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บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีวตัถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในการเรียนออนไลน์ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง (3) เพื่อศึกษาแรงจูงใจภายใน ในการ

เรียนออนไลน์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง (4) เพื่อศึกษา

แรงจูงใจภายนอกในการเรียนออนไลน์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษา มหาวทิยาลยั

รามค าแหง  โดยผูว้ิจ ัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 397 คน ซ่ึงแบบสอบถามดงักล่าวประกอบดว้ยประเด็นค าถาม 3 

ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลด้านลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นแรงจูงใจภายใน  ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลด้าน
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แรงจูงใจภายนอก ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประสิทธิภาพการเรียน  สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร (Independent sample t test) การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression Analysis 

(MLR) 

ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี การศึกษาปริญญาตรี / 

เทียบเท่า  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 15,000 บาท  

 2. กลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจภายในโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจภายในระดบัมาก ในดา้นความพร้อมของเอกสารการเรียน รองลงมาคือด้าน

ความพร้อมในอุปกรณ์  และดา้นความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ตามล าดบั 

 3. กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจภายนอกโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจภายในระดับมาก ในด้านเทคนิคการสอนของผูส้อน รองลงมาคือด้าน

เน้ือหาวชิาท่ีเรียนส าหรับเรียนออนไลน์  และ ดา้นกิจกรรมระหวา่งการเรียนใน  ตามล าดบั 

4. กลุ่มตวัอย่างมีประสิทธิภาพการเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยเม่ือพิจารณารายด้าน 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีดา้นความพึงพอใจดา้นการใชส่ื้อ รองลงมาคือดา้นดา้นผลการเรียน  ตามล าดบั 

 5. กลุ่มตวัอย่างมีความแตกต่างในดา้นเพศ อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่ต่างกนัท่ีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติ .05 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างในดา้นระดบัการศึกษามีประสิทธิภาพ

การเรียนต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

ค าส าคัญ:  แรงจูงใจภายใน, แรงจูงใจภายนอก, ประสิทธิภาพการเรียน 

ABSTRACT 
In this Research has concerned the point of online learning that affects to the efficiency of students 

of Ramkhamhaeng University, with these following objectives (1) to study capability of student of 
Ramkhamhaeng university. (2) to study demographic characteristics in term of online learning of students of 
Ramkhamhaeng university (3) to study the Intrinsic Motivation of online learning that efficient to student of 
Ramkhamhaeng university. (4) to study the Extrinsic Motivation of online learning that efficient to student of 
Ramkhamhaeng university. 
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The researcher used questionnaires as a tool to collect data from students of Ramkhamhaeng 

university, in a total of 397 people. Whereof this questionnaire consists of 4 questions, which are, The first 
part is a question about the personal information of the respondent. Part 2, is a question about Intrinsic 
Motivation. Part 3 is a question about Extrinsic Motivation. And part 4, is a question about learning efficiency. 
The statistics used in data analysis are percentage, arithmetic mean. Standard deviation Analysis of 
comparison of differences between population mean (Independent sample t test), and analyze Multiple Linear 
Regression Analysis (MLR) 

The result of this research revealed that: 
 1. Most of the samples were female. Aged between 20 - 29 years with undergraduate or equivalent, 
and average monthly income around 15,000 baht and fewer. 
 2. The sample group had overall intrinsic motivation at a high level. When considering with the 
readiness of Text Book / documents in term of Hard copy, and availability of the devices and following with 
stability of internet connection respectively. 
 3. The samples also being in a group of Extrinsic Motivation with a high level. When considering 
to how smart of instructor being, and considering for the online learning content, and the internal activities 
respectively 
 4. The samples were the learner’s efficiency in a high level, regarding to the satisfaction with the 
used of media and academic level. 
 5. The differentiate in group of gender, age, and income per monthly, which are no significant 
differences at .05, Meanwhile, a significant of group of samples indicate at .05 in term of the differences of 
education level. 
Keyword: Intrinsic motivation, Extrinsic motivation, Learning Effectenes 
 

บทน า 

แรงจูงใจของคนเราหลายอย่าง เราถูกจูงใจให้มีการกระท าหรือพฤติกรรม หลายรูปแบบ 
เพื่อหาน ้าและอาหารมากินประทงัชีวติ แต่ยงัมีความตอ้งท่ีการมากกวา่นั้น เช่น ตอ้งการความส าเร็จ 
ตอ้งการเงิน ค าชมเชย อ านาจ และในฐานะท่ีเป็นอยูใ่นสังคม แรงจูงใจ จึงเกิดข้ึนไดจ้าก แรงจูงใจ
ภายใน (intrinsic motives) เป็นส่ิงผลกัดนัจากภายในตวับุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นเจตคติ ความคิดเห็น 
ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความตอ้งการ ส่ิงต่างๆ ดงักล่าวมาเหล่าน้ีมี
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อิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนขา้งถาวร เช่น คนงานท่ีเห็นคุณค่าของงาน มองวา่องคก์รคือสถานท่ีให้
ชีวิตแก่พวกเขาและครอบครัว เขาก็จะจงรักภักดีต่อองค์กร กระท า การต่างๆ ให้องค์การ
เจริญกา้วหนา้ หรือในกรณีท่ีบา้นเมืองประสบปัญหาเศรษฐกิจ  

การเรียนออนไลน์ (e-Learning) เป็นนวตัรกรรมทางการศึกษา ท่ีเขา้มาเปล่ียนรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบเดิม โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ผสมผสานร่วมกัน เช่น อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์

ส่ือสาร แพลตฟอร์มการเรียน เป็นตน้ เพื่อสร้างห้องเรียนเสมือนจริง โดยผูค้นทัว่โลกสามารถเขา้ถึง

แหล่งการเรียนรู้น้ีได้อย่างทัว่ถึง และสะดวกรวดเร็ว โดยขจดัอุปสรรคดา้นสถานท่ีและเวลา ผูเ้รียน

หลายคนเร่ิมกันมาให้ความส าคัญ กับการเรียนเรียนออนไลน์กันมากข้ึน แน่นอนคงหนีไม่พ้น

ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายข้ึน เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้ตวัเองได้อยู่เสมอ  

บริหารเวลาเรียนไดต้ามความสะดวกหลายคนอาจยงัติดภาพการเรียนแบบเดิม ท่ีตอ้งมีตารางวนั – เวลา

เรียนตามท่ีสถาบนัก าหนด แต่ด้วยความสะดวกของการเรียนออนไลน์คือ ท าให้ผูเ้รียน แบ่งเวลา 

จดัสรรคต์ารางเรียนของตวัเองไดต้ามความตอ้งการ และตอ้งมีระเบียบวนิยัในการตั้งใจเรียน   

มหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นสถานศึกษาของรัฐบาลสถาบนัหน่ึงท่ีมุ่งส่งเสริมและพฒันา

ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  การจดัการเรียนการรู้ส าหรับห้องเรียนออนไลน์ผ่านทาง

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีนกัศึกษาสามารถเขา้มาเรียนรู้และท ากิจกรรมต่างๆผ่านการเรียนการสอน 

โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์เป็นส่ือกลางระหว่างอาจารยก์บันกัศึกษา ซ่ึงสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุก

เวลา   

ผูว้ิจยัในฐานะเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัรามค าแหง ซ่ึงตอ้งเรียนออนไลน์ เน่ืองจาก

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19  ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั แรงจูงใจในการเรียน

ออนไลนท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ในการเรียนออนไลน์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

เรียนของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจภายใน ในการเรียนออนไลน์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของ

นกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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4. เพื่อศึกษาแรงจูงใจภายนอกในการเรียนออนไลน์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของ

นกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

สมมติฐานในการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่  เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2. แรงจูงใจภายใน ประกอบด้วย  ความพร้อมในอุปกรณ์  ความเสถียรของสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต   และความพร้อมของเอกสารการเรียนของผูเ้รียน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของ
นกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

3. แรงจูงใจภายนอก ประกอบดว้ย  กิจกรรมระหวา่งการเรียน  เทคนิคการสอนของผูส้อน  
และเน้ือหาวิชาท่ีเรียนส าหรับเรียนออนไลน์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อน าผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ ไปใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาตน พฒันาคน และพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. เพื่อน าวจิยัฉบบัน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนออนไลน์ หรือต่อ
ยอดในการพฒันาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งคร้ังต่อไปในอนาคต 

3. เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของ
นกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
ขอบเขตงานวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่ม
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา การก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยกลุ่มตวัแปรอิสระโดย
ผูว้จิยัเลือกใช ้ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน  แรงจูงใจ
ภายใน ไดแ้ก่ ความพร้อมในอุปกรณ์  ความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตความพร้อมของเอกสาร
การเรียนของผูเ้รียน  แรงจูงใจภายนอก ไดแ้ก่ กิจกรรมระหวา่งการเรียน  เทคนิคการสอนของผูส้อน  
เน้ือหาวชิาท่ีเรียนส าหรับเรียนออนไลน์ 
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ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไดแ้ก่  ดา้นผลการ
เรียน  ดา้นความพึงพอใจดา้นการใชส่ื้อ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ท่ีเรียนออนไลน์ช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยท าการแจกแบบสอบถามผา่น Google Form 
ซ่ึงมีจ  านวนประชากรขนาดใหญ่ ผูว้ิจยัจึงก าหนด กลุ่มตวัอย่างโดยผูว้ิจยัจึงใช้สูตรการค านวณกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ ทาโร ยามาเน Yamane (1973) เพื่อก าหนดจ านวน
กลุ่มตวัอย่างเพื่อการศึกษา โดยเม่ือเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จะเปิดตารางท่ีค่าความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยผลจาก
การเปิดตารางขนาดกลุ่มตวัอย่างของ ทาโร ยามาเน Yamane (1973) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
397 คน 
 ขอบเขตระยะเวลาการศึกษา ระยะเวลาในการการวิจยัระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎด้ีานแรงจูงใจ 

ศิริพร จันทศร (2550) แรงจูงใจ คือ ส่ิงต่างๆท่ีเขา้มากระตุน้ใหแ้ต่ละบุคคลแสดงพฤติกรรม

ออกมา  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ ให้ไดม้าในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ  แรงจูงใจมีทั้ง

แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก  แรงจูงใจภายในจะมีความสุขในการกระท าส่ิงต่างๆเพราะมี

ความพอใจโดยตวัของเขาเอง ไม่ไดห้วงัผลตอบแทน ส่วนบุคคลท่ีมีแรงจูงใจภายนอกจะท าอะไร

ตอ้งไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น คือการหวงัผลตอบแทน 

แนวคิดและทฤษฎด้ีานประสิทธิภาพของการเรียน 

นิตยา มณีวงศ์ (2564) ประสิทธิภาพของการเรียนคือ การกระท าใด ๆ ท่ีตอบสนองต่อส่ิง

กระตุน้ ท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากการกระท าท่ีแสดงออก และสังเกตไม่ได ้รวมทั้งประสบการณ์ท่ี

ผ่านมา ดงันั้น การกระท าในการเขา้เรียนจึงประกอบไปดว้ย การใช้งานผ่านระบบออนไลน์ ดา้น

การใชอุ้ปกรณ์ท่ีเขา้ถึงระบบออนไลน์ ดา้นความถ่ีหรือจ านวนคร้ังในการเขา้เรียน ระยะเวลาในการ

เขา้เรียน และวตัถุประสงคใ์นการเขา้เรียนผูเ้รียน 

สุรีรัตน์ อนุเพ็ญ พิมลดา พุฒเอก เกศกนก สุพรรณราช และ ชลธิชา นาวิรัตน์ (หน้า 127)  

ประสิทธิภาพการเรียนของคนอายุต่างกนัไม่มีผลต่อ เพราะนกัศึกษาท่ีเป็นผูเ้รียน มีความพร้อมใน
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การเรียนการสอนแบบออนไลน์ และใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะกบัช่วงอายุท่ีมีความเหมาะสม

และสามารถใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

เตชสิทธ์ิ กิตติสุบรรณ (2560) กล่าววา่ ระดบัการศึกษา เป็น วิธีการส่งผา่นจุดมุ่งหมายและ

ธรรมเนียมประเพณีให้ด ารงอยู่จากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง โดยทั่วไป การศึกษาเกิดข้ึนผ่าน

ประสบการณ์ใด ๆ ซ่ึงมีผลกระทบเชิงพฒันาต่อวธีิท่ีคนคนหน่ึงจะคิด รู้สึกหรือกระท า 

แนวคิดและทฤษฎด้ีานการเรียนการสอนออนไลน์ 

ณัฐปคัลภ์ แซ่เอีย้ (2562) ให้ความหมายว่า การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นการเรียนผา่น

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการเช่ือมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต การเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

เช่น คอมพิวเตอร์ โนต้บุค้ โทรศพัทมื์อถือ สมาร์ทโฟน แท็บเลต เคร่ืองเล่นต่าง ๆ หรือโทรทศัน์ ท่ี

สามารถแสดงผลข้อมูลให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ ซ่ึงจะประกอบไปด้วยส่ิงต่างๆ อาทิ  มี

อินเทอร์เน็ต และแพค็เกจอินเทอร์เน็ตใหก้บัผูเ้รียนทุกคนใหส้ามารถเขา้ถึงการเรียนออนไลน์ไดทุ้ก

คน  

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จุรีลักษณ์ หมีดนุ้ย, อมิตา หมัดส่า และโกมลมณี เกตตะพันธ์ (2564)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัการ

รับรู้ แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออนไลน์ของผูเ้รียนในจงัหวดัสงขลา ผลการศึกษา

พบว่า ว่าแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ออนไลน์ของผูเ้รียนในจงัหวดัสงขลา ดงันั้นผูส้อนจะตอ้งมีการปรับปรุงหรือประยุกตรู์ปแบบของ

บทเรียนออนไลน์ให้เหมาะสมกบัเน้ือหาวชิานั้นๆใหท้นัสมยั และสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนท่ี

ตอ้งการยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ขั้นตอนต่างๆในการสอนอาจจะสามารถปรับเปล่ียนได้ให้มีความ

ยดืหยุน่กบัเน้ือหาและระยะเวลา  

ธนัชชา บินดุเหล็ม (2557) ศึกษาเก่ียวกบัผลของการสอนแบบออนไลน์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่าการ

เปรียบเทียบผลการเรียน เร่ืองรายได้ประชาชาติ รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ของผูเ้รียนระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี1ท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนออนไลน์กบัการเรียนการสอนแบบ

ปกติ  พบว่าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทั้งสองกลุ่มของผูเ้รียน กลุ่มท่ีควบคุมซ่ึงไดรั้บ

การสอนแบบปกติ พบวา่ ค่าเฉล่ียระหวา่งผูเ้รียนกลุ่มทดลอง ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะวา่การเรียนแบบ

ออนไลน์จะมีขอ้ดี คือ นกัศึกษาสามารถเขา้ไปเรียนบทเรียนท่ีไม่เขา้ใจหลายคร้ังไดแ้ละเป็นการ
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ทบทวนเน้ือหาเพิ่มเติม มีอาจารย์ผูส้อนท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ มีรูปภาพ

ประกอบการเรียนท าให้การเรียนน่าสนใจมากยิ่งข้ึน แต่การสอนแบบปกติ ครูผูส้อนจะสอนใน

หอ้งเรียนเดิม ๆ โดยเป็นการบรรยายท่ีมองไม่เห็นภาพ จึงท าใหน้กัเรียนไม่ค่อยมีความกระตือรือร้น

ในการเรียน แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นในวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ เน้ือหาจะเก่ียวกบัการค านวนและการวเิคราะห์

เป็นส่วนใหญ่ จะใหน้กัเรียนเรียนทางออนไลน์อยา่งเดียวไม่ได ้มีนกัศึกษาใหค้วามคิดเห็นวา่ควรใช้

การเรียนทั้งสองแบบควบคู่กนัไป 

จากการศึกษางานวจัิยที่เกีย่วข้องกบัแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพ

การเรียนของนักศึกษา ผู้วิจัยพบว่า แรงจูงใจเป็นตวัผลกัดันให้คนมีพฤติกรรม และยงัก าหนด

ทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นดว้ย คนท่ีมีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระท า

ไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดความพยายาม แต่คนท่ีมีแรงจูงใจต ่าจะไม่แสดงพฤติกรรม  ล้มเลิกการ

กระท าโดยไม่พยายามท่ีจะท า การเรียนออนไลน์จะให้ผูเ้รียนมีประสิทธิภาพการเรียนท่ีดี อาจจะ

ตอ้งพึ่งทั้งทางผูส้อนเองและตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  ตัวแปรอสิระ            ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านประชากรศาสตร์ 
    1. เพศ 
    2. อาย ุ
    3. ระดบัการศึกษา 
    4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน     
 

แรงจูงใจภายนอก 
    1. กิจกรรมระหวา่งการเรียน 
    2. เทคนิคการสอนของผูส้อน 
    3. เน้ือหาวชิาท่ีเรียนส าหรับ
เรียนออนไลน์     

 

 

ประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษา 
มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
1. ดา้นผลการเรียน 
2. ดา้นความพึงพอใจดา้นการใชส่ื้อ 

 

แรงจูงใจภายใน 
    1. ความพร้อมในอุปกรณ์ 
    2. ความเสถียรของสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 
    3. ความพร้อมของเอกสารการ
เรียนของผูเ้รียน 
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วธีิการด าเนินการวจัิย 

 การศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง   เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)โดยมีวิธีด าเนิน 

การศึกษาคน้ควา้ ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประเภทของขอ้มูล เป็นขอ้มูลเชิงส ารวจ ลกัษณะเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้าง 

เคร่ืองมือในการวจิยั โดยการเก็บรวมรวมขอ้มูลและแบบสอบถามแลว้ประกอบไปดว้ย 4 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

แบบให้เลือกตอบจ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด และรายได้

ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ให้เลือก

เพียง 1 ค าตอบ ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด  

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลด้านแรงจูงใจภายในของการเรียนออนไลน์ท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยมีเน้ือหา ไดแ้ก่  ความ

พร้อมในอุปกรณ์  ความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต  ความพร้อมของเอกสารการเรียน 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจภายนอกของการเรียนออนไลน์ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง ได้แก่  กิจกรรมระหว่างการเรียน   

เทคนิคการสอนของผูส้อน  เน้ือหาวชิาท่ีเรียนส าหรับเรียนออนไลน์    

 ส่วนท่ี 4  เป็นค าถามเก่ียวกบัการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการเรียนของ

นกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง ไดแ้ก่  ดา้นผลการเรียน  ดา้นความพึงพอใจดา้นการใชส่ื้อ 

 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

  1.1 ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการ

วดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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  1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวั

แปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ แรงจูงใจภายในไดแ้ก่  ความพร้อมในอุปกรณ์  ความเสถียร

ของสัญญาณอินเทอร์เน็ต  ความพร้อมของเอกสารการเรียน  แรงจูงใจภายนอก ไดแ้ก่  กิจกรรม

ระหว่างการเรียน   เทคนิคการสอนของผู ้สอน  เน้ือหาวิชาท่ีเรียนส าหรับเรียนออนไลน์    

ประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง ไดแ้ก่  ดา้นผลการเรียน  ดา้นความพึง

พอใจดา้นการใชส่ื้อ 

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

  2.1 แรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษา 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ดา้นประชากรศาสตร์  จ  าแนกตามเพศ จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ

การทดสอบ t- test 

  2.2 แรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษา 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง  จ  าแนกตาม  อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ใช้การวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิ LSD 

  2.3 เพื่อศึกษาดา้นแรงจูงใจภายในไดแ้ก่  ความพร้อมในอุปกรณ์  ความเสถียรของ

สัญญาณอินเทอร์เน็ต  ความพร้อมของเอกสารการเรียน  แรงจูงใจภายนอก ไดแ้ก่  กิจกรรมระหวา่ง

การเรียน   เทคนิคการสอนของผูส้อน  เน้ือหาวิชาท่ีเรียนส าหรับเรียนออนไลน์  ประสิทธิภาพการ

เรียนของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไดแ้ก่  ดา้นผลการเรียน  ดา้นความพึงพอใจดา้นการใช้

ส่ือ  จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวจัิย  

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 มีอายุระหว่าง 

20 - 29 ปี จ  านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี / เทียบเท่า จ  านวน 248 

คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 

38.3  

2. กลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจภายในโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.43 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจภายในระดบั
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มาก ในดา้นความพร้อมของเอกสารการเรียน รองลงมาคือดา้นความพร้อมในอุปกรณ์  และด้าน

ความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

3. กลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจภายนอกโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.43 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจภายในระดบั

มาก ในดา้นเทคนิคการสอนของผูส้อน รองลงมาคือดา้นเน้ือหาวิชาท่ีเรียนส าหรับเรียนออนไลน์  

และ ดา้นกิจกรรมระหวา่งการเรียน 

4. กลุ่มตวัอยา่งมีประสิทธิภาพการเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.42 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีดา้นความพึงพอใจ

ดา้นการใชส่ื้อ รองลงมาคือดา้นดา้นผลการเรียน  เม่ือพิจารณาถึงระดบัประสิทธิภาพการเรียน 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 นกัศึกษาท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีประสิทธิภาพการเรียนท่ี

ต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

5.1 สมมติฐานท่ี 1.1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง เพศชายและเพศหญิงมีระดับ

ประสิทธิภาพการเรียนไม่ต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

5.2 สมมติฐานท่ี 1.2 นกัศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีมีอายุต่างกนัมีประสิทธิภาพการ

เรียนไม่ต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

5.3 สมมติฐานท่ี 1.3 นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง ท่ี มีระดับการศึกษาต่างกัน มี

ประสิทธิภาพการเรียนต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

5.4 สมมติฐานท่ี 1.4 นกัศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง  ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมี

ประสิทธิภาพการเรียนไม่ต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

สมมติฐานท่ี 2 แรงจูงใจภายในท่ีต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียน ดา้นความพร้อม

ของเอกสารการเรียน ดา้นความพร้อมในอุปกรณ์  และดา้นความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  ดา้นความพร้อมของเอกสารการเรียน ดา้นความพร้อมในอุปกรณ์  

และดา้นความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียน ของนกัศึกษา 

สมมติฐานท่ี 3 แรงจูงใจภายนอกท่ีต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียน ดา้นเทคนิคการ

สอนของผูส้อน ดา้นเน้ือหาวิชาท่ีเรียนส าหรับเรียนออนไลน์  และดา้นกิจกรรมระหว่างการเรียน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ดา้นเทคนิคการสอนของผูส้อน ดา้นเน้ือหาวชิาท่ีเรียนส าหรับเรียน

ออนไลน์  และดา้นกิจกรรมระหวา่งการเรียนส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียน ของนกัศึกษา 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผูว้ิจยัได้น ามาประยุกต์ ใช้ใน
งานวิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. แรงจูงใจภายในการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก หมายถึง แรงจูงใจภายใน เป็นส่ิงผลกัดนัจากภายในตวัของบุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นเจตคติ 
ความคิดเห็น ความสนใจ ความตั้งใจ ความตอ้งการ ในดา้นต่างๆ ลว้นส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
เรียนท่ีดีของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการไดใ้นระดบัมาก 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จุรีลกัษณ์ หมีดนุย้, อมิตา หมดัส่า และโกมลมณี เกตตะพนัธ์ (2564) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยการรับรู้ แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออนไลน์ของผูเ้รียนใน
จังหวดัสงขลา ภาพรวมแรงจูงใจภายในมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ออนไลน์ของผูเ้รียน  

2. แรงจูงใจภายนอกในการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก หมายถึง แรงจูงใจภายนอกเป็นส่ิงผลกัดนัภายนอกตวับุคคลท่ีมากระตุน้ให้เกิด
พฤติกรรม อาจจะเป็นการไดรั้บรางวลั เกียรติยศ ช่ือเสียง ค าชม การไดรั้บการยอมรับ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ จุรีลกัษณ์ หมีดนุย้, อมิตา หมดัส่า และโกมลมณี เกตตะพนัธ์ (2564) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัการรับรู้ แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออนไลน์ของผูเ้รียนในจงัหวดัสงขลา 
พบวา่ ภาพรวมแรงจูงใจภายนอกมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออนไลน์ของ
ผูเ้รียน  

3. ประสิทธิภาพการเรียน ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการในดา้นการจดัการเรียนการสอน ท่ีท าให้ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จ
ในดา้นต่างๆ ทั้งในดา้นผลสัมฤทธ์ิการเรียน ให้อยู่ในระดบัเป็นท่ีน่าพึงพอใจ โดยใช้ส่ือการเรียน
การสอนท่ีมีคุณภาพในการเรียน ดงันั้นผูส้อนจะต้องมีการปรับปรุงหรือประยุกต์ รูปแบบของ
บทเรียนใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาวิชานั้น ๆ ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนท่ีตอ้งการยึด
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธนชัชา บินดุเหล็ม (2557) ศึกษาเก่ียวกบัผลของ
การสอนแบบออนไลน์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงปีท่ี 1พบวา่ ผูส้อนจะตอ้งมีกระบวนการท่ีออกแบบการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมาก
ข้ึน เช่น มีรูปภาพประกอบการเรียนท าใหก้ารเรียนน่าสนใจมากยิง่ข้ึน แต่การสอนแบบปกติ ผูส้อน
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จะสอนในห้องเรียนเดิมๆโดยเป็นการบรรยายท่ีมองไม่เห็นภาพ จึงท าให้นกัเรียนไม่ค่อยมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นในวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ เน้ือหาจะเก่ียวกบัการค านวนและ
การวิเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ จะให้ผูเ้รียนเรียนเรียนทางออนไลน์อยา่งเดียวไม่ได ้ตอ้งมีนกัศึกษาให้
ความคิดเห็นวา่ควรใชก้ารเรียนทั้งสองแบบควบคู่กนัไป  

 4. ความแตกต่างดา้นประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
อภิปรายไดด้งัน้ี 

 4.1 นกัศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมีเพศต่างกนั มีประสิทธิภาพการเรียนไม่
ต่างกนั อธิบายไดว้่า เพศไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการเรียน เพราะเพศชายและเพศหญิง มีทศันคติ 
และความสามารถเท่าเทียมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณฐัปคลัภ ์แซ่เอ้ีย (2562) ใหค้วามหมายวา่ เพศหญิง
หรือเพศชาย ทุกคนลว้นมีจุดหมายในการศึกษา คือ การจบการศึกษาซ่ึงแตกต่างกนัไปตามเหตุผล
ส่วนตวัของแต่ละบุคคล เช่น เรียนจบเพื่อน าความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายไดใ้หก้บัตนเองหรือ
ครอบครัว การน าความรู้ไปใชต่้อยอดเรียนต่อในระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน 

 4.2 นกัศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมีอายุต่างกนัมีประสิทธิภาพการเรียนไม่
ต่างกนั อธิบายไดว้า่ อายจุะแสดงถึงวยัวฒิุของบุคคล ซ่ึงอายไุม่มีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนเพราะ
ผูเ้รียนทุกคนมีการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเสมอ และมีความสามารถในการท าความเขา้ใจใน
เน้ือหาการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุรีรัตน์ อนุเพญ็ พิมลดา พุฒเอก เกศกนก สุพรรณราช และ ชลธิ
ชา นาวรัิตน์ (หนา้ 127) พบวา่ อายตุ่างกนัไม่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการเรียน เพราะนกัศึกษาท่ีเป็น
ผูเ้รียน มีความพร้อมในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะกบัช่วง
อายท่ีุมีความเหมาะสมและสามารถใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

4.3 นกัศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีประสิทธิภาพการเรียน
ต่างกนั อธิบายไดว้า่ การเรียนเป็นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง โดยทัว่ไป การศึกษา
เกิดข้ึนผา่นประสบการณ์ใดๆ ท่ีผูส้อนเคยเรียนมาแลว้ แลว้ถ่ายทอดความรู้ไปให้กบันกัศึกษาท่ียงั
ไม่เคยเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เตชสิทธ์ิ กิตติสุบรรณ (2560) กล่าวว่า ระดบัการศึกษา เป็น วิธีการ
ส่งผา่นจุดมุ่งหมายและธรรมเนียมประเพณีใหด้ ารงอยูจ่ากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง โดยทัว่ไป การศึกษา
เกิดข้ึนผา่นประสบการณ์ใด ๆ ซ่ึงมีผลกระทบเชิงพฒันาต่อวธีิท่ีคนคนหน่ึงจะคิด รู้สึกหรือกระท า 

4.4 นกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหงท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัต่างกนั มีประสิทธิภาพ
การเรียนไม่ต่างกัน อธิบายได้ว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง เพราะความทุ่มเทในการเรียนนั้นล้วนมีความส าคญัเป็นหน่ึง 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจึงไม่เป็นอุปสรรคในการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เตชสิทธ์ิ กิตติสุบรรณ (2560) 
ผลตอบแทนท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้หรือบริการตามปกติของกิจการรวมทั้ง ผลตอบแทน
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อ่ืนๆ เช่น การท างาน หากส าเร็จการศึกษาในระดบัการศึกษาสูงเท่าไร เงินเดือนเร่ิมตน้ก็สูงเท่านั้น 
และแน่นอนวา่เม่ือเรามีเงินเดือนท่ีเป็นรายไดสู้งข้ึน การมุ่งมัน่ใหก้บัการเรียนนั้นจึงส าคญั 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ 

1. มหาวิทยาลยัรามค าแหง  ควรให้ความส าคญักบัความพร้อมของเอกสารการเรียน หาก
เป็นการเรียนออนไลน์ควรมีการจดัส่งหนงัสือ ส่ือการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียนก่อนท่ีจะมีการ
จดัการเรียนการสอน ซ่ึงปัจจยัน้ีจะส่งผลให้นกัศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีประสิทธิภาพการ
เรียนท่ีดีตามมา 

2. ควรสนบัสนุนให้มีการเพิ่มกิจกรรมท่ีส่ือเร่ืองท่ีเรียน ระหวา่งการสอนให้มากข้ึน ใชส่ิ้ง
ล่อใจท่ีเหมาะสม คุม้ค่าเวลาและความพยายามของผูเ้รียนโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การให้รางวลั 
การลงโทษ การแข่งขนั และการทดสอบ เพื่อดึงดูดความสนใจของนกัศึกษาใหต้ั้งใจเรียน 

3. ควรเพิ่มแรงจูงใจภายนอก เช่น วิธีสอนท่ีดีของผูส้อนท าให้ผูเ้รียนไดรั้บความส าเร็จใน
การเรียน ท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ เกิดความอยากรู้ยากเห็นเพิ่มข้ึน ถา้คผูส้อนสอนให้ผูเ้รียนน า
ความรู้ท่ีเรียนไปใชป้ระโยชน์ได ้ผูเ้รียนยอ่มเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเรียนมากข้ึน เป็นตน้ แต่ผูส้อนตอ้ง
ไม่มุ่งสร้างแรงจูงใจภายนอกอยา่งเดียว ตอ้งพยายามสอดแทรกแรงจูงใจภายในใหเ้กิดกบัผูเ้รียนดว้ย 
เช่น ช้ีให้เห็นประโยชน์ของส่ิงท่ีเรียน ให้มองเห็นคุณค่าของการท าดีให้มีทศันะคติต่อส่ิงต่างๆ
ในทางท่ีถูกตอ้ง เพื่อประสิทธิภาพการเรียนท่ีดี ของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาวิจยัเร่ืองแรงจูงใจตามทฤษฎีแรงจูงใจอ่ืนๆ เช่น ทฤษฏีการลดแรงขบั ทฤษฎีการ

ต่ืนตวั ทฤษฎีเคร่ืองล่อ ทฤษฎีความคาดหวงั ซ่ึงอาจส่งผลต่องานวจิยัแตกต่างจากงานวิจยัในคร้ังน้ี 

2. ควรศึกษาวา่แรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ดา้นอ่ืนๆ วา่มีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของ

นกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง หรือไม่ 

3. ควรศึกษาว่าแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษา 

มหาวทิยาลยัอ่ืนๆนั้นส่งผลแตกต่างจากงานวจิยัน้ีหรือไม่ 

4. ควรมีการศึกษาประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจยัเร่ืองน้ี เช่น ผลกระทบจากการ

เรียนการสอนออนไลน์ หรือระดบัความเครียดจากการเรียนผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการเรียนของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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