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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้ ง นี้ เ ปนการวิจั ยเชิ งพรรณนาแบบภาคตัด ขวาง มีวัต ถุป ระสงค เพื่ อ ศึก ษาทั ศนคติข องนั ก ศึก ษา
ตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กลุมตัวอยาง คือ กลุมนักศึกษา จํานวน 385 คน ที่ผานการเรียนการสอนแบบออนไลนในภาคการศึกษาที่ 1/2563
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใชแบบสอบถามตามแนวคิดของ CIPP model ในการเก็บขอมูลในระหวางเดือนมีนาคม
– เมษายน 2564
ผลการศึกษา พบวา นักศึกษามีทศั นคติทดี่ กี บั การเรียนการสอนออนไลนในดานผูส อน/รายวิชา/วิธกี ารสอน (Input
evaluation: I) มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 (S.D.=0.74) และมีทัศนคติที่ดีนอยที่สุด ในดานการประเมินผลผลิต
(Product evaluation: P) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 (S.D.= 0.91) รูปแบบการสอนออนไลนที่เหมาะสมกับบริบทการเรียน
ของผูเรียนในปจจุบัน คือ การสอนสดออนไลนผานทางโปรแกรมตาง ๆ เชน Google meet, Zoom, MS Team เปนตน
เพราะโปรแกรมดังกลาวฯ สามารถสอนและบันทึกคลิปวิดีโอการสอนซึ่งจะเปนผลดีตอผูเรียนที่สามารถทบทวนเนื้อหา
ที่เรียนยอนหลังไดตลอดเวลา มหาวิท ยาลัยควรมีระบบสนั บสนุนการเรียนรู ของผูเรี ยน เชน การจัดหาและใหยืม
เครื่องคอมพิวเตอร/โนตบุค แกนักศึกษา หรือจัดหาหองที่ใชสาํ หรับใหนักศึกษาเรียนออนไลน โดยมีอุปกรณคอมพิวเตอร
ที่จําเปนสําหรับนักศึกษาที่ไมมีอุปกรณ
คําสําคัญ: การเรียนการสอนออนไลน

1-4
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Abstract
This cross-sectional descriptive research aimed to study attitudes towards online teaching and
learning management among Ubon Ratchathani University students. The sample consisted of
385 students who passed online education in the ﬁrst semester of the 2020 academic year of
Ubon Ratchathani University. A questionnaire based on the concept of the CIPP model was used to
collect data during March–April 2021.
The results showed that the sample group of students had a good attitude in the aspect of
instructors/courses/methods or input evaluation (I) averaged 4.02 (SD=0.74), and the least positive
attitude on product evaluation (P) averaged 3.73 (SD=0.91). The online teaching style suitable for the
current learner’s learning context is teaching through various programs such as Google meet, Zoom,
MS Team, etc. Because such programs can teach and record video clips, which will be beneﬁcial to
learners who can review the lesson’s content at any time. Universities should have a system to
support learners’ learning, such as procuring and lending computers/notebooks for students
or providing rooms used for students to study online with the necessary computer equipment for
students who do not have equipment.
Keywords: Online Learning

บทนํา

ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
ในป จ จุ บั น ส ง ผลให ส ถาบั น การศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ
มีการจัดการเรียนการสอนเรียนรูออนไลนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต และสารสนเทศขึ้นอยางมากมาย การจัดการ
เรียนรูผานเครื อขา ยอิ นเทอรเน็ตหรือระบบปฏิบัติ การ
รู ป แบบต า งๆ ที่ อ าศั ย การบริ ห ารจั ด การห อ งเรี ย น
ซึ่งแตกตางไปจากหองเรียนปกติในภาวะปกตินั้นถือเปน
เรื่องใหมกับผูสอนและผูเรียน เนื่องจากสภาพแวดลอมใน
การจัดการเรียนรูในหองเรียนกับการเรียนผานเครือขายมี
ความทาทายที่แตกตางกัน การนําเอาเทคโนโลยีเขามา
เปนสื่อหรือเปนชองทางหลักในการถายทอดความรู และ
กระบวนการคิด แทนที่การถายทอด และรับรูรับฟงขอมูล
แบบตอหนานั้นตองมีการเตรียมความพรอมในทั้งผูเรียน
และผูสอน ไมวาจะเปนดานทักษะการใชเทคโนโลยี และ
โปรแกรมแอพพลิเคชันตาง ๆ ที่ตอ งเลือกใชใหเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดความสะดวก
และราบรื่นในการถายทอดองคความรู ผูสอนและผูเรียน
ตองมีทักษะการใช และความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ดังกลาวในเบื้องตน ไดแก วิธีการใชงาน ขอดีหรือจุดเดน
ขอเสียหรือจุดดอยของแตละโปรแกรม หรือแอพพลิเคชัน
ออนไลนในการจัดการเรียนการสอน ความรูเรื่องการเขาใช
เทคนิคการแกไขปญหาระบบอินเทอรเน็ตในเบือ้ งตน อีกทัง้

ตองมีความสามารถในการแกไขปญหาขัดของทีอ่ าจเกิดขึ้น
ระหว า งการจัดการสอน ซึ่ง จะทําให การเรีย นการสอน
ดําเนินการไดอยางราบรื่นมากยิ่งขึ้น
จากการสํา รวจป ญ หาการจั ดการเรี ย นการสอน
ออนไลนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตมหาวิทยาลัย
พะเยา กับนักศึกษาจํานวน 450 คน พบวานิสิตมีความ
คิดเห็ นว าองคป ระกอบที่เ ป นป ญหามากที่ สุดในการจั ด
การเรียนการสอนออนไลน คือ สื่อเทคโนโลยีและเครือขาย
อินเทอรเน็ต รองลงมาคือ ผูเรียน และ กิจกรรมการเรียน
การสอน ตามลําดับ (นรินธน นนทมาลย และคณะ, 2564)
เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนออนไลน ผูเรียนและ
ผู ส อนไม ไ ด อ ยู ใ นสถานที่ เ ดี ย วกั น จึ ง จํา เป น ต อ งใช
สื่ อ การสอนที่ ใ ช เ ทคโน โลยี แ ละเครื่ อ งมื อ ดิ จิ ทั ล
ในการจัดการเรียนการสอน ผานเครือข ายอินเทอรเน็ต
ความพรอมดานอุปกรณและระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
จึงเปนสวนหนึ่ง ที่ทําใหการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ประสบความสําเร็จ ปญหาที่พบสวนใหญนักเรียนจะขาด
สมาธิ ในการเรียน เนื่ อ งจากหลายสาเหตุ อาทิ สภาพ
แวดลอมที่อยูอาศัยไมเหมาะกับการเรียนออนไลน ความลา
จากการที่ ตอ งเรีย นผ า นอิ น เทอร เ น็ ต นาน ๆ และเมื่ อ
มีปญหาระหวางเรียนไมสามารถปรึกษาครูไดทันที สงผล
ตอการเรียน เปนตน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด, 2564)
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนมหาวิทยาลัยที่มี
นโยบายอย างชัดเจนวาใหอ าจารยผูสอนในแตละคณะ
ทําการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนในภาคการศึกษา
ที่ 1/2563 ในช ว งสถานการณ โ รคโควิ ด -19 ด ว ย
สภาพแวดลอมของการเรียนผานเครือขาย และโปรแกรม
ออนไลนตาง ๆ ที่อาจจะกอใหเกิดอุปสรรคในการสื่อสาร
และการตีค วาม ผู ส อนจึ ง ต อ งมี ก ารเพิ่ ม ความถี่ หรื อ
ชองทางในการสื่อสารกับเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิด
เห็ น กั บ ผู เ รี ย นที่ ม ากกว า การสื่ อ สารในช ว งการจั ด
การเรี ย นรู ใ นห อ งเรีย นปกติ เพื่อ ให ก ารจัด การเรี ย นรู
มีป ระสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด ผู ส อนส ว นใหญ จึง ต อ งมี ก าร
ออกแบบการเรี ย นการสอนออนไลน ที่ เ น น ให ผู เรี ย น
เกิดการเรียนรูไดดีเทียบเทากับการเรียนในชั้นเรียนปกติ
งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ที่ จ ะศึ ก ษาทั ศ นคติ
ต อ การจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน ข องนั ก ศึ ก ษา
ในแตละคณะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวานักศึกษา
มีความคิดเห็นอยางไรตอรูปแบบการจัดการสอนออนไลน
ในช ว งสถานการณ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคการศึกษา 1/2563
โดยประเมินทัศนคติตามหลักการ CIPP Model ที่เปน
รูปแบบการประเมินที่เปนกระบวนการตอเนื่อง ประกอบ
ดวย Context (บริบท หรือสภาวะแวดลอม) Input (ปจจัย
เบื้องตน) Process (กระบวนการ) และ Product (ผลผลิต)
ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด ส ามารถนํา มาใช ใ นการปรั บ ปรุ ง
การจั ดการเรียนการสอนออนไลน ให เหมาะสม เพื่ อให
การเรี ย นการสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และเป น
การเตรียมทักษะเพื่อรับมือกับแนวทางการจัดการเรียนรู
แบบใหม ใหพ ร อ มรั บ กับ สถานการณค วามไม แ น น อน
ที่อาจเกิดขึ้นไดอยูเสมอในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ต อ การจั ด การเรี ย นการสอน
ออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เนนการศึกษาทัศนคติตอการจัดการ
เรี ย นการสอนออนไลน ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี โดยทํ า การศึ ก ษาในกลุ  ม ประชากร คื อ
นักศึกษามหาวิท ยาลัยอุ บลราชธานี ที่ไดผานการเรี ยน
ออนไลนในภาคการศึ กษา 1/2563 จํ านวน 385 คน
ระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน 2564
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วิธีดําเนินการวิจัย

1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิ งพรรณนา เพื่ อ
ศึกษาทัศนคติตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในชวงสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. ขั้นตอนการวิจัย
ผูศึกษาไดใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางดวยวิธีการ
สุมแบบไมใชความนาจะเปน โดยวิธีการเลือกสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ (Accidental sampling) จากกลุมตัวอยางที่
เปนนักศึกษาทุกชัน้ ปทกุ คณะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ เ คยเรี ย นแบบออนไลน ใ นภาคการศึ ก ษาที่ 1/2563
ตามคาสัดสวนตัวอยางแต ละคณะ จํานวนกลุมตัวอยาง
หาไดจากการคํานวณขนาดตัวอยางเพื่อประมาณคาเฉลี่ย
ของประชากรในกรณีทราบจํานวนประชากร ดังนี้

เมื่อ n = ขนาดกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา
N = จํานวนนักศึกษาทุกชั้นปทุกคณะของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เคยเรียนแบบออนไลนในภาค
การศึกษาที่ 1/2563 จํานวน 13,837 คน
= คาสัมประสิทธิ์ภายใตโคงมาตรฐานที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% เทากับ 1.96
= ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนน
ทัศนคติตอการใชงานบทเรียนออนไลนของ เกตุม สระบุริ
นทร และคณะ (2559) เทากับ 0.66
e = คาความแมนยําของการประมาณคา
กําหนดใหเทากับ 0.066
ไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 385 คน ใน
กรณีที่นักศึกษาไมยนิ ดีใหความรวมมือในการเก็บขอมูล ผู
วิจัยจะมีการแกไขโดยทําการเก็บขอมูลนักศึกษาคนตอไป
จนครบ 385 คน
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
เชิงปริมาณในกลุม นักศึกษาเปนแบบสอบถามปลายปด และ
แบบปลายเปด แบงออกเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป จํานวน 15 ขอ
สวนที่ 2 ทัศนคติตอการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานระบบ/ รูปแบบ
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การเรียนออนไลน (Context Evaluation) จํานวน 8 ขอ
ดานผูสอน/เนื้อหารายวิชา/วิธีการสอน จํานวน 13 ขอ
(Input Evaluation) ดา นการประเมิ น กระบวนการ
(Process Evaluation) จํานวน 12 ขอ และ ดานการ
ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จํานวน 13 ขอ
ขอคําตอบเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating
scale) ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดย
เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึ ง ข อ ความนั้ น ตรงกั บ
ความรูสึกมากที่สุด
เห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึก
ไมแนใจ หมายถึง ขอความนั้นไมแนใจวาตรงกับ
ความรูสึก
ไมเห็นดวย หมายถึง ข อ ความนั้ นไมตรงกั บ ความ
รูสึก
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ขอความนัน้ ไมตรงกับ
ความรูสึกมากที่สุด
กําหนดการใหคะแนน ดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง ให
5
คะแนน
เห็นดวย
ให
4
คะแนน
ไมแนใจ
ให
3
คะแนน
ไมเห็นดวย
ให
2
คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ให
1
คะแนน
ผลการใหคะแนนที่ไดนํามาวิเคราะหคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพรอมกําหนดเกณฑการแปลความ
หมายของคะแนนทั้งรายดานและภาพรวม โดยกําหนด
คะแนนเปน 5 ระดับ โดยใชวธิ กี ารคํานวณความกวางของ
อันตรภาคชั้นดังตอไปนี้
- ทัศนคติตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนของ
นักศึกษา (รายดาน)
คาเฉลี่ยตั้งแต 4.50 – 5.00 หมายถึง มีทัศนคติอยู
ในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 – 4.49 หมายถึง มีทัศนคติอยู
ในระดับมาก
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50 – 3.49 หมายถึง มีทัศนคติอยู
ในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.50 – 2.49 หมายถึง มีทัศนคติอยู
ในระดับนอย
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.49 หมายถึง มีทัศนคติอยู
ในระดับนอยที่สุด
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- ทัศนคติตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนของ
นักศึกษา (ภาพรวม)
คาเฉลีย่ ตัง้ แต 4.50–5.00 หมายถึง มีทศั นคติ
อยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลีย่ ตัง้ แต 3.50–4.49 หมายถึง มีทศั นคติ
อยูในระดับมาก
คาเฉลีย่ ตัง้ แต 2.50–3.49 หมายถึง มีทศั นคติ
อยูในระดับปานกลาง
คาเฉลีย่ ตัง้ แต 1.50–2.49 หมายถึง มีทศั นคติ
อยูในระดับนอย
คาเฉลีย่ ตัง้ แต 1.00–1.49 หมายถึง มีทศั นคติ
อยูในระดับนอยที่สุด
แบบประเมินที่สรา งขึ้ นไดผ านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ หรือความสอดคลอง
ระหวางขอความที่เขียนขึ้นกับวัตถุประสงคของงานวิจัย
จํานวน 3 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of
Item Objective Congruence) ทุกขอมีคา IOC อยูในชวง
0.6-1 และมีขอ คําถามบางขอทีไ่ ดมกี ารปรับปรุงเนือ้ หาตาม
ขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
4. การดําเนินการวิจัย
1) ศึกษาขอมูลเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
2) สร างเครื่องมื อที่ใชในการวิจัยและทําการ
ตรวจเครื่องมือกับผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
3) ดําเนินการขอจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย และ
ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแลว หมายเลขรับรอง
UBU-REC-12/2564
4) จัดทําหนังสือประสานงานกับคณะตางๆ เพื่อ
ชี้แจงและหากลุมตัวอยางที่เปนอาจารยเขารวมการวิจัย
5) ลงพื้นที่เก็บขอมูลกับนักศึกษา และอาจารย
สํา หรั บ ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยการ
ใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย เริ่มจากการกําหนด
ชวงเวลาในการเขาไปเก็บขอมูล เมื่อถึงชวงที่กําหนด ผูวจิ ยั
มีการแบงทีมลงไปสอบถามกับกลุมเปาหมาย โดยผูวิจัย
1 คน ทําการสอบถามกับนักศึกษาไปทีละคนไปจนครบ
จํานวนเปาหมายในแตละวัน ทําการลงเก็บขอมูลประมาณ
1 สัปดาห หรือจนกวาจะครบจํานวนตัวอยางทั้งหมด 385
คน
6) นํา ข อ มู ล ที่ ได ม าวิ เ คราะห และสรุ ป ผล
การศึกษา
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5. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะหทัศนคติตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนแตละบริบทตาม CIPP Model

ผลการวิจัย

กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ผานการเรียนการสอนรูปแบบออนไลนในภาคการศึกษา
1/2563 จํานวน 385 คน เปนเพศหญิงมากที่สุด รอยละ 72.21 คามัธยฐานของอายุ เทากับ 21 ป (P25=20 ป และ
P75=21 ป ) เรียนคณะบริหารศาสตรมากที่สุดรอยละ 19.48 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 15.58 กําลัง
ศึกษาในชั้นปที่ 3 มากที่สุด รอยละ 46.23 รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากที่สุดอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท รอยละ 43.64
คามัธยฐานของรายไดเฉลี่ยตอเดือน เทากับ 5,000 บาท (P25=4,000 บาท และ P75=7,000 บาท) แหลงของการใช
อินเทอรเน็ตในการเรียนออนไลนมากที่สดุ คือ หอพัก รอยละ 81.04 รองลงมาคือ แชรจากมือถือ รอยละ 58.96 อุปกรณ
ที่ใชในการเรียนออนไลนมากที่สุดคือ Notebook รอยละ 75.32 รองลงมาคือ โทรศัพทมอื ถือ รอยละ 74.03 คามัธยฐาน
ของคาใชจายสําหรับอินเตอรเน็ต 300 บาทตอเดือน (P25=250 บาท และ P75=500 บาท) เรียนจากการไลฟสดออนไลน
ตามเวลาในตารางเรียนมากที่สุด รอยละ 71.95 รองลงมาคือ เรียนจากคลิปของผูสอนที่อัปโหลดขึ้นในระบบ UBU-LMS
โดยเรียนในเวลาที่สะดวก รอยละ 60.78 โปรแกรมที่เคยเรียนจากการไลฟสดออนไลนมากที่สุดคือ Google meet
รอยละ 90.39 รองลงมาคือ Zoom รอยละ 87.53 ชอบเรียนออนไลนผา นโปรแกรม Zoom เปนลําดับที่ 2 มากที่สุด
รอยละ 38.70 ชอบเรียนออนไลนผา นโปรแกรม Google meet เปนลําดับที่ 1 มากทีส่ ดุ รอยละ 43.12 ชอบเรียนออนไลน
ผา นโปรแกรม Facebook เป น ลํา ดับ ที่ 3 รอ ยละ 28.31 รูป แบบการอั ดคลิ ป ของผู ส อนที่ ช อบมากที่ สุ ด คื อ
ชอบทั้งสองแบบคือคลิปแบบเห็นหนาผูสอนไปพรอมกับสไลด และคลิปแบบไมเห็นหนาผูสอนมีแตเสียงกับภาพสไลด
รอยละ 42.86 รองลงมาคือ คลิปแบบเห็นหนาผูสอนไปพรอมกับสไลด รอยละ 36.88 ชองทางการสื่อสารกับผูสอน
ในชวงการเรียนออนไลนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ ผาน Facebook groups รอยละ 41.30 รองลงมาคือ ผานระบบ
LMS รอยละ 36.88 รูปแบบการเรียนออนไลนของภาคการศึกษาที่ผานมา (1/2563) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
มากที่สดุ รอยละ 71.43 และมีความพึงพอใจกับผลการเรียนออนไลนในภาคการศึกษาที่ผา นมา (1/2563) รอยละ 54.55
ทัศนคติตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนของนักศึกษาดานระบบ/รูปแบบการเรียนออนไลน (Context Evaluation: C)
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 (S.D.=0.77) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ขอที่ 4 รูปแบบการเรียนการสอนผานออนไลนเปนนโยบายที่สอดคลองกับสถานการณ COVID-19 ในปจจุบัน มีคาเฉลี่ย
เทากั บ 4.12 (S.D.=0.62) รองลงมาคือ ขอที่ 1 การให คาํ แนะนําของผู สอนในการเรียนการสอนผ านออนไลน
มีความเพียงพอและเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 (S.D.=0.63) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอที่ 7 ระบบ
การจัดการเรียนการสอนผานออนไลนเขาใจไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 (S.D.=0.96) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ทัศนคติตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนของนักศึกษา ดานระบบ/รูปแบบการเรียนออนไลน
(Context Evaluation: C) โดยรวมและรายขอ (n=385)
ทัศนคติตอ การจัดการเรียนการสอนออนไลนของนักศึกษา
ดานระบบ/รูปแบบการเรียนออนไลน (Context Evaluation: C)
1. การใหคําแนะนําของผูสอนในการเรียนการสอนผานออนไลน
มีความเพียงพอและเหมาะสม
2. การใหคําแนะนําของเจาหนาที่ดานระบบการเรียนการสอนผาน
ออนไลนมีความเพียงพอและเหมาะสม
3. ทางคณะหรือหนวยงานมีความพรอมในดาน ระบบ/โปรแกรม
ที่ใชในการสอนแบบออนไลน
4. รูปแบบการเรียนการสอนผานออนไลนเปนนโยบายที่สอดคลองกับ
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปจจุบัน
5. ระยะเวลาการเตรียมความพรอมของผูเรียนตอนโยบาย
หรือคําสั่งของมหาลัยมีความเหมาะสม
6. เจาหนาที่ฝายสนับสนุนของคณะของมหาวิทยาลัย มีความพรอม
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลนแกนักศึกษา
7. ระบบการจัดการเรียนการสอนผานออนไลนเขาใจไดงาย
8. มหาวิทยาลัยมีความพรอมในการจัดเตรียมระบบในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน เชน สัญญาณ Wi-Fi อินเทอรเน็ต
รวม

Mean

S.D.

3.96

0.63

ระดับ
ทัศนคติ
มาก

3.87

0.71

มาก

3.78

0.74

มาก

4.12

0.62

มาก

3.71

0.79

มาก

3.76

0.79

มาก

3.50
3.62

0.96
0.95

มาก
มาก

3.79

0.77

มาก

ทัศนคติตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนของนักศึกษา ดานผูสอนรายวิชา/วิธีการสอน (Input evaluation: I)
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 (S.D.=0.74) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่ 11 การมีคลิปบันทึกการสอน
ออนไลนใหดูยอนหลังทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูเพื่อทบทวนได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 (S.D.=0.65) รองลงมาคือขอที่ 3
การติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอนในการเรียนออนไลน เปนสิ่งจําเปน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 (S.D.=0.65)
และขอ 4 การอัปโหลดเอกสารประกอบการสอน/บรรยายกอนการเรียนของผูสอน 4.23 (S.D.=0.67) สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สดุ คือ ขอที่ 12 จํานวนงานที่ผูสอนมอบหมายในชวงการเรียนออนไลนมคี วามเหมาะสม มีคา เฉลีย่ เทากับ
3.66 (S.D.=1.04) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ทัศนคติตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนของนักศึกษา ดานผูสอน/เนื้อหารายวิชา/วิธีการสอน
(Input evaluation: I) โดยรวมและรายขอ (n=385)
ทัศนคติตอ การจัดการเรียนการสอนออนไลนของนักศึกษา
ดานผูสอน/ เนื้อหารายวิชา/ วิธีการสอน (Input evaluation: I)
1. ผูสอนมีการสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนขณะเรียนออนไลน
2. ผูสอนควรสรางบรรยากาศในหองเรียนออนไลนที่ลดภาวะ
ความตึงเครียดของผูเรียน
3. การติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอนในการเรียนออนไลน
เปนสิ่งจําเปน
4. การอัปโหลดเอกสารประกอบการสอน/บรรยายกอนการเรียน
ของผูสอน
5. ผูสอนสามารถรวบรวมเอาเว็บลิงคหรือสิ่งนาสนใจมาไวในรูปแบบ
การเรียนออนไลน
6. เนื้อหาและสื่อการเรียนออนไลนมีความชัดเจนและสมบูรณ
7. การออกแบบสื่อการเรียนในรูปแบบออนไลนมีความเหมาะสม
กับผูเรียน ทําใหเห็นภาพไดชัดเจน
8. ผูเรียนสามารถดาวนโหลดไฟลเอกสารไดงายจากการเรียน
ออนไลน
9. การแนะนําการใชโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน
จากเจาหนาที่หรืออาจารยใหกับนักศึกษากอนการเรียน
10. การมีคลิปหรือสื่อประกอบการสอนทําใหผูเรียนไดเขาไป
ศึกษาลวงหนา และเตรียมพรอมกอนเวลาเรียนจริงไดดี
11. การมีคลิปบันทึกการสอนออนไลนใหดูยอนหลังทําใหผูเรียน
สามารถเรียนรูเพื่อทบทวนได
12. จํานวนงานที่ผูสอนมอบหมายในชวงการเรียนออนไลน
มีความเหมาะสม
13. การจัดการเรียนการสอนผานออนไลนมีแหลงขอมูลมากเกินไป
ทําใหเกิดสับสนในการเรียน
รวม

Mean

S.D.

3.94
4.08

0.64
0.75

ระดับ
ทัศนคติ
มาก
มาก

4.23

0.65

มาก

4.23

0.67

มาก

4.12

0.70

มาก

3.96
3.91

0.73
0.78

มาก
มาก

4.09

0.70

มาก

3.88

0.76

มาก

4.07

0.69

มาก

4.31

0.65

มาก

3.66

1.04

มาก

3.80

0.82

มาก

4.02

0.74

มาก

ทัศนคติตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนของนักศึกษา ดานการประเมินกระบวนการ (Process evaluation: P)
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 (S.D.=0.84) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ขอที่ 10 การจัดการเรียนการสอนผานออนไลนสามารถเรียนรูไดทุกที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 (S.D.=069) รองลงมา
คือขอที่ 11 ผูเรียนสามารถติดตอกับผูสอนไดงายในการเรียนผานระบบออนไลน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 (S.D=0.76)
ขอที่มคี า เฉลี่ยนอยที่สดุ คือ ขอที่ 9 การจัดสอบในชวงการเรียนออนไลนทผี่ านมามีความเหมาะสม สามารถวัดผลสัมฤทธิ์
การเรียนรูไดจริง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 (S.D.=0.96) (ดังตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ทัศนคติตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนของนักศึกษา ดานการประเมินกระบวนการ
(Process evaluation: P) โดยรวมและรายขอ (n=385)
ทัศนคติตอ การจัดการเรียนการสอนออนไลนของนักศึกษา
ดานการประเมินกระบวนการ (Process evaluation: P)
1. การจัดการเรียนการสอนผานออนไลน ไมสามารถสรางบรรยากาศ
ในหองเรียนใหนาสนใจได
2. ระยะเวลาในการเตรียมการสอนของอาจารยมีความเหมาะสม
3. การจัดการเรียนการสอนผานออนไลนทําใหนักศึกษาทราบผลความ
สําเร็จและความกาวหนาของตัวเอง
4. ระยะเวลาการทําแบบทดสอบตางๆ ในการเรียนออนไลน
มีความเหมาะสม
4. ระยะเวลาการทําแบบทดสอบตางๆ ในการเรียนออนไลน
มีความเหมาะสม
6. กระบวนการเรียนออนไลนชวยใหเขาใจบทเรียนมากขึ้น
เพราะสามารถเรียนซําไดตลอดเวลา
7. การวัดประเมินผลการเรียนรูแบบออนไลนมีความไมหลากหลาย
และยังไมเหมาะสม
8. การเรียนรูแบบออนไลนมีรปู แบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เหมาะสมกับการเรียนรู
9. การจัดสอบในชวงการเรียนออนไลนที่ผานมามีความเหมาะสม
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูไดจริง
10. การจัดการเรียนการสอนผานออนไลนสามารถเรียนรูไดทุกที่
11. ผูเรียนสามารถติดตอกับผูสอนไดงา ยในการเรียนผานระบบ
ออนไลน
12. การเรียนการสอนผานออนไลนทําใหผูเรียนสามารถ
เขาเรียนเวลาใดก็ไดตามความเหมาะสม
รวม

Mean

S.D.

3.82

0.87

ระดับ
ทัศนคติ
มาก

3.81
3.62

0.72
0.85

มาก
มาก

3.63

0.90

มาก

3.68

0.88

มาก

3.77

0.90

มาก

3.67

0.79

มาก

3.69

0.85

มาก

3.56

0.96

มาก

4.13
3.88

0.69
0.76

มาก
มาก

3.86

0.86

มาก

3.76

0.84

มาก

ทัศนคติตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนของนักศึกษา ดานการประเมินผลผลิต (Product evaluation: P)
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 (S.D.=0.91) ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือขอที่ 6 การเรียนออนไลนทําให
การเรียนเกิดความจําเจ และเบื่อไดงา ย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 (S.D.=0.89) รองลงมาคือขอ 4 การเรียนออนไลนทําใหผู
เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 (S.D.=0.79) ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สดุ คือ ขอที่ 10
การจัดการเรียนการสอนผานออนไลนเปนการกระตุน ใหนกั ศึกษามีสว นรวมในกระบวนการเรียนการสอน มีคา เฉลีย่ เทากับ
3.55 (S.D.=0.93) (ดังตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ทัศนคติตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนของนักศึกษา ดานการประเมินผลผลิต
(Product evaluation: P) โดยรวมและรายขอ (n=385)
ทัศนคติตอ การจัดการเรียนการสอนออนไลนของนักศึกษา
ดานการประเมินผลผลิต (Product evaluation: P)
1. การเรียนออนไลนทําใหมีความรูความเขาใจไมเทียบเทากับ
การเรียนในหองเรียน
2. การเรียนออนไลนสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น
3. การเรียนออนไลนสามารถกระตุนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ
ในการเรียนไดเปนอยางดี
4. การเรียนออนไลนทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางดาน
เทคโนโลยี
5. การเรียนออนไลนทําใหนักศึกษาจัดสรรเวลาในชีวิตไดดีขึ้น
6. การเรียนออนไลนทําใหการเรียนเกิดความจําเจ และเบื่อไดงาย
7. การเรียนออนไลนสามารถตอบสนองตอการเรียนรูของผูเรียน
ในยุคปจจุบันไดเปนอยางดี
8. การเรียนออนไลนทําใหประหยัดกระดาษในการปรินทเอกสาร
การเรียน
9. การเรียนออนไลนทําใหประหยัดคาใชจายในการเดินทางมาเรียน
ในที่ตั้ง
10. การจัดการเรียนการสอนผานออนไลนเปนการกระตุนใหนักศึกษา
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน
11. ระยะเวลาของการเรียนออนไลนในแตละหัวขอมีความเหมาะสม

Mean

S.D.

3.82

0.98

ระดับ
ทัศนคติ
มาก

3.81
3.62

0.79
0.99

มาก
มาก

3.88

0.79

มาก

3.61
3.90
3.74

0.93
0.89
0.82

มาก
มาก
มาก

3.69

1.09

มาก

3.73

1.04

มาก

3.55

0.93

มาก

3.72

0.82

มาก

12. ในภาพรวมการจัดรูปแบบการเรียนการสอนผานออนไลน
ของคณะมีความเหมาะสม
รวม

3.74

0.86

มาก

3.73

0.91

มาก

ทัศนคติตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนของนักศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82
(S.D.=0.82) โดยดานผูสอน/ รายวิชา/วิธีการสอน (Input evaluation: I) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 (S.D.=0.74)
ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานที่ 4 ดานการประเมินผลผลิต (Product evaluation: P) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73
(S.D.= 0.91) ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ทัศนคติตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนของนักศึกษา โดยรวมและรายดาน (n=385)
ทัศนคติตอ การจัดการเรียนการสอนออนไลนของนักศึกษา
1. ดานระบบ/รูปแบบการเรียนออนไลน (Context Evaluation: C)
2. ดานผูสอน/เนื้อหารายวิชาวิธีการสอน (Input evaluation: I)
3. ดานการประเมินกระบวนการ (Process evaluation: P)
4. ดานการประเมินผลผลิต (Product evaluation: P)

รวม
อภิปรายผลการวิจัย
ในภาพรวมนักศึกษามีทัศนคติตอการจัดการเรียน
การสอนออนไลนของนักศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก
ดา นที่ มีคา เฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ ดานผูสอน/เนื้อ หารายวิช า/
วิ ธี ก ารสอน (Input evaluation: I) ส ว นด า นที่ มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานที่ 4 ดานการประเมินผลผลิต
(Product evaluation: P) สอดคลองกับงานวิจัยของ
ปณฑิตา อินทรักษา (2562) ที่กลาววา ป จจั ยพื้นฐาน
ที่จําเปนในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ควรมีการสรางแรงจูงใจใหผูสอนและผูเรียนมีทัศนคติที่ดี
ในการปรับบทบาทหรือกระบวนการจัดการเรียนรู เชน
การพัฒนาทักษะผู สอนในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนอบรมเพื่อพัฒนาการออกแบบการสอนออนไลน
และการเข า ถึ ง แหล ง ข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ นํา มาใช
ในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนควรอํานวยความสะดวก
ใหกับผูเรียนไดเขาถึงขอมูลอยางรวดเร็ว และคอยสงเสริม
วิ ธี ก ารเรี ย นรู และนํา พาผู เ รี ย นให บ รรลุ จุ ด ประสงค
การเรียนรูผานระบบการจัดการเรียนการสอน (นริ นธน
นนทมาลย, 2560)
ดานระบบ/รูปแบบการเรียนออนไลน (Context
Evaluation: C) นักศึกษาเห็นวารูปแบบการเรียนการสอน
ผา นออนไลนเ ป นนโยบายที่ ส อดคล องกั บ สถานการณ
COVID-19 ในป จ จุ บั น เพราะเพื่ อ ความปลอดภั ย
ในการเรียน ณ ที่ตั้ง การเรียนออนไลนจึงเปนทางเลือก
ที่เหมาะสมในสถานการณปจจุบัน โดยผูสอนตองมีการ
ให คํา แนะนํา การเรี ย นออนไลน ใ ห มี ค วามเพี ย งพอ
อยางไรก็ตามการใชงานระบบ UBU-LMS หรือโปรแกรม
สํา เร็ จรูป ที่ใช ในการเรีย นการสอนตา ง ๆ แกนั ก ศึก ษา
กอนเปดภาคเรียน ยังพบปญหาในสวนของความเขาใจ
ต อ การใช ร ะบบหรื อ การใช โ ปรแกรมสํา เร็ จ รู ป ต า งๆ

Mean

S.D.

ระดับ
ทัศนคติ

3.79
4.02
3.76
3.73

0.77
0.74
0.84
0.91

มาก
มาก
มาก
มาก

3.82

0.82

มาก

ซึ่งสาเหตุ ดังกลาวอาจมาจากการเปลี่ยนระบบการเรียน
การสอนอยางกระทันหันเนื่องจากสถานการณโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทีส่ งผลทําใหนกั ศึกษาบางสวน
ยังไมสามารถปรับตัวใหเขากับระบบการศึกษารูปแบบนี้ได
ในชวงตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนรินธน นนทมาลย
และคณะ (2564) ที่พบวา องคประกอบที่เปนปญหามาก
ที่สุด ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา คือ สื่อเทคโนโลยี
และเครือขายอินเทอรเน็ต (นรินธน นนทมาลย และคณะ,
2564)
ดา นผูสอน/เนื้ อหารายวิช า/วิธี การสอน (Input
evaluation: I) นักศึกษาจะชอบให ผูสอนมีคลิปบันทึ ก
การสอนออนไลน ให ดู ย อนหลั ง เพราะจะทํา ให ผู เรี ย น
สามารถเรียนรูเพื่อทบทวนได ตลอดเวลา โดยเฉพาะใน
เนื้อหาของบางรายวิชาที่จําเปนตองมีการอานซํ้า หรือเรียน
ซํ้าหลายรอบเพื่อใหเกิดความเขาใจในหัวขอนั้น ๆ มากขึ้น
อยางไรก็ตามการติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอนใน
การเรี ย นออนไลน เ ป น สิ่ ง จํา เป น มาก โดยเฉพาะการ
อัปโหลดเอกสารประกอบการสอน/บรรยายกอนการเรียน
ของผูส อนทีต่ อ งมีชอ งทางที่หลากหลาย เหมาะสมกับความ
สะดวกของผูเรียน จะเห็นไดวา ชองทาง UBU-LMS เปน
ชองทางหลักในการสงเอกสารประกอบการสอน แตผูสอน
บางสวนก็ใชการสื่อสารในชองทาง Social media เชน
Facebook group เปนตน อยางไรก็ตาม นักศึกษาเห็น
วาการเรียนออนไลนนนั้ จะมีจํานวนงานทีผ่ สู อนมอบหมาย
ในชวงการเรียนมากเกินไป ทําใหประสิทธิภาพของงานที่
นักศึกษาสงกลับมาใหผสู อนอาจไมไดดเี ทาทีค่ วร และสงผล
ตอคะแนนที่ไดรบั ตามมา อาจารยควรปรับตัวใหมกี ารสอน
ในรูปแบบ Edutainment เนนการนําเสนอกรณีศึกษาที่
เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน ใชสื่อที่ทําใหนักศึกษาเห็นภาพได
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ชัดเจนมาชวยในการสอนออนไลนใหมากขึ้น ในสวนของ
วิชาที่เปนวิชาปฏิบัตินักศึกษาและอาจารยเห็นวาควรตอง
มาเรียน ณ ที่ตั้ง เพราะนักศึกษาจะไดรบั ประสบการณจาก
การปฏิบั ติม ากกว า การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน
ในยุคปจจุบัน ผูสอนตองเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ทันสมัย
ศึกษาวิธีการใชงานโปรแกรมที่ใชในการสอนออนไลนใหมี
ความเขาใจกอนถึงเวลาสอน พรอมทั้งจัดหากลยุทธและ
เทคนิคการออกแบบหองเรียนออนไลนใหมีความนาสนใจ
และกระตุนการเรียนรูของนักศึกษาใหมากที่สุด สําหรับ
นักศึกษาก็ตอ งเปดใจ และปรับตัวในการเรียนออนไลน โดย
ตั้งเปาหมาย มี ความรั บ ผิดชอบตอ ตั ว เอง มีค วามตรง
ตอเวลา มีวินัยในการเรียน และเตรียมความพรอมดาน
ทั ก ษะการใช เ ทคโนโลยี ที่ สนั บ สนุ น การเรี ย นออนไลน
ใหมากขึน้ เพือ่ จะไดมสี ว นรวมกับอาจารยในระหวางทีเ่ รียน
ทําใหการเรียนรูม ปี ระสิทธิภาพเทียบเทากับการเขามาเรียน
ณ ที่ตั้ง
ดานการประเมินกระบวนการ (Process evaluation: P)
นักศึก ษาเห็นว าการจัดการเรี ยนการสอนผานออนไลน
สามารถเรียนรูไ ดทกุ ที่ ทําใหนกั ศึกษาสามารถเรียนออนไลน
ไดในทุกสถานทีท่ สี่ ะดวก เชน หอพัก คาเฟ โรงอาหาร คณะ
เปนตน ซึ่งมีความสะดวกสบายตอนักศึกษาเปนอยางมาก
รวมทั้งสามารถประหยัดคาใชจายในสวนของคาเดินทาง
และคาอาหาร โดยผูเรียนสามารถติดตอกับผูสอนไดงา ยใน
การเรียนผานระบบออนไลน อยางไรก็ตาม การจัดสอบใน
ชวงการเรียนออนไลนที่ผานมายังไมเหมาะสม เพราะใน
ระหวา งของการสอบออนไลนข องนั กศึกษาโดยเฉพาะ
นักศึกษาปริญญาตรี ไมสามารถตรวจสอบการทุจริ ตใน
ระหวางการสอบไดเทาที่ควร สงผลใหไมสามารถวัดไดวา
ผลสัมฤทธิ์ดังกลาวเปนผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการสอบที่ ได
เรียนรูจริงหรือไม
ดานการประเมินผลผลิต (Product evaluation: P)
นักศึกษามีความเห็นวา การเรียนออนไลนทําใหการเรียน
เกิดความจําเจ และเบื่ อได งา ย อยา งไรก็ตามการเรี ยน
ออนไลน ทํา ให ผู เรี ย นเกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะทางด า น
เทคโนโลยี แตผสู อนอาจตองกระตุนใหนกั ศึกษามีสว นรวม
ในกระบวนการเรียนการสอนใหมากขึ้น เนื่องจากในชวง
ของการเรียนการสอนผานออนไลนนน้ั ผูสอนและผูเ รียนอยู
คนละที่ ไมสามารถพบปะเจอหนาหรือสรางปฏิสัม พันธ
ขณะการสอน สงผลตอความรูส กึ ของนักศึกษาในขณะเรียน
หากอาจารยขาดการกระตุน ในนักศึกษาใหมคี วามสนใจตอ
การเรียนหรือมี สวนรวมในการทํากิจกรรมระหวางเรียน
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ก็จะทําใหการเรียนเกิดความจําเจ และนาเบื่อไดงาย
จากผลการศึ ก ษาในงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เมื่ อ พิ จ ารณา
ตามกรอบของ CIPP model เกี่ยวกับการประเมินบริบท
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ สามารถสรุปไดวา
ป จจัยนําเขา มีความสํา คัญมากที่ สุด โดยเฉพาะรู ปแบบ
วิธกี ารสอนที่อาจารยเลือกใช เชน การที่ผสู อนมีคลิปบันทึก
การสอนออนไลนใหดยู อ นหลัง ทําใหนกั ศึกษาสามารถเรียน
รู เ พื่ อ ทบทวนได ต ลอดเวลา ทํา ให นั ก ศึ ก ษาที่ ยั งเรี ย น
ไมเขาใจสามารถเขาไปทบทวนเนื้อหาจากคลิป และเกิด
ความเขาใจในหัวข อนั้น ๆ มากขึ้น แตในดานของการ
ประเมินผลผลิตนักศึกษายังมีความรูส กึ วาการเรียนออนไลน
ทํา ให ก ารเรี ย นเกิ ด ความจํา เจ และเบื่ อ ได ง า ย ดั ง นั้ น
จึงจําเปนตองเพิ่มการสงเสริมในสวนของปจจัยนําเขา โดย
เฉพาะรูปแบบการสอนที่อาจารยนํามาใช อาจารยจําเปน
ตองมีการนําเทคนิคการสอนในรูปแบบตางๆ มาประยุกต
ใช ใ ห ส ามารถเกิ ด การเรี ย นรู แ บบ Active learning
ในรูปแบบการเรียนออนไลนใหได เพื่อที่จะทําใหนักศึกษา
ไดมีสวนรวมในขณะเรียน อยูกับบทเรียนและเกิดความ
เขาใจไดดีขึ้น
ในยุ ค ข องชี วิ ต วิ ถี ใ หม นี้ ก ารเรี ย นการสอน
แบบออนไลนจําเปนตองมีการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนใน 3 ระยะ ให มีความเหมาะสม ได แก ก อน
การสอน ระหวางการสอน และหลั งการสอน (สุวั ฒน
บรรลือ, 2560) รวมทั้งควรมีการปรับบทบาทของผูสอน
ผู เ รี ย น วิ ธี ก ารสอน สื่ อ การเรี ย นการสอน การวั ด
ประเมินผล และสรุปแกไขปญหาจากการเรียนการสอน
แบบออนไลน อ ยางต อเนื่ อง เพื่ อใหส ามารถนําผลลั พธ
ไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการแพรระบาด
ของโรคโคโรนาไวรัส 2019 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีชี วิตแบบใหม (New Normal) ทั้งภาครั ฐและ
ภาคประชาชนตองมีการปรับตัวครั้งใหญเพื่อใหสามารถ
ดําเนินชีวิตไดตามปกติ (วิทยา วาโย และคณะ, 2563)
สํา หรั บ สถาบั น ทางการศึ ก ษาจํา เป น อย า งยิ่ งที่ จ ะต อ ง
ปรับตัวดวยการออกแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน รวมทั้ งวางแผนการรับมือกับภาวะ
หยุ ดชะงั ก ทางการศึ ก ษา (Education Disruption)
เพื่ อ ให ก ารจั ด การเรี ย นการสอนสามารถดํา เนิ น ไปได
ตามปกติ และสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
รวมทั้ ง ควรวิ เ คราะห ถึ ง ป จ จั ย และความเป น ไปได ข อง
การเรี ย นการสอนแบบออนไลน เพื่ อ ให ก ารเรี ย นรู
มีความราบรื่นและบรรลุตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตาม
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ถึ ง แม ว า เทคโนโลยี ข องประเทศไทยมี ก ารพั ฒ นา
อยางตอเนื่องผูเรียนสามารถเขาถึ งขอมูลขาวสารไดงาย
แตยงั มีผเู รียนอีกจํานวนไมนอ ยในพืน้ ทีห่ า งไกล ทีม่ ขี อ จํากัด
ในการเข า ถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศหรื อ อาจมี ป ญ หา
ทางดานภาระคาใชจา ย ทําใหพลาดการเรียนรู ดังนัน้ หนวย
งานที่ เ กี่ ย วข อ งควรมี ก ารวางแผนการเรี ย นการสอน
แบบออนไลนเ พื่อรองรับสังคมในยุค 5G ใหกับผูเรียน
ในทุ ก ระดั บ ให ไ ด เ รี ย นรู เ ท า เที ย มกั บ บุ ค คลอื่ น ๆ
ลดความเหลื่อมลํ้าของการเข าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต และ
เปนพลเมือ งที่ดีที่จ ะพั ฒนาประเทศใหมี ความก า วหนา
ตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชงาน
เจ า หน า ที่ ฝ า ยสนั บ สนุ น ของคณะ/ของ
มหาวิทยาลัย ควรมีความพรอมในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนออนไลนแก นักศึกษา เชน การสนับสนุน
อุปกรณในการเรียนออนไลนสาํ หรับนักศึกษา การใหบริการ
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ยืมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน เปนตน และ
ควรมีความพรอมในการจัดเตรียมระบบในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน เช น สั ญ ญาณไวไฟ อิ น เทอร เ น็ ต
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น ผู สอนควรมี ก ารส ง เสริ ม
การมี ส ว นร ว มของนั ก ศึ ก ษาขณะเรี ย นออนไลน ควร
สรางบรรยากาศในหองเรียนออนไลนที่สามารถลดภาวะ
ความตึงเตรียดของนักศึกษาใหนาเรียนมากยิ่งขึ้น เนื้อหา
และสื่อการเรียนออนไลนควรมีความชัดเจนและสมบูรณ
เขาใจงายและกระชับมากยิ่งขึน้ และควรมีการอัปคลิปหรือ
สือ่ ประกอบการสอนทําใหนกั ศึกษาไดเขาไปศึกษาลวงหนา
และมีก ารบัน ทึ กการสอนออนไลน ใ หดู ยอ นหลัง เพื่ อให
นักศึกษาสามารถเรียนรูเพื่อทบทวนได
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
ควรมีการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลนของแตละกลุมสาขา เชน กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อนํา
ขอมูลมาเปรียบเทียบและสะทอนประเด็นปญหาตาง ๆ
จากการเรียนการสอนออนไลนใหครอบคลุมมากขึ้น
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