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ควำมเป็นมำของกำรท ำวิจัย: 

 การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายอย่างนี้เองท าให้สถาบันการศึกษาได้พัฒนาการผลิตสื่อ

การเรียนการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการระบบการศึกษาทางไกล และจากระบบการศึกษา

ทางไกลนี้เองท่ีช่วยให้ผู้เรียนซึ่งอยู่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น  ซึ่งระบบนี้ได้ก่อให้เกิด

ประโยชนท้ั์งกับผู้เรียนและสถาบันการศกึษา การให้บริการอย่างไมม่ขีีดจ ากัด และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้า

มาค้นคว้าหาความรู้               ได้ตลอดเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสอน เนื่องจากผู้เรียนสามารถศกึษา

หาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สถาบันการศึกษามีจ านวนนิสิตเพิ่มขึ้นซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ

สถาบันการศึกษา เพิ่มโอกาสให้แก่ผู้สอนในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและยังเป็นการสร้างความ

ภาคภูมใิจให้กับผู้สอนอีกดว้ย 

 จากการศึกษาของ Khan (1998) พบว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการสนับสนุนและ

ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการก าหนดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนแบบการสรรค์สร้างความรู้ 

(Constructivist) และการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ท่ีให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และเน้นการเรียนการ

สอนท่ีมุ่งให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ท่ีต่อเติมจากความรู้และประสบการณ์ท่ีมีมาก่อนของผู้เรียน

ซึ่งแตกตา่งกันและเนน้บทบาทของแรงจูงใจจากภายในของผู้เรียน มทัีกษะในการตรวจสอบและควบคุมการ

เรียนของตนเอง และยืน ภู่วรวรรณ (2543) เน้นว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตอบสนองผู้เรียน สามารถเรียน

เมื่อใด ท่ีใด และเรียนกับใครก็ได้ จากการศึกษาเอกสารพบว่า  ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญด้าน

สัมฤทธิผลทางการศึกษาของกลุ่มผู้ท่ีเรียนด้วยระบบออนไลน์กับกลุ่มผู้เรียนในชั้นเรียนปกติ  อย่างไรก็ตาม

งานวจิัยเกือบท้ังหมด ศกึษาเฉพาะรายวชิาเท่านัน้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543: 15) 

มหาวิทยาลัยโทรสนเทศได้พัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีตอบสนอง

อุปสงค์การศึกษาของประเทศนั้นๆ ในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เชน่ สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ การพัฒนา

นี้มุ่งการขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับตลาดผู้เรียนท้ังภายในและนอกประเทศ นอกจากนั้น 

ยังมีบางหลักสูตรท่ีมุ่งให้บริการการศึกษาและการฝึกอบรมให้กับบุคคลท่ีอยู่ในวัยท างานท่ีประสงค์จะ

เพิ่มพูนทักษะและความรู้ (Re-Training) ในกรณีของประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้เร่ิมพัฒนา

ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลนม์ากขึน้ แต่การพัฒนายังอยูใ่นระยะเร่ิมต้น หลายมหาวิทยาลัยได้มกีาร

จัดท าแผนการพัฒนาขึ้น และก าลังด าเนินการจัดท าโครงการน าร่อง นอกจากนั้น ยังมีความริเร่ิมในระดับ



 - 2 - 

รายวิชาในลักษณะของห้องเรียน    โทรสนเทศ (Virtual Classroom) โดยความสนใจของครูผู้สอนเฉพาะราย 

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543: 4 - 11) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 10 ได้ก าหนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ

และโอกาสเสมอกันในการรับการศกึษาขั้นบังคับเก้าปีและการศกึษาขั้นพื้นฐานไมน่้อยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐตอ้ง

จัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จะมีผลท าให้ความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

เพิ่มสูงขึ้น งบประมาณเพื่อการอุดมศึกษาของไทยมีแนวโน้มท่ีจะลดลง มีผลส าคัญเนื่องมาจากการจัดสรร

งบประมาณเพื่อการศึกษาจะไปสู่ภาคการศึกษาพื้นฐานมากขึน้ นอกจากนั้น วกิฤติการณ์ทางเศรษฐกิจจะมี

ผลกระทบต่อการลงทุนของภาครัฐในอนาคต ในขณะท่ี มหาวิทยาลัยของไทยมีแนวโน้มการพัฒนารูปแบบ

การบริหารภายใต้การก ากับของรัฐบาล มีความจ าเป็นต้องพึ่งพางบประมาณด้วยตนเองมากขึ้น การสร้าง

นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสร้างทางเลือกในการให้บริการการศึกษาแบบใหม่เป็นสิ่งท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ตอ้งพิจารณา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543: 12) 

 ถึงแมว้า่เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนการสอนนี้ การ

พจิารณาถึงเทคโนโลยกีารศกึษาอื่นๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่นและวัฒนธรรม รวมไปถึง

การผสมผสานระหว่างการเรียนแบบออนไลน์กับการเข้าชั้นเรียนเป็นประเด็นท่ีต้องพิจารณา  เพื่อวางแผน

การศึกษาท่ีให้ประสิทธิผลสูงสุด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543: 4 - 14) การจัดการ

ศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการลงทุนท่ีสูง มหาวิทยาลัยหลายแห่งไม่ประสบความส าเร็จในการ

ด าเนินการเท่าท่ีควร ท้ังนี้เพราะขาดแบบจ าลองในการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความ

เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย ดังนัน้ผู้วจิัยจึงมคีวามสนใจที่จะท าการศกึษาวจิัยถึงแบบจ าลองการจัด

การศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

ค ำถำมเพื่อกำรวิจัย 

 1. สภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืเป็นอยา่งไร 

 2. แบบจ าลองการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืควรเป็นอยา่งไร 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้และความต้องการในการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์

ส าหรับมหาวทิยาลัยในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

 2. เพื่อพัฒนาแบบจ าลองการจัดการศกึษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับมหาวทิยาลัยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื 

ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

1. ได้แบบจ าลองการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับมหาวิทยาลัยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ท่ีได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยในภาคะวันออกเฉียงเหนอื 
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2. ได้ทราบสภาพการใช้และความต้องการของอาจารย์และผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาทางไกล

ทางอิเล็กทรอนิกสข์องมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

3.  เป็นข้อสนเทศส าหรับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ท่ีก าลังจะเปิดด าเนินการจัดการศึกษาทางไกลทาง

อิเล็กทรอนิกส์น าไปประยุกต์ใช้ต่อไป และส าหรับผู้ท่ีสนใจท่ัวไปท่ีต้องการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อใชป้ระกอบการศกึษาค้นคว้าตอ่ไป 

ขอบเขตกำรวิจัย 

ศกึษาสภาพการใช้และความตอ้งการการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มตัวอยา่ง

มหาวทิยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืจ านวน 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมมงคลอีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

การจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning Distance Education) หมายถึง การ

จัดการ ศกึษาท่ีเอื้ออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้องค์ความรู้ (Knowledge) ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 

(Anywhere-Anytime Learning) โดยยึดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักท่ีสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เร่ือง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ

การศึกษาทางไกล พ.ศ.2548 

มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง มหาวิทยาลัยท่ีมีท่ีตั้งหรือท่ีตั้งของวิทยาเขต

หลักตัง้อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย 

แบบจ าลองการจัดการศึกษาทางไกลทางอิ เล็กทรอนิกส์ส าห รับมหาวิทยาลัยในภา ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง ตัวแทนของแนวคิดและแนวปฏิบัติท่ีก าหนดขึ้นอย่างเป็นระบบ ซึ่งอธิบายถึง

องค์ประกอบการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของ

มหาวทิยาลัยในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

กล่าวโดยสรุปวธีิด าเนนิการวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยด าเนินการเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิวัฒนาการการจัดการศึกษาทางไกลทางอเิล็กทรอนกิส์ การด าเนินการใน

ขั้นนี้เป็นการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าเป็นแนวทางในการก าหนดแบบจ าลองการจัดการศึกษาทางไกลทาง

อเิล็กทรอนิกส ์ 
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ขั้นตอนที่ 2 ศกึษาบริบทและส ารวจสภาพการใช้และความต้องการการจัดการศึกษาทางไกลทาง

อเิล็กทรอนกิส์ของมหาวทิยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื การด าเนินการในขั้นนี้เป็นการศึกษาบริบทและ

ส ารวจสภาพการใช้และความต้องการการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการวเิคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ และการใชแ้บบสอบถามส ารวจความคิดเห็น

ของอาจารย์และผู้เรียน 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาแบบจ าลอง การด าเนินการในขั้นนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและนักวิชาการด้านการจัดการศกึษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสจ์ านวน 

19 ท่านโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าแบบจ าลองการจัดการศกึษา

ทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ร่าง 1) 

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบและประเมินแบบจ าลอง  การด าเนินการในขั้นนี้เป็นการศึกษาความ

เหมาะสมความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของแบบจ าลอง โดยการน าแบบจ าลองการจัดการศึกษาทางไกลทาง

อิ เล็กทรอนิกส์ส าห รับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ร่าง 1) ไปให้ผู้บ ริหารมหาวิทยาลั ยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการ

ส านัก/สถาบัน จ านวน 30 คน เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ จ านวน 117 ข้อ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของความ

เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ คือ ถ้าข้อใดมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ถือว่าเป็น

แบบจ าลองการจัดการศกึษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับมหาวทิยาลัยในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ท่ีมี

ความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏบัิติ 

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ สรุป และน าเสนอแบบจ าลอง จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากผู้บริหารมา

วเิคราะห์ สรุป และปรับปรุงแบบจ าลองให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้บริหาร และน าเสนอแบบจ าลอง

การจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมีความ

เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ประกอบด้วย 3 ชนดิ คือ  

1.  แบบสอบถามสภาพการใช้และความตอ้งการ E-Learning ของอาจารย์และผู้เรียน จ านวน 2 ชุด 

โดยชุดท่ี 1 สอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ และชุดท่ี 2 ใช้สอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนมหาวทิยาลัย

ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

2.  แบบสัมภาษณแ์บบกึ่งโครงสร้างในการเก็บขอ้มูลเชงิลึก ส าหรับสัมภาษณค์วามคิดเห็นผู้บริหาร

และผู้เชี่ยวชาญดา้นการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3.  แบบประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลอง ใช้สอบถามความคิดเห็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

ก่อนน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดังมรีายละเอยีดดังนี้ 
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1.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามสภาพการใชแ้ละความตอ้งการของอาจารยแ์ละผู้เรียนของ

มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ส่งถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยท้ัง 7 มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย แล้วด าเนินการเก็บ

ข้อมูลวิจัยโดยผู้วิจัยเองและผู้ช่วยวิจัย ในส่วนของแบบสอบถามอาจารย์นั้นได้ใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อ

เก็บขอ้มูลเพิ่มเตมิ 

2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยการสัมภาษณ์  ผู้วิจัยขอหนังสือจาก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งให้ผู้ให้การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองหรือ

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยการนัดหมายพร้อมส่งแบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างซึ่งมีประเด็นท่ีจะสัมภาษณ์

ไปให้ผู้ให้การสัมภาษณล์่วงหนา้ และผู้วิจัยท าการสัมภาษณต์ามวัน เวลา สถานท่ีท่ีนัดหมาย  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลอง  ผู้วิจัยจัดส่งแบบจ าลอง

พร้อมแบบประเมินไปให้ผู้ประเมินทางไปรษณีย์ พร้อมกับจัดท าเว็บไซด์เพื่อน าเสนอแบบจ าลองและ

รายละเอยีดงานวจิัยไว้ท่ี http://www.isanonline.com/model1  

กำรจัดกระท ำกบัข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมลู 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามสภาพการใช้และความต้องการของอาจารย์และผู้เรียน และ

แบบประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลอง ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล  

2.  การวิเคราะห์ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ถอดค า

สัมภาษณ์ แล้วน ามาจัดเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นท่ีศึกษา วิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในลักษณะ

พรรณนาวเิคราะห์  

สรุปผลกำรวิจัย กำรอภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาและพัฒนาแบบจ าลองการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ

มหาวทิยาลัยในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื สรุปตามจุดมุง่หมายการวจิัยได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการจัดการศึกษาทางไกลทาง

อิ เล็กทรอนิกส์ส าห รับมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่า  มหาวิทยาลัยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมดมีการจัด E-Learning โดยใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ  มี

การใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย เช่น แฟ้มข้อมูลแบบ PDF,  เอกสาร Word, แผ่นซีดี, เว็บเพจ, กระดาน

ถามตอบออนไลน์, ภาพวดีีโอ หรือเสียง, สื่อประสม, แบบทดสอบ,  การจ าลอง และเกมเพื่อการเรียนรู้ เป็น

ตน้ ส่วนใหญ่มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา       E-Learning ท้ังท่ีก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและแบบ

ไม่เป็นทางการ บุคลากรสนับสนุนการพัฒนา               E-Learning มียังไม่เพียงพอ งบประมาณสนับสนุน 

E-Learning มีไม่เพียงพอ ควรจัดให้มีบริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  E-Learning ได้แก่ จัดระบบให้ค าปรึกษาการ

ใช้งาน E-Learning จัดท าเอกสารแนะน าการใช้งาน E-Learning จัดท าระบบแนะน าการใช้งาน E-Learning 

ออนไลน์  ผู้เรียนส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าตนเองสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหา

ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเรียนได้ในระดับมากถึงปานกลาง ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นว่าสามารถท่ีจะ

รับผิดชอบตนเองในการเรียนรู้และเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นหนา้ท่ีอยู่ในระดับมาก ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพร้อม

ท่ีจะศึกษาและค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่มีความพร้อมท่ีจะจัดหาคอมพิวเตอร์
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ส าหรับการศึกษาทางไกลแบบ E-Learning อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ท้ังอาจารย์และผู้เรียนสว่นใหญ่เห็น

วา่มหาวิทยาลัยควรเร่งด าเนนิการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์  

2. ผลการพัฒนาแบบจ าลองการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับมหาวิทยาลัยใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบจ าลองการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับมหาวิทยาลัยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมีองค์ประกอบครอบคลุมประเด็นส าคัญต่างๆ ในการจัดการศึกษาทางไกลและมีความ

สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก        

5 ด้าน คือ  

(1) การสนับสนุนของสถาบัน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบย่อย คือ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์, 

นโยบายและแผนงาน, โครงสร้างพื้นฐาน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ด้านงบประมาณ, การ

สร้างความร่วมมอืระหว่างสถาบัน และการจัดการความรู้พุทธธรรม  

(2) หลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ การพัฒนาหลักสูตร,  การผลิต

สื่อรายวชิา, การบริการการศกึษาทางไกล และการใชเ้ทคโนโลย ี 

(3) การสนับสนุนคณาจารย์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ การเตรียมความพร้อม, ภาระ

งานและค่าตอบแทน, ลิขสิทธ์ิและทรัพย์สนิทางปัญญา และการสนับสนุนการสอน  

(4) การสนับสนุนผู้เรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คือ ห้องสมุดและทรัพยากรการศกึษา, 

การบริการผู้เรียน, สิ่งอ านวยความสะดวก, บริการสนับสนุนด้านเทคนิค และการพัฒนาจิตใจผู้เรียนด้วย

พุทธธรรม  

(5) การประเมนิผลและควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ การประเมินผลการ

เรียน, การประเมินการจัดการศึกษาทางไกล และการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทางไกล 

รายละเอยีดดังแสดงในภาพประกอบ  

 



 - 7 - 

                

อภปิรำยผลกำรวิจัย  

ผลการวจิัยคร้ังน้ีได้ขอ้คน้พบซึ่งสามารถน ามาอภปิรายผลได้ดังตอ่ไปน้ี 

1.  ผลการศกึษาสภาพการใช้และความตอ้งการการจัดการศกึษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า 

มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีการจัดการศึกษาทางอเิล็กทรอนกิส์โดยใช้เป็นสื่อเสริม

การเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ อาจารย์และนิสิตส่วนใหญ่เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรเร่งด าเนินการจัด

การศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2.  ผลการพัฒนาแบบจ าลองการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับมหาวิทยาลัยใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการสนับสนุนคณาจารย์ ด้านการสนับสนุนผู้เรียน และด้านการประเมินผล

และควบคุมคุณภาพ ผลการประเมินแบบจ าลองโดยผู้บริหาร พบว่า แบบจ าลองมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ The Institute for Higher Education Policy (2000) แห่งสหรัฐอเมริกา 

และสอดคล้องกับแบดรูล์ คารน์ (Khan, 2005: 12-18)  

3.  สายพระปา่อีสาน : ภูมิปัญญาปฏบัิตสิู่สังคมโลก 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า สายพระป่าอีสานเป็นผู้ปฏิบัติสืบทอดวิถีพุทธธรรมแนววิปัสสนาธุระมุ่ง

พัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญา ซึ่งยังคงรักษาไว้ซึ่งแก่นพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า  แต่ได้ปรับเปลี่ยน
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วธีิการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแหง่ยุคสมัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเรืองเดช เขจรศาสตร์ 

(2549 : 222)  

4.  พุทธธรรมกับการจัดการศกึษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส ์

มหาวทิยาลัยส่วนใหญ่มุง่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพแก่ผู้เรียนให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของ

หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนท่ีจบออกไปสามารถประกอบวิชาชีพได้เป็นหลัก ไม่ได้มุ่งเน้นท่ีการพัฒนาจิตใจของ

ผู้เรียน จึงท าให้บัณฑิตจากร้ัวมหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อยเข้าสู่สภาพท่ีเรียกว่า “ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่

รอด” นั่นคือ ยิ่งเรียนมากก็ยังเป็นทุกข์มากเหมือนเดิม เพราะสิ่งท่ีเรียนนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อ “การพ้นทุกข์” 

ดั่งพุทธธรรมในพระไตรปิฎก เล่มท่ี ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มท่ี ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค 

พระพุทธเจ้าทรงตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ...ภิกษุท้ังหลาย สิ่งท่ีเรารู้แล้วมิได้บอกเธอท้ังหลายมีมาก ก็เพราะ

เหตุไรเราจึงไม่บอก เพราะสิ่งนัน้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ มใิชพ่รหมจรรย์เบื้องต้น ยอ่มไม่เป็นไปเพื่อความ

หน่าย ความคลายก าหนัด ความดับ ความสงบ ความรู้ยิ่ง ความตรัสรู้ นิพพาน เพราะเหตุน้ัน เราจึงไม่บอก

... และจากการศึกษาค้นคว้าในงานวิจัยพบว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สายพระป่ามี

ความเข้มแข็งอยู่มากในชว่งศตวรรษท่ีผ่านมา ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว ท าให้ผู้วจิัยท าการศกึษาค้นควา้เชิงลึก

พร้อมท้ังฝึกปฏิบัติ “พุทธธรรม” ด้วยตนเอง จนมีความเชื่อมั่นว่า “พุทธธรรม” สามารถพัฒนาจิตใจของ

มนุษย์ให้พ้นทุกข์ได้ อันจะน าความอยู่เย็นเป็นสุขมาสู่ตัวผู้ปฏิบัติและสังคมได้ ผู้วิจัยจึงตัดสินใจน าพุทธธรรม

บูรณาการเข้ากับการจัดการศกึษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส ์ 

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 

 1.  สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมโีอกาสใกล้ชิดกับภูมิปัญญาล้ าค่าของมนุษยชาติ ซึ่งก็คือ “พุทธธรรม” 

การปฏิรูปการศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและน า “พุทธธรรม” มาพัฒนาจิตใจ

ตนเอง ให้ด าเนินชวีติอยา่งมีสติ สมาธิ และปัญญา อันจะน าซึ่งความสงบสุขของตนเองและสังคม  

 2. แบบจ าลองท่ีได้จากงานวจิัยน้ี ในอกีมติหินึ่งเป็นแบบจ าลองท่ีบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อพัฒนาการศกึษาสมัยใหมใ่นยุคโลกาภิวัฒน ์ผสมผสานเข้ากับ  “พุทธธรรม”  อย่างค่อย

เป็นค่อยไป โดยได้เสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกในการจัดการความรู้พุทธธรรม และควร

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและผู้เรียนศึกษาพุทธธรรมอย่างเต็มศักยภาพ  และด้านการสนับสนุนผู้เรียน 

กำรพัฒนำจิตใจผู้เรียนด้วยพุทธธรรม ควรมีระบบและกลไกส าหรับพัฒนาจิตใจผู้เรียนด้วยพุทธธรรม 

ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถน าเอาพุทธธรรมไปใช้ในการเรียนและการด าเนินชีวิตได้ และควร

พัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้พุทธธรรมออนไลน์ 

 


