
1 

การพฒันาการเรียนบนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
ของมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

"The development of learning on the electronic system  
of Ramkhamhaeng University 

นายวชัรโชตถิ ์นิ่มด า 

 

บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนบน
ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 2. เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ต่ีอการเรยีนบนระบบอเิลก็ทรอนิกส์  
3. เพื่อใหท้ราบถงึปญัหาและอุปสรรคในการเรยีนบนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 4. เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาการเรยีนบนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง ใช้วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) โดยมกีลุ่มตวัอย่าง 100 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม 
สถติทิีใ่ช ้คอื สถติพิรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (Mean, X ) ความถี่ (Frequency) ทดสอบสมมตฐิานดว้ย  
t-test Independent, F-test และสถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ท าการวเิคราะหว์ธิกีารถดถอย
เชงิเสน้ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม 
 จากการศกึษา พบว่า ผู้เรยีนจ านวน 100 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศ หญงิ อยู่ในช่วงอายุต ่ากว่า  
23 ปี ก าลงัศกึษาในคณะบรหิารธุรกจิ  มกีารใชบ้รกิารการเรยีนบนระบบอเิลก็ทรอนิกส์จ านวนมากกว่า 
5 ครัง้/สปัดาห์ มคีวามพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากบั  2.70 อยู่ในระดบัความพึงพอใจปานกลาง โดยปญัหา 
ที่ผู้เรยีนพบมากที่สุดคือ การอัพเดทไฟล์ล่าช้า ไฟล์ส่วนใหญ่ไม่พร้อมใช้งาน ท าให้การเรยีนล่าช้า 
ไม่เป็นไปตามแผนที่ตัง้ไว้ด้วย เน่ืองจากปจัจุบนัเทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทกบัผู้เรยีนเป็นอย่างมาก  
ทางมหาวทิยาลยัควรพฒันาการเรยีนการสอนใหท้นัสมยั และอพัเดทไฟลก์ารเรยีนการสอนทีม่คีุณภาพ
และรวดเรว็กว่านี้   
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this study were 1. To study the satisfaction of students towards 

learning on electronic systems. 2. To inquire about the opinions of students towards studying 

on electronic systems. 3. To know the problems and obstacles in learning on the electronic 

system 4. To be a guideline for the development of learning on the electronic system of 

Ramkhamhaeng University The purposive sampling was used by 120 people. The instrument 

used in the research was a questionnaire. The statistics used were descriptive statistics, 

namely Mean (X) and Frequency. Test the hypothesis as well. T-test Independent, F-test, and 

Inferential Statistics perform Multiple Regression Analysis to study the relationship between 

independent variables and dependent variables. 

 The study found that 120 learners, mostly female, are under the age of 23, currently 

studying in the Faculty of Business Administration. Electronic learning services are used more 

than 5 times / week. With an average satisfaction level of 2.70 at a moderate level of 

satisfaction 

In which the students encountered the most were File update delayed Most files are not 

available. Causing the learning delay not to be as planned Due to the present technology has 

played  

a great role with the students. The university should develop modern teaching. And update 

teaching files that are quality and faster. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ในปจัจุบนัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้พฒันาเติบโตอย่างรวดเรว็และได้ก้าวเป็น

เครื่องมอืชิน้ส าคญัที่เปลีย่นแปลงรปูแบบการเรยีนการสอน การฝึกอบรม รวมทัง้การถ่ายทอดความรูโ้ดยน า
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์การสื่อสารและสารสนเทศ  (Information and Communication Technology--ICT) 
เขา้มามบีทบาทส าคญัต่อการศกึษาเป็นอยา่งมาก  โดยเฉพาะการประยุกต์ใชก้บัระบบการศกึษาสมยัใหม่ ได้
น าเทคโนโลยกีารศกึษามาผนวกใชร้ว่มกบัการตดิต่อสื่อสารผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต จงึมสี่วนส าคญัในการ
พฒันาการเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาร ส าหรบัการเรยีนรูแ้ละสามารถตอบสนองวตัถุประสงค์ของพระราชบญัญตัิ
การศกึษา พ.ศ. 2542 (บุปผชาต ิทฬัหกิรณ์,  2544) ปจัจุบนัมกีารสรา้งเวบ็ไซต์  (website)  หรอืโฮมเพจ 
(homepage) กนัมากขึน้ และที่ส าคญั คอื การจดัการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่าย หรอือาจเรยีกว่า การสอน
ใชเ้วบ็เป็นฐาน (web-based instruction) คอื การประยุกต์ใชเ้ทคนิคการสอนส่งผ่านเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์
โดยผูส้อนจะออกแบบ กจิกรรมใหผู้เ้รยีน เรยีนไดส้ะดวกหรอืเป็นการเสรมิเพิม่เตมิจากในชัน้เรยีน ซึง่ตรงกบั
รปูแบบของอนิเทอรเ์น็ตทางการศกึษา (วารสารบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง ฉบบัเทคโนโลยี
การศกึษา, 2562) 

มหาวทิยาลยัรามค าแหงจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งน าเทคโนโลยดีา้นการศกึษาเขา้มาพฒันาการศกึษา
ของหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัของตอ้งการของนกัศกึษาและบุคคลทัว่ไป ดว้ยการบรูณาการงานวชิาการ
เขา้กบัเทคโนโลยทีางการศกึษา จนเกดิเป็นวตักรรมทางการศกึษาไม่ว่าจะเป็นการสอบทางอเิลก็ทรอนิกส ์
(e-Testing) หรอืการเรยีนการสอนทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Learning) 

ในส่วนการเรยีนการสอนระบบ e-Learning เป็นการศกึษาโดยน าเทคโนโลยทีางการสื่อสารมา
ประยกุตใ์ชก้บัการใหบ้รกิารการศกึษาทีม่หาวทิยาลยัรามค าแหงใชเ้ป็นทางเลอืกเสรมิใหก้บันักศกึษาได้
ใช้ประโยชน์ โดยมกีารฝึกอบรมให้ความรูใ้นการใช้ และสรา้งบทเรยีนแก่บุคลากรภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั เพื่อรองรบัการเขา้สู่การเรยีนการสอนแบบ e-Learning เมื่อสามารถน าวชิาเรยีนทัง้หมดของ
มหาวทิยาลยัเขา้สู่ระบบการเรยีนการสอนแบบ e-Learning ได ้อย่างมปีระสทิธภิาพแลว้ การพฒันาสื่อและ
วธิกีารจดัการเรยีนการสอนแบบ e-Learning ดงักล่าว จงึเป็นสิง่ทีจ่ะช่วยใหผู้ใ้ชง้านหรอืนักศกึษาสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพฒันาตนเองให้ก้าวเข้าสู่การเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้และเป็นการส่งเสริม
การสรา้นฐานความรูสู้่สากล (สถาบนับรกิารวชิาการทางอเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2561) 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาและพฒันาการเรยีนบนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวทางในการน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอร ์โดยผูเ้รยีนสามารถเรยีนดว้ยตนเองโดยไม่จ ากดัเวลา และสถานที ่ไม่จ าเป็นต้องเขา้หอ้งเรยีน  
ท าใหผู้เ้รยีนประหยดัเวลาและค่าเดนิทางอกีดว้ย 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการเรยีนบนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
2. เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการเรยีนบนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
3. เพื่อใหท้ราบถงึปญัหาและอุปสรรคในการเรยีนบนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
4. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการเรยีนบนระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

สมมติฐานของการวิจยั 
1.  นักศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัรามค าแหงมรีะดบัความพงึพอใจต่อการเรยีนบนระบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Learning) อยูใ่นระดบัมาก 
2. นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีุกคณะมคีวามคดิเหน็ทีไ่มแ่ตกต่างกนั (แตกต่างกนั) 
3. เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตมอีทิธพิลต่อการเรยีนบนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

ขอบเขตของการวิจยั  
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามในการส ารวจหาความ

พงึพอใจ ความคดิเหน็ ปญัหาและอุปสรรคในการเรยีนบนระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจครัง้นี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
จ านวน 100 คน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
1. หลกัการเรยีนรู ้e-Learning 

1.1 ความหมายของ e-Learning  
ความหมายของ e-Learning ไดถู้กอธบิายอยา่งหลากหลายดงัต่อไปนี้ 
สุรสทิธิ ์วรรณไกรโรจน์ (2552) ได้ให้ความหมายของ e-Learning หมายถงึ การศกึษาเรยีนรู้

ผ่านเครอืข่ายคอมพวิเตอร์อนิเตอร์เน็ต หรอือินทราเน็ต เป็นการเรยีนรู้ด้วยตวัเอง ผู้เรยีนจะได้เรยีนตาม
ความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรยีนซึ่งประกอบด้วย ขอ้ความ รูปภาพ เสยีง วดีี
ทศัน์ และมลัตมิเีดยีอื่นๆ ซึง่จะถูกส่งไปยงัผู้เรยีนผ่าน Web Browser  โดยผูเ้รยีน ผูส้อน และเพื่อนร่วม
ชัน้เรยีนทุกคน สามารถตดิต่อปรกึษาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกนัได ้เช่นเดยีวกบัการเรยีนในชัน้
เรยีนปกต ิโดยอาศยัเครื่องมอืการตดิต่อสื่อสารทีท่นัสมยั (E-mail, Web board, Chat) จงึเป็นการเรยีน
ส าหรบัทุกคน ซึง่เรยีนไดทุ้กเวลาและทุกสถานที ่(Learning for All: Anyone, Anywhere and Anytime)  
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1.2 องคป์ระกอบของ e-Learning  
ศุภชยั สุขะนินทร ์(2548) กล่าวถงึ การเรยีนการสอนแบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื e-Learning มี

องค์ประกอบที่ส าคญั 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะต้องได้รบัการออกแบบมาเป็นอย่างด ีเพราะเมื่อน ามา
ประกอบเขา้ดว้ยกนัแลว้ระบบทัง้หมดจะตอ้งท างานประสานกนัอย่างลงตวั ดงัต่อไปนี้ 

ส่วนที ่1 เนื้อหาของบทเรยีน (Content) 
ส่วนที ่2 ระบบการบรหิารการเรยีน (e-Learning Management System: LMS) 
ส่วนที ่3 การตดิต่อสื่อสาร (Communication) 
ส่วนที ่4 การสอบและวดัผลการเรยีน (Evaluation)  

 
1.3 คุณสมบตัขิอง e-Learning 

 1) e-Learning is Dynamic หมายถงึ เนื้อหาสาระและขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในระบบ e-Learning 
เป็นขอ้มูลที่มคีวามเป็นพลวตั (Dynamic) มากกว่าแตกต่างจากเนื้อหาสาระที่ปรากฏอยู่ในต าราหรอื
เอกสาร ซึง่มคีวามเป็นสถติย ์(Static) ยากต่อการเปลีย่นแปลง  

 2) e-Learning Operates in Real Time หมายถงึ การท างานของระบบ e-Learning เป็น
ระบบเวลาจรงิที่ผูเ้รยีนสามารถเขา้ถงึบทเรยีนได้ตามที่ต้องการ คลา้ยกบัการเรยีนการสอนปกตใินชัน้
เรยีน 

 3) e-Learning is Empowering หมายถงึ ความสามารถของระบบ e-Learning ในการควบคุม
การน าเสนอเนื้อหาสาระ การจดักจิกรรมการเรยีน การน าเสนอสื่อการเรยีนการสอน และส่วนของการ
จดัการอื่นๆ ตามความสามารถในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ผูเ้รยีนแต่ละคนจงึไดร้บัองคค์วามรูท้ีแ่ตกต่างกนั
ตามความสามารถและความถนดัของตนเอง 

 4) e-Learning is Individual หมายถึง กระบวนการเรยีนรู้ด้วยตนเองของ e-Learning  
จะสมัพนัธก์บัประสบการณ์ของผูเ้รยีนแต่ละคน ไดแ้ก่ ความรูพ้ืน้ฐาน ลกัษณะงานทีท่ าอยู่ในปจัจุบนัและ
ขอ้มลูประกอบอื่นๆ ซึง่มคีวามแตกต่างกนัระหว่างผูเ้รยีนแต่ละคน 

 5) e-Learning is Comprehensive หมายถงึ ความสามารถของ e-Learning ในกาจดัการกบั
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อย่างเข้าใจและชาญฉลาด เพื่อน าเสนอข้อมูล เหตุการณ์ และวิธกีารผ่านสื่อ 
ขอ้ความภาพ หรอืเสยีงไปยงัผูเ้รยีน 

 6) e-Learning Enables the Enterprise หมายถงึ ความสามารถในการสรา้งงานหรอืภารกจิ
ของ e-Learning ทีม่ต่ีอกลุ่มผูเ้รยีนหรอืสมาชกิผูป้ระกอบการดว้ยกนั โดยการตดิต่อสื่อสารซึง่กนัและกนั 
ท าใหเ้กดิกลุ่มอาชพีต่างๆ ทีร่ว่มเป็นเครอืขา่ยเดยีวกนั ส่งผลใหก้ารสรา้งข่ายงานกวา้งไกลและทดัเทยีม
กนัมากขึน้ 

 7) e-Learning is Effective หมายถงึ ความสามารถทางดา้นประสทิธผิลของ e-Learning ใน
การท าใหผู้เ้รยีนมกีารปฏสิมัพนัธก์บับทเรยีนแลว้ไดร้บัความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ ตลอดจนมคีวาม
คงทนในการเรยีนรูส้งู (Retention of Learning) 
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 8) e-Learning Express หมายถงึ ความรวดเรว็ของ e-Learning ในการสรา้งสรรคอ์งคค์วามรู้
ใหก้บัผูเ้รยีนได้อย่างรวดเรว็ตามความต้องการ และเนื้อหาสาระทีน่ าเสนอนัน้ไม่เพยีงแต่มคีวามรวดเรว็
เท่านัน้ แต่ยงัคงไวซ้ึง่ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

คุณสมบตัต่ิางๆ ทัง้หมดนี้ ท าให้ e-Learning กลายเป็นนวตักรรมทีม่บีทบาทต่อการเรยีนการ
สอนและการฝึกอบรมอยา่งมากในปจัจบุนั         

1.4 การประเมนิความส าเรจ็ของ e-Learning  
การประเมนิความส าเรจ็น ามาใชก้บั e-Learning สามารถก าหนดระดบัการประเมนิความส าเรจ็

ไว ้4 ระดบั ดงันี้ 
ระดบัที ่1 การประเมนิปฏกิริยิาตอบสนอง (Reaction Evaluation)  
ระดบัที ่2 การประเมนิการเรยีนรู ้(Learning Evaluation)  
ระดบัที ่ 3 การประเมนิพฤตกิรรมหลงัการเรยีน (Behavior Evaluation)  
ระดบัที ่4 การประเมนิผลลพัธท์ีเ่กดิต่อองคก์ร (Results Evaluation)  

 
2. ความส าคญัและบทบาทของ e-Learning  

2.1 บทบาทของ e-Learning ต่อการพฒันาทรพัยากรบุคคล 
(เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ,์ 2546) ความส าคญัของ e-Leaning เป็นทางเลอืกหนึ่งทีม่คีวาม

เหมาะสมส าหรบัการพฒันาทรพัยากรบุคคลของประเทศ เพื่อการแข่งขนัในโลกยกใหม่ด้วยเหตุผล
ดงัต่อไปนี้ 

1) การขยายโอกาสทางการศกึษา การเรยีนรูผ้่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(e-Learning)  
2) การพัฒนาตามศักยภาพ และความสนใจของผู้เรียนการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Learning)  
3) การสรา้งความสามารถในการหาความรูด้้วยตนเอง e-Learning เป็นการเรยีนรู ้โดยการ

เรยีนรูผ้่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสจ์ะเป็นคนทีม่คีวามสามารถแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  
4) การพฒันาความสามารถใน การเรยีนรูผ้่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ท าให้ผู้เรยีนสามารถพฒันา

ทางความคดิมากกว่าการฟงับรรยายในหอ้งเรยีน 
2.2 บทบาทของ e-Learning ในการสอนและการฝึกอบรม 

 (มนต์ชยั เทยีนทอง, 2545) ไดก้ล่าวถงึ การเรยีนการสอนในระบบออนไลน์นัน้อาจแบ่งได้
เป็น 2 ระบบ คอื  

 ระบบ Asynchronous  

 ระบบ Synchronous  
2.3 ระบบการเรยีน e-Learning 

 e-learning แบบ LMS : Learning Management System  

 e-learning แบบ CMS : Content Management System  
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3. ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูผ้่านสื่อ e-Learning 
3.1 แนวคดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
3.2 ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบน าตนเอง 
3.3 ทฤษฎสีรา้งความรูใ้หมโ่ดยผูเ้รยีนเอง 

 
4. ปจัจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ทางการเรยีนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(e-Learning) 

4.1 ปจัจยัดา้นผู้ใชแ้ละผูเ้รยีน ผูใ้ชแ้ละผูเ้รยีนสามารถเขา้ไปใช้บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์ไดท้นัทหีาก
ผูเ้รยีนสามารถใชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ตเป็น โดยเรยีนรูผ้่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้

4.2 ปจัจยัดา้นผูส้นับสนุนจากสถาบนัที่ส าคญั คอื การมบุีคลากรผู้ดูแลและใหค้ าปรกึษาเพื่อใหเ้กดิ
การพฒันาในการเรยีนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอนจ าเป็นต้องปรบัเปลี่ยนวิธกีารสอนใหม ่
เพื่อทีจ่ะท าใหก้ารออกแบบเรยีนมลี าดบัขัน้ตอนการสอนง่ายต่อการเรยีน 

4.3 ปจัจยัด้านสื่อการสอนสื่อการสอนนับว่าเป็นส่งทีม่บีทบาทอย่างมากในการเรยีนการสอนนับแต่
ในอดตีจนถงึปจัจบุนั เนื่องจากเป็นตวักลางทีช่่วยใหก้ารสื่อสารระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีนด าเนิน
ไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพท าใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจความหมายของเนื้อหาบทเรยีนไดต้รงกบัที่
ผูส้อนตอ้งการไมว่่าสื่อนัน้จะเป็นสื่อในรปูแบบใดกต็าม 

4.4 ปจัจยัดา้นเทคโนโลยปีจัจยัดา้นเทคโนโลยหีรอืมติดิา้นเทคโนโลย ีหมายถงึ เทคโนโลย ีอุปกรณ์
และวสัดุทีเ่กี่ยวขอ้งขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงสรา้งพื้นฐานของเทคโนโลยทีีจ่ะน าไปใชก้าร
วางแผนในการพฒันาการถ่ายทอดบทเรยีนออนไลน์เพื่อเตรยีมสภาพแวดล้อมให้รองรบัการ
เปลีย่นแปลงดา้นการเรยีนรูผ้่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
 

5. แนวคดิความพงึพอใจในการเรยีนรู ้
การจดัการเรยีนการสอนให้ประสบความส าเรจ็นัน้ ผู้สอนจะต้องค านึงถึงความพงึพอใจของ

ผูเ้รยีนด้วยเพราะถ้าผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนการสอนแล้ว ย่อมส่งผลถงึประสทิธภิาพในการ
เรยีนดว้ย  

วอลเลอรส์เตน (Wallerstein, 1971 หน้า 112) ใหค้วามหมายของความพงึพอใจไวว้่า “ความพงึ
พอใจ” หมายถงึ ความรูส้กึที่เกดิขึน้เมื่อไดร้บัผลส าเรจ็ตามความมุ่งหมาย (ลวิรรณ์ คูภูมใิจสกุล , 2532 
หน้า 19) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความต้องการที่แท้จริงเพื่อให้ได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ภายใต้สถานการณ์ท างาน หากบุคลากรไดค้่าตอบแทนเลื่อนต าแหน่ง ได้รบัการยกย่องย่อมก่อให้เกดิ
ความพงึพอใจ แต่ถา้หากไดร้บัการต าหนิหรอืการลงโทษแบบต่างๆ ยอ่มก่อใหเ้กดิความไมพ่อใจขึน้ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 

1. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ในการวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สร้างจาก

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง โดยแบบสอบถามไดแ้บ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงันี้ 
1) ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  
2) ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
3) ปญัหาและอุปสรรคในการเรยีนบนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
4) แนวทางในการพฒันาการเรยีนบนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

  
2. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ มุง่เน้นการพฒันาการเรยีนบนระบบ
อเิลก็ทรอนิกสข์องมหาวทิยาลบัรามค าแหง แหล่งขอ้มลูทีใ่ชใ้นการน้ีมาจาก 2 ส่วน คอื 

1) ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ศกึษาจากต าราเอกสารบทความทฤษฎหีลกัการและ
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อก าหนดขอบเขตของการวจิยัและสรา้งเครือ่งมอืวจิยัใหค้รอบคลุมวตัถุประสงค์
ของการวจิยั 

2) ขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data) ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการแจกแบบสอบถาม
ใหน้กัศกึษาทีเ่คยเรยีนบนระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหง จ านวน 120 คน  
 
3. การวเิคราะหข์อ้มลู 

 การวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ จะท าการวเิคราะหโ์ดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหท์าง
สถติ ิ(Statistical Techniques) โดยมกีระบวนการวเิคราะหต์ามขัน้ตอนดงันี้ 

1) วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistic) ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ความถี ่(Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

2) วิเคราะห์ความพึงพอใจ ปญัหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาการเรียนบนระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ โดยอาศยัสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistic) ค่าสถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์ ความถี ่
(Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่เลขคณติ (Mean)  
 

โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็เป็น 5 ระดบั คอื 
 ระดบั  1  น้อยทีสุ่ด  ไดค้ะแนน  1  คะแนน 
 ระดบั 2  น้อย  ไดค้ะแนน  2 คะแนน 
 ระดบั  3 ปานกลาง  ไดค้ะแนน  3 คะแนน 
 ระดบั  4 มาก  ไดค้ะแนน  4 คะแนน 



9 

 ระดบั  5 มากทีสุ่ด  ไดค้ะแนน  5 คะแนน 
  
 และในการวเิคราะห์ผลนัน้จะน าข้อมูลเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละประเด็นค าถามมา
ประมวลผลคะแนนเฉลี่ย ทัง้นี้ผู้ที่ไม่มคีวามเห็นหรอืไม่เคยใช้บรกิารจะไม่น าผลดงักล่าวมารวม โดย
ก าหนดเกณฑใ์นการพจิารณา ดงันี้ 

 ค่าคะแนนเฉลีย่ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 1.50   หมายถงึ น้อยทีสุ่ด 
 ค่าคะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 1.51 – 2.50   หมายถงึ น้อย 
 ค่าคะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 2.51 – 3.50   หมายถงึ ปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 3.51 – 4.50   หมายถงึ มาก 
 ค่าคะแนนเฉลีย่สงูกว่า 4.50  หมายถงึ มากทีสุ่ด 

 
    

ผลการวิจยั 
 

 จากผลการศกึษา พบว่า มจี านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 100 คน เป็นเพศหญงิ 70 ราย 
เพศชาย 30 ราย อยู่ในช่วงอายุต ่ ากว่า 24 ปี มากที่สุด และเรียนบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวทิยาลยัรามค าแหงจ านวนมากกว่า 5 ครัง้ต่อสปัดาห์ จากผลการศกึษาผู้เรยีนมคีวามพงึพอใจใน
เรื่องประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการเรยีนบนระบบ E-Learning มากทีสุ่ด เท่ากบั 3.90 อยู่ในระดบัพอใจมาก 
และความพงึพอใจในความชดัเจนของเสียง/ภาพ น้อยที่สุด เท่ากบั 2.20 อยู่ในระดบัพอใจน้อย โดย
ปญัหาและอุปสรรคในการเรยีน E-Learning คอื การอพัเดทขอ้มลูล่าช้า ไฟล์ไม่พรอ้มใช้งาน ภาพไม่
คมชดั  
 
 

อภิปรายผล 
 

จากการวเิคราะหข์อ้มลู ท าใหท้ราบผลการศกึษา สามารถอภปิรายผลการวจิยั โดยวรรณกรรม
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดด้งันี้ 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ทางการเรยีนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์4 ปจัจยั ดงันี้ 1. ปจัจยัดา้นผูใ้ช้
และผูเ้รยีน 2. ปจัจยัดา้นผูส้นับสนุนจากสถาบนั 3. ปจัจยัดา้นสื่อการสอน 4. ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ีจาก
การเกบ็ขอ้มูลด้วยวธิกีารตอบแบบสอบถาม สามารถวเิคราะห์ได้ว่า ปจัจยัที่มผีลต่อการเรยีนบนระบบ
อเิลก็ทรอนิกสม์ากทีสุ่ดคอื ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ีเนื่องจากอุปกรณ์และวสัดุที่เกี่ยวขอ้งโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่การถ่ายทอดบทเรยีนออนไลน์ต้องมปีระสทิธภิาพ มคีวามพร้อมที่ใช้งาน และสามารถรองรบัการ
เปลีย่นการเรยีนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ ปจัจยัต่อมาคอื ปจัจยัด้านผู้ใชแ้ละผู้เรยีน ผู้เรยีนเองจะต้องมี
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ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร ์และสิง่ส าคญัคอื ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรบัผดิชอบ ความกระตอืรอืรน้ มี
ทกัษะในการวางแผน รวมทัง้รูจ้กัควบคุมและตรวจการเรยีนของตนเองดว้ย 
  

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศกึษาครัง้นี้เป็นการกล่าวถงึ การเรยีนบนระบบอเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่ถอืเป็นเครื่องมอืทีช่่วย
ในการเรยีนการสอนในปจัจุบนัได้เป็นอย่างมาก โดยการน าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาประกอบการเรยีน
การสอน ดังนัน้ควรมีการพัฒนาระบบการเรียนบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มปีระสิทธิภาพ รวดเร็ว 
สามารถเขา้ถงึไดง้า่ย ควรศกึษาความไม่พงึพอใจ ความคาดหวงั ความต้องการ ของผูเ้รยีนในการเรยีน
บนระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์พิม่เตมิดว้ย 
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