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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความสาเร็จทางการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และปัจจัยด้านการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ 2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความสาเร็จทางการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาโครงการทุน
ทวิภาคีระดับปริญญาตรีของบริษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จากัด จานวนทั้งสิ้น 80 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษา
พบว่า 1) ปัจจัยด้านความสาเร็จทางการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก (x̅= 4.13) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ (1) ด้านผู้สนับสนุนจากองค์กร (x̅= 4.19)
(2) ด้านเทคโนโลยี (x̅= 4.14) (3) ด้านผู้ใช้และผู้เรียน (x̅= 4.11) และ (4) ด้านสื่อการสอน (x̅= 4.07) 2) ปัจจัย
ด้านการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x̅= 4.11)
เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยได้ด้งนี้ (1) ด้านความคิด (x̅= 4.24) (2) ด้านความรู้สึก (x̅= 4.11)
และ (3) ด้านการกระทา (x̅= 3.98) 3) ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัย ด้านความส าเร็จ
ทางการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และปัจจัยด้านการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การเรียนรู้ การเปิดรับ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ โครงการทุนทวิภาคีระดับปริญญาตรี
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Abstract
The purposes of this quantitative study were 1) to investigate learning achievement through
electronic learning media (e-learning media) coupled with e-learning exposure through social networks and
2) to study the relationship between learning achievement and e-learning exposure on social media. The
sampling population from purposive sampling comprised 80 CRC Thai Watsadu’s undergraduate scholarship
recipients of the Bilateral program. The research instrument comprised a questionnaire and the statistical
data were analyzed using frequency, average, percentage, standard deviation, and Pearson's correlation
coefficient. The results of the study revealed that 1) overall learning success through e-learning media
implementation was rated at a high level (x̅= 4.13). Considering each aspect in descending order, prevailing
factors comprised Corporate Support (x̅= 4.19); Technology (x̅= 4.14); Users and Learners (x̅= 4.11); and
Teaching Media (x̅= 4.07); 2) the e-learning media exposure in social online networks was ranked overall
at a high level (x̅= 4.11). Considering each feature in descending order, influential factors involved Cognitive
Components (x̅ = 4.24); Personal Emotions (x̅ = 4.11) and Positive Behavior (x̅= 3.98). The correlation
coefficient analysis displayed a significant positive association between learning success through e-learning
media along with learning achievement using social networks as learning delivery platforms (p < 0.05).
Keywords: Learning, Exposure, Electronic Learning Media, Social Online Network, Undergraduate
Scholarship-Bilateral Program
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1. บทนา
สภาพเศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบันอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาท
กับพฤติกรรม และวิถีชีวิตของคนในสังคม ส่งผลให้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของคน ในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปด้วย เป็นส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา ตลาดแรงงาน อาชีพใหม่เกิดขึ้น
อาชีพบางอาชีพจะลดความสาคัญลง ปริมาณความต้องการความรู้มีอัตราการเติบโตสูง ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้
เกิดแนวโน้มที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจ าเป็นของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) ซึ่งรูปแบบ
การศึกษาแบบเก่าอาจไม่สามารถรองรับการสร้างอาชีพให้กับคนในสังคมได้อีกต่อไป ผู้ประกอบอาชีพต้องปรับตัว
และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ผู้ประกอบการต้องพัฒนาทักษะของพนักงานให้เหมาะสม รูปแบบการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับยุคข้อมูลข่าวสาร คือ รูปแบบที่สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ ทาให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่
เช่น หลักสูตรออนไลน์ หรือช่องทางการเรียนรู้ อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง วีดิทัศ น์ สื่อสังคม เกมส์ ระบบ
การบันทึกข้อมูลการศึกษาจะเปลี่ยนไปเพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนแบบผ่านระบบออนไลน์ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต การพูดคุยตอบโต้ด้วยเสียงระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์มีเพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายที่
ทาให้คนในสังคมต้องรู้จักใช้เครื่องมือ และช่องทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม จึงนับเป็นโอกาสดีในการเลือกรูปแบบ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมและพัฒนาการเรียน
การสอน โดยยึ ดผู ้เรียนเป็น ส าคั ญนั ้ นจะท าให้ผู ้เ รีย นเกิ ดความรู้ และความคิดริ เริ ่ มสร้า งสรรค์ โดยฝึกการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพื่อน าความรู้และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมได้และ
ยังก่อให้เกิดการเรียนแบบร่วมมือ รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
ที่องค์กรจัดให้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ นอกจากนั้นการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านมัลติมีเดียที่ได้รับการออกแบบและ
ผลิตอย่างมีระบบ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนจากสื่อข้อความเพียง
อย่างเดียว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง [1]
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ผ่านการฝึกอบรม
ให้กับพนักงานเพื่อให้สามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ
สืบค้นความรู้ได้ จึงได้น ากระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยจะมีเนื้อหา
บทเรียนที่เกี่ยวข้องกับสินค้า กระบวนการทางาน และเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ให้กับพนักงานแต่ละแผนก ซึ่งองค์กรได้
เริ่มนาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาเป็นตัวกลางในการนาข้อมูลไปสู่พนักงานมากขึ้นและเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับ
พนักงาน โดยฝ่ายฝึกอบรมสามารถพัฒนาเนื้อหาการเรียนให้เป็นปัจจุบันและมีความน่าสนใจ อีกทั้งช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และหากพนักงานต้องการจะทบทวนความรู้ สามารถศึกษาและเข้าถึงการเรียนรู้ผ่าน
การฝึกอบรมที่บริษัทจัดให้ ด้วยตนเองได้สะดวก ทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้ องการของพนักงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ หรือปรับใช้กับการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้สูง ขึ้น ซึ่งนอกจาก
การนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้แล้วนั้น ตัวพนักงานก็มีความสาคัญด้วยเช่นกันที่องค์กรต้องคานึงถึง เพราะพฤติกรรม
ของพนักงานทั้งในด้านความคิด ด้านความรู้สึกและด้ านการกระทาที่แ สดงออก [2] ต่ อ การเรียนที่สะท้อ นถึง
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ความสนใจที่มีต่อสื่อการเรียนที่องค์กรจัดให้จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อน E-learning ให้ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น
จากพนักงาน และพัฒนาสื่อการเรียนต่าง ๆ ให้ตรงกับความสนใจของพนักงาน
ปั จ จุ บ ั น บริ ษ ั ท ซี อ าร์ ซ ี ไทวั ส ดุ จ ากั ด ได้ ม ี ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษาโครงการทุ น ทวิ ภ าคี ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
เข้าฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งยังเป็นนักศึ กษาที่ไม่มีประสบการณ์ในการทางานจึง ควรได้รับการฝึกฝน เพิ่มพูนความรู้
ใน งานมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มพูนความรู้ด้วยการนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมจะช่วยเพิ่มความ
สนใจ การมีส่วนร่วมทั้งด้านผู้ใช้และผู้เรียน ด้านผู้สนับสนุนจากองค์กร ด้านสื่อการสอน และด้านเทคโนโลยี ซึ่งถือ
เป็นปัจจัยความสาเร็จทางการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [3] รวมถึงตัวผู้เรียนคือนักศึกษาโครงการทุนทวิภาคี
ในปัจจัยด้านการเปิดรับสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์ทั้งด้านความคิด ด้านความรู้สึก และด้านการกระทาที่แสดงออกต่อ
การเรียน [2] ที่สะท้อนถึงความสนใจที่มี ต่อสื่อการเรียนที่องค์กรจัดให้ จะช่วยเสริมให้นักศึกษามีความรู้ในงาน
เพิ่มขึ้นและสามารถทางานได้ในระดับที่องค์กรคาดหวังไว้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิจัยเรื่อง ปัจจัยการเรียนรู้และ
การเปิดรับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา : นักศึกษาโครงการทุนทวิภาคีระดับ
ปริญญาตรี บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด เพื่อที่จะได้นาผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ต่าง ๆ ให้มีความ
เหมาะสมตรงกับความสนใจของกลุ่มนักศึกษาโครงการทุนทวิภาคีระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นกลุ่มตั วอย่างที่ใช้ใน
การวิ จ ั ย ครั้ ง นี้ เพื ่อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการพั ฒนาสื ่อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และปรั บ ปรุงประสิท ธิ ภาพ ในการเข้ าถึง
แหล่งข้อมูลความรู้ได้มากขึ้น และนอกจากนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพนักงานขององค์กรในภาพรวมด้วยเช่นกัน
ในการเพิ่มพูนความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความสาเร็จทางการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
1.1.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความสาเร็จทางการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัย
ด้านการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
2. วิธีการวิจัย
2.1 ขอบเขตการวิจัย
2.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านความส าเร็จทางการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2) ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
2.1.2 ขอบเขตด้านประชากร
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) มีกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาโครงการทุนทวิภาคีระดับปริญญาตรี
(Young Professional Retailer : YPR) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด จ านวนทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งเป็นนักศึกษา
ทั้งหมดที่อยู่ในโครงการ ณ ปัจจุบัน (เก็บข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563)
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2.1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย ดังรูปที่ 1
ปัจจัยด้านความสาเร็จทางการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(โปรดปราน, 2545 อ้างถึงใน มณีนุช,
2555)
1. ด้านผู้ใช้และผู้เรียน
2. ด้านผู้สนับสนุนจากองค์กร
3. ด้านสื่อการสอน
4. ด้านเทคโนโลยี

ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Zimbardo and
Ebbesen, 1970)
1. ด้านความคิด
2. ด้านความรูส้ ึก
3. ด้านการกระทาที่แสดงออก

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
2.2 วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาจากเอกสาร ตารา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ขององค์กร เพื่อนาข้อมูลมาสร้างแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ต้องการศึกษา เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้า นความสาเร็จทางการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามมาตรวจสอบคุณภาพและประเมินความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์หรือ
ประเด็นการวิจัย โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 คน ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของแต่ละข้อค าถาม
มากกว่ า 0.67 ขึ ้ น ไป [4] น ามาเป็ น ข้ อ ค าถามเพื ่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล และตรวจสอบความเชื ่ อ มั ่ น (Reliability)
ของแบบสอบถามด้วยวิธี Cronbach’s Alpha Coefficients ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามในภาพรวม 0.97 [5]
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไป
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 รวบรวมแบบสอบถามคืนกลับมาและทาการวิเคราะห์ผลเพื่อประมวลผลข้อมูลต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลและอภิปรายผล
ขั้นตอนที่ 7 จัดทารายงานวิจัยและรูปเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์
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2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านความสาเร็จทางการเรียนรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัยด้านการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยด้ านความสาเร็จทางการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และปัจจัยด้านการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)
3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านความสาเร็จทางการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังแสดงตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยความสาเร็จในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยรวม
(n=80)
S.D

ระดับความคิดเห็น

0.64

มาก

4.19

0.57

มาก

3) ด้านสื่อการสอน

4.07

0.68

มาก

4) ด้านเทคโนโลยี

4.14

0.65

มาก

4.13

0.64

มาก

ปัจจัย
1) ด้านผู้ใช้และผูเ้ รียน
2) ด้านผู้สนับสนุนจากองค์กร

รวม

x̅
4.11

จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับความสาเร็จในการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาดับความคิดเห็น ได้ดังนี้ 1) ด้านผู้สนับสนุนจาก
องค์กร 2) ด้านเทคโนโลยี 3) ด้านผู้ใช้และผู้เรียน และ 4) ด้านสื่อการสอนเป็นลาดับสุดท้าย

61

วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปีที่ 1, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
Journal of Business and Industrial Development. Vol.1, No.2, May. - Aug. 2021

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาถามในปัจจัยความสาเร็จในการเรียนรู้ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 4 ด้าน
(n=80)
ปัจจัย

ข้อคาถาม

x̅

S.D

ระดับความคิดเห็น

1) ด้านผู้ใช้และ
ผู้เรียน

ท่านคิดว่าการเรียนรูผ้ ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นอานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้

4.26

0.71

มากที่สุด

2) ด้านผู้สนับสนุน
จากองค์กร

ท่านคิดว่าผู้พัฒนามีความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาบทเรียนที่นามาใช้ทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4.30

0.62

มากที่สุด

3) ด้านสื่อการสอน 1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการนาเสนอที่ชัดเจน
สวยงาม และดึงดูดให้สนใจ
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการจัดหมวดหมู่ และ
จัดแบ่งบทเรียนได้อย่างชัดเจน
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นให้ท่านเกิดความ
ต้องการอยากที่จะเรียนรู้

4.12

0.74

มาก

4.12

0.74

มาก

4.12

0.74

มาก

4) ด้านเทคโนโลยี

4.17

0.73

มาก

ท่านรู้สึกว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
(E-learning) ที่ฝ่ายฝึกอบรมจัดทาขึ้น สามารถ
เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในแต่ละด้านของปัจจัยความสาเร็จในการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาเป็นข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้านโดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่
1) ข้อคาถามท่านคิดว่าผู้พัฒนามีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนที่นามาใช้ทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) ข้อคาถาม
ท่านคิดว่าการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
3) ข้อคาถามท่านรู้สึกว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม และ 4) ข้อคาถาม
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการนาเสนอที่ชัดเจน สวยงามและดึงดูดให้สนใจ ข้อคาถามสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการจัดหมวดหมู่
และจัดแบ่งบทเรียนได้อย่างชัดเจน และข้อค าถามสื่ออิเล็กทรอนิกส์กระตุ้นให้ท่านเกิดความต้องการอยาก
ที่จะเรียนรู้ โดยทั้ง 3 ข้อคาถามมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน

62

วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปีที่ 1, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
Journal of Business and Industrial Development. Vol.1, No.2, May. - Aug. 2021

3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังแสดงตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยการเปิดรั บสื่อ อิเล็ กทรอนิ กส์บนเครือ ข่ า ย
สังคมออนไลน์โดยรวม
(n=80)
S.D
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัย
x̅
1) ด้านความคิด
4.24
0.65
มากที่สุด
2) ด้านความรู้สึก
4.11
0.66
มาก
3) ด้านการกระทา
3.98
0.72
มาก
รวม
4.11
0.68
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับการเปิดรับสื่ ออิเล็ก ทรอนิ ก ส์
บนเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ อ ยู ่ ใ นระดั บ มาก เมื ่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น เรี ย งล าดั บ ความคิ ด เห็ น ได้ ดั ง นี้
1) ด้านความคิด 2) ด้านความรู้สึก และ 3) ด้านการกระทา เป็นลาดับสุดท้าย
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาถามในปัจจัยการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ทั้ง 3 ด้าน
(n=80)
ปัจจัย
ข้อคาถาม
x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น
1) ด้านความคิด 1. ท่ า นคิ ด ว่ า การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นสื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ 4.26 0.71
มาก
บนเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เ ป็ น แหล่ ง การเรี ย นรู้
ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
4.26 0.71
มาก
2.ท่ า นคิ ด ว่ า เนื ้ อ หาบทเรี ย นที ่ น ามาใช้ ท าสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการปรับปรุง แก้ไขให้สอดรับกับ 4.26 0.71
มาก
การทางานของท่านตลอดเวลา
3. ท่านมีความความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นเมื่อองค์กร
นาเนื้อหาบทเรียนมาทาเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เช่น ภาพ, วีดีโอ และเกม
2) ด้านความรู้สึก ท่านรู้สึกว่าการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความ 4.26 0.71
มากที่สุด
ง่าย สะดวก และสอดรับกับการทางานของท่าน
3) ด้านการ
ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรม 4.20 0.80
มาก
กระทา
ต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
(เช่น ถาม-ตอบ)
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จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในแต่ละด้านของปัจจัยการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยพิจารณาเป็นข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้าน โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย
ได้แก่ 1) ข้อคาถามท่านคิดว่าการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นแหล่งการเรียนรู้
ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ข้อคาถามท่านคิดว่าเนื้อหาบทเรียนที่นามาใช้ทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้รับ
การปรับปรุง แก้ไขให้สอดรับกับการทางานของท่านตลอดเวลา ข้อคาถามท่านมีความความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น
เมื่อองค์กรนาเนื้อหา บทเรียนมาทาเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ภาพ, วีดีโอ และเกม และข้อคาถามท่านรู้สึกว่า
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความง่ายสะดวกและสอดรับกับการทางานของท่าน 2) ข้อคาถามท่านมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร (เช่น ถาม-ตอบ)
3.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสาเร็จทางการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัย
การเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังแสดงตารางที่ 5
ตารางที ่ 5 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่า งปัจ จัย ความส าเร็จ ทางการเรียนรู้ผ ่านสื่ ออิเล็ก ทรอนิ กส์ และปั จ จั ย
การเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
(n=80)
ปัจจัยด้านความสาเร็จ
ทางการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยด้านการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ทิศทาง

ระดับความ
สัมพันธ์

.983**

ทิศทางเดียวกัน

สูงมาก

.000

.848**

ทิศทางเดียวกัน

สูง

0.68

.000

.877**

ทิศทางเดียวกัน

สูง

0.65

.000

.923**

ทิศทางเดียวกัน

สูงมาก

S.D

Sig.
Pearson
(2-tailed) Correlation

ด้านผู้ใช้และผู้เรียน

x̅

4.11

0.64

.000

ด้านผูส้ นับสนุนจาก
องค์กร

4.19

0.57

ด้านสื่อการสอน

4.07

ด้านเทคโนโลยี

4.14

** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 5 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความสาเร็จทางการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในด้านผู้ใช้และ
ผู้เรียนและในด้านเทคโนโลยีกับการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก ส่วนด้านผู้สนับสนุนจากองค์กรและด้านสื่อการสอนกับการเปิดรับ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4. อภิปรายผล
จากผลการวิ จ ั ย พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จจั ย ความส าเร็ จ ทางการเรี ย นรู ้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผู้สนับสนุนจากองค์กรอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากเป็นลาดับแรก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหากนักศึกษาได้รับการสนับสนุน จากองค์กรในการพัฒนา
ทักษะที่มีอยู่และเพิ่มเติมในความเชี่ยวชาญเดิมในบริบทใหม่ รวมถึงได้รับการสนั บสนุนให้เพิ่มความสามารถของ
พนักงานในเนื้องานเดิมบนบริบทใหม่ และเสริมทักษะใหม่การพัฒนาทักษะทั้งหมดของนักศึกษาสาหรับเนื้องานอื่น ๆ
การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่หรือการฝึกทักษะที่จาเป็น และสามารถนาทักษะเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้สอดรับกับการทางาน
ในอนาคต จะส่ ง ผลให้ น ัก ศึ ก ษามี ก ารเปิ ดรั บ สื ่ ออิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ บนเครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ เพิ ่ มมากยิ ่งขึ้ น
ได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [6] ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จทางการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
ที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) พบว่าการได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้จากองค์กรผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) จะเป็นช่องทางในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งทักษะความสามารถส่วนบุคคล ให้เกิด
การพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ [7] ศึกษา
เรื่องสื่อสังคมออนไลน์กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า การน าสื่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้จะท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทาให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ทักษะด้านต่าง ๆ ด้วยตนเองได้
ในปัจจัยการเปิดรับ สื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านความคิด อยู่ในระดับเห็นด้วยมากเป็นลาดับแรก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษา
มีความคิดเห็นว่าการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ นั้นอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
และเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจมาก
ขึ้นอีกด้วย สามารถนาเนื้อหาบทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไขให้สอดรับกับการทางานของ
ตนเองได้ตลอดเวลา รวมถึงยังมีความความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นเมื่อองค์กรน าเนื้อหาบทเรียนมาท าเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ภาพ, วีดีโอ และเกม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ [8] ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Gen-X ในกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้การเรี ยนรู้ การยอมรับต่อการใช้งาน
ทัศนคติต่อการใช้งาน และพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก และ
การเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมด้านการกระทา เห็นด้วยอยู่ในระดับมากเป็นลาดับสุดท้าย ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า นักศึกษามีพฤติกรรมเข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์บ่อยครั้ง แต่ขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิ ด เห็ น การแลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น และสื ่ อ สารผ่ า นทางสื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ นเครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ [9] ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทีมีผลต่ อการใช้เทคโนโลยี E-Learning ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่าการให้ความสาคัญกับการสร้างปฏิสัมพันธ์การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอนมีความสาคัญอยู่ในระดับมาก
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความส าเร็จทางการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กับปั จจัยการเปิดรับสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ในด้านผู้ใช้และผู้เรียนและในด้านเทคโนโลยี กับปัจจัยการเปิดรับ
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับมาก เนื่องจากการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือ ข่ายสังคมออนไลน์นั้นอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา มีความง่าย สะดวก และสอดรับกับการทางานของตนเอง มีความเข้าใจมาก
ขึ้นเมื่อองค์กรสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากระตุ้น การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ [6] พบว่า
ความส าเร็จของการเรียนรู้ของพนักงานมีความสัมพันธ์ กับความส าเร็จทางการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็ กทรอนิกส์
(E-Learning)
5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
มีข้อเสนอแนะที่สาคัญที่ได้จากการวิจัย ดังนี้
5.1.1 องค์กรควรสนับสนุนการเรียนรู ้ผ่านสื่ ออิเล็ก ทรอนิกส์ (E-Learning) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื ่ อ ช่ ว ยกระตุ้ น ความสนใจของผู ้ เรีย นให้ เพิ ่ มขึ ้น รวมถึ งการน ากิจ กรรม Learning Media เข้ า มาร่ วมด้วย
จะสามารถจูงใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น
5.1.2 ผู ้ พ ั ฒ นาเนื ้อ หา บทเรี ย น บนเครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ ควรพิ จ ารณาสร้ า งสื ่อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเพราะจะเป็นการส่งเสริมด้านการคิด และนาความรู้ที่ได้จากบทเรียน
มาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวันได้
5.1.3 ผู ้ บ ริ หารขององค์ กรควรที่ จ ะเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการเรีย นรู้ ผ่ านสื ่อ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ( E-Learning)
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อให้พนักงานเห็นความสาคัญและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือที่จะช่วยเสริมให้การเรียนรู้ให้เหมาะสมแก่พนักงานต่อไป
5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
5.2.1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลให้การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
ไม่ประสบความสาเร็จ หรือขาดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
5.2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม โดยการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานประจาของบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จากัด
และนามาเปรียบเทียบกับนักศึกษา YPR เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจพัฒนาทรัพยากร
บุคคลต่อไป
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