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บทคัดย่อ
งานวิิ จัั ย นี้้� มีีวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข องการวิิ จัั ย 1) เพื่่� อ ศึึ ก ษาความคิิ ด เห็็ น เกี่่� ย วกัั บ
องค์์ประกอบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์น์ นิิง) ของนัักศึึกษา 2) เพื่่อ� ศึึกษา
ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ต่่อผลการเรีียนรู้้�
ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิของอาจารย์์และนัักศึึกษา 3) เพื่่อ�
ศึึกษาองค์์ประกอบการจััดการเรีียนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ของนัักศึึกษาที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อ
ผลการเรีียนรู้้�ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ เป็็นการวิิจััยแบบ
ผสมผสาน กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี จำำ�นวน 400 คน และอาจารย์์
จำำ�นวน 12 คน เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั  คืือ แบบสอบถามและการสััมภาษณ์์แบบเจาะลึึก
วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยหาค่่าความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และทำำ�การ
วิิเคราะห์์การถดถอยเชิิงพหุุคููณ โดยการกำำ�หนดค่่านััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.05
ผลการวิิจััย พบว่่า 1) ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบการจััดการเรีียนการสอน
ออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ของนัักศึึกษา อัันดัับที่่� 1 คืือ ระบบสื่่�อสารและการปฏิิสััมพัันธ์์
ทางการเรีียนรู้้� 2) ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ต่่อผลการ
เรีียนรู้้ต� ามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ อันั ดัับที่่� 1 คืือ ทัักษะความ

องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์(อีเลิร์นนิง)ที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในยุคดิจิทัล

Online Teaching Components (E-learning) Influencing the Learning Outcomes of Thai Qualification Framework
for Higher Education in Digital Era

สััมพันั ธ์์ระหว่่างบุุคคลและความรัับผิิดชอบ 3) องค์์ประกอบด้้านเนื้้�อหาและสื่่อ� การเรีียน
ด้้านระบบส่่งสารสนเทศและการสื่่�อสาร ด้้านระบบการสื่่�อสารและปฏิิสััมพัันธ์์ทางการ
เรีียนและด้้านผู้้�สอนและผู้้�เรีียนสามารถทำำ�นายการพยากรณ์์การมีีอิิทธิิพลต่่อผลการ
เรีียนรู้้ต� ามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิได้้ร้้อยละ 62.7 และมีีสมการ
พยากรณ์์ในรููปแบบคะแนนมาตรฐาน คืือ Y=0.214 (X1)+0.243 (X2)+0.125(X3)+
0.137(X6)
คำำ�สำำ�คััญ : การเรีียนการสอนออนไลน์์; อีีเลิิร์์นนิิง; ผลการเรีียนรู้้�ตาม TQF
Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the opinions about
the components of online teaching (e-learning) for students. 2) to study
the opinions about online teaching (e-learning) in accordance with learning
outcomes of Thai qualification framework for higher education for teachers
and students. 3) to study the components of online teaching (e-learning)
for students influencing the learning outcomes of Thai qualification
framework for higher education. Regarding the research methodology,
both quantitative and qualitative research was applied. The sample was
400 undergraduate students and 12 lecturers. The tools of this research
were a questionnaire and in-depth interview. The statistics used were
frequency, percentage, means, standard deviation and multiple regression
analysis coefficient with statistically significant level of 0.05. The results
showed that 1) the opinion about the component of online teaching
(e-learning) 1st rank was the communication system and learning
interaction. 2) the opinion about online teaching (e-learning) in accordance
with learning outcomes of Thai qualification framework for higher education
1st rank was interpersonal skills and responsibility. 3) components include
content/learning materials, information system/communication,
communication system/educational interactions and teacher/learner were
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able to predict 62.7 percent of their influence on the learning outcomes
of Thai qualification framework for higher education and the equation of
standard score was Y=0.214 (X1)+0.243 (X2)+0.125(X3)+0.137(X6)
Keywords : Online Teaching; E-Learning; Learning Outcome TQF
บทนำ�
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019
: COVID-19) ทำำ�ให้้เกิิดการปรัับตััวเป็็นวิิถีีชีีวิิตแบบใหม่่ (New Normal) โดยเฉพาะ
สถาบัันทางการศึึกษาที่่ไ� ม่่สามารถจััดการเรีียนการสอนแบบปกติิได้้ จึึงจำำ�เป็็นต้้องใช้้รููป
แบบการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ (อีีเลิิร์น์ นิิง) เพื่่อ� ให้้การเรีียนรู้้เ� กิิดความต่่อเนื่่อ� ง ดััง
นั้้�น การจััดการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) จะต้้องมีีรููปแบบการเรีียนการ
สอนมีีหลากหลายวิิธีีทำำ�ให้้ผู้้�สอนและผู้้�เรีียนมีีปฏิิสััมพัันธ์์ร่่วมกัันได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
องค์์ประกอบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์เป็็นหััวใจสำำ�คัญ
ั ที่่จ� ะทำำ�ให้้การเรีียนการ
สอนออนไลน์์นั้้�นมีีประสิิทธิิภาพ  โดยองค์์ประกอบนั้้�นจะต้้องออกแบบให้้เสมืือนการ
เรีียนในห้้องเรีียน เช่่น องค์์ประกอบด้้านเนื้้�อหาการเรีียนหรืือด้้านการสื่่�อสารและการ
ปฏิิสััมพัันธ์์ทางการเรีียน เป็็นต้้น (วิิทยา วาโย อภิิรดีี เจริิญนุุกููล ฉััตรสุุดา กานกายัันต์์
และ จรรยา คนใหญ่่, 2563) โดยงานวิิจััยนี้้� จะทำำ�การศึึกษาเกี่่�ยวกัับ 6 องค์์ประกอบ
ในการจััดการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ได้้แก่่ 1) เนื้้�อหาและสื่่�อการเรีียน
2) ระบบนำำ�ส่่งสารสนเทศและการสื่่�อสาร 3) ระบบการสื่่�อสารและปฏิิสััมพัันธ์์ทางการ
เรีียน 4) ระบบการวััดและการประเมิินผล 5) ระบบสนัับสนุุนการเรีียน และ 6) ผู้้�สอน
และผู้้�เรีียน (ฐาปนีีย์์ ธรรมเมธา, 2557) ผู้้�สอนจะต้้องทำำ�การถ่่ายทอดความรู้้�ในแต่่ละ
รายวิิชาตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ (Thai Qualification
Framework for Higher Education, TQF : HEd) ผ่่านการจััดการเรีียนการสอน
ออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ต่่อผลการเรีียนรู้้�ตามกรอบตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับ
ปริิญญาตรีีจำำ�นวน 5 ด้้าน ได้้แก่่ 1) ด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม 2) ด้้านความรู้้� 3) ด้้าน
ทัักษะทางปััญญา 4) ด้้านทัักษะความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลและความรัับผิิดชอบ และ
5) ด้้านทัักษะการวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข การสื่่�อสารและการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ 
(สำำ�นัักงานคณะกรรมการอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ, 2552)
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งานวิิจัยั นี้้� เป็็นงานวิิจัยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยจะทำำ�การเก็็บข้้อมููล
จากนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีโดยใช้้แบบสอบถามเป็็นเครื่่�องมืือและทำำ�การสััมภาษณ์์
แบบเจาะลึึก (In-depth Interview) อาจารย์์ผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์สอนผ่่านสื่่�อออนไลน์์
(อีีเลิิร์น์ นิิง) ซึ่ง่� จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่่า งานวิิจัยั ที่่ศึ� กึ ษาเกี่่ย� วกัับผลการเรีียน
รู้้�นั้้�นส่่วนใหญ่่เป็็นงานวิิจััยเชิิงปริิมาณ เช่่น งานวิิจััยของ ชิินวััฒน์์ ไข่่เกตุุ ณััชชาจารย์์  
โรจน์์วััฒนดิิษกุุล  ประกรณ์์ ตุ้้�ยศรีี ภััทร ยัันตรกร และ ธััชกร พุุกกะมาน (2564) ศึึกษา
เรื่่�อง ผลการเรีียนรู้้�ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิของนัักศึึกษา
หลัักสููตรศึึกษาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาพลศึึกษา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ หรืือ งานวิิจััย
ของ ปััทมาภรณ์์ คงขุุนทด ฉััตรทอง จารุุพิิสิิฐไพบููลย์์ นุุชมาศ  แก้้วกุุลฑล นฤมล
เปรมาสวััสดิ์์� และ มยุุรีี พางาม  (2563) ศึึกษาเรื่่�อง ความคิิดเห็็นของผู้้�ใช้้บััณฑิิตต่่อ
คุุณภาพบััณฑิิตและอััตลัักษณ์์ของพยาบาลจบใหม่่ที่สำ่� ำ�เร็็จศึึกษาจากวิิทยาลััยพยาบาล
บรมราชชนนีี นครราชสีีมา ปีีการศึึกษา 2561 เป็็นต้้น ซึ่่�งผลการสััมภาษณ์์จะทำำ�ให้้ได้้
ข้้อมููลเชิิงลึึกจากมุุมมองของผู้้ส� อนในเรื่่อ� งการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์นั้้น� สามารถ
ตอบสนองผลการเรีียนรู้้ไ� ด้้อย่่างไร โดยกลุ่่�มเป้้าหมายในงานวิิจัยั นี้้ คืื
� อ นัักศึึกษาปริิญญา
ตรีีและอาจารย์์จากมหาวิิทยาลััยเอกชนเครืือข่่ายความร่่วมมืือเบญจมิิตรวิิชาการใน
กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล จำำ�นวน 3 แห่่ง ประกอบด้้วย 1) มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี                                  
2) มหาวิิทยาลััยนอร์์ทกรุุงเทพ และ 3) มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ (สถิิติอุิ ดุ มศึึกษา, 2561)
“เครืือข่่ายความร่่วมมืือเบญจมิิตรวิิชาการ” เป็็นการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และให้้ความ
ช่่วยเหลืือซึ่ง่� กัันและกััน การจััดกิิจกรรมร่่วมกันั หรืือการทำำ�โครงการร่่วมกันั การเข้้าร่่วม
กิิจกรรมที่่�สมาชิิกจััดการประชาสััมพัันธ์์แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลข่่าวระหว่่างกัันการประชุุม
วางแผนร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมความร่่วมมืือ
องค์์ความรู้้ที่� ไ่� ด้้จากงานวิิจัยั ชิ้้น� นี้้ จ� ะเป็็นประโยชน์์แก่่ผู้ส้� อนและสถาบัันการศึึกษา
ที่่จ� ะใช้้เป็็นข้้อมููลประกอบในการออกแบบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์น์ นิิง)
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในสถานการณ์์โรคระบาด
โควิิด 19 โดยผู้้�สอนจะต้้องจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ที่่�สามารถตอบ
สนองผลการเรีียนรู้้�ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพมากที่�สุ่ ุด  
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่่อ� ศึึกษาความคิิดเห็็นเกี่่ย� วกัับองค์์ประกอบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์
(อีีเลิิร์น์ นิิง) ของนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยเอกชนเครืือข่่ายความร่่วมมืือเบญจมิิตรวิิชาการ
ในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล
2. เพื่่อ� ศึึกษาความคิิดเห็็นเกี่่ย� วกัับการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์น์ นิิง)
ต่่อผลการเรีียนรู้้ต� ามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ ของอาจารย์์และ
นัั ก ศึึ ก ษามหาวิิ ท ยาลัั ย เอกชนเครืือข่่ า ยความร่่ วมมืื อเบญจมิิ ต รวิิ ช าการ ใน
กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล
3. เพื่่�อศึึกษาองค์์ประกอบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ของ
นัั ก ศึึ ก ษามหาวิิ ท ยาลัั ย เอกชนเครืือข่่ า ยความร่่ วมมืื อเบญจมิิ ต รวิิ ช าการ ใน
กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ที่มี่� ีอิิทธิิพลต่่อผลการเรีียนรู้้ต� ามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิ
ระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ
สมมติฐานการศึกษา
องค์์ประกอบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ของนัักศึึกษา
มหาวิิทยาลััยเอกชนเครืือข่่ายความร่่วมมืือเบญจมิิตรวิิชาการ ในกรุุงเทพมหานครและ
ปริิมณฑล มีีอิิทธิิพลต่่อผลการเรีียนรู้้�ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ
องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์
1. เนื้อหาและสื่อการเรียน
2. ระบบส่งสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
ทางการเรียน
4. ระบบการวัดและการประเมิน
5. ระบบสนับสนุนการเรียน
6. ผู้สอนและผู้เรียน
(ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, 2557)

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(สำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ,
2552)

รููปภาพที่่� 1  กรอบแนวคิิดในการวิิจััย

องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์(อีเลิร์นนิง)ที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในยุคดิจิทัล
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้้านเนื้้�อหา ตััวแปรอิิสระ คืือ องค์์ประกอบการจััดการเรีียนการสอน
ออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ตััวแปรตาม คืือ ผลการเรีียนรู้้�ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับ
อุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ
ขอบเขตด้้านประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง ประกอบด้้วย 1) นัักศึึกษาปริิญญาตรีี
ของมหาวิิทยาลััยเอกชนเครืือข่่ายความร่่วมมืือเบญจมิิตรวิิชาการในกรุุงเทพมหานคร
และปริิมณฑล จำำ�นวน 3 แห่่ง ได้้แก่่ มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี มหาวิิทยาลััยนอร์์ทกรุุงเทพ
และมหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ โดยมีีจำำ�นวนประชากรทั้้�งหมด 16,482 คน และกลุ่่�ม
ตััวอย่่างจำำ�นวน 400 คน 2) อาจารย์์ที่่�มีีประสบการณ์์การสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง)
ระดัับปริิญญาตรีีของมหาวิิทยาลััยเอกชนเครืือข่่ายความร่่วมมืือเบญจมิิตรวิิชาการใน
กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ได้้แก่่ มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี มหาวิิทยาลััยนอร์์ทกรุุงเทพ 
และมหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ สถาบัันอุุดมศึึกษาละ 4 คน รวม 12 คน
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิิดกรอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ (2552) กล่่าวว่่า กรอบมาตรฐาน
คุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education : TQF : HEd) หมายถึึง กรอบที่่�แสดงระบบคุุณวุุฒิิการศึึกษาระดัับ
อุุดมศึึกษา ซึ่่�งในแต่่ละคุุณวุุฒิิจะมีีมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นตามระดัับของ
คุุณวุุฒิิซึ่�ง่ มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ของคุุณวุุฒิิของประเทศไทยมีีอย่่างน้้อย 5 ด้้าน โดย
มีีรายละเอีียด ดัังนี้้� (สำำ�นัักงานคณะกรรมการอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ, 2552)
1) ด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม หมายถึึง การมีีทัักษะในการแก้้ไขปััญหาในด้้าน
คุุณธรรม  และจริิยธรรมในวิิชาชีีพของตนเอง โดยใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างเหมาะสมในการ
แสดงออกถึึงวิิธีีการทำำ�งานที่่�มีีคุุณธรรม  และจริิยธรรมอย่่างสมบููรณ์์ 2) ด้้านความรู้้�
หมายถึึง การมีีความรู้้�ในสาขาวิิชานั้้�นๆ อย่่างดีี  โดยเฉพาะความรู้้�ในหลัักการ/ทฤษฎีี
ตามวิิชาชีีพของตนเองอย่่างกว้้างขวาง 3) ด้้านทัักษะทางปััญญา หมายถึึง มีีทัักษะใน
การค้้นหาข้้อมููลและประเมิินสถานการณ์์ต่่างๆ อย่่างมีีเหตุุมีีผล โดยนำำ�ข้้อมููลที่่�ค้้นพบ
มาประยุุกต์์ใช้้ในการแก้้ไขปััญหาต่่างๆ เหล่่านั้้�นอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งสามารถสร้้าง
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แนวทางหลายๆ ด้้านเพื่่อ� เป็็นทางเลืือกในการแก้้ไขปััญหาได้้อย่่างถููกต้้องและเหมาะสม 
4) ด้้านทัักษะความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลและความรัับผิิดชอบ หมายถึึง มีีทัักษะใน
การทำำ�งานแบบกลุ่่�มได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพทั้้�งในสถานะผู้้นำ� ำ�กลุ่่�มหรืือสมาชิิกกลุ่่�ม โดย
มีีแนวทางในการแก้้ไขปััญหาภายในกลุ่่�มได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งมีีการประยุุกต์์
ใช้้ นวััตกรรมใหม่่ๆ ในการแก้้ไขปััญหาในการทำำ�งานกลุ่่�มอย่่างสร้้างสรรค์์ 5) ด้้านทัักษะ
ในการวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข การสื่่�อสารและการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ หมายถึึง
มีีทัักษะในการเลืือกใช้้สถิิติ/ิ คณิิตศาสตร์์เพื่่อ� ประยุุกต์์ใช้้ในการทำำ�งานอย่่างถููกต้้องและ
เหมาะสมในแต่่ละสถานการณ์์ อีีกทั้้�งมีีความสามารถในการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศใน
การเก็็บข้้อมููล รวบรวมข้้อมููล วิิเคราะห์์ข้้อมููลและนำำ�เสนอข้้อมููลที่่�มีีความถููกต้้องแก่่
ผู้้�บัังคัับบััญชาเพื่่�อใช้้ประกอบการตััดสิินใจต่่อไป
แนวคิิดองค์์ประกอบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์
ฐาปนีีย์์ ธรรมเมธา (2557) แบ่่งองค์์ประกอบของการจััดการเรีียนการสอน
ออนไลน์์ออกเป็็น 6 องค์์ประกอบ 1) เนื้้�อหาและสื่่อ� การเรีียน 2) ระบบนำำ�ส่ง่ สารสนเทศ
และการสื่่�อสาร 3) ระบบการสื่่�อสารและปฏิิสััมพัันธ์์ทางการเรีียน 4) ระบบการวััดและ
การประเมิินผล 5) ระบบสนัับสนุุนการเรีียน 6) ผู้้�สอนและผู้้�เรีียน โดยมีีรายละเอีียด
ดัังต่่อไปนี้้�
1) เนื้้อ� หาและสื่่อ� การเรีียน คืือ เนื้้�อหาที่่ผู้� ส้� อนได้้จััดรวบรวมเพื่่อ� ที่ผู้่� เ้� รีียนสามารถ
ใช้้เวลาส่่วนใหญ่่ในการศึึกษาและค้้นคว้้าด้้วยตััวเอง ด้้วยการคิิดเชิิงวิิเคราะห์์อย่่างมีีหลััก
การและเหตุุผลตามเนื้้�อหาที่่�จััดเตรีียมไว้้ให้้ในการเรีียนอีีเลิิร์์นนิ่่�งต้้องใช้้เนื้้�อหาและสื่่�อ
การเรีียนเป็็นแหล่่งความรู้้หลั
� กั แทนการเรีียนในชั้้น� เรีียน  2) ระบบการนำำ�ส่ง่ สารสนเทศ
และการสื่่�อสาร ผู้้�สอนจะต้้องเลืือกใช้้ระบบการนำำ�ส่่งสารสนเทศและการสื่่�อสารที่่�
เหมาะสมกัับลัักษณะของผู้้เ� รีียน ได้้แก่่ ระบบการบริิหารการเรีียนการสอน เครื่่อ� งมืือนำำ�ส่ง่
สารในอิินเทอร์์เน็็ต และอุุปกรณ์์/เครื่่อ� งมืือในการเรีียนอีีเลิิร์น์ นิิง เป็็นต้้น 3) ระบบการ
สื่่อ� สารและปฏิิสัมั พัันธ์์ทางการเรีียน เป็็นสิ่่ง� ที่จ่� ะช่่วยการปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ระหว่่างผู้้เ� รีียนกัับ
ผู้้ส� อนให้้มีีความเข้้าใจกัันมากขึ้้น�  ผู้้ส� อนสามารถทราบความก้้าวหน้้าของผู้้เ� รีียนซึ่ง่� ระบบ
การสื่่�อสารและปฏิิสััมพัันธ์์ทางการเรีียนจะต้้องใช้้เทคโนโลยีีการนำำ�ส่่งสารสนเทศและ
การสื่่�อสารในระบบเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตที่่�สามารถเชื่่�อมระหว่่างผู้้�สอนและผู้้�เรีียนได้้
อย่่างดีีแม้้จะอยู่่�ห่่างไกลกัันเสมืือนอยู่่�ในสถานที่่�เดีียวกัันได้้  4) ระบบการวััดและการ

องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์(อีเลิร์นนิง)ที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในยุคดิจิทัล
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ประเมิินผล จะต้้องใช้้หลัักการประเมิินตามแนวทางการจััดการศึึกษาแบบ “เน้้นผู้้เ� รีียน
เป็็นสำำ�คััญ” โดยจะต้้องมีีการประเมิินระหว่่างเรีียนและการประเมิินหลัังเรีียนซึ่่�งส่่วน
ใหญ่่จะประเมิินด้้วยผู้้�สอน 5) ระบบสนัับสนุุนการเรีียน สามารถแบ่่งเป็็น 3 ระบบ
ได้้แก่่ 1) ระบบสนัับสนุุนการเรีียนด้้านเทคนิิคช่่วยในเรื่่�องระบบเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต
และคอมพิิวเตอร์์ 2) ระบบสนัับสนุุนการเรีียนด้้านวิิชาการเพื่่อ� ช่่วยเหลืือและคำำ�แนะนำำ�
ด้้านการเรีียนการสอนและหลัักสููตร และ 3) ระบบสนัับสนุุนด้้านสัังคมเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
เกิิดความมั่่�นใจ ความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเรีียนต่่อจนจบหลัักสููตร 6) ผู้้�สอนและผู้้�เรีียน คืือ
ความพร้้อมของผู้้�สอนและผู้้�เรีียน ทั้้�งในด้้านทััศนคติิ ความเข้้าใจในบริิบทการเรีียนการ
สอนทางไกลแบบอีีเลิิร์์นนิิง รวมทั้้�งการปฏิิบััติิตััวที่่�ถููกต้้องจะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเกิิดสััมฤทธิ์์�
ผลทางการเรีียนการสอนได้้อย่่างดีี 
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากรที่่�ใช้้ในการวิิจััยครั้้�งนี้้� คืือ นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีของสถาบััน
อุุดมศึึกษาเครืือข่่ายความร่่วมมืือเบญจมิิตรวิิชาการในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล
จำำ�นวน 3 แห่่ง ได้้แก่่ 1) มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี  2) มหาวิิทยาลััยนอร์์ทกรุุงเทพ และ 3)
มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ จำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� 16, 482 คน (สถิิติอุิ ดุ มศึึกษา, 2561) และอาจารย์์
ที่มี่� ปี ระสบการณ์์การสอนโดยใช้้วิิธีีการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์น์ นิิง) ของสถาบัันอุุดมศึึกษา
เครืือข่่ายความร่่วมมืือเบญจมิิตรวิิชาการในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล จำำ�นวน
3 แห่่ง ได้้แก่่ 1) มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี 2) มหาวิิทยาลััยนอร์์ทกรุุงเทพ และ 3) มหาวิิทยาลััย
ราชพฤกษ์์ โดยไม่่ทราบจำำ�นวนประชากรที่่�แน่่นอน
การกำำ�หนดขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างการวิิจััยเชิิงปริิมาณ คืือ นัักศึึกษาระดัับปริิญญา
ตรีี จำำ�นวน 400 คน โดยใช้้สููตรในการกำำ�หนดกลุ่่�มตััวอย่่างแบบทราบจำำ�นวนประชากร
ของ Yamane (1973) ที่่�ระดัับความเชื่่�อมั่่�น 95% โดยใช้้การเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างจากมหาวิิทยาลััยเอกชนเครืือ
ข่่ายความร่่วมมืือเบญจมิิตรวิิชาการในเขตกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑลที่่�มีีจำำ�นวน
นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีมากที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ 1) มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี  2)
มหาวิิทยาลััยนอร์์ทกรุุงเทพ และ 3) มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์ (สถิิติอุิ ุดมศึึกษา, 2561)
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จากนั้้�นจึึงใช้้การสุ่่�มตััวอย่่างแบบชั้้น� ภููมิิ (Stratified Random Sampling) ตามสััดส่่วน
จำำ�นวนประชากรจาก 3 มหาวิิทยาลััย (ดัังตารางที่่� 1) กลุ่่�มตััวอย่่างการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ 
คืือ การคััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างแบบเจาะจง โดยเลืือกอาจารย์์ที่่�มีีประสบการณ์์การสอน
โดยใช้้วิิธีีการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ของสถาบัันอุุดมศึึกษาเครืือข่่ายความร่่วมมืือ
เบญจมิิตรวิิชาการในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล จำำ�นวน 3 แห่่ง ได้้แก่่ 1)
มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี  2) มหาวิิทยาลััยนอร์์ทกรุุงเทพ  และ 3) มหาวิิทยาลััยราชพฤกษ์์
สถาบัันอุุดมศึึกษาละ 4 คน รวมทั้้�งสิ้้�น 12 คน
ตารางที่่� 1 แสดงกลุ่่�มตััวอย่่างแต่่ละกลุ่่�มตามสััดส่่วนประชากร
รายชอื่ มหาวิทยาลัยเอกชน
1. มหาวิทยาลัยธนบุรี
2. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
3. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
รวม

จำ�นวนประชากร (N)
7,875
5,405
3,202
16,482

ที่่�มา: สถิิติิอุุดมศึึกษา (2561: ออนไลน์์)

จำ�นวนตัวอย่าง (n)
191
131
78
400

เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััยเชิิงปริิมาณ
การวิิ จัั ย นี้้� ใช้้แบบสอบถามเป็็ น เครื่่� อ งมืือในการเก็็ บ และรวบรวมข้้อมููล  
แบบสอบถามแบ่่งออกเป็็น 4 ส่่วน ดัังนี้้� ส่่วนที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม
ของกลุ่่�มตััวอย่่าง ลัักษณะคำำ�ถามเป็็นแบบปลายปิิด ซึ่่�งในคำำ�ถามเป็็นแบบมีีหลายคำำ�
ตอบ (Multiple Choice) โดยให้้เลืือกตอบเพีียงคำำ�ตอบเดีียว ส่่วนที่่� 2 แบบสอบถาม
โดยใช้้มาตราส่่วนการประมาณค่่า (Liker’s Rating Scale) มีีทั้้�งหมด 30 ข้้อ เกี่่�ยวกัับ
องค์์ประกอบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) เป็็นการให้้ระดัับความคิิด
เห็็นให้้เลืือกตอบเพีียงคำำ�ตอบเดีียวลัักษณะคำำ�ถามเป็็นแบบปลายปิิด โดยมีีข้้อคำำ�ถาม
ทั้้�งหมด 6 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านเนื้้�อหาและสื่่�อการเรีียน ด้้านระบบส่่งสารสนเทศและการ
สื่่�อสาร ด้้านระบบการสื่่�อสารและปฏิิสััมพัันธ์์ทางการเรีียน ด้้านระบบการวััดและการ
ประเมิิน ด้้านระบบสนัับสนุุนการเรีียน และด้้านผู้้ส� อนและผู้้เ� รีียน ส่่วนที่่� 3 แบบสอบถาม
โดยใช้้มาตราส่่วนการประมาณค่่า (Liker’s Rating Scale) มีีทั้้�งหมด 25 ข้้อ เกี่่�ยวกัับ

องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์(อีเลิร์นนิง)ที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในยุคดิจิทัล
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การจััดการเรีียนออนไลน์์ (อีีเลิิร์น์ นิิง) ต่่อผลการเรีียนรู้้ต� ามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับ
อุุดมศึึกษาแห่่งชาติิเป็็นการให้้ระดัับความคิิดเห็็นให้้เลืือกตอบเพีียงคำำ�ตอบเดีียวลัักษณะ
คำำ�ถามเป็็นแบบปลายปิิด โดยมีีข้้อคำำ�ถามทั้้�งหมด 5 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม 
ด้้านความรู้้ ด้้
� านทัักษะทางปััญญา ด้้านทัักษะความสััมพันั ธ์์ระหว่่างบุุคคลและความรัับ
ผิิดชอบ และด้้านทัักษะการวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข การสื่่�อสารและการใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศ ส่่วนที่่� 4 แบบสอบถามลัักษณะคำำ�ถามปลายเปิิดถามถึึงความคิิดเห็็นและ
ข้้อเสนอแนะ
การวิิจััยนี้้�มีีการตรวจสอบเครื่่�องมืือด้้วยการทดสอบความเที่่�ยงตรงตามเนื้้�อหา
(Content Validity) โดยส่่งไปให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญตรวจสอบหาค่่าดััชนีีความสอดคล้้อง
ระหว่่างข้้อคำำ�ถามและวััตถุุประสงค์์ (Index of Item Objective Congruence : IOC)
โดยใช้้เกณฑ์์การพิิจารณา ดัังนี้้ ค่
� ่า IOC ตั้้�งแต่่ 0.67-1.00 หมายถึึง นำำ�ไปใช้้ได้้ โดยผล
การประเมิินของผู้้�เชี่่�ยวชาญได้้ค่่า IOC มากกว่่า 0.50 ทุุกข้้อคำำ�ถามโดยมีีคะแนน IOC
รวม = 0.98 หมายถึึง คำำ�ถามทุุกคำำ�ถามสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้ นอกจากนี้้ไ� ด้้นำำ�แบบสอบถาม
ไปทดลองใช้้ (Try Out) กัับกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 30 ราย และหาค่่าความเชื่่�อมั่่�นของ
แบบสอบถามทั้้�งชุุดโดยใช้้สููตร (Coefficient Alpha) ของครอบบาค ได้้เท่่ากัับ 0.92  
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ
สำำ�หรับั การเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากอาจารย์์ที่มี่� ปี ระสบการณ์์การสอนโดยใช้้วิิธีีการ
สอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ของสถาบัันอุุดมศึึกษาเครืือข่่ายความร่่วมมืือเบญจมิิตร
วิิชาการในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล จำำ�นวน 12 คน ใช้้วิิธีีการสััมภาษณ์์แบบ
เจาะลึึก (In-depth Interview) เพื่่�อศึึกษาความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการจััดการเรีียนการ
สอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์น์ นิิง) ต่่อผลการเรีียนรู้้ต� ามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษา
แห่่งชาติิของอาจารย์์มหาวิิทยาลััยเอกชนเครืือข่่ายความร่่วมมืือเบญจมิิตรวิิชาการใน
กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล โดยมีีข้้อคำำ�ถามในการสััมภาษณ์์ แบ่่งได้้เป็็น 3 ส่่วน
ดัังนี้้� ส่่วนที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้ถูู� กสััมภาษณ์์ ได้้แก่่ ชื่อ่�  ตำำ�แหน่่ง อีีเมล์์ และเบอร์์ติดิ ต่่อ
ส่่วนที่่� 2 ความคิิดเห็็นเกี่่ย� วกัับการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์น์ นิิง) ต่่อผลการ
เรีียนรู้้ต� ามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิของอาจารย์์ ทั้้ง� หมด 5 ด้้าน
ส่่วนที่่� 3 ข้้อเสนอแนะเกี่่ย� วกัับการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์น์ นิิง) ต่่อผลการ
เรีียนรู้้�ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ
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การเก็็บรวบรวมข้้อมููลของการวิิจััยเชิิงปริิมาณ
การวิิจัยั นี้้ทำ� ำ�การเก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยแจกแบบสอบถามไปยัังกลุ่่�มตััวอย่่างจาก
นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีของมหาวิิทยาลััยเอกชนเครืือข่่ายความร่่วมมืือเบญจมิิตร
วิิชาการทั้้�ง 3 แห่่ง โดยผู้้�วิิจััยทำำ�การแจกแบบสอบถามไปยัังกลุ่่�มตััวอย่่างเพื่่�อให้้ตอบ
แบบสอบถามจำำ�นวน 400 ชุุด โดยรอเก็็บแบบสอบถามจากกลุ่่�มตััวอย่่าง
การเก็็บรวบรวมข้้อมููลของการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ
การสัั ม ภาษณ์์ อ าจารย์์ ที่่� มีี ป ระสบการณ์์ ก ารจัั ด การเรีียนการสอนออนไลน์์
(อีีเลิิร์์นนิิง) ระดัับปริิญญาตรีีของสถาบัันอุุดมศึึกษาเครืือข่่ายความร่่วมมืือเบญจมิิตร
วิิชาการในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล จำำ�นวน 3 แห่่ง โดยผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ทำำ�การสััมภาษณ์์
แบบเจาะลึึก (In-Depth Interview) กลุ่่�มตััวอย่่างสถาบัันอุุดมศึึกษาละ 4 คน รวมกลุ่่�ม
ตััวอย่่างจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 12 คน ใช้้เวลาประมาณ 15-20 นาทีี ต่่อคน
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลการวิิจััยเชิิงปริิมาณ
1. การวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้สถิิติิเชิิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
สำำ�หรัับการอธิิบายข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับองค์์
ประกอบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์และความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการจััดการเรีียน
การสอนต่่อผลการเรีียนรู้้ต� ามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ โดยศึึกษา
และนำำ�เสนอในรููปแบบของตารางแจกแจงความถี่่� (Frequency) ค่่าร้้อยละ (Percentage) ค่่าเฉลี่่�ย (Mean) และค่่าส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงอนุุมาน (Inferential Statistics) เป็็นการศึึกษา
ข้้อมููลของกลุ่่�มตััวอย่่างซึ่ง่� การวิิจัยั ครั้้�งนี้้จ� ะใช้้สถิิติเิ พื่่อ� การวิิเคราะห์์ โดยทำำ�การวิิเคราะห์์
การถดถอยเชิิงพหุุคููณ (Multiple Regression Analysis) เพื่่�อทดสอบสมมติิฐานของ
งานวิิจััย โดยใช้้การเลืือกตััวแปรเข้้าสมการด้้วยวิิธีี Enter
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ
ทำำ�การวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Content Analysis) จากข้้อคำำ�ตอบที่่ไ� ด้้จากการสััมภาษณ์์
แบบเจาะลึึกกลุ่่�มตััวอย่่างโดยใช้้วิิธีีสััมภาษณ์์โดยใช้้แบบฟอร์์มในการสััมภาษณ์์ และ
ทำำ�การวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยการเปรีียบเทีียบคำำ�ตอบที่่�ได้้  และทำำ�การจััดกลุ่่�มคำำ�ตอบที่่�
เหมืือนและแตกต่่างกััน

องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์(อีเลิร์นนิง)ที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในยุคดิจิทัล
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ผลการวิจัย
	ส่่วนที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม กลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่เป็็นเพศ
หญิิง จำำ�นวน 212 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 53.0 เรีียนอยู่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยธนบุุรีีมีีนัักศึึกษา
จำำ�นวน 191 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 47.80 สัังกััดคณะบริิหารธุุรกิิจ จำำ�นวน 198 คน
คิิดเป็็นร้้อยละ 49.50 เรีียนอยู่่�ชั้้�นปีีที่่� 1 และชั้้�นปีีที่่� 2 จำำ�นวน 250 คน คิิดเป็็นร้้อยละ
62.6 ตามลำำ�ดัับ
	ส่่วนที่่� 2 องค์์ประกอบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ ระดัับความคิิดเห็็น
เกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ในภาพรวมอยู่่�ใน
ระดัับมาก (χ = 3.91, SD = 0.44) เมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายด้้าน พบว่่า อัันดัับที่่� 1 คืือ
ด้้านระบบสื่่อ� สารและปฏิิสััมพันั ธ์์ทางการเรีียนอยู่่�ในระดัับมาก (χ = 3.99, SD = 0.61)
อัันดัับที่่� 2 คืือ ด้้านระบบการวััดและการประเมิินอยู่่�ในระดัับมาก (χ = 3.94, SD = 0.52)
อัันดัับที่่� 3 คืือ ด้้านผู้้�สอนและผู้้�เรีียนอยู่่�ในระดัับมาก (χ = 3.93, SD = 0.59) อัันดัับ
ที่่� 4 คืือ ด้้านเนื้้�อหา และสื่่�อการเรีียนอยู่่�ในระดัับมาก (χ = 3.89, 0.54) อัันดัับที่่� 5 คืือ
ด้้านระบบสนัับสนุุนการเรีียนอยู่่�ในระดัับมาก (χ = 3.88, 0.57) และอัันดัับสุุดท้้าย คืือ
ด้้านระบบส่่งสารสนเทศและการสื่่�อสารอยู่่�ในระดัับมาก (χ = 3.85, 0.56) ตามลำำ�ดัับ
	ส่่วนที่่� 3 การจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ต่อ่ ผลการเรีียนรู้้�ตามกรอบมาตรฐาน
คุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ ระดัับความคิิดเห็็นเกี่่ย� วกัับการจััดการเรีียนออนไลน์์
ต่่อผลการเรีียนรู้้ต� ามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิในภาพรวมอยู่่�ใน
ระดัับมาก (χ = 3.91, SD = 0.44) เมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายด้้าน พบว่่า อัันดัับที่่� 1 คืือ
ด้้านทัักษะความสััมพันั ธ์์ระหว่่างบุุคคล และความรัับผิิดชอบอยู่่�ในระดัับมาก (χ = 3.94,
SD = 0.52) อัันดัับที่่� 2 คืือ ด้้านทัักษะการวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข การสื่่�อสาร และการใช้้
เทคโนโลยีีสารสนเทศอยู่่�ในระดัับมาก (χ = 3.93, SD = 0.57) อัันดัับที่่� 3 คืือ ด้้าน
ทัักษะทางปััญญาอยู่่�ในระดัับมาก (χ = 3.92, SD = 0.61) อัันดัับที่่� 4 คืือ ด้้านความรู้้�
อยู่่�ในระดัับมาก (χ = 3.89, SD = 0.56) และอัันดัับสุุดท้้าย คืือ ด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม
อยู่่�ในระดัับมาก (χ = 3.85, SD = 0.54) ตามลำำ�ดัับ  
ผลการสััมภาษณ์์ พบว่่า ในภาพรวมด้้านที่ต่� อบสนองได้้ไม่่ชัดั เจน คืือ ด้้านคุุณธรรม 
จริิยธรรม โดยสิ่่�งสำำ�คััญขึ้้�นอยู่่�กัับนิิสิิตที่่�มีีความสนใจและมีีความรัับผิิดชอบในการเรีียน
ออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ปััจจุุบัันทั้้�งผู้้�สอนและผู้้�เรีียนยัังอยู่่�ในขั้้�นทดลองใช้้ ควรจะมีีการ
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เรีียนการสอนแบบผสมผสานทั้้�งการเรีียนแบบห้้องเรีียน 50% และการเรีียนออนไลน์์
(อีีเลิิร์์นนิิง) 50% โดยสถาบัันการศึึกษาควรให้้ความสำำ�คััญกัับอุุปกรณ์์ที่่�นิสิิ ิตจะต้้องใช้้
ในการเรีียนออนไลน์์และสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตที่มี่� ีความเสถีียร โดยองค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั
ในการเรีียนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) คืือ ผู้้�สอนจะต้้องออกแบบการเรีียนให้้เหมาะสมกัับ
ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�และผู้้�เรีียน
จากการทดสอบสมมติิฐาน พบว่่า องค์์ประกอบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์
(อีีเลิิร์์นนิิง) ทั้้�ง 4 ประกอบด้้วย ด้้านเนื้้�อหาและสื่่�อการเรีียน ด้้านระบบส่่งสารสนเทศ
และการสื่่อ� สาร ด้้านระบบการสื่่อ� สารและปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ทางการเรีียน และด้้านผู้้ส� อนและ
ผู้้�เรีียนสามารถทำำ�นายการพยากรณ์์การมีีอิิทธิิพลต่่อผลการเรีียนรู้้�ตามกรอบมาตรฐาน
คุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิได้้ร้้อยละ 62.7 ดัังสมการรููปแบบคะแนนดิิบ ดัังนี้้� Y=
0.597+0.214(X1)+0.243(X2)+0.125(X3)+0.137(X6) และรููปแบบคะแนนมาตรฐาน
ดัังนี้้� Y=0.214 (X1)+0.243 (X2)+0.125 (X3)+0.137 (X6) (ดัังตารางที่่� 2)
ตารางที่่� 2 องค์์ประกอบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ของนัักศึึกษา
มหาวิิ ท ยาลัั ย เอกชนเครืือข่่ า ยความร่่ วมมืื อเบญจมิิ ต รวิิ ช าการใน
กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑลที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อผลการเรีียนรู้้�ตามกรอบ
มาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ
Model

(ค่่าคงที่่)�
ด้้านเนื้้อ� หา
และสื่่อ� การ
เรีียน (X1)

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std.
Beta
Error
0.597
0.134
0.214
0.034
0.244

ด้้านระบบ 0.243
ส่่งสารสนเทศ
และการ
สื่อ�่ สาร (X2)

0.035

0.287

t

Sig.

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

4.444 0.000
6.379 0.000*

0.65

1.55

6.848 0.000*

0.54

1.84

องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์(อีเลิร์นนิง)ที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนรู้
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ตารางที่่� 2 องค์์ประกอบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ของนัักศึึกษา
มหาวิิ ท ยาลัั ย เอกชนเครืือข่่ า ยความร่่ วมมืื อเบญจมิิ ต รวิิ ช าการใน
กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑลที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อผลการเรีียนรู้้�ตามกรอบ
มาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ (ต่่อ)
Model

ด้้านระบบ
สื่อ�่ สาร และ
ปฏิิสัมั พัันธ์์
ทางการเรีียน
(X3)

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std.
Beta
Error
0.129
0.033
0.166

t

Sig.

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

3.892 0.000*

0.52

1.93

นระบบการวััด 0.071
และการ
ประเมิิน (X4)

0.041

0.078

1.755 0.080

0.48

2.07

ด้้านระบบ 0.053
สนัับสนุุนการ
เรีียน (X5)

0.035

0.064

1.499 0.135

0.53

1.89

ด้้านผู้้�สอน
และผู้้เ� รีียน
(X6)

0.036

0.170

3.848 0.000*

0.48

2.07

0.137

R-square=0.627, F= 110.028, Sig=0.000*
มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.05

*

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิิจััยเรื่่�ององค์์ประกอบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ที่่�มีี
อิิทธิิพลต่่อผลการเรีียนรู้้�ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิในยุุค
ดิิจิิทััล พบว่่า มีี 3 ประเด็็นที่่�น่่าสนใจนำำ�มาอภิิปรายผล ดัังนี้้�
1. ความคิิ ด เห็็ นเกี่่� ย วกัั บองค์์ ประกอบการจัั ดการเรีี ยนการสอนออนไลน์์
(อีีเลิิร์์นนิิง) ของนัักศึึกษา
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จากผลการวิิจัยั  พบว่่า องค์์ประกอบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์น์ นิิง)
มีีระดัับความคิิดเห็็นอยู่่�ในระดัับมากทุุกด้้าน ได้้แก่่ 1) ด้้านเนื้้�อหาและสื่่�อการเรีียน
2) ด้้านระบบส่่งสารสนเทศและการสื่่อ� สาร 3) ด้้านระบบสื่่อ� สารและปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ทางการ
เรีียน 4) ด้้านระบบการวััด และการประเมิิน 5) ด้้านระบบสนัับสนุุนการเรีียนและ
6) ด้้านผู้้�สอนและผู้้�เรีียน ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากนัักศึึกษามีีความคิิดเห็็นว่่า องค์์ประกอบการ
จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ทั้้�ง 5 ด้้าน มีีความสำำ�คััญอยู่่�ในระดัับมาก
สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั หลายๆ ชิ้้�น เช่่น งานวิิจัยั ของ พชร และ จิิรัชั วิิเชีียรปััญญา (2556)
ศึึ ก ษาเรื่่� อ ง ปัั จ จัั ย แห่่ ง ความสำำ� เร็็ จ ของการเรีียนออนไลน์์ ข องผู้้� เรีียนโครงการ
มหาวิิทยาลััยไซเบอร์์ ผลการวิิจััย พบว่่า ปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จของการเรีียนการสอน
ออนไลน์์อยู่่�ในระดัับมากทุุกด้้าน ได้้แก่่ ด้้านเทคโนโลยีี ด้้านบทเรีียน ด้้านผู้้�สอนและ
ด้้านผู้้�เรีียน และยัังสอดคล้้องกัับงานวิิจััยในต่่างประเทศ  เช่่น งานวิิจััยของ Pham,
Limbu, Bui, Nguyen & Pham (2019) ศึึกษาเรื่่อ� ง คุุณภาพบริิการอีีเลิิร์น์ นิิงมีีอิิทธิิพล
ต่่อความพึึงพอใจและความภัักดีีของนัักเรีียนหรืือไม่่? (เวีียดนาม) ผลการวิิจััย พบว่่า
ปััจจััยต่่างๆ ได้้แก่่ ปััจจััยด้้านผู้้�สอน ปััจจััยด้้านเนื้้�อหาการสอน ปััจจััยด้้านผู้้�ดูู แลระบบ
อีีเลิิร์์นนิิง และปััจจััยด้้านระบบสนัับสนุุนการเรีียนมีีความสำำ�คััญอย่่างมากต่่อคุุณภาพ
การเรีียนการสอนระบบอีีเลิิร์์นนิิง
2. ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ต่่อผล
การเรีียนรู้้�ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิของอาจารย์์และ
นัักศึึกษา
จากผลการวิิจััย พบว่่า ระดัับความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการจััดการเรีียนการสอน
ออนไลน์์ต่่อผลการเรีียนรู้้�ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิในภาพ
รวมอยู่่�ในระดัับมาก ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากนัักศึึกษามีีความคิิดเห็็นว่่าการเรีียนออนไลน์์
(อีีเลิิร์์นนิิง) ในปััจจุุบัันสามารถตอบสนองผลการเรีียนรู้้ทั้้� �ง 5 ด้้าน ตามกรอบมาตรฐาน
คุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิได้้เป็็นอย่่างดีี ผู้้�สอนมีีความรู้้� ความสามารถในการ
ออกแบบการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์น์ นิิง) ที่ส่� ามารถถ่่ายทอดผลผลการเรีียนรู้้ทั้้� ง�
5 ด้้าน ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิผ่่านบทเรีียนอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ผลการวิิจััยนี้้�มีีความสอดคล้้องกัับงานวิิจััยหลายชิ้้�น ได้้แก่่ งานวิิจััยของ
ปััทมาภรณ์์ คงขุุนทด และคณะ (2563) ศึึกษาเรื่่�อง ความคิิดเห็็นของผู้้�ใช้้บััณฑิิตต่่อ
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คุุณภาพบััณฑิิตและอััตลัักษณ์์ของพยาบาลจบใหม่่ที่สำ่� ำ�เร็็จศึึกษาจากวิิทยาลััยพยาบาล
บรมราชนนีี นครราชสีีมา ปีีการศึึกษา 2561 ผลการวิิจััย พบว่่า คุุณภาพบััณฑิิตตาม
กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ ภาพรวมอยู่่�ในระดัับมาก และยััง
สอดคล้้องกัับ ชิินวััฒน์์ ไข่่เกตุุ และคณะ (2564) ศึึกษาเรื่่�องผลการเรีียนรู้้�ตามกรอบ
มาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิของนัักศึึกษาหลัักสููตรศึึกษาศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาพลศึึกษา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ผลการวิิจััย พบว่่า ความคิิดเห็็นต่่อผลการ
เรีียนรู้้ต� ามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิของนัักศึึกษาหลัักสููตรศึึกษา
ศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาพลศึึกษา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่โดยรวมและรายด้้านอยู่่�ใน
ระดัับมาก อย่่างไรก็็ตาม ผลการวิิจััย พบว่่า ระดัับความคิิดเห็็นของนัักศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
การจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ต่่อผลการเรีียนรู้้�ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับ
อุุดมศึึกษาแห่่งชาติิในด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม อยู่่�ในอัันดัับสุุดท้้าย ซึ่ง่� มีีความสอดคล้้อง
กัับความคิิดเห็็นของอาจารย์์ผู้้�สอนที่่�ได้้กล่่าวไว้้ว่่า การสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ยััง
ตอบสนองไม่่ชัดั เจนในด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม โดยสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ขึ้้น� อยู่่�กัับนัักศึึกษาที่มี่� ีความ
รัับผิิดชอบในการเรีียนออนไลน์์ ดังั นั้้�น อาจารย์์ผู้ส้� อนจะต้้องออกแบบการเรีียนการสอน
ออนไลน์์ (อีีเลิิร์น์ นิิง) ที่ส่� ามารถวััดและประเมิินผลผู้้เ� รีียนในด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม เช่่น
ความรัับผิิดชอบในงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย เป็็นต้้น  
ผลจากการสััมภาษณ์์ยััง พบว่่า การจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง)
สามารถตอบสนองกรอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ ในกรอบ
มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ด้้านทัักษะทางปััญญา โดยผู้้�สอนควรฝึึกฝนผู้้�เรีียนโดยการ
วิิเคราะห์์ ค้้นหาสาเหตุุ และวิิธีีการแก้้ไขปััญหา (Case Study) เพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้าง
ทัักษะทางปััญญา สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ เกีียรติิกำ�จ
ำ ร กุุศล กำำ�ไล สมรัักษ์์ จัันทร์์จุุรีี 
ถืือทอง และ ธััญวลััย หองส่ำำ��  (2560) ศึึกษาเรื่่�อง ผลการจััดการเรีียนรู้้�โดยใช้้ปััญหา
เป็็นฐานต่่อการเสริิมสร้้างผลการเรีียนรู้้�ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษา
แห่่งชาติิของนัักศึึกษาพยาบาล ในรายวิิชาภาวะผู้้�นำำ�และการจััดการทางการพยาบาล
ผลการวิิจััย พบว่่า เปรีียบเทีียบคะแนนเฉลี่่�ยผลการเรีียนรู้้�ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิ
ระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิโดยรวมหลัังการเรีียนรู้้โ� ดยใช้้ปััญหาเป็็นฐาน สููงกว่่าก่่อนเรีียน
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ และความคิิดเห็็นของนัักศึึกษาจากการเรีียนรู้้�โดยใช้้ปััญหา
เป็็นฐานทำำ�ให้้ได้้พััฒนาตนเองมากขึ้้�น ดัังนั้้�น กล่่าวได้้ว่่า ผู้้�สอนควรจะใช้้กรณีีศึึกษา

27

1

28

1

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

(Case Study) ให้้ผู้้�เรีียนทำำ�การวิิเคราะห์์ปััญหา และค้้นหาวิิธีีการแก้้ไขปััญหาอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ จากผลการสััมภาษณ์์ พบว่่า ด้้านการสื่่อ� สารและการใช้้เทคโนโลยีีมีีผู้เ้� รีียน
จำำ�นวนมากที่่�มีีปััญหาด้้านอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้เพื่่�อการเรีียนการสอนออนไลน์์และสััญญาณ
อิินเตอร์์เน็็ตที่่�ไม่่มีีความเสถีียร ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยในต่่างประเทศของ Panda,
Gamal, Zafar, Parambi, Senapati, Patro, Sahoo, & Bose (2020) ศึึกษาเรื่่�อง
การศึึกษาประสิิทธิิผลของการสอนออนไลน์์ ในมุุมมองของครููและนัักเรีียนเภสััชศึึกษา
ออนไลน์์ช่ว่ ง COVID19 ผลการวิิจัยั  พบว่่า ความเร็็วอินิ เทอร์์เน็็ตและปััญหาทางเทคนิิค
ถููกเปิิดเผยว่่าเป็็นข้้อจำำ�กััดหลัักในการเรีียนออนไลน์์
3. องค์์ประกอบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ของนัักศึึกษา
มหาวิิ ท ยาลัั ย เอกชนเอกชนเครืือข่่ า ยความร่่ ว มมืือเบญจมิิ ต รวิิ ช าการใน
กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑลที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อผลการเรีียนรู้้�ตามกรอบมาตรฐาน
คุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ
ผลการวิิจััย พบว่่า องค์์ประกอบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง)
ทั้้�ง 4 ด้้าน ได้้แก่่ ปัจั จััยด้้านด้้านเนื้้�อหาและสื่่อ� การเรีียน ปััจจััยด้้านระบบส่่งสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร ปััจจััยด้้านระบบสื่่�อสารและปฏิิสััมพัันธ์์ทางการเรีียน และปััจจััยด้้านผู้้�
สอนและผู้้�เรีียน สามารถทำำ�นายการพยากรณ์์การมีีอิิทธิิพลต่่อกรอบมาตรฐานผลการ
เรีียนรู้้�ระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิได้้ร้้อยละ 62.7 สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ Eze,
Chinedu-Eze, Okike & Bello (2020) ศึึกษาเรื่่�อง ปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการใช้้อีีเลิิร์์น
นิิงของนัักศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษาเอกชนในช่่วงเศรษฐกิิจที่่กำ� ำ�ลังั พััฒนา ผลการวิิจัยั
พบว่่า ปััจจััยด้้านระบบส่่งสารสนเทศ ได้้แก่่ ความสะดวกในการใช้้อีีเลิิร์์นนิิง ความเร็็ว
ในการเข้้าถึึงอีีเลิิร์์นนิิง และการบริิการเกี่่�ยวกัับอีีเลิิร์์นนิิงมีีอิิทธิิพลต่่อการใช้้ระบบ
อีีเลิิร์์นนิิงเพื่่�อการเรีียนของนัักศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษาเอกชน และยัังสอดคล้้องกัับ
งานวิิจััยของ Gopal, Singh & Aggarwal (2021) ศึึกษาเรื่่�อง การศึึกษาเกี่่�ยวกัับระบบ
IT ในช่่วงโรคระบาด COVID19 ผลการวิิจัยั  พบว่่า ปััจจััยตััวแปรอิิสระ ได้้แก่่ ปัจั จััยด้้าน
คุุณภาพของผู้้�สอนและปััจจััยด้้านการออกแบบเนื้้�อหาการเรีียน ส่่งผลกระทบทางบวก
กัับความพึึงพอใจของนัักศึึกษาและผลลััพธ์ก์ ารเรีียนรู้้ข� องนัักศึึกษา ปััจจััยตััวแปรอิิสระ
เหล่่านี้้�เป็็นหััวใจสำำ�คััญต่่อระดัับความพึึงพอใจ และผลลััพธ์์การเรีียนรู้้สำ� ำ�หรัับการเรีียน
ออนไลน์์  

องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์(อีเลิร์นนิง)ที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในยุคดิจิทัล
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ข้อเสนอแนะ
	ข้้อเสนอแนะจากการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
ผลการวิิจััย พบว่่า องค์์ประกอบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง)
ทั้้�ง 4 ด้้าน ได้้แก่่ ปัจั จััยด้้านด้้านเนื้้�อหาและสื่่อ� การเรีียน ปััจจััยด้้านระบบส่่งสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร ปััจจััยด้้านระบบสื่่�อสารและปฏิิสััมพัันธ์์ทางการเรีียน และปััจจััยด้้าน
ผู้้ส� อนและผู้้เ� รีียน สามารถทำำ�นายการพยากรณ์์การมีีอิิทธิิพลต่่อกรอบมาตรฐานผลการ
เรีียนรู้้�ระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิได้้ถึึงร้้อยละ 62.7 ดัังนั้้�น ผู้้�สอนควรให้้ความสำำ�คััญใน
การจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ทั้้�ง 4 ด้้าน ดัังนี้้�
1. ด้้านเนื้้อ� หาและสื่่อ� การเรีียน ผลการวิิจัยั  พบว่่า ในเรื่อ�่ งมีีการออกแบบที่่เ� หมาะสม
กัับผู้้�เรีียนอยู่่�ในอัันดัับสุุดท้้าย ดัังนั้้�น ผู้้�สอนควรมีีการออกแบบเนื้้�อหาการสอนให้้
เหมาะสมกัับผู้้เ� รีียน โดยควรมีีการสอบถามความคิิดเห็็นของผู้้เ� รีียนเกี่่ย� วกัับการออกแบบ
การเรีียนการสอนของผู้้�สอนว่่ามีีความเหมาะสมหรืือไม่่อย่่างไร ทั้้�งก่่อนเรีียน ระหว่่าง
เรีียนและหลัังเรีียน โดยผู้้�สอนสามารถนำำ�ข้้อคิิดเห็็นของผู้้�เรีียนมาพััฒนา/ปรัับปรุุงการ
ออกแบบการเรีียนการสอนให้้มีีความเหมาะสมกัับผู้้�เรีียนมากที่่�สุุด
2. ด้้านระบบสารสนเทศและการสื่่�อสาร ผลการวิิจััย พบว่่า ในเรื่่�องด้้านผู้้�สอนมีี
เครื่่�องมืือ/อุุปกรณ์์ในการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ที่่�มีีความทัันสมััย อยู่่�ใน
อัันดัับสุุดท้้าย ดัังนั้้�น ผู้้�สอนควรมีีการค้้นหา/พััฒนา/ปรัับปรุุงเครื่่�องมืือ/อุุปกรณ์์เพื่่�อ
การเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ให้้มีีความทัันสมััยและมีีประสิิทธิิภาพในการ
ถ่่ายทอดเนื้้�อหาการเรีียนไปสู่่�ผู้้�เรีียนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด
3. ด้้านระบบสื่่�อสารและปฏิิสััมพัันธ์์ทางการเรีียน ผลการวิิจััย พบว่่า ในเรื่่�อง
ผู้้�เรีียนสามารถฝากข้้อความถึึงผู้้�สอนเพื่่�อให้้ติิดต่่อกลัับภายหลัังได้้  (Not Real-Time)
อยู่่�ในอัันดัับสุุดท้้าย ดัังนั้้�น ผู้้�สอนควรมีีการพััฒนาระบบฝากข้้อความของผู้้�เรีียนให้้มีี
ประสิิทธิิภาพ โดยข้้อความที่่ฝ� ากไว้้จะต้้องถึึงผู้้ส� อนอย่่างรวดเร็็วและถููกต้้อง ผู้้ส� อนควร
มีีระบบการฝากข้้อความไว้้หลายๆ ระบบเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีทางเลืือกมากขึ้้�น
4. ด้้านผู้้�สอน ผู้้�เรีียน ผลการวิิจััย พบว่่า ในเรื่่�องผู้้�สอนมีีความเชี่่�ยวชาญและ
ประสบการณ์์ในการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) อยู่่�ในอัันดัับสุุดท้้าย ดัังนั้้�น สถาบัันการ
ศึึกษาจะต้้องมีีการอบรม/ฝึึกฝนทัักษะความรู้้� ความสามารถในด้้านการเรีียนการสอน
ออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) แก่่บุคุ ลากรในหน่่วยงานของท่่านอย่่างทั่่�วถึึง โดยจะต้้องมีีการวััด

29

1

30

1

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

และประเมิิ น ผลบุุ ค ลากรที่่� มีีหน้้าที่่� ใ นการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิ ร์์ น นิิ ง )
อย่่างเคร่่งครััดเพื่่�อที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนมีีความมั่่�นใจว่่าผู้้�สอนนั้้�นมีีความเชี่่�ยวชาญและ
ประสบการณ์์ในการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) อย่่างแท้้จริิง
	ข้้อเสนอแนะการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
1. งานวิิจััยนี้้�ศึึกษากัับกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็นนัักศึึกษาและอาจารย์์ที่่�ทำำ�การสอน
ระดัับปริิญญาตรีี ดัังนั้้�น งานวิิจัยั ครั้้�งต่่อไปสามารถศึึกษากลุ่่�มเป้้าหมายที่เ่� ป็็นนิิสิติ ระดัับ
บััณฑิิตศึึกษารวมทั้้�งทำำ�การสััมภาษณ์์แบบกลุ่่�ม (Focus Group Interview) เพื่่�อให้้ได้้
ข้้อมููลเชิิงลึึกมากขึ้้�น
2. ควรทำำ�การศึึกษาเปรีียบเทีียบการเรีียนการสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) กัับ
นัักศึึกษาและอาจารย์์จากมหาวิิทยาลััยที่่สั� งั กััดรััฐบาลโดยนำำ�ผลการวิิจัยั ที่ไ่� ด้้มาวิิเคราะห์์
สัังเคราะห์์ความเหมืือน/แตกต่่างต่่าง เช่่น จุุดเด่่น จุุดด้้อย หรืือการออกแบบการเรีียน
การสอนออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อนำำ�มาใช้้พััฒนาการเรีียนการสอน
ออนไลน์์ (อีีเลิิร์์นนิิง) ของนัักศึึกษาในประเทศไทย  
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