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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้
แบบออนไลน์กับการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จานวน 60 คน เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2563 และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ แบบออนไซต์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้
แบบออนไลน์ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ นักเรียนสอบได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 42.3 ส่วนการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ นักเรียนสอบได้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 35.5
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้แบบแบบออนไซต์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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ABSTRACT
This research aims to compare learning achievement in a Thai language class
between online and on-site learning management among grade 12 students. In this
quantitative study, 60 grade 12 students from Kasetsart University Laboratory School
Center for Educational Research and Development in Chatuchak, Bangkok were research
participants. The research instruments were 1) a course syllabus for a Thai language class
for grade 12 students in their first semester of the 2020 academic year and 2) a learning
achievement test. The results showed that on-site learning resulted in higher academic
achievement, with a mean score of 42.3, whereas the average score for online learning
was 35.5.
Keywords: Learning achievement, Online learning management, On-site learning
management, Grade 12 students

ที่มาและความสาคัญของปัญหา
วิ ก ฤตโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 สร้ า งผลกระทบอย่ า งมากให้ กั บ ประชาชนทั่ ว โลก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิต ทาให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการแบบใหม่หรือที่ เรียกทั่วไปว่า Newnormal
โดยโรงเรียนต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างกะทันหันในช่วงต้นเดือนมีนาคม
ผู้สอนต้องปรับรูปแบบการทางาน ทั้งนี้โรงเรียนและผู้สอนสามารถเลือกวิธีการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับ
ความพร้อมของนักเรียนของตนมากที่สุดโดยการนาเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัล เช่น แอปพลิเคชัน LINE
meeting, Zoom, Microsoft Team, Google Classroom หรือการไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ
เพื่อให้การเรียนรู้ดาเนินต่อได้อย่างราบรื่น
เมื่ อสถานการณ์ โรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 เริ่ม ดีขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้ มีป ระกาศ
เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ถึงแม้ว่าวงการการศึกษาไทยได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยนาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
เกี่ยวกับข้องนานแล้วก็ตาม แต่ยังไม่มีเสถียรภาพเพียงพอ นักเรียนแต่ละคนมีความพร้อมที่แตกต่างกัน
ออกไป จึงไม่ได้รับความนิยมเท่าการจัดการเรียนการสอนแบบในห้องเรียน โดยจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียน
การสอนที่มีรูปแบบออนไลน์มาเกี่ยวข้อง ความพึงพอใจของผู้ใช้งานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ดังนั้นหากครูผู้สอนออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนให้มีความสนุกสนาน ดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่าย และระบบมีคุณภาพ สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีเสถียรภาพ ผู้เรียน
ย่อมได้รับความรู้เสมือนเรียนภายในห้องเรียน
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จากปัญหาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย และแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน พบว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และพัฒนาความรู้เดิมอย่างต่อเนื่อง
มีผ ลสั มฤทธิ์ ท างการเรีย นที่มี ป ระสิท ธิ ภาพ สามารถนาความรู้ที่ ไ ด้ ไปประยุ กต์ ใช้ชี วิ ต ประจ าวัน ได้ นั้ น
จาเป็นต้องดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถยุติการจัดการเรียนการ
สอนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อ
สถานการณ์มากที่สุด โดยคานึงถึงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและสุขภาพของผู้เรียนเป็นสาคัญ เพราะหาก
ผู้เรียนได้รับความรู้แต่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็ถือว่าระบบการดูแลผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน
ล้มเหลว หรือหากผู้เรียนปลอดภัยจากเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 แต่ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ก็ถือว่าการ
จัดการเรียนการสอนไม่สัมฤทธิ์ผล ดังนั้นผู้สอนต้องดูแลผู้เรียนทั้ง 2 ด้านควบคู่กันไป ซึ่งในการจัดทาวิจัย
ในครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบแบบออนไลน์กับ
การจัดการเรียนรู้แบบแบบออนไซต์ เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้รับความรู้สูงสุด

โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้
แบบออนไลน์สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์หรือไม่

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์กับการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไซต์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 จานวน 233 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 จานวน 60 คน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบแบบออนไลน์ และแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบออนไซต์ เรื่ อ ง
กาพย์เห่เรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์เห่เรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์และแบบออนไซต์ เรื่อง กาพย์เห่เรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
1.2 ศึ ก ษาหลั กสู ต รสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
ศูนย์วิ จัยและพั ฒนาการศึกษา, ตัวชี้ วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, หนังสือวรรณคดีวิ จักษ์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์เห่เรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
1.3 ศึ ก ษาวิ ธี ก ารเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบของของโรงเรี ย นสาธิ ต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และดาเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง กาพย์เห่เรือ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเรื่อง กาพย์เห่เรือ
1.4 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ สาระสาคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเรื่อง กาพย์เห่เรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากหนังสือคู่มือครูภาษาไทย
1.5 ศึกษารายละเอียดวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์และการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไซต์ โดยแต่ละแผนประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
1) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
2) สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระสาคัญ
3) สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4) จุดประสงค์การเรียนรู้

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
Journal of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkorn Vol. 16 (2)

5) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน/ขั้นกิจกรรม
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป
6) สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้
7) การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

8) ภาคผนวก
9) บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ ในหัวข้อ ผลการสอน ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง
การแก้ไข
1.6 นาแผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ที่สร้างเสร็จ
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
1.7 แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
1.8 หลังจากผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้ว
ได้นาไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มเรียน A ที่เลือก
เรียนแบบออนไลน์จานวน 30 คน และกลุ่มเรียน B ที่เลือกเรียนแบบออนไซต์ จานวน 30 คน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์เห่เรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์เห่เรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ใช้สาหรับทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4
ตัวเลือก ฉบับละ 60 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้

2.1 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละ สาระการเรี ย นรู้
เรื่อง กาพย์เห่เรือ แล้วจัดทาตารางวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อกาหนดอัตราส่วนและจานวนของแบบทดสอบให้
เหมาะสม ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ และพฤติกรรมที่มุ่งวัด
2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กาพย์เห่เรือ ตามแนวทางที่กาหนดไว้
โดยเป็นแบบทดสอบ 1 ฉบับ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จานวนฉบับละ 60 ข้อ พร้อมจัดทาแนวทางการตอบ
และเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อใช้ในการตรวจ และให้คะแนนแบบทดสอบฉบับจริง
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2.3 นาแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแก้ไขแล้วนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบ จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
2.4 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์แล้วนาไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ซึง่ เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งแบบออนไลน์ และแบบออนไซต์ จานวน 60 คน ประเมินผลโดยใช้ค่าร้อยละ

ผลการวิจัย
สาหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์กับการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์กับการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้
ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์กับการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไซต์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไซต์ นักเรียนสอบได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 42.3 ส่วนนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
นักเรียนสอบได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 35.5
แม้ว่าการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไซต์ จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีกว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ แต่หากมีความจาเป็นที่ผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ เช่น ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น กระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีความพร้อมและอยากที่จะเรียนรู้ อาจเรียนรู้ผ่านโปรแกรมที่หลากหลาก หรือมีกิจกรรมการ
เรีย นรู้ที่ แตกต่ างไปจากเดิ ม นอกจากนี้ ผู้ ส อนต้ องศึกษาวิ ธีการรู้จั กผู้ เรียนรายบุ คคลผ่ านอิ นเทอร์เน็ ต
เพราะหากไม่รู้จั กผู้เรีย นรายบุคคล ไม่ เข้าใจลั กษณะนิ สัยของแต่ละคน ก็ยากที่ จะเข้า ใจผู้เรีย นและไม่
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ ทั้งนี้ผู้สอนอาจจะมองเป็นเรื่องยาก เพราะการเรียนรู้แบบออนไลน์
เป็นสิ่งที่ใหม่สาหรับผู้สอนหลายท่าน แต่หากผู้สอนมีความตั้งใจจริง และพยายามอย่างเต็มความสามารถ
การจัด การเรีย นรู้แบบออนไลน์ที่ สามารถท าให้ผู้ เรียนมีความพร้อม อยากที่ จะเรียนรู้ สนใจในเนื้ อหา
และเกิดความเข้าใจได้เสมือนกับการเรียนรู้แบบออนไซต์ก็ไม่ใช่เรื่องยาก
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อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
กับการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้
1. จากผลวิจัยดังกล่าวที่ว่า การจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ Thongman, Petchapanee, Praputprom (2018)
ที่ได้ทาวิจัยเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยประยุกต์กระบวนการประเมินเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งกล่าวว่า ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ใช้ในการจัดการชั้น
เรียนเป็นแบบเคลื่อนไหว จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันส่งผลให้พฤติกรรมการสอนของครู และการเรียนรู้
ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียนมากขึ้น และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น รวมทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้บริหาร
มีเจตคติที่ดีมากต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. จากการศึกษางานวิจัย ของ ฤทธิจักร ชื่น จิตต์ (2556) ได้กล่าวถึงการสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบ R-S-R: ร- ส -ร (เร้าสร้างรู้) เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา
และพื้นฐานทฤษฎีเกม ซึ่งมีแนวทางคือ ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวรรณคดี การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วรรณคดี การจัดการเรียนรู้แบบ R-S-R:ร-ส-ร (เร้าสร้างรู้) และทฤษฎีเกม จากนั้นวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ในวรรณคดี และทฤษฎีเกมจากปรากฏการณ์ในวรรณคดี เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้าง
ถวายฎีกา และจึงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ R-S-R: ร-ส-ร ซึ่งผู้วิจัยได้
นาแนวทางการทาแผนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ ฤทธิ จักร ชื่นจิตต์ มาปรับ ใช้
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากมีเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดีให้กับนักเรียนที่เรียนแบบออนไซต์
ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยเริ่มจากการเร้าความสนใจให้กับผู้เรียน จากนั้นจึงสร้างการเรียนรู้
และนาเกมมาให้ ผู้ เรีย นได้รู้ไ ด้เข้า ใจในเนื้ อหามากกว่ าการเรีย นแบบถอดคาประพั น ธ์ เพี ย งอย่ า งเดี ย ว
เพราะการจัดกิจกรรมนอกจากผู้เรียนจะเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งแล้ว ยังช่วยให้เห็นคุณค่าของวรรณคดีมาก
ยิ่งขึ้น

3. จากการศึกษางานวิจัยของ อภิญญา ปัญญาสิทธิ์ (2555) ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลนไว้ว่า ปัญหาที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปญหาด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอรเน็ต ปญหาด้านผู้สอน และปญหาด้านเนือ้ หาบทเรียน ส่วนปัญหาที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่
ปัญ หาด้ า นฮารดแวร และซอฟตแวร์ ปญหาดานความพรอมของผู้ เรีย น และปัญ หาด้า นอื่ น ๆ ได้ แก
การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดทา ความสามารถของระบบในการรองรับผู้เรียนจานวนมาก ๆ
ได้ในคราวเดียวกัน การสนับสนุนจากผู้บริหาร ความไม่แน่ใจในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา และการ
สนับสนุนดานบุคลากรที่จะช่วยในการจัดทาบทเรียน

87

88

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
Journal of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkorn Vol. 16 (2)

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์กับการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ส่วนใหญ่ไม่ให้ความ
ร่ ว มมื อ ในการท ากิ จ กรรม อาจเป็ น ผลจากนั ก เรี ย นเปิ ด โปรแกรมไว้ แต่ ไ ม่ ไ ด้ จ ดจ่ อ อยู่ กั บ การเรี ย น
ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าออนไซต์
1.2 ความเสถียรของโปรแกรมและอินเทอร์เน็ตมีผลต่อการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ เช่น
การให้นักเรียนฟังบทอาขยานกาพย์เห่เรือ บางช่วงอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ทาให้ไม่สามารถฟังได้อย่างราบรื่น
และชัดเจน อาจเป็นผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าออนไซต์
1.3 นักเรียนแต่ละคนมีความพร้อมไม่เท่ากัน การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์นนั้ บางครั้งนักเรียน
กว่าจะเข้าเรียนใช้เวลากว่า 5 นาที ทาให้บางคาบเรียนไม่สามารถสอนเนื้อหาได้ครบตามที่ตั้งไว้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 จากการวิจัยพบว่าผู้เรียนที่เรียนแบบออนไซต์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าออนไลน์ ซึ่ง
อาจเป็นเพราะนักเรียนมีสมาธิในการเรียนที่ดีกว่า ไม่จาเป็นต้องมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้
การจัดกิจกรรมหากเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์จะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้มากกว่า และ
สามารถปฏิบั ติ ไ ด้จ ริง ผู้ ส อนสามารถให้ คาแนะน าได้ ในทั น ที หากเปรีย บเที ย บอาจใช้ วิ ธี เปรีย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบออนไลน์ระหว่างโปรแกรม 2 โปรแกรม เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนให้ดียิ่งขึ้น
2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์กับการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ ควรจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมให้มีความใกล้เคียงกันมากที่สุด
เพราะหากจัดการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์โดยใช้การเสริมแรง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่าการ
เรียนรู้แบบแบบออนไลน์ ผู้เรียนออนไซต์ย่อมมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่า
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