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บทคัดย่อ 
 บทความฉบับนี ้ม ีว ัตถุประสงค์ เพื ่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์การเร ียนรู้ด ้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ก่อนและหลังเรียนเรื่องหลักการพยาบาลมารดาและทารกแบบ
องค์รวม 2) เปรียบเทียบทักษะการทำงานเป็นทีมก่อนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึง
พอใจหลังจัดการเรียนการสอน เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังทดลอง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี จักรีรัช จำนวน 82 คน คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องหลักการ
พยาบาลมารดาและทารกแบบองค์รวมด้วยกระบวนการเร ียนรู้ แบบ MIAP 2) แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 3) แบบประเมินทักษะการทำงานเป็นทีม และ 4) แบบประเมินความพึง
พอใจ ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความ
ตรงเชิงเนื้อหา .67 - 1.00 และทดสอบความเชื่อมั่นค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาคของ
แบบประเมินทักษะการทำงานเป็นทีมเท่ากับ .80 และแบบประเมินความพึงพอใจเท่ากับ .82 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี ่ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ Pair           
t - test ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลังเรียน (M = 18.10, SD = 
1.00) สูงกว่าก่อนเรียน (M = 14.62, SD = 3.42) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 2) 
ทักษะการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาหลังเรียน (M=4.45, SD=0.54) สูงกว่าก่อนเรียน (M = 
3.70, SD = 0.73) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (M = 4.48, SD = 0.53) คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาสามารถนำ
การสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ไปใช้เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และทักษะ
การทำงานเป็นทีมของนักศึกษาได ้
คำสำคัญ: การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP, ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้, 
ทักษะการทำงานเป็นทีม, วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 
 
Abstract 
  The objectives of this article were to: 1) compare the learning 
achievement with the MIAP learning process before and after study in the 
Principles of holistic maternal and infant nursing. 2) compare teamwork skills 
before and after study and 3) study satisfaction after teaching and learning. This 
research was a one group pretest - posttest design quasi-experimental.              
The sample was 82 of nursing students at Boromarajonani college of nursing 
chakriraj. The selection of sampling group used the purposive sampling approach.           
The instruments used in the research were 1) the MIAP learning process teaching 
plan on the topic of holistic maternal and infant nursing principles. 2)  the form 
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of measuring learning achievement. 3) the form of teamwork skills assessment 
and 4) the form of teaching and learning satisfaction assessment. The instruments 
passed the content validity check from 3 experts, got the content validity index 
of .67 - 1.00 and tested the confidence of Cronbach's alpha coefficient of the 
teamwork skills assessment form equal to .80 and the satisfaction assessment 
form equal to .82. The data were analyzed by distributing the frequency, mean, 
standard deviation and pair t-test statistics. The results of this research suggestion 
that 1 )  the result of learning achievement of students after learning (M=18.10, 
SD=1.00) was significantly higher than that of before learning (M=14.62, SD=3.42) 
at the .01  and 2 ) the result of overall teamwork skills after learning (M=4. 45, 
SD=0 .54 )  was significantly higher than that of before learning (M=3.70, SD=0.73) 
at the .01  and 3) the results of the student satisfaction assessment was at the 
high level (M=4.48, SD=0.53). These findings suggest that Institutional faculty can 
apply the MIAP teaching model to promote student learning achievement and 
teamwork skills. 
Keywords: MIAP Learning Process, Learning Achievement, Team Work Skills, 
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1 
 
บทนำ 

 ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากกว่ายุคอื่น  ๆ ที่เคย     
ผ่านมา มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศต่าง  ๆ ข้ามซีก
โลก มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร มีการใช้ข้อมูลอย่างทันสมัย และปัจจุบันพบว่ามีการปรับเปลี่ยน
ทางสังคมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นยุคแห่งโลกาภิวัฒน์ เป็นโลกของเทคโนโลยีในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันและการทำงาน การสื่อสารที่รวดเร็วทุกที่ทุกเวลา มีความก้าวหน้าในทุกๆมิติ 
สังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ดังนั้นการจัด
การศึกษาจึงต้องปรับกระบวนทัศน์เพื่อเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมปัจจุบัน และพร้อมจะออกไปประกอบอาชีพต่อไป (กมลรัตน์ เทอร์
เนอร์ และคณะ, 2558) การจัดการศึกษาตามแนวคิดเดิมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้จากครูสู่
ศิษย์ เน้นการสอนเนื้อหาจึงไม่สามารถพัฒนาบัณฑิตให้เกิดความรู้และทักษะที่จำเป็นตามความ
ต้องการของสังคมในปัจจุบันได้ ซึ่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้น
อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิตคือ 3R x 7C (วิจารณ์ พาณิชย์, 2555) 
  ทักษะหนึ่งที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา ได้แก่ ทักษะการ
ทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่นักศึกษาและผู้สอนจำเป็นต้องมี (อพันตรี พูลพุทธา, 
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2562) ครูจึงต้องเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรู ้ของนักเรียนจากเน้นเรียนวิชาเพื่อได้ความรู้         
ให้นำไปสู่การพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อชีวิตในยุคใหม่ ให้เกิดทักษะเพ่ือการดำรงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ได้ ซึ่งหน้าที่ของครูจึงต้องเปลี่ยนจากเน้น “สอน” หรือสั่งสอนไปทำหน้าที่จุดประกาย
ความสนใจใฝ่รู้ (Inspire) ให้แก่นักศึกษา ให้นักศึกษาได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติ (Learning 
By Doing) ได้พัฒนาทักษะจากการลงมือปฏิบัติของตนเป็นทีมร่วมกับเพื่อน เน้นทักษะในการ
เรียนรู้ และค้นคว้าหาความรู้มากกว่าตัวความรู้ เปลี่ยนแนวทางการทำงานจากทำคนเดียว เป็น
ทำงานและเรียนรู้จากการทำเป็นทีม (วิจารณ์ พาณิชย์, 2560) ดังนั้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ในการทำงานเป็นทีมจึงเป็นการฝึกทักษะให้นักศึกษารู้จักสำรวจความรู้สึก ปัญหา การเผชิญ
ปัญหาและการแก้ไขปัญหา โดยจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการจัดกลุ่ม    
เกิดความสนใจและกระตือรือร้นที่จะใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา และเกิดความพึงพอใจในการเรียน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา (นงนุช เสือพูมี และจรัสศรี เพ็ชรคง, 
2559) 
  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีจักรีรัช ในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ดูแลมารดาและทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้
มีความรู้ความสามารถและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ดีในการดูแลมารดาและทารกเพ่ือส่งเสริมการ
คลอดที่ปลอดภัยทั้งมารดาและทารก โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ให้ นักศึกษามี
ความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง โดยต้องอาศัยองค์ประกอบ
หนึ่งที่สำคัญก็คือกระบวนการสอนหรือวิธีการสอน (Howe, N. & Strauss, W., 2000) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และทักษะการทำงานเป็นทีม หากผู้สอน
เนื้อหาที่มากและผู้สอนสอนวิธีการเดิม ๆ เช่น การบรรยาย จะทำให้นักศึกษาเกิดความเบื่อ
หน่าย ไม่สนใจเนื้อหา ขาดอิสระทางความคิดและการคิดวิเคราะห์ (โศรตรีย์ แพน้อย และคณะ
, 2563) นักศึกษาไม่สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ถึงขั้นวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์ได้ และไม่ตอบสนองต่อผลลัพธ์การเรียนรู้  
  จากกระบวนการเรียนรู้ของ สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ การเรียนรู้ที ่บุคคลจะเรียนรู ้ได้        
ก็ต่อเมื่อผู้นั้นมีความพร้อม มีความสนใจ มีความตั้งใจ เมื่อได้รับงานใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนจะ
ทำให้ผู้เรียนพบปัญหาและสนใจที่จะแก้ปัญหานั้น ทำให้ผู้เรียนสนใจที่จะศึกษาเพ่ือไปแก้ปัญหา 
ซึ่งกระบวนการนี้เองจะเป็นเหตุให้บุคคลนั้นต้องการศึกษาหาข้อมูล หาวิธีการว่าจะแก้ปัญหา
นั้นอย่างไร และจะนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับนั้นไปใช้แก้ปัญหา หากพิสูจน์ทราบได้ว่าสามารถใช้
แก้ปัญหาได้บุคคลก็จะเกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาอันนั้น (สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์, 2554) 
บุคคลจะมีการเรียนรู้ต้องผ่านกระบวนการ 4 ขั้นคือ 1) ขั้นสนใจเรียน 2) ขั้นศึกษาข้อมูล 3) 
ขั้นพยายามฝึกหัด และ 4) ขั้นสำเร็จผล ซึ่งเป็นไปตามหลักการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
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MIAP ที่มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้น M (Motivation) ขั้นสนใจปัญหา การจูงใจผู้เรียนเป็นขั้นที่
ต้องมีการเตรียมการทุกอย่างอย่างดี นำผู้เรียนเข้าสู่หัวเรื่องตามวัตถุประสงค์ได้ชัดเจน ใช้สื่อ
ประกอบกับเทคนิคการถามช่วยดึงความสนใจให้มากที่สุด ใช้เวลากะทัดรัดอย่างเหมาะสม 
พยายามให้ผู้เรียนทั้งชั้นได้มีส่วนร่วม การสรุปจูงใจ ต้องทำให้ได้อย่างเหมาะสมตรงประเด็นที่
จะนำผู้เรียนศึกษาในเนื้อหาสาระต่อไป 2) ขั้น I (Information) ขั้นศึกษาข้อมูล เป็นขั้นที่ทำให้
ผู้เรียนพร้อมที่จะรับเนื้อหาสาระ ให้ผู้เรียนเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ควรจะได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ใช้อุปกรณ์ช่วยสอนและวางขั้นตอนในการให้เนื้อหาจากน้อยไปมาก ง่ายไปยาก และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3) ขั้น A (Application) ขั้นนำข้อมูลมาทดลองใช้ เป็นขั้นที ่ให้
ผู้เรียนมีโอกาสทดสอบความสามารถภายหลังจากผ่านการรับเนื้อหาสาระว่าเขามีการรับเนื้อหา
ได้มากน้อยเพียงใด มีความเข้าใจเนื้อหาได้มากน้อยเพียงใดก่อให้เกิดการตรวจปรับเนื้อหา     
ในส่วนที่ผู้เรียนยังรับเนื้อหาไม่ได้ ผู้สอนจะช่วยซ่อมเสริมให้รับเนื้อหาได้สมบูรณ์และถูกต้อง 
ช่วยลดภาวการณ์อิ่มตัวในการรับเนื้อหา ทำให้รับปริมาณเนื้อหาได้มากขึ้น และยังช่วยให้
ผู ้เร ียนทบทวนความจำเพื ่อป้องกันการเลือนหาย ช่วยพัฒนาการเร ียนรู ้ให ้ผ ู ้ เร ียนฝึก            
การใช้สติปัญญา และการแก้ปัญหา เสริมสร้างการส่งถ่ายการเรียนรู้ และ 4) ขั้น P (Progress)    
ขั้นสำเร็จผล เป็นการตรวจความถูกต้องของผู้เรียนหลังจากนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติแล้วว่าผลที่
ได้ถูกต้องหรือไม ่ 
  จากเหตุผลข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดการการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบ MIAP เป็นวิธ ีการสอนที ่เน้นถ่ายทอดความรู ้และความเข้าใจของแต่ละบุคคลผ่าน
กระบวนการ 4 ขั้นตอน รูปแบบการจัดการเรียนดังกล่าวมีความทันสมัย และมีการใชงานที่
สามารถนําไปใชทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งยังสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยผู้เรียนสามารถสร้างองค์วามรูใหม่ได้ด้วยตนเอง (ณัฐพล ธนเชวงสกุล และณมน จีรัง
สุวรรณ, 2561) ซึ ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู ้ของนักศึกษา ดังผลการวิจัยเรื ่อง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลวิชาหลักการตลาดของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ใช้การสอนแบบ MIAP และการสอนตามกระบวนการคิด
ฮิวริสติกส์ ผลการวิจัย พบว่า ผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาดของนักศึกษาที่ใช้การ
สอนแบบ MIAP สูงกว่า ที่ใช้การสอนตามกระบวนคิดฮิวริสติกส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (ทักษพร เชื ้อสา, 2559) ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ซึ่งผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้สอนในหัวข้อหลักการ
พยาบาลมารดาและทารกแบบองค์รวม พบว่าในการสอนที่มีผู้เรียนเป็นจำนวนมาก การเรียน
การสอนแบบบรรยายไม่สามารถทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างทั่วถึง และจากผลประเมินการ
จัดการเรียนการสอน พบว่า จากเดิมที่มีการสอนแบบบรรยาย นักศึกษาต้องการให้มีการเรียน
การสอนที่ทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบ MIAP มาใช้ เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ในการวิจัยนี้เป็นการจัดการเรียน
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การสอนที่มีการทำกิจกรรมกลุ่ม นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน ได้ฝึก
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันช่วยกันพัฒนางานให้สำเร็จ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
และทักษะการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกับความต้องการของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษ    
ที่ 21 
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
  2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการทำงานเป็นทีมก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน
ด้วยกระบวนการเรียนรู ้แบบ MIAP ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี     
จักรีรัช 
  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เรื่องหลักการพยาบาลมารดา
และทารกแบบองค์รวมหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) วัดผลก่อนและ
หลังการทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design)  
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
  ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี จักรีรัช ที่กำลังศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี จักรีรัช จำนวนทั้งหมด 82 คน โดยกำหนดคุณสมบัติ คือ เป็นนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการวิจัยและเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1. เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับหัวข้อแนวคิด
และหลักการพยาบาลมารดาและทารกแบบองค์รวม ซึ่งมีความสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา
ใน มคอ. 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยเนื้อหาประกอบไป
ด้วยการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 4 ขั้นตอน 1) ขั้นสนใจปัญหา (Motivation) 
2) ขั ้นศึกษาข้อมูล ( Information) 3) ขั ้นพยายาม (Application) และ 4) ขั ้นสำเร ็จผล 
(Progress) ในหัวข้อแนวคิดและหลักการพยาบาลมารดาและทารกแบบองค์รวม ซึ่งมีเนื้อหา
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เกี่ยวกับ 1) หลักการดูแลมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด        
2) บทบาทของผดุงครรภ์ตามกฎหมายมาตรฐานการผดุงครรภ์  3) นโยบายระบบสุขภาพ/ 
หลักประกันสุขภาพ/สิทธิประโยชน์ที ่เกี ่ยวข้องกับการดูแลมารดาทารก  4) ประเด็นและ
แนวโน้มในการพยาบาลมารดาทารก และ 5) สถิติชีพที่เก่ียวข้องกับมารดาทารก 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

2.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี 
     2.1.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับตารางวิเคราะห์หลักสูตร ประกอบไปด้วย 
ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบปรนัยเลือกตอบจำนวน 4 ตัวเลือก มีทั ้งหมดจำนวน 20 ข้อ          
มีเกณฑ์ในการให้คะแนน คือ เลือกคำตอบที่ถูกต้อง ได้ 1 คะแนน เลือกคำตอบที่ผิดหรือไม่
ตอบ ได้ 0 คะแนน 
     2.1.2 แบบประเมินทักษะการทำงานเป็นทีมของนงนุช เสือพูมีและ 
จรัสศรี เพ็ชรคง เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับทักษะการทำงานเป็นทีม โดยลักษณะการตอบคำถาม
จะเป็นการวัดเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะการทำงานร่วมกันของสมาชิก
ในทีม โดยประกอบด้วย ทักษะการกำหนดเป้าหมายและวางแผนร่วมกัน ทักษะการเรียนรู้    
ด้วยตนเอง ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื ่น และทักษะการประเมินผล     
การเรียนรู้เป็นทีม ซึ่งนงนุช เสือพูมีและ จรัสศรี เพ็ชรคง ได้หาความเชื่อมั่นของแบบวัดนี้ใน
กลุ่มนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 
จำนวน 30 ราย ได้ค่าความเชื่อม่ัน .85 (นงนุช เสือพูมี และจรัสศรี เพ็ชรคง, 2559) แบบวัดนี้มี
จำนวน 12 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วย
น้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก และเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ค่าคะแนน (บุญชม ศรี
สะอาด, 2553) ดังนี้ 

     คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
    คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง เห็นด้วยมาก 

   คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
     คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

    2.1.3 แบบประเม ินความพ ึงพอใจต ่อการจ ัดการสอนด ้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาดัดแปลงจากการทบทวนวรรณกรรม ลักษณะ
ข้อคำถามเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น มีจำนวน 12 ข้อ ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ ประเด็นด้านกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอน ด้านสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการ
สอน เป็นแบบวัดมาตรประมาณค่า มี 5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจน้อยที่สุด พึงพอใจน้อย พึงพอใจ
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ปานกลาง พึงพอใจมาก และพึงพอใจมากที่สุด โดยมี เกณฑ์ค่าคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 
2553) ดังนี้ 

     คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
     คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
     คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
     คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
     คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยนำแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP แบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ แบบประเมินทักษะ
การทำงานเป็นทีมและแบบประเมินความพึงพอใจ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา จำนวน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลจำนวน 2 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื ้อหา ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื ้อหา ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ .67 - 1.00  
  การหาความเชื ่อมั ่นของเครื ่องมือ (Reliability) หลังจากได้ร ับข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยนำมาปรับแก้ไข ก่อนนำไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลที่เป็นกลุ่มใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ซึ่งแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตร Kuder-Richardson (KR - 20) ได้ค่าความเชื่อม่ัน .70 ส่วนแบบประเมินทักษะการ
ทำงานเป็นทีม และแบบประเมินวัดความพึงพอใจหาความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิแอลฟา
ของครอนบาค (Crobach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ัน .80 และ .82 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ก่อนเก็บข้อมูลการทดลองผู้วิจัยชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย อธิบายข้อตกลง
ในการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP และขออนุญาตกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอ
ความร่วมมือในการวิจัย หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินทักษะการทำงานเป็นทีม 
  2. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามรูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

   ขั้นที่ 1 ขั้นสนใจปัญหา (Motivation) ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้และ
นำเข้าสู่บทเรียน จูงใจการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามเกี่ยวกับเรื่องหลักการพยาบาลมารดา
และทารกแบบองค์รวม ให้ผู้เรียนสามารถร่วมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นกับผู้สอนด้วย
แอปพลิเคชัน Mentimeter เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนทั้งชั้นได้มีส่วนร่วมและสนใจที ่จะ
เรียน จากนั้นผู้สอนวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนเรียนด้วยกิจกรรมทำแบบทดสอบออนไลน์ 
ตามขอบเขตของเนื้อหาวิชาด้วยเกมส์ QUIZZ ใช้เวลา 15 นาที 
    ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) ผู้สอนมอบเอกสารประกอบการสอน 
บทความวิจัย คลิปวิดีโอต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องหลักการพยาบาลมารดาและทารกแบบองค์รวม 
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หลังจากนั้นผู้เรียนศึกษาข้อมูลที่ได้รับสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน     
ในชั้นเรียนหรือผู้สอน ใช้เวลา 45 นาที 
   ขั ้นที ่ 3 ขั ้นพยายาม (Application) ผู ้สอนมอบหมายให้ผู ้เรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 6 กลุ่ม จากนั้นผู้เรียนทำงานกลุ ่มและร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื ่อง
หลักการพยาบาลมารดาและทารกแบบองค์รวม และนำเสนอในชั ้นเรียน จากนั ้นผู ้สอน
ตรวจสอบผลการทำงานกลุ่มพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที 
   ขั้นที่ 4 ขั้นสำเร็จผล (Progress) วัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลังเรียนด้วยการ
ทำแบบทดสอบออนไลน์ ด้วยเกมส์ QUIZZ และผู้สอนเฉลยแบบทดสอบ ใช้เวลา 15 นาท ี
  3. ประเมินผลทักษะการทำงานเป็นทีมและความพึงพอใจการจัดการสอนด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP พร้อมกล่าวขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยเปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อน
และหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยสถิติ Pair t-test  
  2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการทำงานเป็นทีมก่อนและหลังการจัดการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยสถิติ Pair t-test 
  3. วิเคราะห์ข้อมูลทักษะการทำงานเป็นทีม และความพึงพอใจหลังจัดการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการเรียนรู ้แบบ MIAP โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี ่ย และ          
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้ได้รับการตรวจสอบและความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีร ัช วันที ่ 4 มีนาคม 2562 เลขที่
โครงการวิจัย 78/2562 และผู้วิจัยชี้แจงกลุ่มตัวอย่างถึงรายละเอียด วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ในการที่จะถอนตัวจากการเข้าร่วมในการวิจัย
เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ พร้อมทั้งให้ความมั่นใจกับกลุ่มตัวอย่างว่าจะเก็บข้อมูลนี้
เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูล เพื่อปกป้องสิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการ
เข้าร่วมวิจัย และผลงานวิจัยจะรายงานเป็นภาพรวม 

 
ผลการวิจัย 
  1. ข้อมูลทั่วไป พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมการวิจัย ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 21.38 ปี     
เป็นเพศชายจำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.10 และเพศหญิงจำนวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 
93.90 
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  2. ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ในรายวิชาการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ทักษะการทำงานเป็นทีม 
และความพึงพอใจ 

   2.1 ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู ้แบบ MIAP      
ในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  ตารางที ่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ ์การเรียนรู ้ของนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP 
การทดสอบ n  M  SD t  P - value 

ก่อนเรียน 82 14.62  3.42 9.21 < .001 
หลังเรียน 82 18.10  1.00   

 
  จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ของนักศึกษาหลังเรียน (M = 18.10, SD = 1.00) สูงกว่าก่อน
เรียน (M = 14.62, SD = 3.42) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.001) 
   2.2 ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ใน
รายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ต่อทักษะการทำงานเป็นทีม 
  ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างทักษะการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP 
การทดสอบ n  M  SD t  P - value 

ก่อนเรียน 82 3.70  0.73 3.92 < .001 
หลังเรียน 82 4.45  0.54   

 
  จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะการทำงานเป็นทีมที่จัดการเรียนการสอน
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ของนักศึกษาหลังเรียน (M = 4.45, SD = 0.54) สูงกว่า
ก่อนเรียน (M = 3.70, SD = 0.73) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.001) 
    2.3 ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู ้แบบ MIAP      
ในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ต่อทักษะการทำงานเป็นทีม 
 
 
 
 



วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 8 (สิงหาคม 2564) | 157 

  ตารางที่ 3 ทักษะการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 
ก่อนและหลังจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP  

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อทักษะการทำงาน
เป็นทีม 

นักศึกษา (n = 82)  

ก่อนการจัดการเรียน หลังการจัดการเรียน 
M SD ระดับ M SD ระดับ 

ทักษะการกำหนดเป้าหมายและการวางแผน
ร่วมกัน 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. การกำหนดเป้าหมาย  3.82 0.60  มาก 4.47 0.51 มาก 
2. การวางแผนการเรียนรู ้ 3.71 0.74 มาก 4.44 0.54 มาก 
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง       
3. การคัดเลือกข้อมูล 3.80 0.69 มาก 4.40 0.51 มาก 
4. การสร้างความเข้าใจข้อมูล 3.60 0.75 มาก 4.46 0.52 มาก 
ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น       
5. การสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  3.72 0.78 มาก 4.57 0.53 มากที่สุด 
6. การตั้งคำถาม 3.65 0.72 มาก 4.30 0.57 มาก 
7. การอธิบายหรืออภิปราย 3.68 0.79 มาก 4.38 0.50 มาก 
8. การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์หรือวิพากษ์ 3.62 0.75 มาก 4.52 0.54 มากที่สุด 
9. การจับประเด็นสำคัญ 3.70 0.71 มาก 4.44 0.54 มาก 
10. การประสานความคดิ  3.60 0.77 มาก 4.43 0.58 มาก 
ทักษะการประเมินผลการเรียนรู้เป็นทีม       
11. การประเมินการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 3.78 0.75 มาก 4.51 0.58 มากที่สุด 
12. การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่เพื่อนร่วมทีม 3.66 0.70 มาก 4.44 0.54 มาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวม 3.70 0.73 มาก 4.45 0.54 มาก 
 
  จากตารางที่ 3 พบว่า ทักษะการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ด้วย กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ก่อนจัดการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (M =3.70, SD = 
0.73) ข้อที่มีคะแนนมากที่สุด คือ การกำหนดเป้าหมาย (M = 3.82, SD = 0.60) และหลัง
จัดการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (M = 4.45, SD = 0.54) ข้อที ่มีคะแนนมากที่สุด คือ    
การสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (M=4.57, SD=0.53)  
   2.4 ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู ้แบบ MIAP      
ในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ต่อความพึงพอใจ 
  ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ที่จัดการ
เรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 

ความพึงพอใจ M S.D. ระดับ 
1. ด้านกระบวนการการจดัการเรยีนการสอน 4.44 0.56  มาก 
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ความพึงพอใจ M S.D. ระดับ 
2. ด้านสิ่งสนับสนุนการสอน 
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รบัจากการสอน 

4.46 
4.55 

0.52 
0.52 

 มาก 
 มากที่สุด 

ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.48 0.53 มาก 
 
  จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที ่จ ัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP โดยรวมอยู่ในระดับมาก (M = 4.48, SD = 0.53) ข้อที่มีคะแนน
ระดับมากท่ีสุด คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการสอน (M = 4.55, SD = 0.52)  
 
อภิปรายผล 
  1. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนและหลังจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP พบว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลังการสอนด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP สูงกว่าก่อนได้รับการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ดังผลการศึกษาของ ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง ที่กล่าวว่า จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ก่อนและหลังการใช้การสอนแบบ MIAP พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง, 2561) และ ดังผล
การศึกษาของขจรพงษ์ พู่ภมรไกรภพ และคณะ ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนเรื่องการออกแบบเงื่อนไขด้วยการสอนแบบ MIAP สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ขจรพงษ์ พู่ภมรไกรภพ และคณะ, 2563) ทั้งนี้อาจเป็นผลมา
จาก รูปแบบการสอนดวยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ประกอบไปดวยกระบวนการที่ทำให
บุคคลเกิดเรียนรูจากกิจกรรมทั้ง 4 ขั้นตอน (สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์, 2554) ได้แก 1) ขั้นสนใจ
ปัญหา (Motivation) โดยมีการตั้งคำถามและจูงใจก่อนเข้าสู่บทเรียนทำให้ผู ้เรียนเกิดความ
สนใจ 2) ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) ให้ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้จากเอกสารประกอบการ
สอน และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในชั้นเรียนและผู้สอนได้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจเนื้อหาเป็นลำดับขั ้นตอน ได้ศึกษาเนื้อหาที่ครบถ้วนเพียงพอ 3) ขั้นพยายามฝกหัด 
(Application) ให้ผู ้เรียนมีโอกาสทราบความสามารถของตนเองภายหลังจากการรับเนื้อหา
ความรู้ด้วยการทำงานกลุ่มและร่วมกันแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม และ 4) ขั้นสำเร็จผล 
(Progress) มีการตรวจสอบความถูกต้องของการรับเนื ้อหาของผู ้เร ียนว่าถูกต้องหรือไม่         
จากกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอนที่กล่าวมานี้ พบว่า จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการถ่ายทอด
ความคิดและความเขาใจของแต่ละบุคคล เกิดการเรียนรู้หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
ที่ดี สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดได้ ช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเองเพ่ิม
มากขึ้น เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดี ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้น  
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  2. จากการเปรียบเทียบทักษะการทำงานเป็นทีมก่อนและหลังจัดการเรียนการสอน
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP พบว่า ทักษะการทำงานเป็นทีมหลังจัดการเรียนการสอน
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี จักรีรัช สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังผลการศึกษาของ ณัฐพล ธนเชวงสกุล และณมน จีรังสุวรรณ        
ที ่ศ ึกษา ร ูปแบบการเร ียนการสอนด วยกระบวนการเร ียนรู แบบ MIAP บนเทคโนโลยี
ประมวลผลแบบคลาวดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 พบว่าความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนดวยกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP 
บนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด อยู่ในระดับมากที่สุด (ณัฐพล ธนเชวงสกุล และณมน 
จีรังสุวรรณ, 2561) เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เป็นการเรียนการสอนที่มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน มีการสืบค้นข้อมูลร่วมกัน นักศึกษาได้ทำงานร่วมกัน
เป็นทีมในขณะที่มีการเรียนการสอน เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแบ่งปันความรู้และ
ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น อภิปราย และลงข้อสรุปร่วมกัน 
ช่วยกันปรับปรุงงานที่ได้รับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้สอนจนสำเร็จลุล่วง ส่งเสริมให้เกิดทักษะ
การทำงานเป็นทีมที่ดี ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ เกิดกระบวนการ
เรียนรู ้ที ่สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตอบสนองคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21  
  3. จากการศึกษาความพึงพอใจหลังจัดการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 
พบว่าความพึงพอใจหลังจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ดังผลการศึกษาของ รัชพล กลัดชื่น และกฤช สินธนะกุล ที่ศึกษาความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสานตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วย
กระบวนการ MIAP รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย พบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    
(รัชพล กลัดชื่น และกฤช สินธนะกุล , 2562) ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากกระบวนการเรียน
แบบ MIAP เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือนในชั้นเรียนและผู้สอน และมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่ง      
ผูเรียนสามารถเขาถึงข้อมูลและสืบค้นไดทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนั้นการประเมินความรู้ด้วย
เกมส์ QUIZZ จะช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างจากการสอนแบบบรรยายทั่วไป และ
ช่วยให้เกิดความสนุกสนานไม่น่าเบื ่อ ทำให้ผู ้เร ียนพึงพอใจ สามารถนำไปเป็นแนวทาง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ให้มีประสิทธิภาพต่อไปได ้
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สรุป/ข้อเสนอแนะ 
  จากงานวิจัยนี้ การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เป็นวิธีการ
สอนที่เน้นการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจของบุคคลผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน มีความ
ทันสมัย สามารถนําไปใช้ในทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ จากผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษามีความรู้และทักษะการทำงานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ของนักศึกษา เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาไปตลอดชีวิต เกิด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และทักษะการทำงานเป็นทีมที่ดี ส่งผลให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง ดังนั้น 1) คณาจารย์ในสถาบันการศึกษา สามารถนำรูปแบบการ
สอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ไปใช้สอนนักศึกษาในรายวิชาอื่นๆ ได้ เพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และทักษะการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา 2) คณาจารย์ควรนำวิธีการ
สอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ไปใช้สอนกับร่วมกับวิธีการสอน อื่น ๆ เพื่อช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และทักษะการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาให้
มากยิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  ผู ้ว ิจ ัยขอขอบพระคุณทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
ปีงบประมาณ 2562 และขอขอบคุณเจ้าของงานวิจัย เอกสาร ตำรา และแหล่งสืบค้นข้อมูล   
ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ในเอกสารอ้างอิงทุกท่าน  
 
เอกสารอ้างอิง 
กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และคณะ. (2558). ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นักศึกษาพยาบาลใน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข , 25(2), 
178-193. 

ขจรพงษ์ พู่ภมรไกรภพ และคณะ. (2563). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการสอนแบบ 
MIAP ร่วมกับบทเรียนผ่านเครือข่ายเรื่อง การออกแบบเงื่อนไข ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 19(2), 110-117. 

ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง. (2561). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการใช้เหตุผลในการ
เรียนวิชาสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ MIAP. Veridian E Journal, 11(3), 506-
518. 

 
 



วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 8 (สิงหาคม 2564) | 161 

ณัฐพล ธนเชวงสกุล และณมน จีรังสุวรรณ. (2561). การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน
ด้วยกระบวนการเรียนร็แบบ MIAP บนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 20(4), 58-69. 

ทักษพร เชื้อสา. (2559). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลวิชา
หลักการตลาดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ใช้การสอนแบบ 
MIAP และการสอนตามกระบวนการคิด ฮิวริสติกส์. ใน วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

นงนุช เสือพูมี และจรัสศรี เพ็ชรคง. (2559). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการ
ทำงานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล โดยการจัดการเรียนรู ้แบบประสบการณ์ใน
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1. ใน รายงานการวิจัย. วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี จักรีรัช. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์    
สุวีริยาสาส์น. 

รัชพล กลัดชื่น และกฤช สินธนะกุล. (2562). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์
แบบผสมผสานตามแผนการสอนฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการ MIAP รายวิชาการ
สื ่อสารข้อมูลและเครือข่าย. วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร, 2(2), 117-127. 

วิจารณ์ พาณิชย์. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น จำกัด. 

          . (2560). ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีม. เรียกใช้เมื่อ 2 พฤษภาคม 2564 
จาก http://ascspetcharat.blogspot.com/2017/05/blog-post.html 

โศรตรีย์ แพน้อย และคณะ. (2563). ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักใน
รายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ทักษะการ
แก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และความพึงพอใจของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สุราษฎร์ธานี. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 
7(2), 219-231. 

สุชาติ ศิร ิส ุขไพบูลย์. (2554). เทคนิคและวิธ ีการสอนวิชาชีพ MIAP. (พิมพ์ครั ้งที ่ 15). 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

อพันตรี พูลพุทธา. (2562). การเปรียบเทียบทักษะการสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ 
ทักษะการทำงานเป็นทีมและผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของนิสิตระหว่างการเรียนโดยใช้แบบฝึกประกอบการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มร่วมมือ



162 | Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology Vol.6 No.8 (August 2021) 

แบบ LT กับการสอนแบบกลุ ่มปกติ. วารสารวิชาการเครือข ่ายบัณฑิตศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชัฏภาคเหนือ, 9(2), 107-120.  

Howe, N. & Strauss, W. (2000). Millennial Rising: The Next Great Generation. New 
York: Random House. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	16806-5731-PB.pdf
	000 ฝ่ายบรรณาธิการ ก-จ
	00 บทบรรณาธิการ ฉ
	0 สารบัญ ช-ฐ
	64-8-1-1-13-64307 (วิ)การกระทำรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีตั้งครรภ์ 
	64-8-2-14-28-63806 การสร้างฐานกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการพึ่งตนเองในชุมชนบ้านคีรีวงฯ
	64-8-3-29-39-64109 แนวทางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ
	64-8-4-40-53-64126 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาธรรมนูญตำบล
	64-8-5-54-72-64201 รูปแบบการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
	64-8-6-73-86-64209 การพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือฯ
	64-8-7-87-99-64224 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอำเภอเนินมะปราง 
	64-8-8-100-111-64323 ผลของโปรแกรมการนวดเต้านมด้วยตนเอง
	64-8-9-112-128-64402 แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
	64-8-10-129-146-64421 รูปแบบการสร้างเสริมวัฒนธรรมการประเมินผล
	64-8-11-147-162-64513 ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้
	64-8-12-163-177-64629 ปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเอง
	64-8-13-178-192-641119 แนวคิดการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์
	64-8-14-193-207-64721 กระบวนการและรูปแบบการกำกับดูแลแบบร่วมมือ
	64-8-15-208-217-64805 การศึกษาองค์ประกอบตัวบ่งชี้และแนวทางการพัฒนาครูฯ
	64-8-16-218-235-64811 รูปแบบการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
	64-8-17-236-252-64819 รูปแบบการเสริมสร้างความเป็นนวัตกรสำหรับหลักสูตร
	64-8-18-253-272-64916 รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
	64-8-19-273-290-65115 การบริหารจัดการตนเองสู่การเป็นชุมชนต้นแบบ
	64-8-20-291-306-641002 ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
	64-8-21-307-324-641023 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
	64-8-22-325-341-641116 แนวทางการจัดทำกฎหมายต้นแบบ
	64-8-23-342-356-641123 แบบแผนวัฒนธรรมองค์กรคัดสรรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
	64-8-24-357-370-641129 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องกว๊านพะเยาศึกษา 
	64-8-25-371-385-641209-1 บุพปัจจัยของการประสบความสำเร็จของธุรกิจรักษาความปลอดภัย
	64-8-26-386-399-641209-3 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้รับบริการกลุ่มวัยทำงาน
	64-8-27-400-412-641218 ปัจจัยการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความจงรักภักดีต่อองค์กรในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
	64-8-28-413-430-641223-2 การพัฒนาประสิทธิผลโปรแกรมพัฒนาผล
	64-8-29-431-447-641230 แบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัย
	64-8-30-448-462-641244 การพัฒนาระบบราชการของไทยในช่วงพุทธศักราช
	64-8-31-463-478-64608 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานพยาบาลฯ
	64-8-32-479-492-64113 (วิ)ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการ
	64-8-33-493-504-641122 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
	64-8-34-คำแนะนำสำหรับผู้เขียน วัดวัง (ฉบับเต็มแก้ไข) 505-522


