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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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รูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงเพี่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการผดุงครรภ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล*
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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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ความสำ�คัญของปัญหา

สิง่ สำ�คัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาลนัน้
ยึดหลักให้ผเู้ รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสำ�คัญทีส่ ดุ ดังนัน้ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ เน้นการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายในสถานการณ์จริง ซึง่ สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
พยาบาลของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปัจจุบันใช้หลักสูตรแบบบูรณาการ (integrated-curriculum)
โดยเน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง1 กลุม่ วิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ มีหน้าทีห่ ลักในการจัดการเรียนการสอนด้าน
การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ทง้ั ภาคทฤษฏีและ
ปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถให้การพยาบาลสตรีในระยะตัง้ ครรภ์
ระยะคลอด และหลังคลอด รวมทัง้ การดูแลทารกแรกเกิดทีม่ ภี าวะ
ปกติและมีภาวะแทรกซ้อนได้ ซึง่ การจัดการเรียนการสอนวิชาการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์น้ัน พบปัญหาคือ
นักศึกษาเรียนรู้สูงขึ้นแต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลับลดลง 2
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ 1 ซึง่ เป็นวิชาทีผ่ เู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาลในคลินกิ
ฝากครรภ์ คลินกิ วางแผนครอบครัว ห้องคลอด และตึกสูตกิ รรม
หลังคลอด ในการพยาบาลมารดาทารกปกติ โดยผลสัมฤทธิข์ อง
การฝึกปฏิบตั ิ ในปี พ.ศ. 2554 แม้จะผ่านเกณฑ์แต่มนี กั ศึกษาถึง
ร้อยละ 37.50 ทีไ่ ด้เกรดอยูใ่ นระดับ C+ และ ร้อยละ 53.51 ได้
เกรดอยูใ่ นระดับ C ซึง่ เนือ้ หาวิชามีมากและยาก อีกทัง้ ผูเ้ รียนยัง
ไม่เคยมีประสบการณ์การพยาบาลกลุม่ บุคคลทีต่ อ้ งการการดูแล
ตามภาวะสุขภาพ ได้แก่ หญิงตัง้ ครรภ์ ผูค้ ลอด มารดาหลังคลอด
และทารกแรกเกิด จึงอาจเป็นสาเหตุให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ค่อนข้าง
ต่�ำ 3 ทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดทัศนคติทไ่ี ม่ดตี อ่ วิชา ผูส้ อน และวิธกี ารสอน
จนเป็นเหตุให้สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ต�ำ่ ไปด้วย4 ตามสภาพ
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการฝึกภาคปฏิบตั นิ ้ี การจัดหารูปแบบหรือ
กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ า้ นทักษะการปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การฝึกปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง
ในคลินกิ ร่วมกับการจัดกิจกรรมการสอนทีช่ ว่ ยส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์แก่ผเู้ รียนจึงเป็นสิง่ สำ�คัญ
การเรียนการสอนโดยรูปแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริง
(authentic learning) เป็นการสอนทีม่ งุ่ เน้นให้ผเู้ รียนได้คดิ ได้พฒ
ั นา
ความเข้าใจในเนือ้ หาวิชา โดยมีการผสมผสานระหว่างกิจกรรม
การสอนทีห่ ลากหลายและการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียนอย่างใกล้ชดิ
เป็นกระบวนการทีต่ อ้ งการให้ผเู้ รียนนำ�ทักษะต่างๆ ทีม่ ไี ปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและมีการสร้างสรรค์5 ดังนัน้ กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูต้ ามสภาพจริงเป็นทางเลือก
หนึง่ ในการพัฒนาการเรียนรูอ้ ย่างยัง่ ยืนของผูเ้ รียน พัฒนาการคิด
วิเคราะห์ สามารถจัดการกับปัญหาทีซ่ บั ซ้อนขึน้ 6 จึงสามารถนำ�
มาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ ซึ่งจากผลการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามสภาพจริงทีห่ น่วยการเรียนห้องคลอด ในรายวิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปีการศึกษา
2554 พบว่านักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะการทำ�คลอดอยูใ่ น
ระดับดี3 โดยจะเห็นได้วา่ การศึกษาวิจยั การจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการตามสภาพจริงทีผ่ า่ นมาช่วยส่งเสริมสมรรถนะด้าน
การผดุงครรภ์เพียงบางส่วน ซึง่ เน้นเฉพาะสมรรถนะการพยาบาล
ระยะคลอดเท่านั้น3 ยังไม่ครอบคลุมสมรรถนะการพยาบาล
ผดุงครรภ์ทง้ั หมดตัง้ แต่ในระยะตัง้ ครรภ์จนถึงระยะหลังคลอด
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการนำ�ผลการวิจยั ทีผ่ า่ นมามาใช้3 และพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ และพัฒนาสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ให้ครอบคลุม
ทุกด้านแก่นกั ศึกษา ทางกลุม่ วิชาการพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ จึงจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงเพิม่ เติมทัง้
ในหน่วยฝากครรภ์ หน่วยห้องคลอดและหน่วยหลังคลอด โดย
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ติ ามแนวคิด
การเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อให้ได้บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ท่มี ี
คุณภาพได้มาตรฐานตามกรอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ภายหลังสำ�เร็จการศึกษา และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงเพือ่
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล
2. เพือ่ ศึกษาผลของการใช้รปู แบบการเรียนการสอนตาม
สภาพจริง ดังนี้
		 2.1 เปรียบเทียบสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ของ
นักศึกษาก่อนและหลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตาม
สภาพจริง
		 2.2 ศึกษาจำ�นวนและร้อยละของนักศึกษาทีม่ คี ะแนน
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังการเรียนการสอนตามสภาพจริงกับ
เกณฑ์การสอบผ่านร้อยละ 70 ของคะแนนในรายวิชาทางการ
พยาบาล

สมมติฐานการวิจัย

1. สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ของนักศึกษา หลังการเรียน
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ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงสูงกว่าก่อนการเรียน
2. นักศึกษาร้อยละ 100 มีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70%

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้รปู แบบการวิจยั และพัฒนา (Research
and Development: R&D)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจยั นีท้ �ำ การศึกษาทีว่ ทิ ยาลัยพยาบาลแห่งหนึง่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. อาจารย์ประจำ�กลุม่ วิชาการพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ จำ�นวน 10 คน
2. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีท่ี 3 จำ�นวน 57 คน
การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
1. กลุม่ อาจารย์ คัดเลือกแบบเจาะจง จำ�นวน 6 คน จาก
10 คน โดยมีเกณฑ์คดั เข้าคือ เป็นอาจารย์ทร่ี บั ผิดชอบสอนใน
วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 เพือ่ ศึกษา
ปัญหาและข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน การ
ตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริง การประเมิน
การนำ�รูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงไปใช้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั เก็บ
ข้อมูลโดยการประชุมปรึกษา อภิปรายร่วมกันในกลุม่ (group
discussion) โดยขัน้ ตอนนีผ้ วู้ จิ ยั ต้องการประเมินความเห็น ความ
ต้องการ และทำ�ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ต่อการตีความ ดังนัน้
ผูเ้ ข้าร่วมกลุม่ สนทนาควรมีจ�ำ นวน 6-12 คน7
2. กลุม่ นักศึกษา คัดเลือกโดยการสุม่ อย่างง่ายจากร้อยละ
10 ของนักศึกษา8 จำ�นวน 6 คน เพือ่ ร่วมประชุมปรึกษา อภิปราย
ร่วมกันในการศึกษาปัญหาและข้อมูลพืน้ ฐานของการจัดการเรียน
การสอน การตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริง
การประเมินการนำ�รูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงไปใช้
และคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง รวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 57 คน
โดยมีเกณฑ์คัดเข้าคือ เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชัน้ ปีท่ี 3 ทีส่ อบผ่านวิชาทฤษฏีการพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ 1 เพือ่ ศึกษาผลของการใช้รปู แบบการเรียนการสอน
ตามสภาพจริง รวม 16 สัปดาห์
เครือ่ งมือการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
มีดงั นี้
		 1.1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป จำ�นวน 3 ข้อ ได้แก่ อายุ
เพศ ทัศนคติตอ่ วิชาชีพพยาบาล
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		 1.2 แบบสอบถามสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ ของ
นักศึกษาพยาบาล ซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงมาจากแบบสอบถาม
สมรรถนะพยาบาลห้องคลอด9 ประกอบด้วย 9 ด้าน จำ�นวน 67
ข้อ โดยผูว้ จิ ยั ปรับเพิม่ ด้านการพยาบาลหญิงตัง้ ครรภ์ และด้าน
การพยาบาลหลังคลอด รวมเป็น 11 ด้าน จำ�นวน 95 ข้อ ได้แก่
1) ด้านการพยาบาลหญิงตัง้ ครรภ์ 2) ด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ผูค้ ลอดในระยะที่ 1 ของการคลอด 3) ด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ผูค้ ลอด ในระยะที่ 2 ของการคลอด 4) ด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ผูค้ ลอดในระยะที่ 3 ของการคลอด 5) ด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ผูค้ ลอดในระยะที่ 4 ของการคลอด 6) ด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ทารกแรกเกิด 7) ด้านการบริหารจัดการ 8) ด้านการติดต่อสือ่ สาร
9) ด้านวิชาการ 10) ด้านจริยธรรมและการพิทักษ์สิทธิ์ และ
11) ด้านการพยาบาลหลังคลอด เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก
คือ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ ตัวอย่างข้อ
คำ�ถามในการปฏิบตั พิ ยาบาลทัง้ สองระยะ เช่น ท่านสามารถ
วินจิ ฉัยปัญหาทีเ่ กิดจากการตัง้ ครรภ์ได้ถกู ต้อง และท่านสามารถ
ส่งเสริมการเลีย้ งดูบตุ รด้วยนมมารดา เป็นต้น
แบบสอบถามสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ ได้ผา่ นการตรวจ
สอบความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) จากผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่
ประกอบด้วย พยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ จำ�นวน 2 ท่าน อาจารย์พยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการพยาบาลสูตศิ าสตร์ จำ�นวน 1 ท่าน และหาความเทีย่ ง
ของเครือ่ งมือ (reliability) โดยนำ�แบบสอบถามสมรรถนะด้านการ
ผดุงครรภ์ไปทดลองใช้ ในกลุม่ นักศึกษาพยาบาลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ใกล้เคียงกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 30 คน ได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟ่า
ของครอนบาคเท่ากับ .72
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
ประกอบด้วย
		 2.1 แนวคำ�ถามในการสนทนากลุม่ อาจารย์ แบ่งเป็น
			 2.1.1 แนวคำ�ถามเพือ่ ศึกษาปัญหาและข้อมูลพืน้
ฐานเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 จำ�นวน 8 ข้อ เช่น ท่านคิดว่า
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 1 มีอะไรบ้าง
			 2.1.2 แนวคำ�ถามเพือ่ ตรวจสอบร่างรูปแบบการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง 4 ประเด็น เช่น ท่านมีความคิดเห็น
ต่อร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงทัง้ หลักการและขัน้
ตอนการเรียนการสอน 5 ขัน้ ตอนในการนำ�ไปใช้กบั นักศึกษาใน
วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 หรือไม่
อย่างไร
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			 2.1.3 แนวคำ�ถามเพือ่ ประเมินการนำ�รูปแบบการ
เรียนการสอนตามสภาพจริงไปใช้ จำ�นวน 5 ข้อ เช่น ท่านมีความ
คิดเห็นอย่างไรกับการนำ�รูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริง
ไปใช้
		 2.2 แนวคำ�ถามในการสนทนากลุม่ นักศึกษา เพือ่ ศึกษา
ปัญหาและข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 จำ�นวน 5
ข้อ เช่น นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
งานวิจยั นีไ้ ด้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลที่เป็นสถานที่เก็บข้อมูล
หนังสือเลขที่ COA No.IRB SNC 02/2556 ก่อนดำ�เนินการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูล สิทธิใ์ นการเข้าร่วม
และไม่เข้าร่วมการวิจยั ได้อย่างอิสระ และสามารถถอนตัวได้ตลอด
เวลา โดยจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและนำ�เสนอผลการวิจยั ใน
ลักษณะภาพรวม เมือ่ นักศึกษาและอาจารย์ยนิ ยอม จึงให้ลงนาม
ในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริง มีขน้ั
ตอนดำ�เนินการ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพ
จริง โดยดำ�เนินการตามลำ�ดับดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ 1 โดยการสนทนากลุม่ อาจารย์ 6 คน และนักศึกษา
10 คน กลุม่ ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง เพือ่ สรุปสาระสำ�คัญและ
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2555
ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษากรอบแนวคิดการเรียนรูต้ ามสภาพจริง
ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตำ�รา บทความ
วารสาร งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และนำ�ข้อสรุปทีไ่ ด้มากำ�หนดเป็น
กรอบแนวคิดในการยกร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนรูต้ ามสภาพจริง
ขัน้ ตอนที่ 3 กำ�หนดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนรูต้ ามสภาพจริง ดังนี้
		 3.1 ยกร่างรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริง
ประกอบด้วย 1) การฝึกปฏิบตั ใิ นการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ ผูค้ ลอด
มารดาหลังคลอด และทารกทีม่ ภี าวะปกติ 2) การนิเทศปฏิบตั กิ าร
พยาบาลของนักศึกษาบนพืน้ ฐานความเอือ้ อาทร 3) การใช้แฟ้ม
สะสมงานในการประเมินความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
4) การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการให้บริการ

วิชาการแก่สงั คม
		 3.2 ตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริง
โดยผูเ้ กีย่ วข้อง ได้แก่ อาจารย์นเิ ทศ จำ�นวน 10 คน ด้วยการ
ประชุมปรึกษาและปรับปรุงแก้ไข รวมทัง้ เชิญวิทยากรมาให้ความ
รู้และฝึกทักษะการใช้กระบวนการจิตปัญญาในการสอนภาค
ปฏิบตั ใิ ห้แก่อาจารย์นเิ ทศ 1 ครัง้
		 3.3 ประเมินสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ โดยใช้
แบบสอบถามสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์
ระยะที่ 2 ระยะการนำ�รูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพ
จริงไปใช้ โดยดำ�เนินการตามลำ�ดับดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 4 นำ�รูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงไป
ใช้กบั นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2555
จำ�นวน 57 คน แบ่งเป็น 2 กลุม่ กลุม่ ละ 8 สัปดาห์ รวม 16 สัปดาห์
ในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1
ขัน้ ตอนที่ 5 ศึกษาผลการใช้รปู แบบการเรียนการสอนตาม
สภาพจริงของนักศึกษาพยาบาลภายหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ
โดยใช้แบบสอบถามสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ และติดตาม
คะแนนผลสัมฤทธิก์ ารศึกษาวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ 1
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสนทนากลุม่
มาจำ�แนกวิเคราะห์เนือ้ หาตามการรับรูข้ องอาจารย์และนักศึกษา
ได้แก่ ปัญหาและข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
ความเหมาะสมของกิจกรรมและระยะเวลา รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ข้อดีของการใช้รปู แบบ สิง่ ทีค่ วรปรับปรุง รวมทัง้
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการนำ�รูปแบบมาใช้ในการวัดสมรรถนะด้าน
การผดุงครรภ์ โดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (content analysis)
นำ�มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดหมวดหมูต่ ามประเด็น
ซึง่ ทีมวิจยั สองคนร่วมกันจำ�แนกวิเคราะห์เนือ้ หาร่วมกัน
2. ข้อมูลเชิงปริมาณ
		 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่
และร้อยละ
		 2.2 หาจำ�นวนและร้อยละของนักศึกษาทีม่ คี ะแนนผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 1 ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70
		 2.3 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนสมรรถนะด้านการ
ผดุงครรภ์กอ่ นและหลังการเรียน โดยใช้สถิติ Paired t-test

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 78.9
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และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 21.1 นักศึกษาส่วนใหญ่อายุ 21 ปี
คิดเป็นร้อยละ 80.7 และอายุนอ้ ยสุด 19 ปีคดิ เป็นร้อยละ 1.8
ตอนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
เรียนรูต้ ามสภาพจริงทีพ
่ ฒ
ั นา
รูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 1 นัน้ ประกอบด้วยหลักการจัดการเรียนการสอนที่
สำ�คัญ 4 ประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การเรียนรูแ้ ละการแก้ไขปัญหาเกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิ โดย
ในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ระยะ
เวลา 8 สัปดาห์นน้ั ผูเ้ รียนฝึกปฏิบตั งิ านทีค่ ลินกิ ฝากครรภ์ 2
สัปดาห์ ห้องคลอด 4 สัปดาห์ และแผนกหลังคลอด 2 สัปดาห์
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผูเ้ รียนได้เรียนรูก้ าร
พยาบาลหญิงตัง้ ครรภ์ ผูค้ ลอด มารดาหลังคลอด และการดูแล
ทารกแรกเกิดจากการปฏิบตั พิ ยาบาลด้วยตนเอง โดยใช้ความรูใ้ น
การเรียนทฤษฏี ซึง่ เป็นความรูเ้ ดิมทีม่ รี ว่ มกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั เพิม่ เติม
จากการสอนบนคลินกิ ในแต่ละแผนก ซึง่ เป็นการสอนแบบสาธิต
มาวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ และให้การพยาบาลกับหญิงตัง้
ครรภ์ ผูค้ ลอด มารดาหลังคลอด และการดูแลทารกแรกเกิดภาย
ใต้การกำ�กับดูแลของผูส้ อน ซึง่ ถือได้วา่ เป็นการสาธิตย้อนกลับการ
ให้การพยาบาลแก่ผรู้ บั บริการกลุม่ ต่างๆ โดยมีกระบวนการเรียน
รู้ 4 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) ขัน้ รือ้ ฟืน้ ความรูเ้ ดิมในภาคทฤษฏี โดยผูส้ อน
มอบหมายผูร้ บั บริการให้ผเู้ รียนได้ประเมินสภาพปัญหาและความ
ต้องการการดูแล โดยใช้แบบแผนด้านสุขภาพ 11 แบบแผนในการ
ประเมิน 2) ขัน้ เสนอปัญหาและแนวทางปฏิบตั ิ ผูเ้ รียนเชือ่ มโยง
ความรูเ้ ดิมสูค่ วามรูใ้ หม่ โดยมีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้
ด้านวิชาการทีเ่ ชือ่ ถือได้ เพือ่ นำ�มาวิเคราะห์รว่ มกับข้อมูลทีป่ ระเมิน
ได้ และกำ�หนดสภาพปัญหาของผูร้ บั บริการ นำ�เสนอผ่านการ
ประชุมปรึกษาก่อนให้การพยาบาลประจำ�วัน โดยผูส้ อนชีแ้ นะเพิม่
เติม เพือ่ ให้การพยาบาลทีถ่ กู ต้องและครอบคลุม 3) ขัน้ ลงมือ
ปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการนำ�ความรู้ส่กู ารปฏิบัติการ
พยาบาลจริง ได้แก่ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจครรภ์ และ
ให้สขุ ศึกษาแก่หญิงตัง้ ครรภ์ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย ประเมิน
ความก้าวหน้าของการคลอด การประเมินสภาพทารกในครรภ์
การทำ�คลอด การดูแลทารกแรกเกิดทันที การดูแลผูค้ ลอดในระยะ
2 ชัว่ โมงหลังคลอด และการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการ
พยาบาลประจำ�วันมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด 4) ขัน้
ประเมินความรูแ้ ละทักษะ ในระหว่างการเรียนการสอน ผูส้ อนมี
การประเมินความรูแ้ ละทักษะของผูเ้ รียนโดยใช้แบบตรวจสอบ
ทักษะการพยาบาลต่างๆ และแบบประเมินความรูจ้ ากการประชุม
ปรึกษาทางการพยาบาล และการประชุมปรึกษาหลังให้การ
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พยาบาลประจำ�วัน
2. ผูส้ อนและผูเ้ รียนต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันแบบเอือ้
อาทร โดยในระหว่างการฝึกภาคปฏิบตั นิ น้ั ผูเ้ รียนให้การพยาบาล
แก่ผรู้ บั บริการ ภายใต้การดูแลของผูส้ อนหรืออาจารย์พเ่ี ลีย้ งใน
แหล่งฝึก และผูส้ อนได้ก�ำ หนดกระบวนการจิตปัญญาศึกษาในการ
เรียนการสอน ได้แก่ การสอนโดยลดการตำ�หนิ เพิม่ การให้แรง
เสริม กล่าวชมเชย การทำ�สมาธิก่อนประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล การนิเทศงานอย่างใกล้ชดิ และการสะท้อนความคิด
เป็นต้น โดยกิจกรรมทีบ่ รู ณาการในรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 คือ การจัดทำ�แฟ้มสะสมงาน
การเขียนโดยเสรี และการทำ�งานร่วมกัน ซึง่ จากการใช้กระบวนการ
จิตปัญญาในการนิเทศการฝึกภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษานีพ้ บว่า
ผู้เรียนเกิดการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญก่อนที่จะลงมือ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล กล่าวคือมีการเข้าสูส่ ภาวะจิตใจทีเ่ หมาะสม
ต่อการเรียนรูแ้ ละนำ�จิตใจดังกล่าวไปใช้ท�ำ งาน อีกทัง้ ผูเ้ รียนและผู้
สอนเกิดความรัก ความเมตตา ดูแลกันและกัน ผูเ้ รียนเข้าถึง
อารมณ์ ความรูส้ กึ ความคิด ความเชือ่ ต่อสถานการณ์จริงทีไ่ ด้
สัมผัสในการปฏิบตั งิ าน และกล้าทีจ่ ะแสดงความรูส้ กึ ความคิด
เหล่านัน้ ผ่านการเขียนโดยเสรีและการจัดทำ�แฟ้มสะสมงาน
3. การนำ�เสนอพัฒนาการของผูเ้ รียนผ่านหลักฐาน ก่อน
การเรียนการสอน ผู้สอนและผู้เรียนได้ร่วมกันกำ�หนดองค์
ประกอบของแฟ้มสะสมงานเชิงวิชาการ (academic portfolio)
ทำ�ให้ผเู้ รียนสามารถเลือกผลงานทีด่ ที ส่ี ดุ เพือ่ นำ�เสนอไว้ในแฟ้ม
สะสมงาน ทีแ่ บ่งเป็นผลงานของการฝึกปฏิบตั งิ านทีค่ ลิกนิกฝาก
ครรภ์ ห้องคลอด และแผนกหลังคลอด ซึง่ ใช้เป็นส่วนหนึง่ ของการ
ประเมินผลการฝึกภาคปฏิบตั ิ ผูส้ อนเห็นพัฒนาการของผูเ้ รียน
จากชิน้ งานทีน่ �ำ เสนอ เช่น บันทึกสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูป้ ระจำ�วัน รายงาน
การวางแผนให้การพยาบาลผู้ป่วยรายบุคคล แผนการสอน
สุขศึกษารายกลุม่ รายงานการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล
และความรูส้ กึ ต่อการปฏิบตั งิ านของตนเองและสิง่ ทีค่ วรปรับปรุง
ในแต่ละวัน เป็นต้น ผูเ้ รียนรับผิดชอบในการส่งแฟ้มสะสมงานและ
ผูส้ อนสะท้อนความคิดต่อผูเ้ รียนทุกวัน
4. เชือ่ มโยงกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับ
พันธกิจอืน่ ก่อนการฝีกภาคปฏิบตั ิ ผูส้ อนกำ�หนดกิจกรรมการเรียน
การสอนทีม่ กี ารเชือ่ มโยงกับงานอืน่ ในความรับผิดชอบหลักของ
วิทยาลัย ได้แก่ การให้บริการวิชาการแก่สงั คมและการวิจยั โดย
กำ�หนดให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สงั คม โดย
การสอนสุขศึกษาแก่ผรู้ บั บริการหญิงหลังคลอดและครอบครัว
อย่างเต็มรูปแบบร่วมกันกับผูส้ อน ในสัปดาห์ทส่ี องของการฝึก
ปฏิบตั งิ านทีแ่ ผนกหลังคลอด ซึง่ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ
การสอนสาธิต และการบรรยายแบบมีส่วนร่วม ในหัวข้อที่
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เกี่ยวข้อง เช่น การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา การปฏิบัติตัว
ตอนที่ 3 ผลของการใช้รปู แบบการเรียนการสอนตาม
หลังคลอด การบริหารร่างกายหลังคลอด เป็นต้น
สภาพจริง
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์กอ่ นและหลังการเรียน โดยรวมและจำ�แนกรายด้าน ด้วยสถิติ
Paired t-test
สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์
หลัง
ก่อน
X SD
X
SD
t
สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ ภาพรวม
2.77 .46
4.12 .45
15.58***
- ด้านการพยาบาลหญิงตัง้ ครรภ์
2.96 .45
4.11 .40
14.82***
- ด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูค้ ลอดในระยะที่ 1 ของการคลอด
4.05 1.04
2.52 .52
9.80***
- ด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูค้ ลอดในระยะที่ 2 ของการคลอด
3.74 .55
2.36 .67
12.93***
- ด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูค้ ลอดในระยะที่ 3 ของการคลอด
2.48 .66
4.10 .51
14.68***
- ด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูค้ ลอดในระยะที่ 4 ของการคลอด
4.18 .48
2.63 .68
14.40***
- ด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาลทารกแรกเกิดทันที
4.38 1.82
2.57 .62
6.88***
- ด้านการบริหารจัดการ
4.28 .47
3.04 .60
12.54***
- ด้านการติดต่อสือ่ สาร
4.37 .48
3.15 .68
11.43***
- ด้านวิชาการ
3.71 .45
2.80 .61
9.79***
- ด้านจริยธรรมและการพิทกั ษ์สทิ ธิ์
4.22 .54
2.97 .69
11.03***
- ด้านการพยาบาลมารดาหลังคลอด
4.18 .54
2.96 .63
*** p < .001
จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลีย่ สมรรถนะ ภาพรวมและทุกด้าน (p < .001)
ด้านการผดุงครรภ์หลังการเรียนสูงขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตใิ น
ตารางที่ 2 จำ�นวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จำ�แนกตามระดับคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนตามสภาพจริง (n = 57)
ร้อยละ
ระดับคะแนน
จำ�นวน
7.02
A (90-100)
4
29.83
B+ (85-89)
17
47.37
B (80-84)
27
C+ (75-79)
15.78
9
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 100
มีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หลังการเรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง ในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 1 ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70

การอภิปรายผล

ผลการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงต่อ
สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล ผูว้ จิ ยั ได้แยก
อภิปรายตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
เรียนรูต้ ามสภาพจริงเพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ 1

มีหลักการทีส่ �ำ คัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) การเรียนรูแ้ ละการแก้ไข
ปัญหาเกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิ 2) ผูส้ อนและผูเ้ รียนต้องมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกันแบบเอือ้ อาทร 3) การนำ�เสนอพัฒนาการของผูเ้ รียน
ผ่านหลักฐาน 4) เชือ่ มโยงกิจกรรมโดยการบูรณาการพันธกิจอืน่
กับการเรียนการสอน ทัง้ นีอ้ าจอธิบายเหตุผลในแต่ละหลักการได้
คือ การฝึกปฏิบตั ใิ ห้การพยาบาลกับหญิงตัง้ ครรภ์ ผูค้ ลอด และ
มารดาหลังคลอด ตามรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นานีถ้ อื เป็นกิจกรรมการเรียน
การสอนตามสภาพจริง ซึ่งช่วยให้ผ้เู รียนเกิดความเข้าใจและ
พัฒนาทักษะทีเ่ กีย่ วข้องกับการแก้ปญ
ั หา ผูเ้ รียนได้ฝกึ ทักษะการ
ใช้ความคิดผ่านกิจกรรมการเรียนทีผ่ สู้ อนกำ�หนดให้ เพือ่ ใช้ในการ
แก้ปญ
ั หาในการวางแผนให้การพยาบาล อีกทัง้ การได้รบั ข้อมูล
Journal of Nursing Science

33

J Nurs Sci Vol 33 Suppl 1 January-March 2015

ย้อนกลับหลังการปฏิบตั กิ ารพยาบาลจากผูส้ อนอย่างสร้างสรรค์
ลดการตำ�หนิ เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการปฏิบตั กิ ารผดุงครรภ์
อย่างเอือ้ อาทร ทำ�ให้ผเู้ รียนจะเลือกรับรูแ้ ละเรียนรูเ้ ฉพาะสิง่ ทีม่ ี
ความหมายกับตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นและเข้าถึงผูส้ อน
มากขึน้ ประกอบกับการประเมินผลครัง้ นีไ้ ด้ใช้แฟ้มสะสมงานเป็น
ส่วนหนึง่ ของเครือ่ งมือประเมินร่วมกับการประเมินผลทีห่ ลาก
หลาย ทำ�ให้เห็นการเปลีย่ นแปลง ความก้าวหน้าด้านความรูแ้ ละ
ทักษะต่างๆ ซึง่ สอดคล้องกับการประเมินสภาพจริงร่วมด้วย5
นอกจากนีไ้ ด้บรู ณาการการให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอน
ทีแ่ ผนกหลังคลอด ในหัวข้อทีห่ ลากหลายตรงตามความต้องการ
ของผูร้ บั บริการ ซึง่ ถือได้วา่ เป็นการจัดสิง่ แวดล้อม หรือการกำ�หนด
สถานการณ์ เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ใช้ความรูใ้ นรูปแบบการให้
บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีความแตกต่างจากงานวิจัยอื่น
ทีผ่ า่ นมา
ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
เรียนรูต้ ามสภาพจริงนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย์
ไวสุรสิงห์ และสุภาวดี นพรุจจินดา10 ทีศ่ กึ ษาการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูต้ ามสภาพจริง เพือ่ เสริม
สร้างผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล พบว่า รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการเรียนรูต้ ามสภาพจริงทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบ
ด้วยหลักการสำ�คัญของการจัดการเรียนการสอน 5 ประการ ได้แก่
1) การเรียนรูเ้ กิดขึน้ ในบริบททีเ่ ป็นจริงและจากการแก้ปญ
ั หาใน
สภาพจริง 2) ผูเ้ รียนเป็นผูส้ ร้างความรูจ้ ากการกระทำ� การแก้
ปัญหา และการมีปฏิสมั พันธ์ 3) ผูเ้ รียนต้องมีความกระตือรือร้น
4) ผูส้ อนเป็นแหล่งความรูแ้ ละผูอ้ �ำ นวยความสะดวก 5) แหล่งเรียน
รูม้ คี วามหลากหลาย และชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์11 ทีศ่ กึ ษาการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยผ่าน
กระบวนการวิจยั สำ�หรับครูในสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพ
จริงประกอบด้วย 1) การมีผสู้ อนเป็นผูเ้ อือ้ อำ�นวยการเรียนรู้ เป็น
ทีป่ รึกษาให้ค�ำ แนะนำ� วิเคราะห์วธิ เี รียน 2) การกระตุน้ ผูเ้ รียนให้
รูจ้ กั วิธกี ารเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และกระบวนการเรียนรูจ้ ากกลุม่
3) การใช้คำ�ถามที่ทำ�ให้ผ้เู รียนได้สะท้อนคิดทำ�ให้ผ้เู รียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปญ
ั หา
2. ผลของการใช้รปู แบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
เรียนรูต้ ามสภาพจริง ดังนี้
		 2.1 สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ของนักศึกษาหลังการ
เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงสูงกว่าก่อนการ
เรียน ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 อาจเนือ่ งจากการเรียนรู้
ตามสภาพจริง โดยการจัดกิจกรรมปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามรูป
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แบบนัน้ เป็นการเชือ่ มโยงเนือ้ หาทีเ่ รียนในภาคทฤษฏีกบั โลกแห่ง
ความจริง เพือ่ ช่วยให้ผเู้ รียนสามารถมองเห็นและเข้าใจสิง่ ทีก่ �ำ ลัง
เรียนรูน้ น้ั ๆ หรืออาจกล่าวได้วา่ การเรียนรูต้ ามสภาพจริงเป็นการ
เรียนการสอนทีม่ คี วามหมาย ช่วยให้ผเู้ รียนได้เรียนรูค้ วามรูใ้ น
เนื้อหาวิชา และใช้การคิดในการเชื่อมโยงประสบการณ์และ
การเรียนไว้ดว้ ยกัน ทำ�ให้ทกั ษะการปฏิบตั ดิ ขี น้ึ ด้วย ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Deegan และ Terry12 ทีศ่ กึ ษาวิจยั เชิงคุณภาพ
ถึงการรับรู้ต่อการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยใช้
สถานการณ์จ�ำ ลอง (real-time simulation) ในนักศึกษาพยาบาล
ผดุงครรภ์ 66 รายที่กำ�ลังอบรมการพยาบาลผดุงครรภ์ใน
มหาวิทยาลัย London South Bank พบว่า การจัดการเรียนการ
สอนตามสภาพจริงโดยใช้สถานการณ์จ�ำ ลองมีประโยชน์และมี
ความท้าทาย ซึง่ ประโยชน์ทม่ี ตี อ่ ผูเ้ รียน ได้แก่ ช่วยพัฒนาทักษะ
การปฏิบตั กิ ารพยาบาล พัฒนาความเข้าใจในบทบาทพยาบาล
ผดุงครรภ์และการทำ�งานเป็นทีม พัฒนาทักษะการสือ่ สารและการ
แก้ปญ
ั หา เป็นการเตรียมการเผชิญความเครียดในการให้การ
พยาบาลฉุกเฉินทางสูตศิ าสตร์ และยังเป็นการเชือ่ มโยงการเรียน
ภาคทฤษฏีในมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติในคลินิก นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Raymond และคณะ13 ทีศ่ กึ ษาวิจยั
เชิงคุณภาพถึงการใช้แบบประเมินสภาพจริงของการฝึกปฏิบตั กิ าร
พยาบาลผดุงครรภ์ และการฝึกสวนปัสสาวะในผู้ป่วยหญิงใน
นักศึกษาพยาบาลจำ�นวน 7 ราย และผูส้ อนจำ�นวน 3 ราย โดย
ขณะทีผ่ เู้ รียนให้การพยาบาลตามสถานการณ์ทผ่ี สู้ อนกำ�หนด จะ
มีการบันทึกภาพและเสียง และให้เพือ่ นในชัน้ เรียนร่วมประเมิน
พัฒนาเกณฑ์การประเมินร่วมกัน ตอบแบบสอบถามออนไลน์
และการอภิปรายกลุม่ ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะ
มีความมัน่ ใจในการปฏิบตั พิ ยาบาลมากขึน้ และ Blaka14 ได้ศกึ ษา
กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลผดุงครรภ์ช้นั ปีท่ี 1
จำ�นวน 30 รายทีฝ่ กึ ปฏิบตั งิ านในห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชน
ประเทศนอร์เวย์ ซึง่ ผูส้ อนจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง
พบว่า ผูเ้ รียนมีทกั ษะด้านการพยาบาลผดุงครรภ์ และมีความมัน่ ใจ
ในความสามารถของตนทีจ่ ะปรับใช้ได้กบั ทุกสถานการณ์
		 2.2 นักศึกษาร้อยละ 100 มีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง
สูงกว่าเกณฑ์ 70% ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ทัง้ นีอ้ าจ
เนือ่ งมาจากผูเ้ รียนได้เรียนรูใ้ นสถานการณ์จริงมีโอกาสได้ใช้ความ
คิดขั้นสูง ในการนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ทำ�ให้สามารถให้การพยาบาลผูร้ บั บริการได้และปฏิบตั เิ ป็น7 อีกทัง้
การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยการประยุกต์ใช้แฟ้ม
สะสมงานเป็นกระบวนการสอนที่ส่งเสริมให้ผ้เู รียนเป็นผู้คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน ตัดสินใจในการปฏิบตั งิ านได้ดว้ ย
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ตนเอง มีกระบวนการทีใ่ ช้เป็นยุทธศาสตร์ในการคิดอย่างเป็น
ระบบ อธิบายและนำ�เสนอได้อย่างมีหลักวิชาจากกิจกรรมการ
ประชุมปรึกษาทางการพยาบาล การศึกษาผูร้ บั บริการรายกรณี
และการลงมือปฏิบตั กิ ารพยาบาลจริงกับผูร้ บั บริการ ซึง่ นำ�ไปใช้
ปฏิบตั ไิ ด้ในชีวติ จริง15 และการเรียนรูต้ ามสภาพจริงยังเป็นการ
ดำ�เนินการทีช่ ว่ ยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้เผชิญสภาพการณ์จริง
ปัญหาจริงในบริบทจริง และร่วมกันศึกษาเรียนรู้ แสวงหาความรู้
ข้อมูลและวิธกี ารต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะแก้ปญ
ั หา โดยผูเ้ รียนได้รบั มอบ
หมายให้ดูแลผู้รับบริการรายบุคคลภายใต้การนิเทศแบบเอื้อ
อาทร15 สอดคล้องกับผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการเรียนรูต้ ามสภาพจริง เพือ่ เสริมสร้างผล
สั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นและความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล10 พบว่า
คะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนด้วยกระบวนการการ
เรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูต้ ามสภาพจริงของนักศึกษา
สูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 70) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ่ี (p < .001)
และเมือ่ พิจารณาระดับคะแนนของกลุม่ ตัวอย่างจากผลการวิจยั
ครัง้ นี้ พบว่า ประมาณครึง่ หนึง่ อยูใ่ นระดับดีหรือเกรดบี (ร้อยละ
47.37) และไม่มกี ลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้คะแนนในระดับต่�ำ หรือเกรดซี
แต่ขอ้ จำ�กัดในการขาดกลุม่ เปรียบเทียบในการวิจยั ครัง้ นี้ ทำ�ให้ไม่
สามารถสรุปได้ชดั เจนว่า การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง
ตามรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นานีส้ ามารถเพิม่ สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์
ของผูเ้ รียนได้

ข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า รูปแบบการเรียนการสอนตาม
สภาพจริงทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ 1 นัน้ ช่วยพัฒนาความสามารถด้านการเรียนและ
การปฏิบตั งิ านของผูเ้ รียน ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะการนำ�ผลการ
วิจยั ไปใช้ในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. ควรนำ�รูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงไปใช้ใน
การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ผดุงครรภ์ และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
2. จัดอบรมพัฒนาความรูแ้ ละทักษะการใช้กระบวนการจิต
ปัญญาให้กบั อาจารย์ผสู้ อน เพือ่ ให้สามารถนำ�ไปใช้กบั การเรียน
การสอนตามสภาพจริง ผูส้ อนและผูเ้ รียนเข้าใจตนเองและผูอ้ น่ื
มากขึน้ ส่งผลสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรูแ้ บบเอือ้
อาทรมากขึน้
3. ควรจัดให้มกี ารใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินผลของ

การเรียนการสอนตามสภาพจริง เพือ่ ให้ผเู้ รียนเห็นพัฒนาการ
สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์ของตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
4. ควรส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการแก่
สังคมร่วมกับการเรียนการสอนตามสภาพจริง เช่น การให้ความรู้
การปฏิบตั ติ วั ขณะตัง้ ครรภ์ผา่ นการจัดนิทรรศการและให้ค�ำ ปรึกษา
เป็นต้น
ด้านการวิจยั
ควรมีกลุม่ เปรียบเทียบในการศึกษาวิจยั ซ้�ำ ถึงผลของการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบัติการพยาบาลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
พยาบาล

เอกสารอ้างอิง (References)

1. Praborommarajchanok Institute, Ministry of Public
		 Health. The handbook of quality assurance for nursing
		 colleges in Praborommarajchanok Institute: Indicator
		 assessment for nursing colleges. Nontaburi:
		 Praborommarajchanok Institute offset; 2012. (in Thai).
2. Supawadee T, Supiya V, Panwasa J, Arunee S.
		 The effectiveness of integrated nursing curriculum on
		 perceived self-efficacy and academic achievement in
		 practical high risk maternal and child health nursing
		 subject of the continuing student nurse level 1
		 Srimahasarakham Nursing College. Srimahasarakham
		 Nursing College Journal. 2002;8(1):25-37. (in Thai).
3. Nonglak K. The results of instructional method with
		 contemplative education in maternal child and
		 midwifery practicum 1 [research report].
		 Mahasarakham: Srimahasarakham Nursing College;
		 2010. 119 p. (in Thai).
4. Supawadee T, Supiya V, Arunee S, Intipon P,
		 Siwapon P. The study of using portfolio on critical
		 thinking and learning achievement in obstetric nursing
		 2 practicum of first year nursing students (2 years
		 continuing) class 14 Srimahasarakham Nursing College
		 [research report]. Mahasarakham: Srimahasarakham
		 Nursing College; 2007. 121 p. (in Thai).
5. Chaiwat S. New learning style, theory, practice, and
		 research results. 1st ed. Nontaburi: Sahamit Printing
		 and Publisher; 2010. (in Thai).
Journal of Nursing Science

35

J Nurs Sci Vol 33 Suppl 1 January-March 2015

6. Gordon R. A curriculum for authentic learning.
		 The Education Digest. 1998;63(7):4-8.
7. Chirawatkul S. Qualitative study in nursing. 2nd ed.
		 Khon Kaen: Siripan Offset; 2005. (in Thai).
8. Srisatidnarakul B. Research methodology in nursing.
		 5th ed. Bangkok: U.N.I. intermedia; 2010. (in Thai).
9. Orntinee R. Professional nurses’ competencies in
		 delivery room, general hospitals [master’s thesis].
		 Bangkok: Chulalongkorn University; 2005. 214 p.
		 (in Thai).
10. Laddawan W, Supawadee N. The development of
		 instructional model using authentic learning approach
		 to enhance achievement and critical thinking ability
		 of nursing students, Boromarajajonani College of
		 Nursing, Suphanburi. Journal of Nursing and
		 Education. 2511;4(3):63-77. (in Thai).
11. Chaiwat S. The development of authentic learning
		 training curriculum by using research process for
		 teacher in Pitsanulok Educational Service Office

36 Journal of Nursing Science

		 Region 1 [dissertation]. Pitsanulok: Pibulsongkram
		 Rajabhat University; 2005. 122 p. (in Thai).
12. Deegan M, Terry L. Student midwives’ perceptions
		 of real-time simulation: A qualitative phenomenological
		 study. Br J Midwifery. 2010;21(8):590-8. (in Thai).
13. Raymond JE, Homer CSE, Smith R, Gray JE.
		 Learning through authentic assessment: An evaluation
		 of a new development in the undergraduate
		 midwifery curriculum. Nurse Educ Pract.
		 2013;13(5):471-6.
14. Blaka G. Newcomers’ learning of midwifery practice
		 in a labour ward: A socio-cultural perspective.
		 Learning in Health and Social Care. 2006;5(1):35-44.
15. Tissana K. Science of teaching: Knowledge for
		 effective learning process. 7th ed. Bangkok:
		 Chulalongkorn University Publishers; 2008. (in Thai).

