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บทคัดย่อ
ปั จจัยที'ส่งผลต่ อประสิท ธิภ าพการเรียนแบบออนไลน์ ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษา
ในช่วงสถานการณ์ โควิด -LM มีวตั ถุ ป ระสงค์ในการวิจยั เพื'อศึก ษาลัก ษณะด้านประชากรณ์
ศาสตร์ของผูป้ กครองและพฤติกรรมการเรียนแบบออนไลน์ ท'สี ่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียน
แบบออนไลน์ ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษา เพื'อนํ าผลงานวิจยั มาเป็ นแนวทางในการวางแผน
เพิม' ประสิทธิภาพในการบริหารงานอันจะเป็ นประโยชน์ สําหรับการเรียนแบบออนไลน์ ต่อไป
งานวิจยั นี?เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณและใช้เครือ' งมือในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม โดย
เก็บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง จํ า นวน 400 คน สถิติท'ีใช้ในการวิเคราะห์ ข้อ มู ล คือ สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย' ส่วนเบีย' งเบนมาตรฐาน สถิตเิ ชิงอนุ มาน ได้แก่ การทดสอบ
ที (Independent-Sample T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึก ษา พบว่ า การเรีย นแบบออนไลน์ ในช่ ว งสถานการณ์ โควิด -LM นั น? ช่ อ ง
ทางการเรียนทีเ' ข้าใช้งานมากทีส' ดุ คือ โปรแกรม/แอปพลิเคชัน' เช่น Zoom, Google meet, Line,
facebook อุปกรณ์ สําหรับการเรียนจะใช้โทรศัพท์เคลื'อนทีส' มาร์ทโฟนในการเรียน ซึ'งเป็ นการ
ถ่ าย ท อ ด เนื? อ ห าผ่ าน สื' อ ก ารส อ น แก่ นั ก เรี ย น แบ บ ก ารสื' อ ส ารส อ งท าง(Two-Way
Communication) โดยผูป้ กครองเข้ามาดูแลเป็ นบางครัง? ในด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของ
ผูป้ กครอง รายได้เฉลีย' ต่อเดือนของผูป้ กครองจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนแบบออนไลน์
ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษาทีแ' ตกต่างกัน และพบว่าพฤติกรรมการเรียนแบบออนไลน์ ในด้าน
สถานทีใ' นการเรียนแบบออนไลน์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนแบบออนไลน์ของนักเรียนชัน?
ประถมศึกษานัน? แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ 'ี 0.05
คําสําคัญ: พฤติกรรม, เรียนแบบออนไลน์, นักเรียนชัน? ประถมศึกษา

ABSTRACT
The study of the factors affecting the efficiency of online learning in primary
education during the COVID-1 9 pandemic aims to examine the demographic
characteristics of student parents and student behaviors which affects online learning
performances of primary school students. The result of this research can be used as a
guideline for planning the increase of efficiency for further online learning management.
This research is a quantitative study using a questionnaire as a tool to collect data from
a sample group of 4 0 0 individuals. The statistics used to analyze the data features
descriptive statistics including percentage, mean, standard deviation, and inferential
statistics which are independent-Sample T-Test and One-way ANOVA in the hypothesis
testing.
The research results found that online learning during the COVID-19 pandemic,
the most accessible learning channel is through programs/applications such as Zoom,
Google meet, Line, and Facebook by using a smartphone as a learning device which
parents can also assess at times. The learning process, which was primarily the
transfer of content of teaching materials to the students, was performed through twoway communications. In terms of aspects Parental Demography, parent's average
monthly income affects the online learning performance of different primary school
students and found that online learning behavior in terms of places to study online
effect on online learning performance of primary school students by the conventional
approach at the 0.05 level of statistical significance.
Keywords: Behavior, Online learning, Primary educational
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหาการวิ จยั
เนื'องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื?อไวรัสโคโรนา •‘LM (COVID-19)
(Coronavirus Disease •‘LM) ในช่วงปลายปี •‘LM ได้แพร่ระบาดเข้าสูป่ ระเทศไทยตัง? แต่เดือน
มกราคม •’“” เป็ นต้นมา ทําให้การติดเชื?อในวงกว้าง ส่งผลกระทบแก่นักเรียน โรงเรียนและ
บุคลากรที'เกี'ยวข้องไม่สามารถทําการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทัง? นี?นักเรียน โรงเรียนและ
บุคลากร ผูป้ กครองต้องมีการปรับตัวรับกับการเปลีย' นแปลงในการดําเนินการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหม่ เพื'อความปลอดภัย ลดความเสี'ยงต่อการติดเชื'อโรคติดเชื?อไวรัสโคโรนา •‘LM
(COVID-LM) สํา นั ก งานเขตพื?น ที'ก ารศึก ษาประถมศึก ษา ตระหนั ก ในความปลอดภัย ของ
นักเรียน บุคลากรในสังกัดและผูป้ กครอง พร้อมให้ความสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื?อไวรัสโคโรนา •‘LM (COVID-LM) ซึ'งมีแนว

ปฏิบตั กิ าร ดังนี? (L) โรงเรียนหรือสถานศึกษาทีต' งั ? อยู่ในพืน? ทีค' วบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดง
เข้ม ) ให้จดั การเรียนการสอนเฉพาะรูป แบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On
Demand, On Hand ผ่านทางไปรษณีย์) เท่านัน? (•) โรงเรียนหรือสถานศึกษาที'ตงั ? อยู่ในพื?นที'
ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือพื?นทีค' วบคุม (สีสม้ ) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทงั ? ’ รูปแบบ
(On Site, On Air, Online, On Hand, On Demand) โดยรูป แบบ On Site นั น? โรงเรีย นหรือ
สถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid+ (TSC+) และ
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน
ทัง? นี?จากสถานการณ์ ท'เี กิดขึน? การจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับประถมศึกษา
ด้วยการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็ นเครื'องมือสําคัญ ในการจัดการเรียนรู้ (Office of the
Basic Education Commission,•‘•‘) ด้วยวิธีการสอนใน š รูป แบบ ได้แก่ L. การเรียนการ
สอนผ่านทีวี (ON-AIR) ผ่านระบบดาวเทียม KU-BAND (จานทึบ) ช่อง Lž“-•‘‘ ระบบเคเบิล
ทีวี (Cable TV) และระบบ IPTV •. การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ ต (ONLINE) ผ่านทาง
ระบบ Video Conference ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน และระบบอื'น ”. การเรียนการสอน
แ บ บ ON–DEMAND ผ่ า น ท า งเว็ บ ไซ ต์ DLTV (www.dltv.ac.th) ช่ อ ง Youtube (DLTV
Channel L-L’) และแอปพลิเคชัน' DLTV บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต š. การเรียนการสอน
แบบ ON-HAND สําหรับนักเรียนทีไ' ม่มคี วามพร้อมด้านอุปกรณ์ การรับชม โดยการนํ าหนังสือ
แบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนรูท้ บ'ี า้ นภายใต้ความช่วยเหลือของผูป้ กครอง (กระทรวงศึกษาธิการ,
2564)
เมื'อมีการเปลีย' นมาทําการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ก็ไม่มปี ระสิทธิภาพเท่ากับการ
เรียนในห้องเรียน ทําให้เด็กมีปัญหาทัง? การเรียนทีต' ้องหยุดชะงัก ไปจนถึงความไม่พร้อมของ
ผูป้ กครอง การขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การใช้เวลาหน้าจอมาก
เกินไป ขาดปฏิสมั พันธ์กบั เพื'อน สุดท้ายทําให้เกิดความเครียดทัง? เด็กและครู (ภูมศิ รัณย์ ทอง
เลีย' มนาค, •’“š) ผูป้ กครองต้องดูแลบุตรหลาน ระยะเวลาในการเรียนไม่เหมาะสม สือ' การสอน
ไม่พ ร้อม ช่องทางการเรียนแบบออนไลน์ และสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ความพร้อมด้าน
ผู้เรียน ประกอบด้วยอุปกรณ์ การเรียนที'จําเป็ น ส่งผลต่อการเรียนออนไลน์ (ณิ ชกานต์ แก้ว
จันทร์, 2563) อีกทัง? ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจตกตํ'า มีการปรับลดเงินเดือน ลดตําแหน่ งงาน เลิก
จ้างพนักงาน อาจทําให้ผปู้ กครองของนักเรียน เกิดการเพิม' ภาระค่าใช้จ่ายให้กบั ผูป้ กครองมาก
ขึน? เป็ นต้น ซึง' ส่งผลถึงประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา
ดังนัน? ผู้ศกึ ษาจึงอยากศึกษาปั จจัยส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนแบบออนไลน์ ของ
นักเรียนชัน? ประถมศึกษา ในช่วงสถานการณ์โควิด-LM เพื'อนําข้อมูลจากการศึกษาเป็ นแนวทาง
ในการปรับ ปรุ ง และพัฒ นาการเรีย นแบบออนไลน์ ข องนั ก เรีย นชัน? ประถมศึก ษา ในช่ ว ง
สถานการณ์โควิด-LM ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ' ศึกษาลักษณะด้านประชากรณ์ศาสตร์ของผูป้ กครองทีส' ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการ
เรียนแบบออนไลน์ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษา
2. เพือ' ศึกษาพฤติกรรมการเรียนแบบออนไลน์ทส'ี ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการเรียนแบบ
ออนไลน์ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษา

สมมติ ฐานการวิ จยั
สมมติ ฐานทีS 1 ความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลของผูป้ กครองส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การเรียนแบบออนไลน์ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษาทีแ' ตกต่างกัน
สมมติ ฐานทีS 2 พฤติกรรมการเรียนแบบออนไลน์ทแ'ี ตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การเรียนแบบออนไลน์ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษาทีแ' ตกต่างกัน
ขอบเขตงานวิ จยั
การวิจยั ครัง? นี?มุ่งศึกษาเกี'ยวกับปั จจัยที'ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนแบบออนไลน์
ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษา ในช่วงสถานการณ์โควิด-LM โดยครอบคลุมปั จจัยทีป' ระกอบด้วย
ช่องทางการเรียนแบบออนไลน์ ด้านระยะเวลาในการเรียน ด้านสื'อการสอน ด้านอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมในการเรียน
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ' กีย' วข้อง นํ ามาใช้ในการในการสรุปกรอบแนวคิด
ในการวิจยั และใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้ ตัวแปรอิสระ โดย
ประยุกต์จากความหมายการเรียนแบบออนไลน์ (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2563) กล่าวว่า การ
เรีย นรู้แ บบออนไลน์ นั น? ทํ าได้ผ่ านสัญ ญาณโทรทัศ น์ แ บบดัง? เดิม หรือ ผ่ านอิน เทอร์เน็ ต จึง
จําเป็ นต้องยกห้องเรียนผ่านกล้องไปถึงบ้านเด็ก ทัง? นี?การเรียนรูแ้ บบออนไลน์ตอ้ งมีวธิ กี ารสอน
เนื?อหาลําดับเนื?อหาตามตรรกะทีแ' ตกต่างจากการเรียนแบบบรรยายหรือห้องเรียนชนิดเห็นหน้า
กัน โดยการเรียนแบบออนไลน์นัน? หากจะให้มผี ลลัพธ์การเรียนรูท้ ด'ี ตี อ้ งมี (1) อุปกรณ์รบั ส่งทีม' ี
คุณภาพ (2) สัญญาณการรับส่งทีม' คี ุณภาพดีไม่ขาดตอน (3) เนื?อหาการเรียนรูแ้ บบออนไลน์ท'ี
เหมาะสม (4) ครูทเ'ี ข้าใจเรื'องการเรียนออนไลน์และมีความรูค้ วามสามารถในการจัดการความรู้
ในระบบนี? (5) ผูเ้ รียนทีม' คี วามมุง่ มันตั
' ง? ใจเรียน และ (6) หากปลายทางเป็ นบ้านต้องมีผปู้ กครอง
ทีม' คี วามรูแ้ ละมีเวลาช่วยการเรียนรูข้ องเด็ก หากขาดข้อหนึ'งข้อใดข้างต้นแล้วความตัง? ใจทีจ' ะให้
เกิดผลตามเป้ าหมายมีปัญหาและแนวคิดของ Wat-tenberg, •‘‘š (อ้างถึงใน ณิชกานต์ แก้ว
จันทร์, •’“”) บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมทีแ' ตกต่างกันออกไป ลักษณะพฤติกรรมของบุคคล
ทีแ' สดงออกแตกต่างกันนี? มีสาเหตุมาจากปั จจัยต่างๆ ซึง' ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลา
ในการปฏิบตั ิงานในองค์กร ลักษณะพฤติกรรมในการทํางานของบุ คคล ระดับรายได้ ระดับ
การศึกษา เป็ นต้น เป็ นผลให้มลี กั ษณะพฤติกรรมการแสดงออกทีแ' ตกต่างกัน กับตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพการเรียนแบบออนไลน์ ได้ประยุกต์จากแนวคิดการเรียนรู้ (นพพร โสวรรณะ,
•’“š) ได้ศกึ ษา ทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxaonomy) โดยนํ าแนวคิดนี?มาใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การกําหนดวัตถุประสงค์ซ'งึ สามารถช่วยแบ่งเนื?อหาว่าส่วนใดสามารถออกแบบเป็ นการเรียน
แบบออนไลน์ และส่ ว นใดจํ า เป็ นต้ อ งเป็ นการเรีย นในห้ อ งเรีย น เป็ นแนวทางในการตัง?
วัต ถุ ป ระสงค์ คื อ การจดจํ า (Remembering) การทํ า ความเข้ า ใจ (Understanding) การ
ประยุกต์ใช้ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมิน (Evaluating) และการสร้างสรรค์
(Creating)

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ประชากรทีใ' ช้ในการวิจยั ครัง? นี? ได้แก่ ผูป้ กครองของนักเรียนชัน? ประถมศึกษาปี ท'ี 1-6
ในจังหวัดสงขลา จํานวน 120,874 คน (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา, 2563) ไม่จํากัด
เพศ และมีความยินดีตอบแบบสอบถามการวิจยั ครัง? นี? ในการศึกษาครัง? นี?คํานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สตู รทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1967) ทีร' ะดับความเชือ' มันร้
' อยละ 95 และค่า
ความคลาดเคลื'อนทีร' ะดับร้อยละ 5 จํานวน 400 คนโดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างทีไ' ม่ใช้ความน่ าจะ
เป็ น(Non-probability Sampling) เป็ นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที'ไม่ใช้หลักการของความน่ าจะเป็ น
แบบวิธกี ารคัดเลือกแบบมีจดุ ประสงค์/เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) กลุม่ ตัวอย่างเลือก
เฉพาะผู้ปกครองที'มบี ุตรหลานเรียนอยู่ชนั ? ประถมศึกษาปี ท'ี 1-6 ที'มกี ารเรียนแบบออนไลน์
ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ในเขตพื?นที'จงั หวัดสงขลา โดยเครื'องมือที'ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื'อการศึกษาวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็ นการสํารวจแบบออนไลน์
(Online Survey) โดยใช้ Google Form แหล่งรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ทางสถิตโิ ดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์สถิตสิ ําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ค่าสถิตทิ 'ใี ช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การแจกแจงความถี' (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย'
(Mean) และค่ า ส่ ว นเบี' ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิ ติ Independent –
Sample (t-test) สถิติ One – Way ANOVA (F-test) สําหรับทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36 – 46 ปี คิดเป็ นร้อยละ 43 โดยมีระดับ
การศึกษาในระดับ ปริญ ญาตรีมากที'สุด คิดเป็ น ร้อยละ 42.8 มีอาชีพ ส่วนใหญ่ เป็ น พนักงาน

บริษทั เอกชนหรือลูกจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 36 มีรายได้อยู่ในช่วงตํ'ากว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 37.8 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มบี ุตรหลานในปกครองในระดับชัน? ประถมศึกษาปี ท'ี 1 คิด
เป็ นร้อยละ 24.3
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนแบบออนไลน์ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษาในช่วง
สถานการณ์ โควิด-LM พบว่า ช่องทางการเรียนแบบออนไลน์ ทน'ี ักเรียนชัน? ประถมศึกษาเข้าใช้
งานมากทีส' ุด ในช่วงสถานการณ์ โควิด-LM คือ ใช้โปรแกรม/แอปพลิเคชัน' เช่น Zoom, Google
meet, Line, facebook เป็ นช่องทางในการเรียนออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 66 ระยะเวลาในการ
เรียนใน 1 วิชา แบบออนไลน์อยู่ในช่วง 1 ชัวโมง
'
– 1.30 ชัวโมง
'
คิดเป็ นร้อยละ 56.8 โดยส่วน
ใหญ่มกี ารเรียนรูโ้ ดยการถ่ายทอดเนื?อหาผ่านสื'อการสอนแก่นักเรียนในการเรียนแบบออนไลน์
แบบการสือ' สารสองทาง (Two-Way Communication) คิดเป็ นร้อยละ 51.3 อุปกรณ์ทเ'ี ลือกใช้ใน
การเรียน คือ โทรศัพท์เคลื'อนทีส' มาร์ทโฟนเป็ นอุปกรณ์สาํ หรับการเรียนแบบออนไลน์มากทีส' ุด
คิดเป็ นร้อยละ 56.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้สญ
ั ญาณอินเทอร์เน็ตบ้าน(wifi) คิดเป็ นร้อยละ
53.8 ในการเรียนแบบออนไลน์ อุปกรณ์เป็ นของบุตรหลานอยูเ่ ดิมแล้วในการเรียนแบบออนไลน์
คิดเป็ นร้อยละ 44 โดยส่วนใหญ่นัง' เรียนภายในบ้านร่วมกับบุคคลอื'น คิดเป็ นร้อยละ 52.5 และ
ผูป้ กครองเข้ามาดูแลเป็ นบางครัง? เป็ นส่วนมาก คิดเป็ นร้อยละ 53
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพการเรียนแบบออนไลน์ของนักเรียนชัน?
ประถมศึกษา พบว่า การเรียนแบบออนไลน์ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความเห็นโดยสามารถแปลผลจากค่าเฉลีย' ได้เป็ น ความสําคัญระดับปานกลางในทุกเรื'อง เป็ น
ดังนี?
ด้านการจดจํา ผูเ้ รียนสามารถตอบคําถามจากการจดจําสิง' ทีเ' รียนมาได้ มีค่าเฉลีย' มาก
ทีส' ดุ และผูเ้ รียนสามารถจําบทเรียนความรูท้ ไ'ี ด้เรียนมาได้อย่างดี มีคา่ เฉลีย' ตํ'าสุด
การทําความเข้าใจ ผูเ้ รียนสามารถทําความเข้าใจเนื?อหาการสอนได้ตามเวลาทีผ' สู้ อนแต่
ละวิชากําหนด มีค่าเฉลีย' มากทีส' ุด และผูเ้ รียนสามารถอธิบาย แปลความ ขยายความ ทีเ' นื?อหา
เรียนตามความเข้าใจได้ มีคา่ เฉลีย' ตํ'าสุด
การประยุกต์ใช้ ผูเ้ รียนสามารถนํ าสิง' ทีเ' รียนรูไ้ ปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้ มีค่าเฉลีย'
มากที'สุด และผู้เรียนสามารถนํ าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญ หาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ มี
ค่าเฉลีย' ตํ'าสุด
การวิเคราะห์ ผูเ้ รียนสามารถวิเคราะห์หาเหตุผล คําตอบในการเรียนได้ มีค่าเฉลีย' มาก
ทีส' ดุ และผูเ้ รียนสามารถคิดวิเคราะห์เนื?อหาการเรียนได้ มีคา่ เฉลีย' ตํ'าสุด
การประเมิน ผู้เรียนสามารถตัด สิน ตีราคา สรุป เกี'ยวกับ คุณ ค่าของสิง' ต่ าง ๆ ได้ มี
ค่าเฉลีย' มากทีส' ุด รองลงมาคือ ผูเ้ รียนสามารถเปรียบเทียบ จัดอันดับ เนื?อหาในการเรียน และ
ผูเ้ รียนสามารถตัดสินใจประเมินค่าสิง' ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล
การสร้างสรรค์ ผูเ้ รียนสามารถสร้างสิง' ใหม่จากสิง' ทีเ' คยเรียนรู้ มีค่าเฉลีย' มากทีส' ุด และ
ผูเ้ รียนสามารถคิดวิธกี ารแก้ปัญหา เสนอทางเลือกได้อย่างสร้างสรรค์ มีคา่ เฉลีย' ตํ'าสุด
การทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐานทีS 1 ผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ
อายุ การศึ ก ษา อาชี พ และผู้ ป กครองของนั ก เรีย นระดั บ ชัน? ปี การศึ ก ษา ไม่ ส่ ง ผลต่ อ

ประสิทธิภ าพการเรียนแบบออนไลน์ ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษา แต่ รายได้เฉลี'ยต่ อเดือน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนแบบออนไลน์ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษาทีแ' ตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ 'ี 0.05
สมมติ ฐานทีS 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมการเรียนแบบออนไลน์ พบว่า ช่อง
ทางการเรียนแบบออนไลน์ ระยะเวลาในการเรียนใน 1 วิชา การถ่ายทอดเนื?อหาผ่านสือ' การสอน
อุปกรณ์ ท'ใี ช้ในการเรียน สัญญาณอินเตอร์เน็ต การจัดหาอุปกรณ์ ท'ใี ช้เรียน และการเข้าเรียน
ของนักเรียน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนแบบออนไลน์ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษา แต่
สถานที'ในการจัด การเรีย น ส่งผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการเรีย นแบบออนไลน์ ข องนั ก เรีย นชัน?
ประถมศึกษานัน? แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร'ี ะดับ 0.05
อภิ ปรายผล
1. ผลการศึกษาความแตกต่างของลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผูป้ กครองทีส' ่งผลต่อ
ประสิท ธิภ าพการเรีย นแบบออนไลน์ ข องนั ก เรีย นชัน? ประถมศึก ษา จํา แนกตามเพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ผูป้ กครองของนักเรียนระดับชัน? ปี การศึกษา เป็ นดังนี?
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และผูป้ กครองของนักเรียนระดับชัน? ปี การศึกษา ไม่สง่ ผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนแบบออนไลน์ ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ 'ี
0.05 ซึ'งสอดคล้องกับแนวคิดของณิชกานต์ แก้วจันทร์ (2563) กล่าวคือ ในหน่ วยงานองค์กร
ต่ า ง ๆ จะประกอบไปด้ ว ยบุ ค ลากรในระดับ ต่ า ง ๆ เป็ นจํ า นวนมาก บุ ค คลแต่ ล ะคนจะมี
พฤติกรรมทีแ' ตกต่างกันออกไป ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลทีแ' สดงออกแตกต่างกัน มีสาเหตุ
มาจากปั จจัยต่าง ๆ ซึง' ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เป็ นเรือ' งของความหลากหลายด้านภูมิ
หลังของบุคคล และรวมถึงการเชื'อมต่อของภูมหิ ลังของบุคคลกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็ นผล
ให้มลี กั ษณะพฤติกรรมการแสดงออกทีแ' ตกต่างกัน โดยมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้าน
ประชากรศาสตร์หรือภูมหิ ลังของบุคคล
รายได้เฉลี'ยต่ อเดือน ส่งผลต่ อประสิทธิภ าพการเรียนแบบออนไลน์ ของนักเรียนชัน?
ประถมศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ 'ี 0.05 ซึง' สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรนภา ปิ ยะรุจริ า
(2558) ได้ทาํ การวิจยั เรือ' งผลกระทบของค่าใช้จา่ ยครัวเรือนด้านการศึกษาต่อคุณภาพการศึกษา
ในประเทศไทย พบว่า การเปลี'ยนแปลงค่าใช้จ่ายครัวเรือนด้านการศึกษา ทําให้ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน เพิม' ขึน? อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนแบบออนไลน์ทส'ี ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการเรียนแบบ
ออนไลน์ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษา เป็ นดังนี?
ช่องทางการเรียนแบบออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนแบบออนไลน์ ของ
นักเรียนชัน? ประถมศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ 'ี 0.05 ซึง' สอดคล้องกับงานวิจยั ของชนินทร์
ตัง? พานทอง (•’“‘) ได้ศกึ ษาเรือ' งปั จจัยทีม' ผี ลสัมฤทธิทางการเรี
ยนออนไลน์เพื'อเสริมการเรียน
การสอน
ระยะเวลาในการเรียนใน 1 วิชา ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนแบบออนไลน์ ของ
นักเรียนชัน? ประถมศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ 'ี 0.05 ซึง' สอดคล้องกับงานวิจยั ของมาลีวลั

เลิศสาครศิริ และรัตนา พึง' เสมา (•’“š) ได้ศกึ ษาเรือ' งพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพยาบาล
ต่อการเรียนแบบออนไลน์ชว่ งสถานการณ์โควิด-LM
การถ่ายทอดเนื?อหาผ่านสื'อการสอนแก่นักเรียนในการเรียนแบบออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนแบบออนไลน์ ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ 'ี
0.05 ซึง' สอดคล้องกับงานวิจยั ของฐิตริ ศั ญาณ์ แก่นเพชร (2564) ศึกษาเรื'องรูปแบบแอปพลิเค
ชั น เกม แบ บ ออน ไลน์ เพื' อเสริ ม การเรี ย น การสอน ใน ชุ ด วิ ช าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อุ ป กรณ์ ท'ีใช้สําหรับ การเรีย น ไม่ส่งผลต่ อประสิท ธิภ าพการเรีย นแบบออนไลน์ ข อง
นักเรียนชัน? ประถมศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ 'ี 0.05 ซึง' สอดคล้องกับงานวิจยั ของอนงค์
นาฏ แก้วไพฑู รย์ (2564) ศึก ษาเรื'อ ง ศึก ษาพฤติก รรมการเรีย นรู้ข องเด็ก และเยาวชนตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเพิม' เวลารู้
ลักษณะสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีใ' ช้ในการเรียนแบบออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การเรีย นแบบออนไลน์ ข องนั ก เรีย นชัน? ประถมศึก ษา อย่างมีนัย สําคัญ ทางสถิติท'ี 0.05 ซึ'ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรรถพล ม่วงสวัสดิ,- ดุสติ ศิรสิ มบัต,ิ ขจิตพรรณ เมฆินทรางกูร และ
พาริส หงส์สกุล (•’“š) ศึกษาเรื'องแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สาํ หรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรทีเ' กีย' วข้องกับการจัดการด้านการบิน
การจัดหาอุปกรณ์ทใ'ี ช้ในการเรียนแบบออนไลน์ ไม่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการเรียนแบบ
ออนไลน์ ข องนั ก เรีย นชัน? ประถมศึก ษา อย่ า งมีนั ย สํา คัญ ทางสถิติท'ี 0.05 ซึ'งสอดคล้อ งกับ
งานวิจ ยั ของเมธาวี จํา เนี ย ร และกรกฎ จํา เนี ย ร (•’“L) ศึก ษาเรื'อ งความรู้ ทัศ นคติ และ
พฤติกรรมของนักเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการใช้สอ'ื ออนไลน์ในการเรียน
สถานทีใ' นการจัดการเรียน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนแบบออนไลน์ ของนักเรียน
ชัน? ประถมศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ 'ี 0.05 ซึ'งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กุลจิรา จีนา
ภักดิ - (2564) ได้ทาํ การวิจยั เรือ' งประสิทธิภาพของการเรียนรูปแบบออนไลน์
การเข้าเรียนแบบออนไลน์ ไม่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการเรียนแบบออนไลน์ของนักเรียน
ชัน? ประถมศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ 'ี 0.05 ซึ'งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุขนิษฐ์ สังข
สูตรและจอมเดช ตรีเมฆ (2564) ศึกษาเรื'อง การศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการ
สอนออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ? โควิด-LM ของมหาวิทยาลัยรังสิต
3. ผลการศึกษาการเรียนแบบออนไลน์ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษาในภาพรวมพบว่า
การเรียนแบบออนไลน์ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเห็นโดยสามารถ
แปลผลจากค่ า เฉลี'ย ได้เป็ น ความสํา คัญ ระดับ ปานกลางในทุ ก เรื'อ ง และเรีย งลํ า ดับ ระดับ
ความเห็นจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านการประยุกต์ใช้ มีค่าเฉลีย' มากทีส' ุด รองลงมาคือด้านการ
สร้างสรรค์, ด้านการประเมิน, ด้านการจดจํา, ด้านการทําความเข้าใจ และด้านการวิเคราะห์มี
ค่าเฉลีย' ตํ'าสุด ตามลําดับ เป็ นดังนี?
ด้านการจดจํา ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ผูเ้ รียนสามารถตอบคําถามจาก
การจดจําสิง' ทีเ' รียนมาได้ มีคา่ เฉลีย' มากทีส' ดุ และผูเ้ รียนสามารถจําบทเรียนความรูท้ ไ'ี ด้เรียนมา
ได้อย่างดี มีค่าเฉลี'ยตํ'าสุด ซึ'งสอดคล้องกับแนวคิดของวิษ ณุ ทรัพ ย์สมบัติ (2563) กล่าวถึง
ตัวชี?วดั และสร้างเครื'องมือวัดด้านความรู้ความคิดของผู้เรียน จําแนกการเรียนรู้เป็ น 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านปั ญญาหรือทักษะการคิด ด้านอารมณ์ และด้านทักษะทางกาย ทัง? 3 ด้านมีความ

เกี' ย วเนื' อ งกัน ทัง? การออกแบบหลัก สู ต ร จัด กิ จ กรรมการเรีย น การสอน และการวัด ผล
ประเมิน ผล โดย Bloom จัดการเรียนรู้ท างปั ญ ญาไว้เป็ น 6 ระดับ เรียงจากระดับพื?นฐานถึง
ระดับสูง ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน
ค่า
การทําความเข้าใจ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ผูเ้ รียนสามารถทําความ
เข้าใจเนื? อหาการสอนได้ตามเวลาที'ผู้สอนแต่ละวิชากําหนด มีค่าเฉลี'ยมากที'สุด และผู้เรียน
สามารถอธิบาย แปลความ ขยายความ ทีเ' นื?อหาเรียนตามความเข้าใจได้ มีค่าเฉลีย' ตํ'าสุด ซึ'ง
สอดคล้องกับแนวคิดของประทีป วจีทองรัตนา (2558) ได้ให้ความหมายเกีย' วกับ ประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการเชื'อมโยงความรู้กบั ข้อมูลที'มอี ยู่ก่อน การเพิ'มขีด
ความสามารถ สําหรับการดําเนินการอย่างมีประสิทธิผล ซึ'งผลมาจากประสบการณ์ ความรู้ ที'
สะสมจากการศึกษาเล่าเรียน ค้นคว้า ความเข้าใจ ทีส' ามารถตีความแปลความหมายในแนวคิด
นัน? ได้ ทักษะ ในการแสวงหาข้อมูลโดยการอ่าน การฟั ง การสังเกตให้เป็ นประโยชน์ ในการ
แสวงหาความรู้ และเจตคติ แล้วนํ าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสิง' แวดล้อมและสถานการณ์
เพือ' บรรลุจดุ มุง่ หมาย
การประยุกต์ใช้ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ผูเ้ รียนสามารถนํ าสิง' ทีเ' รียนรู้
ไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวันได้ มีค่าเฉลี'ยมากที'สุด และผู้เรียนสามารถนํ าความรูไ้ ปใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ มีค่าเฉลีย' ตํ'าสุด ซึ'งสอดคล้องกับงานวิจยั ของมุกดามณี
ศรีพ งษ์ เพริศ และต้ อ งลัก ษณ์ บุ ญ ธรรม (2562) ได้ วิจ ัย เกี'ย วกับ ปั จ จัย คัด สรรที'ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที' 21 ของครูประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
การวิเคราะห์ ระดับ ความคิดเห็น อยู่ในระดับ ปานกลาง ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ห า
เหตุผล คําตอบในการเรียนได้ มีค่าเฉลีย' มากทีส' ุด และผูเ้ รียนสามารถคิดวิเคราะห์เนื?อหาการ
เรีย นได้ มีค่ า เฉลี'ย ตํ' า สุ ด ซึ'ง สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของประทีป วจีท องรัต นา (2558) ได้ให้
ความหมายเกีย' วกับ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการเชือ' มโยงความรูก้ บั
ข้อมูลทีม' อี ยู่ก่อน การเพิม' ขีดความสามารถ สําหรับการดําเนินการอย่างมีประสิทธิผล ซึง' ผลมา
จากประสบการณ์ ความรู้ ทีส' ะสมจากการศึกษาเล่าเรียน ค้นคว้า ความเข้าใจ ทีส' ามารถตีความ
แปลความหมายในแนวคิดนัน? ได้ ทักษะ ในการแสวงหาข้อมูลโดยการอ่าน การฟั ง การสังเกตให้
เป็ นประโยชน์ ใ นการแสวงหาความรู้ และเจตคติ แล้ ว นํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เหมาะสมกับ
สิง' แวดล้อมและสถานการณ์เพือ' บรรลุจดุ มุง่ หมาย
การประเมิน ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ผู้เรียนสามารถตัดสิน ตีราคา
สรุ ป เกี' ย วกับ คุ ณ ค่ า ของสิ'ง ต่ า ง ๆ ได้ มีค่ า เฉลี'ย มากที' สุ ด รองลงมาคือ ผู้ เรีย นสามารถ
เปรียบเทียบ จัดอันดับ เนื?อหาในการเรียน และผู้เรียนสามารถตัดสินใจประเมินค่าสิง' ต่าง ๆ
อย่างมีเหตุผล ซึง' สอดคล้องกับแนวคิดของนพพร โสวรรณะ (2564) ได้ศกึ ษา ทฤษฎีของบลูม
(Bloom’s Taxaonomy) โดยเบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) นั ก จิต วิท ยาการศึก ษาชาว
อเมริกา ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการเรียนรูข้ องมนุ ษย์และกําหนดฤติกรรมเกี'ยวกับสติปัญญา ได้
นํามาใช้ในการออกแบบการเรียนรูแ้ บบผสมผสานให้กบั องค์กร คือการผสมผสานการเรียนแบบ
ออนไลน์ และการเรียนในห้องเรียน เข้าด้วยกัน
การสร้างสรรค์ ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ผูเ้ รียนสามารถสร้างสิง' ใหม่จาก
สิง' ที'เคยเรียนรู้ มีค่าเฉลีย' มากที'สุด และผูเ้ รียนสามารถคิดวิธกี ารแก้ปัญหา เสนอทางเลือกได้

อย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลีย' ตํ'าสุด ซึง' สอดคล้องกับงานวิจยั ของมุกดามณี ศรีพงษ์เพริศ และต้อง
ลักษณ์ บุญธรรม (2562) ได้วจิ ยั เกีย' วกับปั จจัยคัดสรรทีส' ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที' 21 ของครูประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ข้อเสนอแนะ
ด้านการศึก ษา เมื'อ สถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรคติด เชื?อ ไวรัส โคโรนา •‘LM
(COVID-LM) ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ การเรียนแบบออนไลน์จงึ เป็ นสิง' จําเป็ นอย่างยิง' เพือ' ลด
การติดต่อ การแพร่ระบาดของโรค ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ต้องยอมรับและ
ปรับ เปลี'ย นพฤติก รรม การเปลี'ย นแปลงในด้านการเรีย น การสอน ไปด้ว ยกัน เพื'อ ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนสูงสุด
ด้านการสอน ครูผูส้ อนหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนให้เกิด
ความรู้สกึ อยากเรียน มีความสนใจ เนื? อหาน่ าดึงดูด มีระยะเวลาในการเรียนที'เหมาะสม ลด
ความเบือ' หน่าย ขาดสมาธิของนักเรียน
ด้านอุปกรณ์ การเรียนแบบออนไลน์ ผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถนํ าข้อมูลเป็ นแนวทางใน
การพัฒนา ปรับปรุง วางกลยุทธ์ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ เพือ' อํานวยความสะดวกในการศึกษา
การเรียนแบบออนไลน์
ด้านการจดจํา จากการศึกษาในรายข้อ พบว่า ผูเ้ รียนสามารถจําบทเรียนความรูท้ 'ไี ด้
เรียนมาได้อย่างดี มีค่าเฉลี'ยตํ'าสุด ครูผู้สอนควรหาแนวทางในการเพิม' การจดจํา ให้มคี วาม
เข้าใจง่าย เพือ' ให้ผเู้ รียนสามารถจดจําได้งา่ ยมากยิง' ขึน?
การทําความเข้าใจ จากการศึกษาในรายข้อพบว่า ผูเ้ รียนสามารถอธิบาย แปลความ
ขยายความ ทีเ' นื?อหาเรียนตามความเข้าใจได้ มีค่าเฉลีย' ตํ'าสุด ครูผูส้ อนควรหาแนวทางในการ
อธิบาย มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เพือ' ให้เนื?อหาเรียนมีความเข้าใจ สามารถเห็นภาพ
เนื?อหาได้มากยิง' ขึน?
การประยุกต์ใช้ จากการศึกษาในรายข้อพบว่า ผูเ้ รียนสามารถนํ าความรูไ้ ปใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ มีค่าเฉลี'ยตํ'าสุด ครูผู้สอนควรหาแนวทางให้ผู้เรียนได้ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ และจําลองเหตุการณ์จากสถานการณ์ต่าง ๆ เพือ' ให้ผเู้ รียนสามารถแก้ไขปั ญหา
หรือแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดีเมือ' เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ
การวิเคราะห์ จากการศึกษาในรายข้อพบว่า ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์เนื?อหาการ
เรียนได้ มีค่าเฉลี'ยตํ'าสุด ครูผู้สอนควรหาแนวทางวิธกี าร วิธลี ดั แนวทางการคิดวิเคราะห์ใน
รูปแบบต่าง ๆ
การประเมิน จากการศึกษาในรายข้อพบว่า ผูเ้ รียนสามารถตัดสินใจประเมินค่าสิง' ต่าง ๆ
อย่างมีเหตุผลมีค่าเฉลีย' ตํ'าสุด ครูผูส้ อนควรหาแนวทางหรือจําลองเหตุการณ์ จากสถานการณ์
ต่าง ๆ ให้ผเู้ รียนได้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมผี ลมากยิง' ขึน?
การสร้างสรรค์ จากการศึกษาในรายข้อพบว่า ผูเ้ รียนสามารถคิดวิธกี ารแก้ปัญหา เสนอ
ทางเลือกได้อย่างสร้างสรรค์ มีคา่ เฉลีย' ตํ'าสุด ครูผสู้ อนควรหาแนวทางหรือจําลองเหตุการณ์จาก
สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ให้ผู้เรีย นได้ท ดลองเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญ หาต่ า ง ๆ เพื'อ ให้มี
แนวทางหลักและแนวทางสํารองไว้รองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ' กิดขึน?

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ครัง[ ต่อไป
เพื'อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเพิม' เติมเกี'ยวกับปั จจัยทีส' ่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนแบบ
ออนไลน์ ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษาในช่วงสถานการณ์ โควิด-LM จึงควรเพิม' การทําวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนา
กลุม่ (Focus Group) ควบคูไ่ ปกับการแจกแบบสอบถาม เพือ' ให้ได้ขอ้ มูลทีเ' ฉพาะเจาะจงมากขึน?
ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากช่องทางอื'น ๆ นอกจากการกระจาย แบบสอบถามทางออนไลน์
เพื'อให้ได้ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างทีห' ลากหลาย และสามารถนํ าไปขยายผลเพื'ออธิบายปั จจัยทีส' ง่ ผล
ต่อประสิทธิภาพการเรียนแบบออนไลน์ของนักเรียนชัน? ประถมศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิดLM ครอบคลุมมากยิง' ขึน?
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