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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศึกษาวิจัย เรื ่อง โครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน

ในชวงสถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งนี้ สําเร็จไดดวยความอนุเคราะห 

และนํ้าใจจากบุคคลหลายฝาย ตลอดจนมหาวิทยาลับเชียงใหมที่ไดมอบโอกาส สงเสริม และสนับสนุนทุนวิจัย 

เพื่อใหคณะผูวิจัยไดพัฒนาองคความรูที่จะสามารถขับเคลื่อนพันธกิจดานการเรียนการสอนของอาจารยในยุค

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงเสริมการปฏิบัติงานของศูนยนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู 

 คณะผูวิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย อุษณีย คําประกอบ รองอธิการบด ีและรองศาตราจารย 

ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผูชวยอธิการบดี ในฐานะผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารหนวยงานที่ไดเสียสละเวลา

ชวยเหลือ เปนที่ปรึกษา ชี้แนะแนวทางการทําวิจัย และไดใหความรู คําแนะนําตาง ๆ ดวยความเอาใจใสในทุก

ข้ันตอน เพ่ือใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  

 ขอขอบคุณ ผูใหสัมภาษณ ซึ่งไดแก ทานผูบริหารคณะ คณบดี อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน

และนักศึกษาทุกทาน จากคณะและวิทยาลัยทั้ง 12 แหงที่ไดใหขอมูลอันเปนประโยชนแกคณะผูวิจัยในการนําไป

ประกอบการพัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยนวัตกรรมการสอนและการเรียนรูมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พันธกิจดานการเรียนการสอนของอาจารยในยุคศตวรรษท่ี 21 ตอไป 

 สุดทายนี้ คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา งานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนา และ

ปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยนวัตกรรมการสอนและการเรียนรูมหาวิทยาลัยเชียงใหม พันธกิจดานการเรียนการ

สอนของอาจารยในยุคศตวรรษท่ี 21  

  

 

  

ผูวิจัย 

สิงหาคม 2564 
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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาวิจัย เรื ่อง โครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน

ในชวงสถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. เพ่ือ

รวบรวมภาพรวมแนวทางการปรับตัวดานการสอนและการสอบในชวงท่ีเกิดวิกฤตการแพร ระบาดของไวรสั COVID-

19 ในชวงตนป พ.ศ. 2563 2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการปรับตัวอยางฉับพลันจากวิกฤตการแพรระบาดของไวรัส 

COVID-19 ตอการสอนและการวัดผลการศึกษา และ 3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดานการจัดการเรียน

การสอน ภายหลังจากวิกฤตการแพร ระบาดของไวรัส COVID-19 ดําเนินงานงานวิจัยโดยแบงออกเปน 3 ระยะ 

ประกอบดวย ระยะที่หนึ่ง: เปนการรวบรวมและศึกษาการปรับตัวอยางฉับพลันในชวงที่เกิดการแพรระบาดของ

ไวรัส COVID-19 จากขอมูลจากทั ้งแบบสอบถามออนไลนใหกับกระบวนวิชาที ่คัดเลือกและเปดสอนในภาค

การศึกษา ที่ 2/2562 และ ภาคฤดูรอน 2562 ระยะที่สอง: เปนการศึกษาผลกระทบของการปรับตัวในการจัดการ

เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 หลังจากวิกฤตการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ตอการสอนและการ

วัดผลการศึกษา ระยะที่สาม: เปนการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน และแนวทาง

การดําเนินงานและนโยบายของมหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต ในการดําเนินงานงานวิจัยนั้นจะเปนการรวบรวม

ขอมูลจากท้ังแบบสอบถามออนไลนรวมท้ังการลงพ้ืนท่ี เพ่ือเก็บขอมูลจากการขอความรวมมือในแตละคณะดวยวิธี

สัมภาษณตามกระบวนวิชาหรือกลุมท่ีไดคัดเลือกไว ในรูปแบบ Focus Group เพ่ือใหเห็นภาพรวมและแนวทางการ

ปรับตัวดานการสอนและการสอบในชวงที่เกิด วิกฤตการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ในชวงตนป การปรับตัว

ในการจัดการเรียนการสอนในระยะตอมา และแนวทางตอไปในอนาคต 

 ผลการศึกษา พบวา เกิดการปรับตัวของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ไมวาจะเปน กลุมผูบริหาร

คณะ กลุมอาจารย กลุมบุคลากรสายสนับสนุน และกลุมนักศึกษา ซ่ึงในชวงแรกของการปรับตัวอาจจะอยูในระดับ

นอยแตเมื่อทุกฝายไดมีแนวทางการปรับตัวก็สามารถรับมือกับสถานการณในรอบตาง ๆ ไดดีขึ้น ซึ่งแนวทางการ

ปรับตัวดานการเรียนและการสอนในชวงท่ีเกิดวิกฤตการแพร ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น มีมิติท่ีสัมพันธกันได

หลายมิติ ไดแก  

1. ผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน (Learning Stakeholder) อันไดแก ผูบริหาร 

อาจารย ผูชวยสอน TA/TS นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน ครอบครัว เพื่อนรวมชั้นเรียนออนไลน และ

เพ่ือนรวมหองพัก 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและสิ่งแวดลอมการเรียนรู อันไดแก เครื่องมือที่ใชในการเรียนการสอน ระบบ

จัดการการเรียนการสอนออนไลนผานเครือขาย อินเทอรเน็ต LMS (Learning Management System) 

สถานท่ี/บรรยากาศการเรียน สภาพภูมิอากาศ และระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

ประเด็นเหลานี้นําไปสูการปรับตัวมิติตาง ๆ ดังนี้ มิติการเรียนการสอน มิติสิ่งสนับสนุนการเรียนและ

ทรัพยากร มิติการวัดปละการประเมินผล มิติการจัดกิจกรรมนักศึกษา และมิติการจัดการความเสี ่ยง จาก

สถานการณที่เกิดขึ้น และการรวบรวมขอมูลการปรับตัวในชวงสถานการณวิกฤตการแพรระบาดของไวรัส COVID-



ง 

 

19 สามารถนําไปสูการปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานการณวิกฤตตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได

ในอนาคต พบวา องคประกอบดานการปรับตัวในดานตาง ๆ จากผลกระทบที่เกิดนั้น เชื่อมโยงอรรถประโยชนการ

เรียนรูและสิ่งแวดลอม Learning Utility and Environment และ ผูมีสวนไดสวนเสียของการเรียนรู Learning 

Stakeholder ที่สงผลตอการปรับตัวในมิติดานตาง ๆ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย จากผลการศึกษา การอภิปรายผล 

รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรมทั้งในทางวิชาการและขอเสนอเชิงนโยบายของประเทศตาง ๆ ทางคณะผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดเตรียมแผนตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ทั้งในระดับ

มหาวิทยาลัยและในระดับคณะ ในการเตรียมความพรอมหากมีสถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยสามารถ

ดําเนินการในสวนตาง ๆไดอยางตอเนื่อง ลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน และการเตรียมความพรอมปรับเปลี่ยนโครงสราง

ในสถานการณฉุกเฉิน 

2. มหาวิทยาลัยควรเรงยกระดับนโยบายการวัดและประเมินผลรูปแบบใหมๆ ท่ีครอบคลุมและสะทอนการ

เรียนรู สามารถใชควบคูหรือทดแทนการสอบขอเขียนที่ไดรับผลกระทบสูงเมื่อตองจัดสอบออนไลน เนนประเมิน

ผลลัพธการเรียนรูในระดับบุคคลที่ทั้งอาจารยและนักศึกษาสามารถติดตามผลผูเรียนไดดวยตนเอง เอื้อตอการ

ติดตามสมรรถนะของนักศึกษาตามเปาหมายของหลักสูตรและเปาหมายของนักศึกษาโดยมีระบบการติดตามทั้งใน

ระหวางการเรียน และสิ้นสุดการเรียน ติดตามท้ังเปาหมายในแตละวิชาและเปาหมายในภาพรวมของหลักสูตร   

3. มหาวิทยาลัยควรลงทุนและจัดทํานโยบายการผลิตและบริหารจัดการคลังสื่อการเรียนรู ที่ตอบสนอง

ความคาดหวังใหมของผูเรียน เชน การเขาถึงสื่อการเรียนไดทุกที่ทุกเวลา การบันทึกการสอนเพื่อรับชมยอนหลัง 

ตลอดจนการลดการบรรยายในชั้นเรียนและเปลี่ยนเปนเนนกิจกรรมท่ีผูเรียนมีสวนรวม (Active Learning) เปนตน  

4. มหาวิทยาลยัควรออกระเบียบท่ีเพ่ิมความยืดหยุนใหกับหลักสูตรท่ีตองการออกแบบใหเหมาะกับผูเรียน 

หรือในสถานการณฉุกเฉิน ไมวาจะเปนระบบทะเบียน ระบบการใหคําปรึกษา ระบบการประเมินผลการศึกษา และ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสามารถออกแบบหลักสูตรที่สรางประสบการณการเรียนรูใหมที่ตอบสนอง

ความตองการและความคาดหวังใหมของผูเรียนไดมากกวาเพียงแคจัดการเรียนการสอนออนไลนในปจจุบัน 

5. วิกฤตกรณท่ีเกิดข้ึนมาพรอมกับโอกาสสรางการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยควรใชประโยชนจากโอกาสนี้

ในการออกนโยบายเพื่อรักษาแนวปฏิบัติใหมที่มีประโยชนไวไมใหสูญหายไปภายหลัง เชน การใชประโยชนจาก

แพลทฟอรมดิจิทัล ไมวาจะเปนการลดการเดินทางผานการประชุมหรือสอนออนไลน การใชระบบบริหารจัดการ

การสอน การสรางสื่อการสื่อการสอนแทนการบรรยายหนาชั้น หรือการประยุกตใชการสอบออนไลนในหองสอบ

ของมหาวิทยาลัยแทนการใชกระดาษ เปนตน 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

งานวิจัยชิ้นนี้มุงทําความเขาใจสถานการณและผลกระทบดานการจัดการเรียนรูในมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ในชวงที่เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระหวางการระบาดรอบที่ 1 ชวงเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 ซ่ึง

เปนชวงเดือนสุดทายของการเรียนการสอน และการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ในเวลานั้นการปด

มหาวิทยาลัยสงผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอน และโดยเฉพาะการจัดสอบเปนอยางมาก ทั้งอาจารยและ

นักศึกษาตองปรับตัวในเวลาที่จํากัด แมการปรับตัวที่เกิดขึ้นจะเปนที่รับทราบกันโดยทั่วไป แตก็ไมไดตั้งอยูบน

พื้นฐานของขอมูล ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงไดรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในมุมมองของอาจารยและนักศึกษานํามา

วิเคราะหเพ่ือถอดบทเรียนท่ีไดรับจากเหตุการณครั้งนั้น  

 

1.1 ความสําคัญของปญหา 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019-COVID-

19) องคการอนามัยโลกไดประกาศเปนภาวะฉุกเฉินทั่วโลก และมีการแพรระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศ

ไทย ซ่ึงรัฐบาลไดประกาศสถานการณฉุกเฉินเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2563 เพ่ือเปนการปองกันและควบคุมการระบาด

ของโรคโควิด-19 โดยกําหนดแนวทางการปองกันโรคดวยการงดการเดินทางไปท่ีชุมชน การเวนระยะหางทางสังคม 

(Social Distancing) ใสหนากากอนามัย ลางมือบอย ๆ และปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับอนามัยทางเดินหายใจ 

(กรมควบคุมโรค,2563) สถานการณที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบในทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคการศึกษา เกิดการ

ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาท่ีตองจัดใหมีการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเพ่ือมิใหหยุดชะงัก เพราะจะ

สงผลตอคุณภาพและผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน (UNESCO, 2020) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม จึงไดประกาศมาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม 2019 

(COVID-19) ใหสถานศึกษาในสังกัดหลีกเลี่ยงกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาใด ๆ รวมท้ังใหใช

ระบบการเรียนการสอนออนไลนและการประชุมออนไลนแทน (ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2019 (COVID-19) 

(ฉบับที่ 2)) มหาวิทยาลัยเชียงใหมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดฯ ไดขานรับนโยบายและมีแนวทางในการ

จัดการเรียนการสอน โดยในดานการจัดการเรียนการสอนตองมีการเปลี่ยนแปลงมาเปนการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบออนไลนเกือบท้ังหมด ซ่ึงรวมไปถึงการจัดสอบท่ีตองมีการเปลี่ยนแปลงดวย ซ่ึงชวงท่ีเกิดการระบาดของโรค

ระบาดไวรัสโควิด-19  ในชวงแรกนั้นเกิดขึ้นในชวงเวลาปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 ที่ตองปรับเปลี่ยนจากการ

เรียนการสอนในชั้นเรียนโดยใหงดการเรียนในการเรียนในหอง และใหปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบการเรียนการสอน

แบบออนไลน จนกระทั่งในภาคการศึกษาฤดูรอน 3/2562 มหาวิทยาลัยไดใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอน 

และการสอบเปนรูปแบบออนไลนท้ังหมด (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2563) 

สถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบใหเกิดการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียน

การสอนเปนรูปแบบออนไลนอยางกะทันหันถือเปนความทาทายอยางยิ่ง ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไมวาจะเปน 
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ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และบุคลากร ไดรับผลกระทบในหลาย ๆ ดาน เชน ดานการบริหาร พบวา ผูบริหาร

ตองใชกลไกการบริหารที่ยืดหยุน รองรับเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น ดานการสอน พบวาอาจารย

ผูสอนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ไมสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่เชนเคย 

สวนนักศึกษาถูกจํากัดจํานวนในการเขาชั้นเรียน สงผลตอประสิทธิภาพการเรียนรู ดานสังคม นักศึกษาไมสามารถ

รวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองทํารวมกันในชั้นเรียนได เนื่องจากตองเวนระยะหางทางสังคม ในการติดตอสื่อสารทุก

รูปแบบ (เท้ือน ทองแกว, 2563) อาจารยและนักศึกษาตองปรับตัวสูสภาวะการเรียนรูท่ีไมคุนเคยนําไปสูภาระท่ีเพ่ิม

มากขึ้นทั้งในสวนผูสอนและผูเรียน และการจัดการชีวิตการทํางานจากบานใหลงตัว ขณะที่อาจารยก็ตองใชเวลา

มากข้ึนในการเตรียมการสอน นักศึกษาก็รับรูถึงการสั่งงาน และการตองขวนขวายเรียนรูดวยตนเองท่ีมากกวาท่ีเคย

เรียนในชั้นเรียนอยางเห็นไดชัด เหลานี้ยังไมรวมถึงการใชชีวิตประจําวันที่ถูกตีกรอบตามมาตรการเวนระยะหาง

ทางสังคม (Social Distancing) ตลอดจนความกลัวการติดเชื้อ COVID-19 ซ่ึงอาจทําใหเกิดภาวะความเครียดสะสม 

และสงผลกระทบในดานตาง ๆ ตามมา (ขาวสารจุฬาฯ, 19 เมษายน 2020,คิดใหม ทําใหม กับการเรียนการสอน

ออนไลนในชวง COVID-19) ซ่ึงเม่ือบุคคลเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต จะมีการปรับตัวไดดีหรือไมนั้นข้ึนอยูกับ

ความรุนแรงของสิ่งที่มากระทบและความสามารถในการปรับตัวของบุคคลนั้น ๆ (Roy, 1977) การที่บุคคลปรับตัว

ได คือ บุคคลท่ีเปนตัวของตัวเอง เขาใจยอมรับตนเองและผูอ่ืน รวมท้ัง สามารถรับรูประสบการณตาง ๆ ตามความ

เปนจรงิ สามารถนําประสบการณนั้นมาจัดใหสอดคลองกับโครงสรางหรือบุคลิกลักษณะของตนอยางไมขัดแยงหรือ

บิดเบือนอีกทั้งยังสงผลตอการเรียนและความสําเร็จทางการศึกษาของนักศึกษาอีกดวย (Rogers, 1967) การ

ปรับตัวเปนกระบวนการปรับและการเปลี่ยนแปลงของบุคคลใหสามารถเขากับสภาพแวดลอม และสถานการณตาง 

ๆ ตามความตองการของตนเองไดอยางมีความสุข (นิรมล, 2553) การปรับตัวในการเรียนการสอนตอการ

เปลี ่ยนแปลง จึงถือเปนเรื ่องสําคัญที ่นําพาบุคลากรไปสู การดําเนินชีวิตในรั ้วมหาวิทยาลัยไดอยางปกติใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหาร อาจารย นักศึกษาและ

บุคลากร สามารถปรับตัวใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงในสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

เพื่อใหผูบริหาร อาจารย นักศึกษาและบุคลากรสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติภายใตการเอาชนะความกังวลและ

ความเครียด ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการ การเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบออนไลนทั้งหมด และ

การดําเนินชีวิตประจําวันในชวงสถานการณตอไปได มหาวิทยาลัยจึงไดมีการสนับสนุนในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเปนหัวใจสําคัญของการเรียนรูแกอาจารยและนักศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

แมวาจะเปนที่ทราบกันดีวารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการสอบมีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรทุก

สวนตองมีการปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรับกับการเรียนการสอนรูปแบบออนไลนทั้งหมด แตผลสัมฤทธิ์ที ่ไดเปน

อยางไรนั้นยังไมมีการศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือใหเห็นอยางชัดเจน คณะผูวิจัยเห็นวาขอมูลนี้จะเปนประโยชนในการ

เขาใจสิง่ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนการวางแผนสนับสนุนการรับมือ การเรียนรูออนไลน หรือการประยุกตปรับใชการเรียนรู

ออนไลนเขากับการเรียนการสอนในสถานการณปกติใหม (New Normal) ของมหาวิทยาลัย และเพื่อสนับสนุนให
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บรรลุผลการเรียนรูและบรรลุผลลัพธของผู เรียนรูตาม Learning Outcome ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพ่ือให

สอดคลองกับการเรียนการสอนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  

งานวิจัยชิ้นนี้ประสงคจะรวบรวมขอมูล พรอมทั้งวิเคราะห การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยแบงเปนสาม 

ปจจัยดังตอไปนี้ 

1. เครื ่องมือ ในการปรับเปลี ่ยนมาเปนการสอนรูปแบบออนไลน อาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหมใช

เครื่องมือใดบาง การปรับตัวเขาหาเทคโนโลยีของอาจารยเปนอยางไร ปจจัยใดมีผลตอการปรับตัวเขาหาเทคโนโลยี

อยางไร เชน อายุ และประสบการณท่ีมีกอนหนา เปนตน  

2. วิธีการ เม่ือปรับเปลี่ยนการสอนเปนออนไลนแลว อาจารยมีการปรับรูปแบบการเรียนรูหรือไม มีวิธีการ

สอนท่ีแตกตางจากการบรรยายหนาชั้นหรือมีการทํากิจกรรมในรูปแบบใดเพ่ิมเติมหรือไม  

3. นโยบายสนับสนุน การสนับสนุนดานนโยบายของภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย มีผลอยางไรตอการ

จัดการเรยีนการสอนบาง 

งานวิจัยชิ้นนี้จะวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยขางตนและผลการจัดการเรียนรูที่เกิดขึ้น โดย

ศึกษาท้ังกระบวนวิชาท่ีผลการเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก และทางลบ เพ่ือสรุปบทเรียนท่ีเปนประโยชนใหกับ

มหาวิทยาลัยฯ 

ศูนยนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู เปนหนวยงานที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยในดานการจัดการเรียน    

การสอน รวมถึงการศึกษาผลของการใชเครื่องมือและพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนอาจารย ศูนยฯ  

จึงไดดําเนินโครงการ “โครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนใน รูปแบบออนไลนในชวงสถานการณ

การแพรระบาดไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม” เพื่อที่จะไดนําขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อสรางแนว

ทางการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือรวบรวมภาพรวมแนวทางการปรับตัวดานการสอนและการสอบในชวงท่ีเกิดวิกฤตการแพรระบาด

ของไวรัส COVID-19 ในชวงตนป พ.ศ. 2563 

1.2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบของการปรับตัวอยางฉับพลันจากวิกฤตการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ตอ

การสอนและการวัดผลการศึกษา 

1.2.3 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนดานการจัดการเรียนการสอน ภายหลังจากวิกฤตการแพร ระบาด

ของไวรัส COVID-19 

 

1.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจใชวิธีวิเคราะหแบบเชิงผสานวิธี ประกอบดวยการสํารวจเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) และการสํารวจเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยประชากรและกลุม

ตัวอยางของการวิจัยในแตละแบบจะประกอบไปดวย 
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1. การสํารวจเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ประชากรที่ใชในงานวิจัยคือ อาจารยและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่มีไดรับผลกระทบจากการ

เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multiple stage sampling) การ

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางคํานวณจากสูตรคอแครน-W.G. Cochran (1953)  กําหนดใหสัดสวนของประชากร

เทากับ 0.1 ตองการความเชื่อม่ัน 99% และยอมใหคลาดเคลื่อนได 5 % ไดเทากับ 240 คน ดังนั้นจึงกําหนดขนาด

กลุมตัวอยางไวท่ี 300 คนเพ่ือใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

2. การสํารวจเชิงคุณภาพ (qualitative research)  

การศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพสวนที่ 2 คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non-Probability 

Sampling) โดยจําแนกกลุมสาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหมออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุม

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ใชวิธีการคัดเลือกแบบกําหนดโควตา (Quota Selection) โดยการกําหนดสัดสวนของจํานวนกลุม

สาขาวิชา อัตราสวน 3:3:3 หรือจนกวาจะไดขอมูลอ่ิมตัว  

คําถามในการสัมภาษณงานวิจัย (Focus Group) ใชหลักการ Adaptive system เปนประเด็นหลักในการ

สัมภาษณ ในทุกกลุมเปาหมายและทุกมิติ โดยยึดหลัก “คน กลไก ขอมูล เพื่อการตัดสินใจ และการดําเนินการ” 

(เชน คณะฯ ไดทําอะไรไปแลวในชวงที่ผานมาบาง, คน คือ ใครทํา, กลไก คือ ในชวงที่ผานมากลไกอะไรในการ

ขับเคลื่อน, ขอมูล คือ คณะฯ ใชขอมูลอะไรในการตัดสินใจ (WHY) และผูบริหารตัดสินใจ ดําเนินการอยางไร 

(How) ตัดสินใจตามขอมูลหรือความตองการของคณาจารยหรือผูบริหาร) ซึ่งสอบถามการเตรียมพรอม สิ่งที่ได

ปฏิบัติ สิ่งท่ีมี สิ่งท่ีอยากไดใน 5 มิติ  

1. มิติการเรียนการสอน 

2. มิติการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

3. มิติของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และทรัพยากร 

4. มิติการวัดและประเมินผล 

5. มิติการจัดการความเสี่ยง 

วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลหลัก  

ผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กลุมคณบดีและผูบริหารภายในคณะท่ีเก่ียวของ กลุมอาจารยผูสอน 

กลุมบุคลากรผูเกี่ยวของกับการเรียนการสอน และกลุมนักศึกษา โดยจะใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) เปนการเลือกเพื ่อใหไดผู ใหขอมูลที ่สามารถใหขอมูลไดตรงประเด็นที ่ศึกษาในระดับลึก (rich-

information case) 

1. กลุมคณบดีและผูบริหารภายในคณะท่ีเก่ียวของ  

2. กลุมอาจารยผูสอน  

3. กลุมบุคลากร  

  4. กลุมนักศึกษา 
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1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 

การเรียนการสอนออนไลน หมายถึง การเรียนการสอนโดยการถายทอดองคความรู เนื้อหาวิชา และทักษะ

ตาง ๆ ไมวาจะเปนการเรียนการสอนแบบบรรยาย และการฝกปฏิบัติ ท้ังขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและสื่อหลาย 

ๆประเภท (Multimedia) รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเสนอขอคิดเห็น การสนทนาพูดคุยซักถามและการตอบ

คําถาม ผานอุปกรณอิเลคทรอนิกส ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต และเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการ

เรียนรู และมีทักษะการเรียนรูตามผลลัพธหรือวัตถุประสงคของการเรียน อีกทั้งผูเรียนยังสามารถเรียนรูไดดวย

ตนเอง และเปนการสรางเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับผูเรียนอีกดวย  

การปรับตัว หมายถึง การปรับตัวตอวิกฤตการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ในดานการเรียนการสอน 

การสอบและการวัดผลการศึกษาในรูปแบบออนไลน ของผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูที่ไดผลกรระทบจากการเรียนการ

สอนในรูปแบบออนไลนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก คณบดีและผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และบุคลากร  

เครื่องมือในการเรียนออนไลน หมายถึง เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน การสอบ การวัด

และประเมินผล ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม อาทิเชน  คอมพิวเตอรตั ้งโตะ (Desktop Computer) คอมพิวเตอร

โนตบุก (Laptop) แท็บเล็ต (เชน iPad, Galaxy Tab) สมารทโฟน (เชน iPhone, Android Phone) Webcam/

กลองภายนอก (ที่ไมไดฝงอยูในอุปกรณ) ไมโครโฟนภายนอก (ที่ไมไดฝงอยูในคอมพิวเตอรหรือโทรศัพท) ไฟเสริม

ความสวาง (เชน Ring light, Softbox) Virtual Background / ฉากเขียว Green Screen เพื่อกัดพื้นหลังในวิดีโอ 

เปนตน 

ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน หมายถึง ระบบหรือแอปพลิเคชั่นตาง ๆ ที่ใชในการจัดการเรียน

การสอน การสอบ การวัดและประเมินผล ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม อาทิเชน  Zoom Meeting,  MS Teams 

Meeting Google Meet, KC-Moodle, CMU Exam, Moodle, MS Teams (ความสามารถท่ีนอกเหนือจาก Video 

Meeting) Google Classroom, Facebook, Line, MS Planner และ Miro 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผลของการวิจัยนั ้นสามารถเปนประโยชนในการแสดงถึงประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนใน 

รูปแบบออนไลน ซึ ่งสามารถใชเปนแนวทางในการสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที ่เหมาะสมกับ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดตอไป 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

โครงการวิจัย เรื ่อง โครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนในชวง

สถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของ โดยแบงรายละเอียดดังนี้ 

2.1 แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับสถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID-19 

2.2 แนวคิดเบื้องตนการจัดการเรียนการสอนออนไลน 

2.3 แนวคิดเบื้องตนการปรับตัว 

2.4 แนวคิดนิเวศการเรียนรู 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID-19 

 คําจํากัดไวรัส COVID-19 

เชื ้อไวรัสโคโรนา (CoVs) เปนไวรัสชนิดอารเอ็นเอสายเดี ่ยว (single stranded RNA virus) ใน Family 

Coronaviridae มีการพบเชื้อมาตั้งแตชวงป ค.ศ.1965 เปนเชื้อไวรัสตระกูลที่ใหญที่พบเจอในทั้งคนและสัตว ตอ

การเกิดความเจ็บปวยไมวาจะเปนตั้งแตโรคไขหวัดธรรมดาจนกระทั่งโรคที่ทำใหเกิดความรุนแรง เชน โรคทางเดิน

หายใจตะวันออกกลาง (MERS) และ โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรายแรง  (SARS)  เปนตน อีกท้ังยังสงผลให

เกิดอาการปวยในระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพรเชื้อจากคนสูคนได โดยเชื้อไวรัสนี้พบครั้งแรกในการ

ระบาดในเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงปลายป 2019 (WHO, 2021) ลักษณะอาการ

ท่ัวไป ผูปวยจะแสดงอาการท่ีเก่ียวของกับระบบทางเดินหายใจ อาการคลายไขหวัด ไอ จาม เกิดอาการหายใจถ่ีและ

ลำบาก จนไปถึงผูที่มีอาการรุนแรงอาจกอใหเกิดภาวะแทรกซอน เชน ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรือถึงข้ัน

เสียชีวิตได (กรมควบคุมโรค, 2564) 

 สภาพการแพรระบาดไวรัส COVID-19 

การแพรระบาดกระจายผาน การสัมผัสกับผูติดเชื้อ ผานจากทางน้ำมูก ไอ น้ำลาย จาม และทางการพ้ืน

ผิวสัมผัสที่มีไวรัสแลวมาสัมผัส ปาก จมูกและตา สามารถแพรเชื้อผานทาง Fexo-oral route ไดอีกดวย (สุพัตรา 

รุงรัตน, ซูลฟกอร มาโซ และยุทธนา กาเด็ม, 2563) 

 สถิติผูติดเช้ือไวรัส COVID-19 

ผูติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 มีจำนวน 113,555 คน มีผูเสียชีวิต

จำนวน 649 ราย และมีผู ปวยที่ไดรับการรักษาจนหายเปนปกติจำนวน 69,918 ราย รักษาอยูในโรงพยาบาล 
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42,988 ราย (กรมควบคุมโรค, 2564) ในจำนวนดังกลาวมีจำนวนผู ต ิดเชื ้อในจังหวัดเชียงใหมรวมอยู ด วย 

สถานการณการระบาด COVID-19 ของจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ของระลอกเดือนเมษายน 

2564 ผูติดเชื้อ (สะสม) จำนวน 4,025 คน ผูปวยที่ไดรับการรักษาจนหายเปนปกติจำนวน 3,595 ราย รักษาอยูใน

โรงพยาบาล 413 ราย และผูเสียชีวิต 17 ราย เม่ือแบงตามอาการของผูติดเชื้อจะไดดังตารางตอไปนี้ 

รายงานสถิติผูติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหมแบงตามอาการ (สำรวจ ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564) 

ผูปวยแยกตามอาการ (ราย) จำนวน รอยละ 

ผูติดเชื้อท่ีไมมีอาการ 317 76.76 

ผูติดเชื้อท่ีมีอาการนอย 88 21.31 

ผูติดเชื้อท่ีมีอาการรุนแรง 8 1.93 

รวม 413 100 

(คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหม, 2564) 

 

สถานพยาบาล (ราย) จำนวน รอยละ 

โรงพยาบาลสนาม 269 65.13 

โรงพยาบาลรัฐ 108 26.15 

โรงพยาบาลเอกชน 36 8.71 

Hospitel 0 0 

โรงพยาบาลตางจังหวัดและอยูระหวาง

สอบสวนโรค 

0 0 

รวม 413 100 

(คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหม, 2564) 

การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19ยังคงเกิดขึ้นตอเนื่องอยางไมมีวี่แววจะลดหายไป สงตอการเกิด

ความเสียหายตอการดำเนินชีวิตประจำวันมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเดินทาง การซื้อสินคาเพื่ออุปโภค

และบริโภค และการเขารับบริการทางการแพทย ผูวิจัยจึงทำศึกษาในแตละประเภทของผลกระทบดังนี้  

 ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID-19 

ดานเศรษฐกิจ 

ในเบื้องตนนักเศรษฐศาสตรคาดการณวาท่ัวโลก การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะลดลงจากรอยละ 3.0 เปน 

รอยละ 2.4 ของ GDP เปนผลมาจากการระบาดของ COVID-19 จากปญหาอุตสาหกรรมการทองเที ่ยวและ

อุตสาหกรรมของแตละประเทศที่เกิดการปดบานปดเมือง งดการเดินทางระหวางประเทศ เพื่อไมใหคนเคลื่อนยาย

จากพ้ืนท่ีหนึ่งไปยังอีกพ้ืนท่ีหนึ่ง และจากปญหาอุตสาหกรรมการผลิตท่ีชะลอตัวลง เนื่องจากความตองการซ้ือหรือ 

อุปสงค (demand) ลดลง กระทบอยางมากตอระบบระบบหวงโซคุณคาโลก (global value chain) สืบเนื่องตอไป
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ยังการลงทุนกายในและระหวางประเทศอีกดวย เกิดการเลิกจางจากนายจางอยางมากสงผลกระทบโดยตรงตอการ

เกิดปญหาการวางงาน กลุมประเทศที่มีรายไดปานกลางและรายไดต่ำ เกิดเงื่อนไขตอการเขาถึงสวัดิการและระบบ

สาธารณสุขที่ยากลำบาก พบการศึกษาจากนี้ International Labour Organization (ILO) รายงานวา ประชากร 4 

คน จาก 5 คน หรือคิด เปนรอยละ 81 ของแรงงานทั่วโลก (2,700 ลานคน) ไดรับผลกระทบจากการปดสถาน

ประกอบการ แรงงานนอกระบบที่ถูกเลิกจาง วางงานเดินทางกลับภูมิลำเนาชนบท นำไปสูความยากจน และความ

เหลื่อมล้ำเพ่ิมมากข้ึน (M. Szmigiera, 2021) 

ดานการศึกษา 

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) รายงานผล

การศึกษาวา มากกวารอยละ 90 ของผูเรียนทุกระดับท่ัวโลกไมมีการเรียนการสอน เพราะผลจากการปดสถานศึกษา 

ทำใหสถานศึกษาตาง ๆ ตองปรับรูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบออนไลน ตามนโยบาย New Normal การจัด

สภาพการเรียนรูใหมีระยะหาง  การลดจำนวนผูเรียนและเวลาของแตละวิชาลง เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนปจจัย

สำคัญอยางมากตอการเร ียนร ู   การศึกษา รวมไปถึง อ ุปกรณต าง ๆ เช น Computer Notebook iPad 

โทรศัพทมือถือ เปนตน รวมไปถึงการเตรียมความพรอมของผูสอนตอเนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอน ที่จะ

แตกตางไปจากรูปแบบเดิมที่คุ นเคย เปนปญหาอยางมากตอสถานศึกษาในชนบทที่ไมมีความพรอมของดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจจะสงผลกระทบตอการเรียนรู ของนักเรียนและ นักศึกษาจำนวนมาก รวมไปถึง

ประสิทธิภาพและผลลัพธอาจไมดีอยางท่ีควรจะเปน (สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม, 2563)  

ดานสาธารณสุข 

สถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID-19 สงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของประชาชนประชาชนเกิด

การตระหนักถึงการดูแลสุขภาพดวยตนเองมากขึ้น เริ่มจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน ออกกำลังกาย 

เพื่อใหสุขภาพรางกายของตนเองแข็งแรง ในกรณีมีผูติดเชื้อจำนวนมาก จะกระทบอยางยิ่งในเรื่องของขอจำกัดตอ

การจัดสรรทรัพยากรดานสาธารณสุขของประเทศ เกิดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงระบบ สาธารณสุข โดยเฉพาะกับ

กลุมคนที่มีรายไดนอยหรือรายไดปานกลาง  สถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID-19 ทำใหในแตละประเทศ

เกิดการตื่นตัวตอการพัฒนาระบบสาธารณสุขใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นถือเปนผลกระทบทางบวก และแตละองคกร

รวมมือในการวิจัยสรางนวัตกรรมและพัฒนาเพ่ือเตรียมตัวตอสถานการณการแพรระบาด ขอมูลถูกการแลกเปลี่ยน

ขึ้นในระหวางประเทศเพื่อเกิดการรวมมือ เชน the National Natural Science Foundation (NSFC) of China 

และ UK Research and Innovation (UKRI)  สำหรับการ การตรวจวิเคราะหโรค การพัฒนาวัคซีน และการ

ปองกัน เปนตน 

  

about:blank
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ดานสังคม 

ผูคนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมมภายนอก กิจกรรมท่ีจะตองไปพบปะสังคม เชน การรับประทานอาหารนอก

บาน การดูภาพยนตรในโรงภาพยนตร เปนตน อีกทั้งเกิดการเคารพในระบบนิเวศมากขึ้น หลีกเลี่ยงการบุกรุก

ทำลายปา งดกิจกรรมทองเที่ยว การทำมาหากิน หรือการทำอาหารที ่สงผลกระทบตอระบบนิเวศ พยายาม

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองอยูบานใหมากท่ีสุด จำกัดการเดินทางเฉพาะจำเปนเทานั้น งดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

ประเพณีที่มีโอกาสเสี่ยงตอการรวมตัวของกลุมชน เชน วันสงกรานต ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงใน การติดเชื้อCOVID-

19 จะเกิดการดำเนินวิถีชีวิตรูปแบบใหม หรือ New Normal เชน การ work Form Home  

การเรียนผานระบบออนไลน การซื้อสินคาผานระบบออนไลน การสั่งอาหารผานระบบ บริการสงสินคา 

(delivery service) เกิดการเปลี่ยนแปลงและแตกตางอยางมาก อาจสงผลใหบุคคลเกิดความรูสึกโดดเดี่ยว หรือตก

อยูในภาวะ ซึมเศราได ขาดอิสรภาพถูกจำกัดกิจกรรมทางสังคม และบางคนอาจเกิดความรูสึกวิตกกังวล เมื่อตอง

พบปะคนอื่น กลัวการติดเชื้อจากคนแปลกหนา จะเห็นไดอยางชัดเจนในเรื่องของการระมัดระวังในเรื ่องความ

สะอาดในท่ีสาธารณะมากข้ึน 

จากผลกระทบจากการแพรนะบาด COVID-19 ในทุกดาน ทำใหเกิดวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม

ทางดานสังคม (New Normal) สงผลตอการเกิดมาตรการตาง ๆ จากรัฐบาลไมวาจะเปน social distancing หยุด

อยูบานชวยชาติ การทำงานท่ีบาน (Work from home) การเลื่อนการเปดเทอม เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญนี้

ของวิถีชีวิตของมนุษย เปนไปไดวาอาจจะกระทบตอการเกิดปญหาสุขภาพจิตได ไมวาจะเปนความเครียด ความ

กังวลใจ ความกลัว เปนตน ผูวิจัยจึงทำการศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมในเรื่องของ ปญหาสุขภาพจิตของในชวงสถานการณ

แพรระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 รายละเอียดดังนี้ 

 ปญหาสุขภาพจิตของในชวงสถานการณแพรระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 

สถานการณแพรระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เปนเรื่องปกติที่ผูคนจะเกิดความรูสึกตื่นตื่นตระหนกตกใจ

เนื่องจากเปนเหตุการณที่ไมเคยเกิดขึ้นในรอบเกือบศตวรรษ เปนเหตุการณการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญที่สงผล

กระทบตอทุกดานที่กลาวไปขางตน “ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยอมสงผลตอจิตใจของมนุษย” จากการศึกษา

ของ กรมสุขภาพจิต (2020) มุมมองตอสุขภาพจิตและจิตสังคม พบวา บุคคลสวนใหญรูสึกเครียดและวิตกกังวล 

ผูคนสวนใหญเกิดความกลัวติดเชื้อ และเสียชีวิต แสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการเขารักษาในสถานพยาบาลเนื่องจาก

หลีกเลี่ยงเชื้อโรค บางคนเกิดความรูสึกกลัวตอวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ไมสามารถทำงานไดระหวางถูก

แยกกันโรค (isolation) กลัวการถูกกักตัว (Quarantine) ไมสามารถเปนสวนหนึ ่งของสังคมได บางคนเกิด

ความรูสึกเครียดที่ไมสามารถปกปองคนรักได กลัวการสูญเสียหรือพลัดพราก ความรูสึกเครียดและวิตกกังวล

ดังกลาวตามมาดวยความรูสึกเบื่อหนาย โดดเดี่ยว ในกรณีรุนแรงถึงข้ันซึมเศราได 

กรมสุขภาพจิต (2020) พบตัวกระตุนใหบุคคลเกิดความเครียดยิ่งขึ้น อันไดแก ความเสี่ยงตอการติดเชื้อ

และการแพรเชื้อไปยังคนอื่น เกิดความเขาใจผิดเพราะอาการของ COVID-19 ใกลเคียงกับไขหวัดธรรมดา การอยู

รวมกันในสังคมไทย เชน การอยูรวมกันของเด็กและวัยชรา เปนกลุมเสียงตอการติดเชื้อที่รุนแรง การเสพขาวท่ี

บิดเบือนความจริง สงผลตอการกระตุนใหบุคคลเกิดความเครียด กลุมคนที่พบวามีความเครียดสูง คือ เจาหนาท่ี
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ดานหนา เชน แพทย พยาบาล พนักงานรถพยาบาลฉุกเฉิน เจาหนาที่คัดกรองผูติดเชื้อ เปนตน อีกทั้งกลุมคนท่ี

ทำงานเสี่ยงตอการถูกตีตราทำงานรวมกับผูปวย COVID-19 หรือการขัดพิธีศพ บุคคลจะเกิดพฤติกรรมกาวราว 

ฉุนเฉียว โกรธงาย เพิ่มปญหาภายในครอบครัว เกิดความไมเชื่อถือการทำงานของหนวยงานและองคกรของตนเอง 

ในทางกลับกันสามารถเกิดผลกระทบทางบวกอันไดแก บุคคลเกิดความภาคภูมิใจในกรณีสามารถรับมือกับปญหา

ได มีความเขมแข็งทางจิตใจ (resilience) เกิดการหาความรูใหมสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพตนเองมากขึ้น หัน

กลับมาใสใจตนเองและคนรอบขางมากข้ึน 

 

2.2 แนวคิดเบ้ืองตนการจัดการเรียนการสอนออนไลน (Online Learning)  

เปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลนเปนวิธีการรูปแบบการเรียนรูรูปแบบใหม อาศัยความกาวหนา

ทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร เปนลักษณะการถายทอดเปนรูปภาพ วิดีโอ เนื้อหาจะมีการใชสื่อที่หลากหลาย 

(Multimedia) สามารถแลกเปลี่ยนหรือสนทนาระหวางบุคคลโดยการใชอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อกลาง 

ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลการเรียนรูที่ทันสมัยและหลากหลาย การจัดการเรียนการสอนออนไลนผูเรียน

สามารถเรียนรูไดดวยตนเองตามความสนใจ ผูเรียนจำเปนอยางยิ่งตองมีทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยี ในสถานการณการแพรระบาด COVID-19 ดวยมาตรการเวน

ระยะหางทางสังคม (Social distancing) การปรับวิธีการเรียนการสอนเปนรูปแบบออนไลนมีความจำเปนอยางยิ่ง 

เพราะบุคคลไมสามารถทำกิจกรรมในลักษณะแบบ Face to Face ได การจัดการเรียนการสอนออนไลนเปนหนึ่ง

ตัวชวยในการทำใหบุคคลสามารถทำกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูภายใตสถานการณขอจำกัด (วิทยา 

วาโย , อภิรดี เจริญนุกูล , ฉัตรสุดา กานกายันต และจรรยา คนใหญ, 2563) 

 องคประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน  
ประกอบดวยกันท้ังหมด 6 องคประกอบ อันไดแก 

1.ผูสอน (Instructor) คือเปนผูถายทอดองคประกอบความรู เนื้อหาตาง ๆ ใหแกผูเรียนเพื่อใหเกิดความ

เขาใจ อาจเปนลักษณะของการแบงปนประสบการณรู หรือมุมมองในมิติที่เกี่ยวของกับเปาหมายขององคความรู 

อันไดแก ครูบาอาจารย ผูสอนเปนผูใหคำแนะนำ (Guide) พี่เลี้ยง (Mentor) เปนผูฝก (Coach) ผูอำนวยความ

สะดวก (Facilitators) รวมถึงวิทยากร เปาหมายของบทบาทที่สำคัญคือ การชวยใหผู เรียนสามารถมองเห็น

ศักยภาพในตนเอง เกิดการเรียนรู เกิดการพัฒนาทักษะหรือเทคนิคที่สอนกันได (Hard skills) เทคนิคหรือทักษะ

เฉพาะของงานนั้น ๆ และพัฒนาในเรื ่องของทักษะในดานอารมณและสติปญญา (Soft skills) ทักษะในการอยู

รวมกันในสังคม หรือมารยาททางสังคม ผูสอนจำเปนตองคำนึงถึงเปาหมายของตนอยูเสมอเพ่ือเกิดประโยชนสูงสุด

ตอผูเรียน ฉะนั้นผูสอนจึงตองหมั่นพัฒนาตนเองในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อการ

จัดการเรียนการสอนออนไลนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเตรียมความพรอมตอการแกไขปญหาใน

สถานการณเฉพาะหนาในรูปแบบออนไลนที่มีโอกาสเกิดขึ้น ควรมีการปฏิบัติตนตอผูสอนในเรื่องกฎระเบียบและ

คุณภาพใหเหมือนกับการเรียนการสอนสดในหองเรียน (On site) เชน จำนวนชั่วโมงการเรียน ความถี่ของการเขา

เรียน ปญหาอุปสรรค ความตองการใน การชวยเหลือเพ่ิมเติมในการเรียน การจัดการสอบ เปนตน เพ่ือคุณภาพท่ีดี

ของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 
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2. ผูเรียน (Student) นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ทำหนาที่รับเนื้อหา หรือองคความรูจากผูสอน รวมถึง

ประสบการณและมุมมองที่เกี่ยวของกับองคความรูจากผูสอน ทักษะที่ผูเรียนพึงควรมี คือ ความรูในดานการใช

เทคโนโลยีและสารสนเทศ การรูเทาทันสื่อ (Digital Literacy) สามารถสืบคน วิเคราะหขอมูล ประเมินเนื้อหาอยาง

เปนระบบ โดยใชวิจารณญาณในการตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูลไดอยางเหมาะสม และมีการเตรียมความพรอมสำหรับ

การเรียนรูอยางสม่ำเสมอ มีการสืบคนเนื้อหาการเรียนการสอนกอนเขาหองเรียน เตรียมเครือขายอินเทอรเน็ต 

(Internet) ใหพรอมสำหรับการเรียนรู รวมถึงการจัดหาสถานที่สำหรับการเรียนที่เอื้ออำนวย ผูเรียนควรใชการ

สื่อสารอารมณแบบดิจิตอลอยางชาญฉลาด (Digital Emotional Intelligence) ควรมีน้ำใจ เอื้อเฟอแบงปนในโลก

ออนไลน แสดงออกบนโลกออนไลนดวยพฤติกรรมท่ีเหมาะสม รวมถึงมีความรับผิดชอบตอตนเอง เพ่ือประสิทธิภาพ

ในการเรียนที่ไดประสิทธิภาพในรูปแบบออนไลน ผูเรียนควรหมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทบทวนเนื้อหาอยาง

สม่ำเสมอ เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอตัวผูเรียนเอง พบการการศึกษา ประสบการณการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลนของผูนิพนธ กลาววาการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนตองอาศัยการใชเวลาในการปรบัตัว ในระยะแรก 

ผูเรียนอาจไมเขาใจเครื่องมือ หรือวิธีการการใชงานออนไลนมากนัก ขาดความเชี่ยวชาญ ภายหลังผูสอนให

คำแนะนำ ผูเรียนสามารถใชโปแกรมท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนไดอยางคลองแคลว  

3. เนื้อหา (Content) เปนองคประกอบสำคัญของการเรียนการสอนเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค เนื้อหาควรมี

การออกแบบตามโครงสรางรายวิชา มีการวางรูปแบบแผนผังที่สอดคลองกับรายวิชาในบทเรียน ความถูกตองของ

เนื้อหามีความจำเปนอยางมาก หากเนื้อหามีความผิดพลาดอาจกอใหเกิดการถายทอดที่ไมมีประสิทธิภาพ และ

ปญหาแกผู เรียนตามมา ลักษณะเนื้อหาที่ดีควรมีลักษณะ อานเขาใจงาย ชัดเจน กระชับ ปรับปรุงอยูทันสมัน

ตลอดเวลา มีการจัดลำดับเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีตองการเรียนรู 

4. สื่อการเรียนและแหลงเรียนรู (Instructional Media & Resources) ผูเรียนจะเกิดความสนใจในเนื้อหา 

ปจจัยที่มีบทบาทสำคัญคือสื่อการเรียนรูตองนาสนใจ มีความแปลกตา ดึงดูดผูเรียน เพื่อเปนการจูงใจและกระตุน

ผูเรียนไดเปนอยางดี สื่อการเรียนเชน คลิปเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บทความสถานการณจำลอง เปนตน 

ลักษณะของสื่อการเรียนที่ดี ควรไดรับการออกแบบอยางสรางสรรค อาจจะมีตัวชวยโดยการใชสี รูปภาพการตูน 

ขนาดของตัวอักษร หรือแมกระทั่งเสียงเพื่อเพิ่มความระทึกตื่นตาตื่นใจใหกับผูเรียน และ การเขาถึงแหลงการ

เรียนรู ผูเรียนควรสามารถเขาถึงไดดวยตนเอง งายและสะดวก เพื่อนำมาสืบคนหรือศึกษาเพิ่มเติม เชน หนังสือ 

เว็บไซต E-book E-Journal หองสมุดอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู (Learning Process) ควรมีลักษณะเปนขั้นตอนเรียงตามลำดับดังนี้ หัวขอ

การเรียน วัตถุประสงค เนื้อหา(Content) สื ่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู  วิธีการวัดประเมินผล โดยอาศัย 

เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการจัดการเรียนรูที่ดีควรเกิดจากการออกแบบที่เปนขั้นตอนตาม วิธีการจัดการ

เรียนรูภายใตกระบวนการวิเคราะห (Analysis) วางแผน ออกแบบ (Planning Design) นำไปใช (Implement) 

พัฒนา (Development) ประเมินผล (Evaluation) หลักสูตรการเรียนรูใหกับผูเรียน เพื่อหลักสูตรและการเรียน

การสอนท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
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6. ระบบการติดตอสื่อสาร (Communication Systems) แบงออกเปน 

1. การสื่อสาร ทางเดียว (One-Way Communication) ผูเรียนและผูสอนจะไมมีปฏิสัมพันธ

ระหวางกัน เชนการนำเสนอแบบภาพนิง่ สื่อวิดีโอ การบรรยาย สถานการณจำลอง (Scenario) กรณีศึกษา 

(Case Study) เปนตน  

2. การสื่อสาร สองทาง (Two-Way Communication) เปนการถายทอดเนื้อหาผาน สื่อการสอน 

เชน คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) ระบบการจัดบทเรียน (Learning 

Management System: LMS) หรือผูเรียนและผูสอนจะมีปฏิสัมพันธระหวางกัน สามารถสอบถาม ให

คำแนะนำ หรือปรึกษาระหวางกัน มีการประชุมทางโปรแกรม เชน Google Hangout Meet, Zoom 

Meeting, Schoology, WebEx, Microsoft Teams เปนตน  

7. ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network Systems) สัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) 

เปนชองทางสำหรับการอำนวยความสะดวกใหเกิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน มี 2 ประเภทไดแก ระบบ

เครือขายในสถาบัน (Intranet) ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือสถานศึกษาสำหรับการเรียน

ออนไลนเทานั้น ระบบเครือขายภายนอกสถาบัน (Internet) เครือขายที่เชื่อมระบบคอมพิวเตอรทั่วโลก สามารถ

เรียนออนไลนไดทุกท่ี ทุกเวลา 

8. การวัดและการประเมินผล (Measurement and Evaluation) เพื่อคุณภาพที่ดี องคประกอบนี้จำเปน

อยางยิ่งตอการวัดคุณภาพของผลลัพธในรูปแบบท่ีตรวจสอบได การวัดการประเมินทำไดหลากหลายรูปแบบ ไดแก 

การทดสอบกอนเรียน(Pre-Test) การทดสอบหลังเรียน (Post-test) การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน การสะทอน

ความคิด การตั้งคำถามเปนตน ผูสอนจำเปนตองออกแบบเครื่องมือการวัดและการประเมินผล ใหสอดคลองกับ

ความเปนจริง และมีการปองกันการทุจริตเมื่อมีการทดสอบในรูปแบบออนไลน อาจจะใชเวลาเปนตัวกำหนด หรือ

กลองสำหรับติดตามผูเขาสอบขณะทำแบบทดสอบ 

จากองคประกอบที่กลาวมาขางตนลวนมีความสำคัญไมสามารถขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งได 

เปนองครวมที่ตองเกิดขึ้นพรอมกันอยางบูรณาการและสมดุล อีกทั้งมีความเชื่อมโยงตามสภาพความเปนจริง เพ่ือ

คุณภาพท่ีดีควรมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และปรับปรุงเม่ือพบขอบกพรองอยูเสมอ อุปกรณเทคโนโลยีเปนสิ่ง

ที่สำคัญที่ขาดไมได การพัฒนาองคความรู ทัศนคติ มุมมองของผูเรียนและผูสอนเปนสิ่งที่ไมควรละเลยดวยเชนกัน 

เพ่ือรูปแบบการเรียนท่ีหลากหลาย สรางสรรค กอเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใตสถานการณขอจำกัด และยุคสมัย

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน 

รูปแบบ Massive Open Online Courses: MOOC 

 ผูเรียนและผูสอนมีปฏิสัมพันธระหวางกัน เปนลักษณะหองเรียนขนาดใหญ เนนการสอนบรรยายเนื้อหา 

และการมีตัวอยางประกอบเนื้อหาเพื่อเห็นภาพไดชัดเจน พบการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนแบบเปดสำหรับมหาชน (MOOC) ในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยสูงอายุ และจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุน 

พบวา ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยผู สูงอายุ เทากับ 80.9 สวนรายวิชาจิตวิทยา

พัฒนาการวัยรุ น เทากับ 86.6 รวมทั้งผู เรียนมีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนรู ตั้งแตตนจนจบรายวิชา
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จิตวิทยาพัฒนาการวัยผูสูงอายุและรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุน คาเฉลี่ย 47.21 และ 49.46 ตามลำดับ (กช

พรรณ นุนสังข , วิภาวรรณ ชอุม เพ็ญสุขสันต  และสายฝน เอกวรางกูร, 2562) สอดคลองกับ การพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนออนไลนแบบเปดตามแนวคิดการเรียนรูรวมกันสำหรับผูเรียนกลุมใหญท่ีมีลีลาการเรียนรูแตกตาง

กัน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขารวมกิจกรรมการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน ซึ่งรูปแบบการ

เรียนการสอนออนไลนแบบเปดฯ มีคุณภาพในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.57 โดยผูเรียน โดยผูเรียน มีคะแนน

เฉลี ่ยจากการเขารวมกิจกรรมการเรียน 41.47 คะแนน (สิริกัญญา มณีนิล และศศิฉาย ธนะมัย, 2562) จาก

การศึกษาการสอนแบบออนไลน รูปแบบ Massive Open Online Courses มีผลสัมฤทธิ์และการเขารวมกิจกรรม

อยูในเกณฑพอใชถึงดี ผูวิจัยมองเห็นการพัฒนาตอในอนาคตในเรื่องการปฏิสัมพันธในหองเรียนที่มากขึ้น การ

สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิดขั้นสูง เพื่อประสิทธิภาพตอผูเรียน อีกทั้งสอดคลองกับผูเรียนตอการนำความรูไป

ประยุกตใชตอในชีวิตประจำวัน 

รูปแบบ Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle)  

รูปแบบหองเรียนเปนลักษณะเสมือนจริงเอื้ออำนวยตอการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน สามารถ

ทำกิจกรรมเสมือนในหองเรียนได เชน การสงงาน การมอบหมายงานแกผูเรียน และยังมีหองสนทนาตอบโตระหวาง

ผูเรียนและผูสอนอีกดวย พบการศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของสื่อการสอนโปรแกรม Moodle เรื่อง

การใช direct ophthalmoscope ในรายวิชาจักษุวิทยา หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร ศิริราช

พยาบาล พบวา สื ่อการสอนดวยโปรแกรม Moodle เรื ่องการใช Direct Ophthalmoscope สามารถชวยให

นักศึกษา แพทย ชั้นปที่ 5 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ทำคะแนนสอบเรื่องการใช Direct 

Ophthalmoscope ไดดีกวา นักศึกษาแพทยที่ไมไดใช สื่อการสอนดวยโปรแกรม Moodleอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิต (ธัญญธร เมธาลักษณ,  มธุวัลย ศรีคง, สุพัตรา สวางกุล, เยาวลักษณ แกวมณี, อติพร ตวงทอง และงามแข 

เรืองวรเวทย, 2562) จากการศึกษาแสดงใหเห็นวา รูปแบบ Modular Object Oriented Dynamic Learning 

Environment (Moodle) มีความสำคัญตอการเรียนการสอนที่จำเปนเฉพาะทางวิชาชีพ ระหวางเรียนมีการสาธิต 

และแสดงวิธีการอยางละเอียดเปนขั้นตอน ทำใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและสามารถฝกปฏิบัติตามขั้นตอน

จากผูสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง 

วิธีการเรียนการสอนออนไลนผานโปรแกรมการประชุมออนไลน 

เปนโปรแกรมท่ีผูเรียนและผูสอนสามารถปฏิสัมพันธ พูดคุย โตตอบกันได ผูสอนสามารถเตรียมสื่อการสอน

เปนรูปแบบไฟล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แมแต Slide สำหรับการสอนได ตัวอยางโปรแกรม เชน Zoom Google 

Meeting Hangout เปนตน อีกทั ้งระหวางการเรียนการสอนสามารถบันทึกและนำมาศึกษายอนหลังได พบ

การศึกษา การศึกษาความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชั่น Zoom cloud meeting ชวยสอนในรายวิชาปฏิบัติการ

ผดุงครรภ พบวาความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชั่น Zoom ชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด นักศึกษามีความรูสึก

เสมือนไดเรียนจริงภายในหองเรียนมีคาเฉลี่ย 4.61 ± 0.49รองลงมาคือความพึงพอใจดานความสามารถทบทวนการ

เรียนการสอนไดตามที่ตองการมีคาเฉลี่ย 4.59± 0.49 (อุมาสวรรค ชูหา, สุธาทิพย เดี่ยววานิชย, ธีรเสฎฐ ศิราธนา

นนท, เพชรไพลิน พิบูลนิธิเกษม และศิริภัททรา จุฑามณี, 2562) จากผลการวิจัยเห็นวาวิธีการเรียนการสอน
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ออนไลนผานโปรแกรมการประชุมออนไลนทำใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจนักศึกษาเกิดความรูสึกวาบรรยากาศ

เหมือนกับไดเรียนจริงในหองเรียนหากสามารถพัฒนาโปรแกรมใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงมากข้ึนกวาเดิม 

ผูวิจัยเชื่อวาวิธีการเรียนการสอนออนไลนผานโปรแกรมการประชุมออนไลนจะเปนประโยชนตอการพัฒนาองค

ความรูทักษะตาง ๆของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพไดไมตางจากรูปแบบการเรียนการสอนใน

หองเรียน 

 

2.3 แนวคิดเบ้ืองตนการปรับตัว 

 ความหมายของการปรับตัว 

Roy (2009) กลาววา เมื่อบุคคลตองประสบกับเหตุการณเปลี ่ยนแปลง บุคคลจะเกิดการปรับตัว โดย

กระบวนการปรับตัวของบุคคลจะเริ่มจากความคิด และความรูสึก ใหสอดคลองกลมกลืนกับสิ่งแวดลอม โดยการใช

ความตระหนักรูทางปญญาและการสรางสรรคในการบูรณาการ การปรับตัวในแนวคิดของรอย มีเปนลักษณะเปน

ระบบเปด และมีความเปนองครวม (Holistic adaptive system) ประกอบดวยสิ่งนำเขา (input) กระบวนการ

เผชิญปญหา (Coping process) สิ่งนำออก (output) และกระบวนการปอนกลับ (feedback)  

 กระบวนการปรับตัว 

องคประกอบสองสวนนี้ทำงานรวมกันอยางบูรณาการ ตามสถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID-19 

อธิบายตามแนวคิดของรอย เปนสิ่งเราภายนอกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง นำไปสูการเกิดการตอบสนองของบุคคลตอ

สิ่งเรานั้น โดยการใชกระบวนการเผชิญปญหา ไดแก กลไกการควบคุมและการรูคิด เกิดการปรับความคิดให

เหมาะสมตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง) และเม่ือสองกลไกทำงานรวมกันอยางเหมาะสม สงผลทำใหบุคคลเกิดการ

พฤติกรรมการปรับตัว แบงออกเปน 4 ดาน ไมวาจะเปน อัตมโนทัศน บทบาทหนาที่ พึ ่งพาระหวางกัน และ 

รางกาย และตามมาดวยขั้นตอนสุดทายของกระบวนการ คือ ผลลัพธ แบงออกเปน ปรับตัวได และ ปรับตัวไมได 

สิ ่งที ่นำออกมานี้บุคคลจะเกิดการปอนขอมูลกลับ (Feedback) เพื่อกลายเปนขอมูลในต่ำแหนงสิ่งนำเขาใน

กระบวนการปรับตัวครั้งตอไป  
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กระบวนการปรับตัวของรอยอธิบายเปนแผนภาพดังนี้ 

             พฤติกรรมการปรับตัว  

                          กระบวนการเผชิญปญหา (coping process) 

 

 

 

 

 

 

       สิ่งนำออก (Output) 

 

 

 

(ROY & ANDREWS, 1999) 

 

มโนทัศนหลักทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Meta paradigm of concept Roy’s Adaptation Model) 

Roy (2009) อธิบายวา 

สิ ่งนำเขา (Input) การที ่บุคคลและสิ ่งแวดลอมปฏิสัมพันธระหวางกันกลายเปนสิ ่งเร า (Stimuli 

adaptation level) เกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอกและภายในของบุคคล สงผลตอการเกิดการเปลี่ยนแปลงนำไปสู

การเกิดกระบวนการปรับตัวนั่นเอง สิ่งเราแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก สิ่งเราโดยตรง  (Focal Stimuli) เชน 

สถานการณการแพรระบาด COVID-19 เปนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมโดยตรงมีผลกระทบทำใหบุคคลตอง

ปรับตัว  สิ่งเรารวม (Contextual stimuli) เปนสิ่งเราอ่ืน ๆ ประกอบในเหตุกาณ หรือสิ่งแวดลอมนั้น ๆ เปน

องคประกอบเสริมที่มีผลทำใหสิ่งเราโดยตรงเขมขนมากขึ้นสามารถมีผลเปนไดทั้งบวกและลบ เชน การจัดการการ

แกปญหาควบคุมการแพรระบาด ขาวสารเกี่ยวของกับ COVID-19 เปนตน สิ่งเราแฝง (Residual stimuli) เปน

ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล จากเหตุการณหรือประสบการณในอดีต มีความแตกตางขึ้นอยูกับบุคคลนั้นตอการ

เผชิญเหตุการณมาที ่ไมเหมือนกัน มีอิทธิพลตอกระบวนการปรับตัว อันไดแก คานิยม ความเชื ่อ มุมมอง 

ประสบการณเดิม ทัศนคติ เปนตน บุคคลจะตอบสนองตอสิ่งเรานั้นไดดีแคไหนข้ึนอยูกับความรุนแรงของสิ่งเรานั้น 

และรวมถึงระดับความสามารถในการปรับตัวของบุคคล ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับปกติ (integrated 

level) ระดับชดเชย (compensatory level) และ ระดับบกพรอง (compromised level) สิ ่งเราและระดับ

ความสามารถในการปรับตัวเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกัน หากสิ่งเราที่ตกอยูในขอบเขตระดับความสามารถในการ

ปรับตัวจะสงผลใหบุคคลเกิดการปรับตัวได ในทางกลับกัน หากสิ่งเราอยูนอกเหนือ ระดับความสามารถในการ

ปรับตัวจะสงผลใหบุคคลไมสามารถปรับตัวได หรือการปรับตัวนั้นไมมีประสิทธิภาพนั่นเอง ระดับความสามารถใน

การปรับตัวของบุคคลสามารถพัฒนาไดจากการเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอนั่นเอง   

สิ่งเรา 

(Stimuli adaptation level) 

ปรับตัวได 

ปรับตัวไมได 

- กลไกการควบคุม 

(Regulator Subsystem) 

- กลไกการรูคิด 

(Cognator Subsystem) 

- ดานรางกาย 

- ดานอัตมโนทัศน  

- ดานบทบาทหนาท่ี  

- ดานการพ่ึงพาระหวางกัน 

FEEDBACK 
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กระบวนการเผชิญปญหา (coping process) เปนข้ันตอนท่ีสองของกระบวนการปรับตัว บุคคลจะเลือกใช

วิธีการแตกตางออกไปขึ้นอยูกับการปฏิสัมพันธตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง วิธีการดั่งกลาวเปนไดทั้งเกิดข้ึน

เองโดยอัติโนมัติ หรือเกิดจากการเรียนรูของบุคคล กระบวนการเผชิญปญหา (coping process) แบงออกเปน 2 

กลไก ไดแก 

1. กลไกการควบคุม (regulator subsystem) เปนกลไกที่เกิดขึ้นเองบุคคลจะตอบสนองตอสิ่งเราอยาง

อัตโนมัติ เปนการทำงานจากปฏิกิริยาของรางกาย ระบบประสาท สารเคมีและตอมไรทอ การตอบสนองดังกลาว

เปนการรักษาสมดุลของรางกายใหอยูในสภาวะท่ีเหมาะสมและปกติ 

2. กลไกการรูคิด (Cognator Subsystem) เปนกลไกการตอบสนองที่เกิดการเรียนรูผานระบบประสาท

ของการรับรูและอารมณ อันไดแก กระบวนการรับรูและ ถายทอดขอมูล การเรียนรู การตัดสินใจและการตอบสนอง

ทางอารมณ เพ่ือนำไปสูการหาหนทางวิธีการแกไขปญหา และการตัดสินในการเลือกวิธีการ 

กลไกท้ังสองทำงานควบคูกันอยางบูรณาการผลลัพธของการทำงานสงผลตอการเกิดพฤติกรรมการปรับตัว

ในบุคคลซ่ึงมีองคประกอบ 4 ดาน ไดแก รางกาย อัตมโนทัศน บทบาทหนาท่ี และพ่ึงพาระหวางกัน การทำงานของ

กลไกทั้งสองเปนผลของการเกิดรูปแบบการตอบสนองของบุคคลหรือตามตารางขางตนเรียนวาพฤติกรรมการ

ปรับตัว อันไดแก  

1. การปรับตัวดานรางกาย (physiological mode) เปนการปรับตัวที่มีความเปนรูปธรรม สามารถสังเกต

ไดชัดเจน เปนการปรับตัวเพื่อรักษาความสมดุลใหกับรางกาย แสดงออกเปนพฤติกรรม เชน การขับถาย การ

รับประทานอาหารเมื่อหิว การทำกิจกรรมเพื่อพักผอนหยอนคลาย การนอนหลับ รวมถึงกระบวนการภายในของ

รางกายท่ีซับซอนเชน ฮอรโมน ตอมไรทอ สารเคมีในสมอง เปนตน 

 2. การปรับตัวดานอัตมโนทัศน (self- concept mode) เปนการปรับตัวของบุคคลในลักษณะการ

ปรับเปลี่ยนเจตคติ รูปแบบความคิด ความเชื่อ อุดมการณ คานิยม ความเชื่อตอศีลธรรม เพ่ือรักษาความสมดุลของ

จิตใจ และจิตวิญญาณ แยกยอยไปถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเองตอรูปรางหนาตาลักษณะของตนเองที่ไม

ชอบรวมถึงการปรับตัวทางดานความรูสึกตอภาวะสุขภาพ เชน การสูญเสียสมรรถภาพการทำงานของรางกาย  มี

อิทธิพลมาจากการรับรู ภายใน และการเรียนรู ของบุคคล รวมถึงการสังเกตจากปฏิกิริยาการตอบสนองของ

สัมพันธภาพระหวางคนอ่ืนหรือการไดรับแรงเสริมมีผลทำใหเกิดการปรับตัวดานอัตมโนทัศนได ในกรณีสถานการณ

การแพรระบาด COVID-19 อาจจะสงผลใหบุคคลเกิดความเครียดตอการทำงานในรูปแบบออนไลนที่แตกตางไป

จากวิถีการทำงานแบบเดิม รูสึกไมคุนเคย การปรับตัวดานอัตมโนทัศนของบุคคลอาจจะทำไดในวิธีการมองวาการ

ทำงานออนไลนเปนเรื่องทาทายและพัฒนาศักยภาพของตนเองใหมีความสามารถท่ีหลากหลายและเปดกวาง ไมยึด

ติดอยูกับกรอบเดิมอีกตอไป  

 3. การปรับตัวดานบทบาทหนาที่ (role function mode) เปนการปรับตัวเพื่อรักษาความมั่นคงทาง

สังคม เปนผลมาจากความคาดหวังทางสังคม บุคคลจะเกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ใหเหมาะ เพื่อไดรับการ

ยอมรับทางสังคม การปรับตัวในรูปแบบนี้แบงเปน 3 ระดับ ไดแก บทบาทปฐมภูมิ (primary role) เปนบทบาทท่ี

ถูกกำหนดดวยอายุ เพศ และพัฒนาการ เชน เพศหญิงจะตองออนนอมถอมตน พูดจาไพเราะออนหวาน เพศชายวัย

ชราตองไมทำกิจกรรมที่ใชกำลังมาก เปนตนบทบาททุติยภูมิ (secondary role) เปนบทบาทที่ถูกกำหนดดวย
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ภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ เชน บุคคลที่เปนมารดาจะตองทำงานบานเลี้ยงดูบุตร บุคคลที่เปนครูบาอาจารยจะตอง

สอนหนังสือนักเรียน เปนตน บทบาทตติยภูมิ (tertiary role) เปนบทบาทที่ไดมาอยางอิสระชั่วคราว หรือเกิดมา

อยางเปนธรรมชาติ เชน บุคคลท่ีเจ็บไขไดปวยรับบทบาทเปนผูปวย การเขารวมเปนสมาชิกในชมรมฟุตบอล เปนตน 

พฤติกรรมการปรับตัวดานบทบาทหนาที่เปนสิ่งที่จะตองคำนึงถึงปจจัยพฤติกรรมการคาดหวังทางสังคม

และพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกตามความรูสึกและเจตคติตอบทบาทท่ีดํารงอยูของตน ซ่ึงถือวาเปนการแสดงออก

ของพฤติกรรมการปรับตัวดานบทบาทหนาท่ีอยางเหมาะสม หากมีสถานการณใดสถานการณหนึ่งไมเอ้ืออำนวยตอ

การเกิด 2 พฤติกรรมดังกลาว จะสงผลตอการเกิดพฤติกรรมการปรับตัวท่ีไมเหมาะสมได และตามมาดวยปญหาอ่ืน 

ๆ ตัวอยางพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม คือ บุคคลไมสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพ (Ineffective 

role transition) ไมสามารถแสดงแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตอหนาที่ และบทบาทได เชน เมื่อสถานการณแพร

ระบาด COVID-19 จะตองเปลี่ยนการเรียนการสอนเปนรูปแบบออนไลน คุณครูไมมีทักษะทางเทคโนโลยี ทำใหไม

สามารถสอนหนังสือในรูปแบบออนไลนได เปนตน การหางในบทบาท (Role distance) การที่บุคคลไมสามารถ

แสดงบทบาทหนาท่ีไดอยางสอดคลองตามความรูสึกของตนเอง เชน บุคคลไมรูสึกรักในอาชีพ หรือสายงานท่ีตนเอง

ทำอยู แตสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน  และ ความขัดแยงในบทบาท (role conflict) การท่ีบุคคล

ไมสามารถแสดงความรูสึกหรือบทบาทหนาที่ไดอยางเหมาะสม เปนผลมาจากความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี

เดียวกัน เชนการแยงชิงตำแหนงผูนำประเทศ เปนตน และ  ความลมเหลวในบทบาท (role failure) การท่ีบุคคลไม

สามารถแสดงหนาท่ีหรือบทบาทของตนเองได เชน คุณหมอไมสามารถทำการรักษาคนไขได เปนตน 

4. การปรับตัวดานการพึ่งพาระหวางกัน (interdependent mode) เปนการปรับตัวเพื่อจุดประสงคของ

การเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลที่ตนรัก การไดมาซึ่งความรัก ความเปนกลุม ความนับถือ หรือการยกยอง 

เปนการสรางความมั่นคงทางสังคม บุคคลที่มีการปรับตัวดานการพึ่งพาระหวางกันไดอยางเหมาะสมบุคคลจะ

สามารถพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาคนอื่นไดอยางสมดุล สามารถมีบทบาทเปนไดทั้งผูรับและผูให โดยไมเอนเอียงไป

ทางใดทางหนึ่งมากเกินไป เพ่ือใหบุคคลเกิดการดำรงชีวิตในสังคมดวยความรูสึกท่ีม่ันคงและปลอดภัย ลักษณะของ

ความสัมพันธของบุคคลสวนใหญ แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก บุคคลที่มีความสําคัญ (significant others) 

บุคคลท่ีมีความสัมพันธ อาจจะเปนคนในครอบครัว หรือคนรัก ระบบสนับสนุน (support systems) เปนไปท้ังกลุม

คนในองคกร บริษัท เพ่ือนรวมการท่ีมีความสัมพันธในรูปแบบการชวยเหลือเพ่ือบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 

หากบุคคลไมสามารถปรับตัวดานการพึ่งพาระหวางกันไดนั้นบุคคลจะเกิดความรูสึกวิตกกังวลจากการถูก

ตัดขาดจากคนรัก ความรูสึกโดดเดี่ยว ไมรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุมคนใด เชน บุคคลที่เก็บตัวชอบทำกิจกรรมคน

เดียวเปนหลัก โดยไมสนใจคนอ่ืน เพิกเฉยตอสิ่งแวดลอมภายนอก รวมถึงบุคคลอาจจะมีการแสดงความกาวราว ใน

กรณีที่บุคคลพึ่งพาตนเองมากเกินไป ตอตานการไดรับความชวยเหลือ หรือ การปฏิเสธการมีปฏิสัมพันธกับบุคคล

รอบขาง บุคคลจะรูสึกวาตนเองมีอำนาจอยูเหนือผูอ่ืน มีการแสดงพฤติกรรมคำพูดท่ีไมเหมาะสม   

สิ่งนำออก Output เปนผลลัพธกระบวนการปรับตัว มีลักษณะเปนการตอบสนองในรูปแบบพฤติกรรม 

สามารถสังเกตเห็น ตรวจสอบได มี 2 พฤติกรรม ไดแก พฤติกรรมที่ปรับตัวได และ พฤติกรรมที่ปรับตัวไมได 

หรือไมมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมดังกลาวสงผลตอการบรรลุจุดประสงคของบุคคลใหสามารถดำรงชีวิต เจริญเติบโต 

เจริญเผาพันธุ หรือ เพื่อการตอสูและฟนฝาอุปสรรคได สิ่งที่นำออกบุคคลจะจดจำขอมูลที่มีสิทธิภาพดีกับตนเอง 
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หรือขอมูลท่ีไมเปนผลดีกับตนเอง นำสงตอเปน ขอมูลยอนกลับ (Feedback) เพ่ือใชสำหรับการปรับตัวท่ีเหมาะใน

ครั้งตอไป เชน นักศึกษาเรียนออนไลนไมรูเรื่อง เกิดความวิตกกังวลวาจะสอบตก พบวาการอานหนังสือเพ่ิมเติมทำ

ใหตนเองสอบผานได และผลลัพธเปนไปตามความคาดหวังนั้น จึงจดจำวิธีการที่จะทำใหตนเองสอบผานคือการ

หนังสือเพ่ิมเติม สำหรับการสอบครั้งตอไป เปนตน 

 

2.4 แนวคิดทฤษฎีนิเวศการเรียนรู 

 ความหมายของนิเวศ (Ecology) และนิเวศการเรียนรู (Learning Ecology) 

Tansley (1935) ซึ่งเปนนักนิเวศวิทยาชาวอังกฤษคนแรกที่ไดใหความหมายของระบบนิเวศ หมายถึง 

ชมุชน หรือ การรวมตัว และสภาพแวดลอมทางกายภาพในขอบเขตท่ีชัดเจน  

Encyclopaedia Britannica (online) ไดใหความหมายของคำวา ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบของ

สิ่งมีชีวิตที่มีความซับซอนทั้งในสวนของสภาพแวดลอมทางกายภาพและความสัมพันธของสิ่งตาง ๆภายใต

ขอบเขตท่ีกำหนดไว 

สำหรับ S.T.A.Pickett and M.L.Cadenasso (2002) ไดใหความหมายนิเวศท่ีเนนในเรื่องการเรียนรู 

วา ความสามารถในประยุกตใชหรือการใชประโยชนของระบบ ท้ังในสวนขององคประกอบท่ีเปนสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งไมมีชีวิตภายใตขอบเขตท่ีกำหนด 

องคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ไดใหความหมายของนิเวศการเรียนรู 

วาหมายถึงเครือขายของความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตในสภาพแวดลอมเดียวกัน โดยในบริบท

ของการเรียนรูจะประกอบดวยผูมีสวนเก่ียวของมากมายไมไดจำกัดฉพาะผูเรียนและผูสอน แตยังรวมถึงชุมชน 

และครอบครัว และขยายขอบเขตไปถึงสิ่งมีชีวท่ีเก่ียวของท้ังหมด สำหรับสิ่งตาง ๆท่ีไมมีชีวิตท่ีเก่ียวของกับการ

เรียนรูท้ังหมดไมวาจะเปนสถานท่ีระบบจัดการเรียนออนไลน ระบบอินเตอรเน็ต เปนตน 

Talreja (2020) นิเวศการเรียนรู เปนระบบท่ีถูกออกแบบใหเปนวัฏจักรแหงความสัมพันธของผูท่ีมีสวน

เก่ียวของหรือผูท่ีมีอิทธิพลในการดำเนินกิจกรรมท่ีทำใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

Haro (2020) นิเวศการเรียนรู หมายถึง ชุมชนของคนท่ีมีบทบาทและมุมมองท่ีหลากหลาย เขามา

เรียนรูรวมกันตามเปาหมายท่ีไดกำหนดไว 

Harris (2020) นิเวศการเรียนรู หมายถึง มุมมองตาง ๆของชุมชนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหการเรียนรู

เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 

Palacin (2020) นิเวศการเรียนรู หมายถึง สิ่งแวดลอมท่ีผูท่ีเก่ียวของในระบบสามารถท่ีจะไดรับคุณคา

จากการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ โดยท่ีผูท่ีอยูในระบบถือไดวาเปนสิ่งแวดลอมดวยเชนกัน 
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 ตัวแบบนิเวศการเรียนรู 
2.4.2.1  ก. ตัวแบบระบบนิเวศความรู (Knowledge Ecosystem) 

 ตัวแบบนี้นำเสนอโดย Shrivastava ท่ีใหความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

การจัดการเรียนรู โดยพัฒนากรอบแนวคิดจากหลักความสัมพันธของทุนทางปญญาของมนุษยกับกระบวนการ

ทางดิจิทัลเทคโนโลยี เพ่ือทำใหเกิดนิเวศความรูทางการศึกษาและฝกอบรม ซ่ึงองคประกอบหลักของตัวแบบนี้

ประกอบดวย 4 องคประกอบหลักไดแก (1) เทคโนโลยีหลักที่เปนโครงสรางพื้นฐานในการจัดการความรู      

(2) เครือขายเทคโนโลยีทางสังคมที่มีความซับซอน (3) เครื่องมือในการจัดการความรูและผู ที ่เกี ่ยวของ        

(4) กระบวนการหรือการดำเนินการเปลี่ยนแปลงความรูใหเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ จึงอาจกลาวไดวาตัวแบบนี้

ใหความสำคัญกับการสรางความรูท่ีเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี ชุมชนการเรียนรู และองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ  

 

2.4.2.2 ข. ตัวแบบระบบนิเวศการเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-learning Ecosytem)  

ในตัวแบบประเภทท่ีสองนี้มีนักวิชาการไดนำเสนอตัวแบบท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) Wilkinson, D. (2002) มองนิเวศการเรียนรู มองการเรียนรูเปนความเชื่อมโยงที่ไรรอยตอและเปนเนื้อ

เดียวกัน องคประกอบและความสัมพันธของระบบดังกลาวประกอบดวย (1) ประเภทของความรู (2) ระบบการ

บริหารจัดการเนื้อหาการเรียนรู (3) ระบบการจัดการเรียนรู (4) เนื้อหาการเรียนรู (5) ระบบสนับสนุนการสนับสนุน

ทางอิเล็กทรอนิกส (6) ระบบการจัดกระบวนการทํางานและกระบวนการจัดการความรู (7) สถานการณจําลองและ

เกมส (8) ระบบติดตามสนับสนุน (9) กระบวนการบูรณาการทํางาน (10) ระบบการประเมินและวัดผล ท้ังนี้ตัวแบบ

นี้ใหความสําคัญกับเนื้อหา กระบวนการเรียนรู และเทคโนโลยี 

(2) Brodo, J. A. (2006)  มองนิเวศการเรียนรูในมิติของการลดการฝกอบรมในอดีตดวยระบบการเรียนรูแบบ

อิเล็กทรอนิกส โดยระบบนิเวศดังกลาวประกอบดวย สวนท่ี 1 กลุมผูผลิตเนื้อหาไมวาจะเปน เจาของลิขสิทธิ์ความรู 

ลูกคาผูผลิตเนื้อหา และชุมชนผูผลิตเนื้อหา สวนท่ี 2 กลุมใหคำปรึกษา ไมวาจะเปนในมิติของกลยุทธ มิติการสราง

แรงจูงใจในการดำเนินงาน มิติเทคโนโลยีสารสนเทศ มิติความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ และสวนสุดทายคือโครงสราง

พื้นฐาน ที่ประกอบดวยโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการจัดการการเรียนรู โครงสรางพื้นฐานที่ทำหนาที่ในการสง

มอบความรู และสวนสุดทายคือโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับเครื่องมือในการจัดการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส 

(3) Uden et al. (2007) ไดพัฒนาตัวแบบตอจาก Brodo, J. A. ซ่ึงเนนวาระบบนิเวศจะตองประกอบดวย 3 

สวนไดแก สวนท่ี 1 โครงสรางนิเวศของระบบนิเวศซ่ึงเปนโครงสรางพ้ืนฐานในการดำเนินงานท้ังหมดในระบบ สวน

ที่ 2 ระบบที่ออกแบบสำหรับการดำเนินการใหบริการแบบเฉพาะสวน และสวนสุดทายคือ ระบบปฏิบัติหรือระบบ

ที่สนับสนุนใหระบบที่สองดำเนินการได ทั้ง 3 องคประกอบจะดำเนินการผานขั้นตอนการระบุความจำเปนของ

องคกร การสรางเทคโนโลยีที่แกปญหาและการสรางระบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม การเลือกกรอบการเรียนรู 

การจัดการเนื้อหาในระบบนิเวศ ระบบบำรุงรักษาและปรับปรุงเทคโนโลยีและโครงสรางพ้ืนฐานในระบบ 
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ท่ีมา Gütl and Chang, 2008 

 

2.4.2.3 ค.ตัวแบบระบบนิเวศการเรียนรู (Learning Ecosystem Model) 

 Chang and Gütl (2007) ไดเสนอองคประกอบของนิเวศการเรียนรูทั้งหมด 3 องคประกอบหลักไดแก 

องคประกอบที ่ 1 ชุมชนการเรียนรู และผู มีสวนเกี ่ยวของ(learning community and other stakeholders) 

หมายถึงผูที ่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการเรียนรู ตั้งแตผูออกแบบหลักสูตร ผูผลิตเนื้อหา ผูสอน และผูเรียนรู 

องคประกอบที่ 2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและบรรยากาศสภาพแวดลอมของการเรียนรู (learning utilities and 

learning environment) ซึ่งรวมถึงสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ในการชวยสนับสนุนการเรียนรูของชุมชนการเรียนรู

และผูมีสวนเกี ่ยวของทั้งหมด และสุดทายองคประกอบที่ 3 เงื ่อนไขที ่สำคัญในการกำหนดนิเวศการเรียนรู 

(learning ecosystem condition) เปนเงื่อนไขที่ถูกกำหนดทั้งเงื่อนไขภายในและเงื่อนไขภายนอก เชนเปาหมาย

การศึกษา การพัฒนาความรู วัฒนธรรมการเรียนรู เปนตน 
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2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จากการทบทวนวรรณกรรมในการศึกษาถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนในชวง

สถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูวิจัยเริ่มทบทวนตั้งแต สถานการณแพร

ระบาด COVID-19 ผลกระทบ การปรับตัวในชวงสถานการณการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเรียนออนไลน พบ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

การปรับตัวทางเศรษฐกิจดานการทองเที ่ยวในสภาวะวิกฤต โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) ในประเทศไทย เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ จากขอมูลเอกสารทุติยภูมิและใชการวิเคราะหเนื ้อหา 

ผลการศึกษาพบวาการปรับตัวดานการทองเท่ียวของไทย ทามกลางสภาวะโรคระบาดนี้ ควรมีการปรับตัวใน 5 ดาน 

คือ 1) การปรับตัวดานการ เพ่ิมศักยภาพทองเท่ียวชุมชน ยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวชุมชนใหเกิดความเชื่อม่ัน 

ตอนักทองเที่ยวมากขึ้นพรอมทั้งพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับ ชุมชน 2) การปรับตัวดาน

การฟนตัวเศรษฐกิจในการทองเที่ยว สงเสริมการแลกเปลี่ยน ขอมูลขาวสารที่ทันเวลา เชื่อถือได ตลอดจนแสวงหา

ความรวมมือกับคูเจรจาและหุนสวน ทางยุทธศาสตร และผูมีสวนไดสวนเสียในมาตรการสนับสนุนและบรรเทาทุกข

ในภาคการ ทองเที่ยว เพื่อรับมือกับความทาทายในสถานการณนี้ 3) การปรับตัวดานธุรกิจทองเที่ยว ใชหลักการ 

9Ps เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย 4) การปรับตัวดานพฤติกรรม
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การทองเที่ยวสมัยใหมโดยใชหลักคิดเหลานี้ มาใชใหเกิดประโยชน ไดแก โลกาภิวัตน การทองเที่ยวเฉพาะกลุม 

ชีวิตยุคดิจิทัล ความ ปลอดภัยระหวางการเดินทาง สายการบินราคาประหยัด นโยบายทางการเมือง และ สังคม

ผูสูงอายุ และ 5) การปรับตัวดานการรับมือและสื่อสารภาวะวิกฤติสงผลตอธุรกิจ ทองเที่ยวที่ตองมีการปรับตัว มี

การพัฒนาชองทางระบบการสื่อสารดานความเสี่ยงการ ควบคุมโรคและสรางความรูใหประชาชนใหรูสึกปลอดภัยใน

การทองเท่ียว (นฤมล อนุสนธิ์พัฒน, 2020) 

การปรับตัวของนักศึกษาในสถานการณโควิด-19 ผลการศึกษา พบวา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการ ปรับตัวในสถานการณโควิด-19 โดยรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 อยูในระดับมากและ

เมื่อ เปรียบเทียบเพศ พบวา เพศชายและหญิงมีการปรับตัวในสถานการณโควิด-19 โดยภาพรวม และรายดานไม

แตกตางกัน เปรียบเทียบความแตกตางของการปรับตัวระหวางนักศึกษาชั้นปท่ี แตกตางกัน พบวา นักศึกษาที่มี

ระดับชั้นปแตกตางกันมีการปรับตัวในสถานการณโควิด-19 แตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษาท่ี

มีชั้นปแตกตางกันมีการปรับตัวดานการ เรียน และดานอารมณแตกตางกัน (กรรณิการ แสนสุภา, เอ้ือทิพย คงกระ

พันธ, อุมาภรณ สุขารมณ และผกาวรรณ นันทะเสน, 2020) 

การศึกษาพฤติกรรมการดำรงชีวิตแบบปรกติใหมของประชาชนชาวไทยระหวางวิกฤตโควิด-๑๙ ที่ปรากฏ

ในสื่อออนไลน พบวาการสำรวจของขอมูลแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของพฤติกรรมการดำรงชีวิต แบบปรกติใหม

สามรูปแบบ คือ 1. พฤติกรรมเริ ่มแลวเลิก มีความสัมพันธกับวิถีชีวิต สุขภาพ เศรษฐกิจ และนันทนาการ 2. 

พฤติกรรมเริ่มแลวทำตอ มีความสัมพันธกับวิถีชีวิต และเศรษฐกิจ และ 3. พฤติกรรมกระแสรองเปนกระแสหหลัก 

มีความสัมพันธกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และนันทนาการ จาก ความสัมพันธดังกลาว แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมชีวิต

แบบปรกติใหมของสังคมไทยท่ีมีโดดเดนมากมี 4 อยาง ไดแก การศึกษาแบบออนไลน การดูแลบานตามสื่อออนไลน 

พรอมเพย และติ๊กตอก ซ่ึงจะ กลายเปนพฤติกรรมวิถีชีวิตปรกติใหมท่ีจะมีมากข้ึนในอนาคต และเม่ือนำพฤติกรรม

วิถีชีวิตปรกติใหม เหลานี้มาทำการวิเคราะหความสัมพันธเชิงพื้นที่ ที่มีการคนหาในสื่อออนไลนมากที่สุด ดวยวิธี

ว ิเคราะห ถดถอยพหุคูณรวมกับคุณภาพการศึกษา ความเปนเมือง และบุคลากรทางการแพทย พบวา มี 

ความสัมพันธของพฤติกรรมวิถีชีวิตปรกติใหมอยางมีนัยสำคัญเฉพาะดานสุขภาพ เศรษฐกิจ และ นันทนาการ ท่ี

เก่ียวของกับบุคลากรทางการแพทยเทานั้น (พีรพัฒน ใจแกวมา, 2563) 

การศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของสื่อการสอนโปรแกรม Moodle เรื ่องการใช direct 

ophthalmoscope ในรายวิชาจักษุวิทยา หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 

พบวา สื่อการสอนดวยโปรแกรม Moodle เรื่องการใช Direct Ophthalmoscope สามารถชวยใหนักศึกษา แพทย 

ชั้นปท่ี 5 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ทำคะแนนสอบเรื่องการใช Direct Ophthalmoscope 

ไดดีกวา นักศึกษาแพทยที่ไมไดใช สื่อการสอนดวยโปรแกรม Moodleอยางมีนัยสำคัญทางสถิต (ธัญญธร เมธา

ลักษณ,  มธุวัลย ศรีคง, สพัุตรา สวางกุล, เยาวลักษณ แกวมณี, อติพร ตวงทอง และงามแข เรืองวรเวทย, 2562) 

การศึกษาความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชั่น Zoom cloud meeting ชวยสอนในรายวิชาปฏิบัติการ

ผดุงครรภ พบวาความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชั่น Zoom ชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด นักศึกษามีความรูสึก

เสมือนไดเรียนจริงภายในหองเรียนมีคาเฉลี่ย 4.61 ± 0.49 รองลงมาคือความพึงพอใจดานสามารถทบทวนการ
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เรียนการสอนไดตามที่ตองการมีคาเฉลี่ย 4.59± 0.49 (อุมาสวรรค ชูหา  ,สุธาทิพย เดี่ยววานิชย, ธีรเสฏฐ ศิราธนา

นนท  , เพชรไพลิน พิบูลนิธิเกษม และศิริภัททรา จุฑามณี, 2562) 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลนแบบเปดสำหรับมหาชน (MOOC) ในรายวิชาจิตวิทยา

พัฒนาการวัยสูงอายุ และจิตวิทยพัฒนาการวัยรุน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัย

ผูสูงอายุ เทากับ 80.9 สวนรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุน เทากับ 86.6 รวมท้ังผูเรียนมีพฤติกรรมการมีสวนรวม

ในการเรียนรู ตั้งแตตนจนจบรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยผูสูงอายุและรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุน คาเฉลี่ย 

47.21 และ 49.46 ตามลำดับ (กชพรรณ นุนสังข , วิภาวรรณ ชอุม เพ็ญสุขสันต  และสายฝน เอกวรางกูร, 2562)  

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลนแบบเปดตามแนวคิดการเรียนรูรวมกันสำหรับผูเรียนกลุม

ใหญท่ีมีลีลาการเรียนรูแตกตางกัน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขารวมกิจกรรมการเรียน และความพึงพอใจ

ในการเรียน ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนออนไลนแบบเปดฯ มีคุณภาพในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.57 โดย

ผูเรียน โดยผูเรียน มีคะแนนเฉลี่ยจากการเขารวมกิจกรรมการเรียน 41.47 คะแนน (สิริกัญญา มณีนิล และศศิฉาย 

ธนะมัย, 2562) 

ความพรอมในการจัดการเรียนการสอนออนไลนภายใตสถานการณระบาดไวรัส COVID-19 พบวา ภายใต

สถานการณระบาดไวรัส COVID-19 ทำใหทั่วโลกใชมาตรการเพิ่มระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งใน

ประเทศไทยไดใชมาตรการปดสถานที่รวมตัวทางสังคม ซึ่งรวมถึงโรงเรียนทุกแหงในประเทศไทย เนื่องจาก

สถานการณระบาดยังคงอยู ทำใหระบบการศึกษาตองปรับใหการเรียนรูของนักเรียนไมขาดชวง (OECD, 2020) 

การเรียนการสอนออนไลนจึงไดถูกหยิบยกขึ้นมาเปนทางเลือกหนึ่ง ซึ่งดูเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันที่ทุกคน

ชวยกันจำกัดพ้ืนท่ีอยูในท่ีพักอาศัย และดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับเทคโนโลยีทางการศึกษาในปจจุบัน 

ทำใหหลายฝายเชื่อวาการจัดการเรียนการสอนออนไลนสามารถทำได เพื่อตอบคำถามนี้ คณะผูวิจัยจึงไดทำการ

สารวจความคิดเห็นของครูในประเทศไทย ทุกกลุมสาระการเรียนรู จานวน 700 คน จากการสุมตามสะดวก ดวย 

Google Form ผานเครือขายสังคมออนไลน ถึงความพรอมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน รวมถึงความ

ตองการสิ่งสนับสนุนจากโรงเรียนและรัฐบาลเพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากผลการสำรวจพบวา ครูบางสวนไมพรอมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน และ ประเมินวามีนักเรียนจำนวน

มากท่ีไมสามารถเขาถึงระบบการเรียนการสอนออนไลนได (หากใชจริง) พรอมเรียกรองความชวยเหลือจากโรงเรียน 

และรัฐบาล ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน อยางเรงดวน รวมถึงการจัดหา

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงและอุปกรณสื่อสารสำหรับนักเรียนทุกคน หากจำเปนตองจัดการเรียนการสอนออนไลน

เม่ือเปดภาคเรียนในวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (วิทัศน ฝกเจริญผล และคณะ, 2563) 

 การเรียนการสอนแบบออนไลนภายใตสถานการณแพรระบาดของไวรัส COVID-19 : แนวคิดและการ

ประยุกตใชจัดการเรียนการสอน พบวา การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 

2019: COVID-19) ทำใหเกิดการปรับตัวเปนวิถีชีวิตแบบใหม (New Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาท่ีไม

สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได จึงจำเปนตองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน เพ่ือใหการเรียนรู

เกิดความตอเนื่อง การเรียนการสอนแบบออนไลนมีองคประกอบ ไดแก ผูสอน ผูเรียน เนื้อหา สื่อการเรียนและ

แหลงเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู ระบบการติดตอสื่อสาร ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและ
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การประเมินผล รูปแบบการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี ที่ทำใหผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกันได การ

พิจารณาองคประกอบและรูปแบบที่สอดคลอง เหมาะสมกับลักษณะวิชา และบริบทของผูเรียนจะนำไปสูการ

ประยุกตใชสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนเกิดผลลัพธการ

เรียนรูตามวัตถุประสงค (วิทยา วาโย, 2563) 

ความพรอมในการนำนโยบายการจัดการเรียนรูแบบออนไลนในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตภาคเหนือตอนลาง 

พบวา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพรอมในการนำนโยบายการจัดการเรียนรู แบบออนไลนใน

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขตภาคเหนือตอนลาง กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหาร และครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขตภาคเหนือตอนลาง ไดมาโดยวิธีการสุมแบบ หลายขั้นตอน และกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดย

การเปดตารางของเครจซี และมอรแกน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ วิเคราะห

ขอมูลดวยคาเฉลี่ย (𝑋𝑋) และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา ความ

พรอมในการนำนโยบายการจัดการเรียนรูแบบออนไลนในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตภาคเหนือตอนลาง ในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง (𝑋𝑋) = 3.33) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการสนับสนุนของ

ผูบริหารสถานศึกษา (𝑋𝑋 = 4.21) รองลงมา ไดแก ดานการวางแผนของ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (𝑋𝑋 = 3.71) 

ดานการติดตามและประเมินผล (𝑋𝑋 = 3.36) ดานการใช สื่อและวัสดุอุปกรณ (𝑋𝑋 = 3.34) ดานความสามารถของ

ครูผูสอน (𝑋𝑋 = 3.28) ดานผูเรียน (𝑋𝑋 = 3.13) ดานความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ (𝑋𝑋 =3.02) และดาน

การสนับสนุนของ ผูปกครอง (𝑋𝑋 = 2.59) ตามลำดับ สวนผลการสัมภาษณพบวา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษามีการเตรียมความพรอมในการนำนโยบายการจัดการเรียนรูแบบออนไลนในสถานการณการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกดาน (สถิรพร เชาวนชัย, 2563) 

ความพรอมในการเรียนรู ออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร 

ทามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19 พบวา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความพรอมในการเรียนรู

ออนไลนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 2) ศึกษาปจจัยและประสบการณการเรียนรูออนไลนของนักศึกษาที่มีผลตอ

ความพรอมสำหรับการเรียนรู 3) ศึกษาวิธีการที่นักศึกษาตองการในการเรียนรูออนไลนและความตองการที่จะใช

การเรียนรูออนไลน นอกจากนี้ยังศึกษาความทาทายท่ีนักศึกษาตองพบเจอในการเรียนรูออนไลน กลุมตัวอยางท่ีใช

ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 399 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงายในหลักสูตรการเรียนรู

ออนไลนจาก 4 มหาวิทยาลัย ประกอบดวย มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

มหาวิทยาลัยธนบุรี และมหาวิทยาลัยรามคำแหง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) แบบสอบถามออนไลนโดยใช 

Google Form 2) แบบสอบถาม Online Readiness Scale (OLRS) 3) สื่อออนไลนตาง ๆ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแกคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที t-test แบบ Independent Sampleผลการวิจัย พบวา 1) 

ดานความพรอมในการเรียนรูออนไลน นักศึกษาหญิงมีความพรอมมากกวานักศึกษาชาย เชนเดียวกับนักศึกษา
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ระดับชั้นปที ่ 3-4 เมื่อเทียบกับนักศึกษาชั้นปท่ี 1-2 2) ปจจัยและประสบการณในความทาทายที่สุดสำหรับ

นักศึกษาชั้น ปที่ 1-2 คือ การทำความเขาใจเนื้อหาของวิชา สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปที่ 3-4 คือ การเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต โดยผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะวาในอนาคตรัฐบาล บริษัท โทรคมนาคมและมหาวิทยาลัยควรลงทุนในการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานอินเทอรเน็ตทั่วประเทศ เนื่องจากการเรียนรูออนไลนจะเปนบรรทัดฐานใหมในอนาคตอัน

ใกล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังตองจัดใหมีการฝกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการสอนออนไลนของอาจารย

นักวิชาการเพื่อใหแนใจวาสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ 3) นักศึกษาสวนใหญชอบการเรียนรูออนไลน

ผานการบรรยายที่บันทึกไวลวงหนาและมากกวาครึ่งหนึ่งของนักศึกษาระบุวาหากเลือกไดไมตองการเรียนรู

ออนไลนตอไปในอนาคต (ลัดดาวัลย   คงสมบูรณ, 2563) 

 โควิด - 19 : กับการเรียนการสอนออนไลน กรณีศึกษา รายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ พบวา บทความนี้

ผูเขียนมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายถึงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) กับการเรียนการ

สอนออนไลนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ ซึ่งการระบาดของโควิด 19 สงผลกระทบตอระบบการศึกษาเปน

อยางมาก เนื่องจากทั้งผูเรียนและผูสอนตองมีการปรับตัวในการเรียนการสอนจากการเรียนในหองเรียนเปนการ

สอนออนไลน ซึ่งมีการเลือกใชโปรแกรมในการเรียนออนไลนซึ่งมีขอดีขอจำกัดแตกตางกันไป ความพรอมของ

อุปกรณคอมพิวเตอรของผูเรียน รวมถึงความเสถียรของสัญญาณอินเทอรเน็ตทั้งของผูสอนและผูเรียนอาจเกิด

ปญหาไดในระหวางเรียน ซึ่งในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บนั้นอาจารยผูสอนและนักศึกษาไดพูดคุยและปรับ

กระบวนการเรียนการสอนใหอยูในรูปแบบออนไลน โดยใชเครื่องมือแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลนหลัก ๆ ไดแก 

Line Zoom YouTube และ Google Classroom สวนโปรแกรม Camtasia Studio ผูสอนใชสำหรับตัดตอวิดีโอ

เพื่อใชในการสอน และใชโปรแกรม TeamViewer เขาสูเครื่องคอมพิวเตอรผูเรียน เมื่อผูเรียนในรายวิชาการเขียน

โปรแกรมเว็บเกิดปญหาการเขียนโปรแกรมขัดของข้ึนในระหวางเรียน แมผูเรียนและผูสอนจะอยูคนละพ้ืนท่ีกัน ซ่ึง

จากการเรียนออนไลนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บไมคอยพบปญหาในการเรียนออนไลนเกิดขึ้นมากนัก 

เนื่องจากเปนรายวิชาปฏิบัติที่สามารถอัดคลิปวิดีโอและนาขึ้นไปเผยแพรบน YouTube และใหนักศึกษาสามารถ

เขามาศึกษาไดตลอดเวลาท้ังในเวลาเรียนและนอกเวลา ซ่ึงผูสอนเห็นวากระบวนการเรียนการสอนออนไลนสามารถ

ที่จะแกไขปญหาการเรียนที่ยังอยูในสถานการณไวรัสโคโรนาที่กำลังแพรระบาดไดอยางดี และเหมาะกับรายวิชาท่ี

เปนเนื้อหาปฏิบัติผานทางคอมพิวเตอร (สิริพร อินทสนธิ์, 2563) 
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บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

โครงการวิจัย เรื ่อง โครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนในชวง

สถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดใชวิธีการศึกษาในรูปแบบ การวิจัยผสาน

วิธี ในระยะท่ี 1 เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใชแบบสอบถาม และระยะท่ี 2 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใช

การสัมภาษณเชิงลึกและการสัมภาษณกลุม Focus Group โดยไดกําหนดกรอบในการศึกษาดังนี ้

3.1 ขอบเขตการวิจัย  

3.2 วิธีการดําเนินวิจัย  

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

3.4 การวิเคราะหขอมูล  

3.5 จริยธรรมการวิจยัในคน  

3.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

3.7 แผนการดําเนินงาน และระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย  

 

3.1 ขอบเขตการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ มีการกําหนดขอบเขตดานระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะท่ีหนึ่ง: เปนการรวบรวมและศึกษาการปรับตัวอยางฉับพลันในชวงท่ีเกิดการแพรระบาดของ

ไวรัส COVID-19 จากขอมูลจากทั ้งแบบสอบถามออนไลนใหกับกระบวนวิชาที ่คัดเลือกและเปดสอนในภาค

การศึกษา ท่ี 2/2562 และ ภาคฤดูรอน 2562 

 ระยะที ่สอง: เปนการศึกษาผลกระทบของการปรับตัวในการจัดการเรียนการสอนในภาค

การศึกษาท่ี 1/2563 หลังจากวิกฤตการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ตอการสอนและการวัดผลการศึกษา 

 ระยะท่ีสาม: เปนการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอน และแนวทาง

การ ดําเนินการและนโยบายของมหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต 

ในการดําเนินการวิจัยนั้นจะเปนการรวบรวมขอมูลจากทั้งแบบสอบถามออนไลนรวมทั้งการลงพื้นที่ เพ่ือ

เก็บขอมูลจากการขอความรวมมือในแตละคณะดวยวิธีสัมภาษณตามกระบวนวิชาหรือกลุมที่ไดคัดเลือกไว ใน

รูปแบบ Focus Group เพื่อใหเห็นภาพรวมและแนวทางการปรับตัวดานการสอนและการสอบในชวงที่เกิด วิกฤต

การแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ในชวงตนป การปรับตัวในการจัดการเรียนการสอนในระยะตอมา และ

แนวทางตอไปในอนาคต 

  



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. ดําเนินการสรุปผลการวิจัยท่ีไดดําเนินการ นําเสนอผลท่ีไดเผยแพรในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอไป 

 

3.2 วิธีการดําเนินวิจัย 

3.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจใชวิธีวิเคราะหแบบเชิงผสานวิธี ประกอบดวยการสํารวจเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) และการสํารวจเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยประชากรและกลุม

ตัวอยางของการวิจัยในแตละแบบจะประกอบไปดวย 

3.2.1.1 การสํารวจเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ประชากรที่ใชในงานวิจัยคือ อาจารยและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่มีไดรับผลกระทบจากการ

เรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  

กลุมอาจารย 

อาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ไดมาโดย

วิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multiple stage sampling) การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางคํานวณจากสูตรคอแครน-

W.G. Cochran (1953)  กําหนดใหสัดสวนของประชากรเทากับ 0.1 ตองการความเชื ่อมั ่น 99% และยอมให

คลาดเคลื่อนได 5 % ไดเทากับ 240 คน ดังนั้นจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางไวที่ 300 คนเพื่อใหมีความเหมาะสม

และสอดคลองกับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล โดยมีข้ันตอนดังนี้  

กําหนดกรอบปญหาและ

ขอบเขตของการ 

ดําเนินการวิจัย 

 

คัดเลือกวิชาที่เหมาะสมตามเงื ่อนไข

ครอบคลุมท้ัง 3 สาขาวิชา 

 

ดําเนินการวิจัย รวบรวมขอมูล 

วิเคราะหผล 

 

สร ุปผลการวิจ ัย และ

เผยแพร 

 

เกณฑเบ้ืองตนในการคัดเลือกวิชา 

1. อาจารยผูสอนเดิม  

2. จํานวนนักศึกษาเหมาะสม 

3. การเปลี่ยนแปลงของผลการ เรียน

ท่ีคงท่ี (ไมเปลี่ยนแปลงมาก) คัดเลือก

จากวิชาท่ีมีการสอนมากกวา 5 ป 

ลงพื ้นที ่เพื ่อเก็บขอมูลวิชาท่ี

ผานการคัดเลือก 

1 .  ก า ร เ ก ็ บ ข  อ ม ู ล จ า ก

แบบสอบถามเพ่ิมเติม 

2. การสัมภาษณผูสอนโดยตรง 
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ขั้นที่ 1 ทําการคัดเลือกกระบวนวิชาที่ไดดําเนินการกําหนดกรอบการศึกษาวิจัย โดยจัดแบงเปน

กลุม สาขาวิชา วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เพ่ือ

ความ ครอบคลุมของสาขาวิชา โดยการขอความรวมมือจากสํานักทะเบียนและประมวลผลเพื่อทําการ

คัดเลือกวิชาท่ี ผานตามเกณฑท่ีกําหนด 

ข้ันท่ี 2 สุมกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 

กลุมนักศึกษา 

นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลาย

ขั้นตอน (Multiple stage sampling) การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางคํานวณจากสูตรคอแครน-W.G. Cochran 

(1953)  กําหนดใหสัดสวนของประชากรเทากับ 0.1 ตองการความเชื่อม่ัน 99% และยอมใหคลาดเคลื่อนได 5 % ได

เทากับ 240 คน ดังนั้นจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางไวท่ี 340 คนเพ่ือใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูล โดยมีข้ันตอนดังนี้  

ขั้นที่ 1 ทําการคัดเลือกกระบวนวิชาที่ไดดําเนินการกําหนดกรอบการศึกษาวิจัย โดยจัดแบงเปน

กลุม สาขาวิชา วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เพ่ือ

ความ ครอบคลุมของสาขาวิชา โดยการขอความรวมมือจากสํานักทะเบียนและประมวลผลเพื่อทําการ

คัดเลือกวิชาท่ี ผานตามเกณฑท่ีกําหนด 

ข้ันท่ี 2 สุมกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 

 

3.2.1.2 การสํารวจเชิงคุณภาพ (qualitative research)  

การสํารวจเชิงคุณภาพ (qualitative research) สวนที่ 2 คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน 

(Non-Probability Sampling) โดยจําแนกกลุมสาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหมออกเปน 3 

กลุมสาขาวิชา ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุม

สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใชวิธีการคัดเลือกแบบกําหนดโควตา (Quota Selection) โดยการกําหนด

สัดสวนของจํานวนกลุมสาขาวิชา อัตราสวน 3:3:3 หรือจนกวาจะไดขอมูลอ่ิมตัว  

วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลหลัก  

ผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กลุมคณบดีและผูบริหารภายในคณะที่เกี่ยวของ กลุมอาจารย

ผูสอน กลุมบุคลากรสายสนับสนุน และกลุมนักศึกษา โดยจะใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 

เปนการเลือกเพ่ือใหไดผูใหขอมูลท่ีสามารถใหขอมูลไดตรงประเด็นท่ีศึกษาในระดับลึก (rich-information case) 

 

เกณฑในการคัดเลือกผูใหขอมูลหลัก 

เกณฑการคัดเขาของกลุมตัวอยางสาหรับการวิจัยครั้งนี้ กลุมคณบดีและผูบริหาร อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่มีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน
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ในชวงสถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ตอบรับและสมัครใจยินดีใหความ

รวมมือในการสํารวจวิจัย ตามเกณฑดังนี้ 

1. กลุมคณบดีและผูบริหารภายในคณะท่ีเก่ียวของ 12 คณะ คณะละ 2-3 ทาน 

2. กลุมอาจารยผูสอน 12 คณะ คณะละ 2-3 ทาน 

3. กลุมบุคลากร คณะละ 2-3 ทาน ซึ่งเปนผูที่รับผิดชอบดูแลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษา   

4. กลุมนักศึกษา แบงกลุมนักศึกษา ไดแก แบงตามชั้นป แบงตามผลการเรียน  

เกณฑในการคัดออก 

เกณฑการคัดออกของกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมตัวอยางที่ไมไดมีประสบการณในการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนในชวงสถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID-19 และไมประสงคหรือ

สะดวกในการใหขอมูลวิจัย 

 

3.2.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.2.2.1 ระยะท่ี 1 ขอมูลการวิเคราะหเชิงปริมาณ ชวงเดือนมีนาคม-กรกฏาคม 2563  

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน ผูตอบคําถามและกลุมตัวอยาง ไดแก กลุมอาจารยและ

กลุมนักศึกษา ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แยกรายกลุม แตละกลุมจะประกอบดวย 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 4 ขอ  

สวนที ่ 2 ขอคําถามเกี ่ยวกับการสรุปผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของไวรัส  

COVID-19 ตอการจัดการเรียนการสอน แบงเปน 5 องคประกอบ ดังนี้  

⋅ องคประกอบท่ี 1 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ประกอบดวยขอคําถามท้ังหมด 2  ขอ 

⋅ องคประกอบท่ี 2 การปรับตัว ประกอบดวยขอคําถามท้ังหมด 4 ขอ 

⋅ องคประกอบท่ี 3 การวัดและประเมินผล และการทุจริต ประกอบดวยขอคําถามท้ังหมด 

7 ขอ 

⋅ องคประกอบที่ 4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู แบงเปน 2 สวน คือ เครื่องมือและระบบ

ประกอบดวยขอคําถามท้ังหมด 7 ขอ 

⋅ องคประกอบท่ี 5 ความพึงพอใจ ประกอบดวยขอคําถามท้ังหมด 7 ขอ 

สวนท่ี 3 การเปรียบความแตกตางในองคประกอบแตละดานวามีความแตกตางกันหรือไม  

ตอนที่ 2 ขอมูลเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยาง คือ กลุมอาจารยและกลุมนักศึกษา ตามองคประกอบ

และขอคําถาม 
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3.2.2.2 ระยะท่ี 2 ขอมูลการวิเคราะหเชิงคุณภาพ ชวงเดือนมกราคม - เมษายน 2564 

ผลการวิเคราะหของการวิเคราะหเชิงคุณภาพ เปนการขยายผลจากการสํารวจเชิงปริมาณ เพ่ือใหไดขอมูล

เชิงลึกเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีนาสนใจมากข้ึน ซ่ึงไดมาจากการสัมภาษณในกลุมผูบริหารคณะ กลุมอาจารย นักศึกษา 

และบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณที่เกิดขึ้น ประเด็นหลัก

ในการสัมภาษณ 5 มิติ ไดแก 

1. มิติการเรียนการสอน    2. มิติการวัดและประเมินผล 

3. มิติของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และทรัพยากร 4. มิติการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

5. มิติการจัดการความเสี่ยง  

โดยมีประเด็นขอคําถาม ดังนี้ 

กลุมคณบดีและผูบริหารระดับคณะ 

วัตถุประสงคงานวิจัย กรอบคําถามกลุมคณบดีและผูบริหารระดับคณะ 

1.เพ่ือรวบรวมภาพรวมแนวทางการปรับตัวดาน

การสอนและการสอบในชวงท่ีเกิดวิกฤตการแพร

ระบาดของไวรัส COVID-19 ในชวงตนป พ.ศ. 

2563 

จากสถานการณที่เกิดขึ้น หากประเมินในครั้งแรกทาน

รูสึกอยางไร คะแนน 1-5 และเมื่อผานเหตุการณหรือ

สถานการณ  ในคร ั ้ งท ี ่ สอง ท านร ู ส ึกอย างไรเม่ือ

เปรียบเทียบกับครั้งแรก 1-5 โปรดอธิบาย  

2.เพ่ือศึกษาผลกระทบของการปรับตัวอยาง

ฉับพลันจากวิกฤตการแพรระบาดของไวรัส 

COVID-19 ตอการสอนและการวัดผลการศึกษา 

ทางคณะฯ รับมือกับสถานการณอยางไร (ทําอะไรบาง, 

ปรับตัวอยางไรบาง)  

3 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนดานการ

จัดการเรียนการสอน ภายหลังจากวิกฤตการแพร 

ระบาดของไวรัส COVID-19 

ส ิ ่ งสน ับสน ุนหร ือทร ัพยากรท ี ่คณะฯ ใช ร ับม ือกับ

สถานการณคืออะไร 

 ใครหรือหนวยงานใดท่ีเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ  

 ทางคณะฯ ใชกลไกใดท่ีรับมือกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

 ทานผูบริหารตัดสินใจอยางไรเม่ือเกิดสถานการณข้ึน 

 ทานผูบริหารตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลใด 

 ทางคณะฯมีระบบการจัดการความเสี่ยงอยางไรหรือมีการ

เตรียมความพรอมในสถานการณดังกลาวเมื ่อเกิดการ

ระบาดในรอบสองนี้ 

 หากสถานการณเกิดขึ้นอีกครั้งและอาจจะคงอยูตลอดไป 

อะไรคือสิ่งที่จําเปนที่สุด และอะไรคือความตองการของ

คณะฯ 
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กลุมคณาจารย 

วัตถุประสงคงานวิจัย กรอบคําถามกลุมคณาจารย 

1.เพ่ือรวบรวมภาพรวมแนวทางการปรับตัวดาน

การสอนและการสอบในชวงท่ีเกิดวิกฤตการแพร

ระบาดของไวรัส COVID-19 ในชวงตนป พ.ศ. 

2563 

จากสถานการณที่เกิดขึ้น หากประเมินในครั้งแรกทาน

รูสึกอยางไร คะแนน 1-5 และเมื่อผานเหตุการณหรือ

สถานการณ  ในคร ั ้ งท ี ่ สอง ท านร ู ส ึกอย างไรเม่ือ

เปรียบเทียบกับครั้งแรก 1-5 โปรดอธิบาย 

2.เพ่ือศึกษาผลกระทบของการปรับตัวอยาง

ฉับพลันจากวิกฤตการแพรระบาดของไวรัส 

COVID-19 ตอการสอนและการวัดผลการศึกษา 

เมื ่อสถานการณที ่เกิดขึ ้น ทานรับมือกับสถานการณ

อยางไร (ทําอะไรบาง, ปรับตัวอยางไรบาง) ในดานการ

เรียนการสอน 

3 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนดานการ

จัดการเรียนการสอน ภายหลังจากวิกฤตการแพร 

ระบาดของไวรัส COVID-19 

ทานไดรับผลกระทบทางดานการสอนอยางไร และทาน

รับมือกับสถานการณนี้อยางไร 

 สถานการณดังกลาวสงผลตอการประเมินและวัดผลของ

ทานหรือไม อยางไร 

 ทานคิดวาสถานการณดังกลาวมีผลตอภาระงานสอนของ

ทานหรือไม 

 ทานคิดวาความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนไดรับ

ผลกระทบหรือไม อยางไร 

 ทานไดร ับผลกระทบทางดานการกิจกรรมนักศึกษา

อยางไร (ในฐานะผูจัดกิจกรรมนักศึกษา) 

 สถานการณที่เกิดขึ้น สรางความเครียดหรือความกังวล

หรือไมอยางไร 

 หากสถานการณเกิดขึ้นอีกครั้งและอาจจะคงอยูตลอดไป 

อะไรคือสิ่งที่จําเปนที่สุด และอะไรคือความตองการของ

ทาน 

 

กลุมนักศึกษา 

วัตถุประสงคงานวิจัย กรอบคําถามกลุมนักศึกษา 

1.เพ่ือรวบรวมภาพรวมแนวทางการปรับตัวดาน

การสอนและการสอบในชวงท่ีเกิดวิกฤตการแพร

ระบาดของไวรัส COVID-19 ในชวงตนป พ.ศ. 

2563 

จากสถานการณที ่ เก ิดข ึ ้น หากประเมินในคร ั ้ งแรก

นักศึกษารูสึกอยางไร คะแนน 1-5 และเม่ือผานเหตุการณ

หรือสถานการณในครั้งที่สอง นักศึกษารูสึกอยางไรเม่ือ

เปรียบเทียบกับครั้งแรก 1-5 โปรดอธิบาย 
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วัตถุประสงคงานวิจัย กรอบคําถามกลุมนักศึกษา 

2.เพ่ือศึกษาผลกระทบของการปรับตัวอยาง

ฉับพลันจากวิกฤตการแพรระบาดของไวรัส 

COVID-19 ตอการสอนและการวัดผลการศึกษา 

เมื่อสถานการณที่เกิดขึ้น นักศึกษารับมือกับสถานการณ

อยางไร (ทําอะไรบาง, ปรับตัวอยางไรบาง)  ในดานการ

เรียน 

3 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนดานการ

จัดการเรียนการสอน ภายหลังจากวิกฤตการแพร 

ระบาดของไวรัส COVID-19 

นักศึกษาไดรับผลกระทบทางดานการเรียนอยางไร และ

รับมือกับสถานการณนี้อยางไร 

 นักศึกษาไดรับผลกระทบทางดานการวัดและประเมินผล

อยางไร  คะแนนที่ไดรับนักศึกษาคิดวาเหมาะสมหรือไม

อยางไร 

 ในฐานะผูถูกประเมินผลการเรียน นักศึกษามีความคิดเห็น

ดานนี้อยางไร 

 นักศึกษาคิดวาความสัมพันธระหวางผู เรียนกับผู สอน

ไดรับผลกระทบหรือไม อยางไร ความสัมพันธระหวาง

เพ่ือนรวมชั้นเรียน ความสัมพันธระหวางรุนพ่ีรุนนอง 

 นักศึกษาไดรับผลกระทบทางดานการกิจกรรมนักศึกษา

อยางไร (ในฐานะผูเขารวมกิจกรรมนักศึกษา) 

 สถานการณที่เกิดขึ้น สรางความเครียดหรือความกังวล

หรือไมอยางไร 

 

กลุมบุคลากร 

วัตถุประสงคงานวิจัย กรอบคําถามกลุมบุคลากร 

1.เพ่ือรวบรวมภาพรวมแนวทางการปรับตัวดาน

การสอนและการสอบในชวงท่ีเกิดวิกฤตการแพร

ระบาดของไวรัส COVID-19 ในชวงตนป พ.ศ. 

2563 

จากสถานการณที่เกิดขึ้น หากประเมินในครั้งแรกทาน

รูสึกอยางไร คะแนน 1-5 และเมื่อผานเหตุการณหรือ

สถานการณ  ในคร ั ้ งท ี ่ สอง ท านร ู ส ึกอย างไรเม่ือ

เปรียบเทียบกับครั้งแรก 1-5 โปรดอธิบาย 

2.เพ่ือศึกษาผลกระทบของการปรับตัวอยาง

ฉับพลันจากวิกฤตการแพรระบาดของไวรัส 

COVID-19 ตอการสอนและการวดัผลการศึกษา 

เมื ่อสถานการณที ่เกิดขึ ้น ทานรับมือกับสถานการณ

อยางไร (ทําอะไรบาง, ปรับตัวอยางไรบาง) ในดานการ

ปฏิบัติงาน การใหบริการนักศึกษาและคณาจารย 

3 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนดานการ

จัดการเรียนการสอน ภายหลังจากวิกฤตการแพร 

ระบาดของไวรัส COVID-19 

ทานไดรับผลกระทบทางดานการปฏิบัติงานอยางไร และ

ทานรับมือกับสถานการณนี้อยางไร 
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วัตถุประสงคงานวิจัย กรอบคําถามกลุมบุคลากร 

 ทานไดรับผลกระทบทางดานการจัดกิจกรรมนักศึกษา

อยางไร (ในฐานะผูจัดกิจกรรมนักศึกษา) 

 สถานการณที่เกิดขึ้น สรางความเครียดหรือความกังวล

หรือไมอยางไร 

 หากสถานการณเกิดขึ้นอีกครั้งและอาจจะคงอยูตลอดไป 

อะไรคือสิ่งที่จําเปนที่สุด และอะไรคือความตองการของ

ทาน 

 เมื ่อสถานการณที ่เกิดขึ ้น ทานรับมือกับสถานการณ

อยางไร (ทําอะไรบาง, ปรับตัวอยางไรบาง) ในดานการ

ปฏิบัติงาน การใหบริการนักศึกษาและคณาจารย 

 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการสํารวจวิจัยไปยังหัวหนาสวนงานตาง ๆ ซึ่งจะอธิบาย

รายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยไดแก วัตถุประสงค กระบวนการเก็บขอมูล ระยะเวลาในการเก็บขอมูล การพิทักษ

สิทธิ์ การขออนุญาตจดและบันทึกเทป รวมถึงตอบคําถามเก่ียวกับงานวิจัยหากผูใหขอมูลสงสัย และเม่ือผูใหขอมูล

รับทราบและตกลงเขารวมการวิจัยนี้ดวยความสมัครใจ 

2. เมื่อผูใหขอมูลยินยอมเขารวมการวิจัย ผูวิจัยทําการตกลงนัดหมาย วันเวลา และสถานที่ในการทําการ

สัมภาษณ 

3. เมื่อถึงวันนัดหมายผูวิจัยทําการทบทวนขอตกลงและสิทธิ์ของผูใหขอมูลหลักใหทราบอีกครั้งพรอมขอ

อนุญาตในการบันทึกเสียงและจดบันทึกขณะสัมภาษณรวมถึงแจงใหผูใหขอมูลหลักทราบวาหากเกิดความไมสบาย

ใจสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยไดทุกเม่ือโดยไมสงผลกระทบใด ๆ หลังจากนั้นเริ่มสัมภาษณโดยใชคําถามท่ัวไป 

เชน อายุ สถานภาพรวมถึงคณะที่กําลังศึกษาแลวเริ่มเขาสูประเด็นคําถามเกี่ยวของกับการเรียนการสอนในชวง

สถานการณฯ โดยใชคําถามปลายเปดเพื่อใหผู ใหขอมูลหลักตอบอยางอิสระ และตรวจสอบประเด็นคําถามให

ครบถวน 

4. ผูวิจัยทําการถอดเทปสัมภาษณทันทีหลังจากการสัมภาษณแลวเสร็จเพ่ือตรวจสอบขอมูลวาครบถูกตอง

ตามวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม หากพบวาไมครบถวนสมบูรณในประเด็นบางสวนผูวิจัยจะขออนุญาตจากผูให

ขอมูลหลักทําการสัมภาษณในประเด็นเพ่ิมเติม 
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3.4 การวิเคราะหขอมูล  

การสํารวจเชิงปริมาณ 

1. งานวิจัยเชิงปริมาณใชสถิติเชิงพรรณนาเพ่ือบรรยายขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง และระดับตัวแปรท่ี

ใชในการศึกษา หาคาความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา หาคาเฉลี่ย 

(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอมูล 

2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง โดยการทดสอบที (t-test) และหาคาทดสอบเอฟ (F– test) เพ่ือ

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลยระหวาง 3 กลุมขึ้นไปโดยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One Way Anova) (อางถึงในลวนสายยศและอังคณา สายยศ, 2536 : 95) 

การสํารวจเชิงคุณภาพ  ในการวิเคราะหเชิงคุณภาพไดมีการดำเนินการดังนี้ 

1. การตรวจสอบผลการนําเสนอของขอมูล จะดําเนินการตรวจสอบแบบสามเสาจาก ผูใชขอมูล คือ  

กลุ มท่ี 1 คณบดีและผ ู บร ิหารคณะ กล ุ มท ี ่  2 อาจารย  กล ม ุท ี ่  3 น ักศ ึกษา และกลุ มท ี ่  4 

กลุมบุคลากร 

2. ผู ว ิจัยนำขอมูลที ่ไดจากการสัมภาษณมาถอดเทปแบบคำตอคำ (Verbatim) จากบทสนทนา 

(transcript) รวมไปถึงสิ่งที่ผูวิจัยไดสังเกตลักษณะของผูใหขอมูลหลักระหวางการสัมภาษณอาทิ   

สีหนา น้ำเสียง แววตา และทาทาง ท้ังกอนสัมภาษณระหวางสัมภาษณและหลังการสัมภาษณเพ่ือ

เปนการตรวจสอบขอมูลวาเพียงพอหรือไม หากไมเพียงพอผูวิจัยจะขออนุญาตติดตอผูใหขอมูล

หลักเพ่ือขอทำการสัมภาษณเพ่ิมเติมอีกครั้ง  

3. ผูวิจัยนำขอมูลจากการถอดเทปแบบคำตอคำมาอานซ้ำหลาย ๆ รอบเพ่ือทำความเขาใจเนื้อหาและ

จัดระเบียบขอมูลทั้งขอมูลที่ไดเปนคำพูดและที่ไมใชคำพูดของผูใหขอมูลหลักจากนั้นทำการ

ถอดรหัส (Coding) บนขอความที่เกี่ยวของกับคำถามและวัตถุประสงคการวิจัยจากนั้นทำการ

บันทึกแยกไว  

4. ผูวิจัยนำขอมูลท่ีมีรหัสกำกับไวรวมเขาดวยกันอยางเปนหมวดหมู (Categorization) โดยจัดขอมูล

ท่ีมีความสอดคลองกันตามประเด็นหลัก (Themes) เขาไวดวยกัน อาทิ ประโยคสำคัญ คำพูด หรือ

แนวคิดที่ซ้ำกันเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบขอมูล จากนั้นนำขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงในรูปแบบ

บรรยาย  

5. ผูวิจัยอานขอมูลที่จัดตามประเด็นอีกครั้งและนำขอมูลที่ไดมาทำการหาแบบแผน (Pattern) โดย

เลือกประเด็นหรือหัวขอที่มีความสอดคลองหรือแตกตางกันจากนั้นเรียบเรียงขอมูลเพื่อเขียน

ผลการวิจัย 
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3.5 จริยธรรมการวิจัยในคน 

การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง/ผูเขารวมการวิจัย  

ผูวิจัยทำการชี้แจงวัตถุประสงคและข้ันตอนของการทำวิจัยอยางละเอียดใหแกกลุมผูใหขอมูลไดทราบ 

และอธิบายใหเขาใจวาการศึกษาครั้งนี้ขึ้นอยูกับความสมัครใจของผูใหขอมูล นอกจากนี้จะชี้แจงวาขอมูลท่ี

ไดรับจากการศึกษาจะถูกเก็บเปนความลับ ไมมีการระบุชื่อผูใหขอมูลวิจัย และจะนำไปใชประโยชนเพื่อศึกษา

เทานั้น อนึ่งเนื้อหารวมท้ังเหตุการณตาง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของกันผูวิจัยจะขอปรับเพ่ือใชเปนการรักษาสิทธิ์ของ

ผูใหขอมูล 

3.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผลของการวิจัยนั้นสามารถเปนประโยชนในการแสดงถึงประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน

ใน รูปแบบออนไลน ซึ ่งสามารถใชเปนแนวทางในการสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดตอไป 

 

3.7 แผนการดําเนินงาน และระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย 

 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ป 2563 ป 2564 

ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. กําหนดกรอบปญหา

วิจัย รวมถึงกรอบ 

แนวทางการศึกษา 

            

2. ทําการคัดเลือก

กระบวนวิชา โดยจัดแบง 

เปน 3 กลุมสาขาวิชา 

และขอความรวมมือ 

จากสํานักทะเบียนและ

ประมวลผลเพ่ือทําการ 

คัดเลือกวิชาท่ีผานตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

            

3. ดําเนินการวิจัยใน

ระยะท่ี 1 สรุปผล 

ดําเนินการเสนอตอ

มหาวิทยาลัยไปใน

อนาคต 
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กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ป 2563 ป 2564 

ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

4. ดําเนินการวิจัยใน

ระยะท่ี 2 สรุปผล 

ดําเนินการเสนอตอ

มหาวิทยาลัย 

            

5. ดําเนินการวิจัยใน

ระยะท่ี 3 สรุปผล 

ดําเนินการเสนอตอ

มหาวิทยาลัย 

            

6. ดําเนินการสรุป

ผลการวิจัยท่ีได

ดําเนินการ ท้ังโครงการ

และนําเสนอผลเพ่ือ

เผยแพรใน รูปแบบท่ี

เหมาะสมตอไป 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

จากกระบวนการวิจัยที่ไดนําเสนอไปในบทที่ 3 โครงการวิจัยฯ ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณ

จากแบบสอบถาม (กลุมอาจารย 303 คน และนักศึกษา 875 คน) และเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย 

อันประกอบดวย ผูบริหารคณะจํานวน 12 คณะ 25 คน, อาจารยจาก 12 คณะ 24 คน, บุคลากรสายสนับสนุน 11 

คณะ 20 คน, และนักศึกษา 9 คณะ 59 คน หัวขอตอไปนี้จะนําเสนอผลการรวมรวมขอมูลดังกลาวท้ังหมด 

 

สรปุภาพรวมการเก็บขอมูล 

 ระยะท่ี 1 ขอมูลการวิเคราะหเชิงปริมาณ ชวงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2563  

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน ผูตอบคําถามและกลุมตัวอยาง ไดแก กลุมอาจารยและ

กลุมนักศึกษา ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แยกรายกลุม แตละกลุมจะประกอบดวย 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 4 ประเด็นไดแก กลุมสาขาวิชา เพศ อายุ ประสบการณการ

สอนในมหาวิทยาลัย 

สวนท่ี 2 สรุปผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ตอการจัดการเรียนการสอน 

แบงเปน 5 องคประกอบ ดังนี้  

⋅ องคประกอบท่ี 1 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

⋅ องคประกอบท่ี 2 การปรับตัว 

⋅ องคประกอบท่ี 3 การวัดและประเมินผล และการทุจริต  

⋅ องคประกอบท่ี 4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู แบงเปน 2 สวน คือ เครื่องมือท่ีใชและมีความ

ถนัด และระบบท่ีใชมีความถนัด  

⋅ องคประกอบท่ี 5 ความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ 

สวนท่ี 3 การเปรียบความแตกตางในแตละองคประกอบแยกตามลักษณะของตัวอยางท่ีศึกษา 

ตอนที่ 2 ขอมูลเปรียบเทียบผลการศึกษาระหวางกลุมตัวอยาง คือ กลุมอาจารยและกลุมนักศึกษา ตาม

องคประกอบและขอคําถาม 
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 ระยะท่ี 2 ขอมูลการวิเคราะหเชิงคุณภาพ ชวงเดือนมกราคม - เมษายน 2564 

ผลการวิเคราะหของการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการขยายผลจากการสํารวจเชิงปริมาณ เพ่ือใหได

ขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติมในประเด็นที่นาสนใจมากขึ้น ซึ่งไดมาจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูบริหารคณะ กลุม

อาจารย นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณท่ี

เกิดข้ึน ประเด็นหลักในการสัมภาษณ 5 มิติ ไดแก 

1. มิติการเรียนการสอน    2. มิติการวัดและประเมินผล 

3. มิติของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และทรัพยากร 4. มิติการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

5. มิติการจัดการความเสี่ยง  

 

ผลการเก็บขอมูลเชิงปริมาณผานแบบสอบถาม กลุมอาจารย 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามงานวิจัยกลุมอาจารย 

ผูตอบแบบสอบถามงานวิจัย มีจํานวนท้ังหมด 303 คน จําแนกตามกลุมสาขาวิชาตนสังกัด 3 สาขา ไดแก 

(1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 32.0 (2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 38.3 และ (3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 90 

คน คิดเปนรอยละ 29.7  

ผูตอบแบบสอบถามงานวิจัย จําแนกตามเพศ พบวา เปนเพศชาย 110 จํานวน คนคิดเปนรอยละ 36.7 

และเพศหญิงจํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 63.3  

จําแนกตามชวงอายุพบวา (1) ไมมีผูท่ีอายุนอยกวา 24 ป (2) ชวงอายุระหวาง 24 - 39 ป จํานวน 96 คน 

คิดเปนรอยละ 31.7 (3) ชวงอายรุะหวาง 40 - 55 ปจํานวน 183 คนคิดเปนรอยละ 60.4 และ (4) ชวงอายุระหวาง 

56 ป ข้ึนไป จํานวน 24 คนคิดเปนรอยละ 7.9  

และหากจําแนกผู ตอบสอบถามงานวิจัยตามประสบการณการสอนในมหาวิทยาลัย พบวา (1) ผูที ่มี

ประสบการณการสอนระหวาง 5 ป หรือนอยกวา จํานวน 67 คนคิดเปนรอยละ 22.1 (2) ผูท่ีมีประสบการณการ

สอนระหวาง 6 - 10 ป จํานวน 57 คนคิดเปนรอยละ 18.8 (3) ผูที่มีประสบการณการสอนระหวาง 11 - 20 ป 

จํานวน 87 คนคิดเปนรอยละ 28.7 (4) ผูที่มีประสบการณการสอนมากกวา 20 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 

30.4 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้     
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ตาราง 4.2.1 ตารางแสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของอาจารย (n = 303 คน) 

หมวดหมู ลําดับ ความถี่ (รอยละ) 

กลุมสาขาวิชา  

 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 

2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

3. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

116 คน (38.3%) 

97 คน (32.0%) 

90 คน (29.7%) 

เพศ  

 

1. ชาย 

2. หญิง 

3. ไมระบุ 

110 คน (36.3%) 

190 คน (62.7%) 

3 คน (1.0%) 

อายุ  

 

1. 24 – 39 ป 

2. 40 – 55 ป 

3. 56 ป ข้ึนไป 

96 คน (31.7%) 

183 คน (60.4%) 

24 คน (7.9%) 

ประสบการณการสอนใน

มหาวิทยาลัย 

 

1. 5 ป หรือนอยกวา 

2. 6 – 10 ป 

3. 11 – 20 ป 

4. มากกวา 20 ป 

67 คน (22.1%) 

57 คน (18.8%) 

87 คน (28.7%) 

92 คน (30.4%) 

กราฟท่ี 4.2.1 กราฟแสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของอาจารย (n = 303 คน) 
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สวนที่ 2 สรุปผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ตอการจัดการเรียน            

การสอน สําหรับอาจารย 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับระดับของสถานการณที่สงผลกระทบตอการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล การปรับตัวตอสถานการณท่ีเกิดข้ึน รวมถึงขอมูลการใชทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูดานตาง ๆ ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ และระบบที่ใชในการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพร

ระบาดโรค COVID-19 รวมถึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ผลความพึงพอใจในดานตาง ๆ ประกอบดวย  

องคประกอบท่ี 1 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

องคประกอบท่ี 2 การปรับตัว 

องคประกอบท่ี 3 การวัดและประเมินผล และการทุจริต  

องคประกอบท่ี 4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู แบงเปน 2 สวน คือ เครื่องมือท่ีใชและมีความถนัด และระบบท่ี

ใชมีความถนัด  

องคประกอบท่ี 5 ความพึงพอใจ ความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ 

 

 องคประกอบท่ี 1 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน กลุมอาจารย 

ขอมูลแสดงความถ่ีและรอยละ ระดับผลกระทบของสถานการณฯ ตอการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม 

จากขอมูลท่ีได พบวา อาจารยผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 303 คนไดรับผลกระทบจากสถานการณฯ ตอ

การจัดการเรียนการสอนของในภาพรวม จํานวน 301 คนคิดเปนรอยละ 99.3 และอาจารยที ่ไมรับผลกระทบ

จํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 0.7 และจากการสอบถามระดับผลกระทบ ซึ่งแบงเปน 5 ระดับจาก นอยที่สุด (1) ถึง

มากท่ีสุด (5) ขอมูลอาจารยท่ีไดรับแสดงใหเห็นวาผลกระทบสวนใหญอยูในระดับมาก (4) มีจํานวน 159 คนคิดเปน

รอยละ 52.8  คาเฉลี่ยของผลกระทบเทากับ 3.82 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้      

ตารางท่ี 4.2.2 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ ระดับผลกระทบของสถานการณฯ ตอการจัดการเรียนการสอน แยก

ตามผูท่ีไมไดรับผลกระทบ และผูท่ีไดรับผลกระทบ 

หัวขอ ไมสงผลกระทบ สงผลกระทบ 

ระดับผลกระทบของสถานการณฯ ตอการจัดการเรียนการสอนใน

ภาพรวม 

2 คน (0.7%) 301 คน (99.3%) 
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ตารางท่ี 4.2.3 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ ระดับผลกระทบของสถานการณฯ ตอการจัดการเรียนการสอน แยก

ตามระดับความคิดเห็นของผูท่ีไดรับผลกระทบ 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 

มาก 

 

มาก

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย SD 

ระดับผลกระทบของสถานการณฯ ตอการ

จัดการเรียนการสอนในภาพรวม 

8 คน

(2.7%) 

2 คน 

(0.7%) 

78 คน

(25.9%) 

159 คน 

(52.8%) 

54 คน 

(17.9%) 

3.82 0.822 

กราฟที่ 4.2.2 กราฟแสดงความถี่และรอยละ ของระดับผลกระทบของสถานการณฯ ตอการจัดการเรียนการสอน     

แยกตามระดับความคิดเห็นของผูท่ีไดรับผลกระทบ
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 ขอมูลแสดงความถ่ีและรอยละ สถานการณฯ สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนดานตาง ๆ 

 จากขอมูลท่ีได พบวา อาจารยไดรับผลกระทบตอการเรียนการสอนในทุกดาน โดยสงผลกระทบการเรียน

การสอนภาคปฏิบัติมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย  เทากับ 4.41 (จากคะแนน 0-5 โดย 5 คือมากท่ีสุด) รองลงมาคือ สงผล

กระทบตอการเรียนการสอนดานการสอบ โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.13 (จากคะแนน 0-5 โดย 5 คือมากที่สุด) ซ่ึง

รายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตารางท่ี 4.2.4 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ สถานการณฯ สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ 

แยกตามผูท่ีไมไดรับผลกระทบ และผูท่ีไดรับผลกระทบ 

ดาน 
ระดับความคิดเห็น 

ไมกระทบ สงผลกระทบ 

 การสอนบรรยาย 7 คน (2.3%) 296 คน (97.7%) 

 การสอนภาคปฏิบัติ 10 คน (3.3%) 293 คน (96.7%) 

 การสอบ  6 คน (2.0%) 297 คน (98.0%) 

 การสงงาน  16 คน (5.3%) 287 คน (94.7%) 

 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู                  8 คน (2.6%) 295 คน (97.4%) 

ตารางที่ 4.2.5 ตารางแสดงความถี่และรอยละ ของระดับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ แยก

ตามระดับความคิดเห็นของผูท่ีไดรับผลกระทบ

ดาน 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด คาเฉลี่ย SD 

การสอนบรรยาย 5 คน 

(1.7%) 

27 คน 

(9.1%) 

94 คน 

(31.8%) 

121 คน 

(40.9%) 

49 คน 

(16.6%) 

3.61 .924 

การสอนภาคปฏิบัต ิ 4 คน 

(1.4%) 

8 คน 

(2.7%) 

20 คน 

(6.8%) 

90 คน 

(30.7%) 

171 คน 

(58.4%) 

4.41 .842 

การสอบ 3 คน 

(1.0%) 

12 คน 

(4.0%) 

48 คน 

(16.2%) 

114 คน 

(38.4%) 

120 คน 

(40.4%) 

4.13 .896 

การสงงาน 7 คน 

(2.4%) 

61 คน 

(21.3%) 

126 คน 

(43.9%) 

69 คน 

(24.0%) 

24 คน 

(8.4%) 

3.14 .930 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 2 คน 

(0.7%) 

23 คน 

(7.8%) 

73 คน 

(24.7%) 

121 คน 

(41.0%) 

76 คน 

(25.8%) 

3.83 .923 
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กราฟที่ 4.2.3 กราฟแสดงความถี่และรอยละ ของระดับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ แยก

ตามระดับความคิดเห็นของผูท่ีไดรับผลกระทบ 
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 องคประกอบท่ี 2 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

ขอมูลแสดงความถ่ีและรอยละ ดานการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมสื่อการสอน 

จากขอมูลที่ได พบวา อาจารยมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมสื่อการสอนรอยละ 88.1 ซึ่งอาจารยที่มีการ

ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมสื่อการสอน โดยสวนใหญจะใชวิธีการผลิตสื่อดิจิทัล - เพื่อใหผูเรียนศึกษา/ทบทวนดวย

ตนเองมากข้ึน เชน สราง Video, MOOC หรือ e-book จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 46.1 ซ่ึงรายละเอียดแสดง

ดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตารางท่ี 4.2.6 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ มีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมสื่อการสอน 

หัวขอ ไมเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลง 

อาจารยมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม

สื่อการสอนอยางไรบาง 

36 คน (11.3%) 267 คน (88.1%) 

ตารางท่ี 4.2.7 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ ตามรูปแบบท่ีใชในการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมสื่อการสอน 

ดาน จํานวน (รอยละ) 

การผลิตสื่อ 123 คน (46.1%) 

การกระตุนผูเรียน 24 คน (9.0%) 

การผลิตสื่อ และ กระตุนผูเรียน  87 คน (32.6%) 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง แตมีการผลิตสื่อ  3 คน (1.1%) 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง แตมีการกระตุนผูเรียน  - 

ไมมีการเปลี่ยนแปลงแตมีการ ผลิตสื่อและกระตุนผูเรียน  6 คน (2.2%) 

   อ่ืน ๆ 24 คน (9.0%) 

กราฟท่ี 4.2.4 กราฟแสดงความถ่ีและรอยละตามรูปแบบท่ีใชในการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมสื่อการสอน 
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ขอมูลแสดงความถ่ีและรอยละ ดานการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 

จากขอมูลท่ีได พบวา วิชาเรียนท่ีมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจํานวน 299 คนคิดเปนรอยละ 98.7 โดยใช

หลายรูปแบบวิธีในการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจํานวน 253 คนคิดเปนรอยละ 84.6 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตาราง

และกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.8 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ ของผูสอนท่ีมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในภาพรวม 

หัวขอ ไมเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 

วิชาท่ีเรียนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 4 คน (1.3%) 299 คน (98.7%) 

ตาราง 4.2.9 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ ตามรูปแบบท่ีใชในวิชาเรียนท่ีมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 

ดาน จํานวน (รอยละ) 

1. เปลี่ยน "วิธี" การสอน เชน เปลี่ยนการบรรยายเปนการใหนักศึกษาศึกษาดวยตนเอง เปนตน 4 คน (1.3%) 

2. เปลี่ยน "รูปแบบ" การสอนหรือการสงมอบการเรียนรู เชน เปลี่ยนจากในช้ันเรียนเปน Online Meeting 

เปนตน 

40 คน (13.4%) 

3. เปลี่ยนวิธีการสงงาน เชน วิธีสงการบาน และสงรายงาน เปนตน - 

4. เปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรม เชน เปลี่ยนจากปฏิบัติการในช้ันเปนการบาน เปนตน 2 คน (0.7%) 

5.ใชหลายวิธีรวมกัน 253 คน (84.6%) 

6.อ่ืน ๆ - 

กราฟท่ี 4.2.5 กราฟแสดงความถ่ีและรอยละ ตามรูปแบบท่ีใชในวิชาเรียนท่ีมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 
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ระดับความคิดเห็นการใหคะแนน "ตนเอง" สําหรับการปรับตัวดานการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ  

จากขอมูลที่ได พบวา อาจารยสามารถปรับตัวตอสถานการณได และอาจารยสวนใหญมีการปรับตัวดาน

การเรียนการสอนในชวงสถานการณ ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.74 (คะแนนจาก 1 ถึง 5 โดย 5 หมายถึง

มากท่ีสุด) ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.10 ตารางแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน การใหคะแนน "ตนเอง" สําหรับการ

ปรับตัวดานการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็นสําหรับการปรับตัว 

นอย

มาก 

นอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย SD 

การใหคะแนน "ตนเอง" สําหรับการปรับตัว

ดานการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ 

6 คน 

(2.0%) 

7 คน 

(2.3%) 

89 คน 

(29.4%) 

156 คน 

(51.5%) 

45 คน 

(14.9%) 

3.74 .807 

กราฟท่ี 4.2.6 กราฟแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใหคะแนน "ตนเอง" สําหรับการ

ปรับตัวดานการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ 
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Linear (การใหคะแนน "ตนเอง" สําหรับการปรับตัวดานการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ)
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ระดับความคิดเห็นการใหคะแนน "มหาวิทยาลัย" ในการสนับสนุนการปรับตัวดานการสอนและ/หรือการวัดผล

ในชวงสถานการณฯ 

จากขอมูลที่ได พบวา อาจารยใหความคิดเห็นวามหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน จํานวน 301 คนคิดเปน

รอยละ 99.3 และระดับความคิดเห็นการสนับสนุนของ "มหาวิทยาลัย" อยูในระดับมาก จํานวน 129 คนคิดเปน  

รอยละ 42.9 มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.62 (คะแนนจาก 1 ถึง 5 โดย 5 หมายถึงมากที่สุด) ซึ่งรายละเอียดแสดงดวย

ตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.11 ตารางแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย การใหคะแนน "มหาวิทยาลัย" ในการสนับสนุนการปรับตัวดาน

การสอนและหรือการวัดผลในชวงสถานการณฯ ในภาพรวม 

หัวขอ ไมสนับสนุนเลย มีการสนับสนุน 

"มหาวิทยาลัย" ในการสนับสนุนการปรับตัวดานการสอนและ/หรือการ

วัดผลในชวงสถานการณฯ 

2 คน 

(0.7%) 

301 คน 

(99.3%) 

ตาราง 4.2.12 ตารางแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นการใหคะแนน 

"มหาวิทยาลัย" ในการสนับสนุนการปรับตัวดานการสอนและหรือการวัดผลในชวงสถานการณฯ

หัวขอ 
ระดับความคิดเห็นในการสนับสนุนการปรับตัว 

นอยมาก นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด คาเฉลี่ย SD 

การใหคะแนน "มหาวิทยาลัย" ในการ

สนับสนุนการปรับตัวดานการสอนและ/

หรือการวัดผลในชวงสถานการณฯ 

11 คน 

(3.7%) 

30 คน 

(10.0%) 

75 คน 

(24.9%) 

129 คน 

(42.9%) 

56 คน 

(18.6%) 

3.62 1.013 

กราฟที่ 4.2.7 กราฟแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นการใหคะแนน 

"มหาวิทยาลัย" ในการสนับสนุนการปรับตัวดานการสอนและหรือการวัดผลในชวงสถานการณฯ 
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 องคประกอบท่ี 3 การวัดและประเมินผล และความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการทุจริต 

ขอมูลแสดงความถ่ี รอยละ การเปลี่ยนแปลงการวัดผล 

ขอมูลแสดงความถี่และรอยละ การเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผล พบวา อาจารยมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ

วัดผล จํานวน 261 คนคิดเปนรอยละ 86.1 โดยพบวา อาจารยที ่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผล ใชวิธีการ

เปลี่ยนเปนการสอบออนไลน จํานวน 126 คนคิดเปนรอยละ 48.3 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.13 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ การเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลในภาพรวม 

หัวขอ ไมเปล่ียนแปลง เปล่ียนเปนการสอบออนไลน 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผล 42 คน (13.9%) 261 คน (86.1%) 

ตาราง 4.2.14 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ รูปแบบและวิธิการท่ีใชในการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผล  

ดาน จํานวน (รอยละ) 

เปลี่ยนเปนการสอบออนไลน 126 คน (48.3%) 

ยกเลิกการสอบ เปลี่ยนเปนการวัดผลดวยวิธีอ่ืนแทน 18 คน (6.9%) 

หลายขอรวมกัน 97 คน (37.2%) 

อ่ืน ๆ 20 คน (7.7%) 

 

กราฟท่ี 4.2.8 กราฟแสดงความถ่ีและรอยละ รูปแบบและวิธิการท่ีใชในการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผล 
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ขอมูลแสดงความถ่ีและรอยละ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการใหคะแนน  

จากขอมูลที่ได พบวา อาจารยมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางคะแนน จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 55.4 

และรองลงมาคือ ไมมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการใหคะแนน คือ 135 คน คิดเปนรอยละ 44.6 ซึ่งรายละเอียด

แสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.15 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการใหคะแนน 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการใหคะแนน จํานวน (รอยละ) 

ไมมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการใหคะแนน 135 คน (44.6%) 

มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการใหคะแนน 168 คน (55.4%) 

 

กราฟท่ี 4.2.9 กราฟแสดงความถ่ีและรอยละ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการใหคะแนน 
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ขอมูลแสดงความถี่และรอยละ การเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นในชวงสถานการณฯ มีผลตอคะแนนเมื่อเทียบกับ

สถานการณปกติ 

จากขอมูลท่ีได พบวา อาจารยสวนใหญใหความคิดเห็นวาไมมีผลตอคะแนน 106 คน คิดเปนรอยละ 35.0 

รองลงมาคิดวามีผลทําใหคะแนนเพ่ิมข้ึน 89 คน คิดเปนรอยละ 29.4 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.16 ตารางแสดงความถี่และรอยละ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงสถานการณฯ มีผลตอคะแนนเม่ือ

เทียบกับสถานการณปกติ 

ดาน จํานวน (รอยละ) 

ไมทราบ ไมมีขอมูล 22 คน (7.3%) 

คิดวาไมมีผลอยางมีนัยสําคัญตอคะแนน 106 คน (35.0%) 

คิดวามีผลทําใหคะแนนนักศึกษาลดลง 86 คน (28.4%) 

คิดวามีผลทําใหคะแนนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 89 คน (29.4%) 

 

กราฟที่ 4.2.10 กราฟแสดงความถี่และรอยละ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงสถานการณฯ มีผลตอคะแนนเม่ือ

เทียบกับสถานการณปกติ 
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ขอมูลแสดงความถ่ีและรอยละ จํานวนท่ีมีการจัดสอบออนไลนในการวัดผลการเรียน 

จากขอมูลที่ได พบวา ในการวัดผลการเรียน มีการจัดสอบออนไลน มากที่สุด จํานวน 219 คนคิดเปน   

รอยละ 72.3 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.17 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ จํานวนท่ีมีการจัดสอบ ออนไลนในการวัดผลการเรียน 

ดาน จํานวน (รอยละ) 

ไมมีการสอบออนไลน 84 คน (27.7%) 

มีการสอบออนไลน 219 คน (72.3%) 

 

กราฟท่ี 4.2.11กราฟแสดงความถ่ีและรอยละ จํานวนท่ีมีการจัดสอบออนไลนในการวัดผลการเรียน 
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ขอมูลแสดงความถ่ีและรอยละ ระดับความคิดเห็นในวิชาท่ีสอบออนไลนกับการทุจริต  

จากขอมูลที่ได พบวา อาจารยสวนใหญคิดวามีการทุจริตแตจับไมได มากที่สุด จํานวน 140 คนคิดเปน

รอยละ 46.2 รองลงมาไมทราบ จํานวน 90 คนคิดเปนรอยละ 29.7 และไมมีการทุจริต จํานวน 45 คนคิดเปนรอย

ละ 14.9 และคิดวามีการทุจริต, อ่ืน ๆ จํานวน 23 คนคิดเปนรอยละ 7.6 และจับได รอยละ 1.7  ซึ่งรายละเอียด

แสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.18 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ ระดับความคิดเห็นในวิชาท่ีสอบออนไลนกับการทุจริต 

ดาน จํานวน (รอยละ) 

ไมทราบ 90 คน (29.7%) 

ไมมีการทุจริต 45 คน (14.9%) 

คิดวามีการทุจริตแตจับไมได 140 คน (46.2%) 

คิดวามีการทุจริตและจับได 5 คน (1.7%) 

อ่ืน ๆ 23 คน (7.6%) 

กราฟท่ี 4.2.12 กราฟแสดงความถ่ีและรอยละ ระดับความคิดเห็นในวิชาท่ีสอบออนไลนกับการทุจริต 
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ขอมูลแสดงความถี่และรอยละ ความคิดเห็นตอโอกาสในการเกิดการทุจริต เปรียบเทียบระหวางการสอบ ออนไลน

กับการสอบในหองสอบ 

 จากขอมูลท่ีได พบวา อาจารยสวนใหญคิดวาการสอบออนไลนมีโอกาสทุจริต "มากกวา" การสอบในหอง

สอบ มากท่ีสุด จํานวน 262 คนคิดเปนรอยละ 86.5 รองลงมากคือ มีโอกาสเกิดการทุจริตเทา ๆ กัน จํานวน 40 คน

คิดเปนรอยละ 13.2 และการสอบออนไลนมีโอกาสเกิดทุจริต "นอยกวา" การสอนในหองสอบ จํานวน 1 คนคิดเปน

รอยละ 0.3 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.19 ตารางแสดงความถี่และรอยละ จํานวนความคิดเห็นตอโอกาสในการเกิดการทุจริตเปรียบเทียบ

ระหวางการสอบออนไลนกับการสอบในหองสอบ  

ดาน จํานวน (รอยละ) 

โอกาสเกิดการทุจริตเทา ๆ กัน 40 คน (13.2%) 

การสอบ ออนไลน มีโอกาสทุจริต "นอยกวา" การสอบในหองสอบ 1 คน (0.3%) 

การสอบ ออนไลน มีโอกาสทุจริต "มากกวา" การสอบในหองสอบ 262 คน (86.5%) 

 

กราฟท่ี 4.2.13 กราฟแสดงความถ่ีและรอยละ จํานวนความคิดเห็นตอโอกาสในการเกิดการทุจริต ระหวางการสอบ

ออนไลนกับการสอบในหองสอบ 
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ขอมูลแสดงความถ่ีและรอยละ เทคนิคท่ีใชในการปองกันการทุจริตระหวางการสอบออนไลน 

จากขอมูลที่ได พบวา อาจารยสวนใหญใชระบบ Proctored Exam เชน การใหนักศึกษาเปด Zoom 

ระหวางการสอบมากท่ีสุด จํานวน 109 คนคิดเปนรอยละ 36.0 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.20 ตารางแสดง ความถ่ีและรอยละ เทคนิคท่ีใชในการปองกันการทุจริตระหวางการสอบออนไลน 

ดาน จํานวน (รอยละ) 

ไมไดใช 78 คน (25.7%) 

ไมไดสอบออนไลน 56 คน (18.5%) 

ระบบ Proctored Exam เชน การใหนักศึกษาเปด Zoom ระหวางการสอบ 109 คน (36.0%) 

โปรแกรมล็อกหนาจอผูสอบ เชน Safe Exam Browser 1 คน (0.3%) 

หลายวิธี 38 คน (12.5%) 

อ่ืน ๆ 21 คน (6.9%) 

 

กราฟท่ี 4.2.14 กราฟแสดง ความถ่ีและรอยละ เทคนิคท่ีใชในการปองกันการทุจริตระหวางการสอบออนไลน 
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 องคประกอบท่ี 4 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

สวนท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช 

ขอมูลแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานเครื่องมือท่ีใชในการสอน ออนไลน 

จากขอมูลที่ได พบวา เครื่องมือที่อาจารยใชในการสอนออนไลนสวนใหญ คือ คอมพิวเตอรโนตบุค 

(Laptop) จํานวน 293 คนคิดเปนรอยละ 96.7 โดยใชเปนประจํา จํานวน 195 คนคิดเปนรอยละ 66.6% คาเฉลี่ย 

เทากับ 3.51 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.21 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละของการใชเครื่องมือท่ีใชในการสอนออนไลนในภาพรวม

หัวขอ ไมใชเลย ใชเคร่ืองมือ 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ 100 คน (33.0%) 203 คน (67.0%) 

คอมพิวเตอรโนตบุค 10 คน (3.3%) 293 คน (96.7%) 

แท็บเล็ต  103 คน (34.0%) 200 คน (66.0%) 

สมารทโฟน  58 คน (19.1%) 245 คน (80.9%) 

Webcam/กลอง ภายนอก (ท่ีไมไดฝงอยูในอุปกรณ)  149 คน (49.2%) 154 คน (50.8%) 

ไมโครโฟนภายนอก (ท่ีไมไดฝงอยูในอุปกรณ)  105 คน (34.7%) 198 คน (65.3%) 

ไฟเสริมความสวาง (เชน Ring light, Softbox) 190 คน (62.7%) 113 คน (37.3%) 

Virtual Background/ฉากเขียว Green Screen เพ่ือกัดพ้ืนหลังในวิดิโอ 201 คน (66.35%) 102 คน (33.7%) 

ตาราง 4.2.22 ตารางแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานเครื่องมือที่ใชในการสอน

ออนไลน

หัวขอ ระดับความคิดเห็น 

ใชเล็ก 

นอย 

ใชปาน

กลาง 

ใชคอนขาง

ประจํา 

ใชประจํา คาเฉลี่ย SD 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ 42 คน

(20.7%) 

36 คน

(17.7%) 

51 คน 

(25.1%) 

74 คน 

(36.5%) 

2.77 1.150 

คอมพิวเตอรโนตบุค 9 คน 

(3.1%) 

25 คน 

(8.5%) 

64 คน 

(21.8%) 

195 คน 

(66.6%) 

3.51 .778 

แท็บเล็ต  41 คน

(20.5%) 

34 คน

(17.0%) 

46 คน 

(23.0%) 

79 คน 

(39.5%) 

2.81 1.165 

สมารทโฟน  67 คน 

(27.3%) 

59 คน 

(24.1%) 

58 คน 

(23.7%) 

61 คน 

(24.9%) 

2.46 1.139 

Webcam/กลอง ภายนอก (ที ่ไมไดฝงอยู ใน

อุปกรณ)  

34 คน 

(22.1%) 

32 คน 

(20.8%) 

42 คน 

(27.3%) 

46 คน 

(29.9%) 

2.64 1.129 

ไมโครโฟนภายนอก (ที่ไมไดฝงอยูในอุปกรณ)

  

24 คน 

(12.1%) 

38 คน 

(19.2%) 

52 คน 

(26.3%) 

84 คน 

(42.4%) 

2.98 1.051 
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หัวขอ ระดับความคิดเห็น 

ใชเล็ก 

นอย 

ใชปาน

กลาง 

ใชคอนขาง

ประจํา 

ใชประจํา คาเฉลี่ย SD 

ไฟเสริมความสวาง (เชน Ring light, Softbox) 41 คน 

(36.3%) 

37 คน 

(32.7%) 

20 คน 

(17.7%) 

15 คน 

(13.3%) 

2.07 1.036 

Virtual Background/ฉ า ก เ ข ี ย ว  Green 

Screen เพ่ือกัดพ้ืนหลังในวิดิโอ  

49 คน 

(48.0%) 

18 คน 

(17.6%) 

14 คน 

(13.7%) 

21 คน 

(20.6%) 

2.06 1.204 

กราฟที่ 4.2.15 กราฟแสดงความถ่ีรอยละคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานเครื่องมือที่ใชในการสอน

ออนไลน 

 
 

  

42

9

41

67

34
24

41
49

36
25

34

59

32 28
37

18

51
64

46
58

42
52

20 14

74

195

79
61

46

84

15 21

0

50

100

150

200

250

ใชเล็กนอย ใชปานกลาง ใชคอนขางประจํา ใชประจํา



57 

 

ขอมูลแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือท่ีอาจารยมีความถนัด 

จากขอมูลที่ได พบวา เครื่องมือที่อาจารยสวนใหญถนัดใช คือ คอมพิวเตอรโนตบุค (Laptop) จํานวน 

300 คนคิดเปนรอยละ 99.0 โดยถนัดใชมาก จํานวน 186 คนคิดเปนรอยละ 62.0 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.53 

(คะแนนจาก 1 ถึง 4 โดย 4 หมายถึงมากท่ีสุด) ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.23 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ เครื่องมือท่ีอาจารยมีความถนัด

 ไมถนัด เคร่ิองมือท่ีถนัด 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ 11 คน (3.6%) 292 คน (96.4%) 

คอมพิวเตอรโนตบุค 3 คน (1.0%) 300 คน (99.0%) 

แท็บเล็ต  31 คน (10.2%) 272 คน (89.8%) 

สมารทโฟน  16 คน (5.3%) 287 คน (94.7%) 

Webcam/กลอง ภายนอก (ท่ีไมไดฝงอยูในอุปกรณ)  77 คน (25.4%) 226 คน (74.6%) 

ไมโครโฟนภายนอก (ท่ีไมไดฝงอยูในอุปกรณ)  57 คน (18.8%) 246 คน (81.2%) 

Virtual Background / ฉากเขียว GreenScreenเพ่ือกัดพ้ืนหลังในวิดิโอ 122 คน (40.3%) 181 คน (59.7%) 

ตาราง 4.2.24 ตารางแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือท่ีอาจารยมีความถนัด

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

ถนัดใช 

นอย 

ถนัดใช

ปานกลาง 

คอนขาง

ถนัด 

ถนัดใช

มาก 

คาเฉลี่ย SD 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ 12 คน 

(4.1%) 

35 คน 

(12.0%) 

105 คน 

(36.0%) 

140 คน 

(47.9%) 

3.27 .830 

คอมพิวเตอรโนตบุค 3 คน 

(1.0%) 

19 คน 

(6.3%) 

92 คน 

(30.7%) 

186 คน 

(62.0%) 

3.53 .660 

แท็บเล็ต  38 คน 

(14.0%) 

72 คน 

(26.5%) 

82 คน 

(30.1%) 

80 คน 

(29.4%) 

2.75 1.029 

สมารทโฟน  21 คน 

(7.3%) 

63 คน 

(22.0%) 

92 คน 

(32.1%) 

111 คน 

(38.7%) 

3.02 .949 

Webcam/กลอง ภายนอก  

(ท่ีไมไดฝงอยูในอุปกรณ)  

37 คน 

(16.4%) 

79 คน 

(35.0%) 

63 คน 

(27.9%) 

47 คน 

(20.8%) 

2.53 .998 

ไมโครโฟนภายนอก 

(ท่ีไมไดฝงอยูในอุปกรณ)  

37 คน 

(15.0%) 

69 คน 

(28.0%) 

69 คน 

(28.0%) 

71 คน 

(28.9%) 

2.70 1.043 

Virtual Background / ฉากเขียว 

GreenScreenเพ่ือกัดพ้ืนหลังในวิดิโอ 

58 คน 

(32.0%) 

59 คน 

(32.6%) 

33 คน 

(18.2%) 

31 คน 

(17.1%) 

2.20 1.073 
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กราฟท่ี 4.2.16 กราฟแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือท่ีอาจารยมีความถนัด 
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สวนท่ี 2 ระบบท่ีใช 

ขอมูลแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานระบบท่ีใชในการสอน 

จากขอมูลที่ได พบวา อาจารยสวนใหญใชระบบ Zoom Meeting ในการเรียนการสอนออนไลน จํานวน 

301 คนคิดเปนรอยละ 99.3 โดยใชเปนประจํา จํานวน 209 คนคิดเปนรอยละ 69.4 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.60 

(คะแนนจาก 1 ถึง 4 โดย 4 หมายถึงมากท่ีสุด) ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.25 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ ระบบท่ีใชในการเรียนการสอนในภาพรวม

หัวขอ ไมไดใช/ไมรูจัก ไดใช/รูจัก 

Zoom Meeting 2 คน (0.7%) 301 คน (99.3%) 

MS Teams Meeting 62 คน (20.5%) 241 คน (79.5%) 

Google Meet  200 คน (66.0%) 103 คน (34.0%) 

KC-Moodle 138 คน (45.5%) 165 คน (54.5%) 

CMU Exam Moodle  192 คน (63.4%) 111 คน (36.6%) 

MS Teams (ความสามารถท่ีนอกเหนือจาก Video Meeting) 112 คน (37.0%) 191 คน (63.0%) 

Google Classroom 184 คน (60.7%) 119 คน (39.3%) 

Facebook  96 คน (31.7%) 207 คน (68.3%) 

Line 69 คน (22.8%) 234 คน (77.2%) 

ตาราง 4.2.26 ตารางแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานระบบท่ีใชในการเรียนการสอน

รายดาน

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

ใชนอย ใชปาน

กลาง 

ใชมาก 

 

ใชประจํา คาเฉลี่ย SD 

Zoom Meeting 5 คน 

(1.7%) 

18 คน 

(6.0%) 

69 คน 

(22.9%) 

209 คน 

(69.4%) 

3.60 .678 

MS Teams Meeting 79 คน 

(32.8%) 

56 คน 

(23.2%) 

48 คน 

(19.9%) 

58 คน 

(24.1%) 

2.35 1.170 

Google Meet 71 คน 

(68.9%) 

30 คน 

(29.1%) 

2 คน 

(1.9%) 

- 1.33 .512 

KC-Moodle 52 คน 

(31.5%) 

31 คน 

(18.8%) 

35 คน 

(21.2%) 

47 คน 

(28.5%) 

2.46 1.207 

CMU Exam Moodle 48 คน 

(43.2%) 

27 คน 

(24.3%) 

18 คน 

(16.2%) 

18 คน 

(16.2%) 

2.05 1.118 

MS Teams (ความสามารถที่นอกเหนือจาก 

Video Meeting) 

50 คน 

(26.2%) 

46 คน 

(24.1%) 

45 คน 

(23.6%) 

50 คน 

(26.2%) 

2.49 1.141 
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หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

ใชนอย ใชปาน

กลาง 

ใชมาก 

 

ใชประจํา คาเฉลี่ย SD 

Google Classroom 47 คน 

(39.5%) 

29 คน 

(24.4%) 

18 คน 

(15.1%) 

25 คน 

(21.0%) 

2.17 1.169 

Facebook 53 คน 

(25.6%) 

49 คน 

(23.7%) 

44 คน 

(21.3%) 

61 คน 

(29.5%) 

2.54 1.164 

Line 40 คน 

(17.1%) 

50 คน 

(21.4%) 

62 คน 

(26.5%) 

82 คน 

(35.0%) 

2.79 1.100 

กราฟท่ี 4.2.17 กราฟแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานระบบท่ีใชในการเรียนการสอน 

รายดาน 
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ขอมูลแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานระบบท่ีใชในการสอบ

จากขอมูลที่ได พบวา อาจารยสวนใหญใชระบบ Zoom Meeting ในการเรียนการสอบออนไลนจํานวน 

207 คนคิดเปนรอยละ 68.3 โดยใชเปนประจํา จํานวน 112 คนคิดเปนรอยละ 54.1 มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.18 

(คะแนนจาก 1 ถึง 4 โดย 4 หมายถึงมากท่ีสุด) ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.27 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ ระบบท่ีใชในการสอบในภาพรวม

หัวขอ ไมรูจัก/ไมไดใช ไดใช/รูจัก 

Zoom Meeting  96 คน (31.7%) 207 คน (68.3%) 

MS Teams Meeting  205 คน (67.7%) 98 คน (32.3%) 

Google Meet  274 คน (90.4%) 29 คน (9.6%) 

KC-Moodle 208 คน (68.6%) 95 คน (31.4%) 

CMU Exam Moodle  228 คน (75.2%) 75 คน (24.8%) 

MS Teams (ความสามารถท่ีนอกเหนือจาก Video Meeting) 226 คน (74.6%) 77 คน (25.4%) 

Google Classroom  249 คน (82.2%) 54 คน (17.8%) 

Facebook  248 คน (81.8%) 55 คน (18.2%) 

Line 222 คน(73.3%) 81 คน(26.7%) 

ตาราง 4.2.28 ตารางแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานระบบท่ีใชในการสอบรายดาน

หัวขอ 
ระดับความคิดเห็น 

ใชนอย ใชปานกลาง ใชมาก ใชประจํา คาเฉลี่ย SD 

Zoom Meeting  21 คน 

(10.1%) 

31 คน 

(15.0%) 

43 คน 

(20.8%) 

112 คน 

(54.1%) 

3.18 1.032 

MS Teams Meeting  32 คน 

(32.7%) 

25 คน 

(25.5%) 

19 คน 

(19.4%) 

22 คน 

(22.4%) 

2.31 1.154 

Google Meet  19 คน 

(65.5%) 

6 คน 

(20.7%) 

1 คน 

(3.4%) 

3 คน 

(10.3%) 

1.58 .982 

KC-Moodle 23 คน 

(24.2%) 

12 คน 

(12.6%) 

26 คน 

(27.4%) 

34 คน 

(35.8%) 

2.74 1.184 

CMU Exam Moodle  20 คน 

(26.7%) 

7 คน 

(9.3%) 

20 คน 

(26.7%) 

28 คน 

(37.3%) 

2.74 1.220 

MS Teams (ความสามารถท่ี

นอกเหนือจาก Video Meeting) 

24 คน 

(31.2%) 

19 คน 

(24.7%) 

13 คน 

(16.9%) 

21 คน 

(27.3%) 

2.40 1.194 

Google Classroom  16 คน 

(29.6%) 

10 คน 

(18.5%) 

7 คน 

(13.0%) 

21 คน 

(38.9%) 

2.61 1.279 

Facebook  17 คน 

(30.9%) 

12 คน 

(21.8%) 

12 คน 

(21.8%) 

14 คน 

(25.5%) 

2.41 1.181 
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หัวขอ 
ระดับความคิดเห็น 

ใชนอย ใชปานกลาง ใชมาก ใชประจํา คาเฉลี่ย SD 

Line 22 คน 

(27.2%) 

16 คน 

(19.8%) 

17 คน 

(21.0%) 

26 คน 

(32.1%) 

2.58 1.202 

กราฟท่ี 4.2.18 กราฟแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานระบบท่ีใชในการสอบรายดาน 
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ขอมูลแสดง รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระบบท่ีอาจารยมีความถนัด

จากขอมูลที่ได พบวา อาจารยสวนใหญถนัดใชระบบ Zoom Meeting ในการเรียนการสอนออนไลน

จํานวน 300 คนคิดเปนรอยละ 99.0 โดยถนัดใชมาก จํานวน 142 คนคิดเปนรอยละ 47.3 มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.34 

(คะแนนจาก 1 ถึง 4 โดย 4 หมายถึงมากท่ีสุด) ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.29 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ ระบบท่ีอาจารยมีความถนัดโดยภาพรวม

ระบบท่ีถนัดใช ไมถนัด ระดับความถนัด 

Zoom Meeting  3 คน (1.0%) 300 คน (99.0%) 

MS Teams Meeting  64 คน (21.1%) 239 คน (78.9%) 

Google Meet  169 คน (55.8%) 134 คน (44.2%) 

KC-Moodle 123 คน (40.6%) 180 คน (59.4%) 

CMU Exam Moodle 167 คน (55.1%) 136 คน (44.9%) 

MS Teams (ความสามารถท่ีนอกเหนือจาก Video Meeting) 124 คน (40.9%) 179 คน (59.1%) 

Google Classroom 163 คน (53.8%) 140 คน (46.2%) 

Facebook 65 คน (21.5%) 238 คน (78.5%) 

Line  54 คน (17.8%) 249 คน (82.2%) 

MS Planner 236 คน (77.9%) 67 คน (22.1%) 

Miro 261 คน (86.1%) 42 คน (13.9%) 

ตาราง 4.2.30 ตารางแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระบบท่ีอาจารยมีความถนัด

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

ถนัดใช 

นอย 

ถนัดใชปาน

กลาง 

คอนขาง

ถนัดใช 

ถนัดใชมาก คาเฉลี่ย SD 

Zoom Meeting 4 คน 

(1.3%) 

30 คน 

(10.0%) 

124 คน 

(41.3%) 

142 คน 

(47.3%) 

3.34 .712 

MS Teams Meeting 50 คน 

(20.9%) 

76 คน 

(31.8%) 

81 คน 

(33.9%) 

32 คน 

(13.4%) 

2.39 .964 

Google Meet 73 คน 

(54.5%) 

41 คน 

(30.6%) 

12 คน 

(9.0%) 

8 คน 

(6.0%) 

1.66 .875 

KC-Moodle 51 คน 

(28.3%) 

48 คน 

(26.7%) 

55 คน 

(30.6%) 

26 คน 

(14.4%) 

2.31 1.037 

CMU Exam Moodle 59 คน 

(43.4%) 

43 คน 

(31.6%) 

23 คน 

(16.9%) 

11 คน 

(8.1%) 

1.89 .960 

MS Teams (ความสามารถท่ี

นอกเหนือจาก Video Meeting) 

53 คน 

(29.6%) 

56 คน 

(31.3%) 

45 คน 

(25.1%) 

25 คน 

(14.0%) 

 

2.23 1.028 
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หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

ถนัดใช 

นอย 

ถนัดใชปาน

กลาง 

คอนขาง

ถนัดใช 

ถนัดใชมาก คาเฉลี่ย SD 

Google Classroom 57 คน 

(40.7%) 

32 คน 

(22.9%) 

25 คน 

17.9%) 

26 คน 

(18.6%) 

2.14 1.147 

Facebook 39 คน 

(16.4%) 

45 คน 

(18.9%) 

67 คน 

(28.2%) 

87 คน 

(36.6%) 

2.84 1.091 

Line 33 คน 

(13.3%) 

41 คน 

(16.5%) 

82 คน 

(32.9%) 

93 คน 

(37.3%) 

2.94 1.034 

MS Planner 41 คน 

(61.2%) 

17 คน 

(25.4%) 

4 คน 

(6.0%) 

5 คน 

(7.5%) 

1.59 .905 

Miro 31 คน 

(73.8%) 

8 คน 

(19.0%) 

2 คน 

(4.8%) 

1 คน 

(2.4%) 

1.35 .692 

กราฟท่ี 4.2.19 กราฟแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระบบท่ีอาจารยมีความถนัด 
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ขอมูลแสดงความถ่ีและรอยละ ของอาจารยวิชาท่ีใชเครื่องมือเทคโนโลยีมากกวาหนึ่งชนิดในการเรียนการสอน 

จากขอมูลที่ได พบวา อาจารยสวนใหญใชเครื่องมือเทคโนโลยีมากกวาหนึ่งชนิดในการเรียนการสอน 

จํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 88.8 และใชเครื่องมือเพียงระบบเดียวในการเรียนการสอน จํานวน 34 คน คิดเปน

รอยละ 11.2 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.31 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ จํานวนวิชาท่ีใชเครื่องมือเทคโนโลยีมากกวาหนึ่งชนิดในการเรียนการ

สอน 

รายดาน จํานวน (รอยละ) 

ไมใช – ใชเครื่องมือเพียงระบบเดียว 34 คน (11.2%) 

ใช - ใชเครื่องมือมากกวา 1 ชนิด 269 คน (88.8%) 

กราฟท่ี 4.2.20 กราฟแสดงความถ่ีและรอยละ จํานวนวิชาท่ีใชเครื่องมือเทคโนโลยีมากกวาหนึ่งชนิดในการเรียนการ

สอน 
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ขอมูลแสดงความถี่และรอยละ ความคิดเห็นตอการเรียนการสอนที่มีการใชเครื่องมือหลากหลายชนิดกับการเรียน

การสอน  

จากขอมูลท่ีได พบวา อาจารยสวนใหญใหความคิดเห็นวาการเรียนการสอนท่ีมีการใชเครื่องมือหลากหลาย

สงผลกระทบบวก จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 38.6 รองลงมาตอบวา สงผลกระทบลบ จํานวน 108 คน คิดเปน

รอยละ 35.6 และคิดวาไมมีสงผลกระทบ จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 21.8 และ ไมทราบและอ่ืน ๆ จํานวน 12 

คน คิดเปนรอยละ 4.0 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.32 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ ความคิดเห็นตอการเรียนการสอนท่ีมีการใชเครื่องมือหลากหลายชนิด

กับการเรยีนการสอน 

ดาน จํานวน (รอยละ) 

ไมสงผลกระทบอะไร 66 คน (21.8%) 

สงผลกระทบทางลบ 108 คน (35.6%) 

สงผลกระทบทางบวก 117 คน (38.6%) 

ไมทราบ 3 คน (1.0%) 

อ่ืน ๆ 9 คน (3.0%) 

 

กราฟที่ 4.2.21 กราฟแสดงความถี่และรอยละ ความคิดเห็นตอการเรียนการสอนที่มีการใชเครื่องมือหลากหลาย

ชนดิกับการเรียนการสอน 
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 องคประกอบท่ี 5 ความพึงพอใจ  

ขอมูลแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปญหาดานตาง ๆ ท่ีพบในการเขาถึงทรัพยากรใน

การจัดการเรียนการสอน 

จากขอมูลที่ได พบวา อาจารยสวนใหญใหความคิดเห็นวา ปญหาดานความพรอมของนักศึกษาในดาน

สภาพแวดลอมที่บานในการเรียนออนไลนมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.78 (คะแนนจาก 1 ถึง 5 โดย 5 

หมายถึงมากท่ีสุด) ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้

ตาราง 4.2.33 ขอมูลแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปญหาท่ีพบในการเขาถึงทรัพยากร

ในการจัดการเรียนการสอน

ปญหาท่ีพบในการเขาถึงทรัพยากรในการ

จัดการเรียนการสอน 

นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก 

มาก

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย SD 

ความไมเสถียรของระบบอินเทอรเน็ต  

(ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย) 

5 คน 

(1.7%) 

37 คน 

(12.2%) 

82 คน 

(27.1%) 

79 คน 

(26.1%) 

100 คน 

(33.0%) 

3.76 1.089 

ความไมเสถียรของระบบอินทอรเน็ตใน

มหาวิทยาลัย 

8 คน 

(2.6%) 

44 คน 

(14.5%) 

76 คน 

(25.1%) 

82 คน 

(27.1%) 

93 คน 

30.7%) 

3.68 1.132 

ความพรอมของนักศึกษาในดานอุปกรณ  

เชน ขาดคอมพิวเตอร กลอง ฯลฯ 

5 คน 

(1.7%) 

38 คน 

(12.5%) 

86 คน 

(28.4%) 

100 คน 

(33.0%) 

74 คน 

(24.4%) 

3.66 1.032 

ความพร  อมของน ั กศ ึ กษา ในด  า น

สภาพแวดลอมท่ีบานในการเรียนออนไลน 

3 คน 

(1.0%) 

25 คน 

(8.3%) 

93 คน 

(30.7%) 

96 คน 

(31.7%) 

86 คน 

(28.4%) 

3.78 .982 

ความพรอมของอุปกรณในการสอนออนไลน 13 คน 

(4.3%) 

53 คน 

(17.5%) 

101 คน 

(33.3%) 

76 คน 

(25.1%) 

60 คน 

(19.8%) 

3.38 1.115 

ความพรอมของสถานท่ีในการสอนออนไลน 22 คน 

(7.3%) 

62 คน 

(20.5%) 

99 คน 

(32.7%) 

70 คน 

(23.1%) 

50 คน 

(16.5%) 

3.21 1.160 

ความพรอมของอุปกรณที่ใชสําหรับผลิตสื่อ

ออนไลน 

10 คน 

(3.3%) 

38 คน 

(12.5%) 

104 คน 

(34.3%) 

82 คน 

(27.1%) 

69 คน 

(22.8%) 

3.53 1.075 

กราฟท่ี 4.2.22 กราฟแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปญหาท่ีพบในการเขาถึงทรัพยากร

ในการจัดการเรียนการสอน   
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ขอมูลแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชวง

สถานการณฯ 

จากขอมูลที่ได พบวา อาจารยสวนใหญใหความคิดเห็นวา ปญหาการสื่อสารกับนักศึกษาอยูในระดับมาก

ที่สุด คาเฉลี่ย เทากับ 3.15 (คะแนนจาก 1 ถึง 5 โดย 5 หมายถึงมากที่สุด) ซึ่งรายละเอียดแสดงดวยตารางและ

กราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.34 ตารางแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ี

เกิดข้ึนในชวงสถานการณฯ 

ปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนท่ีเกิดขึ้น

ในชวงสถานการณฯ 

นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย SD 

ปญหาการสื่อสารระหวางผูสอนในวิชา

เดียวกัน 

44 คน 

(14.5%) 

103 คน 

(34.0%) 

107 คน 

(35.3%) 

33 คน 

(10.9%) 

16 คน 

(5.3%) 

2.58 1.035 

ปญหาการสื่อสารกับนักศึกษา 14 คน 

(4.6%) 

62 คน 

(20.5%) 

127 คน 

(41.9%) 

63 คน 

(20.8%) 

37 คน 

(12.2%) 

3.15 1.032 

ปญหาการสื่อสารกับหนวยงานใน

มหาวิทยาลัย 

14 คน 

(4.6%) 

89 คน 

(29.4%) 

119 คน 

(39.3%) 

56 คน 

(18.5%) 

25 คน 

(8.3%) 

2.96 .997 

ปญหาการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลยั 

26 คน 

(8.6%) 

80 คน 

(26.4%) 

127 คน 

(41.9%) 

45 คน 

(14.9%) 

25 คน 

(8.3%) 

2.87 1.036 

ปญหาการสื่อสารกับอาจารยในหนวยงาน

ของทาน 

38 คน 

(12.5%) 

112 คน 

(37.0%) 

109 คน 

(36.0%) 

36 คน 

(11.9%) 

8 คน 

(2.6%) 

2.55 .947 

ปญหาการสื่อสารกับผูบริหาร 26 คน 

(8.6%) 

104 คน 

(34.5%) 

119 คน 

(39.3%) 

36 คน 

(11.9%) 

18 คน 

(5.9%) 

2.72 .984 

ปญหาการตัดสินใจในการทํางาน 21 คน 

(6.9%) 

85 คน 

(28.1%) 

132 คน 

(43.6%) 

51 คน 

(16.8%) 

14 คน 

(4.6%) 

2.84 .942 
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กราฟท่ี 4.2.23 กราฟแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ี

เกิดข้ึนในชวงสถานการณฯ 
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ขอมูลแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอนในชวง

สถานการณฯ

จากขอมูลที่ได พบวา อาจารยมีความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ อยูใน

ระดับมาก จํานวน 136 คนคิดเปนรอยละ 44.9 คาเฉลี่ย เทากับ 3.50 (คะแนนจาก 1 ถึง 5 โดย 5 หมายถึงมาก

ท่ีสุด) ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.35 ตารางแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียน

การสอนในชวงสถานการณฯ 

หัวขอ 
นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 

มาก 

 

มาก

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย SD 

ทานมีความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียน

การสอนของทานในชวงสถานการณฯ ใน

ระดับใด 

7 คน 

(2.3%) 

24 คน 

(7.9%) 

109 คน 

(36.0%) 

136 คน 

(44.9%) 

27 คน 

(8.9%) 

3.50 .853 

 

กราฟที่ 4.2.24 แสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอน

ในชวงสถานการณฯ 
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Linear (ความพึงพอใจของนักศึกษากับรูปแบบการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ)



71 

 

ขอมูลแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของอาจารยตอความพึงพอใจของ

นักศึกษากับรูปแบบการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ  

จากขอมูลที ่ได พบวา อาจารยคิดวานักศึกษามีความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอนในชวง

สถานการณฯ อยูในระดับปานกลาง จํานวน 143 คนคิดเปนรอยละ 47.2 คาเฉลี่ย เทากับ 3.21(คะแนนจาก 1 ถึง 

5 โดย 5 หมายถึงมากท่ีสุด) ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.2.36 ตารางแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของอาจารยตอความ

พึงพอใจของนักศึกษากับรูปแบบการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ 

หัวขอ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด คาเฉลี่ย SD 

ทานคิดวานักศึกษาสวนใหญพึงพอใจ

กับรูปแบบการเรียนการสอนของทาน

ในชวงสถานการณฯ ในระดับใด  

7 คน 

(2.3%) 

45 คน 

(14.9%) 

143 คน 

(47.2%) 

92 คน 

(30.4%) 

16 คน 

(5.3%) 

3.21 .843 

 

กราฟท่ี 4.2.25 กราฟแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของอาจารยตอความ

พึงพอใจของนักศึกษากับรูปแบบการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ 
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Linear (ความพึงพอใจของนักศึกษากับรูปแบบการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ)
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 การเปรียบความแตกตางในแตละองคประกอบ แยกตามประเด็นตาง ๆ  

ตาราง 4.2.37 การเปรียบเทียบผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ตอการจัดการเรียน

การสอน สําหรับอาจารย  

รายองคประกอบ แยกตามเพศ จํานวน Mean SD Fstate p 

องคประกอบท่ี 1  

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

 

1. เพศชาย 110 3.71 .776 .403 .610 

2. เพศหญิง 190 3.73 .795   

3. ไมระบุ 3 3.33 .600   

องคประกอบท่ี 2  

การปรับตัว 

 

1. เพศชาย 110 3.42 .695 1.255 .150 

2. เพศหญิง 190 3.53 .739   

3. ไมระบุ 3 3.16 .381   

องคประกอบท่ี 3  

การวัดและประเมินผล  

และการทุจริต 

1. เพศชาย 110 1.51 .435 .311 .768 

2. เพศหญิง 190 1.55 .440   

3. ไมระบุ 3 1.42 .494   

องคประกอบท่ี 4  

สื่อสนับสนุนการเรียนรู   

สวนท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช  

1. เพศชาย 110 2.13 .594 1.645 .147 

2. เพศหญิง 190 2.06 .651   

3. ไมระบุ 3 1.53 .466   

องคประกอบท่ี 4  

สื่อสนับสนุนการเรียนรู  

สวนท่ี 2 ระบบท่ีใช 

1. เพศชาย 110 1.32 .513 .281 .616 

2. เพศหญิง 190 1.34 .458   

3. ไมระบุ 3 1.17 .133   

องคประกอบท่ี 5  

ความพึงพอใจ  

1. เพศชาย 110 3.23 .563 .175 .779 

2. เพศหญิง 190 3.20 .559   

3. ไมระบุ 3 3.35 .344   

*ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05       

จากตารางที่ 4.2.37 พบวา เพศที่ตางกันสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน ในทุกองคประกอบ             

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 
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ตาราง 4.2.38 การเปรียบเทียบของผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ตอการจัดการ

เรียนการสอน สําหรับอาจารย  

รายองคประกอบ แยกตามเพศ จํานวน Mean SD Fstate p 

องคประกอบท่ี 1  

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

 

1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 116 3.68 .844 1.665 .188 

2.วิทยาศาสตรสุขภาพ 97 3.84 .653   

3.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 90 3.65 .831   

องคประกอบท่ี 2  

การปรับตัว 

 

1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 116 3.52 .702 .944 .395 

2.วิทยาศาสตรสุขภาพ 97 3.40 .681   

3.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 90 3.53 .788   

องคประกอบท่ี 3  

การวัดและประเมินผล 

และการทุจริต 

1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 116 1.44 .430 5.430 .005* 

2.วิทยาศาสตรสุขภาพ 97 1.64 .449   

3.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 90 1.53 .412   

องคประกอบท่ี 4  

สื่อสนับสนุนการเรียนรู  

สวนท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช  

1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 116 2.06 .657 .118 .888 

2.วิทยาศาสตรสุขภาพ 97 2.10 .584   

3.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 90 2.08 .653   

องคประกอบท่ี 4  

สื่อสนับสนุนการเรียนรู 

สวนท่ี 2 ระบบท่ีใช 

1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 116 1.31 .499 .226 .797 

2.วิทยาศาสตรสุขภาพ 97 1.35 .442   

3.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 90 1.34 .486   

องคประกอบท่ี 5  

ความพึงพอใจ  

1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 116 3.09 .548 5.303 .005* 

2.วิทยาศาสตรสุขภาพ 97 3.34 .517   

3.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 90 3.22 .585   

*ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

จากตารางที่ 4.2.38 พบวา อาจารยที่กลุมสาขาวิชาที่แตกตางกัน มีความแตกตางกันในองคประกอบที่ 3

องคประกอบที่ 3 การวัดและประเมินผลและการทุจริต และองคประกอบที่ 5 ความพึงพอใจ อยางมีนัยสําคัญท่ี 

.05 และองคประกอบที่ 1 ผลกระทบที่เกิดขึ้น, องคประกอบที่ 2 การปรับตัว และองคประกอบที่ 4 สื่อสนับสนุน

การเรียนรู ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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ตาราง 4.2.39 การเปรียบเทียบความแตกตางของผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 

ตอการจัดการเรียนการสอน สําหรับอาจารย แยกตามอายุของอาจารย 

รายองคประกอบ อายุ จํานวน Mean SD Fstate p 

องคประกอบท่ี 1  

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

 

24 - 39 ป 96 3.68 .855 .521 .641 

40 - 55 ป 183 3.76 .734   

56 ป ข้ึนไป 24 3.63 .890   

องคประกอบท่ี 2  

การปรับตัว 

 

24 - 39 ป 96 3.34 .720 5.995 .003* 

40 - 55 ป 183 3.51 .705   

56 ป ข้ึนไป 24 3.89 .714   

องคประกอบท่ี 3  

การว ัดและประเม ินผล และการ

ทุจริต 

24 - 39 ป 96 1.56 .442 1.095 .394 

40 - 55 ป 183 1.53 .425   

56 ป ข้ึนไป 24 1.42 .509   

องคประกอบที่ 4 สื่อสนับสนุนการ

เรียนรู  สวนท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช  

24 - 39 ป 96 2.17 .623 2.676 .087 

40 - 55 ป 183 2.07 .624   

56 ป ข้ึนไป 24 1.84 .676   

องคประกอบที่ 4 สื่อสนับสนุนการ

เรียนรู สวนท่ี 2 ระบบท่ีใช 

24 - 39 ป 96 1.37 .460 .746 .590 

40 - 55 ป 183 1.33 .456   

56 ป ข้ึนไป 24 1.24 .667   

องคประกอบท่ี 5  

ความพึงพอใจ  

24 - 39 ป 96 3.32 .574 3.686 .026* 

40 - 55 ป 183 3.14 .531   

56 ป ข้ึนไป 24 3.30 .631   

*ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

  

จากตารางที่ 4.2.39 พบวา อาจารยที่มีกลุมอายุตางกัน มีความแตกตางกันในองคประกอบที่ 2  การ

ปรับตัว และองคประกอบที่ 5 ความพึงพอใจอยางมีนัยสําคัญที่ .05 และองคประกอบที่ 1 ผลกระทบที่เกิดขึ้น, 

องคประกอบที่ 3 การวัดแลประเมินผลและการทุจริต และองคประกอบที่ 4 สื่อสนับสนุนการเรียนรู พบวา ไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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ตาราง 4.2.40 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประสบการณการสอนในรายองคประกอบ สําหรับอาจารย (การใช 

One-way ANOVA หรือ F-test สําหรับทดสอบสมมติฐาน) 

รายองคประกอบ อายุ จํานวน Mean SD Fstate p 

องคประกอบท่ี 1 ผลกระทบท่ี

เกิดข้ึน  

 

 

5 ป หรือนอยกวา 67 3.67 .688 .271 .846 

6 - 10 ป 57 3.69 .840   

11 - 20 ป 87 3.77 .851   

มากกวา 20 ป 92 3.74 .762   

องคประกอบท่ี 2 การปรับตัว 

 

5 ป หรือนอยกวา 67 3.38 .754 2.515 .064 

6 - 10 ป 57 3.46 .774   

11 - 20 ป 87 3.41 .599   

มากกวา 20 ป 92 3.66 .753   

องคประกอบท่ี 3 การวัดและ

ประเมินผล และการทุจริต 

5 ป หรือนอยกวา 67 1.48 .440 .371 .772 

6 - 10 ป 57 1.56 .425   

11 - 20 ป 87 1.54 .420   

มากกวา 20 ป 92 1.54 .463   

องคประกอบท่ี 4 สื่อสนับสนุนการ

เรียนรู  สวนท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช  

 

5 ป หรือนอยกวา 67 2.19 .617 .879 .465 

6 - 10 ป 57 2.02 .709   

11 - 20 ป 87 2.06 .619   

มากกวา 20 ป 92 2.06 .603   

องคประกอบท่ี 4 สื่อสนับสนุนการ

เรียนรู สวนท่ี 2 ระบบท่ีใช 

5 ป หรือนอยกวา 67 1.37 .485 .276 .844 

6 - 10 ป 57 1.31 .487   

11 - 20 ป 87 1.34 .480   

มากกวา 20 ป 92 1.31 .464   

องคประกอบท่ี 5 ความพึงพอใจ  5 ป หรือนอยกวา 67 3.42 .568 4.022 .008* 

6 - 10 ป 57 3.16 .507   

11 - 20 ป 87 3.15 .527   

มากกวา 20 ป 92 3.15 .581   

*ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

จากตารางที ่ 4.2.40 พบวา อาจารยที ่ประสบการณการสอนที่แตกตางกัน มีความแตกตางกันใน 

องคประกอบท่ี 5 ความพึงพอใจ อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 และองคประกอบท่ี 1 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน, องคประกอบท่ี 

2 การปรับตัว, องคประกอบที่ 3 การวัดและประเมินผลและการทุจริต และองคประกอบที่ 4 สื่อสนับสนุนการ

เรียนรู พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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ผลการเก็บขอมูลเชิงปริมาณผานแบบสอบถาม: กลุมนักศึกษา 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามงานวิจัย กลุมนักศึกษา 

นักศึกษาผูตอบแบบสอบถามงานวิจัย มีจํานวนทั้งหมด 875 คน จําแนกตามกลุมสาขาวิชาตนสังกัด 3 

สาขา พบวา (1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 12.7 (2) กลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 352 คน คิดเปนรอยละ 40.2 และ (3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จํานวน 412 คน คิดเปนรอยละ 47.1  

จําแนกตามเพศ พบวา เปนเพศชาย จํานวน 641 คนคิดเปนรอยละ 73.3 และเพศหญิงจํานวน 207 คน 

คิดเปนรอยละ 23.7 และไมตองการระบุ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 3.1 

จําแนกตามระดับท่ีกําลังศึกษา พบวา 1. ศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 812 คน คิดเปนรอยละ 92.8 

และศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 66  

และหากจําแนกผูตอบสอบถามงานวิจัยตามชั้นปที่กําลังศึกษา พบวา ชั้นปที่ 1 มีจํานวนผูตอบ 257 คน 

คิดเปนรอยละ 29.4 ชั้นปท่ี 2 มีจํานวนผูตอบ 235 คน คิดเปนรอยละ 26.9 ชั้นปท่ี 3 มีจํานวนผูตอบ 215 คน คิด

เปนรอยละ 24.6 ชั้นปที่ 4 มีจํานวนผูตอบ 148 คน คิดเปนรอยละ 16.9 และชั้นปที่ 5 ขึ้นไป มีจํานวนผูตอบ 20 

คน คิดเปนรอยละ 2.3 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.1 ตารางแสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลท่ัวไป (n = 875 คน) 

ขอมูลท่ัวไป ระดับ ความถี่ (รอยละ) 

กลุมสาขาวิชา  

 

    1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 

    2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

    3. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

111 คน (12.7%) 

352 คน (40.2%) 

412 คน (47.1%) 

เพศ  

 

    1. ชาย 

    2. หญิง 

    3. ไมระบุ 

207 คน (23.7%) 

641 คน (73.3%) 

27 คน (3.1%) 

ระดับชั้น 

 

1. ปริญญาตร ี

2. ปริญญาโท-เอก 

3. ไมตอบ 

812 คน (92.8%) 

58 คน (6.6%) 

5 คน (0.6%) 

ชั้นป 

 

1. ช้ันปท่ี 1 

2. ช้ันปท่ี 2 

3. ช้ันปท่ี 3 

4. ช้ันปท่ี 4 

5. ช้ันปท่ี 5 ข้ึนไป 

257 คน (29.4%) 

235 คน (26.9%) 

215 คน (24.6%) 

148 คน (16.9%) 

20 คน (2.3%) 
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กราฟท่ี 4.3.1 กราฟแสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา (n = 875 คน) 
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ปริญญาตรี ปริญญาโท-เอก ไมตอบ

257

29%
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ประสบการณการสอนในมหาวิทยาลัย

ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 5 ข้ึนไป
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สวนที่ 2 สรุปผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ตอการจัดการเรียนการสอน สําหรับ

นักศึกษา 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับระดับของสถานการณที่สงผลกระทบตอการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล การปรับตัวตอสถานการณท่ีเกิดข้ึน รวมถึงขอมูลการใชทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูดานตาง ๆ (เครื่องมือ อุปกรณ และระบบ) ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพร

ระบาดโรค COVID-19 รวมถึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ผลความพึงพอใจในดานตาง ๆ ประกอบดวย  

องคประกอบท่ี 1 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

องคประกอบท่ี 2 การปรับตัว 

องคประกอบท่ี 3 การวัดและประเมินผล และการทุจริต  

องคประกอบท่ี 4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู แบงเปน 2 สวน คือ เครื่องมือท่ีใชและมีความถนัด และระบบท่ี

ใชมีความถนัด  

องคประกอบท่ี 5 ความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ 
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 องคประกอบท่ี 1 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน กลุมนักศึกษา 

ขอมูลแสดงความถ่ีและรอยละ ระดับผลกระทบของสถานการณฯ ตอการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม 

จากขอมูลท่ีได พบวา นักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 874 คนไดรับผลกระทบจากสถานการณฯ ตอ

การจัดการเรียนการสอนของในภาพรวม จํานวน 866 คนคิดเปนรอยละ 99.1 และนักศึกษาที่ไมไดผลกระทบ

จํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 0.9 และจากขอมูลนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบสวนใหญอยูในระดับมาก จํานวน 377 

คนคิดเปนรอยละ 43.5 มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.81 (คะแนน 1 ถึง 5 โดย 5 หมายถึงมากที่สุด) ซึ่งรายละเอียดแสดง

ดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.2 ตารางแสดงความถี่และรอยละ ของระดับผลกระทบของสถานการณฯ ตอการจัดการเรียนการสอน 

แยกตามผูท่ีไมไดรับผลกระทบ และผูท่ีไดรับผลกระทบ 

หัวขอ ไมสงผลกระทบ สงผลกระทบ 

ระดับผลกระทบของสถานการณฯ ตอการจัดการเรียนการสอนใน

ภาพรวม 

8 คน (0.9%) 867 คน (99.1%) 

ตาราง 4.3.3 ตารางแสดงความถี่และรอยละ ของระดับผลกระทบของสถานการณฯ ตอการจัดการเรียนการสอน 

แยกตามระดับความคิดเห็นของผูท่ีไดรับผลกระทบ 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

นอย

ท่ีสุด 

นอย ปาน

กลาง 

มาก 

 

มาก

ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย SD 

ระดับผลกระทบของสถานการณฯ  

ตอการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม 

3 ค น

(0.3%) 

28 คน 

(3.2%) 

276 คน

(31.8%) 

377 คน 

(43.5%) 

183 คน 

(21.1%) 

3.81 .810 

กราฟท่ี 4.3.2 กราฟแสดงความถ่ีและรอยละ ของระดับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน แยกตามระดับความคิดเห็น

ของผูท่ีไดรับผลกระทบ
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Linear (ระดับผลกระทบของสถานการณฯ ตอการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม)
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ขอมูลแสดงความถ่ีและรอยละ ของระดับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนดานตาง ๆ 

จากขอมูลท่ีได พบวา นักศึกษาไดรับผลกระทบตอการเรียนการสอนในทุกดาน โดยสงผลกระทบการเรียน

การสอนภาคปฏิบัติมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย  เทากับ 4.22 (คะแนน 1 ถึง 5 โดย 5 หมายถึงมากท่ีสุด) รองลงมาคือ 

สงผลกระทบดานการสอบ โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.84 (คะแนน 1 ถึง 5 โดย 5 หมายถึงมากที่สุด) ซึ่งรายละเอียด

แสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.4 ตารางแสดงความถี่และรอยละ สถานการณฯ สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ 

แยกตามผูท่ีไมไดรับผลกระทบ และผูท่ีไดรับผลกระทบ 

ดาน 
ระดับความคิดเห็น 

ไมกระทบ สงผลกระทบ 

 การสอนบรรยาย 8 คน (0.9%) 867 คน (99.1%) 

 การสอนภาคปฏิบัต ิ 8 คน (0.9%) 867 คน (99.1%) 

 การสอบ  8 คน (0.9%) 867 คน (99.1%) 

 การสงงาน  8 คน (0.9%) 867 คน (99.1%) 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู                  8 คน (0.9%) 867 คน (99.1%) 

ตาราง 4.3.5 ตารางแสดงความถี่และรอยละ ของระดับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ แยก

ตามระดับความคิดเห็นของผูท่ีไดรับผลกระทบ 

ดาน 
ระดับความคิดเห็น 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด คาเฉลี่ย SD 

การสอนบรรยาย 9 คน 

(1.0%) 

61 คน 

(7.0%) 

247 คน 

(28.5%) 

321 คน 

(37.0%) 

229 คน 

(26.4%) 

3.80 .942 

การสอนภาคปฏิบัต ิ 11 คน 

(1.3%) 

41 คน 

(4.7%) 

106 คน 

(12.2%) 

289 คน 

(33.3%) 

420 คน 

(48.4%) 

4.22 .926 

การสอบ 7 คน 

(0.8%) 

64 คน 

(7.4%) 

230 คน 

(26.5%) 

318 คน 

(36.7%) 

248 คน 

(28.6%) 

3.84 .947 

การสงงาน 23 คน 

(2.7%) 

158 คน 

(18.2%) 

347 คน 

(40.0%) 

225 คน 

(26.0%) 

114 คน 

(13.1%) 

3.28 .996 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 14 คน 

(1.6%) 

103 คน 

(11.9%) 

283 คน 

(32.6%) 

288 คน 

(33.2%) 

179 คน 

(20.6%) 

3.59 .994 
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กราฟที่ 4.3.3 กราฟแสดงความถี่และรอยละของระดับผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนในดานตาง ๆ แยก

ตามระดับความคิดเห็นของผูท่ีไดรับผลกระทบ 
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 องคประกอบท่ี 2 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

ขอมูลแสดงความถ่ีและรอยละ ดานการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมสื่อการสอน 

จากขอมูลที่ได พบวา นักศึกษาคิดวาอาจารยมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมสื่อการสอนรอยละ 81.5 โดย

สวนใหญอาจารยจะใชวิธีการผลิตสื่อดิจิทัล - เพื่อใหผูเรียนศึกษา/ทบทวนดวยตนเองมากขึ้น เชน สราง Video, 

MOOC หรือ e-book จํานวน 515 คน คิดเปนรอยละ 72.2 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.6 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ มีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมสื่อการสอน 

หัวขอ ไมเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 

อาจารยมีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมสื่อการสอนอยางไรบาง 162 คน (18.5%) 713 คน (81.5%) 

ตาราง 4.3.7 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ มีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมสื่อการสอน 

ดาน จํานวน (รอยละ) 

การผลิตสื่อ 515 คน (72.2%) 

การกระตุนผูเรียน 23 คน (3.2%) 

การผลิตสื่อ และกระตุนผูเรียน (1+2) 137 คน (19.2%) 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง แตมีการผลิตสื่อและกระตุนผูเรียน  

(0, 3) 

15 คน (2.1%) 

ไมมีการเปลี่ยนแปลงแตมีการกระตุนผูเรียน (0, 2) 9 คน (1.3%) 

อ่ืน ๆ 14 คน (2.0%) 

 

กราฟท่ี 4.3.4 กราฟแสดงความถ่ีและรอยละ มีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมสื่อการสอน 
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ขอมูลแสดงความถ่ีและรอยละ การปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 

จากขอมูลที่ได พบวา นักศึกษาคิดวามีวิชาเรียนที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจํานวน 783 คนคิดเปน

รอยละ 89.6 โดยอาจารยจะใชหลายรูปแบบวิธีในการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจํานวน 620 คนคิดเปนรอยละ 79.2 

ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.8 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ วิชาเรียนท่ีมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในภาพรวม 

หัวขอ ไมเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 

วิชาท่ีเรียนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 91 คน (10.4%) 784 คน (89.6%) 

ตาราง 4.3.9 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ รูปแบบท่ีใชในวิชาเรียนท่ีมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 

ดาน จํานวน (รอยละ) 

1. เปลี่ยน "วิธี" การสอน เชน เปลี่ยนการบรรยายเปนการใหนักศึกษาศึกษาดวยตนเอง เปนตน 12 คน (1.5%) 

2.เปลี่ยน "รูปแบบ" การสอนหรือการสงมอบการเรียนรู เชน เปลี่ยนจากในชั้นเรียน เปน Online 

Meeting เปนตน 

141 คน (18.0%) 

3. เปลี่ยนวิธีการสงงาน เชน วิธีสงการบาน และสงรายงาน เปนตน 8 คน (1.0%) 

4.เปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรม เชน เปลี่ยนจากปฏิบัติการในช้ันเปนการบาน เปนตน - 

5.ใชหลายวิธีรวมกัน 621 คน (79.2%) 

6.อ่ืน ๆ 2 คน (0.3%) 

กราฟท่ี 4.3.5 กราฟแสดงความถ่ีและรอยละ รูปแบบท่ีใชในวิชาเรียนท่ีมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 
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ระดับความคิดเห็นการใหคะแนน "ตนเอง" สําหรับการปรับตัวดานการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ  

จากขอมูลที่ได พบวา นักศึกษาที่สามารถปรับตัวตอสถานการณไดจํานวน 862 คนคิดเปนรอยละ 98.5 

และสวนใหญมีที่สามารถปรับตัวไดอยูในระดับปานกลาง จํานวน 337 คนคิดเปนรอยละ 39.1 มีคาเฉลี่ย  เทากับ 

3.37 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.10 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ การใหคะแนน "ตนเอง" สําหรับการปรับตัวดานการเรียนการสอน

ในชวงสถานการณฯ ในภาพรวม 

หัวขอ ปรับตัวไมไดเลย ปรับตัวได 

การใหคะแนน "ตนเอง" สําหรับการปรับตัวดานการเรียนการสอน

ในชวงสถานการณฯ 

13 คน 

(1.5%) 

862 คน 

(98.5%) 

ตาราง 4.3.11 ตารางแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน การใหคะแนน "ตนเอง" สําหรับการ

ปรับตัวดานการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ 

หัวขอ 
ระดับความคิดเห็นสําหรับการปรับตัว 

นอยมาก นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด คาเฉลี่ย SD 

การใหคะแนน "ตนเอง" สําหรับการ

ปรับตัวดานการเรียนการสอนในชวง

สถานการณฯ 

33 คน 

(3.8%) 

104 คน 

(12.1%) 

337 คน 

(39.1%) 

286 คน 

(33.2%) 

102 คน 

(11.8%) 

3.37 .970 

ตาราง 4.3.12 กราฟแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใหคะแนน "ตนเอง" สําหรับการ

ปรับตัวดานการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ 
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ระดับความคิดเห็นการใหคะแนน "มหาวิทยาลัย" ในการสนับสนุนการปรับตัวดานการสอนและ/หรือการวัดผล

ในชวงสถานการณฯ 

จากขอมูลที่ได พบวา นักศึกษาใหความคิดเห็นวามหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน จํานวน 859 คนคิดเปน

รอยละ 98.2 และระดับความคิดเห็นการสนับสนุนของ "มหาวิทยาลัย" อยูในระดับปานกลาง จํานวน 342 คนคิด

เปนรอยละ 39.9 มีคาเฉลี่ย  เทากับ 3.08 (คะแนน 1 ถึง 5 โดย 5 หมายถึงมากที่สุด) ซึ่งรายละเอียดแสดงดวย

ตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.13 ตารางแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย การใหคะแนน "มหาวิทยาลัย" ในการสนับสนุนการปรับตัวดาน

การสอนและหรือการวัดผลในชวงสถานการณฯ ในภาพรวม 

หัวขอ ไมสนับสนุนเลย มีการสนับสนุน 

"มหาวิทยาลัย" ในการสนับสนุนการปรับตัวดานการสอนและ/หรือการ

วัดผลในชวงสถานการณฯ 

16 คน 

(1.8%) 

859 คน 

(98.2%) 

ตาราง 4.3.14 ตารางแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นการใหคะแนน 

"มหาวิทยาลัย" ในการสนับสนุนการปรับตัวดานการสอนและหรือการวัดผลในชวงสถานการณฯ

หัวขอ 
ระดับความคิดเห็นในการสนับสนุนการปรับตัว 

นอยมาก นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด คาเฉลี่ย SD 

"มหาวิทยาลัย" ในการสนับสนุนการ

ปร ับต ัวด านการสอนและ/หร ือการ

วัดผลในชวงสถานการณฯ 

77 คน 

(9.0%) 

146 คน 

(17.0%) 

342 คน 

(39.8%) 

218 คน 

(25.4%) 

76 คน 

(8.9%) 

3.08 1.063 

กราฟที่ 4.3.6 กราฟแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นการใหคะแนน 

"มหาวิทยาลัย" ในการสนับสนุนการปรับตัวดานการสอนและหรือการวัดผลในชวงสถานการณฯ 
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 องคประกอบท่ี 3 การวัดและประเมินผล และความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการทุจริต 

ขอมูลแสดงความถ่ี รอยละ การเปลี่ยนแปลงการวัดผล 

ขอมูลแสดงความถี ่และรอยละ การเปลี ่ยนแปลงวิธีการวัดผล พบวา นักศึกษาคิดวาอาจารยมีการ

เปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผล จํานวน 653 คนคิดเปนรอยละ 74.7 โดยพบวา อาจารยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผล 

ใชวิธีหลายวิธีรวมกัน จํานวน 374 คนคิดเปนรอยละ 57.3 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.15 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ การเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลในภาพรวม 

หัวขอ ไมเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเปนการสอบออนไลน 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผล 222 คน (25.4%) 653 คน (74.7%) 

ตาราง 4.3.16 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ รูปแบบและวิธิการท่ีใชในการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผล  

ดาน จํานวน (รอยละ) 

เปลี่ยนเปนการสอบออนไลน 246 คน (37.7%) 

ยกเลิกการสอบ เปลี่ยนเปนการวัดผลดวยวิธีอ่ืนแทน 29 คน (4.4%) 

หลายขอรวมกัน 374 คน (57.3%) 

อ่ืน ๆ 4 คน (0.6%) 

กราฟท่ี 4.3.7 กราฟแสดงความถ่ีและรอยละ รูปแบบและวิธิการท่ีใชในการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผล 
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ขอมูลแสดงความถ่ีและรอยละ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการใหคะแนน  

จากขอมูลท่ีได พบวา นักศึกษาคิดวาอาจารยมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางคะแนน จํานวน 482 คน คิดเปน

รอยละ 55.1 และรองลงมาคือ ไมมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการใหคะแนนจํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 44.6 

และไมทราบอาจารยไมไดแจง จํานวน 137 คนคิดเปนรอยละ 15.7 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.17 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการใหคะแนน 

ดาน จํานวน (รอยละ) 

ไมมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการใหคะแนน 256 คน (29.3%) 

มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการใหคะแนน 482 คน (55.1%) 

ไมทราบอาจารยไมไดแจง 137 คน (15.7%) 

 

กราฟท่ี 4.3.8 กราฟแสดงความถ่ีและรอยละ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการใหคะแนน 
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ขอมูลแสดงความถี่และรอยละ การเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นในชวงสถานการณฯ มีผลตอคะแนนเมื่อเทียบกับ

สถานการณปกติ 

จากขอมูลที่ได พบวา นักศึกษาสวนใหญใหความคิดเห็นวามีผลทําใหคะแนนลดลง 421 คน คิดเปน    

รอยละ 48.2 รองลงมาคิดวาไมมีผลตอคะแนน 176 คน คิดเปนรอยละ 20.1 ซึ่งรายละเอียดแสดงดวยตารางและ

กราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.18 ตารางแสดงความถี่และรอยละ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงสถานการณฯ มีผลตอคะแนนเม่ือ

เทียบกับสถานการณปกติ 

ดาน จํานวน (รอยละ) 

ไมทราบ ไมมีขอมูล 107 คน (12.2%) 

คิดวาไมมีผลอยางมีนัยสําคัญตอคะแนน 176 คน (20.1%) 

คิดวามีผลทําใหคะแนนนักศึกษาลดลง 421 คน (48.2%) 

คิดวามีผลทําใหคะแนนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 171 คน (19.5%) 

กราฟที่ 4.3.9 กราฟแสดงความถี่และรอยละ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงสถานการณฯ มีผลตอคะแนนเม่ือ

เทียบกับสถานการณปกติ 
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จํา
นว

น 
/ 

คว
าม

ถี่

การเปลี่ยนแปลงที่เกดิข้ึนในชวงสถานการณฯ มีผลตอคะแนนเม่ือเทียบกับสถานการณปกติ
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ขอมูลแสดงความถ่ีและรอยละ จํานวนท่ีมีการจัดสอบออนไลนในการวัดผลการเรียน 

จากขอมูลที่ได พบวา ในการวัดผลการเรียน มีการจัดสอบออนไลน มากที่สุด จํานวน 722 คนคิดเปน   

รอยละ 82.5 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.19 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ จํานวนท่ีมีการจัดสอบออนไลนในการวัดผลการเรียน 

ดาน จํานวน (รอยละ) 

ไมมีการสอบออนไลน 153 คน (17.5%) 

มีการสอบออนไลน 722 คน (82.5%) 

กราฟท่ี 4.3.10 กราฟแสดงความถ่ีและรอยละ จํานวนท่ีมีการจัดสอบ ออนไลนในการวัดผลการเรียน 
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ขอมูลแสดงความถ่ีและรอยละ ระดับความคิดเห็นในวิชาท่ีสอบออนไลนกับการทุจริต  

จากขอมูลที่ได พบวา นักศึกษาสวนใหญคิดวามีการทุจริตแตจับไมได มากที่สุด จํานวน 355 คนคิดเปน

รอยละ 40.6 รองลงมาไมทราบ จํานวน 384 คนคิดเปนรอยละ 43.9 และไมมีการทุจริต จํานวน 105 คนคิดเปน

รอยละ 12.0 และอ่ืน ๆ จํานวน 20 คนคิดเปนรอยละ 2.3 และมีการทุจริต แตอาจารยไมทราบจํานวน 11 คนคิด

เปนรอยละ 1.3 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.20 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ ระดับความคิดเห็นในวิชาท่ีสอบออนไลนกับการทุจริต 

ดาน จํานวน (รอยละ) 

ไมทราบ 384 คน (43.9%) 

ไมมีการทุจริต 105 คน (12.0%) 

คิดวามีแตจับไมได 355 คน (40.6%) 

มีการทุจริต แตอาจารยไมทราบ 11 คน (1.3%) 

อ่ืน ๆ 20 คน (2.3%) 

กราฟท่ี 4.3.11 กราฟแสดงความถ่ีและรอยละ ระดับความคิดเห็นในวิชาท่ีสอบออนไลนกับการทุจริต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

384

105

355

11 20

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ไมทราบ ไมมีการทุจริต คิดวามีการทุจริตแตจับไมได คิดวามีการทุจริตและจับได อ่ืนๆ

จํา
นว

น 
/ 

คว
าม

ถี่



91 

 

ขอมูลแสดงความถี่และรอยละ ความคิดเห็นตอโอกาสในการเกิดการทุจริต ระหวางการสอบ ออนไลน กับการสอบ

ในหองสอบ 

จากขอมูลท่ีได พบวา นักศึกษาสวนใหญคิดวาการสอบออนไลนมีโอกาสทุจริต "มากกวา" การสอบในหอง

สอบ มากที่สุด จํานวน 633 คนคิดเปนรอยละ 72.4 รองลงมากคือ มีโอกาสเกิดการทุจริตเทา ๆ กัน จํานวน 225 

คนคิดเปนรอยละ 25.7 และการสอบออนไลนมีโอกาสเกิดทุจริต "นอยกวา" การสอนในหองสอบ จํานวน 17 คนคิด

เปนรอยละ 1.9 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.21 ตารางแสดงความถี่และรอยละ จํานวนความคิดเห็นตอโอกาสในการเกิดการทุจริต เปรียบเทียบ

ระหวางการสอบออนไลนกับการสอบในหองสอบ  

ดาน จํานวน (รอยละ) 

มโีอกาสเกิดการทุจริตเชนเดียวกัน 225 คน (25.7%) 

การสอบ ออนไลน มีโอกาสทุจริต "นอยกวา" การสอบในหองสอบ 17 คน (1.9%) 

การสอบ ออนไลน มีโอกาสทุจริต "มากกวา" การสอบในหองสอบ 633 คน (72.4%) 

กราฟที่ 4.3.12 กราฟแสดงความถี่และรอยละ จํานวนความคิดเห็นตอโอกาสในการเกิดการทุจริต เปรียบเทียบ

ระหวางการสอบออนไลนกับการสอบในหองสอบ 
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ขอมูลแสดงความถ่ีและรอยละ เทคนิคท่ีใชในการปองกันการทุจริตระหวางการสอบออนไลน 

จากขอมูลที่ได พบวา นักศึกษาคิดวาสวนใหญอาจารยใชระบบ Proctored Exam เชน การใหนักศึกษา

เปด Zoom ระหวางการสอบมากที่สุด จํานวน 345 คนคิดเปนรอยละ 39.6 ซึ่งรายละเอียดแสดงดวยตารางและ

กราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.22 ตารางแสดง ความถ่ีและรอยละ เทคนิคท่ีใชในการปองกันการทุจริตระหวางการสอบ ออนไลน 

ดาน จํานวน (รอยละ) 

ไมไดใช 196 คน (22.4%) 

ไมไดสอบออนไลน 94 คน (10.7%) 

ระบบ Proctored Exam เชน การใหนักศึกษาเปด Zoom ระหวางการสอบ 347 คน (39.7%) 

โปรแกรมล็อกหนาจอผูสอบ เชน Safe Exam Browser 67 คน (7.7%) 

หลายวิธี 156 คน (17.8%) 

อ่ืน ๆ 15 คน (1.7%) 

 

กราฟท่ี 4.3.13 กราฟแสดง ความถ่ีและรอยละ เทคนิคท่ีใชในการปองกันการทุจริตระหวางการสอบ ออนไลน 
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 องคประกอบท่ี 4 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

สวนท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช 

ขอมูลแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานเครื่องมือท่ีใชในการเรียน ออนไลน 

จากขอมูลท่ีได พบวา เครื่องมือท่ีนักศึกษาใชในการเรียนออนไลนสวนใหญ คือ สมารทโฟน (เชน iPhone, 

Android Phone) จํานวน 847 คนคิดเปนรอยละ 96.8 โดยใชเปนประจํา จํานวน 402 คนคิดเปนรอยละ 59.9% 

คาเฉลี่ย เทากับ 3.37 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.23 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละของการใชเครื่องมือท่ีใชในการเรียนออนไลน ในภาพรวม

หัวขอ ไมใชเลย ใชเคร่ืองมือ 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ  553 คน (63.2%) 322 คน (36.8%) 

คอมพิวเตอรโนตบุค  124 คน (14.2%) 751 คน (85.8%) 

แท็บเล็ต  204 คน (23.3%) 671 คน (76.7%) 

สมารทโฟน 28 คน (3.2%) 847 คน (96.8%) 

Webcam/กลอง ภายนอก (ท่ีไมไดฝงอยูในอุปกรณ)  727 คน (83.1%) 148 คน (16.9%) 

ไมโครโฟนภายนอก (ท่ีไมไดฝงอยูในอุปกรณ)  566 คน (64.7%) 309 คน (35.3%) 

ไฟเสริมความสวาง (เชน Ring light, Softbox) 594 คน (67.9%) 281 คน (32.1%) 

Virtual Background/ฉากเขียว Green Screen เพ่ือกัดพ้ืนหลังในวิดิโอ 733 คน (83.8%) 142 คน (16.2%) 

ตาราง 4.3.24 ตารางแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือท่ีใชในการเรียนออนไลน

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

ใชเล็ก 

นอย 

ใชปาน

กลาง 

ใชคอนขาง

ประจํา 
ใชประจํา คาเฉลี่ย SD 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ  136 คน

(42.2%) 

89 คน

(27.6%) 

54 คน 

(16.8%) 

43 คน 

(13.4%) 

2.01 1.061 

คอมพิวเตอรโนตบุค  90 คน 

(12.0%) 

162 คน 

(21.6%) 

181 คน 

(24.1%) 

318 คน 

(42.3%) 

2.96 1.057 

แท็บเล็ต  42 คน

(6.3%) 

66 คน

(9.8%) 

161 คน 

(24.0%) 

402 คน 

(59.9%) 

3.37 .898 

สมารทโฟน 89 คน 

(10.5%) 

142 คน 

(16.8%) 

221 คน 

(26.1%) 

395 คน 

(46.6%) 

3.08 1.023 

Webcam/กลอง ภายนอก 

(ท่ีไมไดฝงอยูในอุปกรณ)  

47 คน 

(31.8%) 

51 คน 

(34.5%) 

32 คน 

(21.6%) 

18 คน 

(12.2%) 

2.14 1.003 

ไมโครโฟนภายนอก  

(ท่ีไมไดฝงอยูในอุปกรณ)  

61 คน 

(19.7%) 

93 คน 

(30.1%) 

74 คน 

(23.9%) 

81 คน 

(26.2%) 

2.56 1.080 
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หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

ใชเล็ก 

นอย 

ใชปาน

กลาง 

ใชคอนขาง

ประจํา 
ใชประจํา คาเฉลี่ย SD 

ไฟเสริมความสวาง (เชน Ring light, Softbox) 87 คน 

(31.0%) 

95 คน 

(33.8%) 

47 คน 

(16.7%) 

52 คน 

(18.5%) 

2.22 1.081 

Virtual Background/ฉากเขียว Green 

Screen เพ่ือกัดพ้ืนหลังในวิดิโอ  

47 คน 

(33.1%) 

49 คน 

(34.5%) 

22 คน 

(15.5%) 

24 คน 

(16.9%) 

2.16 1.069 

 

กราฟท่ี 4.3.14 กราฟแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือท่ีใชในการสอนออนไลน 
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ขอมูลแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือท่ีถนัดใช 

จากขอมูลที่ได พบวา เครื่องมือที่นักศึกษาสวนใหญถนัดใช คือ สมารทโฟน (เชน iPhone, Android 

Phone) จํานวน 868 คนคิดเปนรอยละ 99.2 โดยถนัดใชมาก จํานวน 545 คนคิดเปนรอยละ 62.8% โดยมีคาเฉลี่ย  

เทากับ 3.48 (คะแนน 1 ถึง 4 โดย 4 หมายถึงมากท่ีสุด) ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.25 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ เครื่องมือท่ีถนัดใช ในภาพรวม

หัวขอ ไมถนัด เคร่ิองมือท่ีถนัด 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ  74 คน (8.5%) 801 คน (91.5%) 

คอมพิวเตอรโนตบุค  28 คน (3.2%) 847 คน (96.8%) 

แท็บเล็ต  58 คน (6.6%) 817 คน (93.4%) 

สมารทโฟน 7 คน (0.8%) 868 คน (99.2%) 

Webcam/กลอง ภายนอก(ท่ีไมไดฝงอยูในอุปกรณ)  451 คน (51.5%) 424 คน (48.5%) 

ไมโครโฟนภายนอก (ท่ีไมไดฝงอยูในอุปกรณ)  364 คน (41.5%) 511 คน (58.5%) 

Virtual Background / ฉากเขียว GreenScreenเพ่ือกัดพ้ืนหลังในวิดิโอ 535 คน (61.1%) 340 คน (38.9%) 

ตาราง 4.3.26 ตารางแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือท่ีถนัดใชรายดาน

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

ถนัดใช 

นอย 

ถนัดใช

ปานกลาง 

คอนขาง

ถนัด 

ถนัดใช

มาก 
คาเฉลี่ย SD 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ  71 คน 

(8.9%) 

211 คน 

(26.3%) 

268 คน 

(33.5%) 

251 คน 

(31.3%) 

2.87 .957 

คอมพิวเตอรโนตบุค  39 คน 

(4.6%) 

139 คน 

(16.4%) 

274 คน 

(32.3%) 

395 คน 

(46.6%) 

3.21 .878 

แท็บเล็ต  56 คน 

(6.9%) 

126 คน 

(15.4%) 

195 คน 

(23.9%) 

440 คน 

(53.9%) 

3.24 .952 

สมารทโฟน 11 คน 

(1.3%) 

100 คน 

(11.5%) 

212 คน 

(24.4%) 

545 คน 

(62.8%) 

3.48 .746 

Webcam/กลอง ภายนอก 

(ท่ีไมไดฝงอยูในอุปกรณ)  

180 คน 

(42.5%) 

150 คน 

(35.4%) 

44 คน 

(10.4%) 

50 คน 

(11.8%) 

1.91 .997 

ไมโครโฟนภายนอก  

(ท่ีไมไดฝงอยูในอุปกรณ)  

158 คน 

(30.9%) 

170 คน 

(33.3%) 

78 คน 

(15.3%) 

105 คน 

(20.5%) 

2.25 1.105 

Virtual Background / ฉากเขียว 

GreenScreenเพ่ือกัดพ้ืนหลังในวิดิโอ 

149 คน 

(43.8%) 

106 คน 

(31.2%) 

39 คน 

(11.5%) 

46 คน 

(13.5%) 

1.94 1.046 
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กราฟท่ี 4.3.15กราฟแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือท่ีถนัดใชรายดาน 
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สวนท่ี 2 ระบบท่ีใช 

ขอมูลแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระบบท่ีใชในการเรียน 

จากขอมูลท่ีได พบวา นักศึกษาสวนใหญใชระบบ Zoom Meeting ในการเรียนออนไลน จํานวน 872 คน

คิดเปนรอยละ 99.7 โดยใชเปนประจํา จํานวน 547 คนคิดเปนรอยละ 62.7 มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.51 (คะแนน 1 ถึง 

4 โดย 4 หมายถึงมากท่ีสุด) ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.27 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ ระบบท่ีใชในการเรียนในภาพรวม

หัวขอ ไมไดใช/ไมรูจัก ไดใช/รูจัก 

Zoom Meeting 3 คน (0.3%) 872 คน (99.7%) 

MS Teams Meeting 106 คน (12.1%) 769 คน (87.9%) 

Google Meet  578 คน (66.1%) 297 คน (33.9%) 

KC-Moodle 237 คน (27.1%) 638 คน (72.9%) 

CMU Exam Moodle  347 คน (39.7%) 528 คน (60.3%) 

MS Teams (ความสามารถท่ีนอกเหนือจาก Video Meeting) 194 คน (22.2%) 681 คน (77.8%) 

Google Classroom 313 คน (35.8%) 562 คน (64.2%) 

Facebook  100 คน (11.4%) 775 คน (88.6%) 

Line 115 คน (13.2%) 760 คน (86.8%) 

ตาราง 4.3.28 ตารางแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระบบที่ใชในการเรียนการสอน   

รายดาน

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

ใชเล็ก 

นอย 

ใชปาน

กลาง 

ใชมาก 

 
ใชประจํา คาเฉลี่ย SD 

Zoom Meeting 14 คน 

(1.6%) 

68 คน 

(7.8%) 

243 คน 

(27.9%) 

547 คน 

(62.7%) 

3.51 .708 

MS Teams Meeting 100 คน 

(13.0%) 

139 คน 

(18.1%) 

215 คน 

(28.0%) 

315 คน 

(41.0%) 

2.96 1.054 

Google Meet  155 คน 

(52.2%) 

89 คน 

(30.0%) 

31 คน 

(10.4%) 

22 คน 

(7.4%) 

1.73 .923 

KC-Moodle 103 คน 

(16.1%) 

156 คน 

(24.5%) 

143 คน 

(22.4%) 

236 คน 

(37.0%) 

2.80 1.105 

CMU Exam Moodle  168 คน 

(31.8%) 

146 คน 

(27.7%) 

109 คน 

(20.6%) 

105 คน 

(19.9%) 

2.28 1.113 

MS Teams (ความสามารถที่นอกเหนือจาก 

Video Meeting) 

104 คน 

(15.3%) 

168 คน 

(24.7%) 

176 คน 

(25.8%) 

233 คน 

(34.2%) 

2.79 1.075 
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หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

ใชเล็ก 

นอย 

ใชปาน

กลาง 

ใชมาก 

 
ใชประจํา คาเฉลี่ย SD 

Google Classroom 171 คน 

(30.4%) 

185 คน 

(32.9%) 

105 คน 

(18.7%) 

101 คน 

(18.0%) 

2.24 1.073 

Facebook  100 คน 

(12.9%) 

206 คน 

(26.6%) 

223 คน 

(28.8%) 

246 คน 

(31.7%) 

2.79 1.028 

Line 123 คน 

(16.2%) 

186 คน 

(24.5%) 

195 คน 

(25.7%) 

256 คน 

(33.7%) 

2.76 1.084 

 

กราฟท่ี 4.3.16 กราฟแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระบบท่ีใชในการเรียนการสอนรายดาน 
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ขอมูลแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระบบท่ีใชในการสอบ

จากขอมูลที่ได พบวา นักศึกษาสวนใหญใชระบบ Zoom Meeting ในการเรียนการสอบออนไลนจํานวน 

699 คนคิดเปนรอยละ 79.9 โดยใชเปนประจํา จํานวน 312 คนคิดเปนรอยละ 44.7 มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.99 

(คะแนน 1 ถึง 4 โดย 4 หมายถึงมากท่ีสุด) ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.29 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ ระบบท่ีใชในการสอบในภาพรวม

หัวขอ ไมรูจัก/ไมไดใช ไดใช/รูจัก 

Zoom Meeting  176 คน (20.1%) 699 คน (79.9%) 

MS Teams Meeting  406 คน (46.5%) 469 คน (53.5%) 

Google Meet  694 คน (79.4%) 181 คน (20.6%) 

KC-Moodle 391 คน (44.7%) 484 คน (55.3%) 

CMU Exam Moodle  465 คน (53.2%) 410 คน (46.8%) 

MS Teams (ความสามารถท่ีนอกเหนือจาก Video Meeting) 531 คน (60.8%) 344 คน (39.2%) 

Google Classroom  581 คน (66.5%) 294 คน (33.5%) 

Facebook  552 คน (63.2%) 323 คน (36.8%) 

Line 581 คน (66.5%) 294 คน (33.5%) 

ตาราง 4.3.30 ตารางแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระบบท่ีใชในการสอบรายดาน

หัวขอ 
ระดับความคิดเห็น 

ใชนอย ใชปานกลาง ใชมาก ใชประจํา คาเฉลี่ย SD 

Zoom Meeting  88 คน 

(12.6%) 

141 คน 

(20.2%) 

158 คน 

(22.6%) 

312 คน 

(44.6%) 

2.99 1.073 

MS Teams Meeting  105 คน 

(22.4%) 

138 คน 

(29.4%) 

101 คน 

(21.5%) 

125 คน 

(26.7%) 

2.52 1.110 

Google Meet  88 คน 

(48.6%) 

56 คน 

(30.9%) 

23 คน 

(12.7%) 

14 คน 

(7.7%) 

1.79 .941 

KC-Moodle 86 คน 

(17.8%) 

123 คน 

(25.4%) 

113 คน 

(23.3%) 

162 คน 

(33.5%) 

2.72 1.107 

CMU Exam Moodle  117 คน 

(28.5%) 

101 คน 

(24.6%) 

82 คน 

(20.0%) 

110 คน 

(26.9%) 

2.45 1.165 

MS Teams (ความสามารถท่ี

นอกเหนือจาก Video Meeting) 

102 คน 

(29.7%) 

111 คน 

(32.3%) 

66 คน 

(19.2%) 

65 คน 

(18.9%) 

2.27 1.083 

Google Classroom  100 คน 

(34.0%) 

91 คน 

(31.0%) 

54 คน 

(18.4%) 

49 คน 

(16.7%) 

2.17 1.078 

Facebook  95 คน 

(29.4%) 

94 คน 

(29.1%) 

62 คน 

(19.2%) 

72 คน 

(22.3%) 

2.34 1.124 
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หัวขอ 
ระดับความคิดเห็น 

ใชนอย ใชปานกลาง ใชมาก ใชประจํา คาเฉลี่ย SD 

Line 88 คน 

(29.9%) 

89 คน 

(30.3%) 

49 คน 

(16.7%) 

68 คน 

(23.1%) 

2.32 1.134 

กราฟท่ี 4.3.17กราฟแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระบบท่ีใชในการสอบรายดาน 
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ขอมูลแสดง รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระบบท่ีนักศึกษามีความถนัด

จากขอมูลที่ได พบวา นักศึกษาสวนใหญถนัดใชระบบ Zoom Meeting ในการเรียนการสอนออนไลน

จํานวน 863 คนคิดเปนรอยละ 98.6 โดยถนัดใชมาก จํานวน 365 คนคิดเปนรอยละ 42.3 มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.17 

(คะแนน 1 ถึง 4 โดย 4 หมายถึงมากท่ีสุด) ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.31 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ ระบบท่ีนักศึกษามีความถนัดโดยภาพรวม

ระบบท่ีถนัดใช ไมถนัด ระดับความถนัด 

Zoom Meeting  12 คน (1.4%) 863 คน (98.6%) 

MS Teams Meeting  100 คน (11.4%) 775 คน (88.6%) 

Google Meet  404 คน (46.2%) 471 คน (53.8%) 

KC-Moodle 203 คน (23.2%) 672 คน (76.8%) 

CMU Exam Moodle 301 คน (34.4%) 574 คน (65.6%) 

MS Teams (ความสามารถท่ีนอกเหนือจาก Video Meeting) 236 คน (27.0%) 639 คน (73.0%) 

Google Classroom 226 คน (25.9%) 649 คน (74.1%) 

Facebook 49 คน (5.6%) 829 คน (94.4%) 

Line  59 คน (6.8%) 816 คน (93.2%) 

MS Planner 530 คน (60.6%) 345 คน (39.4%) 

Miro 630 คน (72.1%) 245 คน (27.9%) 

ตาราง 4.3.32 ตารางแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระบบท่ีนักศึกษามีความถนัด       

รายดาน

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

ถนัดใช 

นอย 

ถนัดใชปาน

กลาง 

คอนขาง

ถนัด 
ถนัดใชมาก คาเฉลี่ย SD 

Zoom Meeting  22 คน 

(2.5%) 

171 คน 

(19.8%) 

305 คน 

(35.3%) 

365 คน 

(42.3%) 

3.17 .832 

MS Teams Meeting  80 คน 

(10.3%) 

221 คน 

(28.5%) 

244 คน 

(31.5%) 

230 คน 

(29.7%) 

2.80 .978 

Google Meet  205 คน 

(43.5%) 

155 คน 

(32.9%) 

64 คน 

(13.6%) 

47 คน 

(10.0%) 

1.90 .981 

KC-Moodle 104 คน 

(15.5%) 

179 คน 

(26.6%) 

186 คน 

(27.7%) 

203 คน 

(30.2%) 

2.72 1.055 

CMU Exam Moodle 167 คน 

(29.1%) 

197 คน 

(34.3%) 

116 คน 

(20.2%) 

94 คน 

(16.4%) 

2.23 1.045 

MS Teams (ความสามารถท่ี

นอกเหนือจาก Video Meeting) 

130 คน 

(20.3%) 

194 คน 

(30.4%) 

173 คน 

(27.1%) 

142 คน 

(22.2%) 

2.51 1.050 
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หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น 

ถนัดใช 

นอย 

ถนัดใชปาน

กลาง 

คอนขาง

ถนัด 
ถนัดใชมาก คาเฉลี่ย SD 

 

Google Classroom 147 คน 

(22.7%) 

211 คน 

(32.5%) 

159 คน 

(24.5%) 

132 คน 

(20.3%) 

2.42 1.051 

Facebook 39 คน 

(4.7%) 

127 คน 

(15.4%) 

228 คน 

(27.6%) 

432 คน 

(52.3%) 

3.27 .889 

Line  43 คน 

(5.3%) 

118 คน 

(14.5%) 

228 คน 

(27.9%) 

427 คน 

(52.3%) 

3.27 .897 

MS Planner 173 คน 

(50.1%) 

104 คน 

(30.1%) 

30 คน 

(8.7%) 

38 คน 

(11.0%) 

1.80 .997 

Miro 127 คน 

(51.8%) 

74 คน 

(30.2%) 

18 คน 

(7.3%) 

26 คน 

(10.6%) 

1.76 .982 

 

กราฟที่ 4.3.18 กราฟแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระบบท่ีนักศึกษามีความถนัด        

รายดาน 
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ขอมูลแสดงความถ่ีและรอยละ จํานวนวิชาท่ีใชเครื่องมือเทคโนโลยีมากกวาหนึ่งชนิดในการเรียนการสอน 

จากขอมูลที่ได พบวา นักศึกษาสวนใหญพบวาอาจารยใชเครื่องมือเทคโนโลยีมากกวาหนึ่งชนิดในการ

เรียนการสอน จํานวน 775 คน คิดเปนรอยละ 88.6 และใชเครื่องมือเพียงระบบเดียวในการเรียนการสอน จํานวน 

100 คน คิดเปนรอยละ 11.4 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.33 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ จํานวนวิชาท่ีใชเครื่องมือเทคโนโลยีมากกวาหนึ่งชนิดในการเรียนการ

สอน 

ดาน จํานวน (รอยละ) 

อาจารย ใชเครื่องมือเพียงระบบเดียว 100 คน (11.4%) 

อาจารย ใชเครื่องมือมากกวา 1 ชนิด 775 คน (88.6%) 

 

กราฟท่ี 4.3.19 กราฟแสดงความถ่ีและรอยละ จํานวนวิชาท่ีใชเครื่องมือเทคโนโลยีมากกวาหนึ่งชนิดในการเรียนการ

สอน 
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ขอมูลแสดงความถี่และรอยละ ความคิดเห็นตอการเรียนการสอนที่มีการใชเครื่องมือหลากหลายชนิดกับการเรียน

การสอน  

จากขอมูลที ่ได พบวา นักศึกษาสวนใหญใหความคิดเห็นวาการเรียนการสอนท่ีมีการใชเครื ่องมือ

หลากหลาย สงผลกระทบลบ จํานวน 437 คน คิดเปนรอยละ 49.9 รองลงมาคิดวาไมสงผลกระทบ จํานวน 210 คน 

คิดเปนรอยละ 24.0 คิดวาสงผลกระทบลบ จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 23.2 และไมทราบ จํานวน 25 คน คิด

เปนรอยละ 2.9 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.34 ตารางแสดงความถ่ีและรอยละ ความคิดเห็นตอการเรียนการสอนท่ีมีการใชเครื่องมือหลากหลายชนิด

กับการเรยีนการสอน 

ดาน จํานวน (รอยละ) 

ไมสงผลกระบทบอะไร 210 คน (24.0%) 

สงผลกระทบทางลบ 437 คน (49.9%) 

สงผลกระทบทางบวก 203 คน (23.2%) 

ไมทราบ 25 คน (2.9%) 

 

กราฟที่ 4.3.20 กราฟแสดงความถี่และรอยละ ความคิดเห็นตอการเรียนการสอนที่มีการใชเครื่องมือหลากหลาย

ชนดิกับการเรียนการสอน 
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105 

 

 องคประกอบท่ี 5 ความพึงพอใจ  

ขอมูลแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานปญหาที่พบในการเขาถึงทรัพยากรในการ

จัดการเรยีนการสอน 

จากขอมูลที ่ได พบวา นักศึกษาสวนใหญใหความคิดเห็นวา ปญหาดานความไมเสถียรของระบบ

อินเทอรเน็ต (ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย) มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.10 (คะแนน 1 ถึง 5 โดย 5 หมายถึง

มากท่ีสุด) ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.35 ขอมูลแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานปญหาที่พบในการเขาถึง

ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน

ปญหาท่ีพบในการเขาถึงทรัพยากรในการ

จัดการเรียนการสอน 

นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย SD 

ความไมเสถียรของระบบอินเทอรเน็ต  

(ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย) 

16 คน 

(1.8%) 

53 คน 

(6.1%) 

169 คน 

(19.3%) 

218 คน 

(24.8%) 

419 คน 

(47.9%) 

4.10 1.033 

ความไมเสถียรของระบบอินเทอรเน็ตใน

มหาวิทยาลัย 

12 คน 

(1.4%) 

58 คน 

(6.6%) 

169 คน 

(19.3%) 

256 คน 

(29.3%) 

380 คน 

(43.4%) 

4.06 1.006 

ไมมีอินเทอรเน็ตใชงาน นอกมหาวิทยาลัย 85 คน 

(9.7%) 

100 คน 

(11.4%) 

163 คน 

(18.6%) 

201 คน 

(23.0%) 

326 คน 

(37.3%) 

3.66 1.334 

ความพรอมของนักศึกษาในดานอุปกรณ 

เชน ขาดคอมพิวเตอร กลอง ฯลฯ 

92 คน 

(10.5%) 

135 คน 

(15.4%) 

194 คน 

(22.2%) 

187 คน 

(21.4%) 

267 คน 

(30.5%) 

3.45 1.341 

ความพรอมของนักศึกษาในดาน

สภาพแวดลอมท่ีบานในการเรียนออนไลน 

69 คน 

(7.9%) 

110 คน 

(12.6%) 

199 คน 

(22.7%) 

182 คน 

(20.8%) 

315 คน 

(36.0%) 

3.64 1.294 

กราฟท่ี 4.3.21 กราฟแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปญหาท่ีพบในการเขาถึงทรัพยากร

ในการจัดการเรียนการสอน   
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ขอมูลแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เกิดข้ึน

ในชวงสถานการณฯ 

จากขอมูลที่ได พบวา นักศึกษาสวนใหญใหความคิดเห็นวา ดานปญหาการสื่อสารกับผูสอนอยูในระดับ

มากท่ีสุด คาเฉลี่ย เทากับ 3.42 ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.36 ตารางแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานปญหาเกี่ยวกับการเรียน     

การสอนท่ีเกิดข้ึนในชวงสถานการณฯ 

ปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนท่ีเกิดขึ้น

ในชวงสถานการณฯ 

นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย SD 

ปญหาการสื่อสารกับผูสอน 36 คน 

(4.1%) 

114 คน 

(13.0%) 

332 คน 

(37.9%) 

224 คน 

(25.6%) 

169 คน 

(19.3%) 

3.42 1.067 

ปญหาการสื่อสารกับเพื่อนนักศึกษาในวิชา

เดียวกัน 

50 คน 

(5.7%) 

173 คน 

(19.8%) 

300 คน 

(34.3%) 

185 คน 

(21.2%) 

167 คน 

(19.1%) 

3.28 1.150 

ป ญหาการส ื ่ อสารก ั บหน  วยงานใน

มหาวิทยาลัย (เชน สํานักทะเบียน หอพัก 

ฯลฯ) 

50 คน 

(5.7%) 

110 คน 

(12.6%) 

314 คน 

(35.9%) 

226 คน 

(25.8%) 

175 คน 

(20.0%) 

3.41 1.113 

ปญหาการสื่อสารกับอาจารยในหนวยงาน

ของทาน (เชน อ.ท่ีปรึกษา) 

68 คน 

(7.8%) 

155 คน 

(17.7%) 

315 คน 

(36.0%) 

181 คน 

(20.7%) 

156 คน 

(17.8%) 

3.23 1.164 

กราฟที่ 4.3.22 กราฟแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานปญหาเกี่ยวกับการเรียน            

การสอนท่ีเกิดข้ึนในชวงสถานการณฯ 
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ขอมูลแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอน

ในชวงสถานการณฯ

จากขอมูลที่ได พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ อยูใน

ระดับมาก จํานวน 328 คนคิดเปนรอยละ 37.5 คาเฉลี่ย เทากับ 3.48 (คะแนน 1 ถึง 5 โดย 5 หมายถึงมากที่สุด) 

ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.37 ตารางแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานความพึงพอใจกับรูปแบบการ

เรียนการสอนในชวงสถานการณฯ

หัวขอ 
นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 

มาก 

 
มากท่ีสุด คาเฉลี่ย SD 

ทานมีความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียน

การสอนของทานในชวงสถานการณฯ ใน

ระดับใด 

36 คน 

(4.1%) 

77 คน 

(8.8%) 

312 คน 

(35.7%) 

328 คน 

(37.5%) 

121 คน 

(13.8%) 

3.48 .974 

 

กราฟท่ี 4.3.23 กราฟแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานความคิดเห็นตอความพึงพอใจ

ของนักศึกษากับรูปแบบการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ 
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Linear (ความพึงพอใจของนักศึกษากับรูปแบบการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ)
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ขอมูลแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นตอความพึงพอใจของนักศึกษากับ

รูปแบบการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ  

จากขอมูลที่ได พบวา นักศึกษาคิดวานักศึกษามีความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอนในชวง

สถานการณฯ อยูในระดับปานกลาง จํานวน 143 คนคิดเปนรอยละ 47.2 คาเฉลี่ย เทากับ 3.21 (คะแนน 1 ถึง 5 

โดย 5 หมายถึงมากท่ีสุด) ซ่ึงรายละเอียดแสดงดวยตารางและกราฟดังนี้ 

ตาราง 4.3.38 ตารางแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นตอความพึงพอใจของ

นักศึกษากับรูปแบบการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ 

หัวขอ 
นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 

มาก 

 
มากท่ีสุด คาเฉลี่ย SD 

ทานคิดวานักศึกษาสวนใหญพึงพอใจกับ

รูปแบบการเรียนการสอนของทานในชวง

สถานการณฯ ในระดับใด  

44 คน 

(5.0%) 

141 คน 

(16.1%) 

369 คน 

(42.2%) 

236 คน 

(27.0%) 

84 คน 

(9.6%) 

3.20 .988 

 

กราฟท่ี 4.3.24 กราฟแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นตอความพึงพอใจของ

นักศึกษากับรูปแบบการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ 
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Linear (ความพึงพอใจของนักศึกษากับรูปแบบการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ)
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 การเปรียบความแตกตางในองคประกอบแตละดานมีความแตกตางกันหรือไม  

ตาราง 4.3.39 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของไวรัส 

COVID-19 ตอการจัดการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษา (การใช One-way ANOVA หรือ F-test สําหรับทดสอบ

สมมติฐาน) 

รายองคประกอบ อายุ จํานวน Mean SD Fstate p 

องคประกอบท่ี 1 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  

 

1. เพศชาย 207 3.73 .789 .018 .979 

2. เพศหญิง 641 3.72 .750   

3. ไมระบุ 27 3.75 .599   

องคประกอบท่ี 2 การปรับตัว 

 

1. เพศชาย 207 2.89 .839 .052 .961 

2. เพศหญิง 641 2.90 .777   

3. ไมระบุ 27 2.86 .995   

องคประกอบท่ี 3  

การวัดและประเมินผล และการทุจริต 

1. เพศชาย 207 1.35 .448 .190 .850 

2. เพศหญิง 641 1.36 .426   

3. ไมระบุ 27 1.32 .497   

องคประกอบท่ี 4 สื่อสนับสนุนการเรียนรู   

สวนท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใช  

1. เพศชาย 207 1.85 .608 3.719 .025* 

2. เพศหญิง 641 1.73 .523   

3. ไมระบุ 27 1.70 .491   

องคประกอบท่ี 4  

สื่อสนับสนุนการเรียนรู สวนท่ี 2 ระบบท่ีใช 

1. เพศชาย 207 1.63 .614 2.927 .083 

2. เพศหญิง 641 1.74 .593   

3. ไมระบุ 27 1.65 .674   

องคประกอบท่ี 5 ความพึงพอใจ  1. เพศชาย 207 3.50 .645 2.073 .129 

2. เพศหญิง 641 3.55 .608   

3. ไมระบุ 27 3.75 .591   

*ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

จากตารางที่ 4.3.39 พบวา เพศที่ตางกัน ผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 

ตอการจัดการเรียนการสอน ในองคประกอบท่ี 4 สื่อสนับสนุนการเรียนรู สวนท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญที่ .05 และในองคประกอบที่ 1 ผลกระทบที่เกิดขึ้น, องคประกอบที่ 2 การปรับตัว, องคประกอบที่ 3 

การวัดและประเมินผล และการทุจริต, องคประกอบที่ 4 สื่อสนับสนุนการเรียนรู สวนที่ 2 ระบบที่ใช และ

องคประกอบท่ี 5 ความพึงพอใจ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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ตาราง 4.3.40 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมสาขาวิชากับผลกระทบของสถานการณการแพรระบาด

ของไวรัส COVID-19 ตอการจัดการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษา (การใช One-way ANOVA หรือ F-test 

สําหรับทดสอบสมมติฐาน) 

รายองคประกอบ อายุ จํานวน Mean SD Fstate p 

องคประกอบท่ี 1  

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

 

1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 111 3.76 .786 4.547 .011* 

2.วิทยาศาสตรสุขภาพ 352 3.80 .634   

3.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 412 3.64 .830   

องคประกอบท่ี 2  

การปรับตัว 

 

1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 111 3.07 .726 3.716 .025* 

2.วิทยาศาสตรสุขภาพ 352 2.90 .763   

3.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 412 2.84 .841   

องคประกอบท่ี 3  

การวัดและประเมินผล 

และการทุจริต 

1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 111 1.38 .437 1.356 .262 

2.วิทยาศาสตรสุขภาพ 352 1.38 .437   

3.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 412 1.33 .427   

องคประกอบท่ี 4  

สื่อสนับสนุนการเรียนรู   

สวนท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช  

1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 111 1.86 .554 2.590 .078 

2.วิทยาศาสตรสุขภาพ 352 1.76 .523   

3.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 412 1.73 .558   

องคประกอบท่ี 4  

สื่อสนับสนุนการเรียนรู 

สวนท่ี 2 ระบบท่ีใช 

1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 111 1.62 .601 5.879 .003* 

2.วิทยาศาสตรสุขภาพ 352 1.80 .622   

3.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 412 1.67 .576   

องคประกอบท่ี 5  

ความพึงพอใจ  

1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 111 3.53 .568 .437 .628 

2.วิทยาศาสตรสุขภาพ 352 3.56 .599   

3.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 412 3.52 .646   

*ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

จากตารางท่ี 4.3.40 พบวา นักศึกษาท่ีกลุมสาขาวิชาท่ีแตกตางกัน มีความแตกตางกันในองคประกอบท่ี 3

องคประกอบที่ 3 การวัดแลประเมินผลและการทุจริตและองคประกอบที่ 5 ความพึงพอใจ แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญท่ี .05 และองคประกอบท่ี 1 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน, องคประกอบท่ี 2 การปรับตัว และองคประกอบท่ี 4 สื่อ

สนับสนุนการเรียนรู พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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ตาราง 4.3.41 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับผลกระทบของสถานการณการแพรระบาด

ของไวรัส COVID-19 ตอการจัดการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษา (การใช Independent Sample   t-test 

สําหรับทดสอบสมมติฐาน) 

รายองคประกอบ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท-เอก 

t p 
Mean SD Mean SD 

องคประกอบท่ี 1 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 3.74 .734 3.59 .995 1.097 .277 

องคประกอบท่ี 2 การปรับตัว 2.87 .787 3.17 .903 -2.401 .019* 

องคประกอบท่ี 3 การวัดและประเมินผล  

และการทุจริต 

1.37 .430 1.15 .424 3.858 .000* 

องคประกอบท่ี 4 สื่อสนับสนุนการเรียนรู  

สวนท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช 

1.74 .530 1.97 .674 -2.501 .015* 

องคประกอบท่ี 4 สื่อสนับสนุนการเรียนรู 

สวนท่ี 2 ระบบท่ีใช 

1.74 .587 1.37 .706 3.921 .000* 

องคประกอบท่ี 5 ความพึงพอใจ 3.54 .611 3.53 .659 .084 .933 

*ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

จากตารางที่ 4.3.41 พบวา ระดับการศึกษาที่ตางกัน นักศึกษามีการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงตอ

สถานการณที่เกิดขึ้น ในองคประกอบที่ 2 การปรับตัว องคประกอบที่ 3 การวัดและประเมินผล และการทุจริต 

องคประกอบที่ 4 สื่อสนับสนุนการเรียนรู  สวนที่ 1 เครื่องมือที่ใช และองคประกอบที่ 4 สื่อสนับสนุนการเรียนรู 

สวนที่ 2 ระบบที่ใช อยางมีนัยสําคัญที่ .05 องคประกอบที่ 1 ผลกระทบที่เกิดขึ้นและองคประกอบที่ 5 ความพึง

พอใจ พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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ตาราง 4.3.42 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางชั้นปปจจุบันกับผลกระทบของสถานการณการแพรระบาด

ของไวรัส COVID-19 ตอการจัดการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษา (การใช One-way ANOVA หรือ F-test 

สําหรับทดสอบสมมติฐาน) 

รายองคประกอบ ชั้นป จํานวน Mean SD F p 

องคประกอบท่ี 1 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  

 

 

ป 1 257 3.57 .769 5.957 .000* 

ป 2 235 3.85 .654   

ป 3 215 3.70 .737   

ป 4 148 3.86 .747   

ป 5 ข้ึนไป 20 3.51 1.35   

องคประกอบท่ี 2 การปรับตัว ป 1 257 2.88 .809 1.317 .240 

ป 2 235 2.87 .785   

ป 3 215 2.90 .813   

ป 4 148 2.91 .788   

ป 5 ข้ึนไป 20 3.28 .717   

องคประกอบท่ี 3 การวัดและประเมินผล  

และการทุจริต 

ป 1 257 1.26 .446 5.301 .000* 

ป 2 235 1.37 .446   

ป 3 215 1.43 .403   

ป 4 148 1.38 .414   

ป 5 ข้ึนไป 20 1.49 .363   

องคประกอบท่ี 4 สื่อสนับสนุนการเรียนรู  

สวนท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใช 

ป 1 257 1.70 .558 9.323 .000* 

ป 2 235 1.70 .502   

ป 3 215 1.77 .520   

ป 4 148 1.83 .558   

ป 5 ข้ึนไป 20 2.41 .579   

องคประกอบท่ี 4 สื่อสนับสนุนการเรียนรู  

สวนท่ี 2 ระบบท่ีใช 

ป 1 257 1.69 .604 2.182 .121 

ป 2 235 1.74 .630   

ป 3 215 1.76 .539   

ป 4 148 1.61 .598   

ป 5 ข้ึนไป 20 1.91 .799   

องคประกอบท่ี 5 ความพึงพอใจ ป 1 257 3.47 .638 2.764 .027* 

ป 2 235 3.53 .620   

ป 3 215 3.56 .598   

ป 4 148 3.66 .592   

ป 5 ข้ึนไป 20 3.39 .598   

*ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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จากตารางที ่ 4.3.42 พบวา นักศึกษาที ่ชั ้นปแตกตางกัน ในองคประกอบที่ 1 ผลกระทบที่เกิดข้ึน

องคประกอบที่ 3 การวัดและประเมินผล และการทุจริต องคประกอบที่ 4 สื่อสนับสนุนการเรียนรู  สวนที่ 1 

เครื่องมือท่ีใชและองคประกอบท่ี 5 ความพึงพอใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 องคประกอบท่ี 2 การปรับตัว 

และองคประกอบท่ี 4 สื่อสนับสนุนการเรียนรู สวนท่ี 2 ระบบท่ีใช พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 

ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นจากแบบสอบถามระหวางอาจารยและนักศึกษาระยะที่ 1 ขอมูลการวิเคราะหเชิง

ปริมาณ ชวงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2563  

ผลจากแบบสอบถามอาจารยและนักศึกษาท่ีได (ในทุกประเด็น) นําสูการจัดทําขอมูลเปรียบเทียบระหวาง

กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมอาจารยและกลุมนักศึกษา ตามองคประกอบและขอคําถาม ดังตอไปนี้ 

ตาราง 4.4.1 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามงานวิจัย 

ผูตอบแบบสอบถามงานวิจัย อาจารยจํานวน 303 คนและนักศึกษาจํานวน 875 คน  

อาจารย (N=303) นักศึกษา (N=875) 

กลุมสาขาวิชา  

1.วิทยาศาสตรสุขภาพ 

2.วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

3.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

116 คน (38.3%) 

97 คน (32.0%) 

90 คน (29.7%) 

กลุมสาขาวิชา  

1.วิทยาศาสตรสุขภาพ 

2.วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

3.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

111 คน (12.7%) 

352 คน (40.2%) 

412 คน (47.1%) 

เพศ  

1.ชาย 

2.หญิง 

3.ไมระบุ 

 

110 คน (36.3%) 

190 คน (62.7%) 

3 คน (1.0%) 

เพศ  

1.ชาย 

2.หญิง 

3.ไมระบุ 

 

207 คน (23.7%) 

641 คน (73.3%) 

27 คน (3.1%) 

อายุ  

1.24 – 39 ป 

2.40 – 55 ป 

3.56 ป ข้ึนไป 

 

96 คน (31.7%) 

183 คน (60.4%) 

24 คน (7.9%) 

ระดับช้ัน 

1.ปริญญาตร ี

2.ปริญญาโท-เอก 

3.ไมตอบ 

 

812 คน (92.8%) 

58 คน (6.6%) 

5 คน (0.6%) 

ประสบการณการสอน 

1.5 ป หรือนอยกวา 

2.6 – 10 ป 

3.11 – 20 ป 

4.มากกวา 20 ป 

 

67 คน (22.1%) 

57 คน (18.8%) 

87 คน (28.7%) 

92 คน (30.4%) 

ช้ันป 

1.ช้ันปท่ี 1 

2.ช้ันปท่ี 2 

3.ช้ันปท่ี 3 

4.ช้ันปท่ี 4 

5.ช้ันปท่ี 5 ข้ึนไป 

 

257 คน (29.4%) 

235 คน (26.9%) 

215 คน (24.6%) 

148 คน (16.9%) 

20 คน (2.3%) 
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ตาราง 4.4.2 สวนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับการสรุปผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19      

ตอการจัดการเรียนการสอน  

ขอคําถาม 

ความถี่/รอยละ/คาเฉลี่ย 

แต
กต

าง
 

ไม
แต

กต
าง

 

รายละเอียดรายขอ อาจารย 

(N=303) 

นักศึกษา 

(N=875) 

องคประกอบท่ี 1 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ระดับผลกระทบของสถานการณฯ ตอ

การจัดการเรียนการสอนในภาพรวม 

3.82 3.81  √ ทั้งอาจารยและนักศึกษาไดรับผลกระทบใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยใกลกันท้ังสองกลุม 

สถานการณฯ สงผลกระทบตอการ

จัดการเรียนการสอนดานตาง ๆ 

4.41 4.22  √ ทั้งอาจารยและนักศึกษาไดรับผลกระทบ

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติมากท่ีสุด 

องคประกอบท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

จํานวนความคิดเห็น  

การปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมสื่อการ

สอน 

267 คน 

(88.1%) 

713 คน 

(81.5%) 

 √ วิชาที่เรียนอาจารยมีการปรับเปลี่ยนหรือ

เพ่ิมเติมสื่อการสอน โดยจะใชวิธีการผลิตสื่อ

ดิจิทัล - เพื่อใหผูเรียนศึกษา/ทบทวนดวย

ตนเองมากขึ ้น เชน สราง Video, MOOC 

หรือ e-book 

รูปแบบท่ีใชในการปรับเปลี่ยนหรือ

เพ่ิมเติมสื่อการสอน 

ผลิตสื่อ  √ 

123 คน 

(46.1%) 

515 คน 

(72.2%) 

วิชาท่ีเรียนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ

สอน 

299 คน 

(98.7%) 

784 คน 

(89.6%) 

 √ วิชาเรียนท่ีมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน โดย

ใชหลายรูปแบบวิธีในการปรับเปลี่ยนวิธีการ

สอน 

(หลายรูปแบบ ไดแก  

1.เปลี่ยน "วิธี" การสอน เชน เปลี่ยนการ

บรรยายเปนการใหนักศึกษาศึกษาดวย

ตนเอง เปนตน 

2.เปลี่ยน "รูปแบบ" การสอนหรือการสงมอบ

การเรียนรู เชน เปลี่ยนจากในชั้นเรียน เปน 

Online Meeting เปนตน 

3. เปลี่ยนวิธีการสงงาน เชน วิธีสงการบาน 

และสงรายงาน เปนตน 

4.เปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรม เชน เปลี่ยนจาก

ปฏิบัติการในช้ันเปนการบาน เปนตน) 

รูปแบบท่ีใชในวิชาเรียนท่ีมีการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 

ใชหลายวิธีรวมกัน  √ 

253 คน 

(84.6%) 

621 คน 

(79.2%) 

ระดับความคิดเห็นการใหคะแนน 

"ตนเอง" สําหรับการปรับตัวดานการ

เรยีนการสอนในชวงสถานการณฯ 

ปรับตัวได

ระดับมาก 

คาเฉลี่ย = 

3.74 

ปรับตัวได

ระดับปาน

กลาง

√  อาจารยสามารถปรับตัวตอสถานการณไดใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี ่ย เทากับ 3.74 

ในขณะท่ี นักศึกษาปรับตัวไดอยู ในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.37       
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ขอคําถาม 

ความถี่/รอยละ/คาเฉลี่ย 

แต
กต

าง
 

ไม
แต

กต
าง

 

รายละเอียดรายขอ อาจารย 

(N=303) 

นักศึกษา 

(N=875) 

คาเฉลี่ย= 

3.37 

ระดับความคิดเห็นการใหคะแนน 

"มหาวิทยาลัย" ในการสนับสนุนการ

ปรับตัวดานการสอนและ/หรือการ

วัดผลในชวงสถานการณฯ 

3.62 3.08 √  อาจารยใหความคิดเห็นวามหาวิทยาลัยให

การสนับสนุนอยูในระดับมาก  

มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.62  

ในขณะท่ี นักศึกษาอยูในระดบัปานกลาง  

มีคาเฉลี่ย  เทากับ 3.08            

องคประกอบท่ี 3 การวัดและประเมินผล และการทุจริต 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผล 261 คน 

(86.1%) 

653 คน 

(74.7%) 

 √ อาจารยมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผล โดย

ใชวิธีการเปลี่ยนเปนการสอบออนไลนมาก

ท่ีสุด รูปแบบและวิธิการท่ีใชในการ

เปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผล 

เปลี่ยนเปนการสอบออนไลน  √ 

126 คน 

(48.3%) 

126 คน 

(48.3%) 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการให

คะแนน 

มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการ

ใหคะแนน 

 √ อาจารย ส  วนใหญ ม ี การปร ับเปล ี ่ ยน

โครงสรางคะแนน                  

168 คน 

(55.4%) 

482 คน 

(55.1%) 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชวง

สถานการณฯ มีผลตอคะแนนเมื่อเทียบ

กับสถานการณปกติ 

คิดวาไมมีผล

อยางมี

นัยสําคัญตอ

คะแนน 

106 คน 

(35.0%) 

คิดวามีผลทํา

ใหคะแนน

นักศึกษา

ลดลง 

421 คน 

(48.2%) 

√  อาจารยสวนใหญใหความคิดเห็นวาไมมีผล

ต อคะแนน รองลงมาค ิดว าม ีผลท ําให

คะแนนเพ่ิมข้ึน 

ในขณะท่ี นักศึกษาใหความคิดเห็นวามีผล

ทําใหคะแนนลดลง 

จํานวนท่ีมีการจัดสอบออนไลนในการ

วัดผลการเรียน 

มีการสอบออนไลน  √ ในการวัดผลการเรียน มีการจัดสอบออนไลน

มากท่ีสุด                 219 คน 

(72.3%) 

722 คน 

(82.5%) 

ระดับความคิดเห็นในวิชาท่ีสอบ

ออนไลนกับการทุจริต 

คิดวามีการ

ทุจริตแตจับ

ไมได 

140 คน 

(46.2%) 

ไมทราบ 

384 คน 

(43.9%) 

√  อาจารยสวนใหญคิดวามีการทุจริตแตจับ

ไมได มากท่ีสุด  

ในขณะท่ี นักศึกษาใหความคิดเห็นวาไม

ทราบ และรองลงมาคิดวามีการทุจริตแตจับ

ไมได 
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ขอคําถาม 

ความถี่/รอยละ/คาเฉลี่ย 

แต
กต

าง
 

ไม
แต

กต
าง

 

รายละเอียดรายขอ อาจารย 

(N=303) 

นักศึกษา 

(N=875) 

ความคิดเห็นตอโอกาสในการเกิดการ

ทุจริต ระหวางการสอบ ออนไลน กับ

การสอบในหองสอบ 

มีโอกาสทุจริต "มากกวา"  √ ทั้งอาจารยและนักศึกษาสวนใหญคิดวาการ

สอบออนไลนมีโอกาสทุจริต "มากกวา"  การ

สอบในหองสอบ 

262 คน 

(86.5%) 

633 คน 

(72.4%) 

เทคนิคท่ีใชในการปองกันการทุจริต

ระหวางการสอบออนไลน 

ใชระบบ Proctored Exam  √ ท้ังอาจารยและนักศึกษาคิดวา วิชาสวนใหญ

ใช ระบบ Proctored Exam เช น การให

นักศึกษาเปด Zoom ระหวางการสอบมาก

ท่ีสุด 

109 คน 

(36.0%) 

347 คน 

(39.7%) 

องคประกอบท่ี 4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

สวนท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใช 

เครื่องมือท่ีใชในการสอนออนไลน คอมพิวเตอร

โนตบุค  

3.51 

สมารทโฟน  

3.08 

√  เครื่องมือที่อาจารยใชในการสอนออนไลน

สวนใหญ คือ คอมพิวเตอรโนตบุค (Laptop) 

คาเฉลี่ย  เทากับ 3.51 ในขณะท่ี เครื่องมือท่ี

นักศึกษาใชในการเรียนออนไลนสวนใหญ 

ค ือ สมาร ทโฟน (เช น iPhone, Android 

Phone) คาเฉลี่ย  เทากับ 3.08 

เครื่องมือท่ีอาจารยมีความถนัด คอมพิวเตอร

โนตบุค  

3.53 

สมารทโฟน  

3.48 

√  เครื ่องมือที ่อาจารยสวนใหญถนัดใช คือ 

คอมพิวเตอรโนตบุ ค (Laptop) คาเฉลี่ย   

เทากับ 3.53 

ในขณะท่ี เครื ่องมือที ่นักศึกษาใชในการ

เรียนออนไลนสวนใหญ คือ สมารทโฟน 

(เช น iPhone, Android Phone) คาเฉลี่ย   

เทากับ 3.48 

สวนท่ี 2 ระบบท่ีใช 

ระบบท่ีใชในการสอน Zoom Meeting  √ ทั้ง อาจารยและนักศึกษาสวนใหญใชระบบ 

Zoom Meeting ในการเร ี ยนการสอน

ออนไลน 

3.60 3.51 

ระบบท่ีใชในการสอบ Zoom Meeting  √ ทั้งอาจารยและนักศึกษาสวนใหญใชระบบ 

Zoom Meeting ในการสอบออนไลน 3.18 2.99 

ระบบท่ีถนัดใช Zoom 

Meeting 

3.34 

Facebook 

และ Line 

3.27 

√  อาจารยส วนใหญถนัดใชระบบ Zoom 

Meeting ในการเร ียนการสอนออนไลน 

คาเฉลี่ย  เทากับ 3.34  
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ขอคําถาม 

ความถี่/รอยละ/คาเฉลี่ย 

แต
กต

าง
 

ไม
แต

กต
าง

 

รายละเอียดรายขอ อาจารย 

(N=303) 

นักศึกษา 

(N=875) 

ในขณะท่ี นักศึกษาถนัดใชระบบ Facebook 

และ Line ในการเร ียนการสอนออนไลน 

คาเฉลี่ย  เทากับ 3.27 

 

จํานวนวิชาท่ีใชเครื่องมือเทคโนโลยี

มากกวาหน่ึงชนิดในการเรียนการสอน 

ใชเครื่องมือมากกวา 1 ชนิด  √ อาจารยสวนใหญใชเครื ่องมือเทคโนโลยี

มากกวาหน่ึงชนิดในการเรยีนการสอน 269 คน 

(88.8%) 

775 คน 

(88.6%) 

ความคิดเห็นตอการเรียนการสอนท่ีมี

การใชเครื่องมือหลากหลายชนิดกับการ

เรยีนการสอน 

117 คน 

(38.6%) 

437 คน 

(49.9%) 

√  อาจารยสวนใหญใหความคิดเห็นวาการ

เร ี ยนการสอนท ี ่ ม ี การใช  เคร ื ่ องมื อ

หลากหลาย “สงผลกระทบทางบวก” 

ในขณะท่ี นักศึกษาสวนใหญใหความคิดเห็น

วา “สงผลกระทบทางลบ” 

องคประกอบท่ี 5 ความพึงพอใจ  

ปญหาท่ีพบในการเขาถึงทรัพยากรใน

การจัดการเรียนการสอน 

ความพรอม

ของนักศึกษา

ในดาน

สภาพแวดลอม

ท่ีบานในการ

เรยีนออนไลน 

3.78 

ความไม

เสถียรของ

ระบบ

อินเทอรเน็ต 

(ท้ังในและ

นอก

มหาวิทยาลัย)

4.10 

√  อาจารยสวนใหญใหความคิดเห็นวา ปญหา

ด านความพร อมของน ักศ ึกษาในด  าน

สภาพแวดลอมที่บานในการเรียนออนไลน

มากที ่ส ุด โดยมีค าเฉล ี ่ย เท าก ับ 3.78 

ในขณะท่ี นักศึกษาสวนใหญใหความคิดเห็น

วา ความไมเสถียรของระบบอินเทอรเน็ต 

(ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย)  มากท่ีสุด โดย

มีคาเฉลี่ย  เทากับ 4.10 

ปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ี

เกิดข้ึนในชวงสถานการณฯ 

ปญหาการสื่อสารกับนักศึกษา/

กับผูสอน 

 √ ทั ้ง อาจารยและนักศ ึกษาส วนใหญให

ความคิดเห ็นว า ป ญหาการส ื ่อสารกับ

นักศึกษา/กับผูสอนอยูในระดับมากท่ีสุด 3.15 3.42 

ความพึงพอใจกับรูปแบบการเรยีนการ

สอนในชวงสถานการณฯ 

ระดับมาก  √ ทั้ง อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจ

ก ับร ูปแบบการเร ียนการสอนในช  วง

สถานการณฯ อยูในระดับมาก 

3.50 3.48 

ความคิดเห็นตอความพึงพอใจของ

นักศึกษากับรูปแบบการเรียนการสอน

ในชวงสถานการณฯ 

ระดับปานกลาง  √ ทั้ง อาจารยและนักศึกษา คิดวานักศึกษามี

ความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอน

ในชวงสถานการณฯ  

อยูในระดบัปานกลาง 

3.21 3.20 
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ตาราง 4.4.3 สวนท่ี 3 การเปรียบความแตกตางในแตละคุณลักษณะ 

หัวขอ 

แต
กต

าง
 

ไม
แต

กต
าง

 

รายละเอียดแยกตามกลุมตัวอยาง 

อาจารย นักศึกษา 

เพศ 

แตกตางกัน  

√  เพศที่ตางกันสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการ

สอน ในทุกองคประกอบ 

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 

เพศที่ตางกันสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการ

สอน ในองคประกอบที่ 4 สื่อสนับสนุนการเรียนรู 

ส วนที ่  1 เคร ื ่องม ือที ่ใช  แตกตางก ันอยางมี

นัยสําคัญท่ี .05  

และในองคประกอบที ่ 1 ผลกระทบที ่เก ิดขึ ้น, 

องคประกอบที่ 2 การปรับตัว, องคประกอบที่ 3 

การว ั ดและประเม ิ นผล และการท ุ จร ิ ต , 

องคประกอบท่ี 4 สื่อสนับสนุนการเรียนรู สวนท่ี 2 

ระบบท่ีใช และองคประกอบท่ี 5 ความพึงพอใจ ไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

สาขาวิชา 

แตกตางกัน 

 √ อาจารยท่ีกลุมสาขาวิชาท่ีแตกตางกัน  

มีความแตกตางกันในองคประกอบท่ี 3 การวัดและ

ประเมินผลและการทุจริต และองคประกอบที่ 5 

ความพึงพอใจ อยางมีนัยสําคัญท่ี .05 

 และองคประกอบที ่  1 ผลกระทบที ่ เก ิดข ึ ้น, 

องคประกอบที่ 2 การปรับตัว และองคประกอบท่ี 

4 สื่อสนับสนุนการเรียนรู ไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ 

นักศึกษาท่ีกลุมสาขาวิชาท่ีแตกตางกัน  

มีความแตกตางกันในองคประกอบท่ี 3 การวัดและ

ประเมินผลและการทุจริต และองคประกอบที่ 5 

ความพึงพอใจ อยางมีนัยสําคัญท่ี .05  

และองค ประกอบที ่  1 ผลกระทบที ่ เก ิดข ึ ้น, 

องคประกอบที่ 2 การปรับตัว และองคประกอบท่ี 

4 สื่อสนับสนุนการเรียนรู ไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ 

อายุ 

แตกตางกัน 

  อาจารยที่มีกลุมอายุแตกตางกัน มีความแตกตาง

ก ันในองค ประกอบท ี ่  2 การปร ับต ั ว และ

องคประกอบท่ี 5 ความพึงพอใจอยางมีนัยสําคัญท่ี 

.05  

และองค ประกอบที ่  1 ผลกระทบที ่ เก ิดข ึ ้น, 

องคประกอบที่ 3 การวัดและประเมินผลและการ

ทุจริต และองคประกอบที ่ 4 สื ่อสนับสนุนการ

เรยีนรู พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

- 

ประสบการณ 

การสอน 

แตกตางกัน 

  อาจารยที่ประสบการณการสอนที่แตกตางกัน มี

ความแตกตางกันใน องคประกอบที่ 5 ความพึง

พอใจ อยางมีนัยสําคัญท่ี .05  

และองค ประกอบที ่  1 ผลกระทบที ่ เก ิดข ึ ้น, 

องคประกอบที่ 2 การปรับตัว, องคประกอบที่ 3 

การว ัดและประเม ินผลและการท ุจร ิต และ

- 
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หัวขอ 

แต
กต

าง
 

ไม
แต

กต
าง

 

รายละเอียดแยกตามกลุมตัวอยาง 

อาจารย นักศึกษา 

องคประกอบที่ 4 สื่อสนับสนุนการเรียนรู พบวา 

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ระดับ

การศึกษา

แตกตางกัน 

  - ระดับการศึกษาที่ตางกัน นักศึกษามีการปรับตัว

และการเปลี่ยนแปลงตอสถานการณที่เกิดขึ้น ใน

องคประกอบที่ 2 การปรับตัว องคประกอบที่ 3 

การว ั ดและประ เม ิ นผล  และการท ุ จริ ต 

องคประกอบที่ 4 สื่อสนับสนุนการเรียนรู  สวนท่ี 

1 เคร ื ่องม ือที ่ ใช  และองคประกอบที ่  4 สื่อ

สนับสนุนการเรียนรู สวนท่ี 2 ระบบท่ีใช  

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05  

และองคประกอบท่ี 1 ผลกระทบที ่เกิดขึ ้นและ

องคประกอบท่ี 5 ความพึงพอใจ พบวา  

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ชั้นป 

แตกตางกัน 

  - นักศึกษาที่ชั้นปแตกตางกัน ในองคประกอบที่ 1 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นองคประกอบที่ 3 การวัดและ

ประเมินผล และการทุจริต องคประกอบที่ 4 สื่อ

สนับสนุนการเรียนรู  สวนที่ 1 เครื่องมือที่ใชและ

องคประกอบที่ 5 ความพึงพอใจ แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญท่ี .05  

และองค ประกอบท ี ่  2 การปร ับต ั ว และ

องคประกอบท่ี 4 สื่อสนับสนุนการเรียนรู สวนท่ี 2 

ระบบท่ีใช พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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ผลการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพผานการสัมภาษณกลุมเปาหมาย 

ระยะท่ี 2 ขอมูลการวิเคราะหเชิงคุณภาพ ชวงเดือนมกราคม - เมษายน 2564 

ขอมูลการวิเคราะหเชิงคุณภาพเปนการนําประเด็นที่สําคัญจากการสํารวจเชิงปริมาณ ควบคูกับการใช

หลักการ Adaptive system ท่ีนําไปสูการตั้งคําถามในการสัมภาษณใน 2 องคประกอบและ 5 มิติ คือ 

องคประกอบ  1. องคประกอบ 1 ผลกระทบ   2. องคประกอบ 2 การปรับตัว 

มิติท่ีเก่ียวของ 1. มิติการเรียนการสอน    2. มิติการวัดและประเมินผล 

3. มิติของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และทรัพยากร 4. มิติการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

5. มิติการจัดการความเสี่ยง    6. ประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

ซึ่งไดขยายผลการสอบถามสัมภาษณไปยังกลุมตัวอยางผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอน

ในชวงสถานการณที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม ไดแก การสัมภาษณเชิงลึกในกลุมคณบดีและผูบริหารของคณะ และการ

สัมภาษณกลุม (Focus Group) ในกลุมอาจารย นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งผูวิจัยจึงขอนําเสนอใน

องคประกอบและมิติตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 

 องคประกอบ 1 ผลกระทบ 

ผู ว ิจัยไดทําการสัมภาษณถึงผลกระทบและระดับคะแนนความคิดเห็นของการประเมินตนเองจาก

สถานการณท่ีเกิดข้ึน Self-evaluations ในทุกกลุมดังรายละเอียดดังนี้ 

กลุมคณบดีและผูบริหาร 

ในสถานการณของโรคระบาดติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณบดีและผู บริหารคณะ ได

ประเมินผลการบริหารงานของตนเองในภาพรวมของทุกคณะ อยูระหวางชวงคะแนน 3-4 คะแนน และพบวาการ

รับมือกับสถานการณฯ และการปรับตัวเปนไปดวยความรวดเร็วและอยูในเกณฑดี แมจะมีอุปสรรคบางอยางหรือ

ปญหาบาง แตองคกรก็สามารถขับเคลื่อนและผานพนชวงวิกฤติไปได 

กลุมคณาจารย 

การปรับตัวตอสถานการณโควิดของมหาวิทยาลัยและคณะอาจารยใหคะแนนโดยภาพรวมคือ 2-4 

เนื่องจากในชวงแรกคอนขางกระทันหัน มีการประกาศใหจัดการเรียนการสอนออนไลน และการปฏิบัติงานแบบ 

Work from home ทุกอยางเปนไปดวยความรวดเร็ว การปรับตัวอยางรวดเร็วยังไมมีความพรอมในการจัดการ

เตรียมอุปกรณ ตองจัดหาซื้อเครื่องมือและอุปกรณดวยตนเอง และการหาชวงแรกอุปกรณมีความยากลําบาก

เนื่องจากอุปกรณตาง ๆ ขาดตลาด ในสวนมหาวิทยาลัยไดมีการสนับสนุนในโปรแกรม Zoom ท่ีใชในการเรียนการ

สอนออนไลนไดทันเวลาทวงที 

กลุมนักศึกษา 

ระดับผลกระทบที่นักศึกษาไดรับในครั้งแรก อยูในระดับผลกระทบมากที่สุด ปรับตัวไดยาก และในครั้งท่ี 

2-3 ระดับผลกระทบลดลง อยูในระดับกลางสามารถปรับตัวได ซึ่งครั้งที่ 2-3 นี้นักศึกษาชั้นปที่สูง ยังคงมีระดับ

ผลกระทบคอนขางมากและปรับตัวไดยาก 
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กลุมบุคลากรสายสนับสนุน 

จากสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 สงผลกระทบโดยจากการประเมิน

ตนเอง พบวา ในรอบแรกบุคลากรสวนใหญใหคะแนนผลกระทบและการปรับตัวรอบที่ 1 ประมาณ 4-5 มี

ผลกระทบสูงตองปรับตัวคอนขางมาก และในรอบท่ี 2-3  บุคลากรเริ่มปรับตัวไดดี 

 

  องคประกอบ 2 การปรับตัว 

กลุมคณบดีและผูบริหาร 

พบวา คณะมีการสนับสนุนอุปกรณ เทคโนโลยีและเครื่องมือใหแกคณาจารย นักศึกษา เชน การจัดสรร

คอมพิวเตอร อุปกรณตาง ๆ เชน มีการจัดสรร คอมพิวเตอรโนตบ◌ุคใหอาจารยและนักศึกษายืม มีการจัดหากลอง 

ไมโครโฟนใหกับอาจารย มีการจัดทําหองสตูดิโอสําหรับการจัดทําคลิปการสอนและการจัดทําหองเรียนแบบ  

Smart classroom รวมถึงการจัดหาโปรแกรม และแอพพลิเคชั่น Zoom และ Ms Team ใหกับคณาจารย เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน และคณะไดมีการจัดอบรมการใชโปรแกรม การใชแอพพลิเคชั่น และการ

ใชเครื่องมือตาง ๆ ที่จําเปนตอการสอนออนไลนใหกับคณาจารยและบุคลากร เชน การอบรมการใชโปรแกรม 

Zoom พ้ืนฐาน เปนตน   

อีกทั้ง คณะมีการสนับสนุนการจัดทําสื่อการเรียนการสอนและการจัดทําคลิปวิดีโอของอาจารย และมีทีม 

IT เพื่อการชวยเหลือสนับสนุนคณาจารย รวมถึงมีการรวมกลุมคณาจารยเพื่อชวยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

อาจารยดวยกันเอง 

ในการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน คณะมีการมอบทุนการศึกษาใหแก นักศึกษาที่ไดรับผลกระทบ

และไดรับความเดือดรอนจากสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

กลุมคณาจารย 

- 

กลุมบุคลากรสายสนับสนุน 

บุคลากรการปรับตัวที่จะตองเรียนรูกับโปรแกรมใหมๆ มีการปรับตัวดานการใชเทคโนโลยี การใชระบบ

และแอพพลิเคชั่นตาง ๆ มากขึ้น มีการปรับตัวดานการติดตอสื่อสารกับทุกฝายในรูปแบบออนไลน การทํางาน

ออนไลนตองมีการเตรียมเอกสารสําหรับการทํางานตาง ๆ ซึ่งปรับตัวคอนขางยาก และพบวา การทํางานออนไลน 

การทํางานที่บาน Work from Home ไมคอยสะดวกเทาที่ทํางาน ยังคงประสบปญหาทางดานอุปกรณไมพรอม 

อินเทอรเน็ตไมเสถียร ในชวงแรกในเรื ่องของการจัดเตรียมหองเรียนการวางแผนการใชหองเรียนยังมีความ

ยากลําบาก และอาจจะพบวาความไมเพียงพอของอุปกรณตาง ๆ ในหองเรียนเปนตน เชน ระบบของกลองและ

อุปกรณตาง ๆ  

ในเรื่องของการจัดซ้ือจัดจางซ่ึงปจจุบันการซ้ือแบบออนไลนเปนท่ีนิยมอยางมากแตยังติดระเบียบของการ

จัดซ้ือจัดจาง 



122 

 

 

 

ในปญหาการลงพ้ืนท่ีซ่ึงบางสาขาการลงพ้ืนท่ีการฝกงานเปนเง่ือนไขการจบของนักศึกษาแตวานักศึกษาไม

สามารถลงพ้ืนท่ีหรือฝกงานไดก็จะสงผลกระทบมีการจบของนักศึกษา 

ในปญหาการลงพ้ืนท่ีซ่ึงบางสาขาการลงพ้ืนท่ีการฝกงานเปนเง่ือนไขการจบของนักศึกษาแตวานักศึกษาไม

สามารถลงพื้นที่หรือฝกงานไดก็จะสงผลกระทบมีการจบของนักศึกษา นักศึกษาตางชาติที่เขามาเรียน ในประเทศ

ไทยมีปญหาในเรื่องของการตอวีซาตาง ๆ 

กิจกรรมไดรับผลกระทบเปนอยางมากกิจกรรมบางกิจกรรมถูกยกเลิกไปและบางกิจกรรมท่ีมีความจําเปนก็

จัดเปนออนไลนทั้งหมดซึ่งผลกระทบตอการจัดกิจกรรมแบบออนไลนเชนการปฐมนิเทศเปนการใหขอมูลตาง ๆแก

นักศึกษาแตในชวงท่ีจัดกิจกรรมนักศึกษาอาจจะไมสนใจหรือวาอาจจะไมมีความพรอมของสัญญาณอินเทอรเน็ตทํา

ใหไมไดรับขอมูลเทาที่ควรและสงผลกระทบใหนักศึกษาบางสวนมีปญหาในการลงทะเบียนเรียนและกําหนดการ

ตาง ๆของมหาวิทยาลยั 

 

มิติท่ีเกี่ยวของดานตาง ๆ 

 มิติท่ี 1 การเรียนการสอน 

กลุมคณบดีและผูบริหาร 

- 

กลุมคณาจารย 

อาจารยมีการปรับตัวดานการเรียนการสอนออนไลนคอนขางมาก ในหลายสวนคือ 

สวนแรกคือเรื่องของการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรโนตบุค iPad กลองไมโครโฟนซึ่งคอนขางจะยากใน

ชวงแรกขาดแคลน สวนท่ีสองการลงมือปฏิบัติในการเตรียมการสอน การจัดหาแอพพลิเคชั่นเสริมตาง ๆ เพ่ือใหการ

สอนสมบูรณยิ่งขึ้น สวนที่สามการฝกฝนพัฒนาตนเอง ทั้งในดานของการพัฒนาวิชาการเรียนการสอน วิธีการเรียน

การสอน การจัดหาเทคนิคหรือวิธีการที่จะดึงดูดความสนใจ และการเรียนรูเทคโนโลยีโปรแกรมใหมๆ ไดมีการ

เรียนรูดวยตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบงปนเทคนิคใหกับอาจารยดวยกันเอง รวมถึงการอบรมท่ีคณะและ

มหาวิทยาลัยสนับสนุนดวย รูปแบบการเรียนการสอนท่ีนิยมใชจะมีดังนี้ 

การสอนภาคบรรยาย สวนใหญ พบวา อาจารยใชโปรแกรม ZOOM ในการสอนสดพรอมการอัดคลิป 

เพื่อใหนักศึกษาสามารถดูยอนหลังได และมีการทําคลิปการสอนเพิ่มเติมใหนักศึกษาไดดวยตนเองได และมีขอ

คนพบเก่ียวกับการเรียนการสอนวา  

1.นักศึกษามีสมาธิอยูกับการเรียนการสอนแบบออนไลนนอยมาก ไมสามารถจดจอกับการเรียนออนไลน 

เวลาโดยเฉลี่ยคือ ประมาณครึ่งชั่วโมงหรืออยางนอยท่ีสุด 5 นาที 

2. สภาพแวดลอมการเรียนของนักศึกษา รวมถึงบรรยากาศในการเรียนที่บานไมเอื ้ออํานวย เชน เม่ือ

เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในหอง จะมีบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู แตเมื่ออยู

บานบรรยากาศจะเปนอยูในหองพัก ซ่ึงอาจจะมีเสียงรบกวนหรือปจจัยอ่ืน ๆ รบกวนสมาธิอีกดวย 
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3. เนื่องจากนักศึกษาที่ไมมีความไมพรอม ในดานของอุปกรณและสัญญาณอินเทอรเน็ต เชน สัญญาณ

อินเทอรเน็ตติดขัด หรือหลุดระหวางการเรียนทําใหเด็กขาดการเรียนรูที่ตอเนื่อง และทําใหสมาธิในการเรียนขาด

หายไป 

4. การปรับตัวในการเรียน การบริหารจัดการเวลาของนักศึกษา รวมทั้งความรับผิดชอบตอการเรียนของ

นักศึกษา ผูสอนบางทานพบวา นักศึกษาไมชอบเรียนออนไลน อาจจะดวยปญหาที่กลาวไปเบื้องตน เชน อุปกรณ

ไมพรอมสัญญาณของอินเทอรเน็ต สงผลกระทบใหสมาธิการเรียนและความรับผิดชอบในการเรียนนอยและ

นักศึกษาคาดหวังคลิปจากอาจารยผูสอนจึงไมตั้งไจเรียนในคาบเรียน 

การสอนภาคปฏิบัติ อาจารยปรับตัวตามสถานการณและมาตรการของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

- ในชวงท่ีไมสามารถเขาไปปฎิบัติการในหองปฏิบัติการ โดยการอัดคลิปสาธิตวิธีทําการปฏิบัติใหนักศึกษา 

บางทานจัดเตรียมชุดปฏิบัติการสงใหนักศึกษาทําท่ีบาน แตไมไดผลเทาท่ีควร 

- ในชวงสถานการณที่ผอนคลายลง สามารถเขาไปทําปฏิบัติการในหองปฏิบัติการได อาจารยจะใชวิธี

แบงกลุมใหมีจํานวนนอยที่สุด เวนระยะหาง และใชระยะเวลาในการทําแล็บใหนอยที่สุด ซึ่งสงผลกระทบให

อาจารยมีภาระงานในการสอนวิชาปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

กลุมนักศึกษา 

ผลกระทบที่ไดรับทําใหนักศึกษาจะตองปรับตัวในหลาย ๆดาน อยางกระทันหัน ไมวาจะเปนในดานการ

เรียนการสอน การใชชีวิตประจําวัน และผลกระทบดานเศรษฐกิจครอบครัวและการเงิน  

ดานการเรียน นักศึกษาจะตองจัดหาอุปกรณเครื่องมืออยางเรงดวน และผลกระทบดานการเรียนที่เยอะ

ที่สุดคือ ตองปรับตัวดานการเรียนออนไลน การเรียนออนไลนทําใหมีสมาธินอยลง และการเรียนออนไลนไม

สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุย สนทนาเนื้อหาการเรียน ไดสะดวกเทาการเรียนในหอง และวิชาการปฏิบัติการตาง ๆ 

ของนักศึกษาไมสามารถทําไดอยางเต็มท่ี นักศึกษาไมสามารถลงมือปฏิบัติจริง ทําใหขาดโอกาสในการท่ีจะเห็นงาน

จริง รวมถึงการสงงานที่มีเพิ่มมากขึ้นกวาปกติ เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินผลที่ให

นักศึกษาสงงานมากขึ้น และอีกดานที่ไดรับผลกระทบมากท่ีสุด คือ ในวิชาที่ตองมีการฝกปฏิบัติงาน การฝกงาน

รองลงมาคือการวัดและประเมินผล ซึ่งพบปญหาการสอบวา ในการสอบออนไลนจะมีปญหาในเรื่องของ ระบบการ

สอบที่ไมเสถียร ระบบอินเทอรเน็ตที่สัญญาณอาจจะไมมีความเสถียร หลุดบอยหรือชา และในวิชาที่นักศึกษาไมมี

อุปกรณเพียงพอ สําหรับการสอบออนไลนทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าขึ้น ในดานการใชชีวิตประจําวันนักศึกษา

จะตองมีความพยายามและมีวินัยในตนเองมากขึ้น ตองดูแลตนเองมากขึ้น และทางดานการเงินและเศรษฐกิจท่ี

ไดรับผลกระทบจากครอบครัว 

ซึ่งจากสถานการณที่เกิดขึ้น นักศึกษาก็ไดมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ ในดานตาง ๆ เชน ใน

สวนแรกคือการจัดหาอุปกรณเครื่องมือ และสัญญาณอินเทอรเน็ตที่ดี เพื่อใหรับกับการสอนออนไลน ซึ่งนักศึกษา

บางกลุมยังไมสามารถจัดเตรียมอุปกรณตาง ๆ เหลานี้ได อาจจะดวยสภาพปญหาดานปจจัยดานเศรษฐกิจการเงิน

ของครอบครัวจึงทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าขึ้นได นักศึกษาจะตองปรับพฤติกรรมการเรียน การจัดการตนเอง ทั้งใน

เรื่องของการบริหารจัดการเวลาท่ีตองเรียนออนไลน รวมถึงนักศึกษาสวนใหญ พบวา การเรียนออนไลนเหนื่อยกวา
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การเรียนปกติในชั้นเรียน เพราะตองทําใหความเขาใจมากขึ้น เพิ่มความกระตือรือรนใหกับตนเอง หรือเพิ่มพลังใน

การเรียน การเรียนออนไลนทําใหมีสมาธิในการเรียนนอยลง จึงตองเพ่ิมความพยายามเพ่ิมความตั้งใจกับวิชาท่ีเรียน

ใหมากขึ้น พยายามหาวิธีที่จะกระตุนใหตนเอง มีความกระตือรือรน และแอคทีฟในการเรียน หลังจากชั่วโมงเรียน

หรือนอกเหนือจากชั่วโมงเรียน นักศึกษายังตองทบทวนคนควาหาขอมูล และศึกษาดวยตนเองเพิ่มมากขึ้นเพราะ

การเรียนออนไลน ในชวงเวลานั้น ๆ อาจจะเกิดการขัดของของสัญญาณ ทําใหขาดความตอเนื่องในการเรียน รวมถึง

สภาพแวดลอมในหองพัก หอพักหรือบานไมเอื้ออํานวยตอการเรียน จึงตองปรับตัวดานนี้คอนขางมาก อีกทั้งบาง

วิชาเรียน อาจารยอยากจะใหนักศึกษาตั้งใจเรียน และโฟกัสกับชั่วโมงนั้น ๆ จึงไมไดทําคลิปไวใหนักศึกษาดู

ยอนหลัง นักศึกษาจึงตองพยายามอัดเสียง และอัดคลิปในบางวิชาเพื่อทบทวนภายหลังดวยตนเอง นักศึกษาสวน

ใหญชอบใหอาจารยอัดคลิป หรือสงคลิปใหดูเผื ่อการทบทวนวิชาภายหลัง และนักศึกษาบางสวนอยากจะให

อาจารยมีคูมือหรือเปดชั่วโมงคลินิกหรือชั่วโมงในการใหคําปรึกษาเพิ่มเติมหลังจากการเรียนเพื่อทําความเขาใจกับ

เนื้อหาเพ่ิมมากข้ึนดวย 

 

 มิติท่ี 2 การวัดและประเมินผล 

กลุมคณบดีและผูบริหาร 

พบวา คณะมีนโยบายใหคณาจารยพิจารณาการวัดและประเมินในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับวิชาเรียน 

แตยังคงใหคํานึงผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา โดยพบวา อาจารยมีการปรับเปลี่ยนการวัดและประเมินผลใน

รูปแบบที่แตกตางกัน ทั้งการปรับเปลี่ยนการวัดผลและประเมินผล เชน การเปลี่ยนจากการสอบปกติเปนการสอบ

ออนไลนแบบ Take home Exam , การเปลี่ยนขอสอบเปนแบบการสอบคิดวิเคราะห เปนตน การเปลี่ยนโครงสราง

การใหคะแนน เชน การงดการสอบ เปลี่ยนเปนการเก็บคะแนนรายอาทิตย มีการมอบหมายงานทั้งงานเดี่ยวและ

งานกลุมเพ่ิมข้ึน และการสอบยอย เปนตน รวมถึงการเลื่อนสอบ  

ซึ่งการสอบแบบออนไลนยังเปนขอกังวลของนักศึกษาและอาจารยในเรื่องของคะแนน การทุจริต และ

ผลลัพธการเรียนรู 

กลุมอาจารย 

ในสวนของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู อาจารยมีการจัดการและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลใน

หลากหลายรูปแบบ เชน การปรับเปลี่ยนโครงสรางการใหคะแนนโดยเนนการมอบหมายงานยอย ๆ มากข้ึน ท้ังแบบ

กลุมและแบบงานเดี่ยว หรือรูปแบบที่ไมไดปรับการใหคะแนนแตเปลี่ยนรูปแบบการวัดหรือขอสอบเปนการ

วิเคราะหหรือการประยุกตใช และรูปแบบการเลื่อนสอบ ซ่ึงการสอบผานระบบจัดใหมีมาตรการปองกันตาง ๆ เชน

การใชอุปกรณสองอุปกรณเพ่ือท่ีจะทําขอสอบและดูสภาพแวดลอมในหองสอบ 

ขอกังวลตอการวัดและประเมินผล 

การสอบออนไลนยังเปนขอกังวลใหแกอาจารยนักศึกษา ทั้งในเรื่องของการทุจริต และนักศึกษาเองก็มี

ความกังวลเรื ่องของคะแนนที่จะลดลง อีกทั้งยังพบปญหาความเหลื่อมลํ้าในดานความพรอมของอุปกรณของ
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นักศึกษาเชน นักศึกษาบางคนมีเพียงมือถือท่ีเปนอุปกรณสําหรับเรียนและสอบ และเรื่องของระบบปฏิบัติการสอบ

ท่ียังไมเสถียร 

กลุมนักศึกษา 

ในประเด็นดานของผลการเรียนเกรดเฉลี่ย พบวา คาเฉลี่ยของนักศึกษาไมแตกตางกันจากในหองเรียนปกติ 

นักศึกษารูสึกวาเกรดยังคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง และไมไดรับผลกระทบจากการเรียนออนไลน แตยังมีประเด็นในเรื่อง

ของการไดรับคะแนนเฉลี่ยหรือเกรดท่ีสูงข้ึน และตํ่าลงท่ีมีประเด็นท่ีนาสนใจ ดังนี้คือ  

ในประเด็นของเกรดที่สูงขึ้น พบวา นักศึกษาบางคนมีเวลาไดทบทวนความรู และคนควาเพิ่มเติมดวย

ตนเองมากข้ึน แมในบางครั้งในชวงท่ีเรียนออนไลนอาจจะตามไมทัน หรือไมเขาใจเนื้อหาไดอยางเต็มท่ี จึงพยายาม

คนควาเพิ่มเติมดวยตนเองและอัดคลิปไว การอัดคลิปวิดีโอใหนักศึกษา ทําใหนักศึกษาไดกลับไปทบทวนอีกหลาย 

ๆ ครั้ง ทําใหเขาใจในบทเรียนนั้นนั้นมากยิ่งข้ึน และในการสอบอาจารยมีการเปลี่ยนรูปแบบการสอบเปนแบบ Take 

Home ทําใหมีเวลาวิเคราะหขอสอบ ประมวลผลความรู ทบทวนคําตอบ และมีเวลาในการทําขอสอบมากข้ึน 

ในประเด็นท่ีของเกรดท่ีตํ่าลง พบวา การสอบออนไลนอาจารยมักจะออกขอสอบยากกวาในเวลาปกติ และ

มีจํานวนขอท่ีมากยิ่งข้ึนในเวลาจํากัดทําใหเวลาในการทํานอยและทําขอสอบไมทัน และยังมีขอจํากัดดานอ่ืน ๆ ทํา

ใหการสอบออนไลนนั้นยากกวาปกติ และสงผลกระทบทําใหเกรดนอยลงกวาการสอบแบบปกติ    ซึ่งการสอบ

ออนไลนยังพบปญหาเรื่องของอุปกรณ และเทคโนโลยีที่ไมเทาเทียมกัน เกิดเรื่องของคุณภาพการสงงานที่สงผล

กระทบถึงการตัดสินใจในการใหคะแนนเกิดขึ้น การรวบสอบหรือการเลื่อนสอบ ทําใหเนื้อหาของวิชาที่สอบรวม

กระจุกกันอยูในชวงปลายเทอมจํานวนมาก ทําใหนักศึกษาอานเนื้อหาไมทัน และไมสามารถโฟกัสกับเนื้อหาที่จะ

สอบได ในบางวิชามีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการใหคะแนนเปนการใหงานมากข้ึน เพ่ือทดแทนการสอบออนไลนท่ี

อาจจะมีปญหาเนื่องจากอุปกรณหรือการทุจริต แตทําใหเกิดภาระการสงงานที่มากขึ้น ในบางชิ้นงานมีความยาก

กวาเดิม จึงทําใหการสงงานที่สงไมคอยมีคุณภาพ และในชวงของการเรียนออนไลนนักศึกษาไมไดปรึกษาอาจารย

หรือปรึกษาหารือกันระหวางเพ่ือน ทําใหบางครั้งการทํางานไมสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนได การทํางานดวยตนเอง

จึงกลายเปนเรื่องที่อาจจะทําใหคะแนนนอยลงแตชิ้นงานนั้นก็สงผลกระทบไปถึงคะแนนโดยรวมทั้งวิชา ในกรณีท่ี

อาจารยไมไดมีคลิปวิดีโอของวิชาเรียน ใหกับนักศึกษาเพื่อทบทวนภายหลัง ทําใหนักศึกษาอาจจะขาดความรูใน

บางชวงบางตอนของวิชานั้น ๆ หรือนักศึกษาอาจจะตามเนื้อหาไมทัน ฉะนั้นจะเห็นไดวาการสอบการเก็บคะแนน

ยังคงเปนปญหาท่ีตองแกไขกันตอไป 

 

 มิติท่ี 3 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และทรัพยากร 

กลุมคณบดีและผูบริหาร 

- 

กลุมอาจารย 

ในชวงเวลาสถานการณวิกฤติ พบวา ชวงแรกของสถานการณอาจารยมีภาระงานสอนที่มากขึ้น อาจารยมี

การปรับตัวท่ีมากข้ึน ในประเด็นตาง ๆ เชน กระบวนการเตรียมตัวกอนการสอน และการวัดและประเมินผล รวมถึง
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การจัดทําคลิปวิดีโอใหกับนักศึกษา ซ่ึงการทําคลิปวิดีโอจะตองเริ่มกระบวนการตั้งแตการเตรียมขอมูลเตรียมสคริป 

การอัดวิดีโอถายวิดีโอ การตัดตอซ่ึงอาจารยหลายทานทําดวยตนเองทุกข้ันตอน ตองมีการเรียนรูสิ่งใหมการเรียนรู

ในกระบวนการตาง ๆ มากขึ้น รวมถึง อาจารยจะตองมีการเรียนรูเพิ่มเติม ในการใชโปรแกรมตาง ๆ การเรียนรู

วิธีการเทคนิคการสอนใหมๆ เปนตน 

ภาระงานการติดตามนักศึกษา การตอบคําถามนักศึกษาที่มากขึ้นกวาในชวงปกติในสถานการณโควิดท่ี

เกิดขึ้นอาจารยจะมีกลุมตาง ๆทั้ง LINE Facebook เพื่อเปนการติดตอสื่อสารกับนักศึกษาทําใหนักศึกษาสามารถ

สอบถามปญหาการเรียนไดสะดวกและงายมากขึ้น ทําใหภาระงานในการใหคําปรึกษาหรือการพูดคุยตอบปญหา

มากข้ึน 

ภาระงานการตรวจงานท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการเรียนการสอน บางวิชาอาจารยมีการวัดและประเมินผล โดย

การเปลี่ยนโครงสรางการใหคะแนน ผูสอนปรับเปลี่ยนการใหคะแนน โดยอาจจะมอบหมายงานชิ้นยอยเพ่ิมมากข้ึน

จึงทําใหภาระการตรวจงานมากข้ึน และอาจจะตองมีข้ันตอนในการเตรียมไฟลท่ีนักศึกษาสงผานระบบมาในรูปแบบ

ตาง ๆ อาจารยจะตองมาจัดเตรียมไฟลใหมีการตรวจงานท่ีงายยิ่งข้ึน 

  การเตรียมตัวและการปรับตัวตอการเรียนการสอนทําใหอาจารยหลาย ๆ ทานตองมีการ

ประชุมมากข้ึน ท้ังการประชุมในเรื่องของการเตรียมตัวการสอนและการปรับตัวตาง ๆ 

 

 มิติท่ี 4 การจัดกิจกรรมนักศึกษา 

กลุมคณบดีและผูบริหาร 

พบวา เปนดานที่ไดรับผลกระทบมาก เพราะการจัดกิจกรรมสวนใหญถูกยกเลิก บางกิจกรรมที่จําเปนจะ

ถูกจัดเปนรูปแบบออนไลนทั้งหมด ซึ่งงบประมาณของกิจกรรมที่ถูกยกเลิกไดนําไปเปนทุนการศึกษาและซ้ือ

อุปกรณใหนักศึกษา 

กลุมอาจารย 

ความสัมพันธกับนักศึกษาระหวางอาจารย และระหวางผูเรียนกับผูเรียนเอง พบวา กลุมท่ีมีผลกระทบมาก

ที่สุดจะเปนกลุมนักศึกษาชั้นปที่หนึ่งที่ไมเคยพบกันมากอนและไมเคยทํากิจกรรมรวมกัน และนักศึกษาที่เรียนใน

วิชา GE หรือวิชาขนาดใหญมีจํานวนนักศึกษาจํานวนมากการปฏิสัมพันธหรือการใหความรวมมือในการเรียน

ออนไลนจะมีนอยมากความสัมพันธคอนขางหางเหิน 

สวนนักศึกษาที่มีความรูจักกันมาอยูแลว เชน ชั้นปที่ 2-4 จะไมไดรับผลกระทบมากการเรียนการสอน

ออนไลนยังสามารถทําไดดีมีปฏิสัมพันธตอกัน และมีการใหความรวมมือท่ีดี 

นอกจากนี้ยังพบวาอาจารยหลายทานมีปฏิสัมพันธทางออนไลนกับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น การตอบแชท

ขอความมีมากขึ้น นักศึกษากลาที่จะถามอาจารยมากขึ้นแ ละความสัมพันธที่หางเหินอาจจะขึ้นอยูกับปจจัยอีก

หลายปจจัยเชนจะ Generation ของเด็ก หรือสังคมที่เปลี่ยนไปเปนสังคมกมหนา รวมถึงลักษณะนิสัยบุคลิกของ

นักศึกษาเองหรือบุคลิกของอาจารยท่ีนาเขาหา 
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การเรียนแบบปฏิบัติการ การฝกงานและการฝกสหกิจศึกษา ไดรับผลกระทบอยางมาก เนื่องจากนโยบาย

การเรียนออนไลนทําใหตองงดการเรียนภาคปฏิบัติ และการฝกงาน การฝกสหกิจถูกยกเลิกจากสถานประกอบการ 

นักศึกษาไมสามารถฝกประสบการณวิชาชีพได รวมถึงกิจกรรมนักศึกษาที่หลายกิจกรรมถูกยกเลิก เหลือเพียงบาง

กิจกรรมท่ีจําเปนแตปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมออนไลน  

ทั้งนี้ ผลกระทบจากการระงับ ยกเลิกกิจกรรม ทั้งการฝกงาน การฝกประสบการณวิชาชีพ การฝกสหกิจ

และการระงับและยกเลิกกิจกรรมนักศึกษา อาจารยมีความกังวลในเรื่องของทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ นักศึกษา

ไมไดรับประสบการณในการทํางานจริง สงผลกระทบในเรื่องของทักษะการทํางาน การปรับตัว ทักษะการนําเสนอ 

และทักษะที่จําเปนตอการอยูรวมกันในสังคมและการทํางานของนักศึกษาในอนาคต ซ่ึงปญหาในประเด็นเหลานี้ 

ทางคณะฯไดมีการจัดกิจกรรมทดแทนใหแกนักศึกษาภายหลัง และยังคงหารูปแบบและวิธีการที่จะแกไขพัฒนา

ปญหาในสวนนี้ตอไป 

กลุมนักศึกษา 

ในประเด็นของการจัดกิจกรรมนักศึกษา พบวา เปนประเด็นที่นักศึกษาไดรับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งการ

จัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ ถูกยกเลิก นักศึกษาไมไดเจอกัน ระหวางเพื่อน รุนพี่ และอาจารย สงผลกระทบถึง

ความสัมพันธกันเองในรุน การไมรูจักไดรูจักเพื่อนใหม ขาดโอกาสไดเจอกับเพื่อนใหมๆ สงผลกระทบตอการทํา

กิจกรรมกลุม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีปฏิสัมพันธในชั้นเรียน นักศึกษาในชั้นปที่หนึ่งแจงวา ชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัยวางเปลา และเงียบเหงา กิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมถูกยกเลิกไป เชน กิจกรรมการรับนองขึ้นดอย ยัง

รวมถึงการฝกปฏิบัติงาน การฝกสหกิจ และการฝกประสบการณวิชาชีพ การปฎิบัติการณวิชาชีพในชวงเรียน

ออนไลนทําใหการฝกงานถูกระงับ หลายคนขาดโอกาสในการฝกประสบการณกับบริษัทหรือองคกรภายนอก การ

ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพถูกระงับไมสามารถท่ีจะทํางานกับคนไข หรือลูกคา หรือผูรับบริการได ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบ

ไปถึงการจบของนักศึกษาได 

ในการเรียนออนไลนมีประเด็นหนึ่งที่นาสนใจวา นักศึกษารูสึกวาการปฏิสัมพันธในชั้นเรียนมีความสําคัญ 

ซ่ึงสามารถทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในชั้นเรียนท่ีมีปฏิสัมพันธ หรือมีเทคนิคการมีสวนรวมระหวาง

นักศึกษาและอาจารย ทําใหบรรยากาศในหองเรียนดีขึ้น และสงผลกระทบทําใหนักศึกษามีความสนใจ มีสมาธิจด

จอกับการเรียนมากข้ึน ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีอาจารยนํามาสามารถนํามาปรับใชได 

กลุมบุคลากรสายสนับสนุน 

-  

 

 มิติท่ี 5 การจัดการความเส่ียง  

กลุมคณบดีและผูบริหาร 

ในดานบริหารจัดการ มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อน ดังนี้ คณะมีคณะกรรมการบริหารประจําคณะท่ี

เปนกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อระดมความคิดเห็นและการพิจารณาการปรับตัวตาง ๆ ทุกฝายทํางานเปนทิศทาง

เดียวกัน เชน ฝายวิชาการ โดยมีรองวิชาการสื่อสารไปยังหัวหนาภาควิชาและถายทอดไปยังคณาจารย ดาน
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นักศึกษาและผูปกครอง คณบดีและรองฝายกิจการนักศึกษาจะสื่อสารทําความเขาใจกับนักศึกษารวมถึงผูปกครอง 

พรอมทั้งดูแลและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ เชน การสํารวจความเดือดรอนและการจัดหาอุปกรณใหกับ

นักศึกษา รวมถึงการมอบทุนชวยเหลือนักศึกษาท่ีไดรับความเดือดรอน 

ในการปฏิบัติงานตาง ๆ คณะยึดตามประกาศของมหาวิทยาลัย และนํามาปรับใชใหเขากับบริบทของคณะ

เพิ่มเติม คณะไดมีการใชระบบกลไกในการสื่อสารไปยังสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน คณาจารย นักศึกษา 

ผูปกครอง และเจาหนาท่ี ในรูปแบบออนไลน เชน Line Group, Facebook Groupเพ่ือทําความเขาใจและเพ่ือการ

ปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และถือวาการสื่อสารเปนสวนสําคัญ คณบดีและผูบริหารมีการตัดสินใจใน

กิจกรรมดานตาง ๆ ดวยการใช “ขอมูล” ทั้งการใชขอมูลจากฐานขอมูลของคณะ ( BI: Business Intelligence) 

และการใชขอมูลจากผลการสํารวจ (Data Driven Business) เพ่ือพิจารณาการชวยเหลือในดานตาง ๆ เชน  

การสํารวจรูปแบบการเรียนการสอนออนไลนของคณาจารยในชวงวิกฤติ และนําผลการสํารวจมาจัดสรร

ทรัพยากรใหเพียงพอตอการสอนในรูปแบบออนไลน 

การสํารวจผลกระทบของนักศึกษา เพื่อนําผลการสํารวจมาจัดสรรอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนใหกับ

นักศึกษา รวมถึง การใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาท่ีมีความเดือดรอน 

การใชขอมูลจากฐานขอมูลดานงบประมาณของคณะ ในการดูภาพรวมงบประมาณเพื่อนําไปพัฒนาแกไข

ปญหาดานตาง ๆ เพื่อรองรับกับสถานการณ เชน การจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการดานกายภาพ การ

ปรับปรุงหองเรียน Smart Classroom หรือการจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปน

สําหรับอาจารยและนักศึกษาในคณะ 

 

 ประเด็นอ่ืน ๆ  

กลุมคณบดีและผูบริหาร 

หากสถานการณเกิดขึ้นอีกครั้งและอาจจะคงอยูตลอดไป อะไรคือสิ่งที่จําเปนที่สุด และอะไรคือความ

ตองการของคณะฯ พบวา หากเกิดสถานการณวิกฤติตาง ๆ ยังคงอยู คณบดีและผูบริหารม่ันใจวาจะบริหารจัดการ

ไดทันเวลาและ มีการบริหารจัดการท่ีดีกวารอบแรกท่ีผานมา และคณะมีประสบการณและการเรียนรู รวมถึงความ

พรอมตาง ๆ ท่ีจะสามารถจัดการกับวิกฤติท่ีจะเกิดข้ึนไดในอนาคต 

ซึ ่งหากสถานการณเกิดขึ ้นอีกครั ้งและอาจจะคงอยู  คณบดีและผู บริหารคณะ มีความคิดเห็นวา 

มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบการสอบ การวัดและประเมินผลที่ชัดเจน ปลอดภัย และมีความเสถียร งายตอ

การใชงาน รวมถึงการพัฒนาระบบตาง ๆ ใหมีความสมบูรณและเสถียรมากขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจใหกับอาจารย 

และนักศึกษาในดานการวัดผลการเรียนรู  

ในดานการประกาศและมาตารการตาง ๆ มหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจน รวดเร็ว รวมถึงการสื่อสาร

ประชาสัมพันธไปยังนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ้งขึ้น และในชวงสถานการณวิกฤติตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึน 

มหาวิทยาลัยควรมี กฎระเบียบ ขอบังคับ บางอยางควรมีความยืดหยุนตอสถานการณ เชน การปรับปรุงหลักสูตรท่ี

สนับสนุนการเรียนการสอนยุคดิจิตอลหรืออ่ืน ๆ หรือการขอกรอบอัตรากําลังเพื่อเพิ่มบุคลากรสนับสนุนดาน
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เทคโนโลยี การทําสื่อ และเจาหนาที่กิจการนักศึกษา นักจิตวิทยา รวมถึง ขอบังคับ กฎระเบียบ ดานการเงิน การ

คลังและพัสดุ การจัดซ้ือครุภัณฑตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน การสอนในยุคดิจิตอลหรือการเรียน

การสอนในศตวรรษท่ี 21 หรืออาจมีการจัดสรรงบประมาณไวสวนกลางคณะ เพ่ือใหคณบดีมีอํานาจตัดสินใจในการ

ใชงบฉุกเฉินจําเปน หรือการจัดตั้งโครงการเฉพาะที่ใหคณะไดนําไปพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของแตละคณะฯ 

เอง 

ถึงแมมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณคอมพิวเตอร รวมถึง Sim ใหนักศึกษาแลว แตยัง

พบวานักศึกษาบางสวนยังไมไดรับความชวยเหลือนั้น ควรมีการสํารวจและชวยเหลือนักศึกษาเหลานี้เพ่ิมเติม และ

มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบอินเทอรในมหาวิทยาลัย Jumbo Plus ทั้งในบริเวณคณะฯ สถานท่ี

สวนกลางตาง ๆ และหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหครอบคลุมและมีศักยภาพสูงและมีความเสถียร

มากข้ึนรวมถึง การสนับสนุนความพรอมดานตาง ๆ ทางดานกายภาพ ไมวาจะเปนสภาพแวดลอม สถานท่ีท่ีรองรับ

สถานการณที่เกิดขึ้น เชน อาจจะมีสวนกลางที่ปลอดภัย มีระบบ WIFI ใหบริการ หรือสนามสอบขนาดใหญที่ตอบ

รับมาตรการของรัฐบาล 

กลุมอาจารย 

ความเครียดของอาจารยในชวงสถานการณโควิดสวนใหญมองวาเครียดเล็กนอยถึงปานกลาง ซึ่งอาจารย

หลายทานมองวา ความเครียดเปนความเครียดที่ปนกับความทาทาย อาจจะมีความกังวลในเรื่องของผลลัพธของ

ผูเรียนของนักศึกษาที่อาจารยยังคงตองการใหนักศึกษาไดรับความรูและทักษะที่คงเดิมเหมือนเชนการเรียนแบบ

ปกติ 

หากสถานการณเกิดขึ้นอีกครั้งและอาจจะคงอยูตลอดไป สิ่งที่จําเปนที่สุด และสิ่งที่เปนความตองการ คือ 

การสนับสนุนดานอุปกรณสําหรับนักศึกษารวมถึงการเตรียมความพรอมของนักศึกษาตอการเรียนในรูปแบบ

ออนไลนท้ังในดานอุปกรณอินเทอรเน็ต หรือการทําความเขาใจกับนักศึกษาตอการเรียนการสอนแบบใหม ไมวาจะ

เปนในเรื่องของการเรียนจัดการและความรับผิดชอบตอตนเอง 

การมีนโยบายรองรับสําหรับการฝกงานซึ่งนักศึกษาที่จําเปนจะตองฝกงานเพื่อจบการศึกษาอาจจะขาด

ทักษะการฝกประสบการณ มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายตาง ๆที่จะสนับสนุนรองรับและการชดเชยทักษะของ

นักศึกษาท่ีขาดหายไป และควรมีการพัฒนาระบบสัญญาณอินเทอรเน็ต Jumpbo Plus ของมหาวิทยาลัยใหดีข้ึน 

การใชแพลตฟอรมท่ีหลากหลายสงผลกระทบตอทบตอการเรียนท้ังตัวอาจารยและนักศึกษา มหาวิทยาลัย

อาจจะมีนโยบายการใชแพลตฟอรม 2-3 แพลตฟอรมและผลักดันใหเกิดความเชี่ยวชาญในแตละแพลตฟอรม 

ประกาศตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณควรมีความชัดเจนและรวดเร็วมากข้ึน 

การสื่อสารและการประชาสัมพันธ การสื่อสารความความเขาใจกับนักศึกษาและการประชาสัมพันธ

นโยบายตาง ๆ ใหท่ัวถึงและรวดเร็ว 

ควรมีความยืดหยุนในมาตรการบางอยาง เชน การจัดซ้ือคุรุภัณฑออนไลนเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบาย

ผลักดันสูการเปนการเรียนการสอนแบบ digital แตยังติดกับกฎและระเบียบท่ีไมสามารถจัดซ้ือได 
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การจัดทําสื่อวิดีโอ ควรมีทีมสนับสนุนการจับทําคลิปสอนแบบมืออาชีพ มีการอบรมเทคนิคการเรียนการ

สอนแบบดึงดูดผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียนออนไลนมากข้ึน และการผลักดันการนําคลิปการเรียน

การสอนเปนเอกสารในการขอตําแหนงทางวิชาการ 

การเตรียมพรอมของนักศึกษาสําหรับการเรียนในรูปแบบออนไลน ไมวาจะเปน การทําความเขาใจรวมกัน

ระหวางมหาวิทยาลัย คณะ คณาจารย นักศึกษาและผูปกครอง การเตรียมตัวในเรื่องของการบริหารจัดการเวลา 

ความรับผิดชอบตอหนาท่ี รวมถึงการเตรียมตัวเรื่องความพรอมของอุปกรณ เครื่องมือและสัญญาณอินเทอรเน็ต 

กลุมนักศึกษา 

ในชวงสถานการณการแพรระบาด พบวา นักศึกษามีความเครียดในระดับกลางกลางไปถึงมาก ซ่ึงสวนใหญ 

เครียดในดานการเรียนท่ีจะตองปรับตัวกับการเรียนออนไลน เครียดในการใชชีวิตประจําวัน ขาดความสัมพันธและ

การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น และจะตองดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น เครียดในเรื่องของดานสุขภาพกลัวเกิดโรคระบาด 

เครียดทางดานการเงินของครอบครัว นักศึกษาชั้นปที่สูงสวนใหญจะมีความเครียดในดานของการเรียนเรื่องการ

ฝกงาน และการฝกปฏิบัติวิชาชีพ ที่ไมสามารถเก็บชั่วโมง ใหเปนไปตามเปาหมาย และอาจจะสงผลกระทบถึงการ

สําเร็จของนักศึกษาดวย 

สิ่งที่อยากจะฝากถึงมหาวิทยาลัยสวนใหญในประเด็นทั้งเรื ่องของการเรียน มหาวิทยาลัยควรใหการ

สงเสริมสนับสนุนดานอุปกรณเครื่องมือและอินเทอรเน็ตเพ่ิมมากข้ึน ระบบอินเทอรเน็ตในมหาวิทยาลัยหรือจัมโบพ

ลัสควรมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นไมหลุดบอยหรือไมชาจนเกินไป การปรับปรุงระบบการสอบวัดผลใหมีความเสถียร

และใชงานงายมากยิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาเทคนิคการสอนใหมีความนาสนใจเพิ่มการอบรมเทคนิคการ

สอนออนไลนใหกับคณาจารยเพื่อใหการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในดาน

การเรียนการสอนออนไลนควรมีความชัดเจนและเปนไปในทางทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยและควรมีความ

รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสงคงความชวยเหลือสนับสนุนบรรเทาความเดือดรอนของนักศึกษาโดยการลดคาเทอมและคา

หอพัก 

กลุมบุคลากรสายสนับสนุน 

บุคลากรสวนใหญ ไมมีความเครียดตอการทํางาน สวนใหญจะสามารถปรับตัวได สวนใหญจะกังวลเรื่อง

ของสุขภาพความปลอดภัยของการทํางานเพราะวาในระยะสามคอนขางท่ีจะเปนเรื่องท่ีใกลตัวมาก 

หากสถานการณเกิดขึ้นอีกครั้งและอาจจะคงอยูตลอดไป สิ่งที่จําเปนที่สุด และสิ่งที่เปนความตองการ คือ 

1. สนับสนุนอุปกรณและอินเทอรเน็ตสําหรับบุคลากรหรือเครื่องมือสนับสนุนการทํางานตาง ๆ 2. สนับสนุนใหมี

สวัสดิการในเรื่องของการตรวจเชื้อหาเชื้อไวรัสการจัดทําประกันสุขภาพและการฉีดวัคซีนใหท่ัวถึง 
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บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 
ในบทนี้คณะผูวิจัยแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวนหลักดังนี้ 

• สรุปผลการศึกษา 

• อภิปรายผลการศึกษา 

• ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาในบทท่ี 4 จะเห็นไดวาสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 สงผลกระทบตอ

การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทําใหเกิดการปรับตัวทั้งในสวนของผูบริหารในทุกคณะ 

อาจารยผูสอน  บุคลากร นักศึกษา ไมวาจะเปนในมิติการจัดการเรียนการสอน มิติการจัดกิจกรรมนักศึกษา มิติสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูและทรัพยากรการเรียนรู มิติการจัดการความเสี่ยง และมิติการวัดและประเมินผล ภายใต

สภาพแวดลอมการเรียนรูรูปแบบใหม ท้ังนี้สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังแสดงในแผนภาพท่ี 5-1  

จากแผนภาพจะเห็นวาการปรับตัวในการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหมสามารถแบงการ

ปรับตัวไดใน 2 สวนหลกั ๆ คือ 

สวนท่ี 1 การปรับเปล่ียนเครื่องมือและสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอน  

ทั้งนี้จากผลการสํารวจะเห็นไดวา การจัดการเรียนการสอนออนไลนมีการนําระบบประชุมออนไลน (เชน 

Zoom) ตลอดจนระบบบริหารการจัดการเรียนรู(LMS) เขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนและสอบออนไลน 

เพื่อทดแทนการเรียนในชั้นเรียน มีการเพิ่มเติมชองทางการสื่อสารทางออนไลนเพื่อการติดตอระหวางอาจารยกับ

นักศึกษา รวมถึงการจัดหาอุปกรณที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่จัดหาเองโดยอาจารยและนักศึกษา 

หรือจัดหาโดยคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกลาวมีประเด็นที่เปนขอกังวลของทุกกลุมคือความ

เสถียรของอินเทอรเน็ต ที่สงผลอยางยิ่งตอการจัดการเรียนการสอนออนไลน สภาพแวดลอมและสถานที่เรียนมีผล

กับนักศึกษาโดยเฉพาะการสอบออนไลน 

สวนท่ี 2 การคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียในการเรียนการสอน  

การเรียนการสอนในหองเรียนแบบเดิมนั้นถือวาเปนระบบปดทางกายภาพ อาจารยสามารถกําหนด

สภาพแวดลอมในการเรียนได แตเมื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนเปนออนไลนทําใหสภาพแวดลอมในการเรียน

กลายเปน “ระบบเปด” การกําหนดสภาพแวดลอมในการเรียนไมไดมีเพียงอาจารยเทานั้น ยังมีผูมีสวนไดสวนเสีย

อื่นเขามาเกี่ยวของ ไมวาจะเปนบุคลากรที่ใหความชวยเหลือดานเทคนิค นโยบายการสนับสนุนผูชวยสอน ผูอยู

อาศัยรวม คนในครอบครัว หรือแมแตเพ่ือนในหองเรียนออนไลน ก็สงผลตอสภาพแวดลอมในการเรียนท้ังสิ้น 
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แผนภาพท่ี 5-1 แสดงภาพรวมการปรับตัวในทุกมิติและผลในอนาคตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
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จากโมเดลการปรับตัวในชวงการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ขางตน สามารถแยกมิติของผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนกับการจัดการเรียนการสอน ได 5 มิติ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

5.1.1 มิติท่ี 1 มิติการจัดการเรียนการสอน 

เปนมิติท่ีอาจกลาวไดวาไดรับผลกระทบภายใตสถานการณดังกลาวมากท่ีสุด เพราะการเรียนการสอนบาง

รูปแบบไมสามารถเปลี่ยนเปนออนไลนไดทันที เชน การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการตาง ๆ  หรือ การจัดการเรียน

การสอนโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity-Based Learning) นอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนบางประเภทตอง

มีการลงทุนจึงสามารถที่จะใชการเรียนการสอนแบบออนไลนทดแทนบางสวนได เชน simulation สําหรับทดแทน

ชวยเหลือบางสวนของการฝกปฏิบัติการทางวิชาชีพ หรือการใช VR แทนการลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  ในขณะเดียวกัน

การเรียนการสอนแบบบรรยายเปนรูปแบบท่ีปรับตัวเปนออนไลนไดดีท่ีสุด โดยเครื่องมือท่ีสําคัญ คือ ระบบประชุม

ออนไลน นําโดย Zoom กับ MS Teams Meeting และระบบบริหารการเร ียนรู (Learning Management 

System) นําโดย Moodle (มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรียกวา KC-Moodle หรือ CMU e-learning) และบริการ

ทางเลือกอ่ืน ๆ ไดแก MS Teams,  Google Classroom, และ Canvas LMS 

จากผลการศึกษาพบวาการปรับตัวดานการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นดําเนินการตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยท่ีใหอิสระในการปรับรูปแบบการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลโดยใหยึดผลลัพธการเรียนรูของ

กระบวนวิชาตามที่ระบุในหลักสูตรเปนที่ตั้ง ผลการสํารวจสะทอนวาคณาจารยไดรับผลกระทบจากสถานการณใน

ระดับมาก (ตารางที่ 4.2.3 แสดงคาเฉลี่ยผลกระทบ 3.82 จากคา 0-4 โดย 4 คือมากที่สุด) และมีความพยายาม

อยางมากในการปรับการเรียนการสอนใหเปนรูปแบบออนไลนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารยเกือบ

ท้ังสิ้น (99.3% จากตาราง 4.2.11) มีความเห็นวาไดรับการสนับสนุนเพ่ือการปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากทาง

มหาวิทยาลัย (ตารางที่ 4.2.12 แสดงระดับการสนับสนุนเฉลี่ย 3.62 จากคะแนนสูงสุด 5) อาจารยมีการผลิตสื่อ

ออนไลนเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการบันทึกการสอนเพื่อชวยใหนักศึกษาทบทวนบทเรียนไดงายขึ้น และสวนใหญสะทอน

ความสามารถของตนเองวาสามารถปรับตัวไดมาก (ตาราง 4.2.35 แสดงใหเห็นวาคะแนนปรับตัวของตนเองเฉลี่ย 

3.50 จากคะแนนสูงสุด 5)  

อยางไรก็ดียังคงมีความทาทายอยู โดยเฉพาะในเรื่องของการกระตุนผู เรียนเพื่อใหเกิดความผูกพัน 

(engagement) ตอการเรียนออนไลน โดยการสํารวจพบวาการรับรูของผูเรียนวาอาจารยมีการกระตุนการเรียนรู มี

นอยกวาความคิดเห็นจากอาจารย นั่นคืออาจารย 43.8% มองวาตนเองมีการกระตุนผูเรียน (ดูตาราง 4.2.7)  แต

นักศึกษาเพียง 25.8% เทานั้นท่ีตอบรับวามีการกระตุนการเรียนรู (ดูตาราง 4.3.7) นอกจากนั้นการสื่อสารเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงการวัดและประเมินผลยังมีชองวางอยู คือมีนักศึกษา 15.7% ระบุวาไมทราบขอมูลการเปลี่ยนแปลง

การวัดผลจากอาจารย (ดูตาราง 4.3.17) ซ่ึงอาจรวมกรณีท่ีนักศึกษาไมสนใจอยูดวย  ทุกกลุมตัวอยางสะทอนอยาง

ตรงกันวาการเรียนการสอนออนไลนไมสามารถทดแทนการสอนปฏิบัติการสวนใหญได โดยเฉพาะปฏิบัติการท่ีตอง

ใชเครื่องมือ สถานท่ี หรือประชากรเฉพาะทาง 
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5.1.2 มิติท่ี 2 มิติการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

จากเดิมกอนที่จะเกิดสถานการณการแพรระบาดฯ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เชน กีฬา คายอาสา 

กิจกรรมระหวางนักศึกษาตางชั้นป สามารถเนนปฏิสัมพันธ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตผานกิจกรรมที่ทํารวมกัน 

เมื่อมีขอจํากัดเรื่องการเรียนออนไลนและงดใชพื้นที่มหาวิทยาลัย ก็พบวาแทบไมมีคณะใดสามารถจัดกิจกรรม

เหลานี้ไดเลย มิติดังกลาวจึงถือเปนความทาทายอยางมากหากสถานการณนี้ยืดเยื้อตอไป ซึ่งผลกระทบที่พบจาก

การสํารวจมีทั้งเรื่อง ความผูกพันธกับสถานศึกษา เชน กิจกรรมประเพณีหลายอยางที่เปนเอกลักษณ (รับนองข้ึน

ดอย กีฬามหาวิทยาลัย) ไมสามารถจัดได ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในกลุมเพื่อน ความสัมพันธระหวางรุนนอง

และรุนพี่ลดลง เชน มีบางหลักสูตรที่นักศึกษาใหมเรียนจนจบภาคเรียนโดยไมเคยไดเขามาที่มหาวิทยาลัยเลย บาง

คณะออกแบบกิจกรรมทางวิชาการระหวางชั้นปท่ีจําเปนตองงดไป กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ “สายรหัส”ลดลงมาก  

จากผลการศึกษาพบวามิติของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผูบริหารเห็นตรงกันวาไมสามารถ

จัดรูปแบบกิจกรรมออนไลนที่ใหประสิทธิผลทดแทนการจัดกิจกรรมในรูปแบบเดิมได อยางไรก็ดีความกังวลของ

ผูบริหารมีระดับท่ีแตกตางกันออกไป บางแหงกังวลมาก ในขณะท่ีบางคณะคิดวาสถานการณจะกลับมาเหมือนเดิม

ได ผลสํารวจความเห็นของนักศึกษาพบวา ขอจํากัดในการใชชีวิต การพบปะเพื ่อนฝูง และความจําเจของ

บรรยากาศ สงผลกระทบมาก โดยแบงเปน 3 ประเด็น อันดับแรกคือปฏิสัมพันธกับเพื่อนและรุนพี่รุนนองที่ลดลง 

ซึ่งนักศึกษามองวากระทบทั้งดานการเรียนที่ทํางานกลุมยากขึ้น และคุณภาพชีวิตเนื่องจากไมสามารถทํากิจกรรม

รวมกันได อันดับที่สองคือปฏิสัมพันธกับอาจารย มีนักศึกษาบางสวนมองวาไมกลาถามหรือพูดคุยกับอาจารย 

ในขณะที่อีกสวนหนึ่งเห็นวาชองทางออนไลนชวยใหติดตออาจารยไดงายขึ้น อันดับสามคือ การไมไดรวมกิจกรรม

ประเพณีของมหาวิทยาลัย ทําใหรูสึกเสียดายโอกาส  

นอกจากนั้นผลกระทบท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนจากจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผานกิจกรรมออนไลน

และงดจัดกิจกรรมในสถานที่ ทําใหประสบการณในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยหายไป โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษา

ชั้นปที่ 1 ประกอบกับการเรียนออนไลนที่นักศึกษานั่งเรียนในสถานที่ที่แตกตางกันไมไดมีการนั่งเรียนในสถานท่ี

เดียวกัน สงผลใหนักศึกษาจํานวนหนึ่งเกิดความเครียด และมีหลายรายที่ไมสามารถจัดการกับอารมณหดหูของ

ตนเองได ผู บริหารไดรับรายงานอุบัติการณของนักศึกษาที่ทํารายตนเองเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผู บริหารสวนงานและ

คณาจารยมีความเห็นเสริมวาความเครียดดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจากปจจัยรอบขางอื่น ๆ รวมดวย ไมวาจะเปน

สาเหตุจากครอบครัว คาใชจายท่ีเกิดข้ึน การใชชีวิตประจําวันและความกลัวโรคระบาด  

 

5.1.3 มิติท่ี 3 มิติส่ิงสนับสนุนการเรียนรูและทรัพยากรการเรียนรู 

การปรับเปลี่ยนจากการเรียนในหองเรียน การเรียนรูรวมกันในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย การเรียนรูผาน co-

working space ตาง ๆ กลายเปนการเรียนออนไลน การเรียนบนพื้นที่เสมือน ปจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงท่ี

สําคัญมี 2 ประการคือ 1. อุปกรณและความเสถียรของอินเทอรเน็ต 2. แพลทฟอรมการสอนท่ีมีใหใช  
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5.1.3.1 อุปกรณและความสเถียรของอินเทอรเน็ต 

จากผลการศึกษาพบวาถึงแมมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดเคยมีการสํารวจความพรอมของนักศึกษาและพบวา

นักศึกษาสวนใหญมีอุปกรณที่สามารถใชในการเรียนการสอนออนไลนได (จากตารางที่ ตาราง 4.3.24 ตารางแสดง

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใชในการเรียนออนไลน ขอมูลพบวาเครื่องมือท่ี

นักศึกษาใชในการเรียนออนไลนสวนใหญ คือ สมารทโฟน (เชน iPhone, Android Phone) จํานวน 847 คนคิด

เปนรอยละ 96.8 โดยใชเปนประจํา จํานวน 402 คนคิดเปนรอยละ 59.9% คาเฉลี่ย เทากับ 3.37) อยางไรก็ตาม 

การศึกษาในครั้งนี ้มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา อุปกรณที่คณาจารยนิยมใชหรือถนัดใช เปนอุปกรณที่แตกตางจาก

อุปกรณท่ีใชกันในกลุมนักศึกษา กลาวคือ คณาจารยจะมีความถนัดใชคอมพิวเตอรตั้งโตะ และคอมพิวเตอรแล็ปท็

อป เปนสวนใหญในขณะที่นักศึกษามีความถนัดใชโทรศัพทสมารทโฟน และแท็บเล็ต (จากตาราง 4.2.24 ตาราง

แสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่อาจารยมีความถนัด ขอมูลที่ได พบวา 

เครื่องมือที่อาจารยสวนใหญถนัดใช คือ คอมพิวเตอรโนตบุค (Laptop) จํานวน 300 คนคิดเปนรอยละ 99.0 โดย

ถนัดใชมาก จํานวน 186 คนคิดเปนรอยละ 62.0 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.53 (คะแนนจาก 1 ถึง 4 โดย 4 หมายถึง

มากท่ีสุด) และจากตาราง 4.3.26 ตารางแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือท่ีถนัด

ใชรายดาน ขอมูลที่ได พบวา เครื่องมือที่นักศึกษาสวนใหญถนัดใช คือ สมารทโฟน (เชน iPhone, Android 

Phone) จํานวน 868 คนคิดเปนรอยละ 99.2 โดยถนัดใชมาก จํานวน 545 คนคิดเปนรอยละ 62.8% โดยมีคาเฉลี่ย  

เทากับ 3.48 (คะแนน 1 ถึง 4 โดย 4 หมายถึงมากที่สุด) ดังนั้นความคาดหวังของอาจารยและผูเรียนอาจไม

สอดคลองกันไดไดบางกรณี เชน อาจารยสาธิตหรือสรางสื่อที่เหมาะกับหนาจอขนาดใหญโดยไมไดคาดคิดวา

นักศึกษาอาจเขาถึงผานทางอุปกรณหนาจอขนาดเล็กเปนตน  

ถึงแมวาในสถานการณการแพรระบาดในระยะแรก มหาวิทยาลัยพยายามแกปญหาความพรอมในดาน

อุปกรณการเรียนออนไลนของนักศึกษา เชนการจัดหาคอมพิวเตอร และอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหนักศึกษา

ไดยืมเรียน แตเนื่องจากความตองการอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณเหลานั้นพุงสูงข้ึนอยางรวดเร็วดวยนโยบาย

การเรียนการสอนออนไลนท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก การจัดหาอุปกรณในคราวเดียวปริมาณมาก ๆ แทนที่จะเปนการเพ่ิม

อํานาจตอรองราคา กลับกลายเปนอุปสรรคตอการจัดหาสินคา เนือ่งจากผูขายไมม่ันใจวาจะสามารถจัดหาสินคาสง

ไดทันตามกําหนดระยะเวลาและอาจโดนโทษปรับ ทําใหการจัดหาอุปกรณเกิดความลาชาขึ้น ขอเท็จจริงนี้

สอดคลองกับภาพสะทอนที ่พบจากผู บริหาร คณาจารย นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน วาอยากให

มหาวิทยาลัยปรับปรุงเรื่องการชวยเหลือในสวนนี้ และอยากใหขยายความชวยเหลือมายังกลุมอาจารยที่มีความ

จําเปนตองจัดหาอุปกรณเพ่ือการสอนออนไลนดวยตนเองดวย ความคิดเห็นบางสวนเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา

ระเบียบการจัดซื้อตาง ๆ ใหมียืดหยุนมากขึ้น อาทิเชน การจัดซื้อผานแอพพลิเคชั่นออนไลน เมื่อมีความจําเปน

เรงดวน 

นอกจากนั้นผลการสํารวจยังพบวาความเสถียรของอินเทอรเน็ตเปนสิ่งที่มีความสําคัญในการจัดการเรียน

การสอนและการทํางานสนับสนุนเปนอยางยิ่ง ทั้งในสวนของนักศึกษา อาจารยและบุคลากร (จากตารางที่ ตาราง 

4.2.33 และ ตารางที่ 4.2.35 ดานปญหาที่พบในการเขาถึงทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน โดยปญหาดาน
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ความไมเสถียรของระบบอินเทอรเน็ต (ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย) อาจารยพบปญหามีคาเฉลี่ยรอยละ 3.76  

นักศึกษาพบปญหามีคาเฉลี่ยรอยละ 4.10) ในขณะที่การสัมภาษณและการสนทนากลุม ทั้งในสวนของอาจารย 

นักศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุน พบวาทุกกลุมใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาวเปนลําดับแรก ๆ ทั้งในการ

จัดการเรียนการสอน และโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาจัดสอบ ความไมเสถียรของอินเทอรเน็ตทําใหนักศึกษา

หลายคนเกิดปญหาขึ้น เชน เขาทําขอสอบไมได เสียเวลาทําขอสอบ คําตอบที่ทําไวสูญหาย  เปนตน ดังนั้นจึงอาจ

กลาวไดวาเสถียรภาพของอินเทอรเน็ตจึงเปนปจจัยดานทรัพยากรการจัดการเรียนรูท่ีมีความสําคัญในสถานการณนี้  

ทั้งนี้เสถียรภาพของอินเทอรเน็ตไมไดขึ้นอยูกับโครงสรางเครือขายของมหาวิทยาลัยเพียงอยางเดียว 

บอยครั้งที่ปญหาเกิดขึ้นระหวางทาง หรือเกิดจากผูใชเอง เชน นักศึกษาเขาใชเครือขายในจุดอับสัญญาณ หรือมี

สัญญาณรบกวนสูง ตลอดจนปญหาท่ีเกิดกับอุปกรณปลายทาง ดังนั้นความเสถียรของอินเทอรเน็ตตองอาศัยการให

ความรูความเขาใจกับผูใชประกอบดวย  

 

5.1.3.2 แพลทฟอรมการสอนท่ีมีใหใช 

จากผลการสํารวจในการใชแพลทฟอรมของการจัดการเรียนการสอน ในสวนของอาจารย (ดตูาราง 4.2.25-

4.2.30 )  และนักศึกษา (ดูตาราง 4.3.27-4.3.32) พบวา Online learning platform ที่นํามาใชทดแทนการเรียน

การสอนปกติแบงไดเปน 2 ประเภท คือ แพลตฟอรมที ่ใช ส ําหรับบริหารจัดการเรียนการสอน (Learning 

management system) เชน Moodle, Canvas, Microsoft team, Google classroom และแพลตฟอรมที ่ใช

สําหรับการสอน เชน Zoom, Facebook live, google meet เปนตน งานวิจัยพบวากลุมแพลตฟอรมท่ีใชสําหรับ

การสอนเปนกลุมที่ถูกใชสําหรับงานสอนออนไลนในชวงสถานการณ COVID-19 มากที่สุด โดยเฉพาะ Zoom (ดู

ตาราง 4.2.26) ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีบัญชีผูใชประเภท Zoom Pro และขยายจํานวนบัญชีตามจํานวน

คณาจารยท่ีมีอยู คณาจารยเกิดความสะดวกในการใชงาน อยางไรก็ตาม การเติบโตในดานการใชงานแพลตฟอรมท่ี

ใชสําหรับบริหารจัดการเรียนการสอนยังมีไมมากนัก  ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหเกิดการใชแพลตฟอรม

บริหารจัดการเรียนการสอน และมีการนําเสนอทางเลือกตาง ๆ ที่ตอบความตองการของอาจารยในบริบทการสอน

ตาง ๆ เพื่อใหมีความพรอมในการรับมือกับสถานการณที่ไมคาดคิดอื่น ๆ รวมไปถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบการศึกษาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต สวนการแกปญหาระยะสั้นอาจทําไดโดยการสื่อสารระหวางอาจารยและ

นักศึกษาเพ่ือใหท้ังสองฝายเขาใจความพรอมของกันและกัน 

 จากการสํารวจพบวาอาจารยและนักศึกษามีความเห็นไมตรงกันเกี ่ยวกับผลของการใช

แพลตฟอรมที่หลากหลายในการเรียนการสอน โดยนักศึกษามีความเห็นวาการใชแพลตฟอรมที่หลากหลายเปน

อุปสรรคตอการเรียน (รอยละ 49.9 ดูจากตาราง 4.3.34) ในขณะที่อาจารยไมไดมีความเห็นที่ชัดเจนวาความ

หลากหลายดังกลาวมีผลอยางไร (ดูตาราง 4.2.32) มีท้ังกลุมท่ีเห็นวาสงผลบวก (รอยละ 38.6)  กลุมท่ีเห็นวาสงผล

เสีย (รอยละ 35.6) และกลุมท่ีคิดวาไมแตกตาง (รอยละ 21.8) เม่ือนาํประเด็นนี้ไปสอบถามใน focus group ก็พบ

ความชัดเจนวา แทจริงแลวในมุมมองของนักศึกษาคิดวาความหลากหลายไมใชประเด็นอุปสรรคสําคัญ เพราะ

นักศึกษาสวนใหญถนัดใชเครื่องมือหลากหลายอยูแลว และอาจใชมากกวาอาจารยดวยซํ้า หากแตเปนความไม
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สมํ ่าเสมอของชุดแพลตฟอรมที ่อาจารยแตละทานใชตางหากที ่เปนปญหา การที ่นักศึกษาตองจดจํา “สูตร

เครื่องมือ” ของอาจารยคือประเด็นที่มักทําใหเกิดความสับสน โดยเฉพาะหากในวิชาเดียวกันอาจารยผูสอนแตละ

ทานยังเลือกใชเครื่องมือท่ีตางกัน ประเด็นนี้จึงตอกยํ้าใหเห็นความสําคัญเรื่องการสื่อสาร ไมใชเพียงระหวางผูสอน

และผูเรียน แตรวมถึงระหวางผูสอนดวยกันเอง การเลือกชุดแพลตฟอรมกลางควรทําอยางนอยในระดับวิชา แต

หากสามารถทําไดในระดับหลักสูตร หรือระดับคณะ อาจชวยลดความสับสนใหกับนักศึกษาได 

 

5.1.4 มิติท่ี 4 มิติการจัดการความเส่ียง  

จากการสัมภาษณ focus group กลุมคณบดีและผูบริหารเกี่ยวกับการรับมือสถานกรณการแพรระบาด

ของไวรัส COVID-19 เมื่อยอนไปในชวงแรกที่ยังไมมีความชัดเจนวาสถานการณจะเปนไปในทิศทางใด คณะผูวิจัย

พบวาทุกสวนงานใหความสําคัญกับผูเรียนเปนอันดับแรก กลาวคือ มีการสํารวจขอมูลความพรอมของผูเรียนเพ่ือ

จัดหาอุปกรณสําหรับการเรียนการสอนออนไลนตามทรัพยากรที่แตละคณะมี นอกจากนั้นกลไกการตัดสินใจ

นโยบาย คณะใชกรรมการบริหารคณะที่มีอยูแลวเปนหลัก ไมมีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเปนกรณีพิเศษ ซ่ึง

สะทอนใหเห็นวาผูบริหารในระดับสวนงานมีความเชื่อมั่นวากลไกบริหารเดิมของตนมีความยืดหยุนเพียงพอตอ

ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 

นอกจากนี้ยังพบวาคณะตาง ๆ พยายามวางนโยบายแกปญหาโดยใชขอมูลเปนพื้นฐาน ผูบริหารจากคณะ

ท่ีมีขอมูลและความเขาใจพรอมในมือโดยเฉพาะคณะทางวิทยาศาสตรสุขภาพ จะมีความกังวลเรื่องการวางมาตรการ

ตาง ๆ นอยกวาคณะในสาขาวิชาอื่น ๆ เนื่องจากมีความเขาใจธรรมชาติของโรคระบาด และติดตามสถานการณได

อยางใกลชิด ผูบริหารท่ีอยูในสาขาอ่ืน ๆ จะติดตามขอมูลจากมหาวิทยาลัยเปนหลัก ซ่ึงทําใหหลายคณะสะทอนวา

มหาวิทยาลัยมีความลาชาในการประกาศความชัดเจน  

อยางไรก็ดีคณะผูวิจัยไมพบสวนงานใดท่ีมีการทําแผนรับมือหรือแผนจัดการความเสี่ยงหรือแผนความ

ตอเนื่องทางธุรกิจ เพ่ือรองรับสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนหากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 หรือ โรคอุบัติใหม

อ่ืน ๆ มีความรุนแรงจนทําใหไมสามารถดําเนินการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมได เนื่องจากผูบริหารมีความเชื่อม่ัน

วากลไกดานการบริหารและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน รวมท้ังการมีฐานขอมูลทางดานการศึกษา 

เพียงพอท่ีจะดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิผล 

 

5.1.5 มิติท่ี 5 การวัดและประเมินผล 

 ภายใตสถานการณการแพรระบาดในระยะที ่ 1 ผลการสํารวจพบวาอาจารยมีการปรับการวัดและ

ประเมินผลรอยละ 55.4 (ตาราง 4.2.15) ในขณะที่นักศึกษารับรูถึงการปรับตัวดังกลาว รอยละ 55.1 (ดูตาราง 

4.3.17)  ความกังวลเกี่ยวกับการประเมินผลสวนใหญเปนความกังวลเก่ียวกับระบบการสอบและการบริหารจัดการ

การสอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทุจริตที่อาจเกิดในการสอบ Online ผลสํารวจพบวาอาจารยและนักศึกษาคาดคิด

วามีการทุจริตเกิดข้ึนแตจับไมได รอยละ 46.2 และ 40.6 ตามลําดับ (ตาราง 4.2.18 และ 4.3.20 ) แมวาขอเท็จจริง
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คือมีการจับทุจริตไดนอยมากเพียงรอยละ 1.7 (ตาราง 4.2.18) แตทั้งคณาจารยและนักศึกษา รวมถึงผูบริหารสวน

งานเอง ก็มีความกังวลใจในขอนี้โดยเชื่อวากระบวนการสอบออนไลนทําใหเกิดการทุจริตไดมากกวาการสอบปกติ  

วิธีลดการทุจริตจากการสอบออนไลนที่นิยมที่สุดคือการจัดใหมี Proctored Exam เพื่อเฝาดูผูสอบเสมือน

การสอบในหองปกติ โดยโปรแกรมประชุมออนไลนเชน Zoom ผลการสํารวจแสดงวามีการใชงาน Proctored 

Exam รอยละ 36 (ตาราง 4.2.20) และมีอาจารยรอยละ 4.29 ท่ีใชโปรแกรมลอกหนาจอขณะสอบ เชน โปรแกรดม 

Safe Exam Browser อยางไรก็ดีเครื่องมือเหลานี้ดูเหมือนไมไดลดความกังวลของอาจารยและนักศึกษามากนัก   

นอกจากนี้ ความเห็นจากกลุมคณาจารยและผูบริหารสวนงานจํานวนหนึ่งมีความตองการตรงกันวาอยากให

มีระบบการสอบท่ีสามารถปองกันการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม แมวาการปรับการวัดผลไปใชกิจกรรมอ่ืนทดแทน

การสอบเปนแนวทางที่ดี แตก็ไมใชคําตอบของทุกกรณีโดยเฉพาะสําหรับคณะขนาดใหญหรือหลักสูตร/กระบวน

วิชาที่มีผูเรียนจํานวนมาก คณะผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับระบบการสอบที่มีคุณสมบัติดังกลาว พบวาในทางปฏิบัติ

แลวจะมีเพียงระบบที่ “ลดการทุจริต” เทานั้น และไมวาจะใชระบบใด ความปลอดภัยที่ไดก็มักจะตองแลกดวย

ความยากและความซับซอนในการใชงาน ดังนั้นการแกไขปญหาดังกลาวอาจตองใชหลายมาตรการรวมกัน ไม

เพียงแตพึ่งพาเครื่องมือ ตั้งแตการการปลูกฝงจิตสํานึกความสัตยซื ่อใหกับนักศึกษา การทําใหนักศึกษาเห็น

ความสําคัญของความรูท่ีวัดผลมากกวาคะแนนท่ีไดรับ  หรือใชวิธีการวัดผลรูปแบบใหมๆ ท่ีใชกับผูเรียนจํานวนมาก

ได เชน การใชกระบวนการ Peer-review นอกจากนั้นอาจเปดชองทางแจงเบาะแสหากผูเรียนดวยกันเองพบเห็น

การทุจริต เปนตน 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 สงผลตอการ

จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมหรือสภาพนิเวศ

การเรียนรู (Klein-Collins,2020; United Nations,2020)  ทั้งนี้ Chang and Guetl (2007) ไดเสนอองคประกอบ

สําคัญของนเิวศการเรียนรูประกอบดวย  

5.2.1 องคประกอบที ่ 1 ชุมชนการเรียนรู และผู ม ีสวนเกี ่ยวของ(learning community and other 

stakeholders) 

หมายถึงผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดการเรียนรูตั้งแตผูออกแบบหลักสูตร ผูผลิตเนื้อหา ผูสอน และผูเรียน

รู หรืออาจกลาวไดวาผูมีสวนเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการเรียนรูท้ังหมด ซ่ึงเม่ือเกิดสถานการณการแพรระบาดของ   

COVID-19 ไดมีการปรับเปลี่ยนชุมชนการเรียนรูจากเดิมผูที่มีบทบาทสําคัญคือผูสอน ผูเรียนและเพื่อนรวมหอง 

เพราะเงื่อนไขสําคัญของการจัดการเรียนการสอนอยูในหองเรียนที่มีพื้นที่ชัดเจน แตเมื่อเกิดสถานการณดังกลาว

ประกอบกับการเนนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลางทําใหชุมชนการเรียนรูและผูมีสวนเกี่ยวของขยาย

ขอบเขตมากข้ึน ไมวาจะเปนการกําหนดนโยบายของรูปแบบในการจัดการเรียนรูของผูบริหาร การเขามามีสวนรวม

ของผูชวยสอนในการจัดการชั้นเรียนออนไลนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการเรียนการสอนระบบ
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ออนไลนในการแพรระบาดระลอกที่ 1 และเนื่องจากเงื่อนไขของการจัดการเรียนการสอนขางตนทําใหเพื่อนรวม

หองเรียน เปลี่ยนเปนเพื่อนที่รวมหอพัก เพื่อนรวมชั้นเรียนออนไลน หรือบุคคลแวดลอมในสถานที่ที่ผูสอนหรือ

ผูเรียนนั่งอยู นอกจากนั้นยังหมายถึงคนในครอบครัวในกรณีที่ผูเรียนอาศัยอยูที่บาน และการตอบคําถามของ

บุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับตารางสอน ตารางสอบ (Ganimian & Vegas and Hess, 2020) จึงจะเห็นไดวา

ชุมชนการเรียนรูไดมีการขยายขอบเขตอยางเห็นไดชัด  

ดังนั้นการทบทวนการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรูเพื่อใหไดผลลัพธตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว

จึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนเปนอยางยิ่งภายใตสถานการณดังกลาว (World Bank, 2021; Ganimian & Vegas 

and Hess, 2020; United Nations Educational, 2020) และสิ่งสําคัญคือการปรับเปลี่ยนบทบาทของผูสอน และ

การเพิ่มบทบาทของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการชวยในการจัดการเรียนรู ซึ่งเริ่มตั้งแตผูบริหารมีการทําความเขาใจ

และสื่อสารกับผูสอนถึงการเขามามีบทบาทของเทคโนโลยีดานการศึกษา การสื่อสารถึงความสําคัญและจําเปนใน

การเตรียมความพรอมและการพัฒนาศักยภาพ การออกแบบการเรียนรูรูปแบบใหมที่การเปดโอกาสใหผูมีสวน

เกี่ยวของหรือชุมชนการเรียนรูเขามารวมออกแบบและมีสวนรวมในชั้นเรียนออนไลนโดยเนนการเพิ่มความเปน

อิสระเพ่ือนําไปสูความสําเร็จในการเรียนรู (Ganimian & Vegas and Hess, 2020; United Nations Educational, 

2020; Hannon & Thomas & Ward and Beresford; 2019)   

นอกจากการออกแบบหลักสูตรและการเรียนรูที ่เกิดขึ้นจากการขยายขนาดของชุมชนการเรียนรูแลว 

ประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งและสะทอนถึงความกังวลของทั้งอาจารยและนักศึกษาคือการวัดและประเมินผล

โดยเฉพาะอยางยิ่งการทุจริตในการสอบออนไลน ซึ่งเปนสิ่งที่ทางอาจารยและสถาบันการศึกษายังไมสามารถหาวิธี

หรือเครื่องมือปองกันได 100 % (อานนท ศักดิ์วรวิชญ, 2563) ดังนั้นภายใตสถานการณดังกลาวการกลับมา

ทบทวนถึงวิธีการประเมินผลจึงเปนเรื่องท่ีมีความจําเปนเปนอยางยิ่ง เพราะการท่ีจะกลับไปสอบไดในรูปแบบเดิมมี

โอกาสเปนไปไดนอยมาก การกําหนดคุณลักษณะและตัวชี้วัดของผลลัพธการเรียนรูใหเปนภาษาที่เขาใจงายและ

สามารถวัดได  รวมท้ังการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการติดตามและแสดงความกาวหนาของการเรียนรูเม่ือเทียบกับ

ผลลัพธดังกลาว จะเปนประโยชนตอทั ้งผู สอนและผู เร ียนตอการติดตามความกาวหนาในระดับบุคคลได 

(Montenegro and E.and Jankowski, N. A, 2020) ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะประสบความสําเร็จไดอาจารย

ตองมีการออกแบบการวัดการเรียนรูออกเปนขั้นบันไดรวมกับการจัดการสอน และไมสามารถวัดโดยการสอบเพียง

ครั้งหรือสองครั้งได (Truncale & Chalk & Pellegrino and Kemmerling, 2018) 

5.2.2 องคประกอบที่ 2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและบรรยากาศสภาพแวดลอมของการเรียนรู (learning 

utilities and learning environment)  

อุปกรณที่ใชในการเรียนรูกอนและหลังสถานการณการแพรระบาดดังกลาวถึงแมวาจะไมไดมีความ

แตกตางกันมากนักแตระดับความสําคัญของอุปกรณดังกลาวถือไดวาเปนปจจัยหลักที่สงผลตอประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการเรียนรู (Office of Educational Technology, 2021; Schleicher, 2020) โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ระบบอินเทอรเน็ตทั้งในมิติของความเสถียรและความครอบคลุม เพราะเปนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูพื้นฐานที่ทําให

ผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาการเรียนรูและชุมชนการเรียนรูได(Office of Educational Technology, 2020;2017; 
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Laanpere & Pata &Normak, and Põldoja, 2012)  Josep South (2017) ไดเนนยํ้าถึงการออกแบบสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูและบรรยากาศสภาพแวดลอการเรียนรูที่เนนความเปนปจเจกชนหรือเนนระดับรายบุคคลเพราะเราไม

สามารถกําหนดทุกคนใหเหมาะกับระบบที่มีอยูแตเราสารถออกแบบระบบใหเหมาะกับทุกคนได และสิ่งนี้ถือไดวา

เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ท้ังนี้ระบบดังกลาวควรมี

คุณลักษณะดังนี้  

(1) สงเสริมทําใหผู เรียนสามารถที่จะบรรลุเปาหมายตามความตองการและความจําเปนรายบุคคลได

(Ganimian & Vegas and Hess, 2020)  

(2) อนุญาตใหผูเรียนสามารถปรับระยะเวลาในการศึกษาและเนื้อหารายวิชาที่เหมาะสมกับเงื่อนไขที่สําคัญ

ในการดํารงชีวิต(World Bank, 2021)   

(3) เขาถึงทรัพยากรท่ีจําเปนในการเรียนรูอยางไมจํากัด (UNESCO, 2020 ) 

(4) เขาถึงระบบใหคําปรึกษารายบุคคลสําหรับผูเรียน (World Bank, 2021)  

(5) จัดเก็บขอมูลและใชขอมูลแบบ real time เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว  

(6) อนุญาตใหผู เรียนเขาและออกระบบการเรียนรูเพื ่อสรางความสมดุลระหวางเปาหมายของชีวิตกับ

การศึกษาในระบบ(Leibrandt & Klein-Collins and Lane, 2021; Klein-Collins,2020)  

(7) สร างเครือขายสนับสนุนการเร ียนรู เพื ่อใหเกิดการเร ียนรู ตลอดชีว ิต (Office of Educational 

Technology, 2020;2017)   

 

5.2.3 องคประกอบท่ี 3 เง่ือนไขท่ีสําคัญในการกําหนดนิเวศการเรียนรู (learning ecosystem condition)  

องคประกอบนี้คือการกําหนดปจจัยท่ีสงผลตอนิเวศการเรียนรูท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก (Guetl 

and Chang, 2008; Chang and Guetl, 2007) ซึ่งเงื่อนไขสําคัญในงานวิจัยชิ้นนี้คือสถานการณการแพรระบาด

ของ COVID-19 ทําใหการเรียนรูที่จัดภายในสถานศึกษาหรือในที่ตั้งถูกยกเลิก และทําใหเกิดการศึกษาทางไกล 

หรือ การเรียนรูผานระบบออนไลน เปนสิ่งที่ดําเนินการไดเพียงชองทางเดียว และถึงแมเมื่อการแพรระบาดสิ้นสุด

การกลับมาเปดใชพื้นที่ในสถานศึกษาจะมีการดําเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในการปองกันการแพร

ระบาดซํ้า (OECD, 2021) จึงสงผลใหปจจัยภายในที่มีความสําคัญตอการจัดการเรียนรูภายใตสถานการณการแพร

ระบาดดังกลาวคือ โครงสรางของสถาบันการศึกษา (Dubai Future Foundation, 2021;  Ganimian & Vegas 

and Hess, 2020) ตามผลการวิจัยจะเห็นไดวาทางสถาบันการศึกษายังไมมีการปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสรางเพ่ือ

ตอบสนองตอความเสี่ยงดังกลาว โดยการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเปนเพียงการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเรียน

การสอนและการสอบใหเปนระบบออนไลน แตโครงสรางการดําเนินการพื้นฐานยังไมมีการเปลี่ยนแปลง เชน การ

ลงทะเบียนเรียนและกําหนดเปดปดภาคเรียนยังคงเดิม ดวยความคาดหวังวาสถานการณฯ จะคลี่คลายและ

มหาวิทยาลัยสามารถกลับมาดําเนินการเรียนการสอนในรูปแบบเกากอนเกิดสถานการณฯ ได ทําใหสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูและบรรยากาศสภาพแวดลอมของการเรียนรูไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก ซึ่งหากเงื่อนไข

เก่ียวกับโรคระบาดยังคงอยูและสงผลในระยะยาว การปรับโครงสรางของสถานศึกษาจึงเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนไมวา
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จะเปนความยืดหยุนในชวงเวลาเปด-ปดภาคการศึกษา ความยืดหยุนในระบบการวัดและประเมินผล ความยืดหยุน

ในของการเลือกรายวิชาที่สะทอนการบรรลุเปาหมายของชีวิต ความยืดหยุนในสถานะนักศึกษา เปนตน(OECD, 

2021; World Bank, 2021; UNESCO, 2020; United Nations Educational, 2020; Office of Educational 

Technology, 2020;2017) 

สําหรับปจจัยภายนอกที่สําคัญภายใตเงื ่อนไขดังกลาวคือการสะทอนถึงความคุมคาคุมทุนในการจัด

การศึกษาที่ผูเรียนรูตองรับภาระ ซึ่งจากผลการศึกษานักศึกษาสะทอนถึงภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการเรียนใน

ชวงเวลาดังกลาว รวมทั้งการตระหนักถึงคุณคาทางการศึกษาที่ผูเรียนรูจะไดรับ เพราะการเรียนดังกลาวทําให

ผูเรียนไมไดรับประสบการณดานการทํางานจากการฝกในหองปฏิบัติการณ หรือการฝกปฏิบัติในสถานท่ีทํางานจริง 

ซ่ึงปจจัยดังกลาวสงผลโดยตรงตอนิเวศการเรียนรูไมวาจะเปนการขยายตัวของชุมชนการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหภาค

สวนตาง ๆเขามามีสวนรวมมากขึ้น และการปรับรูปแบบการเรียนรูใหสามารถตอบสนองเปาหมายชีวิตของผูเรียน

ได (Office of Educational Technology, 2020;2017)   

 

5.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการศึกษา การอภิปรายผล รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรมทั้งในทางวิชาการและขอเสนอเชิง

นโยบายของประเทศตาง ๆ ทางคณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดเตรียมแผนตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ทั้งในระดับ

มหาวิทยาลัยและในระดับคณะ ในการเตรียมความพรอมหากมีสถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยสามารถ

ดําเนินการในสวนตาง ๆไดอยางตอเนื่อง ลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน และการเตรียมความพรอมปรับเปลี่ยนโครงสราง

ในสถานการณฉุกเฉิน 

2. มหาวิทยาลัยควรเรงยกระดับนโยบายการวัดและประเมินผลรูปแบบใหมๆ ท่ีครอบคลุมและสะทอนการ

เรียนรู สามารถใชควบคูหรือทดแทนการสอบขอเขียนที่ไดรับผลกระทบสูงเมื่อตองจัดสอบออนไลน เนนประเมิน

ผลลัพธการเรียนรูในระดับบุคคลที่ทั้งอาจารยและนักศึกษาสามารถติดตามผลผูเรียนไดดวยตนเอง เอื้อตอการ

ติดตามสมรรถนะของนักศึกษาตามเปาหมายของหลักสูตรและเปาหมายของนักศึกษาโดยมีระบบการติดตามทั้งใน

ระหวางการเรียน และสิ้นสุดการเรียน ติดตามท้ังเปาหมายในแตละวิชาและเปาหมายในภาพรวมของหลักสูตร   

3. มหาวิทยาลัยควรลงทุนและจัดทํานโยบายการผลิตและบริหารจัดการคลังสื่อการเรียนรู ที่ตอบสนอง

ความคาดหวังใหมของผูเรียน เชน การเขาถึงสื่อการเรียนไดทุกที่ทุกเวลา การบันทึกการสอนเพื่อรับชมยอนหลัง 

ตลอดจนการลดการบรรยายในชั้นเรียนและเปลี่ยนเปนเนนกิจกรรมท่ีผูเรียนมีสวนรวม (Active Learning) เปนตน  

4. มหาวิทยาลยัควรออกระเบียบท่ีเพ่ิมความยืดหยุนใหกับหลักสูตรท่ีตองการออกแบบใหเหมาะกับผูเรียน 

หรือในสถานการณฉุกเฉิน ไมวาจะเปนระบบทะเบียน ระบบการใหคําปรึกษา ระบบการประเมินผลการศึกษา และ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสามารถออกแบบหลักสูตรที่สรางประสบการณการเรียนรูใหมที่ตอบสนอง

ความตองการและความคาดหวังใหมของผูเรียนไดมากกวาเพียงแคจัดการเรียนการสอนออนไลนในปจจุบัน 
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5. วิกฤตกรณท่ีเกิดข้ึนมาพรอมกับโอกาสสรางการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยควรใชประโยชนจากโอกาสนี้

ในการออกนโยบายเพื่อรักษาแนวปฏิบัติใหมที่มีประโยชนไวไมใหสูญหายไปภายหลัง เชน การใชประโยชนจาก

แพลทฟอรมดิจิทัล ไมวาจะเปนการลดการเดินทางผานการประชุมหรือสอนออนไลน การใชระบบบริหารจัดการ

การสอน การสรางสื่อการสื่อการสอนแทนการบรรยายหนาชั้น หรือการประยุกตใชการสอบออนไลนในหองสอบ

ของมหาวิทยาลัยแทนการใชกระดาษ เปนตน 
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ภาคผนวก ก แบบสอบถามอาจารย 

 

ผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ตอการจัดการเรียนการสอน  

(สําหรับอาจารย) 

แบบสอบถามนี้มีจุดประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชวงวิกฤติการณการแพรระบาดของ

ไวรัส COVID-19 ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหมงดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และจํากัดการเขาออก

มหาวิทยาลัย (เดือนมีนาคม-กรกฏาคม 2563) ขอมูลท่ีทานตอบเปนความลับและไมสงผลกระทบในระดับบุคคล 

ผลการวิเคราะหตลอดจนการตอบสนองของผูบริหารมหาวิทยาลัยจะถูกเผยแพรผานทางศูนยนวัตกรรมการสอน

และการเรียนรู (TLIC) * 

 รับทราบ 

กลุมสาขาวิชาตนสังกัดของทาน  

O วิทยาศาสตรสขุภาพ 

O วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

O มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

O Other:____________________________ 

เพศ  

O 1.ชาย 

O 2.หญิง 

O 3.ไมระบ ุ

อายุ  

O 24 – 39 ป 

O 40 – 55 ป 

O 56 ป ข้ึนไป 

ประสบการณการสอนในมหาวทิยาลัย  

O 5 ป หรือนอยกวา 

O 6 – 10 ป 

O 11 – 20 ป 

O มากกวา 20 ป 
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ระดับผลกระทบของสถานการณฯ ตอการจัดการเรียนการสอนของทานในภาพรวมคิดวาอยูในระดับใด  

O มากท่ีสุด 

O มาก 

O ปานกลาง 

O นอย 

O นอยท่ีสุด 

O ไมสงผลกระทบ 

 

อาจารยมีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมสื่อการสอนอยางไรบาง * ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 ไมเปลี่ยน - สื่อการสอนเหมือนเดิม 

 ผลิตสื่อดิจิทัล - เพื่อใหผูเรียนศึกษา/ทบทวนดวยตนเองมากขึ้น เชน สราง Video, MOOC หรือ      e-

book 

 กระตุนผูเรียน - มีกิจกรรมเพ่ือกระตุนใหผูเรียนสนใจสื่อดิจิทัลท่ีสรางข้ึน 

 Other: 

กรุณาอธิบายขยายความ (ถาตองการ) 

 

 

อาจารยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนหรือไม * ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

 เปลี่ยน "วิธี" การสอน เชน เปลี่ยนการบรรยายเปนการใหนักศึกษาทำการศึกษาดวยตนเอง เปนตน 

 เปลี่ยน "รูปแบบ" การสอนหรือการสงมอบการเรียนรู เชน เปลี่ยนจากในชั้นเรียน เปน Online Meeting 

เปนตน 

 เปลี่ยนวิธีการสงงาน เชน วิธีสงการบาน และสงรายงาน เปนตน 

 เปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรม เชน เปลี่ยนจากปฏิบัติการในชั้นเปนการบาน เปนตน 

 Other: 
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ทานใชสถานท่ีใดบางในการสอนในชวงสถานการณฯ * ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 หองเรียนในมหาวิทยาลัย 

 หองท่ีคณะฯ จัดใหเปนการพิเศษ 

 ท่ีบาน 

 รานกาแฟ, co-working space, รานอ่ืน ๆ 

 Other: 

การวัดผลเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง * ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 ไมเปลี่ยนแปลง - ใชวิธีการวัดผลและ/หรือขอสอบเดิม และจัดการสอบแบบเดิม 

 เปลี่ยนเปนการสอบออนไลน 

 ยกเลิกการสอบ เปลี่ยนเปนการวัดผลดวยวิธีอ่ืนแทน 

 Other: 

โครงสรางการใหคะแนนเปลี่ยนไปหรือไม * 

O มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางคะแนน เชน ลดคะแนนกิจกรรม เพ่ิมคะแนนการบาน หรือลดคะแนนสอบ 

เปนตน 

O ไมมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการใหคะแนน 

ทานคิดวาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชวงสถานการณฯ มีผลตอคะแนนเม่ือเทียบกับสถานการณปกติ

หรือไม * 

O คิดวามีผลทําใหคะแนนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

O คิดวามีผลทําใหคะแนนนักศึกษาลดลง 

O คิดวาไมมีผลอยางมีนัยสําคัญตอคะแนน 

O ไมทราบ ไมมีขอมูล 

ในการวัดผลการเรียน มีการจัดสอบ Online หรือไม * 

o มี   o   ไมมี Online 

ในวิชาท่ีสอบ Online ทานคิดวามีทุจริตเกิดข้ึนหรือไม * 

O มีการทุจริต และจับได 

O คิดวามีการทุจริต แตจับไมได 
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O ไมมีการทุจริต 

O ไมทราบ 

O Other: 

ทานคิดวาการสอบ Online มีโอกาสเกิดการทุจริตมากกวาการสอบในหองสอบหรือไม * 

O การสอบ Online มีโอกาสทุจริต "มากกวา" การสอบในหองสอบ 

O การสอบ Online มีโอกาสเกิดทุจริต "นอยกวา" การสอนในหองสอบ 

O โอกาสเกิดการทุจริตเทา ๆ กัน 

วิชาท่ีสอบใชเทคนิคใดตอไปนี้ในการปองกันการทุจริตระหวางการสอบ Online บางหรือไม * 

 โปรแกรมล็อกหนาจอผูสอบ เชน Safe Exam Browser 

 ระบบ Proctored Exam เชน การใหนักศึกษาเปด Zoom ระหวางการสอบ 

 ไมไดใช 

 ไมไดสอบ online 

 Other: 

โปรดใหคะแนน "ตนเอง" สำหรับการปรับตัวดานการเรียนการสอนในชวงสถานการณฯ * 

   0 1 2 3 4 5 

ปรับตัวไมไดเลย   O O O O O O ปรับตัวไดดีมาก 

 

โปรดใหคะแนน "มหาวิทยาลัย" ในการสนับสนุนการปรับตัวดานการสอนและ/หรือการวัดผลในชวง

สถานการณฯ * 

   0 1 2 3 4 5 

ไมสนับสนุนเลย   O O O O O O สนับสนุนไดดีมาก 

 

หากมีสถานการณเกิดข้ึนอีกครั้ง ทานคิดวามหาวิทยาลัยควรสนับสนุนอยางไรบาง 

 

________________________________________________________________________________ 
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ส่ือสนับสนุนการเรียนรู 

สื่อสนับสนุนการเรียนรู ในชวงท่ีเกิดวิกฤติการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 และมหาวิทยาลัยปดทํา

การในชวงเดือนมีนาคม-กรกฏาคม 2563 

ทานใชเครื่องมือใดบางในสอน Online  ไมใชเลย ใชเล็กนอย ใชปานกลาง ใชคอนขาง

ประจำ 

ใชประจำ 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ (Desktop 

Computer) 

O O O O O 

คอมพิวเตอรโนตบุค (Laptop)  O O O O O 

แท็บเล็ต (เชน iPad, Galaxy Tab) O O O O O 

สมารทโฟน  

(เชน iPhone, Android Phone) 

O O O O O 

Webcam/กลอง ภายนอก  

(ท่ีไมไดฝงอยูในอุปกรณ)  

O O O O O 

ไมโครโฟนภายนอก  

(ท่ีไมไดฝงอยูในคอมพิวเตอรหรือ

โทรศัพท) 

O O O O O 

ไฟเสริมความสวาง  

(เชน Ring light, Softbox) 

O O O O O 

Virtual Background/ฉากเขียว Green 

Screen เพ่ือกัดพ้ืนหลังในวิดิโอ  

O O O O O 

 

ทานถนัดใชเครื่องมือตอไปนี้ในระดับใด * ไมใชเลย ใชเล็กนอย ใชปานกลาง ใชคอนขาง

ประจำ 

ใชประจำ 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ (Desktop 

Computer) 

O O O O O 

คอมพิวเตอรโนตบุค (Laptop)  O O O O O 

แท็บเล็ต (เชน iPad, Galaxy Tab) 

 

O O O O O 

สมารทโฟน  

(เชน iPhone, Android Phone) 

O O O O O 
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ทานถนัดใชเครื่องมือตอไปนี้ในระดับใด * ไมใชเลย ใชเล็กนอย ใชปานกลาง ใชคอนขาง

ประจำ 

ใชประจำ 

Webcam/กลอง ภายนอก  

(ท่ีไมไดฝงอยูในอุปกรณ)  

O O O O O 

ไมโครโฟนภายนอก  

(ท่ีไมไดฝงอยูในคอมพิวเตอรหรือ

โทรศัพท) 

O O O O O 

Virtual Background/ฉากเขียว Green 

Screen เพ่ือกัดพ้ืนหลังในวิดิโอ  

O O O O O 

 

 

ทานใชระบบตอไปนี้ใน "การเรียนการ

สอน" Online มากนอยเพียงใด * 

ไมไดใช/

ไมรูจัก 

ใชนอย ใชปานกลาง ใชมาก ใชประจํา 

Zoom Meeting O O O O O 

MS Teams Meeting O O O O O 

Google Meet O O O O O 

KC-Moodle O O O O O 

CMU Exam Moodle O O O O O 

MS Teams (ความสามารถท่ี

นอกเหนือจาก Video Meeting) 

O O O O O 

Google Classroom O O O O O 

Facebook O O O O O 

Line O O O O O 

 

ทานใชระบบตอไปนี้ใน "การสอบ" 

Online มากนอยเพียงใด * 

ไมไดใช/

ไมรูจัก 

ใชนอย ใชปานกลาง ใชมาก ใชประจํา 

Zoom Meeting O O O O O 

MS Teams Meeting O O O O O 

Google Meet O O O O O 
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ทานใชระบบตอไปนี้ใน "การสอบ" 

Online มากนอยเพียงใด * 

ไมไดใช/

ไมรูจัก 

ใชนอย ใชปานกลาง ใชมาก ใชประจํา 

KC-Moodle O O O O O 

CMU Exam Moodle O O O O O 

MS Teams (ความสามารถท่ี

นอกเหนือจาก Video Meeting) 

O O O O O 

Google Classroom O O O O O 

Facebook O O O O O 

Line O O O O O 

 

ทานถนัดใชระบบตอไปนี้ในระดับใด * ไมถนัด ถนัดใช

นอย 

ถนัดใชปาน

กลาง 

คอนขาง

ถนัดใช 

ถนัดใช

มาก 

Zoom Meeting O O O O O 

MS Teams Meeting O O O O O 

Google Meet O O O O O 

KC-Moodle O O O O O 

CMU Exam Moodle O O O O O 

MS Teams (ความสามารถท่ี

นอกเหนือจาก Video Meeting) 

O O O O O 

Google Classroom O O O O O 

Facebook O O O O O 

Line O O O O O 

MS Planner O O O O O 

Miro O O O O O 

 

 

เครื่องมือหรือระบบท่ีอยากเสนอเพ่ิมเติมใหกับมหาวิทยาลัย 
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ในหนึ่งวิชาทานใชเครื่องมือเทคโนโลยีมากกวาหนึ่งชนิดในการเรียนการสอนหรือไม * 

O ใช - ใชเครื่องมือมากกวา 1 ชนิด 

O ไมใช – ใชเครื่องมือเพียงระบบเดียว 

มีการใชเครื่องมือมากกวาหนึ่งชนิด 

มีการใชเครื่องมือมากกวาหนึ่งชนิดในการเรียนการสอน 

จากประสบการณของทาน การเรียนการสอนท่ีมีการใชเครื่องมือหลากหลาย เชน ประชุมผานโปรแกรมหนึ่ง สงงาน

ผานอีกระบบหนึ่ง สอบดวยอีกระบบหนึ่ง ทานคิดวาการใชเครื่องมือหลาย ๆ ชนดิ สงผลอยางไรกับการเรียนการ

สอน * 

O สงผลบวก - เพราะสามารถใชอุปกรณท่ีเหมาะสมกับแตละงาน 

O ไมสงผลอะไร - เปนเรื่องธรรมดาของยุคปจจุบันท่ีตองใชเครื่องมือใหหลากหลาย 

O สงผลลบ - เพราะทําใหผูเรียนและผูสอนสับสนจากเครื่องมือท่ีมีมากเกินไป 

O ไมทราบ 

O Other: 

ความพึงพอใจ 

ปญหาท่ีพบในการเขาถึงทรัพยากรใน

การจัดการเรียนการสอน (เลือกตอบ

เปนบางขอได) 

เปนปญหา

มากท่ีสุด 

เปนปญหา

มาก 

เปนปญหา

ปานกลาง 

เปนปญหา

นอย 

เปนปญหา

นอยท่ีสุด 

ความไมเสถียรของระบบอินเทอรเน็ต 

(ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย) 

O O O O O 

ความไมเสถียรของระบบอินทอรเน็ต

ในมหาวิทยาลัย 

O O O O O 

ความพรอมของนักศึกษาในดาน

อุปกรณ เชน ขาดคอมพิวเตอร กลอง 

ฯลฯ 

O O O O O 

ความพรอมของนักศึกษาในดาน

สภาพแวดลอมท่ีบานในการเรียน

ออนไลน 

O O O O O 

ความพรอมของอุปกรณในการสอน

ออนไลน 

O O O O O 
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ปญหาท่ีพบในการเขาถึงทรัพยากรใน

การจัดการเรียนการสอน (เลือกตอบ

เปนบางขอได) 

เปนปญหา

มากท่ีสุด 

เปนปญหา

มาก 

เปนปญหา

ปานกลาง 

เปนปญหา

นอย 

เปนปญหา

นอยท่ีสุด 

ความพรอมของสถานท่ีในการสอน

ออนไลน 

O O O O O 

ความพรอมของอุปกรณท่ีใชสําหรับ

ผลิตสื่อออนไลน 

O O O O O 

 

ปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ี

เกิดข้ึนในชวงสถานการณฯ (เลือกตอบ

เปนบางขอได) 

เปนปญหา

มากท่ีสุด 

เปนปญหา

มาก 

เปนปญหา

ปานกลาง 

เปนปญหา

นอย 

เปนปญหา

นอยท่ีสุด 

ปญหาการสื่อสารระหวางผูสอนในวิชา

เดียวกัน 

O O O O O 

ปญหาการสื่อสารกับนักศึกษา O O O O O 

ปญหาการสื่อสารกับหนวยงานใน

มหาวิทยาลัย 

O O O O O 

ปญหาการสื่อสารกับหนวยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

O O O O O 

ปญหาการสื่อสารกับอาจารยใน

หนวยงานของทาน 

O O O O O 

ปญหาการสื่อสารกับผูบริหาร O O O O O 

ปญหาการตัดสินใจในการทํางาน O O O O O 

ทานมีความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอนของทานในชวงสถานการณฯ ในระดับใด *   

  1 2 3 4 5 

พึงพอใจนอยท่ีสุด O O O O O พึงพอใจมากท่ีสุด 

 

ทานคิดวานักศึกษาสวนใหญพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอนของทานในชวงสถานการณฯ ในระดับใด * 

  1 2 3 4 5 

พึงพอใจนอยท่ีสุด O O O O O พึงพอใจมากท่ีสุด 

ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

________________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ข แบบสอบถามนักศึกษา 

ผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ตอการจัดการเรียนการสอน 

(สําหรับนักศึกษา) 

แบบสอบถามนี้มีจุดประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชวงวิกฤติการณแพรระบาดของไวรัส 

COVID-19 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมงดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และจํากัดการเขาออกมหาวิทยาลัย 

(เดือนมีนาคม-กรกฏาคม 2563) ขอมูลท่ีทานตอบเปนความลับและไมสงผลกระทบในระดับบุคคล * 

 รับทราบ 

ทานเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม และมีเรียนในชวงสถานการณฯ ใชหรือไม (เดือนมีนาคม-

กรกฎาคม 2563) * 

o ใช - เปนนักศึกษาและมีเรียนในชวงเวลานั้น 

o ไมใช – ทานไมจําเปนตองกรอกแบบสอบถามนี้ 

กลุมสาขาวิชาท่ีทานศึกษาอยู * 

o วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

o วิทยาศาสตรสขุภาพ 

o มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

o Other: 

เพศ * 

o ชาย 

o หญิง 

o ไมตองการระบ ุ

ระดับท่ีกําลังศึกษา 

o ปริญญาตรี 

o ปริญญาโท-เอก 
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ชั้นปปจจุบัน * 

o ป 1 

o ป 2 

o ป 3 

o ป 4 

o ป 5 ข้ึนไป 

ระดับผลกระทบของสถานการณฯ ตอการเรียนของทานในภาพรวมคิดวาอยูในระดับใด * 

o มากท่ีสุด 

o มาก 

o ปานกลาง 

o นอย 

o นอยท่ีสุด 

o ไมสงผลกระทบ 

อาจารยในรายวิชาที่ทานเรียนมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมสื่อการสอนอยางไรบาง * ตอบไดมากกวา 1 

ขอ 

 ไมเปลี่ยน - สื่อการสอนเหมือนเดิม 

 ผลิตสื่อดิจิทัล - เพ่ือใหผูเรียนศึกษา/ทบทวนดวยตนเองมากข้ึน เชน สราง Video, MOOC หรือ e-book 

 กระตุนผูเรียน - มีกิจกรรมเพ่ือกระตุนใหผูเรียนสนใจสื่อดิจิทัลท่ีสรางข้ึน 

 Other: 

กรุณาอธิบายขยายความ (ถาตองการ) 
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วิชาท่ีเรียนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนหรือไม * ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

 เปลี่ยน "วิธี" การสอน เชน เปลี่ยนการบรรยายเปนการใหนักศึกษาศึกษาดวยตนเอง เปนตน 

 เปลี่ยน "รูปแบบ" การสอนหรือการสงมอบการเรียนรู เชน เปลี่ยนจากในชั้นเรียน เปน Online Meeting 

เปนตน 

 เปลี่ยนวิธีการสงงาน เชน วิธีสงการบาน และสงรายงาน เปนตน 

 เปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรม เชน เปลี่ยนจากปฏิบัติการในชั้นเปนการบาน เปนตน 

 Other: 

ทานใชสถานท่ีใดบางในการเรียนในชวงสถานการณฯ * ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 หองเรียนในมหาวิทยาลัย 

 หองท่ีคณะฯ จัดใหเปนการพิเศษ 

 ท่ีบาน 

 รานกาแฟ, co-working space, รานอ่ืน ๆ 

 Other: 

การวัดผลเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง * ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 ไมเปลี่ยนแปลง - ใชวิธีการวัดผลและ/หรือขอสอบเดิม และจัดการสอบแบบเดิม 

 เปลี่ยนเปนการสอบออนไลน 

 ยกเลิกการสอบ เปลี่ยนเปนการวัดผลดวยวิธีอ่ืนแทน 

 Other: 

โครงสรางการใหคะแนนเปลี่ยนไปหรือไม * 

 มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางคะแนน เชน ลดคะแนนกิจกรรม เพิ่มคะแนนการบาน หรือลดคะแนนสอบ 

เปนตน 

 ไมมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการใหคะแนน 

 ไมทราบ อาจารยไมไดแจง 

 

 

 



160 

 

 

 

ทานคิดวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงสถานการณฯ มีผลตอคะแนนเมื่อเทียบกับสถานการณปกติ

หรือไม * 

o คิดวามีผลทำใหคะแนนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

o คิดวามีผลทำใหคะแนนนักศึกษาลดลง 

o คิดวาไมมีผลอยางมีนัยสำคัญตอคะแนน 

o ไมทราบ ไมมีขอมูล 

ในการวัดผลการเรียน มีการจัดสอบ Online หรือไม * 

o มี 

o ไมมี Online 

ในวิชาท่ีสอบ Online ทานคิดวามีทุจริตเกิดข้ึนหรือไม * 

o มีการทุจริต แตอาจารยไมทราบ 

o ไมมีการทุจริต 

o ไมทราบ 

o Other: 

ทานคิดวาการสอบ Online มีโอกาสเกิดการทุจริตมากกวาการสอบในหองสอบหรือไม * 

o การสอบ Online มีโอกาสทุจริต "มากกวา" การสอบในหองสอบ 

o การสอบ Online มีโอกาสเกิดทุจริต "นอยกวา" การสอนในหองสอบ 

o โอกาสเกิดการทุจริตเทา ๆ กัน 

วิชาท่ีสอบใชเทคนิคใดตอไปนี้ในการปองกันการทุจริตระหวางการสอบ Online บางหรือไม * 

 โปรแกรมล็อกหนาจอผูสอบ เชน Safe Exam Browser 

 ระบบ Proctored Exam เชน การใหนักศึกษาเปด Zoom ระหวางการสอบ 

 ไมไดใช 

 ไมไดสอบ online 

 Other: 
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โปรดใหคะแนน "ตนเอง" สำหรับการปรับตัวดานการเรียนในชวงสถานการณฯ *   

   0 1 2 3 4 5 

ปรับตัวไมไดเลย   O O O O O O ปรับตัวไดดีมาก 

 

โปรดใหคะแนน "มหาวิทยาลัย" ในการสนับสนุนการปรับตัวดานการสอนและ/หรือการวัดผลในชวง

สถานการณฯ * 

   0 1 2 3 4 5 

ไมสนับสนุนเลย   O O O O O O สนับสนุนไดดีมาก 

 

หากมีสถานการณเกิดข้ึนอีกครั้ง ทานคิดวามหาวิทยาลัยควรสนับสนุนอยางไรบาง 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ส่ือสนับสนุนการเรียนรู 

สื่อสนับสนุนการเรียนรู ในชวงที่เกิดวิกฤติการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 และมหาวิทยาลัยปดทํา

การในชวงเดือนมีนาคม-กรกฏาคม 2563 

 

ทานใชเครื่องมือใดบางในการเรียน 

Online * 

ไมใชเลย ใชเล็กนอย ใชปานกลาง ใชคอนขาง

ประจำ 

ใชประจำ 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ (Desktop 

Computer) 

O O O O O 

คอมพิวเตอรโนตบุค (Laptop)  O O O O O 

แท็บเล็ต (เชน iPad, Galaxy Tab) O O O O O 

สมารทโฟน  

(เชน iPhone, Android Phone) 

O O O O O 

Webcam/กลอง ภายนอก  

(ท่ีไมไดฝงอยูในอุปกรณ)  

O O O O O 

ไมโครโฟนภายนอก  

(ท่ีไมไดฝงอยูในคอมพิวเตอรหรือ

โทรศัพท) 

O O O O O 
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ทานใชเครื่องมือใดบางในการเรียน 

Online * 

ไมใชเลย ใชเล็กนอย ใชปานกลาง ใชคอนขาง

ประจำ 

ใชประจำ 

ไฟเสริมความสวาง  

(เชน Ring light, Softbox) 

O O O O O 

Virtual Background/ฉากเขียว Green 

Screen เพ่ือกัดพ้ืนหลังในวิดิโอ  

O O O O O 

 

ทานถนัดใชเครื่องมือตอไปนี้ในระดับใด * ไมถนัด ถนัดใช

นอย 

ถนัดใชปาน

กลาง 

คอนขาง

ถนัดใช 

ถนัดใช

มาก 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ (Desktop 

Computer) 

O O O O O 

คอมพิวเตอรโนตบุค (Laptop)  O O O O O 

แท็บเล็ต (เชน iPad, Galaxy Tab) 

 

O O O O O 

สมารทโฟน  

(เชน iPhone, Android Phone) 

O O O O O 

Webcam/กลอง ภายนอก  

(ท่ีไมไดฝงอยูในอุปกรณ)  

O O O O O 

ไมโครโฟนภายนอก  

(ท่ีไมไดฝงอยูในคอมพิวเตอรหรือ

โทรศัพท) 

O O O O O 

Virtual Background/ฉากเขียว Green 

Screen เพ่ือกัดพ้ืนหลังในวิดิโอ  

O O O O O 

 

 

ทานใชระบบตอไปนี้ใน "การเรียน" 

Online มากนอยเพียงใด * 

ไมไดใช/

ไมรูจัก 

ใชนอย ใชปานกลาง ใชมาก ใชประจํา 

Zoom Meeting O O O O O 

MS Teams Meeting O O O O O 

Google Meet O O O O O 
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ทานใชระบบตอไปนี้ใน "การเรียน" 

Online มากนอยเพียงใด * 

ไมไดใช/

ไมรูจัก 

ใชนอย ใชปานกลาง ใชมาก ใชประจํา 

KC-Moodle O O O O O 

CMU Exam Moodle O O O O O 

MS Teams (ความสามารถท่ี

นอกเหนือจาก Video Meeting) 

O O O O O 

Google Classroom O O O O O 

Facebook O O O O O 

Line O O O O O 

 

ทานใชระบบตอไปนี้ใน "การสอบ" 

Online มากนอยเพียงใด * 

ไมไดใช/

ไมรูจัก 

ใชนอย ใชปานกลาง ใชมาก ใชประจํา 

Zoom Meeting O O O O O 

MS Teams Meeting O O O O O 

Google Meet O O O O O 

KC-Moodle O O O O O 

CMU Exam Moodle O O O O O 

MS Teams (ความสามารถท่ี

นอกเหนือจาก Video Meeting) 

O O O O O 

Google Classroom O O O O O 

Facebook O O O O O 

Line O O O O O 

 

ทานถนัดใชระบบตอไปนี้ในระดับใด * ไมถนัด ถนัดใช

นอย 

ถนัดใชปาน

กลาง 

คอนขาง

ถนัดใช 

ถนัดใช

มาก 

Zoom Meeting O O O O O 

MS Teams Meeting O O O O O 

Google Meet O O O O O 

KC-Moodle O O O O O 
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ทานถนัดใชระบบตอไปนี้ในระดับใด * ไมถนัด ถนัดใช

นอย 

ถนัดใชปาน

กลาง 

คอนขาง

ถนัดใช 

ถนัดใช

มาก 

CMU Exam Moodle O O O O O 

MS Teams (ความสามารถท่ี

นอกเหนือจาก Video Meeting) 

O O O O O 

Google Classroom O O O O O 

Facebook O O O O O 

Line O O O O O 

MS Planner O O O O O 

Miro O O O O O 

 

เครื่องมือหรือระบบท่ีอยากเสนอเพ่ิมเติมใหกับมหาวิทยาลัย 

 

 

ในหนึ่งวิชาทานใชเครื่องมือเทคโนโลยีมากกวาหนึ่งชนิดในการเรียนการสอนหรือไม * 

O ใช - ใชเครื่องมือมากกวา 1 ชนิด 

O ไมใช - ใชเครื่องมือเพียงระบบเดียว 

มีการใชเครื่องมือมากกวาหนึ่งชนิด 

มีการใชเครื่องมือมากกวาหนึ่งชนิดในการเรียนการสอน 

จากประสบการณของทาน การเรียนการสอนท่ีมีการใชเครื่องมือหลากหลาย เชน ประชุมผานโปรแกรม

หนึ่ง สงงานผานอีกระบบหนึ่ง สอบดวยอีกระบบหนึ่ง ทานคิดวาการใชเครื่องมือหลาย ๆ ชนิด สงผลอยางไรกับการ

เรียนการสอน * 

O สงผลบวก - เพราะสามารถใชอุปกรณท่ีเหมาะสมกับแตละงาน 

O ไมสงผลอะไร - เปนเรื่องธรรมดาของยุคปจจุบันท่ีตองใชเครื่องมือใหหลากหลาย 

O สงผลลบ - เพราะทําใหผูเรียนและผูสอนสับสนจากเครื่องมือท่ีมีมากเกินไป 

O ไมทราบ 

O Other: 
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ความพึงพอใจ 

ปญหาท่ีพบในการเขาถึงทรัพยากรใน

การจัดการเรียนการสอน (เลือกตอบ

เปนบางขอได) 

เปนปญหา

มากท่ีสุด 

เปนปญหา

มาก 

เปนปญหา

ปานกลาง 

เปนปญหา

นอย 

เปนปญหา

นอยท่ีสุด 

ความไมเสถียรของระบบอินเทอรเน็ต 

(ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย) 

O O O O O 

ความไมเสถียรของระบบอินเทอรเน็ต

ในมหาวิทยาลัย 

O O O O O 

ไมมีอินเทอรเน็ตใชงาน  

นอกมหาวิทยาลัย 

O O O O O 

ความพรอมของนักศึกษาในดาน

อุปกรณ เชน ขาดคอมพิวเตอร กลอง 

ฯลฯ 

O O O O O 

ความพรอมของนักศึกษาในดาน

สภาพแวดลอมท่ีบานในการเรียน

ออนไลน 

O O O O O 

 

ปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ี

เกิดข้ึนในชวงสถานการณฯ (เลือกตอบ

เปนบางขอได) 

เปนปญหา

มากท่ีสุด 

เปนปญหา

มาก 

เปนปญหา

ปานกลาง 

เปนปญหา

นอย 

เปนปญหา

นอยท่ีสุด 

ปญหาการสื่อสารกับผูสอน O O O O O 

ปญหาการสื่อสารกับเพ่ือนนักศึกษาใน

วิชาเดียวกัน 

O O O O O 

ปญหาการสื่อสารกับหนวยงานใน

มหาวิทยาลัย (เชน สํานักทะเบียน 

หอพัก ฯลฯ) 

O O O O O 

ปญหาการสื่อสารกับอาจารยใน

หนวยงานของทาน (เชน อ.ท่ีปรึกษา) 

O O O O O 
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ทานมีความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอนของทานในชวงสถานการณฯ ในระดับใด *   

  1 2 3 4 5 

พึงพอใจนอยท่ีสุด O O O O O พึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 

ทานคิดวานักศึกษาสวนใหญพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอนของทานในชวงสถานการณฯ ในระดับใด * 

  1 2 3 4 5 

พึงพอใจนอยท่ีสุด O O O O O พึงพอใจมากท่ีสุด 

 

ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 

________________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ค กรอบคําถามสัมภาษณการสํารวจเชิงคุณภาพ 4 กลุมตัวอยาง 

 

 1. กลุมคณบดีและผูบริหาร 

• จากสถานการณท่ีเกิดข้ึน หากประเมินในครั้งแรกทานรูสึกอยางไร คะแนน 1-5 และเม่ือผานเหตุการณหรือ

สถานการณในครั้งท่ีสอง ทานรูสึกอยางไรเม่ือเปรียบเทียบกับครั้งแรก 1-5 โปรดอธิบาย  

................................................................................................................................................................. 

• ทางคณะฯ รับมือกับสถานการณอยางไร (ทําอะไรบาง, ปรับตัวอยางไรบาง)  

................................................................................................................................................................ 

• สิ่งสนับสนุนหรือทรัพยากรท่ีคณะฯ ใชรับมือกับสถานการณคืออะไร 

................................................................................................................................................................ 

• ใครหรือหนวยงานใดท่ีเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 

................................................................................................................................................................ 

• ทางคณะฯ ใชกลไกใดท่ีรับมือกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

................................................................................................................................................................ 

• ทานผูบริหารตัดสินใจอยางไรเม่ือเกิดสถานการณข้ึน 

................................................................................................................................................................ 

• ทานผูบริหารตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลใด 

................................................................................................................................................................ 

• ทางคณะฯมีระบบการจัดการความเสี่ยงอยางไรหรือมีการเตรียมความพรอมในสถานการณดังกลาวเม่ือเกิด

การระบาดในรอบสองนี้ 

................................................................................................................................................................ 

• หากสถานการณเกิดขึ้นอีกครั้งและอาจจะคงอยูตลอดไป อะไรคือสิ่งที่จําเปนที่สุด และอะไรคือความ

ตองการของคณะฯ 

................................................................................................................................................................. 
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 2. กลุมคณาจารย 

• จากสถานการณท่ีเกิดข้ึน หากประเมินในครั้งแรกทานรูสึกอยางไร คะแนน 1-5 และเม่ือผานเหตุการณหรือ

สถานการณในครั้งท่ีสอง ทานรูสึกอยางไรเม่ือเปรียบเทียบกับครั้งแรก 1-5 โปรดอธิบาย 

................................................................................................................................................................. 

• เมื่อสถานการณที่เกิดขึ้น ทานรับมือกับสถานการณอยางไร (ทําอะไรบาง, ปรับตัวอยางไรบาง) ในดานการ

เรียนการสอน 

................................................................................................................................................................. 

• ทานไดรับผลกระทบทางดานการสอนอยางไร และทานรับมือกับสถานการณนี้อยางไร 

................................................................................................................................................................. 

• สถานการณดังกลาวสงผลตอการประเมินและวัดผลของทานหรือไม อยางไร 

................................................................................................................................................................. 

• ทานคิดวาสถานการณดังกลาวมีผลตอภาระงานสอนของทานหรือไม 

................................................................................................................................................................. 

• ทานคิดวาความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนไดรับผลกระทบหรือไม อยางไร 

................................................................................................................................................................. 

• ทานไดรับผลกระทบทางดานการกิจกรรมนักศึกษาอยางไร (ในฐานะผูจัดกิจกรรมนักศึกษา) 

................................................................................................................................................................. 

• สถานการณท่ีเกิดข้ึน สรางความเครียดหรือความกังวลหรือไมอยางไร 

................................................................................................................................................................. 

• หากสถานการณเกิดขึ้นอีกครั้งและอาจจะคงอยูตลอดไป อะไรคือสิ่งที่จําเปนที่สุด และอะไรคือความ

ตองการของทาน 

................................................................................................................................................................. 
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 3. กลุมบุคลากร 

• จากสถานการณท่ีเกิดข้ึน หากประเมินในครั้งแรกทานรูสึกอยางไร คะแนน 1-5 และเม่ือผานเหตุการณหรือ

สถานการณในครั้งท่ีสอง ทานรูสึกอยางไรเม่ือเปรียบเทียบกับครั้งแรก 1-5 โปรดอธิบาย 

................................................................................................................................................................ 

• เมื่อสถานการณที่เกิดขึ้น ทานรับมือกับสถานการณอยางไร (ทําอะไรบาง, ปรับตัวอยางไรบาง) ในดานการ

ปฏิบัติงาน การใหบริการนักศึกษาและคณาจารย 

................................................................................................................................................................ 

• ทานไดรับผลกระทบทางดานการปฏิบัติงานอยางไร และทานรับมือกับสถานการณนี้อยางไร 

................................................................................................................................................................ 

• ทานไดรับผลกระทบทางดานการกิจกรรมนักศึกษาอยางไร (ในฐานะผูจัดกิจกรรมนักศึกษา) 

................................................................................................................................................................ 

• สถานการณท่ีเกิดข้ึน สรางความเครียดหรือความกังวลหรือไมอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

• หากสถานการณเกิดขึ้นอีกครั้งและอาจจะคงอยูตลอดไป อะไรคือสิ่งที่จําเปนที่สุด และอะไรคือความ

ตองการของทาน 

................................................................................................................................................................. 
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 4. กลุมนักศึกษา 

• จากสถานการณท่ีเกิดข้ึน หากประเมินในครั้งแรกนักศึกษารูสึกอยางไร คะแนน 1-5 และเม่ือผานเหตุการณ

หรือสถานการณในครั้งท่ีสอง นักศึกษารูสึกอยางไรเม่ือเปรียบเทียบกับครั้งแรก 1-5 โปรดอธิบาย  

................................................................................................................................................................ 

• เมื่อสถานการณที่เกิดขึ้น นักศึกษาไดรับผลกระทบทางดานการเรียนอยางไร และรับมือกับสถานการณนี้

อยางไร (ทําอะไรบาง, ปรับตัวอยางไรบาง) 

................................................................................................................................................................ 

• นักศึกษาไดรับผลกระทบทางดานการวัดและประเมินผลอยางไร  ในฐานะผูถูกประเมินผลการเรียนและ

คะแนนท่ีไดรับ นักศึกษาคิดวาเหมาะสมหรือไมอยางไร 

................................................................................................................................................................ 

• นักศึกษาคิดวาความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนไดรับผลกระทบหรือไม อยางไร ความสัมพันธระหวาง

เพื่อนรวมชั้นเรียน ความสัมพันธระหวางรุ นพี่รุ นนอง นักศึกษาไดรับผลกระทบทางดานการกิจกรรม

นักศึกษาอยางไร (ในฐานะผูเขารวมกิจกรรมนักศึกษา)  

................................................................................................................................................................ 

• สถานการณท่ีเกิดข้ึน สรางความเครียดหรือความกังวลหรือไมอยางไร  

............................................................................................................................................................ 
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