
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนกับผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชัน้ปีที่ 3 

ในวิชาปฏบิัตกิารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 

นาวาอากาศโทหญิง เจียงค า กังวล*   

นาวาอากาศตรีหญิง นิตยา  สุขแสน* 

บทคัดย่อ  
 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา 1) ความพงึพอใจในการจดัการเรียนการสอน 2) ผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา และ 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจใน

การจัดการเรียนการสอนกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการระดับอุดมศึกษาของ

นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชัน้ปีท่ี 3 ในวิชาปฏิบตัิการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 

2 ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศชัน้ปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2556 จ านวน 49 คน เคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอน และแบบสอบถามผล

การเรียนรู้ตามกรอบคณุวฒุิมาตรฐานระดบัอดุมศกึษาของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชัน้ปีท่ี 3 

ในวิชาปฏิบตัิการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2 ข้อค าถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) คา่สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของครอนบาค (Cronbach ’s alpha  Coefficient) = 

0.93 และ 0.95 ตามล าดบั วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค านวณคา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหา

ความสมัพนัธ์ โดยใช้ Pearson  Product Moment Correlation Coefficient  

ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้1) ความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียนพยาบาล

ทหารอากาศชัน้ปีท่ี 3 ในวิชาปฏิบตักิารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2 อยู่ในระดบัมาก 

X  = 4.22 SD = 0.35 2) ผลการเรียนรู้ตามกรอบคณุวุฒิมาตรฐานระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียน

พยาบาลทหารอากาศชัน้ปีท่ี 3 ในวิชาปฏิบตัิการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2 อยู่ใน

ระดบัดี X = 3.84 SD = 0.41 และ 3) ความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนกบัผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอดุมศึกษาของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชัน้ปีท่ี 3 ในวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญท่ี

ระดบั.05 (r=0.31) 

ค าส าคัญ :   ความพงึพอใจ ผลการเรียนรู้,  กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา 
*อาจารย์ประจ าการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ 



 
 

The relationship between satisfaction towards teaching- learning process and 
learning outcomes of Thailand quality framework in maternal- newborn and midwifery 
nursing practice 2, third year Air Force Student Nurses 

Group Captain Jeangkum Kungvon     
Squadron Leader Nittaya Suksaen 

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 teaching- 
learning process and Learning outcomes of Thailand quality framework  were correlated 
significantly at 0.05 (r= 0.31). 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การศกึษาวิชาชีพการพยาบาล เป็นการศกึษาระดบัอดุม ต้องพฒันาหลกัสตูรตามประกาศระทรวง

ศึกษาธิการเร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 โดยก าหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ท่ีสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษาแห่งชาติ 
และลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของสาขาพยาบาลศาสตร์ท่ีก าหนด 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคณุธรรม 
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้าน
ทักษะการปฏิบตัิทางวิชาชีพ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2553) เพ่ือผลิตพยาบาลท่ีมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีคณุภาพ มีคณุธรรมจริยธรรม สามารถตดัสินใจแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่งๆ มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และมีการศกึษาได้อย่างตอ่เน่ือง ตลอดจน
สามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผลซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีองค์ประกอบท่ีส าคญัคือ กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน คณุลกัษณะของผู้สอน เทคนิคการสอนในรูปแบบตา่ง ๆ ส่ือ
และนวตักรรม ตลอดจนการวดัผลและประเมินผล ซึง่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน โดยเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ และเกิดประสิทธิผลอยา่งสงูสดุ  

 ภาควิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนวิชาการ

ปฏิบตัิการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2 ในปีการศกึษา2556 ได้จดัการเรียนการสอนเพ่ือให้

บรรลวุตัถปุระสงค์รายวิชา รวมทัง้สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา

แหง่ชาต ิทัง้ 6 ด้านโดยจดัแบบผสมผสานเน้นความร่วมมือระหวา่งผู้ เรียน ผู้สอน และผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิด

ความพร้อมและความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนทัง้ด้านการเรียนการสอนได้แก่การเตรียมความ

พร้อม ขัน้ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล การประเมินผล ด้านอาจารย์นิเทศ ด้านพ่ีท่ีปรึกษา ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก ผู้วิจยัในฐานะผู้ รับผิดชอบวิชาจึงต้องการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนในวิชาดงักล่าวว่า 

สามารถท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ โดย

การวิจัยในครัง้นีไ้ด้ศึกษาตามการรับรู้ของผู้ เรียน  ทัง้นีเ้พ่ือน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในพฒันาการ

จดัการเรียนการสอนปีการศกึษาตอ่ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. ศึกษาความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชัน้ปีท่ี 3 

วิชาปฏิบตักิารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2 



 
 

 2. ศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนพยาบาลทหาร

อากาศ ชัน้ปีท่ี 3 ในวิชาปฏิบตักิารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2 

 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนกับผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคณุวฒุิการระดบัอดุมศกึษาของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชัน้ปีท่ี 3 ในวิชาปฏิบตัิการ

พยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย   

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัในชัน้เรียน (Classroom  Research) 

ตัวอย่าง นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศชัน้ปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2556 จ านวน 49 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสอบถามความพงึพอใจในการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชัน้ปี

ท่ี 3 ในวิชาปฏิบตักิารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2 ซึง่คณะผู้วิจยัได้สร้างขึน้โดยศกึษามาจาก

ต าราเอกสารท่ีเก่ียวข้องโดยแบง่เป็นความพึงพอใจ 5 ด้านได้แก่ด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์นิเทศ 

ด้านพ่ีท่ีปรึกษาและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

2. แบบสอบถามผลการเรียนรู้ตามกรอบคณุวฒุิมาตรฐานระดบัอดุมศกึษาของนกัเรียนพยาบาล

ทหารอากาศ ชัน้ปีท่ี 3 ในวิชาปฏิบตักิารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2 ผู้ วิจัยได้สร้างขึน้โดย

ประยุกต์จากแบบวัดผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2555 วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ แบ่งผลการเรียนรู้เป็น 6 ด้าน ได้แก่ 

ด้านคณุธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทกัษะ

การปฏิบตัทิางวิชาชีพ 

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ไปหาความเท่ียงตรงของ

เนือ้หาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นอาจารย์พยาบาลจ านวน 4 ท่านหลังจากปรับแก้ตามค าแนะน าของ

ผู้ทรงคณุวุฒิได้น าไปให้นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศชัน้ปีท่ี  4 จ านวน 30 คน แล้วน าไปหาค่าความ

เช่ือมัน่โดยใช้คา่สมัประสิทธ์ิของครอนบาค (Cronbach ’s alpha  Coefficient) แบบสอบถามความพึง

พอใจในการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชัน้ปีท่ี 3 ในวิชาปฏิบตัิการพยาบาล

มารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2 ได้คา่ความเช่ือมัน่ = 0.93 และแบบสอบถามผลการเรียนรู้ตามกรอบ



 
 

คณุวฒุิมาตรฐานระดบัอดุมศกึษาของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชัน้ปีท่ี 3 ในวิชาปฏิบตัิการพยาบาล

มารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2 ได้คา่ความเช่ือมัน่ = 0.95 

การพทิักษ์สิทธิตัวอย่าง ตวัอยา่งทกุคนลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจยั   

การวิเคราะห์ข้อมูล ค านวณค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจใน

การจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานระดับอุดมศึกษาของนักเรียน

พยาบาลทหารอากาศชัน้ปีท่ี 3 ในวิชาปฏิบตัิการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2 และค านวณ

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัในการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพงึพอใจในการจดัการเรียนการ

สอนกบัผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชัน้ปี

ท่ี 3 ในวิชาปฏิบตักิารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2   

 

ผลการวิจัย 

 คะแนนความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศชัน้ปีท่ี 3 ใน

วิชาปฏิบตัิการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2 โดยรวมมี X  = 4.22 SD = 0.35 โดยนกัเรียน

พยาบาลทหารอากาศมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนด้านอาจารย์นิเทศมากท่ีสดุ X  = 4.41 

SD = 0.46 มีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนด้านพ่ีท่ีปรึกษาน้อยท่ีสดุ X = 3.99 SD = 0.64 

แสดงในตาราง 1 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานระดับอุดมศึกษาของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ     

ชัน้ปีท่ี 3 ในวิชาปฏิบตักิารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2  X  = 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

= 0.41 โดยนักเรียนพยาบาลทหารอากาศมีคะแนนผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐาน

ระดบัอดุมศกึษาด้านคณุธรรม จริยธรรมมากท่ีสุด X  = 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.34 และมี

คะแนนผลการเรียนรู้ตามกรอบคณุวุฒิมาตรฐานระดบัอุดมศึกษาด้านทกัษะทางปัญญาและด้านทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยท่ีสดุ X  = 3.71 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน = 0.36 และ 0.47 ตามล าดบั แสดงในตาราง 2 

 



 
 

ตาราง 1 คา่เฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจในการจดัการเรียนการสอนของ 

               นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศชัน้ปีท่ี 3 ในวิชาปฏิบตักิารพยาบาลมารดา-ทารก 

               และการผดงุครรภ์ 2 โดยรวมและจ าแนกตามรายด้าน 

พึงพอใจในการจดัการเรียนการสอน                        คะแนนความรู้ 

X  SD 

โดยรวม 4.22 0.35 

1.ด้านการเรียนการสอน 4.22 0.49 

- การเตรียมความพร้อม 4.32 0.43 

- ขัน้ฝึกปฏิบตัิการพยาบาล 4.04 0.48 

- การประเมินผล 4.31 0.52 

2.ด้านอาจารย์นิเทศ 4.41 0.46 

3.ด้านพ่ีที่ปรึกษา 3.99 0.64 

4.ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 4.14 0.41 

 

ตาราง 2 คา่เฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคณุวฒุิมาตรฐาน 

               ระดบัอดุมศกึษาของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศชัน้ปีท่ี3 ในวิชาปฏิบตักิารพยาบาล 

               มารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2 จ าแนกตามรายด้านและโดยรวม 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒมิาตรฐานระดับอุดมศึกษา X  SD 

โดยรวม           3.84 0.41 

1.ด้านคณุธรรม จริยธรรม          3.99 0.34 

2.ด้านความรู้ 3.74 0.48 

3.ด้านทกัษะทางปัญญา  3.71 0.36 

4.ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ  3.97 0.42 

5.ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.71 0.47 

6.ด้านทกัษะการปฏิบตัิทางวิชาชีพ   3.90 0.33 

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนกบัผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชัน้ปีท่ี 3 ในวิชาปฏิบตัิการ

พยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2 = 0.31 มีนยัส าคญัท่ีระดบั.05  



 
 

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชัน้ปีท่ี 3 ในวิชาปฏิบตัิการพยาบาลมารดา-

ทารกและการผดงุครรภ์ 2 ด้านคณุธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ = 0.38, 0.31 และ0.32 มีนยัส าคญัท่ีระดบั .01,.05 และ .05 ตามล าดบั แสดงในตาราง 3 

 

ตาราง 3 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งความพงึพอใจในการจดัการเรียนการสอนกบัผลการเรียนรู้ตาม 

               กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชัน้ปีท่ี 3 ในวิชา 

               ปฏิบตักิารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2  

ความพึงพอใจ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
ผลลัพธ์

การ

เรียนรู้

โดยรวม 

จริยธรรม ความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

การจดัการเรียนการสอน

โดยรวม 

0.31* 0.38** 0.30* 0.24  0.32* 0.10 0.27 

1. ด้านการเรียนการสอน 0.36* 0.37** 0.36* 0.23 0.29* 0.15 0.30* 

  1.1 การเตรียมความ

พร้อม 

 0.43**  0.35* 0.26 0.25  0.34* 0.13 0.33* 

  1.2 ขัน้ฝึกปฏิบตัิการ

พยาบาล 

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. ด้านอาจารย์นิเทศ 0.20 0.44** 0.03 0.16 0.45** 0.04 0.23 

3. ด้านพ่ีที่ปรึกษา 0.06 0.05 0.15 0.16 -0.17 -0.05 -0.06 

4. ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก 

0.12 0.11  0.34* 0.16 0.15 0.08 0.16 



 
 

อภปิรายผลการวิจัย 

     จากการวิจยัพบว่าคะแนนพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ

ชัน้ปีท่ี 3 ในวิชาปฏิบตัิการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 X = 4.22 อยู่ในระดบัมากเม่ือ

พิจารณารายด้านพบว่าด้านอาจารย์นิเทศ X = 4.41 รองลงมาคือด้านด้านการเรียนการสอนซึ่ง

ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อม ขัน้ฝึกปฏิบัติการพยาบาล และการการประเมินผล X = 4.22 

สอดคล้องกบัการศกึษาของสมชาย บญุสุ่น (2554) เร่ือง ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่านิสิตมีความคิดเห็นตอ่การ

จดัการเรียนการสอน ด้านการเรียนการสอน โดยภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทกุข้อมีความคิดเห็นในระดบัมาก ข้อท่ีนิสิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 3 

ข้อแรก คือนิสิตได้เตรียมตวัก่อนมาเรียนด้วยการอ่านหนงัสือล่วงหน้าสม ่าเสมอ  นิสิตได้รับผิดชอบหน้าท่ี

ของตนเองในการเรียนเป็นอยา่งดี และครูเน้นการจดัการเรียนรู้โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียน  รองลงมา

คือนิสิตได้วางแผนการเรียนตามตารางท่ีก าหนดให้เป็นอย่างดี  ข้อท่ีนิสิตมีความเห็นมีค่าต ่าสุดคือครู

ก าหนดเนือ้หาสาระในการสอนแตล่ะครัง้ให้เหมาะสมกบัเวลาเรียน   

การจดัการเรียนการสอนวิชาปฏิบตัิการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2 มีการจดัการ

เรียนการสอนท่ีเป็นระบบ มีมอบหมายผู้ รับผิดชอบรายวิชา จดัสปัดาห์เตรียมความพร้อมซึ่งมีกิจกรรมท่ี

ประกอบด้วยปฐมนิเทศรายวิชาพร้อมคูมื่อการฝึกภาคปฏิบตัิ การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ฝึกฯ  อนัได้แก่

ประเมินความรู้กอ่นขึน้ฝึก(เชิงกราน กลไกการคลอด ส่วนของทารก) สาธิตการตรวจรกและสาธิตย้อนกลบั

การตรวจรก ฝึกซ้อมการท าคลอดกบัหุน่ ท าคลอดกบัหุ่นให้อาจารย์ประเมินจนกว่าจะผ่านการประเมินและ

ทบทวนความรู้การพยาบาลระยะท่ี 1 ของการคลอด การดแูลผู้คลอดท่ีมีภาวะแทรกซ้อนได้แก่ผู้คลอด

ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน โรคหวัใจ และคลอดก่อนก าหนด ในขณะฝึกปฏิบตัิงานอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

และอาจารย์นิเทศมีการติดตามนกัเรียนอย่างใกล้ชิดทัง้ด้านการเรียนและปัญหานอกเหนือการเรียนโดยให้

สามารถติดตอ่ได้ทัง้ในและนอกเวลาราชการ นอกจากนีใ้นการฝึกเวรบา่ย-ดกึได้จดัโครงการพ่ีท่ีปรึกษาบน

อาคารผู้ ป่วยเพ่ือนให้นกัเรียนได้ปรึกษาพ่ีได้ตลอดเวลา นกัเรียนวางแผนการเก็บประสบการณ์ท่ีต้องได้รับ

ทัง้ในและนอกเวลาด้วยตวัเอง  

จากการวิจยัพบว่าคะแนนผลการเรียนรู้ตามกรอบคณุวฒุิมาตรฐานระดบัอุดมศกึษาของนกัเรียน

พยาบาลทหารอากาศชัน้ปีท่ี 3 ในวิชาปฏิบตัิการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2 อยู่ในระดบัดี 



 
 

มีค่าเฉล่ีย = 3.84 เม่ือพิจาณารายด้านพบว่าด้านคณุธรรมและจริยธรรม X สูงสุด = 3.99 รองลงมาคือ

ด้านด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ X = 3.97  และด้านท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุคือด้าน

ทกัษะทางปัญญาและด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ X  = 

3.71 ทัง้นีเ้พราะนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศได้รับการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมในการเรียนภาคทฤษฎี 

ทดลอง และปฏิบตัิรวมทัง้การจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษาในด้านคณุธรรม จริยธรรม ตัง้แตช่ัน้ปีท่ี 1 และ

การปฏิบตัิวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดงุครรภ์ 2 เป็นการฝึกปฏิบตัิท่ีต้องปฏิบตัิงานร่วมกับ

เจ้าหน้าท่ีทางสุขภาพอ่ืนๆ หลายระดบัเช่น เจ้าหน้าท่ีในหอผู้ ป่วย ผู้ช่วยพยาบาล แพทย์ รวมทัง้นกัเรียน

พยาบาลจากสถาบนัอ่ืน และการจดัเก็บประสบการณ์ในรายวิชามีหลากหลายกิจกรรมท าให้นกัเรียนต้องมี

ความรับผิดชอบ และหาเวลาจดัเก็บประสบการณ์นอกเวลา  และสอดคล้องกบัการวิจยัของนิลอบุล แก้ว

อินทร และคณะ (2554) ผลการวิจยั พบว่า คณุภาพของบณัฑิตตามกรอบคณุวฒุิมาตรฐานการศกึษาตาม

ความคิดเห็นของผู้บงัคบับญัชาและผู้ ร่วมงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทกุกลุ่ม ส่วนกลุ่มท่ีมีคา่เฉล่ีย

สงูสดุ คือ ผู้ ร่วมงาน รองลงมาคือ ผู้บงัคบับญัชา หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทัง้ผู้บงัคบับญัชาและ

ผู้ ร่วมงานมีความคิดเห็นสอดคล้องกนัและมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ คณุภาพบณัฑิตด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

สว่นข้อท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุคือ คณุภาพบณัฑิตด้านทกัษะทางปัญญา    และสอดคล้องกบั ธีระดา ภิญโญ 

(2554) พบว่าความคิดเห็นของบัณฑิตเก่ียวกับคุณลักษณะ  ของตนเอง ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศกึษามีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก ทกุด้าน โดยล าดบัแรก คือ ด้านทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ รองลงมา ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา 

และด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

จากการวิจยัพบวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพงึพอใจในการจดัการเรียนการสอนกบัผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาของนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชัน้ปีท่ี 3 ในวิชาปฏิบตัิการ
พยาบาลมารดา-ทารกและการผดงุครรภ์ 2 = 0.31 มีนยัส าคญัท่ีระดบั.05 และเม่ือพิจารณารายละเอียด
พบว่าความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนมีความสมัพนัธ์กบัผลการเรียนรู้ด้านจริยธรรม  = 0.38 มี
นยัส าคญัท่ีระดบั.01 ด้านความรู้ = 0.30 มีนยัส าคญัท่ีระดบั.05 ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ=0.32 นยัส าคญัท่ีระดบั.05 สอดคล้องกบัการศกึษาของบลมู (Bloom, 1976 : 167 – 169 
อ้างใน หฤษฎ์ เลิศอนนัตกร, 2554: 8) พบว่าตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมี 3 ตวัแปร คือ 
1) ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมทางพทุธิพิสยั หมายถึง การเรียนรู้ท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนและมีมาก่อนเรียน 
ได้แก่ ความถนดัและพืน้ความรู้เดิมของผู้ เรียน 2) ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัทางด้านจิตพิสยั หมายถึง สภาพท่ี
ผู้ เรียนแสดงออกเม่ือผู้ เรียนได้เรียน ได้แก่ความสนใจและเจตคติตอ่วิชาท่ีเรียน การยอมรับความสามารถ



 
 

และบคุลิกภาพ 3) คณุภาพการสอน หมายถึง ประสิทธิภาพซึ่งผู้ เรียนได้รับผลส าเร็จในการเรียนรู้ ได้แก่ 
การได้รับค าแนะน า การให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การเสริมแรงครู การแก้ไข้ข้อผิดพลาด 
และการรู้ผลสะท้อนกลบัของการกระท าวา่ถกูต้องหรือไม่    

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการจดัการเรียนการสอน  ควรการจดัการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือให้

เกิดผลการเรียนรู้ครอบคลมุตามกรอบคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาตามท่ีก าหนด 

 2. ควรมีการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลตอ่ผลการเรียนรู้ตามกรอบคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 
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