บทที่ 5
สรุปผล อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนทหารปื นใหญ่ ศูนย์การทหารปื น
ใหญ่ ผูว้ จิ ยั ได้ลาดับขัน้ ตอนของการวิจยั และผลโดยสรุป ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
(e-learning) ของผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ 3 ด้านได้แก่ ด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต (e-learning ) ด้ า นวิส ัย ทัศ น์ ท างเทคโนโลยีส ารสนเทศ และด้ า น
การสนับสนุนของผูบ้ ริหาร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากรที่ใช้ได้แก่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้ าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-learning ) ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ศูนย์การทหารปื นใหญ่ ได้แก่ กองบัญชาการโรงเรียนทหารปื นใหญ่ ศูนย์การทหารปื นใหญ่
จานวน 84 คน กองการศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จานวน 126 คน
กรมนักเรียนโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จานวน 107 คน รวมประชากร จานวน 317 คน
กลุ่มตัวอย่ าง กลุ่ มตัว อย่างที่ใ ช้ ได้แก่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้ าที่ ที่เ กี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เ น็ ต (e-learning ) ของโรงเรียน
ทหารปื น ใหญ่ ศูน ย์ก ารทหารปื น ใหญ่ โดย ใช้สูต ร การค านวณ ของ ทาโร ยามาเน่ จาก
ประชากร จานวน 317 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง รวมจานวนทัง้ สิน้ 177 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 2 ชุด ตามกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-learning ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสอบถามสาหรับผูบ้ ริ หาร แบ่งออกเป็ น 3 ตอน โดยเป็ นการสอบถาม
ข้อมูล และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัยในแต่ละด้าน
ตอนที่ 1 ด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ตอนที่ 2 ด้านวิสยั ทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอนที่ 3 ด้านการสนับสนุนของผูบ้ ริหาร
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ชุ ด ที่ 2 แบบสอบถามส าหรับ เจ้ า หน้ าที่ แบ่ ง ออกเป็ น 3 ตอน โดยเป็ น การ
สอบถามข้อมูล และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัยในแต่ละด้าน
ตอนที่ 1 ด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ตอนที่ 2 ด้านวิสยั ทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอนที่ 3 ด้านการสนับสนุนของผูบ้ ริหาร
แบบสอบถาม แบบสอบถามทีใ่ ช้ในการศึกษาปจั จัยในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้
1. ปจั จัยด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็ นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยเป็ นการตอบคาถามในเชิงประเมินระดับความคิดเห็น
5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ โดยเป็ น
ข้อ ค าถามที่เ กี่ยวกับความรู้ส ึก ความคิดเห็น ความน่ าสนใจ และความเชื่อ มันต่
่ อ การเรีย น
การสอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และประโยชน์ ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการนาการเรียน
การสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนการสอนปจั จุบนั
2. ปจั จัยด้านวิสยั ทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดย
เป็ นการตอบคาถามในเชิงประเมินระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย
ไม่แ น่ ใ จ ไม่เ ห็น ด้ว ย และไม่ เ ห็น ด้ว ยอย่า งยิ่ง โดยเป็ น ข้อ ค าถามที่เ กี่ย วกับ วิส ัย ทัศ น์ ท าง
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
การวางแผนที่จะนามาใช้ และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
3. ปจั จัยการสนับสนุ นของผูบ้ ริหาร เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยเป็นการตอบ
คาถามในเชิงประเมินระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ุด
โดยเป็นข้อคาถามเกีย่ วกับการสนับสนุ นการใช้ส่อื การสนับสนุ นด้านงบประมาณ การสนับสนุ น
ด้ า นวัส ดุ อุ ป กรณ์ และเครือ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต รวมทัง้ การสนั บ สนุ น ทางด้ า นการดู ง าน
และการอบรมทางวิชาการ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตพิ น้ื ฐาน ค่าเฉลีย่ และความเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยมีขนั ้ ตอน
ดาเนินการดังนี้
1. นาแบบสอบถามได้รบั คืนมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน และการแปล
ความหมายของคะแนน
2. นาข้อมูลทีไ่ ด้มาคานวณหาค่าเฉลีย่ และความเบีย่ งเบนมาตรฐานในแต่ละส่วนเป็น
รายข้อโดยรวม
3. แปลความหมายแบบสอบถามตามเกณฑ์การแปลความหมายทีก่ าหนดไว้
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สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ สรุปสาระสาคัญของการศึกษาดังนี้
1. ปจั จัยด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ด้านวิสยั ทัศน์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการสนับสนุ นของผู้บริหารที่มผี ลต่อการพัฒนาการเรียน
การสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร มีดงั นี้
1.1 ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อปจั จัยด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การเรียนการสอน
ออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต เป็ น ส่ ว นส าคัญ ส่ ว นหนึ่ง ของการพัฒนาระบบการศึก ษาใน
ปจั จุบนั และนาไปใช้ได้จริงในการสอนปจั จุบนั อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่วยให้การติดต่อสื่อสารการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างผูเ้ รียนและ
ผูส้ อนทาได้อย่างรวดเร็วและการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีความน่ าสนใจ
เพราะสามารถตรวจสอบความก้าวหน้ าพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนได้อย่างละเอียดและ
ตลอดเวลา อยูใ่ นระดับมาก
1.2 ผูบ้ ริหารมีความคิดเห็นต่อปจั จัยด้านวิสยั ทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวม
อยู่ใ นระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า การจัด สรรงบประมาณด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศจาเป็ นต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การสนับสนุ นให้ม ี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กับงานทุกด้านเป็ นสิง่ จาเป็ น และข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้ อยูใ่ นระดับมาก
1.3 ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อปจั จัยด้านการสนับสนุ นของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารได้กาหนดนโยบายการพัฒนาการเรียน
การสอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความตื่นตัว และเตรียมความพร้อมให้กบั
บุคลากรของศูนย์พฒ
ั นาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไว้อย่างชัดเจน อยู่
ในระดับมาก รองลงมาคือ ผู้บริหารสนับสนุ นทางด้านการดูงาน และอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ ต และผู้บริหารจัดให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่อยู่
เสมอ อยูใ่ นระดับมาก
2. ปจั จัยด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ด้านวิสยั ทัศน์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการสนับสนุ นของผู้บริหาร ที่มผี ลต่อการพัฒนาการเรียน
การสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ มีดงั นี้
2.1 เจ้าหน้าที่มคี วามคิดเห็นต่อปจั จัยด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การเรียนการสอน
ออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่วยทาให้เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน และกับ
เพื่อ นๆ โดยใช้ก ระดานฝากข้อความ ห้อ งการสนทนา และจดหมายอิเ ล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่วยส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรูท้ กั ษะใหม่ๆ รวมทัง้ เนื้อหาทีม่ คี วามทันสมัย และตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆใน
ปจั จุบนั ได้อย่างทันที และการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็ นสื่อสาเร็จรูปที่
สามารถเอาสื่อทีเ่ ป็ นข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวมาไว้ดว้ ยกันในการเรียน อยู่ในระดับ
มาก
2.2 เจ้าหน้าทีม่ คี วามคิดเห็นต่อปจั จัยด้านวิสยั ทัศน์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การจัดดูงานและการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้เจ้าหน้าที่มแี นวทางในการปฏิบตั งิ านในทางเดียวกัน อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ เจ้าหน้ าที่เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ นผู้ม ีค วามสาคัญ ในการให้ข้อ มูล ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนในการปฏิบตั ิงาน และการจัดดูงาน และหน้ าที่ความ
รับผิดชอบในงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องกาหนดไว้อย่างชัดเจน อยูใ่ นระดับมาก
2.3 เจ้าหน้ าที่มคี วามคิดเห็นต่ อปจั จัยด้านการสนับสนุ นของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ใ น
ระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า ผู้บ ริห ารสนับ สนุ น ให้เ จ้า หน้ า ที่ไ ด้ม ีก ารพัฒ นา
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สนับสนุ นด้าน
การดู ง าน และอบรมสัม มนาเกี่ ย วกับ การพัฒ นาการเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เ น็ต ให้เ จ้าหน้ าที่อ ย่างเพียงพอ และสนับสนุ นด้านการจัดหาเครื่อ งคอมพิวเตอร์ท่มี ี
คุณสมบัตสิ ูงทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของเจ้าหน้าที่ อยูใ่ นระดับมาก

อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้างต้น ได้นาประเด็นทีส่ าคัญมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร แบ่งเป็นด้าน ดังนี้
1.1 ด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็ นส่วนสาคัญส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาระบบการศึกษาในปจั จุบนั และนาไปใช้ได้จริงในการสอนปจั จุบนั อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่วยให้การติดต่อสื่อสาร
การแลกเปลี่ย นข้อ มูล ระหว่า งผู้เ รีย น และผู้ส อนท าได้อ ย่างรวดเร็ว และการเรียนการสอน
ออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต มีค วามน่ า สนใจเพราะสามารถตรวจสอบความก้ า วหน้ า
พฤติกรรมการเรียนของผูเ้ รียนได้อย่างละเอียด และตลอดเวลา อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
การเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต เหมาะสมกับ การพัฒ นาเพื่อ น ามาใช้ใ น
การเรียนการสอนตามสภาพปจั จุบนั แสดงให้เห็นว่าเจตคติของผู้บริหารต่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ ผ่ า นระบบอิ น เทอร์เ น็ ต อยู่ ใ นเกณฑ์ดี ซึ่ง สอด คล้ อ งกับ บทความของบุ ป ผชาติ
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ทัฬ หิก รณ์ (2544,หน้ า 7) กล่ าวว่า เป็ นการเรียนในยุค สมัยที่เ ทคโนโลยีค อมพิว เตอร์ และ
เทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทในการศึกษา โดยมีการพัฒนาการไปตามความก้าวหน้ าของ
เทคโนโลยีด ัง กล่ า วที่ม ีอ ยู่ใ นอิน เทอร์เ น็ ต ครอบคลุ ม การเรียนในหลายรูป แบบทัง้ การเรีย น
ทางไกล และการเรียนผ่านเครือข่าย ส่วนไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2545) กล่าวว่า การเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็ นการเรียนการสอนทางไกลที่ใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง
เวิล์ดไวด์เว็บ ซึ่งผู้เรียน และผู้สอนใช้เป็ นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผูเ้ รียน สามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมายทีม่ อี ยู่ทวโลกอย่
ั่
างไร้ขอบเขตจากัด ผู้เรียนสามารถทากิจกรรมหรือ
แบบฝึ กปฏิบตั ติ ่างๆ แบบออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือที่ช่วยอานวยความสะดวกอยู่ในเวิล์ดไวด์
เว็บเป็ นการเรียนการสอนออนไลน์ ท่ไี ด้รบั ความนิยมอย่างมากในปจั จุบนั เพราะไม่มขี ดี จากัด
เรือ่ งระยะทาง เวลา และสถานที่ อีกทัง้ ยังสนองตอบต่อศักยภาพ และความสามารถของผูเ้ รียน
ได้เป็ นอย่างดี ในขณะที่บทความของ ถนอมพร เลาหจรัส แสง (2545) สรุปไว้ว่า การเรียน
การสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทาให้เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับครูผสู้ อน และกับ
เพื่อ น ๆได้เ นื่ อ งจากการเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต มีเ ครื่อ งมือ ต่ า ง ๆ
มากมาย เช่น กระดานฝากข้อความ ห้องการสนทนา และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น มี
ส่ ว นเอื้อ ต่ อ การโต้ ต อบที่ห ลากหลาย นอกจากนี้ ก ารเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ตทีอ่ อกแบบมาเป็นอย่างดีจะเอือ้ ให้เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับเนื้อหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบเนื้อหาในลักษณะเกมหรือการจาลอง เป็นต้น ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ หรรษา วงศ์ธรรมกูล (2541,หน้า 113) พบว่า ผูเ้ รียนส่วนมากพอใจ
จากการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทัวไปสู
่ ง ทัง้ นี้เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็ นเทคโนโลยี
การสื่อสารทีท่ นั สมัย เป็ นศูนย์รวมของแหล่งข้อมูลทีส่ ามารถเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
จานวนมหาศาลทัวโลก
่
ทาให้สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลีย่ นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทุกรูปแบบ
ซึ่ง ในป จั จุ บ ัน ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน รวมทัง้ สถาบัน การศึก ษาต่ า ง ๆได้น าระบบเครือ ข่า ย
อินเทอร์เน็ตมาใช้กนั อย่างกว้างขวาง ต่อมางานวิจยั ของ จตุพร ศิรวิ ฒ
ั นสกุล (2545,หน้า 81)
ได้พบว่า ผู้เรียนสามารถเข้าไปทบทวนบทเรียนในส่วนทีต่ นเองไม่เข้าใจ หรือสนใจได้กระจ่าง
ขึน้ ส่วนใหญ่ผู้เรียนอาจไม่สามารถเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาที่อาจารย์สอนได้ครบถ้วน
ทัง้ หมดในขณะเรียน จึงต้องการทีจ่ ะทบทวนเนื้อหาล่วงหน้าก่อนการเรียน หรือหลังการเรียนได้
ตลอดเวลา และไม่จากัดจานวนครัง้ และงานวิจยั ของเคซี่ (Casey,1994,Abstract) ได้ศึกษา
การท่องโลก ของข้อ มูลของครูก ับนัก เรียนโดยเครือ ข่ายอินเทอร์เน็ ต ของครูท่อี อกแบบโดย
มหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียสเตท พบว่า การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ทาให้ผเู้ รียนมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนรู้ ผูเ้ รียนมีความสนใจสืบค้นข้อมูลมากขึน้ ผูเ้ รียนกล้า
ทีจ่ ะแสดงความคิดเห็น และแสดงทัศนะในการอภิปรายผ่านเครือข่ายใยแมงมุม ผู้เรียนมีความ
เป็นส่วนตัวมากขึน้ ส่วนงานวิจยั ของ คุรุบาคัก (Kurubacak,2000,Abstract) ศึกษาเรื่องทัศนคติ
ของนักเรียนที่มตี ่อการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ พบว่า ผู้เรียนจะรู้สกึ สนุ กสนานต่อการเรียนผ่าน
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เกิดการค้นพบความคิดใหม่ ๆ ทันสมัย เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นใน
แต่ละหัวข้อ แสดงว่า ปจั จัยด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร เป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต
1.2 ด้า นวิส ัย ทัศ น์ ท างเทคโนโลยีส ารสนเทศ เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า
การจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาเป็ นต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ การสนับสนุ นให้มกี ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานทุกด้านเป็ นสิง่ จาเป็ น
และข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนามาใช้ ประโยชน์ในการวางแผนได้ อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศตามวิสยั ทัศน์ของผู้บริหารนัน้ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องกับงานทุก ๆด้าน เพื่อการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ ในการวางแผนตามนโยบายของผู้ บ ริ ห าร ตามกรอบแนวคิ ดของ วาง
(Wang,1994,pp.103-121) อ้ า งถึ ง ใน สมศรี งามพิ พ ัฒ น์ ( 2540) ได้ ก ล่ า วถึ ง วิ ส ัย ทัศ น์
เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไว้
ว่า การจัดสรรงบประมาณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีการวางแผนเพื่อจัดซื้อตามสภาพ
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถานที่ บุคลากร และเงินงบประมาณที่มอี ยู่ให้เหมาะสมและเพียงพอ
โดยไม่ถอื ว่าเป็นการสิน้ เปลืองหรือจะได้ประโยชน์คุม้ ค่าหรือไม่ ซึง่ ตรงกับทฤษฎีลกั ษณะของผูม้ ี
วิ ส ั ย ทั ศ น์ ที่ ส่ ง ต่ อ ก า รพั ฒ นา ก าร เ รี ย น ก าร ส อ น อ อ น ไ ล น์ ผ่ า นร ะ บบ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต
ของ วีรวัฒน์ ปนั นิรามัย (2538) กล่าวว่า การสนับสนุ นผูป้ ฏิบตั งิ านให้มกี ารพัฒนาศักยภาพ มี
ใจเปิ ด กว้า งกับ ประสบการณ์ ใ หม่ ๆ และตามโครงสร้า งของวิส ัย ทัศ น์ ท่ีม ีผ ลต่ อ การพัฒ นา
การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่ านระบบอินเทอร์เน็ ต ส่ ว นเสริมศัก ดิ ์ วิศ าลาภรณ์ (2538) ได้
อธิบายถึงการสร้างวิสยั ทัศน์ เป็ นการสร้างความฝนั ที่เป็ นจริงขององค์กร ที่มคี วามเป็ นเลิศใน
อนาคต เป็ นการสร้างภาพอนาคตที่ผนู้ าปรารถนาจะให้องค์การของตนเป็ นอย่างนัน้ การสร้าง
วิสยั ทัศน์นนั ้ จะต้องศึกษาองค์กรอย่างลึกซึง้ มีขอ้ มูลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดด้อยของ
บุคคล สถานที่ ทรัพยากร และเวลา วิสยั ทัศน์ทส่ี ร้างจาเป็ นจะต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และการเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์ เมือ่ สร้างวิสยั ทัศน์ขน้ึ มาแล้วจาเป็ นจะต้องบรรยาย อธิบาย และทาให้
สมาชิกขององค์กรได้รบั รู้ เข้าใจ และมองเห็นความเป็ นไปได้ท่จี ะต้องมีการนาไปเผยแพร่ให้
องค์การอื่นๆ รับรู้ จากการสรุปที่กล่าวมาทัง้ หมดล้วนมีความสาคัญ ในการวางแผนเพื่อ การ
พัฒนาเทคโนโลยีทางสารสนเทศของการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
1.3 ด้านการสนับสนุ นของผู้บริหาร ที่มผี ลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต เมื่อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ผู้ บ ริห ารได้ ก าหนดนโยบาย
การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความตื่นตัว และเตรียม
ความพร้อมให้กบั บุคลากรของศูนย์ ฯไว้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ผู้บริหาร
สนับสนุ นทางด้านการดูงาน และอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
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ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผูบ้ ริหารจัดให้ผเู้ ชีย่ วชาญทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่อยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลที่ได้นัน้ เป็ น
สิง่ จาเป็นอย่างมากทีจ่ ะส่งผลให้กบั การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มีป ระสิท ธิภ าพที่สุ ด ดัง จะเห็น ได้จ ากการพัฒ นาสื่อ การเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบ
อิน เทอร์เ น็ ต ของมหาวิท ยาลัย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ผู้ว ิจ ยั ได้ไ ปท าการเก็บ ข้อ มูล มา
มีก ารก าหนดนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่ านระบบอินเทอร์เ น็ ต ไว้อ ย่าง
ชัดเจน และจากบทความของ เจนเนตร มณีนาค (2544) ได้กล่าวไว้ว่า ผูบ้ ริหารในองค์กรต้องมี
การดูแ ล และวางแผนจัด การด้า นความเปลี่ย นแปลงในช่ ว งหัว เลี้ย วหัว ต่ อ ของการพัฒ นา
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และต้องช่วยเหลือ ในด้านการพัฒนาอย่างเต็ม
รูปแบบ จนกระทัง่ รวมถึงการส่งบุคลากรของศูนย์ไปดูงาน และฝึ กอบรมในสิง่ ที่จะทา รวมทัง้
ต้องดูการปฏิบตั งิ านของบุคลากรควบคู่กนั ไป ดังนัน้ ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ถ่ายทอดสื่อสารข้อ ความสู่บุคลากร และต้องรับผิดชอบดูแลพฤติกรรม การพัฒนาการเรียน
การสอนออนไลน์ ผ่ านระบบอินเทอร์เน็ ต ตัง้ แต่ ต้นจนถึงพฤติกรรมแบบยังยื
่ น และงานวิจยั
ของสรรรัชต์ ห่อไพศาล (2542) ทาการศึกษา ถึงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ
วิชาศึกษาทัวไปเพื
่
่อเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนรูข้ องผู้เรียน พบว่า สังคมจะให้การยอมรับต่อ
การเรียนการสอนผ่านเว็บมากขึน้ สถาบันควรสนับสนุ น และวางแผนการลงทุนทางด้านไอทีให้
มากขึน้ ควรมีการดาเนินการในเรื่องมาตรฐานหลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ
การเรีย นการสอนผ่ า นเว็บ ซึ่ง ตรงกัน ข้า มถ้ า ผู้บ ริห ารไม่ ไ ด้ท าการสนั บ สนุ น ในเรื่อ งของ
การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็จะพบกับปญั หาต่าง ๆดังนี้ ตาม
งานวิจยั ของ พจนารถ ทองคาเจริญ (2539) ทีพ่ บว่า ถ้าผูบ้ ริหารขาดการสนับสนุ นในส่วนของ
สถานที่ วัส ดุ อุ ป กรณ์ และบุ ค ลากรที่จ ะให้ค าแนะน า และไม่ ม ีก ารจัด ฝึ ก อบรมการพัฒ นา
การเรียนการสอนออนไลน์อย่างทัวถึ
่ ง ทาให้บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะใน การพัฒนาการเรียน
การสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็จะส่งผลให้การพัฒนาได้ไม่เต็มทีเ่ ท่าทีค่ วร ฉะนัน้ จาก
งานวิจยั ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร ได้กาหนดนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อ สร้างความตื่นตัว และเตรียมความพร้อมให้กบั บุคลากรของศูนย์ ฯ
ไว้อย่างชัดเจน สนับสนุ นทางด้านการดูงาน และอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการ
สอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผูบ้ ริหารจัดให้ผเู้ ชีย่ วชาญทางการพัฒนาการเรียนการ
สอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีอ่ ยู่เสมอ เป็ นสิง่ ทีค่ วรทาเมื่อมีการ
พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2. ปจั จัยที่มผี ลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตาม
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ แบ่งเป็นด้าน ดังนี้
2.1 ด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่ านระบบอินเทอร์เ น็ต ช่ว ยให้เ กิดปฏิสมั พันธ์
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ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และกับเพื่อ นๆ โดยใช้กระดานฝากข้อ ความ ห้อ งการสนทนา และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูท้ กั ษะใหม่ ๆ รวมทัง้ เนื้อหาที่มคี วามทันสมัย
และตอบสนองต่อเรื่องราวต่ างๆ ในปจั จุบนั ได้อย่างทันที และการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อสาเร็จรูปทีส่ ามารถเอาสื่อทีเ่ ป็ นข้อความภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวมา
ไว้ ด้ว ยกัน ในการเรีย น อยู่ ใ นระดับ มาก จะเห็น ว่ า การเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ตนัน้ ทาให้เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน พร้อมทัง้ ช่วยส่งเสริมให้เกิด
การเรีย นรู้ท ัก ษะใหม่ๆ รวมทัง้ เนื้ อ หาที่ม ีค วามทัน สมัย และตอบสนองต่ อ เรื่อ งราวต่ า งๆ
ในปจั จุบนั ได้อย่างทันที ซึง่ สอดคล้องกับบทความของ ประวิทย์ สิมมาทัน (2546) ได้กล่าวว่า
การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่ านระบบอินเทอร์เ น็ ต เป็ น การเรียนรู้ผ่ านสื่อ อิเ ล็กทรอนิก ส์ทุ ก
ประเภทที่สามารถนาเสนอในรูปแบบของข้อความ ภาพ เสียง ภาพยนตร์ อาจจะมีการโต้ตอบ
และตอบสนองระหว่างผู้เรียนกับสื่อตามที่ผู้สอนได้กาหนดไว้ เช่น การเรียนรูผ้ ่าน สื่อวีดทิ ศั น์
(วีดีโ อเทป) หรือ โทรทัศ น์ เ พื่อ การศึก ษา วิท ยุเ พื่อ การศึก ษา การถ่ า ยทอดผ่ า นสัญ ญาณ
ดาวเทียม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนรูผ้ ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ อินเทอร์เน็ตหรือ
การเรียนรูผ้ ่านระบบวีดที ศั น์ตามอัธยาศัย ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่มขี อ้ จากัดในเรื่อง
ของ เวลา และสถานที่ เพียงแต่มเี ครื่องคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ซึ่งสามารถเชื่อมต่ อ ข้อ มูล กันได้ทวโลก
ั่
ซึ่งสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ บุญ เรือ ง เนียมหอม
(2540) ศึกษาการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจยั
พบว่า การเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตในปจั จุบนั เน้ นกิจกรรม และบริการของอินเทอร์เน็ ต
ผู้ส อนเป็ น ผู้ค วบคุ ม ตรวจสอบ ติด ตามการเรีย นของผู้เ รีย น และเตรีย มความพร้อ มด้า น
ทรัพยากร สนับสนุ นการเรียนทางอินเทอร์เน็ต มีการใช้ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ และเวิลด์ ไวด์
เว็บ ในการเรีย นการสอนมากที่สุ ด ใช้รู ป แบบการเรีย นการสอนตามทัศ นะนั ก จิต วิท ยา
พฤติกรรมนิยม การเรียนแบบร่วมมือ และการเรียนรูด้ ้วยตนเองในเว็บไซต์ ประกอบด้วยหน้า
โฮมเพจ เว็บ เพจ ประกาศข่า ว ประมวลรายวิช า กิจ กรรมการเรีย นการสอน และเว็บ เพจ
ทรัพยากรสนับสนุ น ต่อมาจตุพร ปกั เคระกา (2543) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย พบว่า การใช้ประโยชน์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร ทา
ให้มโี อกาสทีจ่ ะได้รบั ความรูค้ วามคิดทีห่ ลากหลายแตกต่างจากเดิม นับว่าจะช่วยให้นักศึกษามี
วิสยั ทัศน์ทก่ี ว้างไกลในสังคมของการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความคิดจากการทีไ่ ด้ตดิ ต่อ
กับอาจารย์ และเพื่อนต่างกลุ่มออกไป และงานวิจยั ของ รุจโรจน์ แก้วอุไร (2543) ทาการศึกษา
การพัฒ นาระบบการเรีย นการสอนผ่ า นเครือ ข่า ยใยแมงมุม พบว่ า การเรีย นการสอนผ่ า น
เครือข่ายใยแมงมุม เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนเป็ นผู้ดาเนินกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองอย่างอิสระ
ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความสามารถ สามารถทบทวนการเรียนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้
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เพาเวอร์ และมิตเชลล์ (Power & Mitchel, 2000, Abstract) ได้ทาการวิจยั เชิงคุณภาพ เรื่องการ
รับรูข้ องผูเ้ รียน โดยการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เสมือนเป็นการสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์
ทีป่ ระกอบด้วยอีเมล์ ห้องสนทนา และเวิล์ดไวด์เว็บ โดยนาเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ
มหาวิทยาลัยอินเดียน่ า ในเนื้อหาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วยฐานข้อมูลจากคลังข้อมูล
ข้อความในอีเมล์ นิตยสารของผู้เ รียน ตารางเรียน ผลการเรียน แล้วสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
พบว่า นักเรียนมีการรับรูท้ างการเรียนที่ดี ส่งเสริมปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรียนต่อนักเรียน และ
ผู้สอน และไมเคิล (Michael, 2001, Abstract) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับการเรียน การสอนแบบออนไลน์
พบว่า การเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์ จะพบมากในการเรียนการสอนระดับวิทยาลัย
ด้วยวิธกี ารเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะเป็ นสื่อทางไกลที่จดั ได้ว่ามีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้เรียนใน
ระดับสูง จากงานวิจยั ที่กล่าวมาแสดงว่า การถ่ายทอดเนื้อหาวิชาผ่านสื่อมัลติมเี ดีย เป็ นการ
ดึงดูดให้ผเู้ รียนสนใจในการเรียนได้ดกี ว่าการเรียนการสอนแบบเดิม ดังนัน้ ปจั จัยด้านเจตคติต่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์ เ น็ต ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ที่พบจาก
งานวิจยั เป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2.2 ด้านวิสยั ทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า การจัดดูงาน และการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทาให้
เจ้าหน้าที่มแี นวทางในการปฏิบตั งิ านในทางเดียวกันอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่
เทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ น ผู้ม ีค วามส าคัญ ในการให้ข้อ มูล ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อ
การวางแผนในการปฏิบตั งิ าน และหน้ าที่ความรับผิดชอบในงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้อง
กาหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การจัดดูงาน และการอบรมสัมมนา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีค วามสาคัญ ในการวางแผนในการปฏิบตั ิงานเพื่อ ให้ส ร้า ง
ผลงานได้ดี ซึ่งตรงตามกรอบแนวคิดของ วาง (Wang, 1994, pp. 103-121 อ้างถึงใน
สมศรี งามพิพฒ
ั น์, 2540) ได้กล่าวถึงวิสยั ทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ตี ่อ การพัฒนาการเรียน
การสอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไว้ว่า การพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูบ้ ริหารต้องให้ความสาคัญกับบทบาทของบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งเสริมให้เข้ารับ
การศึก ษาอบรมให้มคี วามรู้ค วามช านาญในการใช้ค อมพิว เตอร์ และต้อ งท า การประสาน
สัมพันธ์กบั เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก ภาวการณ์ขาดความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริห ารกับฝ่า ยปฏิบตั ิก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศส่ ง ผลให้ขาดการประสานงานที่ด ี มีค วาม
ขัดแย้ง ผลงานไม่ตรงเป้าหมาย การลงทุนทางด้านเทคโนโลยี จึงไม่ได้ผลคุม้ ค่า จากการศึกษา
ของ สมศรี งามพิพ ัฒ น์ (2540) พบว่ า วิส ัย ทัศ น์ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศของผู้ บ ริห ารมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา ในเขตการศึกษา 12 แสดงว่า ถ้าโรงเรียนใดมีผบู้ ริหารโรงเรียน ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ก็จ ะส่ ง ผลให้โ รงเรีย นนั น้ ได้ร ับ การส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้ม ีก ารริเ ริ่ม หรือ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนด้วย ดังนัน้ การจัดดูงาน และการอบรมสัมมนา
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เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้เจ้าหน้าทีม่ แี นวทางในการปฏิบตั งิ านในทางเดียวกัน ส่วน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นผู้มคี วามสาคัญในการให้ขอ้ มูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนในการปฏิบตั งิ าน และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้อง
ก าหนดไว้อ ย่างชัดเจน เป็ น ส่ ว นส าคัญ ในการพัฒนาการเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ต
2.3 ด้านการสนับสนุนของผูบ้ ริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า สนับสนุ นให้เจ้าหน้าที่ได้มกี ารพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สนับสนุ นด้านการดูงานและอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้เจ้าหน้าทีอ่ ย่างเพียงพอ และสนับสนุ นด้าน
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ท่มี คี ุณสมบัตสิ ูงที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
การสนับ สนุ น ของผู้บ ริห ารต่ อ การพัฒ นาการเรีย นการสอนเป็ น รูป แบบที่เ หมาะสมส าหรับ
การเปลีย่ นแปลง ทีเ่ ข้าได้กบั เทคโนโลยีใหม่ และแนวคิดใหม่ ๆนับว่าเป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะส่งผลให้
การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประสบผลสาเร็จได้ จากบทความ
ของบิงแฮม (Bingham, 1995) ได้สรุปไว้ว่า ผูบ้ ริหารสนับสนุ นในส่วนของเครื่องมือ อุปกรณ์ส่อื
การสอนต่าง ๆโสตทัศนู ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยมีสถานที่จดั เก็บและวางกฎระเบียบใน
การยืม – คืน และการเข้า มาใช้ศู น ย์ใ ห้เ ห็น ระเบีย บ ในส่ ว นของนั ก วิช าการที่ท าหน้ า ที่ใ น
การพัฒนาการเรียนการสอน วิธกี ารสอน จะต้อ งยกระดับการพัฒนาข้อมูลและจัดเก็บฐานข้อมูล
เพื่อการเรียนรู้ ผูบ้ ริหารต้องมีส่วนสนับสนุ นในด้านการส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมเกี่ยวกับส่วนที่
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และประการสาคัญ
อีกประการหนึ่งก็คอื ส่วนวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี ผูบ้ ริหารผูเ้ ชีย่ วชาญมาให้คาปรึกษาพร้อม
ทัง้ แนะนาวิธกี ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิจยั ค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ ๆให้แก่ บุคลากร ซึ่ง
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของวิเ ชีย ร จิต ทรัพ ย์ (2534) พบว่ า การสนับ สนุ น ของผู้บ ริห ารให้
การอนุ มตั โิ ครงการเพื่อ การจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็ นตัวแปรที่ทานาย
การยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาของครูมธั ยมศึกษา เขตการศึกษา 6 และใน
ทางตรงข้ามกัน จากงานวิจยั ของกนกรัตน์ อิทรรัตน์ (2531) พบว่า การขาดการสนับสนุ น
ทางด้านงบประมาณ เป็ นปญั หาที่ประสบมากที่สุ ดในการนานวัตกรรมการเรียนการสอนใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพาระฉะนัน้ ผูบ้ ริหารจาเป็ นต้องมีงบประมาณในการจัดซือ้
อุ ป กรณ์ ใ นการพัฒ นาการเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต แล้ว ต้ อ งจัด สรร
งบประมาณสาหรับในการดาเนินงานด้วย เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนาบุคลากร เป็ นต้น ฉะนัน้ การสนับสนุ นให้เจ้าหน้าที่ได้มกี ารพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต การสนั บ สนุ น ด้า นการดู ง าน และอบรมสัม มนาเกี่ย วกับ
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การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ
และการสนับ สนุ น ด้า นการจัด ซื้อ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ท่ีม ีคุ ณ สมบัติสูง ที่ใ ช้ใ นการพัฒ นาสื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่ นัน้
เป็นสิง่ สาคัญในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ข้อเสนอแนะทัวไป
่
จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ มีขอ้ เสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ดงั นี้
จากป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การพัฒ นาการเรีย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบอิน เทอร์เ น็ ต
ทัง้ 3 ปจั จัยตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ ต ของโรงเรียนทหารปื นใหญ่ ศูนย์การทหารปื นใหญ่
สามารถนาข้อมูลจากการวิจยั ทีไ่ ด้ไปใช้ปรับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงหรือการปฏิรปู แนวทางการศึกษาทีจ่ ะเกิดขึน้ ใน
อนาคตได้อย่างเต็มที่
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ส าหรับ งานวิจ ัย ครัง้ ต่ อ ไปควรจัด ท าการส ารวจความคิด เห็ น ของ ผู้ เ รีย นที่ม ี
ต่อเว็บเพจรายวิชา โดยการออกแบบเว็บแพจรายวิชาแล้วจึงนาไปให้ผเู้ รียนพิจารณาว่ามีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด สิง่ ใดต้องปรับปรุง หรือเพิม่ เติมในส่วนใด ลักษณะหน้าตาเหมาะสม
หรือไม่ ลาดับขัน้ ตอนในการเข้าเรียนของแต่ละเว็บเพจเป็ นอย่างไร เพื่อจะได้นาผลงานวิจยั
มาใช้สาหรับออกแบบหรือปรับปรุงเว็บเพจให้เหมาะสมต่อไป

