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ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้
รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ สาหรับนักศึกษาพยาบาล
The Effectiveness of Blended Instructional Model Enhancing Outcome Learning
in Ethics & Professional Law Subject for Nursing Students
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ในรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพสาหรับนักศึกษาพยาบาล และ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมผลการเรียนในรายวิชา จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพสาหรับนักศึกษา
พยาบาล ประชากรได้แก่ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 จานวน 97 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
602 203 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) ชุดข้อสอบก่อนเรียนออนไลน์ จานวน 8 ชุด
ชุดละ 5 ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 2) ชุดข้อสอบหลังเรียนออนไลน์ จานวน 8 ชุด ชุดละ 3-5 ข้อ รวม
ทั้ง หมด 30 ข้อ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3) แบบทดสอบออนไลน์ 2 ชุด ชุดละ 60 ข้อ แบบ 4 ตัวเลือก และ 4) แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ Rating Scale 5 ระดับ จานวน 13 ข้อ ค่า IOC
อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ประชากรเป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 97 คน เป็นเพศชายจานวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.15 เพศหญิง 92 คน คิดเป็นร้อยละ 94.85 มีผ ลการเรียนรู้ในรายวิช า 602 203 จริยศาสตร์และ
กฎหมายวิชาชีพพยาบาล ดังนี้ 1) ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีจานวนผู้ตอบถูกมากขึ้น 2) คะแนนเฉลี่ยสอบปลาย
ภาค มากกว่าสอบกลางภาค และ3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระดับมาก
ที่สุด (
̅=4.52, S.D. = 0.36)
คาสาคัญ : ประสิทธิผล รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ผลการเรียนรู้
Abstract
The purpose of this research were to study the effectiveness of the Blended Instructional Model
to enhance Learning Outcomes and to study the satisfaction of nursing students on the Blended Instructional
Model to enhance Learning Outcomes in the course of Ethics and Professional Laws for nursing students.
Population were the 2nd year of nursing students, Academic year 2018, 97 students were registered in 602
203 Ethics and Professional Laws for nursing student. The research instruments were 1) 8 sets of pre-test
online, 5 items per set, 40 items in total and multiple choice 2) 8 sets of post-test online, 3-5 items in total,
totaling 30 Items and multiple choice, 3) 2 online tests as Midterm and Final Examination, 60 items per set
and multiple choice and 4) the satisfaction form of the online rating scale 5 levels, 13 items. The IOC of
content validity was 0.67-1.00 and the reliability was 0.91. Statistics using descriptive statistics of frequency,
percentage, mean and standard deviation.
The research found that The population is 97 nursing students in the academic year 2018,
consisting of 97 people, 5 males, represented 5.15%, 92 females represented 94.85%, had learning
outcomes in course of 602 203 Ethics and Profession Laws as follows: 1) Test scores Pre-test and Post-test
had amount of student had higher answer. 2) The final examination average score higher than midterm
examinations, and 3)The Nursing student was satisfied with the Blended Instructional Model to enhance
Learning Outcomes in the highest level (
̅ = 4.52, S.D. = 0.36)
Keywords: Effectiveness, Blended Instructional Model, Outcome Learning
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บทนา
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลวิจัย ได้รูปแบบการจัดการ
การเรี ย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 มี เ ป้า หมายไปที่
เรียนรู้แ บบผสมผสาน ส าหรับกระบวนวิ ช าการพยาบาล
ผู้เรียน และการจัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ 5 ระบบ คือ
มารดาทารกแรกเกิดและการผดุง ครรภ์ 2 ที่ประกอบด้วย
ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ ระบบการประเมินผลทักษะการ
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งบรรยายและอภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน
เรียนรู้ ระบบหลักสูตรและวิธีการสอน ระบบการพัฒนางาน
พร้อมกับการมอบหมายงานทั้งงานกลุ่มและเป็นรายบุคคล
อาชีพ และระบบแหล่ ง เรีย นรู้ การสร้ างบรรยากาศการ
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดทารายงาน การใช้
เรี ย นรู้ การปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นเพื่ อ ให้
ระบบเครือข่ายค้นคว้าและทาแบบฝึกหัดท้ายบท การใช้
บรรลุผลลัพธ์ที่สาคัญและจาเป็นต่อตัวนักเรียนอย่างแท้จริง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
มุ่ง ไปที่ให้นักเรียนสร้ างองค์ค วามรู้ด้วยตนเอง ผู้ส อนต้อง
การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สื่อมัลติมีเดีย หลังการจัดการ
สอนคนให้เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้การใช้ทักษะเพื่อการดารงชีวิต
เรียนรู้แบบ ผสมผสานคะแนนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
ในศตวรรษที่ 21 เป็ นผู้ ออกแบบการเรีย นรู้ และอานวย
21 ของผู้เรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ความสะดวก ในการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน เรียนรู้จากการเรียน
ในทุกทักษะอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.001 และผู้เรียนพึง
แบบลงมือทา โดยมีประเด็นค าถามอยากรู้เป็นตัวกระตุ้น
พอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในระดับมากถึง
สร้ า งแรงบั น ดาลใ จให้ อ ยากเรี ย น ที่ จ ะน าไปสู่ ก าร
มากที่สุดทั้งโดยรวมและในแต่ละวิธีการเรียนรู้ การศึกษานี้
กระตือรือร้นที่จะสืบค้น รวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มา
ผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการพัฒนาการจัดการเรียน
สนับสนุน หรือโต้แย้ง ข้อสมมติฐานค าตอบที่คุ้นเคยทักษะ
แบบผสมผสานสาหรับกระบวนวิชาอื่นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน
ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นทักษะที่ส าคัญที่
กระบวนวิชาชีพการพยาบาล เพื่อช่วยทาให้ผู้เรียนเข้าใจใน
ผู้ส อนนามาจัดการเรีย นการสอนและการวัด ประเมิ นผล
เนื้อหาที่ยากได้ดีขึ้น และยัง สามารถใช้เพื่อศึกษาทบทวน
ผู้เรียนให้ ตรงตามเป้าหมายของการเรียนรู้ ซึ่ง เป็นระบบ
ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
สนับสนุนการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่สาคัญและจาเป็น
คณะพยาบาลศาสตร์ วิ ท ยาลัย บั ณ ฑิ ต เอเซี ย
ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง ดังนั้นเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อ
จัด การเรีย นการสอนในรานวิ ช าจริ ยศาสตร์ และกฎหมา
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น ในฐานะที่เป็น
วิชาชีพพยาบาล จาการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
เครื่องมือที่สนับสนุนให้ผู้เรียนในการค้นคว้าหาข้อมูลตามสิ่ง
พบว่า ส่ วนใหญ่ ผู้เ รีย นมีผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น ไม่ผ่ า น
ที่ ส นใจ จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ เกิ ด การ
เกณฑ์ร้อยละ 60 เนื่องจากเนื้อหาสาระของรายวิชามีความ
วิเ คราะห์ และแปลงออกมาเป็ นความรู้ ท าให้ผู้ เ รีย นเกิ ด
ซั บ ซ้ อ น ต้ อ ง วิ เ ค ราะห์ ส ถานการณ์ ด้ า นจริ ย ธร ร ม
ทักษะการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ โดยเกิดจากการสืบค้น
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ กฎหมายวิชีพเพื่อนามาตัดสินใจ
น าไปสู่ ก ารศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ดั ง นั้ น การเรี ย นรู้ แ บบ
ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ดังนั้นคณะผู้วิจัย จึงสนใจใน
ผสมผสานจึ ง ได้ ถู ก พั ฒ นามาใช้ ใ นการเรี ย นการสอน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยจัดรูปแบบ
Graham, Charles & Woodfield, W. & Harrison, J.B.
การเรียนรู้ที่หลากหลายวิธีเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
(2012) ให้ค วามหมายว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็ น
เกิดขึ้นในห้องเรียนผสมผสาน กับการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ระบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบ
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย ซึ่งในการจัดการเรียน
เผชิญหน้ากับการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
การสอนในรายวิช าจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพครั้งนี้
จะมีความเป็นอิส ระต่อการเรียนของผู้เรียนมากขึ้น ทั้ง ใน
ผู้สอนจะจัดการเรียนโดยการวัดความรู้ก่อนและหลัง เรียน
ด้านของเวลาและสถานที่ของการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถ
ทุกหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้ โ ปรแกรมออนไลน์ สอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูและผู้เชี่ยวชาญตลอดเวลา ผู้เรียนมี
บรรยายร่วมกับการอภิปราย การสรุปความรู้หลังเรียนเสร็จ
ส่ว นร่ว มทางการเรี ย นมากขึ้ น โดยที่ ผู้ เรี ย นไม่ รู้ สึ กกดดั น
ทุ ก หน่ ว ย และสอบวั ด ผลวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ โดยใช้ ข้ อ สอบ
มีรูปแบบการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยมุ่งหวังว่าแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และน่าสนใจ โดยการนาเทคโนโลยีที่หน้าสนใจในปัจจุบันมา
ของผู้เรียนจะสูงขึ้น
ใช้ในการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีความเครียดน้อยลงกับ
การสอนทุกเนื้อหาวิชา ด้วยมีช่องทางอื่นที่สามารถทดแทนได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผ ลของรูปแบบการเรียน
ผสมผสานเข้า มาใช้ใ นการจัด การเรี ยนการสอนเป็ นการ
การสอนแบบผสมผสานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ผลการเรี ย น ใน
ส่ ง เสริ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นได้ สู ง ขึ้ น ดั ง ที่ ก าร ศึ ก ษา
รายวิช าจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพส าหรับนักศึกษา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะ
พยาบาล
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2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล ต่ อ
กระบวนการเรียนรู้และ กิจ กรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิ ธี การ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการ
เรียนการสอนที่หลากรูปแบบเป้าหมายอยู่ที่การให้ผู้เรียน
เรีย นในรายวิช าจริย ศาสตร์แ ละกฎหมายวิช าชี พส าหรั บ
บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นสาคัญ
นักศึกษาพยาบาล
2. แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยี การเรีย น
การสอนทุกรูปแบบกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน แบบ
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดั้ ง เดิ ม ที่ มี ก ารเผชิ ญ หน้ า ระหว่ า งผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ ส อน (to
1. แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended
combine any form of instructional technology with
leaning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบ
face-to-face instructor-led training) โดยการเรียนแบบ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ผสมผสานเป็นการบูรณาการการเรียนแบบ เผชิญหน้า การ
ผสมผสานกับ การเรีย นรู้น อกห้ องเรียนที่ ผู้เ รียนผู้ส อนไม่
เรียนด้วยตนเอง และการเรียนแบบร่วมมือแบบออนไลน์เข้า
เผชิ ญหน้ ากั น หรื อ การใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มีอ ยู่ หลากหลาย
ด้วยกัน (Chaeruman Uwes, 2018)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _

Classroom
Lecture&
Discussion

Pre-test
Post-test
Online
&
Discussion

Google
Classroom &
Examination
online

ภาพที่ 1 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย

ภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพสาหรับนักศึกษาพยาบาล
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

รูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
จานวน 88 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 602 203 จริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล ระยะเวลาในการดาเนินการ
วิจัย 4 เดือน (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ข้อสอบ
ก่อนเรียนออนไลน์ Kahoot! (ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล, 2560)
จานวน 8 ชุด ชุดละ 5 ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ 2) ข้อสอบ
หลังเรียนออนไลน์ Plickers! ที่พัฒนาขึ้น จานวน 8 ชุด ชุด
ละ 3-5 ข้อ รวมทั้งหมด 30 ข้อ 3) ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้
ออนไลน์ Google Form 2 ชุด ชุดละ 60 ข้อ และ 4) แบบ
ประเมินความพึงพอใจออนไลน์ Google Form ต่อรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนใน
รายวิช าจริยศาสตร์และกฎหมายวิ ชาชีพส าหรับนักศึกษา
พยาบาล แบบ Rating Scale 5 ระดั บ จ านวน 13 ข้ อ
รายละเอียดดังนี้
2.1 ข้ อ สอบก่ อ นเรี ย นออนไลน์ Kahoot!
(ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล, 2560) จานวน 8 ชุด ชุดละ 5 ข้อ
ออกข้ อ สอบตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ ว ยการเรี ย นรู้
ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ชุด ที่ 2 กฎหมายอาญาที่เ กี่ย วข้ องกั บ
การประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ชุดที่ 3 กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชุ ด ที่ 4 พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การ
พยาบาลและการผดุง ครรภ์ พ.ศ. 2528 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2540
ชุ ด ที่ 5 กฎหมายสาธารณสุ ข อื่ น ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชุดที่ 6 ทฤษฎีจริยศาสตร์
ชุดที่ 7 หลักจริยธรรมในวิชาชีพ
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ชุดที่ 8 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ทดสอบ
ผู้เรียนก่อนเรียนในแต่ละหน่วย วิเคราะห์ข้อมูลจากร้อยละ
ของผู้ตอบถูกและตอบผิด
2.2 ข้ อ สอบหลั ง เรี ย นออนไลน์ Plickers!
(ธิดารัตน์ เลิศ วิทยากุล, 2561) จ านวน 8 ชุด ชุดละ 3- 5
ข้ อ ออกข้ อ สอบตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ ว ยการเรี ย นรู้
ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ชุด ที่ 2 กฎหมายอาญาที่เ กี่ย วข้ องกั บ
การประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ชุดที่ 3 กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชุ ด ที่ 4 พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การ
พยาบาลและการผดุง ครรภ์ พ.ศ. 2528 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2540
ชุ ด ที่ 5 กฎหมายสาธารณสุ ข อื่ น ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิช าชีพการพยาบาลและการผดุ ง
ครรภ์ ชุดที่ 6 ทฤษฎีจริยศาสตร์
ชุดที่ 7 หลักจริยธรรมในวิชาชีพ
ชุดที่ 8 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ทดสอบ
ผู้เรียนหลังเรียนในแต่ละหน่วย วิเคราะห์ข้อมูลจากร้อยละ
ของผู้ตอบถูกและตอบผิด
2.3 ข้ อ สอบวั ด ผลการเรี ย นรู้ อ อนไลน์
Google Form 2 ชุ ด ชุ ด ละ 60 ข้ อ ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น
ประกอบด้วย
ชุ ด ที่ 1 ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยที่ 1 -4
จานวน 60 ข้อ
ชุ ด ที่ 2 ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยที่ 5 -8
จานวน 60 ข้อ
กาหนดเกณฑ์ผ่าน ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2.4 แบบประเมิ นความพึ ง พอใจออนไลน์
Google Form ต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
เพื่อส่งเสริมผลการเรียนในรายวิชา จริยศาสตร์และกฎหมาย
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วิ ช าชี พ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล แบบ Rating Scale 5
ผู้วิจัยนาแบบประเมินความพึง พอใจออนไลน์
ระดับ จานวน 13 ข้อ โดยมีร ะดับคะแนนและการแปลผล
ปรั บ ปรุ ง จาก ธิ ด ารั ต น์ เลิ ศ วิ ท ยากุ ล (2560) เสนอ
ดังนี้
ผู้เชี่ ยวชาญจ านวน 3 ท่า น เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
ระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยมาก
เนื้อหาตลอดจนภาษาที่ใช้ นามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ที่สุด
(Index of Item - Objective Congruence) ได้ ค่ า ดั ช นี
ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และนาไปทดลองใช้
ระดับคะแนน 3 หมายถึง เฉยๆ
ในกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากร จานวน
ระดับคะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
25 คน นามาหาค่าความเที่ยงโดยใช้ค่าสัมประสิท ธิ์อัล ฟ่า
ระดับคะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ของครอนบาค เท่ากับ 0.91 ผู้วิจัยเก็บข้อมูล ด้วยตนเอง
ที่สุด
โดยใช้ Google Form วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา
การแปลความหมาย ระดั บ ความพึ ง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พอใจต่อการประเมิน พัฒนาการเรียนรู้โดยชุดข้อสอบเกม
ออนไลน์ รายวิ ช า 602 203 จริ ย ศาสตร์ แ ละกฎหมาย
สรุปผลการวิจัย
วิชาชีพพยาบาล ดังนี้
1. ผลประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึ ง
แบบผสมผสานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ผลการเรี ย นในรายวิ ช าจริ ย
มีความพึงพอใจมากที่สุด
ศาสตร์ แ ละกฎหมายวิ ช าชี พ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึ ง
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 97
มีความพึงพอใจมาก
คน เป็นเพศชายจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.15 เพศ
คะแนนเฉลี่ ย 2.51-3.50หมายถึ ง
หญิ ง 92 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 94.85 มี ผ ลการเรี ย นรู้ ใ น
มีความพึงพอใจปานกลาง
รายวิชา 602 203 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึ ง
1.1 ผลสอบก่ อ นเรี ย นออนไลน์ โดยใช้
มีความพึงพอใจน้อย
โปรแกรม Kahoot! ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบก่อน
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึ ง
เรียนมีจานวนผู้ตอบถูกมากขึ้น ดังภาพที่ 1
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _

ร้ อ ยละผู้ ต อบถู ก ข้ อ สอบก่ อ นเรี ย น KAHOOT!
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ภาพที่ 4 ผลสอบก่อนเรียนออนไลน์ Kahoot!
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1.2 ผลสอบหลังเรียนออนไลน์ Plickers! ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบหลังเรียนมีจานวนผู้ตอบถูกมากขึ้น

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

ดังภาพที่ 2

ร้ อ ยละผู้ ต อบถู ก ข้ อ สอบหลั ง เรี ย น PLICKERS!
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ภาพที่ 5 ผลสอบหลังเรียนออนไลน์ Plickers!
1.3 ผลการสอบวั ดผลการเรีย นรู้อ อนไลน์
Google Form 2 ชุด ชุดละ 60 ข้อ ได้แก่ สอบกลางภาค
ข้อสอบชุดที่ 1 หน่วยที่ 1-4 จานวน 60 ข้อ และ สอบปลาย
ภาค ข้อสอบชุดที่ 2 ประกอบด้วยหน่วยที่ 5-8 จานวน 60
ข้ อ พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย สอบปลายภาค (คะแนนเฉลี่ ย

33.66) สูงกว่า สอบกลางภาค (คะแนนเฉลี่ย 31.38) และ
จานวนคนที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 (36 คะแนนขึ้ นไป)
สอบปลายภาค (จ านวน 36 คน คิ ดเป็น ร้ อยละ 37.11)
มากกว่ าสอบกลางภาค (จ านวน 19 คน คิ ดเป็น ร้ อยละ
19.58

ภาพที่ 6 คะแนนเฉลี่ยสอบกลางภาค

ภาพที่ 7 คะแนนเฉลี่ยสอบปลายภาค
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2. ผลความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ต่อ
Kahoot! &Plickers ทาให้ท่านทราบผลการทดสอบทันที
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผล
และ 7. ท่านได้รับคาอธิบายจากผู้สอนทันทีเมื่อท่านเลือก
การเรี ย นในรายวิ ช าจริ ย ศาสตร์ แ ละกฎหมายวิ ช าชี พ
ข้อที่ผิด ระดับมากที่สุด (
̅=4.90, S.D. = 0.34) รองลงมา
สาหรับนักศึกษาพยาบาล
คื อ ด้ า น 4. Kahoot! &Plickers ท าให้ ท่ า นมี ค วามสนุ ก
ความพึง พอใจของนักศึกษาพยาบาล ต่อ
และตื่ น เต้ น ที่ ไ ด้ แ ข่ ง ขั น กั บ เพื่ อ นๆ ระดั บ มากที่ สุ ด
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผล
(
̅=4.84, S.D. = 0.53) และ ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด คือ
การเรี ย นในรายวิ ช าจริ ย ศาสตร์ แ ละกฎหมายวิ ช าชี พ
ด้าน 6. หลัง จากท่านทราบผลการทดสอบจาก Kahoot!
สาหรับนักศึกษาพยาบาล พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความ
&Plickers ท่านกลับไปทบทวนเนื้อหาอีกครั้ง ระดับมาก
พึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อ
(
̅=4.14, S.D. = 0.85) นอกจากนั้น นักศึกษายัง รู้สึกว่า
ส่งเสริมผลการเรียนในรายวิช าจริยศาสตร์และกฎหมาย
Kahoot! &Plickers ไม่ ทาให้ยุ่งยากใจ (
̅=2.61, S.D. =
วิ ช าชี พ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล ระดั บ มากที่ สุ ด
1.74) ดังตารางที่ 1
(
̅=4.52, S.D. = 0.36) โดยมี ค วามพึ ง พอใจ ด้ า น 2.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนใน
รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพสาหรับนักศึกษาพยาบาล
รายการ
1. Kahoot! &Plickers ทาให้ท่า นได้ทดสอบความเข้าใจเนื้อหาการเรียนตนเอง
ก่อน-หลังเรียนทันที
2. Kahoot! &Plickers ทาให้ท่านทราบผลการทดสอบทันที
3. Kahoot! &Plickers ทาให้ท่านทราบว่าต้องปรับปรุงตนเองอย่างไร
4. Kahoot! &Plickers ทาให้ท่านมีความสนุกและตื่นเต้นที่ได้แข่งขันกับเพื่อนๆ
5. Kahoot! &Plickers ทาให้ท่านยุ่งยากใจ
6. หลั ง จากท่ า นทราบผลการทดสอบจาก Kahoot! &Plickers ท่ า นกลั บ ไป
ทบทวนเนื้อหาอีกครั้ง
7. ท่านได้รับคาอธิบายจากผู้สอนทันทีเมื่อท่านเลือกข้อที่ผิด
8. ท่านส่งเสียงร้องอย่างตื่นเต้นเมื่อ Kahoot! &Plickers แสดงลาดับผู้ได้คะแนน
3 อันดับแรกและจานวนร้อยละผู้ตอบถูก
9. Kahoot! &Plickers มีความเหมาะสมในการนามาประเมินความเข้าใจหลังจาก
เรียนเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียน
10. ท่านชอบ Kahoot! &Plickers เพราะท่านได้เรียนรู้ผ่าน Smart Phone
11. ท่านคิดว่าการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างห้องเรียนกับ IT ส่งเสริม
การเรียนรู้และการประเมินผลการเรียน
12. ท่านคิดว่าการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างห้องเรียนกับ IT ส่งเสริม
ผลการเรียนของท่านให้ดีขึ้น
13. ท่านมีความสุขกับการเรียน
เฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการ
เรี ย นการสอนแบบผสมผสานเพื่ อ ส่ ง เสริ มผลการเรี ย นรู้
รายวิช าจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ ส าหรับนักศึกษา
พยาบาล มีประสิทธิผลด้านการส่งเสริมผลการเรียนรู้ และ
ผู้ เ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจในการใช้ รู ป แบบการสอนแบบ
ผสมผสาน ผู้เรียนได้รับการอธิบายเนื้อหาสาระ และรู้ผลการ
เรียนได้ทันที ส่ง ผลให้ผู้เรียนมีค วามรู้ ความเข้าใจ พัมนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความสุข สนุกกับการเรียน

𝝁
̅
4.82

S.D.
0.43

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

4.90
4.75
4.84
2.61
4.14

0.34
0.58
0.53
1.74
0.85

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก

4.90
4.48

0.34
0.79

มากที่สุด
มากที่สุด

4.78

0.50

มากที่สุด

4.58
4.61

0.66
0.64

มากที่สุด
มากที่สุด

4.55

0.65

มากที่สุด

4.79
4.52

0.50
0.36

มากที่สุด
มากที่สุด

การอภิปรายผล
จากการผลการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผ ลรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้
รายวิช าจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ ส าหรับนักศึกษา
พยาบาล สามารถส่ ง เสริ ม ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลได้ และผู้เรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย ผู้วิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า รูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ ได้ใช้ตาม
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ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ (เดือนพฤศจิกายน 2562)
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กับการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นจุดเด่น เอกสารอ้างอิง
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