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8. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาการวิจัย
การคลอดเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพื่อผลักดันให้ทารกและรกออกมาจากครรภ์
มารดา (Pillitteri, 2014) เป็ นภาวะวิกฤติที่ผหู ้ ญิงต้องเผชิ ญในการให้กาเนิดชีวิตบุตรของตนเอง
กระบวนการคลอดที่เกิดขึ้นไม่ถือว่าเป็ นความเจ็บป่ วยแต่เป็ นการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายและจิตใจที่เกิดขึ้น
ในระยะคลอดแล้วจะกลับคืนสู่ ภาวะปกติได้ภายหลังคลอด (Fox et al., 2010) การคลอดที่เกิดขึ้นเป็ นสิ่ งที่ผู้
คลอดและครอบครัวคาดหวังว่าจะดาเนินไปด้วยความปลอดภัย พยาบาลผูท้ าคลอดจึงต้องมีความเชี่ยวชาญ
และให้การช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะนอกจากจะเป็ นการช่วยลดภาวะเสี่ ยงและป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดแล้ว ยังมีผลให้ผคู้ ลอดรู ้สึกดีต่อประสบการณ์การคลอดและพึงพอใจต่อการ
บริ การดูแลในระยะคลอด ซึ่ งเป็ นตัวชี้ วดั ที่สาคัญของคุณภาพการให้บริ การและมีผลลัพธ์จากการดูแลที่ดีให้
เป็ นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุ ขที่ตอ้ งการให้ “ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย”
ปั จจุบนั การพัฒนาหลักสู ตรที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญนั้น ผูส้ อนต้องจัดการเรี ยนการสอนให้สอน
คล้องกับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี กิจกรรม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการเรี ยนรู ้
กระบวนการคิด ทักษะทางปั ญญา คุณธรรมจริ ยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย (เจนศึก โพธิศาสตร์, 2555) ซึ่งการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้นกั ศึกษา
เกิดการเรี ยนรู ้และมีทกั ษะในการปฏิบตั ิน้ นั มีหลายรู ปแบบทั้งอ่านจากหนังสื อ ตารา และการฝึ กใน
ห้องปฏิบตั ิการ สาหรับการฝึ กปฏิบตั ิกบั หุ่นจาลองเป็ นอีกวิธีที่สามารถเพิ่มทักษะการปฏิบตั ิได้ดีข้ ึนแต่มี
ข้อจากัดว่ายังไม่เห็นภาพจริ ง หากเป็ นสื่ อการสอนที่มีภาพจริ ง เห็นการเคลื่อนไหวและขั้นตอนต่าง ๆ จะ
ก่อให้เกิดแรงดึงดูดใจ ยิง่ มีขอ้ ความและเสี ยงบรรยายจะทาให้นกั ศึกษาเข้าใจมากขึ้นกว่าการเรี ยนในตารา
หรื อฟังจากอาจารย์บรรยายอย่างเดียว (ปราณี รัตน์ แสงเกษตรชัย, 2556) การฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษาพยาบาล
เพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนไปฝึ กปฏิบตั ิจริ งกับผูป้ ่ วยจึงมีความสาคัญมากเพราะเป็ นการกระทากับชีวติ คน
ดังนั้นวิธีการเรี ยนการสอนใดที่จะเป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษาอาจารย์ผสู ้ อนจาเป็ นต้องปรับตัวและพัฒนา
เพื่อให้การเรี ยนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์
สื่ อการสอนสาหรับการฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษาพยาบาลที่ช่วยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้และ
ทักษะการปฏิบตั ิน้ นั เป็ นสิ่ งจาเป็ นมาก เพราะจะยิง่ ช่วยเสริ มให้เกิดความชานาญและความมัน่ ใจมากขึ้น
และในปั จจุบนั สื่ อมัลติมีเดียในการเรี ยนการสอนเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถแสวงหาความรู ้ข่าวสารและ
ตักตวงได้อย่างเสรี โดยไม่มีขอบเขตจากัดทั้งเรื่ องเวลา สถานที่ ผูท้ ี่มีความกระตือรื อร้นใฝ่ รู ้และรู ้เทคโนโลยี
ย่อมได้เปรี ยบและมีโอกาสที่จะครอบครองสารมากกว่าใคร โดยเฉพาะสิ่ งที่เป็ นความรู ้ข่าวสารที่เป็ น
ประโยชน์ จะนาไปสู่ การพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้าขึ้น (อานาจ สุ คนเขตร์ , 2549) สื่ ออิเล็กทรอนิคส์หรื อ
สื่ อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในปัจจุบนั เป็ นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้ผเู้ รี ยนทบทวนความรู้
นอกเหนือจากเอกสารประกอบการสอนหรื อตาราด้วยตนเองนอกเวลาเรี ยนเพื่อให้ประสิ ทธิ ภาพการรับรู ้เพิ่ม
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สู งขึ้น ซึ่ งสามารถใช้สื่อประสมต่าง ๆ ทั้งข้อความ ภาพนิ่ ง กราฟฟิ กหรื อภาพเคลื่อนไหวซึ่งจะทาให้
มองเห็นสิ่ งที่กาลังเรี ยนได้อย่างเป็ นรู ปธรรมและเกิดกระบวนการคิดรวบยอด ทาให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย
และรวดเร็ วขึ้น ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง จาทฤษฎีได้มากขึ้น ได้เห็นภาพประกอบที่เสมือนจริ ง
ทบทวนได้บ่อยครั้งตามความต้องการ ลดความเครี ยดลง และสามารถฝึ กในสถานการณ์จาลองจนเกิดความ
มัน่ ใจซึ่ งเป็ นการช่วยลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อต้องไปฝึ กปฏิบตั ิกบั ผูป้ ่ วยจริ ง (จิณพิชญ์ชา มะมม,
2555) และการเรี ยนรู้จากสื่ อวีดิทศั น์เป็ นสื่ อที่มีอิทธิ พลต่อผูเ้ รี ยนอย่างมากเนื่องจากในสื่ อวีดิทศั น์มีการ
ทางานหลาย ๆ อย่าง เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสี ยงที่ให้ความรู ้สึกใกล้เคียงกับของจริ งจึงสามารถ
เร้าความสนใจได้ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ และเห็นขั้นตอนความสัมพันธ์ของสิ่ งที่นาเสนอ
อย่างต่อเนื่ อง (วิภา อุตมฉันท์, 2544) สื่ อวีดิทศั น์ที่มีสีสัน มีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มีขอ้ ความและคา
บรรยายประกอบ ช่วยให้เร้าความสนใจแก่ผเู ้ รี ยนได้ รวมถึงการมีเสี ยงดนตรี สอดแทรกนั้นจะเป็ นการผ่อน
คลาย (จิณพิชญ์ชา มะมม, 2555)
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องค้นไม่พบงานวิจยั การสร้างสื่ อการสอนสาหรับนักศึกษาพยาบาล
เรื่ องการทาคลอด มีเพียงบทสัมภาษณ์การถอดบทเรี ยนเพื่อสร้างแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีสาหรับการนิเทศการ
ทาคลอดที่เสนอแนะให้ทบทวนขั้นตอนการทาคลอด การสาธิ ตกับหุ่น การดูวดี ิทศั น์และคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนเรื่ องการทาคลอดและจัดให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสสังเกตการทาคลอดจริ งก่อนฝึ กปฏิบตั ิในโรงพยาบาล
เพื่อช่วยให้นกั ศึกษามีความพร้อม ในการปฏิบตั ิงานจริ งมากขึ้น (จิราพร อุดมกิจพิพฒั น์, 2553) สาหรับการ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสื่ อการสอนของนักศึกษาพยาบาล พบว่า การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่ องการทา
แผลกดทับต่อความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิ ทาให้เกิดประสิ ทธิ ผลทั้งด้านความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิของ
นักศึกษา ดังนั้นควรมีการใช้สื่อการสอนควบคู่ไปกับการสอนของอาจารย์ในรู ปแบบปกติเพราะเป็ นการเพิ่ม
โอกาสให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองตามศักยภาพและความต้องการของนักศึกษา (จิณพิชญ์ชา มะมม,
2555) ส่ วนการผลิตสื่ อการสอนพบว่ามีการใช้สื่อวีดิทศั น์เพื่อให้คาแนะนามารดาหลังคลอดครรภ์แรกสังเกต
พฤติกรรมทารกและให้การตอบสนองที่เหมาะสมทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ พบว่าภายหลังให้คาแนะนาโดย
ใช้สื่อวีดิทศั น์มารดามีความสามารถการตอบสนองต่อพฤติกรรมทารกสู งกว่าก่อนได้รับคาแนะนาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) (ผกาทิพย์ สังห์คา, 2545) นอกจากนี้ยงั พบว่าการใช้วดี ิทศั น์ประกอบการเรี ยน
จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีการรับรู ้เพิ่มมากขึ้น ความบันเทิงจากสื่ อจะเป็ นสิ่ งเร้าให้ผเู ้ รี ยนอยากดูต่อและได้สาระ
ความรู้ที่สาคัญตามที่ผสู้ อนออกแบบไว้ ทาให้เพิ่มความมัน่ ใจและเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ และวีดิทศั น์เป็ น
สื่ อที่เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนได้ (Ljubojevic et al., 2014)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้เปิ ดการเรี ยนการสอนวิชาผดุงครรภ์ 2 ซึ่งเป็ นวิชาที่เรี ยน
เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้นกั ศึกษาก่อนขึ้นฝึ กปฏิบตั ิจริ งที่โรงพยาบาล ในปี ที่ผา่ นมาพบว่านักศึกษาส่ วน
ใหญ่จะรู ้สึกกดดันเพราะถ้าหากไม่ผา่ นสถานการณ์จาลองสาหรับการฝึ กทาคลอดได้ก็จะไม่สามารถขึ้นฝึ ก
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ปฏิบตั ิจริ งได้เนื่ องจากการทาคลอดเป็ นการดูแลรับผิดชอบชีวติ ซึ่ งอยูใ่ นภาวะวิกฤติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
อาจารย์ผสู้ อนได้พยายามปรับปรุ งวิธีการสอนเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถฝึ กปฏิบตั ิทาคลอดจนผ่านตามเกณฑ์
การประเมินที่กาหนดไว้ แต่พบว่าด้วยเวลาที่จากัดของชัว่ โมงการเรี ยนการสอนคือ 9 ชัว่ โมงต่อนักศึกษา
จานวน 15 คนต่อกลุ่ม โดยมีท้ งั หมด 5 กลุ่ม ทาให้นกั ศึกษาได้ฝึกซ้อมก่อนสอบปฏิบตั ิเพียงคนละ 1-2 รอบ
ซึ่ งส่ วนมากบอกว่าไม่เพียงพอ รู ้สึกยังลืมขั้นตอนบางอย่างและยังไม่มนั่ ใจ ทาให้นกั ศึกษามีความตื่นเต้น
วิตกกังวลและกดดันในการฝึ กทาคลอด และสาหรับบางคนมีการฝึ กเพิ่มความไม่มนั่ ใจก่อนสอบปฏิบตั ิโดย
ใช้ช่วงนอกเวลา เช่น มาตอนเช้าตั้งแต่ 06.30 น. ซึ่งเวลาเรี ยนจริ งคือ 09.00 น. หรื อมาหลังเลิกเรี ยนคือ 16.0017.00 น. สาหรับตอนกลางวัน 12.00-13.00 น. ต้องรี บรับประทานอาหารและจัดการเวลาในการซ้อมเพราะมี
เรี ยนต่อในช่วงบ่ายทุกวัน ส่ วนการฝึ กหลัง 17.00 น. หรื อวันเสาร์ -อาทิตย์ มีขอ้ กาหนดในการใช้หอ้ งคือ
ต้องมีเจ้าหน้าที่อยูป่ ระจาห้องฝึ กปฏิบตั ิเพราะอาจมีของสู ญหายได้และต้องจ่ายค่าจ้างในการทางานล่วงเวลา
ให้แก่เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อการเรี ยนตามปกติจึงมีความจากัดในการทบทวนด้วยวิธีการมา
ใช้หอ้ งนอกเวลา ดังนั้น การจัดทาสื่ อประกอบการสอนที่จะช่วยให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิจึงมีความจาเป็ น
เพราะจะช่วยให้นกั ศึกษามีความรู้ เกิดทักษะ รู ้สึกมัน่ ใจ และกล้าตัดสิ นใจช่วยเหลือตามขั้นตอนได้ถูกต้อง
เมื่อไปทาคลอดจริ ง สาหรับสื่ อการสอนในหัวข้อการทาคลอดของคณะพยาบาลศาสตร์เคยทาไว้เป็ น
เวลานานกว่า 10 ปี มาแล้ว และขาดรายละเอียดสาหรับขั้นตอนการปฏิบตั ิบางอย่าง จึงทาให้เวลาที่นาสื่ อชุด
นี้มาใช้ประกอบการสอนต้องอธิบายเพิ่มเติมและสาธิ ตใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนกลุ่ม นอกจากนี้ยงั พบว่า
นักศึกษาต้องการสื่ อที่สามารถใช้ทบทวนและฝึ กเองได้เมื่ออยูท่ ี่บา้ น ดังนั้นผูว้ จิ ยั ในฐานะอาจารย์ผสู ้ อนใน
รายวิชาการผดุงครรภ์ 2 จึงสนใจจะพัฒนาสื่ อวีดิทศั น์เรื่ องการทาคลอดเพื่อใช้ประกอบการสอนในห้องฝึ ก
ปฏิบตั ิการและให้นกั ศึกษาใช้เสริ มการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนเพื่อช่วยลดความวิตกกังวล ความเครี ยด และ
เพิ่มความรู ้ ความมัน่ ใจ และทักษะในการฝึ กปฏิบตั ิท้ งั ในห้องปฏิบตั ิการและการทาคลอดจริ งที่โรงพยาบาล
ต่อไป
9. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาสื่ อวีดิทศั น์เรื่ องการทาคลอดสาหรับห้องปฏิบตั ิการ
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านความรู้ของนักศึกษาก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านทักษะการฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษาหลังเรี ยน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่ อวีดิทศั น์เรื่ องการทาคลอด
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10. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้สื่อวีดิทศั น์เรื่ องการทาคลอด ในรายวิชา BNS 344 การผดุงครรภ์ 2 เพื่อใช้ประกอบการสอนใน
ห้องปฏิบตั ิการ
2. นักศึกษาได้เรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อวีดิทศั น์เรื่ องการทาคลอด ในรายวิชา BNS 344 การผดุงครรภ์ 2 มีคะแนน
ความรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และสามารถฝึ กปฏิบตั ิการทาคลอดได้ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนด
3. นักศึกษาสามารถทบทวนเพื่อฝึ กการทาคลอดได้ตามความต้องและเพิ่มความมัน่ ใจในการฝึ กปฏิบตั ิใน
ห้องปฏิบตั ิการและเตรี ยมความพร้อมก่อนฝึ กปฏิบตั ิจริ งที่โรงพยาบาล
4. นักศึกษามีความพึงพอใจและเจตคติที่ดีต่อสื่ อวีดิทศั น์เรื่ องการทาคลอด ในรายวิชา BNS 344 การผดุง
ครรภ์ 2
5. เป็ นแนวทางให้อาจารย์ผสู้ นใจนาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนของตนเองต่อไป
11. ทบทวนวรรณกรรม
ในการ ศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการคลอด การจัดการ
เรี ยนรู้ และสื่ อวีดิทศั น์ ดังนี้
การคลอด (labor) คือ กระบวนการที่มดลูกหดรัดตัวและผลักดันให้ทารกและรกออกมาจากครรภ์
มารดา การหดรัดตัวของมดลูกอย่างสม่าเสมอจะส่ งผลให้ปากมดลูกค่อย ๆ เปิ ดขยายจนกระทัง่ เปิ ดหมดแล้ว
เบ่งคลอดทารกออกมาได้ (Pillitteri, 2014) ตลอดการคลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านร่ างกายและ
จิตใจ เป็ นภาวะวิกฤติที่ผคู้ ลอดทุกคนต้องเผชิญ ผูท้ าคลอดจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจและคอยให้การ
ช่วยเหลือได้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อมารดาและทารกแรกเกิด
การคลอดจะเริ่ มขึ้นตั้งแต่เริ่ มเจ็บครรภ์จริ งจนกระทัง่ คลอดรกออกมาครบสมบูรณ์ สามารถแบ่ง
ระยะการคลอดได้ 4 ระยะ คือ 1) ระยะเจ็บครรภ์คลอด เป็ นระยะที่เริ่ มตั้งแต่เจ็บครรภ์จริ ง (true labor pain)
ซึ่ งปากมดลูกจะเริ่ มบางและเปิ ดขยายจนกระทัง่ ปากมดลูกเปิ ดหมด 10 เซนติเมตร ผูค้ ลอดจะเจ็บปวดและ
ต้องเผชิญอยูน่ านหลายชัว่ โมง จึงทาให้มีผลต่อจิตใจที่เปลี่ยนแปลงง่าย หงุดหงิด บางคนอาจควบคุม
ตนเองไม่ได้จะแสดงความก้าวร้าว ร้องไห้ 2) ระยะการคลอดทารก เริ่ มจากปากมดลูกเปิ ดเต็มที่ 10
เซนติเมตรและความบางของปากมดลูกมากที่สุดร้อยละ 100 จนถึงทารกคลอดออกมาทั้งตัว ผูค้ ลอดต้อง
ออกแรงเบ่งจนกว่าจะคลอดทารกออกมา ทาให้เหนื่ อยและหมดพลังงานได้ 3) ระยะการคลอดรก โดยเริ่ ม
ตั้งแต่ทารกคลอดออกมาทั้งตัวจนถึงรกคลอดครบเสร็ จสมบูรณ์ 4) ระยะการพักฟื้ นใน 2 ชัว่ โมงแรกหลัง
คลอด เป็ นระยะที่เริ่ มหลังจากที่รกคลอดออกมาสมบูรณ์จนถึง 2 ชัว่ โมงหลังคลอด ผูค้ ลอดจะผ่อนคลาย
และสงบลง ได้พกั ผ่อนและให้บุตรดูดนม
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จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเตรี ยมนักศึกษาก่อนฝึ กปฏิบตั ิจริ งในโรงพยาบาลหรื อที่
หอผูป้ ่ วย ค้นไม่พบงานวิจยั เพื่อเตรี ยมนักศึกษาพยาบาลในการทาคลอดเลย แต่พบบทสัมภาษณ์การถอด
บทเรี ยนเกี่ยวกับความรู ้สึกการทาคลอดครั้งแรกของนักศึกษาพยาบาลเพื่อสร้างแนวทางการนิเทศสาหรับ
อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุ ราษฎร์ธานี พบว่า การทาคลอดครั้งแรกในชีวิตนักศึกษามี
ความเครี ยดสู ง รู ้สึกว่ายังขาดความชานาญ กลัวว่าผูค้ ลอดจะไม่ปลอดภัย กลัวการประเมินจากอาจารย์นิเทศ
รู้สึกขาดความเชื่ อมัน่ ไม่มีสมาธิ ตื่นเต้นและกดดัน โดยเฉพาะถ้าหากได้ทาคลอดเป็ นคนแรกจะยิ่งมี
ความเครี ยดสู งและจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อได้ทาคลอดหลายครั้งมากขึ้นหรื อได้ดูเพื่อนก่อน ดังนั้นอาจารย์นิเทศจึง
มีการเตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับขั้นตอนการทาคลอดอย่างละเอียด โดยสาธิ ตและสาธิ ตย้อนกลับ เปิ ดโอกาส
ให้นกั ศึกษาได้ทดลองซ้อมปฏิบตั ิตามขั้นตอนหลาย ๆ ครั้ง (จิราพร อุดมกิจพิพฒั น์, 2553)
การจัดการเรี ยนรู้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กล่าวไว้วา่ “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยน
ทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และมาตรา 24 “การจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทา
ได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง” เป็ นสิ่ งที่ผสู ้ อนส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนการเกิดการ
เรี ยนรู ้ สร้างสื่ อการสอนและอานวยความสะดวกต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ย (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี , 2542)
วิธีการสอนเป็ นสิ่ งที่ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนจึงจาเป็ นต้องปรับตัวและ
พัฒนาตนเองเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งต้องใช้วธิ ี การสอนหลายอย่างมาประกอบกัน
เพื่อให้ผลการสอนเป็ นที่น่าพอใจ และให้บรรลุวตั ถุประสงค์ สาหรับวิธีการสอนที่ผวู้ จิ ยั ออกแบบการสอน
ในการฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการเพื่อเตรี ยมนักศึกษาให้มีความรู ้ ความมัน่ ใจในการทาคลอดก่อนไปฝึ ก
ปฏิบตั ิงานจริ งที่โรงพยาบาลนั้น คือ สอนโดยการสาธิต (demonstration) ซึ่งเป็ นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
ได้เห็นประสบการณ์ตรงอย่างเป็ นรู ปธรรม ทาให้จาได้ดีและนานขึ้นกว่าการบรรยายหรื ออ่านจากตารา การ
สาธิ ตนอกจากผูเ้ รี ยนได้เห็นภาพความเป็ นจริ งแล้วยังสามารถซักถาม อภิปรายและสรุ ปสิ่ งที่ได้จากการ
เรี ยนรู้ และนอกจากนี้ได้ใช้วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรี ยน (Learning Center) คือผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ดว้ ย
ตนเอง และทราบผลการเรี ยนรู ้ของตนเองเมื่อเรี ยนจบ เป็ นวิธีการช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นมากขึ้น
(ทิศนา แขมมณี , 2557) อาจารย์ผสู ้ อนได้เตรี ยมสาระการสอน คู่มือการฝึ กปฏิบตั ิ วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ
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ในการทาหัตถการในการทาคลอด โดยมีสื่อวีดิทศั น์ (VDO) ประกอบการสอนเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถ
กลับไปทบทวนและฝึ กได้ดว้ ยตนเองทั้งแบบรายบุคคลและเป็ นกลุ่มได้ และจัดให้มีการวัดความรู ้ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะรับทราบคะแนนความรู้และผลการประเมินในการปฏิบตั ิโดยผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้
ประเมินตนเอง หรื อมีเพื่อนที่จบั คู่ช่วยเรี ยนร่ วมกันประเมิน และอาจารย์ประเมินและให้กาลังใจเพื่อเกิดการ
พัฒนาต่อไป
สื่ อวีดิทัศน์
วีดิทศั น์ (video) เป็ นคาคุณศัพท์ที่มีความหมายว่า มองเห็นได้ เห็นเป็ นรู ปภาพได้ เกี่ยวข้องกับ
รู ปภาพ หรื อจะแปลว่าเกี่ยวกับภาพเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้ (สานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558) สื่ อวีดิทศั น์
ในปัจจุบนั กลายเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของชีวิตประจาวัน ดังจะเห็นได้จากโทรทัศน์ซ่ ึงภาพและเรื่ องราวจาก
สื่ อวีดิทศั น์มีผลต่อทัศนคติ ความเชื่ อ ความรู ้สึกนึกคิดของผูร้ ับชม สื่ อวีดิทศั น์มีภาพและเสี ยงเสมือนจริ ง
โดยมีขอ้ ดี คือ สามารถใช้ได้กบั ผูเ้ รี ยนกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ก็ได้ ดูทวนซ้ าเมื่อผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจหรื อต้องการ
ทบทวน แสดงการเคลื่อนไหวของภาพประกอบเสี ยงที่ให้ความรู้สึกใกล้เคียงของจริ งมาก สามารถใช้แทน
ครู ได้ ใช้ซ่อมเสริ มได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (พิสุทธา อารี ราษฎร์ และณัฐ
พงษ์ พระลับรักษา, 2551) แต่มีขอ้ จากัดในการผลิตสื่ อ คือ ต้นทุนอุปกรณ์และการผลิตที่มีคุณภาพดีมีราคา
สู ง และต้องใช้ช่างเทคนิคในการผลิต
สื่ อวีดิทศั น์เป็ นสิ่ งเร้าตามกระบวนการเรี ยนรู ้ที่จูงใจผูเ้ รี ยน โดยผ่านระบบประสาทการมองเห็นและ
การได้ยนิ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในการรับรู ้ขอ้ มูลและเกิดการเรี ยนรู ้ อีกทั้งในสื่ อวีดิทศั น์มีการ
นาเสนอหลาย ๆ อย่าง เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร และเสี ยงบรรยาย จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
เรี ยนรู ้ได้ดีกว่าการใช้สื่อการสอนเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ภาพและเสี ยงในสื่ อวีดิทศั น์จะช่วยให้ผเู้ รี ยนจาได้
นานกว่าการฟังจากการบรรยายของผูส้ อนหน้าชั้นเรี ยนหรื อการให้ดูภาพเพียงอย่างเดียว (ณัฐนันท์ เกตุภาค
และคณะ, 2554)
การทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการใช้สื่อวีดิทศั น์ทางคลินกการพยาบาล พบว่า การให้คาแนะนา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของทารกโดยใช้สื่อวีดิทศั น์แก่มารดาหลังคลอดครรภ์แรกเพื่อสังเกตพฤติกรรมทารกและ
ให้การตอบสนองที่เหมาะสมทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ ที่ตึกหลังคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
จานวน 30 ราย โดยกลุ่มทดลองได้รับคาแนะนาโดยใช้สื่อวีดิทศั น์ ส่ วนกลุ่มควบคุมได้รับคาแนะนา
ตามปกติ พบว่าภายหลังให้คาแนะนาโดยใช้สื่อวีดิทศั น์มารดามีความสามารถการตอบสนองต่อพฤติกรรม
ทารกสู งกว่าก่อนได้รับคาแนะนาและสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.01) (ผกาทิพย์ สังห์
คา, 2545) และจากการศึกษาผลของการให้ขอ้ มูลโดยใช้สื่อวีดิทศั น์ต่อความรู ้และการปฏิบตั ิของผูป้ ่ วยใน
การป้ องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล จานวน 50 ราย แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยกลุ่ม
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ควบคุมจะได้รับการพยาบาลตามปกติ ส่ วนกลุ่มทดลองได้รับข้อมูลผ่านสื่ อวีดิทศั น์ พบว่ากลุ่มทดลองหลัง
ได้รับข้อมูลผ่านสื่ อวีดิทศั น์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู ้เพิม่ ขึ้นและมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.001 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบตั ิเพิ่มขึ้นและมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 (ณัฐนันท์ เกตุภาค และคณะ, 2554)
การทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการใช้สื่อวีดิทศั น์ในการเรี ยนการสอน พบว่า การศึกษาผลของการใช้
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่ องการตรวจครรภ์ต่อความรู ้ ทักษะการตรวจครรภ์และความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 60 คน แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง โดยกลุ่มทดลองใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนาน 1 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบ
สาธิ ตกับหุ่นตรวจครรภ์และเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามความสงสัยรวมเวลานาน 45 นาที ผลการวิจยั พบว่ากลุ่ม
ทดลองมีคะแนนความรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนและสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
p=.000 และมีคะแนนทักษะการตรวจครรภ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ p=.001 และ
พึงพอใจต่อการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในระดับมาก-มากที่สุด จึงเสนอแนะให้อาจารย์พยาบาลนา
สื่ อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมาใช้ประกอบการสอนในรู ปแบบเดิมเพื่อเพิ่มโอกาสให้นกั ศึกษาได้ทบทวน
ความรู้ตามความต้องการของตนเอง (จิตต์ระพี บูรณศักดิ์, ปิ ยะนันท์ ลิมเรื องรอง และฤดี ปุงบางกะดี,
2557)
ผลจากการศึกษาการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่ องการทาแผลกดทับต่อความรู ้ และทักษะ
การปฏิบตั ิและความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จานวน 60 คน แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยกลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยอาจารย์ร่วมกับ
การใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สื่ อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนใช้เทคนิคสื่ อประสม ประกอบด้วยข้อความ
วิดีโอ ภาพนิ่ง กราฟิ กเคลื่อนไหว สี สันและเสี ยง ครอบคลุมเนื้อหาการทาแผล รวมทั้งวิดีโอแสดงขั้นตอน
การทาแผลกดทับมาใช้ประกอบการทบทวนเนื้ อหาบทเรี ยนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นกั ศึกษาสามารถ
ทบทวนความรู ้และฝึ กปฏิบตั ิจนเกิดทักษะการทาแผลกดทับได้อย่างมัน่ ใจ และกลุ่มควบคุมได้รับการสอน
โดยอาจารย์ร่วมกับการใช้เอกสารประกอบการสอน ทั้ง 2 กลุ่มทาแบบประเมินก่อนเรี ยนจากนั้นใช้เวลา
ศึกษาค้นคว้า 1 ชัว่ โมงแล้วประเมินความรู ้หลังเรี ยนและทักษะการปฏิบตั ิ ผลการวิจยั พบว่าบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทาให้เกิดประสิ ทธิ ผลทั้งทางด้านความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิของกลุ่มทดลองสู ง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้สื่อการสอน
ระดับมากที่สุด จึงควรมีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมาใช้ควบคู่กบั
การสอนของอาจารย์ในรู ปแบบปกติ จะเป็ นการเพิ่มโอกาสให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามศักยภาพ
และความต้องการของนักศึกษาพยาบาลต่อไป (จิณพิชญ์ชา มะมม, 2555)
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การทบทวนงานวิจยั อย่างเป็ นระบบที่ศึกษาผลกระทบของการเรี ยน online หรื อแบบผสมผสาน
กับการเรี ยนแบบเผชิ ญหน้า (face-to-face) ของผูเ้ รี ยนพยาบาลระดับปริ ญญาตรี พบว่ามีงานวิจยั ที่คุณสมบัติ
ในการศึกษาทั้งหมด 19 เรื่ อง เป็ นการเรี ยนแบบ online จานวน 17 เรื่ องและแบบผสมผสาน 2 เรื่ อง
สามารถสรุ ปผลของการศึกษาได้ 4 ด้าน คือ ทักษะการปฏิบตั ิทางคลินิก ความรู ้ ความมัน่ ใจทางคลินิก และ
ประสบการณ์/ความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่าในการสอนทักษะทางคลินิกแบบ online ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับการสอนแบบ face-to-face ส่ วนด้านความรู ้ จากงานวิจยั 13 เรื่ องพบว่าการเรี ยนแบบ online ทาให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และงานวิจยั 2 เรื่ องพบว่าการเรี ยนแบบ face-to-face ผูเ้ รี ยน
มีความรู ้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และอีก 5 เรื่ องที่พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ด้านความมัน่ ใจทาง
คลินิกมีงานวิจยั 3 เรื่ องที่พบว่าการเรี ยนแบบ online เพิ่มความมัน่ ใจให้ผเู ้ รี ยนได้มากขึ้น และด้านความพึง
พอใจมีงานวิจยั เชิงคุณภาพ 1 เรื่ องที่บอกว่าผูเ้ รี ยนแบบ online รู ้สึกคับข้องใจและต้องการคาปรึ กษากับ
ผูส้ อนและต้องการฝึ กในสถานการณ์จริ งเพิ่มมากขึ้น แต่งานวิจยั เชิงปริ มาณ 5 เรื่ องพบว่าผูเ้ รี ยนแบบ online
มีความพึงพอใจ และอีก 4 เรื่ องไม่พบความแตกต่างของความพึงพอใจระหว่างเรี ยนแบบ online กับ face-toface ผูว้ จิ ยั จึงเสนอแนะให้ใช้สื่อแบบ online เป็ นสื่ อการสอนเสริ มในการฝึ กปฏิบตั ิทางคลินิก (McCutcheon
et al., 2015)
การศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับเปรี ยบเทียบความรู้ ทักษะ ทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษา
วิสัญญีพยาบาลในการเรี ยนการตรวจคลื่นหัวใจ (12 Lead EKG) ระหว่างการเรี ยนแบบดั้งเดิมกับการเรี ยน
แบบ online พบว่าทั้ง 2 กลุ่มมีความรู ้ ทักษะการวิเคราะห์และความพึงพอใจต่อวิธีการเรี ยนไม่แตกต่างกัน
และนักศึกษามีทศั นะคติที่ดีข้ ึนหลังจากที่ได้เรี ยนแบบ online จึงสรุ ปได้วา่ การเรี ยนแบบ online ที่คล้ายกับ
การเรี ยนปกติสามารถช่วยให้นกั ศึกษายังคงความรู ้และความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนได้เช่นกัน
(Palmer et al., 2014)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนทางการพยาบาลในห้องปฏิบตั ิการหรื อ
การปฏิบตั ิการพยาบาลทางคลินิก พบว่า สื่ อวีดิทศั น์สามารถใช้เสริ มทักษะเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
หรื อผูท้ ี่ยงั ไม่มีประสบการณ์หรื อผูท้ ี่ยงั ปฏิบตั ิไม่ถูกต้องนั้นให้สามารถปฏิบตั ิได้ถูกต้อง และสื่ อวีดิทศั น์
สาหรับการฝึ กการทาคลอดในห้องปฏิบตั ิคาดว่าจะช่วยกระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้ตื่นตัวและฝึ กทบทวนด้วยตนเอง
เพื่อให้สามารถผ่านการประเมินทักษะการทาคลอดและมีประโยชน์ต่อเนื่ องไปถึงการเตรี ยมความพร้อมก่อน
ขึ้นฝึ กปฏิบตั ิจริ งในโรงพยาบาลต่อไป
12. ระเบียบวิธีวจิ ัย
12.1 ประเภทของการวิจัย เป็ นวิจยั แบบก่อนการทดลอง (Pre-experimental research)
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12.2 ใช้ ระเบียบงานวิจัยแบบเชิงทดลอง เป็ นวิจยั แบบก่อนการทดลองแบบ 1 กลุ่ม วัดก่อนและหลังการ
ทดลอง (One-group pre-post intervention design)
12.3 ประชากรละกลุ่มตัวอย่ าง วิธีการได้ มาซึ่งกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา BNS 344 การผดุงครรภ์ 2 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
กลุ่มตัวอย่างเลือกจากประชากรที่มีเกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็ นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 3
ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา BNS 344 การผดุงครรภ์ 2 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558 2) ยินดีและสมัคร
ใจเข้าร่ วมการวิจยั จานวน 142 คน
12.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการแก้ ปัญหา
12.4.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนิ นการวิจยั ได้แก่ สื่ อการสอนวีดิทศั น์เรื่ องการทาคลอด ซึ่งมี
ขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้
1) ศึกษางานวิจยั พัฒนาสื่ อการสอนทั้งที่เป็ นรายวิชาการพยาบาลและวิชาทางวิทยาศาสตร์
หรื อวิชาทัว่ ไปที่เป็ นการศึกษาประสิ ทธิ ผลของการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
2) ศึกษาเอกสาร ตารา textbook ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือในการทาคลอด เพื่อกาหนด
สาระสาคัญและขั้นตอนการช่วยเหลือในการทาคลอดที่ตอ้ งการนาเสนอเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนาไปใช้ได้
จริ ง
3) เขียน script บทเรี ยนและจัดทาแผนเรื่ องราว (story board) โดยผ่านผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้ อหาและปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปตัดต่อเพื่อสร้างสื่ อวีดิทศั น์
4) ขออนุ ญาตผูค้ ลอดและหัวหน้าแผนกห้องคลอดโรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อถ่ายภาพนิ่ ง
และภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับขั้นตอนในการทาคลอดจริ งเพื่อใช้ประกอบสื่ อการสอน
5) ส่ งภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมด้วย script บทเรี ยนและจัดทาแผนเรื่ องราว (story
board) ให้เจ้าหน้าฝ่ ายสนับสนุนการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิ ตเพื่อตัดต่อวีดิทศั น์ดว้ ยโปรแกรม Final
Cut Pro โดยในสื่ อวีดิทศั น์แบ่งเป็ นหัวข้อเรื่ องเพื่อให้ส้ นั และกระชับตรงกับสาระที่ผเู ้ รี ยนต้องการ
ประกอบด้วย (1) บทนาเข้าสู่ การทาคลอดและการเตรี ยมสถานที่ก่อนการทาคลอด (2) การเตรี ยมอุปกรณ์ใน
การทาคลอด (3) การทาความสะอาดอวัยวะสื บพันธุ์ (4) การเตรี ยมตัวก่อนเข้าทาคลอด (5) ขั้นตอนการ
ช่วยเหลือในการทาคลอด (6) การทาคลอดรก และ (7) การตรวจรก
6) ส่ งสื่ อการสอนวีดิทศั น์ที่ได้ให้ผทู้ รงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรี ยนรู้
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสื่ อก่อนนามาใช้กบั นักศึกษา
12.4.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
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1) แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ปี การศึกษาที่เข้าเรี ยน และ
เกรดเฉลี่ยสะสม
2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้วยสื่ อวีดีทศั น์ เรื่ อง การ
ทาคลอด ในรายวิชาการผดุงครรภ์ 2 มีจานวนทั้งหมด 20 ข้อ แบ่งเป็ นถูก-ผิด 5 ข้อ และเป็ นตัวเลือก (multiple
choices) 15 ข้อ ตอบถูกได้ 0.5 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน คิดคะแนนเต็มเป็ น 10 คะแนน และการสอบ
ผ่านเกณฑ์คือมากกว่าหรื อเท่ากับ 6 คะแนน นาแบบทดสอบไปหาความตรง (validity) โดยให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
จานวน 3 คนตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) และความเข้าใจด้านภาษา (face validity) คานวณ
ค่าดัชนี ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ได้ค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.8 ก่อนนาไปใช้ทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป
3) แบบวัดความพึงพอใจในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการใช้สื่อวีดิทศั น์เรื่ องการทาคลอด
โดยผูว้ จิ ยั ดัดแปลงจากแบบฟอร์ มการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของ Courseware ในคู่มือการเขียน
โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน ของศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ร่ วมกับการทบทวนวรรณกรรม มีจานวน 17 ข้อ ประกอบด้วยด้านเนื้ อหา 5 ข้อ ด้านการนาเสนอ 7 ข้อ ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ 4 ข้อ และความพึงพอใจในภาพรวม 1 ข้อ ลักษณะการตอบเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด คะแนนรวมมีค่าระหว่าง 17-85 คะแนน คะแนน
มาก หมายถึง มีความพึงพอใจมาก คะแนนน้อย หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย แบ่งระดับความพึงพอใจราย
ด้านและโดยรวม ดังนี้
ข้อความ
ด้านเนื้ อหา
ด้านการนาเสนอ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
โดยภาพรวม

สู ง
20-25
28-35
16-20
4-5

ระดับความพึงพอใจ
กลาง
15-19
21-27
12-15
3

ต่า
5-14
7-20
4-11
1-2

ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อสื่ อวีดิทศั น์เรื่ องการทา
คลอด โดยให้ผทู้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญการทาคลอด 2 ท่าน และพยาบาล
ชานาญการประจาห้องคลอด 1 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา ภาษาที่ใช้ โดยให้มีความตรงเชิ งเนื้ อหา
แล้วทดสอบด้วยสถิติสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟ่ าของครอบบาคให้มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.8 ก่อนนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป

12
12.5 วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
12.5.1 ผูว้ จิ ยั ขออนุ ญาตจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในการดาเนินการวิจยั กับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
12.5.2 เข้าพบนักศึกษาโดยชี้ แจงโครงการและกระบวนการในการทาวิจยั วัตถุประสงค์ ขั้นตอนใน
การดาเนิ นการวิจยั ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ตลอดจนชี้แจงให้ทราบว่ามีสิทธิ ในการเข้าร่ วมหรื อปฏิเสธได้
โดยไม่มีผลกระทบต่อการเรี ยนการสอนทั้งในปั จจุบนั และอนาคต เมื่อนักศึกษายินยอมจึงให้เซ็นลงนามใน
แบบฟอร์ม
12.5.3 ดาเนินการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสื่ อวีดิทศั น์เรื่ องการทาคลอด โดยส่ งสื่ อการสอนให้
ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสื่ อก่อนนามาใช้กบั
นักศึกษา แล้วนาไปให้นกั ศึกษาจานวน 28 คนทดลองใช้สื่อการสอน แล้วสอบถามความคิดเห็นและ
ข้อบกพร่ องแล้วปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
12.5.4 ทดสอบการใช้สื่อการสอนจริ งกับนักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยนพร้อมกันทุกคนผ่านระบบ LMS จากนั้นอธิ บายวัตถุประสงค์เฉพาะของการเรี ยนในหัวข้อการทาคลอด
วิธีการเรี ยนคือให้ดูสื่อการสอนวีดิทศั น์ร่วมกับการฝึ กปฏิบตั ิ โดยสื่ อวีดิทศั น์สามารถดู online ผ่าน LMS หรื อ
you tube และสามารถ download ไว้ในเครื่ องเพื่อดูแบบไม่ online ก็ได้ ในชัว่ โมงการเรี ยนในห้องปฏิบตั ิการ
นักศึกษาสามารถสอบถามหรื อมีสาธิ ตย้อนกลับกับอาจารย์ผสู ้ อนในชัว่ โมงเรี ยนที่ 1-5 และจากนั้นจะมีการ
สอบปฏิบตั ิในชัว่ โมงที่ 6-9 ของการเรี ยนการสอน และสุ ดท้ายจะทดสอบความรู้หลังเรี ยน
12.6 การดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
12.6.1 บรรยายลักษณะกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าความถี่ ร้อยละ พิสัย
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
12.6.2 คะแนนจากการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทั้งด้านความรู ้และทักษะการฝึ กปฏิบตั ิ ใช้สถิติ
เชิงพรรณนาหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ
12.6.3 คะแนนความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการใช้สื่อการสอน ใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละโดยทดสอบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ด้วย One-sample t-test
12.6.4 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนความรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยสถิติ Pared t-test ถ้า
การกระจายของข้อมูลเป็ นโค้งปกติ และใช้ Wilcoxon Signed Rank test ถ้าข้อมูลกระจายไม่เป็ นโค้งปกติ
12.7 วิธีดาเนินงานตลอดโครงการ ขั้นตอนโดยละเอียด
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างสื่ อวีดีทศั น์ รายวิชา BNS 344 การผดุงครรภ์ 2 เรื่ อง การทาคลอด โดยผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาจากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน และสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตลอดจน
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แบบวัดความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน จากนั้นดาเนิ นการเก็บรวบรวบข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา
BNS 344 การผดุงครรภ์ 2 แล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลเพื่อสรุ ปเป็ นรายงานวิจยั ต่อไป
13. ขอบเขตของการวิจัย (สมมติฐานการวิจยั และกรอบแนวคิด)
สมมติฐานการวิจัย
1. ผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการใช้สื่อวีดีทศั น์เรื่ องการทาคลอดมีคะแนนความรู้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
2. ระดับความพึงพอใจในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนมีคะแนนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่มีมาก่อนเกี่ยวกับการฝึ กปฏิบตั ิทาง
คลินิกของนักศึกษาพยาบาล ซึ่ งการวิจยั นี้ ตอ้ งการศึกษาผลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เรี ยนวิชาการผดุงครรภ์ 2 ซึ่งมีการฝึ กปฏิบตั ิการทาคลอดในห้องปฏิบตั ิการโดยมีผวู้ จิ ยั เป็ นอาจารย์
ผูส้ อนและใช้สื่อวีดิทศั น์ประกอบการสอน ประจาภาคการศึกษา 1/2558 ผูว้ ิจยั กาหนดรู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอน ดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
การใช้สื่อประกอบการสอน
วีดิทศั น์ : การทาคลอด

1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านความรู ้
และทักษะการปฏิบตั ิ
2. ความพึงพอใจต่อสื่ อวีดิทศั น์

14. แผนการดาเนินงานตลอดโครงการ (แสดงแผนภูมิแต่ละเดือน)

1. เขียนโครงการวิจยั
2. สร้างเครื่ องมือวิจยั
3. ดาเนินการวิจยั
3.1 ทดสอบก่อนเรี ยน
3.2 ใช้บทเรี ยน
3.3 ทดสอบหลังเรี ยน

สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

ระยะเวลา ปี 2558 – 2559
มิถุนายน
กรกฎาคม

กิจกรรม
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พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

มกราคม

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

กิจกรรม

มิถุนายน

ระยะเวลาปี 2558-2559

4. วิเคราะห์และแปลผล
5. เขียนรายงานเสนอผลการวิจยั
15. งบประมาณ

รายการ

ราคา (บาท)

1. ค่ าตอบแทน
1.1 ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาโครงการ 1 คน
2. ค่ าวัสดุ
2.1 ค่า Scrip & Storyboard
2.2 courseware
3. ค่ าใช้ สอย
3.1 ค่าจัดทาแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ (ชุดละ 20 บาท)
3.2 ค่าจ้างพิมพ์งาน สาเนาเนื้อหา และเข้าเล่ม (เหมาจ่าย 5,000 บาท)
3.3 ค่าเข้าปกรู ปเล่มงานวิจยั (200 บาท)
3.4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (เหมาจ่าย)
รวมเป็ นเงินทีห่ ัวหน้ าโครงการได้รับ
4. อืน่ ๆ (จ่ ายในนาม ศสพ.)
4.1 ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิ 1 ท่าน (Reader บทความวิจยั )
4.2 ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบบทคัดย่อไทย-อังกฤษ
4.3 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยั ที่เสร็ จสมบูรณ์ (จ่ายให้หวั หน้าโครงการ)
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ และนาเสนอผลงานวิจยั (จ่ายให้หวั หน้าโครงการ)
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น
**หมายเหตุ ผูท้ ี่ขอทุนวิจยั ตั้งแต่ปี 2560 เป็ นต้นไป ใช้รูปแบบการขอทุนวิจยั ตาม (ศสพ. RS1-11) ดังนี้ http://isdc.rsu.ac.th/files/research/88.pdf
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