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การเรียนออนไลนกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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บทคัดยอ 

การเรียนรู ดวยการนําตนเอง (Self-directed learning) ในการเรียน

ออนไลนของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อศึกษาการเรียนรูดวยการนําตนเองในการเรียนออนไลน

ของนักศึกษา 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวางปจจัยตาง ๆ กับการเรียนรูดวย 

การนําตนเองในการเรียนออนไลนของนักศึกษา 3) เพื่อหาความสัมพันธระหวาง

สภาพแวดลอมและความเครียดกับการเรียนรู ด วยการนําตนเองในการเรียน 

ออนไลนของนักศึกษา กลุ มตัวอยางเปนนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับชั้นปที่ 1–4 ศูนยรังสิตและศูนยลําปาง ปการศึกษา 

2563 จํานวน 312 คน เครื่องมือที ่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที ่ใชใน 

การวิเคราะหคือ สถิติพื้นฐาน t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance ANOVA) และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ

เพียรส ัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัย
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พบวา 1) การเรียนรูดวยการนําตนเอง ในการเรียนออนไลนของนักศึกษาอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานปรากฏวา นักศึกษามีลักษณะของการเรียนรู

ดวยการนําตนเองในการเรียนออนไลนในประเด็นดานความรับผิดชอบตอการเรียนรูของ

ตนเองมากที่สุดรองลงมาเปนประเด็นดานความรักในการเรียนรู และในประเด็นดาน

การเปดโอกาสตอการเรยีนรูนอยที่สุด 2) ปจจัยดานศนูยการศึกษาและความถนัดใน

การใชคอมพิวเตอรที่แตกตางมีผลตอการเรียนรูดวยการนําตนเองในการเรียน

ออนไลนของนักศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญ ในขณะที่ปจจัยดาน

ระดับการศึกษาและผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาไมมีผลตอการเรียนรูดวย

การนําตนเองในการเรียนออนไลน 3) สภาพแวดลอมในการเรยีนออนไลนทุกดานทัง้

สภาพแวดลอมดานผูสอน สภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อนและสภาพแวดลอมดาน

ทรัพยากรในการเรียนออนไลนมีความสัมพันธกับการเรียนรูดวยการนําตนเองในการเรียน

ออนไลน ในขณะที่ความเครียดไมมีความสัมพันธกับการเรียนรูดวยการนําตนเองใน

การเรยีนออนไลนของนักศึกษา 

คําสําคัญ: การเรียนรูดวยการนําตนเอง, การเรียนออนไลน, นักศึกษา, คณะสังคม-

สงเคราะหศาสตร 

 

Abstract 

 The purpose of this research is to explore self-directed learning in 

online learning among students of the Faculty of Social Administration, 

Thammasat University with the aim to; 1) study self-directed learning in online 

learning among students, 2) investigate and make comparisons between factors 

and self-directed learning in online learning among students, and  

3) search for correlations between the environment, stress, and self-directed 
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learning in online learning among students. Samples are taken from 312 

students from 1st-4th year students, Academic Year 2020 of the Faculty of 

Social Administration, Thammasat University from both Rangsit Campus and 

Lampang Campus. The instrument used in this research is a questionnaire. 

Statistics used for the analysis are; t-test Statistic, One -Way Analysis of Variance 

ANOVA, and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The research 

result is as follows; 1) Self-directed learning in online learning among students 

is at a moderate level. When considering each aspect, it appears that students 

have the most self-directed learning aspect of online learning in regard to the 

responsibility for learning, followed by the aspect of the passion for learning 

and the aspect of the opportunity for learning as the least one. 2)  There are 

significant differences between the factors related to the study center and 

computer aptitude affecting self-directed learning in online learning among 

students, while the factors of education level and the student's cumulative 

GPAX have no effect on self-directed learning in online learning. 3) All aspects 

of the online learning environment, including the environment of the 

instructor, the environment of group of friends, and the environment of 

resources in online learning has correlations with self-directed learning in 

online learning, while stress has no correlations with self-directed learning in 

online learning among students. 

Keywords: Self-directed learning, Online Learning, Students, Faculty of 

Social Administration 
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บทนํา 

การเรียนรู ดวยการนําตนเอง (Self-directed learning: SDL) เปนปรัชญา

แนวคิดหลักสําคัญของการศึกษาผู ใหญ (Garrison, 1992, p. 137) ซึ ่งเปนไดทั้ง

เปาหมายของการศึกษาและกระบวนการเรียนรู  (Merriam S. B., 2001, p. 5) 

วิชาชีพสังคมสงเคราะหเปนวิชาชีพหนึ่งที่ตองมีการเรียนรูอยูเสมอ เนื่องจากจะตอง

นําองคความรูใหม ๆ ไปใชในการฝกฝนทักษะ เทคนิคตาง ๆ เพื่อปรับประยุกตใชใน

การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Council 

on Social Work Education, 2014) ดังนั้นแนวทางจัดการเรียนการสอนสําหรับ

นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีทักษะการเรียนรู

ดวยการนําตนเอง ทั้งนี้คณะและมหาวิทยาลัยตองเตรียมความพรอมใหผูเรียนมี

พันธะผูกพันกับการเรียนรู ดวยการนําตนเองไดดี (Wilcox, 1996 citing in Veronica 

McCauley & George McCelland, 2004, p. 26) การเรียนรูดวยการนําตนเองนี้มี

ความสําคัญในฐานะการพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคลและการพัฒนาวิชาชีพ 

สังคมสงเคราะหในอนาคต ดวยการปลูกฝงใหนักศึกษาเปนบุคคลที่มีความใฝเรยีนรู

ดวยตนเองอยูเสมอ 

การเรยีนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 มีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนเปนอยางมาก ปจจุบันสถานการณโรคระบาด 

โควิด-19 เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนการสอนออนไลน สงผลใหผูเรียน

เขาถึงบทเรียนและสามารถเรียนรูไดดวยตนเองไมวาจะอยูสถานที่ใด เวลาใด ทําให

ผูเรียนมีโอกาสในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น (Active Learning) ในทางกลับกันการเรยีน

การสอนออนไลนอาจไมสามารถทดแทนการเรียนในหองเรียนไดโดยตรง (ธัญจิรา  

จิรนันทกาญจน, 2560, น. 98) นักศึกษาบางสวนอาจปรับตัวไดและบางสวน 

ไมสามารถปรับตัวไดจนประสบปญหาในการเรียนออนไลน สําหรับคณะส ังคม
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สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีลักษณะความรูทางวิชาชีพเฉพาะตัว 

ในเชิงของทักษะวิชาชีพ การฝกภาคปฏิบัติ แนวทางการศึกษาที่เนนการสราง

ทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เหลานี ้จําเปนตองใช 

การฝกฝน ประสบการณจากการดูงาน การฝกปฏิบัติ การนิเทศงาน การเรียนการสอน

ออนไลนจึงอาจเปนขอจํากัดในการเรียนรูดังกลาว ฉะนั้นการเรียนรูดวยตนเองของ

นักศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญภายใตสถานการณนี้  

การจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการนําตนเองนั้น 

ผู เรียนจะตองมีความพรอมในการเรียนรู ซ ึ ่งเปนปจจัยสําคัญที ่ทําใหการเรียน 

การสอนในลักษณะนี้ประสบความสําเร็จ การทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูดวย

การนําตนเองนั้น จะทําใหการจัดการวางแผนการเรียนการสอนออนไลนสามารถ

ตอบสนองผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงนับเปนขอทาทายของคณะ

สังคมสงเคราะหศาสตรอยางยิ่งที่จะเตรียมความพรอมเพื่อจัดการเรียนการสอนที่

กระตุนใหผูเรียนมีพันธะผูกพันแนบแนนเขากับการเรียนดวยการนําตนเอง กอนจบ

ไปเปนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะหและสายงานอื่น ๆ ที่มีการเรียนรูหรือ 

การใฝเรียนรูไดอยางไมรูจบ (Pauline Jivanjee et al., 2015, p. 260) สามารถปรับ

การปฏิบัติงานที่ผสมผสานกับองคความรูใหม ๆ อยูตลอดเวลา เพื่อใหเทาทันการณ

การเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิ ่งแวดลอม ฯลฯ ไดอยาง

สอดคลองเหมาะสม 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการเรียนรูดวยการนําตนเองในการเรียนออนไลนของนักศึกษา

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวางปจจัยตาง ๆ กับการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองในการเรียนออนไลนของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

3. เพื่อหาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมและความเครียดกับการเรียนรู

ดวยการนําตนเองในการเรียนออนไลนของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ระดับการศึกษาที่แตกตางของนักศึกษามีการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ในการเรียนออนไลนที่แตกตางกัน 

2. ผลการศึกษาเฉลี่ยที่แตกตางของนักศึกษามีการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ในการเรียนออนไลนที่แตกตางกัน 

3. ศูนยการศึกษาที่แตกตางของนักศึกษามีการเรียนรูดวยการนําตนเองใน

การเรยีนออนไลนที่แตกตางกัน 

4. ความถนัดในการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางของนักศึกษามีการเรียนรู

ดวยการนําตนเองที่แตกตางกัน 

5. ความเครียดของนักศึกษามีความสัมพันธกับการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองในการเรยีนออนไลน 

6. สภาพแวดลอมทางการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธกับการเรียนรู

ดวยการนําตนเองในการเรียนออนไลน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองในการเรียนออนไลนของ

นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2. ทราบถึงความแตกตางระหวางปจจัยตาง ๆ กับการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองในการเรียนออนไลนของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

3. ทราบถึงความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมและความเครียดกับการเรียนรูดวย

การนําตนเองในการเรียนออนไลนของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

4. องคความรูที่ไดผูสอนและผูที่เก่ียวของสามารถนําไปพัฒนาการเรียนการสอน

ออนไลนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนออนไลนกับการเรียนรู

ดวยการนําตนเองของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ผูศึกษาไดใชแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนออนไลนและแนวคิดการเรียนรูดวยการนํา

ตนเอง ดังตอไปนี ้

1. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนออนไลน 

จากการออกแบบการเรียนรูของผูใหญ มีฐานทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ 

3 ทฤษฎีคือ การเรยีนรูดวยการนําตนเอง (Self-directed learning: SDL) การเรียนรู

จากประสบการณ (Experiential Learning) และการเรียนรูดวยการเปลี่ยนแปลง

จากความรูเกาสูความรูใหม (Transformational Learning) (Kathleen Cercone, 

2008) สามารถประยุกตเขากับการเรียนออนไลนไดดี การนําทฤษฎีเหลานี้มาประยุกต 

ใชสามารถนํามาใชออกแบบเพื่อปรับประยุกตใชสําหรับการเรียนรูออนไลนของผูใหญ
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ได ดวยการสงเสริมสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเรียนรูในชั้นเรียนออนไลน  

การเรียนการสอนออนไลนมีทั้งขอดีและขอจํากัด ในสวนของขอดี คือ ผูเรียน สามารถ

เรียนไดทุกที่ ทุกเวลา ผูเรียนสามารถฟงซํ้าไดตลอด เขาถึงแหลงเรียนรูไดงาย เสริมสราง

สังคมแหงการเรียนรู  พัฒนาทักษะในการใชเทคโนโลยี สวนขอจํากัด คือ อินเทอรเน็ต 

ไมเสถียร ความกังวลในการเรียน ไมมีความพรอมในวัสดุอุปกรณการเรียน ความไม

ชํานาญในการใชแอปพลิเคชัน สภาพแวดลอมไมเหมาะกับการเรียน ขาดสมาธิใน

การเรยีน การซักถามผูสอนทําไดยากการสอบออนไลนไมเหมาะสม ความไมสะดวก

ในการสงงาน การเพิ ่มภาระงานใหกับผู สอน (ธัญจิรา จิรนันทกาญจน, 2560,  

น. 99-100; มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, 2563, น. 17) 

2. แนวคิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning: SDL) 

การเรียนรูแบบนําตนเอง เปนแนวคิดที ่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีกลุม 

มนุษยนิยม (Humanistic Philosophy) ซึ่งมีความเชื ่อเรื่องความเปนอิสระ และ

ความเปนตัวของตัวเองของมนุษย Knowles (1975, p. 18) ได ใหความหมาย  

การเรียนรู ด วยการนําตนเองวาเป นกระบวนการที ่ใช ตนเองเป นหลักหรือ

กระบวนการที่ไมมีพึ่งผูอื ่น ตนเองสามารถรูไดเองวามีความตองการเรียนรูอะไร 

ตั้งเปาหมายในการเรียนรูเอง รูแหลงทรัพยากรบุคคลหรือเครื่องมือในการเรียนรู 

สามารถเลือกขั้นตอนการเรียนรู และประเมินผลการเรียนรูของตนเองได สําหรับ 

Dixon, W. B. (1992, p. 1,789) ได ระบ ุว าการเร ียนร ู ด วยการนําตนเองเปน

กระบวนการเรียนรู ท ี ่ผู  เรียนอาจจะไดรับการชวยเหลือจากบุคคลอื่นหรือไมก็ได  

แตผูเรียนจะสามารถวิเคราะหความตองการ เปาประสงค การตั ้งเปาหมายและ 

การรับรู ถึงแหลงขอมูลแหงการเรียนรู  อุปกรณในการเรียนรู รวมทั ้งสามารถ

ประเมินผลการเรียนรูของตนเองได สวน Fisher & other (2001, p. 516) มีความ

คิดเห็นในทํานองเดียวกันวา การเรียนรูดวยการนําตนเอง เปนการตอบสนองของ
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ผู เรียน ในการควบคุมตนเอง การมีอิสระในการเรียนรู  ทัศนคติของผู เร ียนมี

ความสําคัญ เพราะผลการเรียนรูจะแตกตางกันของไปตามคานิยม ความสามารถและ

ลักษณะของแตละบุคคล ในขณะที่ Guglielmino (1977, p. 34) ไดกลาวถึง การเรียนรู

ดวยการนําตนเองวาผูเรียนจะตองสามารถกําหนดจุดประสงคในการเรียน กิจกรรม 

การเรียน แหลงเรียนรู และอ่ืน ๆ ที่ประกอบการเรียนรูดวยตนเองมากกวาการนําของ

ผูอื่น ทั้งนี้ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองประกอบไปดวย 2 องคประกอบ

คือ 1) ลักษณะการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู ด วยการนําตนเองเกิดขึ้น 

ทั ้งสภาพภายในและภายนอกชั ้นเรียน และผู เรียนกําหนดวางแผนดวยตนเอง  

2) บุคลิกลักษณะของผูเรียนเองที่มีโอกาสทําใหเกิดการเรียนรูดวยการพึ่งตนเองได

ส ูง ท ั ้งน ี ้ล ักษณะของแตละบุคคลมีความแตกตางไมเท ากันและคอนขางมี 

ความซับซอนอยางมาก โดย Guglilmino, Lucy M. กลาวถึง บุคคลที่มีความพรอม

ในการเรียนรูดวยตนเองจะประกอบไปดวยคุณลักษณะ 8 ประการ ไดแก การเปด

โอกาสตอการเรียนรู มโนคติของตนเองในดานการเปนผู เรียนที่มีประสิทธิภาพ  

การมีความคิดริเร่ิมและเรยีนรูไดดวยตนเอง การมีความรบัผิดชอบตอการเรียนรูของ

ตนเอง มีความรกัในการเรียน เปนผูที่กระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ รกัและใสใจใน

การเรียนรูอยูเสมอ มีความคิดสรางสรรคคือเปนผูที่รูจักตนเองดีพอในการเรยีน ไมตอง

ใหผูสอนบอกทุกอยาง การมองอนาคตในแงดี เปนผูที่ชอบสถานการณการเรียนที่มี

การทาทาย สามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา สามารถ

ตัดสินใจในการศึกษาเร่ืองใหม ๆ  

สําหรับองคประกอบสําคัญของการเรียนรู  Rogers (1969, p. 5) ได

กลาวถึงดังนี้ 1) การใหผู เรียนมีสวนรวมในการเรียนรู  2) การเริ่มตนการเรียนรู 

ดวยตนเอง เกิดจากความตองการที ่จะเรียนรู จากภายในจิตใจของผู เรียนเอง 

3) การสรางความแตกตางหลากหลายในมีความแตกตาง ตามพฤติกรรม ทัศนคติ 

บุคลิกภาพของผูเรียนแตละคน 4) การประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะ
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ตอบสนองความตองการเรียนรูดวยตนเอง และประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง  

5) ผูเรียนเกิดความรูขึ้นจากการเรียนรูดวยตนเองหรือจากประสบการณของตนเอง

เปนสิ่งสําคัญและมีความหมายจากการเรียนรูดวยตนเอง 

เมื่อทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของแลว พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูดวย

การนําตนเอง นอกจากจะเก่ียวของกับลักษณะที่แตกตางระหวางบุคคลแลว ยังพบวา 

สภาพแวดลอมในการเรียนกับความเครียดสงผลตอการเรียนรูไดเชนกัน สําหรับ

สภาพแวดลอมทางการเรียน good Carter v. (1973, p. 106) ใหความหมายของ

บรรยากาศการเรียนการสอนว า เป นสภาพแวดลอมทางการเรียน ซึ ่งไมใช

สภาพแวดลอมทางกายภาพเทานั ้น แตหมายรวมถึงระดับอารมณความรู สึก 

บรรยากาศในการเรียนการสอนเปนสภาพทางจิตวิทยา ประกอบดวยพฤติกรรมครู 

พฤติกรรมผู เรียน ปฏิส ัมพันธระหวางผู สอนกับผู เร ียน และผู เร ียนกับผู เรียน 

(Lawrenz, Frances, 1976, p. 318; Moos R. H., & Moos, B. S., 1978, p. 263; Carl 

R. Rogers, 1969, p. 157-164) สวนความเครียดนั ้น Selye (1956, p. 54) ได

กลาววา เปนกลุมอาการที่รางกายแสดงอาการตอบสนองตอสิ่งที่มาคุกคาม สาเหตุที่

ทําใหเกิดความเครียดเกิดขึ้นไดจากหลายปจจัย ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยที่ของ

บุคคลที่เกิดจากรางกายและจิตใจ แตละบุคคลจะมีลักษณะที่แตกตางกัน ปจจัย

ภายนอก ไดแก การศึกษาในมหาวิทยาลัย เชน สิ ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย  

การเรียน การบาน แบบฝกหัดที่มากหรือนอยเกินไป และปจจัยภายนอกอื่น ๆ เชน 

การสนับสนุนจากครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ ที่อยูอาศัย และการเดินทาง เปนตน 

อันเปนผลทําใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงในรางกาย ปฏิก ิร ิยาตอบสนองเหลานี้ 

จะแสดงออกในรูปของการเปลี่ยนแปลงดานสรีระ ซึ่งนําไปสูอาการตาง ๆ  เชน ปวดศีรษะ 

ปวดหลัง ความดันโลหิตสูง เปนตน 
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แผนภาพที่ 1 

แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการเรียนออนไลนกับการเรยีนรู 

ดวยการนําตนเองของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้

เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ของศูนยลําปาง และศูนยรังสิต ปการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย

ลําปาง รวม 411 คน แบงเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 133 คน นักศึกษาชั้นปที่ 2 

จํานวน 98 คน นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 103 คน นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 77 คน 

2. นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย

รังสิต รวม 1,003 คน แบงเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 280 คน นักศึกษาชั้นปที่ 2 

จํานวน 244 คน นักศึกษาชั้นปที ่ 3 จํานวน260 คน และนักศึกษาชั ้นปที่ 4 จํานวน  

219 คน 

นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งสอง

ศูนยรวมทั้งสิ้น 1,414 คน โดยการวิจัยนี้กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยวิธีการของ

ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) คํานวณหากลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมทัง้สิน้

จํานวน 312 ราย เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามออนไลน และวิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหใช

สถิต ิt-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance 

ANOVA) และสถิติการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย สามารถแบงออกเปน 3 หัวขอ ไดแก ขอมูลทั่วไป การเรียนรู

ดวยการนําตนเอง การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ กับการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดังตอไปนี้ 
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1. ขอมูลทั่วไป 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาชั ้นปที่ 1 คิดเปนรอยละ 29.20 

ศึกษาอยูคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ศูนยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คิดเปน

รอยละ 71.20 ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต 3.00-3.49 มากที่สุด มีความถนัด

ในการใชงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในระดับปานกลางมากที่สุดคิดเปนรอยละ 

77.60 ความเครียดของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมีความเครียดอยูในระดับ

รุนแรงมากที ่สุด คิดเปนรอยละ 59.60 สภาพแวดลอมในการเรียนออนไลนของ

นักศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.53 

2. การเรียนรูดวยการนําตนเอง  

สําหรับการเรียนรูดวยการนําตนเองในการเรียนออนไลนของนักศึกษาอยูใน

ระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.21 เมื่อพิจารณารายดานปรากฏวา กลุมตัวอยาง

มีลักษณะของการเรียนรู ดวยการนําตนเองในการเรียนออนไลนในประเด็นดาน 

ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองมากที่สุด ซึ่งมีระดับการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองในระดับมาก คาคะแนนเฉลี ่ย 3.77 รองลงมาเปนประเด็นดานความรักใน 

การเรียนรู ซึ่งมีระดับการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย 3.73 

และประเด็นดานการเปดโอกาสตอการเรียนรูนอยที่สุด ซึ่งอยูในระดับปานกลาง มีคา

คะแนนเฉลี่ย 3.09 

3. การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ กับการเรียนรูดวยการนําตนเองในการเรียน

ออนไลน  

การวิเคราะหปจจัย ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

ตัวแปรกับการเรียนรูดวยการนําตนเองในการเรียนออนไลน พบวา ศูนยการศึกษาและ

ความถนัดในการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน มีการเรียนรูดวยการนําตนเองในการเรียน

ออนไลนที ่แตกตางกัน ในขณะที่ระดับการศึกษาและผลคะแนนเฉลี ่ยสะสมที่

แตกตางกัน มีการเรียนรูดวยการนําตนเองในการเรียนออนไลนที่ไมแตกตางกัน  
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ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรกับการเรียนรู ดวย 

การนําตนเองในการเรียนออนไลน พบวา สภาพแวดลอมในการเรียนออนไลนมี

ความสัมพันธกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง ในการเรียนออนไลนของนักศึกษา

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งสภาพแวดลอมในดาน

ผูสอน สภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อน และสภาพแวดลอมดานทรัพยากรในการเรียน

ออนไลน ในขณะที่ความเครียดไมมีความสัมพันธกับการเรียนรูดวยการนําตนเองใน 

การเรยีนออนไลนของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผลการวิจัยจากการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยมีดังนี้  

1. ระดับการศึกษาที่แตกตางของนักศึกษามีการเรียนรู ดวยการนํา

ตนเองในการเรยีนออนไลนที่แตกตางกัน 

2. ผลการศึกษาเฉลี่ยที่แตกตางของนักศึกษามีการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองในการเรยีนออนไลนที่แตกตางกัน 

3. ศูนยการศึกษาที่แตกตางของนักศึกษามีการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองในการเรยีนออนไลนที่แตกตางกัน 

4. ความถนัดในการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางของนักศึกษามีการเรียนรู

ดวยการนําตนเองที่แตกตางกัน 

5. ความเครียดของนักศึกษามีความสัมพันธกับการเรียนรูดวยการนํา

ตนเองในการเรยีนออนไลน 

6. สภาพแวดลอมทางการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธกับการเรียนรู

ดวยการนําตนเองในการเรียนออนไลน 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยการเรียนรู ด วยการนํา 

ตนเองในการเรียนออนไลนของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 
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ขอที ่ ตัวแปร การเรียนรูดวยการนําตนเอง

ในการเรียนออนไลน 

Sig. 

1 ระดับการศกึษา ไมแตกตาง 0.07 

2 ผลการศกึษา ไมแตกตาง 0.09 

3 ศูนยการศกึษา แตกตาง 0.01* 

4 ความถนัดในการใชคอมพิวเตอร แตกตาง 0.04* 

5 ความเครียด ไมมีความสัมพันธ 0.05 

6 สภาพแวดลอมในการเรียน

ออนไลน 

มีความสัมพันธ 0.00* 

 

จากตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยการเรยีนรูดวยการนาํตนเองใน

การเรียนออนไลนของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผลการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยครั้งนี้ พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูดวย

การนําตนเองในการเรียนออนไลนของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแก ปจจัยดานศูนยการศึกษา ความถนัดในการใช

คอมพิวเตอร สภาพแวดลอมในการเรียนออนไลน ซึ่งประกอบไปดวย สภาพแวดลอมใน

ดานผูสอน สภาพแวดลอมดานกลุ มเพื่อน และสภาพแวดลอมดานทรัพยากรใน 

การเรียนออนไลน ในขณะที่ปจจัยดานระดับการศึกษา ผลการศึกษา และความเครียด

ไมมีผลตอการเรียนรู ดวยการนําตนเองในการเรียนออนไลนของนักศึกษาคณะ 

สังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สวนขอเสนอแนะของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ตอการเรียนรูดวยการนําตนเองในการเรียนออนไลนที่มาจากแบบสอบถาม

ในสวนของขอเสนอแนะที่เปนคําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ สรุป

เปนประเด็นดังตอไปนี้  
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ประเด็นที่ 1 ระยะเวลา การกําหนดระยะเวลาในการ เรียนออนไลนในแต

ละครั้งควรอยูในระยะเวลา 1-3 ชั่วโมง ตอครั้ง ตอ 1 รายวิชา และทุก 1 ชั่วโมงใน

การสอน ควรจะตองมีการพักอยางนอย 10-15 นาที และหากสามารถบริหาร

จัดการได ควรมีการเรียนเฉพาะครึ่งวันในเวลาชวงเชา  

ประเด็นที่ 2 วิธีการสอน ผูสอนควรใหขอมูลเอกสารการเรียนการสอนไว

ลวงหนา เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสไดศึกษาเพิ่มเติม แลวนําสิ่งที่ศึกษาลวงหนานั้น 

มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discuss) กันในชั้นเรียน และในสวนของการบรรยาย

นั้น ผูสอนควรบรรยายแบบสรุปประเด็นเนื้อหาสาระในการเรียนแตละครั้งอยาง 

รวบรัด เพื่อใหอยูในระยะเวลาการสอนที่เหมาะสม และควรมีการบันทึก (Record)  

การเรียนการสอนทุกครั้ง เพื่อใหนักศึกษาสามารถเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา หรือมี

โอกาสกลับมาเรยีนซํ้า เพื่อทบทวนความรู ความเขาใจ ไดบอยเทาที่ตองการ 

ประเด็นที่ 3 การกําหนดเนื้อหาในการเรียน ผูสอนควรแนะนําแหลงขอมูล

ในการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมใหแกนักศึกษา เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

การเปดโอกาสใหนักศึกษาเรียนรูอยางอิสระจากการคนควาดวยตนเองตามความสนใจ

ของนักศึกษาแตละคน 

ประเด็นที่ 4 กิจกรรมการเรียน นักศึกษาหลายคนตางสะทอนใหเห็นวา

ตองการกลับไปเรียนในหองเรียนปกติมากกวาการเรียนออนไลน เนื่องจากการเรียน

ออนไลนทําใหเกิดความเบื่อหนาย เหนื่อยลา มีผลตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ดังนั้นการใชกิจกรรมในการเรียนประกอบนั้น จะสามารถชวยสรางบรรยากาศ 

การเรียนได ในสวนของกิจกรรมเชิงวิชาการนั้น ผูสอนควรมอบหมายงานใหทําใน

ชั่วโมงการเรียนการสอน แทนการใหแบบฝกหัดหรือการบานทํานอกชั่วโมงเรียน 

หากตองมอบหมายงานใหศึกษาคนควาเพ่ิมเติมนอกชัว่โมงสอน ผูสอนในทุกรายวิชา

ควรจะคํานึงถึงปริมาณงานที่เหมาะสมไมมากเกินไป เพ่ือลดความเครียดในการเรียน
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ออนไลนของนักศึกษา นอกจากนี ้ ผู สอนควรแจงใหนักศึกษาทราบถึงจุดเดน  

จุดดอยของงานที่สงไป เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําไปพัฒนาการเรียนรูของตนเอง

ตอไป ในสวนของกิจกรรมเชิงนันทนาการ ควรมีสอดแทรกอยูในการเรียนการสอน

ดวย สรางสภาพแวดลอมทางการเรียนที่ดีหรือการสรางบรรยากาศที่ไมเปนทางการ

บาง เพื่อเปนการผอนคลายความตึงเครียดขณะเรียนออนไลนใหแกนักศึกษาและ

เพื่อดึงดูดความสนใจของนักศึกษาใหมีสมาธิอยูกับผูสอนตอไป 

 

อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัย เรื่อง การเรียนรูดวยการนําตนเองในการเรียน

ออนไลนของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

แบงออกเปน 4 ประเด็นขององคประกอบ ไดแก ประเด็นองคประกอบลักษณะสวน

บุคคล ประเด็นองคประกอบทางสังคม ประเด็นองคประกอบทางกายภาพ และ

องคประกอบทางการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี ้

ประเด็นที่หนึ่ง องคประกอบลักษณะสวนบุคคล เปนลักษณะเฉพาะตัว 

ความรู ความสามารถ ทักษะสวนบุคคลที่มีความแตกตางกันออกไป ความถนัดใน

การใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยี ที่ทันสมัยนี้ นับเปนความรู ความสามารถและทักษะ

เฉพาะตัวของนักศึกษาที ่มีความแตกตางกันออกไปในแตละบุคคล ซึ ่งผลจาก 

การวิเคราะหขอมูลนั้นแสดงใหเห็นวา ความถนัดในการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกันมี

การเรียนรูดวยการนําตนเองในการเรียนออนไลนที่แตกตางกัน มีความสอดคลองกับ

แนวคิดของ Guglielmino (1977, p. 34) ที่ไดชี้ใหเห็นวา บุคลิกลักษณะของผูเรียน

เองมีผลตอความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่แตกตางกันไปในแตละบุคคล 

และยังมีความสอดคลองกับแนวคิดของ Fisher & other (2001, p.516) Oddi  

L. F. (1987, p. 22) Michael Posner, Steve E Petersen (1990, 813-A) และ 

Pao-Nan Chou (2012, p.  177)  Marlene Schommer-Aikins & Marilyn Easter 
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(2018, p. 112) ที่ไดสะทอนใหเห็นวาการเรียนรูดวยการนําตนเองเปนการตอบสนอง

ของผูเรียนอยางอิสระ เนื่องดวยความสามารถตามลักษณะเฉพาะบุคคลที่แตกตาง

กัน มีผลใหการเรียนรูของบุคคลยอมแตกตางกัน ดังนั้นความสามารถและความถนัด

ในการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน จึงนํามาซึ่งการเรียนรูดวยการนําตนเองใน 

การเรียนออนไลนที่แตกตางกัน อนึ่ง ความถนัดในการใชคอมพิวเตอรนี้อาจเปนสาเหตุ

หลักที่ทําใหนักศึกษามีความสามารถในการสืบคนขอมูล การหาแหลงขอมูล การเขาถึง

แหลงขอมูลออนไลนที ่แตกตางกัน ยิ ่งมีทักษะ ความถนัดมากเทาไร การเขาถึง

แหลงขอมูลหรือแหลงทรัพยากรในการเรียนรูออนไลนยิ่งมากขึ้นตามไปดวย 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหแลวพบวา ผลคะแนนเฉลี่ยไมมีผลตอการเรียนรู

ดวยการนําตนเองในการเรียนออนไลนของนักศึกษา ผลการวิจัยในครั ้งนี ้จึงไมมี 

ความสอดคลองกับผลการศึกษาที ่ผ านมาของ Susan T. Fiske & Shelley E. Taylor 

(1991, p. 4190-A) และ Hudspeth, Jerald Henry (1992, p. 3514-A) ที ่ม ีข อคน

พบวาผลคะแนนเฉลี่ยเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง 

ในทํานองเดียวกันนี้เอง การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดคนพบอีกดวยวา ระดับการศึกษาเปน

ตัวแปรที่ไมมีผลตอการเรียนรูดวยการนําตนเองในการเรียนออนไลน ซึ่งไมสอดคลองกับ

งานการศึกษาในตางประเทศของ Veronica McCauley and George McCelland 

(2004, p. 33-34) และงานการวิจัยในประเทศของ พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท 

และ สุพิชชา ประสิทธิธัญกิจ (2553, น. 71-72) ที ่ตางก็พบวา ระดับการศึกษา 

ที่แตกตางกันนั้นมีผลทําใหความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองมีความแตกตาง

กันอยางมีนัยยะสําคัญ 

ประเด็นที่สอง องคประกอบทางสังคม เปนสภาพแวดลอมในการเรียน

ออนไลน สภาพแวดลอมในการเรียนการสอนนั้นเปนภาพสะทอนถึงบรรยากาศใน

การเรียนออนไลนระหวางผู สอนทําการเรียนการสอนใหกับผู เร ียน และการมี
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ปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับผูเรียน หมายรวมถึงระดับอารมณความรูสึก ตาม

แนวคิดของ Good Carter v. (1973, p. 106) ผูวิจัยไดพิจารณาแลววา ศูนยการศึกษาที่

ตางกันสภาพแวดลอมในการเรียนออนไลนยอมมีความแตกตางกัน สภาพแวดลอมทาง

ส ังคมของการเร ียนออนไลน น ั ้นย ังประกอบไปด วย สภาพแวดล อมด านผ ู สอน 

สภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อน ผลปรากฏเปนที่นาสนใจวา ศูนยการศึกษาที่แตกตาง

กัน รวมถึงสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่มีความแตกตางกันนั้นสงผลตอการเรียนรู

ด วยน ําตนเองในการเร ียนออนไลน ของน ักศ ึกษา ฉะน ั ้นศ ูนย การศึกษาที ่มี

สภาพแวดลอมในการเรียนแตกตางกันและตัวแปรสภาพแวดลอมในการเรียนนั้นเอง

เปนตัวแปรสําคัญที ่เปนขอคนพบในงานวิจัยครั ้งนี ้ สอดคลองกับผลการวิจัยใน

ตางประเทศหลายเรื ่องไมวาจะเปนผลการวิจัยของ Pao-Nan Chou (2012, p. 

177) Curtis J.  Bonk, Mimi Miyoung Lee, Xiaojing Kou, Shuya Xu & Feng-

Ru Sheu (2015, p. 349) และงานวิจัยในประเทศ อยางเชนงานวิจัยของ ปรินดา 

ตาสี (2551, น. 76-78) ที ่พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมทางการเรียนมีผลกับ 

ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

สภาพแวดลอมในการเรียนดานผูสอนมีผลตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

ม ีความสอดคลองกับแนวคิดในกลุ มมนุษยน ิยมของ Carl R. Rogers (1969,  

pp. 157-164) ที่ไดมุงเนนใหความสําคัญในการเรียนรูของมนุษยดวยบรรยากาศใน

ชั้นเรยีนที่ตองมีการคํานึงถึงลักษณะความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ความคิด 

ความรูสึก เจตคติ คานิยม ความเชื่อ ทาที ดังนั้นแลว Carl R. Rogers เชื่อวาบรรยากาศ

การเรยีนเหลานี้ควรไดรับความสนใจและใหความสําคัญไมนอยกวาการเนนทางดาน

วิชาการ บรรยากาศไมตึงเครียด เปนการเสริมความอบอุนมั่นใจและความเชื่อถือ

ระหวางผู สอนกับผูเรียน ผู วิจัยมีความเห็นพองกับการศึกษาของ Dixon W. B. 

(1995, p. 1789-a) ท ี ่ได ระบุว าการเรียนรู ท ี ่เปนทางการตํ ่า มีสวนทําใหเกิด 

ความพรอมในการเรียนรู ดวยตนเองมากกวาการเรียนรูในสภาพที่เปนทางการสูง 
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สภาพแวดลอมในการเรียนดานผูสอนมีผลตอการเรียนรูดวยการนําตนเองในการเรียน

ออนไลนนี้สอดคลองตามแนวคิดของ Moos R. H., & Moos, B. S. (1978, p. 263) ที่

ชี้ใหเห็นวาบรรยากาศแหงการเรียนการสอนนี้ ผูสอนพยายามสรางขึ้นเพื่อใหการเรียน

การสอนดําเนินไปอยางราบรื ่น และแนวคิดเหลานี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ 

Lawrenz, Frances ( 1976, p.  318)  Bull, Shirley & Solity, Joanthan ( 1987, 

pp.  16-18)  Rosemary Kim, Lorne Olfman, TerryRyan & EvrenEryilmaz 

(2013, p. 150) และ Cogen, M. L. (1975, pp. 135-139)และงานวิจัยในไทยของ 

พัชนี อํ่าแกว (2553, น. 130) ที่ตางสะทอนใหเห็นวาบรรยากาศในการเรียนอัน

เกี่ยวของกับพฤติกรรมของผูสอน ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนมีความสําคัญ

ตอการเรียนรู 

สภาพแวดลอมดานกลุ มเพื่อนมีผลตอการเรียนรูดวยการนําตนเองใน 

การเรียนออนไลน ม ีความสอดคลองไปในทิศทางเด ียวกันกับแนวคิดและผล

การศึกษาของ Lawrenz, Frances (1976, p. 318) Moos R. H., & Moos, B. S. 

(1978, p. 263) Bull, Shirley & Solity, Joanthan (1987, pp. 16-18) Rosemary 

Kim, Lorne Olfman, TerryRyan & EvrenEryilmaz. (2013, p. 150) และ พัชนี 

อํ่าแกว (2553, น. 129-133) ที่ตางก็ฉายภาพสะทอนใหเห็นวาการเรียนรูนั ้นเกิด

จากบรรยากาศของการเรยีนระหวางกลุมเพื่อนหรือผูเรียนกับผูเรยีน 

ประเด็นที่สาม องคประกอบทางกายภาพ คือ สภาพแวดลอมดานทรัพยากรใน

การเรียนออนไลน อันประกอบไปดวย อุปกรณคอมพิวเตอร (Computer) โนตบุค 

(Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) เครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) ไว-ไฟ หรือ

เทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย (Wi-Fi) แหลงขอมูลสารสนเทศออนไลน (Online 

Information) ทั ้งหนังส ืออิเล ็กทรอนิกส (e-Books) วารสารอิเล ็กทรอนิกส  

(e-Journals) ฐานขอมูลออนไลน (Online Database) โทรศัพทมือถือ รวมถึงวัสดุ 
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อุปกรณ อื่น ๆ ที่จําเปนตองใชในการเรียนการสอนออนไลน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ที่มีขอ

คนพบวา สภาพแวดลอมดานทรัพยากรในการเรียนออนไลนมีผลตอการเรียนรู ดวย

การนําตนเองในการเรียนออนไลนเปนอยางย่ิง เพราะการคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง

และการเขาถึงแหลงขอมูลสารสนเทศแบบออนไลนนั้น จําเปนตองมีความพรอมใน

ดานอุปกรณ ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ Bull, Shirley & Solity, 

Joanthan (1987, pp. 16-18) และ Curtis J.  Bonk, Mimi Miyoung Lee, Xiaojing 

Kou, Shuya Xu & Feng-Ru Sheu (2015, p. 349) ที ่ตางก็เห็นพองตองกันวา

องคประกอบทางกายภาพ ไดแก ว ัสด ุ อุปกรณ ที ่ใชในการเรียนการสอนมี

ความสําคัญตอการเรียนรูไมนอยไปกวาองคประกอบดานอื่น ๆ ฉะนั้นแลวเพื่อเปน

การสงเสริมการเรียนรู ด วยตนเองของผู เร ียนตามแนวคิดของ Rogers (1969,   

pp.  164-166) จึงตองมีการจัดทรัพยากรที่เปนประโยชนในการเรียนรู ใหมีความ

เหมาะสม เพียงพอและมีความหลากหลาย 

ประเด็นที ่สี่ องคประกอบทางการศึกษา เปนสถานการณที ่ม ีผลตอ 

การเรียนการสอน เชน การกําหนดเนื้อหา วิธีสอน กิจกรรมในชั้นเรียน การเรียน

การสอนออนไลนผู สอนควรแทรกกิจกรรมที่นาสนใจ เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิด 

ความสนุกเพลิดเพลินและมีความสนใจในชั้นเรียนออนไลน สอดคลองกับการศึกษา

ของ คมสิทธิ์ สิทธิประการ, วิกรม ฉันทรางกูร และ ภัชญาภา ทองใส (2563) ที่

สะทอนใหเราไดเห็นวาผูสอนควรมีรูปแบบการเรียนและกิจกรรมที่สรางบรรยากาศ

ใหการเรียนมีความเพลิดเพลินสงผลใหเกิดการเรียนรูดวย การนําตนเองในการเรียน

ออนไลนไดดี นอกจากนี้ Rogers (1969, pp. 164 -166) Knowles, M. S. (1975,  

pย. 34-37) Guglielmino (1977, p. 34) และ Rosemary Kim, Lorne Olfman, 

Terry Ryan & Evren Eryilmaz. (2013, p. 150) ต างเสนอแนะไปในแนวทาง

เดียวกันวา การเรียนรูควรมีการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู ระหวางผูสอนและ

ผูเรียนอยางเปนระบบ การศึกษาถึงความตองการของผูเรยีนและผูสอน การกําหนด
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วัตถุประสงครวมกัน การออกแบบการเรียนรู การดําเนินการและการประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรูรวมกัน 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผลการวิจัยที ่พบวาความถนัดทางคอมพิวเตอรที่แตกตางกันทําให 

การเรยีนรูดวยการเรียนออนไลนมีความแตกตางกัน ดังนั้น แนวทางในการสนับสนนุ

การเรียนออนไลนของนักศึกษาคือ การจัดอบรมในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมใหมี

ความรู ความเขาใจในแนวทางการเรียนการสอนออนไลน ใหนักศึกษาเขาใจการใช

แอปพลิเคชันหลัก ของคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ใชทําการเรยีนการสอน  

2. การพัฒนาความสามารถ ความถนัดในดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

เพื ่อการศึกษานั ้น คณะและมหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรม สัมมนา พัฒนา 

ทั้งผูสอนและผูเรียนอยูอยางสมํ่าเสมอ เพื่อนําไปใชประโยชนในการเรียนการสอน 

3. สภาพแวดลอมทางการเรียนออนไลนมีผลตอการเรียนรู ดวยตนเอง 

ดังนั ้นผู สอน ผู เรียน คณะ และมหาวิทยาลัย ควรสงเสริมสภาพแวดลอมหรือ

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลนที่ดีใหเกิดขึ้น เพื่อประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

4. สภาพแวดลอมดานผูสอนมีผลอยางมากตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

ผูสอนควรตระหนักในบทบาทของการเปนผูแนะนําแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดเขาถึง

แหลงขอมูลที ่ส ําคัญและจําเปน สรางบรรยากาศการเรียนที ่ด ีด วยการสราง

ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูสอนและผูเรียน การใหเกียรติ เคารพกันและกัน การดึง 

การมีสวนรวมของผูเรียน การนํากิจกรรมเขามาสอดแทรกในการเรียนการสอน  

สิ่งเหลานี้จะทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. พฤติกรรมของนักศึกษาหรือผู เรียนและปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษา 

และกลุ มเพื ่อนน ั ้นม ีผลตอการเร ียนการสอนออนไลน ด ังน ั ้นน ักศ ึกษาควรมี 
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ความกระตือรือรนในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การชักชวนกลุมเพื่อนศึกษา

หาความรูเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ ที่นาสนใจ โดยไมรอรับขอมูล ความรูจากผูสอน

เพียงฝายเดียว ในขณะที่ผูสอนก็ควรเลือกกิจกรรมที่ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น

รวมกันในชั้นเรียนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูรวมกัน 

6. สภาพแวดลอมดานทรัพยากรที่ใชในการเรียน เทาที่ผานมา คณะสงัคม

สงเคราะหศาสตรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีมาตรการในการสนับสนุนดาน

ทรัพยากรการศึกษา เชน การบริการใหยืมคอมพิวเตอรโนตบุค การแจกซิมการดฟรี 

การบริการฐานขอมูลออนไลน การบริการสงตําราหนังสือผานไปรษณีย ฯลฯ ดังนั้น

จึงควรมีมาตรการอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ แหลงขอมูลที่มีความจําเปน

ในการเรียนการสอนออนไลนใหเกิดความพอเพียงแกนักศึกษา  

7. การออกแบบการเรียนการสอนออนไลนสําหรับผูสอน ผูวิจัยนําเสนอ

เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ วางแผนการเรียนการสอนออนไลนเปนลําดับคือ 

1) การแนะนําผูเรียนถึงที่มา สิ่งที่จะเรียน แหลงของขอมูลใหชัดเจน เพื่อใหเขาใจ

ตรงกันและสามารถปรับตัวเขากับการเรียนออนไลนได 2) ตองใหน ักศึกษา 

ทราบถึงเนื้อหาสาระ หลักการของวิชาเรียน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความรู 

ความเขาใจในหัวขอและทักษะที่เกี่ยวของ 3) การปรับประยุกตใช เมื่อนักศึกษา

ประสบปญหาจากการเรียน ผูสอนมีบทบาทในการแนะนําแกนักศึกษา ใหสามารถ

แกไขปญหาได การแกปญหานี้จะเปนการปรับประยุกตใช 4) การตกผลึกความรู 

หลังจากการนําขอมูล ความรู  มาปรับประยุกตใชไดแลว ผู เรียนสามารถสรุป

ประมวลขอมูลตาง ๆ ที่ไดเรียนรูจนตกผลึก  
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