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ประชำกรและกลุม่ตวัอยำ่ง 

ประชำกร คือ นักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม ชั้นปีที่ 1-5 จ ำนวน 320 คน

กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม ชั้นปีที่ 1-5 จ ำนวน 175 คน โดยใช้สูตร

ค ำนวณของ Cochran (1) ใช้วิธีกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) และเลือกนักศึกษำที่ท ำ

กำรทดลองภำยในกลุ่มย่อยด้วยวิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงตำมสะดวก (convenience sampling)

เครื่องมือวจิัย 

ในกำรวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ดังนี้

เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัยนี้ คือ แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่มีต่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์

ในช่วงโควิท 19 แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ในช่วงโควิท 19

ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating scale)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำม เกี่ยวกับกำรสอบออนไลน์ในช่วงโควิท 19 ลักษณะของ

แบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ

กำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ผู้วิจัยจัดท ำแบบสอบถำมในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม google form เก็บข้อมูลของผู้ตอบ

แบบสอบถำมโดยท ำกำรกระจำยแบบไปยัง Social media ในช่วงระหว่ำงวันที่ 25 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2563

บทคัดย่อ 

งำนวิจัยเชิงส ำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษำควำมคิดเห็นของนักศึกษำเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม ที่มีต่อกำรเรียนกำรสอนในช่วงโควิท 19 และน ำข้อมูลที่ได้มำออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ กลุ่มตัวอย่ำง

คือ นักศึกษำเภสัชศำสตร์ ชั้นปีที่ 1-5 จ ำนวน 180 คน คัดลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้วิธีกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย คือแบบส ำรวจควำมคดิเห็นของนักศึกษำ สถิติที่ใช้ในงำนวิจัยคือสถิติเชิงพรรณนำและกำร

วิเครำะห์เนื้อหำ

ผลกำรศึกษำ พบว่ำ นักศึกษำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 77.2) ทุกคนมีอินเทอร์เน็ตในกำรใช้งำน ส่วนใหญ่เคยเรียนและเคยสอบในรูปแบบออนไลน์ (รอ้ยละ 95.6, 91.1 ตำมล ำดับ) อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเรยีนและกำร

สอบออนไลน์ คือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ทในกำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกำรเรียน และกำรพูดคุยทำงออนไลน์ (ร้อยละ 93.29, 92.2) และใช้บ้ำนและหอพักเป็นสถำนที่เรียนออนไลน์

(ร้อยละ 96.1, 34.4) รูปแบบกำรเรียนที่นักศึกษำชอบมำกที่สุดคือกำรเรียนในชั้นเรียน รองลงมำคือกำรเรียนออนไลน์แบบคลปิสอน (ร้อยละ 46.7, 31.1 ตำมล ำดับ) ผลควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ พบว่ำ

นักศึกษำค่อนข้ำงเห็นด้วยว่ำเรียนออนไลน์ท ำให้รู้สึกสะดวกและรู้สึกผ่อนคลำย (มธัยฐำน = 4 และ 3.5 ตำมล ำดับ) และนักศึกษำไม่ค่อยเห็นด้วยว่ำกำรเรียนออนไลน์ท ำให้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมำกยิ่งขึ้น มีแรงกระตุ้นทำงกำร

เรียน และอยำกให้มีกำรปรับกำรเรียนกำรสอนเป็นแบบออนไลน์ในอนำคต (มัธยฐำน = 2) ดำ้นผลควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสอบออนไลน์ พบว่ำ นักศึกษำเห็นด้วยมำกที่สุดว่ำมีควำมกังวลในกำรสอบออนไลน์ (มัธยฐำน = 5)

และค่อนข้ำงเห็นด้วยว่ำกำรตรวจสอบของกำรสอบถูกลกุล้ ำพื้นที่ส่วนตัวหรือควำมเป็นส่วนตัว (คะแนนมัธยฐำน 4) จำกข้อมูลควำมคิดเห็นผู้วิจัยได้น ำมำออกแบแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ 3 รูปแบบดังนี้ 1) กำร

สอนในชั้นเรียนโดยอัดคลิปไว้ให้ทบทวนบทเรียน 2) กำรเรียนแบบผสมผสำน 3) กำรใช้รูปแบบของกำรสอนผ่ำนแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิด

ค ำส ำคญั: กำรเรยีนกำรสอนออนไลน์ กำรสอบออนไลน์ นักศกึษำเภสชัศำสตร์ กำรจดักำรเรยีนรู้

สรุปผลกำรวจิยั 

1. ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ

เพศ

ชำย 41 22.8

หญิง 139 77.2

ชั้นปีที่

1 32 17.8

2 38 21.1

3 28 15.6

4 30 16.7

5 52 28.9

ประสบกำรณ์กำรเรียนออนไลน์

เคย 172 95.6

ไม่เคย 8 4.4

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเรียนออนไลน์ (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

คอมพิวเตอร์ 155 86.1

แท็บเล็ต 149 82.8

มือถือ 137 76.1

วัตถุประสงค์ในกำรใช้อินเทอร์เน็ต (เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

ดูหนัง 156 86.7

ฟังเพลง 159 88.3

เล่นเกม 121 67.2

สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกำรเรียน 169 93.9

แชท 166 92.2

สรุปผลกำรวจิยั 

2. คะแนนควำมคดิเห็นของนกัศกึษำที่มีต่อกำรเรยีนกำรสอนออนไลนใ์นชว่งโควดิ 19

3. คะแนนควำมคดิเห็นของนกัศกึษำที่มีต่อกำรสอบออนไลนใ์นชว่งโควดิ 19

ข้อค ำถำม มัธยฐำน

1.มีปฏิสัมพันธ์กับอำจำรย์ผู้สอนมำกยิ่งขึ้น 3

2.มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมำกยิ่งขึ้น 2

3.กล้ำแสดงควำมคิดเห็นมำกยิ่งขึ้น 3

4.เรียนรู้เนื้อหำได้ดียิ่งขึ้น 3

5.รู้สึกน่ำเบื่อ 3

6.รู้สึกเสียเวลำ 3

7.มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนมำกยิ่งขึ้น 2.5

8.รู้สึกผ่อนคลำยในกำรเรียน 3.5

9.รู้สึกมีสมำธิในกำรเรียน 3

10.รู้สึกสะดวก 4

11.รู้สึกมีแรงกระตุ้นในกำรเรียน 2

12.ท ำให้มีปัญหำกับที่บ้ำน หรือต้องช่วยเหลืองำนที่บ้ำน 3

13.ควำมเหมำะสมของสภำพแวดล้อมในกำรเรียนออนไลน์เมื่อเทียบกับกำรเรียนในชั้นเรียน 3

14.รู้สึกถึงควำมไม่เท่ำเทียมของกำรเรียนออนไลน์ 3

15. อยำกให้มีกำรปรับกำรเรียนกำรสอนเป็นรูปแบบออนไลน์แบบเต็มรูปแบบทุกวิชำในอนำคต 2

16.อยำกให้มีกำรปรับกำรเรียนกำรสอนเป็นรูปแบบผสมผสำนกำรเรียนในชั้นเรียนควบคู่กับไป

กับกำรเรียนออนไลน์ 

3

17.ควำมเหมำะสมของแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในกำรเรียนออนไลน์ 3

ข้อค ำถำม มัธยฐำน

1.ควำมเหมำะสมในกำรชี้แจ้งระเบียบในกำรเข้ำสอบหรือกำรสอนวิธีกำรใช้แอพพลิเคชั่นก่อน

สอบออนไลน์
3

2.ควำมเหมำะสมของข้อสอบในกำรสอบออนไลน์ (ควำมยำกควำมง่ำย) 3

3.ควำมเหมำะสมระยะเวลำในกำรสอบออนไลน์ 3

4.ควำมเหมำะสมของแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในกำรสอบออนไลน์ 3

5.ควำมเหมำะสมกำรท ำข้อสอบใน google form โดยที่โจทย์อยู่ใน power point 3

6.ควำมเหมำะสมของกำรท ำข้อสอบใน google form โดยที่โจทย์อยู่ใน google form 4

7.ปัญหำเกี่ยวกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระหว่ำงกำรสอบ 3

8.ควำมเหมำะสมในกำรแก้ปัญหำหำกเกิดปัญหำระหว่ำงกำรสอบออนไลน์ 3

9.ควำมเหมำะสมของวิธีกำรตรวจสอบทุจริตกับนักศึกษำก่อนเริ่มกำรสอบออนไลน์ 3

10.ควำมเหมำะสมของวิธีกำรตรวจสอบทุจริตกับนักศึกษำหลังกำรสอบออนไลน์ 3

11.มีควำมกังวลในกำรสอบออนไลน์ (เช่น กลัวเกิดปัญหำระหว่ำงท ำข้อสอบ) 5

12.รู้สึกว่ำถูกลุกล้ ำพื้นที่ส่วนตัวหรือควำมเป็นส่วนตัว เนื่องจำกถูกตรวจสอบสถำนที่สอบหรือ

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสอบซึ่งเป็นสิ่งที่จ ำเป็นต้องท ำทุกครั้งหำกมีกำรสอบ 
4

13.ควำมเหมำะสมโดยรวมของกำรสอบออนไลน์ 3

4. แนวทำงกำรจดักำรเรยีนรู้

4.1 กำรสอนในชั้นเรียนโดยอัดคลิปไว้ให้ทบทวนบทเรียน

วิธีกำรนี้จึงเป็นวิธีกำรที่ง่ำยที่สุดในกำรปรับรูปแบบกำรเรียนกำรสอนเพรำะไม่ต้องปรับเนื้อหำหรือ

กระบวนกำรเดิม แค่เพิ่มกำรอัดคลิประหว่ำงสอนและน ำไปโพสลงในกลุ่มสังคมออนไลน์ของนักศึกษำ โดย

ลักษณะของรำยวิชำที่เหมำะสมกับรูปแบบนี้เป็นรำยวิชำที่มีเนื้อหำที่ยำก ซับซ้อน ต้องใช้กำรอธิบำยและ

ซักถำมในห้องเรียน โดยหน่วยงำนอำจจะต้องมีกำรสนับสนุนเรื่อง อุปกรณ์ในกำรบันทึกวีดีทัศน์และ

โปรแกรมในกำรอัดและจัดท ำคลิป

4.2 กำรเรียนแบบผสมผสำน (blended learning) 

เป็นกำรสอนผ่ำนคลิปมำกขึ้นแต่ยังคงรูปแบบกำรสอนในห้องเรียนไว้เป็นบำงครั้ง โดยลักษณะของ

รำยวิชำที่เหมำะสมกับรูปแบบนี้เป็นรำยวิชำที่มีเนื้อหำที่ยำกปำนกลำง นักศึกษำสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

เป็นส่วนใหญ่ และมีกำรซักถำมหรือท ำกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อสรุปควำมเข้ำใจในชั้นเรียนเป็นบำงครั้ง

4.3 กำรใช้รูปแบบของกำรสอนผ่ำนแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิด 

เป็นกำรปรับกำรเรียนกำรสอนให้เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดแบบเต็มรูปแบบ โดยอำจจะใช้รูปแบบ

กำรเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดมำเป็นตัวช่วยในกำรจัดกำรระบบ เช่น Thai MOOC, Moodle เป็นต้น โดย

ลักษณะของรำยวิชำที่เหมำะสมกับรูปแบบนี้เป็นรำยวิชำที่มีเนื้อหำที่ค่อนข้ำงง่ำย นักศึกษำสำมำรถเรียนรู้ได้

ด้วยตนเองทั้งหมด

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ

รูปแบบกำรเรียนที่ชอบ

กำรเรียนในชั้นเรียน (lecture class) 84 46.7

กำรเรียนออนไลน์แบบสอนสด (Online live session) 11 6.1

กำรเรียนออนไลน์แบบคลิปสอน (Online recorded session) 56 31.1

กำรเรียนแบบผสมผสำน (Blended learning) 29 16.1
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