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โรงเรียนการเรือน มีการจัดท าผลการส ารวจความสุขและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ส ารวจข้อมูลในเดือนมกราคม 2565 โดยเป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ MS Forms เป็น
การส ารวจความเป็นอยู่และการได้รับวัคซีนของนักศึกษา ร่วมทั้งความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
Online การจัดท ารายงานข้อมูลความสุขและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
นี้ เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเตรียมความพร้อมในการเข้า
มาเรียนในรูปแบบ On-Site เมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ ซึ่งจัดท าในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร คณะผู้จัดท าหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ 
 

ผู้จัดท า 
โรงเรียนการเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข้อมลูควำมสุขและควำมพึงพอใจของนักศึกษำ 
ที่มีต่อกำรจดักำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 

 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการจัดการเรียนการ

สอน และการเป็นอยู่ของนักศึกษา อีกท้ังวางแผนเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดีขึ้น การจัดการเรียนการ
สอน โรงเรียนการเรือนจึงได้มีการจัดท าแบบส ารวจความสุขและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ โดยส ารวจข้อมูลในเดือนมกราคม 2565 เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน รวมถึงเตรียมความพร้อมในการเข้ามาเรียนในรูปแบบ On-Site เมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ โดยมี
นักศึกษาที่ตอบแบบส ารวจจ านวน 909 คน จากนักศึกษาโรงเรียนการเรือน จ านวนทั้งหมด 1,476 คน คิดเป็นร้อย
ละ 61.59 ซึ่งมีรายละเอียดในการตอบแบบส ารวจดังนี้ 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 เพศ 
1. หญิง  จ านวน 524 คน คิดเป็นร้อยละ 57.65 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
2. ชาย  จ านวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 41.47 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
3. อื่น ๆ  จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 
1.2 สำขำวิชำ 
1. คหกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  
   จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 22.88 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
2. คหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
   จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
3. เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ กรุงเทพมหานคร  
   จ านวน 401 คน คิดเป็นร้อยละ 44.11 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
4. เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
   จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
5. เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง  
   จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 3.19 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
6. เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ล าปาง  
   จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 9.57 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
7. การก าหนดและการประกอบอาหาร จ านวน 44 คน  
   คิดเปน็ร้อยละ 4.84 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 



8. เทคโนโลยีอาหาร  
   จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 5.39 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
9. อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร  
   จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
10. โภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย  
   จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 3.52 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 
1.3 ชั้นปี 
1. ชั้นปีที่ 1 จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 23.76 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
2. ชั้นปีที่ 2 จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 26.73 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
3. ชั้นปีที่ 3 จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 21.45 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
4. ชั้นปีที่ 4 จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 28.05 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 
2. ควำมเป็นอยู่และกำรได้รับวัคซีนของนักศึกษำ 
2.1 ปัจจุบันนักศึกษำอำศัยอยู่จังหวัด 
1. กรุงเทพมหานคร จ านวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 40.15 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
2. เชียงใหม่  จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 1.87 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
3. เชียงใหม่  จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.99 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
4. ตรัง   จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 2.42 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
5. เพชรบุรี  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
6. เพชรบูรณ์  จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
7. แพร่   จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
8. กระบี่   จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
9. กาญจนบุรี  จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
10. ก าแพงเพชร  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
11. ขอนแก่น  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
12. เลย   จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
13. สุพรรณบุรี  จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
14. นนทบุรี  จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 8.69 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
15. จันทบุรี  จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
14. ฉะเชิงเทรา  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
15. ชลบุร ี  จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 1.87 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
16. ชัยนาท  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 



17. ชุมพร  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
18. ตราด  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
19. ตาก   จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
20. ภูเก็ต  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
21. นครปฐม  จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 2.31 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
22. นครนายก  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
23. นครพนม  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
24. นครราชสีมา  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
25. นครศรีธรรมราช จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
26. นครสวรรค์  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
27. น่าน  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
28. ล าพูน  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
29. บึงกาฬ  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
30. บุรีรัมย์  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
31. ปทุมธานี  จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 2.42 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
32. ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
33. ปราจีนบุรี  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
34. พระนครศรีอยุธยา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
35. พะเยา  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
36. พังงา  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
37. พัทลุง  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
38. พิจิตร  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
39. พิษณุโลก  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
40. มหาสารคาม  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
41. ยะลา  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
42. ร้อยเอ็ด  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
43. ระนอง  จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
44. ระยอง  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
45. ราชบุรี  จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
46. ลพบุรี  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
47. ล าปาง  จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 7.81 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
48. ศรีสะเกษ  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
49. สงขลา  จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 



50. สตูล  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
51. สมุทรปราการ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 4.51 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
52. สมุทรสงคราม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
53. สมุทรสาคร  จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
54. สระบุร ี  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
55. สิงห์บุรี  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
56. สุโขทัย  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
57. สุราษฎร์ธานี  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
58. สุรินทร์  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
59. หนองคาย  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
60. อ่างทอง  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
61. อุดรธานี  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
62. อุตรดิตถ์  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
63. อุทัยธานี  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
64. อุบลราชธานี  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 

หัวข้อ 
จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

คิดเป็นร้อยละ 

2.2 สถำนที่พักอำศัย 
1. บ้าน  582  64.03  
2. ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม 26  2.86 
3. คอนโด 45  4.95  
4. หอพัก/ห้องพัก/อพาร์ทเม้นท์ 250  27.50  
5. อ่ืนๆ 6  0.66  
2.3 จ ำนวนสมำชิกที่พักอำศัยร่วมกัน 
1. อยู่คนเดียว   145  15.95  
2. 2 คน    184  20.24  
3. 3 คน    141  15.51  
4. 4 คน    207  22.77  
5. 5 คน 108  11.88  
6. มากกว่า 5 คนขึ้นไป 125  13.75  
2.4 กำรป้องกันตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอตำมมำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ของ
นักศึกษำ 
1. หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกฮอล์เจล 850  93.51  



หัวข้อ 
จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

คิดเป็นร้อยละ 

2. สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่กับผู้อ่ืน 857  93.62  
3. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่ผู้คนพลุกพล่าน หรืออยู่ในสถานที่ท่ีการระบาย
อากาศเป็นระบบปิด 

725  79.76  

4. งดเดินทางไปในเขตจังหวัดพ้ืนที่เสี่ยงที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 624  68.65  
5. รับประทานอาหารสุกใหม่ 706  77.67  
6. รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรหรือ 1-2 ช่างแขน และใช้เวลาพบปะ
ผู้อื่นให้สั้นที่สุด 

558  61.39  

8. ไม่น ามือมาสัมผัสตา จมูก ปากโดยไม่จ าเป็น 559  61.50  
9. ไม่รับประทานอาหารร่วมส ารับเดียวกันหรือใช้ช้อนกลางร่วมกันกับผู้อื่น 575  63.26  
10. แยกของใช้ส่วนตัวและไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน 599  65.90  
11. การเข้าใช้บริการสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการ
ก าหนด และตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าใช้บริการ 

615  67.66 

12. เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 814  89.55  
13. ท าการตรวจ ATK เมื่อพบว่านักศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือไปในพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยง 

548  60.29  

2.5 นักศึกษำได้รับกำรรับวัคซีนโควิด-19 จ ำนวนกี่เข็ม 
1. ยังไม่ได้รับวัคซีน 4  0.44  
2. 1 เข็ม 16  1.76  
3. 2 เข็ม 591  65.02  
4. 3 เข็ม 297  32.67  
5. 4 เข็ม 2  0.22  
2.6 ปัจจุบันนักศึกษำมีสุขภำพเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
1. แข็งแรงดี  893  98.24  
2. ไม่แข็งแรง  7  0.77  
3. อื่นๆ (เครียดค่าเทอม, เป็นภูมิแพ้, แข็งแรงดีแต่พบคนที่ท างานด้วยกันเป็น
โควิดก าลังอยู่ในช่วงกักตัว, ไม่ทราบแน่ชัด,  มีอาการป่วยเนื่องจากเพ่ิงฉีดวัคซีน
เข็ม 3, ตั้งแต่ฉีดวัคซีนรู้สึกเหนื่อยง่ายมาก, ติดโควิด) 

10  1.10  

 
    
 
 
 



 
3. ควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน Online 

หัวข้อ 
จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

คิดเป็นร้อยละ 

3.1 โปรแกรมท่ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน Online 
1. Zoom 463  50.94  
2. Microsoft Teams 897  98.68  
3. Google Classroom 59  6.49  
4. Skype 1  0.11  
5. Facebook 103  11.33  
6. Line  300  33.00  
7. อ่ืน ๆ (Edpuzzle Webex ฝึกงาน) 3  0.33  
3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
1. โทรศัพท์มือถือ 786  86.47  
2. โน๊ตบุ๊ก 426  46.86  
3. คอมพิวเตอร์  148  16.28  
4. แท็บเล็ต/ไอแพค 317  34.87  
3.3 สัญญำอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
1. อินเทอร์เน็ตจากมือถือ    596  65.57  
2. อินเทอร์เน็ตที่บ้าน/ที่พักอาศัย   629  69.20 
3. อินเทอร์เน็ตสถานศึกษา   48  5.28 
4. ฟรีอินเทอร์เน็ตตามสถานที่ต่าง ๆ  27  2.97 
3.4 รูปแบบกำรเรียน Online ที่คิดว่ำเหมำะสมที่สุด 
1. การเรียนผ่านการสอนสดในรูปแบบ Online (Live)  159 17.49 
2. การเรียนผ่านการสอนสดในรูปแบบ Online (Live) และบันทึก VDO ไว้
สามารถดูย้อนหลังได้  

469 
 

51.60 

3. การเรียนผ่าน Clip VDO  321 35.31 
4. การเรียนผ่าน Clip VDO ร่วมกับการสอนสดในรูปแบบ Online (Live)   13 1.43 
5. การเรียนผ่าน Clip VDO ร่วมกับการสอนสดในรูปแบบ Online (Live) และ
บันทึก VDO ไว้ดูย้อนหลัง  

248  27.28  

3.5 ควำมถี่ในกำรเข้ำใช้งำนระบบ WBSC-LMS 
1. ทุกวัน   180  19.80  
2. 1 ครั้ง/สัปดาห์  206  22.66  
3. 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ 492  54.13  



หัวข้อ 
จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

คิดเป็นร้อยละ 

4. อ่ืน ๆ (วันที่เรียน มีการบ้าน ต้องการทบทวน ประมาณ 5 ครั้ง/สัปดาห์ ไม่ได้
เข้าเนื่องจากอยู่ในช่วงฝึกงาน) 

32  3.52  

3.6 ปัญหำที่พบในกำรเรียน Online 
1. ความเร็วของสัญญานอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ 636 69.97 
2. การเมื่อยล้าสายตาจากการใช้มือถือ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีใช้เรียน  644 70.85 
3. ขาดความเข้าใจส าหรับรายวิชาที่เน้นภาคปฏิบัติ  629 69.20 
4. การสื่อสารความเข้าใจกับอาจารย์ 383 42.13 
5. การท างานและส่งงาน  353 38.83 
6. การขาดสมาธิในการเรียนเนื่องจากไม่มีอาจารย์คอยกระตุ้น 331 36.41 
7. สภาพแวดล้อมในขณะเรียนไม่เอ้ืออ านวย 446 49.0 
8. การใช้งานสื่อและอุปกรณ์การเรียน Online 291  32.01 
9. อุปกรณ์ท่ีใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต/ไอแพค (Tablet/Ipad) ฯลฯ ไม่
ทันสมัย  

191 21.01 

10. ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนจากการเรียนออนไลน์ 410 45.10 
11. ไม่มีปัญหา  42 4.62 

 
4. ควำมพึงพอใจต่อกำรเรียน Online ในภำพรวม 

หัวข้อ 
ควำมพึงพอใจ  

มำกที่สุด 
(ร้อยละ) 

มำก 
(ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

�̅� ระดับ 

ควำมพึงพอใจต่อกำรเรียน 
Online ในภำพรวม  

48 
(5.28) 

199 
(21.89) 

455 
(50.06) 

139 
(15.29) 

68 
(7.48) 

3.02 ปำนกลำง 

หมำยเหตุ :  มำกที่สุด = 5 มำก = 4 ปำนกลำง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1 
ค่ำเฉลี่ย 
4.51-5.00 มากที่สุด 3.51-4.50 มาก  2.51-3.50 ปานกลาง 
1.51-2.50 น้อย  0.00-1.50 น้อยที่สุด 
 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

- อยากให้เรียนที่มหาวิทยาลัยมากกว่าออนไลน์ เพราะมหาวิทยาลัยเอกชนนักศึกษาไปเรียนตามปกติแล้ว 
แต่ตรวจ ATK ทุกวันที่ไปเรียนโดยทางมหาลัยเป็นคนตรวจแล้วส่งผลให้นักศึกษาก่อนเขาเรียน นักศึกษาต้องให้ผล
ที่ตรวจกับอาจารย์ผู้สอนทีละคน 

- ควรมีคลิป VDO ในการเรียนให้ดูย้อนหลังทุกวิชา 



- อยากให้เรียนที่มหาวิทยาลัย หรือไม่ถ้าออนไลน์ ควรลดค่าเทอมมากกว่านี้ เพราะนักศึกษาไม่ได้ใช้
สถานที่เรียน หรืออะไรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเลย 

- อยากให้มีการเข้าไปเรียนในวิชาที่มีการปฏิบัติเพ่ือความเข้าใจและได้ลงมือท าจริง 
- ยินดีตรวจ ATK  
- ถ้าเดือนถัดไปมีการเรียนออนไลน์ ขอให้ช่วยลดค่าเทอม 
- วิชาที่เป็นทฤษฎีเรียนออนไลน์ได้ไม่มีปัญหาแต่วิชาภาคปฏิบัติอยากให้มี On-site 
- หากทางมหาวิทยาลัยต้องการให้เรียนออนไลน์เพราะด้วยสถานการณต์อนนี้ที่ยังไม่ดีขึ้นก็พอเข้าใจแต่

อยากให้พิจารณาเรื่องค่าเทอมเพราะสาขาที่เรียนนั้นเน้นการปฏิบัติท าให้ขาดทักษะและรู้สึกไม่คุ้มค่ากับเงินค่า
เทอมที่เสียไปเพราะไม่ได้ใช้อุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยแม้แต่อย่างเดียว ความรู้ที่ได้รับก็
ได้ไม่เท่ากับการไปเรียนจริง ๆ ได้ลองปฏิบัติจริง   

- อยากให้สอนภาคปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยเเละจ ากัดจ านวนคนเเบบเเบ่งเป็นกลุ่ม ๆ  
- ผู้สอนแจ้งการส่งงานให้ชัดเจน 
- หากมีการท าการเรียนการสอนแบบออนไลน์ควรลดค่าเทอมเพราะนักศึกษามีปัญหาภาระการเงินในด้าน

อ่ืน ๆ และการสอนแบบออนไลน์ท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนลดลง 
- ไม่อยากให้มีการบ้านเยอะ 
- มีการสาธิตทักษะที่ต้องใช้งาน และท าคลิปไว้ให้ดู อาจารย์บ้างท่านพูดเร็ว ถ้าพูดให้ระดับกลาง ๆ จะดี  

เพราะไม่กล้าเตือนบ่อย ๆ อยากมาที่มหาวิทยาลัยและเจอเพ่ือน ๆ 
- ส่วนตัวคิดว่าการเรียนออนไลน์ตอนนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่า On-site เพราะว่าช่วงนี้มีการระบาดของเชื้อ

ใหม่และถึงจะสามารถเข้าไปเรียนได้ก็กลัวว่าถ้ามี 1 คนติดอาจจะส่งผลกับทุกคนเพราะต้องกักตัว ไม่ใช่แค่กับ
ตนเองแต่คนในครอบครัวก็ด้วย ส่วนตัวมีคนที่มีอายุเยอะและมีโรคเยอะอยู่หลายคนในครอบครัว ปกติป้องกัน
ตัวเองดีอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะดีพอที่จะป้องกันโรคได้มั้ย 

- ควรแจ้งเวลาเรียนให้ทราบล่วงหน้า 
- อยากให้สลับระหว่างการเรียนในรูปเเบบออนไลน์กับรูปเเบบของการเรียนออนไซน์เพราะจะได้เข้าใจใน

การเรียนเนื้อหาเเต่ละวิชามากข้ึนกว่านี้  
- ถ้าสถานการณ์ยังมีความเสี่ยง ก็อยากจะให้เรียนออนไลน์ต่อ พอถ้าเป็นโควิดขึ้นมาสุขภาพร่างกายไม่มี

ทางกลับมาเหมือนเดิม 100% แน่นอน 
- อยากให้รายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติได้เข้าไปเรียนในห้อง และในรายวิชาที่เน้นทฤษฎีให้เรียนออนไลน์ 

ถ้าเรียนออนไลน์ อยากให้ลดค่าเทอม เนื่องจากเทอมที่ผ่านมาต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบมาท างานและอัด
คลิปส่งหลายวิชา 

- อยากให้ลดค่าเทอม 50% หรือไม่ก็ช่วยออกค่าใช้จ่ายในวิชาที่ต้องท าอาหารส่งอาจารย์ 
- เนื่องจากการเรียนออนไลน์ไม่ได้พบอาจารย์ เวลาเรียนจึงอาจจะท าให้ไม่มีสมาธิในการเรียน ขาดความ

เข้าใจส าหรับเนื้อหาที่เรียน ไม่มีการเรียนภาคปฏิบัติ ท าให้ได้รับความรู้ไม่เต็มที่ ต้องการเรียนในมหาลัยมากกว่า 
เพราะการเรียนออนไลน์จะท าให้นักศึกษาไม่มีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะออกไปท างาน 



- อยากให้อาจารย์มีความช านาญในการใช้โปรแกรมในการสอนมากกว่านี้ 
- ปัญหาทางด้านการสื่อสารกัน ผู้สอนไม่ได้เข้าใจนักศึกษาว่าล าบากเเค่ไหนกับการเรียนออนไลน์ 

การเรียนออนไลน์ท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาต่ าลง เพราะเนื่องด้วยสภาพเเวดล้อมไม่
เอ้ือเเก่การเรียนออนไลน์อย่างยิ่ง 

- อยากให้จัดกลุ่มนักศึกษาเข้าเรียน อย่างน้อยวิชาที่ต้องปฏิบัติ ควรให้นักศึกษาตรวจ ATK ก่อนเข้า
มหาวิทยาลัยก็ยังดี 

- อยากให้ตอนนี้เรียนออนไลน์ไปก่อนเพราะสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงอยู่ 
- จากการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมา พบว่าสิ่งที่มีปัญหามากท่ีสุดคือการท างานกลุ่ม เพราะทุกคนมีเวลาว่าง

ไม่เท่ากันและไม่ตรงกัน นอกจากนี้เพ่ือนบางคนก็ไม่ได้ช่วยงานเลยเนื่องจากอุปกรณ์ท่ีไม่พร้อมและต้องท างาน
พิเศษ ส่วนตัวแล้วคิดว่าควรลดภาระงานกลุ่มลงหรือไม่มีเลยจะดีกว่าแต่เปลี่ยนเป็นการตอบค าถามหรือท า
แบบฝึกหัดหลังเรียนเป็นรายบุคคลแทน 

- อยากกลับเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัย อยากให้จัดเเบ่งเป็นกลุ่มเล็กเข้าไปเรียนสลับกัน 
- อยากให้บางวิชามีพักระหว่างคาบ 
- ถ้ามีการเรียนออนไลน์อยู่ อยากให้ช่วยลดค่าเทอมให้เพราะการเรียนแอนท าให้มีรายจ่ายมากขึ้นกว่าเดิม 

คิดว่าควร ปี 2 ควรปิดภาคเรียนตั้งแต่เทอม 1 แล้ว เพราะว่า ปี 2 เทอม 1 มีวิชาที่ปฏิบัติเยอะ ทักษะพ้ืนฐานที่ไม่
สามารถดูอย่างเดียวแล้วเข้าใจได้ ค่าเทอมถึงจะลดลงครึ่งนึงแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมจากการที่ไม่ได้เข้าไปใช้อุปกรณ์ใน
มหาลัย เพราะบางอย่างต้องซื้อใหม่เพราะไม่มีอยู่ที่บ้าน พิจรณาให้มีการเปิดภาคเรียนเสริมในรายวิชาเฉพาะของ
สาขา 

- อยากให้อาจารย์ปรับเรื่องการอธิบายเนื้อหาอาจารย์บางท่านก็อธิบายวนอยู่เรื่องเดียวมากเกินไปท าให้
จากที่เข้าใจอยู่แล้วกลายเป็นไม่เข้าใจไปเลยเพราะเกิดการสับสนในเนื้อหาที่เรียน 

- อยากให้อาจาย์ผู้สอน ท ากิจกรรมกับนักศึกษาก่อนที่จะสอนเพื่อละลายพฤติกรรมของนักศึกษาและอา
จาย์ให้สนิทกันมากข้ึนเพ่ือที่นักศึกษาจะได้รู้สึกไม่กลัวหรือกังวลเมื่อจะตอบหรือถามค าถามอาจารย์ 

- อาจารย์ไม่ควรสั่งงานเยอะ เพราะจะท าให้นักศึกษาเครียดเมื่อรวมกันหลาย ๆ วิชาโดยในแต่ละวิชาก็ให้
ระยะเวลาในการท าน้อยมาก บางครั้งก็ส่งผลให้งานที่ออกมาไม่ดีเท่าท่ีควร และไม่ควรสอนเกิน 3 ชม. ท าให้ไม่น่า
เรียน นักศึกษาจะไม่สนใจเนื้อหา ปวดตามาก ๆ  

- อุปกรณ์และเสียงรบกวนจากอาจารย์ผู้สอน 
- อยากได้การสอนชดเชยในมหาวิทยาลัย (การเข้าครัว) 
- ลดค่าเทอมเนื่องจากออกมาฝึกงาน ในะหว่างที่เรียนซัมเมอร์ก็เรียนออนไลน์ ค่าเทอมก็ควรจะลดให้ด้วย 
- อยากให้มีการลดค่าเทอมเนื่องจากเรียนออนไลน์ 100% อยู่แล้วและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฝึกงาน 

 
 
 
 



 




