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ประเภทและการจัดเนื้อหาสาระ 

====================== 
 

การพิจารณาเนื้อหาที่ผู้สอนจะสอนให้กับผู้เรียน ควรพิจารณาให้รอบครอบ ท้ังในด้านการเรียงล าดับ การ

คัดสรร จัดท าให้ง่ายต่อการน าเสนอเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ กับผู้เรียนแต่ละระดับ ตัวอย่างเช่น การสอนเรื่องอวัยวะ

ของร่างและการท างาน หากสอนผู้เรียนในระดับประถาม มัธยม หรืออุดมศึกษา จะมีความยากง่ายและลึกซึ้งแตกต่าง

กัน วิธีการน าเสนอ และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ก็แตกต่างกัน ดังนั้น การคัดเลือกและการจัดเนื้อหาสาระเป็น

ประเด็นที่ควรจะต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 

1. ประเภทของเนื้อหา 

เนื้อหาสาระท่ีจะสอนโดยท่ัวไปสามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) เนื้อหาด้านความรู้ความเข้าใจ 2) 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทักษะและการปฏิบัติ 3) เนื้อหาเก่ียวกับเจตคติและค่านิยม อย่างไรก็ตามยังมีนักการศึกษาได้

แบ่งเนื้อหาสาระท่ีบรรจุไว้ในหลักสูตรอย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น Hilda Taba ได้จัดประเภทของเนื้อหาสาระ

ออกเป็น 4 ประเภท คือ 1)เนื้อหาท่ีเป็นข้อเท็จจริง 2) เนื้อหาท่ีเป็นแนวคิดพื้นฐาน 3) เนื้อหาท่ีเป็นความคิดรวบ

ยอดและ 4)เนื้อหาท่ีเป็นระบบความคิด ส าหรับ Gagne and Briggs ได้แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 3 ประเภทคือ 

ความรู้ เจตคติ และทักษะ เป็นต้น สงัด อุทรานันท์ ได้แบ่งเนื้อหา ออกเป็น 5 ประเภทคือ 1) ข้อเท็จจริงและความรู้

ธรรมดา 2) ความคิดรวบยอดและหลักการ 3)การแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ 4) เจตคติและค่านิยม 5)

ความสามารถและทักษะทางกาย ซึ่งได้กล่าวรายละเอียดดังนี้ 

 

1.1. ข้อเท็จจริงและความรู้ธรรมดา  

เนื้อหาท่ีใช้สอนผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาใดนั้น มักจะประกอบด้วยความรู้ซึ่งอาจเป็นข้อเท็จจริง ข้อมูล

หรือข้อความรู้ท่ีผู้เรียนอาจไม่เคยรู้หรือไม่มีความเข้าใจมาก่อน ยกตัวอย่างเช่น ในหลักสูตรประถมศึกษาอาจ

ต้องการให้ผู้เรียนได้รู้ข้อมูลเก่ียวกับการรักษาสุขภาพอนามัยของร่างกายอย่างง่ายๆ เช่น การแปรงฟัน การอาบน้ า 

หรือการกินอาหาร ฯลฯ เป็นต้น ในหลักสูตรอ่ืนๆก็เช่นกัน หากท าการวิ เคราะห์เนื้อหาสาระท่ีบรรจุไว้ในหลักสูตร

แล้วก็พบว่า ทุกหลักสูตรจะประกอบด้วยข้อมูลท่ีเป็นความรู้ต่างๆโดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นจึงพบว่า เนื้อหาท่ีผู้สอน
สอนโดยท่ัวไปมักต้องประกอบด้วย ข้อเท็จจริงเสมอ ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้เรียนมักจะต้องยอมรับและเรียนรู้ให้

เกิดความเข้าใจก่อนท่ีจะเรียนรู้ความรู้ในระดับอ่ืนๆต่อไปเสมอ 

 

1.2. ความคิดรวบยอดและหลกัการ (concepts and principles) 

ความคิดรวบยอดและหลักการเป็นความรู้ท่ีมีความยากและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าข้อมูลและ

ข้อเท็จจริงธรรมดา กล่าวคือ การท่ีจะให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดหรือมีความเข้าใจเก่ียวกับหลักการใดๆ ก็ตาม

จ าเป็นต้องให้ข้อมูลในหลายแง่หลายมุมและมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ จึงจะท าให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

เรื่องนั้นๆอย่างถ่องแท้ ยกตัวอย่าง สิ่งท่ีเป็นความคิดรวบยอดซึ่งมีอยู่ในหลักสูตร เช่น ความคิดรวบยอดเก่ียวกับ

ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี ฯลฯ และตัวอย่างของหลักการเช่น หลักการร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นต้น  ใน
บางคร้ังหากผู้สอนต้องสอนความคิดรวบยอด ท่ีเป็นนามธรรม หรือหลักการท่ีเข้าใจยาก อาจต้องให้เวลาผู้เรียนท า

ความเข้าใจ โดยผู้สอนควรยกตัวอย่างท่ีมากและมีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและสร้างความเข้าใจด้วย

ตนเอง เช่น การเรียนรู้เรื่องแรง กฎนิวตัน เป็นต้น 
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1.3. การแก้ปญัหาและการคิดสร้างสรรค์ (problem solving and creativity) 

ท้ังการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เป็นเรื่องของกระบวนการคิด (process of thinking) หรือฝึกให้

เกิดความสามารถของสติปัญญาในการแก้ปัญหาหรือปฏิบัติงานต่างๆของบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องจ าเป็นมากท่ี

จะต้องบรรจุไว้ในหลักสูตร ท้ังนี้เพราะกระบวนการคิดจะเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญของมนุษย์ท่ีจะน าไปใช้ในการ

ด ารงชีวิตประจ าวัน จะพบว่าการด ารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันนั้น มนุษย์จะต้องคิดแก้ปัญหาต่างๆนานา เพื่อให้

สามารถด ารงชีวิตด้วยความเป็นปกติสุข หากมนุษย์ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาด้วยความรอบครอบหรือสมเหตุสมผล

แล้ว ก็ย่อมจะท าให้การด ารงชีวิตพบแต่อุปสรรปัญหาต่างๆ อันเป็นเหตุให้การด ารงชีวิตไม่มีความราบรื่น หรือไม่มี

ความสุขเท่าท่ีควรจะเป็น การสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้นั้น จะต้องสอนให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ เป็นอย่างดีเสียก่อน หากความรู้ความเข้าใจยังไม่ดีพอย่อมไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

ตัวอย่างเช่น การท าโจทย์คณิตศาสตร์ หรือแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ เป็นต้น 

 

1.4. เจตคติและค่านิยม  

หลักสูตรและการสอนท่ีดีจ าเป็นต้องมีส่วนท่ีปลูกฝังอบรมสั่งสอนให้มีเจตคติและค่านิยมในสิ่งท่ีดีงามอีก

ด้วย เช่น การสร้างค่านิยม และจรรยาบรรณท่ีดีต่อวิชาชีพ ในบางหลักสูตรอาจไม่มีการกล่าวถึงการสร้างเจตคติหรือ

ค่านิยมไว้อย่างเด่นชัด ก็ไม่ได้หมายความว่าหลักสูตรนั้นไม่ต้องการให้เกิดเจตคติและค่านิยม ตัวอย่างเช่น หลักสูตร

การสอนขับรถยนต์ ถึงแม้จะไม่ได้กล่าวถึงเจตคติและค่านิยมไว้ในหลักสูตร แต่ในทางปฎิบัติแล้วการสอนขับรถยนต์

ก็จะมุ่งเน้นให้การขับรถยนต์ถูกต้องตามกฏจราจร ค านึงถึงความปลอดภัยท้ังผู้ขับรถยนต์และผู้อ่ืนท่ีสัญจรไปมาด้วย 

เป็นต้น การสอนให้ผู้เรียนเกิดเจตคตินั้นต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากผู้เรียนจะเป็นผู้สร้างเ จตคติและค่านิยม

นั้นๆด้วยตนเอง จากการหม่ันฝึกฝนจากการเรียนรู้ด้วยการกระท าด้วยตนเอง เรียนรู้จากผลลัพธ์การกระท าของ

ตนเอง จนกระทั่งเกิดทัศนคติต่อสิ่งท่ีตนเองท า 

 

1.5. ความสามารถและทกัษะทางกาย 

ทักษะทางกายเป็นเรื่องของความช านาญความคล่องแคล่วว่องไวทางกาย ในการใช้ส่วนต่างๆของกล้ามเนื้อ

ร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น ความช านาญในการใช้มือในการท างาน การควบคุมเคร่ืองจักรกลต่างๆ ความสามารถในการ

นวดกดจุด ทักษะทางกายจะเกิดข้ึนเพียงใดนั้น จ าเป็นต้องใช้ความสามารถทางด้านการรับรู้ทางสติปัญญาด้วย ดังนั้น

พบว่า ถึงแม้หลักสูตรจะเน้นการพัฒนาความสามารถด้านทักษะทางกายก็ตาม หลักสูตรยังต้องก าหนดเนื้อหาสาระท่ี

เป็นความรู้พื้นฐาน ความเข้าใจในส่วนท่ีเป็นข้อมูล ความคิดรวบยอด และหลักการอย่างเพียงพอเสียก่อน หลังจาก

นั้น หลักสูตรต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีเวลาส าหรับการฝึกฝนอย่างเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น หลั กสูตร

กายภาพบ าบัด จ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านการแพทย์ และความรู้พื้นฐานทางกายภาพบ าบัดให้ดีก่อน จึงจะ

สามารถให้การรักษาทางกายภาพบ าบัดได้ 

 

2. แนวทางการจัดเนื้อหาสาระ 

ในการน าเอาเนื้อหาสาระมาบรรจุไว้ในหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนนั้น จ าเป็นจะต้องค านึงถึง

ธรรมชาติของวิชาความรู้กับหลักการเรียนรู้ของผู้เรียนมาประกอบกัน โดยหลักการนี้จึงพอกล่าวได้ว่า การจัดเนื้อหา

สาระในการเรียนการสอนนั้นสามารถใช้แนวทางดังต่อไปนี้ 

2.1.แนวทางการจัดเน้ือหาสาระในแต่ละวิชา 

การจัดเนื้อหาสาระในแต่ละวิชาจ าเป็นจะต้องจัดตามล าดับขั้นตอน ความยากง่ายและความต่อเนื่องของ

ความรู้ตามลักษณะธรรมชาติของศาสตร์แขนงนั้นๆ กล่าวคือควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 1) จัดเรียงล าดับเนื้อหาสาระ

จากง่ายไปหายากหรือจากสิ่งท่ีไม่ซับซ้อนไปสู่สิ่งท่ีมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 2) จัดให้เรียนส่วนรวมก่อนส่วนย่อย 

3) จัดให้เรียนในสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมก่อนนามธรรม 4) จัดให้เรียนสิ่งท่ีเป็นพื้นฐานก่อนสิ่งท่ีเป็นความรู้ขั้นสูง 5) จัด
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ให้เรียนเรียงตามล าดับเวลาให้เห็นความต่อเนื่องกัน จะเป็นอดีตมาหาปัจจุบัน หรือเรียงจากปัจจุบันย้อนไปหาอดีต

ได ้
2.2. แนวทางการจัดเน้ือหาสาระระหว่างวิชา 

บางครั้งการจัดหลักสูตรจะมีความเก่ียวข้องกับการบรรจุเนื้อหาสาระหลายๆวิชาเข้าไว้ในหลักสูตรเดียวกัน ในกรณีเช่นนี้

เนื้อหาสาระของวิชาต่างๆ ท่ีน ามาบรรจุไว้จ าเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์กันด้วย ท้ังนี้เพื่อให้วิชาเหล่านั้นส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกัน

และกัน จะท าให้ผู้เรียนได้สร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระของวิชาเหล่านั้นได้โดยสะดวก ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากเรียนเรื่องโรคใด ก็

ควรเรียนวิธีการรักษาทางกายภาพบ าบัดของโรคนั้น หรือเรียนกล้ามเนื้อส่วนใด ควรเรียนการเคลื่อนไหว หรือการออกก าลังกาย

กล้ามเนื้อส่วนนั้น เป็นต้น 
2.3. ข้อค านึงในการจัดเน้ือหาสาระโดยสังเขป 

ท่ีกล่าวมาแล้ว เป็นการเสนอแนะในการจัดเนื้อหาสาระโดยค านึงถึงสาขาวิชาเป็นหลัก โดยมองในส่วนท่ี

เป็นเนื้อหาสาระเป็นรายวิชาและความสัมพันธ์ระหว่างวิชา นอกจากนั้นยังต้องค านึงถึงธรรมชาติของสาขาวิชาต่างๆ 

แล้วยังต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมประกอบกันอีกด้วย กล่าวคือ เนื้อหาสาระท่ีน ามาสอนควรค านึงถึงความ

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนอีกด้วย ตัวอย่างเช่น กรณีตัวอย่างโรคท่ีสอน ควรเป็นโรคท่ี

พบบ่อยในชุมชน ภูมิภาคนี้ หรือในประเทศไทย การรักษาทางกายภาพบ าบัดบางเทคนิคในปัจจุบันไม่ได้รับความ

นิยมแล้วอาจต้องมีการปรับลดลง เป็นต้น 

 

3.ธรรมชาติของความรู้และการแสวงหาความรู้ 

ธรรมชาติของความรู้และการแสวงหาความรู้ในศาสตร์แต่ละศาสตร์ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ศาสตร์และ

การแสวงหาความรู้ทางด้านปรัชญาและสังคมวิทยามักจะแสวงหาความรู้จากการสังเกตน าข้อมูลเชิงประจักษ์มาคิด

วิเคราะห์ตีความเพื่อหาข้อสรุป หรือหาค าอธิบายในปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตและปัจจุบัน และพยายามพยากรณ์

สิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต หากข้อความรู้ท่ีได้นั้นสามารถพยากรณ์หรืออธิบายสิ่งท่ีเกิดขึ้นในอนาคตอย่างถูกต้อง

แม่นย าก็มักจะได้รับการยอมรับต่อๆมาจนกลายเป็นทฤษฎีไปในท่ีสุด ซึ่งจะแตกต่างจากการแสวงหาความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องท าการศึกษาค้นคว้าทดลองซ้ าแล้วซ้ าเล่าจนเพื่อศึกษาถึงผลหรือข้อสมมติฐานท่ีคาดว่าจะ

เป็นไปจนได้รับการยอมรับเป็นทฤษฎีในท่ีสุด 

ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 3 กลุ่มคือ 1)ปรากฏการณ์ท่ีมนุษย์มีความรู้

ความเข้าใจแล้ว สามารถอธิบายได้สิ่งเหล่านี้ได้แก่ ข้อเท็จจริง (fact), กฎ (law) และหลักการ (principle) 2)

ปรากฏการณ์ท่ีมนุษย์พอจะมีความรู้อยู่บ้างถึงแม้จะไม่ถ่องแท้ดีนักได้แก่ ปรากฏการณืท่ีมักจะกล่าวถึงในลักษณะ

ข้อตกลงหรือข้อสมมติ (assumption) และสมมติฐาน (hypothesis) เป็นต้น ส าหรับกลุ่มท่ี 3) จะเป็นปรากฏการณ์ท่ี

มนุษย์ยังไม่มีความรู้เลย จึงต้องพยายามศึกษาค้นคว้าในสิ่งเหล่านี้ ซึ่งการศึกษาค้นคว้าของมนุษย์จะกระท าได้โดย

การน าเอาความรู้จากปรากฏการณ์ต่างๆท่ีรู้แล้ว 1) และปรากฏการณ์ท่ีพอจะรู้ 2) ไปศึกษาและพยายามอธิบาย 

หรือท านายปรากฏการณ์ชนิดที่ 3 ซึ่งยังไม่รู้เหล่านั้นนั่นเอง เพื่อความกระจ่างชัดเก่ียวกับมวลความรู้ท่ีกล่าวมาจะขอ

อธิบายความหมายของค าท่ีเก่ียวข้องกับมวลความรู้ดังต่อไปนี้ 

3.1 มวลความรู้ที่มนุษย์รู้แล้ว 

มวลความรู้ท่ีมนุษย์สามารถบอกหรืออธิบายได้อย่างถูกต้องและเป็นท่ีเข้าใจและยอมรับกันท่ัวไปนั้นได้แก่ 

ข้อเท็จจริง กฎ และหลักการ ซึ่งมีขอบเขตของความหมายดังต่อไปนี้ 

1) ข้อเท็จจริง (fact) 
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ในแต่ละสังคมรู้ ได้ยอมรับ และมีความเข้าใจตรงกัน ส่วนมากจะเป็นสิ่งท่ี

เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวพัน หรืออยู่ใกลช้ิดกับการด ารงชีวิตกิจวัตรประจ าวันของมนุษย์ ข้อเท็จจริงสามารถ

จ าแนกได้เป็น 3 ชนิดคือ 1)ข้อเท็จจริงท่ีมีความหมายน้อยได้แก่ ค าพูดต่างๆที่กล่าวออกไปแล้ว เป็นท่ีเข้าใจของคน

ท่ัวไป โดยไม่มีความสลับซ้บซ้อนแต่อย่างใด เช่น แมว หนังสือ ข้าว ฯลฯ เป็นต้น 2)ข้อเท็จจริงเฉพาะ ได้แก่ สิ่งท่ีมี
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ความหมายเฉพาะตัว เช่น วันปิยมหาราชตรงกับวันท่ี 23 ตุลาคม หรือวันชาติของประเทศไทยตรงกับวันท่ี 5 

ธันวาคม เป็นต้น 3)ข้อเท็จจริงท่ีเป็นความรู้ท่ีสื่อได้ด้วยภาษา ซึ่งจะเก่ียวข้องกับข้อเท็จจริงมากกว่า 2 สิ่งขึ้นไป 

2) กฎ (law) 

กฎ เป็นมวลความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการผสมผสานของข้อเท็จจริงตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป และมีความเป็นเหตุเป็น

ผลต่อกันค่อนข้างมีความแน่นอนตายตัวว่า เม่ือท าสิ่งนี้แล้วจะเกิดสิ่งนั้นตามมา ดังนั้นจึงพบกฎต่างๆมากมาย ใน

ศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์มากกว่าสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

 
3) หลักการ (principle) 

หลักการเป็นมวลความรู้ท่ีเกิดจากการผสมผสานข้อเท็จจริงตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไป เช่นเดียวกับกฏ แต่

หลักการนั้นจะมีความแตกต่างจากกฏในลักษณะของความยึดหยุ่น และขาดความแน่นอนตายตัว ในศาสตร์ทาง

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะเป็นลักษณะของหลักการมากกว่าที่จะเป็นกฎดังเช่น ศาสตร์ทางสาขาวิทยาศาสตร ์

 

3.2 มวลความรู้ที่มนุษย์พอจะรู้ 

หมายถึงมวลความรู้ท่ีมนุษย์ยังไม่รู้จริงแต่ก็พอจะคาดการณ์โดยวิธีการอนุมาน (inference) จากความรู้ท่ีมี

อยู่แล้วได้ว่า มันน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ มวลความรู้กลุ่มนี้จึงได้แก่ ข้อสมมติและสมมติฐาน  

 

1) ข้อสมมติ (assumption) 

ข้อสมมติ (หรือข้อตกลงเบ้ืองต้น) เป็นการคาดการณ์หรือการเดาว่าน่าจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ข้อสมมติมักจะใช้

กับการคาดการณ์หรือการคาดเดา โดยมีข้อมูลสนับสนุนท่ีไม่ค่อยจะหนักแน่นเพียงพอ 

 
2) สมมติฐาน (hypothesis) 

สมมติฐาน เป็นการคาดการณ์สิ่งต่างๆที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ เช่นเดียวกับข้อสมมติ แต่สมมติฐาน

จะมีความแตกต่างจากข้อสมมติตรงที่ การตั้งสมมติฐานนั้นจะต้องมีข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยหรือมีแนวคิดและทฤษฏี

ต่างๆจากการทบทวนวรรณกรรมมาสนับสนุนอย่างเพียงพอ จนคาดว่าสิ่งท่ีคาดการณ์นั้นน่าจะมีความเป็นไปได้มาก

ท่ีสุด 

 

3 มวลความรู้ที่มนุษย์ยังไม่รู้ 

มวลความรู้ในส่วนนี้เป็นสภาพการณ์หรือปรากฎการณ์ท่ีมนุษย์ไม่มีความรู้ความเข้าใจอยู่เลย มนุษย์

พยายามจะศึกษาค้นคว้าสิ่งท่ีไม่รู้เหล่านั้นเพื่อจะสามารถควบคุม หรือน ามาเป็นประโยชน์สุขต่อมวลมนุษย์ชาติต่อไป 

ส่วนท่ีมนุษย์ยังไม่มีความรู้อยู่นี้ มนุษย์จะพยายามให้รู้โดยอาศัยทฤษฎี 

1) ทฤษฎี (theory) 

ทฤษฎี เป็นข้อความท่ีเกิดจากการผสมผสานมวลความรู้ท่ีมนุษย์รู้อยู่แล้วกับสิ่งท่ีมนุษย์พอจะรู้เพื่อน าเอาสิ่ง

เหล่านี้ไปสรุป อธิบายหรือท านายสิ่งที่ยังไม่รู้ ท้ังนี้จะท าให้มนุษย์ได้รู้ในสิ่งท่ีเร้นลับเหล่านั้น และจะสามารถควบคุม

หรือน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าทฤษฎีเป็นเครื่องมือในการบุกเ บิก

พรมแดนแห่งความรู้ของมนุษย์ต่อๆไปให้มากขึ้นเรื่อยๆเป็นล าดับ ในการน าเสนอทฤษฎีนั้น บางครั้งอาจจะเสนอ

ออกมาในรูปของสมการ หรือสัญลักษณ์ แทนข้อความก็ได้ โดยท่ัวไปทฤษฎีมักเป็นข้อก าหนดหรือเป็นแนวทาง

ส าหรับการปฏิบัติเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงซึ่งเป็นของคู่กัน 

2) รูปแบบ/กระบวนทัศน์ (model/paradigm) 

ในการน าเสนอทฤษฎีในรูปของข้อความ บางคร้ังอาจต้องใช้ข้อความท่ีอธิบายยาว หรือบางคร้ังการอธิบาย

ทฤษฎีอาจมีความสลับซ้บซ้อนยากแก่การเข้าใจ ดังนั้นนักทฤษฎีจึงมักสร้างรูปแบบ เพื่อการอธิบายความสัมพันธ์ของ
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องค์ประกอบหรือปรากฎการณ์ต่างๆในทฤษฎีนั้น โดยเหตุนี้ รูปแบบจึงเป็นวิธีการเสนอทฤษฎีท่ีง่ายต่อการเข้าใจเท่านั้น 

รูปแบบจึงไม่ใช่ตัวทฤษฎีโดยตรง แต่รูปแบบเปรียบเสมือนกับแผนผัง แผนภูมิ หรือหุ่นจ าลองต่างๆที่น ามาแสดงให้

เข้าใจของจริงได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ซึ่ง model มักจะใช้กับทฤษฎีหรือสิ่งท่ีได้คิดขึ้นเป็นคร้ังแรก แต่หากได้มีการน าเอา 

model ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อ่ืนๆ รูปแบบท่ีถูกดัดแปลงหรือประยุกต์ขึ้นใหม่จากของเดิมนั้นจะเรียกว่ากระบวน

ทัศน์ (paradigm) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนักวิชาการมักใช้ model ท้ังสองลักษณะเช่นกัน 

 

4.ลักษณะเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ในศาสตร์ทางกายภาพบ าบัด 

4.1 กายภาพบ าบัดและแนวโน้มกายภาพบ าบัดศึกษา (Trends in PT Education) 

การเรียนการสอนทางกายภาพบ าบัด เริ่มมีหลักสูตรใช้เม่ือทศวรรษท่ี 1920 ซึ่งระบบการเรียนการสอนใน

ระยะแรกๆจะเน้นทางด้านเนื้อหาเป็นหลัก และมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะเพื่อน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง วิชาชีพ

กายภาพบ าบัดในสมัยนั้นมักถูกผูกยึดกับวิชาทางการแพทย์ โดยได้ถูกจัดเป็นศาสตร์หนึ่งทางการแพทย์และ

พฤติกรรมศาสตร์ การเรียนการสอนทางกายภาพบ าบัดได้มีการปรับเปลี่ยนจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร เป็น

ระดับปริญญาตรีในเวลาต่อมา ในสมัยทศวรรษท่ี 1960 หลักสูตรกายภาพบ าบัดยังคงมีการสอนอย่างแพร่หลายใน

ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย มากกว่าจะมีการสอนในโรงพยาบาลหรือโรงเรียนแพทย์ และเนื่องจากวิชาชีพทาง

กายภาพบ าบัดจ าเป็นต้องกระท ากับผู้ป่วย จึงมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรกายภาพบ าบัดจากการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเน้นเนื้อหาทฤษฎีเป็น การสอนท่ีเน้นคลินิกในระยะเวลาต่อมา 

ในทศวรรษที่ 1970 หลักสูตรกายภาพบ าบัดยังคงมุ่งเน้นท่ีผลสัมฤทธ์ิ และทักษะความสามารถของผู้เรียน

เพื่อประกอบวิชาชีพ มุ่งให้ผู้เรียนสามารถรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัดได้ตามท่ีก าหนด การประเมินจึงยึดหลักอิง

เกณฑ์ (May, 1978 อ้างถึงใน Graham, 1996) 

ต่อมาหลักสูตรกายภาพบ าบัดในยุคทศวรรษท่ี 1970 ถึงต้น ทศวรรษท่ี 1980 ได้ปรับเปลี่ยนจากการให้

ผู้เรียนประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว เป็นการเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาเพิ่มเติม ให้ผู้เรียน 

สามารถเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ดังนั้นการเรียนการสอนจึงมักจัดเป็นเหตุการณ์สมมติ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะใน

การแก้ปัญหา เน้นฝึกปฏิบัติมากกว่าให้รู้แต่เฉพาะเนื้อหา มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการสืบเสาะเพื่อแก้ปัญหามากกว่า

จะสอนให้ผู้เรียนรู้ลึกในส่วนท่ีเป็นเนื้อหา (Barr, 1977 อ้างถึงใน Graham, 1996) 

ปลายทศวรรษที่ 18 ถึงต้นทศวรรษที่ 19 สภาพแวดล้อมและสังคมท่ีได้รับการปรับเปลี่ยน และวิธีการดูแล

สุขภาพได้รับการพัฒนาขึ้น ส่งผลให้นักการศึกษากายภาพบ าบัด เริ่มส ารวจและปรับเปลี่ยนหลักสูตรกายภาพบ าบัด

ใหม่ โดยมุ่งปรับหลักสูตรกายภาพบ าบัดให้เป็นแบบ problem-based learning มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้จากปัญหาของ

ผู้ป่วยแบบบูรณาการความรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม และสามารถสะท้อนผลจากการเรียนรู้ได้ ซึ่ง

รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวยังคงใช้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
ในประเทศไทย งานด้านกายภาพบ าบัดได้เริ่มขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2492 โดยท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ เฟื่อง 

สัตย์สงวน ศัลยแพทย์ทางด้านกระดูก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และท่านได้ก่อตั้งโรงเรียนกายภาพบ าบัด

แห่งแรกท่ี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อผลิตนักกายภาพบ าบัดปริญญาตรี เม่ือ พ.ศ. 

2508 (กานดา ใจภักดี, 2533), แห่งท่ีสองท่ีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เม่ือ พ.ศ. 2525 และ

เริ่มรับนักศึกษาปีแรก พ.ศ.2526(เพ็ญพิมล ธัมมรัคคิต, 2533), แห่งท่ีสาม ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือ พ.ศ. 

2527 (ปฐมรัตน์ ศักดิ์ศรี, 2533), แห่งท่ีสี่ ท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2530, แห่งท่ีห้าท่ีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2535, แห่งท่ีหกท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2536, แห่งท่ีเจ็ดท่ี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538, แห่งท่ีแปดท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มรับนักศึกษาปี พ.ศ.2541 แห่งท่ี

เก้าท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มรับนักศึกษาปี พ.ศ. 2543  แห่งท่ีสิบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เริ่มรับนักศึกษาปี พ.ศ.

2 5 4 8   แห่ ง ท่ี สิ บ เ อ็ ด มห า วิ ท ย า ลั ย ค ริ ส เ ตี ย น  เ ริ่ ม รั บ นั ก ศึ ก ษ า ปี  พ .ศ .2 5 4 5  แ ห่ ง ท่ี สิ บ ส อ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เริ่มรับนักศึกษาปี พ.ศ.2549 แห่งท่ีสิบสามมหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มรับนักศึกษาปี 
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พ.ศ.2550 แห่งท่ีสิบสี่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เริ่มรับนักศึกษาปี พ.ศ.2550 และแห่งท่ีสิบห้ามหาวิทยาลัยเซนต์

หลุยส์ เริ่มรับนักศึกษาปี พ.ศ. 2551 แห่งท่ีสิบหก มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มรับนักศึกษาปี พ.ศ.255 
ส่วนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตศึกษากายภาพบ าบัดระดับประกาศนียบัตร ปัจจุบันมีเพียงแห่งเดียวท่ี คณะ

กายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนระดับปริญญาโทนั้น ปัจจุบัน(พ.ศ.2554) มี 5 แห่งแรกท่ีคณะ

กายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเริ่มรับนักศึกษาปี พ.ศ. 2526 แห่งท่ีสองท่ีสายวิชากายภาพบ าบัดคณะ

เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มรับนักศึกษา ปี พ.ศ.2545 แห่งท่ีสามท่ีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เริ่มรับนักศึกษาปี พ.ศ.2548 และแห่งสุดท้ายท่ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มรับนักศึกษาปี 

พ.ศ.2554 

บัณ ฑิตกายภาพบ า บัดระดับปริญญา เอก เ ริ่ มรั บนั กศึ กษาแห่ งแรก ท่ี  คณะกายภาพบ า บัด 

มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือปี พ.ศ.2546 แห่งท่ีสองท่ีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักศึกษาปีแรก 

พ.ศ.2551แห่งท่ีสามท่ี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มรับนักศึกษาปี พ.ศ.2552 แห่งท่ีสี่ ท่ี 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มรับนักศึกษาปี พ.ศ.2554 

 

4.2 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

“วิชาชีพกายภาพบ าบัด” หมายความว่า วิชาชีพท่ีกระท าต่อมนุษย์เก่ียวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย 

และการบ าบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรค หรือการเคล่ือนไหวท่ีไม่ปกติ การป้องกันการ

แก้ไขและการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย รวมท้ังการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการ

ทางกายภาพบ าบัด หรือการใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการให้เป็น

เครื่องมือหรืออุปกรณ์กายภาพบ าบัด (ม.3, พ.ร.บ. วิชาชีพกายภาพบ าบัด 2547) “ผู้ประกอบวิชาชีพ

กายภาพบ าบัด” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดจาก

สภากายภาพบ าบัด (ม.3, พ.ร.บ. วิชาชีพกายภาพบ าบัด 2547) ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว เรียกว่า นัก

กายภาพบ าบัด คือ บุคลากรทางการแพทย์ ท่ีท าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อการบ าบัด ป้องกัน แก้ไข และพื้น

ฟูการเสื่อมสมรรถภาพ หรือความพิการของร่างกาย หรือจิตใจ  ด้วยวิธีการทางกายภาพบ าบัด  ซึ่งได้แก่ การดึง การ

ดัด การประคบ การนวด การบริหารร่างกาย หรืออวัยวะ ส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้ป่วย  ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการกระท า

ด้วยวิธีต่างๆดังกล่าว ตามหลักวิทยาศาสตร์ หรือการกระท าอื่นที่รัฐมนตรีประกาศเป็นวิธีการทางกายภาพบ าบัดหรือ

เครื่องมือกายภาพบ าบัด (สมาคมกายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทย, 2538) งานกายภาพบ าบัดเป็นการรักษาท่ี

จะต้องกระท าโดยตรงต่อร่างกายมนุษย์  ดังนั้นนักศึกษากายภาพบ าบัด จะได้รับการสอนให้มีทักษะ และ

ประสบการณ์ในการน าความรู้ท้ังภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติมาผสมผสาน เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 

ลักษณะการเรียนการสอนส่วนใหญ่จึงเน้นหนักในภาคปฏิบัติ ท่ีต้องมีการควบคุมดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่ อ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญ ท้ังในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและบนหอผู้ป่วย หรือการสอนข้างเตียงผู้ป่วย 

วิชาชีพกายภาพบ าบัดเป็นสาขาหนึ่งในวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่ง Bogduk (1997) ได้เปรียบเทียบความ

แตกต่างของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (basic science) และความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ดัง

รูปที่ 6 ปัญหาของผู้ป่วยปัญหาหนึ่งหากมองในมุมมองนักวิทยาศาสตร์ก็มีขั้นตอนของการท าความเข้าใจกับพื้นฐาน

ของปัญหา จับประเด็นท่ีสนใจ ตั้งเป็นค าถามหรือสมมติฐาน และท าการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ใน

มุมมองวิชาชีพกายภาพบ าบัด หรือบุคลากรทางการแพทย์ จะจับประเด็นปัญหาของผู้ป่วย ท าความเข้าใจพื้นฐานของ

ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายภาพบ าบัด เพื่อการแปลผลการวินิจฉัยเพื่อให้การรักษาต่อไป ซึ่งในส่วนของการท า 



71 

 

เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

 

ความเข้าใจและมีแนวคิดในการแกัปัญหาทางด้านสุขภาพนั้น นอกจากจะต้องใช้ทักษะกระบวนการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (problem solving skills) ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แล้ว นัก

กายภาพบ าบัด และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งต้องท าหน้าท่ีแก้ปัญหาด้านสุขภาพให้กับสาธารณชน ซึ่งจะต้องใช้

ทักษะหาเหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) อีกด้วย 
 

McPherson (1997) ได้อธิบายความแตกต่างระหว่าง กระบวนการแก้ปัญหา (problem solving) กับ

กระบวนการตั้งสมมติฐานแบบ deductive ท่ีเรียกว่า การหาเหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning model) ว่าผู้ท่ีจะมี

ความรู้ในกระบวนการ clinical reasoning นอกจากจะมีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบแล้ว ยังต้องมีความรู้

ต่อปัญหานั้นต้องเข้าใจในปัญหาอย่างท่องแท้ และยังต้องมีความสามารถน าความรู้นั้นไปใช้อย่างเหมาะสม 

(generalizing) สามารถน าความรู้ท่ีเรียนมานั้นมาใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งบุคคลท่ีจะมีทักษะ

ดังกล่าว จะต้องมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา มีข้อความรู้ในศาสตร์นั้นๆเป็นอย่างดี และจะต้องเป็นผู้ท่ีสามารถน า

ข้อความรู้ท่ีมีอยู่นั้นมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้อย่างสมเหตุสมผล และเหมาะเจาะกับสถานการณ์ (รูปที่ 7) 

 

 

รูปท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการหาเหตุผล

ทางคลินิก (ดัดแปลงจาก McPherson,1997) 

รูปที6่ เปรียบเทียบระหว่างแนวทางการศึกษาหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาของนักวิทยาศาสตร์และ

บุคลากรทางการแพทย์ (ดัดแปลงจาก: Bogduk, 1997.) 
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Barrows (1985) กล่าวว่า นักเรียนแพทย์และนักเรียนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพควรมีทักษะขั้นต่ า

ดังต่อไปนี้ 1)มีข้อความรู้ทางการแพทย์อย่างเพียงพอ, 2)มีความสามารถในการใช้ความรู้นั้นอย่างมีประสิทธิภาพใน

ด้านการประเมิน และด้านการการรักษาต่อปัญหาด้านสุขภาพของผู้ป่วย, 3)มีความสามารถในการพัฒนาและ

เพิ่มเติมทักษะและความรู้ ในการแก้ปัญหาใหม่ๆที่เกิดข้ึนหรือจะเผชิญในอนาคต  

1) ผู้เรียนจะต้องมีความรู้อย่างเพียงพอ 

ผู้เรียนต้องมีความรู้ท่ีส าคัญทางการแพทย์อย่างเพียงพอ อาจพิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ วิชาความรู้ใดท่ี

ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ และผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ และหาความรู้ดังกล่าวเหล่านั้นอย่างไร ในความเป็นจริงแล้ววิชา

ความรู้ท่ีผู้เรียนจะต้องเรียนรู้นั้นยังขึ้นกับ ความเชี่ยวชาญหรือความเฉพาะของสาขาทางการแพทย์นั้นๆอีกด้วย 

ดังนั้น ประเด็นท่ีผู้เรียนจะเรียนรู้ข้อความรู้ดังกล่าวอย่างไร จึงมีความส าคัญมากกว่า นักเรียนแพทย์หรือนักเรียน

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพส่วนใหญ่ จะใช้เวลาเพียง 2-3 ปีในการเรียนรู้วิชาความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ หลังจาก

นั้นก็จะต้องน าความรู้ท่ีเรียนนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้ กับผู้ป่วย จะต้องน าความรู้นี้ไปใช้ในการตรวจ 

ประเมินและให้การรักษาปัญหาต่างๆของผู้ป่วย เม่ือขึ้นฝึกงานในคลินิก และความรู้ดังกล่าวจะต้องติดตัวไปตลอดท่ี

ประกอบวิชาชีพแพทย์ หรือนักกายภาพบ าบัด 

 

2). ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการน าความรู้มาใช้ได้อย่างประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ 

ความสามารถท่ีดีของแพทย์ คือการสามารถน าเอาความรู้ท่ีมีอยู่มาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยได้อย่าง

ทันการและเหมาะสม ผู้เป็นแพทย์ท่ีมีความรู้มากมายเหมือนสารานุกรม ก็คงเปล่าประโยชน์หากแพทย์นั้นไม่สามารถ

ดึงเอาความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยอย่างทันเหตุการณ์ และเหมาะสมกับเหตุการณ์  หรือ

แพทย์ผู้นั้นหากไม่มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ไม่มีกระบวนการหาเหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning 

process) ก็คงไม่สามารถแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนให้กับผู้ป่วยได้ ซึ่งทักษะต่างๆดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้กระบวนการคิด

อย่างมีวิจารณญาณเป็นพื้นฐานในการพิจารณาประเด็นปัญหา อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ดังรูปที่ 8 

 
 
 

 

รูปท่ี 8  แสดงกระบวนการหาเหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning process) ท่ีใช้ใน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ดัดแปลงจาก Barrows HS, 1985.) 
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3). การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self directed learning) 

ผู้เรียนนอกจากจะมีความรู้ความสามารถแล้วผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยังต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ มี

ความสามารถในการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้นั้น เนื่องจากภาวะความเจ็บป่วยและโรคของผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา วิชาความรู้ท่ีเรียนมาจากสถาบันบางครั้งไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยได้ ดังนั้นผู้ท่ีจะเป็นแพทย์และ

นักกายภาพบ าบัด จ าเป็นต้องหม่ันศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมวิชาความรู้ตลอดเวลา นักเรียนแพทย์และนักเรียนทางสาย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงควรมีทักษะในการหาความรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning, self learning) ซึ่ง Barroes 

(1985). ได้สรุปว่า ผู้เรียนที่มีลักษณะท่ีเป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง

ควรมีทักษะในด้าน 1) การตั้งประเด็นค าถามให้กับตนเอง สามารถตอบค าถามได้ว่า ความรู้ใดเป็นสิ่งท่ีต้องรู้ ทักษะ

ใดจ าเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหา 2) สามารถสืบเสาะหาแหล่งข้อมูลท่ีถูกต้องและเชื่อถือได้ และรู้วิธีการ

น ามาซึ่งข้อมูลเพื่อแก้ปัญหานั้นๆ เช่น สามารถค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด แหล่งท่ีปรึกษา หรือการขอค า ปรึกษา

ข้อความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ 3) สามารถศึกษาด้วยตนเองเพื่อท าความเข้าใจต่อความรู้นั้นและสามารถ

ตัดสินใจในการแก้ปัญหา ซึ่งทักษะดังกล่าว เป็นกระบวนการพื้นฐานหนึ่งของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กายภาพบ าบัดเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่ งจัดเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่ง

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง และพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ยังต้องใช้

กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เช่นกระบวนการวิจัย นอกจากนั้น นักกายภาพบ าบัดยังต้องสามารถ

ประยุกต์ใช้ข้อความรู้ต่างๆกับผู้ป่วยตามสภาพการณ์ท่ีเหมาะสม ต้องเป็นผู้ท่ีสามารถสืบเสาะค้นคว้าหาความรู้จาก

งานวิจัยใหม่ๆท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งกระบวนดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องใช้กระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 

 

4.3 กายภาพบ าบัดและแนวโน้มทฤษฎีการเรียนรู้  

Graham (1996) ได้กล่าวถึง หลักสูตรกายภาพบ าบัดท่ีผ่านมาได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับปัจจัย

สภาพแวดล้อมต่างๆ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนความเชื่อด้านทฤษฎีการคิดและการเรียนรู้ ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ และ

ปรัชญาหรือความเชื่อทางด้านการศึกษาอย่างหลากหลาย ส่งผลให้หลักสูตรกายภาพบ าบัดมีการปรับเปลี่ยนอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งนักการศึกษาท้ังหลายในสมัยแรกๆนั้น มีความเชื่อในทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม อาทิเช่น ทฤษฎี 

operant-conditioning ของ Skinner ซึ่งเชื่อว่าการเรียนการสอนสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และการเรียนรู้

สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผู้เรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเม่ือมีสิ่งเร้ามากระตุ้น 

และมีแรงเสริม (reinforcement) และหากมีการท าซ้ าๆ อย่างสม่ าเสมอ จะท าให้พฤติกรรมดังกล่าวคงทนและติด

นานมากข้ึน การวัดผลการเรียนรู้ ก็คือการวัดพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีมีการปรับเปลี่ยนไป การจัดเนื้อหาหรือการจัด

หลักสูตร จึงมุ่งเน้นท่ีตัวเนื้อหา (content-based curriculum และ competency-based curriculum) เพื่อมุ่งให้ผู้เรียน

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ให้สามารถวัดได้ประเมินได้ 

ในสมัยต่อมา นักการศึกษาเริ่มสนใจทฤษฎีการเรียนรู้ของสมอง (cognitive learning theory) ตัวอย่างเช่น 

Bruner ซึ่งกล่าวว่า การเรียนรู้เกิดจากกระบวนการทางสมอง หรือทักษะทางปัญญา  ซึ่งขึ้นกับบุคคลจะท าความเข้าใจ 

รับรู้ และตีความจากส่ิงเร้าท่ีมากระตุ้น ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นขึ้นกับแต่ละบุคคล ขึ้นกับความรู้เดิม 

และวิธีการเรียนรู้ของบุคคล หากให้เวลาและสถานการณ์ท่ีเหมาะสม บุคคลจะสามารถเรียนรู้ได้ จากแนวคิดดังกล่าว 

ท าให้หลักสูตรกายภาพบ าบัดมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน มุ่ง problem-solving process 

ในปัจจุบัน ทฤษฎีการเรียนการสอนมุ่งเน้น การสร้างสรรค์ความรู้ เองของผู้ เรียน (constructivist 

perspective) ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ัวโลก ซึ่งความเชื่อด้านการเรียนการสอนแบบเดิม

ท่ีว่า ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆมายังผู้เรียน วิชาความรู้นั้นยังเป็น objective reality แต่แนวความคิดของ 

constructivist กล่าวว่า ผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้เอง เป็นผู้สร้างความรู้จากความจริงท่ีปรากฏ 

ผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมท่ีมีมาก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมของผู้เรียนแต่ละคน 



74 

 

เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

ขึ้นกับความเชื่อของแต่ละคน และนักการศึกษายังเชื่อว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว constructivist เป็นพื้นฐาน

รูปแบบการเรียนต่างๆ เช่น รูปแบบการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  เป็นต้น 

Graham (1996) ได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อพัฒนา conceptual knowledge ทางสาขา

กายภาพบ าบัด ในนักศึกษากายภาพบ าบัด จ านวน 10 คน การศึกษาใช้แบบ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูล

แบบสังเกต และสัมภาษณ์แบบปลายเปิดในนักศึกษากายภาพบ าบัด ซึ่งเรียนวิชา จลนวิทยา (kinesiology) จ านวน 

15 สัปดาห์ พบว่า นักเรียนกายภาพบ าบัดส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการเรียนแบบสร้างสรรค์องค์ความรู้เองจากการเรียนรู้

ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มจากการท ากิจกรรมการเรียนการสอน 
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