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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความพึงพอใจ และ (2) เปรียบเทียบความ
พึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในด้านปัจจัยสนับสนุนและความสุขของนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้วิจัยท าการส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในตารางของเครจซี่และมอร์แกน (1970) จ านวน 142 คน ผลการวิจัย
พบว่า (1) นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในด้านปัจจัย
สนับสนุนและความสุขในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน (2) ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึง
พอใจของนักศึกษาทั้งปัจจัยสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและความสุขการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทคัดย่อ 

บทน า
ปัญหาความสุขในปัจจุบันสะท้อนถึงการรับรู้ที่ดีของคนในสังคม สะท้อนว่ามนุษย์มีปัญหาทาง

จิตใจมากขึ้นในสังคมที่ต้องแข่งขันแก่งแย่ง (Bundasak,T. ,Chaowiang, K., Jangasem,N.,2010) 
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายองค์กรให้พนักงานท างานจากที่บ้าน หรือ
ที่เรียกว่า Work from Home เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของบุคคลหรือพนักงานให้มากที่สุด 
อย่างไรก็ตามการท างานรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกับ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ และสามารถน า
องค์กรไปสู่การมีสุขภาวะที่ยั่งยืน  ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนั้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะการศึกษา
ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในด้านปัจจัยสนับสนุนและความสุขของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา 
และเป็นกลไกที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนแก้ ไขปัญหา ปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนของในหลักสูตรต่ างๆ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามความคาดหวังของ
หลักสูตรและเพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงภาพลักษณ์ของ
องค์กรของความส าคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและมีความสุขของนักศึกษาอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในด้านปัจจัย

ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ค ว า ม สุ ข ด้ า น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในด้านปัจจัย
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ค ว า ม สุ ข ด้ า น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

วิธีด าเนินการวิจัย
1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป
3. ขอบเขตของการวิจัย ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี

3.1) เนื้อหาในการวิจัย  ผู้วิจัยด าเนินการบริหารจัดการของรายวิชาศึกษาทั่วไป
3.2) ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  ผู้วิจัยใช้พื้นที่การศึกษา คือ นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

4. ขอบเขตด้านเวลา  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนินการรวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน
5. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล โดยด าเนินการแจกแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ 

Google forms ให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 142 คน และได้รับแบบสอบถามกลับมาจ านวน 142 ฉบับ ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล
1) ในการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ โดยใช้ Google classroom ในรายวิชาศึกษาทั่วไปท่ี

มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
2) น าแบบทดสอบความพึงพอใจ ไปทดลองใช้ (Try out) 
3) น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพ่ือหาความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20-0.80 และ

อ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20-1.00
4) ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยน าข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 20 ข้อ 
5) จัดพิมพ์แบบวัดความพึงพอใจท่ีสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้จริงในรูปแบบ Google forms 

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในด้านปัจจัย

ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ค ว า ม สุ ข ด้ า น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี พบว่า ด้านปัจจัยสนับสนุนและความสุขในการ
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( ҧ𝑥 =4.35, S.D.= .55) สอดคล้องกับความสุขด้านการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก 
( ҧ𝑥 =3.90, S.D.= .71 ) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  
ในด้านปัจจัยสนับสนุนและความสุขด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า มีระดับความพึงพอใจทั้ง 2 ด้านในที่มีต่อการ
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล

ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 142 คน พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 85.00  และเพศชาย ร้อยละ 15.00 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เท่ากับร้อยละ 61.06 รองลงไปเป็นคณะศึกษาศาสตร์ เท่ากับร้อย
ละ 53.38 ส่วนคณะอื่นๆ ที่เหลือมีจ านวนอยู่ระหว่าง ร้อยละ 1.00-39.76
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรายวิชาในด้านปัจจัยสนับสนุน และ
ความสุขด้านการเรียนการสอนในภาพรวมและรายด้าน ดังแสดงในตารางท่ี 1 ถึงตารางท่ี 2

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อรายวิชาในด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีตอ่รายวิชาในด้านความสุขด้านการ
เรียนการสอน

ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ ที่เกี่ยวกับความผูกพันทั้งด้านปัจจัยสนับสนุนและ
ความสุขด้านการเรียนการสอนในที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรยีนการสอน S.D.
ระดับ

คุณภาพ

1. ในโปรแกรมการสอนออนไลน์ที่จะสามารถสร้าง Group Meeting ในทบทวนบทเรียนและสะดว รวดเร็ว 4.29 .72 มาก

2. รูปแบบของการสอนออนไลน์แบบ Video Conference ที่ทันสมัยท าให้นักศึกษามีแรงเสริมทางบวกกับ
ความสุขในการเรียนอย่างเวลา

4.12 .77 มาก

3. การเข้าถึงการสอนผ่าน Google classroom ที่ไม่ซับซ้อนท าให้การปรับตัวในการเข้าเรียนในแต่ละครั้งมี
ความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

4.18 .56 มาก

4. ระบบของฐานข้อมูล Google classroom สามารถการบันทึกภาพเหตุการณ์หรือการประชุมเอาไว้เป็น
ฐานข้อมูลการสอนที่เป็นปัจจุบัน

4.53 .64 มากที่สุด

5. การเข้าถึงข้อมูลในการติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรมต่างๆ ท าให้เกิดแรงจูงใจของการเรียนมีการหาความรู้
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้

4.40 .63 มาก

6. มีช่องทางที่หลากหลายของระบบออนไลน์ในการตอบข้อสงสัยต่างๆ  เช่น E-mail, Website, Line, 
Messenger ฯลฯ

4.29 .72 มาก

7. ภาพรวมการสอนมีบรรยากาศวิชาการ การเข้าถึงเนื้อหาในเรียนรู้ผ่านออนไลน์ท าให้นักศึกษาค้นควา้ความรู้
ด้วยตนเองได้ง่ายมากขึ้น

4.63 .12 มากที่สุด

8. มีการแลกเปลี่ยนวิทยากรภายนอกเข้ามาช่วยเพิ่มเติมเนื้อหาในการสอนออนไลน์เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสาร
มากขึ้นและหลากหลาย

3.96 .79 มาก

9. มีรูปแบบเทคนิคการสอนผ่านออนไลน์ มีเกมฝึกทักษะการคิดที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจในบทเรียนได้ดีขึ้น 4.32 .07 มาก

10. มีเทคนิคให้ก าลังใจและสนับสนุนด้านการเรียนและกิจกรรมต่างๆ 4.82 .49 มากที่สุด

รวม 4.35 .55 มาก

X
ด้านความสุขด้านการเรยีนการสอน S.D. ระดับคุณภาพ

1. อาจารย์ผู้สอนการเปิดโอกาสในการให้ค าปรึกษาจากนักศึกษาได้ทันต่อความต้องการ 4.00 .50 มาก

2. อาจารย์ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนที่พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 4.12 .77 มาก

3.อาจารย์ผู้สอนมีหลักการสอนและเทคนิคการสอนที่ดี ท าให้ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน 3.94 .73 มาก

4. อาจารย์ผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศการมีส่วนรว่มในการเรยีนและแลกเปลี่ยนความคดิเห็น
อย่างสม่ าเสมอ

3.86 .75 มาก

5.อาจารย์ผู้สอนจัดการสอนให้ได้บรรยากาศของความสุขในการเรียนผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย 4.40 .63 มาก

6.อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถอธิบายข้อสงสัยต่างๆ เก่ียวกับรายวิชาที่เรียนได้อย่างชัดเจน 3.86 .72 มาก

7.อาจารย์ผู้สอนมีทักษะและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.85 .78 มาก

8.อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ในค้นคว้าด้วยตนเอง 3.51 .70 มาก

9. อาจารย์สร้างบรรยากาศในการเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้และสนุกสนาน และมีความสุขในการ
ได้เข้าร่วมในชั้นเรียน

3.84 .73 มาก

10. อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ความรูข้้ามศาสตร์การสอนที่เก่ียวกับเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี 3.62 .84 มาก

รวม 3.90 .71 มาก

ระดับความพึงพอใจ
แหล่งความ

แปรปรวน
Sum of Squares df MeanSquare F P-value

ปัจจัยสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและความสุขด้านการเรียนการสอน
ระหว่างกลุ่ม 2 .814 .407 3.576 .029*

ภายในกลุ่ม 3.97 45.195 .114

รวม 3.99 46.009

X


