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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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บทคัดย่อ	

	 วัตถุประสงค์: เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริง และ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม

สภาพจริงต่อสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยเชิงพัฒนา

	 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์พยาบาล จำานวน 63 คน ข้ันตอนการวิจัยประกอบด้วย  

1) การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ โดยการสัมภาษณ์อาจารย์พยาบาล 6 คนและนักศึกษา 6 คน 2) การศึกษาแนวคิดการเรียน

รู้ตามสภาพจริงและยกร่างรูปแบบการเรียนการสอน 3) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริง และ 4) การศึกษาผลการ

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงในนักศึกษาพยาบาลจำานวน 57 คน ใช้เวลาในการสอน 8 สัปดาห์ต่อกลุ่ม เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ และแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิการฝึกภาคปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (paired t-test) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

โดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) 

 ผลการวิจัย: รูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงท่ีพัฒนาข้ึน มีหลักการท่ีสำาคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) การเรียนรู้และการ

แก้ไขปัญหาเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ 2) ผู้สอนและผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันแบบเอ้ืออาทร 3) การนำาเสนอพัฒนาการของ 

ผู้เรียนผ่านหลักฐาน 4) เช่ือมโยงกิจกรรมโดยบูรณาการพันธกิจอ่ืนกับการเรียนการสอน ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ตามสภาพจริงพบว่าคะแนนเฉล่ียสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์หลังการเรียนเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (t = 15.58, p < .001) 

และนักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 

 สรุปและข้อเสนอแนะ: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนน้ีช่วยส่งเสริมสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์และเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน จึงสามารถนำามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ได้ 

คำาสำาคัญ: การเรียนการสอนตามสภาพจริง  รูปแบบการเรียนการสอน สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์
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ความสำาคัญของปัญหา
 ส่ิงสำาคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาลน้ัน

ยึดหลักให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญท่ีสุด ดังน้ันกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง

ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ เน้นการจัดการเรียนการสอนท่ี

หลากหลายในสถานการณ์จริง ซ่ึงสอดคล้องกับการจัดการศึกษา

พยาบาลของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ท่ีปัจจุบันใช้หลักสูตรแบบบูรณาการ (integrated-curriculum)  

โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง1 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารก

และการผดุงครรภ์ มีหน้าท่ีหลักในการจัดการเรียนการสอนด้าน

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ท้ังภาคทฤษฏีและ

ปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถให้การพยาบาลสตรีในระยะต้ังครรภ์ 

ระยะคลอด และหลังคลอด รวมท้ังการดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะ

ปกติและมีภาวะแทรกซ้อนได้ ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนวิชาการ

พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์น้ัน พบปัญหาคือ 

นักศึกษาเรียนรู้สูงข้ึนแต่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลับลดลง2  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและ 

การผดุงครรภ์ 1 ซ่ึงเป็นวิชาท่ีผู้เรียนฝึกปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก

ฝากครรภ์ คลินิกวางแผนครอบครัว ห้องคลอด และตึกสูติกรรม

หลังคลอด ในการพยาบาลมารดาทารกปกติ โดยผลสัมฤทธ์ิของ

การฝึกปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2554 แม้จะผ่านเกณฑ์แต่มีนักศึกษาถึง

ร้อยละ 37.50 ท่ีได้เกรดอยู่ในระดับ C+ และ ร้อยละ 53.51 ได้

เกรดอยู่ในระดับ C ซ่ึงเน้ือหาวิชามีมากและยาก อีกท้ังผู้เรียนยัง

ไม่เคยมีประสบการณ์การพยาบาลกลุ่มบุคคลท่ีต้องการการดูแล

ตามภาวะสุขภาพ ได้แก่ หญิงต้ังครรภ์ ผู้คลอด มารดาหลังคลอด 

และทารกแรกเกิด จึงอาจเป็นสาเหตุให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ค่อนข้าง

ต่ำา3 ทำาให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีต่อวิชา ผู้สอน และวิธีการสอน 

จนเป็นเหตุให้สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ต่ำาไปด้วย4 ตามสภาพ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกภาคปฏิบัติน้ี การจัดหารูปแบบหรือ

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติ

ทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

ในคลินิก ร่วมกับการจัดกิจกรรมการสอนท่ีช่วยส่งเสริมการพัฒนา

สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์แก่ผู้เรียนจึงเป็นส่ิงสำาคัญ

 การเรียนการสอนโดยรูปแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

(authentic learning) เป็นการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิด ได้พัฒนา

ความเข้าใจในเน้ือหาวิชา โดยมีการผสมผสานระหว่างกิจกรรม

การสอนท่ีหลากหลายและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 

เป็นกระบวนการท่ีต้องการให้ผู้เรียนนำาทักษะต่างๆ ท่ีมีไปใช้ใน

การแก้ไขปัญหาและมีการสร้างสรรค์5 ดังน้ันกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นทางเลือก

หน่ึงในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างย่ังยืนของผู้เรียน พัฒนาการคิด

วิเคราะห์ สามารถจัดการกับปัญหาท่ีซับซ้อนข้ึน6 จึงสามารถนำา

มาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนได้ ซ่ึงจากผลการจัดการเรียนการสอนแบบ 

บูรณาการตามสภาพจริงท่ีหน่วยการเรียนห้องคลอด ในรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปีการศึกษา 

2554 พบว่านักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะการทำาคลอดอยู่ใน

ระดับดี3 โดยจะเห็นได้ว่าการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการตามสภาพจริงท่ีผ่านมาช่วยส่งเสริมสมรรถนะด้าน

การผดุงครรภ์เพียงบางส่วน ซ่ึงเน้นเฉพาะสมรรถนะการพยาบาล

ระยะคลอดเท่าน้ัน3 ยังไม่ครอบคลุมสมรรถนะการพยาบาล

ผดุงครรภ์ท้ังหมดต้ังแต่ในระยะต้ังครรภ์จนถึงระยะหลังคลอด 

 ดังน้ันเพ่ือเป็นการนำาผลการวิจัยท่ีผ่านมามาใช้3 และพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการเสริมสร้างผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ

ผดุงครรภ์ และพัฒนาสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ให้ครอบคลุม

ทุกด้านแก่นักศึกษา ทางกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและ

การผดุงครรภ์ จึงจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงเพ่ิมเติมท้ัง

ในหน่วยฝากครรภ์ หน่วยห้องคลอดและหน่วยหลังคลอด โดย

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติตามแนวคิด

การเรียนรู้ตามสภาพจริงเพ่ือให้ได้บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ท่ีมี

คุณภาพได้มาตรฐานตามกรอบวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ภายหลังสำาเร็จการศึกษา และบรรลุตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล

 2. เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม

สภาพจริง ดังน้ี

  2.1 เปรียบเทียบสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ของ

นักศึกษาก่อนและหลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตาม

สภาพจริง

  2.2 ศึกษาจำานวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีมีคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนการสอนตามสภาพจริงกับ

เกณฑ์การสอบผ่านร้อยละ 70 ของคะแนนในรายวิชาทางการ

พยาบาล 

สมมติฐานการวิจัย
 1. สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ของนักศึกษา หลังการเรียน
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ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงสูงกว่าก่อนการเรียน

 2. นักศึกษาร้อยละ 100 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70%

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาคร้ังน้ีใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research 

and Development: R&D)

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยน้ีทำาการศึกษาท่ีวิทยาลัยพยาบาลแห่งหน่ึงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

 1. อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและ

การผดุงครรภ์ จำานวน 10 คน

 2. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี 3 จำานวน 57 คน

 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 1. กลุ่มอาจารย์ คัดเลือกแบบเจาะจง จำานวน 6 คน จาก 

10 คน โดยมีเกณฑ์คัดเข้าคือ เป็นอาจารย์ท่ีรับผิดชอบสอนใน

วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 เพ่ือศึกษา

ปัญหาและข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การ

ตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริง การประเมิน

การนำารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงไปใช้ ซ่ึงผู้วิจัยเก็บ

ข้อมูลโดยการประชุมปรึกษา อภิปรายร่วมกันในกลุ่ม (group 

discussion) โดยข้ันตอนน้ีผู้วิจัยต้องการประเมินความเห็น ความ

ต้องการ และทำาความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงต่อการตีความ ดังน้ัน 

ผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาควรมีจำานวน 6-12 คน7 

 2. กลุ่มนักศึกษา คัดเลือกโดยการสุ่มอย่างง่ายจากร้อยละ 

10 ของนักศึกษา8 จำานวน 6 คน เพ่ือร่วมประชุมปรึกษา อภิปราย

ร่วมกันในการศึกษาปัญหาและข้อมูลพ้ืนฐานของการจัดการเรียน

การสอน การตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริง 

การประเมินการนำารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงไปใช้ 

และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง รวมท้ังส้ินจำานวน 57 คน 

โดยมีเกณฑ์คัดเข้าคือ เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ช้ันปีท่ี 3 ท่ีสอบผ่านวิชาทฤษฏีการพยาบาลมารดาทารกและ 

การผดุงครรภ์ 1 เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ตามสภาพจริง รวม 16 สัปดาห์ 

	 เคร่ืองมือการวิจัย

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย

 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  

มีดังน้ี

  1.1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป จำานวน 3 ข้อ ได้แก่ อายุ 

เพศ ทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล

  1.2 แบบสอบถามสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ ของ

นักศึกษาพยาบาล ซ่ึงผู้วิจัยปรับปรุงมาจากแบบสอบถาม

สมรรถนะพยาบาลห้องคลอด9 ประกอบด้วย 9 ด้าน จำานวน 67 

ข้อ โดยผู้วิจัยปรับเพ่ิมด้านการพยาบาลหญิงต้ังครรภ์ และด้าน

การพยาบาลหลังคลอด รวมเป็น 11 ด้าน จำานวน 95 ข้อ ได้แก่ 

1) ด้านการพยาบาลหญิงต้ังครรภ์ 2) ด้านปฏิบัติการพยาบาล 

ผู้คลอดในระยะท่ี 1 ของการคลอด 3) ด้านปฏิบัติการพยาบาล 

ผู้คลอด ในระยะท่ี 2 ของการคลอด 4) ด้านปฏิบัติการพยาบาล 

ผู้คลอดในระยะท่ี 3 ของการคลอด 5) ด้านปฏิบัติการพยาบาล 

ผู้คลอดในระยะท่ี 4 ของการคลอด 6) ด้านปฏิบัติการพยาบาล

ทารกแรกเกิด 7) ด้านการบริหารจัดการ 8) ด้านการติดต่อส่ือสาร 

9) ด้านวิชาการ 10) ด้านจริยธรรมและการพิทักษ์สิทธ์ิ และ  

11) ด้านการพยาบาลหลังคลอด เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 

คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ตัวอย่างข้อ

คำาถามในการปฏิบัติพยาบาลท้ังสองระยะ เช่น ท่านสามารถ

วินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดจากการต้ังครรภ์ได้ถูกต้อง และท่านสามารถ

ส่งเสริมการเล้ียงดูบุตรด้วยนมมารดา เป็นต้น

 แบบสอบถามสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ ได้ผ่านการตรวจ

สอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึง

ประกอบด้วย พยาบาลผู้เช่ียวชาญด้านการพยาบาลมารดา ทารก 

และการผดุงครรภ์ จำานวน 2 ท่าน อาจารย์พยาบาลผู้เช่ียวชาญ

ด้านการพยาบาลสูติศาสตร์ จำานวน 1 ท่าน และหาความเท่ียง

ของเคร่ืองมือ (reliability) โดยนำาแบบสอบถามสมรรถนะด้านการ

ผดุงครรภ์ไปทดลองใช้ ในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลซ่ึงมีคุณสมบัติ

ใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า

ของครอนบาคเท่ากับ .72

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ประกอบด้วย

  2.1 แนวคำาถามในการสนทนากลุ่มอาจารย์ แบ่งเป็น

      2.1.1 แนวคำาถามเพ่ือศึกษาปัญหาและข้อมูลพ้ืน

ฐานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาล

มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 จำานวน 8 ข้อ เช่น ท่านคิดว่า

ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา

ทารกและการผดุงครรภ์ 1 มีอะไรบ้าง

   2.1.2 แนวคำาถามเพ่ือตรวจสอบร่างรูปแบบการ

เรียนการสอนตามสภาพจริง 4 ประเด็น เช่น ท่านมีความคิดเห็น

ต่อร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงท้ังหลักการและข้ัน

ตอนการเรียนการสอน 5 ข้ันตอนในการนำาไปใช้กับนักศึกษาใน

วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 หรือไม่ 

อย่างไร
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   2.1.3 แนวคำาถามเพ่ือประเมินการนำารูปแบบการ

เรียนการสอนตามสภาพจริงไปใช้ จำานวน 5 ข้อ เช่น ท่านมีความ

คิดเห็นอย่างไรกับการนำารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริง

ไปใช้

  2.2 แนวคำาถามในการสนทนากลุ่มนักศึกษา เพ่ือศึกษา

ปัญหาและข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 จำานวน 5 

ข้อ เช่น นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรในการจัดการเรียนการ

สอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1

	 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

 งานวิจัยน้ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลท่ีเป็นสถานท่ีเก็บข้อมูล 

หนังสือเลขท่ี COA No.IRB SNC 02/2556  ก่อนดำาเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ ข้ันตอนการเก็บข้อมูล สิทธ์ิในการเข้าร่วม

และไม่เข้าร่วมการวิจัยได้อย่างอิสระ และสามารถถอนตัวได้ตลอด

เวลา โดยจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและนำาเสนอผลการวิจัยใน

ลักษณะภาพรวม เม่ือนักศึกษาและอาจารย์ยินยอม จึงให้ลงนาม

ในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย

	 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล	

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริง มีข้ัน

ตอนดำาเนินการ ดังน้ี

 ระยะท่ี	1 ระยะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพ

จริง โดยดำาเนินการตามลำาดับดังน้ี

 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาปัญหาและความต้องการเก่ียวกับ 

การจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและ 

การผดุงครรภ์ 1 โดยการสนทนากลุ่มอาจารย์ 6 คน และนักศึกษา 

10 คน กลุ่มละ 1 คร้ัง คร้ังละ 1 ช่ัวโมง เพ่ือสรุปสาระสำาคัญและ

ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2555

 ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษากรอบแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง

ท้ังในและต่างประเทศ โดยศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตำารา บทความ 

วารสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และนำาข้อสรุปท่ีได้มากำาหนดเป็น 

กรอบแนวคิดในการยกร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด

การเรียนรู้ตามสภาพจริง

 ข้ันตอนท่ี 3 กำาหนดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด

การเรียนรู้ตามสภาพจริง ดังน้ี

  3.1 ยกร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริง 

ประกอบด้วย 1) การฝึกปฏิบัติในการดูแลหญิงต้ังครรภ์ ผู้คลอด 

มารดาหลังคลอด และทารกท่ีมีภาวะปกติ 2) การนิเทศปฏิบัติการ

พยาบาลของนักศึกษาบนพ้ืนฐานความเอ้ืออาทร 3) การใช้แฟ้ม

สะสมงานในการประเมินความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน  

4) การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม

  3.2 ตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริง

โดยผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ อาจารย์นิเทศ จำานวน 10 คน ด้วยการ

ประชุมปรึกษาและปรับปรุงแก้ไข รวมท้ังเชิญวิทยากรมาให้ความ

รู้และฝึกทักษะการใช้กระบวนการจิตปัญญาในการสอนภาค

ปฏิบัติให้แก่อาจารย์นิเทศ 1 คร้ัง 

  3.3 ประเมินสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ โดยใช้

แบบสอบถามสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์  

 ระยะท่ี	2 ระยะการนำารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพ

จริงไปใช้  โดยดำาเนินการตามลำาดับดังน้ี       

 ข้ันตอนท่ี 4 นำารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงไป

ใช้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2555 

จำานวน 57 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 สัปดาห์ รวม 16 สัปดาห์ 

ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 

 ข้ันตอนท่ี 5 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม

สภาพจริงของนักศึกษาพยาบาลภายหลังส้ินสุดการฝึกปฏิบัติ  

โดยใช้แบบสอบถามสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ และติดตาม

คะแนนผลสัมฤทธ์ิการศึกษาวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก

และการผดุงครรภ์ 1

	 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ  นำาข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม

มาจำาแนกวิเคราะห์เน้ือหาตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษา 

ได้แก่ ปัญหาและข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

ความเหมาะสมของกิจกรรมและระยะเวลา รูปแบบการจัดการ

เรียนการสอน ข้อดีของการใช้รูปแบบ ส่ิงท่ีควรปรับปรุง รวมท้ัง

ความคิดเห็นเก่ียวกับการนำารูปแบบมาใช้ในการวัดสมรรถนะด้าน

การผดุงครรภ์ โดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis)  

นำามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดหมวดหมู่ตามประเด็น 

ซ่ึงทีมวิจัยสองคนร่วมกันจำาแนกวิเคราะห์เน้ือหาร่วมกัน 

 2. ข้อมูลเชิงปริมาณ 

  2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล  วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี

และร้อยละ

       2.2 หาจำานวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีมีคะแนนผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ

ผดุงครรภ์ 1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 

  2.3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนสมรรถนะด้านการ

ผดุงครรภ์ก่อนและหลังการเรียน โดยใช้สถิติ Paired t-test

ผลการวิจัย
 ตอนท่ี	1	ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 78.9 
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และเพศชายคิดเป็นร้อยละ  21.1 นักศึกษาส่วนใหญ่อายุ 21 ปี

คิดเป็นร้อยละ 80.7 และอายุน้อยสุด 19 ปีคิดเป็นร้อยละ 1.8

	 ตอนท่ี	 2	 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ

เรียนรู้ตามสภาพจริงท่ีพัฒนา

 รูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงท่ีพัฒนาข้ึนในการ

จัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ

ผดุงครรภ์ 1 น้ัน ประกอบด้วยหลักการจัดการเรียนการสอนท่ี

สำาคัญ 4 ประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

 1. การเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ โดย

ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ระยะ

เวลา 8 สัปดาห์น้ัน ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานท่ีคลินิกฝากครรภ์ 2 

สัปดาห์ ห้องคลอด 4 สัปดาห์ และแผนกหลังคลอด 2 สัปดาห์ 

ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เรียนได้เรียนรู้การ

พยาบาลหญิงต้ังครรภ์ ผู้คลอด มารดาหลังคลอด และการดูแล

ทารกแรกเกิดจากการปฏิบัติพยาบาลด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ใน

การเรียนทฤษฏี ซ่ึงเป็นความรู้เดิมท่ีมีร่วมกับความรู้ท่ีได้รับเพ่ิมเติม

จากการสอนบนคลินิกในแต่ละแผนก ซ่ึงเป็นการสอนแบบสาธิต

มาวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ และให้การพยาบาลกับหญิงต้ัง

ครรภ์ ผู้คลอด มารดาหลังคลอด และการดูแลทารกแรกเกิดภาย

ใต้การกำากับดูแลของผู้สอน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการสาธิตย้อนกลับการ

ให้การพยาบาลแก่ผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ โดยมีกระบวนการเรียน

รู้ 4 ข้ันตอน ดังน้ี 1) ข้ันร้ือฟ้ืนความรู้เดิมในภาคทฤษฏี โดยผู้สอน

มอบหมายผู้รับบริการให้ผู้เรียนได้ประเมินสภาพปัญหาและความ

ต้องการการดูแล โดยใช้แบบแผนด้านสุขภาพ 11 แบบแผนในการ

ประเมิน 2) ข้ันเสนอปัญหาและแนวทางปฏิบัติ ผู้เรียนเช่ือมโยง

ความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่ โดยมีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้

ด้านวิชาการท่ีเช่ือถือได้ เพ่ือนำามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลท่ีประเมิน

ได้ และกำาหนดสภาพปัญหาของผู้รับบริการ นำาเสนอผ่านการ

ประชุมปรึกษาก่อนให้การพยาบาลประจำาวัน โดยผู้สอนช้ีแนะเพ่ิม

เติม เพ่ือให้การพยาบาลท่ีถูกต้องและครอบคลุม 3) ข้ันลงมือ

ปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการนำาความรู้สู่การปฏิบัติการ

พยาบาลจริง ได้แก่ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจครรภ์ และ

ให้สุขศึกษาแก่หญิงต้ังครรภ์ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย ประเมิน

ความก้าวหน้าของการคลอด การประเมินสภาพทารกในครรภ์ 

การทำาคลอด การดูแลทารกแรกเกิดทันที การดูแลผู้คลอดในระยะ 

2 ช่ัวโมงหลังคลอด และการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการ

พยาบาลประจำาวันมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด 4) ข้ัน

ประเมินความรู้และทักษะ ในระหว่างการเรียนการสอน ผู้สอนมี

การประเมินความรู้และทักษะของผู้เรียนโดยใช้แบบตรวจสอบ

ทักษะการพยาบาลต่างๆ และแบบประเมินความรู้จากการประชุม

ปรึกษาทางการพยาบาล และการประชุมปรึกษาหลังให้การ

พยาบาลประจำาวัน 

 2. ผู้สอนและผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันแบบเอ้ือ

อาทร โดยในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติน้ัน ผู้เรียนให้การพยาบาล

แก่ผู้รับบริการ ภายใต้การดูแลของผู้สอนหรืออาจารย์พ่ีเล้ียงใน

แหล่งฝึก และผู้สอนได้กำาหนดกระบวนการจิตปัญญาศึกษาในการ

เรียนการสอน ได้แก่ การสอนโดยลดการตำาหนิ เพ่ิมการให้แรง

เสริม กล่าวชมเชย การทำาสมาธิก่อนประชุมปรึกษาทางการ

พยาบาล การนิเทศงานอย่างใกล้ชิด และการสะท้อนความคิด 

เป็นต้น โดยกิจกรรมท่ีบูรณาการในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล

มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 คือ การจัดทำาแฟ้มสะสมงาน 

การเขียนโดยเสรี และการทำางานร่วมกัน ซ่ึงจากการใช้กระบวนการ

จิตปัญญาในการนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาน้ีพบว่า  

ผู้เรียนเกิดการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญก่อนท่ีจะลงมือ

ปฏิบัติการพยาบาล กล่าวคือมีการเข้าสู่สภาวะจิตใจท่ีเหมาะสม

ต่อการเรียนรู้และนำาจิตใจดังกล่าวไปใช้ทำางาน อีกท้ังผู้เรียนและผู้

สอนเกิดความรัก ความเมตตา ดูแลกันและกัน ผู้เรียนเข้าถึง

อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความเช่ือ ต่อสถานการณ์จริงท่ีได้

สัมผัสในการปฏิบัติงาน และกล้าท่ีจะแสดงความรู้สึก ความคิด

เหล่าน้ันผ่านการเขียนโดยเสรีและการจัดทำาแฟ้มสะสมงาน 

 3. การนำาเสนอพัฒนาการของผู้เรียนผ่านหลักฐาน ก่อน

การเรียนการสอน ผู้สอนและผู้เรียนได้ร่วมกันกำาหนดองค์

ประกอบของแฟ้มสะสมงานเชิงวิชาการ (academic portfolio) 

ทำาให้ผู้เรียนสามารถเลือกผลงานท่ีดีท่ีสุดเพ่ือนำาเสนอไว้ในแฟ้ม

สะสมงาน ท่ีแบ่งเป็นผลงานของการฝึกปฏิบัติงานท่ีคลิกนิกฝาก

ครรภ์ ห้องคลอด และแผนกหลังคลอด ซ่ึงใช้เป็นส่วนหน่ึงของการ

ประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ ผู้สอนเห็นพัฒนาการของผู้เรียน

จากช้ินงานท่ีนำาเสนอ เช่น บันทึกส่ิงท่ีได้เรียนรู้ประจำาวัน รายงาน

การวางแผนให้การพยาบาลผู้ป่วยรายบุคคล แผนการสอน

สุขศึกษารายกลุ่ม รายงานการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 

และความรู้สึกต่อการปฏิบัติงานของตนเองและส่ิงท่ีควรปรับปรุง

ในแต่ละวัน เป็นต้น ผู้เรียนรับผิดชอบในการส่งแฟ้มสะสมงานและ

ผู้สอนสะท้อนความคิดต่อผู้เรียนทุกวัน

 4. เช่ือมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับ

พันธกิจอ่ืน ก่อนการฝีกภาคปฏิบัติ ผู้สอนกำาหนดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีมีการเช่ือมโยงกับงานอ่ืนในความรับผิดชอบหลักของ

วิทยาลัย ได้แก่ การให้บริการวิชาการแก่สังคมและการวิจัย โดย

กำาหนดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดย

การสอนสุขศึกษาแก่ผู้รับบริการหญิงหลังคลอดและครอบครัว

อย่างเต็มรูปแบบร่วมกันกับผู้สอน ในสัปดาห์ท่ีสองของการฝึก

ปฏิบัติงานท่ีแผนกหลังคลอด ซ่ึงประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ 

การสอนสาธิต และการบรรยายแบบมีส่วนร่วม ในหัวข้อท่ี
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เก่ียวข้อง เช่น การเล้ียงบุตรด้วยนมมารดา การปฏิบัติตัว 

หลังคลอด การบริหารร่างกายหลังคลอด เป็นต้น 

	 ตอนท่ี	3	ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม

สภาพจริง	

ตารางท่ี	1 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ก่อนและหลังการเรียน โดยรวมและจำาแนกรายด้าน ด้วยสถิติ  

 Paired t-test

ตารางท่ี	2	จำานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำาแนกตามระดับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียน

 การสอนตามสภาพจริง (n = 57)

สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์

สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์	ภาพรวม

 - ด้านการพยาบาลหญิงต้ังครรภ์

 - ด้านปฏิบัติการพยาบาลผู้คลอดในระยะท่ี 1 ของการคลอด

 - ด้านปฏิบัติการพยาบาลผู้คลอดในระยะท่ี 2 ของการคลอด

 - ด้านปฏิบัติการพยาบาลผู้คลอดในระยะท่ี 3 ของการคลอด

 - ด้านปฏิบัติการพยาบาลผู้คลอดในระยะท่ี 4 ของการคลอด

 - ด้านปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดทันที

 - ด้านการบริหารจัดการ

 - ด้านการติดต่อส่ือสาร

 - ด้านวิชาการ

 - ด้านจริยธรรมและการพิทักษ์สิทธ์ิ

 - ด้านการพยาบาลมารดาหลังคลอด

ก่อน

 X SD

 2.77	 .46

 2.96 .45

 2.52 .52

 2.36 .67

 2.48 .66

 2.63 .68

 2.57 .62

 3.04 .60

 3.15 .68

 2.80 .61

 2.97 .69

 2.96 .63

หลัง

 X SD

 4.12	 	.45

 4.11  .40

 4.05 1.04

 3.74  .55

 4.10   .51

 4.18  .48

 4.38 1.82

 4.28  .47

 4.37  .48

 3.71  .45

 4.22  .54

 4.18  .54

t

15.58***

14.82***

 9.80***

12.93***

14.68***

14.40***

 6.88***

12.54***

11.43***

 9.79***

11.03***

***  p < .001

 จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉล่ียสมรรถนะ

ด้านการผดุงครรภ์หลังการเรียนสูงข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติใน
ภาพรวมและทุกด้าน (p < .001)

ระดับคะแนน

A (90-100)

B+ (85-89)

B (80-84)

C+ (75-79)

จำานวน

 4 

17

27

 9

ร้อยละ

  7.02

29.83

47.37

15.78

 จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 

มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการเรียนด้วยรูปแบบการ

เรียนการสอนตามสภาพจริง ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา

ทารกและการผดุงครรภ์ 1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงต่อ

สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล  ผู้วิจัยได้แยก

อภิปรายตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังน้ี

 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ 

เรียนรู้ตามสภาพจริงเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ 1 

มีหลักการท่ีสำาคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) การเรียนรู้และการแก้ไข

ปัญหาเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ 2) ผู้สอนและผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกันแบบเอ้ืออาทร 3) การนำาเสนอพัฒนาการของผู้เรียน

ผ่านหลักฐาน 4) เช่ือมโยงกิจกรรมโดยการบูรณาการพันธกิจอ่ืน

กับการเรียนการสอน ท้ังน้ีอาจอธิบายเหตุผลในแต่ละหลักการได้

คือ การฝึกปฏิบัติให้การพยาบาลกับหญิงต้ังครรภ์ ผู้คลอด และ

มารดาหลังคลอด ตามรูปแบบท่ีพัฒนาน้ีถือเป็นกิจกรรมการเรียน

การสอนตามสภาพจริง ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและ

พัฒนาทักษะท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ

ใช้ความคิดผ่านกิจกรรมการเรียนท่ีผู้สอนกำาหนดให้ เพ่ือใช้ในการ

แก้ปัญหาในการวางแผนให้การพยาบาล อีกท้ังการได้รับข้อมูล
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ย้อนกลับหลังการปฏิบัติการพยาบาลจากผู้สอนอย่างสร้างสรรค์ 

ลดการตำาหนิ  เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติการผดุงครรภ์

อย่างเอ้ืออาทร ทำาให้ผู้เรียนจะเลือกรับรู้และเรียนรู้เฉพาะส่ิงท่ีมี

ความหมายกับตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นและเข้าถึงผู้สอน

มากข้ึน ประกอบกับการประเมินผลคร้ังน้ีได้ใช้แฟ้มสะสมงานเป็น

ส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือประเมินร่วมกับการประเมินผลท่ีหลาก

หลาย ทำาให้เห็นการเปล่ียนแปลง ความก้าวหน้าด้านความรู้และ

ทักษะต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับการประเมินสภาพจริงร่วมด้วย5 

นอกจากน้ีได้บูรณาการการให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอน

ท่ีแผนกหลังคลอด ในหัวข้อท่ีหลากหลายตรงตามความต้องการ

ของผู้รับบริการ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการจัดส่ิงแวดล้อม หรือการกำาหนด

สถานการณ์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในรูปแบบการให้

บริการวิชาการแก่สังคม ซ่ึงมีความแตกต่างจากงานวิจัยอ่ืน 

ท่ีผ่านมา

 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ

เรียนรู้ตามสภาพจริงน้ี สอดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย์  

ไวสุรสิงห์ และสุภาวดี นพรุจจินดา10 ท่ีศึกษาการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพ่ือเสริม

สร้างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล พบว่า รูปแบบการเรียนการ

สอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงท่ีพัฒนาข้ึน ประกอบ

ด้วยหลักการสำาคัญของการจัดการเรียนการสอน 5 ประการ ได้แก่ 

1) การเรียนรู้เกิดข้ึนในบริบทท่ีเป็นจริงและจากการแก้ปัญหาใน

สภาพจริง 2) ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากการกระทำา การแก้

ปัญหา และการมีปฏิสัมพันธ์ 3) ผู้เรียนต้องมีความกระตือรือร้น 

4) ผู้สอนเป็นแหล่งความรู้และผู้อำานวยความสะดวก 5) แหล่งเรียน

รู้มีความหลากหลาย และชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์11 ท่ีศึกษาการพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยผ่าน

กระบวนการวิจัย สำาหรับครูในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพ

จริงประกอบด้วย 1) การมีผู้สอนเป็นผู้เอ้ืออำานวยการเรียนรู้  เป็น

ท่ีปรึกษาให้คำาแนะนำา วิเคราะห์วิธีเรียน 2) การกระตุ้นผู้เรียนให้

รู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และกระบวนการเรียนรู้จากกลุ่ม  

3) การใช้คำาถามท่ีทำาให้ผู้เรียนได้สะท้อนคิดทำาให้ผู้เรียนเกิด

กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 

 2. ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ

เรียนรู้ตามสภาพจริง ดังน้ี

  2.1 สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ของนักศึกษาหลังการ

เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงสูงกว่าก่อนการ

เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 1 อาจเน่ืองจากการเรียนรู้

ตามสภาพจริง โดยการจัดกิจกรรมปฏิบัติการพยาบาลตามรูป

แบบน้ันเป็นการเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีเรียนในภาคทฤษฏีกับโลกแห่ง

ความจริง เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นและเข้าใจส่ิงท่ีกำาลัง

เรียนรู้น้ันๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นการ

เรียนการสอนท่ีมีความหมาย ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้ใน

เน้ือหาวิชา และใช้การคิดในการเช่ือมโยงประสบการณ์และ 

การเรียนไว้ด้วยกัน ทำาให้ทักษะการปฏิบัติดีข้ึนด้วย ซ่ึงสอดคล้อง

กับการศึกษาของ Deegan และ Terry12 ท่ีศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ

ถึงการรับรู้ต่อการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยใช้

สถานการณ์จำาลอง (real-time simulation) ในนักศึกษาพยาบาล

ผดุงครรภ์ 66 รายท่ีกำาลังอบรมการพยาบาลผดุงครรภ์ใน

มหาวิทยาลัย London South Bank พบว่า การจัดการเรียนการ

สอนตามสภาพจริงโดยใช้สถานการณ์จำาลองมีประโยชน์และมี

ความท้าทาย ซ่ึงประโยชน์ท่ีมีต่อผู้เรียน ได้แก่ ช่วยพัฒนาทักษะ

การปฏิบัติการพยาบาล พัฒนาความเข้าใจในบทบาทพยาบาล

ผดุงครรภ์และการทำางานเป็นทีม พัฒนาทักษะการส่ือสารและการ

แก้ปัญหา เป็นการเตรียมการเผชิญความเครียดในการให้การ

พยาบาลฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ และยังเป็นการเช่ือมโยงการเรียน

ภาคทฤษฏีในมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติในคลินิก นอกจากน้ี  

ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Raymond และคณะ13 ท่ีศึกษาวิจัย

เชิงคุณภาพถึงการใช้แบบประเมินสภาพจริงของการฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลผดุงครรภ์ และการฝึกสวนปัสสาวะในผู้ป่วยหญิงใน

นักศึกษาพยาบาลจำานวน 7 ราย และผู้สอนจำานวน 3 ราย โดย

ขณะท่ีผู้เรียนให้การพยาบาลตามสถานการณ์ท่ีผู้สอนกำาหนด จะ

มีการบันทึกภาพและเสียง และให้เพ่ือนในช้ันเรียนร่วมประเมิน 

พัฒนาเกณฑ์การประเมินร่วมกัน ตอบแบบสอบถามออนไลน์ 

และการอภิปรายกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ 

มีความม่ันใจในการปฏิบัติพยาบาลมากข้ึน และ Blaka14 ได้ศึกษา

กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลผดุงครรภ์ช้ันปีท่ี 1 

จำานวน 30 รายท่ีฝึกปฏิบัติงานในห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชน 

ประเทศนอร์เวย์ ซ่ึงผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง   

พบว่า ผู้เรียนมีทักษะด้านการพยาบาลผดุงครรภ์ และมีความม่ันใจ

ในความสามารถของตนท่ีจะปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์ 

  2.2 นักศึกษาร้อยละ 100 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง

สูงกว่าเกณฑ์ 70% ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 2 ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจากผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริงมีโอกาสได้ใช้ความ

คิดข้ันสูง ในการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ทำาให้สามารถให้การพยาบาลผู้รับบริการได้และปฏิบัติเป็น7 อีกท้ัง

การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยการประยุกต์ใช้แฟ้ม

สะสมงานเป็นกระบวนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน ตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้ด้วย
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ตนเอง มีกระบวนการท่ีใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการคิดอย่างเป็น

ระบบ อธิบายและนำาเสนอได้อย่างมีหลักวิชาจากกิจกรรมการ

ประชุมปรึกษาทางการพยาบาล การศึกษาผู้รับบริการรายกรณี 

และการลงมือปฏิบัติการพยาบาลจริงกับผู้รับบริการ ซ่ึงนำาไปใช้

ปฏิบัติได้ในชีวิตจริง15 และการเรียนรู้ตามสภาพจริงยังเป็นการ

ดำาเนินการท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เผชิญสภาพการณ์จริง 

ปัญหาจริงในบริบทจริง และร่วมกันศึกษาเรียนรู้ แสวงหาความรู้

ข้อมูลและวิธีการต่างๆ เพ่ือท่ีจะแก้ปัญหา โดยผู้เรียนได้รับมอบ

หมายให้ดูแลผู้รับบริการรายบุคคลภายใต้การนิเทศแบบเอ้ือ

อาทร15 สอดคล้องกับผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพ่ือเสริมสร้างผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล10 พบว่า 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยกระบวนการการ

เรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงของนักศึกษา

สูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 70) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี (p < .001) 

และเม่ือพิจารณาระดับคะแนนของกลุ่มตัวอย่างจากผลการวิจัย

คร้ังน้ี พบว่า ประมาณคร่ึงหน่ึงอยู่ในระดับดีหรือเกรดบี (ร้อยละ 

47.37) และไม่มีกลุ่มตัวอย่างท่ีได้คะแนนในระดับต่ำาหรือเกรดซี  

แต่ข้อจำากัดในการขาดกลุ่มเปรียบเทียบในการวิจัยคร้ังน้ี ทำาให้ไม่

สามารถสรุปได้ชัดเจนว่า การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง

ตามรูปแบบท่ีพัฒนาน้ีสามารถเพ่ิมสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์

ของผู้เรียนได้ 

ข้อเสนอแนะ
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนตาม

สภาพจริงท่ีพัฒนาข้ึนในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและ

การผดุงครรภ์ 1 น้ัน ช่วยพัฒนาความสามารถด้านการเรียนและ

การปฏิบัติงานของผู้เรียน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะการนำาผลการ

วิจัยไปใช้ในด้านต่างๆ ดังน้ี

 ด้านการจัดการเรียนการสอน

 1. ควรนำารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงไปใช้ใน

การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและ

การผดุงครรภ์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการ

ผดุงครรภ์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 2. จัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการใช้กระบวนการจิต

ปัญญาให้กับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้สามารถนำาไปใช้กับการเรียน

การสอนตามสภาพจริง ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน

มากข้ึน ส่งผลสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้แบบเอ้ือ

อาทรมากข้ึน

 3. ควรจัดให้มีการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลของ

การเรียนการสอนตามสภาพจริง เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นพัฒนาการ

สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ของตนเองอย่างต่อเน่ือง

 4. ควรส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการแก่

สังคมร่วมกับการเรียนการสอนตามสภาพจริง เช่น การให้ความรู้

การปฏิบัติตัวขณะต้ังครรภ์ผ่านการจัดนิทรรศการและให้คำาปรึกษา 

เป็นต้น

	 ด้านการวิจัย

 ควรมีกลุ่มเปรียบเทียบในการศึกษาวิจัยซ้ำา ถึงผลของการใช้

รูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงต่อสมรรถนะในการ

ปฏิบัติการพยาบาลและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

พยาบาล
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