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การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ในการจัดเรียนการสอนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 
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สาขาวิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที ่มีผลต่อความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์จำนวน 152 คน และนักศึกษาจำนวน 341 คน รวม
ทั้งสิ้น 493 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ตามความพึงพอใจด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอาชีพ และด้านคณะ ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอาชีพ และด้านคณะที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
 
คำสำคัญ  : ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were to study of demographic factors satisfaction of managing 
online teaching and learning at Muban Chombueng Rajabhat University. According to demographic 
factors such as gender, age, occupation and faculty of instructor and students. That affect the 
satisfaction in online teaching and learning at  Muban Chombueng Rajabhat University. The sample 
group was 152 lecturers and 341 students out of a total of 493 from Muban ChomBueng Rajabhat 
University. By using the online learning and teaching satisfaction questionnaire, According to satisfaction 
factors such as gender, age, occupation and faculty. The study found that demographic factor 
differences were not significant related in online learning user’s satisfaction in Muban Chombueng 
Rajabhat University. 
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บทนำ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลสถาบันหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง หากแต่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นในระบบ
การศึกษา (ธนพรรณ ทรัพย์ธนาดล, 2554) จึงกล่าวไว้ว่าระบบการศึกษาต้องตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงและ
กระบวนทัศน์นี้ให้ได้ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าที่ในการสร้างคนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะแข่งขันกับ
ต่างชาติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ในการสร้างคนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ดังประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ว่าด้วย บัณฑิตระดับอุดมศึกษาต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง สามารถ
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เรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อสังคมให้สามารถแข่งขันในระดับ
สากลได้ ดังนั้น บัณฑิตจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ  
 จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) ทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนในหลาย ๆ รูปแบบ
มากขึ้น อีกทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นก็จะมีหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่ง (ธน
พรรณ ทรัพย์ธนาดล, 2554) ได้ศึกษาปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านสถานศึกษา ที่มีผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่า การจัดการเรียนการสอนบทเรียน
ออนไลน์นั้นทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าการจัดการเรียนการสอนตามปกติ เนื่องจากเป็นการ
สื่อสารที่มีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย มีอิสระในการเรียน มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรู้และเหมาะสมกับ
โลกยุคใหม่ จะเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการจัดรูปแบบการจัดการเรยีนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ที่ (วิจารณ์ พาณิช , 2555) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนไปพร้อมกับองค์ความรู้หลักที่เด็กและเยาวชนควรมี คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมหรือ 3R 
และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบคือ 3R ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmeic) ส่วน 4C 
ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thanking) การสื่อสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration) และความคิด
สร้างสรรค์(Creativity) รวมถึงทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษาแบบใหม่ ซึ่ง (Deandrea et al, 2012) ได้เสริมแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์
ว่าสามารถอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลและการเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น ๆ เป็นเครื่องมือที่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายตามวัตถุประสงค์ในการเรียน และสร้างช่องทางใหม่ในการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน ซึ่งยังสามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้เรียนด้วยกัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
เนื้อหาการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้กิจกรรมการจัดเรียนรู้ผ่านการทำงานด้วยกัน (Al-Rahmi & Zek, 2016) อีกทั้ง
ยังสามารถสร้างบรรยากาศและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี ซึ่งการสื่อสารบนสังคมออนไลน์ช่วยกระตุ้นแรงจูงใจในการ
เรียนจากการทำงานร่วมกันและช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและลดค่าใช้จ่ายและเวลา 
 สถาบันการศึกษาหลายแห่งจึงมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและสะดวก
รวดเร็ว ตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีมากขึ้น อีกทั้งเมื่อสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
และสถานการณ์ Covid-19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนอย่างมากมายและต่างต้องปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตของตนเองเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน สถาบันการศึกษาก็เช่นกันที่จะต้องปรับการจัดการเรียนการสอนให้
สอนคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ จึงทำให้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน เมื่อ
ต้องเปลี่ยนการเรียนแบบปกติให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้หลายสถาบันการศึกษาต้องเริ่ม
มีการปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน หรือนักศึกษา ที่จะปรับการเรียนการสอนให้ผู้เรียนและผู้สอนยังสามารถ
โต้ตอบ (Interaction) ได้เสมือนอยู่ในห้องเรียนหรือในสถาบันการศึกษาจริง 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทั ้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ อายุของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามและสังกัดคณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อศึกษาว่าปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีความพึงพอใจต่อการปรับการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติให้มีการจัดเรียนการสอนแบบออนไลน์เข้ามาร่วมด้วย และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัด
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทีม่ีผลต่อความพึงพอใจในการจัดการเรยีนการสอนแบบ 
ออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1.   ขอบเขตประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1)  ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คอื อาจารย์สายวิชาการ จำนวน 251 คน และนักศึกษาภาคปกติ ช้ันปีท่ี 1-4 
จำนวน 3,409 คน รวมทั้งสิ้น 3,660 คน 

2)  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี คือ อาจารย์สายวิชาการ จำนวน 152 คน และนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1-
4 จำนวน 341 คน รวมทั้งสิ้น 493 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 
 

2.   ขอบเขตเนื้อหา 
 1)  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ด้านเพศ ได้แก่ เพศหญิง และเพศชาย ด้านอายุ ได้แก่ อายุ 25 
ปี หรือน้อยกว่า อายุระหว่าง 26-35 ปี อายุระหว่าง 36-45 ปี อายุระหว่าง 46-55 ปี และอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป ด้าน
อาชีพ ได้แก่ อาชีพนักศึกษาและอาชีพอาจารย์ และด้านคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาลัยมวยไทยและ
แพทย์แผนไทย  
 2)  ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเนื้อหาบทเรียน 
(2) ด้านรูปแบบการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน (3) ด้านการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (4) ด้านการวัดและ
ประเมินผล (5) ด้านอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 
 3.   ขอบเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาครั้งน้ี ได้ศึกษาในขอบเขตพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลตอ่ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มหาวิทยาลยั
ราภัฏหมู่บ้านจอมบึงแตกต่างกัน 

1) เพศทีแ่ตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แตกต่างกัน 
2) อายุทีแ่ตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แตกต่างกัน 
3) อาชีพทีแ่ตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แตกต่างกัน 
4)   คณะทีแ่ตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แตกต่างกัน 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1.   เคร่ืองมือท่ีใช้การวิจัย 
      เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะคำถามปลายปิด (Closed-
ended) ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 รายละเอียดการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือเป็น ดังนี้ 

       1. ทำการศึกษาแนวคิด และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยทำความเข้าใจกับเนื้อหาท่ีจะทำการวิจัยเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

       2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและทำการตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุม
วัตถุประสงค์หรือไม่ จากน้ันนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้วนำมาปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 

       3. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ได้แก่ อาจารย์ ดร.วริยา เย็นเปิง อาจารย์ประจำคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ งามแย้ม อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากนั้นรวบรวมความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยค่า IOC (Index 
of Item Objective Congruence)  

       4. นำผลการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามที่มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
ได้เท่ากับ 0.675 โดยจากข้อคำถาม 47 ข้อ ได้ทำการตัดข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่น้อยกว่า 
.50 จึงเหลือข้อคำถามทั้งสิ้น 30 ข้อ 
  

2.   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยสอบถามจากทรัพยากรมนุษย์ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แก่ อาจารย์สายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และนักศึกษาภาค
ปกติช้ันปีท่ี 1 – 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 493 ตัวอย่าง 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      นำแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และนำแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาจัดหมวดหมู่ 

เข้ารหัส และวิเคราะห์หาค่าโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังต่อไปนี้ 
      1) การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยายรายละเอยีด
ของคุณสมบัติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

       2) การวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์สมมติฐานทั้ง 4 
ข้อ โดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี้ 
  2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 และสมมติฐานข้อที่ 3 จะใช้สถิติหาความแตกต่างค่าที (T-test) ในกรณีการ
เปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่มอิสระกัน 
  2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 และสมมติฐานข้อที่ 4 จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือ
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) 
 
ผลการวิจัย 

  1.  ผลการวิเคราะห์ด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ อายุ อาชีพ และคณะ) 
           วิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นอาจารย์สายวิชาการและนักศึกษาภาค

ปกติชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอาชีพ และด้านคณะ ได้ตามตารางที่ 
1-4 ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละจำแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 154 31.2 
หญิง 339 68.8 
รวม 493 100.0 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจำนวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 
และเพศชาย ซึ่งมีจำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 
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ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละจำแนกตามช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อาย ุ จำนวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 25 ปี 348 70.6 
26-35 ปี 31 6.3 
36-45 ปี 67 13.6 
46-55 ปี 33 6.7 
มากกว่า 55 ป ี 14 2.8 

รวม 493 100.0 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 25 ปี ซึ่งมีจำนวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.6 รองลงมา ได้แก่ อายุ 36-45 ปี ซึ่งมีจำนวน 67 คน คิดเป็น 13.6 และน้อยสุดอายุมากกว่า 55 ปี ซึ่งมีจำนวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 
 
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละจำแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
อาจารย ์ 152 30.8 
นักศึกษา 341 69.2 

รวม 43 100.0 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ซึ่งมีจำนวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 
และอาจารย์ ซึ่งมีจำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 
 
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละจำแนกตามคณะฯของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คณะ อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร ์ อาจารย ์ 17 3.4 

นักศึกษา 66 13.4 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย ์ 41 8.3 

นักศึกษา 66 13.4 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ อาจารย ์ 34 6.9 

นักศึกษา 108 21.9 
คณะวิทยาการจัดการ อาจารย ์ 22 4.5 

นักศึกษา 46 9.3 
คณะวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์
แผนไทย 

อาจารย ์ 12 2.4 

นักศึกษา 26 5.3 

คณะอุตสาหกรรม อาจารย ์ 26 5.3 
นักศึกษา 29 5.9 

รวม 493 100.0 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นอาจารย์ส่วนใหญ่อยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมี
จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 รองลงมาคือคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.9 และน้อยสุดคือคณะวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีจำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9
รองลงมาคือคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซึ่งมีจำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และน้อยสุดคือ
คณะวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 
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2.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
           วิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ด้าน

เพศ ด้านอายุ ด้านอาชีพ และด้านคณะ ดังนี้ 
      2.1  จากสมมติฐานข้อที่ 1  เพศที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

แตกต่างกัน สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลด้านเพศท่ีแตกต่างกันที่มีผลต่อความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แตกต่างกัน 
 F Sig. t df Sig.  

(2-tailed) 
ความพึง
พอใจรวม 

ความแปรปรวน
เท่ากัน 

.148 .701 .901 491 .368 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
       จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ท้ังเพศชาย และเพศหญิง มี

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไม่แตกต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

       2.2  จากสมมติฐานข้อที่ 2 อายุที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
แตกต่างกัน 
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลด้านอายุที่แตกต่างกันท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แตกต่างกัน 

Source Type III Sum 
of Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model .899 4 .225 1.048 .382 
Intercept 2321.860 1 2321.860 10817.422 .000 
อาย ุ .899 4 .225 1.048 .382 
Error 104.745 488 .215   
Total 7120.186 493    
Corrected Total 105.644 492    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
       ตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มอายุที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไม่

แตกต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

       2.3  จากสมมติฐานข้อท่ี 3 อาชีพทีแ่ตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
แตกต่างกัน 
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันที่มีผลต่อความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แตกต่างกัน 

 F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

ความพึง
พอใจรวม 

ความแปรปรวน
เท่ากัน 

.298 .585 -.106 491 .916 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
       ตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งอาจารย์ และนักศึกษา มี

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไม่แตกต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
       2.4  จากสมมติฐานข้อที่ 4 คณะที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลด้านคณะที่แตกต่างกันท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แตกต่างกัน 
Source Type III Sum 

of Squares 
df Mean Square F Sig. 

Corrected Model .755 5 .151 .701 .623 
Intercept 5811.272 1 5811.272 26981.847 .000 
คณะ .755 5 .151 .701 .623 
Error 104.889 487 .215   
Total 7120.186 493    
Corrected Total 105.644 492    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
       จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มคณะที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ไม่แตกต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย 

การสรุปผลการวิจัยนำเสนอใน 2 ส่วนดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
1.  ประชากรที่ถูกเลือกให้มาทำแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จำนวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 และ

เพศชาย จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 
2.  ประชากรที่ตอบแบบสอบถามมีอายุน้อยกว่า 25 ปี จำนวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 รองลงมาได้แก่

อายุ 36-45 ปี จำนวน 67 คน คิดเป็น 13.6 และน้อยสุดเป็นมากกว่า 55 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 
3.  ประชากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักศึกษา จำนวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 และ

อาจารย์ จำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 
4.  ประชากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่คณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อย

ละ 28.8 รองลงมาเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 และน้อยสุดเป็นคณะ
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 

 
 

 ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
            จากสมมติฐาน ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์มหาวิทยาลัยราภัฏหมู่บ้านจอมบึงแตกต่างกัน และวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน พบว่า 

- เพศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
- อายุท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
- อาชีพท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
- คณะที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของธนพรรณ ทรัพย์ธนาดล (2554) ที่ได้ศึกษาในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจะมีปัจจัยด้านผู้บริหาร ด้านผู้สอน ด้านนักศึกษา และด้านสถานศึกษา ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมด โดยจากข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไปได้
เสนอการศึกษาให้เพิ่มเติมในตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนนี้ พบว่า 
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ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แต่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
จะมีผลกับเรื่องอื่นๆ อย่างงานวิจัยเรื่องปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ True Move ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณีศึกษาเฉพาะเพศหญิงวัย 25-35 ปีที่อาศัยอยู่
ในเขตบางรักเท่านั้น) ของ ภราวุธ โตธนายานนท์ (2554) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟท่ี
เป็นผู้หญิงวัย 25-35 ปีที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯเขตบางรักส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 60 7.80 อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 70 สถานภาพโสดร้อยละ 65.5 รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยประมาณ 20,001-30,000บาท  ร้อย
ละ 38.50 ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ True Move 
 และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจเนื่องมาจากปัจจัยด้านประชาศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้ศึกษามีความใกล้เคียงและไม่
แตกต่างกันมากนัก เช่น ด้านอายุ โดยข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี ถึงร้อยละ 70.6 นั่น
คือ นักศึกษาที่เป็นผู้เรียน ทำให้มีความพร้อมในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พร้อมกับช่วงอายุที่มีความเหมาะสม 
และสามารถใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งข้อมูลด้านรูปแบบการเรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะ สื่อการเรียนการสอน ความเสถียรของสื่ออินเตอร์เน็ต ในแต่ละรายวิชาหรือสาขา  ก่อนนำมาสร้างเป็น
คำถามเพื่อหาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

2.  จากผลวิจัย พบว่า การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไม่แตกต่างกัน จึงเห็นควรศึกษาเพิ่มเติมในตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ที ่มีความแตกต่างมากกว่านี ้ เช่น ด้านระดับการศึกษา ซึ ่งจะมีการศึกษาระดับประถมศึ กษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งได้นำระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือ
อาจจะเพิ่มตัวแปรด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

3.  จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์พบว่า คำถามยังไม่ครอบคลุมหาก
จะสร้างคำถามควรมีคำถามที่แยกออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดคำถามสำหรับอาจารย์ และชุดคำถามสำหรับนักเรียนหรือ
นักศึกษา 
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