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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษาการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กลุมตัวอยางจำนวน 400 คน เปนนกัศึกษาในมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีศึกษา
อยูในระดับชั้นปที ่1-4 ไดมาจากการสุมอยางงาย มีอายุระหวาง 19-23 ป เก็บรวบรวมขอมูลในเดือนมีนาคม 2564 เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวจิัยไดสรางขึ้น ผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ไดรับตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหา คา IOC ที่ไดมีคา 0.67-1 และมีคาความเชื่อม่ันเทากบั 0.90 วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่และ
รอยละ  

ผลการศึกษา ผูวิจัยไดแบงผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย         
ราชภัฏสุราษฎรธาน ีพบวานักศกึษามหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธาน ีมีการรบัรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 อยูในระดับมากรอยละ 36.04 

คำสำคัญ : โรคโควิด-19, การแพรระบาด, การรับรูผลกระทบตอการศึกษา 
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Abstract 

This research aimed to study the perceptions of the impact on studies of the coronavirus outbreak of 
Suratthani Rajabhat University students. The sample group of 400 people were students in Suratthani 
Rajabhat University. Studied in grades 1-4, obtained from a simple randomization. Aged between 19-23 years. 
Data were collected in March 2021. The research instrument was a questionnaire that the researcher created. 
The instrument quality check by 3 experts was checked for the validity of the content, the IOC value is 
0.67-1and the confidence value was 0.90, the data was analyzed by frequency and percentage distribution. 

The study findings researchers have divided the impact on studies of the COVID-19 epidemic in 
Suratthani Rajabhat University students found that the students of Suratthani Rajabhat University. The impact 
of the study on the COVID-19 epidemic is perceived. At a high level, 36.04 percent were adjusted f rom the 
epidemic of COVID-19. 
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1. บทนำ

1.1 ความเปนมาของปญหา 
จากการที่องคการอนามัยโรคไดมีการประกาศใหโรคโควิด-19 เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public 

health emergency of international concern : PHEIC) เนื่องจากมีการแพรระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลกและการเกิดโรค
อุบัติใหมเปนปญหาดานสขุภาพ กอใหเกิดโรคในระบบทางเดนิหายใจ โดยหลงัจากที่เชื้อไวรัสเขาสูหลอดเลือดฝอยของปอด ทำให
เชื้อไวรัสมีการแบงตัวเพ่ิมจำนวนมากขึ้น สงผลใหเกดิกระบวนการอักเสบและเนือ้เยื่อปอดถกูทำลาย  สัมพันธกับอาการที่แยลง
จนกระทั่งผูปวยเสียชีวิต สำหรับผูที่ไดรบัการรกัษาจนหายจะพบวาเนือ้ปอดทีไ่ดรับความเสียหายจากพยาธิสภาพของโรคสามารถ
ฟนคืนกลับมาไดหากไดรบัการรักษาอยางตอเนือ่ง  

โรคโควิด-19 (COVID-19) เริ่มพบผูปวยครั้งแรกเม่ือเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ที่เมืองอูฮัน่ เมืองหลวงของ
มณฑลหูเปย ภาคกลางของประเทศจนี ซึ่งเปนเมืองใหญมีผูคนหนาแนน จึงเกิดการระบาดไดอยางรวดเรว็ องคการอนามัยโลกได
ประกาศชื่อโรคนี้อยางเปนทางการเม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 วา “Coronavirus Disease 2019” ตอมาพบการระบาดเปนวง
กวางมากกวา 100 ประเทศทั่วโลกในระยะเวลาอันรวดเร็ว (WHO Thailand, 2020) มีอุบัติการณพบจำนวนผูติดเชื้อทั่วโลก
จำนวน 98,747,180 ราย รักษาหายแลว 54,435,973 รายและเสียชีวิต 2,120,619 ราย ประเทศไทยมีผูติดเชื้อจำนวน 13 ,500 
ราย กำลังรักษา 2,623 รายรกัษาหายแลว 10,567 รายและเสยีชีวิต 73 ราย สถานการณมีแนวโนมในทางทีด่ีขึ้น ผูติดเชือ้มีจำนวน
ลดลง จนกระทั่งเม่ือวันที ่17 ธันวาคม 2563 ไดมีการระบาดระลอกใหมที่ประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร โดยเปนการระบาดที่
ผูปวยไมไดมีการเดินทางออกนอกประเทศ แตคาดการณวาอาจติดเชือ้จากแรงงานชาวพมาที่ทำงานในอุตสาหกรรมประมง การ
ระบาดระลอกใหมไดมีการขยายวงกวางหลายจังหวัด ยกตัวอยางเชนจังหวดัสุราษฎรธานีพบผูตดิเชือ้ทั้งหมด 11  ราย อัตราการ
เสียชีวิตสูงที่สุดคือผูสูงอายุที่มีอาย ุ80 ปขึ้นไป รวมถึงคนที่มีโรคประจำตวัรวมดวย คนที่เปนโรคหวัใจมีอตัราการเสียชีวิตสูงที่ สุด 
รองลงมาคือ โรคเบาหวาน  โรคทางเดินหายใจและโรคความดนัโลหติสูง ตามลำดับ องคการอนามัยโลกไดแนะนำการปองกันโรค
เบื้องตน ไดแก การลางมือบอยๆ ปดปากจมูกเม่ือไอ จาม รับประทานอาหาร ที่ปรงุสุกใหมเสมอและหลีกเลี่ยงการสมัผัสใกลชิดกับ
คนที่แสดงอาการของโรคทางเดินหายใจ เชน ไอและจาม  

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ถือเปนชวงภาวะวิกฤตที่สงผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงครั้งสำคัญของโลกใน
ทุกมิติ ในสวนของประเทศไทยกไ็ดรับผลกระทบเปนอยางมาก การดำรงชีวิตประจำวัน การทำงานและการศึกษาซึ่งสงผลกระทบ
ตอการศึกษาของนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีทีไ่มสามารถดำเนินการตามหลกัสูตรไดตามปกติ จึงไดจัดการเรียนโดย
ประยุกตใชกับเทคโนโลยไีดตามความเหมาะสม แตในบางกรณีอาจไมมีความพรอมในการเรียนทีต่องประยุกตใช เทคโนโลยี เชน  
เครือขายสัญญาณอินเทอรเนต็ อุปกรณเครื่องมือสื่อสาร เปนตน ซึ่งถือไดวาเปนปญหาทีส่ำคัญที่สงผลกระทบตอการศึกษาในชวงที่
มีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เปนอยางมาก และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีกไ็ดมีการประยุกตใชการเรียนออนไลนมา
ปรับใชกับการศึกษาในปจจบุันที่มีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยมองเหน็ถึงปญหาความแตกตางของแตละบุคคล ที่ มีความ
แตกตางกันทั้งในดานการรบัรูผลกระทบ ดานการปรับตัว ดานการตองการสนบัสนุนจากมหาวิทยาลัย  จากการแพรระบาดของ  
โรคโควิด-19 ดังนั้นผูวิจยัจงึสนใจที่จะศึกษาวาการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

1.2 คำถามการวิจัย 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมีการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด -19 

อยางไร 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
เพ่ือศึกษาการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด -19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย                

ราชภัฏสุราษฎรธาน ี
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1. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพ่ือศึกษาการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ซึ่งผูวิจัยไดกำหนดประชากร กลุมตัวอยาง วิธีการสุม
ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจยั การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลตามลำดับดงันี้   

ประชากรและกลุมเปาหมาย
2.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจยัครัง้นี้ คือ นักศึกษาทีก่ำลงัศึกษาอยูทีม่หาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธาน ีประกอบดวย 7 คณะ 

ไดแก คณะครุศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะนิติศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และวิทยาลยันานาชาติและการทองเที่ยว มีจำนวนทั้งหมด 11,895 คน

 2.1.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครัง้นี้ คือ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูทีม่หาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธาน ีซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 

11,895 คน มากำหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชวิธีของ Taro Yamane (Yamane,1970) ดังนี้  

สูตรของ Taro Yamane (Yamane,1970) 
n = 

โดยที่ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N = ขนาดของประชากร 
e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (รอยละ หรือ เปอรเซนต) 

แทนคาตามสูตร ไดดังนี้ 
n = 

n = 386.99 
 จากการคำนวณจะไดกลุมตัวอยางจำนวนขั้นต่ำ เทากับ 386.99 คน เพ่ือใหไดขอมูลที่ถกูตองและสมบูรณในการรวบรวม 

จึงไดจำนวนกลุมตวัอยางขั้นต่ำ เทากับ 400 คน 

2.2  เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจยัครั้งนี้คือ แบบสอบถามเรื่องการรบัรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธาน ีที่ผูศึกษาสรางขึ้นเองจากการคนควาเอกสารทางวิชาการและทบทวนงานวิจัยที่
เก่ียวของ ประกอบดวย 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ ชั้นปที่กำลังศึกษา คณะที่กำลังศึกษา 
รายไดตอเดือน ไดรับรายไดจาก ภูมิลำเนาเดิม สถานทีเ่รยีนออนไลน อุปกรณที่ใชในการเรียนออนไลนและสัญญาณอินเทอรเน็ต 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรบัรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควดิ-19  ประกอบดวยขอ
คำถาม จำนวน 20 ขอ โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การตรวจสอบการหาประสิทธิภาพของเครือ่งมือแบบสอบถามทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการวิจัยในครั้งนี้มี

ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพเพ่ือใหไดคุณภาพตามลำดับ ดังนี้ 
1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) ของเครื่องมือ หลังจากที่ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือ

แบบสอบถามขึน้มา ผูวิจัยไดนำไปตรวจสอบวาเม่ือนำแบบสอบถามไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมประชากรวิจัยและจะ
สามารถวัดในสวนของเนื้อหาที่ผูวิจัยตองการวัดไดมากนอยเพียงใด โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบ  โดยผูวิจัยไดนำไป
ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทาน ซึ่งผูทรงคุณวุฒิทัง้ 3 ทาน ทำการตรวจสอบและประเมินโดย
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ใชดัชนีความสอดคลอง IOC (Item Objection Congruence Index) เปนรายบุคคลวาขอคำถามแตละขอสามารถวัดไดตรงกับ
จุดประสงคที่กำหนดหรือไม โดยใหคะแนนตามเกณฑ ดังนี้ 

คะแนนเทากับ +1 เม่ือแนใจวาขอคำถามตรงตามจดุมุงหมายทีก่ำหนดไว 
คะแนนเทากับ  0 เม่ือไมแนใจหรอืขอคำถามมีลักษณะคลมุเครอืไมชัดเจน 
คะแนนเทากับ -1 เม่ือแนใจวาขอคำถามไมตรงตามจุดมุงหมายที่กำหนดไว 
นำคะแนนของผูทรงคุณวุฒทิุกคนทีก่รอกลงในแบบวิเคราะหความสอดคลองของขอคำถามกับจุดประสงคเ พ่ือหา

คาเฉลี่ย โดยมีเกณฑการคัดเลือกขอคำถาม ดังนี้ 
1. ขอคำถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 คัดเลือกไวใชได
2. ขอคำถามที่มี IOC ต่ำกวา 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง
โดยการตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หาของขอคำถามกบัจดุประสงคผานเกณฑที่กำหนดทุกขอ โดยมีคา IOC ของขอ

คำถามอยูระหวาง 0.67-1.00 (ภาคผนวก ง) และคา IOC ทั้งฉบับเทากับ 0.95 จากนั้นนำไปสูกระบวนการตรวจสอบความเชื่อ ม่ัน 
(Reliability) ตอไป 

2. การหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือ หลังจากทีน่ำเครือ่งมือแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา
โดยผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทานแลว จึงนำแบบสอบถามมาทดสอบความเชือ่ม่ัน โดยการทดลองใช (Try out)
 ผูวิจัยไดเลือกกลุมทดลองเปนนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที ่1 และ 

3 จำนวน 30 คน ที่ไมไดเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย และนำมาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของ      
ครอนบาค ไดคาความเทีย่งเทากับ 0.90 

2.4  การเก็บรวบรวมขอมลู 
1. ข้ันเตรียมการ
ผูวิจัยดำเนินทำการเตรยีมแบบสอบถามผานทางออนไลนโดยใช Google form และมีการติดตอประสานงานกับนายก

สโมสรนักศึกษาของแตละคณะ เพ่ือการสงตอแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางของแตละคณะ และมีการชี้แจงวัตถุประสงคและ
รายละเอียดในการทำวิจยั และขอความรวมมือในการทำแบบสอบถาม 

2. ข้ันดำเนินการ เก็บรวบรวมขอมลู
2.1  เม่ือไดติดตอประสานงานกบันายกสโมสรนักศึกษาของแตละคณะแลว ทำการสงแบบสอบถามผานทางออนไลนโดย

ใช Google form และใหการพิทกัษสิทธิ์กลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการชี้แจงคำอธิบายตาง ๆ ในแบบสอบถาม 
และขอมูลสวนตัวทั้งหมดของกลุมตัวอยางจะถูกจดัเกบ็เปนความลบั 

2.2   ติดตามการตอบกลับแบบสอบของกลุมตัวอยาง โดยมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมรวบรวมตั้งแตวันที่  17-24 
มีนาคม พ.ศ. 2564  

2.3   นำแบบสอบถามที่ไดรวบรวมจากกลุมตวัอยางจำนวน 400 คน มาตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล 
2.5  การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนำขอมูลที่ไดมาวเิคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) และดำเนนิการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป การแจกแจงความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ของนักศกึษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธาน ีวิเคราะห ดังนี้  
1. วิเคราะหรายขอโดย การแจกแจงความถี ่และรอยละ
2. ใหคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
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   ระดับการรับรู                              คะแนน 
   มากที่สุด        5  
   มาก        4 
   ปานกลาง       3  
   นอย                   2 
   นอยที่สุด                   1 

ในการวิเคราะหระดับการรบัรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ของนกัศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธาน ีผูวิจัยไดกำหนดเกณฑการแปลผลคาเฉลีย่ ดังนี้ 

 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80      หมายถึง  การรับรูระดับนอยทีสุ่ด 

   คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60      หมายถึง  การรับรูระดับนอย 
   คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40      หมายถึง  การรับรูระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20      หมายถึง  การรับรูระดับมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00      หมายถึง  การรับรูระดับมากที่สดุ 
 

3. ผลการวิจัย 
  วิจัยนี้เปนการศึกษาการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี โดยทำการศึกษาจากกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน ซึ่งเปนนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
ธานี ทั้งหมด 7 คณะ ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะนิติศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ
วิทยาการจัดการ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร และวิทยาลยันานาชาติและการทองเที่ยว โดยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูล
ตั้งแตวันที่ 17-24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผลการศึกษาสามารถแยกเพ่ืออภปิรายผลได 2 สวน ดังนี้ 
 

สวนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 293 คน คิดเปนรอยละ 73.25 อยูในระดับชั้นปที1่ จำนวน 

101 คน คิดเปนรอยละ 25.25 ชั้นปที่ 2 จำนวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.25 ชั้นปที3่ จำนวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24 .25 
และชั้นปที่ 4 จำนวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.25 และสวนใหญเปนนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ จำนวน 132 คน  คิดเปน
รอยละ 33.0 อุปกรณที่ใชในการเรียนออนไลนสวนใหญเปนโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอร จำนวน 157 คน คิดเปนรอยละ 
39.25 และสัญญาณอินเทอรเน็ตทีใ่ชในการเรียนออนไลนเปนไวไฟหอพัก จำนวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.75  

 
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี 

2.1 ดานรับรูผลกระทบ 
ในการวิจัยครั้งนี ้จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง มีการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด -19 อยู ใน
ระดับมากรอยละ 36.04 รองลงมาระดับมากทีสุ่ดรอยละ 30.63 ซึ่งจากคาเบีย่งเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ยที่ไดจากขอคำถาม ดาน
การรับรูผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 อยูในระดับนอย ( = 2.11, S.D.=0.94)  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย  ของ 
Cathy Mae Toquero (2020) เรื่อง ความทาทายในการวิจัยดานการสอนและโอกาสสำหรบัการศึกษาระดับอุดมศึกษาทามกลาง
การระบาดของ COVID-19 : บริบทของฟลิปปนส พบวา Covid-19 สงผลกระทบตอสถาบนัการศึกษาระดับสงู ไมเพียงแตในเมือง
อูฮั่น ประเทศจีนทีเ่กดิไวรัส แตยงัมีสถาบันการศึกษาระดับสูงอ่ืนๆ ทั้งหมด 188 ประเทศ และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ขอ
คำถามที่วาการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลกระทบตอการดำเนนิชีวิตประจำวัน เชน ระยะทางในการเดินทางจากบานไปยัง
รานอินเทอรเนต็ การซือ้อุปกรณการเรยีน การจดัสรรเวลาในการเรยีนและทำงานบาน เปนตน มีคา เฉลี่ยมากที่สุด ( = 2 .29, 
S.D.=1.05) รองลงมา คือ การแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหการมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนและอาจารยผูสอนลดลง เชน      
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การไมไดโตตอบ คำถามขณะอาจารยสอน ขาดการติดตอกับเพ่ือนๆ ( = 2.15, S.D.=0.95) ซึ่งสอดคลองกบังานวิจยัของ เสถียร 
พูลผลและปฏิพล อรรณพบริบูรณ (2563) เรื่อง การสำรวจความคิดเหน็ของนกัศึกษาเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสยามที่มีตอการ
เรียนการสอนออนไลนในชวงโควิด 19 พบวา นักศึกษาไมคอยเหน็ดวยวาการเรยีนออนไลนทำใหมีปฏสิัมพันธกบัเพ่ือนมากยิง่ขึ้น มี
แรงกระตุนทางการเรียนและอยากใหมีการปรบัการเรียนการสอนเปนแบบออนไลนในอนาคต (คาเฉลี่ย = 2 ) และสอดคลองกับ
การศึกษาของ Adnan Muhammad , Anwar Kainat (2020) เรื่อง การเรยีนรูออนไลนทามกลางการระบาดของ COVID-19 
ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของปากีสถานที่มีตอหลักสูตรมหาวิทยาลัยดิจิทัลและการเรียนทางไกลภาคบังคับ
ทามกลางโคโรนาไวรัส (COVID-19) พบวา รอยละ 11.1 รูสึกวาพวกเขาประสบปญหาในการสื่อสารแบบดิจิทัลในขณะที่ตอบ
คำถามวาการเรียนรูแบบออนไลนและแบบธรรมดานัน้เหมือนกัน รอยละ 67.5 รายงานวาการเรยีนรูออนไลนแตกตางจากโหมด
การเรียนรูทัว่ไปในขณะทีร่อยละ 18.3 รูสึกวามีความแตกตางเพียงเลก็นอย ระหวางการเรียนรูแบบออนไลนและแบบธรรมดา มี
นักเรียนเพียงรอยละ 10.3 เทานั้นทีรู่สึกวาการเรียนออนไลนมีแรงจูงใจมากกวามากกวาการเรียนแบบเดิม  

2.2  ดานการปรับตัว 
ในการวิจัยครั้งนี ้จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง มีการปรบัตัวจากการแพรระบาดของโรคโควิด -19 สวนใหญอยู ใน

ระดับมากรอยละ 41.39 รองลงมาระดับปานกลางรอยละ 30.60 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของ เสถียร พูลผลและปฏิพล อรรณพ
บริบูรณ (2563) เรื่อง การสำรวจความคิดเหน็ของนกัศึกษาเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสยามทีมี่ตอการเรียนการสอนออนไลน
ในชวงโควิด 19 พบวา นักศึกษาคอนขางเห็นดวยวาเรียนออนไลนทำใหรูสกึสะดวกและรูสกึ ผอนคลาย (คา เฉลี่ย = 4 และ 3 .5  
ตามลำดับ แสดงวานักศึกษาสามารถปรับตัวตอการเรียนการสอนออนไลนในชวงโควิดไดมากและสอดคลองกับการศึกษาของ 
Khadijah Mukhtar, Kainat Javed, Mahwish Arooj, และ Ahsan Sethi (2020) เรื่อง การรับรูของอาจารยและนักศึกษา
เก่ียวกับขอดี ขอจำกัดและขอคิดเห็นจากการเรียนออนไลนในสถาบันการศึกษาทีป่ระเทศปากสีถาน เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ 
พบวา ขอดีของการเรยีนออนไลน ไดแก ความสะดวกสบายในการเขาถงึการเรยีนรูจากระยะไกล ขอเสนอแนะคือการฝกอบรม
คณาจารยเก่ียวกับการใชรูปแบบออนไลนและการพัฒนาแผนการสอนโดยลดภาระการเรียนรูและเพ่ิมการโตตอบ ซึ่งจากคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ยที่ไดจากขอคำถาม ดานการปรบัตวัจากการแพรระบาดของโรคโควิด -19 อยู ในระดับนอย  ( = 
2.22, S.D.=0.87) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคำถามทีว่าสามารถปรับตัวตอภาระรายจายที่เ พ่ิมมากขึ้นขณะเรียน
ออนไลน มีคาเฉลี่ยมากที่สดุ ( = 2.42, S.D.=0.98) รองลงมา คือ สามารถปรบัตัวตอสภาพแวดลอมในการเรียนออนไลน เชน  
เสียงรบกวน การอยูรวมกนัของสมาชิกในครอบครัวไมมี ( = 2.33, S.D.=0.93) 

2.3 ดานการตองการสนับสนนุจากมหาวิทยาลยั 
ในการวิจัยครั้งนี ้จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง มีดานการตองการสนับสนนุจากมหาวิทยาลยัจากการแพรระบาดของ

โรคโควิด-19 สวนใหญอยูในระดับมากทีสุ่ด รอยละ 36.58 รองลงมาระดับมาก รอยละ 33.96 ซึ่งจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
คาเฉลี่ยที่ไดจากขอคำถาม ดานการสนับสนนุจากมหาวิทยาลยัจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 อยูในระดับนอย ( = 2 .01 , 
S.D.=0.95) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคำถามที่วาตองการความชวยเหลือจากมหาวทิยาลัยในดานอปุกรณเทคโนโลยี
เครื่องมือสื่อสารที่ใชในการเรียนออนไลน เชน เครอืขายสัญญาณอินเทอรเนต็ โนตบุค หองเรียนและตองการความชวยเหลือจาก
มหาวิทยาลัยในการจัดระบบบรกิารสารสนเทศที่มีความสะดวกและรวดเรว็ เชน การสืบคนแหลงขอมูลจากเว็บไซตมหาวิทยาลัย
โดยที่ไมตองใชสัญญาณไวไฟของมหาวทิยาลัย มีคาเฉลีย่มากที่สดุ ( = 2.10, S.D.=1.01) และ ( = 2.10, S.D.=0.92) รองลงมา 
คือ ตองการความชวยเหลือจากมหาวทิยาลัยในการสนบัสนนุการหารายไดระหวางเรียน เชน งานธรุการ งานบริการ และงานอื่น ๆ  
ที่หนวยงานของมหาวิทยาลัยมอบหมาย  ( = 2.08, S.D.=0.97) ซึ่งการศึกษาของ Khadijah Mukhtar, Kainat Javed, 
Mahwish Arooj, และ Ahsan Sethi (2020) เรื่อง การรับรูของอาจารยและนกัศึกษาเกี่ยวกับขอดี ขอจำกัดและขอคิดเห็นจาก
การเรียนออนไลนในสถาบนัการศึกษาที่ประเทศปากีสถาน เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ มีขอเสนอแนะคือการฝกอบรมคณาจารย
เก่ียวกับการใชรปูแบบออนไลนและการพัฒนาแผนการสอนโดยลดภาระการเรยีนรูและเพ่ิมการโตตอบ เพ่ือตอบสนองผู เรียนให
มากขึ้น  
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรปุไดดังนี ้

1. นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามในครัง้นี้สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 73.25) อยูในระดับชั้นปที่1 รอยละ 25.25 ชั้นปที่ 
2 รอยละ 25.25 ชั้นปที่4 รอยละ 25.25 เปนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รอยละ 33.0 ใชอุปกรณในการเรียน
ออนไลนเปนโทรศัพทมือถอืและคอมพิวเตอร รอยละ 39.25 ใชสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนไวไฟหอพัก รอยละ 26.75 

2. นักศึกษามีระดับการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ดานการรับรูผลกระทบอยูในระดบั
มาก รอยละ 36.04 สงผลกระทบตอการดำเนินชีวิตประจำวัน  เชน  ระยะทางในการเดินทางจากบานไปยังราน
อินเทอรเน็ต การซื้ออปุกรณการเรียน การจัดสรรเวลาในการเรียนและทำงานบาน เปนตน ดานการปรับตัวอยูในระดับ
การรับรูมาก รอยละ 41.39 สามารถปรับตัวตอภาระรายจายที่เพ่ิมมากขึ้น  ดานการตองการการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยอยูในระดับมากที่สดุ (รอยละ 36.58) ดานอุปกรณเทคโนโลยีเครื่องมือสือ่สารทีใ่ชในการเรียนออนไลน เชน 
เครือขายสัญญาณอินเทอรเนต็ โนตบุค หองเรียนสำหรับการเรยีนออนไลน  
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

1. ผูวิจัยควรนำผลการวิจยัในครั้งนี ้เสนอตอมหาวิทยาลยั เพ่ือใชในการปรบัปรุงการเรยีนการสอนในรูปแบบออนไลน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือใหนกัศึกษาไดรับการสนบัสนุนในดานตางๆจากมหาวทิยาลัย 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
2. ผูวิจัยควรมีการกำหนดกลุมเปาหมายที่หลากหลาย อาจขยายขอบเขตการเกบ็ขอมูลไปยงัสถาบันการศึกษาอื่น เพ่ือ

ความหลากหลายของขอมูล 
3. ในการทำวิจัยครั้งตอไปขอคำถามควรมีความกระชับ เขาใจไดงายเพ่ือความเขาใจตรงกนัของผูตอบแบบสอบถาม 
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