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Abstract
Purpose: To 1) develop the authentic learning instructional model, and 2) to study the effects of the
authentic learning instructional model on midwifery competency and learning achievement of nursing students.
Design: Research and development design.
Methods: Sixty-three participants including nursing students and nursing instructors were studied.
The research process composed of 4 stages: 1) problem and need analysis by interviewing 6 nursing instructors
and 6 nursing students and, 2) reviewing concepts of authentic learning and drafting instructional model, 3)
developing instructional model, and 4) examining the effects of the authentic learning instructional model in
57 nursing students. The authentic learning instructional model was used during their practice for 8 weeks.
Data were collected by using the midwifery competency questionnaires and the achievement evaluation forms.
The quantitative data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and paired t-test and the
qualitative data were analyzed by using content analysis.
Main findings: There were 4 components for the authentic learning instructional model: 1) students’
learning and problem-solving skills were developed from authentic practice, 2) teacher-learner caring
interactions were needed, 3) students’ academic progress was presented by document and evidence, 4) mission
integration by connecting diverse authentic learning activities. Moreover, the results revealed that the students
had significantly increased mean score of midwifery competency after participated in the authentic learning
instructional model (t = 15.58, p < .001). All of the nursing students passed the study criteria of nursing practice
evaluation.
Conclusion and recommendations: This model can be used effectively in maternal-child and midwifery
nursing to promote the students’ competency and learning achievement.
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ด้านการผดุงครรภ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล*
ศุภวดี แถวเพีย, PhD1 สิวาพร พานเมือง, พย.ม.2 นงลักษณ์ คำ�สวาสดิ์, พย.ม.2
กัญญาพัชร เบา้ ทอง, พย.ม.2 กัญยา ทูลธรรม, พย.บ.2 ศิรพิ ร ภูษ,ี พย.บ.2 สุวมิ ล พุทธบุตร, พย.ม.3
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ 1) ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริง และ 2) ศึกษาผลการใช้รปู แบบการเรียนการสอนตาม
สภาพจริงต่อสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาพยาบาล
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั เชิงพัฒนา
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์พยาบาล จำ�นวน 63 คน ขัน้ ตอนการวิจยั ประกอบด้วย
1) การวิเคราะห์ปญ
ั หาและความต้องการ โดยการสัมภาษณ์อาจารย์พยาบาล 6 คนและนักศึกษา 6 คน 2) การศึกษาแนวคิดการเรียน
รูต้ ามสภาพจริงและยกร่างรูปแบบการเรียนการสอน 3) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริง และ 4) การศึกษาผลการ
ใช้รปู แบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงในนักศึกษาพยาบาลจำ�นวน 57 คน ใช้เวลาในการสอน 8 สัปดาห์ตอ่ กลุม่ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ และแบบประเมินผลสัมฤทธิก์ ารฝึกภาคปฏิบตั ิ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ
โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (paired t-test) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (content analysis)
ผลการวิจยั : รูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีหลักการทีส่ �ำ คัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) การเรียนรูแ้ ละการ
แก้ไขปัญหาเกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิ 2) ผูส้ อนและผูเ้ รียนต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันแบบเอือ้ อาทร 3) การนำ�เสนอพัฒนาการของ
ผูเ้ รียนผ่านหลักฐาน 4) เชือ่ มโยงกิจกรรมโดยบูรณาการพันธกิจอืน่ กับการเรียนการสอน ผลการทดลองใช้รปู แบบการเรียนการสอน
ตามสภาพจริงพบว่าคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์หลังการเรียนเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (t = 15.58, p < .001)
และนักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนผ่านเกณฑ์
สรุปและข้อเสนอแนะ: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนีช้ ว่ ยส่งเสริมสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์และเพิม่ ผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียน จึงสามารถนำ�มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ได้
คำ�สำ�คัญ: การเรียนการสอนตามสภาพจริง รูปแบบการเรียนการสอน สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์
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