บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจ ัย เรื่อ ง ป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การพัฒ นาการเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ต ของผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการศึกษาวิจยั
ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
X
แทน ค่าเฉลีย่ ( mean )
S.D.
แทน ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( standard deviation )
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
N
การเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็นลาดับขัน้ ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความถี่รอ้ ยละเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผูบ้ ริหารและ
เจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จาแนกตามชัน้ ยศ ระดับการศึกษา
สูงสุด ประสบการณ์ในการทางาน และการมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับปจั จัยด้าน
เจตคติต่ อ การเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต ด้า นวิสยั ทัศ น์ ท างเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านการสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร ที่มผี ลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับปจั จัยด้าน
เจตคติต่ อ การเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต ด้านวิส ัยทัศ น์ ท างเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านการสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร ทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความถี่รอ้ ยละเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผูบ้ ริหารและ
เจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จาแนกตามชัน้ ยศ ระดับการศึกษา
สูงสุด ประสบการณ์ในการทางาน และการมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ปรากฏผลดังตาราง 2
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ตารางที่ 2 ค่าความถีร่ อ้ ยละเกีย่ วกับสถานภาพส่วนตัวของผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียน
ทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
สถานภาพส่วนตัว

ผูบ้ ริ หาร
จานวน
ร้อยละ
(n=30)

เจ้าหน้ าที่
จานวน
ร้อยละ
(n=147)

ระดับชัน้ ยศ
สิบเอกหรือต่ากว่า
จ่าสิบตรีถงึ จ่าสิบเอก
ร้อยตรีถงึ ร้อยเอก
พันตรี
พันโท
พันอกถึงพันเอก(พิเศษ)
รวม
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
รวม
ประสบการณ์ในการทางาน
5 ปีหรือต่ากว่า
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 ปีขน้ึ ไป
รวม

15
15
30

50.00
50.00
100.00

57
40
30
20
147

38.80
27.20
20.40
13.60
100.00

4
22
4
30

13.33
73.34
13.33
100.00

98
49
147

66.70
33.30
100.00

30
30

100.00
100.00

32
34
35
46
147

21.80
23.10
23.80
31.30
100.00
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ผูบ้ ริ หาร
จานวน
ร้อยละ
(n=30)

สถานภาพส่วนตัว

เจ้าหน้ าที่
จานวน
ร้อยละ
(n=147)

การมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวทีบ่ า้ น
มี
ไม่ม ี
รวม

28
2
30

93.30
6.70
100.00

104
43
147

70.70
29.30
100.00

มี
ไม่ม ี
รวม

24
6
30

80.00
20.00
100.00

42
105
147

28.60
71.40
100.00

การมีคอมพิวเตอร์ประจาตัว
ทีท่ างาน

จากตาราง 2 พบว่า จานวนผู้บริหารทัง้ หมด 30 คน มีระดับชัน้ ยศ พ.อ.ถึงพ.อ.(พ.)
จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ระดับชัน้ ยศ พ.ท. จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00
มีระดับการศึก ษาต่ ากว่าปริญ ญาตรี จ านวน 4 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 13.33 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.34 และปริญญาโทหรือเทียบเท่า
จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.33 มีประสบการณ์ในการทางาน 16 ปีขน้ึ ไป จานวน 30 คน
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 100 มีค อมพิว เตอร์ ส่ ว นตัว ที่บ้ า น จ านวน 28 คน คิด เป็ น ร้ อ ยละ 93.30
ไม่มคี อมพิวเตอร์ส่วนตัวทีบ่ า้ น จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.70 และมีคอมพิวเตอร์ประจาตัว
ทีท่ างาน จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และไม่ม ี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00
ส่วนจานวนเจ้าหน้าทีท่ งั ้ หมด147 คน มีระดับชัน้ ยศ สิบเอกหรือต่ ากว่า จานวน 57 คน
คิดเป็ นร้อยละ 38.80 ระดับชัน้ ยศ จ่าสิบตรีถงึ จ่าสิบเอก จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.20
ระดับชัน้ ยศ ร้อยตรีถงึ ร้อยเอก จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40 ระดับชัน้ ยศ พันตรี จานวน
20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ
66.70 มีร ะดับ การศึก ษาปริญ ญาตรีห รือ เทีย บเท่ า จ านวน 49 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 33.30
มีประสบการณ์ในการทางาน 5 ปี หรือต่ ากว่า จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.80 มีประสบการณ์ใน
การทางาน 6-10 ปี จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.10 มีประสบการณ์ในการทางาน 11-15 ปี
จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 และมีประสบการณ์ในการทางาน 6 ปี ขน้ึ ไปจานวน 46 คน
คิดเป็ นร้อยละ 31.30 มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่บา้ น จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.70 และ
ไม่มคี อมพิวเตอร์ส่วนตัวที่บ้าน จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.30 มีคอมพิวเตอร์ประจาตัว
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ทีท่ างาน จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.60 และไม่มคี อมพิวเตอร์ประจาตัวทีท่ างาน จานวน
105 คน คิดเป็นร้อยละ 71.40
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับปจั จัยด้าน
เจตคติต่ อ การเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต ด้า นวิสยั ทัศ น์ ท างเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านการสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร ที่มผี ลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ปรากฏผลดังตาราง 3 ตาราง 4 และ
ตาราง 5
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ (X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) เกีย่ วกับระดับปจั จัยด้านเจตคติต่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
ระดับความคิ ดเห็น
เจตคติ ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผา่ น
X
S.D.
ระดับ
ระบบอิ นเทอร์เน็ต
1. การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่วย
ให้การติดต่อสื่อสารการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างผูเ้ รียน
และผูส้ อนทาได้อย่างรวดเร็ว
4.13
.35
มาก
2. การนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต มาใช้ใน รร.ป.ศป.ทาให้สน้ิ เปลืองค่าใช้จ่าย
และไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน
3.80
.55
น้อย
3. การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สร้างความรูส้ กึ อยากเรียน (สนใจเรียน) ให้กบั ผูเ้ รียน
3.63
.56
มาก
4. การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่วย
ให้ผเู้ รียนได้รบั เนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาทีเ่ รียน
ไม่แตกต่างจากการสอนปกติ
3.97
.49
น้อย
5. การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ไม่น่าสนใจ เพราะเป็ นเรือ่ งทีย่ งุ่ ยาก
3.57
.68
น้อย
6. การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มีความน่าสนใจเพราะสามารถตรวจสอบความก้าวหน้า
พฤติกรรมของผูเ้ รียนได้อย่างละเอียด และตลอดเวลา
4.13
.35
มาก
7. ข้าพเจ้าเชื่อมันว่
่ าการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ทุกวิชา
3.67
.84
มาก
* คาถามข้ อที่ 2, 4, 5 เป็ นการแปลความหมายแบบวัดเจตคติที่มีลกั ษณะเชิงลบ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
เจตคติ ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผา่ น
ระบบอิ นเทอร์เน็ต
8. ข้าพเจ้าเชื่อมันว่
่ าการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาระบบการศึกษาในปจั จุบนั
และนาไปใช้ได้จริงในการสอนปจั จุบนั
9. การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ช่วยให้ผเู้ รียนประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ขณะมาเรียนที่ รร.ป.ศป.
10. การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ทีบ่ า้ น (ทีห่ น่วย) ช่วยให้ผเู้ รียนมีเวลาในการค้นคว้า
หาข้อมูลและมีกจิ กรรมร่วมกับผูอ้ ่นื มากกว่าเรียนแบบปกติ
รวม

ระดับความคิ ดเห็น
X

S.D.

ระดับ

4.37

.49

มาก

3.67

.84

มาก

3.77

.93

มาก

3.87

.29

มาก

จากตาราง 3 พบว่า ผูบ้ ริหารมีความคิดเห็นต่อปจั จัยด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.87),(S.D.= .29) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า เจตคติ
ต่ อการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่ านระบบอินเทอร์เน็ ต ของผู้ บริหารที่ม ีมากเป็ นสามอันดับแรกคือ
ข้าพเจ้าเชื่อมันว่
่ าการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็ นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ระบบการศึกษาในปจั จุบนั อยู่ในระดับมาก (X = 4.37),(S.D.= .49) อันดับสองคือ การเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่วยให้การติดต่อสื่อสารการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เรียนและผู้สอนทาได้อย่าง
รวดเร็ว และการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่ านระบบอินเทอร์เน็ ตมีความน่ าสนใจเพราะสามารถตรวจสอบ
ความก้าวหน้ าพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างละเอียด และตลอดเวลา อยู่ในระดับมาก (X = 4.13),
(S.D.=.35, .84) และอันดับสาม คือ การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้เรียนได้รบั
เนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาที่เรียน ไม่แตกต่างจากการสอนปกติ อยู่ในระดับมาก (X = 3.97),
(S.D.= .49) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ (X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) เกีย่ วกับระดับปจั จัยด้านวิสยั ทัศน์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
ด้านวิ สยั ทัศน์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสิง่ ทีง่ า่ ยต่อการทาความเข้าใจ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทดแทนการขาดแคลน
บุคลากร
3. การศึกษาเอกสารเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทาให้เกิดความคิดทีท่ นั สมัย
4. การจัดดูแลและการอบรมสัมมนาเกีย่ วกับเทคโนโลยี
สารสนเทศทาให้ทุกฝ่ายปฏิบตั งิ านไปในทางเดียวกัน
ทัง้ ศูนย์การผลิตสื่อฯ
5. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องกาหนดไว้อย่างชัดเจน
6. ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนได้
7. การปรับปรุงโครงสร้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จาเป็ นต้องกระทาเป็ นระยะ
8. การติดตามผลการปฏิบตั งิ านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง
9. การสนับสนุนให้มกี ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับงานทุกด้านเป็ นสิง่ จาเป็ น
10. การจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จาเป็ นต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง
รวม

ระดับความคิ ดเห็น
X
3.77

S.D.
.63

ระดับ
มาก

3.70

.53

มาก

3.93

.52

มาก

3.20

.41

ปานกลาง

3.97

.41

มาก

4.00

.52

มาก

3.63

.61

มาก

3.30

.47

ปานกลาง

4.10

.48

มาก

4.33
3.79

.48
.17

มาก
มาก

จากตาราง 4 ผูบ้ ริหารมีความคิดเห็นต่อปจั จัยด้านวิสยั ทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.79),(S.D.= .17) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นต่อปจั จัย
ด้านวิสยั ทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม่ มี ากเป็ นสามอันดับแรกคือ การจัดสรรงบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจาเป็ นต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก (X = 4.33),(S.D.= .48)
อันดับสองคือ การสนั บ สนุ น ให้ม ีก ารใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศกับ งานทุ ก ด้า นเป็ น สิ่ง จ าเป็ น
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อยู่ในระดับมาก (X = 4.10), (S.D.=.48) และอันดับสาม คือ ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้ อยูใ่ นระดับมาก (X = 4.00), (S.D.= .52) ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ค่าเฉลีย่ (X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)เกีย่ วกับระดับปจั จัยด้านการสนับสนุน
ของผูบ้ ริหาร ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
การสนับสนุนของผูบ้ ริ หาร
1. ผูบ้ ริหารสนับสนุนให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้มกี ารพัฒนา
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2. ผูบ้ ริหารกาหนดนโยบายการพัฒนา
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
เพื่อสร้างความตื่นตัวและเตรียมความพร้อม
ให้กบั บุคลากรของศูนย์ ฯ ไว้อย่างชัดเจน
3. ผูบ้ ริหารสนับสนุ นงบประมาณในการจัดทา
โครงการนาร่องการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
4. ผูบ้ ริหารสนับสนุนงบประมาณประจา ทัง้ ในด้าน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการซ่อมบารุงรักษา
5. ผูบ้ ริหารสนับสนุนด้านการจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ทีม่ คี ุณสมบัตสิ งู ทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
6. ผูบ้ ริหารสนับสนุนทางด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อทีจ่ ะเชื่อมเข้าไปในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียน
การสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
7. ผูบ้ ริหารสนับสนุนการซือ้ เอกสาร ตารา เกีย่ วกับ
การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต
8. ผูบ้ ริหารสนับสนุนด้านการดูงาน และอบรมสัมมนา
เกีย่ วกับการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต

ระดับความคิ ดเห็น
X

S.D.

ระดับ

3.48

.38

ปานกลาง

3.97

.18

มาก

3.39

.25

ปานกลาง

3.47

.30

ปานกลาง

3.48

.48

ปานกลาง

3.46

.50

ปานกลาง

3.63

.49

มาก

3.77

.50

มาก
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
การสนับสนุนของผูบ้ ริ หาร
9. ผูบ้ ริหารสนับสนุนด้านการเผยแพร่เอกสาร
การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตอย่างเพียงพอ
10. ผูบ้ ริหารจัดให้ผเู้ ชีย่ วชาญทางการพัฒนาการเรียน
การสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าทีอ่ ยูเ่ สมอ
รวม

ระดับความคิ ดเห็น
X

S.D.

ระดับ

3.45

.43

ปานกลาง

3.70
3.58

.65
.18

มาก
มาก

จากตาราง 5 พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อปจั จัยด้านการสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.58),(S.D.= .18) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นต่อปจั จัย
ด้ า นการสนั บ สนุ น ของผู้ บ ริห ารที่ ม ีมากเป็ นสามอันดับแรก คือ ผู้ บ ริห ารก าหนดนโยบาย
การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างความตื่นตั วและเตรียม
ความพร้อมให้กบั บุคลากรของศูนย์ ฯ ไว้อ ย่างชัดเจนอยู่ในระดับมาก (X = 3.97),(S.D.= .18)
อันดับสองคือ ผู้บริหารสนับสนุ นด้านการดูงาน และอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียน
การสอนออนไลน์ ผ่ านระบบอินเทอร์เ น็ต อยู่ในระดับมาก (X = 3.77), (S.D.=.50) และอันดับสาม
คือ ผูบ้ ริหารจัดให้ผู้เชี่ยวชาญทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มาให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีอ่ ยูเ่ สมอ อยูใ่ นระดับมาก (X = 3.70), (S.D.= .65) ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับปจั จัยด้าน
เจตคติต่ อ การเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต ด้านวิส ัยทัศ น์ ท างเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านการสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร ทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีป่ รากฏดังตาราง 6 ตาราง 7 และตาราง 8
ตารางที่ 6 ค่าเฉลีย่ (X) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) เกีย่ วกับระดับปจั จัยด้านเจตคติ
ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
เจตคติ ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผา่ นระบบ
อิ นเทอร์เน็ต
1. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่า รร.ป.ศป.ไม่ควรนาการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้เพราะเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของ รร.ป.ศป. ไม่รองรับการเรียนได้
2. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูท้ กั ษะใหม่ ๆ
รวมทัง้ เนื้อหาทีม่ คี วามทันสมัย และตอบสนองต่อ
เรือ่ งราวต่าง ๆในปจั จุบนั ได้อย่างทันที
3. ข้าพเจ้าคิดว่าค่าระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าวงจรสื่อสาร มีอตั ราค่าบริการ
ค่อนข้างสูง จึงเป็ นอุปสรรคในการพัฒนาการเรียน
การสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
4. ข้าพเจ้าคิดว่าการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อสาเร็จรูปทีส่ ามารถเอาสื่อทีเ่ ป็นเสียง
ข้อความภาพ ภาพเคลื่อนไหวมาไว้ดว้ ยกันในการเรียน
5. ข้าพเจ้าคิดว่าการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตทาได้สะดวก รวดเร็ว ทันใจ กว่าการเรียน
ผ่านสื่อชนิดอื่น ๆ
6. การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ทาให้มคี วามยุ่งยากในการควบคุมอุปกรณ์ทใ่ี ช้
ในการเรียนการสอน จึงไม่น่าสนใจ

ระดับความคิ ดเห็น
X

S.D.

ระดับ

4.05

.23

น้อย

4.36

.64

มาก

4.03

.31

น้อย

4.22

.69

มาก

3.89

.70

มาก

3.98

.80

น้อย

* คาถามข้ อที่ 1, 3, และ6 เป็ นการแปลความหมายแบบวัดเจตคติที่มีลกั ษณะเชิงลบ
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
เจตคติ ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผา่ นระบบ
อิ นเทอร์เน็ต
7. การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทม่ี คี ุณภาพสูง
ในปจั จุบนั ทางศูนย์ฯ ยังมีไม่เพียงพอ
8. ข้าพเจ้าเชื่อมันว่
่ าการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
สามารถสืบค้นวิชาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
9. ข้าพเจ้าเชื่อมันว่
่ าการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยทาให้เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รียนกับครูผสู้ อน และกับเพื่อน ๆ โดยใช้กระดานฝาก
ข้อความ ห้องการสนทนา และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น
10. ในอนาคตการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตทีบ่ า้ น (ทีห่ น่วย) น่าจะอานวยประโยชน์
สูงสุดให้แก่ ผูเ้ รียนและผูส้ อน

ระดับความคิ ดเห็น
X

S.D.

ระดับ

3.91

.78

น้อย

3.95

.71

มาก

4.69

.46

มาก

4.01

.78

มาก

รวม
4.14
.22
มาก
* คาถามข้อที่ 7 เป็นการแปลความหมายแบบวัดเจตคติทม่ี ลี กั ษณะเชิงลบ
จากตาราง 6 พบว่า เจ้าหน้าทีม่ คี วามคิดเห็นต่อปจั จัยด้านเจตคติต่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.14),(S.D.= .22) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า ความคิดเห็นต่อปจั จัยด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ทีม่ มี ากเป็ นสามอันดับแรก คือ ข้าพเจ้าเชื่อมันว่
่ าการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ช่ว ยทาให้เ กิด ปฏิส ัมพันธ์ร ะหว่างผู้เ รียนกับ ครูผู้ส อน และกับเพื่อ น ๆ โดยใช้ก ระดานฝาก
ข้อความ ห้องการสนทนา และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น อยู่ในระดับมาก (X = 4.69),(S.D.= .46)
อันดับสองคือ ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่วยส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ทกั ษะใหม่ ๆรวมทัง้ เนื้อหาที่มคี วามทันสมัย และตอบสนองต่อเรื่องราวต่าง ๆใน
ปจั จุบนั ได้อย่างทันที อยู่ในระดับมาก (X = 4.36), (S.D.=.64) และอันดับสาม คือ ข้าพเจ้าคิดว่า
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็ นสื่อสาเร็จรูปที่สามารถเอาสื่อที่เป็ นเสียง
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ข้อความภาพ ภาพเคลื่อนไหวมาไว้ดว้ ยกันในการเรียน อยู่ในระดับมาก (X = 4.22), (S.D.= .69)
ตามลาดับ
ตารางที่ 7 ค่าเฉลีย่ (X) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) เกีย่ วกับระดับปจั จัยด้านวิสยั ทัศน์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
วิ สยั ทัศน์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นสิง่ จาเป็ นต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน
2. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดขัน้ ตอนให้สนั ้ ลงได้
3. การจัดดูงาน และการอบรมสัมมนาเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้เจ้าหน้าทีม่ แี นวทาง
ในการปฏิบตั งิ านในทางเดียวกัน
4. เจ้าหน้าทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผูม้ คี วามสาคัญ
ในการให้ขอ้ มูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนในการปฏิบตั งิ าน
5. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครือ่ งมือทีส่ ามารถ
ให้ขอ้ มูลได้ตลอดเวลา
6. การพิจารณาความดีความชอบแก่เจ้าหน้าที่
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิง่ จาเป็ น
7. เจ้าหน้าทีด่ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศต้องได้รบั
การฝึกอบรมเป็ นระยะ
8. เจ้าหน้าทีม่ สี ่วนสาคัญในการวางแผนการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. การให้ผผู้ ่านการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศดาเนินการฝึกอบรมบุคลากร ในหน่วยงาน
เป็นวิธกี ารทีด่ ที ส่ี ุด
10. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องกาหนดไว้อย่างชัดเจน
รวม

ระดับความคิ ดเห็น
X

S.D.

ระดับ

3.71
3.90

.67
.80

มาก
มาก

4.15

.67

มาก

4.06

.76

มาก

3.76

.72

มาก

3.86

.53

มาก

3.99

.71

มาก

3.80

.76

มาก

3.97

.69

มาก

4.02

.72

มาก

3.92

.22

มาก
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จากตาราง 7 พบว่า เจ้าหน้ าที่มคี วามคิดเห็นต่อปจั จัยด้านวิสยั ทัศน์ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.92),(S.D.= .22) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ความ
คิดเห็นต่อปจั จัยด้านวิสยั ทัศน์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม่ มี ากเป็ นสามอันดับแรก คือ การจัดดู
งาน และการอบรมสัม มนาเกี่ย วกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศท าให้ เ จ้า หน้ า ที่ม ีแ นวทางใน
การปฏิบตั ิงานในทางเดียวกัน อยู่ในระดับมาก (X = 4.15),(S.D.= .67) อันดับสองคือ เจ้าหน้ าที่
เทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ น ผู้ ม ีค วามส าคัญ ในการให้ ข้ อ มู ล ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เพื่อการวางแผนในการปฏิบตั งิ าน อยู่ในระดับมาก (X = 4.06), (S.D.=.76) และอันดับสาม คือ หน้ าที่
ความรับผิดชอบในงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องกาหนดไว้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก (X = 4.02),
(S.D.= .72) ตามลาดับ
ตารางที่ 8 ค่าเฉลีย่ (X) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน(S.D.)เกีย่ วกับระดับปจั จัยด้านการสนับสนุน
ของผูบ้ ริหาร ตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
การสนับสนุนของผูบ้ ริ หาร
1. ผูบ้ ริหารสนับสนุนให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้มกี ารพัฒนา
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2. ผูบ้ ริหารกาหนดนโยบายการพัฒนาการเรียน
การสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างความ
ตื่นตัวและเตรียมความพร้อมให้กบั บุคลากร ของศูนย์ ฯ
ไว้อย่างชัดเจน
3. ผูบ้ ริหารสนับสนุนงบประมาณในการจัดทา
โครงการนาร่องการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
4. ผูบ้ ริหารสนับสนุนงบประมาณประจาทัง้ ในด้าน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตและการซ่อมบารุงรักษาไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ
5. ผูบ้ ริหารสนับสนุนด้านการจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ทีม่ คี ุณสมบัตสิ งู ทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของเจ้าหน้าที่

ระดับความคิ ดเห็น
X

S.D.

ระดับ

3.96

.76

มาก

3.66

.66

มาก

3.76

.70

มาก

3.71

.61

มาก

3.80

.72

มาก
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
การสนับสนุนของผูบ้ ริ หาร
6. ผูบ้ ริหารสนับสนุนทางด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อทีจ่ ะเชื่อมเข้าไปในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียน
การสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
7. ผูบ้ ริหารสนับสนุนการซือ้ เอกสาร ตาราเกีย่ วกับ
การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้ศกึ ษาค้นคว้า ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่
8. ผูบ้ ริหารสนับสนุนด้านการดูงานและอบรมสัมมนา
เกีย่ วกับการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตให้เจ้าหน้าทีอ่ ย่างเพียงพอ
9. ผูบ้ ริหารสนับสนุนด้านการเผยแพร่เอกสาร
การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตอย่างเพียงพอ
10. ผูบ้ ริหารจัดให้ผเู้ ชีย่ วชาญทางการพัฒนาการเรียน
การสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มาให้ความรูแ้ ก่
เจ้าหน้าทีอ่ ยูเ่ สมอ
รวม

ระดับความคิ ดเห็น
X

S.D.

ระดับ

3.51

.53

มาก

.
3.55

.63

มาก

3.82

.78

มาก

3.79

.62

มาก

3.61

.70

มาก

3.80

.23

มาก

จากตาราง 8 พบว่า เจ้าหน้ าที่มคี วามคิดเห็นต่ อปจั จัยด้านการสนับสนุ นของผู้บริหาร
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.80),(S.D.= .23) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นต่อปจั จัย
ด้านการสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร ทีม่ มี ากเป็ นสามอันดับแรก คือ ผูบ้ ริหารสนับสนุ นให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้ม ี
การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก (X = 3.96),(S.D.= .76)
อันดับสองคือ ผูบ้ ริหารสนับสนุ นด้านการดูงานและอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการ
สอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้เจ้าหน้ าที่อย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก (X = 3.82),
(S.D.=.78) และอันดับสาม คือ ผูบ้ ริหารสนับสนุนด้านการจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทม่ี คี ุณสมบัตสิ ูงที่
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของเจ้าหน้าที่ อยูใ่ นระดับมาก (X = 3.80), (S.D.= .23) ตามลาดับ

