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ความสำ�คัญของปัญหา
สถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลจั ด การศึ ก ษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ตามความต้องการของสังคม
บนพื้นฐานของปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และศักยภาพของแต่ละสถาบัน ตามแผนการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองของประเทศไทย พ.ศ.
2552-2561 มุง่ เน้นให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งจัดทำ�
หลักสูตรที่สนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีบทบาทสำ�คัญต่อ
การพัฒนาสถาบัน สถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องมี
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง1,2,3,4
เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนซึ่งเป็น
ผลผลิตทางการศึกษาตามความมุ่งหวังของหลักสูตร
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ภาพของการจั ด การศึ ก ษา 5
สถาบันการศึกษาพยาบาลจึงต้องหาแนวทาง วิธีการ
และเครื่องมือประเมินผลหลักสูตรที่มีคุณภาพที่
สามารถนำ�มาใช้ประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ ซึง่ แนวคิดในการประเมินผลหลักสูตร
แบบใหม่ใช้ผลผลิตเป็นตัวกำ�กับ สถาบันการศึกษา
สามารถกำ�หนดเกณฑ์เกี่ยวกับผลผลิตและมีอิสระ
ในการกำ�หนดวิธีการดำ�เนินงานให้ได้ผลตามเกณฑ์
ทีก่ �ำ หนดไว้ แนวคิดใหม่นใ้ี ห้ความสำ�คัญกับการสร้าง
ระบบแสดงความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตน
และสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาของตนว่า
จะได้ผลตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนด การสร้างระบบดังกล่าว
ต้ อ งอาศั ยชุ ด ของตัว บ่งชี้ในการกำ�หนดเป้าหมาย
หรือระดับคุณภาพของสถาบัน และใช้ชุดของตัวบ่งชี้
นั้นเป็นเครื่องกำ�กับการจัดการศึกษาของสถาบัน6,7
ตัวบ่งชี้การศึกษาจึงมีประโยชน์มากต่อการบริหาร
การศึกษา ใช้ในการกำ�หนดนโยบายและวัตถุประสงค์
ในการจัดการศึกษา การกำ�กับ ติดตาม ตรวจสอบ
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การดำ�เนินงาน และการประเมินผลการจัดการศึกษา
ทัง้ ในเรือ่ งการประกันคุณภาพ การแสดงความรับผิดชอบ
ต่อภาระหน้าที่ และการกำ�หนดเป้าหมายทีต่ รวจสอบได้
ตลอดจนการจัดอันดับเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
สถาบัน6,7,8,9,10
แนวคิดในการประเมินผลหลักสูตรแบบใหม่
สอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานในการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ1 โดยมุ่งเน้น
ที่คุณภาพของผลผลิตจากกระบวนการศึกษาเป็น
หลักตัวบ่งชี้ในการประเมินการจัดการศึกษาต้อง
ครอบคลุมคุณภาพของผูเ้ รียน คุณภาพของการจัดการ
เรียนการสอน ความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา และ
ผลต่อเนื่องที่เกิดจากการจัดการศึกษา องค์ประกอบ
ในการจัดการศึกษาทั้งในด้านเนื้อหา ผู้สอน ผู้เรียน
สือ่ และอุปกรณ์การศึกษา วิธกี ารจัดการเรียนการสอน
ผูบ้ ริหาร บุคลากรสนับสนุน งบประมาณ สถานทีแ่ ละ
บรรยากาศการเรียนรู้ ต่างมีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั
การประเมินผลหลักสูตรจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบ
ทั้งหมดเหล่านี้ไปพร้อมๆ กัน
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ การ
ประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์พบว่า ส่วนใหญ่
ใช้รปู แบบการประเมินเชิงระบบหรือแบบจำ�ลองซิปป์
(CIPP model) ของสตัฟเฟิลบีม11 ซึ่งประเมินองค์
ประกอบของหลักสูตร 4  องค์ประกอบ ได้แก่ บริบท
(context) ปัจจัยนำ�เข้า (input) กระบวนการ (process)
และผลผลิต (output) นอกจากนี้ยังมีการใช้รูปแบบ
การประเมินของ โดนาบีเดียน12 ซึง่ ประเมินองค์ประกอบ
ของหลักสูตร 3 องค์ประกอบ ได้แก่ โครงสร้าง
(structure) กระบวนการ (process) และผลผลิต
(output)13,14,15,16,17 การประเมินเชิงระบบของสตัฟเฟิลบีม
และโดนาบีเดียนมีประโยชน์สำ�หรับผู้บริหารสถาบัน
ในการตัดสินใจเกีย่ วกับการกำ�หนดเป้าหมาย การกำ�หนด
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แผนการดำ�เนินงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนการ
ดำ�เนินงานให้เหมาะสม แต่การออกแบบการประเมิน
ต้องทำ�ให้สอดคล้องกับสภาพการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
โดยจำ�เป็นต้องคาดคะเนสถานการณ์ของการตัดสินใจ
ที่จะเกิดขึ้น จึงจะสามารถกำ�หนดเกณฑ์ที่จะใช้ใน
การตัดสินใจและวางแนวทางการประเมินได้11,12,18
สำ�หรับการประเมินผลหลักสูตรตามแนวคิดพื้นฐาน
ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ2 เป็นการประเมินองค์ประกอบของการจัดการ
ศึกษาที่ครอบคลุมทั้งปัจจัยนำ�เข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต1 โดยผู้ประเมินสามารถกำ�หนดเกณฑ์ให้
เหมาะสมกับบริบทของสถาบันได้เอง และสะดวกใน
ทางปฏิบัติ นอกจากนี้ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาการ
จัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์โดยใช้
องค์ประกอบของหลักสูตรตามแนวคิดพื้นฐานใน
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ2
ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาและตรวจสอบความตรงของตัว
บ่งชี้สำ�หรับการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ เพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้ที่มีคุณสมบัติทาง
จิตมิติ (psychometric properties) ทัง้ ในด้านความเทีย่ ง
(reliability) และความตรงเชิงโครงสร้าง (construct
validity) ซึง่ สามารถนำ�ไปใช้ประเมินการจัดการศึกษา
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และนำ�ผลการประเมิน
ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
1) พัฒนาตัวบ่งชีส้ �ำ หรับการประเมินการจัดการศึกษา
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ 2) เพื่อ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นในด้าน
ความเที่ยง (reliability) และความตรงเชิงโครงสร้าง
(construct validity)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิ จั ยนี้ เ ป็ นการพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ก ารศึ ก ษา
(education indicators) โดยใช้แนวคิดของ จอห์นสโตน9
ฟิทซ์-กิบ๊ บอน8 และนงลักษณ์ วิรชั ชัย ชยุตภ์ ภิรมย์สมบัติ
และศจีมาจ ณ วิเชียร6 ที่กล่าวว่า ตัวบ่งชี้การศึกษา
เป็นตัวแปรประกอบหรือองค์ประกอบทีม่ คี า่ แสดงถึง
ลักษณะหรือปริมาณของสภาพการจัดการศึกษาที่
ต้องการศึกษา ณ ช่วงเวลาหนึง่ ค่าของตัวบ่งชีบ้ ง่ บอก
ถึงสภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการศึกษาอย่างเป็น
องค์รวม แต่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะใช้ในการ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ทก่ี �ำ หนดไว้ เพือ่ ประเมินสภาพ
การจัดการศึกษาที่ต้องการศึกษาได้ และใช้ในการ
เปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาทีต่ า่ งกัน เพือ่ ให้ทราบถึง
การเปลีย่ นแปลงของสภาพการจัดการศึกษาทีต่ อ้ งการ
ศึกษาได้เช่นกัน
ตัวบ่งชี้การศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะเป็น
ตัวบ่งชีร้ วมหรือตัวบ่งชีป้ ระกอบ (composite indicators)
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ท่เี กิดจากการรวมตัวบ่งชี้ย่อยหลายตัว
เข้าด้วยกัน โดยให้นํ้าหนักความสำ�คัญตามที่เป็นจริง
ตัวบ่งชีท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ ให้สารสนเทศทีม่ คี ณ
ุ ค่า มีความเทีย่ ง
และความตรงสูง จึงเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงาน
การกำ�กับ ติดตาม ดูแล และการประเมินผลการ
ดำ�เนินงานด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต6,9
องค์ประกอบการจัดการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตสำ�หรับการวิจยั ครัง้ นี้ ใช้แนวคิด
พื้นฐานในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 25531 มีตัวบ่งชี้หลักรวม 9 ตัวบ่งชี1,2
้ โมเดล
ตัวบ่งชีส้ �ำ หรับการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตแสดงดังแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1  โมเดลตัวบ่งชี้สำ�หรับการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ที่มา: ปรัชญา เวสารัชช์. หลักการจัดการศึกษา. [เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2552];
จาก: http://area.ge.go.th/phayao1/data/b01.doc.

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั และพัฒนา (research
and development)6,19,20 ซึ่งเป็นโครงการย่อยของ
โครงการวิจยั เรือ่ ง ‘การประเมินความต้องการจำ�เป็น
ด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตตามการรับรู้ของบัณฑิตพยาบาลรามาธิบดี’
มีขั้นตอนในการพัฒนาตัวบ่งชี้สำ�หรับการประเมิน
การจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
และตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นรวม 6
ขั้นตอน คือ 1) การกำ�หนดวัตถุประสงค์ในการ
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พัฒนาตัวบ่งชี้ 2) การกำ�หนดนิยามตัวบ่งชี้จากการ
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยนิยามตัวบ่งชี้แยกเป็น
2 ส่วน ส่วนแรก คือ การกำ�หนดกรอบความคิด
(conceptualization) ส่วนทีส่ อง คือ การพัฒนาตัวแปร
ย่อย (development of component measures) และ
การสร้างและการกำ�หนดสเกล (construction and
scaling) จากนั้นจึงสร้างโมเดลรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้าง (structural relationship model) ของตัว
บ่งชีเ้ ชิงประจักษ์ 3) การสร้างเครือ่ งมือวัด การตรวจสอบ
คุณภาพเครือ่ งมือ การกำ�หนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2555

พิศสมัย อรทัย และศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล

การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล
ที่เป็นตัวแปรย่อยซึ่งจะนำ�มารวมเป็นตัวบ่งชี้หลัก
และองค์ประกอบที่ศึกษา 4) การสร้างตัวบ่งชี้หรือ
การสร้างสเกล (scaling) ตัวบ่งชี้ โดยนำ�ตัวแปรย่อย/
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
รวมให้ได้เป็นตัวบ่งชีห้ ลัก โดยใช้วธิ กี ารกำ�หนดนา้ํ หนัก
ตัวแปรย่อย/ตัวบ่งชี้ย่อย และรวมตัวแปรย่อย/    
ตัวบ่งชี้ย่อยตามนิยามตัวบ่งชี้หลัก จากนั้นเป็นการ
รวมองค์ประกอบ (factor/construct) ที่ศึกษาโดยใช้
วิ ธี ก ารกำ � หนดนํ้ าหนัก ตัว บ่งชี้หลัก ตามนิยามองค์
ประกอบ 5) การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ที่
พัฒนาขึน้ โดยตรวจสอบความเทีย่ งแบบความสอดคล้อง
ภายใน (internal consistency) ความเทีย่ งเชิงโครงสร้าง
(construct reliability) และความตรงเชิงโครงสร้าง
(construct validity) 6) การจัดทำ�และนำ�เสนอรายงาน
ค่าของตัวบ่งชีใ้ ห้ผบู้ ริหาร/อาจารย์/นักวิจยั ตลอดจน
นักวิชาการทั่วไปได้ทราบและใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้
ที่พัฒนาขึ้นได้อย่างกว้างขวาง6,7,8,9

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรตัวอย่าง (accessible population)  
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นบัณฑิตพยาบาลที่สำ�เร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2552 ที่
สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจยั จำ�นวนรวมทัง้ สิน้ 161 คน
กำ�หนดขนาดตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ขั้นตํ่าของแฮร์
และคณะ21 กล่าวคือ โมเดลที่ศึกษาองค์ประกอบ
(factor/construct) จำ�นวน 1-7 องค์ประกอบ ใน
แต่ละองค์ประกอบมีตัวบ่งชี้มากกว่า 3 ตัวบ่งชี้ และ
ตัวบ่งชีแ้ ต่ละตัวมีคา่ การร่วม (communalities) มากกว่า
.50 ขนาดตัวอย่างขั้นตํ่าคือ 150 คน การวิจัยครั้งนี้    

มีองค์ประกอบที่ศึกษา 1 องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้หลัก
9 ตัวบ่งชี้ และค่าการร่วมของตัวบ่งชี้หลักแต่ละตัว   
มีค่าอยู่ระหว่าง .48-.80 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 161 คน ซึ่งมีขนาดเพียงพอและ
เหมาะสมที่จะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis)

การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วิ จั ย และการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์
องค์ประกอบของการจัดการศึกษาตามแนวคิดพืน้ ฐาน
ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
25532 และสังเคราะห์ให้ได้ตัวบ่งชี้หลักสำ�หรับการ
ประเมิ น การจั ด การศึ ก ษาของหลั ก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต จากนั้นจึงกำ�หนดนิยามเชิงทฤษฎี
(theoretical definition) และนิยามเชิงปฏิบัติการ
(operational definition) ของตัวบ่งชี้หลักสำ�หรับการ
ประเมิ น การจั ด การศึ ก ษาของหลั ก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต และนำ�นิยามเชิงปฏิบัติการที่กำ�หนด
ขึ้นมากำ�หนดตัวบ่งชี้ย่อยหรือพฤติกรรมที่ต้องการ
วัดร่างแบบประเมินเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย แบบประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตมีลกั ษณะเป็นมาตรประมาณค่า
(rating scale) 5 ระดับ จำ�นวน 35 ข้อ ใช้ประเมิน
การรับรู้ของบัณฑิตพยาบาลต่อการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรวม 9 ด้าน คือ 1)
เนื้อหาหลักสูตร จำ�นวน 2 ข้อ 2) วิธีการจัดการเรียน
การสอน จำ�นวน 3 ข้อ 3) การสอนของอาจารย์
จำ�นวน 3 ข้อ 4) การวัดและการประเมินผล จำ�นวน
3 ข้อ 5) การสนับสนุนทางวิชาการ จำ�นวน 3 ข้อ 6)
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การบริหารจัดการ จำ�นวน 3 ข้อ 7) ปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน จำ�นวน 8 ข้อ 8) การพัฒนาส่วน
บุคคล จำ�นวน 6 ข้อ และ 9) การบริการ/สิ่งอำ�นวย
ความสะดวก จำ�นวน 4 ข้อ นำ�แบบประเมินการ
จัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไป
ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนือ้ หา (content
validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษา
ทางการพยาบาล 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้อง
และความเหมาะสมของข้อคำ�ถามเป็นรายข้อกับนิยาม
เชิงปฏิบัติการ (item-objective congruence: IOC)
ว่าเหมาะสม (1) หรือ ไม่เหมาะสม (0) การพิจารณา
ค่า IOC ใช้เกณฑ์ของค็อกซ์ และวากลาส22 โดย
พิจารณาค่า IOC ที่มากกว่าหรือเท่ากับ .80 ขึ้นไป
เป็นเกณฑ์ตดั สินว่ารายข้อ (item) ของแบบประเมินนัน้
มีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ จากการ
พิจารณาแบบประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน
พบว่า มีข้อคำ�ถาม 34 ข้อ ที่มีค่า IOC เท่ากับ 1 และ
มีข้อคำ�ถาม 1 ข้อ ที่มีค่า IOC เท่ากับ .67 ซึ่งไม่ผ่าน
เกณฑ์ ผู้วิจัยนำ�ข้อคำ�ถามดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไข
ให้มีความชัดเจนมากขึ้นตามข้อเสนอแนะของผู้ทรง
คุณวุฒิ จากนัน้ นำ�แบบประเมินการจัดการศึกษาของ
หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ไปทดลองใช้ กั บ
บั ณ ฑิ ต พยาบาลรามาธิ บ ดี ที่ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาในปี
พ.ศ. 2551 จำ�นวน 30 คน วิเคราะห์คุณภาพของ
แบบประเมินด้านความเที่ยงแบบความสอดคล้อง
ภายใน (internal consistency) ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
ได้ค่าความเที่ยงอยู่ในระดับสูงเท่ากับ .96 เวลาเฉลี่ย
ทีบ่ ณ
ั ฑิตพยาบาลแต่ละรายใช้ในการตอบแบบสอบถาม
ประมาณ 15 นาที
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การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยนำ�เสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ผา่ นการรับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ตามเอกสารรับรองเลขที่ 2552/1285 ผู้วิจัย
ได้ชี้แจงให้บัณฑิตพยาบาลที่สำ�เร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2552 ทุกคน ทราบถึง
วัตถุประสงค์และรายละเอียดของการวิจยั เพือ่ สอบถาม
ความสมัครใจในการเข้าร่วมวิจัย และบัณฑิตมีสิทธิ์
ปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยได้ โดยไม่มีผลกระทบใดๆ
ทั้งสิ้น ข้อมูลที่ได้จากการตอบประเมินจะถูกเก็บไว้
เป็นความลับ การนำ�เสนอผลการวิจัยเป็นการเสนอ
ในภาพรวม เพื่อประโยชน์ในเชิงวิชาการและการวิจัย
ในอนาคต

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ดำ � เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ย
ตนเอง โดยแจกแบบประเมินการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้บันฑิตพยาบาล
ตอบหลั ง สิ้ น สุ ด การปั จ ฉิ ม นิ เ ทศบั ณ ฑิ ต พยาบาล
รามาธิบดี ปี พ.ศ. 2552

การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการวิจยั เรือ่ ง ‘การประเมินความต้องการจำ�เป็น
ด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ตามการรับรูข้ องบัณฑิตพยาบาลรามาธิบดี’ โดยแบ่ง
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การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 การ
เตรียมข้อมูลสำ�หรับการวิเคราะห์ โดยตรวจสอบ
จำ�นวนแบบประเมินและความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
คำ�ตอบ กรณีที่มีข้อมูลขาดหาย แทนที่ค่าขาดหาย
ด้วยค่าเฉลี่ย ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
โดยตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติวิเคราะห์ที่ใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป และตอนที่ 3
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
โดยตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชีส้ �ำ หรับการประเมินการ
จัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ด้านความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน (internal
consistency) โดยใช้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) และวิเคราะห์เพื่อ

ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity)
และความเที่ยงเชิงโครงสร้าง (construct reliability)
ของตัวบ่งชีท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ด้วยโปรแกรม
ลิสเรล (LISREL program)

ผลการวิจัย
ผลการพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ สำ � หรั บ การประเมิ น   
การจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ได้ตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้ย่อยสำ�หรับการประเมิน
การจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จำ�นวน 9 ตัวบ่งชีห้ ลัก และ 35 ตัวบ่งชีย้ อ่ ย (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ตัวบ่งชีห้ ลักและตัวบ่งชีย้ อ่ ยสำ�หรับการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ตัวบ่งชี้หลัก
1. เนื้อหาหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ย่อย
1.1 หมวด/รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรสอดคล้องกับ ความคาดหวัง/
ความต้องการ
1.2 หมวด/รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรทันสมัย

2. วิธีการจัดการเรียนการสอน

2.1 วิธีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความหลากหลาย ยืดหยุ่น
และทันสมัย
2.2 วิธีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีประสิทธิภาพ
2.3 ภาระงานของรายวิชาต่างๆ ที่จัดสอนในหลักสูตรเหมาะสม

3. การสอนของอาจารย์

3.1 วิธีการสอนของอาจารย์ทำ�ให้รายวิชาต่างๆ ที่จัดสอนในหลักสูตร
น่าสนใจ
3.2 อาจารย์มีความกระตือรือร้นในการสอน
3.3 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ/ชำ�นาญในการสอน

4. การวัดและการประเมินผล

4.1 การให้ข้อมูลป้อนกลับของอาจารย์ละเอียด ชัดเจนและรวดเร็ว
4.2 การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาต่างๆ ที่
จัดสอนในหลักสูตรชัดเจนและยุติธรรม
4.3 เกณฑ์การสำ�เร็จการศึกษาของหลักสูตรชัดเจนและเหมาะสม
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ตารางที่ 1 ตัวบ่งชีห้ ลักและตัวบ่งชีย้ อ่ ยสำ�หรับการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ต่อ)
ตัวบ่งชี้หลัก
5. การสนับสนุนทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้ย่อย
5.1 การติดต่อ/ขอความช่วยเหลือด้านการเรียนจากบุคลากร สนับสนุน
มีความสะดวก รวดเร็ว
5.2 การติดต่อ/ขอความช่วยเหลือด้านการเรียนจากอาจารย์มี ความสะดวก
รวดเร็ว
5.3 การได้รับคำ�แนะนำ�และการสนับสนุนด้านการเรียน อย่างเพียงพอ
และเหมาะสม
6. การบริหารจัดการ
6.1 การแจ้งข้อมูลข่าวสารภายในหลักสูตรมีความเหมาะสม
6.2 การแจ้งข้อมูลข่าวสารภายในหลักสูตรมีความสมํ่าเสมอ
6.3 ระบบการบริหารจัดการของหลักสูตรมีประสิทธิภาพ
7. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 7.1 คอมพิวเตอร์เพียงพอ
7.2 ห้องเรียนสะอาด สงบ แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทดี และปลอดภัย
7.3 สื่อการเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย
7.4 ห้องสมุดมีระบบบริการที่ดี
7.5 แหล่งฝึกปฏิบัติเหมาะสม
7.6 ระบบอาจารย์ประจำ�ชั้นมีประสิทธิภาพ
7.7 กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความหลากหลายและ มีประสิทธิภาพ
7.8 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธิภาพ
8. การพัฒนาส่วนบุคคล
8.1 วิธีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ส่งเสริมให้เกิดทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2 วิธีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ส่งเสริมให้เกิดทักษะด้าน
การติดต่อสื่อสาร
8.3 วิธกี ารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ส่งเสริมให้เกิดการใฝ่เรียนรู้
และกระตือรือร้น
8.4 วิธีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ส่งเสริมให้เกิดทักษะด้าน
การคิดเชิงเหตุผล
8.5 วิธีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ส่งเสริมให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
8.6 วิธีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ส่งเสริมให้เกิดทักษะด้าน
การทำ�งานเป็นทีม
9. การบริการ/สิ่งอำ�นวยความสะดวก 9.1 หอพักสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สงบและปลอดภัย
9.2 ระบบคูปองอาหารมีประสิทธิภาพ
9.3 บริการรถรับ-ส่งเอื้ออำ�นวยต่อการมาเรียน
9.4 สวัสดิการต่างๆ  เช่น การดูแลรักษาพยาบาล ทุนการศึกษา ฯลฯ
เพียงพอและเหมาะสม
36
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ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพด้ า นความเที่ ย ง
แบบความสอดคล้องภายใน (internal consistency)
โดยใช้คา่ สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ  
ครอนบาคของแบบประเมินการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีค่าสูง (.95) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้หลักพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาคของตัวบ่งชีห้ ลักสำ�หรับการประเมิน
การจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ส่วนใหญ่ในระดับสูง (.72-.91) ยกเว้นด้านเนื้อหา
หลักสูตรและด้านการสอนของอาจารย์ที่มีค่าค่อนข้าง
ตํ่าเท่ากับ .59 และ .64 ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในของตัวบ่งชี้หลักสำ�หรับการประเมิน      
การจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (N = 161)
ตัวบ่งชี้หลัก

จำ�นวนตัวบ่งชี้ย่อย

Cronbach’s alpha coefficient

2
3
3
3
3
3
8
6
4
35

.59
.77
.64
.72
.86
.86
.84
.91
.82
.95

1. เนื้อหาหลักสูตร
2. วิธีการจัดการเรียนการสอน
3. การสอนของอาจารย์
4. การวัดและการประเมินผล
5. การสนับสนุนทางวิชาการ
6. การบริหารจัดการ
7. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
8. การพัฒนาส่วนบุคคล
9. การบริการ/สิ่งอำ�นวยความสะดวก
โดยรวม
ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิง
โครงสร้างเป็นรายตัวบ่งชี้หลักพบว่า โมเดลการวัด
ตั ว บ่ งชี้ ห ลั ก สำ � หรับการประเมินการจัดการศึก ษา
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทั้ง 9 โมเดล มี
ความตรงเชิงโครงสร้าง โดยทุกโมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่า 2 ตํ่าหรือ    
ใกล้เคียงกับค่า df (.01-14.44) ค่า p มีค่ามากกว่า
.05 (.28-.99) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน

(goodness of fit index: GFI) และค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (adjusted goodness of
fit index: AGFI) มีคา่ สูงเข้าใกล้หรือเท่ากับ 1 (GFI =
.98-1.00; AGFI = .94-1.00) และค่าประมาณ
ความคลาดเคลือ่ นของรากกำ�ลังสองเฉลีย่ (root mean
square error of approximation: RMSEA) มีค่าตํ่า
เข้าใกล้ 0 (.00-.03) (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้หลักสำ�หรับการประเมินการจัดการศึกษา
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นรายตัวบ่งชี้ (N = 161)
ตัวบ่งชี้หลัก

ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit statistics)
2

1. เนื้อหาหลักสูตร
.01
2. วิธีการจัดการเรียนการสอน
.03
3. การสอนของอาจารย์
.01
4. การวัดและการประเมินผล
.01
5. การสนับสนุนทางวิชาการ
.03
6. การบริหารจัดการ
.01
7. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 14.44
8. การพัฒนาส่วนบุคคล
2.62
9. การบริการ/สิ่งอำ�นวยความสะดวก 1.19

df

p

1
2
1
1
1
1
13
5
1

.98
.99
.96
.98
.86
.99
.34
.76
.28

2

/df

GFI

AGFI

RMSEA

.01
.02
.01
.01
.03
.01
1.11
.52
1.19

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
.98
.99
.99

1.00
1.00
1.00
1.00
.99
1.00
.94
.98
.96

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.03
.00
.03

หมายเหตุ: GFI = Goodness of fit index; AGFI = Adjusted goodness of fit index; RMSEA = Root mean square
error of approximation

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ
โมเดลตัวบ่งชี้หลักสำ�หรับการประเมินการจัดการ
ศึ ก ษาของหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต พบว่ า
โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความตรงเชิงโครงสร้างโดยมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( 2 =
28.29; df =22; p=.17; GFI=.96; AGFI=.92;
Standardized RMR = .03; RMSEA=.04) เมื่อ
พิจารณาค่านา้ํ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีห้ ลักทัง้ 9
ตัวบ่งชี้ พบว่า ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของ
ทุกตัวบ่งชีม้ คี า่ ปานกลางถึงสูง (.61-.85) และมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (p<.01) โดยมีการแปรผันร่วมกับองค์ประกอบ
การจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในระดับปานกลางถึงสูง (ร้อยละ 36.97-72.37)
แสดงว่า ตัวบ่งชี้หลักทั้ง 9 ตัวบ่งชี้ มีความเที่ยงเชิง
38

โครงสร้างอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง และมีความ
คลาดเคลื่อนในการวัดอยู่ในระดับตํ่าถึงปานกลาง
(.28-.63) ตัวบ่งชี้ที่มีนํ้าหนักความสำ�คัญมากที่สุด
คือ การพัฒนาส่วนบุคคล รองลงมาคือ การวัดและ
การประเมินผล การบริหารจัดการ ปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน วิธีการจัดการเรียนการสอน     
การสนับสนุนทางวิชาการ การสอนของอาจารย์ เนือ้ หา
หลักสูตร และการบริการ/สิ่งอำ�นวยความสะดวก
ตามลำ�ดับ ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้หลัก
ที่มีค่าใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้หลักทั้ง    
9 ตัวบ่งชี้ มีความสำ�คัญเท่าๆ กัน ในการประเมินการ
จัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ตารางที่ 4 และภาพที่ 2)
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลตัวบ่งชี้หลักสำ�หรับการประเมินการจัดการ
ศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (N = 161)
ตัวบ่งชี้หลัก

1. เนื้อหาหลักสูตร
2. วิธีการจัดการเรียนการสอน
3. การสอนของอาจารย์
4. การวัดและการประเมินผล
5. การสนับสนุนทางวิชาการ
6. การบริหารจัดการ
7. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
8. การพัฒนาส่วนบุคคล
9. การบริการ/สิ่งอำ�นวยความสะดวก

นํ้าหนักองค์ประกอบ
b (B)

S.E. (b)

t

R2

.27(.62)
.36(.76)
.31(.71)
.41(.80)
.45(.72)
.49(.79)
.38(.77)
.40(.85)
.47(.61)

.03
.03
.03
.03
.04
.04
.03
.03
.06

8.39**
11.19**
10.05**
11.87**
10.26**
11.51**
11.31**
12.97**
8.19**

38.50
58.67
50.25
63.56
51.85
62.33
59.53
72.37
36.97

สัมประสิทธิ์
คะแนน
องค์ประกอบ
.04
.29
.25
.31
.17
.34
.28
.61
.03

2

= 28.29; df = 22; p= .17; GFI =  .96; AGFI =  .92; Standardized RMR =  .03; RMSEA = .04
หมายเหตุ: ** p < .01; GFI = Goodness of fit index; AGFI = Adjusted goodness of fit index; Standardized RMR =
Standardized root mean square residual; RMSEA = Root mean square error of approximation

แผนภาพที่ 2 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานและค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวบ่งชี้หลักสำ�หรับ
การประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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การพัฒนาตัวบ่งชี้สำ�หรับการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

อภิปรายผล
ผลจากการพัฒนาตัวบ่งชี้สำ�หรับการประเมิน
การจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ได้ตัวบ่งชี้หลัก 9 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ย่อย 35 ตัวบ่งชี้
ซึง่ ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงโครงสร้าง
เป็นรายตัวบ่งชี้หลักพบว่า โมเดลการวัดตัวบ่งชี้หลัก
ทั้ง 9 โมเดล มีความตรงเชิงโครงสร้าง แสดงว่า
โมเดลการวัดตัวบ่งชี้หลักทั้ง 9 โมเดลสามารถวัดได้
จากตัวบ่งชี้ย่อยในแต่ละโมเดลได้จริง21,23 แต่เมื่อ
พิจารณารายละเอียดของโมเดลการวัดตัวบ่งชี้หลัก
ทั้ง 9 ตัวบ่งชี้ จะเห็นว่า โมเดลการวัดด้านเนื้อหา
หลักสูตรมีตัวบ่งชี้ย่อย 2 ตัวบ่งชี้ และโมเดลการวัด
ด้านการสอนของอาจารย์มีตัวบ่งชี้ย่อย 3 ตัวบ่งชี้   
ตัวบ่งชีย้ อ่ ยทัง้ หมดของโมเดลทัง้ สองอาจมีสารสนเทศ
ที่ ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง นามธรรมของ
เนื้อหาหลักสูตรและการสอนของอาจารย์ จึงทำ�ให้
ตัวบ่งชี้หลักทั้งสองด้านมีค่าความเที่ยงแบบความ
สอดคล้องภายในค่อนข้างตํ่า ส่วนโมเดลการวัดด้าน
วิธีการจัดการเรียนการสอน โมเดลการวัดด้านการ
วัดและการประเมินผล โมเดลการวัดด้านการสนับสนุน
ทางวิชาการ และโมเดลการวัดด้านการบริหารจัดการ
แม้ว่าแต่ละโมเดลมีตัวบ่งชี้ย่อย 3 ตัวบ่งชี้ แต่ตัวบ่งชี้
ย่อยทั้งหมดของทั้งสี่โมเดลมีสารสนเทศที่ครอบคลุม
คุณลักษณะเชิงนามธรรมของวิธกี ารจัดการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผล การสนับสนุนทางวิชาการ
และการบริหารจัดการ จึงทำ�ให้ตัวบ่งชี้หลักทั้งสี่ด้าน
มีคา่ ความเทีย่ งแบบความสอดคล้องภายในอยูใ่ นระดับ
ค่อนข้างสูง สำ�หรับโมเดลการวัดด้านปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน โมเดลการวัดด้านการพัฒนาส่วน
บุคคล และโมเดลการวัดด้านการบริการ/สิ่งอำ�นวย
ความสะดวก มีตัวบ่งชี้ย่อย 8 ตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ และ
4 ตัวบ่งชี้ ตามลำ�ดับ และตัวบ่งชี้ย่อยทั้งหมดของทั้ง
40

สามโมเดลมีสารสนเทศที่ครอบคลุมคุณลักษณะเชิง
นามธรรมของปั จ จั ย สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน                 
การพัฒนาส่วนบุคคล และการบริการ/สิ่งอำ�นวย
ความสะดวก ทำ�ให้ตวั บ่งชีห้ ลักทัง้ สามด้านมีคา่ ความ
เที่ยงแบบความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับค่อนข้าง
สูงเช่นกัน
การที่โมเดลการวัดตัวบ่งชี้หลักทั้ง 9 โมเดล    
มีความตรงเชิงโครงสร้าง จึงทำ�ให้องค์ประกอบการจัดการ
ศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   มีความ
ตรงเชิงโครงสร้างด้วย ซึง่ หมายความว่า องค์ประกอบ
การจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สามารถวัดได้จากตัวบ่งชีห้ ลักทัง้ 9 ตัวบ่งชีไ้ ด้จริง21,23
การที่องค์ประกอบการจัดการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต มี ค วามตรงเชิ ง โครงสร้ า ง    
จึงทำ�ให้แบบประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ภาพด้ า นความเที่ ย ง
แบบความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับสูงด้วย และ
จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ค่านํา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน
ของตัวบ่งชี้หลักทั้ง 9 ตัวบ่งชี้ มีค่าปานกลางถึงสูง
และมีค่าใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้หลักทั้ง
9 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ เนื้อหาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียน
การสอน การสอนของอาจารย์ การวัดและการประเมินผล
การสนับสนุนทางวิชาการ การบริหารจัดการ ปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาส่วนบุคคล และ
การบริการ/สิ่งอำ�นวยความสะดวก มีความสำ�คัญ
ใกล้เคียงกันในการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และตัวบ่งชี้หลักเหล่านี้
ยังมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน การปรับปรุง/พัฒนา
การจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จึงต้องพิจารณาตัวบ่งชีห้ ลักทัง้ 9 ตัวบ่งชีไ้ ปพร้อมๆ กัน
เพื่อควบคุมคุณภาพของการจัดการศึกษาให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อย่างไรก็ตาม ค่านา้ํ หนัก
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องค์ประกอบมาตรฐานและค่าความเทีย่ งเชิงโครงสร้าง
ของตัวบ่งชี้หลักด้านเนื้อหาหลักสูตรและด้านการ
บริการ/สิ่งอำ�นวยความสะดวก มีค่าอยู่ในระดับ  
ปานกลาง จึงทำ�ให้ตัวบ่งชี้หลักทั้งสองตัวบ่งชี้มีค่า
ความคลาดเคลื่อนในการวัดสูงกว่าตัวบ่งชี้หลักอื่นๆ
และทำ�ให้ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (factor
score coefficient) ที่ใช้สำ�หรับการสร้าง ตัวแปร
ประกอบ (composite variable) มีค่าตํ่า23 จึงควร
ปรับปรุงข้อคำ�ถามหรือตัวบ่งชี้ย่อยของตัวบ่งชี้หลัก
ด้านเนื้อหาหลักสูตรและด้านการบริการ/สิ่งอำ�นวย
ความสะดวกให้มีความชัดเจนมากขึ้นหรือเพิ่มจำ�นวน
ข้อคำ�ถามหรือตัวบ่งชี้ย่อยให้มีสารสนเทศครอบคลุม
คุณลักษณะเชิงนามธรรมของเนื้อหาหลักสูตรและ
การบริการ/สิ่งอำ�นวยความสะดวก น่าจะทำ�ให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการวัดลดลง และการวัดตัวบ่งชี้
หลักทั้งสองด้านจะมีความถูกต้องมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรนำ � ตั ว บ่ ง ชี้ สำ � หรั บ การประเมิ น
การจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ไปใช้ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหรือประเมิน
ความต้องการจำ�เป็นด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเปรียบเทียบความแตกต่าง
หรือช่องว่างระหว่างการจัดการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตที่เป็นอยู่กับที่คาดหวังที่จำ�เป็น
ต้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง จากนั้นจึงนำ�ผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการจัดการ
ศึ ก ษาและระบบประกั น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ตัวบ่งชี้หลัก
ด้านเนือ้ หาหลักสูตรมีคา่ ความเทีย่ งแบบความสอดคล้อง

ภายในค่อนข้างตํ่าและมีค่าความเที่ยงเชิงโครงสร้าง
ในระดับปานกลาง ตัวบ่งชีห้ ลักด้านการสอนของอาจารย์
มีคา่ ความเทีย่ งแบบความสอดคล้องภายในค่อนข้างตํา่
และตัวบ่งชีห้ ลักด้านการบริการ/สิง่ อำ�นวยความสะดวก
มีคา่ ความเทีย่ งเชิงโครงสร้างในระดับปานกลาง งานวิจยั
ในอนาคตจึงควรปรับปรุงข้อคำ�ถามหรือตัวบ่งชี้ย่อย
ของเนือ้ หาหลักสูตร การสอนของอาจารย์ และการบริการ/
สิ่งอำ�นวยความสะดวกให้มีความชัดเจนมากขึ้น หรือ
เพิ่มจำ�นวนข้อคำ�ถามหรือตัวบ่งชี้ย่อยให้มีสารสนเทศ
ครอบคลุมคุณลักษณะเชิงนามธรรมของตัวบ่งชี้หลัก
ทัง้ สามตัวบ่งชี้ น่าจะทำ�ให้ความเทีย่ งแบบความสอดคล้อง
ภายในและความเที่ยงเชิงโครงสร้างมีค่าสูงขึ้น และ
ความคลาดเคลือ่ นในการวัดมีคา่ ลดลง ส่งผลให้การวัด
ตัวบ่งชี้หลักทั้งสามตัวบ่งชี้ดังกล่าวมีความถูกต้อง
มากขึ้น
2.2 การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ท างจิ ต มิ ติ
(psychometric properties) ด้านความเที่ยง และ
ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชีใ้ นงานวิจยั นี้ เป็นการ
ตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในโครงการวิจัยนี้
เท่านัน้ จึงควรมีการศึกษาต่อ โดยปรับปรุงตัวบ่งชีย้ อ่ ย
ที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยนี้ จากนั้นจึงนำ�ไปใช้ประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาหรือประเมินความต้องการ
จำ�เป็นด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต และนำ�ข้อมูลมาตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางจิตมิติทั้งในด้านความเที่ยง และความตรงเชิง
โครงสร้างซํ้า รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของตัว
บ่งชี้ตามหลักการพัฒนา ตัวบ่งชี้ในด้านความเป็น
ประโยชน์ (utility) ความเหมาะสม (appropriateness)
และความน่าเชือ่ ถือ (credibility)6,9,19 เพือ่ ให้ได้ตวั บ่งชี้
สำ�หรับการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความเหมาะสม
น่าเชื่อถือ และใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะทำ�ให้เกิด
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การยอมรั บ จากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในการนำ�ตัวบ่งชี้ไป
ใช้ทั้งในด้านการทำ�วิจัยหรือการอ้างอิงทางวิชาการ

เอกสารอ้างอิง
1. ปรัชญา เวสารัชช์. หลักการจัดการศึกษา. [เข้าถึงข้อมูล
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2552]; จาก: http://area.ge.
go.th/phayao1/data/b01.doc.
2. สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. [เข้าถึง
ข้อมูลเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2553]; จาก: http://www.
onec.go.th/onec_main/page.php?mod=Category
&categoryID=CAT0000011.
3. สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ. ศ. 2548. [เข้าถึงข้อมูล
เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2553]; จาก: http://www.mua.
go.th/users/bhes/catalog_h/StdEdu/LawBse/03.
PDF.
4. สภาการพยาบาล. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการจัดการ
ศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2548.
[เข้าถึงข้อมูลเมือ่ 1 พฤศจิกายน 2553]; จาก: http://
www.tnc.or.th/download-list.html?tid=13.
5. สุวมิ ล ว่องวาณิช. การวิจยั ประเมินความต้องการจำ�เป็น.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
2548.
6. นงลักษณ์ วิรัชชัย, ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ, และศจีมาจ   
ณ วิเชียร. การวิจยั และพัฒนาตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ธรรมจริยธรรม.
กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค; 2551.
7. นงลักษณ์ วิรัชชัย, ศจีมาจ ณ วิเชียร, พิศสมัย อรทัย.
การสำ�รวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม.
กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค; 2551.
8. Fitz-Gibbon CT. Educational policy analysis archives.
[cited 2008 July 1]; Available from: http:// www.
epaa.asu.edu/enaa/v10p6.
9. Johnstone JN. Indicators of Educational System.
London: Unesco; 1981.

42

10. Nuttall DL. Choosing indicator. In: Riley KA, Nuttall
DL, editors. Measuring quality: Education indicatorsUnited Kingdom and international perspectives.
London: The Falmer Press; 1994.
11. Stufflebeam DL. The relevance of the CIPP evaluation model for educational accountability. J Res
Dev Educ 1971; 5: 19-25.
12. Donabedian A. Some issues in evaluating the quality
of nursing care. AJPH 1969; 59: 1833-36.
13. จรรยา กองจินดา, ประกาย จิโรจน์กลุ . การประเมินหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต. [เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 10 พฤศจิกายน
2552]; จาก: http://nurse.dusit.ac.th/research/files/
5014Sat91333.pdf.
14. ทัศนียา วังสะจันทานนท์, ศศิธร วรรณพงษ์, ขวัญจิต
คุปตานนท์, อุไรวรรณ นิกรปกรณ์. การประเมินหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547. ไทยเภสัชศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ 2553; 5(4): 344-349.
15. ภัทรพร อรัณยภาค, ชนิดา มัททวางกูร, สุวรรณา
เขียวพระอินทร์, วารุณี เจียมตน, ศนิกานต์ ศรีมณี.
การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2544 โดยใช้แบบจำ�ลองซิปป์ (CIPP Model).
[เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2553]; จาก: http://
www.docstoc.com/docs/20999168/The-    
Curriculum-Evaluation-for-Bachelor-of-Nursing-Science-Faculty.
16. ฤทัยรัตน์ ชิดมงคล, กาญจนา ประสารปราณ, ดาราพร
รักหน้าที่. การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2546: กรณีศึกษา
วิทยาลัยบรมราช-ชนนี อุดรธานี. [เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 1
พฤศจิกายน 2553]; จาก: http://110.164.59.4/
manage/ResearchDetail.php?Research_code=52.
17. Chavasse J. Curriculum evaluation in nursing
education: A review of the literature. JAN 1994;
19: 1024-31.

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2555

พิศสมัย อรทัย และศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล

18. ศิริชัย กาญจนวาสี. ทฤษฎีการประเมิน. พิมพ์ครั้งที่ 5.
กรุงเทพฯ: สำ�นักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
2550.
19. พิศสมัย อรทัย, เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก. การพัฒนา
ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล.
รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553; 16(3): 350-63.
20. Organization for Economic Co-operation and
Development. Economic, environmental and social
statistics. [cited 2008 July 1]; Available from:
http://en.wikipedia.org/wiki/Research_and_   
development.

21. Hair JF, Black WC, Babin BJ, Anderson RE.   
Multivariate data analysis. 7th ed. New Jersey:
Pearson Prentice Hall; 2010.
22. Cox RC, Vargas JS. A comparison of item selection
techniques for norm-referenced and criterion-  
referenced test. Paper presented at the Annual Meeting
of the National Council on Measurement in Education;
1966.
23. นงลักษณ์ วิรัชชัย. โมเดลลิสเรล: สถิติวิเคราะห์สำ�หรับ
การวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.

Thai Journal of Nursing Council Vol. 27 No.3 July-September 2012

43

การพัฒนาตัวบ่งชี้สำ�หรับการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Development of Curricular Appraisal Indicators for Bachelor of
Nursing Programmes
Pisamai Orathai Ph.D.*
Sriwiengkaew Tengkiattrakul M.Sc.*
Abstract: Development of curricular appraisal indicators for Bachelor of Nursing
programmes is essential to their curricular planning, monitoring, follow-up and          
assessment.  This research project had two principal objectives: (i) to develop curricular
appraisal indicators for Bachelor of Nursing programmes; and (ii) to subject the         
developed indicators to construct reliability and validity tests.  The sample consisted of
161 nurses who had graduated in 2009 from Ramathibodi School of Nursing, Faculty
of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. The data were collected
through a curricular appraisal questionnaire designed for Bachelor of Nursing programmes.
The construct reliability and validity was tested by Lisrel’s confirmatory factor analysis
programme.
Based on this research project, nine primary and thirty-five secondary indicators
were developed.  A quality test on all of these indicators showed that the nine primary
indicators and the Curricular Component Measurement Model for Bachelor of Nursing
programmes exhibited construct validity.  The nine primary indicators showed a significant factor-loading value of p < .01.  In addition, they displayed medium to high
standardised factor-loading values (.61-.85) and also medium to high covariation
with the standardised factor-loading values of Bachelor of Nursing programmes
(R2=36.97%-72.37%).
The indicator identified with the highest importance weight was ‘Personal         
Development’, followed by ‘Measurement and Evaluation’, ‘Administration’, ‘Learning
Support Variables’, ‘Learning/Teaching Management’, ‘Academic Support’, ‘Lecturers’
Teaching Styles’, ‘Curricular Contents’ and ‘Services and Facilities’, respectively.
Based on the findings, application of the indicators developed in this study to the
appraisal of Bachelor of Nursing programmes is recommended in order to improve
their curricular quality.
Thai Journal of Nursing Council 2012; 27(3) 29-44

Keywords: curricular appraisal indicators; Bachelor of Nursing programmes
*Corresponding author, Assistant professor, Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital,
Mahidol University, Email:pisamai.ora@mahidol.ac.th

44

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2555

