
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรูออนไลนโดยใชกระบวนการเรียนรูสูการเปลีย่นแปลง

ตอระดับความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล

Effect of Online Transformative Learning Management Program on 

Nursing Student’s Satisfaction

สุวรัตน หลาบนอก

ความเปนมาและความสําคัญ
จากผลกระทบของการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหหลาย

สถาบันการศึกษาในแตละภูมิภาคไดมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ

สถานการณ(ทัศน ฝกเจริญผล และคณะ 2563) การจัดการเรียนรูออนไลนสําหรับนักศึกษา

พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 2 ในรายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน 1 พบวานักศึกษาขาดความเอาใจ

ใสตอการเรียนออนไลนเนื่องจากกระบวนการหรือรูปแบบบทเรียนออนไลน สื่อการเรียน

ออนไลนมีความนาสนใจและดึงดูดความสนใจนอย (Siritarungsri, 2020) ดังนั้นนักศึกษา

จึงมีระดับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนออนไลนคอนขางนอย นักศึกษาตองการใหสื่อ

การเรียนและกระบวนการจัดการเรียนออนไลนมีการใกลเคียงกับสถานการณจริง และ

ดึงดูดความสนใจมากข้ึน (สรพรรค ภักดีศร, 2556)กระบวนการจัดการเรียนรูออนไลนจึง

ตองตรงกับความตองการของนักศึกษาและเหมาะสมกับการสถานการณที่เกิดข้ึน เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลใหมีทักษะจําเปนในการประกอบวิชาชีพพยาบาลและ

ทักษะจําเปนในศตวรรษที่ 21 ตอไป (ละเอียด แจมจันนทร, รวิภา บุญชูชวย, และสุนีย 

อินทรสิงห, 2557) เพ่ือการปรับปรุงการจัดการเรียนรูทางการพยาบาลแบบออนไลนใหมี

ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของผูเรียนอยางแทจริง การจัดเรียนการสอน

แบบออนไลนจึงจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาใหทันตอวิกฤตการณที่เปลี่ยนแปลง รวมถึง

สงเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหแกนักศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผล

ของโปรแกรมการจัดการเรียนรูออนไลนโดยใชกระบวนการการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงตอ

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล โดยประยุกตใชกระบวนการเรียนรูสูการ

เปลี่ยนแปลงในการสงเสริมความรูสึกหรือทัศนคติในทางที่ดีของนักศึกษาที่มีตอการเรียนรู

ออนไลน นําไปสูการประสบผลสําเร็จในการเรียนตอไป

ผลการวิจัย

1. ระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนของนักศึกษาพยาบาล ภายหลัง

เขารวมโปรแกรมการจัดการเรียนรูออนไลนโดยใชกระบวนการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง พบวา

คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดีมาก (x = 3.84, SD = 1.00) เม่ือพิจารณาราย

ดาน พบวาทุกดานมีคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก โดยดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง

ที่สุดคือ ดานการนําเขาสูการตรวจสอบตนเอง (x = 3.89, SD = .90) รองลงมาคือดานการสะทอน

เชิงวิพากษ (x = 3.87, SD = .97) และดานการเปลี่ยนแปลงใหเกิดความหมายตอการคิด (x = 3.75, 

SD = 1.14)

2. ระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนของนักศึกษาพยาบาลกอนและ

หลังเขารวมโปรแกรม โดยกอนและหลังเขารวมโปรแกรมการจัดการเรียนรูออนไลนโดยใช

กระบวนการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงมีคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับดี (x = 2.66, S.D. 

= 0.08) ภายหลังเขารวมโปรแกรมการจัดการเรียนออนไลนโดยใชกระบวน การเรียนรูสูการ

เปลี่ยนแปลงมีคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก (x= 3.85, SD = 0.12) การ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบออนไลน กอนและหลังเขารวม

โปรแกรมการจัดการเรียนรูออนไลนโดยใชกระบวนการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยระดับ

ความพึงพอใจโดยรวมหลังเขารวมโปรแกรมการจัดการเรียนรูแบบออนไลนโดยใชกระบวนการเรียนรู

สูการเปลี่ยนแปลงสูงกวากอนเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 0.5, p = 0.05)

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 2 คณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วิทยาเขตบุรีรัมย กอนและหลังเขารวมโปรแกรมการจัดการ

เรียนรูออนไลนโดยใชกระบวนการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง

2.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

พยาบาล ชั้นปที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วิทยาเขตบุรีรัมย กอนและ

หลังการเขารวมโปรแกรมการจัดการเรียนรูออนไลนโดยใชกระบวนการเรียนรูสูการ

เปลี่ยนแปลง 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษานี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบบกลุมเดียว

วัดผลกอนและหลัง (one group pre-posttest design) กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาพยาบาล 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วิทยาเขตบุรีรัมย จํานวน 66 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(purposive sampling) โดยมีเกณฑการคัดเลือก (inclusion criteria) ไดแก 1) เปนนักศึกษา

พยาบาลชั้นปที่ 2 อายุ 19-20 ป 2) ลงทะเบียนเรียนวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน 1 และ 3) ยินดี

เขารวมวิจัย สําหรับเกณฑการคัดออก (exclusion criteria) ไดแก นักศึกษาพยาบาลไม

สามารถรวมโปรแกรมการจัดการเรียนรูออนไลนโดยใชกระบวนการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง

ไดครบทุกกิจกรรม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ประกอบไป

ดวย 2 สวน ดังนี้ 1) เครี่องมือที่ใชในการทดลอง คือ โปรแกรมการจัดการเรียนรูออนไลนโดย

ใชกระบวนการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยพัฒนาข้ึนจากแนวคิดการเรียนรูกระบวนการ

เรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงของ Mezirow (2003) 2) เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

2 สวน ดังนี้ 1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 2) แบบสํารวจความพึงพอใจในการเรียนออนไลน

ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วิทยาเขตบุรีรัมย 

พัฒนาข้ึนโดยผูวิจัย ประกอบดวยขอคําถาม 24 ขอ 3 ดาน ไดแก ดานการนําเขาสูการ

ตรวจสอบตนเอง ดานการสะทอนเชิงวิพากษ ดานการเปลี่ยนแปลงใหเกิดความหมายตอการ

คิด ลักษณะของแบบสอบถามวัดเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ

อภิปรายผล

ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนรูแบบออนไลนภายหลังการเขารวมโปรแกรมการจัดการเรียนรูแบบออนไลน โดยใชกระบวน

การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมสูงกวากอนเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิต (t = 0.5 p = 

0.02) และเม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวาระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนทุก

ดานภายหลังการเขารวมโปรแกรมการจัดการเรียนรูแบบออนไลนโดยใชกระบวนการเรียนรูสูการ

เปลี่ยนแปลงสูงกวากอนเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิต อภิปรายไดวา การจัดการเรียนรูแบบ

ออนไลนโดยใชกระบวนการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนามาจากแนวคิดของ Mezirow (2003) 

เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่เอ้ือการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงโดยในการจัดกิจกรรมประกอบดวย

การฝกการผอนคลายเปนการเตรียมความพรอมใหสภาพรางกายและจิตใจของนักศึกษาอยูในสภาวะ

พรอมตอการเรียนรู และการใหนักศึกษาเตรียมความพรอมของอุปกรณสําหรับเรียนออนไลน รวมถึง

สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู (เกตุม สระบุรินทร, ศราวุฒิ แยมดี, และณัฏฐวัฒน ไชยโพธิ,์ 

2558) แลวเริ่มเขาสูเนื้อหาดวยการวัดความรูกอนดูวิดิทัศนการใหออกซิเจนโดยใชคําถามเปนสิ่งที่

ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองของตนเรื่องการใหออกซิเจนตามความเขาใจหรือ

ประสบการณเดิมนั้นถูกตองหรือไมชวยใหไดใครควรความรูเรื่องการใหออกซิเจนของตนเองและเปน

การกระตุนใหอยากเรียนรูมากข้ึน เม่ือนักศึกษาไดรับความรูเรื่องการใหออกซิเจนจากการดูวีดิทัศน

ซึ่งเปนการเรียนรูผานสถานการณที่ครอบคลุมทั้งดานความรูทัศนคติหรือขอคิดและวิธีการแกไข

ปญหาชวยใหนักศึกษาเกิดกระบวนการคิด การประเมินการวิเคราะหสถานการณ และการแสดง

ความรูสึกตอประเด็นสําคัญ นํามาสูการวางแผนแนวทางการปฏิบัติและสามารถลงมือปฏิบัติไดจริงได

(ศรีประไพ อินทรชัยเทพ,2562)

ขอเสนอแนะ

ดานการศึกษา การจัดการเรียนรูควรมีการเนนใหผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบการใหขอมูลแก

นักศึกษาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามชวงวัยพัฒนาการและสอดคลองกับเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน

ชวยใหนักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคและเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียน

ดานการวิจัย ควรมีการทําวิจัยติดตามของนักศึกษาหลังไดรับโปรแกรมการจัดการเรียนรู

ออนไลนโดยใชกระบวนการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาวามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร หรือ

มีการศึกษาเชิงคุณภาพในกลุมนักศึกษาพยาบาลข้ันปที่ 2 มีการเรียนดีข้ึนหรือมีปญหาหรืออุปสรรค

หรือไมอยางไร
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