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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาแอพลิเคชันที่ใชในการจัดการ
เรียนรูแบบออนไลนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย และ
(2) ศึกษาปญหาในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโรงเรียน
อนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย กลุมตัวอยางไดแก ครู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนอนุบาล
เมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบวา (1) แอพลิเคชันที่ครูนิยมใชในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนมากที่สุด คือ
แอพลิเคชั นไลน (Line) คิดเปนรอยละ 67.23 และ Google Meet คิดเปนรอยละ 28.53 และอื่น ๆ 5.24
(2) ป ญ หาที ่ ครูพบในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนอ ยูในระดับ มาก ( �X = 4.27, S.D. = 0.51) และเมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน สามารถเรียงจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานเทคโนโลยี
(X� = 4.45, S.D. = 0.47) ดานสื่อการสอน (X� = 4.27, S.D. = 0.49) ดานพฤติกรรมของนักเรียน (X� = 4.22,
S.D. = 0.55) และดานผูสอน (�X = 4.15, S.D. = 0.59)
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู; การเรียนการสอนออนไลน;
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Abstract
This study aimed 1) to explore the online applications used by the teachers of foreign
languages department during the COVID-19 Pandemic and 2) to inquire the problems that they
faced during using those applications. The research samples were 17 teachers of foreign
languages department at Anubanloei School, Loei Province. The researcher used an
exploratory descriptive approach through a questionnaire.
Research finding found: (1) the respondent used app was Line Application at 67.23%,
Google Meet at 23.53%, and else at 5.24%. (2) the most common problems that they met during
� = 4.27, S.D. =
using the online applications were overall and aspects, were at a high level (X
� = 4.45, S.D. = 0.47), Teaching Materials
0.51), arranged in descending order as Technology (X

� = 4.27, S.D. = 0.49), Student Behavior (X
� = 4.22, S.D. = 0.55), and Teachers (X
� = 4.15,
(X

S.D. = 0.59)

Keywords: Learning Management; Online Learning;

บทนำ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดสงผลกระทบต อ
ประชากรโลกเปนวงกวาง โดยมีจ ำนวนผูปวยติดเชื้อและผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเปนจำนวนมากในระยะเวลา
อั น รวดเร็ ว องค ก ารอนามั ย โลกจึ ง ไดป ระกาศให โ รคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 เป น โรคระบาดใหญ
(Pandemic) ในวันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2563 (WHO, 2020: 17) เมื่อการแพรระบาดไวรัสโคโรนา
2019 เปนสวนหนึ่งของการดำเนินชีวิต มนุษยเริ่มมีการปรับตัวในการใชชีวิต ซึ่งเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของ
คนเราที่อยูรอดปลอดภัยจากอดีตมาจนปจจุบัน ชีวิตประจำวันที่ถูกตีกรอบตามมาตรการเวนระยะหางทาง
สังคม (Social Distancing) ตลอดจนความกลัวการติดเชื้อ COVID-19 ไดเกิดแนวทางการทำงานที่บาน (work
from home) และคนไทยก็ไดรูจักโปรแกรมที่เปนตัวชวยในการทำงานที่บานมากมาย หนึ่งในนั้นคือ โปรแกรม
ที่ใชในการประชุมออนไลน เชน ZOOM, MEET, Hangout และ MS Team (จักรกฤษณ โพดาพล, 2563, 9
มิถุนายน)
การปองกันการแพรระบาดอยางหนึ่งคือมาตรการการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing)
จึงทำใหเปนแรงผลักดันใหมีการนำคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการจัดการ
เรียนการสอนแบบการสอนผานออนไลนอยางทั่วถึงในทุกสถาบันและสาขาวิชาชีพ เพื่อเอื้อใหผูเรียนและผูสอน
สามารถเรียนรูไดจากบานพักของตัวเอง (บุญทิพย สิริธรังศรี, 2563: 2) โรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
ให ครูผู สอนจัดการเรียนการสอนออนไลนผานแอพลิเคชันตาง ๆ เชน Line, Facebook, Zoom, Google
Classroom ชองทาง DLTV หรือชองทางใดก็ได
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ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการเรียนรูแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเลย
จังหวัดเลย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาแอพลิเคชันที่ใชในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนข องครูกลุม สาระการเรีย นรู
ภาษาตางประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาปญหาในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
โรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย

ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัย เรื่องการจัดการเรียนรูแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของครู ก ลุ  ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาต า งประเทศ เป น การวิจ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(quantitative research) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมือง
เลย จังหวัดเลย จำนวน 25 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยไดนำมาบางสวนจากแบบสอบถามของผูวิจัยทานอื่น ๆ มาดัดแปลงเพื่อให
เหมาะสม แบบสอบถามมีเนื้อหาประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ และระดับการศึกษาเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ บบออนไลนข องครูกลุม สาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย เปนการศึกษาเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check
List)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาต างประเทศ โรงเรียนอนุบ าลเมือ งเลย จัง หวัดเลย ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรสว น
ประมาณคา (Rating scale) ของลิเคอรท (Likert) โดยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย นอยที่สุด แปลผลขอมูลตามเกณฑ ดังนี้
5
หมายถึง มีปญหาในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนอยูในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง มีปญหาในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนอยูในระดับมาก
3
หมายถึง มีปญหาในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนอยูในระดับปานกลาง
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2
หมายถึง มีปญหาในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนอยูในระดับนอย
1
หมายถึง มีปญหาในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนอยูในระดับนอยที่สุด
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะนำขอมูลไปวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
ซึ่งมีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่ รอยละ
2. การจัดการเรียนรูแบบออนไลนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนอนุบาล
เมืองเลย จังหวัดเลย โดยใชคาความถี่ รอยละ
3. วิเคราะหขอมูล การปญหาในการจัดการเรี ย นรูแ บบออนไลน ของครูกลุมสาระการเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อหาคาเฉลี่ยเพื่อหาคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) และค าสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทำการแปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ ดังนี้ (วนิดา วาดีเจริญ, รังสรรค
เลิศในสัตย, และสมบัติ ทีฆทรัพย, 2560: 315)
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 กำหนดใหอยูในเกณฑมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 กำหนดใหอยูในเกณฑดีมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 กำหนดใหอยูในเกณฑปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 กำหนดใหอยูในเกณฑนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 กำหนดใหอยูในเกณฑนอยที่สุด

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลการจัดการเรียนรูแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สามารถสรุปผลการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การจัดการเรียนรูแ บบออนไลนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียน
อนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
ตารางที่ 1 แสดงคารอยละแอพลิเคชันที่ใชในการการจัดการเรียนรูแบบออนไลนของครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
ที่ แอพลิเคชันที่ใชในการการจัดการเรียนรู
จำนวน
รอยละ
1 Line
17
67.23
2 Google Meet
7
28.53
3 อื่น ๆ
1
5.24
รวม
25
100.00
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จากตารางที่ 1 พบวา ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
จัดการเรียนรูแบบออนไลนโ ดยใชแอพลิเคชัน Line จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 67.23 ใชแอพลิเคชั น
Google Meet จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 28.53 ใชแอพลิเคชันอื่น ๆ จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.24
2. ปญหาในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียน
อนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปญหาในการจัดการเรียนรูแบบออนไลน
ของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย โดยรวม
และรายดาน
ปญหาในการจัดการเรียนรูแบบออนไลน
S.D.
แปลผล
x�
1. ดานครูผูสอน
4.15
0.59
มาก
2. ดานเทคโนโลยี
4.45
0.47
มาก
3. ดานสื่อการสอน
4.22
0.55
มาก
4. ดานพฤติกรรมของนักเรียน
4.27
0.49
มาก
4.27
0.51
มาก
รวม
จากตารางที่ 2 พบวา ปญหาที่ครูพบในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนอยูในระดับมาก (�X= 4.27,
S.D. = 0.51) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน สามารถเรียงจากมากไปหานอยได
ดังนี้ ดานเทคโนโลยี (X� = 4.45, S.D. = 0.47) ดานสื่อการสอน (X�= 4.27, S.D. = 0.49) ดานพฤติกรรมของ
นักเรียน (�X = 4.22, S.D. = 0.55) และดานผูสอน (�X = 4.15, S.D. = 0.59)

การอภิปรายผลการวิจัย

จากการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีประเด็นสำคัญที่ควรนำมา
อภิปรายผล ดังนี้
1. ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย จัดการเรียนรู
แบบออนไลนโดยใชแอพลิเคชัน Line จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 67.23 ใชแอพลิเคชัน Google Meet
จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 28.53 ใชแอพลิเคชันอื่น ๆ จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.24 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา แอพพลิเคชั่น Line เปนโปรแกรมที่ทั้งครูและนักเรียนคุนเคย ตลอดจนเคยใชกอนที่มีสถานการณ
การแพรระบาดโควิด 19 เพื่อรับสงขอมูลขาวสารกันทำใหงายตอการเรียนรูใชงาน สอดคลองกับมนธิชา ทอง
หัตถา (2564: 43) ไดศกึ ษาสภาพการจัดการเรียนรูแ บบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
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ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนปากพนัง จังหวัด
นครศรีธ รรมราช พบวา แอพลิเคชันที่ครูนิยมใชในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนม ากที่สุด คือ แอพลิเค
ชันไลน (Line) คิดเปนรอยละ 88.23 และ Google Meet นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 23.53
2. ปญหาที่ครูพบในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาอยูในระดับมากทุกดาน สามารถเรียงจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานเทคโนโลยี ดานสื่อการสอน ดาน
พฤติกรรมของนักเรียน และดานผูสอน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Lassoued,
Alhendawi, & Bashitialshaaer (2020: 7) ที่ไดศึกษาอุปสรรคที่มีตอจัดการเรียนรูทางไกลใหบรรลุผลในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบปญหาที่คลายคลึงกัน เชน
ปญหาดานกระบวนการจัดการเรียนรู ปญหาทางดานเทคนิค ปญหาดานการเงินและปญหาดานการจัดการ อีก
ทั้งปญหาที่พบมากที่สุดในการจัดการเรียนรูทางไกลคือ สัญญาณอินเทอรเน็ต อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและแอ
พลิเคชันตาง ๆ ไมมีประสิทธิภาพและไมเพียงพอ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัย สามารถนำขอเสนอแนะทางนโยบายไดดังนี้
1. ดานครูผูสอน ผูบริหารควรทำความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อใหครู
ยอมรับ ควรสรางขวัญและกำลังใจในการปรับทัศนคติในการเรียนการสอนออนไลนของครู ควรสนับสนุนการ
ฝกอบรมในรูปแบบตาง ๆ
2. ดานเทคโนโลยี ผูบริหารควรสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงเครื่องมือการเรียนการอน
ออนไลน ควรมีการปรับปรุงโครงสรางทางเทคโนโลยีของโรงเรียน ควรมีเจาหนาที่ในการสนับสนุนครูผูสอน
3. ดานสื่อการสอน ควรมีการพัฒนาการผลิตสื่อการสอนออนไลน ควรมีการอบรมการจัดทำสื่อการ
สอน
4. ดานพฤติกรรมของนักเรียน ควรสรางความรวมมือกับผูปกครองในการเรียนการสอนออนไลน
ของนักเรียน ควรสรางความใฝรูใหกับผูเรียนในการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบออนไลนครูกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรีย นในการจั ด การเรี ย นรู  แ บบออนไลน ใ นช ว ง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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องคความรูที่ได
ปญหาที่ครูพบในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาอยูในระดับมากทุกดาน สามารถเรียงจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานเทคโนโลยี ดานสื่อการสอน ดาน
พฤติกรรมของนักเรียน และดานผูสอน
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