ดัขวางการดาํเนินการของกลุ่ม 
3. ไมส่รา้งบรรยากาศใหเ้กดิความตงึเครยีด 
 
 

 
บทบาทของผูจ้ดบนัทึก 

 
 
ทาํหน้าทีบ่นัทกึประเดน็ทีไ่ดจ้ากการทาํ Dialogue (เพือ่ใหส้มาชกิ ฟงั คดิ พดู อยา่งตัง้ใจ 

ไมก่งัวลกบัการบนัทกึ) บนัทกึบรรยากาศในการทาํกลุ่มและนําเสนอประเดน็การสนทนาต่อกลุ่มเมื่อ
สิน้สดุการทาํ Dialogue 
 
ข้อพึงระวงั 

1. ไมร่ะบุชื่อ/ ตําแหน่งผูพ้ดูเป็นรายบุคคล 
2. ไมส่รปุประเดน็ตามความคดิเหน็ของสมาชกิคนใดคนหน่ึง 
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บนัทึกกิจกรรมกลุ่มสนุทรียสนทนา 

เรือ่ง.............................................................................................. 
 วนัที.่.............................................................ณ.............................................................. 

1. เริม่เวลา...................น. 

2. Facilitator…………………………………………………………………………………….. 

3. สมาชกิ จาํนวน....................คน      Observer  จาํนวน..................คน 

4. ผูจ้ดบนัทกึ...................................................................................................................... 

5. บรรยากาศ...................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 

6. ประเดน็สาํคญั................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 

7. สิน้สดุเวลา......................น. 

8. สรปุเวลาในการดาํเนินกจิกรรม 

บอกกฎ แนะนําตวั..............นาท ี  ทาํสมาธ.ิ..................นาท ี ทาํDialogue………....นาท ี
9. ขอ้เสนอแนะ...................................................................................................................... 

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

......................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 
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คาํถามก่อนเรียน 

 
1. การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ หมายถงึอะไร 
 ก. วธิกีารทาํผวิหนงับรเิวณทีจ่ะทาํหตัถการใหส้ะอาด 

ข. วธิกีารทาํผวิหนงับรเิวณทีจ่ะทาํหตัถการและบรเิวณขา้งเคยีงใหส้ะอาด  
ค. วธิกีารทาํผวิหนงับรเิวณทีจ่ะทาํหตัถการและบรเิวณขา้งเคยีงใหส้ะอาดดว้ยการฟอกและ 

    ทาดว้ยน้ํายาทาํลายเชือ้โรค 
ง. วธิกีารทาํผวิหนงับรเิวณทีจ่ะทาํหตัถการและบรเิวณขา้งเคยีงใหส้ะอาดดว้ยการฟอกและ 

   ทาดว้ยน้ํายาทาํลายเชือ้โรค และอาจใชว้ธิกีาํจดัขนรว่มดว้ย 
 

2. ขอ้ใดเป็นวตัถุประสงคข์องการเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการทัว่ๆไป 
ก. เพือ่ลดจาํนวนเชือ้โรคบรเิวณผวิหนงัและยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี 
ข. เพือ่ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีบรเิวณผวิหนงั 
ค. เพือ่เคลอืบผวิหนงัดว้ยน้ํายาทาํลายเชือ้โรค 
ง. เพือ่สะดวกต่อการทาํหตัถการ 
 

3. กรณทีีม่บีาดแผลบรเิวณทีจ่ะเตรยีมผา่ตดั ควรเตรยีมผวิหนงัแบบใดจงึถูกตอ้ง 
 ก. เตรยีมตามหลกัการเตรยีมผวิหนงัเพือ่การผา่ตดั ทัว่ไป 

ข. เตรยีมตามหลกัการเตรยีมผวิหนงัเพือ่การผา่ตดั ทาํความสะอาด และปิดแผล 
ค. เตรยีมตามหลกัการเตรยีมผวิหนงัเพือ่การผา่ตดั ทาํความสะอาด และไมต่อ้งปิดแผล 
ง. งดการเตรยีมผวิหนงั เน่ืองจากมบีาดแผล 
 

4. ขอ้ใดเป็นหลกัการเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํผา่ตดั 
ก. ควรเตรยีมใหใ้กลเ้วลาผา่ตดัมากทีส่ดุ 
ข. พยายามหลกีเลีย่งไมใ่หผ้วิหนงัเกดิการระคายเคอืง จงึไมค่วรโกนขน 
ค. งดเตรยีมผวิหนงักรณทีีม่บีาดแผลเพราะอาจทาํใหแ้ผลตดิเชือ้ได ้ 
ง. บรเิวณหน้าและศรีษะ ไมต่อ้งเตรยีมเพราะระคายเคอืงไดง้า่ย 

 

5. บรเิวณทีไ่มใ่ชใ่บหน้าและศรีษะ ใหเ้ตรยีมหา่งจากจุดทีจ่ะผา่ตดัรศัมโีดยรอบ เทา่ไร    
 ก. 2 – 3 น้ิว 

ข. 4 – 5 น้ิว 
ค. 6 – 8 น้ิว 
ง. ตามความเหมาะสม 
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6. กรณทีีต่อ้งโกนขน มดีโกนควรวางทาํมมุเทา่ไรกบัผวิหนงั 
 ก. 25 องศา 

ข. 35 องศา 
ค. 45 องศา 
ง. 55 องศา 
 

7. ขอ้ใดเป็นการเตรยีมผวิหนงัเพือ่ผา่ตดัไสต้ิง่  
 ก. เตรยีมบรเิวณตัง้แต่ระดบัราวหวันมลงมาถงึตน้ขา   

ข. เตรยีมตัง้แต่ระดบัรกัแรล้งมาถงึฝีเยบ็ 
ค. เตรยีมบรเิวณตัง้แต่ระดบัราวหวันมลงมาถงึตน้ขา  รวมทัง้บรเิวณฝีเยบ็ดว้ย 
ง. การเตรยีมผวิหนงัหน้าทอ้งขา้งขวาเป็นวงกวา้ง 6 – 8 น้ิว 

 
8. ขอ้ใดเป็นการเตรยีมผวิหนงัเพือ่ผา่ตดัต่อมลกูหมาก 
 ก. เตรยีมตัง้แต่ระดบัสะดอืลงมาถงึฝีเยบ็    

ข. เตรยีมตัง้แต่ระดบัสะดอืลงมาถงึดา้นในของตน้ขา     
ค. เตรยีมตัง้แต่ระดบัราวหวันมลงมาถงึตน้ขา รวมทัง้บรเิวณฝีเยบ็ดว้ย 
ง. เตรยีมตัง้แต่ระดบัสะดอืลงมาถงึฝีเยบ็ และดา้นในของตน้ขา และกน้ 

 
9. การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ใหน้ํ้าเกลอื ควรเตรยีมน้ํายาฆา่เชือ้ชนิดใด 

ก. Alcohol 95% 
ข. Alcohol 70% 
ค.Normal saline 0.9% 
ง. Povidien 0.75% 
 

10. ขัน้ตอนใดเป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัทีส่ดุของการเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ ทัว่ๆไป 
 ก. การเตรยีมอุปกรณ์ 

ข. การลา้งมอื 
ค. อธบิายใหผู้ป้ว่ยและญาตทิราบขัน้ตอนและเหตุผลทีต่อ้งเตรยีมผวิหนงั 
ง. ทาํความสะอาดเครือ่งมอื และเครือ่งใช ้ เกบ็เขา้ทีใ่หเ้รยีบรอ้ย 
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11. ขอ้ใดเป็นความหมายของการดแูลผูป้ว่ยก่อนผา่ตดั 
ก. การดแูลผูป้ว่ยในชว่งเวลาก่อนสง่ผูป้ว่ยเขา้หอ้งผา่ตดั 
ข. การดแูลผูป้ว่ยตัง้แต่ผูป้ว่ยเขา้มานอนรบัการรกัษาในหอผูป้ว่ยและผูป้ว่ยตดัสนิใจรบัการ 
   รกัษาดว้ยวธิกีารผา่ตดั 
ค. การดแูลผูป้ว่ยตัง้แต่ผูป้ว่ยเขา้มานอนรบัการรกัษาในหอผูป้ว่ยและผูป้ว่ยตดัสนิใจรบัการ 
   รกัษาดว้ยวธิกีารผา่ตดั จนกระทัง่สง่ผูป้ว่ยเขา้หอ้งผา่ตดั 
ง. การดแูลความสขุสบายเบือ้งตน้ในผูป้ว่ยทีร่บัการรกัษาดว้ยวธิกีารผา่ตดั 

 
12. ขอ้ใดเป็นวตัถุประสงคข์องการดแูลผูป้ว่ยก่อนผา่ตดั 

ก. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการเตรยีมตวัดา้นรา่งกายก่อนผา่ตดัใหพ้รอ้มทีส่ดุ 
ข. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการเตรยีมตวัดา้นจติใจก่อนผา่ตดัใหพ้รอ้มทีส่ดุ 
ค. เพือ่ใหป้้องกนัภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิจากกาทาํผา่ตดั 
ง. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการเตรยีมตวัก่อนผา่ตดัใหพ้รอ้มทีส่ดุ ทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจ เพือ่ 
   ผูป้ว่ยจะไดเ้ขา้หอ้งผา่ตดัดว้ยอาการทีด่ทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้  

 
13. ขอ้ใดเป็นการผา่ตดัทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งกระทาํ 

ก. การผา่เน้ืองอกทีร่งัไข ่
ข. การผา่ตดัเสรมิจมกู 
ค. การผา่ตดัตอ้กระจก 
ง. การผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่ 

 
14. ขอ้ใดเป็นความหมายของการผา่ตดัทีจ่าํเป็นตอ้งกระทาํ 

ก. การผา่ตดัชนิดทีต่อ้งกระทาํทนัท ี
ข. การผา่ตดัเพือ่ป้องกนัหรอืกาํจดัสิง่ทีม่าคุกคามชวีติผูป้ว่ย 
ค. การผา่ตดัทีผู่ป้ว่ยคาดวา่หลงัจากทาํการผา่ตดัแลว้ ผูป้ว่ยจะมสีขุภาพดทีัง้รา่งกายและจติใจ 
ง. ถูกทุกขอ้ 
 

15. ผูป้ว่ยควรงดน้ําและอาหารก่อนการผา่ตดัอยา่งน้อยกีช่ ัว่โมง 
ก. 2-4 ชัว่โมง 
ข. 4-6 ชัว่โมง 
ค. 6-8 ชัว่โมง 
ง. 8-10 ชัว่โมง 
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16. ขอ้ใดถูกตอ้งเกีย่วกบัการเซน็ชื่อยนิยอมรบัการรกัษาโดยการผา่ตดั 
ก.  ผูป้ว่ยซึง่บรรลุนิตภิาวะแลว้ มอีาย ุ20 ปีบรบิรูณ์ สามารถเซน็ยนิยอมได ้

      ข. ผูป้ว่ยทีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไป แมม้สีตสิมัปะชญัญะด ีกต็อ้งใหบ้ดิามารดาหรอืผูป้กครองตาม 
    กฎหมายเป็นผูเ้ซน็ใบยนิยอม 

ค. ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บับาดเจบ็สาหสัและไมรู่ส้กึตวั ใหพ้มิพล์ายน้ิวหวัแมม่อืขา้งขวาของผูน้ัน้ได ้
      ง. ในกรณผีูป้ว่ยไมส่ามารถเขยีนหนงัสอืได ้ใหผู้ป้กครองของผูป้ว่ยเซน็ชื่อแทนได ้
 
17. ขอ้ใดเป็นความหมายของการดแูลผูป้ว่ยหลงัผา่ตดั 
      ก. การดแูลผูป้ว่ยโดยเริม่ตน้จากระยะเวลาทีเ่คลื่อนยา้ยผูป้ว่ยมาถงึตกึผูป้ว่ยภายหลงัการผา่ตดั 
          เสรจ็สิน้ลง 
  ข. การดแูลผูป้ว่ยโดยเริม่ตน้จากระยะเวลาทีเ่คลื่อนยา้ยผูป้ว่ยมาถงึตกึผูป้ว่ยภายหลงัการ 
          ผา่ตดัเสรจ็สิน้ลง จนกระทัง่ผูป้ว่ยกลบับา้น  
   ค. การดแูลผูป้ว่ยโดยเริม่ตน้จากระยะเวลาทีเ่คลื่อนยา้ยผูป้ว่ยมาถงึตกึผูป้ว่ยภายหลงัการผา่ตดั 
     เสรจ็สิน้ลง จนกระทัง่ผูป้ว่ยกลบับา้นและกลบัมาตรวจตามนดัทีโ่รงพยาบาล  
      ง. การดแูลผูป้ว่ยโดยเริม่ตน้จากระยะเวลาทีเ่คลื่อนยา้ยผูป้ว่ยมาถงึตกึผูป้ว่ยภายหลงัการ 
         ผา่ตดัเสรจ็สิน้ลง จนผูป้ว่ยรูส้กึตวัและชว่ยเหลอืตวัเองได ้
 
18. ขอ้ใดเป็นวตัถุประสงคข์องการดแูลผูป้ว่ยหลงัผา่ตดั 
  ก. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยปลอดภยักลบัคนืสูส่ภาพปกตใิหเ้รว็ทีส่ดุ  
  ข. เพือ่ลดภาวะแทรกซอ้นจากการผา่ตดั 
  ค. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยมคีวามสขุสบายมากทีส่ดุ  
  ง. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยปลอดภยักลบัคนืสูส่ภาพปกตใิหเ้รว็ทีส่ดุ มคีวามเจบ็ปวดน้อยทีส่ดุ และม ี
     ความสขุสบายมากทีส่ดุ  
 
19. ถา้ผูป้ว่ยไมไ่ดม้สีายสวนปสัสาวะคาอยู ่ผูป้ว่ยควรถ่ายปสัสาวะไดเ้องภายในกีช่ ัว่โมงหลงัผา่ตดั 

ก. 2-4 ชัว่โมง 
ข. 4-6 ชัว่โมง 
ค. 6-8 ชัว่โมง 
ง. 8-10 ชัว่โมง 
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20. การดแูลผูป้ว่ยหลงัผา่ตดั ขอ้ใดไมถู่กตอ้ง 
ก. เมือ่ผูป้ว่ยกลบัจากหอ้งผา่ตดัควรตรวจดสูภาพทัว่ไปของผูป้ว่ย และวดั Vital signs ทุกราย 

  ข. สงัเกตสิง่ต่างๆทีต่ดิมากบัผูป้ว่ย เชน่ทอ่ระบายต่างๆ 
  ค. วดั Vital signs เฉพาะรายที ่vital signs ยงัไมป่กต ิ

ง. ควรดแูลครอบครวัและญาตขิองผูป้ว่ยดว้ย เพือ่ลดความวติกกงัวล รวมทัง้ใหค้าํอธบิาย  
   หรอืคาํแนะนําในสว่นทีญ่าตแิละครอบครวั ไมเ่ขา้ใจ  
 

21. ขอ้ใดเป็นความหมายของการใหอ้าหารทางสายยาง 
ก. หมายถงึ การใหอ้าหารเขา้สูร่ะบบทางเดนิอาหารโดยผา่นสาย( Tube) ในผูป้ว่ยทีไ่ม ่
   สามารถรบัประทานอาหารทางปากได ้และระบบทางเดนิอาหารยงัคงสามารถยอ่ย  และ 
   ดดูซมึอาหารได ้
ข. หมายถงึ วธิกีารใหอ้าหารแก่ผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาในการกลนืหรอืมโีรคในปากและคอแต่ระบบ 

   ทางเดนิอาหารยงัดอียู ่โดยใสส่ายใหอ้าหารผา่นทางรจูมกูเขา้สูก่ระเพาะอาหาร 

ค. หมายถงึ วธิกีารใหอ้าหารเมือ่มปีญัหาในการใหอ้าหารทางปาก แต่ระบบทางเดนิอาหาร 

   ยงัทาํหน้าทีอ่ยูใ่นเกณฑด์ ี

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

22. ขอ้ใดเป็นวตัถุประสงคข์องการใหอ้าหารทางสายยาง 
ก. เพือ่ใหอ้าหาร และน้ําและยาแก่ผูป้ว่ยทีไ่มส่ามารถรบัประทานอาหารทางปากได ้ 
ข. เพือ่ใหย้าแก่ผูป้ว่ยทีไ่มส่ามารถรบัประทานทางปากได ้ 
ค. เพือ่ใหไ้ดร้บัอาหารทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของรา่งกาย 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
23. การลา้งมอืทีถู่กตอ้งสาํหรบัผูท้ีจ่ะใหท้างสายยางกบัผูป้ว่ย ตอ้งลา้งมอืดว้ยวธิใีด 

ก. Normal hand washing  
ข. Alcohol gel 
ค. Surgical hand washing 
ง. Hygienic hand washing 
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24. อุปกรณ์ต่อไปน้ีเป็นอุปกรณ์ทีต่อ้งเตรยีมสาํหรบัการใหอ้าหารทางสายยาง ยกเว้นขอ้ใด 
ก. กระบอกใหอ้าหารขนาด 50 ซซี ี
ข. สาํลแีหง้ 2 กอ้น 
ค. แกว้ใสน้ํ่าสะอาด 50-100 ซซี ี
ง. ภาชนะสาํหรบัทิง้ขยะ 

 
25. สิง่ทีต่อ้งทาํเป็นอนัดบัแรก เมือ่ตอ้งใหอ้าหารทางสายยาง 

ก. ดดูอาหารออกจากกระเพาะ ถา้มมีากเกนิ 50 ซซี ีใหง้ด 
ข. จดัทา่นอนใหผู้ป้ว่ยศรีษะสงูอยา่งน้อย 45 องศา 
ค. บอกใหผู้ป้ว่ยทราบและกัน้มา่น 
ง. ลา้งมอืดว้ยวธิ ีHygienic hand washing 
 

26. เมือ่ดดูอาหารหรอืน้ําออกจากกระเพาะ ถา้มมีากเกนิ 50 ซซี ีขอ้ใดถูกตอ้ง 
  ก. ทิง้อาหารหรอืน้ําทีด่ดูออกมา และใหอ้าหารทางสายยางตามปกต ิ

ข. ทิง้อาหารหรอืน้ําทีด่ดูออกมา และเลื่อนเวลาใหอ้าหารออกไป 1 ชัว่โมง 
ค. ดนักลบัคนืไปอยา่งชา้ๆ และเลื่อนเวลาออกไป 1 ชัว่โมง 
ง. ดนักลบัคนืไปอยา่งชา้ๆ และเลื่อนเวลาออกไป 1 ชัว่โมงแลว้มาทดสอบใหม ่ถา้มไีมเ่กนิ  
   50 ซซี ีใหด้นัอาหารน้ํากลบัคนืไปอยา่งชา้ๆ และใหอ้าหารได ้ 

 
27. อาการทีเ่กดิจากการใหอ้าหารไหลเรว็มาก ขอ้ใดไม่ถกูต้อง  

ก. ทอ้งอดื  
ข. คลื่นไส ้อาเจยีน 
ค. ปวดทอ้ง 
ง. ทอ้งเดนิ 

 
28. เมือ่ใหอ้าหารเสรจ็แลว้ควรใหผู้ป้ว่ยนอนในทา่ศรีษะสงูหรอืนัง่พกัหลงัใหอ้าหารต่อไปอกีนานเท่าไร 

ก. 15 นาท ี 
ข. 20 นาท ี
ค. 25 นาท ี
ง. 30 นาท ี
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29. วธิกีารทดสอบตําแหน่งของสายวา่อยูใ่นกระเพาะอาหาร คอืขอ้ใด 
ก. ใชก้ระบอกใหอ้าหารดดูอาหารหรอืน้ําออกจากกระเพาะอาหาร 

   ข. ดนัลมในกระบอกใหเ้ขา้ไปในกระเพาะอาหารประมาณ 20 ซซีอียา่งชา้และใช ้ 
      Stethoscope ฟงัทีช่ายโครงซา้ย 
   ค. อาจดดูไดข้องเหลวสน้ํีาตาลเขม้ ๆ 
   ง. ถูกทุกขอ้ 

 
30. ขอ้ควรระวงัในการใหอ้าหารทางสายยาง ยกเว้นขอ้ใด 
 ก. ทดสอบตําแหน่งของสายวา่อยูใ่นกระเพาะอาหารก่อนใหอ้าหารทุกครัง้ 

ข. ระมดัระวงัไมใ่หล้มผา่นเขา้สูร่า่งกายผูป้ว่ยทางสายใหอ้าหาร 
ค. ถา้เป็นสายจากรจูมกูถงึกระเพาะอาหารควรเปลีย่นทุก 1 เดอืน 

 ง. การใหอ้าหารหยดจากขวดควรหมัน่ตรวจสอบอตัราการไหล และเขยา่ขวดบรรจุอาหาร 
    เป็นระยะๆ 
 
31. ขอ้ใดเป็นความหมายของเคมบีาํบดั 

ก. หมายถงึ การใชส้ารเคมเีขา้ไปสมัผสักบัเซลลม์ะเรง็ เพือ่ไปยบัยัง้การเจรญิเตบิโต 

    ของเซลลม์ะเรง็  

ข. หมายถงึ การใชส้ารเคมเีขา้ไปสมัผสักบัเซลลม์ะเรง็ในวงจรการแบง่ตวัของเซลล ์   

    เพือ่ลดจาํนวนเซลลม์ะเรง็  

ค. หมายถงึ การใชส้ารเคมหีรอืยาเขา้ไปสมัผสักบัเซลลม์ะเรง็ ซึง่เป็นผลทาํใหเ้ซลลต์ายทนัท ี   

   หรอืทาํใหเ้ซลลต์ายในเวลาต่อมา เซลลม์ะเรง็จงึหยดุการแพรก่ระจายลง  

ง. หมายถงึ การใชส้ารเคมหีรอืยาเขา้ไปสมัผสักบัเซลลม์ะเรง็ในวงจรการแบ่งตวัของเซลล ์เพือ่   

   ไปยบัยัง้การเจรญิเตบิโต หรอืลดจาํนวนเซลลม์ะเรง็ ซึง่เป็นผลทาํใหเ้ซลลต์ายทนัท ีหรอื 

   ทาํใหเ้ซลลต์ายในเวลาต่อมา ทาํใหเ้ซลลม์ะเรง็หยดุการแพรก่ระจายลง  

 

32. ขอ้ใดเป็นจุดมุง่หมายของเคมบีาํบดั 
ก. การรกัษาเพือ่บรรเทาความทุกขท์รมาน 
ข. การรกัษาเพือ่ป้องกนัการกลบัมาใหมข่องมะเรง็  
ค. การรกัษาเฉพาะทีห่รอืเฉพาะบรเิวณทีเ่ป็นมะเรง็เทา่นัน้ 
ง. ถูกทุกขอ้ 
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33. ขอ้ใดเป็นวธิรีกัษามะเรง็ดว้ยเคมบีาํบดั  
ก. การรบัประทานยา 
ข. การฉีดเขา้ทางหลอดเลอืดดาํ 
ค. การฉีดเขา้กลา้มเน้ือ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
34. เพราะเหตุใดจงึควรใหผู้ป้ว่ยมะเรง็ทีร่กัษาดว้ยยาเคมดีื่มน้ําใหม้ากๆ  

ก. เพือ่หลกีเลีย่งการตดิเชือ้ของทอ่ปสัสาวะ  
ข. เพือ่ชว่ยใหย้าออกฤทธิไ์ดด้ขี ึน้ 
ค. เพือ่ชว่ยใหย้าออกฤทธิไ์ดเ้รว็ขึน้ 
ง. เพือ่ขบัยาออกจากรา่งกายไดเ้รว็ขึน้ 

 
35. อาหารประเภทโปรตนีและอาหารทีใ่หส้ารพลงังานสงูทีผู่ป้ว่ยมะเรง็ควรรบัประทาน ไดแ้ก่ 
อะไรบา้ง 

ก. นมโคสด ไข ่เน้ือ ปลา 
ข. อาหารประเภทผดั    
ค. อาหารประเภททอด   
ง. ไขมนัจากสตัว ์

 
36. ผูป้ว่ยทีม่อีาการปากแหง้ มแีผลในชอ่งปาก ควรแนะนําในเรือ่งต่อไปน้ี ยกเว้นขอ้ใด 

ก. ควรรบัประทานอาหารทีอ่อ่นน่ิม 
ข. ควรดื่มน้ําซุปหรอืเครือ่งดื่มอื่น ๆ เพือ่ชว่ยในการกลนือาหาร 
ค. หลงัมือ้อาหารควรแปรงฟนับ่อยๆ เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ในชอ่งปาก  
ง. ควรรกัษาความชืน้ของชอ่งปาก 

 
37. ขอ้ต่อไปน้ี ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง เป็นขอ้ควรระวงั เมือ่พบวา่ปรมิาณเมด็โลหติขาวลดลง  

ก. เมือ่พบวา่ปรมิาณเมด็โลหติขาวลดลง ควรหลกีเลีย่งการเขา้ออกในทีส่าธารณะ  
ข. ไมค่วรอาบน้ําหรอืเชด็ตวัทุก ๆ วนั เพราะจะทาํใหผ้วิแหง้และตดิเชือ้ไดง้า่ย 
ค. ควรระมดัระวงัในเรือ่งสขุอนามยัสว่นบุคคลใหม้าก เชน่ ตดัเลบ็ใหส้ัน้ การลา้งมอืบ่อยๆ  
ง. ควรสวมใสผ่า้ปิดปากและจมกูเพือ่เป็นการป้องกนัตนเอง 
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38. ขอ้ควรปฏบิตัเิมือ่ผูป้ว่ยมอีาการทอ้งอดื คอืขอ้ใด 
ก. รบัประทานอาหารประเภท ถัว่ต่าง ๆ  
ข. รบัประทานอาหารประเภท ตน้หอม มนัเผอืก  
ค. รบัประทานอาหารประเภท ขา้วโพด นมโค  
ง. รบัประทานอาหารประเภท ผกักาดแกว้ ปลา 

 
39. อาการทีพ่บบ่อยในผูป้ว่ยทีร่กัษาดว้ยยาเคม ีคอืขอ้ใด 

ก. น้ําหนกัลด 
       ข. อาการแน่นหน้าอก  
      ค. หน้าแดงตวัแดง  
      ง. ความดนัพุง่สงู 
 
40. เพราะเหตุใด จงึควรเตรยีมรา่งกายและจติใจ ผูป้ว่ยใหพ้รอ้มก่อนใหย้าเคม ี
       ก. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยมภีมูติา้นทาน 
       ข. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยรว่มมอืในการรกัษา 
       ค. เพือ่ลดอาการขา้งเคยีง 
       ง. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยมคีวามอดทนจนสิน้สดุการรกัษา 

 
41. ขอ้ใดเป็นความหมายของผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย 

ก. หมายถงึ ผูป้ว่ยทีม่อีาการของโรคลุกลาม จนถงึขัน้รกัษาไมห่าย และไมม่แีผนการรกัษา 

   ใดๆ อกีต่อไป นอกจากรบัการดแูลแบบประคบัประคองตามอาการจนถงึระยะสดุทา้ย  

ข. หมายถงึ ผูป้ว่ยทีม่อีาการของโรคลุกลาม จนถงึขัน้รกัษาไมห่าย  

ค. หมายถงึ ผูป้ว่ยทีไ่มส่ามารถรกัษาใหห้ายขาดได ้ 

ง. ถูกทุกขอ้  

 

42. ขอ้ต่อไปน้ีเป็นจุดมุง่หมายของการดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย ยกเว้นขอ้ใด 
ก. ผูป้ว่ยและครอบครวัสามารถเผชญิกบัปญัหาเรือ่งความเจบ็ไข ้และมกีารปรบัตวัปรบัใจที ่
   เหมาะสมจนถงึระยะสดุทา้ยของชวีติ 
ข. ผูป้ว่ยและครอบครวัสามารถดแูลตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพ 
ค. ผูป้ว่ยและครอบครวัไดว้างแผนรว่มกนัและมกีารเตรยีมตวัเกีย่วกบัการสญูเสยี 
ง. ผูป้ว่ยและครอบครวัมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัโรคทีเ่ป็น 
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43. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการดแูลผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย 
ก. มุง่บรรเทาอาการเจบ็ปวด ทุกขท์รมานทัง้ดา้นรา่งกาย จติ สงัคม และจติวญิญาณ 
ข. ใหก้ารดแูลชว่ยเหลอืดว้ยความรกั ความเมตตา ความเอือ้อาทร ครอบคลุมทุกดา้น 

          ค. ควรพยายามกระทาํทุกวธิเีพือ่ยดือายผุูป้ว่ยใหย้าวออกไป 
ง. ถอืวา่ความตายเป็นกระบวนการปกตธิรรมชาต ิเป็นสจัธรรมทีทุ่กชวีติตอ้งสมัผสั 

 
44. การชว่ยเหลอืผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ยสิง่สาํคญัทีจ่าํเป็นตอ้งประเมนิ ไดแ้ก่ขอ้ใด 

ก. ประเมนิเหตุของปญัหาทางดา้นรา่งกาย จติใจ 
ข. ประเมนิเหตุของปญัหาทางดา้นอารมณ์ สงัคม 
ค. ประเมนิเหตุของปญัหาทางดา้นภาวะเศรษฐกจิ ความพรอ้มของญาตใินการดแูลผูป้ว่ย 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
45. ขอ้ใดเป็นการดแูลเรือ่งการหายใจในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ยเพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัออกซเิจน
อยา่งเพยีงพอ 

ก. จดัทา่ผูป้ว่ยใหอ้ยูใ่นทา่นอนราบ  
ข. กรณทีีห่ายใจไมส่ะดวกมเีสมหะ ใหอ้อกซเิจนชว่ย 
ค. ประเมนิสญัญาณชพี ลกัษณะการหายใจ สผีวิ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
46. เป้าหมายสาํคญัของการดแูลผูป้ว่ยใหไ้ดร้บัน้ําทีเ่พยีงพอ คอืขอ้ใด  

ก. เพือ่ใหเ้กดิสมดุลของน้ําและอเิลค็โตรไลท ์
ข. เพือ่ป้องกนัผวิหนงั ปากแหง้ 
ค. เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ 
ง. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยเกดิความพงึพอใจ 

 
47. ขอ้ใดเป็นการดแูลเพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัอาหารทีเ่พยีงพอ  

ก. ใหผู้ป้ว่ยทานเฉพาะอาหารทีโ่รงพยาบาลจดัให ้
ข. ใหผู้ป้ว่ยรบัประทานอาหารเอง 
ค. ใหก้าํลงัใจและใหผู้ป้ว่ยรูส้กึเพลดิเพลนิขณะไดร้บัอาหาร 
ง. ควรประเมนิผลการไดร้บัอาหารบา้งเป็นครัง้คราว 
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48. เป้าหมายสาํคญัของการดแูลในเรือ่งการขบัถ่าย คอืขอ้ใด 
ก. เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืในการขบัถ่าย 

       ข. เพือ่ป้องกนัน้ําหนกัลด 
      ค. เพื่อป้องกนัการตดิเชือ้  
 ง.  เพือ่ป้องกนัภาวะสญูเสยีน้ํา หรอืความไมส่ขุสบายจากการเป้ือนเปรอะ อุจจาระ ปสัสาวะ 
 
49. ขอ้ใดเป็นเป้าหมายหลกัของการดแูลใหผู้ป้ว่ยไดม้โีอกาสสือ่สารและระบายความรูส้กึ  
      ก. เพือ่ป้องกนัการแยกตวัจากสงัคม และคงการทาํงานของระบบประสาทใหเ้ป็นไปตามปกต ิ
      ข. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยคลายความวติกกงัวล 
      ค. เพื่อใหผู้ป้ว่ยเกดิความมัน่ใจ  
      ง. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยรูส้กึวา่มเีพือ่น 
 
50. ขอ้ใดเป็นการตดัสนิการตายทางการแพทยแ์ละกฎหมาย 
     ก. สมองตาย 
      ข. หวัใจหยดุเตน้  
     ค. หยดุหายใจ 
     ง. สมองตาย หวัใจหยดุเตน้ และหยดุหายใจ  
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ข้อท่ี ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     

ข้อท่ี ก ข ค ง 
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     
41     
42     
43     
44     
45     
46     
47     
48     
49     
50     

กระดาษคาํตอบก่อนเรียน 

 
ช่ือ.........................................................นามสกลุ............................................ 
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ข้อท่ี ก ข ค ง 
26    × 
27 ×    
28    × 
29    × 
30   ×  
31    × 
32    × 
33    × 
34 ×    
35  ×   
36   ×  
37  ×   
38    × 
39 ×    
40   ×  
41 ×    
42    × 
43   ×  
44    × 
45   ×  
46 ×    
47   ×  
48    × 
49 ×    
50    × 

ข้อท่ี ก ข ค ง 
1    × 
2 ×    
3  ×   
4 ×    
5   ×  
6   ×  
7   ×  
8    × 
9  ×   
10   ×  
11   ×  
12    × 
13  ×   
14  ×   
15   ×  
16 ×    
17   ×  
18    × 
19   ×  
20   ×  
21    × 
22    × 
23    × 
24  ×   
25   ×  

เฉลยคาํตอบก่อนเรียน 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ข้ารว่มกิจกรรมกลุ่มสนุทรียสนทนา 
 
 

สมาชกิชื่อ.....................................สกุล............................. 
 
 

พฤตกิรรมทีส่งัเกต ระดบัพฤตกิรรม 
1.เขา้รว่มกจิกรรมตรงเวลา มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
2.ความสนใจ ตัง้ใจ      
3.การมสีว่นรว่มแสดงขอ้คดิเหน็      
4.การรบัฟงัความคดิเหน็      
5.ปฏบิตักิจิกรรมจนบรรลุเป้าหมาย      
6.การปฏบิตัติามกตกิา      
7.บรรยากาศโดยรวม      
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คาํถามหลงัเรียน   

 
1. ขอ้ใดเป็นวตัถุประสงคข์องการเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ 

ก.เพือ่ลดจาํนวนเชือ้โรคบรเิวณผวิหนงัและยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี 
ข. เพือ่ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีบรเิวณผวิหนงั 
ค. เพือ่เคลอืบผวิหนงัดว้ยน้ํายาทาํลายเชือ้โรค 
ง. เพือ่สะดวกต่อการทาํหตัถการ 
 

2. การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ หมายถงึอะไร 
 ก. วธิกีารทาํผวิหนงับรเิวณทีจ่ะทาํหตัถการใหส้ะอาด 

ข. วธิกีารทาํผวิหนงับรเิวณทีจ่ะทาํหตัถการและบรเิวณขา้งเคยีงใหส้ะอาด  
ค. วธิกีารทาํผวิหนงับรเิวณทีจ่ะทาํหตัถการและบรเิวณขา้งเคยีงใหส้ะอาดดว้ยการฟอกและ 
    ทาดว้ยน้ํายาทาํลายเชือ้โรค 
ง. วธิกีารทาํผวิหนงับรเิวณทีจ่ะทาํหตัถการและบรเิวณขา้งเคยีงใหส้ะอาดดว้ยการฟอกและ 
    ทาดว้ยน้ํายาทาํลายเชือ้โรค และอาจใชว้ธิกีาํจดัขนรว่มดว้ย 
 

3. กรณทีีม่บีาดแผลบรเิวณทีจ่ะเตรยีมผา่ตดั ควรเตรยีมผวิหนงัแบบใดจงึถูกตอ้ง 
ก. งดการเตรยีมผวิหนงั เน่ืองจากมบีาดแผล 
ข. เตรยีมตามหลกัการเตรยีมผวิหนงัเพือ่การผา่ตดั ทัว่ไป 
ค. เตรยีมตามหลกัการเตรยีมผวิหนงัเพือ่การผา่ตดั ทาํความสะอาด และปิดแผล 
ง. เตรยีมตามหลกัการเตรยีมผวิหนงัเพือ่การผา่ตดั ทาํความสะอาด และไมต่อ้งปิดแผล 

 

4. บรเิวณทีไ่มใ่ชใ่บหน้าและศรีษะ ใหเ้ตรยีมหา่งจากจุดทีจ่ะผา่ตดัรศัมโีดยรอบ เทา่ไร    
 ก. 2 – 3 น้ิว 

ข. 4 – 5 น้ิว 
ค. 6 – 8 น้ิว 
ง. ตามความเหมาะสม 

 

5. กรณทีีต่อ้งโกนขน มดีโกนควรวางทาํมมุเทา่ไรกบัผวิหนงั 
 ก. 25 องศา 

ข. 35 องศา 
ค. 45 องศา 
ง. 55 องศา 
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6. ขอ้ใดเป็นหลกัการเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํผา่ตดั 
ก. ควรเตรยีมใหใ้กลเ้วลาผา่ตดัมากทีส่ดุ 
ข. พยายามหลกีเลีย่งไมใ่หผ้วิหนงัเกดิการระคายเคอืง จงึไมค่วรโกนขน 
ค. งดเตรยีมผวิหนงักรณทีีม่บีาดแผลเพราะอาจทาํใหแ้ผลตดิเชือ้ได ้ 
ง. บรเิวณหน้าและศรีษะ ไมต่อ้งเตรยีมเพราะระคายเคอืงไดง้า่ย 

 
7. ขอ้ใดเป็นการเตรยีมผวิหนงัเพือ่ผา่ตดัต่อมลกูหมาก 
 ก. เตรยีมตัง้แต่ระดบัสะดอืลงมาถงึฝีเยบ็    

ข. เตรยีมตัง้แต่ระดบัสะดอืลงมาถงึดา้นในของตน้ขา     
ค. เตรยีมตัง้แต่ระดบัราวหวันมลงมาถงึตน้ขา  รวมทัง้บรเิวณฝีเยบ็ดว้ย 
ง. เตรยีมตัง้แต่ระดบัสะดอืลงมาถงึฝีเยบ็   และดา้นในของตน้ขา    และกน้ 

 
8. ขอ้ใดเป็นการเตรยีมผวิหนงัเพือ่ผา่ตดัไสต้ิง่  
 ก. เตรยีมบรเิวณตัง้แต่ระดบัราวหวันมลงมาถงึตน้ขา   

ข. เตรยีมตัง้แต่ระดบัรกัแรล้งมาถงึฝีเยบ็ 
ค. เตรยีมบรเิวณตัง้แต่ระดบัราวหวันมลงมาถงึตน้ขา  รวมทัง้บรเิวณฝีเยบ็ดว้ย 
ง. การเตรยีมผวิหนงัหน้าทอ้งขา้งขวาเป็นวงกวา้ง 6 – 8 น้ิว 

 
9. การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ใหน้ํ้าเกลอื ควรเตรยีมน้ํายาฆา่เชือ้ชนิดใด 

ก. Alcohol 95% 
ข. Alcohol 70% 
ค.Normal saline 0.9% 
ง. Povidien 0.75% 

 
10. ขัน้ตอนใดเป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัทีส่ดุของการเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการทัว่ๆไป 
 ก. การเตรยีมอุปกรณ์ 
 ข. การลา้งมอื 
 ค. อธบิายใหผู้ป้ว่ยและญาตทิราบขัน้ตอนและเหตุผลทีต่อ้งเตรยีมผวิหนงั 
 ง. ทาํความสะอาดเครือ่งมอื และเครือ่งใช ้ เกบ็เขา้ทีใ่หเ้รยีบรอ้ย 
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11. ขอ้ใดเป็นความหมายของการดแูลผูป้ว่ยก่อนผา่ตดั 
ก. การดแูลผูป้ว่ยในชว่งเวลาก่อนสง่ผูป้ว่ยเขา้หอ้งผา่ตดั 
ข. การดแูลความสขุสบายเบือ้งตน้ในผูป้ว่ยทีร่บัการรกัษาดว้ยวธิกีารผา่ตดั 

  ค. การดแูลผูป้ว่ยตัง้แต่ผูป้ว่ยเขา้มานอนรบัการรกัษาในหอผูป้ว่ยและผูป้ว่ยตดัสนิใจรบั 
     การรกัษาดว้ยวธิกีารผา่ตดั 
  ง. การดแูลผูป้ว่ยตัง้แต่ผูป้ว่ยเขา้มานอนรบัการรกัษาในหอผูป้ว่ยและผูป้ว่ยตดัสนิใจรบั 
     การรกัษาดว้ยวธิกีารผา่ตดั จนกระทัง่สง่ผูป้ว่ยเขา้หอ้งผา่ตดั 

 
12. ขอ้ใดเป็นวตัถุประสงคข์องการดแูลผูป้ว่ยก่อนผา่ตดั 

ก. เพือ่ใหป้้องกนัภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิจากกาทาํผา่ตดั 
ข. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการเตรยีมตวัดา้นรา่งกายก่อนผา่ตดัใหพ้รอ้มทีส่ดุ 
ค. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการเตรยีมตวัก่อนผา่ตดัใหพ้รอ้มทีส่ดุ ทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจ เพือ่ 
    ผูป้ว่ยจะไดเ้ขา้หอ้งผา่ตดัดว้ยอาการทีด่ทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้  
ง. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการเตรยีมตวัดา้นจติใจก่อนผา่ตดัใหพ้รอ้มทีส่ดุ 

 
13. ขอ้ใดเป็นการผา่ตดัทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งกระทาํ 

ก. การผา่ตดัเสรมิจมกู 
ข. การผา่เน้ืองอกทีร่งัไข ่
ค. การผา่ตดัตอ้กระจก 
ง. การผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่ 
 

14. ขอ้ใดเป็นความหมายของการผา่ตดัทีจ่าํเป็นตอ้งกระทาํ 
ก. การผา่ตดัชนิดทีต่อ้งกระทาํทนัท ี
ข. การผา่ตดัทีผู่ป้ว่ยคาดวา่หลงัจากทาํการผา่ตดัแลว้ ผูป้ว่ยจะมสีขุภาพดทีัง้รา่งกายและจติใจ 
ค. การผา่ตดัเพือ่ป้องกนัหรอืกาํจดัสิง่ทีม่าคุกคามชวีติผูป้ว่ย 
ง. ถูกทุกขอ้ 
 

15. ผูป้ว่ยควรงดน้ําและอาหารก่อนการผา่ตดัอยา่งน้อยกีช่ ัว่โมง 
ก. 2-4 ชัว่โมง 
ข. 4-6 ชัว่โมง 
ค. 6-8 ชัว่โมง 
ง. 8-10 ชัว่โมง 
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16. ขอ้ใดถูกตอ้งเกีย่วกบัการเซน็ชื่อยนิยอมรบัการรกัษาโดยการผา่ตดั 
 ก. ในกรณผีูป้ว่ยไมส่ามารถเขยีนหนงัสอืได ้ใหผู้ป้กครองของผูป้ว่ยเซน็ชื่อแทนได ้ 
       ข. ผูป้ว่ยทีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไป แมม้สีตสิมัปะชญัญะด ีกต็อ้งใหบ้ดิามารดาหรอืผูป้กครองตาม 
          กฎหมายเป็นผูเ้ซน็ใบยนิยอม 

ค. ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บับาดเจบ็สาหสัและไมรู่ส้กึตวั ใหพ้มิพล์ายน้ิวหวัแมม่อืขา้งขวาของผูน้ัน้ได ้
ง. ผูป้ว่ยซึง่บรรลุนิตภิาวะแลว้ มอีาย ุ20 ปีบรบิรูณ์ สามารถเซน็ยนิยอมได ้

 
17. ขอ้ใดเป็นความหมายของการดแูลผูป้ว่ยหลงัผา่ตดั 
       ก. การดแูลผูป้ว่ยโดยเริม่ตน้จากระยะเวลาทีเ่คลื่อนยา้ยผูป้ว่ยมาถงึตกึผูป้ว่ยภายหลงัการผา่ตดั 
  เสรจ็สิน้ลง 
  ข. การดแูลผูป้ว่ยโดยเริม่ตน้จากระยะเวลาทีเ่คลื่อนยา้ยผูป้ว่ยมาถงึตกึผูป้ว่ยภายหลงัการ 
      ผา่ตดัเสรจ็สิน้ลง จนกระทัง่ผูป้ว่ยกลบับา้น  
   ค. การดแูลผูป้ว่ยโดยเริม่ตน้จากระยะเวลาทีเ่คลื่อนยา้ยผูป้ว่ยมาถงึตกึผูป้ว่ยภายหลงัการผา่ตดั 
           เสรจ็สิน้ลง จนกระทัง่ผูป้ว่ยกลบับา้นและกลบัมาตรวจตามนดัทีโ่รงพยาบาล  
       ง. การดแูลผูป้ว่ยโดยเริม่ตน้จากระยะเวลาทีเ่คลื่อนยา้ยผูป้ว่ยมาถงึตกึผูป้ว่ยภายหลงัการผา่ตดั 
  เสรจ็สิน้ลง จนผูป้ว่ยรูส้กึตวัและชว่ยเหลอืตวัเองได ้
 
18. ขอ้ใดเป็นวตัถุประสงคข์องการดแูลผูป้ว่ยหลงัผา่ตดั 
 ก. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยปลอดภยักลบัคนืสูส่ภาพปกตใิหเ้รว็ทีส่ดุ  

ข. เพือ่ลดภาวะแทรกซอ้นจากการผา่ตดั 
ค. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยมคีวามสขุสบายมากทีส่ดุ  
ง. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยปลอดภยักลบัคนืสูส่ภาพปกตใิหเ้รว็ทีส่ดุ มคีวามเจบ็ปวดน้อยทีส่ดุ และมี

ความสขุสบายมากทีส่ดุ  
 
19. การดแูลผูป้ว่ยหลงัผา่ตดั ขอ้ใดไมถู่กตอ้ง 

ก. เมือ่ผูป้ว่ยกลบัจากหอ้งผา่ตดัควรตรวจดสูภาพทัว่ไปของผูป้ว่ย และวดั Vital signs ทุกราย 
ข. วดั Vital signs เฉพาะรายที ่Vital signs ยงัไมป่กต ิ
ค. สงัเกตสิง่ต่างๆทีต่ดิมากบัผูป้ว่ย เชน่ทอ่ระบายต่างๆ 
ง. ควรดแูลครอบครวัและญาตขิองผูป้ว่ยดว้ย เพือ่ลดความวติกกงัวล รวมทัง้ใหค้าํอธบิาย  
   หรอืคาํแนะนําในสว่นทีญ่าตแิละครอบครวั ไมเ่ขา้ใจ  
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20. ถา้ผูป้ว่ยไมไ่ดม้สีายสวนปสัสาวะคาอยู ่ผูป้ว่ยควรถ่ายปสัสาวะไดเ้องภายในกีช่ ัว่โมงหลงัผา่ตดั 
ก. 2-4 ชัว่โมง 
ข. 4-6 ชัว่โมง 
ค. 6-8 ชัว่โมง 
ง. 8-10 ชัว่โมง 

 
21. ขอ้ใดเป็นความหมายของการใหอ้าหารทางสายยาง 

ก. หมายถงึ การใหอ้าหารเขา้สูร่ะบบทางเดนิอาหารโดยผา่นสาย (tube) ในผูป้ว่ยทีไ่ม ่
สามารถรบัประทานอาหารทางปากได ้และระบบทางเดนิอาหารยงัคงสามารถยอ่ย และ   
ดดูซมึอาหารได ้

ข. หมายถงึ วธิกีารใหอ้าหารแก่ผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาในการกลนืหรอืมโีรคในปากและคอแต่ระบบ 
   ทางเดนิอาหารยงัดอียู ่โดยใสส่ายใหอ้าหารผา่นทางรจูมกูเขา้สูก่ระเพาะอาหาร 
ค. หมายถงึ วธิกีารใหอ้าหารเมือ่มปีญัหาในการใหอ้าหารทางปาก แต่ระบบทางเดนิอาหาร 
   ยงัทาํหน้าทีอ่ยูใ่นเกณฑด์ ี
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
22. ขอ้ใดเป็นวตัถุประสงคข์องการใหอ้าหารทางสายยาง 

ก. เพือ่ใหอ้าหาร และน้ําและยาแก่ผูป้ว่ยทีไ่มส่ามารถรบัประทานอาหารทางปากได ้ 
ข. เพือ่ใหย้าแก่ผูป้ว่ยทีไ่มส่ามารถรบัประทานทางปากได ้ 
ค. เพือ่ใหไ้ดร้บัอาหารทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของรา่งกาย 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
23. การลา้งมอืทีถู่กตอ้งสาํหรบัผูท้ีจ่ะใหท้างสายยางกบัผูป้ว่ย ตอ้งลา้งมอืดว้ยวธิใีด 

ก. Alcohol gel  
ข. Normal hand washing  
ค. Surgical hand washing 
ง. Hygienic hand washing 

 
24. อุปกรณ์ต่อไปน้ีเป็นอุปกรณ์ทีต่อ้งเตรยีมสาํหรบัการใหอ้าหารทางสายยาง ยกเว้นขอ้ใด 

ก. กระบอกใหอ้าหารขนาด 50 ซซี ี
ข. ภาชนะสาํหรบัทิง้ขยะ 
ค. แกว้ใสน้ํ่าสะอาด 50-100 ซซี ี
ง. สาํลแีหง้ 2 กอ้น 
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25. สิง่ทีต่อ้งทาํเป็นอนัดบัแรก เมือ่ตอ้งใหอ้าหารทางสายยาง 
ก. บอกใหผู้ป้ว่ยทราบและกัน้มา่น 
ข. จดัทา่นอนใหผู้ป้ว่ยศรีษะสงูอยา่งน้อย 45 องศา 
ค. ดดูอาหารออกจากกระเพาะ ถา้มมีากเกนิ 50 ซซี ีใหง้ด 
ง. ลา้งมอืดว้ยวธิHีygienic hand washing 
 

26. เมือ่ดดูอาหารหรอืน้ําออกจากกระเพาะ ถา้มมีากเกนิ 50 ซซี ีขอ้ใดถูกตอ้ง 
  ก. ทิง้อาหารหรอืน้ําทีด่ดูออกมา และใหอ้าหารทางสายยางตามปกต ิ

ข. ทิง้อาหารหรอืน้ําทีด่ดูออกมา และเลื่อนเวลาใหอ้าหารออกไป 1 ชัว่โมง 
ค. ดนักลบัคนืไปอยา่งชา้ๆ และเลื่อนเวลาออกไป 1 ชัว่โมงแลว้มาทดสอบใหม ่ถา้มไีมเ่กนิ  
    50 ซซี ีใหด้นัอาหารน้ํากลบัคนืไปอยา่งชา้ๆ และใหอ้าหารได ้ 
ง. ดนักลบัคนืไปอยา่งชา้ๆ และเลื่อนเวลาออกไป 1 ชัว่โมง 

 
27. เมือ่ใหอ้าหารเสรจ็แลว้ควรใหผู้ป้ว่ยนอนในทา่ศรีษะสงูหรอืนัง่พกัหลงัใหอ้าหารต่อไปอกีนานเทา่ไร 

ก. 15 นาท ี 
ข. 20 นาท ี
ค. 25 นาท ี
ง. 30 นาท ี
 

28. อาการทีเ่กดิจากการใหอ้าหารไหลเรว็มาก ขอ้ใดไม่ถกูต้อง  
ก. คลื่นไส ้อาเจยีน 
ข. ทอ้งอดื 
ค. ปวดทอ้ง 
ง. ทอ้งเดนิ 

 
29. ขอ้ควรระวงัในการใหอ้าหารทางสายยาง ยกเว้นขอ้ใด 
  ก. ทดสอบตําแหน่งของสายวา่อยูใ่นกระเพาะอาหารก่อนใหอ้าหารทุกครัง้ 

 ข. ระมดัระวงัไมใ่หล้มผา่นเขา้สูร่า่งกายผูป้ว่ยทางสายใหอ้าหาร 
 ค. ถา้เป็นสายจากรจูมกูถงึกระเพาะอาหารควรเปลีย่นทุก 1 เดอืน 

  ง. การใหอ้าหารหยดจากขวดควรหมัน่ตรวจสอบอตัราการไหล และเขยา่ขวดบรรจุอาหาร 
   เป็นระยะๆ 
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30. วธิกีารทดสอบตําแหน่งของสายวา่อยูใ่นกระเพาะอาหาร คอืขอ้ใด 
ก. ใชก้ระบอกใหอ้าหารดดูอาหารหรอืน้ําออกจากกระเพาะอาหาร 
ข. ดนัลมในกระบอกใหเ้ขา้ไปในกระเพาะอาหารประมาณ 20 ซซีอียา่งชา้และใช ้ 
   Stethoscope ฟงัทีช่ายโครงซา้ย 
ค. อาจดดูไดข้องเหลวสน้ํีาตาลเขม้ ๆ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
31. ขอ้ใดเป็นความหมายของเคมบีาํบดั 

ก. หมายถงึ การใชส้ารเคมเีขา้ไปสมัผสักบัเซลลม์ะเรง็ในวงจรการแบ่งตวัของเซลล ์   
          เพือ่ลดจาํนวนเซลลม์ะเรง็  

ข. หมายถงึ การใชส้ารเคมเีขา้ไปสมัผสักบัเซลลม์ะเรง็ เพือ่ไปยบัยัง้การเจรญิเตบิโต 
          ของเซลลม์ะเรง็  

ค. หมายถงึ การใชส้ารเคมหีรอืยาเขา้ไปสมัผสักบัเซลลม์ะเรง็ในวงจรการแบ่งตวัของเซลล ์ 
    เพือ่ไปยบัยัง้การเจรญิเตบิโต หรอืลดจาํนวนเซลลม์ะเรง็ ซึง่เป็นผลทาํใหเ้ซลลต์ายทนัท ี  
    หรอืทาํ ใหเ้ซลลต์ายในเวลาต่อมา ทาํใหเ้ซลลม์ะเรง็หยดุการแพรก่ระจายลง  
ง. หมายถงึ การใชส้ารเคมหีรอืยาเขา้ไปสมัผสักบัเซลลม์ะเรง็ ซึง่เป็นผลทาํใหเ้ซลลต์ายทนัท ี   
   หรอืทาํใหเ้ซลลต์ายในเวลาต่อมา เซลลม์ะเรง็จงึหยดุการแพรก่ระจายลง  
 

32. ขอ้ใดเป็นจุดมุง่หมายของเคมบีาํบดั 
ก. การรกัษาเพือ่บรรเทาความทุกขท์รมาน 
ข. การรกัษาเพือ่ป้องกนัการกลบัมาใหมข่องมะเรง็  
ค. การรกัษาเฉพาะทีห่รอืเฉพาะบรเิวณทีเ่ป็นมะเรง็เทา่นัน้ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
33. ขอ้ใดเป็นวธิรีกัษามะเรง็ดว้ยเคมบีาํบดั  

ก. การรบัประทานยา 
ข. การฉีดเขา้ทางหลอดเลอืดดาํ 
ค. การฉีดเขา้กลา้มเน้ือ 
ง. ถูกทุกขอ้ 
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34. เพราะเหตุใดจงึควรใหผู้ป้ว่ยมะเรง็ทีร่กัษาดว้ยยาเคมดีื่มน้ําใหม้ากๆ  
ก. เพือ่ชว่ยใหย้าออกฤทธิไ์ดด้ขี ึน้ 
ข. เพือ่ชว่ยใหย้าออกฤทธิไ์ดเ้รว็ขึน้ 
ค. เพือ่ขบัยาออกจากรา่งกายไดเ้รว็ขึน้ 
ง. เพือ่หลกีเลีย่งการตดิเชือ้ของทอ่ปสัสาวะ 

 
35. อาหารประเภทโปรตนีและอาหารทีใ่หส้ารพลงังานสงูทีผู่ป้ว่ยมะเรง็ควรรบัประทาน ไดแ้ก่ 
อะไรบา้ง 

ก. อาหารประเภททอด   
ข. อาหารประเภทผดั    
ค. นมโคสด ไข ่เน้ือ ปลา 
ง. ไขมนัจากสตัว ์

 
36. ผูป้ว่ยทีม่อีาการปากแหง้ มแีผลในชอ่งปาก ควรแนะนําในเรือ่งต่อไปน้ี ยกเว้นขอ้ใด 

ก. ควรรบัประทานอาหารทีอ่อ่นน่ิม 
ข. ควรดื่มน้ําซุปหรอืเครือ่งดื่มอื่น ๆ เพือ่ชว่ยในการกลนือาหาร 
ค. ควรรกัษาความชืน้ของชอ่งปาก 
ง. หลงัมือ้อาหารควรแปรงฟนับ่อยๆ เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ในชอ่งปาก  

 
37. ขอ้ต่อไปน้ี ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง เป็นขอ้ควรระวงั เมือ่พบวา่ปรมิาณเมด็โลหติขาวลดลง  

ก. เมือ่พบวา่ปรมิาณเมด็โลหติขาวลดลง ควรหลกีเลีย่งการเขา้ออกในทีส่าธารณะ  
ข. ควรสวมใสผ่า้ปิดปากและจมกูเพือ่เป็นการป้องกนัตนเอง 
ค. ไมค่วรอาบน้ําหรอืเชด็ตวัทุก ๆ วนั เพราะจะทาํใหผ้วิแหง้และตดิเชือ้ไดง้า่ย 
ง. ควรระมดัระวงัในเรือ่งสขุอนามยัสว่นบุคคลใหม้าก เชน่ ตดัเลบ็ใหส้ัน้ การลา้งมอืบ่อยๆ   

 
38. ขอ้ควรปฏบิตัเิมือ่ผูป้ว่ยมอีาการทอ้งอดื คอืขอ้ใด 

ก. รบัประทานอาหารประเภท ผกักาดแกว้ ปลา 
ข. รบัประทานอาหารประเภท ถัว่ต่าง ๆ  
ค. รบัประทานอาหารประเภท ตน้หอม มนัเผอืก  
ง. รบัประทานอาหารประเภท ขา้วโพด นมโค  
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39. อาการทีพ่บบ่อยในผูป้ว่ยทีร่กัษาดว้ยยาเคม ีคอืขอ้ใด 
   ก. หน้าแดงตวัแดง  
   ข. อาการแน่นหน้าอก  
   ค. น้ําหนกัลด 
   ง. ความดนัพุง่สงู 
 
40.  เพราะเหตุใด จงึควรเตรยีมรา่งกายและจติใจ ผูป้ว่ยใหพ้รอ้มก่อนใหย้าเคม ี

 ก. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยมภีมูติา้นทาน 
 ข. เพือ่ลดอาการขา้งเคยีง 
 ค. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยรว่มมอืในการรกัษา 
 ง. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยมคีวามอดทนจนสิน้สดุการรกัษา 

 
41. ขอ้ใดเป็นความหมายของผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย 

ก. หมายถงึ ผูป้ว่ยทีไ่มส่ามารถรกัษาใหห้ายขาด  
ข. หมายถงึ ผูป้ว่ยทีม่อีาการของโรคลุกลาม จนถงึขัน้รกัษาไมห่าย  
ค. ได ้หมายถงึ ผูป้ว่ยทีม่อีาการของโรคลุกลาม จนถงึขัน้รกัษาไมห่าย และไมม่แีผนการ 
    รกัษาใดๆ อกีต่อไป นอกจากรบัการดแูลแบบประคบัประคองตามอาการจนถงึระยะสดุทา้ย  
ง. ถูกทุกขอ้  

 
42. ขอ้ต่อไปน้ีเป็นจุดมุง่หมายของการดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย ยกเว้นขอ้ใด 

ก. ผูป้ว่ยและครอบครวัมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัโรคทีเ่ป็น 
ข. ผูป้ว่ยและครอบครวัสามารถดแูลตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพ 
ค. ผูป้ว่ยและครอบครวัไดว้างแผนรว่มกนัและมกีารเตรยีมตวัเกีย่วกบัการสญูเสยี 
ง. ผูป้ว่ยและครอบครวัสามารถเผชญิกบัปญัหาเรือ่งความเจบ็ไข ้และมกีารปรบัตวัปรบัใจที ่
    เหมาะสมจนถงึระยะสดุทา้ยของชวีติ 

 
43. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการดแูลผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย 

ก. มุง่บรรเทาอาการเจบ็ปวด ทุกขท์รมานทัง้ดา้นรา่งกาย จติ สงัคม และจติวญิญาณ 
ข. ควรพยายามกระทาํทุกวธิเีพือ่ยดือายผุูป้ว่ยใหย้าวออกไป 
ค. ใหก้ารดแูลชว่ยเหลอืดว้ยความรกั ความเมตตา ความเอือ้อาทร ครอบคลุมทุกดา้น 
ง. ถอืวา่ความตายเป็นกระบวนการปกตธิรรมชาต ิเป็นสจัธรรมทีทุ่กชวีติตอ้งสมัผสั 
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44. การชว่ยเหลอืผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ยสิง่สาํคญัทีจ่าํเป็นตอ้งประเมนิ ไดแ้ก่ขอ้ใด 
ก. ประเมนิเหตุของปญัหาทางดา้นรา่งกาย จติใจ 
ข. ประเมนิเหตุของปญัหาทางดา้นอารมณ์ สงัคม 
ค. ประเมนิเหตุของปญัหาทางดา้นภาวะเศรษฐกจิ ความพรอ้มของญาตใินการดแูลผูป้ว่ย 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
45. ขอ้ใดเป็นการดแูลเรือ่งการหายใจในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ยเพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัออกซเิจน
อยา่งเพยีงพอ 

ก. จดัทา่ผูป้ว่ยใหอ้ยูใ่นทา่นอนราบ  
ข. ประเมนิสญัญาณชพี ลกัษณะการหายใจ สผีวิ 
ค. กรณทีีห่ายใจไมส่ะดวกมเีสมหะ ใหอ้อกซเิจนชว่ย 
ง. ถูกทุกขอ้ 
 

46. เป้าหมายสาํคญัของการดแูลผูป้ว่ยใหไ้ดร้บัน้ําทีเ่พยีงพอ คอืขอ้ใด  
ก. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยเกดิความพงึพอใจ 
ข. เพือ่ป้องกนัผวิหนงั ปากแหง้ 
ค. เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ 
ง. เพือ่ใหเ้กดิสมดุลของน้ําและอเิลค็โตรไลท ์
 

47. ขอ้ใดเป็นการดแูลเพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัอาหารทีเ่พยีงพอ  
ก. ใหผู้ป้ว่ยทานเฉพาะอาหารทีโ่รงพยาบาลจดัให ้
ข. ใหผู้ป้ว่ยรบัประทานอาหารเอง 
ค. ควรประเมนิผลการไดร้บัอาหารบา้งเป็นครัง้คราว 
ง. ใหก้าํลงัใจและใหผู้ป้ว่ยรูส้กึเพลดิเพลนิขณะไดร้บัอาหาร 
 

48. เป้าหมายสาํคญัของการดแูลในเรือ่งการขบัถ่าย คอืขอ้ใด 
ก. เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืในการขบัถ่าย 

   ข. เพือ่ป้องกนัน้ําหนกัลด 
   ค. เพือ่ป้องกนัภาวะสญูเสยีน้ํา หรอืความไมส่ขุสบายจากการเป้ือนเปรอะ อุจจาระ ปสัสาวะ 

 ง.  เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ 
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49. ขอ้ใดเป็นเป้าหมายหลกัของการดแูลใหผู้ป้ว่ยไดม้โีอกาสสือ่สารและระบายความรูส้กึ  
 ก. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยรูส้กึวา่มเีพือ่น 
 ข. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยคลายความวติกกงัวล 
 ค. เพือ่ใหผู้ป้ว่ยเกดิความมัน่ใจ  
 ง. เพือ่ป้องกนัการแยกตวัจากสงัคม และคงการทาํงานของระบบประสาทใหเ้ป็นไปตามปกต ิ

 
50. ขอ้ใดเป็นการตดัสนิการตายทางการแพทยแ์ละกฎหมาย 
  ก. สมองตาย 
  ข. หวัใจหยดุเตน้ 
  ค. หยดุหายใจ 
  ง. สมองตาย หวัใจหยดุเตน้ และหยดุหายใจ 
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ข้อท่ี ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     

ข้อท่ี ก ข ค ง 
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     
41     
42     
43     
44     
45     
46     
47     
48     
49     
50     

กระดาษคาํตอบหลงัเรียน 

ชื่อ..................................................นามสกุล........................................ 
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ข้อท่ี ก ข ค ง 
1 ×    
2    × 
3   ×  
4   ×  
5   ×  
6 ×    
7    × 
8   ×  
9  ×   
10   ×  
11    × 
12   ×  
13 ×    
14   ×  
15   ×  
16    × 
17   ×  
18    × 
19  ×   
20   ×  
21    × 
22    × 
23    × 
24    × 
25 ×    

ข้อท่ี ก ข ค ง 
26   ×  
27    × 
28  ×   
29   ×  
30    × 
31   ×  
32    × 
33    × 
34    × 
35   ×  
36    × 
37   ×  
38 ×    
39   ×  
40  ×   
41   ×  
42 ×    
43  ×   
44    × 
45  ×   
46    × 
47    × 
48   ×  
49    × 
50    × 

เฉลยคาํตอบหลงัเรียน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏิบติังาน
ของผูช่้วยพยาบาลโดยใช้ชดุการเรียนรูด้้วยการนําตนเองและสนุทรียสนทนา 

 
  
 แบบสอบถามฉบบัน้ีมจุีดมุง่หมายเพือ่สาํรวจความพงึพอใจของผูช้ว่ยพยาบาลต่อรปูแบบการ 
ฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา 
หลงัจากอบรมเสรจ็สิน้แลว้  โดยมขีอ้คาํถาม  จาํนวน  17 ขอ้      

ทัง้น้ี  ขอความกรณุาใหท้า่นไดต้อบแบบสอบถามทุกขอ้ โดยเลอืกคาํตอบทีต่รงกบัความพงึ
พอใจของทา่นมากทีส่ดุ พรอ้มกนัน้ี  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอยา่งสงูในความรว่มมอืของทา่นมา  ณ  
ทีโ่อกาสน้ี 
 
 
                 นางเตมิทรพัย ์ จัน่เพชร 
       หวัหน้าสาขาการพยาบาลสตู-ินรเีวชกรรม 
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คาํช้ีแจง โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่งทีท่า่นมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบการฝึกอบรมเพือ่

เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช้ว่ยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา 
ใหต้รงกบัความเป็นจรงิ โดยที ่
   ระดบั 5 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ มากทีส่ดุ 

ระดบั 4 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ มาก 
ระดบั 3 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ ปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ น้อย 
ระดบั 1 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ น้อยทีส่ดุ 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน ระดบัความพึงพอใจ 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 

 
1. 

ด้านเน้ือหาสาระ 
การกาํหนดเน้ือหาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 

     

2. เน้ือหาในชุดการเรยีนชดัเจนเขา้ใจงา่ย      
3. ความยาวของเน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรยีน      
4. เน้ือหาในชุดการเรยีนมปีระโยชน์ต่อการนําไปใชใ้น

การทาํงาน 
     

 
5. 

ด้านส่ือ 
เอกสารสิง่พมิพท์ีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 

     

6. คูม่อืการใชชุ้ดการเรยีนชดัเจนอ่านเขา้ใจงา่ย      
7. สญัญาการเรยีนรูใ้นชุดการเรยีนชดัเจนอ่านเขา้ใจงา่ย      
8. ชุดการเรยีนมคีวามชดัเจนทัง้ภาพและเน้ือหา      
 

9. 
ด้านวิธีการจดักิจกรรม 
การจดักจิกรรมกลุม่สนุทรยีสนทนา ชว่ยใหเ้กดิการ
เรยีนรูไ้ดง้า่ยขึน้ 

     

10. การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่งสมาชกิกลุ่ม      
11. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทาํกจิกรรมสนุทรยีสนทนา      

 
12. 

ด้านการวดัประเมินผล 
แบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรมมคีวามสอดคลอ้ง

กบัเน้ือหา   เขา้ใจงา่ย 

     

13. แบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรมมคีวามสอดคลอ้ง

กบัเน้ือหา   เขา้ใจงา่ย 
     

14. ความเหมาะสมของความยากงา่ยกบัระดบัของผูเ้ขา้

รบัการฝึกอบรม 
     

 
15. 

ด้านภาพรวมของการฝึกอบรม 
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 

     

16. ความเหมาะสมของรปูแบบการฝึกอบรม      
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ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน ระดบัความพึงพอใจ 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 

17. โดยภาพรวมวธิกีารฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการ 
ปฏบิตังิานโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและ 
สนุทรยีสนทนา 

     

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
  

ขอขอบพระคุณอยา่งสงูทีก่รุณาใหข้อ้มลู 
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ความรูสึ้กภายหลงัทาํกิจกรรมกลุ่มสนุทรียสนทนา 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผูบ้นัทกึ............................................. 
วนั/เดอืน/ปี........................................ 
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แบบประเมินการปฏิบติักิจกรรม 

  
  
 แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรมฉบบัน้ีมจุีดมุง่หมายเพื่อประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม หลงัจาก
ผูช้ว่ยพยาบาลไดฝึ้กอบรมโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา เสรจ็สิน้แลว้   
 
คาํช้ีแจง โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่งทีท่า่นสงัเกตไดม้ากทีส่ดุ โดยทีป่ฏบิตัไิดถู้กตอ้ง  
หมายถงึ การปฏบิตักิจิกรรมนัน้ๆไดถู้กตอ้งตามทีร่ะบุไวใ้นชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 
ปฏบิตัไิมถู่กตอ้ง  หมายถงึ การปฏบิตักิจิกรรมนัน้ๆไมถู่กตอ้งตามทีร่ะบุไวใ้นชุดการเรยีนรู ้
ดว้ยการนําตนเอง 

 
กิจกรรม รายการประเมิน ผลการปฏิบติักิจกรรม 

ปฏบิตัไิดถ้กูตอ้ง ปฏบิตัไิมถ่กูตอ้ง 

1.การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ 1.การเตรยีมอุปกรณ์   
2.การปฏบิตักิจิกรรม   
3.การเกบ็อุปกรณ์   

2.การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผา่ตดั   1.การเตรยีมอุปกรณ์   
2.การปฏบิตักิจิกรรม   
3.การเกบ็อุปกรณ์   

3.การใหอ้าหารทางสายยาง 
 

1.การเตรยีมอุปกรณ์   
2.การปฏบิตักิจิกรรม   
3.การเกบ็อุปกรณ์   

4.การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยที ่
ไดร้บัยาเคมบีาํบดั 

1.การใหข้อ้มลูผูป้ว่ย   
2.การปฏบิตักิจิกรรม   

5.การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยู ่
ในระยะสดุทา้ย 

1.การใหข้อ้มลูผูป้ว่ย   
2.การปฏบิตักิจิกรรม   

 
ผูถู้กประเมนิชื่อ.....................................สกุล............................ 
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ชดุการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
เพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏิบติังาน 

ของผูช่้วยพยาบาล 
(สาํหรบัผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม) 

 
 

 
 
  

         โดย 
                                  นางเติมทรพัย ์ จัน่เพชร 
                    หวัหน้าสาขาการพยาบาลสติู-นรีเวชกรรม 
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คาํนํา 
 

 
ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช้ว่ยพยาบาลน้ี เป็นสว่นหน่ึง

ของการพฒันารปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช้ว่ยพยาบาลโดยใชชุ้ดการ

เรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ซึ่งได้พฒันามาจากแนวคดิ ทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง
ผูใ้หญ่ แนวคดิ ทฤษฎกีารเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง และแนวคดิการพฒันาชุดการเรยีน ซึง่ไดอ้ธบิาย
หลกัการและเหตุผล จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ องคป์ระกอบการจดักจิกรรม และขัน้ตอนการศกึษาดว้ย
ตนเองของผูเ้รยีน ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช้ว่ยพยาบาล 
ฉบบัน้ี ประกอบดว้ย 5 หน่วยการเรยีน ไดแ้ก่ หน่วยการเรยีนที ่1 การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ 
หน่วยการเรยีนที ่2 การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผา่ตดั หน่วยการเรยีนที ่3 การใหอ้าหารทางสายยาง 
หน่วยการเรยีนที ่4 การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั และหน่วยการเรยีนที ่5 
การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย ซึง่แต่ละหน่วยการเรยีนประกอบดว้ย สญัญา
การเรยีนรู ้หลกัการและเหตุผล จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้เน้ือหา เอกสารอา้งองิ แบบฝึกหดัประจาํหน่วย 
เฉลยแนวคาํตอบแบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรยีน และแบบประเมนิการทาํกจิกรรมการเรยีนรู ้ 
ทัง้น้ีเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาดว้ยตนเองตามลาํดบัเพือ่เป็นแนวทางในการเรยีนรูก่้อนทาํกจิกรรมกลุ่ม

สนุทรยีสนทนา ต่อไป 
 
 

                                                                                นางเตมิทรพัย ์ จัน่เพชร 
หวัหน้าสาขาการพยาบาลสตู-ินรเีวชกรรม 
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1.หลกัการและเหตผุล 
 

  
 ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช้ว่ยพยาบาลน้ี  ไดพ้ฒันา
มาจากแนวคดิ ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ โดยลกัษณะการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ จะมลีกัษณะแตกต่าง

จากเดก็ในดา้น ความตอ้งการ ความสนใจ ประสบการณ์สว่นตวั ความตอ้งการนําตนเอง และความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล แนวคดิ ทฤษฎกีารเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เป็นวธิกีารจดัการเรยีนรูใ้หก้บั
ผูใ้หญ่ในลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง มขีัน้ตอนการดาํเนินการ เพือ่ใหผู้เ้รยีนทีเ่ป็นผูใ้หญ่
สามารถนําชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง ทีพ่ฒันาขึน้ไปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และแนวคดิการ
พฒันาชุดการเรยีน โดยใชห้ลกัการพฒันาชุดการเรยีนใหม้คีุณภาพต้องคาํนึงถงึความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล ทัง้ดา้นสตปิญัญา ความตอ้งการ ความสนใจ และทราบถงึวธิกีารสอนทีเ่ปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งอสิระจากรายวชิาทีต่นตอ้งการจะเรยีนรู ้ถอืไดว้า่ เป็นวธิกีารเรยีนทีส่ง่เสรมิ
ศกัยภาพการเรยีนรูข้องแต่ละบุคคล ใหพ้ฒันาการเรยีนรูข้องตนเองไปจนเตม็ความสามารถ ซึง่การ
ผสมผสาน แนวคดิ ทฤษฎทีีก่ล่าวมา เป็นสว่นหน่ึงของการพฒันารปูแบบการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะ
การปฏบิตังิานของผูช้ว่ยพยาบาลโดยใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองและสนุทรยีสนทนา ซึง่เมือ่
ผูเ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช้ว่ยพยาบาล

ฉบบัน้ี และผา่นกระบวนการกจิกรรมกลุ่มสนุทรยีสนทนาแลว้ จะทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะ
เกีย่วกบัการปฏบิตักิจิกรรมพยาบาล อนัจะนํามาซึง่การพฒันาการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพตาม
มาตรฐานต่อไป และการปฏบิตักิจิกรรมพยาบาลทัง้หมดน้ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของผูป้ระกอบ
วชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ชัน้หน่ึง 
       

 
2.จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

 
 
เมือ่ผูเ้รยีนศกึษาชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช้ว่ยพยาบาล 

จบแลว้ผูเ้รยีนสามารถ 
1. อธบิายเกีย่วกบัการเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ ไดแ้ก่ ความหมาย วตัถุประสงค ์

ขัน้ตอนการเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ และปฏบิตัติามขัน้ตอนไดถู้กตอ้ง 
2. อธบิายเกีย่วกบัการดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผา่ตดั ไดแ้ก่ ความหมาย วตัถุประสงค ์    

การเตรยีมอุปกรณ์ วธิกีารดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผา่ตดั และใหก้ารดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผา่ตดัได้
ถูกตอ้ง 
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3. อธบิายเกีย่วกบัการใหอ้าหารทางสายยาง ไดแ้ก่ ความหมาย วตัถุประสงค ์การเตรยีม
อุปกรณ์ วธิกีารดแูลผูป้ว่ยทีใ่หอ้าหารทางสายยาง และใหก้ารดแูลผูป้ว่ยทีใ่หอ้าหารทางสายยางได้
ถูกตอ้ง  

4. อธบิายเกีย่วกบัการดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั ไดแ้ก่ ความหมาย 
วตัถุประสงค ์ วธิกีารดแูลผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั และใหก้ารดแูลผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดัได้
ถูกตอ้ง 

5. อธบิายเกีย่วกบัการดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย ไดแ้ก่ ความหมาย 
วตัถุประสงค ์ วธิกีารดแูลผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย และใหก้ารดแูลผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย ไดถู้กตอ้ง 
 

  
3.องคป์ระกอบ 

 
ผูว้จิยัไดก้าํหนดองคป์ระกอบของชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการ

ปฏบิตังิานของผูช้ว่ยพยาบาล ไวด้งัน้ี 
1.1 คูม่อืการใชช้ดุการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของ

ผูช้ว่ยพยาบาล  
                    1.2 ชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองเพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช้ว่ยพยาบาล 
ทัง้ 5 หน่วยการเรยีน แต่ละหน่วยการเรยีนประกอบดว้ย 

1.2.1 สญัญาการเรยีนรู ้
1.2.2 หลกัการและเหตุผล 
1.2.3 จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
1.2.4 เน้ือหา  
1.2.5 เอกสารอา้งองิ 
1.2.6 แบบฝึกหดัประจาํหน่วย 
1.2.7 เฉลยแนวคาํตอบแบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรยีน 
1.2.8 แบบประเมนิการทาํกจิกรรมการเรยีนรู ้

 

 
4.การจดักิจกรรม 

 
ใหผู้เ้รยีนศกึษาเน้ือหาและทาํกจิกรรมการเรยีนรูต้ามทีก่าํหนด หน่วยการเรยีนที ่1-5  

ดว้ยตนเอง ตามลาํดบั 
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                                        5.ขัน้ตอนการฝึกอบรม 

 
 

            1.ปฐมนิเทศผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
 
 

      
 
                                               
 

       
       

 
 
                                      
 
 
            
 
 

  
                        ไมผ่า่น 
            คะแนน 

 
                                          ผา่น 
 
         

                                       9. ประเมนิตนเองหลงัฝึกอบรมโดยใช ้
          -ขอ้คาํถามหลงัเรยีน (Post-test)   

                                             -แบบสอบถามความพงึพอใจ 
                                            -แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม 
 
          

4.ทาํสญัญาการเรยีนรู ้

3.อา่นคูม่อืการใชชุ้ดการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง 
เพือ่เพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานของผูช้ว่ยพยาบาล 

2.ประเมนิตนเองก่อนฝึกอบรมโดยใชข้อ้คาํถามก่อน

5.ศกึษาเน้ือหาแต่ละหน่วยการเรยีนดว้ยตนเอง 

6.ทาํแบบฝึกหดัประจาํหน่วย 

7.ตรวจสอบกบัแบบเฉลยแนวคาํตอบและกรอกคะแนนทีไ่ดล้งในแบบ  
ประเมนิการทาํกจิกรรมการเรยีนรูข้องแต่ละหน่วยการเรยีนดว้ยตนเอง 

8.ทาํกจิกรรมกลุ่มสนุทรยีสนทนา
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หน่วยการเรียนท่ี 1 
เร่ือง การเตรียมผิวหนังเพ่ือทาํหตัถการ 

            (Preparing the skin for the procedure) 
 
 

 
 
 
       โดย 

นางเติมทรพัย ์ จัน่เพชร 
หวัหน้าสาขาการพยาบาลสติู-นรีเวชกรรม 
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สญัญาการเรียนรู ้

หน่วยการเรยีนที ่1 เรือ่ง การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ ผูเ้รยีนตอ้งเป็นผูว้างแผนการ
เรยีนของตน วา่ผูเ้รยีนตอ้งการทีจ่ะเรยีนอะไร จะใชว้ธิกีารเรยีนอยา่งไร และสามารถทีจ่ะเรยีนได้
จากทีไ่หน มอีะไรเป็นหลกัฐานวา่นกัศกึษาไดเ้กดิการเรยีนรู ้รวมทัง้แนวทางการประเมนิผล เพือ่
ผูเ้รยีนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการเรยีนของตนเอง โดยกาํหนดรายละเอยีดเหล่าน้ีลงในแผนจดัการเรยีนรู้
ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 

จุดมุง่หมาย แหล่งวทิยาการ/วธิกีาร หลกัฐาน การประเมนิผล 
1.อธบิายความหมาย
ของการเตรยีม

ผวิหนงัเพือ่ทาํ

หตัถการ ได ้

1.อ่านจากชุดการเรยีนรูด้ว้ยการ
นําตนเอง ทีแ่จกให ้
2.อ่านจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
อื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ยบท 
2.อธบิายไดห้ากมใีคร
ถาม 
 
 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ทาํแบบฝึกหดั 
2.เขา้ใจความหมาย ตอบ
ไดถ้กูตอ้ง เมือ่ถาม 

2.สรปุสาระสาํคญั
ของการเตรยีม

ผวิหนงัเพือ่ทาํผา่ตดั 
ได ้

1.อ่านจากชุดการเรยีนรูด้ว้ยการ
นําตนเอง ทีแ่จกให ้
2.อ่านจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
อื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ยบท 
2.อธบิายไดห้ากมใีคร
ถาม 
 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ทาํแบบฝึกหดั 
2.เขา้ใจวตัถุประสงค ์ตอบ
ไดถ้กูตอ้ง เมือ่ถาม 

3.บอกถงึวธิกีาร
เตรยีมผวิหนงัเพือ่

การผา่ตดั ได ้

1.จากชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนํา
ตนเอง ทีแ่จกให ้
2.อ่านจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
อื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ยบท 
2.อธบิายไดห้ากมใีคร
ถาม 
 
 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ทาํแบบฝึกหดั 
2.ระบุประเภทไดถ้กูตอ้ง 
เมือ่ถาม 

4.บอกถงึวธิกีาร
เตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํ

หตัถการอื่น ได ้

1.จากชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนํา
ตนเอง ทีแ่จกให ้
2.อ่านจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
อื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ยบท 
2.อธบิายไดห้ากมใีคร
ถาม 
 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ทาํแบบฝึกหดั 
2. ตอบไดถ้กูตอ้ง เมือ่
ถาม 
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สญัญาการเรยีนรู ้หน่วยการเรยีนที ่1 เรือ่ง การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ 
วนัที.่........................................เวลา...................................... 

 
 

จุดมุง่หมาย แหล่งวทิยาการ/วธิกีาร หลกัฐาน การประเมนิผล 
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หลกัการและเหตผุล 

 
 
 บนผวิหนงัเป็นแหล่งทีม่เีชือ้โรค การทาํหตัถการต่างๆ ทีต่อ้งผา่นผวิหนงั มโีอกาสเกดิการ
ตดิเชือ้จากเชือ้โรคทีอ่ยูบ่นผวิหนงั เขา้สูบ่าดแผลทีท่าํหตัถการได ้จงึจาํเป็นทีต่อ้งทาํความสะอาด
ผวิหนงัก่อนทาํหตัถการ การทาํความสะอาดทีถู่กวธิจีะป้องกนัและลดการตดิเชือ้บรเิวณทีท่าํ

หตัถการลงได ้
 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
 
 

เมือ่ผูเ้รยีนศกึษาหน่วยการเรยีนที ่1 จบแลว้ผูเ้รยีนสามารถ 
1. อธบิายความหมายของการเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ ได ้ 
2. อธบิายวตัถุประสงคข์องการเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ ได ้
3. อธบิายขัน้ตอนการเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ ได ้
4. ปฏบิตัติามขัน้ตอนไดถู้กตอ้ง 
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    หน่วยการเรียนท่ี 1 เรือ่งการเตรียมผิวหนังเพ่ือทาํหตัถการ 

(Preparing the skin for the procedure) 
 
 
 
ความหมายของการเตรียมผิวหนังเพ่ือทาํหตัถการ  

 
เป็นวธิกีารทาํใหผ้วิหนงับรเิวณทีจ่ะทาํหตัถการและบรเิวณขา้งเคยีงใหส้ะอาดดว้ยการฟอก

และทาดว้ยน้ํายาทาํลายเชือ้โรค และอาจใชว้ธิกีาํจดัขนรว่มดว้ย  
 

 

วตัถปุระสงคข์องการเตรียมผิวหนังเพ่ือทาํหตัถการ 
 

1. เพือ่ลดจาํนวนเชือ้โรคบรเิวณผวิหนงัทีจ่ะทาํหตัถการใหม้น้ีอยทีส่ดุ  
2. เพือ่ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีจากการทีม่น้ํีายาทาํลายเชือ้โรคเคลอืบอยูบ่น 

ผวิหนงั 
 

 

การแบง่ประเภทของการเตรียมผิวหนังเพ่ือทาํหตัถการ 
 
การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภท 

1. การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการทัว่ๆไป 
2. การเตรยีมผวิหนงัเพือ่การผา่ตดั 

  
 
1. การเตรียมผิวหนังเพ่ือทาํหตัถการทัว่ๆไป 
 

 เชน่ เจาะเลอืด ใหน้ํ้าเกลอื ทาํแผล ฉีดยา การใสส่ายสวนหลอดเลอืด ฯลฯ 
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ขัน้ตอน 
 
1. การเตรยีมอุปกรณ์ 

- Set ทาํแผล 1 set 
- Alcohol 70% 
- ชามรปูไต  1  ใบ 
- ถุงมอื  1  คู่ 
- ถุงขยะ  1  ใบ 
- ถาดสาํหรบัใสอุ่ปกรณ์ 

2. ลา้งมอืใหส้ะอาด 
3. นําอุปกรณ์ทัง้หมดไปทีเ่ตยีงผูป้ว่ย 
4. อธบิายใหผู้ป้ว่ยและญาตทิราบขัน้ตอนและเหตุผลทีต่อ้งเตรยีมผวิหนงั 
5. จดัทา่ใหผู้ป้ว่ยนอนพกัในทา่ทีส่บาย 
6. ปิดมา่น 
7. เปิดผา้ ใช ้Alcohol 70% เชด็ฆา่เชือ้บรเิวณผวิหนงัทีจ่ะทาํหตัถการ 
8. ทาํความสะอาดเครือ่งมอื และเครือ่งใช ้ เกบ็เขา้ทีใ่หเ้รยีบรอ้ย 

 
2. การเตรียมผิวหนังเพ่ือการผา่ตดั 
 

 มหีลกัการเตรยีมดงัน้ี 
1.1 ควรเตรยีมใหใ้กลเ้วลาผา่ตดัมากทีส่ดุ เพือ่ลดการเจรญิเตบิโตใหมข่องเชือ้โรค 
1.2 พยายามหลกีเลีย่งไมใ่หผ้วิหนงัเกดิการระคายเคอืง หรอืมบีาดแผลขณะโกนขน 
1.3 ในกรณทีีม่บีาดแผลบรเิวณทีจ่ะเตรยีมผา่ตดั ใหเ้ตรยีมผวิหนงัเชน่เดยีวกนั หลงัจากที ่

เตรยีมผวิหนงัเรยีบรอ้ยแลว้จะตอ้งทาํความสะอาดและปิดแผลดว้ย   
1.4 การเตรยีมผวิหนงัของผูป้ว่ย ถา้เป็นบรเิวณหน้าและศรีษะจะตอ้งเตรยีมบรเิวณผวิหนงั

หา่งจากจุดผา่ตดัรศัม ี2-3 น้ิว ถา้เป็นบรเิวณทีไ่มใ่ชใ่บหน้าและศรีษะ ใหเ้ตรยีมหา่งจากจุดทีจ่ะ
ผา่ตดัรศัมโีดยรอบ 6-8 น้ิว (ดงัภาพที ่1-15) 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี  1 ลกัษณะการวางมดีโกน 
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การเตรียมบริเวณท่ีจะผา่ตดั 
 
 
 

                        

                                                                                     
                                                   
 
ภาพท่ี 2  การเตรยีมผา่ตดับรเิวณศรีษะ   
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3 การเตรยีมผา่ตดับรเิวณห ู และปุม่กระดกูมาสตอยด ์
 

 
  

                     
 

 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 4 การเตรยีมผา่ตดับรเิวณคอ 

 
 

1. บริเวณศีรษะ   โกนผมบรเิวณศรีษะออก   
เชด็ใบหภูายนอกดว้ยสาํล ีพนัปลายไม ้เตรยีม
บรเิวณลงมาถงึแนวกระดกูไหปลารา้ทัง้หน้าและ

หลงั ไมต่อ้งเตรยีมบรเิวณใบหน้า 
 

2. บริเวณกระดกูและปุ่ มกระดกูมาสตอยด ์  
เตรยีมบรเิวณกวา้งเป็น วงรอบออกไปจากหู
ประมาณ 1-2 น้ิว โกนขนออ่นทีใ่บหดูว้ย 

3.บริเวณคอ เชน่ ผา่ตดัต่อมไทรอยด ์เตรยีม
บรเิวณจากใตค้าง ลงมาถงึระดบัราวหวันม 
และจากหวัไหล่ขา้งขวาถงึขา้งซา้ย  
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ภาพท่ี 5 การเตรยีมผา่ตดับรเิวณหน้าอก 
 

        
                                                                                          
 
 
 

 
    
 
 
ภาพท่ี 6 การเตรยีมผา่ตดับรเิวณทอ้ง 

 
 

 
 

 
 
 

   
 
 ภาพท่ี 7 การเตรยีมผา่ตดับรเิวณทอ้งตํ่ากวา่สะดอื 
 
 

4.บริเวณหน้าอก เชน่ ผา่ตดัเตา้นม  เตรยีม
ดา้นหน้าจากคอตอนบนจนถงึระดบัสะดอื 
จากแนวยาวของหวันมขา้งทีไ่มไ่ดท้าํการ

ผา่ตดัไปจนถงึกึง่กลางหลงัของขา้งทีท่าํ

ผา่ตดั  โกนขนรกัแรท้ัง้ 2 ขา้ง และขนออ่น
ของตน้แขนจนถงึตํ่ากวา่ขอ้ศอก 1 น้ิว 

5. บริเวณท้อง   เชน่ ผา่ตดัถุงน้ําด ี
กระเพาะอาหาร  ลาํไสเ้ลก็  ลาํไสใ้หญ่
เตรยีมตัง้แต่ระดบัรกัแรล้งมาถงึฝีเยบ็    

6. บริเวณท้องตํา่กว่าสะดือ เช่น ไสต้ิง่ 
ไสเ้ลื่อนเตรยีมบรเิวณตัง้แต่ระดบัราว

หวันมลงมาถงึตน้ขา รวมทัง้บรเิวณฝีเยบ็

ดว้ย   
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  ภาพท่ี 8 การเตรยีมผา่ตดับรเิวณไต                                                          

 
                                                                                                  

                                                                           
 

 
   
 
 
 
ภาพท่ี 9 การเตรยีมผา่ตดับรเิวณฝีเยบ็ 
 

   
                                                                                             

 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 10 แขน  ขอ้ศอก  และมอื 
 
 
 

8. บริเวณฝีเยบ็  เชน่ ทวารหนกั  
ชอ่งคลอด  ต่อมลกูหมาก  เตรยีมตัง้แต่
ระดบัสะดอืลงมาถงึฝีเยบ็  และดา้นใน
ของตน้ขา  และกน้ 

9.แขน  ข้อศอก  และมือ  เตรยีมบรเิวณ
แขนขา้งทีจ่ะทาํผา่ตดัทัง้ดา้นหน้าและดา้นหลงั  
จากหวัไหล่ถงึปลายน้ิวมอื รวมทัง้โกนขน
รกัแร ้ตดัเลบ็ใหส้ัน้ และทาํความสะอาดดว้ย 

7. ไต เตรยีมดา้นหน้าจากบรเิวณ
รกัแรจ้นถงึอวยัวะสบืพนัธุ ์และตน้
ขาทัง้ 2 ขา้ง ดา้นขา้งจากรกัแรถ้งึ
สะโพก ดา้นหลงัจากแนวกึง่กลาง
ลาํตวัดา้นหน้าออ้มไปจนถงึกระดกู

สนัหลงัซกีของไตขา้งทีจ่ะทาํผา่ตดั   
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ภาพท่ี 11 การเตรยีมผา่ตดับรเิวณไหล ่
 

 
 
 

  .  
                                                                                                                     
  
 
 
 
 
 ภาพท่ี 12  การเตรยีมผา่ตดับรเิวณสะโพกและตน้ขา 
 
 
 

 
                                                                                                                             
           
 
 
 
 ภาพท่ี 13  การเตรยีมผา่ตดับรเิวณหวัเขา่ 
 

11.สะโพกและต้นขา  เตรยีมบรเิวณจาก

ระดบัเอว  ลงมาถงึระดบัตํ่ากวา่หวัเขา่ขา้งที่
จะทาํ 6 น้ิว  ทัง้ดา้นหน้าและดา้นหลงั  
ดา้นขา้ง  รวมทัง้เตรยีมบรเิวณอวยัวะ

สบืพนัธุ ์

12. หวัเข่า เตรยีมจากขาหนีบถงึขอ้เทา้
ขา้งทีจ่ะทาํผา่ตดั   โดยรอบ 
 

10. ไหล่ เตรยีมบรเิวณจากคอลงมาถงึ

บรเิวณหน้าทอ้งสว่นบน ดา้นขา้งเตรยีม
ดา้นทีจ่ะผา่ตดั ตัง้แต่บรเิวณเสน้จากแนว

กึง่กลางลาํตวัดา้นหน้า 2 น้ิว  ไปจนถงึหา่ง
จากแนวเสน้กึง่กลางลาํตวัของหลงั 2 น้ิว  
เตรยีมบรเิวณแขนขา้งทีจ่ะทาํชว่งบนจนถงึ

ตํ่ากวา่  ขอ้ศอก 2 น้ิว  โกนขนรกัแรด้ว้ย  
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ภาพท่ี 14  การเตรยีมผา่ตดับรเิวณปลายขา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 15  การเตรยีมผา่ตดับรเิวณเทา้ 

 

ขัน้ตอน 
 
1.การเตรยีมอุปกรณ์ 

- ทีโ่กนพรอ้มใบมดี 1 อนั 
- ชามรปูไต  1  ใบ 
- ก๊อส  1-3  ชิน้ 
- ถุงมอื  1  คู่ 
- น้ําสบู่ ปรมิาณเหมาะสมกบับรเิวณทีจ่ะเตรยีม 
- ถุงขยะ  1  ใบ 
- ถาดสาํหรบัใสอุ่ปกรณ์ 

2.ลา้งมอืใหส้ะอาด 

13. ปลายขา เตรยีมจากเหนือหวัเขา่ประมาณ 8น้ิว  
ลงมาถงึเทา้ ขา้งทีจ่ะทาํผา่ตดั  ตดัเลบ็เทา้ใหส้ัน้  
และทาํความสะอาดเลบ็ดว้ย 

14.  เท้า เตรยีมจากใตห้วัเขา่ลงไปถงึเทา้ขา้งทีจ่ะ 
ทาํผา่ตดั ตดัเลบ็เทา้ใหส้ัน้และทาํความสะอาดเลบ็ 
ดว้ย 
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3.นําอุปกรณ์ทัง้หมดไปทีเ่ตยีงผูป้ว่ย 
4.อธบิายใหผู้ป้ว่ยและญาตทิราบขัน้ตอนและเหตุผลทีต่อ้งเตรยีมผวิหนงั 
5.จดัทา่ใหผู้ป้ว่ยนอนพกัในทา่ทีส่บาย 
6.ปิดมา่น 
7.เปิดผา้ ฟอกสบู่และโกนผวิหนงับรเิวณทีจ่ะทาํผา่ตดัและบรเิวณขา้งเคยีงตามหลกัการ

เตรยีมผวิหนงั 
8.ใชผ้า้ก๊อสเชด็ทาํความสะอาด กรณทีีผู่ป้ว่ยชว่ยเหลอืตวัเองได ้ใหเ้ขา้หอ้งน้ําทาํความสะอาด

อกีครัง้ 
9.ทาํความสะอาดเครือ่งมอื และเครือ่งใช ้ เกบ็เขา้ทีใ่หเ้รยีบรอ้ย 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



233 

 

 

แบบฝึกหดัประจาํหน่วย เรือ่ง การเตรียมผิวหนังเพ่ือทาํหตัถการ 

 
จงเขยีนเครือ่งหมาย   หน้าขอ้ทีถู่ก และเขยีนเครือ่งหมาย × หน้าขอ้ทีผ่ดิ 
...........1. การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ หมายถงึวธิกีารทาํผวิหนงับรเิวณทีจ่ะทาํหตัถการใหส้ะอาด 
………2. การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการมวีตัถุประสงคเ์พือ่ลดจาํนวนเชือ้โรคบรเิวณผวิหนงัและ 

ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี 
..........3. การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํผา่ตดั กรณทีีม่แีผล หลงัจากเตรยีมผวิหนงั และทาํความสะอาด 

เรยีบรอ้ย แลว้ ไมต่อ้งปิดแผล  
..........4. หลกัการเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํผา่ตดั คอื ควรเตรยีมใหใ้กลเ้วลาผา่ตดัมากทีส่ดุ 
..........5. บรเิวณทีไ่มใ่ชใ่บหน้าและศรีษะ ใหเ้ตรยีมหา่งจากจุดทีจ่ะผา่ตดัรศัมโีดยรอบ 4 – 5 น้ิว    
..........6. กรณทีีต่อ้งโกนขน ใบมดีโกนควรวางทาํมมุ 45 องศา กบัผวิหนงั 
..........7. การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ผา่ตดัไสต้ิง่ ควรเตรยีมผวิหนงัหน้าทอ้งขา้งขวาเป็นวงกวา้ง 6 – 8 น้ิว 
..........8. การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ผา่ตดัต่อมลกูหมาก ควรเตรยีมตัง้แต่ระดบัสะดอืลงมาถงึฝีเยบ็  

 ดา้นในของตน้ขาและกน้ 
..........9. การเตรยีมผวิหนงัเพือ่ใหน้ํ้าเกลอื ควรใช ้Povidone 0.75% เชด็บรเิวณผวิหนงัทีจ่ะใหน้ํ้าเกลอื 
.........10. การอธบิายใหผู้ป้ว่ยและญาตทิราบขัน้ตอนและเหตุผลทีต่อ้งเตรยีมผวิหนงัเป็นขัน้ตอนที ่

 สาํคญัทีส่ดุของการเตรยีมผวิหนงัเพือ่ทาํหตัถการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดตรวจคาํตอบจากเฉลยแนวคาํตอบแบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรียน  จากนัน้ ให้ 
ประเมินคาํตอบ และกรอกคะแนนท่ีได้ลงในแบบประเมินการทาํกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
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เฉลยแนวคาํตอบแบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรียนท่ี 1 

เรือ่งการเตรียมผิวหนังเพ่ือทาํหตัถการ 
 
ขอ้ที ่1   ×  
ขอ้ที ่2   
ขอ้ที ่3  ×  
ขอ้ที ่4    
ขอ้ที ่5   ×  
ขอ้ที ่6    
ขอ้ที ่7   × 
ขอ้ที ่8    
ขอ้ที ่9  × 
ขอ้ที1่0    
 
 
แบบประเมินการทาํกิจกรรมการเรียนรูเ้รือ่ง การเตรียมผิวหนังเพ่ือทาํหตัถการ 

 
คาํอธิบาย 
 

1. ใหผู้เ้รยีนกรอกคะแนนทีท่าํไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัประจาํหน่วย โดยการตรวจคาํตอบจาก
เฉลยแนวคาํตอบ 

2. เปรยีบเทยีบคะแนนทีท่าํไดก้บัคะแนนผา่น 
3. ใสเ่ครือ่งหมาย   ลงในชอ่งผา่น หรอื ไมผ่า่น 
4. กรณทีีไ่ดค้ะแนนตํ่ากวา่คะแนนผา่น ขอใหท้า่นทบทวนเน้ือหาในหน่วยการเรยีนอกีรอบ 

 
คะแนนเตม็ คะแนนผา่น ไดค้ะแนน ผา่น ไมผ่า่น 

10 6    
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    หน่วยการเรียนท่ี 2 
เร่ือง  การดแูลผูป่้วยก่อนและหลงัผา่ตดั 

(Preoperative and Postoperative care) 
 
 

      
 
 
 

 

                                                 โดย 
นางเติมทรพัย ์ จัน่เพชร 

                    หวัหน้าสาขาการพยาบาลสติู-นรีเวชกรรม 
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          สญัญาการเรียนรู ้

หน่วยการเรยีนที ่2 เรือ่ง การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผา่ตดั ผูเ้รยีนตอ้งเป็นผูว้างแผนการ
เรยีนของตน วา่ผูเ้รยีนตอ้งการทีจ่ะเรยีนอะไร จะใชว้ธิกีารเรยีนอยา่งไร และสามารถทีจ่ะเรยีนได้
จากทีไ่หน มอีะไรเป็นหลกัฐานวา่นกัศกึษาไดเ้กดิการเรยีนรู ้รวมทัง้แนวทางการประเมนิผล เพือ่
ผูเ้รยีนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการเรยีนของตนเอง โดยกาํหนดรายละเอยีดเหล่าน้ีลงในสญัญาการเรยีนรู้
ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

จุดมุง่หมาย แหล่งวทิยาการ/วธิกีาร หลกัฐาน        การประเมนิผล 
1.อธบิายความหมายของ
การดแูลผูป้ว่ยก่อนและ

หลงัผา่ตดั ได ้

1.อ่านจากชุดการเรยีนรู้
ดว้ยการนําตนเอง ทีแ่จก
ให ้
2.อ่านจากเอกสารที่
เกีย่วขอ้งอื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ยบท 
2.อธบิายไดห้ากมใีครถาม 
 
 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ทาํแบบฝึกหดั 
2.เขา้ใจความหมาย ตอบ
ไดถ้กูตอ้ง เมือ่ถาม 

2.อธบิายวตัถุประสงคข์อง
การดแูลผูป้ว่ยก่อนและ

หลงัผา่ตดั ได ้

1.อ่านจากชุดการเรยีนรู้
ดว้ยการนําตนเอง ทีแ่จก
ให ้
2.อ่านจากเอกสารที่
เกีย่วขอ้งอื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ยบท 
2.อธบิายไดห้ากมใีครถาม 
 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ทาํแบบฝึกหดั 
2.เขา้ใจวตัถุประสงค ์ตอบ
ไดถ้กูตอ้ง เมือ่ถาม 

3.บอกถงึวธิกีารเตรยีม
ผูป้ว่ยก่อนผา่ตดั ได ้

1.จากชุดการเรยีนรูด้ว้ย
การนําตนเอง ทีแ่จกให ้
2.อ่านจากเอกสารที่
เกีย่วขอ้งอื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ยบท 
2.อธบิายไดห้ากมใีครถาม 
 
 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ทาํแบบฝึกหดั 
2.ระบุประเภทไดถ้กูตอ้ง 
เมือ่ถาม 

4.บอกถงึวธิกีารเตรยีม
ผูป้ว่ยหลงัผา่ตดั ได ้

1.จากชุดการเรยีนรูด้ว้ย
การนําตนเอง ทีแ่จกให ้
2.อ่านจากเอกสารที่
เกีย่วขอ้งอื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ยบท 
2.อธบิายไดห้ากมใีครถาม 
 
 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ทาํแบบฝึกหดั 
2. ตอบไดถ้กูตอ้ง เมือ่
ถาม 
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สญัญาการเรยีนรู ้หน่วยการเรยีนที ่2 เรือ่ง การดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผา่ตดั 
วนัที.่..............................................เวลา........................................ 

 
จุดมุง่หมาย แหล่งวทิยาการ/วธิกีาร หลกัฐาน การประเมนิผล 
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   หลกัการและเหตผุล 
 
 

การดแูลผูป้ว่ยก่อนผา่ตดั เป็นการเตรยีมผูป้ว่ยใหพ้รอ้มทีส่ดุ ทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจ  
การดแูลผูป้ว่ยหลงัผา่ตดั เป็นการดแูลผูป้ว่ยใหก้ลบัคนืสูส่ภาวะปกตไิดม้ากทีส่ดุ และเรว็ทีส่ดุ      
ชว่ยลดการใชย้าแกป้วด และอาการไมส่บายต่างๆหลงัผา่ตดั ป้องกนัมใิหเ้กดิโรคแทรกซอ้น
ภายหลงัผา่ตดั และชว่ยทาํใหร้ะยะเวลาทีต่อ้งอยูโ่รงพยาบาลสัน้ลง 
 

 
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

 
 
เมือ่ผูเ้รยีนศกึษาหน่วยการเรยีนที ่2 จบแลว้ผูเ้รยีนสามารถ 

1. อธบิายความหมายของการดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผา่ตดั ได ้
2. อธบิายวตัถุประสงคข์องการดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผา่ตดั ได ้
3. อธบิายวธิกีารดแูลผูป้ว่ยก่อนผา่ตดั ได ้
4. อธบิายวธิกีารดแูลผูป้ว่ยหลงัผา่ตดั ได ้
5. ใหก้ารดแูลผูป้ว่ยก่อนและหลงัผา่ตดัไดถู้กตอ้ง 
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                หน่วยการเรียนท่ี 2 การดแูลผูป่้วยก่อนและหลงัผา่ตดั 
        (preoperative and postoperative care) 

 
 

การดแูลผูป่้วยก่อนผา่ตดั 
 
 

ความหมายของการดแูลผูป่้วยก่อนผา่ตดั 
 
การดแูลผูป้ว่ยก่อนการผา่ตดัหมายถงึ การดแูลผูป้ว่ยตัง้แต่ผูป้ว่ยเขา้มานอนรบัการรกัษาใน

หอผูป้ว่ยและผูป้ว่ยตดัสนิใจรบัการรกัษาดว้ยวธิกีารผา่ตดั จนกระทัง่สง่ผูป้ว่ยเขา้หอ้งผา่ตดั 
 

 
วตัถปุระสงคข์องการดแูลผูป่้วยก่อนผา่ตดั 
 

 เพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการเตรยีมตวัก่อนผา่ตดัใหพ้รอ้มทีส่ดุ ทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจ เพือ่
ผูป้ว่ยจะไดเ้ขา้หอ้งผา่ตดัดว้ยอาการทีด่ทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้  
 
 

ชนิดของการผา่ตดั  
 
การผา่ตดัแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ชนิด คอื  
   1. การผา่ตดัทีอ่าจไมจ่าํเป็นตอ้งกระทาํ การผา่ตดัชนิดน้ีไมเ่กีย่วขอ้งกบัการมชีวีติรอด

ของผูป้ว่ยแต่คาดวา่หลงัจากทาํการผา่ตดัแลว้ ผูป้ว่ยจะมสีขุภาพดทีัง้ทางรา่งกายและจติใจ เชน่ 
การผา่ตดัเพือ่เสรมิความงาม (Plastic surgery) หรอืศลัยกรรมตกแต่ง  

   2. การผา่ตดัทีจ่าํเป็นตอ้งกระทาํ ทัง้น้ีเพือ่ป้องกนัหรอืกาํจดัสิง่ทีม่าคุกคามชวีติผูป้ว่ย 
เชน่ การผา่ตดัเน้ืองอกทีร่งัไข ่ 
   3 .การผา่ตดัฉุกเฉิน การผา่ตดัชนิดน้ีตอ้งกระทาํทนัท ีเพราะหากชา้ไปอาจทาํใหผู้ป้ว่ยถงึ
แก่ความตายได ้เชน่ การผา่ตดัเพือ่เยบ็เสน้เลอืดใหญ่ในกรณทีีผู่ป้ว่ยถูกยงิหรอืแทง หรอืเกดิ
อุบตัเิหตุ 
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การดแูลและการเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั 
  
 การดแูลและการเตรยีมผูป้ว่ยก่อนการผา่ตดั แบ่งเป็น 2 ระยะคอื 

1. ดแูลและการเตรยีมผูป้ว่ยโดยทัว่ไปก่อนรบัการผา่ตดั 
   2. การดแูลและการเตรยีมผูป้ว่ยในเชา้วนัผา่ตดั 
 
 

  1. ดแูลและการเตรียมผูป่้วยโดยทัว่ไปก่อนรบัการผา่ตดั 
  
  1.1 ซกัถามขอ้มลูผูป้ว่ยและญาตใิหถ้กูตอ้งและชดัเจน ตลอดจนการสงัเกตอาการต่างๆ ของผูป้ว่ย  
  1.2 แนะนําผูป้ว่ยและญาตดิงัน้ี  

1.2.1 สถานที ่สิง่แวดลอ้มต่างๆในหอผูป้ว่ย 
1.2.2 แนะนําใหผู้ป้ว่ยงดสบูบุหรีใ่นรายทีม่ปีระวตัสิบูบุหรี ่สาํหรบัผูป้ว่ยทีร่อเขา้รบั 

การผา่ตดัชนิดรอได ้
1.2.3 แนะนําการเตรยีมตวัผูป้ว่ยใหถู้กตอ้ง เกีย่วกบั 

- การเตรยีมผวิหนงัก่อนการผา่ตดั 
           - การเตรยีมลาํไสก่้อนการผา่ตดั 
           - การใหย้ากล่อมประสาท 
               - การงดน้ําและอาหารก่อนการผา่ตดัอยา่งน้อย 6-8 ชัว่โมง 

- การใหย้าก่อนระงบัความรูส้กึก่อนการผา่ตดั      
   1.2.4    แนะนําการออกกาํลงักายบนเตยีง ไดแ้ก่ การหายใจเขา้เตม็ทีช่า้ๆ และการ
หายใจออกยาวๆ การออกกาํลงัขาทัง้สองขา้งขณะพกัอยูบ่นเตยีง การพลกิตวัตะแคงซา้ยหรอืขวา 

1.2.5 แนะนําใหผู้ป้ว่ยเกีย่วกบัการลุกเดนิโดยเรว็ (Early ambulation) 
 1.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการลงบนัทกึ ในเรือ่งต่างๆ ดงัน้ี 

1.3.1 ประเมนิคา่สญัญาณชพี(Vital signs) ชัง่น้ําหนกั 
1.3.2 เมือ่ประเมนิสภาพผูป้ว่ยแลว้พบวา่ ผูป้ว่ยมปีระวตัดิื่มสรุาเรือ้รงั หรอืตดิ 

ยาเสพตดิ ตอ้งรายงานใหพ้ยาบาลทราบ 
1.3.3 เกบ็ Specimens สง่ตรวจทางหอ้งทดลองตามแผนการรกัษา 
1.3.4 ใหผู้ป้ว่ยเซน็ชือ่ยนิยอมรบัการรกัษาโดยการผา่ตดัตามแบบฟอรม์ทีโ่รงพยาบาล 

กาํหนดไว ้พรอ้มทัง้มพียานเซน็ชื่อกาํกบัไวด้ว้ย โดย 
- ผูป้ว่ยซึง่บรรลุนิตภิาวะแลว้ มอีาย ุ20 ปีบรบิรูณ์ สามารถเซน็ยนิยอมได ้หากไม ่

บรรลุนิตภิาวะแต่มอีาย ุ15 ปีขึน้ไป มสีตสิมัปะชญัญะด ีสามารถเซน็ใบยนิยอมผา่ตดัไดด้ว้ยตนเองได ้
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         - ผูป้ว่ยทีม่สีุขภาพจติทีไ่มส่มบูรณ์ตอ้งใหบ้ดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมายเป็น

ผูเ้ซน็ใบยนิยอม 
          - ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บับาดเจบ็สาหสัและไมรู่ส้กึตวั ไมส่ามารถตามผูป้กครองมาเซน็ใบยนิยอม
ผา่ตดัและศลัยแพทยต์อ้งรบีผา่ตดัเรง่ดว่นเพือ่ชว่ยชวีติ  
              - ในกรณผีูป้ว่ยหรอืผูป้กครองไมส่ามารถเขยีนหนงัสอืได ้ใหพ้มิพล์ายน้ิวหวัแมม่อืขา้ง
ขวาของผูน้ัน้ และใหเ้ขยีนกาํกบัตรงลายพมิพว์า่ “ลายพมิพน้ิ์วหวัแมม่อืขวาของผูป้ว่ยหรอืผูป้กครอง
ของผูป้ว่ยนัน้” และใหพ้ยานลงชื่อกาํกบั 

1.3.5 บนัทกึจาํนวนน้ําทีไ่ดร้บัและทีข่บัถ่ายออกแต่ละวนัใหถ้กูตอ้งแน่นอน เพือ่ 
ความสมดุลของน้ําในรา่งกาย 

1.3.6 ชัง่น้ําหนกัทุกวนัตามแผนการรกัษาของแพทย ์
 1.4 การใหก้ารดแูลผูป้ว่ยก่อนการผา่ตดั ควรใหก้ารดแูลดงัน้ี 
   1.4.1    การไดร้บัสารอาหาร น้ําและอเิลค็โตรไลท ์บางรายทีม่ภีาวะโลหติจางแพทยม์กั
ใหเ้ลอืดทดแทน สาํหรบัผูป้ว่ยทีร่บัประทานอาหารไดก่้อนการผา่ตดั ควรดแูลใหไ้ดร้บัอาหารแคลอรีส่งู 
โปรตนี วติามนิ และเกลอืแรส่งู 
         1.4.2   ดแูลสิง่แวดลอ้มใหน่้าอยู ่ไมม่เีสยีงรบกวนมาก ทีน่อนควรเรยีบตงึ 
และสะอาด 
         1.4.3    สงัเกตอาการผูป้ว่ยอยา่งใกลช้ดิ หากพบอาการผดิปกตริายงานพยาบาลทราบ 
      1.4.4   ดแูลความสะอาดของผวิหนงัและชอ่งปากเสมอ 
 
 

 2. การดแูลและการเตรียมผูป่้วยในเช้าวนัผา่ตดั 
 

2.1 การตรวจเยีย่มผูป้ว่ยทีเ่ตรยีมการผา่ตดั ซกัถามการพกัผอ่นนอนหลบั การงดอาหารและน้ํา 
หลงัเทีย่งคนื ผลการสวนอุจจาระ(ถา้ม)ี และสงัเกตอาการทัว่ไป ตลอดจนกจิกรรมการรกัษาพยาบาลพเิศษที่
ใหก้บัผูป้ว่ย เชน่ การคาสายยางสาํหรบัการสวนปสัสาวะ การใหอ้าหารและน้ําทางหลอดเลอืดดาํ ฯลฯ 

2.2 ตรวจดคูวามเรยีบรอ้ยของผวิหนงับรเิวณทีจ่ะทาํผา่ตดัวา่ไดร้บัการเตรยีมผวิหนงัตามแนวทาง  
ตอนเชา้มดืแลว้ 

2.3 เกบ็ของมคีา่ กิบ๊ตดิผม ฟนัปลอม Contact lens ฯลฯ จากตวัผูป้ว่ยฝากไวก้บัหวัหน้าตกึ 
หรอืพยาบาลประจาํการ 

2.4 บนัทกึสญัญาณชพี เพือ่ประเมนิสภาพการเปลีย่นแปลงของตวัผูป้ว่ย บนัทกึไวใ้นรายงาน 
ทางการพยาบาล 

2.5 เตรยีมแฟ้มรายงานของผูป้ว่ย เรยีบรอ้ย เพือ่สง่ไปหอ้งผา่ตดัพรอ้มผูป้ว่ย 
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2.6 แนะนําใหผู้ป้ว่ยถ่ายปสัสาวะก่อนยา้ยไปหอ้งผา่ตดั เพือ่ใหก้ระเพาะปสัสาวะวา่งในรายที ่
ไม่ได้สวนปสัสาวะสําหรบัผูป้่วยที่คาสายสวนปสัสาวะไว้ใหต้วงปสัสาวะและเททิ้งพรอ้มกบับนัทกึใน

รายงานการพยาบาล 
2.7 ชว่ยเคลื่อนยา้ยผูป้ว่ยขึน้เปลเขน็ของหอ้งผา่ตดัเมือ่พนกังานเปลมารบัผูป้ว่ย และเตรยีม 

ของใชต่้างๆใหค้รบ พรอ้มลงบนัทกึลงในสมดุสิง่สง่มอบทุกครัง้ 
       2.8 เตรยีมเตยีงของผูป้ว่ยใหอ้ยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มจะรบัผูป้ว่ยกลบัจากหอ้งผา่ตดั โดยทาํเตยีง
แบบ Anesthetic bed และควรมกีารปผูา้ยางขวางเตยีงตรงกบับรเิวณแผลผา่ตดัผูป้ว่ยดว้ย รวมทัง้
เตรยีมผา่หม่ เพือ่ใหค้วามอบอุน่แก่ผูป้ว่ยหลงัทาํการผา่ตดั ซึง่จะมกัรูส้กึหนาว นอกจากน้ีควรเตรยีม
ของใหท้ีจ่าํเป็น เชน่ เสา ทีแ่ขวนสารละลายทีใ่หท้างหลอดเลอืดดาํ เครือ่งดดูเสมหะพรอ้มกบัขวดน้ํายา 
เครือ่งดดูชนิดต่างๆ ตามความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชก้บัผูป้ว่ย 
 
 

การดแูลผูป่้วยหลงัผา่ตดั 
 
 
ความหมายของการดแูลผูป่้วยหลงัผา่ตดั 
   
 การดแูลผูป้ว่ยหลงัผา่ตดั หมายถงึ การดแูลผูป้ว่ยโดยเริม่ตน้จากระยะเวลาทีเ่คลื่อนยา้ยผูป้ว่ย
มาถงึตกึผูป้ว่ยภายหลงัการผา่ตดัเสรจ็สิน้ลง จนกระทัง่ผูป้ว่ยกลบับา้นและกลบัมาตรวจตามนดัที่
โรงพยาบาลเพือ่ประเมนิผลการรกัษา  
 
 

วตัถปุระสงคข์องการดแูลผูป่้วยหลงัผา่ตดั 
  
  

 เพือ่ใหผู้ป้ว่ยปลอดภยักลบัคนืสูส่ภาพปกตใิหเ้รว็ทีส่ดุ มคีวามเจบ็ปวดน้อยทีส่ดุ และมี
ความสขุสบายมากทีส่ดุ  
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การดแูลผูป่้วยหลงัผา่ตดั 
 

1. การดแูลญาตแิละครอบครวัผูป้ว่ย เพือ่การลดความวติกกงัวล รวมทัง้ใหค้าํอธบิาย หรอื
คาํแนะนําในสว่นทีญ่าตแิละครอบครวั ไมเ่ขา้ใจ  

2. การดแูลตวัผูป้ว่ยเอง ควรมกีารดแูลผูป้ว่ยดงัน้ี  
2.1 ตรวจดสูภาพทัว่ไปของผูป้ว่ย วดั Vital signs ตรวจดลูกัษณะของผวิหนงั เชน่  

ซดี แหง้ ชืน้ รอ้น หรอืเยน็ และระดบัความรูส้กึตวัของผูป้ว่ย ตรวจดวูา่แผลผา่ตดัมเีลอืดหรอืม ี
Discharge ไหลซมึออกมาหรอืไม ่หากผูป้ว่ยมสีายยางทีต่ดิออกมาซึง่จะตอ้งต่อลงขวดหรอืเครือ่งดดู 
ใหด้ใูหเ้รยีบรอ้ยและถูกตอ้ง สงัเกตลกัษณะส ีและจาํนวนของสารเหลวทีอ่อกจากทอ่ระบายต่างๆ 

2.2 สงัเกตและสอบถามอาการปวดของผูป้ว่ย และรายงานใหพ้ยาบาลทราบ  
2.3 ดแูลใหผู้ป้ว่ยไดร้บัความสขุสบาย และความสะอาดรา่งกาย – ปาก - ฟนัของ  

ผูป้ว่ย รวมทัง้สิง่แวดลอ้มรอบตวัผูป้ว่ย  
2.1 ดแูลใหง้ดน้ํางดอาหารอยา่งน้อย 6 ชัว่โมง หรอืจนกวา่แพทยจ์ะใหร้บัประทานน้ํา 

หรอือาหารได ้ 
2.2 จดัทา่นอนใหผู้ป้ว่ยนอนในทา่สบาย และถูกตอ้งเหมาะสม และเปลีย่นทา่นอน 

ทุก 2 ชัว่โมง หรอืใหน้อนราบไมห่นุนหมอนอยา่งน้อย 8 ชัว่โมง และไมใ่หลุ้กจากเตยีงอยา่งน้อย  
12 ชัว่โมง ตามลกัษณะของการใหย้าระงบัความรูส้กึ (Anesthesia)  

2.3 ถา้ผูป้ว่ยมอีาการคลื่นไสอ้าเจยีนหลงัผา่ตดั ตอ้งทาํความสะอาดปากและฟนั ให ้
ผูป้ว่ยนอนราบ หายใจเขา้ออกยาวๆ ระวงัอยา่ใหผู้ป้ว่ยสาํลกัอาเจยีนเขา้ไปในปอด รายงานให้
พยาบาลทราบ 

2.4 บนัทกึจาํนวนน้ําทีเ่ขา้และออกจากรา่งกาย จนกวา่การรบัประทานน้ํา อาหารและ 
การขบัถ่ายของผูป้ว่ยเป็นปกต ิดกูารถ่ายปสัสาวะของผูป้ว่ย โดยปกตถิา้ไมไ่ดม้สีายสวนปสัสาวะคา
อยู ่ผูป้ว่ยควรถ่ายปสัสาวะไดเ้องภายใน 6 – 8 ชัว่โมงหลงัผา่ตดั ถา้หลงัผา่ตดั 8 ชัว่โมง ยงัไมถ่่าย
ปสัสาวะหรอืถ่ายปสัสาวะออกครัง้ละน้อยๆ ผูป้ว่ยจะบ่นปวดถ่ายปสัสาวะ หรอืไปถ่ายปสัสาวะแลว้
ถ่ายไมอ่อก ถา้คลาํหน้าทอ้งจะเหน็วา่บรเิวณกระเพาะปสัสาวะโปง่นูน แสดงวา่มปีสัสาวะคัง่คา้งใน
กระเพาะปสัสาวะ ตอ้งชว่ยใหผู้ป้ว่ยถ่ายปสัสาวะไดเ้อง เชน่ ใหห้มอ้นอนทีแ่หง้ สะอาด และอุน่แก่
ผูป้ว่ย จดัใหผู้ป้ว่ยอยูใ่นทา่ทีค่ลา้ยนัง่ถ่าย ปล่อยใหผู้ป้ว่ยอยูค่นเดยีว แต่ตอ้งตรวจดใูหด้วีา่ผูป้ว่ยอยู่
ในทา่ทีป่ลอดภยั กัน้มา่นใหม้ดิชดิ เพือ่ใหผู้ป้ว่ยรูส้กึวา่เป็นสว่นตวั เป็นสดัสว่น ลดความกระดากอาย 
ไขน้ําก๊อกใหไ้หลดงัๆ เพือ่ผูป้ว่ยไดย้นิเสยีงน้ําไหลแลว้ ผูป้ว่ยจะเกดิความรูส้กึอยากถ่ายปสัสาวะ 
หรอืใชน้ํ้าราดบรเิวณหน้าขา เพือ่ใหผู้ป้ว่ยเกดิความรูส้กึอยากถ่ายปสัสาวะ หากยงัไมถ่่ายปสัสาวะ
ตอ้งรบีรายงานแพทย ์เพือ่แพทยจ์ะไดใ้หม้กีารสวนปสัสาวะ  
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2.5 ชว่ยเหลอืใหผู้ป้ว่ยลุกจากเตยีงภายใน 24–48ชัว่โมงหลงัผา่ตดั ยกเวน้การผา่ตดั 
บางอยา่งทีต่อ้งผูป้ว่ยนอนบนเตยีงอยา่งเดยีว (Absolute bed rest) เชน่ การผา่ตดัตา เป็นตน้ และ
ต้องช่วยประคองพยุง ผู้ป่วยให้ลุกขึ้นจากเตียง หรอืลงจากเตียง และอยู่กบัผู้ป่วยตลอดเวลา 
โดยเฉพาะในระยะแรก เน่ืองจากผูป้ว่ยอาจมอีาการเวยีนศรีษะเป็นลม หรอืลื่นลม้ได ้รวมทัง้แนะนา
ญาตใิหอ้ยูเ่ป็นเพือ่นผูป้ว่ย ตลอดเวลา และใหช้ว่ยเหลอืผูป้ว่ยในกรณทีีผู่ป้ว่ยไมส่ามารถชว่ยเหลอื

ตนเองไดเ้ตม็ที ่ 
2.9 ดแูลการไหลของสารน้ําทางหลอดเลอืด  
2.10 สงัเกตและบนัทกึวนัทีผู่ป้ว่ยถ่ายอุจจาระหลงัผา่ตดั ซึง่อาจเป็นวนัที ่2 หรอื  

3 หลงัผา่ตดั หากผูป้ว่ยยงัไมถ่่าย แจง้พยาบาลเพือ่รายงานแพทย ์ซึง่แพทยอ์าจใหย้าระบายอยา่ง
ออ่นหรอืใหส้วนอุจจาระ  

2.11 ดแูลแผลผา่ตดั หากบรเิวณแผลผา่ตดัมเีลอืดซมึหรอืม ีDischarge ไหลซมึออกมา 
เปียกผา้ก๊อสทีปิ่ดแผล ใหร้ายงานพยาบาลเพือ่ทาํความสะอาดแผล ทาแผลดว้ยวธิปีราศจากเชือ้ 
เกบ็ Discharge สง่ตรวจเพาะหาเชือ้ทางหอ้งปฏบิตักิาร รวมทัง้สงัเกตบนัทกึ สิง่ทีผ่ดิปกตต่ิางๆ 
เชน่ ไข ้รอยแดง บวม มเีลอืดออกมาก ม ีDischarge บรเิวณรอบแผล ซึง่ตอ้งรายงานพยาบาลเพือ่
รายงานใหแ้พทยท์ราบโดยเรว็ทีส่ดุ  

2.12 ถา้มอีาการเปลีย่นแปลงหรอืผดิปกต ิใหร้บีรายงานพยาบาล  
2.13 การเตรยีมผูป้ว่ยเพือ่กลบับา้น คาํแนะนําผูป้ว่ยมกัเป็นเรือ่งเกีย่วกบัการ 

ปฏบิตัตินหลงัผา่ตดัเมือ่อยูท่ีบ่า้น อาหารทีค่วรรบัประทาน การขบัถ่าย การออกกําลงักายควรเริม่
เมือ่ไร จะเริม่ไปทาํงานเมือ่ใด รวมทัง้แนะนําอาการแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ทีบ่า้น 
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 แบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรียนท่ี 2 เรือ่ง การการดแูลผูป่้วยก่อนและหลงัผา่ตดั 
 
จงเขยีนเครือ่งหมาย    หน้าขอ้ทีถู่ก และเขยีนเครือ่งหมาย × หน้าขอ้ทีผ่ดิ 
..........1. การดแูลผูป้ว่ยก่อนผา่ตดั หมายถงึการดแูลผูป้ว่ยตัง้แต่ผูป้ว่ยเขา้มานอนรบัการรกัษาในหอ 

ผูป้ว่ยและผูป้ว่ยตดัสนิใจรบัการรกัษาดว้ยวธิกีารผา่ตดั 
..........2. การดแูลผูป้ว่ยก่อนผา่ตดัมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้นทีจ่ะเกดิจากการทาํผา่ตดั 
..........3. การผา่ตดัเพือ่เสรมิความงาม (Plastic surgery) หรอืศลัยกรรมตกแต่ง เป็นการผา่ตดัทีอ่าจ 

  ไมจ่าํเป็นตอ้งกระทาํ 
..........4. การผา่ตดัทีจ่าํเป็นตอ้งกระทาํหมายถงึ การผา่ตดัเพือ่ป้องกนัหรอืกาํจดัสิง่ทีม่าคุกคามชวีติ 

ผูป้ว่ย 
..........5. ผูป้ว่ยควรงดน้ําและอาหารก่อนการผา่ตดัอยา่งน้อย 6-8 ชัว่โมง 
..........6. ผูป้ว่ยทีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไป แมม้สีตสิมัปะชญัญะด ีกต็อ้งใหบ้ดิามารดาหรอืผูป้กครองตาม 
  กฎหมายเป็นผูเ้ซน็ใบยนิยอม 
..........7. การดแูลผูป้ว่ยหลงัผา่ตดั หมายถงึ การดแูลผูป้ว่ยโดยเริม่ตน้จากระยะเวลาทีเ่คลื่อนยา้ย 
  ผูป้ว่ยมาถงึตกึผูป้ว่ยภายหลงัการผา่ตดัเสรจ็สิน้ลง จนผูป้ว่ยรูส้กึตวัและชว่ยเหลอืตวัเองได ้
..........8. การดแูลผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ป้ว่ยปลอดภยักลบัคนืสูส่ภาพปกตใิหเ้รว็ทีส่ดุ  
..........9. ถา้ผูป้ว่ยไมไ่ดม้สีายสวนปสัสาวะคาอยู ่ผูป้ว่ยควรถ่ายปสัสาวะไดเ้องภายใน 6-8 ชัว่โมง 
  หลงัผา่ตดั 
........10. การดแูลผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัควรดแูลครอบครวัและญาตขิองผูป้ว่ยดว้ย เพือ่ลดความวติกกงัวล  

รวมทัง้ใหค้าํอธบิาย หรอืคาํแนะนําในสว่นทีญ่าตแิละครอบครวั ไมเ่ขา้ใจ  
 

 
 
 
 
 
 
 

โปรดตรวจคาํตอบจากเฉลยแนวคาํตอบแบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรียน  จากนัน้ให้ประเมิน   
          คาํตอบ และกรอกคะแนนท่ีได้ลงในแบบประเมินการทาํกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
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เฉลยแนวคาํตอบแบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรียนท่ี  2 

                    เรือ่งการดแูลผูป่้วยก่อนและหลงัผา่ตดั 
 

ขอ้ที ่1   ×   
ขอ้ที ่2  × 
ขอ้ที ่3    
ขอ้ที ่4    
ขอ้ที ่5     
ขอ้ที ่6   × 
ขอ้ที ่7   × 
ขอ้ที ่8   × 
ขอ้ที ่9   
ขอ้ที1่0    
 
 
     แบบประเมินการทาํกิจกรรมการเรียนรูเ้รือ่ง การดแูลผูป่้วยก่อนและหลงัผา่ตดั 
 
คาํอธิบาย 
 

5. ใหผู้เ้รยีนกรอกคะแนนทีท่าํไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัประจาํหน่วย โดยการตรวจคาํตอบจาก

เฉลยแนวคาํตอบ 

6. เปรยีบเทยีบคะแนนทีท่าํไดก้บัคะแนนผา่น 

7. ใสเ่ครือ่งหมาย   ลงในชอ่งผา่น หรอื ไมผ่า่น 

8. กรณทีีไ่ดค้ะแนนตํ่ากวา่คะแนนผา่น ขอใหท้า่นทบทวนเน้ือหาในหน่วยการเรยีนอกีรอบ 

 

คะแนนเตม็ คะแนนผา่น ไดค้ะแนน ผา่น ไมผ่า่น 
10 6    
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หน่วยการเรียนท่ี 3 
เร่ือง การให้อาหารทางสายยาง 

(Nasogastric tube feeding) 
 

 

 
 
 

 
 

 

โดย 
นางเติมทรพัย ์ จัน่เพชร 

หวัหน้าสาขาการพยาบาลสติู-นรีเวชกรรม 
 
 
 
 
 
 



248 

 

สญัญาการเรียนรู ้

 
หน่วยการเรยีนที ่3 เรือ่ง การใหอ้าหารทางสายยาง ผูเ้รยีนตอ้งเป็นผูว้างแผนการเรยีนของตน 

วา่ผูเ้รยีนตอ้งการทีจ่ะเรยีนอะไร จะใชว้ธิกีารเรยีนอยา่งไร และสามารถทีจ่ะเรยีนไดจ้ากทีไ่หน มอีะไร
เป็นหลกัฐานวา่นกัศกึษาไดเ้กดิการเรยีนรู ้รวมทัง้แนวทางการประเมนิผล เพือ่ผูเ้รยีนไดใ้ชเ้ป็นแนว
ทางการเรยีนของตนเอง โดยกาํหนดรายละเอยีดเหล่าน้ีลงในสญัญาการเรยีนรูต้ามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดมุง่หมาย แหล่งวทิยาการ/วธิกีาร หลกัฐาน        การประเมนิผล 
1.อธบิายความหมาย
ของการใหอ้าหารทาง

สายยางได ้

1.อ่านจากชุดการเรยีนรูด้ว้ยการ
นําตนเอง ทีแ่จกให ้
2.อ่านจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ยบท 
2.อธบิายไดห้ากมใีครถาม 
 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํ
แบบฝึกหดั 
2.เขา้ใจความหมาย ตอบได้
ถกูตอ้ง เมือ่ถาม 

2.บอกวตัถุประสงคข์อง
การใหอ้าหารทางสายยาง

ได ้  

1.อ่านจากชุดการเรยีนรูด้ว้ยการ
นําตนเอง ทีแ่จกให ้
2.อ่านจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ยบท 
2.อธบิายไดห้ากมใีครถาม 
 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํ
แบบฝึกหดั 
2.เขา้ใจวตัถุประสงค ์ตอบได้
ถกูตอ้ง เมือ่ถาม 

3.บอกวธิกีารใหอ้าหาร
ทางสายยางได ้
 

1.จากชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนํา
ตนเอง ทีแ่จกให ้
2.อ่านจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ยบท 
2.อธบิายไดห้ากมใีครถาม 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํ
แบบฝึกหดั 
2.ระบุประเภทไดถ้กูตอ้ง 
เมือ่ถาม 

4.อธบิายขัน้ตอนการให้
อาหารทางสายยางและ

ขอ้ควรระวงัได ้

1.จากชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนํา
ตนเอง ทีแ่จกให ้
2.อ่านจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ยบท 
2.อธบิายไดห้ากมใีครถาม 
 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการทาํ
แบบฝึกหดั 
2. ตอบไดถ้กูตอ้ง เมือ่ถาม 
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สญัญาการเรยีนรู ้หน่วยการเรยีนที ่3 เรือ่ง การใหอ้าหารทางสายยาง 
วนัที.่................................................เวลา..................................... 

 
จุดมุง่หมาย แหล่งวทิยาการ/วธิกีาร หลกัฐาน การประเมนิผล 
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หลกัการและเหตผุล 

 
 

การใหอ้าหารทางสายยาง เป็นวธิกีารใหอ้าหารเมือ่มปีญัหาในการใหอ้าหารทางปาก แต่
ระบบทางเดนิอาหารยงัทาํหน้าทีอ่ยูใ่นเกณฑด์ ีคอื การยอ่ยและการดดูซมึเขา้สูร่า่งกายด ีแต่ผูป้ว่ย 
มปีญัหา เชน่ กลนืลาํบาก กลนืแลว้สาํลกั รา่งกายออ่นเพลยีมาก รบัประทานอาหารไมไ่ดห้รอื
รบัประทานอาหารไดไ้มเ่พยีงพอขาดอาหาร ผูป้ว่ยทีไ่มรู่ส้กึตวั เชน่ โรคทางสมอง หรอืไดร้บัการ
ผา่ตดัเกีย่วกบัปาก 
 

 
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

 
 
เมือ่ผูเ้รยีนศกึษาหน่วยการเรยีนที ่3 จบแลว้ผูเ้รยีนสามารถ 

1. อธบิายความหมายและวตัถุประสงคข์องการใหอ้าหารทางสายยาง ได ้
2. บอกวธิกีารใหอ้าหารทางสายยาง ได ้
3. อธบิายขัน้ตอนการใหอ้าหารทางสายยาง ได ้
4 .บอกขอ้ควรระวงัในการใหอ้าหารทางสายยาง ได ้
5. ใหก้ารดแูลผูป้ว่ยทีใ่หอ้าหารทางสายยางไดถู้กตอ้ง  
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     หน่วยการเรียนท่ี 3 เรือ่ง การให้อาหารทางสายยาง 

(Nasogastric tube feeding) 
 

 

 

ความหมายของการให้อาหารทางสายยาง 
 

การใหอ้าหารทางสายยาง หมายถงึการใหอ้าหารเขา้สูร่ะบบทางเดนิอาหารโดยผา่นสาย        
( tube ) ในผูป้ว่ยทีไ่มส่ามารถรบัประทานอาหารทางปากได ้และระบบทางเดนิอาหารยงัคงสามารถ
ยอ่ยและดดูซมึอาหารได ้
 
 

วตัถปุระสงคข์องการให้อาหารทางสาย 
   

1. เพือ่ใหอ้าหาร น้ําและยาแก่ผูป้ว่ยทีไ่มส่ามารถรบัประทานอาหารทางปากได ้ 
2. เพือ่ใหไ้ดร้บัอาหารทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของรา่งกาย  

 

วิธีการให้อาหารทางสายยาง 
 
วธิกีารใหอ้าหารทางสายยาง แบ่งออกเป็น 2 วธิคีอื 

1. การใหอ้าหารทางสายใหอ้าหารเป็นครัง้คราว(Intermittent enteral tube feeding) วนัละ 
4-6 ครัง้ ส่วนใหญ่มกัจะใหต้ามมื้อของอาหาร เพื่อเป็นไปตามแบบแผนการดาํเนินชวีติในการ
รบัประทานอาหารของคนทัว่ไป คอื อาหารเชา้ อาหารกลางวนั อาหารเยน็ และในกรณทีีอ่าหาร

เหลวมปีรมิาณมาก อาจแบ่งเป็น 4 มือ้ คอืก่อนนอนดว้ย สว่นระหวา่งมอือาจจะใหเ้ป็นน้ําเปล่าหรอื
น้ําหวาน เพือ่ใหร้า่งกายไดร้บัน้ําเพยีงพอ  

2. การใสอ่าหารทางสายอาหารแบบต่อเน่ือง (Continuous enteral tube feeding) โดยหยด 
ทางสายอาหารชา้ๆในรายทีผู่ป้ว่ยไมส่ามารถรบัอาหารเหลวไดท้ลีะจาํนวนมากๆ เชน่ ในรายทีผู่ป้ว่ยมี
ปญัหาในการยอ่ยและดดูซมึ การใหแ้บบ Continuous feeding จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ทีเ่ป็นสายและม ีclamp 
สาํหรบัปรบัอตัราหยด ชา้ๆและต่อเน่ืองในเวลาทีก่าํหนดหรอือาจควบคุมจาํนวนหยดดว้ยเครือ่ง 
(Infusion pump) 
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การตรวจสอบตําแหน่งสายใหอ้าหาร การตรวจสอบปลายสายใหอ้าหารเป็นสิง่สาํคญัทีต่อ้ง
ปฏบิตัก่ิอนใหอ้าหารทุกครัง้ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ปลายสายอาหารอยูใ่นกระเพาะอาหาร และเพือ่ป้องกนั
ภาวะแทรกซอ้นต่างๆจากการทีป่ลายสายใหอ้าหารเลื่อนออกมานอกกระเพาะอาหาร(tube displacement) 
 
ขัน้ตอนการให้อาหารทางสายยาง  
 

1. เตรยีมของเครือ่งใชใ้นการใหอ้าหารทางสายยาง อาหารเหลวทีเ่ตรยีมใหผู้ป้ว่ย รวมทัง้ยา
ของผูป้ว่ยทีม่ใีหห้ลงัอาหารใหพ้รอ้ม อุปกรณ์ทีต่อ้งเตรยีม ไดแ้ก่ 
  - กระบอกใหอ้าหารขนาด 50 ซซี ี
   -  สาํลชีุบ 70 % Alcohol 
               -  ภาชนะทีบ่รรจุอาหารตามแผนการรกัษา 
             -  แกว้ใสน้ํ่าสะอาด 50-100 ซซี ี
             -  อาหารเหลวตามชนิดและปรมิาณของแผนการรกัษาโดยผา่นการอุน่มาเรยีบรอ้ยแลว้ 
             - ภาชนะสาํหรบัทิง้ขยะ 

2. บอกใหผู้ป้ว่ยทราบและกัน้มา่น 
3. จดัทา่นอนใหผู้ป้ว่ยศรีษะอยูส่งูอยา่งน้อย 45 องศา ในรายทีผู่ป้ว่ยไมรู่ส้กึตวัควรใหห้นุน

หมอน ตัง้แต่หลงัจนถงึศรีษะโดยใชห้มอน 2 ใบใหญ่หรอืจดัใหผู้ป้ว่ยนัง่พงิพนกัเตยีงหรอืใหน้ัง่เกา้อี ้ 
4. ลา้งมอืใหส้ะอาดโดยลา้งมอืแบบ Hygienic hand washing 
5. ในผูป้ว่ยทีเ่จาะคอมทีอ่หายใจ ใหด้ดูเสมหะในหลอดลมคอก่อนเพือ่ป้องกนัผูป้ว่ยไอ จาก

การมเีสมหะมาก ขณะใหอ้าหารทางสายยาง ป้องกนัภาวะแทรกซอ้น ปอดอกัเสบจากการสาํลกัอาหาร  
6. ลา้งมอืแบบ Hygienic hand washing ภายหลงัดดูเสมหะใหผู้ป้ว่ย  
7. ดงึจุกทีปิ่ดหวัต่อปลายสายใหอ้าหารออก ขณะเดยีวกนัใชน้ิ้ว พบัสายคบีเอาไว ้เพือ่

ป้องกนัลมเขา้กระเพาะอาหารผูป้ว่ย เพราะจะทาํใหผู้ป้ว่ยทอ้งอดืได ้ 
8. ใชส้าํลชีบุ 70 % Alcohol เชด็บรเิวณจุกใหอ้าหารทางสายยาง  
9. เอากระบอกใหอ้าหาร พรอ้มลกูสบูต่อกบัหวัต่อและปล่อยน้ิวทีค่บีสายออก ทาํการทดสอบดวูา่ 

ปลายสายยางใหอ้าหาร ยงัอยูใ่นกระเพาะอาหารหรอืไมโ่ดย  
       -  ใชก้ระบอกใหอ้าหารดดูอาหารหรอืน้ําออกจากกระเพาะ ถา้มมีากเกนิ 50 ซซี ี
ใหด้นัอาหาร น้ํากลบัคนืไปอยา่งชา้ๆ และเลื่อนเวลาออกไปครัง้ละ 1 ชัว่โมง แลว้มาทดสอบดใูหม ่
ถา้มไีมเ่กนิ 50 ซซี ีใหด้นัอาหารน้ํากลบัคนืไปอยา่งชา้ๆ และใหอ้าหารได ้ 
       -  ถา้ดดูออกมาแลว้ ไมม่อีาหารตามขึน้มาเลย ใหด้ดูลมเขา้มาในกระบอกอาหาร 
ประมาณ 20 ซซี ีแลว้ต่อเขา้กบัสายใหอ้าหาร พรอ้มกบัเอา stethoscope ฟงัทีใ่ตช้ายโครงดา้นซา้ย 
ดนัลมในกระบอกใหเ้ขา้ไปในกระเพาะอาหารอยา่งชา้ ถา้สายอยูใ่นกระเพาะอาหาร จะรูส้กึ หรอืได้
ยนิเสยีงลมเขา้ไปในกระเพาะอาหาร จากนัน้ใหด้ดูลมออกดว้ย อาจจะประมาณ 20 ซซี ีกไ็มเ่ป็นไร  
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       -  ถา้ดดูออกมาแลว้ไดข้องเหลวสน้ํีาตาลเขม้ ๆ ควรแจง้พยาบาล เพือ่รายงานแพทย ์
เพราะผูป้ว่ยอาจมปีญัหาแผลในกระเพาะอาหารได ้ 

10. พบัสายยาง ปลดกระบอกใหอ้าหารออก เอาลกูสบูออกจากกระบอกแลว้ต่อกระบอกเขา้
กบัสายใหอ้าหารใหม ่ 

11. เทอาหารใสก่ระบอกครัง้ละประมาณ 50 ซซี ียกกระบอกใหส้งูกวา่ผูป้ว่ยประมาณ 1 ฟุต 
ปล่อยใหอ้าหารไหลตามสายชา้ๆ อยา่ใหอ้าหารไหลเรว็ ถา้เรว็มากตอ้งลดกระบอกใหต้ํ่าลง เพราะ
การใหอ้าหารเรว็มากเกนิไป จะทาํใหผู้ป้ว่ยคลื่นไส ้อาเจยีน ปวดทอ้ง หรอืทอ้งเดนิ  

12. เตมิอาหารใสก่ระบอกเพิม่อยา่ใหอ้าหารในกระบอกลดระดบัลงจนมอีากาศในสาย 
เพราะอากาศจะทาํใหผู้ป้ว่ยทอ้งอดืได ้ 

13. เมือ่อาหารกระบอกสดุทา้ยเกอืบหมดใหเ้ตมิน้ําและยาหลงัอาหารทีเ่ตรยีมไว ้เตมิน้ํา 
ตามอกีครัง้ จนยาไมต่ดิอยูใ่นสายยาง และไมค่วรมน้ํีาเหลอืคา้งอยูใ่นสาย  

14. พบัสาย ปลดกระบอกใหอ้าหารออก เชด็หวัต่อดว้ยสาํลชีุบ 70 % Alcohol ปิดจุกหวัต่อ
ใหเ้รยีบรอ้ย  

15. ใหผู้ป้ว่ยนอนในทา่ศรีษะสงูหรอืนัง่พกัหลงัใหอ้าหารต่อไปอกีประมาณ 30 นาท ี- 1 ชัว่โมง 
16. บนัทกึปรมิาณอาหารเหลวและน้ําทีผู่ป้ว่ยไดร้บัปรมิารอาหารทีเ่หลอืคา้ง (ถา้ม)ี พรอ้ม

กบัสภาวะแทรกซอ้น 
17. เกบ็อุปกรณ์เครือ่งใชไ้ปทาํความสะอาด 

 
 
ข้อควรระวงัในการให้อาหารทางสายยาง 
  

1. ทดสอบตําแหน่งของสายวา่อยูใ่นกระเพาะอาหารก่อนใหอ้าหารทุกครัง้ 
 2. ระมดัระวงัไมใ่หล้มผา่นเขา้สูร่า่งกายผูป้ว่ยทางสายใหอ้าหารหรอืใหผ้า่นเขา้ไดน้้อยทีส่ดุ 
 3. การใหอ้าหารหยดจากขวดมกัมปีญัหาเรือ่งอาหารแยกชัน้จากน้ํา และอุดตนับรเิวณขอ้ต่อ 
ตอ้งหมัน่ตรวจสอบอตัราการไหล และเขยา่ขวดบรรจุอาหารเป็นระยะๆ 
 4. ถา้เป็นสายจากรจูมกูถงึกระเพาะอาหารควรเปลีย่นทุกสปัดาห ์
 5. จดัใหผู้ป้ว่ยนอนในทา่ศรีษะสงูระหวา่งใหอ้าหารและภายหลงัใหอ้าหารอยา่งน้อยครึง่ชัว่โมง
ทุกครัง้ 
 6. การใหอ้าหารในเดก็เลก็จะไมค่าสายไวต้อ้งใสส่ายใหมทุ่กครัง้เพราะเดก็มกีารเคลื่อนไหว
รา่งกายมาก 
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     แบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรียนท่ี 3 เรือ่ง การให้อาหารทางสายยาง 

 

 
จงเขยีนเครือ่งหมาย   หน้าขอ้ทีถู่ก และเขยีนเครือ่งหมาย × หน้าขอ้ทีผ่ดิ 
..........1. การใหอ้าหารทางสายยางหมายถงึ การใหอ้าหารเขา้สูร่ะบบทางเดนิอาหารโดยผา่นสาย 

( tube ) ในผูป้ว่ยทีไ่มส่ามารถรบัประทานอาหารทางปากได ้และระบบทางเดนิอาหารยงัคง
สามารถยอ่ย  และดดูซมึอาหารได ้

..........2. การใหอ้าหารทางสายยางมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดร้บัอาหารทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของ 
  รา่งกาย 
..........3. การใหอ้าหารทางสายยางแบ่งเป็น การใหเ้ป็นครัง้คราว และการใหอ้ยา่งต่อเน่ือง 
..........4. สิง่ทีต่อ้งทาํเป็นอนัดบัแรก เมื่อตอ้งใหอ้าหารทางสายยางคอืดดูอาหารออกจากกระเพาะ ถา้ม ี

มากเกนิ 50 ซซี ีใหง้ด 
..........5. การใหอ้าหารทางสายยางควรจดัทา่นอนใหผู้ป้ว่ยศรีษะสงูอยา่งน้อย 30 องศา 
..........6. ก่อนใหอ้าหารทางสายยางควรลา้งมอืดว้ยวธิ ีHygienic hand washing 
..........7. เมื่อใหอ้าหารไหลเรว็มากจะทาํใหเ้กดิอาการ คลื่นไส ้อาเจยีน 
..........8. เมื่อใหอ้าหารเสรจ็แลว้ควรใหผู้ป้ว่ยนอนในทา่ศรีษะสงูหรอืนัง่พกัหลงัใหอ้าหารต่อไปอกี  

 15 นาท ี 
..........9. วธิกีารทดสอบตําแหน่งของสายวา่อยูใ่นกระเพาะอาหาร คอืใชก้ระบอกใหอ้าหารดดูอาหาร 

  หรอืน้ําออกจากกระเพาะอาหาร 
.........10. ขอ้ควรระวงัในการใหอ้าหารทางสายยาง คอืถา้เป็นสายจากรจูมกูถงึกระเพาะอาหารควร 
       เปลีย่นทุก 1 เดอืน 
 

 
โปรดตรวจคาํตอบจากเฉลยแนวคาํตอบแบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรียน  จากนัน้ 

ให้ประเมินคาํตอบ และกรอกคะแนนท่ีได้ลงในแบบประเมินการทาํกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
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เฉลยแนวคาํตอบแบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรียน 

           หน่วยการเรียนท่ี 3 เรือ่ง  การให้อาหารทางสายยาง 

 
ขอ้ที ่1      
ขอ้ที ่2   
ขอ้ที ่3    
ขอ้ที ่4   × 
ขอ้ที ่5   ×  
ขอ้ที ่6    
ขอ้ที ่7    
ขอ้ที ่8   × 
ขอ้ที ่9   
ขอ้ที1่0  × 
 
 

แบบประเมินการทาํกิจกรรมการเรียนรูเ้รือ่ง การให้อาหารทางสายยาง 
 
 
คาํอธิบาย 
 

1. ใหผู้เ้รยีนกรอกคะแนนทีท่าํไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัประจาํหน่วย โดยการตรวจคาํตอบจากเฉลย    

   แนวคาํตอบ 

2. เปรยีบเทยีบคะแนนทีท่าํไดก้บัคะแนนผา่น 

3. ใสเ่ครือ่งหมาย   ลงในชอ่งผา่น หรอื ไมผ่า่น 

4. กรณทีีไ่ดค้ะแนนตํ่ากวา่คะแนนผา่น ขอใหท้า่นทบทวนเน้ือหาในหน่วยการเรยีนอกีรอบ 

 
คะแนนเตม็ คะแนนผา่น ไดค้ะแนน ผา่น ไมผ่า่น 

10 6    
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หน่วยการเรียนท่ี 4 
เร่ือง  การดแูลผูป่้วยท่ีได้รบัยาเคมีบาํบดั 

(Health care in patients receiving chemotherapy) 
 
 
 

 
    
                             

โดย 
                                        นางเติมทรพัย ์ จัน่เพชร 

             หวัหน้าสาขาการพยาบาลสติู-นรีเวชกรรม 
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สญัญาการเรียนรู ้

หน่วยการเรยีนที ่4 เรือ่ง การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั ผูเ้รยีนตอ้ง
เป็นผูว้างแผนการเรยีนของตน ว่าผูเ้รยีนต้องการที่จะเรยีนอะไร จะใช้วธิกีารเรยีนอย่างไร และ
สามารถทีจ่ะเรยีนไดจ้ากทีไ่หน มอีะไรเป็นหลกัฐานวา่นกัศกึษาไดเ้กดิการเรยีนรู ้รวมทัง้แนวทาง
การประเมนิผล เพือ่ผูเ้รยีนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการเรยีนของตนเอง โดยกาํหนดรายละเอยีดเหลา่น้ีลง
ในสญัญาการเรยีนรูต้ามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดมุง่หมาย แหล่งวทิยาการ/วธิกีาร หลกัฐาน        การประเมนิผล 
1.อธบิายความหมายของ
เคมบีาํบดั ได ้

1.อ่านจากชุดการเรยีนรูด้ว้ย
การนําตนเอง ทีแ่จกให ้
2.อ่านจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
อื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ย
บท 
2.อธบิายไดห้ากมี
ใครถาม 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ทาํแบบฝึกหดั 
2.เขา้ใจความหมาย ตอบได้
ถกูตอ้ง เมือ่ถาม 

2.อธบิายจุดมุง่หมายของ
เคมบีาํบดั ได ้

1.อ่านจากชุดการเรยีนรูด้ว้ย
การนําตนเอง ทีแ่จกให ้
2.อ่านจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
อื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ย
บท 
2.อธบิายไดห้ากมี
ใครถาม 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ทาํแบบฝึกหดั 
2.เขา้ใจวตัถุประสงค ์ตอบ
ไดถ้กูตอ้ง เมือ่ถาม 

3.บอกถงึวธิกีารรกัษาดว้ย
เคมบีาํบดั วา่มกีีว่ธิ ี
อะไรบา้ง ได ้

1.จากชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนํา
ตนเอง ทีแ่จกให ้
2.อ่านจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
อื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ย
บท 
2.อธบิายไดห้ากมี
ใครถาม 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ทาํแบบฝึกหดั 
2.ระบุประเภทไดถ้กูตอ้ง 
เมือ่ถาม 

4.บอกถงึการดแูลความสขุ
สบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยา

เคมบีาํบดั ได ้

1.จากชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนํา
ตนเอง ทีแ่จกให ้
2.อ่านจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
อื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ย
บท 
2.อธบิายไดห้ากมี
ใครถาม 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ทาํแบบฝึกหดั 
2. ตอบไดถ้กูตอ้ง เมือ่ถาม 
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สญัญาการเรยีนรู ้หน่วยการเรยีนที ่4 เรือ่ง การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั 
วนัที.่.............................................เวลา................................. 

 
จุดมุง่หมาย แหล่งวทิยาการ/วธิกีาร หลกัฐาน การประเมนิผล 
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หลกัการและเหตผุล 
 

ในปจัจุบนัเคมบีาํบดัมบีทบาทในการรกัษามะเรง็เป็นอยา่งมาก การใชย้าเคมบีาํบดัทีผู่ป้ว่ย
ไดร้บัมทีัง้วธิฉีีดเฉพาะทีใ่หท้างเสน้เลอืดดาํ โดยการผสมหยดทางน้ําเกลอื และวธิรีบัประทานทาง
ปาก ฤทธิข์องยาเคมบีาํบดัจะมกีารทาํลายเซลลท์ัง้เซลลม์ะเรง็และเซลลป์กต ิผลขา้งเคยีงของยาเคมี
บาํบดัทาํใหเ้กดิปญัหาต่อระบบต่างๆของรา่งกาย ทาํใหผู้ป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดัเกดิความไมส่ขุ
สบาย ดงันัน้ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั ญาต ิคนใกลช้ดิทีใ่หก้ารดแูล จงึตอ้งมคีวามรูเ้พือ่ทีจ่ะได้
ดแูลไดถู้กตอ้ง และป้องกนัผลขา้งเคยีงทีเ่กดิขึน้ใหน้้อยลง 
 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
 
เมือ่ผูเ้รยีนศกึษาหน่วยการเรยีนที ่4 จบแลว้ผูเ้รยีนสามารถ 

1. อธบิายความหมายของเคมบีาํบดั ได ้
2. อธบิายจุดมุง่หมายของเคมบีาํบดั ได ้
3. บอกวธิกีารรกัษาดว้ยเคมบีาํบดั ได ้
4. บอกถงึการดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดั ได ้
5. ใหก้ารดแูลผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยาเคมบีาํบดัไดถู้กตอ้ง 
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หน่วยการเรียนท่ี 4 
เร่ือง การดแูลความสขุสบายในผูป่้วยท่ีได้รบัยาเคมีบาํบดั 

(Health care in patients receiving chemotherapy) 
 

 
 

ความหมายของเคมีบาํบดั 
 

เคมบีาํบดั หมายถงึ การใชส้ารเคมหีรอืยาเขา้ไปสมัผสักบัเซลลม์ะเรง็ในวงจรการแบ่งตวั
ของเซลล ์เพือ่ไปยบัยัง้การเจรญิเตบิโต หรอืลดจาํนวนเซลลม์ะเรง็ ซึง่เป็นผลทาํใหเ้ซลลต์ายทนัท ี
หรอืทาํใหเ้ซลลต์ายในเวลาต่อมา ทาํใหเ้ซลลม์ะเรง็หยดุการแพรก่ระจายลง โดยทัว่ไปยากลุ่มน้ี
จดัเป็นยาพษิทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตของเซลลม์ะเรง็และเซลลป์กตดิว้ย 

 

 

วตัถปุระสงคข์องเคมีบาํบดั 
 

1. การรกัษาเพือ่บรรเทาความทุกขท์รมาน ใชร้กัษาในผูป้ว่ยทีเ่ป็นมะเรง็ระยะลุกลามที ่    
ไมส่ามารถรกัษาดว้ยวธิกีารอื่นๆ แต่ผูป้ว่ยยงัมสีภาพรา่งกายทีส่มบรูณ์พอทีจ่ะรกัษาต่อเน่ืองได ้

2. การรกัษาแบบชว่ยหรอืเสรมิแบบใหม ่ใชร้กัษามะเรง็ทีม่ขีนาดใหญ่ แต่ไมส่ามารถผา่ตดั
ออกไดห้มดหรอืผา่ตดัไมไ่ด ้โดยมจุีดประสงคเ์พือ่ใหก้อ้นมะเรง็มขีนาดเลก็ลงใหม้ากทีส่ดุจนกระทัง่
สามารถผา่ตดัออกไดห้รอืทาํใหม้ะเรง็กอ้นนัน้มกีารตอบสนองต่อการฉายแสงมากขึน้ 

3. การรกัษาเพือ่ป้องกนัการกลบัมาใหมข่องมะเรง็ หลงัจากทีม่ะเรง็ตน้ตอเดมิถูกตดัออกไป
แลว้ แต่ผลการตรวจทางพยาธวิทิยาบ่งบอกวา่ยงัมเีซลลม์ะเรง็หลงเหลอือยู ่การเลอืกใชย้ารกัษา
มะเรง็เพือ่วตัถุประสงคน้ี์ แพทยจ์ะเลอืกยาหรอืกลุ่มของยารกัษามะเรง็ทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ     
มพีษิน้อยทีส่ดุหรอืมเีทา่ทีผู่ป้ว่ยมะเรง็จะทนได ้

4. การรกัษาเฉพาะทีห่รอืเฉพาะบรเิวณทีเ่ป็นมะเรง็เทา่นัน้  
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วิธีการรกัษาด้วยเคมีบาํบดั 
  

1. โดยการรบัประทานยา 
2. โดยการฉีดเขา้ทางหลอดเลอืดดาํ 
3. โดยการฉีดเขา้ทางหลอดเลอืดแดง 
4. โดยการฉีดเขา้กลา้มเน้ือ 
5. โดยการฉีดเขา้ชอ่งทอ้ง 

 
 

การดแูลความสขุสบายในผูป่้วยท่ีได้รบัยาเคมีบาํบดั 
 

การดแูลผูป้ว่ยทีร่กัษาดว้ยยาเคมใีหม้คีวามสขุสบายจงึควรแนะนําเรือ่งต่างๆดงัน้ี 
1. ดื่มน้ําใหม้ากๆ และปสัสาวะใหม้ากๆ ควรระมดัระวงัในเรือ่งสขุอนามยัเพือ่หลกีเลีย่งการ

ตดิเชือ้ของทอ่ปสัสาวะ  
2. อาหาร ควรรบัประทานอาหารประเภททีใ่หส้ารโปรตนีและพลงังานสงู การไดร้บัอาหาร

เสรมิทีเ่หมาะสม ทาํใหว้งจรการทดแทนหมนุเวยีนพืน้ฐานของรา่งกายไดด้ดูซมึสารอาหารทีต่อ้งการ 
เพือ่เพิม่พนูภมูคิุม้กนัของรา่งกายแต่ละวนั ใหร้บัประทานทลีะเลก็ทลีะน้อยแต่รบัประทานหลายๆ มือ้ 
อยา่รบัประทานจนอิม่เกนิไป อาหารทีร่บัประทานควรมนีมโคสด ไข ่เน้ือ ปลา ถัว่ ผกั ผลไมต่้างๆ 
อาหารหลกัควรเป็นพวกจมกูขา้วหรอืจาํพวกเสน้หมีต่่างๆ เป็นดทีีส่ดุ ไขมนัต่างๆ ควรเป็นน้ํามนัพชื
จะเหมาะสมกวา่ การปรงุอาหารควรหลกีเลีย่งการผดั ทอด ยา่ง รมควนั ดองเป็นตน้ การปรงุอาหาร
ควรมกีารเปลีย่นรปูโฉมการปรงุ เพือ่กระตุน้ความอยากอาหารของผูป้ว่ย  

3. ผูป้ว่ยทีม่อีาการปากแหง้ มแีผลในชอ่งปาก กลนืไดย้าก ควรรบัประทานอาหารทีอ่อ่นน่ิม 
หลกีเลีย่งอาหารทีเ่ป็นกรดและมเีน้ือหยาบ สามารถดื่มน้ําซุปหรอืเครือ่งดื่มอื่น ๆ เพือ่ชว่ยในการ
กลนือาหาร ควรเคีย้วใหล้ะเอยีดแลว้คอ่ย ๆ กลนื หลงัมือ้อาหารควรบว้นปากและรกัษาความชืน้
ของชอ่งปาก ใหร้ะวงัป้องกนัการตดิเชือ้ในชอ่งปากดว้ย  

4. ผูป้ว่ยทีม่น้ํีาหนกัลดลงสามารถรบัประทานอาหารทีม่สีารอาหารเขม้ขน้ มปีรมิาตรไม่
ใหญ่โตและใหคุ้ณคา่ในดา้นโปรตนีและพลงังานสงู นอกจากน้ีแลว้ยงัสามารถรบัประทานวติามนิ 
เพือ่ทาํใหเ้จรญิอาหารไดอ้กีดว้ย  

5. ผูป้ว่ยทีม่อีาการทอ้งเสยี ควรรบัประทานอาหารทีม่กีากเสน้ใยตํ่า เพือ่ลดปรมิาตรของ
อุจจาระทีจ่ะขบัถ่าย ลดการรบัประทานอาหารทีม่ไีขมนัและน้ําตาลมากเกนิไป  
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6. ผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาทอ้งผกู เลอืกรบัประทานอาหารทีใ่หก้ากใยสงู เชน่ อาหารประเภทพชื 
ผกั ผลไมแ้ละธญัหารต่าง ๆ ดื่มน้ําใหม้ากและออกกาํลงักายพอประมาณปล่อยอารมณ์ใหส้บายๆ  
ไมเ่ครยีด  

7. ผูป้ว่ยทีม่อีาการทอ้งอดื เป็นอาการทีเ่กดิจากระบบการยอ่ยอาหารทาํงานไมเ่ตม็ประสทิธภิาพ 
ทาํใหม้กีารตกคา้งของอาหารทีย่อ่ยไมส่มบรูณ์อยูใ่นระบบทางเดนิอาหาร จุลนิทรยีป์ระจาํถิน่จงึทาํ
หน้าทีย่อ่ยแทนทาํใหเ้กดิแก๊สขึน้ สง่ผลใหเ้กดิอาการทอ้งอดื การรบัประทานอาหารไขมนัตํ่าและ
อาหารทีย่อ่ยงา่ยจะชว่ยบรรเทาอาการดงักล่าว อาหารเบายอ่ยงา่ย เชน่ ขา้ว ไขข่าว ผกักาดแกว้ 
ปลา และยงัมอีาหารและสมนุไพรบางตวัทีม่สีรรพคุณชว่ยยอ่ยและลดกรด เชน่ ขมิน้ชนั สะระแหน่ 
น้ําวา่นหางจระเข ้น้ําทบัทมิ ควรหลกีเลีย่งรบัประทานอาหารทีท่าํใหท้อ้งอดึทอ้งเฟ้อ เชน่ ถัว่ต่างๆ 
ตน้หอม มนัเผอืก ขา้วโพด นมโค เครือ่งดื่ม น้ําอดัลม 

8. เมือ่พบวา่ปรมิาณเมด็โลหติขาวลดลง ควรระวงัใหห้ลกีเลีย่งการเขา้ออกในทีส่าธารณะ 
เช่น เมื่อการนับของเมด็เลอืดขาวลดลงถึง 3,000 ccm ควรสวมใส่ผา้ปิดปากและจมูกเป็นการ
ป้องกนัตนเอง บรเิวณรอบ ๆ ไมค่วรวางแจกนัและกระถางดอกไม ้ถงัขยะกค็วรมฝีาปิดใหส้นิท  
ควรระมดัระวงัในเรือ่งสขุอนามยัสว่นบุคคลใหม้าก เชน่ อาบน้ําหรอืเชด็ตวัทุกๆ วนั ตดัเลบ็ใหส้ัน้ 
การลา้งมอืบ่อยๆ  

9. ระมดัระวงัในเรือ่งของชอ่งปากและผวิหนงัทัว่ไปตามลาํตวั ใหต้รวจดวูา่มรีอยผืน่สแีดง 
รูส้กึเจบ็ปวด ผวิหนงัแตกมแีผลเน่าเป่ือย เป็นตน้ หากมคีวามรูส้กึวา่น่าจะตดิเชือ้แลว้ใหไ้ปปรกึษาแพทย์
ทุกครัง้ทีพ่บอาการเหล่าน้ี คอื เป็นไขต้วัรอ้นเกนิ 38 องศาเซลเซยีส รูส้กึหนาวสัน่ ไอ น้ํามกูไหล 
เจบ็คอ ปสัสาวะแสบขดั อุจจาระเหลว 3 ครัง้ขึน้ไป  

10. คลื่นไสอ้าเจยีน ขึน้อยูก่บัสตูรยาทีไ่ดร้บัยาหลายๆสตูรแทบจะไมม่ปีญัหาเรือ่งคลื่นไส้
อาเจยีนเลยโดยปกตแิพทยจ์ะมกีารใหย้าป้องกนัและแกอ้าการคลื่นไสอ้าเจยีนทีเ่หมาะสมอยูแ่ลว้ 
อยา่งไรกต็ามกจ็ะมผีูป้ว่ยจาํนวนหน่ึง ทีย่งัมอีาการคลื่นไสอ้าเจยีนอยู ่หากอาการไมม่ากสามารถ
รบัประทานอาหารไดป้กตอิาจรอแจง้ใหแ้พทยท์ราบเมือ่ถงึวนันดั แต่ถา้อาการเป็นมากรบัประทาน
อาหารไมไ่ดค้วรไปพบแพทยก่์อนวนันดั  

11. ผมรว่ง เป็นอาการทีพ่บไดบ้่อย ยาทีท่าํใหผ้มรว่งมากนัน้ไมไ่ดห้มายความวา่ยานัน้แรง
กวา่ตวัอื่น โดยทัว่ไปคนไขม้กัจะสงัเกตไดว้า่ผมรว่งมากกวา่ปกตหิรอืดบูางลง แต่ในรายทีไ่ดย้าทีท่าํ
ใหผ้มร่วงมากๆมกัจะมชี่วงแรกที่ผมร่วงพรอ้มๆกนัโดยจะเกดิในวนัที่ 10-14 หลงัได้ยาครัง้แรก 
ดงันัน้ในคนไขท้ีก่งัวลต่อภาพลกัษณ์หรอือายอาจเตรยีมผา้โพกหวั หมวก หรอื วกิผมไวเ้น่ินๆ ได ้
ภายหลงัเสรจ็สิน้การรกัษาผมจะสามารถงอกกลบัมาไดต้ามปกต ิ

12. ปวดเมือ่ยกลา้มเน้ือปวดกระดกู สามารถพบไดบ้่อยแต่ไมร่นุแรง ยกเวน้ในยาบางตวั
และยากระตุน้เมด็เลอืดขาวทีอ่าจพบไดบ้่อย การพกัผอ่นงดออกแรงหนกัๆในชว่งวนัแรกๆทีไ่ดร้บั
ยาจะชว่ยลดอาการเหล่าน้ีไดห้ากมอีาการมากอาจใชย้านวดทาภายนอก หรอืปรกึษาแพทยเ์พือ่
พจิารณาเรือ่งยาแกป้วดทีเ่หมาะสม ขอ้สาํคญัคอืไมค่วรซือ้ยารบัประทานเองเพราะอาจมผีลตา้นฤทธิ ์
กนักบัยาเคมบีาํบดัได ้
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13. เจบ็มอืเจบ็เทา้ โดยมกัจะเริม่โดยมผีืน่หรอืป้ืนแดงๆทีบ่รเิวณฝา่มอืฝา่เทา้ ต่อมาจะเริม่มี
อาการเจบ็ จนในที่สุดจะเจบ็แมก้ระทัง่จบัลูกบดิหรอืเดนิ ถ้ายงัรบัประทานยาต่อไป (ยาน้ีมกัจะ
รบัประทานสบิสีว่นัต่อรอบ) อาจเกดิแผลทีฝ่า่มอืและเทา้ได ้ในขนาดยาทีไ่ดร้บัมกัจะเกดิแคร่อยแดงๆ 
เทา่นัน้ อยา่งไรกต็ามถา้มอีาการเจบ็มากขึน้จนรบกวนการใชช้วีติประจาํวนัแพทยท์ีด่แูลมกัแนะนํา
ใหห้ยดุยา หรอืทาํตามทีแ่พทยแ์นะนํา เพือ่ลดโอกาสการเกดิแผล การดแูลควรระวงัอยา่ใหม้อืและ
เทา้แหง้ ลดการใชง้านเชน่หยบิจบัมากๆเดนิเยอะๆ และควรหารองเทา้นุ่มๆสวมใสต่ลอดเวลา      
ยาตวัน้ีอาจทาํใหผ้วิคลํ้าไดง้า่ยเวลาโดนแดดควรหลกีเลีย่งการสมัผสัแดดแรงๆ 

14. ภาวะเกรง็ตวัของกลา้มเน้ือโดยมคีวามเยน็กระตุน้ ดงันัน้ระหวา่งทีใ่หย้า ผูป้ว่ยควร
หลกีเลีย่งการอมน้ําแขง็ กนิน้ําเยน็ สมัผสัอากาศหรอืสิง่ของเยน็จดั เน่ืองจากอาจเกดิภาวะเกรง็ตวั
ของกลา้มเน้ือได ้(อมน้ําแขง็อาจทาํใหก้ล่องเสยีงปิดหายใจไมอ่อกได)้ 

15. ปลายประสาทเสือ่ม จะมอีาการปลายมอืปลายเทา้ชาเกดิขึน้เกอืบทุกคนแต่สว่นใหญ่จะ
แครู่ส้กึชาๆ แต่บางรายอาจชามากจนรบกวนการใชช้วีติประจาํวนัเชน่ ลายมอืลายเซน็เปลีย่น หยบิ
จบัชอ้นไมถ่นดัเดนิแลว้รองเทา้แตะหลุด ควรรายงานแพทยท์ีด่แูลเป็นระยะๆ อาการมกัจะคอ่ยๆ
เป็นมากขึน้เรือ่ยๆ ตามปรมิาณยาทีไ่ดร้บั ดงันัน้มกัพบอาการมากขึน้เมือ่ใกล้ๆ จะครบตามแผนที่
วางไว ้หลงัหยดุยาอาการมกัจะคอ่ยๆดขีึน้  

16. อาการแน่นหน้าอก หน้าแดงตวัแดง ความดนัพุง่สงู มกัเป็นขณะกาํลงัเดนิยาอยูแ่ละมกั

เป็นในรอบหลงัๆ ถา้มอีาการแนะนําใหแ้จง้พยาบาลทราบทนัทแีละแจง้แพทยอ์กีครัง้ก่อนใหย้ารอบ
ถดัไปเน่ืองจากอาการแพแ้บบน้ีมกัสามารถใหต่้อไดถ้า้ใหช้า้ลง (ขึน้กบัดุลยพนิิจของแพทยท์ีด่แูล) 
อาการน้ีไม่ได้เกดิขึน้บ่อยผูป้่วยอาจพบอาการขา้งเคยีงดงักล่าวหรอืไม่พบก็ได้ อาการขา้งเคยีง
ทัง้หมดจะเกดิขึน้ระหวา่งการรกัษา มากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัสภาพรา่งกายของแต่ละบุคคล และคอ่ยๆ 
หายไปหลงัการรกัษา ควรใหข้อ้มลูผูป้ว่ยวา่ ควรปรกึษาแพทยถ์งึผลขา้งเคยีงของวธิรีกัษาแต่ละชนิดที่
เกดิขึน้ก่อนการรกัษาเพือ่จะไดเ้ตรยีมตวัใหพ้รอ้ม หากการเตรยีมความพรอ้มดแีละทาํจติใจใหส้บาย 
อาการแทรกซอ้นกจ็ะน้อย แต่หากเกดิอาการแทรกซอ้นขึน้ ไมต่อ้งกงัวล ควรทาํใจใหส้บายและใช้
หลกัการดแูลสขุภาพตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

การรกัษาดว้ยเคมบีาํบดันัน้อาจจะประกอบดว้ยยาเคมบีาํบดัปกตแิละ/หรอืยาตรงเป้า ซึง่
เป็นยาทีไ่มใ่ชย่าเคมบีาํบดั ผูป้ว่ยควรจะทราบชื่อยาเคมบีาํบดัทีไ่ดร้บัดว้ยเน่ืองจากยาแต่ละตวัมี
ผลขา้งเคยีงทีแ่ตกต่างกนัและแต่ละคนกไ็มจ่าํเป็นจะตอ้งไดย้าชนิดเดยีวกนั การทราบชื่อยาจะชว่ย
ใหแ้พทยค์นอืน่ทีต่อ้งมาดแูล (โดยเฉพาะต่างรพ.)เขา้ใจปญัหาทีอ่าจจะมแีละใหก้ารรกัษาผลขา้งเคยีง
ต่างๆไดร้วดเรว็และถูกตอ้ง 

ผลขา้งเคยีงของยาเคมบีาํบดันัน้มาจากการทีย่าเขา้ไปทาํอนัตรายกบัเซลลห์รอืการทาํงาน

ของเซลล ์สว่นมากมกัจะเป็นชัว่คราว แต่บางอยา่งอาจมอีาการเป็นเวลานาน การทีผู่ป้ว่ยเกดิผล
ขา้งเคยีงไมใ่ชก่ารแพย้า ดงันัน้จงึไมค่วรตดัสนิใจหยดุการรกัษาเอง ควรปรกึษาแพทยผ์ูใ้หย้าเพือ่
พจิารณาบรรเทาเยยีวยา หรอืป้องกนัอยา่งเหมาะสมต่อไป เมือ่ผูป้ว่ยปฏบิตัติวัไดถ้กูตอ้งอาการต่างๆ 
ทีอ่าจเกดิขึน้กล็ดน้อยลง   
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คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ 
 
 
แบบฝึกหดัประจาํหน่วย เรือ่ง การดแูลความสขุสบายในผูป่้วยท่ีได้รบัยาเคมีบาํบดั 
 
จงเขยีนเครือ่งหมาย   หน้าขอ้ทีถู่ก และเขยีนเครือ่งหมาย × หน้าขอ้ทีผ่ดิ 
..........1. เคมบีาํบดัหมายถงึ การใชส้ารเคมเีขา้ไปสมัผสักบัเซลลม์ะเรง็ เพือ่ไปยบัยัง้การเจรญิเตบิโต 

ของเซลลม์ะเรง็  
..........2. วตัถุประสงคข์องเคมบีาํบดัเป็นการรกัษาเฉพาะทีห่รอืเฉพาะบรเิวณทีเ่ป็นมะเรง็เทา่นัน้ 
..........3. วธิกีารรกัษาดว้ยเคมบีาํบดั ไดแ้ก่ การรบัประทานยา การฉีดเขา้ทางหลอดเลอืดดาํ การฉีด 

เขา้ทางหลอดเลอืดแดง การฉีดเขา้กลา้มเน้ือ และการฉีดเขา้ชอ่งทอ้ง 
..........4. ผูป้ว่ยมะเรง็ทีร่กัษาดว้ยยาเคมคีวรดื่มน้ําใหม้ากๆเพือ่หลกีเลีย่งการตดิเชือ้ของทอ่ปสัสาวะ 
..........5. อาหารประเภททอดเป็นอาหารทีใ่หส้ารพลงังานสงูทีผู่ป้ว่ยมะเรง็ควรรบัประทาน  
..........6. ผูป้ว่ยควรแปรงฟนับ่อยๆ เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ในชอ่งปาก  
..........7. ไมค่วรอาบน้ําหรอืเชด็ตวัทุก ๆ วนั เพราะจะทาํใหผ้วิแหง้และตดิเชือ้ไดง้า่ย 
..........8. เมื่อผูป้ว่ยมอีาการทอ้งอดื ควรรบัประทานอาหารประเภท ผกักาดแกว้ ปลา 
..........9. อาการทีพ่บบ่อยในผูป้ว่ยทีร่กัษาดว้ยยาเคม ีคอืน้ําหนกัลด 
.........10. ควรเตรยีมรา่งกายและจติใจ ผูป้ว่ยใหพ้รอ้มก่อนใหย้าเคมเีพือ่ลดอาการขา้งเคยีง 
 

 
 
 
 
 

โปรดตรวจคาํตอบจากเฉลยแนวคาํตอบแบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรียน  จากนัน้ 
ให้ประเมินคาํตอบ และกรอกคะแนนท่ีได้ลงในแบบประเมินการทาํกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
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เฉลยแนวคาํตอบแบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรียน 

หน่วยการเรียนท่ี 4 เรือ่ง การดแูลความสขุสบายในผูป่้วยท่ีได้รบัยาเคมีบาํบดั 
 
 
ขอ้ที ่1   ×   
ขอ้ที ่2  × 
ขอ้ที ่3    
ขอ้ที ่4    
ขอ้ที ่5   ×  
ขอ้ที ่6   × 
ขอ้ที ่7   × 
ขอ้ที ่8    
ขอ้ที ่9   
ขอ้ที1่0    
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     แบบประเมินการทาํกิจกรรมการเรียนรู ้

เรือ่ง การดแูลความสขุสบายในผูป่้วยท่ีได้รบัยาเคมีบาํบดั 
 
 
คาํอธิบาย 
 

1. ใหผู้เ้รยีนกรอกคะแนนทีท่าํไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัประจาํหน่วย โดยการตรวจคาํตอบจาก

เฉลยแนวคาํตอบ 

2. เปรยีบเทยีบคะแนนทีท่าํไดก้บัคะแนนผา่น 

3. ใสเ่ครือ่งหมาย   ลงในชอ่งผา่น หรอื ไมผ่า่น 

4. กรณทีีไ่ดค้ะแนนตํ่ากวา่คะแนนผา่น ขอใหท้า่นทบทวนเน้ือหาในหน่วยการเรยีนอกีรอบ 

 
คะแนนเตม็ คะแนนผา่น ไดค้ะแนน ผา่น ไมผ่า่น 

10 6    
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หน่วยการเรียนท่ี 5 
เร่ือง  การดแูลความสขุสบายในผูป่้วย 

ท่ีอยู่ในระยะสดุท้าย  
(Comfort care in patient in the final stage of life) 

 
 

 
 

         
 

โดย 
     นางเติมทรพัย ์ จัน่เพชร 

        หวัหน้าสาขาการพยาบาลสติู-นรีเวชกรรม 
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สญัญาการเรียนรู ้

หน่วยการเรยีนที ่5 เรือ่ง การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ยได ้ผูเ้รยีนตอ้ง
เป็นผูว้างแผนการเรยีนของตน วา่ผูเ้รยีนตอ้งการทีจ่ะเรยีนอะไร จะใชว้ธิกีารเรยีนอยา่งไร และสามารถ
ทีจ่ะเรยีนไดจ้ากทีไ่หน มอีะไรเป็นหลกัฐานวา่นกัศกึษาไดเ้กดิการเรยีนรู ้รวมทัง้แนวทางการประเมนิผล 
เพือ่ผูเ้รยีนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการเรยีนของตนเอง โดยกาํหนดรายละเอยีดเหล่าน้ีลงในสญัญาการเรยีนรู้
ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดมุง่หมาย แหล่งวทิยาการ/วธิกีาร หลกัฐาน        การประเมนิผล 
1.อธบิายความหมายของ
ผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย

ได ้

1.อ่านจากชุดการเรยีนรูด้ว้ย
การนําตนเอง ทีแ่จกให ้
2.อ่านจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
อื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ย
บท 
2.อธบิายไดห้ากมี
ใครถาม 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ทาํแบบฝึกหดั 
2.เขา้ใจความหมาย ตอบ
ไดถ้กูตอ้ง เมือ่ถาม 

2.บอกจุดมุง่หมายของ
การดแูลความสขุสบายใน

ผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย

ได ้ 
 

1.อ่านจากชุดการเรยีนรูด้ว้ย
การนําตนเอง ทีแ่จกให ้
2.อ่านจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
อื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ย
บท 
2.อธบิายไดห้ากมี
ใครถาม 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ทาํแบบฝึกหดั 
2.เขา้ใจวตัถุประสงค ์ตอบ
ไดถ้กูตอ้ง เมือ่ถาม 

3.บอกหลกัการดแูลผูป้ว่ย
ทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ยได ้

1.จากชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนํา
ตนเอง ทีแ่จกให ้
2.อ่านจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
อื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ย
บท 
2.อธบิายไดห้ากมี
ใครถาม 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ทาํแบบฝึกหดั 
2.ระบุประเภทไดถ้กูตอ้ง 
เมือ่ถาม 

4.อธบิายเกีย่วกบัการดแูล
ความสขุสบายในผูป้ว่ยที่

อยูใ่นระยะสดุทา้ยได ้

1.จากชุดการเรยีนรูด้ว้ยการนํา
ตนเอง ทีแ่จกให ้
2.อ่านจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
อื่นๆ 

1.แบบฝึกหดั ทา้ย
บท 
2.อธบิายไดห้ากมี
ใครถาม 

1.ผลคะแนนทีไ่ดจ้ากการ
ทาํแบบฝึกหดั 
2. ตอบไดถ้กูตอ้ง เมือ่
ถาม 
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สญัญาการเรยีนรู ้หน่วยการเรยีนที ่5 เรือ่ง การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย 
วนัที.่..............................................เวลา....................................... 

 
จุดมุง่หมาย แหล่งวทิยาการ/วธิกีาร หลกัฐาน การประเมนิผล 
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หลกัการและเหตผุล 
  

 
ผูป้ว่ยทีม่คีวามเจบ็ปว่ยจากโรคต่างๆนัน้ จะไดร้บัผลกระทบทางดา้นรา่งกายและผลกระทบ

ทางดา้นจติใจอยา่งมาก โดยเฉพาะในผูป้ว่ยทีม่คีวามเจบ็ปว่ยในระยะสดุทา้ยของชวีติ ซึง่การรกัษา
เพือ่ใหห้ายขาดนัน้ไมส่ามารถทาํได ้ผูป้ว่ยและญาตติอ้งเผชญิกบัภาวะเจบ็ปว่ยในระยะสดุทา้ย เกดิ
ปญัหาทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และจติวญิญาณ จงึเป็นความสาํคญัอยา่งยิง่ในการดแูล 
เยยีวยาผูป้ว่ยและญาตใิหเ้ป็นระบบครอบคลุมองคร์วมในทุกๆ ดา้น ทัง้น้ีเพือ่ชว่ยใหผู้ป้ว่ยไดม้ชีวีติ
ชว่งสดุทา้ยทีด่ ีและมคีุณคา่เทา่ทีจ่ะสามารถเป็นไปได ้ 

 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
 
 
เมือ่ผูเ้รยีนศกึษาหน่วยการเรยีนที ่5 จบแลว้ผูเ้รยีนสามารถ 
 1. อธบิายความหมายของผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย ได ้
 2. บอกจุดมุง่หมายของการดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย ได ้
 3. บอกหลกัการดแูลผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย ได ้
 4. อธบิายวธิกีารดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย ได ้
 5. ใหก้ารดแูลผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย ไดถู้กตอ้ง 
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หน่วยการเรียนท่ี 5 

เรือ่ง  การดแูลความสขุสบายในผูป่้วยท่ีอยู่ในระยะสดุท้าย 
(Hospice Care) 

 
 
 
ความหมายของการดแูลความสขุสบายในผูป่้วยท่ีอยู่ในระยะสดุท้าย 
 

ผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย หมายถงึ ผูป้ว่ยทีม่อีาการของโรคลุกลาม จนถงึขัน้รกัษาไมห่าย 
และไมม่แีผนการรกัษาใดๆ อกีต่อไป นอกจากรบัการดแูลแบบประคบัประคองตามอาการจนถงึ
ระยะสดุทา้ย  

ผูป้ว่ยระยะสดุทา้ยและญาตมิคีวามตอ้งการอยูใ่นโรงพยาบาลใหน้านทีส่ดุ โดยมคีวามคาดหวงัวา่
ผูป้ว่ยอาจมอีาการดขีึน้บา้ง หรอืญาตผิูป้ว่ยอาจขาดความมัน่ใจในการดแูลผูป้ว่ยทีบ่า้น ไมม่ี
ผูร้บัผดิชอบในการดแูลผูป้ว่ย หรอืขอ้จาํกดัอื่นๆ ทีแ่ต่ละคนมแีตกต่างกนั ถงึแมญ้าตขิองผูป้ว่ยมี
ความตอ้งการใหผู้ป้ว่ยระยะสดุทา้ยพกัอยูโ่รงพยาบาล แต่ดว้ยจาํนวนเตยีงทีม่จีาํกดั ทาํให้
โรงพยาบาลจาํเป็นตอ้งใหผู้ป้ว่ยระยะสดุทา้ยกลบัไปดแูลต่อทีบ่า้น  

 

 

จดุมุ่งหมายของการดแูลความสขุสบายในผูป่้วยท่ีอยู่ในระยะสดุท้าย  
 

การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ยมจุีดมุง่หมาย เพือ่ 
1. ใหผู้ป้ว่ยและครอบครวัสามารถเผชญิกบัปญัหาเรือ่งความเจบ็ไข ้และมกีารปรบัตวัปรบัใจ

ทีเ่หมาะสมจนถงึระยะสดุทา้ยของชวีติ 
2. ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการดแูลแบบองคร์วม ลดภาวะความทุกขท์รมานจากความเจบ็ปว่ย จาก

อาการปวดและความไมส่บายจากอาการขา้งเคยีงต่างๆ 
3. ใหผู้ป้ว่ยและครอบครวัสามารถดแูลตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพ 
4. ใหผู้ป้ว่ยและครอบครวัไดว้างแผนรว่มกนัและมกีารเตรยีมตวัเกีย่วกบัการสญูเสยี หรอื 

การพลดัพรากในวาระสดุทา้ยของชวีติ 
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หลกัการดแูลผูป่้วยท่ีอยู่ในระยะสดุท้าย  
  
 1. มุง่ประโยชน์ต่อตวัผูป้ว่ยเป็นหลกั มใิชต่วัโรค 
 2. มุง่บรรเทาอาการเจบ็ปวด ทุกขท์รมานทัง้ดา้นรา่งกาย จติ สงัคม และจติวญิญาณ 
 3. ใหก้ารดแูลชว่ยเหลอืดว้ยความรกั ความเมตตา ความเอือ้อาทร ครอบคลุมทุกดา้นอยา่ง
จรงิใจและเน้นเฉพาะเป็นรายบุคคล 
 4. เพิม่คุณภาพชวีติใหผู้ป้ว่ยและครอบครวั โดยใหก้ารดแูลชว่ยเหลอืตัง้แต่เริม่ตน้ทีม่ี
อาการเจบ็ปว่ยจนถงึวาระสดุทา้ยของชวีติ 
 5. ไมค่วรพยายามเรง่รดั หรอืเหน่ียวรัง้ความตายจนเกนิกวา่เหตุ 
 6. ถอืวา่ความตายเป็นกระบวนการปกตธิรรมชาต ิเป็นสจัธรรมทีทุ่กชวีติตอ้งสมัผสั 
 การชว่ยเหลอืผูป้ว่ยจาํเป็นตอ้งประเมนิเหตุของปญัหาทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ 
สงัคม ภาวะเศรษฐกจิ ความพรอ้มในการดแูลผูป้ว่ย เป็นตน้ แลว้วางแผนรว่มกบัผูป้ว่ยและครอบครวั
ในการแกไ้ขปญัหา มกีารชว่ยเหลอืและประเมนิผลเป็นระยะๆ มกีารดแูลผูป้ว่ยแบบองคร์วม และ
อยา่งต่อเน่ืองจนถงึระยะสดุทา้ย 
 
 
การดแูลความสขุสบายในผูป่้วยท่ีอยู่ในระยะสดุท้าย 
 

การดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย ผูด้แูลตอ้งราํลกึเสมอวา่ผูป้ว่ยมชีวีติอยู่
ไมน่าน และมเีวลาจาํกดัสาํหรบัตนเอง ผูป้ว่ยจะดใีจถา้ไดร้บัความมัน่ใจวา่จะไมถู่กทอดทิง้ใหอ้ยูค่นเดยีว 
การยนือยูข่า้งเตยีงแลว้สมัผสัมอืผูป้ว่ยนาน 2- 3 นาท ีจะทาํใหผู้ป้ว่ยสขุสบายและมคีวามมัน่ใจมาก
ขึน้ และควรมกีารดแูลต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1. การดแูลเรือ่งการหายใจ มเีป้าหมายเพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัออกซเิจนอยา่งเพยีงพอ โดย  
1.1 ประเมนิสญัญาณชพี ลกัษณะการหายใจ สผีวิ เสยีงหายใจ เสมหะ อาการไอ  

ตลอดจนระดบัออกซเิจนในเลอืด  
1.2 จดัทา่ผูป้ว่ยใหอ้ยูใ่นทา่ Fowler’s position หรอืทา่นัง่ เพือ่ชว่ยใหก้ลา้มเน้ือทีช่ว่ย 

ในการหายใจทาํงานไดส้ะดวก  
1.3 ดแูลใหผู้ป้ว่ยไดร้บัออกซเิจนตามแผนการรกัษา  
1.4 กรณทีีม่เีสมหะ กระตุน้ใหข้บัเสมหะ หรอืดดูเสมหะ เพือ่ใหท้างเดนิหายใจโล่ง 

ก่อนใหอ้อกซเิจน  
1.5 ดแูลชอ่งปากและจมกูใหส้ะอาด เพือ่ใหผู้ป้ว่ยรูส้กึสขุสบาย และลดการตดิเชือ้  
1.6 อธบิายเหตุผลของการพยาบาล และใหค้าํแนะนําการปฏบิตัตินทีถ่กูตอ้ง เพือ่ให ้

ผูป้ว่ยเกดิความมัน่ใจ  
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1.7 ตดิตามอาการเปลีย่นแปลงของผูป้ว่ยอยา่งสมํ่าเสมอ  
2. การไดร้บัน้ําทีเ่พยีงพอ เป้าหมายเพือ่ใหเ้กดิสมดุลของน้ําและอเิลค็โตรไลท ์โดย  

2.1 ประเมนิลกัษณะผวิหนงั record I/O น้ําหนกัตวั เพือ่ประเมนิการไดร้บัน้ําของ 
รา่งกาย  

2.2 ใหน้ํ้าทางปาก อาจเป็นน้ําเยน็ น้ําอุน่ หรอืเครือ่งดื่มทีผู่ป้ว่ยตอ้งการ เพือ่เพิม่น้ํา  
และทาํใหผู้ป้ว่ยรูส้กึพงึพอใจ  

2.3 ดแูลใหไ้ดร้บัน้ําทางหลอดเลอืดดาํตามแผนการรกัษา  
2.4 ตดิตามประเมนิอาการเปลีย่นแปลงของผูป้ว่ยอยา่งสมํ่าเสมอ  

3. การไดร้บัอาหารทีเ่พยีงพอ เน่ืองจากผูป้ว่ยอาจมกีารเผาผลาญสงูจากการตดิเชือ้ การ
ถ่ายเหลว การอาเจยีน การรบัประทาน อาหารไดน้้อย หรอืการดดูซมึของลาํไสไ้มป่กต ิเป้าหมาย
เพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัอาหารทีเ่พยีงพอ โดย  

3.1 ประเมนิน้ําหนกัตวั แบบแผนการรบัประทานอาหาร ลกัษณะอาหารทีช่อบและ 
ไมช่อบ  

3.2 กระตุน้และอยูก่บัผูป้ว่ยขณะรบัประทานอาหาร อาจใหผู้ป้ว่ยรบัประทานอาหารเอง  
หรอืป้อน ตามความเหมาะสม  

3.3 กรณผีูป้ว่ยใสส่ายยางใหอ้าหาร ดแูลใหอ้าหารทางสายยางตามแผนการรกัษา  
3.4 ใหก้าํลงัใจและใหผู้ป้ว่ยรูส้กึเพลดิเพลนิขณะไดร้บัอาหารทางปากหรอืทางสายยาง  
3.5 ประเมนิผลการไดร้บัอาหารอยา่งสมํ่าเสมอ 

4. การดแูลในเรือ่งการขบัถ่าย เป้าหมายการดแูล เพือ่ป้องกนัภาวะสญูเสยีน้ํา ขาดน้ํา หรอื
ความไมส่ขุสบายจากการเป้ือนเปรอะ อุจจาระ ปสัสาวะ โดย  

4.1 สงัเกตการถ่ายอุจจาระ ปสัสาวะ จาํนวนน้ําดื่มและปสัสาวะทีอ่อกมา เพือ่ประเมนิ 
การสญูเสยีน้ําของรา่งกาย ความ ลาํบากในการขบัถ่าย และความตอ้งการความชว่ยเหลอืในการขบัถ่าย  

4.2 ทาํความสะอาดผวิหนงับรเิวณอวยัวะสบืพนัธุแ์ละบรเิวณโดยรอบ  
4.3 ดแูลเปลีย่นผา้ปทูีน่อนใหแ้หง้สะอาดและเรยีบตงึเพือ่ความสขุสบายและไมเ่กดิ 

แผลกดทบั  
4.4 ป้องกนัและควบคุมการแพรก่ระจายเชือ้จากอุจจาระ ปสัสาวะ  
4.5 ประเมนิผลการขบัถ่ายอุจจาระ ปสัสาวะ เพือ่ประเมนิการสญูเสยีน้ําและอาหาร 

ของรา่งกาย เพือ่สามารถใหก้ารแกไ้ขได ้ทนัทว่งท ี 
5. การควบคมุอุณหภมูขิองรา่งกาย ผูป้ว่ยอาจมไีขส้งูจากการตดิเชือ้ของรา่งกาย เป้าหมาย

เพือ่ลดอุณหภมูขิองรา่งกาย ซึง่เป็นการ ลดพลงังานทีเ่กนิจาํเป็น และใหผู้ป้ว่ยรูส้กึสขุสบาย โดย  
5.1 ประเมนิภาวะไขทุ้ก 4 ชัว่โมง  
5.2 รายงานพยาบาลหวัหน้าเวรเพือ่ใหย้าลดไขต้ามแผนการรกัษา  
5.3 เชด็ตวัลดไข ้และดแูลใหผู้ป้ว่ยไดร้บัน้ําอยา่งเพยีงพอ  
5.4 ดแูลเปลีย่นเสือ้ผา้หรอืผา้ปทูีน่อนถา้เปียกชืน้ เพือ่ความสขุสบาย  
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6. การดแูลในเรือ่งการเคลื่อนไหว ผูป้ว่ยอาจเคลื่อนไหวน้อยลงเน่ืองจากความออ่นแรงของ
รา่งกาย อาจมกีารลบีของกลา้มเน้ือ หรอืมกีารอุดตนัของหลอดเลอืดดาํบรเิวณขาจากการนอนบน

เตยีงนานๆ โดยไมไ่ดข้ยบัรา่งกายอยา่งเพยีงพอ เป้าหมายการดแูลมุง่ ป้องกนัการเกดิแผลกดทบั
และการออ่นแรงของกลา้มเน้ือแขนขามากยิง่ขึน้ ตลอดจนใหม้กีารไหลเวยีนเลอืดอยา่งเพยีงพอ 
ปลอดภยั จากโรคแทรกซอ้นทางการหายใจ โดย  

6.1 ประเมนิความสามารถในการเคลื่อนไหว ระดบัความรูส้กึตวั และความตงึตวั 
ของกลา้มเน้ือ  

6.2 ดแูลใหม้กีารขยบัแขนขา เคลื่อนไหวขอ้ต่างๆ ทุก 2 ชัว่โมง  
6.3 นวดบรเิวณทีม่กีารกดทบักบัทีน่อน เชน่ ปุม่กระดกูต่างๆ เพือ่เพิม่การไหลเวยีน 

เลอืด รองบรเิวณปุม่กระดกูดว้ยฟองน้ํา หรอืถุงมอืยางใสน้ํ่าหรอืทีร่องเฉพาะ เพือ่ป้องกนัแผลกดทบั  
6.4 ประเมนิปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการเกดิแผลกดทบัอนัเน่ืองมาจากการนอนบนเตยีง 

นานๆ เชน่ สภาพรา่งกาย ความสามารถในการทาํกจิกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง ความสามารถในการ
กลัน้อุจจาระ ปสัสาวะ สภาพจติใจ และความสามารถในการ เคลื่อนไหวขอ้ต่างๆ เพือ่จดักจิกรรม
ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นจากความจาํกดัดา้นการเคลื่อนไหวไดอ้ยา่งเหมาะสม  

7. การดแูลสภาพแวดลอ้มเพือ่ความปลอดภยั ผูป้ว่ยอาจไดร้บัเชือ้โรคเพิม่เตมิจากภาวะภมูิ
ตา้นทานตํ่า หรอืประสบอุบตัเิหตุจาก ความออ่นเพลยีของรา่งกาย เป้าหมายการดแูลเพือ่ใหผู้ป้ว่ย
ปลอดภยัจากอุบตัเิหตุและการตดิเชือ้เพิม่ขึน้ โดย  

7.1 ประเมนิสภาพจติใจ ความสามารถเขา้ใจและรว่มมอืในการรกัษาพยาบาล ประเมนิ 
สภาพรา่งกาย การมองเหน็ อาการ เวยีนศรีษะ อาการชกั หรอืแนวโน้มทีจ่ะเกดิการหกลม้  

7.2 ดแูลความปลอดภยับรเิวณขา้งเตยีง การจดัวางอุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้ป็นระเบยีบ  
ของใชข้องผูป้ว่ยตอ้งจดัวางใหผู้ป้ว่ย สามารถหยบิไดส้ะดวก อุปกรณ์หรอืเครือ่งมอืต่างๆ ตอ้งไมต่ัง้
กดีขวางทางเดนิรวมทัง้การเกบ็ของมคีมต่างๆ ใหม้ดิชดิ  

7.3 ระวงัการนําเชือ้ไปสูผู่ป้ว่ยทางการสมัผสัหรอืการหายใจ  
7.4 ใหผู้ป้ว่ยอยูใ่นสายตา มกีริง่ใหก้ดเพือ่ขอความชว่ยเหลอื 
7.5 ถา้ผูป้ว่ยยงัสามารถเดนิไปหอ้งน้ําเองได ้ตอ้งระวงัเรือ่งการหกลม้ ดแูลพืน้ใหแ้หง้ 

สะอาด รองเทา้ควรเป็นชนิดทีไ่มล่ื่นเมือ่เปียกน้ํา  
8. การดแูลความสะอาดของรา่งกาย เป้าหมายการดแูลเพือ่ใหเ้กดิความสขุสบาย ไมเ่กดิ

ความรูส้กึพงึรงัเกยีจจากผูม้าเยีย่มหรอื ผูป้ว่ยอื่น และคงความรูส้กึมศีกัดิศ์รใีนตนเอง โดย  
8.1 ดแูลความสะอาดปาก ฟนั ผวิหนงั ผม และเลบ็อยา่งสมํ่าเสมอ  
8.2 ดแูลใหไ้ดเ้คลื่อนไหวรา่งกายและขอ้ต่อต่างๆ อยา่งน้อยทุก 2 ชัว่โมง  
8.3 ดแูลผวิหนงัใหส้ะอาด อาจทาโลชัน่และนวดเพือ่เพิม่ความแขง็แรงของผวิหนงั 

9. การดแูลใหไ้ดม้โีอกาสสือ่สารและระบายความรูส้กึ เป้าหมายการพยาบาลเพือ่ป้องกนัการ
แยกตวัจากสงัคม และคงการทาํงานของระบบประสาทใหเ้ป็นไปตามปกต ิโดย  

9.1 ประเมนิการรบัรูต่้อเวลา สถานที ่และบุคคล  
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9.2 ใหโ้อกาสญาตเิขา้เยีย่มผูป้ว่ยเป็นระยะๆ แนะนําเรือ่งการวางตวัของญาต ิ 
9.3 ใหผู้ป้ว่ยฟงัวทิยหุรอืดโูทรทศัน์เพือ่เพิม่สิง่เรา้และทาํใหเ้พลดิเพลนิ  
9.4 ใหเ้วลาในการฟงั พดู และสมัผสัผูป้ว่ย ใหค้วามเป็นกนัเอง  
9.5 ใหก้ารชว่ยเหลอืตามความตอ้งการหรอืตามสภาพจรงิ ไมป่ฏบิตัต่ิอผูป้ว่ย 

เหมอืนเป็นเดก็  
9.6 ใหผู้ป้ว่ยไดต้ดิต่อพดูคุยกบัผูป้ว่ยอื่นๆ ตามสมควร โดยอธบิายวธิกีารป้องกนั 

การแพรก่ระจายเชือ้ระหวา่งกนั  
9.7 ใหก้าํลงัใจ ใหค้วามมัน่ใจ และทาํใหผู้ป้ว่ยรูส้กึไวว้างใจพอทีจ่ะระบายความในใจ 

ต่างๆ ตามตอ้งการ  
10. การดแูลเรือ่งการพกัผอ่นนอนหลบั ผูป้ว่ยอาจพกัผอ่นไมเ่พยีงพอเน่ืองจากความเจบ็ปวด

หรอืความกงัวล เป้าหมายการดแูลจงึ มุง่ใหผู้ป้ว่ยไดพ้กัผอ่นและคลายความรูส้กึกงัวลใจ โดย  
10.1 ประเมนิภาวะการนอนและสภาพจติใจของผูป้ว่ยอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่หาสาเหตุ 

ของการนอนไมห่ลบั  
10.2 ดแูลความสะอาดและความสขุสบาย เพือ่ใหรู้ส้กึผอ่นคลาย  
10.3 ใหด้ื่มนมหรอืเครือ่งดื่มอุน่ๆ เพือ่ชว่ยใหน้อนหลบัไดง้า่ยขึน้ 
10.4 สาํหรบัผูป้ว่ยทีลุ่กไมไ่ด ้ควรเปลีย่นทา่นอนบ่อยๆ ใหอ้ยูใ่นทา่ทีส่บาย 

  
 

   ข้อบง่ช้ีของผูป่้วยถึงแก่กรรม  
 

จากความกา้วหน้าทางการแพทยท์าํใหม้เีกณฑก์ารตดัสนิการตายแบบใหมท่ีเ่รยีกวา่ “ภาวะ
สมองตาย” (Brain death) ซึง่ แพทยจ์ะวนิิจฉยัผูป้ว่ยทีก่ารทาํงานของสมองสญูสิน้ไป เพือ่พจิารณา

หยดุการชว่ยหายใจและการไหลเวยีน (โดยไดร้บัความยนิยอม จากญาต)ิ หรอืเพือ่นําอวยัวะทีใ่ช้
ปลกูถ่ายออกจากรา่งกาย  

ปจัจุบนัการตดัสนิการตายทางการแพทยแ์ละกฎหมาย กาํหนดวา่ตอ้งมกีารสิน้สดุการทาํงาน
ของทัง้ 3 ระบบสาํคญัของ รา่งกาย จงึจะถอืเป็นการตายทัง้ตวั (Somatic death) ไดแ้ก่  

1. ระบบประสาทสว่นกลาง คอื สมองตาย (Brain death) 
2. ระบบหวัใจ คอื หวัใจหยดุเตน้  
3. ระบบหายใจ คอื หยดุหายใจ 

วธิกีารตรวจสอบภาวะสมองตาย  
1. ขนาดของมา่นตาคงที ่ไมม่ปีฏกิริยิาต่อแสง  
2. ไมม่ปีฏกิริยิาโตต้อบทีต่าดาํ ไมม่กีลไกการกระพรบิตา  
3. ประสาทหแูละประสาทตาไมม่ปีฏกิริยิาโตต้อบกนั ไมส่มัพนัธก์นั  
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4. กลา้มเน้ือทีเ่ลีย้งประสาทสมองไมม่ปีฏกิริยิาโตต้อบต่อสิง่เรา้  
5. ไมม่ปีฏกิริยิาโตต้อบเมือ่นําวตัถุไปกระทบทีเ่พดานคอหรอืหลอดลม  
6. เมือ่หยดุเครือ่งชว่ยหายใจสกัระยะจนถงึจุดทีจ่าํนวนคารบ์อนไดออกไซดส์ะสมในเลอืด

มากพอทีจ่ะกระตุน้ใหห้ายใจเองได ้แต่ ผูป้ว่ยยงัไมส่ามารถหายใจไดเ้อง  
วธิตีรวจวา่หวัใจหยดุเตน้  

1. จบัชพีจรไมไ่ด ้เชน่ ชพีจรทีข่า้งคอ ขอ้มอื และขาหนีบ  
2. ฟงัเสยีงการเตน้ของหวัใจดว้ย Stethoscope ไมไ่ดย้นิ  
3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ (E.K.G.) เป็นเสน้ตรง  

วธิตีรวจวา่หยดุหายใจ  
1. สงัเกตการกระเพือ่มของทรวงอกและหน้าทอ้ง พบวา่ไมม่กีารเคลื่อนไหว  
2. ใชส้าํลรีอทีจ่มกู สงัเกตวา่สาํลไีมเ่คลื่อนไหวตามลมหายใจ  
3. ใช ้Stethoscope ฟงัเสยีงลมหายใจทีบ่รเิวณหน้าอก ไมไ่ดย้นิ  
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แบบฝึกหดัประจาํหน่วยเรือ่ง การดแูลความสขุสบายในผูป่้วยท่ีอยู่ในระยะสดุท้าย 

 

 
จงเขยีนเครือ่งหมาย   หน้าขอ้ทีถู่ก และเขยีนเครือ่งหมาย × หน้าขอ้ทีผ่ดิ 
..........1. ผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย หมายถงึ ผูป้ว่ยทีม่อีาการของโรคลุกลาม จนถงึขัน้รกัษาไมห่าย  
..........2. จุดมุง่หมายของการดแูลความสขุสบายในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย คอืผูป้ว่ยและครอบครวั 
   มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัโรคทีเ่ป็น 
..........3. หลกัการดแูลผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ยคอืใหก้ารดแูลชว่ยเหลอืดว้ยความรกั ความเมตตา  

 ความเอือ้อาทร ครอบคลุมทุกดา้น 
..........4. การชว่ยเหลอืผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ยสิง่สาํคญัทีจ่าํเป็นตอ้งประเมนิ ไดแ้ก่ การประเมนิ 
 ปญัหาทางดา้นภาวะเศรษฐกจิ ความพรอ้มของญาตใินการดแูลผูป้ว่ย 
..........5. จดัท่าผูป้ว่ยใหอ้ยูใ่นทา่นอนราบเป็นการดแูลเรือ่งการหายใจในผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นระยะสดุทา้ย 

เพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัออกซเิจนอยา่งเพยีงพอ 
..........6. เป้าหมายสาํคญัของการดแูลผูป้ว่ยใหไ้ดร้บัน้ําทีเ่พยีงพอเพือ่ใหเ้กดิสมดุลของน้ําและอเิลค็ 

 โตรไลท ์
..........7. กําลงัใจและใหผู้ป้ว่ยรูส้กึเพลดิเพลนิขณะไดร้บัอาหารเป็นการดแูลเพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัอาหารที ่
   เพยีงพอ  
..........8. เป้าหมายสาํคญัของการดแูลในเรือ่งการขบัถ่ายเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ 
...........9. เป้าหมายหลกัของการดแูลใหผู้ป้ว่ยไดม้โีอกาสสือ่สารและระบายความรูส้กึเพือ่ใหผู้ป้ว่ย 
   คลายความวติกกงัวล 
.........10. สมองตายเป็นการตดัสนิการตายทางการแพทยแ์ละกฎหมาย 
 
 

โปรดตรวจคาํตอบจากเฉลยแนวคาํตอบแบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรียน  จากนัน้ 
ให้ประเมินคาํตอบ และกรอกคะแนนท่ีได้ลงในแบบประเมินการทาํกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
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เฉลยแนวคาํตอบแบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรียน 

หน่วยการเรียนท่ี 5 เรือ่ง การดแูลความสขุสบายในผูป่้วยท่ีอยู่ในระยะสดุท้าย 
 
ขอ้ที ่1      
ขอ้ที ่2  × 
ขอ้ที ่3    
ขอ้ที ่4    
ขอ้ที ่5   ×  
ขอ้ที ่6    
ขอ้ที ่7    
ขอ้ที ่8   × 
ขอ้ที ่9  × 
ขอ้ที1่0   × 
 

 
แบบประเมินการทาํกิจกรรมการเรียนรู ้

เรือ่ง การดแูลความสขุสบายในผูป่้วยท่ีอยู่ในระยะสดุท้าย 
 
คาํอธิบาย 

 
1. ใหผู้เ้รยีนกรอกคะแนนทีท่าํไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัประจาํหน่วย โดยการตรวจคาํตอบจาก

เฉลยแนวคาํตอบ 

2. เปรยีบเทยีบคะแนนทีท่าํไดก้บัคะแนนผา่น 

3. ใสเ่ครือ่งหมาย   ลงในชอ่งผา่น หรอื ไมผ่า่น 

4. กรณทีีไ่ดค้ะแนนตํ่ากวา่คะแนนผา่น ขอใหท้า่นทบทวนเน้ือหาในหน่วยการเรยีนอกีรอบ 

 
คะแนนเตม็ คะแนนผา่น ไดค้ะแนน ผา่น ไมผ่า่น 

10 6    

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

 

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม 
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ภาพการทาํกิจกรรมกลุ่มสนุทรียสนทนา กลุ่มท่ี 1 
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ภาพการทาํกิจกรรมกลุ่มสนุทรียสนทนา กลุ่มท่ี 2 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



285 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



286 
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ประวติัย่อผู้วิจยั 
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