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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนออนไลน์ 
และ 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการเพิ่มประสิทธิผลของผลสัมฤทธ์ิในการเรียนออนไลน์ เป็นงานวิจัย
เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ด้านผู้เรียน เป็นปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือมีค่าเฉลี่ย 3.73 อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับมาก               
ด้านเนื้อหาและสื่อการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.17 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการวัดและการประเมินผล             
มีค่าเฉลี่ย 2.95 อยู่ในระดับปานกลาง และด้านผู้สอน มีค่าเฉลี่ย 2.89 อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 ข้อเสนอแนะ ระบบเครือข่ายโดยและเทคโนโลยีเฉพาะอินเตอรเ์น็ตมีความส าคัญต่อการเรียน
ออนไลน์เป็นอย่างมากดังนั้นควรได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงได้
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อย่างเท่าเทียมกัน และปัจจัยด้านผู้สอนควรสร้างเทคนิคการสอนและผลิตสื่อที่มีความน่าสนใจเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิผลของการเรียนออนไลน์ 
  

ค าส าคัญ : ปัจจัย, ผลสัมฤทธ์ิ, การเรียนออนไลน ์
 
Abstract 
 This research objectives were to 1) study the factors which affect the 
achievement of online learning and 2) study the recommendations for increasing the 
effectiveness of online learning achievement. It is a quantitative research. The 
sample were 400 people. The questionnaire was used for data collection and 
analyzed by using descriptive statistics which were frequency distribution, 
percentage, average, and standard deviation. As the results, the student aspect was 
the highest average factor with 3.73 score which is at a high level, followed by an 
information technology network system with the average of 3.59 at a high level; the 
content and learning materials, the average was 3.17 at a moderate level; 
measurement and evaluation, the mean was 2.95 at a moderate level; the instructor, 
the average was 2.89 at a moderate level, respectively. 
 As the recommendations, the networking and internet-specific technologies 
really affects the online learning. It should, therefore, be supported by educational 
institutions for ensuring everyone able to access equally. In addition, as the teacher 
factor, the teacher should create teaching techniques along with produce interesting 
media for the achievement and effectiveness of online learning. 
 
Keywords: factor, achievement, online learning  
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บทน า 

 จากการแพร่ระบาดของ COVID 19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ได้รับ
ผลกระทบทุกมิติ ผลกระทบด้านการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระบุว่าปี
การศึกษา 2564 มีเด็กหลุดจากระบบการศึกษาแล้ว 6,568 คนพบหลากหลายครอบครัวยากจน
เฉียบพลัน และคาดว่าสิ้นปีการศึกษา 2564 จะมีเด็กหลุดจากระบบการศึกษากว่า 65,000 คน 
แบ่งเป็น ช้ันประถมศึกษา ประมาณ 4% ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ประมาณ 19-20% ช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประมาณ 48% ทั้งหมด นอกจากนั้น กสศ. ยังพบอีกด้วยว่า ครอบครัวยากจนต้องกู้เงินมา
ผ่อนมือถือ เพื่อให้ลูกเรียนออนไลน์ รวมไปถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ประชาชนจ านวนมากประสบ
กับภาวะ Income Shock หรือรายได้ลดลงอย่างกระทันหัน ส่งผลให้ความสามารถในการช าระหนี้
ลดลงและมีหนี้สูงข้ึนช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนไทยมีหนี้เพิ่มข้ึนประมาณ 500,000 ล้านบาท 
(79.8% ต่อ GDP) (อินทร์แก้ว โอภานุเคราะห์กุล , 2564) นอกจากนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด 19 ยังพบว่าส่งผลกระทบต่อด้านการศึกษาจากการเรียนออนไลน์ โดยเฉพาะการพบปัญหา
ความเหลื่อมล้ าและไม่เท่าเทียมทางการศึกษาที่เพิ่มมากข้ึน เห็นได้จากนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ
และโรงเรียนรัฐที่มีช่ือเสียงในกรุงเทพ ฯ สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์หรือ
อีเลิร์นน่ิง (E-Learning) อย่างมีประสิทธิภาพเมือ่ต้องกกัตัวอยู่ที่บ้าน ในขณะที่มีนักเรียนไทยอีกหลาย
ล้านคน โดยเฉพาะเด็กในโรงเรียนขยายโอกาสที่ผู้ปกครองยากจนกลับที่ไม่มีเงินที่จะซื้อคอมพิวเตอร์
หรือโน้ตบุ๊คเพื่อเรียนหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ได้  
 การเรียนออนไลน์มีปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้เรียน คือ ตั้งใจเรียนและมีความพร้อมที่
จะเรียน มีความใฝ่รู้ในการเรียน มีความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม มีทักษะในการท างาน มีพื้นฐานในเรื่องที่จะเรียน ต้องการเรียนรู้
ตลอดเวลา/คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งที่เป็นเหตุซึ่งเอื้อให้เกิดการเรียนรู้เกิดข้ึนประกอบด้วยปัจจัยด้าน
ผู้เรียนและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการที่จะท าให้การเรียน รู้เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพครูควร
ต้องศึกษาและท าความเข้าใจในปัจจัยต่างๆเหล่านี้ให้ชัดเจน ความส าคัญของปัจจัยด้านสื่อและ
อุปกรณ์ คือ มีสื่อที่หลากหลายตามความสนใจเด็ก น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ สื่อพร้อมที่จะใช้งานและ
ให้บริการ น่าสนใจเหมาะกับเนื้อหา สื่อต้องมีประสิทธิภาพแปลกใหม่ ปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์ คือ 
สิ่งต่างๆที่เป็น บุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีการซึ่งเป็นตัวกลางท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ได้อย่างง่ายและรวดเร็วเป็นเครื่องมือและตัวกลางซึ่งมี
ความส าคัญในกระบวนการเรียนการสอนมีหน้าที่ตัวน าความต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้อง
และรวดเร็วเป็นผลให้นักเรียนเปลีย่นแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม นักการศึกษาเรียกช่ือการสอนด้วยช่ือต่างๆ เช่น อุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์ 
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เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอนสื่อการศึกษา เป็นต้น (maymatavee, 2016) ปัจจัยด้าน
ผู้สอน คือ เปิดกว้างให้นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รับรู้ใหม่ๆทันเหตุการณ์ มีการพัฒนาตนเอง
โดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหาที่สงสัย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ครูพร้อมที่จะท าการสอน ใช้ค าถามจูงใจเด็ก ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง ความส าคัญของ
ปัจจัยด้านครูผู้สอน คือ ครุผู้สอนในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะไม่เป็นผู้ช้ีน าหรือผู้ออก
ค าสั่งแต่จะเปลี่ยนเป็นผุ้กระตุ้น ผู้อ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน าช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น ติดตาม
ตรวจสอบ รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนรู้ เช่น แหล่งข้อมูล เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ที่เป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เว็บไซต์ อีเมล์ (Kanjana ninnun, 2016) 
 มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ได้เลือกรูปแบบการ
เรียนออนไลน์ทดแทนการเรียนในช้ันเรียน ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ในช่วงปี
การศึกษา 2563 - 2564  จากการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ปัญหาด้านการศึกษา คือ
นักศึกษามีพฤติกรรมไม่เอาใจใส่ในการเรียน และไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อการเรียน ไม่มีส่วน
ร่วมกับการเรียน ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน นักเรียนนักศึกษาไม่ท างานและไม่ส่งงานหรือส่ง
งานไม่ตรงเวลา บางส่วนก็เข้าห้องเรียนออนไลน์ทิ้งไว้แต่หันไปสนใจกิจกรรมอื่นๆ  ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีที่นักศึกษาบางคนก็ไม่มีความพร้อมหรือขาดปัจจัยสนับสนุนในการเรียนออนไลน์ และ
ปัจจัยด้านผู้สอนและด้านสื่อการสอนเองที่บางครั้งยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนออนไลน์ ดังนั้นจึงเป็นที่มาและความส าคัญของการศึกษาวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธ์ิของการเรียนออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนออนไลน์  
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการเพิ่มประสิทธิผลของผลสัมฤทธ์ิในการเรียนออนไลน์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 
  
 
 
 
       
 
            
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเป็นปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธ์ิของการเรียนออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นการด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีข้ันตอนการ
ด าเนินการวิจัยตามล าดับต่อไปนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จ านวน 11,951 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane    
ที่ระดับความเช่ือมัน 95 % และที่ระดับความคลาดเคลื่อน ± 5 % โดยกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 
400 คน   
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนออนไลน์ 
1. ด้านผู้เรียน 
2. ด้านผู้สอน 
3. ด้านเนื้อหา 
4. ด้านสื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู ้
5. ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. การวัดและการประเมินผล 

 

ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเรียนออนไลน ์

ข้อมูลท่ัวไป 

1. เพศ 

2. ช้ันปี 
3. คณะ 

4. รายได้ครอบครัว 

5. สถานที่พักอาศัย 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  
 สถิติท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม ดังนี้ คือ  
 การสอบถามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยใช้วิธีการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน ซึ่งผลที่ได้จากแบบสอบถามสรุปได้ ดังนี้ คือ 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ในช้ันปี
การศึกษาที่  3 จากคณะครุศาสตร์ มีจ านวนมากที่สุด มีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50 รายได้
ของครอบครัว 15,001 – 20,000 บาท สถานที่เรียนออนไลน์คือที่บ้าน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
ออนไลน์คือ โน๊ตบุ๊ค สัญญาณที่ใช้คือ ระบบ WI-FI โดยโปรแกรมการเรียนออนไลน์ที่นักศึกษาคิดว่ามี
ประสิทธิภาพมากที่สุดคือ Google Meet 
 

           เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 161 40.3 
หญิง 239 59.8 
รวม 400 100.0 

           ชั้นปี จ านวน ร้อยละ 
ช้ันปีการศึกษาที่ 1 38 9.5 
ช้ันปีการศึกษาที่ 2 120 30.0 
ช้ันปีการศึกษาที่ 3 172 43.0 
ช้ันปีการศึกษาที่ 4 70 17.5 
รวม 400 100.0 
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           คณะ จ านวน ร้อยละ 
ครุศาสตร ์ 89 22.3 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 47 11.8 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 51 12.8 
วิทยาการจัดการ 85 21.3 
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 13 3.3 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 38 9.5 
สังคมศาสตร์และพัฒนาท้องถ่ิน 72 18.0 
วิทยาลัยการพยาบาล ป. ตร ี 5 1.3 
รวม 400 100.0 

           เกรดเฉลี่ย จ านวน ร้อยละ 
เกรดต่ ากว่า 2.00 5 1.3 
เกรด 2.01 – 2.50 63 15.8 
เกรด 3.51 - 3.00 128 32.0 
เกรด 3.01 - 3.50 156 39.0 
เกรด 3.50 ข้ึนไป 48 12.0 
รวม 400 100.0 

          รายได้ครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท 29 7.2 
รายได้ 5,001 – 10,000 บาท 60 15.0 
รายได้ 10,001 – 15,000 บาท 90 22.5 
รายได้ 15,001 – 20,000 บาท 160 40.0 
รายได้ 20,001 – 25,000 บาท 8 2.0 
รายได้ 25,001 – 30,000 บาท 25 6.3 
รายได้มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 28 7.0 

           สถานท่ีเรียนออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 
บ้าน 210 52.5 
ห้องสมุด 11 2.8 
หอพัก 176 44.0 
ร้านอินเตอร์เน็ต 3 0.8 
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อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 
คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ 106 26.5 
แท็บเล็ต 36 9.0 
โน๊ตบุ๊ค 136 34.0 
โทรศัพทม์ือถือ 118 29.5 
อื่นๆ เช่น Ipad 4 1.0 
รวม 400 100.0 

           การใช้สัญญาณท่ีเข้าถึงออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 
ใช้ระบบ WI-FI 270 67.5 
ใช้ฮอตสปอตต์ 30 7.5 
ใช้สาย LAN (UTP) 25 6.3 
ใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือจากโปรเน็ต 75 18.8 

             จัดอันดับโปรแกรม จ านวน ร้อยละ 
Microsoft Teams  51 12.8 
Google Meet 209 52.3 
Zoom Meetings  72 18.0 
Line  38 9.5 
Facebook Live 
อื่นๆ เช่น Discord, YouTube 

13 
16 

3.3 
4.0 

รวม 400 100.0 

 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนออนไลน์ใน
ภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.67 อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.73 อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ ด้านระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับ มาก ด้านเนื้อหาและสื่อการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.17 
อยู่ในระดับ ปานกลาง ด้านการวัดและการประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 2.95 อยู่ในระดับ ปานกลาง และ
ด้านผู้สอน มีค่าเฉลี่ย 2.89 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 
 
 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                         วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                           ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2565 

62 

 

ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนออนไลน์ (X̅) (S.D.)  แปลผล 

ด้านผู้เรียน 3.73 .53 มาก 
ด้านผู้สอน 2.89 .69 ปานกลาง 
ด้านเนื้อหาและสือ่การเรียน 3.17 .56 ปานกลาง 
ด้านระบบเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.59 .63 มาก 
ด้านการวัดและการประเมินผล 2.95 .60 ปานกลาง 
รวม 3.67 .60 ปานกลาง 

 
 ด้านผู้เรียนในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.73 อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ท่านมีความกระตือรือร้น ตื่นตัว ใฝ่รู้ รับผิดชอบและกล้าแสดงออกในการ
เรียนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ ท่านเข้าเรียนตรงเวลาและครบทุก
รายวิชา และอยู่ในห้องเรียนออนไลน์จนครบเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับ มาก 
 

ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนออนไลน์ด้าน
ผู้เรียน (X̅) (S.D.) 

แปลผล 

1. ท่านมีความกระตือรือร้น ตื่นตัว ใฝ่รู้ รับผิดชอบและกล้าแสดงออก
ในการเรียนออนไลน์ 

4.29 .75 
มาก 

2. ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ันเรียน เช่น การซักถาม 
อธิปราย ตอบค าถาม หรือเปิดกล้องในขณะเรียน 

3.09 1.16 
ปานกลาง 

3. ท่านมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีความเข้าใจใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

4.12 .89 
มาก 

4. ท่านเข้าเรียนตรงเวลาและครบทุกรายวิชา และอยู่ในห้องเรียน
ออนไลน์จนครบเวลา 

4.22 .84 
มาก 

5. ในระหว่างเรียนออนไลน์ท่านตั้งใจฟัง จดบันทึกและปฏิบัติตาม
อาจารย์ผู้สอน รวมถึงมีการแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือและทบทวน
บทเรียน 

2.93 1.19 
ปานกลาง 

รวม 3.73 .53 มาก 

 
 ด้านผู้สอนในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ย 2.89 อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู้สอนของท่านมีความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่มีอยู่เดิมด้วยสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส ์มีค่าเฉลี่ย 3.55 อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ ผู้สอนควรรวบรวมเอกสารประกอบการ
สอนหรือการบรรยาย Video link บันทึกการบรรยายหัวข้อและผลการอภิปรายผลในช้ันเรียน เพื่อ
เก็บบันทึกไว้ให้นักศึกษาได้ท าการทบทวนบทเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.20 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 

ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนออนไลน์ด้านผู้สอน (X̅) (S.D.) แปลผล 

1. ผู้สอนของท่านมีความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่มีอยู่เดิมด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.55 .91 
มาก 

2. ผู้สอนได้สร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เป็นมิตรเหมือนในช้ันเรียน 
และจัดกิจกรรมการสอนที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ได้รับความรู้มาก 

2.25 1.13 
น้อย 

3. ผู้ สอนมีก ารส่ งเสริม ให้ ผู้ เรี ยนมีป ฏิสัมพั น ธ์ใน ช้ัน เรียน  มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

2.32 1.14 
น้อย 

4. ผู้ สอนมีความเข้าใจ เรื่ องการเรียนออนไลน์ และมี ความรู้
ความสามารถในการจัดการความรู้ในระบบนี้ 

3.15 .86 
ปานกลาง 

5. ผู้สอนควรรวบรวมเอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยาย 
Video link บันทึกการบรรยายหัวข้อและผลการอภิปรายผลในช้ัน
เรียน เพื่อเก็บบันทึกไว้ให้นักศึกษาได้ท าการทบทวนบทเรียน 

3.20 .82 
ปานกลาง 

รวม 2.89 .69 ปานกลาง 

 
 ด้านเนื้อหาและสื่อการเรียนในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.17 อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ เนื้อหาการเรียนรู้แบบออนไลน์มีความเหมาะสม
กับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ ผู้สอนสามารถออกแบบเนื้อหาการเรียนการ
สอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.32 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
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ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนออนไลน์ด้าน
เน้ือหาและสื่อการเรียน (X̅) (S.D.) 

แปลผล 

1. เนื้อหาการเรียนรู้แบบออนไลน์มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 4.06 .92 มาก 
2. ผู้สอนสามารถออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.32 .81 
ปานกลาง 

3. ผู้สอนของท่านใช้สื่อในการเรียนออนไลน์ที่มีความหลากหลาย มี
ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

3.16 .81 
ปานกลาง 

4. ผู้สอนใช้สื่อที่เหมาะสมและน่าสนใจ ท าให้เข้าใจเนื้อหามากข้ึน 3.11 1.25 ปานกลาง 
5. ผู้สอนใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 3.00 .87 ปานกลาง 
รวม 3.17 .56 ปานกลาง 

 
 ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับ มาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ท่านมีอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียน
ออนไลน์เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.11 อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ โปรแกรม/แอพพลิเคช่ัน ที่ใช้ในการ
เรียนมีความสะดวก ท าให้เกิดความเข้าใจในการเรียน และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอน เพื่อนร่วม 
ช้ันเรียนได้ทันที มีค่าเฉลี่ย 3.95 อยู่ในระดับ มาก 
 

ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนออนไลน์ด้านระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (X̅) (S.D.) 

แปลผล 

1. ท่านมีอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนออนไลน์เพียงพอ 4.11 .94 มาก 
2. อุปกรณ์ของท่านมีความทันสมัย อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน 3.90 .99 มาก 
3. อุปกรณ์ของผู้สอนที่ใช้ประกอบการเรียนออนไลน์ และระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อม 

3.15 1.29 
ปานกลาง 

4. ระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนท าให้
การเรียนของท่านมีความราบรื่น 

2.81 1.25 
ปานกลาง 

5. โปรแกรม/แอพพลิเคช่ัน ที่ใช้ในการเรียนมีความสะดวก ท าให้เกิด
ความเข้าใจในการเรียน และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอน เพื่อน
ร่วม ช้ันเรียนได้ทันที 

3.95 .97 
มาก 

รวม 3.59 .63 มาก 
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 ด้านการวัดและการประเมินผลในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ย 2.95 อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การวัดผลมีการบ้านหรืองานที่มอบหมายซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการวัดและประเมิน มีค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ การเรียนออนไลน์
ของท่านมีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และผู้สอนมีการน าผลกลับมาพัฒนา มีค่าเฉลี่ย 3.12 
อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 

ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนออนไลน์ด้านการ
วัดและการประเมินผล (X̅) (S.D.) 

แปลผล 

1. การวัดผลมีการบ้านหรืองานที่มอบหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
วัดและประเมิน 

4.02 .96 
มาก 

2. การเรียนออนไลน์ของท่านมีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
และผู้สอนมีการน าผลกลับมาพัฒนา 

3.12 .78 
ปานกลาง 

3. การเรียนออนไลน์ของท่านมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
เช่นการทดสอบ การปฏิบัติจริง 

3.00 .82 
ปานกลาง 

4. การเรียนออนไลน์ของท่าน ผู้สอนมีการวัดประเมินผลการเรียนได้
ถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับสภาพความเป็นจริง 

2.27 1.02 
น้อย 

5. การวัดและการประเมินผลการเรียนแบบออนไลน์สามารถบอก
ระดับคุณภาพของนักศึกษาได้ 

2.34 1.06 
น้อย 

รวม 2.95 .60 ปานกลาง 

 
อภิปรายผล 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนออนไลน์มากที่สุด คือปัจจัยด้านผู้เรียน เนื่องจากเป็นการเรียนรู้
จะอยู่ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบต่อตนเอง ในการฟัง 
การจดบันทึก การส่งงาน เพราะปราศจากการควบคุมจากผูส้อนอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับการเรียนใน
ห้องเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพรรณ ทรัพย์ธนาดล (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยด้าน
ผู้เรียน มีผลจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม า ในด้าน
เนื้อหาบทเรียน ด้านรูปแบบการปฏิบัติการจดัการเรยีนการสอนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านคุณภาพของการใช้สื่อและอุปกรณ์ด้านการวัดผลและประเมินผลด้านจ านวนของรายวิชาที่เปิด
การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผู้เรียนมีความสามารถ
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ในการใช้โปรแกรมห้องสนทนา (chat room) ห้องเรียนมีความสามารถในการใช้โปรแกรม
อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล (search engine) และผู้เรียนมีความสามารถในการใช้โปรแกรมไม่โคร
ซอฟต์ออฟฟิศ 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรยีนมากเป็นอันดับรองลงมาคือ ปัจจัยด้านระบบเครอืข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากการเรียนออนไลน์ต้องอาศัยอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีในการเรียนไม่ว่าจะเป็น 
คอมพิวเตอร์ Ipad Tablet ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงระบบเครือข่ายโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต WI-FI ที่ต้อง
มีประสิทธิภาพ และโปรแกรมออนไลน์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิตยา มณีวงศ์ (2564) ศึกษาเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยความส าเร็จการเรียน
ออนไลน์ แอปพลิเคชันไลน์ ในช่วงวิกฤต COVID 19 พบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีความจ าเป็น
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ท าให้ลดเวลาและมุ่งเน้นท ากิจกรรมอื่นๆ ได้สะดวกมากขึ้น  แต่ทั้งนี้อาจ
ต้องพิจารณาเรื่องการใช้อุปกรณ์และเครือข่ายด้านเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ ท าให้ง่ายต่อการเรียนการ
สอนและติดต่อสื่อสาร 
 3. ปัจจัยด้านผู้สอน พบว่า ผู้สอนยังไม่สามารถสร้างบรรยากาศในห้องเรียนออนไลน์ได้
เหมือนกับในช้ันเรียนจรงิ รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้อนและผู้เรียนยังมีไม่มากเทา่ที่ควรเนื่องจากยัง
ขาดการบังคับที่เคร่งครัดในระหว่างการเรียนที่จะต้องเปิดกล้องและไมโครโฟน รวมถึงขาดการบังคับ
ในการรวมอภิปรายในช้ันเรียน และนักศึกษาเองก็ยังไม่ให้ความรวมมือเท่าที่ควร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชนิดา ยอดสาลี, กาญจน บุญส่ง (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคิริขันธ์ เขต 2 พบว่า 
คุณภาพการสอนของครู และประสบการณ์ในการสอนของครูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพฤติกรรมการสอนของครูที่มีประสบการณ์ในการสอนมากย่อมรู้ถึงแนวทาง 
ข้ันตอน และการแก้ปัญหาในการสอนเป็นอย่างดี รู้ถึงธรรมชาติของผู้เรียนในแง่ต่างๆ สามารถน า
ประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ สามารถท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อวิชาที่
เรียนได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการจดจ า ซึ่งจะมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
 4. ปัจจัยด้านสื่อ พบว่า ยังขาดสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ที่มีความ
หลากหลาย และขาดความทันสมัย จึงควรพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้มีเนื้อหาที่เหมาะสม น่าสนใจ 
และท าให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาจรีย์ คุ้มสิงห์สันต์ , แขก บุญมาทัน 
และน้ าทิพย์ องอาจวาณิชย์ (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของครูที่สอนวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และทักษะ
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ต่างๆ ไปยังผู้เรียน อาจประกอบไปด้วย วัตถุ สิ่งของ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ค าพูด ภาษาท่าทาง 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ ที่จะท าให้ผู้เรียนเรยีนรูไ้ด้ดีข้ึนและจ าได้นาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. ด้านผู้สอน ควรสร้างแนวทางการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อให้มีความน่าสนใจ            
มีการจัดจัดกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ และกิจกรรมให้นักศึกษาได้รู้สึกผ่อนคลาย 
 2. ด้านการวัดและการประเมินผล   ผู้สอนควรสะท้อนกลับผลการวัดและประเมินผลให้
นักศึกษาทราบ และน ามาหารือถึงแนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 3. ด้านเนื้อหาและสื่อการเรียน ควรพัฒนาสื่อการเรียนรู้หรือเนื้อหาควรมี ประสิทธิภาพ
เหมาะส าหรับการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ และเนื้อหาที่เข้าถึงได้ในสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ 
 4. ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เป็นมิตรเหมือนกับบรรยากาศในช้ันเรียนจริง 
และควรจัดกิจกรรมการสอนที่น่าสนใจ  
 5. ผู้สอนควรส่งเสรมิให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในหอ้งเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนกับผู้เรียน 
และสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
 6. ระบบเครือข่ายสารสนเทศมีความส าคัญต่อการเรียนออนไลน์ และควรได้รับการสนับสนุน
จากสถาบันการศึกษา เช่น การแจกแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตส าหรับการเรียนออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาทุก
คนได้เข้าถึงการเรียนออนไลน์อย่างเท่าเทียมกัน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพส าหรับการเรียนออนไลน์ 
 2. ควรมีการศึกษาแนวทางการประเมินผลการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการเรียนออนไลน์ 
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