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บทคัดย่อ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) ศึึกษาการบริิหารจััดการการเรีียน
ออนไลน์์ กรณีีศึึกษา: มหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีี และ 2) ศึึกษาแนวทางการ
พััฒนาการบริิหารจััดการการเรีียนออนไลน์์ กรณีีศึึกษา : มหาวิิทยาลััยราชภััฎ
อุุดรธานีี เป็็นการวิิจััยเชิิงผสมผสานเชิิงปริิมาณและคุุณภาพ กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ใน
การวิิจััยเชิิงปริิมาณ คืือ บุุคลากรมหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีี จำำ�นวน 99 คน ได้้
มาโดยการกำำ�หนดกลุ่่�มตััวอย่่างใช้้สููตร Yamane (1973 : 237) ที่่�ระดัับความ
เชื่่อ� มั่่น 
� 95% กำำ�หนดความคลาดเคลื่่อ� นที่่�ยอมรัับได้้ 0.05 และสุ่่�มจากกลุ่่�มตััวอย่่าง
แบบอาศััยความน่่าจะเป็็น  (Key Informants) และวิิจััยเชิิงคุุณภาพโดยกำำ�หนด
กลุ่่�มตััวอย่่างแบบเจาะจง (Positive Sampling) จำำ�นวน  10 คน เพื่่�อสััมภาษณ์์
เชิิงลึึก (In-depth Interview) เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย คืือ แบบสอบถามและ
แบบสััมภาษณ์์ สถิิติิที่่�ใช้้ คืือ ค่่าความถี่่� ร้้อยละ จํําแนกข้้อมููล จััดระเบีียบข้้อมููล
ให้้เป็็นระบบ จััดทํําบรรณาธิิกรณ์์ข้้อมููล และวิิเคราะห์์ข้้อมููล
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึึกษาระดัับการบริิหารจััดการการเรีียนออนไลน์์ กรณีีศึึกษา :
มหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีีโดยภาพรวมอยู่่�ในระดัับปานกลาง ( X =3.08) เมื่่�อ
พิิจารณาเป็็นรายด้้านทั้้�ง 6 ด้้าน  โดยเรีียงลำำ�ดัับค่่าเฉลี่่�ยจากมากไปหาน้้อย คืือ
ด้า้ นการมีีส่่วนร่วม
่ การเรีียนแบบออนไลน์์ ( X =3.20) ด้า้ นการวางแผนยุุทธศาสตร์์
( X = 3.08 ) ด้้านโครงสร้้างการเรีียนแบบออนไลน์์ ( X =3.08) ด้้านประสิิทธิิภาพ
การเรีียนแบบออนไลน์์ ( X =3.06) ด้้านประเมิินผลการเรีียนแบบออนไลน์์
( X = 3.06) และด้้านนโยบายการเรีียนแบบออนไลน์์ ( X =3.00) ตามลำำ�ดัับ
2. ผลการศึึกษาแนวทางการพััฒนาการบริิหารจััดการออนไลน์์กรณีีศึึกษา :
มหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีี พบว่่า
1) ควรสร้้างความเข้้าใจให้้นัักศึึกษาโดยการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์การเรีียน
ออนไลน์์ให้้มีีมาตรการความปลอดภััยเพื่่อ� ปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุคค
ุ ลของผู้้เ� รีียน เพิ่่�ม
ช่่องทางการช่่วยเหลืือและคำำ�แนะนำำ�การใช้้งานระบบไว้้อย่่างเหมาะสม  เน้้นการ
สร้้างยุุทธศาสตร์์ที่่ป� รัับปรุุงโครงสร้้างการเรีียนออนไลน์์มีีความน่่าเชื่่อ� ถืือ และตอบ
สนองความต้้องการของนัักศึึกษาได้้ในระยะเวลาที่่�เหมาะสม 
2) ควรมีีการกำำ�หนดนโยบายการเรีียนออนไลน์์ให้้สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาวิิชา
เพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีความรู้้�เพิ่่�มขึ้้�น 
3) ควรส่่งเสริิมให้้ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการเรีียนออนไลน์์มีีส่่วนร่่วมในการ
พััฒนาสื่่�อการเรีียนการสอนอย่่างเป็็นขั้้�นตอนโดยการวางแผนขั้้�นตอนการดำำ�เนิิน
การ การพััฒนาแนวทางการเรีียนการสอนและการติิดตามผล
4) ควรติิดตามผลผลการดำำ�เนิินโครงการเรีียนออนไลน์์โดยการกระจายอำำ�
นาจจากส่่วนกลางสู่่�อำำ�นาจของผู้้�รัับชอบโครงการตามสััดส่่วนที่่�ได้้รัับมอบหมาย
และให้้ติิดตามอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิภิ าพและประสิิทธิิผล
คำำ�สำำ�คััญ : การบริิหารจััดการ; การเรีียนออนไลน์์; มหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีี
Abstract
The purposes of this research were to 1) investigate online
learning management at Udonthani Rajabhat University, and 2) analyze
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the guideline for the development of the online learning management.
This research methodology was mixed method approach: qualitative
and quantitative research design. The samples  used  for quantitative
research was 99 personnel of Udonthani Rajabhat University obtained
by determining the sample size  using Yamane’s formula (1973 : 237),
at the confidence level of 95%  and the margin error of 0.05.  Besides,
ten key informants were randomized by probability samplings and
positive sampling  for in-depth interviews. The research methods
used were questionnaires and interviews. The data received were
analyzed by frequency, percentage, classification of data, and
organized information system, prepared a data editor and analyzed
the data.
The results of study were :
1. The results of the overall online management aspects was
at moderate level ( X = 3.08). When considered at each aspect from
the highest to the lowest mean, the aspect of the online learning
participation received the highest mean ( X =3.20). Next on down
were: strategic planning ( X = 3.08), online learning structure (= 3.08),
online learning efficiency ( X = 3.06), online learning evaluation ( X =
3.06), and online learning policy ( X = 3.00), respectively.
2. The results of the analysis for the development of the online
management  guideline were as follows:
2.1) The involved people should set the preventive measures
for student safety in order to protect the student personal data.  
Besides, they should increase channel for student assistance and
advisory. Moreover, they should emphasize the building strategy to
develop the reliable online learning structure and respond properly
to student needs.
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2.2) The online learning policy should be established and
consistent with the subject matter to increase the student  knowledge.
2.3) The involved people should be  encouraged to take part
in  the development of the instructional materials for online learning
at each step as follows: planning the implementation process,
developing of teaching and learning approaches and monitoring
results.
2.4) The results of the implementation of the online learning
program should be monitored by decentralizing the authority to the
persons who are responsible for the project according to the assigned
proportion authority and be followed up regularly to ensure efficiency
and effectiveness.
Keywords : Management; Online Learning; Udonthani Rajabhat
University
บทนำ�
จากสถานการณ์์ทั่่ว� โลกที่่�มีีความน่่าเป็็นห่ว่ งในหลายเรื่่อ� งๆ แต่่เป็็นที่่น่� า่ จัับตา
มองมากที่่�สุุด คืือ การเจ็็บป่่วยของประชาชนในแต่่ละประเทศ จากสาเหตุุแพร่่
ระบาดการติิดเชื้้�อไวรััสและยัังส่่งผลกระทบในวงกว้้างลุุกลามไปทั่่�วโลกในขณะนี้้�
จึึงเป็็นปัญ
ั หาหลัักในการกระทบไปในทุุกภาคส่่วนของการดำำ�รงชีีวิิตของประชาชน
ในแต่่ละประเทศ  การส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตทั้้�งด้้านร่่างกายและทางการศึึกษา
ซึ่่�งหมายรวมถึึงสภาพแวดล้้อมระดัับอาชญากรรม  การจััดบริิการทางสัังคมให้้แก่่
ประชาชน  ระบบการศึึกษาและความเชื่่�อการจััดการความช่่วยเหลืือสำำ�หรัับ
สาธารณะ การให้้ความคุ้้�มครองทางสัังคม การบรรเทาภััยพิิบััติิ บริิการที่่�ภาครััฐ
จััดสรรให้้แก่่ประชาชนโดยครอบคลุุมถึงึ วงจรชีีวิิต ซึ่่ง� รวมถึึงการศึึกษา การดำำ�เนิิน
ชีีวิิตของประชาชนในแต่่ละวััน นอกจากนี้้� สวััสดิิการสัังคมต่่าง ๆ การให้้ความช่่วย
เหลืือเกื้้�อกููลที่่�มีีรากฐานและการพััฒนาในระบบค่่านิิยมด้้านสัังคมและวััฒนธรรม 
ค่่านิิยมเกี่่ย� วกัับครอบครััว ซึ่ง่� สิ่่ง� เหล่่านี้้เ� ป็็นประเด็็นที่่ต� กผลึึกในระบบค่่านิิยมทาง
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สัังคม ซึ่่ง� ช่่วยให้้สถาบัันทางสัังคมมีีหน้้าที่่�จะต้้องดููแลสมาชิิกในสัังคมประเทศไทย
ประชาคมสัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน  การจััดระบบการศึึกษา การจััดการเรื่่�อง
ห่่ า งไกลจากโรคและการป้้ อ งกัั นที่่� ดีีภ ายใต้้ความหลากหลายทางสัั ง คมและ
วััฒนธรรม โดยมีีการแบ่่งปัันหลอมรวมการเรีียนรู้้�อยู่่�ด้้วยกัันในระดัับสัังคมชุุมชน
และท้อ้ งถิ่่น ปั
� จั จััยที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อการป้้องกัันโรคภััยต่่าง ๆ ประเทศไทยในบริิบท
ของประชาคมและวััฒนธรรมอาเซีียนอาจแบ่่งได้้เป็็นปััจจััยทางเศรษฐกิิจ สัังคม 
เศรษฐกิิจ การศึึกษา และระบบความเชื่่�อในระบบสัังคมและวััฒนธรรม โดยมีกี าร
ส่่งเสริิมสุุขภาพ การป้้องกััน การให้้ความช่่วยเหลืือเกื้้�อกููล ซึ่่�งเป็็นค่่านิิยมพื้้�นฐาน
ของระบบการส่่งเสริิมสุุขภาพ เพื่่�อให้้เกิิดความสุุมดุุลของภาพรวมในระบบต่่าง ๆ
เพื่่อ� ความสอดคล้้องกัันระหว่่าง เศรษฐกิิจ สังั คม การศึึกษา (ทิิศนา แขมมณีี, 2545
: 87-88)
สภาพสัังคมในปััจจุุบัันเป็็นที่่�ยอมรัับกัันว่่างานด้้านสื่่�อสารมวลชนมีีบทบาท
สำำ�คัญ
ั ต่่อการพััฒนาและส่่งผลต่่อบุุคคล องค์์กรและสถาบัันทั้้ง� ภาครััฐและเอกชน
เป็็นอย่่างยิ่่�งช่่วยสนองต่่อนโยบายของหน่่วยงานต่่าง ๆ ทำำ�ให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�ตรง
ตามเป้้าหมายสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ถููกต้้องและพึึงประสงค์์ให้้เกิิดขึ้้�นและดำำ�รงอยู่่� 
ความเจริิญก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีการสื่่�อสารส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินการทางด้้าน
เศรษฐกิิจ ช่อ่ งทางการสื่่อ� สารจึึงเป็็นเครื่่อ� งมืือสำำ�คัญ
ั  ดัังจะเห็็นได้้จากตลาดแรงงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่างก็็ให้้ความสำำ�คััญต่่องานด้้านสื่่�อสารมวลชน จึึงต้้องมีีคุุณภาพความ
รู้้�ความสามารถจริิยธรรมและตระหนัักในบทบาทหน้้าที่่�ของตน  เพราะสื่่�อสาร
มวลชน คืือ การบููรณาการความรู้้�จากหลากหลายศาสตร์์เข้้าด้้วยกััน โดยคำำ�นึึงถึึง
ความสำำ�คัญ
ั และความต้้องการของทรััพยากรบุุคคลเพื่่อ� ให้้เรีียนรู้้มี� ีคุุณสมบััติเิ พีียบ
พร้้อมและมีีทัักษะความสามารถที่่�จะประกอบอาชีีพได้้อย่่างมั่่�นคงสอดคล้้องกัับ
ความต้้องการของตนและสัังคมตลอดจนสามารถที่่�จะพััฒนาตนเองให้้ประสบความ
สำำ�เร็็จในชีีวิิตได้้อย่่างสมดุุล ผลกระทบจากสถานการณ์์ภายนอกจึึงจำำ�เป็็นต้้อง
พััฒนาหลัักสููตรในเชิิงรุุกที่่�มีีศัักยภาพและสามารถปรัับเปลี่่�ยนได้้ตามวิิวััฒนาการ
ของเทคโนโลยีีและองค์์ความรู้้ใ� หม่่ ๆ จะต้้องมีีความรู้้ ทั
� กั ษะ มีีความเป็็นมืืออาชีีพ
และมีีความพร้้อมทั้้�งทางด้า้ นวิิชาการและวิิชาชีีพในสายงานนิิเทศศาสตร์์สามารถ
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ที่่�จะปฏิิบัติั งิ านได้้ทัันทีีและมีีศัักยภาพภายในการพััฒนาตนเองให้้สอดคล้้องเหมาะ
สมกัับลัักษณะของงานที่่�ตลาดแรงงานคาดหวััง บััณฑิิตจะต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีความ
สามารถในการดำำ�รงตนให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ดีีต่่อสัังคมมีีคุุณธรรม จริิยธรรม ซึ่่�งตรง
กัับนโยบายและปรััชญาของมหาวิิทยาลััยความก้้าวหน้้าด้า้ นเทคโนโลยีีในการเรีียน
การสอนระบบออนไลน์์ (สุุมาลีี สัังข์์ศรีี, 2544 : 132)
การใช้้รููปแบบของการสอนหรืือการฝึึกอบรมผ่่านแหล่่งทรััพยากรการเรีียน
รู้้�ออนไลน์์ในระบบเปิิดหรืือเรีียกกัันว่่า หลัักสููตรออนไลน์์แบบเปิิดหรืือมหาชน 
เป็็นรููปแบบการเรีียนการสอนออนไลน์์ที่่ส� ามารถเข้้าถึึงได้้โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายรองรัับ
กลุ่่�มผู้้�เรีียนขนาดใหญ่่ที่่�มีีความต้้องการในปััจจุุบััน  การเรีียนรู้้�นวััตกรรมสื่่�อและ
เทคโนโลยีี เป็็นปััจจััยสำำ�คััญของการพััฒนาไปสู่่�สัังคมแห่่งการเรีียนรู้้� การส่่งเสริิม 
และสร้้างกลไกเพื่่อ� ให้้ผู้้เ� รีียนทุุกคนมีีโอกาสและทางเลืือกที่่�จะเข้้าถึึงปััจจััยการเรีียน
รู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องตลอดชีีวิิต ด้้วยรููปแบบและวิิธีีการที่่�หลากหลายจะนำำ�ไปสู่่�การ
พััฒนาคุุณภาพ  ประสิิทธิิภาพ  และขีีดความสามารถของผู้้�เรีียน สำำ�นัักงานคณะ
กรรมการการอุุดมศึึกษาได้้จััดตั้้�งสำำ�นัักงานบริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อ
พััฒนาการศึึกษา (Inter University Network : UniNet) ซึ่่�งได้้จััดทำำ�โครงการ
Thailand Cyber University เป็็นโครงการเพื่่�อสนัับสนุุนการเรีียนการสอน
ออนไลน์์ที่่เ� น้้นการเรีียนการสอนที่่�ผู้ส้� อนและผู้้เ� รีียนไม่่ได้้พบกัันเหมืือนในชั้้�นเรีียน
ปกติิและได้อ้ อกประกาศให้้สถาบัันอุุดมศึึกษาสามารถจััดการเรีียนการสอนในรููป
แบบออนไลน์์ได้้ แต่่ถึึงอย่่างไรก็็ตามการจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบออนไลน์์
นั้้�น ยังั มีีองค์์ประกอบหลายอย่่างที่่�จะส่่งผลให้้การจััดการเรีียนการสอนนั้้�นประสบ
ผลสำำ�เร็็จและมีีประสิิทธิิภาพ  ซึ่่�งองค์์ประกอบเหล่่านั้้�นมหาวิิทยาลััยราชภััฏ
อุุดรธานีี ยัังไม่่มีกี ารสัังเคราะห์์หรืือวิิจัยั หารููปแบบที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับมหาวิิทยาลััย
ราชภััฏอุุดรธานีี ดัังนั้้�น ผู้้�วิิจััยจึึงเห็็นว่่ามีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องมีีการ
ศึึกษาและพััฒนาเพื่่อ� จััดหารููปแบบการจััดการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ที่่เ� หมาะ
สมสำำ�หรัับมหาวิิทยาลััยราชภััฏอุดุ รธานีี เพื่่อ� ประโยชน์์ต่อ่ การพััฒนาการด้า้ นการ
จััดการเรีียนการสอนในอนาคตของมหาวิิทยาลััย ตอบสนองการเรีียนรู้้ร่� วมกั
่ นั และ
มีีส่่วนร่่วมปฏิิรููปการศึึกษา (วิิทยากร เชีียงกููล, 2559 )
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สถานการณ์์ปััจจุุบัันนัักศึึกษาไม่่สามารถไปเรีียนตามปกติิได้้เพราะการแพร่่
ระบาดเชื้้อ� โรคโควิิดพบปััญหาการเรีียนออนไลน์์ คืือ การเรีียนออนไลน์์ยังั เป็็นเรื่่อ� ง
ที่่�ใหม่่สำำ�หรัับผู้้�สอนเพราะความไม่่คุ้้�นชิินกัับการใช้้เครื่่�องมืือที่่�เป็็นเทคโนโลยีีใหม่่
และผู้้�เรีียนต้้องมีีอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์เพื่่�อรองรัับการเรีียนการสอนออนไลน์์
มีีอิินเทอร์์เน็็ตที่่�มีีความเสถีียรพอสมควร และมีีค่่าใช้้จ่่ายใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเพิ่่�มสููงขึ้้น�
รวมถึึงการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ในเนื้้�อหาบทเรีียนระหว่่างผู้้�เรีียนและผู้้�สอนลดน้้อยลงไป
ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อความเข้้าใจในเนื้้�อหาบทเรีียนของผู้้�เรีียน นอกจากนั้้�นการเรีียน
ออนไลน์์ผู้้�สอนและผู้้�เรีียนต้้องเตรีียมตััวล่่วงหน้้าและเตรีียมเครื่่�องมืือสื่่�อสารให้้
พร้้อมจึึงจะสามารถเรีียนได้้ (สิิริิพร อิินทสนธิ์์�, 2563) ปััญหาและข้้อจำำ�กัดั ในการ
เรีียนแบบปกติิช่ว่ งการแพร่่ระบาดเชื้้อ� โรคโควิิดนักั เรีียนอาจจะติิดเชื้้อ� ระหว่่างเดิิน
ทางไปโรงเรีียนและติิดเชื้้อ� จากทางเดิินหายใจจากเพื่่อ� นนัักเรีียนด้้วยกัันและความ
เสี่่ย� งเกิิดจากครููที่่�เดิินทางเยี่่ย� มบ้้านนัักเรีียนช่่วงเรีียนปกติิก็เ็ กิิดความเสี่่ย� งต่่อการ
ติิดเชื้้อ� และกระทบกัับแผนการเรีียนการสอนของโรงเรีียน (จิิรกิิติ์์ ท
� องปรีีชา, 2563)
จากเหตุุผลดัังกล่่าวซึ่่�งผู้้�ศึึกษาสนใจที่่�จะศึึกษาการบริิหารจััดการการเรีียน
ออนไลน์์ กรณีีศึึกษา : มหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีี เพื่่อ� ศึึกษาแนวทางการบริิหาร
จััดการการเรีียนออนไลน์์และแนวทางการพััฒนาการบริิหารจััดการการเรีียน
ออนไลน์์ กรณีีศึึกษา : มหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีีให้้ตรงตามความต้้องการของ
นัักศึึกษา และสามารถนำำ�ไปปรัับปรุุงและพััฒนาการบริิหารจััดการการเรีียน
ออนไลน์์ กรณีีศึึกษา : มหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีี  รวมถึึงหน่่วยงานระดัับ
อุุ ดมศึึ ก ษาต่่ า งๆ เพื่่� อ เป็็ นข้้ อมููลที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ แนวทางการดำำ� เนิิ น การ
พััฒนาการบริิหารจััดการการเรีียนออนไลน์์ของทุุกภาคส่่วนต่่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่่อ� ศึึกษาการบริิหารจััดการการเรีียนออนไลน์์ กรณีีศึึกษา : มหาวิิทยาลััย
ราชภััฎอุุดรธานีี
2. เพื่่�อศึึกษาแนวทางการพััฒนาการบริิหารจััดการการเรีียนออนไลน์์ กรณีี
ศึึกษา : มหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีี
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ตััวแปรอิิสระ
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประสบการณ์ใน
การทำ�งาน

ตััวแปรตาม
การบริหารจัดการการเรียนออนไลน์ กรณีศึกษา:
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
1. การวางแผนยุทธศาสตร์
2. นโยบายการเรียนแบบออนไลน์
3. โครงสร้างการเรียนแบบออนไลน์
4. การมีส่วนร่วมการเรียนแบบออนไลน์
5. ประเมินผลการเรียนแบบออนไลน์
6. ประสิทธิภาพการเรียนแบบออนไลน์
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการเรียน
ออนไลน์ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี

ขอบเขตการวิจัย
ประชากร คืือ บุุคลากรมหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีี จำำ�นวน  1,024 คน
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 8 พฤษภาคม 2563
กลุ่่�มตััวอย่่าง จากจำำ�นวนบุุคลากรที่่�อยู่่�ในมหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีี 
จำำ�นวน 99 คน กำำ�หนดขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างของกลุ่่�มประชากรด้้วยการใช้้สููตรของ
Yamane (1973) ที่่�ระดัับความเชื่่�อมั่่�น  95% และกำำ�หนดความคลาดเคลื่่�อนที่่�
ยอมรัับได้้ 0.05
จากการคำำ�นวณกลุ่่�มตััวอย่่างครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยได้้กลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน  99 คน 
เมื่่�อได้้ กลุ่่�มตััวอย่่าง จึึงทำำ�สุ่่�มตััวอย่่างโดยแบบอาศััยความน่่าจะเป็็น
กลุ่่�มเป้้ า หมาย (Key Informants) ที่่� ใช้้ในการสัั มภ าษณ์์ เพื่่� อ ตอบ
วััตถุุประสงค์์ได้้จากการคััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
พิิจารณาจากความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ จำำ�นวน 10 คน
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ระยะเวลาศึึกษาวิิจััยในระหว่่างเดืือน  เมษายน พ.ศ. 2563 ถึึงเดืือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563

6

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล คืือ แบบสอบถามเกี่่ย� วกัับ
การบริิหารจััดการการเรีียนออนไลน์์ กรณีีศึึกษา : มหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีี 
โดยการสร้้างเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยแบ่่งแบบสอบถามออก
เป็็น  3 ตอน ดัังนี้้� ตอนที่่� 1 แบบสอบถามข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้้วยคำำ�ถาม 5 ข้้อ โดยสอบถาม  เพศ อายุุ ระดัับการศึึกษา ประสบการณ์์
ในการทำำ�งาน หน่่วยงานที่่�สังั กััด โดยเป็็นแบบปลายปิิด (Close ended question)
ให้้เลืือกตอบในช่่องที่่�กำ�ำ หนด ตอนที่่� 2 แบบสอบถามเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการ
การเรีียนออนไลน์์ กรณีีศึึกษา : มหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีี  ได้้แก่่ จำำ�นวน  6
ด้้าน  ประกอบด้้วย ด้้านการวางแผนยุุทธศาสตร์์ ด้้านนโยบายการเรีียนแบบ
ออนไลน์์ ด้้านโครงสร้้างการเรีียนแบบออนไลน์์ ด้้านการมีีส่่วนร่่วมการเรีียนแบบ
ออนไลน์์ ด้้านประเมิินผลการเรีียนแบบออนไลน์์ ด้า้ นประสิิทธิภิ าพการเรีียนแบบ
ออนไลน์์ จำ�นวน 
ำ
6 ด้้าน ๆ ละ 7 ข้้อ สำำ�หรัับเกณฑ์์กำ�ำ หนดระดัับการมีีส่่วนร่่วม 
ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 5 ระดัับ จากมากไปหาน้้อย ตอนที่่� 3 ข้้อเสนอแนะแนวทางการ
พััฒนาการบริิหารจััดการการเรีียนออนไลน์์ กรณีีศึึกษา : มหาวิิทยาลััยราชภััฎ
อุุดรธานีีโดยการสััมภาษณ์์ การตรวจสอบคุุณภาพเครื่่อ� งมืือโดยนำำ�เสนอผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
5 ท่่าน  เพื่่�อตรวจสอบความเที่่�ยงตรงเชิิงเนื้้�อหา (Content validity) จากนั้้�น
ปรัับปรุุงแก้้ไขตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�เชี่่�ยวชาญและนำำ�แบบสอบถามที่่�ได้้ไปทดลอง
ใช้้ (Try out) กัับกลุ่่�มประชากรพััฒนาการบริิหารจััดการการเรีียนออนไลน์์ วิิทยา
ลััยพิิชญบััณฑิิตจำำ�นวน 40 คน เพื่่�อหาคุุณภาพของเครื่่�องมืือ โดยการหาความเชื่่�อ
มั่่�นของแบบสอบถาม (Reliability) แบบ Cronbach’s alpha ได้้ค่่าความเชื่่�อมั่่�น
ของแบบสอบถาม เท่่ากัับ .84 ซึ่่�งถืือว่่า แบบสอบถามนี้้�มีีความเชื่่�อถืือได้้สามารถ
นำำ�ไปเก็็บข้้อมููลครั้้�งต่่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้้�วิิจััยดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากแบบสอบถามของการวิิจััยเชิิง
ปริิมาณ ดัังนี้้� (1) จััดทำำ�หนัังสืือเพื่่�อขอความร่่วมมืือจากจำำ�นวนบุุคลากรที่่�มีี
การบริิหารจััดการการเรีียนออนไลน์์ กรณีีศึึกษา : มหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีี 
ประกอบด้้วย บุุคลากรที่่�มีกี ารบริิหารจััดการการเรีียนออนไลน์์มหาวิิทยาลััยราชภััฎ
อุุดรธานีี ทั้้�งหมด จำำ�นวน 99 คน (2) การรวบรวมข้้อมููล ผู้้วิ� จัิ ยั ได้แ้ จกแบบสอบถาม
ไป จำำ�นวน  99 ชุุด  โดยมีีแบบสอบถามที่่�ได้้รัับกลัับคืืนมา และมีีความสมบููรณ์์
จำำ�นวน 99 ชุุด คิดิ เป็็น 100 เปอร์์เซ็็นต์์ และการเก็็บรวบรวมข้้อมููลแบบสััมภาษณ์์
ของการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ ดัังนี้้�  ศึึกษาข้้อมููลจากเอกสาร (Document Research)
ทบทวนแนวคิิดทฤษฎีี (literature review) ที่่�เกี่่�ยวข้้องและจััดทำำ�แบบสััมภาษณ์์
ตามวััตถุุประสงค์์แล้้วดำำ�เนิินการสััมภาษณ์์แบบเจาะจงกลุ่่�มเป้้าหมายจำำ�นวน 10 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิิเคราะห์์ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่่าความถี่่� และ
ร้้อยละ
2. วิิเคราะห์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการการเรีียนออนไลน์์ กรณีีศึึกษา :
มหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีี โดยการหาค่่าความถี่่� และร้้อยละ
3. วิิเคราะห์์ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับแนวทางการทางการพััฒนาการบริิหารจััดการการ
เรีียนออนไลน์์ กรณีีศึึกษา : มหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีีโดยการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา
ผลการวิจัย
1. ผลการศึึ ก ษาการบริิ ห ารจัั ด การการเรีียนออนไลน์์ ก รณีีศึึ ก ษา:
มหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีี มีีดัังนี้้�
1.1 ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้ต� อบแบบสอบถาม พบว่่า ผู้้ต� อบแบบสอบถามส่่วน
ใหญ่่เป็็นเพศหญิิง จำำ�นวน  59 คน  เพศชาย จำำ�นวน  40 คน ส่่วนใหญ่่มีีอายุุ
ตั้้�งแต่่ 31-40 ปีี จำ�นวน 
ำ
42 คน รองลงมามีีอายุุ 41-50 ปีี จำ�นวน 
ำ
20 คน มีีระดัับ
การศึึกษาส่่วนใหญ่่ตั้้ง� แต่่ปริิญญาตรีี จำำ�นวน 60 คน และปริิญญาโทขึ้้�นไป จำำ�นวน  
39 คน สำำ�หรัับประสบการณ์์การทำำ�งานส่่วนใหญ่่ตั้้�งแต่่ 6-10 ปีี จำ�นวน 
ำ
68 คน 
และประสบการณ์์การทำำ�งาน 10 ปีีขึ้้�นไป จำำ�นวน 26 คน ตามลำำ�ดัับ
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1.2 ระดัับการบริิหารจััดการการเรีียนออนไลน์์ กรณีีศึึกษา : มหาวิิทยาลััย
ราชภััฎอุุดรธานีี โดยภาพรวมอยู่่�ในระดัับ ปานกลาง ( X =3.08) เมื่่อ� พิิจารณาเป็็น
รายด้้านโดยเรีียงลำำ�ดับั ค่่าเฉลี่่ย� จากมากไปหาน้้อย คืือ ด้า้ นการมีีส่่วนร่วม
่ การเรีียน
แบบออนไลน์์ ( X =3.20) ด้้านการวางแผนยุุทธศาสตร์์ได้้  ( X =3.08) ด้้าน
โครงสร้้างการเรีียนแบบออนไลน์์ ( X =3.08) ด้้านประสิิทธิิภาพการเรีียนแบบ
ออนไลน์์ ( X =3.06) ด้า้ นประเมิินผลการเรีียนแบบออนไลน์์ ( X =3.06) และด้้าน
นโยบายการเรีียนแบบออนไลน์์ ( X =3.00) ตามลำำ�ดัับ
2. ผลการศึึกษาแนวทางการพััฒนาการบริิหารจััดการการเรีียนออนไลน์์กรณีี
ศึึกษา : มหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีี ของกลุ่่�มเป้้าหมายจำำ�นวน 10 คน อายุุเฉลี่่ย�
40 ปีี ส่่วนใหญ่่มีีระดัับการศึึกษาปริิญญาโทขึ้้�นไปและดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารใน
มหาวิิทยาลััย จำำ�นวน 10 คน ผลการศึึกษา ดัังนี้้� (1) ด้้านการวางแผนยุุทธศาสตร์์
โดยการสร้้างความเข้้าใจให้้นัักศึึกษาของมหาวิิทยาลััย ควรมีกี ารเรีียนออนไลน์์ที่่�
มีีมาตรการความปลอดภััยเพื่่�อปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�เรีียน ควรมีีช่่อง
ทางการช่่วยเหลืือและคำำ�แนะนำำ�การใช้้งานระบบไว้้อย่่างเหมาะสม  ปรัับปรุุง
โครงสร้้างการเรีียนออนไลน์์มีีความน่่าเชื่่�อถืือ (2) ด้้านนโยบายการเรีียนแบบ
ออนไลน์์ ควรมีีนโยบายการเรีียนออนไลน์์ที่่�มีีประโยชน์์ต่่อนัักศึึกษาและอาจารย์์
ผู้้ส� อนในรายวิิชาให้้ความสอดคล้้องในการเพิ่่�มพููนความรู้้ข� องนัักศึึกษาสามารถนำำ�
ไปปฏิิบััติิได้้อย่่างมีปี ระสิิทธิิภาพ  (3) ด้้านโครงสร้้างการเรีียนแบบออนไลน์์ ควร
จััดทำำ�โครงสร้้างการเรีียนออนไลน์์ของมหาวิิทยาลััยให้้สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาการ
เรีียนเพื่่อ� ให้้นัักศึึกษาได้เ้ พิ่่�มความรู้้ม� ากขึ้้น คว
� รเพิ่่�มช่อ่ งทางในการสื่่อ� สารกัับผู้้ส� อน 
เจ้้าหน้้าที่่�ผู้ดูู้� แลระบบและผู้้�เรีียนด้้วยกัันให้้ง่่ายขึ้้�น  และให้้มีีการเข้้าถึึงเทคโนโลยีี
อย่่างมีปี ระสิิทธิภิ าพมากขึ้้น 
� (4) ด้า้ นการมีีส่่วนร่วม
่ การเรีียนแบบออนไลน์์ ควรส่่ง
เสริิมให้้ผู้้ที่่� เ� กี่่ย� วข้้องกัับการเรีียนออนไลน์์มีีส่่วนร่วม
่ ในการเรีียนการสอนผ่่านทาง
สื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์มากขึ้้น� ส่่งเสริิมให้้มีีส่่วนร่วม
่ ในการตััดสินิ ใจวางแผนขั้้�นตอนการ
ดำำ�เนิินงานของกิิจกรรมพััฒนาการเรีียน การสอนออนไลน์์ มีีส่่วนร่วม
่ ออกแนวคิิด
ในการนำำ�เทคโนโลยีีในการเรีียนการสอนมาใช้้ (5) ด้้านประเมิินผลการเรีียนแบบ
ออนไลน์์ ควรมีีการติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของโครงการที่่�เกี่่ย� วกัับการพััฒนาการ
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เรีียนออนไลน์์ อย่่างสม่ำำ�� เสมอ สัังเกตการณ์์ในการใช้้เทคโนโลยีีในการพััฒนาการ
เรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนและผู้้�สอน (6) ด้้านประสิิทธิิภาพการเรีียนแบบออนไลน์์ ควรมีี
การกระจายอำำ�นาจจากส่่วนกลางไปให้้ผู้้รั� บั ผิิดชอบการเรีียนการสอนออนไลน์์ เพื่่อ�
ส่่งเสริิมการพััฒนาและใช้้นวััตกรรมด้้านเทคโนโลยีีอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  และ
ประสิิทธิิผล
อภิปรายผลการวิจัย
1. ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้ต� อบแบบสอบถาม พบว่่า ผู้้ต� อบแบบสอบถามส่่วนใหญ่่
เป็็นเพศหญิิง จำำ�นวน  59  คน เพศชาย จำำ�นวน  40  คน ส่่วนใหญ่่มีีอายุุตั้้�งแต่่
31-40 ปีี จำำ�นวน  42  คน รองลงมามีีอายุุ 41-50 ปีี จำำ�นวน  20  คน มีีระดัับ
การศึึกษาส่่วนใหญ่่ตั้้ง� แต่่ปริิญญาตรีี จำำ�นวน  60  คน และปริิญญาโทขึ้้�นไป จำำ�นวน  
39  คน  สำำ�หรัับประสบการณ์์การทำำ�งานส่่วนใหญ่่ตั้้�งแต่่ 6-10 ปีี จำ�นวน  
ำ
68  คน 
และประสบการณ์์การทำำ�งาน 10 ปีีขึ้้�นไป จำำ�นวน  26  คน ผลการศึึกษา ระดัับ
การบริิหารจััดการการเรีียนออนไลน์์ กรณีีศึึกษา : มหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีี 
โดยภาพรวมอยู่่�ในระดัับ ปานกลาง ( X =3.08) เมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายด้้านแล้้ว 
พบว่่า ด้้านการมีีส่่วนร่วม
่ การเรีียนแบบออนไลน์์ ( X =3.20) และด้้านนโยบายการ
เรีียนแบบออนไลน์์ ( X =3.00) มีีค่่าเฉลี่่�ยน้้อยที่่�สุด 
ุ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ
วััฒน์์ พลอยศรีี (2551) ศึึกษาการสร้้างบทเรีียนออนไลนแบบมีีปฏิิสััมพันธ์
ั ์ เรื่่�อง
เทคโนโลยีีก่่อนพิิมพ์์ เพื่่�อหาคุุณภาพบทเรีียนออนไลน์์ พบว่่า การเรีียนออนไลน์์
ต้้องมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัันระหว่่างการเรีียนและการประเมิินผลเพื่่�อให้้มีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผล ให้้มีีการบริิหารจััดการความปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างบทเรีียนกัับวิิธีี
การเรีียนออนไลน์์
2. ผลการศึึกษาแนวทางการพััฒนาการบริิหารจััดการการเรีียนออนไลน์์กรณีี
ศึึกษา : มหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีี ของกลุ่่�มเป้้าหมายจำำ�นวน 10 คน ผลการ
ศึึกษา เน้้นการวางแผนยุุทธศาสตร์์โดยการสร้้างความเข้้าใจให้้นัักศึึกษา เน้้นการ
เรีียนออนไลน์์อย่่างปลอดภััยด้้านข้้อมููลส่่วนบุุคคล ปรัับปรุุงโครงสร้้างการเรีียน
ออนไลน์์ให้้น่่าเชื่่อ� ถืือ กำำ�หนดนโยบายการเรีียนออนไลน์์ให้้มีปี ระโยชน์์ต่อ่ นัักศึึกษา
และผู้้�สอนให้้เกิิดประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น  เน้้นการให้้ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องมีีส่่วนร่่วมใน
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การตััดสิินใจตามขั้้�นตอน และ ติิดตามผลการดำำ�เนิินโครงการอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อ
เกิิดการพััฒนาต่่อเนื่่�อง และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพโดยการกระจายอำำ�นาจจากส่่วน
กลางไปยัังผู้้�รัับผิิดชอบตามสััดส่วน 
่ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ ศิิวกร แก้้วรััตน์์
(2546) ได้้ศึึกษาการเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนและความคงทนในการ
เรีียนรู้้�เรื่่�องพื้้�นฐานไมโครโปรเซสเซอร์์ โดยใช้้การสอนผ่่านเว็็บกัับการสอนปกติิ
สำำ�หรัับนัักศึึกษาปริิญญาตรีี มหาวิิทยาลััยราชภััฏเลย จำำ�นวน 42 คน โดยการสุ่่�ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่่�มอย่่างง่่าย (Sample Random
Sampling) สุ่่�มนัักเรีียนเข้้ากลุ่่�มทดลองที่่�เรีียนโดยใช้้การสอนผ่่านเว็็บจำำ�นวน  21
คน และกลุ่่�มควบคุุมที่่�เรีียนจากการสอนปกติิ จำำ�นวน 21 คน ผลการวิิจััย พบว่่า
ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนและความคงทนในการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาที่่�เรีียนโดยใช้้
การสอนผ่่านเว็็บกัับการสอนปกติิแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ
0.05 และสอดคล้้องกัับ ศิิริพิ งษ์์ เศาภายน (2548) ให้้ความหมายของทฤษฎีีระบบ
(System Theory) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการศึึกษาไว้้ว่่าเป็็นวิิธีีการจััดการที่่�ผสม
ผสานหน้้าที่่�การจััดการกิิจกรรมการจััดการและการวางแผนเชิิงกลยุุทธ์เ์ ข้้าด้้วยกััน 
โดยพิิจารณาถึึงสภาพแวดล้้อมภายนอกและต้้องมีี  “ข้้อมููล” เพื่่�อดำำ�เนิินงาน
สััมพัันธ์์กัันเป็็น “กระบวนการ” เพื่่�อให้้ได้้ “ผลลััพธ์์” ออกมาตามวััตถุุประสงค์์ที่่�
ตั้้�งไว้้
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิิจััยเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการการเรีียนออนไลน์์ กรณีีศึึกษา :
มหาวิิทยาลััยราชภััฎอุุดรธานีี ผู้้�วิิจััยมีีข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลวิิจััยไปใช้้ ดัังนี้้�
	ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
1. กำำ�หนดระเบีียบปฏิิบัติั ใิ ห้้ชััดเจน เพื่่อ� ความรวดเร็็วในการปฏิิบัติั งิ าน และ
ประสิิทธิิภาพของการบริิหารจััดการการเรีียนออนไลน์์ตามนโยบายของรััฐ
2. ประชาสััมพัันธ์์นโยบายการบริิหารจััดการการเรีียนออนไลน์์อย่่างทั่่�วถึึง
ให้้กัับนัักศึึกษาในมหาวิิทยาลััย เพื่่�อความเข้้าใจในสถานการณ์์การเปลี่่�ยนแปลง
ทางสัังคมในยุุคปััจจุุบััน

การบริหารจัดการการเรียนออนไลน์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
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	ข้้อเสนอแนะเชิิงปฏิิบััติิ
1. จััดทำำ�วิิธีีการใช้้เครื่่อ� งมืือเรีียนออนไลน์์ให้้ชััดเจนและกำำ�หนดเป็็นระเบีียบ
วิิธีีการ สื่่�อสารให้้ผู้้�สอน และผู้้�เรีียนเข้้าใช้้ได้้ง่่ายขึ้้�น
2. ควรสนัั บ สนุุ น งบประมาณให้้นัั ก ศึึ ก ษาที่่� ต้้ องจัั ด หาอุุ ป กรณ์์ ม าเรีียน
ออนไลน์์เพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้ำำ�ท
� างสัังคม
	ข้้อเสนอแนะเพื่่�อการทำำ�วิจัิ ัยครั้้�งต่่อไป
1. ควรศึึกษาในเชิิงลึึกโดยการสััมภาษณ์์เกี่่�ยวกัับรููปแบบวิิธีีการ และนำำ�
แบบแผนที่่�มีโี ครงสร้้างดำำ�เนิินการที่่�ชัดั เจนประกอบกัับการบริิหารจััดการการเรีียน
ออนไลน์์ ในการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิภิ าพ
2. ควรศึึกษาการบริิหารจััดการการเรีียนออนไลน์์แบบบููรณาการระหว่่าง
เรีียนทางโทรทััศน์์กัับเรีียนทางอิินเตอร์์เนตผ่่านแอปพลิิเคชั่่�น (Application)
3. ควรศึึกษาในการนำำ�นโยบายสาธารณะของภาครััฐในการบริิหารจััดการ
การเรีียนออนไลน์์ โดยการมีีส่่วนร่วม
่ ขององค์์กรภาคีีเครืือข่่าย
4. ควรศึึกษาเกี่่�ยวกัับปััจจััยทางสภาพเศรษฐกิิจระดัับครััวเรืือนที่่�ส่่งผลต่่อ
การเรีียนระบบออนไลน์์
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