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บทคัดยอ่ 

 

 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาในรายวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ และเพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาในรายวิชาการพยาบาล
ผดุงครรภ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ปีการศึกษา 2561 
และยินดีตอบแบบประเมินการจัดการเรียนการสอน จ านวน 91 คน ก าหนดการด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนแนวทางการแก้ไข 2) พัฒนาแนวทางการจัดการเรียน
การสอน 3) จัดการเรียนการสอน และ 4) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย แผนการสอน วีดิทัศน์สาธิตการท าคลอด 
อุปกรณ์การท าคลอด หุ่นจ าลองในการท าคลอด และสถานการณ์จ าลอง และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการน าไปใช้
จริง และแบบสะท้อนคิดเป็นการแสดงความรู้สึกของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา                        
 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งน้ี ประกอบด้วย การจัดการสอนภาคทฤษฎี 4 
คาบเรียน โดยมีเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับกลไกการคลอด การพยาบาลในระยะที่ 1 – 4 ของการคลอด และการดูแลทารกแรกเกิด
ทันที กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย การทบทวนบทเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา การบรรยายโดยผ่าน power point 
และวีดิทัศน์ที่พัฒนาขึ้นโดยอาจารย์ผู้สอน จากน้ันนักศึกษามีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการฝึกทบทวนตามวีดิทัศน์ มีการฝึก
สถานการณ์จ าลองกระบวนการคลอดในห้องคลอด และการทบทวนความรู้ภายหลังการสอบปฏิบัติสถานการณ์จ าลองเสมือน
จริง ผลประเมินการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนภายหลังเรียนในชั้นเรียน และประเมินซ้ าภายหลังขึ้นฝึก
ปฏิบัติในห้องคลอด พบว่านักศึกษารู้สึกว่ากิจกรรมการสอนครั้งน้ีมีประโยชน์และสามารถน าไปใช้จริง ดังน้ี ด้านประโยชน์และ
สามารถน าไปใช้จริงเม่ือนักศึกษาได้ไปปฏิบัติกิจกรรมการดูแลในระยะคลอดกับผู้คลอดในระดับมากที่สุด (mean = 4.21, SD 
= 0.43) ด้านการจัดการทักษะในห้องฝึกปฏิบัติการในระดับมากที่สุด (mean = 4.31, SD = 0.45) ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ห้องฝึก
ปฏิบัติการในระดับมาก (mean = 4.17, SD = 0.58) ด้านการทบทวนความรู้ภายหลังการฝึกทักษะในระดับมาก (mean = 
4.04, SD = 0.66) ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อตัวนักศึกษาในระดับมากที่สุด (mean = 4.34, SD = 0.50)  
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Abstract 
 

The Action Research aimed to develop a model of teaching and learning through 
self-learning skills of students in nurse midwifery subject and evaluate the effectiveness of 
instructional management model through self-learning skills of students in nurse midwifery 
subject. Samples were 91 students of the third year nursing student who enrolled in the 
nurse midwifery subject in academic year 2018 and willing to participate. The research 
process included 4 steps: 1) Analyze problems and review solutions. 2) Develop teaching 
and learning management methods. 3) Teaching and learning. 4) Evaluation of teaching and 
learning management. The research instruments consisted of 2 parts: 1) The teaching and 
learning instrument consisted of lesson plans, videos demonstration, modeling for delivery, 
equipment and simulations and 2) Instrument for collecting data, including questionnaires, 
opinions about the benefits that students received in the teaching and learning process in 
actual use, and reflective question towards manage and teaching methods. The quantitative 
data were analyzed by using descriptive statistics and content analysis was used for 
qualitative data. 
 The results showed that development of teaching and learning management model 
consist of 4 theoretical teaching sessions with content related to the birth mechanism. The 
learning activities consisting of review of lessons before entering the class of students, 
lecture through the power point and video presentation developed by the instructor. Then, 
students had to learn by themselves through practice. There was a simulation situation in 
the delivery room and knowledge testing after the practice.  

The evaluation for students' perceptions about the management style found that the 
students felt this teaching activity was useful and practical both after attending the class and 
after practice in delivery room as follows: in terms of usefulness and practicality, when the 
students have taken a very highest level of caregiver activities during the delivery period 
(mean 4.21, SD 0.43), in term of the skill management in the delivery room at a very highest 
level (mean 4.31, SD 0.45 ); in terms of equipment used in the laboratory at a high level 
(mean 4.17, SD 0.58), in term of knowledge review after skill training at high level (mean 
4.04, SD 0.66), perceived benefits to students at a highest level (mean 4.34, SD 0.50). 
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ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี น าไปสู่
ความต้องการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา ที่สามารถตอบสนองวิธีการ
เรียนรู้ที่เหมาะกับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ใน
ปัจจุบันช่วงอายุของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ของประเทศไทยจะอยู่ในช่วงอายุ 18 -21 ปี ซึ่งอยู่
ใน generation Y (อายุ 16 – 30 ปี หรือเกิด 
ในช่วง พ.ศ. 2524 – 2543) นักศึกษาในช่วงวัยนี้
จะมีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีได้อย่าง
รวดเร็ว ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในสังคมออนไลน์ มี
ความคิดนอกกรอบแต่ขาดความอดทน ซึ่ ง
นักศึกษาส่วนใหญ่ของคณะพยาบาลศาสตร์มีอายุ
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อยู่ในช่วงวัยน้ี (เยาวลักษณ์ โพธิดารา, 2554) จึงมี
ผลต่อการจัดการศึกษาทางการพยาบาลในปัจจุบัน
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผดุง
ครรภ์ เนื่องจากการเรียนรู้ เรื่องการผดุงครรภ์
จ า เป็นต้อง เน้นทักษะต่างๆ ที่ จ า เป็นให้แก่
นักศึกษา ทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการคลอด 
ทักษะการช่วยคลอด ทักษะการแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะการสื่อสารและการ
ร่วมมือท างาน จะเห็นได้ว่าการศึกษาในรายวิชา
การผดุงครรภ์ และวิชาการปฏิบัติการพยาบาลผดงุ
ครรภ์ 1 และ 2 นั้นนักศึกษาจะต้องมีความพร้อม
ทั้งทฤษฎี และสามารถเช่ือมโยงความรู้ทฤษฎีมาสู่
การปฏิบัติได้ ตลอดจนการท างานเป็นทีมในการ
ดูแลผู้คลอดแต่ละราย (Faculty of Nursing, 
Siam University, 2018) 

การสร้างทักษะแก่นักศึกษาในศตวรรษที่ 
21 บทบาทของครูจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจากที่
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ (Lecturer) เป็นผู้สร้าง
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ (Facilitator) โดย
สร้างสรรค์กระบวนการที่ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนผ่าน
การลงมือท าจริงโดยครูเป็นผู้ให้การช้ีแนะและ
สนับสนุน โดยมีการเน้นให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้
ด้วยตนเอง โดยการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน
ที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้  จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า การสร้างสรรค์กระบวนการ
เรียนรู้แก่นักศึกษาพยาบาลเพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะการปฏิบัตินั้น สถาบันการศึกษาจะมีการ
เตรียมความรู้ด้านทฤษฎีร่วมกับการฝึกปฏิบัติกับ
หุ่นจ าลองในห้องปฏิบัติการ ซึ่งพบว่าแม้จะมีการ
เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านทฤษฎี และฝึก
ปฏิบัติกับหุ่นจ าลองในห้องปฏิบัติการในระดับหนึ่ง
แล้วก็ตาม ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้อง
คลอด พบว่านักศึกษามีความวิตกกังวลสูงกว่าการ
เรียนภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติ 
การ (มาลีวัล เลิศสาครศิริ และ สุดารัตน์ สุวารี, 
2555; Shipton, 2002) ในการฝึกทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาลด้านต่างๆ นั้น  นักศึกษา
พยาบาลมีความคิดเห็นว่าการใช้หุ่นพลาสติกช่วย

ในด้านการฝึกหัตถการ เช่น การท าแผล การฉีดยา
ได้ แต่ไม่สามารถจ าลองให้เหมือนจริงได้ทั้งหมด 
และไม่สามารถฝึกการสื่อสารกับผู้ป่วยได้ ทั้งนี้
ปัญหาดังกล่ าวสามารถแก้ ไขได้ โดยการน า
สถานการณ์จ าลอง (simulation) มาใช้ร่วมกับ
การสอนในห้องฝึกปฏิบัติการจะช่วยให้นักศึกษา
เข้าใจสถานการณ์จริงมาก ข้ึน (สายลม เกิด
ประเสริฐ และ ศรีสมร ภูมนสกุล , 2556; 
Houghton, et al., 2012) จะเห็นได้ว่าการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 มีการใช้สถานการณ์
จ าลองเสมือนจริง (Simulation situation) เป็น
การจ าลองสถานการณ์และสง่เสรมิให้นักศึกษาไดม้ี
การล งมื อท าจริ ง ได้ ในสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ที่ถูกจ าลองมาอย่างเสมือนจริง ท าให้
นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ได้จริง ช่วยพัฒนาทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ  

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการผดุง
ครรภ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ที่ผ่านมา จะมีการจัดการสอนภาคทฤษฎี ร่วมกับ
การสาธิตผ่านหุ่นจ าลอง และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
กับหุ่นจ าลองก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงานในห้องคลอด 
ในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่ผ่าน
มานักศึกษาระบุว่าการเตรียมตัวที่ห้องปฏิบัติการ 
กับสถานการณ์ที่นักศึกษาพบจริงในห้องคลอดมี
ความแตกต่างกันมาก ท าให้เกิดความรู้สึกตื่น
ตระหนก กลัว ขาดความเช่ือมั่น ส่งผลให้ไม่กลา้ท า
กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการท าคลอด ผู้วิจัยใน
ฐานะอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาร่วมกับนิเทศในห้อง
คลอด จึงสนใจที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหา
เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การท าคลอด 
และมีคุณลักษณะทางวิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป 
ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ากระบวน 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ 
การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จ าลอง และการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการกลุ่ม ซึ่งนักศึกษาจะเป็นผู้สร้าง
ความรู้ด้วยตนเองจะสามารถส่งเสริมความเข้าใจ
ในเนื้ อหาวิชาหลัก  และทักษะในการปฏิบัติ 
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ตลอดจนความเช่ือมั่นในการปฏิบัติการพยาบาลได้ 
และจากการศึกษาของแบลคแมน และคณะ 
(2007) พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่มีผล
โดยตรงต่อผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนผ่านทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนัก ศึกษาพยาบาลในรายวิชาการ
พยาบาลผดุงครรภ์ข้ึน เพื่อเป็นแนวทางการในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลผดุง
ครรภ์ต่อไป  โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ 
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจ ความต้องการ และความ
ถนัด มีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของ
การเรียนรู้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของ
การเรียนรู้ของตนเอง โดยจะด าเนินการด้วยตนเอง 
หรือร่วมมือช่วยเหลือกับผู้อื่นหรือไม่ก็ได้ การ
เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งส าหรับการศึกษาในปัจจุบันเพื่อให้บุคคลมี
ประสบการณ์ และมีศักยภาพในการแสวงหา
ความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาตลอดชีวิต
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนผ่านทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
ในรายวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 

2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนผ่านทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนัก ศึกษาในรายวิชาการพยาบาล     
ผดุงครรภ์ 

 

วิธีด าเนนิการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

(Action Research) เพื่อพัฒนารูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนผ่านทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาในรายวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 

 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
ช้ันปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพยาบาล
ผดุงครรภ์ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 98 คน 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาพยาบาลช้ันปี
ที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพยาบาลผดุง
ครรภ์ ปีการศึกษา 2561 และยินดีตอบแบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน จ านวน 91 คน  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใ ช้ ในการด าเนินการวิจัย
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย แผนการสอน 
วีดีทัศน์สาธิตการท าคลอด อุปกรณ์การท าคลอด 
หุ่นจ าลองในการท าคลอด และสถานการณ์จ าลอง 
และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย  

(1) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ในการน าไปใช้จริงเมื่อนักศึกษาได้
ไปปฏิบัติกิจกรรมการดูแลในระยะคลอดกับผู้
คลอด ประกอบด้วยข้อค าถาม 10 ข้อ ได้แก่ การ
พยาบาลในห้องรับใหม่ผู้คลอด การประเมินการ
เจ็บครรภ์จริง การประเมินการหดรัดตัวของมดลูก
และความก้าวหน้าของการคลอด การประเมิน
สุขภาพทารกในครรภ์ การเตรียมตัวผู้คลอด การ
เตรียมตัวผู้ ช่วยคลอด การเตรียมอุปกรณ์ช่วย
คลอด การช่วยคลอดทารก การช่วยคลอดรก และ
การดูแลทารกแรกเกดิทันที ลักษณะค าตอบเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

(2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับในด้านการจัดการทักษะ
ในห้องฝึกปฏิบัติการ มีประโยชน์และสามารถ
น าไปใช้จริงได้เมื่อปฏิบัติกับผู้คลอด ประกอบด้วย
ข้อค าถาม 15 ข้อ ได้แก่ การประเมินการเข้าสู่
ระยะที่ 2 ของการคลอด การจัดท่าผู้ป่วยเพื่อ
เตรียมการคลอด การท าความสะอาดผู้คลอดเพื่อ
เตรียมการคลอด การปูผ้ารองคลอด การเตรียม
ผู้ช่วยคลอด (Mask, Gowns, Gloves) การเตรียม
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อุปกรณ์ช่วยคลอด การตัดฝีเย็บ การช่วยคลอด
ทารก (เช็ดตา, Suction, การช่วยคลอดไหล่ทารก) 
การประเมิน Signs การลอกตัวของรก การท า
คลอดรก การตรวจรก การประเมินรกที่ผิดปกติ 
การประเมิน APGAR Score ของทารกแรกเกิดใน 
1, 5 และ 10 นาทีหลังคลอด การช่ังน้ าหนัก การ
วัดความยาว และการวัดอุณหภูมิของทารกแรก
คลอด การตรวจร่างกายประเมินความผิดปกติของ
ทารกแรกเกิด ลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ              

(3) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับในด้านอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ห้องฝึกปฏิบัติการมีประโยชน์และสามารถน าไปใช้
ได้จริงเมื่อปฏิบัติกับผู้คลอด ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม 4 ข้อ ได้แก่ ชุดท าคลอด ผ้าที่ใช้ในการปู
รองคลอด ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยคลอด (ชุดท า
ความสะอาด และ ชุดเครื่องมือที่ใช้ในการท า
คลอด) หุ่นจ าลองทารก และรก ลักษณะค าตอบ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ    

(4) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ ในด้านการทบทวน
ความรู้ภายหลังการฝึกทักษะ มีประโยชน์และ
สามารถน าไปใช้ได้จริงเมื่อปฏิบัติกับผู้คลอด 
ประกอบด้วยข้อค าถาม 2 ข้อ ได้แก่ การคัดซ้ า 
การหาความรู้เพิ่มเติมเฉพาะเรื่อง ลักษณะค าตอบ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ              

(5) แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ที่
เกิดข้ึนต่อตัวนักศึกษาจากการฝึกทักษะแบบ
สถานการณ์จ าลอง  ประกอบด้วยข้อค าถาม 6 ข้อ 
ได้แก่ นักศึกษาได้น าความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในการ
ปฏิบัติ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติโดยที่หากผิดพลาดไม่
ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้คลอด นักศึกษาเกิดความ
มั่นใจที่จะน าไปปฏิบัติจริงกับผู้คลอด นักศึกษาได้
เห็นภาพรวมของการดูแลผู้คลอดในห้องคลอด 
นักศึกษาได้รู้จักเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ช่วยคลอด นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการฝึกปฏิบัติด้วย

ตนเอง ลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ และ (6) แบบสะท้อนคิด
แสดงความรู้สึกของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด ให้
นั ก ศึ กษ า แส ด งค ว า ม รู้ สึ ก ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ทั้งการ
เรียนในห้องเรียน และการฝึกในห้องปฏิบัติการ 
เพื่อประโยชน์ในการเตรียมสอนนักศึกษาเมื่อข้ึน
ฝึกปฏิบัติในห้องคลอดต่อไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยหาความตรง
ตามเนื้อหา (Content validity) โดยอาจารย์
พยาบาลด้านสูติศาสตร์ 3 ท่าน มีค่า CVI = 0.9 
และความเที่ยง (reliability) โดยนักศึกษากลุ่ม
ทดสอบเครื่องมือ ช้ันปีที่ 4 จ านวน 30 คน มีค่า α 
= 0.86 

 

การพิทกัษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมวิจัย 
นักศึกษาได้รับทราบถึงวิธีการจัดการเรยีน

การสอน ที่มีการปรับรูปแบบตามแผนการสอน
ของรายวิชา โดยนักศึกษาทุกคนได้รับการสอน
เหมือนกันทุกคนและได้รับการเชิญชวนให้เข้าร่วม
การ วิจัยโดยตอบแบบสอบถามการประเมิน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยอิสระ โดย
เข้าไปตอบแบบสอบถาม Online โดยอิสระ การ
ตอบแบบสอบถามใช้รหัสในการเข้าตอบ ไม่มีการ
ระบุตัวตน และข้อมูลที่ได้จะมีการแสดงผลใน
ภาพรวม ไม่มีผลต่อคะแนนในรายวิชาที่ศึกษา 
และนักศึกษาสามารถปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในการ
ตอบแบบสอบถามได้ 

 

ขั้นตอนด าเนนิการวิจัย 
 ผู้ วิจัยก าหนดการด า เนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 4 
ข้ันตอน ตามกรอบแนวคิดของ PDSA model ซึ่ง
มีการพัฒนาโดย Deming (1950) โดยมีพื้นฐานมา
จากการพัฒนาคุณภาพงานในด้านต่างๆซึ่งเป็น
โมเดลที่มีการน ามาใช้เพื่อการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอย่างแพร่หลาย โดยในการศึกษานี้
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เริ่มจากข้ันตอน 1. Action การวิเคราะห์ปัญหา
และทบทวนแนวทางการแก้ไข 2. Plan พัฒนา
แนวทางการจัดการเรียนการสอน 3. Do จัดการ
เรียนการสอน และ 4. Study ประเมินผลการจัด 
การเรียนการสอน และมีการด าเนินการเป็น Loop 
Action การวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนแนว
ทางการแก้ไขอีกครั้ง ดังรายละเอียด 

1. Action การวิเคราะห์ปัญหาและ
ทบทวนแนวทางการแก้ไข 

มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ประสาน 
งานรายวิชา กับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศ
ในห้องคลอด เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา และ
ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสม
ในการน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะกับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 

2. Plan การพัฒนาแนวทางการจัด 
การเรียนการสอน 

ผู้วิจัยน าผลการประชุมมาวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่
ส าคัญคือ การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21 ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองโดย
ผ่านวิธีการที่หลากหลาย อันประกอบด้วย  

การจัดการสอนภาคทฤษฎี 4 คาบเรียน 
โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ กลไกการคลอด การ
พยาบาลในระยะที่ 1 – 4 ของการคลอด และการ
ดูแลทารกแรกเกิดทันที โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบด้วย การทบทวนบทเรียนก่อนเข้าช้ัน
เรียนของนักศึกษา การบรรยายโดยผ่าน power 
point โดยอาจารย์ผู้สอน และวีดิทัศน์ที่พัฒนาข้ึน
โดยอาจารย์ผู้สอน 

2.1 การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาด้วยการฝึกทบทวนตามวีดีทัศน์ที่อยู่ใน 
Fanpage วิชาการ 4.0 ที่อาจารย์ผู้สอนพัฒนาข้ึน 
และน าข้ึน Fanpage เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก
ทบทวนได้ตลอดเวลา 

2.2 การฝึกสถานการณ์จ าลอง โดย
นักศึกษาจะฝึกสถานการณ์จ าลองกระบวนการ

คลอดในห้องคลอด โดยแบ่งหน้าที่ในสถานการณ์
ประกอบด้วย ผู้คลอด 1 คน ผู้ท าคลอด 1 คน 
ผู้ช่วยเหลือ 1 คน ผู้ท าคลอดรก 1 คน ผู้ท าหน้าที่
ดูแลทารกแรกเกิดทันที 1 คน ทั้งนี้นักศึกษา 1 
รายจะต้องฝึกสถานการณ์จ าลองทุกสถานการณ์ 

2.3 กิจกรรมกลุ่มของนักศึกษากลุ่ม
ละ 5 คน โดยนักศึกษาจะเ ข้าสอบปฏิบัติ
สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง ซึ่งนักศึกษาแต่ละ
รายจะการสุ่มเลือกสถานการณ์เฉพาะแต่ละหน้าที่
ที่ต้องรับผิดชอบ จากนั้นปฏิบัติการช่วยคลอดตาม
สถานการณ์เสมือนจริง โดยมีอาจารย์ประจ ากลุ่ม
แสดงบทบาทอาจารย์นิเทศในหอ้งคลอด โดยมีการ
กระตุ้น และเสริมแรงให้กับนักศึกษา (positive 
and negative reinforcement) 

2.4 การทบทวนความรู้ภายหลังการ
สอบปฏิบัติสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง  

3.  Do การจัดการเรียนการสอน 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม

รูปแบบที่พัฒนาข้ึนในระหว่างเดือนธันวาคม 2561 
– กุมภาพันธ์ 2562 

4. Study การประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 

ประเมินผลโดยใช้เครือ่งมอืที่ใช้ในการเก็บ
ร วบ ร วม ข้อมู ล ที่ ผู้ วิ จั ย ส ร้ า ง ข้ึ น  โ ดยผ่ า น
แบบสอบถาม Online แบบทดสอบความรู้
ภายหลังเรียนทฤษฎีการพยาบาลในระยะที่ 1 – 4 
ของการคลอด และคะแนนสมรรถนะการ
ปฏิบัติการในห้องคลอดในขณะข้ึนฝึกปฏิบัติในหอ้ง
คลอด เพื่อน ามาสู่ข้ันตอน Action การวิเคราะห์
ปัญหาและทบทวนแนวทางการแก้ไขอีกครั้ง เป็น
วงจร โดยสามารถสรุปผลการศึกษาและน าเสนอ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ ผ่านการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินที่ได้ ดังภาพที่ 1 

 
 

ในห้องคลอด 
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ภาพท่ี 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล:กรณีศึกษา 
  รายวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจก
แจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่
นักศึกษาได้รับในด้านต่างๆ เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
แปลผลเป็นระดับใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แสดงว่า 
นักศึกษาคิดว่ามีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แสดงว่า 
นักศึกษาคิดว่ามีประโยชน์อยู่ในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แสดงว่า 
นักศึกษาคิดว่ามีประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แสดงว่า 
นักศึกษาคิดว่ามีประโยชน์อยู่ในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แสดงว่า 
นักศึกษาคิดว่ามีประโยชน์อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. คะแนนสอบภาคทฤษฎี และคะแนน
ประเมินสมรรถนะภาคปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
 

ผลการศึกษา 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจ านวนทั้งสิ้น 

98 คน ยินดีตอบแบบสอบถามโดยตอบครบถ้วน
สมบูรณ์จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 89.00 
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 96.70 
อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 21.43 ปี (min = 20 ปี, max = 
30 ป)ี มีคะแนนผลการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ GPA 3.19 
(min = 2.63, max = 3.79) นักศึกษาได้รับ
มอบหมายให้มีหน้าที่ต่างกันในบทบาทสมมติการ 

4. Study  
การประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน 
 

3. Do  
การจัดการเรียนการสอน 
 

2. Plan  
การพัฒนาแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน 
 

1. Action  
การวิเคราะห์ปัญหา
และทบทวนแนว
ทางการแก้ไข 
 

2.1 การจัดการสอนภาคทฤษฎี 4 
คาบเรียน 
2.2 การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศกึษา
ด้วยการฝึกทบทวนตามวีดีทัศน์ 
2.3 การฝึกสถานการณ์จ าลอง 
2.4 กิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา 
2.5 การทบทวนความรู้ภายหลังการสอบปฏบิัติ
สถานการณ์จ าลองเสมือนจรงิ  
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ช่วยคลอดปกติ โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ 
(circulate) ร้อยละ 17.00 ปฏิบัติบทบาทเป็นผู้
คลอด ร้อยละ19.80 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ท าคลอด 
ร้อยละ 18.70 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ท าคลอดรก ร้อย
ละ 22.00 และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลทารกแรก
เกิดทันที ร้อยละ 22.00  
 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ภายหลังสรุปผลการศึกษาผู้วิจัยวิเคราะห์ 

และทบทวนแนวทางในการพัฒนา และเสนอ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ ผ่านการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินที่ ได้  ดังตารางที่ 

ตารางท่ี 1  สรุปผลของรปูแบบการจัดการเรียนการสอน 
 

ครั้งที่ วัตถุประสงค์ กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมินผล 
1 - 3 มีความรู้ ความเข้าใจ

ในทฤษฎี กลไกการ
คลอด การพยาบาล
ในระยะที่ 1 – 4 ของ
การคลอด และการ
ดูแลทารกแรกเ กิด
ทันที 

-มอบหมายการ
เตรียมบทเรียน
ก่อนเข้าชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เตรียมบทเรียนจาก
ห นั ง สื อและคลิ ป
วิดีโอ ใน Fan page 
วิชาการ 4.0 
 
 
 
 
 
 
 

-เอกสารประกอบการเรียน
การสอน 
-คลิปวิดีโอใน Fan page 
วิชาการ 4.0 ที่เก่ียวข้อง
การกลไกการคลอด การ
เตรียมผู้คลอด การเตรียม
ตัวผู้ช่วยคลอด การเตรียม
อุปกรณ์ ขั้นตอนการช่วย
คลอด ขั้นตอนการท า
คลอดรก และขั้นตอนการ
รับเด็ก 

-ทดสอบย่อย 
-สอบกลางภาค/
ปลายภาค 

-การบรรยายใน
ชั้นเรียน 
 

-ฟังบรรยาย และ
ซักถาม 
 

-Power point  
-คลิปวิดีโอใน Fan page 
วิชาการ 4.0 
-เอกสารประกอบการเรียน
การสอน 

 

-มอบหมายการ
ทบทวนบทเรียน 

-ทบทวนบทเรี ยน
จากหนังสือ และดู
คลิป วิดี โอใน Fan 
page วิชาการ 4.0 

-คลิปวิดีโอใน Fan page 
วิชาการ 4.0 

 

4 ทราบวิธีปฏิบัติการ
ช่วยคลอดในระยะ
ต่างๆ 

-สาธิตการ
พยาบาลในระยะ
ที่ 1 – 4 ของการ
คลอด และการ
ดูแลทารกแรก
เกิดทันที 

-สังเกต และฝึก
ปฏิบัติในห้อง LRC 
โดยมีอาจารย์
แนะน า 
-ท บ ท ว น ก า ร ฝึ ก
ปฏิบัติด้วยตนเอง 

-ชุดท าคลอด 
ประกอบด้วยชุดผ้า และ
ชุดอุปกรณ์ 

-ทดสอบย่อย 
-สอบกลางภาค/
ปลายภาค 

5 มีทักษะในการ
ปฏิบัติการช่วยคลอด
ในระยะต่างๆ 

-แบ่งกลุ่มนักศึกษา
และมอบ
สถานการณ์จ าลอง
ประกอบด้วย โดย
ก าหนดให้
นักศึกษา 1 ราย
จะต้องฝึก 

-นักศึกษาฝึก
สถานการณ์จ าลอง 
โดย Self-directed 
learning 
 
 
 

-สถานการณ์จ าลอง 
ประกอบด้วย  
1. ผู้คลอด 1 คน 
2. ผู้ท าคลอด 1 คน 
3. ผู้ช่วยเหลือ 1 คน 
4. ผู้ท าคลอดรก 1 คน  
5. ผู้ท าหน้าที่ดูแลทารก 

-สอบปฏิบัติ
สถานการณ์
จ าลอง โดยใช้
กิจกรรมกลุ่ม 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ครั้งที่ วัตถุประสงค์ กิจกรรมผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน สื่อ/อุปกรณ์ การประเมินผล 
  สถานการณ์จ าลองทุก

สถานการณ์ 
-อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ ากลุ่มให้
ค าแนะน า 
-อาจารย์ประจ ากลุ่ม
แสดงบทบาทอาจารย์
นิเทศในห้องคลอด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แรกเกิดทันที 1 คน 
-ชุดท าคลอด 
ประกอบด้วยชุดผ้า และ
ชุดอุปกรณ์ 

 

 
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน 

ในการประเมินประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนการสอนผ่านการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ใน 2 ระยะ คือ การสอบภาคทฤษฎีในแต่ละหัวข้อ 
และการประเมินสมรรถนะขณะข้ึนฝึกปฏิบัติใน
ห้องคลอด พบว่า ผลการสอบภาคทฤษฎีในหัวข้อ 
การพยาบาลในระยะที่ 1 และ 4 คะแนนเต็ม 12 
คะแนน นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้นร้อยละ 

76.28 เรื่องการพยาบาลในระยะที่ 2 และ 3 
คะแนนเต็ม 28 คะแนน นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์
ทั้งสิ้นร้อยละ 97.93 เรื่องการพยาบาลทารกแรก
เกิดทันที คะแนนเต็ม 10 คะแนน นักศึกษาสอบ
ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้นร้อยละ 85.56 และผลการ
ประเมินสมรรถนะขณะข้ึนฝึกปฏิบัติ คะแนนเต็ม 
40 คะแนน นักศึกษาประเมินสมรรถนะผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 100 ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ประสทิธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
ในรายวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ ตามผลคะแนนสอบทฤษฎี และคะแนนสมรรถนะภาคปฏิบัต ิ

 

เนื้อหา 
ผู้สอบผ่านร้อยละ 60 

Mean SD. Min Max จ านวน (คน) ร้อยละ 

คะแนนสอบทฤษฎีเรื่องการพยาบาลใน
ระยะที่ 1 และ 4 ของการคลอด (คะแนน
เต็ม 12 คะแนน) 

98 76.28 7.70 1.92 3.00 12.00 

คะแนนสอบทฤษฎีเรื่องการพยาบาลใน
ระยะที่ 2 และ 3 ของการคลอด (คะแนน
เต็ม 28 คะแนน) 

98 97.93 24.62 2.77 15.00 28.00 

คะแนนสอบทฤษฎีเรื่องการพยาบาลทารก
แรกเกิดทันที (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

98 85.56 6.85 1.45 3.00 10.00 

คะแนนประเมินสมรรถนะขณะขึ้นฝึกปฏิบัติ
ในห้องคลอด (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

98 100 31.20 1.59 28.10 35.00 
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ในการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ครั้งนี้ ภายหลังการจัดการเรียนการสอนทันที 
พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่นักศึกษา
ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้  

(1) ด้านประโยชน์และสามารถน าไปใช้
จริงเมื่อนักศึกษาได้ไปปฏิบัติกิจกรรมการดูแลใน
ระยะคลอดกับผู้คลอด (ประเด็นประเมิน: การรับ
ใหม่ พิจารณาเจ็บครรภ์จริง ประเมินการหดรัดตัว
ของมดลูก และความก้าวหน้าของการคลอด 
ประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ เตรียมตัวผู้คลอด 
เตรียมตัวผู้ช่วยคลอด เตรียมอุปกรณ์ช่วยคลอด 
ช่วยคลอดทารก ช่วยคลอดรก และดูแลทารกแรก
เกิดทันที) พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีมาก 
(mean = 4.04, SD = 0.51)  

(2) ด้านการจัดการทักษะในห้องฝึก
ปฏิบัติการมีประโยชน์และนักศึกษาสามารถ
น าไปใช้จริงได้เมื่อปฏิบัติกับผู้คลอด (ประเด็น
ประเมิน: ประเมินการเข้าสู่ระยะที่ 2 ของการ
คลอด การจัดท่าผู้คลอด  การท าความสะอาดผู้
คลอด การปูผ้ารองคลอด การเตรียมตัวผู้คลอด 
การเตรียมอุปกรณ์ช่วยคลอด การตัดฝีเย็บ การ
ช่วยคลอดทารก การประเมินการลอกตัวของรก 
การท าคลอดรก การตรวจรก การประเมินรกที่
ผิดปกติ การประเมิน APGAR Score การช่ัง
น้ าหนัก วัดความยาว และอุณหภูมิทารกแรกเกิด 
การประเมินความผิดปกติทารกแรกเกิด) พบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (mean =4.12, SD 
= 0.53)  

(3) ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ห้องฝึกปฏิบัติการมี
ประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้จริงเมื่อปฏิบัติกับ
ผู้คลอด (ประเด็นประเมิน: ชุดท าคลอด ชุดผ้าปู
รองคลอด ชุดอุปกรณ์ท าความสะอาดและ
เครื่องมือ หุ่นจ าลองทารกและรก ) พบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (mean 3.74, SD = 
0.77) (4) ด้านการทบทวนความรู้ภายหลังการฝึก
ทักษะ มีประโยชน์และสามารถน าไปใช้จริงเมื่อได้

ปฏิบัติกับผู้คลอด (ประเด็นประเมิน: การคัดซ้ า 
การหาความรู้เพิ่มเติมเฉพาะเรื่อง) พบว่ามีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (mean = 3.50, SD = 
0.76) (5) ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่เกิดข้ึนต่อตัว
นักศึกษาจากการฝึกทักษะแบบสถานการณ์จ าลอง 
ประเด็นประเมิน: น าความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในการ
ปฏิบัติ, เกิดความมั่นใจที่จะน าไปปฏิบัติจริงกับผู้
คลอด ได้เห็นภาพรวมของการดูแลผู้คลอด ไม่เกิด
อันตรายกับผู้คลอด รู้จักเครื่องมือ และได้เรียนรู้
วิธีการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ) พบว่า นักศึกษามี
คะแนนการรับรู้ประโยชน์ที่เกิดข้ึนต่อตัวนักศึกษา
ในระดับมาก (mean = 4.13, SD = 0.53) และ
เมื่อประเมินซ้ าภายหลังการขึ้นฝึกปฏิบัติจริงใน
ห้องคลอด พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์
ที่นักศึกษาได้รับจากการจัดการเรียนการสอนใน
ครั้งนี้ (1) ด้านประโยชน์และสามารถน าไปใช้จริง
เมื่อนักศึกษาได้ไปปฏิบัติกิจกรรมการดูแลในระยะ
คลอดกับผู้คลอดพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
ดีมาก (mean = 4.21, SD = 0.43) (2) ด้านการ
จัดการทักษะในห้องฝึกปฏิบัติการมีประโยชน์และ
นักศึกษาสามารถน าไปใช้จริงได้เมื่อปฏิบัติกับผู้
คลอด พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 
(mean = 4.31, SD = 0.45) (3) ด้านอุปกรณ์ที่ใช้
ห้องฝึกปฏิบัติการมีประโยชน์และสามารถน าไปใช้
ได้จริงเมื่อปฏิบัติกับผู้คลอดพบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับดี (mean = 4.17, SD = 0.58) (4) 
ด้านการทบทวนความรู้ภายหลังการฝึกทักษะ มี
ประโยชน์และสามารถน าไปใช้จริงเมื่อได้ปฏิบัติกับ
ผู้คลอด พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
(mean = 4.04, SD = 0.66) (5) ด้านการรับรู้
ประโยชน์ที่ เกิดข้ึนต่อตัวนักศึกษาจากการฝึก
ทักษะแบบสถานการณ์จ าลองพบว่านักศึกษามี
คะแนนการรับรู้ประโยชน์ที่เกิดข้ึนต่อตัวนักศึกษา
ในระดับมาก (mean 4.34, SD = 0.50) ดังตาราง
ที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ภายหลงัจัดการเรียนการสอน 

   ทันทีและภายหลังข้ึนฝึกปฏิบัติในห้องคลอด 
 

ความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนในด้าน 

ภายหลังจัดการเรียนการสอนทันท ี ภายหลังขึ้นฝึกปฏิบัติในห้องคลอด 
Mean S.D. แปลผล Mean S.D. แปลผล 

ประโยชน์และสามารถน าไปใช้จริงเม่ือ
นักศึกษาได้ไปปฏิบัติกิจกรรมการดูแลใน
ระยะคลอดกับผู้คลอด 

4.04 
 

0.51 มาก 4.21 
 

0.43 มากที่สุด 

การจัดการทักษะในห้องฝึกปฏิบัติการมี
ประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้จริงเม่ือได้
ปฏิบัติกับผู้คลอด 

4.12 
 

0.53 มาก 4.31 
 

0.45 มากที่สุด 

อุปกรณ์ที่ใช้ห้องฝึกปฏิบัติการมีประโยชน์
และสามารถน าไปใช้ได้จริงเม่ือปฏิบัติกับผู้
คลอด 

3.74 
 

0.77 มาก 4.17 
 

0.58 มาก 

การทบทวนความรู้ภายหลังการฝึกทักษะ มี
ประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้จริงเม่ือ
ปฏิบัติกับผู้คลอด 

3.50 
 

0.76 มาก 4.04 
 

0.66 มาก 

รับรู้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อตัวนักศึกษาจาก
การฝึกทักษะแบบสถานการณ์จ าลอง 

4.13 
 

0.53 มาก 4.34 
 

0.50 มากที่สุด 

 
 

ผลการ จัดการ เรียนการสอนและการ
สะท้อนคิด 
 นักศึกษาได้มีการสะท้อนคิดเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ผ่านการบันทึกเป็น
ตัวอักษร โดยมีการสะท้อนคิด 2 ครั้ง คือ การ
สะท้อนคิดภายหลังการเรียนการสอนทันที และ 
การสะท้อนคิดภายหลังการข้ึนฝึกปฏิบัติในห้อง
คลอด โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้  

การสะท้อนคิดภายหลังการเรียนการสอน
ทันที พบว่า นักศึกษาคิดว่ารูปแบบการเรียนการ
สอนผ่านทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
ท าให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมของการดูแลผู้คลอด 
รู้จักอุปกรณ์ และล าดับข้ันตอนในการปฏิบัติ ท าให้
เกิดความมั่นใจที่จะน าไปปฏิบัติจริงเมื่อข้ึนฝกึ และ
มีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนของอาจารย์ผู้ดูแล 
ดังสรุปผลการบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษา 

นักศึกษาได้เห็นภาพรวมของการดูแลผู้
คลอด  

“รู้สึกได้เห็นภาพการท าคลอดมากข้ึน”  

“ชอบที่มีการฝึกปฏิบัติเพราะท าให้เข้าใจ
และเห็นภาพในการท าคลอดมากข้ึน”  

“อยากให้มีการฝึกปฏิบัติแบบนี้ต่อไป 
เพราะท าให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนข้ึน” 

นักศึกษาได้รู้จักเครื่องมือท่ีใช้ในการท า
คลอด 

“รู้สึกชอบเพราะมองเห็นภาพมากข้ึน ได้
รู้จักอุปกรณ์ หน้าที่ล าดับข้ันตอนในการท าคลอด”  

“การฝึกสถานการณ์จ าลองท าให้นักศึกษา
ได้เห็นเครื่องมือได้เห็นสถานการณ์ใกลเ้คียงกับของ
จริง” 

นักศึกษาเกิดความมั่นใจ ท่ีจะน า ไป
ปฏิบัติจริงกับผู้คลอด  

“รู้สึกดีที่ได้ปฏิบัติก่อนข้ึนฝึกจริง เพราะ
จะได้รู้ล าดับการท างานและข้อผิดพลาดเพื่อน ามา
แก้ไขได”้  

“การได้ฝึกก่อนท าให้มองเห็นภาพรวม
คร่าวๆ ของการท าคลอด จึงช่วยท าให้
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เข้าใจมากข้ึน น่าจะลดความตื่นเต้นเมื่อ
เจอของจริงได้” 
มีความพึงพอใจต่อเทคนิคการสอนของ

อาจารย์ผู้สอน  
“ชอบเทคนิคการสอนของอาจารย์แต่ละ

ท่าน สอนได้เห็นภาพและมีความใจเย็นในการ
สอน”  
 ในขณะที่การสะท้อนคิดภายหลังการข้ึน
ฝึกปฏิบัติในห้องคลอด พบว่านักศึกษาทุกคน
สะท้อนว่าได้มีการน าความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในการ
ปฏิบัติมากข้ึน และมีความมั่นใจในการข้ึนฝึก
ป ฏิบั ติ ใ นห้ อ ง คล อด ภายห ลั ง จ าก ก า ร ฝึ ก
สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง ดังการบันทึก 

มีการน าความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในการ
ปฏิบัติมากขึ้น 

“รู้ สึ กชอบการ เ รี ยนการส อนทั้ ง ใ น
ห้องเรียนแล้วก็การปฏิบัติ การเรียนในห้องเรียน
ท าให้เรารู้ ถึงทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติก่อนไป
ปฏิบัติจริงท าให้เราสามารถประยุกต์น ามาใช้ได้” 
  “ควรมีการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จ าลอง
แบบนี้ ต่ อ ไป เพราะสามารถท าให้ เ ข้ า ใจ ใน
สถานการณ์จริง และสามารถเรียนรู้และเข้าใจ
เนื้อหาต่างๆ ผ่านสถานการณ์นี้ได้มากข้ึน” 

มีความมั่นใจในการขึ้นฝึกปฏิบัติในห้อง 
คลอดภายหลังจากการฝึกสถานการณ์จ าลอง
เสมือนจริง 
  “จากการฝึกก่อนข้ึนปฏิบัติงานจริง ท าให้
เราได้เตรียมตัวในส่วนที่ เรายังท าได้ไม่ ค่อยดี 
ก่อนที่จะไปปฏิบัติงานจริง ท าให้มีความมั่นใจข้ึน” 
  “เป็นการเตรียมสถานการณ์ที่เหมือนกับ
ในห้องคลอด ถึงแม้ตอนฝึกจะยังไม่ เห็นภาพ
เท่าไหร่ แต่พอข้ึนวอร์ดแล้วได้มาท าจริงก็จ าได้ว่า
เคยท ามาตอนจ าลองสถานการณ์ จึงช่วยเสริม
ความมั่นใจได้ดีค่ะ” 
  “การเตรียมตัวก่อนการฝกึเป็นการฝึกการ
ตั้งสติ และมีการเรียนรู้ได้จริง การฝึกปฏิบัติท าให้
คุ้นชินกับอุปกรณ์ จะท าให้ลดความตื่นเต้นลงได้” 

 

แบบสะท้อนคิดของอาจารย์ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการขึ้นฝึกปฏิบัติ 

นักศึกษามีความมั่นใจมากกว่าปีที่ผ่านๆ 
มา แต่ยังมีบางส่วนที่ขาดความมั่นใจแม้จะมี
ความสามารถเพราะยังกลัวเรื่ องของความ
ผิดพลาด แต่คิดว่ารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในปีนี้มีผลในการพัฒนาความมั่นใจของ
นักศึกษาข้ึนได้ ดังประโยคที่สะท้อนว่า  
  “มีความมั่นใจพอควร กล้าและอาสาที่จะ
ปฏิบัติ ความกลัวยังมีอยู่บ้าง ตั้งใจช่วยเหลืองาน  
เข้าหาผู้คลอดและแนะน าการปฏิบัติตัวแก่ผู้คลอด
ได้ ในทุกระยะของการคลอด” 
  “จากการที่นักศึกษาได้ท ากิจกรรมกลุ่ม 
ได้สวมบทบาทเป็นผู้มาคลอด ได้สวมบทบาทเป็น
พยาบาลในการเรี ยนภาคทฤษฎี ได้ ช่วยให้
นักศึกษามีความมั่นใจในการฝึกปฏิบัติงานมาก
ข้ึน” 
  “ปฏิบัติได้เป็นข้ันตอน ได้ดีพอควร เข้าใจ
เหตุผลในการดูแลผู้คลอด อาจารย์สอน และ 
ช้ีแนะ ก็สามารถท าได้แม้จะยังไม่คล่องตัว” 
  “ความรู้ของนักศึกษาดีข้ึน สามารถตอบ
ค าถาม มีความเข้าใจในค าถาม จับประเด็นส าคัญ
ได้ ทบทวนความรู้ก่อนฝึกปฏิบัติและบันทึกสรุป
เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของตนเอง” 

 

สรุปและอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ดังนี้ 

1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนผ่านทักษะการเรียนรู้ด้ วยตนเองของ
นักศึกษาในรายวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 
พบ ว่า รู ปแบบการจั ดการ เรี ยนการสอนที่
พั ฒ นา ข้ึนมี กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ยน ก า ร ส อน ที่
หลากหลาย เน้นทักษะที่หลากหลาย ทั้งการอ่าน 
การเขียน การฝึกปฏิบัติ การแก้ไขปัญหา และ
ความสามารถในการท างานกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะ
ส าคัญที่จะพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มี
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การสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง ตลอดจน
สร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเอง
ได้ (Self-directed learner) ซึ่งเป็นกระบวนการ
ส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 
21 และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (2560 – 2579), 2562)  

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนผ่านทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาในรายวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 

ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
โดยผ่านผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษา 
พบว่า ในการสอบทฤษฎีนักศึกษาสามารถผ่านการ
สอบในหัวข้อการพยาบาลในระยะที่ 2 และ 3 ของ
การคลอดมากที่สุด ร้อยละ 97.93 ซึ่งสอดคล้อง
กับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีการจ าลอง
สถานการณ์ในช่วงของระยะช่วยคลอดมากที่สุด 
และสอดคล้องกับการสะท้อนคิดของนักศึกษาที่
ต้องการให้มีการจ าลองสถานการณ์ในระยะที่ 1 
ของการคลอดเพิ่มเข้ามาในสถานการณ์จ าลองด้วย 
และเมื่อนักศึกษาข้ึนฝึกปฏิบัติงานในห้องคลอดผล
การประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติการดูและผู้
คลอดในระยะที่ 1 – 4 และการช่วยเหลือทารก
แรกเกิดทันทีพบว่าคะแนนมีความใกล้เคียงกัน 
และผ่ านการประ เมินผลการป ฏิบั ติ ทุ กคน 
สอดคล้องกับการสะท้อนคิดของอาจารย์ผู้นิเทศที่
ระบุว่านักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเข้า
ปฏิบัติงานมากขึ้น 
 ในการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ในครั้งนี้ โดยประเมินการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนภายหลังการจัดการเรียน
การสอนทันที พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นว่า 
กิจกรรมการสอนครั้งนี้มีประโยชน์และสามารถ
น าไปใช้จริงเมื่อนักศึกษาได้ไปปฏิบัติกิจกรรมการ
ดูแลในระยะคลอดกับผู้คลอดในระดับมาก ด้าน
การจัดการทักษะในห้องฝึกปฏิบัติการมีประโยชน์
และนักศึกษาสามารถน าไปใช้จริงได้เมื่อปฏิบัติกับ
ผู้คลอดในระดับมาก ขณะที่อุปกรณ์ที่ใช้ห้องฝึก
ปฏิบัติการมีประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้จริง

เมื่อปฏิบัติกับผู้คลอดในระดับมาก โดยพบว่า
จ านวนอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกยังขาดความเพียงพอต่อ
จ านวนนักศึกษา และด้านการทบทวนความรู้
ภายหลังการฝึกทักษะ มีประโยชน์และสามารถ
น าไปใช้จริงเมื่อได้ปฏิบัติกับผู้คลอดในระดับมาก 
พบว่านักศึกษาเห็นว่าการให้นักศึกษาได้กลับไป
ทบทวนความรู้โดยการหาความรู้โดยเฉพาะเรื่องที่
ขาดอยู่ จะมีประโยชน์กว่าการให้คัดซ้ า เพื่อให้จ า
ได้ และเมื่อประเมินการรับรู้ประโยชน์ที่เกิดข้ึนต่อ
ตัวนักศึกษาจากการฝึกทักษะแบบสถานการณ์
จ าลองพบว่านักศึกษามีคะแนนการรับรู้ประโยชน์
ที่เกิดข้ึนต่อตัวนักศึกษาในระดับมาก  
 และภายหลังการข้ึนฝึกปฏิบัติในห้อง
คลอด พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นว่ากิจกรรม
การสอนครั้งนี้มีประโยชน์และสามารถน าไปใช้จริง
เมื่อนักศึกษาได้ไปปฏิบัติกิจกรรมการดูแลในระยะ
คลอดกับผู้คลอดในระดับมากที่สดุ ด้านการจัดการ
ทักษะในห้องฝึกปฏิบัติการมีประโยชน์และ
นักศึกษาสามารถน าไปใช้จริงได้เมื่อปฏิบัติกับผู้
คลอดในระดับมากที่สุด ขณะที่อุปกรณ์ที่ใช้ห้องฝึก
ปฏิบัติการมีประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้จริง
เมื่อปฏิบัติกับผู้คลอดในระดับมาก และด้านการ
ทบทวนความรู้ภายหลังการฝึกทักษะ มีประโยชน์
และสามารถน าไปใช้จริงเมือ่ได้ปฏิบัติกบัผูค้ลอดใน
ระดับมาก และเมื่อประเมินการรับรู้ประโยชน์ที่
เกิดข้ึนต่อตัวนักศึกษาจากการฝึกทักษะแบบ
สถานการณ์จ าลองพบว่านักศึกษามีคะแนนการ
รับรู้ประโยชน์ที่เกิดข้ึนต่อตัวนักศึกษาในระดับมาก
ที่สุด จะเห็นได้ว่าภายหลังจากที่นักศึกษาได้ข้ึนฝึก
ปฏิบัติงานจริงในห้องคลอดการรับรู้ประโยชน์จาก
การฝึกปฏิบัติจะเพิ่มมากข้ึน แสดงถึงประโยชน์
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ที่มี
ส่วนช่วยในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการ
รับมือกับสถานการณ์จริงในห้องคลอดได้ดี 

นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวน 
การจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ โดยส่วนใหญ่รู้สึก
ว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ท า
ให้นักศึกษามองเห็นภาพการปฏิบัติงานผดุงครรภ์
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ได้ ดังเช่น การสอนโดยใช้วีดิทัศน์ การสอนโดยใช้
สถานการณ์จ าลองในแต่ละหน้าที่ การมอบหมาย
ให้นักศึกษาฝึกซ้อมในห้องปฏิบัติการเป็นการ
เรียนรู้ที่สนุก ตื่นเต้น ได้มีการท าซ้ าๆ ท าให้จ า
ข้ันตอนต่างๆ ได้ รู้จักล าดับการท างาน ล าดับ
ข้ันตอนของการท าคลอด เห็นบทบาทหน้าที่
ชัด เจน และข้อผิดพลาดที่ เกิด ข้ึน ตลอดจน
มองเห็นปัญหาที่ตนเองอาจต้องพบเมื่อข้ึนฝึก
ปฏิบัติจริงในห้องคลอด ทราบวิธีการแก้ไขปัญหาที่
ถูกต้องก่อนที่จะไปปฏิบัติจริง และสนับสนุนให้มี
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ในปีต่อไป 

ในขณะที่ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ คือ การฝึกปฏิบัติ
ตามสถานการณ์จ าลองในแต่ละหน้าที่ นักศึกษา
ต้องการให้แต่ละคนได้รับมอบหมายให้มีการฝึกใน
ทุกหน้าที่หมุนเวียนกันจนครบ เพื่อให้นักศึกษามี
ความพร้อมในทุกสถานการณ์ที่ต้องพบตอนข้ึนฝึก
บนห้องคลอด และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้า
สังเกตการณ์ตอนที่กลุ่มอื่นๆ ปฏิบัติสถานการณ์
จ าลอง เพื่อให้เห็นปัญหาหลากหลายในแต่ละกลุ่ม 
อันจะท าให้ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น  

ประเด็นปัญหาที่นักศึกษาส่วนใหญ่มองว่า 
เป็นข้อจ ากัดในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ คือ 
อุปกร ณ์ที่ นั ก ศึกษาต้อ งใ ช้ ในการฝึกปฏิบั ติ
สถานการณ์จ าลองยังมี ไม่เพียงพอ ที่จะท าให้
นักศึกษามาฝึกได้บ่อยๆ เพื่อให้เกิดความช านาญ 

จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่พัฒนาข้ึนนี้ มีความเหมาะสมในการเตรียม

ความพร้อมให้กับนักศึกษาในรายวิชาคลินิก ที่
นักศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในความรู้
ด้านทฤษฎี และความรู้ด้านการปฏิบัติ เนื่องจากมี
การสรุปความรู้ด้านทฤษฎีโดยอาจารย์ผู้สอน และ
มีการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้
ตลอดเวลา มีการใช้ภาพและสถานการณ์จ าลอง
เป็นสื่อในการสอนท าให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้
โดยเห็นเป็นภาพและสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริง ซึ่ง
เหมาะกับนักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยและยุคสมัย
ปัจจุบันที่ต้องการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ 
การฟังบรรยายแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถดึง
ความสนใจได้ (เยาวลักษณ์ โพธิดารา, 2554)  อีก
ทั้งการที่นักศึกษาได้มีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือท า จะส่งผลให้
นักศึกษาเกิดความสนใจใฝ่รู้  อีกทั้งการมีสื่อการ
สอนที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ได้
เรียนรู้สถานการณ์เสมือนจริงในช้ันเรียน ย่อมจะมี
ผลต่อเนื่องให้นักศึกษากลายเป็นบัณฑิตที่ มี
คุณภาพในอนาคตต่อไปได้ (จันทร์ปภัสร์ เครือแก้ว 
และคณะ, 2561; สายลม เกิดประเสริฐ และ ศรี
สมร ภูมนสกุล, 2556; Houghton, et al., 2013) 
ทั้งนี้ในการจัดกระบวน การเรียนรู้ในลักษณะนี้
จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์ 
(สายลม เกิดประเสริฐ และ ศรีสมร ภูมนสกุล , 
2556) ที่ต้องให้นักศึกษาได้ใช้ในการฝึกซ้อมให้
เพียงพอกับความต้องการฝึกซ้อมตลอดเวลา  
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