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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาในเขตพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร (2) เพื ่อศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำแนกตามลักษณะตามประชากร  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.905 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานด้วยสถิติ T-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย

พบว่า 

ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในยุคโควิด-19ใน

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีทั้งหมด 3 ส่วนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผลสรุป

ได้ว่า ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งด้าน

ภาพรวม แบบจำแนกแบ่งตามลักษณะประชากร และ ด้านช่องทางการเรียนออนไลน์ สรุปได้ว่า ด้านประสิทธิภาพ

ของการเรียนออนไลน์ ด้านประสิทธิภาพของผู้เรียน และด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน เมื่อพิจารณานักเรียนชายและ

นักเรียนหญิง โดยรวมไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  

 



คำสำคัญ : ประสิทธิภาพ, การเรียนออนไลน์, ยุคโควิด 19 

 

Abstract 

 The objectives of the study were (1) to study the efficiency of e-learning of high-school 

students in the situation of covid-19 in Bangkok. (2) to study the efficiency of e-learning of high-

school students in the situation of covid-19 in Bangkok by arranging people.  

 The sample group was high school’s student in the situation of COVID-19. A total of 200 

people were using questionnaires as a tool for data collection. It is a 5-level approximation scale 

that has passed the quality inspection of tools. The reliability of the whole questionnaires was 0.905. 

Data were analyzed with describe statistics by using statistics, frequency, percentage, mean and 

standard deviation. And Inferential statistics by using T-test and One-Way Anova. The research was 

found that 

 An analysis of response is summarized that efficiency of e-learning of high-school students 

in the situation of covid-19 in Bangkok in the most, separated by characteristics and the way for 

study, also summarized that efficiency of e-learning, efficiency of students and the available of 

accessories of e-learning of high-school students in the situation of covid-19 in Bangkok. The result 

is not different in the indicated of 0.05.  
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1. บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ปัจจุบันมีการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 อย่างแพร่หลาย ซึ่งโรคระบาดนี้อยู่กับประเทศไทย

มาแล้วประมาณ 3 ปี ส่งผลกระทบให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรเป็นไปในทางที่แย่ลง อาทิ การทำงานที่ต้อง

มีมาตรการรักษาความปลอดภัยจากโรคระบาดมากข้ึน การศึกษาที่ต้องถูกสั่งปิดสถาบัน และเปลี่ยนระบบการเรียนใน

ห้องมานั่งเรียนออนไลน์แทน รวมไปถึงร้านอาหารและสถานที่บริการต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานบันเทิงต่างๆ 

สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่บริการทางด้านความงาม ฯลฯ ถูกปิดบริการไปชั่วขณะ สถานประกอบการบางที่เปลี่ยน

ระบบการทำงานจากเข้าออฟฟิศ เป็นนำงานไปทำที่บ้านแทน ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป ต้อง

เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ บางสถานที่ทำงาน ไม่สามารถนำงานกลับไปทำที่บ้าน ก็อาจจะต้องไปนั่งทำงานตามปกติ เพียงแต่

เพิ่มการวัดอุณหภูมิและลงชื่อก่อนเข้างาน เพื่อยืนยันตัวตนว่าได้มาทำงานแล้ว หรือแม้แต่เข้าร้านสะดวกซื้ออย่าง 

เซเว่นอีเลฟเว่น หรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป ก็ต้องมีการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจล ก่อน

เข้าไปใช้บริการ 

การเรียนออนไลน์ในยุคปัจจุบันค่อนข้างสำคัญ เพราะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สถาบันการศกึษาได้

ตามปกติ แต่รูปแบบของการเรียนออนไลน์นั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลและสถาบันการศึกษาว่าจะจัดในรูปแบบไหน ซึ่งต้องมี

การสำรวจว่าจำนวนของนักเรียนของแต่ละสถานที่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนอ้ยเพียงไหน บางบ้านมีคอมพิวเตอร์

ประเภทแล็ปท็อป หรือโน้ตบุ๊ค แต่ถ้าบางบ้านไม่มี ก็อาจจะทำให้ต้องเรียนผ่านมือถือ แต่อุปสรรคอาจจะเยอะกว่า

คอม เพราะขนาดของหน้าจอค่อนข้างเล็ก อาจทำให้มีอุปสรรคในการเรียนรู้ และไม่มีสมาธิจดจ่อกับการเรียน เพราะ

มือถือมีสิ่งรบกวน เช่น การแจ้งเตือนของแอพพลิเคชั่น หรือโซเชียลเน็ทเวิร์ค 

 

ความสำคัญของปัญหา 

  

เนื่องด้วยปัจจบุันเกิดสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน 

เพราะสถาบนัการศึกษาถูกสั่งปดิชั่วคราวในช่วงทีโ่ควิดอยู่ในช่วงวิกฤติ จนเวลาต่อมาสถานการณ์เร่ิมดีขึ้น รัฐบาลจึงสัง่

ปลดล็อค ให้สถาบนัศึกษาเปิดการเรียนการสอนได้ แต่อยู่ในรูปแบบของการเรียนแบบออนไลน ์ด้วยเหตุที่นักเรียนทุก

คนจะต้องรักษาระยะห่างและปอ้งกันการระบาดของโควิด 19 และยังดูแลนักเรียนนักศึกษาให้มีการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง ไม่ให้ขาดตอน เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากเปลี่ยนการเรียนเป็นแบบออนไลน์แล้ว ก็อาจจะมี

เร่ืองการรับสมัคร การลงทะเบียนของนักเรียนและนักศึกษาใหม่ การปฐมนิเทศก่อนเข้าเรียน หรือแม้กระทั่งการสอบ

กลางภาคและปลายภาคก็เป็นแบบออนไลน์ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและโรงเรียนนั้นๆ ว่าต้องการให้การเรียน

การสอนถูกจัดต่อไปในทิศทางใด โดยเวลามสีอบหรือการนำเสนอ ก็อาจจะต้องมีการเปิดกล้องเพื่อใช้ในการสนทนา

แบบเห็นหน้ากัน  



ในขณะเดียวกัน การเรียนออนไลน์นัน้ ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียทีแ่สดงให้เห็นได้ชัด วา่นักเรียนจะต้องเรียนแต่

ภาคทฤษฎี และมีโอกาสที่จะเรียนด้านภาคปฏบิัติน้อยลง ซึ่งกข็ึ้นอยู่กับแต่ละรายวชิา วา่เนน้ทางเนื้อหาหรือต้องลงมือ

ทำ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในแต่ละรายวชิา โดยอาจจะถูกจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ อยา่งเช่น ให้

แบบทดสอบทำส่งระหว่างเรียน หรืออาจจะเป็นสง่เข้าทางอีเมลของอาจารย์ผู้สอน และมีอีกรูปแบบคืออาจารย์จัด

กลุ่มให้ตามเลขที่ และให้เปิดประชุมเล็กออนไลน์ เพื่อระดมความคิดในการทำงานกลุ่ม และอาจมีการนำเสนอก่อนจะ

จบการเรียนในแต่ละวิชานัน้ รวมไปถึงการสอบออนไลน์นัน้ ก็อาจจะเปน็การเปิดกล้องสอบผ่านสื่อออนไลน์ 

  

ข้อดีของการเรียนออนไลน์ 

1.สามารถเลือกเรียนตามระดับความรู้และความสนใจได้ 

ข้อดีของการเรียนออนไลน์ คือคณุพ่อคุณแม่สามารถช่วยเด็ก ๆ ในการวางแผนการเรียนไดต้ามความสนใจและระดบั
ความสามารถของเด็ก ๆ ได้ หรือที่เรียกว่าการเรียนรู้โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) ได้
ค้นหาตัวตนผ่านหลักสูตรไม่วา่จะถนัดอะไร ชอบอะไร อยากเรียนอะไร สิ่งเหล่านี้จะช่วยเปน็แนวทางการวางระบบ
การศึกษาที่ทำให้เด็กๆ มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ รวมไปถึงมีอิสระที่จะเลือกเรียนในสิง่ที่เด็ก ๆ สนใจ 

2.เนื้อหาการเรียนการสอนทันสมัยและมีการอัพเดตอยู่เสมอ 

เรียกได้ว่าเป็นข้อสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียว เพราะเนื้อหาที่ทันสมัยและอัพเดตอยู่เสมอ สามารถช่วยให้เด็ก ๆ 
ได้รู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ พร้อมฝึกทักษะและได้รับองค์ความรู้ที่
จำเป็น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและในอนาคต นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจในเนื้อหา 
สามารถนัง่เรียนไปกับลูก ๆ ไดด้้วย 

3.สามารถกลับไปทบทวนได้เสมอ 

หมดห่วงเร่ืองเรียนตามเพื่อนไมท่ันหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอน เพราะเด็ก ๆ สามารถย้อนกลับมาทบทวนได้ใหม่
ตั้งแต่ต้นจนจบได้จนกวา่จะเข้าใจได้ทุกเมื่อ ต่างจากการเรียนในห้องเรียนที่ต้องเรียนไปพร้อมกับเพื่อน ๆ ไม่สามารถ
ย้อนกลับมาเรียนหรือทบทวนในจุดที่ไม่เข้าใจได้  

4.เวลาเรียน และสถานที่มีความยืดหยุ่น 

ไม่ต้องกังวลเร่ืองตารางในการเรียนเพราะเด็ก ๆ สามารถเลือกเวลาเรียนทีส่ะดวกได้ตามใจผู้เรียน นอกจากนี้ยงั
สามารถเลือกสถานที่ในการเรียนที่เด็ก ๆ รู้สึกสะดวก และมีสมาธิในการเรียนได้อีกด้วย  

5.ลดความกดดันในการเรียน 

เวลาเรียนในห้องเรียนเด็กหลาย ๆ คนอาจรู้สึกกดดันเมื่อถูกประเมินโดยให้คุณค่ากับความสำเร็จเชิงวิชารวมมากกว่า
ความสนใจและความสุขในการเรียน นอกจากนี้ยังถูกกดดันจากการโดนเปรียบเทียบกับเพื่อน ๆ คนอ่ืนในชัน้เรียนทำ
ให้เกิดความรู้สึกด้อยค่า ซึ่งเมื่อเด็ก ๆ รู้สึกกดดัน เครียด ไม่มีความสุข ก็จะก่อให้เด็กความเครียด วิตกกังวล ไม่มีสมาธิ 
ส่งผลกระทบกับผลการเรียน และความสัมพันธ์กบับุคคลคนรอบข้างในทีสุ่ด การเรียนออนไลนส์ามารถช่วยลดความก

https://xqsuperschool.org/rethinktogether/what-is-student-centered-learning/


ดันในเร่ืองนี้ได้เพราะเด็ก ๆ จะไม่รู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือโดนเปรียบเทียบกับใคร อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กกล้าถาม กล้า
แสดงออกความคิดเห็นโดยไม่กลัวความผิดพลาดอีกด้วย 

 

ข้อเสียของการเรียนออนไลน์ 

1.เด็ก ๆ อาจจะขาดสมาธิในการเรียนได้ 

เด็กบางคนอาจจะมีปัญหาในการนั่งเรียนเป็นเวลานาน ๆ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรหาพื้นทีท่ี่เงียบสงบ หาคอร์สออน
ไลนท์ี่ให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน จัดสรรเวลาในการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ให้ตรงกับ “ช่วงเวลา
ทอง” ที่มีในแต่ละวนั ช่วงเชา้ระหว่างเวลา 9.00 – 11.00 น. และ 2) ช่วงบ่ายระหวา่งเวลา 15.00 – 16.00 น. รวมไป
ถึงช่วงเวลาพัก โดยแต่คาบละในการเรียนไม่ควรเกิน 20 – 25 นาท ี

2.ไม่ได้ปฏิสัมพนัธ์กับผู้อื่น 

การเรียนออนไลน์ทำให้เด็กขาดการปฏิสัมพันธ์กบัเพื่อนๆ ร่วมชัน้เรียน ทำให้ไม่เกิดการพัฒนาการด้านสังคม แทนที่จะ
ได้มีส่วนร่วมกับเพื่อนในห้องเรียน ทำงานกลุ่มร่วมกัน ทานอาหาร และเล่นด้วยกันในช่วงพักกลางวันกลบักลายเป็นวา่
เด็กจะต้องอยู่คนเดียว และทำทกุอย่างด้วยตนเอง โดยเฉพาะเดก็ที่กำลังย่างเข้าสู่ชว่งวัยรุ่น จริงๆ แล้วในวัยนี้เป็นวัยที่
กำลังต้องการเพื่อน ต้องการความเข้าใจจากคนรุ่นเดียวกนั คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องลองปรบัตัวเองให้เป็นเพื่อนกับ
เด็กๆ ดู เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาทางดา้นนี้ไม่ให้ขาดหายไป  

3.ต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียน 

เป็นเร่ืองยากที่เด็กๆต้องโฟกัสอยู่หน้าจอนานๆ  ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องสร้างแรงจูงใจดว้ยการเลือกคลาสเรียน
ที่มีขนาดเล็ก คุณครูสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง มีการถามโตต้อบ คลาสมีเกมให้เล่นเพื่อจูงใจให้เด็กๆ รู้สึกสนุกและ
อยากเรียน 

4.ต้องใช้อุปกรณ์ในการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

การเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนที ่มีประสิทธิภาพนั้นสำคัญมากในการที ่จะทำให้การเรียนออนไลน์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ผู้ปกครองทุกคนจะสามารถรองรับค่าใช้จ่ายตรงนั้นไหว ทั้งแท็บเล็ต แล็บท็อป หรือ
โทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ และยังค่าอินเทอร์เน็ตทั้งแบบรายเดือน และเติมเงินอีก ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่
สูงมากเลยทีเดียว  

5.คุณพ่อคุณแม่ต้องใช้เวลาในการดูแลมากข้ึนเปน็พิเศษ 

หลายคนเข้าใจว่าการเรียนออนไลน์เพียงแคป่ล่อยเด็กไว้กับหนา้จอก็พอแล้ว แต่เปล่าเลย ผู้ปกครองยังคงต้องจับตาดู
เด็กๆ อย่างเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เด็กๆ เหลวไหลแอบไปดูยูทิวบ์ (Youtube) หรือเล่นเกมได้ เรียกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะ
ละสายตาไปจากเด็กๆ ไม่ได้เลย 

 

 

https://tpak.or.th/th/article/203
https://tpak.or.th/th/article/203
https://www.eef.or.th/news-teachers-worry-about-students-losing-social-skills-during-pandemic-survey/


วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามลักษณะประชากร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นที่ด้านประสิทธิภาพของผู้เรียนเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบในการวิจัยในด้านตัว

บุคคล ด้านประสิทธิภาพในการออนไลน์ของผู้เรียนในระหว่างเรียนกับผู้สอนผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ และด้านสิ่งอำนวย

ความสะดวกที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ 

 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย

การสุ่มประเมินจากนักเรียนที่เคยศึกษาหรือกำลังเรียนแบบออนไลน์ ทำการประเมินถึงประสิทธิภาพของการเรียน

ออนไลน์ให้ 

 

กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- ประสิทธิภาพของการเรียนออนไลน์ – 

ประสิทธิภาพของผู้เรียน 

- ประสิทธิภาพด้านของอุปกรณ์การเรียนการ

สอน 

เพศ  

ระดับการศึกษา  

ช่องทางการเรียนออนไลน ์



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด 

19 มาปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ของโควิดที่กำลังระบาดในปัจจุบัน 

2. การทบทวนวรรณกรรม 

 

ด้านประสิทธิภาพ 

 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (อ้างอิงจากพัชชา คงเหมาะ, 2559) กล่าวว่า 

ความหมายของการเรียนออนไลน์หรือ E-Learning มาจากความหมายในตัวเองคือ e (Electronic) ซึ่งเป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวแทนของการทำงานที่รวดเร็วเป็บระบบและ Learning คือการเรียนรู้หรือการเรียนการสอน ถ้า
พิจารณาจาก 2 คำศัพท์ก็จะหมายถึง การเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ คือการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
สามารถเรียนรู้เวลาสถานที่ใดก็ได้ 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง  (อ้างอิงจากพัชชา คงเหมาะ, 2559) กล่าวว่า การเรียนออนไลน์หรือ E-Learning คือการ
เรียนรู้ผ่านอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนื้อหาการ
เรียนรู้จะนำเสนอในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction : CAI) การสอนบนเว็บ (Web-
Based Instruction) การเรียนออนไลน์ (On-line learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือการเรียนจากวีดี
ทัศน์ตามอัธยาศัย (Video On-Demand) 
 

ชุณหพงศ์ ไมยอุปถัมป์ (อ้างอิงจากพัชชา คงเหมาะ, 2559) กล่าวว่า ความหมายของการเรียนออนไลน์หรือ 
E-Learning คือรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความสะดวกสบายใน
การเรียนการสอนที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere – Anytime) 

จากความหมายของการเรียนออนไลน์ สามารถสรุปได้ว่าการเรียนออนไลน์หมายถึง การเรียนด้วยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และสามารถเรียนได้ที่ทุกเวลา 
 

ดร. จักรกฤษณ์ จันทะคุณ, 2556 กล่าวว่า ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ผลสำเร็จที่พิจารณาในแง่
ของเศรษฐศาสตร ์ ท ี ่ม ีต ัวบ ่งช ี ้  ได ้แก่  ความประหยัด  หรือคุ ้มค ่า  (ประหยัดต ้นท ุน ประหยัดทร ัพยากร 
ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และ มีคุณภาพ (ทั้งกระบวนการ ได้แก่ Input Process และ Output) การพิจารณา
ประสิทธิภาพนั้นจะกระทำหลังจากพิจารณาประสิทธิผล  นั่นคือ ประสิทธิภาพของงาน โครงการ หรือกิจกรรมเกิด
ภายหลังประสิทธิผล ดังนั้นหากงาน โครงการ หรือกิจกรรมไม่มีประสิทธิผลแล้ว ประสิทธิภาพก็คงไม่เกิด  การทำงาน
ที่ประสบผลสำเร็จ จะต้องมีทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
 

 
 



นงลักษณ์ อัจนปัญญา (2563) กล่าวว่า สถานการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปี พ.ศ. 2562 ภายใค้
การปพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกและประเทศไทย สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยเฉพาะระบบการศึกษา เพราะสถานศึกษาไม่สามารถทำการจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ อย่างไรก็
ตาม ในยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดนและมีเครื่องมือถ้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ทำให้สถานศึกษาหลาย
แห่งสามารถดำเนินการเรียนการสอนต่อไปได้ โดยใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ มาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาเป็นระบบ
การการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้สามารถดำเนินการเรียนการสอนของตนต่อไปได้ 

ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์ (2563) กล่าวว่าสำหรับประเทศไมย ความท้าทายในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19 เท่านั้น แต่ควรเป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม ดังนั้นมาตรการการเรียนรู้ของไทยจึงไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่
ต้องปรับทั้งระบบการเรียนรู้ที่ให้สอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

วิทยา วาโย (2563) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัส ก่อให้เกิดการปรับตัวเป็นฐานวิถีชีวิตแบบใหม่ (New 
Normal) การปรับใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกิดความต่อเนื่อง การเรียน
การสอนแบบออนไลน์มีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน เนื่อหา สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและการประเมินผล รูปแบบการ
เรียนการสอนมีหลายวิธี ที่จะทำให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้ การพิจารณาองค์ประกอบและรูปแบบที่
สอดคล้อง เหมาะสมกับลักษณะวิชา และบริบทของผู้เรียนจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สมศักดิ์ คงเที่ยง (ม.ป.ป., 61) ได้หึความหมายของคำว่าประสิทธิภาพ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณทรัพยากรที่ใช้กับปริมาณผลผลิตที ่เกิดจากกิจกรรมหรือโครงการ กล่าวคือ ประสิทธิภาพจะแสดงถึง
ความสามารถในการผลิต และความคุ้มค่าของการลงทุน 
 

วิกิพีเดีย (ออนไลน์, 2560) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการดำเนินการใดๆ ก็ตาม
โดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จ และผลสำเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และการดำเนินการเป็นไปอย่าง
ประหยัด ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินการนั้นๆให้เป็นผลสำเร็จ
และถูกต้อง 

จงกล ทองโฉม (ออนไลน์, 2560) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง คำตอบทำให้ทราบว่าการดำเนินงานนั้น
ได้ผลคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ และมีแนวทางที่ดีกว่าที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด อีกนัยหนึ่ง
ประสิทธิภาพ หมายถึง การพิจารณาผลผลิตที่เป็นไปตามเป้าหมายแล้วว่าวิธีการผลิตใดเสียต้นทุนต่ำกว่าหรือประหยัด
กว่า 
 

จากความหมายของประสิทธิภาพ สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพคือการทำงานผ่านกระบวนการต่างๆอย่างเป็น
ระบบ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อไปสู่ความสำเร็จของงานที่เป็นระบบและมีแบบแผน ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากงานที่มี
ประสิทธิผลแล้วเรียบร้อย 



3. วิธีดำเนินการวิจัย 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย

การสุ่มประเมินจากนักเรียนที่เคยศึกษาหรือกำลังเรียนแบบออนไลน์ ทำการประเมินถึงประสิทธิภาพของการเรียน

ออนไลน์ให้ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ นำมาจากกลุ่มนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาที ่มี

สถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพฯ โดยสุ่มจากกลุ่มนักเรียนที่เป็นลูกศิษย์ของข้าพเจ้า ซึ่งมาจากหลากหลายโรงเรียน

ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพฯ 

 

2.2 เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Form เพื่ออำนวยความสะดวก

ในการเก็บข้อมูลทั้งผู้เก็บข้อมูลและผู้ประเมิน และง่ายต่อการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ 

ใช้การสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา มารวบรวม และสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด 

โดยอิงจากข้อมูลจริงที่ได้รับการประเมินจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ว่าควรใช้คำถามในเชิงใดบ้าง จึงจะ

ตอบสนองความต้องการและความคิดเห็นที่ควรนำพัฒนาปรับปรุงในส่วนที่ควรแก้ไข 

 

2.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำข้อมูลที่ได้

หลังจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาการวิจัยหรือเรื่องที่กำลังศึกษา โดยแบบสอบถามดังกล่าว มาจาก

การศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัย ที่แสดงให้เห็นตัวแปรที่เก่ียวในวิจัย และนำไปสู่ขั้นตอนการทำนิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อมากำหนดเป็นคำถามในแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากประชากรตัวอย่าง  โดยแบ่งเป็นคำถามปลายปิดและ

ปลายเปิด มีทั้งหมด 5 ส่วน ประกอบไปด้วยคำถามข้อมูลส่วนบุคคล ด้านประสิทธิภาพของการเรียนออนไลน์ ด้าน

ประสิทธิภาพของผู้เรียน ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน และคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ

คิดเห็นต่อการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด 19 

 

 



การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 200 คน ซึ่ งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขต

พื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 -6 คิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมาคือระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3-4 คิดเป็นร้อยละ 37.5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 คิดเป็นร้อยละ 7 ตามลำดับ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์  พบว่าประสิทธิภาพของการ

เรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในยุคโควิด-19ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนที่อยู่ในระดับมากคือการรับ-ส่งข้อมูลที่ดีของผู้เรียนและ

ผู้สอนผ่านระบบอินเทอร์เนท (x= 3.36) รองลงมาคือการสื่อสารที่ดีของผู้เรียนและผู้สอนในระหว่างการเรียน

ออนไลน์ (x= 3.33) การทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบกับเพื่อนร่วมห้อง ระหว่างเรียนออนไลน์ (x= 3.26) และการ

เรียนออนไลน์ทำให้มีเวลาค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ในขณะที่กำลังเรียน (x= 3.19) 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านประสิทธิภาพของผู้เรียน  พบว่าประสิทธิภาพของผู้เรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในยุคโควิด-19ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแล้ว

พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนที่อยู่ในระดับมากคือ สามารถมีบทบาทในการตอบโต้และสนทนากับผู้สอน

และเพื่อนร่วมห้องได้อย่างเต็มที่ (x= 4.33) รองลงมาคือ สามารถรับรู้และเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนในแต่ละวันได้

อย่างเข้าใจ (x= 3.79) สามารถสร้างสมาธิและจิตใจจดจ่อกับการเรียนมากขึ้น (x= 3.78) และ การเรียนออนไลน์ทำ

ให้มีเวลาค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ในขณะที่กำลังเรียน (x= 3.31)    

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน พบวา่ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การ

เรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแลว้พบว่า สว่นใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนที่อยู่ในระดบั

มากคือ สถานที่ใช้ในการเรียนเงียบสงบ เหมาะสำหรับใช้เพื่อการเรียนรู ้ (x= 4.29) รองลงมาคือ มีสิ่งอำนวยความ

สะดวกในการเรียน อาทิ เครื่องพิมพ์เอกสาร หรือของใช้ที่จำเป็น (x= 4.26) สถานที่เรียนมีการเชื่อมต่อของสัญญาณ

ของอินเทอร์เน็ตที่เสถียร (x= 4.10) และคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นักเรียนสามารถทำงานและเรียนได้ x= 

4.02)     
  

 

 

 

 

 



ผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในยุคโควิด-19ใน

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีทั้งหมด 3 ส่วนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผลสรุป

ได้ว่า 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง

ในภาพรวม สรุปได้ว่า เมื่อพิจารณานักเรียนชายและนักเรียนหญิง ซึ่งมีความคิดเห็นที่ต่างกัน โดยที่นักเรียนชายจะมี

ความคิดเห็นในเชิงบวกมากกว่านักเรียนหญิง โดยมีความคิดเห็นต่อ ประสิทธิภาพของการเรียนออนไลน์ ด้าน

ประสิทธิภาพของผู้เรียน และด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยทั้ง 3 ด้าน

อยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

โดยจำแนกตามลักษณะประชากร ในภาพรวมสรุปได้ว่า เมื ่อพิจารณาทั้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -2 

มัธยมศึกษาปีที่ 3-4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โดยรวมแล้วมีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3-4 มีความคิดเห็นในเชิงบวก มากกว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 

ตามละดับ โดยมีความคิดเห็นต่อ ด้านประสิทธิภาพของการเรียนออนไลน์ ด้านประสิทธิภาพของผู้เรียน และด้าน

อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย

จำแนกตามช่องทางการเรียนออนไลน์ ในภาพรวมสรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาช่องทางการออนไลน์แบบ On-Demand 

,On Site, On-Air, Online และ On Hand โดยรวมแล้วที่สถาบันการศึกษาได้เลือกช่องทางการเรียนออนไลน์ที่

แตกต่างกัน โดยส่งผลต่อด้านประสิทธิภาพของการเรียนออนไลน์ ด้านประสิทธิภาพของผู้เรียน และด้านอุปกรณ์การ

เรียนการสอนไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 



อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในยุคโควิด -19 ในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถทำการสรุปผลการวิเคราะห์ทางสถิติที่อ้างอิงตามวัตถุประสงค์การวิจัย กรอบการวิจัย 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1.1 ด้านประสิทธิภาพของการเรียนออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ใน

ระดับปานกลาง ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นต่อการได้รับ

การสื่อสารที่ดีของผู้เรียนและผู้สอนในระหว่างการเรียนออนไลน์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของอร

อำไพ  ศรีวิชัย (2555) ให้ความหมายของการสื่อสารว่า การสื่อสารเป็นการติดต่อและถ่ายทอดความรู้   ความ

คิดเห็น ข้อมูลของบุคคลตั้งแต่  2  คนขึ้นไป  โดยอาศัยสื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของวริกา คงควร (ออนไลน์, 2564) กล่าวว่า การสื่อสารถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตของมนุษย์ 

มนุษย์มีวิวัฒนาการยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่อง ในการคิดค้นและพัฒนาวิธีการสื่อสารข้อมูล

ในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รูปแบบของการสื่อสารข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยก็ต้องใช้การ

สื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการศึกษาเก่ียวกับการสื่อสารข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่เราควรเรียนรู้  

1.2 ด้านประสิทธิภาพของผู้เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัปาน

กลาง ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  มีความคิดเห็นต่อความสามารถรับรู้

และเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนในแต่ละวันได้อย่างเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจิตรลดา ตรีสาคร (2555, น.

78) กล่าวว่า”การรับรู้ก็คือ การที่ได้มีสิ่งเร้า และสถานการณ์เข้ามากระทบกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก 

ลิ้น และผิวกาย ตัวกระตุ้นเหล่านี้จะถูกรับรู้ และถูกแปลความหมายกลายเป็นผลลัพธ์ก่อให้เกิดการรับรู้ขึ้นมา ซึ่ง

การรับรู้จะแตกต่างกันออกไปนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าหรือลักษณะของตัวกระตุ้น แล้วยังอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลที่จะมี

ความเข้าใจในการรับรู้ และมีการแปรข้อมูลเป็นไปตามโครงสร้างความเข้าใจแต่ละบุคคล 

1.3  ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปาน

กลาง ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นต่อสถานที่ใช้ในการเรียน

เงียบสงบ เหมาะสำหรับใช้เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวรพงศ์ ผูกภู่ (2563) กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ 

หมายถึง แหล่งข้อมูลความรู้ ทั้งที่อยู่ในตัวบุคคล สถานที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประสบการณ์ ที่ทำให้ผู้เรียนเกิด

กระบวนการเรียนรู ้ สามารถหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และ

สอดคล้องกับแนวคิดของเปรมยุตา ทองสุภา (2555) กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้างถาวร และพฤติกรรมใหม่นี้เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝน 

มิใช่เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณ หรือวุฒิภาวะ หรือพิษยาต่างๆ หรืออุบัติเหตุ หรือความ



บังเอิญ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจะต้องเปลี่ยนไปอย่างค่อนข้างถาวร จึงจะถือว่าเกิดการเรียนรู้ขึ ้น หากเป็นการ

เปลี่ยนแปลงชั่วคราวก็ยังไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ 

2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธ ิภาพของการเร ียนออนไลน์ของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาในเขตพื ้นที่

กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามลักษณะประชากร อยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุป

ผลได้ดังนี้  มันต้องผลวิจัยที่ รันจาก t test anova มาอภิปรายผล 

ด้านประสิทธิภาพของการเรียนออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่นักเรียนชายมีความคิดเห็น
เชิงบวกมากกว่าผู้หญิง โดยจะเห็นในเรื่องการสื่อสารเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทัศนีย์  กระต่ายอินทร์ 
(อ้างใน http:// http://human.tru.ac.th/X ได้กล่าวเกี่ยวกับความสำคัญของการสื่อสาร ดังนี้ 1) การสื่อสารเป็น
ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ไม่มีใครที่ดำรงชีวิตได้ โดยปราศจากการสื ่อสาร โดยเฉพาะสังคมมนุษย์ที ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา พัฒนาการทางสังคมจึงดำเนินไปพร้อมๆ กับพัฒนาการทางการสื่อสาร  2) การ
สื่อสารช่วยธำรงสังคมให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุข เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับระเบียบประเพณี กฎเกณฑ์ทางสังคมและ
ความรู้ต่างๆ จำเป็นต้องรับการถ่ายทอดเพื่อให้เป็นมรดกทางสังคมตกลงใช้ร่วมกันอย่างสันติ 3) การสื่อสารเป็นปัจจัย
สำคัญในการพัฒนาทางสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้งในการสื่อสาร
จำเป็นต้อง พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและต้องใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การใช้สื่อโสตฯ 
หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ในงานสาธารณสุข เป็นต้น 

ด้านประสิทธิภาพของผู้เรียน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่นักเรียนชายมีความคิดเห็นเชิงบวก
มากกว่าผู้หญิง โดยมีความคิดเห็นในเรื่องความสามารถมีบทบาทในการตอบโต้และสนทนากับผู้สอนและเพื่อนร่วม
ห้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระครูนิวิฐธุรากร (2555) กล่าวว่า บทบาทตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า role เป็น
เรื่องของพฤติกรรมและหน้าที่ความรับผิดชอบ (function) เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า เมื่อบุคคลดำรงตำแหน่งใด ก็
ควรแสดงพฤติกรรมให้ตรงและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบนั้น  

ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่นักเรียนชายมีความคิดเห็นเชิงบวก
มากกว่าผู้หญิง โดยมองว่าคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำคัญต่อการเรียนออนไลน์ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ อลิศรา เพ็ชรอาวุธ (2556) กล่าวว่า การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)หมายถึง รูปแบบของการ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราวและเนื้อหา โดย
สามารถมีสื่อในการนาเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไปและการเรียนการสอนสามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทาง
เดียวหรือการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ก็ได้ 
 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

สิ่งที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนส่วนใหญ่อาจจะชอบการเรียนออนไลน์ ด้วยเหตุที่ว่าสามารถหา

ความรู้ได้เพิ่มเติมในขณะที่เรียนอยู่ แต่ก็ควรมีสัญญาณอินเทอร์เนทที่เสถียร เพื่อให้สะดวกต่อการเรียน การติดต่อกัน

ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมห้อง เพราะอาจจะต้องใช้หลายโปรแกรมในการปรึกษาหารือเรื่องการเรียน อาทิ 

ใช้แอพพลิเคชั่น Line สำหรับตั้งกลุ่มกันในห้องเรียน เพื่อเป็นการเช็คชื่อ แสดงความคิดเห็น และประกาศต่างๆที่

โรงเรียนต้องการชี้แจงลงในไลน์กลุ่มได้ ใช้ Zoom หรือ Google Classroom เป็นช่องทางในการเรียนออนไลน์ รวม

ไปถึงการนำเสนองานแบบเปิดกล้อง อีกทั้งยังสามารถแบ่งปันหน้าจอให้คนอ่ืนเห็นในสิ่งที่ตนต้องการสื่อสารได้ดี 

 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

 ผู้เขียนวิจัยคิดว่า ควรจะทำด้านประสิทธิภาพการเรียนการสอนของผู้สอนด้วย เพราะว่าการเรียนออนไลน์

จะต้องมุ่งเน้นที่ผู้สอนด้วยว่ามีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารและออกแบบสื่อการเรียน

ผ่านทางเทคโนโลยี เนื่องจากเล็งเห็นว่า หากเป็นผู้สอนที่ยังมีอายุน้อย อาจจะออกแบบการเรียนการสอน และสื่อสาร

กับนักเรียนได้เข้าใจกว่าผู้สอนที่อายุค่อนข้างเยอะแล้ว 

 รวมไปถึงการนำผลการประเมินจากการวิจัยครั้งไปพัฒนา และปรับปรุงการเรียนการสอนออนไลน์ขอ ง

ผู้เขียนวิจัย มีความน่าสนใจ และดึงดูดนักเรียนให้มาเรียนออนไลน์กันมากข้ึน 
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