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บทคัดย่อ
	 การเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนไดร้บัการยอมรบัและมกีารศกึษาคน้ควา้มาอยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่พฒันาและปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบั
บริบทในการประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย	อย่างไรก็ตาม	รูปแบบการเรียนรู้นี้มีข้อจำากัดหลายด้าน	การเรียนรู้ผ่านเว็บ	เป็นทางเลือก
อีกประการหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อเสริมหรือลดข้อจำากัดของการเรียนรู้ในห้องเรียน	 ปัจจุบันสถาบันการศึกษาทั้งในระบบหรือ
นอกระบบหลายแห่งในประเทศไทยมีการดำาเนินการเรียนรู้ผ่านเว็บแล้ว	 ทั้งนี้	 การศึกษาการเรียนรู้ผ่านเว็บอาจมีบริบทที่	
แตกต่างกัน	 เช่น	 การศึกษาพฤติกรรมการใช	้ ความต้องการสารสนเทศหรือระบบเว็บ	 เป็นต้น	 การศึกษานี้เน้นศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้ต่อการเรียนรู้ผ่านเว็บอันจะนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ผ่านเว็บให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดและคุ้มค่าต่อการลงทุน

Abstract
	 Face-to-face	learning	has	been	developed	and	accepted	for	a	long	period	of	time.	This	approach	is	
still	ongoing	with	some	limitations,	however.	Web-based	learning	is	one	of	several	approaches	that	can	be	
applied	to	enhance	the	education	of	face-to-face	learning.	Presently,	there	are	many	universities	in	Thailand	
which	provide	web-based	 learning.	However,	each	university	may	have	different	contexts,	 for	example,	
studying	 of	 information	 use,	 information	 needs	 or	web-based	 system.This	 study	 focused	 on	 learner’s	
satisfactionwith	web-based	learning,	which	can	lead	to	the	effectiveness	and	cost	efficiency	of	web-based	
learning.

บทนำ�
	 การเรียนรู้หรือการศึกษามีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน	เริ่มตั้งแต่การศึกษาเพื่อให้มนุษย์สามารถดำารงชีวิตอยู่รอดต่อไป
ได้	รวมถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ	อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวบุคคล	รูปแบบการเรียน
รูใ้นหอ้งเรยีน	(Face-to-Face	Learning)	ไดร้บัการศกึษา	ทดลอง/ทดสอบ	ปรบัปรงุ	หรอืประเมนิผลทัง้ตวัระบบ	สภาพแวดลอ้ม
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง	(ดังภาพที่	1)	ซึ่งเป็นรูปแบบและวิธีการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและมีการพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน	แต่การเรียนรู้ในห้องเรียนนั้นก็มีข้อจำากัดหลายด้าน	และอาจจะไม่เอื้ออำานวยต่อบุคคลบางกลุ่ม	เช่น	เรื่องสถานที่
เรียน	เวลาในการเรียนหรือการทบทวนซ้ำา	เป็นต้น

ก�รศึกษ�คว�มพึงพอใจต่อก�รเรียนรู้ผ่�นเว็บของผู้เรียน
The Study of Learner’s Satisfaction on 

Web-based Learning
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ภาพที่ 1	การศึกษาปัจจัยต่างๆ	ต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน	(Face-to-Face	Learning)
ที่มา:	สร้างโดยผู้เขียน

	 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในห้องเรียนนั้นต้องใช้เวลา
เดนิทางและเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง	อกีทัง้หากอยูใ่นพืน้ที่
ทีม่ขีอ้จำากดัในการเดนิทาง	หรอืหากเกดิอบุตัเิหตทุีไ่มส่ามารถ
คาดการณ์ได้ระหว่างการเดินทางก็อาจทำาให้ไม่สามารถเข้าสู่
การเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนได้	และยงัตอ้งมกีารกำาหนดเวลาในการ
เรียนและสถานที่เรียนล่วงหน้า	 ตลอดจนต้องมีการจัดสรร
ทรัพยากรที่จำาเป็นต่อการเรียนรู้	 เช่น	 ห้องเรียน	 โต๊ะเก้าอี้	
กระดานหรือที่เขียน	 และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล	 เป็นต้น	 ซึ่งมีค่าใช้
จ่ายและมีข้อจำากัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 เช่น	 จำานวน
หอ้งเรยีน	ขนาดของหอ้งเรยีน	เปน็ตน้	สำาหรบัดา้นการทบทวน
ซ้ำาการเรียนรู้ในห้องเรียนนั้นเป็นการเรียนเสร็จภายในระยะ
เวลา	 สถานที่	 และสภาพแวดล้อมที่กำาหนดเป็นครั้งไป	 หาก	
ผู้เรียนหรือผู้สอนไม่สามารถเข้าเรียนได้ก็จะทำาให้กระทบต่อ
การเรียน	 เช่น	 หากผู้สอนไม่สามารถเข้าสอนได้จะต้องสอน
ชดเชยและอาจทำาให้นักศึกษาต้องบริหารจัดการเวลาเรียน
ใหม	่ซึง่อาจมปีญัหาเนือ่งจากปจัจบุนัเปน็การลงทะเบยีนเรยีน
แบบอิสระ	(Free	Electives)	หรือหากผู้เรียนไม่สามารถเข้า
เรยีนไดอ้าจจะทำาใหก้ระทบตอ่ประสทิธภิาพหรอืประสทิธผิล

ต่อการเรียนได้	 นอกจากนี้	 ผู้เรียนยังไม่สามารถเรียนหรือ
ทำาความเข้าใจซ้ำาได้	 และการเรียนรู้ในห้องเรียนนั้นยังไม่เอื้อ
ต่อผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย	เช่น	ผู้พิการ	เป็นต้น
	 ดังนั้น	จึงได้มีการศึกษาแนวทางอื่นเพื่อเสริมปรับปรุง	
หรือลดข้อจำากัดของการเรียนรู้ในห้องเรียนรวมทั้งทรัพยากร	
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้	ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	 ซึ่งรวมถึง
เทคโนโลยีเว็บสามารถนำามาประยุกต์ใช้กับศาสตร์ด้านต่างๆ	
ได้อย่างกว้างขวาง	 รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านเว็บ	 (Web-Based	
Learning)	(ดังภาพที่	2)	มีการศึกษาและทดลองปัจจัยต่างๆ	
ทีเ่กีย่วขอ้ง	เชน่	แนวคดิ	รปูแบบวธิกีาร	ระบบเวบ็	ประสทิธภิาพ	
ฯลฯ	รวมถงึมกีารศกึษาพฤตกิรรมดา้นตา่งๆ	ของผูใ้ชง้าน	และ
การศึกษาในหลายมิติหรือหลายบริบทที่สอดคล้องกับสังคม
หรือสภาพแวดล้อม	การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ผ่านเว็บมีทั้งที่
ประสบความสำาเร็จหรือล้มเหลวขึ้นกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	การ
ศกึษานีเ้ปน็การศกึษาเกีย่วกบัความรูส้กึพงึพอใจตอ่ระบบการ
เรียนรู้ผ่านเว็บจากผู้ใช้เป็นสำาคัญอันจะนำาไปสู่เป้าหมายหรือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

 

 

  

 
 

การเรียนรู้ในห้องเรียน

ศึกษาระบบ ศึกษาพฤติกรรม
ของผู้ใช้

ศึกษาด้าน
อื่นๆ

เป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์



28 วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

ภาพที่ 2	การศึกษาปัจจัยต่างๆ	ต่อการศึกษาผ่านเว็บ	(Web-Based	Learning)
ที่มา:	สร้างโดยผู้เขียน

ภาพที่ 3	แบบจำาลองการยอมรับเทคโนโลยี
ที่มา:	Davis,	Bagozzi	และ	Warshaw	(1989)

 

 

  

 
 

การศึกษาฝ่านเว็บ
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แนวคิดหรือทฤษฎีหลัก
	 จากการศกึษาการเรยีนรูผ้า่นเวบ็พบวา่	แนวคดิหรอืทฤษฎหีลกัทีเ่ปน็พืน้ฐานของงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง	คอื	แบบจำาลองการ
ยอมรับเทคโนโลยี	(Technology	Acceptance	Model:	TAM)	ซึ่งเป็นทฤษฎีในการศึกษาผู้ใช้ต่อการยอมรับและใช้เทคโนโลยี	
เนื่องจากการเรียนรู้ผ่านเว็บอาจจะเป็นแนวทางการศึกษาทางเลือกที่ผู้ใช้อีกจำานวนมากยังไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยใช้งานมาก่อน		
ดังนั้น	 การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ต่อการเรียนรู้ผ่านเว็บจะทำาให้เข้าใจถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อความพึงพอใจต่อการ
ใชง้านของผูใ้ชจ้ะนำาไปสูก่ารประยกุตใ์ชเ้พือ่การเรยีนรูผ้า่นเวบ็และเพือ่บรรลเุปา้หมายทางการศกึษาหรอืผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	
(ดังภาพที่	3)
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	 แบบจำาลองการยอมรับเทคโนโลยีมีรายละเอียด	ดังนี้
	 1.	 การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ	(Perceived	Usefulness:	PU)	หมายถึง	การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
ซึ่งตัวแปรที่จะส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานสามารถวัดได้จากการคล้อยตามบุคคลรอบข้าง	(Subjective	Norm),	
ภาพลักษณ์ทางสังคม	(Image)	การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน	(Perceived	Ease	of	Use)	และปัจจัยภายนอกอื่นๆ	(External	
Variables)
	 2.	 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้	(Perceived	Ease	of	User:	PEOU)	หมายถึง	การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี	
ที่ไม่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการใช้งานมากนัก	ไม่ซับซ้อนหรือไม่ต้องการความพยายามในการใช้งานมากจนเกินไป
	 3.	 พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้	(Behavioral	Intention	to	Use:	BU)	หมายถึง	ความตั้งใจหรือเจตนาที่จะใช้เทคโนโลยี
นั้นๆ	 ซึ่งสามารถวัดได้จากการที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยีและการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
เทคโนโลยี	การที่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีโดยไม่ต้องใช้ความพยายามทำาความเข้าใจการใช้งานระบบมากจนเกินไป
	 4.	 การนำาเทคโนโลยมีาใชจ้รงิ	(Actual	System	Use)	เปน็การใชเ้ทคโนโลยจีรงิซึง่เปน็ผลตอ่เนือ่งมาจากพฤตกิรรมความ
ตั้งใจที่จะนำาเทคโนโลยีมาใช้งานจริง
	 อย่างไรก็ตาม	 แบบจำาลองนี้ยังไม่สามารถอธิบายปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดการรับรู้ถึงความมีประโยชน์และการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้เทคโนโลยี	Venkatesh	และ	Davis	(2000)	ได้ปรับปรุง	TAM	ให้มีการอธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึง
ความมีประโยชน์ของเทคโนโลย	ี จำานวน	 7	 ข้อ	 ประกอบด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพลทางสังคม	 ได้แก่	 บรรทัดฐานเชิงจิตวิสัย	 และ	
ภาพลักษณ์	ปัจจัยลักษณะเฉพาะของระบบ	ได้แก่	ความเกี่ยวข้องกับงาน	คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้	และผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์
ได้	ส่วนตัวแปรดำาเนินการ	ได้แก่	ประสบการณ์และความสมัครใจ	โดยนำาเสนอเป็นแบบจำาลองการยอมรับเทคโนโลยี	2	(TAM2)	
ดังภาพที่	4	จากนั้น	Venkatesh	และ	Bala	(2008)	ได้ปรับปรุง	TAM2	ให้มีการอธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้เทคโนโลยี	จำานวน	6	ข้อ	ประกอบด้วยปัจจัยหลัก	ได้แก่	สมรรถนะของตนเองด้านคอมพิวเตอร์	การรับรู้ต่อการควบคุม
จากภายนอก	ความวิตกต่อการใช้คอมพิวเตอร์	ความสนุกในการใช้คอมพิวเตอร์	และปัจจัยที่สามารถปรับเปลี่ยน	ได้แก่	ความ
สนุกที่รับรู้ได้	และการใช้ได้ตามวัตถุประสงค์	โดยนำาเสนอเป็นแบบจำาลองการยอมรับเทคโนโลยี	3	(TAM	3)	ดังภาพที่	5

ภาพที่ 4	แบบจำาลองการยอมรับเทคโนโลยีรุ่นที่	2
ที่มา:	Venkatesh	และ	Davis	(2000)
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	 การศกึษาของ	Thurmond	Wambach	และ	Connors	
(2002)	 แสดงให้เห็นว่า	 ผู้วิจัยต้องการเน้นการควบคุมปัจจัย
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้เรียน	โดยแสดงความเห็นว่า
คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้เรียนมีความแตกต่างกันทั้งด้าน
กายภาพ	แนวคิด	ประสบการณ์	หรือความรู้สึก	ซึ่งอาจทำาให้
เกดิความไมเ่ปน็กลางและมโีอกาสทีจ่ะทำาใหผ้ลการวจิยัคลาด
เคลื่อนอันเกิดจากคุณลักษณะส่วนบุคคล	 ผู้วิจัยต้องการเน้น
ศึกษาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความพึงพอใจของ	
ผู้ใช้การเรียนรู้ผ่านเว็บโดยใช้แนวคิดหลัก	 คือ	 Input-
Environment-Outcome	(I-E-O)	(Astin,	1993)	โดยมีการ
ควบคมุปจัจยัดา้นคณุลกัษณะของผูเ้รยีนเพือ่ใหไ้ดผ้ลของการ
วิจัยที่ถูกต้องมากที่สุด
	 การศึกษาของ	Liaw	(2008)	เสนอรูปแบบความคิดใน
การศึกษาความพึงพอใจของพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน
และประสิทธิผลของอีเลิร์นนิ่งจากนักศึกษา	จำานวน	424	คน
จากทั้งหมด	 560	 คนโดยเสนอแบบจำาลองการยอมรับ
เทคโนโลยสีามระดบั	3-TUM	(Three-tier	Technology	Use	
Model)	ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	การรับรู้ถึงประสิทธิภาพ
ของตัวผู้เรียนเอง	(Self-Efficient)	เป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของผู้เรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง	 การรับรู้
ประโยชน์ที่ได้รับและการรับรู้ถึงความพึงพอใจที่สนับสนุน
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง	 นอกจากนี้	
สื่อการเรียนรู้แบบผสม	กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์	
และคุณภาพของระบบอีเลิร์นนิ่งก็มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ของอีเลิร์นนิ่ง
	 การศกึษาของ	Shee	และ	Wang	(2008)	ใหค้วามเหน็
ว่า	การเรียนรู้ผ่านเว็บ	 (WELS)	 เป็นแนวทางใหม่ของการฝึก
อบรมทักษะและการเรียนรู้ให้กับทั้งภาคการศึกษาและภาค
อตุสาหกรรมทีจ่ะลงทนุดา้นทรพัยากรเพือ่ทีจ่ะประยกุตใ์ชง้าน
ระบบนี้โดยทั่วไปแล้วการดำาเนินงานทั้งก่อนและหลังการ
ประยกุตใ์ชง้านจะเกีย่วขอ้งกบัการประเมนิผลการดำาเนนิงาน	
ดว้ยการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศนัน้	ผูใ้ชม้สีว่นสำาคญัมาก
ในฐานะของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีอิทธิพลต่อการนำาระบบ
สารสนเทศมาใช้งาน	 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศการศกึษา	โดยใชแ้นวคดิตามทฤษฎกีารสรา้ง
การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์	 (Multi-criteria	 Decision	
Making)	ทีม่กีารเสนอระเบยีบวธิแีบบหลายเกณฑจ์ากมมุมอง
ของความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีส่นบัสนนุกจิกรรมการประเมนิ
ผลทัง้กอ่นและหลงัการประยกุตใ์ชก้ารเรยีนรูผ้า่นเวบ็	จากการ
วิเคราะห์ผลผู้วิจัยพบว่า	 ผู้เรียนให้ความสำาคัญกับส่วนต่อ
ประสานกับผู้เรียน	(Learner	Interface)	มากที่สุดของเกณฑ์
การตัดสินใจของผู้เรียนที่มีต่อความพึงพอใจของการเรียนรู้
ผ่านเว็บ
	 การศึกษาของ	 Sher	 (2009)	 แสดงให้เห็นถึงความ
สำาคัญของการมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนในการ
เรียนหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านเว็บ	 การวิจัยนี้ถูก
ออกแบบมาเพื่อประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน	 การรับรู้ต่อ
การเรียนความพึงพอใจ	 และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ	
ผู้เรียน	 และผู้เรียนกับผู้สอน	 ผลการศึกษาพบว่า	 การมี
ปฏสิมัพนัธข์องผูเ้รยีนกบัผูส้อนและผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนสนบัสนนุ
การเรียนรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาอย่างมีนัยสำาคัญ
	 การศกึษาของ	Unal	(2005)	ใชแ้นวทางการศกึษาแบบ
กึ่งทดลอง	 เพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบการเรียนรู้ในห้องเรียน
กับการเรียนรู้แบบออนไลน์ของนักศึกษาสองกลุ่มที่แตกต่าง
กนัผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ	(Quantitative)	กบัขอ้มลู
ทั้ง	4	ด้าน	คือ	ผลการเรียนทั้งก่อนและหลังการทดลอง	การ
สำารวจความพร้อมแบบออนไลน์	 การสำารวจคลังการเรียนรู้	
และผลงานของนักศึกษา	 ใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพ	(Qualitative)	โดยการสัมภาษณ์กับนักศึกษาทั้ง
สองกลุม่	ผลการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณพบวา่	ไมม่คีวามแตกตา่ง
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติระหว่างผลการเรียนและความ	
พึงพอใจระหว่างการเรียนรู้ของทั้งสองแนวทาง	 กล่าวคือ
นักศึกษามีความพึงพอใจที่สามารถเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ในการเรียนจากการเรียนรู้ผ่านเว็บและการ	
เรียนรู้ในห้องเรียนเหมือนกัน	 ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	
พบว่า	 แนวทางการเรียนรู้ทั้งสองแนวทางสนับสนุนต่อความ
สำาเร็จของผลการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียน
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ส่วนก�รสังเคร�ะห ์
	 จากการศึกษาประเด็นการวิจัยที่ปรากฏในงานวิจัย	
ทัง้	5	เรือ่ง	พบวา่	มคีวามสอดคลอ้งกนัโดยผูว้จิยัตอ้งการศกึษา
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ผ่านเว็บของนักศึกษา	 ซึ่งเป็นผู้ใช้
งานโดยตรงโดยศกึษาปจัจยัและความสมัพนัธข์องตวัแปรและ
เปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างกลุ่มทดลองการเรียนรู้ผ่าน
เว็บและกลุ่มการเรียนรู้ในห้องเรียนการศึกษาที่ได้แสดงถึง
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้ผ่านเว็บโดยแสดง	
ใหเ้หน็ถงึปจัจยัตา่งๆ	ทีม่อีทิธพิลตอ่ผูเ้รยีนในการยอมรบัและ
ใช้งานการเรียนรู้ผ่านเว็บซึ่งจะนำาไปใช้เพื่อตอบสนอง
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน	
	 จากการศึกษาประเด็นการวิจัยที่ปรากฏในงานวิจัย	
ทั้ง	 5	 เรื่อง	 พบว่า	 ตัวแปรด้านผู้เรียนที่มีอิทธิพลต่อความ	
พึงพอใจต่อการเรียนรู้ผ่านเว็บ	ได้แก่	การรับรู้ของทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการสื่อสาร	
จำานวนหลักสูตรที่เคยเรียนผ่านเว็บ	 เพศ	อายุ	ระยะทางจาก
วิทยาเขตหลัก	 สาขาวิชาที่ เรียน	 ประสบการณ์การใช้
อนิเทอรเ์นต็และการเรยีนรูผ้า่นเวบ็	ทศันคตติอ่การเรยีนรูผ้า่น
เว็บ	 รูปแบบการเรียนรู้	 ความพร้อมในการใช้ระบบออนไลน์	
การรับรู้ถึงประสิทธิภาพของตัวผู้เรียนเอง	ความพึงพอใจของ
การรับรู้	 การรับรู้ถึงประโยชน์	 และพฤติกรรมความตั้งใจใน
การใช้การเรียนรู้ผ่านเว็บ
	 ตัวแปรด้านกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อความ	
พงึพอใจตอ่การเรยีนรูผ้า่นเวบ็	ไดแ้ก	่การมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง
ผู้เรียนกับผู้สอนหรือผู้เรียนกับผู้เรียน	
	 ตัวแปรด้านคุณภาพของระบบการเรียนรู้ผ่านเว็บที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ผ่านเว็บ	 ได้แก่	 การ
ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้เรียน	 ความง่ายในการใช้งาน	
ฟงักช์นัของระบบการเรยีนรูผ้า่นเวบ็	ความเรว็ของอนิเทอรเ์นต็	
และเนื้อหาของวิชาที่เรียน	
	 ตวัแปรดา้นประสทิธภิาพทีม่อีทิธพิลตอ่ความพงึพอใจ
ต่อการเรียนรู้ผ่านเว็บ	 ได้แก่	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการเรียนรู้	และแรงจูงใจต่อการเรียนรู้	
	 ตัวแปรด้านสื่อการเรียนรู้แบบประสมที่มีอิทธิพลต่อ
ความพงึพอใจตอ่การเรยีนรูผ้า่นเวบ็	ไดแ้ก่	สือ่การเรยีนรูแ้บบ
เสยีง	สือ่การเรยีนรูแ้บบวดีทิศัน	์และสือ่การเรยีนรูแ้บบประสม

บทสรุป
	 การเรียนรู้ผ่านเว็บได้รับความสนใจและถูกนำามา
ประยุกต์ใช้ในวงการการศึกษามากขึ้น	 มีการศึกษาถึงแง่มุม	
มุมมอง	 กระบวนการ	 ผลกระทบ	 และปัจจัยด้านต่างๆ	 ที่มี	
ผลกระทบต่อการเรียนผ่านเว็บอย่างต่อเนื่อง	 การเรียนผ่าน
เว็บเป็นการเพิ่มทางเลือกทางการศึกษาที่เอื้อประโยชน์
หลายๆ	 ด้านให้แก่ผู้เรียน	 สามารถลดข้อจำากัดด้านสถานที่
เรยีนหรอืเวลาในการดำาเนนิกจิกรรมการเรยีน	ทำาใหเ้กดิความ
ยดืหยุน่และมคีวามเปน็พลวตัตอ่กระบวนการเรยีนรู	้และชว่ย
ใหส้ามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอีนิเทอรเ์นต็และเวบ็ในวงการ
การศึกษาอีกด้วย
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