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8. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาการวจัิย 
 การคลอดเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติเพื่อผลกัดนัใหท้ารกและรกออกมาจากครรภ์
มารดา (Pillitteri, 2014) เป็นภาวะวกิฤติท่ีผูห้ญิงตอ้งเผชิญในการใหก้ าเนิดชีวิตบุตรของตนเอง  
กระบวนการคลอดท่ีเกิดข้ึนไม่ถือวา่เป็นความเจบ็ป่วยแต่เป็นการเปล่ียนแปลงของร่างกายและจิตใจท่ีเกิดข้ึน
ในระยะคลอดแลว้จะกลบัคืนสู่ภาวะปกติไดภ้ายหลงัคลอด (Fox et al., 2010) การคลอดท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีผู ้
คลอดและครอบครัวคาดหวงัวา่จะด าเนินไปดว้ยความปลอดภยั  พยาบาลผูท้  าคลอดจึงตอ้งมีความเช่ียวชาญ
และใหก้ารช่วยเหลืออยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยลดภาวะเส่ียงและป้องกนั
ภาวะแทรกซอ้นจากการคลอดแลว้  ยงัมีผลใหผู้ค้ลอดรู้สึกดีต่อประสบการณ์การคลอดและพึงพอใจต่อการ
บริการดูแลในระยะคลอด  ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของคุณภาพการใหบ้ริการและมีผลลพัธ์จากการดูแลท่ีดีให้
เป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขท่ีตอ้งการให ้“ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยั”   

ปัจจุบนัการพฒันาหลกัสูตรท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญันั้น  ผูส้อนตอ้งจดัการเรียนการสอนใหส้อน
คลอ้งกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ประยกุตใ์ชส่ื้อเทคโนโลย ี กิจกรรม  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้  
กระบวนการคิด  ทกัษะทางปัญญา  คุณธรรมจริยธรรม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  ความรับผดิชอบ  และ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย (เจนศึก  โพธิศาสตร์, 2555) ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหน้กัศึกษา
เกิดการเรียนรู้และมีทกัษะในการปฏิบติันั้นมีหลายรูปแบบทั้งอ่านจากหนงัสือ  ต ารา  และการฝึกใน
หอ้งปฏิบติัการ  ส าหรับการฝึกปฏิบติักบัหุ่นจ าลองเป็นอีกวธีิท่ีสามารถเพิ่มทกัษะการปฏิบติัไดดี้ข้ึนแต่มี
ขอ้จ ากดัวา่ยงัไม่เห็นภาพจริง  หากเป็นส่ือการสอนท่ีมีภาพจริง  เห็นการเคล่ือนไหวและขั้นตอนต่าง ๆ จะ
ก่อใหเ้กิดแรงดึงดูดใจ  ยิง่มีขอ้ความและเสียงบรรยายจะท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจมากข้ึนกวา่การเรียนในต ารา
หรือฟังจากอาจารยบ์รรยายอยา่งเดียว (ปราณีรัตน์  แสงเกษตรชยั, 2556) การฝึกปฏิบติัของนกัศึกษาพยาบาล
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกปฏิบติัจริงกบัผูป่้วยจึงมีความส าคญัมากเพราะเป็นการกระท ากบัชีวติคน  
ดงันั้นวธีิการเรียนการสอนใดท่ีจะเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษาอาจารยผ์ูส้อนจ าเป็นตอ้งปรับตวัและพฒันา
เพื่อใหก้ารเรียนการสอนบรรลุตามวตัถุประสงค ์ 

ส่ือการสอนส าหรับการฝึกปฏิบติัของนกัศึกษาพยาบาลท่ีช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้และ
ทกัษะการปฏิบติันั้นเป็นส่ิงจ าเป็นมาก  เพราะจะยิง่ช่วยเสริมใหเ้กิดความช านาญและความมัน่ใจมากข้ึน  
และในปัจจุบนัส่ือมลัติมีเดียในการเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ข่าวสารและ
ตกัตวงไดอ้ยา่งเสรีโดยไม่มีขอบเขตจ ากดัทั้งเร่ืองเวลา  สถานท่ี  ผูท่ี้มีความกระตือรือร้นใฝ่รู้และรู้เทคโนโลยี
ยอ่มไดเ้ปรียบและมีโอกาสท่ีจะครอบครองสารมากกวา่ใคร  โดยเฉพาะส่ิงท่ีเป็นความรู้ข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์  จะน าไปสู่การพฒันาตนเองใหก้า้วหนา้ข้ึน (อ านาจ สุคนเขตร์, 2549) ส่ืออิเล็กทรอนิคส์หรือ
ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในปัจจุบนัเป็นนวตักรรมทางเทคโนโลยีท่ีสามารถช่วยใหผู้เ้รียนทบทวนความรู้
นอกเหนือจากเอกสารประกอบการสอนหรือต าราดว้ยตนเองนอกเวลาเรียนเพื่อใหป้ระสิทธิภาพการรับรู้เพิ่ม
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สูงข้ึน  ซ่ึงสามารถใชส่ื้อประสมต่าง ๆ ทั้งขอ้ความ  ภาพน่ิง  กราฟฟิกหรือภาพเคล่ือนไหวซ่ึงจะท าให้
มองเห็นส่ิงท่ีก าลงัเรียนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและเกิดกระบวนการคิดรวบยอด  ท าใหเ้กิดความเขา้ใจไดง่้าย
และรวดเร็วข้ึน  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง  จ  าทฤษฎีไดม้ากข้ึน  ไดเ้ห็นภาพประกอบท่ีเสมือนจริง  
ทบทวนไดบ้่อยคร้ังตามความตอ้งการ ลดความเครียดลง  และสามารถฝึกในสถานการณ์จ าลองจนเกิดความ
มัน่ใจซ่ึงเป็นการช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดเ้ม่ือตอ้งไปฝึกปฏิบติักบัผูป่้วยจริง (จิณพิชญช์า มะมม, 
2555) และการเรียนรู้จากส่ือวดิีทศัน์เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อผูเ้รียนอยา่งมากเน่ืองจากในส่ือวดิีทศัน์มีการ
ท างานหลาย ๆ อยา่ง  เช่น  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหวและเสียงท่ีใหค้วามรู้สึกใกลเ้คียงกบัของจริงจึงสามารถ
เร้าความสนใจได ้ ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจสถานการณ์ต่าง ๆ และเห็นขั้นตอนความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีน าเสนอ
อยา่งต่อเน่ือง (วภิา อุตมฉนัท์, 2544) ส่ือวดิีทศัน์ท่ีมีสีสัน  มีภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว  มีขอ้ความและค า
บรรยายประกอบ  ช่วยใหเ้ร้าความสนใจแก่ผูเ้รียนได ้ รวมถึงการมีเสียงดนตรีสอดแทรกนั้นจะเป็นการผอ่น
คลาย (จิณพิชญช์า มะมม, 2555)  

จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งคน้ไม่พบงานวิจยัการสร้างส่ือการสอนส าหรับนกัศึกษาพยาบาล
เร่ืองการท าคลอด  มีเพียงบทสัมภาษณ์การถอดบทเรียนเพื่อสร้างแนวทางการปฏิบติัท่ีดีส าหรับการนิเทศการ
ท าคลอดท่ีเสนอแนะใหท้บทวนขั้นตอนการท าคลอด  การสาธิตกบัหุ่น  การดูวดิีทศัน์และคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเร่ืองการท าคลอดและจดัใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสสังเกตการท าคลอดจริงก่อนฝึกปฏิบติัในโรงพยาบาล
เพื่อช่วยใหน้กัศึกษามีความพร้อม ในการปฏิบติังานจริงมากข้ึน (จิราพร   อุดมกิจพิพฒัน์, 2553) ส าหรับการ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือการสอนของนกัศึกษาพยาบาล  พบวา่  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการท า
แผลกดทบัต่อความรู้และทกัษะการปฏิบติั  ท าใหเ้กิดประสิทธิผลทั้งดา้นความรู้และทกัษะการปฏิบติัของ
นกัศึกษา  ดงันั้นควรมีการใชส่ื้อการสอนควบคู่ไปกบัการสอนของอาจารยใ์นรูปแบบปกติเพราะเป็นการเพิ่ม
โอกาสใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามศกัยภาพและความตอ้งการของนกัศึกษา (จิณพิชญช์า มะมม, 
2555) ส่วนการผลิตส่ือการสอนพบวา่มีการใชส่ื้อวดิีทศัน์เพื่อใหค้  าแนะน ามารดาหลงัคลอดครรภแ์รกสังเกต
พฤติกรรมทารกและใหก้ารตอบสนองท่ีเหมาะสมทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ  พบวา่ภายหลงัใหค้  าแนะน าโดย
ใชส่ื้อวดิีทศัน์มารดามีความสามารถการตอบสนองต่อพฤติกรรมทารกสูงกวา่ก่อนไดรั้บค าแนะน าอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01) (ผกาทิพย ์ สังห์ค า, 2545) นอกจากน้ียงัพบวา่การใชว้ดิีทศัน์ประกอบการเรียน
จะท าใหผู้เ้รียนมีการรับรู้เพิ่มมากข้ึน  ความบนัเทิงจากส่ือจะเป็นส่ิงเร้าใหผู้เ้รียนอยากดูต่อและไดส้าระ
ความรู้ท่ีส าคญัตามท่ีผูส้อนออกแบบไว ้ ท าใหเ้พิ่มความมัน่ใจและเกิดกระบวนการเรียนรู้  และวดิีทศัน์เป็น
ส่ือท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนได ้(Ljubojevic et al., 2014)  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิตไดเ้ปิดการเรียนการสอนวชิาผดุงครรภ ์2 ซ่ึงเป็นวชิาท่ีเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นกัศึกษาก่อนข้ึนฝึกปฏิบติัจริงท่ีโรงพยาบาล  ในปีท่ีผา่นมาพบวา่นกัศึกษาส่วน
ใหญ่จะรู้สึกกดดนัเพราะถา้หากไม่ผา่นสถานการณ์จ าลองส าหรับการฝึกท าคลอดไดก้็จะไม่สามารถข้ึนฝึก
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ปฏิบติัจริงไดเ้น่ืองจากการท าคลอดเป็นการดูแลรับผดิชอบชีวติซ่ึงอยูใ่นภาวะวกิฤติท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ 
อาจารยผ์ูส้อนไดพ้ยายามปรับปรุงวธีิการสอนเพื่อให้นกัศึกษาสามารถฝึกปฏิบติัท าคลอดจนผา่นตามเกณฑ์
การประเมินท่ีก าหนดไว ้ แต่พบวา่ดว้ยเวลาท่ีจ ากดัของชัว่โมงการเรียนการสอนคือ 9 ชัว่โมงต่อนกัศึกษา
จ านวน 15 คนต่อกลุ่ม  โดยมีทั้งหมด 5 กลุ่ม  ท าใหน้กัศึกษาไดฝึ้กซอ้มก่อนสอบปฏิบติัเพียงคนละ 1-2 รอบ
ซ่ึงส่วนมากบอกวา่ไม่เพียงพอ  รู้สึกยงัลืมขั้นตอนบางอยา่งและยงัไม่มัน่ใจ  ท าใหน้กัศึกษามีความต่ืนเตน้  
วติกกงัวลและกดดนัในการฝึกท าคลอด  และส าหรับบางคนมีการฝึกเพิ่มความไม่มัน่ใจก่อนสอบปฏิบติัโดย
ใชช่้วงนอกเวลา เช่น มาตอนเชา้ตั้งแต่ 06.30 น. ซ่ึงเวลาเรียนจริงคือ 09.00 น. หรือมาหลงัเลิกเรียนคือ 16.00-
17.00 น. ส าหรับตอนกลางวนั 12.00-13.00 น. ตอ้งรีบรับประทานอาหารและจดัการเวลาในการซอ้มเพราะมี
เรียนต่อในช่วงบ่ายทุกวนั  ส่วนการฝึกหลงั 17.00 น. หรือวนัเสาร์-อาทิตย ์ มีขอ้ก าหนดในการใชห้อ้งคือ
ตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีอยูป่ระจ าหอ้งฝึกปฏิบติัเพราะอาจมีของสูญหายไดแ้ละตอ้งจ่ายค่าจา้งในการท างานล่วงเวลา
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นคา่ใชจ่้ายท่ีนอกเหนือการเรียนตามปกติจึงมีความจ ากดัในการทบทวนดว้ยวธีิการมา
ใชห้อ้งนอกเวลา  ดงันั้น  การจดัท าส่ือประกอบการสอนท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัจึงมีความจ าเป็น
เพราะจะช่วยใหน้กัศึกษามีความรู้  เกิดทกัษะ   รู้สึกมัน่ใจ  และกลา้ตดัสินใจช่วยเหลือตามขั้นตอนไดถู้กตอ้ง
เม่ือไปท าคลอดจริง  ส าหรับส่ือการสอนในหวัขอ้การท าคลอดของคณะพยาบาลศาสตร์เคยท าไวเ้ป็น
เวลานานกวา่ 10 ปีมาแลว้  และขาดรายละเอียดส าหรับขั้นตอนการปฏิบติับางอยา่ง  จึงท าใหเ้วลาท่ีน าส่ือชุด
น้ีมาใชป้ระกอบการสอนตอ้งอธิบายเพิ่มเติมและสาธิตใหม่ทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนกลุ่ม  นอกจากน้ียงัพบวา่
นกัศึกษาตอ้งการส่ือท่ีสามารถใชท้บทวนและฝึกเองไดเ้ม่ืออยูท่ี่บา้น  ดงันั้นผูว้จิยัในฐานะอาจารยผ์ูส้อนใน
รายวชิาการผดุงครรภ ์2 จึงสนใจจะพฒันาส่ือวดิีทศัน์เร่ืองการท าคลอดเพื่อใชป้ระกอบการสอนในห้องฝึก
ปฏิบติัการและใหน้กัศึกษาใชเ้สริมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนเพื่อช่วยลดความวิตกกงัวล  ความเครียด  และ
เพิ่มความรู้  ความมัน่ใจ  และทกัษะในการฝึกปฏิบติัทั้งในหอ้งปฏิบติัการและการท าคลอดจริงท่ีโรงพยาบาล
ต่อไป 

9. วตัถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อพฒันาส่ือวดิีทศัน์เร่ืองการท าคลอดส าหรับห้องปฏิบติัการ  
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้ของนกัศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะการฝึกปฏิบติัของนกัศึกษาหลงัเรียน 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อส่ือวดิีทศัน์เร่ืองการท าคลอด 
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10. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ไดส่ื้อวดิีทศัน์เร่ืองการท าคลอด  ในรายวชิา BNS 344 การผดุงครรภ ์2 เพื่อใชป้ระกอบการสอนใน

หอ้งปฏิบติัการ 
2. นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ผา่นส่ือวดิีทศัน์เร่ืองการท าคลอด  ในรายวชิา BNS 344 การผดุงครรภ ์2  มีคะแนน

ความรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  และสามารถฝึกปฏิบติัการท าคลอดไดผ้า่นเกณฑท่ี์ก าหนด 
3. นกัศึกษาสามารถทบทวนเพื่อฝึกการท าคลอดไดต้ามความตอ้งและเพิ่มความมัน่ใจในการฝึกปฏิบติัใน

หอ้งปฏิบติัการและเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบติัจริงท่ีโรงพยาบาล 
4. นกัศึกษามีความพึงพอใจและเจตคติท่ีดีต่อส่ือวีดิทศัน์เร่ืองการท าคลอด  ในรายวชิา BNS 344 การผดุง

ครรภ ์2  
5. เป็นแนวทางใหอ้าจารยผ์ูส้นใจน าไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนของตนเองต่อไป 

 
11. ทบทวนวรรณกรรม 
 ในการ ศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคลอด  การจดัการ
เรียนรู้  และส่ือวดิีทศัน์  ดงัน้ี 

การคลอด (labor) คือ กระบวนการท่ีมดลูกหดรัดตวัและผลกัดนัใหท้ารกและรกออกมาจากครรภ์
มารดา การหดรัดตวัของมดลูกอยา่งสม ่าเสมอจะส่งผลใหป้ากมดลูกค่อย ๆ เปิดขยายจนกระทัง่เปิดหมดแลว้
เบ่งคลอดทารกออกมาได ้(Pillitteri, 2014) ตลอดการคลอดจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งดา้นร่างกายและ
จิตใจ  เป็นภาวะวกิฤติท่ีผูค้ลอดทุกคนตอ้งเผชิญ  ผูท้  าคลอดจึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและคอยใหก้าร
ช่วยเหลือไดถู้กตอ้งเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัทั้งต่อมารดาและทารกแรกเกิด   

การคลอดจะเร่ิมข้ึนตั้งแต่เร่ิมเจบ็ครรภจ์ริงจนกระทัง่คลอดรกออกมาครบสมบูรณ์  สามารถแบ่ง
ระยะการคลอดได ้4 ระยะ คือ 1) ระยะเจบ็ครรภค์ลอด  เป็นระยะท่ีเร่ิมตั้งแต่เจบ็ครรภจ์ริง (true labor pain) 
ซ่ึงปากมดลูกจะเร่ิมบางและเปิดขยายจนกระทัง่ปากมดลูกเปิดหมด 10 เซนติเมตร  ผูค้ลอดจะเจบ็ปวดและ
ตอ้งเผชิญอยูน่านหลายชัว่โมง  จึงท าใหมี้ผลต่อจิตใจท่ีเปล่ียนแปลงง่าย  หงุดหงิด  บางคนอาจควบคุม
ตนเองไม่ไดจ้ะแสดงความกา้วร้าว  ร้องไห ้ 2) ระยะการคลอดทารก  เร่ิมจากปากมดลูกเปิดเตม็ท่ี 10 
เซนติเมตรและความบางของปากมดลูกมากท่ีสุดร้อยละ 100 จนถึงทารกคลอดออกมาทั้งตวั ผูค้ลอดตอ้ง
ออกแรงเบ่งจนกวา่จะคลอดทารกออกมา  ท าให้เหน่ือยและหมดพลงังานได ้ 3) ระยะการคลอดรก  โดยเร่ิม
ตั้งแต่ทารกคลอดออกมาทั้งตวัจนถึงรกคลอดครบเสร็จสมบูรณ์  4) ระยะการพกัฟ้ืนใน 2 ชัว่โมงแรกหลงั
คลอด  เป็นระยะท่ีเร่ิมหลงัจากท่ีรกคลอดออกมาสมบูรณ์จนถึง 2 ชัว่โมงหลงัคลอด ผูค้ลอดจะผอ่นคลาย
และสงบลง  ไดพ้กัผอ่นและใหบุ้ตรดูดนม   
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 จากการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมนกัศึกษาก่อนฝึกปฏิบติัจริงในโรงพยาบาลหรือท่ี
หอผูป่้วย  คน้ไม่พบงานวจิยัเพื่อเตรียมนกัศึกษาพยาบาลในการท าคลอดเลย  แต่พบบทสัมภาษณ์การถอด
บทเรียนเก่ียวกบัความรู้สึกการท าคลอดคร้ังแรกของนกัศึกษาพยาบาลเพื่อสร้างแนวทางการนิเทศส าหรับ
อาจารยข์องวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุราษฎร์ธานี  พบวา่  การท าคลอดคร้ังแรกในชีวิตนกัศึกษามี
ความเครียดสูง  รู้สึกวา่ยงัขาดความช านาญ  กลวัวา่ผูค้ลอดจะไม่ปลอดภยั  กลวัการประเมินจากอาจารยนิ์เทศ  
รู้สึกขาดความเช่ือมัน่  ไม่มีสมาธิ  ต่ืนเตน้และกดดนั  โดยเฉพาะถา้หากไดท้ าคลอดเป็นคนแรกจะยิ่งมี
ความเครียดสูงและจะค่อย ๆ ลดลงเม่ือไดท้  าคลอดหลายคร้ังมากข้ึนหรือไดดู้เพื่อนก่อน  ดงันั้นอาจารยนิ์เทศจึง
มีการเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัขั้นตอนการท าคลอดอยา่งละเอียด โดยสาธิตและสาธิตยอ้นกลบั  เปิดโอกาส
ใหน้กัศึกษาไดท้ดลองซอ้มปฏิบติัตามขั้นตอนหลาย ๆ คร้ัง (จิราพร  อุดมกิจพิพฒัน์, 2553)  

 การจัดการเรียนรู้ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ. 2553 ในหมวด 4 แนวการจดัการศึกษา  มาตรา 22 กล่าวไวว้า่ “การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการ
ศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ”  และมาตรา 24 “การจดั
กระบวนการเรียนรู้  ฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้
มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้  า
ได ้ คิดเป็น ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง”  เป็นส่ิงท่ีผูส้อนส่งเสริมใหผู้เ้รียนการเกิดการ
เรียนรู้  สร้างส่ือการสอนและอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ดว้ย (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ  ส านกันายกรัฐมนตรี, 2542)  

วธีิการสอนเป็นส่ิงท่ีส่งผลใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งปรับตวัและ
พฒันาตนเองเพื่อใหมี้ความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้  ซ่ึงตอ้งใชว้ธีิการสอนหลายอยา่งมาประกอบกนั
เพื่อใหผ้ลการสอนเป็นท่ีน่าพอใจ  และใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ ส าหรับวธีิการสอนท่ีผูว้จิยัออกแบบการสอน
ในการฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการเพื่อเตรียมนกัศึกษาให้มีความรู้  ความมัน่ใจในการท าคลอดก่อนไปฝึก
ปฏิบติังานจริงท่ีโรงพยาบาลนั้น คือ สอนโดยการสาธิต (demonstration) ซ่ึงเป็นวธีิการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียน
ไดเ้ห็นประสบการณ์ตรงอยา่งเป็นรูปธรรม  ท าให้จ  าไดดี้และนานข้ึนกวา่การบรรยายหรืออ่านจากต ารา  การ
สาธิตนอกจากผูเ้รียนไดเ้ห็นภาพความเป็นจริงแลว้ยงัสามารถซกัถาม  อภิปรายและสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้  และนอกจากน้ีไดใ้ชว้ิธีสอนโดยใชศู้นยก์ารเรียน (Learning Center) คือผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง  และทราบผลการเรียนรู้ของตนเองเม่ือเรียนจบ  เป็นวธีิการช่วยใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นมากข้ึน 
(ทิศนา  แขมมณี, 2557) อาจารยผ์ูส้อนไดเ้ตรียมสาระการสอน  คู่มือการฝึกปฏิบติั  วสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือ
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ในการท าหตัถการในการท าคลอด  โดยมีส่ือวดิีทศัน์ (VDO) ประกอบการสอนเพื่อให้นกัศึกษาสามารถ
กลบัไปทบทวนและฝึกไดด้ว้ยตนเองทั้งแบบรายบุคคลและเป็นกลุ่มได ้ และจดัใหมี้การวดัความรู้ก่อนเรียน
และหลงัเรียน  ผูเ้รียนจะรับทราบคะแนนความรู้และผลการประเมินในการปฏิบติัโดยผูส้อนเปิดโอกาสให้
ประเมินตนเอง  หรือมีเพื่อนท่ีจบัคู่ช่วยเรียนร่วมกนัประเมิน  และอาจารยป์ระเมินและใหก้ าลงัใจเพื่อเกิดการ
พฒันาต่อไป 

 ส่ือวดีิทัศน์ 
 วดิีทศัน์ (video) เป็นค าคุณศพัทท่ี์มีความหมายวา่ มองเห็นได ้ เห็นเป็นรูปภาพได ้เก่ียวขอ้งกบั
รูปภาพ หรือจะแปลวา่เก่ียวกบัภาพเพื่อความเพลิดเพลินก็ได ้(ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 2558) ส่ือวดิีทศัน์
ในปัจจุบนักลายเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของชีวิตประจ าวนั  ดงัจะเห็นไดจ้ากโทรทศัน์ซ่ึงภาพและเร่ืองราวจาก
ส่ือวดิีทศัน์มีผลต่อทศันคติ  ความเช่ือ  ความรู้สึกนึกคิดของผูรั้บชม   ส่ือวดิีทศัน์มีภาพและเสียงเสมือนจริง  
โดยมีขอ้ดี คือ สามารถใชไ้ดก้บัผูเ้รียนกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ก็ได ้ ดูทวนซ ้ าเม่ือผูเ้รียนไม่เขา้ใจหรือตอ้งการ
ทบทวน  แสดงการเคล่ือนไหวของภาพประกอบเสียงท่ีใหค้วามรู้สึกใกลเ้คียงของจริงมาก  สามารถใชแ้ทน
ครูได ้ ใชซ่้อมเสริมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (พิสุทธา  อารีราษฎร์  และณฐั
พงษ ์ พระลบัรักษา, 2551) แต่มีขอ้จ ากดัในการผลิตส่ือ  คือ  ตน้ทุนอุปกรณ์และการผลิตท่ีมีคุณภาพดีมีราคา
สูง  และตอ้งใชช่้างเทคนิคในการผลิต  
 ส่ือวดิีทศัน์เป็นส่ิงเร้าตามกระบวนการเรียนรู้ท่ีจูงใจผูเ้รียน  โดยผา่นระบบประสาทการมองเห็นและ
การไดย้นิส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในการรับรู้ขอ้มูลและเกิดการเรียนรู้  อีกทั้งในส่ือวดิีทศัน์มีการ
น าเสนอหลาย ๆ อยา่ง  เช่น  ภาพน่ิง   ภาพเคล่ือนไหว  ตวัอกัษร และเสียงบรรยาย  จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ไดดี้กวา่การใชส่ื้อการสอนเพียงอยา่งเดียว  นอกจากน้ีภาพและเสียงในส่ือวีดิทศัน์จะช่วยใหผู้เ้รียนจ าได้
นานกวา่การฟังจากการบรรยายของผูส้อนหนา้ชั้นเรียนหรือการใหดู้ภาพเพียงอยา่งเดียว (ณฐันนัท ์เกตุภาค 
และคณะ, 2554)  
 การทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการใชส่ื้อวีดิทศัน์ทางคลินกการพยาบาล พบวา่  การให้ค  าแนะน า
เก่ียวกบัพฤติกรรมของทารกโดยใชส่ื้อวดิีทศัน์แก่มารดาหลงัคลอดครรภแ์รกเพื่อสังเกตพฤติกรรมทารกและ
ใหก้ารตอบสนองท่ีเหมาะสมทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ  ท่ีตึกหลงัคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
จ  านวน 30 ราย  โดยกลุ่มทดลองไดรั้บค าแนะน าโดยใชส่ื้อวดิีทศัน์  ส่วนกลุ่มควบคุมไดรั้บค าแนะน า
ตามปกติ  พบวา่ภายหลงัใหค้  าแนะน าโดยใชส่ื้อวดิีทศัน์มารดามีความสามารถการตอบสนองต่อพฤติกรรม
ทารกสูงกวา่ก่อนไดรั้บค าแนะน าและสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01) (ผกาทิพย ์ สังห์
ค า, 2545) และจากการศึกษาผลของการใหข้อ้มูลโดยใชส่ื้อวดิีทศัน์ต่อความรู้และการปฏิบติัของผูป่้วยใน
การป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาล  จ  านวน 50 ราย  แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยกลุ่ม
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ควบคุมจะไดรั้บการพยาบาลตามปกติ  ส่วนกลุ่มทดลองไดรั้บขอ้มูลผา่นส่ือวดิีทศัน์  พบวา่กลุ่มทดลองหลงั
ไดรั้บขอ้มูลผา่นส่ือวดิีทศัน์มีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เพิ่มข้ึนและมากกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.001 และมีค่าเฉล่ียคะแนนการปฏิบติัเพิ่มข้ึนและมากกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.001 (ณฐันนัท ์เกตุภาค และคณะ, 2554)  

การทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการใชส่ื้อวีดิทศัน์ในการเรียนการสอน พบวา่  การศึกษาผลของการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการตรวจครรภต่์อความรู้ ทกัษะการตรวจครรภแ์ละความพึงพอใจของนกัศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  จ  านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง  โดยกลุ่มทดลองใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนนาน 1 สัปดาห์  กลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนแบบ
สาธิตกบัหุ่นตรวจครรภแ์ละเปิดโอกาสใหซ้กัถามความสงสัยรวมเวลานาน 45 นาที  ผลการวจิยัพบวา่กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนความรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
p=.000 และมีคะแนนทกัษะการตรวจครรภสู์งกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p=.001  และ
พึงพอใจต่อการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดบัมาก-มากท่ีสุด  จึงเสนอแนะใหอ้าจารยพ์ยาบาลน า
ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใชป้ระกอบการสอนในรูปแบบเดิมเพื่อเพิ่มโอกาสใหน้กัศึกษาไดท้บทวน
ความรู้ตามความตอ้งการของตนเอง (จิตตร์ะพี  บูรณศกัด์ิ, ปิยะนนัท ์ ลิมเรืองรอง  และฤดี  ปุงบางกะดี, 
2557)  
 ผลจากการศึกษาการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการท าแผลกดทบัต่อความรู้ และทกัษะ
การปฏิบติัและความคิดเห็นของนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี  2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
จ  านวน 60 คน  แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  โดยกลุ่มทดลองไดรั้บการสอนโดยอาจารยร่์วมกบั
การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใชเ้ทคนิคส่ือประสม  ประกอบดว้ยขอ้ความ 
วดีิโอ ภาพน่ิง กราฟิกเคล่ือนไหว สีสันและเสียง ครอบคลุมเน้ือหาการท าแผล  รวมทั้งวดีิโอแสดงขั้นตอน
การท าแผลกดทบัมาใชป้ระกอบการทบทวนเน้ือหาบทเรียนของนกัศึกษา  เพื่อช่วยใหน้กัศึกษาสามารถ
ทบทวนความรู้และฝึกปฏิบติัจนเกิดทกัษะการท าแผลกดทบัไดอ้ยา่งมัน่ใจ  และกลุ่มควบคุมไดรั้บการสอน
โดยอาจารยร่์วมกบัการใชเ้อกสารประกอบการสอน  ทั้ง 2 กลุ่มท าแบบประเมินก่อนเรียนจากนั้นใชเ้วลา
ศึกษาคน้ควา้ 1 ชัว่โมงแลว้ประเมินความรู้หลงัเรียนและทกัษะการปฏิบติั  ผลการวจิยัพบวา่บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้เกิดประสิทธิผลทั้งทางดา้นความรู้และทกัษะในการปฏิบติัของกลุ่มทดลองสูง
กวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชส่ื้อการสอน
ระดบัมากท่ีสุด  จึงควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใชค้วบคู่กบั
การสอนของอาจารยใ์นรูปแบบปกติ  จะเป็นการเพิ่มโอกาสใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามศกัยภาพ
และความตอ้งการของนกัศึกษาพยาบาลต่อไป (จิณพิชญช์า มะมม, 2555)  
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การทบทวนงานวิจยัอยา่งเป็นระบบท่ีศึกษาผลกระทบของการเรียน online หรือแบบผสมผสาน  
กบัการเรียนแบบเผชิญหนา้ (face-to-face) ของผูเ้รียนพยาบาลระดบัปริญญาตรี  พบวา่มีงานวจิยัท่ีคุณสมบติั
ในการศึกษาทั้งหมด 19 เร่ือง  เป็นการเรียนแบบ online จ  านวน 17 เร่ืองและแบบผสมผสาน 2 เร่ือง  
สามารถสรุปผลของการศึกษาได ้4 ดา้น คือ ทกัษะการปฏิบติัทางคลินิก  ความรู้  ความมัน่ใจทางคลินิก  และ
ประสบการณ์/ความพึงพอใจ  ผลการศึกษาพบวา่ในการสอนทกัษะทางคลินิกแบบ online ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่ากบัการสอนแบบ face-to-face  ส่วนดา้นความรู้ จากงานวจิยั 13 เร่ืองพบวา่การเรียนแบบ online ท าให้
ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  และงานวจิยั 2 เร่ืองพบวา่การเรียนแบบ face-to-face ผูเ้รียน
มีความรู้เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  และอีก 5 เร่ืองท่ีพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั  ดา้นความมัน่ใจทาง
คลินิกมีงานวจิยั 3 เร่ืองท่ีพบวา่การเรียนแบบ online เพิ่มความมัน่ใจใหผู้เ้รียนไดม้ากข้ึน  และดา้นความพึง
พอใจมีงานวจิยัเชิงคุณภาพ 1 เร่ืองท่ีบอกวา่ผูเ้รียนแบบ online รู้สึกคบัขอ้งใจและตอ้งการค าปรึกษากบั
ผูส้อนและตอ้งการฝึกในสถานการณ์จริงเพิ่มมากข้ึน  แต่งานวจิยัเชิงปริมาณ 5 เร่ืองพบวา่ผูเ้รียนแบบ online 
มีความพึงพอใจ  และอีก 4 เร่ืองไม่พบความแตกต่างของความพึงพอใจระหวา่งเรียนแบบ online กบั face-to-
face ผูว้จิยัจึงเสนอแนะใหใ้ชส่ื้อแบบ online เป็นส่ือการสอนเสริมในการฝึกปฏิบติัทางคลินิก (McCutcheon 
et al., 2015)  
 การศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัเปรียบเทียบความรู้  ทกัษะ  ทศันคติและความพึงพอใจของนกัศึกษา
วสิัญญีพยาบาลในการเรียนการตรวจคล่ืนหวัใจ (12 Lead EKG) ระหวา่งการเรียนแบบดั้งเดิมกบัการเรียน
แบบ online พบวา่ทั้ง 2 กลุ่มมีความรู้  ทกัษะการวเิคราะห์และความพึงพอใจต่อวธีิการเรียนไม่แตกต่างกนั  
และนกัศึกษามีทศันะคติท่ีดีข้ึนหลงัจากท่ีไดเ้รียนแบบ online จึงสรุปไดว้า่การเรียนแบบ online ท่ีคลา้ยกบั
การเรียนปกติสามารถช่วยให้นกัศึกษายงัคงความรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนไดเ้ช่นกนั 
(Palmer et al., 2014)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนทางการพยาบาลในห้องปฏิบติัการหรือ
การปฏิบติัการพยาบาลทางคลินิก  พบวา่  ส่ือวดิีทศัน์สามารถใชเ้สริมทกัษะเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน
หรือผูท่ี้ยงัไม่มีประสบการณ์หรือผูท่ี้ยงัปฏิบติัไม่ถูกตอ้งนั้นใหส้ามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้ง  และส่ือวดิีทศัน์
ส าหรับการฝึกการท าคลอดในห้องปฏิบติัคาดวา่จะช่วยกระตุน้ผูเ้รียนใหต่ื้นตวัและฝึกทบทวนดว้ยตนเอง
เพื่อใหส้ามารถผา่นการประเมินทกัษะการท าคลอดและมีประโยชน์ต่อเน่ืองไปถึงการเตรียมความพร้อมก่อน
ข้ึนฝึกปฏิบติัจริงในโรงพยาบาลต่อไป 
 
12. ระเบียบวธีิวจัิย 

12.1 ประเภทของการวจัิย  เป็นวจิยัแบบก่อนการทดลอง (Pre-experimental research)  
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12.2 ใช้ระเบียบงานวจัิยแบบเชิงทดลอง เป็นวิจยัแบบก่อนการทดลองแบบ 1 กลุ่ม  วดัก่อนและหลงัการ
ทดลอง (One-group pre-post intervention design) 

12.3 ประชากรละกลุ่มตัวอย่าง  วธีิการได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลยัรังสิต  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา BNS 344 การผดุงครรภ ์2 ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  
กลุ่มตวัอยา่งเลือกจากประชากรท่ีมีเกณฑคุ์ณสมบติั  ดงัน้ี  1) เป็นนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 

ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิา BNS 344 การผดุงครรภ ์2 ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  2) ยนิดีและสมคัร
ใจเขา้ร่วมการวจิยั  จ านวน 142 คน 

12.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการแก้ปัญหา 
12.4.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการวจิยั  ไดแ้ก่  ส่ือการสอนวีดิทศัน์เร่ืองการท าคลอด  ซ่ึงมี

ขั้นตอนในการพฒันาดงัน้ี 
1) ศึกษางานวจิยัพฒันาส่ือการสอนทั้งท่ีเป็นรายวชิาการพยาบาลและวิชาทางวทิยาศาสตร์

หรือวิชาทัว่ไปท่ีเป็นการศึกษาประสิทธิผลของการใชส่ื้อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  
2) ศึกษาเอกสาร  ต ารา  textbook ท่ีเก่ียวกบัการช่วยเหลือในการท าคลอด  เพื่อก าหนด

สาระส าคญัและขั้นตอนการช่วยเหลือในการท าคลอดท่ีตอ้งการน าเสนอเพื่อให้นกัศึกษาสามารถน าไปใชไ้ด้
จริง   

3) เขียน script บทเรียนและจดัท าแผนเร่ืองราว (story board) โดยผา่นผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของเน้ือหาและปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปตดัต่อเพื่อสร้างส่ือวดิีทศัน์ 

4) ขออนุญาตผูค้ลอดและหวัหนา้แผนกห้องคลอดโรงพยาบาลปทุมธานีเพื่อถ่ายภาพน่ิง
และภาพเคล่ือนไหวเก่ียวกบัขั้นตอนในการท าคลอดจริงเพื่อใชป้ระกอบส่ือการสอน  

5) ส่งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวพร้อมดว้ย script บทเรียนและจดัท าแผนเร่ืองราว (story 
board) ใหเ้จา้หนา้ฝ่ายสนบัสนุนการเรียนการสอน  มหาวทิยาลยัรังสิตเพื่อตดัต่อวดิีทศัน์ดว้ยโปรแกรม Final 
Cut Pro โดยในส่ือวีดิทศัน์แบ่งเป็นหวัขอ้เร่ืองเพื่อใหส้ั้นและกระชบัตรงกบัสาระท่ีผูเ้รียนตอ้งการ  
ประกอบดว้ย  (1) บทน าเขา้สู่การท าคลอดและการเตรียมสถานท่ีก่อนการท าคลอด  (2) การเตรียมอุปกรณ์ใน
การท าคลอด (3) การท าความสะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ุ  (4) การเตรียมตวัก่อนเขา้ท าคลอด  (5) ขั้นตอนการ
ช่วยเหลือในการท าคลอด  (6) การท าคลอดรก  และ (7) การตรวจรก  

6) ส่งส่ือการสอนวดิีทศัน์ท่ีไดใ้หผู้ท้รงคุณวฒิุทางดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมการเรียนรู้  
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของส่ือก่อนน ามาใชก้บันกัศึกษา   

12.4.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ประกอบดว้ย  
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1) แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ ปีการศึกษาท่ีเขา้เรียน  และ
เกรดเฉล่ียสะสม 

2) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยส่ือวีดีทศัน์ เร่ือง การ
ท าคลอด  ในรายวิชาการผดุงครรภ ์2  มีจ  านวนทั้งหมด 20 ขอ้ แบ่งเป็นถูก-ผดิ 5 ขอ้  และเป็นตวัเลือก (multiple 
choices) 15 ขอ้  ตอบถูกได ้0.5 คะแนน  ตอบผิดได ้0 คะแนน  คิดคะแนนเตม็เป็น 10 คะแนน  และการสอบ
ผา่นเกณฑคื์อมากกวา่หรือเท่ากบั 6 คะแนน  น าแบบทดสอบไปหาความตรง (validity) โดยใหผู้ท้รงคุณวฒิุ
จ านวน 3 คนตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และความเขา้ใจดา้นภาษา (face validity) ค  านวณ
ค่าดชันีความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ไดค้่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.8  ก่อนน าไปใชท้ดสอบกบักลุ่ม
ตวัอยา่งต่อไป 

3) แบบวดัความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีผา่นการใชส่ื้อวดิีทศัน์เร่ืองการท าคลอด  
โดยผูว้จิยัดดัแปลงจากแบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของ Courseware ในคู่มือการเขียน
โครงการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  ของศูนยส์นบัสนุนและพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรังสิต  
ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรม  มีจ านวน 17 ขอ้  ประกอบดว้ยดา้นเน้ือหา 5 ขอ้  ดา้นการน าเสนอ 7 ขอ้  ดา้น
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 4 ขอ้  และความพึงพอใจในภาพรวม 1 ขอ้  ลกัษณะการตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด   คะแนนรวมมีค่าระหวา่ง  17-85 คะแนน  คะแนน
มาก หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  คะแนนนอ้ย หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย  แบ่งระดบัความพึงพอใจราย
ดา้นและโดยรวม  ดงัน้ี   

ขอ้ความ ระดบัความพึงพอใจ 
สูง กลาง ต ่า 

ดา้นเน้ือหา 20-25 15-19 5-14 
ดา้นการน าเสนอ 28-35 21-27 7-20 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 16-20 12-15 4-11 
โดยภาพรวม 4-5 3 1-2 

 ผูว้จิยัตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือวีดิทศัน์เร่ืองการท า
คลอด  โดยใหผู้ท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน  ไดแ้ก่  อาจารยพ์ยาบาลผูเ้ช่ียวชาญการท าคลอด  2 ท่าน  และพยาบาล
ช านาญการประจ าห้องคลอด 1 ท่าน  ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา  ภาษาท่ีใช ้ โดยให้มีความตรงเชิงเน้ือหา
แลว้ทดสอบดว้ยสถิติสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอบบาคใหม้ากกวา่หรือเท่ากบั 0.8 ก่อนน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง
ต่อไป 



12 

 

12.5 วธีิการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
12.5.1 ผูว้จิยัขออนุญาตจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ในการด าเนินการวจิยักบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
12.5.2 เขา้พบนกัศึกษาโดยช้ีแจงโครงการและกระบวนการในการท าวจิยั  วตัถุประสงค ์ ขั้นตอนใน

การด าเนินการวิจยั  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  ตลอดจนช้ีแจงใหท้ราบวา่มีสิทธิในการเขา้ร่วมหรือปฏิเสธได้
โดยไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  เม่ือนกัศึกษายินยอมจึงให้เซ็นลงนามใน
แบบฟอร์ม 

12.5.3 ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพของส่ือวดิีทศัน์เร่ืองการท าคลอด  โดยส่งส่ือการสอนให้
ผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของส่ือก่อนน ามาใชก้บั
นกัศึกษา  แลว้น าไปใหน้กัศึกษาจ านวน 28 คนทดลองใชส่ื้อการสอน  แลว้สอบถามความคิดเห็นและ
ขอ้บกพร่องแลว้ปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะ   

12.5.4 ทดสอบการใชส่ื้อการสอนจริงกบันกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  โดยใหท้ าแบบทดสอบก่อน
เรียนพร้อมกนัทุกคนผา่นระบบ  LMS  จากนั้นอธิบายวตัถุประสงคเ์ฉพาะของการเรียนในหวัขอ้การท าคลอด  
วธีิการเรียนคือใหดู้ส่ือการสอนวดิีทศัน์ร่วมกบัการฝึกปฏิบติั  โดยส่ือวดิีทศัน์สามารถดู online ผา่น LMS หรือ 
you tube  และสามารถ download ไวใ้นเคร่ืองเพื่อดูแบบไม่ online ก็ได ้ ในชัว่โมงการเรียนในห้องปฏิบติัการ
นกัศึกษาสามารถสอบถามหรือมีสาธิตยอ้นกลบักบัอาจารยผ์ูส้อนในชัว่โมงเรียนท่ี 1-5  และจากนั้นจะมีการ
สอบปฏิบติัในชัว่โมงท่ี 6-9 ของการเรียนการสอน  และสุดทา้ยจะทดสอบความรู้หลงัเรียน 

12.6 การด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ 
12.6.1 บรรยายลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  แสดงค่าความถ่ี  ร้อยละ  พิสัย  

ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
12.6.2 คะแนนจากการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งดา้นความรู้และทกัษะการฝึกปฏิบติั  ใชส้ถิติ

เชิงพรรณนาหาค่าเฉล่ียและร้อยละ 
12.6.3 คะแนนความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีผา่นการใชส่ื้อการสอน  ใชส้ถิติเชิงพรรณนาหาค่าเฉล่ีย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และร้อยละโดยทดสอบกบัเกณฑร้์อยละ 80 ดว้ย One-sample t-test  
12.6.4 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยสถิติ Pared t-test  ถา้

การกระจายของขอ้มูลเป็นโคง้ปกติ  และใช ้Wilcoxon Signed Rank test ถา้ขอ้มูลกระจายไม่เป็นโคง้ปกติ 
12.7 วธีิด าเนินงานตลอดโครงการ  ขั้นตอนโดยละเอียด 

ผูว้จิยัด าเนินการสร้างส่ือวดีีทศัน์ รายวชิา BNS 344 การผดุงครรภ ์2 เร่ือง การท าคลอด โดยผา่นการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน  และสร้างแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตลอดจน
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แบบวดัความพึงพอใจของผูเ้รียน  จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวบขอ้มูลจากนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชา 
BNS 344 การผดุงครรภ ์2 แลว้น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูลเพื่อสรุปเป็นรายงานวิจยัต่อไป 

13. ขอบเขตของการวจัิย  (สมมติฐานการวิจยัและกรอบแนวคิด)  
สมมติฐานการวจัิย 

1. ผูเ้รียนท่ีผา่นการใชส่ื้อวีดีทศัน์เร่ืองการท าคลอดมีคะแนนความรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
2. ระดบัความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีคะแนนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 
กรอบแนวคิด 
กรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีมีมาก่อนเก่ียวกบัการฝึกปฏิบติัทาง

คลินิกของนกัศึกษาพยาบาล  ซ่ึงการวจิยัน้ีตอ้งการศึกษาผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของ
นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาการผดุงครรภ ์2 ซ่ึงมีการฝึกปฏิบติัการท าคลอดในห้องปฏิบติัการโดยมีผูว้จิยัเป็นอาจารย์
ผูส้อนและใชส่ื้อวีดิทศัน์ประกอบการสอน  ประจ าภาคการศึกษา 1/2558  ผูว้ิจยัก าหนดรูปแบบการจดัการเรียน
การสอน  ดงัน้ี 

       ตวัแปรตน้           ตวัแปรตาม 
 
 
 
 

14. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ (แสดงแผนภูมิแต่ละเดือน)  

กจิกรรม 
 
 
 

ระยะเวลา  ปี 2558 – 2559 

มิถุ
นา
ยน

 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา
คม

 
กนั

ยา
ยน

 

ตุล
าค
ม 

พฤ
ศจิ

กา
ยน

 

ธัน
วา
คม

 

มก
รา
คม

 

ก ุม
ภา
พนั

ธ์ 

มีน
าค
ม 

เม
ษา
ยน

 

พฤ
ษภ

าค
ม 

1. เขียนโครงการวจิยั             
2. สร้างเคร่ืองมือวจิยั             
3. ด าเนินการวจิยั 
          3.1 ทดสอบก่อนเรียน 

            

          3.2 ใชบ้ทเรียน             
          3.3 ทดสอบหลงัเรียน             

การใชส่ื้อประกอบการสอน 
วดิีทศัน์ : การท าคลอด 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้
และทกัษะการปฏิบติั 
2. ความพึงพอใจต่อส่ือวดิีทศัน์ 
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กจิกรรม 

ระยะเวลาปี 2558-2559 

มถิุ
นา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กนั
ยา

ยน
 

ต ุล
าค

ม 

พฤ
ศจ

กิา
ยน

 

ธัน
วา

คม
 

มก
รา

คม
 

กมุ
ภา

พนั
ธ์ 

มนี
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

4. วเิคราะห์และแปลผล             

5. เขียนรายงานเสนอผลการวจิยั             

 

15. งบประมาณ 

 

รายการ ราคา (บาท) 

1. ค่าตอบแทน  
    1.1 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน  

 
- 

2. ค่าวสัดุ 
    2.1 ค่า Scrip & Storyboard 
    2.2 courseware 

 
- 
- 

3. ค่าใช้สอย 
    3.1 ค่าจดัท าแบบสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ (ชุดละ 20 บาท) 
    3.2 ค่าจา้งพิมพง์าน ส าเนาเน้ือหา และเขา้เล่ม (เหมาจ่าย 5,000 บาท) 
    3.3 ค่าเขา้ปกรูปเล่มงานวจิยั (200 บาท) 
    3.4 ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ (เหมาจ่าย)  

 
- 
- 
- 
- 

รวมเป็นเงนิทีห่ัวหน้าโครงการได้รับ - 

4. อืน่ๆ (จ่ายในนาม ศสพ.) 
   4.1 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุ 1 ท่าน (Reader บทความวจิยั) 
   4.2 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบทคดัยอ่ไทย-องักฤษ 
   4.3 ค่าสมนาคุณโครงการวจิยัท่ีเสร็จสมบูรณ์ (จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 
   4.4 ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวจิยั (จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 

 
- 
- 
- 
- 

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน - 
 
**หมายเหตุ ผูท่ี้ขอทุนวิจยัตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้ไป ใชรู้ปแบบการขอทุนวิจยัตาม (ศสพ. RS1-11) ดงัน้ี   http://isdc.rsu.ac.th/files/research/88.pdf 

http://isdc.rsu.ac.th/files/research/88.pdf
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14. ความเห็นของหัวหน้าภาควชิา/ หัวหน้าสาขาวชิา/ หัวหน้าหน่วยงาน 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________ 

ลงนาม__________________  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.2015.71.issue-2/issuetoc


17 

 

15. ความเห็นของคณะกรรมการประจ าคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________ 

ลงนาม__________________  

หมายเหตุ โปรดแนบประวติันกัวิจยัมาพร้อมกนัดว้ย 
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