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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบเทคโนโลยกีารเรยีนการสอนในรูปแบบ e-Learning  
ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประชากร คือ บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 25 คน 
เครื่องมือ คือ แบบสอบถามและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมสีว่นร่วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติพิรรณา
เพื่อหาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการอบรมเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบ 
e-Learning ได้จ านวน 25 ระบบ บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรยีน
การสอนในภาพรวมระดับมากทุกปัจจัย ส่วนความพึงพอใจต่อการฝกึอบรมเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียน
การสอนในรูปแบบ e-Learning ในภาพรวมระดับมากทุกปัจจัย 
 

ค าส าคัญ :  พัฒนาระบบเทคโนโลยี / การเรียนการสอน / e-Learning 
      

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study need and to developed of instructional 
technology of e-Learning for academic staff and to study the satisfaction toward the 
development of instructional technology, including the training for the development of 
instructional technology of e-Learning for academic staff of Sisaket Rajabhat University.       
The population was 25 academic staffs. It was survey research with questionnaire as research 
tool to analyze data and find frequency mean and standard deviation. The outcomes of the 
development of instructional technology of e-Learning had yielded 25 systems and the 
satisfaction toward the overall development of instructional technology was rated high on all 
factors.  The overall satisfaction toward training for development of instructional technology 
of e-Learning was also rated high on all factors.    
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันวิวัฒนาการอย่างหนึ่งที่เหน็ได้ชัดเจนว่าด าเนินไปอย่างรวดเร็วนั่นคือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ท าใหม้ีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ่มีทั้งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อสังคม
โลก จนกลายเป็นสังคมที่ไร้พรมแดน หรือกล่าวได้อีกว่าโลกก าลังเขา้สู่สังคมอเิล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการพัฒนา
เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของมนุษย์ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น การท างานภายในองค์การมี
ความรวดเร็วข้ึน ซึ่งการพัฒนาทางเทคโนโลยเีป็นการพัฒนาอยา่งตอ่เนื่องและไมห่ยุดนิ่ง การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานในองค์การโดยเฉพาะสถานศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารหรือไอซีที (ICT) ประกอบด้วยเทคโนโลยสี าคญัได้แก่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer Assisted Instruction: CAI) การเรียนการสอนผา่นเวบ็ (Web Based Instruction: WBI)       
การเรยีนรู้ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เนต็(Internet) ที่เรียกว่า อีเลิร์นนิ่ง (Electronic Learning :           
e-Learning)การเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Learning: m-Learning) (มนต์ชัย เทียนทอง, 
2547, หน้า 3-11) โดยเฉพาะระบบอีเลิร์นนิ่งมีการน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในด้านการเรยีนการสอนและ
การฝึกอบรมในปัจจุบัน ระบบอีเลริ์นนิ่งเป็นการจดัการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสโ์ดยใช้คอมพิวเตอร์
น าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมในรูปแบบซีด-ีรอม (CD-ROM) อินเทอร์เน็ต(Internet)หรืออินทราเน็ต (Intranet)  
มีลักษณะที่ส าคญั คือ ก าหนดวัตถุประสงค์การเรยีนการสอนไว้อย่างชัดเจน ใช้ทฤษฎีด้านการเรยีนการสอนเป็น
แนวทางในการบริหารจดัการ และมีการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบสือ่ผสม (Multimedia) เพื่อท าให้ผู้เรียนเกดิ
ความรู้ (Knowledge) และเกิดทกัษะใหม่ หรือปรับปรุงความรูค้วามสามารถของผู้เรียน (Performance)        
อีเลิร์นนิ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนทางไกลสนับสนุนการเรียนรูต้ลอดชีวิตสนับสนนุการ
จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้เป็นอย่างดี 
         การจัดการเรียนการสอนดว้ยระบบอีเลิร์นนิ่ง มผีลการวิจัยสนับสนุนว่าสามารถน ามาทดแทนหรือใช้เสริม
ระบบการเรียนการสอนแบบเดมิ (Traditional Instruction) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับสูง (ธนัท อาจสีนาค, 2548) เนื่องจากการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง       
เน้นผู้เรียนและกิจกรรมการเรยีนการสอนเป็นศูนย์กลาง ผูเ้รียนสามารถควบคุมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ จากสถานที่ใด ณ เวลาใดกไ็ด้ ตลอดเวลาทั้ง 7 วัน และวันละ24 ช่ัวโมง  
การบริหารจัดการการเรียนการสอน เช่น การสร้างเนื้อหา สื่อการเรยีน การน าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนการสอน ใช้ซอฟต์แวร์ประยกุต์ เฉพาะด้าน (Application Software)เป็นเครื่องมือซึ่งเรยีกว่า ระบบริหาร
จัดการรายวิชา (Course Management System : CMS) หรือระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning 
Management System : LMS) (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2549, หน้า 23-26) จึงท าให้การบริหารจดัการ   
การเรยีนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
         จากสภาพปญัหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียน   
การสอนในรูปแบบ e-Learning ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อสนองความ
ต้องการของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ ใหม้ีความทัดเทียมและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า
ในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศต่อไปในอนาคต การจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ       
ในปัจจุบันยังไมส่ามารถน าระบบอีเลิร์นนิ่งมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างจริงจัง มีเพยีงแต่ได้มีการทดลอง
ติดตั้งระบบอีเลริ์นนิ่งท าการจดัการเรียนการสอนเสริมเพียงบางรายวิชา เช่น รายวิชาพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนรูห้รือ LMS (Learning Management System) เพียงพอ   



ระบบบรหิารจดัการการเรียน (Learning Management System : LMS) โดยทดลองสอนเนื้อหาและท า
กิจกรรมในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิ่งการสอนด้วยกิจกรรมบทเรยีนส าเร็จรูปอเิล็กทรอนิกส์ ท าการหา
ผลสัมฤทธ์ิและความคงทนทางการเรียน รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนทั้งสองกลุม่ที่มีต่อสภาพแวดล้อม
ในการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง่ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาผลสมัฤทธ์ิในรายวิชาพื้นฐานท่ีมีผลการเรยีน
ค่อนข้างต ่าให้สูงขึ้น เพิ่มทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ สรา้งความกระตือรือร้นและเพิ่มความสนใจให้แก่
ผู้เรยีนได้ จึงนับเป็นงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏศรีสะเกษโดยตรง และเป็นแนวทางให้การพัฒนาบทเรียนและระบบอีเลิร์นนิ่งในสถาบันการศึกษาอ่ืนด้วย  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning ของบุคลากรสายวิชาการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมการให้ความรู้ดา้นเทคโนโลยีการเรียนการสอนใน

รูปแบบ e-Learning ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัศรสีะเกษ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
           1. เนื้อหาท่ีด าเนินการวจิัย คือ ระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning    
           2. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ จ านวน 25 
คน  
           3. ขอบเขตตัวแปรคือความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบเทคโนโลยีการเรยีนการสอนในรูปแบบ e-Learning 
ระยะเวลาในการอบรมและบรรยากาศสิ่งอ านวยความสะดวกในการอบรม  
 4. ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั ใช้เวลาจ านวน 6 เดือน พื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
               การด าเนินการวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
และ ใช้แบบส ารวจเป็นเครื่องมือเพื่อสอบถามความต้องการจากบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภัฏ     
ศรีสะเกษ จ านวน  25 คน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นแนวทางการพัฒนาระบบในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning  
           1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 
โดยมีขั้นตอนของวงจรพัฒนาระบบ มีดังน้ี 
    1.1 ศึกษาข้อมูล ของระบบ e-Learning (ระบบเดิม) ของมหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่มีอยู่มา
เป็นข้อมูลพื้นฐานและประกอบในการพัฒนารูปแบบ e-Learning (ระบบใหม่) 
     1.2 การเริ่มต้นและวางแผน โดยได้ท าการสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาโปรแกรม
ฐานข้อมูลและผู้ที่เกีย่ว คือ ทีมงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และกลุม่อาจารย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ  
ศรีสะเกษ เพื่อร่วมกันวางแผนและร่วมกันสร้างระบบใหม่มาใช้งานและเลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุด จากนัน้จะร่วมกัน
วางแผนจัดท าโครงการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงการ และรวมทั้งการไดส้ัมภาษณ์ความต้องการ
เพิ่มเตมิ 
    1.3 การวิเคราะห์ ขั้นตอนการด าเนินงานของระบบเดมิที่มีอยู่แล้ว รวบรวมความต้องการในระบบ
ใหม่ จากผู้ใช้ระบบแล้วน ามาศึกษาและวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ ได้แก่ แบบจ าลองขั้นตอนการ
ท างานของระบบ (Process Modeling) โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) และ



แบบจ าลองข้อมูล (Data Modeling) โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล (Entity Relationship 
Diagram: E-R Diagram)               
   1.4 การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning 
   1.5 ติดตั้งระบบเทคโนโลยีการเรยีนการสอนในรูปแบบ e-Learning เป็นขั้นตอนในการน าข้อมูลเข้า 
เพื่อให้ระบบใหมส่ามารถใช้งานได ้
          2.จัดการทดลองใช้ระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning ของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ จ านวน 25 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจของ
ระบบและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบ          
e-Learning ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ
เทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning โดยใช้เวลาในการอบรมจ านวน 1 วัน โดยที่แบบสอบถาม
จ าแนกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนการ
สอนในรูปแบบ e-Learning โดยการวิเคราะห์ข้อมลู ใช้สถิติพรรณนา เพื่อหาค่าเฉลีย่ () ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) น าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 
 ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบ 
e-Learning  

การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้สถิติพรรณนา เพื่อหาค่าเฉลีย่ () ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ( ) น าเสนอเป็น
ตารางประกอบความเรียง 
 

ผลการวจิัย  
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้ารับการอบรม จ านวน 25 คน เป็น บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ศรีสะเกษ  มคีวามพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning และในการ
อบรมเป็นลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วม โดยมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้  ซึง่มีผลการ
วิเคราะหร์ะดับความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการต่อระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบ          
e-Learning ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดับความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลย ี
              การเรียนการสอนในรปูแบบ e-Learning  
 

ประเด็นข้อค าถาม   ระดับความพึงพอใจ 
1. ความสวยงามในการออกแบบหน้าจอ 3.88 0.88 มาก 
2. ระบบมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 4.20 0.58 มาก 
3. ระบบตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.44 0.51 มาก 
4. การจัดวางเมนูการใช้งานมีความเหมาะสม 4.28 0.61 มาก 
5. การเช่ือมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์สามารถท าได้ง่าย 4.12 0.67 มาก 
6. การจัดการข้อมูล ท าได้ง่าย รวดเร็วและถูกต้อง 4.28 0.68 มาก 
7. ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ 4.12 0.60 มาก 
8. ความถกูต้องในการสืบค้นข้อมูลตามเง่ือนไข 4.44 0.51 มาก 
9. มีความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 4.00 0.87 มาก 
10. มีความเป็นไปได้กับการน ามาใช้งานจริง 4.36 0.57 มาก 

รวม 4.21 0.65 มาก 
 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า บุคลากรสายวิชาการต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียน
การสอนในรูปแบบ e-Learning มีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลีย่อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรยีงจากมากไปหาน้อย คือ ระบบตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ความถูกตอ้งในการ

สืบค้นข้อมูลตามเงื่อนไข (=4.44, =0.51)  มีความเป็นไปได้กบัการน ามาใช้งานจริง (=4.36, =0.57) การ

จัดวางเมนูการใช้งานมีความเหมาะสมและการจัดการข้อมูล ท าได้งา่ย รวดเร็วและถูกต้อง (=4.28, =0.68) 

ระบบมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ (=4.20, =0.58) การเช่ือมโยงข้อมูลภายในเว็บไซตส์ามารถท าได้ง่ายและ
ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ (=4.12, =0.60) มีความปลอดภัยของข้อมลูในระบบ 
(=4.00, =0.87) และล าดับสุดทา้ยความสวยงามในการออกแบบหน้าจอ (=3.88, =0.88)   
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการต่อการอบรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
              การเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning  
 

ประเด็นค าถาม   ระดับความพึงพอใจ 
1.  ความเหมาะสมของวัน       4.76 0.44 มากที่สุด 
2.  ความเหมาะสมของเวลา 4.52 4.71 มากที่สุด 
3.  ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.76 0.60 มากที่สุด 
4.  ความเหมาะสมของรูปแบบและขั้นตอนของก าหนดการ 4.60 0.76 มากที่สุด 
5.  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.72 0.61 มากที่สุด 
6.  ความรอบรู้ในเรื่องที่บรรยาย 4.24 0.83 มาก 
7.  การสร้างบรรยากาศและการถา่ยทอดความรู ้ 4.60 0.71 มากที่สุด 
8.  คูม่ือ เอกสาร - สื่อประกอบการบรรยาย 4.64 0.64 มากที่สุด 
9.  การเปดิโอกาสให้ซักถามและแสดงความคดิเห็น 4.76 0.52 มากที่สุด 
10. ความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม 4.68 0.63 มากที่สุด 
11. ไดร้ับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ 4.68 0.63 มากที่สุด 
12. ไดร้ับประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได ้ 4.72 0.61 มากที่สุด 
13. ท่านมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการโดยภาพรวม 4.72 0.61 มากที่สุด 

รวม 4.65 0.64 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์พบว่า บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจต่อการอบรมพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning โดยภาพรวมมคีวามพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(=4.65, =0.64)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความเหมาะสมของวัน ความเหมาะสมของสถานท่ีและ  
การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น (=3.76, =0.44) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ได้รับประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการเข้าร่วมโครงการ (=4.72, =0.61) ความชัดเจนในการ
ตอบข้อซักถาม (=4.68, =0.63) คู่มือ เอกสาร–สื่อประกอบการบรรยาย (=4.64, =0.64) ความ
เหมาะสมของรูปแบบและขั้นตอนของก าหนดการ (=4.60, =0.76) การสร้างบรรยากาศและการถ่ายทอด
ความรู ้(=4.60, =0.71) ความเหมาะสมของเวลา ( =4.52, =0.71) มีค่าเฉลีย่ตามที่พึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ความรอบรู้ในเรื่องที่บรรยาย (=4.24, =0.83) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก 

 
 
 
 



อภิปรายผล 
 1. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียน
การสอนในรูปแบบ e-Learning อยูใ่นระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ระบบตอบสนองผูใ้ช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ ความถูกต้องในการสืบคน้ข้อมูลตามเงื่อนไข มีความเป็นไปได้กับการน ามาใช้งานจริง 
การจัดวางเมนูการใช้งานมีความเหมาะสมและการจดัการข้อมลู ท าได้ง่าย รวดเร็วและถูกต้อง ระบบมีความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือ การเช่ือมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์สามารถท าได้ง่ายและข้อมลูมีความถูกต้อง ครบถว้น 
น่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ และล าดับสุดท้ายความสวยงามในการออกแบบหนา้จอ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาวดี  วิจิตต์เจริญวัฒนา (2551) ที่พบว่าบุคลากรทางการศึกษามีความต้องการ
ความพัฒนาความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศของพนักงานสายสนบัสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  และให้ความส าคญักับระบบด้านความปลอดภยัและการบ ารงุรักษาคอมพิวเตอร์ในระดับมากที่สุด
เช่นเดียวกัน 

 2. จากผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการต่อการอบรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
การเรยีนการสอนในรูปแบบ e-Learning   
 ผลการวิจัยพบว่า  บุคลากรสายวชิาการมีความพึงพอใจต่อการอบรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรียน
การสอนในรูปแบบ e-Learning อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ เปดิโอกาสให้ซกัถาม 
ความเหมาะสมของของวัน สถานท่ี ได้รับประโยชน์และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้จริง สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม  ไดร้ับความรู้จากการเข้าร่วมอบรม  มคีูม่ือ 
เอกสาร สื่อประกอบการบรรยาย สร้างบรรยากาศในการถ่ายทอดความรู้ ความเหมาะสมของรูปแบบและ
ขั้นตอนของก าหนดการ ความเหมาะสมของเวลา และความรอบรู้ในเรื่องที่บรรยาย สอดคล้องกับงานวจิัยของ 
เมธาวดี วิจิตต์เจริญวัฒนา (2551) ทีพ่บว่าบุคลากรทางการศึกษามคีวามต้องการความพัฒนาความรูด้้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานสายสนบัสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และให้
ความส าคญักับระบบด้านความปลอดภัยและการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ในระดับมากทีสุ่ดเช่นเดียวกัน  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 น าผลการวิจัยไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเรยีนการสอนในรูปแบบ        
e-Learning ขอเสนอแนะดังนี ้
    1. น าเสนอเป็นนโยบายและเปน็แนวทางในการขับเคลื่อนการปฏริูปการศึกษาที่น าไปสู่ความเท่า
เทียมและความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลยั เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของ
ผู้เรยีน โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคณุภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
    2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
    3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสารสนเทศทางการศึกษาและสร้างองค์ความรู้  
    4. การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสาระการศึกษาเพื่อการเรยีนรู้ข้อ
ระบบมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 
    5. จัดท าคู่มือประกอบกับการใช้งานจริงของระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบ           
e-Learning 
    6. จัดท าเป็นหลักสตูรดา้นเทคโนโลยีการเรยีนการสอนในรูปแบบ e-Learning ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ น าไปใช้ในหน่วยงานในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    1. ควรมีการศึกษาระบบเทคโนโลยีการเรยีนการสอนในรูปแบบ e-Learning (ระบบเดิม) ที่มีอยูม่า
เป็นข้อมูลพื้นฐานและประกอบในการพัฒนารูปแบบ e-Learning (ระบบใหม่) 
    2. ควรมีการวางแผน โดยได้ท าการสนทนากลุ่มกับผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านการบริหารฐานข้อมลูและ   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ (SDLC) ได้แก่ ทีมงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ    
และกลุม่อาจารย์คอมพิวเตอร์ เพือ่ร่วมกันวางแผนและร่วมกันสร้างระบบใหมม่าใช้งานเพื่อเป็นทางเลอืกที่ดีท่ีสุด 
    3. การออกแบบหน้าจอของมีความสวยงาม ระบบและการจัดวางเมนูการใช้งานมีความเหมาะสม 
ไม่ควรซับซ้อน 
    4. เพิ่มความปลอดภยัของข้อมูลในระบบ 
    5. การเช่ือมโยงข้อมลูภายในเว็บไซตส์ามารถท าได้ง่าย 
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