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บทคัดยอ
 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการสอนโดยใช Learning Contract 
วิชา 1801 321 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความคิดเห็น
ของนกัศึกษาพยาบาลตอวธิกีารสอนโดยใช Learning Contract กลุมเปาหมายเปนนกัศึกษา
พยาบาล ชั้นปที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 
1801 321 ฝกปฏบัิตกิารพยาบาลผูใหญ 2 ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2555 จาํนวน 
55 คน ไดแบงนักศึกษาออกเปน 7 กลุมกลุมละ 8 คน หมุนเวียนเขาฝกปฏิบัติในหอผูปวย
อายุรกรรม ศัลยกรรม กลุมละ 6 สัปดาหโดยมีอาจารยนิเทศประจํากลุมละ 1 คน เครื่องมือ
ที่ใชประกอบดวยแบบประเมินตนเอง มีจํานวน 22 รายขอเปนมาตรวัดแบบประมาณคา 
5 ระดับ แผนการเรียนดวย Learning Contract และขอสอบของวิชาฝกปฏิบัตกิารพยาบาล
ผูใหญ 2 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณาและวิเคราะหเนื้อหา
 ผลการศึกษาพบวา วิธีการสอนโดยใช Learning Contract เปนวิธีการสอนท่ีชวย
ใหนกัศึกษามีวธิเีรยีนรูดวยตัวเอง นกัศึกษาพยาบาลในกลุมตัวอยางมีความคิดเหน็ตอการ
ใช Learning Contract ในระดับดทีกุขอ และเม่ือพจิารณาตามรายกลุมพบวา ดานทรพัยากร
การเรียนรู นักศึกษาพยาบาลในกลุมตัวอยาง มีความเห็นในอันดับแรกคือ ตึกผูปวยเปน
แหลงเรียนรูที่ดี รองลงมาคือ อาจารยนิเทศใหการสนับสนุนการเรียนรูแบบ Learning 
Contract และพยาบาลวิชาชีพใหการสนับสนุนการเรียนรู แบบ Learning Contract ดาน

ประโยชนจากการใช Learning Contact อันดับแรกคือ ทําใหเกิดความรับผิดชอบและมี
เปาหมายในการเรียนทาํใหเรยีนรูไดดี และดานความสามารถในการใช Learning Contract 
พบวา นกัศึกษาพยาบาลในกลุมตวัอยางสามารถ ระบุเปาหมายแหลงเรยีนรูและการปฏิบัติ

ตามแผนการเรียนใน Learning Contract เปนอันดับแรก รองลงมาคือ เปนเรื่องงายไม
ซับซอนและ มีความพึงพอใจ



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

- 2 -

 วธิกีารจัดการเรียนการสอนโดยใช Leaning Contract ในวิชาฝกปฏิบัตกิารพยาบาล
ผูใหญ 2 มีแนวโนมท่ีจะเกิดการพัฒนาทักษะทางปญญาของนักศึกษาพยาบาล เนื่องจาก
หอผูปวยเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูทีดี่ สามารถใชในการระบุความตองการการเรียนรู 
หาความรู ใชความรู และประเมินความรูไดครบวงจร อีกท้ังยังสามารถเช่ือมโยงความรู

ระหวางความรูภายนอกทีเ่ปนความรูจากตาํรากับความรูจากบคุคลท่ีเชีย่วชาญ กับความรู
ภายในตนท่ีเกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติการพยาบาลกับผูปวยท่ีไดรับมอบหมาย

คําสําคัญ :  วิธีการเรียนการสอนแบบ Learning Contract นักศึกษาพยาบาล ฝกปฏิบัติ
 การพยาบาลผูใหญ 2 

Abstract
 The study assessed 55 third year nursing students’ opinions of the use of 
a learning contract in 1801 321 Adult Nursing Practicum II in semester 2 of aca-
demic year 2012. The students were organized into seven groups of eight and the 
groups were rotated around medical and surgical wards over six weeks. Data were 
collected by learning contract forms, self-assessment, and a subject test and 
analysis was completed by descriptive analysis. Results showed that the nursing 
students considered that the patients’ ward was the most significant learning resource 
(X=4.46, SD= 0.738), followed by the clinical instructor ( = 4.37, SD = 0.67), and 
nursing support ( = 4.25, SD = 0.738). The students agreed that the learning contract 
helped them to be responsible ( = 4.37, SD = 0.627) and goal-directed ( = 4.37, SD 
= 0.658), able to attain a deeper level of learning ( = 4.25, SD = 0.764) and use the 
learning contract ( = 4.17, SD = 0.617), and some students found that it was not 
difficult ( = 4.13, SD = 0.715) and satisfaction was at a good level ( = 4.12, SD=0.758). 
The study demonstrated that the use of the learning contract tended to develop 
cognitive skills in nursing students, and that wards were the best learning resource 
to consider practice, seeking materials, training, evaluating knowledge, and promot-
ing student learning. 

Keywords: Learning contract: Nursing student: Adult nursing practicum 2 
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1. บทนํา
 คณะพยาบาลศาสตรไดใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีความรู คุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะในการ
ทํางานดานสุขภาพเพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน การจัดการเรียนรูใน
วิชาชีพพยาบาล คณะพยาบาลศาสตรใหความสําคัญกับการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัต ิซึง่จะเปนพืน้ฐานของประสบการณทางวิชาชพีพยาบาลท่ีพงึประสงค (คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ม.ป.ป.)
 จากประสบการณการประเมินผลในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555 พบวา
คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาในวิชาการพยาบาลผูใหญ1 มีผลการสอบท่ีไมเปนตาม
เกณฑ และท่ีประชุมไดมีขอเสนอใหผูรับผิดชอบวิชาและอาจารยผูสอนจัดการแกไขปญหา
ใหแลวเสร็จกอนสอบปลายภาค ตอมาในภาคการศึกษาปลาย ผูสอนไดจดัการเรียนการสอน
ในวิชาการพยาบาลผูใหญ 2 ในกลุมผูเรียนเดิม จํานวน 55 คน จึงไดออกแบบการวัดผล 2 
คร้ัง เปนการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค ภายหลังการสอบกลางภาคผูวจิยัไดทบทวน
ผลการสอบ พบวา ผูเขาสอบจํานวน 55 คน สอบผานเกณฑเพียง 32 คน โดยมีคะแนน
สูงสุด 59 คะแนนจากคะแนนเต็ม 95 คะแนน ผูวิจัยไดสนทนากลุม กับกลุมผูเรียนที่สอบ
ไมผาน จํานวน 23 คน วิเคราะหปจจัยท่ีทําใหผูเรียนสอบไมผาน ซึ่งจําแนกไดปจจัยดังนี้ 
ดานผูเรียน มีการเตรียมตัวท่ีไมดีพอ ผูเรียนอานหนังสือนอย ไมอานหนังสือตามท่ีกําหนด
ในรายวิชาและประมาท ใชวิธีการทองจําอยางเดียว พฤติกรรมการอานบางคนใชวิธีการ
เขียนสรุปเพื่อชวยจํา บางคนตองอานหลายรอบ อีกท้ังผูเรียนขาดทักษะในการวิเคราะห
ขอสอบ ไมสามารถหาคําสําคัญจากคาํถามและไมสามารถตอบได ผูเรยีนอานแลวเชือ่มโยง
ไมได ผูเรียนระบุปจจัยท่ีชวยใหผูเรียนในทําการตอบขอสอบไดดี คือ ประสบการณการ
เรียนรูในคลินิกวิชาปฏิบัติการพยาบาลในวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 1 ทําใหเขาใจ

เนือ้หาวิชาไดมากข้ึน สวนปจจยัดานผูสอน ผูเรยีนใหความเห็นวาหากอาจารยใชแผนภาพ
ประกอบการบรรยายจะทําใหผูเรียนจําไดงายขึ้นและเปนระบบกวาการใชตัวหนังสือ และ

เสนอใหมีการแบงสอบเปนระยะ ผลจากการสนทนากลุมสะทอนใหเห็นวาผูเรียนมีวิธีการ

เรียนรูที่หลากหลาย สวนใหญใชวิธีการเรียนรูที่ยังไมมีประสิทธิภาพ ขาดการคนควาดวย
ตนเอง พึ่งพาการเรียนในหองเรียนเปนหลัก 

 คณะผูวิจัยไดนําปญหามาวิเคราะหหาแนวทางการแกไขปญหาการเรียนรูของ
นักศึกษา ดวยการทบทวนเอกสารทางวิชาการพบวา การจัดการเรียนการสอนโดยใช 
Learning Contract สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนในคลินิกและสงผลตอการเรียนรู

ในคลินิกไดดี (Rye, 2008 and Cross, 1996) Learning Contract เปนเครื่องมือหนึ่งของ
การเรียนรูดวยตนเอง เปนวิธีการสอนท่ีไดรับความนิยมในหลายสาขาวิชาชีพ เชน สาขา
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วิชาทางการแพทย สาขาวิชาการบริหารจัดการ และสาขาวิชาการพยาบาล เนื่องจากเปน
วิธีการท่ีเพิ่มบทบาทการเรียนรูของผูเรียน โดยผูเรียนกําหนดเปาหมายและเลือกวิธีการ
เรยีนรูทีเ่หมาะสมกับตนเอง แตผลการวิจยัมีขอจาํกัดท่ีวธิกีารศึกษาสวนใหญเปนกรณีศกึษา 
ซึ่งมีบริบทแตกตางกัน
 ผูวจิยัเปนอาจารยผูรับผิดชอบวิชาจงึสนใจทีจ่ะนาํวธิกีารสอนท่ีดี มาปฏิบัตเิปนการ
นํารอง เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาวิธีการสอนท่ีดีและเปนการแกปญหา
พฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาโดยใช Learning Contract ในวิชา 1801 321 ฝกปฏิบัติ
การพยาบาลผูใหญ 2

 คําถามการวิจัย
 นักศึกษาพยาบาลมีความคิดเห็นตอการใช Learning Contract ในวิชา1801 321 
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 2 อยางไร
 วัตถุประสงคหลัก 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็น ของนักศึกษาพยาบาลในการสอนโดยใช Learning 
Contract ในวิชา1801 321 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 2 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 ผลการศึกษาจะนําไปสูแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อเสริมสรางการ
เรียนรูทักษะทางปญญาตามมาตรฐานผลการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา

2. วิธีดําเนินการวจิัย

 เปนวิจัยและพัฒนา โดยผูวิจัยเปนอาจารยนิเทศและเปนผูวางแผนการสอน 
รวมถึงการนํา Learning Contract ไปใช อีกท้ังยังเปนผูประเมินผลจากวิธีการท่ีไดทดสอบ

นี้ วิธีการศึกษาแบงตามข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี

 1. การวางแผน 
 เลือกวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 2 ดวยเหตุผลท่ีวาวิชานี้เปนความเรงดวน
ในการแกไขปญหา อีกท้ังเปนวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลท่ีมีความตอเนื่องจากวิชาการ

พยาบาลผูใหญ 2 เปนวิชาทฤษฎีที่สอนกอนการข้ึนฝกปฏิบัติการพยาบาล ในภาคเรียน
ที่ 2 
 จดัประชุมอาจารยผูนเิทศ และนักศึกษาท่ีจะขึน้ฝกวิชาฝกปฏิบัตกิารพยาบาลผูใหญ 

2 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียดการทํา Learning Contract ใหสอดคลองกับราย
ละเอียดวิชาดังกลาว ซึ่งเปนวิชาที่ใชกระบวนการพยาบาลในการใหการพยาบาลผูใหญที่
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เจบ็ปวยวกิฤตและเฉยีบพลนัในระบบหายใจ ระบบหัวใจและไหลเวยีน ระบบทางเดนิอาหาร 
ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบกระดูกและกลามเน้ือ ระบบตอมไรทอ ระบบประสาท ผูปวย
ที่มีปญหาเก่ียวกับตา หู คอ จมูก โรคทางนรีเวช ผูปวยวาระสุดทายเพื่อตอบสนองความ
ตองการของรางกายจิตใจ อารมณ สงัคมและจิตวญิญาณ การสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน
โรค การรักษาและการฟนฟูสภาพ โดยจัดใหผูเรียนฝกปฏิบัติ ณ หอผูปวยวิกฤติ 
 2. การดําเนินการศึกษา
  แบงผูเรียนในวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 2 ออกเปน 7 กลุม กลุมละ 8 คน 
แตละกลุมฝกปฏิบัติที่ตึกผูปวยวิกฤติ 4 สัปดาหและฝกปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางอีก 
2 สัปดาห คณะผูวิจัยไดทําการทดลองใช Learning Contract กับกลุมผูเรียนที่ 1 ที่ไดฝก
ปฏิบัติงานในระหวางวันท่ี 7 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556 ผลการทดลอง
ใชพบวาการมอบหมายการเรียนรูดวย Learning Contract ทีเ่หมาะสม จะสามารถนํามาใช
ในสัปดาหที่ 2 ซึ่งหลังจากท่ีผูเรียนไดทําความคุนเคยกับวิธีการทํางานและผูปวยในตึกผู
ปวยแลว และอาจารยจึงจะเริ่มมอบหมายใหผูเรียนเขาสูการเรียนรูกับผูปวยท่ีไดรับมอบ
หมายใหดูแล
 หลังจากนั้นไดนํามาใชจริงกับกลุมผูเรียนท่ี 2 ที่ไดฝกปฏิบัติงานระหวางวันที่ 4 
กุมภาพันธ 2556 ถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2556 ซึ่งเปนกลุมเก็บขอมูลโดยมีวิธีการดังนี้
 1. ชี้แจงผูเรียนและอาจารยนิเทศในหัวขอวัตถุประสงคของการเรียนรูโดยใช 
Learning Contract หลังจากการปฐมนิเทศวิชาแลวจึงแนะนําการวางแผนการเรียนโดยใช 
Learning Contract
 2. ใหผูเรียนเขียนแผนการเรียนโดยใช Learning Contract ซึ่งประกอบดวย การ
เลือกหัวขอที่ตองการศึกษาใหสอดคลองกับกรณีศึกษาที่มีในหอผูปวย ตั้งวัตถุประสงค 
ระบุแหลงศกึษาคนควา (หนงัสอื ตาํรา วารสาร หรือเทคโนโลยสีารสนเทศอืน่ๆ) และกําหนด

วิธีการประเมินผลการเรียนรู แลวนําแผนมาอภิปรายกับอาจารยนิเทศเพื่อทําขอตกลง
รวมกัน

 3. นกัศึกษาศกึษาตามแผน Learning Contract โดย อาจารยนเิทศทาํหนาทีอ่าํนวย
ความสะดวก ใหผู  เรียน โดยจัดกิจกรรมเสริมเรียนรู ประจําวัน ไดแก Pre-post 
Conference และติดตามผลการเรียนรูประจําวันในชวง Pre-post Conference กิจกรรม

การพยาบาลประจําวัน รวมถึงกิจกรรมการพยาบาลเฉพาะปญหาผูปวยแตละราย
 4. นกัศึกษาเตรยีมสาระท่ีไดจากการเรียนรูตามแผน Learning Contract สรุป และ 
นําเสนอผลการเรียน โดยอาจารยนิเทศ เปนผูประเมินผลการเรียนรู
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  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
 1. แผนการเรียน Learning Contact ทีกํ่าหนดโดยผูเรยีนและผูสอนไดใหความเหน็
ชอบแลว คณะผูวิจัยไดนําตัวอยางของ Chan and Chien (2000) มาแปลเปนภาษาไทย 
จากน้ันไดนาํไปช้ีแจงอาจารยนเิทศในท่ีประชุมอาจารยนเิทศวิชาปฏิบัตกิารพยาบาลสําหรับ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 เพื่อใหเขาใจวัตถุประสงคและวิธีการใช ผลการประชุมพบวา
อาจารยมีความเขาใจและแสดงความประสงคทีจ่ะใช Learning Contract เปนเครือ่งมือหนึง่
ในการเรียนการสอนวิชาฝกปฏิบัตกิารพยาบาลผูใหญ 2 โดยมีแผนรวมกันวาใหมีการทดลอง
ใชกับกลุมผูเรียนท่ีฝกปฏิบัติในกลุมแรกกอน จากน้ันจึงนําไปใชจริงกับผูเรียนกลุมท่ี 2 
และเก็บขอมูลประเมิน
 2. แบบประเมินตนเอง ของนกัศึกษาท่ีใช Learning Contract ทีผู่วจิยัทบทวนจาก
งานวจิยัของ Chan and Chien (2000) ประกอบดวยขอความ 22 รายขอ แบบมาตรประมาณ
คา 5 ระดับ ตามเกณฑการประเมินดังน้ี
 5 = เห็นดวยมากท่ีสุด หมายถึง ขอความน้ันสะทอนประสบการณของทาน
     มากท่ีสุด
 4 = เห็นดวยมาก  หมายถึง  ขอความนัน้สะทอนประสบการณของทานมาก
   ที่สุด
 3 = เห็นดวยปานกลาง  หมายถึง ขอความน้ันสะทอนประสบการณของทาน
   ปานกลาง
 2 = เห็นดวยนอย  หมายถึง ขอความน้ันสะทอนประสบการณของทาน
   เล็กนอย
 1 = ไมเห็นดวย  หมายถึง ขอความน้ันไมสะทอนประสบการณ
   ของทานเลย
 การวิเคราะห
 ผูวิจัยไดแบงขอความในแบบสอบถามเปน 3 กลุมประกอบดวย แหลงทรัพยากร
การเรียนรู ประโยชนจากการใช Learning Contract และความสามารถในการใช Learning 
Contract จากน้ันวเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดวยสถิตพิรรณนา คํานวณคาเฉล่ียและ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายขอ คะแนนที่มีคามากกวา 4 ขึ้นไปถือวามีการรับรูในทาง
บวกและตรงกันขาม ถาคะแนนเฉลี่ยรายขอตํ่ากวา 4 ถือวามีการรับรูในทางลบ สวนขอมูล
เชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา นําเสนอดวยวิธีการพรรณนา



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

- 7 -

3. ผลการวิจัย
 ก. การสนทนากลุมอาจารยนิเทศที่ใช 
 อาจารยประจําหอผูปวยไดใหนกัศึกษาแตละคนวิเคราะหความตองการเรียนรูดวย
ตนเอง หลังจากการปฐมนิเทศประจําตึกผูปวยแลว ผูสอนมอบหมายใหนักศึกษาบอกกลุม
โรคหรือประเดน็ทีพ่บในหอผูปวย 3-4 ประเดน็ ตามความสนใจของนกัศึกษา จากนัน้อาจารย
นเิทศใหนกัศึกษาจดัลําดับความสําคัญและมีการอภิปรายรวมกัน จนไดหวัขอเดยีว อธบิาย
การเรียนรูโดยใช Learning Contract วิธีการเขียน Learning Contract แลวอภิปรายกับ
ผูสอน กอนนําแผนมาปฏิบัติ 
 อาจารยนิเทศไดตั้งขอสังเกตวา การนําเสนอผลการเรียนรูนั้น นักศึกษาสวนใหญ
จะระบายสีขอความ ทํา Mind Map ประกอบการนําเสนอ แตยังมีบางคนท่ีอานจากเอกสาร 
ซึ่งสะทอนใหเห็นการเรียนรูเฉพาะบุคคล บนพ้ืนฐานท่ีไดพิจารณาแลววา ตนเองตองการ
เรียนรูเรื่องใด นักศึกษาจึงมีความรับผิดชอบที่จะทําใหเปนไปตามแผน มีการอานและ
ทําความเขาใจกอนที่จะนําเสนอใหกลุมไดเรียนรูดวย
 นอกจากนี้ อาจารยนิเทศทานหนึ่งกลาววา Learning Contract เปนเครื่องมือให
นักศึกษาเรียนรูจากเพื่อนนักศึกษาดวยกัน “มีนักศึกษาคนหน่ึงไดทบทวนการการดูแล
ผูปวยท่ีมีภาวะช็อค ไปแลว เมื่อนักศึกษาอีกคนไดรับมอบหมายใหดูแลผูปวยรายเดิม 
นักศึกษาจะใหเพื่อนท่ีเคยไดศึกษามากอนลวงหนาอธิบายเก่ียวกับผูปวยภาวะช็อคให
รับทราบ และแลกเปล่ียนความรูและประสบการณกันโดยตรง” ซึง่สะทอนใหเหน็วานกัศึกษา
ไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกันภายในกลุม สงเสริมการส่ือสารภายในกลุม และยังลด
การพึ่งพาอาจารย การแลกเปล่ียนเรียนรู สามารถท่ีจะตอยอดไปสูการคิดวิเคราะหและ
การอภิปรายในลําดับตอไป 
 แตอยางไรก็ตามการใช Learning Contract จําเปนตองมีโอกาสเอื้อใหผูเรียนเขา

ถึงแหลงขอมูลตางๆ เชน หองสมุดมีระยะเวลาในการสังเคราะหความรู ดังนั้นการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติอาจจะจัดแบงเวลาในแตละวันในการใชหองสมุด ตลอดจนการ

ประสานหองสมุดของโรงพยาบาลเพ่ือใหนักศึกษาเขาถึงแหลงขอมูลไดงาย

 อุปสรรคของการใช Learning Contract 
 จากการสนทนากับอาจารยนิเทศ พบอุปสรรคของการใช Learning Contract คือ
ระยะเวลาการฝกงานส้ันจึงไมเห็นความกาวหนาท่ีชัดเจน ควรมีการใชอยางเปนระบบ มี
ความตอเนื่อง การใช Learning Contract เปนการพัฒนาการเรียนรูทางปญญาตามท่ีระบุ

ใน กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) จงึตองมีแบบประเมินผลทักษะ
ตางๆ เพื่อใชเปนขอมูลยอนกลับใหอาจารยและนักศึกษาในการพัฒนาตอไป การพัฒนา
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ทักษะการนําเสนอ อาจจะตองมีการแนะนําเครื่องมือและการใชเครื่องมือไดอยางถูกตอง 
เชน การวิเคราะหดวย Mind Map หรือ แผนภาพ การนําเสนอดวยรายงาน จะตองแนะนํา
นักศึกษาในการเขียนเอกสารอางอิงใหถูกตอง

ตารางที่ 1  คาคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงแบนมาตรฐานความคิดเห็นตอการใช Learning 
 Contract ดานแหลงทรัพยากรการเรียนรู

ขอความ
ระดับความคิดเห็น

Mean SD

1. ฉันคิดวาตึกผูปวยเปนแหลงเรียนรูที่ดี 4.62 0.631

2. ฉันคิดวาอาจารยนิเทศใหการสนับสนุนการเรียนรูแบบ Learning 
Contract 

4.46 0.670

3. ฉันคิดวาพยาบาลวิชาชีพใหการสนับสนุนการเรียนรู 
แบบLearning Contract 

4.25 0.738

4. ฉันไดรับคําแนะนําท่ีทําใหฉันเขาใจการทํา Learning Contract 4.27 0.689

5. Learning Contract ทําใหฉันสามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรเรียนรู 4.21 0.696

6. ฉันไดรับขอมูลพอเพียงในการเขียน Learning Contract 4.13 0.561

 ข. ผลจากการตอบแบบสอบถาม
 จากตาราง แสดงใหเห็นวา นักศึกษาพยาบาลในกลุมตัวอยางท่ีมีความเห็นตอ
ทรัพยากรการเรียนรู ในอันดับแรกคือ ตึกผูปวยเปนแหลงเรียนรูที่ดี ( X = 4.62, SD = 

0.631) อนัดบัรองลงมาคอื อาจารยนเิทศใหการสนับสนุนการเรยีนรูแบบ Learning Contract
 ( X = 4.46, SD = 0.670) อันดับสุดทายคือ พยาบาลวิชาชีพใหการสนับสนุนการเรียนรู 
แบบLearning Contract ( X = 4.25, SD = 0.738) ซึ่งสอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพ 
ที่นักศึกษาพยาบาลในกลุมตัวอยางเห็นวาการนําความรูจากหองเรียนและการคนควาไป
ปฏิบัติจริงกับผูปวยทําใหมีความเขาใจผูปวยมากข้ึนกวาการเรียนในช้ันเรียน รวมถึง 
การมีอาจารยนิเทศและพี่พยาบาลคอยใหคําปรึกษาตลอดเวลา ทําใหเกิดความม่ันใจและ
กลาท่ีจะฝกฝนทักษะใหมๆ แตพบวาแหลงทรัพยากรเรียนรูที่มีคะแนนเฉล่ียนอยสุด คือ 
การมีขอมูลท่ีเพยีงพอในการเขียน ( X = 4.13, SD = 0.561) รองลงมาคือ การเขาถงึแหลง

ทรัพยากรการเรยีนรู ( X = 4.21, SD = 0.696) ซึง่สะทอนใหเหน็วาระยะการฝกปฏิบัตกิาร
พยาบาลมีตารางการฝกปฏิบัตติลอด 5 วนัตดิตอกันเปนเวลา 8 สปัดาหและมีการฝกหลาย
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วชิา ทาํใหเหนือ่ยลา ไมมีเวลาในการคนควา ประกอบกับหองสมุดมหาวิทยาลัยไมมีบริการ
นอกเวลา จึงทําใหการเขาถึงตํารา และวารสารคอนขางจํากัด

ตารางที่ 2  คาคะแนนเฉล่ียและคาเบี่ยงแบนมาตรฐานความคิดเห็น ดานประโยชนจาก
 การใช Learning Contract

ขอความ
ระดับความคิดเห็น

Mean SD

1. ฉันคิดวาการทํา Learning Contract ทําใหฉันมีความรับผิดชอบ
ในการเรียน

4.37 0.627

2. ฉันคิดวาการทํา Learning Contract ทําใหฉันมีเปาหมายในการ
เรียน

4.37 0.658

3. ฉันคิดวาการทํา Learning Contract ทําใหฉันเรียนรูไดดี 4.25 0.764

4. ฉันคิดวาการทํา Learning Contract ทําใหฉันไดปรับปรุงทักษะ
ทางคลินิก

4.23 0.703

5. ฉันคิดวา Learning Contract สามารถตอบสนองความตองการการ
เรียนรูของฉันได

4.17 0.760

6. ฉันคิดวาวิธีการเรียนรูแบบ Learning Contract ทาํใหฉันจําไดนาน
และเขาใจไดดี

4.15 0.724

7. ฉันคิดวาการทํา Learning Contract ทําใหฉันมีแรงจูงใจในการ
เรียน

4.13 0.742

8. Learning contact ทําใหฉันสามารถเรียนรูไดตามท่ีวางแผนไว 4.13 0.768

9. ฉันคิดวาการทํา Learning Contract ทําใหฉันม่ันใจในความ
สามารถของตนเอง

4.12 0.732

10. ฉันคิดวาการทํา Learning Contract ทําใหฉันสนใจวิชาการ
พยาบาลมากข้ึน

4.10 0.664

11. ฉันคิดวาการทํา Learning Contract ทําใหฉันควบคุมตนเองได 4.08 0.788
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 จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวาประโยชนจากการใช Learning Contract ในอันดับ
แรกคือ ความรับผิดชอบ( X =4.37 SD= 0.627) และ มีเปาหมายในการเรียน ( X =4.37 
SD= 0.658) อันดับรองลงมาคือ ทําใหเรียนรูไดดี ( X =4.25 SD= 0.764)

ตารางที่ 3  คาคะแนนเฉลีย่และคาเบีย่งแบนมาตรฐานความคดิเหน็ ดานความสามารถใน
 การใช Learning Contract

ขอความ
ระดับความคิดเห็น

Mean SD

1. ฉันสามารถระบุเปาหมาย แหลงเรียนรู และการปฏิบัติตาม
แผนการเรียนใน learning contact ได

4.17 0.617

2. ฉันคิดวาวิธีการทํา learning Contact เปนเรื่องงายไมซับซอน 4.13 0.715

3. ฉันมีความพึงพอใจในการเรียนรูแบบ learning contact 4.12 0.758

4. ฉันสามารถทําตามแผนท่ีกําหนดไวใน learning Contact 4.10 0.693

 จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นความสามารถในการใช Learning Contract พบวา
แมวานักศึกษาพยาบาลในกลุมตัวอยางสามารถระบุเปาหมาย แหลงเรียนรูและการปฏิบัติ
ตามแผนการเรียนใน Learning Contract ( X = 4.17 ,SD = 0.617) เปนอันดับแรก อันดับ
รอง ลงมา คือ เปนเรื่องงายไมซับซอน ( X = 4.13 ,SD = 0.715) และ มีความพึงพอใจ
( X = 4.12 ,SD = 0.758) ซึ่งอยูในระดับดี แตก็มีคะแนนในระดับต่ํากวาดานอื่นๆ ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะใชเปนคร้ังแรก ซึ่ง McAllister (1996) ไดกลาวถึงขอจํากัดของการเขียน Learn-
ing Contract ที่นักศึกษาจะตองริเริ่มเอง ซึ่งอาจจะเปนเพราะนักศึกษาไมทราบความ
ตองการของตนเอง ซึ่งตองใหขอมูลเพิ่มเติมในการศึกษาตอไป

6. สรุปและเสนอแนะ
 จากความคิดเห็น ดานประโยชนจากการใช Learning Contract ของนักศึกษา

พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3 ในอันดับแรกคือ ความรับผิดชอบ ( X = 4.37 SD = 0.627) และ

มีเปาหมายในการเรียน ( X = 4.37 SD= 0.658) อันดับรองลงมาคือ ทําใหเรียนรูไดดี 
( X = 4.25 SD = 0.764) สวนความคิดเห็นดานประโยชนจากการใช Learning Contract 
นักศึกษาพยาบาลในกลุมตัวอยางสามารถ ระบุเปาหมาย แหลงเรียนรูและการปฏิบัติตาม

แผนการเรียนใน Learning Contract ( X = 4.17 ,SD = 0.617) เปนอันดับแรก อันดับรอง
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ลงมาคือ เปนเร่ืองงายไมซับซอน ( X = 4.13 ,SD = 0.715) และ มีความพึงพอใจ
( X = 4.12 ,SD=0.758) ซึ่งอยูในระดับดี เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนโดยใช Learning 
Contract เปนวิธีการสอนหน่ึงท่ีชวยนักศึกษาพยาบาล ไดเรียนรูดวยตนเอง มีโอกาสเลือก
ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายข้ึน เชน จากตํารา วารสารเอกสารงานวิจัย เว็บไซด ความรูใน
คลินิก และการแลกเปล่ียนเรียนรูกับอาจารย พยาบาลวิชาชีพในคลินิกและเพ่ือนนักศึกษา
ในกลุม โดยนักศึกษาเปนผูกําหนดการเรียนรูดวยตนเอง จึงทําใหสามารถวางแผนการ
พยาบาลไดสอดคลองกับปญหาผูปวย 
 จากผลการศึกษา นักศึกษามีความเห็นวาตึกผูปวยเปนแหลงทรัพยากรการเรียน
รูทีดี่ สามารถใชในการระบุความตองการการเรียนรู หาความรู ใชความรู และประเมินความ
รูไดครบวงจร อีกท้ังยังสามารถเชื่อมโยงความรูระหวางความรูภายนอกที่เปนความรูจาก
ตํารากับความรูจากบุคคลท่ีเชี่ยวชาญ กับความรูภายในตนท่ีเกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติการ
พยาบาลกับผูปวยท่ีไดรับมอบหมาย 
 นอกจากนี้รูปแบบ Learning Contract ชวยนักศึกษาเรียนรูไดดี ปกติอาจารยได
มอบหมายใหนักศึกษาคนควาอยูแลว โดยเฉพาะนักศึกษาที่ตอบคําถามอาจารยไมได 
นักศึกษาใชการคัดลอกมาเลาใหอาจารยและเพื่อนนักศึกษาฟงโดยไมไดผานการคิด
วิเคราะห แตเมื่อนํา Learning Contract ชวยใหนักศึกษารูจุดท่ีจะอาน และมีการวิเคราะห
ประเด็นที่จะนําเสนอใหชัดเจนดีขึ้น จึงคิดวา การมอบหมายใหอานหนังสือ ตามแผนใน 
Learning Contract ทําใหนักศึกษาอานอยางมีทิศทาง จึงชวยใหการเรียนรูของนักศึกษา
พยาบาลไดดีขึน้ โดยเฉพาะอยางย่ิงเพิม่ความรับผิดชอบ มีเปาหมายในการเรียน ซึง่สามารถ
พฒันาไปสูการสงเสรมิทักษะการเรียนรูตลอดชวีติได ซึง่เปนคุณลกัษณะทีส่าํคัญของบณัฑิต 

ขอเสนอแนะ

 การศึกษานี้ยังมีขอจํากัดในดานการประเมินพัฒนาการของนักศึกษา ระยะเวลาที่
ใชเพียง 6 สัปดาหและยังไมมีแบบประเมิน จึงควรท่ีจะทําการศึกษาซํ้าและมีการวัดและ

ประเมินผลทีช่ดัเจนและเปนระบบมากข้ึน เพือ่ใหตอบผลลพัธการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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