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บทคัดย่อ
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีความสาคัญ อย่างยิ่ งในการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 การวิจัยนี้ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบและศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด การเรี ย นการสอนโดยบู ร ณาการสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงได้แก่
นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี จานวน 151 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจและแบบประเมินปัญหาและอุปสรรคของผู้เรียน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระต่อกัน และข้อมูล เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบแทนที่ทั้งหมด และแบบนามาประกอบกัน
ต้องประกอบด้วย เนื้อหา และการเตรียมเนื้อหา กระบวนการในการเรียนรู้ การสื่อสาร และการวัดและการ
ประเมินผล 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบแทนที่ทั้งหมด (full/comprehensive replacement) มีค่าสูงกว่ากลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียนตาม
รูปแบบนามาประกอบกัน (Hybrid type) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05) 3) นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวม
ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง และพึงพอใจที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา 4) ปัญหาอุปสรรคพบว่าระบบ
เครือข่ายอาจเข้าถึงได้ยาก ผลการศึกษานี้ นับเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
เพื่อให้เป็นทางเลือกสาหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

คาสาคัญ: การสอนโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาปริญญาตรี ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสอนโดย
บูรณาการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาขั้นสูง
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Abstract
Technology and informatics systems are significant for learning in 21st century. This
research aimed to develop an integrated e-Learning course for undergraduate students
(ie-Learning model) and to test its effectiveness. Purposively selected samples were 151
undergraduate nursing students. Instruments used were Demographic Data Forms, Study
Achievement Forms, Learning Satisfaction Forms, and a Barrier and Obstacles in Learning
Questionnaire. Descriptive statistics and t-test were used for quantitative data analysis and
content analysis was used for the qualitative part. The results demonstrate that 1) both models
(Hybrid and Full/Comprehensive replacement) of integrated e-Learning courses for
undergraduate students must have content, content preparation, learning system,
communication, and measurement and evaluation, 2) study achievement of full/comprehensive
replacement group were significantly higher than those of hybrid group (p<.05), 3) learning
satisfaction were at a moderate to high level, where the satisfaction was related to
“anytime/anywhere learning experience”, and 4) hard to access to the internet was counted as
barrier for learning. The ie-Learning model from this study is a learning innovation for
undergraduate students, which will be an alternative strategy for 21st century learning.

Keywords: e-Learning, Undergraduate Student, 21st Century Skills, Integrated e-Learning,
Advanced Education

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา

ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 (21st century skills) ได้ให้ความสาคัญกับ การเรียนรู้ที่
ผู้เรียนต้องมีทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ (learning and innovation skills) มุ่งมั่นฝึกฝน พัฒนา
ตัวเอง เรียนให้เกิดทักษะ เรียนโดยการปฏิบัติ (learning by doing) การคิดวิเคราะห์ เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
มีค วามคิ ดสร้ างสรรค์ มีทั ก ษะในการสื่ อ สาร และทัก ษะแห่ งความร่ ว มมื อ และที่ จ าเป็ น มาก คื อ ทั ก ษะด้ า น
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่การจัดการ
เรียนการสอนควรมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และการสร้างสรรค์ มีการใช้ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร
สื่อและเทคโนโลยีและเน้นทักษะที่ยดื หยุ่นและสามารถปรับได้ ริเริ่ม และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนโดยการบูรณาการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Integrated e-Learning Course) นับเป็นวิธีการหนึ่งที่จะมุ่งพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี (วิจารณ์ พาณิช, 2555)
การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) เป็นการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ถ่ายทอด
เนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรือทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และใช้
รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาสนเทศในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบที่คุ้นเคย เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer-Assisted Instruction: CAI) หรือการสอนบนเว็บ (web-based instruction) การเรียนออนไลน์
(on-line learning) หรือการเรียนที่ไม่ค่อยแพร่หลาย เช่น การเรียนจากวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย อีเลิร์นนิงไม่ใช่การ
สอนในลักษณะเดิม และไม่ใช่เป็นเพียงการนาเอาเอกสารการสอนมาแปลงเป็นรูปดิ จิตัล และนาเสนอในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงกระบวนการในการเรียนการสอน หรือการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี
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เพื่อให้เกิดการยืดหยุ่นทางการเรียน สนับสนุนการเรียนในลักษณะผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ซึ่งอาศัยการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนทัศน์ และอาศัยเครือข่ายทางสังคมเข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือสาหรับการ
เรียนรู้ทางไกลได้เป็นอย่างดี (Brady, Holcomb and Smith, 2010) นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้นั้นได้มี
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ที่พึงปรารถนาในการศึกษาขั้นสูงในประเทศไทย (Thai higher education) พบว่า
ลักษณะการเรียนรู้ที่พึงปรารถนาจะเป็นแบบการที่ผู้เรียนเป็นผู้สามารถสะท้อนคิด (Savath, Wattanatorn and
Thamrongsotthisakul, 2015) คือ สามารถคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเองและสะท้อนคิดให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา
ได้ (reference) ซึ่งสามารถทาให้เกิดขึ้นในการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงได้
การจัดการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิงจากการทบทวนวรรณกรรมเริ่มต้นจากการพัฒนาเนื้อหาในระบบ
บริหารจัดการจัดการการเรียนรู้ (LMS: Learning Management System ) หรือ ระบบบริหารจัดการวิชา (CMS:
Course Management System) หรือ ระบบบริหารจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ (LCMS: Learning Content
Management System) นับว่าเป็นระบบที่มีเครื่องมือสาหรับการจัดการการเรียนการสอนในหลายๆ ด้าน ได้แก่
1) เครื่องมือสาหรับผู้สอนเพื่อนาเนื้อหาในรายวิชาที่มีอยู่แล้ว (course ware) ในรูปแบบไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ
หรือ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนาเสนอให้แก่ผู้เรียน 2) เครื่องมือสาหรับผู้สอนใช้สาหรับประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนรวมไปถึงกาหนดการในรายวิชาให้แก่ผู้เรียน (announcement) 3) เครื่องมือการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เช่น กระดานข่าว (web board) และ ห้องสนทนา (chat) 4) เครื่องมือในการเก็บสถิติ
ต่างๆ ของผู้เรียน (student progress tracking) เช่น การตรวจสอบจานวนผู้มาเข้าเรียน และ เก็บสถิติการเข้าใช้
เป็นต้น จากความสามารถของระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ เมื่อผู้สอนนามาประยุกต์ใช้กับ Courseware ใน
รายวิชา จะทาให้เกิดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงที่มีประสิทธิภาพสาหรับ ผู้เรียนและผู้สอนได้ และระบบ KC
Moodle ซึ่งหมายถึง ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่มี 1) เครื่องมือสาหรับผู้สอนและผู้เรียนในการจัดกิจกรรม
การเรีย นการสอนในด้า นต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือที่มีไ ว้สาหรับ ผู้สอนออกแบบกิ จกรรมการเรีย นการสอน การ
ประกาศข่าวและความเคลื่อนไหวของรายวิชา กระดานเสวนา (กระดานข่าว หรือ web board) และ ห้องสนทนา
(chat) การนาเข้าแหล่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ สาหรับผู้สอน วารสาร (ให้นักเรียนเข้ามาเขียนวารสารและมีคะแนน
ให้ตามหัวเรื่อง) แบบทดสอบ ในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบตัวเลื อก แบบจับคู่ เติมคาฯ แบบสารวจ (essay หรือ
choice) รวมคาศัพท์ สามารถสืบค้นได้ (glossary) พื้นที่เก็บรูปภาพ (clipart gallery) เพื่อเตรียมรูปภาพสาหรับ
ผู้สอนและผู้เรียนในการใช้ในการประกอบกิจกรรมในรายวิชา 2) กิจกรรมของผู้สอน ผู้สอนสร้างคอร์ส และกาหนด
ลักษณะของคอร์สด้วยตนเอง เพิ่มเอกสาร/บทเรียน และลาดับเหตุการณ์ตามความเหมาะสม ประกาศข่าวสาร
หรือนัดสนทนากับนักเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สารองข้อมูลเนื้อหารายวิชาได้ สามารถ download คะแนน
นักเรียนจากการทากิจกรรมไปใช้ใน excel ดูกิจกรรมของนักเรียนแต่ละคน เช่น ความถี่ ในการอ่านแต่ละบทหรือ
คะแนนใน การสอบแต่ละบท เป็นต้น ดูผลการทาแบบทดสอบของนักเรียนทุกคน หรือยกเลิกการทาข้อสอบ ใน
บางครั้งของนักเรียนบางคนได้ 3) กิจกรรมของผู้เรียน สามารถสมัครสมาชิกเข้าเรียนในรายวิชาที่ผู้สอนกาหนดไว้
ได้ อ่านเอกสารหรือบทเรียนที่ผู้สอนกาหนดให้เข้ าไปศึกษาตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ฝากคาถาม หรือข้อคิดเห็น
หรือนัดสนทนาระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้ ทากิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ทาแบบฝึกหัด หรือส่งการบ้าน
เป็นต้น แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ และพัฒนาระบบบริหารการเรียน การสื่อสาร และการประเมินผล (สานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557)
ในการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาพยาบาล ซึ่งเป็นวิชาทฤษฎี คณะผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้จัดการเรียน
การสอนสาหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ในกระบวนวิชานี้มีความเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
จะสามารถช่วยให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาเนื้อหา และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษา สามารถ
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จัดสรรเวลาศึกษาเนื้อหาหรือทบทวนเนื้อหาตามที่นักศึกษาต้องการได้ด้วยตนเอง เพราะในปัจจุบันนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่พบว่ามีการเรียนรู้มาจากอินเทอร์เ น็ตและสังคมออนไลน์ในยุคดิจิตอล
(Prensky, 2001) และเติบโตมาจากสภาพแวดล้อมที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ
โน้ตบุ๊ก เป็นต้น (Mason & Rennie, 2008) ซึ่งไม่แตกต่างจากเยาวชนในโลกที่เป็นพลเมืองยุคดิจิตอลที่ใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการดารงชีวิต มีผลทาให้นักศึกษาแต่ละคนมีความสามารถและศักยภาพใน
การเรียนรู้แตกต่างกัน (Childnet International, 2012) อีกทั้งนักศึกษายังสามารถมีช่องทางปรึกษาอาจารย์ใน
ด้านการเรียน หรือเนื้อหาวิชาได้ง่ายขึ้นโดยผ่านทางกระดานโต้ตอบของอีเลิรน์ นิงซึ่งการสอนแบบอีเลิร์นนิงเป็นการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ โดยการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สอน
เป็นผู้จัดเตรียมเนื้อหา ทั้งในรูปแบบข้อความ รูปภาพ เสียง และกราฟฟิกต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหา
ก่อนเข้าเรียนตามที่นักศึกษาได้จัดสรรเวลา และสามารถแสดงความคิดหรือปรึกษาผู้สอนได้ง่าย และมีการจัดทา
เป็นแบบนามาประกอบกัน (Hybrid type) และแบบแทนที่ทั้งหมด (full/ comprehensive replacement) โดย
การจัดการเรียนการสอนแบบนามาประกอบกัน อาจจาเป็นต้องเน้นการบริหารการเรียนและการสื่อสารที่เน้นให้
ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาก่อนเข้าเรียนตามที่นักศึกษาได้จัดสรรเวลา และแสดงความคิดหรือปรึกษาผู้สอน รวมถึง
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรืออภิปรายเพิ่มเติมของผู้เรียนและผู้สอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรืออภิปราย
เพิ่มเติมของผู้เรียนและผู้สอนในห้องเรียน ส่วนแบบแทนที่ทั้งหมดสามารถกระทาการบริหารการเรียนและการ
สื่อสาร รวมถึงการประเมินผลโดยผ่านกระดานสนทนาในระบบทั้งหมด นับเป็นการจัดการเรียนการสอนควรที่มุ่ง
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และการสร้างสรรค์ มีการใช้ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อและเทคโนโลยี
และเน้นทักษะที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับได้ ริเริ่ม และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ (นภาภรณ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ, 2555)
คณะผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ด าเนิ น การวิ จั ย การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยการ
บูรณาการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบนามาประกอบกัน และแบบแทนที่ทั้งหมดให้กับ
นักศึกษาพยาบาลที่เรียนในกระบวนวิชาดังกล่าว แบบนามาประกอบกัน โดยจัดกระทาในห้องเรียน ส่วนแบบ
แทนที่ทั้งหมดจะจัดกระทาผ่านระบบ KC Moodle ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด และทาการเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเติมและแบบแทนที่ทั้งหมด เพื่อจะได้มี
รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับกระบวนวิชานี้และสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดีต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบและศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบของการจั ด การเรี ย นการสอนโดยการ
บูรณาการสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบนามาประกอบกัน และแบบแทนที่ทั้งหมดสาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน และปัญหา
อุปสรรคของผู้เรียนและผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน

ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ศึ ก ษาในนั ก ศึ ก ษาพยาบาลชั้ น ปี ที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาความรู้พื้นฐานจิตวิ ทยาพัฒนาการของมนุษย์ สาหรับนักศึกษาพยาบาล จานวน
3 ตอน จานวน 151 คน
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ประชากร
ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 151 คนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาความรู้พื้นฐานจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ และ
ยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วย 1) แบบประเมินรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยกาหนดให้มีการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบเกี่ยวกับเนื้อหา การบริหารการเรียน (การจัดการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) การสื่อสาร และการประเมินผล
2) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาโดยสมบัติ สกุลพรรณ์ (2557) สร้างตามกรอบแนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจของ
Herzberg (1964) 5) แบบประเมินความพึงพอใจ และปัญหาอุปสรรคของผู้เรียน ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังจากที่ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยนาเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ผู้ช่วยผู้วิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย ขอความ
ร่วมมือในการทาวิจัย โดย 1) กลุ่มที่มีการใช้รูปแบบนามาประกอบกัน นักศึกษาต้องเรียนเนื้อหาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่ผู้สอนจัดทาไว้ให้ก่อนเข้าเรียนในชั้นเรียน และในชั่วโมงเรียนเน้นการทากิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจในเนื้อหา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และ 2) กลุ่มที่มีการใช้รูปแบบแทนที่
ทั้งหมด นักศึกษาต้องเรียนเนื้อหา และมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ต่อจากนั้นผู้วิจัยติดต่อผู้ช่วย
วิจัย ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลและนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและดาเนินการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเชิง
คุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูลส่ วนบุคคล ใช้สถิติเชิงพรรณา (descriptive statistic) และสถิติ
ทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระต่อกัน (independent t-test) ข้อมูลเชิงคุณภาพ นามาวิเคราะห์ โดยการจัดหมวดหมู่
แยกประเภทข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) (Cresswell, 2013)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างที่มีการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบนามาประกอบกัน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 91.50) และมีอายุเฉลี่ย 20 ปี คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยู่ในเกณฑ์ดี (GPA=3.30) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์เรียนอีเลิร์นนิง (ร้อยละ 71.80) และมีการใช้อุปกรณ์ส่วนตัว
สาหรับใช้ในการเรียนรู้ คือ โน้ตบุ๊ก มากที่สุด (ร้อยละ 46.60) และใช้อุปกรณ์หลายอย่าง (ร้อยละ 41.75) กลุ่ม
ตัวอย่างมีการจัดการเรียนการสอนแบบแทนที่ทั้งหมด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 95.83)
และมีอายุเฉลี่ย 19 ปี คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในเกณฑ์ดี (GPA = 3.42) ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์เรียน e-Learning (ร้อยละ 68.75) และมีการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวสาหรับใช้ในการเรียนรู้ คือ โน้ตบุ๊ก
มากที่สุด (ร้อยละ 54.17) และใช้อุปกรณ์หลายอย่าง (ร้อยละ 35.42) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนาเสนอตาม
วัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้

6 | วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2559

1. รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรีมี 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบนามาประกอบกันและแบบแทนที่ทั้งหมด ดังแสดงในแผนภาพ 1 และ 2 โดย
รูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบนามาประกอบกัน จะประกอบด้วย เนื้อหาที่
สร้างตามวัตถุประสงค์กระบวนวิชามีการเตรียมเนื้อหาผ่านสื่อหลากหลาย มีการสื่อสารหลายช่องทาง เช่น การ
ประกาศในระบบการส่งสารภายใน (internet mail) เฟสบุ๊ค (facebook) ไลน์กรุ๊ป (line group) มีกระบวนการ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการอภิปรายในห้องเรียน ส่วนการวัดและประเมินผลโดย
ประเมินจากการร่วมอภิปรายในระบบการทาการบ้าน/ทางานที่ได้รับมอบหมาย และการสอบในห้องเรียน แสดงดัง
แผนภาพที่ 1 สาหรับรูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบแทนที่ทั้งหมด ต้องอาศัย
องค์ประกอบเกี่ยวกับเนื้อหา/การเตรียมเนือ้ หา การสื่อสาร เช่นเดียวกันกับรูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอน
โดยใช้ สื่ออิเ ล็กทรอนิกส์ แบบน ามาประกอบกัน ส่วนกระบวนการในการเรียนรู้เพิ่ม การสนทนาออนไลน์ตาม
กาหนดเวลาที่ทั้งผู้เรียนและผู้ สอนมีความสะดวก เพื่อใช้อภิปรายประเด็นที่ผู้เรียนต้องการให้เกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาที่ชัดเจน ส่วนการวัดและประเมินผลกระทาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

แผนภาพ 1 รูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบนามาประกอบกัน

แผนภาพ 2 รูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอน โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบแทนที่ทั้งหมด
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียน
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบนามาประกอบกัน มีค่าสูงกว่ากลุ่มนักศึก ษาที่เข้า
เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบแทนที่ทั้งหมด มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบนามาประกอบกัน (n = 103) และกลุ่มรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
แทนที่ทั้งหมด (n = 48)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ
นามาประกอบกัน (n = 103)
กลุ่มรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบแทนที่ทั้งหมด (n = 48)

t

75.52

S.D.
7.08

83.53

5.10

- 7.02

x

3. ความพึงพอใจในการเรียนรู้
3.1 ความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าเรียนตามรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบนามาประกอบกันและแบบแทนที่ทั้งหมดมีความพึงพอใจในการเรียนรู้
โดยรวมในระดับปานกลางค่อนข้างสูง และในด้านความสาเร็จ ด้านการได้รับการยกย่องและยอมรับ ด้านความ
รับผิดชอบและด้านสัมพันธภาพระหว่างกันในกลุ่มในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ส่วนด้านโอกาสก้าวหน้า แบบ
แทนที่ทั้งหมดมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ในระดับมาก แต่ไม่มีความแตกต่างกันตามนัยสาคัญทางสถิติ ดังแสดงใน
ตาราง 2
ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการเรียนรู้ของกลุม่ นักศึกษาที่เข้าเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบนามาประกอบกัน (n=103) และกลุ่มรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบแทนที่ทั้งหมด (n=48)
ความพึงพอใจในการเรียนรู้
ความพึงพอใจในการเรียนรู้
ด้านความสาเร็จ
ด้านการได้รับการยกย่องและยอมรับ
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านลักษณะงาน

แบบเดิม (n = 103)
S.D.
x
3.84
.45
(ปานกลาง)
3.85
(ปานกลาง)
3.50
.65
(ปานกลาง)
3.91
.54
(ปานกลาง)
3.86
.61
(ปานกลาง)

แบบแทนที่ (n = 48)
S.D.
x
3.90
.39
(ปานกลาง)
3.88
.45
(ปานกลาง)
3.71
.50
(ปานกลาง)
3.83
.47
(ปานกลาง)
3.94
.53
(ปานกลาง)

t
- .87
- .44
-1.97
.93
- .86
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ความพึงพอใจในการเรียนรู้
ด้านโอกาสก้าวหน้า
ด้านสัมพันธภาพระหว่างกันในกลุม่

แบบเดิม (n = 103)
S.D.
x
3.98
.56
(ปานกลาง)
3.85
.71
(ปานกลาง)

แบบแทนที่ (n = 48)
S.D.
x
4.04
.50
(มาก)
3.98
.67
(ปานกลาง)

t
- .71
-1.1

*p < .05
3.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์พบว่ากลุ่ม
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบนามาประกอบกัน และกลุ่มรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบแทนที่ทั้งหมด มีความพึงพอใจในเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ การสื่อสารในการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบแทนที่ทั้งหมดพึงพอใจในกระบวนการการเรียนรู้ ที่ไม่เสียเวลาเดินทางไปเรียน
ในห้องเรียน ทาให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง จัดสรรเวลาของตัวเองได้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดย
ไม่พบผู้สอน ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษสาหรับสอบ เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ เป็นการใช้อุปกรณ์การเรียนรู้ที่อยู่
กับตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด การสนทนา ในระบบที่ทาเป็นกลุ่มย่อยทาให้อาจารย์ได้พูดคุยกับนักศึกษาได้ทั่วถึง
4. ปัญหาอุปสรรคของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน แบบนามาประกอบกัน และแบบแทนที่
ทั้งหมด จากการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบนามาประกอบกันและแบบแทนที่ทั้งหมดพบว่ากลุ่ม
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบนามาประกอบกัน และกลุ่มรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบแทนที่ทั้งหมด มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่อาจเข้าถึงได้ยาก และแบบนามาประกอบ
กัน มีการพบปะพูดคุยในห้องเรียนน้อย นักศึกษาไม่ค่อยกล้าสอบถาม และพบว่าทาให้นักศึกษาคิดว่าเรียนเมื่อไหร่
ก็ได้ ทาให้ขาดเรียน เพราะบางครั้งอาจไม่ทราบว่ามีเรียนมีเรียนในห้องเรียนด้วย ส่วนกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้ใน
รูปแบบแทนที่ทั้งหมด พบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ไม่สามารถถาม
ผู้สอนได้ทันทีเหมือนในห้องเรียน อาจารย์ไม่สามารถติดต่อกับนักศึกษาได้ทั่วถึง

การอภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบนามาประกอบกันและแบบแทนที่ทั้งหมด ประกอบด้วย
1) เนื้อหา และการเตรียมเนื้อหา 2) กระบวนการในการเรียนรู้ 3) การสื่อสาร 4) การวัดและการประเมินผล โดย
แบบนามาประกอบกันจะมีการอภิปรายเพิ่มเติม และมีการวัดและประเมินผลสอบในห้องเรียน ส่วนแบบแทนที่
ทั้งหมดมีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบ
อีเลิร์นนิง นับว่าเป็นระบบที่มีเครื่องมือสาหรับการจัดการการเรียนการสอนในหลายๆ ด้าน ได้แก่ 1) เครื่องมือ
สาหรับผู้สอนเพื่อนาเนื้อหาในรายวิชาที่มีอยู่แล้ ว ในรูปแบบไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อ
นาเสนอให้แก่ผู้เรียน 2) เครื่องมือสาหรับผู้สอนใช้สาหรับประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนรวมไปถึง
กาหนดการในรายวิชาให้แก่ผู้เรียน 3) เครื่องมือการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เช่น กระดานข่าว และ
ห้องสนทนา 4) เครื่องมือในการเก็บสถิติต่างๆ ของผู้เรียน เช่น การตรวจสอบจานวนผู้มาเข้าเรียน และเก็บสถิติ
การเข้ า ใช้ เป็ น ต้ น จากความสามารถของระบบบริ ห ารจั ด การการเรี ย นรู้ เมื่ อ ผู้ ส อนน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
Courseware ในรายวิชา จะทาให้เกิดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ที่มีประสิทธิภาพสาหรับ ผู้เรียนและ
ผู้สอนได้ และระบบ KC Moodle ซึ่งหมายถึง ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่มี 1) เครื่องมือสาหรับผู้สอนและ
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ผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือที่มีไว้สาหรับผู้สอนออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอน การประกาศข่าวและความเคลื่อนไหวของรายวิชา กระดานเสวนา และ ห้องสนทนา การนาเข้า
แหล่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ สาหรับผู้สอน วารสาร (ให้นักเรียนเข้ามาเขียนวารสารและมีคะแนนให้ตามหัวเรื่อง)
แบบทดสอบ ในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบตัวเลือก แบบจับคู่ เติมคาฯ แบบสารวจ (รวมคาศัพท์ สามารถสืบค้นได้)
พื้นที่เก็บรูปภาพ เพื่อเตรียมรูปภาพหรับผู้สอนและผู้เรียนในการใช้ในการประกอบกิจกรรมในรายวิชา 2) กิจกรรม
ของผู้สอน ผู้สอนสร้างคอร์ส และกาหนดลักษณะของคอร์สด้วยตนเอง เพิ่ม เอกสาร/บทเรียน และลาดับเหตุการณ์
ตามความเหมาะสม ประกาศข่าวสาร หรือนัดสนทนา กับนักเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สารองข้อมูลเนื้อหา
รายวิชาได้ สามารถ download คะแนนนักเรียนจากการทากิจกรรม ไปใช้ใน excel ดูกิจกรรมของนักเรียนแต่ละ
คน เช่น ความถี่ในการอ่านแต่ ละบทหรือคะแนนใน การสอบแต่ละบท เป็น ต้น ดูผลการทาแบบทดสอบของ
นักเรียนทุกคน หรือยกเลิกการทาข้อสอบ ในบางครั้งของนักเรียนบางคนได้ 3) กิจกรรมของผู้เรียน สามารถสมัคร
สมาชิกเข้าเรียนในรายวิชาที่ผู้สอนกาหนดไว้ได้ อ่านเอกสาร หรือบทเรียน ที่ผู้สอนกาหนดให้เข้าไปศึกษาตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม ฝากคาถาม หรือข้อคิดเห็น หรือนัดสนทนาระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้ ทากิจกรรมตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น ทาแบบฝึกหัด หรือส่งการบ้าน เป็นต้น แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ และพัฒนาระบบบริหาร
การเรียน การสื่อสาร และการประเมินผล (สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, 2557) ซึ่ง
ผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้ทั้งสองแบบตามความเหมาะสม โดยแบบนามาประกอบกันเหมาะสาหรับห้องเรียนที่มี
นักศึกษาจานวนมาก ซึ่งอาจทาให้ไม่สะดวกในการสนทนาในระบบและมีคอมพิวเตอร์สาหรับการสอบไม่เพียงพอ
2. ประสิทธิผลของการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบแบบนามาประกอบกันและแบบแทนที่ทั้งหมด
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียนตามรูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบแทนที่ทั้งหมด มีค่าสูงกว่ากลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียนตามรูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอน
โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบนามาประกอบกัน อภิปรายได้ว่าการจัดรูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบแทนที่ทั้งหมด ซึ่งมีการเพิ่มการสนทนาออนไลน์ตามกาหนดเวลาที่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมี
ความสะดวก เพื่อใช้อภิปรายประเด็นที่ผู้เรียนต้องการให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่ชัดเจน ซึ่งการจัดการเรียนการ
สอนแบบแทนที่ทั้งหมดได้เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีช่องทางปรึกษาผู้สอนและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็น ซักถาม โดยไม่ต้องมีการเผชิญหน้ากับ
ผู้สอน ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาอย่างคลอบคลุม ประกอบกับการที่ผู้เรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนแบบแทนที่ทั้งหมดต้องมีการสื่อสารในระบบโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น จึงอาจส่งผล
ให้ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้เกิดการพัฒนาทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นทักษะในศตวรรษที่ 21ซึ่งเป็นทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับสื่อและเทคโนโลยีทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างยืดหยุ่น สามารถริเริ่ม เรียนรู้ด้วยตนเองได้จนเกิดความเข้าใจ
(นภาภรณ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ, 2555)
นอกจากนี้ ความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าเรียนตามรูปแบบ
การบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบนามาประกอบกันและแบบแทนที่ทั้งหมด มีความพึง
พอใจในการเรียนรู้โดยรวมในระดับปานกลางค่อนข้างสูง และในด้านความสาเร็จ ด้านการได้รับการยกย่องและ
ยอมรับ ด้านความรับผิดชอบและด้านสัมพันธภาพระหว่างกันในกลุ่มในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ส่วนด้านโอกาส
ก้าวหน้า แบบแทนที่ทั้งหมดมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ในระดับมาก แต่ไม่มีความแตกต่างกันตามนัยสาคัญทาง
สถิติ อภิปรายได้ว่า การจัดการเรียนการสอนทั้งสองรูปแบบทาให้เกิดความพึงพอใจในนักศึกษา เพราะในปัจจุบัน
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่พบว่ามีการเรียนรู้มาจากอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ในยุค
ดิจิตอล (Prensky, 2011) และเติบโตมาจากสภาพแวดล้อมที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม ได้แก่
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โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก เป็นต้น (Mason and Rennie, 2008) ซึ่งไม่แตกต่างจากเยาวชนในโลกที่เป็นพลเมืองยุค
ดิจิตอลที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการดารงชีวิต (Childnet International, 2012) สอดคล้องกับ
การศึก ษาในนั กศึกษามหาวิ ทยาลัย ที่พบว่าการบูรณาการการเรียนด้วยเครือข่า ยสังคมร่วมกั บการสอนผ่า น
E-Learning มีความเหมาะสมในระดับมาก (ปรัชญานันท์ นิลสุข , 2555) ส่วนปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระบบ
เครือข่ายที่อาจเข้าถึงได้ยาก ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายในประเทศไทยที่กาลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
ผลการศึกษานี้ นับเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สามารถนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โดยบูรณาการสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบนามาประกอบกันและแบบแทนที่ทั้งหมด สาหรับนักศึกษา ในระดับปริญญา
ตรี เพื่อให้เป็นทางเลือกสาหรับการจัดการเรียนรู้ที่ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการเรียนการสอนควรจัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบแทนที่ทั้งหมดและแบบนามาประกอบกัน เพื่อเป็นตัวเลือกในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
ทักษะให้ผู้เรียนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21
2. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนควรเพิ่มทักษะ การจัดการเรียนรู้ที่ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 (21st
Century Skills) โดยเฉพาะทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณา
การสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Integrated e-Learning Course)
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