บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
การวิจัยเรื่อง ผลสํารวจการดําเนินการดาน e-Learning ในระดับอุดมศึกษาไทย ป 2551-2552
ความนํา
ปจจุบัน การกาวเขาสู สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Society) และสังคมแหงความรู
(Knowledge Society)ของสังคมโลก ทําใหประเทศตางๆ ไดมุงใหความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ที่มีสติปญญา (Knowledge Worker) ที่มีวิจารณญาณ (Critical Thinking) มีการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
รวมทั้ง มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Literacy) ประเทศไทยของเราก็ไดใหความสําคัญ และ พยายามผลักดัน
เพื่อใหเกิดความพรอมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสังคมยุคใหมดังกลาวอยางตอเนื่อง สังเกตไดจาก พัฒนาการดาน
นโยบายยุทธศาสตร และแผนการพัฒนาประเทศดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ซึ่ง หนึ่งในนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนการพัฒนาฯ ดังกลาว ครอบคลุมถึง การใหความสําคัญกับ การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศ ทั้งนี้เพราะ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศ
ที่สอดคลองกับสภาพของสถานศึกษา ผูเรียน สังคม และชุมชน นอกจากจะชวยแกปญหาทางการศึกษาบางประการ เชน
ความไมเ สมอภาคทางการศึ ก ษา การขาดแคลนบุ คลากรการศึก ษา เป น ตน ยัง เปน การชว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาได ซึ่งจะสงผลใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ในที่สุด
นอกจากนี้ จากการที่ ปจจุบัน การศึกษาในประเทศไทยมีการเปดเสรีทางการศึกษา (Free Trade Agreement
หรื อ FTA) ซึ่ง สงผลใหเกิ ดการแขง ขันระหวางสถาบันการศึ กษาภายในประเทศ และแขง ขัน กั บสถาบั นการศึกษาใน
ตางประเทศ ตลอดจนการที่ภาครัฐมีงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาที่จํากัด จึงไดเกิดนโยบายในการแกไข
ปญหาโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา อันไดแก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายอินเทอรเน็ตมา
ชวยเพิ่มประสิท ธิภ าพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ทั้งการสงเสริมการเรียนการสอนในลักษณะใน
หองเรียน และสามารถใชเปนระบบการนําสงเนื้อหาการเรียนการสอนในการเรียนการสอนในลักษณะทางไกล ซึ่งเรียก
โดยรวมวา e-Learning หรือระบบการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ยังมีบทบาทสําคัญในการตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของผูเรียนในสังคมยุคใหม และ
สงเสริมนักการศึกษาครู อาจารย ผูสอน ใหเกิดการถายทอดความรูดวยกระบวนการตางๆ ที่หลากหลาย สอดคลองกับ
ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เชน ระบบการเรียนการสอนทางไกลผานวีดีโอ
คอนเฟอเรนซ การเรียนการสอนผานโทรศัพทเคลื่อนที่ และ/ หรือ การเรียนการสอนผานระบบบริหารจัดการเรียนรู อีกทั้ง
สังคมระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนสังคมที่มีความตองการความรูในวิทยาการใหมและความรูเฉพาะดานนั้น e-Learning ยัง
เป น วิ ธี ท างเลื อ กหนึ่ ง ที่ จ ะช ว ยผลั ก ดั น ให เ กิ ด การสร า งสรรค ค วามรู ใ นวิ ท ยาการใหม แ ละความรู เ ฉพาะด า นใน
ระดับอุดมศึกษาเปนอยางดี
สําหรับในตางประเทศนั้น e-Learning ไมใชเรื่องใหมแตอยางใด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศ สหรัฐอเมริกาซึ่ง
เปน ประเทศแรกๆ ที่มีการนํา e-Learning มาใชในการจัดการเรียนรู นั้น ไดผานระยะของการพัฒนา e-Learning มาไมต่ํา
กวา 5 ระยะ (Laohajaratsang, 2006) สําหรับในประเทศไทยเรานั้น ไดเริ่มมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมากวา 10 ป
อยางไรก็ดีพบวา ความพรอมของการพัฒนา e-Learning
ในสถาบันการศึกษาตางๆ มีความแตกตางกัน โดยมี
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนผูนําในการพัฒนา e-Learning ในประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากความพรอม
ของปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการพัฒนา e-Learning (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551) จากขอมูลพื้นฐานดานความพรอมของ
การพัฒ นา e-Learning เมื่ อ ป 2548 พบวา เกือ บทุกมหาวิท ยาลัยที่เข า รวมในการวิจัย มีก ารใหค วามสํา คัญ กับ การ
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วางแผนในการพัฒนา e-Learning ทั้งในระยะสั้น-ยาว นอกจากนี้ ยังพบวา มีมหาวิทยาลัยหลายแหงใหความสําคัญกับ
การพัฒนา e-Learning โดยถือวา e-Learning เปนพันธกิจหนึ่งของการพัฒนามหาวิทยาลัย (ถนอมพร และคณะ, 2549)
นอกจากนี้ สาเหตุหลักประการหนึ่ง อาจไดแก การที่ประเทศไทยไดมีการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย (Thailand
Cyber University) ซึ่งเปนหนวยงานภายใต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทําหนาที่ เปน
องคกรพี่เลี้ยงในการใหการสงเสริม และใหการสนับสนุนที่เกี่ยวของการพัฒนา e-Learning ของสถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่องและอยางมีประสิทธิภาพ
การศึกษาวิจัย เรื่อง ผลสํารวจการดําเนินงานดาน e-Learning ในระดับอุดมศึกษาไทย (Survey Study oneLearning Implementation of Thai Higher Education) ไดดําเนินการศึกษาสถานภาพการใช e-Learning ใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัด คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 91 แหง โดยสถาบันการศึกษาที่ให
ความรวมมือเขารวมการวิจัยในครั้งนี้ สวนใหญเปนสถาบันการศึกษาที่เคยเขารวมการวิจัย ผลสํารวจความพรอมในการใช
งาน e-Learning ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเมื่อป 2547-2548 จึงนอกจากจะทําใหสถานภาพ
การดําเนินงานดาน e-Learning ในขณะทําการวิจัยแลว ยังทําใหเห็นแนวโนมการเปลี่ยนแปลง และ/ หรือการพัฒนาการ
ดําเนินงานดาน e-Learning ในระดับอุดมศึกษาไทยในชวงป พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2552 ได นอกจากนี้ การวิจัยครั้งนี้ยัง
ไดดําเนินการสํารวจขอมูลจากสถาบันการศึกษาที่ไดดําเนินการเปดหลักสูตรทางไกลในลักษณะ e-Learning เพื่อศึกษา
สถานภาพปจจุบันของการดําเนินงานการเปดหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดังกลาวจํานวน 10 แหง
วัตถุประสงค
1) สํารวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ขอมูลที่เกี่ยวของกับ สถานภาพความพรอมของการพัฒนา e-Learning
ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
2) สํารวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานภาพปจจุบันเกี่ยวกับการเปดทางไกล ในลักษณะ
e-Learning
วิธีการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ไดมีการรวบรวม ทบทวน และศึกษาเพิ่มเติม วรรณกรรมทั้งใน และ ตางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับสถานภาพ ความพรอมของการพัฒนา e-Learning และ การเปดหลักสูตรทางไกล ในลักษณะ e-Learning
ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลมาใชเปรียบเทียบกับสถานภาพการดําเนินการดาน e-Learning ในระดับอุดมศึกษาไทย หลังจากนั้น ได
มีการพัฒนาเครื่องมือในลักษณะออนไลน สําหรับการสํารวจสถานภาพ ความพรอมของการพัฒนา e-Learning และ
สถานภาพปจจุบันในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเปดหลักสูตรทางไกล ในลักษณะ e-Learning ขึ้น โดยขอความ
รวมมือดวยการทําบันทึกถึง มหาวิทยาลัย สังกัด คณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกแหงเพื่อ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
สถานภาพ ความพรอมของการพัฒนา e-Learning และสถานภาพปจจุบันในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเปด
หลักสูตรทางไกลในลักษณะ e-Learning ของสถาบันฯ ในระดับอุดมศึกษาไทย การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษา
วิจัยนี้ เก็บรวบรวมสิ้นสุดภายในปพ.ศ. 2552 หลังจากนั้นไดนําขอมูล สถานภาพความพรอมในการพัฒนา e-Learning
ของสถาบันการศึกษา ภายในประเทศ และสถานภาพปจจุบันในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเปดหลักสูตรทางไกลใน
ลักษณะ e-Learning ของสถาบันฯ ในระดับอุดมศึกษาไทย มา รวบรวม ศึกษา วิเคราะห สรุปผล และจัดทําเปนรายงาน
การวิจัย
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ผลการวิจัย
ในการวิ จั ย เรื่ อ ง ผลสํ า รวจการดํ า เนิ น การด า น e-Learning ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาไทย ป 2551-2552 ครั้ ง นี้
มีสถาบันการศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันฯ) ที่ใหความรวมมือให
ขอมูลและแสดงความคิดเห็น จํานวนทั้งสิ้น 91 แหง ไดขอคนพบที่สําคัญ ดังนี้
ภาพรวมความพรอมการใช e-Learning ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ ไ ด นํ า เสนอในส ว นแรกของการวิ เ คราะห นั้ น จะเห็ น ได ว า สถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยมีภาพรวมความพรอมการใช e-Learning ในระดับที่ดี โดยมีหลักฐานจากการยอมรับ
e-Learning เปนรูปแบบ หรือ เครื่องมือ การเรียนรูที่จําเปนสําหรับสถาบันฯ ของตน ภาพรวมความพรอมนี้ สามารถแบง
ออกไดเปน 6 ดาน
ดานที่ 1.การมีและการใช e-Learning (Adopting e-Learning)
จากงานวิจัยครั้งนี้ พบวา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย มีการนํา e-Learning ไปใชกันอยาง
แพรหลาย จากในปพ.ศ. 2529 ที่รอยละ 92.94 เปนรอยละ 94.51ในปพ.ศ. 2552 ตัวเลขดังกลาวเปนตัวเลขที่ถือวา
นาประทับใจ (impressive) มาก เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูล การนํา e-Learning ไปใชในมหาวิทยาลัย ในลักษณะ
4 ปของประเทศเกาหลีใต จํานวน 201 แหง รอยละ 56.7% (114 แหง) ที่ไดมีการนํา e-Learning ไปใช (Lim et al., 2006)
นอกจากนี้ ยังพบวา เกือบ 40% ของสถาบันฯ มีการพัฒนา e-Learning มาแลวประมาณ 3-5 ป (38.87%) และ 22.09%
มีการพัฒนา e-Learning มากกวา 5 ปขึ้นไป ตัวเลขจากการวิจัย แสดงใหเห็นวา e-Learning ไมใชเรื่องใหม สําหรับ 2 ใน
3 ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย และอาจมองไดวา การสงเสริมและการสนับสนุนของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่ง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใตการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไซเบอรไทร
(Thailand Cyber University หรือ TCU) ซึ่งมีหนาที่หลักในการสงเสริม และ สนับสนุนการ ดําเนินงานดาน e-Learning
ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยทีเดียว
ดานที่ 2. การใหความสําคัญกับการพัฒนา e-Learning
ข อ มู ล จากการวิ จั ย สนั บ สนุ น ว า สถาบั น การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาไทย ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นา
e-Learning โดยมีหลักฐานสนับสนุนจาก รายงานการดําเนินการใหบริการ e-Learning ที่มีการใหบริการกลางของสถาบัน
ฯ ในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้น ไดแก จาก 73.42%ในป 2549 เปน 80.22% ในป 2552 โดยที่การใหบริการระดับแยกยอย เชน
ตามคณะ/สาขา ก็เพิ่มขึ้นดวย จาก43.04%ในป 2549 เปน 54.55% ในป 2552
นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานการใหความสําคัญในดานการพัฒนา e-Learning จากพัฒนาการของความพรอมใน
ดานตางๆ ที่เกี่ยวของที่สํารวจพบ ครอบคลุม ทั้งดานโครงสรางองคกร ดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับการพัฒนา e-Learning
ดานงบประมาณ และ ดานการนโยบาย/กลไกการบริหาร
2.1 ดานโครงสรางองคกร
ดานโครงสรางองคกร พบวา มีการจัดตั้งศูนยบริการหรือฝายงานดานระบบ e-Learning จาก 72.15% เปน
76.36% และมากกวา 1 ใน 3 ของสถาบันฯ ที่มีการจัดตั้งศูนยมีการจัดหาบุคลากรเพื่อใหบริการดาน e-Learning ตั้งแต 5
คนขึ้นไป
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2.2 ดานบุคลากรที่เกี่ยวของ
ดานบุคลากรที่เกี่ยวของนั้น มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มีหนาที่วางแผนการดําเนินงานระบบ e-Learning จาก
58.23% เปน 73.26% รวมทั้ง มีการจัดหานักออกแบบระบบการสอนเพื่อรองรับการออกแบบเนื้อหาการเรียนสําหรับ
e-Learning จาก 49.37 เปน 59.3% อยางไรก็ดี สถาบันฯ มองวา ปญหาที่เกี่ยวของกับทรัพยากรบุคคล เชน จํานวน
บุคลากรที่ทําหนาที่ในการใหบริการ e-Learning ไมวาจะเปน นักออกแบบระบบการสอน หรือ นักพัฒนาโปรแกรม ยังคงมี
อยู ในระดับปานกลาง (3.42/4.00) โดยขอมูลดังกลาวใกลเคียงกับขอมูลที่พบจากงานวิจัยครั้งที่แลว (3.44/4.00)
2.3 ดานงบประมาณ
การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา e-Learning เปนอีกหนึ่งประเด็นที่สะทอนใหเห็นการขับเคลื่อนของการ
พัฒนา e-Learning ในระดับอุดมศึกษาในชวงที่ผานมา กลาวคือ มีการจัดสรรงบประมาณภายในสถาบันฯ เพื่อการ
พัฒนามากกวา 80% ซึ่งมากขึ้นกวาการวิจัยครั้งที่แลว ที่พบวามีการจัดสรรงบประมาณอยูที่ 62.03% รวมทั้งยังพบวา
สถาบันฯ มากกวา 80%มีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา e-Learning ของสถาบันฯ ในอนาคต
2.4 ดานนโยบายและกลไกการบริหารจัดการ
จากขอมูลการวิจัยครั้งนี้ พบวา 78.18% ของสถาบันฯ พิจารณา e-Learning อยูในพันธกิจหลักของ
สถาบันฯ ซึ่งมากขึ้นกวาเดิมที่ 70.89% ตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สวนมากที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา e-Learning ของสถาบันฯ ในระดับอุดมศึกษาไทย
นอกจากนี้ ตัวเลขการพิจารณา e-Learning ใหเปน KPI หนึ่งในการประกันคุณภาพ มีจํานวนที่นอยลง แต
ในจํานวนที่ไมมากนัก ในภาพรวม สาเหตุหลักที่ทําใหสถาบันฯ หันมาใหความสําคัญกับการพัฒนา e-Learning ไดแกการ
ที่ตัวนวัตกรรม (ในที่นี้เทากับ e-Learning เอง) เปนนวัตกรรมที่มีขอไดเปรียบหลายประการดวยกัน เพราะงานวิจัยจํานวน
มากที่สนับสนุนวา e-Learning เปนรูปแบบการเรียนรูที่สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของ การจัดการ
ศึกษา การสอน และการเรียนรูไดเปนอยางดี นอกจากนี้ e-Learning เองยังถือเปนนวัตกรรมที่เขากับยุคสมัย และ
สามารถนําไปใชในการสงเสริมการประชาสัมพันธของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได ในยุคแหงการแขงขันของ
สถาบันฯ ในการรับนักศึกษาเขาเรียนในสถาบันฯ ดังนั้น สถาบันฯ ระดับอุดมศึกษาใดที่มีการนํา e-Learning มาใชยอม
ไดเปรียบสถาบันฯ ที่ไมมีการใช e-Learning แตอยางใด ดังนั้นสถาบันฯ จึงไดมีการขับเคลื่อนการพัฒนา e-Learning
อยางตอเนื่อง
ดานที่ 3 ความพรอมดานสาธารณูปโภค ระบบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ e-Learning
ในสวนของสถานภาพการใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ e-Learning นั้น สามารถแบงออกเปน 3 สวน ไดแก
1) สถานภาพ ความพรอมดานสาธารณูปโภค การเชื่อมตอเครือขาย ฮารดแวร และซอฟตแวร 2) สถานภาพการใชระบบ
บริหารจัดการการเรียนรู และ 3) สถานภาพการใช ภาษา (programming language) ฐานขอมูล และ มาตรฐาน
เทคโนโลยี
3.1 ความพรอมดานสาธารณูปโภค การเชื่อมตอเครือขาย ฮารดแวร และซอฟตแวร
สถาบันฯ มีการพัฒนาความพรอมในดานการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรที่สูงขึ้น ในชวง 2-3 ปที่ผานมา
โดยมีหลักฐานจากการที่ ทุกสถาบันฯ มีการเชื่อมตอเครือขายทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ (100%) โดยการเชื่อมตอ
กับเครือขายภายนอกนั้น สถาบันฯ มากกวา 2 ใน 3 ที่มีการเชื่อมตอในลักษณะ Leased Line ที่ความเร็ว 1 Gbps
(63.57%) ที่เหลือมีการเชื่อมตอที่ความเร็วต่ํากวา 1 Gbps (1 Mbps ถึง 500 Mbps) และจากขอมูลการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบเครือขายของสถาบันฯ สําหรับการใชงาน e-Learning พบวามากกวา 70% ประเมิน ประสิทธิภาพ
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ระบบเครือขายของสถาบันฯ สําหรับการใชงาน e-Learningในระดับปานกลาง ถึง ระดับสูง มีเพียง 23.64% ที่ประเมินวา
ประสิทธิภาพของระบบฯ อยูในระดับที่ตองการการปรับปรุง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับขอมูลปพ.ศ. 2549 แลว พบวา ในขณะ
นี้ สถาบันฯ มีความพรอมในดานประสิทธิภาพระบบเครือขายสําหรับการใชงานระบบ e-Learning ที่ดีขึ้น เพราะจาก
ขอมูลปพ.ศ. 2549 นั้น สถาบันฯ มากกวาครึ่งหนึ่ง รายงานวา ประสิทธิภาพของระบบในการใชงาน e-Learning ยัง
ตองการการปรับปรุง (53.16%) ในขณะที่สถาบันฯ 46.84% รายงานวา สถาบันฯ มีประสิทธิภาพระบบฯ สําหรับการใช
งาน e-Learningในระดับปานกลางถึงระดับสูง
นอกจากนี้ รายงานขอมูลทรัพยากรสําหรับการเขาถึงการใชงาน e-Learning นั้น สนับสนุนดวยวา ปญหา
ทรัพยากรดานฮารดแวร และ ซอฟตแวร ของสถาบันฯ เชน การขาดเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย อุปกรณที่ใชในการติดตอ
ระบบเครือขาย รวมไปถึงซอฟตแวร และคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรในการพัฒนาระบบ e-Learning นั้น อยูในระดับนอย โดยมี
คาเฉลี่ยที่ 2.56/4.00 ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่พบวา สถาบันฯ เกือบทั้งหมดมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเฉพาะสําหรับการ
ใหบริการดาน e-Learning ของสถาบันฯ (98.18%) โดยเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเฉพาะสําหรับการใหบริการดาน
e-Learning ของสถาบันฯมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นกวาเดิม ซึ่งในป 2549 สถาบันฯ สวนใหญรายงานวาเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายเฉพาะที่ใหบริการดาน e-Learning สามารถรองรับการใชงานของผูใชพรอมกันไดประมาณ 1-100 คนเปนสวน
ใหญ (56.96%) ในขณะที่ในชวงเวลาของการวิจัยครั้งนี้ พบวา มี เกือบครึ่งหนึ่งของสถาบันฯ (49.10%) ที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายที่มีประสิทธิภาพในการเขาใชงานรวมกันไดถึง 101-500 คน และ มากกวา 15% ของสถาบันฯ มีการ
จัดหาระบบที่มีการเขาใชงานพรอมกันไดมากกวา 500 คน
3.2 สถานภาพการใชระบบบริหารจัดการการเรียนรู
จากขอมูลการวิจัยครั้งนี้ พบวา มีความนิยมใช ระบบบริหารจัดการการเรียนรู (Learning Management
System or LMS) มากขึ้นจากสองปที่แลว จาก 73.42% เปน 80.22% นอกจากนี้ พบวา มีความนิยมในการใช ระบบ
บริหารจัดการการเรียนรู (Learning Management System or LMS) ในลักษณะ opensource ขึ้นมากในสองปที่ผานมา
จาก 34.21% เปน 48.57% รองลงมาไดแก ระบบที่พัฒนาขึ้นในเชิงพาณิชย (commercial products) ที่ 16.19% สูง
กวาเดิมที่ 11.85% โดยมีความนิยมในการใชการพัฒนาระบบขึ้นใชเองภายในสถาบันฯ และ ระบบของ Thailand Cyber
University นอยลงกวาในชวงของการวิจัยครั้งแรก นอกจากนี้ ความนิยมใช LMS ของหนวยงานยอยสอดคลองกับความ
นิยมของระบบกลางของสถาบันฯ กลาวคือ มีการใชระบบ Opensource มากขึ้น จาก 45.4% เปน 59.65% ตามมาดวย
ระบบที่พัฒนาขึ้นเองโดยบุคลากรในสถาบันฯ ที่ 19.3% และระบบ TCU (12.28%) ความนิยมในการใช LMS ในลักษณะ
Opensource นี้เนื่องมาจากสาเหตุหลักในเรื่องของงบประมาณจึงทําใหสถาบันฯ หันมาใชระบบที่สามารถประหยัด
งบประมาณได ซึ่งสอดคลองกับ การรายงานดานแนวโนมอนาคต e-Learning ในยุคหนา ของ Laohajaratsang (2004) ที่
ไดมีการนําเสนอไวในขณะนั้นวาแนวโนมของการใช LMS ของสถาบันฯ จะอยูในลักษณะของ Opensource มากกวา
LMS เชิงพาณิชย และ LMS ที่หนวยงานพัฒนาขึ้นเอง
3.3 สถานภาพการใช ภาษา (programming language) ฐานขอมูล และมาตรฐานเทคโนโลยี
จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา ในดานภาษา หรือ programming language ภาษาที่ไดรับความนิยมยังคงไดแก
ภาษา PHP (36.02%) ตามดวย HTML (22.58%) และ ASP (18.82%) ซึ่งการคนพบครั้งนี้สอดคลองกันกับเมื่อปพ.ศ.
2549 โดยพบแนวโนมของการใช ASP ที่สูงขึ้นเล็กนอย และ HTML ที่ลดลงบางสําหรับฐานขอมูลที่นิยมใช ยังคงเปน
Mysql (41.67%) ตามมาดวย Microsoft SQL Server (22.58%) ซึ่งมีสัดสวนใกลเคียงกับขอมูลที่ไดสํารวจในครั้งที่แลว
อยางไรก็ดี พบความแตกตางจากการวิจัยครั้งแรก โดย ขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้ (2552) พบวา มีความนิยมที่สูงขึ้นมากใน
ดานการใชฐานขอมูล DB2 (1.65% เปน 18.82%)
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ในดานมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู ของสถาบันฯ ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้พบวามี
ความนิยมในการใชเทคโนโลยี Java Script มากขึ้นเล็กนอย (35%) โดยมีการใช Dynamic HTML ในสัดสวนที่ใกลเคียง
กัน (32.5%)แตลดลงจาก 2-3 ปที่ผานมา ซึ่งพบการใช Dynamic HTML ที่ 40.3% นอกจากนี้ เปนที่นาสังเกตวา มีความ
นิยมในมาตรฐาน XML Web Services มากขึ้น (27.5%)
ดานที่ 4 ความพรอมจากปจจัยภายนอก: การสนับสนุนจากภาครัฐ/เอกชน และ ความรวมมือกับ
หนวยงานอื่นๆ
ความรวมมือจากหนวยงานภายนอก ไมวาจะเปนภาครัฐ/เอกชนในการพัฒนา e-Learning ถือเปนหนึ่งในการ
พัฒนาที่ดีขึ้นซึ่งพบจากการวิจัยครั้งนี้ กลาวคือ สถาบันฯ รายงานวา ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ/เอกชนมากขึ้นจาก
เดิมถึง 20% ของสถาบันฯ ทั้งหมด (46.84% เปน 63.64%) และเคยไดรับทุนชวยเหลือในการดําเนินงานดาน e-learning
จากภาครัฐเกือบครึ่งหนึ่งของสถาบันฯ (49.09%) ที่เขารวมการวิจัยในครั้งนี้
ดานที่ 5 ความพรอมของผูสอนและผูเรียน
จากการวิจัย พบวา ปญหาที่เกี่ยวกับอาจารยผูสอน เชน ขาดความสนใจในการผลิตเนื้อหา หรือ นําสื่อการสอน
ไวในระบบ e-Learning หรือ ทักษะพื้นฐานคอมพิวเตอรที่มีจํากัดสําหรับการใชงาน e-Learning เปนตน มีระดับที่นอยลง
คือ จากปญหาระดับมาก (3.51/4.00) อยูที่ปญหาระดับปานกลาง (3.25/4.00) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การที่บุคลากรผูสอน
เริ่มมีความเขาใจ ยอมรับ รวมถึงการเห็นประโยชน ของการใช e-Learning มากขึ้น รวมทั้งการที่สถาบันฯ สวนใหญจัดให
มีฝายงาน หรือ ศูนยในการใหบริการแกคณาจารยดานการใช e-Learning จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ยัง
พบวา บางสถาบันฯ มีการจัดปฐมนิเทศ (orientation) ใหกับคณาจารยรุนใหม ในเรื่อง e-Learning และ/หรือ การพัฒนา
บุคลากร (professional development) ใหกับคณาจารยในเรื่อง e-Learning อยางตอเนื่อง สําหรับสําหรับปญหาที่พบใน
ดานผูเรียน เชน การไมใหความสนใจในการเรียนผาน e-Learning หรือ ขอจํากัดดานทักษะพื้นฐานคอมพิวเตอรสําหรับ
การใชงาน เปนตน การวิจัยครั้งนี้ พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง (3.04/4.00) ซึ่งมีคาเฉลี่ยลดลง แตอยูใน range ที่
ใกลเคียงกันกับขอมูลงานวิจัยคราวที่แลว (3.29/4.00)
ดานที่ 6 ความพรอมดานคอรสแวร
คอรสแวร หรือ สื่อสําหรับ e-Learning เปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการดาน e-Learning ประการหนึ่ง การ
วิจัยครั้งนี้ พบวา ครึ่งหนึ่งของคอรสแวรของสถาบันฯ ที่เขารวมการวิจัยยังคงอยูในลักษณะของ Text-based (48.8%)
มีเพียง 20% ของสื่อเทานั้น ที่อยูในลักษณะของสื่อคุณภาพสูง ที่เนนการใชมัลติมีเดีย และการโตตอบกับผูเรียน โดยที่
ประมาณ 1 ใน 3 ของสื่ออยูในลักษณะ Low-cost Interactive หรือ ในลักษณะของภาพ ขอความ หรือมัลติมีเดียอยางงาย
ที่ มี ก ารโต ต อบกั บ ผู เ รี ย นได โดยคณาจารย ผู ส อนสามารถสร า งสื่ อ ลั ก ษณะนี้ เ อง (31.9%) ตั ว เลขนี้ อาจชี้ ใ ห เ ห็ น ว า
กวา 80% ของคอรสแวร e-Learning ที่ใชในสถาบันฯ ไทยยังคงอยูในรูปแบบที่เรียบงาย ที่ผูสอนเปนผูผลิตเองได ซึ่งมี
ขอจํากัดในการถายทอดเนื้อหานามธรรมใหเปนรูปธรรม รวมทั้ง การดึงดูดความสนใจของผูเรียน ทั้งนี้จึงอาจพิจารณาได
วา ความพรอมดานคอนเทนตของสถาบันฯ ไทยยังอยูในระดับที่จํากัด อยางไรก็ดี การวิจัยเชิงลึกเพื่อสํารวจในสาขาของ
คอรสแวรที่ผลิตขึ้น รูปแบบของการเรียนรูที่ควบคูไปกับลักษณะของสื่อประเภทตางๆ เปนสิ่งที่จําเปน ทั้งนี้เพื่อใหการ
วิเคราะหดานความพรอมของคอรสแวรมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
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ความพรอมเกี่ยวกับการเปดหลักสูตรทางไกลในลักษณะ e-Learning ในประเทศไทย
สําหรับ สถานภาพความพรอมของการเปดหลักสูตรทางไกลในลักษณะ e-Learning ในประเทศไทยนั้น
ครอบคลุมประเด็นในดาน จํานวนหลักสูตร จํานวนนักศึกษา ลักษณะ ประเภท และคุณสมบัติของกลุมผูเรียน การประกัน
คุณภาพของหลักสูตร รวมทั้ง การไดรับการยอมรับจากผูจางงาน นอกจากนี้ ยังรวมทั้งระดับของความทายทาย หรือ
ปญหาที่พบในการเปดหลักสูตรทางไกลในลักษณะ e-Learning ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
สถาบันการศึกษาที่เขารวมการวิจัยในครั้งนี้ มีการเปดหลักสูตรทางไกลในลักษณะ e-Learning จํานวนไมมาก
นัก โดยมีสถาบันฯ จํานวน 7 สถาบัน ดําเนินการเปดหลักสูตรแลวมากกวา 40 หลักสูตร ในจํานวนนี้ เปนหลักสูตรใน
ลักษณะใหปริญญา (degree program) 15 หลักสูตร และ โดยมีสถาบันฯ ที่อยูในระหวางการดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตร
ทางไกลในลักษณะ e-Learning อีกจํานวน 3 สถาบันฯ 4 หลักสูตร แตละหลักสูตรมีความหลากหลายในดานคาใชจาย
โดยหลั ก สู ต รในลั ก ษณะให ป ริญ ญา ที่คิ ดค า ใช จา ยในลัก ษณะเหมาจา ย มี คา ใช จ า ยตั้ง แต 100,000 บาท ไปจนถึ ง
485,000 บาท สําหรับหลักสูตรที่คิดคาใชจายตอหนวยกิตนั้น มีคาใชจายตั้งแต 1,000-12,00 บาท ตอหนวยกิต ในขณะที่
หลักสูตรในลักษณะที่ไมไดใหปริญญา (Non-Degree) นั้นมีคาใชจายตั้งแต 48,600 บาท จนถึง ไมคิดคาใชจาย
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรทางไกลในลักษณะ e-Learning ในลักษณะ Degree and NonDegree มีมากกวา 9,000 คน โดยหลักสูตรในลักษณะใหปริญญามีนักศึกษาจํานวนตั้งแต 20 คนในหนึ่งหลักสูตร
ไปจนถึง 339 คน ตอหนึ่งหลักสูตร ในขณะที่หลักสูตรในลักษณะที่ไมไดใหปริญญา (Non-Degree) พบวา มีจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต 10 คนจนถึง 7,900 คน
สําหรับลักษณะ ประเภท และคุณสมบัติของกลุมผูเรียน พบวา ผูเรียนที่เลือกศึกษาในหลักสูตรทางไกลใน
ลักษณะ e-Learning นั้น เปนผูที่มีงานประจําหรือประกอบอาชีพอิสระ ที่ตองการแสวงหาความรู พัฒนาตนเอง และ
ตองการศึกษาตอ แตมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ในการมาเขาเรียน เกือบทั้งหมด มีนอยมากที่เปนผูที่ยังไมไดทํางาน
โดยเกือบทั้งหมดมีอายุตั้งแต 25 ปขึ้นไป และมากกวาครึ่งเล็กนอยที่มีอายุ 30 ปขึ้นไป มีสัดสวนเพศชายและเพศหญิงใน
สัดสวนที่ใกลเคียงกัน
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนสิ่งที่ทุกสถาบันฯ ใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยทุกสถาบันฯ มีระบบการ
บริหารจัดการหลักสูตรของสถาบันฯ ซึ่งมีองคประกอบ ไดแก มีผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งไดแก ผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
ผู อํ า นวยการศู น ย มี ร ะบบการรายงานข อ มู ล หลั ก สู ต ร มี ก ารประเมิ น ผลอาจารย ผู ส อน และมี ก ระบวนการติ ด ตาม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการเรียนของนักศึกษา นอกจากนี้ พบวา สถาบันฯ มีการจัดหาทรัพยากรสําหรับเรียนรู
ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนสวนใหญ นอกจากนั้นไดแก สื่อสิ่งพิมพ มีเกือบครึ่งหนึ่งที่ไดจัดหาอุปกรณในการเขาถึง
ทรัพยากรการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสใหกับผูเรียนดวย ทุกสถาบันฯ ใหความสําคัญกับการสนับสนุนและใหคําแนะนํา
นักศึกษา และไดจัดหาชองทางการติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนกับอาจารยผูสอน ผูดูแลหลักสูตร และผูบริหาร ซึ่งสถาบันฯ
ทุกแหงไดจัดใหมีระบบการสนับสนุนและใหคําแนะนํานักศึกษาในลักษณะออนไลน และการจัดกลุมเพื่อการประชุมหรือ
สัมมนาเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสพบปะกัน ใหขอเสนอแนะ (Orientation) ทั้งผูบริหาร อาจารย นักศึกษา ในการเรียน
ทางไกลในลักษณะ e-Learning สําหรับขอมูลในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรทางไกลใน
ลักษณะ e-Learning พบวา มากกวา 2 ใน 3 ของสถาบันฯ ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรรวมอยูกับคณะหรือวิทยาลัย
ตนสังกัดของสาขาหลักสูตร หรือ บัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันฯ ดวยเหตุผลดานของการประหยัดงบประมาณมากกวาการ
ดําเนินการในลักษณะเอกเทศ แยกจากคณะ
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นอกจากนี้ รอยละ 71 ของสถาบันการศึกษาที่ใหขอมูล มีการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนในการเรียน
ลักษณะทางไกล พบวา โดยเฉลี่ยรอยละ 96 ของผูเรียน มีความพึงพอใจกับหลักสูตรทางไกลในลักษณะ e-Learning ใน
ภาพรวม พบวาสถาบันฯ มีปญหาที่เกี่ยวกับการเปดหลักสูตรทางไกลในลักษณะ e-Learning ในระดับนอย ยกเวน ปญหา
ที่เกี่ยวกับ ทรัพยากรบุคคล เชน ขาดแคลนผูผลิตบทเรียน หรือ โปรแกรมเมอร ผูพัฒนา และดูแลระบบ อยูในระดับปาน
กลาง
ผลสรุปและขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากขอมูลทั้งหมดที่ไดนําเสนอนี้ สามารถสรุปไดวาการดําเนินการดาน e-Learning ไมใชเรื่องใหม สําหรับ
สถาบัน ฯ การศึ ก ษาระดั บ อุด มศึก ษาสว นใหญ ข องประเทศไทย สถาบั น การศึ ก ษาเกือ บทั้ ง หมด (94.51%) มีการใช
e-Learning แลว อีกทั้ง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยมากกวา 2 ใน 3 มีความพรอมในระดับปานกลางถึงมากใน
การดํ า เนิ น การด า น e-Learning รวมทั้ ง งานวิ จั ย นี้ ยั ง ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาไทยส ว นใหญ
(มากกวา 85%)ไดใหความสําคัญในการพัฒนา e-Learning อยางตอเนื่อง และมีประสบการณในการพัฒนา e-Learning
มากกวา 3 ปขึ้นไป การพัฒนา e-Learning ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในระยะที่ผานมา จึงถือ
วา ประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง และอาจกลาวไดวา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยถือเปน sector หลัก
sector หนึ่งที่ชวยขับเคลื่อนการพัฒนา e-Learning ในประเทศไทย หากเปรียบเทียบกับการดําเนินงานดาน
e-Learning ของ sector เอกชนในประเทศไทย ซึ่งจากงานวิจัยของคุณกรทิพย เหมปราชญ ซึ่งไดดําเนินการวิจัยในหัวขอ
เรื่อง ปจจัยสําคัญในการพัฒนา e-Learning ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองของพนักงานใน 6 บริษัทของไทย พบวา
การพัฒนา e-Learning ในภาคเอกชนไทยนั้น เปนไปอยางชาๆ และอยูในวงจํากัด ทั้งนี้เพราะตองอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูง
ต อ งมี ก ารจั ด หาซอฟต แ วร ที่ เ กี่ ย วข อ ง การทํ า อิ น ทราเน็ ต และต อ งออกแบบหลั ก สู ต ร หรื อ หั ว ข อ ต า งๆ โดยอาศั ย
ผูเชี่ยวชาญดาน e-Learning เพื่อใหนาศึกษาสําหรับพนักงาน ดังนั้น การพัฒนา e-Learning ในภาคเอกชนจึงไมใชเรื่อง
งายนัก (กรทิพย เหมปราชญ 2550 อางใน www.jobjob.com)
สําหรับปจจัยหลักของ ความพรอมไดแก การสนับสนุนจากหนวยงานรัฐ เชน มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย หรือ
Thailand Cyber University (TCU) ซึ่งไดดําเนินการสงเสริม และ สนับสนุนการ ดําเนินงานดาน e-Learning ของ
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยอยางตอเนื่องมากวา 5 ป ทั้งในดานการใหองคความรู (know-how)
ที่เกี่ยวของในการพัฒนา e-Learning การจัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา e-Learning ในสถาบันฯ การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมตางๆ ดาน e-Learning ใหกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ สาเหตุหลักอีกประการ
ไดแก จากขอไดเปรียบของตัวนวัตกรรมเอง (ในที่นี้ คือ e-Learning) ทั้งในดาน ประโยชนของนวัตกรรม และความทันสมัย
ซึ่งทําใหสถาบันฯ ตางหันมายอมรับและใหความสนใจในการพัฒนา e-Learning โดยมีการกําหนดนโยบายของสถาบันฯ
และ กลไกการบริหารจัดการที่เกี่ยวของและเอื้อใหเกิดการพัฒนา e-Learning ตัวอยางเชน การจัดให e-Learning เปน
หนึ่งใน KPI ของ การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันฯ และการจัดสรรงบประมาณ หรือ แผนฯ ในการพัฒนา
e-Learning อยางตอเนื่อง
แมวาขอมูลการวิจัยในภาพรวมจะแสดงใหเห็นถึง การยอมรับของสถาบันฯ ที่ดีขึ้นในการใช e-Learning รวมถึง
ป ญ หาที่ น อ ยลงในทุ ก ด า นโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ด า นที่ เ กี่ ย วกั บ ผู ส อน อย า งไรก็ ดี ในสถาบั น ฯ ยั ง คงพบการต อ ต า น
(resistance to change) ในการนํา e-Learning ไปใชในการสอน ขอมูลการวิจัยสรุปไดวา ผูบริหารของสถาบันฯ
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ไดยอมรับความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงและการนํา e-Learning มาใชมากขึ้น รวมทั้ง คณาจารยและผูสอนมีความ
เขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียน e-Learning ในระดับที่สูงขึ้น ทําให ปญหาที่เกิดเกี่ยวกับผูสอนในภาพรวมนั้นมีอยูแตเปน
ปญหาในระดับที่นอยลง
ดังนั้น การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาขั้นตอไปของ e-Learning จึงเปนความทาทายที่สําคัญ เพราะสถาบันฯ สวน
ใหญไดกาวผานจากชวงการแนะนํา (initial phase) และ ชวงสงเสริมสนับสนุน (promotion phase) แลว หนวยงานที่
เกี่ยวของในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน e-Learning และ/หรือ สถาบันฯ เองจึงตองมีการพัฒนานวัตกรรม
ในชวงแหงการจุดไฟ (Firelighting Stage) เพื่อใหเกิด การเขาสู การเติบโตของนวัตกรรม (Growth and Development)
และ นําไปสูความยั่งยืน (Sustainability Phase) ในที่สุด จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและจากการวิเคราะห
ขอมูลของการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการดาน e-Learning ในระดับอุดมศึกษาไทย 4
ประการดวยกัน
1) การสงเสริมสนับสนุน e-Learning ในขั้นตอไป ควรดําเนินการในลักษณะตอยอดมากกวาการปูพรม
เ ห มื อ น ใ น ช ว ง แ ร ก ข อ ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า สํ า ห รั บ ตั ว อ ย า ง ที่ ดี ข อ ง ก า ร พั ฒ น า ต อ ย อ ด
e-Learning ในขั้นตอไปนั้น อาจไดแก การพัฒนาศูนยสนับสนุนการใช e-Learning ของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในลักษณะ การพัฒนาและการจัดการศูนยทรัพยากร e-Learning ในแตละภูมิภาค ในลักษณะเดียวกัน
กับกรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใต (Keris, 2008) โดยการพัฒนาดังกลาวมีวัตถุประสงคในการจัดหา และสนับสนุนให
เกิดการพัฒนา การใช และการแบงปนคอนเทนตสําหรับ e-Learning และการจัดหาบริการทางการศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่ อ ให ส ถาบั น การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคมี ส ว นร ว มและใช ป ระโยชน จ ากบริ ก ารต า งๆเหล า นั้ น ได และ/หรื อ การพั ฒ นา
Opencontent หรือ Open Educational Resources ของประเทศไทย (Thailand OER) เพื่อการสงเสริมการใชทรัพยากร
e-Learning รวมกันอยางยั่งยืน
2) การสงเสริมและสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนา e-Learning ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในชวง
(phase) ตอไปจึงจําเปนตองเขาใจถึงสถานภาพความพรอมของสถาบันฯ ตางๆ ในเชิงลึก เพื่อแบงสถาบันฯ ออกตาม
ระดับของความพรอมในแตละดาน ทั้งนี้เพื่อการ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอยางเหมาะสม ซึ่งอาจครอบคลุมการ
สนับสนุนดานวิจัย และ พัฒนานวัตกรรมดาน e-Learning การสงเสริมใหเกิดการแชรทรัพยากรดิจิตัลตางๆ รวมกัน โดย
พิจารณาทั้งระบบ (systemic) และอยางเปนระบบ (systematic) กลาวคือ จะตองมีการมองในองครวม กําหนดผูเกี่ยวของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย และ ที่สําคัญ คือ การบริหารจัดการใหผูเกี่ยวของและ ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถที่จะดําเนินการ
พัฒนา e-Learning อยางคุมคา และ คุมทุน โดยหนวยงานสงเสริมและสนับสนุน อาจใชวิธีการรวมมือกับ ภาครัฐ ที่มี
ความพรอมระดับสูง และ/หรือภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศ และ ในตางประเทศ ตัวอยางความรวมมือกับภาครัฐอื่นๆ
อาจอยูในรูปของการจัดเปน consortium เพื่อใหเกิด พันธมิตรในการรวมมือกันขับเคลื่อน การพัฒนา e-Learning ให
กาวหนา ไป อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ตัวอยางความรวมมือกับภาคเอกชน อาจไดแก ความพยายามในการพัฒนาคอน
เทนตในรูปแบบตางๆ รวมกัน การจัดการประชุมแสดงผลงาน (exhibition) พรอมกับการประชุมเชิงวิชาการ (Conference)
รวมกันอยางเปนระบบ เปนตน
3) ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการออกประกาศใน พระราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2548 อนุญาต
ให ส ถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในประเทศ ให ส ามารถเป ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รทางไกลในลั ก ษณะ
e-Learning ไดอยางเสรี อยางไรก็ดี ในปจจุบันยังพบสถาบันฯ ไดดําเนินการเปดการเรียนการสอนไมมากนัก ดังนั้น
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สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ควรมี ก ารส ง เสริ ม ให ส ถาบั น ฯ เป ด หลั ก สู ต รทางไกลในลั ก ษณะ
e-Learning มากยิ่งขึ้น โดยการประชาสัมพันธในเรื่องการขอเปดหลักสูตรอยางชัดเจน ซึ่งหมายรวมถึงการประชาสัมพันธ
ถึง เกณฑตางๆ เพื่อใหหลักสูตรผานการรับรองจากสกอ. รวมทั้ง นโยบายของสกอ. ดานการประกันคุณภาพดาน
e-Learning และ การรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ของสถาบันฯ เพื่อใหสถาบันฯ ที่สนใจลดความกังวลเกี่ยวกับการ
ขอเปดหลักสูตรฯ
4) การพัฒนา e-Learning ในลักษณะเพื่อการสงเสริมสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning)
รวมถึง การพัฒนาใหเกิดหลักสูตรทางไกลในลักษณะ e-Learning ทั้งในลักษณะของdegree (มีการใหปริญญา) และ
non-degree (หลักสูตรประกาศนียบัตร) ใหมีจํานวนหลักสูตรใหมากยิ่งขึ้นตอไป โดยขอมูลพื้นฐานที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้
ชี้ ว า ควรใหค วามสนใจในการเป ดหลั กสู ต รในกลุ ม สาขา วิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี และ กลุ ม มนุ ษ ยศาสตรแ ละ
สังคมศาสตร เพราะความนิยมของผูเรียนไทยในหลักสูตรของกลุมสาขาดังกลาว และยังสอดคลองกับความนิยมของ
หลักสูตรที่พบในตางประเทศดวย ยิ่งไปกวานั้น ควรมีการสงเสริมใหสถาบันฯ เปดหลักสูตรในลักษณะประกาศนียบัตร
เพื่อสงเสริมวิชาชีพตางๆ เพื่อการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหมากขึ้น โดยอาจเนนกลุมเปาหมายที่เปนผูสูงวัย ซึ่งเปน
ประชากรกลุมใหญของอนาคต รวมทั้งหลักสูตรในลักษณะประกาศนียบัตร เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
ไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาองคกร สังคม และ ประเทศชาติในที่สุด ทั้งนี้ควรคํานึงถึงวิธีการบริหาร
จัดการกลไกล (mechanism) ตางๆ ที่เกี่ยวของในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนหันมาเลือกวิธีการเรียนรูในลักษณะ
e-Learning ควบคูกันไปดวย เชน การเสนอทุนการศึกษาใหกับผูที่เลือกเรียนในลักษณะ e-Learning เปนตน
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