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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์
ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยศึกษาการ
เปรียบเทียบดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ ดา้น
ความรู้ความจ า ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการประยกุตห์รือการน าไปใช ้ดา้นการวิเคราะห์ ดา้นการ
สังเคราะห์ และดา้นการประเมิน มีผลประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์แตกต่างกนั โดยผูว้จิยัไดใ้ช้
แบบสอบถามในการสอบถามจากนกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ จ  านวน 2 กลุ่มคือ กลุ่มผูเ้รียนรุ่น SAT.18 
และ M.25 จ  านวน 120 คน ขอ้มูลเชิงปริมาณถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใชส้ถิติเชิงอนุมานท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การวเิคราะห์สถิติทดสอบ
หาค่าความแตกต่างหรือค่าทดสอบความแปรปรวนทางเดียวและการวเิคราะห์การถดถอย 
(Regression Analysis) 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ การศึกษาปัจจยัการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
เรียนออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง ปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ สถานภาพ ผลการศึกษา
พบวา่ มีประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ไม่ต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ผลการศึกษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง ปัจจยัการเรียนการสอนโดยรวมมีความแตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นเทคโนโลย ีดา้นบทเรียน และดา้นผูเ้รียน มีความแตกต่าง
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กนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาน ้าหนกัของผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยั
รามค าแหง พบวา่ ดา้นเทคโนโลย ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญา
โท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหงมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นบทเรียน  
ความส าคัญ : ปัจจยัการเรียนการสอน, ประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 
 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ไดมี้การแพร่ระบาดเป็นวง
กวา้ง ส่งผลใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาภายในมหาวทิยาลยัท่ียงัมีการเรียนการสอนอยูใ่นขณะนั้น ตอ้ง
ปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนจากเดิมท่ีตอ้งมีการเรียนภายในห้องและมีการเผชิญหนา้
โดยตรง เป็นการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อลดการเผชิญหนา้ในห้องเรียน 

มหาวทิยาลยัรามค าแหงก็เป็นอีก 1 มหาวทิยาลยัท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว
เช่นกนั ในงานวจิยัน้ีจึงกล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ หลกัสูตร MBA มหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1) ดา้นประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพ 2) ปัจจยัการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ย 4 ปัจจยัส าคญั คือ ปัจจยัดา้นผูส้อน ปัจจยัดา้นผูเ้รียน ปัจจยัดา้นบทเรียน และปัจจยั
ดา้นเทคโนโลย ีและศึกษาผลจากปัจจยัการเรียนการสอนส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์
ของนกัศึกษาในดา้นความรู้ความจ า ดา้นความเขา้ใจ  ดา้นการประยกุตห์รือการน าไปใช ้ดา้นการ
วเิคราะห์ ดา้นการสังเคราะห์ และดา้นการประเมิน 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัท่ีจะตอ้งมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียน
ออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง ซ่ึงผูว้จิยัได้
ท  าการศึกษาอยู ่เพื่อเป็นแนวทางใหแ้ก่คณะและมหาวทิยาลยัส าหรับการจดัการเรียนการสอนใน
รูปแบบการสอนออนไลน์ท่ีดียิง่ข้ึนในอนาคตต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียน 
ออนไลนข์องนกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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2. เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัการเรียนการสอนของนกัศึกษาปริญญาโท คณะ 
บริหารธุรกิจ (MBA) มหาลยัรามค าแหง 

3. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะ 
บริหารธุรกิจ (MBA) มหาลยัรามค าแหง 

4. เพื่อศึกษาปัจจยัการเรียนการสอนมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ 
ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
ขอบเขตในการวจัิย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของ 
นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคือ นกัศึกษาปริญญาโท  
คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา เก็บขอ้มูล ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากงานวจัิย 
1. เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะ  

บริหารธุรกิจ (MBA) มหาลยัรามค าแหงท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์มาก
นอ้ยเพียงใด 

2. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัการเรียนการสอนมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ 
ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาลยัรามค าแหง มากนอ้ยเพียงใด 

3. เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นองคค์วามรู้และแนวทางแก่หลกัสูตร ในการปรับ 
ใชใ้นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ท่ีดียิง่ข้ึนต่อไปในอนาคต 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 พชัสุดา กลัยาณวฒิุ (2558) กล่าววา่ ปัจจยัการเรียนการสอน หมายถึง ตวัแปรท่ีผูว้จิยัคาดวา่
จะมีผลต่อประสิทธิภาพทางการศึกษาของผูเ้รียน 
 พชร ล่ิมรัตนมงคล และ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา (2556) กล่าววา่ ปัจจยัการเรียนการสอน 
หมายถึง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ประกอบดว้ยหลกัๆ 4 
ดา้น คือ ปัจจยัดา้นผูส้อน ปัจจยัดา้นผูเ้รียน ปัจจยัดา้นบทเรียน และปัจจยัดา้นเทคโนโลยี 
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 ดงันั้น ปัจจยัการเรียนการสอน หมายถึง ปัจจยัการเรียนการสอนในดา้นผูส้อน ดา้นผูเ้รียน 
ดา้นบทเรียน และดา้นเทคโนโลยี ท่ีผูว้จิยัคาดวา่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางการศึกษาใน
รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ของผูเ้รียน 
 พชัสุดา กลัยาณวฒิุ (2558) กล่าววา่ ประสิทธิภาพทางการเรียน หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
การเรียนรู้ สามารถประเมินไดจ้ากผลคะแนนท่ีตั้งเกณฑก์ าหนดไวห้รือคะแนนท่ีมาจากงานท่ี
ผูส้อนสั่งมอบใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 ชนินทร์ ตั้งพานทอง (2560) กล่าววา่ ประสิทธิภาพทางการเรียน หมายถึง ทกัษะ 
ความสามารถ ความส าเร็จ สมรรถภาพดา้นต่างๆ ของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้อนัเป็นผลมาจาก
การศึกษาและประสบการณ์ท่ีผา่นมา 
 ดงันั้น ประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ ท่ี
ผูเ้รียนไดรั้บหลงัจากจบการศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แลว้ สามารถประเมินได้
จากผลคะแนนท่ีตั้งเกณฑก์ าหนดไว ้
 จึงสรุปไดว้า่ ปัจจยัการเรียนการสอนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ หมายถึง 
ปัจจยัการเรียนการสอนท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ของนกัศึกษาออกมาในดา้นต่างๆ ดงันั้น เม่ือหลกัสูตร และคณะ สามารถทราบถึง
ผลกระทบจากปัจจยัการเรียนการสอนในดา้นต่างๆ ก็จะสามารถหาทางรับมือและแกไ้ขปัญหา เพื่อ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษาท่ีดียิง่ข้ึนในอนาคต 
 ปัจจยัการเรียนการสอนในดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

โดยน าปัจจยัท่ีมีความส าคญัมาทั้งหมด 4 ดา้น (สุวรรณา เพง็เท่ียง, 2564 อา้งถึง พชร ล่ิมรัตนมงคล 

และ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา, 2556, น.1-2) ดงัน้ี 

1.ดา้นผูส้อน คือ บุคคลท่ีเป็นผูก้  าหนดรายระเอียดของการเรียนการสอน โดยท าการส่ือสาร

ผา่นช่องทางของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีหนา้ท่ีท าการสอนใหค้วามรู้ คอยสนบัสนุนการเรียนรู้ ให้

ค  าปรึกษา ช่วยตรวจสอบความกา้วหนา้แก่ผูเ้รียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีในชั้นเรียน 

ช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้และพฒันาดว้ยตนเอง 

 2.ดา้นผูเ้รียน คือ ผูเ้รียนมีความสามารถและทกัษะในการใชง้านคอมพิวเตอร์ และระบบ

อินเทอร์เน็ต โดยท าการเรียนรู้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คือ สามารถเขา้ใจและติดต่อส่ือสารกบัผูส้อน 

เพื่อนร่วมชั้นเรียน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยมีากข้ึน ใชเ้วลามากข้ึน

ในการพูดคุยซกัถามกนัในกลุ่มผูเ้รียนและผูส้อน ทั้งยงัตอ้งมีความรับผดิชอบกระตือรือร้น จึงจะ

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนมากยิง่ข้ึน 
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 3.ดา้นบทเรียน คือ เน้ือหาสาระของบทเรียนแต่ละรายวชิาท่ีทางหลกัสูตรไดจ้ดัท าข้ึนมา

เพื่อใชป้ระกอบในการเรียนการสอน 

 4.ดา้นเทคโนโลย ีคือ อุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยต่ีางๆ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีสามารถ

เช่ือมต่อถึงกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถรับส่งขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนไดส้ะดวก

รวดเร็ว ส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้และพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ไม่เกิดการติดขดั 

 เบนจามิน บลูม และคณะ (Bloom et al, 1956) ใหแ้นวคิดวา่ รูปแบบของการเรียน

การศึกษาท่ีจะส่งผลใหผู้เ้รียนบรรลุตามจุดประสงคข์องการเรียนและมีประสิทธิภาพนั้น ผูท้  าการ

สอนตอ้งมีการวางแผนก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนใหมี้ความชดัเจน ซ่ึงไดแ้บ่งแยกประเภท

ลกัษณะของพฤติกรรมมนุษย ์โดยอา้งอิงวา่การเกิดจิตวทิยาขั้นพื้นฐานของมนุษยส์ามารถเกิดข้ึนได้

ตามธรรมชาติ 3 ดา้นหลกัๆ คือ ดา้นความรู้ ดา้นร่างกาย และดา้นจิตใจ บลูม และคณะ จึงไดน้ า

แนวคิดดงักล่าวในแต่ละดา้นมาจ าแนกเป็น จุดมุ่งหมายของการศึกษาเรียนรู้ สามารถแบ่งแยกออก

ไดเ้ป็น 3 ดา้นหลกัๆ คือ ดา้นสติปัญญาหรือดา้นพุทธิพิสัย ดา้นความรู้สึกนึกคิดหรือจิตพิสัย ดา้น

การตอบสนองหรือดา้นทกัษะพิสัย โดยดา้นสติปัญญาหรือดา้นพุทธิพิสัย สามารถแบ่งยอ่ยออกเป็น

แต่ละดา้นได ้ดงัน้ี 1) ดา้นความรู้ความจ า 2) ดา้นความเขา้ใจ 3) ดา้นการประยกุตห์รือการน าไปใช ้

4) ดา้นการวเิคราะห์ 5) ดา้นการสังเคราะห์ และ6) ดา้นการประเมิน ซ่ึงการเกิดทกัษะในแต่ละดา้น 

จะเป็นตวับ่งช้ีถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยั
รามค าแหงจ านวน 155 คน ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ธีิการค านวณหาขนาดตวัอยา่งดว้ยวธีิการใชสู้ตรการ
ค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือน
ของกลุ่มสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% เป็นจ านวน 111.71 คน วธีิการสุ่มตวัอยา่ง ด าเนินการสุ่มตวัอยา่ง 
ดว้ยวธีิการคดัเลือกแบบเฉพาะ เจาะจง (purposive หรือ judgmental sampling) 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
1) ตัวแปรอสิระ คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัการเรียนการสอน 
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1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และ
สถานภาพ 
1.2 ปัจจยัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย ดา้นผูส้อน ดา้นผูเ้รียน ดา้นบทเรียน และดา้น
เทคโนโลย ี

2) ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะ 
บริหารธุรกิจ (MBA) มหาลยัรามค าแหง ประกอบดว้ย ดา้นความรู้ความจ า ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการ
ประยกุตห์รือการน าไปใช ้ดา้นการวเิคราะห์ ดา้นการสังเคราะห์ และดา้นการประเมิน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาได้
ท าการศึกษาจากเอกสารท่ีมีอยูแ่ลว้ พร้อมทั้งไดท้  าการปรับปรุงค าถามใหเ้หมาะสมกบันกัศึกษา
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยด าเนินการ ดงัน้ี 
 1.ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา งานศึกษาต่างๆ เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
เรียนออนไลน์ของนกัศึกษา 
 2.น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ท่ี 1 มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด ตามลกัษณะของตวัแปรท่ีจะศึกษา 
และน าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างแบบสอบถาม ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นตวับ่งช้ีประสิทธิภาพเรียน
ออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง และน าปัจจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างแบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษา
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 3.ศึกษาแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผูส้ร้างข้ึนไวแ้ลว้น ามาปรับเพื่อให้เหมาะสมกบั
การศึกษาคร้ังน้ี 
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 3 ตอน คือ  
 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหงไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และ
สถานภาพ จ านวน 5 ขอ้ 
 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการเรียนการสอนของนกัศึกษาปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง จ านวน  4 ดา้น ทั้งหมด 30 ขอ้ 
 ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญา
โท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง จ านวน  6  ดา้น ทั้งหมด 42 ขอ้ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล  
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชค้่าร้อยละ 

และความถ่ี ในการอธิบายตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และ
สถานภาพ และใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
การเรียนออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2. สถิติอนุมาน หรือสถิติเชิงอา้งอิง (Inferential Statistics) น ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง ท่ีมีเพศต่างกนั วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ t – test และปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยั
รามค าแหง ท่ีมีดา้น  อาย ุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
เรียนออนไลน์ของนกัศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย สถิติ One way ANOVA หากพบความแตกต่างจะ
น าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ LSD และปัจจยัการเรียนการสอนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
การเรียนออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
วเิคราะห์ดว้ย Multiple Linear Regression Analysis (MLR) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. ปัจจัยการเรียนการสอนของนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกจิ (MBA)  
มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

ผลการศึกษาปัจจยัการเรียนการสอนของนกัศึกษา พบวา่ ปัจจยัการเรียนการสอน 
ของนกัศึกษาทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผูส้อน ดา้นผูเ้รียน ดา้นบทเรียน และดา้นเทคโนโลยี โดยรวมทุก
ดา้นมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 อยูใ่นความคิดเห็นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
 1.1 ดา้นเทคโนโลย ีจากการศึกษาพบวา่นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจยัการเรียนการสอน 
ดา้นเทคโนโลย ีโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการเรียนการสอน
แบบออนไลน์มีความทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เน่ืองดว้ยการเขา้สู่บทเรียนและการ
ส่ือสารกบัผูส้อนสามารถท าไดง่้ายสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วทิยา วาโย และคณะ 
(2563) กล่าววา่ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ (Network Systems) ช่วยอ านวยความสะดวก
ใหก้ารเรียนการสอนมีความต่อเน่ืองก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 1.2 ดา้นบทเรียน จากการศึกษาพบวา่นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจยัการเรียนการสอน 
ดา้นบทเรียน โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากหลกัสูตรมีเน้ือหาครบถว้น เหมาะสม 
ครอบคลุมทุกหวัขอ้เร่ืองท่ีเป็นเน้ือหาสาระส าคญัของรายวชิาเพื่อใหผู้เ้รียนน ามาประยุกตใ์ชไ้ดใ้น



8 
 

อนาคตและมีความทนัสมยัเหมาะสมต่อผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วทิยา วาโย และคณะ (2563) กล่าว
วา่ บทเรียนและเน้ือหาเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหก้ารเรียนการสอนบรรลุตามวตัถุประสงค ์เน้ือหาของ
บทเรียนจะตอ้งมีรูปแบบโครงสร้างคลอ้ยตามวตัถุประสงค ์มีความทนัสมยัเหมาะสมส าหรับผูเ้รียน
และสภาพสังคมในปัจจุบนั มีการพฒันาบทเรียนและปรับปรุงเน้ือหาอยูต่ลอดเวลา เน้ือหามีความ
กระชบัท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดง่้าย 
 1.3 ดา้นผูส้อน จากการศึกษาพบวา่นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจยัการเรียนการสอน ดา้น
ผูส้อน โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากผูส้อนมีความเช่ียวชาญและช านาญเก่ียวกบั
เน้ือหาของบทเรียนท่ีสอน มีแนวทางการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีเหมาะสม มีการใชส่ื้อและ
อุปกรณ์ส่ือสารท่ีมีคุณภาพ และใหค้  าแนะน าในฐานะอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พชร 
ล่ิมรัตนมงคล และ ดร.จิรัชฌา วเิชียรปัญญา (2556) กล่าววา่ปัจจยัดา้นผูส้อน คือ ผูท่ี้ท  าการจดั
กระบวนการเรียนการสอนผา่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผา่นช่องทางของเครือข่ายอินเตอร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ หรือท าการสอน สนบัสนุนการเรียนรู้ คอยใหค้  าปรึกษา ช่วยตรวจสอบความกา้วหนา้
และช่วยเหลือผูเ้รียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีมนุษยสัมพนัธ์และมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และคอยกระตุน้
ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการในการพฒันาการเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง 
 1.4 ดา้นผูเ้รียน จากการศึกษาพบวา่นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจยัการเรียนการสอน ดา้น
ผูเ้รียน โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากการท่ีผูเ้รียนมีความตั้งใจเอาใจใส่ในการเรียน
การสอนแบบออนไลน์และมีความพร้อมดา้นการเรียน เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษาสามารถ
พฒันาตนเองได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พชร ล่ิมรัตนมงคล และ ดร.จิรัชฌา วเิชียรปัญญา (2556) กล่าววา่
ปัจจยัดา้นผูเ้รียนเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการเรียนการสอน ผูเ้รียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกนัทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญา ความถนดั ความสนใจ ผูเ้รียนควรมีโอกาสร่วมคิด ร่วม
วางแผนในการจดัการเรียนการสอน และมีโอกาสเลือกวธีิเรียนไดอ้ยา่งหลากหลายตามความ
เหมาะสมภายใตก้ารแนะน าของครูผูส้อน 
 2. ประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกจิ (MBA) 
มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
 2.1 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท 
คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพ พบวา่ มีระดบัประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ไม่
ต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อายมีุผลต่อระดบัประสิทธิภาพการ
เรียนออนไลน์ต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รุ่งอรุณ กระแสร์สินธ์ และ
คณะ (2564) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของ คณะ
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บริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น ผลการวิจยัพบวา่ อายตุ่อระดบัความพึงพอใจปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
.05 
 2.2 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท 
คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง ปัจจยัการเรียนการสอน โดยรวมมีความแตกต่าง
กนัมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นเทคโนโลย ีดา้นบทเรียน 
และดา้นผูเ้รียน มีความแตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาน ้าหนกัของ
ผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท 
คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง พบวา่ ดา้นเทคโนโลย ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การเรียนออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหงมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นบทเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุวรรณา เพง็เท่ียง (2564) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเรียนออนไลน์ในสถาณการณ์วกิฤต COVID-19 วิชาการออกแบบและเทคโนโลย ี3 ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหอวงั ปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัแห่งความส าเร็จต่อการเรียน
ออนไลน์ผูต้อบแบบสอบถามภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅  = 3.76) เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละ
ดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดา้นผูส้อนภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅  = 3.97) ดา้นผูเ้รียนภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅  = 3.56) ดา้นบทเรียนภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅  = 3.80) และดา้น
เทคโนโลยภีาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅  = 3.70) 
 ดงันั้น เพื่อใหน้กัศึกษามีประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์มากยิง่ข้ึน ทางหลกัสูตรและคณะ 
ควรมีการพฒันาปัจจยัการเรียนการสอนในดา้นต่างๆ อยูต่ลอดเวลา ใหมี้ความเหมาะและแกไ้ข
จุดบกพร่องท่ียงัมีอยูใ่หดี้ยิง่ข้ึนมากกวา่เดิม 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้  
 1. จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นเทคโนโลย ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของ
นกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากนกัศึกษารู้สึกวา่เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการเรียนการสอนแบบออนไลน์
มีความทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เน่ืองดว้ยการเขา้สู่บทเรียนและการส่ือสารกบั
ผูส้อนสามารถท าไดง่้ายสะดวกและรวดเร็ว ดงันั้น ทางคณะควรมีการพฒันาระบบเทคโนโลยใีหมี้
ความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา 
 2. จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นบทเรียน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของ
นกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากนกัศึกษารู้สึกวา่หลกัสูตรมีเน้ือหาครบถว้น เหมาะสม ครอบคลุม
ทุกหวัขอ้เร่ืองท่ีเป็นเน้ือหาสาระส าคญัของรายวชิาเพื่อให้ผูเ้รียนน ามาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นอนาคตและ
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มีความทนัสมยัเหมาะสมต่อผูเ้รียน ดงันั้น ทางคณะควรมีการพฒันาเน้ือหาบทเรียนให้มีความ
ทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์ และเน้ือหาของบทเรียนสามารถท าใหผู้เ้รียนน าไปใชป้ระโยชน์
ไดจ้ริง 
 3. ส าหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทางหลกัสูตร และคณะ ควรมีการเพิ่มเติม
เก่ียวกบักิจกรรมการสอนท่ีมีความแปลกใหม่ มีความน่าสนใจ เพื่อไม่เกิดการเบ่ือหน่ายต่อการเรียน
การสอน เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้จากกิจกรรมของหลกัสูตรท่ีศึกษาได ้
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพเพื่อท่ีจะไดน้ าผลการศึกษาท่ี
ไดม้าพฒันาระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของทางหลกัสูตร และคณะ ใหมี้
ประสิทธิภาพท่ีมากยิง่ข้ึนไปในอนาคต 

2. จากผลการวจิยัพบวา่ การศึกษาปัจจยัดา้นต่างๆ นั้นมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
เรียนเรียนออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง จึง
เห็นวา่ควรศึกษาเพิ่มเติมในตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ เช่น ปัจจยัดา้นอายุ
ท่ีผลการวจิยัพบวา่ อายนุั้นมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษา เพื่อท่ีจะไดท้ราบ
ถึงขอ้มูลเชิงลึกของตวัแปรนั้นๆ 

3. เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีไดท้  าการทดลองกบันกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ จ  านวน 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มผูเ้รียนรุ่น SAT. 18 และ M.25 เท่านั้น ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรน าการวจิยัไปทดลอง
ใชก้บักลุ่มนกัศึกษาโครงการพิเศษอ่ืนๆ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลการวจิยั 
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