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การจัดการความรู้ (KM) สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เร่ือง “กลยุทธการสอนแบบ Active Learning เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
ของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มศว. 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. ผศ. ชฎาภรณ์  วัฒนวิไล   ประธาน (คุณเอ้ือ) 
2. อ. วันเพ็ญ  รักษ์ปวงชน   Facilitator (คุณอ านวย) 
3. ผศ. ลาวัณย์  รัตนเสถียร   สมาชิก (คุณกิจ) 
4. อ.วิไลกุล  หนูแก้ว   สมาชิก (คุณกิจ) 
5. อ.ดร. วัชรี  ด่านกุล   สมาชิก (คุณกิจ) 
6. อ.ภารดี  บุญเพ่ิม    สมาชิก (คุณกิจ) 
7. อ.พุทธวรรณ อินตะนัย   สมาชิก (คุณกิจ) 
8. อ.ทิพวรรณ์  เอี่ยมเจริญ   สมาชิก (คุณลิขิต) 

 
ประเด็นที่เลือกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 “การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning : IBL)” 
 การน ารูปแบบ IBL มาใช้ในรายวิชา พรภ 409 ประเด็นปัญหาและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล 
ภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 โดยอาจารย์วันเพ็ญ รักษ์ปวงชน มีวิธีการดังนี้ 

 จากการได้น ารูปแบบ IBL ไปใช้โดยแบ่งระยะการพบกลุ่ม (จ านวน8 คน) 4 ครั้ง ตามแฟ้มที่แนบ ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 อาจารย์เปิดประเด็นปัญหาให้นิสิตสืบค้น ในหัวข้อ “ความจ าเป็นที่พยาบาลต้องรู้กฎหมาย

และจริยธรรม” นิสิตทุกคนช่วยกันแสดงความเห็นตามความรู้ที่มีอยู่ แล้วน ากลับไปสืบค้น 
 ครั้งที่ 2 นิสิตน าเสนอข้อมูลจากการสืบค้น แล้วอาจารย์ช่วยเปิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์

ด้านกฎหมายและจริยธรรม นิสิตทุกคนช่วยกันวิพากษ์ 
 ครั้งที่ 3 นิสิตน าเสนอรูปแบบการน าสัมมนา ตามประเด็นที่ได้ท า IBL ไว้ 
 ครั้งที่ 4 นิสิตทดลองน าเสนอตามรูปแบบที่ก าหนดในครั้งที่ 3 พร้อมสื่อการน าเสนอ ได้แก่ power 

point, VDO clips, pdf files 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล เล่าประสบการณ์ที่เคยผ่านการอบรมวิธีการสอนแบบ IBL 
โดยวิทยากรที่มาจากประเทศอังกฤษ ที่จัดอบรมโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่า เป็นลักษณะ
การสร้างโจทย์ หรือสถานการณ์ปัญหา ให้ผู้เรียนได้พยายามใช้ความรู้เดิมที่แต่ละคนมีมาแลกเปลี่ยนร่วมกัน
แล้วตั้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพ่ิมเติม ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดความกระตือรือร้นในการสืบเสาะ
ความรู้เท่านั้น ต้องให้เวลาผู้เรียนในการเปิดและปิดโจทย์คล้ายกับ PBL แต่ความแตกต่างคือ สามารถใช้กับ
กลุ่มผู้เรียนที่มากถึง 20 คนต่อกลุ่มได้ 
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สรุปประเด็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning: IBL) หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ ข้อเท็จจริง และสารสนเทศ โดยการตั้งค าถามมีพ้ืนฐานมาจาก constructivist theory ซึ่ง
เชื่อว่า ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อย ก่อนที่ผู้สอนจะจัดการ
เรียนการสอนให้เน้นว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนรู้เอง และการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพ้ืนฐานมาจาก
ความรู้เดิม ดังนั้นประสบการณ์เดิมของผู้เรียนจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง กระบวนการ
เรียนรู้ (Process of leaning) ที่แท้จริงของผู้เรียน ไม่ได้เกิดจากการบอกเล่าของครู หรือผู้เรียนเพียงแต่จดจ า
แนวคิดต่างๆ ที่มีผู้บอกเล่าให้ฟังเท่านั้นแต่การเรียนรู้ตามทฤษฎี constructivist เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนได้
ใช้การคิดอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนของการแก้ปัญหา   และได้ท าความเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเกิดเป็นความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ด้วยตนเอง โดยท าการสืบค้น เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และ
ค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะ
สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของผู้เรียนเอง และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถเรียก
กลับมาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า (กุลธิดา ท้วมสุข, 2554; นิพนธ์ จันเลน,2557)  ดังนั้น การ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  จึงเป็นวิธีการหรือแนวทางที่ท าให้ผู้เรียนสร้าง หรือได้รับองค์ความรู้ด้วยตัว
ผู้เรียนเอง ผ่านกระบวนการส ารวจตรวจสอบ หรือการทดลอง โดยมีครู ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วย (Facilitator) 
เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักรู้ว่า เราได้องค์ความรู้ต่างๆ มาอย่างไร (How we know what we know) มากกว่าค า
ว่า เรารู้องค์ความรู้อะไร (We know what we know)  (กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์, 2558) 
 ในการเรียนการสอนทางการพยาบาลพบว่าการน า Inquiry-based learning มาใช้ในการเรียนการ
สอนช่วยเพ่ิมคะแนน post-test, ความพึงพอใจและการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่
เรียนวิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชศาสตร์ได้ (Metwally, Ebrahim & husseiny, 2017) 
 คุณลักษณะเฉพาะของการจัดการเรียนการสอนแบบ Inquiry Based Learning มี 5 ข้อ (5Es) คือ 

1. ผู้เรียนตั้งค าถามทางวิทยาศาสตร์ โดยค าถามเกิดจากการสังเกต เกิดปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ  
ขึ้นในตนเอง ซึ่งค าถามสามารถตรวจสอบหรือตั้งสมมุติฐานผ่านกระบวนทางวิทยาศาสตร์ การฝึกตั้งค าถาม
และค าตอบด้วยความรู้เดิมที่อยู่ต้องอาศัยพ้ืนฐานว่าผู้สอนและทุกคนในกลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นและความรู้
พ้ืนฐานของแต่ละคนอย่างเท่าเทียม เสมอภาคกัน 
 จากคุณลักษณะข้อ 1 ประสบการณ์ท่ีได้น ามาปฏิบัติพบว่า  
      - ผู้เรียนตั้งค าถามเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องเรียนรู้ “อาจารย์คะ วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
บทบาทการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยในประเทศไทยและ AEC พรบ./กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย
และผลกระทบต่อการปฏิบัติการพยาบาลในประเทศไทยและ AEC.”  
        “พวกหนูต้องหา พรบ./กฎหมายที่เก่ียวข้องแบบไหนคะ” 
       - ผู้สอนตั้งค าถามว่า “ท าไมพยาบาลต้องรู้กฎหมายและจริยธรรม” แล้วให้นิสิตทุกคนช่วยกัน
แสดงความเห็นตามความรู้ที่มีอยู่เดิม โดยไม่ก าหนดกรอบค าตอบ และในแต่ละค าตอบกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้ง
ค าถามต่อจากค าตอบนั้นๆว่าต้องรู้อะไรอีก ยกตัวอย่างเช่น  
  จากค าตอบที่ 1 A: รู้ขอบเขตในการปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลวิชาชีพ 
ผู้สอนตั้งค าถามต่อว่า “ขอบเขตในการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ถูกบัญญัติไว้ที่ใด” 
  ค าตอบที่ 2 A: พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นต้น 
 ในการด าเนินการตามคุณลักษณะที่ 1 Engagement ท าให้ผู้เรียนเข้าถึง เข้าใจอย่างกระจ่างในแต่
ละประเด็นของกฎหมาย/จริยธรรมทั้งของไทยและใน AEC 
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 จากประสบการณ์การน าไปใช้ร่วมกับความรู้ทางทฤษฎี การที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการตั้งค าถามและ
เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ ผู้สอนต้องมีประสบการณ์ในเรื่องที่จะเรียนรู้ ใช้ทักษะการตั้งค าถาม และให้เวลา
ในการถามและหาค าตอบจากความรู้ที่มีอยู่เพ่ือให้เกิดความกระจ่างทุกค าถาม ซึ่งไม่ควรน้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
    

2. ผู้เรียนให้ความส าคัญกับหลักฐานที่ใช้ในการตอบค าถามทางวิทยาศาสตร์ ฝึกประเมินข้อดี  
ข้อด้อย 
 จากคุณลักษณะข้อ 2 Exploration ขั้นตอนนี้ผู้สอนให้ผู้เรียนไปสืบเสาะแสวงหาความรู้เชิงทฤษฎี 
เกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมกับระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูง ให้
เวลากับผู้เรียน 1 สัปดาห์ 
  
 3. ผู้เรียนสร้างค าอธิบายจากข้อมูลและหลักฐานที่มีอยู่ 
 จากคุณลักษณะข้อที่ 3 Explanation ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนหากรณีศึกษามาเชื่อมโยงตามประเด็น
กฎหมายที่ผู้เรียนได้สืบเสาะ พร้อมกับน าเสนอเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของผู้สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์ 
ประเด็นเชิงกฎหมายและจริยธรรม ให้เวลากับผู้เรียน 1 สัปดาห์ แต่ถ้ามีข้อจ ากัดด้านเวลาสามารถที่จะท าข้อ 
2, 3 และ 4 ในเวลา 2 สัปดาห์ได้ 
  
 4. ผู้เรียนเชื่อมโยงค าอธิบายเข้ากับหลักการ หลักฐานเชิงประจักษ์และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 จากคุณลักษณะข้อที่ 4 Elaboration ผู้เรียนรับฟังสรุปข้อมูลรายละเอียดกรณีศึกษาจากข้อ 3 แล้ว
ออกแบบวิธีการน าเสนอในการสัมมนา ผู้สอนคอยกระตุ้นด้วยค าถาม “หากน าเสนอแบบนี้ ผู้ฟังจะตอบสนอง
อย่างไร” ในทุกๆรูปแบบที่นิสิตเสนอมา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ หากเห็นว่าดีกว่า
วิธีการที่น าเสนอไว้ก่อนหน้า ให้เวลากับผู้เรียน 1 สัปดาห์ 
 
 5. ผู้เรียนสื่อสาร ถ่ายทอด และแสดงให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลของค าอธิบายที่สร้างข้ึน 
 จากคุณลักษณะข้อที่ 5 ผู้เรียนสรุปความรู้ และถ่ายทอดโดยการเป็นผู้น าสัมมนา ด้วยรูปแบบตาม
ข้อ 4 เช่น Role play, VDO clip, Power point และ Game เป็นต้น โดยใช้เวลาในการน าเสนอความรู้ใหม่
ครึ่งหนึ่งของการท ากิจกรรมตามข้อ 1 
 

 การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการจักการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่ง 
เทคนิคและวิธีการสอนที่สอดคล้องกับหลักการของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ (Inquiry Based Learning) 
นั้น ประกอบด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning), การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project based learning), การเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (Model based learning) 
(นิพนธ์ จันเลน, 2557), การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning), การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ (Experiential Learning), การเรยีนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning), การ
เรียนรู้การบริการ (Service Learning), การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning) เป็นต้น 
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แนวปฏิบัติในการน าความรู้มาปรับใช้ 
 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความรู้ที่ได้รับข้างต้น สามาถน ามาสร้างแนวปฏิบัติได้ ดังนี้ 

1. การเปิดประเด็นปัญหาจากโจทย์สถานการณ์ สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียมตัว มีดังนี้ 
1) สร้างสถานการณ์ ประเด็นที่ต้องการให้ผู้เรียนสืบค้น สถานการณ์ต้องมีความสมบูรณ์ มี 

คุณภาพตามวัตถุประสงค์การเรียน 
2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบก่อนล่วงหน้า 
3) ผู้สอนเปิดประเด็น หรือสถานการณโ์ดยอาศัยความรู้ความสามารถ และความ 

เชี่ยวชาญในบทบาทเป็น Facilitator ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้น าในการถามค าถาม แล้วน าค าตอบของผู้เรียนแต่ละ
คนมาสร้างประเด็นค าถาม เพ่ือหาค าตอบต่อไปเรื่อยๆ โดยใช้หลักความเชื่อว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน มี
พ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อย 

4) กระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของผู้เรียน โดย 
ใช้หลักการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น าในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

5) ให้โอกาสผู้เรียนใช้เวลาเพิ่มเติมในการสืบเสาะหาความรู้ที่แท้จริงโดยอาศัยหลักฐานเชิง 
ประจักษ์ในการสร้างความเชื่อมั่นของความรู้พ้ืนฐานเดิมและต่อยอดความรู้ใหม่ 

2. การปิดประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียมตัว มีดังนี้ 
1) ให้ผู้เรียนรายงานสิ่งที่สืบเสาะได้ 
2) ผู้สอนและกลุ่มช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ และความเหมาะสมของเนื้อหา การอ้างอิง

ที่น่าเชื่อถือ 
3) สรุปและปิดประเด็นให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
4) ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับข้อดีและจุดที่ควรพัฒนาต่อไปของผู้เรียน 
5) ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้เป็นเล่มรายงานส่งตามเวลาที่ก าหนด 

การวางแผนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
 ใช้ในรายวิชา พสศ 343 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2 หัวข้อ การพยาบาลมารดาและ
ทารกท่ีมีภาวะเลือดออกในครึ่งหลังของการตั้งครรภ์ โดย 

1. เปิดโจทย์ 3 ชั่วโมง ให้ผู้เรียนสืบเสาะแสวงหาความรู้ 1 สัปดาห์ 
2. ปิดโจทย์ สรุปความรู้ใหม่ 3 ชั่วโมง 
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