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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาความคาดหวงั พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ 
การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
คาดหวงักับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือต่อการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือกบัการใชป้ระโยชน์ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด และ (4) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมการเปิดรับส่ือกบัความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้เรียน
ออนไลน์จาก http://www.thaimooc.org จ านวน 82,774 คน จ านวนทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ถดถอยอยา่งง่าย และการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

ผลการวิจยัพบวา่ (1) ความคาดหวงัต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ความ
คาดหวงัต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ดา้นขอ้มูลข่าวสารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
ต่อการเรียนการสอนระบบเปิดอยูใ่นระดบัมาก ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (2) ความสมัพนัธ์ระหวา่งความ
คาดหวงักบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือต่อการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด มีความสมัพนัธ์เชิงบวกเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั (3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเปิดรับส่ือกบัการใชป้ระโยชน์ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ระบบ
เปิด มีความสมัพนัธ์เชิงบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกนั (4) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเปิดรับส่ือกบั
ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด มีความสมัพนัธ์เชิงบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 
ค ำส ำคญั: ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด 
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Abstract 
The study was a quantitative research. The objectives of the study were: 1) to investigate the uses and 

gratifications on massive open online course. 2) to investigate the relationship between the expectation and behavior 
of media exposure towards the massive open online course. 3) to investigate the relationship between the media 
exposure, uses and gratifications towards the massive open online course. 4) to investigate the relationship between 
the behavior of  media exposure and satisfaction towards the massive open online course. 

The sample of 400 persons was selected from total 82,774 attendants studying online via 
http://www.thaimooc.org. The questionnaires were used as a method of gathering data and the statistic matrix to 
estimate percentage, average with standard deviation, simple regression and multiple regression analysis with 
statistically significance at 0.05 level. 

The result of study were as follows 1) The expectation, the satisfaction and uses and gratifications towards 
the massive open online course are at the maximum levels. 2) There is a positive correlation in both cases of the 
satisfaction and behaviors of media exposure towards massive open online course. 3) There is a positive correlation 
in both cases of the behaviors of media exposure and uses and gratifications towards the massive open online course. 
4) There is a positive correlation in both cases of the behaviors of media exposure and satisfaction towards the 
massive open online course. 
 
Keywords: Expectation, Behavior of media exposure, Uses and gratifications, Satisfaction, Massive Open Online Course 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทในการพฒันาทุกดา้น ในส่วนของการศึกษา เทคโนโลยี

สารสนเทศ ก็มีบทบาทท่ีส าคญัในส่วนของการเป็นทั้งเคร่ืองมือหลกั และเคร่ืองมือสนบัสนุนท่ีตอ้งจดัหา และน ามาใช้
ในการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามลกัษณะการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและ
นโยบายการจัดการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในบริบทการศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและแผนพฒันาชาติ
ยทุธศาสตร์ 20 ปี ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั มีเป้าหมายการพฒันาท่ีมุ่งเนน้การยกระดบั
ศกัยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ต่อยอดอดีตโดยมองกลบัไปท่ีรากเหงา้ 
น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวตักรรม เพ่ือให้สอดรับกบับริบทของเศรษฐกิจและสังคมสมยัใหม่        
2) ปรับปัจจุบนัเพ่ือปูทางสู่อนาคต ผา่นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ และ 3) สร้างคุณค่าใหม่
ในอนาคต ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ พฒันาคนรุ่นใหม่เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการต่อการพฒันาทรัพยากรบุคคล
ผสมผสานกบัยทุธศาสตร์ท่ีรองรับในอนาคต และยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์มี
เป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญัเพ่ือพฒันาคนในทุกมิติและทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพมีทกัษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 เม่ือมองปัจจยัทางดา้นการพฒันาคนในยคุไทยแลนด ์4.0 และแผนพฒันาชาติยทุธศาสตร์ 20 ปี จึงจ าเป็น
ท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาการศึกษาควรตอ้งเขา้มามีบทบาทและหนา้ท่ีหลกัในระบบการพฒันา เทคโนโลยีและ
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นวตักรรมท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในการศึกษา ระบบการศึกษาท่ีรัฐให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกได้แก่ การศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา รวมไปถึงการศึกษาสายอาชีพและการศึกษาแบบต่อเน่ืองนอกสถานศึกษา (Life-Long Learning) โดย
ตอ้งมีแผนการพฒันาคนท่ีถูกออกแบบมาให้สอดคลอ้งกนัในทุกระดบัและสาขา เพ่ือการไปสู่เป้าหมายเดียวกนั ตอ้งมี
การพฒันาคนอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ เพ่ือไปท าหน้าท่ีต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบับริบทในอนาคต ให้คุณค่ากบัทุก
ระดบัการศึกษาและอาชีพ ซ่ึงการปรับเปล่ียนประเทศไทยไปสู่โมเดลไทยแลนด ์4.0 การสร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มี
ความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการประยกุตเ์ขา้ถึงเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้ทนัต่อความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการก าหนดคุณสมบติัและคุณภาพของแรงงาน ซ่ึงเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆเหล่าน้ีจะมี
ประโยชน์ในการเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัในเวทีของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมยัใหม่ ดงันั้นการจดัการศึกษาจึงตอ้งมี
การเพ่ิมเติมความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในหลกัสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยี และหากจะกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาในลกัษณะท่ีชัดเจนท่ีสุดนั้ นอยู่ใน
รูปลกัษณ์ของส่ือ ท่ีเรียกวา่ ส่ือการศึกษา ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัในวงการศึกษาแลว้ว่าส่ือการศึกษา โดยเฉพาะส่ือทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นส่วนส าคญัในการผลกัดนัใหก้ลไกการจดัการศึกษา การเรียนรู้ สามารถส่งผลโดยตรงใหก้บั
ผูเ้รียนเขา้ถึงองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและเป็นผลต่อพฒันาการเรียนรู้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงการศึกษาใน
ยคุไทยแลนด์ 4.0 น้ี ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือการเรียนการสอนไดทุ้กรูปแบบ ทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์ 
ส่ือดิจิทลั โดยเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการสืบคน้และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เน่ืองจากขอ้มูลในปัจจุบนัมีจ านวนมาก
ผูเ้รียนจึงตอ้งมีความสามารถในการคน้หาและตรวจสอบความถูกตอ้งได ้(ยทุธศาสตร์ชาติ, 2561) 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีนโยบายของรัฐบาลเขา้มาสนบัสนุนเพ่ือยกระดบัทางการศึกษานัน่คือ “แผนดิจิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” ท่ีได้รับการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมถึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้ร่วมมือกันพฒันาการศึกษาแบบเปิดหรือ 
Thailand Massive Open Online Course (ThaiMOOC) ข้ึนซ่ึงเป็นนวตักรรมใหม่ของวงการการศึกษาโลกโดยน า
เทคโนโลยี และวิธีการเรียนการสอนสมยัใหม่ผสมผสานให้คนสามารถเขา้ถึงการศึกษาโดยผ่านช่องทางออนไลน์ 
กระแสของ MOOC เกิดข้ึนและไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจากมีมหาวทิยาลยัชั้นน าของโลกจ านวนมากใช้
นวตักรรมน้ีในการจดัการเรียนรู้ระบบการศึกษาของ MOOC แตกต่างจากการศึกษาทางไกลแบบเก่า คือ MOOC ใช้
เทคโนโลยีสมยัใหม่อยา่งการใชอิ้นเทอร์เน็ตและระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย Thai MOOC ท าหน้าท่ีเป็นระบบและ
ศูนยก์ลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดส าหรับมหาชนแห่งชาติ (Thai MOOC) เป็นสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อรองรับ“การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ” (Lifelong Learning Space) โดย
มีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั คือ 1) การพฒันาระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดท่ีสามารถรองรับผูเ้รียนได้
อยา่งไม่จ ากดัจ านวนท่ีมีระบบฐานขอ้มูลผูเ้รียน ประวติัการเรียนและหน่วยกิตสะสม พร้อมระบบการถ่ายโอนหน่วย
กิต 2) การพฒันามาตรฐานและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาระบบเปิด
ส าหรับมหาชน (MOOC) 3) การสร้างความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัและระหว่างมหาวิทยาลยัเพ่ือการสร้างและหรือ
ปรับปรุงส่ือรายวิชาให้เป็นลกัษณะ MOOC และประสานความร่วมมือในการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันฯ       
4) การพฒันารายวชิา ประกอบดว้ยส่ือการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียน
การสอนออนไลน์ระบบเปิดส าหรับมหาชน (MOOC) 5) การพฒันาคลงัขอ้สอบเพื่อการวดัและประเมินผลการเรียน
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รายวิชาในระบบ MOOC 6) การเก็บขอ้มูลเพื่อการวิจัยและพฒันากระบวนการ และระบบการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพมากข้ึน (ThaiMOOC, 2561 : ออนไลน์) 

ววิฒันาการของการเรียนการสอนซ่ึงปรับเขา้สู่การศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงมีส่วนส าคญัใน
การเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตและรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ของคนในสงัคมเป็นอยา่งมาก โดยเป็นการบ่งช้ีวา่
เคร่ืองมือการส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมในขณะน้ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนในสังคม และส่ือเหล่าน้ียงั
เป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีสามารถส่งต่อ รับรู้ และถ่ายทอดข่าวสาร เก่ียวกบัระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบ
เปิดสู่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งง่ายดาย ซ่ึงการส่งต่อขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน หรือผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลนั้น จะสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อยอดทางการศึกษาไดอี้กดว้ย 

ดว้ยเหตุผลดังกล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงั พฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด เพ่ือน าความสมัพนัธ์ของผล
ทางการศึกษาวิจยัท่ีไดรั้บน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาและปรับปรุง แกไ้ข และเป็นแนวทางต่อผูศึ้กษาในปัจจุบนั 
รวมถึงสถาบนัการศึกษาต่างๆ ไดมี้การริเร่ิมพฒันาส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดให้มีความสอดคลอ้งต่อ
ความตอ้งการของนกัศึกษาหรือผูท่ี้สนใจไดเ้กิดประสิทธิผลท่ีสุดในอนาคตต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความคาดหวงั พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากการเรียนการ
สอนออนไลน์ในระบบเปิด 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความคาดหวงักบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือต่อการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบเปิด 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับส่ือกับการใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ระบบเปิด 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเปิดรับส่ือกบัความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบเปิด 

 
กรอบแนวคดิ  
 
 

 
 

รูปที ่1 กรอบแนวคิด 
 
3. วธีิการด าเนินการวจิยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือการ

เรียนการสอนออนไลน์ใน

ระบบเปิด 

การใชป้ระโยชน์จากการเรียนการ

สอนออนไลน์ในระบบเปิด 

 

ความคาดหวงัจากการเรียนการ
สอนออนไลน์ในระบบเปิด 

 

 

H1 

ความพึงพอใจจากการเรียนการ

สอนออนไลน์ในระบบเปิด 

H2 

H3 
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คือ ผูท่ี้เรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดจาก http://thaimooc.org จ านวน82,774 คน 
ไดมี้การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัสูตรของทาโร่ ยามาเน่ โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 400 คน 

2. ขั้นตอนการวจิยั 
ผูว้ิจยัใชสุ่้มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาจากการ

ตดัสินใจของผูว้ิจยัเองในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีท่ีเรียนออนไลน์จาก www.thaimooc.org จ านวน82,774 คน หลงัจาก
นั้นใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) คือ การให้กลุ่มตวัอย่างท่ีท าแบบสอบถามไปก่อนหน้าน้ี
แบบสอบถามต่อไปยงับุคคลท่ีสามารถใหข้อ้มูลไดเ้พ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใชค้  าถามปลายปิด 

(Close-Ended Question) ซ่ึงผูว้ิจัยจะท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างประชาชนตามแบบสอบถามในขั้นตอนการเก็บ
ขอ้มูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ส่วนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบัความคาดหวงัต่อการเรียนการสอนออนไลน์ใน
ระบบเปิด ส่วนท่ี 4 ค  าถามเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด ส่วนท่ี 5 ค  าถามเก่ียวกบั
ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด 

4. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจัยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท่ี้เรียนออนไลน์ผ่าน www.thaimooc.org จ านวน 

82,774 คน โดยวิธีแจกแบบสอบถามออนไลน์ให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้กรอกแบบสอบถามด้วยตัวอย่าง (Self-
Administered Questionnaire) จนกลุ่มตวัอยา่งครบ 400 คน  

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) ผูว้ิจยัท าการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) ผู ้วิจัยใช้การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ 

(Correlation) เพ่ือทดสอบกลุ่มตวัแปรอิสระหลายตวัท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
 
4. ผลการวจิยั 

1) ขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศหญิง จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 มีอายุ
นอ้ยกวา่ 20 ปี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 426.5 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.3 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 มีรายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาทจ านวน 151 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.8 มีสถานภาพโสด จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 

2) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด พบว่า 
ระดบัความถ่ีของพฤติกรรมการเปิดรับส่ือระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่น
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ระดับมาก  (= 3.26) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยู่ท่ี 0.61 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 
Facebook  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (= 4.27) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยูท่ี่ 0.89 

3) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับความคาดหวงัต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด พบว่า ความ
คาดหวงัต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด พบวา่ ความคาดหวงัต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด มี
ค่าเฉล่ียในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (= 4.19) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยูท่ี่ 0.57 เม่ือพิจารณรายดา้น พบว่า 
ดา้นขอ้มูลข่าวสาร มีค่าเฉล่ียสูงสุด  (= 4.33) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยูท่ี่ 0.65 รองลงมาคือ ด้านลกัษณะการใช้
งาน มีค่าเฉล่ีย (= 4.31) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยูท่ี่  0.64 และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม มี
ค่าเฉล่ีย (= 3.97) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยูท่ี่ 0.76 

4) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ พบวา่ พบวา่ ระดบัความถ่ีของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
เรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด มีค่าเฉล่ียในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (= 4.05) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยูท่ี่ 
.069 เม่ือพิจารณรายด้าน พบว่า การใช้ประโยชน์ด้านลกัษณะการใช้งาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (= 4.18) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานรวมอยูท่ี่ 0.64 รองลงมาคือ การใชป้ระโยชน์ดา้นเน้ือหา มีค่าเฉล่ีย (= 4.05) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยูท่ี่ 
0.69 และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการสร้างปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมมีค่าเฉล่ีย (= 3.91) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยูท่ี่ 0.72 

5) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด พบว่า ความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด มีค่าเฉล่ียในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (= 4.03) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานรวมอยู่ท่ี  0.62 เม่ือพิจารณรายด้าน พบว่า ด้านข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉล่ียสูงสุด (= 4.09) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานรวมอยูท่ี่ 0.68 รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะการใชง้าน มีค่าเฉล่ีย (= 4.08) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยูท่ี่ 0.69 
และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นความบนัเทิง มีค่าเฉล่ีย (= 3.87) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยูท่ี่ 0.82 

การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
สมมติฐานท่ี 1 ความคาดหวงัจากการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการ

เปิดรับส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด พบวา่ มีค่า อยูร่ะหวา่ง 0.203 ถึง 0.847 โดยความคาดหวงัจากการ
เรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ดา้นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางสังคง และ ดา้นความบันเทิง มีความสัมพนัธ์กบั 
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง ความ
คาดหวงั ดา้นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือการเรียนการสอน
ออนไลน์ในระบบเปิดในทิศทางเดียวกนั (r=0.382) ดงัน้ีจึงกล่าวไดว้า่ผูเ้รียนผา่นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ใน
ระบบเปิดมีความคาดหวงัในดา้นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคมจึงเกิดพฤติกรรมการเปิดรับส่ือจากระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์ในระบบเปิด 

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดมีความสัมพนัธ์กบั การใช้
ประโยชน์จากการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด พบวา่อยูร่ะหวา่ง 0.361 ถึง 0.750 โดยพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ดา้นประเภทของส่ือ และดา้นช่องทางการแสวงหาขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กบั 
การใชป้ระโยชน์จากการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง พฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือ ดา้นประเภทของส่ือ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการใชป้ระโยชน์จากการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด
ในทิศทางเดียวกนั (r=0.406) และ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ดา้นช่องทางการแสวงหาขอ้มูลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
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การใชป้ระโยชน์จากการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดในทิศทางเดียวกนั (r=0.361) ดงัน้ีจึงกล่าวไดว้า่ประเภท
ของส่ือท่ีมีการเปิดรับนั้นส่งผลต่อการใชป้ระโยชน์ของผูเ้รียนผา่นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด 

สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดมีความสมัพนัธ์กบั ความพึง
พอใจจากการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด พบวา่ มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.328 ถึง 0.750 โดย พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ดา้นประเภทของส่ือ และดา้นช่องทางการแสวงหาขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กบั 
ความพึงพอใจจากการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง พฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือ ดา้นประเภทของส่ือ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจจากการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด
ในทิศทางเดียวกนั (r=0.328) และ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ดา้นช่องทางการแสวงหาขอ้มูล มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั
ความพึงพอใจจากการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดในทิศทางเดียวกนั (r=0.332) ดงัน้ีจึงกล่าวไดว้า่ประเภทของ
ส่ือท่ีเปิดรับและช่องทางการแสวงหาขอ้มูลนั้นส่งผลต่อความพึงพอใจของผูเ้รียนผา่นระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ในระบบเปิด 

 
5. อภิปรายผลการวจิยั 

การวิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคาดหวงั พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ การใชป้ระโยชน์และความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด” สามารถอภิปรายผลการวจิยั ดงัน้ี 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ความคาดหวงัจากการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดมีความสัมพนัธ์กับ 
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด  

จากผลการศึกษาพบวา่  ความคาดหวงัโดยรวมจากการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดมีความสัมพนัธ์
กบั พฤติกรรมการเปิดรับส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความคาดหวงัโดยรวม ความ
คาดหวงัดา้นขอ้มูล ความคาดหวงัดา้นรูปแบบ ความคาดหวงัดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม และความคาดหวงัดา้นความ
บนัเทิง ความสมัพนัธ์ดงักล่าวมีค่าเป็นบวก นัน่คือ ความคาดหวงัจากการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดในแต่ละ
ดา้นสูง พฤติกรรมการเปิดรับส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดก็จะสูงตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ความคาดหวงัจากส่ือ (Expectancy-Value Theory) ท่ีอธิบายวา่ พฤติกรรมของผูรั้บสารมีการใชส่ื้ออยา่งมีเป้าหมายและ
เหตุผลและเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอยา่งตั้งใจและมีการคาดหมายไวล่้วงหนา้ถึงผลท่ีจะไดรั้บ อลัเฟรด ซูทส์ (Alfred 
Schuts, 1972, อา้งถึงใน ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ, 2534, น. 92)  

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อริชยั อรรคอุดม (2545) ศึกษาเร่ือง “ความคาดหวงัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในการหางานและสมคัรงานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ไดอ้ธิบายไวว้า่ความ
คาดหวงัจากการหางานและสมคัรงานผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการการ
หางาน และสมคัรงานผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความคาดหวงัจากส่ือ (Expectancy Theory) ของพาลม์กรีน และ เรเบิร์น ไดอ้ธิบาย
ไวว้า่ การใชส่ื้อของผูรั้บสารเกิดจากการผสมผสานระหวา่ง การรับรู้วา่กระท าพฤติกรรมดงักล่าวแลว้ ตนเองจะไดรั้บ
ผลและประโยชน์อยา่งไรจากส่ือ รวมถึงความช่ืนชอบส่วนตวั (Value) ท่ีผูรั้บสารคาดการณ์ไวแ้ลว้ 

http://203.131.219.242/cdm/search/searchterm/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1/mode/exact
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดมีความสัมพนัธ์กบั 
การใชป้ระโยชน์จากการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด  

จากผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด มีความสัมพนัธ์กบั
การใชป้ระโยชน์จากการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดโดยรวม ซ่ึงประกอบไปดว้ย การใชป้ระโยชน์โดยรวม 
การใช้ประโยชน์ดา้นขอ้มูล การใชป้ระโยชน์ด้านรูปแบบ การใช้ประโยชน์ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม และการใช้
ประโยชน์ด้านความบันเทิง ความสัมพนัธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก นั่นคือ การใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอน
ออนไลน์ในระบบเปิดในแต่ละดา้นสูง พฤติกรรมการเปิดรับส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดก็จะสูงตามไป
ดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของHunt and Ruben (1993 อา้งใน ปรมะ สตะเวทิน, 
2546) กล่าววา่บุคคลจะเลือกเปิดรับข่าวสารเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ เพ่ือให้ไดข้่าวสาร รสนิยม การยอมรับ และ
ความพอใจ ฯลฯ และน าสารเหล่านั้นไปใชป้ระโยชน์ (Utility) โดยการเขา้ใจเลือกใชแ้ละจดจ า ส่ิงท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวจิยัของ นิตยา ศรีคง (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้
ประโยชน์ จากหนังส่ือพิมพ์ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัในกลุ่มสหวิทยาลยัรัตนโกสินทร์”  พบว่า 
นกัศึกษาท่ีอ่านส่ิงพิมพอ์อนไลน์จะเลือกอ่านแต่เร่ืองท่ีสนใจ โดยนกัศึกษาส่วนใหญ่อ่านหนงัสือพิมพอ์อนไลน์ท่ีบา้น 
เฉพาะเร่ืองท่ีสนใจ โดยนิยมอ่านข่าวบนัเทิงมากท่ีสุด ในดา้นความพึงพอใจพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาพบวา่มีความพึงพอใจในการประหยดัค่าใชจ่้าย สามารถยอ้นกลบัมาดูไดใ้หม่ตามความตอ้งการ และไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ และดา้นความคาดหวงัจากการใชป้ระโยชน์และความพึง
พอใจจากการอ่านหนงัสือพิมพอ์อนไลน์พบวา่อยูใ่นระดบัมาก โดยส่วนมากใชเ้พ่ือติดตามข่าวสาร ความเคล่ือนไหวท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละวนัให้ทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ และเพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารยอ้นหลงั และเพ่ือความ
บนัเทิง ผอ่นคลายความตึงเครียด  

สมมติฐานการวิจัยที ่3 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดมีความสัมพนัธ์กบั 
ความพึงพอใจจากการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด  

จากผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดมีความสัมพนัธ์กบั 
ความพึงพอใจจากการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดโดยรวม ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความพึงพอใจโดยรวม ความ
พึงพอใจดา้นผูบ้รรยาย ความพึงพอใจดา้นขอ้มูล ความพึงพอใจดา้นรูปแบบ ความพึงพอใจดา้นปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
และความพึงพอใจดา้นความบนัเทิง ความสัมพนัธ์ดงักล่าวมีค่าเป็นบวก นั่นคือ ความพึงพอใจจากการเรียนการสอน
ออนไลน์ในระบบเปิดในแต่ละดา้นสูง พฤติกรรมการเปิดรับส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดก็จะสูงตามไป
ด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของ Zixiu Guo , F.B.Tan and Kenneth Cheung (2010)  ศึกษาเร่ือง “Student’s Uses and 
Gratifications for Using Computer-Mediated Communication Media in Learning Contexts” พบว่าการใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจ การคน้ควา้ขอ้มูล ความสะดวกสบาย ภาวะการเช่ือมต่อ ปัญหาและการแก้ปัญหา รูปแบบการ
จดัการ สงัคมปัจจุบนั และบทแบบทางสงัคม มีความสมัพนัธ์กนั  

และยงัสอดคลอ้งกบัวิจยัของ ปัทมาพร ส้มไทย (2558) ศึกษาเร่ือง “การเปิดรับส่ือ ความคาดหวงัและความ
พึงพอใจต่อส่ือประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์รของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์” ไดอ้ธิบายไว้
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วา่ พฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารของบุคคล นั้นมีผลต่อความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ 
ซ่ึงถือมีความสัมพันธ์กัน เน่ืองจากมนุษย์เม่ือมีความพึงพอใจต่อส่ิงใดแล้วก็ย่อมท่ีจะมีความ ต้องการในส่ิงนั้ น 
เช่นเดียวกบัการเปิดรับข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์เม่ือบุคลากรของคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
มีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือนั้น ๆ มาก ๆ หรือสม ่าเสมอจะมีความพึงพอใจต่อการเปิดรับข่าวสารจากส่ือนั้น ๆ เพ่ิมมาก
ข้ึน แต่หากบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือ ความพึงพอใจในการ
เปิดรับข่าวสารจากส่ือนั้นจะลดลงไปดว้ย 
 
6. เอกสารอ้างองิ 
จุฑาทิพย ์โพธิลงักา(2557). ความคาดหวงั ความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ : กรณีศึกษา ส านักทะเบียนและ
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