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บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผล 

ของรปูแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบหลากหลาย ในวชิาการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกดิ และ 

การผดงุครรภ์ 1 ของนักศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีสวรรค์ประชารกัษ์  

นครสวรรค์ ประชากรเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา  

2560 จ�านวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รายละเอียดของรายวิชา แผนการสอน

วิชาการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่  

ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ ่มประชากรอยู ่ในระดับดี และม ี

ความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนแบบหลากหลายอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากทกุด้าน ทัง้ด้าน

ผู้สอน ด้านวธิกีารสอน  ด้านบรรยากาศการเรยีนรู้ และด้านผู้เรยีน  



 ข้อเสนอแนะ วิทยาลัยควรมีการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อช่วยส่งเสริมให้

กระบวนการเรียนการสอนด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา 

ตลอดจนช่วยสร้างเสรมิความมรีะเบยีบวนิัยให้แก่ผู้เรยีน

ค�าส�าคญั: การจดัการเรยีนการสอนแบบหลากหลาย, ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน, การพยาบาลมารดา 

ทารกแรกเกดิ และการผดุงครรภ์ 

ABSTRACT

 This descriptive study was to examine the effectiveness of didactic teaching methods 

among nursing students in Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I at Boromarajonani 

College of Nursing, Sawanpracharak, Nakhonsawan. The population consisted of 165 third year 

nursing students, academic year 2017. The instruments composed of the course specification, 

lesson plans, learning achievement evaluation and the satisfaction questionnaire related to learning 

and teaching methods. Data analyzed utilizing frequency, percentage, mean, standard.

 The results showed that learning achievement of nursing students was at a good level 

and the satisfaction of didactic teaching method was at a high level in overall parts, including 

instructor, teaching method, learning climate, and students. 

 Recommendations: College should provide learning facilities and create atmosphere 

in order to make the teaching and learning process run efficiently and help to enhance learning 

progress as well as strengthen student’s discipline.

KEYWORDS: Didactic Teaching Methods, Learning Achievement, Maternal and Newborn Nursing 

and Midwifery 

บทน�า
 หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

กค็อืการให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้และวตัถปุระสงค์ 

ของการจัดการเรียนการสอนก็เพื่อให้ผู้เรียน

เป็นผู ้มีสมรรถภาพ คือ เก่ง มีคุณภาพคือ ด ี 

และเป ็นผู ้มีสุขภาพกายและจิต คือ สุข

(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) 

เป็นประชากรที่มองโลกกว้าง คิดไกล ใฝ่รู ้

เชิดชูคุณธรรม ต้องเป็นการเรียนการสอน 

ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการจัดการเรียน 

การสอนโดยยึดผู ้ เรียนเป็นศูนย ์กลาง คือ 

การจัดการเรียนการสอน ที่ให้ความส�าคัญ 

ต่อบทบาทในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้เรียน

จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

ได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู ้ด้วยตนเอง 

โดยมคีรูเป็นผู้แนะน�าและอ�านวยการ
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 ดังนั้น แนวทางการจัดการศึกษา 

เพือ่ให้ได้คณุลกัษณะของผูเ้รยีนที่พงึประสงค์นัน้ 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห ่งชาต ิ

พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุว่า ต้องยึดหลักว่า 

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้ และถือว ่าผู ้ เรียนมีความส�าคัญ 

ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม

ให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ 

เต็มศักยภาพ และในมาตรา 24 ระบุว ่า 

กระบวนการเรียนรู ้ต้องจัดเนื้อหาสาระและ 

กิ จก ร รม ให ้ สอดคล ้ อ งกั บความสน ใจ 

ความถนัด และความแตกต่างของผู ้ เรียน 

ฝึกทักษะกระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิ 

สถานการณ์ และการประยกุต์ใช้เพือ่ป้องกนัและ

แก้ไขปัญหา ให้ผูเ้รยีนเรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ 

ฝึกการปฏบิตัใิห้ท�าได้ คดิเป็น ท�าเป็น รกัการอ่าน  

และเกิดการเรียนรู ้อย่างต่อเนื่องสนับสนุน 

การน�าวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู้ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 

2553) ดังนั้น จึงเป ็นสิ่งที่ท ้าทายผู ้สอน 

ในการคิดหากลวิธีในการที่จะจัดการเรียน 

การสอนทางการพยาบาลให้สามารถตอบสนอง

ต่อแนวความคดิต่าง ๆ  เหล่านี้ได้อย่างมคีณุภาพ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

มคีวามมัน่ใจและภาคภมูใิจในวชิาชพีของตนเอง 

รูส้กึเป็นสขุเมือ่ได้เรยีนรู ้มทีศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี 

กระบวนการจัดการเรยีนการสอนจงึต้องเปลีย่น

มาสู่การเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ที่ผู้สอนจะต้อง

เป็นทั้งนักวิชาการ นักปฏิบัติ และนักจัดการ 

ที่จะบูรณาการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ 

ใช้เทคนคิการสอนที่หลากหลาย

 จากผลการประเมินการจัดการเรียน 

การสอนวชิาการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกดิ  

และการผดุงครรภ์ 1 ปีการศึกษา 2559 พบว่า 

นักศึกษาให้ข ้อเสนอแนะว่า เนื้อหาเยอะ 

ส่วนใหญ่เป็นการบรรยาย/อภิปราย ท�าให ้

การสอนไม่น่าสนใจ นักศึกษามีส่วนร่วมน้อย 

อยากให้สอนแบบสรุปเนื้อหาประเด็นที่ส�าคัญ 

อยากให้มกีารสอนแบบทดลองหรอืเข้ากลุม่ย่อย 

เพื่อจะได้ทดลองปฏิบัติจริง (วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์, 

2560) จากเหตุผลดังกล่าว คณะผู ้ศึกษา 

ในฐานะอาจารย์พยาบาลที่รับผิดชอบวิชา 

จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัด 

การเรียนการสอนให้ตอบสนองการเรียนรู ้ 

ของผู้เรียน  ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น 

การเรยีนรูด้้วยตนเอง ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ  

โดยการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลาย 

ซึ่งหมายถึงกระบวนการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ ใช้การสอน 

หลายวิธี ซึ่งมีวิธีการบรรยายแบบมีส่วนร่วม 

การอภิปราย การสอนเป็นกลุ่มย่อย การสาธิต 

การวิเคราะห์กรณีศึกษา  และการใช้แผนผัง 

มโนมตใินการสรุปความคดิรวบยอด

วัตถุประสงค์ของการวจิัย
 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจัด 

การเรียนการสอนแบบหลากหลายในวิชา 

การพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิดและการ

ผดุงครรภ์ 1 ดังนี้

 1. ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น 

วิชาการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และ 

การผดุงครรภ์ 1 ที่ได้รับจากการเรียนการสอน 
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แบบหลากหลายของนกัศกึษาพยาบาล วทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ 

นครสวรรค์

 2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน

การสอนแบบหลากหลายในวิชาการพยาบาล

มารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 1 

ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนน ีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

สมมุตฐิานการวจิัย
 1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนวิ ชา 

การพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการ 

ผดุงครรภ์ 1  ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ 

นครสวรรค์ ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน

แบบหลากหลายอยู่ในระดับสูง

 2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน

การสอนแบบหลากหลายในวิชาการพยาบาล

มารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 1 

ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  

อยู่ในระดับพงึพอใจมาก

วธิดี�าเนนิการวจิัย
 ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ เ ป ็ น ก า ร วิ จั ย 

เชิงบรรยาย (Descriptive Research)โดยม ี

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 

ของรู ป แบบการจั ดการ เ รี ยนการสอน 

แบบหลากหลาย ในวิชาการพยาบาลมารดา 

ทารกแรกเกดิ และการผดุงครรภ์ 1

 ประชากร

 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บณัฑติชัน้ปีที ่3 ทีก่�าลงัศกึษาวชิาการพยาบาล 

มารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 1 

ในภาคการศึกษาที่  1  ป ีการศึกษา 2560 

จ�านวน 165 คน  

 เครื่องมอืการวจิัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 

2 ชุด ได้แก่

 ชุดที ่1 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการด�าเนนิการ 

วิจัย ได้แก่ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

และแผนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา 

ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 1 ซึ่งเป็น

เอกสารการออกแบบการเรียนการสอน 

ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิดการจัดการเรียน 

การสอนโดยเน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญมีขั้นตอน 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดย 1) วิเคราะห์ 

ความสามารถของผู ้สอน 2) วิเคราะห์

เนื้อหาสาระ ว่าจะสอนอย่างไร 3) วิเคราะห ์

ผู ้เรียน 4) ก�าหนดเป้าหมายหรือจุดประสงค ์

การเรยีนรู้ 5) สร้างแผนการสอน  

 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ตามแนวคิดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียน 

เป็นส�าคัญมีหลายวิธี  รูปแบบการจัดการเรียน 

การสอนในการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิ จัยใช ้ วิธีการ

บรรยายแบบมีส่วนร่วม การอภิปราย เป็นการ 

สอนตามเนื้อหา โดยผู ้สอนจะเป็นผู ้อธิบาย 

บรรยาย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

ในการแสดงความคิดเห็นโดยกระบวนการ 

ตั้งค�าถาม คิด และวิเคราะห์ อันจะมีผลท�าให ้

ผู ้ เรียนเข ้าใจเนื้อหาวิชา และสามารถน�า

ความรู ้ไปประยุกต์ในสภาพความเป็นจริง  
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การวิเคราะห์กรณีศึกษา เป็นวิธีการที่ผู ้สอน

ให้ผู ้ เรียนศึกษาเรื่องที่ก�าหนดไว ้ ค�าตอบ 

และ เหตุผลที่ ผู ้ เ รี ยนน� า เสนอได ้มาจาก 

การอภิปรายร่วมกัน การใช้แผนผังมโนมติ 

ในการสรุปความคิดรวบยอด ผู ้สอนเน ้น 

พฤติกรรมให้ผู ้เรียนมีการคิด การจัดระบบ 

ความคดิให้ชดัเจน เหน็ความสัมพนัธ์ของเนื้อหา 

อย่างเป็นระบบ  (พัชราวดี  ทองเนื่อง, 2553) 

การสอนเป็นกลุ ่มย ่อย ผู ้สอนแบ่งผู ้ เรียน 

ออกเป็นกลุ ่มเล็ก ๆ ท�าให ้ผู ้ เรียนมีความ

สนใจและทุกคนร่วมกันในการท�ากิจกรรม 

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้ ผู ้ เรียนต้องใช้ทักษะ 

ทางสังคมและการสื่อสารในการมีปฏิสัมพันธ์ 

กับกลุ่ม (วิชุดา จิรพรเจริญ, 2560) การสาธิต 

สาธติย้อนกลบักับหุน่ ฝึกกบัของจรงิ ท�าให้ผูเ้รยีน 

เกดิกระบวนการคดิ เรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ  

ได้ฝ ึกทดลองกับหุ ่นและของจริงท�าให้เกิด 

ความเข้าใจมากกว่าการท่องจ�า (เบญจมาภรณ์  

นาคามดี, ชรินธร  ว่องวีระยุทธ์ และอายุพร  

กัยวกิัยโกศล, 2554) 

 ชุดที่  2 เครื่องมือที่ ใช ้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ได้แก่

 1. แบบประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ประกอบด้วย

  1.1 ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบ 

ปลายภาค เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 

ตัวเลือก สัดส่วนการประเมินผล ร้อยละ 25  

และ 35 ตามล�าดับ

  1.2 แบบประเมินชิ้นงานต่าง ๆ 

ประกอบด้วย  

   1.2.1 แบบประเมินพฤติกรรม

การท�างานเป็นทมีในการจดัท�า Clip Presentation 

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ 

จ�านวน 4 ข้อ สัดส่วนการประเมนิผล ร้อยละ 1

   1.2.2 แบบประเมินพฤติกรรม

การมีส ่วนร ่วมในการสอนเป ็นกลุ ่มย ่อย 

การสาธิต และสาธิตย ้อนกลับ ลักษณะ 

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จ�านวน 

4 ข้อ สัดส่วนการประเมนิผล ร้อยละ 5

   1.2.3 แบบประเมินรายงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง (Clip Presentation ) 

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ 

จ�านวน 5 ข้อ สัดส่วนการประเมนิผล ร้อยละ 4

   1.2.4 แบบประเมินการใช ้

แผนผังมโนมติในการสรุปความคิดรวบยอด 

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ 

จ�านวน 7 ข้อ สัดส่วนการประเมินผล ร้อยละ 5 

จ�านวน 2 ชิ้น รวมเป็นร้อยละ 10

   1.2.5 แบบประเมนิการวเิคราะห์ 

กรณศีกึษา ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

4 ระดับ จ�านวน 16 ข้อ สัดส่วนการประเมินผล 

ร้อยละ 5 จ�านวน 3 ชิ้น รวมเป็นร้อยละ 15

   1.2.6 แบบฝึกหัดองค์ประกอบ

ของการคลอดแบบฝึกหดัการค�านวณอายคุรรภ์ 

และการคาดคะเนก�าหนดการคลอดและแบบฝึกหดั 

การค�านวณระยะเวลาการคลอดลักษณะเป็น

แบบฝึกหัดแบบเตมิค�า จ�านวน 10  15 และ 5 ข้อ

ตามล�าดบั สดัส่วนการประเมนิผล ร้อยละ 1.25  

2.5 และ 1.25 ตามล�าดับ

 คะแนนจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทั้งหมด คิดเป ็นร ้อยละ 100 

ก�าหนดเกณฑ์การประเมนิผล ดังนี้

 คะแนน 80.00 – 100 หมายถึง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนดมีาก
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 คะแนน 70.00 – 70.99 หมายถึง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนดี

 คะแนน 60.00 – 69.99 หมายถึง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนปานกลาง

 คะแนน 50.00 – 59.99 หมายถึง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนพอใช้

 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลาย 

ของ อัศน ี วนัชยั, อญัชล ี แก้วสระศร ีและอารย์ี  

กลุจ ู(2556) ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดบั จ�านวน 20 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านครูผู ้สอน จ�านวน 5 ข้อ ด้านวิธีการสอน 

จ�านวน 5 ข้อ ด้านบรรยากาศการเรยีนรู ้จ�านวน 

5 ข้อ และด้านผู้เรียน จ�านวน 5 ข้อ มีเกณฑ ์

การให้คะแนนระดับความคดิเห็น ดังนี้ 

 พงึพอใจมากที่สุด  ค่าคะแนน  5

 พงึพอใจมาก   ค่าคะแนน  4  

 พงึพอใจปานกลาง ค่าคะแนน 3

 พงึพอใจน้อย ค่าคะแนน 2

 พงึพอใจน้อยที่สุด ค่าคะแนน  1

 เกณฑ์การแปลค่าคะแนนความพงึพอใจ 

มดีังนี้

 คะแนนเฉลี่ย 3.68 – 5.00 หมายถึง 

มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน

ในระดับมาก

 คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.67 หมายถึง 

มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 

ในระดับปานกลาง

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.33 หมายถึง 

มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน

ในระดับน้อย

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื

 1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

และแผนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา 

ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 1 ตรวจสอบ 

ความถูกต้องของเนื้อหา การจัดล�าดับความ

เหมาะสมของวิธีการสอน โดยผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

ที่เป็นอาจารย์สาขาการพยาบาลสูติศาสตร ์

3 ท่าน หลังจากนั้นน�ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนไป

ใช้จรงิ

 2. แบบประเมนิชิ้นงาน ข้อสอบกลางภาค 

และข้อสอบปลายภาค มีการตรวจสอบความ

ตรงตามเนื้อหาโดยอาจารย์ผู ้สอน จ�านวน 

11 ท่าน ข้อสอบผ่านการหาความเชื่อม่ันของ

เครื่องมือโดยใช้สูตร KR 20 ได้ค่าความเชื่อม่ัน 

ของข้อสอบกลางภาค 0.62 ค่าความเชื่อม่ัน 

ของข้อสอบปลายภาค 0.78

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ 

การจัดการเรียนการสอนของอัศนี วันชัย และ 

คนอื่น ๆ  (2556) ผ่านการหาความเชื่อมั่นของ

เครื่องมือ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาชได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92 ครั้ง

นี้ ได้ค่าความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอื เท่ากบั 0.90

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. รวบรวมข้อมูล โดยผู้วจัิยพบนักศกึษา 

ชี้แจงวัตถปุระสงค์ของรายวชิา วธิกีารจัดการเรยีน 

การสอนแบบหลากหลาย และวิธีการวัดและ

ประเมินผลวิชาการพยาบาลมารดา ทารกแรก

เกดิ และการผดุงครรภ์ 1  

 2. ด�าเนนิการสอนตามแผนที่วางไว้  

 3. นักศึกษาท�าแบบสอบถามความ 

พึ งพอใจต ่ อ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 

แบบหลากหลายวชิาการพยาบาลมารดา ทารก

แรกเกดิและการผดุงครรภ์ 1
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 การวเิคราะห์ข้อมูล

 วิ เคราะห ์ข ้อมูลโดยใช ้ โปรแกรม

ส�าเร็จรูป ดังนี้

 1. ค�านวณหาคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ 

โดยเทยีบกับเกณฑ์ผ่านร้อยละ 60

 2. ค�านวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คะแนนความพงึพอใจต่อการจัดการเรยีน 

การสอนแบบหลากหลายขอนักศกึษาพยาบาล

นยิามศัพท์
 การจัดการเรียนการสอนแบบ

หลากหลาย หมายถึง กระบวนการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

ใช ้การสอนหลายวิธี ซึ่งมีวิธีการบรรยาย 

แบบมีส่วนร่วม การอภิปราย การสอนเป็นทีม 

การสาธิต การวิเคราะห์กรณีศึกษา และการ

ใช้แผนผังมโนมตใินการสรุปความคดิรวบยอด

 ประสิทธิผลของการจัดการเรียน

การสอน หมายถึง การประเมินความส�าเร็จ

ของผู ้เรียน จากทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และความพงึพอใจในการจัดการเรยีนการสอน

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 

ความสามารถทางการเรียนวิชาการพยาบาล

มารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 1 

ประเมินจากการสอบกลางภาค การสอบ 

ปลายภาค และงานที่ได้รับมอบหมาย

 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน

การสอน หมายถึง ความรู ้สึกในทางบวก 

ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู ้ที่ผู ้เรียนได้รับ 

ประกอบด้วย ด้านครูผู้สอน ด้านวิธีการสอน 

ด้านบรรยากาศการเรยีนรู้ และด้านผู้เรยีน  

ผลการวจิัย
 1. ประชากรมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ 

(ร้อยละ 60 ขึ้นไป) และมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีน 

อยู่ในระดับดี

 2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลาย

โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (μ = 3.95, 

σ = 0.46) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

อยู่ในระดับพึงพอใจมากทุกด้าน โดยด้านที่

มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือด้านวิธีการสอน  

(μ = 4.04, σ = 0.50) ส่วนด้านที่มีค่าคะแนน 

เฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู ้

(μ = 3.85,  σ = 0.56) ดังตารางที่ 1

การจัดการเรยีนการสอน µ Ơ การแปลผล

1.  ด้านผู้สอน 4.03 0.49 มาก

2. ด้านวธิกีารสอน 4.04 0.50 มาก

3. ด้านบรรยากาศการเรยีนรู้ 3.85 0.56 มาก

4. ด้านผู้เรยีน 3.89 0.59 มาก

โดยรวม 3.95 0.46 มาก

ตารางที ่1 คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอน
แบบหลากหลายในวชิาการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกดิและการผดงุครรภ์ 1 ของนักศกึษาพยาบาล 
วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จ�าแนกเป็นรายด้าน และโดยรวม
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 3. คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจต่อการ 

จัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายโดยรวม 

อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก (μ = 3.95, σ = 0.46) 

และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู ่ในระดับ 

พึงพอใจมากทุกข ้อ โดยข้อที่มีค ่าคะแนน 

เฉลี่ยสูงสุดคือใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับ 

เนื้อหาวิชา (μ = 4.20, σ = 0.60) ส่วนข้อที่มี 

ค่าคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด คือ แสง เสียงพร้อม 

ในการที่จะเรยีนรู้ (μ = 3.77, σ = 0.71)

การจัดการเรยีนการสอน µ Ơ การแปลผล

 ก. ด้านผู้สอน

 1. บุคลกิภาพเป็นกันเองกับผู้เรยีน 4.03 0.65 มาก

 2. มเีทคนคิการถ่ายทอดความรู้ที่เข้าใจง่าย 3.96 0.65 มาก

 3. สามารถตอบข้อซักถาม/ข้อสงสัยได้ชัดเจน 4.14 0.65 มาก

 4. มกีระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่ต่อเนื่อง เป็นระบบ 4.10 0.68 มาก

 5. จัดหาอุปกรณ์/สื่อที่เอื้อในการเรยีนรู้ของผู้เรยีน 3.93 0.73 มาก

 ข. ด้านวธิกีารสอน

 6. ใช้วธิกีารสอนที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู้ที่ดี 4.02 0.64 มาก

 7. ใช้วธิกีารสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส�าคัญ 4.09 0.70 มาก

 8. ใช้วธิกีารสอนที่ท�าให้ผู้เรยีนมคีวามสุข 3.84 0.71 มาก

 9. ใช้วธิกีารสอนที่ผู้เรยีนได้ฝึกกระบวนการคดิ 4.05 0.64 มาก

10. ใช้วธิกีารสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวชิา 4.20 0.60 มาก

ค. ด้านบรรยากาศการเรยีนรู้

11. แสง เสยีงพร้อมในการที่จะเรยีนรู้ 3.77 0.71 มาก

12. อุปกรณ์ในการเรยีน/สื่อ พร้อมในการที่จะเรยีนรู้ 3.84 0.71 มาก

13. บรรยากาศในการเรยีนส่งเสรมิให้เกดิการคดิอย่างเป็นระบบ 3.83 0.67 มาก

14. บรรยากาศในการเรยีนรู้เอื้อต่อการเรยีนรู้ 3.79 0.75 มาก

15. บรรยากาศในการเรยีนส่งเสรมิให้การเรยีนรู้มลีักษณะเน้น
     ผู้เรยีนเป็นส�าคัญ

3.99 0.70 มาก

ง. ด้านผู้เรยีน

16. มคีวามกระตอืรอืร้นในการเรยีน 3.82 0.67 มาก

17. มคีวามสุขในการเรยีน 3.78 0.74 มาก

18. เกดิการเรยีนรู้ตามวัตถุประสงค์ของบทเรยีน 3.94 0.72 มาก

19. เกดิกระบวนการคดิที่เป็นระบบ 3.95 0.68 มาก

20. ได้เรยีนรู้ตรงกับความต้องการของตนเอง 3.93 0.76 มาก

โดยรวม 3.95 0.46 มาก

ตารางที ่2 คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอน 
แบบหลากหลาย ในวิชาการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษา
พยาบาล วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จ�าแนกเป็นรายข้อ
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การอภปิรายผลการวจิัย
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ

พยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการ

ผดุงครรภ์ 1 ที่ได้รับจากการเรียนการสอน 

แบบหลากหลาย

 จากผลการวิจัย พบว่า ประชากรที่ได้

รบัการสอนแบบหลากหลายในวชิาการพยาบาล

มารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 1 

มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ (ร ้อยละ 60 ขึ้นไป) 

คิดเป็นร้อยละ 100 และประชากรส่วนใหญ่ 

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ในระดับดี คิดเป็น 

ร้อยละ 52.73 สอดคล้องกับการศึกษาของ 

เขมิกา สมบัติโยธา, สุณีรัตน์ ยั่งยืน และสุภเวช   

บุตรศรีภูมิ (2556) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีนของนสิติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต ขั้นปีที่  3 คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการสอน

แบบผสมผสาน เน้นผู ้ เรียนเป็นศูนย์กลาง

มีผลสัมฤทธิ์ดีกว่ากลุ ่มควบคุมโดยวิธีการ

บรรยาย และอัศนี  วันชัย, อัญชลี  แก้วสระศรี   

และอารีย ์  กุลจู (2556) ศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร

บณัฑติชัน้ปีที ่3 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี 

พุทธชินราชที่ได้รับจัดการเรียนการสอนแบบ 

หลากหลายในวิชาแนวโน้มและพัฒนาการ 

ของวิชาชีพพยาบาล พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนน 

อยูใ่นระดบัด ีแสดงว่า การจัดการเรยีนการสอน 

แบบหลากหลายเป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่ม ี

ประโยชน์ส�าหรับการจัดการศึกษา เนื่องจาก 

สามารถท�าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และยังช่วยให้ผู้เรียน 

เรียนรู ้ด ้วยตนเองอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้อาจ 

เป็นเพราะในการจัดการเรียนการสอนแบบ 

หลากหลายประกอบด้วยวิธีการสอนแบบ 

Active Learning หลาย ๆ วิธี ได้แก่ วิธีการ 

บรรยายแบบมีส่วนร่วม การอภิปราย การสอน 

เป็นทีมการสาธิต การวิเคราะห์กรณีศึกษา  

และการใช้แผนผังมโนมติในการสรุปความคิด 

รวบยอด ซึ่งเป ็นวิธีการสอนแบบ Active  

Learning ท�าให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู ้

ด้วยตนเอง พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่  

การคิดแก้ปัญหา การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้

เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ ความรับผิดชอบร่วมกัน มีวินัย 

ในการท�างาน และการแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

โดยผู้สอนจะเป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการ 

จัดการเรียนรู ้  เพื่อให ้ผู ้ เรียนเป ็นผู ้ปฏิบัติ 

ด้วยตนเอง สรา้งบรรยากาศของการมส่ีวนรว่ม 

และการเจรจาโต้ตอบที่ส ่งเสริมให้ผู ้ เรียน 

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทายและ 

ให้โอกาสผู้เรยีนได้รบัวธิกีารสอนทีห่ลากหลาย 

วางแผนเกีย่วกบัเวลาในการจดัการเรยีนการสอน 

อย่างชดัเจน ทัง้ในส่วนของเนื้อหา และกจิกรรม  

ผู ้สอนต้องใจกว้างยอมรับในความสามารถ 

ในการแสดงออกและความคดิของผู้เรยีน

 นอกจากนี้อาจเป็นเพราะว่า ในการจดั 

การเรียนการสอนแบบหลากหลายในวิชาการ 

พยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการ

ผดุงครรภ์ 1 มีการแบ่งผู ้เรียนเป็นกลุ่มย่อย  

ท�าให้กลุ ่มผู ้ เรียนมีความสนใจ และทุกคน 

ร่วมกันในการท�ากิจกรรมนั้น ตามเป้าหมาย 

ที่ตั้งไว้ ถือเป็นการเรียนรู ้ที่มีประสิทธิภาพ  
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(วชิุดา จริพรเจรญิ, 2560)

 2. ความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีน 

การสอนแบบหลากหลาย

 จากผลการวจิยั พบว่า กลุม่ประชากร 

ที่ได้รับการสอนแบบหลากหลายในวิชาการ

พยาบาลมารดา ทารกแรกเกดิ และการผดงุครรภ์ 1 

มีคะแนนเฉลี่ ยความพึงพอใจต ่อการจัด 

การเรียนการสอนแบบหลากหลายโดยรวม 

และรายด ้ านอยู ่ ใ นระดั บพึ งพอใจมาก 

สอดคล้องกับการศึกษาของเบญจมาภรณ์ 

นาคามดี, ชรินธร  ว่องวีระยุทธ์ และอายุพร  

กัยวิกัยโกศล (2554) ที่ศึกษาผลการเรียน 

ความคิดเห็น และความพึงพอใจของนักศึกษา

พยาบาลต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียน 

เป็นส�าคัญ ในนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชั้นป ีที่  3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี

พุทธชินราช พบว่า นักศึกษาชอบวิธีการจัด 

การเรยีนการสอนแบบใหม่  และมคีวามพงึพอใจ 

ต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่และ 

ยังสอดคล้องกับการศึกษาของอัศนี  วันชัย 

และคนอืน่ ๆ  (2556) ทีพ่บว่านกัศกึษาพยาบาล 

มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน

แบบหลากหลายอยู ่ ในระดับพึงพอใจมาก 

ในทุกด้าน ทั้งด้านครูผู ้สอน ด้านวิธีการสอน 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู ้ และด้านผู ้เรียน 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอน

แบบหลากหลายเป็นวธิกีารเรยีนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญที่ท�าให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียน 

มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยผู ้สอน

เปลี่ยนบทบาทจากการบรรยายเนื้อหาสาระ 

เป ็นการหาแนวทางที่ จะช ่ วยให ้ผู ้ เ รี ยน 

เกิดกระบวนการแสวงหาความรู้ และจัดการ

ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง โดยพบว่า ด้านวธิกีารสอน 

เป็นด้านที่ผู ้เรียนพึงพอใจสูงสุด โดยข้อที่มี 

ค ่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือใช ้วิธีการสอนที่ 

เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา แสดงให้เห็นว ่า

นักศึกษามีความพึงพอใจกับวิธีการสอน 

ที่หลากหลาย เนื่องจากไม่ซ�้าซาก จ�าเจหรือ 

น่าเบื่อหน่ายอยู่เฉพาะการฟังบรรยายรูปแบบ 

การสอนที่มีความหลากหลายและแปลกใหม่

จะช่วยเพิ่มความสนใจของผู้เรียน โดยเฉพาะ

วัยรุ ่น ซึ่งนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่อยู ่ใน

วัยรุ ่น มักแสวงหาความตื่นเต้น แปลกใหม ่

ที่ท้าทาย ท�าให้ไม่เกิดความรู ้สึกเบื่อหน่าย 

ในการเรยีน (พัชราวด ี ทองเนื่อง, 2553)

 ส่วนด้านทีม่ค่ีาคะแนนเฉลีย่ต�า่สดุ คอื 

ด้านบรรยากาศการเรยีนรูโ้ดยข้อทีม่คีา่คะแนน 

เฉลี่ยต�่าสุด คือ แสง เสียงพร้อมในการที่จะ 

เรยีนรู ้สอดคล้องกบัการศกึษาของประกายแก้ว   

ธนสุวรรณ (2556) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์และ 

ความพงึพอใจต่อการเรยีนการสอนของนกัศกึษา 

พยาบาล วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีเชยีงใหม่ 

ต่อการใช้รปูแบบการสอน Didactical Strategy  

พบว่า สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรยีนการสอน 

อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมข้ีอเสนอว่า ห้องเรยีน 

ควรมีอากาศเย็นสบาย มีการระบายอากาศที่ดี 

มี ก า ร เ ป ลี่ ย น ส ถ า น ที่ เ ป ็ น ศึ ก ษ า ดู ง า น 

นอกสถานทีบ้่าง สือ่ทีใ่ช้ในห้องเรยีนควรพร้อมใช้  

และมปีระสิทธภิาพ และห้องสมุดควรมหีนังสอื

ที่ทันสมัยและจ�านวนที่เพียงพอต่อนักศึกษา  

ทั้งนี้ การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้ 

เอื้ออ�านวยต่อการเรยีนการสอนจะช่วยส่งเสรมิ 

ให้กระบวนการเรียนการสอนด�าเนินไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจ 
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ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมี 

ระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน การมีห้องเรียนที่มี 

บรรยากาศแจ่มใส สะอาด สว่าง กว้างขวาง 

พอเหมาะ มีโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย  

มีมุมวิชาการส่งเสริมความรู ้มีการตกแต่ง 

ห้องให้สดใส ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลท�าให้ 

ผูเ้รยีนพอใจมาโรงเรยีน เข้าห้องเรยีน และพร้อม 

ที่จะมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนการสอน

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพือ่การน�าผลการวจิยั

ไปใช้

 ด้านการบรหิารจัดการ

 1. ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 

แบบหลากหลายช่วยพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการ

เรียน และความพึงพอใจ จึงควรน�าการจัดการ

เรียนการสอนแบบหลากหลายไปใช้ในรายวิชา

อื่น ๆ  เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้ของนักศกึษา

 2. จากผลการวิจัยพบว่า ด้านที่ม ี

ค่าคะแนนความพงึพอใจต�า่สดุ คอื ด้านบรรยากาศ 

การเรียนรู้ จึงควรมีการเสริมสร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้ โดยการปรับปรุงสภาพห้องเรียน 

ให้มแีสง เสยีง อปุกรณ์และสือ่พร้อมทีจ่ะเรยีนรู้  

เพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอน

ด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ข้อเสนอแนะในการวจิัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการ

เรยีนรู้ของนักศกึษา

 2. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบ 

การสอนแบบอื่น ๆ หรือตัวแบบการเรียนรู ้ 

ทีป่ระสบผลส�าเรจ็ หรอืกรณตัีวอย่างเพือ่ประโยชน์ 

ต่อการจัดการเรยีนการสอนต่อไป
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