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รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม 

 
ชื่อเรื่อง  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน  E-learning  รายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  

ใน  Siam  Open  Courseware   
ผู้วิจัย อาจารย์อริสรา  อัครพิสิฐ   สาขาวิชา/ภาควิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   คณะ บริหารธุรกิจ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ให้ความส าคัญกับการน าเอา
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย  เข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ  คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  (Internet)  จึงเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีถูกน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
หรือที่เรียกว่าการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง  (Electronic  Learning: E-learning)  ซึ่งสามารถถ่ายทอดและ
เชื่อมโยงความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียน  และจากผู้เรียนไปยังผู้เรียนด้วยกันเอง  ทั้งที่เป็นเนื้อหาจากรายวิชา
และแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์จากภายนอก  ซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ  E-learning  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (Self-Direct  Learning)  จากแนวทางดังกล่าว  มหาวิทยาลัย
สยามจึงได้มีนโยบายการใช้บทเรียน  E-learning  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  ซึ่งได้จัดท าขึ้นใน  Siam  
Open  Courseware  (SOC)  ที่เว็บไซต์  http://www.olearning.siam.edu.  โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญ  
2  ประการ  คือ 

1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม 
2. เพื่อให้ความรู้และการศึกษาที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงประชาชนทั้งโลกได้อย่างไม่

มีขีดจ ากัด  ส่งเสริมเสรีภาพในการเรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน   
 จากแนวคิดดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน  
E-learning  รายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware  ซึ่งผลที่ได้จาก
การศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาบทเรียน  E-learning  ให้มีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์แก่ผู้เรียนต่อไป 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 การเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง  (Electronic  Learning:               
E-learning)  คือ  การเรียนการสอนที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการน าเสนอเนื้อหาของวิชานั้นๆ ร้อยละ  80 -100  ซึ่ง
เกิดขึ้นในปีพ.ศ.  2549  (นฤมล  สังข์สุนทร, 2552)  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  อีเลิร์นนิ่ง  (E-learning)  ได้แผ่
ขยายเข้าไปอย่างชัดเจนในรายวิชาและหลักสูตรของสถานศึกษาจ านวนมาก  ซึ่งในระดับปริญญาตรีมีอัตราสูง
ถึงร้อยละ  62.5  (อีเลิร์นนิ่งระดับปริญญาผุดขึ้นมามากมาย  การศึกษาออนไลน์ในอเมริกา, 2548, หน้า  6-8)     
 จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งต่างให้ความส าคัญกับการน าเอา
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  (Internet)  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง  ส าหรับใน
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  66  ได้เน้นให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้  เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่
เพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่มีความพยายามผลักดันให้ประเทศเข้าสู่สังคมแห่ง         
การเรียนรู้  (Knowledge-based  Society)  ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (Self-Direct  
Learning)   
 จากแนวทางดังกล่าว  มหาวิทยาลัยสยามจึงได้มีนโยบายการจัดท าบทเรียน  E-learning  ในหมวด
รายวิชาเฉพาะสาขาของคณะต่างๆ   โดยได้มีการจัดท าขึ้นใน  Siam  Open  Courseware  (SOC)  ที่เว็บไซต์  
http://www.olearning.siam.edu.  ซึ่ง  SOC  มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ  2  ประการ  คือ  
 1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามในปัจจุบันมีโอกาสเข้าถึง
องค์ประกอบของการศึกษาในวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงในทุกที่และทุกเวลา   ท าให้
การศึกษาจะเป็นลักษณะประสมประสานทั้ง  Synchronous  Learning  และ  Asynchronous  Learning 

สามารถศึกษาและทบทวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ยืดหยุ่น  และเข้าสู่บทเรียนบ่อยครั้งตามที่ต้องการ 
 2. เพื่อด าเนินการตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยสยามที่ว่า  “ปัญญาเป็นรัตนของนรชน”  และ        
ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม  เพื่อให้ความรู้และการศึกษาที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึง
ประชาชนทั้งโลกได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด  เป็นการเสริมเสรีภาพในการเรียนรู้  ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน     และ
การขัดเกลาเชิงวิชาการ  รวมทั้งส่งเสริมพลังอ านาจของความรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมอย่าง
แท้จริง 
 บทเรียน  E-learning  รายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  คณะบริหารธุรกิจ  ได้จัดท าขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสยาม  เพื่อใช้สนับสนุนการเรียน       
การสอน  และส่งเสริมให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชานี้และผู้ที่สนใจสามารถเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่   

http://www.olearning.siam.edu/
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ทุกเวลา  บทเรียน  E-learning  รายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware 
ประกอบด้วย  3  ส่วน  คือ 

1. PowerPoint  ประกอบการสอนในแต่ละสัปดาห์   
2. เอกสารประกอบการสอนในแต่ละสัปดาห์ 
3. ค าถามท้ายสัปดาห์ 

 
รายละเอียดดังกล่าวแสดงในตารางดังนี้ 

 
สัปดาห ์ หัวข้อ/รายละเอียด PowerPoint เอกสารประกอบ 

การสอน 
ค าถาม 

ท้ายสัปดาห์ 

1 หัวข้อที่ 1: ธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภวิัตน ์
1.1 ขอบเขตของธุรกิจระหว่างประเทศ 
1.2 สาเหตุที่ท าให้กจิการเขา้สู่ธุรกิจระหว่างประเทศ 
1.3 โลกาภิวัตน์ (Globalization) : ความหมาย 
1.4 การขยายตวัของโลกาภิวัตน ์
1.5 รูปแบบการขยายตวัในการด าเนนิธุรกิจระหวา่งประเทศ 

   

2 หัวข้อที่ 2 : ปัจจัยสภาพแวดลอ้มที่มีผลกระทบต่อ    
                ธุรกิจระหว่างประเทศ 
2.1 ระบบการเมือง (Political  System) 
2.2 ระบบเศรษฐกจิ (Economic System) 
2.3 ระบบกฎหมาย (Legal  System) 
2.4 ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
      ของประเทศ 
2.5 การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกจิการเมือง 

   

3 หัวข้อที่ 3 : ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม 
3.1 ความหมายของวัฒนธรรม 
3.2 องค์ประกอบทางด้านวัฒนธรรม 
      3.2.1 โครงสร้างทางสังคม 
      3.2.2 ศาสนาและระบบจริยธรรม 
      3.2.3 ภาษา 
      3.2.4 การศกึษา 
3.3 วัฒนธรรมกับสถานท่ีท างาน 
3.4 การเปล่ียนแปลงทางดา้นวฒันธรรม  
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สัปดาห ์ หัวข้อ/รายละเอียด PowerPoint เอกสารประกอบ 
การสอน 

ค าถาม 
ท้ายสัปดาห์ 

4 หัวข้อที่ 4 : จริยธรรมในการด าเนนิธุรกิจระหว่าง 
               ประเทศ 
4.1 ความหมาย : จริยธรรม (Ethics) 
      : จริยธรรมทางธุรกจิ (Business Ethics) 
      : กลยุทธ์ด้านจริยธรรม (Ethical Strategy) 
4.2 ประเด็นทางดา้นจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
      ระหว่างประเทศ 
4.3 ปัจจยัในการก าหนดจรยิธรรม 
4.4 แนวคดิทางดา้นจริยธรรม 
4.5 การด าเนินทางด้านจริยธรรม   

   

5 หัวข้อที่ 5 : ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
5.1 แนวคดิเกี่ยวกับทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ 
5.2 ลัทธิพาณิชย์นิยม 
5.3 ทฤษฎีความได้เปรียบอย่างสมบูรณ์ 
5.4 ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 

   

6 หัวข้อที่ 5 : ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ  (ต่อ) 
5.5 ทฤษฎีของเฮคเชอร-์โอห์ลิน 
5.6 ทฤษฎีวงจรชีวติผลิตภัณฑ์ 
5.7 ทฤษฎีการคา้แบบใหม ่
5.8 ความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขันของประเทศ: 
      โมเดลรูปเพชรของพอตเตอร ์

   

7 สอบกลางภาค 

8 หัวข้อที่ 6 : เศรษฐกิจการเมืองที่เกี่ยวขอ้งกบั 
               การค้าระหว่างประเทศ 
6.1 นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ 
6.2 การแทรกแซงของรัฐบาลในการคา้ระหวา่งประเทศ 
6.3 การพัฒนาระบบการคา้โลก 

   

9 หัวข้อที่ 7 : การลงทุนทางตรงต่างประเทศ 
7.1 ความหมาย : การลงทุนทางตรงตา่งประเทศ  
                          (Foreign Direct Investment : FDI) 
7.2 การลงทุนทางตรงตา่งประเทศในแนวนอน 
7.3 การลงทุนทางตรงตา่งประเทศในแนวดิ่ง 

   



 5 

สัปดาห ์ หัวข้อ/รายละเอียด PowerPoint เอกสารประกอบ 
การสอน 

ค าถาม 
ท้ายสัปดาห์ 

10 หัวข้อที่ 8 : การรวมตัวทางด้านเศรษฐกิจในระดับ 
               ภูมิภาค 
8.1 ระดับการรวมตัวทางดา้นเศรษฐกจิ 
8.2 การรวมตวัทางดา้นเศรษฐกจิในระดับภูมิภาคยุโรป 
8.3 การรวมตวัทางดา้นเศรษฐกจิในระดับภูมิภาค 
      อเมริกา 
8.4 การรวมตวัทางดา้นเศรษฐกจิในระดับภูมิภาคอื่น ๆ 

   

11 หัวข้อที่ 9 : ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
9.1 หน้าที่ของตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
9.2 ลักษณะของตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
9.3 ปัจจยัที่ก าหนดอัตราแลกเปล่ียน 
9.4 การพยากรณ์อตัราแลกเปล่ียน 
9.5 การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

   

12 หัวข้อที่ 10 : กลยุทธข์องธุรกจิระหว่างประเทศ 
10.1 กลยุทธแ์ละกิจการ 
10.2 การขยายตวัสู่ตลาดโลก 
10.3 การเลือกกลยุทธ ์

   

13 

 

หัวข้อที่ 11 : วิธีการเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ 
11.1 การตัดสินใจในการเข้าสู่ตลาดตา่งประเทศ 
11.2 วธิีการในการเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ 
11.3 การเลือกวิธีการในการเขา้สู่ตลาดตา่งประเทศ 

   

14 หัวข้อที่ 11 : วิธีการเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ  (ตอ่) 
11.4 การลงทุนใหม่หรือการซื้อกจิการ 
11.5 กลยุทธก์ารเป็นพันธมิตร 

   

15 
 
 
 
 

หัวข้อที่ 12 : การส่งออก-การน าเข้าและการค้า 
                 ต่างตอบแทน 
12.1 ข้อด-ีข้อเสีย ของการส่งออก 
12.2 เครื่องมือทางการเงินส าหรับการส่งออกและ 
        น าเข้า 
12.3 การคา้ต่างตอบแทน 

   

16--17 สอบปลายภาค 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ศิริชัย  นามบุรี  (2550)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสภาพการจัดการเรียน       
การสอนในระบบ  E-learning  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  (e-Learning  YRU)  กรณีศึกษารายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต  โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ระดับ
ปริญญาตรีจ านวน  70  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  แบบสอบถามความพึงพอใจ  ผลจากการศึกษา
พบว่า  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.22  นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระบบ  E-learning  ว่า  E-learning  ท าให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานใน    
การเรียน  และได้รับประสบการณ์และทักษะจากการเรียนในระบบ  E-learning  ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับรายวิชาอ่ืนได้  นอกจากนี้  E-learning  ยังท าให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในตนเองสูง  มีความต้ังใจ  และ
ความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น         
 นฤมล  สังข์สุนทร  (2552)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง  (E-learning)  โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้ได้แก่  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระดับปริญญาตรีจ านวน  120  คน  จาก  21  คณะ  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น  3  กลุ่ม  คือ  กลุ่มสังคม-มานุษยวิทยา  กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนแบบ            
E-learning  ซึ่งประกอบด้วย  3  ส่วน  คือ  ด้านบทเรียน  ด้านโครงสร้างของบทเรียน  และด้านการออกแบบ
บทเรียน  ผลจากการศึกษาพบว่า  ส่วนที่  1  ในด้านบทเรียน  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.24  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างร้อยละ  15.8  มีความเห็นว่า  ในการจัดการเรียนการสอนแบบ         
E-learning  จ าเป็นอย่างมากที่สุดที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนทราบ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเอง  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนในระบบ  E-learning  เพราะท าให้เข้าใจบทเรียน
และบรรลุเป้าหมายของการเรียนได้  ส่วนที่  2   ในด้านโครงสร้างของบทเรียน  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.36  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  โครงสร้างแบบฝึกหัดของ
บทเรียนมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียน  แต่รูปแบบบทเรียนมีความกระตุ้นความสนใจ  และการ
เชื่อมโยงเนื้อหาไปแหล่งอ่ืนๆ อยู่ในระดับน้อยและน้อยมากตามล าดับ  ส่วนที่  3  ด้านการออกแบบบทเรียน  
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.29  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า      
การออกแบบเมนูหลักมีความเข้าใจง่าย  เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก  และมีความเห็นว่าการออกแบบขนาดและ
คุณภาพของงานกราฟฟิก  มีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน  E-learning  รายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่าง 

ประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware 
 2. เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาบทเรียน  E-learning  รายวิชา  135-201   

 ธุรกิจระหว่างประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware 
 
ระยะเวลาที่ท าการวิจัย 
 4  เดือน   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรเป้าหมาย 
 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  จ านวน  335  คน  ที่เรียนรายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  ในภาค
เรียนที ่ 2  ปีการศึกษา  2554  กลุ่มที่  3, 4, 5, 6, 7  และ  10    
 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีจ านวน  293  คน  ซึ่งคิดเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80  ของจ านวน
ประชากรเป้าหมาย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับบทเรียน  E-learning  รายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  ใน  
Siam  Open  Courseware  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ได้แก่ 
 ส่วนที่  1  เป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ชื่อ-นามสกุล  อายุ  เพศ  ชั้นปีการศึกษา  สาขาวิชา  เกรด
เฉลี่ยสะสม  (GPA)  การรับทราบข้อมูลข่าวสารของระบบ  E-learning  จ านวนครั้งท่ีเข้าสู่ระบบ  E-learning  ต่อ
สัปดาห์  และ  สาเหตุในการเข้าสู่ระบบ  E-learning   
 ส่วนที่  2  เป็นข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับบทเรียน  E-learning  รายวิชา  135-201  ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2  ด้าน  คือ  ด้านบทเรียน  และด้านการใช้
งาน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังต่อไปนี้  
 1. ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาน้ีในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตาม
ความสะดวก  (กัลยา  วานิชบัญชา, 2550)  ซึ่งได้แก่  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่เรียนวิชา  135-201  ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  กลุ่มที่  3, 4, 5, 6, 7  และ  10   
 2. ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  โดยประยุกต์ใช้บทเรียน  E-learning  ในแต่ละสัปดาห์  เช่น  
การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าใช้บทเรียน  E-learning  ที่เว็บไซต์  http://www.olearning.siam.edu.     
การมอบหมายงานให้นักศึกษาท าแบบทดสอบในแต่ละสัปดาห์  ซึ่งแบบทดสอบในบางสัปดาห์ได้ถูกน ามาใช้
เป็นแบบทดสอบย่อยเพื่อเก็บคะแนน 
 3. เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในรายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  ภาคเรียนที่  2  ปี
การศึกษา  2554  ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาเพื่อส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน                
E-learning  รายวิชา  135-201  ธุรกิจประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน  E-learning  รายวิชา  135-201  
ธุรกิจระหว่างประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware  มาประมวลผลและประเมินหาค่าเฉลี่ยทางสถิต ิ
 
สถิติที่ใช้วิเคราะห ์

1. แบบแจกแจงความถี่  ร้อยละ   
2. ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  เพื่อทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน  E-learning  รายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่าง 
ประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware 
 2.   เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาบทเรียน  E-learning  รายวิชา  135-201   
ธุรกิจระหว่างประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware 
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สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล   
 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยออกเป็น  2  ส่วน  ดังนี้ 

1. ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
2. ลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน  E-learning  รายวิชา  135-201  

ธุรกิจระหว่างประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2  ด้าน  ได้แก่  ด้านบทเรียน  และ
ด้านการใช้งาน 
 
1. ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย  ชื่อ-นามสกุล  อายุ  เพศ  ชั้นปีการศึกษา  สาขาวิชา  เกรด
เฉลี่ยสะสม  (GPA)  การรับทราบข้อมูลข่าวสารระบบ  E-learning  จ านวนครั้งที่เข้าสู่ระบบ  E-learning  ต่อ
สัปดาห์  และ  สาเหตุในการเข้าสู่ระบบ  E-learning   
 1.1 อายุ  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ  27  ปี  โดยอายุ
น้อยที่สุดคือ  19  ปี  และอายุมากที่สุดคือ  50  ปี   
  อันดับที่  1 อายุ  20  ปี  มีจ านวน  155  คน  คิดเปน็ร้อยละ  52.90 
  อันดับที่  2 อายุ  21  ปี  มีจ านวน  48  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.38 
  อันดับที่  3 อายุ  19  ปี  มีจ านวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.24 
  อันดับที่  4 อายุ  22  ปี  มีจ านวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.22 
  อันดับที่  5 อายุ  23  ปี  มีจ านวน  19  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.48    
  อันดับที่  6 อายุ  25  ปี  มีจ านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.71 
  อันดับที่  7 อายุ  24  ปี  มีจ านวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.37 
  อันดับที่  8 อายุ  28  ปี  มีจ านวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.68 
  อันดบัที่  9 อาย ุ 26  ปี  มีจ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.34 
     อายุ  41  ปี  มีจ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.34 
     อายุ  50  ปี  มีจ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.34  
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ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ  (ปี) จ านวน  (คน) ร้อยละ 
19 30 10.24 
20 155 52.90 
21 48 16.38 
22 27 9.22 
23 19 6.48 
24 4 1.37 
25 5 1.71 
26 1 0.34 
28 2 0.68 
41 1 0.34 
50 1 0.34 
รวม 293 100.00 

ค่าเฉลี่ย  (Mean)  =  27  ปี 
  
 1.2  เพศ  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  217  คน  
คิดเป็นร้อยละ  74.06  และเพศชาย  จ านวน  76  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.94   
 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
หญิง 217 74.06 
ชาย 76 25.94 
รวม 293 100.00 
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 1.3 ชั้นปีการศึกษา  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่า   
  อันดับที่  1 ชั้นปีการศึกษาที่  2 มีจ านวน  243  คน  คิดเป็นร้อยละ  82.94 
  อันดับที่  2 ชั้นปีการศึกษาที่  4 มีจ านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.83 
  อันดับที่  3 ชั้นปีการศึกษาที่  3 มีจ านวน  19  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.48 
  อันดับที ่ 4 ชั้นปีการศึกษาที่  1 มีจ านวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.75 
  

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามชั้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปีการศึกษา จ านวน  (คน) ร้อยละ 
1 11 3.75 
2 243 82.94 
3 19 6.48 
4 20 6.83 

รวม 293 100.00 
 
 1.4 สาขาวิชา  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่า   
  อันดับที่  1 ยังไม่ได้เลือกสาขา  มีจ านวน  98  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.44 
  อันดับที่  2 การบัญชี  มีจ านวน  77  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.28 
  อันดับที่  3 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  มีจ านวน  48  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.38 
  อันดับที่  4 การตลาด  มีจ านวน  37  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.63 
  อันดับที่  5 การจัดการท่ัวไป  มีจ านวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.87 
  อันดับที่  6 การเงินและการธนาคาร  มีจ านวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.38 
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ตาราง แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา จ านวน  (คน) ร้อยละ 
การบัญชี 77 26.28 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 48 16.38 
การจัดการทั่วไป 26 8.87 
การเงินและการธนาคาร 7 2.40 
การตลาด 37 12.63 
ยังไม่ได้เลือกสาขา 98 33.44 

รวม 293 100.00 
 
 1.5 เกรดเฉลี่ยสะสม  (GPA)  จากการส ารวจกลุ่มตัวอยา่งพบว่า   
  อันดับที่  1 เกรดเฉลี่ยสะสม  2.01 – 2.25  มีจ านวน  62  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.16 
  อันดับที่  2 เกรดเฉลี่ยสะสม  2.26 – 2.50  มีจ านวน  46  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.70 
  อันดับที่  3 เกรดเฉลี่ยสะสม  2.76 – 3.00  มีจ านวน  41  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.00 
  อันดับที่  4 เกรดเฉลี่ยสะสม  1.76 – 2.00  มีจ านวน  40  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.65 
  อันดับที่  5 เกรดเฉลี่ยสะสม  2.51 – 2.75  มีจ านวน  38  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.97 
  อันดับที่  6 เกรดเฉลี่ยสะสม  3.01 – 3.25  มีจ านวน  25  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.53 
  อันดับที ่ 7 เกรดเฉลี่ยสะสม  3.26 – 3.50  มีจ านวน  18  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.14 
  อันดับที่  8 เกรดเฉลี่ยสะสม  3.51 – 3.75  มีจ านวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.09 
  อันดับที่  9 เกรดเฉลี่ยสะสม  3.76 – 4.00  มีจ านวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.05 
  อันดับที่  10 เกรดเฉลี่ยสะสม  1.50 – 1.75  มีจ านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.71 
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ตาราง แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม  (GPA) 
 

เกรดเฉลี่ยสะสม จ านวน  (คน) ร้อยละ 
1.50 – 1.75 5 1.71 
1.76 – 2.00 40 13.65 
2.01 – 2.25 62 21.16 
2.26 – 2.50 46 15.70 
2.51 – 2.75 38 12.97 
2.76 – 3.00 41 14.00 
3.01 – 3.25 25 8.53 
3.26 – 3.50 18 6.14 
3.51 – 3.75 12 4.09 
3.76 -4.00 6 2.05 

รวม 293 100.00 
 
 1.6 การทราบข่าวสารเกี่ยวกับระบบ  E-learning  จากแหล่งใด  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่า   
  อันดับที่  1 อาจารย์ผู้สอน  มีจ านวนความถี่  248  คิดเป็นร้อยละ  51.88 
  อันดับที่  2 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  มีจ านวนความถี่  138  คิดเป็นร้อยละ  28.87 
  อันดับที่  3 เพื่อน  มีจ านวนความถี่  92  คิดเป็นร้อยละ  19.25 

   
ตาราง แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามแหล่งข่าวสารเกี่ยวกับระบบ  E-learning 
 

แหล่งข่าวสารเกี่ยวกับระบบ  E-learning จ านวนความถี่ ร้อยละ 
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย   138 28.87 
อาจารย์ผู้สอน   248 51.88 
เพื่อน 92 19.25 

รวม 478 100.00 
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 1.7 จ านวนครั้งที่เข้าสู่ระบบ  E-learning  ต่อสัปดาห์  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่า 
  อันดับที่  1 1  ครั้ง / สัปดาห์  มีจ านวน  167  คน  คิดเป็นร้อยละ  57.00 
  อันดับที่  2 2-5  ครั้ง / สัปดาห์  มีจ านวน  90  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.72 
  อันดับที่  3 อ่ืนๆ มีจ านวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.58  แบ่งเป็น 

- นานๆ ครั้ง  มีจ านวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.16   
- เดือนละ  2-3  ครั้ง  มีจ านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.71   
- เมื่ออาจารย์สั่งงาน  มีจ านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.71 

  อันดับที่  4 มากกว่า  5  ครั้ง / สัปดาห์  มีจ านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.70 
 

ตาราง แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามจ านวนครั้งที่เข้าสู่ระบบ  E-learning  ต่อสัปดาห์   
 

จ านวนครั้งที่เข้าสู่ระบบ  E-learning   
ต่อสัปดาห์   

จ านวน  (คน) ร้อยละ 

1  ครั้ง / สัปดาห์   167 57.00 
2-5  ครั้ง / สัปดาห์   90 30.72 
มากกว่า  5  ครั้ง / สัปดาห์   5 1.70 
อ่ืนๆ แบ่งเป็น 
- นานๆ ครั้ง   
- เดือนละ 2-3  ครั้ง  
- เมื่ออาจารย์สั่งงาน 

31 
(21) 
(5) 
(5) 

10.58 
(7.16) 
(1.71) 
(1.71) 

รวม 293 100.00 
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 1.8 สาเหตุในการเข้าสู่ระบบ  E-learning  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่า   
  อันดับที่  1 อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงาน 
     มีจ านวนความถี่  200  คิดเป็นร้อยละ  30.96 
  อันดับที่  2 ต้องการเตรียมบทเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน 
     มีจ านวนความถี่  147  คิดเป็นร้อยละ  22.75 
  อันดับที่  3 ต้องการท าแบบฝึกหัดจากบทเรียนในแต่ละสัปดาห์ 
     มีจ านวนความถี่  144  คิดเป็นร้อยละ  22.30 
  อันดับที่  4 มีความสนใจในบทเรียน  E-learning 
     มีจ านวนความถี่  80  คิดเป็นร้อยละ  12.38 
  อันดับที่  5 ต้องการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่ออ่ืนๆ เช่น  Youtube 
     มีจ านวนความถี่  47  คิดเป็นร้อยละ  7.28 
  อันดับที่  6 ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ตามปกติ 
     มีจ านวนความถี่  28  คิดเป็นร้อยละ  4.33 
 
ตาราง แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสาเหตุในการเข้าสู่ระบบ  E-learning   

 
สาเหตุในการเข้าสู่ระบบ  E-learning จ านวนความถี ่ ร้อยละ 

มีความสนใจในบทเรียน  E-learning 80 12.38 
ต้องการเตรียมบทเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน 147 22.75 
ต้องการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ เช่น  Youtube 47 7.28 
ต้องการท าแบบฝึกหัดจากบทเรียนในแต่ละสัปดาห์ 144 22.30 
ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ตามปกติ 28 4.33 
อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงาน 200 30.96 

รวม 646 100.00 
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2. ลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน  E-learning  รายวิชา    
135-201  ธุรกิจประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware   
  2.1 ด้านบทเรียน  

ตาราง แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน  E-learning   
รายวิชา  135-201  ธรุกิจระหว่างประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware  ด้านบทเรียน 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ  

รวม 
 

ค่าเฉลี่ย เห็นด้วย 
มากที่สุด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อยที่สุด ด้านบทเรียน 

1. E-learning ช่วยให้นักศึกษาบรรล ุ
   วัตถุประสงค์ในการเรียน 

31 
(10.58%) 

154 
(52.56%) 

103 
(35.15%) 

5 
(1.71%) 

0 
 

293 3.72 

2. E-learning ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ 
   บทเรียนมากย่ิงขึน้ 

36 
(12.29%) 

147 
(50.17%) 

104 
(35.49%) 

6 
(2.05%) 

0 293 3.73 

3. E-learning ช่วยให้นักศึกษาจ าเนื้อหา 
   สาระในบทเรียนมากย่ิงขึ้น 

38 
(12.97%) 

132 
(45.05%) 

117 
(39.93%) 

6 
(2.05%) 

0 293 3.69 

4. E-learning ช่วยให้นักศึกษาประหยัด 
   เวลาในการเรียน 

58 
(19.80%) 

118 
(40.27%) 

95 
(32.42%) 

8 
(2.73%) 

0 293 3.72 

5. E-learning ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู ้
   ด้วยตนเอง 

50 
(17.07%) 

161 
(54.95%) 

73 
(24.91%) 

8 
(2.73%) 

1 
(0.34%) 

293 3.86 

6. หลังการใช้บทเรียน E-Learning   
   นักศึกษาไม่จ าเป็นต้องศึกษาเนือ้หาเพิ่มเติม 
   จากอาจารย์ผู้สอน 

14 
(4.78%) 

65 
(22.18%) 

121 
(41.30%) 

71 
(24.23%) 

22 
(7.51%) 

293 2.93 

7. แบบฝึกหัดมีรปูแบบทีห่ลากหลาย 36 
(12.29%) 

116 
(39.59%) 

126 
(43.00%) 

15 
(5.12%) 

0 293 3.59 

8. จ านวนของแบบฝึกหดัในแต่ละสัปดาห ์
   มีความเหมาะสม 

36 
(12.29%) 

154 
(52.56%) 

102 
(34.81%) 

1 
(0.34%) 

0 293 3.77 

9. นักศึกษาสามารถน าความรู้และ 
   ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

34 
(11.60%) 

139 
(47.45%) 

102 
(34.81%) 

18 
(6.14%) 

0 293 3.65 

10. การประกาศข่าวสารเกี่ยวกับระบบ 
     E-learning เป็นประโยชน์ต่อการเรียน 

52 
(17.75%) 

150 
(51.19%) 

89 
(30.38%) 

2 
(0.68%) 

0 293 3.86 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน  E-learning   
รายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware  ด้านบทเรียน 

3.65 
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 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน  E-learning  รายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  ใน  
Siam  Open  Courseware  ด้านบทเรียน  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. E-learning  ช่วยให้นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียน 
   ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก  ( x  = 3.72)  
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  52.56  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางจ านวนร้อยละ  35.15  และความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจ านวนร้อยละ  10.58  เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย   
  2. E-learning  ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น 
   ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก  ( x  = 3.73)  
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  50.17  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางจ านวนร้อยละ  35.49  และความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจ านวนร้อยละ  12.29  เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย   
  3. E-learning  ช่วยให้นักศึกษาจ าเนื้อหาสาระในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 
   ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก  ( x  = 3.69)  
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  45.05  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางจ านวนร้อยละ  39.93  และความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจ านวนร้อยละ  12.97  เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย   
  4. E-learning  ช่วยให้นักศึกษาประหยัดเวลาในการเรียน 
  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก  ( x  = 3.69)  
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  45.05  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางจ านวนร้อยละ  39.93  และความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจ านวนร้อยละ  12.97  เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย   
 5. E-learning  ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก  ( x  = 3.86)  
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  54.95  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางจ านวนร้อยละ  24.91  และความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจ านวนร้อยละ  17.07  เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย   
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 6. หลังการใช้บทเรียน  E-Learning  นักศึกษาไม่จ าเป็นต้องศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้สอน 
  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยค่อนข้างปานกลาง  ( x  = 2.93)  
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  41.30  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจ
ในระดับน้อยจ านวนร้อยละ  24.23  และความพึงพอใจในระดับมากจ านวนร้อยละ  22.18  เรียงตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย   
 7. แบบฝึกหัดมีรูปแบบที่หลากหลาย 
  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก  ( x  = 3.59)  
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  43.00  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจ
ในระดับมากจ านวนร้อยละ  39.59  และความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจ านวนร้อยละ  12.29  เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย   
 8. จ านวนของแบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์มีความเหมาะสม 
  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก  ( x  = 3.77)  
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  52.56  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางจ านวนร้อยละ  34.81  และความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจ านวนร้อยละ  12.29  เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย   
 9. นักศึกษาสามารถน าความรู้และความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก  ( x  = 3.65)  
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  47.45  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางจ านวนร้อยละ  34.81  และความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจ านวนร้อยละ  11.60  เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย   
 10. การประกาศข่าวสารเก่ียวกับระบบ  E-learning  เป็นประโยชน์ต่อการเรียน 
  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก  ( x  = 3.86)  
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  51.19  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางจ านวนร้อยละ  30.38  และความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจ านวนร้อยละ  17.75  เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย   
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 2.1 ด้านการใช้งาน 
ตาราง แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน  E-learning   

รายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware  ด้านการใช้งาน 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ  

รวม 
 

ค่าเฉลี่ย เห็นด้วย 
มากที่สุด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อยที่สุด ด้านการใช้งาน 

1. การเข้าสู่เว็บไซต์รวดเร็ว 
 

39 
(13.31%) 

105 
(35.84%) 

121 
(41.30%) 

24 
(8.19%) 

4 
(1.36%) 

293 3.52 

2. เว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน 
 

36 
(12.29%) 

125 
(42.66%) 

110 
(37.54%) 

21 
(7.17%) 

1 
(0.34%) 

293 3.59 

3. เว็บไซต์ช่วยให้หาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย 
 

31 
(10.58%) 

138 
(47.10%) 

107 
(36.52%) 

17 
(5.80%) 

0 293 3.62 

4. การแสดงผลของหน้าเว็บไซตมี์ความรวดเร็ว 
 

31 
(10.58%) 

114 
(38.91%) 

120 
(40.96%) 

26 
(8.87%) 

2 
(0.68%) 

293 3.50 

5. หน้าโฮมเพจมคีวามสวยงามและน่าสนใจ 
 

17 
(5.80%) 

114 
(38.91%) 

133 
(45.39%) 

27 
(9.21%) 

2 
(0.68%) 

293 3.40 

6. ขนาดของตัวอักษรง่ายต่อการอ่าน 
 

37 
(12.63%) 

152 
(51.88%) 

94 
(32.08%) 

10 
(3.41%) 

0 293 3.74 

7. โทนสีมีความสวยงามเหมาะสม 
 

34 
(11.61%) 

132 
(45.05%) 

109 
(37.20%) 

18 
(6.14%) 

0 293 3.62 

8. รูปภาพประกอบ / กราฟฟิกมี 
   ความสวยงามเหมาะสม 

29 
(9.90%) 

134 
(45.73%) 

107 
(36.25%) 

22 
(7.51%) 

1 
(0.34%) 

293 3.57 

9. การเรียงล าดับความส าคัญของเนื้อหา  
   มีความเหมาะสม 

47 
(16.05%) 

154 
(52.56%) 

80 
(27.30%) 

11 
(3.75%) 

1 
(0.34%) 

293 3.80 

10. นักศึกษาคิดว่าจะใช้บทเรียน  
     E-Learning  ต่อไปในอนาคต 

63 
(21.50%) 

154 
(52.56%) 

67 
(22.87%) 

9 
(3.07%) 

0 293 3.92 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน  E-learning   
รายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware  ด้านบทเรียน 

3.63 
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 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน  E-learning  รายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  คณะบริหารธุรกิจ  ในด้านการใช้งาน  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. การเข้าสู่เว็บไซต์รวดเร็ว 
   ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก  ( x  = 3.52)  
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  41.30  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจ
ในระดับมากจ านวนร้อยละ  35.84  และความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจ านวนร้อยละ  13.31  เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย   
  2. เว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน 
   ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก  ( x  = 3.59)  
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  42.66  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางจ านวนร้อยละ  37.54  และความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจ านวนร้อยละ  12.29  เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย   
  3. เว็บไซต์ช่วยให้หาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย 
   ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก  ( x  = 3.62)  
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  47.10  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางจ านวนร้อยละ  36.52  และความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจ านวนร้อยละ  12.97  เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย   
  4. การแสดงผลของหน้าเว็บไซต์มีความรวดเร็ว 
  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก  ( x  = 3.50)  
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  45.05  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางจ านวนร้อยละ  39.93  และความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจ านวนร้อยละ  10.58  เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย   
 5. หน้าโฮมเพจมีความสวยงามและน่าสนใจ 
  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.40)  โดยนักศึกษา
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  45.39  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจในระดับมาก
จ านวนร้อยละ  38.91  และความพึงพอใจในระดับน้อยจ านวนร้อยละ  9.21  เรียงตามล าดับจากมากไปหา
น้อย   
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 6. ขนาดของตัวอักษรง่ายต่อการอ่าน 
  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก  ( x  = 3.74)  
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  51.88  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางจ านวนร้อยละ  32.08  และความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจ านวนร้อยละ  12.63  เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย   
 7. โทนสีมีความสวยงามเหมาะสม 
  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก  ( x  = 3.62)  
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  45.05  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางจ านวนร้อยละ  37.20  และความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจ านวนร้อยละ  11.61  เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย   
 8. รูปภาพประกอบ / กราฟฟิกมีความสวยงามเหมาะสม 
  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก  ( x  = 3.57)  
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  45.73  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางจ านวนร้อยละ  36.52  และความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจ านวนร้อยละ  9.90  เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย   
 9. การเรียงล าดับความส าคัญของเนื้อหามีความเหมาะสม 
  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก  ( x  = 3.80)  
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  52.56  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางจ านวนร้อยละ  27.30  และความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจ านวนร้อยละ  16.05  เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย   
 10. นักศึกษาคิดว่าจะใช้บทเรียน  E-Learning  ต่อไปในอนาคต   
  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก  ( x  = 3.92)  
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  มากที่สุดจ านวนร้อยละ  52.56  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางจ านวนร้อยละ  22.87  และความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจ านวนร้อยละ  21.50  เรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย   
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 นอกจากการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามข้างตน้  ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่าง  เช่น 
 - บทเรียน  E-leaning  มีประโยชนต่์อการเรียน  และควรท ารูปแบบนี้ในทุกรายวิชา 
 - บทเรียน  E-leaning  มีประโยชนต่์อการเรียนจริง  แต่ต้องให้อาจารย์ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมด้วย   
  เพราะว่าจะท าให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น 
 - ต้องมีการประชาสัมพันธ์การใช้งาน  E-leaning  ให้มากกว่านี ้
 - ควรปรับความเร็วในการเข้าสู่เว็บไซต์ให้เร็วขึ้น   
 
อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยไว้เป็น  2  ส่วน  ดังนี้  
 1. ด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  จากการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีจ านวน  217  คน  คิดเป็นร้อยละ  
74.06  ส่วนเพศชาย  มจี านวน  76  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.94   
  อายุโดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  คือ  27  ปี  (19-50  ปี)  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ  20  ปี  มี
จ านวน  155  คน  คิดเป็นร้อยละ  52.90  ซึ่งเป็นระดับอายุที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่  2  ซึ่งเป็นระดับชั้นปีที่
กลุ่มตัวอย่างก าลังศึกษาอยู่มากที่สุด  มีจ านวน  243  คน  คิดเป็นร้อยละ  82.94  โดยในขณะที่ท าการศึกษา
เรื่องนี้  นักศึกษาชั้นปีที่  2  ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ท าการเลือกสาขาวิชาที่จะเรียน  จึงท าให้จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ยังไม่เลือกสาขามีมากที่สุด  คือ  98  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.44   
  เกรดเฉลี่ยสะสม  (GPA)  ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง  2.01 - 2.25  มีจ านวน  62  คน  คิด
เป็นร้อยละ  21.16  โดยเกรดเฉลี่ยต่ าสุดคือ  1.59  และเกรดเฉลี่ยสูงสุด  คือ  3.97       
  การทราบข่าวสารเกี่ยวกับระบบ  E-learning  ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากอาจารย์ผู้สอน  มี
จ านวนความถี่  248  คิดเป็นร้อยละ  51.88  ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับระบบ  
E-learning  จากการประชาสัมพันธ์ของอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนว่าได้มีการประยุกต์ใช้บทเรียน  E-learning  
ในแต่ละสัปดาห ์ เช่น  การให้นักศึกษาเตรียมบทเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียนเอง  และการมอบหมายงานให้
นักศึกษาท าแบบทดสอบในแต่ละสัปดาห์  ซึ่งแบบทดสอบในบางสัปดาห์ได้ถูกน ามาใช้เป็นแบบทดสอบย่อย
เพื่อเก็บคะแนน  จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้  3  อันดับแรกของการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบ  E-learning  
คือ  อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงาน  มีจ านวนความถี่  200  คิดเป็นร้อยละ  30.96  รองลงมาคือ  ต้องการเตรียม
บทเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน  มีจ านวนความถี่  147  คิดเป็นร้อยละ  22.75  และต้องการท าแบบฝึกหัด
จากบทเรียนในแต่ละสัปดาห์  มีจ านวนความถี่  144  คิดเป็นร้อยละ  22.30  ซึ่งจ านวนครั้งที่กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เข้าสู่ระบบ  E-learning  คือ  1  ครั้ง / สัปดาห์  มีจ านวน  167  คิดเป็นร้อยละ  57.00 
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 2. ด้านข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน  E-learning  รายวิชา  135-201  
ธุรกิจประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2  ด้าน  ได้แก่  ด้านบทเรียน  และด้านการใช้
งาน 
  2.1  ด้านบทเรียน 
  จากการศึกษาพบว่า  โดยภาพรวมบทเรียน  E-learning  รายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware  ด้านบทเรียน  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่อนข้างมาก  ( x  = 3.65)  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  E-learning ช่วยให้นักศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเรียน  และช่วยให้นักศึกษาจ าเนื้อหาสาระและเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากในแต่
ละสัปดาห์มีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  ซึ่งท าให้นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองตลอดเวลา  
นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถน าความรู้และความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  โดยสิ่งเหล่านี้ช่วย
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับนักศึกษา  แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างจ านวนหนึ่งมีความเห็นว่า  
การใช้บทเรียน  E-learning  จ าเป็นต้องใช้ควบคู่กับการอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้สอน  เพราะจะท า
ให้เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้การประกาศข่าวสารเกี่ยวกับระบบ  E-learning ให้นักศึกษาทราบอย่างทั่วถึง
เป็นประโยชน์ต่อการเรียน 
  2.2 ด้านการใช้งาน 
   จากการศึกษาพบว่า  โดยภาพรวมบทเรียน  E-learning  รายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware  ด้านการใช้งาน  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่อนข้างมาก  ( x  = 3.63)  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  หน้าโฮมเพจมีขนาดตัวอักษร  รูปภาพ / 
กราฟฟิก  โทนสี  และการเรียงล าดับความส าคัญของเนื้อหามีความสวยงามเหมาะสม  นอกจากนี้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนหน่ึงยังให้ความส าคัญกับความรวดเร็วในการเข้าสู่เว็บไซต์และความรวดเร็วในการแสดงผล
หน้าจอ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  การน าบทเรียน  E-learning  มาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาทราบอย่างทั่วถึง  เช่น  เว็บไซต ์ วิธีการใช ้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้สอนและผู้เรียนสูงสุด 
 2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน  E-learning  รายวิชา  
135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware  ซึ่งท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามเท่านั้น  ดังนั้นในการวิจัยครั้งหน้าจึงควรที่จะมีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่
ประชาคมภายนอก  เนื่องจาก  Siam  Open  Courseware  มีวัตถุประสงค์หลักในการให้ความรู้และการศึกษา
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ที่มีคุณภาพสามารถเข้าถึงประชาชนทั้งโลกได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด  เป็นการเสริมเสรีภาพในการเรียนรู้  ส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกัน    และการขัดเกลาเชิงวิชาการ  รวมทั้งส่งเสริมพลังอ านาจของความรู้ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสังคมอย่างแท้จริง 
 3. ผลการวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน  E-learning  รายวิชา  135-201  ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware  เป็นประโยชน์อย่างมาก  เนื่องจากท าให้ทราบถึงทัศนคติ  
และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไข พ.ศ. 2545)   
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ส่วนที ่1 

ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

ค าชี้แจง: ให้นักศึกษากรอกขอ้มูลตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วน 

1. ชื่อ .............................................................    นามสกุล ............................................................. 

2. อายุ .................................... ปี  

3. เพศ   หญิง   ชาย 

4. ชั้นปี    1   2    3    4  

    อืน่ๆ (โปรดระบุ) .................................... 

5. สาขาวิชา  การบัญช ี     การจัดการอุตสาหการ 

    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ    การจัดการทั่วไป 

    การเงินและการธนาคาร     การตลาด 

    ยังไมไ่ด้เลือกสาขา     อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................... 

6. เกรดเฉลี่ยสะสม ...........................   

7. นักศึกษาทราบข่าวสารเกี่ยวกบัระบบ E-learning จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   เว็บไซต์ของมหาวทิยาลัย     อาจารย์ผู้สอน 

    เพื่อน     อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................... 

8. จ านวนครั้งที่เข้าสู่ระบบ E-learning ต่อสัปดาห์   

   1 ครั้ง / สัปดาห ์   2-5 ครั้ง / สัปดาห ์   

   มากกว่า 5 ครั้ง / สัปดาห ์   อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................  

9. สาเหตุในการเข้าสู่ระบบ E-learning  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  มีความสนใจในบทเรยีน E-learning   

  ต้องการเตรียมบทเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน 

  ต้องการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเตมิจากส่ืออ่ืนๆ เช่น Youtube 

  ต้องการท าแบบฝึกหัดจากบทเรยีนในแต่ละสัปดาห ์

  ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนไดต้ามปกติ 

  อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงาน 

 อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................ 

.....ส่วนที่ 2 

แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับบทเรียน  E-learning   
รายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware 

1 
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ส่วนที่ 2 
ความพึงพอใจเก่ียวกบับทเรียน  E-learning  

รายวชิา 135-201 ธุรกิจระหวา่งประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware 
 

ค าชี้แจง: ท าเคร่ืองหมาย    ในช่องทีต่รงกับระดับความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด   
 (กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ) 
     1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
      2  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
      3  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
      4  หมายถึง เห็นด้วยมาก 
      5  หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

 

รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

เห็นด้วย 
มากทีสุ่ด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อยที่สุด ด้านบทเรียน 

1. E-learning ช่วยให้นักศึกษาบรรลุ 
   วัตถุประสงคใ์นการเรียน 

     

2. E-learning ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ 
   บทเรียนมากยิ่งขึ้น 

     

3. E-learning ช่วยให้นักศึกษาจ าเน้ือหา 
   สาระในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 

     

4. E-learning ช่วยให้นักศึกษาประหยัด 
   เวลาในการเรียน 

     

5. E-learning ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ 
   ด้วยตนเอง 

     

6. หลังการใช้บทเรียน E-Learning   
   นักศึกษาไม่จ าเป็นต้องศึกษาเน้ือหา 
   เพิ่มเตมิจากอาจารย์ผู้สอน 

     

7. แบบฝึกหัดมีรูปแบบทีห่ลากหลาย      
8. จ านวนของแบบฝึกหัดในแตล่ะสัปดาห์ 
   มีความเหมาะสม 

     

9. นักศึกษาสามารถน าความรู้และ 
   ความเข้าใจไปใชใ้นชวีิตประจ าวัน 

     

10. การประกาศข่าวสารเกี่ยวกบัระบบ 
     E-learning เป็นประโยชน์ตอ่การเรียน 

     

.....ตาราง 

2 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 
มากทีสุ่ด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อยที่สุด ด้านรูปแบบการใช้งาน 

1. การเข้าสู่เว็บไซต์รวดเร็ว      
2. เว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน      
3. เว็บไซต์ช่วยให้หาข้อมูลที่ต้องการได้ 
   ง่าย 

     

4. การแสดงผลของหน้าเว็บไซต์ม ี
   ความรวดเร็ว 

     

5. หน้าโฮมเพจมีความสวยงามและ 
   น่าสนใจ 

     

6. ขนาดของตัวอักษรง่ายต่อการอ่าน      
7. โทนสีมีความสวยงามเหมาะสม      
8. รูปภาพประกอบ / กราฟฟิคม ี
   ความสวยงามเหมาะสม 

     

9. การเรียงล าดับความส าคัญของเน้ือหา  
   มีความเหมาะสม 

     

10. นักศึกษาคิดว่าจะใช้บทเรยีน  
     E-Learning  ต่อไปในอนาคต 

     

 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

ขอบคุณค่ะ 
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