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7. ความส าคญัและที่มาของปัญหาที่ท  าการวิจยั  

ในปีพ.ศ.2562 มีสถำนกำรณ์ท่ีสรำ้งควำมตระหนกใหก้บัประชำกรทัว่โลก คือ สภำวะกำร

ระบำดของโรคติดเช้ือ“ไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หม่” ท่ีภำยหลงัถูกตั้งช่ืออย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ “โควิด-

19” (COVID-19) ซ่ึงเร่ิมตน้ท่ีประเทศจีน ตั้งแต่วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่

ฮัน่ เมืองหลวงของมณฑลหเูป่ย ์ประเทศจีน ต่อมำองคก์ำรอนำมยัโลกไดป้ระกำศใหก้ำรระบำดของ

โรค COVID-19 ระบำดใหญ่ (Pandemic)น้ี เป็นภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ คือ

เป็นกำรประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรโดยองคก์ำรอนำมยัโลกซ่ึงเหตุกำรณ์ฉุกเฉินดำ้นสำธำรณสุขท่ี

ก่อใหเ้กิดควำมเส่ียงต่อนำนำประเทศ จำกกำรแพร่ระบำดระหว่ำงประเทศและตอ้งอำศัยควำม

ร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรรับมือกบัเหตุกำรณ์น้ัน ๆ ภำยใตก้ฎอนำมยัระหว่ำงประเทศ ค.ศ. 

2005 (International Health Regulations : IHR) รฐัมีหน้ำท่ีตอ้งตอบสนองทนัทีต่อภำวะฉุกเฉิน

ดงักล่ำว ในวนัท่ี 30 มกรำคม 2563 และประกำศใหเ้ป็นโรคระบำดทัว่ หมำยถึง เป็นกำรระบำด

ของโรคติดเช้ือท่ีแพร่กระจำยในประชำกรมนุษยใ์นบริเวณกวำ้ง หรือทัว่โลก ในวนัท่ี 11 มีนำคม 

2563 ซ่ึงต่อมำมีจ ำนวนผูป่้วย และผูเ้สียชีวิตเพ่ิมข้ึนเป็นจ ำนวนมำก อยำ่งรวดเร็ว อตัรำกำรเสียชีวิต

จำกโรคประมำณรอ้ยละ 4.6 กลุ่มผู ้ป่วยท่ีมีอำกำรรุนแรงส่วนมำกเป็นผู ้สูงอำยุ  และผู ้ท่ีมีโรค

ประจ ำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบำหวำน  (กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข,2562 : 
who.int,2020: BBC News Online,2020: World Health Organization,2020) ในประเทศไทยมี

กำรพบผูป่้วยท่ีไดร้บักำรยืนยนัรำยแรกในวนัท่ี 13 มกรำคม พ.ศ. 2563 นับเป็นรำยแรกท่ีพบนอก

ประเทศจีน โดยเป็นหญิงชำวจีน อำยุ 61 ปี ซ่ึงมีถ่ินฐำนอยู่ในนครอู่ฮัน่ เดินทำงกบัครอบครวั และ

กลุ่มทวัรจ์ำกนครอู่ฮัน่มำยงัท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ในวนัท่ี 8 มกรำคม 2563 ถูกตรวจพบดว้ย

กลอ้งตรวจจบัควำมรอ้น และถูกน ำตัวส่งโรงพยำบำลในวนัเดียวกนั 4 วนัใหห้ลงั จำกกำรใช ้RT-

PCR ผลกำรทดสอบหำไวรสัโคโรนำสำยพนัธุใ์หม่น้ันผลเป็นบวก(Schnirring, Lisa,2020, Pro-

MED-mail,2020: South China Morning Post,2020) หลงัจำกพบผูป่้วยรำยแรกในประเทศไทย

แลว้ก็เร่ิมมีรำยงำนกำรพบผูป่้วยท่ีเป็นชำวไทยท่ีเดินทำงกลบัจำกต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้ นอย่ำงต่อเน่ือง

จนถึงสถำนกำรณ์กำรติดภำยในประเทศจำกกำรเขำ้ชมกำรแข่งขนัชกมวยท่ีสนำมมวยลุมพินีเมื่อ

วนัท่ี 6 มีนำคม 2563 เป็นลักษณะ Super-spreader ท่ีท ำใหแ้พร่ระบำดจำกคนสู่คน (human-

borne) ในอัตรำท่ีสูงจนผิดปกติและเป็นท่ีน่ำวิตก มีผลใหร้ัฐบำลมีมำตรกำรในดำ้นต่ำงๆ เช่น 

มำตรกำรต่อผูเ้ดินทำงเขำ้ประเทศ มีกำรคัดกรองผูโ้ดยสำรขำเขำ้  จนถึงกำรปิดน่ำนฟ้ำไทยและ

สนำมบินต่ำงๆ ในประเทศจะไม่มีกำรขึ้ นลงของเคร่ืองบินพำณิชยเ์ร่ิมตั้งแต่ 10 เมษำยน 2563 ถึง

วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เวลำ 23.59 น. (ส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย,2563)   

และ รัฐบำลไดม้ีกำรจัดตั้ง "ศูนยบ์ริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 

2019 (โควิด-19)" เรียกโดยย่อว่ำ "ศูนยบ์ริหำรสถำนกำรณ์โควิด-19" ค ำสัง่ท่ี 76/2563 ลง

วนัท่ี 12 มีนำคม พ.ศ. 2563 เร่ือง จัดตั้งศูนยบ์ริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ

ไวรสัโคโรนำ 2019 (โควิด-19)   รฐับำลไดก้ ำหนดมำตรกำรจ ำกัดกำรระบำดในประเทศ โดย

รัฐบำลประกำศภำวะฉุกเฉินทัว่ประเทศ หำ้มประชำชนออกนอกเคหะสถำน เ ร่ิมตั้งแต่วันท่ี 26 

มีนำคม 2563 (ส ำนักนำยกรฐัมนตรี,2563) และท่ีเก่ียวกบัวงกำรศึกษำโดยตรง จำกกำรประชุม

คณะรฐัมนตรี เมื่อวนัองัคำรท่ี 17 มีนำคม 2563 ใหปิ้ดสถำนศึกษำทัว่ไทย ครอบคลุม โรงเรียน
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รฐั-เอกชน มหำวิทยำลยัของรฐั-เอกชน สถำบนักวดวิชำ และโรงเรียนนำนำชำติ โดยใหปิ้ดเทอมเร็ว

ขึ้ นจำกเดิม มีผลในตั้งแต่วนัท่ี  18 มีนำคม 2563 เพ่ือควบคุมกำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด-19 

(สมำคมโทรคมนำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์,2563)  มหำวิทยำลัยรังสิตได้

ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีตำมมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด  โดยมี

ประกำศมหำวิทยำลยัรงัสิต เร่ือง แนวทำงกำรจดักำรเรียนกำรสอนอนัเน่ืองมำจำกกำรแพร่ระบำด

ของโรคติดเช้ือไวรสัโควิด-19 เมื่อวนัท่ี 16 มีนำคม 2563 มีสำระท่ีส ำคญัดำ้นกำรจดักำรเรียนกำร

สอน คือ ใหง้ดกำรจดักำรเรียนกำรสอนวิชำบรรยำยในชั้นเรียนทุกรำยวิชำ และใหป้รบักำรเรียนกำร

สอนเป็นรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอ่ืนๆท่ีไม่มีกำรเขำ้ชั้นเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ท่ี 16 มีนำคม 

2563เป็นตน้ไป (มหำวิทยำลยัรงัสิต,2563) และ ประกำศมหำวิทยำลยัรงัสิต เร่ือง แนวทำงกำร

จดักำรเรียนกำรสอนอนัเน่ืองมำจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโควิด-19 (ฉบบัท่ี 2) เมื่อ

วนัท่ี 30 มีนำคม 2563 มีสำระท่ีส ำคญัดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน คือ งดกำรจดักำรเรียนกำร

สอนวิชำบรรยำยและวิชำปฏิบติัในชั้นเรียนและหอ้งปฏิบติักำรทุกรำยวิชำ ใหจ้ดักำรเรียนกำรสอน

และกำรวดัประเมินผลเป็นรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอ่ืนท่ีไม่มีกำรเขำ้ชั้นเรียนและหอ้งปฎิบติักำร 

(มหำวิทยำลยัรงัสิต,2563)  และจำกสถำนกำรณ์ท่ียงัอยู่ในภำวะกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของ

โรคติดเช้ือไวรสัโควิด-19  ท่ีประชุมคณะรฐัมนตรี ในวนัองัคำรท่ี 7 เมษำยน 2563 มีมติรบัทรำบ

กำรเล่ือนเปิดเทอมภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 จำกวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2563 เป็นวนัท่ี 1 

กรกฎำคม 2563 (บีบีซีไทย,2563)  มหำวิทยำลยัรงัสิตจึงมีประกำศมหำวิทยำลยัรงัสิต วนัท่ี 8 

พฤษภำคม 2563  เร่ือง แนวทำงกำรจดักำรเรียนกำรสอนภำคกำรศึกษำ S/2563 มีสำระส ำคญั

ดำ้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน วิชำบรรยำย ใหอ้ำจำรย์ผู ้สอนทุกรำยวิชำจัดกำรเรียนกำรสอน

ออนไลน์ในแนวทำงต่ำงๆตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลลพัธก์ำรเรียนรูท่ี้เกิดแก่นักศึกษำตำม

หลกัสูตรท่ีก ำหนด วิชำปฏิบติักำร ใหจ้ดักำรเรียนกำรสอนปฏิบติักำรตำมควำมเหมำะสม โดยเพ่ิม

มำตรกำรเพ่ือรกัษำควำมปลอดภัยใหแ้ก่นักศึกษำและบุคลำกรท่ีปฏบติังำน มหำวิทยำลยัยกเลิก

ตำรำงกำรจัดสอบกลำงภำคและปลำยภำคโดยส่วนกลำง  ใหอ้ำจำรย์ผู ้สอนเลือกใชว้ิธีวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมำะสมตำมบริบทและลักษณะของรำยวิชำ ควรเล่ียงกำรสอบขอ้เขียน และถ้ำ

จ ำเป็นตอ้งสอบก็ควรเล่ียงกำรสอบแบบปิดต ำรำ กำรสอบควรเป็นกำรสอบย่อยตลอดทั้งภำค

กำรศึกษำ (มหำวิทยำลยัรงัสิต,2563) พรอ้มกนัน้ี มหำวิทยำลยัรงัสิต ยงัไดม้ีประกำศมหำวิทยำลยั

รังสิต วันท่ี  8 พฤษภำคม 2563  เร่ือง เคร่ืองมือช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือใหก้ำร

จดักำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยรังสิตเป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ยและมีประสิทธิภำพ จึงได้

ก ำหนดแนวทำงกำรใชเ้คร่ืองมือช่วยในกำรจดักำรเรียนกำรสอน ไวด้งัน้ี 1) ระบบบริหำรกำรเรียน

กำรสอนออนไลน์ วิชำบรรยำย เป็นระบบกำรจัดกำรหอ้งเรียนเสมือน โดยเลือกใชโ้ปรแกรมใด

โปรแกรมหน่ึงหรือผสมผสำน ไดแ้ก่ RSU-LMS (RSU Learning Management System), Google 

Class Room  2) กำรสอนสดออนไลน์ ซ่ึงมีโปรแกรมประยุกตท่ี์ควรน ำมำใช ้โดยเลือกใชโ้ปรแกรม

ใดโปรแกรมหน่ึงหรือผสมผสำน ไดแ้ก่ Google meet , Webex Meeting , Zoom 3) กำรวดั

ประเมินผลกำรเรียนออนไลน์ ซ่ึงมีโปรแกรมประยุกต์ท่ีควรน ำมำใช้ โดยเลือกใชโ้ปรแกรมใด

โปรแกรมหน่ึงหรือผสมผสำน ไดแ้ก่ Socrative, Quizizz , Kahoot! และ 4) กำรตรวจสอบกำร

คดัลอกผลงำน โดยใชโ้ปรแกรม Turnitin (มหำวิทยำลยัรงัสิต,2563) 
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กระทรวงศึกษำไดม้ีกำรรบัรองกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนอินเทอรเ์น็ต  หรือ กำรจดักำรเรียน

กำรสอนในรูปแบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ หรือ E-learning อย่ำงเป็นทำงกำร ตั้งแต่ตน้ปี 

2549  จึงท ำใหก้ำรเติบโตของหลกัสตูร e-learning มีอตัรำกำรเติบโตเป็นเท่ำตวั กำรเรียนกำรสอน

ออนไลน์ เป็นรปูแบบกำรเรียนกำรสอนท่ีมีกำรออกแบบ กำรเรียนกำรสอนไวอ้ย่ำงเป็นระบบ มีกำร

ก ำหนดวตัถุประสงค์หรือเป้ำหมำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไวอ้ย่ำงชดัเจน จดักำรเรียนกำรสอน

ตำมหลกัทฤษฎีทำงกำรศึกษำ หลกักำรเรียนกำรรูแ้ละจิตวิทยำกำรศึกษำ กำรถ่ำยทอดควำมรู ้กำร

น ำเสนอเน้ือหำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และถ่ำยทอดกลยุทธ์กำรสอนใชเ้ทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรส่ือสำรเป็นเคร่ืองมือ (กฤษณำ สิกขมำน ,2554 อำ้งถึงใน  สุวฒัน์ บรรลือ, 

2560) ไดม้ีผูท้ ำกำรศึกษำเก่ียวกบัควำมคิดเห็น ทัศนคติ หรือควำมพึงพอใจของผูเ้รียน ไวอ้ย่ำง

หลำกหลำย เช่น  เชษฐำ งำมจรัส (2552) ศึกษำเร่ือง กำรรับรู ้ ทัศนคติและพฤติกรรมของ

นักศึกษำต่อกำรใชบ้ทเรียนออนไลน์ในรำยวิชำชีวสถิต โดยใชก้ลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักศึกษำระดับ

ปริญญำตรี สำขำวิชำอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัย พบว่ำ นักศึกษำส่วนใหญ่รับรูว้่ำบทเรียน

ออนไลน์ง่ำยต่อกำรใชง้ำน รบัรูถึ้งประโยชน์ท่ีจะไดร้บัจำกกำรใชบ้ทเรียนออนไลน์ มีทศันคติท่ีดีต่อ

กำรใชง้ำนบทเรียนออนไลน์ และมีควำมตั้งใจในกำรใชบ้ทเรียนออนไลน์  โอภำส เกำไศยำภรณ ์

และ คณะ (2557) ได้ศึกษำกำรพัฒนำบทเรียนออนไลน์แบบบูรณำกำรเพ่ือส่งเสริมทักษะ

กระบวนกำรท ำงำนร่วมกนัและกำรแสวงรูข้องนักศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ โดยกลุ่มตวัอย่ำงท่ีใชใ้น

กำรวิจัยครั้งน้ีเป็นครูผูส้อน พบว่ำผูเ้รียนมีควำมพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์แบบบูรณำกำรเพ่ือ

ส่งเสริมทกัษะกระบวนกำรท ำงำนร่วมกนัและกำรแสวงรูข้องนักศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำอยู่ในระดบั

มำก  เกตุม สระบุรินทร ์และคณะ (2559) ไดศึ้กษำเร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนต่อ

กำรใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle กรณีศึกษำโรงเรียนมัธยมศึกษำแห่งหน่ึงใน

กรุงเทพมหำนคร  กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใชใ้นกำรวิจยัครั้งน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษำแห่งหน่ึงใน

กรุงเทพมหำนคร   ผลกำรศึกษำพบวำ่  นักเรียนมีทศันคติต่อกำรใชง้ำนบทเรียนออนไลน์ในระดบัดี

และ นักเรียนมีพฤติกรรมควำมตั้งใจในกำรใชบ้ทเรียนออนไลน์ในระดับมำก   อุบลรัตน์  วิเชียร 

ปัญชรี อุคพชัญส์กุล และ  อญัชณำ ศรีชำญชยั (2562) ไดศึ้กษำ เร่ือง รูปแบบบทเรียน E-learning 

ส ำหรับนักศึกษำผ่ำนระบบเครือข่ำยพบว่ำ กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนโดยใชบ้ทเรียน  E-

learning ผ่ำนระบบเครือขำ่ยจึงเป็นแนวทำงหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันำผูเ้รียนใหม้ีทกัษะและเกิดกำรเรียนรู ้

โดยสำมำรถทบทวนควำมรู ้พฒันำทกัษะดว้ยตนเองตำมควำมตอ้งกำรไดต้ลอดเวลำ 

ภำวะกำรณ์ในปัจจุบันถูกเรียกว่ำ "New Normal" ซ่ึง ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นำยกรำช

บณัฑิตยสภำ ไดเ้ปิดเผยว่ำรำชบณัฑิตยสภำได้บญัญัติศพัท ์ "New Normal" โดยใหเ้ขียนทบัศพัท์

ภำษำองักฤษวำ่ "นิวนอรม์ลั" หมำยถึง "ควำมปกติใหม่, ฐำนวิถีชีวิตใหม่" หมำยถึงสถำนกำรณห์รือ

ปรำกฏกำรณ์ท่ีแต่เดิมเป็นส่ิงท่ีไม่ปกติ ผูค้นไม่คุน้เคย ไม่ใช่มำตรฐำน ต่อมำมีเหตุหรือเกิดวิกฤต

บำงอย่ำง จึงมีกำรเปล่ียนแปลง ท ำใหส้ถำนกำรณห์รือปรำกฏกำรณน้ั์นกลำยเป็นส่ิงท่ีปกติและเป็น

มำตรฐำน  (สุรพล อิสรไกรศีล,2563)  
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จำกท่ีกล่ำวขำ้งตน้ผูว้ิจยัมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรเรียนรูอ้อนไลน์

รำยวิชำ PHY132: ฟิสิกสท์ัว่ไปในภำวะนิวนอรม์ลัในภำคเรียนน้ี และดว้ยเหตุผลเพ่ิมเติมท่ีสนับสนุน

กำรเลือกรำยวิชำ PHY132: ฟิสิกสท์ัว่ไปคือ 1) กำรวิจัยครั้งน้ีเป็นกำรวิจยัในชั้นเรียน (action 

research ) ซ่ึงเป็นงำนท่ีพฒันำวิธีกำรสอนของผูส้อนโดยตรงซ่ึงรบัผิดชอบรำยวิชำน้ีและในภำค

เรียน S/2563 ของมหำวิทยำลยัรงัสิตไดม้ีประกำศมหำวิทยำลยัรงัสิต วนัท่ี 8 พฤษภำคม 2563  

เร่ือง แนวทำงกำรจดักำรเรียนกำรสอนภำคกำรศึกษำ S/2563 ท่ีประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรในกำร

จดักำรศึกษำออนไลน์เต็มรูปแบบซ่ึงจำกท่ีผ่ำนมำไม่เคยมีกำรจัดอย่ำงเต็มรูปแบบอำจจะมีกำรใช้

เป็นสอนเสริมบำงส่วน จึงมีควำมสนใจในกำรพัฒนำศักยภำพของตนเอง  และ 2) ภำคเรียน 

S/2563 ภำควิชำฟิสิกสเ์ปิดสอน 3 รำยวิชำ คือ รำยวิชำ PHY132: ฟิสิกสท์ัว่ไป ส ำหรบันักศึกษำ

วิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 1 กลุ่มเรียน ซ่ึงผู ้สอนแต่ละคนท่ีรับผิดชอบรำยวิชำมีวิธีกำร ควำมรู ้

ควำมสำมำรถในกำรกำรใชโ้ปรแกรมกำรสอนออนไลน์ท่ีแตกต่ำงกนั ซ่ึงจะใหเ้รียนรูโ้ปรแกรมใหม่ใน

ระยะเวลำอนัสั้นเป็นไปไดย้ำกรวมถึงเน้ือหำแตกต่ำงกนั 

 

8. วตัถุประสงคข์องโครงการ   

 เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำคณะกำยภำพบ ำบดัและเวชศำสตรก์ำรกีฬำต่อกำร

จดักำรเรียนรูอ้อนไลน์รำยวิชำ PHY132:ฟิสิกสท์ัว่ไปในภำวะนิวนอรม์ลัภำคเรียน S/2563 

  

9. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั  

1. ผูว้ิจยัไดท้รำบขอ้มลู ควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรเรียนรูอ้อนไลน์รำยวิชำ PHY132:ฟิสิกส์

ทัว่ไปในภำวะนิวนอรม์ลั และน ำขอ้มลูจำกกำรวิจยัไปเป็นแนวทำงในกำรเสริมหรือปรบัแกไ้ข

กำรจดักำรเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบกำรเรียนออนไลน์ในภำวะนิวนอรม์ลัในรหสัวิชำฟิสิกสอ่ื์นๆ

ของภำควิชำฟิสิกส ์

2. นักศึกษำท่ีเรียนรำยวิชำฟิสิกสใ์นภำคเรียนต่อไปไดร้บักำรจดักำรเรียนกำรสอนในรูปแบบท่ี

มีกำรพฒันำเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัควำมพึงพอใจท่ีจะช่วยใหพ้ฒันำศักยภำพในกำรรบัรูแ้ละ

เกิดกำรเรียนรูต่้อไป 

3. ผูว้ิจยัจะขยำยผลไปยงัอำจำรยใ์นภำควิชำฟิสิกส์โดยกำรน ำเสนอในท่ีประชุมภำควิชำ และ

ตีพิมพเ์ผยแพร่เพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจในกำรจดักำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์น ำวิธีกำรไปปรบัใช้

เพ่ือพฒันำผูเ้รียนของตนเอง       

10. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  

 จำกกำรศึกษำ คน้ควำ้ รวบรวม ควำมรูท่ี้เก่ียวขอ้งกำรกำรวิจยัครั้งน้ีเพ่ือน ำเสนอเป็นรำย

หวัขอ้ดงัน้ี 

1. ความหมายภาวะนิวนอรม์ลั (New Normal) 

"ควำมปกติใหม"่ เป็นค ำศพัทท่ี์ถูกใชเ้ป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2008 โดย Bill Gross นักลงทุน

ในตรำสำรหน้ีช่ือดงั และเป็นผูร้่วมก่อตั้งบริษัท Pacific Investment Management (PIMCO) โดยให้

นิยำม "นิวนอรม์ลั" ในบริบทเศรษฐกิจโลกเอำไวว้่ำ เป็นสภำวะท่ีเศรษฐกิจโลกมีอตัรำกำรเติบโต

ชะลอตวัลงจำกในอดีต และเขำ้สู่อตัรำกำรเติบโตเฉล่ียระดบัใหม่ท่ีต ำ่กว่ำเดิม ควบคู่ไปกบัอตัรำกำร
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ว่ำงงำนท่ีสูงขึ้ นอย่ำงต่อเน่ืองหลงัเกิดวิกฤติทำงกำรเงินในสหรฐัฯ อีกทั้งควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ

จะไม่ไดเ้ป็นไปตำมวฏัจกัรเศรษฐกิจเดิมแบบท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกปัจจยัต่ำงๆ ท่ีเป็นตัวก ำหนดกำร

เติบโตทำงเศรษฐกิจมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลกัษณะท่ีแตกต่ำง

จำกในอดีต แนวคิดเร่ือง "นิวนอรม์ลั" ของ Bill Gross ในช่วงแรกไม่ไดร้บัควำมสนใจ และยงัถูก

ปฏิเสธโดยนักเศรษฐศำสตร์จ ำนวนหน่ึงท่ีเช่ือว่ำกำรชะลอตัวท่ีเกิดขึ้ นเป็นเพียงกำรถดถอย 

(recession) ตำมวฏัจกัรเศรษฐกิจเดิมเท่ำน้ัน และในไม่ชำ้เศรษฐกิจและกำรจำ้งงำนก็จะกลบัมำ

เติบโตไดท่ี้ค่ำเฉล่ียดงัเดิม แต่สถำนกำรณเ์ศรษฐกิจโลกในปัจจุบนัไดพิ้สูจน์ใหเ้ห็นว่ำส่ิงท่ี Bill Gross 

ไดพ้ดูไวต้ั้งแต่ปี 2008 น้ันมีส่วนท่ีถูกอยู่ไม่น้อย  นอกจำกน้ียงัมีกำรใชค้ ำว่ำ "New Normal" ใน

มุมมองทำงเศรษฐศำสตร์และธุรกิจ โดยค ำน้ีก ำเนิดขึ้ นในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลก

ในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 21 (ค.ศ. 2007–2008) ไดเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจครั้ง

ใหญ่ กำรจัดกำรบำงอย่ำงซ่ึงแต่เดิมเคยถูกมองว่ำผิดปกติ ไดก้ลับกลำยมำเป็นส่ิงท่ีพบเห็นกนัได้

ทัว่ไป และถูกน ำมำใชใ้นปริบทอ่ืนๆ อย่ำงเช่น ดำ้นวิทยำศำสตร์ เพ่ือส่ือสำรและท ำควำมเขำ้ใจถึง

สภำวะกำรเปล่ียนแปลงของภมูิอำกำศ เช่น อุณหภมูิท่ีสงูข้ึนและควำมเปล่ียนแปลงของฤดกูำล 

กำรระบำดทัว่ของไวรสัโคโรนำ พ.ศ. 2562–2563 เป็นกำรระบำดทัว่โลกท่ีก ำลงัด ำเนินไป

ของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19; โควิด-19) โดยมีสำเหตุมำจำกไวรสัโคโรนำสำย

พันธุ์ใหม่ เร่ิมตน้ขึ้ นในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮัน่ เมืองหลวงของ

มณฑลหูเป่ย ์ประเทศจีน  องคก์ำรอนำมยัโลกไดป้ระกำศใหก้ำรระบำดน้ีเป็นภำวะฉุกเฉินทำง

สำธำรณสุขระหวำ่งประเทศ ในวนัท่ี 30 มกรำคม 2563 และประกำศใหเ้ป็นโรคระบำดทัว่ ในวนัท่ี 

11 มีนำคม 2563  จำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกวำ้งต่อกำร

ด ำรงชีวิต ท ำใหทุ้กหน่วยงำนตอ้งมีกำรปรบัตวัเพ่ือสรำ้งโอกำสในกำรพฒันำ กำรปรบัเปล่ียน และ

กำรบริหำรจัดกำร เพ่ือรองรับพฤติกรรมรูปแบบของสังคมและกำ้วสู่ชีวิตวิถีใหม่ หรือ นิวนอร์มลั 

(New Normal)  

รำชบณัฑิตยสภำไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรบญัญัติศัพทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหลำยสำขำวิชำและท่ี

จ ำเป็นเร่งด่วน คณะกรรมกำรชุดน้ี มีหน้ำท่ีบญัญัติศัพท์ใหม่ท่ีอยู่ในกระแสสงัคมร่วมสมยั รวมทั้ง

ศัพท์ท่ีเก่ียวขอ้งกับหลำกหลำยสำขำวิชำและมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชง้ำน นอกจำกน้ีมีหน้ำท่ีเผยแพร่

ศพัทท่ี์บญัญติัไปสู่สำธำรณะชนอีกดว้ย  ค ำว่ำ New normalไดม้ีกำรน ำมำใชอ้ย่ำงแพร่หลำยในช่วงท่ี

มีกำรระบำดของโรค COVID-19 โดยค ำว่ำ New normal เป็นวลีและเป็นส ำนวน ซ่ึง Oxford 

dictionary ไดใ้หค้ ำนิยำมว่ำ “A previously unfamiliar or atypical situation that has become 

standard,usual, or expected.”  หมำยถึง สถำนกำรณห์รือปรำกฏกำรณ์ ท่ีแต่เดิมเป็นส่ิงท่ีไม่ปรกติ 

ผูค้นไม่คุน้เคย ไม่ใช่มำตรฐำน ต่อมำมีเหตุหรือเกิดวิกฤตบำงอย่ำง จึงมีกำรเปล่ียนแปลง ท ำให้

สถำนกำรณห์รือปรำกฏกำรณน้ั์นกลำยเป็นส่ิงท่ีปรกติและเป็นมำตรฐำน  กรรมกำรไดใ้หค้วำมเห็น

วำ่ค ำจ ำกดัควำมของค ำว่ำ New normal เป็นพลวตัและค ำน้ีมีท่ีใชใ้นหลำยบริบท ไม่ใช่เฉพำะในทำง

ธุรกิจหรือวิถีชีวิตเท่ำน้ัน จึงเป็นกำรยำกท่ีจะหำค ำกลำงๆ ท่ีจะใชไ้ดใ้นทุกบริบท จึงมีขอ้สรุปร่วมกนั

วำ่ ควรจะเขียนค ำน้ีทบัศพัทภ์ำษำองักฤษว่ำ "นิวนอรม์ลั" จะส่ือควำมหมำยไดดี้กว่ำ  อย่ำงไรก็ตำม 

คณะกรรมกำรบญัญติัศัพทนิ์เทศศำสตรไ์ดบ้ญัญติัค ำน้ีไวแ้ลว้ว่ำ ควำมปรกติใหม่, ฐำนวิถีชีวิตใหม่ 
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คณะกรรมกำรจึงมีควำมเห็นวำ่สำมำรถใชส้องค ำน้ีไดด้ว้ย  อีกค ำหน่ึงคือ New norm คณะกรรมกำร

ใหใ้ชค้ ำวำ่ "บรรทดัฐำนใหม"่ 

 

2. การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน ์

2.1 ควำมหมำย 

กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (E – Learning)  คือ นวตักรรมทำงกำรศึกษำท่ีเปล่ียนแปลงวิธี

เรียนท่ีเป็นอยู่เดิมเป็นกำรเรียนท่ีใชเ้ทคโนโลยีท่ีกำ้วหน้ำ เช่น อินเทอรเ์น็ต อินทรำเน็ต เอ็กซท์รำ

เน็ต ดำวเทียม ดงัน้ันจึงหมำยรวมถึงกำรเรียนทำงไกล กำรเรียนผ่ำนเว็บ หอ้งเรียนเสมือนจริง ซ่ึงมี

จุดเช่ือมโยงคือ เทคโนโลยีกำรส่ือสำรเป็นส่ือกลำงของกำรเรียนรู ้  e-Learning เป็นรูปแบบของ

เน้ือหำสำระท่ีสรำ้งเป็นบทเรียนส ำเร็จรูป ท่ีอำจใชซี้ดีรอมเป็นส่ือกลำงในกำรส่งผ่ำน หรือใชก้ำร

ส่งผ่ำนเครือข่ำยภำยในหรืออินเทอรเ์น็ต ทั้งน้ีอำจจะอยู่ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยกำรฝึกอบรม 

(Computer Based Training : CBT) และกำรใชเ้ว็บเพ่ือกำรฝึกอบรม (Web Based Training : WBT) 

หรือกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมก็ได้ (Krutus , 2000) e-Learning เป็นกำรใช้

เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต สร้ำงกำรศึกษำท่ีมีปฏิสัมพันธ์และกำรศึกษำท่ีมี

คุณภำพสงู ท่ีผูค้นทัว่โลกมีควำมสะดวกและสำมำรถเขำ้ถึงไดอ้ย่ำงรวดเร็ว ไม่จ ำกดัสถำนท่ีและเวลำ 

เป็นกำรเปิดประตกูำรศึกษำตลอดชีวิตใหก้บัประชำกร (Campbell ,1999)  หมำยถึง กำรเรียนรูบ้น

ฐำนเทคโนโลยี (Technology-based learning) ซ่ึงครอบคลุมวิธีกำรเรียนรูห้ลำกหลำยรูปแบบ อำทิ 

กำรเรียนรูบ้นคอมพิวเตอร์ (computer-based learning) กำรเรียนรูบ้นเว็บ (web-based learning) 

หอ้งเรียนเสมือนจริง (virtual classrooms) ควำมร่วมมือดิจิทัล่ (digital collaboration) เป็นตน้ 

ผูเ้รียนสำมำรถเรียนรูผ่้ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสทุ์กประเภท อำทิ อินเทอรเ์น็ต (internet) อินทรำเน็ต 

(intranet) เอ็กซ์ทรำเน็ต (extranet) กำรถ่ำยทอดผ่ำนดำวเทียม (satellite broadcast) แถบ

บนัทึกเสียงและ วิดีทศัน์ (audio/video tape) โทรทศัน์ท่ีสำมำรถโตต้อบกนัได ้(interactive TV) 

และซีดีรอม (CD- ROM)  ถนอมพร (ตันพิพฒัน์) เลำหจรัสแสง (2545) ใหค้วำมหมำย ดังน้ี

ลกัษณะแรก e-Learning หมำยถึง กำรเรียนเน้ือหำ หรือสำรสนเทศส ำหรับกำรสอน หรือกำรอบรม 

ซ่ึงใชก้ำรน ำเสนอดว้ยตัวอกัษร ภำพน่ิง ผสมผสำนกบักำรใชภ้ำพเคล่ือนไหว วีดิทศัน์และเสียง โดย

อำศยัเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในกำรถ่ำยทอดเน้ือหำ รวมทั้งใชเ้ทคโนโลยีกำรจดักำร

คอรส์ (Course Management System) ในกำรบริหำรจดักำรงำนสอนต่ำงๆ  ลกัษณะท่ีสอง e-

Learning คือ กำรเรียนในลักษณะใดก็ได ้ซ่ึงใชก้ำรถ่ำยทอดเน้ือหำผ่ำนทำงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่ว่ำจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต อินทรำเน็ต เอ็กซทรำเน็ต หรือสญัญำณโทรทัศน์ 

สญัญำณดำวเทียม 

2.2 ลกัษณะท่ีส ำคญัของกำรเรียนรูแ้บบออนไลน์ (E-Learning) 

 Anyone, Anywhere and Anytime คือ ผูเ้รียนจะเป็นใครก็ได ้มำจำกท่ีใดก็ได ้และ

เรียนเวลำใดก็ได้ตำมควำมต้องกำรของผู ้เรียน เพรำะโรงเรียนได้เปิดเว็บไซต์

ใหบ้ริกำรตลอด 24 ชัว่โมง 

 Multimedia ส่ือท่ีน ำเสนอในเว็บ ประกอบดว้ยขอ้ควำม ภำพน่ิง ภำพเคล่ือนไหว 

และเสียง ตลอดจนวีดิทศัน์ อนัจะช่วยกระตุน้กำรเรียนรูข้องผูเ้รียนไดเ้ป็นอยำ่งดี 
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 Non-Linear ผูเ้รียนสำมำรถเลือกเรียนเน้ือหำท่ีน ำเสนอไดต้ำมควำมตอ้งกำร 

 Interactive ดว้ยควำมสำมำรถของเอกสำรเว็บท่ีมีจุดเช่ือม (Links) ย่อมท ำให้

เน้ือหำมีลกัษณะโตต้อบกบัผูใ้ชโ้ดยอตัโนมติัอยู่แลว้ และผูเ้รียนยงัเพ่ิมส่วนติดต่อกบั

วิทยำกรผ่ำนระบบ e-mail, web-board, chat, Social Network ก็ไดท้ ำใหผู้เ้รียนกบั

ผูส้อนสำมำรถติดต่อกนัไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 

2.3  องคป์ระกอบของ e- learning 

กำรเรียนแบบออนไลน์ หรือ e-learning มีองคป์ระกอบท่ีส ำคญัอยู่ 4 ส่วน แต่ละส่วน

จะตอ้งออกแบบใหเ้ช่ือมสมัพนัธก์นัเป็นระบบ และจะตอ้งท ำงำนประสำนกนัไดอ้ยำ่งลงตวั คือ 

ก. เน้ือหำของบทเรียน ถือว่ำเป็นส่ิงท่ีส ำคญัท่ีสุดระบบบริหำรกำรเรียน เน่ืองจำกกำร

เรียนแบบออนไลน์หรือ e-learning น้ันเป็นกำรเรียนท่ีสนับสนุนใหผู้เ้รียนไดศึ้กษำ เรียนรูไ้ดด้ว้ย

ตวัเอง  

ข. ระบบบริหำรกำรเรียนท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นศูนย์กลำง ก ำหนดล ำดับของเน้ือหำใน

บทเรียน น ำส่งบทเรียนผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอรไ์ปยงัผูเ้รียน ประเมินผลควำมส ำเร็จของบทเรียน 

ควบคุม และสนับสนุนกำรใหบ้ริกำรทั้งหมดแก่ผูเ้รียน จึงถือว่ำเป็นองคป์ระกอบของ e-learning ท่ี

ส ำคญัมำกเรียกระบบน้ีวำ่ “ระบบบริหำรกำรเรียน” (LMS : e-Learning Management System) 

ค. กำรติดต่อส่ือสำร กำรเรียนแบบ e-learning ถือว่ำเป็นกำรเรียนทำงไกลอีกรูปแบบ

หน่ึง แต่ส่ิงส ำคญัท่ีท ำให ้e-learning มีควำมโดดเด่นและแตกต่ำงไปจำกกำรเรียนทำงไกลทัว่ ๆ ไปก็

คือกำรน ำรปูแบบกำรติดต่อส่ือสำรแบบ 2 ทำง มำใชป้ระกอบในกำรเรียน เพ่ือเพ่ิมควำมสนใจ และ

ควำมต่ืนตัวของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนใหม้ำกยิ่งขึ้ น ตลอดจนใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนได้

ติดต่อ สอบถำม ปรึกษำหำรือ และแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นระหว่ำงตัวผูเ้รียนกับครูผู ้สอน และ

ระหว่ำงผูเ้รียนกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียนคนอ่ืน ๆ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรติดต่อส่ือสำรอำจแบ่งไดเ้ป็น 

2 ประเภทดงัน้ี   1) ประเภท real-time ไดแ้ก่ Chat (message, voice) , White board / Text 

slide , Real-time Annotations, Interactive poll , Conferencing และอ่ืน ๆ  และ 2) ประเภท non 

real-time ไดแ้ก่ Web-board , e-mail 

ง. กำรสอบ / วดัผลกำรเรียน โดยทัว่ไปแลว้กำรเรียนไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียนในระดบัใด

หรือเรียนวิธีใด ก็ย่อมตอ้งมีกำรสอบ / กำรวดัผลกำรเรียน เป็นส่วนหน่ึงอยู่เสมอ กำรสอบ / กำร

วดัผลกำรเรียนจึงเป็นส่วนประกอบส ำคัญท่ีจะท ำใหก้ำรเรียนแบบ e-learning เป็นกำรเรียนท่ี

สมบรูณ ์กล่ำวคือในบำงวิชำจ ำเป็นตอ้งวดัระดบัควำมรูก้่อนเขำ้สมคัรเขำ้เรียน เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้ลือก

เรียนในบทเรียนหรือหลกัสตูรท่ีเหมำะสมมำกท่ีสุด ซ่ึงท ำใหก้ำรเรียนท่ีมีประสิทธิภำพสูงสุด เมื่อเขำ้

สู่บทเรียนในแต่ละหลกัสตูรก็จะมีกำรสอบยอ่ยทำ้ยบท และกำรสอบใหญ่ก่อนท่ีจะจบหลกัสูตร ระบบ

บริหำรกำรเรียน จะเรียกขอ้สอบท่ีจะใชม้ำกจำกระบบบริหำรคลงัขอ้สอบ (Test Bank System) ซ่ึง

เป็นส่วยยอ่ยท่ีรวมอยูใ่นระบบบริหำรกำรเรียน 

2.4 รปูแบบกำรเรียนใน e – learning 

e – learning เป็นรปูแบบกำรเรียนท่ีใชเ้ว็บเป็นเคร่ืองมือกำรเรียนรู ้และมีค ำเรียกท่ีแตกต่ำง

กนัไป เช่น กำรเรียนกำรสอนผ่ำนเครือข่ำย (Web-Based Instruction : WBI) กำรเรียนอย่ำงมี

ปฏิสมัพนัธ์ดว้ยเว็บ (Web-Based Interactive Environment) กำรศึกษำผ่ำนเว็บ (Web-Based 
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Education) กำรน ำเสนอมลัติมีเดียผ่ำนเว็บ (Web-Based Multimedia Presentations) และ

กำรศึกษำท่ีช่วยใหม้ีปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Education Aid) เป็นตน้  วิธีจดักำรเรียนกำรสอนผ่ำน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์e – learning เป็นในปัจจุบนัใชก้นัอยู ่3 ลกัษณะ คือ 

1) ใชเ้ป็นส่ือเสริม โดยกำรสรำ้งเว็บเพจโครงกำรสอนเน้ือหำวิชำบำงส่วน หรือทั้งหมดจำก

แหล่งอำ้งอิง แหล่งคน้ควำ้ ใหนั้กศึกษำทรำบ ตอบค ำถำมท่ีนักศึกษำถำมเขำ้มำบ่อยๆ 

(Frequently Ask Question – FAQ) แจง้ e-mail ใหผู้เ้รียนส่งงำน 

2) ใชเ้ป็นทำงเลือก โดยผูเ้รียนสำมำรถเลือกเรียนแบบวิธีเขำ้ชั้นเรียนปกติ หรือเรียนผ่ำน

ระบบ เครือขำ่ยคอมพิวเตอร ์ดงัน้ันเว็บเพจรำยวิชำตอ้งมีควำมสมบรูณใ์กลเ้คียงกบักำร

เรียนกำรสอนในชั้นเรียน นัน่คือจะตอ้งมีควำมละเอียดมำกกว่ำ ในระดับท่ีใชเ้ป็นส่ือ

เสริม 

3) ใชส้อนทดแทนกำรเรียนกำรสอนปกติ เป็นระดับสูงสุดท่ีคำดหวังในกำรท ำ e – 

learning โดยผูเ้รียนสำมำรถเรียน ท ำแบบฝึกหดั และทดสอบตนเองไดใ้นระบบออนไลน์

โดยไม่ตอ้งเขำ้ชั้นเรียน อย่ำงไรก็ตำม ในกำรประเมินผลออนไลน์ ยงัตอ้งอำศัยควำม

ซ่ือสัตย์ของผู ้เรียน จึงยังคงน ำมำใชไ้ด้ยำก ขอ้สอบอำจอยู่ในกระดำษ หรืออยู่ใน

คอมพิวเตอรก็์ได ้

2.5 ประโยชน์ของกำรเรียนรูแ้บบออนไลน์ (E-Learning) 

รปูแบบกำรเรียนรูแ้บบออนไลน์ (E-Learning)มีลกัษณะพิเศษ คือ  

1) ยืดหยุ่นในกำรปรบัเปล่ียนเน้ือหำ และ สะดวกในกำรเรียน  กำรเรียนกำรสอน

ผ่ำนระบบ e-Learning น้ันง่ำยต่อกำรแกไ้ขเน้ือหำ และกระท ำไดต้ลอดเวลำ เพรำะสำมำรถกระท ำ

ไดต้ำมใจของผูส้อน เน่ืองจำกระบบกำรผลิตจะใช้ คอมพิวเตอร์เป็นองคป์ระกอบหลกั นอกจำกน้ี

ผูเ้รียนก็สำมำรถเรียนโดยไมจ่ ำกดัเวลำ และสถำนท่ี 

2) เขำ้ถึงไดง้่ำย ผูเ้รียน และผูส้อนสำมำรถเขำ้ถึง e-learning ไดง้่ำย โดยมำกจะใช ้

web browser ของค่ำยใดก็ได ้(แต่ทั้งน้ีตอ้งขึ้ นอยู่กับผูผ้ลิตบทเรียน อำจจะแนะน ำใหใ้ช ้web 

browser แบบใดท่ีเหมำะกบัส่ือกำรเรียนกำรสอนน้ันๆ) ผูเ้รียนสำมำรถเรียนจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ท่ีใดก็ได ้และในปัจจุบนัน้ี กำรเขำ้ถึงเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตกระท ำไดง้่ำยขึ้ นมำก และยงัมีค่ำเช่ือมต่อ

อินเตอรเ์น็ตท่ีมีรำคำต ำ่ลงมำกวำ่แต่ก่อนอีกดว้ย 

3) ปรบัปรุงขอ้มลูใหท้นัสมยักระท ำไดง้่ำย   เน่ืองจำกผูส้อน หรือผูส้รำ้งสรรคง์ำน 

e-Learning จะสำมำรถเขำ้ถึง server ไดจ้ำกท่ีใดก็ได ้กำรแกไ้ขขอ้มลู และกำรปรบัปรุงขอ้มลู จึงท ำ

ไดท้นัเวลำดว้ยควำมรวดเร็ว 

4) ประหยดัเวลำ และค่ำเดินทำง  ผูเ้รียนสำมำรถเรียนโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์

เคร่ืองใดก็ได ้โดยจ ำเป็นตอ้งไปโรงเรียน หรือท่ีท ำงำน รวมทั้งไม่จ ำเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์

เคร่ืองประจ ำก็ได ้ซ่ึงเป็นกำรประหยดัเวลำมำก กำรเรียน กำรสอน หรือกำรฝึกอบรมดว้ยระบบ e-

Learning น้ี จะสำมำรถประหยดัเวลำถึง 50% ของเวลำท่ีใชค้รสูอน หรืออบรม 

ดัง น้ันจึงกล่ำวได้ว่ำกำรเ รียนรู ้แบบออนไลน์  (E-Learning) มีประโยชน์คือ เ พ่ิม

ประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน   สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน เกิดเครือข่ำยควำมรู ้ เน้นกำรเรียน
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แบบผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลำง ตรงตำมหวัใจของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ และลดช่องว่ำงกำรเรียนรูร้ะหว่ำง

เมืองและทอ้งถ่ิน 

จำกลักษณะพิเศษดังกล่ำวดังน้ันผูเ้รียนจะตอ้งมีควำมรบัผิดชอบ มีควำมกระตือรือรน้ใน

กำรเรียนมำกกว่ำปกติ มีควำมตั้งใจใฝ่หำควำมรูใ้หม่ๆ ตรงกบัระบบกำรเรียนรูท่ี้เน้นผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลำง โดยมีผูส้อนเป็นเพียงผูแ้นะน ำ ท่ีปรึกษำ และแนะน ำแหล่งควำมรูใ้หม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

กำรเรียน ผูเ้รียนสำมำรถทรำบผลยอ้นกลับของกำรเรียน รูค้วำมกำ้วหน้ำไดจ้ำก E-Mail กำร

ประเมินผลควรแบ่งเป็น กำรประเมินย่อย โดยใชเ้ว็บไซต์เป็นท่ีสอบ และกำรประเมินผลรวม ท่ีใช้

กำรสอบแบบปกติในหอ้งเรียน เพ่ือเป็นกำรยืนยนัว่ำผูเ้รียนเรียนจริงและท ำขอ้สอบจริงไดห้รือไม่

อยำ่งไร 

 

3. โปรแกรมที่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน ์

เคร่ืองมือ หรือโปรแกรมท่ีสำมำรถน ำไปใชใ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 ได ้

โปรแกรมส่วนใหญ่ม ีApplication สำมำรถท ำงำนไดท้ั้งในระบบ Smartphone และ PC  เช่น  

1) Recap https://letsrecap.com/queue/ พ้ืนท่ีออนไลน์เพ่ือกำรอภิปรำย ถำมตอบ

กบัผูเ้รียนไดทุ้กท่ีทุกเวลำ 

2) Voxer http://www.voxer.com/ โปรแกรมส ำหรบัใชส้นทนำแบบตัวต่อตัวหรือแบบ

กลุ่ม 

3) Padlet  https://padlet.com/ โปรแกรมเพ่ือกำรเรียนแบบร่วมมือ ผูเ้รียนสำมำรถ

โพสตข์อ้ควำม รปูภำพ วิดีโอ ฯลฯ ลงไปในพ้ืนท่ีเพ่ือกำรเรียนรูร้่วมกนัได ้

4) Piktochart https://piktochart.com/ โปรแกรมส ำหรบัสรำ้ง Infographic แบบง่ำยๆ

พรอ้ม template ท่ีมีมำในระบบ 

5) Visme https://www.visme.co/ โปรแกรมสรำ้งงำนน ำเสนอผลงำน เปล่ียนจำก

ขอ้มลูเป็นภำพใหส้วยงำม 

6) Nearpod https://nearpod.com/ โปรแกรมสรำ้งและดำวน์โหลดส่ือน ำเสนอ แชร์

และจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และกระบวนกำรวดัและประเมินผลกับ

ผูเ้รียน 

7) Formative https://goformative.com/ โปรแกรมสรำ้งและทดสอบควำมกำ้วหน้ำ

ของผูเ้รียน ดว้ยกำรเตรียมเอกสำร doc หรือ pdf อยำ่งง่ำยๆ 

8) Quizizz https://quizizz.com/ โปรแกรมสรำ้ง quiz ส ำหรบัทดสอบผูเ้รียนแบบง่ำยๆ 

สำมำรถท ำ report หลงัทดสอบผูเ้รียนออกมำไดภ้ำยในเวลำไมก่ี่นำที 

9) Buncee https://www.edu.buncee.com/ โปรแกรมสร้ำงงำนน ำเสนอเพ่ือกำร

เรียนรูต้ลอดชีวิต กำรเล่ำเร่ือง ดว้ยภำพมีเทคนิคดีๆมำกมำยในโปรแกรมๆน้ี 

10) Blendspace TES Teach https://www.tes.com/lessons โปรแกรมสรำ้งเน้ือหำ

บทเรียนทำงดิจิทลัเพ่ือกำรเรียนรูร้่วมกนั ดว้ยบทเรียนท่ีมีปฏิสมัพนัธ ์

11) Storyboard That http://www.storyboardthat.com/ โปรแกรมสรำ้ง storyboard 

เป็นแนว comics เหมำะกบักำรเขียนบทเน้ือเร่ืองต่ำงๆ 

https://letsrecap.com/queue/
http://www.voxer.com/
https://padlet.com/
https://piktochart.com/
https://www.visme.co/
https://nearpod.com/
https://goformative.com/
https://quizizz.com/
https://www.edu.buncee.com/
https://www.tes.com/lessons
http://www.storyboardthat.com/
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12) Bloomz https://www.bloomz.net/ โปรแกรมเพ่ือกำรส่ือสำรระหว่ำงพ่อแม่ ครู

กบัโรงเรียนเก่ียวกบัเด็กนักเรียนท่ีศึกษำอยู่ในโรงเรียน มีกำรแชรต์วัอกัษร ขอ้ควำม ภำพ และวิดีโอ

ร่วมกนัอยำ่งเป็นระบบ 

กำรสอนสดออนไลน์มีโปรแกรมท่ีนิยมใช้ ซ่ึงแต่ละโปรแกรมมีข ้อดีท่ีแตกต่ำงกัน  5 

โปรแกรมดงัน้ี  

1)  Microsoft Teams ใชส้ ำหรบักำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเต็มรูปแบบ มีกำรส่ง

งำน ส่งกำรบำ้น ครูตรวจงำนใหค้ะแนน Video Call แชรห์น้ำจอกนัได ้โดยทั้งหมดจะถูกบนัทึกไว ้

สำมำรถเขำ้มำชมหรือดูขอ้มลูยอ้นหลงัได้ จะใชใ้นเคร่ือง PC หรือ โหลด App บนมือถือก็ได ้หำก

ตอ้งกำรใชใ้นกำรเรียนกำรสอน โปรแกรมตวัน้ี เหมำะสมอยำ่งยิ่ง 

2) Google Hangouts Meet ใชส้ ำหรบักำรประชุมจะดีมำก เน่ืองจำกใช ้bandwidth 

(ทรพัยำกรอินเทอรเ์น็ต) น้อย มีเมนูน้อย ท ำใหผู้ใ้ชง้ำนไม่สบัสน สำมำรถ Video Call แชรห์น้ำจอ

กนัได ้สำมำรถบนัทึก Video ขณะประชุมได ้ผูใ้ชส้ำมำรถใชใ้นเคร่ือง PC หรือ โหลด App บนมือถือก็

ได ้(หำกผูส้รำ้งหอ้งใช ้Gmail จะเป็น Hangouts จะ Call ไดแ้ค่ 25 คน หำกผูส้รำ้งหอ้งใช ้G suit จะ

เป็น Hangouts Meet สำมำรถ Call ได ้มำกถึง 250 คน) เมื่อส้ินสุดกำรประชุม ระบบจะส่ง ประวติั

กำรสนทนำ และ Video ท่ีบนัทึก ไปยงั Email 

3)  Zoom Cloud Meetings เหมำะส ำหรบักำรจดักำรเรียนกำรสอนออนไลน์แต่จะไม่

สำมำรถมอบหมำยงำน ส่งงำน ส่งกำรบำ้น ตรวจงำนใหค้ะแนน ไม่สำมำรถมำดูยอ้นหลังได้ แต่

สำมำรถ VDO Call แชรห์นำ้จอกนัได ้จะใชใ้นเคร่ือง PC หรือ โหลด App บนมือถือก็ได ้

4) Line เป็น Application ท่ีทุกคนค่อนขำ้ง คุน้เคย สำมำรถ Video Call ได ้คุยงำน 

แชทกนัได ้ส่งงำนกนัไดใ้นกลุ่ม ใชง้ำนง่ำย แต่อย่ำงไรก็ตำม เหมำะส ำหรบัแชดคุยกนัส่งขอ้ควำม 

ประกำศขำ่วส ำคญัเร่งด่วน จะดีท่ีสุด 

5) Facebook Live เป็น Application ท่ีหลำยคนคุน้เคย โดยกำรสรำ้งกลุ่มไว ้ใหผู้เ้รียน

เขำ้มำในกลุ่ม จำกน้ัน ผูส้อนท ำกิจกรรมภำยในกลุ่ม Live สอน หรือมอบหมำยงำน ในกลุ่ม ส่ิงท่ี

พูดคุยกัน Video ไฟลง์่ำนต่ำง ๆ ผูเ้รียนสำมำรถมำดูยอ้นหลงัได้ โดยเฉพำะ ปัจจุบัน Facebook 

Group มีฟังกช์ั้นในกำรสรำ้งหน่วยกำรเรียนรูไ้ด ้ซ่ึงสะดวกต่อกำรจดัหมวดหมู่ เน้ือหำท่ีสอนได ้

แต่กำรจะเลือกใชโ้ปรแกรมใดผู ้สอนควรมีกำรเตรียมควำมพรอ้ม และลองใชง้ำนใหเ้กิด

ควำมช ำนำญในระดับหน่ึง เพ่ือจะได้ไม่เกิดกำรติดขัดขณะท ำกำรสอน  ไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำ

โปรแกรมไหนดีท่ีสุด แต่อยู่ท่ีว่ำโปรแกรมใดอะไรตรงกบัควำมตอ้งกำร หรือลกัษณะกำรใชง้ำนมำก

ท่ีสุดในสถำนกำรณน้ั์นๆ 

 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบัความพึงพอใจ 

4.1 ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ 

รำชบัณฑิตยสถำน (2542 : 21) ไดใ้หค้วำมหมำยของค ำว่ำ  ควำมพึงพอใจ สนใจ  

ชอบใจ ว่ำ ควำมพึงพอใจเป็นค ำนำมของกิริยำท่ีบ่งบอกใหรู้ถึ้งสภำวะของควำมรูสึ้กพอใจ โดยค ำว่ำ 

พอใจ หมำยถึง กำรไดบ้รรลุควำมตอ้งกำร  ควำมคำดหวงั ควำมปรำรถนำ ควำมอยำกของบุคคล 

https://www.bloomz.net/
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กำรไดบ้รรลุหรือกำรไดต้อบสนองบำงส่ิงท่ีเรียกรอ้งหรือเป็นขอ้แม้ กำรยอมตำม กำรมีอิสระจำก

ควำมสงสยัอยำ่งเพียงพอ หรือท ำใหค้ลอ้ยตำม  

Laurence (1969) ใหค้วำมหมำยว่ำควำมพึงพอใจเป็นควำมรูสึ้กชอบในส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกำรก ำหนดส่ิงท่ีท ำใหพ้อใจ 

Wolman (1973) ไดใ้หค้วำมหมำยของควำมพึงพอใจไวว้่ำ หมำยถึง ควำมรูสึ้กท่ีมี

ควำมสุขเม่ือไดร้บัผลส ำเร็จตำมควำมมุง่หมำยของควำมตอ้งกำร 

ควำมพึงพอใจในควำมคิดของ ออสแคมป์ (Oskamps , 1984 อำ้งถึงใน อมรรตัน์ เชำว

ลิต 2541, :  57 – 58) มีควำมหมำยอยู ่3 นัยดว้ยกนัคือ  

1). ควำมพึงพอใจ หมำยถึง สภำพกำรณ์ท่ีผลกำรปฏิบัติจริงไดเ้ป็นไปตำมท่ีบุคคล 

คำดหวงัไว ้ 

2). ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ระดบัของควำมส ำเร็จ ท่ีเป็นไปตำมควำมตอ้งกำร  

3). ควำมพึงพอใจ หมำยถึง กำรท่ีงำนไดเ้ป็นตำม หรืตอบสนองต่อคุณค่ำของ บุคคล  

ไศลทิพย ์จำรุภูมิ (2534) ไดก้ล่ำว ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรูสึ้กท่ีดี มีควำมสุข 

หรือ ทศันคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

มณี  โพธิเสน (2543 : 11)  ใหค้วำมหมำยของควำมพึงพอใจว่ำ เป็นควำมรูสึ้กยินดี 

เจตคติท่ีดีของบุคคล เมื่อไดร้บักำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของตนท ำใหเ้กิดควำมรูสึ้กดีในส่ิงน้ันๆ 

ดิเรก (อำ้งถึงใน เสกสรร ธรรมวงศ์, 2541) กล่ำวไวว้่ำควำมพึงพอใจ หมำยถึง 

ทศันคติในทำงบวก ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปเป็นควำมพอใจในกำรปฏิบติั

ต่อส่ิงน้ัน 

วิมลสิทธ์ิ หรยำงกูร (2526:74) ใหค้วำมหมำยว่ำ ควำมพึงพอใจ เป็นกำรใหค้่ำ

ควำมรูสึ้กของคนเรำท่ีสมัพนัธ์กบัโลกทัศน์ ท่ีเก่ียวกบัควำมหมำยของสภำพแวดลอ้ม ค่ำควำมรูสึ้ก

ของบุคคลท่ีมีต่อสภำพแวดลอ้มจะแตกต่ำงกนั เช่น ควำมรูสึ้ก ดี – เลว พอใจ – ไม่พอใจ สนใจ – 

ไมส่นใจ เป็นตน้ 

4.2 ควำมส ำคญัของควำมพึงพอใจ  

สำโรช ไสยสมบติั (2534 : 15) กล่ำวถึง ควำมส ำคญัของควำมพึงพอใจว่ำ ควำมพึง

พอใจเป็นปัจจยัส ำคญั ท่ีช่วยใหง้ำนประสบ ผลส ำเร็จ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงำนเก่ียวกบักำรใหบ้ริกำร 

ซ่ึงเป็นปัจจยัส ำคญัประกำรแรกท่ี เป็นตวับ่งช้ีถึงควำมเจริญกำ้วหน้ำของงำนบริกำรก็คือ จ ำนวนผูม้ำ

ใช้บริกำร ดังน้ัน ผู ้บริหำรท่ีชำญฉลำดจึงควรอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องศึกษำให้ลึกซ้ึงถึงปัจจัยและ

องค์ประกอบต่ำง ๆ ท่ีจะท ำใหเ้กิดควำมพึงพอใจ ทั้งผู ้ปฏิบัติงำนและผู ้มำใชบ้ริกำร เพ่ือใชเ้ป็น

แนวทำงใน กำรบริหำรองคก์รใหม้ีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงท่ีสุดจำกควำมส ำคญัดงักล่ำว 

สรุปไดว้ำ่ หำกบุคคลมีควำมพึงพอใจยอ่มส่งผลต่อควำมเจริญกำ้วหน้ำของหน่วยงำน ตลอดจนท ำให้

เกิดควำมศรทัธำในหน่วยงำนต่อไป 

4.3  ลกัษณะของควำมพึงพอใจ  

ควำมพึงพอใจในกำรบริกำรมีควำมส ำคัญต่อกำร ด ำเนินงำนบริกำรเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ซ่ึงลกัษณะทัว่ไปมีดงัน้ี (มหำวิทยำลยั สุโขทยัธรรมำธิรำช 2535 : 24-37)  
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4.3.1 ควำมพึงพอใจเป็นกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ และควำมรูสึ้กในทำงบวกของ 

บุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด บุคคลจ ำเป็นตอ้งปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดลอ้มรอบตัว กำรตอบสนอง ควำม

ตอ้งกำรส่วนบุคคลดว้ยกำรโตต้อบกับบุคคลอ่ืน และส่ิงต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวนั ท ำใหแ้ต่ละคนมี

ประสบกำรณ์ กำรเรียนรู ้ส่ิงท่ีจะไดร้ับตอบแทนแตกต่ำงกันไป ใน สถำนกำรณ์กำรบริกำรก็เป็น

เช่นเดียวกนั บุคคลรบัรูห้ลำยส่ิงหลำยอย่ำงเก่ียวกบักำรบริกำร ไม่ว่ำจะเป็นประเภทของกำรบริกำร 

หรือคุณภำพของกำรบริกำร ซ่ึงประสบกำรณ์ ท่ีไดร้บัจำกกำรสมัผัสบริกำรต่ำงๆ หำกเป็นไปตำม

ควำมตอ้งกำรของผูร้ับบริกำร โดย สำมำรถท ำใหผู้ร้บับริกำรไดร้ับส่ิงท่ีคำดหวงัก็ย่อมก่อ ใหเ้กิด

ควำมรูสึ้กท่ีดีและพึงพอใจ  

4.3.2 ควำมพึงพอใจเกิดจำกกำรประเมินควำมแตกต่ำงระหว่ำงส่ิงท่ีคำดหวงักับส่ิงท่ี  

ไดร้บัจริงในสถำนกำรณบ์ริกำร 

4.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมพึงพอใจของผูร้บับริกำร  

ควำมพึงพอใจของผูร้บับริกำร เป็นกำรแสดงออกถึงควำมรูสึ้กในทำงบวกของผูร้บับริกำร

ต่อกำรให้บ ริกำร  ซ่ึ งปัจจัย ท่ีมี  ผลต่อควำมพึงพอใจของผู ้รับบ ริกำร ท่ีส ำคัญ  ๆ มีดัง น้ี 

(มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 2535 : 38-40)  

4.4.1 สถำนท่ีบริกำร กำรเขำ้ถึงกำรบริกำรไดส้ะดวกเมื่อประชำชนมีควำม ตอ้งกำร

ยอ่มก่อใหเ้กิดควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร ท ำเล ท่ีตั้ง และกำรกระจำยสถำนท่ี บริกำรใหท้ัว่ถึง เพ่ือ

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนจึงเป็นเร่ืองส ำคญั  

4.4.2 กำรส่งเสริมแนะน ำกำรบริกำร ควำมพึงพอใจของผูร้บับริกำรเกิดขึ้ น ไดจ้ำกกำร

ไดย้ินขอ้มลูขำ่วสำรหรือบุคคลอ่ืนกล่ำวขำนถึงคุณภำพของกำรบริกำรไปใน ทำงบวก ซ่ึงหำกตรงกบั

ควำมเช่ือถือท่ีมีก็จะมีควำมรูสึ้กกบับริกำรดงักล่ำวอนัเป็น แรงจงูใจผลกัดนัใหม้ีควำมตอ้งกำรบริกำร

ตำมมำได ้

4.4.3 ผูใ้หบ้ริกำร ผูบ้ริหำรกำรบริกำร และผูป้ฏิบติับริกำรลว้นเป็นบุคคลท่ี มีบทบำท

ส ำคญัต่อกำรปฏิบติั งำนบริกำรใหผู้ร้บับริกำรเกิดควำมพึงพอใจทั้งส้ิน ผูบ้ริหำร กำรบริกำรท่ีวำง

นโยบำยกำรบริกำรโดยค ำนึงถึงควำมส ำคญัของประชำชนเป็นหลกัย่อม สำมำรถตอบสนองควำม

ตอ้งกำรของลูกคำ้ใหเ้กิดควำมพึงพอใจได้ง่ำยเช่นเดียวกับ ผู ้ปฏิบัติงำนหรือพนักงำนบริกำรท่ี

ตระหนักถึงประชำชนเป็นส ำคญั แสดงพฤติกรรมกำรบริกำรและสนองบริกำรท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรดว้ย

ควำมสนใจเอำใจใส่อยำ่งเต็มท่ีดว้ยจิตส ำนึกของกำรบริกำร  

4.4.4 สภำพแวดลอ้มของกำรบริกำร สภำพแวดลอ้มและบรรยำกำศของ กำรบริกำรมี

อิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของลกูคำ้ ลูกคำ้มกัช่ืนชมสภำพแวดลอ้มของกำร บริกำรเก่ียวขอ้งกบักำร

ออกแบบอำคำรสถำนท่ี กำรตกแต่งภำยในดว้ยเฟอรนิ์เจอรแ์ละกำร ใหสี้สนั กำรจดัแบ่งพ้ืนท่ีเป็น

สดัส่วนตลอดจนกำรออกแบบวสัดุ เคร่ืองใชง้ำนบริกำร จดหมำย ซองจดหมำย เป็นตน้  

4.4.5 กระบวนกำรบริกำร วิธีกำรน ำเสนอบริกำรในกระบวนกำรบริกำร เป็นส่วนส ำคญั

ในกำรสรำ้งควำมพึงพอใจใหก้บัประชำชน ประสิทธิภำพของกำรจดักำร ระบบกำรบริกำร ส่งผลให้

กำรปฏิบติังำนบริกำรแก่ลูกคำ้มีควำมคล่องตัวและสนองต่อ ควำมตอ้งกำรของประชำชนไดอ้ย่ำง

ถูกตอ้ง มีคุณภำพ 
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4.5  ขอบขำ่ยของควำมพึงพอใจ  

โดยทัว่ไปกำรศึกษำเก่ียวกับควำมพึงพอใจนิยม ศึกษำกันในสองมิติ คือ มิติควำมพึง

พอใจของผู ้ปฏิบัติงำน (Job satisfaction) และมิติ ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร (Service 

satisfaction) ในกำรศึกษำครั้งน้ีเป็นกำรศึกษำมิติ ดำ้นควำมพึงพอใจในกำรรบัริกำร ซ่ึงสำมำรถ

ขยำยควำมไดด้งัน้ีคือ  

4.5.1  กำรศึกษำควำมพึงพอใจในงำน (Job satisfactions) เน้นกำรประเมินค่ำโดย 

บุคลำกรผูป้ฏิบติังำนต่อสภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกของกำรท ำ งำน ซ่ึง ประกอบดว้ยปัจจยั

ต่ำง ๆ ท่ีมี อิทธิพลท ำให้ควำมพึงพอใจในงำนแตกต่ำงกันไป  เช่น ลักษณะของงำนท่ีท ำ 

ควำมกำ้วหน้ำ กำรบงัคบับญัชำ เพ่ือนร่วมงำน และสวสัดิกำรและ ประโยชน์เก้ือกูล ดงัรำยละเอียด

ดงัน้ี  

4.5.1.1 ลกัษณะของงำน (Type of work) หมำยถึง ลกัษณะของงำนท่ีตอ้งใช ้ทกัษะ

ควำมสำมำรถ ซ่ึงท ำใหบุ้คคลเห็นค่ำและมีควำมสนใจในงำนมำกกว่ำงำนท่ีมี ลกัษณะแบ่งแยกกนัไป

ท ำคนละเล็กคนละน้อย จำกกำรศึกษำของวรูม (Vroom 1967, หน้ำ90) ยงัพบว่ำงำนท่ีเปิดโอกำส

ใหค้นไดใ้ชค้วำมสำมำรถและควำมช ำนำญ มีผลท ำใหบุ้คคลเกิดควำมพอใจในงำน  

4.5.1.2 ควำมกำ้วหนำ้ (Promotion) ในเร่ืองควำมกำ้วหน้ำโดยกำรเล่ือนขั้นหรือ เล่ือน

ต ำแหน่งก่อให้เกิดกำรท้ำทำย  ท่ีจะท ำงำนในต ำแหน่งและหน้ำท่ีใหม่  และยังเป็นกำรหำ

ประสบกำรณใ์หมด่ว้ยในกำรท่ีจะท ำงำนจนไดร้บัควำมดีควำมชอบสงูขึ้ นไปอีก  

4.5.1.3 กำรนิเทศงำน (Supervision) รูปแบบของกำรนิเทศงำนท่ีดีควรเป็นรูปแบบท่ี

ใหผู้ป้ฏิบติังำนในหน้ำท่ีไดม้ีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ  ซ่ึงรูปแบบน้ีมีส่วนท ำใหผู้ป้ฏิบติังำนมีควำม 

รูสึ้กพอใจสงูกวำ่กำรใหป้ฏิบติัแบบเผด็จกำร  

4.5.1.4 เพ่ือนร่วมงำน (Co-worker) มำตรฐำนของกำรท ำงำนแต่ละคนจะดีหรือไม่ดี

ขึ้ นอยู่กบัควำมสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงำนดว้ย เรียกว่ำเป็นกลุ่มอิทธิพลต่อมำตรฐำนกำรท ำงำนและ

ควำมพอใจของบุคคล คือ  

1) หำกบุคคลท ำงำนมีควำมเช่ือมัน่ในกลุ่มท่ีท ำงำน ก็จะท ำใหผ้ลผลิตดีขึ้ น เพรำะไดร้บั

ควำมร่วมมือและใหป้ระโยชน์แก่กลุ่มมำกท่ีสุด 

2) สัมพนัธภำพในกลุ่มมีควำมกลมกลืนกนัอย่ำงใกลชิ้ด จะมีส่วนท ำใหทุ้กคนภำยใน

กลุ่มปฏิบัติงำนในลักษณะท่ีคล้ำยคลึงกัน ถ้ำหำกกลุ่มมีควำมกลมเกลียวรักใคร่กันดีและมี

จุดมุง่หมำยเป็นประโยชน์จะท ำใหผ้ลผลิตสงูข้ึน  

4.5.1.5 สวสัดิกำรและประโยชน์เก้ือกูล (Benefits and services) เป็นลกัษณะท่ี 

หน่วยงำนไดจ้ดัผลประโยชน์และบริกำรต่ำงๆ ใหก้บับุคลำกรในหน่วยงำน นอกเหนือจำกค่ำจำ้ง เพ่ือ

เป็นกำรจงูใจบุคลำกรใหอ้ยู่กบัหน่วยงำนนำนท่ีสุด มีควำมพึงพอใจ ขวญัก ำลงัใจดี และตั้งใจปฏิบติั

หนำ้ท่ีอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

4.5.2  กำรศึกษำควำมพึงพอใจในบริกำร (Service satisfaction) เป็นกำรเน้นกำร

ประเมินค่ำโดยลกูคำ้หรือผู ้รบับริกำรต่อกำรจดับริกำรเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือชุดของบริกำรท่ีก ำหนด

ขึ้ น ซ่ึงเป้ำหมำยของกำรศึกษำทั้งสองมิติน้ีเป็นไปเพ่ือคน้หำขอ้เท็จจริงในระดับควำมพึงพอใจและ

คน้หำเหตุปัจจยัแห่งควำมพึงพอใจน้ัน ในกลุ่มเป้ำหมำยท่ีแตกต่ำงกนัดว้ย ซ่ึงจะเห็นวำ่ แนวควำมคิด
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เก่ียวกับควำมพึงพอใจท่ีเก่ียวขอ้งสัมพันธ์กับทัศนคติอย่ำงแยกกันไม่ออก ส ำหรับแนวควำมคิด

เก่ียวกบัทัศนคติน้ันค่อนขำ้งจะมีผูศึ้กษำกันอย่ำงกวำ้งขวำง โดยศึกษำในองค์ประกอบดำ้นต่ำง ๆ 

ดงัน้ี  

4.5.2.1. องค์ประกอบดำ้นควำมรูสึ้ก (Affective component) เป็นลักษณะของ  

ควำมรูสึ้กหรืออำรมณข์องบุคคล องคป์ระกอบทำงควำมรูสึ้กน้ีมี 2 ลกัษณะคือ ควำมรูสึ้ก ทำงบวก 

ไดแ้ก่ ชอบ พอใจ เป็นใจ และควำมรูสึ้กทำงลบ ไดแ้ก่ ไมช่อบ ไมพ่อใจ กลวั รงัเกียจ  

4.5.2.2. องคป์ระกอบดำ้นควำมคิด (Cognitive component) สมองของบุคคลรบัรูแ้ละ 

วินิจฉัยขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีได้รับ เกิดเป็นควำมรู ้ ควำมคิดเก่ียวกับวัตถุบุคคลหรือสภำพกำรณ์ขึ้ น 

องคป์ระกอบทำงควำมคิดเก่ียวขอ้งกบักำรพิจำรณำท่ีมำของทศันคติออกมำวำ่ถูกหรือผิด ดีหรือไมดี่  

4.5.2.3. องคป์ระกอบดำ้นพฤติกรรม (Behavioral component) เป็นกำรท่ีจะกระท ำ

หรือพรอ้มท่ีจะตอบสนองต่อท่ีมำของทศันคติ  

ดงัน้ัน ควำมพึงพอใจจึงเป็นองคป์ระกอบดำ้นควำมรูสึ้กของทศันคติซ่ึงไม่ จ ำเป็น ตอ้ง

แสดงหรืออธิบำยเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้ กล่ำวโดยสรุปแลว้ ควำมพึงพอใจ เป็นเพียงปฏิกิริยำดำ้น

ควำมรูสึ้ก (Reactionary feeling) ต่อส่ิงเรำ้ (Stimulant) ท่ีแสดงผลออกมำ (Yield) ในลกัษณะของ

ผลลพัธส์ูงสุด (Final outcome) ของกระบวนกำรประเมิน (Evaluative process) โดยบ่งบอกถึง

ทิศทำงของผลกำรประเมินว่ำเป็นไปในลกัษณะทิศ ทำงบวก (Positive direction) หรือทิศทำงลบ 

(Negative direction) หรือไมม่ีปฏิกิริยำ คือ เฉย ๆ (Non reaction) ต่อส่ิงเรำ้หรือส่ิงกระตุน้น้ันก็ได ้

4.6 ปัจจยัท่ีท ำใหเ้กิดควำมพึงพอใจ 

ควำมพึงพอใจเป็นปัจจัยส ำคัญประกำรหน่ึง ท่ีช่วยท ำใหง้ำนประสบผลส ำเร็จ  โดย 

เฉพำะอย่ำงยิ่งถำ้เป็นงำนท่ีเก่ียวกบักำรใหบ้ริกำร นอกจำกผูบ้ริกำรจะด ำเนินกำรให ้ผูท้ ำงำนเกิด

ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนแลว้ ยงัจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรท่ีจะท ำใหผู้ม้ำใชบ้ริกำรเกิดควำมพึงพอใจ

ดว้ย เพรำะปัจจยัควำมเจริญกำ้วหน้ำท่ีส ำคญั ประกำรหน่ึงคือ จ ำนวนผูม้ำใชบ้ริกำร ดงัน้ันผูบ้ริกำร

ท่ีชำญฉลำดจึงควร อย่ำงยิ่งท่ีจะศึกษำใหลึ้กซ่ึงถึงปัจจยัและองคป์ระกอบต่ำง ๆ ท่ีจะท ำใหเ้กิดควำม

พึงพอใจทั้งผู ้ปฏิบัติงำนและผู ้มำใช้บริกำร เพ่ือท่ีจะได้ใช้แนวทำงในกำรบริหำรองค์กรให้มี 

ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงในกำรใหบ้ริกำรเป้ำหมำยส ำคญัของบริกำร คือ กำรสรำ้ง

ควำมพึงพอใจในกำรใหบ้ริกำร  

มิลเลท (1954 : 397 – 400) ไดใ้หท้ัศนะว่ำ ควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมีต่อ

บริกำรของหน่วยงำนของรฐัวำ่ ควรพิจำรณำจำกส่ิงต่ำง ๆ เหล่ำน้ีคือ  

1)  กำรใหบ้ริกำรอย่ำงเสมอภำค (Equitable service) หมำยถึง ควำมยุติธรรมในกำร

บริหำรงำนภำครัฐท่ีมีฐำนคติท่ีว่ำ คนทุกคนเท่ำเทียมกนั ดังน้ันประชำชนทุกคนไดร้บักำรปฏิบัติ

อยำ่งเท่ำเทียมกนัในแง่มุมของกฎหมำย ไมม่ีกำรแบ่งแยกกีดกนัในกำรใหบ้ริกำรเดียวกนั  

2)  กำรใหบ้ริกำรท่ีตรงเวลำ (Timely service ) หมำยถึงกำรใหบ้ริกำรจะตอ้งมองว่ำ

ให้บริกำรสำธำรณะจะต้องตรงเวลำ ผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐจะถือว่ำไม่มี

ประสิทธิภำพเลยถำ้ไมม่ีกำรตรงเวลำซ่ึงจะสรำ้งควำมไมพึ่งพอใจใหแ้ก่ประชำชน  

3)  กำรใหบ้ริกำรอย่ำงเพียงพอ (Ample service) หมำยถึง กำรใหบ้ริกำรสำธำรณะ  

ตอ้งมีลักษณะ มีจ ำนวนกำรใหบ้ริกำรและสถำนท่ีใหบ้ริกำรอย่ำงเหมำะสม (Ample service) 
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หมำยถึง กำรใหบ้ริกำรสำธำรณะตอ้งมีลกัษณะ มีจ ำนวนกำรใหบ้ริกำรและ สถำนท่ีใหบ้ริกำรอย่ำง

เหมำะสม (The right quantity at the right geographical location) นอกจำกน้ี มิลเลท ยงัเห็นว่ำ

ควำมเสมอภำคหรือกำรตรงเวลำจะไม่มีควำมหมำยเลยถำ้มี จ ำนวนกำรใหบ้ริกำรท่ีไม่เพียงพอ และ

สถำนท่ีตั้งท่ีใหบ้ริกำรสรำ้งควำมไมยุ่ติธรรมแก่ผูม้ำรบับริกำร  

4) กำรใหบ้ริกำรอย่ำงต่อเน่ือง (Continuous service) หมำยถึง กำรใหบ้ริกำร 

สำธำรณะท่ีเป็นไปอย่ำงสม ำ่เสมอ โดยยึดประโยชน์ของสำธำรณะเป็นหลกัไม่ใช่ยึดควำมพอใจของ

หน่วยงำนท่ีใหบ้ริกำรวำ่จะใหห้รือหยุดบริกำรเม่ือใดก็ได ้ 

5)  กำรใหบ้ริกำรอย่ำงกำ้วหน้ำ (Progressive service ) หมำยถึง กำรใหบ้ริกำร 

สำธำรณะท่ีมีกำรปรับปรับคุณภำพและผลกำรปฏิบัติงำน  กล่ำวอีกนัยหน่ึงคือ กำรเพ่ิม 

ประสิทธิภำพ 

 

5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนออนไลน ์

เกตุม สระบุรินทร์ และคณะ ( 2559:301-309) ไดศึ้กษำเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรม

ของนักเรียนต่อกำรใชบ้ทเรียนออนไลน์ดว้ยโปรแกรม Moodle กรณีศึกษำโรงเรียนมธัยมศึกษำแห่ง

หน่ึงในกรุงเทพมหำนคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษำทศันคติและพฤติกรรมของนักเรียนต่อกำรใช้

บทเรียนออนไลน์ดว้ยโปรแกรม Moodle กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใชใ้นกำรวิจยัครั้งน้ี คือ นักเรียนโรงเรียน

มัธยมศึกษำแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหำนคร ท่ีกำลังศึกษำอยู่ ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2558 

จ ำนวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั คือ แบบสอบถำม วิเครำะหข์อ้มูลโดยกำรหำควำมถ่ี รอ้ย

ละ ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) นักเรียนมีทศันคติต่อกำรใชง้ำนบทเรียน

ออนไลน์ในระดบัดี และ 2) นักเรียนมีพฤติกรรมควำมตั้งใจในกำรใชบ้ทเรียนออนไลน์ในระดบัมำก 

ถำวร ทิศทองค ำ และสุทธิชำ เพชรวีระ (2559 :141-150) ไดศึ้กษำกำรใชไ้ลน์เพ่ือกำร

พฒันำทักษะภำษำองักฤษของนักศึกษำ สำขำวิชำภำษำองักฤษส่ือสำรธุรกิจ คณะศิลปศำสตร ์

มหำวิทยำลัยศรีปทุม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำผลกำรเรียนรูแ้ละพัฒนำกำรด้ำนทักษะ

ภำษำองักฤษดว้ยกำรใชไ้ลน์ ในชั้นเรียน เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของผูเ้รียนต่อกำรใชไ้ลน์เพ่ือกำร

พฒันำทักษะภำษำอังกฤษ และเพ่ือศึกษำมุมมองของผูเ้รียนต่อกำรใชไ้ลน์เพ่ือกำรพัฒนำทักษะ

ภำษำองักฤษ กลุ่มตวัอย่ำงเป็นผูเ้รียนจ ำนวน 109 คน ภำค เรียนท่ี 1 ปี กำรศึกษำ 2559 ไดม้ำ

จำกกำรสุ่มแบบเจำะจง เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย แบบทดสอบวดัทกัษะกำรใช  ้ ภำษำองักฤษ 

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรใชไ้ลน์เพ่ือกำรพฒันำทักษะภำษำองักฤษ และแบบสมัภำษณ ์

ผูเ้รียนต่อมุมมองกำรใชไ้ลน์เพ่ือกำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ (1) ค่ำเฉล่ีย ( x ) 

(2) ค่ำส่วน เบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) และ (3) กำรทดสอบสมมุติฐำนโดยใช  ้ t-test 

(dependent) ผลกำรวิจยัพบว่ำ กำรใชไ้ลน์ ในชั้นเรียนภำษำองักฤษช่วยใหผู้เ้รียนมีพฒันำกำรดำ้น

ทกัษะภำษำองักฤษท่ีดีขึ้ น โดยผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียนโดยกำรใชไ้ลน์หลงัเรียนสูงกว่ำ

ก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ผูเ้รียนมีควำมพึงพอใจต่อ กำรใชไ้ลน์ในชั้นเรียน

ภำษำองักฤษในระดบัมำกท่ีสุด กำรใชไ้ลน์ในชั้นเรียนภำษำองักฤษท ำใหผู้เ้รียนมีควำมมัน่ใจในกำร

ใชภ้ำษำองักฤษมำกขึ้ น ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรใชไ้ลน์ช่วยเพ่ิมช่องทำง 

เพ่ือกำรปฏิสมัพนัธร์ะหว่ำงผูส้อนและผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน รวมทั้ง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกำร
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เรียนรูเ้พ่ิมขึ้ น ช่วยเพ่ิมบรรยำกำศใหเ้กิดกำรเรียนรูม้ำกขึ้ น รวมถึงโอกำสในกำรปรบัปรุงทักษะ

ภำษำองักฤษอย่ำงต่อเน่ืองและยัง่ยืน อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำของผูเ้รียน คือกำรเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ต 

ซ่ึงในบำงครั้งอินเทอรเ์น็ตไม่ไดเ้ช่ือมต่อเครือข่ำย ท ำใหผู้เ้รียนไม่สำมำรถส่ือสำรกบัผูส้อนไดอ้ย่ำงมี

ประสิทธิภำพ  

ชนินทร ์ตั้งพำนทอง (2560)ไดศึ้กษำเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนออนไลน์เพ่ือ

เสริมกำรเรียนกำรสอน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษำปัจจยัท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนออนไลน์เพ่ือ

เสริมกำรเรียนกำรสอน กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักศึกษำปริญญำตรี คณะครุศำสตรอุตสำหกรรมและ

เทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบุรี จ ำนวน 300 คน โดยใชก้ำรสุ่มตวัอย่ำงแบบ

หลำยขั้น(Multistage Sampling) จำกกำรเลือก 5 รำยวิชำ ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนออนไลน์

ระบบเปิดส ำหรบัมหำชนแห่งชำติ(Thai MOOC)ดงัน้ี กำรผลิตรำยกำรโทรทศัน์ แอนิเมชัน่สำมมิติขั้น

เร่ิมตน้ ขัน้กลำง กำรถ่ำยภำพขั้นสูงเพ่ืองำนโฆษณำ กำรถ่ำยภำพทำงอำกำศยำนโดยอำกำศยำนไร้

คนขบั และกำรออกแบบกรำฟิกโดยใชค้อมพิวเตอร ์และคัดเลือกหน่วยท่ีลงทะเบียนทั้งในรูปแบบ

กำรสอนแบบดั้งเดิม(Traditional Classroom) และเรียนผ่ำนหลกัสูตรออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหำชน

ในแต่ละรำยวิชำดว้ยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย รำยวิชำละ 60 คน วิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์ิสหเพียร์สัน

(Pearson’s Correlation)และวิเครำะหค์วำมถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) เพ่ือ

หำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัและผลกำรเรียนของผูใ้ชบ้ทเรียนออนไลน์ พบว่ำ ปัจจยัคุณภำพ 3 

ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นคุณภำพของระบบ ดำ้นคุณภำพสำรสนเทศ และดำ้นคุณภำพกำรบริกำร มีอิทธิพล

ต่อกำรใชง้ำนและควำมพึงพอใจของผู ้ใชง้ำนบทเรียนออนไลน์เพ่ือเสริมกำรเรียนกำรสอนผ่ำน

หลกัสูตรออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหำชน กำรใชง้ำนและควำมพึงพอใจของผูใ้ชง้ำนมีควำมสมัพนัธก์นั

ในเชิงบวก กำรใชง้ำนและควำมพึงพอใจของผู ้ใชง้ำนมีควำมสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทำงกำร

เรียนของผูใ้ชง้ำนบทเรียนออนไลน์แต่มีควำมสัมพันธ์กันน้อย และยงัพบอีกว่ำควำมพึงพอใจของ

ผูใ้ชง้ำนเท่ำน้ันท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูใ้ชบ้ทเรียนออนไลน์ แต่กำรใชง้ำนไม่มี

อิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูใ้ชบ้ทเรียนออนไลน์ 

พชัรำ คงเหมำะ(2560) ไดศึ้กษำเร่ือง แนวทำงกำรพฒันำหอ้งเรียนออนไลน์ส ำหรับ

อำจำรย ์มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษำสภำพปัญหำและ

อุปสรรคในกำรใชง้ำนและกำรพัฒนำแนวทำงกำรใหบ้ริกำรหอ้งเรียนออนไลน์ของมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ใชแ้บบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรรวบรวมขอ้มูลจ ำนวน 225 

ตัวอย่ำง และสมัภำษณ์เชิงลึกกบักลุ่มคณำจำรย ์13 ตัวอย่ำง ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประโยชน์ 

ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรพฒันำหอ้งเรียนออนไลน์ ใชส้ถิติวิจยัเชิงบรรยำย เช่น ควำมถ่ี 

รอ้ยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน รวมถึงกำรวิเครำะหเ์น้ือหำ พบว่ำ ปัญหำและอุปสรรค

ท่ีเกิดขึ้ นส ำหรับผูส้อนในหอ้งเรียนออนไลน์คือ กำรไม่มีเวลำในกำรจัดท ำและกำรปรบัปรุงเน้ือหำ

ของบทเรียน มีจ ำนวนภำระงำนท่ีมำก มีงำนอ่ืนท่ีส ำคญักวำ่ท่ีตอ้งกระท ำ ขำดแรงจงูใจในกำรท ำงำน 

รวมถึงควำมพรอ้มของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชง้ำน แนวทำงในกำรพฒันำหอ้งเรียนออนไลน์ 

คือ ควรส่งเสริมกำรใชง้ำนใหม้ำกขึ้ น ควรก ำหนดนโยบำยกำรใชง้ำนหอ้งเรียนออนไลน์ในกำรเรียน

กำรสอน ก ำหนดตวัช้ีวดัดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน มีกำรจดัอบรมเชิงปฏิบติักำรเพ่ิอสรำ้งใหเ้กิด

ควำมเขำ้ใจ และมีกำรติดตำมประเมินผลกำรเข ้ำงำนห้องเรียนออนไลน์ นอกจำกน้ี ควรมี
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ค่ำตอบแทนหรือสนับสนุนเงินและรำงวลัใหก้ับอำจำรยผ์ูส้อนท่ีใชร้ะบบหอ้งเรียนออนไลน์  มีกำร

ประชำสัมพันธ์ขอ้ดีกำรใชง้ำนหอ้งเรียนออนไลน์ เพ่ือสรำ้งควำมตระหนักรูถึ้งควำมส ำคัญและ

ประโยชน์ท่ีไดร้บั 

สุวฒัน์ บรรลือ (2560)ไดศึ้กษำเร่ือง รปูแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนออนไลน์ท่ีเหมำะสม

ส ำหรบัมหำวิทยำลยัรำชภฏัอุบลรำชธำนี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1. พฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียน

กำรสอนออนไลน์ท่ีเหมำะสมส ำหรบัมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี และ 2. หำประสิทธิภำพ

ของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ท่ีพัฒนำขึ้ น วิธีกำรด ำเนินงำนแบ่งออกเป็น 3 

ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษำควำมตอ้งกำรเก่ียวกับรูปแบบกำรจัดกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ออนไลน์จำกอำจำรยแ์ละนักศึกษำ เพ่ือวิเครำะห ์สงัเครำะหก์รอบในกำรพฒันำรูปแบบกำรจดักำร

เรียนกำรสอนออนไลน์ ขั้นท่ี 2 พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ และขั้นท่ี 3 

ทดสอบประสิทธิภำพของรปูแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนออนไลน์ท่ีพฒันำขึ้ น กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใชใ้น

กำรวิจยั ไดแ้ก่ 1. อำจำรย์และนักศึกษำ ส ำหรบัสอบถำมควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรจดักำรเรียน

สอนออนไลน์ จ ำนวน 80 คน 2. ผู ้เช่ียวชำญดำ้นกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ จ ำนวน 

3 คน และ 3. นักศึกษำสำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชำกำรจัดเก็บและกำร

สืบคน้สำรสนเทศ จ ำนวน 84 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั ไดแ้ก่ 1. แบบสอบถำมควำมตอ้งกำร

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 2. แบบประเมินรูปแบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ส ำหรับ

ผู ้เช่ียวชำญ 3. ตน้แบบรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ และ 4 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทำงกำรเรียน และทดสอบสมมติฐำนโดยใชส้ถิติที พบว่ำ 1. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ออนไลน์ส ำหรบัมหำวิทยำลยัรำชภัฏอุบลรำชธำนี ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนก่อน

เรียน ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนย่อย 1.1) กำรวิเครำะห์ผู ้เรียน 1.2) กำรวิเครำะห์เน้ือหำ  2) 

ขัน้ตอนระหวำ่งเรียน ประกอบดว้ยขัน้ตอนยอ่ย คือ 2.1) ปฐมนิเทศรำยวิชำ 2.2) จดักำรเรียนกำร

สอน และ 3) ขัน้ตอนกำรประเมินผล 2. กำรหำประสิทธิภำพของรูปแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอน

ออนไลน์ พบว่ำ นักศึกษำกลุ่มท่ีเรียนดว้ยกำรจดักำรเรียนกำรสอนออนไลน์ และกลุ่มท่ีเรียนในชั้น

เรียนแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 

แสดงวำ่กำรจดักำรเรียนกำรสอนออนไลน์สำมำรถก่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนไดเ้ท่ำกบักำร

เรียนในชั้นเรียนแบบปกติ 

อุมำสวรรค์ ชูหำ และคณะ (2562) ได้ศึกษำเร่ือง กำรศึกษำควำมพึงพอใจในกำรใช้

แอปพลิเคชัน่ Zoom cloud meeting ช่วยสอนในรำยวิชำปฏิบติักำรผดุงครรภโ์ดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ

ศึกษำควำมพึงพอใจของผูเ้รียนต่อกำรใชง้ำนแอปพลิเคชัน่ Zoom cloud meeting ช่วยสอนใน

รำยวิชำปฏิบติักำรผดุงครรภ ์ท่ี มหำวิทยำลยัเอกชนแห่งหน่ึงใน จงัหวดัปทุมธำนี  เป็นกำรวิจยัเชิง

พรรณำ (Descriptive research design) กลุ่มตวัอยำ่งเป็นนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนวิชำปฏิบติักำร

ผดุงครรภจ์ ำนวน 64 คน เคร่ืองมือในกำรวิจยั ไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มลูทัว่ไป แบบประเมินควำมพึง

พอใจ โดยกลุ่มตวัอยำ่งจะไดร้บักำรสอนผ่ำนแอปพลิเคชัน่ Zoom cloud meeting ทุกสปัดำห์ๆ  ละ 2 

ครั้ง ครั้งละ 2 ชัว่โมงรวมทั้งส้ิน 6 สปัดำห ์วิเครำะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติ Descriptive Statistic  พบว่ำ 

ควำมพึงพอใจในกำรใชแ้อปพลิเคชัน่ Zoom ช่วยสอนอยู่ในระดับมำกท่ีสุด นักศึกษำมีควำมรูสึ้ก 

เสมือนไดเ้รียนจริงภำยในหอ้งเรียนมีค่ำเฉล่ีย 4.61±0.49 รองลงมำคือควำมพึงพอใจดำ้นสำมำรถ
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ทบทวนกำรเรียนกำรสอน ไดต้ำมท่ีต้องกำรมีค่ำเฉล่ีย 4.59±0.49แสดงใหเ้ห็นว่ำกำรใชง้ำน

แอปพลิเคชัน่ Zoom cloud meeting ช่วยสอนในรำยวิชำปฏิบติักำรผดุงครรภท์ ำใหผู้เ้รียนมีควำมพึง

พอใจในระดับมำกท่ีสุด โดยเฉพำะดำ้นนักศึกษำมีควำมรูสึ้กเสมือนไดเ้รียนจริงภำยในหอ้งเรียนมี

ค่ำเฉล่ียสงูสุด 

 

11. ระเบียบวิธีวิจยั  

11.1 ระเบียบวิธีวิจยั 

กำรวิจยเชิงส ำรวจ (Survey Research)  

11.2 ประชากรและ กลุ่มตวัอย่าง  

ประชำกร  หมำยถึง นักศึกษำคณะกำยภำพบ ำบดัและเวชศำสตรก์ำรกีฬำ มหำวิทยำลยั

รงัสิต ท่ีลงทะเบียนรำยวิชำ PHY 132: ฟิสิกสท์ัว่ไป (General Physics) ในภำคเรียน S/ 2563 

จ ำนวน  38  คน  (ขอ้มลูจำก ส ำนักงำนทะเบียน มหำวิทยำลยัรงัสิต  ณ วนัท่ี 23 มุนำยน 2563)  

ใชใ้นกำรศึกษำครั้งน้ีทั้งหมด 

(หมำยเหตุ เน่ืองจำกในภำคเรียน S/2563 มีนักศึกษำจ ำนวน 1 กลุ่มเรียนท่ีลงทะเบียน

รำยวิชำ PHY 132: ฟิสิกสท์ัว่ไป) 

  11.3 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูล  

ผูว้ิจยัไดพ้ฒันำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรเรียนรูอ้อนไลน์รำยวิชำฟิสิกสท์ัว่ไป

ในภำวะนิวนอรม์ลั ดงัน้ี 

1. ศึกษำส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรเรียนรูอ้อนไลน์ 

2. สรำ้งแบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรูอ้อนไลน์รำยวิชำฟิสิกส์ทัว่ไปใน

ภำวะนิวนอรม์ลั  มีลกัษณะแบบส ำรวจเป็นขอ้ควำมทำงบวก แบบมำตรำส่วนประมำณ

ค่ำแบบลิเคิรท์ (Likert Ration Scales) 5 ระดบั  จ ำนวน 20 ขอ้ย่อย จ ำแนกเป็น  3 

ดำ้น  คือ  ดำ้นควำมพึงพอใจต่อระบบแอปพลิเคชัน่ มี 3 ขอ้ย่อย  ดำ้นควำมพึงพอใจ

ต่อระบบกำรจดักำรรำยวิชำ PHY 132: ฟิสิกสท์ัว่ไป มี 12 ขอ้ย่อย ดำ้นควำมพึงพอใจ

ต่อระบบกำรเรียนผ่ำนออนไลน์ มี 5 ขอ้ย่อย เป็นแบบมำตรวดั 5 ระดับ และ ควำม

คิดเห็นปลำยเปิด 1 ขอ้  จดัท ำในรปูของ google form มีรำยละเอียดดงัน้ี 

ความพึงพอใจตอ่ระบบแอปพลิเคชัน่ 

1) กำรใช ้line กลุ่มในกำรส่ือสำร 

2) กำรใช ้google classroom แทนหอ้งเรียนปกติ 

3) กำรใช ้google meet ในกำรเรียนออนไลน์แบบ real-time  

ความพึงพอใจตอ่ระบบการจดัการรายวิชา PHY 132: ฟิสิกสท์ัว่ไป  

1) รำยละเอียดท่ีปรำกฎในโครงสรำ้งหอ้งเรียนออนไลน์ 

2) กำรเรียนออนไลน์แบบ real-time 

3) วีดิโอบนัทึกกำรสอนออนไลน์แบบ real-time  

4) ส่ือเสริมจำก YouTube   
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5) เอกสำรประกอบรำยวิชำภำคบรรยำย (เน้ือหำ+แบบฝึกหัด+เฉลย

แบบฝึกหดั) 

6) เอกสำรประกอบรำยวิชำภำคปฏิบติักำร (คู่มือ+วิดิโอสำธิตปฎิบติักำร) 

7) กำรส่งงำนภำคบรรยำยในระบบออนไลน์ 

8) กำรส่งงำนภำคปฎิบติักำรในระบบออนไลน์ 

9) กำรสอบผ่ำนออนไลน์ 

10) กำรประกำศคะแนนในระบบออนไลน์ 

11) กำรจดัล ำดบัเน้ือหำสะดวกและง่ำยต่อกำรศึกษำดว้ยตนเองเพ่ิมเติม 

12) ระยะเวลำกำรอพัโหลดขอ้มลูในหอ้งเรียนออนไลน์ 

ความพึงพอใจตอ่ระบบการเรียนผ่านออนไลน ์

1) ช่วยใหเ้กิดควำมเขำ้ใจในบทเรียนเช่นเดียวกบักำรเรียนในหอ้งเรียนปกติ 

2) เปิดโอกำสใหซ้กัถำมขอ้สงสยัในบทเรียน 

3) สำมำรถทบทวนกำรเรียนกำรสอนไดต้ำมท่ีตอ้งกำร  

4) ช่วยใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนเพ่ิมข้ึน 

5) ลดค่ำใชจ้่ำยและลดเวลำเดินทำงในกำรเขำ้เรียน 

3. น ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรเรียนรูอ้อนไลน์รำยวิชำฟิสิกสท์ัว่ไปในภำวะ  

นิวนอร์มลั ใหผู้เ้ช่ียวชำญซ่ึงเป็นอำจำรยป์ระจ ำภำควิชำฟิสิกส์ ท่ีมีประสบกำรณ์สอน

มำกกวำ่ 10 ปี จ ำนวน 3 คน ตรวจสอบควำมตรงของเน้ือหำ (IOC) ก ำหนดเกณฑม์ีค่ำ 

IOC มำกกวำ่ 0.5 

11.4 วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1) ส่งบนัทึกขอ้ควำมไปยงัคณะกำยภำพบ ำบดัและเวชศำสตรก์ำรกีฬำเพ่ือขอควำม

อนุเครำะห์ใหนั้กศึกษำท่ีลงทะบียนรำยวิชำPHY132: ฟิสิกส์ทัว่ไป ภำคเรียน 

S/2563 สแกน QR code line กลุ่ม และ รหัสเขำ้ชั้นเรียนใน google 

classroom  

2) ช้ีแจงวตัถุประสงคก์ำรศึกษำวิจยัครั้งน้ีใหนั้กศึกษำทรำบ และขอ้ก ำหนดกำรเขำ้

ร่วมหรืออกจำกกำรวิจยัตำมระเบียบกำรขอกำรรบัรองจริยธรรมในกำรวิจยัดำ้น

กำรศึกษำทำง line กลุ่ม 

3) ใหนั้กศึกษำรำยงำนตวัรำยบุคคลในหอ้งเรียนออนไลน์รำยวิชำPHY132: ฟิสิกส์

ทัว่ไป 

4) จดักำรเรียนกำรสอนตำม มคอ.3 ท่ีก ำหนดไว ้

5) เก็บขอ้มลูและวิเครำะหข์อ้มลูจำกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรเรียนรู ้

ออนไลน์รำยวิชำฟิสิกสท์ัว่ไปในภำวะนิวนอรม์ลั 
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11.5 การด าเนินการวิเคราะหข์อ้มูล   

น ำขอ้มลูส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรเรียนรูอ้อนไลน์รำยวิชำPHY132: ฟิสิกสท์ัว่ไปใน

ภำวะนิวนอรม์ลั ท่ีเป็นแบบมำตรวดั 5 ระดบั มำวิเครำะหโ์ดยใชส้ถิติพ้ืนฐำน ค่ำเฉล่ีย ละส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน  และขอ้มลูจำกค ำถำมปลำยเปิดมำวิเครำะหเ์น้ือหำ (content analysis) 

11.6 วิธีการด าเนินงานตลอดโครงการ  

  เน่ืองจำกเป็นกำรวิจยัในชั้นเรียนโดยผูว้ิจยัท่ีไดร้บัมอบหมำยเป็นผูร้บัผิดชอบรำยวิชำเพียงผู ้

เดียวซ่ึงไดด้ ำเนินวิจยัตำมหวัขอ้ตำมล ำดบัท่ีกล่ำวขำ้งตน้ 

 

12. ขอบเขตของการวิจยั  

 ควำมพึงพอใจในกำรศึกษำครั้งน้ี มีขอบเขตกำรศึกษำเฉพำะมิติควำมพึงพอใจในบริกำรท่ี

ไดร้บั (Service Satisfaction) ท่ีไดร้บัจำกกำรประเมินค่ำ โดยนักศึกษำคณะกำยภำพบ ำบดัและเวช

ศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยรังสิต ท่ีลงทะเบียนรำยวิชำ PHY 132: ฟิสิกส์ทัว่ไป (General 

Physics) ในภำคเรียน S/ 2563 ท่ีมีองคป์ระกอบดำ้นควำมรูสึ้ก (Affective component) ทำงบวก 

ไดแ้ก่ ชอบ หรือไมช่อบ 

 

13. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 

ขัน้ตอนด ำเนินงำน ก.พ.

63 

มี.ค.

63 

เม.ษ.

63 

พ.ค.

63 

มิ.ย.

63 

ก.ค.

63 

ส.ค.

63 

ก.ย.

63 

ต.ค.

63 

วำงแผนกำรวิจยั          

ออกแบบกำรจดักำร

เรียนรูอ้อนไลน์ 

         

จดัเตรียมส่ือในกำร

จดักำรเรียนรูอ้อนไลน์ 

         

พฒันำเคร่ืองมือใน

กำรเก็บขอ้มลูกำรวิจยั 

         

ด ำเนินกำรจดักำร

จดักำรเรียนรูอ้อนไลน์ 

         

เก็บและวิเครำะห์

ขอ้มลู 

         

เขียนเล่มรำยงำนฉบบั

สมบรูณ ์

         

 

 (ใหแ้สดงแผนภมูิกำรด ำเนินกำรวิจยัโดยก ำหนดวำ่ ในแต่ละเดือนด ำเนินกำรอะไรบำ้ง) 

 

14. งบประมาณ    31,200 บาท (สามหม่ืนหน่ึงพนัสองรอ้ยบาทถว้น) 

 (ตำมรำยละเอียดงบประมำณทุนวิจยัเพื่อพฒันำกำรเรียนกำรสอนท่ีแนบ) 
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ลงนำม     ผูเ้สนอโครงกำร 

       (รศ.ดร.กำญจนำ จนัทรป์ระเสริฐ )                  

 

16. ควำมเห็นของหวัหนำ้ภำควิชำ/หวัหนำ้สำขำวิชำ/หวัหนำ้หน่วยงำน 

 เห็นควรใหก้ำรสนับสนุนในกำรศึกษำครั้งน้ี เพ่ือน ำขอ้มลูมำใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อกำร

จดักำรเรียนรูใ้หก้บันักศึกษำอยำ่งมีประสิทธิภำพมำกขึ้ น      

    

       

ลงนำม       

      (รศ.ดร.กำญจนำ จนัทรป์ระเสริฐ ) 

 

17. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ (ลงนำมโดยคณบดี) 

            

            

            

     

      ลงนำม       

           (ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชยั ศิริกุลชยำนนท)์ 

http://www3/


 

  

25 

รายละเอียดงบประมาณทุนวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  

 
รายการ ราคา (บาท) 

1. หมวดค่าตอบแทน  
 ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย ไม่เกิน 2 คน (อัตราจ้างรายเดือนไม่เกิน 4 เดือน/

คน) 

 
                         

1,000 
 

2. หมวดค่าวัสดุ  
 วัสดุตามลักษณะของโครงการวิจัย  

 
- 

3. หมวดค่าใช้สอย 
3.1 ค่าจ้างประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เหมาจ่าย 
3.2 ค่าจ้างพิมพ์งาน ส าเนาเนื้อหา และเข้าเล่ม เหมาจ่าย 
3.3 ค่าพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เฉพาะกรณีงานวิจัยทั่วไปที่มีการสร้าง  
      หรือพัฒนาเครื่องมือฯ ขึ้นใหม่) เหมาจ่าย 
3.4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เหมาจ่าย 

 
3,000 
5,000 
5,000 

 
1,000 

      รวมเป็นเงินที่หัวหน้าโครงการได้รับ 15,000 

4. อ่ืนๆ(จ่ายในนาม ศสพ.) 
4.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย 2 ท่าน (เฉพาะกรณีท่ี 
      ตีพิมพ์บทความในวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต) 
4.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 
4.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ 
4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ (จ่ายให้หัวหน้าโครงการ) 
4.5 รางวัลในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจัย 

 
2,000 

 
1,000 

200 
3,000 

                       10,000 

      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 31,200 
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ประวติันักวิจยั 

 

โครงการวิจยั   กำรศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรเรียนรูอ้อนไลน์รำยวชิำ PHY132: ฟิสิกสท์ัว่ไปใน

ภำวะนิวนอรม์ลั ( Study the Satisfaction of Online Learning Management of 

PHY132: General Physics Course in New Normal Conditions) 

ช่ือ – สกุล  (ภำษำไทย)      นำงกำญจนำ จนัทรป์ระเสริฐ     

(ภำษำองักฤษ)     Mrs.Kanchana Chanprasert   

วนั เดือน ปีเกิด            

ต ำแหน่ง  อำจำรย ์  ผศ.        รศ.   ศ.   อ่ืนๆ   

กำรศึกษำ  ไม่ไดอ้ยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  อยูร่ะหวำ่งศึกษำต่อ  

สถำนภำพในโครงกำรวจิยั   หวัหน้ำโครงกำร ผูร้ว่มวจิยั  ผูช้่วยวจิยั 

ท่ีอยู ่ (ท่ีท ำงำน)  ภำควชิำฟิสิกส ์คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัรงัสิต    

 จงัหวดั  ปทุมธำนี รหสัไปรษณีย ์  12000  

 โทรศพัท ์ 02-997-2222 ต่อ 5050 โทรสำร   -  

ท่ีอยู ่ (ท่ีบำ้น)  35/224 ต.คลองสำม อ.คลองหลวง    

 จงัหวดั ปทุมธำนี รหสัไปรษณีย ์  12120  

 โทรศพัท ์ 089 478 8367 โทรสำร   -  

E-mail Address   kanchana.ch@rsu.ac.th , kanchanprasert@gmail.com  

 

 

ประวติักำรศึกษำ(เรียงจำกคุณวุฒิสงูสุดก่อน) 

วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบนั ปีท่ีส  าเร็จ 

กศ.ด. กำรศึกษำ ศึกษำศำสตร ์ มหำวทิยำลยัรงัสิต 2554 

กศ.ม. วทิยำศำสตรศึกษำ ศึกษำศำสตร ์ มหำวทิยำลยันเรศวร 2540 

กศ.บ. ฟิสิกส ์ ศึกษำศำสตร ์ มหำวทิยำลยัศรีนครินทร 

วโิรฒ บำงแสน 

2525 

 

mailto:kanchana.ch@rsu.ac.th
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ผลงำนวจิยั 

ช่ือโครงการ แหล่งเงินทุน 
ระยะเวลา

โครงการ 

สดัส่วนเวลา

ท างานใน

โครงการของทา่น 

(%) 

1. กำรพฒัฯชุดทดลองส ำหรบัเรียนภำคปฏิบติั

กำรรำยวชิำ PHY 135:ฟิสิกสว์ทิยำศำตรชีวภำพ 

เร่ือง ปรำกฎกำรณ์ดอปเพลอร ์(เสร็จสมบรูณ์และ

ตีพิมพใ์นวำรสำร TCI กลุ่ม 1) 

 

2. กำรพฒันำชุดทดลองสมกำรควำมต่อเน่ืองและ

หลกักำรเร่ืองของไหลในท่อแบรนู์ลลี (เสร็จ

สมบรูณ์และตอบรบักำรตีพิมพใ์นวำรสำร TCI 

กลุ่ม 1 เรียบรอ้ยแลว้) 

 

 

 

ศสพ. 

 

 

 

 

ศสพ. 

ส.ค.2558 

- 

ก.ค.2559 

 

 

ธ.ค.2560 

- 

พ.ย.2562 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

ท่ำนมีเวลำในกำรท ำวจิยั  ประมำณสปัดำหล์ะ  10  ชัว่โมง 

        

ลงช่ือ              

 (รศ.ดร.กำญจนำ จนัทรป์ระเสริฐ ) 

 

       วนัท่ี  22 กรกฎำคม 2563  

 

 

 

 

หมายเหตุ: ส่งเอกสารฉบบัน้ีพรอ้ม CD ไฟลข์อ้เสนอโครงการ(ตอ้งเป็นไฟล ์Word เท่าน้ัน) จ านวน  

1 ชดุ ผ ูท้  าวจิยัสามารถพิมพด์ว้ยตนเองตามแบบฟอรม์ท่ีก าหนด (ศสพ.RS1-11ประเภทงานวิจยัท่ี 6)  

ท่ี ศสพ. ตึก1 ชัน้ 6 หอ้ง 602 C อาคารอาทิตย ์อไุรรตัน์ 

 
 
 
 

 


