บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
ป จั จุ บ ัน การเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต (e-learning ) นั บ ว่ า เป็ น
นวัต กรรมทางการศึก ษาที่ไ ด้เ ปลี่ยนแปลงวิธ ีการเรียนที่เ ป็ นอยู่แ บบเดิมเป็ นการเรียนที่ใ ช้
เทคโนโลยีท่กี ้าวหน้า เช่น อินเทอร์เน็ต เอ็กทราเน็ต ดาวเทียม วีดโี อเทป แผ่นซีดี ฯลฯ ถ้าจะ
มองภาพของการศึกษาที่จะก่อประโยชน์ในด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา และก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เมือ่ เทียบกับงบประมาณของการลงทุน และระยะเวลาในการดาเนินการแล้ว
นัน้ การให้การบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ถือว่าคุม้ ค่ าทีส่ ุด และเทคโนโลยีทใ่ี ช้
ในการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่ านระบบอินเทอร์เ น็ ต (e-learning ) เป็ นเทคโนโลยีท่ชี ่ว ยใน
การติดต่อสื่อสาร และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรตามความสะดวกของผูเ้ รียน ซึ่งประกอบด้วย
อินเทอร์เน็ต เว็ปบอร์ดหรือกระดานข่าว กระดานไวท์บอร์ดอิเลคทรอนิก ส์ การสนทนาออนไลน์
ระบบโต้ต อบทางไกล การถ่ ายโอนแฟ้ม เทลเน็ ต รูปแบบของการใช้เทคโนโลยีในการเรียน
การสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต (e-learning ) นั ้น เริ่ม จากการใช้ เ ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเข้าสู่โฮมเพจรายวิชา (course homepage) ทีม่ อี ยู่
ในเว็ป เมื่อลงทะเบียนออนไลน์ เ ข้าไปในโฮมเพจรายวิชา ก็จะมีแผนการสอน เป็ นเครื่องมือ
สาหรับการติดต่อสื่อสาร และการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน และระหว่าง
ผูเ้ รียนกับผูส้ อน มีการติดต่อไปยังห้องสมุดจริง และการสอบออนไลน์ (ศุภชัย สุขะนินทร์, 2545,
หน้า 41)
โรงเรีย นทหารปื น ใหญ่ ศู น ย์ก ารทหารปื น ใหญ่ เป็ น สถาบัน การศึก ษาในเหล่ า สาย
วิทยาการเหล่าหนึ่งของกองทัพบก มีระบบการจัดการศึกษา ที่มรี ูปแบบการศึกษาเฉพาะทาง
เพื่อ ผลิต บุค ลากรตามความชานาญ และตามความต้องการของหน่ ว ยงานนัน้ ๆที่มุ่งพัฒนา
ผูเ้ รียนให้มคี วามรูค้ วามสามารถ และทักษะด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของหน่ วยงาน และ
องค์กรโดยเฉพาะ ปจั จุบนั ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในแผนการพัฒนาเพื่อความทันสมัย ของ ครู
อาจารย์ในโรงเรียนทหารปื นใหญ่ จึงได้นาสื่อการสอนระบบ e-learning มาใช้ใ นการพัฒนา
การเรียน ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรชัน้ นายร้อย ทหารปืนใหญ่ (ศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์)
ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา เพื่อมุง่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ผูเ้ รียนสามารถ
เรียนรู้ตลอดเวลาทุกสถานที่ และเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้ โดยอาจจะศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่ งสารสนเทศต่ าง ๆ เริม่ ตัง้ แต่การลงทะเบียนเรียน จนถึงการสอบ ซึ่งเป็ นการเรียน
การสอนแบบที่จ บอยู่ ใ นตัว ผู้เ รีย นเอง ผู้ส อนอาจจะเป็ น ได้แ ค่ ผู้ท่ีใ ห้ ค าแนะน าแก่ ผู้เ รีย น
ในบางครัง้ ทีเ่ กิดข้อสงสัยเท่านัน้
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ส่วนเหตุผลของปญั หาที่ทาให้ผู้วจิ ยั สนใจทาวิจยั ในหัวข้อ “ ปจั จัยที่มผี ลต่อการพัฒนา
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-learning ) ของผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ ”
ประกอบด้วย ๒ ประการ คือ
ประการที่ ห นึ่ ง การส่ ง เสริม การเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
(e-learning) นั ้น มีม ากขึ้น ในยุ ค ป จั จุ บ ัน เป็ น เพราะการเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ต (e-learning) ทาให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาทางความคิดมากกว่าการฟงั การบรรยาย
ในห้องเรียน เนื่องจากเป็ นการสื่อสารแบบสองทาง และมีรูปแบบของการเรียนรูท้ ่หี ลากหลาย
จึงเป็ นปจั จัยในการแข่งขัน
ประการที่ ส อง แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559)ได้ใ ห้ค วามสาคัญ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการแพร่กระจายข่าวสารความรูอ้ ย่างกว้างขวาง แต่ใน
ด้านของการศึกษายังมีน้อย ซึ่งถ้ารัฐบาล สถาบันการศึกษา โรงเรียน ได้ส่งเสริมการผลิตสื่อ
ั หา
การเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอินเทอร์เ น็ ต (e-learning ) ก็น่ า จะเป็ น การแก้ ป ญ
ได้วธิ หี นึ่ง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, 2545, หน้า 22)
ดังนัน้ ผู้ว ิจยั จึงมีความสนใจที่จะทาการวิจยั ถึงการใช้ส่อื การสอนระบบ e-learning
ทีค่ รู อาจารย์ ได้นามาใช้ในการพัฒนาการเรียน ของนายทหารนักเรียน หลักสูตรชัน้ นายร้อย
ทหารปื น ใหญ่ (ศึก ษาแบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ) โรงเรียนทหารปื น ใหญ่ ศู นย์ก ารทหารปื น ใหญ่
ปี ก ารศึก ษา 2553 อี ก ทัง้ เป็ น แนวทางในการศึ ก ษาพัฒ นาสื่อ การเรีย นในรู ป แบบอื่ น ๆ
ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
(e-learning) ของผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ 3 ด้านได้แก่ ด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต (e-learning ) ด้ า นวิส ัย ทัศ น์ ท างเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และด้ า น
การสนับสนุนของผูบ้ ริหาร
คาถามวิ จยั
ปจั จัยด้านเจตคติต่ อ การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่ านระบบอิน เทอร์เ น็ ต (e-learning)
ด้านวิสยั ทัศน์ทางเทคโนโลยี และด้านการสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร ทีม่ ีผลต่อการพัฒนาการเรียน
การสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต ตามความคิด เห็น ของผู้บ ริห าร และ เจ้า หน้ า ที่
หรือไม่อย่างไร
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ท าให้ท ราบถึง ป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การพัฒ นาการเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบ
อิน เทอร์เ น็ ต (e-learning ) ของผู้ บ ริห าร และเจ้า หน้ า ที่ เพื่อ ให้ โรงเรีย นทหารปื น ใหญ่
ศู น ย์ก ารทหารปื น ใหญ่ สามารถน าข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการวิจ ัย ไปใช้พ ัฒ นาการเรีย นการสอน
ออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต (e-learning ) และรองรับ การเปลี่ยนแปลง หรือ การปฏิรูป
แนวทางการศึกษาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
2. เพื่อให้ผู้ทเ่ี กี่ยวข้องกับการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในโรงเรียนทหารปื นใหญ่
ศูนย์ก ารทหารปื นใหญ่ สามารถนาข้อมูลที่ไ ด้ไปใช้ว างแผน และพัฒนา รวมทัง้ แก้ไขปญั หา
และอุ ป สรรคของการออกแบบการเรีย นการสอนผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต (e-learning )
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากร ประชากรที่ใ ช้ได้แ ก่ ผู้บริหาร และเจ้า หน้ าที่ ที่เ กี่ยวข้อ งกับ การพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหาร
ปื นใหญ่ โดยแบ่งเป็ น 3 หน่ วยงาน ได้แก่ กองบัญชาการ จานวน 84 คน กองการศึกษา
จานวน 126 คน กรมนักเรียน จานวน 107 คน รวมประชากร จานวนทัง้ สิน้ 317 คน
กลุ่มตัวอย่ าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-learning ) ของโรงเรียนทหารปื นใหญ่ ศูนย์การทหารปื น
ใหญ่ โดย ใช้สูตร การคานวณ ของ ทาโร ยามาเน่ จากประชากร จานวน 317 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง รวม
จานวนทัง้ สิน้ 177 คน
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
ป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การพัฒ นาการเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต ของ
ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ 3 ปจั จัย ได้แก่
1. ปจั จัยด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2. ปจั จัยด้านวิสยั ทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ปจั จัยด้านการสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร
คานิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. การพัฒ นาการเรี ย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิ น เทอร์เ น็ ต (e-learning )
หมายถึง ลัก ษณะการให้ผู้เ รียน และผู้ส อนมีปฏิสมั พันธ์กัน โดยผู้เ รียนสามารถเข้าเรียนได้
สะดวกไม่จาเป็นต้องจัดการศึกษาทีก่ าหนดเวลา และสถานทีใ่ ห้ผเู้ รียนเสมือนเป็ นการเปิดประตู
ของการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ให้กบั ผูเ้ รียน
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2. ผู้ บ ริ หาร หมายถึ ง บุ ค คลผู้ ม ี อ านาจในการบริห ารสั ง่ การตามนโยบายเพื่ อ
การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เ น็ต (e-learning )ได้แก่ ผู้ท่มี ชี นั ้ ยศ
ตัง้ แต่พนั โทหรือมียศสูงกว่า เช่น อาจารย์หวั หน้ าแผนกวิชา รองผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้ อ านวยการกองการศึ ก ษา รองผู้ บ ัง คับ การกรมนั ก เรีย น ผู้ บ ัง คั บ ก ารกรมนั ก เรีย น
รองผู้บ ัญ ชาการโรงเรีย นทหารปื น ใหญ่ ผู้บ ัญ ชาการโรงเรีย นทหารปื น ใหญ่ และที่ป รึก ษา
ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
3. เจ้าหน้ าที่ หมายถึง บุคลากรทีท่ างาน และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเอื้ออานวยในด้าน
การจัดทาหรือ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่ านระบบอินเทอร์เ น็ต (e-learning ) ได้แก่
ครู อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่พฒ
ั นาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
4. ศูนย์คอมพิ วเตอร์ หมายถึง สถานที่ ทีท่ าการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต (e-learning ) ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
5. ระบบอิ นเทอร์เน็ ต หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่เี ชื่อมต่อกัน
ทัวโลก
่
เพื่อการสื่อสาร และค้นคว้าข้อมูล การแลกเปลีย่ นข้อมูล ไม่กาหนดเวลา และสถานทีใ่ น
องค์กรการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
6. ปัจจัย หมายถึง ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลหรือส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-learning ) โดยปจั จัยทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษามี 3 ปจั จัย ได้แก่
6.1 ปัจจัยด้านเจตคติ ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบอิ นเทอร์เน็ ต
(e-learning) หมายถึง ความรู้ส ึก ความคิด เห็น ความน่ า สนใจ และความเชื่อ มันต่
่ อ การจัด
การเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต (e-learning) มาใช้ใ นการเรีย นการสอน
ปจั จุบนั โดยแสดงพฤติกรรมออกมา 2 ลักษณะ คือ ทางบวก (positive) จะแสดงออกในลักษณะ
ความชอบ เห็น ด้ว ย สนใจ และอีก ลัก ษณะหนึ่ ง คือ ทางลบ(negative) ซึ่ง จะแสดงออกใน
ลักษณะความไม่ชอบ ไม่เห็นด้วย ไม่สนใจ
6.2 ปัจจัยด้านวิ สยั ทัศน์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การสร้างความฝนั
ที่เ ป็ น จริง ขององค์ก ารที่ม ีค วามเป็ น เลิศ ในอนาคต เป็ น การมองภาพอนาคต ที่ผู้น า และ
เจ้าหน้าทีป่ รารถนาจะให้องค์การของตนเป็นอย่างนัน้
6.3 ปั จจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริ หาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆที่ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้เกิดขึน้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-learning )
ประกอบด้ว ย การสนั บ สนุ น การพัฒ นาการเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต
(e-learning ) การสนับสนุ นด้านงบประมาณ การสนับสนุ นด้านวัส ดุอุ ปกรณ์ และเครือ ข่าย
อินเตอร์เ น็ ต รวมทัง้ การสนับ สนุ นทางด้านการดูง าน และการอบรมทางวิชาการที่เ กี่ยวกับ
การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-learning )

5

กรอบแนวความคิ ดในการวิ จยั
การศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่ อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ ต
(e-learning) ของผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ ผูว้ จิ ยั กาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้

ตัวแปรด้านปจั จัยทีม่ ผี ลทัง้ 3 ด้าน ได้แก่
1. ปจั จัยด้านเจตคติต่อการพัฒนาการเรียน
การสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
(e-learning )
2. ปจั จัยด้านวิสยั ทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ปจั จัยด้านการสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร

การพัฒนาการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
(e-learning)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

