บทที่ 2
เอกสาร และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ จิ ยั ศึกษาวิจยั เรือ่ ง ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
(e -learning) ของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนทหารปื นใหญ่ ศูนย์การทหารปื นใหญ่ โดยได้ศกึ ษา
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ต่อไปนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-learning)
2. ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2.1 ปจั จัยด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2.2 ปจั จัยด้านวิสยั ทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 ปจั จัยด้านการสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร
3. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบอิ นเทอร์เน็ต(e-learning)
ความหมายของการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบอิ นเทอร์เน็ต (e-learning)
มีการสรุปความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2544) ได้ให้ความหมายว่า เป็ นการเรียนในยุคสมัยที่เทคโนโลยี
คอมพิว เตอร์ และเทคโนโลยีก ารสื่อ สารมีบทบาทในการศึกษาโดยมีการพัฒนาการไปตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดงั กล่าวที่มอี ยู่ในอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมการเรียนในหลายรูปแบบ
ทัง้ การเรียนทางไกล และการเรียนผ่านเครือข่าย
ถนอมพร เลาหจรัส แสง (2545) ให้ค านิ ยามการเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ านระบบ
อิน เทอร์เ น็ ต หมายถึง การเรีย นผ่ า นทางสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ซ่ึง ใช้ ก ารน าเสนอเนื้ อ หาทาง
คอมพิวเตอร์ในรูปของสื่อมัลติมเี ดีย ได้แก่ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ ภาพนิ่ง ภาพกราฟิ ก วิดโี อ
ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ฯลฯ
ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2545) การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คือ การเรียน
การสอนทางไกลทีใ่ ช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเวิล์ดไวด์เว็บ (World wide web) ซึง่ ผูเ้ รียน และ
ผูส้ อนใช้เป็ นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมายที่
มีอยู่ทวโลกอย่
ั่
างไร้ขอบเขตจ ากัด ผู้เรียนสามารถทากิจกรรมหรือแบบฝึ กปฏิบตั ิต่ างๆ แบบ
ออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกอยู่ในเวิล์ดไวด์เว็บ เป็ นการเรียนการสอน
ออนไลน์ ท่ไี ด้รบั ความนิ ยมอย่ างมากในป จั จุบนั เพราะไม่มขี ดี จากัดเรื่องระยะทาง เวลา และ
สถานที่ อีกทัง้ ยังสนองตอบต่อศักยภาพ และความสามารถของผูเ้ รียนได้เป็นอย่างดี
ประวิทย์ สิมมาทัน (2546) การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หมายถึง
การเรียนรูผ้ ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ทีส่ ามารถนาเสนอในรูปแบบของ ข้อความ ภาพ เสียง
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ภาพยนตร์ อาจจะมีการโต้ตอบ และตอบสนองระหว่างผูเ้ รียนกับสื่อตามทีผ่ สู้ อนได้กาหนดไว้ เช่น
การเรีย นรู้ ผ่ า น สื่อ วีดีท ัศ น์ (วีดีโ อเทป) หรือ โทรทัศ น์ เ พื่อ การศึก ษา วิ ท ยุ เ พื่อ การศึก ษา
การถ่ายทอดผ่านสัญญาณดาวเทียม (satellite) ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted
Instruction) หรือ CAI การเรียนรูผ้ ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ อินเทอร์เน็ต หรือการเรียนรูผ้ ่าน
ระบบวีดที ศั น์ตามอัธยาศัย (video on-demand) ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้โดยไม่มขี อ้ จากัดใน
เรื่องของเวลา และสถานที่ เพียงแต่มเี ครื่องคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ซึง่ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้ทวโลก
ั่
จากการกล่ าวข้างต้นสรุปได้ว่า การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่ านระบบอินเทอร์เน็ ต คือ
การเรียนทางไกลที่ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆที่อยู่บนโลกมาใช้เรียนผ่ านทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัย
เครือข่ายของอินเทอร์เน็ตมาช่วย ดังนัน้ เป็ นการศึกษาที่ไร้ขอบเขต สามารถที่จะทากิจกรรมใน
ห้องเรียนแบบออนไลน์ได้ และเป็ นทีน่ ิยมเพราะว่าจะไม่มขี อ้ จากัดเรื่องเวลา ระยะทาง และสถานที่
ในการเรียนการสอน นอกจากนัน้ ยังสามารถตอบสนองต่อศักยภาพ และความสามารถของผูเ้ รียน
ได้ดอี กี ด้วย
ลักษณะสาคัญของการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบอิ นเทอร์เน็ ตที่ ดี ควรจะ
ประกอบไปด้วยลักษณะสาคัญ ดังนี้ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545, หน้า 21)
1. ที่ใดที่หนึ่ง (anywhere) เวลาใดเวลาหนึ่ง (anytime) หมายถึง การเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ควรต้องช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้จริง ในที่น้ีหมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถเรียนรูเ้ นื้อหาตามความสะดวกของผู้เรียน
ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศไทยควรมีการใช้เทคโนโลยีการนาเสนอเนื้อหาทีส่ ามารถเรียกดูได้ทงั ้
ขณะทีอ่ อนไลน์ (เครือ่ งมือการต่อเชื่อมกับเครือข่าย) ในขณะทีอ่ อฟไลน์ (เครือ่ งไม่มกี ารต่อเชื่อม
กับเครือข่าย)
2. ม ลั ติม เี ดีย (multimedia) หมายถึ ง การเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบ
อิน เทอร์ เ น็ ต ควรต้ อ งมีก ารน าเสนอเนื้ อ หาโดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากสื่อ ประสมเพื่อ ช่ ว ยใน
การประมวลผลสารสนเทศของผูเ้ รียนเพื่อให้เกิดความคงทนในการเรียนรูไ้ ด้ดขี น้ึ
3. ไม่เป็นไปตามแนว (non-liner) หมายถึง การเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ควรต้องมีการนาเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ไม่เป็ นเชิงเส้นตรง กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
เนื้อหาตามความต้องการ โดยการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะต้องจัดหา
การเชื่อมโยงทีย่ ดื หยุน่ แก่ผเู้ รียน
4. มีป ฏิส ัม พัน ธ์ (interaction) หมายถึง การเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ต ควรต้องมีการเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนโต้ตอบ (มีปฏิสมั พันธ์) กับเนื้อหาหรือกับผูอ้ ่นื ได้
กล่าวคือ
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4.1 การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เ น็ต ควรต้องมีการออกแบบ
กิจกรรมซึง่ ผูเ้ รียนสามารถโต้ตอบกับเนื้อหา รวมทัง้ มีการจัดเตรียมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ
ให้ผเู้ รียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจด้วยตนเองได้
4.2 การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ควรมีการจัดหาเครื่องมือใน
การให้ช่องทางแก่ ผู้เรียนในการติดต่ อสื่อ สารเพื่อการปรึกษา อภิปราย ซักถาม แสดงความ
คิดเห็นกับผูส้ อน วิทยากร ผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือเพื่อน ๆ
5. การตอบสนองทันทีทนั ใด (immediate response) หมายถึง การเรียนการสอน
ออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต ควรต้อ งมีก ารออกแบบให้ม ีก ารทดสอบ การวัด ผล และ
การประเมินผลซึ่ง ให้ผ ลป้อนกลับโดยทันทีแก่ ผู้เรียนไม่ว่ าจะอยู่ในลักษณะของแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (pre-test) หรือแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) ก็ตาม
ประโยชน์ ที่ได้รบั ของการเรียนการสอนออนไลน์ ผา่ นระบบอิ นเทอร์เน็ต
(กองบรรณาธิการสาร Nectec ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2544
หน้า 6-9)
1. เพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยใช้ส่อื อุปกรณ์ และคลังความรูท้ ่มี ี
อยูบ่ นอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
2. เกิดเครือข่ายความรู้ ทีส่ ามารถแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละวัฒนธรรมซึง่ กันและ
กันบนอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจะมีการปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ สะดวกและรวดเร็ว
3. ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง สามารถสืบค้นวิชาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง โดยมีการให้
คาปรึกษา และชีแ้ นะโดยครู อาจารย์
4. ลดช่องว่างระหว่างการศึกษาในเมือง และชนบท สร้างความเท่าเทียมกัน
และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กชนบทได้รเู้ ท่าทันเพื่อสนับสนุ นนโยบาย และการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีก ารศึก ษา และเครือ ข่า ยสารสนเทศ เพื่อ ความสอดคล้อ ง และสนับ สนุ น
การปฏิรูป การศึก ษาตาม พ.ร.บ.การศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 ป จั จุ บ ัน พระราชบัญ ญัติ
ั หาที่เ ป็ น อยู่
การศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 ได้ ก าหนดการศึ ก ษาพื้น ฐานไว้ 9 ปี แต่ ป ญ
คือ การศึกษายังไม่เข้าถึงทุกชุมชน ส่วนใหญ่ยงั อยู่ในกรุงเทพ ฯ มากถึง 6 เท่าตัว และมีการไม่
เท่าเทียมกันของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ประกอบกับโครงสร้างทางสารสนเทศพืน้ ฐาน
ก็ยงั ขาดแคลน ไม่รจู้ ะเลือกเทคโนโลยีอ ะไรมาใช้ให้เกิดความเหมาะสมหรือลงทุน แล้วจะคุม้ ค่า
กับทรัพ ยากรบุค คลที่มอี ยู่ห รือ ไม่ จะเปลี่ยนวิสยั ทัศ น์ กระบวนการทางความคิดของผู้ส อน
และจะจัดการรูปแบบการบริหารให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาได้อย่างไร
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การใช้ ก ารเรี ย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิ นเทอร์ เ น็ ต ที่ มี ศ ั ก ยภาพ
ในการน าเสนอที่ มี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บสื่ อ ชนิ ดอื่ น ๆอยู่ ม าก โดยจะขอสรุ ป เป็ นข้ อ ๆคื อ
(ประวิทย์ สิมมาทัน, 2546)
1. สะดวกในการใช้งาน ทัง้ ผูส้ อน และผูเ้ รียน เพราะในปจั จุบนั ธุรกิจการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ ได้พฒ
ั นาเทคโนโลยีในการอานวยความสะดวกให้กบั ผู้ใช้
เป็ น อย่า งมาก ทัง้ ฮาร์ด แวร์ (hardware) ที่เ พิ่ม ประสิท ธิภ าพ ทัง้ ความเร็ว ในการน าเสนอ
หน่ วยความจา และสิ่งต่าง ๆที่ทาให้ผู้ใช้มคี วามสะดวกยิง่ ขึ้น และมีขนาดเล็กลง ซอฟต์แวร์
(software) ที่ม ีก ารพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ม ีค วามสะดวก รวดเร็ ว และมีป ระสิท ธิภ าพใน
การทางานเพิม่ มากขึน้ พีเพิลแวร์ (people ware) หรือบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ซง่ึ ปจั จุบนั
จานวนมาก ทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาสื่อให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้
2. ระบบสารสนเทศที่มคี วามสะดวก และรวดเร็วยิง่ ขึน้ มีความน่ าสนใจ เพราะเป็ น
สื่อที่มที งั ้ ข้อความ (text) รูปภาพ (picture) ภาพเคลื่อนไหว (animation) เสียง (sound) หรือ
นาเสนอในรูปแบบของสื่อประสมที่มกี ารนาเสนอที่เร้าความสนใจได้ดี มีความคมชัด และให้
ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ไ ด้ดีเ มื่อ เทีย บกับสื่อ อื่น ๆ และนอกจากนี้ย งั สามารถมีปฏิสมั พัน ธ์
กับผู้สอนหรือผู้เรียนคนอื่น ๆ ในรูปแบบของการสื่อสารแบบสองทางได้โดยสะดวก โดยผ่าน
กระดานฝากข้อความ(web board)ห้องการสนทนา(chat room) หรือผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) และในปจั จุบนั มีการพัฒนารูปแบบของภาพสามมิติ ซึง่ ให้การเรียนรูต้ ่นื เต้น สนุ กสนาน
3. ให้ประสบการณ์ในการเรียนรูท้ ่ดี ี เพราะอินเทอร์เน็ตสามารถ สร้างสถานการณ์
ต่ าง ๆ ในการเรียนรู้ต ามที่ผู้ส ร้างได้อ อกแบบไว้ มีทงั ้ การนาเสนอเนื้อ หาในรูปแบบต่ าง ๆ
มีก ารก าหนดกิจ กรรม เช่ น แบบทดสอบ แบบสอบถาม ถามตอบ ซึ่ง มีค วามรวดเร็ว ใน
การประมวลผลให้ผเู้ รียนทราบผลทางการเรียนรูไ้ ด้ทนั ที และมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก
4. ประหยัด ระบบอินเทอร์เน็ตถึงแม้จะมีการลงทุนในการซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ท่ี
ค่อนข้างสูงแต่ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั นัน้ ถ้ารูจ้ กั ใช้ให้ถูกวิธ ี จะได้รบั ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า อีกทัง้ ราคา
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตในปจั จุบนั มีราคาถูกลงมาก
เพราะมีผู้นิ ยมซื้อ มากขึ้น ปริมาณการใช้ว สั ดุ ก็ล ดลงเช่น กัน ซึ่งมีก ารบัน ทึกในรูปแบบของ
ซีดรี อม สามารถใช้แทนกระดาษได้นับแสนแผ่น เพราะมีความจุถึง 750 mb ซึ่งถ้าเทียบกับ
หนังสือก็คงจุได้หลายร้อยเล่ม ในปจั จุบนั ราคาแผ่นละไม่ถงึ 20 บาท อีกทัง้ มีส่วนในการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติเพราะลดปริมาณการใช้กระดาษซึง่ มาจากการตัดต้นไม้ได้จานวนมาก และ
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทวโลก
ั่
เรียกว่า ประหยัดทัง้ เวลา และค่าใช้จ่าย คอมพิวเตอร์ยงั สามารถ
ใช้งานแทนสื่ออื่น ๆได้มาก เช่น พัฒนาเป็ นเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ รับชมภาพยนตร์
และในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อความบันเทิงได้อกี ด้วย จึงเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์
ชนิดอื่น ๆได้มาก
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5. ไม่มขี ้อจากัดในการเรียนรู้ เพราะอินเทอร์เน็ตมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์อ่นื ๆ หลายล้านเครือ่ งทัวโลก
่
ผูเ้ รียนมีอสิ รเสรีภาพในการเลือกเรียนได้อย่างเต็มที่
เพราะมีเ ว็บ ไซต์เ พื่อ การศึก ษาจ านวนมากที่ไ ด้พฒ
ั นารูป แบบขึ้น มาเพื่อ ให้น่า สนใจ และมี
ประสิทธิภาพในการเรียนรูม้ ากที่สุด หรือการหวังผลด้านธุรกิจการค้า ผู้เรียนจึงสามารถเข้าถึง
แหล่งความรูต้ ่าง ๆได้มากมาย และไม่มขี อ้ จากัดในเรือ่ งเวลา และสถานทีใ่ นการเรียน
6. ความแปลกใหม่ของเทคโนโลยีทาให้บทเรียนน่ าสนใจยิง่ ขึน้ อินเทอร์เน็ตจะช่วย
ให้การเรียนรูใ้ นรูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีความน่ าสนใจ
เพราะผู้เรียนจะได้รบั ประสบการณ์ท่แี ปลกใหม่ กระตุ้นความสนใจ และการเรียนรูข้ องผู้เรียน
ได้ดีย ิ่ง ขึ้น และในป จั จุ บ ัน คนไทยทุ ก เพศทุ ก วัย ให้ค วามสนใจกับ สื่อ ชนิ ด นี้ อ ยู่ม าก จึง เป็ น
ช่อ งทางที่น่า สนใจในการถ่ า ยทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ท่ดี ีใ ห้กับสัง คม และ
ส่วนรวม
7. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมยิง่ ขึน้ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์สงิ่ ที่
เป็ นประโยชน์จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และทัวถึ
่ งยิง่ ขึน้ เพราะคนไทยใช้ส่อื ชนิดนี้
มีความตื่นตัวในการเรียนรู้ และสนใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารมากยิง่ ขึน้
จากประโยชน์ ทงั ้ 7 ข้อที่ได้กล่าวมา คงเห็นแล้วว่า การเรียนรูใ้ นรูปแบบการเรียน
การสอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็ นรูปแบบการเรียนรูท้ ่มี คี ุณค่า และลดข้อจากัดใน
การเรียนรูโ้ ดยเฉพาะการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ และ
องค์ ค วามรู้ใ หม่ ๆที่เ กิ ด ขึ้น มากมาย อิ น เทอร์ เ น็ ต เองก็ เ ป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่น่ า สนใจใน
การถ่ายทอดความรูจ้ ากครูส่ผู เู้ รียน
ประโยชน์ ข องการเรี ย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิ น เทอร์เ น็ ต (ถนอมพร
เลาหจรัสแสง, 2545)
สถาบัน การศึก ษา หรือ องค์ก รต่ า งๆ ที่น าการเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระ บบ
อินเทอร์เน็ตไปใช้จะได้รบั ประโยชน์ ดังนี้
1. ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพราะการถ่ายทอด
เนื้อหาผ่านทางมัลติมเี ดียสามารถทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดกี ว่าการเรียนจากสื่อข้อความ
เพียงอย่างเดียว หรือ จากการสอนภายในห้อ งเรียนของผู้ส อนซึ่ งเน้ นการบรรยาย โดยเมื่อ
เปรีย บเทีย บกัน การเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต ที่ไ ด้ร ับ การออกแบบ
ผลิตมาอย่างมีระบบ จะช่วยทาให้ผเู้ รียน เรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าในเวลาทีเ่ ร็วกว่า
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2. ช่วยทาให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าพฤติกรรมการเรียน ของ
ผู้เ รีย นได้อ ย่ า งละเอีย ด และตลอดเวลา เนื่ อ งจากการเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ต มีการจัดหาเครือ่ งมือทีส่ ามารถทาให้ผสู้ อนติดตามการเรียนของผูเ้ รียนได้
3. ช่วยทาให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได้ เนื่องจากการนา
เอาเทคโนโลยีไฮเปอร์มเี ดีย (hypermedia) มาประยุกต์ใช้ ซึง่ มีลกั ษณะการเชื่อมโยงข้อมูลไม่ว่า
จะเป็นในรูปของข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก วีดโี อ ภาพเคลื่อนไหว ทีเ่ กี่ยวเนื่องกันเข้า ไว้ดว้ ยกัน
ในลักษณะทีไ่ ม่เป็ นเชิงเส้น ทาให้ไฮเปอร์มเี ดีย สามารถนาเสนอเนื้อหาในรูปแบบใยแมงมุมได้
ดังนัน้ ผู้เรียน จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลใดก่อนหรือหลังก็ได้ โดยไม่ต้องเรียงตามลาดับ และเกิด
ความสะดวกในการเข้าถึงของผูเ้ รียนอีกด้วย
4. ช่วยทาให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ตามจังหวะของตน (self-paced learning)
เนื่องจากการนาเสนอเนื้อหาในรูปแบบของไฮเปอร์มเี ดีย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถควบคุม
การเรียนรูข้ องตนในด้านของลาดับการเรียนได้ ตามพืน้ ฐานความรู้ ความถนัด และความสนใจ
ของตน นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถ ทดสอบทักษะตนเองก่ อนเรียนได้ ทาให้ส ามารถชี้ชดั
จุดอ่อนของตน และเลือกเนื้อหาให้เข้ากับรูปแบบการเรียนของตัวเอง เช่น การเลือกเรียนเนื้อหา
เฉพาะบางส่วนที่ต้องการทบทวนได้ โดยไม่ต้องเรียนในส่วนที่เข้าใจแล้ว ซึง่ ถือว่าผู้เรียนได้รบั
อิสระในการควบคุมการเรียนของตนเอง จึงทาให้ผเู้ รียนได้เรียนรูต้ ามจังหวะของตนเอง
5. ช่วยทาให้เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่าง ผู้เรียนกับครูผู้สอน และกับเพื่อน ๆได้
เนื่อ งจากการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่ านระบบอินเทอร์เ น็ ต มีเ ครื่อ งมือต่ าง ๆมากมาย เช่น
กระดานฝากข้อความ ห้องการสนทนา และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น ทีเ่ อื้อต่อการโต้ตอบ
ที่หลากหลาย นอกจากนี้ การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ออกแบบมาเป็ น
อย่ า งดีจ ะเอื้ อ ให้ เ กิ ด ปฏิส ัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เ รีย นกับ เนื้ อ หาได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ เช่ น
การออกแบบเนื้อหา ในลักษณะเกม หรือการจาลอง เป็นต้น
6. ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูท้ กั ษะใหม่ ๆ รวมทัง้ เนื้อหาที่มคี วามทันสมัย
และตอบสนองต่อเรื่องราวต่าง ๆ ในปจั จุบนั ได้อย่างทันที เพราะการทีเ่ นื้อหาการเรียนอยู่ในรูป
ของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ ข้อความที่ได้รบั การจัดเก็บ ประมวลผล นาเสนอ และ
เผยแพร่ทางคอมพิวเตอร์ทาให้มขี อ้ ได้เปรียบสื่ออื่น ๆ หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้าน
ของความสามารถในการปรับปรุงเนื้อหาสารสนเทศให้ทนั สมัยได้ตลอดเวลา การเข้าถึงข้อมูล
ทีต่ อ้ งการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และความคงทนของข้อมูล
7. ทาให้เกิดรูปแบบการเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอน ให้แก่ผู้เรียนใน
วงกว้างขึน้ เพราะผู้เรียนใช้การเรียนลักษณะการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
จะไม่มขี ้อจากัดในด้านการเดินทางมาศึกษาในเวลาใดเวลาหนึ่ง และสถานที่ใ ดสถานที่หนึ่ง
ดังนัน้ การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่ านระบบอินเทอร์เ น็ ต จึงสามารถนาไปใช้เ พื่อ สนับสนุ น
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ (life long learning) ได้ และยิง่ ไปกว่านัน้ ยังสามารถนาไปใช้เพื่อเปิ ด
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โอกาสให้ผเู้ รียนทีข่ าดโอกาสทางการศึกษาในระดับต่าง ๆได้เป็ นอย่างดี โดยผูเ้ รียนไม่ว่าจะอยู่
ทีใ่ ด ในเมือง หรือในชนบทสามารถเข้าเนื้อหาทีไ่ ด้มาตรฐานเท่าเทียมกัน
8. ท าให้ส ามารถลดต้น ทุ น ในการจัด การศึก ษานัน้ ๆได้ ในกรณีท่ีม ีก ารจัด
การเรียนการสอนสาหรับผูเ้ รียนทีม่ จี านวนมาก และเปิดกว้างให้สถาบันอื่น ๆ หรือบุคคลทัวไป
่
เข้าไปใช้การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งจะพบว่าเมื่อต้นทุนการผลิต
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่าเดิม แต่ปริมาณผู้เรียนมีปริมาณเพิม่ มาก
ขึน้ หรือขยายวงกว้าง การใช้ออกไปก็เท่ากับเป็นการลดต้นทุนทางการศึกษานันเอง
่
ปัญหาในการใช้ อินเทอร์เน็ ต (ประวิทย์ สิมมทัน, 2546) ในเมื่อสื่ออินเทอร์เน็ต
มีป ระโยชน์ ใ นการเรีย นรู้ใ นรูป แบบของการเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต
ทีม่ ปี ระโยชน์อย่างมากมายแล้ว ยังต้องมีสงิ่ ทีต่ ้ องพึงระวังเพราะอินเทอร์เน็ตเองก็เป็ นสิง่ ทีต่ ้อง
ใช้อย่างระมัดระวัง โดยสรุปเป็นข้อ ๆ ดังนี้
1. เป็ นสื่อที่ไม่มตี วั ตน อินเทอร์เน็ตเป็ นสื่อทีเ่ ป็ นสาธารณะ ใคร ๆก็สามารถเป็ น
เจ้าของ และเผยแพร่ขอ้ มูลได้อย่างอิสระโดยไม่มกี ารกลันกรอง
่
ดังนัน้ จึงมีส่อื ทีด่ ี และไม่ดี ซึ่ง
อาจมีบางเว็บไซต์ทม่ี กี ารเผยแพร่ภาพ เสียง และข้อความทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น ภาพโป๊ ข้อความ
ที่ห ยาบคาย การกลัน่ แกล้ง ท าลาย ซึ่ง ผู้ใ ช้ต้ อ งอาศัย ดุ ล ยพินิ จ ในการเลือ กเปิ ด เว็บ ไซต์
ทีเ่ หมาะสม
2. ไม่สามารถใช้สอนแทนครูได้ เพราะอินเทอร์เน็ตเป็ นเพียงเครื่องมือในการอานวย
ความสะดวกสาหรับครูเท่านัน้ ดังนัน้ ผู้ทจ่ี ะคอยชีแ้ นะ แนะนา และถ่ายทอดความรู้ ครูยงั เป็ นผู้
ทีม่ คี ุณค่าต่อการนาพาลูกศิษย์ไปสู่จดุ หมายปลายทางอย่างทีพ่ งึ ประสงค์
3. ด้านพฤติกรรมผูท้ ใ่ี ช้ส่อื ชนิดนี้เกินความจาเป็ นหรือในทางทีไ่ ม่ถูกต้อง อาจส่งผล
ให้ซมึ ซับเอาสิง่ ที่ไม่พงึ ประสงค์เข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิง่ คุณค่าความเป็ นไทยทีด่ งี าม อาจลด
น้ อ ยลง เพราะเกิด จากการถ่ า ยโยงทางวัฒ นธรรมผ่ า นสื่อ ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ทาง
อินเทอร์เน็ต ผูท้ ใ่ี ช้ไม่ถูกต้องอาจจะนามาซึง่ ความสูญเสียอย่างคาดไม่ถงึ
ข้อพึงระวังของการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การไม่ทาความ
เข้าใจให้ถ่ อ งแท้ถึงความหมาย วิธ ีการ รวมไปถึงรูปแบบ ระดับการใช้งาน และเทคโนโลยี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และนาไปใช้ (implement) ตาม
กระแสความนิ ย ม ก็อ าจจะส่ ง ผลในทางลบต่ า ง ๆแทนที่จ ะเป็ น ข้อ ได้เ ปรีย บทัง้ หมดตาม
ทีก่ ล่าวมา ตัวอย่างเช่น (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2544)
1. ผูส้ อนทีน่ าการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปใช้ในลักษณะของ
สื่อเสริม โดยไม่มกี ารปรับเปลี่ยนวิธกี ารสอนเลย กล่าวคือ ผู้สอนก็ยงั คงใช้แต่วธิ กี ารบรรยาย
ในทุกเนื้อหา และสังให้
่ ผเู้ รียนไปทบทวนจากการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
หากการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไม่ได้ออกแบบให้จงู ใจผูเ้ รียนแล้ว ผูเ้ รียน
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ก็คงใช้อยูพ่ กั เดียวก็เลิกไป เพราะไม่มแี รงจูงใจใด ๆ ในการไปใช้การเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตก็จะกลายเป็นการลงทุนทีไ่ ม่คุม้ ค่าแต่อย่างใด
2. การลงทุนในด้านของการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะต้อง
ครอบคลุ ม ถึง การจัด การให้ผู้ส อน และผู้เ รีย นสามารถเข้า ถึง เนื้ อ หาหรือ การติด ต่ อ สื่อ สาร
ออนไลน์ ได้โดยสะดวก สาหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว ผู้สอน
และผูเ้ รียนทีใ่ ช้รปู แบบการเรียนในลักษณะนี้ จะต้องมีสงิ่ อานวยความสะดวก (facilities) ต่าง ๆ
ในการเรียนทีพ่ ร้อมเพรียง และมีประสิทธิภาพ เช่น ผูส้ อน และผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ผูอ้ ่นื ได้ และสามารถเรียกดูเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในลักษณะมัลติมเี ดีย ได้อย่างครบถ้วน
ด้วยความเร็วพอสมควร เพราะหากปราศจากข้อได้เปรียบในการติดต่อสื่อสาร และการเข้าถึง
แหล่งเนื้อหาได้สะดวก รวมทัง้ ข้อได้เปรียบสื่ออื่น ๆ ในด้านลักษณะของการนาเสนอเนื้อหา เช่น
มัลติมเี ดียแล้วนัน้ ผูเ้ รียน และผูส้ อนก็อาจไม่เห็นความจาเป็นใด ๆ ทีจ่ ะต้องใช้การเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
3. การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทีไ่ ม่เหมาะสมกับ
ลักษณะของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในบ้านเรา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยรุ่ น การเรียน
การสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะต้องได้รบั การออกแบบตามหลักจิตวิทยาการศึกษา
กล่าวคือ จะต้องเน้นการออกแบบให้มกี จิ กรรมการโต้ตอบอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นกับเนื้อหา
เองกับผู้เรียนอื่น ๆ หรือกับผูส้ อนก็ตาม นอกจากนัน้ แล้วการออกแบบการนาเสนอเนื้อหาทาง
คอมพิวเตอร์ นอกจากจะต้องเน้นให้เนื้อหามีความถูกต้องและชัดเจน ยังคงต้องเน้นให้มคี วาม
น่ าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียนได้ ตัวอย่างเช่น การออกแบบการนาเสนอโดยใช้
มัลติมเี ดีย รวมทัง้ การนาเสนอเนื้อหาในลักษณะไม่เป็ นตามแนวเส้น (non-linear) ซึ่งผู้เรียน
สามารถเลือกทีจ่ ะเรียนเนื้อหาใด ก่อนหรือหลังได้ตามความต้องการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ ผา่ นระบบอิ นเทอร์เน็ต
ปัจจัยด้านเจตคติ ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผา่ นระบบอิ นเทอร์เน็ต
เจตคติ หมายถึง ความรูส้ กึ ของบุคคลต่อสิง่ หนึ่งสิง่ ใด (พจนานุ กรมราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.2525,2530,หน้ า 235) ซึ่ง เป็ น ผลเนื่ อ งมาจากการเรีย นรู้แ ละประสบการณ์ และเป็ น
ตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิง่ เร้านัน้ ๆ ไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง อาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรือคัดค้านก็ได้
พฤติกรรมทีบ่ ุคคลแสดงออกอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเจตคติ จะแสดงออกให้เห็นใน
ลักษณะต่างๆ ทีผ่ วู้ จิ ยั มีความเห็นว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ดังนี้ (สมศักดิ ์ สินธุระเวชญ์,2521 อ้างถึงใน สุกญ
ั ญา เหลืองไชยยะ,2538)
1. เจตคติเชิงนิมาน เป็นการแสดงออกในลักษณะความพึงพอใจ เห็นชอบสนับสนุน
ปฏิบตั ติ ามด้วยความเต็มใจ
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2. เจตคติเชิงนิเสธ เป็นการแสดงออกในลักษณะตรงกันข้ามกับเจตคติเชิงนิมาน เช่น
ไม่พงึ พอใจ ไม่ยนิ ดี ไม่รว่ มมือ ไม่ทาตาม
3. เจตคติทเ่ี ป็นกลางๆ เป็นการแสดงออกในลักษณะทีไ่ ม่เป็นเจตคติเชิงนิมาน และ
เจตคติเชิงนิเสธ แต่จะอยูร่ ะหว่างกลางไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง เช่น รูส้ กึ เฉยๆ ไม่ถงึ กับชอบ หรือ
เกลียด เป็นต้น
องค์ประกอบของเจตคติตามแนวความคิดของ ไทรแอนดิส (Triandis,1971,p.106)
ทีผ่ วู้ จิ ยั คิดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้กล่าวว่า
เจตคติประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. องค์ประกอบทางด้านความรู้ ความเข้าใจ (cognitive component) คือ ความคิด
ของบุคคลทีจ่ ะตอบสนองต่อสิง่ เร้าต่างๆ
2. องค์ประกอบทางด้านความรูส้ กึ (affective component) คือ สภาพอารมณ์ ซึง่ เป็ น
ผลจากความคิด ถ้าบุคคลมีความคิดในทางทีด่ ี หรือไม่ดตี ่อสิง่ ใด บุคคลนัน้ จะมีความรูส้ กึ ยอมรับ
หรือปฏิเสธต่อสิง่ เหล่านัน้
3. องค์ประกอบพฤติกรรม (behavior component) คือ ความรูส้ กึ โน้มเอียงของบุคคล
ทีจ่ ะกระทาซึง่ จะอยูใ่ นรูปการยอมรับหรือปฏิเสธ
โรเซนเบอร์ก และแคทซ์ (Rosenberg & Katz,1976 อ้างถึงใน รวีวรรณ อังคนุรกั ษ์
พันธุ,์ 2533) มีความเห็นว่า องค์ประกอบของเจตคติมเี พียง 2 องค์ประกอบ คือ
1. องค์ประกอบด้านสติปญั ญา หมายถึง กลุ่มของความเชื่อทีม่ บี ุคคลมีต่อเป้าหมาย
ของเจตคติ จะเป็นตัวส่งเสริมหรือขัดขวางการบรรลุถงึ ค่านิยมต่าง ๆของบุคคล
2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรูส้ กึ หมายถึง ความรูส้ กึ ของบุคคลเมือ่ ถูกกระตุน้
โดยเป้าหมายของเจตคติ
เทอร์สโตน (Thurstone,1964,p.195) มีแนวคิดที่แตกต่างออกไป โดยระบุว่าเจตคติม ี
องค์ประกอบเดียว คือ อารมณ์ ความรู้ส ึกในทางชอบหรือ ไม่ชอบที่บุค คลมีต่ อเป้าหมายของ
เจตคติ
จากแนวคิดทฤษฎี และผลการศึกษาดังกล่ าว ทาให้ผู้ว ิจยั มีค วามเห็นว่าเจตคติต่ อ
การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่ านระบบอินเทอร์เ น็ ต ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รบั ผิดชอบ
โครงการฯ น่าจะเป็นตัวแปรหนึ่งทีส่ ่งผลให้เกิดการตัดสินใจทีจ่ ะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการ
เครือ ข่ า ยคอมพิว เตอร์เ พื่อ โรงเรีย นไทย เนื่ อ งจากเครือ ข่ า ยอิน เทอร์เ น็ ต เป็ น เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เป็ น สาคัญ ดังนัน้ การศึกษาเจตคติต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของผูว้ จิ ยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับเจตคติต่อคอมพิวเตอร์
เพื่อนามากาหนดองค์ประกอบในการศึกษา เช่น
พงษ์ศิร ิ ทิพ ย์โภชนา (2535) ศึกษาเรื่องเจตคติต่อคอมพิว เตอร์ของนักเรียนระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ในกลุ่ ม วิ ท ยาลัย เทคนิ ค ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ โดยศึ ก ษา
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องค์ประกอบในด้านประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ด้านโอกาสในการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ด้านเพศกับคอมพิวเตอร์ ด้านความสาเร็จในการเรียนคอมพิวเตอร์ และด้านความเชื่อมันใน
่
การเรียนคอมพิวเตอร์
วิไ ลลัก ษณ์ กุ ล ไพบุ ต ร (2537) ศึกษาเรื่อ ง เจตคติต่ อ คอมพิว เตอร์ของนัก ศึก ษา
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูในสหวิทยาเขตรัตนโกสินทร์ โดยศึกษาองค์ประกอบในด้าน
ความวิตกกังวล ความเชื่อมัน่ ความชอบ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ปัจจัยด้านวิ สยั ทัศน์ ทางเทคโนโลยี วิสยั ทัศน์ ตามความหมายทางราชการ หมายถึง
การสร้ า งภาพอนาคตหรือ การมองอนาคตซึ่ง จะเป็ น เป้ าหมายในการเดิน สู่ อ นาคต โดย
วิธ ีการนาเอาระบบการวางแผนมาใช้ หรือ หมายถึงสิ่งที่อยากเห็นในอนาคต และเป็ นสิง่ ที่ดี
กว่าเดิม วันทนา เมืองจันทร์ (2542) โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวตั น์ เป็ นยุคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ในทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็ นด้านการพัฒนาเทคโนโลยี สังคมธุรกิจ ซึง่ ทาให้เกิดผล
กระทบต่ อ การดารงชีว ิต ของคนในสังคม เช่ น คนปรับตัว ไม่ทนั ต่ อ การเปลี่ยนแปลง ดังนัน้
สถานศึกษาจึงต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันกับความเจริญดังกล่าว จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึง่ มีหน้าที่ ทีจ่ ะต้องจัดการศึกษา อนาคตของ
นิ ส ิต นั ก ศึก ษา ความสามารถก าหนดวิส ัย ทัศ น์ คือ รู้จ ัก สร้า งภาพอนาคตที่เ หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาของตน และมุ่งมันผลั
่ กดันทุกวิถีทางที่จะให้ภ าพอนาคตตาม
วิสยั ทัศน์นนั ้ เป็นจริง
ลักษณะของผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ทส่ี ่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต (วีรวัฒน์ ปนั นิรามัย, 2538) คือ
1. มีความสามารถของสมองทีจ่ ะคิดคาดคะเนเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ มีความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ มุง่ อนาคต สังเคราะห์ขอ้ มูลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั
2. วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ดี และมองภาพอนาคตได้
3. มองภาพกว้างแล้วมุ่งสู่ภาพเล็ก รูเ้ ข้าใจนโยบายขององค์การ จาแนกเป้าหมาย
ได้ ยืดหยุน่ ตามควร
4. ท้าทายกระบวนการ ไวต่อความเปลีย่ นแปลงในวิชาการใหม่ ๆ
5. สนับสนุ นผูป้ ฏิบตั งิ านให้มกี ารพัฒนาศักยภาพ มีใจเปิดกว้างกับประสบการณ์
ใหม่ ๆ
6. มีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ มุง่ หาความสาเร็จใหม่ ๆอยูต่ ลอดเวลา
7. สื่อสารในสิง่ ทีค่ าดการณ์ไว้ให้ผอู้ ่นื เกิดความเข้าใจได้
8. คาดการณ์ได้ถูกต้องแม่นยา
9. เห็นช่องว่างหรือโอกาสทีจ่ ะประสบความสาเร็จ
10. สามารถวางแผนจากปจั จุบนั ต่อไปถึงอนาคต
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology : IT) หมายถึง เทคโนโลยี
ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลทุกรูปแบบ (ข้อความ ตัวเลข เสียง วิทยุ ภาพเคลื่อนไหว) ของมนุ ษย์
ผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นโทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิง่ พิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ซ่งึ จะมี
บทบาทสาคัญในชีวติ ประจาวันของคนไทยส่วนใหญ่ในศตวรรษหน้า (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2540)
ได้ให้แนวคิดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีสาคัญ 2 สาขา คือ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีส่อื สารโทรคมนาคม โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะช่วยให้สามารถ
จัด เก็บ บัน ทึก และประมวลผลข้อ มูล ได้อ ย่า งรวดเร็ว และถู ก ต้ อ ง ส่ ว นเทคโนโลยีส่ือ สาร
โทรคมนาคม ช่วยให้เราสามารถส่งผลลัพธ์ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ไปให้ผทู้ ห่ี ่างไกลได้อย่าง
รวดเร็ว และสะดวก จากการศึกษาของสมศรี งามพิพฒ
ั น์ (2540) พบว่า วิสยั ทัศน์เทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริห ารมีค วามสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 12 แสดงว่า ถ้าโรงเรียนใดมีผู้บริหาร
โรงเรียนที่มวี ิสยั ทัศ น์ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ ก็จะส่ งผลให้โรงเรียนนัน้ ได้รบั การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มกี ารริเริม่ หรือพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนด้วย ส่วนงานวิจยั ของ
รัตน์ จาเรียง เพชรแก้ว (2545, บทคัดย่อ) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธ ยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญ ศึก ษา ในเขตกรุง เทพมหานคร มีว ิส ัย ทัศ น์ โ ดยรวมและรายด้า น คือ ด้า นการสร้า ง
วิสยั ทัศน์ดา้ นการเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์ ด้านการปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ อยูใ่ นระดับปานกลาง ผูว้ จิ ยั จึง
มีความเห็นว่า การมีวสิ ยั ทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่น่าจะส่งผลต่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ในการศึกษาวิสยั ทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบ้ ริหารและอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
ศึกษาตามกรอบแนวคิดของ วาง (Wang,1994, pp.103 -121 อ้างถึงใน สมศรี งามพิพฒ
ั น์,
2540) ได้กล่าวถึงวิสยั ทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไว้ 7 ด้าน คือ
1. ด้านทัศนคติ และความสนใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้ความสาคัญ
ต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ด้านความรู้ ความเข้าใจพืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การมีความ
เข้าใจเบื้องต้นในเรื่องการทางานและประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์ หาโอกาสเข้ารับการอบรม
เพื่อ ให้ ส ามารถใช้ง านได้ และควรน าความรู้ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ต ามระดับ ความต้ อ งการ ของ
มหาวิทยาลัย
3. ด้านการจัดสรรงบประมาณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง มีการวางแผน
เพื่อจัดซื้อตามสภาพของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถานที่ บุคลากร และเงินงบประมาณที่มอี ยู่ให้
เหมาะสม และเพียงพอ โดยไม่ถอื ว่าเป็นการสิน้ เปลืองหรือจะได้ประโยชน์คุม้ ค่าหรือไม่
4. ด้านการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ ทีไ่ ด้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกลยุทธ์ใน
การตัดสินใจและวางแผนบริหารงานในองค์การ
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5. ด้านการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบ้ ริหารต้องให้ความสาคัญ
กับบทบาทบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการส่งเสริมให้เข้ารับการศึกษาอบรมให้มคี วามรู้
ความชานาญในการใช้คอมพิวเตอร์
6. ด้านการกาหนดขอบเขตความร่วมมือ และปรับปรุงโครงสร้างเทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึง การจัดระบบภายในองค์การ การกาหนดขอบเขตความร่วมมือจากทุกฝา่ ย
ในองค์การ เพื่อให้มคี วามสัมพันธ์อนั ดี มีการกาหนดรูปแบบทีเ่ หมาะสม ถ้าจะปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงระบบต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป ซึง่ จะต้องมีศลิ ปะการจูงใจในองค์การ
7. ด้านการประสานสัมพันธ์กบั เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก
ภาวการณ์ขาดความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารกับฝา่ ยปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้
ขาดการประสานงานทีด่ ี มีความขัดแย้ง ผลงานไม่ตรงเป้าหมาย การลงทุนทางด้านเทคโนโลยี
จึงไม่ได้ผลคุม้ ค่า ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงต้องใช้กลยุทธ์ เพื่อกาจัดภาวการณ์ขาดความสัมพันธ์
ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริ หาร การสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร เป็ นปจั จัยสาคัญ
อย่างหนึ่งทีม่ ผี ลต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กล่าวคือ
การสนับสนุ นของผู้บริหารต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเป็ นรูปแบบที่เหมาะสม
สาหรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ข้าได้กบั เทคโนโลยีใหม่และแนวคิดใหม่ๆ บิงแฮม (Bingham,1995)
1. ส่วนทีเ่ ป็ นเครื่องมือและอุปกรณ์ส่อื การสอนต่างๆ ผูบ้ ริหารสนับสนุ นในส่วนของ
โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยมีสถานที่จดั เก็บและวางกฎระเบียบในการยืม /คืน และ
การเข้ามาใช้ศูนย์
2. ส่วนที่เป็ นนักวิชาการ ที่ทาหน้าที่ในการพัฒนาการเรียนการสอน วิธกี ารสอน
ยกระดับและพัฒนาข้อมูล และจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ ผู้บริหารมีส่วนสนับสนุ นด้าน
การส่งนักวิชาการไปฝึกอบรมเกีย่ วกับส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ส่วนวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี ผูบ้ ริหารต้องหาผูเ้ ชีย่ วชาญมาให้คาปรึกษาพร้อม
ทัง้ แนะนาวิธกี ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิจยั ค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ๆ ให้แก่บุคลากร
4. ส่วนพืน้ ทีใ่ ห้บริการทางวิชาการ ได้แก่ ผูบ้ ริหารส่งเสริมการจัดพืน้ ทีเ่ พื่อประชุม
ทางวิชาการ และจัดหาพืน้ ทีก่ ารนาเสนอผลงานทางวิชาการทีท่ นั สมัย
5. ส่วนการผลิตสื่อการเรียนการสอน ผูบ้ ริหารส่งเสริมให้มหี อ้ งปฏิบตั กิ าร การผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ห้องสตูดโิ อบันทึกภาพและเสียง ห้องทางานกราฟิก และคอมพิวเตอร์
6. ส่วนเทคโนโลยีระบบสื่อสาร เป็นส่วนทีจ่ ดั เฉพาะเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการสื่อสาร
ทางการศึกษา ผูบ้ ริหารต้อ งสนับสนุ นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตเครือข่าย
เส้นใยแสง ระบบวีดโี อคอนเฟอร์เรนต์ การศึกษาผ่านดาวเทียม เป็นต้น
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ลักษณะของตัวผู้บริ หารที่ ดีในการสนั บสนุ นการพัฒ นาการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ ผา่ นระบบอิ นเทอร์เน็ต ดังนี้ (เจนเนตร มณีนาค, 2544)
1. ต้องมีความสามารถในด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็นนักธุรกิจทีม่ ปี ระสบการณ์และประสบความสาเร็จ
3. มีเครือข่ายกว้างขวาง
4. พร้อมและปรารถนาทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ
5. ต้องการการพัฒนา
6. เป็นผูป้ ระสานงานทีด่ ี
7. เป็นผูส้ นับสนุนทีด่ ี
8. ยึดหลักความเป็นจริง
9. มีความยืดหยุน่
คุณ สมบัติห ลักที่จะพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ คือ คุ ณสมบัติในการที่มผี ู้บริหาร
ให้ความสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
1. ผูบ้ ริหารทุกระดับต้องลงมาจัดการทุกเรื่อง
2. ผูบ้ ริหารทุกระดับย่อมถูกคาดหวังทีจ่ ะผลักดันการพัฒนาการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทัง้ องค์กร
3. ผู้บริห ารในองค์ก รต้อ งมีการดูแล และวางแผนจัดการด้านความเปลี่ยนแปลง
ในช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อของการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และต้อง
ช่วยเหลือในด้านการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ จนกระทังรวมถึ
่
งการดูการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
การส่งบุคลากรไปดูงาน และฝึกอบรมในสิง่ ทีจ่ ะทา
4. ผูบ้ ริหารต้องมีความรับผิดชอบ ทีจ่ ะถ่ายทอดสื่อสารข้อความสู่พนักงานสุดท้าย
ผูบ้ ริหารต้องรับผิดชอบดูแลพฤติกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ตัง้ แต่ตน้ จนถึงพฤติกรรมแบบยังยื
่ น
จากงานวิจยั ของวิเชียร จิตทรัพย์ (2534) พบว่า การสนับสนุ นของผูบ้ ริหารให้การ
อนุ มตั โิ ครงการเพื่อ การจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็ นตัวแปร ที่ทานายการ
ยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาของครูมธั ยมศึกษา เขตการศึกษา 6 ผลการศึกษานี้
สอดคล้อ งกับวีรวัฒน์ พึ่งเจริญ (2539) ที่พบว่า ผู้บริหารสนับสนุ นนวัต กรรมเป็ นตัวแปรที่
สัมพันธ์ก ับการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูโรงเรียนประถมศึกษา
กนกรัตน์ อินทรรัตน์ (2531) พบว่า การขาดงบประมาณเป็ นปญั หาทีป่ ระสบมากทีส่ ุดในการนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยต้อง
มีงบประมาณในการจัด ซื้อ อุ ป กรณ์ ใ นเบื้อ งต้น แล้ว มหาวิทยาลัยจะต้อ งเตรียมงบประมาณ
สาหรับในการดาเนินงานด้ว ย เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
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บุ ค ลากร เป็ น ต้น ถ้ า มหาวิท ยาลัย ไม่ม ีง บประมาณอื่น ๆเพื่อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานใน
มหาวิทยาลัย นอกเหนือจากงบประมาณจากรัฐ บาลที่ให้การสนับสนุ น ก็อาจทาให้สามารถนา
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มาใช้ในมหาวิทยาลัยได้ ส่วนงานวิจยั
ของระวีว รรณ วรรณจันทร์ (2545, บทคัดย่อ ) พบว่ า ปจั จัยค่ าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ
ช่วงเวลาที่ต้องการเข้าใช้บริการ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
ต้อ งการเข้าใช้บริก ารอินเทอร์เ น็ ต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และงานวิจยั ของ
อาพล สงวนศิรธิ รรม (2543) ได้ก ล่าวถึง ปญั หา และอุ ปสรรคของโรงเรียนในการนาระบบ
อินเทอร์เน็ ต เข้าไปใช้ใ นโรงเรียนว่าหน่ ว ยงานต้นสังกัดไม่มนี โยบายในเรื่อ งนี้ อย่างชัดเจน
จึงมิได้จดั สรรงบประมาณช่วยเหลือ ไม่ออกระเบียบให้เอื้อต่อการติดตัง้ ใช้งานอินเทอร์เน็ต และ
ไม่สนับสนุนอัตรากาลังบุคลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นเรือ่ งเหล่านี้
ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จยั ภายในประเทศ
พจนารถ ทองคาเจริญ (2539, บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพความต้องการ และปญั หา
การใช้อนิ เทอร์เน็ตในการเรียนการสอน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พบว่า
ประเภทบริก ารในระบบเครือ ข่ า ยอิน เทอร์เ น็ ต ที่อ าจารย์ และนิ ส ิต นั ก ศึก ษาใช้ป ระโยชน์
ทางการศึก ษาบ่ อ ยที่สุ ด คือ การสืบ ค้น ข้อ มูล แบบเวิล์ด ไวด์เ ว็บ ไปรษณี ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
การถ่ายโอนแฟ้ มข้อมูล และการขอเข้าใช้เครื่องระยะไกล ตามลาดับ ผู้บริห ารระดับหัวหน้ า
ภาควิช า มีค วามคิด เห็นด้ว ยอย่างมากกับแนวคิดในการนาอิน เทอร์เ น็ ต มาใช้ใ นการเรีย น
การสอน และควรมีการวางแผนระยะยาวในการนาอินเทอร์เน็ตมาใช้ ควรมีการปรับปรุงบุคลากร
ให้มคี วามรู้ และมีประสิทธิภาพในการใช้อนิ เทอร์เน็ต และควรจัดอุปกรณ์ให้เพียงพอในการใช้
บริก ารเพื่อ กระตุ้ น ให้ม ีก ารใช้อ ย่า งเต็ม ที่ เป็ น การเพิ่ม ทัก ษะ และความช านาญในการใช้
มากยิง่ ขึน้ ในส่วนของความต้องการอาจารย์ และนิสติ นักศึกษา มีความต้องการให้เพิม่ ความเร็ว
ในการสื่อสารกับศูนย์บริการ และติดตัง้ เครื่องบริการให้เพียงพอกับความต้องการ ปญั หาการใช้
บริการอินเทอร์เน็ตของอาจารย์ทพ่ี บมากคือ ขาดการสนับสนุ นในส่วนของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
และบุคลากรที่จะให้คาแนะนา และไม่มกี ารจัดฝึ กอบรมการใช้อย่างทัวถึ
่ ง ทาให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่
ขาดทัก ษะ ส่ ว นปญั หาของนิ ส ิต คือ ผู้เ รียนบางคนยัง ไม่มเี ครื่อ งคอมพิว เตอร์ส่ ว นตัว ทาให้
ใช้งานได้ไม่เต็มที่ และการสนับสนุ นจากสถาบันยัง มีไม่มากพอ ทัง้ ในส่วนของการจัดสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรทีจ่ ะให้คาแนะนา
บุ ญ เรือ ง เนี ย มทอง (2540) ศึ ก ษาการพัฒ นาระบบการเรีย นการสอนทาง
อินเทอร์เน็ตในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า การเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตในปจั จุบนั
เน้นกิจกรรม และบริการของอินเทอร์เน็ต ผูส้ อนเป็ นผู้ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการเรียนของ
ผู้เ รียน และเตรียมความพร้อ มด้านทรัพยากรสนับสนุ นการเรียนทางอินเทอร์เ น็ ต มีการใช้
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ไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์ และเวิลด์ไวด์เว็บ ในการเรียนการสอนมากที่สุด ใช้รูปแบบการเรียน
การสอนตามทัศนะนักจิตวิทยา พฤติกรรมนิยม การเรียนแบบร่วมมือ และการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ในเว็บไซต์ประกอบด้วยหน้าโฮมเพจ เว็บเพจ ประกาศข่าว ประมวลรายวิชา กิจกรรมการเรียน
การสอน และเว็บเพจทรัพยากรสนับสนุน
หรรษา วงศ์ธรรมกูล (2541, บทคัดย่อ) ศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มกี ารใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการระบบ
เครือ ข่ายอิน เทอร์เ น็ ต ทัว่ ไปอยู่ใ นระดับ ไม่สูง แต่ ม ีค วามพึง พอใจจากการใช้สูง เมื่อ ศึก ษา
เปรียบเทียบระหว่างนักศึกษากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ กับนักศึกษากลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ในการใช้ประโยชน์ ของเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทัวไป
่
เพื่อ การศึก ษาแลกเปลี่ย นผ่ า นหน้ า จอคอมพิว เตอร์ เพื่อ การส่ ง จดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
เพื่อการค้นหาข้อ มูลจากห้อ งสมุดต่าง ๆ และเพื่อความบันเทิง พบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่ใ ช้
เพื่อ ค้น หาข้อ มูล ที่ท ารายงานประกอบการศึก ษา เพื่อ การศึก ษาหาข้อ มูล ข่ า วสารต่ า ง ๆ
แตกต่างกัน และนักศึกษาทัง้ สองกลุ่มวิชามีความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน ด้านความถี่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่าย
อินเทอร์เ น็ ต ของทัง้ สองกลุ่ ม วิช าแตกต่ างกัน โดยนัก ศึกษากลุ่ ม วิชาวิท ยาศาสตร์ม ีค วามถี่
ในการใช้สงู กว่านักศึกษากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ส่วนด้านการบริการการศึกษา
ไม่แตกต่ างกัน ส าหรับปญั หา และอุปสรรค ต่ อ การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทีพ่ บคือ ปญั หาความไม่เพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความสามารถทีจ่ ากัดของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ปญั หาช่วงเวลาที่ให้บริการใช้อนิ เทอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
ั หาความจ ากัด ของจ านวนเลขหมายโทรศัพ ท์ เ รีย กเข้ า ระบบเครือ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
ปญ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปญั หาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ ารไม่ทนั สมัย
จตุ พ ร ปกั เคระกา (2543) ได้ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ระบบเครือ ข่าย
อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย พบว่า การใช้ประโยชน์ จากระบบเครือ ข่ายอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารทาให้ม ี
โอกาสที่จะได้รบั ความรู้ ความคิดที่หลากหลายแตกต่ างจากเดิม นับว่าจะช่วยให้นักศึกษามี
วิสยั ทัศน์ทก่ี ว้างไกลในสังคมของการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความคิดจากการทีไ่ ด้ตดิ ต่อ
กับอาจารย์ และเพื่อนต่างกลุ่มออกไป
รุจโรจน์ แก้วอุไร (2543, บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายใยแมงมุม พบว่า การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายใยแมงมุมเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนเป็ น
ผู้ดาเนินกิจกรรมการเรียนด้ว ยตนเองอย่างอิสระ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความสามารถ
สามารถทบทวนการเรียนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้การถ่ายทอดเนื้อหาวิชาผ่านสื่อมัลติมเี ดีย
เป็นการดึงดูดให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจในการเรียนได้ดกี ว่าการเรียนการสอนแบบเดิม
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สรรรัชต์ ห่อไพศาล (2542, บทคัดย่อ) ศึกษาถึงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ผ่านเว็บวิชาศึกษาทัวไปเพื
่
่อเพิม่ ประสิทธิภาพการเรีย นรู้ของผู้เรียน ในงานวิจยั พบว่า ระบบ
การเรียนการสอนผ่านเว็บทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ สามารถพัฒนาความสามารถของนักศึกษาทีเ่ รียนวิชา
ศึ ก ษาทั ว่ ไปได้ ไ ม่ แ ตกต่ า งจากการเรี ย นแบบปกติ พบว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นใหญ่ ข อง
สถาบั น การศึ ก ษาได้ แ ก่ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการติ ด ตั ้ง ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต และห้ อ งปฏิ บ ั ติ
การคอมพิวเตอร์ ค่าอุปกรณ์เครื่องบริการระยะไกล ค่าเช่าสายสัญญาณ ค่าใช้คู่สายโทรศัพท์
ค่ า จ้า งบุ ค ลากร และค่ า จัด ท าเว็บ การเรีย นการสอน ส่ ว นค่ า ใช้จ่า ยของส่ ว นผู้เ รีย น ได้แ ก่
ค่าลงทะเบียน ค่ าเครื่อ งคอมพิว เตอร์ ค่ าบริการอินเทอร์เ น็ ต ค่ าเดินทาง และค่ าเช่าหอพัก
จากการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญเพื่อวิเคราะห์ผล พบว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็ นสิง่ ทีค่ วรทา
และมีความเหมาะสมต่อการนามาใช้ในวิชาศึกษาทัวไป
่ แต่ควรมีการพบผูส้ อนควบคู่กนั ไปด้วย
ทัง้ นี้ ส ัง คมจะให้ ก ารยอมรับ ต่ อ การเรีย นการสอนผ่ า นเว็บ มากขึ้น สถาบัน ค วรสนั บ สนุ น
และวางแผนการลงทุนทางด้านไอทีให้มากขึน้ ควรมีการดาเนินการในเรื่องมาตรฐานหลักสูตร
การประกันคุณภาพการศึกษาในระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ
จตุพร ศิรวิ ฒ
ั นสกุล (2545, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาถึงความคิดเห็นต่อการพัฒนา
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในงานวิจยั พบว่า
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิด
เห็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ด้านความรู้ความเข้าใจ
ทีไ่ ด้รบั จากการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ด้านสิง่ ทีไ่ ด้จากการเรียนการสอน
ออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต ด้า นประโยชน์ ข องระบบการเรีย นการสอนผ่ า นออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เ น็ ต และด้านปญั หาอุ ปสรรคที่มตี ่ อ การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่ านระบบ
อินเทอร์เน็ต โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก และด้านความเข้าใจทีไ่ ด้รบั จาก
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ เห็นด้วยมากทีส่ ุด รองลงมาได้แก่
ด้านประโยชน์ของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ส่วนด้านที่เห็นด้วย
น้อยทีส่ ุดได้แก่ ด้านสิง่ ทีไ่ ด้จากการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2. นักศึกษาทีม่ เี พศ ระดับชัน้ การศึกษา สาขาการศึกษา การมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
สถานที่ท่นี ิยมใช้อนิ เทอร์เน็ต ระยะเวลา และมีความถี่ในการใช้อนิ เทอร์เน็ตที่ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ด้านความรู้ ความเข้าใจ
ทีไ่ ด้รบั จากการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ด้านสิง่ ทีไ่ ด้จากการเรียนการสอน
ออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต และด้า นประโยชน์ ข องระบบการเรีย นการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
3. นักศึกษาทีม่ ี และไม่มปี ระสบการณ์ในการเรียนทางอินเทอร์เน็ต มีความคิดเห็น
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การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ด้านความรู้ ความเข้าใจทีไ่ ด้รบั จาก
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ด้านสิง่ ที่ได้จากการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่ า นระบบอินเทอร์เ น็ ต และด้านประโยชน์ ข องระบบการเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
งานวิ จยั ต่างประเทศ
เคซี่ (Casey,1994, Abstract) ได้ศกึ ษาการท่องโลกข้อมูล ของครูกบั นักเรียนโดย
เครือ ข่า ยอิน เทอร์เ น็ ต ของครูท่ีอ อกแบบโดยมหาวิท ยาลัย แคลิฟ อเนี ย สเตท พบว่ า การจัด
การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้ผเู้ รียนมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนรู้ ผูเ้ รียน
มีค วามสนใจสืบ ค้น ข้อ มูล มากขึ้น ผู้เ รีย นกล้า ที่จ ะแสดงความคิด เห็น และแสดงทัศ นะใน
การอภิปรายผ่านเครือข่ายใยแมงมุม ผูเ้ รียนมีความเป็นส่วนตัวมากขึน้
เพาเวอร์ และมิตเชลล์ (Power & Mitchel,1997, Abstract) ได้วจิ ยั เชิงคุณภาพ
เรื่อ ง การรับรู้ของผู้เ รียน โดยการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเสมือนเป็ นการสื่อสารผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ ทีป่ ระกอบด้วย อีเมล์ ห้องสนทนา และเวิลด์ ไวด์เว็บ โดยนาเสนอผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ณ มหาวิทยาลัยอินเดียน่ า ในเนื้อหาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วยฐานข้อมูล
จากคลังข้อมูล ข้อความในอีเมล์ นิตยสารของผู้เรียน ตารางเรียน ผลการเรียน แล้วสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนมีการรับรูท้ างการเรียนทีด่ ี ส่งเสริมปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรียนต่อ
นักเรียน และผูส้ อน
คุรุบาคัก (Kurubacak, 2000, Abstract) ศึกษาเรื่องทัศนคติของนักเรียน ที่มตี ่อ
การเรียนรูผ้ ่านออนไลน์ งานวิจยั เชิงคุณภาพฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทีจ่ ะศึกษาหลักการต่างๆ
ของเจตคติ ของนัก เรียนที่มตี ่ อการเรียนจากเว็บไซต์เพื่อการศึกษา กลุ่ มตัวอย่างได้มาโดย
การเลือ กแบบเจาะจงเป็ น นั ก เรีย น จ านวน 23 คนที่เ รีย นวิช า “นโยบายสิท ธิม นุ ษ ยชน”
ที่ a large Midwestern State university แล้วเลือกนักเรียนขึน้ มา จานวน 6 คน เพื่อสัมภาษณ์
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้รูปแบบการปรับปรุงการเรียนจากเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ของ Banner : milheim
เพื่อทดสอบ และเป็ นกลยุทธ์ รวมทัง้ เป็ นกิจกรรมของการเรียนดังกล่าว ซึ่งรูปแบบดังกล่าว
จะแบ่งนักเรียนตามคุณสมบัตอิ อกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มทีม่ ปี ระสบการณ์การเรียนจากเว็บไซต์เพื่อการศึกษา และมีทกั ษะการใช้
คอมพิวเตอร์
2. กลุ่มทีเ่ คยมีกจิ กรรมพบปะผ่านทางเครือข่าย
3. กลุ่มทีใ่ ห้ความร่วมมือ ซึง่ มีความสะดวกต่อการใช้เครือข่าย
รูปแบบของแบบสอบถามเป็ น flashlight survey ที่ประกอบด้วยการสัมภาษณ์
และการสัง เกต เพื่อ ประเมิน เจตคติ ต่ อ การเรีย นผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ในสภาพ แวดล้ อ ม
ที่เ ป็ น ธรรมชาติ พบว่ า ผู้เ รีย นจะรู้ส ึก สนุ ก สนานต่ อ การเรีย นผ่ า นเครือ ข่ า ยอิน เทอร์เ น็ ต
เกิดการค้นพบความคิดใหม่ ๆ และการวิเคราะห์ขอ้ ความของผู้เรียนคนอื่น ๆ เมื่อมีการแสดง
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ความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ นอกจากนี้ ผู้เรียนเหล่านี้ยงั ชอบการถูกกาหนด มากกว่าเป็ นฝ่าย
กาหนด และชอบการเรียนรายบุค คลมากกว่าการเรียนเป็ นกลุ่ ม ผลการวิจยั พบว่า ผู้เ รียน
ที่เรียนจากเว็บไซต์เพื่อ การศึกษา ต้องการได้รบั คาแนะนาก่อนการเรียน เช่น การจัดอบรม
การเรียนจากเว็บไซต์เ พื่อ การศึก ษา การแนะนาเครื่อ งมือ ต่ าง ๆ ในการเรีย นจากเว็บไซต์
เพื่อการศึกษา และต้องการให้ใช้การเรียนจากเว็บไซต์เพื่อการศึกษา เป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

