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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดก่อนหลังการทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของ

การสอนแบบศนูย์การเรยีนรูต่้อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และศึกษาความพงึพอใจต่อการสอนแบบศนูย์การเรยีนรูใ้นการเรยีน 

วชิาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดงุครรภ์ 1  ของนกัศกึษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี 3 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  

พุทธชินราช กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2556 จ�านวน 122 คน เครื่องมือ 

ทีใ่ช้ในการวจัิยประกอบด้วย แผนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู ้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 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�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

ค�าส�าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ การสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ 
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี80

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�า
วทิยาลยัพยาบาลในสงักดั สถาบนัพระบรมราชชนก 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

ท�าหน้าที่ผลิตและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพมานานกว่า 

55 ปี หลักสูตรที่ใช้ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสม

กับสภาพการณ์ของสังคมไทยมาโดยตลอด หลักสูตรและ

การจัดการศกึษาแบบเดิมส่วนใหญ่เน้นผูส้อนเป็นศนูย์กลาง 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิชาการเป็นส�าคัญ ปัจจุบัน

สภาพการณ์ของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียน ท�าให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น  การจัดการศึกษาต้อง

เน้นความส�าคัญของการพัฒนาความรู้ และทักษะในการ

ประกอบอาชีพ การด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข จึงต้องจัด

กระบวนการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การ

เผชิญกับสถานการณ์จริง เพื่อให้คิดเป็น ท�าเป็น (ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546) การศึกษาสาขา

พยาบาลศาสตร์เป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิต 

สุขภาพและอนามัยของประชาชนด้วยความเอาใจใส่อย่าง

เอื้ออาทร ให้การพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการที่เป็น

บุคคล ครอบครัว และชุมชน ในทุกภาวะสุขภาพ ทุกวัย 

เพ่ือให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถดแูลตนเองได้ท้ังในภาวะสขุภาพดี  

และเจ็บป่วย จัดการ และตัดสินใจกับภาวะสุขภาพของ

ตนเองได้อย่างเหมาะสม การจัดการเรียนการสอนสาขา

พยาบาลศาสตร์ จงึมุง่ให้ผูเ้รยีนสามารถปฏบิตักิารพยาบาล

ได้อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ใช้บริการ

โดยค�านึงถึงคุณภาพชีวิต และคุณค่าของชีวิตมนุษย์อย่าง

เท่าเทียมกัน การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏี และภาค

ปฏบิติั ต้องมคีวามสอดคล้องกนั จงึจะช่วยผูเ้รยีนให้สามารถ

น�าความรู้ภาคทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติได้  

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพทุธชินราช มแีนวคดิ  

และปรัชญาของหลักสูตร ในด้านการเรียนการสอนให้เป็น 

กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่าง 

ผูส้อน ผูเ้รยีน บุคคล ครอบครวั และชุมชน ท่ีมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็น

ส�าคญั ท�าหน้าท่ีผลติบัณฑติหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  
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โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป เรียนในชั้นปีที่ 1 

และชั้นปีที่ 2 หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาเฉพาะ 

เรียนในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ในหมวดวิชาเฉพาะมีการ

จัดการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่มวิชาชีพพยาบาล วิชาการ

พยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 จัดอยู่ในหมวด

วิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพพยาบาล ภาคทฤษฎี เป็นวิชาหนึ่งที่

มีความส�าคัญ ซ่ึงนักศึกษาพยาบาลทุกคนต้องเรียนในช้ัน

ปีที่ 3 มีลักษณะค�าอธิบายรายวิชา และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กับแนวคิด และหลักการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐาน 

ทฤษฎีการดแูลด้วยความเอือ้อาทรส�าหรบัมารดาและทารก 

การต้ังครรภ์ และพัฒนาการของทารกในครรภ์ การคลอด

และระยะหลังคลอด ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ การ

ประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน

ปัญหาสุขภาพ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว 

สร้างเสรมิสมัพนัธภาพระหว่างมารดา ทารก และครอบครวั 

ซ่ึงนักศึกษาไม่มีประสบการณ์การดูแลบุคคลกลุ่มดังกล่าว

มาก่อน ดังนั้นผู้สอนจึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญแล้วยังต้องจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนทีท่�าให้นกัศึกษาพยาบาลได้ฝึกทดลองจรงิ  คดิอภปิราย

กรณีศึกษาจริง ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ   

ผดุงครรภ์ จึงได้จัดให้มีการเรียนรูปแบบการสอนแบบศูนย์

การเรยีนรู ้จาก มคอ.4 ของวชิาดังกล่าวในปีการศกึษา 2555 

พบว่า หากรายวิชานี้ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเพียงอย่าง

เดยีว จะท�าให้ผูเ้รียนมองไม่เหน็ภาพ ไม่เกดิความเข้าใจอย่าง

ลึกซ้ึง โดยเฉพาะเนื้อหาแนวคิดที่ 4 เก่ียวกับการประเมิน

ภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันปัญหา

สุขภาพของมารดา และทารกในระยะตั้งครรภ์ปกติ และ

แนวคิดที่ 5 และ 6 เนื้อหาเกี่ยวกับกลไกการคลอดปกติ   

หัวข้อ 6.6 การท�าคลอดและช่วยเหลือการคลอดปกติ 6.7 

การตรวจรก และ 6.8 การประเมินภาวะสุขภาพทารก

แรกเกิดทันที และผลการประเมินจากผู้เรียนบอกว่าไม่

สามารถมองเห็นภาพ และฝึกทดลองได้ อีกทั้งผู้สอน และ

ผู้เรียน เสียเวลาในการสอบซ่อมเสริม และสิ้นเปลืองงบ

ประมาณในการสอบซ่อม อกีทัง้เน้ือหาทีม่ผีูเ้รยีนสอบไม่ผ่าน 

เกณฑ์ของวิชา คือ เนื้อหาแนวคิดที่ 4  และ 6 ดังกล่าว และ 

ได้สอบถามผู้เรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ พบว่า ร้อยละ 80  

กล่าวว่าวิชาน้ีเป็นวิชาที่เฉพาะ เนื้อหามีความยาก หาก 

บรรยายอย่างเดียวจะท�าให้มองไม่เห็นภาพจริง ไม่เข้าใจ

เนือ้หาอาจท�าให้ไม่สามารถน�าไปปฏบิตัจิรงิได้ ดงันัน้ภาควชิา 

การพยาบาลมารดา ทารก และผดงุครรภ์จึงได้ร่วมกันพฒันา

รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบศนูย์การเรียนรู้ส�าหรับ

การจัดการเรียนในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ

การผดุงครรภ์ 1 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนในหัวข้อ การประเมินภาวะสุขภาพ การ

ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันปัญหาสุขภาพของมารดา 

และทารกในระยะตั้งครรภ์ปกติ และกลไกการคลอดปกติ  

การท�าคลอดและช่วยเหลือการคลอดปกติ การตรวจรก  

และการประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดทันที 

การสอนแบบศนูย์การเรยีนรูท้ีภ่าควิชาการพยาบาล

มารดา ทารก และผดุงครรภ์ใช้เป็นวิธีการจัดการเรียนการ

สอนทีม่วีธิกีารสอนหลายวธิ ีได้แก่  การอภปิรายกรณศึีกษา  

การสาธิต และสาธิตย้อนกลับ เป็นวิธีการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นการแบ่งปันความรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การถาม การตอบ การท�างานกลุ่มย่อยแบบร่วมมือกันเพื่อ

กระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนองต่อความรู้ ประสบการณ์ และ

ความคิดเห็นของผู้สอนและเพื่อนๆ ผู้เรียนได้ฝึกการจัด

ระบบความคิด การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล สามารถพัฒนาผล

การเรียนรู้ของนักศึกษา ในด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิด

ชอบ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ�านวยความสะดวก เพื่อให้

ผู้เรียนค้นหาความรู้ เกิดการเรียนรู้ได้เอง ดังนั้นการพัฒนา

วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ของภาควิชาการพยาบาล

มารดาทารกและผดุงครรภ์ จะส่งผลให้วิทยาลัยพยาบาลฯ 

ได้วธิกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญวิธีหนึง่  

ท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางปัญญา และทักษะ

ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ น�าไปสูก่าร

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีด่ขีึน้ และน�าความรู้จากการเรียน

ภาคทฤษฎีไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลของวิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ 

ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ในการเรยีนวชิาการพยาบาลมารดา 

ทารก และการผดงุครรภ์ 1 ของนกัศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ 

ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
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2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ

สอนแบบศูนย์การเรียนรู ้ ในการเรียนวิชาการพยาบาล

มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

พุทธชินราช 

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพือ่เป็นแนวทางให้อาจารย์ผูส้อนได้พัฒนาวธิกีาร

จัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ

ผดุงครรภ์ 1 ส�าหรับนักศึกษาพยาบาลต่อไป 

2. เพือ่พฒันาวธิกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน 

เป็นส�าคัญวิธีหนึ่ง คือ การสอนแบบศูนย์การเรียนรู้

3. เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญวิธีหนึ่ง

วิธีด�าเนินการวิจัย
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจัิยกึง่ทดลองแบบกลุม่เดียว 

วดัก่อนและหลงัการทดลอง (one-group pretest-posttest 

design) เพือ่ศึกษาผลของวธิกีารสอนแบบศูนย์การเรยีนรูต่้อ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ในการเรยีนวชิาการพยาบาลมารดา 

ทารก และการผดุงครรภ์ 1 และความพึงพอใจของการ

เรียนในการเรียนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการ

ผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ประชากรและตัวอย่าง
การศกึษาครัง้นีใ้ช้ประชากรท้ังหมดในการศกึษา คอื 

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ที่ลงทะเบียนเรียน

วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ในปี

การศึกษา 2556 จ�านวน 122 คน

เครื่องมือ
มี 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง รายละเอียด ดังนี้

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย

1.1 แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล ประกอบด้วย เพศ   

ผลการเรียนสะสมเฉลี่ย ประสบการณ์การดูแลสุขภาพหญิง

ตั้งครรภ์ หรือ ผู้คลอด หรือหญิงหลังคลอด  

1.2  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จ�านวน 

46 ข้อ ที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย และอาจารย์ผู้สอนตามตัวชี้วัด

การเรียนรู้ที่ก�าหนดในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก 

และการผดุงครรภ์ 1  

1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน

การสอน ผู้วิจัยดัดแปลงแบบประเมินความพึงพอใจในการ

เรยีนการสอน จากเบญจมาภรณ์ นาคามด ีและคณะ (2554)  

ซ่ึงเป็นข้อค�าถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการ 

สอน จ�านวน  15 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คอื ด้านการเตรยีมตวั 

ก่อนเรียน ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน และด้านการ

ประเมินผล ลักษณะค�าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดับ และมีค�าถามปลายเปิด นักศึกษาพยาบาลเป็น 

ผู้ตัดสินใจเลือกตอบเอง

1.4 แบบสมัภาษณ์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน

การสอน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
คือ แผนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู ้วิชาการ

พยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 รายละเอียด 

ดังนี้

2.1 เนื้อหาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการ

ผดุงครรภ์ 1 ประกอบด้วย เนื้อหาในแนวคิดที่ 4 เนื้อหา 

เกีย่วกบัการประเมนิภาวะสขุภาพ การส่งเสรมิสขุภาพ และ

การป้องกันปัญหาสุขภาพของมารดา และทารกในระยะ 

ตั้งครรภ์ปกติ จ�านวน 4 ชั่วโมง และเนื้อหาในแนวคิดท่ี 

5 และ 6 เนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อ 5.5 กลไกการคลอดปกติ  

หัวข้อ 6.6 การท�าคลอดและช่วยเหลือการคลอดปกติ 6.7 

การตรวจรก และ 6.8 การประเมินภาวะสุขภาพทารก 

แรกเกิดทันที จ�านวน 10 ชั่วโมง

2.2 วธิกีารสอน แบ่งตามลกัษณะเนือ้หา รายละเอยีด  

ดังนี้ 

 2.2.1 แนวคิดที่ 4 จ�านวน 3 ชั่วโมง แบ่งเป็น  
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วารสารวิชาการ

หัวข้อ 4.1 การซักประวัติ (การค�านวณอายุครรภ์ และการ 

คาดคะเนก�าหนดวันคลอด) และหัวข้อ 4.3 และ 4.4  

การตดิตามผลการตรวจทางห้องปฏบิติัการ และการคดักรอง 

ภาวะเสี่ยง และการส่งต่อ สอนโดยใช้กรณีศึกษา หัวข้อ 4.2 

การตรวจร่างกายและการตรวจครรภ์ สอนแบบสาธิต และ

สาธิตย้อนกลับ

 2.2.2 แนวคดิที ่5 และ 6 จ�านวน 9 ช่ัวโมง แบ่งเป็น  

หัวข้อ 5.5 กลไกการคลอด หัวข้อ 6.6 การท�าคลอดและ

ช่วยเหลือการคลอดปกติ หัวข้อ 6.7 และ 6.8 การตรวจรก

และการประเมนิภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดทนัท ีสอนแบบ

สาธิต และสาธิตย้อนกลับ

2.3 วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย

ประเมนิจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน จ�านวน 

46 ข้อ และใบงาน

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา

1.1 ผู ้วิจัยน�าแผนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู ้  

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์สอนวิชาการพยาบาลมารดา 

ทารก และการผดุงครรภ์ 3  ท่านตรวจสอบความถูกต้องของ

เน้ือหา  การจดัล�าดบัเนือ้หา  และความเหมาะสมของภาษา

ที่ใช้ หลังจากนั้นผู้วิจัยน�ามาปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�า

ของผู้ทรงคุณวุฒิ  ก่อนน�าไปใช้จริง

1.2  ผูว้จัิยน�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดียว

กบัการตรวจสอบ  แผนการสอนแบบศนูย์การเรยีนรู ้ หลงัจาก 

นัน้ผูว้จิยัน�ามาปรบัปรงุแก้ไขตามค�าแนะน�าของผูท้รงคณุวฒุิ

ก่อนน�าไปใช้จริง

1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน

การสอน ผู้วิจัยน�าของเบญจมาภรณ์ นาคามดี และคณะ 

(2554) มาใช้ไม่ได้ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา  เนือ่งจาก

ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหามาแล้ว

2. การตรวจสอบความเที่ยง
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัย

น�าไปทดลองใช้กบันักศึกษาพยาบาลทีม่ลีกัษณะเช่นเดยีวกบั

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 50 ราย และน�ามาวิเคราะห์หาความ

เที่ยงโดยใช้สูตร KR 20 ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.88

2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนการสอนตรวจสอบความเที่ยงโดยการน�าไปทดลองใช้

กับนักศึกษาพยาบาลท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง  

จ�านวน  30  ราย  และน�ามาวิเคราะห์หาความเที่ยง  โดยใช้

สตูรสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Alpha  Coefficient 

of Cronbach)  ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.89 ก�าหนดค่า

ให้เลือกตอบระหว่าง 1 ถึง 5 แปลผลคะแนน ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 3.66 ถึง 5.00 หมายถึง พึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนการสอนในระดับมาก 

คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 2.33 ถึง 3.65 หมายถงึ พงึพอใจ 

ต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง

คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 1.00 ถึง 2.32 หมายถงึ พงึพอใจ 

ต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับน้อย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัด�าเนนิการวิจยัในภาคการศึกษา

ที ่ 1 และ 2  ปีการศกึษา  2556  ตัง้แต่เดอืนมถุินายนถงึเดอืน 

ธนัวาคม  โดยแบ่งข้ันตอนการด�าเนนิการเป็น 2 ขัน้ตอน  คอื

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 ผู้วิจัยส่งโครงการวิจัย ถึงผู้อ�านวยการวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชนิราช เพือ่ขออนญุาตเกบ็ข้อมลู

และเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ 

วิทยาลัยฯ เพื่อรับรองโครงการวิจัย

1.2 หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว ผู้วิจัยติดต่อหัวหน้า

ชัน้ปีของนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่3 เพือ่เข้าพบกลุ่มตวัอย่าง

ทัง้หมด พร้อมทัง้ชีแ้จงวตัถุประสงค์และขัน้ตอนของการท�า 

วจิยัให้แก่กลุม่ตวัอย่างทราบ รวมทัง้อธบิายให้กลุม่ตวัอย่าง

ทราบว่าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะน�าเสนอในภาพรวม

เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาโดยไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล

ทั้งสิ้น

2. ขั้นด�าเนินการทดลอง
2.1 ผู้วิจัยด�าเนินการสอบด้วยแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน 

2.2 ผูว้จิยัด�าเนนิการสอนตามแผนการสอนแบบศนูย์

p79-91 ���������� ������� .indd   83 1/10/2560 BE   12:05



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี84

การเรียนรู้ และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา 

ทกุคนด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ภายหลงั

จากเรียนเนื้อหาเสร็จสิ้นแล้ว

2.3 แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่เป็นค�าถาม

ปลายปิดและค�าถามปลายเปิด หลังจากประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเรยีบร้อยแล้ว จากนัน้ผูว้จัิยตรวจสอบความถกู

ต้อง  สมบรูณ์ของแบบสอบถาม  ได้แบบสอบถามทีส่มบรูณ์  

ถูกต้องจ�านวน 122 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00  

2.4 สัมภาษณ์ความพึงพอใจ ตัวแทนผู้เรียน จ�านวน 

12 คน

 

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

โปรแกรมส�าเร็จรูป  โดยค�านวณคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ

นักศกึษาพยาบาลโดยใช้ค่าความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน จัดกลุ่ม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์น�ามา

วิเคราะห์เชิงประเด็น (Thematic analysis) และค�านวณ 

Dependent t-test เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้

สรุปผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง 108 คน และเพศชาย 

14 คน ตามล�าดบั คดิเป็นร้อยละ 88.52 และ 11.48 ตามล�าดบั 

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�าดับ คิดเป็นร้อยละ 

53.28 และ 46.72 ตามล�าดับ

2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แบบศนูย์การเรยีนรู ้วชิาการพยาบาลมารดา ทารก และการ

ผดงุครรภ์ 1 อยูใ่นระดับดี โดยร้อยละ  90.2 มคีะแนนสงูกว่า

เกณฑ์ (≥ ร้อยละ 60) (ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1)  

เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ในการ 

เรียนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 

ก่อนเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ในภาพรวม เท่ากับ 19.87 

(SD = 3.85) จากคะแนนเต็ม 46 คะแนน และหลังเรียน

แบบศนูย์การเรยีนรู ้ค่าเฉลีย่ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน เท่ากบั 

33.29 (SD = 3.99) เมือ่แยกค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

ตามเนื้อหาในแนวคิดที่ 4 ก่อนเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้  

มค่ีาเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เท่ากบั 5.96 (SD = 1.74) 

จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน และหลังเรียนแบบศูนย์การ

เรียนรู ้ค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เท่ากับ 11.98 (SD = 

1.68) และเมือ่แยกค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ในเนือ้หา 

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 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ 
วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวน ร้อยละ

ดีมาก  (80.00-100.00) 30 24.59

ดี (70.00-79.99) 47 38.52

ปานกลาง (60.00-69.99) 33 27.05

พอใช้ (50.00-50.99) 12 9.84

ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ 
วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

แนวคิดที่ (คะแนนเต็ม) ก่อนเรียนแบบ หลังเรียนแบบ

  ศูนย์การเรียนรู้ ศนูย์การเรยีนรู้

เนื้อหาในแนวคิดที่ 4 5.96  11.98
(คะแนนเตม็ 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)

เมือ่ศกึษาผลของรปูแบบการสอนแบบศนูย์การเรียน

รู้ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการเรียนวิชาการพยาบาล

มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1  ของนักศึกษาพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
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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�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 

0.01 รายละเอียดแดงดังตารางที่ 3

3. ค่าคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ

สอนแบบศูนย์การเรยีนรู ้วชิาการพยาบาลมารดา ทารก และ

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพ
รวมทั้งก่อนและหลังเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ (N=122)

  X SD t

 ก่อน 19.87 3.85

 หลงั 33.29 3.99 -37.385***
P<.001

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�านวณอายุครรภ์ และการคาดคะเนก�าหนดวันคลอด 

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

การผดงุครรภ์ 1 ของกลุม่ตวัอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดบัพึง

พอใจมาก (4.22, SD = 0.62) และเมื่อพิจารณารายด้านพบ

ว่าทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยด้าน 
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ที่มีค่าคะแนนสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน   

(X = 4.24, SD. = 0.65) ส่วนด้านที่มีค่าคะแนนต�่าสุด  

คือ ด้านการประเมินผล) (X = 4.17, S.D. = 0.71) ดังแสดง 

รายละเอียดในตารางที่  4  

4. นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า  ค่าคะแนนความ

พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ 

วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 ของ

กลุ่มตัวอย่างเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับ

มากท้ังหมด โดยข้อท่ีมค่ีาคะแนนสงูสดุ คอื การจดัการเรยีน

การสอนการตรวจรกและการประเมินภาวะสุขภาพทารก

แรกเกิดทนัท ี(X = 4.47, S.D. = 0.77) ส่วนข้อทีม่ค่ีาคะแนน

ต�า่สดุ คอื การอ่านเอกสารประกอบการสอนก่อนเรยีน (X =  

4.02, S.D. = 0.82) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4

5. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่กลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ วิชา 

การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 โดยมผีูต้อบ

จ�านวน  20  คน  พบว่า  มีประเด็นส�าคัญที่อธิบายถึงความ

พอใจของนักศึกษา ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน วิธีการจัดการเรียน

การสอน การประเมินผล และการน�าไปใช้ประโยชน์ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้

1. ผู้เรียน 
ผู้เรียน หมายถึง นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจ

ต่อตนเองในการเตรียมตัวก่อนเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ใน

เนื้อหาที่ก�าหนด วิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการ

ผดุงครรภ์ 1 ประกอบด้วย ความรู้หรือประสบการณ์ก่อน

เรียน ดังค�ากล่าวของนักศึกษา กล่าวว่า “หนูเคยพาน้าหนู 

อาย ุ37 ปี ไปฝากท้อง หมอบอกน้ามภีาวะเสีย่งต่อเบาหวาน 

เพราะยายหนูเป็น และน้าอายเุยอะแล้ว ต้องเจาะเลอืดตรวจ 

ไม่อย่างนั้นเด็กตัวใหญ่ พอมาเรียนในศูนย์ก็ท�าให้หนูเข้าใจ

เหตุผลลึกซึ้งมากว่าท�าไมเด็กถึงตัวใหญ่ และเสี่ยงอย่างไร” 

หรอืในทางตรงข้ามในนกัศกึษาทีไ่ม่มปีระสบการณ์การดแูล

หญิงตั้งครรภ์มาก่อน กล่าวว่า “ถ้าหนูมีญาติสนิทตั้งครรภ์ 

หนูน่าจะเข้าใจภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์มากข้ึน เพราะ

หนูจะได้รู้อะไรมาบ้าง ดีกว่ามานัง่จนิตนาการว่าคนท้องเป็น

อย่างไร ท�าไมถงึเสีย่ง” อกีมมุในกลุม่นกัศกึษาทีอ่่านหนงัสอื 

เอกสารประกอบการสอนหรือดูสื่อออนไลน์จากรายการ 

เอกสารทีแ่จก กล่าวว่า “การท�าคลอดถึงแม้จะมคีวามรู้เรือ่ง

อาการคลอด อปุกรณ์การท�าคลอดจากทีผ่มอ่านในอนิเตอร์เนต 

แล้ว แต่ถ้าผมไม่ได้ลองท�ากบัหุน่ จบัอปุกรณ์จรงิๆ หรอืลอง

ท�าคลอดกบัหุน่ ผมกค็งไม่เข้าใจ แต่อย่างน้อยผมกไ็ด้เตรยีม

ตัวเตรียมใจมาบ้างกว่าคนที่ไม่ได้เตรียมอะไร”

2. ผู้สอน 
ผู้สอน หมายถึง นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจ

ในตวัผูส้อนในขณะสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ 

การผดงุครรภ์ 1 ประกอบด้วย  มคีวามรู ้ความสนใจใส่ใจ เข้าใจ 

นักศึกษา สอนให้น�าไปใช้ได้จริง และมีคุณธรรมจริยธรรม 

ดงัค�ากล่าวของนกัศกึษากล่าวว่า “อาจารย์สอนในเรือ่งทีม่นั

มองไม่เห็นให้ผมได้เห็น เข้าใจ ทั้งๆ ที่เป็นทฤษฎี หากให้ผม 

ไปอ่านเองคงต้องจนิตนาการ เพราะเรือ่งคนท้อง คนคลอดลกู  

มนัเป็นอะไรทีน่กึไม่ออก” “หนคูดิทแีรกว่ามนัยากมาก แม่เล่า 

ให้ฟังบ้างว่าตอนท้องเป็นอย่างไร ตอนนั้นก็ว่าง้ันๆ พอ

อาจารย์ลองให้ฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์จากหุ่น มันน่า

ทึ่งมาก ยิ่งพอมาท�าคลอดกับหุ่น ดูแลทารกแรกเกิดกับหุ่น 

ตรวจรกจริงๆ มันสุดยอดค่ะ อาจารย์สอนแล้วท�าให้ดู พูด

อธิบายในสิ่งท่ีเราต้องรู้ ตามสติปัญญาของหนู อาจารย์ย�้า

ในสิ่งที่ต้องท�า กับสิ่งที่ควรท�า สิ่งที่ห้ามท�า แถมยังบอก

ให้หนูคิดว่าถ้าหนูเป็นคนท้องแล้วต้องการได้รับการดูแล

ที่เป็นมิตรและเข้าใจความเป็นมนุษย์ หนูจะท�าอย่างไร” 

“แค่สถานการณ์จ�าลอง อาจารย์สอนได้เหมือนจริงมากๆ 

สนุก เครียดแต่อยากเรียนอีก อาจารย์สอนได้เข้าใจหนูและ

เพื่อนๆ มาก อาจารย์ทุ่มเทและใส่ใจพวกหนูทุกคน กระตุ้น

ให้คิดตลอด ชอบเรียนวิชานี้”

3. วิธีการจัดการเรียนการสอน
วิธีการสอน หมายถึง นักศึกษาพยาบาลมีความ 

พึงพอใจในวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้  

ในเนื้อหาวิชาที่ก�าหนด วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และ

การผดุงครรภ์ 1 โดยนักศึกษาเห็นว่า  วิธีการเรียนการสอน

หลากหลาย เช่น กรณีศึกษา สาธิต สาธิตย้อนกลับกับหุ่น 

ฝึกกับของจริง ท�าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ได้ฝึกทดลองกับหุ่น และของจริง ท�าให้

เกิดความเข้าใจมากกว่าการท่องจ�า ดงัค�ากล่าวของนกัศกึษา
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กล่าวว่า “ถ้าให้หนอู่านเรือ่งการประเมนิภาวะเสีย่งของหญงิ

ตั้งครรภ์ หนูคงนึกอะไรไม่ออกนอกจากท่องจ�ามาสอบ แต่

พอมีกรณีศึกษา อาจารย์กระตุ้นให้คิด และอธิบายให้ฟัง 

หนูปิ๊งเลยค่ะ เข้าใจละว่าเพราะอะไรหญิงตั้งครรภ์รายนี้ถึง

มีภาวะเสี่ยง และเข้าใจเลยว่าท�าไมญาติหนูจึงมีความเสี่ยง

ขณะตั้งครรภ์” “การฝึกตรวจครรภ์กับหุ่นนี่สุดยอดครับ 

ท�าให้ผมและเพื่อนๆ ช่วยกันคิดว่าจะต้องท�าอย่างไรบ้างใน

การตรวจครรภ์  ได้ลองตรวจ ฝึกฟังเสยีงหวัใจทารกในครรภ์ 

ซึ่งปกติฟังหัวใจเราโดยใช้หูฟังก็ยากแล้ว นี่ฟังและนับเสียง

หัวใจทารกในครรภ์ ทั้งเร็ว ทั้งเบา ถ้าไม่ได้เรียนแบบลอง

ท�าจริงนะครับ ผมก็คงมโน นึกอะไรไม่ออก สนุกมากครับ” 

“บรรยากาศการฝึกท�าคลอดกับหุ่น มันเหมือนจริงมาก ทั้ง

อปุกรณ์ หุน่ท�าคลอด การแต่งกายทกุขัน้ตอน การดูแลทารก

แรกเกิด และตรวจรก เหมือนจริงมากๆ โดยเฉพาะตรวจรก 

เกิดมาเพิ่งเคยเห็นรกคนจริงๆ ทุกอย่างดูยากมาก แต่พอได้

ลองท�าเองกับมือ ท�าให้หนูได้เข้าใจจริงๆ โดยไม่ต้องท่องจ�า 

ท�าให้หนชูอบเรยีนวชิานี ้เพราะการเรยีนการสอนแบบศนูย์

กับเนื้อหาที่ยากแก่การจินตนาการท�าให้หนูได้เห็นของจริง 

แม้จะเป็นการฝึกกับหุ่นก็ตาม มันสุดยอด”

4. การประเมินผล 
การประเมินผล หมายถึง นักศึกษาพยาบาลมีความ

พึงพอใจในวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนแบบศูนย์

การเรียนรู้ ในเนื้อหาวิชาที่ก�าหนด วิชาการพยาบาลมารดา 

ทารก และการผดุงครรภ์ 1 โดยนักศึกษาเห็นว่า การประเมนิ

ผลโดยใช้แบบประเมินกระบวนการกลุ่มและผลงาน แบบ

ประเมนทักษะการตรวจครรภ์ และท�าคลอด และแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นวิธีที่เหมาะสมตาม

สภาพผู้เรียนจริง ดังค�ากล่าวของนักศึกษากล่าวว่า “การ

ให้คะแนนถ้าประเมินแต่ผลงานอย่างเดียว ไม่ดี เพราะกลุ่ม

หนูร่วมกันคิดแก้ไขปัญหา แล้วจึงเกิดผลงานกลุ่ม ส่วนแบบ

ประเมินทักษะการตรวจครรภ์หรือท�าคลอดประเมินตาม

ความสามารถของหนู หรอืข้อสอบทีใ่ห้หนทู�า กข็ึน้กบัความ

สามารถของหน ูแบบนีดี้แล้ว” “ถ้าประเมนิผลการเรยีนของ

ผมจากข้อสอบอย่างเดียว ผมว่าไม่ดีนะ ในเมื่อเรียนแบบ

ศนูย์ กค็วรประเมนิผมขณะเรยีนด้วย น่าจะด ีเพราะอาจารย์

จะเห็นว่าผมหรือกลุ่มผมเข้าใจ และผลงานเป็นอย่างไร”

5. การน�าไปใช้ประโยชน์
การน�าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ความพึงพอใจของ

นกัศกึษาต่อประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนแบบศูนย์

การเรยีนรูใ้นเนือ้หาทีก่�าหนด วชิาการพยาบาลมารดา ทารก 

และการผดงุครรภ์ 1 โดยนกัศกึษาเหน็ว่า การเรียนแบบศูนย์

การเรยีนรู ้มกีจิกรรมทีห่ลากหลายระหว่างเรยีน เน้นผูเ้รยีน 

เป็นส�าคญั ท�าให้เกดิความเข้าใจ มากกว่าการท่องจ�า สามารถ 

น�าไปใช้ในการพยาบาลหญงิตัง้ครรภ์ ผูค้ลอดและทารกแรก

เกิดได้อย่างมีคุณธรรมและเข้าใจความมีศักดิ์ศรีของผู้รับ

บริการ หรือสามารถน�าไปใช้กับชีวิตตนเองได้ ดังค�ากล่าว 

ของนกัศกึษากล่าวว่า “หนคูดิว่าถ้าให้หนคู�านวณอายคุรรภ์

หญิงตั้งครรภ์ตอนที่ฝึกงาน หนูว่าหนูท�าได้ แต่อาจจะถาม

แบบงงๆ หรือถ้าญาติหนูตั้งครรภ์ และจ�าประจ�าเดือนครั้ง

สุดท้ายได้ หนูก็น่าจะคาดคะเนก�าหนดวันคลอดได้” “เมื่อ

ถึงเวลาท่ีผมต้องไปฝึกงานจริง ผมว่าผมก็ต้องจ�าได้บ้างละ 

ว่าจะท�าคลอดอย่างไร ใช้อุปกรณ์อะไร” “ถ้าหนูท�าคลอด

แล้วต้องตรวจรกเอง หนูว่าหนูท�าได้นะ” “หนูเข้าใจความ

รู้สึกแม่หนูและผู้คลอดแล้วว่าเค้าทรมานกับความเจ็บปวด

ตอนคลอดแค่ไหน ตอนฝึกงานหนจูะไม่ดเุค้า หนจูะดแูลเค้า

เหมอืนญาตหิน”ู “อย่างน้อยหนกูร็ูว่้าแม้แต่เดก็แรกเกิดเค้า

ก็มีความรู้สึก จะดูแลเค้าให้ดีตอนที่หนูฝึกงาน”

สรุป นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจในวิธีการ

จัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ ในเนื้อหาวิชาที่

ก�าหนด วชิาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดงุครรภ์ 1  

ในประเด็น ผู้เรียน ผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินผล และการน�าไปใช้ประโยชน์

การอภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ วิชาการพยาบาล

มารดา ทารก และการผดงุครรภ์ 1 อยูใ่นระดบัด ี โดยร้อยละ  

90.2 มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ (≥ ร้อยละ 60) เมื่อพิจารณา 

ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนแบบศูนย์การ 

เรียนรู้ในการเรียนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการ

ผดุงครรภ์ 1 เท่ากับ 19.87 (SD = 3.85) และหลังเรียน 

แบบศนูย์การเรยีนรู ้ค่าเฉลีย่ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน เท่ากบั 

p79-91 ���������� ������� .indd   87 1/10/2560 BE   12:05



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี88

33.29 (SD = 3.99) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ พบว่า 

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ ทีร่ะดับ 0.001 การจดั 

การเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ ในวิชาการพยาบาล

มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ

การดแูลสตรตีัง้ครรภ์ทีเ่กีย่วกบัการซกัประวตั ิ(การค�านวณ 

อายุครรภ์ และการคาดคะเนก�าหนดวันคลอด) การติดตาม

ผลการตรวจทางห้องปฏบัิติการ การคัดกรองภาวะเสีย่ง  และ 

การส่งต่อ ใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา เนื้อหาที่เกี่ยวกับ 

การตรวจร่างกาย การตรวจครรภ์ กลไกการคลอด การ

ท�าคลอดและช่วยเหลือการคลอดปกติ การตรวจรกและ

การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดทันที ใช้วิธีการสอน

แบบสาธิตและสาธิตย้อนกลับ ซึ่งวิธีการสอนท้ัง 2 แบบ 

จัดเป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญวิธีหนึ่งท่ีสามารถ

พัฒนากระบวนการคดิวเิคราะห์ พฒันาทกัษะ เพือ่ให้ผูเ้รยีน 

ไปสู่เป้าหมายการเรยีนรูท้ีก่�าหนด (วฒันพร ระงับทกุข์, 2545)  

ท�าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทีดี่ขึน้ ดังผลการศกึษาของ เขมกิา สมบัตโิยธา,   

สุณีรัตน์ ยั่งยืน และสุภเวช บุตรศรีภูมิ (2556) ศึกษาผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาการป้องกนัและควบคมุโรค โดยใช้ 

รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี 3 คณะ

สาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษา

พบว่า กลุ่มที่ได้รับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย

วิธีการอภิปราย การถามตอบ การบรรยาย มีผลสัมฤทธ์ิดี

กว่ากลุ่มควบคุมโดยวธิกีารบรรยาย วชิาการพยาบาลมารดา 

ทารกและการผดุงครรภ์ 1 เนื้อหาที่สอนในศูนย์การเรียนรู้  

โดยวิธีกรณีศึกษา คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการซักประวัติ (การ

ค�านวณอายุครรภ์ และการคาดคะเนก�าหนดวันคลอด)  

การตดิตามผลการตรวจทางห้องปฏบิติัการ และการคดักรอง

ภาวะเสีย่งและการส่งต่อ ซึง่เป็นเน้ือหาทีต้่องฝึกกระบวนการ

คิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนน�าไปใช้ในสถานการณ์ได้จริง  

ดังเช่นค�ากล่าวของผู้เรียน “ถ้าให้หนูอ่านเรื่องการประเมิน

ภาวะเสีย่งของหญงิตัง้ครรภ์ หนคูงนกึอะไรไม่ออกนอกจาก

ท่องจ�ามาสอบ แต่พอมีกรณีศึกษา อาจารย์กระตุ้นให้คิด 

และอธิบายให้ฟัง หนูปิ๊งเลยค่ะ เข้าใจละ ว่าเพราะอะไร

หญิงตั้งครรภ์รายนี้ถึงมีภาวะเสี่ยง และเข้าใจเลยว่าท�าไม

ญาติหนูจึงมีความเสี่ยงขณะตั้งครรภ์” จะเห็นได้ว่าวิธีการ

สอนแบบศูนย์การเรียนรู้โดยกรณีศึกษา กลุ่มผู้เรียนจะคิด

วิเคราะห์ ร่วมอภิปราย ซักถามและผู้สอนบรรยายเพิ่มเติม  

ซึ่งสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจของผู้เรียน

ได้จริง  นอกจากนี้การเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ ใช้วิธีการ

สอนแบบสาธิต และสาธิตย้อนกลับ ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ

การตรวจร่างกายและการตรวจครรภ์ กลไกการคลอด การ

ท�าคลอดและช่วยเหลือการคลอดปกติ การตรวจรกและการ

ประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดทันที ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้

มีความจ�าเป็นต้องให้ผู้เรียนการความเข้าใจอย่างกระจ่าง

ชัดจากการคิดและการกระท�าของตนเอง ซ่ึงการสอนแบบ

สาธิตเป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้เรียน

อย่างประจกัษ์ชดัจากการคดิและการฝึกท�าด้วยตนเอง ท�าให้

เรยีนรูโ้ดยตรงกบัความเป็นจรงิ ท�าให้ผูเ้รยีนจ�าและเข้าใจใน

ระยะยาว (วัฒนพร  ระงับทุกข์, 2545) ดังผลการศึกษาของ 

สุวิมล มณีโชติ และสุนทรีภรณ์ ทองไสย (2555) ศึกษาผล

การสอนแบบสาธติต่อทกัษะการสวนปัสสาวะของนกัศกึษา

พยาบาล พบว่า การสอนแบบสาธิตกิจกรรมย่อยช่วยให้

นกัศกึษาพยาบาลมทีกัษะการสวน ปัสสาวะได้ดีเช่นเดยีวกบั

การสอนแบบสาธิตต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทั้งวิธีการ

สอนแบบสาธติ ซึง่เป็นวธิสีอนท่ีผูส้อนแสดงหรอืกระท�า ให้ดู  

เป็นตัวอย่างพร้อมๆ กับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียน  

ได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม ท�าให้ผู้เรียนเกิดการ 

เรยีนรูจ้ากการสงัเกตกระบวนการตามขัน้ตอน สอดคล้องกบั

การศึกษาของ เวียเวอร์ (Weaver, 2015) ที่พบว่า รูปแบบ

การสอนแบบสาธติในสถานการณ์จ�าลองสามารถพัฒนาการ

ตดัสนิใจทางคลนิกิ และอาจมผีลต่อความมัน่ใจของนกัเรยีน

พยาบาลได้ ดังเช่นค�ากล่าวของผู้เรียน “บรรยากาศการฝึก

ท�าคลอดกบัหุน่ มนัเหมือนจรงิมาก ทัง้อปุกรณ์ หุ่นท�าคลอด 

การแต่งกายทุกข้ันตอน การดแูลทารกแรกเกดิ และตรวจรก 

เหมือนจริงมากๆ โดยเฉพาะตรวจรก เกิดมาเพิ่งเคยเห็นรก

คนจรงิๆ ทกุอย่างดยูากมาก แต่พอได้ลองท�าเองกบัมอื ท�าให้

หนูได้เข้าใจจริงๆ โดยไม่ต้องท่องจ�า ท�าให้หนูชอบเรียนวิชา

นี ้เพราะการเรยีนการสอนแบบศนูย์กับเนือ้หาทีย่ากแก่การ

จนิตนาการท�าให้หนไูด้เหน็ของจรงิ แม้จะเป็นการฝึกกับหุ่น

ก็ตาม มันสุดยอด”

จะเห็นได้ว่า การเรียนแบบศูนย์การเรียนรู้ วิชาการ

p79-91 ���������� ������� .indd   88 1/10/2560 BE   12:05



ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559 89

วารสารวิชาการ

พยาบาลมารดา ทารก และการ  ผดุงครรภ์ 1 มีการจัดการ

สอนที่หลากหลาย วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส�าคัญในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก และการ       

ผดุงครรภ์ 1 มีความเหมาะสมอย่างยิ่งส�าหรับการเรียนการ

สอนของนักศึกษาพยาบาลในยุคปัจจุบัน (เบญจมาภรณ ์ 

นาคามด,ี ชรนิธร ว่องวรีะยทุธ์ และอายพุร กยัวกิยัโกศล, 2554)  

ซึง่การจัดรูปแบบการเรียนการสอนทีม่คีวามหลากหลายและ

แปลกใหม่ จะช่วยเพ่ิมความสนใจของผูเ้รียนโดยเฉพาะวัยรุ่น

ซึ่งนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในวัยรุ่นมักแสวงหาความ

ตืน่เต้นแปลกใหม่ ทีท้่าทายท�าให้ไม่เกดิความรูส้กึเบือ่หน่าย

ในการเรียน (พัชราวดี ทองเนื่อง, 2553) ส่งผลให้ผู้เรียน 

เกิดความเข้าใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน อีกทั้ง

ผลการศึกษาของ เขมิกา สมบัติโยธา, สุณีรัตน์ ยั่งยืนและ   

สุภเวช บุตรศรีภูมิ (2556) พบว่าภายหลังนิสิตหลักสูตร

สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่3 คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มที่เรียนวิชาการป้องกันและ

ควบคุมโรค ในรูปแบบการสอนแบบผสมผสานเน้นผู้เรียน

เป็นศนูย์กลาง มผีลสมัฤทธิท์างการเรียนสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 

เพราะการสอนแบบผสมผสานเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ท�าให้ผูเ้รยีนได้มส่ีวนร่วมในการจัดกจิกรรมการเรยีนมากขึน้  

นิสิตได้รบัความรู้และมทีกัษะทีจ่�าเป็นในการน�าไปใช้ในการ

ป้องกนัโรคในชวีติประจ�าวนัได้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ 

อัลกาซอน์ (Alkhasawneh, 2013) กล่าวว่า การจดักจิกรรม

การเรยีนรู้ทีห่ลากหลาย ส่งเสรมิการเรยีนรูจ้ากการด ูการฟัง  

การอ่าน การเขียน และการลงมือปฏิบัติจะช่วยให้นักศึกษา

พยาบาลเกิดความรู้ที่ดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ
ศูนย์การเรียนรู้

จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอน

แบบศนูย์การเรยีนรู้วชิาการพยาบาลมารดา ทารก และการ

ผดุงครรภ์ 1 มีความพึงพอใจโดยภาพรวมระดับมาก และ

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากทั้งหมด โดยด้านที่มีค่าคะแนนสูงสุด คือ ด้านวิธี 

การจดัการเรยีนการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบศนูย์ 

การเรียนรู้ เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นกรณีศึกษา การสาธิต 

และสาธิตย้อนกลับ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

ผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ท�าให้ผูเ้รยีนเรยีนอย่างมสีนกุ ฝึกกระบวน 

การคดิ เช่นเดยีวกบั ทศินา แขมมณ ี(2557, หน้า 123) กล่าวว่า  

การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสามารถท�าได้

หลายแบบหลายลักษณะแตกต่างกัน แต่หากวิธีการนั้นๆ 

ช่วยให้ผู้เรียนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม

อย่างตื่นตัว ให้ผู้เรียนเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจท่ีแท้จริง  

ท�าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าสามารถน�าความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชา

นี้ไปใช้ได้จริง การเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้จะเร่ิม

ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเรียน ผู้เรียนจะได้รับฟังการช้ีแจง 

และแจกเอกสารประกอบการเรียนก่อนเพื่อเตรียมตัวเรียน 

ซึ่งผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเตรียมตัวระดับมาก ดังนั้น 

หากผู้เรียนมีการเตรียมตัวในการเรียนที่ดี จะส่งผลให้เกิด

ความอยากรู ้ดงัเช่นค�ากล่าว “การท�าคลอดถงึแม้จะมคีวาม

รู้เรื่องอาการคลอด อุปกรณ์การท�าคลอดจากที่ผมอ่านใน

อินเตอร์เนตแล้ว แต่ถ้าผมไม่ได้ลองท�ากับหุ่น จับอุปกรณ ์

จรงิๆ หรอืลองท�าคลอดกบัหุน่ ผมกค็งไม่เข้าใจ แต่อย่างน้อย 

ผมกไ็ด้เตรยีมตวัเตรยีมใจมาบ้างกว่าคนทีไ่ม่ได้เตรียมอะไร” 

ความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนจะได้

เรียนแบบกรณีศึกษา สาธิตและสาธิตย้อนกลับ เป็นวิธีการ

สอนที่มีความเหมาะสมกับเน้ือหา หากใช้วิธีการสอนแบบ

บรรยายอย่างเดียวจะท�าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่มี

ความสุขและความพึงพอใจในการเรียน ซึ่งการจัดรูปแบบ 

การเรยีนการสอนทีม่คีวามหลากหลายและแปลกใหม่ จะช่วย 

เพิ่มความสนใจของผู้เรียนได้แสวงหาความตื่นเต้นแปลก 

ใหม่ ท่ีท้าทายท�าให้ไม่เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายในการเรียน 

(พชัราวด ีทองเนือ่ง, 2553) และผูเ้รยีนยงัได้รบัประสบการณ์

ตรง ท�าให้เกดิความคดิทีเช่ือมโยงทางคลินิกได้ และเกดิความ

มัน่ใจ ซ่ึงส่งผลให้ผูเ้รยีนเกิดกระบวนการเรยีนรูผ่้านตวัผูเ้รยีน 

และกระบวนการกลุ่ม “การฝึกตรวจครรภ์กับหุ่นนี่สุดยอด

ครับ ท�าให้ผมและเพื่อนๆ ช่วยกันคิดว่าจะต้องท�าอย่างไร

บ้างในการตรวจครรภ์  ได้ลองตรวจ ฝึกฟังเสียงหัวใจทารก

ในครรภ์ ซึ่งปกติฟังหัวใจเราโดยใช้หูฟังก็ยากแล้ว นี่ฟังและ

นบัเสยีงหวัใจทารกในครรภ์ ท้ังเร็ว ท้ังเบา ถ้าไม่ได้เรยีนแบบ

ลองท�าจริงนะครับ ผมก็คงมโน นึกอะไรไม่ออก สนุกมาก 

ครบั” อกีท้ังการจดัการเรยีนการสอนดงักล่าว  ยงัเปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกและเรียนรู้ตามศักยภาพของ

ตนเอง  ดงันัน้จงึท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามสขุในการเรยีนและเกดิ
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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ความอยากเรยีนรู ้ ซึง่แตกต่างไปจากการเรยีนแบบบรรยาย

ที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนเป็นเพียงผู้รับการถ่ายทอด

ความรู้จากผู้สอนเป็นส่วนใหญ่ ในบางครั้งผู้เรียนอาจยังไม่

พร้อมทีจ่ะเรยีนรูใ้นสิง่นัน้ ๆ   ท�าให้การรบัรูม้น้ีอยกว่าทีค่วร

จะเป็น ความพึงพอใจด้านการประเมินผล ผู้เรียนมีความ

พึงพอใจในระดับมากเพราะเป็นการประเมินทั้งจากผลงาน

ของผู้เรียน และผู้สอนร่วมกัน เป็นวิธีที่เหมาะสมประเมิน

ตามสภาพผู้เรียนจริง ดังเช่นค�ากล่าว “การให้คะแนนถ้า

ประเมินแต่ผลงานอย่างเดียว ไม่ด ีเพราะกลุม่หนรู่วมกนัคดิ

แก้ไขปัญหา แล้วจึงเกดิผลงานกลุม่ ส่วนแบบประเมนิทกัษะ

การตรวจครรภ์หรอืท�าคลอดประเมนิตามความสามารถของ

หนู หรือข้อสอบที่ให้หนูท�า ก็ขึ้นกับความสามารถของหนู  

แบบน้ีดแีล้ว” สอดคล้องกบัพมิพนัธ์  เดชะคปุต์ และ พเยาว์  

ยินดีสุข (2556) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง ต้องจัดให้สอดคล้องกบัความสนใจ 

ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน ใช้วิธีการสอนที่

หลากหลาย และใช้วิธีการวัดผลอย่างหลากหลาย จากการ

วิจยัน้ีได้ข้อค้นพบเพิม่เติมในประเด็นความพงึพอใจประเดน็

ผูส้อน คอื ผู้สอน และการน�าไปใช้ประโยชน์ ซึง่ผูส้อนมคีวามรู้  

ความสนใจ ใส่ใจ เข้าใจนักศึกษา สอนให้น�าไปใช้ได้จริง  

และมีคุณธรรมจริยธรรม หน้าที่หลักคือ เป็นผู้อ�านวยความ

สะดวกในการเรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท�า

กิจกรรมหรือคิดวิเคราะห์ ให้ก�าลังใจและชื่นชมเพื่อให้ 

ผู้เรียนเกิดแรงบวกในการเรียน  ดังค�ากล่าวของผู้เรียน “แค่

สถานการณ์จ�าลอง อาจารย์สอนได้เหมือนจริงมากๆ สนุก 

เครยีดแต่อยากเรียนอกี อาจารย์สอนได้เข้าใจหนแูละเพือ่นๆ 

มาก อาจารย์ทุ่มเทและใส่ใจพวกหนูทุกคน กระตุ้นให้คิด

ตลอด ชอบเรยีนวชิาน้ี” ซึง่สอดคล้องกบั พมิพนัธ์  เดชะคปุต์  

และพเยาว์  ยนิดสีขุ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ลกัษณะของผูส้อนท่ี

จดัการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง ควรมี  

คือ เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในการเรียน สร้างบรรยากาศ ให้แรงเสริมให้ผู้เรียน

อยากเรยีนอย่างมคีวามสขุ มวีธิกีารวดัผลทัง้ศักยภาพและผล

งานของผูเ้รียน กระตุ้นให้ผูเ้รยีนน�าความรู้ไปใช้ในชีวิต ดงัค�า 

กล่าวของผู้เรียน  “เมือ่ถงึเวลาทีผ่มต้องไปฝึกงานจริง ผมว่า 

ผมก็ต้องจ�าได้บ้างละ ว่าจะท�าคลอดอย่างไร ใช้อปุกรณ์อะไร”  

“ถ้าหนูท�าคลอดแล้วต้องตรวจรกเอง หนูว่าหนูท�าได้นะ”

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน�า

ผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้

1. ควรมีการน�าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การ

สอนแบบศูนย์การเรียนรู้ ไปใช้ในรายวิชาอื่นๆ ที่ต้องฝีกให้ 

ผูเ้รยีนเกดิทักษะทางการพยาบาล เช่น  รายวชิาการประเมนิ

ภาวะสุขภาพ  ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปีที่  2  

เพือ่ให้นกัศกึษาเกดิความรูอ้ย่างต่อเนือ่งและมปีระสทิธภิาพ

2. การจดัการเรยีนการสอนโดยใช้การสอนแบบศนูย์

การเรียนรู้ สามารถใช้ร่วมกับวิธีอื่นได้ เช่น การสรุปโดยใช้

ผังความคิด เพื่อเป็นการประเมินผลความคิดรวบยอดของ

ผู้เรียน

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยติดตามประสิทธิภาพของการสอน

แบบศูนย์การเรียนรู้ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอน 

ต่อไป

2. ควรศกึษาวจัิยผลของการสอนแบบศูนย์การเรยีนรู้  

ต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่าง 

เป็นระบบ ความสามารถในการท�างานเป็นทีมและความกล้า

แสดงออก เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี พุทธชินราช
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