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บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ (1) ศึ ก ษาความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ การเรี ยนรู ้ ผ่ า นสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา แขนงวิ ช าบริ หารการศึ ก ษา สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช และ (2) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของนักศึกษาสําหรับการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา แขนงวิ ช าบริ หารการศึ ก ษา สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
กลุ่ ม ตัว อย่า งได้แ ก่ นัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา แขนงวิ ช าบริ ห ารการศึ ก ษา สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชจํานวน 181 คนได้มาจากการสุ่ มแบบง่าย เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณค่าซึ่งผูว้ ิจยั สร้างขึ้น มีค่าความที่ยงเท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า (1) ความพร้อมของนักศึกษาสําหรับการเรี ยนรู ้ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริ หารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชโดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากเรี ยงตามลําดับดังนี้ การเข้าถึงเทคโนโลยี ทักษะการใช้เทคโนโลยี แรงจูงใจ ทักษะการ
เรี ยนรู ้ และการบริ หารเวลาและ (2) ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพร้ อ มของนัก ศึ ก ษาสํ า หรั บ การเรียนรู ้ ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริ หารการศึกษา ได้แก่ ปั จจัยด้านการสนับสนุน และ
ปัจจัยด้านเจตคติ
คําสํ าคัญ ปัจจัย ความพร้อมของนักศึกษา การเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
Abstract
The purposes of this research were (1) to study students’ readiness for e-learning of graduate students in
Educational Administration Department, School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University
and (2) to study factors affecting to students’ readiness for E-learning of graduate students in
*รองศาสตราจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2557 | 51

ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของนักศึกษาสําหรับการเรี ยนรู้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ :
กรณี ศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริ หารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

Educational Administration Department, School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University.
The research sample consisted of 181 graduate students in Educational Administration Department, School
of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University, obtained by simple random sampling. The
research instrument was a rating scale questionnaire with .94 level of reliability. The statistics used for data analysis
were percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.
The findings indicated that (1) the over all of students’ readiness for E-learning of graduate students in
Educational Administration Department, School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University
was rated at the ready status ; aspects of students’ readiness could be ranked as follow :technology access,
technology skills, motivation, study skills, and time management skills; and (2) factors affecting to students’
readiness for E-learning of graduate students could be ranked as follows : supporting factors, and attitudinal
factors.
Keywords : Factors, Readiness, E-learning
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปัจจุบนั โลกมีวิวฒั นาการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะระบบข้อมูล
ข่าวสารผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมีบทบาทต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาไม่ได้จาํ กัดอยู่แค่
การเผชิญหน้ากันในชั้นเรี ยนที่มีครู เป็นผูส้ อนเท่านั้น แต่เป็นการศึกษาทางไกลที่ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาด้วยตนเองมี
การเรี ยนรู ้ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์( E-learning) โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตเข้ามาช่วยในการสอนเสริ ม ผลิตสื่ อ
การสอนด้วยเทคโนโลยีสิ่งพิมพ์และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เช่นการใช้คอมพิวเตอร์ และ การใช้ระบบ
เครื อ ข่า ย คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน (Computer Assisted Instruction) การผลิ ต สื่ อดิ จิ ต อล (Simpson, 2001) ดัง นั้น
สถาบันการศึกษาจึงให้ความสําคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อการเรี ยนรู ้โดย
เป็ นเครื่ อ งมื อ ทัน สมัย ที่ ช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย นได้ศึ ก ษาหาความรู ้ ไ ด้ก ว้า งไกลและรวดเร็ ว ขึ้ น มี ก ารนํา เทคโนโลยี
อิ นเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อกลางในการส่ งบทเรี ยนแบบสื่ อผสมประกอบด้วยตัวอักษร ภาพ เสี ยง วีดิโอ ซี ดีรอม และ
มัลติมิเดีย อื่นๆ ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนด้วยตนเองได้ทุกเวลาทุกสถานที่ที่มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต
การใช้อินเทอร์ เน็ตอย่างแพร่ หลายทําให้สถาบันการศึ กษามี การพัฒนาการผลิ ตสื่ อการเรี ยนการสอนผ่านทาง
อินเทอร์ เน็ต โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผา่ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) หรื อ
อิ นทราเน็ต (Intranet) เกิ ดขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทาํ ให้ผูส้ อนถ่ ายทอด
ความรู ้ เนื้ อหาสาระให้แก่ ผูเ้ รี ยน และช่ วยให้เกิ ดปฎิ สัม พันธ์ระหว่างกับครู ผูเ้ รี ยน และเพื่อนได้ เนื่ องจากมี
เครื่ องมือที่ใช้เช่น Chat room ,Web Board, E-mail เป็ นต้น ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองตามความถนัดและความ
สนใจของตนเอง ซึ่งการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นหลักสําคัญในการเรี ยนระบบทางไกลที่ประสบผลสําเร็ จ
ประกอบด้วยผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ผูส้ อนต้องพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีสื่ออุปกรณ์ที่ทนั สมัยก้าวทันเทคโนโลยี
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และสามารถปฏิสัมพันธ์สื่อสารกับผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สถาบันการศึกษาต้องสนับสนุนสิ่ งอํานวยความ
สะดวกต่างๆที่จะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความพร้อมในการเรี ยนรู ้ เช่นการดูแล การเอาใจใส่ การสร้างแรงจูงใจในการเรี ยน
ซิ่งผูเ้ รี ยนต้องมีความพร้อมพื้นฐานของตนเองที่จะทําให้การเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประสบความสําเร็ จ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชจัดการเรี ยนการสอนในระบบทางไกลตั้งแต่ ปี พ.ศ.2523โดยใช้สื่อสิ่ งพิมพ์
เป็ นสื่ อหลัก ปี พ.ศ.2529 พัฒนาคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นชุ ดบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และพัฒนาระบบ
การศึ ก ษาทางไกลโดยเริ่ ม มี ร ะบบการเรี ย นการสอนผ่า นสื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ นภาคการศึ ก ษาที่ 1/2551 ศู น ย์
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สํานักเทคโนโลยีการศึกษาเปิ ดการเรี ยนการสอนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์จาํ นวน 67 ชุดวิชา
แยกเป็ นระดับ ปริ ญญาตรี จํานวน 19 ชุดวิชา ระดับปริ ญญาโท 43 ชุดวิชา และระดับปริ ญญาเอก จํานวน 5 ชุดวิชา
ในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมี แผนงานที่พฒ
ั นาระบบการศึ กษาการเรี ยนการสอนผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ให้มีความสมบูรณ์แบบเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนทุกระดับ โดยมีการจัดตั้งศูนย์ออนไลน์เพื่อทําหน้าที่
ผลิต ปรับปรุ ง อบรมการใช้สื่อการเรี ยนการสอนรู ปแบบดังกล่าว อีกทั้งในปี พ.ศ. 2555 จะมีการจัดรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรู ปแบบในระดับบัณทิตศึกษา โดยมีการส่ งเสริ มให้ความรู ้แก่อาจารย์ผสู ้ อน
ในการจัดทําการเรี ยนการสอนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ในรู ปของการฝึ กอบรมระยะสั้น และมีหน่ วยสนับสนุ นการ
จัดทําการเรี ยนการสอนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
ให้กบั ผูเ้ รี ยนนอกเหนื อจากการพัฒนาผูส้ อน พัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ แล้วต้องคํานึ งถึงความ
พร้ อมของผูเ้ รี ยนที่ เป็ นพื้นฐานสําคัญมาประกอบด้วย เพราะผูเ้ รี ยนอยู่ในวัยผูใ้ หญ่มีประสบการณ์การทํางาน
แตกต่ างกัน ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ แตกต่ างกัน ซึ่ งความพร้ อมและความสามารถสําหรั บผูใ้ หญ่ ที่ประสบ
ความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์มาจากการรวมกันของสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับการ
ฝึกอบรมเชิงยุทธศาสตร์ (Straka & Stockl, 1998) ซึ่ งกาญจนา โชคเหรี ยญสุ ขชัย (2458) ศึกษาถึงความเป็ นไปได้ใน
การนําระบบการเรี ยนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้ในระดับบัณฑิตศึกษาพบว่าการเรี ยนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
มีจุดแข็งคือประหยัดเวลาและค่าใช้ในการเดิ นทางมาเรี ยน ทําให้นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็ น ส่ วนจุ ดอ่อน
คือ นักศึกษายังขาดทักษะด้านเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ มีทศั นคติทางลบต่อการเรี ยน ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
การขาดแคลนในเรื่ องของงบประมาณ และบทเรี ยนไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยนได้ นักศึกษาในปัจจุบนั
มีโอกาสได้ศึกษาวิชาหรื อศาสตร์ ทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ส่ วนอุปสรรคคือนักศึกษายึดติดกับการเรี ยนการสอน
ที่ตอ้ งมีคนคอยควบคุม นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าการเรี ยนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เหมาะกับผูท้ ี่เรี ยนที่ทาํ งาน
ด้วย ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพึ่งตนเองได้ เหมาะกับวิชาพื้นฐาน และ เหมาะกับผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาเอก ในส่ วนของ
ความต้องการนั้นพบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่มีความต้องเรี ยนกับระบบการเรี ยนการสอนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์โดย
รู ปแบบที่นกั ศึกษาต้องการมากที่สุดคือเรี ยนกับเครื่ องมือทางเทคโนโลยีร้อยละ 20 และเรี ยนกับอาจารย์ร้อยละ 80
นั้นคือใช้ระบบการเรี ยนการสอนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อเสริ ม และทองสง่า ผ่องแผ้ว(2551 )ศึกษาเรื่ องการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ แก่ผเู ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลตามความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนพบว่าปั จจัยที่สําคัญ คือ ความพร้ อมของผูเ้ รี ยนในทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั เวลา สถานที่ สภาพแวดล้อม และ
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ค่ า ใช้จ่ า ยในการเรี ย นรู ้ ส่ ว นด้า นการสนับ สนุ น จากสถาบัน ปั จ จัย ที่ สํา คัญ คื อ การมี บุ ค ลากรผูด้ ู แ ล และให้
คําปรึ กษา การได้รับการฝึกอบรมหรื อการเข้าร่ วมสัมมนา
ด้วยปั จจัยความพร้ อมของนักศึ กษามีความสําคัญต่อการเรี ยนรู ้ ผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ มหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาต่างๆมีการนําวิธีการเรี ยนการสอนผ่านระบบเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ตเข้ามาช่ วยมากขึ้นเพราะมี
ปัจจัยเกื้อหนุนหลายอย่าง เช่น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงความนิยมของผูท้ ี่เกี่ยวข้องไม่เสี ยเวลา
ในการเดินทาง สะดวกในการใช้งาน ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของนักศึกษา
สําหรับการเรี ยนรู ้ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์: กรณี ศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาบริ หารการศึกษาเพื่อ
เป็ นแนวทางพัฒนาการเรี ยนรู ้ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาบริ หารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความพร้ อ มของนัก ศึ ก ษาสํา หรั บ การเรี ย นรู ้ ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องนัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริ หารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของนักศึกษาสําหรับการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริ หารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ขอบเขตการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริ หารการศึกษา ปี การศึกษา
2556 รวมทั้งสิ้ น 340 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา ประกอบด้วย
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) เจตคติ 2) ความคุม้ ค่า และ 3) การสนับสนุน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพร้อมในการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้ 1) การเข้าถึง
เทคโนโลยี 2) ทักษะการใช้เทคโนโลยี 3) ทักษะการเรี ยนรู ้ 4) การบริ หารเวลา และ 5) แรงจูงใจ
ระยะเวลาทีศ่ ึกษาวิจัย ศึกษาระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 2557
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร ได้แก่ นักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา แขนงวิชาบริ หารการศึ กษาสาขาวิชาศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ปี การศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้ น 340 คน
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2. กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริ หารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ปี การศึกษา 2556 จํานวน 181 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ
เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ซึ่งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมู ล เครื่ องมื อที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้ งนี้ แบ่ ง
ออกเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 4 ข้อ เกี่ยวกับ เพศ อายุ ประสบการณ์การ
ใช้อินเทอร์เน็ต และ ตําแหน่ง
ตอนที่ 2 ความพร้ อมของนักศึกษาสําหรับการเรี ยนรู ้ ผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ลักษณะคําถามเป็ น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีขอ้ คําถามตามสภาพความพร้อมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 1) การเข้าถึง
เทคโนโลยี 2) ทักษะการใช้เทคโนโลยี 3) ทักษะการเรี ยนรู ้ 4) การบริ หารเวลา และ 5) แรงจูงใจ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของนักศึกษาสําหรับการเรี ยนรู ้
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีขอ้ คําถามตาม
สภาพความพร้อมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 1) เจตคติ 2) ความคุม้ ค่า และ 3) การสนับสนุน
2. การสร้ างเครื่องมือในการวิจยั ผูว้ ิจยั ดําเนินการสร้างเครื่ องมือตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสาร หนังสื อ ตํารา บทความทางวิชาการ และ
ผลงานวิจยั ต่างๆ
2) นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสังเคราะห์เป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั และการสร้างเครื่ องมือการวิจยั
3) นําแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 คนตรวจสอบเนื้อหา (Content Validity) โดย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าอยูร่ ะหว่าง .67-1.00
4) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้ว
นํามาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์หาเที่ยง (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่า
ความเที่ยง ของความพร้ อมของนักศึกษาเท่ากับ .94 และหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา ได้ค่าความเที่ยง ของปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับความพร้อมของนักศึกษาเท่ากับ .91
5) นําแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้วนํามาปรั บปรุ งแก้ไข และนําแบบสอบถามไปใช้เก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั แจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและรับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่างภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ 15วัน ได้รับแบบสอบถามคืนจํานวน 181 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่า
ร้อยละ
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของนักศึกษาสําหรับการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริ หารการศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
1) วิเคราะห์ความพร้ อมของนักศึกษาสําหรับการเรี ยนรู ้ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิ ตศึ กษา แขนงวิชาบริ หารการศึ กษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยการหา
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
2) วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี ยวข้องกับความพร้อมของนักศึกษาสําหรับการเรี ยนรู ้ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า แ ข น ง วิ ช า บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X )ละส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3) วิเคราะห์ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั ความพร้อมของนักศึกษาสําหรับการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริ หารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson's Correlation)
4) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของนักศึกษาสําหรับการเรี ยนรู ้ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริ หารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression)
ผลการวิจัยสรุปได้ ดงั นี้
ผลการวิเคราะห์ ความพร้ อมของนั กศึ กษาสํ าหรั บการเรี ยนรู้ ผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ของนั กศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
1. ความพร้อมของนักศึกษาสําหรับการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนง
วิชาบริ หารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชโดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับ
มากเรี ยงตามลําดับดังนี้ การเข้าถึงเทคโนโลยี ทักษะการใช้เทคโนโลยี แรงจูงใจ ทักษะการเรี ยนรู ้ และการบริ หาร
เวลา
2. การเข้าถึงเทคโนโลยีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริ หารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชโดยภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่านักศึกษาใช้
คอมพิวเตอร์ข้นั พื้นฐานในการทํางานประจําวันมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และนักศึกษาใช้โทรศัพท์มือถือกับการบริ การต่างๆ
ในอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
3. ทัก ษะการใช้เ ทคโนโลยี ข องนัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา แขนงวิ ช าบริหารการศึ ก ษา สาขาวิ ช า
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่านักศึกษาใช้เครื่ องมือที่อยู่ในระบบการใช้งานผ่านเว็บได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว เช่ น การพิมพ์ (Print) การ
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กรณี ศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริ หารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
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ลบทิ้ ง (Delete) มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด และนั ก ศึ ก ษาใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ ก็ บ ข้อ มู ล ส่วนใหญ่ ไ ว้บ น Desktop หรื อ
My Documents มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
4. ทักษะการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึกษา แขนงวิชาบริ หารการศึกษา สาขาวิชาศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษา
สามารถพูดคุยโต้ตอบกับเพื่อนนักศึกษาในการทํางานผ่านอินเทอร์ เน็ตได้มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และนักศึกษาสามารถ
เรี ยนรู ้ได้อย่างอิสระโดยไม่ตอ้ งมาปฏิสมั พันธ์พบหน้ากับเพื่อนหรื อผูส้ อนมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
5. การบริ หารเวลาของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา แขนงวิชาบริ หารการศึ กษา สาขาวิชาศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชโดยภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่านักศึกษามี
วินยั ในตนเองที่จะมีส่วนร่ วมในการเรี ยนออนไลน์ทุกสัปดาห์มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และนักศึกษาเป็ นคนที่ทาํ อะไรเสร็ จ
ก่อนเวลามีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
6. แรงจู ง ใจของนั ก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา แขนงวิ ช าบริ หารการศึ ก ษา สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษา
ได้รั บประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ อ ย่างมี ความหมายมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด และนักศึ กษาเป็ นคนที่ ทาํ งานเสร็ จสมบูร ณ์
ถึงแม้วา่ จะมีสิ่งอื่นที่แทรกเข้ามา เช่น รายการทีวี อีเมล์ ฯลฯมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่เกีย่ วข้ องกับความพร้ อมของนักศึกษาสํ าหรับการเรียนรู้ ผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของนักศึกษาสําหรับการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริ หารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชโดยภาพรวมและ
รายด้านอยูใ่ นระดับมากเรี ยงตามลําดับดังนี้ การสนับสนุน ความคุม้ ค่า และเจตคติ
2. การสนั บ สนุ น นัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา แขนงวิ ช าบริ หารการศึ ก ษา สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชโดยภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่านักศึกษาคิด
ว่าอาจารย์ควรมีวนั / เวลาให้นกั ศึกษาติดต่อได้โดยง่าย มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และนักศึกษาคิดว่ามหาวิทยาลัยมีบุคลากร/
หน่วยงานสนับสนุนให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาในการเรี ยน E- learning มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
3. ความคุ ้ม ค่ า ของนัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา แขนงวิ ช าบริหารการศึ ก ษา สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชโดยภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่านักศึกษาคิด
ว่าอาจารย์ควรให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่นกั ศึกษาทันทีในการอภิปรายทางการเรี ยน E - learning มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และ
นักศึกษาคิดว่าอาจารย์ควรมีการประเมินผลทาง Web ได้โดยไม่มีปัญหากับนักศึกษามีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
4. เจตคติ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา แขนงวิ ช าบริ หารการศึ ก ษา สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชโดยภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่านักศึกษาคิด
เชิ ง บวกเกี่ ย วกับ การเรี ย น E - learningมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด และนัก ศึ ก ษาไม่ ช อบเรี ย น E - learning เพราะเป็ นการ
หลีกเลี่ยงการมีสงั คมกับผูอ้ ื่นมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
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ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทีส่ ั มพันธ์ กบั ความพร้ อมของนักศึกษาสํ าหรับการเรียนรู้ ผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมได้แก่ปัจจัยด้านเจตคติ ด้านความคุม้ ค่า ด้านการสนับสนุน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพร้อมในระดับปานกลาง
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความพร้ อมของนักศึกษาสํ าหรับการเรียนรู้ ผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพร้ อ มของนัก ศึ ก ษาสํา หรั บ การเรี ย นรู ้ ผ่า นสื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ของนัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริ หารการศึกษา ได้แก่ ปั จจัยด้านการสนับสนุน และปั จจัยด้านเจตคติ ส่ วนปั จจัยด้านความ
คุม้ ค่าไม่ส่งผลต่อความพร้อมของนักศึกษาสําหรับการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
การอภิปรายผล
การวิจัยปั จจัยที่ส่งผลต่ อความพร้ อมของนักศึ กษาสํ าหรั บการเรี ยนรู้ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มีขอ้ ค้นพบควรอภิปรายดังนี้
1. ความพร้อมของนักศึกษาสําหรับการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนง
วิชาบริ หารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากอาจเป็ น
เพราะว่าปั จจุบนั มีการติดต่อข้อมูลข่าวสารผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในสังคมทัว่ ไป นักศึกษาระดับบัณฑิตส่ วน
ใหญ่เป็นผูท้ ี่ทาํ งานแล้วและมีประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ ในชีวิตประจําวันมี เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมสาย
กับอิ นเทอร์ เน็ตสามารถติ ดต่อ สื่ อสารกับผูอ้ ื่ นได้ แต่ อย่างไรก็ตาม นักศึ กษาต้องมี การเตรี ยมความพร้ อมและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรี ยนจึงจะทําให้ประสบความสําเร็ จ ซึ่งสอดคล้องกับ Straka & Stock (1988) และ
Gaide (2004) ที่ ก ล่ า วถึ ง ความพร้ อ มและความสามารถของวัย ผู ้ใ หญ่ ใ นการเรี ยนระบบออนไลน์ ต ้ อ งมี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ อาจารย์ผสู ้ อนต้องมีการปฐมนิ เทศนักศึกษาที่เข้ามาใหม่เป็นการต้อนรับ
และอธิ บายรายละเอี ยดของเนื้ อหาวิชา การปฐมนิ เทศเป็ นโมดูลจะช่ วยแนะนํานักศึกษาเกี่ ยวกับขั้นตอนการใช้
ระบบออนไลน์ และการแก้ปัญหาที่ อาจเกิ ดขึ้ นในขณะเรี ยนระบบออนไลน์ โดยการปฐมนิ เทศนั้นต้องจัดให้
นักศึกษารู ้สึกว่าเหมือนกับที่จะเรี ยนในระบบออนไลน์จริ งตามปกติ ซึ่งเป็ นการเตรี ยมความพร้อมจากประสบการณ์
จริ งจากการปฐมนิเทศ
2. การเข้าถึงเทคโนโลยีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริ หารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากอาจเป็ นเพราะว่านักศึกษาส่ วนใหญ่มีความรู ้ และ
ทักษะเกี่ ย วกับการใช้ง านด้ว ยเครื่ อ งคอมพิว เตอร์ รู ้ จัก ส่ วนประกอบต่ า งๆของโปรแกรม รู ้ จัก วิธี การป้ องกัน
คอมพิวเตอร์ จากไวรั ส มีประสบการณ์การลงโปรแกรม Software ที่สําคัญ การเชื่ อมต่ออิ นเทอร์ เน็ตที่บา้ นด้วย
ความเร็ ว สู ง เพื่อความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อ มู ล เก็บ รวบรวมข้อมู ล การติ ดต่ อ สื่ อ สารทางอิ นเทอร์ เน็ ต
ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ Newman (2008 )และ Jed Rosenberg (2009) ที่ ก ล่ า วว่ า นัก ศึ ก ษาต้อ งมี ค อมพิ ว เตอร์ เ ชื่ อ มต่ อ
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อินเทอร์ เน็ตที่บา้ นด้วยความเร็ วสู ง และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่ น เครื่ องพิมพ์ อุปกรณ์การพูดเสี ยงดัง เป็ นต้น
นักศึกษาที่เรี ยนระบบออนไลน์ตอ้ งมีอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสม ก่อนจะเริ่ มเรี ยนระบบออนไลน์
นักศึกษาต้องลงโปรแกรม Software , Internet browser version, multimedia plug-in ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์
3. ทัก ษะการใช้เ ทคโนโลยี ข องนัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา แขนงวิ ช าบริหารการศึ ก ษา สาขาวิ ช า
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็ นเพราะนักศึกษาส่ วนใหญ่มี
ทัก ษะการใช้เ ทคโนโลยีต่ า งๆมาแล้ว เช่ น การรั บ ส่ ง อี เ มล์ (e-mail) การอ่ า นโปรแกรม Web Browser การเข้า
Web Board การใช้ Internet Explorer เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้อ งกับ Newman (2008) และ Jed Rosenberg (2009) ที่
อธิ บายว่านักศึกษาที่เรี ยนระบบออนไลน์ตอ้ งมีทกั ษะและความรู ้ พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีการสื่ อสาร ซึ่งงานเหล่านั้นควรจะรวมถึงการเข้าเว็บ (navigating the web ) การส่ งอีเมล์ (e-mailing) การ
ดาวน์โหลด (Downloading) และการอัพโหลดไฟล์ (uploading files) และการโพสต์ขอ้ ความไปยังกระดานอภิปราย
(discussion board)
4. ทักษะการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึกษา แขนงวิชาบริ หารการศึกษา สาขาวิชาศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากอาจเป็ นเพราะนักศึกษาส่ วนใหญ่มีการฝึ กอบรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรในหน่ วยงาน นักศึกษามีทกั ษะการเรี ยนรู ้ ระบบออนไลน์ดว้ ย
ตนเองมาแล้ว เช่ น การจัดพิมพ์เอกสาร การเก็บข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ การย้ายและคัดลอกข้อมูล การรั บส่ ง
จดหมายทาง อีเมล์ การเขียนข้อความส่ งทาง อีเมล์ การค้นคว้าหาความรู ้เพิม่ เติมทางอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
5. การบริ หารเวลาของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา แขนงวิชาบริ หารการศึ กษา สาขาวิชาศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชโดยภาพรวมในระดับมากอาจเป็ นเพราะนักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ าํ งานแล้วมีวินยั
ในตนเอง คุน้ เคยกับระบบการเรี ยนที่ตอ้ งรับผิดชอบตัวเอง มีทกั ษะในการวางแผนการเรี ยน สามารถยืดหยุน่ เวลา
ในการเรี ยนได้ และจัดลําดับกิจกรรมการเรี ยนด้วยตนเองได้ซ่ ึงสอดคล้องกับ Jed Rosenberg (2009) ที่อธิบายว่าการ
จัดการเวลาเป็ นเรื่ องสําคัญในการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์ นักศึกษาต้องเข้าใจถึงความจําเป็ นที่จะกําหนดตารางเวลา
เป็ นรายสัปดาห์เพื่อการเรี ยนหลักสู ตรออนไลน์
6. แรงจู ง ใจของนั ก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา แขนงวิ ช าบริ หารการศึ ก ษา สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากอาจเป็ นเพราะนักศึกษาส่ วนใหญ่มีเป้ าหมายที่ชดั เจน
ในการเรี ยน มีความตั้งใจที่จะเรี ยนให้จบหลักสู ตรออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในชี วิตประจําวัน ซึ่ งสอดคล้องกับ Jed Rosenberg (2009) ที่อธิ บายถึง
แรงจู งใจที่ เป็ นส่ วนประกอบสําคัญต่อการเรี ยนรู ้ แบบออนไลน์ มันเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรั บนักศึ กษาที่ จะได้รั บ
แรงจูงใจอย่างมากและมีทศั นคติที่ดีเมื่อเข้าเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรออนไลน์ แรงจูงใจจะเพิ่มความสําเร็ จในการเรี ยนของ
นักศึกษา
7. ปั จจัยด้านการสนับสนุนส่ งผลต่อความพร้อมของนักศึกษาสําหรับการเรี ยนรู ้ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริ หารการศึกษา อาจเป็ นเพราะว่าการสนับสนุ นของมหาวิทยาลัยในการ
จัดการเรี ยนด้านเทคโนโลยีเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนที่ชดั เจนในการ
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จัดการเรี ยนรู ้ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ สร้างความตื่นตัว และเตรี ยมความพร้อมให้กบั อาจารย์และบุคคลากร มีการ
ฝึ กอบรมผูส้ อนในการดําเนิ นการจัด การเรี ย นการสอนอย่า งต่ อ เนื่ อง สนับสนุ น การบริ ห ารจัด การโดยจัด ให้
มหาวิทยาลัย มีความพร้ อมด้านโครงสร้ างพื้นฐานขององค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยีของ E - learning เช่ น ความ
พร้อมของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในมหาวิทยาลัย เครื อข่ายไร้สาย เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ความเร็ วของการโอนถ่าย
ข้อมูล ปริ มาณคอมพิวเตอร์ สําหรับบริ การนักศึกษา สถานที่รองรับการใช้บริ การของนักศึกษาอย่างเพียงพอ ทั้งนี้
เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้เป็ น ความพร้อมพื้นฐานของการเรี ยนการสอนในระบบ E - learning และมหาวิทยาลัยมี
ศูนย์การเรี ยนการสอนทางอิเล็กทรอนิ กส์ บริ หารการเรี ยนทําหน้าที่เป็ นศูนย์กลางที่กาํ หนดลําดับของเนื้ อหาใน
บทเรี ยน นําส่ งบทเรี ยนผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ไปยังผูเ้ รี ยน รวมทั้งประเมินผลความสําเร็ จของบทเรี ยน ควบคุม
และสนับสนุนการให้บริ การทั้งหมดแก่ผเู ้ รี ยน เป็ นระบบการเรี ยนที่อาํ นวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ รี ยน ซึ่งสอดคล้อง
กับถนอมพร เลาหจรัสแสง (2555)รายงานประสบการณ์การปฏิบตั ิที่ดี (Good Practices) ของการใช้ E - Learning
ในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาว่าการที่สถาบันอุดมศึกษาใดจะจัดระบบการเรี ยนการสอนทางอิเล็กทรอนิ กส์ได้
อย่าง มีประสิ ทธิภาพนั้น สถาบันการศึกษาควรให้การสนับสนุนครู อาจารย์ ผูส้ อนในทุกด้าน ครอบคลุมการจัดการ
อบรมให้ค วามรู ้ และทักษะที่ จ าํ เป็ น ด้า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้านสื่ อ การเรี ย นการสอน ด้านทรั พ ยากรสนับส
นุ น ด้านเครื่ องมื อ การเข้าถึ ง และด้านงบประมาณ ควรมี การวางยุทธศาสตร์ และการวางนโยบายการจัดการ
โครงการ E - learning ของ สถาบันการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุม การกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์
และแผนการปฏิ บตั ิ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การใช้ E - Learning มี ก ารมอบหมายผูร้ ั บ ผิดชอบที่ ชัด เจนในทุ กระดับ
รวมทั้งในกรณี สถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ มีหน่ วยงาน (unit) ที่มีความพร้ อมในการรับผิดชอบดําเนิ นการตาม
แผนยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบตั ิการที่ได้กาํ หนดไว้ มีการเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน รวมทั้งการสนับสนุน
ให้คาํ แนะนํา และให้ผลป้ อนกลับ แก่ผเู ้ รี ยนทั้งในลักษณะประสานเวลาอย่างต่อเนื่ องและทันต่อเหตุการณ์ เพราะ
E - Learning เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ที่สนับสนุ นการเข้าถึ งเนื้ อหาการเรี ยนรู ้ และการติดต่อสื่ อสารที่ยืดหยุ่นไม่มี
ข้อจํากัดด้านเวลาและสถานที่ และสอดคล้องกับธนพรรณ ทรัพย์ธนาดล (2552) ศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนบทเรี ยนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา พบว่าปั จจัยด้านผูบ้ ริ หารส่ งผลต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนบทเรี ยนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปั จจัย
ด้านผูบ้ ริ หารมีผลเชิงบวกต่อการจัดการเรี ยนการสอนบทเรี ยนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านคุณภาพของการใช้สื่อและอุปกรณ์ ด้านจํานวนของรายวิชาที่เปิ ดการเรี ยน
การสอนผ่านอินเทอร์ เน็ตของผูต้ อบแบบสอบถามอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปั จจัยด้านผูส้ อนส่ งผลต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนบทเรี ยนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ปัจจัยด้านผูส้ อนมีผลเชิงบวกต่อการจัดการเรี ยนการสอนบทเรี ยนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มาใน
ด้านเนื้ อหาบทเรี ยน ด้านรู ปแบบการปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนด้าน
คุณภาพของการใช้สื่อและอุปกรณ์ ด้านการวัดผลและประเมินผลด้านจํานวนของรายวิชาที่รายวิชาที่เปิ ดการเรี ยน
การสอนผ่านอินเทอร์เน็ตของผูต้ อบแบบสอบถามอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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8. ปัจจัยด้านเจตคติส่งผลต่อความพร้อมของนักศึกษาสําหรับการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิ ตศึกษา แขนงวิชาบริ หารการศึกษา อาจเป็ นเพราะว่าผูเ้ รี ยนมีทกั ษะและความรู ้ ที่เพียงพอในการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนลีสื่อสารที่ทนั สมัย มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็ นการเรี ยน
ที่ ส นับ สนุ น ให้ ผูเ้ รี ย นได้ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ไ ด้ด้ว ยตัว เอง เป็ นระบบการเรี ย นที่ อ ํา นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผูเ้ รี ย น
โดยผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนที่ไหนหรื อเมื่อไหร่ กไ็ ด้ ไม่จาํ เป็นต้องเรี ยนเฉพาะในชั้นเรี ยนเท่านั้น และยังสามารถเลือก
เรี ยนได้ตามความต้องการและตามความสามารถของผูเ้ รี ยน โดยบทเรี ยนอยู่ในรู ปสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งอาจเป็ น
ข้อความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง หรื อสื่ อประสม และมีการปฏิสัมพันธ์กนั ผ่านระบบสื่ อสารโทรคมนาคม
ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน หรื อระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง ผูเ้ รี ยนมีความพยายาม และเป้ าหมายในการเรี ยน
ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มีความอดทนในการเรี ยน ความมุ่งมัน่ และความต้องการประสบความสําเร็ จใน
การเรี ยนซึ่ งสอดคล้องกับระเสกข์ ตรี เมธสุ นทร และณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล (2550) ศึกษาเจตคติ ของนักศึ กษา
เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพบว่าระดับเจต
คติ เ กี่ ย วกับการเรี ย นรู ้ ท างอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ ของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า เจ้า
คุณ ทหารลาดกระบัง มีระดับเจตคติอยูใ่ นระดับสู ง
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
ผลการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อเล็กทรอนิกส์พบว่าความพร้อม
ด้านทักษะทางการเรี ยนรู ้ และการบริ หารเวลามีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดควรดําเนินการดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ผูส้ อนควรกระตุน้ หรื อส่ งเสริ มให้นักศึกษาที่มีความพร้ อมน้อยด้านทักษะทางการเรี ยนรู ้ ให้มี
ความพร้ อมในการเรี ยนมากขึ้น โดยการออกแบบจัดทําสื่ อนําเสนอความรู ้ เนื้ อหาสาระ กิ จกรรมการเรี ยน จัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ออนไลน์ให้แก่นกั ศึกษา เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาช่องทางการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง เช่น ทักษะ
การเขียนบทความ ทักษะการอภิปราย เป็ นต้น
2. อาจารย์ผสู ้ อนและทีมงานจัดการเรี ยนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิ กส์ควรมีความหลากหลายทางเทคนิ คใน
การออกแบบโมดูลการเรี ยนเพื่อเตรี ยมความพร้อมทางวิชาการ ให้นกั ศึกษาในระบบการเรี ยนผ่านอิเล็กทรอนิ กส์
เช่น อาจารย์ผสู ้ อนต้องมีการปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ามาใหม่มีโมดูลช่วยแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการใช้
ระบบออนไลน์ การทํากิจกรรมในระบบการเรี ยนออนไลน์ การส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย การโต้ตอบกับอาจารย์
และเพื่อน และการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะเรี ยนระบบออนไลน์ โดยการปฐมนิ เทศนั้นต้องจัดให้นกั ศึกษา
รู ้ สึกว่าเหมื อนกับการเรี ยนในระบบออนไลน์จริ งตามปกติ รวมทั้งการสร้ างบทเรี ยนให้มีความเสมือนจริ งกับ
สถานการณ์เในปัจจุบนั
3. อาจารย์ผูส้ อนและทีมงานจัดการเรี ยนการสอนผ่านอิ เล็กทรอนิ กส์ ควรมีการสร้ างบทเรี ยนให้มีความ
เสมือนจริ งกับสถานการณ์ในปัจจุบนั เพื่อส่ งเสริ มด้านความคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาให้สามารถนําความรู ้ที่ได้จาก
บทเรี ยนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
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4. อาจารย์ผสู ้ อนควรจูงใจให้นกั ศึกษามีความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้ มีความรับผิดชอบ มีวินยั ในตนเอง
สามารถบริ หารเวลาในการเรี ยนผ่านอิเล็กทรอนิ กส์ได้โดยกระตุน้ นักศึกษาให้ทาํ กิจกรรมที่น่าสนใจ จัดเวลาและ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา มีการเตรี ยมเนื้อหาและแหล่ง
ค้นคว้าที่ มีคุณภาพเพื่อ ให้นักศึ กษามี เจตคติ ที่ดี มี ความพร้ อมทั้งทางจิ ตใจ และยอมรั บการเรี ยนการสอนผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเองได้
5. มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุ น ปรับปรุ งปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการเรี ยนแบบออนไลน์ ได้แก่
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต บุคลากรสนับสนุน และการเข้าสู่ ระบบอินเทอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัยให้สะดวกรวดเร็ ว
และต่อเนื่ องจะทําให้การติดต่อสื่ อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผูเ้ รี ยน และผูส้ อนได้อย่างรวดเร็ วจะทําให้
นักศึกษาพอใจมีเจตคติต่อการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์มากยิง่ ขึ้น
6. มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนอาจารย์ผสู ้ อนและทีมงานให้ออกแบบบทเรี ยน E - learning ส่ งเสริ มการ
เรี ยน การสอนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น ตามแนวคิด
ที่ว่า มีสื่อ มีขอ้ มูลทันสมัย มีบทเรี ยนเร้าใจ มีความรู ้ชดั เจน เน้นความหลากหลาย นักศึกษาเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้
สะดวก เรี ยนง่าย เข้าใจเร็ วโดยทําเป็นลักษณะของสื่ อประสม ที่แสดงภาพสี ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง เพื่อดึงดูด
นักศึกษาให้สนใจในบทเรี ยน สามารถเลือกเรี ยนได้ทุกเวลาและสถานที่ที่ตนเองสะดวก มีการตอบสนองที่รวดเร็ ว
ของคอมพิวเตอร์ ที่ให้ท้ งั สี สัน ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง ทําให้นกั ศึกษาไม่รู้สึกเบื่อหน่ าย บทเรี ยน
E - learning
7. มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนอาจารย์ผสู ้ อนให้มีการเสริ มแรงผูเ้ รี ยนอย่างสมํ่าเสมอระหว่างเรี ยน และ
นักศึกษาได้รับผลย้อนกลับทันทีว่าถูกหรื อผิด เมื่อทํากิจกรรมระหว่างเรี ยน และเรี ยนรู ้จากความผิดพลาดในการทํา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษา มีการวัดผลและประเมินผล ตรวจสอบความก้าวหน้าพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาได้อย่างละเอียดตลอดเวลา
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของนักศึกษาสําหรับการเรี ยนรู ้ผ่าน
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
2. ควรมีการศึกษาวิจยั ความคุม้ ค่าของนักศึกษาสําหรับการเรี ยนรู ้ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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