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บทคัดย่อ:
           การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายหลังการฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ตามการรับรู้ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ช้ันปีท่ี 4  จ�านวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้คือ 

แบบสอบถามผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ โดยวิเคราะห์

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค มีค่าความเที่ยงของเครื่องมือ เท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 4 มีการรับรู้ผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก           

(  = 4.42, S.D. = 0.57) ด้านคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.51, S.D. = 0.55) ด้านความรู้อยู่ในระดับมาก                        

(  = 4 .32, S.D. =0.58) ด้านทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก (  = 4.41, S.D. = 0.55) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (  = 4.48, S.D. = 0.63) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอยู่ในระดับมาก (  = 4.36, S.D. = 0.54)  และด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพอยู่ในระดับมาก (  = 4.44, S.D. = 0.56) 

ผลการวิจัยที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางพัฒนาผลการเรียนรู้และการวัดประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา          

แห่งชาติได้

ค�ำส�ำคัญ: ผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

Abstract:
 This research aimed to study level of learning outcomes under The study of learning outcomes under 

Thai qualifications framework for higher education (TQF: HEd) in community health nursing practice subject as 

perceived by 4thyear Air Force students nurses. Participants were 45. Research instruments included learning 

outcomes under TQF. Reliability was 0.97. Data were analyzed by using mean and standard deviation.
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ปรับปรุง พ.ศ. 25556 เน้นการใช้กระบวนการพยาบาล 

ในบทบาทของพยาบาลอนามยัชมุชน การให้บรกิารสาธารณสขุ 

สุขภาวะแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งในภาวะปกติ 

และเบี่ยงเบน โดยค�านึงสิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรม 

ความเอื้ออาทร ให้สามารถดูแลตนเองอย่างพอเพียงและ 

ต่อเนื่อง ซึ่งภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน กองการศึกษา 

วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ รบัผดิชอบจดัการเรยีนการสอน

ในรายวิชานี้ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ 4 จะได้รับ

ประสบการณ์การส�ารวจชุมชน การรวบรวมข้อมูล การวินิจฉัย

ชมุชน ท�าโครงการสร้างเสรมิสขุภาพในชมุชน รวมทัง้นวตักรรม

สุขภาพ มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน       

ใช้ทรพัยากรและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ผสมผสานกบัภมูปัิญญา

ท้องถิ่นในการดูแลตนเอง นอกจากนี้ได้จัดประสบการณ์การ

ติดตามเยี่ยมบ้าน การบริการอนามัยโรงเรียน งานอนามัย           

สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559 วิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัย

ชุมชน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.25556 ได้จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นปีแรก ผลจากการประเมินการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ในปีที่ผ่านมาของอาจารย์

นิเทศ ครูพี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกปฏิบัติและนักเรียนพยาบาล

ทหารอากาศ พบว่านักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

การส�ารวจชุมชนมาวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ เชื่อมโยงให้เห็น

ปัญหาสุขภาพของชุมชนได้ นอกจากนี้ระยะเวลาในการฝึก

ปฏิบัติงานมีน้อย งานมอบหมายทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพมี

จ�านวนมาก ต้องรีบเร่งด�าเนินงานมอบหมายซึ่งอาจท�าให้

คณุภาพของงานลดลง ดังนัน้จงึได้พฒันาปรบัปรงุการเรยีนการ

สอนในปีการศึกษา 2559 ส่งเสริมให้นักเรียนพยาบาลทหาร

อากาศ ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู ้ที ่

บทน�ำ
           กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ            

(Thai Qualification Framework for Higher Education: 

TQF: HEd)1 หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของประเทศ พัฒนาโดยส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตรวมทั้งระบบและกลไก ที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการ

ด�าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอดุมศึกษาแห่งชาติ

ของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพ

ตามมาตรฐาน ผลการเรยีนรู้ยดึหลักความสอดคล้องกับพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25422 และแก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25453 มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐาน

การอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 25604  ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร  

ก�าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ้ (Learning outcomes) 

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ            

และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา         

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน

ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ และทกัษะการปฏิบัติทางวชิาชีพเพือ่สร้าง

บัณฑิตให้มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีความรับผิดชอบและ

สามารถสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีทักษะการ

คิดวิเคราะห์ ตลอดจนปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 วิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน เป็นวิชา              

ที่ฝ ึกปฏิบัติของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ช้ันปีที่ 4 

ในภาคเรียนที่ 1 ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

 The results showed that overall 4th year Air Force student nurses perceived learning outcome was a 

good level (  = 3.36, S.D. = 0.36). The score of ethical and moral discipline was a very good level (  = 4.51, 

S.D. = 0.55), Knowledge was a good level (  = 4.32, S.D. = 0.58), cognitive skills was a good level (  = 4.41,          

S.D. = 0.55), interpersonal relationship and responsibility was a good level (  = 4.48, S.D. = 0.63), arithmetic  

and technology competency was a good level (  = 4.36, S.D. = 0.54) and nursing skills was a good level                    

(  = 4.44, S.D. = 0.56). These results can use as a guideline to develop and evaluate learning outcome under 

TQF: HEd.

Keywords: learning outcome, Thai qualifications framework for higher education, Community health nursing 

practice subject
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หลากหลายมากขึ้นให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ สาขาพยาบาลศาสตร์ ทางด้านเนื้อหา วิธีการ

สอนการวัดและประเมินผล ให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตามที่

ก�าหนดในแผนกระจายผลการเรียนรู้ของรายวิชานี้ทั้ง 6 ด้าน 

โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

(student center) มากขึ้น มีการบูรณาการความรู้จากภาค

ทฤษฎี และสามารถน�าไปปฏิบัติได้ ใช้ทักษะการคิดอย่างมี 

วิจารญาณ แก้ไขปัญหาอย่างมีระบบตอบสนองปัญหาและ 

ความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลมุทกุระดบั ดังนัน้

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษานักเรียนพยาบาลทหารอากาศช้ันปีท่ี 4  

ภายหลังการฝึกปฏิบตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน ของหลกัสตูร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  มีผล     

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาพยาบาลศาสตร์       

ทั้ง 6 ด้าน ในรายวิชานี้ เพื่อจะได้น�าผลการวิจัยดังกล่าวไป        

เป็นแนวทาง ในการพัฒนาปรับปรุง รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนที่พัฒนาให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู ้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและคุณลักษณะ        

ที่พึงประสงค์ของสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพต่อไป 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
 การศึกษาครั้งนี้ ใช้กรอบแนวคิดจากการวัดผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 6 ด้าน1 คือ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรมด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้านทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ร่วมกับปรัชญาทางการศึกษา

พยาบาลและแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล  

ศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555 ทีก่�าหนดมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) 

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนเกิด       

การเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีภาวะผู้น�า 

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศตลอดจนมทีกัษะในการให้การพยาบาล

ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา      

แห่งชาติ

ค�ำถำมวิจัย
 หลังการฝ ึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีท่ี 4 เกิดผลการเรียนรู้         

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 6         

ด้านจากหลักสูตรสู่รายวิชานี้หรือไม่และผลการเรียนรู้ แต่ละ

ด้านอยู่ในระดับใด

  

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 เพื่อศึกษาระดับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายหลังการฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลอนามัยชุมชน ตามการรับรู ้ของนักเรียนพยาบาล       

ทหารอากาศ ชั้นปีที่ 4 

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย
 การวจิยัครัง้นี ้เป็นการวจิยัเชงิบรรยาย (Descriptive 

research) มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาระดบัผลการเรียนรูต้ามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลังการฝึกปฏิบัติ

การพยาบาลอนามัยชุมชน ตามการรับรู้ของนักเรียนพยาบาล

ทหารอากาศ ชั้นปีที่ 4 เก็บข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม 2560

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากรท่ีศกึษา  คอื นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ 

ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

อนามัยชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) 

อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เสร็จสิ้นแล้ว จ�านวน 45 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามข้อมูล

ทั่วไป ได้แก่ อายุ และเกรดเฉลี่ยสะสม และแบบสอบถามผล

การเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ของหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555  ประกอบ

ด้วย 6 ด้าน คือ คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา ด้านทกัษะสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ด้านทกัษะการวเิคราะห์ตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และด้านทกัษะการปฏบิตัทิางวชิาชพี จ�านวน 25 ข้อ 
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ลักษณะค�าตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale)       

5 ระดับ คือ 1 (น้อยที่สุด) ถึง 5 (มากที่สุด) ทดสอบความเที่ยง

ของเครือ่งโดยหาค่าสมัประสทิธิค์รอนบาคอลัฟา ได้เท่ากบั 0.94

 การแปลผลคะแนนใช้แบบอิงเกณฑ์7 แบ่งเป็น 5 

ระดับ คือ

 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก

 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดบัปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย

 ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดบัน้อยทีส่ดุ

กำรพิทักษ์สิทธิ์ประชำกร
 ผู ้ วิจัยท�าการพิทักษ์สิทธ์ของประชากรท่ีศึกษา           

โดยชี้แจงรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอน       

การเก็บข้อมูล วิธีการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยและ 

ขอความร่วมมอืในการตอบค�าถาม ชีแ้จงสทิธทิีส่ามารถจะตอบ

รับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้จะไม่มีผลต่อการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา และผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเป็น

ความลับและน�าเสนอข้อมูลในลักษณะภาพรวม ไม่เปิดเผยชื่อ

และนามสกุล ถ้าตอบรับเข้าร่วมการวิจัยให้ลงนามในเอกสาร

ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย และการศึกษาครั้งนี้ได้ผ่านการรับรอง

จากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช         

กรมแพทย์ทหารอากาศ รหัสจริยธรรม เลขที่ 06/61 ลงวันที่ 

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กำรรวบรวมข้อมูล
 หลงัจากผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรม

การวิจัย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 

ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ใช้เวลาในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม 2560 โดยผู ้วิจัยน�า

แบบสอบถามให้กลุ่มประชากร พร้อมทั้งอธิบายวัตถุประสงค์

และรายละเอียดของการตอบแบบสอบถาม เมื่อกลุ่มตัวอย่าง

ตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยให้ใส่ซองเอกสารส่งคืนผู้วิจัย 

ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์แบบสอบถามทุกฉบับ ได้ข้อมูล

ตอบกลับทั้งหมด 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลกำรวิจัย
 1. ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 45 คน มีอายุ

อยู่ในช่วงระหว่าง 22-24 ปี มีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่

ระหว่าง 2.41 – 3.64 ส่วนใหญ่เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 

3.01-3.50 มากที่สุด (ร้อยละ 37.78) รองลงมาคือเกรดเฉลี่ย

สะสมอยู่ระหว่าง 2.51-3.50 (ร้อยละ33.33) 

 2. ข้อมูลระดับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

    พบว่าผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับ

อดุมศกึษาแห่งชาต ิภายหลงัการฝึกปฏบิตักิารพยาบาลอนามยั

ชุมชน ตามการรับรู้ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 

4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.42, S.D. = 0.57)  รายด้าน

พบว่าด้านท่ีมีคะแนนค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม (  = 4.51, S.D. = 0.55) และอยู่ในระดับมาก              

คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(  = 4.48, S.D. = 0.63) ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 

(  = 4.44, S.D. = 0.56) ด้านทักษะทางปัญญา (  = 4.41, 

S.D. = 0.55)  ด้านทกัษะการคดิวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (  = 4.36, S.D. = 0.54)         

และด้านความรู้ (  = 4.32, S.D.  =0.58) ดังตาราง
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ตำรำงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการเรียนรู้ตามการรับรู้ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภายหลังการฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนจ�าแนกรายด้านและโดยรวม (N = 45)

 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้    S.D. ระดับผลกำรเรียนรู้

ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 4.51 0.55 มากที่สุด

ด้านความรู้ 4.32 0.58 มาก

ด้านทักษะทางปัญญา 4.41 0.55 มาก

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.48 0.63 มาก

ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  4.36 0.54 มาก

 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 4.44 0.56 มาก

ผลการเรียนรู้ โดยรวม 4.42 0.57 มาก

สรุปและอภิปรำยผล
 การรับรู้ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ       

ชั้นปีที่ 4 (นพอ.)ภายหลังการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัย

ชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.42, S.D. = 0.57) จาก

การทบทวนวรรณกรรม8 ศึกษาผลการเรียนรู ้ตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศึกษาแห่งชาติ ในรายวชิาปฏบิตักิาร

พยาบาลชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของนักศึกษา

พยาบาล ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ�านวน 102 คน 

พบว่าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และผลการเรยีนรูห้ลงัเรยีนวชิา

ปฏบิตักิารพยาบาลชมุชนสงูกว่าก่อนเรยีนและแตกต่างกนัอย่าง

มนัียส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 ซึง่ภาควชิาการพยาบาลอนามยั

ชุมชน กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ได้น�าผล

การประเมินจากอาจารย์นิเทศ พยาบาลพ่ีเลี้ยงและนักเรียน

พยาบาล มาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน จากการ

จดัการความรูก้ารเตรยีมนักเรยีนพยาบาลก่อนข้ึนฝึกปฏบัิตจิริง

ในแหล่งฝึกมีการท�า pretest ครอบคลุมเนื้อหาสาระหลักของ

รายวิชา ทบทวนความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจัดประสบการณ์ 

ท�าการส�ารวจข้อมูลสุขภาพแก่ข้าราชการทหารอากาศและ

ครอบครัวชุมชนรอบวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศก่อนไปฝึก

ปฏบิตัชิมุชนจริงใช้กระบวนการพยาบาลและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง

มาใช้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน พร้อมกันนี้ได้

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ยึดการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง น�ามาสร้างนวัตกรรมสุขภาพ การกระตุ้นให้เกิดการ

แสวงหาความรู้ใหม่มีการเตรียมอาจารย์นิเทศและพยาบาล         

พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก รวมถึงความพร้อมของแหล่งฝึกเครื่องมือใน

การประเมินผลสอดคล้องตามผลการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 

และการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องเพิ่มการใช้สื่อ

ออนไลน์ขณะฝึกปฏิบัติเพือ่การตดิต่อสือ่สาร ส่งเสริมผู้เรยีนเกดิ

กระบวนการคิดแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ

การศกึษาทีผ่่านมา9 ศกึษาการประเมนิผลการเรียนการสอนวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวชุมชน 2 พบว่า การจัดการเรียน

การสอนประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ที่ใช้ชุมชนเป็น        

หลัก ความพร้อมแหล่งฝึกปฏิบัติงานและความพึงพอใจของ

บุคลากรและชุมชนต่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา มีความ

เหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึงท�าให้นักเรียน

พยาบาลทหารอากาศ เกิดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายหลังการฝึกภาคปฏิบัติ       

ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ

บรูณาการตามแนวทางการจดัการศกึษาและกระบวนการเรยีน

รู้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  กระบวนการเรียนรู้ 

แบบบูรณาการ เป็นวิธีการหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ อาศัย

การถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning) ผู้เรียนเข้าใจ

เน้ือหาในลักษณะองค์รวมมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา

และลดความซ�้าซ้อนของเนื้อหาในแต่ละวิชา ได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงโดยใช้วิธีการผสมผสานกันระหว่างสาระ 

ความรู้ กระบวนการ คุณธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

เป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนอย่างไม่จ�ากัด เพราะผู้เรียนได้

เรียนรู้วิธีการเรียนตลอดชีวิต10
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 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (   = 4.51, S.D. = 0.55) 

สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมา11 ที่ศึกษาผลลัพธ์การเรียน

รู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติจากการฝึกปฏิบัติวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต ตามการรับรู้ของ

นักศึกษา พบว่า กลุ ่มตัวอย่างเกิดผลลัพธ์การเรียนรู ้ด้าน

คุณธรรมจริยธรรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ 1) ระเบียบ

วินัยและซ่ือสัตย์ 2) การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ             

และมีความสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการด�ารงชีพ

และในการปฏบิติังานในวชิาชพีการพยาบาล 3) สามารถปฏบิตัิ

การพยาบาลด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทรโดยยึดมั่น

ในคุณธรรม จริยธรรมและกฎหมาย และ 4) สามารถปฏบิตักิาร

พยาบาลโดยค�านงึถงึความเป็นมนษุย์ สทิธขิองผูป่้วย ความเป็น

ปัจเจกบุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ                

ยังสอดคล้องกับการศึกษา ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย 

ใช้โครงงานในวิชาชีพพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีขอนแก่นของนกัศึกษาพยาบาล 

ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ�านวน 129 คน พบว่า ความคิด

เห็นของนักศึกษาต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของตนเองตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุ ิระดบัอดุมศกึษา (TQF) ในรายวชิาการพฒันา

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบด้านที่มีระดับคะแนนความคิด

เห็นมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (  = 4.41,  

SD = 0.61) ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนทางการ

พยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะมีการสอดแทรก

คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีไว้เกอืบทกุรายวชิา 

โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ12 ซึ่งนักศึกษา

พยาบาลจะได้ประสบการณ์และทกัษะด้านการพยาบาลเพือ่การ

ส�าเร็จเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ และจากมาตรฐานผล

การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Virtue and Ethics) ของ

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ต้องสามารถ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จรยิธรรม เช่น มคีวาม

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เสียสละเข้าใจผู้อื่น

 ด้านความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.32,  

S.D. = 0.58) จากการศึกษาที่ผ่านมา13 ซึ่งศึกษาคุณลักษณะ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติของ      

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจ�าปีการศึกษา 2556-2557       

ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต พบว่า คุณลักษณะบัณฑิต         

ด้านความรู้อยู่ในระดับมาก (  = 3.86, S.D. = 0.57) อาจเนื่อง

มาจากทางภาควชิาฯ ได้มกีารเตรยีมความพร้อมและจดักิจกรรม

เสริมทักษะให้แก่ นพอ.ชั้นปีท่ี 4 ก่อนที่จะออกไปฝึกปฏิบัติฯ

จรงิในชมุชน ท�าให้นพอ.ชัน้ปีท่ี 4 มกีารรบัรูด้้านความรูโ้ดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก และคล้ายคลงึกบัการศกึษาท่ีผ่านมา14 ซึง่ศกึษา

ผลของกิจกรรมเสริมทักษะต่อความรู้ และความมั่นใจของ

นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยสภากาชาดไทยในการขึ้นฝึกปฏิบัติ

การพยาบาลในรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ2 

พบว่า ในด้านความรู้ นักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ว่ากิจกรรมเสริม

ทกัษะมส่ีวนช่วยให้สามารถน�าความรูไ้ปใช้ได้มากก่อนขึน้ปฏบิตัิ

จริง เป็นเสมือนการทบทวนความรู้ ซึ่งท�าให้เกิดความเข้าใจ      

มากขึ้น

 ด้านทักษะทางปัญญา โดยรวมอยู ่ในระดับมาก                 

(   = 4.41, S.D. = 0.55) ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุได้แก่ การอธบิาย

และประยุกต์ความรู ้ทางการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว        

และชุมชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลตาม 

มาตรฐานวิชาชีพโดยยึดหลักการดูแลด้วยหัวใจความเป็น      

มนุษย์ (  = 4.44, S.D. = 0.59) จากการศึกษาที่ผ่านมา15  ได้

ศึกษาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนรู้แบบโครงการในรายวิชาการศึกษาอิสระ พบว่า 

นักศึกษาพยาบาลมีความคิดเห็นต่อผลการเรียนรู้ด้านทักษะ 

ทางปัญญา อยู่ในระดับมาก (  = 3.66, S.D. = 0.72) และ

คล้ายคลึงกับการศึกษา16 ซ่ึงศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวิชาปฏิบัติ 

การพยาบาลอนามัยชุมชนตามการรับรู้ของนักเรียนพยาบาล

ทหารอากาศ ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 49 คนที่ฝึกปฏิบัติฯ 

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล จว. สุพรรณบุรี จ�านวน         

7 แห่ง พบว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาอยู่ใน

ระดบัมาก (  = 3.68, S.D. = 0.63) ท้ังนีเ้พราะการจดัการเรยีน

การสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนมีการก�าหนด

กิจกรรมให้ผู ้เรียนได้ประยุกต์ความรู ้จากศาสตร์ทางการ

พยาบาล และศาสตร์สาขาอ่ืนๆ โดยใช้กระบวนการพยาบาล      

ในการพยาบาลบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  ครอบคลุมกาย

จิต สังคม ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ

รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ เพราะการฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลอนามยัชมุชนเป็นการฝึกภาคสนามในสถานการณ์จรงิ  

เพือ่ให้ได้ประสบการณ์ตรงการจดัท�าโครงการสร้างเสริมสขุภาพ 

ผู ้ เรียนต ้องประยุกต ์ ใช ้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 

กระบวนการทางการวจิยั และสร้างนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการ
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สร้างเสรมิสขุภาพในชมุชน ท�าให้ผูเ้รียนสามารถสบืค้น วเิคราะห์

ข้อมูลในแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อน�ามาพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหา

สขุภาพทีเ่ปล่ียนแปลงไปตามบรบิทของสงัคม จงึเป็นการพฒันา

ให้นักเรียนพยาบาลทหารอากาศมีผลการเรียนรู้ด้านความรู้      

และด้านทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก

 ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.48, S.D. = 0.63) สอดคล้อง      

กับการศึกษาที่ผ ่านมา17 ที่ศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู ้และ             

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตเวช

ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 พบว่า ผู้เรียน

ประเมินตนเองเกี่ยวกับผลลัพธ ์การเรียนรู ้ด ้ านทักษะ

สัมพันธภาพระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบอยูใ่นระดบัมาก 

(  = 4.13, S.D. = 0.71) และคล้ายคลงึกบัการศกึษาทีผ่่านมา18 

ที่ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของบัณฑิตวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา พบว่า ผู้บังคับบัญชามีความคิด

เห็นว่า บัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์         

ด้านความความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ         

อยู่ในระดับมาก (  = 3.59, S.D. = 0.48)  การฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลอนามยัชมุชนเป็นการท�างานเป็นทมีร่วมกบัทมีสขุภาพ 

ผู้น�าชุมชน อาสาสมัครประจ�าหมู่บ้าน เป็นต้น ท�าให้นักเรียน

พยาบาลทหารอากาศ ต้องสร้างสัมพันธภาพ ปรับตัวให้

สอดคล้องกบับรบิทของสงัคม เพือ่ท่ีจะสามารถท�างานร่วมกนัได้ 

รวมทั้งในการฝึกปฏิบัติได้จัดเป็นกลุ่มๆ ละ 7-8 คน มีการแบ่ง

ความรับผิดชอบ ท�าให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาททั้งภาวะผู้น�า       

และสมาชิกกลุ่ม อาจจะไม่ตรงกับความสามารถแต่ละบุคคล      

แต่ทุกคนสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามข้อ

ก�าหนดของรายวิชาได้บรรลุวัตถุประสงค์ มีการมอบหมายงาน

ท�างานกลุ่มย่อย การสลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และต�าแหน่ง

หน้าทีใ่นกลุม่  บทบาทความรับผดิชอบของแต่ละคนในการเรยีน

รู ้นอกจากนีก้ารใช้ชวีติพกัอยูร่่วมกนัทีแ่หล่งฝึกตลอดระยะเวลา

การฝึกปฏบิตั ิจึงเป็นการพฒันาและส่งเสรมิให้นกัเรยีนพยาบาล

ทหารอากาศมีผลการเรียนรู้ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร         

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก                

(  = 4.36, S.D. = 0.54) สอดคล้องกบัการศกึษาทีผ่่านมา16,17,18  

พบว่า ผู ้เรียนประเมินตนเองเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู ้             

ด้านทกัษะการวเิคราะห์ตัวเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (  = 3.79, S.D. = 0.71)  ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะนักเรียนพยาบาลทหารอากาศมีทักษะในการอ่าน

ข้อมลู และสรปุประเดน็ส�าคญัจากการค้นคว้าหาข้อมลูทางด้าน

สุขภาพค่อนข้างน้อย ท�าให้ยังไม่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่

ได้จากการค้นคว้าความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนได้ ดังนั้นควรเพิ่มการมอบ

หมายงานทีต้่องใช้การสบืค้นข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

แนะน�าวิธีการจัดการข้อมูล การสื่อสาร และการน�าเสนอด้วย

สื่ออิเล็กโทรนิกส์มากข้ึน โดยเฉพาะกลยุทธ์การสอนในภาค

ทฤษฎี

 ด้านทักษะการปฏบัิตทิางวชิาชีพ โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก (   = 4.44, S.D. = 0.56 ) สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่าน

มา18 ท่ีพบว่า คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ         

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพอยู่ใน

ระดบัมาก (  = 3.95, S.D. = 0.42) และคล้ายคลึงกบัการศึกษา

ที่ผ่านมา16 พบว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติ         

ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับดี (  = 3.16, S.D. = 0.37) เป็นเพราะ

ประสบการณ์ของงานอนามัยชุมชนยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจน          

ถึงแม้ว่าจะมีการเตรียมความพร้อม ช้ีแจงเนื้อหารายวิชา 

วัตถุประสงค์การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชา 

รวมถึงการวดัผลทางการเรียน ในระหว่างการฝึกพยาบาลพีเ่ล้ียง 

อาจารย์นิเทศ จะเป็นผู้ติดตามให้ความรู้ ค�าแนะน�า ข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะในการท�างานอย่างใกล้ชิด การด�าเนนิกจิกรรม

ค�านงึความแตกต่างของผูรั้บบรกิารแต่ละคน สามารถปฏบิตักิาร

สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคและการฟื้นฟู

สุขภาพ จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน            

สอนสุขศึกษา สาธิตปฏิบัติดูแลสุขภาพได้ส่งผลให้ผลการเรียน

รู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน ดังนี้

  1.1 ควรพฒันากลยทุธ์การสอนและการประเมนิ

ผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร

  1.2 ใช้เป็นแนวทางพัฒนาผลการเรียนรู้ และ

การวัดประเมินผลให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างมี

ประสิทธิภาพ
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ควรมกีารศึกษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูใ้นรายวชิา

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนตามการรับรู ้ของนักเรียน

พยาบาล  พยาบาลพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ

กิตติกรรมประกำศ
 งานวจิยันีส้�าเรจ็เรยีบร้อยเป็นอย่างดี เนือ่งจากได้รบั

การสนับสนุนจากเงินมูลนิธิจอมพลเฉลิมเกียรติ วัฒนางกรู       

และด้วยความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกพรจิต

ปัญญาอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการวิจัยของวิทยาลัยพยาบาล

ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศที่กรุณาให้ค�าปรึกษา 

แนะน�าการท�าวิจัยที่เป็นประโยชน์อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ผู้วิจัย 

ยังได ้รับความกรุณาจาก น.อ.หญิง ดลฤดี โรจน์วิริยะ  

น.อ.หญิง เจียงค�า กังวล และ น.ท.หญิง มัณฑินา จ่าภา ที่ได้

เป็นผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัย ผู ้วิจัยขอ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 ขอขอบพระคุณผู ้บังคับบัญชาวิทยาลัยพยาบาล

ทหารอากาศ และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ           

ที่ได้ให้ค�าแนะน�า ข้อเสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือในทุกสิ่ง

ทุกอย่าง

 ท้ายทีส่ดุน้ีขอขอบคุณนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ

ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้
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