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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดก่อนหลังการทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของ
การสอนแบบศูนย์การเรียนรูต้ อ่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และศึกษาความพึงพอใจต่อการสอนแบบศูนย์การเรียนรูใ้ นการเรียน
วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 122 คน เครื่องมือ
ทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ข้อสอบแบบเลือกตอบ
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83 และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ Dependent t-test
ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจในการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวม
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้อยู่ในระดับดี โดยร้อยละ 90.2
มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ (≥ ร้อยละ 60) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 19.87 (SD = 3.85)
และหลังเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 33.29 (SD = 3.99) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ค�ำส�ำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ การสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ 1
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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ABSTRACT

This study was a quasi-experimental one group pretest posttest design. The objectives of research
were to examine students’ learning achievement and satisfaction with the learning center teaching
method in the Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I Course of third year nursing students,
Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj. Samples were consisted of 122 third year nursing
students enrolled for the “Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I Course” in the academic year
2013 at Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj. The instruments consisted of the learning
center teaching lesson plan and learning achievement test with multiple choice form with its reliability
was 0.83, as well as satisfaction evaluation form, with its reliability was 0.89. Data were analyzed using
frequency, percentage, mean, standard deviation, and dependent t-test. The results of this study were:
The learning achievement scores of nursing students were at good levels. The overall scores of satisfaction
in learning center teaching method in the Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I were at high
level. The majority of sample had learning achievement scores in the good levels. About 90.2% of sample
had higher scores than the criteria (> 60%). The mean learning achievement scores before class were 19.87
(SD = 3.85) and the mean learning achievement scores after class were 33.29 (SD = 3.99). The learning
achievement scores before and after classes were significantly different (p<.001). .
KEYWORDS: Learning Achievement, Satisfaction. Learning Center Teaching Method, Maternal and Newborn
Nursing and Midwifery I Course

บทน�ำ

วิทยาลัยพยาบาลในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ท�ำหน้าที่ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนด้านสุขภาพมานานกว่า
55 ปี หลักสูตรที่ใช้ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ของสังคมไทยมาโดยตลอด หลักสูตรและ
การจัดการศึกษาแบบเดิมส่วนใหญ่เน้นผูส้ อนเป็นศูนย์กลาง
มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิชาการเป็นส�ำคัญ ปัจจุบัน
สภาพการณ์ ข องสั ง คมไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น
การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียน ท�ำให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น การจัดการศึกษาต้อง
เน้นความส�ำคัญของการพัฒนาความรู้ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ การด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุข จึงต้องจัด
กระบวนการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ
เผชิญกับสถานการณ์จริง เพื่อให้คิดเป็น ท�ำเป็น (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546) การศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์เป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิต

80

สุขภาพและอนามัยของประชาชนด้วยความเอาใจใส่อย่าง
เอื้ออาทร ให้การพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการที่เป็น
บุคคล ครอบครัว และชุมชน ในทุกภาวะสุขภาพ ทุกวัย
เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการสามารถดูแลตนเองได้ทงั้ ในภาวะสุขภาพดี
และเจ็บป่วย จัดการ และตัดสินใจกับภาวะสุขภาพของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม การจัดการเรียนการสอนสาขา
พยาบาลศาสตร์ จึงมุง่ ให้ผเู้ รียนสามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ได้อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ใช้บริการ
โดยค�ำนึงถึงคุณภาพชีวิต และคุณค่าของชีวิตมนุษย์อย่าง
เท่าเทียมกัน การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏี และภาค
ปฏิบตั ิ ต้องมีความสอดคล้องกัน จึงจะช่วยผูเ้ รียนให้สามารถ
น�ำความรู้ภาคทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติได้
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีแนวคิด
และปรัชญาของหลักสูตร ในด้านการเรียนการสอนให้เป็น
กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่าง
ผูส้ อน ผูเ้ รียน บุคคล ครอบครัว และชุมชน ทีม่ งุ่ เน้นผูเ้ รียนเป็น
ส�ำคัญ ท�ำหน้าทีผ่ ลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป เรียนในชั้นปีที่ 1
และชั้นปีที่ 2 หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาเฉพาะ
เรียนในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ในหมวดวิชาเฉพาะมีการ
จัดการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่มวิชาชีพพยาบาล วิชาการ
พยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 จัดอยู่ในหมวด
วิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพพยาบาล ภาคทฤษฎี เป็นวิชาหนึ่งที่
มีความส�ำคัญ ซึ่งนักศึกษาพยาบาลทุกคนต้องเรียนในชั้น
ปีที่ 3 มีลักษณะค�ำอธิบายรายวิชา และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิด และหลักการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐาน
ทฤษฎีการดูแลด้วยความเอือ้ อาทรส�ำหรับมารดาและทารก
การตั้งครรภ์ และพัฒนาการของทารกในครรภ์ การคลอด
และระยะหลังคลอด ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ การ
ประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
ปัญหาสุขภาพ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว
สร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารก และครอบครัว
ซึ่งนักศึกษาไม่มีประสบการณ์การดูแลบุคคลกลุ่มดังกล่าว
มาก่อน ดังนั้นผู้สอนจึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญแล้วยังต้องจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีท่ ำ� ให้นกั ศึกษาพยาบาลได้ฝกึ ทดลองจริง คิดอภิปราย
กรณีศึกษาจริง ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ
ผดุงครรภ์ จึงได้จัดให้มีการเรียนรูปแบบการสอนแบบศูนย์
การเรียนรู้ จาก มคอ.4 ของวิชาดังกล่าวในปีการศึกษา 2555
พบว่า หากรายวิชานี้ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเพียงอย่าง
เดียว จะท�ำให้ผเู้ รียนมองไม่เห็นภาพ ไม่เกิดความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง โดยเฉพาะเนื้อหาแนวคิดที่ 4 เกี่ยวกับการประเมิน
ภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันปัญหา
สุขภาพของมารดา และทารกในระยะตั้งครรภ์ปกติ และ
แนวคิดที่ 5 และ 6 เนื้อหาเกี่ยวกับกลไกการคลอดปกติ
หัวข้อ 6.6 การท�ำคลอดและช่วยเหลือการคลอดปกติ 6.7
การตรวจรก และ 6.8 การประเมินภาวะสุขภาพทารก
แรกเกิดทันที และผลการประเมินจากผู้เรียนบอกว่าไม่
สามารถมองเห็นภาพ และฝึกทดลองได้ อีกทั้งผู้สอน และ
ผู้เรียน เสียเวลาในการสอบซ่อมเสริม และสิ้นเปลืองงบ
ประมาณในการสอบซ่อม อีกทัง้ เนือ้ หาทีม่ ผี เู้ รียนสอบไม่ผา่ น
เกณฑ์ของวิชา คือ เนื้อหาแนวคิดที่ 4 และ 6 ดังกล่าว และ
ได้สอบถามผู้เรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ พบว่า ร้อยละ 80
กล่าวว่าวิชานี้เป็นวิชาที่เฉพาะ เนื้อหามีความยาก หาก

บรรยายอย่างเดียวจะท�ำให้มองไม่เห็นภาพจริง ไม่เข้าใจ
เนือ้ หาอาจท�ำให้ไม่สามารถน�ำไปปฏิบตั จิ ริงได้ ดังนัน้ ภาควิชา
การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์จงึ ได้รว่ มกันพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรูส้ ำ� หรับ
การจัดการเรียนในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ 1 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนในหัวข้อ การประเมินภาวะสุขภาพ การ
ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันปัญหาสุขภาพของมารดา
และทารกในระยะตั้งครรภ์ปกติ และกลไกการคลอดปกติ
การท�ำคลอดและช่วยเหลือการคลอดปกติ การตรวจรก
และการประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดทันที
การสอนแบบศูนย์การเรียนรูท้ ภี่ าควิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ์ใช้เป็นวิธีการจัดการเรียนการ
สอนทีม่ วี ธิ กี ารสอนหลายวิธี ได้แก่ การอภิปรายกรณีศกึ ษา
การสาธิต และสาธิตย้อนกลับ เป็นวิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการแบ่งปันความรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การถาม การตอบ การท�ำงานกลุ่มย่อยแบบร่วมมือกันเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนองต่อความรู้ ประสบการณ์ และ
ความคิดเห็นของผู้สอนและเพื่อนๆ ผู้เรียนได้ฝึกการจัด
ระบบความคิด การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล สามารถพัฒนาผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา ในด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา
และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิด
ชอบ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก เพื่อให้
ผู้เรียนค้นหาความรู้ เกิดการเรียนรู้ได้เอง ดังนั้นการพัฒนา
วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ของภาควิชาการพยาบาล
มารดาทารกและผดุงครรภ์ จะส่งผลให้วิทยาลัยพยาบาลฯ
ได้วธิ กี ารจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญวิธหี นึง่
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางปัญญา และทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ น�ำไปสูก่ าร
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีด่ ขี นึ้ และน�ำความรูจ้ ากการเรียน
ภาคทฤษฎีไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาผลของวิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้
ต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ในการเรียนวิชาการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนแบบศูนย์การเรียนรู้ ในการเรียนวิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เพือ่ เป็นแนวทางให้อาจารย์ผสู้ อนได้พฒ
ั นาวิธกี าร
จัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ
ผดุงครรภ์ 1 ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลต่อไป
2. เพือ่ พัฒนาวิธกี ารจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็นส�ำคัญวิธีหนึ่ง คือ การสอนแบบศูนย์การเรียนรู้
3. เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญวิธีหนึ่ง

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลองแบบกลุม่ เดียว
วัดก่อนและหลังการทดลอง (one-group pretest-posttest
design) เพือ่ ศึกษาผลของวิธกี ารสอนแบบศูนย์การเรียนรูต้ อ่
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ในการเรียนวิชาการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ์ 1 และความพึงพอใจของการ
เรียนในการเรียนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ประชากรและตัวอย่าง

การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้ประชากรทัง้ หมดในการศึกษา คือ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ในปี
การศึกษา 2556 จ�ำนวน 122 คน

เครื่องมือ

มี 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง รายละเอียด ดังนี้

82

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย

1.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ
ผลการเรียนสะสมเฉลี่ย ประสบการณ์การดูแลสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์ หรือ ผู้คลอด หรือหญิงหลังคลอด
1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน จ�ำนวน
46 ข้อ ที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย และอาจารย์ผู้สอนตามตัวชี้วัด
การเรียนรู้ที่ก�ำหนดในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ 1
1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอน ผู้วิจัยดัดแปลงแบบประเมินความพึงพอใจในการ
เรียนการสอน จากเบญจมาภรณ์ นาคามดี และคณะ (2554)
ซึ่งเป็นข้อค�ำถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอน จ�ำนวน 15 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการเตรียมตัว
ก่อนเรียน ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน และด้านการ
ประเมินผล ลักษณะค�ำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ และมีค�ำถามปลายเปิด นักศึกษาพยาบาลเป็น
ผู้ตัดสินใจเลือกตอบเอง
1.4 แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

คื อ แผนการสอนแบบศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ วิ ช าการ
พยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 รายละเอียด
ดังนี้
2.1 เนื้อหาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 1 ประกอบด้วย เนื้อหาในแนวคิดที่ 4 เนื้อหา
เกีย่ วกับการประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และ
การป้องกันปัญหาสุขภาพของมารดา และทารกในระยะ
ตั้งครรภ์ปกติ จ�ำนวน 4 ชั่วโมง และเนื้อหาในแนวคิดที่
5 และ 6 เนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อ 5.5 กลไกการคลอดปกติ
หัวข้อ 6.6 การท�ำคลอดและช่วยเหลือการคลอดปกติ 6.7
การตรวจรก และ 6.8 การประเมินภาวะสุขภาพทารก
แรกเกิดทันที จ�ำนวน 10 ชั่วโมง
2.2 วิธกี ารสอน แบ่งตามลักษณะเนือ้ หา รายละเอียด
ดังนี้
2.2.1 แนวคิดที่ 4 จ�ำนวน 3 ชั่วโมง แบ่งเป็น

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
หัวข้อ 4.1 การซักประวัติ (การค�ำนวณอายุครรภ์ และการ
คาดคะเนก� ำ หนดวั น คลอด) และหั ว ข้ อ 4.3 และ 4.4
การติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และการคัดกรอง
ภาวะเสี่ยง และการส่งต่อ สอนโดยใช้กรณีศึกษา หัวข้อ 4.2
การตรวจร่างกายและการตรวจครรภ์ สอนแบบสาธิต และ
สาธิตย้อนกลับ
2.2.2 แนวคิดที่ 5 และ 6 จ�ำนวน 9 ชัว่ โมง แบ่งเป็น
หัวข้อ 5.5 กลไกการคลอด หัวข้อ 6.6 การท�ำคลอดและ
ช่วยเหลือการคลอดปกติ หัวข้อ 6.7 และ 6.8 การตรวจรก
และการประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดทันที สอนแบบ
สาธิต และสาธิตย้อนกลับ
2.3 วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ประเมินจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน จ�ำนวน
46 ข้อ และใบงาน

เที่ยงโดยใช้สูตร KR 20 ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.88
2.2 แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การ
เรียนการสอนตรวจสอบความเที่ยงโดยการน�ำไปทดลองใช้
กับนักศึกษาพยาบาลที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 ราย และน�ำมาวิเคราะห์หาความเที่ยง โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบาค (Alpha Coefficient
of Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 ก�ำหนดค่า
ให้เลือกตอบระหว่าง 1 ถึง 5 แปลผลคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 3.66 ถึง 5.00 หมายถึง พึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนในระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 2.33 ถึง 3.65 หมายถึง พึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 1.00 ถึง 2.32 หมายถึง พึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับน้อย

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา

1.1 ผู ้ วิ จั ย น� ำ แผนการสอนแบบศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์สอนวิชาการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ์ 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องของ
เนือ้ หา การจัดล�ำดับเนือ้ หา และความเหมาะสมของภาษา
ที่ใช้ หลังจากนั้นผู้วิจัยน�ำมาปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนน�ำไปใช้จริง
1.2 ผูว้ จิ ยั น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดียว
กับการตรวจสอบ แผนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ หลังจาก
นัน้ ผูว้ จิ ยั น�ำมาปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผูท้ รงคุณวุฒิ
ก่อนน�ำไปใช้จริง
1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอน ผู้วิจัยน�ำของเบญจมาภรณ์ นาคามดี และคณะ
(2554) มาใช้ไม่ได้ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา เนือ่ งจาก
ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหามาแล้ว

2. การตรวจสอบความเที่ยง

2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัย
น�ำไปทดลองใช้กบั นักศึกษาพยาบาลทีม่ ลี กั ษณะเช่นเดียวกับ
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 50 ราย และน�ำมาวิเคราะห์หาความ

การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ด�ำเนินการวิจยั ในภาคการศึกษา
ที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2556 ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายนถึงเดือน
ธันวาคม โดยแบ่งขัน้ ตอนการด�ำเนินการเป็น 2 ขัน้ ตอน คือ

1. ขั้นเตรียมการ

1.1 ผู้วิจัยส่งโครงการวิจัย ถึงผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เพือ่ ขออนุญาตเก็บข้อมูล
และเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
วิทยาลัยฯ เพื่อรับรองโครงการวิจัย
1.2 หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว ผู้วิจัยติดต่อหัวหน้า
ชัน้ ปีของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 3 เพือ่ เข้าพบกลุม่ ตัวอย่าง
ทัง้ หมด พร้อมทัง้ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนของการท�ำ
วิจยั ให้แก่กลุม่ ตัวอย่างทราบ รวมทัง้ อธิบายให้กลุม่ ตัวอย่าง
ทราบว่าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะน�ำเสนอในภาพรวม
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโดยไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น

2. ขั้นด�ำเนินการทดลอง

2.1 ผู้วิจัยด�ำเนินการสอบด้วยแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน
2.2 ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการสอนตามแผนการสอนแบบศูนย์
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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การเรียนรู้ และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา
ทุกคนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ภายหลัง
จากเรียนเนื้อหาเสร็จสิ้นแล้ว
2.3 แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่เป็นค�ำถาม
ปลายปิดและค�ำถามปลายเปิด หลังจากประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความถูก
ต้อง สมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้แบบสอบถามทีส่ มบูรณ์
ถูกต้องจ�ำนวน 122 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.4 สัมภาษณ์ความพึงพอใจ ตัวแทนผู้เรียน จ�ำนวน
12 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู ้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
โปรแกรมส�ำเร็จรูป โดยค�ำนวณคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาพยาบาลโดยใช้คา่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จัดกลุ่ม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์น�ำมา
วิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic analysis) และค�ำนวณ
Dependent t-test เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้

สรุปผลการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง 108 คน และเพศชาย
14 คน ตามล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 88.52 และ 11.48 ตามล�ำดับ
อายุระหว่าง 19-23 ปี อายุเฉลี่ย 20.75 ปี (SD = 0.55)
มีคะแนนสะสมระหว่าง 2.09-3.94 มีคะแนนสะสมเฉลี่ย
2.98 (SD = 0.30) มีประสบการณ์การดูแลสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์ หรือผู้คลอด หรือหญิงหลังคลอด 65 คน และไม่มี
ประสบการณ์การดูแลฯ 57 คน ตามล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ
53.28 และ 46.72 ตามล�ำดับ
2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบศูนย์การเรียนรู้ วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 1 อยูใ่ นระดับดี โดยร้อยละ 90.2 มีคะแนนสูงกว่า
เกณฑ์ (≥ ร้อยละ 60) (ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1)
เมือ่ พิจารณาค่าเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ในการ
เรียนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
ก่อนเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ในภาพรวม เท่ากับ 19.87
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ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้
วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีมาก (80.00-100.00)
ดี (70.00-79.99)
ปานกลาง (60.00-69.99)
พอใช้ (50.00-50.99)

จ�ำนวน
30
47
33
12

ร้อยละ
24.59
38.52
27.05
9.84

(SD = 3.85) จากคะแนนเต็ม 46 คะแนน และหลังเรียน
แบบศูนย์การเรียนรู้ ค่าเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เท่ากับ
33.29 (SD = 3.99) เมือ่ แยกค่าเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ตามเนื้อหาในแนวคิดที่ 4 ก่อนเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้
มีคา่ เฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เท่ากับ 5.96 (SD = 1.74)
จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน และหลังเรียนแบบศูนย์การ
เรียนรู้ ค่าเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เท่ากับ 11.98 (SD =
1.68) และเมือ่ แยกค่าเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ในเนือ้ หา
ในแนวคิดที่ 5 และ 6 ก่อนเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ มีค่า
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 13.91 (SD = 3.35)
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และหลังเรียนแบบศูนย์การ
เรียนรู้ ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 21.34 (SD
= 3.24) (ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้
วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

แนวคิดที่ (คะแนนเต็ม) ก่อนเรียนแบบ หลังเรียนแบบ
		
ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้
เนื้อหาในแนวคิดที่ 4
5.96
11.98
(คะแนนเต็ม 16 คะแนน) (SD=1.74) (SD=1.68)
เนื้อหาในแนวคิดที่ 5
13.91
21.34
และ 6 (คะแนนเต็ม 30 (SD=3.35) (SD=3.24)
คะแนน)
ภาพรวม (คะแนนเต็ม
19.87
33.29
46 คะแนน)
(SD=3.85) (SD=3.99)
เมือ่ ศึกษาผลของรูปแบบการสอนแบบศูนย์การเรียน
รู้ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการเรียนวิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
พุทธชินราช ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ในการเรียนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ เท่ากับ
19.87 และ 33.29 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนและหลังเรียนแบบศูนย์การ
เรียนรู้ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.01 รายละเอียดแดงดังตารางที่ 3
3. ค่าคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนแบบศูนย์การเรียนรู้ วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพ
รวมทั้งก่อนและหลังเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ (N=122)

		
ก่อน
หลัง
P<.001

X
19.87
33.29

SD
3.85
3.99

t
-37.385***

การผดุงครรภ์ 1 ของกลุม่ ตัวอย่างโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับพึง
พอใจมาก (4.22, SD = 0.62) และเมื่อพิจารณารายด้านพบ
ว่าทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยด้าน

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ 1 (N = 122)
การจัดการเรียนการสอน
ความพึงพอใจ
ระดับ
				 SD.
ด้านการเตรียมตัวก่อนเรียน		
4.19		 0.70
มาก
1. นักศึกษาได้รับการชี้แจงก่อนเรียน		
4.36		 0.79
มาก
2. อ่านเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียน
4.02		 0.82
มาก
ด้านการจัดการเรียนการสอน		
4.24		 0.65
มาก
3. การจัดการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา โดยฝึกการซักประวัติ
4.05		 0.81
มาก
การค�ำนวณอายุครรภ์ และการคาดคะเนก�ำหนดวันคลอด
4. การจัดการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา เรื่อง การคัดกรองภาวะเสี่ยง
4.11		 0.76
มาก
การส่งต่อ และการติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
5. การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต และสาธิตย้อนกลับการตรวจร่างกาย
4.34		 0.89
มาก
และตรวจครรภ์		
6. การจัดการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษาจากโมเดลส่วนต่าง ๆ
4.23		 0.83
มาก
ของทารกและเชิงกราน		
7. เนื้อหามีความเหมาะสมกับวิธีการจัดการเรียนการสอน
4.34		 0.89
มาก
8. การจัดการเรียนการสอนโดยทดสอบก่อน และหลังเรียน
4.23		 0.77
มาก
9. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้เกิดทักษะทางปัญญา
4.25		 0.76
มาก
10. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้เกิดทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ		
4.15		 0.73
มาก
ด้านการประเมินผล		
4.17		 0.71
มาก
11. กระบวนการกลุ่ม		
4.13		 0.79
มาก
12. ชิ้นงานของกลุ่ม		
4.11		 0.75
มาก
13. ภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจ		
4.27		 0.73
มาก
ความพึงพอใจในภาพรวม
4.22		 0.62
มาก
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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ที่มีค่าคะแนนสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน
(X = 4.24, SD. = 0.65) ส่วนด้านที่มีค่าคะแนนต�่ำสุด
คือ ด้านการประเมินผล) (X = 4.17, S.D. = 0.71) ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 4
4. นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ค่าคะแนนความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้
วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ของ
กลุ่มตัวอย่างเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับ
มากทัง้ หมด โดยข้อทีม่ คี า่ คะแนนสูงสุด คือ การจัดการเรียน
การสอนการตรวจรกและการประเมินภาวะสุขภาพทารก
แรกเกิดทันที (X = 4.47, S.D. = 0.77) ส่วนข้อทีม่ คี า่ คะแนน
ต�ำ่ สุด คือ การอ่านเอกสารประกอบการสอนก่อนเรียน (X =
4.02, S.D. = 0.82) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4
5. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่กลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ วิชา
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 โดยมีผตู้ อบ
จ�ำนวน 20 คน พบว่า มีประเด็นส�ำคัญที่อธิบายถึงความ
พอใจของนักศึกษา ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน วิธีการจัดการเรียน
การสอน การประเมินผล และการน�ำไปใช้ประโยชน์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

1. ผู้เรียน

ผู้เรียน หมายถึง นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจ
ต่อตนเองในการเตรียมตัวก่อนเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ใน
เนื้อหาที่ก�ำหนด วิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการ
ผดุงครรภ์ 1 ประกอบด้วย ความรู้หรือประสบการณ์ก่อน
เรียน ดังค�ำกล่าวของนักศึกษา กล่าวว่า “หนูเคยพาน้าหนู
อายุ 37 ปี ไปฝากท้อง หมอบอกน้ามีภาวะเสีย่ งต่อเบาหวาน
เพราะยายหนูเป็น และน้าอายุเยอะแล้ว ต้องเจาะเลือดตรวจ
ไม่อย่างนั้นเด็กตัวใหญ่ พอมาเรียนในศูนย์ก็ท�ำให้หนูเข้าใจ
เหตุผลลึกซึ้งมากว่าท�ำไมเด็กถึงตัวใหญ่ และเสี่ยงอย่างไร”
หรือในทางตรงข้ามในนักศึกษาทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์การดูแล
หญิงตั้งครรภ์มาก่อน กล่าวว่า “ถ้าหนูมีญาติสนิทตั้งครรภ์
หนูน่าจะเข้าใจภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์มากขึ้น เพราะ
หนูจะได้รอู้ ะไรมาบ้าง ดีกว่ามานัง่ จินตนาการว่าคนท้องเป็น
อย่างไร ท�ำไมถึงเสีย่ ง” อีกมุมในกลุม่ นักศึกษาทีอ่ า่ นหนังสือ
เอกสารประกอบการสอนหรือดูสื่อออนไลน์จากรายการ
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เอกสารทีแ่ จก กล่าวว่า “การท�ำคลอดถึงแม้จะมีความรูเ้ รือ่ ง
อาการคลอด อุปกรณ์การท�ำคลอดจากทีผ่ มอ่านในอินเตอร์เนต
แล้ว แต่ถา้ ผมไม่ได้ลองท�ำกับหุน่ จับอุปกรณ์จริงๆ หรือลอง
ท�ำคลอดกับหุน่ ผมก็คงไม่เข้าใจ แต่อย่างน้อยผมก็ได้เตรียม
ตัวเตรียมใจมาบ้างกว่าคนที่ไม่ได้เตรียมอะไร”

2. ผู้สอน

ผู้สอน หมายถึง นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจ
ในตัวผูส้ อนในขณะสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ 1 ประกอบด้วย มีความรู้ ความสนใจใส่ใจ เข้าใจ
นักศึกษา สอนให้น�ำไปใช้ได้จริง และมีคุณธรรมจริยธรรม
ดังค�ำกล่าวของนักศึกษากล่าวว่า “อาจารย์สอนในเรือ่ งทีม่ นั
มองไม่เห็นให้ผมได้เห็น เข้าใจ ทั้งๆ ที่เป็นทฤษฎี หากให้ผม
ไปอ่านเองคงต้องจินตนาการ เพราะเรือ่ งคนท้อง คนคลอดลูก
มันเป็นอะไรทีน่ กึ ไม่ออก” “หนูคดิ ทีแรกว่ามันยากมาก แม่เล่า
ให้ฟังบ้างว่าตอนท้องเป็นอย่างไร ตอนนั้นก็ว่างั้นๆ พอ
อาจารย์ลองให้ฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์จากหุ่น มันน่า
ทึ่งมาก ยิ่งพอมาท�ำคลอดกับหุ่น ดูแลทารกแรกเกิดกับหุ่น
ตรวจรกจริงๆ มันสุดยอดค่ะ อาจารย์สอนแล้วท�ำให้ดู พูด
อธิบายในสิ่งที่เราต้องรู้ ตามสติปัญญาของหนู อาจารย์ย�้ำ
ในสิ่งที่ต้องท�ำ กับสิ่งที่ควรท�ำ สิ่งที่ห้ามท�ำ แถมยังบอก
ให้หนูคิดว่าถ้าหนูเป็นคนท้องแล้วต้องการได้รับการดูแล
ที่เป็นมิตรและเข้าใจความเป็นมนุษย์ หนูจะท�ำอย่างไร”
“แค่สถานการณ์จ�ำลอง อาจารย์สอนได้เหมือนจริงมากๆ
สนุก เครียดแต่อยากเรียนอีก อาจารย์สอนได้เข้าใจหนูและ
เพื่อนๆ มาก อาจารย์ทุ่มเทและใส่ใจพวกหนูทุกคน กระตุ้น
ให้คิดตลอด ชอบเรียนวิชานี้”

3. วิธีการจัดการเรียนการสอน

วิธีการสอน หมายถึง นักศึกษาพยาบาลมีความ
พึงพอใจในวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้
ในเนื้อหาวิชาที่ก�ำหนด วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ 1 โดยนักศึกษาเห็นว่า วิธีการเรียนการสอน
หลากหลาย เช่น กรณีศึกษา สาธิต สาธิตย้อนกลับกับหุ่น
ฝึกกับของจริง ท�ำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ได้ฝึกทดลองกับหุ่น และของจริง ท�ำให้
เกิดความเข้าใจมากกว่าการท่องจ�ำ ดังค�ำกล่าวของนักศึกษา

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
กล่าวว่า “ถ้าให้หนูอา่ นเรือ่ งการประเมินภาวะเสีย่ งของหญิง
ตั้งครรภ์ หนูคงนึกอะไรไม่ออกนอกจากท่องจ�ำมาสอบ แต่
พอมีกรณีศึกษา อาจารย์กระตุ้นให้คิด และอธิบายให้ฟัง
หนูปิ๊งเลยค่ะ เข้าใจละว่าเพราะอะไรหญิงตั้งครรภ์รายนี้ถึง
มีภาวะเสี่ยง และเข้าใจเลยว่าท�ำไมญาติหนูจึงมีความเสี่ยง
ขณะตั้งครรภ์” “การฝึกตรวจครรภ์กับหุ่นนี่สุดยอดครับ
ท�ำให้ผมและเพื่อนๆ ช่วยกันคิดว่าจะต้องท�ำอย่างไรบ้างใน
การตรวจครรภ์ ได้ลองตรวจ ฝึกฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์
ซึ่งปกติฟังหัวใจเราโดยใช้หูฟังก็ยากแล้ว นี่ฟังและนับเสียง
หัวใจทารกในครรภ์ ทั้งเร็ว ทั้งเบา ถ้าไม่ได้เรียนแบบลอง
ท�ำจริงนะครับ ผมก็คงมโน นึกอะไรไม่ออก สนุกมากครับ”
“บรรยากาศการฝึกท�ำคลอดกับหุ่น มันเหมือนจริงมาก ทั้ง
อุปกรณ์ หุน่ ท�ำคลอด การแต่งกายทุกขัน้ ตอน การดูแลทารก
แรกเกิด และตรวจรก เหมือนจริงมากๆ โดยเฉพาะตรวจรก
เกิดมาเพิ่งเคยเห็นรกคนจริงๆ ทุกอย่างดูยากมาก แต่พอได้
ลองท�ำเองกับมือ ท�ำให้หนูได้เข้าใจจริงๆ โดยไม่ต้องท่องจ�ำ
ท�ำให้หนูชอบเรียนวิชานี้ เพราะการเรียนการสอนแบบศูนย์
กับเนื้อหาที่ยากแก่การจินตนาการท�ำให้หนูได้เห็นของจริง
แม้จะเป็นการฝึกกับหุ่นก็ตาม มันสุดยอด”

4. การประเมินผล

การประเมินผล หมายถึง นักศึกษาพยาบาลมีความ
พึงพอใจในวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนแบบศูนย์
การเรียนรู้ ในเนื้อหาวิชาที่ก�ำหนด วิชาการพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุงครรภ์ 1 โดยนักศึกษาเห็นว่า การประเมิน
ผลโดยใช้แบบประเมินกระบวนการกลุ่มและผลงาน แบบ
ประเมนทักษะการตรวจครรภ์ และท�ำคลอด และแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นวิธีที่เหมาะสมตาม
สภาพผู้เรียนจริง ดังค�ำกล่าวของนักศึกษากล่าวว่า “การ
ให้คะแนนถ้าประเมินแต่ผลงานอย่างเดียว ไม่ดี เพราะกลุ่ม
หนูร่วมกันคิดแก้ไขปัญหา แล้วจึงเกิดผลงานกลุ่ม ส่วนแบบ
ประเมินทักษะการตรวจครรภ์หรือท�ำคลอดประเมินตาม
ความสามารถของหนู หรือข้อสอบทีใ่ ห้หนูทำ� ก็ขนึ้ กับความ
สามารถของหนู แบบนีด้ แี ล้ว” “ถ้าประเมินผลการเรียนของ
ผมจากข้อสอบอย่างเดียว ผมว่าไม่ดีนะ ในเมื่อเรียนแบบ
ศูนย์ ก็ควรประเมินผมขณะเรียนด้วย น่าจะดี เพราะอาจารย์
จะเห็นว่าผมหรือกลุ่มผมเข้าใจ และผลงานเป็นอย่างไร”

5. การน�ำไปใช้ประโยชน์

การน�ำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์
การเรียนรูใ้ นเนือ้ หาทีก่ ำ� หนด วิชาการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ 1 โดยนักศึกษาเห็นว่า การเรียนแบบศูนย์
การเรียนรู้ มีกจิ กรรมทีห่ ลากหลายระหว่างเรียน เน้นผูเ้ รียน
เป็นส�ำคัญ ท�ำให้เกิดความเข้าใจ มากกว่าการท่องจ�ำ สามารถ
น�ำไปใช้ในการพยาบาลหญิงตัง้ ครรภ์ ผูค้ ลอดและทารกแรก
เกิดได้อย่างมีคุณธรรมและเข้าใจความมีศักดิ์ศรีของผู้รับ
บริการ หรือสามารถน�ำไปใช้กับชีวิตตนเองได้ ดังค�ำกล่าว
ของนักศึกษากล่าวว่า “หนูคดิ ว่าถ้าให้หนูคำ� นวณอายุครรภ์
หญิงตั้งครรภ์ตอนที่ฝึกงาน หนูว่าหนูท�ำได้ แต่อาจจะถาม
แบบงงๆ หรือถ้าญาติหนูตั้งครรภ์ และจ�ำประจ�ำเดือนครั้ง
สุดท้ายได้ หนูก็น่าจะคาดคะเนก�ำหนดวันคลอดได้” “เมื่อ
ถึงเวลาที่ผมต้องไปฝึกงานจริง ผมว่าผมก็ต้องจ�ำได้บ้างละ
ว่าจะท�ำคลอดอย่างไร ใช้อุปกรณ์อะไร” “ถ้าหนูท�ำคลอด
แล้วต้องตรวจรกเอง หนูว่าหนูท�ำได้นะ” “หนูเข้าใจความ
รู้สึกแม่หนูและผู้คลอดแล้วว่าเค้าทรมานกับความเจ็บปวด
ตอนคลอดแค่ไหน ตอนฝึกงานหนูจะไม่ดเุ ค้า หนูจะดูแลเค้า
เหมือนญาติหนู” “อย่างน้อยหนูกร็ วู้ า่ แม้แต่เด็กแรกเกิดเค้า
ก็มีความรู้สึก จะดูแลเค้าให้ดีตอนที่หนูฝึกงาน”
สรุป นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจในวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ ในเนื้อหาวิชาที่
ก�ำหนด วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
ในประเด็น ผู้เรียน ผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผล และการน�ำไปใช้ประโยชน์

การอภิปรายผล

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ วิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 อยูใ่ นระดับดี โดยร้อยละ
90.2 มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ (≥ ร้อยละ 60) เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนแบบศูนย์การ
เรียนรู้ในการเรียนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 1 เท่ากับ 19.87 (SD = 3.85) และหลังเรียน
แบบศูนย์การเรียนรู้ ค่าเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เท่ากับ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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33.29 (SD = 3.99) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.001 การจัด
การเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ ในวิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลสตรีตงั้ ครรภ์ทเี่ กีย่ วกับการซักประวัติ (การค�ำนวณ
อายุครรภ์ และการคาดคะเนก�ำหนดวันคลอด) การติดตาม
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร การคัดกรองภาวะเสีย่ ง และ
การส่งต่อ ใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา เนื้อหาที่เกี่ยวกับ
การตรวจร่างกาย การตรวจครรภ์ กลไกการคลอด การ
ท�ำคลอดและช่วยเหลือการคลอดปกติ การตรวจรกและ
การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดทันที ใช้วิธีการสอน
แบบสาธิตและสาธิตย้อนกลับ ซึ่งวิธีการสอนทั้ง 2 แบบ
จัดเป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญวิธีหนึ่งที่สามารถ
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะ เพือ่ ให้ผเู้ รียน
ไปสูเ่ ป้าหมายการเรียนรูท้ กี่ ำ� หนด (วัฒนพร ระงับทุกข์, 2545)
ท�ำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทีด่ ขี นึ้ ดังผลการศึกษาของ เขมิกา สมบัตโิ ยธา,
สุณีรัตน์ ยั่งยืน และสุภเวช บุตรศรีภูมิ (2556) ศึกษาผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาการป้องกันและควบคุมโรค โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มที่ได้รับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย
วิธีการอภิปราย การถามตอบ การบรรยาย มีผลสัมฤทธิ์ดี
กว่ากลุม่ ควบคุมโดยวิธกี ารบรรยาย วิชาการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 1 เนื้อหาที่สอนในศูนย์การเรียนรู้
โดยวิธีกรณีศึกษา คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการซักประวัติ (การ
ค�ำนวณอายุครรภ์ และการคาดคะเนก�ำหนดวันคลอด)
การติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และการคัดกรอง
ภาวะเสีย่ งและการส่งต่อ ซึง่ เป็นเนือ้ หาทีต่ อ้ งฝึกกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนน�ำไปใช้ในสถานการณ์ได้จริง
ดังเช่นค�ำกล่าวของผู้เรียน “ถ้าให้หนูอ่านเรื่องการประเมิน
ภาวะเสีย่ งของหญิงตัง้ ครรภ์ หนูคงนึกอะไรไม่ออกนอกจาก
ท่องจ�ำมาสอบ แต่พอมีกรณีศึกษา อาจารย์กระตุ้นให้คิด
และอธิบายให้ฟัง หนูปิ๊งเลยค่ะ เข้าใจละ ว่าเพราะอะไร
หญิงตั้งครรภ์รายนี้ถึงมีภาวะเสี่ยง และเข้าใจเลยว่าท�ำไม
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ญาติหนูจึงมีความเสี่ยงขณะตั้งครรภ์” จะเห็นได้ว่าวิธีการ
สอนแบบศูนย์การเรียนรู้โดยกรณีศึกษา กลุ่มผู้เรียนจะคิด
วิเคราะห์ ร่วมอภิปราย ซักถามและผู้สอนบรรยายเพิ่มเติม
ซึ่งสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจของผู้เรียน
ได้จริง นอกจากนี้การเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ ใช้วิธีการ
สอนแบบสาธิต และสาธิตย้อนกลับ ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
การตรวจร่างกายและการตรวจครรภ์ กลไกการคลอด การ
ท�ำคลอดและช่วยเหลือการคลอดปกติ การตรวจรกและการ
ประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดทันที ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้
มีความจ�ำเป็นต้องให้ผู้เรียนการความเข้าใจอย่างกระจ่าง
ชัดจากการคิดและการกระท�ำของตนเอง ซึ่งการสอนแบบ
สาธิตเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้เรียน
อย่างประจักษ์ชดั จากการคิดและการฝึกท�ำด้วยตนเอง ท�ำให้
เรียนรูโ้ ดยตรงกับความเป็นจริง ท�ำให้ผเู้ รียนจ�ำและเข้าใจใน
ระยะยาว (วัฒนพร ระงับทุกข์, 2545) ดังผลการศึกษาของ
สุวิมล มณีโชติ และสุนทรีภรณ์ ทองไสย (2555) ศึกษาผล
การสอนแบบสาธิตต่อทักษะการสวนปัสสาวะของนักศึกษา
พยาบาล พบว่า การสอนแบบสาธิตกิจกรรมย่อยช่วยให้
นักศึกษาพยาบาลมีทกั ษะการสวน ปัสสาวะได้ดเี ช่นเดียวกับ
การสอนแบบสาธิตต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทั้งวิธีการ
สอนแบบสาธิต ซึง่ เป็นวิธสี อนทีผ่ สู้ อนแสดงหรือกระท�ำ ให้ดู
เป็นตัวอย่างพร้อมๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรูจ้ ากการสังเกตกระบวนการตามขัน้ ตอน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ เวียเวอร์ (Weaver, 2015) ที่พบว่า รูปแบบ
การสอนแบบสาธิตในสถานการณ์จำ� ลองสามารถพัฒนาการ
ตัดสินใจทางคลินกิ และอาจมีผลต่อความมัน่ ใจของนักเรียน
พยาบาลได้ ดังเช่นค�ำกล่าวของผู้เรียน “บรรยากาศการฝึก
ท�ำคลอดกับหุน่ มันเหมือนจริงมาก ทัง้ อุปกรณ์ หุน่ ท�ำคลอด
การแต่งกายทุกขัน้ ตอน การดูแลทารกแรกเกิด และตรวจรก
เหมือนจริงมากๆ โดยเฉพาะตรวจรก เกิดมาเพิ่งเคยเห็นรก
คนจริงๆ ทุกอย่างดูยากมาก แต่พอได้ลองท�ำเองกับมือ ท�ำให้
หนูได้เข้าใจจริงๆ โดยไม่ต้องท่องจ�ำ ท�ำให้หนูชอบเรียนวิชา
นี้ เพราะการเรียนการสอนแบบศูนย์กบั เนือ้ หาทีย่ ากแก่การ
จินตนาการท�ำให้หนูได้เห็นของจริง แม้จะเป็นการฝึกกับหุน่
ก็ตาม มันสุดยอด”
จะเห็นได้ว่า การเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ วิชาการ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
พยาบาลมารดา ทารก และการ ผดุงครรภ์ 1 มีการจัดการ
สอนที่หลากหลาย วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก และการ
ผดุงครรภ์ 1 มีความเหมาะสมอย่างยิ่งส�ำหรับการเรียนการ
สอนของนักศึกษาพยาบาลในยุคปัจจุบัน (เบญจมาภรณ์
นาคามดี, ชรินธร ว่องวีระยุทธ์ และอายุพร กัยวิกยั โกศล, 2554)
ซึง่ การจัดรูปแบบการเรียนการสอนทีม่ คี วามหลากหลายและ
แปลกใหม่ จะช่วยเพิม่ ความสนใจของผูเ้ รียนโดยเฉพาะวัยรุน่
ซึ่งนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในวัยรุ่นมักแสวงหาความ
ตืน่ เต้นแปลกใหม่ ทีท่ า้ ทายท�ำให้ไม่เกิดความรูส้ กึ เบือ่ หน่าย
ในการเรียน (พัชราวดี ทองเนื่อง, 2553) ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น อีกทั้ง
ผลการศึกษาของ เขมิกา สมบัติโยธา, สุณีรัตน์ ยั่งยืนและ
สุภเวช บุตรศรีภูมิ (2556) พบว่าภายหลังนิสิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มที่เรียนวิชาการป้องกันและ
ควบคุมโรค ในรูปแบบการสอนแบบผสมผสานเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
เพราะการสอนแบบผสมผสานเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ท�ำให้ผเู้ รียนได้มสี ว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนมากขึน้
นิสติ ได้รบั ความรูแ้ ละมีทกั ษะทีจ่ ำ� เป็นในการน�ำไปใช้ในการ
ป้องกันโรคในชีวติ ประจ�ำวันได้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ
อัลกาซอน์ (Alkhasawneh, 2013) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรูจ้ ากการดู การฟัง
การอ่าน การเขียน และการลงมือปฏิบัติจะช่วยให้นักศึกษา
พยาบาลเกิดความรู้ที่ดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ
ศูนย์การเรียนรู้

จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอน
แบบศูนย์การเรียนรูว้ ชิ าการพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 1 มีความพึงพอใจโดยภาพรวมระดับมาก และ
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทั้งหมด โดยด้านที่มีค่าคะแนนสูงสุด คือ ด้านวิธี
การจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์
การเรียนรู้ เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นกรณีศึกษา การสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ท�ำให้ผเู้ รียนเรียนอย่างมีสนุก ฝึกกระบวน
การคิด เช่นเดียวกับ ทิศนา แขมมณี (2557, หน้า 123) กล่าวว่า
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสามารถท�ำได้
หลายแบบหลายลักษณะแตกต่างกัน แต่หากวิธีการนั้นๆ
ช่วยให้ผู้เรียนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรม
อย่างตื่นตัว ให้ผู้เรียนเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจที่แท้จริง
ท�ำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าสามารถน�ำความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชา
นี้ไปใช้ได้จริง การเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้จะเริ่ม
ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเรียน ผู้เรียนจะได้รับฟังการชี้แจง
และแจกเอกสารประกอบการเรียนก่อนเพื่อเตรียมตัวเรียน
ซึ่งผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเตรียมตัวระดับมาก ดังนั้น
หากผู้เรียนมีการเตรียมตัวในการเรียนที่ดี จะส่งผลให้เกิด
ความอยากรู้ ดังเช่นค�ำกล่าว “การท�ำคลอดถึงแม้จะมีความ
รู้เรื่องอาการคลอด อุปกรณ์การท�ำคลอดจากที่ผมอ่านใน
อินเตอร์เนตแล้ว แต่ถ้าผมไม่ได้ลองท�ำกับหุ่น จับอุปกรณ์
จริงๆ หรือลองท�ำคลอดกับหุน่ ผมก็คงไม่เข้าใจ แต่อย่างน้อย
ผมก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาบ้างกว่าคนทีไ่ ม่ได้เตรียมอะไร”
ความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนจะได้
เรียนแบบกรณีศึกษา สาธิตและสาธิตย้อนกลับ เป็นวิธีการ
สอนที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหา หากใช้วิธีการสอนแบบ
บรรยายอย่างเดียวจะท�ำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่มี
ความสุขและความพึงพอใจในการเรียน ซึ่งการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนทีม่ คี วามหลากหลายและแปลกใหม่ จะช่วย
เพิ่มความสนใจของผู้เรียนได้แสวงหาความตื่นเต้นแปลก
ใหม่ ที่ท้าทายท�ำให้ไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน
(พัชราวดี ทองเนือ่ ง, 2553) และผูเ้ รียนยังได้รบั ประสบการณ์
ตรง ท�ำให้เกิดความคิดทีเชือ่ มโยงทางคลินกิ ได้ และเกิดความ
มัน่ ใจ ซึง่ ส่งผลให้ผเู้ รียนเกิดกระบวนการเรียนรูผ้ า่ นตัวผูเ้ รียน
และกระบวนการกลุ่ม “การฝึกตรวจครรภ์กับหุ่นนี่สุดยอด
ครับ ท�ำให้ผมและเพื่อนๆ ช่วยกันคิดว่าจะต้องท�ำอย่างไร
บ้างในการตรวจครรภ์ ได้ลองตรวจ ฝึกฟังเสียงหัวใจทารก
ในครรภ์ ซึ่งปกติฟังหัวใจเราโดยใช้หูฟังก็ยากแล้ว นี่ฟังและ
นับเสียงหัวใจทารกในครรภ์ ทัง้ เร็ว ทัง้ เบา ถ้าไม่ได้เรียนแบบ
ลองท�ำจริงนะครับ ผมก็คงมโน นึกอะไรไม่ออก สนุกมาก
ครับ” อีกทัง้ การจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ยังเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกและเรียนรู้ตามศักยภาพของ
ตนเอง ดังนัน้ จึงท�ำให้ผเู้ รียนมีความสุขในการเรียนและเกิด
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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ความอยากเรียนรู้ ซึง่ แตกต่างไปจากการเรียนแบบบรรยาย
ที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนเป็นเพียงผู้รับการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้สอนเป็นส่วนใหญ่ ในบางครั้งผู้เรียนอาจยังไม่
พร้อมทีจ่ ะเรียนรูใ้ นสิง่ นัน้ ๆ ท�ำให้การรับรูม้ นี อ้ ยกว่าทีค่ วร
จะเป็น ความพึงพอใจด้านการประเมินผล ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจในระดับมากเพราะเป็นการประเมินทั้งจากผลงาน
ของผู้เรียน และผู้สอนร่วมกัน เป็นวิธีที่เหมาะสมประเมิน
ตามสภาพผู้เรียนจริง ดังเช่นค�ำกล่าว “การให้คะแนนถ้า
ประเมินแต่ผลงานอย่างเดียว ไม่ดี เพราะกลุม่ หนูรว่ มกันคิด
แก้ไขปัญหา แล้วจึงเกิดผลงานกลุม่ ส่วนแบบประเมินทักษะ
การตรวจครรภ์หรือท�ำคลอดประเมินตามความสามารถของ
หนู หรือข้อสอบที่ให้หนูท�ำ ก็ขึ้นกับความสามารถของหนู
แบบนีด้ แี ล้ว” สอดคล้องกับพิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์
ยินดีสุข (2556) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง ต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน ใช้วิธีการสอนที่
หลากหลาย และใช้วิธีการวัดผลอย่างหลากหลาย จากการ
วิจยั นีไ้ ด้ขอ้ ค้นพบเพิม่ เติมในประเด็นความพึงพอใจประเด็น
ผูส้ อน คือ ผูส้ อน และการน�ำไปใช้ประโยชน์ ซึง่ ผูส้ อนมีความรู้
ความสนใจ ใส่ใจ เข้าใจนักศึกษา สอนให้น�ำไปใช้ได้จริง
และมีคุณธรรมจริยธรรม หน้าที่หลักคือ เป็นผู้อ�ำนวยความ
สะดวกในการเรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท�ำ
กิจกรรมหรือคิดวิเคราะห์ ให้ก�ำลังใจและชื่นชมเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดแรงบวกในการเรียน ดังค�ำกล่าวของผู้เรียน “แค่
สถานการณ์จ�ำลอง อาจารย์สอนได้เหมือนจริงมากๆ สนุก
เครียดแต่อยากเรียนอีก อาจารย์สอนได้เข้าใจหนูและเพือ่ นๆ
มาก อาจารย์ทุ่มเทและใส่ใจพวกหนูทุกคน กระตุ้นให้คิด
ตลอด ชอบเรียนวิชานี”้ ซึง่ สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์
และพเยาว์ ยินดีสขุ (2556) ได้กล่าวไว้วา่ ลักษณะของผูส้ อนที่
จัดการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง ควรมี
คือ เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียน สร้างบรรยากาศ ให้แรงเสริมให้ผู้เรียน
อยากเรียนอย่างมีความสุข มีวธิ กี ารวัดผลทัง้ ศักยภาพและผล
งานของผูเ้ รียน กระตุน้ ให้ผเู้ รียนน�ำความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ดังค�ำ
กล่าวของผูเ้ รียน “เมือ่ ถึงเวลาทีผ่ มต้องไปฝึกงานจริง ผมว่า
ผมก็ตอ้ งจ�ำได้บา้ งละ ว่าจะท�ำคลอดอย่างไร ใช้อปุ กรณ์อะไร”
“ถ้าหนูท�ำคลอดแล้วต้องตรวจรกเอง หนูว่าหนูท�ำได้นะ”
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้

จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน�ำ
ผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1. ควรมีการน�ำการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การ
สอนแบบศูนย์การเรียนรู้ ไปใช้ในรายวิชาอื่นๆ ที่ต้องฝีกให้
ผูเ้ รียนเกิดทักษะทางการพยาบาล เช่น รายวิชาการประเมิน
ภาวะสุขภาพ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 2
เพือ่ ให้นกั ศึกษาเกิดความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบศูนย์
การเรียนรู้ สามารถใช้ร่วมกับวิธีอื่นได้ เช่น การสรุปโดยใช้
ผังความคิด เพื่อเป็นการประเมินผลความคิดรวบยอดของ
ผู้เรียน

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาวิจัยติดตามประสิทธิภาพของการสอน
แบบศูนย์การเรียนรู้ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอน
ต่อไป
2. ควรศึกษาวิจยั ผลของการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้
ต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่าง
เป็นระบบ ความสามารถในการท�ำงานเป็นทีมและความกล้า
แสดงออก เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
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