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มหำวิทยำลัยโทรสนเทศได้พัฒนำขึ้นโดยมีเป้ำหมำยเพ่ือสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่ตอบสนองอุปสงค์กำรศึกษำของ
ประเทศนั้นๆ ในกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกำ และอังกฤษ กำรพัฒนำนี้มุ่งกำรขยำยโอกำสกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ให้กับตลำดผู้เรียนทั้งภำยในและนอกประเทศ นอกจำกนั้น ยังมีบำงหลักสูตรที่มุ่งให้บริกำรกำรศึกษำและกำรฝึกอบรมให้กับบุคคลที่
อยู่ในวัยท ำงำนที่ประสงค์จะเพ่ิมพูนทักษะและควำมรู้ (Re-Training) ในกรณีของประเทศไทย สถำบันอุดมศึกษำหลำยแห่งได้เริ่ม
พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์มำกขึ้น แต่กำรพัฒนำยังอยู่ในระยะเริ่มต้น หลำยมหำวิทยำลัยได้มีกำรจัดท ำแผนกำร
พัฒนำขึ้น และก ำลังด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรน ำร่อง แต่กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นกำรลงทุนที่สูง มหำวิทยำลัย
หลำยแห่งไม่ประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรเท่ำที่ควร ทั้งนี้เพรำะขำดแบบจ ำลองในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีควำมเหมำะสมกับบริบทของมหำวิทยำลัย  

ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะท ำกำรศึกษำวิจัยถึงแบบจ ำลองกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับมหำวิทยำลัยใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษำสภำพกำรใช้และควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับมหำวิทยำลัยในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2. เพ่ือพัฒนำแบบจ ำลองกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับมหำวิทยำลัยในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 ขอบเขตของการวจิัย 

ศึกษำสภำพกำรใช้และควำมต้องกำรกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มตัวอย่ำงมหำวิทยำลัยในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือจ ำนวน 7 มหำวิทยำลัย ได้แก่ มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมมงคลอีสำน (วิทยำเขต
ขอนแก่น) มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธุ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม และมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

 

 วธิีการวิจัย 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

กล่ำวโดยสรุปวิธีด ำเนินกำรวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด ำเนินกำรเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำวิวัฒนำกำรกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรด ำเนินกำรในข้ันนี้เป็นกำรศึกษำ หลักกำร 
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์  

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษำบริบทและส ำรวจสภำพกำรใช้และควำมต้องกำรกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหำวิทยำลัยในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำรวิเครำะห์เอกสำร กำรสัมภำษณ์ และกำรใช้แบบสอบถำมส ำรวจควำมคิดเห็นของ
อำจำรย์และผู้เรียน 

ขั้นตอนที่ 3 กำรพัฒนำแบบจ ำลอง กำรด ำเนินกำรในขั้นนี้เป็นกำรศึกษำควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ โดยวิธีกำรสัมภำษณ์เชิง
ลึก เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดท ำแบบจ ำลองกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม (ร่ำง 1) 

ขั้นตอนที่ 4 กำรตรวจสอบและประเมินแบบจ ำลอง   

ขั้นตอนที่ 5 วิเครำะห์ สรุป และน ำเสนอแบบจ ำลอง และน ำเสนอแบบจ ำลองกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์
ส ำหรับมหำวิทยำลัยในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 3 ชนิด คือ  

1.  แบบสอบถำมสภำพกำรใช้และควำมต้องกำร E-Learning ของอำจำรย์และผู้เรียน จ ำนวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 สอบถำม
ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ และชุดที่ 2 ใช้สอบถำมควำมคิดเห็นของผู้เรียนมหำวิทยำลัยในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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2.  แบบสัมภำษณ์แบบก่ึงโครงสร้ำงในกำรเก็บข้อมูลเชิงลึก ส ำหรับสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นผู้บริหำรและผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

3.  แบบประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลอง ใช้สอบถำมควำมคิดเห็นผู้บริหำรมหำวิทยำลัยในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 5 คน ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยก่อนน ำไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลดังมีรำยละเอียดดังนี้ 

1.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถำมสภำพกำรใช้และควำมต้องกำรของอำจำรย์และผู้เรียนของมหำวิทยำลัยในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยขอหนังสือจำกบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ส่งถึงอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทั้ง 7 มหำวิทยำลัย 
เพ่ือขออนุญำตเก็บข้อมูลเพ่ือกำรวิจัย แล้วด ำเนินกำรเก็บข้อมูลวิจัยโดยผู้วิจัยเองและผู้ช่วยวิจัย ในส่วนของแบบสอบถำมอำจำรย์นั้น
ได้ใช้แบบสอบถำมออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 

2.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญโดยกำรสัมภำษณ์ ผู้วิจัยขอหนังสือจำกบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ส่งให้ผู้ให้กำรสัมภำษณ์ ผู้วิจัยไปสัมภำษณ์ด้วยตนเองหรือสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ โดยกำรนัดหมำยพร้อมส่งแบบ
สัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงซึ่งมีประเด็นที่จะสัมภำษณ์ไปให้ผู้ให้กำรสัมภำษณ์ล่วงหน้ำ และผู้วิจัยท ำกำรสัมภำษณ์ตำมวัน เวลำ สถำนที่
ที่นัดหมำย  

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลอง  ผู้วิจัยจัดส่งแบบจ ำลองพร้อมแบบประเมินไปให้ผู้
ป ร ะ เ มิ น ท ำ ง ไ ป ร ษ ณี ย์  พ ร้ อ ม กั บ จั ด ท ำ เ ว็ บ ไ ซ ด์ เ พ่ื อ น ำ เ ส น อ แ บ บ จ ำ ล อ ง แ ล ะ ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด ง ำ น วิ จั ย ไ ว้ ที่  
http://www.isanonline.com/model1  

กำรจัดกระท ำกับข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1.  กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำมสภำพกำรใช้และควำมต้องกำรของอำจำรย์และผู้เรียน และแบบประเมินควำมเหมำะสม
ของแบบจ ำลอง ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

2.  กำรวิเครำะห์ที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ ผู้วิจัยได้ถอดค ำสัมภำษณ์ แล้วน ำมำจัดเป็น
หมวดหมู่ตำมประเด็นที่ศึกษำ วิเครำะห์และน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ในลักษณะพรรณนำวิเครำะห์  

 

 ผลการวจิัย 

ผลกำรศึกษำและพัฒนำแบบจ ำลองกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับมหำวิทยำลัยในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปตำมจุดมุ่งหมำยกำรวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลกำรศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับมหำวิทยำลัยใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ำ  มหำวิทยำลัยในภำคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดมีกำรจัด E-Learning โดยใช้เป็นสื่อเสริมกำรเรียน
กำรสอนในชั้นเรียนปกติ  มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลำกหลำย เช่น แฟ้มข้อมูลแบบ PDF,  เอกสำร Word, แผ่นซีดี, เว็บเพจ, กระดำน
ถำมตอบออนไลน์, ภำพวีดีโอ หรือเสียง, สื่อประสม, แบบทดสอบ,  กำรจ ำลอง และเกมเพ่ือกำรเรียนรู้ เป็นต้น ส่วนใหญ่มีกำรก ำหนด
กลยุทธ์กำรพัฒนำ E-Learning ทั้งที่ก ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรและแบบไม่เป็นทำงกำร บุคลำกรสนับสนุนกำรพัฒนำ               
E-Learning มียังไม่เพียงพอ งบประมำณสนับสนุน E-Learning มีไม่เพียงพอ ควรจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ  E-Learning ได้แก่ 
จัดระบบให้ค ำปรึกษำกำรใช้งำน E-Learning จัดท ำเอกสำรแนะน ำกำรใช้งำน E-Learning จัดท ำระบบแนะน ำกำรใช้งำน E-Learning 
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ออนไลน์  ผู้เรียนส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่ำตนเองสำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในกำรค้นคว้ำหำข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหำวิชำเรียน
ได้ในระดับมำกถึงปำนกลำง ส่วนใหญ่มีควำมเชื่อมั่นว่ำสำมำรถที่จะรับผิดชอบตนเองในกำรเรียนรู้และเชื่อว่ำกำรเรียนรู้เป็นหน้ำที่อยู่
ในระดับมำก ผู้เรียนส่วนใหญ่มีควำมพร้อมที่จะศึกษำและค้นคว้ำเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมำก ส่วนใหญ่มีควำมพร้อมที่จะจัดหำ
คอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรศึกษำทำงไกลแบบ E-Learning อยู่ในระดับปำนกลำงถึงมำก ทั้งอำจำรย์และผู้เรียนส่วนใหญ่เห็นว่ำ
มหำวิทยำลัยควรเร่งด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์  

2. ผลกำรพัฒนำแบบจ ำลองกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับมหำวิทยำลัยในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผู้วิจัยได้พัฒนำแบบจ ำลองกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับมหำวิทยำลัยในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มี
องค์ประกอบครอบคลุมประเด็นส ำคัญต่ำงๆ ในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลและมีควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทของมหำวิทยำลัยใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ด้ำน คือ  

(1) กำรสนับสนุนของสถำบัน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบย่อย คือ ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ , นโยบำยและแผนงำน, 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน, เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร, ด้ำนงบประมำณ, กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบัน และกำรจัดกำร
ควำมรู้พุทธธรรม  

(2) หลักสูตรและกำรสอน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ กำรพัฒนำหลักสูตร ,  กำรผลิตสื่อรำยวิชำ, กำรบริกำร
กำรศึกษำทำงไกล และกำรใช้เทคโนโลยี  

(3) กำรสนับสนุนคณำจำรย์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ กำรเตรียมควำมพร้อม , ภำระงำนและค่ำตอบแทน, 
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรสนับสนุนกำรสอน  

(4) กำรสนับสนุนผู้เรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คือ ห้องสมุดและทรัพยำกรกำรศึกษำ , กำรบริกำรผู้เรียน,             
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก, บริกำรสนับสนุนด้ำนเทคนิค และกำรพัฒนำจิตใจผู้เรียนด้วยพุทธธรรม  

(5) กำรประเมินผลและควบคุมคุณภำพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ กำรประเมินผลกำรเรียน, กำรประเมินกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกล และกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทำงไกล  

 

 อภิปรายผล 

1.  ผลกำรศึกษำสภำพกำรใช้และควำมต้องกำรกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ำ มหำวิทยำลัยในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีกำรจัดกำรศึกษำทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เป็นสื่อเสริมกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนปกติ อำจำรย์และ
นิสิตส่วนใหญ่เห็นว่ำมหำวิทยำลัยควรเร่งด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

2.  ผลกำรพัฒนำแบบจ ำลองกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับมหำวิทยำลัยในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรสนับสนุนของมหำวิทยำลัย ด้ำนหลักสูตรและกำรสอน ด้ำนกำรสนับสนุน
คณำจำรย์ ด้ำนกำรสนับสนุนผู้เรียน และด้ำนกำรประเมินผลและควบคุมคุณภำพ ผลกำรประเมินแบบจ ำลองโดยผู้บริหำร พบว่ำ 
แบบจ ำลองมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก  

3.  สำยพระป่ำอีสำน : ภูมิปัญญำปฏิบัติสู่สังคมโลก 

จำกกำรศึกษำวิจัยพบว่ำ สำยพระป่ำอีสำนเป็นผู้ปฏิบัติสืบทอดวิถีพุทธธรรมแนววิปัสสนำธุระมุ่งพัฒนำจิตใจให้เกิดปัญญำ     
ซึ่งยังคงรักษำไว้ซึ่งแก่นพระธรรมค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ แต่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีกำรให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย  
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4.  พุทธธรรมกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

มหำวิทยำลัยส่วนใหญ่มุ่งจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำวิชำชีพแก่ผู้เรียนให้สอดคล้องตำมข้อก ำหนดของหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนที่จบ
ออกไปสำมำรถประกอบวิชำชีพได้เป็นหลัก ไม่ได้มุ่งเน้นที่กำรพัฒนำจิตใจของผู้เรียน จึงท ำให้บัณฑิตจำกรั้วมหำวิทยำลัยจ ำนวนไม่
น้อยเข้ำสู่สภำพที่เรียกว่ำ “ควำมรู้ท่วมหัวเอำตัวไม่รอด” นั่นคือ ยิ่งเรียนมำกก็ยังเป็นทุกข์มำกเหมือนเดิม เพรำะสิ่งที่เรียนนั้นไม่ได้
เป็นไปเพ่ือ “กำรพ้นทุกข์” และจำกกำรศึกษำค้นคว้ำในงำนวิจัยพบว่ำ ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สำยพระป่ำมี
ควำมเข้มแข็งอยู่มำกในช่วงศตวรรษที่ผ่ำนมำ ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่ำว ท ำให้ผู้วิจัยท ำกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงลึกพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ “พุทธ
ธรรม” ด้วยตนเอง จนมีควำมเชื่อมั่นว่ำ “พุทธธรรม” สำมำรถพัฒนำจิตใจของมนุษย์ให้พ้นทุกข์ได้ อันจะน ำควำมอยู่เย็นเป็นสุขมำสู่
ตัวผู้ปฏิบัติและสังคมได้ ผู้วิจัยจึงตัดสินใจน ำพุทธธรรมบูรณำกำรเข้ำกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์  

 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

 1.  สังคมไทยเป็นสังคมที่มีโอกำสใกล้ชิดกับภูมิปัญญำล้ ำค่ำของมนุษยชำติ ซึ่งก็คือ “พุทธธรรม” กำรปฏิรูปกำรศึกษำควร
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงและน ำ “พุทธธรรม” มำพัฒนำจิตใจตนเอง ให้ด ำเนินชีวิตอย่ำงมีสติ สมำธิ และปัญญำ       
อันจะน ำซึ่งควำมสงบสุขของตนเองและสังคม  

 2. แบบจ ำลองที่ได้จำกงำนวิจัยนี้ ในอีกมิติหนึ่งเป็นแบบจ ำลองที่บูรณำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือพัฒนำ
กำรศึกษำสมัยใหม่ในยุคโลกำภิวัฒน์ ผสมผสำนเข้ำกับ  “พุทธธรรม”  อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป โดยได้เสนอแนะว่ำมหำวิทยำลัยควรมี
ระบบและกลไกในกำรจัดกำรควำมรู้พุทธธรรม และควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรและผู้เรียนศึกษำพุทธธรรมอย่ำงเต็มศักยภำพ  
และด้ำนกำรสนับสนุนผู้เรียน กำรพัฒนำจิตใจผู้เรียนด้วยพุทธธรรม ควรมีระบบและกลไกส ำหรับพัฒนำจิตใจผู้เรียนด้วยพุทธธรรม 
ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถน ำเอำพุทธธรรมไปใช้ในกำรเรียนและกำรด ำเนินชีวิตได้ และควรพัฒนำศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
พุทธธรรมออนไลน์ 

 


