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บทคดัย่อ 

   การวิจัยครัง้นี ม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ   (1) ศึกษาความพร้อมของนักศึกษาส าหรับการเรียนรู้ผ่านสื่อ

อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  แขนงวิ ช าบ ริหารการศึกษา  สาขาวิ ชาศึกษาศาสต ร์      

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2) เปรียบเทียบความพร้อมของนกัศึกษาส าหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ

นกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์     มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

จ าแนกตาม เพศ  อาย ุ และประสบการณ์เทคโนโลยี   

           กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์     

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชจ านวน 162 คนได้มาจากการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์

แกน แล้วท าการสุม่อย่างง่าย เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าซึ่งผู้วิจยัสร้างขึน้ มีค่าความเช่ือมัน่

0.86   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

         ผลการวิจยัพบวา่ (1) ความพร้อมของนกัศึกษาส าหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนกัศกึษาระดบั

บณัฑิตศกึษา แขนงวิชาบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชโดยภาพรวม  และราย

ด้านอยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบัดงันี ้การเข้าถึงเทคโนโลยี   แรงจูงใจ การบริหารเวลา ทกัษะการใช้เทคโนโลยี และ

ทกัษะการเรียนรู้ (2)  เปรียบเทียบความพร้อมของนกัศึกษาส าหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนกัศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา  แขนงวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช จ าแนกตาม เพศ  

อาย ุ และประสบการณ์เทคโนโลยี ไมแ่ตกตา่งกนั 

ค าส าคัญ:  ความพร้อม,   การเรียนรู้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์,  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2   ก.ค.-ธ.ค.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

           The purposes  of  this  research  were (1) to  study readiness for e-learning of graduate 

students in Educational Administration Department, School of Educational Studies, Sukhothai   

Thammathirat  Open  University ; (2) to  compare readiness for  e-learning of  graduate students 

in Educational Administration Department, School of Educational Studies, Sukhothai   

Thammathirat  Open  University as classified by gender, age, and technology experience . 

           The research sample consisted of 162 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 0 . 8 6  level of reliability.The statistics used for data analysis were percentage, mean, 

standard deviation, t-test, and ANOVA.                                                                        

           The finding indicated that, graduate students in Educational Administration Department, 

School of Educational Studies, Sukhothai   Thammathirat Open University had high reading 

for E-learning. The aspects the students ranked most were technology access, motivation, time 

management skills, technology skills, and study skills, respectively. Further, there was no 

significant difference in readiness for E-learning of students in Educational Administration 

Department, School of Educational Studies, Sukhothai   Thammathirat Open University as 

classified by gender, age group, education levels, and technology experiences. 

Keywords:  Readiness, E-learning , Sukhothai  Thammathirat  Open University 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว เน่ืองมาจากความ

เจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการส่ือสารทางด้านสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบขัอมูล

ข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีบทบาทตอ่กระบวนการเรียนรู้ของมนษุย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศกึษา

ในปัจจบุนัไมไ่ด้จ ากดัอยูแ่คก่ารเผชิญหน้ากนัในชัน้เรียนท่ีมีครูเป็นผู้สอน แตเ่ป็นการศกึษาทางไกลท่ีผู้ เรียน

สามารถศกึษาด้วยตนเองมีการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์( E-learning) โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้า

มาชว่ยในการสอนเสริม ผลิตส่ือการสอนด้วยเทคโนโลยีสิ่งพิมพ์และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เชน่

การใช้คอมพิวเตอร์และ การใช้ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)

การผลิตส่ือดิจิตัล (Simpson, 2001) ดังนัน้สถาบันการศึกษาจึงให้ความส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ(Information Technology)เพ่ือการเรียนรู้โดยเป็นเคร่ืองมือทนัสมยัท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้ศึกษาหา

ความรู้ได้กว้างไกลและรวดเร็วขึน้ มีการน าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการส่งบทเรียนแบบ



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 4  ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

        

      3 

 

ส่ือผสมประกอบด้วยตวัอกัษร ภาพ เสียง วีดโิอ ซีดีรอม และมลัตมิิเดียอ่ืนๆ ผู้ เรียนสามารถเรียนด้วยตนเอง

ได้ทกุเวลาทกุสถานท่ีท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตอ่เช่ือมกบัอินเตอร์เน็ต  การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายท า

ให้สถาบนัการศกึษามีการพฒันาการผลิตส่ือการเรียนการสอนผ่านทางอินเตอร์เน็ต  โดยเฉพาะการเรียนรู้

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning ) เป็นการเรียนรู้ท่ีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Internet)หรืออินทราเน็ต

(Intranet)เกิดขึน้โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีท าให้ผู้ สอนถ่ายทอดความรู้

เนือ้หาสาระให้แก่ผู้ เรียน และช่วยให้เกิดปฎิสัมพันธ์ระหว่างกับครู  ผู้ เรียน และเพ่ือนได้  เน่ืองจากมี

เคร่ืองมือท่ีใช้เช่น  Chat room ,Web Board, E-mail เป็นต้น ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตวัเองตามความ

ถนัดและความสนใจของตนเอง   ซึ่งการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักส าคญัในการเรียนระบบ

ทางไกลท่ีประสบผลส าเร็จประกอบด้วยผู้ สอนและผู้ เรียน  ผู้ สอนต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้มีส่ือ

อุปกรณ์ท่ีทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถปฏิสัมพันธ์ส่ือสารกับผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สถาบนัการศึกษาต้องสนบัสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีจะท าให้ผู้ เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ 

เชน่การดแูล การเอาใจใส ่การสร้างแรงจงูใจในการเรียน ซึง่ผู้ เรียนต้องมีความพร้อมพืน้ฐานของตนเองท่ีจะ

ท าให้การเรียนรู้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประสบความส าเร็จ   

                มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชจดัการเรียนการสอนในระบบทางไกลตัง้แต ่ปีพ.ศ.2523โดยใช้

ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลกั   ปีพ.ศ.2529 พฒันาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

และพฒันาระบบการศึกษาทางไกลโดยเร่ิมมีระบบการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (E-Learning) 

ในภาคการศกึษาท่ี 1/2551   ศนูย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส านกัเทคโนโลยีการศกึษาเปิดการเรียนการสอน

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 67 ชดุวิชา  แยกเป็นระดบั ปริญญาตรี จ านวน 19 ชดุวิชา ระดบัปริญญาโท 

43 ชุดวิชา และระดบัปริญญาเอก จ านวน 5 ชุดวิชา  ในปีพ.ศ 2552มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมี

แผนงานท่ีพฒันาระบบการศกึษาการเรียนการสอนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบรูณ์แบบเหมาะสม

กบัผู้ เรียนทกุระดบั โดยมีการจดัตัง้ศนูย์ออนไลน์ ( E-Learning Center) เพ่ือท าหน้าท่ี ผลิต ปรับปรุง อบรม

การใช้ส่ือการเรียนการ  สอนรูปแบบดงักล่าว อีกทัง้ในปีพ.ศ.  2555จะมีการจดัรูปแบบการเรียนการสอน

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบในระดบับณัทิตศึกษา โดยมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนใน

การจดัท าการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปของการฝึกอบรมระยะสัน้ และมีหน่วยสนบัสนนุ

การจัดท าการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ เรียนนอกเหนือจากการพฒันาผู้สอน  พฒันาส่ือการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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แล้วต้องค านงึถึงความพร้อมของผู้ เรียนท่ีเป็นพืน้ฐานส าคญัมาประกอบด้วย เพราะผู้ เรียนอยูใ่นวยัผู้ ใหญ่มี

ประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน  ซึ่ง ความพร้อมและ

ความสามารถส าหรับผู้ใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาจากการรวมกนัของ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัการฝึกอบรมเชิงยทุธศาสตร์ (Straka & Stockl, 1998) ซึง่กาญจนา 

โชคเหรียญสขุชยั (2458) ศกึษาถึงความเป็นไปได้ในการน าระบบการเรียนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้

ในระดบับณัฑิตศกึษาพบวา่การเรียนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีจดุแข็งคือประหยดัเวลาและคา่ใช้จ่ายในการ

เดินทางมาเรียน ท าให้นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็น  ส่วนจุดอ่อนคือนักศึกษายังขาดทักษะด้าน

เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ ทัศนคติทางลบต่อการเรียน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ขาดแคลนในเร่ืองของ

งบประมาณ  และบทเรียนไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ เรียนได้    นักศึกษาในปัจจุบนัมีโอกาสได้

ศึกษาวิชาหรือศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีมากขึน้ ส่วนอุปสรรคคือนกัศึกษายึดติดกับการเรียนการสอนท่ี

ต้องมีคนคอยควบคมุ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการเรียนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เหมาะกับผู้ เรียน

ระดบัปริญญาเอก ในสว่นของความต้องการนัน้พบวา่นกัศกึษาส่วนใหญ่มีความต้องการเรียนกบัระบบการ

เรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยรูปแบบท่ีนักศึกษาต้องการมากท่ีสุดคือเรียนกับเคร่ืองมือทาง

เทคโนโลยี 20% และเรียนกับอาจารย์ 80% นัน่คือใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-

Learning )เป็นส่ือเสริม   

 ด้วยความพร้อมของนักศึกษามีความส าคัญต่อการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

มาแล้ว  ผู้วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาความพร้อมของนกัศกึษาส าหรับการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ : 

กรณีศึกษานกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงพฒันาการ

เรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษาสาขาวิชา

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

                   2.1  เพ่ือศกึษาความพร้อมของนกัศกึษาส าหรับการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของนกัศึกษา

ระดบับณัฑิตศกึษา แขนงวิชาบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์     มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
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     2.2  เพ่ือเปรียบเทียบความพร้อมของนักศึกษาส าหรับการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ

นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บัณฑิ 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      

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช จ าแนกตามเพศ  อาย ุ และประสบการณ์เทคโนโลยี      

กรอบความคดิการวิจัย  

    ผู้วิจยัก าหนดกรอบความคิดดงัแสดงในภาพท่ี1.1 

 

 

 

                                                 

                              

 

      ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 4.1 ความพร้อมในการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง สภาพความพร้อมทางด้าน

ร่างกาย จิตใจและประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถท ากิจกรรมต่างๆในการเรียนรู้ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ บรรลผุลส าเร็จได้อยา่งมีประสิทธิภาพ จ าแนกออกเป็น 5 ด้านดงันี ้

 4.1.1 การเข้าถึงเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงว่ามีการเข้าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ขัน้พืน้ฐานในการท างานประจ าวนั เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีบ้านเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสงู  เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ติดตัง้โปรแกรมป้องกนัไวรัส  คอมพิวเตอร์มีโปรแกรมหรือชดุค าสัง่ท่ีท าให้สามารถท างานกับ

เอกสารและสัง่งานตา่งๆ ได้  และมีคอมพิวเตอร์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4.1.2 ทกัษะการใช้เทคโนโลยี   หมายถึง  ความสามารถในการบนัทึกหรือเปิดข้อมูลจาก

ฮาร์ดดิสก์หรืออปุกรณ์เก็บข้อมลูอ่ืน ๆ   การใช้เคร่ืองมือท่ีอยู่ในระบบการใช้งานผ่านเว๊บ เช่น ต้องการเปิด

  

 

         สถานภาพนักศึกษา 

- เพศ 

- อาย ุ
- ประสบการณ์เทคโนโลยี 

 

 

          ความพร้อมของนักศึกษา 

       -  การเข้าถึงเทคโนโลยี 

       -  ทกัษะการใช้เทคโนโลยี 

       -   ทกัษะการเรียนรู้ 

       -  การบริหารเวลา 

       -  แรงจงูใจ 
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หน้าตอ่ไปหรือหน้าท่ีผ่านมาแล้ว การส่งและรับเอกสารที่แนบมาในอีเมล์ การแก้ไขเม่ือเกิดขดัข้องในการสง่

ข้อความทางอินเตอร์เน็ตได้ เช่น ค้นหาไม่พบ(Page Not Found)หรือหมดเวลาเช่ือมต่อ และสามารถใช้

อินเตอร์เน็ตทกัษะขัน้สงู เชน่ดาว์โหลด(Download) ไฟล์ (File)ท่ีต้องการ และอินสต๊อล(Install)หรืออพัเดท 

(Update) ซ๊อฟแวร์(Software)ท่ีต้องการได้ 

4.1.3 ทกัษะการเรียน  หมายถึง ความสามารถแก้ปัญหาได้เม่ือท าตามขัน้ตอนท่ีน าเสนอ

ไว้ในระบบออนไลน์ พูดคุยโต้ตอบกับเพ่ือนนักศึกษาในระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี

ความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็น  ไม่หลีกเล่ียงท่ีจะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถเรียนรู้

และท าการบ้านได้ด้วยตนเองโดยไมต้่องพบกบัอาจารย์ผู้สอน 

4.1.4  การบริหารเวลา  หมายถึง การก าหนดตารางเวลาพดูคยุโต้ตอบกบัเพ่ือนนกัศึกษา

และอาจารย์ผู้สอนในระบบออนไลน์  การควบคมุตนเองไม่ให้มีการเล่ือนงานส าคญัท่ีต้องท า การท างานท่ี

ได้รับมอบหมายเสร็จก่อนเวลา การเสียสละเวลาส่วนตวัเพ่ือการอ่านและการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้

เสร็จสมบรูณ์ และการมีวินยัในตนเองท่ีจะมีส่วนร่วมในการเรียนออนไลน์หลายครัง้ตอ่สปัดาห์ 

4.1.5 แรงจงูใจ   หมายถึง  การตัง้ใจท างานให้เสร็จสมบรูณ์ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งอ่ืนท่ีแทรกเข้า

มา เช่น รายการทีวี  อีเมล์ ฯลฯ การตัง้เป้าหมายและวตัถปุระสงค์เพ่ือการเรียนรู้  การพิจารณาการใช้เวลา

อย่างยืดหยุ่นเป็นปัจจยัส าคัญในการเรียนออนไลน์ การเรียนรู้ออนไลน์ป็นสิ่งท่ีน่าสนใจและท้าทาย และ

แรงจงูใจในการเรียนยงัมีอยู่ถึงแม้วา่อาจารย์ผู้สอนไมไ่ด้อยู่ในชว่งเวลาทัง้หมดในการเรียนออนไลน์  

                    4.2 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา                     

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ปีการศกึษา 2553   

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 5.1 ผลการวิจัยเป็นข้อมูลส าหรับอาจารย์ผู้ สอนในการพิจารณาความพร้อมของผู้ เรียนเพ่ือ

น าไปใช้ปรับปรุงกลยทุธ์การเรียนรู้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เรียน  

 5.2 ผลการวิจัยเป็นข้อมูลส าหรับอาจารย์ผู้ สอนในการพัฒนาวิ ธีการเ รียน รู้ผ่าน ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ(Survey Research)  ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอน

ดงันี ้ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง .  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  .  การเก็บรวบรวมข้อมูล และ การวิเคราะห์

ข้อมลู 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       ประชากร ได้แก่  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษาสาขาวิชา

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ปีการศกึษา  2553  รวมทัง้สิน้  280  คน    

              กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2553 รวมทัง้สิน้ 162 คน ซึ่งได้มาจากการ

ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน  (Krejcie and Morgan อ้างในผ่องศรี   

วาณิชย์ศภุวงศ์  2545: 103) และท าการสุม่อยา่งง่าย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

                  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของนักศึกษา

ส าหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning) ของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหาร

การศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช แบง่ออกเป็น 2 ตอน  คือ 

       ตอนท่ี  1   เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 

ประสบการณ์เทคโนโลยี   

       ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพร้อมของนักศึกษาส าหรับการเรียนรู้แบบ

ออนไลน์ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5  ระดบั  โดยมีข้อค าถามเก่ียวกับ

ความพร้อมของนกัศึกษาส าหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ ทัง้ 5 ด้าน ดงันี ้  (1)  การเข้าถึงเทคโนโลยี (2) 

ทกัษะการใช้เทคโนโลยี  (3)  ทกัษะการเรียนรู้ (4)  การบริหารเวลา  (5)  แรงจงูใจ   

                      ผู้ วิจัยด าเนินการสร้างเคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating 

Scale) น าไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัศกึษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามาประมวลผล
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เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความเท่ียง(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา(Alpha Coefficient) ได้ค่า

ความเท่ียงเทา่กบั 0.86 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                       ผู้ วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง  และรับแบบสอบถามคืนจากกลุ่ม

ตวัอยา่งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 15  วนัได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน  162  ฉบบั  คดิเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล                   

                    สถิติท่ีใช้ได้แก่ คา่ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.) การ

ทดสอบคา่ที ( t- test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)   

ผลการวิจัย  สรุปได้ดังน้ี 

     1. ผลการวิเคราะห์ความพร้อมของนกัศกึษาส าหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของนกัศกึษาระดบั

บณัฑิตศกึษา แขนงวิชาบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์                    

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

                 1) ความพร้อมของนกัศึกษาส าหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียง

ตามล าดบัดงันี ้การเข้าถึงเทคโนโลยี   แรงจูงใจ การบริหารเวลา ทกัษะการใช้เทคโนโลยี และทกัษะการ

เรียนรู้ 

                 2) การเข้าถึงเทคโนโลยีของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา แขนงวิชาบริหารการศกึษา สาขาวิชา

ศกึษาศาสตร์  โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการใช้คอมพิวเตอร์

ขัน้พืน้ฐานในการท างานประจ าวันมีค่าเฉล่ียสูงสุด และการใช้คอมพิวเตอร์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตของ

มหาวิทยาลยัได้อยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพมีคา่เฉล่ียต ่าสดุ 

                 3) ทักษะการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา  

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  โดยภาพรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่การบนัทึก/

เปิดข้อมูลหรือลบข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอ่ืน ๆได้มีค่าเฉล่ียสูงสุด และความสามารถ
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ดาว์โหลด(Download) ไฟล์ (File)ท่ี ต้องการ และอินสต๊อล (Install)หรืออัพเดท  (Update) ซ๊อฟแวร์

(Software)ท่ีต้องการได้มีคา่เฉล่ียต ่าสดุ 

                   4) ทกัษะการเรียนรู้ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์  โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความสามารถ

แก้ปัญหาได้เม่ือท าตามขัน้ตอนท่ีน าเสนอไว้ในระบบออนไลน์มีคา่เฉล่ียสงูสดุ และความสามารถเรียนรู้และ

ท าการบ้านได้ด้วยตนเองโดยไมต้่องพบกบัอาจารย์ผู้สอนมีคา่เฉล่ียต ่าสดุ 

                  5) การบริหารเวลาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์  โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความสามารถ

ก าหนดตารางเวลาพดูคยุโต้ตอบกบัเพ่ือนนกัศกึษาและอาจารย์ผู้สอนในระบบออนไลน์ได้มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 

และความมีวินยัในตนเองท่ีจะมีสว่นร่วมในการเรียนออนไลน์หลายครัง้ตอ่สปัดาห์มีคา่เฉล่ียต ่าสดุ 

                   6) แรงจูงใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชา

ศกึษาศาสตร์  โดยภาพรวม และรายข้ออยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความเป็นคนตัง้ใจ

ท างานให้เสร็จสมบูรณ์ถึงแม้ว่า จะมีสิ่งอ่ืนแทรกเข้ามา เช่น รายการทีวี  อีเมล์ ฯลฯมีค่าเฉล่ียสูงสุด และ

ทา่นสามารถมีแรงจงูใจในการเรียนถึงแม้วา่ผู้สอนไมอ่ยูใ่นระบบออนไลน์ตลอดเวลามีคา่เฉล่ียต ่าสดุ 

                  2. ผลการเปรียบเทียบความพร้อมของนกัศกึษาส าหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์  ของนกัศกึษา

ระดบับณัฑิตศกึษา แขนงวิชาบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์     มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

จ าแนกตาม เพศ  อาย ุ ประสบการณ์เทคโนโลยี   

                   1) นกัศึกษาเพศหญิงและนกัศึกษาเพศชายมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของนกัศึกษา

ส าหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกตา่งกนั ถึงแม้วา่ความคิดเห็นของนกัศึกษา

เพศชายมีคา่เฉล่ียสงูกวา่นกัศกึษาเพศหญิง 

                   2) นกัศกึษาท่ีมีอายตุา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของนกัศึกษาส าหรับการเรียนรู้

แบบออนไลน์ โดยภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 

                   3) นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์เทคโนโลยีต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของ

นกัศกึษาส าหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
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การอภปิรายผล 

                   1) ความพร้อมของนกัศกึษาส าหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา 

แขนงวิชาบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากอาจเป็นเพราะว่าปัจจุบนั

มีการตดิตอ่ข้อมลูข่าวสารผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสงัคมทัว่ไป นกัศกึษาระดบับณัฑิตส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ี

ท างานแล้วและมีประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวนัมี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมสายกับ

อินเทอร์เน็ตสามารถติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม นกัศกึษาต้องมีการเตรียมความพร้อมและมี

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการเรียนจึงจะท าให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ Straka&Stock 

(1988) และ Gaide (2004) ท่ีกล่าวถึงความพร้อมและความสามารถของวัยผู้ ใหญ่ในการเรียนระบบ

ออนไลน์ต้องมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอนต้องมีการปฐมนิเทศนกัศกึษาท่ีเข้า

มาใหม่เป็นการต้อนรับและอธิบายรายละเอียดของเนือ้หาวิชา  การปฐมนิเทศเป็นโมดลุจะช่วยแนะน า

นกัศกึษาเก่ียวกบัขัน้ตอนการใช้ระบบออนไลน์ และการแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในขณะเรียนระบบออนไลน์ 

โดยการปฐมนิเทศนัน้ต้องจดัให้นกัศกึษารู้สกึวา่เหมือนกบัท่ีจะเรียนในระบบออนไลน์จริงตามปกต ิ ซึง่เป็น

การเตรียมความพร้อมจากประสบการณ์จริงจากการปฐมนิเทศ    

                  2) การเข้าถึงเทคโนโลยีของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา แขนงวิชาบริหารการศกึษา สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากอาจเป็นเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้และทักษะ

เก่ียวกับการใช้งานด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รู้จักส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม รู้จักวิธีการป้องกัน

คอมพิวเตอร์จากไวรัส   มีประสบการณ์การลงโปรแกรม Soft ware ท่ีส าคญั การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ี

บ้านด้วยความเร็วสูงเพ่ือความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล  การติดต่อส่ือสารทาง

อินเทอร์เน็ต  ซึ่งสอดคล้องกับ  Newman (2008)และ Jed Rosenberg (2009)ท่ีกล่าวว่านักศึกษาต้องมี

คอมพิวเตอร์เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตท่ีบ้านด้วยความเร็วสงู และอปุกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เช่นพริน้เตอร์ อปุกรณ์

การพูด ก่อนจะเร่ิมเรียนระบบออนไลน์นกัศึกษาต้องลงโปรแกรม Software , Internet browser version, 

multimedia plug-in ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

                  3) ทักษะการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะนกัศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะการใช้

เทคโนโลยีต่างๆมาแล้ว เช่นการรับส่งอีเมล์ (e-mail)  การอ่านโปรแกรมWeb Browser  การเข้า Web 
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Board  การใช้  Internet Explorer เ ป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ  Newman (2008)และ  Jed Rosenberg 

(2009)ท่ีอธิบายว่านักศึกษาท่ีเรียนระบบออนไลน์ต้องมีทักษะและความรู้พืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการส่ือสาร ซึ่งงานเหล่านัน้ควรจะรวมถึงการเข้าเว็บ(Navigating the web )

การสง่อีเมล์ (e-mailing)การดาวน์โหลด (Downloading) และการอพัโหลดไฟล์( uploading files) และการ

โพสต์ข้อความไปยงักระดานอภิปราย (discussion board) 

                  4) ทกัษะการเรียนรู้ของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชา

ศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากอาจเป็นเพราะนกัศึกษาส่วน

ใหญ่มีการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ือพฒันาความสามารถของบคุลากรในหน่วยงาน นกัศกึษามีทกัษะการ

เรียนรู้ระบบออนไลน์ด้วยตนเองมาแล้ว เชน่ การจดัพิมพ์เอกสาร การเก็บข้อมลูลงในคอมพิวเตอร์ การย้าย

และคดัลอกข้อมลู การรับส่งจดหมายทาง อีเมล์     การเขียนข้อความส่งทาง อีเมล์  การค้นคว้าหาความรู้

เพิ่มเตมิทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

                   5) การบริหารเวลาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชา

ศกึษาศาสตร์  โดยภาพรวมในระดบัมากอาจเป็นเพราะนกัศกึษาส่วนใหญ่เป็นผู้ท างานแล้วมีวินยัในตนเอง 

คุ้นเคยกบัระบบการเรียนท่ีต้องรับผิดชอบตวัเอง มีทกัษะในการวางแผนการเรียน สามารถยืดหยุ่นเวลาใน

การเรียนได้ และจัดล าดับกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองได้ซึ่งสอดคล้องกับ  Jed Rosenberg (2009) ท่ี

อธิบายว่าการจดัการเวลาเป็นเร่ืองส าคญัในการเรียนรู้แบบออนไลน์ นกัศกึษาต้องเข้าใจถึงความจ าเป็นท่ี

จะก าหนดตารางเวลาเป็นรายสปัดาห์เพ่ือการเรียนหลกัสตูรออนไลน์ 

6) แรงจูงใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากอาจเป็นเพราะนกัศึกษาส่วนใหญ่มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการ

เรียน มีความตัง้ใจท่ีจะรียนให้จบหลกัสตูรออนไลน์เพ่ือพฒันาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และ

ประสบการณ์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั  ซึ่งสอดคล้องกับ Jed Rosenberg (2009) ท่ี

อธิบายถึงแรงจงูใจท่ีเป็นส่วนประกอบส าคญัตอ่การเรียนรู้แบบออนไลน์ มนัเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนกัศกึษา

ท่ีจะได้รับแรงจูงใจอย่างมากและมีทัศนคติท่ีดีเม่ือเข้าเรียนรู้ในหลักสูตรออนไลน์ แรงจูงใจจะเพิ่ม

ความส าเร็จในการเรียนของนกัศกึษา 
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                    7) การเปรียบเทียบความพร้อมของนกัศึกษาส าหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์  ของนกัศึกษา

ระดบับณัฑิตศกึษา แขนงวิชาบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์     จ าแนกตาม เพศไม่แตกตา่งกนั 

ซึง่สอดคล้องกบัอลิสา ทรงศรีวิทยา(2554 : บทคดัย่อ)วิจยัเร่ืองศกึษาความพร้อมท่ีมีตอ่การเรียนแบบอีเลิร์

นนิ่งของนกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพร้อมของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน 

รวมทัง้อาย ุ ประสบการณ์เทคโนโลยี ไม่แตกตา่งกนั อาจเป็นเพราะนกัศกึษาส่วนใหญ่อาศยัเคร่ืองมือการ

ติดต่อ ส่ือสารท่ีทันสมัยท่ีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น e-mail, Web Board, Chat เป็นต้น สามารถ

ตดิตอ่ ปรึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนัได้ ท าให้นกัศกึษาเรียนรู้พฒันาตนเองได้โดยง่าย พร้อม

กบัปัจจบุนัหน่วยงานต่างๆมีการพฒันา  ความรู้ และทกัษะเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับทุกคน และ

ทกุวยัอยูเ่สมอจงึท าให้เพศ  อาย ุ ประสบการณ์เทคโนโลยี ไมแ่ตกตา่งกนั   

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

                 1.ผลการศึกษาความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนรู้แบบออนไลน์พบว่าทักษะการใช้

เทคโนโลยีและทกัษะทางการเรียนรู้มีคา่เฉล่ียต ่าสดุ  ควรด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

                        1) อาจารย์ผู้สอนควรประเมินความพร้อมของนกัศึกษาด้านทกัษะการใช้เทคโนโลยีและ

ทกัษะทางการเรียนเพ่ือประโยชน์ในการออกแบบจดัท าส่ือน าเสนอความรู้เนือ้หาสาระ กิจกรรมการเรียน 

และระบบการจดัการเรียนแบบออนไลน์ให้แก่ นกัศกึษา รวมทัง้นกัศกึษารู้ผลการประเมินความพร้อมจะได้

ปรับปรุงตนเองให้มีความพร้อมในการเรียนมากขึน้ 

                        2) นกัศกึษาท่ีมีความพร้อมน้อยด้านทกัษะการใช้เทคโนโลยี ควรเรียนรู้และฝึกฝนตนเอง

เก่ียวกับ ทกัษะ และประสบการณ์การใช้งานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีมีส่วนร่วมในการเรียนผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น การดาว์โหลด (Download) ไฟล์ (File)ท่ีต้องการ และอินสต๊อล(Install)หรือ

อัพเดท (Update) ซ๊อฟแวร์ (Software)  การรับส่งอีเมล์(e-mail) การให้นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ท่ี

ปรึกษาผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น นกัศกึษาท่ีมีศกัยภาพในการใช้เทคโนโลยี จะสามารถท ากิจกรรมได้ดีในการ

ปฏิบตังิานทางวิชาการ ความพร้อมมีความส าคญัท่ีจะท าให้การเรียนแบบออนไลน์ประสบความส าเร็จ 
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                        3) นกัศกึษาท่ีมีความพร้อมน้อยด้านทกัษะทางการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอนควรกระตุ้นหรือ

สง่เสริมให้มีความพร้อมในการเรียนมากขึน้ โดยการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มขึน้ เชน่  ทกัษะ

การเขียนบทความ ทกัษะการอภิปราย  เป็นต้น 

                       4) อาจารย์ผู้สอนและทีมงานออนไลน์ควรมีความหลากหลายทางเทคนิคในการออกแบบ

โมดลูการเรียนแบบออนไลน์เพ่ือเตรียมความพร้อมทางวิชาการและสร้างทศันคติท่ีดี ตอ่นกัศกึษาในระบบ

การเรียนออนไลน์  เช่น อาจารย์ผู้ สอนต้องมีการปฐมนิเทศนักศึกษาท่ีเข้ามาใหม่มีโมดูลช่วยแนะน า

นกัศกึษาเก่ียวกบัขัน้ตอนวิธีการใช้ระบบออนไลน์ การท ากิจกรรมในระบบการเรียนออนไลน์  การส่งงานท่ี

ได้รับมอบหมาย  การโต้ตอบกับอาจารย์และเพ่ือน   และการแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในขณะเรียนระบบ

ออนไลน์ โดยการปฐมนิเทศนัน้ต้องจัดให้นักศึกษารู้สึกว่าเหมือนกับการเรียนในระบบออนไลน์จริง

ตามปกต ิ 

                         5) อาจารย์ผู้สอนควรก าหนดกฎระเบียบส าหรับการมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของนกัศกึษา

ทางการเรียนแบบออนไลน์เป็นการสร้างวินยัในการเรียน   มีการปฏิสมัพนัธ์และส่ือสารระหว่างนกัศึกษา

และอาจารย์ผู้สอนในสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบออนไลน์ มีการติดตามการเรียน  นกัศกึษาท่ียงัไม่

พร้อมทีจะเรียนแบบออนไลน์ตามล าพงัสามารถติดตอ่กบัอาจารย์ผู้สอนได้ 

                         6) นกัศกึษาควรอ่านและท าความเข้าใจเนือ้หาท่ีซบัซ้อนและเขียนแสดงความคิดออกมา

โดยท าตามขัน้ตอนทางการเรียนแบบออนไลน์ด้วยตนเอง นกัศกึษาต้องก าหนดตารางการเรียนสว่นตวัและ

ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบรูณ์ตามวนัท่ีก าหนด  

                         7) มหาวิทยาลยัควรมีการปรับปรุงปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนแบบออนไลน์  

ได้แก่ คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต บุคลากรสนบัสนุน และการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้

อยา่งสะดวกรวดเร็วและตอ่เน่ือง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

1) ควรศึกษาวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพร้อมของนักศึกษาส าหรับการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ ของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
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2 ) ควรศึกษาาวิจัยความพร้อมของอาจาร ย์ส าห รับการ เ รียน รู้แบบออนไล น์
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
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