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บทคัดย่อ
 การวิจัยเชิงพรรณนานี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท	 ปัจจัยน�าเข้า	 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของ

หลกัสตูร	และผลผลติด้านความพึงพอใจต่อสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปรญิญาตรี		สาขาพยาบาลศาสตร์	

โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์	 กลุ่มตัวอย่างป็นนักศึกษาพยาบาลปีที่	 4	 ก�าลังศึกษาภาคการศึกษาที่	 2	 ปีการศึกษา	

2558	จ�านวน	114	คน	และอาจารย์พยาบาล	จ�านวน	28	คน	เครื่องมือวิจัยมี	2	ชุด	คือ	ชุดที่	1	แบบสอบถามการ

ประเมนิหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ	4	ด้าน	ประกอบด้วย	บรบิท	ปัจจยัน�าเข้า	กระบวนการ	และผลลพัธ์ของหลกัสตูร	

ท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา	 เท่ากับ	 1	 และมีค่าความเท่ียงของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.90	โดยด้านบริบท	ด้านปัจจัยน�าเข้า	ด้านกระบวนการ	และด้านผลผลิต	เท่ากับ	0.94,	

0.93,	0.93		และ	0.94	ตามล�าดับ	ชุดที่	2	แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร	

ส�าหรบัสมัภาษณ์อาจารย์	และสนทนากลุม่กบันกัศึกษา	วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติกิารแจกแจงความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัย	พบว่า	นักศึกษาพยาบาลปีที่	4	และอาจารย์พยาบาลมีความ

คิดเห็นว่า	1)	บริบทของหลักสูตร	ปัจจัยน�าเข้า	และกระบวนการ	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	2)		ผลผลิตด้าน

* งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลบ�ารุงราษฏร์
** รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  แขวงยานาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
*** อาจารย์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  แขวงยานาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
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ความพึงพอใจต่อสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี	 สาขาพยาบาลศาสตร์	 อยู่ในระดับมาก 

3)	ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร	ได้แก่	ก)	ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	ควรจัดห้องเรียนกลุ่มย่อยให้เพียงพอ	

และปรับปรุงคุณภาพโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนและอินเตอร์เน็ต	ข)	ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินเพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน	 ค)	 ด้านสมรรถนะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คณุวุฒิระดับปรญิญาตรี		สาขาพยาบาลศาสตร์	ควรสอบปรบัความรู้พ้ืนฐานภาษาองักฤษก่อนเข้าสูร่ะบบการศึกษาต้ังแต่

ปี	1	และก�าหนดภาระงานให้นักศึกษามีการอ่านบทความภาษาอังกฤษ

ค�ำส�ำคัญ: การประเมินหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Abstract
 The aims of this descriptive research was  to evaluate  the curriculum context, input factors, 

teaching  learning  management process and curriculum product in the aspect of satisfaction with 

competency Thai Qualification Framework for Bachelor Degree of Nursing. Samples consist of 114  

fourth year nursing students, who  were studying  in the second semester of the academic year 2015  

and 28 nursing instructors. Two research instruments were used in this study. Firstly, a 4 parts 

curriculum evaluation questionnaire consists of the curriculum context, input factors, teaching  

learning  management process and curriculum product. The questionnaire was approved by experts 

for its content validity. Index of Item Objective Congruence (IOC) was 1. The reliability of over all 

questionnaire, curriculum context, input factors, teaching  learning  management process and 

curriculum product, using Cronbach’s alpha coefficient, were 0.90, 0.94, 0.93, 0.93 and 0.94 

respectively. Secondly, an interview form, which was used to interview the problems, obstacles and 

suggestions of curiculum. The data were analyzed with descriptive statistics: frequency, percentage, 

mean and standard deviation, and content analysis. The research results showed that: 1) the 

opinion of the fourth year nursing students and nursing instructors in curriculum context, input 

factors, and process were suitable  at a high level, 2) curriculum product in the aspect of satisfaction 

with competency Thai Qualification Framework for Bachelor Degree of Nursing  were at a high 

level. 3) the suggestion for the curriculum were as follow: a) Learning facilities should have enough 

classroom in  small group, and be improved the quality of audiovisual equipment and internet in 

the classrooms, b) Learning measurement and evaluation  should provided the nursing students to 

participate in peer evaluation, c) with respect to the competency under Thai Qualification Framework 

for Bachelor of Nursing Science, the curriculum should have test for preparing the nursing students’ 

English fundamental knowledge in the first year and set the assignment for the students to read the 

articles in English.   

Keywords: curriculum evaluation, Bachelor of Nursing Science
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	 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	หมวด	6	 เรื่อง

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	 ได้ก�าหนด

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดบั	ไว้ในมาตรา	47	ประกอบด้วย	

ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพ

ภายนอก		และมาตรา	48	ให้หน่วยงานต้นสงักดัและสถาน

ศึกษาจดัให้มรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา	และ

ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต ้องด�าเนินการอย่าง 

ต่อเนื่อง	 เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก�าหนดกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2552	

(Thai Qualification Framework for Higher 

Education, TQF: HEd)	โดยมเีป้าหมายเพ่ือให้ได้บณัฑติ

ท่ีมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติในทกุระดบัคณุวฒิุและสาขา/สาขาวิชา	โดยมกีาร

ก�าหนดคุณภาพบัณฑิตให้ครอบคลุมอย่างน้อย	 5	 ด้าน	

ได้แก่	 1)	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 2)	 ด้านความรู	้ 

3)	 ด้านสติปัญญา	 4)	 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ	5)		ด้านทักษะการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข	 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ		

นอกจากนี้	 ยังได้ก�าหนดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนา

หลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก	 5	 ปี	 (ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ,	2552)		

	 ส�าหรับสาขาพยาบาลศาสตร์	ได้มปีระกาศกระทรวง

ศึกษาธกิาร	เรือ่ง	มาตรฐานคณุวุฒิระดบัปริญญาตรี		สาขา

พยาบาลศาสตร์	 	 พ.ศ.	 2552	 ท่ีก�าหนดคุณภาพบัณฑิต

ครอบคลมุอย่างน้อย	6	ด้าน	โดยเพ่ิมด้านทกัษะการปฏบิตัิ

ทางวิชาชพี	และก�าหนดให้สถาบนัการศึกษาสาขาพยาบาล-

ศาสตร์มีการประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการจดัการเรยีน

การสอน	 ท่ีจะท�าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก�าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัปรญิญาตร	ีสาขาพยาบาลศาสตร์	และจะต้องประเมนิ

ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพ

หลักสูตร	 และเมื่อครบรอบหลักสูตรจะต้องมีการประเมิน

เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร

จัดการหลักสูตรในภาพรวม	 เพ่ือน�าผลการวิเคราะห์มา

ปรับปรงุและพัฒนาหลกัสตูร	และ/หรอืการด�าเนนิการของ

หลักสูตรต่อไป

	 การประเมินหลกัสตูรจงึเป็นสิง่จ�าเป็น	เนือ่งจากการ

ประเมินสามารถท่ีจะวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยในการ

บริหารหลักสูตรได้เป็นอย่างดี	 ดังท่ี	 ศิริชัย	 กาญจนวาสี	

(มปป.)	 กล่าวว่า	 การประเมินหลักสูตร	 (curriculum 

evaluation)	 มีความจ�าเป็นต้องท�าโดยการติดตามความ

ก้าวหน้าของการใช้หลกัสตูร	ตรวจสอบผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนรู้	 และเป็นข้อมูลย้อนกลับ	 (feedback)	 ในการ

ปรบัปรงุหลกัสตูร	รปูแบบการประเมนิหลกัสตูรมหีลายรปู

แบบ	 แต่รูปแบบการประเมินแบบจ�าลองซิปป์	 (CIPP 

Model)	ของสตัฟเฟิลบีม	(Stuffelbeam, 2003)	เป็นรูป

แบบท่ีนิยมมากในการน�ามาประเมินระบบการศึกษา 

(Fitzpatrick, Sanders, & Worthen, 2011)	เนื่องจาก

เป็นการประเมนิท่ีสามารถให้ข้อมลูได้ครบถ้วนตัง้แต่บริบท	

ปัจจัยน�าเข้า		กระบวนการ	และผลผลิตของหลักสูตร		

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 เป็น

สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดมิสซังโรมัน	 คาทอลิก 

มีปรัชญาพื้นฐาน	คือ	 “เมตตากรุณาอยู่ที่ใด	พระเจ้าสถิต 

ท่ีนั่น”	 เดิมเป็น	 “วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์”	 เร่ิมเปิด

ด�าเนินการเรียนการสอนครั้งแรกเม่ือวันที่	 5	 สิงหาคม 

พ.ศ.	 2528	 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น	 “วิทยาลัยเซนต์หลุยส์”		

เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2542	หลักสูตรพยาบาล-

ศาสตรบัณฑิตได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมาอย่าง 

ต่อเนื่อง	 เพ่ือให้มีความทันสมัย	 สอดคล้องกับความ

ต้องการของสงัคมและผูใ้ช้บณัฑติ	โดยหลกัสตูรทีใ่ช้อยูใ่น

ปัจจุบันเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 (หลักสูตร

บทน�า
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ปรบัปรงุ	พ.ศ.	2555)	ซึง่มีเป้าหมายเพ่ือให้บณัฑติพยาบาล

มคีวามสามารถครอบคลมุทกัษะอย่างน้อย	6	ด้าน	ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี	 สาขาพยาบาลศาสตร	์

หลักสูตรนี้ได้เปิดด�าเนินการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา	2555	

และจะครบรอบหลกัสตูร	4	ปี	ในปีการศึกษา	2558	จงึเป็น

ระยะเวลาที่จะต้องมีการประเมินหลักสูตร	 เพ่ือตรวจสอบ

ว่าหลักสูตรท่ีใช้ปัจจุบันบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หรือไม่	 	ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การจดัการศึกษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ		จงึเหน็

ความส�าคัญทีจ่ะต้องมกีารประเมนิหลกัสตูรก่อนทีจ่ะมกีาร

ปรับปรุงหลักสูตร	 	 โดยเลือกรูปแบบการประเมินซิปป	์

(CIPP Model)	ซึ่งเป็นรูปแบบที่ครอบคลุมในการประเมิน

บริบทของหลักสูตรเ ก่ียวกับปรัชญา	 วัตถุประสงค ์	

โครงสร้าง	และเนือ้หาสาระของหลกัสตูร	ปัจจยัน�าเข้าเก่ียว

กับคุณภาพของอาจารย์	 นักศึกษา	 และสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ของหลักสูตร	 ปัจจัยด้านกระบวนการเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอน	 การวัดผลและการประเมินผล	 และ

การบริหารหลักสูตร	 และปัจจัยด้านผลผลิตของหลักสูตร

ด้านความพึงพอใจต่อสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี	 สาขาพยาบาลศาสตร์	 การวิจัย

คร้ังนี้จะได้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์	 สามารถน�ามาวางแผน

พัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้มีความทันสมัย	 สอดคล้องกับ

ความต้องการของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพ่ือประเมนิบริบท	ปัจจยัน�าเข้า	และกระบวนการ

ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.	 2555)	 คณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	

ตามความคดิเหน็ของนกัศึกษาพยาบาลปีท่ี	4	และอาจารย์

พยาบาล

	 2.	 เพ่ือประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจต่อ

สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี		

สาขาพยาบาลศาสตร์ของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ	

(ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	2555)	คณะพยาบาลศาสตร์	วทิยาลยั

เซนต์หลุยส์	ตามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลปีที่	4	

และอาจารย์พยาบาล

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยในครั้ งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive research)	โดยมีการด�าเนินการวิจัย	ดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ประชากรที่ใช้

ในการศึกษาครั้งนี้	 เป็นนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์

พยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	กลุ่ม

ตัวอย่างเลือกโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงตาม

คุณสมบัติ	 (criterion based selection)	 เป็นนักศึกษา

พยาบาลท่ีเริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา	 2555	 ผ่าน

กระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่	ปีที่	1	จนกระทั่งปัจจุบัน

ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่	 4	 ภาคการศึกษาที่	 2	 ปีการศึกษา	

2558	 จ�านวน	 114	 คน	 และอาจารย์พยาบาลท่ีมี

ประสบการณ์การสอนในคณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์ตั้งแต่	1	ปีขึ้นไป	จ�านวน	28	คน	รวมเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างท้ังสิน้จ�านวน	142	คน	ส่วนกลุม่ตัวอย่างนกัศึกษา

ในการสนทนากลุม่เป็นนกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีที	่4	จ�านวน	

10	คน	และกลุม่ตัวอย่างอาจารย์พยาบาลในการสมัภาษณ์	

เป็นอาจารย์พยาบาลทีม่ปีระสบการณ์การใช้หลกัสตูรนีม้า

ตั้งแต่ปีการศึกษา	2555	จ�านวน	5	คน	และยินดีให้ความ

ร่วมมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง	2	กลุ่ม

ได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัยครั้งนี้	มี	2	ชุด	ประกอบด้วย	

 ชุดที ่1 แบบสอบถามการประเมินหลกัสูตร 

ท่ีคณะผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบประเมินผลการเรียนของ

นักศึกษาพยาบาลปีท่ี	 4	 และอาจารย์พยาบาลของ 

คณะพยาบาลศาสตร์	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	และข้อมูลการ

สัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ิมเติม	 โดยยึดแนวคิดตามรูปแบบ 

การประเมิน	CIPP Model	ของสตัฟเฟิลบมี	(Stufflebeam, 
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2003)	แบบสอบถามแบ่งออกเป็น	2	ส่วน		คือ	ส่วนที่	1	

ข้อมูลทั่วไป	และส่วนที่	2	การประเมินหลักสูตรพยาบาล-

ศาตรบัณฑิต	 4	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 1)	 ด้านบริบทของ

หลักสูตร	(ได้แก่		ปรัชญาของหลักสูตร	วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร	 โครงสร้างของหลักสูตร	 เนื้อหาสาระของ

หลกัสตูร)		2)	ด้านปัจจยัน�าเข้าของหลกัสตูร	(ได้แก่	ด้าน

อาจารย์	 ด้านนักศึกษา	 ด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา)	

3)	ด้านกระบวนการของหลักสูตร	(ได้แก่	ด้านการจัดการ

เรยีนการสอน	ด้านการวดัผลและการประเมินผลการเรียน

การสอน	 ด้านการบริหารหลักสูตรส�าหรับอาจารย์

พยาบาล)	และ	4)	ด้านผลผลติของหลกัสตูร	ได้แก่		ความ

พึงพอใจต่อสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตร	ี	สาขาพยาบาลศาสตร์		ลกัษณะข้อค�าถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale)	4	ระดับ	คือ	

มากที่สุด	 	 มาก	 	 น้อย	 	 และน้อยที่สุด	 โดยมีค่าคะแนน 

4-1	คะแนน	และก�าหนดเกณฑ์แปลผลคะแนน	ดงันี	้(บญุชม		

ศรีสะอาด,	 มปป.)	 คะแนนเฉลี่ย	 1.00–1.50	 หมายถึง	

ระดับน้อยที่สุด		คะแนนเฉลี่ย	1.51-2.50	หมายถึง	ระดับ

น้อย	คะแนนเฉลี่ย	2.51–3.50	หมายถึง	ระดับมาก	และ

คะแนนเฉลี่ย	3.51–4.00	หมายถึง	ระดับมากที่สุด

 ชุดที ่2 แบบสมัภาษณ์ปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร	 เป็นแบบสัมภาษณ์

แบบกึง่มีโครงสร้าง	เพ่ือใช้ในการสมัภาษณ์เกีย่วกบัปัญหา	

อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาล-

ศาสตรบัณฑิต	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2555)	เพิ่มเติมจาก

การเก็บข้อมูลเชงิปริมาณ	ในด้านบริบท		ด้านปัจจยัน�าเข้า	

ด้านกระบวนการ	และด้านผลลพัธ์ท่ีเกีย่วกบัสมรรถนะตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี	 สาขาพยาบาล-

ศาสตร์	 กับอาจารย์พยาบาล	 และในการสนทนากลุ่มกับ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	4	ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	

 3. การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ	เครือ่งมอื

วิจัยท้ังสองชุดได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา	

(content validity)	 โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

พยาบาล	จ�านวน	3	ท่าน		ได้ค่า	Index of Item Objective 

Congruence (IOC)	เท่ากับ	1	แล้วน�าแบบสอบถามการ

ประเมินหลักสูตรฯ	 ท่ีแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรง-

คุณวุฒิไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี	 3	 และ

อาจารย์พยาบาลที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	

30	คน	เพื่อหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	 (Cronbach’s Alpha 

Coefficient)	 ได้ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามท้ังฉบับ	

เท่ากับ	0.90	และได้ค่าความเที่ยงด้านบริบท	ปัจจัยน�าเข้า	

กระบวนการ	และผลผลิตด้านความพึงพอใจต่อสมรรถนะ

ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัปรญิญาตร	ีสาขาพยาบาล-

ศาสตร์	เท่ากับ	0.94,	0.93,	0.93		และ	0.94	ตามล�าดับ	

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล	 คณะผู้วิจัยชี้แจง

วตัถปุระสงค์ของการวิจยั	ขัน้ตอนการวิจยั	การพิทักษ์สทิธิ์

ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	และการขออนุญาตนักศึกษา

และอาจารย์พยาบาลทีเ่ป็นตัวอย่างก่อนการเก็บข้อมูล	โดย

ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	2	ขั้นตอน	ขั้นตอนแรกเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามการประเมินหลักสูตรฯ	

จากนกัศกึษาพยาบาลปีท่ี	4	จ�านวน	114	คน	และอาจารย์

พยาบาล	จ�านวน	28	คน	ต้ังแต่วนัที	่4–30	เมษายน	2559	

ได้แบบสอบถามท่ีสมบรูณ์กลบัคนืมา	ร้อยละ	100	และขัน้

ตอนท่ี	 2	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ ่มกับ

นกัศึกษาพยาบาลปีท่ี	4	จ�านวน	10	คน	และการสมัภาษณ์

รายบุคคลกับอาจารย์พยาบาล	จ�านวน	5	คน	โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์ปัญหา	 อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

หลักสูตร	และการบันทึกข้อมูลด้วยมือและบันทึกเทป

 5. การพิทกัษ์สิทธิข์องกลุม่ตวัอย่าง	งานวจิยั

นี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาและ

ควบคุมการวิจัยในคนของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 เลขท่ี

รบัรอง	E.	018/	2559		กลุม่ตัวอย่างได้รับการพิทักษ์สทิธิ์

โดยได้รับค�าชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการวิจัยจาก 

ผู้วิจัย	 และกลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย

โดยไม่มีผลกระทบต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน	 ข้อมูล



15

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559
Journal of Health and Health Management Vol. 3 No.3 September-December 2016

ท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างจะถือเป็นความลับและน�าเสนอใน

ภาพรวมเท่านั้น

 6. การวิเคราะห์ข้อมูล	มีดังนี้

	 	 6.1	 ข้อมูลจากแบบสอบถาม	 วิเคราะห์โดยใช ้

โปรแกรมคอมพิเตอร์ส�าเร็จรูป	 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	

ได้แก่	การแจกแจงความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	

	 	 6.2	ข้อมูลจากการสนทนากลุม่	และการสมัภาษณ์

เกีย่วกบัปัญหา	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัหลกัสตูร	

วเิคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือ้หา	(content analysis)

ผลการวิจัย 

	 ผลการวิจัยในครั้งนี้	พบว่า

 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	 นักศึกษา

พยาบาลช้ันปีท่ี	4	จ�านวน	114	คน	ส่วนใหญ่	ร้อยละ	94.8	

มอีายรุะหว่าง	21–30	ปี	ร้อยละ	95.6	เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	

57	 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง	 2.68	

–3.33	 และร้อยละ	 92.1	 คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาตาม

ก�าหนด	4	ปี	ส�าหรับอาจารย์พยาบาล	ส่วนใหญ่	ร้อยละ	

96.4	เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	39.3	มีอายุระหว่าง	51–60	ปี	

ร้อยละ	89.3	มวุีฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท	ร้อยละ	21.4		

มีต�าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ 

รองศาสตราจารย์	และร้อยละ	46.4	มีประสบการณ์สอน

มากกว่า	 21	 ปี	 ร้อยละ	 17.9	 มีประสบการณ์สอน 

16–20	ปี	และร้อยละ	10.7		มปีระสบการณ์สอน	6–10	ปี	

 2. บรบิท ปัจจยัน�าเข้า และกระบวนการของ

หลักสูตร	 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 4	 และอาจารย์

พยาบาล	 มีความคิดเห็นว่าบริบทของหลักสูตรโดยรวมมี

ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก	(X  =  3.32, S.D. = 0.38 

และ	X = 3.31, S.D. = 0.44	ตามล�าดับ)	และรายด้าน

ทุกด้าน	 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 	 ปัจจัยน�าเข้า

ของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

(X =	3.18,	S.D.	=	0.40	และ	X =	2.96,	S.D.	=	0.38	

ตามล�าดับ)	 และรายด้านทุกด้าน	 มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดบัมาก	กระบวนการของหลกัสตูรโดยรวมมีความเหมาะ

สมอยู่ในระดับมาก	(X =	3.33,	S.D.	=	0.38	และ	X = 

3.31,	 S.D.	 =	 0.47	 ตามล�าดับ)	 และรายด้านทุกด้าน 

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 และอาจารย์พยาบาล 

มีความคิดเห็นว่าการบริหารหลักสูตรมีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก	(X	=		3.17,	S.D.	=	0.50	)	(ดังตาราง

ที่	1)		

ตารางที่ 1	 คะแนนเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และระดบัความคดิเหน็ของนกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี	4	และอาจารย์ 

	 พยาบาลต่อการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 ด้านบริบทของหลักสูตร	 ด้านปัจจัยน�าเข้า 

	 และด้านกระบวนการ

การประเมินหลักสูตร
นักศึกษาพยาบาล

(n = 114  คน)
อาจารย์พยาบาล

(n = 28  คน)

X  S.D. X  S.D.ระดับ ระดับ

 บริบทของหลักสูตร (รวม)
	 -	ปรัชญาหลักสูตร
	 -	วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	 -	โครงสร้างของหลักสูตร		
	 -	เนื้อหาสาระของหลักสูตร

3.32
3.33
3.48
3.21
3.28

3.31
3.50
3.27
3.28
3.20

0.38
0.50
0.43
0.55
0.44

0.44
0.57
0.45
0.59
0.44

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 1	 (ต่อ)

ตารางที่ 2	 คะแนนเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีที	่4	และอาจารย์ 
	 พยาบาลต่อผลผลิตด้านสมรรถนะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี	 สาขา 
	 พยาบาลศาสตร์	

สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาพยาบาล
(n = 114  คน)

อาจารย์พยาบาล
(n = 28  คน)

X  S.D. ระดับ ระดับX  S.D.

3.53

3.28
3.31
3.50

3.22

3.36
3.30

3.18

2.82
2.83
3.25

2.89

2.96
2.97

0.47

0.56
0.60
0.44

0.49

0.41
0.40

3.35

0.41
0.42
0.38

0.41

0.38
0.33

 ปัจจัยน�าเข้า (รวม)
	 -	ด้านอาจารย์
	 -	ด้านนักศึกษา
	 -	ด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา

	 ด้านคณุธรรม	จริยธรรมและจรรยาบรรณ	
	 วิชาชีพ
	 ด้านความรู้	
	 ด้านทักษะทางปัญญา
	 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
	 ความรับผิดชอบ		
	 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
	 การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	
	 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
  รวม

 กระบวนการ (รวม)
	 -	ด้านการจัดการเรียนการสอนของ 
	 			อาจารย์
	 	 •	ภาคทฤษฎี
	 	 •	ภาคปฏิบัติ/ทดลอง
	 -	ด้านการวัดผลและประเมินผล 
	 		 การเรียนการสอน
	 -	ด้านการบริหารหลักสูตร

3.18
3.34
3.31
2.90

3.33

3.33
3.34
3.32

-

2.96
3.16
2.86
2.87

3.31
 

3.38
3.37
3.34

3.17

0.40
0.44
0.51
0.50

0.38
 

0.40
0.44
0.44

-

0.38
0.43
0.50
0.43

0.47

0.48
0.50
0.54

0.50

มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

มาก
มาก
มาก

-

มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

มาก
มาก
มาก

มาก

 3. ผลผลิตของหลักสูตร	 นักศึกษาพยาบาล 
ชัน้ปีท่ี	4	และอาจารย์พยาบาล	มคีวามพึงพอใจต่อผลผลติ
ด้านสมรรถนะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี	 	 สาขาพยาบาลศาสตร์	 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก	(X = 3.30, S.D. = 0.33	และ X = 2.97, S.D.= 

0.40	 ตามล�าดับ)	 และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก	
ยกเว้น	ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพ	
ซ่ึงนักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด		
(ดังตารางที่	2)

มากที่สุด

มาก
มาก
มาก

มาก

มาก
มาก

มาก

มาก
มาก
มาก

มาก

มาก
มาก

การประเมินหลักสูตร
นักศึกษาพยาบาล

(n = 114  คน)
อาจารย์พยาบาล

(n = 28  คน)
X  S.D. X  S.D.ระดับ ระดับ
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 4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยว

กับหลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 จากการ

สนทนากลุม่กบันกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีที	่4	จ�านวน	10	คน	

และการสัมภาษณ์อาจารย์พยาบาล	จ�านวน	5	คน	พบว่า	

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 4	 และอาจารย์พยาบาลที่เป็น

ตัวอย่าง		มีความคิดเหน็ต่อปัญหา	อุปสรรค	และมข้ีอเสนอ

แนะเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

 4.1  ด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 

  4.1.1  ด้านห้องเรียนและห้องฝึกปฏิบัติ

การพยาบาล	 อาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาล 

มีความเห็นสอดคล้องกันว่า	 ห้องเรียนมีขนาดเล็กเกินไป

ส�าหรับนักศึกษา	120	คน	โดยนักศึกษาเสนอแนะว่า	ควร

จดัห้องเรยีนเป็นแบบข้ันบนัได	เพ่ือให้ผูเ้รียนท่ีนัง่ด้านหลงั

ห้องมองเห็นจอภาพได้ชัดเจน	 ส่วนอาจารย์เสนอแนะว่า	

ควรจดัแบ่งนกัศกึษาเป็น	2	ห้องเรียน	และจดัให้มห้ีองเรยีน

กลุ่มย่อยให้เพียงพอ	 รวมทั้งควรมีการปรับปรุงวิธีการขอ

ใช้ห้องเรียนให้สะดวกขึ้น	 ส�าหรับห้องฝึกปฏิบัติการ

พยาบาล	ควรเปิดให้นกัศึกษาได้ใช้บริการในการฝึกปฏบิติั

ทุกวันจนถึงเวลา	20.00	น.	

  4.1.2 ด้านโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน

และห้องสมุด	 อาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาล 

มีความเห็นสอดคล้องกันว่า	 มีปัญหาบางประการเกี่ยวกับ

คุณภาพโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนและห้องสมุด	 และมี

ข้อเสนอแนะสอดคล้องกันว่า	 ควรปรับปรุงคุณภาพโสต

ทัศนูปกรณ์และจอภาพให้มีความคมชัดมากกว่าที่เป็นอยู่		

และเครื่องเสียงที่ใช้ควรมีเสียงชัดเจน	 รวมท้ังปรับปรุง

คณุภาพอนิเตอร์เนต็ในห้องสมดุและห้องเรียนให้มีคณุภาพ

สูงขึ้น	 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการสืบค้นข้อมูลสะดวกยิ่งขึ้น	

เพราะถ้าคณุภาพด้านนีด้้อย	อาจท�าให้เกดิอุปสรรคในการ

พัฒนาทักษะการเรียนรู ้	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

(critical thinking)	และการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์	(creative 

thinking) ของนักศึกษาได้

 4.2  ด้านการวดัผลและการประเมินผลการ

เรียนการสอน	นักศึกษาพยาบาลมีข้อเสนอแนะว่า	ควร

ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินเพ่ือนนักศึกษาด้วย

กัน	เพ่ือพัฒนาให้นกัศกึษามกีารต่ืนตัวในการเรยีนรู้ทุกคน	

และเป็นการกระตุ้นให้นกัศกึษามีความกระตือรือร้นในการ

ท�างานเป็นทีม	เพ่ือพัฒนาทักษะด้านความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น

 4.3 ด้านสมรรถนะของนกัศกึษาตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒริะดับปรญิญาตร ี สาขาพยาบาล

ศาสตร์  พบว่า

  4.3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ	 อาจารย์พยาบาลและนักศึกษา

พยาบาล	 มีความเห็นสอดคล้องกันว่า	 นักศึกษาพยาบาล 

มีความซือ่สตัย์ต่อตนเองและผูอ้ืน่	มีความรบัผดิชอบต่องาน

ท่ีได้รับมอบหมาย	 ดังค�าพูดของนักศึกษาว่า	 “หนูตั้งใจ

ท�างานที่อาจารย์ได้มอบหมายด้วยความตั้งใจ ไม่หวั่นไหว 

ไม่ท้อถอย”	แต่มีนักศึกษา	2	คน	จาก	10	คน	มีความเห็น

ว่าตนเองยงัมจีดุอ่อนในเรือ่งขาดระเบยีบวนิัย		และการไม่

ปฏบิติัตนเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดต่ีอผูอ้ืน่ท้ังในด้านการด�ารง

ตนและการปฏิบัติงานบางประการ	ดังค�าพูดของนักศึกษา

ว่า	“บางครัง้หนูก็ปฏบิตัติวัไม่ถกูระเบยีบ เช่น การแต่งกาย” 

และ	 “ในการท�างานหนูไม่มั่นใจว่าหนูท�าถูกต้องหรือเปล่า 

เพราะหนูไม่เคยมีประสบการณ์ในการท�างานมาก่อน และ

ระยะเวลาการฝึกปฏบิตัน้ิอย บางกิจกรรมพยาบาลท�าเพยีง 

1-2 ครัง้ จงึไม่ม่ันใจทีจ่ะเป็นตวัอย่างให้เพือ่นได้หรอืเปล่า”

  4.3.2  ด้านความรู้ 	 นักศึกษาพยาบาล

ท้ังหมดมีความคิดว่าตนเองมีสมรรถนะในด้านความรู้ดี

เร่ืองความสามารถในการน�าความรู ้พ้ืนฐานวิชาชีพมา

ปฏิบัติงานได้	 	 ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและ

ความต้องการของผู้รับบริการได้	และมีความรู้ความเข้าใจ

ในสาระส�าคญัของกระบวนการพยาบาลและวธิกีารน�าไปใช้	

แต่มีจุดอ่อนในเรื่องการไม่ทบทวนความรู้	และไม่สามารถ

น�าผลการวิจัยมาใช้ในการปฎิบัติงาน	 ซึ่งสอดคล้องกับ

ขอ้คิดเห็นของอาจารยพ์ยาบาล		ดังค�าพดูของนักศกึษาว่า	
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“หนูไม่ได้ทบทวนเนื้อหาก่อนข้ึนฝึกงานเลย หนูไม่ค่อย 

มีเวลาเลยคะ ต้องท�ารายงานของวอร์ดเก่า จึงไม่มีเวลา

ทบทวนคะ” “หนไูม่ค่อยเข้าใจว่าจะน�าผลการวิจยัมาท�างาน

ให้การพยาบาลอย่างไร หนูไม่ค่อยมัน่ใจว่าจะต้องเลอืกงาน

วิจัยอะไรมาใช้จึงจะถูกต้องคะ”	 และนักศึกษาส่วนใหญ ่

มีข้อเสนอแนะว่าต้องแก้ไขที่ตนเอง

  4.3.3 ด้านทักษะทางปัญญา	 	 อาจารย์

พยาบาลและนักศึกษาพยาบาล	มีความเห็นสอดคล้องกัน

ว่า	นกัศกึษาสามารถแก้ไขปัญหาของผูป่้วยทีไ่ม่ซบัซ้อนได้

ดี	นกัศึกษายงัมีจดุอ่อนในเร่ืองท่ีไม่สามารถประยุกต์ความ

รูแ้ละวธิกีารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

และมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการก�าหนดสถานการณ์ต่างๆ	

ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา	 เพื่อให้เกิดความ

ช�านาญ

  4.3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ	 	 อาจารย์พยาบาลและ

นักศึกษาพยาบาลมีความเห็นสอดคล้องกันว่า	 นักศึกษา 

มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้รับบริการ	 และสามารถปรับตัวใน

การท�างานเป็นทีมกับทีมสุขภาพได้	 สามารถปรับและ

ควบคุมอารมณ์ของตนเองในการฝึกปฏิบัติงานได้	 แต่มี

นกัศกึษา	2	คน	กล่าวว่า	ตนเองมีปัญหาด้านความสามารถ

ในการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น�าท่ีท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ท่ีดี	 และด้านความสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้		

ดังค�าพูดของนักศึกษาว่า	 “หนูไม่ค่อยกล้าพูดท่ีจะแสดง

ความคิดเห็นกับผู้ร่วมงาน หนูไม่มั่นใจว่าจะถูกหรือเปล่า” 

นักศึกษาส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขที่ตัวเอง	โดยฝึก

ความกล้าให้มากขึ้น

  4.3.5 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสารและการใช ้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ	 อาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาล 

มคีวามเหน็สอดคล้องกนัว่า	นกัศึกษาสามารถสือ่สารภาษา

ไทยท้ังการพูด	การฟัง	การอ่าน	การเขียน	และการน�าเสนอ

ได้อย่างเข้าใจ	สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรปู

ได้ดี	และสามารถคิดค�านวณยาและสารน�้าต่างๆ	ได้	แต่มี

จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	คือ	ความสามารถในการพูด	

ฟัง	อ่าน	และเขียนภาษาอังกฤษ	อาจารย์มีข้อเสนอแนะให้

สอบปรับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้าสู่ระบบการ

ศึกษาตั้งแต่ปี	 1	 และก�าหนดภาระงานให้นักศึกษามีการ

อ่านบทความภาษาอังกฤษ

  4.3.6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  

อาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลมีความเห็น

สอดคล้องกนัว่า	นกัศกึษาสามารถประเมนิปัญหาและความ

ต้องการของผูรั้บบรกิารได้		สามารถสอนหรอืให้ค�าแนะน�า

แก่ผู ้รับบริการได้	 แต่นักศึกษายังมีจุดอ่อนด้านความ

สามารถในการบริหารจัดการและการแสดงภาวะผู ้น�า		

ความกล้าแสดงความคิดเหน็ในสิง่ท่ีถกูต้อง	ความสามารถ

ตัดสนิใจแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับสถานการณ์	และความ

สามารถล�าดับความส�าคัญของงานให้เหมาะสม	อาจารย์มี

ข้อเสนอแนะว่า	ควรจดัการเรยีนการสอนให้มสีถานการณ์

จ�าลองที่หลากหลายเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ

จนเกิดความมั่นใจ	ก่อนที่จะออกไปฝึกปฏิบัติงานจริง

อภิปรายผล
 1. ด้านบรบิทของหลกัสูตร	นกัศึกษาพยาบาล

และอาจารย์พยาบาลมคีวามคิดเหน็ว่าบรบิทของหลกัสตูร

โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	(X  =  3.32, 

S.D. = 0.38	และ X = 3.31, S.D. = 0.44	ตามล�าดับ)	

และรายด้านทุกด้านมีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก	

สามารถอธิบายได้ว่า	 ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นหลักสูตร

พยาบาลศาสตร์	 (ฉบับปรุงปรุงปีการศึกษา	 2555) 

คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการประเมินหลกัสตูรในปีการศึกษา	

2554	 และมีการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือน�ามาปรับปรุง

หลกัสตูรให้มมีาตรฐาน	มกีารก�าหนดปรชัญา	วตัถปุระสงค์

ของหลักสูตร	 โครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหาสาระ 

ของหลักสูตร	 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสภา 

การพยาบาล	 สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
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สามารถปฏิบัติได้จริง	 ดังท่ี	 บุญเลี้ยง	 ทุมทอง	 (2553) 

ได้กล่าวว่า	หลกัสตูรทีด่จีะต้องมกีารก�าหนดวัตถปุระสงค์ของ

หลกัสตูรท่ีชดัเจน	สอดคล้องกับปรัชญาหรืออดุมการณ์ของ

สังคม	 ความต้องการของผู้เรียน	 สามารถน�าไปปฏิบัติได้	

พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านสติปัญญา	ทักษะและเจตคติ	 และ

ใช้ภาษาชัดเจน	กะทัดรัด	 	ไม่คลุมเครือ	หลักสูตรจ�าเป็น

ต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลังจากมีการใช้หลักสูตร

ครบรอบ	5	ปีการศึกษา	เนือ่งจากสงัคมยุคปัจจบุนัมีความ

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น	 รวมท้ังสภาพ

ของสังคม	 เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว	 จึงจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย		

ดังที่	ศิริชัย		กาญจนวาสี	(มปป.)	กล่าวว่า	หลักสูตรที่ดี

จะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยทางวิชาการ	 ทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลกและตอบสนองความต้องการของ

สังคม	

 2. ด้านปัจจัยน�าเข้าของหลักสูตร	นักศึกษา

พยาบาลและอาจารย์พยาบาล	มีความคิดเห็นว่าปัจจัยน�า

เข้าของหลกัสตูรโดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก	

(X = 3.18 , S.D. = 0.40 และ	X = 2.96, S.D. = 0.38 

ตามล�าดับ)	 และรายด้านทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก	สามารถอธบิายได้ว่า	คณะพยาบาลศาสตร์มกีาร

ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน	 มีการก�าหนด

คุณสมบัติอาจารย์ผู ้สอน	 โดยอาจารย์ผู ้สอนในคณะ

พยาบาลศาสตร์	 ร้อยละ	 89.3	 มีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาโท	 และร้อยละ	 46.4	 มีประสบการณ์การสอน

มากกว่า	 21	 ปี	 ส�าหรับสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา	 คณะ

พยาบาลศาสตร์ได้จดัห้องฝึกจ�าลองให้นกัศึกษาฝึกปฎบิตัิ

ทุกสาขาวิชาก่อนฝึกปฎิบัติจริง	แต่เมือ่พิจารณารายข้อของ

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของอาจารย์

พยาบาล	พบว่า	อาคารเรียนและห้องเรียนเอ้ือต่อการเรยีนรู้	

คุณภาพโสตทัศนูปกรณ์	 และห้องเรียนกลุ่มย่อยเพียงพอ	

มีความเหมาะสมระดับน้อย	 (X = 2.48,S.D. = 0.69;  

X = 2.28, S.D. = 0.65	และ	X = 2.21, S.D. = 0.49 

ตามล�าดับ)	 สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์อาจารย์

พยาบาลและการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาพยาบาล	 ซ่ึงมี 

ข้อเสนอแนะให้จัดห้องเรียนกลุ่มย่อยให้เพียงพอ	และควร

ปรบัปรุงคุณภาพโสตทศันปูกรณ์และคุณภาพอนิเตอร์เนต็	

สามารถอธิบายได้ว่า	 ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์มี 

นโยบายให้มีการปรับรูปแบบการสอนที่เน้นในการพัฒนา

ผูเ้รยีนมีทักษะหลายด้านเพือ่ให้นกัศกึษาสามารถด�ารงชวิีต

ในศตวรรษที่	21	โดยให้มีทักษะ	3R	คือ	“ทักษะการอ่าน

ออก (reading) การเขียนได้ (writing) และการคิดเลข

เป็น (arithmetics)”  และ 7 C คือ “ทักษะการคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (critical thinking & 

problem solving) ทักษะความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม (creativity & innovaion) ทักษะความเข้าใจ

ต่างวัฒนธรรมและต่างกระบวนทัศน์ (cross–cultural 

understanding) ทักษะความร่วมมือการท�างานเป็นทีม

และภาวะผูน้�า (collaboration teamwork & leadership) 

ทักษะการสื่ อสาร สารสนเทศ และรู ้ เท ่ าทันสื่ อ 

(communication, information & media literacy) 

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (computing & 

ICT literacy) ทักษะด้านอาชีพและการเรียนรู้ (career 

& learning skill)”	(วิจารณ์		พานิช,	2555)		ในการ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเช่นนี้ได้	 จะต้องจัดการ

เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้	

VARK (VARK Model)	เป็นรปูแบบท่ีเหมาะสมทีส่ดุ	เพราะ

ผูเ้รยีนแต่ละบคุคลมกีารรบัรูแ้ตกต่างกัน	รปูแบบนีม้วีธิกีาร

จดัการเรียนรูผ่้านการมองเหน็	(Visual Learning Style) 

ผ่านการได้ยนิ	(Auditory Learning Style)	ผ่านการอ่าน/

เขียน	 (Read/ Write Learning Style)	 และผ่านการ

เคลือ่นไหว	(Kinesthetic Learning Style) (Prithishkumar 

& Michael, 2014)	ด้วยเหตุนี	้อาจารย์ผูส้อนต้องปรับรปู

แบบการสอนเดิมท่ีเน้นการบรรยายโดยการใช้ห้องเรียน

รวม	เป็นรูปแบบให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์

จ�าลอง	 และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก	 เพ่ือพัฒนา 
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ผูเ้รียนให้รูจ้กัการคดิวิเคราะห์	จงึต้องมกีารจดัให้เรียนกลุม่

ย่อย	โดยจดัจ�านวนนกัศึกษาประมาณกลุม่ละ	20	-25	คน	

ต่อห้อง	จงึจ�าเป็นต้องใช้ห้องเรียนประมาณ	6	ห้อง	ต่อชัน้ปี		

บางคร้ังมีการจดัการเรียนการสอนกรณีศึกษาซ้อนกัน	2-3	

ชัน้ปี	ท�าให้ห้องเรยีนกลุม่ย่อยไม่เพียงพอ		และการจดัการเรยีน

การสอนรูปแบบนีจ้�าเป็นต้องใช้โสตทัศนปูกรณ์ท่ีมีคณุภาพ	

เนื่องจากอาจารย์ผู ้สอนจัดรูปแบบการเรียนรู ้ผ ่าน

เทคโนโลย	ี(Technology-based Learning)	จงึมกีารดงึ

สญัญาณการใช้อนิเตอร์เนต็พร้อมกนั	ท�าให้สญัญาณหลดุ

บ่อย	 แต่ผู้เรียนจ�าเป็นต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีมี

คุณภาพในการสืบค้นข้อมูลทันที	 การท่ีมีสัญญาณท่ีดีจะ

ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียน	 ผลการศึกษานี้

สอดคล้องกบัผลการศึกษาของกมลรัตน์	เทอร์เนอร์	สมพร	

รักความสุข	 จิดาภา	 เรือนใจมั่น	 จิตรา	 สุขเจริญ	 และ 

ธัญญมล	สุริยานิมิตรสุข	(2559)	เรื่องสภาพการจัดการ

เรยีนการสอนท่ีส่งเสรมิทักษะศตวรรษท่ี	21	ของนกัศึกษา

พยาบาล	พบว่า	นกัศึกษาต้องการห้องเรียนท่ีเป็นระดบัและ

สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ

 3. ด้านกระบวนการของหลักสูตร	นักศึกษา

พยาบาลและอาจารย ์พยาบาล	 มีความคิดเห็นว ่า

กระบวนการของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก	(X = 3.33, S.D. = 0.38	และ	X = 3.31, S.D. 

= 0.47	ตามล�าดบั)	และรายด้านทกุด้านมคีวามเหมาะสมอยู่ 

ในระดับมาก	 ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ

อมรรัตน์	 เสตสุวรรณ	และอรชร	ศรีไทรล้วน	(2557)	ที่

พบว่า	 นักศึกษาชั้นปีท่ี	 4	 ปีการศึกษา	 2556	 มีความ 

พึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การณุย์	มหาวิทยาลยันวมนิทราธริาช	

ท้ังในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด	 สามารถ

อธิบายได้ว่า	คณะพยาบาลศาสตร์มีการควบคุมมาตรฐาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน

คณุวฒิุระดบัปรญิญาตรี	สาขาพยาบาลศาสตร์		พ.ศ.	2552	

และอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่จัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญด้วยวิธีการสอนท่ีหลากหลาย	 นอกจากนี้	 มี

การน�าผลการประเมินกระบวนการด้านการจัดการเรียน

การสอนของอาจารย์	ด้านการวัดผลและการประเมนิผลมา

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	โดยมีการสรุปอยู่ใน	มคอ.	5	และ	

มคอ.	6	ทุกปีการศึกษา	

 4. ด้านผลผลิตของหลักสูตร	 นักศึกษา

พยาบาลและอาจารย์พยาบาล	มคีวามพึงพอใจต่อผลผลติ

ด้านสมรรถนะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี	 สาขาพยาบาลศาสตร์	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	(X = 3.30, S.D. = 0.33	และ	X = 2.97, 

S.D.= 0.40 ตามล�าดับ)	 สอดคล้องกับการศึกษาของ 

ศศิกาญจน์	 สกุลปัญญวัฒน์	 (2557)	 ในการประเมิน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.	2554)	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น

เอเชีย	 ท่ีพบว่า	 ด้านผลผลิตมีสมรรถนะอยู ่ในระดับด ี

ซึ่งอธิบายได้ว่า	การที่นักศึกษามีสมรรถนะดีนั้น	เนื่องจาก

คณะพยาบาลศาสตร์ได้มกีารจดัการเรยีนการสอนท่ีเน้นให้

นักศึกษามีสมรรถนะหลักเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี		สาขาพยาบาลศาสตร์	ด้วยวิธีการสอน

ท่ีหลากหลายทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ตลอดจนให้นกัศึกษา

ได้เรยีนรู้จากสถานการณ์จรงิในการฝึกปฏบิติัการพยาบาล	

และมกีารสนบัสนนุสิง่ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูอ้ย่างเป็นรูปธรรม	

	 เมื่อพิจารณารายด้าน	 พบว่า	 นักศึกษาพยาบาลมี

ความพึงพอใจต่อสมรรถนะด้านคุณธรรม	จริยธรรม	และ

จรรยาบรรณวชิาชพีอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	(X =  3.53, S.D. 

= 0.35)	 อาจารย์พยาบาลมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะ

ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 และจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ใน

ระดับมาก	(X =  3.18, S.D. = 0.47) สามารถอธิบายได้

ว่า	 เมื่อนักศึกษาพยาบาลเข้าสู่ระบบการศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตร์	 นักศึกษาได้รับการหล่อหลอมในการ

พัฒนา	 โดยอาจารย์ผู ้สอนได้มีการสอดแทรกในเรื่อง

คณุธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอนท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ	 ดังการประเมินการจัดการเรียนการสอนภาค
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ทฤษฎีของอาจารย์	 ตามการประเมินของอาจารย์	 พบว่า 

ผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรม/จริยธรรม	 อยู่ในระดับ

มากที่สุด	 (X = 3.52, S.D. = 0.51)	นอกจากนี้	มีการ

จัดการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมทุกภาคการศึกษาโดย

ทีมนกับวชคาทอลคิ	และคณะพยาบาลศาตร์	มศูีนย์จติตา- 

ภิบาลซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของการศึกษาคาทอลคิ	โดยมีหน้าท่ี

ดูแลเอาใจใส่ในการอบรมนักศึกษาให้ตระหนักในศักด์ิศรี

และความมีคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์	มีศักยภาพ	ความ

สามารถในการท�าหน้าที่ของตน	และการท�างานเพื่อสังคม

ด้วยความรับผิดชอบและสร้างสรรค์ให้เจริญก้าวหน้า	เป็น

สังคมแห่งความรักใคร่ปรองดอง	สมานฉันท์		และร่วมกัน

อย่างมคีวามสขุ	ผลการศึกษานีส้อดคล้องกบัการศึกษาของ	

นิตยา	โจสรรค์นุสนธิ์	(2547)	เรื่อง	งานของจิตตาภิบาล

โรงเรยีนคาทอลคิส่งผลต่อคุณธรรม	จริยธรรมและค่านยิม

ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน	 พบว่า	 พฤติกรรมทางคุณธรรม

และจรยิธรรมและค่านยิมท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนโดยภาพ

รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก		

	 ความพึงพอใจต่อสมรรถนะด้านทักษะการคิด

วิเคราะห์เชิงตัวเลข	 	 การสื่อสาร	 และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศโดยรวมของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์

พยาบาลอยู่ในระดับมาก	(X = 3.22, S.D. = 0.41	และ	

X = 2.89, S.D. = 0.49	ตามล�าดับ)	แต่เมื่อพิจารณาราย

ข้อ	 พบว่า	 อาจารย์พยาบาลมีความพึงพอใจต่อความ

สามารถพูด	ฟัง		อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ			

และสามารถอ่านวารสาร	 และต�าราภาษาอังกฤษได้อย่าง

เข้าใจ	อยู่ในระดับน้อย	 (X = 2.45, S.D. = 0.63	และ 

X = 2.41, S.D. = 0.68	ตามล�าดบั)	สอดคล้องกบัผลการ

สัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาล	ว่านักศึกษามีจุดอ่อนในการ

พูด	ฟัง	อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ	การคิดค�านวณยาและ

สารน�้าต่างๆ	 และความสามารถใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐาน

ทางการแพทย์ในการปฏบิติังาน	สามารถอธบิายได้ว่า	พ้ืนฐาน

ความรูภ้าษาองักฤษและคณิตศาสตร์ของนกัศึกษาก่อนเข้า

มาศึกษาอยู่ในระดับค่อนข้างอ่อน	 ดังรายงานผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 (O-NET)	 ทั้งประเทศ 

พบว่า	คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ

ขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	

ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ	 มีคะแนนเฉลี่ย	 เท่ากับ	

24.98	 และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์	 มีคะแนนเฉลี่ย	

เท่ากับ	 26.59	 และภาพรวมทุกกลุ่มสาระวิชา	 มีคะแนน

เฉลีย่	เท่ากับ	34.81	(ส�านกังานศึกษาธกิารภาค	1,	2559)	

ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต�่า	 และนักศึกษาพยาบาลไม่มี

เวลาในการเสริมทักษะหรือร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษ	

เพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท�ารายงาน	และเรยีนท้ัง

ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ	 นอกจากนี้	 อาจารย์พยาบาล

ส่วนใหญ่มทัีกษะภาษาองักฤษน้อย	ท�าให้การจดัการเรยีน

การสอนส่วนใหญ่จะใช้แต่ภาษาไทย	 ถึงแม้จะมีการมอบ

หมายให้นักศึกษามีการค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมจากต�ารา

ภาษาอังกฤษและอินเตอร์เน็ต	 แต่ก็สรุปความเป็นภาษา

ไทย	ผลการศึกษานีส้อดคล้องกับรายงานการประเมินความ

พึงพอใจของผู ้ใช ้บัณฑิตพยาบาลศาสตร์	 วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์ที่ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา	 2557	 ว่า	

บณัฑติพยาบาลมคีวามสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือ

การติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับพอใช้	 (X = 3.02, S.D. = 

0.35)	(วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,	2559)	และการศึกษาของ	

กมลรัตน์	เทอร์เนอร์	และคณะ	(2559)	ซึง่พบว่า	ด้านทักษะ

แห่งศตวรรษท่ี	 21	 ของนักศึกษาพยาบาล	 ตามกรอบ

แนวคิดของ	Trilling	และ	Fadel	นักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้

ทักษะของตนเองว่า	มทัีกษะการอ่านและเขยีนภาษาองักฤษ

อยู่ในระดับต�่า	 และมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ยังไม่ค่อยดี

หรือมีน้อย

	 ความพึงพอใจต่อสมรรถนะด้านทักษะการปฏิบัติ

ทางวิชาชีพโดยรวมของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์

พยาบาลอยู่ในระดับมาก	(X = 3.36, S.D. = 0.38	และ	

X = 2.96, S.D. = 0.41 ตามล�าดบั)	สามารถอธบิายได้ว่า	

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนท้ัง 

ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดบัปรญิญาตรี		สาขาพยาบาลศาสตร์		พ.ศ.	2552	มีการ

ฝึกปฏบัิติงานจากสถานทีจ่ริงในโรงพยาบาล	และมีโอกาส

ฝึกปฎิบัติกับผูร้บับริการโดยตรง	รวมท้ังได้มโีอกาสสงัเกต

และร่วมปฏิบัติงานกับพยาบาลวิชาชีพ	นอกจากนี้	ในการ

จัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติจะมีอาจารย์นิเทศดูแล 

ให้ค�าปรกึษาอย่างใกล้ชดิ	เพ่ือให้ความรู้และเป็นต้นแบบให้

นักศึกษาได้สังเกตุการปฏิบัติทางวิชาชีพ	 แต่จากผลการ

สมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่างนกัศึกษาพยาบาล	พบว่า	นกัศึกษา

ตัวอย่างมจีดุอ่อนด้านความสามารถในการตัดสนิใจในการ

แก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับสถานการณ์	 และไม่สามารถ

ล�าดับความส�าคัญของงานได้เหมาะสม	 อธิบายได้ว่า	

เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลมีประสบการณ์การดูแลผู้รับ

บริการน้อย	ท�าให้มีทักษะในการประเมินปัญหาและทักษะ

การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภาวะวิกฤตทันทีน้อย	 ถึงแม้จะมี

การเขียนแผนการพยาบาลและมีการประชุมแผนการ

พยาบาลก่อนลงมือปฏิบัติจริง	 	 แต่เมื่อมาพบผู้รับบริการ

ในสถานการณ์จริง		จึงมีความรู้สึกยุ่งยากใจในการล�าดับ

เหตุการณ์ว่า	 ควรจะให้การพยาบาลอะไรก่อนและหลัง	

นอกจากนี้	 ในการปฎิบัติการพยาบาลต้องค�านึงถึงสิทธิ 

ผู ้ป ่วยและต้องอยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของอาจารย์

พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพตลอดเวลา	 ท�าให้นักศึกษา 

ไม่กล้าตัดสนิใจในการให้การพยาบาล	มคีวามกลวัท่ีจะเกิด

ข้อผิดพลาด	 ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับรายงานการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตประจ�าปีการศึกษา	

2557	–	2558	พบว่า	ผูส้�าเร็จการศึกษามทัีกษะการปฏบิตัิ

ทางวิชาชีพอยู่ในระดับมาก	 (X = 3.56, S.D. = 0.54) 

(วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,	2559)

ข้อเสนอแนะการวิจัย
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

มีดังนี้

  1.1 ส�าหรับผู ้บริหาร	 ควรมีการจัดสิ่ง

สนบัสนนุการเรยีนรู้ให้เพยีงพอ	ได้แก่	ห้องเรยีนให้สามารถ

จัดการเรียนกลุ ่มย่อยให้ได้เพียงพอ	 ควรมีระบบการ

วางแผนการจัดตารางการใช้ห้องเรียนกลุ่มย่อยไม่ให้ซ�้า

ซ้อนกัน	 ควรจัดให้มีอินเตอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสูงเพ่ือให้ผู้

เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว	 และควร

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่

นักศึกษา	 และส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาภาษา

อังกฤษอย่างต่อเนื่อง

  1.2 ส�าหรับอาจารย์พยาบาล	 	ควรมีการ

จัดเสริมการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาพยาบาลได้ฝึกทักษะ

การปฎิบัติการพยาบาลจากสถานการณ์เสมือนจริง 

(simulation based learning)	หลายๆ	สถานการณ์ก่อน

ฝึกปฏิบัติงานและอาจารย์ผู ้สอนท�าหน้าที่ช่วยสะท้อน 

ผลการเรียนรู้ตามสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงของแต่ละสถานการณ	์

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู ้ทักษะในการเผชิญ

ปัญหา	 การตัดสินใจ	 และได้เรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดต่างๆ 

ท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์จ�าลอง	 ควรใช้วิธีการสอนที ่

หลากหลาย	ให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน	เช่น	วิธี

การสอนรูปแบบ	VARK	เป็นต้น	ควรรับการอบรมเทคนิค

การสอนเพ่ือส่งเสรมิทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี	21	และ

ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้น�าเสนอ

รายงานเป็นภาษาอังกฤษ

  1.3 ส�าหรับนักศึกษาพยาบาล	ควรมีการ

วางแผนการเรียนด้วยตนเอง	และควรฝึกทักษะการปฎิบัติ

งานจากหุ่นจ�าลองให้ช�านาญก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติจริงใน 

หอผูป่้วย	และควรฝึกทักษะการอ่าน	การพูด	และการเขยีน

ภาษาอังกฤษจากอินเตอร์เน็ตและต�าราภาษาอังกฤษ	

เป็นต้น

 2.ข้อเสนอแนะในการท�าวิจยัครัง้ต่อไป	ควร

มีการวิจัยติดตามคุณภาพบัณฑิตเพ่ือประเมินสมรรถนะ

ของพยาบาลวิชาชีพภายหลังจากมีประสบการณ์การ

ท�างานอย่างน้อย	6	เดือน
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