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บทคัดย่อ
บทความวิ จั ยเรื่องนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ 1. เพื่ อศึ กษาสภาพปั จจุ บั น ปั ญหาการจั ดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์หลักสูตรแพทย์แผนไทยสาขาการผดุงครรภ์ไทย 2. เพื่อศึกษานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการ
ผดุงครรภ์ไทยใน ยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เครื่องมือการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหาร ครู
และนักเรียน จำนวน 131 คน สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรม
จำนวน 10 ท่าน เพื่อนำข้อมูลเชิงคุณภาพมาสนับสนุนงานวิจัยเชิงปริมาณ สถิติที่ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากการตอบ
แบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนวิชาผดุงครรภ์ไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนแพทย์แผนไทย สาขาผดุงครรภ์ไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่
ด้านการวัดผลประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ (4.28) ด้านหลักสูตรออนไลน์ (4.28) ด้านสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ (4.23) และด้านการเรียนการสอนออนไลน์ (4.22) ตามลำดับความสำคัญ
2. แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแพทย์แผนไทย สาขาผดุงครรภ์ไทย ยุคไทย
แลนด์ 4.0 ด้านหลักสูตรออนไลน์การสอนการผดุงครรภ์ไทย ควรสอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลางของสภา
การแพทย์แผนไทย ด้ านการเรียนการสอนออนไลน์ ครูต้องพัฒนาการ ใช้เทคโนโลยี เพื่ อผลิตสื่อการสอน
ออนไลน์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการวัดผลประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ โดยการประเมินในรูปแบบ
ข้อสังเกตพฤติกรรมผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดผลการเรียนรู้การผดุงครรภ์ไทย
คำสำคัญ: การแพทย์แผนไทย, การเรียนการสอน, ไทยแลนด์ 4.0
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ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study the present state of on-line teaching
and learning Thai traditional medicine in midwife branch, 2) to study innovation in teaching
and learning the Thai midwife in Thailand 4.0. The data of this descriptive research were
collected from 131 samples by questionnaires and from in-depth interviews with 7 Thai
medicine experts. The data were analyzed by percentage, mean and standard deviation.
The results of the study found that:
1. The opinion of administrators, teachers, and students in Thai midwife branch towards
guidelines for the development of innovative teaching and learning Thai traditional medicine in
the Thai midwife branch for Thailand 4.0 was at a high level totally. The highest levels were on
on-line evaluation and on-line curriculum (4.28), followed by on-line teaching and learning
media (4.23), and on-line teaching and learning system (4.22) respectively.
2. The guidelines for the development of innovative teaching and learning Thai
traditional medicine in the Thai midwife branch for Thailand 4.0 were as follows: the on-line
curriculum should be relevant to the core curriculum of Thai Traditional Medicine Council. In
on-line teaching and learning, teachers have to develop their using technology in producing
appropriate and relevant media to on-line evaluation system. The evaluation may come in the
form of behavioral observations through activity participations according to the learning
indicators of Thai midwife.
Keywords: Thai Traditional, teaching and learning, Thailand 4.0

บทนำ
ค ว าม ก้ าว ห น้ าข อ งเท ค โน โล ยี
สารสนเทศและเทคโนโลยี การสื่ อสาร ทำให้
เกิ ด การเปลี่ ย น แปลงในด้ า นต่ า งๆ อย่ า ง
รวดเร็ ว ทั้ งด้ าน การแพ ท ย์ การเกษ ตร
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
การเป ลี่ ยน แป ลงที่ เห็ น ได้ ชั ดเจน จาก
ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร
คือ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยสิ้นเชิง จาก
เดิ มสั งคมไทยเป็ นสั งคมแบบเรี ยบง่าย มี วิถี
ชีวิตที่แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างชนบทและ
ในเมือง อันเนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์และ
เศรษฐกิจ แต่ทุกวันนี้กลายเป็นสังคมแห่งการ
แก่งแย่งแข่งขัน เน้นความสะดวกสบาย และ

รว ด เร็ ว มี ก ารรั บ ข้ อ มู ล ข่ าว ส ารจ า ก
หลากหลายช่องทาง และมีการส่งต่อแบ่งปัน
ข้ อ มู ล กั น ผ่ า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลายจน
กลายเป็ นสั งคมนิ ยมข้ อมู ล สิ่ งเหล่ านี้ ทำให้
ความแตกต่างระหว่างชนบทและเมืองน้อยลง
ซึ่งน่ าจะเป็ นผลดี กลั บส่ งผลทางลบต่อสั งคม
ของประเทศโดยภาพรวม (เจริญวิชญ์ สมพงษ์
ธรรมและคณะ, 2553, น. 23).
การปรั บเปลี่ ยนประเทศไปสู่ ประเทศ
ไทย 4.0 โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศจากประเทศที่ มี ความได้ เปรียบเชิ ง
เปรี ย บเที ย บด้ า น “ความหลากหลายเชิ ง
ชี ว ภ า พ (Bio-Diversity)” แ ล ะ “ค ว า ม
ห ล า ก ห ล า ย เชิ งวั ฒ น ธ ร ร ม (Cultural
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Diversity)” มาเป็ น ความได้ เปรี ย บในเชิ ง
แข่ ง ขั น เพื่ อเปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ
อุ ตสาหกรรม “เพิ่ ม มู ล ค่ า” ไปสู่ โครงสร้ าง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” ด้วย 3
กลไกการขั บเคลื่ อนใหม่ (New Growth
Engines) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 1 ) ก ล ไก ก า ร
ขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ
(Productive Growth Engine) 2) กลไกการ
ขับเคลื่ อนที่ คนส่ วนใหญ่ มีส่ วนร่วมอย่ างเท่ า
เทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine)
และ 3) กลไกการขั บ เคลื่ อ นที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น (Green Growth
Engine) ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนใหม่ๆ เพื่อ
สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย
ในศตวรรษ ที่ 21 โดยการป รั บ เป ลี่ ยน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ การ
พั ฒ นานวั ต กรรมและการสร้ า งมู ล ค่ าเพิ่ ม
(Value-based Economy) ( ส ำ นั ก ง า น
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. ค)
การเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 เป็ น การ
กำหนดแนวทางยุ ท ธศาสตร์ ในการจั ด การ
เรี ย นรู้ โดยร่ ว มกั น สร้ างรู ป แบบและแนว
ปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์
ความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่
เกิ ดกั บ ตั วผู้ เรี ยน เพื่ อใช้ ในการดำรงชี วิตใน
สังคมแห่ งความเปลี่ ยนแปลงในปั จจุบั น โดย
จะอ้ างถึ งรู ป แบบ (Model) ที่ พั ฒ นามาจาก
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทั กษะแห่ ง
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้พัฒนากรอบ
แนวคิ ดเพื่ อการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดย
ผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความ
ชำนาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้า
ด้วยกัน เพื่อความสำเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการ

ทำงานและการดำเนิ นชี วิ ต (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559,
น. 10)
การแพทย์ แผนไทยเป็ นกระบวนการ
ดูแลสุ ขภาพแบบองค์ รวม เป็ นกระบวนการ
ทางการแพทย์ เกี่ ย วกั บ การตรวจ วิ นิ จ ฉั ย
บำบั ด รักษา หรือป้ องกั นโรค ตลอดจนการ
ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ โดยอาศัย
ความรู้ ห รื อ ตำราการแพทย์ แ ผนไทยที่ ได้
ถ่ ายทอดและพั ฒ นาสื บ ต่ อ กั น มา ทั้ งจาก
บรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นหรือจากสถานศึกษาที่สภา
การแพทย์แผนไทยรับรอง ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่
เป็นการสมควร ให้มีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไท ย ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการ
เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา
33 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย จึ งทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้
ตราพระราชบั ญญั ติ ขึ้นไว้โดยคําแนะนำและ
ยินยอมของรัฐสภา มาตรา 1 พระราชบัญญัติ
นี้ เรี ยกว่ าการสอนสาขาการผดุ งครรภ์ ไทย
นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมุ่งเน้นให้
นั กศึ กษาแพทย์ แผนไทยมี ความรู้และความ
เข้าใจในวัฒนธรรมการเกิดและการอยู่ไฟของ
ครอบครัวไทย สรีระร่างกายของหญิงและชาย
วั ย เจริ ญ พั น ธุ์ การปฏิ ส นธิ การตั้ ง ครรภ์
ตลอดจนกระบวนการทำคลอดในรายคลอด
ปกติ สามารถช่วยหรือทำคลอดปกติตลอดจน
ให้ การบำบัดอาการผิดปกติและการดูแลของ
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มารดาหลังคลอด รวมถึงการนวด การประคบ
สมุ น ไพร การนั่ งถ่ าน การอบสมุ น ไพร การ
อาบน้ำสมุนไพร การทับหม้อเกลือ การพันผ้า
หน้าท้อง การให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารและ
การปฏิบัติตัวของมารดาหลังคลอดได้ถูกต้อง
เหมาะสม ดั ง นั้ น นวั ต กรรมภู มิ ปั ญ ญ า
การแพทย์ แผนไทยโดยเฉพาะในเชิ งวิถีพุ ทธ
ของครูผู้สอนวิชาการผดุงครรภ์ไทยที่สืบทอด
องค์ความรู้จากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นและน่าสนใจ
การสอนวิ ช าผดุ ง ครรภ์ ไ ทย เพื่ อการนำ
นวั ต กรรมสมั ย ใหม่ เข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการ
สอนวิ ช าผดุ ง ครรภ์ ไทยเพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด การ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ให้ ทั น สมั ย โดยผ่ า นสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นับวันเทคโนโลยีจะเข้า
มามีบทบาทต่อการเรียนการสอนในสาขาวิชา
ต่าง ๆ ทำให้ผู้วิจัยเห็นความสำคัญของการนำ
นวั ตกรรมเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการเรี ยนการ
สอนวิชาผดุงครรภ์ไทยส่งผลให้กระบวนการ
เรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุค
สมัยตามไปด้วย การเรียนรู้จากคำบอกเล่าของ
ครูผู้สอนเพียงผู้เดียว หรือจากการรับฟังจาก
ห้องเรียนเหมือนอย่างในอดีตเป็นไปไม่ได้แล้ว
เพราะผู้เรียนจะต้องรู้จักค้นคว้าศึกษาจากสื่อ
ต่ า งๆ ด้ ว ยตนเองมากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้
ผู้สอนก็ต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ผู้ เรี ยนสามรถนำความรู้ ประสบการณ์ และ
ทั กษะมาเป็ นช่ วยให้ เกิ ดการพั ฒ นาคุ ณภาพ
การสอนวิชาผดุ งครรภ์ ไทยให้ ได้ ผลสั มฤทธิ์
อย่ างเต็มประสิ ทธิภาพ และพระราชบั ญญั ติ
การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีบทบัญญัติที่
เกี่ยวกั บเทคโนโลยี การศึกษาและนวัตกรรม
การศึกษาไว้หลายมาตรา ที่สำคัญมาตรา 67
“รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการ

ผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้
เทคโนโลยี เพื่ อการศึ กษาให้ เกิ ดความคุ้ มค่ า
และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคน
ไทย” มาตรา 22 “การจัดการศึ กษาต้องยึ ด
หลั กว่ าผู้ เรียนทุ กคนมี ความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความ
สำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตนเอง
ได้ และถื อ ว่ า ผู้ เรี ย นมี ค วามสำคั ญ ที่ สุ ด
กระบวนการจั ด การศึ ก ษาต้ อ งส่ งเสริ ม ให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศั กยภ าพ ” การดำเนิ นการปฏิ รู ป
การศึ กษ าให้ สำเร็ จ ได้ ตามที่ ระบุ ไว้ ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
(พระราชบั ญญั ติ วิชาชี พการแพทย์ แผนไทย
พ.ศ. 2556, 2556)
จากเหตุผลดังกล่ าวผู้ วิจัยสนใจศึกษา
เรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนแพทย์แผนไทย สาขาผดุงครรภ์
ไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นแนวทางการใช้
นวัตกรรมมาจัดการเรียนการสอนแพทย์แผน
ไทยให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการจั ดการเรี ยน
การสอนการผดุงครรภ์ไทยสาขาผดุงครรภ์ไทย
ยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 และ เพื่ อ ให้ ปั จ เจกองค์
ความรู้ของครูบาอาจารย์ด้านการแพทย์แผน
ไทยดำรงคงอยู่สืบต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรแพทย์
แผนไทย สาขาการผดุ งครรภ์ ไทย ยุ ค ไทย
แลนด์ 4.0
2. เพื่ อศึ กษานวั ตกรรมการเรียนการ
สอนการผดุงครรภ์ไทยใน ยุคไทยแลนด์ 4.0
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วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งแนวทางการพั ฒ นา
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแพทย์แผน
ไทย สาขา ผดุงครรภ์ ไทย ยุ คไทยแลนด์ 4.0
เป็นการวิจัยเชิงพรรณาโดยมีกระบวนการเก็บ
ข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ (Mixed
Methods) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม
การจั ดเรี ยนการสอนการผดุ งครรภ์ ไทย ยุ ค
ไทยแลนด์ 4.0
1. ประชากรผู้ ให้ ข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณ
ประชากรผู้ ให้ ข้ อมู ลเชิ งปริ มาณในการวิ จั ย
เรื่องแนวทาง การพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนแพทย์แผนไทย สาขาผดุงครรภ์
ไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ ผู้บริหารสถาบัน
ครู ผู้ ส อนหรื อ ครู ผู้ ช่ ว ย และนั ก เรี ย นที่ จ บ
การศึกษาและกำลังศึกษาวิชาผดุงครรภ์ไทย
ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี จำนวน
131 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่
ใช้ ในการวิ จั ย การวิ จั ยครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยกำหนด
เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจั ยเป็ นแบบสอบถาม
( Questionnaire) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 1 )
แบบสอบถาม 1) แบบสัมภาษณ์

3. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้
ดำเนิ น ก ารเก็ บ ข้ อมู ล จาก เอก ส าร 1)
แบบสอบถาม และ 2) จากแบบสัมภาษณ์
4. การวิ เ คราะห์ เชิ งปริ ม าณ จาก
แบบสอบถาม ใช้ ค่ า ความถี่ (Frequency)
และค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) วิ เคราะห์ ห า
ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบ น
ม า ต ร ฐ า น (Standard Deviation) ข อ ง
คะแนนจากการตอบแบบสอบถาม รวมถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์
(Contact Analysis) พร้ อ มทั้ ง นำเสนอโดย
วิ ธี ก ารพรรณนาอ้ างอิ งคำพู ด บุ คคล ได้ แ ก่
ผู้บริหารสถาบัน ครูผู้สอนหรือครูผู้ช่วย และ
นั กเรียนที่ จบการศึ กษาและกำลั งศึ กษาวิชา
ผดุงครรภ์ไทย ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัด
ปทุ ม ธานี และสั ม ภาษณ์ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า น
นวัตกรรมทางการศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ศึกษาแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรรมการจัดเรียนการสอน
การแพทย์แผนไทย สาขาการผดุงครรภ์ไทยยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดกรอบ
แนวคิดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัด
เรียนการสอนการแพทย์แผนไทย สาขาการ
ผดุงครรภ์ไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 ดังนี้
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การสอนด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

นวัตกรรมนวัตกรรมการศึกษา
1. ลักษณะของนวัตกรรม
2. ความหมายนวัตกรรม
3. องค์ประกอบนวัตกรรม
4. กระบวนการนวัตกรรม
5. ประโยชน์ของนวัตกรรม
6. ประโยชน์สำหรับผู้สอน

การเรียนการสอนในหลักสูตร
1. ด้านหลักสูตรออนไลน์
2. ด้านการเรียนการสอนออนไลน์
3. ด้านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
4. ด้านการวัดผลประเมินผลผ่าน
ระบบออนไลน์

นวัตกรรมการสอนผดุงครรภ์ไทยยุคไทยแลนด์ 4.0
1. การใช้ระบบออไลน์
2. การใช้ faceapp
3. การใช้ Line

สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้าน
เพศ อายุและการศึกษา โดยภาพรวมเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนแพทย์ แผนไทย สาขาผดุงครรภ์ไทย
ยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 ผลวิ จั ย พบว่ า เป็ น หญิ ง
จำนวน 90 คน ชาย จำนวน 42 คน มีอายุ
51–60 ปี จำนวน 52 คน 2. ผู้ บ ริ ห าร ครู
และนั ก เรี ย นการผดุ งครรภ์ ไทย ในจั งหวั ด
นนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี จำนวน 131 คน
มีอายุ 41–50 ปี จำนวน 48 คน มี อายุ 31–
40 ปี จำนวน 27 คน และมีอายุต่ำกว่า 30 ปี
จำนวน 5 คน การศึกษาปริญญาตรี จำนวน
67 คน ต่ ำกว่ า ปริ ญ ญาตรี จำนวน 42 คน

ปริญญาโท จำนวน 29 คน และปริญญาเอก
จำนวน 4 คน
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม โดยภาพรวม
และรายด้ า น ทุ ก ด้ า น ผู้ บ ริ ห าร ครู และ
นักเรียนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก เรียง
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์ ด้านการวัดผลประเมินผลผ่าน
ระบบออนไลน์ ด้ านหลั กสู ตรออนไลน์ และ
ด้ านการเรี ยนการสอนออนไลน์ ตามลำดั บ
ความสำคัญของแนวทางการพัฒนานวัตกรรม
การจั ด การเรี ย น การสอนแพทย์ แ ผนไทย
สาขาผดุงครรภ์ไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 มีดังนี้
1. ด้านหลักสู ตรออนไลน์ ในภาพรวม
ด้านหลักสูตรออนไลน์ อยู่ในระดับมาก ระดับ
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มาก มี ค่ าเฉลี่ ย จากการวิ จั ย เท่ ากั บ (μ =
4.22) และมี ค่ ามาตรฐาน ( = 0.71) และ
รายข้อ ทุกข้อ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนการ
ผดุงครรภ์ไทย มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก
ได้แก่ มีประสิทธิภาพในการสอนและทำให้เกิด
ความน่าสนใจ การเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ที่
ทันสมัยได้ตลอดเวลาโดยการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยเพิ่ ม โอกาสให้ ผู้ เรี ย นเข้ า ถึ ง
เนื้อหาการเรียนรู้ด้านการผดุงครรภ์ไทยได้จาก
อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ผ่ า นทางระบบเครื อ ข่ า ย
ออนไลน์มีการอำนวยความสะดวก
2. ด้านการเรียนการสอนออนไลน์ โดย
ภาพรวม ด้านการเรียนการสอนออนไลน์ อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (μ=4.22) และ
มีค่ามาตรฐานเท่ากับ (=0.74) และรายข้อ
ทุ ก ข้ อ ผู้ บ ริ ห าร ครู และนั ก เรี ย นการผดุ ง
ครรภ์ไทยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียง
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การเรียนผ่านระบบ
Line Video Conference มากกว่ าการสอน
ในระบบห้ อ งเรี ย น สามารถกระตุ้ น และ
ผลักดันทั้งผู้สอนและเรียนรู้การผดุงครรภ์ไทย
ได้ อย่ างต่ อ เนื่ อง เอื้ อต่ อการเรี ยนรู้ การผดุ ง
ครรภ์ ไทย ที่ รวดเร็ ว กว่ า ระบบอื่ นเป็ น
นวัตกรรมสื่อการสอนที่การเข้าใช้งานที่ง่ายไม่
ยุ่งยากซับซ้อน และยังสามารถเรียนรู้ได้ตลอด
24 ชั่วโมง
3. ด้านสื่ อการเรียนการสอนออนไลน์
ด้านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ อยู่ในระดับ
มาก มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ (μ=4.24) และมี ค่ า
มาตรฐานเท่ากับ (=0.65) และรายข้อ ทุ ก
ข้อ ผู้บริหาร ครู และนั กเรี ยนการผดุงครรภ์
ไทยมีความคิดเห็ นอยู่ ในระดับมาก เรียงจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ สื่อออนไลน์ มีความ

น่ าสนใจ และเหมาะสมกั บการเรี ยนรู้ในยุ ค
ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ ง สื่ อ ออนไลน์ ใช้ งานง่ า ย
สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน มีความ
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและยัง
สามารถใช้ สื่ อสาร ในการสนทนาสื่ อสารได้
ตลอดเวลาและเอื้อต่อสถานการณ์การเรียนรู้
ผดุงครรภ์ไทยให้แก่ผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น
4. ด้านการวัดผลประเมินผลผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยภาพรวมการวั ดผลผ่ านระบบ
ออนไลน์ อยู่ ในระดั บ มาก ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ
(μ=4.24) และมี ค่ ามาตรฐานเท่ ากั บ (=
0.68) ด้ านการวั ดผลประเมิ นผลผ่ านระบบ
ออนไลน์ อยู่ในระดับมาก และรายข้อ ทุกข้อ
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนการผดุงครรภ์ไทยมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไป
หาน้ อ ย ได้ แ ก่ มี ก ารใช้ สื่ อ ออนไลน์ ในการ
ค้ น หาข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง ในการเรี ย นวั ด ผลการ
เรียนรู้การสอนผดุ งครรภ์ ไทย การใช้ บริการ
เครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ ส ามารถใช้ ได้ ทุ ก
ช่วงเวลาที่ต้องการวัดผลและติดตามการวัดผล
และประเมินผลการเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ผ่าน
สังคมออนไลน์ โดยสามารถกำหนดวัน เวลา
จำนวนครั้ ง จำนวนของคะแนนเพื่ อ ใช้ เป็ น
เกณฑ์ ในการชี้ วั ด และประเมิ น ผลได้ ต าม
ต้องการ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแพทย์แผน
ไทย สาขาผดุ งครรภ์ ไทย ยุ คไทยแลนด์ 4.0
โลกมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีรวดเร็ว
โดยเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมทางการสื่อสาร
ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโลกการศึกษาอีก
เช่ น กั น โดยเฉพาะการนำเอา ภู มิ ปั ญ ญา
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การแพทย์ แผนไทย ซึ่ งถือว่าเป็ นปั จเจกองค์
ความรู้ของไทยไทยมาผนวกเข้ากับการเรียน
การสอนผดุ งครรภ์ ไทยผ่ านระบบการศึ กษา
ออนไลน์ จากการศึกษาสามารถนำมาอภิปราย
ผล ดังนี้
1. ด้านหลักสูตรออนไลน์ จากการวิจัย
พบว่ า ผู้ บ ริ ห าร ครู และนั ก เรี ย นการผดุ ง
ครรภ์ไทย มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้ องกั บ พิ เชษฐ์ เลิ ศ ธรรมศั ก ดิ์ (การ
สื่ อ สารส่ ว นบุ คคล, 12 ตุ ลาคม 2562 )
หลั กสู ตรออนไลน์ ต้ องมี การวางหลั กสู ต รที่
สอดคล้ อ งกั บ ระบบการเรี ย นการสอนตาม
หลั กสู ตรกลางที่ มี การวางไว้อย่ างเป็ นระบบ
โดยจะต้ องมี การออกแบ บห ลั กสู ตรที่
สอดคล้ องกั บ ค วาม ก้ าวห น้ าท างด้ าน
เทคโนโลยีและยังคงต้องรักษาความเป็นแพทย์
แผนไทย ด้ านการผดุ งครรภ์ ไทยอย่ า ง
กลมกลื น และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต
ประจำวันไม่ว่าจะเป็ นการดูมารดาตั้งแต่เริ่ ม
ตั้งครรภ์จนถึงหลั งการคลอดบุ ตรและยังรวม
ไปถึงการดูแลทารกอีกด้วย สอดคล้องกับ พระ
มหาชำนาญ มหาชาโน (การสื่อสารส่วนบุคคล
, 14 มกราคม 2563) ได้ ให้ สั ม ภาษณ์ ว่ า
ปั จ จุ บั น โลก มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า ง
รวดเร็ วโดยเฉพาะนวั ตกรรมทางการศึ กษา
ด้ านแพทย์ แผนไทย ควรนำหลั กสู ตรที่ มี ใน
ปัจจุบันมาทำความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนจะ
ทำหลั ก สู ต รด้ านออนไลน์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ปั จ เจกองค์ ค วามรู้ จ ากครู บ าอาจารย์ ท าง
การแพทย์ แ ผนไทยเพื่ อ ให้ ถู ก เผยแพร่ ต่ อ
สาธารณะชนอย่ างถู ก ต้ อ งและยั งเป็ น การ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไป
รวมถึงการเตรียมพร้อมในการสอนผ่านระบบ
แบบใด ซึ่ งในปั จ จุ บั น มี ร ะบบที่ รองรั บ การ

เรี ยนการสอนผ่ านระบบออนไลน์ ที่ นิ ยมกั น
อย่ า งแพร่ ห ลายคื อ Google Class Room
และ Thai MOOK / Model รวมถึ ง กลุ่ ม
Line หรือกลุ่ม Facebook
2. ด้านการเรียนการสอนออนไลน์ จาก
การวิจัยพบว่า ผู้บริหาร ครู และนักเรี ยนการ
ผดุงครรภ์ไทย มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก
เห็นสมควรให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ ครู ผู้ สอนต้ องเพิ่ มพู นความรู้
เรื่องการใช้เทคโนโลยีผ่านสื่อ ต้องควบคุมและ
บริหารการสอนให้อยู่ภายใต้เนื้อหาที่ได้วางไว้
ในแต่ละคาบเรียนซึ่งจะต้ องตรงและสอดรับ
กับหลักสูตรกลางของสภาการแพทย์แผนไทย
สอดคล้ องกั บ จั นทนา วงษ์ ศิ ริ (การสื่ อสาร
ส่วนบุคคล, 15 ตุลาคม 2562) ให้สัมภาษณ์ว่า
การเรียนการสอนแพทย์แผนไทย ควรยึดหลัก
ตามแบบฉบับของแพทย์แผนไทยคือ เน้นการ
เรี ยนการสอนตามคั มภี ร์ ห ลั กจนเข้ าใจและ
แตกฉานกับคั มภี ร์ในแต่ ละคั มภี ร์ การเรียน
ผดุ ง ครรภ์ ไทยก็ เช่ น กั น ต้ อ งมี ความเป็ น
เอกลักษณ์แม้ว่าจะสอนผ่านระบบออนไลน์ ก็
จะยังจะต้องเน้นถึงความเป็นไทย สอดคล้อง
กับ เกษม แสงนนท์ (การสื่ อสารส่ วนบุ คคล,
22 ธั น วาคม 2562) ได้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ว่ า
จำเป็ นต้องมีการฝึ กครูผู้ สอนให้ ชำนาญก่อน
แล้ วจึ งนำไปใช้ กั บผู้ เรียน เพื่ อไม่ ให้ เกิ ดการ
ขัดข้องระหว่างการเรียน หรือการศึกษาเรียนรู้
ในภายหลั ง ควรกำหนดขอบเขตของชั่ วโมง
การเรียนรู้อย่างชัดเจน ควรมีกล่องข้อความใน
การถามตอบหากไม่ ใช่ เป็ นการสอนสด เพื่ อ
รองรับการตอบคำถามหลังการเรียนการสอน
อีกด้วย สอดคล้องกับ อำนวย เดชชัยศรี (การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 29 ธันวาคม 2562) ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า ต้องคำนึงถึงเนื้อหาการเรียนการ
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สอนที่มีการออกแบบมาให้เหมาะสมการเรียน
การสอนแพทย์แผนไทยเป็ นหลั ก และต้องมี
การพัฒนาในด้านการผลิตหรือออกแบบอย่าง
ต่อเนื่ อง รวมถึงการดู แลและบริการด้านการ
ให้ข้อมูลที่ผู้เรียนมีการสอบถามหลังการเรียน
ตลอดจนต้ องมี การสอดแทรกหลั กคุ ณธรรม
และจริยธรรมควบคู่ระหว่างที่มีการเรียนการ
สอนทุกครั้ง
3. ด้านสื่ อการเรียนการสอนออนไลน์
จากการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
การผดุงครรภ์ไทย มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ
มาก สอดคล้ องกั บ สุ ภิ ณ ลื อ ชั ย สิ ท ธิ์ (การ
สื่ อสารส่ ว นบุ คคล, 21 ตุ ล าคม 2562) ให้
สั มภาษณ์ ว่ า สื่ อการสอนออนไลน์ ของผดุ ง
ครรภ์ไทยมีความจำเป็ นอย่างมากในปัจจุบั น
สื่อนั้ นจะยั งต้องยึดหลั กตามตำราของแพทย์
แผนไทยด้านการผดุงครรภ์ไทย เห็ นด้วยกับ
การนำสื่ อผ่ านโลกออนไลน์ โดยสื่ อ จะต้ องมี
การอัพเดทให้ทันสมัย และดึงดูดความสนใจ
ของผู้ เรี ยนได้ สื่ อที่ มี เนื้ อหาถู กต้ องสามารถ
ขยายความในเนื้อหาของบทเรียนได้เป็นลำดับ
ขั้ น ตอนที่ ชั ด เจน และไม่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น
จนเกินไป ครูผู้สอนควรปรับปรุงสื่ อการเรียน
การสอนอยู่ตลอดเวลา และยังต้องการให้อิงถึง
ตำราการแพทย์แผนไทยอยู่ทุกครั้งที่มีการทำ
สื่อการเรียนการสอน แต่ยังเน้นย้ำถึงการสอน
ภาคปฏิบัติยังคงต้องผ่านการฝึกอบรมและอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของครูผู้ชำนาญในการ
สอน นอกจากนั้ นควรมีการแนะนำการใช้สื่ อ
กั บ ผู้ เรี ย นและต้ องมี ระบบอิ น เตอร์ เน็ ทที่ มี
ความเสถี ยรของระบบเครื อข่ ายเพื่ อป้ องกั น
ก ารส ะดุ ด ระห ว่ างก ารเรี ย น ก ารส อ น
สอดคล้องกับ กิติศักดิ์ ณ สงขลา (การสื่อสาร
ส่ ว นบุ คคล, 14 มกราคม 2563) ได้ ใ ห้

สัมภาษณ์ว่า Topic หรือหัวข้อเรื่อง เป็นเรื่อง
สำคัญมากระหว่างการเรียนการสอนเพราะสื่อ
ในการสอนออนไลน์จะต้องไม่ยาวเกินไป โดย
เน้นทำทีละตอนแบบสั้นๆ กระชับฉับไว ไม่ว่า
จะเป็ นด้ านพาวเวอร์พอยด์ ภาพ และสไลด์
ต่างๆ รวมถึงการบันทึกผ่านระบบวีดีโอ ต้องมี
ความชัดเจน ความยาวของวีดีโอในแต่ละตอน
ไม่ควรเกิน 5 ถึง 10 นาที ผู้สอนควรคำนึงถึง
สิ่ งเหล่ านี้เป็ นอย่างมาก นอกเหนือจากนี้คื อ
ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ทต้องเสถียรเพราะ
หากระบบสัญญาณไม่ดีก็จะทำให้การเรียนนั้น
ขาดความต่อเนื่อง และการเชื่อมต่อถึงข้อมูล
ของผู้ อื่ น ไม่ ว่ า จะเป็ น รู ป ภาพ เนื้ อหาที่ ถู ก
หยิบยกขึ้นมา ควรมีการใส่ Link ของเว็บไซต์
ต่ างๆ เพื่ อให้ ง่ายต่ อการค้ นหาข้ อมู ลในการ
เรียนรู้เพิ่มเติม สอดคล้องกับ อุดร เขียวอ่อน
(การสื่ อสารส่ วนบุ คคล, 14 มกราคม 2563)
ได้ให้ สั มภาษณ์ ว่า สื่ อของการเรียนการสอน
ผ่านออนไลน์นั้นเป็นสิ่งสำคัญ อีกประการหนึ่ง
สิ่ ง ที่ จะทำให้ การเรี ย น การสอนประสบ
ผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ สื่อที่ผลิตออกมา
นั้ น จะต้ อ งทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ และสามารถ
อัพเดทข้อมูล ให้ ทันสมัยอยู่ เสมอ สื่ อในการ
เรียนการสอนมีหลายรูปแบบจะต้องมีการใช้
อย่างถูกวิธีและเหมาะสม ในการผลิตสื่อต่างๆ
ควรเกิดจากความเข้าใจจากผู้สอน เพราะหาก
ผู้สอนเกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี ก็จะสอนได้
อย่ างรวดเร็ วและสามารถปรั บปรุ งแก้ ไขได้
ตลอดเวลาและทันสมัย
4. ด้านการวัดผลประเมินผลผ่านระบบ
ออนไลน์ จากการวิ จั ยพบว่ า ผู้ บริ ห าร ครู
และนักเรียนการผดุงครรภ์ไทย มีความคิดเห็น
อยู่ ในระดั บ มาก ครู ผู้ ส อนควรวั ด ผลและ
ประเมิ น ผลจากระบบที่ มี ก ารวางเนื้ อ หา
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หลักสูตรไว้อย่างชัดเจนตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ของห ลั กสู ตร การวั ด ผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการวิจัยดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่าผลของการเรียนการสอนเป็น
อย่ า งไรและยั ง สามารถนำมาปรั บ ครู ต้ อ ง
สนับสนุนการวัดและนำผลจากการวัดผลและ
ประเมิ น ผลมาเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการ
ป รั บ ป รุ ง การเรี ย น การสอน ได้ อี กด้ วย
สอดคล้องกับ ขวัญตา อุดมรักษ (การสื่อสาร
ส่ ว นบุ ค คล, 26 ตุ ล าคม 2562) ว่ า ผู้ ส อน
สามารถใช้ เป็ นเครื่ องมื อการประเมิ นผู้ เรี ยน
โด ย โห ล ด แ อ ป พ ลิ เค ชั น Plickers แ ล ะ
กระดาษคำตอบ สามารถโหลดได้ ในเว็ บ
(www.plickers.com) และพิ ม พ์ อ อกมา ตั ว
ใบคำตอบของแต่ ล ะคนจะหน้ า ตา ไม่
เหมือนกัน ลักษณะหน้าตาเหมือน QR Code
สามารถพลิกได้ 4 ด้านเพื่อเปลี่ยนคำตอบ AB-C-D เป็ น เครื่ องมื อที่ ถู กออกแบบมาอย่ าง
เรียบง่ายมาก โดยที่ผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมี
มื อ ถื อ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ห รื อ อุ ป ก ร ณ์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใดๆ จึ งทำให้ Plickers เป็ น
เครื่ อ งมื อที่ เข้ าถึ งนั กเรี ย นได้ ทุ กพื้ นที่
สอดคล้องกับ อำนวย เดชชัยศรี (การสื่อสาร
ส่ ว นบุ คคล, 29 ธั น วาคม 2562) ได้ ใ ห้
สัมภาษณ์ว่า การทดสอบที่ดีครูผู้สอนควรที่จะ
ทำแบบทดสอบก่อนที่จะนำไปใช้ทดสอบกับ
ผู้เรียนเสียก่อน จะได้ทราบถึงปัญหาในการทำ
แบบทดสอบ เพราะหากไม่มีการทดสอบจะทำ
ให้ไม่ทราบถึงปัญหา จุดอ่อน หรืออุปสรรคใน
ระหว่างทำการทดสอบ โดยจะต้ องคำนึ งถึ ง
ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถที่แสดงให้
เห็ น ถึ งความเชี่ ยวชาญในการผลิ ตผลงานที่
สอดคล้องกับการใช้นวัตกรรมในการสอนตาม

ยุคสมัย มีความกระตือรือร้นในการเตรียมสิ่ง
ใหม่ ๆ ตลอดเวลา สามารถเผยแพร่ แ ละ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่แท้จริงให้กับผู้อื่นได้เป็น
อย่ างดี การพั ฒ นา มี ขั้ นตอนและกรอบการ
ทำงานที่ชัดเจนในการวัดผลและประเมิ นผล
สามารถสะท้อนตนเองในการปฏิบัติงาน ได้ให้
สั มภาษณ์ ถึ งหลั กในการสร้ างระบบของ etesting ที่ ใช้ ในการสอบผ่ านระบบออนไลน์
โดยครูผู้สอนต้องมีหัวข้อ (Content) เพื่อป้อน
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ และผูกระบบเงื่อนไขในการ
ออกข้ อ สอบแบบออนไลน์ เช่ น ห้ อ งสอบ
ข้ อ สอบที่ ถู ก สร้ างเป็ น แบบปรนั ย จำนวน
ข้ อสอบ คะแนนในการชี้ วั ด การกำหนดวั น
เวลา และระยะเวลาในการทำการทดสอบ
จำนวนครั้งที่ให้ตอบสามารถเข้าได้กี่ครั้ง เช่น
1 , 2 , 3 แ ล ะ เก ณ ฑ์ ใน ก ารวั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผล ระบบจะคิดคะแนน แบบใด เช่น
เกณฑ์การวัดคะแนนแบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม
หรือจะตั้ งให้ ระบบคิดคะแนนจากครั้งที่ ทำ
คะแนนได้มากที่สุ ด ซึ่งการเก็บคะแนนก็เป็น
แบบระบบอั ต โนมั ติ สามารถเรี ย กดู ห รื อ
ประมวลผลได้ตามต้องการ ในการออกข้อสอบ
ทุกครั้งระบบสามารถเก็บเป็นคลังข้อสอบไว้ได้
และในการออกข้ อ สอบ ในแต่ ล ะครั้ งยั ง
สามารถตั้งให้ระบบสุ่มข้อสอบ โดยการสุ่มนั้น
สามารถสุ่ ม จากคลั ง สุ่ ม จากห้ อ งสอบ โดย
สามารถสลับสับเปลี่ยนข้อสอบทุกครั้งที่มีการ
เข้ าสอบ ถื อเป็ น การป้ อ งกั น การทุ จริ ตได้ ดี
เพราะข้อสอบที่ออกมาจะไม่ เหมือนกัน การ
สอบแบบออนไลน์สามารถเข้าได้ทุกที่ ทุกเวลา
และยั ง สามารถตรวจสอบวั ด ผลได้ อ ย่ า ง
แม่นยำ และยังช่วยประหยัดทรัพยากรในทุกๆ
ด้านอีกด้วย
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การเรียน
ผ่านระบบออนไลน์
นวัตกรรมด้านหลักสูตร
1. หลักการใหม่
2. จุมุ่งหมายใหม่
3. โครงสร้างหลักสูตรใหม่
4. สาระการเรียนรู้ใหม่
5. แนวทางการจัดการเรียนรู้ใหม่
6. การวัดผลประเมินผลใหม่
หลักสูตรผดุงครรภ์ไทย
1.กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 75 ชั่วโมง
1.1 ปรัชญาพื้นฐานการแพทย์แผนไทย (30)
1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย(30)
1.3 ร่างกายมนุษย์3 (30)
2.กลุ่มงานผดุงครรภ์ไทย 1 125 ชม.
2.1 การผดุงครรภ์ไทย 2 (30)
2.2 เภสัชกรรมไทย 1
(35)
2.3 เวชกรรมไทย 1
(15)
2.4 การนวดไทย 1
(30)
3.กลุ่มประสบการณ์วิชาชีพ 200ชม.
ตัวอย่างระบบออนไลน์
1. Faceaap
Facebook application for learning
Time line/Facebook กับการเรียนการสอน
อภิปราย โต้ตอบ โต้วาที โพสต์ข้อความ
แบ่งปันความคิด วิดีโอ ลิ้งค์ ใช้หน้า wall
ส่งการบ้าน
2. Line (online Learning)

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การวิจัยเรื่อง ศึกษาการใช้นวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนการผดุงครรภ์ไทยยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
1. หลักสูตรออนไลน์
2. การเรียนการสอนออนไลน์
องค์ประกอบของการเรียนการสอน
(ความคิด รูปแบบ วิธีการ เทคนิค แนวทาง
ผลผลิต การประยุกต์ สร้างสรรค์ ค้นคว้า
ค้นพบ)
กิจกรรรม รูปแบบหลากหลาย เรียนตาม
สภาพจริง เรียนด้วยตนเองเรียนรูร้ ่วมกันสภาพ
ธรรมชาติ ปฏิบัติจริง บูรณาการ คุณธรรม
กระบวนการ อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม)
3. ด้านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
(บทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย ประชุม
ทางไกล ชุดการสอน วีดิทัศน์ ปฏิสัมพันธ์ ชุด
ซีดีรอม เวปไซด์ เทคนิคการใช้สื่อขั้นตอนการใช้
สื่อ เตรียมผูส้ อน เตรียมผู้เรียน สถานที่ วัดผล )
4. วัด ประเมินผลระบบออนไลน์
4.1 ความรู้ (cognitive Domain
4.2 ทักษะ Psychomotor Domain
4.3 เจตนคติ Affective Domain

ด้านหลักสูตรออนไลน์ เนื้อหาหลักสูตร
แกนกลางของสภาการแพทย์ แ ผนไท ย
สามารถนำมาปรับใช้ได้จริง และควรมีสื่ อใน
การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน มีภาคทฤษฎีและ
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การปฏิ บั ติ เพราะต้ อ งผ่ านการฝึ ก ฝนจาก
ครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ ที่ชำนาญใน
การควบคุมการฝึกปฏิบัติ
2. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัย
ไปใช้
จ าก ผ ล ก ารศึ ก ษ าค วาม คิ ด เห็ น
ผู้บริหาร ครู และนั กเรียนการผดุงครรภ์ ไทย
เรื่อง ศึกษาการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนการผดุงครรภ์ไทยยุคไทยแลนด์ 4.0
พบว่า ผู้บริหาร ครู และนักเรียน อยู่ในระดับ
มาก ครูควรใช้ระบบการสอนผ่านออนไลน์เป็น

กิจกรรมการเรียนรู้ เพราะสะดวก ต่ อการ
เรียนรู้การผดุงครรภ์ไทย
3. ข้ อ เสนอแนะสำหรั บ การวิ จั ยครั้ ง
ต่อไป
3.1 ควรดำเนินการวิจัยเรื่อง เกณฑ์
การวั ด ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบ
ออนไลน์ด้านการผดุงครรภ์ไทย
3.2 ควรดำเนิ นการวิ จั ยเรื่ อ ง
ส่งเสริมการเรียนการสอนการผดุงครรภ์ไทยใน
ศตวรรษที่ 21
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