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บทคดัยอ่ 

 งานวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อ 1) พฒันาวธิกีารเรยีนรูก้ารพยาบาลบุคคลที่มปัีญหาทางจติเรื่อง การท ากลุ่ม
กจิกรรมบ าบดั โดยใช้ e-learning ส าหรบันักศึกษาพยาบาล ที่มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 2) เพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาพยาบาล 3) เพื่อศกึษาผลการจดักจิกรรมกลุ่มบ าบดั โดยใช ้e-learning 
ของนักศกึษาพยาบาล กลุ่มตวัอย่าง คอื ทีใ่ชใ้นการพฒันาวธิกีารเรยีนรูก้ารพยาบาลบุคคลทีม่ปัีญหาทางจติเรื่อง การท า
กลุ่มกจิกรรมบ าบดั โดยใช ้e-learning ไดแ้ก่ นักศกึษาพยาบาล ชัน้ปีที ่3 ภาคการศกึษาที ่1/2560  วทิยาลยัพยาบาลศรี
มหาสารคาม ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิา การพยาบาลบุคคลทีม่ปัีญหาทางจติ จ านวน 102 คน ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการหาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ไดแ้ก่ นกัศกึษาพยาบาล ชัน้ปีที ่3 ภาค
การศกึษาที่ 1/2561 วทิยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคาม ที่ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา การพยาบาลบุคคลที่มปัีญหาทางจิต 
จ านวน 136 คน ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ วธิกีารเรยีนรู้
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตเรื่อง การท ากลุ่มกิจกรรมบ าบดั โดยใช้ e-learning ส าหรบันักศึกษาพยาบาล 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิา การพยาบาลบุคคลทีม่ปัีญหาทางจติเรื่อง การท ากจิกรรมกลุ่มบ าบดั และ
แบบประเมนิการจดักจิกรรมกลุ่มบ าบดั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และ Paired t-test ผลการวจิยัพบว่า 1) วธิกีารเรยีนรูก้ารพยาบาลบุคคลทีม่ปัีญหาทางจติเรื่อง การท ากลุ่มกจิกรรมบ าบดั 
โดยใช ้e-learning ส าหรบันกัศกึษาพยาบาล ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.29/85.68 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์80/80 
ทีต่ัง้ไว ้และดชันีประสทิธผิลของแผนการเรยีนรู ้มคี่าเท่ากบั 0.7383 แสดงว่า นักศกึษาพยาบาลมคีวามกา้วหน้าในการ
เรยีนรูร้อ้ยละ 73.83 2)นกัศกึษาพยาบาลมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิา การพยาบาลบุคคลทีม่ปัีญหาทางจติเรื่อง การ
ท ากจิกรรมกลุ่มบ าบดั โดยใช้ e-learning ก่อนการเรยีนโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย (x   = 4.19) และหลงัการเรยีนนักศกึษา
พยาบาลมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x   = 8.50) 3) การศกึษาผลการจดักจิกรรมกลุ่มบ าบดั โดยใช ้
e-learning ของนกัศกึษาพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก 
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Abstract 
 The purpose of this research were to 1) develop methods of learning nursing  care persons with 
mental health problems on group therapy using e-learning for nursing students with efficiency and 
effectiveness, 2) to compare the learning outcome of nursing students, 3) to study the learning activities 
effects of group therapy using e-learning for nursing students. The samples were 102 nursing students year 
3, Semester 1/2017, Sri Srimahasarakham Nursing College registered nursing  care persons with mental 
health problems, selected by the use of purposive sampling. The sample group used to find learning 
achievement were 136 nursing students year 3, Semester 1/2018, Sri Srimahasarakham Nursing College 
registered nursing  care persons with mental health problems, selected by the use of purposive sampling. 
The research tools were the methods of nursing  care persons with mental health problems on group therapy 
using e-learning for nursing students, learning achievement test and assessment form for group therapy 
activities.  The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and paired t-test.  
 The research found that 1) the methods of learning nursing  care persons with mental health problems 
on group therapy using e-learning for nursing students that the researcher developed was with efficiency of 
80.29/85.68 which is higher than the threshold set at 80/80 and the effectiveness index of the learning plan is 
equal to 0.7383 showed that nursing students are progressing in learning 73.83%. 2) Nursing students had 
academic achievement  of nursing  care persons with mental health problems on group therapy using          
e-learning before the overall level of study was low ( x = 4.19). After learning nursing students had overall 
learning achievement at a high level ( x = 8.50). 3) The learning activities effects of group therapy activities 
using e-learning of nursing students the overall level was very good. 
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1. บทน า 
 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 นัน้ ผู้สอนจะต้อง
ปรบัแนวทางการเรยีนการสอน โดยผูส้อนจะต้องท าให้
ผูเ้รยีนรกัทีจ่ะเรยีนรูต้ลอดชวีติ และมเีป้าหมายในการ
สอนที่จะท าให้ผู้เรยีนมทีกัษะชวีติ ทกัษะการคดิ และ
ทักษะด้านไอที ซึ่งหมายถึง การที่ผู้เรียนรู้ว่า เมื่อ
อยากรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไปตามหาข้อมูล (data) 
เหล่านัน้ได้ที่ไหน และเมื่อได้ข้อมูลมาผู้เรียนต้อง
วเิคราะหไ์ดว้่าขอ้มูลเหล่านัน้มคีวามน่าเชื่อถอืเพยีงใด 
และสามารถแปลงขอ้มูลเป็นความรู ้(knowledge) ได ้
ซึ่งสิง่เหล่านี้ต้องเกิดจากการฝึกฝน ผู้สอนจะต้องให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองด้วยตนเอง (ปิยะวดี พงษ์
สวสัดิ ์และณมน จรีงัสุวรรณ,  (2558 : 153) ทัง้นี้
แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่ของการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตรใ์น
การจัดการเรียนรู้โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนว
ปฏิบตัิในการเสริมสร้างประสทิธิภาพของการจดัการ
เรยีนรู้ โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทกัษะ ความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะที่ เกิดกับตัวผู้ เรียน เพื่อใช้ในการ
ด ารงชีวิตในสงัคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั 
โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจาก
เครอืขา่ยองคก์รความร่วมมอืเพื่อทกัษะแห่งการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century 
Skills) ทีม่ชีื่อย่อว่า เครอืข่าย P21 ซึง่ไดพ้ฒันากรอบ
แนวคดิเพื่อการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดยผสมผสาน
องค์ความรู้ ทกัษะเฉพาะด้าน ความช านาญการและ
ความรู้เท่าทนัดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อความส าเรจ็
ของผู้เรยีนทัง้ด้านการท างานและการด าเนินชวีติ ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเนื่ องด้วยเป็นกรอบ
แนวคิดที่ เ น้นผลลัพธ์ที่ เกิดกับผู้ เ รียน (Student 
Outcomes) ทัง้ในด้านความรู้สาระวิชาหลกั (Core 
Subjects) และจะช่วยผูเ้รยีนไดเ้ตรยีมความพรอ้มใน
หลากหลายด้าน รวมทัง้ระบบสนับสนุนการเรียนรู ้
ไดแ้ก่ มาตรฐาน การประเมนิ หลกัสตูร การเรยีนการ
สอน การพฒันาครู และสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมต่อ
การเรยีน ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องใหน้ักเรยีน
เป็นผูเ้รยีนรู้ดว้ยตนเอง (วจิารณ์ พานิช, 2555 : 16-
21) 

 ทัง้นี้เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนโดยใช้ e-
learning เป็นไปตามแนวคิดของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตทิีมุ่่งเน้นผลการเรยีนรู้ 
(Learning outcomes) ของผูเ้รยีนซึง่เป็นมาตรฐานขัน้
ต ่าเชงิคุณภาพ เพื่อประกนัคุณภาพบณัฑติและสื่อสาร
ใหห้น่วยงาน รวมทัง้ผูเ้กีย่วขอ้งได้เขา้ใจและมัน่ใจถึง
กระบวนการผลิตบณัฑิต ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของบณัฑติ (Domains of Learning) เป็นผลผลติและ
ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางเชาวน์
ปัญญา ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยในการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาจงึต้องมี
ข ัน้ตอน โดยเริ่มตัง้แต่การจัดวัตถุประสงค์รายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานผลการเรยีนทัง้ 5 ด้าน 
(5 domains of learning) (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา, 2552) 
 อย่างไรกต็าม การพยาบาลมบีทบาทส าคญัยิง่
ต่อสงัคมโลกทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต เนื่องจากการ
พยาบาลได้เขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัชวีติของคนทุกคน ทัง้
ในด้านการด ารงชีวิตประจ าวนั งานอาชีพ เครื่องมือ
เครื่องใช ้ตลอดจนการพยาบาลบุคคลทีม่ปัีญหาทางจติ 
และการพยาบาลเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ ทุกคนจึง
จ าเป็นต้องได้รบัการพฒันาให้รู้การพยาบาลเบื้องต้น 
เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาเบื้องต้น 
และสามารถน าความรูไ้ปใชอ้ย่างมเีหตุผล โดยเฉพาะ
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต ซึ่งมีแนวคิด 
หลักการและกระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมบน
พื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรในการพยาบาล
บุคคลทุกช่วงวยัทีม่ภีาวะเสีย่งและมปัีญหาสุขภาพจติ 
ด้านความคิด การรับรู้ ความจ า สติปัญญา อารมณ์ 
พฤติกรรม การใช้สารเสพติดและการทารุณกรรม ใน
ระยะเฉียบพลนั วกิฤต และเรือ้รงั การป้องกนั ส่งเสรมิ 
บ าบดัรกัษา การฟ้ืนฟูสภาพทัง้รายบุคคล รายกลุ่ม ใน
สถานบริการและชุมชน โดยยึดหลักจริยธรรม 
กฎหมาย จรรยาบรรณวชิาชพีและหลกัสทิธมินุษยชน 
เลอืกใช้ทรพัยากร เทคโนโลยทีี่เหมาะสม ผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของ



 Thai Journal of Environmental Studies Vol. 2(1), 2019 : 17 - 27 

 
20 

บุคคลในการดูแลตนเอง หากมกีารใชส้ื่อการเรยีนการ
สอนได้ถูกต้องและเหมาะสม จะเป็นการส่งเสริม
ประสทิธภิาพการเรยีนการสอนของครูและนักเรยีนให้
บรรลุจุดมุ่งหมายทีว่างไวไ้ด ้
 นอกจากนี้  สภาการพยาบาลได้ก าหนด
ขอบเขตและสมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขัน้สูง 
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในบทบาท
ของการให้การบ าบัดทางจิตในรูปแบบต่างๆ ทัง้
รายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อสง่เสรมิสขุภาพจติ ป้องกนั
การเกดิโรคทางจติเวช ลดอาการของโรค สร้างเสริม
สมรรถนะในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเวช และ
ครอบครัวโดยใช้ความรู้ทฤษฎีและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา
ซบัซ้อนแบบองค์รวม (สภาการพยาบาล , 2551 : 
เวบ็ไซต์) ถ้าพยาบาลมคีวามรู้เกีย่วกบัแนวคดิทฤษฎี 
เทคนิค และวิธีการด าเนินกลุ่มก็จะช่วยให้เกิดความ
มัน่ใจในการท างาน และเกิดทศันคติที่ดีตระหนักถึง
ความส าคัญของการท ากลุ่มบ าบัด และสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผูป่้วยได ้
 ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงต้องการพัฒนาเนื้อหาสื่อการ
เรยีนการสอนทีส่ามารถน ามาใช้สอนไดจ้รงิ ซึง่จะเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยปรบัปรุงคุณภาพการเรยีนการ
สอนในปัจจุบนั เพื่อใหเ้ป็นกจิกรรมการเรยีนการสอนที่
มคีวามเหมาะสมกบัเนื้อหาและเป็นบทเรยีนออนไลน์ 
ซึง่ผูเ้รยีนสามารถศกึษาและคน้ควา้หาขอ้มูลความรูไ้ด้
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยไม่จ ากดัเวลาและสถานที ่
ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันาการเรยีน
การสอนโดยใช ้e-learning ส าหรบันักศกึษาพยาบาล 
ในรายวชิาการพยาบาลบุคคลที่มปัีญหาทางจติ เรื่อง 
การท ากลุ่มกิจกรรมบ าบัด เพื่อช่วยให้นักศึกษา
พยาบาลเขา้ใจเน้ือหาทีเ่รยีนไดอ้ย่างชดัเจนยิง่ขึน้ และ
เป็นการด าเนินการวิจัยที่ท าให้เกิดการน าไปพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาตอิกีต่อไป 
 
 
 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อพฒันาวธิกีารเรยีนรูก้ารพยาบาลบุคคล
ทีม่ปัีญหาทางจติเรื่อง การท ากลุ่มกจิกรรมบ าบดั โดย
ใช้ e-learning ส าหรับนักศึกษาพยาบาล ที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ของนกัศกึษาพยาบาล ในรายวชิาการพยาบาลบุคคลที่
มปัีญหาทางจติ เรื่อง การท ากลุ่มบ าบดั 
 3. เพื่อศกึษาผลการจดักจิกรรมกลุ่มบ าบดั โดย
ใช ้e-learning ของนกัศกึษาพยาบาล 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ นักศกึษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน 
238 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนรู้
การพยาบาลบุคคลที่มปัีญหาทางจติเรื่อง การท ากลุ่ม
กจิกรรมบ าบดั โดยใช้ e-learning ได้แก่ นักศกึษา
พยาบาล ชัน้ปีที ่3 ภาคการศกึษาที ่1/2560  วทิยาลยั
พยาบาลศรีมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
การพยาบาลบุคคลทีม่ปัีญหาทางจติ จ านวน 102 คน 
ซึ่ ง ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling) 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการหาผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน ได้แก่  นักศึกษาพยาบาล ชัน้ ปีที่  3 ภาค
การศกึษาที ่1/2561 วทิยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคาม 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาทางจติ จ านวน 136 คน ซึง่ไดม้าจากการเลอืก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
3.2. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. วธิกีารเรยีนรูก้ารพยาบาลบุคคลทีม่ปัีญหา
ทางจิตเรื่อง การท ากลุ่มกิจกรรมบ าบัด โดยใช้ e-
learning ส าหรบันกัศกึษาพยาบาล 
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน
รายวชิา การพยาบาลบุคคลทีม่ปัีญหาทางจติเรื่อง การ
ท ากจิกรรมกลุ่มบ าบดั 
 3. แบบประเมนิการจดักจิกรรมกลุ่มบ าบดั โดย
ใช ้e-learning ของนกัศกึษาพยาบาล 
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3.3. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที่ 1 คอื การพฒันาวธิกีารเรยีนรู้การ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตเรื่อง การท ากลุ่ม
กจิกรรมบ าบดั โดยใช้ e-learning ส าหรบันักศกึษา
พยาบาล 
  ระยะที่  2  คือ  การจัดการเ รียนรู้ การ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตเรื่อง การท ากลุ่ม
กจิกรรมบ าบดั โดยใช้ e-learning ส าหรบันักศกึษา
พยาบาล 
3.4. สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

  2.1 ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
  2.2 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
  2.3 ค่าอ านาจจ าแนก 
  2.4 ค่าความยากง่าย 
 3) สถิตทิีใ่ชท้ดสอบสมมติฐาน คอื Paired t-
test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 1. วธิกีารเรยีนรูก้ารพยาบาลบุคคลทีม่ปัีญหา
ทางจิตเรื่อง การท ากลุ่มกิจกรรมบ าบัด โดยใช้ e-
learning ส าหรบันักศกึษาพยาบาล ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 
มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.29/85.68 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์
80/80 ทีต่ัง้ไว ้และดชันีประสทิธผิลของแผนการเรยีนรู ้
มีค่าเท่ากับ 0.7383 แสดงว่า นักศึกษาพยาบาลมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 73.83 (ดงัตารางที ่
1 และ 2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของวธิกีารเรยีนรูก้ารพยาบาลบุคคลทีม่ปัีญหาทางจติเรื่อง การท ากลุ่มกจิกรรมบ าบดั โดยใช ้

e-learning ส าหรบันกัศกึษาพยาบาล (E1/E2)  
 

ประสิทธิภาพวิธีการเรียนรู ้ คะแนนเตม็  ̅ S.D. รอ้ยละ 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 10 8.02 1.13 80.29 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 10 8.56 0.80 85.68 

ประสิทธิภาพของวิธีการเรียนรู ้80.29/85.68 
 
ตารางที่ 2 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของวิธีการเรียนรู้การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตเรื่อง การท ากลุ่ม

กจิกรรมบ าบดั โดยใช ้e-learning ส าหรบันกัศกึษาพยาบาล  
 

ผลรวมคะแนนความรู้
ก่อนเรียน 

ผลรวมคะแนนความรู้
หลงัเรียน 

จ านวน
นักศึกษา 

คะแนนเตม็ของ
ความรูห้ลงัเรียน 

ค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) 
ของวิธีการเรียนรู ้

462 874 102 10 0.7383 
 
 2. นกัศกึษาพยาบาลมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
รายวชิา การพยาบาลบุคคลทีม่ปัีญหาทางจติเรื่อง การ
ท ากิจกรรมกลุ่มบ าบดั โดยใช้ e-learning ก่อนการ
เรยีนโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย (x   = 4.19) และหลงัการ

เรียนนักศึกษาพยาบาลมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x   = 8.50) (ดงัตารางที ่3)  
 3. การศกึษาผลการจดักจิกรรมกลุ่มบ าบดั โดย
ใช้ e-learning ของนักศกึษาพยาบาล โดยรวมอยู่ใน
ระดบัดมีาก (x   = 88.36) (ดงัตารางที ่4) 

 



 Thai Journal of Environmental Studies Vol. 2(1), 2019 : 17 - 27 

 
22 

ตารางที่ 3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิา การพยาบาลบุคคลที่มปัีญหาทางจติเรื่อง 
การท ากจิกรรมกลุ่มบ าบดั ของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่3 ภาคการศกึษาที ่1/2561 
ก่อนและหลงัการเรยีน (n=136) 

 
รายการ 
(N = 10) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
t 

 
df 

p 
 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 

4.19 1.38 น้อย 8.50 0.96 มาก -43.155 135 .000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 

ตารางที ่4 การศกึษาการจดักจิกรรมกลุ่มบ าบดั โดยใช ้e-learning ของนักศกึษาพยาบาล ชัน้ปีที ่3 ภาคการศกึษาที ่
1/2561 (n=136) 

 

รายการ ∑X  ̅ S.D. ระดบั 

การจดักจิกรรมกลุ่มบ าบดั 12,018 88.36 4.97 ดมีาก 
 
5. อภิปรายผล 
 1. วิธกีารเรยีนรู้การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา
ทางจิตเรื่อง การท ากลุ่มกิจกรรมบ าบดั โดยใช้ e-
learning ส าหรบันักศกึษาพยาบาล ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 
มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.29/85.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์
80/80 ที่ตัง้ไว้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของวิจารณ์ 
พานิช (2555: 16 -21) ได้กล่าวถึง ทักษะเพื่อการ
ด ารงชวีติในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นการเรยีนจากการ
ค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่ วยแนะน า และช่วย
ออกแบบกจิกรรมที่ช่วยให้นักเรยีนแต่ละคนสามารถ
ประเมนิความกา้วหน้าของการเรยีนรูข้องตนเองได ้ซึง่
ในการเตรยีมนกัเรยีนใหพ้รอ้มกบัชวีติในศตวรรษที ่21 
เป็นเรื่องส าคญัของกระแสการปรบัเปลีย่นทางสงัคมที่
เกดิขึน้ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวถิีการด ารงชพีของ
สังคมอย่ างทัว่ถึง  ครูจึงต้องมีความตื่ นตัวและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พรอ้มให้นักเรยีนมทีกัษะส าหรบัการออกไปด ารงชวีติ
ในโลก นัน่คอื ทกัษะการเรยีนรู้ (Learning Skill) ที่
สง่ผลใหม้กีารเปลีย่นแปลงการจดัการเรยีนรูเ้พื่อใหเ้ดก็
มคีวามรู้ ความสามารถ และทกัษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผล
จากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียน

การสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 
และเป็นไปตามแนวคดิของจาตุรนต์ ขนัทเ์ขต (2549) 
ได้ ให้ความหมายไว้ว่ า  การสอนบนเครือข่ าย
อนิเตอร์เน็ต เป็นรูปแบบการเรยีนการสอน ที่ท างาน
บนระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต โดยผู้เรียนเรียนจาก
ฐานข้อมูลความรู้และสามารถรบัส่งข้อมูลการศึกษา
อเิลก็ทรอนิกสไ์ดอ้ย่างไม่จ ากดัเวลาและสถานทีภ่ายใต้
ระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ลกัษณะของ Web-Based 
Instruction เป็นแบบหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ โดยการใช้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็น ช่องทางในการสื่อสาร 
ผู้ เ รียนและผู้สอนจึงต้องมีความรู้  ทักษะการใช้
อนิเตอร์เน็ตเป็นอย่างดเีพื่อการ เรยีนการสอนอย่างมี
ประสทิธิภาพ ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกบังานวิจยัของ
นพพร แกว้เทพ (2559: 121) ไดท้ าการศกึษางานวจิยั
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เ รื่ อ ง  อุ ปกร ณ์คอมพิว เตอ ร์แ ละกา รประกอบ
คอมพวิเตอร ์ผลการศกึษาคน้ควา้พบว่า เครื่องมอืทีใ่ช้
ศึกษาค้นคว้ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่าง 
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งบางส่วนสอดคล้อง
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กบังานวจิยัของนันทดิา วดัยิ้ม, เสาวลกัษณ์ หวงัชม 
และอภัสริน มะโน (2560: 152) ได้ท าการศึกษา
งานวิจัย เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาลโดยใช้การเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผล
การศกึษาพบว่า การจดัการเรยีนการสอนในสาขาการ
พยาบาลมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะของคนใน
ศตวรรษที่ 21 วธิีการจดัการเรยีนการสอนที่ส่งเสริม
ทกัษะมหีลากหลายวธิ ีหนึ่งในนัน้ คอื การจดัการเรยีน
การสอนดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Learning) ซึง่เป็นวธิี
ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตามความ
ต้องการของตนเอง สอดคล้องกบัยุคปัจจุบนัที่ความรู้ 
สามารถสืบค้นได้ทางอินเตอร์เน็ต และวิธีการเรียน
ดงักล่าวยงัจดัเป็นการสนับสนุนการเรยีนรูแ้บบ active 
learning ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยฝึกทกัษะการคิดและ
สามารถน าความรู้ไปประยุตกใ็ชไ้ด้มากกว่าการเรยีน
แบบ passive learning - การจดัการเรยีนการสอนดว้ย
สือ่ e-Learning ทีจ่ะประสบความส าเรจ็นัน้ ผูส้อนควร
มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้
บทเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ เหมาะสมกบัผูเ้รยีน และเกดิ
ความคุม้ค่าคุม้ทุนในการเขยีนโปรแกรม และบางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของดวงเดอืน ศาสตรภทัร, ถริว
รนิทร ์บุญญาพพิรรธน์, กุลธดิา สบีวับาน และภทัรกร 
มุขศรนีาค (2561: 51) ไดท้ าการศกึษาวจิยัรปูแบบการ
สอนตามแนวศตวรรษที่ 21 ในวชิาจติวทิยาเบื้องต้น 
เรื่อง เชาวปั์ญญา ผลการศกึษาพบว่า รปูแบบการสอน
ตามแนวศตว ร รษที่  2 1  มีป ร ะ สิท ธิภ าพของ
กระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ด้วยค่า
ร้อยละ 78.20 และ 80.77 และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของปวญัญา นาคะวงศ ์วลิาวณัย ์พรอ้มพรม และชูศร ี
ตลบัมุข (2558: 157) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรื่อง ระบบนิเวศที่
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ ผลการศกึษาพบว่า 1) ประสทิธิภาพ
ของชุดกจิกรรมการเรยีน มคี่าเท่ากบั 89.57/84.79 ซึง่
สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ 
  ส่วนดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของวิธีการ
เรียนรู้  มีค่า เท่ ากับ 0.7383 แสดงว่า  นักศึกษา
พยาบาลมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 73.83  
แสดงให้เห็นว่าจากการพฒันาวธิกีารเรียนรู้ที่มคีวาม

เหมาะสม ช่วยให้นักศึกษามีความสนใจในการเรียน 
รวมถึงมีแรงจูงใจที่ต้องการพฒันาให้เพิ่มพูนความรู้
มากยิ่งขึ้น ซึ่ง เป็นไปตามแนวคิดของใจทิพย์ ณ 
สงขลา (2542: 28-30) กล่าวถึงการสร้างบทเรียน
ออนไลน์ที่ใช้เพื่อการ เรยีนการสอน ซึ่งผู้เรยีนศกึษา
ดว้ยตนเอง (Human to Computer) เป็นการสร้าง
เนื้อหาทีม่กีารเชื่อมโยงค าส าคญั (Key Word) ไปยงั
เน้ือหารายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอือาจเชื่อมโยง
ไปยังสื่อชนิดอื่นๆ ที่ผู้สอนเห็นว่าจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเรยีนรู้ไดด้ขี ึน้ บทเรยีนออนไลน์จะมลีกัษณะ
เฉพาะที ่โดดเด่นคอื ผูส้อนสามารถเชื่อมโยงบทเรียน
ของตนไปสู่เนื้อหาที่มีผู้สอนอื่นสร้างขึ้นไว้แล้วใน 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ผู้สอนเห็นว่ามีประโยชน์
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ไปศกึษา เช่นเดยีวกนัผูส้อนจะเปิด
ใหผู้ใ้ดกไ็ดเ้ขา้มาศกึษาบทเรยีนทีต่นสร้างขึน้ไว้อย่าง
เสรหีรอืจะก าหนดใหเ้พยีงผูเ้รยีนเฉพาะ กลุ่มเขา้เรียน
ผ่านเครอืข่ายกไ็ด ้นอกจากนัน้ผูส้อนยงัสามารถแกไ้ข
ปรบัปรุงเนื้อหาเพื่อให้ทนัสมยัได้ ตลอดเวลา โดยไม่
ต้องเสียเวลาตามไปแก้ไขให้กับผู้เรียนทีละคน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะพล ทรงอาจ (2559: 
136-137) ไดศ้กึษารูปแบบการเรยีนการสอน รายวชิา
จติวทิยาส าหรบัครู (200 204) โดยใช้การสอนแบบมี
สว่นร่วมของนิสติปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ผลการวิจัย
พบว่า ค่าดชันีประสทิธิผลของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) รายวิชา 
จติวทิยาส าหรบัครู พบว่า นิสติทีเ่รยีนรู้โดยใชรู้ปแบบ
การเรยีนการสอนแบบมสี่วนร่วมมคี่าดชันีประสทิธผิล
เท่ากับ 0.4577 แสดงว่า นิสิตปริญญาตรีมีความรู้
เพิ่มขึ้น 0.4577 หรือคิดเป็นร้อยละ 45.77 บางส่วน
สอดคล้องกบังานวจิยัของหทยัทพิย์ ชมภูพื้น สมบตั ิ
ทา้ยเรอืศา และวมิลรตัน์ สุนทรโรจน์ (2552 : 97) ได้
ท าการศกึษาการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิ
สร้างสรรค์และการเขยีนเชงิสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทยของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ที่
เรยีนโดยรูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา 
(CLE) กับรูปแบบการสอนแบบพาโนรามา 
(PANORAMA) ผลการวจิยัพบว่า 1) แผนการจดัการ
เรียนรู้รูปแบบมุ่ งประสบการณ์ภาษา มีค่าดัชนี
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ประสิทธิผลเท่ากับ 0.602339 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของเบญจมินทร์ เฟอร์เรีย และพชร มกีลาง 
(2556 : 111) ได้ท าการศึกษาการพฒันาการเรียนรู ้
เ รื่ อ ง  ความปลอดภัย ในชีวิต  โดย ใช้บท เรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศกึษา ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ผลการวจิยัพบว่า 
ดชันีประสทิธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง ความปลอดภยัในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศกึษา
และพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  6 มีค่าเท่ากับ 
0.6356  
 2. นกัศกึษาพยาบาลมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
รายวชิา การพยาบาลบุคคลทีม่ปัีญหาทางจติเรื่อง การ
ท ากิจกรรมกลุ่มบ าบดั โดยใช้ e-learning ก่อนการ
เรียนโดยรวมอยู่ ในระดับน้อย และหลังการเรียน
นักศึกษาพยาบาลมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยรวม
อยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนก่อน
และหลงัเรยีน นักศกึษาพยาบาลมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหลงัเรยีนมากกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของใจทพิย ์ณ 
สงขลา (2542: 28-30) กล่าวถึงการสร้างบทเรียน
ออนไลน์ทีใ่ชเ้พื่อการเรยีนการสอน จะมอียู่ 2 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ 1) ผูเ้รยีนศกึษาดว้ยตนเอง เป็นการสรา้งเนื้อหา
ทีม่กีารเชื่อมโยงค าส าคญัไปยงัเนื้อหารายละเอยีดอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเชื่อมโยงไปยังสื่อชนิดอื่นๆ ที่
ผูส้อนเหน็ว่าจะช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ 2) 
ผู้เรียนศึกษาร่วมกับผู้อื่น การเรียนวิธีนี้มักพบใน
ลักษณะของการเรียนแบบเอาปัญหาเป็นตัวตัง้คือ 
ผูส้อนจะเป็นผูก้ าหนดปัญหาหรอืโจทยบ์างอย่างขึน้มา 
และให้กลุ่มผู้เรียนร่วมกันระดมความคิด หาสาเหตุ 
และเสนอหนทางแกไ้ขโดยผูส้อนจะท าหน้าทีย่ ัว่กระตุ้น
ให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหา 
ค าตอบ และจะต้องอาศยัความร่วมมอืจากผูเ้รยีนอื่นๆ 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการเรียนนัน้ๆ เป็นไป
ตามแนวคดิของพานิช จ ากดั และถนอมพร เหล่าจรสั
แสง (2545) ได้กล่าวถึงการสอนบนเวบ็เป็นการเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนทีอ่ยู่ห่างไกล หรอืไม่มเีวลาใน การมา
เขา้ชัน้เรยีนไดเ้รยีนในเวลาและสถานที่ๆ  ตอ้งการ เป็น
การส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกนัทางการศึกษา 
ผูเ้รยีนทีศ่กึษาอยู่ในสถาบนัการศกึษาในภูมภิาคหรอื

ในประเทศหนึ่ง สามารถทีจ่ะศกึษา ถกเถยีง อภปิราย 
กบัอาจารย ์ช่วยส่งเสรมิแนวคดิในเรื่องของการเรยีนรู้
ตลอดชวีติเนื่องจากเวบ็เป็นแหล่งความรูท้ีเ่ปิดกวา้งให้
ผูท้ีต่้องการศกึษาในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง สามารถเขา้มา
ค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาการ
สอนบนเวบ็ สามารถตอบสนองต่อผูเ้รยีนทีม่คีวามใฝ่รู้
รวมทัง้มทีกัษะในการตรวจสอบการ เรยีนรูด้ว้ยตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ที่
กระตือรือร้น ทัง้นี้ เนื่ องจากคุณลักษณะของเว็บที่
เอื้ออ านวยให้เกิดการศึกษา ในลักษณะที่ผู้เรียนถูก
กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นได้อยู่ตลอดเวลา และ
เป็นไปตามแนวคิดของสมพร รุ่งเรืองกลกิจ (2545: 
53) ส รุปว่า  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน หมายถึง 
ความสามารถ ความส าเรจ็และสมรรถภาพดา้นต่างๆ 
ของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการ
เรียนการสอนการฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการ
ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของอรพรรณ ลือบุญ
ธวชัชยั (2558:1) ได้ศกึษาเรื่องการบ าบดัครอบครวั: 
บทบาทของพยาบาลจติเวช ผลการศกึษาพบว่า การ
บ าบดัครอบครวันัน้อาศยัพืน้ฐานแนวคดิเกีย่วกบัระบบ
ครอบครัว สัมพันธภาพบ าบัด ทฤษฎีทางจิตสังคม 
สุขภาพจิตศึกษา และเทคนิคการให้ค าปรึกษาโดย
พยาบาลจติเวชเริม่ต้น ดว้ยการใชส้มัพนัธภาพบ าบดั 
ในการค้นหาปัญหาใช้เทคนิคของการให้ค าแนะน า
ปรกึษาครอบครวัการใหค้วามรูท้างสุขภาพจติ การฝึก
ทกัษะเผชิญปัญหา การจดัการกบัความเครียด การ
เสรมิสรา้งพลงัอ านาจ และการใชก้ลุ่มบ าบดั การบ าบดั
ครอบครวัมีประสิทธิผลในการลดภาระการดูแลของ
ครอบครัวและลดการแสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่
เหมาะสมของครอบครวั ซึ่งส่งผลให้ลดอาการก าเริบ 
และการกลบัเป็นซ ้าของผูป่้วย เพิม่การด ารงชวีติอย่าง
มคีวามสุข และคุณภาพชวีติของผู้ป่วยและครอบครวั 
ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของหรรษา เศรษฐ
บุปผา  สมบตั ิสกุลพรรณ์ และสุวทิ อนิทอง (2559: 1) 
ได้ศกึษาการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน
โดยการบูรณาการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (INTEGRATED 
E-LEARNING COURSE) ส าหรบันักศกึษาพยาบาล
ในระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ ์
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ทางการเรยีนของกลุ่มนักศกึษาทีเ่ขา้เรยีนตามรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ
แทนทีท่ ัง้หมด (full/comprehensive replacement) มี
ค่าสูงกว่ากลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรยีนตามรูปแบบน ามา
ประกอบกนั (Hybrid type) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
(p<.05) 3) ซึ่งบางส่วนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุฑา
ทิพย์ กิ่งแก้ว (2557: 1) ได้ศึกษากลุ่มบ าบัดกับ
พยาบาลจิตเวช ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มบ าบดัเป็น
วิธีการบ าบัดอย่างหนึ่ งที่มีประสิทธิภาพในการ
ช่วยเหลอืผูป่้วยจติเวช แม้ว่าจะมหีลากหลายวชิาชพี
ใชก้ลุ่มบ าบดัในการใหก้ารดูแลผูป่้วย แต่วชิาชพีทีจ่ดั
กลุ่มบ าบดัให้กบัผู้ป่วยนัน้ส่วนใหญ่จะเป็นพยาบาลที่
ใหก้ารดูแลผูป่้วยจติเวช การทีพ่ยาบาลมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มบ าบัดจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
บทความนี้น าเสนอเกี่ยวกับ ความส าคัญของกลุ่ม
บ าบดั รูปแบบของกลุ่มบ าบดั กลุ่มบ าบดักบัผู้ป่วยจติ
เวช ปัจจยับ าบดั บุคลกิลกัษณะของผูน้ ากลุ่ม บทบาท
หน้าทีข่องผูน้ ากลุ่ม เทคนิคและการสือ่สารในกลุ่ม และ
ขอ้เสนอแนะ และบางส่วนสอดคล้องกบังานวิจยัของ
สุภาพรรณ มาลยั ฐยิาพร กนัตาธนวฒัน์ และไพฑูรย ์   
พิมดี (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นโปรแกรมไมโครซอฟต์แอคเซส ส าหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการวิจัย
พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนหลงัเรยีน
ด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ทบทวนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 
 3. การศกึษาผลการจดักจิกรรมกลุ่มบ าบดั โดย
ใช้ e-learning ของนักศกึษาพยาบาล โดยรวมอยู่ใน
ระดบัดีมาก ซึ่งมีประเด็นในการพิจารณา ได้แก่ การ
เลือกหัวข้อและวิธีการจัดกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับ
ลักษณะของผู้ร ับบริการ ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมกลุ่มได้อย่างเหมาะสม วางแผนการจัด
กิจกรรมกลุ่มบ าบัดได้อย่างเหมาะสม จัดอุปกรณ์
ประกอบกิจกรรมกลุ่มได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้
ภาษาพูดและภาษาท่าทางได้อย่างเหมาะสม โดย
ค านึงถึงคุณธรรม จรยิธรรมในวิชาชพี เคารพคุณค่า
ศักดิ ศ์รีความเ ป็นมนุษย์และ ปัญเจกของบุคคล 

สามารถกระตุ้นสมาชิกให้มีส่วนร่วมในกลุ่มอย่าง
เหมาะสม ด าเนินกจิกรรมกลุ่มไดต้ามแผนทีก่ าหนดไว้
อย่างครบถ้วน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะด าเนิน
กลุ่มไดอ้ย่างเหมาะสม ประเมนิปัญหาและขอ้เสนอแนะ
ที่ถูกต้องและมีประโยชน์ต่อกลุ่ม ยอมรับฟังความ
คดิเหน็จากสมาชกิกลุ่มด้วยท่าททีี่เหมาะสม และการ
ประสานงานกับผู้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของเพยีรด ีเป่ียมมงคล (2553) กล่าวว่า กลุ่ม
บ าบดัในผูป่้วยจติเวชมหีลายรปูแบบ ขึน้อยู่กบัแนวคดิ
ทฤษฎีที่น ามาใช้ โครงสร้างของการจดักลุ่ม ลกัษณะ
ผูป่้วยและลกัษณะของผูท้ี ่จะท ากลุ่มบ าบดั ไดแ้ก่ กลุ่ม
กิจกรรม (activity groups) กลุ่มให้ความรู ้
(educational groups) กลุ่มบ าบดัเพื่อการรกัษา 
(therapeutic groups) และกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (self – 
help groups) และเป็นไปตามแนวคดิของปราโมทย ์
เชาวศ์ลิป์ และรณชยั คงสกนธ ์(2542) กล่าวว่า ปัจจยั
บ าบดั (therapeutic factors) มทีัง้หมด 11 ปัจจยั 
ได้แก่ การมีความหวงั (instillation of  hope) 
ความรูส้กึอนัเป็นสากล (universality) การไดร้บัขอ้มูล 
(imparting information) การรู้สกึได้ท าประโยชน์ 
(altruism) การแก้ไขประสบการณ์เดิมในครอบครวั 
(corrective recapitulation of  the family group) การ
พฒันาเทคนิคเพื่อการเข้าสงัคม (development of   
social techniques) การเลียนแบบพฤติกรรม 
(imitative behavior) การระบายอารมณ์ (catharsis) 
การเรียนรู้ความจริงอันเป็นสัจธรรม (existential 
factors) ความรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกัน 
(cohesiveness) และการเรยีนรูว้ธิทีีจ่ะตดิต่อและสรา้ง
ความสมัพนัธ์กบับุคคลอื่น (interpersonal learning) 
ซึง่บางสว่นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภู ริพ งษ์  เ จ ริญ
แพทย์ และทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ (2559: 44) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง ผลของโปรแกรมการใชด้นตรบี าบดั
ร่วมกับการสนับสนุนทางสงัคมต่อภาวะซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน ผลการศึกษาพบว่า ภาวะ
ซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคพาร์กินสนั หลังจากได้รับ
โปรแกรมการใช้ดนตรีเพื่อการบ าบัดร่วมกับการ
สนบัสนุนทางสงัคมมคี่าคะแนนเฉลีย่ต ่ากว่าก่อนไดร้บั
โปรแกรมฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) และ
ภาวะซมึเศร้าของผู้สูงอายุโรคพาร์กนิสนักลุ่มที่ได้รบั
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โปรแกรมการใช้ดนตรีเพื่อการบ าบัดร่วมกับการ
สนับสนุนทางสังคมมีค่าคะแนนเฉลี่ยต ่ากว่ากลุ่มที่
ไดร้บัการพยาบาลตามปกต ิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
(p<.05) 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) การจดักระบวนการเรยีนรูโ้ดยใช ้e-leaning 
เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีส่ามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากทุกทีทุ่ก
เวลา ซึง่ผูเ้รยีนสามารถใชเ้วลาในการเรยีนและทบทวน
เนื้อหาได้อย่างสะดวกรวดเรว็ ซึ่งเหมาะกบัการเรยีน

นอกเวลาหรอืปรบัใชก้บัการจดักจิกรรมการเรยีนภาค
สานามไดเ้ป็นอย่างด ี
 2) บุคคลทีส่นใจสามารถน าวธิกีารเรยีนรูก้าร
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตเรื่อง การท ากลุ่ม
กจิกรรมบ าบดั โดยใช ้e-learning ไปประยุกตใ์ชไ้ด ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารควบคุมระยะเวลาในการศึกษา
วธิกีารเรยีนรูก้ารพยาบาลบุคคลทีม่ปัีญหาทางจติเรื่อง 
การท ากลุ่มกจิกรรมบ าบดั โดยใช ้e-learning  
 2) ควรศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับการท ากลุ่ม
กจิกรรมบ าบดั โดยใช ้e-learning 
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