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วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลทีม ปี ัญหาสุ ขภาพ 1

ศุภิสรา สุวรรณชาติ พย.ม.*
นัฐชญา คุรุเจริ ญ ศษ.ด.*

บทคัดย่ อ
การประเมินการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นขันตอนหนึงทีช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึน การวิจยั เชิ งบรรยายครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล
ต่อการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลบุคคลทีมีปัญหาสุ ขภาพ 1 กลุ่มตัวอย่างจํานวน 50 คน
คือนักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชันปี ที 2 ปี การศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสี ม า เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต่ อ การจัด การเรี ย นการสอนรายวิช า
ปฏิบตั ิการพยาบาลบุคคลทีมีปัญหาสุ ขภาพ 1 ตรวจสอบความตรงตามเนือหาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่า
ความเชื อมัน โดยใช้สัมประสิ ทธิ แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .96 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเลียและส่ วน
เบียงเบนมาตราน ผลการวิจยั สรุ ปด้วา่ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชาปฏิ บตั ิการพยาบาลบุคคลทีมีปัญหาสุ ขภาพ 1, ประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์, การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา และภาพรวมของรายวิชา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.47, S.D. =
.36; x = 4.32, S.D. = .37; x = 4.15, S.D. = .41; x = 4.38, S.D. = .29 ตามลําดับ ) การศึกษาดูงานมีคะแนน
เลียสู งทีสุด ( x = 4.57, S.D. = .42) ส่ วนการวัดและประเมินผลมีคะแนนเลียตําทีสุด ( x = 4.37, S.D. =
.47) ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุ งการวัดและประเมินผลให้มีความเหมาะสมมากยิงขึนโดยจัดประชุ มร่ วมกัน
ระหว่างอาจารย์ผสู้ อนและพยาบาลในหอผูป้ ่ วยทีเกียวข้องกับการึ กภาคปฏิบตั ิ เพือให้มีความเหมาะสมและ
เพิมประสิ ทธิภาพในการเรี ยนการสอนยิง ขึน
คําสํ าคัญ : การจัดการเรี ยนการสอน, นักศึกษาพยาบาล
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The Opinion of Nursing Students on Teaching and Learning Course of
Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum 1
Abstract

Course evaluation is one on the teaching and learning processes for improving the efficiency of
practical course. The purpose of this descriptive study was to investigate the opinion of nursing students on
the teaching and learning course of the Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum 1. Fifty
samples were the second year of nursing students in the academic year of 2008. The opinion of nursing
students on the teaching and learning course of the Nursing Care of Persons with Health Problems
Practicum 1 Questionnaire was used. Content validity of questionnaire was approved by 3 professional
nurses. Reliability of questionnaire by Cronbach’s Alpha coefficient was .96. Descript statistics was used
for data analysis. The results revealed that most of the opinion of samples on teaching and learning course
management, teaching efficiency of instructors, course objectives, and total course evaluation were in
good level ( x = 4.47, S.D. = .36; x = 4.32, S.D. = .37; x = 4.15, S.D. = .41; x = 4.38, S.D. = .29,
respectively). The highest mean score was on learning in special clinical units ( x = 4.57, S.D. = .42)
meanwhile the lowest mean score was on course measurement and evaluation ( x = 4.37, S.D. = .47).
Based on the finding, measurement and evaluation of this course should be improved for increasing the
efficacy teaching and learning course management. Brain storming between instructors of nursing school
and nurses from practical units on course measurement and evaluation should be done for proper
evaluation of this course.
Keyword: teaching and learning course management, nursing student
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา

การจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน เพือ
สร้างบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ให้เป็ นพยาบาลวิชาชีพ ออกไปปฏิบตั ิภารกิจเพือการบริ การสุ ขภาพอนามัย
ตลอดจนพันาคุณภาพชีวติ ของประชาชนและผูร้ ับบริ การ เนืองจากวิชาชีพพยาบาลเป็ นวิชาชีพเชิงปฏิบตั ิ
(Practice Oriented Discipline) การจัดการเรี ยนการสอนจะถูกวางแผนเป็ นอย่างดี เพือการผสมผสานความรู้
ทังภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิให้มีความสัมพันธ์กนั โดยใช้วธิ ี การและกลยุทธ์ในการสอนหลายรู ปแบบ เพือให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีชดั เจนทังสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และสมรรถนะเชิงสังคม สามารถ
วัดและประเมินผลได้ (มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ, 2543)
วิชาปฏิบตั ิการพยาบาลบุคคลทีมีปัญหาสุ ขภาพ 1 เป็ นวิชาทีจดั ให้นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลโดย
ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวม บนพืนฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอืออาทรแก่
บุคคลทุ กช่ วงวัย ที มีปั ญหาสุ ข ภาพเกี ยวกับความผิดปกติ ของการรั บประทานอาหารและนํา การขับ ถ่า ย
ปั สสาวะ การขับถ่ายอุจจาระ ผิวหนัง กระดูก ข้อและกล้ามเนื อ ทังในภาวะเฉี ยบพลัน วิกฤต เรื อรัง โดย
คํานึงถึงความเป็ นมนุษย์ ยึดหลักจริ ยธรรมและหลักสิ ทธิ มนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีทีเหมาะสม
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิน มุ่งเสริ มสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง (สถาบันพระบรมราชชนก,
2551) เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้ขา้ งต้น จึงจัดให้นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงานทีโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสี มา ในแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และแผนกกุมารเวชกรรม แผนกละ 2
สัปดาห์ รวมทังหมด  สัปดาห์ โดยให้นกั ศึกษาดูแลผูป้ ่ วยทีได้รับมอบหมายแบบสมบูรณ์ (Total Nursing
Care) อย่างน้อยวันละ 12 ราย ดูแลรายละ 23 วัน ทํา Pre  Post Conference ร่ วมกับอาจารย์นิเทศหรื อ
อาจารย์พีเลียงทุกวัน เป็ นผูน้ าํ ในการทํา Nursing Care Conference คนละ 1 ครัง ศึกษาผูป้ ่ วยรายกรณี (Case
stud) คนละ 1 ราย ศึกษาดูงานทีห้องส่ องตรวจระบบทางเดินอาหาร ไตเทียม และกลุ่มงานเวชกรรมฟื นฟู
คนละ 1 ครั ง จัดการเรี ยนการสอนในคลินิกแผนกละ 2 เรื อง ความรู้ ทีได้รับจากการดูงาน ฟั งการสอนใน
คลินิก และความรู้ทีได้รับจากการปฏิบตั ิงาน นักศึกษาต้องจดบันทึกไว้ในแฟ้ มสะสมผลงาน เมือสิ นสุ ดการ
ฝึ กงานแต่ละแผนกจะมีก ารทดสอบความรู้ เพือประเมินว่านัก ศึกษามีความรู้ มากน้อยเพียงใด บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาหรื อไม่ (ภาควิชาการพยาบาล 1, 2552)
เนืองจากนักศึกษาในปี การศึกษานีเป็ นนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิม เพือแก้ไขปั ญหา
ในพื น ที จ ัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ที ม าเรี ย นร่ ว มกับ นัก ศึ ก ษาในหลัก สู ต รปกติ มี ค วามหลากหลายทาง
วันธรรม ภาษาประเพณี การดําเนินชี วิตทีแตกต่างกันเหล่านี อาจจะส่ งผลต่อการเรี ยนของนักศึกษา ผูว้ ิจยั
จึงต้องการศึกษาว่านักศึกษามีความคิดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนการสอนอย่างไร เพือนํามาปรับปรุ งแก้ไข
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรต่อไป
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เพือศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษา ต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลบุคคล
ทีมีปัญหาสุ ขภาพ 1

วิธีดําเนินการวิจัย

วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยพบนักศึกษาทังชันปี ในวันสุ ดท้ายของการจัดการเรี ยนการ
สอน ชี แจงโครงการวิจยั แจกแบบสอบถาม ให้เวลาในการตอบ 1 สัป ดาห์ มอบหมายให้หัวหน้าชันปี
รวบรวมแบบสอบถามส่ งผูว้ ิจยั โดยปิ ดผนึ ก ใส่ ซองเอกสารโดยไม่มีการระบุชือหรื อเลขทีของนักศึกษา
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชันปี ที 2 ปี การศึกษา 2551 จํานวน 299
คน กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเจาะจง คือ นักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชันปี ที 2 ทีเรี ยนวิชา
ปฏิบตั ิการพยาบาลบุคคลทีมีปัญหาสุ ขภาพ 1 ในภาคดูร้อน ปี การศึกษา 2551 จํานวน 50 คน
ตัวแปรทีศึกษา คือ ความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลบุคคลทีมีปัญหา
สุ ขภาพ 1 ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การออกแบบการจัดการเรี ยนการสอน 2) ประสิ ทธิภาพการสอนของผูส้ อน
และ 3) การบรรลุตามวัตถุประสงค์รายวิชา
การพิทกั ษ์ สิทธิผ้ใู ห้ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั คํานึงถึงจริ ยธรรมการวิจยั ในทุกขันตอนทีทาํ การศึกษา โดยให้สิทธิ ในการตัดสิ นใจและสมัคร
ใจเข้าร่ วมการวิจยั ด้วยตนเอง ผูถ้ ูกวิจยั มีสิทธิ ในการปกปิ ดข้อมูลบางอย่าง หรื อสามารถถอนตัวออกจากการ
วิจยั ได้ทุกเมือ การเข้าร่ วมหรื อการถอนตัวจากการวิจยั ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการเรี ยนและความเป็ นอยูใ่ น
หอพักของนักศึกษา การนําเสนอผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั เสนอในภาพรวม ไม่มีการระบุชือหรื อข้อมูลทีสอบกลับถึง
ตัวนักศึกษาได้และทําลายแบบสอบถามเมือรวบรวมข้อมูลเสร็ จสิ น
เครองมอทีใ ช้ ในงานวิจัย
ลักษณะเครื องมือทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรี ยนการสอนวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลบุคคลทีมีปัญหาสุ ขภาพ 1 ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่ วนตัว
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรี ยนการสอน ซึงเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ผูว้ จิ ยั สร้างขึนโดยใช้แนวคิดขอบเขตการประเมินผลการจัดการศึกษาขณะดําเนินการ
จัดการศึกษาทีได้จากมติการประชุมพยาบาลศาสตร์แห่งชาติครังที1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ , 2530) เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม มีทงั หมด 69 ข้อ ดังนี
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1. แบบบันทึกข้อมูลส่ วนตัว ประกอบด้วยคําถามเกียวกับ อายุ เพศ สถานภาพสมรส หอผูป้ ่ วยที
ปฏิบตั ิงานในแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เป็ นข้อความให้เลือกตอบและเติมข้อมูล
2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลบุคคล
ทีมีปัญหาสุ ขภาพ 1 เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยทุกประการ เห็นด้วย
เป็ นส่ วนใหญ่ ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วยเป็ นส่ วนใหญ่ และ ไม่เห็นด้วยโดยประการทังปวง ึ งผูว้ ิจยั สร้างขึนจาก
การทบทวนวรรณกรรม โดยใช้แนวคิดขอบเขตการประเมินผลการจัดการศึกษาขณะดําเนินการจัดการศึกษา
เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ข้อคําถามมีทงั หมด จํานวน 69 ข้อ ดังนี
2.1 ด้านผูส้ อน ประกอบด้วยข้อคําถามความคิดเห็นเกียวกับประสิ ทธิภาพการสอนของผูส้ อน
2.1.1 อาจารย์
20
ข้อ
2.1.2 พยาบาลประจําการ
9
ข้อ
2.2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา ประกอบด้วยข้อคําถามเกียวกับความเหมาะสมของ
2.2.1 หอผูป้ ่ วยทีฝึก
7
ข้อ
2.2.2 การเตรี ยมความพร้อมก่อนฝึ ก 6
ข้อ
2.2.3 การสอนในคลินิก
8
ข้อ
2.2.4 กิจกรรมการเรี ยนการสอน
11
ข้อ
2.2.5 การศึกษาดูงาน
7
ข้อ
2.2.6 ระยะเวลาการฝึ ก
8
ข้อ
2.2.7 การวัดและประเมินผล
5
ข้อ
2.3 ด้านการบรรลุวตั ถุประสงค์รายวิชา
13
ข้อ
แบ่งการให้ความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ ดังนี
5
หมายถึง
มีความเห็นตรงกับข้อความทุกประการหรื อเห็นด้วยทุกประการ
4
หมายถึง
มีความเห็นตรงกับข้อความเป็ นส่ วนใหญ่ หรื อเห็นด้วยเป็ นส่ วนใหญ่
3
หมายถึง
ไม่แน่ใจว่ามีความเห็นตรงกับข้อความนัน
2
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยกับข้อความนันเป็ นส่ วนใหญ่
1
หมายถึง
มีความเห็นไม่ตรงกับข้อความนันเลย หรื อไม่เห็นด้วยโดยประการทังปวง
การแปลผลระดับความคิดเห็น โดยมีเกณฑ์ดงั นี (ประคอง กรรณสู ตร, 2542)
คะแนนเลีย
ความหมาย
1.001.49
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยโดยประการทังปวงกับข้อความนันหรื อควรปรับปรุ ง
แก้ไขทังหมด
1.502.49
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยเป็ นส่ วนใหญ่กบั ข้อความนันหรื อควรปรับปรุ งแก้ไข
เป็ นส่ วนใหญ่
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2.503.49

หมายถึง

2.503.49

หมายถึง
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ไม่แน่ใจว่าจะเห็นด้วยกับข้อความนันหรื อต้องพิจารณาเพือการ
ปรับปรุ ง
ไม่แน่ใจว่าจะเห็นด้วยกับข้อความนันหรื อต้องพิจารณาเพือการ
ปรับปรุ ง
เห็นด้วยกับข้อความนันเป็ นส่ วนใหญ่หรื อเห็นว่าเหมาะสมดี
เห็นด้วยทุกประการกับข้อความนันหรื อเห็นว่าเหมาะสมดีมาก

3.504.49
หมายถึง
4.505.00
หมายถึง
การตรวจสอบคุาขอเครอมอ
ตรวจสอบความตรงตามเนื อหา โดยผูท้ รงคุณวุิ 3 คนและความเหมาะสมของภาษาทีใช้ ผูว้ ิจยั
ปรับปรุ งแบบสอบถามตามคําแนะนํา แล้วนําไปทดลองใช้กบั นักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน
ปี ที 2 จํานวน 22 คน วิเคราะห์ความเชือมัน โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ อัลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื อมัน
เท่ากับ .96
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามและนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเลี ยและส่ วน
เบียงเบนมาตราน

ผลการวิจัย

ข้อมูลส่ วนบุคคล ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 20 ปี ร้อยละ 72.0 มีสถานภาพ
สมรสโสดมากทีสุด ร้อยละ 88.0 ึ กงานทีหอผูป้ ่ วยอายุรกรรม 8 ซ้าย ศัลยกรรมหญิง และหอผูป้ ่ วย
ศัลยกรรมกระดูกและข้อชาย ร้อยละ 50.0, 66.0, 52.0 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที 1
ตารา 
จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามข้ อมูลส่ วนบุคคล (N=50)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จํานวน
อายุ (ปี )
19 ปี
2
20 ปี
12
36
มากกว่า 20 ปี
เพศ
ชาย
6
หญิง
44

ร้ อยละ
4.0
24.0
72.0
12.0
88.0
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ตารา 
จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตามข้ อมูลส่ วนบุคคล (N=50) (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนตัว
จํานวน
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
ไม่ตอบ
หอผูป้ ่ วยทีึกปิบตั ิงานด้านอายุรกรรม
อายุกรรม 8 ซ้าย
อายุกรรม 7 ซ้าย
อายุกรรม 8 ขวา
หอผูป้ ่ วยทีึกปิบตั ิงานด้านศัลยกรรม
ศัลยกรรม 5 ซ้าย
ศัลยกรรม 4 ซ้าย
ศัลยกรรมอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ น
หอผูป้ ่ วยทีึกปิบตั ิงานด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิงและเด็ก
ศัลยกรรมกระดูกและข้อชาย

ร้ อยละ

44
5
1

88.0
10.0
2.0

25
11
14

50.0
22.0
28.0

11
33
6

22.0
66.0
12.0

24
26

48.0
52.0

ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาปิบตั ิการพยาบาลบุคคลทีมี
ปัญหาสุ ขภาพ 1 ในภาพรวมของรายวิชา มีความเหมาะสมดี( x = 4.38, S.D. = .297 )
การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชามีความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.47, S.D. =
.361 ) ด้านทีได้คะแนนเฉลียมากทีสุดคอ การศึกษาดูงาน ( x = 4.57, S.D. = .423 ) และด้านทีได้คะแนน
เฉลียน้อยทีสุดคอ การวัดและประเมินผล ( x = 4.37, S.D. = .478 )
ประสิ ทธิภาพการสอนของผูส้ อนโดยรวมอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.32, S.D. = .372 ) ด้านทีได้
คะแนนเฉลียมากทีสุดคอ ประสิ ทธิภาพการสอนของอาจารย ( x = 4.37, S.D. = .322 ) และด้านทีได้คะแนน
เฉลียน้อยทีสุดคอ ประสิ ทธิภาพการสอนของพยาบาลและเจ้าหน้าที ( x = 4.26, S.D. = .421)
การบรรลุตามวัตถุประสงครายวิชาโดยรวมมีคะแนนเฉลียอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.15, S.D. =
.412 ) ดังแสดงในตารางที 2
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ารา 

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่ อการจัดการเรี ยนการสอน
รายการความคิดเห็น
x
1. ความเหมาะสมของการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
1.1 ด้านสถานทีึกปฏิบตั ิและศึกษาดูงาน
4.50
1.2 ด้านการเตรี ยมความพร้อมก่อนปฏิบตั ิงาน
4.50
1.3 ด้านการสอนการพยาบาลในคลินิก
4.49
1.4 ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4.53
1.5 ด้านการศึกษาดูงาน
4.57
1.6 ด้านระยะเวลา
4.30
1.7 ด้านการวัดและประเมินผล
4.37
ความเหมาะสมของการจัดการเรี ยนการสอนในภาพรวม
4.47
2. ประสิ ทธิภาพการสอนของผูส้ อน
2.1 ประสิ ทธิภาพการสอนของอาจารย์
4.37
2.2 ประสิ ทธิภาพการสอนของพยาบาลและเจ้าหน้าที
4.26
ประสิ ทธิภาพการสอนของผูส้ อนในภาพรวม
4.32
3. การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
4.15
ระดับความคิดเห็นในภาพรวมของรายวิชา
4.38

อภิปรายผลการวิจัย
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S.D. ระดับความคิดเห็น
.439
.434
.441
.404
.423
.551
.478
.361

เหมาะสมดีมาก
เหมาะสมดีมาก
เหมาะสมดี
เหมาะสมดีมาก
เหมาะสมดีมาก
เหมาะสมดี
เหมาะสมดี
เหมาะสมดี

.322
.421
.372
.412
.297

ดี
ดี
ดี
มาก
เหมาะสมดี

จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาปฏิ บตั ิการพยาบาล
บุคคลทีมีปัญหาสุ ขภาพ 1 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมดี ( x = 4.38 S.D. = .297) และการจัดการเรี ยน
การสอนด้านทีได้คะแนนเลียมากทีสุดคือ การศึกษาดูงาน ( x = 4.57 S.D. = .423 ) อาจเนืองจากการจัดให้
นักศึกษาไปศึกษาดูงาน พิจารณาสถานทีในการศึกษาดูงานจากลักษณะวิชา หลังจากนันอาจารย์ผปู้ ระสาน
วิชาไปติดต่อแหล่งศึกษาดูงานึ งได้แก่ ห้องส่ องตรวจระบบทางเดินอาหาร กลุ่มงานเวชกรรมฟื นฟู และ
แผนกไตเทียมเพืออธิ บายวัตถุประสงค์ กิจกรรมทีนกั ศึกษาต้องปฏิ บตั ิหรื อได้รับประสบการณ์จากการมา
ศึกษาดูงาน สิ งทีวิทยาลัยคาดหวังจากแหล่งศึกษาดูงาน พร้อมทังพูดคุยแลกเปลี ยนปั ญหาอุปสรรคทีพบ
หลังจากนันปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ เช่น เชิ ญวิทยากรมาบรรยายก่อนทีจะไปดูงาน ไม่จดั ให้ไปดูงานใน
วันทีมีผปู้ ่ วยน้อย กําหนดวัตถุประสงค์การดูงานให้ชดั เจน และให้นกั ศึกษาสรุ ปความรู้ทีได้รับจากการดูงาน
เป็ นรายบุ คคล กําหนดให้ไ ปดู งานครึ งวันตอนเช้า เพือให้นัก ศึกษาได้ก ลับมาทบทวนโดยการเขี ยนสรุ ป
ความรู้ทีได้รับในแฟ้ มสะสมผลงาน ( ) ร่ วมกับอภิปรายแลกเปลียนกับอาจารย์นิเทศในช่วงบ่าย
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และในการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลชันปี ที 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา
ต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่พบว่า มีความเหมาะสมดี และ การศึกษาดูงานเป็ นด้านที
มีค่าคะแนนสู งทีสุด (ศุภิสรา สุ วรรณชาติและกรรณิ การ์ หาญสู งเนิน, 2547) จึงทําให้นกั ศึกษามีความเห็น
ว่าการจัดการศึกษาดูงานในลักษณะเช่นนีมีความเหมาะสมดีมาก
นักศึ กษามี ความคิ ดเห็ นต่อประสิ ท ธิ ภาพการสอนของผูส้ อนโดยรวมอยู่ในระดับ ดี ( x = 4.32,
S.D. = .372 ) ด้านทีได้คะแนนเฉลียมากทีสุดคือ ประสิ ทธิภาพการสอนของอาจารย์ ( x = 4.37, S.D. = .322 )
และด้านทีได้คะแนนเฉลี ยน้อยทีสุดคือ ประสิ ทธิ ภาพการสอนของพยาบาลและเจ้าหน้าที ( x = 4.26,
S.D. = .421) อาจเนืองมาจาก อาจารย์ผสู้ อนมีประสิ ทธิ ภาพการสอนดีมากในด้านการฝึ กให้นกั ศึกษามีความ
รับผิดชอบและมีวินยั มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริ ยธรรมในขณะสอน มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีภาวะ
ผูน้ าํ เป็ นทีพ ึงแก่นักศึกษาได้ ตรงต่อเวลา เป็ นแบบอย่างทีดีในการปฏิบตั ิการพยาบาลและการดูแลผูป้ ่ วย
แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผสู้ อนเป็ นบุคคลทีสําคัญในการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้ มีอิทธิ พลและส่ งผลต่อ
การเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนทังด้านความรู้ ความสามารถ และคุ ณลักษณะค่านิ ยม ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้
ความสามารถ และมีทศั นะกว้างไกล (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2537) และในการสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ เปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนด้วยตนเองให้มากทีสุด การสอนภาคปฏิบตั ิเป็ นรายบุคคล
จะทําให้ผูเ้ รี ยนได้รับความรู้ และคําแนะนําได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริ ง โดยเฉพาะอย่างยิงจาก
อาจารย์ทีมีความรู้ความสามารถ มีทกั ษะในการสอน ช่วยเหลือและเอาใจใส่ นกั ศึกษาอย่างสมําเสมอ มีความ
เอืออาทร จะเป็ นแบบอย่างทีดีให้นกั ศึกษา และช่วยส่ งต่อพฤติกรรมการดูแลไปสู่ นกั ศึกษา นักศึกษาจะรู้สึก
อบอุ่น และมีแรงจูงใจทีจะเรี ยนรู้ (aton, 1976 อ้างใน ดรุ ณี รุ จกรกานต์, 2541) ดังนันอาจารย์ผสู้ อนต้อง
กระตือรื อร้ นในการสอน มีสัมพันธภาพทีดีกบั บุคคลอืน มีความสนใจใฝ่ รู้ สิงใหม่ๆ (รพีพรรณ เรื องเดช
อนันต์ และคณะ, 2542) ในการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรี ยนการสอน หลายฉบับ
พบว่า อาจารย์ผสู้ อนสามารถนิเทศนักศึกษาได้เหมาะสมอยู่ในระดับดี (ศุภิสรา สุ วรรณชาติและกรรณิ การ์
หาญสู งเนิน, 2547) ประสิ ทธิภาพการสอนของอาจารย์ผสู้ อนทุกหลักสู ตรทุกหมวดวิชา มีประสิ ทธิ ภาพการ
สอนระดับมาก (จงดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม และคณะ, 2548)
นักศึกษามีการเรี ยนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์รายวิชาอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.15, S.D. = .412) อาจ
เนื องมาจาก การจัดการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิ มุ่งเน้นการจัดการเรี ยนรู้ ทีสามารถให้ผูเ้ รี ยนนําความรู้
ภาคทฤษีไปใช้ในสภาพการณ์ทีเป็ นจริ ง เพือเกิดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองอย่างแท้จริ ง (Griffin, & Griffin,
1965 ; อ้างถึงใน มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ, 2543) ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลบุคคลทีมี
ปั ญหาสุ ขภาพ 1 จะบรรลุ เป้ าหมายได้น ัน จําเป็ นต้องมีแผนดําเนิ นงานเป็ นขันตอน โดยเริ มตังแต่การ
วิเคราะห์และกําหนดให้เด่นชัดลงไปว่าต้องการให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้หรื อมีพฒั นาการในเรื องใด (e
the Learning Situation) ในขันตอนนี อาจจําเป็ นต้องรู้ถึงประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนในช่วงเวลาทีผ่านมา
กําหนดแผนการเรี ยนการสอน (Learning Teaching Plan) ให้สอดคล้องกับความต้องการ ปฏิบตั ิตามแผน
(Carry Out Plan) และสุ ดท้ายเป็ นการประเมินแผนดําเนินงานทังหมด (Evaluation) ดังนันในการจัดการเรี ยน
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การสอนภาคปฏิบตั ิ จึงต้องพยายามลดปัหาทีจะก่อให้เกิดในการประเมินผลสัมฤทธิ การศึกษาึ งส่ วนหนึง
ก็คือ การบรรลุตามวัตถุประสงค์รายวิชา ได้แก่ สัดส่ วนของอาจารย์นิเทศต่อนักศึกษาไม่เกิน 1: 8 ความ
เทีย งตรงและความครอบคลุ มของเครื องมื อ การประชุ มอาจารย์เพือทํา ความเข้า ใจเกณฑ์การประเมิ น
ระยะเวลาของการฝึ กภาคปฏิ บ ตั ิ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล เป็ นต้น (คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , 2530) จากเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้พบว่า นักศึกษามีการเรี ยนรู้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์รายวิชาอยูใ่ นระดับดี

ข้ อเสนอแนะ

ด้ านการจัดการเรียนการสอน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาด้านทีได้คะแนนเฉลียน้อยทีสุดคือ
การวัดและประเมินผล ( x = 4.37, S.D. = .478) และประสิ ทธิภาพการสอนของผูส้ อนด้านทีได้คะแนนเฉลีย
น้อยทีสุดคือ ประสิ ทธิภาพการสอนของพยาบาลและเจ้าหน้าที( x = 4.26, S.D. = .421) ดังนันจึงควรมีการ
พันา เรื องการวัดและประเมินผลให้มีความเหมาะสม จัดประชุมร่ วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับ
พยาบาลทีเกียวข้องกับการสอนภาคปฏิบตั ิ เพือเพิม ประสิ ทธิภาพในการสอน
ด้ านการาจัยรั อ
เนื องจากการวิจยั ครังนี ศึกษาเฉพาะความคิดเห็นของนักศึกษา ดังนันจึงควรมีการศึกษาความ
คิดเห็นของผูท้ ีเกียวข้อง เช่น พยาบาลพีเลียง อาจารย์ผสู้ อน เพือขยายและยืนยันผลการศึกษาให้ชดั เจนขึน
และควรมี ก ารศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารต่ อการปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลของนัก ศึ ก ษาเพื อ ยืน ยัน
ประสิ ทธิภาพของการจัดการศึกษาให้ชดั เจนขึน
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