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บทคัดย่อ

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีจำ� นวนสถาบันการศึกษาพยาบาลเพิม่ ขึน้   จึงมีพยาบาลจากสายปฏิบตั เิ ปลีย่ นมาท�ำงาน
ในสายวิชาการมากขึน้   แต่เนือ่ งจากจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ผสู้ อนจ�ำเป็นต้องมีความรูท้ าง
ด้านศึกษาศาสตร์ดว้ ย เพราะเชือ่ ว่าการออกแบบการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพเท่านัน้   จึงจะช่วยพัฒนาผูเ้ รียน
ไปสูผ่ ลลัพธ์ของการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิผล และทีส่ ำ� คัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนอกจากผูส้ อนต้อง
คงไว้ซึ่งมาตรฐานของหลักวิชาแล้ว ยังต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนให้สอดคล้องตามลักษณะของผู้เรียนด้วย
ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ด�ำเนินไปด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้เขียนจึงเขียนบทความนี้ขึ้นโดยมุ่งอธิบายวิธีการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การวางแผนสร้างแบบสอบ
ทางการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในวิชาทฤษฏี ให้คณาจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้เข้าใจและน�ำไปประยุกต์
สูก่ ารเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรูแ้ ละ ก�ำหนดค�ำทีใ่ ช้วดั ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ถกู ต้อง  ซึง่ มี
ความส�ำคัญและสัมพันธ์กบั การวางแผนการสอน นอกจากนีย้ งั เสนอวิธกี ารสอนให้สอดคล้องกับผูเ้ รียนพยาบาลในยุค
ศตวรรษที่ 21 หรือนักศึกษาพยาบาลเจเนอเรชัน่ แซด และสาระของการสร้างแบบสอบวัดสัมฤทธิผ์ ลตามมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยมีตัวอย่างการวิเคราะห์พิมพ์เขียวการออกข้อสอบให้ผู้อ่านได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การออกแบบการสอนในยุคศตวรรษ 21 การสร้างแบบสอบสัมฤทธิผล การศึกษาพยาบาลศาสตร์
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Abstract

At present, there is an increasing number of nursing education institutions in Thailand as
well as more nurses from practice field moving to work in academic field. Due to the teaching and
learning in the nursing program, teachers need to have knowledge in education as well, with the
belief that teaching and learning design is effective only therefore, it will help develop learners in
achieving effective learning outcomes. Importantly, in the teaching and learning process, the teacher
not only has to maintain the standard of the course, but also has to adjust the teaching process to
be in accordance with the characteristics of the students. Therefore, in order to manage the teaching
and learning in the nursing program with efficiency and effectiveness, the author wrote this article.
This article focuses on the method of teaching and learning design, the planning of creating the
nursing education examination in theoretical subjects for the faculty in the Nursing Education field,
the writing of learning objectives, and correctly defining words used to measure in accordance with
behavioral objectives, which are all important and are related to the teaching plan and proposed
teaching methods. Apart from that, this article proposes teaching methods relevant to nursing students
in the 21st century or generation Z nursing student, and the content in creating the standardized
professional achievement test are also presented through examples of blueprint analysis, issuing
exams for readers to better understand.
Keyword : Instructional design in 21st century, Achievement Test Construction, Nursing Education

บทน�ำ

คณาจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ส่วนใหญ่
ยังต้องการเพิ่มความสามารถในการออกแบบการเรียน
การสอนและการสร้ า งแบบสอบสั ม ฤทธิ ผ ลทางการ
เรียนในรายวิชาทฤษฎีให้มีประสิทธิภาพตามแนวคิด
ทางศึกษาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบัน (สมชาย รัตนทองคํา,
2554) ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ในการจัดการเรียนการ
สอนในยุคศตวรรษที่ 21 คือ 1) คณาจารย์ส่วนใหญ่ยัง
ไม่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ในยุคเจเนอเรชั่นแซด (generation Z
nursing student) ซึ่งหมายถึงผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.
2539 ถึง พ.ศ. 2552 ซึ่งคนช่วงนี้มีลักษณะเด่นทาง
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากคนรุ่นก่อนหลายประการ
ทั้งความสนใจ ความคิดและพฤติกรรมในการเรียนรู้
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2) ผู้สอนไม่สามารถระบุได้ว่าข้อสอบในแบบทดสอบ
แต่ละฉบับนั้นครอบคลุมเนื้อหาที่จัดการเรียนรู้หรือไม่
3) การตระหนักในการเน้นสาระหลัก สาระรองที่ต้องรู  ้
ควรจะรู้ และน่าจะรู้ระหว่างจัดการเรียนการสอนยังไม่
เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน และ 4) วิธีการสอนยังเป็น
แบบเดิมซึ่งไม่สามารถจูงใจผู้เรียนให้เกิดความสนใจใน
เนื้อหาสาระที่เรียนได้ เป็นต้น ซึ่งตามหลักการสร้าง
แบบทดสอบที่ดีนั้นข้อสอบต้องครอบคลุมทั้งสาระหลัก
และสาระรองตามวัตถุประสงค์การสอน (ชัชวาล วงค์สารี,
2560) รวมทั้ ง มี ก ารกระจายเนื้ อ หาส� ำ คั ญ ของแบบ
ทดสอบให้สัมพันธ์กับน�้ำหนักตามหัวข้อที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะและมาตรฐานของวิชาชีพ (ชัชวาล วงค์สารี
และอุทยั วรรณ พงษ์บริบรู ณ์, 2557) เลือกใช้คำ� ต้องตรง
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กับการวัดพฤติกรรม ภายใต้หลักการสร้างแบบสอบที่ดี
และวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมของผู้เรียนได้และถูกต้อง
ตามหลักพุทธิพสิ ยั เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงในการสร้างแบบ
สอบ  (ชัชวาล  วงค์สารี, 2561)
1. มโนทัศน์การออกแบบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับผู้เรียนพยาบาลในยุคศตวรรษที่ 21
เนื่องจากการเรียนรู้เป็นพลวัตของพฤติกรรม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลสองฝ่ า ย ได้ แ ก่ คณาจารย์ ใ น
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งในบทความนี้จะเรียกว่า 
“ผูส้ อน” และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในบทความนีจ้ ะ
เรียกว่า “ผูเ้ รียน”  อธิบายรายละเอียดจากการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพฤติกรรมของผู้เรียนพยาบาลในยุคศตวรรษ
ที่ 21 พบประเด็นที่น่าสนใจยิ่ง ดังนี้ ปัจจุบันบุคคล
ที่ เ ลื อ กศึ ก ษาในสาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร์ มั ก จะมี
รูปแบบการคิดเชิงวิจารณญาณ ทัศนคติและพฤติกรรม
ที่มุ่งการเรียนรู้แตกต่างไปจากเดิม (ชัชวาล วงค์สารี,
2561) ผู้เขียนวิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น
เกิดจากปัจจัยหลายด้าน อาทิ การเปลีย่ นแปลงทางสังคม
ที่ด�ำเนินไปอย่างรวดเร็ว การพลิกโฉม (disruption)
ทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้เรียนก็ถูกคาดหวัง
มากเกินกว่าศักยภาพของนักศึกษา ดังนั้นการออกแบบ
การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผู ้ เ รี ย นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพในยุคศตวรรษที่ 21 ผู้สอนต้องเข้าใจ
ผู้เรียน ตระหนักในการพัฒนาวิธีการสอนให้มีความ
หลากหลาย และต้ อ งประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ท างด้ า น
การศึกษามาออกแบบการสอน สร้างแบบสอบ ดังนี้
1.1 ลักษณะของผูเ้ รียนพยาบาลในยุคศตวรรษ
ที่ 21 คุณลักษณะบางประการของผู้เรียนพยาบาล
ในปัจจุบันและอนาคตมีความแตกต่างไปจากผู้เรียน
พยาบาลในอดีตเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ลักษณะของ
ผูเ้ รียนพยาบาลในปัจจุบนั ตรงกับยุคคนเจเนอเรชัน่ แซด
ซึ่งคนรุ่นนี้มีความโดดเด่นในหลายด้าน อาทิ การสร้าง
บทบาทใหม่ทางสังคมบนความหลากหลายของวัฒนธรรม

จะมีรปู แบบการคิด การแสดงออกทางสังคม การปรับตัว
ในการเรี ย นและการท� ำ งานมี ค วามแตกต่ า งจากคน
รุ่นก่อนหน้านี้อย่างชัดเจน อาจเป็นเพราะคนช่วงอายุ
แซดชอบสร้ า งสรรค์ ป รากฏการณ์ ใ หม่ ใ ห้ สั ง คมรั บ รู ้
อย่างต่อเนื่อง นักศึกษาพยาบาลเจเนอเรชั่นแซดจึงมี
พฤติกรรมที่ผกผันกับผู้เรียนพยาบาลรุ่นก่อนหน้านี้เป็น
อย่างมาก กล่าวคือ นักศึกษาพยาบาลเจเนอเรชั่นแซด
จะกล้าแสดงออกอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา สภาวะ
ทางเพศชายและหญิงรวมถึงเพศทางเลือกจะมีความ
เสมอภาคกันในบทบาททางสังคม การเกิดมาด้วยความ
เพี ย บพร้ อ มทางเทคโนโลยี ท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล
เจเนอเรชั่นแซดมีความคล่องตัวในการใช้สื่อโซเซียล
มีเดีย (ชัชวาล วงค์สารี, 2558) ทีส่ ำ� คัญนักศึกษาพยาบาล
เจเนอเรชั่ น แซดจะมี ค วามอดทนค่ อ นข้ า งน้ อ ยต่ อ
สถานการณ์กล้าได้กล้าเสีย มีความรวดเร็วในการตัดสินใจ
แต่มักขาดการคิดวิจารณญาณ ความมั่นคงทางอารมณ์
มักจะต�ำ่ ทีส่ ำ� คัญนักศึกษาพยาบาลเจเนอเรชัน่ แซดจะให้
ความส�ำคัญกับเพื่อนเป็นอย่างมาก ด้านการเรียนรู้ของ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลเจเนอเรชั่ น แซดส่ ว นใหญ่ มั ก จะมี
เป้ า หมายของการเรี ย นและการท� ำ กิ จ กรรมเฉพาะ
จะสนใจการเรียนเมื่อต้องการจะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ
การสนใจความรู้ในอนาคตยังมีน้อย ชอบใช้สมาร์ทโฟน
สื่อสารหรือจับกลุ่มสนทนา  ขาดวิจารณญาณในการใช้
ข้อมูลทั้งการพูด การเขียนและการฟังที่พร้อมตอบโต้
แบบรวดเร็ว ขาดการตระหนักในการวางตนและการ
รับผิดชอบต่อการใช้พื้นที่เป็นสาธารณะของส่วนรวม
ที่ส�ำคัญนักศึกษาเจเนอเรชั่นแซดชอบแสดงพฤติกรรม
ท้าทายโดยไม่ค�ำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดกับตนเองและ
ขาดการตระหนักรู้ในอันตรายจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว
อาจกล่ า วได้ ว ่ า การเรี ย นรู ้ ท างสั ง คมของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลช่วงอายุแซดค่อนข้างแคบ สวนทางกับแหล่ง
ข้อมูลที่หลากหลายรอบๆ ตัว ส่วนด้านวัฒนธรรมการ
ด�ำรงชีวิตของพยาบาลกลุ่มนี้จะมีความหลากหลายโดย
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ส่วนใหญ่จะเอาตนเองเป็นที่ตั้ง ไม่ค่อยสนใจหรือเคร่ง
ในวัฒนธรรมหรือประเพณีดงั้ เดิม (ชัชวาล วงค์สารี, 2558;
2561) จึงกลายเป็นความไม่เข้าใจระหว่างเจเนอเรชั่น
ตามมาได้ ส่วนด้านการวิพากษ์วิจารณ์นั้นคนกลุ่มนี้
ชอบแสดงพฤติกรรมสื่อสารในที่สาธารณะแบบเปิดเผย
ไม่หวั่นต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ส่วนด้านการประเมิน
แบบตรงประเด็นและการกล้าแสดงออกให้ทราบถึง
ความไม่พึงพอใจที่ชัดเจนล้วนเป็นนิสัยที่โดดเด่นของ
คนยุคเจเนอเรชั่นแชด (Snow, Jackson, McNamara,
2014) จึงคาดคะเนพฤติกรรมของพยาบาลเจเนอเรชัน่ แซด
ในอนาคตได้ว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่จะติดตัวไปน่าจะ
สอดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมตั้ ง แต่ ต อนเป็ น นั ก ศึ ก ษา
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในนักศึกษาพยาบาล
เจเนอเรชัน่ แซดผูส้ อนต้องวางแผนในการสร้างพฤติกรรม

ที่เหมาะสมกับการเป็นพยาบาลในอนาคตควบคู่กับ
เนื้อหาความรู้ไปพร้อมๆ กัน
1.2 วิธีการสอนที่มีประสิทธิผลกับนักศึกษา
พยาบาลในยุ ค ศตวรรษที่ 21 เนื่ อ งจากโลกในยุ ค
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  ผู้สอนจึงต้อง
ออกแบบวิธีการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาพยาบาล
ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเป้าหมายสูงสุดของการ
จัดการศึกษาคือให้ผเู้ รียนมีการคิดแบบวิจารณญาณ และ
สามารถออกแบบการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมภายใต้
หลักกฎหมายและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ จึงเสนอวิธี
การสอนที่มีประสิทธิผลที่ใช้บ่อย (Schmehl, 2014;
เอกรินทร์ สี่มหาศาล, 2553; เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์,
2556; ชัชวาล วงค์สารี, 2557; ชัชวาล วงค์สารี, 2559a)
ดังรูปที่ 1 และตารางที่ 1
อัตราค่าเฉลี่ยความคงทนของความรู้
ร้อยละ

เสพความรู้
บรรยาย

5

ได้อ่าน-ได้ฟัง

10

ได้ยิน-ได้เห็น

20

สาธิต

30

อภิปรายกลุ่ม

50

ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองในสถานการณ์จริง

75

ผสมผสานการเรียนรู้สู่การประยุกต์ใช้จริงด้วยตนเองและสอนคนอื่นได้

90

แบบเดี่ยว

สร้างความรู้

แบบทีม

รูปที่ 1 อัตราค่าเฉลี่ยความคงทนของความรู้กับประสิทธิภาพของการสอนแต่ละวิธี
ที่มา : ดัดแปลงจาก National Training Laboratories, Bethel Maine (1969)
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อัตราค่าเฉลีย่ ความคงทนของความรู้ (average
retention rate) หมายถึง ความสามารถในการจ�ำหรือ
ระลึกได้จากการเรียนรู้ด้วยวิธีตา่ งๆหรือประสบการณ์ที่
ได้รบั รูม้ าจากการเรียนรูด้ ว้ ยวิธตี า่ งๆ หลังจากทิง้ ช่วงของ
การเรียนรูร้ ะยะหนึง่ ทีย่ งั เหลือให้วดั ประเมินได้ การเสพ
ความรู้ (consume) หมายถึง การเรียนรู้แบบถ่ายทอด
ความรู้จากผู้ที่รู้มาก่อนสู่ผู้เรียน ซึ่งอาจจะถ่ายทอด

โดยตรง เช่น การบรรยาย การสาธิต หรือถ่ายทอดผ่าน
สือ่ ต่างๆ เป็นต้น และการสร้างความรู้ (create) หมายถึง
การสร้างความรู้เองแบบทีมเน้นกระบวนการหาเหตุผล
โต้แย้งให้ได้ความรูท้ ดี่ ที สี่ ดุ และน�ำความรูน้ นั้ ไปประยุกต์
ใช้ ซึ่งในสาขาพยาบาลศาสตร์ในปัจจุบันและอนาคต
ยังจ�ำเป็นต้องใช้ทั้งวิธีการเสพความรู้และวิธีการสร้าง
ความรู้คู่กัน

5
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เป็นวิธที คี่ ลาสสิกและยังเป็นทีน่ ยิ มของผูส้ อน
ส่วนใหญ่ ซึ่งการสอนด้วยวิธีการบรรยาย
ผู้สอนจะต้องเตรียมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์
ให้ผเู้ รียน แล้วบรรยาย กล่าวคือ พูด บอก เล่า 
อธิบาย เนือ้ หาสาระทีต่ อ้ งการจะสือ่ ให้ผเู้ รียน
ได้รับรู้ การสอนวิธีนี้มักเกิดประสิทธิผลต่อ
ผู้เรียนเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น

ผู้สอนเตรียมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์แล้ว
มอบหมายให้ผเู้ รียนอ่านก่อนเข้าชัน้ เรียน  โดย
ใช้สอื่ หรือสารทีผ่ สู้ อนแนะน�ำเท่านัน้   กิจกรรม
ในชั้ น เรี ย นจะเป็ น การพู ด สรุ ป ประเด็ น
จากการอ่านรายหัวข้อ ตัวอย่างวิธีการสอน
ทีพ่ บบ่อย อาทิ อ่านกรณีศกึ ษา อ่านสถานการณ์
จ�ำลอง ดูสอื่ การตรวจร่างกาย วีดทิ ศั น์ บรรยาย
การสอน ฟังบรรยายวิพากษ์กรณีศึกษาการ
พยาบาลผู้ป่วย เป็นต้น การสอนวิธีนี้จะเกิด
ประสิทธิผลต่อผู้เรียนร้อยละ  10-20

ผูส้ อนแสดงให้ผเู้ รียนเห็นพฤติกรรมทีต่ อ้ งการ
จะสื่อสาร ให้ผู้เรียนได้เห็น กระตุ้นคิดให้
เกิดการเรียนรู้ จดจ�ำ ให้ผู้เรียนได้ซักถาม  
อภิปรายและสรุปร่วมในระหว่างการเรียน
การสอนหรือหลังการสอน ประสิทธิผลเกิด
ขึ้นน้อย การสอนวิธีนี้จะเกิดประสิทธิผลต่อ
ผู้เรียนร้อยละ  30

1. การบรรยาย
(Lecture)

6

2. การมอบหมายให้
อ่าน  ดู และฟังก่อน
เข้าชั้นเรียน
(Reading-Audio
-Visual attention)

3. การสาธิต-สาธิต
ย้อนกลับ
(Demonstration/
Demon return)

1. การถามตอบระหว่างการ
เรียนการสอน
2. การสังเกตความสนใจ
กระบวนการมีส่วนร่วม/สาธิต
ย้อนกลับตามขั้นตอน
3. ความคิดรวบยอดแบบ
ล�ำดับขั้นตอน

ข้ อ ดี    ผู ้ เ รี ย นได้ เ ห็ น จาก
เหตุการณ์จริง เกิดความคุน้ เคย
จดจ� ำ จากสิ่ ง ที่ ผู ้ ส อนสาธิ ต  
ทวนถามความเข้าใจ กระตุ้น
การคิดวิจารณญาณได้ดี
ข้อเสีย   ผู้เรียนต้องมีพื้นฐาน
ทฤษฎีมาก่อนถึงจะเชื่อมโยง
เหตุผลในการปฏิบัติได้

1) การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3) การประสานงาน/การท�ำงาน
เป็นทีม
4) การฝึกบทบาทผู้น�ำ-ผู้ตาม

1) การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3) การประสานงาน/การเรียน
รู้เป็นทีม

1. คะแนนจากการตอบ
แบบสอบ
2. การถามตอบระหว่างเรียน
3. การแลกเปลี่ยนความคิด/
ผังความคิด
4. ความรับผิดชอบและความ
ร่วมมือในการเรียน

ข้อดี ผูเ้ รียนมีแนวทางการอ่าน
ตามที่ผู้สอนต้องการสื่อ หรือ
ค้นคว้าได้ตามสื่อต่างๆ โดยที่
ผู ้ ส อนให้ ค� ำ สื บ ค้ น และระบุ
แบบเฉพาะ
ข้อเสีย หากผู้เรียนขาดความ
รับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
ให้อา่ น  การด�ำเนินการสอนใน
ห้องเรียนอาจหยุดชะงัก

สร้างทักษะศตวรรษที่ 21

1. คะแนนจากการตอบแบบ 1) การคิดวิเคราะห์ตามเนือ้ หา
ทดสอบ/ตอบแบบสอบ
2) การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2.  การซักถามระหว่างเรียน
3.  การสังเกตการเตรียมความ
พร้อมและความตั้งใจเรียน

การวัดและประเมินผล

ข้อดี ช่วยให้ผเู้ รียนจ�ำนวนมาก
ได้เรียนรู้ในเนื้อความของสาร
ทีส่ อื่ ออกไปพร้อมๆ กันภายใต้
ระยะเวลาที่มีจ�ำกัด
ข้อเสีย ผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมน้อย
และไม่น่าสนใจ ผู้เรียนจึงไม่
กระตือรือร้นทีจ่ ะคิดวิเคราะห์
ตามการบรรยาย

ข้อดี และข้อเสีย

วิธีการสอนที่มีประสิทธิผลกับผู้เรียนพยาบาลในยุคศตวรรษที่ 21

ล�ำดับ/วิธีสอน

ตารางที่ 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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ผูส้ อนแบ่งผูเ้ รียนเป็นกลุม่ ย่อยกลุม่ ละ 4-8 คน
โดยมอบหมายให้ทบทวนสาระของแนวคิด
ทฤษฏี ม าก่ อ นเพื่ อ น� ำ มาสรุ ป ให้ เ ข้ า กั บ
สถานการณ์ตัวอย่างที่ผู้สอนก�ำหนดให้เป็น
สื่อการสอน เรียกวิธีนี้ว่า การสอนแบบนิรนัย
(Deduction) หรื อ ผู ้ ส อนอาจสอนจาก
สถานการณ์ที่พบเพียงบางประเด็น แล้วให้
ผู ้ เ รี ย นค้ น หาสาระของแนวคิ ด ทฤษฏี
มาประกอบเพือ่ อธิบายให้ได้สาระตามศาสตร์  
เรียกวิธนี วี้ า 
่ การสอนแบบอุปนัย (Induction)
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ของการสอนด้วยวิธนี ี้ คือ ผูส้ อน
ต้องรู้จริง สามารถชี้น�ำสรุปประเด็นส�ำคัญ
ต่ อ ผู ้ เ รี ย นหลั ง การอภิ ป รายในเรื่ อ งนั้ น ๆ
ได้อย่างชัดเจนกระจ่างในควารู้ ตัวอย่างวิธกี าร
สอนทีพ่ บบ่อย อาทิ การแสดงละคร การแสดง
บทบาทสมมติ การใช้สถานการณ์จำ� ลอง การใช้
ข้อสอบกรณีศึกษาเป็นสื่อ การเรียนบทเรียน
ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป เป็นต้น การสอนวิธนี ี้
จะเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนร้อยละ  50

ล�ำดับ/วิธีสอน

4. การอภิปราย
กลุ่มย่อย
(Small group
discussion)

การวัดและประเมินผล
1. การแลกเปลี่ยนความคิด/
ผังความคิด
2. การสั ง เกตความสนใจ
กระบวนการมีส่วนร่วม/สาธิต
ย้อนกลับตามขั้นตอ
3. การแยกแยะหลั ก ฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละการยื น ยั น
เหตุผล
4. รายงานการวิ พ ากษ์
สถานการณ์
5. คะแนนจากการตอบแบบ
ทดสอบ/ตอบแบบสอบ

ข้อดี และข้อเสีย
ข้ อ ดี ช่ ว ยให้ ผู ้ เ รี ย นฝึ ก การ
ค้นคว้าแหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์  
ฝึกแยกแยะจับประเด็นความ
ส� ำ คั ญ ด้ ว ยตนเองและผ่ า น
การอภิปรายกลุ่ม หาข้อยุติ
ด้ ว ยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
เหมาะสมที่ สุ ด ณ เวลานั้ น
ผู้เรียนได้แสดงทักษะการใช้
เหตุผลโต้ตอบทางวิชาการเป็น
รายบุคคล ผูส้ อนเข้าถึง/ใกล้ชดิ
กับผู้เรียนมากขึ้น
ข้อเสีย ผู้สอนต้องออกแบบ
สถานการณ์ตวั อย่างทีน่ ำ� มาใช้
เป็นสื่อการสอนให้มีคุณภาพ
มากที่ สุ ด และครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่สุด  
และผู ้ ส อนต้ อ งเหนื่ อ ยกั บ
กระตุ ้ น /เสริ ม แรงผู ้ เ รี ย นให้
ครบทุกคน
1) การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3) การประสานงาน/ การท�ำงาน
เป็นทีม
4) การฝึกบทบาทผู้น�ำ-ผู้ตาม
5) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
6) การคิดสร้างสรรค์/การคิด
นวัตกรรม

สร้างทักษะศตวรรษที่ 21
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เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์
เสมือนการขึ้นฝึกปฏิบัติจริงบนคลินิก โดย
ผู้เรียนจะต้องศึกษาหาความรู้เองจากศูนย์
การเรียนรู้ ซึ่งบรรจุชุดความรู้ส�ำคัญไว้แล้ว
ด้วยสือ่ การสอนทีห่ ลากหลายแบบผสมผสาน
ซึ่งจะมีเนื้อหาของชุดความรู้ที่เบ็ดเสร็จใน
ตนเอง และมีกระบวนการให้การสาธิต-สาธิต
ย้อนกลับในชุดความรู้นั้นๆ ซึ่งในศูนย์จะต้อง
มีชุดความรู้ทุกชุดทางการพยาบาลไว้อย่าง
ครบถ้ ว น ผู ้ ส อนท� ำ หน้ า ที่ จั ด เตรี ย มศู น ย์
การเรี ย นรู ้ เ ฉพาะสาขาที่ เ ชี่ ย วชาญ ให้ ค� ำ
แนะน�ำ ช่วยอ�ำนวยความสะดวก อภิปราย
ประเด็นความรู้แบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม
ย่อย   สรุปประเด็นแก่ผู้เรียน การสอนวิธีน้ี
จะเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนร้อยละ 75 - 90

ล�ำดับ/วิธีสอน

5. การฝึกปฏิบัติ
จริงในศูนย์การ
เรียนรู้พยาบาล
ศาสตร์หรือศูนย์การ
เรียนรู้เสมือนจริง
ทางการพยาบาล
(Nursing Learning center or
simulation
nursing center)

การวัดและประเมินผล
1.คะแนนจากการท� ำ แบบ
ทดสอบก่อนและหลังเข้าศึกษา
2. การสังเกตความตัง้ ใจในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
3. การตอบค�ำถามวิเคราะห์
ประเด็นที่ให้อภิปราย
4.วิเคราะห์รายงานจากระบบ
คอมพิวเตอร์ที่บันทึกขั้นตอน
การปฏิบัติของผู้เรียน
5. การแลกเปลี่ยนความคิด/
ผังความคิด

ข้อดี และข้อเสีย
ข้อดี   เป็นวิธีที่มุ่งให้ผู้เรียน
ได้ เ รี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองตาม
ความสามารถและความสนใจ
ซึ่ ง ศู น ย์ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะ
อ�ำนวยการเรียนรู้ตลอดเวลา 
ผู้สอน ก�ำกับด้วยใบงาน หรือ
ก�ำหนดเวลาให้ผู้เรียนเข้าไป
เรียนรู้ และตอบข้อสงสัยเป็น
รายครั้ง
ข้อเสีย   ต้องใช้เวลาออกแบบ
การเรี ย นการสอนนาน ใช้
งบประมาณค่อนข้างสูงและ
ต้องจัดการระบบแบบละเอียด
ทุกขั้นตอน
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4) การฝึกบทบาทผู้น�ำ-ผู้ตาม
การฝึกใช้จริยธรรม
5) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
6) การคิดสร้างสรรค์/การคิด
นวัตกรรม
7) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1) การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3) การประสานงาน/ การ
ท�ำงานเป็นทีม

สร้างทักษะศตวรรษที่ 21
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1.3 หลักการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการ
เรียนรู้
ผู้เขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้จ�ำเป็นต้องมี
ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งประเภทและองค์ประกอบของ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   ตลอดจนค�ำบ่งชีพ้ ฤติกรรม
ด้านพุทธิวสิ ยั ของแต่ละระดับทีน่ ำ� มาใช้ในการเขียนและ
ก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม
จะน�ำไปสูก่ ารจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามพฤติกรรม
ที่คาดหวังรวมทั้งการวางแผนการออกแบบและการ
ตารางที่ 2

สร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ใน
แต่ละหัวข้อด้วย
		
1.3.1 ประเภทของวัตถุประสงค์การเรียนรู้
(Learning objective) การสอนที่จะสัมฤทธิ์ผลนั้น
ผู้เรียนต้องเกิดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมตามความ
มุ่งหมายของผู้สอนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท (เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, 2556;
ชัชวาล วงค์สารี, 2561) (ดังตารางที่ 2)

เปรียบเทียบวัตถุประสงค์ทั่วไปกับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
วัตถุประสงค์ทั่วไป

วัตถุประสงค์เฉพาะ หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

        เป็นวัตถุประสงค์หลักที่ก�ำหนดขึ้นอย่างกว้างๆ
มุ่งหวังว่าหลังเกิดการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนจะเรียนรู้
อะไรบ้างซึ่งเป็นเพียงกรอบในการจัดการเรียนรู้ให้
ครอบคลุมเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนต้องรู้แบบกว้างๆตาม
หลักสูตรหรือตามหัวข้อที่ก�ำลังเรียนรู้ ตัวอย่าง “หลัง
สิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถประยุกต์
ใช้กระบวนการพยาบาลดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานได้”

         เป็นวัตถุประสงค์หลักที่ก�ำหนดขึ้นอย่างกว้างๆ
มุ่งหวังว่าหลังเกิดการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรบ้าง
ซึ่งเป็นเพียงกรอบในการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหา
หลักที่ผู้เรียนต้องรู้แบบกว้างๆตามหลักสูตรหรือตามหัวข้อ
ที่ก�ำลังเรียนรู้ ตัวอย่าง “หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลดูแล
ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้”

(General objectives)

(Specific objective or Behavior objective)

ส่วนประกอบของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
มีประกอบด้วย 3 ส่วน (Kizlik, 2011; เชิดศักดิ์
ไอรมณีรัตน์ และคณะ, 2556; ชัชวาล วงค์สารี, 2559;
2561) ดังนี้
ส่วนที่1. เกณฑ์หรือมาตรฐาน (Criteria or
Standard) คือ ส่วนที่ใช้ระบุความสามารถขั้นต�่ำของ
ผู้เรียนว่าจะต้องท�ำได้เพียงใด จึงจะยอมรับได้ว่าผู้เรียน
บรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว ซึ่งสามารถกระท�ำได้หลาย
ลักษณะ ดังนี้
1.1 เกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก�ำหนดความเร็ว
หรือเวลา ซึ่งเป็นมาตรฐานที่วัดระดับทักษะ หรือความ
ช�ำนาญมากกว่าความรู้ เช่น อาบน�้ำสระผมให้ผู้ป่วย

เสร็จเรียบร้อยภายใน 30 นาที ให้ยา  rTPA ผู้ป่ว ย
Ischemic stroke ทันเวลา (4.30 ชั่วโมง) ตามแผนการ
รักษา เป็นต้น ซึง่ เป็นเกณฑ์หรือมาตรฐานทีม่ กั ใช้ในการ
ก�ำหนดสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพเพื่อระบุความ
ช�ำนาญเฉพาะด้าน
1.2 เกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก�ำหนดปริมาณต�่ำ
สุดที่ต้องการวัด เช่น บอกภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นใน
ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลมากกว่า  21 วัน ที่พยาบาล
ต้องเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดได้ 14 ข้อจาก 20 ข้อ
หรื อ ให้ กิ จ กรรมการพยาบาลครอบคลุ ม ข้ อ วิ นิ จ ฉั ย
การพยาบาลได้ 7 กิจกรรมจาก 10 กิจกรรม เป็นต้น  
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1.3 เกณฑ์อื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุความเร็ว
หรื อ ปริ ม าณ เช่ น บอกภาวะแทรกซ้ อ นหลั ก และ
ภาวะแทรกซ้อนแฝงหลังการผ่าตัดได้ ระบุองค์ประกอบ
ของกระบวนการพยาบาลได้ อธิบายชนิดของข้อวินจิ ฉัย
การพยาบาลได้ เป็นต้น ค�ำว่า “ได้” หมายถึง “ได้ถกู ต้อง
และเหมาะสม” ซึ่งเป็นค�ำที่ใช้ในการก�ำหนดเกณฑ์
เชิ ง คุ ณ ภาพ ส่ ว นใหญ่ นิ ย มใช้ ค� ำ นี้ ใ นการก� ำ หนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนือ่ งจากง่ายต่อการประเมิน
ผลและไม่เป็นการผูกมัดความรู้ ทักษะ ความช�ำนาญ
ของผู้เรียนมากเกินไป ซึ่งการใช้ค�ำว่า  “ได้” นั้น ผู้สอน
จะเป็นคนตัดสินใจว่าควรเป็นเท่าไหร่จึงจะผ่านเกณฑ์
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรมข้ อ นั้ น ๆ เนื่ อ งจาก
ไม่สามารถระบุความแน่นอนตายตัว จึงเสนอเกณฑ์
ยอมรับหลักภายใต้ 3 องค์ประกอบเพื่อใช้พิจารณา 
ได้แก่ ความส�ำคัญของเนื้อหา ความยากง่ายของเนื้อหา
และความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียน ดังนัน้ การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจึงขึ้นอยู่กับผู้ที่จัดการเรียน
การสอนและออกแบบรูปการสอนว่าจะก�ำหนดเกณฑ์
หรือมาตรฐานใด ภายใต้เงื่อนไขความส�ำคัญของเนื้อหา 
ความยากง่ายของเนื้อหาและความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนความรู้ความสามารถส่วนใหญ่ใน
แต่ละกลุ่มหรือแต่รุ่นเป็นหลัก
ส่วนที่ 2. เงือ่ นไขหรือสถานการณ์ (Conditions
or Situation) คือ ข้อความทีบ่ ง่ ถึงสิง่ แวดล้อม เหตุการณ์
หรือเงื่อนไขที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมตาม
สถานการณ์ที่ผู้จัดการเรียนการสอนคาดหวังออกมา 
ประกอบด้ ว ยเงื่ อ นไขของความคาดหวั ง 3 ลั ก ษณะ
ดังนี้  
2.1 ลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา
บทเรียน เช่น อธิบายหลักการพยาบาลผู้ป่วยเพื่อชะลอ
การเสือ่ มของไต จ�ำแนกอาการแสดงของผูป้ ว่ ยโรคไตวาย
เรื้อรังในแต่ละระยะ เป็นต้น
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2.2 ลักษณะของสิ่งเร้าที่คาดหวัง เช่น
ให้การพยาบาลผู้ป่วยหลังการฟอกเลือดได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสมตามปัจเจกบุคคล สามารถให้การ
พยาบาลได้ ต ามลั ก ษณะของอาการแสดงของผู ้ ป ่ ว ย
ที่เปลี่ยนแปลงตามระยะวิกฤติและเฉียบพลัน เป็นต้น
2.3 ลักษณะที่ก�ำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติ
ของผู้เรียน เช่น อ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจก่อน
ให้ ก ารพยาบาลได้ ค� ำ นวณยาความเสี่ ย งสู ง ได้ ต าม
แผนการรักษาและปฏิบัติการพยาบาลได้สอดคล้องกับ
ภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยเป็นต้น
ส่วนที่ 3. พฤติกรรมขัน้ สุดท้ายหรือพฤติกรรมที่
คาดหวัง (Terminal or Expected behavior) คือ
การแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกของผู้เรียน
เมือ่ สิน้ สุดการจัดการเรียนรูใ้ นบทเรียนนัน้ ๆซึง่ พฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นต้องสามารถวัดและสังเกตได้ ดังนั้นจึงต้องใช้
“ค�ำกริยา” ที่บ่งบอกการกระท�ำ เช่น บอก อธิบาย ระบุ
จ�ำแนก ค�ำนวณ   สร้าง แก้ไข อ่าน วาด วัด เป็นต้น
พฤติกรรมขั้นสุดท้ายหรือพฤติกรรมที่คาดหวังที่ผู้เรียน
แสดงออกมาจะเป็นพฤติกรรมที่ระบุความสามารถที่ได้
จากการเรียนรูใ้ นบทเรียนนัน้ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เช่น ระบุปญ
ั หา
สุขภาพของผู้ป่วยตามการประเมินสภาพตามแบบแผน
สุขภาพของกอร์ดอนได้  วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงภาวะ
สุขภาพของผู้ป่วยที่บาดเจ็บหลายระบบได้  เป็นต้น
			 1.3.2 เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณา
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ ที่ ดี ต ามทฤษฎี ข องบลู ม
(Bloom, 1956) การตั้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ดีต้อง
ชัดเจนในการใช้ค�ำและวัดผลของวัตถุประสงค์ในรูป
แบบการแสดงพฤติกรรมได้ ซึ่งการตั้งวัตถุประสงค์ที่ดี
ตามแนวความคิ ด ของบลู ม ต้ อ งมี ลั ก ษณะครบตาม
องค์ประกอบ ดังนี้ (1) ใช้คำ� ทีร่ ะบุพฤติกรรมได้ชดั เจน เช่น
บอก อธิบาย ระบุ จ�ำแนก ค�ำนวณ สร้าง แก้ไข อ่าน
วาด วัด เป็นต้น ตัวอย่างการใช้คำ� ทีร่ ะบุพฤติกรรมไม่ได้ :
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ค�ำว่า ผู้เรียนเข้าใจ… ค�ำว่า “เข้าใจ”ไม่สามารถระบุ
ระดับพฤติกรรมได้ ควรใช้คำ� ว่า “อธิบาย…” แทนเพราะ
เป็นค�ำทีส่ ามารถบอกพฤติกรรมได้ (2) ก�ำหนดเงือ่ นไขใน
การปฏิบัติเพื่อให้เกิดพฤติกรรมนั้นๆ เช่น ให้เขียน
รายงานทางการพยาบาลด้วยลายมือที่คนอื่นอ่านออก
ให้อธิบายกระบวนการพยาบาลผู้ป่วยรายนี้ด้วยค�ำพูด
เป็นต้น (3) ระบุเกณฑ์ก�ำหนดพฤติกรรมที่สามารถ
ยอมรับได้ เช่น ให้การพยาบาลได้ถกู ต้อง 5 ข้อ จาก 8 ข้อ
สอบผ่านตามเกณฑ์คะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 เป็นต้น
อนึ่ ง การตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ดี ข องการเรี ย นรู ้ ต ามแนว
ความคิดของบลูมนั้นนอกจากจะมีลักษณะครบตาม
องค์ประกอบข้างต้นแล้ว   ผู้ออกแบบการเรียนรู้ต้องมี
ความรู้กว้างในการใช้ค�ำบ่งชี้ระดับการแสดงพฤติกรรม
ขั้นต่างๆ ของผู้เรียน  
ตารางที่ 3

			 1.3.3 ค� ำ ที่ ชี้ ร ะดั บ พฤติ ก รรมขั้ น
ต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย
(Cognitive domain) เมื่อทราบลักษณะส�ำคัญของ
ความชัดเจนในการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ดี
ตามแนวความคิดของบลูมแล้ว การใช้คำ� ตามหลักภาษา
ไทยที่ถูกต้องเพื่อระบุการแสดงของพฤติกรรมเหล่านั้น
เป็นสิ่งส�ำคัญมากที่จะระบุพฤติกรรมของของผู้เรียน
โดยการใช้ค�ำภาษาไทยนั้นต้องสอดคล้องตามค�ำจ�ำกัด
ความตามที่ บ ลู ม ได้ แ บ่ ง ขั้ น การแสดงพฤติ ก รรมของ
ผูเ้ รียน ซึง่ ปัจจุบนั ใช้ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom,1985)
ได้ พั ฒ นาสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย และพั ฒ นาปิ ร ะมิ ด การ
เรี ย นรู ้ ใ หม่ ซึ่ ง มี ล� ำ ดั บ ขั้ น สลั บ พฤติ ก รรมความรู ้ ไ ป
จากปิระมิดการเรียนรู้เดิม (Krathwohl, 2002) ดังรูป
ที่ 2 และอธิบาย ดังตารางที่ 3

พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ค�ำที่บ่งชี้พฤติกรรมและเรื่องที่เหมาะสมกับค�ำบ่งชี้พฤติกรรม

พฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัย

ค�ำที่บ่งชี้พฤติกรรม

เรื่องที่เหมาะสมกับค�ำบ่งชี้พฤติกรรม

การจ� ำ สิ่ ง ใหม่ ที่ ไ ด้ เ รี ย นมาบอกชี้ บ ่ ง ชือ่ วัน เวลา เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ ข้อเท็จจริง เรือ่ งราว
จดจ�ำ
(Remember) ล�ำดับ บรรยาย ให้รายการ จับคู่ บอก อักษรย่อ ระเบียบ แบบแผน ล�ำดับขั้น แนวโน้ม ประเภท
หัวข้อ แยกประเภท ให้/กล่าวนิยาม   เกณฑ์ วิธีการ หลักการ ทฤษฎี ความสัมพันธ์ อิทธิพล กฎ
และความจริง
เข้าใจ
การแปล เปลี่ยนรูป ใช้ค�ำพูดของตนเอง
(Understand) บอกความแตกต่าง บอกความคล้ายคลึง
ขยายความ ยกตั ว อย่ า ง ท� ำ นาย
ตีความหมาย อธิบายความหมาย สรุป
จัดใหม่ เรียบเรียงใหม่ บอกลักษณะ
แสดงตัวอย่าง  บอกคุณสมบัติ
ประยุกต์
(Apply)

การน�ำความรู้ไปประยุกต์/ปรับใช้ เช่น
ค� ำ นวณ สาธิ ต สร้ า ง เตรี ย ม เสนอ
แก้ปัญหา/เผชิญ บอก แนะน�ำ ให้การ
พยาบาล

ความหมาย เหตุการณ์ เรื่องราว สัญลักษณ์ นิยาม ค�ำพูด
ความสัมพันธ์ ความน่าจะเป็น ข้อมูล (ตัวเลข กราฟ ฯลฯ)
ภาษา จุดมุ่งหมายของเรื่องความส�ำคัญของเรื่อง คติพจน์
หลักการ กฎระเบียบ ค�ำสั่ง ค�ำชี้แจง

กฎ เช่น กฎแรงโน้มถ่วงของนิวตัน เป็นต้น  ผลลัพธ์ เช่น
ผลการวิจัย ผลของนวัตกรรมทางการพยาบาล เป็นต้น
วิธีการหรือกระบวนการ   สถานการณ์จริงหรือจ�ำลองขึ้น   
แนวคิดและทฤษฎี
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พฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัย

ค�ำที่บ่งชี้พฤติกรรม

เรื่องที่เหมาะสมกับค�ำบ่งชี้พฤติกรรม

วิเคราะห์
(Analyze)

การบอกความส�ำคัญ จ�ำแนก ค้นหา  ความส�ำคัญ ต้นตอ (สาเหตุและปัจจัย) ความสัมพันธ์
เปรียบเทียบให้เหตุผล จัดประเภท บอก (สนับสนุน/ขัดแย้ง) ข้อสรุป ความเข้าใจผิดหรือเหตุผล
โต้แย้ง ความล�ำเอียง หลักการที่ยึดถือ และกระบวนการ
ความแตกต่างหรือความคล้ายคลึง
ปฏิบัติ

ประเมินค่า
(Evaluate)

การประเมิน ตัดสิน โต้แย้ง เปรียบเทียบ ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ คุณค่า  ความผิดพลาด
ให้เกณฑ์    วิพากษ์วิจารณ์  เสนอแนะ เรื่องราว เหตุผล ประสิทธิภาพ ผลกระทบ

สร้างความรู้ใหม่ การบอก เขี ย น สร้ า ง เสนอ แก้ ไ ข ความสัมพันธ์ แบบงานหรือโมเดล ค�ำศัพท์ทางวิชาการ
วางแผนออกแบบ จัด  ผลิต แสดงเหตุผล สมมติฐาน วิธีการค้นคว้าบทความวิชาการ แนวคิดและ
(Create)
วางโครงการ ปรับปรุงตามความรู้ที่ค้น หลักการดูแล ทฤษฎี  เค้าโครง ข้อสรุป และเครือ่ งมือวิจยั
พบใหม่

การออกแบบและการวางแผนสร้างแบบสอบ
ทางการศึ ก ษาสาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร์ ในระดั บ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ส่วนใหญ่นิยมสร้างแบบสอบ/
ข้อสอบด้านพุทธิพสิ ยั ระดับ ความรู-้ จ�ำ ความเข้าใจ การ
ประยุกต์ใช้และการวิเคราะห์เท่านั้น พุทธิพิสัยระดับ
ประเมินค่าและสังเคราะห์นิยมใช้ในการสร้างแบบสอบ
ในระดับบัณฑิตศึกษา อย่างไรก็ดีการวัดพฤติกรรมด้าน
พุทธิพิสัยต้องอยู่บนเงื่อนไขการสร้างแบบสอบที่ดีด้วย
อนึง่ ค�ำกริยาทีค่ วรเลีย่ งในการน�ำมาก�ำหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย เพราะเป็นค�ำกริยาที่บ่งชี้
ระดับพฤติกรรมที่วัดได้ยากหรือบางค�ำไม่สามารถวัดได้
ตัวอย่างค�ำกริยาทีค่ วรหลีกเลีย่ งมี ดังนี้ รูจ้ กั เรียนรูศ้ กึ ษา 
เข้าใจ ตระหนัก สนใจ  ชอบ ตั้งใจ เห็นคุณค่า  ซาบซึ้ง   
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคุ้นเคยกับมีศรัทธาใน....
เป็นต้น
2. หลักการสร้างแบบสอบที่ดีทางการศึกษา
พยาบาลศาสตร์
การสร้างแบบสอบที่ดีจะช่วยแก้ปัญหาการวัด
ความรูค้ วามสามารถทีค่ ลุมเครือของผูเ้ รียน   ซึง่ ลักษณะ
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ของข้อสอบที่ดีต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบ
สอบที่ใช้ในการวัดผลจะต้องท�ำการตรวจสอบคุณภาพ
ด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นของแบบสอบแต่ละชนิดดังต่อไปนี้
		
2.1 ลักษณะของแบบสอบที่ดีทางการ
ศึกษาพยาบาลศาสตร์ ลักษณะของแบบสอบที่ดี ต้องมี
ลักษณะ (Cant & Cooper,2011; Nicol, 2007; ชัชวาล  
วงค์สารี, 2560) ดังนี้
			 2.1.1 ความตรง (Validity) เป็น
ความถูกต้องสอดคล้องของแบบสอบกับสิ่งที่ต้องการ
จะวัด ซึ่งเป็นคุณลักษณะของแบบสอบที่ถือว่าส�ำคัญ
ที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ คือ โครงสร้าง
เนื้ อ หาสาระหลั ก การที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น หรื อ สาระสื่ อ ถึ ง
แนวโน้มของอนาคต นอกจากนี้แล้วยังต้องค�ำนึงถึง
ความตรงทางภาษาด้วย ซึ่งข้อสอบส่วนใหญ่ในสาขา
วิชาพยาบาลศาสตร์มักจะเกี่ยวข้องกับภาษามาตรฐาน
ทางการพยาบาล ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในวิชาชีพ
พยาบาลซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการหลอมรวมกันของ
ความรูแ้ ละทักษะทางวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ขณะใช้
กระบวนการพยาบาลในระหว่างปฏิบัติงาน
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			 2.1.2 ความเชื่อมั่น (Reliability)
เป็นความคงเส้นคงวาของคะแนนในการวัดแต่ละครั้ง
หรือความคงที่ของผลการวัดผลของนักศึกษาคนนั้นๆ
เมื่ อ ตอบข้ อ สอบชุ ด เดิ ม ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบ
อธิบายผลการวัดผลว่า คะแนนทีอ่ อกมาแล้วต้องเชือ่ ถือ
ได้ในระดับสูงจนสามารถประกันได้วา่ ถ้ามีการตรวจสอบ
ผลซ�้ำอีก หรือให้ท�ำแบบสอบซ�้ำในชุดเดิมไม่ว่าจะท�ำ
กี่ครั้งก็จะได้ผลใกล้เคียงและสอดคล้องกับผลการวัดที่
เคยวัดไว้ก่อนหน้านี้นั่นเอง
			 2.1.3 ความเป็นปรนัย (Objectivity)
เป็นความชัดเจนที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล  ครั้ง
นั้นมีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องของค�ำถาม ค่าของ
คะแนนหรืออันดับที่ ที่วัดได้ ตลอดจนการแปลงค่า
คะแนนเป็นผลประเมินในการตัดสินคุณค่าก็สอดคล้อง
ตรงกั น การพิ จารณาความเป็นปรนัยของแบบสอบ
มีหลายประการ   คุณสมบัติความเป็นปรนัยของแบบ
สอบที่ส�ำคัญ มี 3 ประการดังนี้ 1) ชัดแจ้งในความหมาย
ของค�ำถาม ข้อสอบที่เป็นปรนัย ทุกคนที่อ่านข้อสอบ
ไม่ว่าจะเป็นผู้สอบหรือผู้ตรวจข้อสอบย่อมจะเข้าใจ
ตรงกันไม่ตีความไปคนละแง่มุม 2) ตรวจให้คะแนนได้
ตรงกัน ข้อสอบที่มีความเป็นปรนัย ไม่ว่าจะเป็นผู้ออก
ข้อสอบหรือใครก็ตามสามารถตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน
ข้อสอบที่ผู้ตรวจเฉลยไม่ตรงกัน แสดงให้เห็นความ
ไม่ชดั เจนในค�ำถามและค�ำตอบ 3) การแปลความหมายของ
คะแนนได้ตรงกัน โดยทัว่ ไปข้อสอบปรนัยนัน้ ผูต้ อบถูกจะ
ได้ 1 คะแนน ตอบผิดจะได้ 0 คะแนน จ�ำนวนคะแนนที่
ได้จะแทนจ�ำนวนข้อที่ถกู ท�ำให้สามารถแปลความหมาย
ได้ชดั เจนว่าใครเก่ง อ่อนอย่างไร ตอบถูกมากน้อยต่างกัน
อย่างไร อนึ่งข้อสอบประเภทถูกผิด จับคู่ เติมค�ำ หรือ
เลือกตอบที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า
เป็นข้อสอบปรนัยเฉพาะรูปแบบของข้อสอบเท่านัน้ ส่วน
คุณสมบัติยังไม่เป็นปรนัยความเป็นปรนัยของข้อสอบ
จะท� ำ ให้ เ กิ ด คุ ณ สมบั ติ ท างความเชื่ อ มั่ น ของคะแนน

อันจะน�ำไปสู่ความเที่ยงตรงของผลการวัดด้วย
			 2 . 1 . 4 ค ว า ม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
(Efficiency) เครือ่ งมือวัดผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ หมายถึง
เครื่องมือที่ท�ำให้ได้ข้อมูลได้ถูกต้องเชื่อถือได้ โดยลงทุน
น้อยที่สุดในด้านเวลา  แรงงาน หรือทุนทรัพย์ รวมทั้ง
ความสะดวกสบาย คล่องตัวในการรวบรวมข้อมูล  ขอ้ สอบ
ที่มีประสิทธิภาพสามารถให้คะแนนได้เที่ยงตรงและ
เชือ่ ถือได้มากทีส่ ดุ โดยใช้เวลาแรงงานและเงินน้อยทีส่ ดุ
แต่ได้ประโยชน์คุ้มค่า  ข้อสอบที่พิมพ์ผิดตกหล่นมาก  
จ�ำนวนหน้าไม่ครบหรือรูปแบบของแบบทดสอบเรียง
ไม่เป็นระเบียบท�ำให้ผสู้ อบเกิดความสับสน ย่อมมีผลต่อ
คะแนนที่ได้จากการท�ำแบบทดสอบทั้งสิ้น
			 2.1.5 ความยุติธรรม (Fair) ความ
ยุ ติ ธ รรมเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะของข้ อ สอบที่ ดี ต ้ อ งไม่ เ ปิ ด
โอกาสให้นักศึกษาได้เปรียบเสียเปรียบกัน เช่น ข้อสอบ
บางฉบับครูไปเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งตรงกับเรื่อง
ที่ นั ก ศึ ก ษาท� ำ รายงานในบางกลุ ่ ม ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม นั้ น ๆ
ได้เปรียบคนอืน่ ๆ ข้อสอบบางข้อใช้คำ� ถามหรือข้อความที่
แนะค�ำตอบ ท�ำให้ผเู้ รียนใช้ไหวพริบเดาได้ การใช้ขอ้ สอบ
แบบอัตนัยเพียง 5 หรือ 10 ข้อ มาทดสอบนักศึกษานั้น
ไม่อาจสร้างความยุติธรรมในการสอบให้แก่นักศึกษาได้
เพราะผู้สอบมีโอกาสเก็งข้อสอบได้ถูกมากกว่าแบบ
ปรนัยที่มีจ�ำนวนข้อมากๆ  เช่น 100 ข้อ เป็นต้น
			 2.1.6 ค�ำถามล้วงลึก (Searching)
ข้อสอบที่ถามลึกไม่ถามแต่เพียงความรู้ความจ�ำเท่านั้น
แต่จะถามเพื่อประเมินความเข้าใจ การน�ำความรู้ที่ได้
เรียนไปแล้วมาแก้ปัญหา วิเคราะห์ ตลอดจนสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ขึ้นมาจนท้ายที่สุดคือการประเมินผล ค�ำถาม
ที่ถามลึกนั้นผู้ตอบต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อน
จึ ง จะสามารถหาค� ำ ตอบได้ มิ ใ ช่ เ พี ย งแต่ ร ะลึ ก ถึ ง
ประสบการณ์เพียงตื้นๆ ก็ตอบปัญหาได้ แต่เป็นแบบ
ทดสอบที่วัดความลึกซึ้งตามแนวดิ่งมากกว่าแนวกว้าง
เช่ น “ที่ นั ก ศึ ก ษาบอกว่ า ค่ า ความดั น โลหิ ต ที่ วั ด ได้
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แสดงพารามิเตอร์ได้ 5 ตัวซึ่งส�ำคัญต่อการดูแลผู้ป่วย
นักศึกษาช่วยอธิบายว่าแต่ละตัวได้มาอย่างไรและส�ำคัญ
อย่างไร”
			 2.1.7 ความยากง่าย (Difficulty)
หมายถึง สัดส่วนของจ�ำนวนผู้ที่ตอบข้อสอบได้ถูกต้อง

ต่อจ�ำนวนผู้ที่ตอบข้อสอบทั้งหมดหรือหมายถึงจ�ำนวน
ร้อยละของผู้ตอบข้อสอบนั้นๆ สูตรการค�ำนวณความ
ยากของข้อสอบ และความง่ายของข้อสอบ (Demirtas
and Hedeker, 2016) โดยการวิเคราะห์แต่ละครั้งส่วน
ใหญ่นิยมเลือกใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

วิธีที่ 1 ดัชนีความยากของข้อสอบ (PD)
จ�ำนวนผู้ที่ตอบข้อสอบข้อนั้นผิด

วิธีที่ 2 ดัชนีความง่ายของข้อสอบ (PE)
จ�ำนวนผู้ที่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูก

(PD) =

(PE) =

จ�ำนวนผู้ที่ท�ำข้อสอบข้อนั้นทั้งหมด

การแปลผลดัชนีความยากของข้อสอบ (PD)
.00 - .19 = ง่ายมาก         .20 - .39 = ค่อนข้างง่าย
.40 - .60 = ยากปานกลาง .61 - .80 = ค่อนข้างยาก
.81 - .10 = ยากมาก
ตัวอย่างที่ 1

จ�ำนวนผู้ที่ท�ำข้อสอบข้อนั้นทั้งหมด

การแปลผลดัชนีความง่ายของข้อสอบ (PE)
.00 - .19 = ยากมาก        .20 - .39 = ค่อนข้างยาก
.40 - .60 = ยากปานกลาง .61 - .80 = ค่อนข้างง่าย
.81 - .10 = ง่ายมาก

การค�ำนวณดัชนีความยากของข้อสอบ (PD) และดัชนีความง่ายของข้อสอบ (PE) ของ

นักศึกษาพยาบาลที่สอบวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 120 คน ผลการสอบและการค�ำนวณ ดังนี้
ข้อที่

ผู้ตอบถูก

ผู้ตอบผิด

1

60

60

2

98

12

ดัชนีความยากของข้อสอบ (PD)
PD = 60/120 = .50

PE = 60/120 = .50

PD = 12/120 = .10

PE = 98/120 = .82

  (ข้อสอบยากปานกลาง)
    (ข้อสอบง่ายมาก)

ข้อสอบที่มีดัชนีความยากง่าย เท่ากับ .50
ซึง่ จะท�ำให้เกิดค่าอ�ำนาจจ�ำแนกสูงสุดและมีความเทีย่ งสูง
ในการวัดความรู้ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ข้อสอบ
ในหนึง่ ชุดนิยมให้มขี อ้ สอบทีม่ รี ะดับความยากง่ายระดับ
ต่างๆ ปะปนกันไป  แต่หากเป็นข้อสอบแข่งขันทีต่ อ้ งการ
คัดเลือกรับเฉพาะคนเก่งเข้าท�ำงานเท่านั้นจะใช้ข้อสอบ
ทีม่ สี ดั ส่วนความยากสูงกว่าข้อสอบทีม่ คี วามยากปานกลาง
ส่วนข้อสอบประเภททีใ่ ห้เลือกค�ำตอบถูกหรือผิด ข้อสอบ
ประเภทนี้ควรมีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง .60 - .95
(เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2552)
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ดัชนีความยากของข้อสอบ (PE)
(ข้อสอบยากปานกลาง)
(ข้อสอบง่ายมาก)

			 2.1.8 อ� ำ นาจจ� ำ แนกรายข้ อ
(Discrimination) หมายถึง ความสามารถของข้อสอบ
แต่ละข้อในการจ�ำแนกคนที่อยู่ในกลุ่มเก่งออกจากคน
ที่อยู่ในกลุ่มอ่อนได้ แบบสอบที่ดีต้องสามารถจ�ำแนก
ผูเ้ รียนได้ทกุ ระดับ ตัง้ แต่ระดับอ่อนสุดจนถึงระดับเก่งสุด
ดังนัน้ ข้อสอบทีน่ กั ศึกษาทุกคนตอบถูกหมดหรือข้อสอบ
ที่นักศึกษาทุกคนตอบผิดหมด แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นๆ
ไม่มีอ�ำนาจจ�ำแนก สูตรการค�ำนวณหาอ�ำนาจจ�ำแนก
ข้อสอบ แทนค่าด้วย “r” ประยุกต์ให้เกิดความชัดเจน
ในการน�ำใช้ (Demirtas and Hedeker, 2016) ดังนี้
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r=

จ�ำนวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มเรียนเก่ง

จ�ำนวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มเรียนอ่อน

จ�ำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มเรียนเก่ง

จ�ำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มเรียนอ่อน

ค่ า อ� ำ นาจจ� ำ แนกที่ ค� ำ นวณได้ อ ธิ บ าย ดั ง นี้
(1) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกจะมีค่าตั้งแต่ - 1.00 ถึง + 1.00
(2) ข้อสอบข้อใดทีจ่ ำ� นวนคนตอบถูกในกลุม่ เก่งมากกว่า
จ� ำ นวนคนตอบถู ก ในกลุ ่ ม อ่ อ น ค่ า r จะเป็ น บวก
(3) ข้ อ สอบข้ อ ใดจ� ำ นวนคนตอบถู ก ในกลุ ่ ม เก่ ง
น้อยกว่าจ�ำนวนคนตอบถูกในกลุ่มอ่อน ค่า r จะติดลบ
แสดงว่าข้อสอบข้อนัน้ จ�ำแนกกลับ กล่าวคือ คนเรียนเก่ง
ท�ำข้อสอบไม่ได้ แต่คนเรียนอ่อนท�ำข้อสอบได้ ซึ่งเป็น
ข้อสอบที่ใช้ไม่ได้ ควรตัดทิ้ง และผู้สอนควรพิจารณา
ว่าเพราะเหตุใดคนเรียนเก่งจึงไม่เข้าใจในเนื้อหาที่สอน
(4) ข้อสอบข้อใดจ�ำนวนคนตอบถูกในกลุ่มเก่งและกลุ่ม
อ่อนเท่ากัน ค่า r จะเป็น .00 (5) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกส�ำหรับ
ตัวถูกควรมีค่าตั้งแต่ +.20 ขึ้นไป (6) การพิจารณาค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกของตัวลวง ตัวลวงทีด่ นี นั้ จะต้องมีคนอ่อน

เลือกตอบมากกว่าคนเก่งเสมอ ตัวลวงตัวใดที่คนเก่ง
เลือกตอบเป็นจ�ำนวนมากกว่าคนอ่อนแสดงว่าเป็นตัว
ลวงทีไ่ ม่ดี และ 7) การแปลความหมายค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
ขอข้อสอบกรณีตัวถูก มีเกณฑ์ ค่า r ดังนี้
.60 – 1.0 = อ�ำนาจจ�ำแนกได้ดีมาก
.40 - .59 = อ�ำนาจจ�ำแนกดี
.20 - .39 = อ�ำนาจจ�ำแนกพอใช้
.10 - .19 = อ�ำนาจจ�ำแนกต�่ำ
ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง
-1 -.09 = อ�ำนาจจ�ำแนกต�ำ่ มาก  ควรตัดทิง้
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ข ้ อ สอบเสร็ จ แล้ ว ผู ้ ส อนควร
ติดตามผลการน�ำข้อสอบทั้งชุดมาท�ำเป็นกราฟแสดง
การกระจายของข้อสอบที่ชี้ให้เห็นระดับอ�ำนาจจ�ำแนก
ของข้อสอบรายข้อ แสดงตัวอย่างดังรูปที่ 2

.8
.6
.4
.2

0

ง่ายเกินไป
จ�ำแนกต�่ำ

ง่ายเกินไป แต่จ�ำแนกได้

ยากพอเหมาะแต่จ�ำแนกดี

1

ข้อสอบที่ใช้ได้

ยากเกินไป
จ�ำแนกสูง

ยากเกินไป แต่จ�ำแนกได้

.2

.4

.6

.8

1.

รูปที่ 2  ความสัมพันธ์ของความยากง่ายกับอ�ำนาจจ�ำแนกของข้อสอบ
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		2.1.9 ค�ำถามยั่วยุ (Exemplary)
ค�ำถามยัว่ ยุ ได้แก่ ค�ำถามทีม่ ลี กั ษณะท้าทายให้นกั ศึกษา
อยากคิดอยากท�ำ มีลลี าการถามทีน่ า่ สนใจ ไม่ถามวนเวียน
ซ�ำ้ ซากน่าเบือ่ หน่าย การใช้รปู ภาพประกอบ ก็เป็นวิธหี นึง่
ที่ ท� ำ ให้ ข ้ อ สอบน่ า สนใจ ข้ อ สอบที่ ย ากเกิ น ไปท� ำ ให้
ผู้สอบหมดก�ำลังใจที่จะท�ำ ส่วนข้อสอบที่ง่ายเกินไป
ก็ไม่ท้าทายให้อยากท�ำการเรียงล�ำดับ ข้อค�ำถามที่เรียง
ล�ำดับจากความง่ายไปหาความยากเป็นอีกวิธหี นึง่ ทีท่ ำ� ให้
ข้อสอบมีลักษณะท้าทาย
			 2.1.10 จ�ำเพาะเจาะจง (Definite)
ค�ำถามที่ดีต้องไม่ถามกว้างเกินไป ไม่ถามคลุมเครือหรือ
เล่นส�ำนวนให้ผู้สอบงง ผู้สอบอ่านแล้วต้องเข้าใจชัดเจน
ว่าผู้สอนถามอะไร ส่วนจะตอบได้หรือไม่อยู่ที่ความ
สามารถของผู้ตอบเป็นส�ำคัญ
2.2 การออกแบบและการวิเคราะห์การสร้าง
แบบสอบทางการศึกษาพยาบาลศาสตร์
การวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบสอบ
ทางการศึกษาพยาบาลศาสตร์ เป็นการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ให้เกิดความครอบคลุมตามเนื้อหาหลัก  
จัดการวัดความรู้ตามน�้ำหนักความส�ำคัญของเนื้อหา
ทีเ่ รียนรู้ ก�ำหนดจ�ำนวนข้อสอบได้เหมาะสมกับเวลาและ
ระดับของผู้เรียนให้สอดคล้องวัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่ อ การวิ เ คราะห์ ก ารออกแบบการสร้ า งแบบสอบ
ทางการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ให้เกิดความ
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ครอบคลุมตามประเด็นข้างต้น การสร้างตารางวิเคราะห์
และจัดเก็บข้อมูลของแบบสอบ (Test blue print)
จึงมีความส�ำคัญมาก โดยเสนอรายละเอียดของขั้นตอน
การสร้ า งได้ ดั ง นี้ 1) ก� ำ หนดเนื้ อ หาหลั ก ที่ ส� ำ คั ญ ใน
แต่ละสาระการเรียนรูแ้ ละจ�ำนวนเวลาทีใ่ ช้ในการจัดการ
เรียนรู้ (ชั่วโมง) ตาม มคอ. 3 พร้อมกรอกรายละเอียด
ลงในตารางวิเคราะห์ 2) พิจารณาว่าแต่ละหัวข้อหลัก
สามารถจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาพฤติกรรมด้านพุทธิพสิ ยั
ได้ถึงระดับใด โดยให้ท�ำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรง
กับระดับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จนครบทุกสาระการ
เรียนรู้ทุกหัวข้อ 3) นับเครื่องหมาย ✓ ในแนวคอลัมน์
เพือ่ หาผลรวมแต่ละระดับพฤติกรรมของแต่ละหัวข้อของ
เนื้อหาสาระ 4) รวมจ�ำนวนเครื่องหมาย ✓ ในแนวแถว
ของแต่ละบทในไว้ชอ่ งผลรวมจ�ำนวนข้อและหาค่าร้อยละ
จากจ�ำนวนข้อทั้งหมด 5) รวมจ�ำนวนเครื่องหมาย ✓
ของทุ ก บทของเนื้ อ หาในแนวคอลั ม น์ ใ นช่ อ งผลรวม
แล้วหาค่าร้อยละจากจ�ำนวนข้อทั้งหมด 6) พิจารณา
ล�ำดับความส�ำคัญของเนื้อหาว่าหัวข้อใดมีความส�ำคัญ
เป็นล�ำดับที่ 1 และรองลงไปตามล�ำดับโดยดูจากค่า
ร้อยละของแต่ละหัวข้อ 7) พิจารณาล�ำดับความส�ำคัญ
ของระดับพฤติกรรมว่าระดับใดมีความส�ำคัญเป็นล�ำดับ
ที่ 1 และรองลงไปตามล�ำดับ โดยดูจากค่าร้อยละของ
แต่ละระดับพฤติกรรม ดังตัวอย่างที่ 2
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ตัวอย่างที่ 2 ตารางการวิเคราะห์ผังการสร้างแบบสอบ (Test blueprint)
วิทยาลัย/ มหาวิทยาลัย…………….................………….     กลุ่มวิชา  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
หมวดวิชาวิชาชีพ……………………..................………….     ภาคการศึกษาที่  1                ปีการศึกษา 2562
หัวข้อเนื้อหา      การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาโรคไตและโรคระบบทางเดินปัสสาวะ  จ�ำนวน 6 ชั่วโมง
ผู้วิเคราะห์ …………………………….......…………     วันที่สอน 22,24  สิงหาคม  2562  เวลา 09.00-12.00 น

1

2
2. การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาอุดกั้นทางเดิน
		
ปัสสาวะ
2.1 นิ่วในไตและระบบทางเดินปัสสาวะ
2.2 เนื้องอก-มะเร็งที่ไตและระบบทางเดินปัสสาวะ
2.3 หลักการพยาบาลผู้ป่วยหลังท�ำ ESWL,
Nephrectomy, TURP

1

(C4)

-

2

8

3

2

1
2
5

1
1
2
3. การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาติดเชื้อทางเดิน
ปัสสาวะ โรคของภูมิคุ้มกันที่ไตและการดูแลผู้
ป่วยที่ได้รับหัตถการ การผ่าตัดในระบบทางเดิน 				
ปัสสาวะ
1
3.1 Pyelonephritis, Acute glomerulonephritis, Cystitis, Orchitis, Tubular necrosis
1
3.2 Nephritic syndrome
1
3.3 DJ-stent care, illeal conduit, Cystostomy

1

4

1

2

1

2
2

2
3

1

ล�ำดับความส�ำคัญ

1

1
2
1

1

คิดเป็นร้อยละ

1

รวม (ข้อ)

2

สาระการจัดการเรียนรู้หัวข้อ

จ�ำนวนชั่วโมง

วิเคราะห์

(C2)

เข้าใจ

1
1.การประเมินสภาพผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาของ
ระบบทางเดินปัสสาวะ
1.1 การซักประวัติและการตรวจร่างกายทั่วไป
1.2 การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.3 การตรวจพิเศษ เช่น IVP, X-ray KUB เป็นต้น

ประยุกต์ใช้ (C3)

(C1)

รู้จ�ำ

ระดับพฤติกรรมพุทธิพิสัย

4

16.66

2

33.34

1

16.66

2

1

17

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
Journal of Health and Health Management Vol. 5 No. 2 July-December 2019

ล�ำดับความส�ำคัญ

-

2

6

8

33.34

1

1
1
				

2
1

3
2

3

3

10

24		

6

2

3. ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ทฤษฎี ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส� ำ หรั บ ผู ้ เ รี ย นยุ ค คน
เจเนอเรชั่นแซด
จากประสบการณ์ ข องผู ้ เ ขี ย นที่ ศึ ก ษาวิ จั ย
นักศึกษาพยาบาลเจเนอเรซัน่ แซด และติดตามพฤติกรรม
พร้อมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
มี ข ้ อ เสนอแนะการออกแบบการเรี ย นการสอนที่ ไ ด้
ผลลัพธ์ที่ดีในรายวิชาวิชาทฤษฎีและเกิดประสิทธิภาพ
ส�ำหรับผู้เรียนยุคเจเนอเรชั่นแซด (ชัชวาล วงค์สารี,  
2561; Dyess & Sherman, 2009) ดังนี้  
3.1 ผูส้ อนต้องอธิบายขอบเขตของรายวิชา
ในเนือ้ หาสาระทีต่ อ้ งเรียน เวลาเรียน จ�ำนวนชิน้ รายงาน
ทีต่ อ้ งส่ง ก�ำหนดข้อตกลงต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงเกริน่ ชี้
ถึงลักษณะของการสอบ จ�ำนวนคะแนนในแต่ละหัวข้อ
พฤติกรรมหลัก พฤติกรรมรองทีน่ กั ศึกษาต้องแสดงออก
ให้เห็นในหัวข้อที่เรียนจะเป็นจะเริ่มต้นที่กระตุ้นให้

18

1

4

9

(C4)

คิดเป็นร้อยละ

รวม
ร้อยละ
ล�ำดับความส�ำคัญ

รวม (ข้อ)

-

วิเคราะห์

(C2)

2

ประยุกต์ใช้ (C3)

(C1)

รู้จ�ำ

4. การพยาบาลผู้ใหญ่ที่ไตวายเรื้อรังและเรื้อรัง
ระยะสุดท้าย
4.1  ARF, CKF, ESRD
4.2 การชะลอความเสื่อมของไต การเตรียมผู้ป่วย
เพื่อบ�ำบัดทดแทนไต
4.3 การพยาบาลผู้ป่วยบ�ำบัดทดแทนไต CAPD,
HD, KT

เข้าใจ

สาระการจัดการเรียนรู้หัวข้อ

จ�ำนวนชั่วโมง

ระดับพฤติกรรมพุทธิพิสัย

4.17 16.70 37.50 41.63		
4

3

2

100

1			

นักศึกษาคิดอย่างมีวจิ ารณญาณในการวางแผนการเรียน
ของตนเอง (ชัชวาล วงค์สารี, 2561)
3.2 ผูส้ อนต้องตระหนักรูใ้ นตนเองและผสม
ผสานรูปแบบการสอนให้มีความหลากหลาย ทันสมัย
โดยมุง่ ออกแบบการสอนทีใ่ ห้ผเู้ รียนได้ใช้สมองในการคิด
วิเคราะห์มากกว่าการท่องจ�ำ ควรเตรียมข้อค�ำถามเพื่อ
ใช้ถามเกริ่นน�ำเข้าสู่เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสติ สนใจ
และมีส่วนร่วมด้วยการสุ่มถามประสบการณ์ ความคิด
และความรู้สึกต่อการดูแลผู้ป่วยอันสะท้อนถึงทัศนคติ
จากนักศึกษาร่วมชัน้ เรียน ในระหว่างจัดการเรียนรูผ้ สู้ อน
ควรเดินบรรยายหรือน�ำอภิปราย โดยกระตุ้นนักศึกษา
อย่างทั่วถึงให้มีส่วนร่วมอภิปรายให้มากที่สุด และควร
สุม่ ถามนักศึกษาเพือ่ ยันยันความเข้าใจและสรุปประเด็น
ส�ำคัญก่อนจบการเรียนการสอนทุกครั้ง
3.3 หากผู ้ ส อนออกแบบการสอนด้ ว ย
การมอบหมายให้ผู้เรียนอ่านเอกสารประกอบการสอน
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ก่อนเข้าชั้นเรียน ผู้สอนต้องก�ำกับการอ่านด้วยวิธีก�ำกับ
ให้นักศึกษาตระหนักในการมีส่วนร่วมกับการออกแบบ
การสอน ตัวอย่างวิธที ใี่ ช้แล้วเกิดประสิทธิภาพ อาทิ การให้
นักศึกษาจับคูก่ นั และให้อธิบายสาระทีอ่ า่ นให้คตู่ นเองฟัง
ผู้สอนท�ำหน้าที่ก�ำกับด้วยการตั้งค�ำถามกระตุ้นให้เกิด
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยใช้ค�ำถาม
ติดตามในชั้นเรียนซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการอภิปรายด้วย ดังนี้ ผู้สอนสุ่มเลือกนักศึกษา
จ�ำนวนหนึ่งคู่พร้อมถามค�ำถามติดตามการมีปฏิสัมพันธ์
กั บ กระบวนการเรี ย นการสอน ได้ แ ก่ “หั ว ข้ อ ที่ เ รา
จะเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้เพื่อนที่เป็นคู่ของเราสรุปสาระ
อะไรให้เราฟังบ้าง? เชิญนักศึกษาเล่าสรุปให้เพื่อนร่วม
ห้องฟังครับ” หรือ “เนื้อหาสาระที่เพื่อนสรุปให้เราฟัง
เราคิดว่ามีความครบถ้วนของสาระตามเอกสารประกอบ
การสอนหรือไม่ อย่างไร? มีเนือ้ หาอะไรบ้างทีเ่ พือ่ นเข้าใจ
ไม่ตรงกับเรา  ช่วยเล่าให้เพื่อนร่วมชั้นฟังหน่อยครับ”
หรือ “เชิญนักศึกษาคูท่ ี่ 49 น�ำเสนอผังความคิดหลังจาก
ได้ทบทวนความเข้าใจร่วมกันมาแล้วให้เพื่อนร่วมชั้นฟัง
ครับ พร้อมชี้แจ้งให้นักศึกษาคนอื่นๆ ช่วยกันวิเคราะห์
เชื่อมโยงเหตุผล ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง บอก
ความเหมือน ความแตกต่างของการระบุเหตุผลในผัง
ความคิด และอนุญาตให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดหลัง
จากนักศึกษาคู่ที่น�ำอภิปรายเสนอผังความคิดเสร็จ”
เป็นต้น ปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่ นักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่
ร่วมแสดงความคิด ผู้สอนจึงต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง
มาช่วยก�ำกับกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยการวางเงือ่ นไข เช่น  
“ค�ำถามที่ครูถามคนที่จะได้สิทธิตอบต้องเป็นผู้ที่ยกมือ
7 คนแรกเท่านั้นและการตอบต้องให้เหตุผลหรือวิธีการ
ที่ไม่ซ�้ำกับเพื่อนจึงจะได้คะแนน   และเมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอนครั้งนี้นักศึกษารายใดไม่ได้ตอบค�ำถาม
ต้องท�ำรายงานส่งและได้คะแนนเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น”
ผู้สอนต้องสะท้อนคิดแบบมีวิจารณญาณ พร้อมสรุปจุด
เน้นสาระหลัก สาระรองที่ถูกต้องตามหลักวิชาและให้

ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์กล่าวชื่นชมนักศึกษาเมื่อสิ้น
การเรียนรู้แต่ละหัวข้อ
3.4 ใช้เทคนิคการสอนแนะวิธกี ารจดบันทึก
ระหว่างเรียนโดยอธิบายให้ผเู้ รียนทราบว่า การจดบันทึก
ที่ดี ควรเขียนเป็นข้อค�ำถามและค�ำตอบสั้นๆ ให้ได้
ใจความที่ครอบคลุมเนื้อหา  ฟังให้เข้าใจก่อนบันทึก
ประเด็นที่ต้องรู้ ที่ควรจะรู้และที่น่าจะรู้ในแต่ละหัวข้อ
ที่เรียน การมุ่งที่จะจดอย่างเดียวโดยขาดการฟังให้
เข้าใจนั้นจะท�ำให้นักศึกษาขาดการคิดวิเคราะห์ร่วม
ประเด็นส�ำคัญ  ส่วนการบันเสียงและการจดบันทึกแบบ
พรรณนามักจะไม่มปี ระสิทธิผลน้อยหากนักศึกษาไม่เกิด
ความเข้าใจในระหว่างการจัดการเรียนรู้ และนักศึกษา
ต้องท�ำความเข้าใจซ�้ำในข้อสรุปที่ได้จากการเรียนรู้
ในแต่ละวัน ทั้งนี้ผู้สอนควรก�ำกับนักศึกษาด้วยการให้
ส่งสมุดบันทึกตามเวลาก�ำหนดหรือท�ำการสุ่มตรวจเป็น
ครั้งๆ ไป  
3.5 ผู้สอนควรออกแบบการใช้เทคโนโลยี
ดิจติ ลั สารสนเทศในบางบทเรียน เช่น การใช้สมาร์ทโฟน
หรือคอมพิวเตอร์มาสืบค้นเนื้อหาสาระที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ไว้ในฐานข้อมูลหรือวารสารวิชาการแล้วหรือสืบค้นเพื่อ
ดู วี ดิ ทั ศ น์ อาทิ บทความวิ ช าการทางการพยาบาล        
เอกสารประกอบการสอน และวีดทิ ศั น์ทอี่ ธิบายองค์ความรู้
การพยาบาลในหัวข้อทีเ่ รียน เป็นต้น ขัน้ ตอนการมอบหมาย
ให้ เ กริ่ น น� ำ ให้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ในหั ว ข้ อ นั้ น ๆ โดย
ยกตัวอย่างผู้ป่วยและวิธีการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคนั้นๆ
ประกอบก่อนและผูส้ อนต้องสาธิตวิธกี ารสืบค้น ค�ำทีใ่ ช้
ในการสืบค้น แนะน�ำฐานข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ และผูเ้ รียน
เข้ า ถึ ง ได้ ผู ้ ส อนต้ อ งก� ำ หนดประเด็ น ที่ ต ้ อ งเรี ย นรู ้
แก่ผู้เรียนก่อนในรูปแบบการชี้แจงหรือใช้ใบงานก�ำกับ
โดยระบุ ส าระที่ ต ้ อ งการให้ ผู ้ เ รี ย นได้ จ ากการเรี ย นรู ้
เช่น เมือ่ อ่านเอกสารนัน้ จบต้องอธิบายความหมาย อาการ
ทางคลินิก การรักษาและการตอบสนองปัญหาของ
ผู้ป่วยของพยาบาล เป็นต้น ซึ่งอาจเรียกเลขที่สอบ
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ด้ ว ยปากเปล่ า เป็ น รายบุ ค คลหรื อ ก� ำ หนดให้ ส ่ ง ผั ง
ความคิดจากการเรียนรู้ตามเวลาที่ก�ำหนด
3.6 หากผู้สอนมอบหมายให้ท�ำรายงานแบบ
กลุ่มย่อย ผู้สอนต้องระบุเวลา ช่องทางการให้ค�ำปรึกษา
ทีช่ ดั เจน คอยชักถามเกีย่ วกับกระบวนการกลุม่ ปัญหาที่
พบในการท�ำงานกลุ่ม การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ผลของ
การแก้ ไ ขปั ญ หา ประโยชน์ที่ไ ด้จ ากการเรียนรู้แ บบ
กลุม่ ย่อยเป็นต้นทัง้ นีผ้ สู้ อนต้องออกแบบการประเมินให้
ผู้เรียนประเมินกันเองด้วย
3.7 ผู้สอนอธิบายสรุปสาระส�ำคัญหรือพบได้
บ่อยในประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม ประเด็น
ความเสี่ยงและการป้องกันเมื่อประสบการณ์เหตุการณ์
จริงบนคลินิกประกอบเนื้อการเรียนในชั้นเรียนทุกครั้ง
และที่ส�ำคัญผู้สอนต้องชี้แนะจุดส�ำคัญที่จะน�ำไปออก
สอบวัดความรู้โดยยึดตามวัตถุประสงค์การสอน เน้นย�้ำ
วิธีการน�ำเนื้อหาไปปรับใช้บนคลินิกก่อนสิ้นสุดการสอน
ในชั้นเรียนทุกครั้ง

ออกแบบกระบวนการสอนโดยรวมให้มีประสิทธิภาพ
และกระบวนการท� ำ งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของ
ผู้สอนจะถูกประเมินด้วยการเขียนผลงานทางวิชาการ
ดังนัน้ ผูส้ อนจึงจ�ำเป็นต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หา
สาระ ประเภทและองค์ ป ระกอบของวั ต ถุ ป ระสงค์
เชิงพฤติกรรม ตลอดจนค�ำบ่งชี้พฤติกรรมด้านพุทธิวิสัย
ของแต่ล ะระดับที่น�ำมาใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ ซึ่งการก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่ถูกต้องเหมาะสมจะเป็นสิ่งก�ำหนดการออกแบบการ
เรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ต่อไป นอกจากนี้
ต้องมีการเอาใจใส่และเข้าใจเนื้อหาที่จัดการเรียนรู้
และออกแบบข้อค�ำถามในแบบสอบให้สอดคล้องกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเข้ า ใจหลั ก การสร้ า งแบบสอบที่ ดี  
พร้อมทั้งกระจายการวัดพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดขึ้น
หลังการเรียนรู้ให้ครอบคลุมพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
และเลือกใช้คำ� ทีบ่ ง่ ชีพ้ ฤติกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
รวมทัง้ วิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบโดย
พิจารณาล�ำดับความส�ำคัญของระดับพฤติกรรม ว่าระดับใด
มีความส�ำคัญหลักและรองลงมาตามล�ำดับ  เพื่อน�ำไปสู่
บทสรุป
ลักษณะของผูเ้ รียนพยาบาลในยุคศตวรรษที่ 21 การเขียนวัตถุประสงค์และออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่มีความแตกต่างไปจากผู้เรียนในอดีตในหลายประเด็น วางแผนและสร้างข้อสอบและจัดการเรียนการสอน
ผู้สอนจึงต้องปรับตัวเองให้สอดคล้องและมีทักษะการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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