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บทคัดย่อ 

การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่
การเรียนการสอนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศกึษา 2554 ในด้าน  
1) เอกสารการสอน 2) อาจารย์ผู้สอน และ 3) การจดัการเรียนการสอน ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาเป็น
นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล ปีการศกึษา 2554 มีจ านวน 
26 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 สว่น ได้แก่ สว่นท่ี 1 ข้อมลูสว่น
บคุคล และสว่นท่ี 2 ความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอน ผ่านการหาความตรงจากผู้ เช่ียวชาญ และหา
ความเท่ียงด้วยสตูรสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แอลฟ่าครอนบาค ได้คา่ความเท่ียงเทา่กบั 0.94 วิเคราะห์
ข้อมลูโดยการค านวณหาร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบวา่ 1)  นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนชดุวิชา 51711 โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (X= 4.44)  2) นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่อาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ    
( X = 4.55) และ  3) นกัศกึษาพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนและเอกสารการสอนโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (X= 4.30 และ 4.24 ตามล าดบั) 

ค าส าคัญ  ความพงึพอใจ การเรียนการสอน การจดัการคณุภาพการพยาบาล 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ม.ค.-มิ.ย. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2556 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

This is a descriptive research. Its purpose was to study the students’ satisfaction 

towards teaching and learning of course 51711 Nursing Quality Management, Master of 

Nursing Science, Nursing Administration, Sukhothai Thammathirat Open University, 

academic year 2011 in 3 dimensions: 1) instructional materials, 2) lecturers, and 3) 

teaching and learning management. Twenty-six students who registered course 51711 in 

academic year 2011 were the population of this study. Questionnaires were used as a 

research tool and comprised 2 sections: personal data and satisfaction of teaching and 

learning. The tools were tested for validity from experts and reliability with Cronbach’s 

alpha coefficient. The reliability of the second section was 0.94. Data were analyzed by 

percentage, mean, and standard deviation. 

The research findings were as follows.1) The students rated their satisfaction of 

teaching and learning of the courses at the high level (X = 4.44). 2) They rated satisfaction 

of teachers at the highest level ( X = 4.55). 3) They also rated the satisfaction of 

instructional materials and teaching and learning management at the high level (X = 4.30 

and 4.24 respectively). 

Keywords: Satisfaction, Teaching and learning, Nursing quality management 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล เป็นชดุวิชาเฉพาะในหลกัสตูรพยาบาลศาสตร 
มหาบณัฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ท่ีก าหนดให้นกัศกึษาทกุคนต้องลงทะเบียนเรียน
วิชานี ้เน่ืองจากเป็นชดุวิชาท่ีมุง่ให้ความรู้เก่ียวกบัวิวฒันาการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพและการ
จดัการคณุภาพ แนวคิด หลกัการและการเลือกใช้การจดัการคณุภาพทางการพยาบาล ประเดน็และ
แนวโน้มการจดัการคณุภาพทางการพยาบาล แนวคิดการประเมินและดชันีในการประเมินคณุภาพ
ทางการพยาบาล  และการประยกุต์การจดัระบบคณุภาพในองค์การพยาบาลทกุระดบั รวมทัง้ฝึก
ปฏิบตัิการประยกุต์แนวคดิท่ีคดัสรรเก่ียวกบัคณุภาพและการจดัการคณุภาพในการพฒันาระบบ
คณุภาพในองค์การพยาบาล และวิเคราะห์ประเดน็และแนวโน้มการจดัการคณุภาพทางการพยาบาล 
ส าหรับการจดัการเรียนการสอนของชดุวิชานีมี้การก าหนดการสมัมนาเข้ม จ านวน 1 ครัง้และสมัมนา
เสริมจ านวน 1 ครัง้ รวมทัง้มีการมอบหมายงานให้ท ารายงานจ านวน 2 ฉบบั นอกจากนีก้ารด าเนินการ
จดัการเรียนการสอนของชดุวิชานีจ้ะต้องมีการประเมินผลตามการประกนัคณุภาพของสถานศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2553 กำหนดเป็น         2.6 ร      ก  กก    ดก      นก    น 
 ห       น         น              ก    ดก      นก    น         น   น นก      น    
  ก         ก   ก    ก   (คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษา, 2554) 

ด  น  น ผู้วิจยัในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการ
พยาบาล จงึมีความสนใจศกึษาการติดตามความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนของชดุวิชา
ดงักลา่วท่ีมีตอ่นกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล 
มหาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมาธิราช ปีการศกึษา 1/2554 เพ่ือใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับการปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนชดุวิชาในด้านเอกสารการสอน อาจารย์ผู้สอน และการจดัการเรียนการ
สอนตามการรับรู้ของนกัศกึษา ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์
ในภาคการศกึษาตอ่ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การเรียนการสอนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพ

การพยาบาล หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลยั
สโุขทยั ธรรมาธิราช ประจ าปีการศกึษา 2554 ในด้านตอ่ไปนี ้ 

1. เอกสารการสอน
2. อาจารย์ผู้สอน
3. การจดัการเรียนการสอน
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นิยามศัพท์ 

ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การเรียนการสอน หมายถึง ความรู้สกึเชิงบวกของผู้ เรียนท่ีมีตอ่ 
เอกสารการสอน อาจารย์ผู้สอน และการจดัการเรียนการสอนของชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพกร
พยาบาล หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลยัสโุขทยั 
ธรรมาธิราช ประจ าปีการศกึษา 2554 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. เป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับการแก้ไขปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนชดุวิชา 51711

การจดัการคณุภาพการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึน้
2. เป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับการศกึษาวิจยัชดุวิชาท่ีเก่ียวกบัการจดัการคณุภาพการพยาบาล

วิธีการวิจัย 
การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพ่ือประเมินความพงึพอใจของ

นกัศกึษาตอ่การเรียนการสอนตอ่การเรียนการสอนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล 
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศกึษา 1/2554 โดยมีวิธีด าเนินการวิจยัดงันี ้

1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ประชากรเป็นนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร
มหาบณัฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีลงทะเบียนเรียนชดุ
วิชา 51711    ภาคการศกึษา 1/2554 ในปีการศกึษา 2554 จ านวน 26 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย มี 2 สว่น ดงันี ้
2.1 แบบสอบถามข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาย ุวฒุิ

การศกึษาสงูสดุ ประสบการณ์ในการปฏิบตังิานเป็นพยาบาลวิชาชีพ และการอบรมเก่ียวกบัการจดัการ
คณุภาพการพยาบาล 

2.2 แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอน อาจารย์ผู้สอน และการจดัการเรียนการ
สอน โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5   ด ั รวมทัง้ค าถามปลายเปิดเก่ียวกบั
ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ส าหรับค าถามท่ีเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

5 หมายถึง ทา่นพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนตามท่ีระบใุนรายการประเมินข้อนัน้
มากท่ีสดุ (ร้อยละ 81-100) 
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4 หมายถงึ ทา่นพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนตามท่ีระบใุนรายการประเมินขอ้นั�น

มาก (ร้อยละ61-80) 
3 หมายถึง ทา่นพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนตามท่ีระบใุนรายการประเมินข้อนัน้

ปานกลาง (ร้อยละ 41-60) 
2 หมายถึง ทา่นพึงพอใจตอ่การเรียนการสอนตามท่ีระบใุนรายการประเมินข้อนัน้

น้อย (ร้อยละ21-40) 
1 หมายถึง ทา่นพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนตามท่ีระบใุนรายการประเมินข้อนัน้

น้อยท่ีสดุ (ร้อยละ 1-20) 

แบบสอบถามได้ผา่นการตรวจสอบความตรงของเนือ้หาจากผู้ ช่ียวชาญซึง่เป็นอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาเก่ียวกบัการบริหารทางการพยาบาลจ านวน 3 ทา่น และน าผลการพิจารณาหาคา่ดชันีของความ
สอดคล้อง (Index of item objective congruence: IOC) โดยพิจารณาข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่
0.5-1.00 จะคดัเลือกเป็นข้อค าถามใช้ได้ (วรรณ์ดี แสงประทีปทอง, 2548) แบบสอบถามท่ีใช้วิจยัมี
ทัง้หมด 21 ข้อ บางข้อมีการปรับปรุง และแก้ไขบางส่วนตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ โดยสรุปข้อ
ค าถามใช้ได้ทัง้ 21 ข้อ ข้อค าถามปลายเปิด 1 ข้อ ได้รับการตรวจสอบความตรงของเนือ้หา ความ
ครอบคลมุและส านวนภาษา โดยถือเกณฑ์ความเห็นพ้องต้องกนั 2 ใน 3 ทา่น ผู้ เช่ียวชาญไมมี่การแก้ไข
ใด ๆ 

จากนัน้หาความเท่ียงของแบบสอบถามสว่นท่ี 2 ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การเรียนการ
สอนของชดุวิชานีท่ี้ผา่นการแก้ไขปรับปรุงไปใช้กบัประชากรของการวิจยัครัง้นี ้จ านวน 20 คนเพ่ือ
ค านวณหาความเท่ียงของแบบสอบถาม เน่ืองจากได้รับแบบสอบถามกลบัมา 20 ชดุและชดุวิชานีเ้พิ่ง
เปิดสอนเป็นครัง้แรก จงึไมส่ามารถหาประชากรท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัประชากรของการวิจยันีไ้ด้ การ
หาความเท่ียงของแบบสอบถามใช้สตูรสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แอลฟ่าครอนบาค (Cronbach's  alpha 
coefficient) (บญุใจ ศรีสถิตย์นรากรู, 2550) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามของส่วนท่ี 2 เทา่กบั 
0.94 

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนชดุวิชา 
51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาลท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศกึษา 1/2554 จ านวน 26 คน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

      2.3.1 ค านงึถึงการพิทกัษ์สิทธิของประชากร โดยอธิบายวตัถปุระสงค์และประโยชน์ของการ
วิจยั และรชีแ้จงให้นกัศกึษาทราบว่า สามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้โดยความสมคัรใจ การตอบ
แบบสอบถามไมมี่ผลใดๆ การรายงานผลวิจยัเป็นภาพรวมโดยไมเ่ปิดเผยรายช่ือของประชากร ไมมี่การ
ระบรุายช่ือหรืออ้างอิงผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายบคุคล เพ่ือป้องกนัผลกระทบทางลบตอ่ประชากร 
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       2.3.2 สง่แบบสอบถามให้นกัศกึษาทางไปรษณีย์ภายหลงันกัศกึษามาอบรมเข้มเสริม
ประสบการณ์มหาบณัฑิตพยาบาลศาสตร์ก่อนการสอบปลายภาค จ านวน 26 ฉบบั และก าหนดวนั
สง่คืนก่อนการสอบปลายภาค ได้แบบสอบถามคืนมาและสมบรูณ์ใช้ได้ 20 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 76.92 
และน าข้อมลูไปวิเคราะห์ผลด้วยวิธีทางสถิติตอ่ไป 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลูมีรายละเอียดดงันี ้
      2.4.1 วิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคลของประชากร และความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การเรียน  

การสอนชดุวิชานี ้วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา ได้แก่    
ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีการแปลความหมาย (บญุใจ ศรีสถิตย์นรากรู, 2550) 
ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

    2.4.2 วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การ
จ าแนกและจดัระบบข้อมลู (Typology and Taxonomy) (สภุางค์ จนัทวานิช 2542) 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร
ประชากรทัง้หมดเป็นเพศหญิง (100%) มีอายเุฉล่ีย 46.85 ปีนกัศกึษาท่ีมีอายมุากท่ีสดุ   58 ปี 

และอายนุ้อยท่ีสดุ 38 ปี มีอายรุะหวา่ง 45-50 ปีมากท่ีสดุ (ร้อยละ 55) วฒุิการศกึษาสงูสดุของนกัศกึษา
สว่นใหญ่ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 70) ประสบการณ์ในการปฏิบตังิานเป็นพยาบาล
วิชาชีพ เฉล่ียนาน 23.10 ปี สงูสดุ 38 ปี น้อยท่ีสดุ 6 ปี ระหวา่ง 6-16 ปี และระหวา่ง 17-27 ปีมากท่ีสดุ 
(ร้อยละ 35 เทา่ๆกนั) และเคยได้รับการอบรมเก่ียวกบัการจดัการคณุภาพการพยาบาลเป็นสว่นใหญ่ 
(ร้อยละ 85) 

2. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
 ผลการวิจยัความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล 

มีสาระส าคญัดงันี ้
   2.1 ความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล 

โดยรวมพบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการ
พยาบาลอยูใ่นระดบัมาก (X= 4.44) 2.2 เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่
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อาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X= 4.55) และพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนและ
เอกสารการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X= 4.30 และ 4.24 ตามล าดบั) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การเรียนการ
สอนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล จ าแนdเป็นโดยรวมและรายด้าน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน 
X

S.D. การแปลผล 
1. เอกสารการสอน 4.24 0.51 มาก 
2. อาจารย์ผู้สอน 4.55 0.40 มากที่สดุ 
3. การจดัการเรียนการสอน 4.30 0.50 มาก 
โดยรวม 4.44 0.44 มาก 

เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อ พบวา่ 
2.2.1 ด้านเอกสารการสอน นกัศกึษามีความพงึพอใจระดบัมากเป็นสว่นใหญ่ โดยมีความพงึ

พอใจมากท่ีสดุในข้อเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีได้จากการน าความรู้จากเอกสารการสอนไปประยกุต์ใช้ในงาน 
(X= 4.24) มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่เอกสารการสอน 
ชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล จ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อ 

ความพึงพอใจต่อเอกสารการสอน 
X

S.D. การแปลผล 
1. ความทนัสมยัของเนือ้หาสาระ 4.30 0.57 มาก 
2. ความครอบคลมุของเนือ้หาสาระ 4.35 0.59 มาก 
3. ความชดัเจนของเนือ้หาสาระ 4.25 0.64 มาก 
4. ความรู้ที่ได้รับจากเอกสารการสอน 4.35 0.67 มาก 
5. ประโยชน์ที่ได้จากการน าความรู้จากเอกสารการสอนไปประยกุต์ใช้ในงาน 4.55 0.51 มากที่สดุ*
6. ความเหมาะสมของรูปเลม่และการพิมพ์ 3.65 0.81 มาก 
โดยรวม 4.24 0.51 มาก 

*ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียของคะแนนสงูสดุ

 นอกจากนีน้กัศกึษามีความมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัเอกสารการสอน
เพิ่มเตมิทัง้ทางบวกและทางลบ ดงันี ้
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1) ความคิดเหน็ทางบวก ได้แก่ เอกสารการสอนดีมาก ละเอียด ชดัเจน อา่นเข้าใจง่าย    มี

ประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบจัิงานจริงได้ มีข้อสนบัสนนุจากแบบสอบถามปลายเปิด เชน่ 
“ เอกสารการสอนดีมาก” (นกัศกึษาคนท่ี 2) 
“เอกสารมีเนือ้หาละเอียด” (นกัศกึษาคนท่ี 5) 
“ชดัเจน อ่านเข้าใจง่าย และสามารถน าไปไช้ประโยชน์และประยกุต์ใช้ได้” 
(นกัศกึษาคนท่ี 13) 
“เนือ้หาสาระดีมีประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานจริงได้”  
(นกัศกึษาคนท่ี 14) 

2) ความคิดเห็นทางลบและมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ รูปเลม่เอกสารการสอนไมดี่   มี
ข้อเสนอแนะให้เย็บแข็งแรงกวา่นี ้เอกสารในรูปของ PDF อา่นไมค่อ่ยสะดวก เอกสารการสอนได้รับช้า 
บางรายได้รับไมค่รบทกุหนว่ย มีข้อสนบัสนนุจากแบบสอบถามปลายเปิด เชน่ 

  “อยากให้เย็บเลม่ให้แข็งแรงกวา่นีค้ะ เน่ืองจากช ารุดง่ายมากหลดุเป็นแผ่นๆ” 
(นกัศกึษาคนท่ี 3) 

“เอกสารท่ีสง่ให้ในรูปของ PDF ไมค่อ่ยสะดวกในการอา่น” (นกัศกึษาคนท่ี 5) 
“เอกสารได้รับช้า แตโ่ชคดีท่ีสามารถ load file ได้แตค่อ่นข้างช้า อาจเป็นเพราะ

สถานการณ์น า้ทว่มด้วย ใกล้สอบแล้ว ยงัได้เอกสารไมค่รบเลย” (นกัศกึษาคนท่ี 16) 
“เอกสารออกช้ามาก และบางหนว่ยยงัไมไ่ด้รับเลย” (นกัศกึษาคนท่ี 17) 

2.2.2 ด้านอาจารย์ผู้สอน นกัศกึษามีความพงึพอใจระดบัมากท่ีสดุเป็นสว่นใหญ่ โดยพงึพอใจ
มากท่ีสดุในข้อเก่ียวกบั (1) การเตรียมความพร้อมในการสอน และ (2) ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ (X =4.75 เทา่กนั) มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่อาจารย์ผู้สอน 
ชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล จ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อ 

ความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอน 
X

S.D. การแปลผล 
1. การเตรียมความพร้อมในการสอน 4.75 0.44 มากที่สดุ* 
2.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.75 0.44 มากที่สดุ* 
3 การให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการเรียนชดุวิชานี ้ 4.55 0.69 มากที่สดุ 

4. การเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ซกัถามและหรือแสดงความคิดเหน็ 4.50 0.51 มากที่สดุ 

5. ความชดัเจนในการตอบข้อซกัถามของนกัศกึษา 4.55 0.51 มากที่สดุ 
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6. ความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่ดีระหวา่งการเรียนการสอน 4.50 0.51 มากที่สดุ 
7. การใช้โสตทศัน์เหมาะสมและสอดคล้องกบัเนือ้หาชดุวชิาที่สอน 4.40 0.50 มาก 
8. ความเข้าใจสภาพของผู้เรียนและความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 4.40 0.60 มาก 
โดยรวม 4.55 0.40 มากที่สุด 

*ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียของคะแนนสงูสดุ
นกัศกึษามีความคดิเห็นทางบวกเก่ียวกบัอาจารย์ผู้สอนและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ ดงันี ้
1) ความคิดเห็นทางบวก ได้แก่ อาจารย์ทกุทา่นมีความรู้ความสามารถ มีการเตรียมการสอน

และสอนได้ดี ตัง้ใจและเตม็ใจถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน าและให้ก าลงัใจ ยอมรับและเคารพการ
ตดัสินใจของนกัศกึษา และท าให้บรรยากาศการเรียนดี มีข้อสนบัสนนุจากแบบสอบถามปลายเปิด เชน่ 

“อาจารย์มีความตัง้ใจดีมาก เตม็ใจในการสอนถ่ายทอด มีความรู้ความสามารถ มี
ความมุง่มัน่ให้ลกูศษิย์เข้าใจบทเรียน และให้ก าลงัใจแก่ลกูศษิย์ยอมรับและเคารพการตดัสินใจ และให้
เกียรตซิึง่กนัและกนั” (นกัศกึษาคนท่ี 8) 

“อาจารย์สรุปข้อมลูได้ชดัเจน ท าให้เข้าใจถ่องแท้” (นกัศกึษาคนท่ี 6) 
“อาจารย์ให้ความรู้และชีแ้นะการเรียนการสอนดีมาก ท าให้เข้าใจบทเรียนและ 

การน ามาใช้ประโยชน์ได้” (นกัศกึษาคนท่ี 7) 
“อธิบายชดัเจน สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นกนัเองท าให้ไมเ่ครียด” 

(นกัศกึษาคนท่ี 9) 
2) มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ นกัศกึษาต้องการให้อาจารย์ตรวจรายงานและให้นกัศกึษารับทราบ

จดุบกพร่อง มีข้อสนบัสนนุจากแบบสอบถามปลายเปิด เชน่ 
“อยากให้อาจารย์ตรวจเอกสารแล้วสง่กลบัให้นกัศกึษาดสูว่นท่ีผิดพลาด และ

ข้อเสนอแนะท่ีอาจารย์แนะน าภายในวนัท่ีมาสมัมนาเพ่ือจะได้รู้จดุบกพร่องแบบท่ีอาจารย์บางท่านท า” 
(นกัศกึษาคนท่ี 6) 

“การให้น าเสนอทัง้หมดแล้วอาจารย์จงึเสนอแนะภายหลงั จะดีกวา่การน าเสนอแล้ว 
วิพากย์ทีละคนเพราะจะสร้างความสบัสนและไมม่ัน่ใจให้กบัคนตอ่ๆ ไป และภายหลงัการน าเสนอเสร็จ
แล้วอยากให้อาจารย์อธิบายวา่ การบ้านท่ีท ามานกัศกึษาเข้าใจถกูต้องหรือไม่” (นกัศกึษาคนท่ี 10) 

2.2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน นกัศกึษามีความพึงพอใจระดบัมากเป็นสว่นใหญ่ โดย
พงึพอใจมากท่ีสดุในข้อเก่ียวกบัความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมการสมัมนาเสริมและหรือ
การสมัมนาเข้ม (X =4.50) มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การเรียนการสอน 

ชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล จ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อ 

ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน 
X

S.D. การแปลผล 
1. ความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมการสมัมนาเสริมและ
หรือการสมัมนาเข้ม 

4.50 0.51 มากที่สดุ* 

2. ความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมายในการท า
รายงาน 

4.35 0.59 มาก 

3. ความเหมาะสมของลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมายในการท า
รายงาน 

4.35 0.59 มาก 

4. ความเหมาะสมของการประเมนิผลการเรียน 4.40 0.50 มาก 
5. ความเหมาะสมของอตัราสว่นระหวา่งอาจารย์ตอ่นกัศกึษาในการ
สมัมนาเสริมหรือการสมัมนาเข้ม 

4.10 0.97 มาก 

6. ความเหมาะสมของห้องเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอน 4.25 0.55 มาก 
7. ความพร้อมของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 4.15 0.67 มาก 
โดยรวม 4.30 0.50 มาก 

*ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียของคะแนนสงูสดุ
นอกจากนีน้กัศกึษามีความคิดเห็นทางบวกเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ ได้แก่ การ

จดัการเรียนการสอนด าเนินการเป็นขัน้ตอนและเหมาะสม และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้ประโยชน์ มี
ข้อมลูสนบัสนนุจากแบบสอบถามปลายเปิด เชน่ 

“ เป็นล าดบัขัน้โดยให้นกัศกึษาน าเสนอผลงาน comment สรุป ชว่ยให้นกัศกึษามี
ความเข้าใจเนือ้หาในเอกสารมากขึน้ ในแง่ของการน าประยกุต์ใช้ได้ดีขึน้” (นกัศกึษาคนท่ี 12) 

“การเรียนแบบแบง่กลุม่ย่อย และมีการสมคัรใจเข้ามาเรียนร่วมกนัในมหาวิทยาลยั
เป็นเร่ืองดีมาก และอาจารย์ปลอ่ยให้มีการเลือกและมีอิสระ” (นกัศกึษาคนท่ี 16) 

“เหมาะสมกบัสภาวการณ์ เร่ืองคณุภาพเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสดุในวิชาชีพพยาบาลท่ีจะ
ท าให้องค์กรอยูไ่ด้ด้วยความ smart มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้” (นกัศกึษาคนท่ี 20) 

“ระบบการเรียนการสอนจดัได้อย่างเหมาะสมกบัผู้ ท่ีท างานและเรียนด้วยการ
จดัรูปแบบการศกึษามุง่เน้นให้นกัศกึษาศกึษาด้วยตนเองและน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชัน้ท าให้ได้รับ
ประโยชน์มากมาย” (นกัศกึษาคนท่ี 6) 
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อภปิรายผล 

1. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนชุดวิชา 51711 โดยรวม
นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนชดุวิชา 51711 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 

4.44) เน่ืองจากนกัศกึษามีความพงึพอใจในเอกสารการสอน อาจารย์ผู้สอน และการจดัการเรียนการ
สอนอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสดุ (ตารางท่ี 1) และการเรียนทางไกลโดยมีการศกึษาเอกสารการสอนด้วย
ตนเองเป็นการเรียนรู้โดยผู้ เรียนน าตนเอง (Self-directed learning ) ร่วมกบัการสอนท่ีมีอาจารย์
เสนอแนะและมีการเปิดโอกาสให้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและหรือประสบการณ์ซึง่กนัและกนัเป็นการ
เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) ท าให้นกัศกึษาต่ืนตวัและใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีน าไปสูก่ารเกิดการ
เรียนรู้ท่ีแท้จริงได้มากขึน้และจดจ ามากขึน้ รวมทัง้น าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึน้ (ทิศนา แขมมณี, 2548) 
และการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่จะจงูใจให้นกัศกึษามีการเรียนรู้ด้วยความรู้สึกต่ืนตวัและใช้ประสบการณ์ของ
ตนเองควบคูก่บัการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดความรู้สกึตอ่ตนเองเชิงบวก เชน่ ตนเองมีคณุคา่ มัน่ใจตนเอง 
เป็นต้น (Knowles, Holton III and Swanson, 2005) ดงันัน้ลกัษณะการเรียนรู้ท่ีกลา่วมาข้างต้นสง่ผล
ให้นกัศกึษาได้รับประโยชน์ทัง้ในการน าไปใช้ในงานและเกิดความรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเอง จึงท าให้นกัศกึษาพงึ
พอใจตอ่การเรียนการสอนดงักลา่วได้ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของสมใจ พทุธาพิทกัษ์ผล บญุทิพย์ สิริธ
รังศรี และดวงกมล ป่ินเฉลียว (2555) เร่ือง ความพงึพอใจของนกัศกึษา มหาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมาธิ
ราชท่ีมีตอ่ส่ือและการจดัการเรียนการสอน ชดุวิชา 51712 สมัมนาประเดน็และแนวโน้มการบริหารการ
พยาบาล พบวา่ นกัศกึษาพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ  

2. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนชุดวิชา 51711 เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน
2.1 ความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.30) สอดคล้องกบั

ผลการวิจยัของสมใจ พทุธาพิทกัษ์ผล บญุทิพย์ สิริธรังศรี และดวงกมล ป่ินเฉลียว (2555) ท่ีพบวา่ 
นกัศกึษาพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากเอกสารการสอน 1) มีเนือ้หา
สาระท่ีทนัสมยั ครอบคลมุ และชดัเจน 2) เนือ้หาสาระในเอกสารการสอนให้ความรู้ และประโยชน์จาก
การน าความรู้จากเอกสารการสอนไปประยกุต์ใช้ในงานได้ และ 3) รูปเลม่และการพิมพ์มีความ
เหมาะสม อยา่งไรก็ตามเอกสารการสอนยงัต้องปรับปรุงแก้ไขบางประการ ได้แก่ เย็บรูปเลม่ให้แข็งแรง 
และสง่ให้ครบทกุหนว่ยให้ทนักบัความต้องการของนกัศกึษา  

    2.2 ความพงึพอใจตอ่อาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.55) สอดคล้องกบั
ผลการวิจยัของสมใจ พทุธาพิทกัษ์ผล บญุทิพย์ สิริธรังศรี และดวงกมล ป่ินเฉลียว (2555) ซึง่ พบวา่ 
นกัศกึษาพงึพอใจตอ่อาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอน 1) การเตรียม
ความพร้อมในการสอน 2) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 3) ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการเรียนชดุ
วิชานี ้4) เปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ซกัถามและหรือแสดงความคิดเห็น 5) ตอบข้อซกัถามของนกัศกึษา
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อยา่งชดัเจน 6) สามารถในการสร้างบรรยากาศท่ีดีระหวา่งการเรียนการสอน และ 7) มีการใช้โสตทศัน์ 

เหมาะสมและสอดคล้องกบัเนื ้อหาชดุวิชาท่ีสอน และ 8) มีความเข้าใจสภาพของผ้เูรียนและความ 

แตกตา่งระหวา่งบคุคล  

     2.3 ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.24) 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของนฤพนธ์ิ อินทนาคม และคณะ (2554) เร่ือง ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่
การจดัการเรียนการสอนในวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา พบว่า การจดัการเรียนการสอน
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.76) เน่ืองจาก 1) มีการจดัการเรียนการสอนได้อยา่งเหมาะสมของ
รูปแบบการจดักิจกรรมการสมัมนาเสริมและหรือการสมัมนาเข้ม 2) ปริมาณงานท่ีมอบหมายในการท า
รายงานเหมาะสม 3) ลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมายในการท ารายงานเหมาะสม 4) มีการประเมินผล
การเรียนเหมาะสม 5) อตัราสว่นระหวา่งอาจารย์ต่อนกัศกึษาในการสมัมนาเสริมหรือการสมัมนาเข้มมี
ความเหมาะสม 6) ห้อง เรียนท่ีใช้ในการเรียนการสอนมีความเหมาะสม และ 7) มีความพร้อมของ
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน นอกจากนีก้ารจดัเรียนการสอนในลกัษณะท่ีใช้ผู้ เรียน
เป็นศนูย์กลางร่วมกบัการเรียนรู้แบบผู้ ใหญ่จะสง่ผลดีตอ่นกัศกึษาทัง้ในด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ และการเสริมสร้างความรู้สกึตอ่ตนเองในเชิงบวกมากขีน้ (Knowles, Holton III and 
Swanson, 2005; ทิศนา แขมมณี, 2548) จงึสง่ให้นกัศกึษาตอ่การจดัการเรียนการสอนลกัษณะ
ดงักลา่ว 

บทสรุป 
การศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การเรียนการสอนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพ

การพยาบาล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีน้กัศกึษา 1) มีความพงึพอใจตอ่อาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสดุ โดยอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ ตัง้ใจสอน ให้ก าลงัใจและให้เกียรต ิตอบข้อ
ซกัถามชดัเจนดี และเป็นกนัเองไมเ่ครียด 2) มีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบั
มาก โดยการจดัการเรียนการสอนเป็นล าดบัขัน้ ช่วยให้นกัศกึษามีความเข้าใจเนือ้หาในเอกสารมากขึน้
และน าไปประยกุต์ใช้ได้ดี และ 3) มีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนอยูใ่นระดบัมาก โดยเอกสารการ
สอนมีเนือ้หาสาระดีมาก มีประโยชน์และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบตังิานจริงได้ ส าหรับข้อเสนอแนะ
ส าคญั คือ การจดัท ารูปแลม่ของเอกสารการสอนให้แข็งแรงกวา่นี ้
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนของชดุวิชานีส้ว่นใหญ่อยู่

ในระดบัมาก (X = 4.44) (ตารางท่ี 1) ไมว่่าจะเป็นด้านเอกสารการสอน อาจารย์ผู้สอน และการจดัการ
เรียนการสอน ดงันัน้ควรมีการด าเนินการเรียนการสอนลกัษณะเชน่นีใ้นปีการศกึษา 2555 ตอ่ไป 

    1.2 จากผลการวิจยัพบวา่ แม้นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนอยูใ่นระดบัมาก 
(X = 4.24) (ตารางท่ี 1) และมีความคดิเห็นเพิ่มเตมิวา่ เอกสารการสอนมีเนือ้หาสาระดีมากและมี
ประโยชน์ตอ่การน าไปประยกุต์ใช้ในงาน แตใ่นทางตรงกนัข้ามนกัศกึษาก็มีความคิดเห็นทางลบเชน่กนั
วา่ เอกสารการสอนได้รับช้าเน่ืองจากภาวะน า้ทว่ม และการเย็บรูปเลม่ไมแ่ข็งแรงเทา่ท่ีควร ดงันัน้
คณะกรรมการบริหารชดุวิชานีค้วรมีการประสานงานกบัส านกัพิมพ์ในการผลิตลว่งหน้าและแผนกสง่
เอกสารการสอนสง่ให้นกัศกึษาโดยเร็วท่ีสดุ อยา่งน้อยก่อนการเปิดภาคการศกึษาในปีการศกึษา 2555 
เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดปัญหาในลกัษณะเดมิ  

    1.3 จากผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาพงึพอใจตอ่อาจารย์ผู้สอนของชดุวิชานีส้ว่นใหญ่อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.55) (ตารางท่ี 1) โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเตมิวา่ อาจารย์ผู้สอนมีการเตรียมตวัและ
มีความรู้ความสามารถ ตัง้ใจและเต็มใจในการสอน ให้ก าลงัใจ ยอมรับนกัศกึษา และท าให้บรรยากาศ
การเรียนดี ดงันัน้อาจารย์ผู้สอนควรเตรียมตวัและด าเนินการสอนในลกัษณะนีต้อ่ไปปีการศกึษา 2555 
แตค่วรตรวจรายงานและให้นกัศกึษารับทราบข้อบกพร่องตามท่ีนกัศกึษาต้องการ 

1.4 จากผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนของชดุวิชานีส้ว่นใหญ่
อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.30) (ตารางท่ี 1) ดงันัน้คณะกรรมการบริหารชดุวิชานีค้วรจดักิจกรรมการเรียน
การสอนในลกัษณะนีต้อ่ไปในปีการศกึษา 2555 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป
2.1 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเก่ียวกบัเอกสารการสอน อาจารย์ผู้สอน และการจดัการเรียน

การสอนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล ปีการศกึษา 2554 ดงันัน้ควรมีการวิจยัใน
ลกัษณะเชน่นีใ้นปีการศกึษาตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อน าผลการวิจยัไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอ่ไป 

    2.2 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงบรรยาย และได้ค าตอบส าหรับการแก้ไขและปรับปรุงการ
เรียนการสอนระดบัหนึง่ ดงันัน้การวิจยัชดุวิชานีใ้นปีการศกึษา 2555 ควรออกแบบการวิจยัเป็นการวิจยั
เชิงคณุภาพมากขึน้เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นรูปธรรมและครบถ้วนมากขึน้ส าหรับแก้ไขปรับปรุงการเรียนการ
สอนของชดุวิชาให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  
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ขอขอบคณุผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่นท่ีได้เสียสละเวลาอนัมีคา่ในการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา
ของเคร่ืองมือวิจยั ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พทุธาพิทกัษ์ผล รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. หญิง  
ดวงกมล ป่ินเฉลียว และอาจารย์ ดร.เรณกุารณ์ ทองค ารอด ขอขอบคณุคณุนพมาศ ยะมะเลิศท่ีชว่ย
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ร่วมมือจากนกัศกึษาท่ีเรียนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล ปีการศกึษา 2554 
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การเผยแพร่ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรมเป็นอยา่งดี 
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