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 บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 เม่ือปลายปี  2562 เกิดการอุบติัข้ึนของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ ในเมืองอู่ฮัน่ 

มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ไดรั้บการขนานนามวา่ Coronavirus Disease 2019: COVID-19 โดยมีผูติ้ด

เช้ือจ านวนมาก และแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2563 และแพร่ระบาด

กระจายไปสู่ประเทศอ่ืนๆ จนกระทัง่องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดป้ระกาศให้การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนาเป็น “ภาวะฉุกเฉินระหวา่งประเทศ” และเป็น “การระบาดใหญ่ (Pandemic)” ทัว่โลก

โดยประเทศไทยไดเ้กิดมีผูติ้ดเช้ือกระจายเพิ่มมากข้ึน (ณรงคก์ร  มโนจนัทร์เพญ็, 2563 ) 

 รัฐบาลไทยไดป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ 

COVID 19 ฉบบัแรกเม่ือเดือนมีนาคม 2563 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งการท่องเท่ียว 

การคา้ขาย ร้านอาหาร และธุรกิจบริการต่างๆ รวมถึงดา้นการศึกษา ท าให้เกิดการปรับตวัเป็นวิถี

ชีวติแบบใหม่ (New Normal)  ทั้งการก าหนดมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

การท างานท่ีบา้น (Work from Home) และมาตรการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใตแ้นวคิด 

“โรงเรียนหยดุได ้แต่การเรียนรู้หยดุไม่ได”้ (ณฏัฐพล ทีปสุวรรณ, 2563)  

 ทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ไดก้ าหนดนโยบายให้มีการจดัอบรมการ

เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้แก่ครูและผูบ้ริหาร สังกดั

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 530,000 คน ทัว่ประเทศ เพื่อช้ีแจง

ภาพรวมของกระบวนการขบัเคล่ือนการจดัการศึกษาท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 บทบาทของครูผูส้อน ภายใต้มาตรการการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ โดยท่ี 

สพฐ. ไดรั้บความร่วมมือจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในการ

ใช้สัญญาณเช่ือมต่อ เพื่อจดัการเรียนการสอนทางไกล รวมถึงส านักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ใหค้วามอนุเคราะห์อนุมติั

ช่องการเรียนผ่านทีวีดิจิตอล 17 ช่อง  โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 18 พ.ค.ไปจนถึงวนัท่ี 30 มิ.ย (ไทยรัฐ

ออนไลน์, 2564 ) 

https://thestandard.co/author/narongkorn/
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 อยา่งไรก็ตาม  นอกจากหน่วยงานตน้สังกดัในภาครัฐท่ีตอ้งปรับเปล่ียนแนวทางการท างาน

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดดังกล่าว  ยงัมีผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาใน

ภาคเอกชน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ เช่น ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู นกัเรียน และผูป้กครอง ท่ีตอ้ง

ปรับตวัตามวิถีชีวติแบบใหม่ (New Normal) เช่นกนั  โดยเฉพาะครูผูส้อนซ่ึงเป็นผูท่ี้ตอ้งเผชิญความ

ทา้ทายต่างๆ ในการจดัการเรียนการสอนออนไลน์   

 สภาพการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นอย่างไร การเรียนการสอนออนไลน์มีขอ้ดีหลาย

ประการ เช่น ครูสามารถจดัท าแผนการเรียนการสอนไดท้นัสมยั จดัหลกัสูตรใหม่ๆ update ไดเ้สมอ 

และให้เด็ก ๆ ใชเ้คร่ืองมือออนไลน์คน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมไดม้ากข้ึน ทบทวนบทเรียนไดต้ลอดเวลา 

มีโปรแกรมช่วยบริหารจดัการ เช็คช่ือนกัเรียนเขา้เรียน และรับเอกสารแบบทดสอบ เพื่อใชป้ระเมิน

การเรียนไดส้ะดวกมากข้ึน สามารถบริหารจดัการเวลาไดต้ามสะดวก ลดเวลาเดินทาง  ทั้งครูผูส้อน

และผูเ้รียน ท าให้ประหยดัค่าใช้จ่าย  และมีช่องทางส่ือสารระหวา่งครูผูส้อนและผูเ้รียนไดส้ะดวก

(www.roong-aroon.ac.th, 2563) 

 โรงเรียนรุ่งอรุณเป็นสถานศึกษาเอกชนหน่ึงท่ีปฏิบติัตามแนวทางการจดัการเรียนการสอน

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการพฒันาระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อใหค้รอบคลุมพื้นท่ีในการใชง้านของครูผูส้อน เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน

ออนไลน์ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและน าโปแกรม Google Classroom  มาใช้ในการเรียนการ

สอนให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  การเสริมสร้างความรู้

ความสามารถให้กบัตวันกัเรียนในการใช้เคร่ืองมือระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในการเรียนการ

สอนออนไลน์ การสืบคน้ขอ้มูล และเพิ่มความรู้ความสามารถของครูในการสอนออนไลน์  จดัการ

อบรมผูป้กครองในการใช้งานของโปรแกรม Google Classroom ในการเรียนการสอนออนไลน์  

(www.roong-aroon.ac.th, 2563) 

 การจดัการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีผา่นมา เป็น

การเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนอยา่งเฉียบพลนั  จึงถือเป็นความทา้ทายอยา่งยิ่ง

ส าหรับครูผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท่ีตอ้งปรับตวักบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในช่วงของ

การเปล่ียนแปลง  ผูว้ิจยัในฐานะผูป้ฏิบติังานดา้นโสตทศันูปกรณ์ ฝ่ายประถมศึกษา ไดมี้ส่วนร่วม

พฒันาและร่วมแกไ้ขปัญหางานระบบเครือข่ายและแนะน าการใช้โปรแกรมส าหรับการเรียนการ

สอนออนไลน์  มองเห็นความทา้ทายท่ีเกิดข้ึนหลายประการ  จึงมีความสนใจท าการคน้ควา้อิสระใน
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หวัขอ้ ความทา้ทายในการสอนออนไลน์ของระดบั ประถมศึกษา : กรณีศึกษาครูโรงเรียนรุ่งอรุณ

เพื่อเป็นประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

(www.roong-aroon.ac.th, 2563) 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์ 

ค าถามของการวจัิย  

เพศ อาย ุวฒิุการศึกษามีผลต่อการเรียนการสอนออนไลน์หรือไม่ 

สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานที่ 1  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์ 

 สมมติฐาน  1.1 ปัจจยัทางดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

ออนไลน์ 

 สมมติฐาน  1.2 ปัจจยัทางดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

ออนไลน์ 

 สมมติฐาน 1.3 ปัจจยัทางดา้นวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียน

การสอนออนไลน์ 

ขอบเขตของการวจัิย  

1. กรณีศึกษาโรงเรียนรุ่งอรุณ อยูใ่นพื้นท่ี เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร  

2. คุณครูผูส้อนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 เพราะผูว้ิจยัเห็นปัญหาในการเรียนการสอน

ออนไลน์ของคุณครูผูส้อนในโรงเรียนรุ่งอรุณ 

3. ช่วงเวลาในการท าการวิจยัอยู่ในช่วงเวลาหลงัจากการแพร่ระบาดโควิค-19 คือ ช่วงเดือน 

พฤษภาคม-สิงหาคม พุทธศกัราช 2563 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีทางโรงเรียนเปล่ียนวิธีการสอน

มาเป็นการสอนออนไลน์ 
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นิยามค าศัพท์ 

 การสอนออนไลน์ หมายความวา่ การสอนผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือการส่งขอ้มูล

การเรียนการสอนออนไลน์ระยะไกลเพื่อให้ผู ้เ รียนได้เ กิดการเรียนรู้ในการใช้เค ร่ืองมือ

อิเล็กทรอนิกส์ในการใช้โปรแกรมต่างๆหรือการหาขอ้มูลในการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นการ

พฒันาตวัเองและทกัษะในการค านวณ การคน้หาขอ้มูลต่าง และเป็นการสร้างวฒันธรรมแบบใหม่

การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นการพฒันาชีวติตวัเอง การด ารงชีวติในยคุดิจิตอล  

 การจัดการบทเรียน หมายความวา่ การจดัการในดา้นของการจดัหาบทเรียนเพื่อเพิ่มการน า

บทเรียนและท าการอพัโหลดบทเรียนข้ึนไปยงั Server และจดัการในเร่ืองของการวางบทเรียนหรือ 

การน าเอาบทเรียนท่ีท าการอพัโหลดข้ึนไปยงั Server น ามาแกไ้ขก่อนที จะท าการอพัโหลด บทเรียน

ข้ึนไปแทนท่ีบทเรียนเดิม 

 อนิเทอร์เน็ต หมายความวา่ ระบบเครือข่ายท่ีมีการเช่ือมโยงกนัของระบบเครือข่ายยอ่ย และ

คอมพิวเตอร์จ านวนนบัไม่ถว้นทัว่โลก เพื่อใหบ้ริการการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร  

 เน้ือหาของบทเรียน(Content) หมายถึง เน้ือหาท่ีเป็นองคค์วามรู้ท่ีเจา้ของวิชา หรือผูจ้ดัท า 

เน้ือหาวิชา(Content Provider) ไดพ้ฒันาข้ึนมาเป็นบทเรียนแหล่งความรู้ทางวิชาการท่ีส าคญั และมี

จ านวนมากคือแหล่งข้อมูลจากสถาบันการศึกษา ในระดับต่างๆตั้ งแต่ระดับประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ส่วนเน้ือหาของบทเรียนท่ีมาจากหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่

สถาบนัการศึกษา 

 การติดต่อส่ือสาร (Communication) หมายถึง การเรียนทางไกลโดยทัว่ไปแลว้มกัจะเป็น

การเรียนด้วยตวัเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติ   ซ่ึงผูเ้รียนจะเรียนจากส่ือการเรียนการสอน

ประเภทส่ิงพิมพ ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และส่ืออ่ืนๆ   การเรียนแบบ E-Learning  ก็นบัได้

วา่เป็นการเรียนทางไกลแบบหน่ึง  แต่ส่ิงส าคญัท่ีท าให ้E-Learning มีความโดดเด่นและแตกต่างไป

จากการเรียนทางไกลทัว่ๆไป  

 การสอบ/วดัผลการเรียน (Evaluation) หมายถึง การสอบ/วดัผลการเรียนเป็นส่วนประกอบ

ส าคญัท่ีจะท าให้การเรียนแบบ E-Learning เป็นการเรียนท่ีสมบูรณ์   เพื่อให้ผูเ้รียนได้มีการเลือก

เรียนในบทเรียนและหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเขามากท่ีสุด  จะท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพ

สูงสุด   เพื่อเป็นการวดัความรู้ และการสอบใหญ่ก่อนท่ีจะจบการศึกษา 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นการพฒันารูปแบบการใชง้านการเรียนการสอนออนไลน์ 

2.  เพื่อเป็นการพฒันาความรู้ความสามารถของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

ระดบัประถมศึกษา 

3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทกัษะใหก้บัผูเ้รียนในการใชเ้คร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 

กรอบแนวคิดของการวจัิย  

 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเร่ืองความทา้ทายในการสอนออนไลน์ของ

ระดับประถมศึกษา:กรณีศึกษาครูโรงเรียนรุ่งอรุณโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้งจึงไดก้ าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัน้ี 

 ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 

          H1     

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา 
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 งานวิจยั เร่ือง ความทา้ทายในการสอนออนไลน์ของระดบัประถมศึกษา: กรณีศึกษาครู
โรงเรียนรุ่งอรุณ ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการสอนออนไลน์ 

 2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

  ประชากรศาสตร์ (Demography) เกิดจากการผสมค าระหว่าง Demo คือประชากร 
และ Graphie คือ การบรรยาย ดงันั้น ประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาและบรรยายเก่ียวกบั
คนหรือประชากรท่ีอยูใ่นแต่ละสังคม (สุคนธ์ ประสิทธ์ิวฒันเสรี, 2561) 

   แนวความคิดของประชากรศาสตร์  ได้สามารถจ า แนกและอธิบาย ถึง
คุณสมบติัเฉพาะคน คนนั้น ๆ ซ่ึงมีผลต่อกบัการส่ือสารกบัผูรั้บสาร ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
การส่ือสารแต่ละคร้ังถ้าผูรั้บสารมีจ านวนน้อยก็อาจจะไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาได้เพราะเรา
สามารถวิเคราะห์ผูรั้บสารไดทุ้กคนแต่ในทางกลบักนัถา้ในบางสถานการณ์ผูรั้บสารมีจ านวน
มากเราจะไม่สามารถวิเคราะห์ผูรั้บสารได้อย่าง ละเอียดถ่ีถ้วน ดังนั้น การจ าแนกผูรั้บสาร
ออกเป็นกลุ่ม ๆ ก็อาจท าใหง่้ายต่อการส่ือสารมากข้ึนโดย สามารถจ าแนกตามลกัษณะประชากร 
(Demographic Characteristics)   

  การศึกษาดา้นประชากรศาสตร์เป็นส่ิงส าคญัเน่ืองจากความแตกต่างของประชากร 
จะท าใหมี้ความแตกต่างกนัในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซ่ึงมี 2 แนวคิดดงัน้ี 

   เพศ (Gender)  เพศชายและเพศหญิงท่ีมีแนวโน้ม จะมีความแตกต่างกนั
ในการสอนออนไลน์ของครูระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  เน่ืองจากเพศหญิงจะมีลกัษณะในการสอน
ท่ีเขา้ใจง่ายกวา่เพศชาย เพราะเพศหญิงจะมีการส่ือสารท่ีชดัเจน ละเอียดรอบคอบ มีความเอาใจใส่
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ผูเ้รียน และมีปฏิสัมพนัธ์ มากกว่าเพศชาย จึงท าให้ เพศ ทางดา้นประชากรศาสตร์เป็นตวัแปรของ
ประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์ (สุวดี ธนประสิทธ์ิพฒันา, 2558) 

    อายุ (Age) อายุของครูผูส้อนมีแนวโนม้ท่ีต่างกนัท าให้การสอนออนไลน์
ของครูระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากครูท่ีอายุน้อยกว่าจะมีการสอน
ออนไลน์ท่ี กระฉับกระเฉง และสามารถแกไ้ขปัญหาทนัต่อสถานการณ์ กวา่ครูท่ีมีอายุมากกว่าท า
ใหใ้นการสอนออนไลน์ไม่มีประสิทธิภาพ และยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาทนัต่อสถานการณ์ เพราะ
พฤติกรรมของครูในการสอนรูปแบบการสอนเดิมๆ จะตอ้งมีการพฒันาตวัเอง หรือการจดัอบรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน เสริมสร้างความรู้ให้กบัตวัครูและนกัเรียนในการช้ีแนะแนวทาง
ในการเรียนการสอน (ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2539) 

    วุฒิการศึกษา (Education)  มีแนวโนม้ท่ีจะไม่มีความแตกต่างกนัในสอน
ออนไลน์ของครูระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  เน่ืองจากวุฒิการศึกษาอยูใ่นระดบัเดียวกนั ท่ีคุณครูทุก
คนสามารถเขา้ถึงการสอนออนไลน์ ในการจบวุฒิการศึกษาไม่จ  าเป็นท่ีจะต้องจบ ปวส. ปวช. 
ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก เพราะการสอนออนไลน์ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์และการ
เรียนรู้ของผูส้อน (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2536) 

 สรุปไดว้า่ แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการประชากรศาสตร์ มีแนวโนม้ท่ีจะมีความแตกต่าง 
ทั้ง เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา  ในการสอนออนไลน์ของครูระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  เน่ืองจากในการ
สอนออนไลน์ตอ้งมีการใชป้ระสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาไดท้นัต่อสถานการณ์ เพื่อให้การเรียน
การสอนออนไลน์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกับการสอนออนไลน์ 

  การจดัการศึกษาในยคุปัจจุบนั มีการน านวตักรรมและเทคโนโลยเีขา้มาใชเ้พื่อเพิ่ม
ทางเลือก และสร้างช่องทางในการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผูส้อนตอ้งเปล่ียนบทบาทจากการเป็นเพียง
ผูใ้ห้หรือการสอนแบบเดิมมาเป็นผูอ้อกแบบเน้ือหารายวิชาโดยน าเทคโนโลยีเขา้มามีส่วนร่วมใน
การสร้างส่ือการ เรียนในรูปแบบต่างๆ ท่ีน่าสนใจ และเพิ่มช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
เพื่อตอบสนองต่อ ผู ้เ รียนท่ีมีความแตกต่างกันทั้ งทางด้านความต้องการ ความน่าสนใจ 
สภาพแวดลอ้ม รูปแบบและ วิธีการ การเรียนการสอนจึงไม่ควรถูกจ ากดัให้อยู่เฉพาะในห้องเรียน
และภายในสถาบนัการศึกษาอีกต่อไป  
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  กระบวนการหน่ึงท่ีสามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการสร้างโอกาสให้ผูเ้รียน
ไดเ้ขา้ถึงเน้ือหารายวิชาไดอ้ยา่งอิสระ คือการน าระบบ E-Learning เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนการ สอน ระบบ E-Learning เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัส าหรับโลกยุคไอทีในปัจจุบนั เพราะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและผูส้อนไดเ้ป็นอยา่งดีอีกทั้งยงัช่วยลดขอ้จ ากดัหลาย
อย่างของ การเรียนการสอน กล่าวคือ ผูส้อนสามารถออกแบบเน้ือหารายวิชา ก าหนดเวลาเรียน 
ก าหนด วิธีการสอนและการประเมินผลของผูเ้รียนไดห้ลากหลาย โดยผูส้อนสามารถเตรียมเน้ือหา
เขา้สู่ระบบ ในรูปแบบของ ขอ้ความ รูปภาพ เสียง วดิีทศัน์ (อนุชา สะเล็ม, 2560)    

 

ภาพท่ี 2.1 กิจกรรมการเรียนแบบ E-Learning และเคร่ืองมือการจดัการเรียนการสอน 

กมลชนก แกว้ทอง (2562) กระบวนการจดัการเรียนการสอน E-learning แบบออนไลน์ 

 1.การออกแบบและจัดท าบทเรียน E-learning ถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด เรียกไดว้่าเป็น 
"หวัใจ" ของการเรียนการสอนเลยทีเดียว เพราะบทเรียนท่ีมีคุณภาพสูงจะสามารถพฒันาผูเ้รียนให้
เกิด การเรียนรู้ไดดี้เท่ากบัหรือมากกว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนขั้นตอนน้ีมีวิธีการด าเนินการ
ดงัน้ี        
  1.1 การออกแบบบทเรียน (Courseware)  เร่ิมจากการศึกษา วิเคราะห์หลกัสูตรท่ีใช้
อยู่ในปัจจุบนั ศึกษาสภาพความพร้อมของผูเ้รียน เวลาท่ีใช้ในการเรียน โอกาสในการเรียนของ
ผูเ้รียน จากนั้นวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั คดัเลือกเน้ือหา ก าหนดเน้ือหาออกเป็นหน่วยการ
เรียน ก าหนด จุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละหน่วย ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละหน่วย ส่ือการ
เรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัและจ าเป็น ก าหนดวิธีการวดัและประเมินกิจกรรมของแต่ละหน่วย
การเรียน  
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  1.2 การจัดท าบทเรียนโดยการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยให้
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ และเน้ือหาท่ีก าหนดไว ้จดัท าส่ือการสอนในรูปแบบต่างๆ ท่ี
เหมาะสมต่อการเรียนรู้และน่าสนใจจดัสร้างเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลกิจกรรมหรือ
ผลงานท่ีก าหนดในบทเรียนก าหนดเกณฑก์ารวดัและประเมินผลให้ชดัเจน เหมาะสม สอดคลอ้งกบั
เน้ือหาและกิจกรรม การใช้ขอ้ความ รูปภาพ หรือสัญลกัษณ์ใด ๆ ในบทเรียน ตอ้งค านึงถึงความ
ถูกตอ้ง สมบูรณ์ ละเอียดชัดเจนในตวัเอง เน่ืองจาก  E-Learning ถือเป็นการจดัการเรียนการสอน
ทางไกลท่ีผูเ้รียนและผูส้อนอาจไม่มีโอกาสพบปะกนั ดังนั้น การจดัท าบทเรียนจึงตอ้งค านึงถึง
คุณภาพใหม้าก      

 2. การจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนของการน าบทเรียนไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน
ดงัน้ี          
  2.1 การน าเสนอบทเรียน เป็นการน าเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบับทเรียน หรือ
เรียกว่าเป็นส่วนแนะน าบทเรียนโดยน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับค าอธิบายรายวิชาผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงัรายวิชา จุดประสงคข์องแต่ละหน่วยการเรียนรู้ วธีิการเรียน เง่ือนไขการเรียน การนดัหมาย 
การส่งงาน ช่วงเวลาท่ีมีการทดสอบ เพื่อใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัและเขา้ใจถึงวธีิการใชบ้ทเรียน 
  2.2 การรับสมคัรและอนุมติัสิทธ์ิผูเ้รียน หลงัจากท่ีผูเ้รียนสมคัรเขา้เรียน และเลือก
รายวิชาท่ีตอ้งการเรียนแลว้ ครูผูส้อนจะท าการอนุมติัสิทธ์ิในการเรียนของผูเ้รียนท่ีอยูใ่นเง่ือนไขท่ี
ครูผูส้อนก าหนด        
  2.3 การติดต่อส่ือสาร ติดตามการเรียน ในระหวา่งเรียนครูผูส้อนอาจนดัหมายเวลา
พบปะ เพื่อให้ผูเ้รียนไดป้รึกษาปัญหา พบปะ พูดคุย แสดงความคิดเห็นต่อการเรียน หรือครูผูส้อน
อาจใช้โอกาสน้ีช้ีแจงบทเรียน แนะน า ติดตาม ท าการสอน พิจารณางาน แก้ไขงาน รวมถึงตรวจ
ผลงานของผูเ้รียนได ้

 3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นส่วนส าคญัอีกส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ ซ่ึงหลงัจากท่ีผูเ้รียน เรียนรู้แลว้ต้องมีการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพื่อน าผลมาพิจารณา
วา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่มากน้อยอย่างไร การวดัผลการเรียนรู้สามารถกระท าได ้ดงัน้ี         
  3.1 การจดัท าแบบทดสอบ โดยการท าแบบทดสอบออนไลน์ ท่ีครูผูส้อนจดัท าไว้
ในระบบ ซ่ึงมีวิธีการให้ครูผูส้อนสามารถจดัท าไดใ้นหลายๆรูปแบบข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเน้ือหา
ความรู้ท่ีตอ้งการวดั  การทดสอบอาจท าซ ้ าไดห้ลาย ๆ คร้ัง หรือใหท้  าเพียงคร้ังเดียวก็ได ้และเม่ือท า
แบบทดสอบเสร็จส้ิน ทางระบบจะท าการประเมินผลการสอบให้ผูเ้รียนทราบทนัที หรืออาจปรับ
ระบบใหผู้เ้รียนทราบในภายหลงัก็ได ้
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  3.2 การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ 
เช่น ดา้นความรู้ ความคิด ดา้นทกัษะ ดา้นเจตคติ โดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีรวบรวมไว ้ทั้งจากผลงาน
ท่ีผูเ้รียนจดัท าและส่งให้ประเมินตามท่ีผูส้อนก าหนด การท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบ รวมถึงการ
พิจารณาการเขา้เรียน การส่งงาน ความรับผิดชอบ การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนหรือผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ 
หรือคุณลกัษณะอ่ืน ๆ  

 4. การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาบทเรียน เป็นส่วนของการ
พฒันาบทเรียนออนไลน์ แบบครบวงจร บทเรียนท่ีมีการออกแบบ จดัท า และน าไปใช้แลว้ ควรท่ี
จะไดน้ าผลการใชแ้ละเก็บรวบรวมขอ้มูลการใชจ้ากผูเ้รียนมาวิเคราะห์เพื่อแกไ้ข ปรับปรุง พฒันา
บทเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป ขอ้มูลท่ีเป็นผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะน ามาประเมิน
ประสิทธิผลของบทเรียน ส่วนในดา้นประสิทธิภาพ อาจใชแ้บบสอบถามจากผูเ้รียนหรือสุ่มตวัอยา่ง
สัมภาษณ์ผูเ้รียนก็ได้ นอกจากครูผูส้อน และผูเ้รียนแล้วบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ก็สามารถให้
ขอ้มูลเพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพของบทเรียนได ้เช่นกนั บุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีควรเก็บขอ้มูลมาศึกษา
ร่วมดว้ย ไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบ ผูพ้ฒันาโปรแกรม และ ผูป้กครองนกัเรียน เป็นตน้ 

หลกัการการเรียนเรียนรู้ออนไลน์ 

 จกัรกฤษณ์ โพดาพล (2563) การจดัการเรียนรู้ออนไลน์: วถีีท่ีเป็นไปทางการศึกษา ดว้ยการ
เติบโตอย่างรวดเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิตอลส่งผลให้เว็บไซต์ถือเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีพลงัและมีประสิทธิภาพด้วยเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความยืดหยุ่น แพร่หลายไปทัว่โลก มี
ความคล่องตวัในการจดัการเรียนรู้ โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอนทางไกล (Taylor, 2014) การ
เรียนการสอนออนไลน์เหมือนกบัการเรียนการสอนในชั้นเรียนตรงท่ีครูผูส้อนจะตอ้งจดัเตรียม
กิจกรรมและประสบการณ์เรียนให้กบัผูเ้รียนโดยค านึงถึง และการเรียนการสอนท่ีดีนั้น ผูเ้รียนและ
ผูส้อนควรตอ้งปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัโดยค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั  

 Worathan Technology (2563) ได้อธิบายไว้ว่า  การเรียนการสอนออนไลน์ (Online 
learning) จดัเป็นนวตักรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงวิ ธีเรียนในรูป
แบบเดิม ๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ ท่ีใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยท าการสอน นอกจากน้ีความหมายอีกใน
หน่ึง หมายถึง การเรียนทางไกล,การเรียนผ่านเวบ็ไซต์ หรือการเรียนรู้แบบเปิด คือการเรียนรู้ตาม
เวลา ตามความตอ้งการ และสถานท่ีของตนเองการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) 
จะเป็นเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยี
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สมยัใหม่ บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาท่ีมีปฏิสัมพนัธ์คุณภาพสูง โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งเดินทางเกิดความสะดวกและเขา้ถึงไดอ้ย่างรวดเร็ว ทุกสถานท่ีทุกเวลา เป็นการสร้าง
การศึกษาตลอดชีวิตให้กบัประชากรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการศึกษาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเอง ในส่วนของเน้ือหาของ
เรียน ประกอบดว้ย ขอ้ความ , รูปภาพ , เสียง ,VDO และMultimedia อ่ืน ๆ ส่ิงเหล่าน้ีจะถูกส่งตรง
ไปยงัผูเ้รียนผ่าน Web Browser ทั้งผูเ้รียน , ผูส้อน และเพื่อนร่วมชั้นทุกคน สามารถติดต่อ ส่ือสาร 
ปรึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็นแบบเดียวกบัการเรียนในชั้นเรียนทัว่ไป โดยการใช้ E-mail, Chat, 
Social Network เป็นตน้  

 รูปการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ จึงเหมาะส าหรับทุกคน เรียนได้ทุกเวลาลกัษณะ
ส าคญัของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) ผูเ้รียนเป็นใครก็ได ้อยูท่ี่ใดก็ได ้เรียน
เวลาก็ใด เอาตามความสะดวกของผูเ้รียนเป็นส าคญั เน่ืองจากโรงเรียนออนไลน์ได้เปิดเว็บไซต์
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีส่ือทุกประเภทท่ีน าเสนอในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะทั้ง ขอ้ความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหวเสียง VDO ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ความสนใจ ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี  
ผูเ้รียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามความตอ้งการ เอกสารบนเวบ็ไซต์ท่ีมี Links ต่อไปยงัแหล่ง
ความรู้อ่ืน ๆ ท าให้ขอบเขตการเรียนรู้กวา้งออกไป และเรียนอย่างรู้ลึกมากข้ึนประโยชน์ของการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน การสอน 
เน่ืองจากไม่ไดจ้  ากดัอยูใ่นสถานท่ีเดียวเท่านั้น เกิดเครือข่ายความรู้ โยงใยออกไปไกล เนน้การเรียน 
แบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ช่วยลดช่องวา่งระหวา่งการเรียนรู้ในเมืองกบัทอ้งถ่ิน  

 สรุปแลว้ การเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นการเรียนท่ีมีความมีความยึดหยุน่สูง 
เป็นการเตรียมการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนท่ีมีความใฝ่เรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนนกัศึกษาทัว่ไปท่ีตอ้งเขา้
เรียนตามหลกัสูตรผูเ้รียนจ าตอ้งมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกว่าปกติ เพราะเป็นการเรียนรู้
ดว้ยตวัเอง 

เคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควดิ – 19 

 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในช่วงแรกไม่กระทบวงการศึกษามากนกั
เพราะเป็นช่วงระยะเวลาท่ีสถาบันการศึกษาส่วนมากปิดภาคการศึกษา 2/2562 ยกเว้น
สถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาหลงัจากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หลาย ๆ แห่ง ไดมี้
การประกาศ ปิดการเรียนการสอนและงดจดักิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถาบนั ท าใหย้กเลิกทั้งการเรียน
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การสอน หลงัจากท่ีสถานการณ์โควดิ – 19 ไม่มีทีท่าท่ีจะยุติการแพร่ระบาดง่าย ๆ ก็ส่งผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนตามมาคือ การจดัการเรียนการสอนท าใหโ้รงเรียนหลายแห่งมีการปรึกษาแนวทางการจดัการ
เรียนการสอนออนไลน์โดยมีการเลือกใช้Application ต่างๆใน การประชุมออนไลน์เพื่อหา
แพลตฟอร์มท่ีจะเหมาะกับการเรียนการสอน ดงัน้ี Google Meet, Zoom, Google Classroom และ 
Microsoft Team, Skype เป็นตน้ แต่ละ Application มีรายละเอียดดงัน้ี 

  Google Meet เป็นโปรแกรมประชุมออนไลน์ในรูปแบบของ VDO Conference 
สามารถน าเสนองานหรือประชุมทางไกลไดง่้าย ๆ เพียงแค่สร้างห้องการประชุมใน Google Meet 
และกระจาย Link ไปตามผูท่ี้จะเขา้ร่วมการประชุมก็เพียงกดตาม Link ท่ีสร้างข้ึนก็สามารถเขา้ร่วม
ประชุมไดท้นัที โดยใช้ G-mail เป็นการสร้างเขา้ร่วมการประชุมออนไลน์ในรูปแบบท่ีเรียบง่ายไม่
ยุง่ยาก 

  Zoom  เป็นโปรแกรมการประชุมผ่านระบบ Cloud ในรูปแบบของการ VDO 
Conference สามารถเปิดวีดีโอคอล (Video Call ) เพื่อส่ือสารกนัได ้อีกทั้งยงัสามารถแชร์หน้าจอ
เพื่อการอธิบายรูปแบบงานใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน สามารถรองรับผูใ้ชง้านไดพ้ร้อมกนัสูงสุดถึง 100 คน 
ซ่ึงนอกจากการประชุมแลว้ก็ยงัสามารถใชเ้พื่อคอร์สสอนออนไลน์ หรือการอบรมสัมมนาก็ไดด้ว้ย
เช่นกนั 

  Google Classroom เป็นหน่ึงในGoogle Apps for Education.ซ่ึงเป็นชุดเคร่ืองมือ
เพิ่มประสิทธิภาพ การท างานท่ีให้บริการฟรี ไดรั้บการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูสร้างและเก็บงาน
ได้โดยไม่ต้องส้ินเปลืองกระดาษมีคุณลักษณะท่ีช่วยประหยดัเวลา เช่น สามารถท าส าเนาของ 
Google เอกสารส าหรับนกัเรียน แต่ละคนได้โดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ ส าหรับแต่ละงานและ
นกัเรียนแต่ละคนเพื่อช่วยจดัระเบียบใหทุ้กคน ซ่ึงนกัเรียนสามารถติดตามวา่มีอะไรครบก าหนดบา้ง
ในหนา้งาน และเร่ิมท างานได ้ดว้ยการคลิกเพียงคร้ังเดียวครูสามารถดูวา่ใครท างานเสร็จ หรือยงัไม่
เสร็จได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถให้ความคิดเห็น โดยตรงและให้คะแนนได้แบบทนัทีใน 
Google Classroom (เอกวทิย ์สิทธิวะ และวรชนนัท ์ชูทอง, 2558) 

  Microsoft Teams เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมของ Microsoft  ซ่ึงเป็นแอพพลิเคชัน่
ส าหรับในการสนทนาภายในองค์กร ช่วยเพิ่มประสิทธิภายในการท างานร่วมกบั office 365 และ
การท างานของ Microsoft ท  างานผา่นระบบคลาวด์ (Cloud) ในการสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น โดย
ใชใ้นการท างานเอกสาร ท างานPresent ต่างๆและมีความปลอดภยัและมีความหนา้เช่ือถือในการใช้
งานของบุคคลทัว่ไปและองคก์รต่างๆ 
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  Skype เป็นส่วนหน่ึงของ โปรแกรมของ Microsoft  ซึงเป็นแอพพลิเคชัน่ส าหรับ
ในการสนทนาภายในองค์กรหรือบุคคลทัว่ไป และยงัสามารถท างานร่วมกบั Office 365 และการ
ท างานของ Microsoft ท  างานผา่นระบบคลาวด์ (Cloud)  ในการสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น โดยใช้
ในการท างานเอกสาร ท างานPresent ต่างๆและมีความปลอดภยัและมีความน่าเช่ือถือในการใชง้าน
ของบุคคลทัว่ไปและองคก์ร และยงัสามารถมีการเปิดกลอ้ง Conference ในการประชุม หรือท าการ
สอนไดมี้ประสิทธิภาพ 

2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 วชัราภรณ์ เพง็สุข, องัคนา กรัณยาธิกุล, ชาตรี เกิดธรรม (2558) การพฒันารูปแบบบทเรียน
ออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผลการวเิคราะห์ได้
5 องค์ประกอบหลกัคือเน้ือหาบทเรียน ระบบการบริหารการเรียน การติดต่อส่ือสาร การสอบ/การ
วดัผลการเรียน และ การท าให้เกิดความสัมพนัธ์ 2) ผลการพฒันารูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชา
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาไดรู้ปแบบของบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์
ส าหรับนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาคือรูปแบบ 3C – 3E ซ่ึง 3C ได้แก่ เน้ือหา (Content) การร่วมมือ 
(Collaborate) และการสร้างสรรค์ ผลงาน (Create) 3E ได้แก่การจดัสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ (Environment) การผสานเทคโนโลยี (Emerging Technology) และการประเมินผลอยา่งเป็น
ระบบ (Evaluation)  

 ธนวรรณ เจริญนาน , สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา , ปริญญา ทองสอน (2562)  ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ดว้ย Google Classroom เร่ือง การสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยไมโครซอฟท์
เพาเวอร์พอ้ย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ผลการทดสอบพบว่า 1) การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ออนไลน์ดว้ย Google Classroom เร่ือง การสร้างสรรคช้ิ์นงาน ดว้ยไมโครซอฟทเ์พาเวอร์พอ้ย 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มี ประสิทธิภาพ81.79/89.55 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ประสิทธิภาพ 80/80 2) คะแนนการเรียน ด้วยการ จดักิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google 
Classroom เร่ือง การสร้างสรรคช้ิ์นงาน ดว้ยไมโครซอฟท ์เพาเวอร์พอ้ย หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ออนไลน์ดว้ย Google Classroom เร่ือง การสร้างสรรคช้ิ์นงาน ดว้ยไมโครซอฟทเ์พาเวอร์พอ้ยอยูใ่น
ระดบัมาก 
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 วจิารณ์ พานิช (2556)  ครูเพื่อศิษยส์ร้างห้องเรียนกลบัทาง จากแนวทางการริเร่ิมด าเนินการ
จดัการห้องเรียนกลบัทางท่ีน าเสนอมาในบทความน้ีและการร่วมแรงร่วมใจของภาคส่วนต่างๆ ของ
ประเทศไทย ClassStart จะสามารถเป็นดัง่ “นาวาปัญญา” หรือเรือขา้มฟากท่ีจะน าพาเยาวชนไทย
จ านวนนบัสิบลา้นคน ค่อย ๆ กา้วขา้มผ่านระบบการศึกษาในแบบศตวรรษ ท่ี 20 ไปยงัศตวรรษท่ี 
21 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะความรู้ในปัจจุบนัน้ีมีอยูอ่ยา่งมหาศาลในโลกออนไลน์และ สืบคน้
ไดง่้ายดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อนั ทรงประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ 
เป้าหมายของการเรียนการสอนจึงไม่ได ้อยู่ท่ีเน้ือหาความรู้ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บอีกต่อไป หากแต่เป็น
ทกัษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของผูเ้รียน และผูส้อนจึงไม่ไดเ้ป็นผูถ่้ายทอดความรู้แก่ผูเ้รียน อีกแลว้ 
หากแต่เป็นผูอ้อกแบบกระบวนการเรียนรู้และจุดประกายการ เรียนรู้ไปพร้อมๆ กบัผูเ้รียนดว้ยการ
เรียนการสอนแบบกลบัทาง ผูส้อนจึงตอ้งเขา้ใจและพร้อมเขา้สู่ยคุของการเปล่ียนแปลงน้ี โดยไม่ใช่
ยดัเยียดหรือปิดกั้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทรงประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้เหล่าน้ี หากแต่เป็นการ
ออกแบบวฒันธรรมการเรียน การสอนใหม่ท่ีให้อ านาจแก่นกัเรียนโดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มา เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง และน่ีคือกุญแจแห่ง การสร้างเยาวชนคุณภาพ
ของไทยเพื่อการกา้วเขา้สู่ตลาดแรงงานโลก 

 ชาลิสา จิตบุญญาพินิจ, ประสงค์ ประณีตพลกรัง (2559)  ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพ 
ในการใช ้อีเลิร์นน่ิงในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดค้่า (83.53/88.4) แสดงให้เห็นว่า บทเรียน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีตั้งไวใ้นเร่ืองของ การจดัการเรียนการ
สอนในเร่ือง บทน า ระบบส่ือสารขอ้มูล การโอนถ่ายขอ้มูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ การน า 
ประโยชน์ไปใช้ในปัจจุบนั แสดงให้เห็นว่าในยุคปัจจุบนัการเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยีของนักเรียน
ปัจจุบนันั้นน าสมยัสามารถใช้งานไดอ้ย่างเหมาะสมและน าขอ้มูลท่ีใส่ในโปรแกรมการเรียนการ
สอน อีเลิร์นนิงมาใชใ้ห้เกิด ประโยชน์และคุม้ค่าท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 วา่การ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ บทเรียน อีเลิร์นนิง ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปี ท่ี 1 นั้น ท าใหน้กัเรียนมีผลการ เรียนเพิ่มข้ึนซ่ึงการเรียนการ สอนดว้ย 
อีเลิร์นนิง นั้น สามารถช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาของบทเรียนและสามารถกลบัไปยงับทเรียน
เร่ิมตน้ 

ถาวร ทิศทองค า , สุทธิชา เพชรวีระ (2559) ผลการวิจยัพบว่า การใช้ไลน์ในชั้นเรียน
ภาษาองักฤษช่วยให้ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นทกัษะภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเ้รียนโดยการใชไ้ลน์หลงัเรียนสูงกวา่ ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูเ้รียน
มีความพึงพอใจต่อการใช้ไลน์ในชั้น เรียนภาษาองักฤษในระดบัมากท่ีสุด การใช้ไลน์ในชั้นเรียน
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ภาษาองักฤษท าใหผู้เ้รียนมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษมากข้ึน ช่วยให้ผู ้เรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และการใชไ้ลน์ช่วยเพิ่มช่องทาง เพื่อการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน ผูเ้รียน
กบัผูเ้รียน รวมทั้งผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน ช่วยเพิ่มบรรยากาศใหเ้กิดการเรียนรู้มากข้ึน
รวมถึงโอกาสในการปรับปรุงทกัษะภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน อยา่งไรก็ตามปัญหาของ
ผูเ้รียนคือการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตซ่ึงในบางคร้ังอินเทอร์เน็ตไม่ไดเ้ช่ือมต่อเครือข่าย ท าใหผู้เ้รียนไม่
สามารถส่ือสารกบัผูส้อนไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพ 

กนกวรรณ  สุภาราญ (2564) ได้น าเสนอบทความเร่ือง “ทกัษะครูกับการจดัการเรียนรู้
ออนไลน์ยุคใหม่” ไวว้่า ครูผูส้อน ในฐานะผูถ่้ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นกัเรียนตอ้งมีการปรับตวั
และเตรียมทกัษะการจดัการเรียนรู้แบบใหม่อยา่งทนัท่วงที ไดแ้ก่  

 1) การรู้เท่าทนัการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการสร้างสรรค์ ซ่ึงครูตอ้งมี
ความพร้อมและทกัษะการใช้เทคโนโลยี การเลือกใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ให้เหมาะสมกบั
กระบวนการสอน และความสะดวกในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การเขา้ใชแ้ละการแกปั้ญหาระบบ
อินเตอร์เน็ตเบ้ืองตน้  ความเขา้ใจเร่ืองลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทางปัญญาในการคดัลอกขอ้มูลของ
ผูอ่ื้นมาใช้  การออกแบบเน้ือหาและช่องทางการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบัแอพพลิเคชัน่  รวมถึงการ
ถ่ายทอดทกัษะการใช้งานเทคโนโลยีให้กบันกัเรียน เพื่อให้ใชเ้ป็นและแกปั้ญหาท่ีเกิดระหวา่งการ
สอนได ้

 2) ทกัษะการส่ือสารท่ีหลากหลาย ชดัเจน ตรงประเด็นและเขา้ใจง่าย  โดยการใช้
ภาพ VDO ตวัอย่างส่ือออนไลน์  เพิ่มความถ่ีในการส่ือสารกบันักเรียนและผูป้กครอง ปรับการ
ส่ือสารเป็นทั้งแบบทางการและก่ึงทางการ เพื่อสร้างความร่วมมือและสนบัสนุนการเรียนรู้ระหวา่ง
ครู นกัเรียน และผูป้กครองให้พฒันาไปพร้อมกนั ก าหนดแนวทางแลกเปล่ียนขอ้มูล ความคิดเห็น
ร่วมกนั เพื่อจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ี ครูยงัตอ้งบริหารและจดัเวลาการเรียนท่ี
ยดืหยุน่แต่มีประสิทธิภาพถ่ายทอดสาระส าคญัของบทเรียน และการประยุกตใ์ชเ้ป็นหลกั ตลอดจน
ปรับแนวทางประเมินผล และให้ค  าแนะน าท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม ดงันั้น จึงควรมีการเตรียมการ
และการฝึกฝนทักษะของครูให้มีความพร้อมในประเด็นดังกล่าว ไม่ว่าจะพฒันาทักษะด้าน
เทคโนโลยี การส่ือสาร และการถ่ายทอด การเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาท่ีดี รวมทั้งความกระตือรือร้นใน
การบริหารจดัการปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ และประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีครู ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพให้แก่นกัเรียน โดย
กา้วขา้มขอ้จ ากดัเร่ืองสถานท่ีและอุปสรรคต่างๆ ไดใ้นท่ีสุด 



16 

ธนพรรณ ทรัพยธ์นาดล (2554) ผลการวิจยัพบว่า แนวโน้มเก่ียวกบัสภาพปัจจยัแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีจะเป็นโอกาสและอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในดา้นท่ี
เป็นโอกาสกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุดว่าประเทศไทยให้ ความส าคญัของ
การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและก าหนดให้ E-Education เป็นเป้าหมายส าคญั
ในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารของประเทศในดา้นท่ีเป็นอุปสรรคกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
เห็นวา่การจดัโครงสร้างการบริการของกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท าให้
เกิดความไม่ชดัเจนในนโยบายและแนวทางในการจดัการศึกษานอกโรงเรียนและงบประมาณเพื่อ
การจดัการเรียนการสอนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีจ ากดัแนวโน้มเก่ียวกบัสภาพและความพร้อม
ของทรัพยากรในการจดัการเรียนการสอนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่ากรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนจดัให้มีหลกัสูตรเฉพาะเพื่อการจดัการเรียนการสอนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และควรมีการจดังบประมาณไวเ้ป็นการเฉพาะ แนวโน้มเก่ียวกบักระบวนการในการจดัการเรียน
การสอนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดการบริการ บทเรียนออนไลน์ให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มด้วยหลกัสูตรและรูปแบบท่ีหลากหลายแนวโน้ม เก่ียวกบัสัมฤทธ์ิผลการ
จดัการเรียนการสอนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่าการ จดัการเรียนการ
สอนและการเรียนบทเรียนออนไลน์ในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ส าหรับกระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์จดัเป็นแบบหลกัแบบเสริมและ
แบบบูรณาการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

เบญจพร ตีระวฒันานนท์, ดวงพร ธรรมะ, ด ารัส อ่อนเฉวียง (2563) ผลการวจิยั พบวา่ การ
เรียนแบบห้องเรียนกลบัด้านช่วยให้นักเรียน มีความรับผิดชอบต่อการเรียนด้วยตนเอง นักเรียน
สามารถเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยมีครูเป็นผูใ้หค้  าแนะน า เสริมสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ใหก้บัผูเ้รียน สอดคลอ้ง กบังานวิจยัของ พิมพป์ระภา 
พาลพ่าย (2557) ท่ีศึกษา เร่ือง การใชส่ื้อสังคมตามแนวความคิดห้องเรียนกลบั ดา้น เร่ือง ภาษาเพื่อ
การส่ือสาร เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ส่ือ
ดงักล่าวมีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก (X̅= 4.70) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัจาก
เรียนรู้ผา่นส่ือดงักล่าว มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ทั้งน้ี เป็นท่ีน่า สังเกตไดว้า่ จากการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ทั้งการทดลอง
ใช้เบ้ืองตน้แบบเด่ียว แบบกลุ่ม และการทดลองใชจ้ริง พบว่า ค่าประสิทธิภาพหลงัเรียน (E2 ) ซ่ึง
เป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบหลงัเรียน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบวดัความรู้แบบปรนยั แบบประเมินช้ินงาน (Rubric) และแบบวดัทกัษะโปรแกรม พบว่า ผล
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จากการทดลองใชจ้ริง (81.09/ 82.46) มีค่าลดลงจากการ ทดลองใชเ้บ้ืองตน้แบบกลุ่ม (80.37/ 82.59) 
ทั้งน้ี อาจะเป็นเพราะ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการทดลองใช้
จริง จ  านวน 23 คน มีสัดส่วนของเด็กท่ีเรียนอ่อนเยอะกวา่นกัเรียนท่ีเรียนเก่ง และปานกลาง (คิดเป็น
สัดส่วนเด็กเก่ง-ปานกลาง-น้อย = 3: 3: 4) จึงท าให้ค่าประสิทธิภาพหลงัเรียน (E2 ) มีค่า ลดลงจาก
การทดลองใชแ้บบกลุ่ม 

วิสุทธ์ิ  ตรีเงิน (2562) จากงานวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนกลบัดา้น โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน นกัศึกษามีความคิดเห็นในทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่การเรียนรู้ในหอ้งเรียนกลบัดา้นเป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้นกัศึกษาได้
ท ากิจกรรมมากกว่าการเรียนแบบปกติ นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึน กลา้คิด กลา้ถาม  
กลา้ตอบและ กลา้ตดัสินใจ  การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนในชั้นเรียนเป็นการส่งเสริมใหน้กัศึกษา
ไดพู้ดคุย  ไดแ้สดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน  ท าให้นกัศึกษากลา้แสดงออก  
การท่ีผูส้อนให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดง
ศักยภาพ  นอกจากน้ีนักศึกษายงัได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากผู ้สอนจะคอยให้ความ
ช่วยเหลือให้ค  าปรึกษาเม่ือนักศึกษาเกิดข้อสงสัย  และประการส าคญัของการจดัการเรียนรู้ใน
หอ้งเรียนกลบัดา้นท าใหน้กัศึกษาไดใ้ชเ้ทคโนโลยส่ืีอสารสมยัใหม่ ไดเ้รียนรู้จากส่ือต่างๆ  เช่น  จาก
ยทููป  (YouTube)  เฟสบุค๊  (Facebook)  วดิีทศัน์ (VDO) หรือแหล่งดิจิทลั (digital) อ่ืนๆ   

จิตนิภา สว่างแจ้ง,สิรินธร สินจินดาวงศ์ (2559 ) ผลการวิจยัพบว่าแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษาท่ีใช้หลักสูตร ท่ีเน้นการสอนด้วยภาษาอังกฤษท่ีมี
ประสิทธิผล 1) การบริหารจดัการหลกัสูตรการสอนท่ีเน้นภาษาองักฤษในสถานศึกษาเอกชนใน
ระดบัประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสากลมีความส าเร็จมาจากผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าท่ี
แข็งแกร่งการเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญในหลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาองักฤษ มีความพร้อมดา้น
การจดัอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน การเลือกหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนพร้อมส่ือ
การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม การนิเทศท่ีเป็นระบบและการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงานท่ีดี 2) 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวงัของผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครองต่อการบริหารจดัการ
หลักสูตรการสอนท่ีเน้นภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษา มีแตกต่างกัน โดยผูป้กครองมีค่าความ
คาดหวงัสูงกว่าผูบ้ริหารและครู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 3) แนวทางในการบริหาร จดัการ
ของโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาท่ีเนน้ภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิผล มีดงัน้ีควรมีกระบวนการ
ให้ครูมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลกัสูตรมากยิ่งข้ึน มีกระบวนการสรรหาและพฒันาบุคคลากรท่ี
ชดัเจน การประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ียอมรับ ทั้งน้ีตอ้งมีการปรับให้ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และมีความ
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เป็นผูน้ าท่ีแข็งแกร่ง มีความ เช่ียวชาญทั้งดา้นหลกัสูตรและภาษาองักฤษอย่างลึกซ้ึง มีสภาพความ
พร้อมของอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการเรียน การสอน ปลูกฝังให้ครูมีความคาดหวงัต่อผูเ้รียนให้มี
ระดบัสูงข้ึนและมีกระบวนการติดตามผลการใชท้กัษะทาง ภาษาของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 

 ธนชัชา บินดุเหล็ม (2557) ผลการวจิยั การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองรายได้

ประชาชาติรายวิชาหลกั เศรษฐศาสตร์ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 1 ท่ี

ไดรั้บการสอนโดยการเรียนออนไลน์ กบัการเรียนการสอนแบบปกติปรากฏว่าการทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียทั้งสองกลุ่มผูเ้รียน กลุ่ม ควบคุมซ่ึงได้รับการสอนแบบปกติมีค่าเฉล่ีย( X) 

เท่ากบั 13.93 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.869 และกลุ่มทดลองซ่ึงไดรั้บการสอนแบบ

ออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย (X) เท่ากบั 0.15 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.133 เม่ือเปรียบเทียบ

แลว้มีความแตกต่างกนัเท่ากบั 1.07 คะแนน ดงันั้นจาก การทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉล่ียระหว่าง

ผูเ้รียนกลุ่มทดลอง สูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.5 ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะวา่

การเรียนแบบออนไลน์จะมีขอ้ดี คือ นกัศึกษาสามารถเขา้ไปเรียน บทเรียนท่ีไม่เขา้ใจหลายคร้ังได้

และเป็นการทบทวนเน้ือหาเพิ่มเติม ฝึกท าโจทย ์ท่ีแตกต่างจากในห้องเรียน และประกอบกบัการ

เรียนทางออนไลน์ของ Thai Mooc มีอาจารยผ์ูส้อนท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน เศรษฐศาสตร์ มี

รูปภาพประกอบการเรียนท าใหก้ารเรียนน่าสนใจมากยิง่ข้ึน แต่การสอนแบบปกติ ครูผูส้อนจะสอน

ในห้องเรียนเดิม ๆ โดยเป็นการบรรยายท่ีมองไม่เห็นภาพ จึงท าให้นักเรียนไม่ค่อยมีความ 

กระตือรือร้นในการเรียน แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นในวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ เน้ือหาจะเก่ียวกบัการค านวนและ

การ วิเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ จะให้นกัเรียนเรียนทางออนไลน์อย่างเดียวไม่ได ้มีนกัศึกษาให้ความ

คิดเห็นวา่ควรใชก้ารเรียนทั้งสองแบบควบคู่กนั 

 จิรัชญา ทิขตัติ (2550) จากผลการศึกษาพบว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติก่อนและ

หลงัการทดลอง มีความรับผิดชอบทางการเรียนภาษาไทยแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไวเ้น่ืองจากความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนยงัเป็นเพื่อ 

ตนเองไม่ใช่เพื่อกลุ่มในระหวา่งกิจกรรมการเรียนการสอนนกัเรียนใหค้วามร่วมมือนอ้ย นกัเรียนให้

ความช่วยเหล่ือน้อยคะแนนของนักเรียนแต่ละคนท่ีได้ดีข้ึน แต่ก็ยงัท าให้คะแนนของ กลุ่มโดย

ภาพรวมไม่เป็นท่ีน่าพอใจของกลุ่ม เพราะนักเรียนเก่งพฒันาแต่ตนเอง นักเรียนอ่อนมีโอกาส

ปรึกษาเพื่อนเก่งแต่ได้รับความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ บรรยากาศการสอนแบบปกติ จะไม่มี

กฎเกณฑ์หรือเป้าหมายท่ีแน่นอนแต่จะเป็นการจบัคู่กนัท างานมีการแบ่งกลุ่มบา้งแต่ ไม่ได้แบ่ง
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หน้าท่ีท่ีชัดเจนในการท างาน ซ่ึงกิจกรรมจะไม่ซ้าํกนัในแต่ละบทเรียน เม่ือจบบทเรียนนักเรียน

สามารถประเมินผลตามเป้าหมายท่ีครูวางไว ้ส่วนนกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑ์การประเมิน ครูสอนซ่อม

เสริมบทเรียนมอบหมายงานให้ศึกษาคน้ควา้ นกัเรียนฝึกปฏิบติักิจกรรมและประเมินผลตนเองจน

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

 ประทิน ทบัไทร (2552) จากผลการวิจยั: นักศึกษาระดบัชั้นประถมประถมศึกษาปีท่ี 4 

จ านวน 25คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย, แบบทดสอบ

เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, แบบประเมินคุณภาพส่ือ, แบบประเมินความพึงพอใจ, แบบ

ประเมินตามสภาพจริงของการเรียนดว้ย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัท่ีพบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา หลงัเรียน

สูงกวา่ก่อนเรียน โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.5 ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเรียน อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมินตามสภาพจริงอยู ่ในระดบัมาก 

 นเรศ ขนัธะรี (2558) จากผลการวจิยัเร่ือง การพฒันาบทเรียน E-learning รายวชิาการจดัการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีได ้

ดงัน้ี1. ผลการพฒันาบทเรียน E-learning รายวิชาการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา บทเรียน 

E-learning รายวิชาการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดบัปริญญาตรีท่ีผูว้ิจยั พฒันาข้ึนใน

รูปแบบเวบ็เพจผ่านทางเวบ็ไซด์ของมหาวิทยาลยั http://elearning.cs-ubru.com มี เน้ือหาบทเรียน 

จ านวน 8 บท ไดแ้ก่ ความรู้พื้นฐานทางการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จิตวิทยากบั การ

จดัการเรียนรู้การออกแบบการจดัการเรียนรู้การบริหารและการจดัการเรียนรู้ในชั้น เรียน หลกัใน

การด าเนินการ และเทคนิคในการสอนแบบต่าง ๆ การท าบนัทึกการจดัการเรียนรู้ นวตักรรมการ

จดัการเรียนรู้และการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนการเรียนดว้ยบทเรียน 

E-learning รายวิชาการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แบบทดสอบทา้ยบทหลงัจากการเรียน

ดว้ยบทเรียน E-learning แต่ละบท จ านวน 8 บท การบา้นและงานท่ีมอบหมายให้ ปฏิบติัในแต่ละ

บท และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากการเรียน ดว้ยบทเรียน E-learning รายวิชา

การจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2. ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน E-learning 

รายวชิาการจดัการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
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มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.70/83.20 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้

80/80 3. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาก่อนเรียนและหลงั 

เรียนด้วยบทเรียน E-learning รายวิชาการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดบัปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานีพบว่า นักศึกษามีคะแนนมธัยฐานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการ เรียนจากการเรียนดว้ย บทเรียน E-learning รายวิชาการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

หลงั เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 4. ผลการวิเคราะห์เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียน E-learning รายวิชาการจดัการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา ระดบัปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (μ = 4.34) 

 วรรณาพร จนัทเรนทร์ (2550) ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มทดลองเรียนโดยใช ้บทเรียน  

E-Learning มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 24.03 และกลุ่มควบคุมท่ีเรียนโดยการเขา้ฟังบรรยายมี 9 คะแนน

เฉล่ียเท่ากบั 23.27 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั ผูว้จิยัให้ ขอ้เสนอแนะวา่

ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาขาวชิาอ่ืนต่อไป 

 ขวญัฤทยั ทองบุญฤทธ์ิ (2559) จากผลขา้งตน้ท่ีผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอาจ

เน่ืองมาจากการออกแบบและ พฒันาผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ มีการจดัเรียงเน้ือหาให้เขา้ใจง่ายและ

นกัศึกษายงัสามารถเขา้ไปทบทวน เน้ือหาได้งายและ สะดวกรวดเร็ว มีแบบฝึกหัดให้ผูเ้รียนได้

ทบทวนแบบไม่จ  ากดัคร้ัง นอกจากนั้นอาจเป็นเพราะบทเรียนท่ีออกแบบและพฒันาข้ึนสนบัสนุน

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง หรือโดยมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียนจะต้องรับผิดชอบตนเองในการเขา้สู่

ระบบ   E-Learning เพื่อเรียนเน้ือหาท าแบบฝึกหดั ท าแบบทดสอบต่างๆ ดว้ยตนเอง ระบบบริหาร

จดัการเรียนรู้ จะท าการบนัทึกประวติั และติดตามผูเ้รียนโดยบนัทึกกิจกรรมต่างๆ ของผูเ้รียน

รวมทั้งการบนัทึกคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลงัเรียนไวใ้นฐานขอ้มูล โดยท่ีผูเ้รียน

เองก็สามารถทราบ ความก้าวหน้าในการเ รียนของ ตนเอง ดังนั้ นการเรียนการสอนใน

สภาพแวดลอ้มแบบ E-Learning ท่ีพฒันาข้ึน ท าให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน เกิด

ความสนใจในการเรียนเน้ือหา จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนหลงัเรียนเฉล่ียสูงข้ึน 

เม่ือเทียบกบัคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน 

 วิทยา ป่ินกนัทา, สมชาย มาต๊ะพาน, ประพนัธ์ กาวิชัย (2559 ) ผลการวิจยัพบว่า 1) ทุก

โรงเรียนมี ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการเรียนสูงข้ึน หรือมีค่าร้อยละความกา้วหนา้

ของผลการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึนหรือผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 2) ผลการประเมินพฒันาทกัษะดา้น 
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ICT ของ นกัเรียน (N = 180) พบวา่มีนกัเรียนท่ีไดร้ะดบัดีมาก จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 

ระดบัดี จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 26.11 ระดบัพอใชจ้  านวน 18คน คิดเป็นร้อยละ 10 และระดบั 

ปรับปรุงจ านวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 0.56 

 สุวฒัน์ บันลือ (2559) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียน การสอนออนไลน์

ประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนก่อนเรียน ประกอบดว้ยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

1.1) การวิเคราะห์ผูเ้รียน, 1.2) การวิเคราะห์เน้ือหา 2) ขั้นตอนระหว่างเรียนประกอบดว้ยขั้นตอน

ย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 2.1) ปฐมนิเทศรายวิชา 2.2) จัดการเรียนการสอน และ  3) ขั้นตอนการ

ประเมินผล 

 มนสันนัท์ บุตรสอน และพรเทพ เสถียรนพเกา้ (2558) จากผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัการเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ แสดงว่า

บทเรียนออนไลน์มีผลต่อการ เรียนร้องของนักเรียนทั้งในด้านความรู้ ความจ าและการน าไปใช้ 

ฉะนั้นสามารถน าบทเรียนออนไลน์ไปใชใ้นการเรียนการสอนหรือประกอบการเรียนการสอนใน

วิชา คอมพิวเตอร์หรือวิชาอ่ืนๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอนและในดา้นความคิดเห็น

ของนกัเรียนท่ีพบวา่ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อบทเรียนออนไลน์ไปในทิศทางท่ีดี ดงันั้นจากความ

คิดเห็นในลกัษณะดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ 

 ณัฐภทัร ติณเวส, ฐาปนีย ์ธรรมเมธา (2559) ผลการวิจยัพบวา่ในขั้นตอนของการประเมิน 

(Course Evaluation) นั้นมีความส าคญัมาก เน่ืองจากในประเทศไทยยงัไม่มีการจดัการเรียนการสอน

ออนไลน์ระบบเปิด แบบ MOOC ดงันั้นการให้ความส าคญัในเร่ืองดงักล่าวจะสามารถน าผลการ

ประเมินท่ีได้มาใช้ในการตรวจสอบยอ้นกลบัถึงขั้นตอนการด าเนินงานในด้านต่างๆได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานวา่ ขั้นตอนไหนควรพฒันา ปรับปรุง หรือขั้นตอน

ไหนมีการด าเนินการท่ีดีแลว้ และควรมีการประเมินในทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการจดัการ

เรียนการสอน การประเมินรายวิชา ประเมินระดับหลักสูตร นอกจากนั้นผูว้ิจยั พบว่าด้านการ

ประเมิน (Course Evaluation) นั้ นในการจัดการศึกษาออนไลน์ระบบเปิดแบบ MOOC ของ 

อุดมศึกษาไทย ควรอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดของส านกังานการอุดมศึกษา (สกอ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความ

คิดเห็นของ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเสนอว่าให้มีการประเมินในทุกๆ ขั้นตอน และให้ความส าคญักบัการ

ประเมินในการจดัการเรียนการสอนมากเป็นพิเศษ ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้รุปผลของรูปแบบการจดัการศึกษา

ออนไลน์ระบบเปิดแบบ MOOC 
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 อุษณีย ์เทพวรชยั (2542) ผลการวจิยัพบวา่ 1) รูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกทางการศึกษา

พยาบาลในระดบัปริญญาตรี มีโครงสร้างประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  4 ส่วน คือ แนวคิตการจดัการ

เรียนการสอนเชิงรุกวธีิสอนตามแนวคิดเชิงรุก กระบวนการเรียนการสอนเชิงรุกและการประเมินผล

การเรียนการสอนเชิงรุก 2) นกัศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียแตกต่างกบันกัศึกษากลุ่มควบคุม

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นความสามารถในการคิดวเิคราะห์และสรุปเหตุผล ดา้น

ความภาคภูมิใจในตนเอง และความสามารถดา้นการติดต่อส่ือสารในท่ีมี แต่ไม่แตกต่างกนัในดา้น

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) ภายหลังการสอน 8 สัปดาห์ นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ีย

หลงัจากการสอนแตกต่างกบัก่อนสอนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในด้านผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ดา้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ดา้นความภาคภูมิใจในตนเอง 

และความสามารถดา้นการติดต่อส่ือสารในท่ีมี 4) ในการท างานเป็นท่ีมีนกัศึกษาทั้งกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมแสดงบทบาทในลกัษณะเนน้การสนบัสนุนกลุ่มมากกวา่การเนน้งาน 

 จิรภา อรรถพร (2556) จากการวจิยัพบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ของกลุ่ม

ตวัอยา่งหลงัเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้จากเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้แบบรูบริค

ของกลุ่มตวัอยา่งในคร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 5 ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของ

กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนหลงัเรียนอยูร่ะดบัเกณฑ์สูงเป็นส่วนใหญ่ และผลการส ารวจความคิดเห็นของ

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อรูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิต

ปริญญาบณัฑิต พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อรูปแบบภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 ภูษิต วงศ์หล่อสายชล (2554) จากผลการวิจยัพบว่ากลยุทธ์การเรียนแบบก ากบัตนเองท่ี

จ าเป็นส าหรับผูเ้รียนในบริบทการเรียนออนไลน์ประกอบดว้ย 4 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ กลยุทธ์การเรียนรู้

แบบก ากบัตนเองดา้นพุทธิปัญญา ดา้นพฤติกรรม ดาันบริบทการเรียนออนไลน์ และดา้นแรงจูงใจ

และผลการวจิยัและพฒันาคู่มือกลยทุธ์การส่งเสริมการเรียนแบบก ากบัตนเองในบริบทออนไลน์ ให้

ผูอ่ื้นโดยประกอบดว้ยเน้ือหา 4 ส่วน หน่ึงในนั้นคือ การวดัและประเมินการใชก้ลยทุธ์การเรียนแบบ

ก ากบัตนเองในบริบทออนไลน์ ท่ีผูว้ิจยัใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินตนเองของผูเ้รียน

ฐานวจิยัต่างประเทศ 

 Kurubacak (2000) ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนสนุกกบัการเรียนออนไลน์การคน้พบความคิด

ใหม่ๆ และการวิเคราะห์ขอ้ความของนกัเรียนคนอ่ืนๆในการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ นอกจากน้ี
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ยงัพบว่า นกัเรียนชอบท่ีจะเป็นผูร้อรับขอ้มูลมากกว่าจะเป็นนกัเรียนท่ีกระตือรือร้น นกัเรียนชอบ

เรียนคนเดียวด้วยทรัพยากรท่ีมีอยู่ในการเรียนออนไลน์มากกว่าการท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่

รูปแบบของบทเรียนบนเวบ็ไซตแ์บบใหม่ท่ีตอ้งการคือส่ิงสนบัสนุนต่าง ๆ ท่ีจะช่วยฝึกนกัเรียนใน

การใช้เว็บไซต์และการสอนบนเว็บไซต์สนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์เป็น

ทรัพยากรในการศึกษาและพฒันาเวบ็ไปสู่การศึกษาในระดบัสูงข้ึนต่อไป 

 McLaughlin (2001) ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนพอใจในบทเรียนบนเว็บและความสัมพนัธ์

ระหว่างรูปแบบการเรียนกบัการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแต่ละ รูปแบบไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ 

ANOVA, ANCOVA, t-test และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ผลการวจิยัพบวา่ ลกัษณะวธีิการใหค้วามรู้ 

จากรายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวจะเห็นวา่บทเรียนบนระบบเครือข่ายและวธีิสอนแบบอริยสัจ

มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท าให้ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียนผูเ้รียนไดรั้บความ

สนุกสนานต่ืนเต้นมีความกระตือรือร้นเกิดความสนใจในการเรียนรู้มากข้ึนท าให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงกวา่เม่ือเทียบกบัวธีิการสอนตามปกติและมีความคงทนในการเรียนรู้วิธีสอนทั้งสอง

รูปแบบเป็นการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน วธีิสอนโดยใชบ้ทเรียนบนระบบ

เครือข่ายและวิธีสอนอริยสัจจึงมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาทดลองสอนเพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนการ

สอนเร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาวิชาพระพุทธศาสนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรมในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาศึกษาต่อไป 

 Rovai and Jordan (2004) จากการวิจยัพบว่า การเรียนแบบผสมผสานนั้นสามารถสร้าง

ความรู้สึกการเรียนรู้แบบเป็นชุมชนการเรียนรู้ไดม้ากกว่ารูปแบบอ่ืนๆ โดยท าให้บรรยากาศการ

เรียนเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้มากข้ึนโดยจะเน้นท่ีการเรียนแบบกระตือรือร้นโดยใช้

กระบวนการเรียนแบบร่วมมือและสร้างสังคมแห่งความรู้ความเขา้ใจใหเ้กิดข้ึน 

 Bosshardt and Watts (2001) ไดท้  าวิจยัเร่ือง "การเปรียบเทียบผลการประเมินการสอนของ

ครูระหว่างครูประเมินตนเองและนักศึกษาเป็นผู ้ประเมิน(Comparing Student Andinstructor 

Evaluation of Teaching) วตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินการสอนของครู

ระหว่างนกัศึกษาเป็นผูป้ระเมินครูผูส้อน และครูผูส้อนประเมินตนเองกลุ่มตวัอย่างประกอบตวัย 

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาเศรษฐศาสตร์จ านวน 8,775 คน และครูผูส้อนท่ีพูดภาษาองักฤษเป็น

ภาษาหลกัจ านวน 153 คน และครูท่ีพูดภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง จ านวน 17 คน ผลการวิจยั

สามารถสรุปไดด้งัน้ี การประเมินผลการสอนของครูท่ีประเมินโดยนกัศึกษา ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
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เศรษฐศาสตร์มีความสอดคล้องในทางบวกกับการท่ีครูผู ้สอนเป็นผูป้ระเมินส าหรับครูท่ีพูด

ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั นกัศึกษาและครูผูส้อนประเมินตนเองสามารถประเมินผลการสอนใน

ประเด็นความสามารถทางภาษากบัความกระตือรือร้นในการสอนไดค้วามสอดคลอ้งกนั ส าหรับครู

ท่ีพูดภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองทั้งนกัศึกษาและครูผูส้อนประเมินผลสอดคลอ้งกนัในเร่ืองความ

เขม้งวดของการใหเ้กรดแก่นกัศึกษา 

  Seagren and Watwood (1996) ได้ศึกษาพบว่า เม่ือเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงจ าเป็น

อยา่งยิง่ท่ีการศึกษาจะตอ้งกา้วใหท้นัความเปล่ียนแปลงนั้นกระบวนการเรียนการสอนจะตอ้งมีความ

เก่ียวขอ้งกนั เคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์สถาบนัการศึกษาเป็นเครือข่ายของแหล่งขอ้มูลมากกวา่ท่ี

จะเป็นเพียงสถานท่ีรวมถึงตอ้งมีระบบเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพคา้นการศึกษา ดงัท่ี

มหาวทิยาลยันบราสกา ล้ินคอสน์ (The University of Nebrasta Lincoln) เป็นส่วนหน่ึงของการเรียน

การสอนในระดับปริญญาเอก ได้มีการออกแบ่งและการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมการเรียนท่ีมีการถามตอบปัญหาและการอภิปรายของนกัศึกษาและมี

การปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ขณะท่ีครูจะให้ค  าแนะน านักศึกษาแลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้

ใหแ้ก่กนัรวมไปถึงกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

  1.การเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์ เป็นพื้นฐานในการสนทนาท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ของ

กลุ่ม 

  2 กลุ่มผูเ้รียนสามารถเขา้ร่วมเรียนไดต้ามสะดวกของตนเอง 

  3.การตอบสนอง การติชม เหตุผลท่ีเขียนโดยปราศจากความเร่งรีบ 

  4.ให้ความส าคัญต่อการร่วมมือมากกว่าการสอนในห้องแบบพื้นฐานเพราะ

นกัเรียนทั้งหมดตอ้งมีร่วมกนั 

  5. ปัญหาท่ีพบในห้องเรียนลดลง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความชนกลุ่มน้อยผูมี้ความ

พิการทางกาย เป็นตน้ 
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บทที ่3 

การด าเนินการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเพื่อศึกษา ความทา้ทายในการสอนออนไลน์ของระดบั
ประถมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนรุ่งอรุณ โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบั 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 3.3 การเก็บรวมรวบขอ้มูล 

 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ คุณครูในโรงเรียนรุ่งอรุณ จ านวน 107 คน 
ผูว้จิยัไดน้ าจ  านวนมาค านวณโดยใชสู้ตรยามาเน่ ท่ีระดบัการเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ซ่ึงมีสูตรการ
ค านวณของ Yamane (1973) ดงัน้ี 

สูตร n = 
𝑁

1+𝑁(𝑒2)
 

ก าหนดให ้ n คือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

  N คือ จ านวนหรือขนาดของกลุ่มประชากร 

  e  คือ สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้(Sampling 
Error) 

          ในท่ีน้ีก าหนดค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 
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ดงันั้นแทนค่า   

ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีค านวณไดอี้ก 107 คน 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการแจกแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัท าข้ึน

ใหก้บัครูประถมศึกษาโรงเรียนรุ่งอรุณทั้งหมด 130 คน ครูไดต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 107 
ฉบบั โดยจ านวนตวัอยา่ง มาจากตาราง (Yamane, 1973) โดยแนบแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์จะ
ถูกน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

3.2เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitalive Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเป็นแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัไดท้  าการ
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนรายละเอียดดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจยัประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนโดยลกัษณะค าถามปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถ
เลือกไดเ้พียงค าตอบเดียว 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัในการสอนออนไลน์ท่ีจะไดป้ระสิทธิภาพ ในระดบั
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา โดยผูว้ิจยัไดมี้การสร้างระดบัความส าคญัและค่าน ้ าหนกัเฉล่ียน ามาแปล
ผลไดด้งัน้ี 

ระดบัความส าคญั ค่าน ้าหนกัคะแนนของตวัเลือกตอบ 
มีอุปสรรคมากท่ีสุด 5 
มีอุปสรรคมาก 4 

มีอุปสรรคปานกลาง 3 
มีอุปสรรคนอ้ย 2 

มีอุปสรรคนอ้ยท่ีสุด 1 
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 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์ โดย
ผูว้จิยัไดมี้การสร้างระดบัความส าคญัและค่าน ้าหนกัเฉล่ียน ามาแปลผลไดด้งัน้ี 

ระดบัการเตรียมความพร้อม ค่าน ้าหนกัคะแนนของตวัเลือกตอบ 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด 5 
เห็นดว้ยมาก 4 

เห็นดว้ยปานกลาง 3 
เห็นดว้ยนอ้ย 2 

ไม่มีการเห็นดว้ย 1 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามซ่ึงมีขั้นตอน
การด าเนินการสร้างตามล าดบัดงัน้ี 

 1.การศึกษาขอ้มูลจากเอกสารบทความทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อมาใชเ้ป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตามความมุ่งหมายของการวจิยั 

 2.น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
ขอค าแนะน าในการน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 3.น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์เพื่อ
ปรับปรุงใหม่ใหมี้ความถูกตอ้งก่อนน าไปใช ้

 4.น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้ โดยการแจกแบบสอบถามให้ครู
ในโรงเรียนรุ่งอรุณ 107 คน 
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการน าใชแ้บบทดสอบเก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่ง 107 คน ซ่ึงเป็นครูในโรงเรียนรุ่งอรุณ ดงัน้ี 

  2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลท่ีมีผู ้
รวบรวมไว ้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามจ านวนท่ีตอ้งการแลว้ผูว้ิจยัจะท าการตรวจสอบ
ขอ้มูลโดยตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งท าการตอบและแยก
แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

 2. ท าการลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้น ามาลงรหัส
ตามท่ี ก าหนดรหสัไวล่้วงหนา้  

 3. การประมวลผลขอ้มูลน าขอ้มูลท่ีลงรหสัแลว้มาบนัทึกลงในคอมพิวเตอร์เพื่อท า
การประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) for Window  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายและ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

 1.วิเคราะห์ขอ้มูลแบบทดสอบส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ 
อาย ุระดบั การศึกษา โดยน ามาแจกแจงจ านวนความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

 2. วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามส่วนท่ี 2 เก่ียวกบั2 ปัจจยัในการสอนออนไลน์ท่ีจะ
ไดป้ระสิทธิภาพ ในระดบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และแจกแจงจ านวนความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  
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 3. วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
สอนออนไลน์ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
และแจกแจงจ านวนความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

3.5สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การทดสอบสมมติฐานการวิจยัใช้การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยเลือกใชส้ถิติดงัน้ี  

 การค านวณหาสถิติโดยใชค้วามถ่ี(Frequency) และค่าร้อยละ (Percent) อธิบายตวั 
แปรต่างๆ ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ใชค้่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าพิสัย (Rang) 
อธิบายตวัแปรลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมี
ระดบัการวดัประเภทช่วง (ชมขวญั เจริญสุขสกุลชยั, 2563)  นอกจากน้ียงัใชส้ถิติ t-test และ F-test 
ในการทดสอบสมมติฐานดว้ย 

สัญลกัษณ์ทางสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปล
ความหมายของการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ต่างไวใ้นการแปลความดงัน้ี  

การหาค่าเฉล่ียของขอ้มูลโดยใชสู้ตร  

  X̅ =   
∑ x

n
 

ก าหนดให ้ X̅  แทน ค่าเฉล่ีย  

  Σ X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด  

  n  แทน จ านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
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 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ไพโรจน์ กวยีานนัท,์ 2561) 

 โดยใช ้สูตร   s  = √ 
n ∑ x2 − (∑ x 2) 

n(n − 1 )
  

ก าหนดให ้  s   แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  Σ x 2   แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง  

  (Σ x 2 ) แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง  

  n   แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

ก าหนดให ้  n   แทน จ านวนตวัอยา่ง  

     แทน ค่าเฉล่ีย (Mean)  

  S.D.   แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  Sig.   แทน ความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ  

  *   แทน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
     ระดบั  0.05 

 1.สถิติท่ีใชใ้นส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 

  1.1 การวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statisties) ค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

  1.2 การวเิคราะห์ตามปัจจยัในการสอนออนไลน์ท่ีจะไดป้ระสิทธิภาพ 
ดว้ยวธีิการค านวณค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นน าค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใช้
เกณฑแ์ปลความหมายของท่ีก าหนดไวด้งัน้ี (จตุพล เลิศไกร, 2559) 

  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน  

  เห็นดว้ยมาก   มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน  
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  เห็นดว้ยปานกลาง  มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน  

  เห็นดว้ยนอ้ย   มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน  

  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั1 คะแนน 

  การแปลความหมายค่าเฉล่ีย ใช้หลักเกณฑ์แต่ละช่วงเท่ากัน (Class 
Interval) ซ่ึงสามารถ ค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ไดด้งัน้ี  

  
คะแนนสูงสุด –คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น 
  =  

5−1

5
   = 0.8 

  ซ่ึงจะได้ค่าเฉล่ียแต่ละระดบัห่างกนั 0.8 และก าหนดความหมายของค่า
คะแนนเฉล่ีย แต่ละระดบัดงัน้ี  

   ค่าเฉล่ีย 4.21 ถึง 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  

   ค่าเฉล่ีย 3.41 ถึง 4.20 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  

   ค่าเฉล่ีย 2.61 ถึง 3.40 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  

   ค่าเฉล่ีย 1.81 ถึง 2.60 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  

   ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.80 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ไพโรจน์ กวียานนัท์, 2561) 

    S =  √
n ∑ x 2 − (∑ x 2) 

n(n − 1) 
   

     เม่ือ  s  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

   Σ x2  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง  

  (Σ x2 )  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง  
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  n   แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง   
   1.3 ค่า t-test ใช้ทดสอบสมมติฐานส าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียของตวัแปร อิสระท่ีมีประชากร 2 กลุ่ม  

    t =  
𝑥1−𝑥2

√
𝑠1 

2

𝑛1
−

s2
2

𝑛2

 

 เม่ือ  t แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา  

  x1  แทน  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1  

  x2 แทน  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2  

  𝑆1
2  แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1  

  𝑆2
2 แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2   

  n1  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1  

  n2 แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2  

  d.f (degree of freedom ) = n-2       

  1.4 ค่า F-test ใช้ทดสอบสมมติฐานส าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระท่ีมีประชากร 2 กลุ่ม  

    F = 
s1

2

s2
2 

 เม่ือ  F แทน ค่าท่ีพิจารณาใน F-distribution 

  s1
2  แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1  

  s2
2 แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2   



33 

บทที ่4 

ผลการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง ความทา้ทายในการสอนออนไลน์ของระดบั ประถมศึกษา กรณีศึกษาครู
โรงเรียนรุ่งอรุณ  โดยแบ่งผลการศึกษาเป็น  3 หวัขอ้ ดงัน้ี 

 4.1 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 4.2 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์ 

 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล จากผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 
26-30 ปี คิดป็นร้อยละ 38.3 และจบปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.6 และปัจจยัในการสอนออนไลน์
นั้นยงัมีระดับปัญหาอุปสรรคของการสอนออนไลน์ของคุณครูคิดเป็น ค่าเฉล่ีย 3.07 ค่าเฉล่ีย
เบ่ียงเบนมาตรฐานคิดเป็น 1.058  ช่องทางในการสอนออนไลน์ของคุณครู ใช้โปรแกรม Google 
Classroom, Line เป็นช่องในทางในการติดต่อส่ือสารกบันกัเรียนและผูป้กครองในการเรียนการ
สอนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น คลิปวิดีโอ รูปภาพ หรือการวิดีโอคอล เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 
45.0 

นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบอีกว่าคุณครูไดมี้การหาขอ้มูลเสริมสร้างความรู้ หรือหาเรียน
หลักสูตรพิเศษ เพื่อเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ของคุณครูมีประสิทธิภาพมากข้ึน คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 3.85 ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.867  และในหน่วยงานของคุณครูมีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางดา้นเทคโนโลยีของหน่วยงานของคุณครู นั้นมีการพฒันาเพิ่มข้ึนคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.76 ค่าเฉล่ีย
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.725 
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4.1  การวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน)/ความถี่ คิดเป็นร้อยละ 

ชาย 13 12.1 

หญิง 94 87.9 

รวม 107 100 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดจ านวน 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.2 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน(คน)/ความถี่ คิดเป็นร้อยละ 

21-25 ปี 8 7.5 

26-30 ปี 41 38.3 

31-35 ปี 29 27.2 

36-40 ปี 10 9.3 

41-45 ปี 9 8.4 

มากกวา่ 46 ปีข้ึนไป 10 9.3 

รวม 107 100 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 26-30 ปี มากท่ีสุด 
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาคือ อายุ 31-35 ปี จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2  
อาย ุ36- 40 ปี จ  านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 9.3 และอาย ุมากกวา่ 46 ปีข้ีนไป จ านวน 10 คนคิดเป็น
ร้อยล่ะ 9.3  อายุ 41-45 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 คน และอายุ 21-25 ปี จ  านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.5 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวฒิุการศึกษา 

วุฒิการศึกษา จ านวน(คน)/ความถี่ คดิเป็นร้อยละ 

ปวส. 2 1.9 

ปริญญาตรี 82 76.6 

ปริญญาโท 22 20.6 

ปริญญาเอก 1 0.9 

รวม 107 100 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  จบปริญญาตรี มากท่ีสุด 
จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 รองลงมา คือ ปริญญาโท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 
ปวส. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 

ตารางท่ี 4.4  ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ 

รายการ �̅� S.D. ระดับ 

การสอนออนไลน์ 3.44 0.767 มาก 

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ 4.26 0.718 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 3.85 0.7425 มาก 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าการสอนออนไลน์ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.44 และค่าเฉล่ีย
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.767 อยูใ่นระดบัมาก และประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.26 และค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.718 อยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด และค่าเฉล่ียรวมอยูใ่น
ระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.85 ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.7425 
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4.2 ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์ 

ตารางท่ี 4.5   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นปัจจยัทางประชากรศาสตร์     

ด้านปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
ระดับการตัดสินใจ 

�̅� S.D. ระดับ 

1. ดา้นเพศ 1.88 0.328 นอ้ย 
2. ดา้นอายุ 3.01 1.404 ปานกลาง 
3. ดา้นวฒิุการศึกษา 2.21 0.471 นอ้ย 

ค่าเฉลีย่รวม 2.33 0.734 น้อย 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ด้านปัจจยัทางประชากรศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย มี
ค่าเฉล่ีย 2.33 ดา้นปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ พบวา่มีค่าเฉล่ีย 3.01 อยูใ่นระดบัท่ีปานกลาง
ทางดา้นวุฒิการศึกษา ค่าเฉล่ีย 2.21 อยูใ่นระดบัท่ีน้อย และทางดา้นเพศ ค่าเฉล่ีย 1.88 อยูใ่นระดบั
นอ้ย 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวจัิย 

การวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน เพื่อความท้าทายในการสอนออนไลน์ของระดับ 
ประถมศึกษา: กรณีศึกษาครูโรงเรียนรุ่งอรุณ 

สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์ 

H0 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

H1 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการ
ทดสอบ ไดด้งัน้ี 
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สมมติฐานที ่1.1  

H0 : เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ 

H1 :  เพศแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ 

สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน จะใชก้ารทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มเป็นอิสระ
กนั (Independent t-test) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ในการทดสอบสมมติฐานท่ีร้อยละ 95 ดงันั้นจะ
ยอมรับสมมติฐาน เม่ือพบวา่ค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน จะใชก้ารทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มเป็นอิสระ
กนั (Independent t-test) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ในการทดสอบสมมติฐานท่ีร้อยละ 95 ดงันั้นจะ
ยอมรับสมมติฐาน เม่ือพบวา่ค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

ตารางท่ี 4.3.1แสดงผล ประสิทธิภาพการสอนออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั จ าแนกตามเพศ 

เพศ ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน t sig ผลการทดสอบ 

ชาย 0.7692 0.43853 -531 0.596 ไม่แตกต่าง 

หญิง 0.8298 0.37783    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พบวา่เพศ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์จ าแนกตามเพศ โดยเพศ
ชาย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 0.7632 และค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.43853 เพศหญิงคิดเป็นค่าเฉล่ีย 
0.8298ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.37783 ค่าเฉล่ีย ค่า t-test คิดเป็น -531 และค่า sig 0.596  
สรุปไดว้า่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการสอน
ออนไลน์ 
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สมมติฐาน  1.2  

H0 : อายแุตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ 

H1 : อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ 

 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 
ร้อยละ 95 ดงันั้นจะยอมรับสมมติฐาน เม่ือพบวา่ค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

ตารางท่ี 4.3.2 แสดงผล ประสิทธิภาพการสอนออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F sig 

ผลการ
ทดสอบ 

21-25 ปี 0.6250 0.51755 10.0801 0.000* แตกต่างกนั 

26-30 ปี 1.0000 0.00000    

31-35 ปี 0.6897 0.47082    

36-40 ปี 1.0000 0.00000    

41-45 ปี 1.0000 0.00000    

มากกวา่ 46ปีข้ึน
ไป 

0.300 0.48305    

รวม 4.6147     

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 พบว่าอายุ มีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ จ าแนกตามอายุ   
น้อยกว่า 0.05 โดยอายุของคุณครูตั้ งแต่ อายุ 21-25 ปี คิดเป็นค่าเฉล่ีย 0.6250 ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.51755  สรุปได้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์ 
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สมมติฐาน 1.3  

H0 : วฒิุการศึกษาแตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ 

 H1 :  วฒิุการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ 

 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 
95% ดงันั้นจะยอมรับสมมติฐาน เม่ือพบวา่ค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

ตารางท่ี 4.3.3แสดงผล ประสิทธิภาพการสอนออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วฒิุ
การศึกษา 

ค่าเฉล่ีย 
ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
F sig 

ผลการ
ทดสอบ 

ปวส. 0.0000 0.00000 6.483 0.000* แตกต่างกนั 

ปริญญาตรี 0.8780 0.32924    

ปริญญาโท 0.7273 0.45584    

ปริญญาเอก 0.0000     

รวม 1.6053     

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พบว่าวุฒิการศึกษา มีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา น้อยกว่า 0.05 โดยวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ค่าเฉล่ียคิดเป็น 0.8780 ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบน
มาตรฐานคิดเป็น 0.32924 สรุปไดว้่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์ 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ความท้าทายในการสอนออนไลน์ของระดับประถมศึกษา: 

กรณีศึกษาครูโรงเรียนรุ่งอรุณ ซ่ึงผลการวจิยัและอภิปรายผลแบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 

 5.1 สรุปผลการวจิยั 

 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 

 5.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 ส่วนที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  

 จากการศึกษาพบวา่ ความทา้ทายในการสอนออนไลน์ของระดบัประถมศึกษา : กรณีศึกษา

ครูโรงเรียนรุ่งอรุณ จ านวน 107 คน จ าแนกตามประชากรศาสตร์ พบว่า เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

86.2 มีอายรุะหวา่ง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.3  อยูใ่นระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 76.6 

 ส่วนที ่2 ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ 

 จากการศึกษาพบว่า  ความท้าทายในการสอนออนไลน์ของระดับ ประถมศึกษา : 

กรณีศึกษาครูโรงเรียนรุ่งอรุณ โดยให้ความส าคญัต่อดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศหญิง ค่าเฉล่ีย 

0.7692 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37783 มีอายุระหว่าง 26-30 ปี คิดค่าเฉล่ียเป็น 1.0000 ค่าเฉล่ีย

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.00000 และอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ค่าเฉล่ีย 0.8780 ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.32924 ตามตารางดงัน้ี 

 ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวจัิย 

  จากการศึกษาสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ จ  าแนกไดต้าม เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา 

 จากการศึกษาสมมติฐานท่ี 1.1 พบวา่ เพศท่ีแต่งต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนออนไลน์จ าแนกตามเพศ  โดยเพศชาย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 0.7632 และค่าเฉล่ีย
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เบ่ียงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.43853 เพศหญิงคิดเป็นค่าเฉล่ีย 0.8298 ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานคิด
เป็น 0.37783 ค่ า เฉ ล่ีย ค่ า  t- test คิดเป็น -531 และค่า  sig 0.596  สรุปได้ว่า  ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์ 

                        จากการศึกษาสมมติฐานท่ี 1.2 พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพใน

การเรียนการสอนออนไลน์จ าแนกตามอายุ นอ้ยกวา่ .05 โดยอายุของคุณครูตั้งแต่ อายุ 21-25 ปี คิด

เป็นค่าเฉล่ีย 0.6250 ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51755  สรุปไดว้่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์ 

 จากการศึกษาสมมติฐานท่ี  1 .3 พบว่า  วุ ฒิกาศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ จ  าแนกตามวุฒิการศึกษา น้อยกว่า 0.05 โดยวุฒิ

การศึกษา ปริญญาตรี ค่าเฉล่ียคิดเป็น 0.8780 ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.32924 สรุปไดว้า่ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์                                     

5.2 อภิปรายผลการวจัิย 

 1. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างปัจจยัทางประชากรศาสตร์ เก่ียวกบัความทา้ทายในการ

สอนออนไลน์ของระดับ ประถมศึกษา : กรณีศึกษาครูโรงเรียนรุ่งอรุณ พบว่า เพศ ไม่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์จ าแนกตามเพศ โดยเพศชาย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 0.7632 

และค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.43853 เพศหญิงคิดเป็นค่าเฉล่ีย 0.8298 ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบน

มาตรฐานคิดเป็น 0.37783 ค่าเฉล่ีย ค่า t-test คิดเป็น -531 และค่า sig 0.596  สรุปไดว้า่ ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์ จากผลการ

วเิคราะห์ไดส้อดคลอ้งกบับทความ วทิยา วาโย, อภิรดี เจริญนุกูล, ฉตัรสุดา กานกายนัต์ , จรรยา คน

ใหญ่ (2563) เร่ือง การเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด ของไวรัส 

COVID-19 ผลการวิจยัพบว่า แนวคิดและการประยุกต์ใช้จดัการเรียนการสอน ผูส้อน (Instructor) 

เป็นผูท่ี้ถ่ายทอดเน้ือหา องคค์วามรู้ต่างๆใหก้บัผูเ้รียนใหเ้กิดความเขา้ใจในเน้ือหาประสบการณ์ และ

ความเช่ียวชาญของผูส้อนทั้ งครูเพศชาย และครูเพศหญิง ท่ีท าการสอนให้บรรลุเป้าหมายใน

บทเรียนต่างๆท่ีคุณครูไดก้ าหนดไว ้รวมถึงการพฒันาตวัเองเพื่อส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จรีลกัษณ์ รัตนาพนัธ์ (2563) ผล

วิจยัพบว่า เพศวิถีศึกษาเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีมีความส าคญัและส่งผลกระทบทั้งต่อบุคคล ครอบครัว 

ชุมชนและทอ้งถ่ิน การให้ความส าคญักบัเร่ืองเพศวิถีศึกษาให้มากข้ึนจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ทั้งน้ีเพื่อให้
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บุคคลในสังคม ไดแ้ก่ กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ ในสถานะผูเ้รียน กลุ่มพ่อแม่ผูป้กครองบุคคลใน

ครอบครัว ตลอดจนสมาชิกในทอ้งถ่ินชุมชน และสังคมตระหนกัถึงความส าคญั และหาแนวทาง

ปฏิบติัเพื่อใหส้มาชิกท่ีมีเพศวถีิต่างๆ กนัสามารถอยูร่่วมในสังคมร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

 2. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างปัจจยัทางประชากรศาสตร์  เก่ียวกบัความทา้ทายในการ

สอนออนไลน์ของระดับ ประถมศึกษา : กรณีศึกษาครูโรงเรียนรุ่งอรุณ พบว่า อายุ มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ จ  าแนกตามอายุ นอ้ยกวา่ 0.05 โดยอายขุองคุณครูตั้งแต่ 

อายุ 21-25 ปี คิดเป็นค่าเฉล่ีย 0.6250 ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51755  สรุปไดว้่า ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ด้านอายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์จากผลการ

วเิคราะห์ไดส้อดคลอ้งกบัวจิยั ทศันีย ์ชาติไทย (2555) ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจ

ทางด้านอายุ ท  าให้มีความแตกต่างในช่วงอายุของคุณครูสอนท่ีมีการเข้าใจในระบบการสอน

ออนไลน์มากกว่าการสอนในรูปเก่า และสอดคล้องกับการศึกษาของ ศรีจันทรัตน์ กันทะวงั,           

จรีลกัษณ์ รัตนาพนัธ์, วรรณ์ดี แสงประทีปทอง และดวงจนัทร์ เด่ียววิไล (2558) ผลการวิจยัพบว่า  

รูปแบบการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามการสอนเชิงประสบการณ์โดยการสอนของคุณครู

ผูส้อนจะมีความแตกต่างกนัแต่จะมีกระบวนการมีส่วนร่วมกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาและรูปแบบ

การเรียนการสอนท่ีมีการพฒันาเพิ่มข้ึนตามล าดับในการจดัการเรียนการสอนและมีกิจกรรมท่ี

หลากหลายในการเรียนการสอนในกระบวนการต่างๆท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความสุขกบัผูเ้รียน 

และสอดคล้องกับการศึกษาของ กุลรภัส เทียมทิพร  (2559) ผลการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมและศกัยภาพ (SWOT)ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)มีจุดแข็งคือ ครูมี

ปฏิสัมพนัธ์กบันกัเรียนไดทุ้กคนและสามารถมองเห็นพฤติกรรมและจดจ านกัเรียนไดอ้ย่างทัว่ถึง 

แต่มีจุดอ่อน คือไม่มีแผนการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่พร้อม มีขอ้จ ากดัด้าน

บุคลากรและส่ือดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัการเรียน

การสอนแบบคละชั้น คือ วธีิการเรียนการสอนดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงระหวา่งท ากิจกรรม และการ

ลงมือปฏิบติัเป็นวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแบบคละ

ชั้นมากทีสุด อนัดบัท่ีสองคือการสอนโดยส่ือ และอนัดบัท่ีสาม คือวิธีการเรียน การสอนดว้ยการมี

ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารแบบคละชั้นไดรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการ

ส่ือสารแบบคละชั้น(SSED Model) ท่ีเหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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 3. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างปัจจยัทางประชากรศาสตร์เก่ียวกบัความทา้ทายในการ

สอนออนไลน์ของระดบั ประถมศึกษา : กรณีศึกษาครูโรงเรียนรุ่งอรุณ พบวา่ วฒิุการศึกษา มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา น้อยกว่า 0.05 โดยวุฒิ

การศึกษา ปริญญาตรี ค่าเฉล่ียคิดเป็น 0.8780 ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.32924 สรุปไดว้า่ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการสอน

ออนไลน์ จากผลการวิเคราะห์ได้สอดคล้องกับวิจัย นภาภรณ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ (2555) เร่ือง 

ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ย อ ม รั บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ อี เ ลิ ร์ น น่ิ ง ข อ ง อ า จ า ร ย์ แ ล ะ นิ สิ ต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่ ผูส้อนยอมรับท่ีจะใชอี้เลิร์นนิงในรูปแบบของส่ือเสริม

ร่วมกับการใช้การสอนหน้าชั้นเป็นหลัก เพื่อช่วยพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพิ่มแหล่งค้นควา้

ขอ้มูลเพิ่มเติมของผูเ้รียน และเป็นการพฒันาการสอนของผูส้อนให้มีความทนัสมัยมากยิ่งข้ึนและ

เกิดประโยชน์ ซ่ึงผลจากการท่ีผูส้อนไดน้ าอีเลิร์นนิงมาสอนในรูปแบบของส่ือเสริมความรู้ความ

เขา้ใจ 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 

  1. ในการสอนออนไลน์อยากให้มีการจดัอบรมการใช้งาน โปรแกรม Google 

Classroom, Line เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์ใหก้บัคุณครู 

  2. ควรจะมี การอบรมการท าส่ือวิดีโอ รูปภาพ หรือการออกแบบเน้ือหาในการ

สอนให้กบัคุณครู เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้มีตวามหลากหลายในการสอน

ออนไลน์ของคุณครู และจะท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้และ เขา้ใจในบทเรียนออนไลน์ ง่ายข้ึน 

 2.ข้อเสนอแนะส าหรับครู 

  1. ครูควรมีการศึกษาเรียนรู้ หาข้อมูลการใช้งานโปรแกรมหรือฟังก์ชั่นต่างๆ      

ดว้ยตนเอง 

  2. ครูควรมีการแลกเปล่ียนหรือสะทอ้นปัญหาในการใชง้านในการสอนออนไลน์ 
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 3.ข้อเสนอแนะส าหรับนักเรียน  

  1. นกัเรียนควรมีการสะทอ้นปัญหาการใชง้านโปแกรมกบัคุณครู 

  2. นกัเรียนควรมีการแลกเปล่ียนบทเรียนต่างๆกบัเพื่อนในหอ้ง 

 4.ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

  1. ควรมีการวิจยัเพื่อหารูปแบบของบทเรียนออนไลน์ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการ 

สอนในแต่ระดบัชั้นต่างๆ เพื่อรองรับการเรียนการสอน  

  2. ควรมีการวิจยัในหมวดกลุ่ม 8 วิชาหลกั ไดแ้ก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ 

วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา วิชาศิลปะ 

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาภาษาต่างประเทศ ในการสอนออนไลน์ เพื่อเป็นการ

พฒันา 8 กลุ่มวชิาหลกัใหมี้ประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ก. 

แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 

แบบสอบถามเร่ือง ความทา้ทายในการสอนออนไลน์ของครูระดบัประถมศึกษา :  

กรณีศึกษา โรงเรียนรุ่งอรุณ 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิา การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 

ขอ้มูลของท่านจะถูกน าไปใชเ้ฉพาะดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั้น 

………………………………………………………. 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที ่1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ส่วนที ่2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์ 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ค าช้ีแจง โปรดเลือกตามความจริงเพียง 1 ขอ้เท่านั้น 

 1.เพศ    □ ชาย   □ หญิง 

 2.อาย ุ    □ นอ้ยกวา่ 20 ปี  □ อาย ุ21- 25 ปี 

     □ อาย ุ26- 30 ปี  □ อาย ุ31- 35 ปี 

     □ อาย ุ36- 40 ปี  □ อาย ุ41- 45 ปี 

     □ มากกวา่ 46 ปีข้ึนไป 

 3.วฒิุการศึกษา   □ ปวช.   □ ปวส. 

     □ ปริญญาตรี  □ ปริญญาโท 

     □ ปริญญาเอก 
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ส่วนที ่2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสอนออนไลน์  

  1. ระดบัปัญหาอุปสรรคของการสอนออนไลน์ของท่านอยูใ่นระดบัใด 

  □ มีอุปสรรคนอ้ยท่ีสุด  □ มีอุปสรรคนอ้ย 

  □ มีอุปสรรคปานกลาง  □ มีอุปสรรคมาก 

  □มีอุปสรรคมากท่ีสุด 

 2.ในการสอนออนไลน์ ในช่วงโควิด 19 คุณครูใช้ส่ือช่องทางใดในการเรียนการสอน

ออนไลน์ 

  □ Google Classroom  □ Facebook 

  □ Line    □ Classdojo 

  □ zoom    □ อ่ืนๆ 

 3.คุณครูไดมี้การหาขอ้มูล เสริมสร้างความรู้ ดว้ยการอบรมสัมมนา หรือเรียนหลกัสูตร

พิเศษ เพื่อเตรียมพร้อมรับกบัการสอนออนไลน์หรือไม่ 

  □ ไม่มีเลย   □ มีนอ้ย 

  □ มีปานกลาง   □ มีมาก 

  □ มีมากท่ีสุด 

 4.ประสิทธิภาพทางเทคโนโลยขีองหน่วยงานคุณครู มีประสิทธิภาพในระดบัใด 

  □ ไม่มีประสิทธิภาพ  □ ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 

  □ มีประสิทธิภาพปานกลาง □ มีประสิทธิภาพสูง 

  □ มีประสิทธิภาพสูงมาก 
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 5.เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสอนออนไลน์ 

  □ ไม่มีประสิทธิภาพ  □ ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 

  □ มีประสิทธิภาพปานกลาง □ มีประสิทธิภาพสูง 

  □ มีประสิทธิภาพสูงมาก 

 6.ในช่วงโควิด-19 การเรียนการสอนในระบบออนไลน์ท าใหคุ้ณครูมีการพฒันาการเรียน

การสอนเพิ่มข้ึนหรือไม่อยา่งไร 

  □ ไมมี่การพฒันาเลย  □ มีการพฒันานอ้ย  

  □ มีการพฒันาปานกลาง  □ มีการพฒันาสูง 

  □ มีการพฒันาสูงมาก 

 7.ในช่วงโควิด-19 ท่ีผา่นมา ในการสอนออนไลน์ควรจะมีการจดัการอบรมในเร่ือง การใช้

โปรแกรมหรือฟังกช์ัน่ต่างๆ ใน Google Classroom เห็นดว้ยหรือไม่ 

  □ ไม่เห็นดว้ยนอ้ยสุด  □ เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

  □ เห็นดว้ยปานกลาง  □ เห็นดว้ยมาก 

  □ เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 8.ในการอบรม คุณครูอยากให้มีการอบรม ในการออกแบบวิธีการท าส่ือ หรือวิธีการจดั

ระเบียบการส่งงานหรือการมอบหมายงาน ในโปรแกรม Google Classroom เห็นดว้ยหรือไม่เห็น

ดว้ย 

  □ ไม่เห็นดว้ย   □ เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

  □ เห็นดว้ยปานกลาง  □ เห็นดว้ยมาก 

  □ เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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 9.ในการอบรมควรจะใชร้ะยะเวลาในการอบรมเท่าไร 

  □ 3 ชัว่โมง   □ 1 วนั 

  □  2 วนั    □  3 วนั 

 10.ในช่วงเวลาในการอบรม ควรจะใชช่้วงเวลาไหนในการอบรม 

  □ ปิดภาคเรียน เสาร์-อาทิตย ์ □ ปิดภาคเรียน วนัธรรมดา 

  □  เปิดภาคเรียน เสาร์-อาทิตย ์ □  เปิดภาคเรียน วนัธรรมดา 

 11.ในการอบรมการเรียนการสอนออนไลน์ควรมีการสอนการใชเ้คร่ืองมือหรือฟังกช์ัน่ใน

การส่งงาน ใหก้บันกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่ 

  □ ไม่เห็นดว้ยนอ้ยสุด  □ เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

  □ เห็นดว้ยปานกลาง  □ เห็นดว้ยมาก 

  □ เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 12.หากมีการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบท่ี 2 และตอ้งมีการเรียนการสอนออนไลน์ คุณครูคิด

วา่ตนเองมีความพร้อมระดบัใด 

  □ ความพร้อมต ่าสุด  □ ความพร้อมต ่า 

  □ ความพร้อมปานกลาง  □ ความพร้อมมาก 

  □ ความพร้อมท่ีสุด 
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