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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การของ
นักศึกษาด้วยการเรียนแบบ E-learning กับการเรียนแบบปกติ 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
การจัดการพฤติกรรมองค์การของนักศึกษาด้วยการเรียนแบบ E-learning กับเกณฑ์ร้อยละ 50 โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหมู่เรียน 5614205 โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2/2557 จํานวน 26 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 
ได้แก่ บทเรียน E-learning และแผนการสอนปกติ และเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบผ่าน      
E-learning และแบบทดสอบปกติ โดยใช้สถิติ T-test One-sample ผลการวิจัยพบว่า 1) โดยภาพรวมคะแนน
เฉลี่ยของนักศึกษาท่ีเรียนแบบ E-learning เท่ากับ 8.25 และการเรียนแบบปกติ เท่ากับ 7.15 คะแนนเฉลี่ยของ
นักศึกษาท่ีเรียนแบบ E-learning มีผลต่าง 1.10 คะแนน แสดงว่านักศึกษาท่ีเรียนแบบ E-learning รายวิชาการ
จัดการพฤติกรรมองค์การแตกต่างกันกับนักศึกษาที่เรียนแบบปกติ จึงยอมรับสมมติฐาน และ 2) ในภาพรวม
ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาด้วยการเรียนแบบ E-learning ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 แสดงว่า
นักศึกษาสามารถทําการทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ได้  
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were 1. to compare the learning achievement of Organization 
Behavior Management subject with E-learning and normal system of undergrad students        
2. to compare the learning achievement of Organization Behavior Management subject with   
E-learning system and 50% criterion of undergrad students. This study collected the sampling 
data was 26 students, group 5614205, General Management Program, Management Science 
Faculty, Kamphaeng Phet Rajabhat University, 2/2014 semester. The tools were the E-learning 
lesson and normal lesson plan, and the collecting tools were E-learning test and normal test. 
The findings were 1) The whole image mean of undergrad students who studied with E-
learning system = 8.25 and normal system = 7.15. The E-learning system students had the 
difference = 1.10. This showed that the E-learning system students did better job than the 
normal system students, so this accepted the hypothesis and 2) The whole image mean of 
undergrad students who studied with E-learning system passed 50% criteria. This showed that 
the students had passed 50% criteria test. 
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ความป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา อาจารย์ผู้สอนพบปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะ

เนื้อหาบางอย่างค่อนข้างยาก วิธีการสอนให้ท่องจําตามหนังสือทําให้นักศึกษาเบื่อ และไม่สนใจเรียน การเรียน
การสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นการจัดการสมัยใหม่ท่ีสามารถเรียนรู้ได้จากระบบบริการท่ีทันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย ติดตาม และตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม จึงมีการให้
ความสําคัญถึงประโยชน์ และความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยนําเอาเทคนิค และเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถปรับให้เข้ากับสภาพการเรียนรู้ในแต่ละบริบทได้ รวมไปถึง
ความสามารถนําเทคนิคการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานด้านการจัดการเรียนรู้ขององค์การใน
ยุคใหม่ได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทต่อการเรียนการสอนและมีแนวโน้มว่านักศึกษาจะศึกษาหาความรู้
จากอินเทอร์เน็ตมากข้ึน การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซด์จะเป็นการพัฒนาคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ํา
ของโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตนั้นช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเอง ซ่ึง
อาจทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี อีกท้ังยังเป็นแนวทางในพัฒนาสื่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใน
รูปแบบ E-learning มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อีกท้ังยังเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาสื่อการสอน นวัตกรรม และการสอนในอนาคตอีกด้วย (ปัทมาพร เย็นบํารุง, 2553) 

การพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปในปัจจุบันมีหลากหลายวิธี   
วิธีหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมใช้กันคือ การเรียนการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) โดยสื่อดังกล่าวสามารถ
ทําให้พวกเขาเรียนรู้ได้จากระบบบริการท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย สามารถติดตามและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม และเหมาะสําหรับใช้ในการพัฒนาทรัพยากร



 
 

มนุษย์จํานวนมากได้อย่างท่ัวถึง และ มีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาท่ีจํากัด ในอัตราค่าบริการท่ีเหมาะสม 
ประหยัดท้ังเวลาและค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ (E-learning Association of Thailand, 2014) 

ในยุคของสังคมเศรษฐกิจ ฐานความรู้ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดข้อมูลและเวลานั้นเป็นสิ่งท่ี
จําเป็น ในยุคต้นของการประยุกต์ใช้งานมีการนําระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เข้ามาใช้ใน    
การแลกเปลี่ยนข้อมูล และยังมีการนําเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับเว็บไซด์มาเพื่อเพ่ิมทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเทคโนโลยีเหล่านี้ได้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเพื่อทําให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการติดต่อระหว่างกัน 
เช่น ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้ ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ในการทํางาน ได้แก่              
E-commerce, E-banking และ E-service ในภาคเอกชน หรือในรูปของ E-government ในภาครัฐบาล    
เป็นต้น องค์ประกอบในการเรียนมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการเรียนของนักศึกษา ได้แก่ คุณลักษณะส่วนตัว     
ของผู้เรียน โดยเฉพาะการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บไซด์ ความชอบเก่ียวกับรูปแบบการเรียน    
ความกระตือรือร้นของนักศึกษา และทักษะทางคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จ       
ในการเรียน (E-learning Association of Thailand, 2014) 

จากสภาพปัญหาเนื้อหาบางอย่างค่อนข้างยาก วิธีการสอนให้ท่องจําตามหนังสือทําให้นักศึกษาเบื่อ 
และไม่สนใจเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ดังกล่าว การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์การและจดัระบบ   
การบริหารจัดการให้ง่ายข้ึนนั้น มีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการพยากรณ์ถึงองคก์ารในโลกยุคใหม่ และ   
การบริหารองค์การแห่งอนาคตท่ีประสบความสําเร็จว่าควรมีลักษณะอย่างไร อย่างไรก็ตามการคาดการณ์ใน
อนาคตเป็นเรื่องยากและมีความเส่ียงจึงจําเป็นอย่างย่ิงต้องศึกษาถึงลักษณะการเรียนการสอนแห่งอนาคตโดย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย ดังนั้นการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และส่งเสริมให้ผู้สอนจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนให้เกิดการเรียนรู้ข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดการใช้ท่ีคุ้มค่าเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ รวมท้ังมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จึงมีความจําเป็นในการทําวิจัยการเรียนรู้ผ่าน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ทราบถึงผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การทดสอบในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของนักศึกษาในคร้ังนี ้
 

คําถามการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การของนักศึกษาด้วยรูปแบบ E-learning 

กับการเรียนแบบปกติ แตกต่างกันหรือไม่ 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การของนักศึกษาด้วยรูปแบบ E-learning 

เม่ือเทียบเกณฑ์ร้อยละ 50 เป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การของนักศึกษาด้วยการ

เรียนแบบ E-learning กับการเรียนแบบปกติ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การของนักศึกษาด้วยการ

เรียนแบบ E-learning กับเกณฑ์ร้อยละ 50 
 



 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การด้วยการเรียนแบบ            

E-learning กับนักศึกษาท่ีมีการเรียนแบบปกติมีความแตกต่างกัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
รูปแบบของการวิจัย 
   การวิจัยเชิงทดลอง  
แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาหมู่เรียน 5614205 โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2557จํานวน 26 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ บทเรียน E-learning และแผนการสอนปกติ  
   เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบผ่าน E-learning โดยนักศึกษาต้องเข้าระบบล็อกอิน

ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ user name และ password ของตนเอง กลุ่มตัวอย่างสมัครเข้าศึกษาและทํา
แบบทดสอบในรายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การ ในคร้ังแรกอาจารย์จะสอนการเข้าศึกษาในระบบ            
E-learning ซ่ึงอาจารย์จะให้ password อนุญาตให้เฉพาะกลุ่มตัวอย่างเข้ามาศึกษาและทําแบบทดสอบเท่านั้น 
แบบทดสอบเป็นข้อคําถามแบบเลือกตอบ ระบบจะทําการสุ่ม สลับข้อคําถาม และในตัวเลือกตอบข้อคําถามใน
แบบทดสอบให้นักศึกษา และแบบทดสอบปกติ โดยเป็นข้อคําถามแบบเลือกตอบในกระดาษคําตอบแบบปกติใน
ห้องสอบโดยท่ัวไป 

การหาคุณภาพ 
   การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ด้วยการตรวจสอบความตรงตาม

เนื้อหา ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.80-1.00 ทุกข้อ ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด คือกําหนดเกณฑ์ในการ
คัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ .60 ข้ึนไป 

   การหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยนําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักศึกษาหมู่เรียน 
5514205 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัย จํานวน 23 คน ได้ค่าความเท่ียงโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
ตามวิธีของครอนบาค เท่ากับ 0.849 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดคือ ระหว่าง .40-.60 เป็นแบบทดสอบสอบท่ีมี
ความเหมาะสมกับการนําไปใช้ หลังจากนั้นจงึนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   ข้ันตอนท่ี 1 ผู้วิจัยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมอบหมายให้นักศึกษากลุ่มท่ี 1 จํานวน 13 คน 

ศึกษาเนื้อหาวิชาด้วยระบบ E-learning ของมหาวิทยาลัย โดยติดต่อขอรหัสการเข้าศึกษาและการทํา
แบบทดสอบผ่านเจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และกลุ่มท่ี 2 จํานวน 13 คน ทําการสอน
แบบปกติ และทําแบบทดสอบในชั้นเรียน โดยทําการทดลอง 10 วัน 

   ข้ันตอนท่ี 2 ทําการเปรียบเทียบผลการทดสอบรายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การ ด้วยรูปแบบ 
E-learning กับรูปแบบการเรียนปกติของนักศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบกับประชากรท้ังหมด 
จํานวน 26 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย แล้วนํามาเปรียบเทียบผลท่ีได้โดยใช้ โดยใช้ t-test one-
sample 



 
 

   ข้ันตอนท่ี 3 ทําการเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้รายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การด้วย
รูปแบบ E-learning ของนักศึกษา กับเกณฑ์ผ่านร้อยละ 50 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 26 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย แล้วนํามาเปรียบเทียบโดยใช้ t-test one-sample 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
   1. ทําการเปรียบเทียบผลการทดสอบรายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การ ด้วยรูปแบบ E-learning 

กับรูปแบบการเรียนปกติของนักศึกษา จากคะแนนเต็ม 10 โดยใช้ t-test one-sample 
   2. ทําการเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้รายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การด้วยรูปแบบ E-

learning ของนักศึกษากับเกณฑ์ผ่านร้อยละ 50 โดยใช้ t-test one-sample 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การของนักศึกษาด้วยการ

เรียนแบบ E-learning กับการเรียนแบบปกติ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของ
นักศึกษาท่ีศึกษาด้วยรูปแบบ E-learning เท่ากับ 8.25 และการเรียนแบบปกติ เท่ากับ 7.15 คะแนนเฉลี่ยของ
นักศึกษาท่ีศึกษาด้วยรูปแบบ E-learning มีผลต่าง 1.10 คะแนน แสดงว่านักศึกษาท่ีศึกษาด้วยรูปแบบ         
E-learning รายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การแตกต่างกันกับนักศึกษาท่ีเรียนแบบปกติ โดยใช้ t-test    
one-sample 
 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การของนักศึกษา 
             ด้วยการเรียนแบบ E-learning กับการเรียนแบบปกติ (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

รูปแบบการเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง 
E-learning 10.00 8.25 1.10 
แบบปกติ 10.00 7.15 
 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การของนักศึกษาด้วยการ
เรียนแบบ E-learning กับเกณฑ์ร้อยละ 50 ในภาพรวมค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาด้วย
การเรียนแบบ E-learning ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 แสดงว่านักศึกษาสามารถทําการทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
ได้ โดยใช้ t-test one-sample 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การของนักศึกษา 
             ด้วยรูปแบบ E-learning กับเกณฑ์ร้อยละ 50 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน เกณฑ์ 5 คะแนน) 
 

รูปแบบการเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
 

คะแนนตาม 
เกณฑ์ 

สรุปผล 

E-learning 10.00 8.25 5.00 ผ่านเกณฑ์ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การของนักศึกษาด้วย

รูปแบบ E-learning กับการเรียนแบบปกติ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา
ท่ีศึกษาด้วยรูปแบบ E-learning เท่ากับ 8.25 และการเรียนแบบปกติ เท่ากับ 7.15 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาท่ี



 
 

ศึกษาด้วยรูปแบบ E-learning มีมากกว่า 1.10 คะแนน แสดงว่านกัศึกษาท่ีศึกษาด้วยรูปแบบ E-learning 
รายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การแตกต่างกันกับนักศึกษาท่ีเรียนแบบปกติ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานของ    
ทิพย์เกสร บุญอําไพ (2540) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนจากการสอนเสริม
ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตกับนักศึกษาท่ีเรียนจากการสอนเสริมโดยวิธีเผชิญหน้า โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองเรียน
จากการสอนเสริมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต และกลุ่มควบคุมเรียนจากการสอนเสริมโดยวิธีการเผชิญหน้า กลุ่มละ 
20 คน ผลการวิจัยพบว่า ระบบการสอนเสริมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตท่ีพัฒนาข้ึนได้รับการประเมินจากผู้
ทรงคุณวุฒิเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก สอดคล้องกับ เพ็ญศรี ศรีสวัสด์ิ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนา
รูปแบบการสอนเอ็มเลิร์นนิงโดยใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบการสอน  เอ็มเลิร์นนิงโดยใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้กับนักศึกษาท่ีเรียนแบบปกติ 
พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบการสอนเอ็มเลิร์นนิง ได้ 84.57 คะแนน ส่วนนักศึกษาท่ีเรียนแบบปกติ ได้ 
80.33 คะแนน และสอดคล้องกับ ปรียา อนุพงษ์องอาจ และเสมา สอนประสม (2549) ได้ศึกษาเร่ือง ชุดการ
เรียนสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาฟิสิกส์ 2 เร่ือง คลื่น เสียง และแสง พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาท่ีเรียนเสริมด้วยชุดการเรียนนี้สูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีไม่ได้สอนเสริม 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจัดการพฤติกรรมองค์การของนักศึกษาด้วย 
การเรียนแบบ E-learning กับเกณฑ์ร้อยละ 50 ในภาพรวมค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ด้วยการเรียนแบบ E-learning ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 แสดงว่านักศึกษาสามารถทําการทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
50 ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานของ อาภาลักษณ์ พรรคสายชล (2549) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ชีวกลศาสตร์ เร่ืองการทดสอบกําลังกล้ามเนื้อและการวัดช่วงการเคล่ือนไหวสําหรับ
นักศึกษากายภาพบําบัด ชั้นปีท่ี 1 พบว่า CAI มีประสิทธิภาพท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี 85.33/87.67  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 

 อาจารย์ควรมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีทําการจัดการเรียนการสอนให้มี
การเรียนแบบ E-learning แล้วทําการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษา  

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
     1. ควรมีการศึกษาวิจัย และออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ด้วยรูปแบบ         

E-learning เพ่ือเป็นการพัฒนารูปแบบ เคร่ืองมือ และสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้
ง่าย อีกท้ังยังสามารถติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม 

     2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ E-learning และการสอน
แบบอ่ืนๆ เพ่ือหาวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน 
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