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1. ความส าคญัของ ICT 
 - ICT ท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงรูปแบบการเรียนรู้  
 - ICT ท าให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่าง (any thing) 
 - ICT ท าให้เรียนรู้เวลาใดกไ็ด้ (any time) 
 - ICT ท าให้เกดิการเรียนรู้ทีไ่หนกไ็ด้ (any where) 
 - ICT ท าให้เกดิเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social  
          network) 
 
 



 

2. ความส าคญัของ พ.ร.บ.การศึกษา 2542 และที่แก้ไข  
เพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยดึหลกัว่าผู้เรียน
ทุกคนต้องมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และ
ถอืว่าผู้เรียนมีความส าคญัทีสุ่ด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาต ิ
และเต็มศักยภาพ 

  
 



 

มาตรา 24 “การจดักระบวนการเรียนรู้ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด าเนินการ
ดงัต่อไปนี”้ (เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั ICT) 
(1) จัดเนือ้หาสาระและกจิกรรมให้สอดคล้องกบั
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถงึ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 



 

(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ  
สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพือ่ 
ให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้และมคีวามรอบรู้รวมทั้งสามารถ 
ใช้การวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี ้
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมๆ กนั จากส่ือ 
การเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ  



 

(6) จดัการเรียนรู้ให้เกดิขึน้ได้ทุกเวลา ทุกสถานทีม่ ี
การประสานความร่วมมอืกบับิดามารดา ผู้ปกครอง  
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพือ่ร่วมกนัพฒันาผู้เรียน 
ตามศักยภาพ  



 

3. ความส าคญัของ e-Learning 
 - ท าให้ผู้เรียนเกดิความต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง    

- ท าให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน ผู้เรียนต้อง   
   ก ากบัตนเอง  
- ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวก  
 

  
 

 
  
 



 

4. การจัดการจัดรายวชิาศึกษาทัว่ไปของ มรร.  
 กรอบแนวคดิในการจัดดังนี ้ 

1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  
ต้องมีรายวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 



 
 

2) เนือ้หาสาระของรายวชิาศึกษาทั่วไปจะต้องมีลกัษณะ
เป็นการบูรณาการ ไม่เป็นวชิาที่มีเนือ้หาเฉพาะซ่ึงเป็น
ความพืน้ฐานของวชิาชีพในหลกัสูตรน้ัน  

 

3) มเีป้าหมายหรือสะท้อนการส่งเสริมและพฒันาผู้เรียน 
ตามคุณลกัษณะบัณฑติทีพ่งึประสงค์ของ มรร. 

 
 

  
 

 
  
 



 

5. ปัญหาการจัดการจัดรายวชิาศึกษาทั่วไปของ มรร.  
 1. จ านวนผู้สอนไม่เพยีงพอเมือ่เปิดรายวชิา
ศึกษาทัว่ไปหลายกลุ่มเรียนในภาคเรียนเดยีวกนั  
2. ขาดมาตรฐานในเร่ืองการสอน การวดัผล
ประเมนิผล เน่ืองจากมผู้ีสอนหลายคน  



 

5. ปัญหาการจัดการจัดรายวชิาศึกษาทั่วไปของ มรร.  
 

    3. นักศึกษาตามเนือ้หาไม่ทนัหากไม่ได้เข้าเรียน  
   4. นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านส่ือ
ต่างๆ เพราะผู้สอนไม่ได้จดัท าไว้อย่างเป็นระบบ 
และเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

 



 

 จากความส าคญัและหลกัการดงักล่าว  ผู้วจิยัจงึ
ศึกษาวจิัยเกีย่วกบัการพฒันาต้นแบบการจัดการเรียน
การสอนวชิาการศึกษาทั่วไปผ่านอเีลร์ินน่ิง ตลอดจน
การศึกษาความเป็นไปได้ในการน ากระบวนการเรียน
การสอนแบบอเีลร์ินน่ิงมาใช้ในการศึกษา
ระดบัอดุมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่มหาวทิยาลยั 
ราชภัฏทั่วประเทศ 

 
 



 

 1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการเรียน 
     การสอน แบบอเีลร์ินน่ิงของมหาวทิยาลยั 
     ราชภัฏราชนครินทร์ 

 2. พฒันาต้นแบบการเรียนการสอน 
    แบบอเีลร์ินน่ิงวชิาศึกษาทัว่ไป 

 
 



 

1. การศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) ของ  
 e-Learning 3 ด้าน 
 1.1 ด้านเทคนิค (technical feasibility)  

  1.2 ด้านเศรษฐศาสตร์ (economic feasibility)  
 1.3 ด้านความเหมาะสมขององค์กร     
       (organization feasibility)  



 

2. การพฒันาต้นแบบหรือโปรโตไทป์ e-Learning 
ในคร้ังนี ้เป็นการน าเสนอลกัษณะโครงสร้าง
ตามแนวทางเชิงทฤษฎ ีโดยไม่ได้ระบุเฉพาะ 
เจาะจงเป็นรายวชิาใดๆ ทั้งส้ิน  เพือ่ผู้ใช้จะได้
พจิารณาน าไปสู่การประยุกต์ให้เหมาะสมกบั
รายวชิาต่างๆ ได้ 

 
  
 



 

การพฒันาต้นแบบ หมายถงึ การออกแบบและ 
การน าเสนอลกัษณะโครงสร้างของการจัดการ
เรียนการสอนแบบอเีลร์ินน่ิงตามแนวทางเชิง
ทฤษฎ ี 
  
 



 

การเรียนการสอนผ่านอเีลร์ินน่ิง หมายถงึ  การเรียนรู้
ผ่านทางส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นการน าเสนอเนือ้หา
ทางคอมพวิเตอร์ในรูปของส่ือมลัตมิเีดยี ท าให้
บทเรียนน่าสนใจและช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ โดยผู้เรียน
จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจและความพร้อม
ของแต่ละบุคคล 

 
  
 



 

การศึกษาความเป็นไปได้  หมายถงึ  แนวทางทีใ่ช้
ในการส ารวจความเป็นไปได้ในการจัดการเรียน
การสอนแบบอเีลร์ินน่ิงในสภาพปัจจุบันของ
มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์   
  
 



 

 1.  ด้านเทคนิค  (technical feasibility)  
วเิคราะห์ว่า ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และทรัพยากร
อืน่ๆ ทางด้านเทคนิคสามารถสนับสนุนการ
ออกแบบระบบอเีลร์ินน่ิงหรือไม่  
  
 



 

2. ด้านเศรษฐศาสตร์ (economic feasibility) 
วเิคราะห์ว่า ต้นทุน (cost)  
และผลประโยชน์ (benefit) ทีเ่กดิจากการ 
น าอเีลร์ินน่ิงมาประกอบการเรียนการสอน 

 
 



 

3. ด้านความเหมาะสมขององค์กร (organization 
feasibility) วเิคราะห์สาเหตุของการจดัการเรียน 
การสอนแบบอเีลร์ินน่ิง ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 
สภาพแวดล้อมภายใน วสัิยทศัน์ของผู้บริหารระดบัสูง 
ความคดิเห็นของอาจารย์ ความต้องการของนักศึกษา
ที่จะเรียนผ่านอเีลร์ินน่ิง  

 
 



 

 1.  ขยายองค์ความรู้ในด้านทฤษฎกีารจัดการเรียนการสอน 
 แบบอเีลร์ินน่ิง 

 2.  ทราบความเป็นไปในการจัดการเรียนการสอน 
  แบบอเีลร์ินน่ิงในสภาพปัจจุบันของ มรร. ด้านเทคนิค  

 ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านความเหมาะสมขององค์กร 
 3.  ได้ต้นแบบการพฒันาการเรียนการสอนแบบ 
  อเีลร์ินน่ิงทีเ่ป็นรูปธรรม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 



 

 ตอนที่ 1  การศึกษาความเป็นไปได้ 
ตอนที่ 2  การเรียนการสอนแบบอเีลร์ินน่ิง 
ตอนที่ 3  วชิาศึกษาทั่วไป 

 ตอนที่ 4  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 



 

การวจิัยนี ้เป็นการวจิัยเชิงพฒันาโดยใช้
ระเบียบวธีิวจิัยเชิงบรรยาย 

ประชากร ได้แก่ อาจารย์ประจ าของมหาวทิยาลยัราชภัฏ 
         ราชนครินทร์ จ านวน 200 คน  

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ อาจารย์ประจ าของมหาวทิยาลยัราชภัฏ 
         ราชนครินทร์ จ านวน 132 คน  
 วธีิการสุ่มแบบก าหนดโควตา (quota sampling)  



 

1. แบบสอบถามความคดิเห็นและความต้องการเกีย่วกบั 
การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลร์ินน่ิง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบ  

 ตอนที ่2  ความคดิเห็นเกีย่วกบัการจัดการเรียนการสอน 
                แบบอเีลร์ินน่ิง 

    ตอนที ่3  แบบสอบถามการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัด 
          การเรียนการสอนแบบอเีลร์ินน่ิง 

2. แบบวเิคราะห์องค์ประกอบของบทเรียนอีเลร์ินน่ิง  



 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผู้วจัิยด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพวิเตอร์ 
 2. สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี ่
ร้อยละ พร้อมอธิบายประกอบข้อมูลดงักล่าว 

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 

เคย 50% 
จัดโดย:  
โปรแกรม 

 
ส านักวทิยบริการฯ, คณะ, หน่วยงานภายนอก 
Moodle, Elicitus, Learnsquare 

ไม่เคย 50% 
เหตุผล 

 
ไม่ทราบข้อมูล, ไม่สะดวก, ไม่มีเวลา,  
ไม่จ าเป็น, ไม่มีคอมพวิเตอร์ที่บ้าน, ต้นทุนสูง, 
และมหาวทิยาลยัไม่ได้ส่งเสริมอย่างจริงจัง 



  จัด 14.29% 
วชิาบังคบั 
 
วชิา GE 
วชิาชีพครู 
เหตุผล 

 
เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครู การถ่ายภาพ
เบือ้งต้น การถ่ายภาพเพือ่การประชาสัมพนัธ์ 
สุนทรียภาพของชีวติ  
หลกัสูตรและการจัดการศึกษา 
เป็นส่วนหน่ึงในการน าเสนอรูปแบบการเรียน
การสอนบนเวบ็ ลดค่าใช้จ่ายเร่ืองเอกสาร 
นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้า  และเอกสาร
ประกอบการสอนไม่เพยีงพอ   

 



  ไม่จัด 85.71% 
เหตุผล 

ไม่มเีวลาท า ร้อยละ 45.24   
ท าไม่เป็น/ไม่มคีวามรู้ ร้อยละ 23.81 
ไม่มคีวามส าคญั ร้อยละ 11.90  
เหตุผลอืน่ๆ เช่น คอมพวิเตอร์ไม่ครบ, คดิว่า
นักศึกษาไม่กลบัไปอ่าน, มหาวทิยาลยัไม่มี
อุปกรณ์ให้ท ามากไ็ม่ได้ใช้เสียเวลาท า, นักศึกษา
ไม่พร้อมเน่ืองจากบางคนไม่มคีอมพวิเตอร์, ไม่
สะดวกแก่ผู้เรียน, ระบบอเีลร์ินน่ิงไม่สามารถ
ใช้ได้ในระดับที่ต้องการ  

 



  

 

1. ด้านอุปกรณ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายทีค่ณะ 71.43% 

2. ด้านซอฟต์แวร์และโปรแกรมส าหรับการพฒันา 
3. ด้านทมีงานเฉพาะส าหรับการออกแบบบทเรียน 
4. ด้านเงนิทุนสนับสนุนการพฒันาบทเรียน 

69.05% 

5. ด้านเวลาส าหรับการพฒันาบทเรียน 66.67% 

6 ด้านการฝึกอบรมกลุ่มเลก็เพือ่การพฒันาบทเรียน 64.28% 



  

 

7. ด้านตารางสอนทีเ่อือ้ต่อการพฒันาบทเรียน 
8. ด้านการเช่ือมโยงเครือข่ายไปยงัจุดต่างๆ ภายใน 

57.14% 

9. ด้านอุปกรณ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ทีอ่าจารย์ 
    แต่ละคนต้องม ี 

54.76% 

10. ด้านการเรียนรู้วธีิการพฒันาบทเรียนด้วย    
      ตนเองผ่านทางระบบเครือข่าย 

42.86% 

11. ด้านการเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
      ระหว่างบุคคลทีส่นใจ   

28.57% 



  

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
 

เพราะมีจ านวนนักศึกษาทีต้่อง
ลงทะเบียนเรียนมาก ได้ประโยชน์ 
ทุกสาขาวชิา ทุกคณะ 

2.  หมวดวชิาเอกบังคบั เพราะเป็นวชิาทีม่คีวามส าคญัและ 
เป็นวชิาเอกของนักศึกษา ควรมคีวามรู้
และความช านาญ 



  

 

3.  หมวดวชิาเอกเลอืก เพราะนักศึกษาจะได้เลอืกเรียนได้ตาม 
ความต้องการ 
 

4.   หมวดวชิาเลอืกเสรี 
  

เพราะนักศึกษาทราบเนือ้หาของวชิา  
แล้วจะได้เลอืกรายวชิาในการลงทะเบียน 



  

 

ล าดบัที่ 1 กลุ่มวชิาภาษา
และการส่ือสาร  

เพราะเป็นเคร่ืองมอืการเรียนรู้ของ
ศาสตร์น้ัน, การเรียนภาษาน่าจะไปได้กบั
การเรียนแบบอเีลร์ินน่ิง, และนักศึกษา
ทุกคนต้องเรียน 

ล าดบัที่ 2 กลุ่มวชิา 
มนุษยศาสตร์  

เพราะมกีลุ่มผู้เรียนเป็นจ านวนมาก, 
น่าจะง่ายในการให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วย
ตนเอง 



  

 

ล าดบัที่ 3  ได้แก่  
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

เพราะเป็นวชิาทีม่คีวามส าคญั  
นักศึกษาทุกคนต้องเรียน 
 

ล าดบัที่ 4  ได้แก่  
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ฯ 

เพราะเป็นวชิาพืน้ฐานทีส่ าคญัและ
นักศึกษาสนใจเรียน,  และเนือ้หาทนัสมัย 



  

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning 
ด้านเทคนิค: สถานภาพของเคร่ืองและอุปกรณ์ 

เพยีงพอ 26.19% มีเยอะมาก แต่ละคณะมีห้องคอมพวิเตอร์  
ทุกสาขาวชิามีคอมพวิเตอร์ใช้อย่างพอเพยีงส่วนใหญ่
อาจารย์มีคอมพวิเตอร์ใช้เป็นตนเอง 

ไม่เพยีงพอ  
64.29%  

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับอาจารย์ในการพฒันา    
อเีลร์ินน่ิงมีน้อยและเคร่ืองที่ให้นักศึกษาใช้มีจ านวน
น้อย, ใช้อนิเทอร์เน็ตพร้อมกนัอนิเทอร์เน็ตช้า และ/
หรือ ล่ม, ขาดเครือข่ายเช่ือมโยงทีท่นัสมัย และบุคลากร
เฉพาะทาง 



  

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning 
ด้านเทคนิค: สมรรถนะของเคร่ืองและอุปกรณ์ 

เหมาะสม 9.52% การเรียนด้วย e-Learning ไม่จ าเป็นต้องใช้ศักยภาพ
ของเคร่ืองสูงมากนัก เท่าทีม่ีอยู่กใ็ช้ได้ 

ไม่เหมาะสม
73.81%  

หลายเคร่ืองยงัมปีระสิทธิภาพต า่อยู่, ขาดการ
จัดการและบริหารทีด่ี, เคร่ืองช ารุด,บางคร้ัง 
ยงัมกีารล่มของเครือข่ายเมือ่ใช้งานเยอะๆ  
ยงัมปัีญหาอยู่บ่อยๆ, เคร่ืองเก่าใช้มาหลายปี,  
ไม่สามารถท านอกเวลาได้ 



  

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning 
ด้านเทคนิค: ซอฟต์แวร์ส าหรับท า e-Learning 

เหมาะสม 7.14% แต่อาจต้องอาศัยการใช้หลายโปรแกรมร่วมกนั 
ไม่เหมาะสม
35.71%  

หากต้องการอเีลร์ินน่ิงทีส่มบูรณ์ต้องใช้หลาย
โปรแกรมร่วมกนั ต้องมกีารตั้งงบและพฒันาใหม่ 

ไม่ทราบ 
57.14% 

ไม่มคีวามรู้เร่ืองซอฟต์แวร์, อยากเรียนรู้
ซอฟต์แวร์หลายตวัทีใ่ช้จัดท าอีเลร์ินน่ิง,  
ไม่ค่อยได้ศึกษาข้อมูล 



  

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning 
ด้านเทคนิค: ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

สนับสนุน 
33.33% 

สนับสนุนได้ แต่ไม่ทราบรายละเอยีดมากนัก 
 

ไม่สนับสนุน
50.00%  

ปัจจุบันระบบยงัไม่เสถียรเพยีงพอ, เคร่ืองล้าสมยั 
เครือข่ายจากข้างนอกเข้าในมหาวทิยาลยัล่มบ่อย
และช้า 

ไม่ทราบ 
16.67% 

ไม่มคีวามรู้เกีย่วกบัระบบคอมพวิเตอร์ 
ของมหาวทิยาลยั 



  

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning 

ด้านเศรษฐศาสตร์: มรร. ควรลงทุนด้าน e-Learning? 
ควร 
78.57% 

เกดิประโยชน์กบันักศึกษา, ใช้ได้กว้างขวาง ประหยดัลด
ต้นทุน, เตรียมความพร้อมทีจ่ะก้าวทนักบัความรู้ทีท่นัสมัย
ของโลก, เป็นช่องทางในการเรียนรู้เพิม่เตมิของนักศึกษา, 
ทันสมัย, เปลีย่นแปลงตามยุคโลกาภิวฒัน์ 

ไม่ควร 
7.14%  

ไม่จ าเป็น สร้างตึกไว้อกีมากมายให้คนมาเรียน และ 
ไม่สอดคล้องกบักระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนได้แค่ความรู้ 

ไม่ทราบ 
14.29% 

บางทกีารลงทุนอาจไม่คุ้มค่า ถ้านักศึกษาไม่สนใจ และ 
ไม่แน่ใจว่าจะส าเร็จหรือไม่ 



  

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning 

ด้านเศรษฐศาสตร์: มรร. ลงทุนด้าน e-Learning มาก? 
มาก 
23.81% 

โดยพาอาจารย์ไปศึกษาดูงานและแสดงผลงาน 
ด้านอเีลร์ินน่ิงทีต่่างประเทศ 

ไม่มาก 
66.67%  

เคร่ืองคอมพวิเตอร์มน้ีอย, ยงัไม่มนีโยบายชัดเจนใน
การส่งเสริมและพฒันาระบบการท างาน, ไม่จริงจัง,  
ท าแบบฉาบฉวยมาหลายรอบ   

ไม่ทราบ 
9.52% 

ไม่เคยเห็นผลงานเป็นรูปธรรม 



  

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์:  
มรร. ได้ประโยชน์ที่ตีค่าเป็นเงินจาก e-Learning ? 

ได้  
26.19% 

มหาวทิยาลยัลดรายจ่ายในระยะยาวได้, ก่อให้เกดิ
มาตรฐานการศึกษา, ระบบการลงทะเบียนทีชั่ดเจน, 
ได้ช่ือเสียงประกอบตวัช้ีวดั และถ้าท าได้ จะมผีลดกีบั
นักศึกษาทีช่อบศึกษาค้นคว้า 

ไม่ได้ 
23.81%  

อเีลร์ินน่ิงเป็นช่องทางในการเรียนรู้ของนักศึกษา
เพิม่เตมิจากการเรียนในห้องเรียน ผลประโยชน์คอื
ความรู้ทีนั่กศึกษาได้รับ, การศึกษาตเีป็นตัวเงินยาก,  
ความเป็นมนุษย์ทีม่ศัีกยภาพคนหน่ึงตค่ีาไม่ได้ 



  

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์:  
มรร. ได้ประโยชน์ที่ไม่ตีค่าเป็นเงินจาก e-Learning ? 

ได้  
40.48% 

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง นักศึกษาได้รับความรู้
เพิม่เตมิเตม็ที ่ถือว่าเป็นประโยชน์ทีไ่ม่อาจตีค่าได้, 
ก่อให้เกดิการเรียนรูปแบบหลากหลาย มหาวทิยาลยั
ได้ช่ือเสียง ก่อให้เกดิคุณค่า คุณภาพ คุณธรรมของ
มนุษย์ 

ไม่ได้ 
11.90%  

ไม่คุ้มค่าการลงทุน 



  

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ 
ด้านความเหมาะสมขององค์กร: สภาพแวดล้อมภายนอกที่

ส่งผลต่อ e-Learning ของ มรร. 
ล าดับที่ 1  ด้านเทคโนโลย ี 

ล าดับที่ 2  ด้านสังคม  ชุมชน   

ล าดับที่ 3  ด้านเศรษฐกจิ 

ล าดับที่ 4  ด้านนโยบายของประเทศ  

ล าดบัที่ 5  ด้านกฎหมายลขิสิทธ์ิด้านคอมพวิเตอร์  



  

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ 
ด้านความเหมาะสมขององค์กร: สภาพแวดล้อมภายใน 

ที่ส่งผลต่อ e-Learning ของ มรร. 

ล าดับที่ 1  ด้านอาจารย์ และด้านนักศึกษา 

ล าดับที่ 2  ด้านการบริหารทางวชิาการ และ 
ด้านการบริหารจัดการ  

ล าดับที่ 3  ด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

ล าดับที่ 4  ด้านโครงสร้างการบริหาร และด้านการเงิน  



ผลการพฒันาต้นแบบ e-Learning วชิาศึกษาทั่วไป 

1) ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบทั่วไป (17 องค์ประกอบ) 
ของการออกแบบ e-Learning  ตามทฤษฎขีองแม็คมานัส 
(McManus, 1997) กรณีศึกษามหาวทิยาลยัในประเทศไทย 
 จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า ไม่มีมหาวทิยาลยัใด 
มีองค์ประกอบของ e-Learning ครบทุกองค์ประกอบ 



ผลการพฒันาต้นแบบ e-Learning วชิาศึกษาทั่วไป 

1) ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบทั่วไป (17 องค์ประกอบ) 
ของการออกแบบ e-Learning  ตามทฤษฎขีองแม็คมานัส 
(McManus, 1997) กรณีศึกษามหาวทิยาลยัในประเทศไทย 
 จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า ไม่มีมหาวทิยาลยัใด 
มีองค์ประกอบของ e-Learning ครบทุกองค์ประกอบ 



องค์ประกอบของ 
e-Learning 

ผลการวเิคราะห์ 
e-Learning 

โครงสร้าง
ต้นแบบ 

1. โฮมเพจ (home page) 100%  
2. เวบ็เพจแนะน ารายวชิา 
    (introduction) 

100%  

3. เวบ็เพจแสดงภาพรวมของรายวชิา 
   (course overview)  

100%  

4. เวบ็เพจแสดงความจ าเป็นในการ 
    เรียนรายวชิา (course requirement) 

100% - 

5. เวบ็เพจแสดงข้อมูลส าคญั 
    (vital information) 

90% - 



องค์ประกอบของ 
e-Learning 

ผลการวเิคราะห์ 
e-Learning 

โครงสร้าง
ต้นแบบ 

6. เวบ็เพจแสดงบทบาทและความรับผดิ- 
   ชอบของผู้ทีเ่กีย่วข้อง (responsibilities) 

% - 

7. เวบ็เพจกจิกรรมทีม่อบหมายให้ท า 
    การบ้าน (assignment) 

%  

8. เวบ็เพจแสดงก าหนดการเรียน  
    (course schedule) 

%  

9. เวบ็เพจทรัพยากรสนับสนุนการเรียน   
    (resource) 

%  

10. เวบ็เพจตัวอย่างแบบทดสอบ     
      (sample test) 

%  



องค์ประกอบของ 
e-Learning 

ผลการวเิคราะห์ 
e-Learning 

โครงสร้าง
ต้นแบบ 

11. เวบ็เพจแสดงประวตัขิองผู้สอน 
      (biography) 

% 
 

 

12. เวบ็เพจแบบประเมนิ 
      (evaluation) 

60%  

13. เวบ็เพจแสดงค าศัพท์ (glossary) 30%  

14. เวบ็เพจการอภปิราย (discussion) 50% 

15. เวบ็เพจประกาศข่าว  
      (bulletin board) 

60%  



องค์ประกอบของ 
e-Learning 

ผลการวเิคราะห์ 
e-Learning 

โครงสร้าง
ต้นแบบ 

16. เวบ็เพจค าถามทีถู่กถามบ่อยๆ  
     (FAQ pages) 

40%  

17. เวบ็เพจแสดงค าแนะน า 
      ในการเรียน (helps page) 

40%  
 



ผลการพฒันาต้นแบบ e-Learning วชิาศึกษาทั่วไป 

2) ทางเลอืกในการพฒันา e-Learning 
 ผู้สนใจสามารถน าต้นแบบไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันา e-Learning 
โดยสามารถเลอืกทางเลอืกเพือ่พฒันาบทเรียนด้วยวธีิต่างๆ ดงันี้ 

 1) การพฒันาบทเรียนขึน้เอง (in-house) โดยใช้โปรแกรมภาษาต่างๆ  
     ที่เกีย่วข้องในการพฒันา  
2) การซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่พฒันาบทเรียนอเีลร์ินน่ิง (software  
     package) และ  
3) การว่าจ้างบริษทัพฒันาบทเรียนอีเลร์ินน่ิง (outsourcing) 




