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บทคัดย่อ  
การวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์ พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง 

และประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิง ในรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
ด าเนินการ 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการณ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ประจ าภาค
วิชาการพยาบาลจิตเวช 5 คน และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 52 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สงขลา จ านวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ ได้ค่าความเที่ยงตรง
เท่ากับ 1.00 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยจากขั้นตอนที่ 1 และ
การทบทวนวรรณกรรมมายกร่างรูปแบบ ผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่าน              
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ และขั้นตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิผลของ
บทเรียนอีเลิร์นนิง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 52 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสงขลา จ านวน 156 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบทดสอบ ได้ค่าความเชื่อมั่นโดยสูตร 
KR-20 เท่ากับ .73 และแบบสอบถามความพึงพอใจหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค     
ได้เท่ากับ .93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
Dependent t–test ผลการวิจัย พบว่า 

1. สภาพการณ์ของบทเรียนอีเลิร์นนิง พบว่า ประโยชน์ของการเรียน คือ สามารถเรียน
ได้ทุกที่ทุกเวลา เลือกบทเรียนที่จะทบทวนได้ และมีช่องทางในการสื่อสารเมื่อไม่เข้าใจ ปัญหา 
คือ ความไม่เสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ต การขาดวินัยในการเข้าเรียน และขาดสมาธิในการ
เรียน ส่วนข้อเสนอแนะ คือ บทเรียนควรมีวัตถุประสงค์ การล าดับเนื้อหา ลักษณะเนื้อหาควร
สรุปให้เข้าใจง่าย มีการประเมินผล และการออกแบบภาพกราฟิก ตัวอักษรให้น่าสนใจ 

2. บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ได้สร้างบทเรียน            
อีเลิร์นนิง โดยใช้กรอบแนวคิดของการออกแบบการเรียนการสอนแบบจ าลอง ADDIE บทเรียน
ประกอบด้วยเนื้อหา 6 บท มีแบบทดสอบท้ายบท สื่อเป็นคลิปวีดีโอ และเอกสารประกอบการสอน  

3. ประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิง พบว่า คะแนนหลังเรียน (M=32.32, SD=2.72) 
สูงกว่าก่อนเรียน (M=21.51, SD=3.71) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (p<.001)     
ร้อยละ 82.69 ของกลุ่มตัวอย่างสอบผ่านการวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาล วิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการทบทวนดวยบทเรียน e-Learning อยู่ในระดับมากที่สุด 
(M=4.82, SD=0.21)  

การศึกษาคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า บทเรียนอีเลิรนนิงสามารถใช้ในการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการสอบประมวลความรอบรู้ของสถาบันพระบรมราชชนก และการสอบขึ้น
ทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภในปีการศึกษาต่อไป 
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Abstract 
This research and development study, realized at the Songkhla Boromarajonani College of 

Nursing, aimed to:  1)  document the current use of e- learning lessons, 2)  develop new e- learning 
lessons and, 3)  examine effectiveness of those e-Learning lessons for mental health and psychiatric 
nursing subject.  It was divided in 3 phases.  First one was to study situation and problems, using a 
sample of 5 instructors of psychiatric nursing department as well as 16 nursing students. Instrument 
was an interview form, which had content validity index of 1. 00.  Phase 2 w a s  t h e  p r o p e r 
d evelopment of e- learning lessons, using conceptual framework of ADDIE model, as well as the 
results from phase 1 along with a literature review for drafting.  The draft was validated by a panel 
of 5 experts for suitability and feasibility. Phase 3 consisted of an assessment of e-learning lesson, 
using a sample of 156 nursing students.  Instrument included an evaluation form, which was tested 
for reliability using KR- 20 with a value of 0. 73.  A satisfaction questionnaire, which had Cronbach 
alpha coefficient of 0. 93, was also used.  Data were analyzed using frequency, percentage, mean, 
standard deviation and dependent t–test. Results were as follows. 

1. Situation of e-learning lessons revealed a range of benefits including availability of study, 
selection of lesson, and a way to communicate in case of misunderstanding. However, the problems 
were instability of internet, lack of discipline in study attendance, and lack of study concentration. 
Suggestions were that construction of lessons should have objectives, content organization, 
understandable content summary, evaluation, and interesting graphic design. 

2. E-learning lessons development for mental health and psychiatric nursing course consisted 
of 6  chapters with a quiz at the end of each chapter.  The media is a video clip and teaching 
documents.       

3.  Effectiveness of e- Learning lessons showed that mean score after study ( M= 32. 32, 
SD=2.72) was significantly higher than that of before (M=21.51, SD=3.71) (p<.001). 82.69% of sample 
passed the first comprehensive examination of Praboromarajchanok institute for mental health and 
psychiatric nursing subject, and satisfaction towards e- learning lessons was at the highest level 
(M=4.82, SD=0.21). 

Results suggest that e-Learning lessons can be used effectively for examination preparation 
of fourth year nursing students in the comprehensive examination of Praboromarajchanok institute.   
 

Keywords: e-Learning, Mental Health and Psychiatric Nursing Course 
 
บทน า 

ปัจจุบันการจัดการศึกษา มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้เพื่อเพิ่มทางเลือก               
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็น และ
ส าคัญส าหรับนักศึกษาในยุคนี้ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ นอกจากทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 แล้วนั้น การพัฒนาให้นักศึกษา
สามารถด ารงชีวิตและยืนหยัดในโลกอนาคตได้อย่างมีความสุขทั้งด้านการด าเนินชีวิตและด้านหน้าที่การงาน สามารถ
ปรับตัวให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม และประสบความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้อง
เสริมสร้าง ให้นักศึกษามีคุณลักษณะ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ (Thanormchayathawat, Vanitsuppavong, & 
Niemted, 2016) บทบาทของผู้สอนต้องเปลี่ยนจากการเป็นผู้ให้หรือถ่ายทอดมาเป็นผู้ออกแบบการศึกษาที่มุ่งเน้นให้
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ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ และเลือกสรรความรู้ที่เหมาะสมด้วยตนเองควบคู่ไปกับการเรียนรู้เนื้อหา เพื่อ
ตอบสนองผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านความต้องการ ความสนใจ วิธีการ และรูปแบบการเรียนรู้ การเรียน
การสอนจึงไม่ควรถูกจ ากัดให้อยู่เฉพาะในห้องเรียน และภายในสถาบันการศึกษาอีกต่อไป อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยี
ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคล โดยให้โอกาสบุคคลแสวงหาความรู้ได้อย่างอิสระ หากผู้สอนเลือกใช้อินเทอร์เน็ต
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกจากจะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างกันแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบต่อเนื่องตลอดชีวิตอีกด้วย (Thammetar, 2014)  

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้อีเลิร์นนิง (e-Learning) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมน ามาใช้ในการเรียน
การสอน การเรียนการสอนโดยใช้อีเลิร์นนิง เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านสื่ออิเลคโทรนิคร่วมกับการใช้สื่อการสอนอ่ืนๆ 
ประกอบในการศึกษา เช่น เอกสารประกอบการสอน หรือวีดีทัศน์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ลักษณะส าคัญ
ของการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาโดยอาศัยเครือข่าย Internet ในการเข้าเรียน 
ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์  ซึ่งจะถูกน าเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia 
Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) นอกเหนือจากนี้ผู้สอนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์แบบอีเลิร์นนิงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท าให้ผู้เรียนเกิดรูปแบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-Directed Learning) และสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการ สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centered) มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มแสวงหาความรู้ พัฒนา
ความรู้และท ากิจกรรมด้วยตนเองตามความต้องการ และความสนใจ โดยผู้สอนเป็นผู้น าในการอ านวยความสะดวก 
แนะน าช่วยเหลือสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจมีการตื่นตัวตลอดการเรียนรู้ (Kunaviktikul, 2015) 

การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบอีเลิร์นนิง มีผลการวิจัยสนับสนุนว่าสามารถน ามาทดแทนหรือใช้เสริม
ระบบการเรียนการสอนแบบเดิม (Traditional Instruction) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง เน้นผู้เรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นศูนย์กลาง 
จากระบบบริการที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่าย สามารถติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของ
ผู้เรียนแต่ละราย ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย (E-learning Association of 
Thailand, 2014) สอดคล้องกับงานวิจัย Binhosen, & Namjuntra, (2015) การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
รายวิชา BNS 405 การพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผลการวิจัย พบว่ า สื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส รายวิชา BNS 405 การพยาบาลผู้สูงอายุฯมีประสิทธิภาพ 87.59/89.97 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงกว่ากอนเรียน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.001) นอกจากนี้การจัดการเรียน
การสอนด้วยระบบอีเลิร์นนิงผู้ เรียนยังสามารถควบคุมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเรียนผ่ านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Valentina & Nelly, (2014) พบว่าการเรียนแบบออนไลน์ช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามศักยภาพและความสนใจ ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ตาม
ศักยภาพและความสนใจของตนเอง  

ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 52 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา มีการเรียนการ
สอนรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2559 ในการเรียน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นักศึกษามีการเรียนในรายวิชานี้เฉพาะชั้นปีที่ 3 เท่านั้น เมื่อนักศึกษาเลื่อนชั้นเข้าสู่ชั้นปี
ที่ 4 ตามหลักสูตรนักศึกษาเรียนภาคทฤษฎี 9 สัปดาห์ ต่อด้วยฝึกภาคปฏิบัติ 20 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นการฝึก
ภาคปฏิบัติแล้ว นักศึกษาต้องมาสอบประมวลความรอบรู้ของสถาบันพระบรมราชชนก ส าหรับรายวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช เป็น 1 ใน 8 วิชาที่นักศึกษาต้องสอบ จากการสัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบประมวลความรอบรู้ของสถาบันพระบรมราชชนก 3 ปีย้อนหลัง ปีการศึกษา 
2560, 2561 และ 2562 พบว่า ขณะเรียนในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาต้องให้ความส าคัญกับรายวิชาที่ก าลังเรียนและฝึก
ปฏิบัติ ขาดการทบทวนอย่างต่อเนื่อง นักศึกษามีโอกาสทบทวนรายวิชาที่ต้องสอบประมวลความรอบรู้ ก่อนสอบ
ประมาณ 1 -2 สัปดาห์ ส าหรับการทบทวนก่อนสอบวิทยาลัยฯ มีการทบทวนในแต่ละรายวิชาโดยการสอนใน



  138

 
 

 

ปีท่ี 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565                                                                                                        Vol.9 No.1 January-April 2022 
The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health. 2021; 9(1), 135-148                วารสารฯผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI กลุ่มท่ี 1 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/scnet/index                                      

ห้องเรียน ผลการสอบในรอบแรก 3 ปีย้อนหลัง ปีการศึกษา 2560, 2561 และ 2562 พบว่า นักศึกษาผ่านรอบแรกใน
วิชาสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ร้อยละ 77.98, 94.05, 82.95 ตามล าดับ แต่ในปีการศึกษา 2563 ตามแผนแม่บท
การศึกษา (Education Master Plan) ของวิทยาลัยฯ การส าเร็จการศึกษาเลื่อนจบเร็วขึ้น ตามคณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก ส่งผลให้การสอบประมวลความรอบรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มี
การสอบครั้งที่ 1 เร็วขึ้น คือ มีการสอบหลังจากนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานเสร็จสิ้นทุกรายวิชา โดยไม่มีสัปดาห์ของการ
ทบทวนในห้องเรียนเหมือนทุกปีที่ผ่านมาประกอบกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรค COVID19 ซึ่งไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เหมือนปกติ 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ และเป็น
สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน เนื่องจากเป็นระบบที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Office of the Education Council Ministry of Education, 2002) 
ในฐานะที่เป็นนักการศึกษา และมีนักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาได้ และมีงานวิจัยสนับสนุนจ านวนมาก การจัดการเรียนการสอนบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 
(Intarapoo, & Srifa, 2015) จากแนวคิดข้างต้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และสนใจพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการทบทวนบทเรียนด้วย อีเลิร์นนิงในรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงผู้สอนและเนื้อหาวิชา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ท าให้ผู้เรียนและผู้สอนมี
ปฏิสัมพันธ์ ด้วยการสื่อสารและเทคโนโลยีที่หลากหลาย แก้ปัญหาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการสอบประมวลความรอบรู้ของสถาบันพระบรมราชชนกต่อไป 

 
วัตถุประสงค์วิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ของการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีที่ 4 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 

2. เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ใช้ในการทบทวนรายวิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา  

3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิง ส าหรับทบทวนรายวิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช 
ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา  

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการทบทวนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชา
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา  

3.2 ผลสอบวัดความรู้รวบยอดวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ของสถาบันพระบรม      
ราชชนก รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

3.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา       
ต่อการทบทวนบทเรียนรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชโดยใช้อีเลิร์นนิง  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้กรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอน แบบจ าลอง ADDIE (Mc Griff, Steven, 
2000 cited in Thammetar, 2014) ที่มีองค์ประกอบ 5 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนแรก
ของกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้เป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตของ
บทเรียน 2) การออกแบบ (Design) เป็นกระบวนการก าหนดว่าจะด าเนินการเรียนการสอนอย่างไร โดยเขียน
วัตถุประสงค์ จัดขั้นตอนของการเรียน ก าหนดวิธีสอน เลือกสื่อ และก าหนดวิธีการประเมินผล 3) การพัฒนา 
(Development) เป็นสร้างแผนการเรียนการสอน 4) การน าไปใช้ (Implementation) เป็นการด าเนินการเรียนการ
สอนตามที่ได้ออกแบบและพัฒนาไว้แล้วในสภาพจริง และ 5) การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อ
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ประเมินผล ขั้นตอนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามที่ได้วางแผนหรือไม่ และท าการปรับปรุง แก้ไขให้ได้ระบบการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ดังภาพ 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยพัฒนา (Research and Development: R & D) ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการวจิยั

แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการณ์ของการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง  ขั้นตอนนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) 
ผู้ให้ข้อมูล 
อาจารย์ประจ าภาควิชาการพยาบาลจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จ านวน 5 คน            

เป็นอาจารย์ที่รับผิดชอบสอนในรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 
52  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 16 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสัมภาษณ์นักศึกษา แนวค าถามในการสนทนากลุ่มนักศึกษา เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช รูปแบบบทเรียนอีเลิร์นนิง การน าไปใช้ในการสอบ
ประมวลความรอบรู้วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ปัญหาอุปสรรคของการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง 

2. แบบสัมภาษณ์อาจารย์ แนวค าถามในการสนทนากลุ่มอาจารย์ เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การ
ทบทวนรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช การน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหา การล าดับเนื้อหา 
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ ลักษณะบทเรียน ลักษณะภาพ กราฟฟิก สีพื้นหลัง ตัวอักษร  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน

ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทางพยาบาลจิตเวช 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ท่าน 
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหา ( Index of Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 
ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้สร้างข้อสรุปจากข้อมูล ที่ไม่ใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้มีการจ าแนกจัดกลุ่มข้อมูล โดยจัดระเบียบ

ข้อมูลของเนื้อหา และแสดงสรุปผลข้อมูลตามประเด็นที่ก าหนด   
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงส าหรับทบทวนรายวิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช 
ภายหลังวิเคราะห์สภาพการณ์ จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ได้น าข้อมูลมาพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช โดยใช้กรอบแนวคิดของการออกแบบการเรียนการสอนแบบจ าลอง ADDIE       
(Mc Griff, Steven, 2000 cited in Thammetar, 2014) โดยสังเคราะห์สาระส าคัญมาพัฒนาบทเรียน e-Learning ดังนี้ 

การออกแบบการเรียนการสอน 
แบบจ าลอง ADDIE 

1. การวิเคราะห์ (Analysis) 
2. การออกแบบ (Design) 
3. การพัฒนา (Development) 
4. การน าไปใช้ 
(Implementation) 
5. การประเมินผล (Evaluation) 

บทเรียน  
e- Learning 

1. เอกสารประกอบการสอน  
2. คลิปวีดีโอบทเรียน 6 บท  
3. แบบทดสอบท้ายบท  
 

ประสิทธิผลบทเรียน  
e- Learning 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน 

2. ผลสอบวดัความรูร้วบยอด 
ของสถาบันพระบรมราชชนก 

3. ความพึงพอใจต่อการทบทวน
ด้วยบทเรียน 
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1. ยกร่างรูปแบบการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ส าหรับทบทวนรายวิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช
ออกแบบการเรียนการสอนแบบจ าลอง ADDIE มีองค์ประกอบ 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ 
(Design) การพัฒนา (Development) การน าไปใช้ (Implementation) และ การประเมินผล (Evaluation)   

2. ออกแบบและสร้างเครื่องมือ จ านวน 3 ชุด ได้แก่ 1) บทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชาสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวช 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนอีเลิร์นนิง 

3. น ารูปแบบการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง ส าหรับทบทวนรายวิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช ให้
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

การตรวจสอบเครื่องมือ 
1. บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหา ก าหนดขอบเขตและ

รายละเอียดของเนื้อหา วิธีการน าเสนอเนื้อหา ระยะการน าเสนอ การเลือกสื่อวิธีการโต้ตอบระหว่างโปรแกรมกับ
ผู้เรียน การประเมินผล จัดท าบทด าเนินเรื่อง (storyboard) เอาไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้แล้ว จัดท าในระบบ 
Google Classroom น าบทเรียนที่สร้างเรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต เวช 
ตรวจสอบด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ 2 ท่าน พบว่า บทเรียน
รายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชโดยใช้อีเลิร์นนิง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (M=4.10, SD=0.15) ปรับปรุง
บทเรียน ตามข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ คือ การแบ่งเนื้อหารายบทให้ย่อยลง คลิปวีดีโอในการทบทวนในแต่ละคลิปไม่
ควรเกิน 1 ชั่วโมง แล้วด าเนินการหาประสิทธิภาพของบทเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งน าไปทดลองใช้ ดังนี้ 

1.1 หาประสิทธิภาพของบทเรียนทดลองใช้แบบรายบุคคล ตามเกณฑ์ 60/60 กับนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปี 3 รุ่นที่ 53 ที่เคยผ่านการเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คนที่มีผลการเรียนทฤษฎีวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ที่ได้
เกรดระดับปานกลาง (C+) = 1 คน, ระดับดี (B) =1 คน และระดับดีมาก (B+) = 1 คน เพื่อทดสอบตรวจสอบส านวน
ภาษาและล าดับของเนื้อหาให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง น าคะแนนระหว่างเรียน และคะแนนทดสอบ
หลังเรียนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ไปหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) พบว่า E1/E2 = 62.21/ 65.82 น า
ข้อมูลจากการทดลองใช้ไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมมากข้ึน 

1.2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนทดลองใช้กลุ่มย่อย ตามเกณฑ์ 70/70 กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี 
3 รุ่นที่ 53 ที่เคยผ่านการเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ซึ่งมีคุณสมบัติ
คล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 13 คน เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อ น าคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน หา
ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) พบว่า E1/E2 = 72.82/ 75.96 แล้วท าการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบปรนัย เป็นชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 75 ข้อ ที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบด้านเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาเท่ากับ .67-1.00 
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ทดลองใช้ (Try-Out) กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี 3 รุ่นที่ 53 ที่เคยผ่านการเรียนใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชาสุขภาพจิต จ านวน 32 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) 
โดยแต่ละข้อต้องมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20- 0.80 และอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ได้จ านวน 40 
ข้อ และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (Reliability) โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson จ าแนกของ
ข้อสอบโดยใช้เทคนิค 27% ของ Chung-The Fan ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ .73 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชโดยใช้อีเลิร์นนิง ผู้วิจัย
สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อเนื้อหาและเทคนิคการผลิตสื่อ ภาพ ภาษา เสียง ตัวอักษรและสี เอกสาร
ประกอบการสอน และแบบทดสอบบทเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale)  5 ระดับ                   
น าแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จ านวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ 2 ท่าน ตรวจสอบด้านเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาเท่ากับ 1.00    
มีการปรับปรุงการใช้ภาษาตามข้อเสนอแนะ น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
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ชั้นปี 3 รุ่นที่ 53 ที่เคยผ่านการเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ซึ่งมี
คุณสมบัติคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 16 คน ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ และค านวณค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.93 

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิง โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน ศึกษาผลสอบวัดความรู้รวบยอดวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ของสถาบันพระ
บรมราชชนก รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีที่ 4 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ต่อการทบทวนบทเรียนรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชโดยใช้อีเลิร์นนิง 
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ชนิดหนึ่งกลุ่มวัดก่อนและหลัง
การทดลอง (The One Groups, Pre-test Post-test Design) มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 

ประชากร 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 52 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 156 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง รวมทั้งสิ้นจ านวน 156 คน โดยมีเกณฑ์คัดเข้า คือ เป็นนักศึกษาพยาบาล ศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ที่สอบ
ผ่านรายวิชาทฤษฎีสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช และรายวิชาปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช          
เพื่อศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง รวม 8 สัปดาห์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. บทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาบทเรียนรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชโดยใช้         

อีเลิร์นนิง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้น าบทเรียนที่สร้างขึ้น ซึ่งผ่านการตรวจสอบเครื่องมือ

แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง น าคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
2. ศึกษาประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิงโดยน าผลการสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาลของสถาบนั

พระบรมราชชนก วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 52 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2562, 
2561 และ 2560)  

3. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการทบทวนบทเรียนรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
โดยใช้อีเลิร์นนิงด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาบทเรียนรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชโดย
ใช้อีเลิร์นนิง   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชาสุขภาพจิต

และการพยาบาลจิตเวช ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา ด้วยสถิติ 
Dependent t–test ทั้งนี้ผู้วิจัยท าการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) (Hair, Black, Babin, & Anderson, 
2010) เพื่อหาการแจกแจงเป็นโค้งปกติ (Normality) พบว่า ค่า Fisher Skewness Coefficient เท่ากับ 1.479 และ
ค่า Fisher Kurtosis Coefficient เท่ากับ 0.326  ซึ่งอยู่ในช่วง ±1.96 จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 
(Barame, 2008)  

2. วิเคราะห์ผลการสอบประมวลความรอบรู้ ด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ  
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง  โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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1. ผลการศึกษาสภาพการณ์ ปัญหาการทบทวนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชาสุขภาพจิต และการพยาบาล
จิตเวช พบปัญหาการทบทวนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงของผู้เรียน คือ สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า  บางครั้งไม่เสถียร       
ขาดวินัยการเข้าเรียน และไม่มีสมาธิในการจดจ่อกับการเรียน ขาดการสื่อสารแบบสองทาง ยังยึดติดกับการเรียน
แบบเดิม ถนัดการเรียนในห้องเรียนมากกว่า และได้ประเด็นประโยชน์ คือ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่สะดวก 
สามารถทบทวนได้ รวมถึงเลือกบทที่จะทบทวนได้ มีช่องทางในการสื่อสารสอบถามเมื่อไม่เข้าใจ รูปแบบของบทเรียน 
ทั้งผู้เรียนและผู้สอนแสดงความคิดเห็นต่อบทเรียน ควรมี จุดประสงค์ การล าดับเนื้อหา ลักษณะเนื้อหากิจกรรม     
การประเมินผล และการออกแบบภาพ กราฟิก พื้นหลัง ตัวอักษร ให้เหมาะสม น่าสนใจ  

2. ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง  รายวิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช ภายหลังวิเคราะห์
สภาพการณ์ จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม และจากการทบทวนวรรณกรรม ได้น าข้อมูลมาสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิง  
ส าหรับทบทวนรายวิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช โดยใช้กรอบแนวคิดของการออกแบบการเรียนการสอน
แบบจ าลอง ADDIE (Mc Griff, Steven, 2000 cited in Thammetar, 2014) ลักษณะบทเรียน ประกอบด้วย
บทเรียน 6 บทแต่ละบทมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา มีแบบทดสอบท้ายบท สื่อการทบทวนเป็นคลิปวีดีโอ ออกแบบ
ภาพ กราฟิก สรุปเนื้อหาสาระส าคัญของแต่ละบท พร้อมบรรยายประกอบเสียงในคลิปวีดีโอ และมีเอกสาร
ประกอบการสอน ดังภาพ 2 

 

 
 

ภาพ 2 รูปแบบการพฒันาบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชาสุขภาพจติและการพยาบาลจิตเวช 
3. ประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิง ส าหรับการทบทวนรายวิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช ส าหรับ

นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
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3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการทบทวนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชา
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 

  
ตาราง 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการทบทวนรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 

จากการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง ก่อนเรียนและหลังเรียน  (n=156) 
ระยะเวลา คะแนนเต็ม M SD t p-value(1-tailed) 

ก่อนทบทวน 40 21.51 3.71 52.05 <.001 

หลังทบทวน 40 32.32 2.72 
 
จากตาราง 1 พบว่า ก่อนทบทวนรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช มีค่าเฉลี่ยคะแนน (M=21.51, 

SD=3.71) และหลังทบทวน (M=32.32, SD=2.72) จะเห็นว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 (p<.001)   

3.2 ผลสอบวัดความรู้รวบยอดวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ของสถาบันพระบรมราช
ชนก รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
 
ตาราง 2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สอบผ่านการวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาลของสถาบันพระบรมราชชนก 

รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (n=156) เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 

ปีการศึกษา จ านวนผู้เข้าสอบ (คน) 
วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 

ผู้สอบผ่าน (คน) ร้อยละ ผู้สอบไม่ผ่าน (คน) ร้อยละ 
2560 109 85 77.98 24 22.02 
2561 84 79 94.05 5 5.95 
2562 129 107 82.95 22 17.05 
2563 156 129 82.69 27 17.31 

 
จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างสอบผ่านการวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาลของสถาบันพระบรมราช

ชนก วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 82.69 เมื่อเปรียบเทียบ 3 ปี 
ย้อนหลังไม่มีความแตกต่างกัน 

3.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ต่อ
การทบทวนบทเรียนรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชโดยใช้ e-Learning  

 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการทบทวนดวยบทเรียนอีเลิร์นนิง 

รายวิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช 
รายการประเมิน M SD ระดับความพึงพอใจ 

ด้านเนื้อหา 4.92 0.15 มากที่สุด 
     ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับเนื้อหา 4.90 0.29 มากที่สุด 
     ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละบทเรียน 4.87 0.34 มากที่สุด 
     ความถูกต้องของเนื้อหา 4.97 0.15 มากที่สุด 
     ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอเนื้อหา 4.86 0.34 มากที่สุด 
     ความน่าสนใจในการด าเนินเรือ่ง 4.94 0.24 มากที่สุด 
     การสรุปเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย 5.00 0.00 มากที่สุด 
    
    



  144

 
 

 

ปีท่ี 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565                                                                                                        Vol.9 No.1 January-April 2022 
The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health. 2021; 9(1), 135-148                วารสารฯผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI กลุ่มท่ี 1 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/scnet/index                                      

ตาราง 3 (ต่อ)    
รายการประเมิน M SD ระดับความพึงพอใจ 

ด้านภาพ ภาษา เสียง 4.85 0.27 มากที่สุด 
     ความตรงตามเนื้อหาของภาพที่น าเสนอ 4.87 0.34 มากที่สุด 
     ความสอดคล้องระหวา่งปริมาณของภาพและปริมาณของเนื้อหา 4.85 0.35 มากที่สุด 
     ภาพกราฟิกท่ีใช้ประกอบการเรียน 4.78 0.41 มากที่สุด 
     ความถูกต้องของเนื้อหาท่ีใช้เสียงบรรยาย 4.88 0.32 มากที่สุด 
     ภาษาและเสยีงบรรยายที่ประกอบการเรียน 4.87 0.33 มากที่สุด 
ด้านตัวอักษรและส ี 4.66 0.36 มากที่สุด 
     รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้การน าเสนอ 4.74 0.48 มากที่สุด 
     ขนาดของตัวอักษรที่ใช้น าเสนอ 4.65 0.47 มากที่สุด 
     สีของตัวอักษรที่ใช้น าเสนอ 4.60 0.49 มากที่สุด 
     สีของพื้นบทเรียนใช้น าเสนอ 4.65 0.47 มากที่สุด 
     สีของภาพและกราฟิก โดยภาพรวม 4.71 0.45 มากที่สุด 
ด้านแบบทดสอบบทเรียน 4.86 0.24 มากที่สุด 
     ความสอดคล้องระหวา่งแบบทดสอบกับเนื้อหา 4.92 0.26 มากที่สุด 
     จ านวนแบบทดสอบ 4.87 0.34 มากที่สุด 
     ความเหมาะสมของค าถาม 4.89 0.31 มากที่สุด 
     ความเหมาะสมของตัวลวง 4.92 0.27 มากที่สุด 
     การรายงานผลคะแนนแตล่ะขอ้แบบทดสอบ 4.82 0.44 มากที่สุด 
     การสรุปผลคะแนนรวมหลังแบบทดสอบ 4.78 0.41 มากที่สุด 
ด้านการจัดการบทเรียน e-Learning 4.79 0.30 มากที่สุด 
     การน าเสนอช่ือเรื่องหลักของบทเรียน 4.78 0.47 มากที่สุด 
     การน าเสนอช่ือย่อยของบทเรียน 4.79 0.40 มากที่สุด 
     การอ านวยความสะดวกของบทเรียน เช่น แจ้งเวลาการน าเสนอ
บทเรียนแตล่ะบท 

4.83 0.38 มากที่สุด 

     ความเหมาะสมของการสรุปเนื้อหาเอกสารบทเรียน 4.78 0.41 มากที่สุด 
     การออกแบบบทเรียนโดยรวม 4.83 0.38 มากที่สุด 
     ความน่าสนใจชวนติดตาม 4.69 0.50 มากที่สุด 
     การใช้ประโยชน์และความสะดวกในการเข้าเรียน 4.82 0.38 มากที่สุด 
     การจัดการบทเรยีนโดยรวม 4.82 0.38 มากที่สุด 

รวม 5 ด้าน 4.82 0.21 มากที่สุด 
  

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการทบทวนดวยบทเรียน   
อีเลิร์นนิง รายวิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด (M=4.82, SD=0.21) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด (M=4.92, SD=0.15) รองลงมา คือ แบบทดสอบบทเรียน (M=4.86, SD=0.24) ด้านภาพ ภาษา เสียง (M=4.85, 
SD=0.27) ด้านการจัดการบทเรียนอีเลิร์นนิง (M=4.79, SD=0.30) และตัวอักษรและสี (M=4.66, S=0.36) ตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ได้แก่ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะสามารถย้อนหลังกลับไปดูได้เสมอ สามารถ
เข้าไปเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สรุปเนื้อหาละเอียดชัดเจน ตรงประเด็น พูดเข้าใจง่าย มีเทคนิคช่วยจ าประเด็นส าคัญ ชอบ
แบบทดสอบต้องการให้มีมากๆ ควรมีการลงในระบบออนไลน์เร็วกว่านี้ ควรลงไว้ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 
จะได้มีเวลาเข้าไปทบทวนได้บ่อยๆ ต้องการให้มีการเรียนแบบนี้ให้กับรุ่นน้อง เพื่อการทบทวนในทุกวิชา 
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อภิปรายผล 
1. การศึกษาสภาพการณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 52 

ปีการศึกษา 2562 พบว่า ปัญหาการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง คือ สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า บางครั้งไม่เสถียร ขาด
วินัยการเข้าเรียน และไม่มีสมาธิในการจดจ่อกับการเรียน ขาดการสื่อสารแบบสองทาง ยังยึดติดกับการเรียนแบบเดิม 
ถนัดการเรียนในห้องเรียนมากกว่า ส าหรับประโยชน์ของการทบทวนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง คือ สามารถเรียนได้ทุกที่ 
ทุกเวลาที่สะดวก สามารถทบทวนย้อนหลังได้ รวมถึงเลือกบทเรียนที่จะทบทวนได้ มีช่องทางในการสื่อสารสอบถาม
เมื่อไม่เข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Valentina & Nelly (2014) พบว่าการเรียนแบบออนไลน์ช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามศักยภาพและความสนใจ ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ตาม
ศักยภาพและความสนใจของตนเอง แต่ปัญหาที่พบในการเรียนและการสอนออนไลน์ คือ ปัญหาที่เกิดจากอินเตอร์เนต็ 
ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ ท าให้สัญญาณไม่เสถียร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chamnian, & Chamnian (2018) 
ศึกษาประโยชน์ ปัญหา และแนวทางแก้ไขการใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ปัญหาของการใช้สื่อออนไลน์ คือ นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนเพราะพะวงกับการเล่นโทรศัพท์มือถือ 
มีประโยชน์ คือ การใช้ในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สื่อ
ออนไลน์ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การจัดท าสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Salem (2017) การประยุกต์ใช้อีเลิร์นนิงในกระบวนการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
มีนบุรี กรุงเทพ พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบอีเลิร์นนงิ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนและกิจกรรมต่างๆที่ผูส้อน
จัดเตรียมไว้ไห้ได้จากทุกสถานที่ทุกเวลาที่มีการออนไลน์ ในการน าระบบอีเลิร์นนิงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
นั้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาบทเรียน ได้จากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ผ่านทาง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเพื่อลดระยะเวลาในการเรียนในห้องเรียนของผู้เรียน  

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ในการจัดการสอนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง 
พบว่า ผู้สอนควรมีการก าหนดขอบเขตเนื้อหา (test Blue Print) ของข้อสอบความรู้รวบยอด วิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มีการชี้แจงบทเรียน มีการท าข้อตกลงกับ
นักศึกษาก่อนการเรียนในแต่ละบท การล าดับเนื้อหา ลักษณะกิจกรรม มีกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้ เช่น เอกสาร
ประกอบการเรียน การสื่อสารที่กระตุ้นเตือนการเข้าทบทวนเป็นระยะๆ การตอบประเด็นข้อสงสัยที่เป็นปัจจุบัน (real 
time) มีการประเมินผล มีข้อสอบให้ทบทวนหลังเรียนที่สามารถทราบผลคะแนนของตนเอง และการออกแบบภาพ 
กราฟิก พื้นหลัง ตัวอักษร ที่น่าสนใจ สบายตา และระบบการเข้าเรียน ควรเป็นระบบที่นักศึกษาเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Subtanadol (2011) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียน
ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยผู้สอนมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ 
ในด้านเนื้อหาบทเรียน ด้านรูปแบบการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้าน
คุณภาพของการใช้สื่อและอุปกรณ์ด้านการวัดผล และประเมินผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Salem (2017) การ
ประยุกต์ใช้อีเลิร์นนิงในกระบวนการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพ พบว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ระบบอีเลิร์นนิงผู้สอนก็สามารถออกแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ทั้งในรูปข้อความ ภาพ เสียง และ
ภาพเคลื่อนไหว ท าให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจและสื่อความหมายได้ดีกว่าการเรียนภายในห้องเรียนเพีย ง
อย่างเดียว 

2. การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช มีการพัฒนาและสร้างบทเรียนใช้
กรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอน แบบจ าลอง ADDIE (Mc Griff, Steven, 2000 cited in Thammetar, 
2014) ที่มีองค์ประกอบ 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) 
การน าไปใช้ (Implementation) และ การประเมินผล (Evaluation) ส าหรับการออกแบบและการจัดการเรียนการ
สอนแบบอีเลิร์นนิงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากแหล่งทรัพยากรที่มากกว่าการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
ปกติ เนื่องจากผู้เรียนและผู้สอนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของเวลา และสถานที่ ผู้ที่จัดการเรียนการสอน          
อีเลิร์นนิงจึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจลักษณะและธรรมชาติของการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
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สื่อสารด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ซึ่งผู้เรียนมักคาดหวังการได้รับปฏิสัมพันธ์จากผู้สอน รวมถึงการ
ตอบสนองความแตกต่างรายบุคคลที่มากกว่าในห้องเรียนปกติ ตลอดจนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการศึกษา
ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีระบบ และรูปแบบระบบการเรียนการสอน เป็น
ฐานในการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ ได้ (Thammetar, 2014)       
ซึ่งสอดคล้องกับบทความวิชาการของ Patarasajjatham (2016) ได้ศึกษาการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ
โดยใช้แบบจ าลอง ADDIE พัฒนาการคิดแบบ Metacognition ของนักศึกษาพยาบาล พบว่า การออกแบบการเรียน
การสอนเชิงระบบ (Instructional System Design: ISD) สามารถพัฒนากระบวนการคิดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางปัญญา
ซึ่งส่งผลให้สมรรถนะของวิชาชีพพยาบาลและผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสูงขึ้น  

3. ประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิง ใช้ในการทบทวนรายวิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวช พบว่า ก่อนทบทวน มีค่าเฉลี่ยคะแนน (M=21.51, SD=3.71) และหลังทบทวน (M=32.32, SD=2.72) 
จะเห็นว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Puengchompoo & Panuthai (2014) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงส าหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ในกระบวนวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิง ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลภายหลังการทดลองพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p<0.001 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Binhosen & Namjuntra (2015) การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 405 การพยาบาล
ผู้สูงอายุเพื่อการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงกว่ากอนเรียน          
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.001) และสอดคล้องกับการศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในหลักสูตร
พื้นฐานการพยาบาลผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างวิธีการแบบดั้งเดิมและแบบเรียนรู้ผ่านอีเลิร์นนิงของ 
Rouhollahet al.(2018) พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลางภาคเรียนและคะแนนปลายภาคของกลุ่มทดลองซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่ากลุ่มควบคุมซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบดั้งเดิม จะเห็นได้ว่าบทเรียนออนไลน์ช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นหลังเรียน 

3.2 ผลสอบวัดความรู้รวบยอดวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ของสถาบันพระบรมราช
ชนก รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่า กลุ่มตัวอย่างสอบผ่านการวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาลของสถาบัน
พระบรมราชชนก วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 82.69 เมื่อ
เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง ปีการศึกษา 2560, 2561, และ 2562 ผลการสอบผ่านรอบที่ 1 ร้อยละ 77.98, 94.05, 
และ 82.95 ตามล าดับ ซึ่งผลการสอบไม่มีความแตกต่างกัน จะมีความแตกต่างกันเฉพาะรูปแบบการทบทวนของ
นักศึกษา คือ ในปีการศึกษา 2560, 2561,และ 2562 เป็นการทบทวนในห้องเรียน แต่ในปีการศึกษา 2563 เป็นการ
ทบทวนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียน
ออนไลน์กับเรียนในห้องเรียนในประเทศจีน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งสองรูปแบบไม่แตกต่างกัน 
(Chen, & Jia, 2016) 

3.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ต่อ
การทบทวนบทเรียนรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชโดยใช้อีเลิร์นนิง พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (M=4.82, SD=0.21) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Binhosen & Namjuntra 
(2015) การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา BNS 405 การพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อการเตรียมความพร้อมใน
การสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจที่มีตอสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส รายวิชา BNS 405 การพยาบาล
ผู้สูงอายุฯ สูงกว่าร้อยละ 80 และสอดคล้องกับ Puengchompoo & Panuthai (2014) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนอีเลิร์นนิงส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในกระบวนวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ พบว่า นักศึกษาที่ใช้
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บทเรียนที่สร้างขึ้นมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่าบทเรียนอีเลิร์นนิงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับนักศึกษาในปัจจุบัน 

 
การน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของการทบทวนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาสุขภาพจิต และการ
พยาบาลจิตเวช ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาสอบผ่านการวัดความรู้รวบยอด
ทางการพยาบาล ของสถาบันพระบรมราชชนก วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ รอบที่ 1 ร้อยละ 82.69 
เมื่อเปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง ผลการสอบไม่มีความแตกต่างกัน (ปีการศึกษา 2560, 2561 และ 2562 
นักศึกษาผ่านรอบแรก ร้อยละ 77.98, 94.05, 82.95 ตามล าดับ) จะมีความแตกต่างกันเฉพาะรูปแบบการทบทวนของ
นักศึกษา คือ ในปีการศึกษา 2560, 2561, และ 2562 เป็นการทบทวนในห้องเรียน แต่ในปีการศึกษา 2563 เป็นการ
ทบทวนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงเท่านั้น การวิจัยครั้งนี้จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ในการสอบประมวลความรอบรู้ของสถาบันพระบรมราชชนกทุกรายวิชา และเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนการ
สอนในปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ 

2. การจัดท าบทเรียนอีเลิร์นนิงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ส าหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21 (21st 
Century Skills) ช่วยพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองจากการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป   

1. การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงสามารถก่อให้เกิดประสิทธิผลทางการเรียนได้ เท่ากับการ
เรียนในชั้นปกติ ดังนั้น ควรมีการพัฒนารูปแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงให้มีความหลากหลาย และมีการศึกษาวิจัยรูปแบบ
ของบทเรียนอีเลิร์นนิงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือศึกษาการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงที่น ามาประยุกต์ใช้ ในการ
เรียนการสอนแต่ละรายวิชา เป็นต้น 

2. จากการศึกษาสภาพการณ์ พบว่า นักศึกษามีปัญหาและอุปสรรคในการเข้าเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง 
ดังนั้น ควรมีการศึกษาปัจจัย ปัญหาและผลกระทบ ต่อการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง ของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ
แตกต่างกัน 
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