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บทคัดย่อ 

การวิจยัเชิงพรรณนาเร่ืองนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่เอกสาร

การสอน  2) เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่ส่ือเสริม  3) ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่

การสอนเสริมแบบเข้ม และ 4) ศกึษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการเรียนการสอนและคณุภาพ

ส่ือการสอน  กลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาได้มาจากการสุม่อยา่งง่ายจํานวน 78 คน จากนกัศกึษาท่ีลงทะเบียน

เรียน 112 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามซึง่มี 5 สว่นได้แก่ สว่นท่ี 1 ข้อมลู

สว่นบคุคล ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของนกัศกึษาตอ่เอกสารการสอน สว่นท่ี 3 ความพึงพอใจของนกัศกึษา

ตอ่ส่ือเสริม สว่นท่ี 4 ความพึงพอใจของนกัศกึษาตอ่การสอนเสริมแบบเข้ม และสว่นท่ี 5 ความคดิเห็นและ

ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการเรียนการสอนและคณุภาพส่ือการสอน ซึง่ผา่นการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา

และการหาคา่ความเท่ียง ได้คา่สมัประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟาของแบบสอบถามสว่นท่ี 2-4 เทา่กบั 

0.82,0.80 และ 0.88 ตามลําดบั วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตพิรรณนาโดยการหาคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนือ้หา 

ผลการศกึษาพบวา่ (1) นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนโดยภาพรวมและทกุด้านอยู่

ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านเนือ้หามีความทนัสมยั กระชบัและชดัเจน ด้านกิจกรรมท้ายเร่ืองทําให้เข้าใจเนือ้หา

และตอบได้ชดัเจน ด้านแบบประเมินผลตนเองก่อนและหลงัเรียนชว่ยสนบัสนนุการเรียนรู้ และด้านผลท่ีได้

หลงัศกึษาทําให้ได้รับความรู้และสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  (2) นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่ส่ือ

เสริมในระดบัปานกลางโดยพงึพอใจซีดีเสียงประจําชดุวิชาระดบัปานกลาง แตพ่งึพอใจรายการวิทยุ

กระจาย เสียงในระดบัน้อย (3) นกัศกึษาพงึพอใจตอ่การสอนเสริมแบบเข้มโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
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และ(4) นกัศกึษาเสนอแนะให้ทําส่ือท่ีมีทัง้ภาพและเสียง  ต้องการให้จดัสอนเสริมแบบเข้มภาคอ่ืนด้วย บาง

รายเสนอแนะให้เก็บคะแนนโดยมอบหมายให้ทํากิจกรรมประจําชดุวิชา  รวมทัง้ต้องการให้สรุปเนือ้หาแต่

ละหนว่ยลงในเว็บไซด์ของ มสธ.ด้วย 

คาํสาํคัญ:   ความพงึพอใจ,  ส่ือการสอนชดุวิชาสารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล, 

การสอนเสริมแบบเข้มชดุวิชาสารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล 

Abstract 

The purposes of this descriptive research were to 1) study students’satisfaction towards the main media 2) operate 

students’satisfaction towards the supplementary media   

3) explore students’satisfaction towards the intensive tutorials and 4) study opinions and recommendations regarding to learning

activities and quality of the media. Simple random sampling was used for selecting 78 subjects from 112 register students. The 

research tool used for collecting the data were questionnaires comprising 5 sections: (1) personal data,  

(2) students’satisfaction towards the main media, (3) students’satisfaction towards the supplementary media, (4) students’ 

satisfaction towards the intensive tutorials and (5) the opinions and recommendations regarding learning activities and quality of 

the media. These questionnaires were tested for content validity and reliability. The Cronbach Alpha reliability coefficients of the 

second to the fourth sections were 0.82,0.80 and 0.88 respectively. Research data were analyzed by percentage, mean, 

standard deviation and content analysis.       

The results of this study illustrated as follows. (1) The students rated their satisfaction towards the main media in 

overall and every aspect at high level. The content of  textbooks  was  up-to-date, concise and clear as well as the activities at 

the end of the subject provided better understanding with  clear answers. Self evaluation before and after studying in the 

workbooks  were supported to students’ learning, whereas the results obtained after the study enabled them to gain knowledge 

and benefit from application the content on the jobs.   

(2) The students rated their satisfaction towards the supplementary media at medium level. Their satisfaction towards MP3 was 

at medium level while the satisfaction towards radio program was at low level. (3) The students rated their satisfaction towards 

the intensive tutorials at the highest level. Finally, (4) The students recommended that the supplementary media for content 

presentation should be present in both picture and sound. Intensive seminar in this course should be set at another region of 

our country. Including, some students recommended that this course should be collect some part of the score by creating the 

course assignment. Finally, there was the content’s conclusion paste on the STOU’s online.   

Keywords:  Satisfaction, Instructional Media of the Nursing Informatics and Nursing 

 Research, Intensive Tutorials of the Nursing Informatics and Nursing Research 
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ความสาํคัญและความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์พฒันามาจากคณะทํางานหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ของสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สขุภาพโดยก่อตัง้เป็นสาขาวิชาท่ี 12 ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช เม่ือวนัท่ี 12 

กรกฎาคม 2543 โดยจดัการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ตัง้แตปี่การศกึษา 2527 

ในระยะแรกมุง่ให้การศกึษาและพฒันาพยาบาลวิชาชีพท่ีสําเร็จการศกึษาในระดบัอนปุริญญาหรือ

เทียบเทา่  ตอ่มาในปีการศกึษา 2528 จงึเพิ่มกลุม่เป้าหมายท่ีจะพฒันาการศกึษาสูพ่ยาบาลระดบัต้นหรือ

พยาบาลเทคนิคด้วย   หลกัสตูรนีป้รับปรุงลา่สดุและทบวงมหาวิทยาลยัเห็นชอบเม่ือ 26 กมุภาพนัธ์ 2542 

โดยสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลกัสตูรนีเ้ม่ือวนัท่ี 29 ตลุาคม 2552 และสํานกังานคณะกรรมการ

อดุมศกึษาให้ความเห็นชอบหลกัสตูรเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2553 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จงึเปิดสอน

ด้วยหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ฉบบัปรับปรุงมาตัง้แตปี่การศกึษา 2544  โดยมุง่จดั

การศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ให้สอดคล้องกลมกลืนระหวา่งการเรียนการสอนในวิชาชีพเพ่ือพฒันา

ความรู้กบัชีวิตการทํางานและครอบครัว ทัง้นีผู้้ศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตลอดหลกัสตูรรวม 13 ชดุวิชา

หรือ 78 หนว่ยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 3 ชดุวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชดุวิชา ซึง่แบง่เป็น

กลุม่วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 2 ชดุวิชาและกลุม่วิชาชีพ 7 ชดุวิชา รวมทัง้วิชาเลือกเสรี 1 ชดุวิชา ชดุวิชา 51206 

สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาลเป็นหนึง่ในกลุม่วิชาพืน้ฐานวิชาชีพท่ีนกัศกึษาในหลกัสตูรนีต้้อง

ศกึษาโดยมีเนือ้หาสาระรวม 6 หนว่ยกิต และเป็นการศกึษาแนวคดิเก่ียวกบัสารสนเทศด้านการพยาบาล 

การสาธารณสขุ การนําแนวคดิมาใช้ในการพยาบาล ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการจดัข้อมลู ระบบค้นหาข้อมลู ระบบฐานข้อมลูทางการ

พยาบาลและสาธารณสขุ สถิตชีิพ สถิตปิระยกุต์ และกระบวนการวิจยัทางการพยาบาล ชดุวิชานีเ้ปิดให้

ลงทะเบียนเรียนปีละครัง้เฉพาะในภาคการศกึษาท่ี 1 เทา่นัน้ และจากผลการสอบปลายภาคของภาค

การศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 พบวา่มีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียน 353 คน นกัศกึษามาสอบ 289 คน 

(ร้อยละ 81.87)  จากข้อสอบปรนยัจํานวน 120 ข้อ หรือคะแนนเตม็ 120 คะแนน พบว่า นกัศกึษาทํา

คะแนนได้สงูสดุ 72 คะแนน คะแนนต่ําสดุ 26 คะแนน โดยนกัศกึษาสอบผ่าน 135 คน (ร้อยละ 46.71) 

และสอบไมผ่า่น 154 คน (ร้อยละ 53.29) (สํานกัทะเบียนและวดัผล 2553) จากข้อมลูดงักลา่วสะท้อนว่า 

นกัศกึษามากกวา่คร่ึงหนึง่ยงัมีความรู้ความเข้าใจในชดุวิชานีต่ํ้ากวา่เกณฑ์ท่ีกําหนด และสาเหตขุองการ

สอบไมผ่า่นนัน้อาจเกิดจากเนือ้หาสาระของชดุวิชาคอ่นข้างยาก แม้จะมีส่ือการสอนท่ีเป็นเอกสารการสอน

และซีดีเสียง รวมทัง้รายการวิทย ุแตไ่มมี่การสอนเสริม เน่ืองจากจํานวนนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนต่ํากวา่
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เกณฑ์ท่ีจะจดัสอนเสริมได้ ในภาคการศกึษาท่ี 1/2554 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จงึจดัการสอนเสริมแบบ

เข้มในชดุวิชา 51206 เพิ่มขึน้ เพ่ือชว่ยให้นกัศกึษาสามารถทําความเข้าใจกบัเนือ้หาสาระของชดุวิชาได้

ลกึซึง้ขึน้    ประกอบกบัในการประกนัคณุภาพของสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.2553 ได้กําหนดตวั

บง่ชีท่ี้ 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอนท่ีกําหนดให้มี การประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมี

ตอ่คณุภาพการจดัการเรียนการสอนและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ทกุรายวิชา ทกุภาคการศกึษา ดงันัน้ การ

ประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่คณุภาพการจดัการเรียนการสอน รวมทัง้ส่ือการสอนในชดุวิชานีจ้งึ

มีความจําเป็นอยา่งย่ิง เน่ืองจากข้อมลูท่ีได้จะทําให้ทราบวา่ ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอน

และส่ือเสริมมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอปุสรรคอะไรในการศกึษา และมีข้อเสนอแนะอยา่งไร ซึง่ข้อมลู

เหลา่นีส้ามารถนํามาพฒันาการจดัการเรียนการสอนในชดุวิชา 51206 การวิจยัทางการพยาบาลให้มี

ประสิทธิภาพ ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ เรียนเข้าสอบและสอบผา่นมากขึน้ รวมทัง้ผู้ เรียนสนกุและมีความสขุในการ

เรียนชดุวิชา 51206 และสามารถนําองค์ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในทํางานได้ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชท่ีมีตอ่เอกสารการสอน

ชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล 

2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชท่ีมีตอ่ส่ือเสริมชดุวิชา

51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล 

3. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชท่ีมีตอ่การสอนเสริมแบบ

เข้มชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล 

4. เพ่ือศกึษาความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการเรียนการสอนและคณุภาพส่ือการสอน

ชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล 

วธีิดาํเนินการวิจัย 

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพ่ือประเมินความพงึพอใจตอ่

คณุภาพของส่ือการสอนและการสอนเสริมแบบเข้มของชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการ

พยาบาล โดยมีวิธีดําเนินการวิจยัดงันี ้

1. ประชากร ประชากรในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชท่ี

ลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล ในภาคการศกึษาท่ี 1/2554 

จํานวน 112 คน  

178



ปีท่ี  2   เร่ืองท่ี 12/2555 

2. กลุ่มตัวอย่าง   คํานวณจํานวนตวัอยา่งโดยใช้สตูรของ Taro Yamanae (1973 อ้างถึงในบญุ

ใจ  

ศรีสถิตย์นรากรู 2544) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

            n= N/1+Ne2  =  112/1+(112) (0.05x0.05) = 87.5  หรือ 88 คน 

และทําการสุม่กลุม่ตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple random sampling) จากรายช่ือของนกัศกึษาท่ีได้มาจาก

สํานกัทะเบียนและวดัผล 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  การศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู

และตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ ดงันี ้

3.1 การสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็น

แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชตอ่คณุภาพส่ือการสอนและการ

สอนเสริมแบบเข้มของชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล ซึง่ประกอบด้วยข้อคําถาม 

5 ตอน ดงันี ้

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุคณุวฒุิ เกรดเฉล่ียของวฒุิ

การศกึษาท่ีสมคัรเข้าศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แผนกท่ีฏิบตังิาน ระยะเวลาปฏิบตังิาน สถานภาพในการ

ประกอบอาชีพและครัง้ท่ีของการลงทะเบียนเรียน 

ตอนที ่2 ความพึงพอใจต่อคณุภาพของเอกสารการสอนชุดวิชา 51206 สารสนเทศและการ

วิจยัทางการพยาบาล รวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนือ้หาสาระของชดุวิชาในประเดน็ความทนัสมยั ความ

กระชบั และความชดัเจน  2) ด้านกิจกรรมท้ายเร่ืองในประเดน็การทําให้เข้าใจเนือ้หาและตอบได้ชดัเจน  3) 

แบบประเมินผลตนเองก่อนและหลงัเรียนในประเดน็ชว่ยสนบัสนนุการเรียนรู้ และ 4) ด้านผลท่ีได้หลงั

ศกึษาในประเดน็ความรู้ท่ีได้รับและประโยชน์ในการนําไปใช้ โดยลกัษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณคา่ 5 ระดบั 

ตอนที ่3 ความพึงพอใจต่อสื่อเสริมของชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการ

พยาบาล เป็นการสอบถามการใช้ส่ือเสริมและความพงึพอใจท่ีมีตอ่ส่ือเสริมของชดุวิชานี ้ โดยลกัษณะ

คําถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 

ตอนที ่4  ความพึงพอใจต่อการสอนเสริมแบบเข้มของชุดวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยั

ทางการพยาบาล เป็นการสอบถามความพงึพอใจตอ่การสอนเสริมแบบเข้มในประเด็นความสะดวก 

สถานท่ี วสัดอุปุกรณ์ ระยะเวลา คา่ใช้จ่าย และการสอนของอาจารย์สอนเสริม โดยลกัษณะคําถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั 
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ในกรณีท่ีนกัศกึษาไมไ่ด้เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มไมต้่องตอบตอนท่ี 4 

ตอนที ่5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการเรียนการสอนและคณุภาพสือ่การเรียน

การสอนของชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล ลกัษณะคําถามเป็นคําถาม

ปลายเปิดเพ่ือให้นกัศกึษาแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพฒันาคณุภาพส่ือการเรียนการสอนชดุ

วิชานี ้

3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ   เม่ือสร้างแบบสอบถามตามวตัถปุระสงค์

เรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจยัทําการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถามโดยผา่นความเห็นของ

ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ท่าน เม่ือทําการแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิแล้ว นําไปทดลองใช้

กบันกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนในชดุวิชานีแ้ตม่ิได้เป็นกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 24 คน ได้คา่ครอนบาคแอลฟา

ของแบบสอบถามในส่วนท่ี 2,3 และ 4 เทา่กบั 0.82, 0.80 และ 0.88 ตามลําดบั   

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง 88 คนโดยสง่

แบบสอบถามให้แก่นกัศกึษาท่ีมิได้เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม (66 คน) ทางไปรษณีย์ตามท่ีอยูข่อง

นกัศกึษาท่ีได้จากสํานกัทะเบียนและวดัผล สว่นกลุม่ท่ีเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม (22) คน แจก

แบบสอบถามในชัน้เรียน โดยในซองมีแบบสอบถามพร้อมซองเปลา่ติดสแตมป์จา่หน้าซองถึงผู้ วิจยั ซึง่

กําหนดให้สง่แบบสอบถามกลบัคืนทางไปรษณีย์หลงัสอบปลายภาค 1 สปัดาห์ ได้รับแบบสอบถามกลบัคืน 

81 ฉบบั เป็นแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์และ นํามาวิเคราะห์ได้ 78 ฉบบั 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปโดยใช้สถิตพิรรณนา

ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน สว่นท่ีเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) ข้อมลูจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้เกณฑ์

สมับรูณ์ (Absolute Criteria) เป็นเกณฑ์การแปลความหมายของคา่เฉล่ีย ดงันี ้(ดสุิต เวชกิจ ภีรวฒัน์  

นนทโชตแิละพรอนงค์ โตแหยม, 2554) 

คะแนนเฉล่ีย     4.50 – 5.00   หมายถึง  พงึพอใจมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ีย     3.50 – 4.49   หมายถึง  พงึพอใจมาก 

คะแนนเฉล่ีย     2.50 – 3.49   หมายถึง  พงึพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย     1.50 – 2.49   หมายถึง  พงึพอใจน้อย 

คะแนนเฉล่ีย     1.00 – 1.49   หมายถึง  พงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
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สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76.92) มี

อายุ

เฉล่ีย 42 ปี นกัศกึษาท่ีอายนุ้อยท่ีสดุคือ 25 ปี อายมุากท่ีสดุคือ 62 ปี กวา่ 1 ใน 3 มีอายรุะหวา่ง 45-54 ปี 

รองลงมามีอายรุะหวา่ง 35-44 ปี  ร้อยละ 69.23 มีคณุวฒุิสงูสดุเป็นพยาบาลระดบัต้น ท่ีเหลือร้อยละ 

28.21 จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีแล้ว โดยสว่นมากจบจากหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร์บณัฑิต กลุม่

ตวัอยา่ง 

ทกุคนเป็นข้าราชการ ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลมากท่ีสดุ (ร้อยละ38.46) รองลงมา

ปฏิบตังิานในโรงพยาบาลศนูย์และโรงพยาบาลทัว่ไป (ร้อยละ33.33)  สว่นใหญ่ปฏิบตัิงานในหอผู้ ป่วยใน 

(ร้อยละ 20.51) รองลงมาเป็นแผนกผู้ ป่วยนอก (ร้อยละ15.38)  กว่าคร่ึงหนึง่ลงทะเบียนเป็นครัง้แรก อีก  

1 ใน 5 ลงทะเบียนครัง้ท่ี 3 บางรายลงทะเบียนมาแล้วถึง 7 ครัง้  เกรดเฉล่ียเม่ือจบพยาบาลระดบัต้น 2.65 

(สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.35) โดยเกรดเฉล่ียต่ําสดุ 2 สงูสดุ 3.55  กลุม่ตวัอยา่งมีประสบการณ์ในการ

ทํางานเฉล่ีย 18.41 ปี (สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน8.17) โดยมีประสบการณ์ต่ําสดุ 2 ปี สงูสดุ 37 ปี  

ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง (n=78) 

ลาํดับ คุณลักษณะ จาํนวน ร้อยละ 

1 เพศ 

• หญิง 60 76.92 

• ชาย 18 23.08 

2 อาย ุ   (อายเุฉล่ีย 42 ปี ต่ําสดุ 25 ปี สงูสดุ 62 ปี) 

• อาย ุ 25-34  ปี 20 25.64 

• อาย ุ 35-44  ปี 24 30.76 

• อาย ุ 45-54  ปี 28 35.90 

• อาย ุ 55-64  ปี 6 7.70 

181



ปีท่ี  2   เร่ืองท่ี 12/2555

ลาํดับ คุณลักษณะ จาํนวน ร้อยละ 

3 คณุวฒุิสงูสดุ

• พยาบาลระดบัต้น 54 69.23 

• ปริญญาตรี 22 28.21 

• อ่ืนๆ 2 2.56 

4 สถานท่ีปฏิบตังิาน 

• โรงพยาบาลศนูย์/โรงพยาบาลทัว่ไป 26 33.33 

• โรงพยาบาลชมุชน 4 5.13 

• โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล 30 38.46 

• อ่ืนๆ 18 23.08 

5 แผนกท่ีปฏิบตังิาน 

• แผนกผู้ ป่วยนอก 12 15.38 

• แผนกอบุตัเิหตแุละฉกุเฉิน 2 2.57 

• ห้องผา่ตดั 2 2.57 

• หอผู้ ป่วยใน 16 20.51 

• อ่ืนๆ 46 58.97 

6 ครัง้ท่ีของการลงทะเบียนเรียนชดุวิชานี ้

• ครัง้แรก 42 53.85 

• ครัง้ท่ี 2 10 12.82 

• ครัง้ท่ี 3 16 20.51 

• ครัง้ท่ี 4 2 2.56 

• ครัง้ท่ี 5 ขึน้ไป (6-8 ครัง้) 8 10.26 
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2. ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อเอกสารการสอนชุดวิชา 51206 สารสนเทศและการ

วิจัยทางการพยาบาล    โดยภาพรวม นกัศกึษาพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชาในระดบัมาก 

( X =4.18,S.D.=0.644) ดงัแสดงในตารางท่ี 2  โดยผลการศกึษาแตล่ะด้านมีดงันี ้ 

2.1  ความพงึพอใจต่อเนือ้หาสาระ  ความพงึพอใจในความทนัสมยัของเนือ้หาสาระ ความ

กระชบัและความชดัเจนของเนือ้หาสาระอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.13, 3.97, 4.03 ตามลําดบั)  อยา่งไรก็ดี มี

นกัศกึษาอีกร้อยละ 15.4-23.1  ท่ีมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง และร้อยละ 2.6 หรือ 1 รายท่ีมี

ความพงึพอใจในความกระชบัของชดุวิชาในระดบัน้อย   

2.2  กิจกรรมท้ายเร่ืองและแบบฝึกปฏิบัต ิความพงึพอใจตอ่ความชดัเจนของคําตอบใน

กิจกรรมท้ายเร่ืองและการสนบัสนนุการเรียนรู้ของแบบฝึกปฏิบตัชิดุวิชาทัง้ก่อนและหลงัเรียนอยูใ่นระดบั

มากเชน่กนั ( X =4.00, 4.10 ตามลําดบั)     

2.3  ผลท่ีได้หลังศึกษา  ความพงึพอใจตอ่ความรู้ท่ีได้รับจากเอกสารการสอนและประโยชน์ท่ี

ได้จากการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้อยูใ่นระดบัมาก ( X =4.10)     

ตารางท่ี 2   ความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล 

ประเดน็ มาก

สุด 

(%) 

มาก 

(%) 

ปาน

กลาง 

(%) 

น้อย 

(%)     

น้อยสุด 

(%) 
X S.D. ระดับ 

1.เนือ้หาสาระ

1.1 ความทนัสมยัของเนือ้หาสาระ 28.2 56.4 15.4 - - 4.13 .656 มาก 

1.2 ความกระชบัของเนือ้หาสาระ 23.1 53.8 20.5 2.6 - 3.97 .743 มาก 

1.3 ความชดัเจนของเนือ้หาสาระ 25.6 51.3 23.1 - - 4.03 .707 มาก 

2. กิจกรรมท้ายเร่ืองทาํให้เข้าใจ

เนือ้หาและตอบได้ชัดเจน 

25.6 51.3 23.1 - - 4.00 .607 มาก 

3.แบบฝึกปฏิบัตก่ิอนและหลังเรียน

สนับสนุนการเรียนรู้ 

17.9 64.1 17.9 - - 4.00 .607 มาก 

4. ผลท่ีได้หลังศึกษา

  4.1 ความรู้ท่ีได้รับ 25.6 59.0 15.4 - - 4.10 .641 มาก 

  4.2 ประโยชน์ในการนําไปประยกุต์ใช้ 28.2 53.8 17.9 - - 4.10 .680 มาก 

5. ความพงึพอใจโดยรวม 30.8 56.4 12.8 - - 4.18 .644 มาก 
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3. ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อส่ือเสริมชุดวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจัยทางการ

พยาบาล  ชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาลมีส่ือเสริม 2 ชนิดคือซีดีเสียงประจําชดุ

วิชารวม 15 รายการ และรายการวิทยกุระจายเสียงรวม 10 รายการๆ ละ 20 นาที ผลการศกึษามีดงันี ้ 

3.1 ส่ือซีดีเสียง (MP3)  นกัศกึษาฟังซีดีเสียงประจําชดุวิชาร้อยละ 69.23 ท่ีเหลือประมาณ 1 

ใน 3 (ร้อยละ 30.77)ไมเ่คยฟังซีดีเสียง กลุม่ท่ีฟังซีดีมีความพงึพอใจโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

( X =2.69,S.D.=1.91)   

3.2 ส่ือรายการวิทยุ  นกัศกึษาท่ีฟังรายการวิทยมีุเพียง 1 ใน 4 (ร้อยละ 25.64)  โดยกลุม่ท่ี

ฟังรายการวิทยมีุความพงึพอใจในระดบัน้อย ( X =1.50,S.D.=1.44)   

 ตารางท่ี 3  จํานวนและร้อยละของนกัศกึษาท่ีเคยฟังและไมเ่คยฟังซีดีเสียงและรายการสอน 

    ทางวิทยกุระจายเสียง 

ลาํดับ การใช้ส่ือเสริม เคยฟัง ไม่เคยฟัง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1 ซีดีเสียง (MP 3) ประจําชดุวิชา 54 69.23 24 30.77 

   2 รายการสอนทางวิทยกุระจายเสียง 20 25.64 58 74.36 

ตารางท่ี 4  ความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริมชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล 

ลาํดับ รายละเอียด 

X SD ระดับ 

1. ซีดีเสียงหรือ MP 3 ประจําชดุวิชา 2.69 1.91 ปานกลาง 

2. รายการสอนทางวิทยกุระจายเสียง 1.50 1.44 น้อย 

3. ความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริมโดยรวม 2.62 1.87 ปานกลาง 

4. ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการสอนเสริมแบบเข้มชุดวิชา 51206 สารสนเทศและ

การวิจัยทางการพยาบาล   ในภาคการศกึษาท่ี 1/2554 
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สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกบัสํานกับริการการศกึษาจดัให้มี การสอนเสริมแบบเข้ม 2 สปัดาห์ๆ ละ 2 

วนั คือในวนัท่ี 8-9  ตลุาคม และ 15-16 ตลุาคม 2554 (เน่ืองจากเกิดภาวะนํา้ทว่มจงึเล่ือนเป็นวนัท่ี 26-27 

พฤศจิกายน 2554) ท่ีโรงเรียนสารวิทยา โดยมหาวิทยาลยัเรียกเก็บ 650.00 บาท มีคะแนนเก็บสะสม

ระหวา่งเข้าร่วมกิจกรรมและการบ้านรวม 30 คะแนน สว่นอีก 70 คะแนนมาจากการสอบไลป่ลายภาค 

(สํานกับริการการศกึษา 2551)   ทําการสอนโดยอาจารย์ประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 4 ทา่นๆ ละ 1 

วนัหรือ 6 ชัว่โมง รวม 24 ชัว่โมง วนัแรกเป็นการสอนเนือ้หาเก่ียวกบั สารสนเทศ (หน่วยท่ี 1-5)  วนัท่ี 2 เป็น

การสอนเนือ้หาเก่ียวกบัสารสนเทศเพ่ือการวิจยัทางการพยาบาลและสถิต ิ(หนว่ยท่ี 5-8) วนัท่ี 3 เป็นการ

สอนเนือ้หาเก่ียวกบัการวิจยัทางการพยาบาลและจริยธรรมด้านสารสนเทศและการวิจยั (หนว่ยท่ี 9-11 

และ 15) และวนัสดุท้ายสอนเนือ้หาเก่ียวกบัการวิจยัเชิงคณุภาพ การจดัการโครงการวิจยัและการใช้

ผลงานการวิจยั (หน่วยท่ี 12-14)  มีนกัศกึษาลงทะเบียนรวม 22 คน นกัศกึษาตอบแบบสอบถามจํานวน 

20 คน ผลการศกึษาพบว่านกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่การสอนเสริมแบบเข้มโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

( X =4.80, S.D.=0.41) โดยผลการศกึษารายด้านมีดงันี ้  

4.1 ความสะดวก สถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ จากการศกึษาพบวา่ นกัศกึษาพงึพอใจใน

ความสะดวกของ สถานท่ีและวสัดอุปุกรณ์ในระดบัปานกลาง( X =3.46,S.D.=0.626) โดยเม่ือพิจารณาราย

ข้อพบวา่ นกัศกึษาได้รับความสะดวกในการตดิตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีของมสธ.ในการเข้ารับการสอนเสริมแบบ

เข้มชดุวิชานีแ้ละโรงเรียนท่ีจดัสอนเสริมแบบเข้มมีความสะดวกและปลอดภยัในระดบัมาก ( X =3.80 และ 

3.65 ตามลําดบั)  แตค่วามเหมาะสมของวสัดอุปุกรณ์อํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน (โต๊ะ 

กระดานดํา LCD ปลัก๊ไฟ)และความสะดวกของห้องเรียนท่ีใช้ในการสอนเสริมมีความพงึพอใจในระดบัปาน

กลาง ( X =3.25 และ 3.15 ตามลําดบั) 

4.2 ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย  จากการศกึษาพบว่า นกัศกึษาพงึพอใจในระยะเวลาท่ีจดัสอน

เสริมแบบเข้มและคา่ใช้จา่ยท่ีเรียกเก็บในระดบัมาก ( X =3.75 และ 4.30 ตามลําดบั)  รวมทัง้ความ

คาดหวงัในการเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มกบัความคุ้มคา่ในคา่ใช้จา่ยก็มีความพงึพอใจในระดบัมาก 

( X =4.30) เชน่กนั 

4.3 ความพงึพอใจต่อการสอนเสริมแบบเข้มของอาจารย์  โดยภาพรวมนกัศกึษาพงึพอใจ

ในการสอนเสริมของอาจารย์ในระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ นกัศกึษาพึงพอใจมากท่ีสดุใน

การเตรียมสอนเสริมของอาจารย์ ความตรงตอ่เวลา การมีความรู้ในเนือ้หาชดุวิชา 51206  เอกสารโสตทศัน์

ท่ีแจกให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัเนือ้หาชดุวิชา  เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดเนือ้หาสาระเข้าใจง่าย  

นําเสนอเนือ้หาตามลําดบัขัน้ตอนและสามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน ( X อยูร่ะหวา่ง 4.50-4.70 )  
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สว่นการเปิดโอกาสให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมขณะสอนเสริม  การเข้าใจสภาพของผู้ เรียน

และความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  การปรับและยืดหยุน่เวลาได้เหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีสอน  และการให้

คําปรึกษานอกเวลาสอนเสริมมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X อยูร่ะหวา่ง 4.28-4.49 ) ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 5  

ตารางท่ี 5 ความพงึพอใจตอ่การสอนเสริมแบบเข้มของชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยั

ทางการพยาบาล 

ลาํดับ หัวเร่ือง ค่าเฉล่ีย

( X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1 ความสะดวก สถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ 3.46 0.626 ปานกลาง 

1.1 ความสะดวกในการตดิตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีมสธ.ในการ

เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม 

3.80 0.696 มาก 

1.2 ความสะดวกและปลอดภยัของโรงเรียน 3.65 0.988 มาก 

1.3 ความเหมาะสมของวสัดอุปุกรณ์อํานวยความ

สะดวกในการเรียนการสอน (โต๊ะ กระดานดํา LCD 

ปลัก๊ไฟ) 

3.45 0.759 ปานกลาง 

1.4 ความสะดวกของห้องเรียนท่ีใช้ในการสอนเสริม

แบบเข้ม 

3.25 0.786 ปานกลาง 

1.5 การอํานวยความสะดวกในเร่ืองตา่งๆ ของโรงเรียน 3.15 0.745 ปานกลาง 

2 ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย 4.12 0.533 มาก 

2.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ 

สอนเสริมแบบเข้ม (จดั 2 สปัดาห์ๆ ละ 2 วนั) 

3.75 0.851 มาก 

2.2 ความเหมาะสมของคา่ใช้จ่ายท่ีมหาวิทยาลยัเรียก

เก็บ 

4.30 0.571 มาก 

2.3 ความคาดหวงัในการเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม

กบัความคุ้มคา่ในคา่ใช้จ่าย 

4.30 0.657 มาก 

3 การสอนของอาจารย์สอนเสริมทัง้ 4 คน 4.52 0.396 มากท่ีสดุ
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ลาํดับ หัวเร่ือง ค่าเฉล่ีย

( X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

3.1 การเตรียมสอนเสริมมาเป็นอยา่งดี 4.70 0.418 มากท่ีสดุ

3.2 ความตรงตอ่เวลา 4.69 0.443 มากท่ีสดุ

3.3 มีความรู้ในเนือ้หาชดุวิชาท่ีสอน 4.65 0.439 มากท่ีสดุ

3.4 เอกสารโสตทศัน์เหมาะสมสอดคล้องกบั

เนือ้หาชดุวิชาท่ีสอน 

4.53 0.421 มากท่ีสดุ

3.5 สอนเสริมด้วยเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดเนือ้หา

สาระท่ีทําให้เข้าใจง่าย 

4.54 0.458 มากท่ีสดุ

3.6 นําเสนอเนือ้หาสาระเป็นลําดบัขัน้ตอน ทําให้เข้าใจ

ง่าย 

4.53 0.532 มากท่ีสดุ

3.7 สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน 4.50 0.469 มากท่ีสดุ

3.8 เปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมขณะสอน

เสริมอยา่งเหมาะสม 

4.49 0.469 มาก 

3.9 เข้าใจสภาพของผู้ เรียนและความแตกตา่งระหวา่ง

บคุคล 

4.44 0.436 มาก 

3.10 สามารถปรับและยืดหยุ่นเวลาได้อย่างเหมาะสมกบั

เนือ้หาชดุวิชาท่ีสอน 

4.44 0.451 มาก 

3.11 การให้คําปรึกษานอกเวลาสอนเสริม 4.28 0.506 มาก 

ความพงึพอใจต่อการสอนเสริมแบบเข้ม

โดยรวม 

4.8 0.41 มากท่ีสุด 

5. ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเรียนการสอนและคุณภาพส่ือการสอนชุด

วิชา 51206 สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล 

5.1 ส่ือการสอนชุดวิชา 51206  นกัศกึษา 5 ราย แสดงความเห็นในทํานองเดียวกนัคือ 

ต้องการให้มีซีดีการบรรยายของอาจารย์พร้อมภาพประกอบมากๆ เพราะบางครัง้อ่านเองไมส่ามารถทํา

ความเข้าใจได้ แตถ้่ามีอาจารย์มาบรรยาย พร้อมรูปภาพจะทําให้นกัศกึษาเข้าใจได้มากขึน้ 

5.2 ข้อเสนอแนะของกลุ่มท่ีไม่ได้เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม กลุม่ท่ีไมไ่ด้เข้ารับการ

สอนเสริมแบบเข้มมีข้อเสนอแนะ 3 ประการ ดงันี ้
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5.2.1 อยากให้มีการสอนเสริมทางภาคใต้บ้าง หรือจดัภาคละ 1 จงัหวดัก็ได้ เพราะ

บางครัง้อ่านหนงัสือไมเ่ข้าใจ แตถ้่าได้เรียนกบัอาจารย์แล้วมีประเดน็ท่ีสงสยัจะได้สอบถามตอนนัน้เลย 

5.2.2 อยากให้มีการให้นกัศกึษาทําแบบฝึกหดัสง่อาจารย์ แล้วคดิคะแนนให้ แบบเดียวกบั

ชดุวิชาอ่ืน เชน่ มโนมตแิละกระบวนการพยาบาล พยาธิสรีรวิทยาและเภสชัวิทยาสําหรับพยาบาล เป็นต้น 

5.2.3 อยากให้อาจารย์สรุปบทเรียนแตล่ะบทเอาไว้ในเว็บไซด์ของ มสธ.เหมือนกบัชดุ

วิชาการสง่เสริมสขุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช เพราะนกัศกึษามีเวลาในการอา่นหนงัสือน้อย เน่ืองจาก

นกัศกึษาทกุคนต้องทํางาน ผู้ ป่วยมากขึน้ ภาระงานก็มากขึน้แตบ่คุลากรน้อยจงึต้องขึน้เวรกนัมากขึน้ 

5.3 ข้อเสนอแนะของกลุ่มท่ีเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม  มีผู้ให้ข้อเสนอแนะ 4 คน ใน

ประเดน็เดียวคือ ควรจะจดัสอนเสริมแบบเข้มท่ี มสธ. จะได้สะดวก เพราะมีท่ีพกัสําหรับนกัศกึษาท่ีเดนิทาง

มาจากตา่งจงัหวดั (ครัง้นีน้กัศกึษามาพกัท่ีอาคารสมัมนาแตต้่องเดนิทางมาเรียนท่ีโรงเรียนสารวิทยา)  

มสธ.มีสถานท่ี โต๊ะ เก้าอีท่ี้นัง่สบายกว่า และมีอปุกรณ์การสอนพร้อมกวา่ท่ีโรงเรียน รวมทัง้ไมมี่เสียงดงั

รบกวนการสอนอีกด้วย 

อภปิรายผล 

การอภิปรายผลจะนําเสนอเป็น 4 ประเดน็ คือ ความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอน ความพงึพอใจ

ตอ่ส่ือเสริม ความพงึพอใจตอ่การสอนเสริมแบบเข้ม และผลสอบของนกัศกึษา ดงันี ้

1. ความพงึพอใจต่อเอกสารการสอน จากการศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบั

คณุภาพ

ของส่ือหลกัคือ เอกสารการสอนชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาลอยูใ่นระดบัมาก

ทัง้โดยรวมและรายด้านเก่ียวกบัความทนัสมยัของเนือ้หาสาระ ความกระชบัและความชดัเจน ซึง่สอดคล้อง

กบัผลการศกึษาของดสุิต เวชกิจ ภีรวฒัน์ นนทโชติและพรอนงค์ โตแหยม (2554) ท่ีศกึษาพบว่าความพงึ

พอใจของนกัศกึษา มสธ.ตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา 91467 ประสบการณ์วิชาชีพทรัพยากรป่าไม้และ

สิ่งแวดล้อมอยูใ่นระดบัมากทัง้ด้านความทนัสมยั ความกระชบัและความชดัเจน และสอดคล้องกบั

การศกึษาของ 

จิตรนภา รุจิระชาตกิลุ วาณี บณุยะไวโรจน์และวาทิพย์ ภู่สวรรค์ชยั (2548) ท่ีพบวา่ นกัศกึษามีความเห็นว่า

เอกสารการสอนชดุวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสชัวิทยาคลินิกสําหรับพยาบาล (51103) มีคณุภาพโดยรวม

อยูใ่นระดบัดี นกัศกึษาได้รับความรู้จากเอกสารการสอนในระดบัปานกลางถึงมากและนกัศกึษามีความพงึ

พอใจเอกสารการสอนอยูใ่นระดบัมาก  รวมทัง้สอดคล้องกนัการศกึษาของรัตตนินัท์ ลีนะจารุสิทธ์ิ วาณี  
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บณุยะไวโรจน์ และวิชยั วิชยัศริิ (2549) ท่ีศกึษาพบวา่ นกัศกึษามีความเห็นวา่ คณุภาพเอกสารการสอนใน

แง่ของการนําเสนอเนือ้หา ความเข้าใจ และประโยชน์ท่ีได้รับจากเนือ้หาอยูใ่นระดบัมาก   อย่างไรก็ดี ยงัมี

นกัศกึษาอีกประมาณ 1 ใน 6 (ร้อยละ 15.4-23.1) ท่ีพงึพอใจในความทนัสมยัของเนือ้หาสาระและความ

ชดัเจนอยู่ระดบัปานกลาง ซึ่งอาจเกิดจากชดุวิชานีผ้ลิตขึน้มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2546 และยงัไมไ่ด้ปรับปรุง

เนือ้หาสาระชดุวิชาเน่ืองจากขณะนีไ้ด้ปิดรับนกัศกึษาใหมเ่พ่ือเตรียมปิดหลกัสตูรแล้ว อาจทําให้เนือ้หา

สาระและตวัอยา่งบางสว่นไมท่นัสมยั สว่นความกระชบัของเนือ้หานัน้แม้วา่นกัศกึษาสว่นใหญ่จะพงึพอใจ

ในระดบัมาก แตอี่ก 1 ใน 5 (ร้อยละ 20.5) มีความพงึพอใจในระดบัปานกลางและ 1 รายมีความพงึพอใจ

ในระดบัน้อย ซึง่อาจเกิดจากการอธิบายเนือ้หาสาระของแตล่ะหนว่ยมุง่เน้นให้นกัศกึษาทกุคนอา่นแล้ว

เข้าใจไมว่า่จะมีพืน้ฐานการศกึษาระดบัใดโดยเฉพาะเนือ้หาเก่ียวกบัสถิตท่ีิเข้าใจยาก โดยรวมแตล่ะหนว่ย

จะมีความยาวของเนือ้หาอยู่ระหวา่ง 40-70 หน้า อาจทําให้นกัศกึษารู้สึกวา่การอา่นเนือ้หาแตล่ะหนว่ยและ

ทํากิจกรรมตา่งๆ ตัง้แตต้่นจนจบต้องใช้เวลานานกวา่ท่ีคิดและไมก่ระชบั  ส่วนกิจกรรมท้ายเร่ืองชว่ยให้

เข้าใจเนือ้หาสาระมากขึน้และนกัศกึษามีความพงึพอใจมากในความชดัเจนของคําตอบในกิจกรรม  แบบ

ฝึกปฏิบตัทิัง้ก่อนและหลงัเรียนชว่ยวดัความรู้และสนบัสนนุการเรียนรู้ได้ในระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบัผล

การศกึษาของงานวิจยัสถาบนัและสารสนเทศ กองแผนงาน มสธ. (2545) ท่ีศกึษาความคดิเห็นของบณัฑิต 

รุ่นท่ี 19 ท่ีมีตอ่การจดัการศกึษาของ มสธ. พบวา่บณัฑิตใช้แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน

มากท่ีสดุ รองลงมาเป็นเทปเสียงประกอบชดุวิชา และในการศกึษาครัง้นีพ้บว่าหลงัศกึษาชดุวิชานีทํ้าให้

ได้รับความรู้และสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทํางานได้ในระดบัมาก สอดคล้อง

กบัวาทิพย์ ภู่สวรรค์ชยั วาณี บญุยะไวโรจน์ และจิตรนภา รุจิระชาตกิลุ (2546) ท่ีศกึษาความคดิเห็นของ

นกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพเอกสารการสอนชดุวิชาการสง่เสริมสขุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชพบวา่ 

ความรู้ท่ีได้รับจากเอกสารการสอน และมีการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์อยูใ่นระดบัมากเชน่กนั 

2. ความพงึพอใจต่อส่ือเสริม   จากการศกึษาพบวา่มีนกัศกึษาฟังซีดีเสียงมากกวา่ฟังรายการ

วิทยกุระจายเสียง โดยมีการฟังซีดีเสียงร้อยละ 63.23 ฟังรายการวิทยกุระจายเสียงเพียงร้อยละ 25.64 

เทา่นัน้  

โดยรวมนกัศกึษาพงึพอใจตอ่ส่ือเสริมในระดบัปานกลาง( X =2.62)  โดยพงึพอใจซีดีเสียงในระดบั 

ปานกลาง ( X =2.69)  แตพ่งึพอใจรายการวิทยกุระจายเสียงในระดบัน้อย ( X =1.50) ซึง่สอดคล้องกบัผล

การศกึษาของดสุิต เวชกิจ ภีรวฒัน์ นนทโชตแิละพรอนงค์ โตแหยม(2554) ท่ีศกึษาพบวา่ความพงึพอใจ

ของนกัศกึษา มสธ.ตอ่ส่ือเสริมชดุวิชา 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทรัพยากรป่าไม้และ

สิ่งแวดล้อมประเภทซีดีเสียงและรายการวิทยกุระจายเสียงอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคล้องกบัจิตรนภา 
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รุจิระชาตกิลุ วาณี บณุยะไวโรจน์ และวาทิพย์ ภู่สวรรค์ชยั (2548) ท่ีศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษา

เก่ียวกบัส่ือการสอนชดุวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสชัวิทยาคลินิกสําหรับพยาบาล (51103) พบวา่ ส่ือเสริม

ท่ีนกัศกึษาใช้มากท่ีสดุคือเทปเสียง รองลงมาเป็นรายการวิทยโุทรทศัน์และรายการวิทยกุระจายเสียง โดย

นกัศกึษาจะรับฟังรายการวิทยกุระจายเสียงเพียงบางรายการเพราะไมมี่เวลาติดตามรับฟัง โดยพงึพอใจตอ่

ส่ือเทปเสียงในระดบัมาก แตพ่งึพอใจรายการวิทยกุระจายเสียงและรายการวิทยโุทรทศัน์ในระดบัปาน

กลาง   ในการศกึษาครัง้นี ้นกัศกึษาพงึพอใจตอ่ซีดีเสียงและรายการวิทยกุระจายเสียงในระดบัปานกลาง

และน้อยอาจเกิดจากข้อจํากดัของส่ือเสริมทัง้ 2 ชนิดท่ีแตล่ะหนว่ยจะบรรยายเพียง 20 นาที 

ซึง่ต้องนําเสนอเนือ้หาให้สัน้ กระชบั และเข้าใจง่าย และการบรรยายชดุวิชานีโ้ดยไมมี่ภาพประกอบ ต้อง

ตัง้ใจฟังหรือฟังอยา่งมีสมาธิจงึจะจบัใจความได้ทัง้หมด และการฟังจากซีดีเสียงหรือรายการวิทยนุัน้เป็น

การส่ือสารทางเดียวทําให้ไมส่ามารถซกัถามวิทยากรในประเดน็ท่ีไมเ่ข้าใจได้ ประกอบกบัรายการ

วิทยกุระจายเสียงนัน้จะต้องรับฟังตามวนัและเวลาท่ีมหาวิทยาลยักําหนด (แม้วา่มหาวิทยาลยัจะจดัให้

รายการวิทยกุระจายเสียงท่ีออกอากาศแล้วสามารถรับฟังย้อนหลงัได้ก็ตาม) แตน่กัศกึษาของสาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์สว่นใหญ่เป็นข้าราชการท่ีต้องทํางานในเวลาราชการและขึน้เวรหมนุเวียนทัง้เวรเช้า เวร

บา่ย และเวรดกึ ซึง่อาจไมส่ะดวกในการรอรับฟังรายการวิทยกุระจายเสียง จงึสง่ผลให้ความพงึพอใจในส่ือ

เสริมอยูใ่นระดบัต่ํา และในประเดน็นีน้กัศกึษาเสนอแนะให้มหาวิทยาลยัจดัทําส่ือเสริมเป็นดีวีดีท่ีมีทัง้ภาพ

และเสียงเพ่ือเอือ้ให้นกัศกึษาท่ีต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยได้มีโอกาสทําความเข้าใจกบัเนือ้หาสาระของ

ชดุวิชานีไ้ด้อย่างลกึซึง้ ซึง่จะสง่ผลให้นกัศกึษาสอบผา่นมากขึน้   

3. ความพงึพอใจต่อการสอนเสริมแบบเข้ม  การสอนเสริมแบบเข้มในชดุวิชานีจ้ดั 2 สปัดาห์ๆ

ละ

2 วนั มหาวิทยาลยัเรียกเก็บ 650 บาท โดยภาคการศกึษาท่ี 1/2554 เป็นภาคศกึษาแรกท่ีเปิดการสอนเสริม

แบบเข้ม อภิปรายผลการศกึษารายด้านได้ดงันี ้

3.1 ความพงึพอใจต่อความสะดวก สถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ จากการศกึษาพบวา่ 

นกัศกึษาพงึพอใจในความสะดวกของ สถานท่ีและวสัดอุปุกรณ์ในระดบัปานกลาง( X =3.46) โดยเม่ือ

พิจารณารายข้อพบว่า นกัศกึษาได้รับความสะดวกในการตดิตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีของมสธ.ในการเข้ารับการ

สอนเสริมแบบเข้มชดุวิชานีแ้ละโรงเรียนท่ีจดัสอนเสริมแบบเข้มมีความสะดวกและปลอดภยัในระดบัมาก 

( X =3.80)  แตค่วามเหมาะสมของวสัดอุปุกรณ์อํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน (โต๊ะ กระดานดํา 

LCD ปลัก๊ไฟ) และความสะดวกของห้องเรียนท่ีใช้ในการสอนเสริมมีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 

( X =3.25 และ 3.15 ตามลําดบั) ซึง่จากสภาพห้องของโรงเรียนนีมี้ปลัก๊ไฟเพียงท่ีเดียวท่ีสามารถตอ่สะพาน
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ไฟเข้ากบัโน้ตบุ้คได้ มี LCD ท่ีสามารถฉายภาพจาก Power Point ขึน้จอได้ โต๊ะและเก้าอีข้องเดก็เม่ือ

ผู้ใหญ่นัง่ไมส่ขุสบายเพราะตวัเล็กและทําด้วยไม้ นัง่เป็นเวลานานจะเม่ือยล้า สภาพโดยรวมภายในห้องไม่

สะอาดและร้อนอบอ้าวเพราะไมไ่ด้ตดิแอร์ และไมมี่อาหารขายในสปัดาห์ท่ีจดัสอนเสริมแบบเข้มครัง้ท่ี 2  

ในประเดน็นีมี้นกัศกึษาเสนอแนะให้จดัสอนเสริมแบบเข้มท่ี มสธ. เพราะมาจากตา่งจงัหวดัและมาพกัท่ี

อาคารสมัมนาของ มสธ.อยูแ่ล้ว จะได้ไมต้่องเดนิทางไปท่ีโรงเรียนอีก สถานท่ีและวสัดอุปุกรณ์ก็มีความ

พร้อมมากกว่า รวมทัง้ไมมี่เสียงดงัรบกวนอีกด้วย  อย่างไรก็ดี นกัศกึษาท่ีไมไ่ด้เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม

ชดุวิชานีเ้สนอแนะว่า ควรมีการสอนเสริมทางภาคใต้บ้าง หรือจดัภาคละ 1 จงัหวดัก็ได้ เพราะบางครัง้อา่น

หนงัสือไมเ่ข้าใจ แตถ้่าได้เรียนกบัอาจารย์แล้วมีประเดน็ท่ีสงสยัจะได้สอบถามในชว่งท่ีอาจารย์สอนได้เลย 

3.2 ความพงึพอใจต่อระยะเวลาและค่าใช้จ่าย  จากการศกึษาพบวา่ นกัศกึษาพึงพอใจใน

ระยะเวลาท่ีจดัสอนเสริมแบบเข้ม คา่ใช้จา่ยท่ีเรียกเก็บ และความคุ้มคา่ของคา่ใช้จา่ยกบัผลท่ีได้จากการ

สอนเสริมในระดบัมาก ซึง่สว่นหนึง่เกิดจากการเรียกเก็บโดยเฉล่ียเพียงวนัละ 150  บาทตอ่ราย และมีการ 

แจกเอกสารสรุปยอ่เนือ้หาสาระทัง้ 15 หน่วย ทําให้สามารถอา่นทบทวนเนือ้หาสาระได้ทนัเวลาก่อนสอบ 

และจําเนือ้หาสาระได้ดีขึน้ ซึ่งจะสง่ผลให้นกัศกึษาสอบผ่านได้มากขึน้ 

3.3 ความพงึพอใจต่อการสอนเสริมของอาจารย์  โดยภาพรวมนกัศกึษาพงึพอใจในการ

สอนเสริมของอาจารย์ในระดบัมากท่ีสดุ โดยเฉพาะในการเตรียมสอนเสริม ความตรงตอ่เวลา การมีความรู้

ในเนือ้หาชดุวิชา  เอกสารโสตทศัน์ท่ีแจกให้ เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดเนือ้หาสาระเข้าใจง่าย  นําเสนอ

เนือ้หาตามลําดบัขัน้ตอนและสามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน ส่วนการเปิดโอกาสให้นกัศกึษามี

สว่นร่วมในการทํากิจกรรมขณะสอนเสริม  การเข้าใจสภาพของผู้ เรียนและความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  

การปรับและยืดหยุน่เวลาได้เหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีสอน  และการให้คําปรึกษานอกเวลาสอนเสริมมีความพงึ

พอใจอยูใ่นระดบัมาก ซึง่จากสภาพการสอนท่ีมีเนือ้หาสาระคอ่นข้างมาก ทําให้อาจารย์ไมส่ามารถเปิด

โอกาสให้นกัศกึษาทํากิจกรรมขณะสอนเสริมได้มากนกั เพราะการทํากิจกรรมต้องมีเวลามากพอ และ

นกัศกึษาท่ีเข้าเรียนมีวยัท่ีแตกตา่งกนัมากคือ อายต่ํุาสดุ 25 ปี อายสุงูสดุ 62 ปี (อายเุฉล่ีย 42 ปี)  กลุม่ท่ี

อายนุ้อยจะเรียนรู้เร็วแตก่ลุม่ท่ีอายมุากเรียนรู้ช้าและพืน้ฐานเก่ียวกบัสารสนเทศ สถิติและการวิจยัไมดี่ แต่

ต้องมาเรียนในชัน้เรียนเดียวกนั อาจารย์สอนเสริมต้องพยายามสอนให้เข้าใจทัง้สองกลุม่แตมี่เวลาไมม่าก

พอท่ีจะสอนอยา่งช้าๆ 

สว่นใหญ่จะใช้เทคนิคในการบรรยายและเน้นยํา้ประเดน็ท่ีสําคญัและเข้าใจยาก  สว่นการยืดหยุน่เวลาได้

เหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีสอนนัน้โดยทัว่ไปอาจารย์จะเตรียม Power Point ให้เหมาะกบัระยะเวลาท่ีกําหนดให้

สอน แตถ้่านกัศกึษาไมเ่ข้าใจก็จะอธิบายซํา้ ทําให้สอนเกินเวลา แตม่กัไมเ่กินคร่ึงชัว่โมง เพราะเป็นการ
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รบกวนนกัการภารโรงของโรงเรียนมากเกินไป อาจทําให้นกัศกึษาไมพ่งึพอใจเทา่ใดนกั แตถ้่าจดัสอนเสริม

แบบเข้มท่ี มสธ.จะขยายเวลาออกไปได้มากกวา่ ซึง่ทําให้การจดัการเรียนการสอนยืดหยุน่ได้ดีกวา่  ใน

ประเดน็การให้คําปรึกษานอกเวลาสอนเสริมนัน้พบว่าในวนัท่ีทําการสอนเสริมแบบเข้ม อาจารย์และ

นกัศกึษาจะมีชว่งเวลาว่างสัน้ๆ ขณะพกัเท่ียงและหลงัเลิกเรียนเทา่นัน้ท่ีจะให้คําปรึกษาได้ อยา่งไรก็ดี 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบชดุวิชา 51206 ได้ให้หมายเลขโทรศพัท์มือถือและ e-mail address แก่นกัศกึษาทกุคน

เพ่ือให้โทรศพัท์หรือ e-mail มาปรึกษาเวลาใดก็ได้ท่ีมีปัญหาในการศกึษาเนือ้หาและทํากิจกรรมตาม

เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบตัใินชดุวิชานี ้

4. ผลสอบปลายภาคของนักศึกษา จากการติดตามผลการสอบปลายภาคของนกัศกึษาท่ีเข้ารับ

การสอนเสริมแบบเข้มพบวา่ มีนกัศกัษาสอบผ่าน 21 คนจาก 22 คน หรือร้อยละ 95.45 

ซึง่เป็นผลการสอบท่ีน่า พอใจ แตก่ลุม่ท่ีมิได้เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มจํานวน 90 คน ไมเ่ข้าสอบ 28 คน 

เข้าสอบ 62  คน สอบผา่นเพียง 27 คน หรือร้อยละ 43.55 เทา่นัน้ (สํานกัทะเบียนและวดัผล, กมุภาพนัธ์ 

2555) ซึง่แสดงวา่นกัศกึษากวา่คร่ึงหนึง่ยงัสอบไมผ่า่นหากศกึษาเฉพาะเอกสารการสอนประกอบชดุวิชา

และใช้ส่ือเสริมเทา่นัน้ แตห่ากเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มร่วมกบัการศกึษาประมวลสาระชดุวิชาและใช้

ส่ือเสริมร่วมด้วยจะสอบผา่นได้มากกว่าประมาณ 2 เทา่ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. เอกสารการสอนชดุวิชา 51206 ผลิตมาเกือบ 10 ปี อาจมีประเดน็ท่ีล้าสมยัควรทําใบแทรกหรือ

supplement ไว้ โดยเฉพาะเนือ้หาในหนว่ยท่ี 11 การประมวลผลและการนําเสนอข้อมลูเชิงปริมาณ และ

จดัทําสรุปย่อเนือ้หาสาระทัง้ 15 หนว่ยเผยแพร่ให้นกัศกึษามีโอกาสได้ศกึษาจากส่ือท่ีหลากหลายมากขึน้

2. จากการศกึษาพบว่านกัศกึษาพงึพอใจส่ือเสริมท่ีเป็นซีดีเสียงในระดบัปานกลางและพงึพอใจ

รายการวิทยกุระจายเสียงในระดบัน้อย จงึควรปรับปรุงส่ือเสริมให้เป็นดีวีดีท่ีมีทัง้เสียงการบรรยายของ

อาจารย์และภาพจาก Power Point เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจเนือ้หาสาระของชดุวิชาได้ง่ายขึน้ และมีการเรียน

การสอนผ่านระบบ e-learning ประกอบ จะทําให้นกัศกึษาพงึพอใจในการเรียนการสอนของชดุวิชานีม้าก

ขึน้   

3. จากการศกึษาพบว่า ในการสอนเสริมแบบเข้มนัน้ นกัศกึษาพงึพอใจในวสัดอุปุกรณ์อํานวย

ความสะดวกในการเรียนการสอนและความสะดวกในห้องเรียนของโรงเรียนท่ีจดัสอนเสริมแบบเข้มในระดบั

ปานกลาง และเสนอแนะให้จดัสอนเสริมท่ี มสธ.เพราะสะดวกกวา่ทัง้อปุกรณ์สอนเสริม และโต๊ะ เก้าอี ้

พร้อมทัง้บรรยากาศในห้องเรียนมีความพร้อมมากกวา่และเงียบสงบ อีกทัง้อาหารกลางวนัก็หารับประทาน

ได้ง่ายกวา่ นอกจากนัน้นกัศกึษาท่ีเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัจะมาพกัท่ีอาคารสมัมนาของ มสธ.อยูแ่ล้ว 
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หากจดัสอนเสริมท่ีโรงเรียนสารวิทยาก็จะต้องเสียเวลาและคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปกลบัระหว่างมสธ.กบั

โรงเรียนสารวิทยาเพิ่มขึน้อีก ดงันัน้ผู้บริหารของมหาวิทยาลยัจงึควรพิจารณาอนญุาตให้ทําการสอนเสริมท่ี 

มสธ.ได้หากมีห้องเรียนว่าง 

4. จากการศกึษาพบว่า นกัศกึษาท่ีไมไ่ด้เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มเสนอแนะให้มีการมอบหมาย

กิจกรรมให้ทําเพ่ือเก็บคะแนนสะสมก่อนสอบ ซึง่สาขาวิชาฯ ไมส่ามารถทําได้ เพราะต้องเลือกระหวา่งการ

จดัการสอนเสริมแบบเข้มหรือการอบรมเข้มพิเศษกบัการทํากิจกรรมเพ่ือเก็บคะแนนสะสม จากภาค

การศกึษานีพ้บวา่ มีผู้ เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มร้อยละ 19.64 ( 22 คนจาก 112 คน) ท่ีเหลืออีก 90 คน

มิได้เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม ซึง่ในภาคการศกึษาท่ี 1/2555 สํานกับริการการศกึษาร่วมกบัสาขาวิชา 

พยาบาลศาสตร์จะต้องประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษาทราบล่วงหน้าตัง้แตเ่ร่ิมแรกอยา่งทัว่ถึง ซึง่เดมิสํานกั

บริการการศกึษาจดัสง่จดหมายแจ้งถึงนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนทกุคน ในภาคการศกึษาท่ี 1/2555 จะ

ประชาสมัพนัธ์เพิ่มเตมิโดยประชาสมัพนัธ์การสอนเสริมแบบเข้มผา่นเว็บไซด์ของสํานกับริการการศกึษา 

เว็บไซด์ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   หากจดัแล้วยงัมีนกัศกึษาเข้าน้อยอีก ก็ควรพิจารณาเปล่ียนเป็น

การทํากิจกรรมเพ่ือเก็บคะแนนสะสมเชน่เดียวกบัชดุวิชา 

มโนมตแิละกระบวนการพยาบาลตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิในการสอนเสริมแบบเข้มกบัการทํากิจกรรมประจําชดุวิชา

51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาลในนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนภาคการศกึษาท่ี 1/2555

2. ควรศกึษาประสิทธิผลการสอนชดุวิชา51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาลด้วย

e-learning 
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บรรณานุกรม 

งานวิจยัสถาบนัและสารสนเทศ กองแผนงาน ฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2545) 

รายงาน 

 การวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของบณัฑิต รุ่นที่ 19 ทีมี่ต่อการจดัการศึกษา 

          มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

จิตรนภา รุจิระชาตกิลุ วาณี  บณุยะไวโรจน์ และวาทิพย์ ภู่สวรรค์ชยั (2548) รายงานการวิจยัเร่ือง 

การศึกษา 

   ความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัสือ่การศึกษาชดุวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสชัวิทยาคลินิก

สําหรับ 

         พยาบาล  

ดสุิต  เวชกิจ ภีรวฒัน์ นนทโชต ิและพรอนงค์ โตแหยม (2554) รายงานการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของ 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชทีมี่ต่อคณุภาพสือ่การเรียนการสอนชุดวิชา 91467 

ประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัวิจยัและพฒันา  

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

บญุใจ ศรีสถิตย์นรากรู (2544) ระเบียบวิธีวิจยัทางการพยาบาล กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์ 

             มหาวิทยาลยั 

รัตตินนัท์ ลีนะจารุสิทธ์ิ วาณี  บณุยะไวโรจน์ และวิชยั วิชยศริิ (2549) รายงานการวิจยัเร่ือง การศึกษา

ความ  

         คิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัสื่อการศึกษาชุดวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และผู้สูงอาย ุ

วาณี  บณุยะไวโรจน์และวาสนา ทวีกลุทรัพย์ (2538) รายงานการวิจยัเร่ือง การใช้สื่อหลกัและสือ่เสริมของ 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช สถาบนัวิจยัและพฒันา 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

วาทิพย์  ภู่สวรรค์ชยั วาณี  บณุยะไวโรจน์ และจิตรนภา รุจิระชาตกิลุ (2546) รายงานการวิจยัเร่ืองการ 

   ประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัคณุภาพเอกสารการสอนชุดวิชาการส่งเสริม

สขุภาพจิต 

         และการพยาบาลจิตเวช  

ศนูย์บริการการศกึษาประจําภมูิภาค สํานกับริการการศกึษา (2551) เอกสารเร่ือง หลกัเกณฑ์การจดั

กิจกรรม       
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          เพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (การสอนเสริมแบบเข้ม) 

สํานกัทะเบียนและวดัผล (2553) เอกสารสรุป สถิติจํานวนนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน คะแนนเต็มแต่ละ 

 ชดุวิชา คะแนนสูงสดุ-ต่ําสดุ นกัศึกษาเข้าสอบ นกัศึกษาทีส่อบผ่าน-สอบไม่ผ่านของสาขาวิชา 

 พยาบาลศาสตร์ 
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