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บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
ขึ้น ขั้นตอนการวิจัยมี 3 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการณ์ จากเอกสาร การสัมภาษณ์อาจารย์และ
นักศึกษา และการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ระยะที่ 2 การสร้ างและพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยสังเคราะห์ผลการศึกษาจากระยะที่ 1 และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องมาก�ำหนด
กรอบแนวคิดเบื้องต้ นในการสร้ างและก�ำหนดองค์ประกอบของรูปแบบ น�ำไปทดลองใช้ ประเมินผล และน�ำผล
ที่ได้ มาปรับรูปแบบอย่างต่อเนื่องเป็ นจ�ำนวน 3 รอบของการพัฒนาจนได้ รปู แบบที่สมบูรณ์ ระยะที่ 3 การน�ำ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ไปใช้ และประเมินประสิทธิผลของรูปแบบจาก 1) ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สง่ เสริมทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 และ 3) ประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ต่อรูปแบบฯ และรับรองรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มตัวอย่ างเป็ นนักศึกษาพยาบาล อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรีและผู้ ทรงคุ ณวุฒิ
เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยได้ พัฒนาขึ้นและการสนทนากลุ่ม
ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบได้ แก่
1) แนวคิดและหลักการที่สำ� คัญ ประกอบไปด้ วย แนวคิดการเน้ นผู้เรียนเป็ นส�ำคัญ แนวคิดทักษะศตวรรษที่
21 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และแนวคิดการเสริมสร้ างพลังอ�ำนาจ 2) ปัจจัยสนับสนุน ด้ าน
นโยบายที่ชัดเจนและปฏิบตั ิได้ 3) กระบวนการเตรียมความพร้ อม การจัดการเรียนการสอน EREC IF (E:
Engagement, R: Reflection, E: Experience, C: Culture and Language, I: Information Technology, F:
Fun and flexibility) และกระบวนการเสริม คือ Empowerment และ KM และ 4) การประเมินผล ส�ำหรับการ
ประเมินประสิทธิผลพบว่าภายหลังการเรียนโดยรูปแบบที่สมบูรณ์ค่าเฉลี่ยรวมของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี p<.05 โดยเพิ่มจาก 3.71 เป็ น 3.93 และเพิ่มขึ้นเป็ น 4.42 หลัง
การเรียนด้ วยรูปแบบ EREC IF อย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตร นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบฯในระดับ
มากขึ้นไป อาจารย์มคี วามเห็นว่า EREC IF Model สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่สง่ เสริม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลได้ และผู้ทรงคุณวุฒิให้ การรับรองรูปแบบฯ ดังนั้นจึงควรน�ำรูป
แบบฯ ไปขยายผลในการใช้ เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้ ได้ บัณฑิตพยาบาลที่มีทกั ษะสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของสังคมในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนการสอน; ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาพยาบาล
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Abstract

This research and development study was designed to develop a pedagogical model to promote 21st
century skills of nursing students and to examine the effectiveness of the model. The study was composed
of three phases, including Phase 1: Situation analysisvia document review, in-depth interview of
instructors and students, and assessment of 21st century skills of the students; Phase 2: Design
and development of a pedagogical model to promote 21st century skills of the nursing students by
synthesizing the data from Phase 1 and literature review to identify the model framework. The initial
model was implemented, evaluated, and improved for 3 rounds until the appropriate model was
identified; 3: Implementation of the model and evaluating its effectiveness regarding 1) 21st century
skills of the students, 2) students’ satisfaction with the model, 3) instructors’ opinions towards
the model, and 4) approval of the model by experts. The samples included nursing students and
instructors of Boromarajonani College of Nursing, Chon Buri, and experts. A self-administered
questionnaire and focus group interview guidelines were used for data collection.
The study yielded a model with 4 components, including 1) concepts and principles of
student-centered learning, 21st century skills, continuous quality improvement, and empowerment;
2) supporting factors regarding policy; 3) processes of preparation, EREC IF (E: Engagement, R:
Reflection, E: Experience, C: Culture and Language, I: Information Technology, F: Fun and flexibility),
and supplementary processes of empowerment and knowledge management; and 4) evaluation.
An evaluation of model effectiveness revealed that EREC IF model could improve the 21st century skills
of the nursing students. The students were satisfied with the model and the instructors agreed that the
model could be used to increase the 21st century skills of the students. All invited experts also approved
the model. The model should be expanded for further implementation in nursing education in order to
produce nursing graduates in response to the needs of society in the 21st century.
Keywords: pedagogical model; twenty first century skills; nursing education
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ความเป็ นมาและความส�ำคัญ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้ านต่ างๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถชี วี ติ และบริบท
ของคนทั้งโลก รวมถึงบริ บททางด้ านสุขภาพที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้ อนมากขึ้น ผลักดัน
ให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านในทุกสาขาวิชาชีพสุขภาพ ต้ องมีการปรับ
ตัวและพัฒนาทักษะให้ สามารถปฏิบัติงานได้ ในพลวัตร
ของสถานการณ์ปัจจุบนั และอนาคต พยาบาลเป็ นกลุ่ม
บุคลากรที่สำ� คัญของทีมสุขภาพ จ�ำเป็ นต้ องได้ รับการ
พัฒนาสมรรถนะสอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม
แห่ งศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้ ตาม
ความต้ องการของผู้รับบริการ และทันกับความก้ าวหน้ า
ทางเทคโนโลยีทม่ี กี ารเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วในระบบ
บริการสุขภาพ1-2 ทั้งนี้จงึ ต้ องเริ่มตั้งแต่สถาบันการศึกษา
ที่ต้องมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ ได้
บุคลากรที่มีสมรรถนะสอดคล้ องกับความต้ องการดัง
กล่าว
การจัดการศึกษาเป็ นกระบวนการส�ำคัญที่จะเตรียม
นั ก วิ ช าชี พ ให้ มี ทัก ษะตามความต้ อ งการของระบบ
สุขภาพ โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดทักษะที่สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้รับบริการ
ในบริบทปัจจุบนั และอนาคต ในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 นี้
ประเทศไทยได้ มกี ารเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ เช่นเดียว
กับประเทศทั่วโลก เช่น ด้ านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้ อม โครงสร้ างประชากร และระบาดวิทยาซึ่งน�ำ
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ และการบริหาร
จัดการของหน่วยบริการสุขภาพ การจัดการศึกษาส�ำหรับ
บุคลากรด้ านสุขภาพ จึงจ�ำเป็ นต้ องมีการปรับเปลี่ยนทั้ง
รูปแบบ วิธกี าร และเนื้อหาสาระ
ทั้งนี้ Trilling & Fadel3 ได้ กล่าวว่าจ�ำเป็ นต้ องปรับ
กระบวนทัศน์ทางการจัดการศึกษาและได้ นำ� เสนอกรอบ
แนวคิด ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
ได้ แก่ การเรียนรู้ 3Rs x 7Cs โดย 3Rs คือ Reading
(อ่านออก) (w) Riting (เขียนได้ ) และ (A) Rithemetics
(คิดเลขเป็ น) 7Cs ได้ แก่ ทักษะด้ านการคิดอย่ างมี
วิ จ ารณญาณและทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หา (Critical
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Thinking and Problem Solving) ทัก ษะด้ า นการ
สร้ างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
ทักษะด้ านความเข้ าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน
ทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด้ าน
ความร่ ว มมื อ การท�ำ งานเป็ นที ม และภาวะผู้ น� ำ
(Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะ
ด้ านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications,
Information, and Media Literacy) ทั ก ษะด้ า น
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรียนรู้ (Career and Learning Skills) ซึ่งต้ องยึดหลัก
การเรียนรู้ท่ยี ึดผู้เรียนเป็ นส�ำคัญ สอนน้ อย เรียนมาก
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้ องก้ าวข้ ามสาระวิชาไปสู่
การเรียนรู้ ครูต้องออกแบบการเรียนรู้ และอ�ำนวยความ
สะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ ให้ นักเรียนเรียนรู้จาก
การเรี ย นแบบลงมื อ ท�ำ แล้ ว การเรี ย นรู้ ก จ็ ะเกิด จาก
ภายในใจและสมองของตนเอง4
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุ รี มุ่ ง ผลิ ต
พยาบาลวิชาชีพเพื่อตอบสนองระบบบริการสุขภาพตาม
ความต้ องการของสังคมและผู้ใช้ บัณฑิตพยาบาล แต่
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้ บณ
ั ฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
ของวิทยาลัยในปี การศึกษา 2556 พบว่าบัณฑิตพยาบาล
ที่สำ� เร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชลบุรี มีความรู้และทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับที่น้อย
กว่าด้ านอื่นๆ โดยเฉพาะในเรื่องความรู้ความเข้ าใจใน
สาระส�ำคัญของกระบวนการแสวงหาความรู้ การจัดการ
ความรู้ กระบวนการวิจยั กระบวนการบริหารและการจัด
การองค์กร และเรื่องการใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทางการวิ จั ย และนวตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ ไ ข
ปัญหา ซึ่งล้ วนแต่เป็ นทักษะที่สำ� คัญแห่งศตวรรษที่ 21
จากที่กล่ าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่ามีความจ�ำเป็ น
อย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาจะต้ องทบทวนและมีการปรับ
เปลี่ยนวิธีการและรูปแบบการจัดการศึกษา ผู้วิจัยใน
ฐานะผู้ บริ หารวิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุ รี
จึงริเริ่มพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทีส่ ง่ เสริม
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ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ในปี การศึกษา 25572559 โดยกระบวนการวิจัยและพั ฒนา 3 ระยะคือ
1) การศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์ จากระดับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาทุกชั้นปี และสภาพการ
จัดการเรียนการสอน 2) การสร้ างและพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาและทดลองใช้ รูปแบบ 3) การประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบโดยประเมินจากนักศึกษาและ
และการรับรองรูปแบบจากการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ผลการวิจัยจะนา ไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ บั ณ ฑิต พยาบาล ที่มี ส มรรถนะตามความ
ต้ องการของระบบสุขภาพในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ต่อ
ไป

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง
เสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลและ
ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น

วิธีการด�ำเนินการ

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) โดยพื้นที่ในการศึกษา
คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี การด�ำเนินการ
วิจัยประกอบด้ วย 3 ระยะดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation
Analysis) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการ
สอน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี โดย
ท�ำการรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพจากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
การสนทนากลุ่มกับผู้ท่เี กี่ยวข้ อง และข้ อมูลเชิงปริมาณ
จากการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
การศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนการสอน ก่ อน
พัฒนารูปแบบ โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสารทีเ่ กี่ยวข้ อง
กับการจัดการเรี ยนการสอน ได้ แก่นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษา ผลการติดตามผู้ใช้ บัณฑิต และ

รายงานการรับรองตนเองของวิทยาลัย ปี การศึกษา 2556
ร่วมกับการสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการสนทนา
กลุ่ม เป็ นอาจารย์พยาบาล จ�ำนวน 16 คน แบ่งเป็ น
2 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 8 คน นักศึกษาจ�ำนวน 36 คน จาก
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี ที่ 1–4 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ที่กำ� ลังศึกษาในภาคการ
ศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 โดยเลือกจากนักศึกษาที่
สมัครใจ น�ำมาแบ่งเป็ น 4 กลุ่มตามชั้นปี กลุ่มละ 9 คน
นั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะกลุ่ ม มี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมสู ง และ
ต�่ำคละกัน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิง
คุ ณ ภาพ เป็ นแนวค�ำ ถามการสนทนากลุ่ ม แบ่ ง เป็ น
แนวค�ำถามการสนทนากลุ่มแบบกึ่งโครงสร้ างส�ำหรับ
อาจารย์เรื่องสภาพการจัดการเรียนการสอนในปั จจุบัน
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จ�ำนวน 8 ข้ อ และแนว
ค�ำถามการสนทนากลุ่มส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนปั จจุ บันและการพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 จ�ำนวน 9 ข้ อ
การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
พยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 4 ที่
ศึกษาในภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึกษา 2557 จ�ำ นวน
586 คน ประกอบด้ วยนักศึกษาชั้นปี 1 จ�ำนวน 120 คน
ชั้นปี ที่ 2 จ�ำนวน 75 คน ชั้นปี ที่ 3 จ�ำนวน 165 คน
และชั้นปี ที่ 4 จ�ำนวน 226 คน และอาจารย์พยาบาล
จ�ำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ผ้ ูวิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของ Trilling & Fadel3 ประกอบด้ วย
การเรียนรู้ 3 x7C โดย 3R จ�ำนวนข้ อค�ำถามรวมทั้งหมด
63 ข้ อ ค�ำตอบมีลักษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่ า
5 ระดับ คะแนน 1 หมายถึง ผู้ตอบมีทกั ษะในข้ อนั้นใน
ระดับ ต�่ำ มากหรื อไม่ มี เลย และคะแนน 5 หมายถึง
ผู้ตอบมีทกั ษะในข้ อนั้นในระดับดีมาก
เครื่องมือที่ใช้ มีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและ
การพยาบาล จ�ำนวน 5 คน แบบสอบถามประเมินทักษะ
แห่ ง ศตวรรษที่ 21 ได้ น�ำ ไปทดลองใช้ กับ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลชั้นปี ที่ 1-4 จ�ำนวน 50 คน แล้ วน�ำมาหา

Nursing Journal of the Ministry of Public Health
ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach, s Alpha Coefficient) แบบประเมินโดยรวม
มีค่าเท่า .95 และรายด้ านทุกด้ านอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ (.69-.97)
ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน (Design and Development: Development)
โดยการสังเคราะห์ผลการศึกษาจากระยะที่ 1 ร่ วมกับ
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง มาก�ำหนดกรอบ
แนวคิดเบื้องต้ น ในการสร้ างและก�ำหนดองค์ประกอบ
ของรูปแบบ น�ำไปทดลองใช้ ประเมินผล และน�ำผลที่ได้
ไปปรับรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ด�ำเนินการจ�ำนวน 3 รอบ
ของการพัฒนา จนได้ รปู แบบการจัดการเรียนการสอนที่
สมบูรณ์ ดังขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาดังต่อไปนี้
2.1 ร่างรูปแบบที่เรียกว่า EREC IF และน�ำไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ประกอบไปด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การศึกษาและการพยาบาล จ�ำนวน 3 คน คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร จ�ำนวน 14 คน อาจารย์ผ้ ูสอน จ�ำนวน
16 คน
2.2 ปรับปรุงรูปแบบตามข้ อเสนอแนะ ได้ รปู แบบ
ที่ EREC IF ที่เพิ่มหลักการแนวคิด (Principles) และ
นโยบาย (Policy) แล้ วน�ำไปทดลองใช้ กบั นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 จ�ำนวน 75 คน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา
2557 วิชาการพยาบาลบุคคลที่มปี ัญหาสุขภาพ 1 และ
วิชาปฏิบตั กิ ารสร้ างเสริมสุขภาพและการป้ องกันการเจ็บ
ป่ วย เนื่องจากเป็ นชั้นปี ที่เริ่มเรียนวิชาในหมวดวิชาชีพ
ซึ่ งสอนโดยอาจารย์ของวิทยาลั ย มีอาจารย์ร่วมสอน
จ�ำนวน 16 คน ประเมินผลการทดลองใช้ รปู แบบเมื่อสิ้น
สุดภาคการศึกษา ประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 โดยใช้
แบบประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนามาจาก
ระยะที่ 1 พบว่าคะแนนทักษะศตวรรษที่ 21 ในภาพรวม
เพิ่มขึ้นแต่ไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ ประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาโดยการประชุ ม พู ด คุ ย กับ
นักศึกษาทั้งชั้นปี และอาจารย์ 16 คนที่เข้ าร่วมในการ
ทดลอง พบว่านักศึกษามีความเครียดกับวิธกี ารเรียนการ
สอน ที่นักศึกษาต้ องเป็ นผู้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ผู้สอนเป็ นผู้เอื้ออ�ำนวยให้ เกิดการเรียนรู้ อาจารย์
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และนักศึกษาขาดทักษะและประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบใหม่น้ ี จึงปรับปรุงรูปแบบ EREC IF
โดยการเพิ่ม Empowerment เข้ าไปในรูปแบบ และ
ท�ำการปรับปรุงคู่มอื โดยให้ มกี ารบูรณาการการใช้ รปู แบบ
EREC IF ไว้ ในคู่มอื การเรียนการสอน และประชุมจัดท�ำ
มคอ. 3 และ 4 และแผนการสอนให้ สอดคล้ องตามที่มี
การเพิ่มเติม แล้ วน�ำรูปแบบที่มกี ารเพิ่มไปทดลองใช้ ใน
ครั้งที่ 2
2.3 น�ำรูปแบบที่ปรับปรุงครั้งที่ 1 มาทดลองใช้ ใน
ในภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2557 กับนักศึกษากลุ่มเดิม
ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 และวิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุข ประเมินผลของ
รูปแบบเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผลการศึกษาพบว่ า
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพิ่ม
ขึ้นเล็กน้ อยในบางด้ าน จากการพูดคุยพบว่าทั้งนักศึกษา
และอาจารย์มีความเข้ าใจและมีทกั ษะต่อการใช้ รูปแบบ
EREC IF ที่ ป รั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 1 แต่ อ าจารย์ ยั ง ขาด
ทักษะการใช้ วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
จึงปรับปรุงรูปแบบฯ รอบที่ 2 โดยเพิ่มกิจกรรมการ
จัดการความรู้ (Knowledge management) ให้ อาจารย์
ผู้สอนเพื่อให้ ผ้ ูสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถหาวิธกี าร
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายได้ มากขึ้น และเพิ่ม
กิจกรรมด้ านการพัฒนานักศึกษา เพิ่มรายวิชาที่สอนโดย
ใช้ รูปแบบฯ และประชุมจัดท�ำ มคอ. 3 และ 4 และ
แผนการสอน ด�ำเนินการระหว่างปิ ดภาคฤดูร้อน ปี การ
ศึกษา 2557 ได้ รปู แบบ EREC IF ที่ปรับปรุงในครั้งที่
2 แล้ วน�ำเข้ ารับรองในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอนของวิทยาลัย ได้ รปู แบบ
EREC IF ที่สมบูรณ์ดงั ภาพที่ 1

ที่ปรับปรุงครั้งที่ 1 แต่อาจารย์ยังขาดทักษะการ
งรูปแบบฯ รอบที่ 2 โดยเพิ่มกิจกรรมการจัดการ
ข
132 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุ
่ ยนเรี ยนรู้ สามารถหา
สอนเพื่อให้ ผ้ ูสอนแลกเปลี
และเพิ่ มกิจกรรมด้ านการพั ฒนานักศึกษา เพิ่ ม
3.4 รับรองรูปแบบ EREC IF โดยการสัมมนาอิง
. 3 และ
ผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจสอบยืนยันรูป
ดูร้อน ปี
แบบ 4 ประเด็น ได้ แก่ 1) ความสอดคล้ องรูปแบบฯ
ครั้งที่ 2
ที่พัฒนาขึ้นกับการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะแห่ ง
บริ ห าร
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล 2) ความเหมาะ
รู ป แบบ
สมของการน�ำรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ ในพัฒนาการ
ภาพที่ 1

EC IF

ระยะที่ 3 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ EREC
IF ดด�การเรี
ำเนินการดั
งนี้
ไปใช้ ในการจั
ยนการสอนภาคการศึ
กษาที่
3.1กน�ษาอิ
ำรูปสแบบ
EREC
ที่ส่มมบูเดิรมณ์ ไปใช้ ใน
วิชา และวิชาการศึ
ระ ในนั
กศึกIF
ษากลุ
การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2558 ในวิชาทางการพยาบาล 6 รายวิชา และวิชาการ
บ โดยประเมิ
น 1) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
ศึ ก ษาอิส ระ ในนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม เดิ ม ที่เ ลื่ อ นจากชั้ น ปี ที่
รูปแบบ EREC
IF่ในชั
และ
2 มาอยู
้นปี ที3)่ 3 ประเมินความคิดเห็น
รับการจัดการเรี3.2
ยนการสอนโดยใช้
ูปแบบEREC
ประเมินประสิทธิผรลของรู
ปแบบ โดยประเมิน
่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล
1) ทักษะแห่ งศตวรรษที
อบถามและการสนทนากลุ
่ม
2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบ EREC IF
และ 3) ประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักศึกษาพยาบาลที่ได้ รับการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ รปู แบบEREC IF และอาจารย์ผ้ ูสอน เก็บรวบรวม
ข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม
3.3 ติดตามผลลัพธ์ของรูปแบบ EREC IF โดย
ติดตามผลการใช้ รูปแบบ EREC IF ในการจัดการเรียน
การสอนนักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างต่อจนจบหลักสูตร
ในปี การศึกษา 2559 และประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของนักศึกษา

เรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาพยาบาล 3) ประโยชน์ของรูปแบบฯ ที่พัฒนา
ขึ้นต่อการจัดการศึกษา 4) ความเหมาะสมของรูปแบบฯ
ที่พัฒนาขึ้นต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และท�ำการปรับปรุงรูป
แบบการจั ด การเรี ย นการสอนที่ส่ ง เสริ ม ทัก ษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล รอบที่ 3 ตามข้ อ
เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

การพิทกั ษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

การศึกษาครั้งนี้ได้ รับการพิจารณารับรองจากคณะ
กรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เลขที่ จว. 07/2557 การ
ด�ำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างได้ รับการอธิบายจนเข้ าใจ
และแจ้ งสิทธิในการปฏิเสธรวมทั้งถอนตัวจากการเป็ น
กลุ่มตัวอย่างโดยไม่เกิดผลใดๆ ต่อผู้ให้ ข้อมูลและข้ อมูล
จะน�ำเสนอในภาพรวมไม่เปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นรายบุคคล

ผลการศึกษา

1. การวิเคราะห์สภาพการณ์
		 1.1 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบ
ว่ า ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 โดยรวม ของนักศึกษา
พยาบาล อยู่ในระดับดีทุกชั้นปี ยกเว้ นชั้นปี ที่ 1 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ทักษะ 3R เป็ นทักษะด้ านที่มีค่าเฉลี่ย
คะแนนต�่ำ ที่สุ ด ในทุ ก ชั้ น ปี (Mean=3.18-3.58,
SD=.38-49) โดยเฉพาะด้ านการอ่านและเขียนอังกฤษ
พบว่าต�่ำกว่าด้ านอื่นๆ การคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม
รายด้ านอยู่ ใ นระดั บ ดี แต่ เ มื่ อวิ เ คราะห์ ร ายข้ อ
พบว่ า อยู่ ในระดับปานกลางเป็ นส่วนใหญ่ ในทุกชั้นปี
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(Mean=2.92–4.11) ซึ่ ง คล้ ายกั บ การคิ ด อย่ า งมี
วิ จ ารณญาณและการแก้ ปั ญ หาที่ พ บว่ า รายด้ านอยู่
ระดั บ ดี แต่ เ มื่ อ วิ เ คราะห์ ร ายข้ อ พบว่ า บางข้ อ ของ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 และ 2 อยู่ในระดับปานกลาง
ด้ านทีม่ คี ่าเฉลี่ยคะแนนสูงๆ ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ
ความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ด้ านอาชีพและ
ทักษะการเรียนรู้ และด้ านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร (Mean=3.99-4.35,
SD=.53-.63; Mean=4.05-4.28, SD=.41-.49; และ
Mean=4.21-4.31,SD=.47-.57 ตามล�ำดับ) ผล
การทดสอบความแตกต่ างพบว่ าทักษะ โดยรวมของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี มีความแตกต่างกัน โดยนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย โดยรวมสูงกว่าชั้นปี ที่ 3, 2,
และ 1 ตามล�ำดับ
		 1.2 สภาพการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา
และอาจารย์มคี วามเห็นตรงกันว่า อาจารย์ใช้ วิธกี ารสอน
ที่หลากหลายแต่วิธที ่ใี ช้ มากที่สดุ คือ การบรรยาย และ
ให้ ความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่ควรจะเป็ นใน
การส่ งเสริ มทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ของนั กศึกษา
พยาบาล ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ประกอบด้ วย
วิธกี ารเรียนรู้จากสถานการณ์จำ� ลองการแก้ ปัญหา ผู้สอน
ต้ องมีคุณลักษณะในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ต้ องมีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจสร้ างบรรยากาศการ
เรียนรู้ท่สี นุกและยืดหยุ่นตามสถานการณ์ อาจารย์เห็น
ว่าต้ องปรับวิธกี ารและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วย
ส่งเสริมแต่ละทักษะ และต้ องพัฒนาศักยภาพของผู้สอน
เพื่อให้ สามารถใช้ วิธีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ให้ กบั นักศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
รูปแบบที่พัฒนาได้ เป็ นกรอบเชิ งโครงสร้ างการ
จัดการเรียนการสอนประกอบด้ วย แนวคิดหลักการ
ปั จ จั ย สนั บ สนุ น กระบวนการ และการประเมิ น ผล
ดังภาพที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้
		 2.1 แนวคิ ด และหลั ก การที่ส �ำ คั ญ ได้ แ ก่
การเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง (Student
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center) ทักษะศตวรรษที่ 21 การเสริมสร้ างพลังอ�ำนาจ
(Empowerment) ทั้งอาจารย์และนักศึกษาเพื่อให้ ก้าวผ่าน
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการเรียนการสอนได้
โดยใช้ หลักการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็ นเครื่อง
มือพื้นฐานในการด�ำเนินการ
		 2.2 ปัจจัยสนับสนุน ได้ แก่ นโยบาย (Policy)
ที่ชัดเจนและมีการถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน
เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอน
		 2.3 กระบวนการ ประกอบด้ วยขั้นตอน ดังนี้
			 2.3.1 ทวนสอบความเข้ า ใจนโยบาย
ด้ านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ เกิดความชัดเจนใน
การถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบตั ิ
			 2.3.2 เตรียมความพร้ อมการใช้ รปู แบบ
โดยการเตรี ย มอาจารย์ เตรี ย มนั ก ศึ ก ษา เตรี ย มสิ่ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ และการเตรี ย มกิจ กรรมเสริ ม
หลักสูตร
			 2.3.3 ผู้ ส อนเป็ นผู้ อ อกแบบการจั ด
การเรียนการสอน และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ แก้ ไข
ก่อนเริ่มด�ำเนินการสอน
			 2.3.4 ผู้สอนจัดการเรียนการสอน ตาม
แนวทางของ EREC IF Model ได้ แก่ E: Engagement
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเรียนการสอน โดยผู้
สอนเลือกวิธกี ารสอนที่ให้ ผ้ ูเรียนลงมือเรียนรู้ด้วยตนเอง
R: Reflection การสะท้ อนคิดผ่านการตั้งค�ำถามด้ วย
ตนเอง ตอบค�ำถาม และบันทึกการเรียนรู้ E: Experience
การเรียนรู้จากประสบการณ์ทผ่ี ้ สู อนจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รียน
เรี ย นรู้ จากสถานการณ์ จ ริ ง หรื อ สถานการณ์ จ�ำ ลอง
C: Culture and Language วัฒนธรรมและภาษา เป็ นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผ้ ูเรียนเข้ าใจ ยอมรับ วิถชี ีวิตที่
มีความแตกต่างกันของบุคคลและพหุวัฒนธรรม จาก
สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำ� ลอง และจัดกิจกรรม
ให้ ผ้ ูเรียนใช้ ภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวต้ องมี
สิ่งส่งเสริมการเรียนรู้ 2 ปัจจัยคือ I&F ซึ่ง I: Information
Technology เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นการจัดกิจกรรม
ให้ ผ้ ู เ รี ย นมี ก ารค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ทางด้ า นดิ จิ ทัล และใช้
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เทคโนโลยี ทางด้ านคอมพิ วเตอร์ ในการน�ำเสนอและ
สื่อ สารกับ ผู้ ส อน F: Fun and flexibility หรรษา
และยื ดหยุ่ น เป็ นการจัดกิจกรรมที่ทำ� ให้ ผ้ ู เรี ยนรู้สึก
เพลิดเพลิน ผ่อนคลายขณะจัดการเรียนการสอน เช่น
วี ดี โ อ เพลงน�ำ ก่ อ นเข้ า สู่กิจ กรรมการเรี ย นการสอน
กิจกรรมปริศนาทายโจ๊ก เกมส์ การใช้ โปรแกรมช่วยสอน
เช่น โปรแกรม Kahoot โปรแกรม Menti การจัดห้ องเรียน
แบบไร้ เก้ าอี้ การท�ำสมาธิผ่อนคลายก่ อนเรี ยน และ
ผู้เรียนสามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ ตรงกับ
ความต้ องการและความสนใจ ในขณะเดียวกันผู้สอน
สามารถปรับการเรียนการสอนให้ เหมาะสมกับศักยภาพ
และบริบทต่างๆของผู้เรียน ทั้งสองปัจจัยนี้เป็ นสิง่ กระตุ้น
ให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ดี ขี ้ นึ
ทั้งนี้ต้องมีการเสริมสร้ างพลังอ�ำนาจทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียน มีการจัดการความรู้ (knowledge management)
โดยก�ำหนดให้ มเี วทีให้ ผ้ ูสอนได้ มกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่เกี่ยวกับการน�ำรูปแบบ EREC IF ไปใช้ อย่างสม�่ำเสมอ
เป็ นประจ�ำทุกเดือนและต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื้อหาในการแลก
เปลี่ยนขึ้นอยู่ กับความจ�ำเป็ นและความเหมาะสมของ
บริบทที่เกิดขึ้น
		 2.4 การประเมินผล เป็ น การประเมินผลของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยประเมินทักษะแห่ งศตวรรษ
ที่ 21 ที่ประกอบด้ วย 3R+7C ประเมินเชิงปริมาณโดย
ใช้ แบบสอบถาม และประเมินเชิงคุณภาพโดยใช้ การ
สนทนากลุ่ม โดยท�ำการทดสอบก่อน-หลังการใช้ รปู แบบ
3. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนทีส่ ่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
		 3.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 โดยรวมของนักศึกษา ภายหลังการเรียน
โดยใช้ EREC IF Model อย่ างต่ อเนื่องตั้งแต่ ช้ันปี ที่
2 จนจบการศึกษาสูงกว่าก่อนใช้ รปู แบบอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติท่ี .05 (Mean=3.71, 3.93, 4.42) และ
เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่าทุกด้ านมีค่าเฉลี่ยคะแนนเมื่อ
ภายหลังเรียนโดยใช้ EREC IF Model สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี .05

ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพจากการสนทนา
กลุ่ม พบการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด และวิธกี ารเรียน
ของนั ก ศึ ก ษากล่ า วคื อ นั ก ศึ ก ษาเปิ ดใจยอมรั บ และ
ปรับตัวให้ เข้ ากับรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป
เป็ นผู้ขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง เกิดความกระตือรือร้ น
และรับผิดชอบในตนเอง ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่กล้ า
หลับในห้ องเรียน และรูปแบบการเรียนนี้ทำ� ให้ ได้ ใกล้ ชดิ
ผู้สอนมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้ เกิดการพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
		 3.2 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการเรียนการสอนที่ใช้ รปู แบบ EREC IF ความพึงพอใจ
โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้ าน
ได้ แ ก่ ด้ า นผู้ ส อน ด้ า นกระบวนการเรี ย นรู้ ผู้ เ รี ย น
การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับมากทุกด้ าน
		 3.3 ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อการใช้ รูป
แบบ EREC IF พบว่าอาจารย์รับรู้ว่ารูปแบบ EREC IF
เป็ นผลดีกบั นักศึกษา รับรู้ว่าต้ องปรับวิธกี ารจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงใน
นักศึกษา (Transformative learning) แต่ยงั มีความกังวล
ในช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงแรกๆ เนื่องจากคิดว่าตนเองยังไม่
ค่อยพร้ อม แต่เมื่อใช้ รปู แบบต่อเนื่องพบว่าต่อมามีความ
มั่ น ใจเพิ่ ม ขึ้ นเรื่ อ ยๆ จึ ง สามารถท�ำ บทบาทของผู้
สนับสนุ นการเรียนรู้ ท�ำหน้ าที่ติดตามความเข้ าใจของ
นักศึกษา และเชื่อมั่นในศักยภาพของนักศึกษา มีการคิด
พัฒนารูปแบบการสอนให้ หลากหลายในแต่ละชั้นปี รู้สกึ
ว่าได้ ใกล้ ชดิ กับนักศึกษา เห็นศักยภาพและพัฒนาได้ ตรง
จุด และคิดว่ารูปแบบ EREC IF ช่วยพัฒนานักศึกษาเกิด
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งช่วยพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ให้ สามารถเป็ นผู้สนับสนุน เป็ นผู้จดั กระบวนการ
การเรียนรู้ให้ กบั นักศึกษาได้ อย่างดี แทนการเป็ นผู้ป้อน
เนื้อหาสาระให้ กบั นักศึกษา
		 3.4 การติดตามผลลัพธ์ของรูปแบบ EREC
IF จากการติดตามผลการใช้ รูปแบบ EREC IF ในการ
จัดการเรี ยนการสอนนักศึกษาที่เป็ นกลุ่ มตัวอย่ างต่ อ
จนจบหลักสูตร และประเมินทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21
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ของนักศึกษา พบว่ าคะแนนทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาเพิ่มขึ้นทั้งโดยรวมและรายด้ าน และผล
การสอบขึ้นทะเบียนใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพพบว่ า
นักศึกษาสอบผ่าน 8 รายวิชาในครั้งแรกจ�ำนวนร้ อยละ
70.67 ซึ่งสูงกว่าผลการสอบของผู้สำ� เร็จการศึกษาในปี
การศึก ษาที่ผ่ า นมา 3 ปี ซึ่ ง เดิมผลสอบผ่ า นไม่ เ กิน
ร้ อยละ 50
		 3.5 รับรองรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ทีส่ ง่ เสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล
โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ผู้ทรง
คุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ ก ารรั บ รองว่ า รู ป แบบ EREC IF มี ค วาม
สอดคล้ องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาพยาบาล เป็ นรูปแบบที่มปี ระโยชน์ สามารถน�ำ
ไปใช้ ได้ จริง จึงสมควรน�ำไปขยายผลต่อไป

การอภิปรายผล

การวิจยั และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ทีส่ ง่ เสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล
สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดงั ต่อไปนี้
1. รูป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนที่ส่ ง เสริ ม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล
รูปแบบที่พฒ
ั นาขึ้นได้ มาจากการศึกษาสภาพการณ์
ที่เ กี่ ย วข้ อ ง ออกแบบ น�ำ เสนอผู้ คุ ณ วุ ฒิ ปรั บ ปรุ ง
น�ำไปทดลองใช้ และปรับรูปแบบอย่างต่อเนื่องจ�ำนวน
3 รอบจนได้ รปู แบบ EREC IF ที่สมบูรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 การ
ประเมินประสิทธิผลพบว่ าการใช้ รูปแบบ EREC IF
สามารถส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
พยาบาลได้ โดยเฉพาะด้ า นการอ่ า น การเขี ย นและ
คณิตศาสตร์ ด้ านการคิดอย่ างมีวิจารณญาณและการ
แก้ ปัญหา ด้ านการคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม ด้ าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษามีความ
พึ งพอใจในการเรี ยนโดยใช้ รูปแบบ EREC IF และ
อาจารย์มคี วามเห็นว่าการใช้ รปู แบบ EREC IF สามารถ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล
ได้ และช่ วยเพิ่มทักษะของอาจารย์ในประเด็นการจัด
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การเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้ เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ดังนั้น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเป็ นองค์
ความรู้ใหม่ของการจัดการเรียนการสอนที่สง่ ผลให้ มกี าร
เปลี่ยนแปลงทั้งในระบบบริหารจัดการการจัดการเรียน
การสอนตั้ ง แต่ ร ะดับ หลั ก สูต รลงสู่ร ะดั บ รายวิ ช าและ
เนื้อหาในรายวิชา นอกจากนั้นส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนทั้งของอาจารย์
และนักศึกษา
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนที่พั ฒ นาขึ้ นมี
ประสิทธิผลต่ อการส่งเสริ มทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21
เนื่องมาจากองค์ประกอบของรูปแบบ EREC IF ประกอบ
ด้ วยหลักการและแนวคิดที่เป็ นพื้นฐานและหัวใจส�ำคัญ
ของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้ แก่การจัด
การเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง ซึ่งเป็ น
หลั ก การที่ ส อดคล้ องกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ 3) พ.ศ. 2553 ที่กล่าวว่า “หลัก
การจัดการศึกษา ต้ องยึดหลักว่ าผู้เรียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส�ำคัญที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริม
ให้ ผ้ ูเรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ” ลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ตามที่ต้องการ
คือ มีความรู้ ทักษะ ด้ านวิชาการ วิชาชีพ มีสติปัญญาและ
วิจารณญาณ มีวิธีการคิดอย่ างเป็ นระบบและสามารถ
แก้ ไขปั ญหาได้ 5 จะเห็นได้ ว่าการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ยังเป็ นการออกแบบการเรียน
การสอนที่ให้ นกั ศึกษามีส่วนร่วมตั้งแต่การออกแบบการ
เรียนการสอน ผู้สอนเลือกวิธกี ารสอนทีใ่ ห้ นกั ศึกษาลงมือ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
จั ด ให้ มี ก ารฝึ กทัก ษะ กระบวนการคิ ด การจั ด การ
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อ
ป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา ให้ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์จริง ฝึ กการปฏิบตั ใิ ห้ ทำ� ได้ คิดเป็ น ท�ำเป็ น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู้อย่ างต่ อเนื่อง ผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้ สดั ส่วนสมดุลกัน ผู้เรียน
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ที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่ผ้ เู รียนเป็ นส�ำคัญ
จะได้ รบั การพัฒนาทางวิชาการมากขึ้น มีการพัฒนาความ
รู้และทักษะตามความถนัดและสนใจมากขึ้น มีการพัฒนา
ด้ านทักษะการคิดได้ 6-8
ปั จจัยที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้ รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ท่ดี ีข้ ึนคือ หรรษา
และยืดหยุ่น นั้นเนื่องมาจาการจัดการเรียนการสอนที่
สร้ างและพัฒนาขึ้นเป็ นรูปแบบทีส่ ง่ เสริมให้ ผ้ เู รียนมีเวลา
และสถานที่ท่ีจ ะเล่ น อย่ า งสร้ า งสรรค์ สอดคล้ อ งกับ
การจัดการศึกษาแบบใหม่ท่คี วรส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีเวลา
และสถานที่ท่จี ะเล่นอย่าง สร้ างสรรค์ และท�ำให้ ผ้ ูเรียน
เกิดความรักในการอ่านและเรียนรู้ด้วยตนเองไปตลอดชีวติ
การจั ด ให้ มี ก ารสอนที่ดี การชี้ แนะที่ช่ ว ยให้ ผ้ ู เ รี ย นมี
ความพร้ อม สนุ กกับการเรี ยนรู้ และการส่ งเสริ มให้
ผู้ เรี ยนมีแรงจู งใจจากภายในตัวเองที่อยากจะเรี ยนรู้
จะช่ วยให้ ผ้ ูเรียนสามารถ เรียนรู้และพัฒนาทักษะทาง
วิชาการด้ านต่ างๆ ได้ รวดเร็วขึ้น8 ดังนั้นรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนการเรียนการสอนแบบให้
มีความเพลิดเพลิน สนุกกับการเรียนรู้จึงช่วยให้ ผ้ ูเรียน
พัฒนาทักษะทางด้ านวิชาการ และยังสอดคล้ องกับหลัก
การจัดการเรียนรู้ท่ผี ้ ูเรียนเป็ นส�ำคัญที่ต้องจัดการเรียนรู้
ให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนอย่างมีชีวิตชีวา มีความสุขสนุกสนาน
จากการเรียน ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน7 นอกจากนั้นยัง
มีความยืดหยุ่นที่ผ้ ูเรียนสามารถปรับเปลี่ยนวิธกี ารเรียน
การสอนได้ ผู้สอนสามารถปรับวิธกี ารเรียนการสอนให้
สอดคล้ อ งกับ บริ บ ทที่เ ปลี่ ย นไป และเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาได้ มีสะท้ อนคิดถึงการเรียนรู้ท่เี กิดขึ้นถือได้ ว่า
รูปแบบการเรียนการสอน EREC IF ที่พัฒนาขึ้นมีการ
เน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง ส่งผลให้ นักศึกษาเกิดผลลัพธ์
ตามที่ต้องการ คือ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
สิ่งที่สำ� คัญในการออกแบบการเรียนรู้คือลักษณะ
ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ในปัจจุบนั ที่ผ้ เู รียนเป็ นกลุ่มวัยที่ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ อย่างแพร่ หลายและมีความต้ องการใช้ เทคโนโลยีใน
การเรี ย นการสอนมากกว่ า บรรยายแบบเดิ ม ดั ง นั้ น
การจัดการเรียนการสอนที่ต้องการให้ ผ้ ูเรียนเกิดทักษะ

แห่ งศตวรรษที่ 21 จ�ำเป็ นอย่ างยิ่งต้ องน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ในการจัดการเรียนรู้9 ดังนั้นการก�ำหนด
ให้ รายวิชาที่ได้ นำ� รูปแบบ EREC IF ไปใช้ ในการเรียน
การสอนให้ มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ในการ
เรี ย นการสอนโดยการจั ด กิจ กรรมให้ นั ก ศึ ก ษามี ก าร
ค้ นคว้ าข้ อมูลทางด้ านดิจิทลั และใช้ เทคโนโลยีทางด้ าน
คอมพิวเตอร์ในการน�ำเสนอและสื่อสารกับผู้สอน จึงเป็ น
รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะกับผู้เรียน
การพัฒนานักศึกษาให้ เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ควรต้ องมีการก�ำหนดนโยบายและเป้ าหมายในการพัฒนา10
ดั ง จะเห็น ได้ จ ากรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนที่
พัฒนาขึ้นนี้ได้ มกี ารก�ำหนดนโยบายที่ชดั เจน แต่ประเด็น
ที่สำ� คัญคือการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านคณะ
กรรมการผู้เกี่ยวข้ อง รวมทั้งมีการทวนสอบความเข้ าใจ
ของผู้สอนต่อนโยบายที่หนดไว้ ด้วย นอกจากนั้นผู้สอน
ต้ องสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม สื่อการเรียน
และ อ�ำนวยความสะดวกเพื่อให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้ได้
การประเมินผล เป็ นหนึ่งขั้นตอนที่สำ� คัญของการ
จัดการเรียนรู้ การประเมินผลของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
เป็ นการค้ น หาความสามารถของผู้ เ รี ย นและความ
ก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้5 ดังนั้นการประเมินรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นจึงใช้ ประเมินเชิงปริมาณโดยใช้ แบบสอบถาม
และประเมินเชิงคุณภาพโดยใช้ การสนทนากลุ่ม โดย
ท�ำการทดสอบก่อน-หลังการใช้ รปู แบบ โดยประเมินเมื่อ
สิ้นสุดทุกภาคการศึกษาที่นำ� รูปแบบนี้ไปใช้ ในการจัดการ
เรียนการสอน ในด้ านการประเมินผู้เรียน ให้ พจิ ารณาจาก
พัฒนาการของผู้เรียน ให้ ใช้ วธิ กี ารประเมินที่หลากหลาย
รวมถึงการประเมินทักษะแห่งศตวรรษ 21 ทีม่ กี รอบแนวคิด
ที่ชัดเจนของ Trilling & Fadel3 ทั้งนี้การเตรียมปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนการสอน ได้ แก่ การเตรียม
อาจารย์ ผู้เรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร เป็ นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ การเรียนการสอนบรรลุ
เป้ าหมายตามที่ต้องการ
นอกจากนี้องค์ประกอบของรูปแบบการจัดเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นที่มกี ารใช้ การเสริมสร้ างพลังอ�ำนาจ
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ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21
ว่ าต้ องเป็ นแนวคิดการเรียนรู้ใหม่ ท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม
และการบริหารจัดการด้ านการศึกษาที่สถาบันการศึกษา
ต้ องปฏิรูปให้ เป็ นองค์กรที่สามารถเรียนรู้พร้ อมไปกับ
การเสริมสร้ างศักยภาพ (Empowerment)7 การจัดการ
ความรู้เป็ นปั จจัยส�ำคัญที่ทำ� ให้ รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่พัฒ นาขึ้นมีประสิทธิผลที่ท ำ� ให้ นัก ศึก ษามี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 KM สอดคล้ องกับผลการศึกษา
วิ จั ย ที่ผ่ า นมาที่พ บว่ า กิจ กรรมการจั ด การความรู้เ ป็ น
กิจกรรมส�ำคัญที่ต้องมีในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ศึกษาเพื่อคุณภาพผู้เรียน8 อย่างไรก็ตามประเด็นส�ำคัญ
ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาคือ การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงได้ มีการน�ำวงจรคุณภาพ
PDCA (Plan-Do-Check-Act) มาใช้ ท�ำให้ รปู แบบที่
พัฒนาขึ้นได้ มีการด�ำเนินการสร้ างและพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง มีการปรับปรุง ทดลองใช้ ประเมินผล ปรับปรุง
ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ รู ป แบบที่พั ฒ นาขึ้ นมี ป ระสิท ธิผ ล ผู้ ท รง
คุณวุฒิให้ การรับรอง
องค์ประกอบทั้ง 4 ข้ างต้ นมีความสัมพันธ์กนั คือ
ผู้สอนต้ องมีความรู้ความเข้ าใจแนวคิดและหลักการใน
เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นส�ำคัญ
นอกจากนี้ ผู้ บ ริ ห ารต้ องมี น โยบายที่ ชั ด เจนในการ
สนับสนุนให้ เกิดการเตรียมการในด้ านต่างๆ เพื่อให้ เกิด
ความพร้ อมของผู้สอนและผู้เรียน รายวิชาที่ใช้ ต้องเป็ น
รายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ของสถาบันที่กำ� หนดนโยบาย
หรือหากเป็ นอาจารย์พิเศษต้ องเป็ นผู้ท่ียินดีใช้ รูปแบบ
EREC IF ซึ่งในการออกแบบแต่ละรายวิชาผู้สอนทุกคน
ต้ อ งวางแผนการสอนร่ ว มกัน เพื่ อ เลื อ กวิ ธีก ารสอนที่
สอดคล้ องกับกระบวนการหลักครบทุ กองค์ประกอบ
ผู้ ส อนต้ อ งเสริ ม สร้ างพลั ง อ�ำ นาจแก่ ผ้ ู เ รี ย นเพื่ อ ให้
กระบวนการเรียนรู้มปี ระสิทธิภาพ มีเวทีให้ อาจารย์มกี าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 อย่าง
ต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้น ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิผล ดังจะเห็นได้ จากเปรียบเทียบ
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คะแนนเฉลี่ยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ทั้ง
โดยรวมและรายด้ านสูงขึ้น นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอนที่ใช้ รปู แบบ EREC IF ทั้งโดยรวมและ
รายด้ าน ได้ แก่ ด้ านผู้ สอน ด้ านกระบวนการเรี ยนรู้
ผู้ เ รี ย นการสนั บ สนุ น แหล่ ง เรี ย นรู้ นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
พึงพอใจในระดับมากทุกด้ าน สอดคล้ องกับความคิดเห็น
ของอาจารย์รปู แบบ EREC IF ช่วยพัฒนานักศึกษาเกิด
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งช่วยพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ให้ สามารถเป็ นผู้สนับสนุน เป็ นผู้จดั กระบวนการ
การเรียนรู้ให้ กับนักศึกษา แทนการเป็ นผู้ป้อนเนื้อหา
สาระให้ กบั นักศึกษา ทัง้ นี้เนื่องมาจากการออกแบบการเรียน
การสอนที่มี ไ ด้ รั บ นโยบายสนั บ สนุ น จากผู้ บ ริ ห ารให้
อาจารย์ได้ ใช้ แนวคิดใหม่ ในการจัดการเรียนการสอน
การสนับสนุนให้ อาจารย์ได้ รับการพัฒนาสมรรถนะ การ
จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม การเสริมพลัง
อ�ำนาจอย่างต่อเนื่องจนท�ำให้ อาจารย์ได้ มีการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้ นการเรียนรู้ในสถานการณ์
จริงด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้ นักศึกษา
ได้ มีส่วนร่ วมในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
มากขึ้น การใช้ กระบวนการสะท้ อนคิดเพื่อให้ นักศึกษา
ได้ สะท้ อนการเรียนรู้และส่งผลให้ อาจารย์สามารถปรับ
การจัดการเรียนการสอนได้ อย่างยืดหยุ่นสอดคล้ องกับ
ข้ อเสนอแนะของ Cynthia9 ที่ระบุว่าวิธกี ารจัดการเรียน
การสอนที่จะช่วยให้ นักศึกษาพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 จะต้ องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา เน้ น
การจัดการเรียนการสอนที่ให้ นักศึกษาได้ ออกแบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเองจากสถานการณ์จริง

ข้อเสนอแนะ

จากการน�ำเสนอผลการวิจัยในแต่ละขั้นตอนสรุป
ได้ ว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ที่ พั ฒ นาขึ้ นมี ค วามสอดคล้ องกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติและสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบนั มีประสิทธิผล
ในการส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนเกิดทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21
และสามารถน�ำไปขยายผลในสถาบันการศึกษาพยาบาล
อื่นๆ ได้ ซึ่งในการน�ำรูปแบบการส่งเสริมทักษะแห่ ง
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ศตวรรษที่ 21 ไปใช้ ผู้บริหารควรต้ องวิเคราะห์นโยบาย
การจัดการเรียนการสอน ก�ำหนดนโยบายที่ชดั เจนในการ
สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้ มีสมรรถนะในการสอน
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการ
ก�ำหนดนโยบายให้ มีการเตรียมความพร้ อมทั้งอาจารย์
ผู้เรียน และการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ และสิ่ง
ที่สำ� คัญคือการเสริมพลังอ�ำนาจให้ ท้งั ผู้สอนและผู้เรียน
เป็ นระยะสม�่ำเสมอ รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้ท่เี กิด
ขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อสะท้ อนผลไปสู่ท้งั
ผู้เรียนผู้สอนเพื่อน�ำไปสูก่ ารปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ วงจรคุณภาพจะส่งผลให้ การจัดการเรียนการ
สอนมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลคื อ เกิ ด ผลลั พ ธ์ กั บ ผู้ เ รี ย นตามที่
ต้ องการ ส่วนอาจารย์ผ้ ูสอนต้ องออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ ส่อื เทคโนโลยีท่เี หมาะสมเพื่อช่วยให้
นักศึกษามีส่วนร่ วมและเน้ นการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง รวมทั้งการฝึ กให้ นกั ศึกษาได้ สะท้ อนคิดและยอมรับ
ความแตกต่ างระหว่ างบุคคลผ่ านกระบวนการเรี ยนที่
สนุกสนานและมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ จะช่วยให้
นักศึกษาบรรลุวัตถุ ประสงค์ของการเรี ยนรู้ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
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