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บทคัดยHอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค7เพื่อศึกษาระดับของปCจจัยและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน7 และเพื่อศึกษาปCจจัยที่มีผลตKอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน7 ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่กลุKมจังหวัดภาคตะวันออก 1 เปRนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเนUนการลง
พื้นที่เพื่อเก็บขUอมูลกับผูUปกครองของนักเรียน จำนวน 400 คน แลUวใชUการวิเคราะห7ขUอมูลโดยใชUสถิติ Multiple
regression analysis เพื่อวิเคราะห7ขUอมูลที่จะใชUตอบคำถามของการวิจัยครั้งนี้
ผลการศึกษาพบวKา ระดับของปCจจัยที่ศึกษาสรุปไดUดังนี้ 1) ดUานความพรUอมของสิ่งอำนวยความสะดวก
มีระดับปCจจัยเฉลี่ย 3.763 2) ดUานบทเรียน มีระดับปCจจัยเฉลี่ย 3.652 3) ดUานตัวผูUเรียน มีระดับปCจจัยเฉลี่ย
3.709 4) ดUานตัวผูUสอน มีระดับปCจจัยเฉลี่ย 3.728 และ 5) ดUานสภาพแวดลUอม มีระดับปCจจัยเฉลี่ย 3.756
โดยทั้ง 5 ปCจจัย มีระดับปCจจัยอยูKในระดับมาก สKวนระดับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน7
1) ดUานผลการเรียน มีระดับคKาเฉลี่ยเทKากับ 3.728 2) ดUานทัศนคติ มีระดับคKาเฉลี่ยเทKากับ 3.744 3) ดUานการ
มีสKวนรKวมในกิจกรรมการเรียน มีระดับคKาเฉลี่ยเทKากับ 3.729 และ 4) ดUานความพึงพอใจ มีระดับคKาเฉลี่ย
เทKากับ 3.731 โดยทั้ง 5 ดUาน มีระดับปCจจัยอยูKในระดับมาก ในขณะที่ ปCจจัยที่มีผลตKอระดับความคิดเห็นดUาน
ผลสั ม ฤทธิ ์ ข องการเรี ย นการสอนแบบออนไลน7 ไดU แ กK 1) ดU า นความพรU อ มของสิ ่ ง อำนวยความสะดวก
ประกอบดUวย 4 ปCจจัยยKอย สามารถพยากรณ7ไดUรUอยละ 7.90 2) ดUานบทเรียน ประกอบดUวย 5 ปCจจัยยKอย
สามารถพยากรณ7ไดUรUอยละ 23.80 3) ดUานตัวผูUเรียน ประกอบดUวย 7 ปCจจัยยKอย สามารถพยากรณ7ไดUรUอยละ
33.30 4) ดU านตั วผู U สอน ประกอบดU วย 8 ปC จจั ยยK อย สามารถพยากรณ7 ไดU รU อยละ 33.10 และ 5) ดU าน
สภาพแวดลUอม ประกอบดUวย 4 ปCจจัยยKอย สามารถพยากรณ7ไดUรUอยละ 18.30 ที่นัยสำคัญทางสถิติ 0.05
คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ;์ การเรียนการสอนแบบออนไลน7; กลุKมจังหวัดภาคตะวันออก 1
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Abstract

The research article aimed at 1) investigating the level of factors and achievement of
online teaching and learning; and 2) exploring factors influencing secondary school students'
achievement in online teaching and learning in public schools of Eastern Provincial Cluster 1.
The study used a field study approach to collect data from 400 parents. The multiple
regression analysis was conducted to analyze data in order to respond to the research
questions.
From the study, the findings found that the level of factors is as follows: (1) On
preparedness of the facility with a mean of 3.763; (2) On lessons with a mean of 3.652; (3) On
students with a mean of 3.709; (4) On teachers with a mean of 3.728; and (5) On environment
with a mean of 3.756. All of these 5 factors are at a high level. The achievement of online
teaching and learning is as follows: (1) On learning outcomes with a mean of 3.728; (2) On
attitude with a mean of 3.744; (3) On participation in activities with a mean of 3.729; and (4)
On satisfaction with a mean of 3.731. All of these 5 components are at a high level. The factors
influencing the opinions on the achievement of online teaching and learning are as follows:
(1) On preparedness of the facility consisting of 4 sub-factors with the predictive power at 7.90;
(2) On lessons consisting of 5 sub-factors with the predictive power at 23.80; (3) On students
consisting of 7 sub-factors with the predictive power at 33.30; (4) On teachers consisting of 8
sub-factors with the predictive power at 33.10; and (5) On environment consisting of 4 subfactors with the predictive power at 18.30 at a statistical significance of 0.05 level.
Keywords: Achievement; Online Teaching and Learning; Eastern Provincial Cluster

บทนำ

ปCจจุบัน ไดUมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยKางตKอเนื่อง ผูUคนในสังคมทั้งเด็กและ
ผูUใหญKสามารถที่จะเขUาถึงเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูUไดUอยKางสะดวกมากขึ้น แตKเนื่องดUวยปCจจุบันทั่วโลกกำลัง
เผชิญกับสถานการณ7การแพรKกระจายเชื้อ COVID-19 จึงทำใหUการเวUนระหKางทางสังคมถูกนำมาเปRนขUอกำหนด
ที่สKงผลตKอการทำกิจกรรมของผูUคนในหลายประเภท ซึ่งการเรียนของเด็ก ๆ ก็ไดUรับผลกระทบนี้ดUวยเชKนกัน
(Hill, 2020) ดUวยเหตุนี้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน7 จึงเขUามามีบทบาทตKอการเรียนการสอนเพื่อ
ถKายทอดเนื้อหา สาระ บทเรียนตKาง ๆ รKวมกับการสื่อสารแบบสองทางระหวKางผูUเรียนและผูUสอนผKานระบบ
ออนไลน7โดยใชUและเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย (Office of the Higher Education Commission, 2018)
เพื่อสKงเสริมใหUการเรียนรูUยังคงตKอเนื่องและไมKทำใหUเด็ก ๆ ขาดโอกาสในการศึกษา แตKสิ่งที่จะตามมาโดยไมK
สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไดUก็คือ ประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการเรียนนอกหUองเรียนนั้นอาจจะไมK
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เหมือนเดิมอีกตKอไป การเรียนในหUองเรียนเสมือนแบบออนไลน7มีปCจจัยหลายอยKางเขUามาเกี่ยวขUอง ซึ่งแตกตKาง
จากการเรียนในหUองเรียนในทุกมิติ โดยเฉพาะบรรยากาศในการเรียนและการตอบโตUเชิงสัมพันธ7แบบสองทาง
(Alibak, and Talebi, 2019)
ผลจากสถานการณ7การแพรKกระจายเชื้อ COVID-19 ทำใหUนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่
กลุKมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ที่ประกอบไปดUวยจังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ตUองเรียนแบบออนไลน7
100% ตKอเนื่องมาหลายเดือน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน7ไดUถูกสะทUอนผKานทาง
ความเห็นของผูUปกครองในหลายชKองทางโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย ซึ่งสKวนใหญKแลUวมองวKา การเรียนแบบ
ออนไลน7ใหUผลการเรียนที่ดUอยกวKาการเรียนในหUอง ทั้งนี้สKวนใหญKสาเหตุมาจากความรับผิดชอบของตัวนักเรียน
เอง รวมถึงบทเรียนและสื่อการสอนขาดความนKาสนใจ จึงทำใหUเด็กนักเรียนสKวนใหญKไมKตั้งใจเรียนและสนใจ
นUอยกวKาการเรียนในหUอง
จากผลการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษางานวิจัยตKาง ๆ พบวKา ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการเรียน
ออนไลน7มาจากหลายปCจจัย โดยจากการศึกษาของ Vasilis (2013) ที่พบวKา ปCจจัยที่มีอิทธิพลตKอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนออนไลน7 สKวนใหญKจะมาจากพฤติกรรมของนักเรียนและครูผูUสอน รวมถึงพฤติกรรมการใชUงาน
อินเทอร7เน็ตใหUเกิดประโยชน7ตKอการเรียนดUวย สอดคลUองกับผลการศึกษาของ Supaporn (2019) ที่พบวKา
คุณภาพของ platform บทเรียน และเครื่องมือ อุปกรณ7สื่อสารประเภทตKาง ๆ ลUวนมีอิทธิพลตKอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนออนไลน7 เชKนเดียวกับผลการศึกษาของ Pornsamrit et al. (2018) ที่พบวKา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนออนไลน7สKวนหนึ่งมาจากบทเรียนที่สามารถกระตุUนใหUนักเรียนตUองการที่จะเรียนรูU และเพิ่มความรูU ความ
เขUาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดUมากขึ้น ซึ่งจากผลการประเมินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนแบบออนไลน7ของนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่กลุKม
จังหวัดภาคตะวันออก 1 พบวKา ดUานการมีสKวนรKวมและความสนใจในบทเรียนอยูKในระดับต่ำกวKาการเรียนใน
หUองเรียน ในขณะเดียวกันความหลากหลายของบทเรียนและสื่อการสอนที่ไมKนKาสนใจ ก็เปRนสKวนหนึ่งที่ทำใหU
นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนนUอย
จากผลการศึกษาจากนักวิชาการหลายทKานที่ไดUกลKาวมา ผูUวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปCจจัยตKาง
ๆ ที่จะชKวยสKงเสริมและสนับสนุนใหUการเรียนการสอนแบบออนไลน7มีประสิทธิภาพและประสบผลสัมฤทธิ์ตาม
เป™าหมายของการสKงเสริมการศึกษาภายใตUสถานการณ7ที่ยังมีความเสี่ยงตKอการแพรKระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 ที่อาจจะกินเวลาทอดยาวไปอีกสักระยะหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อใหUการเรียนรูUของเด็ก ๆ นักเรียน นักศึกษา
ยังคงดำเนินตKอไปอยKางตKอเนื่อง มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูUไดUอยKางตKอเนือ่ ง

วัตถุประสงคVของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของปCจจัยและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน7 ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่กลุKมจังหวัดภาคตะวันออก 1
2. เพื ่ อศึ กษาปC จจั ยที ่ ม ี ผลตK อผลสั มฤทธิ ์ ของการเรี ยนการสอนแบบออนไลน7 ของนั กเรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่กลุKมจังหวัดภาคตะวันออก 1
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การวิจัยครั้งนี้เปRนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research methodology) โดยใชUวิธีการ
ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaires) ที่มีโครงสรUางที่แนKนอนจากผูUปกครองของนักเรียน
จำนวน 400 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั ้ น ตอนที ่ 1 การศึ ก ษาดU า นเนื ้ อ หาเอกสารแนวคิ ด ทฤษฎี (Documentary Study) ผู U ว ิ จ ั ย ไดU
ทำการศึกษาและรวบรวมขUอมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวขUองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปCจจัยที่มีอิทธิพล
ตKอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน7 และการเรียนการสอนออนไลน7 ซึ่งผลการทบทวนเอกสารและวรรณกรรม
เหลKานี้นำไปสูKการสังเคราะห7และวิเคราะห7หาตัวแปรที่ใชUในการศึกษา และจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นที่มี
โครงสรUางที่แนKนอนเพื่อใชUในการเก็บขUอมูล โดยมีหัวขUอในแบบสอบถามความคิดเห็นดังนี้
สKวนที่ 1 ลักษณะปCจจัยพื้นฐานสKวนบุคคลของผูUตอบแบบสอบถาม
สKวนที่ 2 ปCจจัยที่สKงผลตKอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน7
สKวนที่ 3 เปRนแบบสอบถามเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน7
สKวนที่ 4 ขUอคิดเห็นและขUอเสนอแนะอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาในภาคสนาม (Field Study) ผูUวิจัยไดUลงพื้นที่เก็บขUอมูลกลุKมตัวอยKางในพื้นที่
กลุKมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบดUวย 3 จังหวัด ไดUแกK จังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ซึ่งผลที่ไดUรับ
จากการเก็บรวบรวมขUอมูลจากแบบสอบถาม ผูUวิจัยไดUทำการตรวจสอบแลUววKาเปRนขUอมูลที่สมบูรณ7และสามารถ
นำไปวิเคราะห7ผลในขั้นตอนตKอไปไดU
ขั้นตอนที่ 3 ผูUใหUขUอมูลสำคัญ (Key Informant) การวิจัยครั้งนี้เก็บขUอมูลกลุKมตัวอยKางที่ผูUปกครอง
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่กลุKมจังหวัดภาคตะวันออก 1 จำนวน 400 คน โดยใชU
การหาขนาดของกลุKมตัวอยKางแบบรูUขนาดประชากรที่แนKนอนของ Yamane (1967) และแบKงขนาดกลุKม
ตัวอยKางแบบโควตUาแยกตามขนาดของประชากรในแตKละจังหวัด หลังจากนั้นจึงใชUวิธีการสุKมตัวอยKางแบบ
สะดวก
ขั้นตอนที่ 4 เครื่องมือที่ใชUในการศึกษา เครื่องมือที่ใชUในการเก็บรวบรวมขUอมูล คือ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีโครงสรUางที่แนKนอน ซึ่งผูUวิจัยพัฒนาขึ้นดUวยตนเอง โดยมีขั้นตอนของการสรUางเครื่องมือ
ดังตKอไปนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขUองเพื่อใหUไดUแนวทางในการกำหนดกรอบการสรUางเครื่องมือ
2) สรUางเครื่องมือวิจัยโดยยึดกรอบตามวัตถุประสงค7ของการวิจัยที่ตUองการคUนหาคำตอบ
3) นำแนวคำถามที่สรUางขึ้นเพื่อขอความเห็นจากผูUเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม
ความเหมาะสมของคำถามและความชัดเจนของภาษา แลUวจึงทำการปรับปรุงแกUไข
4) นำแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผKานการปรับปรุงแกUไขแลUวไปตรวจสอบคุณภาพและจริยธรรมกKอน
นำไปใชUเก็บขUอมูลจริงกับกลุKมตัวอยKาง โดยไดUนำไป Try out 30 ชุด กับกลุKมตัวอยKางที่มีลักษณะคลUายกับกลุKม
ตัวอยKางจริง ซึ่งไดUคKาคKาความเชื่อมั่น (Cronbach's alpha if item delete) ของแบบสอบถามตั้งแตK 0.924
ขึ้นไปทุกคำถาม
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ขั ้ น ตอนที ่ 5 การเก็ บ รวบรวมขU อ มู ล ผู U ว ิ จ ั ย ไดU ท ำการลงพื ้ น ที่ ก ลุ K ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก 1
ประกอบดUวย 3 จังหวัด ไดUแกK จังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา เพื่อรวบรวมขUอมูลโดยเก็บแบบสอบถาม
ผูUปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่กลุKมจังหวัดภาคตะวันออก 1 โดยผูUวิจัยและ
ทีมงานผูUชKวยวิจัยไดUใหUแบบสอบถามกับกลุKมตัวอยKางดUวยตัวเองและอธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถามอยKาง
ละเอียดทุกครั้งกKอนเริ่มทำแบบสอบถาม โดยเก็บแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ฉบับ และเก็บเพิ่มเติม 5 ฉบับ เพื่อ
ทดแทนแบบสอบถามที่ไมKสมบูรณ7 ทำใหUสุดทUายสามารถเก็บไดUครบ 400 ฉบับ
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห7ขUอมูล ผูUวิจัยนำขUอมูลที่ไดUจากเก็บแบบสอบถามมาทำการลงรหัสตัวเลขเพื่อ
เตรียมขUอมูลสำหรับการวิเคราะห7ทางสถิติแยกตามขUอคำถาม โดยใชUสถิติสำหรับการวิเคราะห7ขUอมูลคือ
Multiple regression analysis
ขั้นตอนที่ 7 การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย การนำเสนอขUอมูลจะอยูKในลักษณะการพรรณนาความ
(Descriptive Presentation) ประกอบกับผลการวิเคราะห7ขUอมูลทางสถิติจากเก็บแบบสอบถามตามขUอคำถาม
เพื่อใหUเห็นถึงความสัมพันธ7ของตัวแปรที่ใชUในการศึกษาทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพื่อนำไปสูKการสรุปผล
การศึกษาอยKางเหมาะสม และสามารถนำไปประยุกต7ใชUไดUจริงกับทั้งผูUปกครองของนักเรียน หรือแมUแตKสามารถ
ประยุกต7ใชUกับสถานศึกษาในระดับตKาง ๆ ในประเทศไทยไดU

ผลการวิจัย

จากผลการศึกษาโดยการเก็บขUอมูลจากผูUปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
ในพื้นที่กลุKมจังหวัดภาคตะวันออก 1 จำนวน 400 คน ผูUวิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาไดUดังนี้
วัตถุประสงค%ที่ 1 เพื่อศึกษาระดับของปCจจัยและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน7 ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่กลุKมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ผลการศึกษาพบวKา ระดับของ
ปCจจัยและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน7 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่
กลุKมจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีคKาตามตารางที่ 1 และ 2 ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปภาพรวมของปCจจัยที่มีผลตKอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน7
ป"จจัย
ดXานความพรXอมของสิ่งอำนวยความสะดวก
ดXานบทเรียน
ดXานตัวผูXเรียน
ดXานตัวผูXสอน
ดXานสภาพแวดลXอม
ภาพรวมทั้งหมด

𝐱"

3.763
3.652
3.709
3.728
3.756
3.733

S.D.
0.319
0.322
0.274
0.226
0.249
0.183

แปรผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบวKา ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยในภาพรวมของปCจจัยที่มีผลตKอผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
การสอนแบบออนไลน7ทั้ง 5 ดUาน เทKากับ 3.733 คKา S.D. เทKากับ 0.183 แปรผลไดUวKา อยูKในระดับมาก ในขณะ
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ที่ปCจจัยดUานความพรUอมของสิ่งอำนวยความสะดวก เปRนปCจจัยที่มีระดับเฉลี่ยของความเห็นสูงที่สุด คือ 3.763
คKา S.D. เทKากับ 0.319 แปรผลไดUวKา อยูKในระดับมาก ในขณะเดียวกัน ปCจจัยดUานบทเรียนเปRนปCจจัยที่มีระดับ
เฉลี่ยของความเห็นต่ำที่สุด คือ 3.652 คKา S.D. เทKากับ 0.322 ซึ่งแปรผลไดUวKา ยังอยูKในระดับมาก
ตารางที่ 2 สรุประดับคKาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน7
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลนJ
ดXานผลการเรียน
ดXานทัศนคติ
ดXานการมีสoวนรoวมในกิจกรรมการเรียน
ดXานความพึงพอใจ
ภาพรวมทั้งหมด

𝐱"

3.728
3.744
3.729
3.731
3.722

S.D.
0.314
0.302
0.292
0.298
0.184

แปรผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบวKา ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยดUานผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน7
ในภาพรวม เทKากับ 3.722 คKา S.D. เทKากับ 0.184 แปรผลไดUวKา อยูKในระดับมาก ในขณะที่ปCจจัยดUานทัศนคติ
เปRนปCจจัยที่มีระดับเฉลี่ยของความเห็นสูงที่สุด คือ 3.744 คKา S.D. เทKากับ 0.302 แปรผลไดUวKา อยูKในระดับมาก
ในขณะเดียวกัน ปCจจัยดUานดUานผลการเรียนเปRนปCจจัยที่มีระดับเฉลี่ยของความเห็นต่ำที่สุด คือ 3.728 คKา S.D.
เทKากับ 0.314 ซึ่งแปรผลไดUวKา ยังอยูKในระดับมาก
วัตถุประสงค%ที่ 2 เพื่อศึกษาปCจจัยที่มีผลตKอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน7 ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่กลุKมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ผลการศึกษา พบวKา ปCจจัยที่
มีผลตKอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน7 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่
กลุKมจังหวัดภาคตะวันออก 1 แสดงไดUดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห7การถอถอยพหุคูณ (MRA)
ป"จจัยที่ศึกษา
B
Std. Error
Beta
t
(Constant)
1.225
0.154
7.966
ดXานตัวผูXเรียน
0.260
0.028
0.389
9.357
ดXานสภาพแวดลXอม
0.183
0.030
0.248
6.112
ดXานตัวผูXสอน
0.164
0.037
0.201
4.449
ดXานบทเรียน
0.067
0.025
0.119
2.695
2
2
*P-value < 0.05, R = 0.648, R = 0.421, Adjusted R = 0.415, F = 71.662*, Sig. = 0.002

Sig.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.007

จากตารางที่ 3 พบวKา ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ7กัน (R) รUอยละ 64.80 มีความ
สามารถในการพยากรณ7 (R2) รUอยละ 42.10 คKาอัตราความแปรปรวน (F) ของขUอมูลระหวKางกลุKมเปRน 71.662
ของความแปรปรวนภายในกลุKม ในขณะที่คKา P-value (Sig.) ของโมเดล เทKากับ 0.000 หมายความวKา มีปCจจัย

Journal of MCU Peace Studies Vol.10 No.2 (March-April 2022)

515

อยKางนUอย 1 ปCจจัย ที่สKงผลตKอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน7 ซึ่งไดUแกK ปCจจัยดUานตัวผูUเรียน
ปCจจัยดUานสภาพแวดลUอม ปCจจัยดUานตัวผูUสอน และปCจจัยดUานบทเรียน โดยมีสมการพยากรณ7ดังนี้
Unstandardized: ผลสัมฤทธิ์ฯ = 1.225 + 0.260(ตัวผูUเรียน*) + 0.183(สภาพแวดลUอม*)
+ 0.164(ตัวผูUสอน*) + 0.067(บทเรียน*)+ e
สามารถอธิบายความหมายของสมการพยากรณ7ไดUดังตKอไปนี้
กรณีที่ 1 ถUาปCจจัยดUานตัวผูUเรียน มีคKาเพิ่มขึ้น 1 หนKวย จะสKงผลใหUผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
การสอนแบบออนไลน7ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่กลุKมจังหวัดภาคตะวันออก 1
มีคKาเพิ่มขึ้น 0.260 หนKวย เมื่อพิจารณาใหUตัวแปรอิสระตัวอื่น ๆ เปRนคKาคงที่
กรณีที่ 2 ถUาปCจจัยดUานสภาพแวดลUอม มีคKาเพิ่มขึ้น 1 หนKวย จะสKงผลใหUผลสัมฤทธิ์ของการ
เรียนการสอนแบบออนไลน7ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่กลุKมจังหวัดภาคตะวันออก
1 มีคKาเพิ่มขึ้น 0.183 หนKวย เมื่อพิจารณาใหUตัวแปรอิสระตัวอื่น ๆ เปRนคKาคงที่
กรณีที่ 3 ถUาปCจจัยดUานตัวผูUสอน มีคKาเพิ่มขึ้น 1 หนKวย จะสKงผลใหUผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
การสอนแบบออนไลน7ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่กลุKมจังหวัดภาคตะวันออก 1
มีคKาเพิ่มขึ้น 0.164 หนKวย เมื่อพิจารณาใหUตัวแปรอิสระตัวอื่น ๆ เปRนคKาคงที่
กรณีที่ 4 ถUาปCจจัยดUานบทเรียน มีคKาเพิ่มขึ้น 1 หนKวย จะสKงผลใหUผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
การสอนแบบออนไลน7ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่กลุKมจังหวัดภาคตะวันออก 1
มีคKาเพิ่มขึ้น 0.067 หนKวย เมื่อพิจารณาใหUตัวแปรอิสระตัวอื่น ๆ เปRนคKาคงที่
Standardized: Zผลสั ม ฤทธิ ์ ฯ = 0.389Zตั ว ผู / เ รี ย น + 0.248Zสภาพแวดล/ อ ม + 0.201Zตั ว ผู / ส อน +
0.119Zบทเรียน
สามารถอธิบายความหมายของสมการพยากรณ?ไดBดังตEอไปนี้
กรณีที่ 1 ถBาคEามาตรฐานของปKจจัยดBานตัวผูBเรียน มีคEาเพิ่มขึ้น 1 เทEา จะสEงผลใหBคEามาตรฐาน
ของผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน?ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่
กลุEมจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีคEาเพิ่มขึ้น 0.389 เทEาของคEา S.D. เมื่อพิจารณาใหBคEามาตรฐานของตัวแปร
อิสระตัวอื่น ๆ เปbนคEาคงที่
กรณีที่ 2 ถBาคEามาตรฐานของปKจจัยดBานสภาพแวดลBอม มีคEาเพิ่มขึ้น 1 เทEา จะสEงผลใหBคEา
มาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน?ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
ในพื้นที่กลุEมจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีคEาเพิ่มขึ้น 0.248 เทEาของคEา S.D. เมื่อพิจารณาใหBคEามาตรฐานของตัว
แปรอิสระตัวอื่น ๆ เปbนคEาคงที่
กรณีที่ 3 ถBาคEามาตรฐานของปKจจัยดBานตัวผูBสอน มีคEาเพิ่มขึ้น 1 เทEา จะสEงผลใหBคEามาตรฐาน
ของผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน?ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่
กลุEมจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีคEาเพิ่มขึ้น 0.201 เทEาของคEา S.D. เมื่อพิจารณาใหBคEามาตรฐานของตัวแปร
อิสระตัวอื่น ๆ เปbนคEาคงที่
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กรณีที่ 4 ถBาคEามาตรฐานของปKจจัยดBานบทเรียน มีคEาเพิ่มขึ้น 1 เทEา จะสEงผลใหBคEามาตรฐาน
ของผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน?ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่
กลุEมจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีคEาเพิ่มขึ้น 0.119 เทEาของคEา S.D. เมื่อพิจารณาใหBคEามาตรฐานของตัวแปร
อิสระตัวอื่น ๆ เปbนคEาคงที่

องคVความรูcใหมH
จากการศึกษาปKจจัยที่มีผลตEอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน? ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่กลุEมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ผูBวิจัยคBนพบวEา ปKจจัยทั้ง 4 ไดBแกE ปKจจัย
ดB า นตั ว ผู B เ รี ย น ปK จ จั ย ดB า นสภาพแวดลB อ ม ปK จ จั ย ดB า นตั ว ผู B ส อน และปK จ จั ย ดB า นบทเรี ย น ลB ว นแลB ว แตE
มีความสำคัญตEอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน? ถึงแมBจะมีดBานความพรBอมของสิ่งอำนวยความ
สะดวกอยูEหนึ่งปKจจัยที่ไมEสEงผลตEอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน?ดBานความพึงพอใจ แตEนั่น
ก็แสดงใหBเห็นวEา โดยรวมแลBวปKจจัยตEาง ๆ เหลEานี้ก็ยังคงเปbนปKจจัยที่สามารถนำไปพัฒนาใหBดีขึ้น เพื่อใหBเกิด
การเรียนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้นไดB และจากผลการศึกษาทั้งหมดในขBางตBน ผูBวิจัยสามารถแสดง
โมเดลองค?ความรูBที่ไดB ดังนี้
•
•
•
•

โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยี
สัญญาณอินเตอร์เน็ต
สถานที่พักอาศัย

สิ่งอำนวยความ
สะดวก
•

บรรยากาศในการเรียน
• การสนับสนุนทางสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนและผู้สอน
• สถานศึกษาและผู้บริหาร
•

•

•

สภาพแวดล:อม

ตัวผู:สอน

ความน่าเชื่อถือ
• ความรู้ ความสามารถ
• บุคลิกภาพ
• การเตรียมความพร้อม
• การติดตามประเมินผล
• ทัศนคติ/ เจตคติ ต่ออาชีพ
• ระดับการสื่อสารกับนักเรียน
ระดับการคาดหวังในตัวนักเรียน
•

•

บทเรียน

ผลสัมฤทธิ์ของการ
เรียนการสอนแบบ
ออนไลนJ

•
•
•

ความน่าสนใจ
ความแปลกใหม่ ทันสมัย
ความครอบคลุม ครบถ้วน
ความหลากหลาย
สื่อการสอน

ตัวผู:เรียน

•
•
•
•
•
•
•

สุขภาพร่างกาย
ความสนใจใฝ่รู้
แรงจูงใจในการเรียน
ความรับผิดชอบในตน
ความพึงพอใจต่อการเรียน
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
การปรับตัว
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รูปภาพที่ 1 แสดงโมเดลปKจจัยที่มีผลตEอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน?
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่กลุEมจังหวัดภาคตะวันออก 1
ผูBวิจัยสามารถอภิปรายความหมายของโมเดล ไดBดังตEอไปนี้
1. ปKจจัยดBานความพรBอมของสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีผลตEอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน? ประกอบดBวย 4 ปKจจัยยEอย คือ โครงสรBางพื้นฐาน เทคโนโลยี สัญญาณอินเตอร?เน็ต และสถานที่พัก
อาศัย
2. ปKจจัยดBานบทเรียนที่มีผลตEอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน? ประกอบดBวย 5 ปKจจัย
ยEอย คือ ความนEาสนใจ ความแปลกใหมE ทันสมัย ความครอบคลุม ครบถBวน ความหลากหลายและสื่อการสอน
3. ปKจจัยดBานตัวผูBเรียนที่มีผลตEอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน? ประกอบดBวย 7 ปKจจัย
ยEอย คือ สุขภาพรEางกาย ความสนใจใฝjรูB แรงจูงใจในการเรียน ความรับผิดชอบในตน ความพึงพอใจตEอการ
เรียน พฤติกรรมการใชBอินเทอร?เน็ต และการปรับตัว
4. ปKจจัยดBานตัวผูBสอนที่มีผลตEอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน? ประกอบดBวย 8 ปKจจัย
ยEอย คือ ความนEาเชื่อถือ ความรูB ความสามารถ บุคลิกภาพ การเตรียมความพรBอม การติดตามประเมินผล
ทัศนคติ/เจตคติ ตEออาชีพ ระดับการสื่อสารกับนักเรียน และระดับการคาดหวังในตัวนักเรียน
5. ปKจจัยดBานสภาพแวดลBอมที่มีผลตEอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน? ประกอบดBวย
4 ปKจจัยยEอย คือ บรรยากาศในการเรียน การสนับสนุนทางสังคม ความสัมพันธ?ระหวEางกลุEมเพื่อนและผูBสอน
และสถานศึกษาและผูBบริหาร

อภิปรายผลการวิจัย

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค?ขBอที่ 1 พบวEา
1.1 ปKจจัยที่ศึกษาทั้ง 5 ปKจจัย มีระดับความคิดเห็นอยูEในระดับมาก โดยที่ปKจจัยดBานความพรBอมของ
สิ่งอำนวยความสะดวกมีระดับคEาเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด ทั้งนี้เพราะ ผูBปกครองสEวนใหญEมองวEา ผลตEอ
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนเกิดจากหลายปKจจัย ซึ่งแตEละปKจจัยนั้นจะตBองมีความเชื่อมโยงและเกื้อหนุนซึ่งกันและ
กัน โดยเฉพาะปKจจัยดBานเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งจะทำใหBการเขBาถึงการเรียนแบบออนไลน?เปbนสิ่งที่
สามารถทำไดBอยEางสะดวกมากขึ้น สอดคลBองกับผลการศึกษาของ Alicia (2006) ที่พบวEา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนออนไลน?จะมาจากอินเทอร?เน็ตที่ชEวยนำไปสูEปฏิสัมพันธ?ทางสังคมในหมูEนักเรียน อินเทอร?เน็ตทำใหBไดB
คBนหาความรูBไดBดBวยตนเอง เชEนเดียวกับผลการศึกษาของ Vasilis (2013) ที่ชี้ใหBเห็นวEา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ออนไลน?มาจากการใชBงานอินเทอร?เน็ตทีม่ ีความนEาสนใจและมีประสิทธิภาพ
1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน?ในภาพรวม มีระดับคEาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูEใน
ระดับมาก โดยที่ดBานทัศนคติมีระดับคEาเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด ทั้งนี้เพราะผูBปกครองสEวนใหญEมองวEา
ถBาหากทัศนคติของเด็ก ๆ ตEอการเรียนเปbนไปในทางบวกแลBว จะทำใหBเด็ก ๆ เหลEานั้นมีความพรBอมและเต็มใจ
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ที่จะเขBาไปมีสEวนรEวมกับการเรียนแบบออนไลน?อยูEเสมอ มากกวEานั้น ทัศนคติที่ดีตEอผูBสอนและเพื่อน ๆ รEวม
เรียน ก็จะชEวยใหBการใหBความรEวมมือในกิจกรรมตEาง ๆ ของเด็ก ๆ มีมากขึ้นดBวย สอดคลBองกับผลการศึกษา
ของ Carter, and Krulik (2004) ที่พบวEา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน? จะเกี่ยวขBองกับทัศนคติของผูBเรียน
และผูBสอนโดยตรง เพราะหากทั้งผูBเรียนและผูBสอนมีทัศนคติที่ดีตEอการเรียนการสอนแลBว ผลที่เกิดจากการ
ดำเนินการเรียนการสอนก็จะเปbนเชิงบวกดBวยเชEนกัน
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค?ขBอที่ 2 พบวEา ปKจจัยที่มีผลตEอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน? ประกอบดBวย
2.1 ปK จ จั ย ดB า นตั ว ผู B เ รี ย นที ่ ม ี ผ ลตE อ ผลสั ม ฤทธิ ์ ข องการเรี ย นการสอนแบบออนไลน? ใ นภาพรวม
ซึ่งประกอบดBวย แรงจูงใจในการเรียน ความรับผิดชอบในตน ความสนใจใฝjรูB การปรับตัว และพฤติกรรมการใชB
อินเทอร?เน็ต ทั้งนี้เพราะตัวผูBเรียนคือผูBที่กำหนดแนวทางการเรียนของตนวEาตBองการที่จะเรียนใหBประสบผลดีไดB
อยEางไร แรงจูงใจในการเรียน ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝjรูBและพฤติกรรมการเรียน จึงเปbนสิ่งที่สำคัญกับ
การปรับตัวใหBเขBากับการเรียนแบบใหมE สอดคลBองกับผลการศึกษาของ Laorungruang (2018) ก็พบวEา ปKจจัย
ที่มีอิทธิพลตEอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน? มาจากการใชBงานอินเทอร?เน็ตที่กEอใหBเกิดประโยชน?ตEอการ
เรียนและพฤติกรรมการใชBอินเทอร?เน็ตของนักเรียนในแตEละชEวงเวลา เพื่อสรBางแรงจูงใจ สอดคลBองกับผล
การศึกษาของ Prescott (1961) พบวEา องค?ประกอบที่มีความสัมพันธ?กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูBเรียนที่
สำคัญ คือ องค?ประกอบทางการปรับตัว ซึ่งประกอบดBวยปKญหาการปรับตัว การแสดงออกทางอารมณ?หรือการ
ควบคุมใหBเกิดการเรียนรูBอยEางราบรื่นกับรูปแบบการเรียนแบบใหมE ๆ
2.2 ปK จ จั ย สิ ่ ง แวดลB อ มที ่ ม ี ผ ลตE อ ผลสั ม ฤทธิ ์ ข องการเรี ย นการสอนแบบออนไลน? ใ นภาพรวม
ซึ่งประกอบดBวย การสนับสนุนทางสังคม บรรยากาศในการเรียน สถานศึกษาและผูBบริหาร และความสัมพันธ?
ระหวEางกลุEมเพื่อนและผูBสอน ทั้งนี้เพราะการสนับสนุนที่ดีจากทั้งครอบครัวและสังคม รวมถึงสถานศึกษาและ
ผู B บริ หาร จะชE วยใหB เ ด็ ก ๆ สามารถที ่ จะเขB าถึ ง การเรี ยนแบบออนไลน? ไ ดB อยE างสะดวก ในขณะเดี ยวกั น
บรรยากาศที่ดีในการเรียนจะชEวยสรBางความสัมพันธ?อันดีใหBเกิดขึ้นระหวEางกลุEมเพื่อนและผูBสอน ซึ่งจะเปbน
บรรยากาศที ่ เ อื ้ อ ตE อ การเรี ย นการสอน สอดคลB อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ Prescott (1961) ที ่ ค B น พบวE า
องค?ประกอบที่มีความสัมพันธ?กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูBเรียน คือองค?ประกอบทางวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลBอม รวมถึงความสัมพันธ?ในกลุEมเพื่อน ซึ่งก็หมายรวมถึง ความสัมพันธ?ของทั้งผูBเรียนกับเพื่อนและ
ความสัมพันธ?กับครูผูBสอน เชEนเดียวกับผลการศึกษาของ Ruchiraphan (2016) ที่พบวEา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนออนไลน?มาจากการสนับสนุนทางสังคม รวมถึงสภาพแวดลBอมทางการเรียน ที่จะชEวยเอื้อใหBหBองเรียนมี
บรรยากาศที่ดีขึ้นไดB ในขณะเดียวกัน
2.3 ปK จ จั ย ตั ว ผู B ส อนที ่ ม ี ผ ลตE อ ผลสั ม ฤทธิ ์ ข องการเรี ย นการสอนแบบออนไลน? ใ นภาพรวม
ซึ่งประกอบดBวย ความนEาเชื่อถือ ทัศนคติ/เจตคติ ตEออาชีพ บุคลิกภาพ ระดับการสื่อสาร ความรูB ความสามารถ
การติดตามประเมินผล และระดับการคาดหวัง ทั้งนี้เพราะผูBสอนคือผูBถEายทอดความรูBและบทเรียนไปยังเด็ก ๆ
โดยตรง ความรูB ความสามารถและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงทัศนคติที่ดีตEออาชีพจะชEวยใหBเด็ก ๆ
มีความเชื่อมั่นในตัวผูBสอนไดBมากขึ้น สอดคลBองกับผลการศึกษาของ Beaudrie (2008) ที่พบวEา ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนออนไลน? มาจากระดับการสื่อสารหรือการตอบโตBระหวEางนักเรียนและผูBสอนและระหวEางกลุEม
เปbนองค?ประกอบสำคัญที่สEงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในขณะเดียวกัน ผลการศึกษาของ Davis (1977) พบวEา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน?เกิดจากความพึงพอใจตEอครูผูBสอน วิธีการ วิธีการสอน ลักษณะทEาทาง
บุคลิกภาพและทัศนคติตEอการทำงาน รวมถึงการคาดหวังของครูผูBสอนที่มีตEอทั้งตัวนักเรียนและประสิทธิผล
ของการเรียนการสอน
2.4 ปKจจัยดBานบทเรียนที่มีผลตEอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน? ซึ่งประกอบดBวย
ความครอบคลุม ครบถBวน ความแปลกใหมE ทันสมัย ความนEาสนใจ และความหลากหลาย ทั้งนี้เพราะบทเรียน
คือสิ่งที่จะตBองถEายทอดไปยังผูBเรียน การสรBางบทเรียนที่มีความนEาสนใจ แปลกใหมE หลากหลายและทันสมัย
จะชEวยดึงดูดใหBผูBเรียนเกิดความสนใจและสนุกไปกับการเรียนการสอน สEงผลใหBผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการ
สอนแบบออนไลน?ดีขึ้นตามไปดBวย สอดคลBองกับผลการศึกษาของ Danial (1961) ที่พบวEา คุณลักษณะของ
บทเรียนที่ผูBสอนนำมาใชBทำใหBเกิดความนEาสนใจใฝjเรียน ซึ่งจะเปbนตัวที่จะกำหนดพฤติกรรมระหวEางผูBสอนและ
ผูBเรียนใหBมีความเขBาใจและเอื้อตEอการเรียนรูBมากขึ้น เชEนเดียวกับผลการศึกษาของ Bloom (1976) ที่พบวEา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน? มาจากพฤติกรรมดBานความรูB ความคิด ความสามารถทั้งหลายของผูBเรียน
ความสนใจ ทัศนคติที่มีตEอเนื้อหาวิชาที่เรียน

สรุป

จากผลการศึกษาผูBวิจัยสรุปไดBวEา มีปKจจัยหลายปKจจัยที่มีผลตEอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน?ในระดับมาก โดยความพรBอมของสิ่งอำนวยความสะดวกมีระดับเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะเดียวกัน ปKจจัย
ดBานบทเรียนมีระดับเฉลี่ยต่ำที่สุด สEวนความเห็นดBานผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน?อยูEในระดับ
มาก โดยดBานทัศนคติมีระดับเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะเดียวกัน ดBานผลการเรียนมีระดับเฉลี่ยต่ำที่สุด ในขณะที่
ปKจจัยดBาน ตัวผูBเรียน สภาพแวดลBอม ตัวผูBสอนและบทเรียน สEงผลตEอผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน? ในขณะที่ปKจจัยดBานความพรBอมของสิ่งอำนวยความสะดวกไมEสEงผลในดBานความพึงพอใจ นั่นแสดงใหB
เห็นวEา มีผูBปกครองของนักเรียนสEวนใหญEที่มองวEา สิ่งอำนวยความสะดวกตEาง ๆ เปbนเพียงองค?ประกอบหนึ่ง
เทEานั้นที่จะชEวยใหBนักเรียนสามารถประสบผลที่ดีในการเรียนไดB แตEสิ่งที่สำคัญกวEาก็คือ ตัวผูBเรียนเอง ที่จะตBอง
ใหBความสนใจ ใสEใจและตั้งใจเรียนอยEางเต็มที่ ในขณะเดียวกันปKจจัยดBานตัวผูBสอนเองก็สำคัญกับเด็ก ๆ
ที ่ จ ะตB อ งมี ท ั ก ษะที ่ ด ี ใ นการดึ ง ดู ด ผู B เ รี ย น มี ก ารจั ด ทำบทเรี ย นที ่ ม ี เ นื ้ อ หานE า สนใจและทั น สมั ย ภายใตB
สภาพแวดลBอมที่เอื้อตEอการเรียนการสอนแบบออนไลน? เหลEานี้ ลBวนเปbนปKจจัยที่สำคัญที่จะชEวยใหBผลสัมฤทธิ์
ของการเรียนการสอนแบบออนไลน?มากขึ้นไดB
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จากผลการวิจัย ผูBวิจัยมีขBอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขbอเสนอแนะจากการวิจัย
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค?ขBอที่ 1 พบวEา ระดับความคิดเห็นดBานความหลากหลายของบทเรียน
มีคEาเฉลี่ยนBอยที่สุดเพียง 3.652 แสดงใหBเห็นวEา บทเรียนออนไลน?ในปKจจุบันยังมีความหลากหลายของบทเรียน
นBอยเกินไป ทำใหBนักเรียนสEวนใหญEขาดความสนใจ ดังนั้น ผูBบริหารสถานศึกษาและครูผูBสอนจำเปbนตBอง
ปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนใหBมีความหลากหลายและแปลกใหมE โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขBามา
ชEวยใหBบทเรียนทีม่ ีความนEาสนใจและสามารถสรBางการรับรูBไดBดีขึ้น
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค?ขBอที่ 1 พบวEา ระดับความคิดเห็นดBานการมีสEวนรEวมในกิจกรรมการเรียน
มีคEาเฉลี่ยนBอยที่สุดเพียง 3.729 แสดงใหBเห็นวEา เด็กนักเรียนสEวนใหญEใหBความสนใจและรEวมมือกับการเรียน
แบบออนไลน?นBอยมาก ทั้งนี้อาจเพราะการเรียนนอกหBองเรียนมีอิสระมากและสามารถทำกิจกรรมตEาง ๆ ไดB
ตามใจ ความรับผิดชอบในงานหรือการมีสEวนรEวมในการเรียนจึงมีนBอยกวEาเรียนในหBองเรียน ดังนั้น นอกจาก
ผูBบริหารโรงเรียนจะตBองใหBครูผูBสอนสรBางความนEาสนใจในบทเรียนแลBว ยังจำเปbนที่จะตBองจัดหากิจกรรมที่
ดึงดึดความสนใจและแฝงไปดBวยความสนุกสนาน ทBาทาย ใหBกับนักเรียน ทั้งดBานความหลากหลายในเนื้อหา
และมีความทันสมัย เพื่อสรBางแรงดึงดูดเด็ก ๆ นักเรียนใหBเกิดความสนใจมากขึ้น
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค?ขBอที่ 2 พบวEา ปKจจัยดBานรายไดB จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่กำลังเรียน
อุปกรณ?สื่อสารและเทคโนโลยี มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบออนไลน?แตกตEางกัน ดังนั้น หากตBองการใหB
การเรียนออนไลน?ของนักเรียนไดBผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น มีความจำเปbนอยEางยิ่งที่จะตBองไดBรับการสนับสนุนเครื่องมือ
ที่ทันสมัยและเพียงพอตEอความตBองการ ในขณะเดียวกันเครื่องมือและอุปกรณ?ตEาง ๆ เหลEานั้นจะตBองมีคุณภาพ
ที่ดีพอที่จะรองรับระบบสื่อสารไดBอยEางตEอเนื่องและชัดเจนไดB
2. ขbอเสนอแนะงานวิจัยครั้งตgอไป
สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งตEอไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
2.1 การศึกษาในครั้งถัดไป ผูBวิจัยควรศึกษาในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมจากการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยใชB
การเก็บขBอมูลจากการสัมภาษณ?เชิงลึกมุEงเนBนในประเด็นที่มีความเกี่ยวขBองกับการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ ที่จะชEวยใหBผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบออนไลน?เพิ่มขึ้นไดB เพราะรูปแบบการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมีแนวโนBมที่จะชEวยใหBผูBเรียนมีความสนใจ และการรับรูBที่ดีขึ้น สEงผลใหBผลที่เกิด
จากการเรียนมีประสิทธิผลขึ้นไดB ทั้งนี้ขBอมูลที่ไดBนั้นจะเปbนตัวที่ชEวยยืนยันผลจากการวิเคราะห?ในเชิงปริมาณใหB
มีความแมEนยำและถูกตBองมากขึ้น ขBอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดBจากกลุEมตัวอยEางขนาดใหญEและขBอมูลเชิงลึกที่ไดB
จากกลุEมตัวอยEางที่เปbนผูBใหBขBอมูลหลัก ทำใหBมีความสัมพันธ?หรือสอดคลBองกัน จะชEวยใหBผลการวิจัยมีความ
นEาเชื่อถือมากขึ้นไดB

Journal of MCU Peace Studies Vol.10 No.2 (March-April 2022)

521

References
Alibak, M., Talebi, H., & Neshatdoost, H. (2019). Development and Validation of a Test
Anxiety Inventory for Online Learning Students. Journal of Educators Online 2 0 1 9 ,
16(2), 5-12.
Alicai, L. (2006). Reading and the Internet: A Comparison of Reading on the Internet and
Reading Print in French by French Immersion Student. Retrieved August 7, 2021, from
http://www.lib.umi.com/dissertations/fillcil/
Anastasi, A. (1970). On the formation of psychological traits. American Psychologist, 25(10), 99–
910.
Beaudrie, B. P. (2000). Analysis of group problem-solving tasks in a geometry course for
teachers using computer-mediated conferencing. (Doctoral Dissertation). Montana
State University. Bozeman.
Bloom, B. (1976). Human Characteristic and School Learning. New York: McGraw-Hill.
Carter, B. M., & Krulik, S. (2004). An analysis and comparison of the effects of computerassisted instruction versus traditional lecture instruction on student attitudes and
achievement in a college remedial mathematics course. Founder's Garden: Temple
University.
Daniel, D.R. (1961). Management Information Crisis. Harvard Business Review, 39(5), 80-85.
Davis, L. E. (1977). Enhancing the quality of work life: Development in the United States.
International Labor Review, 116, 47-53.
Hill, B. (2020). Coronavirus: origins, signs, prevention and management of patients. British
Journal of Nursing, 29(7), 399-402.
Laorungruang, J. (2018). The Internet use behavior and academic achievement. A case study
of students of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. (Master’s Thesis).
Thammasat University. Bangkok.
Michels, D.M. (2006). Two-Years Colleges and Internet: An Investigation of the Integration
Practices and Beliefs of Faculty User. Minneapolis, MN: University of Minesota.
Mohammadi, N., Ghorbani, V., & Hamidi, F. (2011). Effects of e-learning on Language Learning.
Procedia Computer Science, 3, 464-468.
Nawarat, S. (2018). Factors affecting academic achievement according to students' opinions.
Professional certificate level Commercial branch of a vocational school. (Master’s
Thesis), Siam University. Bangkok.

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน/ มจร ป3ที่ 10 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2565)

522

Office of the Higher Education Commission. (2018). 20-year long-term higher education plan
2018 – 2037. Bangkok: Chili-Wan Graphic.
Prescott, D. A. (1961). The child in the educative process. New York: McGraw - Hall.
Pornsamrit, Y, Pannee, L., & Paitoon, P. (2018) . Development of e-learning lessons through
a problem situation to promote academic achievement of problem situation analysis
of Mathayomsuksa 2 , Krathum Baen Wiset Samutkhun School. The 1 1 th National
Academic Conference on Education Online. Faculty of Industrial Education and
Technology King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
Ruchiraphan, K. (2 0 1 6 ) . Causal relationship model of factors influencing academic
achievement of students of faculty of education, Southern region Rajabhat University.
Songkhla: Songkhla Rajabhat University
Supaporn, P. (2019). E-learning development strategies to meet the needs of the 21st Century.
(Master’s Thesis), College of management, Mahidol University. Nakhon Pratom.
Vasilis, G. (2013). Student teachers’ perception about the impact of internet usage on their
learning and jobs. Online Information Review ELSEVIER Computer & Education, 62, 1–
7.
Yamane, T. (1967). Statistics: An Introductory Analysis (2nd Ed.). New York: Harper and Row.

