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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ ความตอ งการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ที่มีต่อการนําระบบอีเลิรนนิ่งมาใชในการจัดการเรียนการสอน 2) ศึกษาทัศนคติของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่มีต่อการนําระบบอีเลิรนนิ่งมาใชในการจัดการเรียนการสอน 3) ศึกษา
ขอเสนอแนะของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่มีต่อการนําระบบอีเลิรนนิ่งมาใชในการจัดการเรียน
การสอน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน
148 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้การวิจัย ได้แก่
1) แบบสอบถามทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ ความตองการ และขอ เสนอแนะของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ที่มีต่อการนําระบบอีเลิรนนิ่งมาใชในการจัดการเรียนการสอนจ�ำนวน 1 ฉบับ การวิเคราะหขอมูล
โดยใช้สถิติพื้นฐาน (คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรมการใช้
ความตอ งการ และขอเสนอแนะของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทีม่ ตี อ่ การนําระบบอีเลิรน นิงมาใช
ในการจัดการเรียนการสอนที่มีชวงอายุ เพศ และประสบการณ์การท�ำงานที่ตางกัน โดยใช้สถิติพื้นฐานและ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย One-Way ANOVA, t-test และทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
ด้วยวิธีการ LSD
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ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับพฤติกรรมการใช้ และความคิดเห็นต่อระบบอีเลิรนนิ่งของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ระดับพฤติกรรมการใช้ และความคิดเห็นต่อระบบอีเลิรนนิ่งของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ด้านทัศนคติของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมทิ มี่ ตี อ่ การนําระบบอีเลิรน
นิงมาใชใ นการจัดการเรียนการสอน และด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด คือ ด้านระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้วย
ระบบอีเลิร์นนิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ระดับความคาดหวังของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่มี
ต่อการนําระบบอีเลิรนนิ่งมาใชในการจัดการเรียนการสอน ด้านโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต ระดับความคาดหวังการใช้ระบบอีเลิรนนิ่งของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ในการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.45 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอนด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง ระดับความคาดหวังการใช้ระบบอีเลิรนนิ่งของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.51 ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ด้านพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง ระดับความ
คาดหวังการใช้ระบบอีเลิรน นิง่ ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมใิ นการจัดการเรียนการสอน มีคา่ เฉลีย่
โดยรวมเท่ากับ 3.53 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านความพร้อมในการเรียนการสอนฯ ระดับความ
คาดหวังการใช้ระบบอีเลิรน นิง่ ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมใิ นการจัดการเรียนการสอน มีคา่ เฉลีย่
โดยรวมเท่ากับ 3.80 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2. ทัศนคติของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่มีต่อการนําระบบอีเลิรน นิ่ง (e-Learning)
มาใชในการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับการน�ำระบบ e-Learning มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ อยู่ในระดับมาก
3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ความคาดหวัง และทัศนคติของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ที่มีต่อการนําระบบอีเลิรนนิงมาใชในการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ที่มีข้อมูลพื้นฐานแตกต่างกัน
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ ความคาดหวังและทัศนคติ
ต่อการนําระบบอีเลิรนนิ่งมาใชในการเรียนการสอนแตกต่างกัน ด้านความพร้อมในการเรียนการสอน
มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่มีอายุ
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ ความคาดหวัง และทัศนคติต่อการนําระบบอีเลิรนนิ่งมาใช้ไม่แตกต่างกัน
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ ความคาดหวัง
และทัศนคติต่อการนําระบบอีเลิรนนิ่งมาใช้ไม่แตกต่างกัน อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่สังกัด
คณะที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ ความคาดหวังและทัศนคติต่อการนําระบบอีเลิรนนิ่งมาใชในการเรียน
การสอน ด้านทัศนคติของอาจารย์ที่มีต่อการนําระบบอีเลิรนนิงมาใชในการเรียนการสอนแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจารย์ที่มีประสบการณ์การท�ำงานแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
ความคาดหวังและทัศนคติของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทีม่ ตี อ่ การนําระบบอีเลิรน นิง่ มาใชใ นการ
จัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน
4. ขอ เสนอแนะของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทีม่ ตี อ่ การนําระบบอีเลิรน นิง่ มาใชในการ
เรียนการสอน ดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยควรมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่มีความเร็วมากกว่านี้ มีเครื่องให้บริการมากขึ้น ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ให้ครอบคลุมทัง้ ในหอพักนักศึกษาและบริเวณมหาวิทยาลัย ระบบสือ่ สารต้องมีประสิทธิภาพพร้อมทีจ่ ะใช้งาน
ได้ตลอดเวลา ด้านเวลา และสถานที่ ควรมีการจัดสถานทีแ่ ละสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพือ่ บริการ
นักศึกษามากขึ้น ด้านเนื้อหา การออกแบบบทเรียนเนื้อหามีความสอดคล้องกับบทเรียน ง่ายต่อการเรียน
ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถรวมเอาสื่อที่เป็นข้อความ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว สะดวก
ต่อการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย แต่ยังขาดบุคลากรในการสนับสนุน แนะน�ำและให้ความช่วยเหลือเรื่อง
ของการออกแบบบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ ด้านการใช้ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้อาจารย์น�ำระบบ
e-Learning มาใช้เสริมจากการเรียนปกติเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาดียิ่งขึ้น ด้านบุคลากร/อาจารย์/
นักวิชาการ มหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรมฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม e-Learning ให้แก่ทั้งอาจารย์
และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนก่อนเริ่มปีการศึกษา รวมทั้งให้ผู้สนใจอื่นอย่างต่อเนื่อง ควรจัดอบรมให้กับ
นักศึกษาบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสมำ�่ เสมอ และควรหาผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาบทเรียนทัง้ ด้านเนือ้ หา
ด้านการออกแบบ การบริหารจัดการบทเรียนและการสร้างสื่อประกอบบทเรียนในการให้ความรู้และเป็นที่
ปรึกษาอย่างเป็นระบบ
ค�ำส�ำคัญ: ทัศนคติของอาจารย์; ระบบ e-Learning; พฤติกรรมการใช้ระบบ e-Learning

Abstract
The purpose of the Research was to 1) Study the Behavior, requirements and
recommendations of the teacher towards the e-learning process learning for teaching
and learning in Chaiyaphum Rajabhat University 2) Study the attitude of the teacher in
Chaiyaphum Rajabhat University to navigation systems, e-learning process for teaching
3) study suggestion of the teacher in the University towards the e-learning process.
Sample group used in the study comprised of 148 teacher in Chaiyaphum Rajabhat
University in the semester of academic year 2015, using Stratified Random Sampling.
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The results showed that:
1. The behavior of the system and comment on the teachers of teaching and
learning in general are an average of 3.47 on a scale at a moderate level. The behavior
of the system and comment on teacher in Chaiyaphum Rajabhat University is the highest.
The attitude of the teacher on the implementation of e-learning system learning
(e-Learning) used in teaching. With an average of 4.18, followed by the availability of
teaching with e-learning. The mean was 3.80 and the average minimum is the support
system of teaching with e-learning. With an average of 3.00, and considering that it was
found. Infrastructure services, computers and the Internet. The behavior of the system
e the premise of a teacher in Chaiyaphum Rajabhat University in teaching. The overall
average was 3.18 degree feedback is moderate.
2. The attitude towards the system of e learning (e-Learning) used in teaching.
The research found that attitudes about implementing e-Learning into the learning and
teaching at a high level.
3. The comparison of application behavior Expectations and attitudes of the
teacher in Chaiyaphum Rajabhat University with different background. The research found
teacher in the differences sex spending habits. Expectations and habits of the e-learning
system learning (e-Learning) used in teaching a different level of statistical significance.
05. The teacher in the different levels of education have using behavior Expectations and
habits of the e-learning system learning (e-Learning) is no different. The teacher in the
different of Faculty have Using behavior Expectations and habits of the e-learning system
learning (e-Learning) used in teaching are different levels of statistical significance. 05.
Teachers with different experience working spending habits, expectations and attitudes
on the implementation of e-learning system learning (e-Learning) used in the teaching
are no different.
4. The suggestion of teacher to the introduction of e-learning system learning
(e-Learning) used in teaching and learning as follows. Infrastructure and equipment should
network with Internet speeds more than this. Has provided more Should the optimization
of wireless internet coverage in both the dormitory and campus. Effective communication
must be ready to use at any time. The time and place should be a place and a facility
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for learning. In order to serve more students. The Design Lesson content is consistent
with the lessons easy to learn for Students can easily understand and can include text,
image media, audio and animation. Easy content update to date. Teacher should be
encouraged to bring e-Learning system to supplement the regular school so that the
students understand the content better. Allows students to study for the establishment
of a modern school. Unlimited locations and times Save time and travel The learning
materials that make learning fast and stylish. Universities should offer training exercises
using e-Learning programs for both teachers. And students enrolled before the start of
the school year. As well as the interest continues. Should provide training to students
Personnel involved regularly and should find an expert on the development of the
content. Design Management lessons and tutorials on how to create materials to educate
and mentor system. Technology officer with knowledge of the University’s e-Learning.
There are also few and inadequate. It is time to improve the care and little content.
Lessons can not update to date and working effectively as they should.
Keywords: Attitude of Staff; System of e-Learning; Behavior of Using e-Learning  

1. บทน�ำ

ระบบอี เ ลิ ร  น นิ ง (e-Learning) เป  น
เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาอี ก แนวทางหนึ่ ง ที่
ใชเทคโนโลยีสื่อผสม รวมทั้งระบบอินเตอรเน็ต
เข  า ด  ว ยกั น ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู 
โดยอํานวยความสะดวกในการเขาถึงแหลงขอมูล
แหลงความรูแหลงบริการการศึกษาที่อยูในรูป
ของอิเล็กทรอนิกส  สามารถนํามาใชในระบบการ
เรียนการสอนไดห ลายทาง ทัง้ ทีเ่ ปนระบบการเรียน
การสอนซึ่งผูเรียนสามารถเขามาเรียนรูเนื้อหา
ณ เวลาใดก็ไดหรือสถานที่ใดก็ได้ (Anywhere
Anytime) ตามคุ ณ ลั ก ษณะเด  น ของระบบ
อีเลิรน นิง่ และระบบการเรียนการสอนทีผ่ เู รียนหรือ
ผู  ส อนมี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ กั น ณ เวลาเดี ย วกั น

(Bernard, M. and Mills, M., 2000) ซึ่งสามารถ
ที่จะใชกระดานถาม-ตอบอิเล็กทรอนิกสในการ
ใหการบาน การสงการบาน หรืองานที่มอบหมาย
ให  ก ารถามตอบป ญ หาผ  า นกระดานคํ า ถาม
การปรึ ก ษา/การปรึ ก ษางานภายในกลุ  ม หรื อ
ปรึกษาอาจารย การขอความชวยเหลือตางๆ ผาน
กระดานเว็บบอรดหรือการสงผานอีเมล  เปนตน
หรือจะจัดการสอนโดยการให้ขอมูลเนื้อหาวิชาใน
รู ป แบบของเว็ บ เพจ การจั ด เอกสารประกอบ
การสอนผานเว็บอาจจะอยูใ นรูปแบบของบทเรียน
คอมพิ ว เตอร  ช  ว ยสอน (CAI) หรื อ โปรแกรม
สํ า เร็ จ รู ป ก็ ไ ด  (Grabowsky, 2001) หรื อ
จะเปนการใหขอมูลในรูปของการใหขอมูลเสียง
หรือภาพวีดีทัศน สื่อมัลติมีเดีย อาจอยูในรูปแบบ
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ของไฟล  VDO หรื อ จะอยู  ใ นรู ป แบบของการ
Online Chat ก็ได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการประยุกต
ใชงานของผูสอนตามความเหมาะสมของนักเรียน
โดยคํานึงถึงความงายในการเขาถึงขอมูล สอดคลอง
กั บ คุ ณ ลั ก ษณะของผู  เ รี ย นโดยการเน  น ผู  เ รี ย น
เป น สํ า คั ญ การส  ง เสริ ม การเรี ย นรู  ต ลอดชี วิ ต
(Lifelong Learning) การสร  า งแรงจู ง ใจ
ใหแกผูเรียน ใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
โดยมีสภาวะแวดลอมทีส่ นับสนุนการเรียนรูอ ยางมี
ชีวิตชีวา (Active Learning) (McAlpine, 2000  :
66-80) และป จ จุ บั น นี้ ส ถาบั น การศึ ก ษาและ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ไดตระหนักเห็นถึง
ความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นําการเรียนการสอนดว ยระบบอีเลิรน นิง่ มาบริการ
ความรูใ หกบั นักศึกษาของตน และคนในสังคมเพิม่
มากขึ้นเรื่อยๆ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ เ ป็ น สถาน
ศึกษาทีไ่ ดเล็งเห็นคุณคาประโยชนแ ละประสิทธิภาพ
ของระบบการเรียนการสอนดวยระบบอีเลิรนนิ่ง
โดยตัง้ เปาหมายทีจ่ ะเปนมหาวิทยาลัยระดับสากล
ในป 2560 มุงมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
ความเปนเลิศทางวิชาการ ใหมีความรูคูคุณธรรม
เพื่ อ เป  น ผู  พั ฒ นาและสร  า งสรรค  เ ทคโนโลยี ที่
เหมาะสมอันกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน การเรียนการสอนดวย
ระบบอี เ ลิ ร  น นิ่ ง นั้ น มี อ งค  ป ระกอบหลายด า น
และดานที่สําคัญที่สุดก็คือ บุคลากรทางการศึกษา
ไดแก  ครูอาจารย  ผูสอน ซึ่งในการจัดการเรียน
การสอนดวยระบบอีเลิรนนิง จะสามารถประสบ

ผลสําเร็จได ถาหากอาจารยผูสอนยอมรับใหความ
สําคัญและเห็นประโยชนข องการเรียนการสอนดว ย
ระบบอีเลิรน นิง่ ว่า จะสามารถเพิม่ คุณภาพของการ
เรียนรูเพิ่มความสามารถทางดานการจัดการเรียน
การสอน ซึง่ การเรียนการสอนดว ยระบบอีเลิรน นิง่
เปน เทคโนโลยีทางการศึกษาการเรียนรูร ปู แบบใหม่
(Thongdeelert, 2004) การเรี ย นการสอน
ดวยระบบอีเลิรนนิ่งจะถูกนํามาใชในการจัดการ
เรี ย นการสอนในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ
หรือไมนั้น ขึ้นอยูกับอาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่จะยอมรับเทคโนโลยี
ทางการศึกษารูปแบบใหมนี้และนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน รวมกันคิด รวมกันสราง
ของคนกลุมใหญในสถานศึกษา
การเรียนการสอนดวยระบบอีเลิรนนิ่ง
ของอาจารยผูสอน ยังสงผลตอการเพิ่มจํานวน
คอรสแวรการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อันจะนําไปสูก ารเป็นสถาบันการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
(Mongkolkajornkitti, 2015) ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงสนใจ
ทีจ่ ะทําวิจยั เรือ่ ง ทัศนคติของอาจารยม หาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ เ กี่ ย วกั บ การนํ า ระบบอี เ ลิ ร  น นิ่ ง
มาใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผลจากการ
วิจัยจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับระบบอีเลิรนนิ่ง
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ ในการพั ฒ นา
บุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาทางดานการ
จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
และเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถให้บุคลากร
ต่อไป

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ฉบับพิเศษ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการใช้ความตอง
การของอาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ
ที่มีต่อการนําระบบอีเลิรนนิ่ง มาใชในการจัดการ
เรียนการสอน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องอาจารย์ ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่มีต่อการนําระบบ
อีเลิรนนิ่งมาใชในการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่มีต่อการนําระบบ
อีเลิรนนิงมาใชในการจัดการเรียนการสอน

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
โดยท�ำการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย
ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ ภาคเรี ย นที่ 1
ปีการศึกษา 2558 จํานวน 148 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้การวิจยั คือ แบบสอบถาม
ทั ศ นคติ พฤติ ก รรมการใช้ ความต อ งการและ
ขอเสนอแนะของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ที่มีต่อการนําระบบอีเลิรนนิ่งมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน การวิเคราะหขอมูลใช้สถิติ
พื้ น ฐาน (ค  า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน)
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรมการใช้
ความตองการ และขอเสนอแนะของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่มีต่อระบบอีเลิรนนิ่ง
มาใชในการจัดการเรียนการสอนที่มีชวงอายุ เพศ
และประสบการณ์การท�ำงานที่ตางกัน โดยใช้สถิติ
พื้นฐานและการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
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ค่าเฉลี่ย One-Way ANOVA, t-test และทดสอบ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD โดยมีล�ำดับ
ขั้นตอนด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ศึ ก ษาเอกสารต�ำราทั้ ง ในและต่ า ง
ประเทศ เกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ
พฤติกรรมการใช้ระบบอีเลิรนนิ่งในการจัดการ
เรียนการสอน ความตองการและขอเสนอแนะ
ของอาจารย์ที่มีต่อการนําระบบอีเลิรนนิ่งมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาผู้ใหญ่ แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านจิตวิทยาผู้ใหญ่ แนวคิดการ
สร้างเครือ่ งมือส�ำหรับการวิจยั ประเภทแบบสอบถาม
2. สร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จั ด ส่ ง แบบสอบถามให้
ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น สร้างแบบสอบถาม
และแบบส�ำรวจข้อมูลพืน้ ฐานของอาจารย์เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
และประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก การตรวจสอบ
คุณภาพใช้การตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
ของแบบสอบถาม โดยน�ำแบบสอบถามไปให้
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย จ�ำนวน
5 คน พิจารณาด้วยการใช้ดัชนีความสอดคล้อง
(Index of item objective congruence : IOC)
ระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์
3. เตรียมเครื่องมือและเอกสารที่ใช้ใน
การวิจัยพร้อมเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง แนะน�ำตนเอง
และขอความร่วมมือโดยการชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม
4. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม พร้อมตรวจ
สอบความถูกต้องของข้อมูลทุกชุด รวบรวมข้อมูล
ทั ศ นคติ พฤติ ก รรมการใช้ ความต  อ งการและ
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ขอเสนอแนะของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ที่มีต่อการนําระบบอีเลิรนนิ่งมาใชในการ
จั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ช  ว งอายุ เพศ และ
ประสบการณ์ ก ารท�ำงานที่ ต  า งกั น โดยการใช้
แบบสอบถามและแบบส�ำรวจข้ อ มู ล และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และจัดการสนทนากลุม่ คณาจารย์
(Focus Group)
5. น�ำข้อมูลทัศนคติ พฤติกรรมการใช้
ความต  อ งการ และข  อ เสนอแนะของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มาวิเคราะห์และ
เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ คุ ณ ภาพ เพื่ อ แปลผล
วิเคราะห์ผล สรุป อภิปรายผล และเขียนรายงาน
วิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ซึ่ ง สถานที่ ท�ำการเก็ บ ข้ อ มู ล
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

4. สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลทัว่ ไปในการวิจยั ครัง้ นี้ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ที่มีอายุ 31-40 ปี จ�ำนวน 73 คน
มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สั ง กั ด คณะ
ครุ ศ าสตร์ มี ป ระสบการณ์ ก ารท�ำงาน 1-5 ปี
มีคอมพิวเตอร์สว่ นตัว สามารถเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต
จากทีพ่ กั มีอปุ กรณ์ทใี่ ช้เชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตทีท่ พี่ กั
คือโทรศัพท์มือถือ ไม่ได้ใช้ระบบอีเลิร์นนิ่งในการ
เรียนการสอน และทีจ่ ดั การเรียนการสอนใช้ระบบ
อีเลิร์นนิ่งที่มหาวิทยาลัย
2. ระดับพฤติกรรมการใช้และความคิด
เห็นต่อระบบอีเลิรน นิง่ ของอาจารย์ ในมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ระดับพฤติกรรมการ

ใช้และความคิดเห็นต่อระบบอีเลิรน นิง่ ของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ
ด้านทัศนคติของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชั ย ภู มิ ที่ มี ต ่ อ การนํ า ระบบอี เ ลิ ร  น นิ่ ง มาใช 
ในการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ ด้านความ
พร้อมในการเรียนการสอนด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง
และด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด คือ ด้านระบบสนับสนุน
การเรียนการสอนด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง
3. ระดับพฤติกรรมการใช้และทัศนคติ
ต่ อ การน�ำระบบอี เ ลิ ร  น นิ่ ง ของอาจารย์ ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการจัดการเรียน
การสอน
ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานการให้ บ ริ ก าร
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ระดับพฤติกรรม
การใช้ระบบอีเลิรน นิง่ ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
มีคา่ เฉลีย่ ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
ด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง ระดับพฤติกรรมการใช้ระบบ
อีเลิรน นิง่ ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ในการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีด้านการ
จั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยระบบอี เ ลิ ร ์ น นิ่ ง
ระดับพฤติกรรมการใช้ระบบอีเลิรน นิง่ ของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการจัดการเรียน
การสอน มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ด้ า นความพร้ อ มในการเรี ย นการสอน
ด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง ระดับพฤติกรรมการใช้ระบบ
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อีเลิรน นิง่ ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ในการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ระดับทัศนคติของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิที่มีต่อการใช้ระบบอีเลิรนนิ่งในการ
จัดการเรียนการสอน มีคา่ เฉลีย่ ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก
4. ระดั บ ความคาดหวั ง ของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่มีต่อการนําระบบ
อีเลิรนนิ่งมาใชในการจัดการเรียนการสอน
ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานการให้ บ ริ ก าร
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ระดับความคาดหวัง
การใช้ระบบอีเลิรน นิง่ ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ด้านระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้วย
ระบบอีเลิร์นนิ่ง ระดับความคาดหวังการใช้ระบบ
อีเลิรน นิง่ ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ในการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ด้านพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีด้านการ
จั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยระบบอี เ ลิ ร ์ น นิ่ ง
ระดับความคาดหวังการใช้ระบบอีเลิรนนิ่งของ
อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ ในการ
จัดการเรียนการสอน มีคา่ เฉลีย่ ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการท่านได้น�ำ
ระบบอีเลิรน์ นิง่ มาใช้รว่ มกับการเรียนการสอนปกติ
รองลงมาคือ รายการท่านมีพื้นฐานเพื่อการสืบค้น
สิ่งต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้เครื่องมือ
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สืบค้น หรือการใส่รหัสผ่าน ส่วนรายการที่มีค่า
เฉลี่ยต�่ำสุด คือ รายการท่านและบุคลากรมีความรู้
ความเข้ า ใจการใช้ ง านระบบอี เ ลิ ร ์ น นิ่ ง ในการ
จัดการเรียนการสอน
ด้านความพร้อมในการเรียนการสอนฯ
ระดับความคาดหวังการใช้ระบบอีเลิรนนิ่งของ
อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ ในการ
จัดการเรียนการสอน มีคา่ เฉลีย่ ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
รายการทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ รายการท่านมีทกั ษะ
พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดเก็บ
ไฟล์ การสร้างแฟ้มข้อมูล การสร้างเอกสารน�ำเสนอ
ต่างๆ ฯลฯ รองลงมาคือ รายการท่านสามารถส่ง
อีเมล์พร้อมแนบไฟล์เอกสารได้ ส่วนรายการทีม่ คี า่
เฉลีย่ ต�ำ่ สุด คือ รายการความพร้อมระบบสนับสนุน
การเรียนสอนด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง
ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน
ด้ ว ยระบบอี เ ลิ ร  น นิ่ ง (e-Learning) มี ดั ง นี้
(Thongklamjarern, 1996)
1. ปั ญ หาด้ า นการใช้ สื่ อ คอมพิ วเตอร์
ในการเรียน เช่น ฟอนด์มีขนาดเล็กไป ไม่สามารถ
DOWNLOAD ข้อมูลได้ในบางสือ่ หรือบางกิจกรรม
CHATROOM บทเรียน ใช้ไม่ได้ ไม่สะดวกใน
สถานที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต การติดต่อกับอาจารย์
มีปัญหาในบางครั้ง
2. ปัญหาของนักศึกษา มีปัญหาด้าน
การพิมพ์เพราะส่วนใหญ่ใช้มือถือในการเข้าเรียน
ใช้คอมพิวเตอร์ไม่คล่อง ส่ง INTERNET ได้ไม่เร็ว
มีเวลาเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์น้อย อาจารย์ที่
มีอายุมากเป็นอุปสรรคต่อการใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์
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มีเวลาน้อยไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์และ
เพื่อนนักศึกษา
5. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้
ความคาดหวัง และทัศนคติของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ที่มีต่อการนําระบบอีเลิรนนิ่งมาใช
ในการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ที่มี
ข้อมูลพื้นฐานแตกต่างกัน
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่มี
เพศต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ ความคาดหวังและ
ทัศนคติต่อการนําระบบอีเลิรนนิง (e-Learning)
มาใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนแตกต่ า งกั น
ด้ า นความพร้ อ มในการเรี ย นการสอนมี ค วาม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ
ทีม่ อี ายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ความคาดหวัง
และทั ศ นคติ ต่ อ การนํ า ระบบอี เ ลิ ร  น นิ่ ง มาใช
ในการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน
อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ
ทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
ความคาดหวัง และทัศนคติต่อการนําอีเลิรนนิ่ง
มาใชในการจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน
อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ
ที่ สั ง กั ด คณะที่ แ ตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการใช้
ความคาดหวั ง และทั ศ นคติ ต ่ อ การนํ า ระบบ
อี เ ลิ ร  น นิ่ ง มาใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
ด้ า นทั ศ นคติ ข องอาจารย์ ที่ มี ต ่ อ การนํ า ระบบ
อี เ ลิ ร  น นิ่ ง มาใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาจารย์ ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท�ำงาน
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ ความคาดหวังและ

ทัศนคติของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ที่มีต่อการนําระบบอีเลิรนนิ่งมาใชในการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ที่มีประสบการณ์การ
ท�ำงานต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ ความคาดหวัง
และทัศนคติต่อการนําระบบอีเลิรนนิ่งมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกัน

5. อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาเกีย่ วกับทัศนคติ พฤติกรรม
การใช้ ความคาดหวัง และขอเสนอแนะของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่มีต่อการนําระบบ
อีเลิรนนิ่ง (e-Learning) มาใชในการจัดการเรียน
การสอน มีประเด็นที่สามารถน�ำมาอภิปรายผล
ดังนี้
จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้
และทัศนคติตอ่ การน�ำระบบอีเลิรน นิง่ ของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการจัดการเรียน
การสอน ทุกด้านมีระดับการใช้งานและระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงด้านความ
พร้อมในการเรียนการสอนด้วยระบบอีเลิร์นนิ่งที่มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แสดงว่าระดับ
การใช้ ง านระบบ อี เ ลิ ร  น นิ่ ง ของอาจารย์ อ ยู ่ ใ น
ระดับปานกลาง แต่คณาจารย์มคี วามพร้อมส�ำหรับ
การน�ำระบบ อีเลิรนนิ่งมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน (Na Songkhla, 1999 : 28-30)
และจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า อาจารย์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความคาดหวังใน
การนําระบบอีเลิรนนิ่ง (e-Learning) มาใชในการ
จั ด การเรี ย นการสอนอยู ่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น
แสดงว่า อาจารย์มีความพร้อมและทัศนคติที่ดีต่อ
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การสอนด้ ว ยระบบ อี เ ลิ ร  น นิ่ ง (e-Learning)
(Mongkolkajornkitti, 2015) ดังนั้น จึงถือเป็น
โอกาสในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
นําระบบอีเลิรนนิ่ง (e-Learning) มาใชในการ
จั ด การเรี ย นการสอน ทั้ ง นี้ ผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ ที่
เกี่ยวข้อง ควรน�ำผลการวิจัยมาใช้ส�ำหรับก�ำหนด
นโยบายในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอีเลิร์นนิ่งอย่างจริงจัง
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป

6. ข้อเสนอแนะ

1. ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ของอาจารย์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ ข อ เสนอแนะของ
อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ ที่ มี ต ่ อ
การนําระบบอีเลิรนนิ่งมาใชในการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้
1.1 ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานและ
อุ ป กรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ควรมี ร ะบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วมากกว่านี้ มีเครื่องให้
บริการมากขึ้น ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพของ
สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส ายให้ ค รอบคลุ ม
ทั้งในหอพักนักศึกษา และบริเวณมหาวิทยาลัย
ระบบสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะใช้งาน
ได้ตลอดเวลา
1.2 ด้านเวลาและสถานที่ ควรมีการ
จั ด สถานที่ และสิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้เพื่อบริการนักศึกษาให้มากขึ้น
1.3 ด้ า นเนื้ อ หา การออกแบบ
บทเรี ย นเนื้ อ หามี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บทเรี ย น
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ง่ า ยต่ อ การเรี ย น ผู ้ เ รี ย นสามารถเข้ า ใจได้ ง ่ า ย
และสามารถรวมเอาสื่อที่เป็นข้อความ ภาพ เสียง
และภาพเคลื่อนไหว สะดวกต่อปรับปรุงเนื้อหาให้
ทันสมัย แต่ยงั ขาดบุคลากรในการสนับสนุน แนะน�ำ 
และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เกี่ ย วกั บ การออกแบบ
บทเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Pornvisitwong and
Muangman, 2011 : 17-28)
1.4 ด้านการรับรู้ประโยชน์ช่วยให้
ผูเ้ รียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ประกอบการ
เรียนทีท่ นั สมัย ไม่จ�ำกัดสถานทีแ่ ละเวลา ประหยัด
เวลา และการเดินทาง เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ท�ำให้
เรียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจบทเรียน
มากยิ่งขึ้น ท�ำให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อทางเทคโนโลยี
มากขึน้ มีการเชือ่ มโยงเนือ้ หาไปแหล่งอืน่ ๆ ท�ำให้มี
ความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น
1.5 ด้ า นบุ ค ลากร อาจารย์ และ
นักวิชาการ ควรมีการจัดอบรมฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรม e-Learning ให้ แ ก่ ทั้ ง อาจารย์ แ ละ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนก่อนเริ่มปีการศึกษา
รวมทัง้ ให้ผสู้ นใจอืน่ อย่างต่อเนือ่ ง ควรจัดอบรมให้
กับนักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
และควรหาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับการพัฒนาบท
เรียนทั้งด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ การบริหาร
จัดการบทเรียนและการสร้างสื่อประกอบบทเรียน
ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบ
1.6 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีที่มีความรู้
ด้าน e-Learning ของมหาวิทยาลัยฯยังมีน้อย
และไม่เพียงพอท�ำให้อาจารย์ผสู้ อนต้องรับผิดชอบ
รายวิ ช าเองทั้ ง หมด จึ ง ท�ำให้ มี เ วลาที่ จ ะดู แ ล
และปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาน้ อ ย ไม่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง
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บทเรียนทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
2. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัย
ในครั้งนี้ไปใช้
		
2.1 อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ชัยภูมิ มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยอีเลิร์นนิ่ง
โดยรวมในระดับมาก อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นความ
ส�ำคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อการน�ำระบบอีเลิร์นนิ่ง
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน แต่ยังมีข้อจ�ำกัด
ท�ำให้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยระบบ
อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง ดั ง นั้ น ผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ ที่
เกี่ยวข้องควรน�ำผลการวิจัยมาใช้ส�ำหรับก�ำหนด
นโยบายในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอีเลิร์นนิ่งอย่างจริงจัง
เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2 ครูผสู้ อน ควรมีการจัดการเรียน
การสอนด้วยอีเลิรน์ นิง่ ในรูปแบบผสมผสานกับการ
เรียนในชั้นเรียน ให้เหมาะกับการจัดการเรียนรู้
ในแต่ละวิชา เช่น มีการสนับสนุนการใช้อีเลิร์นนิ่ง
ในการอภิ ป รายผลการเรี ย นรู ้ ห ลั ง คาบเรี ย น

มี บ ทเรี ย นให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาล่ ว งหน้ า ก่ อ น
เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติ เป็นต้น
2.3 ควรส่งเสริมการอีเลิร์นนิ่งเป็น
สื่อเสริมทดแทนการสอนเสริมในระดับปริญญาตรี
และบั ง คั บ ให้ ใ ช้ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาโททุ ก ชุ ด วิ ช า
สนับสนุนอาจารย์ในรายวิชา ที่ยังไม่ได้มีเปิดสอน
ด้วยระบบ e-Learning เพื่อลดการสอนเสริม
และสัมมนาเสริม โดยมหาวิทยาลัยฯ อ�ำนวยความ
สะดวกในด้านการฝึกอบรมบุคลากร เตรียมความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี และให้คา่ ตอบแทนทีเ่ หมาะสม
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรท�ำการวิ จั ย เชิ ง ลึ ก เพื่ อ ให้
ทราบพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ แ บบอี เ ลิ ร ์ น นิ่ ง
ของอาจารย์และนักศึกษาและรูปแบบการเรียนรู้
ด้วยอีเลิรน์ นิงทีเ่ หมาะสมกับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ
3.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
แนวทางหรือรูปแบบการส่งเสริม และพัฒนาการ
เรียนการสอนด้วยระบบอีเลิร์นนิ่งของอาจารย์
และนักศึกษา

References

Bernard, M. and Mills, M. (2000). So, What Size and Type of Font should I use on my
Website?. http://psychology.wichita.edu/surl/usabilitynews/22/font.asp. (Accessed
25 June 2016).
Grabowsky. (2001). Web-Enhanced Learning Environment Strategies: WELES. http://www.
ed.psu.edu/nasa/weletxt.html. (Accessed 15 May 2016).
McAlpine. (2000). Collaborative Learning Online. Journal of Distance Education, 21(1), 6680.

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ฉบับพิเศษ

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ 151

Mongkolkajornkitti, S. (2015). A development of Web-based Instruction by Using
Collaborative Learning to Develop Analytical Thinking Skills of under Graduate
Students with Difference Learning Styles. Academic journals and Social Science,
Nakhon Sawan Rajabhat University 10th edition, 19th May-August 2015.
Na Songkhla, J. (1999). Innovative Learning Management through the World Wide Web.
Substance Reform. 2(15), 28-30.
Pornvisitwong, A. and Muangman, M. (2011). Study of Readiness and Acceptance of
e-Learning Instruction of Nursing College Teachers. Journal of Nursing and
Midwifery Study, 4(1), 17-28.
Thongdeelert, P. (2004). Presentation of Learning Models on Computer Networks. For
Undergraduate Students with Different Learning Styles. Bangkok : Chulalongkorn
University.
Thongklamjarern, P. (1996). The Needs and Problems of using the Internet in Teaching in
Higher Education Institutions Ministry of University Affairs. Thesis M.Sc. (Audiovisual
Studies). Bangkok : Chulalongkorn University.

