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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) เพ่ือ
พ ัฒนาบทเร ียนออนไลน ์  เร ื ่ อง  การประเมิน
พ ัฒนาการเด ็กตามคู่ม ือเฝ ้าระว ังและส ่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนิส ิตแพทย์ ให้มี
ค ุณภาพในระดับดีและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
90/90  2) เพื ่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน
เรียนกับคะแนนผลทดสอบหลังเรียนของนิสิตแพทย์
ที ่เร ียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื ่อง การประเมิน
พัฒนาการเด ็กตามคู ่ม ือเฝ ้าระว ังและส ่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนิสิตแพทย์  3) เพ่ือ
สอบถามความพึงพอใจของนิสิตแพทย์ที ่มีต่อการ
เรียนบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประเมินพัฒนาการ
เด็กตามคู ่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย สำหรับนิสิตแพทย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้ เป็นนิสิตแพทย์ระดับชั ้นคลินิกศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั ้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จำนวน 96 คน  โดย 
 

 
เลือกตัวอย่างมา 1 กลุ่ม จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประเมินพัฒนาการ
เด็กตามคู ่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย สำหรับนิสิตแพทย์  2) แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนิสิตแพทย์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์ เรื ่อง 
การประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนิสิตแพทย์ มี
คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมากเท่ากับ (X ̅ = 
4.53, S.D. = 1.15)  และคุณภาพด้านเทคนิคอยู่ใน
ระดับดี เท ่ากับ (X ̅ = 4.50 , S.D. = 1.15)  และมี
ประสิทธิภาพของการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวัง

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวัง 
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนิสิตแพทย์ 
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และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนิสิต
แพทย์  มีค่าเท่ากับ 82.64/81.80  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนดไว้  

3) นิสิตแพทย์ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนิสิตแพทย์ มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 4) 
นิสิตแพทย์มีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
การประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อยู่ในระดับมากเท่ากับ (X ̅ = 
4.43, S.D. = 0.56)  

คำสำคัญ : บทเรียนออนไลน์,การประเมินพัฒนาการ
เด็ก,คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

Abstract 
 The objectives of this research were: 
1) to development of online learning 
courseware on child development 
assessment according developmental 
surveillance and promotion manual for 
medical students.based on 90/90 efficiency, 
2) to compare the students pre-test scores 
and learning achievement scores after 
learned with to Development of Online 
Learning Courseware on Child Development 
Assessment According Developmental 
Surveillance and Promotion Manual for 
Medical Students and 3) to study students 

satisfactions toward to Development of 
Online Learning Courseware on Child 
Development Assessment According 
Developmental Surveillance and Promotion 
Manual for Medical Students. 
 The sample were a group of 30 
students that colleted from 96  students of 
the freshman at Medical Education Center 
Queen Savang Vadhana Memorial Hospital. 
They were selected by using purposive 
sampling technique.The research tools were 
1) Courseware Online learning On Child 
Development Assessment According 
Developmental Surveillance and Promotion 
Manual for Medical Students, 2) Learning 
achievement test, and 3) questionnaires to 
survey student satisfactions. Data were 
analyzed by used mean, standard deviation 
and t-test.  
 The results of the research reveal 
that : 1) The efficiency of Courseware Online 
learning On Child Development Assessment 
According Developmental Surveillance and 
Promotion Manual for Medical Students 
showed content quality at excellent level (X ̅ 
= 4.53, S.D. = 1.15)  and showed technique 
quality good level (X ̅ = 4.50, S.D. = 1.15) , and 
showed efficiency at 82 .64/81.80, met the  
efficiency criterion, 2) The student’s learning 
achievement scores were statistically 
significance higher than pretest scores at  .05 



level, and 3 ) Student’s satisfactions toward 
Courseware On Child Development 
Assessment According Developmental 
Surveillance and Promotion Manual for 
Medical Students was at high level (X ̅ = 4.43, 
S.D. = 0.56) 
 
Keyword : Development of Online Learning 
Courseware, Child Development Assessment, 
Developmental Surveillance and Promotion 
Manual 
 
บทนำ 
 ปัญหาเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยส่วน
ใหญ่ ได้แก่ ปัญหาความพร้อมของผู้สอน ผู้สอนยัง
ขาดความพร้อมในการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี 
ผ ู ้สอนไม ่ เห ็นความสำค ัญของนว ัตกรรมและ
เทคโนโลย ีสารสนเทศผ ู ้สอนขาดความร ู ้ ขาด
ประสบการณ์และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือ องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอน 
การที่จะพัฒนาผู ้เร ียนให้มีประสิทธิภาพได้นั ้นก็
จะต้องเริ่มจากการพัฒนาผู้สอนก่อนปัญหาด้านวัสดุ
อุปกรณ์ งบประมาณ คือ ยังขาดงบประมาณในการ
พัฒนานวัตกรรมปัญหาด้านนสภาพการเรียนการ
สอนผู้เรียนมีความแตกต่างกันด้านสติปัญญา ด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจและด้านสังคม ปัญหาสุขภาพต่าง 
ๆ  น ี ้ ก ็ ท ำ ให ้ ผ ู ้ เ ร ี ย นม ี ก า ร ต อบส น อง ร ั บ รู้  
การเรียนการสอนได้ไม่เท่ากัน ทำให้มีผลต่อสภาพ

การเรียนการสอน (ฃวิจารณ์ พานิช: 2555) โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญใน
การพัฒนาประเทศและนับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการ
สร้างความม่ันคงของเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาความ
เป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้น สำหรับประเทศไทย
น ั ้นได ้ ให ้ความสนใจในการพ ัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเนื่องจากเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะ
แข่งขันกับประเทศอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือจะ
เพิ่มศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในด้านการค้า 
การผลิต การเงิน การขนส่ง การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในประเทศให้ดีขึ้น (หรรษา วงษ์ธรรมกูล, 2541 อ้าง
ถึงใน พัชรา คะประสิทธิ์, 2546: 1) 

ปัจจุบันการสร้างระบบจัดการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกำลังได้รับความนิยมเป็น 
อย่างมากไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ภาคร ัฐบาลหรือองค์กรภาคเอกชน มีระบบ e-
Learning ให้บุคลากรใช้ภายในหน่วยงานโดยการ
เรียนรู ้ผ่านระบบ e-Learning มีข้อดีอยู ่ที ่ผ ู ้เร ียน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัดเรื่อง วัน เวลา 
และสถานที่เรียนบางหน่วยงานใช้ระบบ e-Learning 
สำหรับประเมินบุคลากรในหน่วยงานนั้น โดยก่อน
การประเมินจะมีการกำหนดช่วงเวลาให้ผู้เรียนเข้า
เรียนเนื้อหาก่อน รวมทั้งครูผู ้สอนสามารถกำหนด
รหัสผ่านและช่วงเวลาในการเข้าเรียนแต่ละรายวิชา
ได้ การสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีข้อดีคือเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลหรือไม่มีเวลามา



เข้าชั้นเรียนไม่สามารถเรียนในเวลาเข้าไปใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตได้ผู ้เร ียนสามารถเรียนเวลาใดก็ได้ 
สถานที่ใดก็ได้ ที่มคีวามพร้อมด้านการเชื่อมต่อระบบ
อินเทอร์เน็ต สามรถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น E-mail, 
Chat, Webboard, Newsgroup สื่อสารกับเพื่อน ๆ 
ผู้สอน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจและผู้เชี่ยวชาญต่าง 
ๆ แต่ผู้เรียนไม่ต้องเข้าชั้นเรียน เพราะถือว่าเว็บไซต์
เป็นเสมือนห้องเรียน หนังสือเนื้อหาถูกแทนที่ด้วย
เนื้อหาดิจิทัลลักษณะต่าง ๆ การสอนผ่านเครือข่าย
อินเทอรืเน็ตช่วยส่งเสริมแนวคิดในเรื ่องของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเนื่องจากเว็บไซต์เป็นแหล่งความรู้ที่
เปิดกว้าง ค้นคว้าหาความรู ้ได้อย่างต่อเนื ่องและ
ตลอดเวลาและทำให้ผู ้เรียนที ่ไม่กล้าแสดงออกใน
ห้องเรียนปกติจะกล้าแสดงออกและแสดงความ
คิดเห็นได้มากกว่าเดิมสำคัญที่สุดคือสามารถที่จะ
แก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลาได้ตามต้องการ (อาณัติ รัตนถิรกุล, 2553: 
3)  

ล ักษณะสำค ัญของการเร ียนการสอน
ออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ดีควรจะประกอบ
ไปด้วยลักษณะสำคัญดังนี้  

1.  ที ่ใดที ่หนึ ่ง (anywhere) เวลาใดเวลา
หนึ่ง (anytime) หมายถึง การเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตควรต้องช่วยขยายโอกาสใน
การเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริงในที่นี้
หมายถึงการที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาตามความ
สะดวกของผู้เรียน ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย

ควรมีการใช้เทคโนโลยีการนำเสนอเนื้อหาที่สามารถ
เรียกดูได้ทั้ง ขณะที่ออนไลน์ (เครื่องมือการต่อเชื่อม
กับเครือข่าย) ในขณะที่ออฟไลน์ (เครื่องมือไม่มีการ
ต่อเชื่อมกับเครือข่าย)  

2.  มัลติมีเดีย (multimedia) หมายถึง การ
เรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตควร
ต้องมีการนำเสนอเนื ้อหาโดยใช้ประโยชน์จากสื่อ
ประสมเพื่อช่วยในการประมวลผลสารสนเทศของ
ผู้เรียนเพื่อให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ได้ดีข้ึน  

3.  ไม่เป็นไปตามแนว (non-liner) หมายถึง 
การเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตควรต้องมี
การนำเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรง 
กล่าวคือ ผู ้เรียนสามารถเข้าถึงเนื ้อหาตามความ
ต้องการโดยการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตจะต้องจัดหาการเชื่อมโยงที่ยืดหยุ่นแก่
ผู้เรียน  

4.  มีปฏิส ัมพันธ์ ( interaction) หมายถึง 
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ควรต้องมีการเป ิดโอกาสให้ผ ู ้ เร ียนโต ้ตอบ (มี
ปฏิสัมพันธ์) กับเนื้อหาหรือกับผู้อ่ืนได้ กล่าวคือ  

 
   4.1  การเร ียนการสอนออนไลน ์ผ ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต ควรต้องมีการออกแบบกิจกรรม
ซึ ่งผู ้เรียนสามารถโต้ตอบกับเนื ้อหารวมทั้งมีการ
จัดเตรียมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้ผู ้เร ียน
สามารถตรวจสอบความเข้าใจด้วยตนเองได้  



   4.2  การเร ียนการสอนออนไลน ์ผ ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตควรมีการจัดหาเครื่องมือในการให้
ช ่องทางแก่ผ ู ้ เร ียนในการติดต่อสื ่อสารเพื ่อการ
ปรึกษา อภิปราย ซักถาม แสดงความ คิดเห็นกับ
ผู้สอน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หรือเพ่ือน ๆ  

5.  การตอบสนองทันทีทันใด (immediate 
response) หมายถึง การเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตควรต้องมีการออกแบบให้มีการ
ทดสอบการว ัดผลและการประเมินผลซึ ่งให้ผล
ป้อนกลับโดยทันทีแก่ผู ้เรียนไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะ
ของแบบทดสอบก ่ อน เ ร ี ยน  ( pre-test) หรื อ
แบบทดสอบหลังเรียน (post - test) ก็ตาม (ถนอม
พร เลาหจรัสแสง, 2545: 21) 

การจัดการเรียนการสอนมาผสมผสานโดย
ใช้โปรแกรม Moodle ผ่านการจัดการ 2 ระบบ คือ 
CMS (Course Management System) ระบบการ
จัดการหลักสูตรหรือระบบจัดการเนื้อหาให้ผู ้สอน
สามารถจัดการเนื้อหา เตรียมเอกสาร สื่อมัลติมีเดีย 
แบบฝึกหัดตามแผนการจัดการเรียนรู ้ และ LMS 
(Learning Management System) ระบบแอลเอ็ม
เอสหรือระบบจัดการเรียนรู ้ให้ผู ้เรียนเข้าเร ียนรู้
ตามลำดับตามช่วงเวลา ตามเงื ่อนไขที ่ผ ู ้สอนได้
จัดเตรียมไว้อย่างเป็นระบบและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนพร้อมแสดงผลการตัดเกรดอัตโนมัติ 
ระบบจ ัดการหล ักส ูตร (Course Management 
Systems)  ในการจ ั ดการ เ ร ี ยนการสอนแบบ
ผสมผสานผู้สอนใช้ระบบจัดการหลักสูตรเพื่อช่วยใน

การติดต่อสื่อสารและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในห้องเรียนโดยผสมผสานการใช้ปฏิสัมพันธ์
แบบประสานเวลา (Synchronous) และไม่ประสาน
เวลา (Asynchronous) โดยการเรียนการสอนนี้เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบ
ปกติกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน 
โดยการใช้เทคโนโลยีของการเรียนแบบออนไลน์เพ่ือ
เข้ามาเติมในส่วนของสิ่งแวดล้อมในการเรียนแบบ
เผชิญหน้า คือ การประยุกต์ใช้การติดต่อการสื่อสาร
ผ่านการสนทนาแบบประสานเวลาและไม่ประสาน
เ ว ล า  (Rovai and Jordan, 2004)  โ ด ยผ ู ้ ส อน
ออกแบบและจัดการเรียนรู ้การสอนให้สอดคล้อง
และเหมาะสม 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี
ราชา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันร่วมผลิตบัณฑิต
แพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ระดับชั้นคลินิกปีที่ 4-6 ปัจจุบันมีนิสิตแพทย์จำนวน 
96 คนและอาจารย์แพทย์จำนวน 60 คน จัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบบรรยายและฝึกปฏิบัติการ
ทางคลินิก ซ่ึงได ้ เล ็ ง เห ็นค ุณค ่าประโยชน ์และ
ประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนด้วยระบบ
บทเรียนออนไลน์โดยมีแผนการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ โดยมอบหมายชิ้นงานให้นิสิต
แพทย์เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมและทำแบบฝึกหัดก่อน
เร ียน-หลังเร ียน เก ็บคะแนน เคร ื ่องม ือที ่ศ ูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั ้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทว ี  ณ ศร ีราชา สภากาชาดไทย 



นำมาใช้ในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ คือ 
Moodle ซึ ่งเป็นเครื ่องมือในการจัดการบทเรียน 
สามารถใส่สื่อประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น สื่อภาพวิดีโอ
เคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง ส่วนในการทำแบบฝึกหัด
หรือแบบทดสอบสามารถทำได้หลายแบบ เช่น แบบ
ตัวเลือก เติมคำ การเขียนบรรยายแบบสั้นหรือแบบ
ยาว ซ ึ ่งการทำแบบฝึกหัดสามารถจัดเก ็บเป็น
คลังข้อมูลข้อสอบได้ เมื่อมีการสร้างบทเรียนใหม่
สามารถดึงแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่เกี่ยวข้อง
มาใช้งานได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมดจากรายงาน
และความสำคัญข้างต้น  
 ในการศึกษาเน ื ้อหาเร ื ่องการประเมิน
พัฒนาการเด ็กตามคู ่ม ือเฝ ้าระว ังและส ่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยนั้นเป็นการศึกษาที่เน้นการ
ปฏิบัติระดับชั ้นคลินิกเพราะผู ้เรียนต้องสามารถ
ทดสอบพัฒนาการเด็กในระดับปฐมวัยได้จริงและมี
ความแม่นยำ จากการสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนใน
การเรียนเนื้อหาในเรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ในปัจจุบันนั้นจะมีส่วนที่เป็นเนื้อหาทฤษฎีประกอบ
อยู่ด้วยทำให้ต้องแบ่งเวลาเรียนในส่วนของการฝึก
ปฏิบัติในชั ้นคลินิก ซึ ่งทำให้การเรียนการสอนใน
เนื้อหา เรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไม่สามารถ
ทำได้เต็มที ่

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 

การประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนิสิตแพทย์ 
โดยนำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียน
การสอนโดยผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำ
บทเรียนออนไลน์เข้ามาใช้เป็นสื่อเสริมในการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ ผู้เรียนสามาถเรียน
ได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนเอง
ได้ตลอดเวลาและเพื ่อเพิ ่มศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของผู้สอนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอีก
ด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนิส ิตแพทย์ ให้มี
คุณภาพในระดับดีและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
90/90 

2.  เพื ่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน
เรียนกับคะแนนผลทดสอบหลังเรียนของนิสิตแพทย์
ที ่เร ียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื ่อง การประเมิน
พัฒนาการเด ็กตามคู ่ม ือเฝ ้าระว ังและส ่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนิสิตแพทย์ 

3.  เพื ่อสอบถามความพึงพอใจของนิสิต
แพทย์ที่มีต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนิสิตแพทย์   
 
 



วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื ่องบทเรียนออนไลน์ เรื ่อง การ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนิสิตแพทย์  ประชากร
ที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ได้แก่ นิสิตแพทย์ระดับชั้น
คลินิก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 
96 คน โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจาก
การใช้ว ิธ ีการโดยใช้ว ิธ ีแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จำนวน 30 คน โดยเป็นนิสิตแพทย์ชั้นปี
ที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 
 1. บทเรียนออนไลน์ เรื ่อง การประเมิน
พ ัฒนาการเด ็กตามค ู ่ม ือเฝ้ าระว ังและส ่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนิสิตแพทย์ 
 2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเร ียน 
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
สำหรับนิสิตแพทย์ 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
สำหรับนิสิตแพทย์ 
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต
แพทย์ ในการเรีนยนบทเรียนออนไลน์ เรื ่อง การ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนิสิตแพทย์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ขอหน ังส ือแนะนำต ัวจาก
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงผู ้อำนวยการศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั ้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จ

พระบรมราชเทว ี  ณ ศร ีราชา เพ ื ่อขออน ุญาต
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของนิสิตแพทย์ชั้น
คลินิก 

 2. ขอความอนุเคราะห์จากผู ้อำนวยการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั ้นคลิน ิก โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทว ี ณ ศรีราชา เมื ่อได ้รับ
อนุญาตจึงดำเนินการกับนิสิตแพทย์ชั ้นคลิน ิกซึ่ง
ได ้มาจากการใช ้ว ิธ ีการโดยใช ้ว ิธ ีแบบ เจาะจง 
(Purposive sampling) จำนวน 30 คน 

 3. ผู้วิจัยเตรียมสถานที่และเครื่องมือในการ
ทดลอง โดยสถานที่ในการทดลอง คือ ห้องประชุม
ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ซึ ่งคอมพิวเตอร์สามารถ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ 
 4. ผู้วิจัยอธิบายขั้นตอน และชี้แจ้งวิธีการใช้
บทเรียนให้กลุ่มตัวอย่างได้ทราบ 

 5. นำกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ทำ 
แบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลา 20  
นาที โดย แบ่งกลุ่มเป็นช่วงเช้า 15 คน และช่วงบ่าย  
15 คน  
 6. ให้กลุ่มตัวอย่างเรียนซึ่งแบ่งเนื้อหา เป็น  
8 ส่วน ประกอบด้วยคลิปวิดีโอการสอนและเอกสาร 
ประกอบการสอน โดยใช้เวลา 1 ชั่งโมง 30 นาที 
 7. ให้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แบ่งตาม 
รอบการเรียนบทเรียนออนไลน์ ทำแบบทดสอบก่อน 
เรียน แบบทดสอบหลังเรียน และตอบแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประเมิน 



พัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็ก 
 8. หลังจากนั้นผู้วิจัยนำคะแนนแบบทดสอบ 
หลังเรียนของนักเรียนนำไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
 
ผลการวิจัยพบว่า 
 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประเมินพัฒนา 
การเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ปฐมวัย สำหรับนิสิตแพทย์ ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 
ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคมีคุณภาพอยู่ในระดับดีและมี 
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.64/81.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
กำหนดไว้ 
 1.  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประเมิน 
พัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย สำหรับนิสิตแพทย์ สูงกว่าคะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 2.  นิสิตแพทย์  มีความพึงพอใจต่อบทเรียน 
ออนไลน์ เรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้า 
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนิสิต 
แพทย์ อยู่ในระดับมาก (x =4.43) 
 
ข้อวิจารณ์ 

 ในการวิจัยพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง  
การประเมนิพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนิสิตแพทย์  
สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

 1. จากการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง  
การประเมนิพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่ง 
เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับนิสิตแพทย์ พบว่าผล 
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ 
ประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนิสิตแพทย์ ทางด้านเนื้อ 
หาและด้านเทคนิค มีค่าเฉลี่ยในระดับดี ผลการหาประ 
สิทธิภาพของประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง  
การประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่ง 
เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนิสิตแพทย์ ตามท่ี 
กำหนดไว้ตามเกณฑ์ 90/90 (เปรื่อง กุมุท, 2519)  
คือ 82.64/81.80 
 ทัง้นี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้นำขั้นตอนการ 
ออกแบบและพัฒนาบทเรียน โดยใช้ ADDIE Model  
ดังนี้ 
ขั้นที่ 1  การวิเคราะห์ (Analysis)  
 1.1 ศึกษารายละเอียด และตรวจสอบ 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนจากตำราเอกสารและ 
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือกำหนดแนวทางการสร้างบท 
เรียน 
ขั้นที่ 2  การออกแบบ (Design)  
 2.1  ออกแบบผังงานลำดับการเรียนบท 
เรียนออนไลน์แสดงทิศทางการเรียนการสอน   
2.2  ออกแบบบทเรียนโดยใช้แนวคิด 9 ประการของโร 
เบิร์ต กาเย่ มีส่วนประกอบดังนี้  
 2.2.1  เร่งเร้าความสนใจ คือ ก่อนเริ่มนำ 
เสนอบทเรียน ผู้วิจัยอธิบายหน้าที่การทำงานของบท 



เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และยังเตรียมความ 
พร้อมที่จะศึกษาเนื้อหาต่อไป   
 2.2.2  บอกวัตถุประสงค์ คือ ผู้วิจัยจะบอก 
วัตถุประสงค์ของบทเรียน ประเด็นสำคัญของเนื ้อหา  

2.2.3  ทบทวนความรู้เดิมคือ การทบทวน 
ความรู้เดิม โดยใช้การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  
เป็นการประเมินพื้นฐานความรู ้เดิมของผู้เรียน เพ่ือ 
เตรียมความพร้อมในการรับเนื้อหาใหม่   
 2.2.4  นำเสนอเนื้อหาใหม่ คือ โดยการ 
ออกแบบบทเรียนออนไลน์ จะประกอบไปด้วย ข้อความ  
วีดิทัศน์ไว้ศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา 
ให้ง่ายขึ้น และมีความคงทนในการจำ  
 2.2.5 ชี้แนวทางการเรียนรู้ คือ โดยใน 
บทเรียนจะมีการยกตัวอย่าง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจมาก 
ขึ้น   
 2.2.6  การกระตุ้นการตอบสนองบทเรียน  
คือ ในการออกแบบบทเรียนจะให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ 
กับบทเรียน สามารถคลิกเลือกคำสั่งที่ต้องการจะเรียนรู้ 
หรือทบทวนด้วยตนเอง   
 2.2.7  ให้ข้อมูลป้อนกลับ คือ เป็นการ 
รายงานผลคะแนนจากการทำกิจกรรมในแต่ละเรื่อง  
เพ่ือเร่งเร้าความสนใจของผู้เรียน    
 2.2.8  ทดสอบความรู้ใหม่ คือ เป็นการทด 
สอบโดยการใช้ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพ่ือเป็น 
การให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้ของตนเองและยังเป็น 
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวัตถุประสงค์   
 2.2.9  สรุปและนำไปใช้ คือ มีแหล่งข้อมูล 

เพ่ิมเติม เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาบทเรียน เพ่ือให้ 
ผู้เรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติม  

ขั้นที ่3  การพัฒนา (Development)  
 1. สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
ใช้โปรแกรม Moodle  
 2. นำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประเมิน
พัฒนาการเด ็กตามคู ่ม ือเฝ ้าระว ังและส ่งเสริม
พัฒนาการเด็ก เสนอต่อคณะกรรมการปรึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพ่ือตรวจสอบแก้ไข  
 3.  ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองใช้ (Try Out) 
กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ  
ศรีราชา ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง   
ขั้นที่ 4  การนำไปใช้ (Implementation)  
 เป็นการนำบทเรียนที่สร้างเสร็จไปใช้งาน
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการทำกิจกรรมที่บูรณาการ
ระหว่างการเรียนผ่านระบบเครือข่ายกับการเรียนใน
ห้องเดิม ซึ่งผู ้เรียนสามารถติดต่อ แลกเปลี่ยนกับ
ผู้เรียนได้ตลอด   
ขั้นที่ 5  การวัดประเมินผล (Evaluation)  
 เป็นการประเมินจาก 1.  แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนิสิตแพทย์ จากการ
ใช้บทเรียนออนไลน์  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบปรนัย จำนวน 20 ข้อ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธัญญลักษณ์ วจนะวิศิษฐ พบว่า การ
ที ่บทเร ียนออนไลน์ มี ประสิทธ ิภาพสูงน ั ้นอาจ
เนื่องมาจากในการพัฒนามีขั ้นตอนการตรวจสอบ



และประเมินคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุง
คุณภาพบทเรียนก่อนนำไปใช้จริง หลังจากนั้นนำไป
ทดลองเรียนจริงในสภาพแวดล้อมแบบออนไลน์ 
 2.  จากผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนิสิต
แพทย์ที ่ เร ียนด้วยบทเร ียนออนไลน์ เร ื ่อง การ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด ็ก และคะแนนหลังเร ียนที ่ส ูงกว่า
คะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที ่ต ั ้งไว้ สามารถ
อภิปรายผลได้ว ่า บทเรียนออนไลน์ เร ื ่อง การ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก เป็นสื ่อเสริมการเรียนรู ้ที ่ผู ้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระผู้เรียน
สามารถทบทวนบทเรียนได้จำนวนครั้งตามต้องการ
และใช้เวลาในการเรียนรู้ตามความสามารถในการ
เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอื้อมฟ้า นาคโต 
และอัครวุฒิ จินดานุรักษ์ พบว่า ความรู ้พื ้นฐาน
คณิตศาสตร์หลังใช้บทเรียนออนไลน์สูงกว่าก่อนใช้
บทเรียนออนไลน์ (เอื ้อมฟ้า นาคโต และอัครวุฒิ 
จินดานุรักษ์, 2555) และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง กล่าวว่า การจัดการเรียนการ
สอนที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และผู้สอนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยลดข้อจำกัด
ของการเรียนการสอน ได้แก่ ผู ้เร ียนจำนวนมาก 
สภาพแวดล้อมของห้องเรียน ช่องว่างของผู้สอนและ

ผู้เรียน (เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง, 2556) ซึ่งจะเห็นได้ว่า
การใช้บทเรียนออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน
นั้นทำ ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
ตอบสนองความต้องการในการจัดการเรียนการ สอน
ให้กับผู้เรียนได้ดี 
 3.  จากผลการศึกษาด้านความพึงพอใจของ
นักศึกษามีความพึงพอใจกับบทเรียนออนไลน์สรุปผล
ได้ว่า ลำดับที่ 1 ใช้เวลาเรียนน้อยแต่ได้ความรู ้ได้
ค่าเฉลี ่ย คือ 4.73  ลำดับที ่ 2  บทเรียนออนไลน์
อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย คือ 4.50  ลำดับที่ 
3 ร ูปแบบตัวอักษรช ัดเจน อ่านง ่าย, บทเร ียน
ออนไลน์สามารถสนับสนุนการเรียนในชั ้นเรียน, 
ทบทวนเนื ้อหาบทเรียนเองได้ และนักเรียนได้รับ
ประโยชน์จากบทเรียนนี้เพื่อพัฒนาตนเอง ที่ค่าเฉลี่ย 
4.48  ลำดับที่ 4 บทเรียนออนไลน์มีความน่าสนใจ 
ค่าเฉลี่ย คือ 4.35 ผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก และ
ผลการวิเคราะห์ว่า ประชากรมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามคู ่ม ือเฝ ้าระว ังและส่งเสร ิมพ ัฒนาการเด็ก 
ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.58 และได้ผลความคิดเห็นว่า 
บทเรียนออนไลน์มีความน่าสนใจ อธิบายเนื ้อหา
เข้าใจง่าย รูปแบบตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย สื่อวิดีโอ
ความหมายตรงเนื ้อหา ฝึกปฏิบัติบทเรียนได้ง ่าย 
ทบทวนเนื ้อหาบทเร ียนเองได ้ น ักศ ึกษาได ้รับ
ประโยชน์จากบทเรียนนี้เพื่อพัฒนาตนเอง จะเห็นว่า
ความคิดเห็นโดยรวมของผู้เรียน บทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวัง



และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก และผลจากการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
พบว่า ผู้เรียนมีความตั้งใจในเวลาการเรียนเป็นอย่าง
ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของไพโรจน์ภู่ทอง พบว่า 
ความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษา
อยู่ในระดับพอใจมาก เป็นไปตามความมุ่งหมายของ
การวิจัย ซึ่งความพึงพอใจโดยรวมในการเรียน การ
สอนแบบออนไลน์ คือ สามารถให้นักศึกษาเข้าไป
ศึกษาเนื้อหาล่วงหน้าได้และสามารถเรียนได้โดยไม่
จำกัดเวลา สถานที่ ทำให้นักศึกษาไม่เครียดก่อให้เกิด
ความรับผิดชอบต่อตนเองสูงขึ้น อีกท้ังยังสามารถเข้า
ไปทบทวนบทเรียนได้ตามต้องการและสามารถ
ติดต่อกับ ผู ้สอนได้สะดวกขึ ้น (ไพโรจน์ ภู ่ทอง , 
2560) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญลักษณ์ วจนะ 
ว ิศ ิษฐ  พบว ่ า  ความพ ึ งพอใจของผ ู ้ เ ร ี ยน ใน
สภาพแวดล้อมแบบออนไลน์อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนใน
ระบบออนไลน์ มีการออกแบบส่วนติดต่อ กับผู้ใช้ที่
ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสะดวกต่อการใช้งาน 
การจัดสภาพแวดล้อมและการ นำเสนอบทเรียน
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ธัญญลักษณ์ วจนะ
วิศิษฐ, 2557)  
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ที ่ผู ้ว ิจัยได้พัฒนาขึ้น
สามารถนำไปใช้เสริมทักษะการเรียนรู ้ได้อย่างมี
ค ุณภาพ เนื ่องจากบทเรียนออนไลน์ เร ื ่อง การ

ประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก ที ่พัฒนาขึ ้นมีเนื ้อหาให้ผู ้เรียนได้
ทบทวนความรู้ ช่วยเร่งเร้าความสนใจ ส่งเสริมและ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทำให้
ทักษะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก จึงเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการเรยีน
การสอน เสริมทักษะได้เป็นอย่างดี  
 
ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ 
 1. เนื่องจากบทเรียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นนี้
เพื ่อเป็นสื ่อเสริมให้ผู ้เร ียนค้นหาค้นคว้าหาองค์
ความรู ้ได้ด้วยตนเองโดยเน้นให้นิสิตแพทย์ได้ฝึก
ปฏิบัติสร้างชิ้นงานได้ด้วยตนเองเหมาะสมกับเรียนรู้ 
กิจกรรมที่เน้นกระบวนการทักษะต้องให้เหมาะกับ
ผู้เรียนทุกกลุ่ม เพราะการศึกษาเรื่อง การประเมิน
พัฒนาการเด ็กตามคู ่ม ือเฝ ้าระว ังและส ่งเสริม
พัฒนาการเด็ก ต้องใช้ในการศึกษา ทบทวน ซึ่งไม่
สามารถกำหนดเวลาได้ เพราะความสามารถในการ
เรียนรู้ของนิสิตแพทย์แต่ละคนไม่เหมือนกัน ทำให้
การรับรู้ความรู้ที่ต่างกันได้ 
  2. จากการให้นิสิตแพทย์ศึกษาด้วยตนเอง
พบว่า นิสิตแพทย์มีความพอใจ สนุกสนานในการ
เรียนรู้ มีอิสระในการเรียนตามความสามารถของแต่
ละบุคคล จึงควรส่งเสริมการใช้สื ่อการเรียนรู ้ใน
ลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้น 



  3. จากการเรียนบทเรียนผ่านคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ (Internet) ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
พร้อม ๆ กัน หลาย ๆเครื ่องยังมีปัญหาเรื ่องของ
สัญญาณและความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลการเข้าถึง
สื่อวิดิโออาจจะมีผลกระทบของผู้เรียนได้อาจจะมี
ระบบที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ใน
ห้องคอมพิวเตอร์เอง หรือแผ่นซีดี เพ่ือแก้ปัญหากรณี
อินเตอร์เน็ตช้า 
 
  4. ผู้สอนควรมีการศึกษาบทเรียนออนไลน์
ในรูปแบบและลักษณะการเร ียนที ่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนแล้วหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึง
พอใจของผู้เรียนเพราะจากการเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ ทำให้นิสิตแพทย์เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
และเกิดการก้าวหน้าทางการเรียนอาจารย์ผู ้สอน
ท่านอื ่นสามารถนำบทเรียนออนไลน์ไปใช้กับการ
เรียนการสอนในเวลาปกติหรือสอนแทนได้ และสอน
ซ่อมเสริมทบทวนให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางการ
เรียนได้ 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องต่าง ๆ 
ในรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อให้นิสิตแพทย์เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน 
 2. ควรสร้างบทเรียนออนไลน์ที่รองรับกับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แท็บเลต, โทรศัพท์มือถือ และ

จะต้องสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อความ
สะดวกสบายในการใช้งาน 
 3. ควรมีการเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์กับวิธีการสอน
หรือการเรียนรู้รูปแบบอ่ืนๆ 
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