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บทคัดย่อ

 การวจิยันี ้มวีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชทีม่ีตอ่ 1) 

เอกสารการสอน 2) กิจกรรมการสมัมนาเสริม การสมัมนาเข้ม และสือ่เสริม และ 3) การจดัการเรียนการสอนแบบอีเลร์ินน่ิง 

ชดุวชิา 51712 สมัมนาประเด็นและแนวโน้มการบริหารการพยาบาล ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาได้แก่ นกัศกึษาที่

ลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 51712 ปีการศกึษา 2553 – 2554 จ านวน 94 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั คือ แบบสอบถามซึง่

ประกอบด้วย 4 สว่น คือ 1) ข้อมลูสว่นบคุคล 2) ความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอน 3) ความพงึพอใจตอ่การสมัมนาเสริม 

การสมัมนาเข้มประจ าชดุวิชา และสือ่เสริม 4) ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนอีเลร์ินน่ิง วิเคราะห์ข้อมลูโดยหา

คา่ร้อยละ  คา่เฉลีย่  และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ 

1. นกัศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวชิา 51712 ทกุหนว่ย อยูใ่นระดบัมาก โดยเนือ้หาในหนว่ยที่ 10,

11 และ 12 มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจมากที่สดุ และหนว่ยที่ 1, 2 และ 3 มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจต ่าที่สดุ 

2. นกัศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่กิจกรรมสมัมนาเสริม สมัมนาเข้มประจ าชดุวชิา และสือ่เสริม ในระดบัมากที่สดุ โดย

กิจกรรมสมัมนาเสริม สมัมนาเข้ม มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูที่สดุ และโมดลูในอีเลร์ินิ่ง มคีา่เฉลีย่ความพงึพอใจต ่าที่สดุ 

3. นกัศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนอีเลร์ินิง่ชดุวิชา 51712 ในระดบัมากที่สดุ โดยปัจจยัด้าน

ผู้สอนมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูที่สดุ และปัจจยัด้านเทคโนโลยี มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจต า่ที่สดุ เนื่องจากนกัศกึษา

ประสบปัญหาในการเข้าเครือขา่ยมหาวิทยาลยั  

ค าส าคัญ: ความพงึพอใจ  นกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  การจดัการเรียนการสอน อีเลร์ินน่ิง 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ม.ค.-มิ.ย. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2556 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

The purposes of this research were to study the satisfaction of SukhothaiThammathirat 

Open University students towards: 1) instructional materials; 2) activities of additional 

seminar and intensive seminar, supplementary media and 3) e-Learning process of course 

51712: Seminar of Issues and Trends in Nursing Administration.  Ninety-four students who 

registered course 51712 between academic years 2010 - 2011 were recruited in this study.  

The research instrument was the questionnaire with 4 parts: 1) general information 2) 

satisfaction with instructional materials 3) satisfaction with the additional seminar, intensive 

seminar, supplementary media and 4) satisfaction with e-learning.  The data were analyzed 

by percentage, mean and standard deviation. 

The research results were as follows: 

1.The students rated high satisfaction towards instructional materials of all units of the

course 51712.  The content of unit 10, 11 and 12 were highest score while the content of unit 

1, 2 and 3 were the lowest score. 

2.The students rated the highest satisfaction towards the additional seminar, intensive

seminar and supplementary media.  The additional seminar and intensive seminar was highest 

score and the modules of e-Learningwere lowest score. 

3.The students rated the highest satisfaction level towards teaching and learning

activities of e-Learning the course 51712.  The instructors were rate highest score.  In 

contrasts, the technological support was rated lowest score because the students access to the 

university's network with difficulty. 

Keywords: Satisfaction, SukhothaiThammathirat Open University Students, Teaching and 

learning activities, e-Learning 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชมีความเช่ือวา่การศกึษาเป็นเคร่ืองมือหลกั

ในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้มีคณุภาพ โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีในการให้บริการ

สขุภาพแก่ประชาชนทัว่ประเทศ ซึง่เปรียบเสมือนเฟืองจกัรส าคญัของระบบบริการสขุภาพของประเทศ  

ดงันัน้สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จงึมุง่จดัการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ให้เกิดความสอดคล้องกนั

ระหวา่งการเรียนการสอนในวิชาชีพอยา่งมีคณุภาพกบัการให้นกัศกึษาเรียนรู้โดยไมแ่ยกวิถีการเรียนรู้ออก

จากชีวิตการท างานและครอบครัว และเช่ือว่าผู้ เรียนเป็นผู้ มีวฒุิภาวะสามารถวางแผนการศกึษาของตนเอง 

ให้ประสบผลสมัฤทธ์ิได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถส าเร็จการศกึษาเป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพและคณุธรรม 

รวมทัง้เป็นคนดีของสงัคม สามารถพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง ให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของสงัคม 

ตลอดจนปฏิบตักิารพยาบาลท่ีมีคณุภาพเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพและน าไปสูก่ารพฒันาประเทศ

อยา่งยัง่ยืน หลงัจากประสบความส าเร็จในการผลิตพยาบาลวิชาชีพระดบัปริญญาตรี มาถึง 21 ปี 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จงึได้จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาโทในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหา

บณัฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล ขึน้ในปี 2548 (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2554) 

ระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ยึดหลกัการศกึษาตลอดชีวิต 

ก าหนดให้นกัศกึษาศกึษาด้วยตนเองผา่นเอกสารการสอน ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และมี

กิจกรรมสมัมนาเสริม สมัมนาเข้ม เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 

ซึง่เป็นคณุสมบตัสิ าคญัท่ีมหาบณัฑิตพงึมี นอกจากนีใ้นชดุวิชา 51712 ได้เพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอน

ออนไลน์ ผ่านระบบอีเลิร์นนิ่งของมหาวิทยาลยั ตัง้แตก่ารเปิดสอนครัง้แรกในปี 2549 เพ่ือเพิ่มพนูทกัษะใน

การวิเคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่เป็นทกัษะส าคญัส าหรับผู้บริหารการ

พยาบาลในยคุปัจจบุนัจากการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2553 

ได้ก าหนดตวับง่ชีท่ี้ 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน ท่ีก าหนดให้มีการประเมินความพงึพอใจ

ของผู้ เรียนท่ีมีตอ่คณุภาพการจดัการเรียนการสอนและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ทกุรายวิชา ทกุภาค

การศกึษา 

 การประเมินการเรียนการสอนของชดุวิชาจงึเป็นสว่นส าคญัตอ่คณุภาพของการเรียนการสอนใน
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ระบบการศกึษาทางไกลา  ท ั้งนี ้เพราะท าให้ทราบปัญหาและอปุสรรคของการจดัการเรียนการสอนท่ีมีตอ่ 

ผ้สูอนและผ้เูรียน กลา่วคือ ผ้สูอนได้เรียนรู้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีตรงกบัความต้องการของ 

ผ้เูรียน และยงัท าให้ผ้เูรียนรู้ชดัถึงความสามารถของตนเองและจดุท่ีต้องพฒันาและปรับปรุงในการเรียน 

การสอนทางไกล นอกจากนั ้นยงัท าให้รู้คณุคา่ของเอกสารการสอน และส่ือการสอนประจ าชดุวิชาว่า 

สามารถน าไปใช้ได้ดีเพียงใด สามารถตอบสนองตอ่ผ้เูรียนได้มากน้อยเพียงใด ข้อมลูท่ีได้จากการประเมิน 

ชดุวิชาจะเป็ นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การปรับปรุงการเรียนการสอนในชดุวิชาให้มีคณุภาพดียิ่งขึ ้น ด้วยเหตุ 

ดงักลา่วนี ้ ผ้วูิจยัเห็นวา่ควรจะได้มีการประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การเรียนการสอนในชดุ 

วิชา 51712 สมัมนาประเดน็และแนวโน้มการบริหารการพยาบาลซึง่ได้จดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง 

ทั ้งในด้านคณุภาพส่ือการสอนท่ีเป็ นสิ่งพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั ้งการ 

สมัมนาเข้มและสมัมนาเสริม ของชุดวิชาดงักล่าว เพ่ือน าผลจากการประเมินมาเป็ นแนวทางในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนของชดุวิชาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงตอ่ไป 

วัตถุประสงค์

เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชท่ีมีตอ่1) เอกสารการสอน 2) 

การจดักิจกรรมสมัมนาเข้ม/สมัมนาเสริม ส่ือเสริมและ 3) การเรียนการสอนบนอีเลิร์นนิ่งในชดุวิชา 51712 

สมัมนาประเดน็และแนวโน้มการบริหารการพยาบาล

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1. ได้ข้อมลูเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และปรับปรุงเนือ้หาในประมวลสาระของชดุวิชา

2. ได้ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัด้านตวัผู้สอน  ด้านผู้ เรียน และด้านเทคโนโลยีเพ่ือน ามาปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนของชดุวิชาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

วิธีการวิจัย

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเชิงบรรยายนี ้คือ นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชท่ี

ลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 51712 สมัมนาประเดน็และแนวโน้มการบริหารการพยาบาลประจ าปีการศกึษา 

2553 และ 2554 จ านวน 99 คน 
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจดัการเรียน

การสอนชดุวิชา 51712  สมัมนาประเด็นและแนวโน้มการบริหารการพยาบาล ประกอบด้วย 4  สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป สอบถามเก่ียวกบั อาย ุเพศ ต าแหน่งในปัจจบุนั จงัหวดัท่ีอาศยัอยู ่และ 

ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวนั ประกอบด้วย ข้อค าถามแบบเลือกตอบ และเตมิค า 

สว่นท่ี 2 ความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอน ชดุวิชา 51712 ในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้1) เนือ้หาสาระ ซึง่

ประกอบด้วย ความทนัสมยั ความกระชบั ความชดัเจน 2) กิจกรรมท้ายเร่ือง 3) แนวการศกึษา และ 4) ผล

ท่ีได้หลงัการศกึษา ซึง่ประกอบด้วย ความรู้ท่ีได้รับ และประโยชน์ในการน าไปใช้ 

สว่นท่ี 3 ความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริม และการสมันาเสริม สมัมนาเข้มประจ าชดุวิชา 51712  สอบถาม

เก่ียวกบัความพงึพอใจตอ่ โมดลูในอีเลิร์นนิ่ง แผนกิจกรรม กิจกรรมสมัมนาเสริม สมัมนาเข้ม และส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ และซีดีประจ าชดุวิชา  

สว่นท่ี 4  ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนชดุวิชา 51712 สอบถามเก่ียวกบัความพงึพอใจ

ในปัจจยัด้าน ผู้สอน ผู้ เรียน เทคโนโลยี และการเรียนการสอนในภาพรวมของชดุวิชา 

แบบสอบถามสว่นท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชได้

พฒันาขึน้ เพ่ือใช้ในการวิจยัชดุวิชา ส าหรับเคร่ืองมือสว่นท่ีเหลือทัง้หมดคณะผู้วิจยัได้พฒันาขึน้จากการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  

แบบสอบถามสว่นท่ี 2-4 เป็นแบบประมาณคา่ 5 ระดบัดงันี ้5 พงึพอใจมากท่ีสดุ 4 พงึพอใจมาก 3 พงึ

พอใจปานกลาง 2 พงึพอใจน้อย และ 1 พงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

แบบสอบถามทัง้หมดผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ทา่น ผู้วิจยัปรับแก้

ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิก่อนน าไปใช้ 

3.การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูโดยสง่แบบสอบถามไปให้ประชากรท่ีศกึษา

จ านวน 99 คน ทางไปรษณีย์ โดยบรรจซุองเปลา่จา่หน้าซองถึงผู้วิจยั และตดิไปรษณียากรเรียบร้อยเพ่ือให้

ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถสง่แบบสอบถามคืนมาได้สะดวก หลงัจากสง่แบบสอบถามทางไปรษณีย์ไป

แล้ว 1 เดือน ผู้วิจยัติดตามโดยประกาศทาง face book ของกลุม่นกัศกึษาบริหารการพยาบาล ได้

แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์สามารถวิเคราะห์ได้คืนมาจ านวน 94 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ  94.94   
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4.การวิเคราะห์ข้อมลู น าข้อมลูมาวิเคราะห์โดยการหา ร้อยละ  คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และการวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) โดยใช้เกณฑ์สมับรูณ์ (absolute criteria) เป็นเกณฑ์ในการ

แปลความหมายของคา่เฉล่ีย  ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง พงึพอใจมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง พงึพอใจมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง พงึพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง พงึพอใจน้อย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง พงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

1. ข้อมลูทัว่ไป

ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทัง้หมด เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 97.90 มีอายเุฉล่ีย 45.32  ปี  

(S.D. 5.84) โดยมีอายใุนชว่ง 46-50  ปีมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ  31.6  อาศยัอยูใ่นภาคกลาง และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือมากท่ีสดุในจ านวนเทา่กนัคือร้อยละ  28.4  กลุม่ตวัอยา่งเกือบทัง้หมด (ร้อยละ 

97.87) ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวนั โดยระบวุา่ใช้ในการท างานประจ าวนัมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 

67.02 รองลงมาคือ ใช้ในการเรียน คดิเป็นร้อยละ 35.11 

2. ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่คณุภาพของเอกสารการสอน ชดุวิชา 51712สมัมนาประเดน็และ

แนวโน้มการบริหารการพยาบาล 

 ผู้วิจยัได้ศกึษาในประเดน็ 7 ประเดน็ ได้แก่ 1) ความทนัสมยั 2)  ความกระชบั 3) ความชดัเจนของ

เนือ้หาสาระ 4) กิจกรรมท้ายเร่ืองชว่ยให้เข้าใจเนือ้หา และมีแนวตอบท่ีชว่ยแนะแนวการตอบค าถามของ

กิจกรรมท้ายเร่ือง 5)  แนวการศกึษาชว่ยสนบัสนนุการเรียน  6) รวมทัง้ความรู้ท่ีได้รับ และ 7) ประโยชน์ใน

การน าไปใช้จากเนือ้หาสาระเน่ืองจากชดุวิชา 51712 ผลิตเอกสารประมวลสาระ 14 หนว่ย และใช้เอกสารท่ี

คณะกรรมการผลิตและบริหารชดุวิชาคดัสรรในแตล่ะปีการศกึษาทดแทนประมวลสาระ 1 หนว่ยของ

เอกสารการสอน และ เน่ืองจากในแตะ่ละปีการศกึษาท่ีเปิดสอนใช้เอกสารแตกตา่งกนั ดงันัน้จงึศกึษาจาก

หนว่ยการสอนในเอกสารการสอนจ านวน 14 หนว่ย รายละเอียด ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที� 1 ค่าเฉลี�ยของความพงึพอใจของนักศกึษาต่อคุณภาพเอกสารการสอน ชุดวชิา 51712 

หนว่ย
ที ่

คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 
ความทนัสมยั ความ

กระชบั 
ความ
ชดัเจน 

กิจกรรมท้าย
เร่ือง 

แนว
การศกึษา 

ความรู้ที่ได้รับ ประโยชน์ในการ
น าไปใช้ 

1 3.94 4.02 3.91 4.03 4.05 4.19 4.26 
2 4.03 4.08 4.00 4.06 4.04 4.23 4.28 
3 4.06 4.12 4.07 4.11 4.14 4.32 4.38 
4 4.19 4.15 4.06 4.12 4.23 4.35 4.49 
6 4.07 4.08 4.06 4.12 4.22 4.31 4.40 
7 4.07 4.20 4.20 4.21 4.23 4.41 4.52 
8 4.12 4.15 4.20 4.20 4.24 4.37 4.56 
9 4.18 4.12 4.03 4.20 4.21 4.33 4.34 
10 4.25 4.25 4.16 4.24 4.26 4.41 4.46 
11 4.26 4.26 4.31 4.21 4.33 4.47 4.58 
12 4.18 4.24 4.19 4.25 4.25 4.40 4.55 
13 4.22 4.24 4.23 4.18 4.27 4.32 4.44 
14 4.08 4.13 4.11 4.21 4.15 4.27 4.38 
15 4.11 4.12 4.16 4.21 4.19 4.28 4.45 
รวม 4.13 4.15 4.12 4.17 4.20 4.33 4.44 

หมายเหต ุหนว่ยท่ี 5 มิได้ผลิตประมวลสาระ แตใ่ช้เอกสารทดแทนซึง่เปล่ียนแปลงไปในแตล่ะปี

ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาในแตล่ะประเดน็พบวา่ 

2.1 ความทนัสมยัของเนือ้หาสาระผลการศกึษาพบวา่ หนว่ยท่ีได้คะแนนสงุสดุ 3 หนว่ยแรก ได้แก่ 

หนว่ยท่ี 11 การจดัการเพ่ือการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รัง หน่วยท่ี 10 ประเด็นและแนวโน้มเพ่ือการดแูลผู้สงูอาย ุและ

หนว่ยท่ี 13 สถานการณ์และแนวโน้มการพฒันาศนูย์ความเป็นเลิศทางการบริการสขุภาพ ตามล าดบั ส่วน

หนว่ยท่ีได้คะแนนน้อย 3 ล าดบั ได้แก่ หนว่ยท่ี 1 เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุกบัการบริหารการพยาบาล 

หนว่ยท่ี 2 การเมืองกบัการบริหารการพยาบาล และ หน่วยท่ี 3 ระบบนิเวศกบัการบริหารการพยาบาล  

ตามล าดบั  
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2.2 ความกระชบัของเนือ้หาสาระผลการศกึษาพบวา่ หน่วยท่ีได้คะแนนสงุสดุ 3 หนว่ยแรก ได้แก่ 

หนว่ยท่ี 11 การจดัการเพ่ือการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รัง หน่วยท่ี 10 ประเด็นและแนวโน้มเพ่ือการดแูลผู้สงูอาย ุและ

หนว่ยท่ี 12 การพฒันาผู้น าทางการพยาบาล สว่นหนว่ยท่ีได้คะแนนน้อย 3 ล าดบั ได้แก่ หนว่ยท่ี 1 

เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุกบัการบริหารการพยาบาล หน่วยท่ี 6 สถานการณ์และแนวโน้มการบริหาร

ก าลงัคนสาขาพยาบาลศาสตร์ และ หนว่ยท่ี 2 การเมืองกบัการบริหารการพยาบาล  

2.3 ความชดัเจนของเนือ้หาสาระผลการศกึษาพบวา่ หน่วยท่ีได้คะแนนสงุสดุ 3 หนว่ยแรก ได้แก่ 

หนว่ยท่ี 11 การจดัการเพ่ือการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รัง หน่วยท่ี 13 สถานการณ์และแนวโน้มการพฒันาศนูย์ความ

เป็นเลิศทางการบริการสขุภาพ และหนว่ยท่ี 7 ความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล ส่วนหนว่ยท่ีได้คะแนน

น้อย 3 ล าดบั ได้แก่ หน่วยท่ี 1 เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุกบัการบริหารการพยาบาล หนว่ยท่ี 2 การเมือง

กบัการบริหารการพยาบาล และหนว่ยท่ี 9 สถานการณ์และแนวโน้มการจดัการเพ่ือการจดัการเพ่ือการ

สง่เสริมสขุภาพจิตและการดแูลผู้ มีปัญหาทางจิต   

2.4 กิจกรรมท้ายเร่ืองผลการศกึษาพบวา่ หนว่ยท่ีได้คะแนนสงุสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ หนว่ยท่ี 12 การ

พฒันาผู้น าทางการพยาบาล หนว่ยท่ี 10 ประเดน็และแนวโน้มการจดัการเพ่ือการดแูลผู้สงูอาย ุและอนัดบั 

3 มี 3 หนว่ย ได้แก่ หนว่ยท่ี 7 ความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล หนว่ยท่ี 11 การจดัการเพ่ือการดแูล

ผู้ ป่วยเรือ้รัง และหนว่ยท่ี 14 การบริหารการพยาบาลกบัการจดัการเชิงธุรกิจ  และ หน่วยท่ีได้คะแนนน้อย 3 

ล าดบั ได้แก่ หนว่ยท่ี 1 เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุกบัการบริหารการพยาบาล หนว่ยท่ี 2 การเมืองกบัการ

บริหารการพยาบาล และหน่วยท่ี 3 ระบบนิเวศกบัการบริหารการพยาบาล  

2.5 แนวการศกึษาผลการศกึษาพบวา่ หนว่ยท่ีได้คะแนนสงุสดุ 3 หนว่ยแรก ได้แก่ หน่วยท่ี 11 การ

จดัการเพ่ือการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รัง หนว่ยท่ี 13 สถานการณ์และแนวโน้มการพฒันาศนูย์ความเป็นเลิศทางการ

บริการสขุภาพ และหนว่ยท่ี 10 ประเด็นและแนวโน้มเพ่ือการดแูลผู้สงูอาย ุสว่นหน่วยท่ีได้คะแนนน้อย 3 

ล าดบั ได้แก่ และ หน่วยท่ี 2 การเมืองกบัการบริหารการพยาบาล หนว่ยท่ี 1 เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุกบั

การบริหารการพยาบาล  และ หนว่ยท่ี 3 ระบบนิเวศกบัการบริหารการพยาบาล  

 2.6 ความรู้ท่ีได้รับ ผลการศกึษาพบวา่ หนว่ยท่ีได้คะแนนสงุสดุ 3 หนว่ยแรก ได้แก่ หน่วยท่ี 11 การ

จดัการเพ่ือการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รัง ล าดบัท่ี 2 ได้คะแนนเท่ากนั 2 หนว่ยคือ หนว่ยท่ี 7 ความก้าวหน้าใน

วิชาชีพการพยาบาล และ หนว่ยท่ี 10 ประเดน็และแนวโน้มการจดัการเพ่ือการดแูลผู้สงูอาย ุสว่นหนว่ยท่ีได้
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คะแนนน้อย 3 ล าดบั ได้แก ่หนว่ยท่ี 1 เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุกบัการบริหารการพยาบาล หนว่ยท่ี 2 

การเมืองกบัการบริหารการพยาบาล และ หนว่ยท่ี 14 การบริหารการพยาบาลกบัการจดัการเชิงธรุกิจ   

2.7  ประโยชน์ในการน าไปใช้ผลการศกึษาพบวา่ หนว่ยท่ีได้คะแนนสงุสดุ 3 หนว่ยแรก ได้แก่ หนว่ยท่ี 

11 การจดัการเพ่ือการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รัง หนว่ยท่ี 8 ผู้น าทางการพยาบาลกบัการใช้ความรู้ และ หนว่ยท่ี 12 

การพฒันาผู้น าทางการพยาบาล สว่นหนว่ยท่ีได้คะแนนน้อย 3 ล าดบั ได้แก่ หน่วยท่ี 1 เศรษฐศาสตร์

สาธารณสขุกบัการบริหารการพยาบาล หนว่ยท่ี 2 การเมืองกบัการบริหารการพยาบาล และ หนว่ยท่ี 9 

สถานการณ์และแนวโน้มการจดัการเพ่ือการสง่เสริมสขุภาพจิตและการดแูลผู้ มีปัญหาทางจิต  

2.8 ความพงึพอใจตอ่เนือ้หาสาระในเอกสารการสอนรายหนว่ยในภาพรวมพบวา่เม่ือพิจารณาใน

ภาพรวมความพงึพอใจทกุหนว่ยการสอนอยูใ่นระดบัมาก โดยหนว่ยท่ีได้คะแนนสงูสดุ คือ หนว่ยท่ี 11,10 

และ 12 ตามล าดบั สว่นหนว่ยท่ีได้คะแนนน้อย 3 ล าดบั ได้แก่ หนว่ยท่ี 1,2 และ 3 ตามล าดบั  

การท่ีนกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่หนว่ยการสอนทัง้ 14หนว่ยอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้ธิบายได้วา่ 

เอกสารการสอนในระบบการศกึษาทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชเป็นส่ือหลกัส าคญัท่ีท าให้

นกัศกึษาเรียนรู้โดยไมต้่องเข้าชัน้เรียนปกติ ให้ความส าคญักบักระบวนการผลิตเอกสารการสอนโดยการ

เลือกสรรคณะกรรมการผลิตเอกสารท่ีมีคณุภาพ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั มีการจดัประชมุคณะกรรมการกลุม่ผลิตและบริหารชดุวิชาเพ่ือให้ได้เนือ้หาท่ีมีคณุภาพมาก

ท่ีสดุ (ส านกัวิชาการ 2546) ร่วมกนัผลิตชดุวิชาและส่ือการศกึษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

โดยผ่านการตรวจสอบการประกนัคณุภาพการศกึษาเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้มาก

ท่ีสดุ ดงันัน้จงึกลา่วได้วา่ เอกสารการสอนชดุวิชา 51712 สมัมนาประเดน็และแนวโน้มการบริหารการ

พยาบาลเป็นส่ือการศกึษาท่ีมีคณุภาพดีเหมาะแก่การถ่ายทอดเนือ้หาสาระ ซึง่ชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถศกึษา

ด้วยตนเอง สามารถเข้าใจเนือ้หาตลอดจนได้รับความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัและการ

ท างานได้เป็นอย่างดี 

เนือ้หาในชดุวิชาแบง่เป็น 4 กลุม่ใหญ่ คือ กลุม่ท่ี 1 ประเดน็พืน้ฐานส าหรับผู้บริหารการพยาบาล 

ได้แก่หนว่ยท่ี 1 ถึง หนว่ยท่ี 4 กลุม่ท่ี 2 ประเด็นด้านก าลงัคนสาขาพยาบาลศาสตร์กบัการบริหารจดัการ 

ได้แก่ หน่วยท่ี 6 ถึง หนว่ยท่ี 8 กลุม่ท่ี 3 การจดัระบบบริการส าหรับประชากรเฉพาะกลุม่ ได้แก่ หนว่ยท่ี 9 

ถึงหนว่ยท่ี 11 และกลุม่ท่ี 4 แนวคิดใหมท่างการบริหารการพยาบาล ได้แก่ หนว่ยท่ี 12 ถึง หนว่ยท่ี 15  จาก

40



    ปีที� 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556 

การศกึษาพบวา่ แม้หนว่ยการสอนในกล่มุท่ี 1 ท ั้งหมดได้รับความพงึพอใจในระดบัมากแตเ่ม่ือเปรียบเทียบ 

กบัหนว่ยในกล่มุอ่ืนแล้วมีคะแนนความพงึพอใจตํ�ากวา่กล่มุอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ หนว่ยท่ี 1 เศรษฐศาสตร์ 

สาธารณสขุกบัการบริหารการพยาบาล และหนว่ยท่ี 2 การเมืองกบัการบริหารการพยาบาล ท ั้งนี ้อาจ

เน่ืองมาจากแนวคดิ ทฤษฎีในหนว่ยตา่ง ๆ ของกล่มุนี ้มีการเปลี่ยนแปลงสงูมากในระยะท่ีผา่นมา ประกอบ 

กบัเนื ้อหามีสว่นของการประยกุต์ใช้ในการบริหารการพยาบาลคอ่นข้างน้อย ท าให้นกัศกึษาซึง่สว่นใหญ่ 

เป็ นผ้บูริหารการพยาบาล ไมอ่าจน าไปแก้ปัญหาในประสบการณ์จริงได้ ให้ผ้เูรียนซึง่อย่ใูนระบบบริการ 

สขุภาพประเมินความพงึพอใจน้อยกวา่หนว่ยการสอนหนว่ยอ่ีน ๆ 

3. ความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการสมัมนาเข้ม/สมัมนาเสริม และส่ือเสริม ชดุวิชา 51712  สมัมนาประเด็น

และแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล 

      ผู้วิจยัได้ศกึษาประเดน็ของกิจกรรมการสมัมนาเข้ม/สมัมนาเสริม และส่ือเสริมท่ีใช้ในการเรียนการ

สอน ได้แก่ โมดลูในอีเลิร์นนิ่ง  แผนกิจกรรม  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์/ซีดี  พบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจโดย

รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุเม่ือพิจารณาในแตล่ะส่ือเสริมและเป็นรายข้อปรากฏผล ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3  คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจตอ่กิจกรรมสมัมนาเข้ม/สมัมนาเสริม

และส่ือเสริมชดุวิชา 51712   

รายการ คา่เฉลีย่ 
สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ 
พงึพอใจ 

กิจกรรมการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม 4.71 0.58 มากที่สุด 
ช่วยให้เกิดการปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั 4.76 0.46 มากที่สดุ 
ท าให้เกิดการแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ 4.78 0.44 มากที่สดุ 
ความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึน้ 4.78 0.49 มากที่สดุ 
ความเหมาะสมของระยะเวลา 4.52 0.65 มากที่สดุ 

โมดูลในอีเลิร์นน่ิง 4.32 0.65 มาก 
ผู้ เรียนมีความเข้าใจเนือ้หามากขึน้ 4.39 0.61 มาก 
เนือ้หาง่ายตอ่ความเข้าใจมีความชดัเจน 4.34 0.59 มาก 
เนือ้หามีความทนัสมยั 4.46 0.63 มาก 
เนือ้หาสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ 4.48 0.58 มาก 
การน าเสนอเนือ้หาเอือ้ตอ่การเรียนด้วยตนเอง 4.42 0.63 มาก 
เสยีงผู้บรรยายได้ยินชดัเจน 4.24 0.66 มาก 
ความรวดเร็วในการ download ข้อมลูมาใช้ในการเรียน 3.93 0.88 มาก 
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รายการ คา่เฉลีย่ 
สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ 
พงึพอใจ 

แผนกิจกรรม 4.44 0.64 มาก 
ความเช่ือมโยงของงานท่ีก าหนดให้ท าตรงกบัเนือ้หา 4.39 0.62 มาก 

ความชดัเจนของงานท่ีให้นกัศกึษาท า 4.32 0.69 มาก 

งานท่ีก าหนดให้นกัศกึษาท ามีประโยชน์ตอ่การสมัมนา 4.56 0.60 มาก 

มีประโยชน์ในการวางแผนการศกึษา 4.48 0.65 มาก 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์/ซีดี 4.57 0.52 มากที่สุด 

สร้างความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาชดุวิชาให้ดีขึน้ 4.56 0.52 มากที่สดุ 

เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 4.57 0.52 มากที่สดุ 
รวม 4.51 0.58 มากที่สุด 

กิจกรรมสมัมนาเสริมและสมัมนาเข้มของชดุวิชา  พบว่า  นกัศกึษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ ความรู้ท่ีได้รับเพิ่มขึน้ และชว่ยให้เกิดการปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดสัมมนาเข้ม/สัมมนาเสริมชุดวิชา 51712  พบว่า 

นกัศกึษามีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นกัศกึษามีความพึง

พอใจทกุข้ออยูใ่นระดบัมากท่ีสดุเช่นเดียวกนั  ทัง้นีอ้ธิบายได้ว่า ในการเรียนการสอนในระบบทางไกล การ

ถ่ายทอดเนือ้หาสาระและประสบการณ์ต่างๆแก่นกัศกึษาจะผ่านทางส่ือประสมท่ีมีส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลกั 

ซึ่งเป็นส่ือท่ีบรรจุเนือ้หาสาระและประสบการณ์ทัง้หมดของชุดวิชานัน้ๆ นักศึกษาจะได้รับความรู้จาก

เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบตัิ และเทปเสียงในบางชดุวิชาเพียงอย่างเดียว แตก่ารใช้ส่ือเสริมโดยการจดั

กิจกรรมสัมมนาเข้ม/สัมมนาเสริม จะช่วยเสริมเติมความรู้ ความสามารถและเจตคติในส่วนท่ีส่ืออ่ืน

ถ่ายทอดได้ไม่สมบรูณ์หรือถ่ายทอดไม่ได้ และท าให้นกัศกึษามีโอกาสเสนอข้อมลู ข้อเท็จจริง  หรือผลงาน

จากการประดิษฐ์คิดค้นและการวิเคราะห์พิจารณาของตนเองตอ่อาจารย์ผู้สอนและเพ่ือนนกัศกึษาท่ีเรียน

ชดุวิชาเดียวกนั มีการปฏิสมัพนัธ์กนั  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั และยงัเป็น

โอกาสท่ีดีของนักศึกษาในการฝึกทักษะการน าเสนอผลงาน จนครบทุกคน เปิดโอกาสให้ซักถาม เสนอ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยจะมีอาจารย์สรุปแนวคิดหรือเสนอแนะการประยกุต์หลกัการหรือทฤษฎีท่ีพบไปใช้

ปฏิบตัติอ่ไป ดงันัน้นกัศกึษาจงึได้รับความรู้เพิ่มขึน้ ท าให้เกิดความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ  
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 โมดลูในอีเลิร์นนิ่ง พบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3  

อนัดบัแรก ได้แก่  เนือ้หาสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้   เนือ้หามีความทนัสมยั และการน าเสนอเนือ้หาเอือ้

ตอ่การเรียนด้วยตนเอง 

 แผนกิจกรรม พบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3  อนัดบั

แรก ได้แก่ งานท่ีก าหนดให้นกัศกึษาท ามีประโยชน์ตอ่การสมัมนา มีประโยชน์ในการวางแผนการศกึษา 

และความเช่ือมโยงของงานท่ีก าหนดให้ท าตรงกบัเนือ้หา 

 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์/ซีดี  พบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ข้อท่ีมีคา่เฉล่ีย

สงูสดุ ได้แก่  ส่ือช่วยเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 

การท่ีนกัศกึษามีความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่ส่ือการสอนชดุวิชา 51712  สมัมนาประเดน็และ

แนวโน้มการบริหารการพยาบาลซึง่ได้จดัการเรียนการสอนบนอีเลิร์นนิ่ง ประกอบด้วย โมดลูในอีเลิร์นนิ่ง  

แผนกิจกรรม  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์/ซีดี  ในระดบัมาก อธิบายได้วา่ ในการออกแบบและสร้างบทเรียนในระบบ

อีเลิร์นนิ่งของชดุวิชา 51712 นัน้ได้ผา่นกระบวนการวิเคราะห์หลกัสตูรและเนือ้หารายวิชา มีการก าหนด

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน ออกแบบกิจกรรมโดยยดึตามวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมเป็นหลกั  การสร้าง

โมดลูมีการจดัล าดบัเนือ้หา และระดบัความยากง่าย  มีการเลือกก าหนดส่ือท่ีจะชว่ยท าให้เกิดการเรียนรู้ 

ผู้สอนพิจารณาในแตล่ะหวัข้อวา่ต้องใช้ส่ือชนิดใด  รวมทัง้ก าหนดวิธีการน าเสนอเนือ้หาในแตล่ะเฟรมว่าจะ

ใช้วิธีการน าเสนอแบบใดท่ีจะเอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเองมากท่ีสดุ   

เม่ือพิจารณาส่ือเป็นรายด้านและรายข้อ สามารถอภิปรายได้ดงันี ้

3.1 โมดลูในอีเลิร์นนิ่ง พบวา่ นกัศกึษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยข้อท่ีนกัศกึษา

มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ ได้แก่  เนือ้หาสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้   รองลงมา คือ เนือ้หามีความทนัสมยั 

และการน าเสนอเนือ้หาเอือ้ตอ่การเรียนด้วยตนเองมาก  ทัง้นีเ้น่ืองจากในการเลือกส่ือ ผู้สอนสามารถเลือก

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับรายวิชาหรือเนือ้หามากท่ีสุดได้  นอกจากนัน้เนือ้หาท่ีใช้ในการเรียนบนเว็บนัน้

สามารถปรับปรุงให้ทนัสมยัท่ีสุดเท่าท่ีมีอยู่ให้แก่ผู้ เรียน และผู้สอนสามารถเลือกวิธีการน าเสนอท่ีเอือ้ต่อ

การเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วย อนึ่งมีข้อสังเกตข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ความรวดเร็วในการ download 

ข้อมูลมาใช้ในการเรียน  ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากส่ือมัลติมีเดียอาจมีขนาดใหญ่เกินไป ต้องใช้ช่องสัญญาณ
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อินเทอร์เน็ต(band width) มาก ท าให้การดาวน์โหลดข้อมลูกินเวลานาน ซึง่ท าให้เกิดความเบ่ือหนา่ย สําหรับ

ผ้เูรียน หรือผ้เูรียนอาจมีข้อจ ากดัทางด้านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

3.2 แผนกิจกรรม  พบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยข้อท่ีนกัศกึษามี

ความพงึพอใจมากท่ีสดุ ได้แก่งานท่ีก าหนดให้นกัศกึษาท ามีประโยชน์ตอ่การสมัมนา รองลงมาคือ มี

ประโยชน์ในการวางแผนการศกึษาและความเช่ือมโยงของงานท่ีก าหนดให้ท าตรงกบัเนือ้หาทัง้นีเ้น่ืองจาก

แผนกิจกรรมการเรียนนัน้ ผู้สอนได้จดัท าขึน้โดยยึดตามวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมเป็นหลกั และให้

สอดคล้องกบัเนือ้หา  ผู้สอนได้มอบหมายงานให้นกัศกึษาท าอย่างชดัเจน เพ่ือนกัศกึษาจะได้น าไปวางแผน

ในการเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งเหมาะสมนอกจากนัน้กิจกรรมตา่งๆท่ีก าหนดผู้ เรียนสามารถใช้อปุกรณ์ท่ีมีอยู่

ในโครงสร้างของเว็บไซด์ เพ่ือการสืบค้นข้อมลู แลกเปล่ียนความรู้ สง่ข้อความถามตอบ และผู้ เรียนสามารถ

ตดิตอ่กบัผู้ เรียนได้แบบทนัทีทนัใดตามชว่งเวลาท่ีก าหนดไว้ 

3.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์/ซีดี   พบว่า นกัศกึษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์/ซีดีท าให้มีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาชดุวิชาดีขึน้ และยงัเสริมประสบการณ์การเรียนรู้อีก

ด้วย  ทัง้นีเ้น่ืองจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์/ซีดีนัน้ผลิตขึน้เพ่ือต้องการขยาย เสริม หรือสรุปเนือ้หาสาระของ

เอกสารการสอนให้ชดัเจนยิ่งขึน้ โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินในด้านความถกูต้องของ

เนือ้หาสาระ ความต่อเน่ืองของภาพและเสียง ภาษาท่ีใช้ ลีลาการพูด เม่ือประเมินแล้วผู้ผลิตจะต้องน า

ข้อมลูไปปรับปรุงเพ่ือให้เป็นส่ือท่ีมีคณุภาพ ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนตอ่ไป 

4. ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนบนอีเลิร์นนิ่งของชดุวิชา 51712

ผู้วิจยัศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัด้านผู้สอน  ปัจจยัด้านผู้ เรียน  ปัจจยัด้านเทคโนโลยี และการเรียนการสอน

ในภาพรวม  พบว่า นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่การจดัเรียนการสอนบนอีเลิร์นนิ่งของชดุวิชา 51712    

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาแตล่ะปัจจยัปรากฏผล ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางที� 4  คา่เฉลี�ย สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการ 
สอนบนอีเลิร์นนิ�ง ชุดวชิา 51712   

รายการ 
คา่เฉลีย่ 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
พงึพอใจ 

ปัจจัยด้านผู้สอน 4.67 0.57 มากที่สดุ 
อาจารย์มีความพร้อมในการประเมินงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.65 0.58 มากที่สดุ 
อาจารย์เข้าร่วมสนทนากบัผู้ เรียนใน chat room ตามเวลานดัหมาย 4.71 0.56 มากที่สดุ 
อาจารย์สามารถให้ค าปรึกษาทกุครัง้เมื่อมีปัญหาในการเรียน 4.67 0.55 มากที่สดุ 
อาจารย์คอยช่วยเหลอืสนบัสนนุด้วยความเอาใจใสร่ะหวา่งการเรียนบน
อีเลร์ินน่ิงอยา่งเพียงพอ 

4.64 0.60 มากที่สดุ 

ปัจจัยด้านผู้เรียน 4.32 0.67 มาก 
การมีทกัษะในการสบืค้นข้อมลู อา่น เขียน และความเข้าใจภาษา 3.93 0.82 มาก 
การเข้าร่วมสนทนาใน ใน chat room กบัอาจารย์และเพื่อนนกัศึกษา
ตามเวลานดัหมาย 

4.44 0.71 มาก 

การมีปฏิสมัพนัธ์กบักลุม่ผู้ เรียนด้วยกนัอยา่งสม ่าเสมอใน forum 4.31 0.70 มาก 
การมีปฏิสมัพนัธ์กบัอาจารย์ใน forum 4.13 0.73 มาก 
ความมุง่มัน่ท่ีจะเรียนรู้ในการเรียนแบบอีเลร์ินน่ิง 4.58 0.54 มาก 
การมีสว่นร่วมในการท างานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ 4.55 0.50 มาก 

ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี 3.96 0.90 มาก 
รูปแบบการมีปฏิสมัพนัธ์ในชดุวิชามีความหลากหลายและเหมาะสมกบั
ผู้ เรียน    

4.38 0.57 มาก 

รูปแบบของอีเลร์ินน่ิงท าให้คุ้นเคยได้เร็ว 4.36 0.56 มาก 
การเข้าถึงบทเรียนหรือปฏิสมัพนัธ์ออนไลน์ 4.32 0.61 มาก 
การได้รับความช่วยเหลือทนัทีเมื่อมีปัญหาในเทคโนโลยีระหว่างปฏิบตัิ
กิจกรรมบนอีเลร์ินน่ิง 

3.77 1.28 มาก 

การใช้ username ที่มหาวิทยาลยัจัดให้ส าหรับนักศึกษาในการใช้
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

2.99 1.47 ปานกลาง 

การเรียนการสอนในภาพรวมของชุดวิชา 3.68 0.84 มาก 
ก่อนการเรียนชดุวิชานีม้ีความรู้ความมัน่ใจในการเรียน 3.02 1.12 ปานกลาง 
หลงัการเรียนชดุวิชานีม้ีความรู้ความมัน่ใจในการเรียน 4.34 0.56 มาก 
ความพึงพอใจในการเรียนการสอนของชุดวิชาในภาพรวม 3.93 0.93 มาก 

รวม 4.16 0.74 มากที่สดุ 
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ปัจจยัด้านผู้สอน พบว่า  นกัศกึษามีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3 

อนัดบัแรกได้แก่  อาจารย์เข้าร่วมสนทนากบัผู้ เรียนใน chat room ตามเวลานดัหมาย  อาจารย์สามารถให้

ค าปรึกษาทกุครัง้เม่ือมีปัญหาในการเรียน และอาจารย์มีความพร้อมในการประเมินงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 ปัจจยัด้านผู้ เรียน   พบวา่  นกัศกึษามีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3 

อนัดบัแรกได้แก่  ความมุง่มัน่ท่ีจะเรียนรู้ในการเรียนแบบอีเลิร์นนิ่ง  มีสว่นร่วมในการท างานท่ีได้รับ

มอบหมายอย่างสม ่าเสมอ และเข้าร่วมสนทนาใน ใน chat room กบัอาจารย์และเพ่ือนนกัศกึษา ตามเวลา

นดัหมาย 

 ปัจจยัด้านเทคโนโลยี  พบวา่  นกัศกึษามีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3 

อนัดบัแรกได้แก่  รูปแบบการมีปฏิสมัพนัธ์ในชดุวิชามีความหลากหลายและเหมาะสมกบัผู้ เรียน  รูปแบบ

ของอีเลิร์นนิ่งท าให้นกัศกึษาคุ้นเคยได้เร็ว และนกัศกึษาสามารถเข้าถึงบทเรียนหรือปฏิสมัพนัธ์ออนไลน์ได้

สะดวก 

  การท่ีส าหรับการจดัเรียนการสอนบนอีเลิร์นนิ่งในภาพรวมของชดุวิชา  พบว่า  นกัศกึษามีความพงึ

พอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่ ก่อนการเรียนนกัศกึษามีความรู้ความมัน่ใจในการเรียนออนไลน์ในระดบั

ปานกลาง แตภ่ายหลงัการเรียนชดุวิชานีน้กัศกึษามีความรู้ความมัน่ใจในการเรียนออนไลน์ในระดบัมาก

ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งชดุวิชา 51712 ในด้านปัจจยัผู้สอน  

ปัจจยัผู้ เรียน และปัจจยัด้านเทคโนโลยี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้ธิบายได้ว่า  ในการจดัการเรียนการ

สอน ได้ออกแบบการเรียนการสอนโดยยดึองค์ประกอบของการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง  ซึง่

ประกอบด้วย  เนือ้หา  ระบบบริหารจดัการรายวิชา ระบบบริการการตดิตอ่ส่ือสาร และกิจกรรม/

แบบทดสอบ  กลา่วคือ  มีการวิเคราะห์เนือ้หา  โดยค านงึถึงความทนัสมยั  ความกระชบั  มีการอธิบายท่ี

ชดัเจน เข้าใจง่าย  มีกิจกรรมท้ายเร่ืองและแนวตอบ มีส่ือตา่งๆท่ีใช้ในการเรียนการสอน  เชน่  เอกสารการ

สอน   ส่ือผสมอิเล็กทรอนิกส์  (ข้อความ  เสียง  ภาพนิ่ง)   เป็นต้น มีการจดัเตรียมเคร่ืองมือสนบัสนนุในการ

สร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน  ผู้ เรียนกบัผู้ เรียน และผู้ เรียนกบัระบบการเรียนการสอน เชน่ การ

สนทนาออนไลน์ (chat)  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  ซึง่เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีชว่ยให้ผู้ เรียน

ส่ือสารกบัผู้สอน หรือผู้ เรียนด้วยกนัในลกัษณะรายบคุคล รวมถึงการสง่งาน การให้ค าปรึกษา และการ
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ให้ผลย้อนกลบักบัผู้ เรียน นอกจากนัน้ยงัมีกิจกรรม/แบบทดสอบ ท่ีได้ก าหนดวตัถปุระสงค์และออกแบบไว้

อยา่งเป็นระบบ โดยค านงึถึงความถนดัและความแตกตา่งของผู้ เรียนและจดักิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัความ

สนใจของผู้ เรียนเป็นส าคญั  และยงัสามารถเพิ่มพนูความรู้ และทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 

รวมทัง้ยงัมีความพงึพอใจท่ีได้มีเวลาปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนและอาจารย์โดยไมจ่ ากดัเวลาและสถานท่ีใน

ระดบัมากถึงมากท่ีสดุ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ Collis  &Moonen  (2001) ซึง่กลา่ววา่องค์ประกอบการ

เรียนการสอนบนออนไลน์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่  ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง (student centered) 

ศาสตร์และศลิป์การเรียนการสอน  (pedagogy) สถาบนัการศกึษา (institute)และกลยทุธ์น าสูป่ฏิบตัิ

(strategy for implementation) และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของบญุทิพย์ สิริธรังศรี และ สมใจ พทุธา

พิทกัษ์ผล (2552) ซึง่นกัศกึษาได้ให้ความเห็นว่า การเรียนบนอีเลิร์นนิ่งท าให้มีช่องทางพบปะอาจารย์มาก

ขึน้ รู้จกัเพ่ือนท่ีเรียนในชัน้เรียนทัว่ประเทศ ประหยดัเวลาและคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง  

 นอกจากนัน้ปัจจยัเกือ้หนนุในการจดัการเรียนรู้ด้วยอีเลิร์นนิ่ง เชน่  ผู้สอน  ผู้ เรียน  เทคโนโลยี

ตา่งๆ  ผู้บริหาร  เป็นต้น  นบัเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะต้องน ามาพิจารณาเชน่เดียวกนั  กลา่วคือ  ผู้สอนต้อง

เปล่ียนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้ ชีแ้นะ  มีทศันคติท่ีดีกบัการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิ่ง  สามารถ

ตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ เรียนได้ตามเวลานดัหมาย  มีความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองมือตา่งๆ และมีความรู้

ในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมใช้งานตา่งๆ   และผู้ เรียนต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เชน่เดียวกนั  มี

ความรู้ความเข้าใจภาษาองักฤษ  มีวินยัในตนเอง  ดงันัน้ก่อนการเรียนการสอนชดุวิชา ได้มีการเตรียม

นกัศกึษาโดยจดัอบรมเชิงปฏิบตักิารการใช้เคร่ืองมือตา่งๆบนอีเลิร์นนิ่ง เชน่ การสนทนาออนไลน์ ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  ดงันัน้จงึพบวา่หลงัการเรียนการสอนชดุวิชานกัศกึษามีความรู้ ความมัน่ใจในการ

เรียนออนไลน์จากเดมิอยูใ่นระดบัปานกลาง มาเป็นอยูใ่นระดบัมาก  และนกัศกึษามีความพงึพอใจในการ

จดัการเรียนการสอนของชดุวิชา 51712 มีระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

 4.1 ด้านผู้สอนนกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่ผู้สอนอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทกุข้อ ทัง้นีเ้น่ืองจาก

อาจารย์ผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน เข้าร่วมสนทนากบัผู้ เรียนตามเวลานดัหมาย

และให้ค าปรึกษาทกุครัง้เม่ือมีปัญหาในการเรียนและให้ผลย้อนกลบัและข้อเสนอแนะแก่นกัศกึษาทกุครัง้

ในการเสนอผลงาน 
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 4.2 ด้านผู้ เรียน   พบวา่  นกัศกึษามีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ 

คือ ความมุง่มัน่ท่ีจะเรียนรู้ในการเรียนแบบอีเลิร์นนิ่งทัง้นีอ้าจเน่ืองจาก นกัศกึษายงัไม่มีประสบการณ์ใน

การเรียนแบบอีเลิร์นนิ่งมาก่อน  และมีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการส่ือสารน้อย จงึมีความตัง้ใจ และ

มุง่มัน่ท่ีจะเรียนรู้  ผลท่ีตามมาคือนกัศกึษาได้ร่วมท างานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ อยา่งไรก็ตาม

พบวา่นกัศกึษายงัมีทกัษะในการสืบค้นข้อมลู อ่าน เขียนและความเข้าใจในภาษาองักฤษยงัไมดี่เทา่ท่ีควร 

ดงันัน้คา่เฉล่ียในข้อนีจ้งึมีคา่น้อยท่ีสดุ  

 4.3 ด้านเทคโนโลยี  พบวา่  นกัศกึษามีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้น่ืองจากได้

จดัเตรียมเคร่ืองมือสนบัสนนุการปฏิสมัพนัธ์หลากหลาย เชน่ การสนทนาออนไลน์ การใช้ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยค านงึถึงความเหมาะสมและความสะดวกของผู้ เรียน และเปิดโอกาสให้

นกัศกึษาปรึกษาปัญหาในการใช้เทคโนโลยีได้ตลอดเวลา จงึท าให้นกัศกึษาเกิดความมัน่ใจ และคุ้นเคยกบั

การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง  แตอ่ยา่งไรก็ตามพบว่านกัศกึษามีปัญหาการเข้าใช้เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต

ของมหาวิทยาลยัผา่น username และ password ท่ีส านกัคอมพิวเตอร์ด าเนินการ บอ่ยครัง้ และต้องอาศยั

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเครือขา่ยฯ แก้ไขท าให้ลา่ช้า การเข้าปฏิสมัพนัธ์ไมต่อ่เน่ือง ท าให้ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 

บทสรุป 

งานวิจยันีเ้ป็นวิจยัเชิงบรรยายเพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

ท่ีมีตอ่ 1) เอกสารการสอน 2) กิจกรรมการสมัมนาเสริม การสมัมนาเข้ม และส่ือเสริม และ 3) การจดัการ

เรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง ชดุวิชา 51712 สมัมนาประเดน็และแนวโน้มการบริหารการพยาบาล  

ผลการวิจยัพบวา่.นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา 51712 ทกุหน่วย อยู่ในระดบัมาก 

และมีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมสมัมนาเสริม สมัมนาเข้มประจ าชดุวิชา และส่ือเสริม รวมทัง้การเรียนการ

สอนบนอีเลิร์นนิ่งในระดบัมากท่ีสดุ อย่างไรก็ดีนกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่ปัจจยัด้านเทคโนโลยี ในการ

เรียนการสอนในระดบัต ่าท่ีสดุ เน่ืองจากนกัศกึษาประสบปัญหาในการเข้าเครือขา่ยมหาวิทยาลยั 
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ข้อเสนอแนะ 

1. จากการวิจยัพบว่าคา่เฉล่ียของคะแนนความทนัสมยั ความกระชบั และความชดัเจนในการอธิบาย

ของเนือ้หา รวมทัง้กิจกรรมท้ายเร่ือง ความรู้ท่ีได้รับและการน าไปใช้ประโยชน์ของเอกสารการสอนในหนว่ย

ท่ี 1 หนว่ยท่ี 2 หนว่ยท่ี 3 อยู่ในระดบัต ่ากวา่หน่วยอ่ืน ๆ จึงควรปรับปรุงเนือ้หาในเอกสารการสอน เพ่ือ

พฒันาเอกสารการสอนให้มีคณุภาพดียิ่งขึน้ โดยเพิ่มเตมิการประยกุต์ใช้ให้มากขึน้ 

2.เนือ้หาท่ีมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วควรพิจารณาใช้โมดลูในอีเลิร์นนิ่งซึง่สามารถปรับปรุงให้ทนัสมยั

ได้เร็วกวา่เอกสารการสอนมาใช้เสริมเนือ้หาด้วย 

3.จากการวิจยัพบวา่นกัศกึษายงัคงมีปัญหาในเร่ืองเทคโนโลยี อาทิ  ปัญหาในการใช้ username ท่ี

มหาวิทยาลยัจดัให้ในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความรวดเร็วในการ download ข้อมลูมาใช้ในการเรียน 

ดงันัน้จงึควรมีระบบการชว่ยเหลือด้านเทคนิคแก่นกัศกึษาท่ีรวดเร็ว และมีการแก้ปัญหานกัศกึษาได้ทนัที  

4.ในปัจจยัด้านผู้ เรียนพบวา่นกัศกึษามีทกัษะในการสืบค้นข้อมลู อา่น เขียน และความเข้าใจ

ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัปานกลาง จงึควรจดัอบรมให้นกัศกึษาฝึกทกัษะการอา่น  เขียน มอบหมายให้

สืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตมากขึน้โดยก าหนดภาระงานให้ชดัเจน 

กิตตกิรรมประกาศ 

คณะผู้วิจยัขอขอบคณุ สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีได้สนบัสนนุทนุใน

การวิจยั รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการจดัท าบทความให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ ขอขอบคณุคณะกรรมการผลิตและ

บริหารชดุวิชา และผู้ทรงคณุวฒุิในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั และท้ายท่ีสดุขอขอบคณุ นกัศกึษา

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาบริหารการพยาบาล ซึง่เป็นหวัใจส าคญัในการจดัการเรียน

การสอน และเสียสละเวลาในการให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน

49



ปีที� 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556 
บรรณานุกรม

บญุทิพย์ สิริธรังศรี และ สมใจ พทุธาพิทกัษ์ผล (2552). การพฒันารูปแบบการเรียนรู้บนอีเลิร์นนิ่ง: 

กรณีศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช วารสารสโุขทยั

ธรรมาธิราช ปีท่ี 22 ฉบบัท่ี 2 หน้า 45-58.  

ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2545). Designing e-learning: หลกัการออกแบบและสร้างเว็บเพ่ือการเรียนการ

สอน พิมพ์ครัง้ท่ี  1 อรุณการพิมพ์ 

รัตตินนัท์ ลีนะจารุสิทธ์ิ และคณะ (2552). รายงานการวิจยัเร่ืองการศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษา

เก่ียวกบัส่ือการศกึษาชดุวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดงุครรภ์ (51309)  ฝ่ายจดัระบบและ

วิจยัส่ือการศกึษา ส านกัเทคโนโลยีการศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ศศโสฬส เกียรตภิกัดีกลุ  และรัตนา เรืองศรี (2553). รายงานการวิจยัเร่ืองการประเมินผลการจดัการเรียน 

การสอนหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องท่ี 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ส านกัวิชาการ (2546). บทบาทสนบัสนนุการผลิตบณัฑิตทีมีคณุภาพของส านกัวิชาการ. 25 ปี มสธ.25 ปี 

แหง่การสร้างสรรค์บณัฑิตคณุภาพ. นนทบรีุ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (2554). แนะน าสาขาวิชา ค้นคืนวนัท่ี 20 มีนาคม 2555 จาก 

http://www.stou.ac.th/nursing/about.html 

Chute, Alan G.,MelodyM.Thompson and Burton W. Hancock. (1999). The handbook of  distance 

learning. New York : McGraw-Hill. 

Clark, Ruth Colvin and  Mayer, Richard. E. (2003).e-Learningand the Science of  Instruction. San 

Francisco, CA: Pfeiffer. 

Collis, Betty &Moonen, Jef (2001) Flexible learning in a Digital World: Experiences and 

Expectations, Kogan Page Limited, London.

50

http://www.stou.ac.th/nursing/about.html



