วารสารศรี ล ้ า นช้ า งปริ ท รรศน์ 53

Received: November 3, 2021; Revised: November 25, 2021; Accepted: December 2, 2021;

ทยาลักยายน
มหามกุ
ทยาลั
ย วิทยาเขตศรี
ลา้ นช้
าง
วันรับบทความ: 3 พฤศจิกายน 2564; วันแกไขบทความ:มหาวิ
25 พฤศจิ
2564;ฏราชวิ
วันตอบรั
บบทความ:
2 ธันวาคม
2564;

รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลนของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง

A MODEL OF ONLINE INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT
OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY,
SRILANCHANG CAMPUS

สุพรรณี บุญหนัก1
บันทะชัย ภูพิมทอง2
จิณณวัตร แทนพันธ3
ประภาส ลาวัณยศิริ4
สุขพัฒน อนนทจารย5
1,2,3,4,5มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง

Supannee Boonnak1

Banthachai Phupimthong2
Jinnawatra Tanpan3
Prapas lawansiri4
Sukkhaphat Anonchan5
Mahamakut Buddhist University, Srilanchang Campus
Corresponding Author E-mail: supannee.boo@mbu.ac.th

1,2,3,4,5

บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Research Method) มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษารูปแบบการจั ดการเรียนการสอนออนไลน โดยแบ งขั้ นตอนการวิ จัยเปน 2 ขั ้นตอน
ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความพรอมการจัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ประกอบดวย ระยะที่ 1 ความพรอมของอาจารยใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน ระยะที่ 2 ความพรอมของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ประกอบดวย ระยะที่ 1 การศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน ระยะที่ 2 การจัดรูปองคกรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน
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ระยะที่ 3 การเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนออนไลน ระยะที่ 4 การศึกษาความพึง
พอใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน ผลการวิเคราะหขอมูล
ปรากฏผลดังนี้ (1) การจัดเตรียมเนื้อหา การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน การจัดเตรียมวิธีการ
วัดผลการเรียน ผลการประเมิน พบวา ความสอดคลองกันอยูในระดับมากที่สุด (2) การสาธิตการ
เรี ยนการสอนออนไลน จากการประเมิ นพบว า โดยภาพรวมของการสาธิ ตการเรี ยนการสอน
ออนไลน อยูในระดับมาก (3) การจัดอบรมนักศึกษาในการเรียนการสอนออนไลน ผลการประเมิน
พบวา โดยภาพรวมของการสาธิตการเขาใชงานระบบ การรับ - สงงานของนักศึกษาอยูในระดับ
มากที่สุด (4) การศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน นักศึกษามีความพึงพอใจ
การจัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก
คำสำคัญ: การเรียนการสอนออนไลน; การพัฒนาการเรียนการสอน;
Abstract

The objective of the research, based upon the mixed methods research
(MMR), was to study the model of online instruction of Mahamakut Buddhist
University, Srilanchang Campus. The research process was divided into 2 phases: 1)
ththe first phrase, consisting of two steps: the first step on the lecturers’ preparation
of online instruction, and the second step on the students’ preparation of online
learning, was related to the study of online learning preparation in Mahamakut
Buddhist University, Srilanchang Campus, and 2) the second phrase was involved
with the online instructional development of Mahamakut Buddhist University,
Srilanchang Campus, consisting of four steps: the first step of the study of online
instructional model, the second step on organization for online instructional
development, the third step on preparation of online instruction, and the fourth step
on the study of online instructional satisfaction.
The research findings revealed that (1) the consistency of content
preparation, instructional media preparation, and measurement and assessment
preparation was found to be at the highest level, (2) the demonstration of online
instructional was found to be overall at a high level, (3) the demonstration of system
entry and the student’s sending – receiving system was found to be overall at a high
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level, and (4) the students’ satisfaction with online instruction of Mahamakut
Buddhist University, Srilanchang Campus was found to be overall at a high level.
Keywords: Online Instruction; Instructional Development;

บทนำ
เมื่อการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เปนสวนหนึ่งของการดำเนินชีวิต มนุษยเริ่มมี
การปรับตัวในการใชชีวิต ในดานการศึกษาไดมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน คือ รูปแบบการ
เรียนการสอนออนไลน ในสวนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไดมีนโยบายการจัดการ
เรียนการสอนในภาคฤดูรอน ป 2562 และไดกำหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลนใน
ภาคการศึกษา 1/2563 อยางตอเนื่องตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยมีเนื้อหาสรุปไดวา “เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
ในการจั ดการเรียนการสอนตามแนวโน มของโลกในศตวรรษที่ 21 รวมทั ้ งจั ดการเรียนรู ใหมี
คุณภาพตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และเพื่อความเหมาะสมในสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มหาวิทยาลัยจำเปนตองปรับปรุงมาตรฐานดานวิชาการเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยมุงเนนไปที่การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสอดคลองและทัดเทียมกับการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเปดโอกาสใหสามารถเขาถึงการศึกษา
อยางไรขอบเขต (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2563)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง เรื่อง มาตรการและการ
เฝาระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) ที่กำหนดใหมี
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ในความรับผิดชอบของวิทยาลัยศาสนศาสตร วิทยาเขตศรี
ลานชาง มีเนื้อหาที่สำคัญ คือ ขอ 2 ใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ในความรับผิดชอบ
ของวิท ยาลัยศาสนศาสตร วิทยาเขตศรี ล านช าง โดยพิจารณาระบบการจัดการเรียนการสอน
(LMS) จากที่คณะกรรมการการจัดการเรียนการสอนออนไลน นำเสนอ ขอ 3 ใหคณะกรรมการ
จัดการเรียนการสอนออนไลนฝกอบรมอาจารยผูบรรยายในการใชงานระบบการจัดการเรียนการ
สอน (LMS) และการเขาเรียนของนักศึกษา และขอ 4 ใหคณะกรรมการสื่อจัดอบรมการผลิตสื่อ

56 วารสารศรี ล ้ า นช้ า งปริ ท รรศน์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

การเรียนการสอนใหอาจารยผูบรรยาย ใหสามารถผลิตสื่อการศึกษาในการใชประกอบการเรียน
การสอนในระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) (วิทยาเขตศรีลานชาง, 2563)
การจัดการเรียนการสอนออนไลนในชวงสถานการณการแพรระบาดของ COVID – 19
ถือเปนเรื่องใหมและทาทายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดังนั้น
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชางเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื ่ อศึ ก ษารู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน ข องมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราช
วิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง

ขอบเขตของการวิจัย
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตศรีลานชาง เปนแนวคิดที่พัฒนามาจากแนวคิดการจัดการเรียนรูออนไลนของจักรกฤษณ โพดา
พล (2563) ซึ่งประกอบดวย การเลือกแพลตฟอรมการจัดการเรียนการสอน การออกแบบบทเรียน
ออนไลน การจัดการหองเรียนออนไลน การใชสื่อในการเรียนการสอนออนไลน และการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

วิธีดำเนินการวิจัย
ในการดำเนินการวิจัยใหบรรลุจุดมุงหมายของการวิจัยดังกลาวคณะผูวิจัยกำหนดวิธีการ
วิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความพรอมการจัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง
ระยะที่ 1 ความพรอมของอาจารยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ประชากร คือ อาจารยผูบรรยายในภาคการศึกษา 1/2563 จำนวน 35 รูป/คน กลุม
ตัวอยาง คือ จำนวน 32 รู ป/คน กลุมตัวอย างไดจากการกำหนดขนาดกลุ มตั วอย าง (Sample
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size) ด ว ยตาราง Krejcie & Mogan และทำการสุ  ม ด ว ยวิ ธ ี ส ุ  ม อย า งง า ย (Simple Random
Sampling) โดยวิ ธ ี ก ารจับ สลาก เครื่ อ งมื อ ที ่ ใ ช ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เป น แบบสอบถาม
(Questionnaire ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัว ตอนที่ 2 ทักษะและความ
พรอมของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการสอนระยะไกล ตอนที่ 3 ความรู ความเขาใจและทักษะใน
การใชโปรแกรมตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ ตอนที่
4 ขอเสนอแนะความตองการใหม หาวิ ทยาลัยสนับ สนุ นในเรื่ องใดในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน การวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ประกอบดวย ความถี่ และรอยละ
ระยะที่ 2 ความพรอมของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ประชากร คือ นักศึกษาภาคปกติ จำนวน 270 รูป/คน กลุมตัวอยาง คือ จำนวน 159
รูป/คน กลุมตัวอยางไดจากการกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample size) ดวยตาราง Krejcie &
Mogan และทำการสุมดวยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย 3 ตอน
ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัว ตอนที่ 2 ทักษะและความพรอมของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการสอน
ระยะไกล ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะความตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนในเรื่องใดในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน การวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ประกอบดวย ความถี่ และรอยละ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง
ระยะที่ 1 การศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ประชากรในการวิจัย คือ อาจารยผูบรรยายในภาคการศึกษา 1/2563 จำนวน 35 รูป/
คน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ คณะกรรมการประจำวิทยาเขต จำนวน 8 รูป/คน เครื่องมือใน
การวิจั ยครั้ งนี ้ คือ การระดมสมอง (Brainstorming) ในการประชุ ม การจั ดการเรี ยนการสอน
ออนไลน ในประเด็นหัวขอ “การศึกษารู ปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน”
วิเคราะหขอมูล โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา
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ระยะที่ 2 การจัดรูปองคกรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ประชากรในการวิจัย คือ อาจารยผูบรรยายในภาคการศึกษา 1/2563 จำนวน 35
รูป/คน กลุมตัวอย างในการวิจั ย คื อ คณะกรรมการวิทยาลั ยศาสนศาสตร และคณะกรรมการ
จัดการเรียนการสอนออนไลนวิทยาเขตศรีลานชาง จำนวน 9 รูป/คน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้
คือ การระดมสมอง (Brainstorming) ในการประชุมการจัดการเรียนการสอนออนไลน ในประเด็น
หัวขอ “การจัดองคกรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน” วิเคราะหขอมูล โดยใชการ
วิเคราะหเนื้อหา
ระยะที่ 3 การเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนออนไลน
1. การอบรมอาจารยผูบรรยายเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน
1.1 การยกรางหลักสูตร การสรางหลักสูตรฝกอบรม โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวสรางภายใตกรอบ 5 ดาน คือ 1) การใชแพลตฟอรมการจัดการเรียน
การสอน 2) การออกแบบบทเรียนออนไลน 3) การจัดการหองเรียนออนไลน 4) การใชสื่อในการ
เรียนการสอนออนไลน และ 5) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
1.2 การอบรม แบ ง การอบรมเป น 2 ครั ้ ง ดั ง นี้ 1) การอบรมการใช ง านระบบ
แพลตฟอรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน ประกอบดวยเนื้อหา การติดตั้งระบบ การใชงาน
ระบบ 2) การจัดการเรียนการสอนออนไลน ประกอบดวยเนื้อหา การออกแบบบทเรียนออนไลน
การจัดการหองเรียนออนไลน การใชสื่อในการเรียนการสอนออนไลน และการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน
1.3 การประเมินผล มีการประเมินผลการอบรม 2 ระยะ ดังนี้ 1) การจัดเตรียมเนื้อหา
การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน การจัดเตรียมวิธีการวัดผลการเรียน 2) การสาธิตการการเรียน
การสอนออนไลน
2. การจัดอบรมนักศึกษาในการเรียนการสอนออนไลน
1.1 การยกร างหลั กสู ต ร การสร า งหลั กสู ตรฝ ก อบรม โดยศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่อง การใชแพลตฟอรมในการเรียนการสอนออนไลน
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1.2 การอบรม ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน ในเนื้อหาเกี่ยวกับ การติดตั้งระบบ การ
เขาใชงานระบบ การรับ - สงงาน
1.3 การประเมินผล ทำการประเมิน โดยการทดสอบหลังการอบรม ในการเขาใชงาน
ระบบ การรับ - สงงาน

ระยะที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง จำนวน
270 รูป/คน กลุมตัวอยาง จำนวน 159 รูป/คน กลุมตัวอยางไดจากการกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง
(Sample size) ด ว ยตาราง Krejcie & Mogan และทำการสุ  ม ด ว ยวิ ธ ี ส ุ  ม อย า งง า ย (Simple
Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม (Questionnaire)
เกี่ยวกับความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีลานช าง มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ โดยอาศัย
เครื่องมือจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของในบทที่ 2 ทั้งสวนที่เปนหลักการ แนวคิด ทฤษฎี

สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน ของมหาวิ ทยาลัย มหามกุฏราชวิ ท ยาลั ย
วิทยาเขตศรีลานชาง สรุปไดดังนี้
1. การศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ผลการระดมสมอง (Brianstorming) ศึ ก ษาแนวทางทางการจั ดการเรี ย นการสอน
ออนไลน ที่วิทยาเขตศรีลานชาง นำมาปฏิบัติ ผลการระดมสมอง สรุปสาระสำคัญไดวา วิทยาเขต
ศรีลานชาง จะทำการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด คือจัดการศึกษาทั้งแบบออนไลน คือเรียน
ทางไกลผานระบบอินเตอรเน็ต และเรียนในที่ตั้งในบางรายวิชาที่มีจำนวนนักศึกษานอย สำหรับ
การเรียนการสอนออนไลน ไม ใชสิ ่งใหมสำหรับวิทยาเขตศรี ลานชาง เพราะตามนโยบายของ
ผูบริหารเมื่อขึ้นรับตำแหนงเมื่อเดือน กรกฎาคม 2563 ไดประกาศนโยบายการบริหารไวแลว เมื่อ
ครั ้ ง การสั ม มนาบุ ค ลากรปะจำป 2563 ณ บุ ห งาส า หรี ร ี ส อร ท อำเภอวั ง น้ ำ เขี ย ว จั ง หวั ด
นครราชสีมา ในระหวางวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562 คือ การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และการ
จัดทำระบบ MOOCs (Massive Open Online Courses) ไดมี การจัดตั้งแตงตั้ งคณะกรรมการ
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ผลิตสื่อเพื่อการศึกษาวิทยาเขตศรีลานชาง มีหนาที่ 1. ศึกษาระบบการทำ MOOC ของวิทยาเขต
ศรีลานชาง 2. จัดทำแผนและดำเนินการจัดทำ MOOC ของวิทยาเขตศรีลานชาง 3. งานอื่น ๆ ที่
ไดรับหมอบหมาย ในการจัดการการเรียนการสอนออนไลน วิทยาเขตศรีลานชาง มีความพรอมใน
ระดับหนึ่ง นอกจากนั ้นตามนโยบายของคณะผูบริหารไดใหอาจารย เจาหนาที่ไดมีการพัฒนา
ตนเองโดยใหเขาเรียนคอรสออนไลนจากระบบ ไทยมุก www.thai moocs.com อาจารยผูสอน
จึงมีความเขาใจในระบบการเรียนการสอนออนไลนเปนอยางดี เมื่อพิจารณาตามสภาพองคกรแลว
จึงเห็นควรใหมีการใช ระบบการเรียนการสอนออนไลนในภาคการศึ กษา 1/2563 และจากผล
สำรวจพบวา อาจารยผูบรรยายมีความรูและทักษะในการใชโปรแกรมในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนใกลเคียงกัน ทั้ง Microsoft Teams , Google Meet , Google Classroom จึงเห็นควร
แตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน เพื่อศึกษา ไดศึกษาและนำเสนอแพล็ตฟอรม
การเรียนการสอนออนไลน ที ่เหมาะสมโดยมอบหมายใหวิท ยาลั ยศาสนศาสตร เป น ผู  ดูแ ลและ
ขับเคลื่อนการเรียนการสอนออนไลนของวิทยาเขตศรีลานชาง ในภาคการศึกษา 1/2563
2. การจัดรูปองคกรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ผลการระดมสมอง (Brianstorming) ประเด็น “การจัดรูปองคกรเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน” ที่วิทยาเขตศรีลานชาง นำมาปฏิบัติ ผลการระดมสมอง สรุปสาระสำคัญ
ไดวา จากการที่ทดลองใชและผลการสำรวจอาจารยที่มีความสามารถในการใชโปรแกรมการเรียน
การสอนออนไลนใกลเคียงกัน สามารถใชแพล็ตฟอรมใดก็ได เมื่อศึกษาพบวา Microsoft Teams
เปนแพล็ตฟอรมที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยไดมีการซื้อบัญชีไวแลว สามารถนำมาพัฒนา
ตอเพื่อใชงานไดทันที และไมตองลงทุนเพิ่ม จึงเห็นควรใหมีการใช Microsoft Teams เปนแพล็ต
ฟอรมในการใชจัดการเรียนการสอนออนไลนของวิทยาเขต นอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง จะขับเคลื่อนไปพรอม ๆ กัน
5 ดาน คือ 1. การเลือกแพลตฟอรมการจัดการเรียนการสอน 2. การออกแบบบทเรียนออนไลน 3.
การจัดการหองเรี ยนออนไลน 4. การใชสื่อในการเรียนการสอนออนไลน และ 5. การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลนจะทำหนาที่วาง
ระบบการเรียนการสอนผานแพล็ตฟอรม Microsoft Teams อบรมการใชงาน Microsoft Teams
จึงควรมีการจัดตั้งคำสั่งเพิ่มเติ ม ดังนี้ คณะกรรมการควบคุมระบบออนไลน ทำหนาที่ดูแลการ
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ถายทอดสดการเรียนการสอนและการบันทึกเทปอาจารยผูบรรยายรวมทั้งแกปญหาในขณะที่มีการ
ออนไลน คณะกรรมการอบรมการผลิตสื่อ ในขณะที่คณะกรรมการผลิตสื่อทำหนาที่ชวยอาจารย
ผูบรรยายออกแบบสื่อและผลิตสื่อ คณะกรรมการอบรมการเรียนการสอนออนไลนที่จะชวยในการ
สอนเทคนิ คการเรียนการสอนออนไลน การบริหารห อ งเรี ยน และการประเมิ นผลการเรี ย นรู
นอกจากนั้นยังตองมีคณะกรรมการประสานงานกับแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
สวนกลาง เพื่อประสานขอทะเบี ยนบัญชีอีเมลอาจารย ผูบรรยาย บุคลากร และนั กศึกษาเพื่อ
นำมาใชงานในระบบการเรียนการสอน โปรแกรม Microsoft Teams
3. การเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนออนไลน
3.1 การอบรมอาจารยผูบรรยายเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน
การอบรมอาจารยผูบรรยาย เนื้อหาหลักสูตรฝกอบรมโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวสรางภายใตกรอบ 5 ดาน คือ 1. การใชแพลตฟอรมการจัดการเรียน
การสอน 2. การออกแบบบทเรียนออนไลน 3. การจัดการหองเรียนออนไลน 4. การใชสื่อในการ
เรียนการสอนออนไลน และ 5. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน แบงการอบรมเปน
2 ครั ้ ง คื อ 1) การอบรมการใช ง านระบบแพลตฟอร ม การจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน
ประกอบดวยเนื้ อหา การติดตั้ งระบบ การใช งานระบบ 2) การจัดการเรียนการสอนออนไลน
ประกอบดวยเนื้อหา การออกแบบบทเรียนออนไลน การจัดการหองเรียนออนไลน การใชสื่อใน
การเรียนการสอนออนไลน และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินผล
การอบรม 2 ระยะ คื อ 1) การจั ด เตรี ย มเนื ้ อ หา การจั ด เตรี ย มสื ่ อ การเรี ย นการสอน
การจัดเตรียมวิธีการวัดผลการเรียน 2) การสาธิตการเรียนการสอนออนไลน ดังนี้
1) การจัดเตรียมเนื้อหา การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน การจัดเตรียมวิธ ีการ
วัดผลการเรียน ผลการประเมิน พบวา โดยภาพรวมของการจัดเตรียมเนื้อหา การจัดเตรียมสื่อการ
เรียนการสอน การจัดเตรียมวิธีการวัดผลการเรียน มีความสอดคลองกันอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาแตละองคประกอบ พบวา ทุกองคประกอบมีคา เฉลี่ยความสอดคลองอยูในระดับมากที่สุด
ทุกดาน องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การวัดผลและประเมินผล รองลงมาคือ การจัดเตรียม
เนื้อหา และ สื่อการเรียนรูตามลำดับ
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2) การสาธิตการเรียนการสอนออนไลน จากการประเมินพบวา โดยภาพรวมของการ
สาธิ ต การเรี ย นการสอนออนไลน อยู  ในระดั บ มาก เมื ่ อ พิ จ ารณาแต ล ะองค ป ระกอบ พบว า
องค ป ระกอบที ่ ม ี ค าเฉลี ่ ยสู งสุ ด คื อ การจั ดการห อ งเรี ยนออนไลน รองลงมาคื อ การวั ดและ
ประเมินผล และการใชสื่อในการเรียนการสอนออนไลน ตามลำดับ
3.2 การจัดอบรมนักศึกษาในการเรียนการสอนออนไลน
การจั ดอบรมนั กศึ ก ษาในการเรี ยนการสอนออนไลน หลักสูตรฝกอบรม โดยศึ ก ษา
แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื ่อง การใชแพลตฟอรมในการเรียนการสอน
ออนไลน การอบรมระยะเวลาในการอบรม 1 วัน ในเนื้อหาเกี่ยวกับ การติดตั้งระบบ การเขาใช
งานระบบ การรับ – สงงาน การประเมินผล โดยทำการประเมิน โดยการทดสอบหลังการอบรม ใน
การเข า ใช ง านระบบ การรั บ – ส ง งาน สาระการเรี ย นรู  ส ำหรั บ การอบรมการใช ง านระบบ
แพลตฟอร มการจั ดการเรี ยนการสอนออนไลน จำนวน 6 ชั่วโมง ผลการประเมิน พบวา โดย
ภาพรวมของการสาธิตการเขาใชงานระบบ การรับ - สงงานของนักศึกษาอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาแตละองคประกอบ พบวา องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การรับ - สงงาน และการ
เขาใชงานระบบตามลำดับ
4. การศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ผลการวิจัย พบวา ผู ตอบแบบสอบถามเปนนักศึ กษาสาขาวิชาการปกครอง ร อยละ
35.85 เปนนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รอยละ 28.93 เปนนักศึกษาสาขาวิชาการ
สอนสังคมศึกษา รอยละ 21.38 เปนนักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย รอยละ 8.18 และเปน
นักศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสตร รอยละ 5.66 ตามลำดับ และผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาปที่
1 รอยละ 39.00 เปนนักศึกษาปที่ 2 รอยละ 24.53 เปนนักศึกษาปที่ 3 รอยละ 22.64 และเปน
นักศึกษาปที่ 4 รอยละ 13.84 ตามลำดับ
นักศึกษามีความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
การจัดการหองเรียนออนไลน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ การเลือกแพลตฟอรม
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การจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน มี
คาเฉลี่ยต่ำสุด
นักศึกษามีความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ดานการเลือกแพลตฟอรมการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม
อยู  ในระดั บ มาก เมื ่ อพิ จารณาเป นรายข อ พบว า ระบบการจั ดการเรี ยนการสอนมี ก ารแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางรายวิช าไวใหนักศึกษาทำความเข าในรายละเอียดในภาพรวม มี
คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ระบบการจัดการเรียนการสอนมีการจั ดเก็ บ
ขอมูลของนักศึกษาเพื่อติดตามการเรียนการสอน เชน คะแนนเก็บ การสงงาน ใบงาน เปนตน อยู
ในระดับมาก และมหาวิทยาลัยไดทำการกำหนดระบบการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาสามารถ
เขาเรียนไดสะดวก มีคาเฉลี่ยต่ำสุด อยูในระดับมาก
นักศึกษามีความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ดานการออกแบบบทเรียนออนไลนในภาพรวม อยูในระดับ เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อาจารยผูบรรยายใหความใสใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน
และคอยสอบถามนั กศึกษาความคิดเห็นและเป ดโอกาสใหนักศึกษาเสนอแนะในแตละครั้ ง การ
บรรยาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ อาจารยผูบรรยายไดทำการสอบถาม
ขอมูลจากนักศึกษาและมีการนำขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะหกอนจัดทำหลักสูตรออนไลนอยูในระดับ
มาก และอาจารยผูบรรยายไดใหนักศึกษามีสวนรวมในการออกแบบหลักสูตรออนไลนมีคาเฉลี่ย
ต่ำสุด อยูในระดับมาก
นักศึกษามีความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ดานการจัดการหองเรียนออนไลนในภาพรวม อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อาจารยผูบรรยายไดกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักศึกษา
สามารถเรียนรูดวยตนเองดวยวิธีออฟไลน ก อนออนไลน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด
รองลงมา คือ อาจารยผูบรรยายไดการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชัดเจนอยูในระดับมาก
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ที่สุด และอาจารยผูบรรยายไดการกำหนดรูปแบบกิจกรรมและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเรียน
การสอนในแตละการบรรยายมีคาเฉลี่ยต่ำสุด อยูในระดับมาก
นักศึกษามีความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ดานการใชสื่อในการเรียนการสอนออนไลนในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อาจารยผูบรรยายเลือกสื่อการเรียนการสอน เสริมสราง
ความเขาใจบทเรียนและกระตุนการคิดของผูเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ
อาจารยผูบรรยายเลือกสื่อการเรียนการสอนกระตุนความสนใจของผูเรียน อยูในระดับมาก และ
อาจารยผูบรรยายไดเลือกสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายมีคาเฉลี่ยต่ำสุด อยูในระดับมาก
นักศึกษามีความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ดานการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อาจารยผูบรรยายใชการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอนที่เนนการเกิดทักษะของนักศึกษามีคาเฉลี่ ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ
อาจารยผูบรรยายเลือกใชวิธีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน
การวัดผลตามความเปนจริง การวัดผลแบบ 360 องศา อยูในระดับมาก และอาจารยผูบรรยายได
มีการปรึกษาหารือกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบบูรณาการกับรายวิชาอื่นมีคาเฉลี่ยต่ำสุด อยูในระดับมาก

การอภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัย สามารถนำมาอภิปรายผล ไดดังนี้
1. การศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ผลการระดมสมอง (Brianstorming) ศึ ก ษาแนวทางทางการจั ดการเรี ย นการสอน
ออนไลน ที่วิทยาเขตศรีลานชาง นำมาปฏิบัติ ผลการระดมสมอง สรุปสาระสำคัญไดวา วิทยาเขต
ศรีลานชาง จะทำการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด คือจัดการศึกษาทั้งแบบออนไลน คือเรียน
ทางไกลผานระบบอินเตอรเน็ต และเรียนในที่ตั้งในบางรายวิชาที่มีจำนวนนักศึกษานอย สำหรับ
การเรียนการสอนออนไลน ทั้งนี้อาจเปนเพราะอาจารยบางทานยังไมมีความชำนาญในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน การเรียนการสอนแบบไฮบริด หรือการเรียนการสอนแบบผสมผสานนี้จะ
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ใหอาจารยผูสอนคอย ๆ ซึมซับความชำนาญของการใชงานเทคโนโลยีดิจิตอลไปในตัว สอดคลอง
กั บ แนวคิ ด ที ่ ว  า การผสมผสานระหว า ง e-Learning และ Face-to-face teaching ทำให เ กิ ด
Interactive learning ที่สมบูรณ ซึ่งเปนสวนสำคัญในการพัฒนากระบวนการคิด ความสามารถ
ในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสมัยใหม การทำงานเปนทีม การเรียนรูรวมกัน และการสราง
ความรูใหม สิ่ งเหลานี ้ล วนเป นปจ จั ยที่ สำคั ญยิ ่ งในการพัฒ นาผู  เรียนให เป น พลโลก (Global
citizen) ที ่ สามารถดำรงตนในโลกศตวรรษที่ 21 ได อย างมี ค วามสุข และประสบความสำเร็จ
(สำนักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551, หนา 3)
2. การจัดรูปองคกรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ผลการระดมสมอง (Brianstorming) ประเด็น “การจัดรูปองคกรเพื ่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน” ที่ วิทยาเขตศรีลานชาง นำมาปฏิบัติ ผลการระดมสมอง สรุป
สาระสำคั ญ ได ว า จากการที ่ ท ดลองใชแ ละผลการสำรวจอาจารย ท ี ่ มี ความสามารถในการใช
โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลนใกลเคียงกัน สามารถใชแพล็ตฟอรมใดก็ได เมื่อศึกษาพบวา
Microsoft Teams เปนแพล็ตฟอรมที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยไดมีการซื้อบัญชีไวแลว
สามารถนำมาพัฒนาตอเพื่อใชงานไดทันที และไมตองลงทุนเพิ่ม จึงเห็นควรใหมีการใช Microsoft
Teams เปนแพล็ตฟอรมในการใชจัดการเรียนการสอนออนไลนของวิทยาเขต นอกจากนั้นการ
จัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง จะ
ขับเคลื่อนไปพรอม ๆ กัน 5 ดาน คือ 1. การเลือกแพลตฟอรมการจัดการเรียนการสอน 2. การ
ออกแบบบทเรียนออนไลน 3. การจัดการหองเรียนออนไลน 4. การใชสื่อในการเรียนการสอน
ออนไลน และ 5. การวัดและประเมินผลการจั ดการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเปน เพราะวา การ
จัดการเรียนการสอนเปนเรื่องระบบที่ไมสามารถแยกสวนงานทำได เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนทัศน หรือวิธีการจะตองมีการเปลี่ยนแปลงระบบไปพรอม ๆ กัน สอดคลองกับประกาศ
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลนที่กำหนด
แนวทางการดำเนินงานไว 5 ด าน คื อ 1. ดานการพัฒนาสื่ออิเล็คทรอนิ คสเพื่ อสนับสนุนการ
บริหารและการเรียนรู 2. ดานคุณสมบัติของอาจารยผูสอนแบบออนไลน 3. การจัดเตรียมรายวิชา
สำหรับ การเรียนการสอนแบบออนไลน 4. แนวปฏิบัติสำหรับ อาจารย และนั กศึก ษา และ 5.
บทบาทหนาที่ของคณบดีและผูอำนวยการวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2563)
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3. การเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนออนไลน
3.1 การอบรมอาจารยผูบรรยายเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน
การจัดเตรียมเนื้อหา การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน การจัดเตรียมวิธีการวัดผลการ
เรียน ผลการประเมิน พบวา โดยภาพรวมของการจัดเตรียมเนื้อหา การจัดเตรียมสื่อการเรียนการ
สอน การจัดเตรียมวิธีการวัดผลการเรียน มีความสอดคลองกันอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
แตละองคประกอบ พบวา ทุกองคประกอบมีคาเฉลี่ยความสอดคลองอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน
องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การวัดผลและประเมินผล รองลงมาคือ การจัดเตรียมเนื้อหา
และ สื่อการเรียนรูตามลำดับ การสาธิตการการเรียนการสอนออนไลน จากการประเมินพบว า
โดยภาพรวมของการสาธิ ตการเรี ย นการสอนออนไลน อยู  ในระดั บ มาก เมื ่ อ พิ จ ารณาแต ล ะ
องคประกอบ พบวา องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดการหองเรียนออนไลน รองลงมา
คือ การวัดและประเมินผล และการใชสื่อในการเรียนการสอนออนไลน ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา การจัดการหองเรียนเปนเรื่องพื้น ฐานที่ อาจารยผูส อนได ม ีการองคความรูเดิ ม แล ว
เพียงแตมีการปรับใชในการเรียนการสอนออนไลนเทานั้นเอง สำหรับหัวขออื่น ๆ เปนเรื่องที่ตองมี
การอาศัยทักษะฝกฝนการใชงานเพิ่มเติม โดยเฉพาะเรื่องการประเมินผลการเรียนรู สอดคลองกับ
แนวคิดที่วา นอกจากทักษะทีค่ รูตองเตรียมความพรอมตอการจัดการเรียนรูผานเครือขายออนไลน
แลวนั้น ประเด็นเรื่องการประเมินผลและใหคำแนะนำเพื่อการพัฒนานักเรียนไดอยางเหมาะสม
กับความสามารถและความถนัดของแตละคนก็ยังถือเปนประเด็นที่ครูผูสอนจะตองมีการจัดการที่
ดี โปรงใสและเปน ที่รับรูรวมกัน อยางไรก็ตามการประเมินผลหรื อการตั ดสินผลคะแนนของ
นักเรียน อาจจะตองมีการปรับโครงสรางคะแนน และลักษณะเนื้อหาตามตัวชี้วัดที่แตกตางจากที่
เคยใชในหองเรียน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรตองการประเมินนักเรียนในดานใด ครูจะตองปรับลักษณะ
ของงานและการทำกิจกรรมที่มอบหมายนั้น ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและตัวชี้วัดมากยิ่ งขึ้น
เพื่อการพัฒนานักเรียนไปตามเปาหมาย โดยปรับใชวิธีการที่มอบหมายงาน การเตรียมการและ
การฝกฝนทักษะของครู ไมวาจะพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี การสื่อสาร และการถายทอด การ
เปนผูใหคำปรึกษาที่ดี รวมทั้งความกระตือรือรนในการบริหารจัดการปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนรู และประเมินผลที ่เหมาะสมกับสถานการณใหไดมากที่สุดเพื ่ อปฏิบัติหน าที ่ ครู
สงเสริมกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพใหแกนักเรียนโดยกาวขามขอจำกัดเรื่องสถานที่และ
อุปสรรคตาง ๆ ไดในที่สุด (กนกวรรณ สุภาราญ, 2563)

วารสารศรี ล ้ า นช้ า งปริ ท รรศน์ 67

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลา้ นช้าง

3.2 การจัดอบรมนักศึกษาในการเรียนการสอนออนไลน
ผลการประเมิน พบวา โดยภาพรวมของการสาธิตการเขาใชงานระบบ การรับ - สง
งานของนักศึกษาอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบ พบวา องคประกอบที่ มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การรับ - สงงาน และการเขาใชงานระบบตามลำดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การ
เรียนรูดวยการปฏิบัติเปนสิ่งที่นักศึกษามีความชอบและสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็วและจำได
ดีกวาการฟงบรรยายทั่วไป สอดคลองกับแนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการ
เรียนรูจึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผูบรรยายมาเปนคณะครูรวมกันออกแบบกิจกรรมในการ
จัดกระบวนการเรียนรู (Pedagogy) ใหนักเรียนใชเปนเครื่องมื อไปเรียนรูสรางองคความรูดว ย
ตนเอง ครูเปนผูอำนวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเขาถึงองคความรูผานวิธีการตาง
ๆ โดยเฉพาะผาน Technology ใหเขาถึงความรูไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง นำความรูที่ไดมา
แลกเปลี่ ยนกั บ เพื ่ อนในห องเรี ย น เรี ย กกระบวนการเรี ยนรู  แ บบนี ้ ว  า Active Learning ที่ ยึด
นั กเรี ย นเป น ศู น ย กลาง (Student-centered) (สำนั ก บริ ห ารงานการมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย,
ม.ป.ป., หนา 4)
4. การศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน ข อง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา การจัดการหองเรียนออนไลน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ
การเลือกแพลตฟอรมการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก และการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยต่ำสุ ด ทั ้งนี้อาจเป นเพราะว า การเรียนการสอนเปนสิ่งใหม ที่
นักศึกษาไดใชทักษะที่ตนเองมีตามยุคตามสมัยในการใชเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเรียนการ
สอน ทำใหการศึกษาไมไกลจากการใชชีวิต ซึ่งเปนหัวใจของการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ดังที่ สอดคลองกับ จักรกฤษณ โพดาพล (2563, หนา 7) ไดกลาวไววา ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนไมใชเรื่องใหมสำหรับวงการศึกษา เพราะตางก็ไดรับรูเกี่ยวกับกระบวนทัศนการศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงมาสักระยะหนึ่งนั่นคือ กระบวนทัศนการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือ “Teach
Less, Learn More” ไดมีการฝกอบรมแนะนำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
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มาโดยตอเนื่อง และผลวิจัยสอดคลองกับ กาญจนา จันทรประเสริฐ (2554, หนา 142 – 143) ได
ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองโดยใชปญหาเปนฐานในการสอนวิ ชาฟสิกส
วิทยาศาสตรชีวภาพ พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจรายดานของผูเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยและอภิปรายผลดังกลาวแลว คณะผูวิจัยสามารถนำขอคนพบมากำหนด
เปนขอเสนอแนะไดเปน 3 ระดับ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึ ก ษาป ญ หาและอุ ป สรรคการจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน ข อง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ควรใหความสำคัญกับ
นโยบายในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลนที่ชัดเจน ทั้งอาจารยผูสอน และ
นักศึกษา โดยการสนับสนุนดานอุปกรณเทคโนโลยี
2) ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลนพรอมทั้งมีระบบการ
บริหารและการจัดการในเรื่องของระบบบทเรียนออนไลนพรอมทั้ งมี การใหการบริการภายใน
มหาวิทยาลัย
2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
จากการศึ ก ษาการเตรี ย มความพร อ มการจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน ข อง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) การจัดอบรมสามารถขยายระยะเวลาในการฝกอบรมออกเปนระยะเวลา 2 วัน
หรือ 3 วันก็ได โดยเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมในแตละหนวยการอบรม
2) ควรมีการประชุมวางแผนของคณะผูอบรม รวมถึงมีการเตรียมตัวศึกษาเกี่ยวกับ
เนื้อหาในหนวยการอบรมตาง ๆ เพื่อความชัดเจนในหลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหา กิจกรรม และ
การประเมินที่ชัดเจน
3) ไมควรมีสลับเนื้อหาของหนวยการอบรมตาง ๆ
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3. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง
2) ควรมีการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นออนไลนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง
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