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บทคัดย่อ

 วิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) ความพงึพอใจของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เนื่อง 2 ปี) 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชตอ่เอกสารการสอน สือ่เสริม และการจดัการเรียนการสอน  2) ความคดิเห็นของ นกัศกึษา

ตอ่คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุอิดุมศกึษา  

         กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (ตอ่เนื่อง 2 ปี) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช          

ที่ลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุในภาคการศกึษาที่ 2/2553 จ านวน 44 คน ได้จากการ 

สุม่อยา่งง่าย เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม 6 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป ตอนที่ 2 ความพงึพอใจเก่ียวกบัเอกสารการสอน  

ตอนที่ 3 ความพงึพอใจเก่ียวกบัสือ่เสริม ตอนที่ 4 ความพงึพอใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน ตอนที่ 5 ความ คิดเห็น

และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน ตอนที่ 6 ความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะที่พึงประสงค์ ตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา คา่ความเที่ยงของแบบสอบถามตอนท่ี 2-4 และ 6 เทา่กบั 0.96, 0.98, 0.98, และ 0.99 

ตามล าดบั วเิคราะห์ข้อมลูด้วยร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เนือ้หา   

          ผลการวิจยั 1) ความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา สือ่เสริมชดุวชิา และการจดัการเรียนการสอนชดุวิชา 

โดยรวมอยูใ่นระดบัสงู  2) ความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา โดยรวมอยูใ่น

ระดบัสงู ( = 4.33, S.D. = 0.43)   

ค าส าคญั  การจดัการเรียนการสอน ชดุวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของ 
   นกัศกึษา 

*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 

The objectives of this research were 1) to study satisfaction of students in bachelor of 

nursing science program (2 years) with textbook, supplementary media, and learning process 

2) to examine the opinion of students about characteristics according to Thailand

Qualification Framework (TQF).  

Forty four students in bachelor of nursing science program who registered in adult and 

elderly nursing in academic year 2/2553 were selected by simple random sampling to be the 

sample of this research. Questionnaires with 6 sections: personal data; satisfaction with 

textbook, supplementary media, and learning process; opinion and suggestion about learning 

process; and  opinion about characteristics according to TQF were used to collect data. The 

reliability of the questionnaires section 2-4 were .96, .98, .98, and .99 respectively. Data were 

analyzed by percentage, mean, standard deviation and content analysis. 

The result revealed that: 1) overall satisfaction with textbook, supplementary media, and 

learning process were at high level, 2) overall opinion about characteristics according to TQF 

was at high level. 

Keyword(s) : Learning process Adult and elderly nursing Expected characteristics of students 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มุ่งจดัการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ด้วยระบบ

การสอนทางไกล เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนระหวา่งการเรียนการสอนในวิชาชีพกบัชีวิตการ

ท างานและครอบครัว หรือไมต้่องแยกการเรียนออกจากครอบครัวหรือการท างาน (สาขาวิชาพยาบาล

ศาสตร์, 2553) การจดัการเรียนการสอนจงึเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง นกัศกึษาสามารถก าหนดแผนการ

ศกึษาด้วยตนเอง โดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จดัท าเอกสารการสอนและส่ือการศกึษาท่ีหลากหลาย 

เพ่ือให้นกัศกึษาเลือกศกึษาตามความต้องการ และยงัได้จดัแนะแนวการศกึษา ในชดุวิชาท่ีมีภาคปฏิบตัิ 

เพ่ือให้นกัศกึษาเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึน้ สามารถสอบผา่นได้มากขึน้ แตใ่นระยะเวลาท่ีผา่นมา 

นกัศกึษาสอบผา่นจ านวนน้อย เน่ืองจากชดุวิชาท่ีมีภาคปฏิบตันิกัศกึษาจะต้องสอบได้คะแนนภาคทฤษฏี

และภาคปฏิบตัแิตล่ะส่วน ร้อยละ 60 จงึจะถือวา่สอบผ่านชดุวิชานัน้ๆ     

 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จึงเห็นความส าคญัท่ีจะต้องมีการประเมินผลการจดัการเรียนการสอน เพ่ือ

น ามาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ นกัศกึษาสามารถสอบผา่นและส าเร็จการศกึษา

ตามก าหนดเวลา ประกอบกบั ปัจจบุนักระทรวงศกึษาธิการก าหนดกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิและสภาการพยาบาลได้จดัท ามาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาล



ปีท่ี 3   เร่ืองท่ี   8/2556 
ศาสตร์ พ.ศ.2552 ขึน้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจดัการศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร์ เพ่ือให้สามารถผลิต

บณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จงึได้ด าเนินการตามแนวคิดดงักล่าว โดย

จดัท า มคอ. 3 ชดุวิชาตา่งๆ และก าหนดคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร

บณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตไิว้ นอกจากนีค้ณะกรรมการ

บริหารหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี)  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ยงัได้ก าหนดให้มีการ

วิจยัเพ่ือประเมินผลการจดัการเรียนการสอนชดุวิชาตา่งๆ ในหลกัสตูร (คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร

พยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี), 2554)        

        คณะกรรมการบริหารชดุวิชา 51208 การพยาบาลผู้ ใหญ่และผู้สงูอาย ุ จงึเห็นสมควรให้มีการวิจยัเพ่ือ

ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การจดัการเรียนการสอนชดุวิชา 51208 และคณุลกัษณะท่ีพงึ

ประสงค์ ของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

อดุมศกึษาแหง่ชาติและสภาการพยาบาล ทัง้นีเ้พ่ือน าข้อมลูมาใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ และ

มีศกัยภาพในการให้บริการพยาบาลท่ีมีคณุภาพ เป็นองค์รวมและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

ทกุกลุม่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี)

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ตอ่เอกสารการสอน ส่ือเสริม และการจดัการเรียนการสอน 

2. เพ่ือศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี)

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

นิยามศัพท์

1. ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา ส่ือเสริมชดุวิชา และการจดัการเรียนการ

สอนชดุวิชา หมายถึง ความรู้สกึทางบวกของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีมีตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา ส่ือเสริมชดุวิชา และการจดัการเรียนการ
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สอนชดุวิชา ซึง่วดัได้จาก ความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา ความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริมชดุวิชา และ

ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนชดุวิชา ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 
     1.1 ความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอน หมายถึง ความรู้สึกทางบวกของนกัศกึษาตอ่ เอกสารการสอน

ชดุวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุซึง่วดัได้จาก ความพงึพอใจ 5 ด้าน ได้แก่ ความพงึพอใจ 

ตอ่วตัถปุระสงค์ของชดุวิชา เนือ้หาสาระของชดุวิชาในประเดน็ความทนัสมยั ความกระชบั และความ

ชดัเจน กิจกรรมท้ายเร่ืองในประเดน็การตอบค าถามได้อยา่งชดัเจน แบบฝึกปฏิบตัชิดุวิชา (ก่อนและหลงั

เรียน) ในประเดน็การสนบัสนนุการเรียนรู้ และผลท่ีได้หลงัศกึษา ในประเดน็ความรู้ท่ีได้รับจากเอกสารการ

สอน และการน าไปใช้ประโยชน์ 

          1.2 ความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริม หมายถึง ความรู้สึกทางบวกของนกัศกึษาตอ่ส่ือเสริมของชดุวิชา 

51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุซึง่วดัได้จาก ความพงึพอใจตอ่ซีดีเสียง (MP 3) วีดทิศัน์/ VCD 

เอกสารเพิ่มเตมิ   

          1.3 ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอน หมายถึง ความรู้สกึทางบวกของนกัศกึษาตอ่การ

จดัการศกึษาภาคปฏิบตัชิดุวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุซึง่วดัได้จาก ความพงึพอใจตอ่

ความเหมาะสมของศนูย์บริการการศกึษาเฉพาะกิจ แหลง่ประโยชน์ ระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบตั ิอาจารย์

สอนเสริม ความชดัเจนของคูมื่อฝึกปฏิบตักิารพยาบาล ความรู้และทกัษะท่ีได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตัิ 

การน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตัไิปใช้ประโยชน์ รูปแบบการฝึกภาคปฏิบตั ิการสง่เสริมให้เกิด

การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการจดัการเรียนการสอนโดยรวม 

2. ความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ หมายถึง ความคดิเห็นตอ่

คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ท่ีก าหนดโดยคณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา

แหง่ชาต ิซึง่วดัได้จาก ความพงึพอใจตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคณุธรรมและ

จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ ด้าน

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทกัษะการปฏิบตัิทาง

วิชาชีพ
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย

1. ได้ข้อมลูท่ีจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเอกสารการสอนชดุวิชา ส่ือเสริม และการจดัการ

เรียนการสอนชดุวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุให้มีประสิทธิภาพ ผู้ เรียนสามารถบรรลุ

ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนชดุวิชานีไ้ด้อยา่งมีคณุภาพ มีคณุลกัษณะตามมาตรฐานคณุวฒุิการศกึษา ซึง่จะ

สง่ผลให้สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้รับการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในและภายนอกในระดบัดี  

2. ได้ข้อมลูท่ีจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการวิจยัความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา ส่ือเสริมชดุ

วิชา และการจดัการเรียนการสอนชดุวิชาอ่ืนๆ ทัง้ในระดบัปริญญาตรีและปริญยาโท เพ่ือน าผลการวิจยัไป

ใช้ในการจดัท า มคอ. 5 ของชดุวิชาตอ่ไป

วิธีการวิจัย

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) ซึง่มีวิธีด าเนินการวิจยัดงันี ้
1) ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

ประชากร เป็นนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) มหาวิทยาลยั

สโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุในภาคการศกึษาท่ี 

2/2553 และต้องเข้าฝึกภาคปฏิบตัิ จ านวน 158 คน  
        กลุม่ตวัอย่าง เป็นนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) มหาวิทยาลยั 

สโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุในภาคการศกึษาท่ี 

2/2553 และต้องเข้าฝึกภาคปฏิบตัิ จ านวน 114 คน ท่ีได้จากการค านวณด้วยสตูรของยามาเน  (Yamane 
อ้างถึงใน วิไล กศุลวิศิษฐ์กลุ, 2549) และให้ความร่วมมือในการวิจยั  

2) เคร่ืองมือการวิจยั

       เคร่ืองมือการวิจยั เป็นแบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอน และคณุลกัษณะท่ี

พงึประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิการศกึษา ซึง่สร้างโดยผู้วิจยัเอง จ านวน 6 ตอน ดงันี ้
    ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป ได้แก่ เพศ อาย ุภมูิล าเนาปัจจบุนั จ านวนครัง้ของการลงทะเบียนเรียน 

ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบและเตมิค า 
  ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจเก่ียวกบัเอกสารการสอน 5 ด้าน ได้แก่ วตัถปุระสงค์ของชดุวิชา เนือ้หา

สาระของชดุวิชา กิจกรรมท้ายเร่ือง แบบฝึกปฏิบตัชิดุวิชา (ก่อนและหลงัเรียน) ผลท่ีได้หลงัศกึษา ลกัษณะ

ค าถามเป็นปลายปิดแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตัง้แตพ่งึพอใจมากท่ีสดุ จนถึงพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

โดยให้คะแนน 5 - 1 ตามล าดบั 
ตอนท่ี 3 ความพงึพอใจเก่ียวกบัส่ือเสริม 3 ประเภท ได้แก่ ซีดีเสียง (MP3) วีดทิศัน์/VCD เอกสาร
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เพิ�มเติมลักษณะคําถามเป็นปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั�งแต่ พึงพอใจมากที่สุด จนถึง 

พึงพอใจน้อยที่สุด โดยให้ คะแนน 5 - 1 ตามลําดับ 

  ตอนท่ี 4 ความพงึพอใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน ด้านศนูย์บริการการศกึษาเฉพาะกิจ 

แหลง่ประโยชน์ในการฝึกภาคปฏิบตั ิระยะเวลาฝึกภาคปฏิบตั ิอาจารย์สอนเสริม ความชดัเจนของคูมื่อฝึก

ปฏิบตัิการพยาบาล ความรู้และทกัษะท่ีได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตั ิการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึก

ภาคปฏิบตัไิปใช้ประโยชน์ รูปแบบการฝึกภาคปฏิบตัิ การสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ

จดัการเรียนการสอนโดยรวม ลกัษณะค าถามเป็นปลายปิดแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตัง้แตพ่งึ

พอใจมากท่ีสดุ จนถึงพงึพอใจน้อยท่ีสดุ โดยให้คะแนน 5 - 1 ตามล าดบั 
  ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน ในประเดน็เอกสารการ

สอน ส่ือเสริม และการจดัการศกึษาภาคปฏิบตัิ  เป็นค าถามปลายเปิด โดยให้คะแนน 5 - 1 ตามล าดบั 
  ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา 6 ด้าน 

ได้แก่ ด้านคณุธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและ

ความรับผิดชอบ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และด้าน

ทกัษะการปฏิบตัทิางวิชาชีพ รวมทัง้สิน้ 44 ข้อ ลกัษณะค าถามเป็นปลายปิดแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 
ระดบั ตัง้แต ่  พงึพอใจมากท่ีสดุ จนถึงพงึพอใจน้อยท่ีสดุ โดยให้คะแนน 5 - 1 ตามล าดบั 

การแปลผลระดบัความพงึพอใจและความคิดเห็น ใช้เกณฑ์ดงันี ้(ประคอง กรรณสตู, 2542) 

คะแนนเฉล่ีย ระดบัความพงึพอใจ 
4.50 - 5.00 สงูมาก 
3.50 - 4.49 สงู 
2.50 - 3.49 ปานกลาง 
1.50 - 2.49 ต ่า 
1.00 - 1.49 ต ่ามาก 

     ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม โดยผู้ทรงคณุวฒุิ 3 คน หลงัจากนัน้ผู้วิจยัน าแบบสอบถาม 
มาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ จดัท าแบบสอบถามเพื่อน าไปทดลองใช้กบันกัศกึษา 
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ท่ีปฏิบตังิานในโรงพยาบาลภมูิพลอดลุยเดช จ านวน 30 
คน ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามตอนท่ี 2-4 และ 6 เทา่กบั .96, .98, .98, และ .99 ตามล าดบั ปรับแก้

ไขแบบสอบถามอีกครัง้ และจดัท าแบบสอบถามเพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมลู  
3) การเก็บรวบรวมข้อมลู

ผู้วิจยัสง่แบบสอบถาม พร้อมจดหมายขอความร่วมมือในการวิจยั 
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และชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยไปให้ กลุ่มตัวอย่างตามที่อยู่ซึ�งให้ไว้กับมหาวิทยาลัย หลังสอบ

ปลายภาค พร้อมทั�งแจ้งให้ทราบถึงสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย โดยไม่มีผลกระทบต่อการเรียน การนํา

เสนอ ข้อมูลในภาพรวม เและขอให้กลุ่มตัวอย่าง 
สง่แบบสอบถามกลบัทางไปรษณีย์ หลงัได้รับแบบสอบถาม 2 สปัดาห์ ได้รับแบบสอบถาม 
ท่ีมีความสมบรูณ์ จ านวน 44 ฉบบั คิดเป็ นร้อยละ 38.60 ของแบบสอบถามทั ้งหมด  

4) การวิเคราะห์ข้อมลู

ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดงันี ้ข้อมลูทัว่ไป ความพึงพอใจเก่ียวกบั

เอกสารการสอน ส่ือเสริม การจดัการเรียนการสอน และความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะ 
ท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา วิเคราะห์โดยใช้ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่น

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนชดุวิชา วิเคราะห์โดย

การวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) 
ผลการวิจัยและอภปิรายผล

การน าเสนอผลการวิจยัจะด าเนินการเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
         กลุม่ตวัอยา่งมี เพศ อาย ุภมูิล าเนาปัจจบุนั และจ านวนครัง้ของการลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 

ดงัตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ต ่าสุด คา่สงูสดุ ของข้อมลูทัว่ไปของ 
  กลุม่ตวัอยา่ง (n = 44) 

ข้อมลู จ านวน ร้อยละ ข้อมลู จ านวน ร้อยละ 
เพศ ภมูิล าเนาปัจจบุนั 
    หญิง 34 77.3     ภาคกลาง 17 38.6 
    ชาย 10 22.7     ภาคเหนือ 14 31.8 
อาย ุ(ปี) ( = 41.34 ปี,S.D. = 7.12 ปี, Min = 24 ปี, Max 
= 58 ปี) 

    ภาคะวนัออก 

  เฉียงเหนือ 
10 22.8 

    21-30 4 9.1     ภาคใต้ 3 6.8 
    31-40 16 36.3 การใช้สือ่เสริม 
    41-50 19 43.2     ใช้ซีดีเสยีง (MP 3) 30 68.2 
    51-60 5 11.4     ไมใ่ช้ซีดีเสยีง (MP 3) 14 31.8 
การลงทะเบยีนเรียนชดุวิชา (ครัง้)     ใช้วีดิทศัน์/ VCD 25 56.8 
    1 32 72.7     ไมใ่ช้วีดิทศัน์/ VCD 19 43.2 
    2 9 20.5     ใช้เอกสารเพิม่เติม 25 56.8 
    3 3 6.8     ไมใ่ช้เอกสารเพิม่เติม 19 43.2 
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          จากตารางท่ี 1 กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.3 มีอายรุะหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ  

43.2 อายเุฉล่ีย 41.34 ปี (S.D. = 7.12 ปี) ลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 51208 เป็นครัง้แรก ร้อยละ 72.7 

จ านวนใกล้เคียงกนัมีภมูิล าเนาปัจจบุนัอยูภ่าคกลางและภาคเหนือ ร้อยละ 38.6 และ 31.8 ตามล าดบั  

สว่นใหญ่ใช้ซีดีเสียง (MP 3) วีดทิศัน์/ VCD และเอกสารเพิ่มเตมิ ร้อยละ 68.2, 56.8 และ 56.8 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 ความพงึพอใจเก่ียวกับเอกสารการสอนชุดวิชา ส่ือเสริมชุดวิชา และการจัดการเรียน 
  การสอนชุดวิชา 

         กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจเก่ียวกบัเอกสารการสอนชดุวิชาและส่ือเสริมชดุวิชา ดงัตารางท่ี 2 

และการจดัการเรียนการสอนชดุวิชา ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 2 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่างตอ่เอกสาร 
  การสอนชดุวิชา และส่ือเสริมชดุวิชา (n = 44) 

ความพงึพอใจ S.D. ระดบั 
เอกสารการสอนชุดวิชา 4.26 0.50 สูง 
ความชดัเจนของวตัถปุระสงค์ชดุวิชา 4.48 0.55 สงู 
เนือ้หาสาระของชดุวิชา 4.14 0.63 สงู 
    ความทนัสมยัของเนือ้หาสาระ 4.25 0.62 สงู 
    ความกระชบัของเนือ้หาสาระ 3.98 0.79 สงู 
    ความชดัเจนของเนือ้หาสาระ 4.20 0.73 สงู 
กิจกรรมทา้ยเร่ือง 
    ความชดัเจนของค าตอบในกิจกรรมท้ายเร่ือง 4.23 0.68 สงู 
แบบฝึกปฏิบติัชดุวิชา (ก่อนและหลงัเรียน) 
    การสนบัสนนุการเรียนรู้ของแบบฝึกปฏิบตัิชดุวชิา (ก่อน- 
    หลงัเรียน) 

4.20 0.82 สงู 

ผลทีไ่ดห้ลงัศึกษา 4.39 0.56 สงู 
   ความรู้ที่ได้รับจากเอกสารการสอนชดุวิชา 4.45 0.59 สงู 
    การน าความรู้จากเอกสารการสอนชดุวิชาไปใช้ประโยชน์ 4.32 0.74 สงู 
สื่อเสริมชุดวิชา 4.13 0.61 สูง 
    ซีดีเสยีง (MP 3) 4.10 0.55 สงู 
    วีดิทศัน์/ VCD 4.24 0.60 สงู 
    เอกสารเพิ่มเติม 4.04 0.68 สงู 
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        จากตารางท่ี 2 กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา และส่ือเสริมชดุวิชาโดย

รวมอยูใ่นระดบัสงู โดยความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชาโดยรวม มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ (  = 426 

S.D. = 0.50) ความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริมชดุวิชาโดยรวมมีคา่เฉล่ียรองลงมา (  = 4.13 S.D. = 0.61) 

ความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชารายด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัสงู โดยความพงึพอใจด้านความ

ชดัเจนของวตัถปุระสงค์ชดุวิชา มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ (  = 4.48 S.D. = 0.55) ความพงึพอใจด้านผลท่ีได้หลงั

ศกึษามีคา่เฉล่ียรองลงมา (  = 4.-39 S.D. = 0.56) โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุและอยูใ่นระดบัสงู คือ 

ความรู้ท่ีได้รับจากเอกสารการสอนชดุวิชา (  = 4.45 S.D. = 0.59) ความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริมชดุวิชาราย

ด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัสงู โดยความพงึพอใจตอ่วีดทิศัน์/ VCD มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ (  = 4.24 S.D. = 

0.60) ความพงึพอใจตอ่ซีดีเสียง (MP 3) มีคา่เฉล่ียรองลงมา (  = 4.10 S.D. = 0.55) 

ตารางท่ี 3 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่างตอ่การจดัการ 
 เรียนการสอนชดุวิชา (n = 44) 

ความพงึพอใจ S.D. ระดบั 
การจัดการเรียนการสอนชุดวชิา 4.30 0.63 สูง 
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ 4.15 0.73 สงู 
    ความสะดวกในการเดินทางไปฝึกภาคปฏิบตัิที่ศนูย์บริการ 
    การศกึษาเฉพาะกิจ 

4.25 0.72 สงู 

   ความปลอดภยัของศนูย์บริการการศกึษาเฉพาะกิจ 4.27 0.73 สงู 
    การอ านวยความสะดวกในเร่ืองตา่งๆ ของศนูย์บริการ 
    การศกึษาเฉพาะกิจ 

3.93 1.04 สงู 

แหล่งประโยชน์ในการฝึกภาคปฏิบติั 3.93 0.79 สงู 
   ความเพยีงพอของอปุกรณ์เคร่ืองใช้ในการฝึกภาคปฏิบตัิ 3.93 0.85 สงู 
    ความเหมาะสมของอปุกรณ์เคร่ืองใช้ในการฝึกภาคปฏิบตัิ 4.00 0.84 สงู 
    ความเพยีงพอและเหมาะสมของผู้ ป่วยในการฝึกภาคปฏิบตัิ 4.07 0.90 สงู 
    ความเพยีงพอและเหมาะสมของหนงัสอืที่ศนูย์บริการ 
    การศกึษาเฉพาะกิจ 

3.70 1.00 สงู 

ระยะเวลาฝึกภาคปฏิบติั 4.00 0.93 สงู 
   ความเหมาะสมของระยะเวลาฝึกเสริมทกัษะปฏิบตักิาร 
    พยาบาล

4.00 0.96 สงู 

    ความเหมาะสมของระยะเวลาสอบภาคปฏิบตัิ 4.00 0.96 สงู 
อาจารย์สอนเสริม 4.41 0.66 สงู 
    ความรู้ความสามารถในการนิเทศของอาจารย์สอนเสริม 
    ภาคปฏิบตัิ

4.61 0.54 สงูมาก 

   เจตคติของอาจารย์สอนเสริมภาคปฏิบตัิตอ่การเรียนการ 4.39 0.75 สงู 
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ความพงึพอใจ S.D. ระดบั 
    สอนทางไกล 
   การสนบัสนนุและการให้ก าลงัใจในการศกึษาด้วยตนเอง 
    ของอาจารย์สอนเสริมภาคปฏิบตัิ

4.25 0.89 สงู 

ความชดัเจนของคู่มือฝึกปฏิบติัการพยาบาล 4.18 0.79 สงู 
ความรู้และทกัษะทีไ่ดร้บัจากการฝึกภาคปฏิบติั 4.39 0.56 สงู 
    ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตัิ 4.41 0.58 สงู 
    ทกัษะที่ได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตัิ 4.36 0.61 สงู 
การน าความรู้ทีไ่ดร้บัจากการฝึกภาคปฏิบติัไปใช้ประโยชน์ 4.43 0.63 สูง 
รูปแบบการฝึกภาคปฏิบติั ที่ประกอบด้วย การฝึกด้วยตนเอง  

    การฝึกเฉพาะกรณี และการฝึกเสริมทกัษะปฏิบตัิการ 
    พยาบาล 

4.32 0.67 สูง 

กิจกรรมการฝึกภาคปฏิบติัส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 4.36 0.75 สูง 

          จากตารางท่ี 3 กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนชดุวิชาโดยรวมอยู่ใน

ระดบัสงู ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนชดุวิชารายด้านทกุด้านอยู่ในระดบัสงู โดยความพงึ

พอใจด้านการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตัไิปใช้ประโยชน์ มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ (  = 4.43     

S.D. = 0.63) ความพงึพอใจด้านอาจารย์สอนเสริมมีคา่เฉล่ียรองลงมา (  = 4.41 S.D. = 0.66) โดยข้อท่ี

มีคา่เฉล่ีย สงูท่ีสดุและอยูใ่นระดบัสงูมาก คือ ความรู้ความสามารถในการนิเทศของอาจารย์สอนเสริม

ภาคปฏิบตั ิ ( = 4.61 S.D. = 0.54)

ตอนที่ 3 ความคิดเหน็ต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอุิดมศึกษา 
         กลุม่ตวัอยา่งมีความคดิเห็นตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา 

ดงัตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งตอ่คณุลกัษณะท่ี 
 พงึประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา (n = 44) 

คุณลักษณะ S.D. ระดับ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.48 0.49 สงู 
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัคณุธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ
4.48 0.55 สงู 

2. มีความรู้ ความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพและสทิธิของ

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
4.55 0.59 สงูมาก 

3. มีความรู้ ความเข้าใจในสทิธิมนษุยชน สทิธิเด็ก สทิธิผู้ ป่วย และ 4.43 0.54 สงู 
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คุณลักษณะ S.D. ระดับ 

สทิธิผู้บริโภค 

4. สามารถแยกแยะความถกูต้อง ความดี และความชัว่ได้ 4.59 0.57 สงูมาก 
5. เคารพในคณุคา่และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 4.64 0.55 สงูมาก 
6. รับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 4.48 0.63 สงู 
7. มีความรับผิดชอบตอ่การกระท าของตนเอง สงัคม และ

วิชาชีพ
4.48 0.59 สงู 

8. มีระเบียบวินยั ตรงตอ่เวลา ซือ่สตัย์สจุริต และเสยีสละ 4.59 0.54 สงูมาก 
9. มีความมุง่มัน่ ขยนัหมัน่เพียร 4.50 0.55 สงูมาก 
10. มีการใช้ชีวติที่พอเพยีง 4.27 0.69 สงู 
11. ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.55 0.55 สงูมาก 
12. มีความสามารถในการจดัการกบัปัญหาจริยธรรมในการ

ด ารงชีพ และในการปฏิบตังิานในวิชาชีพการพยาบาล
4.39 0.58 สงู 

13. เป็นแบบอยา่งทีด่ีตอ่ผู้อื่นทัง้ในการด ารงตนและการ

ปฏิบตัิงาน
4.36 0.61 สงู 

14. สง่เสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสทิธิของตนเอง

เพื่อปกป้องสทิธิของตนเองทีจ่ะถกูละเมิด
4.36 0.61 สงู 

ด้านทักษะการปฏิบตัิทางวิชาชีพ 4.39 0.45 สงู 
1. ปฏิบตัิการพยาบาลเป็นองค์รวม โดยประยกุต์ใช้ศาสตร์

และศิลปะทางการพยาบาล รวมทัง้กระบวนการพยาบาล
4.14 0.67 สงู 

2. ปฏิบตัิการพยาบาลครอบคลมุการสร้างเสริมสขุภาพ การ

ป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล การบ าบัดและบรรเทา

อาการ และการฟืน้ฟสูภาพแกผู่้ใช้บริการทกุภาวะสขุภาพ

ทกุช่วงวยั รวมทัง้การผดงุครรภ์

4.27 0.54 สงู 

3. ปฏิบตัิการพยาบาลด้วยความเมตตา กรุณา เอือ้อาทร โดย

ยดึมัน่คณุธรรม จริยธรรม กฏหมาย และสทิธิผู้ ป่วย
4.61 0.49 สงูมาก 

4. ปฏิบตัิการพยาบาลโดยค านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคล

และความหลากหลายทางวฒันธรรม
4.57 0.55 สงูมาก 

5. แสดงภาวะผู้น าในการท างาน บริหารทีมการพยาบาล ทีม

สหสาขาวชิาชีพ และหนว่ยบริการสขุภาพชมุชนอยา่งมี

ประสทิธิภาพ

4.34 0.48 สงู 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.33 0.50 สงู 
1. มีความสามารถในการปรับตวัและมีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีกบั

ผู้ใช้บริการ ผู้ ร่วมงาน และผู้บงัคบับญัชา
4.36 0.53 สงู 

2. สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีมได้ 4.34 0.57 สงู 
3. มีความสามารถในการจดัการความขดัแย้งได้เหมาะสม 4.23 0.57 สงู 
4. สามารถน าเสนอประเด็นและการแก้ปัญหาของตนเองและ

กลุม่ได้อยา่งเหมาะสม
4.23 0.57 สงู 

5. มีความรับผิดชอบในการพฒันาตนเองและวชิาชีพอยา่ง 4.34 0.57 สงู 
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    ตอ่เนื่อง 
6. มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ของตนเองและกลุม่ 4.39 0.62 สงู 
7. มีจิตอาสา และจิตส านกึตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 4.41 0.58 สงู 
ด้านความรู้ 4.31 0.51 สงู 
1. มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์

อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
4.34 0.61 สงู 

2. มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการพยาบาลและการ

น าไปใช้
4.39 0.54 สงู 

3. มีความรู้และเข้าใจกระบวนการแสวงหาความรู้ การ

จดัการความรู้ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
4.32 0.60 สงู 

4. มีความรู้และเข้าใจกระบวนการบริหารและการจดัการ

องค์การ
4.27 0.54 สงู 

5. มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ

พยาบาลและระบบจ าแนกข้อมลูทางการพยาบาล
4.25 0.58 สงู 

6. มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม

วฒันธรรม การเมืองของประเทศ และสงัคมโลก ที่มี

ผลกระทบตอ่ระบบสขุภาพและภาวะสขุภาพของ

ประชาชน

4.30 0.63 สงู 

ด้านทักษะทางปัญญา 4.24 0.52 สงู 
1. ตระหนกัรู้ศกัยภาพท่ีเป็นจดุแข็งและจดุออ่นของตนเอง 4.27 0.66 สงู 
2. สามารถรวบรวมข้อมลูและสบืค้นข้อมลูความรู้จาก

แหลง่ข้อมลูที่หลากหลาย
4.30 0.70 สงู 

3. สามารถน ากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

ผู้ใช้บริการอยา่งเป็นระบบ
4.27 0.54 สงู 

4. สามารถตดัสนิใจเลอืกผลการวิจยั และ/หรือนวตักรรม มา

อ้างอิงและสนบัสนนุการปฏิบตัิการพยาบาลท่ีมคีณุภาพ

แก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว

4.20 0.63 สงู 

5. บรูณาการความรู้ที่ได้รับไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิการ

พยาบาลได้
4.27 0.59 สงู 

6. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ

ได้อยา่งครอบคลมุองค์รวม
4.14 0.63 สงู 

7. มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ เพือ่พฒันาตนเองและการ

ปฏิบตัิงาน
4.23 0.57 สงู 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.04 0.52 สงู 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติหรือเทคนิคทาง

คณิตศาสตร์กบังานได้
3.95 0.65 สงู 

2. สามารถแปลผลการใช้สถิติหรือเทคนิคทางคณิตศาสตร์ 3.98 0.59 สงู 
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คุณลักษณะ S.D. ระดับ 

    กบังานได้ 
3. สามารถน าเสนอผลการใช้สถิติหรือเทคนิคทาง

คณิตศาสตร์กบังานได้
3.91 0.64 สงู 

4. มีทกัษะในการสือ่สารและน าเสนอผลงาน 4.11 0.62 สงู 
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมลู

ความรู้ และติดตอ่สือ่สาร
4.25 0.53 สงู 

โดยรวม 4.33 0.43 สงู

          จากตารางท่ี 4 กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุิอดุมศกึษาโดยรวมในระดบัสงู (  = 4.33 S.D. = 0.43) ความพงึพอใจรายด้านทกุด้านอยูใ่น

ระดบัสงู โดยความพงึพอใจด้านคณุธรรมและจริยธรรมมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ (  = 4.48 S.D. = 0.49)    

ความพงึพอใจด้านทกัษะการปฏิบตัิทางวิชาชีพมีคา่เฉล่ียสงูรองลงมา (  = 4.39 S.D. = 0.45) ความ   

พงึพอใจด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ 

(  = 4.04 S.D. = 0.52) 

      ความพงึพอใจด้านคณุธรรมและจริยธรรมรายข้ออยูใ่นระดบัสงูและสงูมากใกล้เคียงกนั ร้อยละ 

57.1 และ 42.9 ตามล าดบั ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุและอยูใ่นระดบัสงูมาก คือ เคารพในคณุคา่และศกัดิ์ศรี

ของความเป็นมนษุย์ (  = 4.64 S.D. = 0.55) ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมาเทา่กนัและอยูใ่นระดบัสงูมาก คือ 

สามารถแยกแยะความถกูต้อง ความดี และความชัว่ได้ (  = 4.59 S.D. = 0.57) มีระเบียบวินยั ตรงตอ่

เวลา ซ่ือสตัย์สจุริต และเสียสละ (  = 4.59 S.D. = 0.54) 

     ความพงึพอใจด้านทกัษะการปฏิบตัิทางวิชาชีพรายข้อ ร้อยละ 60 อยูใ่นระดบัสงู ร้อยละ 40 อยูใ่น

ระดบัสงูมาก ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุและอยูใ่นระดบัสงูมาก คือ ปฏิบตัิการพยาบาลด้วยความเมตตา กรุณา 

เอือ้อาทร โดยยึดมัน่คณุธรรม จริยธรรม กฏหมาย และสิทธิผู้ ป่วย (  = 4.61 S.D. = 0.49) ข้อท่ีมีคา่เฉล่ีย

รองลงมา และอยู่ในระดบัสงูมาก คือ ปฏิบตัิการพยาบาลโดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล และความ

หลากหลายทางวฒันธรรม (  = 4.57 S.D. =0.55) 

 ความพงึพอใจด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบรายข้อทกุข้ออยู่ในระดบัสงู 

โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ มีจิตอาสา และจิตส านกึตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม (  = 4.41 S.D. = 

0.58) ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมา คือ มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีของตนเองและกลุม่ (  = 4.39 S.D. = 

0.62)   
ความพงึพอใจด้านความรู้รายข้อทกุข้ออยูใ่นระดบัสงู โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ มีความรู้และเข้าใจ

เก่ียวกบักระบวนการพยาบาลและการน าไปใช้ ( = 4.39 S.D. = 0.54) ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมา คือ มี

ความรู้และเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (  = 4.34 S.D. = 0.61)   
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        ความพงึพอใจด้านทกัษะทางปัญญารายข้อทกุข้ออยูใ่นระดบัสงู โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ 

สามารถรวบรวมข้อมลูและสืบค้นข้อมลูความรู้จากแหล่งข้อมลูท่ีหลากหลาย  (  = 4.30 S.D. = 0.70) 

ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมาเทา่กนั คือ ตระหนกัรู้ศกัยภาพท่ีเป็นจดุแข็งและจดุอ่อนของตนเอง (  = 4.27   

S.D. = 0.66) สามารถน ากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบ          

(  = 4.27 S.D. = 0.54) บรูณาการความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิการพยาบาลได้ (  = 

4.27 S.D. = 0.59)    
ความพงึพอใจด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ รายข้อทกุข้ออยูใ่นระดบัสงู โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสุด คือ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสืบค้นข้อมลูความรู้และตดิตอ่ส่ือสาร (  = 4.25 S.D. = 0.53) ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมา คือ มีทกัษะ

ในการส่ือสารและน าเสนอผลงาน (  = 4.11 S.D. = 0.62)  

อภปิรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจยัจะด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
1. ความพงึพอใจเก่ียวกบัเอกสารการสอน ส่ือเสริม และการจดัการเรียนการสอน

กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอน ส่ือเสริม และการจดัการเรียนการสอนโดยรวมใน

ระดบัสงู โดยความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอน มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ ( = 4.30 S.D. = 0.63) ความ

พงึพอใจตอ่เอกสารการสอน มีคา่เฉล่ียรองลงมา (  = 4.26 S.D. = 0.50) และความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริม 

มีคา่เฉล่ียต ่าสุด (  = 4.13 S.D. = 0.61) 
      กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนโดยรวมในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ 

เน่ืองจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ประเมินผลการฝึกภาคปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง และน าผลการประเมินมา

ใช้ในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนทกุปี รงมทัง้ก าหนดการฝึกภาคปฏิบตัท่ีิเน้นผู้ เรียนเป็น

ศนูย์กลาง ผู้ เรียนก าหนดเวลาเรียนและการฝึกภาคปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัภาระงานและบริบทของตนเอง

ได้ มุง่ให้นกัศกึษามีความรู้และทกัษะในการปฏิบตักิารพยาบาล สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ เห็น

จากกลุม่ตวัอย่างมีความพงึพอใจด้านการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตัไิปใช้ประโยชน์ การฝึก

ภาคปฏิบตั ิความรู้และทกัษะท่ีได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตั ิกิจกรรมการฝึกภาคปฏิบตัสิง่เสริมให้เกิดการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง รูปแบบการฝึกภาคปฏิบตัใินระดบัสงู สาขาวิชายงัจดัให้มีอาจารย์สอนเสริมท่ีมีความรู้

ความสามารถในการสอนเสริม โดยมีวฒุิการศกึษาอยา่งน้อยระดบัปริญญาโท มีประสบการณ์ในการสอน

หรือปฏิบตักิารพยาบาลอยา่งน้อย 3 ปี (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, มปท) และจดัให้อาจารย์ 1 คน นิเทศ

นกัศกึษาไมเ่กิน 8 คน เพ่ือให้นิเทศนกัศกึษาได้อย่างมีคณุภาพ เห็นจากกลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจด้าน

อาจารย์สอนเสริมในระดบัสงู โดยพงึพอใจความรู้ความสามารถในการนิเทศของอาจารย์สอนเสริม
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ภาคปฏิบตัใินระดบัสงูมาก นอกจากนัน้สาขาวิชายงัจดัให้ฝึกภาคปฏิบตัใินศนูย์บริการการศกึษาเฉพาะ

กิจท่ีอยูใ่กล้ภมูิล าเนาผู้ เรียน มีสะดวก ปลอดภยั มีแหลง่ประโยชน์ท่ีเพียงพอเหมาะสม เห็นจากกลุม่

ตวัอยา่งพงึพอใจศนูย์บริการการศกึษาเฉพาะกิจในระดบัสงู โดยเฉพาะความปลอดภยัของศนูย์ฯ ซึง่มี

คา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัการวิจยัของพลูสขุ หิงคานนท์ และสมใจ พทุธาพิทกัษ์ผล 

(2549) ซึง่พบวา่ บณัฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2546 มีความพงึพอใจตอ่หลกัสตูร 

กระบวนการจดัการเรียนการสอน สถานท่ีสอนเสริม และผลท่ีได้จากการศกึษาโดยรวมและชดุวิชาการ

พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายใุนระดบัสงู พงึพอใจตอ่อาจารย์สอนเสริมและอาจารย์สอนเสริมภาคปฏิบตัิ

ในระดบัสงู  
      กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนโดยรวม ในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียรองลงมา  
เน่ืองจากการผลิตเอกสารการสอนชดุวิชาด าเนินการโดยผู้ทรงคณุวฒุิจากสถาบนัการศกึษาตา่งๆ ท่ีมี

ความรู้และประสบการณ์ตรงกบัชดุวิชาและหนว่ยท่ีผลิต ประเมินผลเอกสารการสอนชดุวิชาทกุ 5 ปี และ

น าผลมาปรับปรุงเอกสารการสอนชดุวิชา โดยจดัท าเอกสารฉบบัเพิ่มเตมิ ให้เนือ้หามีความสมบรูณ์ 

ทนัสมยั และชดัเจน รวมทัง้จดัท าส่ือเสริมและแบบฝึกปฏิบตัใิห้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนือ้หาสาระ 

น าไปใช้ประโยชน์ได้ เห็นจากกลุม่ตวัอย่างมีความพงึพอใจด้านความชดัเจนของวตัถปุระสงค์ชดุวิชาใน

ระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ พงึพอใจตอ่ผลท่ีได้หลงัศกึษาในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียรองลงมา ข้อท่ีมี

คา่เฉล่ียสงูตามล าดบั คือ ความรู้ท่ีได้รับจากเอกสารการสอนชดุวิชาและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัการวิจยัของพลูสขุ หิงคานนท์ และสมใจ พทุธาพิทกัษ์ผล  (2549) ซึง่พบวา่ 

บณัฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2546 มีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา ใน

ระดบัสงู   
      กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริมโดยรวมในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ เน่ืองจากส่ือ

เสริมมีหลายชนิด ต้องใช้อปุกรณ์เฉพาะส าหรับเปิดส่ือเสริม จงึอาจท าให้ไมส่ะดวกท่ีจะใช้ส่ือเสริมดงักลา่ว 

ประกอบกบักลุม่ตวัอยา่งปฏิบตังิานประจ าในระหวา่งศกึษา ไมส่ามารถใช้ส่ือเสริมได้ เห็นจากกลุ่ม

ตวัอยา่งใช้ส่ือเสริม ร้อยละ 56.8 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ส่ือเสริมมีความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริมชดุวิชาทกุประเภท

อยูใ่นระดบัสงู โดยความพงึพอใจตอ่วีดิทศัน์/ VCD มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ ความพงึพอใจตอ่ซีดีเสียง (MP 3) มี

คา่เฉล่ียรองลงมา และความพงึพอใจตอ่เอกสารฉบบัเพิ่มเติมมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ เน่ืองจากวีดิทศัน์/ VCD มี

ทัง้ภาพและเสียง จงึชว่ยให้เข้าใจได้ง่ายและกระตุ้นความสนใจมากกวา่ซีดีเสียง (MP 3) ซึง่มีแตเ่สียง

อยา่งเดียว ส่วนเอกสารฉบบัเพิ่มเตมิเป็นเอกสารท่ีจดัพิมพ์แยกออกจากเอกสารเลม่สมบรูณ์และไมมี่สีสรร 

จงึไมก่ระตุ้นความสนใจ ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัการวิจยัของพลูสขุ หิงคานนท์ และสมใจ พทุธาพิทกัษ์

ผล (2549) ซึง่พบว่า บณัฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2546 มีความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริม

ชดุวิชาโดยรวมและชดุวิชาการพยาบาลผู้ ใหญ่และผู้สงูอายใุนระดบัสงู    
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2. ความพงึพอใจตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิการศกึษา

กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา

โดยรวมในระดบัสงู (  = 4.33 S.D. = 0.43) ความคดิเห็นรายด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัสงู โดยด้าน

คณุธรรมและจริยธรรมมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ (  = 4.48 S.D. = 0.49) ด้านทกัษะการปฏิบตัทิางวิชาชีพมี

คา่เฉล่ียสงูรองลงมา (  = 4.39 S.D. = 0.45) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ (  = 4.04 S.D. = 0.52)  
       กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นตอ่คณุธรรมและจริยธรรมในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ เน่ืองจาก

เป็นวยัผู้ใหญ่ตอนต้น อายเุฉล่ีย 41.34 ปี (S.D. = 7.12 ปี) ซึง่มีวฒุิภาวะสมบรูณ์ทกุด้าน พร้อมท่ีจะรับ

บทบาทด้านสงัคม มีอารมณ์มัน่คง ควบคมุอารมณ์ได้ดี ตระหนกัรู้ในความต้องการและเป้าหมายชีวิต 

เสียสละตนเอง สามารถรักและเห็นความต้องการของคนอ่ืนก่อนความต้องการของตนเอง ต้องการได้รับ

การยกยอ่งชมเชย และมีแรงจงูใจภายในสงู (ทศันา บญุทอง, 2551) ประกอบกบั สภาการพยาบาลและ

สมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ ก าหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไว้ให้พยาบาลยดึถือปฏิบตัิ 

และองค์กรวิชาชีพสขุภาพประกาศสิทธิผู้ ป่วย เพ่ือให้บคุลากรสขุภาพทกุวิชาชีพยดึถือปฏิบตัิ เน้นการให้

ความเคารพตอ่ความเป็นมนษุย์ กลุม่ตวัอยา่งซึง่ปฏิบตังิานประจ าระหว่างศกึษาในหลกัสตูร จงึปฏิบตัิ

ตามจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผู้ ป่วยดงักลา่ว เห็นจากความคิดเห็นตอ่คณุธรรมและ

จริยธรรมรายข้ออยูใ่นระดบัสงูมากเกือบคร่ึง (ร้อยละ 42.9) ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัการวิจยัของวาริณี 

เอ่ียมสวสัดกิลุ ช่ืนจิตร โพธิศพัท์สขุ และนิภาภทัร อยูพุ่ม่ (2551) ซึง่พบวา่บณัฑิตพยาบาล มหาวิทยาลยั

สโุขทยัธรรมธิราช ผู้บงัคบับญัชาและผู้ ร่วมงานของบณัฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 

2547 เห็นว่า บณัฑิตพยาบาลมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ีย

สงูท่ีสดุ และการวิจยัของพลูสขุ หิงคานนท์ (2546) ซึง่พบวา่ผู้บงัคบับญัชาและผู้ ร่วมงานของบณัฑิต

พยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2541 เห็นวา่ บณัฑิตพยาบาลมีความซ่ือสตัย์ มีจริยธรรม มี

ระเบียบ เสียสละ ขยนัหมัน่เพียร อดทนในการท างาน ตรงตอ่เวลาในระดบัมาก 
       กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นตอ่ทกัษะการปฏิบตัทิางวิชาชีพในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียสงูเป็นอนัดบั

สอง ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ ปฏิบตักิารพยาบาลด้วยความเมตตา กรุณา เอือ้อาทร โดยยดึมัน่คณุธรรม 

จริยธรรม กฏหมาย และสิทธิผู้ ป่วย ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมา คือ ปฏิบตักิารพยาบาลโดยค านึงถึงความ

เป็นปัจเจกบคุคล และความหลากหลายทางวฒันธรรม เน่ืองจากกลุม่ตวัอยา่งมีคณุธรรมและจริยธรรมใน

ระดบัสงู และปฏิบตังิานประจ าในระหวา่งศกึษา สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการศกึษาไปใช้ในการ

ปฏิบตัิการพยาบาลแก่ผู้ ป่วยอยา่งตอ่เน่ือง ท าให้เกิดทกัษะการปฏิบตัเิชิงวิชาชีพในระดบัสงู เห็นจากการ

น าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตัไิปใช้ประโยชน์อยู่ในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ ความรู้และ

ทกัษะท่ีได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตั ิกิจกรรมการฝึกภาคปฏิบตัท่ีิสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ความรู้ท่ีได้รับจากเอกสารการสอนชดุวิชา และการน าความรู้จากเอกสารการสอนชดุวิชาไปใช้ประโยชน์

อยูใ่นระดบัสงู ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัการวิจยัของวาริณี เอ่ียมสวสัดกิลุ ช่ืนจิตร โพธิศพัท์สขุ และ

นิภาภทัร อยูพุ่ม่ (2551) ซึง่พบวา่บณัฑิตพยาบาล มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีส าเร็จการศกึษาใน

ปีการศกึษา 2547 เห็นว่า ตนเองมีความสามารถในการปฏิบตังิานตา่งๆ และสมรรถนะในการปฏิบตังิาน

ในระดบัสงู และการวิจยัของพลูสขุ หิงคานนท์ (2546) ซึง่พบวา่ผู้บงัคบับญัชาและผู้ ร่วมงานของบณัฑิต

พยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2541 เห็นวา่ บณัฑิตพยาบาลมีทกัษะการปฏิบตัิการพยาบาล

ในระดบัมาก 
       กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นตอ่ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบในระดบัสงูและมี

คา่เฉล่ียสงูเป็นอนัดบัสาม โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ มีจิตอาสา และจิตส านกึตอ่สงัคมและ

สิ่งแวดล้อม ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมา คือ มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีของตนเองและกลุม่ เน่ืองจากกลุม่

ตวัอยา่งมีคณุธรรมและจริยธรรมในระดบัสงู และปฏิบตังิานประจ าในฐานะสมาชิกทีมทัง้ทีมพยาบาลและ

ทีมสหสาขาวิชาชีพ การท างานเป็นทีมจะต้องมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งสมาชิกทีม และจะมีการ

มอบหมายงานให้สมาชิกรับผิดชอบ เน่ืองจากการดแูลผู้ ป่วยต้องมีความสมบรูณ์ครอบคลมุองค์รวมและ

ตอ่เน่ือง ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัการวิจยัของพลูสขุ หิงคานนท์ (2546) ซึง่พบวา่ผู้บงัคบับญัชาและ

ผู้ ร่วมงานของบณัฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2541 เห็นวา่ บณัฑิตพยาบาลมีทกัษะการ

ปฏิบตังิานด้านตา่งๆ ได้แก่ การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน การใช้เหตผุลใน

การแก้ปัญหา ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่ความออ่นน้อมถ่อมตน การปรับตวั ความรับผิดชอบในหน้าท่ี ความ

ขยนัหมัน่เพียร ความอดทนในการท างาน การตรงตอ่เวลา ความมีระเบียบในระดบัมาก    
       กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นตอ่ความรู้ในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียสงูเป็นอนัดบัส่ี ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงู

ท่ีสดุ คือ มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการพยาบาลและการน าไปใช้  ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมา คือ 

มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากกลุม่ตวัอยา่งเป็น

นกัศกึษาในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ซึง่ต้องศกึษาชดุวิชามโนมตแิละกระบวนการ

พยาบาล ซึง่มีเนือ้หาเก่ียวกบักระบวนการพยาบาล ทฤษฏีการพยาบาลและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ 

รวมทัง้ต้องน ากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการฝึกภาคปฏิบตัใินชดุวิชาการพยาบาลตา่งๆ ประกอบกบั

เป็นพยาบาลท่ีปฏิบตังิานประจ าในหนว่ยบริการสาธารณสขุ ซึง่ก าหนดให้ใช้กระบวนการพยาบาลเป็น

เคร่ืองมือในการปฏิบตักิารพยาบาล ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัการวิจยัของวาริณี เอ่ียมสวสัดกิลุ ช่ืนจิตร 

โพธิศพัท์สขุ และนิภาภทัร อยูพุ่ม่ (2551) ซึง่พบว่าบณัฑิตพยาบาล มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ผู้บงัคบับญัชาและผู้ ร่วมงานของบณัฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2547 เห็นวา่ บณัฑิตมี

ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาท่ีเรียน ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานตา่งๆ ความรู้

ความสามารถพืน้ฐานท่ีสง่ผลตอ่งาน และสมรรถนะในการปฏิบตักิารพยาบาลในระดบัสงู  
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       กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นตอ่ทกัษะทางปัญญาอยูใ่นระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียสงูเป็นอนัดบัห้า โดย

ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ สามารถรวบรวมข้อมลูและสืบค้นข้อมลูความรู้จากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย 

ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมาเทา่กนั คือ ตระหนกัรู้ศกัยภาพท่ีเป็นจดุแข็งและจดุอ่อนของตนเอง สามารถน า

กระบวนการพยาบาลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาผู้ใช้บริการอยา่งเป็นระบบ บรูณาการความรู้ท่ีได้รับไป

ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตักิารพยาบาลได้ เน่ืองจากกลุม่ตวัอยา่งอยูใ่นวยัผู้ใหญ่มีวฒุิภาวะสมบรูณ์ทกุด้าน 

ประกอบกบัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูรเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง แบบผู้ใหญ่สามารถก าหนดการเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง (self-directed learning) ไมแ่ยกการเรียนออกจากชีวิตการท างาน ใช้เอกสารการสอนชดุวิชาเป็น

ส่ือหลกั และมีส่ือเสริมหลายชนิดให้เลือกศกึษาตามความต้องการ มีการศกึษาทัง้ภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบตัท่ีิเสริมซึง่กนัและกนั จงึสง่ผลให้ผู้ เรียนมีทกัษะทางปัญญาสงู ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัการ

วิจยัของพลูสขุ หิงคานนท์ (2546) ซึง่พบว่าผู้บงัคบับญัชาและผู้ ร่วมงานของบณัฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จ

การศกึษาในปีการศกึษา 2541 เห็นวา่ บณัฑิตพยาบาลมีทกัษะการปฏิบตังิานด้านตา่งๆ ได้แก่ การใช้

เหตผุลในการแก้ปัญหา การค้นคว้าหาความรู้ใหมท่ี่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิาน ความกระตือรือร้นใฝ่หา

ความรู้และการพฒันาตนเอง ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาด้วยตนเองในระดบัมาก    
       กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นตอ่ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ อยู่ในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียต า่ท่ีสดุ ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูความรู้และตดิตอ่ส่ือสาร ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลง คือ มีทกัษะในการส่ือสาร

และน าเสนอผลงาน เน่ืองจากกลุม่ตวัอย่างปฏิบตังิานประจ าเป็นพยาบาล ต้องใช้สถิตหิรือเทคนิคทาง

คณิตศาสตร์น้อย แม้ในหลกัสตูรจะชดุวิชาการวิจยัทางการพยาบาล สถิต ิและสารสนเทศ แตก่ารศกึษา

เพียงอยา่งเดียวโดยมิได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัจะท าให้มีทกัษะจ ากดั ประกอบกบักลุม่ตวัอยา่งมีอายุ

คอ่นข้างมาก เฉล่ีย 41.34 ปี (S.D. =7.12) อายสุงูสดุ 58 ปี จงึมีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขจ ากดั 

โดยเฉพาะสามารถน าเสนอผลการใช้สถิตหิรือเทคนิคทางคณิตศาสตร์กบังานได้ และสามารถวิเคราะห์

ข้อมลูโดยใช้สถิตหิรือเทคนิคทางคณิตศาสตร์กบังานได้ ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัการวิจยัของพลูสขุ   

หิงคานนท์ (2546) ซึง่พบวา่ผู้บงัคบับญัชาและผู้ ร่วมงานของบณัฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาในปี

การศกึษา 2541 เห็นวา่ บณัฑิตพยาบาลมีทกัษะการปฏิบตังิานด้านตา่งๆ ได้แก่ ทกัษะการตดิตอ่ส่ือสาร 

การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ในระดบัมาก  

บทสรุป

          ผลการศกึษาพบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา ส่ือเสริมชดุวิชา และการ

จดัการเรียนการสอนในระดบัสงูและพงึพอใจตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

อดุมศกึษาในระดบัสงูและสงูมาก  จงึควรพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ เพ่ือ
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สง่เสริมให้นกัศกึษามีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานสงูขึน้จากเดมิหรืออยูใ่นระดบัสงูมาก
ทกุด้าน โดยเฉพาะทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี ซึง่อยูใ่นระดบัสงูแตมี่
คา่เฉล่ียต ่าสดุ โดยปรับกิจกรรมท้ายเร่ืองและควรสง่แบบสอบถามให้นกัศกึษาตอบขณะเข้าฝึกภาคปฏิบตัิ 
เพ่ือให้ได้รับแบบสอบถามคืนมากขึน้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้

         1.1 ผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริมชดุวิชาต ่าท่ีสดุและมีการใช้ส่ือ

เสริมไมม่าก จงึควรจะปรับปรุงส่ือเสริมให้ตรงกบัความต้องการของผู้ เรียนให้มากขึน้ โดยสอบถามความ

ต้องการเก่ียวกบัประเภทของส่ือท่ีต้องการ และปรับปรุงเอกสารฉบบัเพิ่มเตมิให้มีความนา่สนใจมากขึน้ 

เน่ืองจากกลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่เอกสารฉบบัเพิ่มเตมิต ่าท่ีสดุ 

         1.2 ผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต ่าท่ีสดุ โดยเฉพาะการน าเสนอผลการใช้สถิตหิรือเทคนิคทางคณิตศาสตร์

กบังาน และการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตหิรือเทคนิคทางคณิตศาสตร์กบังานได้ จงึควรก าหนดกิจกรรม

การวิเคราะห์และน าเสนอผลการใช้สถิตหิรือเทคนิคทางคณิตศาสตร์ให้มากขึน้ในแบบฝึกปฏิบตัแิละ

กิจกรรมท้ายเร่ือง   

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป

การวิจยัครัง้นีไ้ด้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวนน้อยเพียง ร้อยละ 38.60  ในการวิจยัครัง้ตอ่ไป

ควรสง่แบบสอบถามการวิจยัไปให้นกัศกึษาท่ีเข้าสอบภาคปฏิบตั ิและให้สง่แบบสอบถามกลบัคืนมากบั

อาจารย์สอนเสริมภาคปฏิบตั ิเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วนและหลากหลายมากขึน้

บรรณานุกรม
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คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี)  (2554)  รายงานการประชมุ 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ครัง้ท่ี 1/2554 วนัท่ี  19  
  พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชมุ 6024 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชัน้ 6 
ทศันา บญุทอง (2551) “การพยาบาลกบัพฒันาการของชีวิต” ใน เอกสารการสอนชดุวิชา มโนมติและ 

 กระบวนการพยาบาล (ฉบบัปรับปรุง) หนว่ยท่ี 6 หน้า 299-406 พิมพ์ครัง้ท่ี 7 นนทบรีุ 

       มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ประคอง กรรณสตู (2542) สถิตเิพ่ือการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ พิมพ์ครัง้ท่ี 3 กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์  

     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
พลูสขุ หิงคานนท์ (2546) รายงานการวิจยั เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ทกัษะการปฏิบตังิาน และ 
     คณุลกัษณะของบณัฑิตพยาบาล มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช นนทบรีุ 

     มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
พลูสขุ หิงคานนท์ และสมใจ พทุธาพิทกัษ์ผล (2549) รายงานการวิจยัเร่ือง การติดตามผลบณัฑิตพยาบาล 

     มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ปีการศกึษา 2546 นนทบรีุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

     มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
วาริณี เอ่ียมสวสัดกิลุ ช่ืนจิตร โพธิศพัท์สขุ และนิภาภทัร อยูพุ่ม่  (2551) รายงานการวิจยัตดิตามผลบณัฑิต 
     พยาบาล มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (ปีการศกึษา 2547) นนทบรีุ   มหาวิทยาลยั

     สโุขทยัธรรมาธิราช  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
วิไล กศุลวิศษิฐ์กลุ (2549) “การสุม่ตวัอย่างและการหาขนาดตวัอยา่ง” ใน ประมวลสาระชดุวิชาการวิจยั 
     ทางการพยาบาล สารสนเทศ และสถิต ิหนว่ยท่ี 5 หน้า 5-1 – 5-106 นนทบรีุ มหาวิทยาลยั 
     สโุขทยัธรรมาธิราช  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (2553) รายงานการประเมินตนเอง เพ่ือการขอรับรองสถาบนัการศกึษาการ 
     พยาบาลและการผดงุครรภ์ นนทบรีุ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
___. (มปพ) คณุสมบตัอิาจารย์สอนเสริมภาคปฏิบตักิารพยาบาลและการสอบภาคปฏิบตักิารพยาบาล 

     หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
     มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช นนทบรีุ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (เอกสารอดัส าเนา)  




