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บทคัดย่ อ
การเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ทางการพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มาได้มีการปรับ
แผนการศึกษาขึนในปี 2551 โดยให้นักศึกษาพยาบาลเรี ยนวิชาวิจยั ทางการพยาบาลในชันปี ที 3 แทนการเรี ยน
วิชานี ในชันปี ที 4 คณะผูว้ ิจยั จึ งสนใจทีจะศึกษาถึงความพึงพอใจ ปั ญหาและอุปสรรค ต่อการจัดการเรี ยนการ
สอน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชันปี ที 3 เพือนําผลการศึกษามาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอนต่อไป กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาพยาบาลจํานวน 40 คน เครื องมือที ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถามความพึงพอใจ ปั ญหา และอุปสรรค ต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ทางการพยาบาลทีผวู้ ิจยั
สร้างขึน ึ งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื อหา (Content Validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ผ่านเกณฑ์การ
ยอมรั บ 2ใน 3 ทดสอบค่าความเที ยง (eliaility) ของเครื องมื อโดยวิีทดสอบสัมประสิ ทิ อัลาของ ครอน
บาชได้ .91 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ผลการวิจยั พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยน
การสอนวิชาวิจยั ทางการพยาบาลโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.31, SD = 0.23) และรายด้านทัง 3 ด้านคือ
ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านกระบวนการกลุ่ม และ ด้านสิ งสนับ สนุ นการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.41,
SD = 0.27, X = 4.45, SD = 0.31 และ X = 3.57, SD = 0. 57 ตามลําดับ) ปั ญหาอุปสรรคทีนกั ศึกษาพยาบาลพบ
ในการเรี ยนคือระยะเวลาที จาํ กัด แหล่ง ค้นคว้าน้อย และการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพือวิเคราะห์ ขอ้ มูล ข้อมูล
เหล่านี สามารถนํามาพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในครังต่อไปเพือให้มีประสิ ทิาพมากยิง ขึน
คําสําคัญ: การเรี ยนการสอน, นักศึกษาพยาบาล
_________________________________________________________________________________________
* อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา
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Satisfaction of Nursing Research Course Management for Nursing Students at
Boromarajonani College of Nursing Nakhonratchasima
Abstract
In 2008, the Borommarajonnani College of Nursing Nakhonratchasima changed
the Nursing Research Course teaching plan. The nursing students learned Nursing Research
Course in the third year instead of the fourth year. Because of the change, the researchers aimed
to explore the satisfaction with, problems encountered, and barriers found in 3rd year nursing
students learning Nursing Research Course. The results of this study will be used to develop
future teaching strategies for this course. The participants were 40 nursing students. Instrument of
this study was a questionnaire assessing satisfaction with, problem encountered, and barrier
found in the Nursing Research Course. Content validity was approved by 2 out of 3 experts. The
cronbach’s alpha coefficient for reliability was 91. The results showed that satisfaction with the
Nursing Research Course management was at high level ( X = 4.31, SD = 0.23). Moreover,
satisfaction for all 3 dimensions (course management, group process, and learning resources)
were also at high level ( X = 4.41, SD = 0.27; X = 4.45, SD = 0.31; X = 3.57, SD = 0.57
respectively). The problems in students’ learning were mainly with the learning time limitation,
inadequate learning resources, and difficulties in using program for data analysis. The findings
can be used for future improvements in the Nursing Research Course management.
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
วิชาวิจยั ทางการพยาบาลเป็ นวิชาสําคัญทีส่งเสริ มให้บณ
ั ฑิ ตพยาบาลมีลกั ษณะอันพึงประสงค์ ในการ
สร้ างองค์ความรู้ และพัฒนางานโดยใช้กระบวนการวิจยั วัตถุประสงค์ของวิชาจะเน้นให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ความ
เข้า ใจในกระบวนการวิ จัย สามารถเขี ยนโครงร่ า งการวิ จัย และทํา การวิ จัยขัน พื น ฐานได้โ ดยคํา นึ งถึ ง สิ ท ธิ
มนุ ษยชน หลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจยั (สถาบันพระบรมราชชนก, 2545) คณาจารย์ภาควิชาการ
พยาบาล 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มาจึงได้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนทีมีความหลากหลาย
ทัง การบรรยาย อภิ ป ราย มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาทํา กิ จ กรรมกลุ่ ม ตามใบงานและลงมื อ ทํา วิ จั ย จริ งตาม
กระบวนการวิจยั ทีได้เรี ยนมา ึ งเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางและเป็ นการเรี ยนโดยใช้
การวิจยั เป็ นฐาน ทังนี การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางนัน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 (คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2543) ทีได้กาํ หนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ของไทย ให้ความสําคัญกับผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก เพือรองรับกระแสการเปลียนแปลงของโลก ทังด้านเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี ให้ความสําคัญกับการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาเต็ม
ศักยภาพ สามารถเรี ยนรู ้ ได้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู ้ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื องตลอดชี วิต และเน้นการ
จัดการเรี ยนการสอนทีให้ผเู ้ รี ยนใช้กระบวนการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนและการทํา
กิ จกรรมอย่า งกระฉับกระเฉง เกิ ดการเรี ยนรู ้ อ ย่า งมี ความหมาย เป็ นวิ ธีการที ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ต ลอดชี วิต
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544) ึ งทางภาควิชาการพยาบาล 3 ได้จดั ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้จากกลุ่มย่อย โดยมีอาจารย์
ประจํากลุ่มเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาช่ วยเหลือ นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะพัฒนาความรู ้และพัฒนากระบวนการหาความรู ้
ด้วยตนเองเพิ มขึนเรื อย ตามกิจกรรมในแต่ละใบงานและในทีสุดนักศึกษาแต่ ละกลุ่ม จะสามารถเข้าใจและ
เรี ยนรู ้ กระบวนการวิจยั ทังหมดจนนําไปสู่ การลงมือทําวิจยั จริ งได้ดว้ ยตนเอง นอกจากจะจัดการเรี ยนการสอน
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญแล้ว ทางภาควิชาการพยาบาล 3 ยังใช้แนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั
เป็ นฐาน ( ) ร่ วมด้วย โดยเป็ นการเรี ยนรู ้จากการวิจยั และเป็ นการสร้างนักวิจยั ึ งจะได้
บุคคลที มีลกั ษณะทีสําคัญคือ เป็ นผูส้ ร้ างนวัตกรรม เป็ นผูท้ ีทาํ งานได้อย่างอิสระ เป็ นผูท้ ีมีความสามารถในการ
ทําความเข้าใจในปั ญหาและสามารถแก้ปัญหาได้ เป็ นผูท้ ี มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และมี
ความสามารถในการจัดการกับข้อมูลทีมีมากมายหลายรู ปแบบ (ไพศาล สุ วรรณน้อย, 254) ึ งทางภาควิชา ได้
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จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที เน้นทักษะการวิ จัย โดยให้ เสนอหัว ข้อการวิ จัย จัดทําโครงร่ างการวิจ ัย และ
ดําเนินการวิจยั จริ งตลอดกระบวนการ จนถึงขันตอนการสรุ ป อภิปรายผลการวิจยั และการให้ขอ้ เสนอแนะ
ภาควิชาการพยาบาล 3 รับผิดชอบการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ทางการพยาบาลมาตังแต่ปีการศึกษา
2549 โดยเป็ นการจัดในนักศึกษาชันปี ที 4 ึ งเป็ นชันปี สุ ดท้ายทีมีความพร้ อม และความเหมาะสมทีจะเรี ยนวิชา
วิ จัยทางการพยาบาล แต่ ในปี การศึ กษา 2551 ได้มีการปรั บ แผนการศึ กษามาเป็ นจัด การเรี ยนการสอนใน
นักศึกษาชันปี ที 3 ภาคการศึกษาที 2 เวลา 14 สัปดาห์ เมือมีการเปลียนแปลงดังกล่าว ทางภาควิชาการพยาบาล 3
จึงสนใจทีจะศึกษาถึงความพึงพอใจ ปั หาและอุปสรรค ต่อการจัดการเรี ยนการสอน ของนักศึกษาหลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เพือนําผลการศึกษามาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือศึกษาความพึงพอใจ ปั หา และอุปสรรค ต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ทางการพยาบาล
ของนักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชันปี ที 3 รุ่ นที 52 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา

วิธีดาํ เนินการวิจัย

การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Discriptive Research)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาครังนี ศึกษาจากประชากรคือ นักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชันปี ที 3 รุ่ นที 52 ปี
การศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา จํานวน 130 คน ผูว้ ิจยั ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
วิธีการสุ่ มแบบแบบง่ายโดยวิธีการจับฉลาก ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน แบ่งนักศึกษาออกเป็ นกลุ่มย่อย
จํานวน 4 กลุ่มๆ ละ 10 คน ในแต่ละกลุ่มมีอาจารย์ทีปรึ กษา1ท่านทีจบปริ าโทด้านศึกษาทางการพยาบาลและ
ด้านบริ หารทางการพยาบาล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
หลัง สิ นสุ ด การจัด การเรี ยนการสอนวิ ชาวิ จัย ทางการพยาบาล ผูว้ ิ จัย ขอความร่ ว มมื อ จากนัก ศึ ก ษา
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต ชันปี ที 3 รุ่ นที 52 จํานวน 40 คน ให้เข้าร่ วมงานวิจยั ประชุมชีแจงวัตถุประสงค์
การวิจยั การพิทกั ษ์สิทธิของผูร้ ่ วมวิจยั และให้ลงนามในใบพิทกั ษ์สิทธิ ผรู ้ ่ วมวิจยั ก่อนเข้าร่ วมงานวิจยั จากนันให้
4
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นักศึ กษาทําแบบสอบถามความพึงพอใจ ปั ญหาและอุป สรรค ต่ อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจ ัยทางการ
พยาบาล หลังจากนันผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมแบบสอบถามทีสมบูรณ์ได้จาํ นวน 3 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 92.50
เคร อมอ้ การวิจัย
เครื องมือที ใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ ปั ญหาและอุปสรรคต่อการจัดการ
เรี ยนการสอนวิชาวิจยั ทางการพยาบาล ึ งผูว้ ิจยั สร้างขึนเอง มีท งั หมด 3 ส่ วน ดังนี
ส ว  ข้อมูลทัว ไปของนักศึกษา
ส ว  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ทางการพยาบาล จํานวน 30 ข้อ
แบ่งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรี ยนรู ้ ด้านกระบวนการกลุ่ม และด้านสิ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ลักษณะเป็ น
แบบประเมินค่า 5 ระดับ (Likert Scale) ได้แก่ พึงพอใจมากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุด โดย
ให้คะแนนเป็ น 5, 4, 3, 2, และ 1 ตามลําดับ
ส ว  ปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ทางการพยาบาล ึ งเป็ น
คําถามปลายเปิ ดมีจาํ นวน 9 ข้อ
การตรวจสอบคุาขอเคร อมอ
หาความตรงตามเนือหา ( Content Validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ผ่านเกณฑ์การยอมรับ 2
ใน 3 หาความเทียง (eliaility) โดยนําไปสอบถามกับนักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต ชันปี ที 3
รุ่ นที 52 ึ งไม่ใช่กลุ่มทีทางาควิชาสอน จํานวน 30 คน มีค่าความเที ยง (eliaility) เท่ ากับ .91 (ใช้สูตร
สัมประสิ ทิอลั าของครอนบาช)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ข้อมูลทัว ไปของนักศึกษาใช้ค่าร้อยละ ความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ทางการพยาบาลโดยใช้ค่าเลีย ( X ) และส่ วนเบียงเบนมาตราน (SD) ส่ วนข้อมูล
เกียวกับปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรี ยนการสอนนําเสนอด้วยความเรี ยง

ผลการวิจัย

การนํา เสนอผลการวิ เ คราะห์ ขอ้ มู ลสํา หรั บ งานวิ จัย ครั งนี แบ่ ง ออกเป็ น 3 ตอน ได้แ ก่ ข้อ มู ล ทัว ไป
ความพึงพอใจของนักศึกษา และปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ทางการ
พยาบาล
5
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นี 
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว ไปพบว่า นักศึกษาพยาบาลหญิงจํานวน 37 คน ส่ วนใหญ่มีเกรดเลียสะสม
อยูใ่ นระดับดี 3.003.49 จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.50 ระดับค่อนข้างดี จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ
27.00 ระดับพอใช้ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.80 ระดับดีมาก จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.40 และ
ไม่ให้ขอ้ มูลอีก 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.20
นี 
การวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ทางการพยาบาล
แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านกระบวนการกลุ่ม และด้านสิ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้
ดังแสดงในตารางที 1
าราี 
่ าเลียลส่ วนเบียงเบนาตราน รดับวาพึ งพอจองนักศึ กษาต่ อการจัดการเรี ยนการสอน
วิชาวิ จัยทางการพยาบาล (N=37)
การจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ทางการพยาบาล

X

SD

ระดับความ
พึงพอใจ

ก. ด้ านการจัดการเรี ยนรู้
1. ช่วยให้นักศึกษาบรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู ้
2. ทําให้นกั ศึกษาเกิดความเข้าใจเนือหาสาระได้ดี

4.22
4.03

0.41
0.55

มาก
มาก

4.24
4.38

0.68
0.72

มาก
มาก

4.35

0.58

มาก

4.62

0.54

มากทีสุด

4.49
4.51
4.38
4.51

0.60
0.60
0.63
0.55

มาก
มากทีสุด
มาก
มากทีสุด

3.ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้มีการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
4. ทําให้นกั ศึกษาได้รับการกระตุน้ การเรี ยนรู ้จากเพือน
สมาชิกกลุ่ม
5. ทําให้ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเพิมขึน
6. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างสมาชิก
ภายในกลุ่ม
7. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างกลุ่ม
8. กระตุน้ ให้นักศึกษาได้มีการคิดวิเคราะห์
9. ท้าทายความสามารถของนักศึกษา
10. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
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ารา 1
่ าเลียลส่ วนเบียงเบนาตราน รดับวาพึ งพอจองนักศึ กษาต่ อการจัดการเรี ยนการสอน
วิชาวิ จัยทางการพยาบาล (N=37) (ต่ อ)
การจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ทางการพยาบาล
11. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีการร่ วมระดมความคิดของ
สมาชิกกลุ่ม
12. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษากล้าแสดงความคิดเห็น
13. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการนําเสนอเชิงวิชาการ
14. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบในการศึกษา
ค้นคว้า
่ าล ดรวมด้ านการดการรนรู้
ข. ด้ านกระบวนการกลุ่ม
1. นักศึกษาได้ฝึกการรับังความเห็นของผอ้ น
2. นักศึกษามีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานของกลุ่มให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
3. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้ฝึกทักษะการแก้ไขปั ญหาความ
ขัดแย้งภายในกลุ่ม
4. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้ฝึกทักษะการประสานงานกับ
ผอ้ น
5. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้มีการบริ หารเวลาอย่างเหมาะสม
6. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับ
มอบหมาย
7. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้ฝึกความอดทน/อดกลัน
8. ส่ งเสริ มให้เกิดความสมานสามัคคีระหว่าง สมาชิก
ภายในกลุ่ม
9. ส่ งเสริ มให้มีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม

7

X

SD

4.73

0.45

ระดับความ
พึงพอใจ
มากทีสุด

4.43
4.38
4.57

0.60
0.49
0.50

มาก
มาก
มากทีสุด

4.41

0.27

มาก

4.68

0.47

มากทีสุด

4.62

0.49

มากทีสุด

4.38

0.59

มาก

4.57

0.50

มากทีสุด

4.38
4.68

0.59
0.47

มาก
มากทีสุด

4.62
4.43

0.54
0.60

มากทีสุด
มาก

3.42

1.13

ปานกลาง
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าราี 1
่ าเลียลส่ วนเบียงเบนาตราน รดับวาพึ งพอจองนักศึ กษาต่ อการจัดการเรี ยนการสอน
วิชาวิ จัยทางการพยาบาล (N=37) (ต่ อ)
การจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ทางการพยาบาล
10. ส่ งเสริ มให้มีการช่วยเหลือกันภายในสมาชิกกลุ่ม
11. ส่ งเสริ มให้มีการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษาในชันเรี ยน
12. มีครู เป นทีปรึ กษาส่ งเสริ มให้มีการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างครู กบั นักศึกษา
ค่ าเลีย ดยรวมด้ านกระบวนการกลุ่ม
ค. ด้ านนับนุนการเรี ยนรู้
1. ตํารา และเอกสารต่างๆในห้องสมุดของทาง วิทยาลัย
พยาบาลฯ มีเพียงพอในการสื บค้นข้อมูล เพือทําการวิจยั
2. งานวิจยั ต่าง ๆ ในห้องสมุดของทางวิทยาลัยพยาบาลฯ มี
เพียงพอในการสื บค้นข้อมูล เพือทําการวิจยั
3. นักศึกษามีความสะดวกในการสื บค้นข้อมูลเพือ
ทําการวิจยั จากระบบ Internet ของทาง วิทยาลัย
พยาบาลฯ
4. สานทีทีใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยมีเพียงพอ
ค่ าเลีย ดยรวมด้ าน นับนุนการเรียนรู้
ค่ าเลีย ดยรวมั 3 ด้ าน

X

SD

4.46
4.35

0.69
0.58

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก

4.84

0.37

มากทีสุด

4.45

0.31

มาก

3.59

0.72

มาก

3.50

0.69

มาก

3.46

0.86

ปานกลาง

3.73
3.57
4.31

0.76
0.57
0.23

มาก
มาก
มาก

จากตารางที 1 ลการวิเคราะหขอ้ มูล พบว่า นักศึกษามีคา่ เลียคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยน
การสอนวิชาวิจยั ทางการพยาบาล อยูใ่ นระดับมาก ทังดยรวมและรายด้าน เมือพิจาราเป นรายข้อของแต่ละ
ด้าน พบว่า
ก. ด้ านการจัดการเรียนรู้ ข้อทีมีคา่ เลียความพึงพอใจสู งทีสุดคือ วิธีการเรี ยนส่ งเสริ มให้มีการ
ร่ วมระดมความคิดของสมาชิกกลุ่ม ( X = 4.73, SD = 0.45 ึ งอยูใ่ นระดับมากทีสุด ส่ วนข้อทีมีค่าเลียตําสุ ดคือ
วิธีการเรี ยนทําให้ท่านเกิดความเข้าใจเนือหาสาระได้ดี ( X = 4.03, SD = 0.55 ึ งอยูใ่ นระดับมาก
8
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ข. ด้ านกระบวนการกลุ่ม ข้อทีมีคา่ เลียความพึงพอใจสู งทีสุดคือ การทํางานกลุ่มโดยมีผสู ้ อน
เป็ นทีปรึ กษาส่ งเสริ มให้มีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูส้ อนกับนักศึกษา ( X = 4.84, SD = .37 ซึ งอยูใ่ น
ระดับมากทีสุด ส่ วนข้อทีมีค่าเลียตําสุ ดคือ การทํางานกลุ่มส่ งเสริ มให้มีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม ( X = 3.42,
SD = 1.13 ซึ งอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค. ด้ านสิงสนับสนุนการเรี ยนรู้ ข้อทีมีค่าเลียสู งทีสุดคือ สถานทีทีใช้ในการประชุมกลุ่ม
ย่อยมีเพียงพอ ( X = 3.73, SD = .76 ซึ งอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนข้อทีมีค่าเลียตําสุ ดคือนักศึกษามีความสะดวกใน
การสื บค้นข้อมูลเพือทําการวิจยั จากระบบ  ของทางวิทยาลัยพยาบาลฯ ( X = 3.46, SD = .86 ซึ งอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
อนที  ปัา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนวิชา วิจัยทางการพยาบาล
ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ทางการพยาบาลสําหรั บนักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต
ชันปี ที 3 รุ่ นที 52 นัน นักศึกษารู้สึกพอใจและภาคภูมิใจในผลงานวิจยั ของกลุ่มตลอดกระบวนการรวมทังการ
นําเสนอผลงานวิจัย เนื องจากเป็ นงานวิจัยชิ นแรกของนักศึ กษา แต่ ท งั นี ส ามารถสรุ ปปั ญหา อุ ปสรรคและ
ข้อเสนอแนะได้ดงั นี
3.1 ระยะเวลาในการเรี ยนวิชาวิจยั ทางการพยาบาลในภาคทฤษฎีค่อนข้างจํากัด ควรเพิมเวลาให้มากขึน
ซึ งจะทําให้นกั ศึกษาสามารถนําความรู ้ไปใช้ในการทําวิจยั ได้ ดีข นึ
3.2 การเข้ากลุ่มย่อยทําให้ได้ซักถามข้อสงสัย/ปรึ กษากับอาจารย์ได้อย่างใกล้ชิด ได้แลกเปลียนความคิด
ทีหลากหลายช่วยให้เข้าใจเนื อหาได้ดีข ึนและสามารถนําไปทําวิจยั ได้ จึงควรจัดให้มีแบ่งกลุ่มย่อยเช่นนี อีกและ
ควรเพิมจํานวนครังของการเข้ากลุ่มย่อย
3.3 หนังสื อห้องสมุดทีใช้ในการทบทวนวรรณกรรมมีนอ้ ย งานวิจยั ทีเกียวข้องค่อนข้างเก่า ข้อมูลทีได้
จึ งไม่ ทนั สมัย ควรมี วิจัยใหม่ ๆ และแหล่งค้นคว้าข้อมูลให้มากขึน และรวมทังควรจัดให้มีคอมพิ วเตอร์ อย่าง
เพียงพอ และมีระบบ  ทีใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเพือการค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมเพียงพอ
3.4 นักศึ กษาไม่ มีความชํานาญในการสร้ างเครื องมือวิจยั เครื องมือที สร้ างเองมักมี คุณภาพไม่ ดีตอ้ ง
ปรับปรุ งหรื อดัดแปลงแก้ไขก่อนนําไปใช้ในงานวิจยั ของนักศึกษา
3.5 มีเวลาน้อยไปสําหรั บทุ กกระบวนการในการดําเนิ นการวิจยั ทําให้นักศึกษารู ้ สึกว่าถูกเร่ งรัด ควร
เพิมเวลาให้มากกว่านี และควรมีการเตรี ยมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 นักศึกษาใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่เป็ น ควรมีการสอนการใช้โปรแกรมให้
ชัดเจนและเข้าใจจะทําให้นกั ศึกษาสามารถนําไปใช้ได้มากกว่านี
3.7 นักศึกษายังเข้าใจกระบวนการวิจยั ไม่ดีพอทําให้สรุ ปผลการวิจยั ได้ไม่ชดั เจน ไม่ตรงประเด็น ซึ ง
อาจารย์ทีปรึ กษาควรดูแลและให้คาํ แนะนําอย่างใกล้ชิดในขันตอนนี
9
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ในการศึกษาครังนี สามารถสรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ประเด็นหลักดังนี
ประ  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ทางการพยาบาล
นักศึกษามีค่าเฉลียคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนอยู่ในระดับมากทังรายด้าน และ
โดยรวม โดยข้อที นักศึกษามีความพึงพอใจมากที สุด  อันดับได้แก่ มีครู เป็ นที ปรึ กษาส่ งเสริ มให้มีการสร้ าง
สัมพันธภาพระหว่างครู กบั นักศึ กษา (ค่าเฉลี ยคะแนน = 4.84) ส่ งเสริ มให้มีการสร้ างสัมพันธภาพระหว่าง
นักศึ กษาในชันเรี ยน ( ค่าเฉลี ยคะแนน = 4.5 ) ทําให้นักศึกษาได้ึกการรับั งความเห็ นของผูอ้ ืน (ค่าเฉลี ย
คะแนน = 4.68 ) และส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย ( ค่าเฉลียคะแนน = 4.68 )
ึ งสามารถอภิปรายได้ว่า วิชาวิจยั ทางการพยาบาล (Nursing Research) มีวตั ถุประสงค์ของรายวิชาให้ผเู ้ รี ยนมี
ความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั สามารถเขียนโครงร่ างการวิจยั และทําการวิจยั ขันพืนฐานได้โดยคํานึ งถึง
สิ ทธิ มนุ ษยชน หลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจยั (สถาบันพระบรมราชชนก, 2545) ภาควิชาฯได้การ
จัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง และใช้การวิจยั เป็ นฐาน โดยพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544) กล่าวว่า
การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาเต็มศักยภาพ สามารถเรี ยนรู ้และ
แสวงหาความรู ้ ได้ด้วยตนเองอย่างต่ อเนื องตลอดชี วิต ผูเ้ รี ยนมี ส่ วนร่ วมทํากิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่าง
กระฉับกระเฉงและเกิดการเรี ยนรู้อย่างมีความหมาย
สําหรับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน (Researchase earning) นันเป็ นการเรี ยนรู ้
จากการวิจยั และเป็ นการสร้างนักวิจยั ึ งจะได้บุคคลทีมีลกั ษณะทีสําคัญ คือเป็ นผูส้ ร้างนวัตกรรม เป็ นผูท้ ีทาํ งาน
ได้อย่างอิสระ เป็ นผูท้ ีมีความสามารถในการทําความเข้าใจในปั ญหาและสามารถแก้ปัญหาได้ เป็ นผูท้ ีมีทกั ษะใน
การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และมีความสามารถในการจัดการกับข้อมูลทีมีมากมายหลายรู ปแบบ (ไพศาล
สุ วรรณน้อย, 254) ภาควิชาฯได้จัด การเรี ยนการสอนที ผสมผสานทัง 2 แนวทางข้า งต้นเข้า ด้ว ยกัน โดยมี
กิจกรรมการเรี ยนการสอนทีหลากหลาย ทังการบรรยาย อภิปราย การทํากิจกรรมกลุ่มตามใบงาน และลงมื อ
ดําเนินการวิจยั จริ ง โดยจัดให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้เป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ  คน มีอาจารย์ทีปรึ กษาประจํากลุ่มทีดูแล
จัดการเรี ยนการสอนตามวัตถุประสงค์ทีกาํ หนดไว้และคอยให้คาํ ปรึ กษาชีแนะ ให้ความรู ้เพิมเติม คอยช่วยเหลือ
ตลอดกระบวนการวิจยั
ในการเรี ยนการสอนกระบวนการวิจยั ได้มอบหมายงานให้นักศึกษาตามใบงานึ งมีท งั หมด 4 ใบงาน
โดยเริ มจากการศึกษางานวิจยั ของบุคคลอืนร่ วมกัน จากนันศึกษาค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง เสนอ
หัวข้อการวิจัย จัด ทํา โครงร่ า งการวิ จัย จนถึ งลงมื อดําเนิ นการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิ เ คราะห์ ขอ้ มู ล เขี ยน
รายงานการวิจยั ตลอดจนการนําเสนอผลงานวิจยั ึ งทําให้นกั ศึกษาแต่ละกลุ่มเกิดการพัฒนาความรู ้ และพัฒนา
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กระบวนการหาความรู ้ ด้วยตนเองเพิ มขึนเรื อยๆ ตามกิ จกรรมในแต่ ละใบงาน ในที สุ ดนักศึกษาแต่ ละกลุ่มจะ
สามารถเข้าใจและเรี ยนรู ้ กระบวนการวิจยั ทังหมด จนนําไปสู่ การลงมือทําวิจยั จริ งได้ดว้ ยตนเอง จากการจัดการ
เรี ยนการสอนดังที กล่าวมาจึ งส่ งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่ อการจัดการเรี ยนการสอนวิ ชาวิจ ัยทางการ
พยาบาลอยู่ในระดับมากทังรายด้านและโดยรวม ึ งสอดคล้องกับการศึกษาของสุ วรรณา บุญยะลีพรรณ และ
คณะ (2545) ึ งศึกษาเพือประเมินการใช้รูปแบบการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางในวิชาปฏิบตั ิการพยาบาล
ผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุทีมีภาวะสุ ขภาพเบียงเบน  พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับสู ง
และผลการประเมินการจัดการเรี ยนการสอนในภาคปฏิบตั ิโดยผูเ้ รี ยนและผูส้ อนอยูใ่ นระดับสู งถึงสู งมาก
  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ทางการพยาบาล ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
จากผลการศึกษาพบว่า ข้อทีนักศึกษามีค่าเฉลียคะแนนความพึงพอใจสู งทีสุดคือ วิธีการเรี ยนส่ งเสริ มให้
มีการร่ วมระดมความคิดของสมาชิกกลุ่ม ( X = 4.73, SD = .45) ึ งอยูใ่ นระดับมากทีสุด สามารถอภิปรายได้ว่า
ทางภาควิชาฯได้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนหลากหลาย เป็ นการฝึ กสมองให้ทาํ งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ในเรื องของการคิดไม่ใช่ เรื องของการจํา ศันสนี ย ์ ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ ( 2544) กล่าวว่าการคิดเป็ นการ
ทํางานของสมองที เกิ ดขึนอัตโนมัติ โดยต้องจัดการเรี ยนรู ้ หรื อจัดสิ งกระตุน้ ให้มากพอทีสมองจะได้คิด ทักษะ
การคิดเป็ นส่ วนสําคัญของความฉลาดเป็ นสิ งที เรี ยนรู ้ และพัฒนาได้ โดยการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ทีดี มี
ประสิ ทธิ ภาพ 2 ขันตอน ขันแรกคือการเรี ยนรู ้ อย่างไม่มีความเครี ยด ขันที สอง สมองเสาะแสวงหาข้อมูล โดย
ต้องอาศัยการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เช่น กิจกรรม สิ งแวดล้อม ึ งกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีสาํ คัญทีทางภาควิชาฯได้
จัดคือการจัดการเรี ยนรู ้โดยกลุ่มย่อยึ งแบ่งนักศึกษาออกเป็ น 4 กลุ่ม เรี ยนรู ้ร่วมกันผ่านกิจกรรมของใบงานทัง 4
ใบงาน โดยเริ มจากศึกษางานวิจยั ของบุคคลอืนร่ วมกัน จนถึงการลงมือทําวิจยั และการนําเสนองานวิจยั ึ งการ
เรี ยนรู ้ ดงั กล่ าวถือว่าประสบความสําเร็ จ เพราะนักศึกษามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน ได้รับความ
สนุ กสนานจากการเรี ยน ได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยน ได้ทาํ งานร่ วมกับเพือน ๆ ได้คน้ พบข้อคําถามและคําตอบ
ใหม่ ๆ สิ งใหม่ ๆ ประเด็นทีทา้ ทายและความสามารถในเรื องใหม่ ๆ ทีเกิดขึน รวมทังการบรรลุผลสําเร็ จของงาน
ทีนักศึกษาริ เริ มด้วยตนเองคือผลงานวิจยั และการมีปฏิสัมพันธ์ทีดีในกลุ่มจะช่วยเสริ มความเจริ ญงอกงาม การ
พัฒนาความเป็ นผูใ้ หญ่ การปรับปรุ งการทํางาน และการจัดการกับชีวิตของแต่ละบุคคล สัมพันธภาพทีเท่าเทียม
กันระหว่า งสมาชิ กในกลุ่ม จึ ง เป็ นสิ งสําคัญที จ ะช่ วยส่ งเสริ มการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้  ึ งกันและกันของผูเ้ รี ยน
(วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542) ทังยังช่วยให้มีการระดมความคิดเห็ นในระหว่างการเรี ยนรู้ในกลุ่มย่อยและระหว่าง
การทํางานกลุ่มด้วยกันตามกิจกรรมทีกาํ หนดไว้ในใบงาน
ผลการศึ กษาของงานวิจัยเรื อ งนี สอดคล้องกับผลการศึ กษาของชิ ด กาญจน์ เจริ ญ และคณะ (2547)
ที ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัด การเรี ยนการสอนที เ น้นผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญในวิ ชาวิ จัยทางการพยาบาล ใน
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชันปี ที 3 จํานวน 4 คน และนักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื อง
2 ปี ) ชันปี ที  ของวิท ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ผลการศึ กษาเรื องพติ กรรมการเรี ยนรู ้ สรุ ปได้ว่ า
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ผูเ้ รี ยนเกิดการพัฒนาทักษะทางสังคม ความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย ความร่ วมมือในการทํางานกลุ่ม
และการคิดวิเคราะห์ โดยมีคะแนนเลียในการทํางานกลุ่มในระดับดีมาก มีความสุ ขในการเรี ยนและมีความรู ้สึก
ตระหนักในคุณค่าของตนเองอยูใ่ นระดับมาก สําหรับวิธีการเรี ยนทีทาํ ให้เกิดความเข้าใจเนื อหาสาระได้ดีน นั มี
ค่าเลียคะแนนตําสุ ด ( X = 4.03, SD = 0.55) ึ งอยูใ่ นระดับมาก อภิปรายได้ว่าในปี การศึกษา 2551 ได้มีการ
ปรั บแผนการศึ กษามาจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจัยทางการพยาบาลในชัน ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 2 เวลา 14
สัปดาห์ ึ งเป็ นเวลาทีนอ้ ย โดยนักศึกษาได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้วา่ “ระยะเวลาในการเรี ยนค่อนข้างจํากัด ควรเพิม
เวลาให้มากขึน (11คน)” ในประเด็นความเหมาะสมของ เวลาทีนักศึกษาใช้ในการเรี ยนวิชานี มีความคิดเห็นว่า
“เวลามีนอ้ ยทําให้การทําวิจยั เร่ งรัดมากเกินไป (20 คน)” “เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีนอ้ ย (13คน)”
นอกจากจะมี ปัหาเรื อ งเวลาแล้ว วิชานี ยงั เป็ นวิชาที ยากเพราะนอกจากจะต้อ งเรี ยนเนื อหาวิชาแล้ว
นักศึกษาจะต้องลงมือทําวิจยั จริ ง และสิ งทีสําคัอีกประการหนึงทีจะช่วยให้นักศึกษาเรี ยนวิชานี ได้เข้าใจดีข ึน
คือ ควรจัดให้นักศึ กษาได้เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติให้ต่อเนื องหรื อเชื อมโยงกับวิชาวิจยั ทางการพยาบาล
ึ งในนักศึกษากลุ่มนี พบว่าได้จดั ให้มีการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ ในชันปี ที 2 และเรี ยนวิชาวิจยั
ทางการพยาบาลในภาคเรี ยนที 2 ของชัน ปี ที 3 ทํา ให้ นักศึ ก ษาอาจมี ปั หาในการเชื อ มโยงความรู ้ จ ากวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ และสถิติมาสู่ วิชาวิจยั ทางการพยาบาลได้ ประกอบกับเนื อหาของวิชาวิจยั ทางการพยาบาลไม่มีการ
ทบทวนความรู ้ จากวิชาคณิ ตศาสตร์ เ พือเชือมโยงมายังขันตอนของทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ึ งเป็ นขันตอนทียาก จึงส่ งผลให้ความพึงพอใจในข้อนี มีค่าเลียตําสุ ด
  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอน วิชาวิจยั ทางการพยาบาล ด้านกระบวนการกลุ่ม
จากผลการวิจยั พบว่า ข้อที มีค่าเลียสู งทีสุดคือ การทํางานกลุ่มโดยมีผสู ้ อนเป็ นทีปรึ กษาส่ งเสริ มให้มี
การสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผูส้ อนกับนักศึกษา ( X = 4.84, SD = 0.3) ึ งอยูใ่ นระดับมากทีสุด สามารถ
อภิ ป รายได้ ว่ า ในการจัด การเรี ยนการสอนได้จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนหลากหลาย ทัง การบรรยาย
ทํากิ จกรรมกลุ่ มตามใบงาน และดําเนิ นการวิจัยจริ ง โดยจะร่ วมกันเรี ยนรู ้ และทํางานเป็ นกลุ่ มย่อ ยทังขันตอน
จัด ทํา โครงร่ า งการวิ จ ัย และดํา เนิ น การวิ จัย จริ ง และจะใช้ก ารจัด การเรี ยนรู ้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory
Learning) เน้นการเรี ยนรู ้ ในลักษณะการเรี ยนรู ้ แบบประสบการณ์ (Experience Based Learning) และ
กระบวนการกลุ่ม (Group Process) คือ เน้นการเรี ยนรู ้ โดยอาศัยประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
ใหม่ ทีทา้ ทายและต่อเนื อง เน้นการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก คือผูเ้ รี ยนต้องทํากิจกรรมตลอดเวลา ไม่ได้นงั ฟั งบรรยายอย่าง
เดี ยว มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน เป็ นการเรี ยนรู ้ ทีอาศัยสื อทุกรู ปแบบ การพูด
หรื อการเขียน ึ งอํานวยให้เกิดการแลกเปลียน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ การเรี ยนรู ้และการเรี ยนรู ้ ดว้ ย
กระบวนการกลุ่ม ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ดีข ึน จากการทํากิจกรรมร่ วมกันในกลุ่ม เพราะผูเ้ รี ยนแต่ละคน มีโอกาสได้
ช่ วยเหลือ แลกเปลี ยนความคิดเห็ น ประสบการณ์ ึ งกันและกัน เป็ นการขยายโลกทัศน์ของผูเ้ รี ยน ได้ร่วมคิด
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วิเคราะห์ ปิบตั ิ เพือให้ได้ขอ้ สรุ ปในการเรี ยนรู ้ จากการทํากิจกรรมร่ วมกัน และพัฒนาทักษะการทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ืน
บทบาทของผูส้ อนคือ ผูส้ นับสนุ น (Supporter) และเป็ นแหล่งความรู ้ (Resource person) ของผูเ้ รี ยน ครู
จะให้ทุกอย่างแก่ผูเ้ รี ยนไม่ ว่าจะเป็ น ความเชี ยวชาญ ความรู ้ เจตคติ และการึ กน โดยผูเ้ รี ยนมีอิส ระที จะรั บ
หรื อไม่รับการให้น นั ก็ได้ ในการจัดการเรี ยนการสอน ทางภาควิชาฯได้จดั ให้นักศึกษาได้เรี ยนรู ้จากกลุ่มย่อย ใน
การจัดกลุ่มย่อยจัดเป็ น 4 กลุ่ม นักศึกษากลุ่มละ 1 คน โดยอาจารย์ทีปรึ กษาประจํากลุ่มจะดําเนิ นกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนตามที กาํ หนดไว้ในแต่ละใบงาน ซึ งมีท งั หมด 4ใบงาน นักศึกษาจะต้องพบกับอาจารย์ทีปรึ กษา
ทังหมด 26 ชัว โมง และ สามารถนัดพบได้เพิมเติมนอกจากเวลาทีกาํ หนดไว้ตามตาราง โดยอาจารย์ทีปรึ กษาจะ
ให้เวลากับนักศึกษาอย่างเต็มที นักศึกษาสามารถติดต่อนัดหมายกับอาจารย์ท งั ในและนอกเวลาราชการ ติดต่อได้
หลายทางทังทางโทรศัพ ท์ ทางจดหมายอิเลคโทรนิ ค โดยเฉพาะในช่ วงของการดําเนิ นการวิจยั นักศึกษาและ
อาจารย์จะเข้ากลุ่มร่ วมกันบ่อยขึน เนืองจากเป็ นขันตอนทียากและซับซ้อน ปั ญหาอุปสรรคมีหลายอย่าง นักศึกษา
จึ งต้องการคําปรึ กษาและคําแนะนําอย่างใกล้ชิด ลักษณะสั มพันธภาพระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ทีปรึ กษา
ประจํากลุ่ มจะเป็ นสั มพันธภาพเชิง ช่ วยเหลื อ ที มุ่ง ให้ การช่ ว ยเหลื อตามความต้องการของนักศึกษาและตาม
สถานการณ์ จึ งส่ งเสริ มสัมพันธภาพทีใกล้ชิด อบอุ่นระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ทีปรึ กษา ซึ งนักศึกษาได้ให้
ข้อคิดเห็ นเพิมเติมว่า “การเข้ากลุ่มย่อยทําให้ได้ซักถามข้อสงสัย/ปรึ กษากับอาจารย์ได้ใกล้ชิดและเข้าใจเนื อหา
ได้ดีข นึ (22 คน)” “ทําให้ได้แลกเปลียนความคิดทีหลายมุมมอง สามารถนําไปทําวิจยั ได้ (11 คน)”
นอกจากนี ยังมีการส่ งเสริ มให้มีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม เพือมุ่งให้นักศึกษาสร้ างผลงานการเรี ยนรู ้
อย่างเต็มศักยภาพ โดยจัดให้มีเวทีวิจยั เพือให้แต่ละกลุ่มได้นาํ เสนอผลงานวิจยั ด้วยรู ปแบบทีน่าสนใจ และยังให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มมีส่วนร่ วมในการให้คะแนนการนําเสนอของเพือนกลุ่ มอืนด้วย แต่ผลการวิจยั พบว่า การ
ทํางานกลุ่มส่ งเสริ มให้มีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มมีค่าเฉลียตําสุ ด ( X = 3.42, SD = 1.3) ซึ งอยูใ่ นระดับปาน
กลางทัง นี นักศึ กษาอาจไม่ได้มุ่ง ที จะแข่ง ขัน เนื อ งจากเป็ นการทําวิ จยั ครั งแรก ซึ งมี ข นั ตอนที ยุ่งยากซับซ้อน
ประกอบกับนักศึกษามีเวลาทีจาํ กัดในการศึกษาวิจยั จึงมุ่งทีจะทํางานให้แล้วเสร็ จตามเป้ าหมายมากกว่าทีจะมุ่ง
แข่งขันกับกลุ่มอืน ซึงนักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า “เป็ นผลงานวิจยั ชินแรก อาจจะทําได้ไม่ดีเท่ากลุ่มอืนแต่คิด
ว่าทําดี ทีสุดแล้วและทําให้มีประสบการณ์ในการทําวิจยั ครังต่อไป (14 คน)” อย่างไรก็ตามนักศึกษาส่ วนใหญ่
รู ้สึกพอใจและภูมิใจกับผลงานของกลุ่มตน โดยนักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า “ทุกคนมีส่วนร่ วมและได้ช่วยกัน
ทําอย่างเต็มที (21 คน)” “การนําเสนอของกลุ่มทําได้ดี (ควบคุมอารมณ์ได้, อธิบายได้, นําเสนอได้ตามทีศึกษา)
(18 คน)” “รู ้สึกภูมิใจกับผลงานวิจยั ของตนเอง (9 คน)” จึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับการแข่งขัน ทําให้ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในเรื องการทํางานกลุ่มส่ งเสริ มให้มีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มมีค่าเฉลียตําสุ ด
 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอน วิชาวิจยั ทางการพยาบาลด้านสิ งสนับสนุ นการ
เรี ยนรู้
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553

พบว่า ข้อทีมีค่าเลียสู งทีสุดคือ สถานทีทีใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยมีเพียงพอ ( X = 3.73, SD = 0.76)
ึ งอยู่ในระดับมาก สามารถอภิปรายได้ว่า ทางวิทยาลัยพยาบาลฯมีระบบการจองห้องประชุมกลุ่มย่อยผ่านทาง
อินเตอร์ เน็ต จึ งทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วในการจองห้องประกอบกับทางวิทยาลัยพยาบาลฯ มีจาํ นวนห้อง
ประชุมกลุ่มย่อยถึง 20 ห้องทีสามารถใช้ได้ จึ งส่ งผลทําให้นกั ศึกษามีความพึงพอใจด้านสิ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้
ในเรื องสถานทีทีใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย นอกจากนียงั พบว่า นักศึกษามีค่าเลียคะแนนความพึงพอใจตําสุ ด
ในข้อทีไม่ได้รับความสะดวกในการสื บค้นข้อมูลเพือการวิจยั จากระบบ Internet ของทางวิทยาลัยพยาบาลฯ ( X
= 3.46, SD = 0.6) ึ งอยูใ่ นระดับปานกลาง เนื องจากการสื บค้นข้อมูลทางระบบเครื อข่าย Internet เป็ นระบบ
 e เพือให้เป็ นไปตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ในมาตรา 26 ึ งต้องมีระบบจัดการเก็บข้อมูลจราจรทาง
คอมพิ ว เตอร์ ไ ว้ไม่ น้อ ยกว่ า 90 วัน และประกอบกับ ระบบเครื อ ข่ า ยยังไม่ เ ป็ นระบบใยแก้ว นํา แสง ทํา ให้
การจราจรคอมพิวเตอร์ ของวิทยาลัยพยาบาลฯ มีความล่าช้าทําให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน ึ งนักศึกษามี
ข้อเสนอเรื องปั ญหาอุปสรรคว่า “หนังสื อทีใช้ในการทบทวนวรรณกรรมมีน้อย การวิจยั ทีเกียวข้องค่อนข้างเก่า
ข้อมูลที ได้จึงไม่ Update (13 คน)” จากปั ญหาข้อจํากัดเรื องการค้นคว้าจากหนังสื อในห้องสมุดทําให้นักศึกษา
ต้องใช้การสื บค้นทางคอมพิวเตอร์ เพิมขึน แต่ก็พบปั ญหา ดังข้อเสนอแนะในประเด็นเดียวกันว่า “ควรจัดให้มี
คอมพิวเตอร์ และระบบ Internet เพือการค้นคว้าอย่างเพียงพอ (5 คน)” จึงส่ งผลให้ความพึงพอใจในเรื องความ
สะดวกในการสื บค้นข้อมูลเพือทําการวิจยั จากระบบ Internet มีคา่ เลียตําสุ ด

ข้ อเสนอแนะด้ านการจัดการเรียนการสอน

1. การเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ผูส้ อนควรมีการเชือมโยงความรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ มาสู่ วิชาวิจยั
ทางการพยาบาล
2. ผูส้ อนในวิชาวิจยั ทางการพยาบาลควรปรับปรุ งวิธีการจัดการเรี ยนการสอนเรื องการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การอ่านผลการวิเคราะห์ และการแปลผล เพือให้นกั ศึกษานําความรู ้มาใช้ได้จริ ง
ในขันตอนการดําเนิ นการวิจยั เช่ น การมีตวั อย่างข้อมูลเพือให้นักศึกษาได้ึกการวิเคราะห์ ขอ้ มูลในรู ปแบบที
หลากหลาย
3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา ควรแบ่งการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ทางการ
พยาบาล เป็ น 2 ภาคการศึกษาต่อเนื องกัน โดยภาคการศึกษาแรกเป็ นการปูพืนฐานเกียวกับกระบวนการวิจยั และ
พัฒ นาโครงร่ า งการวิ จัย ส่ ว นภาคการศึกษาต่ อมา เป็ นการลงมื อ ดําเนิ น การวิ จัยตามแผนที ว างไว้ เพื อให้
นักศึกษามีเวลาเพียงพอในการศึกษาเรี ยนรู ้กระบวนการวิจยั อย่างต่อเนือง
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา ควรจัดสิ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้อย่างเพียงพอทังตํารา
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เอกสารและงานวิ จัยที ท ัน สมัย ตลอดจนปรั บ ปรุ ง ระบบการสื บ ค้นข้อ มูลเพื อ การวิจัยจาก  ดยมี
านข้อมูลทีเกียวข้องอย่างหลากหลาย ทําให้การสื บค้นข้อมูลสะดวก รวดเร็ วขึน

ข้ อเสนอนะนการาวิจัยรังอป

การทําวิจยั ในชันเรี ยนอาจารย์พยาบาลควรศึกษารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนทีมีการบูรณาการวิชา
วิจยั ทางการพยาบาลร่ วมกับรายวิชาอืนในหมวดวิชาชีพเฉพาะ เพือเป็ นการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางการพยาบาล
ด้วยวิธีการทางวิจยั
ประโยชน์ ของงานวิจยั
ทํา ให้ ท ราบถึ ง ความพึ ง พอใจ ปั ญ หา และอุ ป สรรค ต่ อ การจั ด การเรี ยนการสอนวิ ช าวิ จัย ทาง
การพยาบาลของนักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต ชันปี ที 3 รุ่ นที 52 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสี มา เพือเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ทางการทางพยาบาล
ในปี การศึกษาต่อไป
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