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โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต 

ประจำปการศกึษา 2563 

 

1. ช่ือโครงการ (ภาษาไทย) ประสิทธิผลของการเรียนออนไลนในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  

    มหาวิทยาลัยรังสิต 

(ภาษาอังกฤษ) Effectiveness of Online Learning of Nursing Students, School of 

Nursing, Rangsit University. 

2. ประเภทนักวิจัย    มีประสบการณ เคยไดรับทุนจาก (ระบุ) 

     หนาใหม ยังไมเคยรับทุนอุดหนุน 

3. ประเภทของงานวิจัยเพ่ือการเรียนการสอน 

 (3) การวิจัยเพ่ือปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการสอน 

     กลยุทธ-รูปแบบ-วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

     เทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

     วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน 

      การแกปญหาในช้ันเรียน 

      อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

4. รายวิชา/สาขาวิชาที่ทำการวิจัย สาขาการพยาบาล 

5. ผูดำเนินการวิจัย  

 5.1 หัวหนาโครงการวิจัย 

  ช่ือ (ภาษาไทย)  นางเพชรไพลิน พิบูลนิธิเกษม 

  (ภาษาอังกฤษ)  Phetpailin Phibunnithikasem 

  คุณวุฒิ   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 

  ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

  สถานที่ทำงาน  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

  โทรศัพท  1489 

 5.2 ผูรวมวิจัย 

  ช่ือ (ภาษาไทย)  นางสาววราภรณ ศิริธรรมานุกุล 

  (ภาษาอังกฤษ)  Waraporn Sirithammanukul 

  คุณวุฒิ   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 

  ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

  สถานที่ทำงาน  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

  โทรศัพท  1489 
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6. ผูเช่ียวชาญที่ปรึกษาโครงการ 

  ช่ือ (ภาษาไทย)  รัชนี นามจันทรา 

  (ภาษาอังกฤษ)  Rachanee Namjantra 

  คุณวุฒิ   พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

  ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

  สถานที่ทำงาน  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

  โทรศัพท  1489 

7. สถานที่ทำการทดลองหรือเก็บขอมูล 

  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

8. ความสำคัญและที่มาของปญหาที่ทำการวิจัย 

สถานการณการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ซึ่งถือวาเปนภาวะวิกฤติ

ที่สงผลกระทบอยางมากตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเปนอยูของคนทั้งโลก ทั้งยังยากตอการ

บริหารจัดการไดสงผลกระทบตอทุกอุตสาหกรรม (กรรนภัทร กันแกว, ขนิษฐา เจริญนิตย, รจนารถ วรมนตรี, 

กรวินทร กังวล และเทพลักษณ โกมิวณิช, 2563) รวมถึงสถาบันการศึกษา ดังที่กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

สายพันธุใหม 2019 (COVID-19) โดยใหทุกสถาบันอุดมศึกษาหยุดดำเนินการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ยกเวน

การสอนแบบออนไลน (Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 2020) ทำ

ใหผูสอนและผูเรียนมีความจำเปนตองตื่นตัวกับการสอนแบบออนไลนเปนอยางมาก ซึ่งการสอนแบบออนไลน

เปนการสอนผานทางอินเทอรเน็ตโดยไมจำเปนตองเดินทางมาพบกัน สามารถสอนไดทุกที่ ทุกเวลา ขอความ 

รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดียอื่น ๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web Browser ผูเรียนทุกคนในชั้นเรียน 

ผูสอน สามารถติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได (รัชดากร พลภักดี, 2563) อยางไรก็ตามผูเรียน

จำเปนตองมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกวาปกติ เพราะไมมีใครสามารถที่จะควบคุมดูแลผูเรียนไดอยาง

ใกลชิด 

คณะพยาบาลศาสตร เปนคณะที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อออกมาทำงานรับใชสังคมและประเทศชาติ 

ซึ่งในปจจุบันตลาดแรงงานมีความตองการบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถ 16 ทักษะ แบง

ออกไดเปน 3 กลุ มใหญ คือ (1) Foundational Literacies กลุ มทักษะพื ้นฐานที ่จำเปนตองใชในการ

ปฏิสัมพันธกับบริบทที่แตกตางกัน (2) Competencies กลุมทักษะที่ตองนำมาใชในการจัดการกับปญหาหรือ

ความทาทายที่ตองเจอในชีวิต และ (3) Character Qualities กลุมทักษะที่ใชในการจัดการตัวเองกับสภาพ

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว (World Economic Forum, 2016) นั่นคือ บัณฑิตพยาบาลจะตองมี

ทักษะในการติดตอสื่อสารและเปนผูมีความรู ความสามารถ คิดวิเคราะหและแกปญหาไดทุกสถานการณ เปน

บัณฑิตฉลาดจัดการ 
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF: HEd) 

สาขาพยาบาลศาสตร 2560 ที่ไดใหความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของ

อาจารย การเรียนรูของนักศึกษา เพื่อใหผูเรียนบรรลุผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcome) ตามที่มุงหวัง

ไดจริงทั ้ง 6 ดาน ประกอบดวย ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ 

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช

เทคโนโลยี สารสนเทศ และทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, มปพ) 

ดังน้ันการสอนในปจจุบันจึงเนนทั้งรายวิชาทฤษฎีและวิชาภาคปฏิบัติ โดยปฏิบัติการพยาบาลทั้งในหองทดลอง

และสถานการณจริงในสถานที่จริง และดวยนโยบายของทางมหาวิทยาลัยที่มุงเนนและใหความสำคัญในการใช

สื่ออิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับการสอนปกติมาอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนอง

นโยบายผลิตบัณฑิตใหมีดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยี สารสนเทศ ในทาง

หน่ึงที่มุงพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดเปนอยางดี (วิจารณ พาณิช, 2555) 

จากสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ซึ่งมหาวิทยาลัยมี

มาตรการปองกันการแพรระบาดโดยการเวนระยะหางระหวางบุคคล ไมสามารถจัดการเรียนการสอนใน

หองเรียนที่นักศึกษาน่ังรวมกันจำนวนมากได ดังน้ันเพ่ือเปนการสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ทางคณะ

พยาบาลศาสตร จึงไดกำหนดใหจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎี เปนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ เริ่มตน

ตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 โดยทุกรายวิชาตองดำเนินการเรียนการสอนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ใน

รูปแบบการเรียนออนไลน (on-line learning) เต็มรูปแบบโดยสมบูรณ ทั้งน้ีแอปพลิเคช่ันที่ใชในการเรียนการ

สอนออนไลนมีหลากหลายใหเลือกใช ไดแก แอปพลิเคช่ัน Zoom cloud meeting, Cisco webex meeting, 

Google meeting, Line และ Microsoft team  อาจารยสามารถเลือกใชในการเรียนการสอน มีปฏิสัมพันธ

กับผูเรียนโดยผาน video conference เพื่อใหความรูในลักษณะการบรรยาย รวมทั้งสามารถสาธิต ทบทวน

ความรูไดตลอดเวลา เพียงเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ต โดยไมมีคาใชจายในการใชบริการและสัญญาณ

คอนขางเสถียร 

 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเรียนออนไลน และการใชแอปพลิเคชั่นตาง ๆ ในการ

เรียนการสอนดังกลาว พบวา แอปพลิเคชั่นดังกลาวมีประสิทธิผลทั้งตอคะแนนความรูและทักษะในการชวย

สอน ในรายวิชาปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 (เครือหยก แยมศรี, 2562) 

และพบวานักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจในการใชแอปพลิเคชั่น Zoom ชวยสอน โดยรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด โดยมีความรูสึกเสมือนไดเรียนจริงภายในหองเรียนสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 4.61±0.49)  รองลงมาคือความ           

พึงพอใจดานสามารถทบทวนการเรียนการสอนไดตามที่ตองการ (คาเฉลี่ย 4.59±0.49) (มาสวรรค ชูหา, สุธา

ทิพย เด่ียววานิชย, ธีรเสฏฐ ศิราธนานนท, เพชรไพลิน พิบูลนิธิเกษม และศิริภัททรา จุฑามณี, 2562)  

ดังนั ้นผู วิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิผลของการเรียนออนไลนในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อนำผลการวิจัยที่ไดจะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในชวงขณะนี้ที่ยังไมมีความแน
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ชัดมากพอวาระยะเวลาของสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ดังกลาวเมื่อใดจะ

สิ้นสุด และยังผลตอการใชเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนเมื่อเขาสูสถานการณปกติในลำดับตอไป 

 

9. วัตถุประสงคของโครงการ 

 9.1 เพ่ือศึกษาผลลัพธการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนออนไลน 

9.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอนของรายวิชาแบบออนไลน 

9.3 เพ่ือศึกษาปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะในการเรียนการสอนออนไลน 

 

10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 - ใชเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน เพื่อใหนักศึกษามี

ผลลัพธการเรียนรูที่ดี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี และมีความพึงพอใจในการเรียนออนไลน 

- ใชเปนขอมูลการทวนสอบรายวิชาตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรการพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต 

 

11. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (พอสังเขป) 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19; โควิด-19) สาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสาย

พันธุใหม เริ่มตนขึ้นตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอูฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเปย 

ประเทศจีน (WHO, 2020a) องคการอนามัยโลกไดประกาศใหการระบาดนี้เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ระหวางประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศใหเปนโรคระบาดทั่ว ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 

(WHO, 2020b) ไวรัสมีการแพรเชื้อระหวางคนในลักษณะเดียวกับไขหวัดใหญ โดยผานการติดเชื้อจากละออง

เสมหะจากการไอ (WHO, 2020c) ระยะระหวางการสัมผัสเชื้อและมีอาการโดยทั่วไปแลวอยูที่ 5 วัน แตมีชวง

อยูระหวาง 2 ถึง 14 วัน อาการที่พบบอย ไดแก มีไข ไอ และหายใจลำบาก (Rothan & Byrareddy, 2020) 

ภาวะแทรกซอนอาจรวมไปถึงปอดบวม และกลุมอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน ซึ่งปจจุบันยังไมมีวัคซีนที่

ไดรับอนุญาตหรือยาตานไวรัสจำเพาะ แตกำลังมีการวิจัย ดังนั้นการรักษาจึงพยายามมุงเปาไปที่การจัดการกับ

อาการ และรักษาแบบประคับประคอง มาตรการปองกันที่มีการแนะนำ คือ การลางมือ การอยูหางจากบุคคล

อ่ืน (โดยเฉพาะกับบุคคลที่ปวย) ติดตามอาการ และกักตนเองเปนเวลา 14 วัน ในกรณีที่สงสัยวาตนอาจติดเช้ือ 

(Rothan & Byrareddy, 2020) 

สาธารณสุขทั่วโลกมีการตอบสนองเกี่ยวกับมาตรการปองกันหลายวิธี ประกอบดวย การกักดาน การ

จำกัดการทองเที่ยว การหามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืน การยกเลิกการจัดงานที่มีการรวมตัวของผูคน

จำนวนมาก และรวมถึงการปดสถานศึกษาทั่วประเทศหรือสวนทองถิ่นในอยางนอย 110 ประเทศ สงผล

กระทบกับนักเรียนนักศึกษามากกวา 1.22 พันลานคน (UNESCO, 2020) ซึ่งประเทศไทยเปนหนึ่งในจำนวน

ดังกลาว เปนผลใหประเทศไทยกำหนดมาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 
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2019 (COVID-19) โดยการใหทุกสถานศึกษาจัดระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน เพ่ือลดผลกระทบทั้งตอ

ตัวผูเรียนและความตอเน่ืองของระบบการศึกษา  

ดังนั้นสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ถือเปนตัวเรงใหเกิดการเรียน

การสอนแบบออนไลนเต็มรูปแบบโดยสมบูรณเร็วขึ้น เนื่องจากปกติในปจจุบันการจัดการศึกษาเปนยุคที่ตอง

สนองตอการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่มีการนำระบบ E-Learning เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อตอบสนองตอผูเรียนที่มีความแตกตางกันทั้งทางดานความตองการ ความนาสนใจ สภาพแวดลอม รูปแบบ

และวิธีการ โดยไมควรถูกจำกัดใหอยูเฉพาะในหองเรียน ทั้งนี้รวมถึงการจัดหลักสูตรการเรียนการของคณะ

พยาบาลศาสตรดวยเชนกัน ดังที่พบไดจากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 

เครือหยก แยมศรี (2562) ศึกษาประสิทธิผลของการใชแอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting ชวย

สอนในรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่

ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการผดุงครรภจำนวน 64 คน แบงเปนกลุมทดลอง 32 คน และไดรับการสอนโดย

อาจารยรวมกับการสอนผานแอปพลิเคชั่นทุกสัปดาหๆ ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น 6 สัปดาห สวน

กลุมควบคุมจำนวน 32 คนไดรับการสอนโดยอาจารย ผลการวิจัย พบวาคะแนนเฉลี่ยความรูของกลุมทดลอง

ภายหลังที่ไดรับการสอนโดยอาจารยนิเทศรวมกับการใชแอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting ชวยสอน 

นักศึกษามีคะแนนสูงขึ้น คะแนนเฉลี่ยความรูของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 และคะแนนเฉลี่ยทักษะการพยาบาลของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 

อุมาสวรรค ชูหา, สุธาทิพย เด่ียววานิชย, ธีรเสฏฐ ศิราธนานนท, เพชรไพลิน พิบูลนิธิเกษม และ      ศิ

ริภัททรา จุฑามณี (2562) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชงานแอปพลิเคช่ัน Zoom cloud meeting 

ชวยสอนในรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งใน จังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยางเปน

นักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการผดุงครรภจำนวน 64 คน ทำการศึกษาระหวางเดือน

กันยายน – พฤศจิกายน 2561 โดยกลุมตัวอยางจะไดรับการสอนผานแอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting 

ทุกสัปดาหๆ ละ 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 6 สัปดาห เครื่องมือที่ใชประกอบดวยแบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล และ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชแอปพลิเคชั ่น ผลการศึกษาพบวา ดานความพึงพอใจตอระบบ

แอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.42±0.03) โดยแอปพลิเคช่ัน

งายตอการใชงาน และใชไดอยางรวดเร็ว สูงที่สุด (คาเฉลี่ย 4.41±0.49) รองลงมาคือ เปนชองทางที่สะดวก 

(คาเฉลี่ย 4.00±0.31) สำหรับดานความพึงพอใจดานประสิทธิผลในการเรียนการสอน พบวา มีความรูสึก

เสมือนไดเรียนจริงภายในหองเรียนสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 4.61±0.49) รองลงมาคือความพึงพอใจดานสามารถ

ทบทวนการเรียนการสอนไดตามที่ตองการ (คาเฉลี่ย 4.59±0.49) 

นงคาร รางแดง และดวงดาว อุบลแยม (2561) ศึกษาการพัฒนาบทเรียน E-Learning แบบ                

ปฎิสัมพันธเพ่ือใชในการเรียนเรื่องการตรวจสภาพจิต ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปที่ 3 วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี สระบุรี ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา คือนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3 ของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 จำนวน 45 คน โดยการสุมอยางงาย 
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แบงเปนกลุมทดลอง 3 ครั้ง ดังน้ี การทดลองครั้งที่ 1 ใชกลุมตัวอยางจำนวน 3 คน การทดลองครั้งที่ 2 ใชกลุม

ตัวอยางจำนวน 12 คน และการทดลองครั้งที่ 3 ใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใชประกอบดวย

แบบฝกหัด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภายหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ การศึกษาพบวา สื่อการ

เรียนการสอนที่มีคุณภาพดานเนื ้อหาและเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดีมากและดีตามลำดับ โดยมี

ประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 82.86/82.00 เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (เกณฑที ่กำหนดไวคือ 80/80) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) และมีความ

พึงพอใจในระดับมากที่สุด (X� = 4.21) 

อัจฉรา มีนาสันติรักษ, พัชรี แวงวรรณ, ชาลี ศิริพิทักษชัย, อัญญา ปลดเปลื้อง และทรงสุดา หมื่นไธสง 

(2560) ศึกษาการพัฒนาบทเรียน E-Learning เรื่องหลักการและเทคนิคการทำแผล สำหรับนักศึกษาพยาบาล

ศาสตร วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 2 ป การศึกษา 

2560 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามที่เรียนวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล จำนวน 46 คน โดยการ

เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 1) บทเรียน e-Learning เรื่องหลักการและ

เทคนิคการทำแผล 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบประเมินความคิดเห็น ในการพัฒนา

บทเรียนโดยใช e-Learning เรื่องหลักการและเทคนิคการทำแผล ผลการวิจัย พบวาประสิทธิภาพของบทเรียน 

e-learning เรื ่องหลักการและเทคนิคการทำแผลมีคาเทากับ 97.64/92.15 มีคามากกวาเกณฑ 80/80 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักการและเทคนิคการทำแผลหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวย e-Learning อยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นตอการพัฒนาบทเรียนโดยใช e-Learning เรื่องหลักการและ

เทคนิคการทำแผลโดยรวมอยูในระดับมาก (X� =3.69) 

นิภา กิมสูงเนิน และสุวรีย เพชรแตง (2559) ศึกษาผลการใชสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพ

ของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสรายวิชา BNS 407 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสรายวิชา BNS 407 การพยาบาลอนามัยชุมชน 

และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนดวยสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสรายวิชา BNS 407 การ

พยาบาลอนามัยชุมชน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 

106 คนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ปการศึกษา 2556 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ประกอบดวย 1) สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสรายวิชา BNS 407 การพยาบาลอนามัยชุมชน  2) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสรายวิชา 

BNS 407 การพยาบาลอนามัยชุมชน ผลการวิจัยพบวา สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสรายวิชา BNS 407 การ

พยาบาลอนามัยชุมชน มีประสิทธิภาพ 84.52/86.91 สูงกวาเกณฑ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักศึกษาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .001) และนักศึกษามีความพึงพอใจตอสื่อการสอน

อิเล็กทรอนิกสรายวิชา BNS 407 การพยาบาลอนามัยชุมชน ทุกดานอยูในระดับมาก  

พัชรี แวงวรรณ อัญญา, ปลดเปลื ้อง และชาลี ศิริพิทักษชัย (2561) ศึกษาการพัฒนาบทเรียน                 

e-Learning เรื่องหลักการและเทคนิคการสวนปสสาวะ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลศรี
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มหาสารคาม กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลศรี

มหาสารคามที่เรียนวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล จำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ

ที่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้ประกอบดวย 1) บทเรียน e-Learning เรื ่องหลักการและเทคนิคการสวนปสสาวะ          

2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 3) แบบประเมินความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียนโดยใช              

e-Learning เรื ่องหลักการและเทคนิคการสวนปสสาวะ ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียน               

e-Learning เรื ่องหลักการและเทคนิคการ สวนปสสาวะมีคาเทากับ 100/90 มีคามากกวาเกณฑ 80/80 

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนเร ื ่องหลักการและเทคนิคการสวนปสสาวะหลังเร ียนสูงกวากอนเรียนดวย                   

e-Learning อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นตอการพัฒนาบทเรียนโดยใช e-Learning 

เรื่องหลักการและเทคนิคการสวนปสสาวะโดยรวมอยูในระดับมาก (X� = 3.91)  

หรรษา เศรษฐบุปผา, สมบัติ สกุลพรรณ, และสุวิท อินทอง (2559) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการสื่ออิเล็กทรอนิกส (Integrated E-Learning course) สำหรับนักศึกษา

พยาบาลในระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี 

จำนวน 151 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ

ประเมินความพึงพอใจและแบบประเมินปญหาและอุปสรรคของผูเรียน ผลการวิจัย พบวา 1) รูปแบบ            

การจัดการเรียนการสอนทั้งแบบแทนที่ทั้งหมด และแบบนำมาประกอบกันตองประกอบดวย เนื้อหา และ          

การเตรียมเนื้อหา กระบวนการในการเรียนรู การสื่อสาร และการวัดและการประเมินผล 2) ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของกลุมนักศึกษาที่เขาเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบแทนที่

ทั ้งหมด (full/comprehensive replacement) มีคาสูงกวากลุ มนักศึกษาที่เขาเรียนตามรูปแบบนำมา

ประกอบกัน (Hybrid type) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <. 05) 3) นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ

ปานกลางคอนขางสูง และพึงพอใจที่สามารถเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา 4) ปญหาอุปสรรคพบวาระบบเครือขาย

อาจเขาถึงไดยาก 

วณิชา พึ ่งชมภู และศิริรัตน ปานอุทัย (2557) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวย               

E-Learning สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรในกระบวนวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ การศึกษาในครั้งนี้มี         

วัตถุของการวิจัย 2 ระยะ ในระยะที่ 1 เปนการศึกษาความตองการและความพรอมของผูเรียนตอเรียนการ

สอนดวย E-Learning และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวยE-Learning กลุ มตัวอยางเปนนักศึกษา

พยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพยาบาล

ผูสูงอายุ จำนวน 113 ราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม ไดแก แบบประเมินความ

ตองการของผูเรียนตอการพัฒนาการเรียนการสอนดวย E-Learning และแบบประเมินความพรอมในการ

เรียนรูโดยการช้ีนำตนเอง การศึกษาในระยะที่ 2 มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนดวน E-Learning สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 3 ในกระบวนวิชาการพยาบาล

ผูสูงอายุ โดยสุมกลุมตัวอยางเขากลุมทดลอง 68 ราย และกลุมควบคุม 71 ราย กลุมทดลองไดรับการเรียนการ

สอนดวย E-Learning สวนกลุมควบคุมไดรับการเรียนการสอนตามปกติ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมิน

ความรู และความตองการเรียนการสอนดวย E-Learning แบบประเมินความพรอมในการเรียนรูโดยการชี้นำ
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ตนเอง และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนดวย E-Learning ผล

การศึกษาพบดังน้ี 

ระยะที่ 1 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการใหนำ E-Learning มาใชในการเรียนการสอนใน

กระบวนวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ ในดานของความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาพยาบาลพบวา

กลุมตัวอยางมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง 

ระยะที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ตอการเรียนการสอนดวย E-Learning สำหรับนักศึกษาพยาบาลภายหลัง

การทดลองพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p < 0.001 ความตองการการจัดการเรียน การ

สอนดวย E-Learning สำหรับนักศึกษาพยาบาลในการเรียนกระบวนวิชาการพยาบาลผูสูงอายุเพิ่มขึ้น รวมทั้ง

นักศึกษามีความพึงพอใจตอการพัฒนาการเรียนการสอนดวย E-Learning ในระดับดี แมวาความพรอมในการ

เรียนรูดวยการชี้นำตนเองของนักศึกษาพยาบาลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวาไมแตกตางกันทั้ง

กอนและหลังการทดลอง  

วารินทร บินโฮเซ็น และรัชนี นามจันทรา (2558) ศึกษาการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส รายวิชา 

BNS 405 การพยาบาลผูสูงอายุเพื่อการเตรียมความพรอมในการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต เปนการวิจัยทดลองแบบหน่ึง

กลุม วัดกอนและหลังการทดลอง (One group pretest-posttest design) กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 

4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิตจำนวน 94 คนที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ป

การศึกษา 2556 เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 1) สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสรายวิชา BNS 405 การพยาบาล

ผูสูงอายุฯ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ          

สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสรายวิชา BNS 405 การพยาบาลผูสูงอายุฯ กลุมตัวอยางศึกษาสื่อที่พัฒนาขึ้น และทำ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังศึกษาสื่อ และแบบวัดความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา สื่อ

การสอนอิเล็กทรอนิกสรายวิชา BNS 405 การพยาบาลผูสูงอายุฯ มีประสิทธิภาพ 87.59/89.97 สูงกวาเกณฑ 

80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) และ

นักศึกษามีความพึงพอใจที ่มีตอสื ่อการสอนอิเล็กทรอนิกส รายวิชา BNS 405 การพยาบาลผู สูงอายุฯ          

สูงกวารอยละ 80 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001)  

จุฑารัตน สวางชัย และนิรนาท วิทยโชคกิติคุณ (2556) ศึกษาการพัฒนาบทเรียน e-Learning เรื่อง 

การพยาบาลทำแผลบาดเจ็บไขสันหลัง สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี สวรรคประชารักษ นครสวรรค กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 3 ปการศึกษา 2555 วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษ นครสวรรค ทำการสุมตัวอยางแบบเจาะจง จำนวน 62 คน แบงเปน 

กลุมทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 32 คน พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning เรื่องการพยาบาล

ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง มีคาประสิทธิภาพ 84.56/86 สูงกวาเกณฑที่ตั ้งไว คือ 80/80 การเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองที่ศึกษาดวยบทเรียน e-Learning กอนเรียนกับหลังเรียน มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ

กลุมทดลองที่ศึกษาดวยบทเรียน e-Learning กับกลุมควบคุมที่เรียนตามปกติ พบวา กลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจของกลุม

ทดลองตอการเรียน ดวยบทเรียน e-Learning มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

จากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวของขางตน พบวาการจัดการเรียนการสอนดวยสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (e-Learning) กอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสวนที่เกี่ยวของสูงขึ้นกวากอนการเรียน และ

สูงมากกวากลุมทดลองที่เรียนแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับความพึงพอใจตอการจัดการเรียน

การสอนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลางถึงมาก โดยการศึกษาที่

ผ านมาทั ้งหมดมักเปนการเร ียนการสอนดวยสื ่ออิเล ็กทรอนิกสใน 2 ลักษณะ คือ 1) แบบสื ่อเสริม 

(supplementary) ที ่ e-Learning เปนอีกทางเลือกหนึ ่งสำหรับผู เรียนในการเขาถึงเนื ้อหา โดยเนื ้อหา             

การสอนหลักอยู ที ่ว ิธ ีการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน และ 2) แบบสื ่อเติม (complementary)                 

ที่ e-Learning ถูกใชในลักษณะเพ่ิมเติมจากวิธีการสอนภายในชั้นเรียน นั่นแสดงใหเห็นวาที่ผานมายังไมมี

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนดวยสื ่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ในลักษณะของสื ่อหลัก (full / 

comprehensive replacement) ที่ e-Learning ถูกนำมาใชในลักษณะแทนที่การบรรยายในหองเรียนทั้ง

รายวิชา ดังเชนขณะนี้ทีค่ณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ตอบสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัยรงัสิต 

ในสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ที่ตองมีการจัดการเรียนการสอนของ

รายวิชาทฤษฎีทุกรายวิชา ในลักษณะการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ในลักษณะสื่อหลักเต็มรูปแบบ

ของการเรียนออนไลนโดยสมบูรณ 

ดังน้ัน จึงควรมีศึกษาประสิทธิผลของการเรียนออนไลนในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

รังสิต เพื ่อนำผลของการศึกษาไปขยายผลหรือเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียน           

การสอนออนไลน อันสงผลใหนักศึกษามีผลลัพธการเรียนรูที่ดี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี และมีความพึงพอใจ

ในการเรียนออนไลนมากย่ิงขึ้น 

 

12. ระเบียบวิธีวิจัย ใหระบุรายละเอียดตอไปน้ี   

 12.1 ระเบียบวิธีวิจัย  

  เปนวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) ในลักษณะของการวิจัยเชิงสำรวจ (survey 

research) เพื่อเปนการศึกษาปญหาอยางกวางๆ เปนการศึกษาหาขอมูลและปญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพความ

เปนจริง  

  12.2 ประชากรและ กลุมตัวอยาง  

  ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั ้นปที ่ 2 - 4 คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

  กลุมตัวอยาง คือ  นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั ้นปที ่ 2 - 4 คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ระหวางเดือนมีนาคม - 

สิงหาคม พ.ศ. 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 440 คน ซึ่งคิดเปนจำนวนทั้งหมดของประชากร แบงตามช้ันปดังน้ี 
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- นักศึกษาช้ันปที่ 2 จำนวน  170 คน 

- นักศึกษาช้ันปที่ 3 จำนวน  132 คน 

- นักศึกษาช้ันปที่ 4 จำนวน  138 คน 

โดยกลุมตัวอยางมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กำหนด ดังน้ี  

เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัย (Inclusion criteria) มีดังน้ี 

1) ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทฤษฎี ของคณะพยาบาลศาสตร ระหวางปการศึกษา 2562 

- 2563 

2) ยินยอมใหความรวมมือในการเขารวมการวิจัย 

เกณฑการยุติการวิจัย (Termination criteria) คือ อาสาสมัครที่ยินยอมเขารวมโครงการวิจัย 

แตภายหลังปฏิเสธหรือถอนตัวหลังจากลงนามยินยอม หรือมีเหตุผลที่ทำใหไมสบายใจ 

 

 12.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล โดยใหระบุลักษณะของเครื่องมือที่ใช 

  12.3.1 แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล จำนวน 9 ขอ ไดแก เพศ อายุ ชั้นป ประสบการณการ

ใชคอมพิวเตอร /มือถือ ความรูทางดานคอมพิวเตอร/มือถือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) รายวิชาที่เรียน 

แบบออนไลน ลักษณะกิจกรรมในการเรียนออนไลน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด) ในรายวิชาที่เรียน

แบบออนไลน ลักษณะคำตอบเปนแบบใหเลือกตอบและเติมคำตอบ 

12.3.2 แบบสอบถามผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

ตามมาตรฐานการเรียนรูในแตละดานของรายวิชาตาง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร ที่นักศึกษาไดทำการเรียน

ออนไลน แบงเปน 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารการใชเทคโนโลยี ลักษณะคำถามเปนแบบเลือกตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยกำหนด

คะแนนดังน้ี 

เรียนรูมากที่สุด  ให 5  คะแนน 

เรียนรูมาก  ให 4 คะแนน 

เรียนรูปานกลาง  ให 3 คะแนน 

เรียนรูนอย  ให 2 คะแนน 

เรียนรูนอยที่สุด  ให 1 คะแนน 
 

เกณฑการแปลผล โดยการนำผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย โดยมีเกณฑใน

การแปลความจากสูตร (สมโภชน อเนกสุข, 2554) ดังน้ี  

สูตรการหาอันตรภาคช้ัน   =    คาสูงสุด – คาต่ำสุด 

                                      จำนวนช้ันที่ตองการ 
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ซึ่งผูวิจัยไดกำหนดชั้นที่ตองการเปน 5 ชั้น จะไดคาเฉลี่ย ดังน้ี อันตรภาคชั้น = 0.80 

ดังน้ันคะแนนรวมแตละดานและโดยรวม มีเกณฑในการแปลความหมายคะแนนดังน้ี  

4.21 – 5.00  หมายถึง มาตรฐานการเรียนรูระดับมากที่สุด 

3.41 – 4.20  หมายถึง มาตรฐานการเรียนรูระดับมาก 

2.01 – 3.40  หมายถึง มาตรฐานการเรียนรูระดับปานกลาง 

1.81 – 2.00  หมายถึง มาตรฐานการเรียนรูระดับนอย 

1.00 - 1.80 หมายถึง มาตรฐานการเรียนรูระดับนอยที่สุด 

12.3.3 แบบบันทึกผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ตาม

มาตรฐานการเรียนรูในแตละดานของรายวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต แบงเปน 5 ดาน ประกอบดวย 1) 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารการใชเทคโนโลยี  

ซึ่งดาน 1) คุณธรรม จริยธรรม การคิดคะแนนรวม มีเกณฑในการแปลความหมาย

คะแนนดังน้ี 

มากกวารอยละ 80 หมายถึง ผลตามมาตรฐานการเรียนรูระดับผาน 

นอยกวารอยละ 80 หมายถึง ผลตามมาตรฐานการเรียนรูระดับไมผาน 
 

สวนดาน 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข คะแนนรวมแตละดาน มีเกณฑในการ

แปลความหมายคะแนนดังน้ี 

มากกวารอยละ 80 หมายถึง ผลตามมาตรฐานการเรียนรูระดับดีเยี่ยม 

รอยละ 75 - 79  หมายถึง ผลตามมาตรฐานการเรียนรูระดับดีมาก 

รอยละ 70 - 74  หมายถึง ผลตามมาตรฐานการเรียนรูระดับดี 

รอยละ 65 - 69  หมายถึง ผลตามมาตรฐานการเรียนรูระดับพอใช 

รอยละ 60 - 64  หมายถึง ผลตามมาตรฐานการเรียนรูระดับตองปรับปรุง 

นอยกวารอยละ 60 หมายถึง ผลตามมาตรฐานการเรียนรูระดับไมผาน 

12.3.4 ความพึงพอใจในการเรียนการสอนของรายวิชาแบบออนไลน โดยผูวิจัยพัฒนาขึ้นจาก

แบบประเมินผลรายวิชาภาคทฤษฎี (course/unit evaluation) ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

แบงเปน 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการจัดการเรียนการสอน 2) ดานผูเรียน 3) ดานแอปพลิเคชั่นในการ

เรียนการสอนออนไลน และ 4) ดานสิทธิผลการเรียนการสอนแบบออนไลน ลักษณะคำถามเปนแบบเลือกตอบ

เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยกำหนดคะแนนดังน้ี 

เห็นดวยมากที่สุด  ให 5  คะแนน 

เห็นดวยมาก   ให 4 คะแนน 

เห็นดวยปานกลาง  ให 3 คะแนน 
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เห็นดวยนอย   ให 2 คะแนน 

เห็นดวยนอยที่สุด  ให 1 คะแนน 

โดยคะแนนรวมแตละดานและโดยรวม มีเกณฑในการแปลความหมายคะแนนดังน้ี 

(คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา, 2560) 

4.51 – 5.00  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนระดับดีมาก 

3.51 – 4.50  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนระดับดี 

2.51 – 3.50  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนระดับระดับพอใช 

1.51 – 2.50  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนระดับตองปรับปรุง 

0.00 - 1.50 หมายถึง การจัดการเรียนการสอนระดับตองปรับปรุงเรงดวน 

12.3.5 แบบสอบถามปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนออนไลน เปน

คำถามปลายเปด จำนวน 3 ขอ 

 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ผูวิจัยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ

แบบสอบถามผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา แบบบันทึกผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา แบบสอบถามความ

พึงพอใจในการเรียนการสอนของรายวิชาแบบออนไลน และแบบสอบถามปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการเรียนออนไลน โดยผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทาน ไดแก อาจารยประจำสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ

และผูสูงอายุ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ และสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต

และจิตเวช ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และความเขาใจดานภาษา (face validity) 

คำนวณคาดัชนีความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity Index : CVI) ควรมีคามากกวาหรือเทากับ 0.8 

2) การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษา 

แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎี และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนออนไลน 

โดยนำแบบประเมินไปทดลองกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

จำนวน 30 คน  
 

การพิทักษสิทธิ์ของกลุมประชากร 

คณะผูวิจัยขอรับรองโครงการจากคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้งทำหนังสือเสนอโครงการวิจัยผานคณบดี 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย และขออนุญาตทดสอบเครื่องมือ

และเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากไดรับอนุมัติแลวคณะผูวิจัยไดแจงใหนักศึกษาทราบในชั้นเรียน และอธิบายให

นักศึกษาเขาใจถึงสิทธิที่จะปฏิเสธการเขารวมวิจัยหรือถอนตัวออกจาการวิจัยไดตลอดเวลา โดยไมมีผลตอการ

เรียนหรือการประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของใดๆ ทั้งสิ้น 
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 12.4 วิธีการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

  12.4.1 ผูวิจัยขออนุญาตจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ในการดำเนินการวิจัยกับนักศึกษา 

ชั้นปที่ 2-4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ไดเรียนออนไลนผานแอปพลิเคชั่น Zoom cloud 

meeting, Cisco webex meeting, Google meeting, Line และ Microsoft team เปนตน 

  12.4.2 เขาพบนักศึกษาโดยชี้แจงโครงการและกระบวนการทำวิจัยวัตถุประสงค ขั้นตอน ใน

การดำเนินการวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ตลอดจนชี้แจงใหทราบวามีสิทธิในการเขารวมหรือปฏิเสธได

โดยมีผลกระทบตอการเรียนการสอนทั้งในปจจุบันและอนาคต เมื่อนักศึกษายินยอมจึงใหเซ็นลงนามใน

แบบฟอรม 

  12.4.3 ทำการนัดวัน เวลา สถานที่กับนักศึกษาแตละชั้นปเพื่อดำเนินการเก็บขอมูล ตาม

แบบสอบถามที่กำหนดโดยใช google form  

 

 12.5 การดำเนินการวิเคราะหขอมูล ตองระบุสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดวย  

  12.5.1 บรรยายลักษณะกลุมตัวอยางโดยใชสถิติเชิงพรรณนา แสดงคาความถี่ รอยละ พิสัย 

คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  12.5.2 คะแนนผลลัพธการเรียนรู ของนักศึกษา ใชสถิติเชิงพรรณนา หาคาเฉลี ่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ความถี่ และรอยละ 

  12.5.3 คะแนนผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา ใชสถิติเชิงพรรณนา หาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ความถี่ และรอยละ 

  12.5.4 คะแนนความพึงพอใจในการเรียนการสอนของรายวิชาแบบออนไลน ใชสถิติเชิง

พรรณนา หาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความถี่ และรอยละ 

  12.5.5 ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนออนไลน ใชการวิเคราะหเนื้อหา

รวมกับสถิติเชิงพรรณนา หาคาความถี่ และรอยละ 

 12.6 วิธีการดำเนินงานตลอดโครงการ 

  ผูวิจัยดำเนินการสรางแบบสอบถามผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา แบบบันทึกผลลัพธการ

เรียนรู ของรายวิชา แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนการสอนของรายวิชาแบบออนไลน และ

แบบสอบถามปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนออนไลน นำแบบทดสอบไปหาความตรง 

(validity) โดยใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และความ

เขาใจดานภาษา (face validity) คำนวณคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index : CVI) ควร

ไดคามากกวาหรือเทากับ 0.8 และตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยทดสอบดวยสถิติสัมประสิทธ์ิ

อัลฟาของครอบบาคใหมากกวาหรือเทากับ 0.7 จากนั้นดำเนินการรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาทีเ่รียนผานการ

เรียนออนไลน ในระหวางเดือน มีนาคม -สิงหาคม 2563 แลวนำผลที่ไดมาวิเคราะหและแปลผลขอมูลเพ่ือสรุป

เปนรายงานวิจัยตอไป 

 



14 
 

 

13. ขอบเขตของการวิจัย(สมมติฐานการวิจัย เน้ือหาที่ใชทำการวิจัย และกรอบแนวคิดในการวิจัย) 

 13.1. สมมติฐานการวิจัย 

 - ไมมี 

 13.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ผู วิจัยนำแนวคิดการพัฒนานักศึกษาโดยใช กระบวนการ Input process output เปน

แนวทางในการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาในการเรียนออนไลน  

 

                  Input                            Process                  Output 

 
ภาพ 1 : กรอบแนวคิดในการวิจัย 

14. แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา ป 2563 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธค 

1. เขียนโครงการวิจัย          

2. สรางเครื่องมือวิจัย          

3. ดำเนินการวิจัย          

4. วิเคราะหและแปลผล          

5. เขียนรายงานเสนอผลงานวิจัย          

นักศึกษา 

- ช้ันป 

- ประสบการณการใชคอมพิวเตอร/

มือถือ  

- ความรูทางดานคอมพิวเตอร/      

มือถือ 

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา 

หลักสูตร 

- รายวิชา 

- แอปพลิเคช่ันที่ใชในการเรยีน

ออนไลน  

 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนทางออนไลน 

1. ผลลัพธการเรียนรูของ

นักศึกษา 

2. ผลลัพธการเรียนรูของ

รายวิชา 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

4. ความพึงพอใจเกี่ยวกับ

การเรียนการสอน

ออนไลน 
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15. งบประมาณ (ดูรายละเอียดการของบประมาณ)  

รายการ ราคา(บาท) 

1. หมวดคาตอบแทน 

  1.1 คาตอบแทนที่ปรึกษา 1 คน 

 

1,000 

2. หมวดคาวัสดุ - 

3. หมวดคาใชสอย 

3.1 คาจัดทำแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูล ชุดละ 20 (กลุมตัวอยาง 440 คน) 

3.2 คาจางพิมพงาน สำเนาเน้ือหา และเขาเลม เหมาจาย 

3.3 คาพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เหมาจาย 

3.4 คาใชจายเบ็ดเตล็ด เหมาจาย 

 

8,800 

5,000 

5,000  

1,000 

รวมเปนเงินที่หัวหนาโครงการไดรับ 20,800 

4. อ่ืน ๆ (จายในนาม ศสพ.)  

4.1 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย 2 ทาน (เฉพาะกรณีที่    

ตีพิมพบทความในวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต)  

4.2 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิตรวจประเมินขอเสนอโครงการวิจัย  

4.3 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคัดยอ ไทย-อังกฤษ  

4.4 คาสมนาคุณโครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ (จายใหหัวหนาโครงการ) 

4.5 รางวัลในการเผยแพรและนำเสนอผลงานวิจัย  

 

2,000 

 

1,000 

200 

3,000 

10,000 

รวมเปนเงนิทัง้สิ้น 37,000 
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      ลงนาม             ผูเสนอโครงการ 

              ( นางเพชรไพลิน  พิบูลนิธิเกษม ) 

 

17. ความเห็นของหัวหนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

             

             

 

      ลงนาม       

                                   ( วาที่รอยตำรวจเอกหญิง ดร.ปาริชาติ เทวพิทักษ ) 

 

18. ความเห็นของคณะกรรมการประจำคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 

            

             

 

      ลงนาม       

     ( ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัชนี นามจันทรา ) 

            รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย    

            ปฏิบัติหนาที่แทนคณบดี คณะพยาบาลศาสตร 
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โครงการวิจัยประสิทธผิลของการเรียนออนไลน 

ในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรงัสิต 

 

ช่ือ – สกุล  (ภาษาไทย) นางเพชรไพลิน  พิบูลนิธิเกษม 

 (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Petpailin  Phibunnithikasem 
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การศึกษา   ไมไดอยูระหวางศึกษาตอ  อยูระหวางศึกษาตอ  
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  โทรศัพท 02 7916000 ตอ 1489  
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  จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย 10210 

  โทรศัพท 090-9692474 

E-mail Address petpailin.p@rsu.ac.th 

ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดกอน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปที่สำเร็จ 

พยาบาลศาสตร
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การพยาบาลสุขภาพจิต
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พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 

พยาบาลศาสตร

บัณฑิต 
- พยาบาลศาสตร วิทยาลัยมิชช่ัน 2536 
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ผลงานวิจัย 

ชื่อโครงการ แหลงเงนิทนุ 
ระยะเวลา

โครงการ 

สัดสวนเวลา

ทำงานในโครงการ

ของทาน (%) 

1. การศึกษาความพึงพอใจในการใชแอปพลิเคช่ัน 

Zoom cloud meeting ชวยสอนในรายวิชา

ปฏิบัติการผดุงครรภ 

- 1 ป 15 

2. การศึกษาภาวะซึมเศราในผูสูงอายุที่นับถือศาสนา

อิสลาม       
- 1 ป 25 

 

ช่ือ – สกุล  (ภาษาไทย) นางสาววราภรณ ศิริธรรมานุกุล 

 (ภาษาอังกฤษ) Miss Waraporn Sirithammanukul 

วัน เดือน ปเกิด  16 กุมภาพันธ 2519 

ตำแหนง    อาจารย  ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

การศึกษา   ไมไดอยูระหวางศึกษาตอ  อยูระหวางศึกษาตอ  

สถานภาพในโครงการวิจัย    หัวหนาโครงการ  ผูรวมวิจัย   ผูชวยวิจัย 

ที่อยู  (ที่ทำงาน) คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต  54/347 หมูบานเมืองเอก ถนนพหลโยธิน   

  ตำบลหลักหก อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี   รหัสไปรษณีย 12000 

  โทรศัพท 02 7916000 ตอ 1489 

ที่อยู  (ที่บาน)    1005/199 ม.7 ถนนเพรชเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม  

  จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย 10160 

  โทรศัพท 0646511562 

E-mail Address waraporn.si@rsu.ac.th 

ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดกอน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปที่สำเร็จ 

พยาบาลศาสตร 

มหาบัณฑิต (พย.ม.) 

การพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวช 
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(พย.บ.) 
- พยาบาลศาสตร 

วิทยาลัยพยาบาล

สภากาชาดไทย 
2540 
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ผลงานวิจัย 

ชื่อโครงการ แหลงเงนิทนุ 
ระยะเวลา

โครงการ 

สัดสวนเวลา

ทำงานในโครงการ

ของทาน (%) 

1. ประสทิธิผลและความพึงพอใจของการใหความรูแก

ผูปวยตอการใชเอกสารอิเลก็ทรอนิกสรวมกบัเอกสาร

คำแนะนำสำหรับผูปวยมะเร็งที่รับการรักษาดวยรังส ี

- 1 ป 25 

2. เหตุผลการมารบับริการ และความเช่ือดานสขุภาพใน

การปองกันโรคมะเร็งปากมดลกูของสตรีทีม่ารับ

บริการในโครงการปองกันและเฝาระวังมะเรง็ปาก

มดลกู โรงพยาบาลจุฬาภรณ 

โรงพยาบาล 

จุฬาภรณ 
1 ป 100 

3. ความเครยีด ความรูสกึไมแนนอน และการเผชิญ

ความเครยีดของสตรีไทยที่มผีลตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกผิดปกติ 

โรงพยาบาล 

จุฬาภรณ 
1 ป 100 

4. The expectations and perceptions of clients 

towards quality service of risk assessment 

clinic, Chulabhorn Hospital: A questionnaire 

survey 

โรงพยาบาล 

จุฬาภรณ 
1 ป 50 

5. พฤติกรรมการเปดรับ การใชประโยชน และความพึง

พอใจตอการสื่อสารภายในองคกรโดยใชระบบ

อินทราเน็ตของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ 

โรงพยาบาล 

จุฬาภรณ 
1 ป 50 

6. พฤติกรรมการเปดรับ ความคาดหวัง และความพึง

พอใจในการใชประโยชนเว็บไซต โรงพยาบาลจุฬา

ภรณของผูใชเว็บไซต 

โรงพยาบาล 

จุฬาภรณ 
1 ป 50 

7. เหตุผล การรับรูอุปสรรคและประโยชนของบุคคล

อายุ 50 ปขึ้นไป ที่ไมมารับบริการสองกลองลำไส

ใหญและทวารหนัก 

โรงพยาบาล 

จุฬาภรณ 
1 ป 50 

8. เจตคติตอผูปวยจิตเวชกับการปฏิบัติการพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวชของนักศึกษาพยาบาล 

วิทยาลัย

พยาบาล

สภากาชาดไทย 

1 ป 50 

9. การฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกอยางเหมาะสม

สำหรับนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 1 ปการศกึษา 

2546 

- 1 ป 25 

 


