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บทคัดย่อ 

	 การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 และความ		
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกรายวิชาโภชนบำาบัด	 ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำานวน 143 คน	 เก็บข้อมูลช่วงเดือนสิงหาคม																
ถึงกันยายน	 2563	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่	 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล												
2) แบบสอบถามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ	 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก	วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามได้	เท่ากับ	.96	และ	.97	
ตามลำาดับ	

	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติร้อยละ	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ผลการศึกษา	 พบว่า											
การรับรู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	อยู่ในระดับสูง	(mean	=	4.22,	S.D.	=	.36)	และความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกรายวิชาโภชนำาบัดอยู่ในระดับมาก	(mean	=	4.27,	S.D.	=	.67)	โดยทักษะ
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Abstract
	 This	 descriptive	 study	 aimed	 to	 examine	 the	 perceived	 level	 of	 twenty	 first													
century	learning	skills	and	satisfaction	with	active	learning	in	the	subject	of	Nutrition	
Therapy	in	undergraduate	nursing	students,	Prince	of	Songkla	University.	The	sample	
was	 143	 first	 year	 nursing	 students.	 The	 data	 was	 collected	 between	 August	 and														
September	2020.	The	research	instruments	were	1)	Demographic	Data	Questionnaire,														
2)	the	Perceived	Learning	Skills	in	the	Twenty	First	Century	Questionnaire,	and	3)	the	
Satisfaction	 of	 Active	 Learning	 in	 the	 subject	 of	 Nutrition	 Therapy	 Questionnaire.																					
The	reliability	test	demonstrated	Cronbach’s	alpha	coefficient	of	these	tools	were	0.96	
and	0.97,	respectively.	Data	analysis	was	performed	to	obtain	percentages,	mean,	and	
standard	deviation.	The	results	of	the	study	revealed	that	the	overall	mean	scores	of	
the	 perceived	 levels	 of	 twenty	 first	 century	 learning	 skills	 of	 nursing	 students	 and														
satisfaction	with	active	learning	in	the	subject	of	Nutrition	Therapy	for	undergraduate	
nursing	students	were	high	(mean	=	4.22,	S.D.	=	.36;	mean	=	4.27,	S.D.	=	.67),	respectively.	
The	first	three	sub-domains	of	the	twenty	first	learning	skills	for	nursing	students	were	
1)	 cross-cultural	 understanding	 (mean	=	4.46,	 SD	=	.42),	 2)	 career	 and	 learning	 skills	
(mean	=	4.27,	 SD	=	.43),	 and	 3)	 collaboration,	 teamwork	 and	 leadership	 (mean	=	4.27,	
SD	=	.44),	 respectively.	The	first	 three	sub-domains	of	satisfaction	were	1)	evaluation	
(mean	=	4.31,	 SD	=	.50),	 2)	 learning	 activities	 (mean	=	4.28,	 SD	=	.41),	 and	 3)	 learning														
content	 (mean	=	4.25,	 SD	=	.44),	 respectively.	 The	 results	 affirmed	 that	 active	 learning		
approaches	facilitated	the	promotion	of	twenty	first	century	skills	of	nursing	students	
effectively,	which	could	be	applied	in	other	subjects	in	the	nursing	curricula.

Keywords:		active	learning,	satisfaction,	21st	century	learning	skills,	nursing	student,	nutrition	
therapy	

การเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด	3	ลำาดับแรก	คือ	1)	ทักษะด้านความเข้าใจความ
ต่างวัฒนธรรม	ต่างกระบวนทัศน์	(mean	=	4.46,	SD	=	.42)	2)	ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้	
(mean	=	4.27,	 SD	=	.43)	 และ	 3)	 ทักษะด้านความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีม	 และภาวะผู้นำา	
(mean	=	4.27,	SD	=	.44)	และความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยมาก	ตามลำาดับ	คือ	 1)	ด้านการประเมินผล	
(mean	=	4.31,	SD	=	.50)	2)	ด้านกิจกรรมการสอน	(mean	=	4.28,	SD	=	.41)	และ	3)	ด้านเนื้อหาการ
เรียนรู้	(mean	=	4.25,	SD	=	.44)	ผลจากการศึกษาครั้งนี้	แสดงให้เห็นว่า	การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
มีส่วนช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่	 21	 สำาหรับนักศึกษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
และสามารถขยายผลประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่าง	ๆ 	ในสาขาทางการพยาบาล	

ค�าส�าคัญ:	การเรียนรู้แบบเชิงรุก	 ความพึงพอใจ	ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	นักศึกษาพยาบาล	
โภชนบำาบัด	
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
		 การจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาในศตวรรษ

ท่ี	21	มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก	(active	

learning)	 ซ่ึงเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่า

เน้ือหาวิชา	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเช่ือมโยง			

ความรู้	 หรือสร้างความรู้ให้เกิดข้ึนได้ด้วยตนเอง	

ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้	

ซ่ึงมีผู้สอนคอยกระตุ้น	 หรืออำานวยความสะดวก	

และให้การสนับสนุน1	ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	

21	ประกอบด้วย	7	ด้าน	ได้แก่	1)	การคิดอย่าง

มีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา	2)	การสร้างสรรค์

และนวัตกรรม	3)	ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม	

ต่างกระบวนทัศน์	4)	ความร่วมมือการทำางานเป็น

ทีมและภาวะผู้นำา	 5)	 การส่ือสาร	 สารสนเทศ	

และรู้เท่าทันส่ือ	6)	ด้านคอมพิวเตอร์	เทคโนโลยี

สารสนเทศ	และการส่ือสาร	และ	7)	ด้านอาชีพ	

และทักษะการเรียนรู้2	การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่ามี

การพัฒนาวิธีการ/กลยุทธการสอนต่าง	ๆ 	เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 การเรียนรู้

จากการปฏิบัติ	 ซ่ึงเป็นรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	ประกอบด้วย	4	

ข้ันตอนหลัก	ได้แก่	1) การแลกเปล่ียนประสบการณ์	

2) การสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน	 3) การนำาเสนอ

ความรู้	และ	4) การลงมือปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้

ความรู้3	 การส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสาร	

สนเทศและเครือข่ายในการสืบค้น	 การมีโอกาส

เลือกส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจ4 

และการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา	 สามารถเพ่ิม

ประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้หลายมิติท่ี

สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ท่ีจำาเป็นในศตวรรษ

ท่ี	21	เช่น	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	การคิดแก้

ปัญหาและการทำางานเป็นทีม5,6	ความคงทนในการ

เรียนรู้	 และฝึกกระบวนการคิดอย่างมีข้ันตอน	

เป็นต้น

	 อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรม

ทักษะการเรียนนรู้ในศตวรรษท่ี	21	ของนักศึกษา

พยาบาลพบว่า	 ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาการรับรู้

ทักษะในศตวรรษท่ี	 21	 การพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษ

ท่ี 21 ดังกล่าวในภาพรวมของการจัดการศึกษา

ทางการพยาบาลท้ังหลักสูตร7,8	 การศึกษาวิธีการ

จัดการเรียนการสอนวิธีการต่าง	ๆ 	ท่ีช่วยในการ					

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในนักศึกษา

ช้ันปี	2-4	ท้ังรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ9,10	ท้ังน้ีการ

ศึกษาท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชา

ทฤษฎีของหลักสูตรทางการพยาบาลในระดับต้น	

หรือในช้ันปีแรกของนักศึกษาพยาบาล	 ยังมีน้อย	

การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า	 ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 จะเพ่ิมมากข้ึน	 เม่ือนักศึกษามี

ประสบการณ์ในการเรียนรู้มากข้ึน11	 ดังน้ันการ

พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกต้ังแต่ช้ัน				

ปีแรก	 ก็จะย่ิงช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตรวรรษท่ี	 21	 ตลอดระยะเวลาในการศึกษาท้ัง

หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากน้ีการ

จัดการเรียนในปัจจุบันยังสอดคล้องกับการประกัน

คุณภาพ	ระบบการศึกษาในประเทศไทย	สำานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา	(สกอ.)	ได้มีการนำากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 เพ่ือ

จัดการมาตรฐานการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย	

ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง

ศึกษาธิการ	ฉบับท่ี	12	ซ่ึงเน้นการเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	 พัฒนาวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยี	 วิจัย	 และนวัตกรรม	 โดยมีเป้าหมาย
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สำาคัญ 5 ด้าน	 คือ	 การเข้าถึง	 ความเท่าเทียม	

คุณภาพ	 ประสิทธิภาพ	 และตอบโจทย์บริบทท่ี

เปล่ียนแปลง12 

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์	 เป็นสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบัณฑิต

ปริญญาตรีทางการพยาบาล	มาเกือบ	50	ปี	มีการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สามารถ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ตามยุคสมัย	 โดยหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	

พ.ศ.	ปี	2559	ได้ดำาเนินการตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	 เป็นตัวกำาหนดทิศทางใน

การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา	 โดย

ครอบคลุม	 6	 มาตรฐานผลการเรียนรู้	 ได้แก่	

1) คุณธรรมจริยธรรม	2) ความรู้	3) ทักษะทาง

ปัญญา	4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ	 5) ทักษะการวิเคราะห์และ

การส่ือสาร	และ	6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ13 

ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนจะต้องตอบโจทย์	

และพัฒนาทักษะดังกล่าวอย่างครอบคลุม	มุ่งเน้น

การจัดการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่	 (Adult	 learning)	

ซ่ึงผู้เรียนสามารถค้นคว้า	 ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง	 จากแหล่งข้อมูลท่ีมีอยู่มากมาย	 และ

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายจากระบบเทคโนโลยี	

ท่ีทำาให้การค้นหาความรู้	 เป็นส่ิงท่ีสามารถเข้าถึง

ได้อย่างรวดเร็ว	 สอดคล้องกับการศึกษาจัดการ

เรียนรู้แบบ	active	learning	ในหลายรูปแบบ	เพ่ือ

ให้สามารถพัฒนาทักษะท่ีจำาเป็นในศตวรรษท่ี	 21	

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ทีมผู้วิจัยซ่ึงรับผิดชอบการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชา	 640-113	 โภชนบำาบัด	 (Nutrition	

Therapy)	จำานวน 1 หน่วยกิต	(15	ช่ัวโมง)	สำาหรับ

นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี	1	รายวิชามีวัตถุประสงค์

ให้นักศึกษามีความเข้าใจเก่ียวกับหลักโภชนาการ	

การประเมินภาวะโภชนาการ	การใช้รายการอาหาร

แลกเปล่ียน	 การวิเคราะห์และวางแผนการใช้

โภชนบำาบัดสำาหรับผู้ใช้บริการในโรคท่ีพบบ่อยได้ถูก

ต้อง14	 โดยมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

แบบ	active	learning	ในทุก	ๆ 	ปีการศึกษา	เพ่ือ

ให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของรายวิชา	

และนำาไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี	21	ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น	อย่างไรก็ตามใน

การจัดการเรียนรู้จะต้องคำานึงถึงปัจจัยด้านอายุ	

หรือประสบการณ์ในการเรียนรู้	ซ่ึงมีอิทธิพลสำาคัญ

ต่อระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้วย

เช่นกัน11	ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า	ระดับทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	สูงข้ึนตามระดับช้ันปีของ

นักศึกษาพยาบาล	เน่ืองจากได้เรียนรู้จากกิจกรรม

การเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ิม

มากข้ึน7,8	รายวิชาโภชนบำาบัดมีการจัดรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนแบบ	active	learning	ในช้ัน

เรียน	แบ่งเป็นเน้ือหาด้านโภชนาการ/โภชนบำาบัด	

ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มในการพัฒนาส่ือนวัตกรรมการ

ให้คำาปรึกษาด้านโภชนบำาบัดตามสถานการณ์ท่ี

กำาหนด	 โดยให้นักศึกษาเร่ิมดำาเนินกิจกรรมต้ังแต่

สัปดาห์ท่ี	2	ของรายวิชาฯ	และจัดให้มีอาจารย์ท่ี

ปรึกษาประจำากลุ่มคอยดูแล	 กระตุ้นการจัดการ

เรียนรู้ดังกล่าว	 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์	 โดย

ผู้สอนเป็นผู้เตรียมกรณีศึกษา	ท่ีสอดคล้องกับระดับ

การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล	 ให้แนวทาง

ผู้เรียนเก่ียวกับเน้ือหาท่ีสำาคัญ	ร่วมกำาหนดคำาถาม	

เพ่ือการร่วมอภิปราย	นำาไปสู่การแก้ปัญหา	สร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้	เป็นต้น11 

ซ่ึงจากการประเมินผลรายวิชาปีการศึกษา	 2561	

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา	ระดับการ
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ประเมินผลรายวิชาอยู่ในระดับดี	 (4.00)	 อีกท้ังมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนักศึกษาเก่ียวกับการได้
เรียนรู้การเขียนโครงร่างในการพัฒนาส่ือนวัตกรรม
การให้คำาปรึกษาโภชนบำาบัดท่ีชัดเจนมากข้ึน	
สำาหรับเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในมิติต่าง	ๆ 	ยังไม่มีการ
ประเมินผลอย่างชัดเจน	 ซ่ึงจากการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุกด้วยการใช้กรณีศึกษาทางคลินิกให้กับ
นักศึกษา	 ได้เกิดการเรียนรู้เช่ือมโยงความรู้เดิม	
สู่การพัฒนาส่ือนวัตกรรมการให้คำาปรึกษาด้าน
โภชนบำาบัดท่ีเหมาะสม	 ซ่ึงสอดคล้องกับสถานการณ์
จริงในปัจจุบัน	 จึงสามารถนำาประสบการณ์การ
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการข้ึนฝึกปฏิบัติทางคลินิก
ได้ต่อไป	
	 ดังน้ัน	ทีมผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาระดับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	และระดับความ
พึงพอใจ	 ต่อการได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
รายวิชาโภชนบำาบัด	 ปีการศึกษา	 2562	 ผลการ
ศึกษาท่ีได้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสำาคัญต่อการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชา
โภชนบำาบัด	และรายวิชาอ่ืน	ๆ 	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน	ท้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายสูงสุด	เพ่ือพัฒนาให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 และมี
ทักษะการเรียนรู้ท่ีจำาเป็น	และเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาวิชาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
		 1.	 เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ทักษะการเรียน
รู้ในศตวรรษท่ี	21	ของนักศึกษาพยาบาล	หลังส้ิน
สุดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาโภชนบำาบัด
		 2.	 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาพยาบาล	 หลังส้ินสุดการจัดการเรียนรู้		
เชิงรุกในรายวิชาโภชนบำาบัด	

กรอบแนวคิดการวิจัย
		 การศึกษาน้ีใช้กรอบแนวคิดจากการทบทวน

วรรณกรรม	 ได้แก่	 การเรียนรู้เชิงรุก	 (active	

learning)	 ซ่ึงเป็นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้

ปฏิบัติเพ่ือสร้างความรู้	 ความเข้าใจในส่ิงท่ีเรียนรู้	

เกิดความรู้ด้วยตนเอง	จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่าน

กิจกรรมการเรียนรู้	ซ่ึงมีอาจารย์ผู้สอนคอยกระตุ้น	

หรืออำานวยความสะดวก	 และสนับสนุน1 การ

จัดการเรียนรู้เชิงรุกในการศึกษาน้ี	 ได้นำาแนวคิด

การเรียนรู้กรณีศึกษา	 (case-based	 learning)	

ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนจาก

สถานการณ์ทางคลินิก	 ซ่ึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วน

ร่วมใช้กระบวนการคิด	วิเคราะห์	ร่วมกันแก้ปัญหา

แต่ละข้ันตอน	 แลกเปล่ียนความคิดเห็น	 และ

ออกแบบส่ือนวัตกรรมการให้คำาปรึกษาโภชนบำาบัด	

และสรุปผลผ่านการนำาเสนอผลงาน	โดยประยุกต์

ใช้กระบวนการท่ีปรับปรุงมาจาก	 Seven	 Jump	

process	 ของ	 Williams	 (2005)	 อ้างตาม	

สุพรรณี	 ตรีชฏา	 และชุติมา5	 ประกอบด้วย	 7	

ข้ันตอน	 ดังน้ี	 1) เลือกกรณีศึกษา	 2) ร่วมกัน

วิเคราะห์กรณีศึกษาเป็นรายกลุ่ม	 3) ระดมสมอง	

4) กำาหนดวัตถุประสงค์	 5) ระบุการค้นพบหรือ

ผลการศึกษา	 6) แลกเปล่ียนผลลัพธ์การเรียนรู้	

และ	7) ระบุส่ิงท่ีต้องปรับปรุงเพ่ือนำาไปใช้ในคลินิก	

	 นอกจากน้ียังมีการนำาทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย

ตนเองโดยการสร้างช้ินงาน	 (constructionism)	

ผ่านการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา	 (case	 based-

learning)	เพ่ือนำาไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี	21	โดยทฤษฎี	constructionism	มี

พ้ืนฐานจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ

เพียเจต์	(Piaget)	ท่ีมีความเช่ือว่า	ความสามารถ

ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ผ่านการสร้างช้ินงาน
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และการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม	ทำาให้เกิดความรู้

เป็นรูปธรรมชัดเจนย่ิงข้ึน	 เป็นความรู้ท่ีอยู่อย่าง

ยาวนาน	 และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้อ่ืน	 และ

สร้างต่อความรู้โดยไม่มีท่ีส้ินสุด	 โดยผู้สอนมี

บทบาทให้คำาปรึกษา	อำานวยความสะดวก	ในการ

สร้างช้ินงานให้ประสบความสำาเร็จ	การเรียนรู้โดย

การพัฒนาส่ือนวัตกรรมการให้คำาปรึกษาโภชนบำาบัด

ตามสถานการณ์ท่ีกำาหนดร่วมกันจนได้ส่ิงค้นพบ

ใหม่	แล้วนำาผลงานมาแลกเปล่ียนเรียนรู้	และร่วม

กันสรุปผลการเรียนรู้	โดยการจัดการเรียนการสอน

ด้วยวิธีดังกล่าว	 ยังเป็นการให้ผู้เรียนได้เข้าสู่

กระบวนการสืบสอบ	(process	of	inquiry)	ซ่ึง

ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้	 หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่

ด้วยตนเอง	เป็นช่องทางในการพัฒนากระบวนการ

ทางสติปัญญา	 ในการผลิตผลงานท่ีเป็นรูปธรรม	

ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน	 ทำาให้มีผลต่อ

ความใส่ใจ	กระตือรือร้น	และมีความอดทนในการ

แสวงหาความรู้	 นอกจากน้ียังช่วยดึงศักยภาพ

ของผู้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากข้ึน15 จาก

กระบวนการดังกล่าวส่งผลให้นำาไปสู่การพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	ของนักศึกษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 การศึกษาคร้ังน้ี	 เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย	

(descriptive	 study)	 เก็บข้อมูลระหว่างเดือน

สิงหาคม-กันยายน	2563	ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย

คร้ังน้ีคือ	 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 ช้ันปี

ท่ี 1 ปีการศึกษา	 2562	 คณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	

จำานวนท้ังหมด	221	คน	กำาหนดคุณสมบัติด้วยวิธี

การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง	(purposive	sampling)	

ของกลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี	1	

ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโภชนบำาบัด	ปีการศึกษา	

2562	 และยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัย	

คำานวณโดยใช้สูตรทราบจำานวนประชากรท่ีแน่นอน

ของ	 Taro	 Yamane16	กำาหนดระดับความคลาด

เคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ร้อยละ	 5	

ดังน้ัน	จำานวนกลุ่มตัวอย่าง	เท่ากับ	143	ราย	

		 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี	 ประกอบ

ด้วย	3	ส่วน	คือ

	 ส่วนท่ี	1	แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	มี

จำานวน	6	ข้อ	คือ	1)	อายุ	2)	เพศ	3)	ศาสนา	

4)	 เกรดเฉล่ียสะสมของปีการศึกษาท่ีผ่านมา/

ระดับผลการเรียนปัจจุบัน	 5)	 ประสบการณ์การ

ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก	 และ	

6)	ประสบการณ์การทำากิจกรรมกลุ่ม

	 ส่วนท่ี	2	แบบสอบถามทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี	21	ซ่ึงพัฒนาโดย	รุ่งนภาและอติญาณ์2	

จำานวน	66	ข้อ	ซ่ึงทีมผู้วิจัยปัจจุบัน	ได้ดัดแปลง

ข้อคำาถามให้เหมาะสมกับบริบทของการศึกษา

ประกอบด้วย	7	ทักษะ	ดังน้ี	1) ทักษะด้านการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ	และการแก้ปัญหา	 (critical	

thinking	and	problem	solving)	จำานวน	10	

ข้อ	 2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม	

(creativity	 and	 innovation)	 จำานวน	 9	 ข้อ	

3) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม	

ต่างกระบวนทัศน์	(cross-cultural	understanding)	

จำานวน	10	ข้อ	4)	ทักษะด้านความร่วมมือ	การ

ทำางานเป็นทีม	 และภาวะผู้นำา	 (collaboration,	

teamwork	 and	 leadership)	 จำานวน	 8	 ข้อ	

5) ทักษะด้านการส่ือสาร	สารสนเทศและรู้เท่าทันส่ือ	

(communication,	 information	 and	 media	

literacy)	จำานวน	9	ข้อ	6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์	
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	(computing	

and	 information	 and	 communication	

technology	[ICT]	literacy)	จำานวน	10	ข้อ	และ	

7) ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้	(career	

and	 learning	 skills)	 จำานวน	 10	 ข้อ	 โดยค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาครายด้าน	เท่ากับ	

.85,	.82,	.80,	.86,	.90,	.87,	.84	ตามลำาดับ	และ

โดยรวมเท่ากับ	.96	ลักษณะคำาตอบเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	scale)	5	ระดับ	คือ	ทักษะ

น้อยท่ีสุด	ถึงมากท่ีสุด	(1-5	คะแนน)	โดยเกณฑ์

การแปลผลคะแนนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี	 212	 เม่ือนำาคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถาม

แต่ละคนมารวมกัน	แล้วหาค่าเฉล่ีย	โดยใช้เกณฑ์

การแปลผลคะแนน	 คือ	 ทักษะการเรียนรู้อยู่ใน

ระดับสูง	 (คะแนนเฉล่ีย	 3.67-5.00)	 ทักษะการ

เรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง	(คะแนนเฉล่ีย	2.34-

3.66)	และทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับต่ำา	(คะแนน

เฉล่ีย	1.00-2.33)

	 ส่วนท่ี	3	แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก	 ผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนจาก

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง	 แบ่งมิติการ

ประเมินความพึงพอใจใน	3	ด้าน	คือ	ด้านเน้ือหา	

กิจกรรรมการเรียนการสอน	และการประเมินผล17 

ประกอบด้วย	28	 ข้อ	ได้แก่	1) ด้านเน้ือหาการ

เรียนรู้	จำานวน	4	ข้อ	2) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้	

จำานวน	 17	 ข้อ	 และ	 3) ด้านการประเมินผล	

จำานวน	 7	 ข้อ	 ลักษณะคำาตอบเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	scale)	5	ระดับ	(น้อยท่ีสุด-

มากท่ีสุด)	มีค่าช่วงคะแนน	1-5	คะแนน	การแปล

ผลใช้	 เกณฑ์การแปลผลคะแนนความพึงพอใจใน

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก	 คือ	 เม่ือนำาคะแนนของ

ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนมารวมกัน	แล้วหาค่า

เฉล่ีย	โดยใช้เกณฑ์การแปลคะแนน18	ดังน้ี	ความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด	(คะแนนเฉล่ีย	4.51-

5.00)	ความพึงพอใจในระดับมาก	 (คะแนนเฉล่ีย	

3.51-4.50)	 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง	

(คะแนนเฉล่ีย	2.51-3.50)	ความพึงพอใจในระดับ

น้อย	(คะแนนเฉล่ีย	1.51-2.50)	และความพึงพอใจ

อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด	(คะแนนเฉล่ีย	1.00-1.50)

  การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกรายวิชาโภชน-

บ�าบัด 

		 การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกรายวิชาโภชน-

บำาบัด	สำาหรับนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี	1	จำานวน	

15	 ช่ัวโมง	 โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน	

เป็นความร่วมมือจากทีมคณาจารย์ผู้สอน	จำานวน	

6	 ท่าน	 เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้

บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา	และครอบคลุม

ทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษท่ี	21	ซ่ึงได้ผ่านการ

รับรองจากคณะกรรมการวิชาการ	 คณะพยาบาล

ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 สำาหรับ

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเชิงรุก	 ประกอบ

ด้วย	6	 กิจกรรม	 ได้แก่	1) การประเมินและนำา

เสนอภาวะโภชนาการเพ่ือนในช้ันเรียน	เช่น	การ

คำานวณค่า	BMI	การวัดรอบเอว	การวัดไขมันใต้

รอบแขน	 2) การวิเคราะห์และนำาเสนออาหาร

ภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลสุขภาพตนเอง	

3) การวิเคราะห์และนำาเสนอความต้องการพลังงาน

ท่ีได้รับต่อวันในวัยเด็ก	 และการกำาหนดรายการ

อาหารใน	1	วัน	4) การทำาแบบฝึกหัดสรุปบทเรียน	

ด้วยโปรแกรม	 Kahoot	 เช่น	 หัวข้อการให้สาร

อาหารสำาหรับผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติระบบทางเดิน

อาหารและการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำา	

5) การทำาแบบฝึกหัดออนไลน์ผ่านระบบ	LMS2@

PSU	 และ	 6) การพัฒนาส่ือนวัตกรรมการให้					
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คำาปรึกษาโภชนบำาบัด	 ตามสถานการณ์ตัวอย่างท่ี

กำาหนด	 โดยกิจกรรมดังกล่าวแบ่งนักศึกษาออก

เป็นกลุ่ม	กลุ่มละ	15	คน	และมีอาจารย์ท่ีปรึกษา

ประจำากลุ่ม	 เพ่ือจัดทำาเน้ือหา	 พัฒนานวัตกรรม

ส่ือฯ	และนำาเสนอผลงาน	

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

	 ผู้วิจัยนำาเคร่ืองมือแบบสอบถามทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	 และแบบสอบถามความ

พึงพอใจ	ท้ัง 2 ฉบับ	ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา	

และคำานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง	

(Index	of	Item-Objective	Congruence,	IOC)	

จากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน	3	ท่าน	ได้ค่า	IOC	เท่ากับ	

.94	 และ	 .96	 ตามลำาดับ	 และนำาข้อเสนอแนะ												

มาปรับปรุงแก้ไข	เม่ือปรับเรียบร้อยแล้ว	นำาเคร่ือง

มือตรวจสอบความเท่ียงกับนักศึกษาพยาบาล	

ช้ันปีท่ี	1	ท่ีไม่ซ้ำากับกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล

จริง	จำานวน	30	คน	ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ

ครอนบาค	 (Cronbach’s	 alpha	 coefficient)	

เท่ากับ	.96	และ	.97	ตามลำาดับ	

 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย

	 ทีมผู้วิจัยติดต่อตัวแทนนักศึกษา	 เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล	

ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา	 ข้ันตอนการ

ศึกษาและขออนุญาต	 ในการตอบแบบสอบถาม

การวิจัย	ใช้เวลา	20	นาที	จำานวน	1	คร้ัง	หาก

กลุ่มตัวอย่างสนใจ	และยินดีในการทำาแบบสอบถาม	

พร้อมลงนาม	 ยินยอมเข้าร่วมวิจัย	 ด้วยความ

สมัครใจ	ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล	

และเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีทางสถิติ	

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์

สำาเร็จรูป	สำาหรับข้อมูลส่วนบุคคล	ได้แก่	อายุ	เพศ	

ศาสนา	ระดับผลการเรียนปัจจุบัน	ประสบการณ์

การได้รับการเรียนรู้แบบเชิงรุก	และประสบการณ์

ทำากิจกรรมกลุ่ม	วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี	

ค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

	 2.	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์

สำาเร็จรูป	 สำาหรับข้อมูลการรับรู้ทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี	21	และความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนรู้แบบเชิงรุก	 โดยหาค่าสถิติการแจกแจง

ความถ่ี	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	 จำาแนกตามรายข้อ/รายด้าน	 และใน

ภาพรวม	 ตามเกณฑ์ท่ีใช้ในการแบ่งระดับทักษะ

การเรียนรู้ฯ	และระดับความพึงพอใจ

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
		 การศึกษาคร้ัง น้ี	 ผ่านการอนุมั ติจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	 สาขา

สังคมศาสตร์	และพฤติกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	รหัสโครงการ	เลขท่ี	PSU	IRB	

2020-NL 009	 วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563	

หลังจากน้ันผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์และประโยชน์

เก่ียวกับการเข้าร่วมการวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่างได้

รับทราบ	 และดำาเนินการเก็บข้อมูลเฉพาะในกลุ่ม

ตัวอย่างท่ียินยอมเข้าร่วมโครงการเท่าน้ัน	 ผู้วิจัย

รักษาความลับของการตอบแบบสอบถาม	 โดย

ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ต้องระบุช่ือและนามสกุล

คำาตอบหรือข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะถือ

เป็นความลับ	 และเก็บแบบสอบถามไว้ในท่ีท่ี

ปลอดภัย	 และจะทำาลายแบบสอบถามเม่ือส้ินสุด

การวิจัย	 ประมาณ	 5	 ปี	 การวิเคราะห์ข้อมูลใน

ลักษณะภาพรวม	 การรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลจะนำาเสนอในลักษณะท่ีไม่สามารถเช่ือมโยง

ถึงตัวบุคคลใดบุคคลหน่ึง	
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ตารางที่ 1	แสดงค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	หลังได้

รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก	(n	=	143)

            ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Mean SD ระดับ

1.	ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม	ต่างกระบวนทัศน์		 4.46	 0.42	 สูง

2.	ทักษะด้านความร่วมมือ	การทำางานเป็นทีม	และภาวะผู้นำา		 4.27	 0.44	 สูง

3.	ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้		 4.27	 0.43	 สูง

4.	ทักษะด้านการสื่อสาร	สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ	 4.22	 0.43	 สูง

5.	ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม		 4.15	 0.44	 สูง

6.	ทักษะด้านคอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		 4.15	 0.49	 สูง

7.	ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และการแก้ปัญหา		 4.02	 0.42	 สูง

ทักษะการเรียนรู้ฯ โดยรวม  4.22 0.36 สูง

ผลงานวิจัย
	 ส่วนท่ี	1	ข้อมูลท่ัวไป	กลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	

143 คน	 พบว่า	 มีอายุอยู่ในช่วง 18-22 ปี	

(mean	=	19.66,	SD	=	.69)	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	

ร้อยละ	 94.4	 เป็นเพศหญิง	 และร้อยละ	 62.9	

นับถือศาสนาพุทธ	 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	 68.5	

ส่วนใหญ่มีระดับผลการเรียนปัจจุบันในช่วง	

3.50-.400	ร้อยละ	66.4	และ	3.00-3.49	ร้อยละ	

33.6	 ตามลำาดับ	 กลุ่มตัวอย่าง	 มีประสบการณ์

การได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก	

ร้อยละ 58.7 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำา

กิจกรรมกลุ่ม	ร้อยละ	67.8	

	 ส่วนท่ี	2	การ รับ รู้ ทักษะการเ รียน รู้ใน

ศตวรรษท่ี	 21	 ต่อการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก	

กลุ่มตัวอย่างมีระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	

21	โดยรวมในระดับสูง	(mean	=	4.22,	SD	=	.36)	

และทักษะการเรียนรู้ย่อยทุกทักษะในระดับสูงเช่น

เดียวกัน	 โดยระดับคะแนนเฉล่ียทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี	 21	 เรียงตามลำาดับจากสูงไปต่ำา	

3	ลำาดับแรก	ได้แก่	1) ทักษะด้านความเข้าใจความ

ต่างวัฒนธรรม	ต่างกระบวนทัศน์	(mean	=	4.46,	

SD	=	.42)	2) ทักษะด้านความร่วมมือ	การทำางาน

เป็นทีม	และภาวะผู้นำา	(mean	=	4.27,	SD	=	.44)	

และ	 3) ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้	

(mean	=	4.27,	SD	=	.43)	ตามลำาดับ	และทักษะ

การเรียนรู้ฯ	อ่ืน	ๆ 	ดังตาราง	1
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 ส่วนท่ี	3	 ความพึงพอใจของนักศึกษา

พยาบาล	 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก	

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการจัด

การเรียนการสอนเชิงรุกภาพรวมในระดับมาก	

(mean	=	4.27,	 SD	=	.67)	 โดยมีระดับความ

พึงพอใจทุกด้านในระดับมาก	 เช่นเดียวกัน	 คือ	

ด้านการประเมินผล	 (mean	=	4.31,	 SD	=	.50)	

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	 (mean	=	4.28,	

SD	=	.41)	 และด้านเน้ือหาการเรียนรู้	 (mean	=		

4.25,	SD	=	.44)	ตามลำาดับ	ดังตาราง	2

การอภิปรายผล 
	 จากผลการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	ในภาพรวมอยู่ในระดับ

สูง	(mean	=	4.22,	SD	=	.36)	และพิจารณาทักษะ

การเรียนรู้ฯ	 รายด้าน	 พบว่า	 มีคะแนนเฉล่ียใน

ระดับสูงทุกด้าน	 โดยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี	 21	 ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดตามลำาดับ	 ได้แก่	

1) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม	

ต่างกระบวนทัศน์	(cross-cultural	understanding)	

2) ทักษะด้านความร่วมมือ	 การทำางานเป็นทีม	

และภาวะผู้นำา	(collaboration,	teamwork	and	

leadership)	 3) ทักษะด้านอาชีพและทักษะการ

เรียนรู้	(career	and	learning	skills)	4) ทักษะ

ด้านการส่ือสาร	 สารสนเทศและรู้เท่าทันส่ือ	

(communication,	 information	 and	 media	

literacy)	 5) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม	(creativity	and	innovation)	6) ทักษะ

ด้านคอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร	 (computing	 and	 information	 and	

communication	 technology	 [ICT]	 literacy)	

และ	7) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และ

การแก้ปัญหา	 (critical	 thinking	 and	 problem	

solving)	 (ตาราง 1)	 อธิบายได้ว่า	 จากวิธีการ

จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกตลอดท้ังรายวิชา	ซ่ึงแบ่ง

กิจกรรม	 เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองท้ังในช้ันเรียน	

และนอกช้ันเรียน	และการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ

ทำางานกลุ่ม	 ต้ังแต่เร่ิมรายวิชา	 ได้แก่	 1) การ

ประเมินภาวะโภชนาการเพ่ือนในช้ันเรียน	2) การ

วิเคราะห์ความต้องการพลังงานในวัยเด็ก	 พร้อม

ท้ังกำาหนดรายการอาหารใน 1 วัน	3) การวิเคราะห์

และนำาเสนออาหารตามแนวภูมิปัญญาตะวันออก

ในการดูแลสุขภาพตนเอง	 4) การทำาแบบฝึกหัด

ตารางที่ 2	แสดงค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ	 หลังได้รับการจัดการ													

เรียนรู้แบบเชิงรุก	(n	=	143)

 ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับ

ด้านการประเมินผล		 4.31	 0.50	 มาก

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้	 4.28	 0.41	 มาก

ด้านเนื้อหาการเรียนรู้	 4.25	 0.44	 มาก

ความพึงพอใจโดยรวม 4.27 0.67 มาก
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สรุปบทเรียน	ด้วยโปรแกรม	Kahoot	5) การทำา

แบบฝึกหัดออนไลน์ผ่านระบบ	 LMS2@PSU	

และ	6) กิจกรรมพัฒนาส่ือนวัตกรรมให้คำาปรึกษา

โภชนบำาบัดตามตัวอย่างสถานการณ์ท่ีกำาหนด

โดยกิจกรรมท้ังหมดส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้จาก

การทำากิจกรรมกลุ่ม	 ท่ีกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการ

เรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือน	มีการระดมความคิด	และ

เกิดความคิดอย่างเป็นระบบ19	เป็นการหล่อหลอม

เช่ือมโยง	 ความรู้เดิม	 และความรู้ใหม่	 รวมท้ัง

ทักษะด้านต่าง	ๆ 	ของนักศึกษา	 จึงพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างให้คะแนนการมีทักษะด้านความเข้าใจ

ความต่างวัฒนธรรม	ต่างกระบวนทัศน์	เป็นทักษะ

ท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด	 สอดคล้องกับหลายงานวิจัยท่ี

พบว่า	 เป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ี

สูงสุด2,3,20	 เช่นเดียวกับทักษะด้านความร่วมมือ	

การทำางานเป็นทีม	และภาวะผู้นำา	จากลักษณะการ

จัดการเรียนการสอน	เป็นกิจกรรมกลุ่มทำาให้มีการ

พัฒนาทักษะด้านน้ีในระดับสูง	 สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ	เมทณี	สุภลักษณ์	และสุนทรี6	ศึกษา

การรับรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาเก่ียวกับ

การเรียนการสอนเชิงรุก	จำานวน	15	คน	ด้วยการ

เรียนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน	 การเรียนแบบใช้

เกมส์	ซ่ึงได้รับประโยชน์	ช่วยพัฒนาการคิดอย่าง

เป็นระบบ	 เพ่ิมความม่ันใจในตนเอง	 รู้จักการ

ทำางานเป็นทีม	 และกระตุ้นความอยากเรียนรู้	

นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถเข้าใจ	 และมองเห็น

ความแตกต่างระหว่างบุคคล	 เกิดการยอมรับ	

และสามารถปรับตัวร่วมกันทำากิจกรรมต่าง	ๆ 	ท่ีได้

รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากน้ี

เป็นการฝึกทำางานเป็นทีม	การให้ความร่วมมือ	และ

ภาวะผู้นำา	และจากการได้ลงมือทำากิจกรรมต่าง ๆ 

ตลอดรายวิชา	โดยเฉพาะการพัฒนาส่ือนวัตกรรม

การให้คำาปรึกษาโภชนบำาบัดตามสถานการณ์ท่ี

กำาหนด	รวมท้ังคิดค้นรูปแบบในการนำาเสนอ	เป็น	

การพัฒนาทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้	

ในการฝึกปฏิบัติผลิตส่ือนวัตกรรมการให้คำาปรึกษา

โภชนบำาบัดได้อย่างสร้างสรรค์	 สอดคล้องกับการ

ศึกษา	 ของกมลรัตน์	 และคณะ7	 และการศึกษา

ของ	อมรรัตน์	รัศมี	วิริยาภรณ์	และปรัชญา8	พบ

ว่าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21	ด้านดังกล่าว

อยู่ในระดับสูงด้วยเช่นกัน	

	 นอกจากน้ี	ทักษะด้านอ่ืน	ๆ 	อีก	3	ด้าน	ท่ีมี

การรับรู้อยู่ในระดับสูงเช่นกัน	 ได้แก่	 ทักษะด้าน

การส่ือสาร	สารสนเทศและรู้เท่าทันส่ือ	ทักษะด้าน

การสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 และทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	

อธิบายได้ว่าในยุคปัจจุบัน	นักศึกษาได้รับการจัดการ

เรียนการสอนเก่ียวกับทักษะด้านคอมพิวเตอร์	

เทคโนโลยีในการนำาเสนอ	 และหรือการจัดทำา

โปรแกรมต่าง	ๆ 	มากข้ึน	 ซ่ึงในหลักสูตรมีรายวิชา

เทคโนโลยีกับการศึกษา	 ช่วยให้นักศึกษามีความรู้	

และมีทักษะเก่ียวกับเทคโนโลยีการศึกษามากข้ึน	

สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง	ๆ 	ได้อย่างรวดเร็ว	

อีกท้ังมีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษา	และคอยให้คำาแนะนำา

แหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ	 ตามหลักวิชาการ	

และนอกจากน้ีในช่วงปลายภาคการศึกษา	 มี

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	

2019	ทำาให้ต้องมีการปรับเปล่ียนการนำาเสนอแบบ

ออนไลน์แทนการนำาเสนอในช้ันเรียน	 นักศึกษา

สามารถปรับวิธีการนำาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ทันสมัย	และน่าสนใจ	นอกจากน้ีเป็นการฝึกทักษะ

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และการแก้ปัญหา	

ซ่ึงนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการคิด	และการแก้ปัญหา

ให้ตอบโจทย์ท่ีได้รับมอบหมายได้	 อย่างไรก็ตาม	
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เม่ือเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ต่าง	ๆ 	ท้ังหมด

พบว่า	ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และ

การแก้ปัญหา	 มีคะแนนเฉล่ียต่ำาท่ีสุด	 จึงเป็น

ประเด็นท่ีน่าสนใจ	 ในการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน	 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะดังกล่าว

เพ่ิมมากข้ึน	สอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า	

ทักษะด้านน้ีต้องได้รับการพัฒนามากข้ึน11	จะเห็น

ได้ว่า	 การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยวิธีการ

ระดมสมอง	การต้ังคำาถาม	การคิดวิเคราะห์	การ

ฝึกกระบวนการความคิดเช่ือมโยงความรู้เดิมสู่

ความรู้ใหม่	การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพ่ือนในกลุ่ม	

การสรุปความคิดรวบยอด	จะสามารถเรียนรู้และ

พัฒนางานท่ีได้รับมอบหมาย	และนำาเสนอผลงาน

ได้อย่างสร้างสรรค์

	 สำาหรับระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนรู้แบบเชิงรุก	 ผลการศึกษาพบว่า	 มีค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (mean	=	

4.27,	 SD	=	.67)	 ซ่ึงสอดคล้องกับระดับความ

พึงพอใจท้ัง	3	ด้าน	อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน	

โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านการประเมิน

ผลมากท่ีสุด	อธิบายได้ว่า	นักศึกษามีความพึงพอใจ

เก่ียวกับความเหมาะสมสัดส่วนในการประเมินผล	

และหน่วยน้ำาหนักของรายวิชา	อีกท้ังมีการประเมิน

ผลรอบด้าน	 โดยมีการประเมินตนเอง	 ประเมิน

เพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม	 และประเมินโดยอาจารย์ท่ี

ปรึกษาประจำากลุ่ม	ตลอดจนกระบวนการนำาเสนอ	

ซ่ึงมีอาจารย์ 2 ท่าน	 ในการให้คะแนน	 เป็นต้น	

สำาหรับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน

เชิงรุกรายวิชาโภชนบำาบัด	 และด้านเน้ือหาการ

เรียนรู้	 อธิบายได้ว่า	 กลุ่มตัวอย่างอาจมีความพึง

พอใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน

แบบ	active	learning	ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น	

ตลอดจนการมอบหมายงานในการพัฒนาส่ือนวัตกรรม

การให้คำาปรึกษาโภชนบำาบัดผ่านกรณีศึกษา	 ซ่ึง

ทำาให้นักศึกษามีทิศทางในการพัฒนาช้ินงานท่ี

ชัดเจน	ภายใต้การดูแลจากอาจารย์ท่ีปรึกษาประจำา

กลุ่ม	ซ่ึงได้วางแผนให้เวลากับนักศึกษาอย่างเพียง

พอต้ังแต่เร่ิมต้นของรายวิชาฯ สอดคล้องกับการใช้

งานได้จริงในยุคปัจจุบัน	นักศึกษาฝึกวิธีการเรียนรู้

ด้วยตนเอง	 ร่วมกับเพ่ือน	ๆ 	มีการระดมความคิด	

เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ี

กำาหนดไว้	เป็นการนำาความรู้เชิงทฤษฎีช่วงต้นของ

รายวิชามาประยุกต์ใช้	ในการวางแผนให้คำาปรึกษา

โภชนบำาบัดสำาหรับสถานการณ์ท่ีกำาหนด	 ท่ีผสม

ผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน	ตัวอย่าง

การนำาเสนอผลงานส่ือนวัตกรรมการให้คำาปรึกษา

ด้านโภชนบำาบัด	 เช่น	 โปรแกรมคำานวณระดับ											

ไขมันในร่างกายและอาหารท่ีแนะนำาสำาหรับผู้ท่ีมี

ความดันโลหิตสูง	เพ่ือเป็นส่ือในการให้คำาแนะนำาผู้

ใช้บริการในการเลือกรับประทานอาหาร	แอพพลิเคชัน

ในการเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมสำาหรับ

หญิงต้ังครรภ์	เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น	ซ่ึงมีรายการ

อาหาร	 การคำานวณพลังงานท่ีควรได้รับในแต่ละวัน	

เป็นต้น	จากผลงานการนำาเสนอและนวัตกรรมส่ือ

ต่าง	ๆ 	เป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจทันสมัย	 นักศึกษามี

ความพึงพอใจในผลสำาเร็จของงาน	 จึงเป็นวิธีการ

จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก	ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียน

เกิดความรู้จากการเช่ือมโยงความรู้เดิม	 สู่การ

เปล่ียนแปลงในการได้ความรู้ใหม่	 เพ่ือนำาไปใช้ใน

การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง	และในวิชาชีพต่อ

ไปได้	
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัยในคร้ังน้ี 
	 1.	 ควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้

แบบเชิงรุก	 เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน	

หรือออกแบบการเรียนการสอนท่ีผสมผสาน

กิจกรรมการสร้างส่ือนวัตกรรม	เพ่ือส่งเสริมทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	21

	 2.		การบูรณาการการจัดการเรียนการรู้แบบ

เชิงรุก	ควรมีรูปแบบท่ีให้นักศึกษา	ฝึกกระบวนการ

คิดวิเคราะห์	เช่ือมโยงการคิดวิเคราะห์	การเผชิญ

สถานการณ์และการแก้ปัญหา	 เพ่ือพัฒนาทักษะ

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และการแก้ปัญหา	

เพ่ิมมากข้ึน	

	 3.		ควรมีนโยบาย	กระตุ้น	ส่งเสริม	และการ

พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีกลยุทธในการจัดการ

เรียนการสอนแบบเชิงรุกท่ีเป็นเลิศสำาหรับนักศึกษา

พยาบาล	 ท้ังรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติอย่าง																				

ต่อเน่ือง	 พร้อมท้ังจัดส่ิงสนับสนุนเพ่ือการเรียนรู้

ต่าง	ๆ 	ท่ีทันสมัย	และมีประสิทธิภาพ	

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยคร้ังต่อไป
	 1.		ควรมีการศึกษาก่ึงทดลองวัดก่อน-หลัง	

หรือมีกลุ่มควบคุม	 และกลุ่มทดลองเพ่ือศึกษา

เปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียน	

การรู้แบบเชิงรุก	ท่ีชัดเจนมากข้ึน

	 2.		ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษท่ี	 21	 ร่วมด้วย	 เพ่ือการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป

		 3.		ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	 หรือ

กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม	 เพ่ือศึกษา

ทำาความเข้าใจประเด็น/กระบวนการพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	 ท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง

การจัดการเรียนการสอน	และ/หรือกลยุทธ์/วิธีการ

จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้อง	หรือช่วยส่งเสริม

การเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบัน	
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