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บทคัดย่อ
	 การวิจยัเชงิพรรณนานีเ้ป็นแบบเชงิท�านาย	เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
ของนักศึกษา	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	จากสถานการณ์โควิด-19	กลุ ่มตัวอย่าง	คือ	นักศึกษาช้ันปี	1	ถึงปี	4 
คณะพยาบาลศาสตร์	คณะกายภาพบ�าบดั	และคณะจิตวทิยา	วทิยาลยัเซนต์หลยุส์	จ�านวน	257	คน	ปีการศกึษา	2563 
เลอืกกลุม่ตวัอย่างด้วยวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน		เครือ่งมอืวจิยัเป็นแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมลูส่วนบคุคล	
ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษาและพฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษาผ่านสือ่ออนไลน์	 ค่าดชันคีวามตรง
ของแบบสอบถามเท่ากับ	.98,	.94	และค่าความเที่ยงได้เท่ากับ	.97,	และ.98	ตามล�าดับ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
หาค่าความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	และการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน	
	 ผลการวิจัยพบว่า	 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.27	

(SD=.33)		ปัจจยัภายใน	ได้แก่	เจตคตต่ิอการเรยีนผ่านระบบออนไลน์	การปรบัตวัของนกัศกึษา	และปัจจยัภายนอก	
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ได้แก่	 พฤติกรรมการสอนของอาจารย์	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 และความพร้อมของสื่อ/เทคโนโลยี	 มีความ

สมัพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลางกบัพฤติกรรมการเรยีนของนกัศกึษาอย่างมนียัส�าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั	.01	(r=.237,	
.409,	.525,	.407,	และ	.301)	ตามล�าดบั	โดยตวัแปรการปรบัตวัของนกัศกึษา	พฤตกิรรมการสอนของอาจารย์		และ
เจตคตต่ิอการเรยีนผ่านระบบออนไลน์สามารถร่วมกนัอธบิายพฤติกรรมการเรยีนของนกัศกึษาอย่างมนียัส�าคญัทาง
สถติิทีร่ะดบั	.01	และ.001	อ�านาจการท�านายร้อยละ	35.0	จากผลการศกึษาแสดงให้เหน็ว่าผูบ้รหิาร	และคณาจารย์		
ควรตระหนักและด�าเนินการสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่ดี	
 

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก พฤติกรรมการเรียนผ่านระบบออนไลน์ 

Abstract
 This study was predictive research. The purpose of this study was to predict the learning 

behaviors with students’ online learning in Saint Louis College from COVID-19 situations. The 

samples were 257 of the first to fourth year students from 3 faculties. The samples were selected 

by multi-stage random sampling. The research tools were questionnaires consisting of personal 

data, factors effecting on learning behaviors and learning behaviors with students’ online learning. 

The content validity of the questionnaires was .98, .94 and its reliability was .97, and .98, respectively. 

The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, pearson’s product 

moment correlation coefficient and stepwise multiple regression.

 The results indicated that the students had average scores of learning behaviors with 

students’ online learning at moderate level ( X = 3.27, SD=.33). The internal factors such as learning 

attitude and student adaptability, external factors such as teaching behavior of instructors, physical 

condition, availability of media/technology were statistically significant at the positive moderate 

relationship with students’ learning behaviors at p<.01 (r=.237, .409, .525, .407, and .301, 

respectively). Student adaptability, teaching behavior of instructors, and learning attitude could 

predict students’ learning behaviors statistically significantly at .01 and .001 levels. The predicting 

power was 35.0%. This study suggests that the administrators and faculties should be aware of 

and undertake relevant actions to develop good learning behaviors with students’ online learning.  

Keywords: internal and external factors, learning behaviors with students’ online learning
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บทน�า
	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนาสายพนัธุใ์หม่	2019	(COVID-19)	หรอืโรคโควดิ-19 

นบัว่าเป็นอกีหน่ึงเหตกุารณ์ประวตัศิาสตร์ทีเ่กดิขึน้บนโลก 

สร้างความสูญเสียให้ทั่วโลก	 รวมทั้งประเทศไทยสุด

คณานับ	 จากการที่มีการแพร่กระจายไปเกือบทุก

ประเทศท่ัวโลกท�าให้มีผู ้ติดเชื้อจ�านวนมากและเพิ่ม

จ�านวนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ดังนั้นระบบสาธารณสุข

ในประเทศต่างๆ	 เกิดสภาวะที่ไม ่สามารถรองรับ 

ผู้ป่วยทั้งหมดได้	 จึงพบผู้ท่ีติดเชื้อและเสียชีวิตจ�านวน

มาก	 ซึ่งนอกจากคร่าชีวิตของประชากรโลกจ�านวน

มากแล้ว	 ยังส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของทุกคน 

และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจ�านวนมหาศาล	

รวมถึงส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา	ทั้งนี้กระทรวง

การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	

(อว.)	 ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบุคลากร	

นิสิต	 นักศึกษา	ประชาชน	และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เก่ียวข้องกับการด�าเนินการของหน่วยงานและสถาบัน

อุดมศึกษาในสังกัด	 อว.	 จึงได้ประกาศให้สถาบันการ

ศึกษางดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน	และมาตรการ

ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือโรค	 COVID-19 

เมื่อวันที่	12	มีนาคม	2563	ส่วนหนึ่งของมาตรการดัง

กล่าวคือพิจารณาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ

ออนไลน์	 เช่นเดียวกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	

เม่ือวันที่	 17	 มีนาคม	 2563	 เร่ือง	 ให้สถานศึกษาใน

สังกัดและในก�ากับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียน

ด้วยเหตุพิเศษ	ตั้งแต่วันที่	18	มีนาคม	2563	เป็นต้นไป 

โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยการ 

ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน	 ปรับการเรียนการสอนเป็นทาง

ออนไลน์	 (กระทรวงศกึษาธกิาร,	 2563)	 จากผลกระทบ 

ดังกล่าวทุกสถาบันการศึกษาจึงจ�าเป็นต้องมีการปรับ

การเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์	 อย่างไรก็ตาม 

ยังคงค�านึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู ้	 ดังนั้นการจัดการ

เรียนการสอนในสถานการณ์	 COVID-19	 จึงเป็น 

สิ่งส�าคัญท่ีต้องเร่งด�าเนินการ	 มีการปรับการเรียน 

การสอนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น	 ท�าให้

ผู ้ สอนและ ผู ้ เ รี ยนต ่ า ง ต่ืนตั ว กับการ เรี ยนผ ่ าน 

สื่อออนไลน์เป็นอย่างมาก	ซ่ึงการจัดการเรียนการสอน

ผ่านสื่อออนไลน์เป็นการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดย

ไม่จ�าเป็นต้องเดินทางมาพบกัน	 สามารถสอนได้ทุกที่ 

ทุกเวลา	ข้อความ	รูปภาพ	เสียง	วิดีโอ	และมัลติมีเดีย 

อื่นๆ	จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน	Web Browser	ผู้เรียน

ทุกคนในชั้นเรียนและผู ้สอนสามารถติดต่อสื่อสาร

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้	 อย่างไรก็ตามผู ้ เรียน

จ�าเป็นต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกว่า

ปกติ	 เพราะไม่มีใครสามารถควบคุมดูแลผู ้เรียนได้

อย่างใกล้ชิด	 	 แอพพลิเคชันที่นิยมใช้ในการสอน

ผ่านสื่อออนไลน์ในการเรียนรู ้ด้วยบทเรียนออนไลน์	

เป็นการเรียนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้การน�า

เสนอเนื้อหาทางคอมพิวเตอร์ในรูปของสื่อมัลติมีเดีย	

แอพพลิเคชันท่ีนิยมใช้ในการสอนผ่านสื่อออนไลน์	

ได้แก่	 ข้อความอิเล็กทรอนิกส์	 ภาพนิ่ง	 ภาพกราฟิก	

ภาพเคลื่อนไหว	ภาพสามมิติ	อีเลิร์นนิ่ง	เป็นต้น	มีการ

สร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นผ่านทางแอพพลิเคชั่น	Zoom, Google classroom, 

Google meet, Microsoft team, Google Hangouts 

เป็นต้น	ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้สามารถโหลดใช้ได้	เหมาะ

กับการเรียนผ่านสื่อออนไลน์เป็นอย่างมาก	 (รัชดากร	

พลภักดี,	2563)	

	 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการ

จัดการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงาม

ทางสติปัญญา	มีความรู้ความสามารถ	มีคุณภาพท่ีตอบ

สนองต่อความต้องการก�าลังคนในการพัฒนาประเทศ	

จึงมีบทบาทและความส�าคัญอย่างยิ่งต่อสังคม	วิทยาลัย



16

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564
Journal of Health and Health Management Vol. 7 No. 1 JANUARY-JUNE 2021

เซนต์หลุยส์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหนึ่งใน

เขตกรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนการสอน	 3	 คณะ

วิชา	 คือ	 คณะพยาบาลศาสตร์	 คณะกายภาพบ�าบัด

และคณะจิตวิทยา	 ตระหนักดีถึงความจ�าเป็นที่จะ

ต้องตอบสนองตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ดังนั้นในปีการศึกษา	

2563	 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน	 โดย

ด�าเนินการปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบการเรียนการสอน

ผ่านส่ือออนไลน์	ซึ่งจะเป็นการด�าเนินการจัดการเรียน

การสอนได้ครบถ้วนตามหลักสูตร	ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา

มีผลลัพธ์ทางการเรียนรู ้	 (Learning outcomes)	 5	

ด้านคือ	 1)	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 2)	 ด้านความรู	้

3)	ด้านทักษะทางปัญญา	4)	ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	5)	ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	2552)	ทั้งนี้จุดมุ่ง

หมายหลักในการจัดการเรียนการสอน	คือ	ต้องการให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป

ในทางที่พึงปรารถนาหรือตามวัตถุประสงค์การสอนที่

วางไว้ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	ถ้าผู้เรียน

มีพฤติกรรมการเรียนดีย่อมท�าให้ประสบความส�าเร็จใน

การเรียน	 ท�าให้เกิดผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ที่ดี	 ดังการ

ศึกษาของปิยะธิดา	สมบูรณ์ธนากร,	วิชญวัชญ์	เชาวนี

รนาท	และสุภาพ	กัญญาค�า	(2559)	ที่พบว่า	ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้รูปแบบการใช ้

สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

สูงกว่านักเรียนที่เรียนปกติในช้ันเรียน	 การศึกษาของ

นุชจรีย์	หงษ์เหลี่ยม,	นัดดา	วงษ์วรรณา,	และพิราวรรณ	

หนูเสน.	(2560).		ที่ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรม

การเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก	 พบว่า 

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี	 2-3	 โดยรวมมีพฤติกรรมการ

เรยีนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกอยู่ในระดับปาน

กลางมีค่าเฉลี่ย	 2.97	 และเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม 

การเรียน	 พบว่า	 พฤติกรรมการเรียนด้านความวิตก

กังวลในการเรียนมีความแตกต่างกันระหว่างช้ันปี	และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญท่ี	 0.05	 รวม

ถึงการศึกษาของ	 เกตุม	 สระบุรินทร์,	 ศราวุฒิ	 แย้มดี, 

และณัฏฐวัฒน์	 ไชยโพธิ์	 (2016)	 เกี่ยวกับทัศนคติและ

พฤติกรรมของผู้เรียนต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วย

โปรแกรม	 Moodle	 พบว่า	 1)	 ผู ้เรียนมีทัศนคติต่อ

การใช้งานบทเรียนออนไลน์ในระดับดี	 และ2)	 ผู้เรียน

มีพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้บทเรียนออนไลน์ใน

ระดบัมาก	ทัง้นีอ้รวรรณ	ปิลนัธน์โอวาท	(2554)	กล่าวว่า 

เมื่อทัศนคติหรือเจตคติมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว	 ก็จะมี 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนด้วย	 และการ

ศกึษาของ	Zamira (2020)	พบว่านกัศกึษาทีม่กีารปรับตวั 

ทางด้านการเรียนออนไลน์	 และยอมรับการเรียน 

รูปแบบออนไลน์ท�าให้ทักษะหรือพฤติกรรมการเรียน

ของนักศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 นอกจากนี้จาก

การศึกษาของ	ธนพรรณ	ทรัพย์ธนาดล	(2554)	 เกี่ยว

กับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน

บทเรียนออนไลน์ตามการรับรู้ของผู้บริหาร	 อาจารย์	

และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	พบว่า 

ปัจจัยด้านผู ้บริหาร	 ปัจจัยด้านอาจารย์	 ปัจจัยด้าน

นักศึกษา	 ปัจจัยด้านสถานศึกษาและความพร้อม

ของสื่อ/เทคโนโลยี	 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียน

การสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสมีา	 ดงันัน้จากการท่ีมกีารจดัการเรยีนการสอน

แบบใหม่ผ่านระบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 

คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยอะไร

บ้างที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านระบบออนไลน์

ของนักศึกษา	วิทยาลัยเซนต์หลุยส	์

วัตถุประสงค์การวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนผ่านระบบ

ออนไลน์ของนักศึกษา	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
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	 2.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และความสามารถใน

การท�านายพฤติกรรมการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของ

นักศึกษา	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	

สมมติฐานการวิจัย
	 ปัจจัยภายใน	 ได้แก่	 เจตคติต่อการเรียนผ่าน

ระบบออนไลน์	 การปรับตัวของนักศึกษา	 ส่วนปัจจัย

ภายนอก	ได้แก่	พฤติกรรมการสอนของอาจารย์	สภาพ

แวดล้อมทางกายภาพ	 ความพร้อมของสื่อ/เทคโนโลย	ี

มีความสัมพันธ์และสามารถร่วมท�านายพฤติกรรมการ

เรียนผ่านระบบออนไลน์จากสถานการณ์โควิด-19	ของ

นักศึกษา	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

นิยามค�าศัพท์
	 เจตคติต่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์	หมายถึง 

ความรู ้สึกของนักศึกษาที่มีต ่อการเรียนผ่านระบบ

ออนไลน์เกี่ยวกับความรู้สึก	 ความคิดเห็น	 ความมั่นใจ

ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์	 การคิดตัดสินใจ	 แก้

ปัญหา	และความสามารถในการน�าความรู้ประยุกต์ใช้

	 การปรับตัวของนักศึกษา	หมายถึงลักษณะการ

ปรับตัวของนักศึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหา	 ท่ี

เกิดขึ้นในการเรียนผ่านระบบออนไลน์		เมื่อมีภาวะไม่

สบายใจ	ปัญหาการเรียน	การท�ากิจกรรม	เป็นต้น

	 พฤติกรรมการสอนของอาจารย ์	 หมายถึง	

ลักษณะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผ่าน

ระบบออนไลน์	เกีย่วกบัการชีแ้จงวตัถปุระสงค์	กจิกรรม 

การเรยีนการสอน	เทคนคิ	วธิกีารสอน	สือ่/อุปกรณ์การสอน 

การประเมินผล	 การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน 

ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้	ส่งเสริมกระบวนการคิด	โดยมีการ

สอดแทรกคุณธรรมและค่านิยมที่ดี	เพื่อให้นักศึกษาเกิด

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดี

	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 หมายถึง	 สภาพ

แวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีสถาบันจัดให้	

เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ในการเรียนผ่านระบบ

ออนไลน์	ประกอบด้วยสื่อ/อุปกรณ์	ห้องเรียน	 เครื่อง

คอมพิวเตอร์	เว็บไซด์	สารสนเทศ	ห้องสมุด	ตลอดจน

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้	เป็นต้น

	 ความพร ้อมของสื่อ/เทคโนโลยี 	 หมายถึง	

ลักษณะของสื่อ/เทคโนโลยีของวิทยาลัย	 หรือส่วนตัว

ของนักศึกษาที่ใช้ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์

	 พฤติกรรมการเรียน	 หมายถึง	 ลักษณะการ

แสดงออกของนักศึกษาในการเรียนผ่านระบบออนไลน	์

จากช่วงสถานการณ์โควิด-19	ซึ่งประกอบด้วย	10	ด้าน 

คือ	1)	ด้านทัศนคติในการเรียน	2)	ด้านแรงจูงใจในการ

เรียน	3)	ด้านการจัดเวลาในการเรียน	4)	ด้านความวิตก

กังวลในการเรียน	5)	ด้านการมีสมาธิและการเอาใจใส่

ต่อการเรียน	 6)	 ด้านกระบวนการสร้างและใช้ความรู	้

7)	 ด้านการเลือกใจความส�าคัญ	และการจดจ�าเนื้อหา

บทเรียนที่ส�าคัญ	 8)	 ด้านการใช้เทคนิคต่างๆ	 และ

อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน	 9)	 ด้านการทดสอบ

ตนเองทบทวนและเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน	 และ	 10)	

ด้านกลยุทธ์ในการสอบและการเตรียมตัวสอบ

กรอบแนวคิดการวิจัย
	 จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ	 เก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษา	โดยใช้แนวคิดแบบส�ารวจพฤติกรรมการเรียน	

The Learning and Study Strategies Inventory 

(LASSI)	ของ	Weinstein & Palmer (2002)	ส�าหรับ

ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซ่ึงจะน�าไป

สู ่ความส�าเร็จในการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู ้ท่ีดี	

ประกอบด้วยลักษณะส�าคัญของพฤติกรรมการเรียน

ทั้ง	10	ด้าน	คือ	1)	ด้านทัศนคติในการเรียน	2)	ด้าน

แรงจูงใจในการเรียน	 3)	 ด้านการจัดเวลาในการเรียน	

4)	ด้านความวิตกกังวลในการเรียน	5)	ด้านการมีสมาธิ

และการเอาใจใส่ต่อการเรียน	6)	ด้านกระบวนการสร้าง 
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และใช้ความรู้	 7)	 ด้านการเลือกใจความส�าคัญ	 และ

การจดจ�าเนื้อหาบทเรียนท่ีส�าคัญ	8)	ด้านการใช้เทคนิค

ต่างๆ	และอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน	9)	ด้านการ

ทดสอบตนเองทบทวนหรือผลลัพธ์การเรียนรู ้และ

เตรยีมตัวก่อนเข้าเรยีน	และ	10)	ด้านกลยทุธ์ในการสอบ 

และการเตรียมตัวสอบ	ซึ่งจากการศึกษาของธนพรรณ	

ทรัพย์ธนาดล.	 (2554).	 เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบ

ต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ตามการ

รับรู้ของผู้บริหาร	อาจารย์	และนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา	พบว่า	ปัจจัยด้านผู้บริหาร	ปัจจัย

ด้านอาจารย์	 ปัจจัยด้านนักศึกษาและปัจจัยด้าน 

สถานศึกษา	ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน

บทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	

ดังนั้นในการวิจัยนี้คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัย

ที่จะมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านระบบออนไลน์

จากสถานการณ์โควิด-19	 ของนักศึกษา	 วิทยาลัย

เซนต์หลยุส์	 ได้แก่	 ปัจจัยภายใน	คอื	 เจตคตต่ิอการเรยีน 

การปรับตัวของนักศึกษา	 และปัจจัยภายนอก	 คือ	

พฤติกรรมการสอนของอาจารย ์	 สภาพแวดล้อม 

ทางกายภาพ	และความพร้อมของสื่อ/เทคโนโลยี	โดย

แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ	ตามกรอบแนวคิด

การวิจัย	(ดังแผนภาพที่1)

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้ ง น้ี เป ็นการวิ จัยพรรณนาแบบ 

เชิงท�านาย	โดยด�าเนินการวิจัยดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ประชากรท่ี

ใช้ในการศึกษาคือ	 นักศึกษาชั้นปี	1	ถึงปี	4	วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์	ปีการศึกษา	2563	คณะพยาบาลศาสตร์	

จ�านวน	541	คน	คณะกายภาพบ�าบัด	จ�านวน	79	คน 

และคณะจิตวิทยาจ�านวน	 99	 คน	 รวม	 719	 คน	

กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักศึกษาชั้นปี	 1	 ถึงปี	 4	 วิทยาลัย 

เซนต์หลุยส์	 ปีการศึกษา	2563	คณะพยาบาลศาสตร	์

คณะกายภาพบ�าบัด	และคณะจิตวิทยา	รวม	257	คน 

จากแต่ละชั้นปีและแต่ละคณะวิชา	 ดังตารางที่	 1	

โดยค�านวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสูตรของ	 

Krejcie & Morgan (1970)	เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี	

Multi-stage sampling	 โดยการก�าหนดสัดส่วนและ 

การสุ่มอย่างง่าย		(ดังตารางที่1)

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
•	ด้านทัศนคติในการเรียน	
•	ด้านแรงจูงใจในการเรียน	
•	ด้านการจัดเวลาในการเรียน	
•	ด้านความวิตกกังวลในการเรียน	
•	ด้านการมีสมาธิและการเอาใจใส่ต่อการเรียน	
•	ด้านกระบวนการสร้างและใช้ความรู้		
•	ด้านการเลอืกใจความส�าคญั	และการจดจ�าเน้ือหาบทเรยีนท่ีส�าคัญ	
•	ด้านการใช้เทคนิคต่างๆ	และอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน	
•	ด้านการทดสอบตนเองทบทวนและเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน	
•	ด้านกลยุทธ์ในการสอบและการเตรียมตัวสอบ

ปัจจัยภายใน
•	เจตคติต่อการเรียน
		ผ่านระบบออนไลน์
•	การปรับตัวของนักศึกษา

ปัจจัยภายนอก
•	พฤติกรรมการสอนของอาจารย์	
•	สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	
•	ความพร้อมของสื่อ/เทคโนโลยี

ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย
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คณะวิชา

พยาบาลศาสตร์

กายภาพบ�าบัด

จิตวิทยา

	 ชั้นปีที่	1	 ชั้นปีที่	2	 ชั้นปีที่	3	 ชั้นปีที่	4
	ประชากร	 ตัวอย่าง	 ประชากร	 ตัวอย่าง	 ประชากร	 ตัวอย่าง	 ประชากร	 ตัวอย่าง

	 143	 51	 129	 46	 129	 46	 140	 50	 193

	 21	 7	 10	 4	 16	 6	 32	 12	 29

	 33	 12	 29	 10	 24	 8	 13	 5	 35

ตารางที่  1	ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปี	1	ถึงปี	4	แต่ละคณะวิชา

จ�านวนนักศึกษา		(คน) รวม

กลุ่ม

ตัวอย่าง

 รวม 197	 70	 168	 60	 169	 60	 185	 67	 257

 2. การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง	 โครงการ

วิจัยผ่านการพิจารณาด้านจริยธรรมโดยคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 (เลข

ที่รับรอง	 E. 021/2562)	 คณะผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิผู้ให้

ข้อมูลโดยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย	 รายละเอียดของ

การตอบแบบสอบถาม	 แจ้งสิทธิ์การตอบหรือไม่ตอบ

แบบสอบถาม	 การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล	 และ

เซ็นยินยอมในแบบฟอร์มการยินยอมเข้าร่วมการวิจัย	

(Consent form)	ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล	

 3. เครื่องมือวิจัย	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมลู	คอื	แบบสอบถามประกอบด้วย	3	ส่วนดงันี้

 ส่วนที ่1	ข้อมลูลกัษณะส่วนบคุคล	ประกอบด้วย 

เพศ	 อายุ	 คะแนนเฉลี่ยสะสม	 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน

ออนไลน์	 เครือข่ายสัญญาณที่ใช้	 การใช้อินเตอร์เน็ตใน

การเรียนออนไลน์		

 ส่วนที ่2	แบบประเมนิปัจจัยทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การเรียนของนักศึกษา	 คณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงจากแบบ

ประเมินของพิชฌาย์วีร์	 สินสวัสดิ์	 และเบญจวรรณ 

พิททาร์ด	 (2559)	 ประกอบด้วยข้อค�าถามด้านเจตคติ

ต ่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์	 ด ้านการปรับตัว

ของนักศึกษา	 ด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย	์

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 และความพร้อมของสื่อ/

เทคโนโลยี	ลักษณะเป็นค�าถามเชิงบวกและเชิงลบ	เป็น

แบบมาตรส่วนประมาณค่าแบบลิเกิต	(Likert scale)	5	

ระดับ	(1-5)	จากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง	

 ส่วนที ่3	แบบประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนของ

นักศึกษา	 คณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงจากแบบประเมินของ	

นุชจรีย์	หงษ์เหลี่ยม,	นัดดา	วงษ์วรรณา,	และพิราวรรณ	

หนูเสน	 (2560)	 ตามแบบส�ารวจพฤติกรรมการเรียน 

The Learning and Study Strategies Inventory 

ที่เรียกย่อว่า	LASSI	 ประกอบด้วยข้อค�าถาม	 10	 ด้าน	

ด้านละ	8	ข้อ	ดังนี้	1)	ทัศนคติในการเรียน	2)	แรงจูงใจ

ในการเรียน	 3)	 การจัดเวลาในการเรียน	 4)	 ความวิตก

กังวลในการเรียน	 5)	 การมีสมาธิและการเอาใจใส่ต่อ

การเรียน	 6)	 ระบวนการรวบรวมข้อมูล	 7)	 การเลือก

ใจความส�าคัญและการจดจ�าเนื้อหาท่ีส�าคัญ	 8)	 การใช้

เทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ	ช่วยเหลือในการเรียน	9)	การ 

ทดสอบตวัเอง	การทบทวนและการเตรยีมตัวในการสอบ	

10)	กลยุทธ์ในการสอบและการเตรียมตัวสอบ	ลักษณะ

เป็นค�าถามเชิงบวกและเชิงลบ	 เป็นแบบมาตรส่วน

ประมาณค่า	 5	 ระดับ	 (1-5)	 จากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งถึง

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	

	 การแปลผลส่วนที่	 2	 และ3	 โดยคะแนนเฉลี่ย

ที่ได้แบ่งเป็น	5	ระดับ	 (บุญใจ	ศรีสถิตย์นรากูร,	2553)	

ดังนี้	คะแนนเฉลี่ย	1.00-1.80	หมายถึงระดับน้อยที่สุด	

คะแนนเฉลี่ย	 1.81-2.60	 หมายถึงระดับน้อย	 คะแนน
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เฉลี่ย	 2.61-3.40	 หมายถึงระดับปานกลาง	 คะแนน

เฉลี่ย	3.41-4.20	หมายถึงระดับดี	คะแนนเฉลี่ย	4.21-

5.00	หมายถึงระดับดีมาก	 และการแปลความหมายค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	(Correlation coefficient)	หรือ

ค่า	r		ดังนี้	

	 ค่า	 r	 =	 1.00	 หมายความว่า	 ตัวแปรมีความ

สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์	

	 ค่า	 r	 >	 0.70	 หมายความว่า	 ตัวแปรมีความ

สัมพันธ์กันในระดับสูง

	 ค่า	 r	 	 ระหว่าง	 0.30	 -	 0.70	 หมายความว่า	

ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง

	 ค่า	 r	 <	 0.30	 หมายความว่า	 ตัวแปรมีความ

สัมพันธ์กันในระดับต�่า

	 ค่า	 r	 =	 0	 หมายความว่า	 ตัวแปรไม่มีความ

สัมพันธ์กัน

4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 4.1 การหาค่าความตรง (Validity) คณะผู้

วิจัยน�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่ง

เป็นอาจารย์พยาบาลจ�านวน	3	ท่าน	ตรวจสอบความตรง

ตามเนื้อหา	 ความเหมาะสมและความชัดเจนของภาษา	

วเิคราะห์หาค่าดชันีความตรง	(Index of Item objective 

Congruence: IOC)	ของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ

เรยีนของนกัศกึษาได้เท่ากับ	.98	และพฤติกรรมการเรยีน

ของนักศึกษาได้เท่ากับ	.94	ตามล�าดับ	

 4.2 การหาความเที่ยง (Reliability)	 คณะ

ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยง	

ตรงตามเนื้อหาและแก้ไขแล้ว	ไปทดลองใช้กับนักศึกษา	

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	จ�านวน	40	คน	แล้วน�ามา

หาความเที่ยงโดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค	

(Cronbach’s Alpha Coefficient)	ได้ค่าความเที่ยงของ

ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเรยีนของนกัศึกษา	เท่ากับ	

.97	และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาได้เท่ากับ	.98	

ตามล�าดับ	

 5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม	

2563	 โดยคณะผูว้จิยัประสานงานกบัคณบดแีต่ละคณะ

วชิา	 อาจารย์ประจ�าชัน้แต่ละชัน้ปี	 เพือ่ขอความร่วมมอื

และการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง	 มี

การชีแ้จงรายละเอยีดวตัถุประสงค์การวจิยั	 วธิกีารตอบ

แบบสอบถามตามความเป็นจรงิ	การรักษาความลับของผู้

ให้ข้อมลูซึง่ไม่สามารถระบผูุ้ให้ข้อมูล	และไม่มผีลกระทบ

ต่อการเรยีนและการวัดประเมนิผลการเรยีน	โดยจะมีการ

สรปุผลการวิจยัในภาพรวมเพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการพฒันา

ปรบัปรงุต่อไป	ภายหลงัท่ีกลุม่ตวัอย่างตอบแบบสอบถาม

แล้ว	คณะผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

ทกุฉบบั	ได้แบบสอบถามสมบรูณ์ทีส่ามารถน�ามาวเิคราะห์

ข้อมลูท้ังหมด	257	ฉบับ	คดิเป็นร้อยละ	100	

 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 การวเิคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าสถิตพิืน้ฐานได้แก่	

ความถี่	 ร้อยละ	 คะแนนเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

หาความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

(Pearson’s product moment correlation 

coefficient)	 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน	

(Stepwise multiple regression)	 และใช้สถิติไคส

แควร์ทดสอบความเป็นโค้งปกติของข้อมูล	 (Test for 

goodness of fit)

ผลการวิจัย
	 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปี	1	ถึงปี	 4 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ	 94.60	 อายุ	 19-20	 ปี

ร้อยละ	 42.80	 คะแนนเฉลี่ยสะสม	 3.00-3.5	 ร้อยละ	

52.81	 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์เป็นโน๊ตบุ๊ค

และโทรศัพท์มือถือร้อยละ	 82.50	 และ81.30	 เครือ

ข่ายสัญญาณท่ีใช้	 คือ AIS	 และ	True	 ร้อยละ	 41.60	

และ41.20	 ตามล�าดับ	 การใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียน

ออนไลน์ลักษณะส่วนบุคคลร้อยละ	88.70
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	 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง

ชั้นปี	 1	 ถึงปี	 4	 คณะกายภาพบ�าบัด	 คณะจิตวิทยา	

และคณะพยาบาลศาสตร์	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 ใน

แต่ละรายด้านและโดยรวม	พบว่า	 พฤติกรรมการเรียน

ของนักศึกษาโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	 3.27	 (SD=.33)	 	 เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า 

นักศึกษาคณะกายภาพบ�าบัด	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	

คือ	 กระบวนการรวบรวมข ้อมูลค ่าเฉลี่ยเท ่ากับ 

3.42	(SD=.54)	อยู่ในระดับมาก	ส�าหรับนักศึกษาคณะ

จิตวิทยา	คณะพยาบาลศาสตร์	และรวมทั้ง	3	คณะวิชา	

ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกันอยู่ในระดับปานกลาง

และมาก	คอื	แรงจงูใจในการเรยีน	ค่าเฉลีย่เท่ากบั	3.36,	

3.72	และ	3.62	ตามล�าดับ	ค่าเฉลี่ยต�่าสุดของนักศึกษา

แต่ละคณะวิชาและรวมท้ัง	 3	 คณะวิชาเหมือนกัน	 คือ	

ความวิตกกังวล	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.72,	2.88,	2.69	และ	

2.72	ตามล�าดับ	อยู่ในระดับปานกลาง	(ดังตารางที่	2)

ตารางที่ 2	 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานพฤติกรรมการเรยีนของนกัศกึษาชัน้ปี	1	ถงึปี	4		คณะกายภาพบ�าบดั	 

	 คณะจิตวิทยา	คณะพยาบาลศาสตร์	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	รายด้านและโดยรวม

พฤติกรรม
การเรียน

ทัศนคติ

ในการเรียน	

แรงจูงใจ

ในการเรียน

การจัดการเวลา

ในการเรียน	

ความวิตกกังวล

การมีสมาธิ

และการเอาใจใส่

ต่อการเรียน

กระบวนการ

รวบรวมข้อมูล

การเลอืกใจความ

ส�าคญัและการจดจ�า

เน้ือหาทีส่�าคัญ	

การใช้เทคนคิ

และอปุกรณ์ต่างๆ

ช่วยเหลือในการเรียน	

 นศ.คณะ นศ. คณะจิตวิทยา นศ. คณะพยาบาลศาสตร์  นศ. ทั้ง 3 คณะ
กายภาพบ�าบัด (n=29)  (n=35)  (n=193) (n=257)

	 3.19(.53)	 ปานกลาง	 3.29(.52)	 ปานกลาง	 3.48(.48)	 มาก	 3.42(.50)	 มาก

 

	 3.31(.54)	 ปานกลาง	 3.36(.45)	 ปานกลาง	 3.72(.53)	 มาก	 3.62(.55)	 มาก

 

	 3.09(.47)	 ปานกลาง	 3.18(.35)	 ปานกลาง	 3.31(.45)	 ปานกลาง	 3.27(.45)	 ปานกลาง

 

	 2.72(.59)	 ปานกลาง	 2.88(.59)	 ปานกลาง	 2.69(.56)	 ปานกลาง	 2.72(.57)	 ปานกลาง

	 2.93(.44)	 ปานกลาง	 2.92(.32)	 ปานกลาง	 3.04(.42)	 ปานกลาง	 3.01(.41)	 ปานกลาง

 

	 3.42(.54)	 มาก	 3.31(.54)	 ปานกลาง	 3.56(.56)	 มาก	 3.51(.56)	 มาก

 

	 3.06(.48)	 ปานกลาง	 2.91(.51)	 ปานกลาง	 3.09(.49)	 ปานกลาง	 3.06(.49)	 ปานกลาง

 

	 3.22(.56)	 ปานกลาง	 3.08(.63)	 ปานกลาง	 3.48(.56)	 มาก	 3.39(.59)	 ปานกลาง

 

  (SD) ระดับ  (SD) ระดับ  (SD) ระดับ  (SD) ระดับ
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พฤติกรรม
การเรียน

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

 นศ.คณะ นศ. คณะจิตวิทยา นศ. คณะพยาบาลศาสตร์  นศ. ทั้ง 3 คณะ
กายภาพบ�าบัด (n=29)  (n=35)  (n=193) (n=257)

  (SD) ระดับ  (SD) ระดับ  (SD) ระดับ  (SD) ระดับ

 ปี 1 (n=70) ปี 2 (n=60) ปี 3 (n=60) ปี 4 (n=67) 4 ชั้นปี  
     (n=257)

การทดสอบตัวเอง	

การทบทวนและ

การเตรียมตัว

ในการสอบ

กลยุทธ์ในการสอบ

และการเตรยีมตวัสอบ

โดยรวม

เจตคติต่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์

การปรับตัวของนักศึกษา

พฤติกรรมการสอนของอาจารย์

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ความพร้อมของสื่อ/เทคโนโลยี

	 3.30(.63)	 ปานกลาง	 3.09(.61)	 ปานกลาง	 3.48(.55)	 มาก	 3.40(.58)	 ปานกลาง

 

	 3.22(.39)	 ปานกลาง	 3.16(.42)	 ปานกลาง	 3.32(.40)	 ปานกลาง	 3.28(.41)	 ปานกลาง

 

3.15(.33) ปานกลาง 3.12(.24) ปานกลาง 3.32(.33) ปานกลาง 3.27(.33) ปานกลาง

	 .207	 .201	 .434**	 .639**	 .409**

	 .330**	 .394**	 .539**	 .730**	 .525**

	 .478**	 .512**	 .131	 .434**	 .407**

	 .064	 .174	 .339**	 .337**	 .237**

	 .075	 .303*	 .373**	 .407**	 .301**

	 ปัจจัยภายใน	 ได้แก่	 เจตคติต่อการเรียน

ผ่านระบบออนไลน์	 การปรับตัวของนักศึกษา	 และ

ปัจจัยภายนอก	 ได้แก่	 พฤติกรรมการสอนของอาจารย	์

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 และความพร้อมของสื่อ/

เทคโนโลยี	 พบว่า	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีความ

สัมพันธ์ทางบวกระดับน้อยกับพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาชั้นปี	 1	 ถึงปี	 4	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	(r=.237)	ส่วนเจตคติต่อ

การเรียนผ่านระบบออนไลน์	 การปรับตัวของนักศึกษา	

พฤติกรรมการสอนของอาจารย์	 และความพร้อมของ

สื่อ/เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง

กบัพฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษาชัน้ปี	1	ถงึปี	4	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	(r=.409,	 .525,	 .407,	

และ	.301)	ตามล�าดับ	(ดังตารางที่	3)

ตารางที่ 3	 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์	 การปรับตัวของนักศึกษา	 พฤติกรรม 

	 การสอนของอาจารย์	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 ความพร้อมของสื่อ/เทคโนโลยี	 กับพฤติกรรม 

	 การเรียนของนักศึกษาชั้นปี	1	ถึงปี	4	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	

*p< .05, **p< .01
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 อันดับที่ ตัวแปรท�านาย R2 R2 F b Beta t  
    change change

1.		 การปรับตัวของนักศึกษา

2.		 พฤติกรรมการสอนของอาจารย์

3.		 เจตคติต่อการเรียนผ่านระบบ			 

	 ออนไลน์

.276

.326

.350

97.041

18.864

9.642

.353

.224

.180

.276

.050

.025

.249

.122

.084

5.844***

4.075***

3.105**

	 ตัวแปรการปรับตัวของนักศึกษา	 พฤติกรรม

การสอนของอาจารย์		และเจตคติต่อการเรียนผ่านระบบ

ออนไลน์สามารถร่วมกนัอธบิายพฤตกิรรมการเรยีนของ

นักศึกษา	 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.01	และ.001โดยการปรับตัวของนักศึกษา

เป็นตัวแปรแรกที่ถูกเลือกเข้าในสมการท�านายสามารถ

ท�านายพฤตกิรรมการเรยีนของนักศกึษาได้ร้อยละ	27.6	

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	 .001	 ตัวแปรที่ถูกเลือกเข้า

ในสมการท�านายเป็นอันดับที่	2	คือ	พฤติกรรมการสอน

ของอาจารย์		ซึง่สามารถท�านายพฤตกิรรมการเรยีนของ

นกัศกึษาเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ	32.6		ตวัแปรทีถ่กูเลอืกเข้า

ในสมการท�านายเป็นอันดับสุดท้าย	 คือ	 เจตคติต่อการ

เรียนผ่านระบบออนไลน์	สามารถท�านายพฤติกรรมการ

เรียนของนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	35.0		ที่ระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติ	.01	(ดังตารางที่	4)	

	 การสร้างสมการท�านายพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษา	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	(BL)	พบว่า	สัมประสิทธิ์

การถดถอย	(b)	แต่ละค่าของตัวท�านายที่ถูกเลือกเข้าใน

สมการท�านาย	คอื	ตวัแปรการปรบัตัวของนกัศกึษา	(DS)	

พฤตกิรรมการสอนของอาจารย์		(BT)	และเจตคติต่อการ

เรียนผ่านระบบออนไลน์	 (AO)	ซึ่งมีค่าคงที่	 (a)	 เท่ากับ	

1.663	ดังนั้นสมการการท�านายพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษา	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	ในรูปคะแนนดิบ	ดังนี้

  = a + b1x1 + b2x2 + …. bkxk

 (BL) = 1.663 +.249(DS) + .122(BT) + 

.084(AO)

								 และสมการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนน	 

											มาตรฐาน	คอื

 Z(BL) = .353 Z(DS) + .224 Z(BT) + .180      

           Z(AO)

อภิปรายผลการวิจัย
	 จากผลการวิจัย ท่ีพบว ่า	 พฤติกรรมการ

เรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างช้ันปี	 1	 ถึงปี	 4	 คณะ

กายภาพบ�าบดั	คณะจิตวทิยา	และคณะพยาบาลศาสตร์ 

วทิยาลยัเซนต์หลยุส์	ในแต่ละรายด้านและโดยรวม	อยูใ่น

ระดับปานกลาง	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	กระบวนการ

รวบรวมข้อมูล	และแรงจูงใจในการเรียน	ค่าเฉลี่ยต�่าสุด	

คอื	ความวติกกงัวล	สมัพนัธ์กบัผลการศกึษาของนชุจรย์ี 

หงษ์เหลี่ยม,	นัดดา	วงษ์วรรณา,	และพิราวรรณ	หนูเสน 

(2560)	 ท่ีพบว่า	 พฤติกรรมการเรียนท้ัง	 10	 ด้าน	 ของ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	 2-3	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาลอยูใ่นระดบัปานกลาง	ท้ังนีเ้นือ่งจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดโควิค	 -19	 กระทบต่อการจัดการเรียน

การสอนตั้งแต่ภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2562	วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้า

ตารางที่ 3	 ความสามารถในการท�านายพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	(n=257)

** p< .01 , ***p< .001
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ชั้นเรียน	 ปรับการเรียนการสอนเป็นทางระบบออนไลน์

ทัง้หมดทกุคณะวชิา	ส�าหรบัภาคต้น	ปีการศกึษา	2563	ถงึ

แม้จะยงัคงมกีารจดัการเรยีนการสอนทางระบบออนไลน์	

แต่บางส่วนมีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนผสม

ผสานกนั	ดงันัน้จงึอาจมส่ีวนท�าให้นักศึกษามแีรงจูงใจใน

การเรียน	โดยใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูล	และพบว่า

ความวติกกงัวลในการเรยีน	การท�ากจิกรรมและการสอบ

มคีะแนนเฉลีย่ต�า่สดุ	เพราะนกัศึกษาเคยมปีระสบการณ์

มาก่อนแล้วในภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2562	นอกจาก

นี้ในปัจจุบันยุคศตวรรษที่	 21	 นักศึกษาส่วนใหญ่มี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ค่อนข้างมาก 

กอรปกับที่ผ ่านมาอาจารย์ได้จัดการเรียนการสอน

แบบ	 active learning	 มีการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ	 เช่น	

e-learning, kahoot, computer assisted instruction 

(CAI)	 ท�าให้นักศึกษามีความคุ้นเคย	 ดังนั้นความวิตก

กังวลในการเรียนจึงมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 สอดคล้องกับผล

การศึกษาของอารีย์	ธรรมโคร่ง	(2559)	ที่พบว่า	ผู้เรียน

มทัีศนคตแิละพฤตกิรรมของผูเ้รยีนต่อการจดัการเรยีนรู้

เชิงรุกโดยการบรูณาการเชงิเนือ้หาผ่านสือ่การเรยีนการ

สอนสมยัใหม่ในเชิงบวก	และจากการสงัเกตผูเ้รยีนมกีาร

ตอบรับการจัดการเรียนรู้นี้เป็นอย่างดี	 นอกจากนั้นผล

การวจิยัยงัสะท้อนให้เห็นว่าผูเ้รียนได้ใช้ทกัษะในการคดิ

และกระบวนการคดิเป็นเคร่ืองมอืในการสร้างองค์ความรู้ 

โดยมีผู้สอนเป็นผู้อ�านวยความสะดวก	 โดยท�าหน้าที่

กระตุ้นเร้าให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดกระบวนการ

เรียนรู้ทั้งหมดให้แก่ผู้เรียน	สอดคล้องกับผลการศึกษาที่

พบว่า	นักศกึษาคณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัศลิปากร	

ร้อยละ	 92.4	 ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อศึกษาหาความรู	้

ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียน	สามารถใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ค้นคว้าเน้ือหาการเรียนได้ดีเหมือนเข้าฟังการ

บรรยายของอาจารย์ในชัน้เรยีน	ร้อยละ	77.1	เหน็ว่าการ

เรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท�าให้นักศึกษามีความสนใจ

ในการเรียนเพิ่มข้ึน	 (ระพีพรรณ	 ฉลองสุข	 และคณะ,	

2557)	 และการศึกษาของปฏิยุทธ์	 ธันวานนท์	 (2018)	

พบว่า	 นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

ธรุกจิบัณฑติทีล่งเรยีนภาษาญีปุ่่นมพีฤตกิรรมการเรยีนรู ้

และมีความพึงพอใจต่อแบบเรียนผ่านสื่อออนไลน  ์

เช่นเดียวกับผลการศึกษาที่พบว่า	 นักเรียนมีทัศนคติต่อ

การใช้งานบทเรียนออนไลน์ในระดับดี	และมีพฤติกรรม

ความตั้งใจในการใช้บทเรียนออนไลน์ในระดับมาก 

(เกตุม	สระบรุนิทร์,	ศราวฒุ	ิแย้มด	ีและณฏัฐวฒัน์	ไชยโพธิ,์ 

2016)	 และการศึกษาของ	Bramer	 (2020)	 เก่ียวกับ

ประสบการณ์ในการเรยีนออนไลน์ของนกัเรยีนพยาบาล

ผู้ใหญ่	พบว่า	มีข้อดีคือสะดวกในการเข้าถึงและมีความ

สะดวกในการทบทวน	 เรียนรู้	 และมีความหลากหลาย

ของวธิกีาร	ทัง้นีก้ารจดัการเรยีนการสอนเชงิรุกออนไลน์

เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษานั้น	 ดังท่ี	

จิรภา	อรรถพร,	และประกอบ	กรณีกิจ	(2014)	กล่าวถึง 

การพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพื่อส่งเสริม

พฤติกรรมการเรียนรู ้ของนิสิตปริญญาบัณฑิต	 ควร

ประกอบด้วย	9	องค์ประกอบ	คือ	1)	บทบาทผู้สอน	2)	

บทบาทผูเ้รยีน	3)	ระบบจดัการเรยีนรู	้4)	เนือ้หาของบท

เรียน	5)	การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	6)	การ

ติดต่อ	 สื่อสารผ่านเทคโนโลยี	 7)	 กระบวนการส่งเสริม 

พฤติกรรมการเรียนรู้	 8)	 การสะท้อนการเรียนรู้ของ 

ผูเ้รยีน	และ	9)	การวดัและประเมนิผล	รปูแบบการสอนเชิง

รกุออนไลน์เพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรมการเรยีนรู้	ม	ี5	ข้ันตอน 

ดงันี	้1)	ขัน้ศกึษาค้นคว้า	2)	ขัน้เชือ่มโยงปัญหา	3)	ขัน้ระดม

สมอง	4)	ขั้นสังเกตการณ์	และ5)	ขั้นสะท้อนคิด

	 ปัจจัยภายใน	 ได้แก่	 เจตคติต ่อการเรียน

ผ่านระบบออนไลน์	 การปรับตัวของนักศึกษา	 และ

ปัจจัยภายนอก	 ได้แก่	 พฤติกรรมการสอนของอาจารย์	

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 และความพร้อมของสื่อ/

เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางและ

สามารถท�านายพฤติกรรมการเรยีนของนกัศกึษาชัน้ปี	1	

ถึงปี	4	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	สอดคล้อง
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กับผลการศึกษาที่พบว่า	ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการ

เรียนออนไลน์ของผู้เรียน	โครงการมหาวทิยาลยัไซเบอร์

ไทยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก	 และอยู ่ในระดับมาก 

ทุกด้าน	อาทิ	ด้านเทคโนโลยี	ด้านบทเรียน	ด้านผู้สอน	

และด้านผู้เรียน	(พชร	ลิ่มรัตนมงคล	และจิรัชฌา	วิเชียร

ปัญญา,	2556)	และผลการศึกษาของ	ธนพรรณ	ทรัพย์

ธนาดล	 (2554)	 ที่พบว่า	 ปัจจัยด้านผู้บริหาร	 ปัจจัย

ด้านอาจารย์	 ปัจจัยด้านนักศึกษาและปัจจัยด้านสถาน

ศกึษาส่งผลกระทบต่อการจดัการเรยีนการสอนบทเรยีน

ออนไลน์	มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	เช่นเดียวกบั

การศึกษาของ	Khalil, Hawkins, Crespo	และ	Buggy 

(2017)	 ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และ

กลยุทธ์การเรียนรู้	(LASSI)	กับผลการเรียนในโรงเรียน

แพทย์	พบว่า	ด้านความวติกกงัวลของ	LASSI	การเลอืก

ใจความส�าคัญและจดจ�าเนื้อหาที่¬ส�าคัญของบทเรียน	

กลยุทธ์ในการสอบและการเตรียมตัวสอบกับผลการ

เรียนของนักศึกษาโดยรวม	 เช่นเดียวกับกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เช่นกัน	 นอกจากนี้การ

ที่นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์	

ซึ่งเป็นความรู้สึก	ความคิดเห็น	ความมั่นใจในการเรียน

ออนไลน์	การคิดตัดสินใจ	แก้ปัญหา	และความสามารถ

ในการน�าความรู้ประยุกต์ใช้	 จึงมีผลต่อพฤติกรรมการ

เรียนของนักศึกษา	การปรับตัวของนักศึกษาจะสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา	 เพราะลักษณะ

การปรับตัวของนักศึกษาที่ดีจะสามารถหาแนวทางการ

แก้ไขปัญหา	 ที่เกิดขึ้นในการเรียนผ่านระบบออนไลน์	

เมื่อมีภาวะไม่สบายใจ	 ประสบปัญหาในการเรียน	 และ

การท�ากิจกรรมจึงสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียน

เช่นกัน	 ทางด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ที่มี

ลักษณะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยการ

ชี้แจงวัตถุประสงค์	 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 ใช้

เทคนิควิธีการสอน	 สื่อ/อุปกรณ์การสอนที่หลากหลาย	

การประเมินผล	 การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่

เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดเพื่อ

ให้นักศึกษาเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีนั้น	 จึงส่งผลให้

นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนที่ดี	 ส่วนสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและสิง่อ�านวยความสะดวกท่ีวทิยาลยัจดัให้		

รวมถึงความพร้อมของสื่อ/เทคโนโลยีเพื่อให้นักศึกษา

ได้รับประโยชน์การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์	

ประกอบด้วยสือ่/อปุกรณ์	ห้องเรยีน	เครือ่งคอมพวิเตอร์	

เว็บไซด์	 สารสนเทศ	 ห้องสมุด	 ตลอดจนบรรยากาศที่

เอื้อต่อการเรียนรู้จึงส่งผลให้นักศึกษามีพฤติกรรมการ

เรียนที่ดี	 อย่างไรก็ตามเฉพาะการปรับตัวของนักศึกษา	

พฤตกิรรมการสอนของอาจารย์	เจตคตต่ิอการเรยีนผ่าน

ระบบออนไลน์สามารถท�านายพฤติกรรมการเรียนของ 

นกัศกึษาได้	ถงึแม้ผลการศกึษาของ	ธนพรรณ	ทรพัย์ธนาดล 

(2554)	จะพบว่า	ด้านคุณภาพของการใช้สื่อแลอุปกรณ์ 

มีผลเชิงบวกต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียน

ออนไลน์

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 ปัจจัยต่างๆ	 ได้แก่	 เจตคติต่อการเรียนผ่าน 

ระบบออนไลน์	การปรบัตัวของนกัศกึษา	พฤตกิรรมการ

สอนของอาจารย์	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 ความ

พร้อมของสื่อ/เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับ

ปานกลางกบัพฤตกิรรมการเรยีน		ดงันัน้การทีจ่ะพฒันา 

ส่งเสรมิพฤติกรรมการเรยีนของนักศกึษา	ต้องค�านึงถึงปัจจยั 

ทีไ่ด้ศกึษาดงักล่าวให้ครอบคลมุทัง้ด้านการจัดการเรยีน

การสอน	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 ความพร้อม 

ของสื่อ/เทคโนโลยี	 รวมถึงเจตคติที่ดีต่อการเรียนและ

การปรับตัวของนักศึกษา

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 ควรศกึษาในลกัษณะ	Mixed method research 

ท่ีผสมผสานระหว่างการวจิยัเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา	 เพราะจะ 
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ท�าให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกจากนักศึกษาและอาจารย์

เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่าน 

ระบบออนไลน์	 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรม 

การเรียนที่ดี	

กิตติกรรมประกาศ
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วทิยาลยัเซนต์หลุยส์	ทีไ่ด้กรณุาส่งเสรมิและสนบัสนนุงบ
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