ความสัมพันธ์ ระหว่ างความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนกับผลการเรี ยนรู้ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ ชัน้ ปี ที่ 3
ในวิชาปฏิบัตกิ ารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2
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การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอน 2) ผลการ
เรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ 3) ความสัมพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจใน
การจัดการเรี ยนการสอนกับผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการระดับอุดมศึกษาของ
นักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี
้ ที่ 3 ในวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์
2 ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศชันปี
้ ที่ 3 ปี การศึกษา 2556 จานวน 49 คน เครื่ องมือที่
ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอน และแบบสอบถามผล
การเรี ยนรู้ตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี
้ ที่ 3
ในวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 ข้ อคาถามเป็ นมาตรส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ของครอนบาค (Cronbach ’s alpha Coefficient) =
0.93 และ 0.95 ตามลาดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ คานวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหา
ความสัมพันธ์ โดยใช้ Pearson Product Moment Correlation Coefficient
ผลการวิจยั สรุ ปได้ ดงั นี ้ 1) ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนพยาบาล
ทหารอากาศชันปี
้ ที่ 3 ในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 อยู่ในระดับมาก
X

= 4.22 SD = 0.35 2) ผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยน

พยาบาลทหารอากาศชันปี
้ ที่ 3 ในวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 อยู่ใน
ระดับดี

X

= 3.84 SD = 0.41 และ 3) ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนกับผลการเรี ยนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี
้ ที่ 3 ในวิชา
ปฏิ บัติก ารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุง ครรภ์ 2 มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ที่
ระดับ.05 (r=0.31)
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Abstract
The objectives of the study were 1) to examine satisfaction toward teaching-learning
process 2) to study learning outcomes level of Thailand quality framework and 3) to investigate
the relationship between satisfaction towards teaching-learning process and learning outcomes
of Thailand quality framework in nursing practice of maternal and child 2, third year Air Force
Student Nurses. Samples were 49 third year Air Force Student Nurses. Research instruments
were two sets questionnaires with five rating scales of satisfaction towards teaching –learning
process and learning outcome of Thailand quality framework in nursing practice of maternal and
child 2. Reliability of research instruments was calculated by Cronbach’s alpha Coefficient (0.93
and 0.95, respectively). Data were analyzed by arithmetic mean, standard deviation and
Pearson Product Moment Correlation Coefficient.
Research results were as follows: 1) Satisfaction towards teaching-learning process of
nursing practice of maternal and child 2, third year Air Force Student Nurses was at high levels
( X = 4.22, SD = 0.35); 2) Learning outcomes level of Thailand quality framework was at a good
level ( X = 3.84, SD=0.41); and 3) The relationships between satisfaction towards teachinglearning process and Learning outcomes of Thailand quality framework were correlated
significantly at 0.05 (r= 0.31).
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การศึกษาวิชาชีพการพยาบาล เป็ นการศึกษาระดับอุดม ต้ องพัฒนาหลักสูตรตามประกาศระทรวง
ศึกษาธิการเรื่ อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 โดยกาหนด
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ (Learning Outcomes) ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุ มศึกษาแห่งชาติ
และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่กาหนด 6 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านคุณธรรม
จริ ยธรรม 2) ด้ านความรู้ 3) ด้ านทักษะทางปั ญญา 4) ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้ าน
ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ, 2553) เพื่อผลิตพยาบาลที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม สามารถตัดสินใจแก้ ปัญหาเฉพาะ
หน้ าได้ เหมาะสมกับสถานการณ์ตา่ งๆ มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์และมีการศึกษาได้ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
สามารถพัฒนาตนเองด้ วยการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิ ต การจัดการเรี ยนการสอนให้ เกิดประสิทธิ ภาพ และ
ประสิทธิ ผลซึ่งจะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน มีองค์ประกอบที่สาคัญคือ กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผ้ สู อน คุณลักษณะของผู้สอน เทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ สื่อ
และนวัตกรรม ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล ซึง่ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน โดยเน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด
ภาควิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ รับผิดชอบจัดการเรี ยนการสอนวิช าการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 ในปี การศึกษา2556 ได้ จดั การเรี ยนการสอนเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์รายวิชา รวมทังส่
้ งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนเกิดผลการเรี ยนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ทัง้ 6 ด้ านโดยจัดแบบผสมผสานเน้ นความร่วมมือระหว่างผู้เรี ยน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้ องเพื่อให้ เกิด
ความพร้ อมและความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนทังด้
้ านการเรี ยนการสอนได้ แก่การเตรี ยมความ
พร้ อม ขันฝึ
้ กปฏิบตั ิการพยาบาล การประเมินผล ด้ านอาจารย์นิเทศ ด้ านพี่ที่ปรึกษา ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก ผู้วิจยั ในฐานะผู้รับผิดชอบวิชาจึงต้ องการประเมิ นผลการจัดการเรี ยนการสอนในวิชาดังกล่าวว่า
สามารถทาให้ เกิดผลการเรี ยนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามที่กาหนดไว้ หรื อไม่ โดย
การวิจัยในครัง้ นี ้ได้ ศึกษาตามการรับรู้ ของผู้เรี ยน ทัง้ นีเ้ พื่อนาผลการวิจัยไปใช้ เป็ นข้ อมูลในพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอนปี การศึกษาต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี
้ ที่ 3
วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2

2. ศึกษาผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนพยาบาลทหาร
อากาศ ชันปี
้ ที่ 3 ในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2
3. ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนกับผลการเรี ยนรู้ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการระดับอุดมศึก ษาของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี
้ ที่ 3 ในวิชาปฏิบตั ิการ
พยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั ในชันเรี
้ ยน (Classroom Research)
ตัวอย่ าง นักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศชันปี
้ ที่ 3 ปี การศึกษา 2556 จานวน 49 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี
้
ที่ 3 ในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 ซึง่ คณะผู้วิจยั ได้ สร้ างขึ ้นโดยศึกษามาจาก
ตาราเอกสารที่เกี่ยวข้ องโดยแบ่งเป็ นความพึง พอใจ 5 ด้ านได้ แก่ด้านการเรี ยนการสอน ด้ านอาจารย์นิเทศ
ด้ านพี่ที่ปรึกษาและด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
2. แบบสอบถามผลการเรี ยนรู้ตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนพยาบาล
ทหารอากาศ ชันปี
้ ที่ 3 ในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 ผู้วิจัยได้ สร้ างขึ น้ โดย
ประยุก ต์ จ ากแบบวัด ผลการเรี ย นรู้ ตามกรอบคุณ วุฒิ ม าตรฐานระดับ อุด มศึก ษาแห่ ง ชาติ หลัก สูต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ แบ่งผลการเรี ยนรู้เป็ น 6 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะทางปั ญญา ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้ านทักษะ
การปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ
การหาคุ ณภาพของเครื่ องมื อ ผู้วิจัยได้ นาแบบสอบถามที่ สร้ างขึน้ ไปหาความเที่ ยงตรงของ
เนื อ้ หาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง เป็ นอาจารย์พ ยาบาลจ านวน 4 ท่านหลัง จากปรั บแก้ ตามคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ นาไปให้ นกั เรี ยนพยาบาลทหารอากาศชันปี
้ ที่ 4 จานวน 30 คน แล้ วนาไปหาค่าความ
เชื่อมัน่ โดยใช้ คา่ สัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach ’s alpha Coefficient) แบบสอบถามความพึง
พอใจในการจัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ ชั น้ ปี ที่ 3 ในวิชาปฏิบตั ิการพยาบาล
มารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ = 0.93 และแบบสอบถามผลการเรี ยนรู้ตามกรอบ

คุณวุฒิมาตรฐานระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี
้ ที่ 3 ในวิชาปฏิบตั ิการพยาบาล
มารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ = 0.95
การพิทักษ์ สิทธิตัวอย่ าง ตัวอย่างทุกคนลงนามยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล คานวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจใน
การจัดการเรี ยนการสอน และผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบคุณวุฒิ ม าตรฐานระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยน
พยาบาลทหารอากาศชันปี
้ ที่ 3 ในวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 และคานวณ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการ
สอนกับผลการเรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี
้
ที่ 3 ในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2

ผลการวิจัย
คะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศชันปี
้ ที่ 3 ใน
วิชาปฏิบตั ิการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 โดยรวมมี X = 4.22 SD = 0.35 โดยนักเรี ยน
พยาบาลทหารอากาศมีความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนด้ านอาจารย์นิเทศมากที่สดุ

X

= 4.41

SD = 0.46 มีความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนด้ านพี่ที่ปรึกษาน้ อยที่สดุ X = 3.99 SD = 0.64
แสดงในตาราง 1
ผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบคุณ วุฒิม าตรฐานระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ
ชันปี
้ ที่ 3 ในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2
=

0.41

X

= 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

โดยนัก เรี ย นพยาบาลทหารอากาศมี ค ะแนนผลการเรี ย นรู้ ตามกรอบคุณ วุฒิ ม าตรฐาน

ระดับอุดมศึกษาด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมมากที่สุด

X

= 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.34 และมี

คะแนนผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานระดับอุดมศึกษาด้ านทักษะทางปั ญญาและด้ านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศน้ อยที่สดุ
มาตรฐาน = 0.36 และ 0.47 ตามลาดับ แสดงในตาราง 2

X

= 3.71 ส่วนเบี่ยงเบน

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนของ
นักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศชันปี
้ ที่ 3 ในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ์ 2 โดยรวมและจาแนกตามรายด้ าน
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน

คะแนนความรู้
X

SD

โดยรวม

4.22

0.35

1.ด้ านการเรี ยนการสอน

4.22

0.49

-

การเตรี ยมความพร้ อม

4.32

0.43

-

ขันฝึ
้ กปฏิบตั ิการพยาบาล

4.04

0.48

-

การประเมินผล

4.31

0.52

2.ด้ านอาจารย์นิเทศ

4.41

0.46

3.ด้ านพี่ที่ปรึกษา

3.99

0.64

4.ด้ านสิง่ อานวยความสะดวก

4.14

0.41

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศชันปี
้ ที่ 3 ในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล
มารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 จาแนกตามรายด้ านและโดยรวม
ผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒมิ าตรฐานระดับอุดมศึกษา

X

SD

โดยรวม

3.84

0.41

1.ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม

3.99

0.34

2.ด้ านความรู้

3.74

0.48

3.ด้ านทักษะทางปั ญญา

3.71

0.36

4.ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

3.97

0.42

5.ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.71

0.47

6.ด้ านทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ

3.90

0.33

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนกับผลการเรี ยนรู้ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ ชัน้ ปี ที่ 3 ในวิชาปฏิบตั ิการ
พยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 = 0.31 มีนยั สาคัญที่ระดับ.05

ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนมีความสัมพันธ์ กับผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศชันปี
้ ที่ 3 ในวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ = 0.38, 0.31 และ0.32 มีนยั สาคัญที่ระดับ .01,.05 และ .05 ตามลาดับ แสดงในตาราง 3
ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนกับผลการเรี ยนรู้ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี
้ ที่ 3 ในวิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2
ค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ความพึงพอใจ
ผลลัพธ์
การ
เรียนรู้
โดยรวม

จริยธรรม

ความรู้

ปั ญญา

ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

0.31*

0.38**

0.30*

0.24

0.32*

0.10

0.27

0.36*

0.37**

0.36*

0.23

0.29*

0.15

0.30*

0.43**

0.35*

0.26

0.25

0.34*

0.13

0.33*

0.24

0.22

0.35*

0.17

0.21

0.05

0.19

1.3 การประเมินผล

0.25

0.34*

0.28

0.17

0.19

0.20

0.23

2. ด้ านอาจารย์นิเทศ

0.20

0.44**

0.03

0.16

0.45**

0.04

0.23

3. ด้ านพี่ที่ปรึกษา

0.06

0.05

0.15

0.16

-0.17

-0.05

-0.06

4. ด้ า นสิ่ง อ านวยความ

0.12

0.11

0.34*

0.16

0.15

0.08

0.16

การจัดการเรี ยนการสอน

การวิเคราะห์ เชิง การปฏิบัติทาง
ตัวเลข การสื่อสาร
วิชาชีพ
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

โดยรวม
1. ด้ านการเรี ยนการสอน
1.1

การเตรี ย มความ

พร้ อม
1.2 ขันฝึ
้ กปฏิบตั ิการ
พยาบาล

สะดวก

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั พบว่าคะแนนพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ
ชันปี
้ ที่ 3 ในวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2
พิ จ ารณารายด้ า นพบว่า ด้ า นอาจารย์ นิ เ ทศ X = 4.41

X

= 4.22 อยู่ในระดับมากเมื่อ

รองลงมาคื อ ด้ า นด้ า นการเรี ย นการสอนซึ่ ง

ประกอบด้ ว ย การเตรี ย มความพร้ อม ขัน้ ฝึ กปฏิ บัติก ารพยาบาล และการการประเมิ น ผล

X

= 4.22

สอดคล้ องกับการศึกษาของสมชาย บุญสุ่น (2554) เรื่ อง ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรี ยนการสอน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่านิสิตมีความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรี ยนการสอน ด้ านการเรี ยนการสอน โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ทุกข้ อมีความคิดเห็นในระดับมาก ข้ อที่นิสิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3
ข้ อแรก คือนิสิตได้ เตรี ยมตัวก่อนมาเรี ยนด้ วยการอ่านหนังสือล่วงหน้ าสม่าเสมอ นิสิตได้ รับผิดชอบหน้ าที่
ของตนเองในการเรี ยนเป็ นอย่างดี และครูเน้ นการจัดการเรี ยนรู้โดยให้ นิสิตมีส่วนร่วมในการเรี ยน รองลงมา
คือนิสิตได้ วางแผนการเรี ยนตามตารางที่กาหนดให้ เป็ นอย่างดี ข้ อที่นิสิตมีความเห็นมีค่าต่าสุดคือครู
กาหนดเนื ้อหาสาระในการสอนแต่ละครัง้ ให้ เหมาะสมกับเวลาเรี ยน
การจัดการเรี ยนการสอนวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 มีการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เป็ นระบบ มีมอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดสัปดาห์เตรี ยมความพร้ อมซึ่งมีกิจกรรมที่
ประกอบด้ วยปฐมนิเทศรายวิชาพร้ อมคูม่ ือการฝึ กภาคปฏิบตั ิ การเตรี ยมความพร้ อมก่อนขึ ้นฝึ กฯ อันได้ แก่
ประเมินความรู้กอ่ นขึ ้นฝึ ก(เชิงกราน กลไกการคลอด ส่วนของทารก) สาธิตการตรวจรกและสาธิตย้ อนกลับ
การตรวจรก ฝึ กซ้ อมการทาคลอดกับหุน่ ทาคลอดกับหุ่นให้ อาจารย์ประเมินจนกว่าจะผ่านการประเมินและ
ทบทวนความรู้ การพยาบาลระยะที่ 1 ของการคลอด การดูแลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้ อนได้ แก่ผ้ คู ลอด
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ และคลอดก่อนกาหนด ในขณะฝึ กปฏิบตั ิงานอาจารย์ผ้ รู ับผิด ชอบ
และอาจารย์นิเทศมีการติดตามนักเรี ยนอย่างใกล้ ชิดทังด้
้ านการเรี ยนและปั ญหานอกเหนือการเรี ยนโดยให้
สามารถติดต่อได้ ทงในและนอกเวลาราชการ
ั้
นอกจากนี ้ในการฝึ กเวรบ่าย-ดึกได้ จดั โครงการพี่ที่ปรึกษาบน
อาคารผู้ป่วยเพื่อนให้ นกั เรี ยนได้ ปรึ กษาพี่ได้ ตลอดเวลา นักเรี ยนวางแผนการเก็บประสบการณ์ที่ต้องได้ รับ
ทังในและนอกเวลาด้
้
วยตัวเอง
จากการวิจยั พบว่าคะแนนผลการเรี ยนรู้ตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยน
พยาบาลทหารอากาศชันปี
้ ที่ 3 ในวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 อยู่ในระดับดี

มีค่าเฉลี่ย = 3.84 เมื่อพิจาณารายด้ านพบว่าด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรม X สูงสุด = 3.99 รองลงมาคือ
ด้ านด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ X = 3.97 และด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือด้ าน
ทักษะทางปั ญญาและด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ X =
3.71 ทังนี
้ ้เพราะนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศได้ รับการปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรมในการเรี ยนภาคทฤษฎี
ทดลอง และปฏิบตั ิรวมทังการจั
้
ดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ตังแต่
้ ชนปี
ั ้ ที่ 1 และ
การปฏิบตั ิวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิที่ต้องปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
เจ้ าหน้ าที่ทางสุขภาพอื่นๆ หลายระดับเช่น เจ้ าหน้ าที่ในหอผู้ป่วย ผู้ช่วยพยาบาล แพทย์ รวมทังนั
้ กเรี ยน
พยาบาลจากสถาบันอื่น และการจัดเก็บประสบการณ์ในรายวิชามีหลากหลายกิจกรรมทาให้ นกั เรี ยนต้ องมี
ความรับผิดชอบ และหาเวลาจัดเก็บประสบการณ์นอกเวลา และสอดคล้ องกับการวิจยั ของนิลอุบล แก้ ว
อินทร และคณะ (2554) ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผู้บงั คับบัญชาและผู้ร่วมงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกกลุ่ม ส่วนกลุ่มที่มีคา่ เฉลี่ย
สูงสุด คือ ผู้ร่วมงาน รองลงมาคือ ผู้บงั คับบัญชา หากพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ทังผู
้ ้ บงั คับบัญชาและ
ผู้ร่วมงานมีความคิดเห็นสอดคล้ องกันและมีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ คุณภาพบัณฑิตด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรม
ส่วนข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ คุณภาพบัณฑิตด้ านทักษะทางปั ญญา และสอดคล้ องกับ ธีระดา ภิญโญ
(2554) พบว่าความคิดเห็นของบัณ ฑิตเกี่ ยวกับคุณลักษณะ ของตนเอง ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ทุกด้ าน โดยลาดับแรก คือ ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รองลงมา ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะทางปั ญญา
และด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการวิจยั พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนกับผลการเรี ยนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี
้ ที่ 3 ในวิชาปฏิบตั ิการ
พยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 = 0.31 มีนยั สาคัญที่ระดับ.05 และเมื่อพิจารณารายละเอียด
พบว่าความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนมีความสัมพันธ์กบั ผลการเรี ยนรู้ด้านจริ ยธรรม = 0.38 มี
นัยสาคัญที่ระดับ.01 ด้ านความรู้ = 0.30 มีนยั สาคัญที่ระดับ.05 ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ=0.32 นัยสาคัญที่ระดับ.05 สอดคล้ องกับการศึกษาของบลูม (Bloom, 1976 : 167 – 169
อ้ างใน หฤษฎ์ เลิศอนันตกร, 2554: 8) พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมี 3 ตัวแปร คือ
1) ตัวแปรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางพุทธิพิสยั หมายถึง การเรี ยนรู้ที่จาเป็ นต่อการเรี ยนและมีมาก่อนเรี ยน
ได้ แก่ ความถนัดและพื ้นความรู้เดิมของผู้เรี ยน 2) ตัวแปรที่เกี่ยวกับทางด้ านจิตพิสยั หมายถึง สภาพที่
ผู้เรี ยนแสดงออกเมื่อผู้เรี ยนได้ เรี ยน ได้ แก่ความสนใจและเจตคติตอ่ วิชาที่เรี ยน การยอมรับความสามารถ

และบุคลิกภาพ 3) คุณภาพการสอน หมายถึง ประสิทธิภาพซึ่งผู้เรี ยนได้ รับผลสาเร็ จในการเรี ยนรู้ ได้ แก่
การได้ รับคาแนะนา การให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วมในการเรี ยนการสอน การเสริ มแรงครู การแก้ ไข้ ข้อผิดพลาด
และการรู้ผลสะท้ อนกลับของการกระทาว่าถูกต้ องหรื อไม่
ข้ อเสนอแนะ
1. ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ควรการจัดการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้
เกิดผลการเรี ยนรู้ครอบคลุมตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามที่กาหนด
2. ควรมีการวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อผลการเรี ยนรู้ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เอกสารอ้ างอิง
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