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บทคัดย่อ 
  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการใช้ e-Education ในการบริหารงานวิชาการสถาบันอุดม ศึกษา
ของไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2566) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ 1) การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อก าหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของแต่ละแนวโน้มการใช้ e-Education โดยการสังเคราะห์เนื้อหาจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 21 คน ซึ่งเป็นผู้ให้
ข้อมูลหลัก 2) เครื่องมือวิจัย EDFR รอบที่ 2 และรอบที่ 3 เป็นแบบสอบถามแนวโน้มการใช้ e-Education ในการ
บริหารงานวิชาการสถาบันอุดมศึกษาของไทยในทศวรรษหน้าแบ่งเป็น 12 ด้าน จ านวน 197 ข้อ ชนิดมาตรประมาณค่า 
(rating scales) 5 ระดับ และค าถามเกี่ยวกับภาพอนาคตที่พึงประสงค์ แบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 ได้ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คนด้วยการหาค่า ioc (The Index Of Item-Objective Congruence) โดยผู้วิจัย
พิจารณาคัดเลือกข้อความที่มีค่า ioc ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป ได้จ านวน 197 ข้อ จาก 222 ข้อ น าแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 
ดังกล่าวไปเก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ 21 คน และน ากลับมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (median) ค่าฐานนิยม (mode) และค่า
พิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (interquartile range) พร้อมกันนั้นน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
โดยใช้สูตรสัมประสทิธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 ได้เป็นแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 3 การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 21 คนด้วยเทคนิคเดลฟาย 2 รอบ เพื่อศึกษาแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้ มีภาพอนาคตที่
พึงประสงค์ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน หาฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญโดยการค านวณ
ค่ามัธยฐาน  ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เพื่อน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปท านายแนวโน้ม 
 ผลการวิจัยแสดงว่า 1) แนวโน้มการใช้ e-Education ในการบริหารงานวิชาการสถาบันอุดมศึกษาของไทยใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2566) ประกอบด้วย 12 ด้าน จ านวน 189 แนวโน้ม ได้แก่ 1) คุณลักษณะผู้เรียนและกระบวนการรับ
นักศึกษา 2) คุณลักษณะและกระบวนการพัฒนาบุคลากรสายการสอน 3) กระบวนการ วิจัย การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
และการผลิตต ารา 4) คุณลักษณะและกระบวนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 5) การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  
6) การบริหารหลักสูตร 7) การจัดการ เรี ยนการสอน และกิจกรรมนอกหลักสูตร 8) การประกันคุณภาพ  
9) การวัดและการประเมินประสิทธิผลของผู้เรียน 10) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 11) การบริการวิชาการ 
และ 12) การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 2) แนวโน้มที่มีความเป็นไปได้ มีภาพอนาคตที่พึงประสงค์ และกลุ่มผู้เช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคล้องกันจาก 12 ด้าน คือ แนวโน้มที่จะมีการสร้างและเชื่อมต่อฐานข้อมูลในการบริหารงานวิชาการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอกที่ เกี่ ย วข้องกับภารกิจด้ านต่ างๆ ของการบริหารงานวิชาการ  
โดยเน้นไปที่การผลักดันให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานและสนับสนุน  
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การใช้ e-Education ในการบริหารงานวิชาการสถาบันอุดมศึกษาของไทย รองลงมาคือแนวโน้มการน าระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิชาการสถาบันอุดมศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า 
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ABSTRACT 
  

The objectives of this research were to predict the next decade (2023) trends of e-Education 
on academic affair administration in higher education institution of Thailand.  The methodology used 
was the EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) technique. It was carried out in two phases as 
follows.  1) Collection of qualitative data to be used as basic guidelines for frameworks of the trends 
by using content analyses from in-depth interviews with 21 experts.  2) Collection of quantitative data 
through two rounds of Delphi technique to solicit possibility, desirable future scenario and consensus 
among 21 experts.  The data were analyzed in terms of median, mode, and inter-quartile range.  The 
analyzed results were used for trends prediction.  

The research findings showed 189 trends classified into twelve aspects, of which some trends 
were commonly found.  Those aspects were 1) student attributes and admission process; 2) academic 
staff attributes and development; 3) research process, academic status promotion, and textbook 
publication; 4) attributes and development of nonacademic staff; 5) educational resources 
management; 6) curriculum administration; 7) instructional management and extra-curricular activities; 
8) quality assurance; 9) assessment and evaluation of student effectiveness; 10) evaluations of 
graduate employers; 11) academic services; and 12) academic networking.  As for the most feasible, 
desirable, and consensus trends among those twelve aspects, it was that of academic affair 
administration data and networking among higher education institutions and other agencies, 
emphasizing requisition for e-Education standardization and support for utilization of e-Education from 
the Commission of Higher Education, followed by that of the trends for utilization of modern 
electronics applicable to academic affair administration in the next decade. 

  

Keyword: Trends, e-Education, Academic affair administration, Higher education institution, Panel 
experts, EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
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บทนํา  

ในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของการท างานทุกระดับ ผู้บริหารองค์กรทุกประเภท

โดยเฉพาะองค์กรทางด้านการศึกษาจึงต้องเผชิญกับ

สภาวการณ์ของการท างานในสิ่งแวดล้อมที่ใช้เทคโนโลยี

มากขึ้น ดังนั้น แบบแผนการท างานของผู้บริหารจึงต้อง

เปลี่ยนไปด้วย เนื่องด้วยเทคโนโลยีสามารถรวบรวม

ข้อมูล เก็บข้อมูล น าเสนอข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล

อย่างรวดเร็ว ผลักดันให้ผู้บริหารบางครั้งต้องมีการ

ตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยน แปลงของ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท าให้

ผู้บริหารองค์กรต้องเรียนรู้ เพิ่ม เติม เพื่อให้ทั นต่อ

พัฒนาการของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงกระบวน 

การตัดสินใจของผู้บริหารต้องสอดคล้องกับการปรับตัว

ให้ทันเพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา รวมทั้งทุกวันนี้

แบบแผน วิธีการ และกระบวนทัศน์ในการท างานมี

ความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก เป็นสิ่งที่ผู้บริหาร

จ าเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และวิสัยทัศน์เพ่ือจะสามารถ

ท างานได้ในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 

e-Education หรือการจัดการศึกษาด้วย

เครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์ เป็นการน าเทคโนโลยีที่จะช่วย

ให้กระบวนการจัดระบบการศึกษาได้มีระบบการท างาน

อย่างเป็นขั้นตอน เช่ือมโยง และส่งทอดข้อมูลในการ

ท างานแก่กันให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติจนเสร็จสิ้นบน

ระบบเครือข่าย [3] ระบบ e-Education ของสถาบัน 

อุดมศึกษาประกอบไปด้วยระบบการเรียนการสอน 

ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ตลอดจนระบบ

การวิเคราะห์การเรียนการสอน การวิเคราะห์ข้อสอบ 

เก็บประวัติผู้สอนและผู้เรียน บันทึกสถิติที่ส าคัญจ าเป็น

ต่อการจัดการเรียนการสอน และสามารถประมวลผล

ทางระบบงานแบบออนไลน์พร้อมระบบมาตรฐานความ

ปลอดภัยของข้อมูล Pavlis-korres (2011) ได้กล่าวว่า 

e-Education มีส่วนส าคัญในการน าเสนอกระบวนทัศน์

และกรอบนโยบายแก่ประเทศ ในแง่ของปัจจัยหลักของ

การจัดการศึกษาของชาติในอนาคต โดยเน้นไปที่การวาง

กรอบนโยบายการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วย 

e-Education และ Rugbeer (2007) ได้กล่าวไว้ว่า การ

จัดการให้เกิด e-Education เป็นหน้าที่ส าคัญของ

ผู้บริหาร ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีส่วนส าคัญต่อการ

น า e-Education มาใช้การน า  e-Education มาบูรณา

การกับการบริหารงานวิชาการสถาบันอุดมศึกษาจะท า

ให้การบริหารงานวิชาการสถาบันอุดมศึกษามีความ

คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ

สอดรับกับการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

ของสถาบันอุดมศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบัน สถาบัน 

อุดมศึกษาของไทยอยู่ในขั้นเริ่มต้นพิจารณาน ากรอบ

แผนอุดมศึกษาดังกล่าวไปปฏิบัติ ท าให้ยังมองไม่เห็น

ภาพความร่วมมือทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะการใช้  e-

Education ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานการ

เรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาท่ีชัดเจน 

จากสภาพการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจ

ศึกษาลักษณะการวิจัยอนาคตเพื่อหาฉันทามติของกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้ e-Education เพื่อ

วางกรอบนโยบายทางด้านการบริหารงานวิชาการด้วย 

e-Education ในสถาบันอุดมศึกษาในอีก 10 ปีข้างหน้า

ให้กับ สกอ. 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

การวิจัยครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษา

แนวโน้มการใช้ e-Education ในการบริหารงาน

วิชาการสถาบันอุดมศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า 

(พ.ศ.2556-พ.ศ.2566)  
 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและตัวอย่าง 
การวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR เรียก

ประชากรและตั วอย่ า งว่ า  ผู้ ให้ ข้อมู ลหลัก  (Key 

informants) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญ (Panel experts) จ านวน 21 คน คัดเลือก

แบ บ เ จ า ะ จ ง เ ลื อ ก  ( Purposive)  ป ร ะ กอบ ด้ ว ย 

ผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแลนโยบาย

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้ เ ช่ียวชาญจาก

สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ผู้ เ ช่ียวชาญจาก

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งจากภาคเหนือ ภาคอีสาน 

ภาคกลาง ภาคใต้  และกรุงเทพมหานคร ทั้งมหา 

วิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยปิด สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ผู้เช่ียวชาญจากสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนท้ังระดับมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย โดยแบ่งกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้เช่ียวชาญ

ทางด้านการวิจัยอนาคต 2. กลุ่มผู้เช่ียวชาญทางด้าน    

e-Education 3. กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการบริหาร

การศึกษา 4. กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการบริหาร งาน

วิชาการสถาบันอุดมศึกษา 5. กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้าน 

Information and Communication Technology 

โดยก าหนดเกณฑ์การเลือกคือ 1. ต้องเป็นผู้มีความรู้

และประสบการณ์ ด้ านการบริห ารงานวิชาการ

สถาบันอุดมศึกษา และ 2. ต้องเป็นผู้มีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

และ 3. ต้องเป็นผู้จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตใน

สาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ครุศาสตร์หรือศึกษา 

ศาสตร์ หรือมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารสถาบันอุดม 

ศึกษา หรือเคยเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา 

และ/หรือ 4. ต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยอนาคต

หรือเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR และ/หรือ      

5. ต้องเป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ เกี่ยวกับ            

e-Education 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม

กระบวนการด าเนินการวิจัย EDFR ประกอบด้วย  

1.เครื่องมือวิจัย EDFR รอบที่ 1 เป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่ง

โครงสร้าง (Semi-structure interview)  ชนิด

ปลายเปิด (Open-ended) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการ

สัมภาษณ์กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน เกี่ยวกับขอบข่ายการ

ปฏิบัติการบริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของ

ไทยเพื่อน ามาเป็นกรอบเนื้อหาร่วมกับข้อมูลที่ได้จาก

การตรวจเอกสาร [2] ได้เป็นแบบสัมภาษณ์รวมทั้งสิ้น 

12 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านคุณลักษณะผู้เรียนและ

กระบวนการรับนักศึกษา 2. ด้านคุณลักษณะและ

กระบวนการพัฒนาบุคลากรสายการสอน 3. ด้าน

กระบวนการวิจัย การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และ

การผลิตต ารา 4. ด้านคุณลักษณะและกระบวนการ 

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 5. ด้านการบริหาร

ทรัพยากรทางการศึกษา 6. ด้านการบริหารหลักสูตร 7. 

ด้านการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนอก

หลักสูตร 8. ด้านการประกันคุณภาพ 9. ด้านการวัดและ

การประเมินประสิทธิผลของผู้เรียน 10. ด้านการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 11. ด้านการ

บริการวิชาการ 12. ด้านการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 
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2. เครื่องมือวิจัย EDFR รอบที่ 2 และรอบ 

ที่ 3 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ เครื่องมือเป็น

แบบสอบถามมาตรประมาณค่า (Rating scales)  

5 ระดับ เกี่ยวกับแนวโน้มการบริหารงานวิชาการ

สถาบันอุดมศึกษาของไทยในทศวรรษหน้าทั้ง 12 ด้าน 

จ านวน 197 ข้อ และเกี่ยวกับความคิดเห็นถึงความเป็น

ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของแนวโน้มดังกล่าว เครื่องมือ

วิจัยได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิอีก 

5 คนด้วยการหาค่า IOC (The Index of Item-

Objective Congruence) และพิจารณาคัดเลือก

ข้อความที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป นอกจากนั้นได้ท า

การหาค่ าความ เ ช่ือมั่ น  (Reliability) โดยใ ช้สู ต ร

สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha 

Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้ง

ฉบับเท่ากับ 0.87 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ระยะคือ 

1.เก็บรวบรวมข้อมูล EDFR รอบที่ 1 กับกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญ 21 คน โดยการนัดหมายเข้าพบกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญเพื่อสัมภาษณ์ครั้งละหนึ่งคน เป็นลักษณะ

การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว 

2.เก็บรวบรวมข้อมูล EDFR รอบที่ 2 โดยการ

ส่งแบบสอบถามชนิดออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ประเภท Google Docs ส าหรับใช้แทนการ

ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยส่งเป็น link ผ่าน e-

mail ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 21 ชุด 

3.เก็บรวบรวมข้อมูล EDFR รอบที่ 3 โดยการ

ส่งแบบสอบถามชนิดออนไลน์เช่นเดียวกับระยะที่ 2 

พร้อมแสดงชุดป้อนกลับเชิงสถิติ  (Statistical 

feedbacks) ประกอบด้วย ค่ามัธยฐาน (Median หรือ 

Md.) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่าง 

ควอร์ไทล์ (Interquartile range) ให้กลุ่มผู้เช่ียวชาญ

พิจารณาการยืนยันค าตอบเดิม และเปลี่ยนค าตอบใหม่

ได้อย่างยืดหยุ่น 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิ เคราะห์ข้อมูล  ตามระเบียบวิธีวิจัย

อนาคตด้วยเทคนิค EDFR [1] มี 2 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 การท า EDFR รอบที่ 1 ใช้การ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยการจัดกลุ่ม

ข้อมูลที่มีคุณลักษณะซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้ว

ก าหนดประเด็น ประเภท และหัวข้อที่สามารถน าเสนอ

ข้อค้นพบที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีความหมายตาม

วัตถุประสงค์และประเด็นที่ต้องการศึกษา จากนั้นท า

การสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการสกัดความคิดเห็นของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ โดยการน าความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ

มาลงรหัสข้อมูล ตีความ หาความหมาย และจัดชุดของ

ข้อมูล พร้อมด้วยการจัดท าความถี่ของประเด็นแนวโน้ม 

ได้เป็นแนวโน้มจ านวน 197 แนวโน้ม 

ระยะที่ 2 การท า EDFR รอบที่ 2 และรอบที่ 

3 แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ 1.การค านวณค่ามัธยฐาน 

(Median) โดยคัดเลือกข้อความที่มีค่ามัธยฐาน 

(Median) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป แสดงว่า แนวโน้มการใช้ 

e-Education ในการบริหารงานวิชาการสถาบั น 

อุดมศึกษาของไทยในทศวรรษหน้ามีความเป็นไปได้มาก 

และมากที่สุด 2.การค านวณค่าความแตกต่างระหว่างค่า

ฐานนิยม (Mode) กับค่ามัธยฐาน (Median) ที่แตกต่าง

กันไม่เกิน 1 แสดงว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น

สอดคล้ อ งกั น  3.กา รค า นวณ  ค่ าพิ สั ย ร ะหว่ า ง 

ควอร์ไทล์ (interquartile range) พิจารณาค่าแตกต่าง

ระหว่างควอร์ไทล์ที่ 1 และควอร์ไทล์ที่ 3 ค าตอบข้อใดมี

ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (interquartile range)  

ไม่เกิน 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ

ที่มตี่อข้อความนั้นมีความสอดคล้องกัน 4.ภาพอนาคตที่
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พึงประสงค์ พิจารณาจากค่าคะแนนความถี่ท่ีคิดเป็นร้อย

ละ (percentage) ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป  

 

ผลการวิจัย  

เมื่ อพิ จารณาจากแนวโน้มทั้ งหมด 197 

แนวโน้มใน 12  ด้าน สามารถคัดเลือกแนวโน้มการใช้          

e-Education ในการบริหารงานวิชาการสถาบัน 

อุดมศึกษาของไทยในในทศวรรษหน้า ได้จ านวน 189 

แนวโน้ม ซึ่งกลุ่มผู้เช่ียวชาญเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูง 

(Md.>4.5) มีภาพอนาคตที่พึงประสงค์ และมีความ

สอดคล้องในความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ แยกเป็น

รายด้านดังน้ี 
 

ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้เรียนและกระบวนการรับ

นักศึกษา จํานวน 5 แนวโน้ม  

 
 

1.สร้างระบบงานคอมพิวเตอร์ของสถาบันให้

ตรงกับคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ (Md.=4.54) 2.

เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้านกระบวนการรับนักศึกษาของแต่

ละสถาบันกับ สกอ.(Md.=4.54) 3.สร้างฐานข้อมูลเพื่อ

รองรับกระบวนการรับนักศึกษาของแต่ละสถาบัน 

ASEAN (Md.=4.76)4.สร้างระบบ e-Registration เพื่อ

รองรับกระบวนการรับนักศึกษาของแต่ละสถาบัน 

( Md.=4.54)  5.ส ก อ . ส ร้ า ง ม า ต ร ฐ า น ร ะ บ บ 

Infrastructure (Md.=4.72) 

 

ด้านที่ 2 คุณลักษณะและกระบวนการพัฒนาบุคลากร

สายการสอน จํานวน 6 แนวโน้ม  

 
 

1.ใช้ Learning Management System: 

LMS อย่างเต็มรูปแบบ (Md.=4.76)  2.สร้างระบบ 

Massive Online Open Course: MOOC (Md.=4.72) 

3.สร้างฐานข้อมูลเพื่อรองรับกระบวนการพัฒนา

บุคลากรสายการสอนอย่างเต็มรูปแบบ (Md.=4.72) 4.

สร้างฐานข้อมูลเพื่อรองรับกระบวนการพัฒนาบุคลากร

สายการสอนกับ ASEAN (Md.=4.76) 5.สกอ.สร้าง

มาตรฐานระบบ Infrastructure เพื่อรองรับการพัฒนา

บุคลากรสายการสอน (Md.=4.76) 6.เชื่อมต่อฐานข้อมูล

ด้านนโยบายการพัฒนาบุคลากรสายการสอนกับ สกอ.

(Md.=4.54) 
 

ด้านที่ 3 กระบวนการวิจัย การเข้าสู่ตําแหน่งทาง

วิชาการ และการผลิตตํารา จํานวน 4 แนวโน้ม  
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1.สร้างและบริหารฐานข้อมูลด้านต าแหน่งทาง

วิชาการภายในและเช่ือมต่อกับภายนอก (Md.=4.72) 2.

สร้างระบบ e-Book Management ภายในและ

เชื่อมต่อกับภายนอก (Md.=4.72) 3.เช่ือมต่อฐานข้อมูล

ด้านการบริหารงานวิจัยกับ THAILIS และ UNINET 

( Md.=4.54)  4.ส ก อ . ส ร้ า ง ม า ต ร ฐ า น ร ะ บ บ 

Infrastructure เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย 

(Md.=4.72) 
 

ด้านที่ 4 คุณลักษณะและกระบวนการพัฒนาบุคลากร

ส า ย ส นั บ ส นุ น  จํ า น ว น  4 แ น ว โ น้ ม 

 
 

1.ฝึกอบรมทักษะการใช้เครื่องมือ ICT ด้าน 

Computer-based และ Network (Md.=4.54)  

2.ฝึกอบรมทักษะการใช้เครื่องมือ ICT ด้าน Web-

based และ Database (Md.=4.72) 3.เช่ือมต่อ

ฐานข้อมูลด้ านกระบวนการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Md.=4.54) 4.สกอ.

สร้างมาตรฐานระบบ Infrastructure เพื่อรองรับการ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (Md.=4.76) 

 

 

 

 

 
 

ด้านที่ 5 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา จํานวน 

3 แนวโน้ม  

 
 

1.สร้างระบบงาน e-Loan (4.72) 2.สกอ.

สร้างมาตรฐานระบบ Infrastructure เพื่อรองรับการ

บริหารทรัพยากรทางการศึกษา (Md.=4.76) 3.ใช้ระบบ 

MIS / DSS / EIS ด้านการบริหารทรัพยากรทาง

การศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ (Md.=4.54) 
 

ด้านที่ 6 การบริหารหลักสูตร จํานวน 6 แนวโน้ม  

 
 

1.ใช้ Learning Management System: 

LMS อย่างเต็มรูปแบบ(Md.=4.54) 2.ใช้ e-Monitoring 

อย่างเต็มรูปแบบ (Md.=4.76) 3.เช่ือมต่อฐานข้อมูลการ

บริหารหลักสูตรกับ สกอ. (Md.=4.54) 4.สร้างระบบ e-

Courseware (Md.=4.72) 5.สร้างระบบ e-Tracking 

( Md.=4.54)  6.ส ก อ . ส ร้ า ง ม า ต ร ฐ า น ร ะ บ บ 

Infrastructure (Md.=4.72) 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบรุี  51 

ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 21  เดือนมกราคม – เมษายน 2559 

ด้านที่ 7 การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนอก

หลักสูตร จํานวน 5 แนวโน้ม 

 
 

1.สร้างระบบ Research-Based Training 

(Md.=4.54) 2.เช่ือมต่อฐานข้อมูลการจัดการเรียนการ

สอน (Md.=4.54) 3.สร้างฐานข้อมูลการจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรกับ ASEAN (Md.=4.76) 

4.สร้างระบบ Learning by Doing / e-Internship / 

สหกิจศึกษา (Md.=4.72) 5.สกอ.สร้างมาตรฐานระบบ 

Infrastructure (Md.=4.72) 
 

ด้านที่ 8 การประกันคุณภาพ จํานวน 3 แนวโน้ม  

 
 

1.เช่ือมต่อฐานข้อมูลการประกันคุณภาพกับ

ส ม ศ .  ( Md.=4.54)  2.เ ช่ื อ ม ต่ อ ฐ า น ข้ อ มู ล ด้ า น

กระบวนการรับนักศึกษาของแต่ละสถาบันกับ สกอ. 

( Md.=4.54)  3.ส ก อ . ส ร้ า ง ม า ต ร ฐ า น ร ะ บ บ 

Infrastructure (Md.=4.72) 
 

ด้านที่ 9 การวัดและการประเมินประสิทธิผลของ

ผู้เรียน จํานวน 9 แนวโน้ม  

 
 

1.ส ร้ า ง ร ะ บ บ  e-Self-Assessment 

(Md.=4.54) 2.สร้างระบบ Short Self-Assessment 

(Md.=4.72) 3.สร้างระบบ Online Feedback 

(Md.=4.72) 4.สร้างระบบ e-Testing (Md.=4.76) 5.

สร้างระบบ Examination Bank (Md.=4.76) 6.

เช่ือมต่อฐานข้อมูลการวัดและการประเมินประสิทธิ

ผู้เรียนกับ สกอ. (Md.=4.54) 7.สร้างฐานข้อมูลการวัด

และการประเมินประสิทธิผลของผู้เรียนกับ ASEAN 

(Md.=4.72)  8.เ ช่ือมต่อฐานข้อมูลการวัดและการ

ประเมินประสิทธิผลของผู้เรียนกับ ASEAN (Md.=4.72) 

9.สกอ.สร้างมาตรฐานระบบ Infrastructure เพื่อรองรับ

กระบวนการวัดและประเมินผล (Md.=4.72) 
 

ด้านที่ 10 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

จํานวน 5 แนวโน้ม  
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1.สร้างระบบ e-CSR (Md.=4.76) 2.เช่ือมต่อ

ฐานข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของ

แต่ละสถาบัน (Md.=4.54) 3.เช่ือมต่อฐานข้อมูลด้าน

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตกับ สกอ. 

(Md.=4.54)  4.สร้างฐานข้อมูลเพื่อรองรับ ASEAN 

( Md.=4.76)  5.ส ก อ . ส ร้ า ง ม า ต ร ฐ า น ร ะ บ บ 

Infrastructure (Md.=4.72) 
 

ด้านที่ 11 การบริการวิชาการ จํานวน 9 แนวโน้ม 

 
 

1.สร้างระบบ e-Academic Journal 

(Md.=4.54)  2.สร้ า งระบบ e-Book (Md.=4.76)  3.

สร้างระบบ e-Library / Virtual Library (Md.=4.54) 

4.เ ช่ือมต่อฐานข้อมูลด้านการบริหารงานวิจัยกับ 

THAILIS (Md.=4.54) 5.เ ช่ือมต่อฐานข้อมูลด้านการ

บริหารงานวิ จั ยกับ  UNINET (Md.=4.54)  6.สร้ า ง

ฐานข้อมูลเพื่อรองรับกระบวนการบริการวิชาการของแต่

ละสถาบันในประเทศ (Md.=4.72) 7.เชื่อมต่อฐานข้อมูล

ด้านกระบวนการบริการวิชาการของแต่ละสถาบันกับ 

สกอ .  (Md.=4.54)  8.สร้ า งฐานข้อมู ล เพื่ อรองรั บ

กระบวนการบริการวิชาการของแต่ละสถาบันกับ 

ASEAN (Md.=4.76) 9.สกอ.สร้างมาตรฐานระบบ 

Infrastructure เพื่อรองรับกระบวนการบริการวิชาการ 

(Md.=4.72) 

 

ด้านที่ 12 การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ จํานวน 8 

แนวโน้ม  

 
 

1.สร้างระบบ e-Academic Network 

(Md.=4.76) 2.สร้างฐานข้อมูล Expert System 

(Md.=4.72) 3.สร้างฐานข้อมูล Research Gate 

(Md.=4.72) 4.สร้างฐานข้อมูล Academic Hub 

(Md.=4.76) 5.สร้างฐานข้อมูลด้านการสร้างเครือข่าย

ทางวิชาการของแต่ละสถาบัน (Md.=4.76) 6.เช่ือมต่อ

ฐานข้อมูลด้านการสร้างเครือข่ายทางวิชาการของแต่ละ

สถาบันกับ สกอ. (Md.=4.54) 7.สร้างฐานข้อมูลเพื่อ

รองรับกระบวนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับ 

ASEAN (Md.=4.76) 8.สกอ.สร้างมาตรฐานระบบ 

Infrastructure เพื่อรองรับการสร้างเครือข่ายทาง

วิชาการ (Md.=4.72) 
 

 สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย สามารถสรุปได้ว่า แนวโน้ม

การใช้ e-Education ในการบริหารงานวิชาการ

ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ข อ ง ไ ท ย ใ น ท ศ ว ร ร ษ ห น้ า 

ประกอบด้วย 189 แนวโน้ม โดยมีแนวโน้มที่มีความ

เป็นไปได้  มีภาพอนาคตที่พึ งประสงค์  และกลุ่ ม

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งร่วมกันจาก12 ด้าน คือ 

1. แนวโน้มการสร้างและเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน

การบริหารงานวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
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หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านต่างๆ ของ

การบริหารงานวิชาการ 

2.แนวโน้มที่ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานและ

สนับสนุนการใช้ e-Education ในการบริหารงาน

วิชาการสถาบันอุดมศึกษาของไทย 

3.แนวโน้มการน าระบบอิ เล็คทรอนิกส์ที่

ทันสมัยมาประยุกต์ ใ ช้ในการบริหารงานวิชาการ

สถาบันอุดมศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า 

จากผลวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ในอนาคต 

e-Education จะมีความส าคัญจ า เป็นต่อผู้บริหาร

สถาบันและผู้ เกี่ยวข้องในการบริหารงานวิชาการ

สถาบันอุดมศึกษาของไทยยิ่งกว่าปัจจุบัน ทั้งในส่วนที่

เกี่ยวกับการวางมาตรฐานการใช้ การจัดโครงสร้าง

พื้ น ฐ า น  แ ละก า รปร ะยุ ก ต์ รู ป แบบก า ร ใ ช้ ง า น  

e-Education ในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งสอดคล้อง

กับ Pavlis-korres (2011) [4] ที่ว่า e-Education มี

ส่วนส าคัญในการน าเสนอกระบวนทัศน์และกรอบ

นโยบายแก่ประเทศ ในแง่ของปัจจัยหลักของการจัด

การศึกษาของชาติในอนาคต โดยเน้นไปที่การวางกรอบ

นโยบายการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วย  

e-Education  

 นอกจากนี้กลุ่มผู้เ ช่ียวชาญ มีความคิดเห็น

สอดคล้องกันว่า สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จ าเป็นต้องน า 

e-Education มาใช้ในการบริหารวิชาการเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานวิชาการ เนื่องด้วย e-Education เป็น

เครื่องมือที่ช่วยในการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษามี

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รองรับการเข้าสู่ประชาคม 

ASEAN และการขยายตัวของตลาดการศึกษาทั้งในมิติ

ปริมาณและคุณภาพของกลุ่มเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษา 

ของไทยต้องปรับยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานวิชาการ

โดยใช้ e-Education มากขึ้น เพื่อความอยู่รอดและ

สามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับที ่Rugbeer (2007) [6] 

กล่าวไว้ว่า การจัดการให้เกิด e-Education เป็นหน้าที่

ส าคัญของผู้บริหาร ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีส่วน

ส าคัญต่อการน า e-Education มาใช้ 

อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาอีก 10 ปี

ข้างหน้านี้ การน า e-Education มาใช้จะมีมากขึ้นใน

สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมทางด้านทรัพยากร 

เนื่องจากการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีมีต้นทุนที่สูง ทั้ง

ทางด้ านงบประมาณ ด้ านการจัด โครงสร้ า งพื้ น

ฐานรองรับ และด้านการพัฒนาบุคลากร ในปัจจุบัน มี

สถาบันอุดมศึกษาของไทยหลายแห่งเข้าร่วมเครือข่าย

มหาวิทยาลัย ASEAN โดยมีข้อตกลงร่วมกันหลาย

ประการ อาทิ การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การ

สร้างเครือข่ายสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการ

เผยแพร่ และแลก เปลี่ ยนข้ อมู ล ออน ไลน์ ใน หมู่

มหาวิทยาลัยสมาชิก เป็นต้น และในอนาคตคาดว่า มี

แนวโน้มที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ใน ASEAN จะเข้าร่วมเพิ่ม

มากขึ้น ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ควรเล็งเห็น

ความส าคัญจ าเป็นของการน า e-Education มาใช้ใน

การบริหารวิชาการ สอดคล้องกับที่ Pulkkinen (2001) 

[5] กล่าวว่า e-Education จะเป็นแนวโน้มจ าเป็นอย่าง

ยิ่ง ส าหรับการจัดการศึกษาในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการวิจัยที่พบว่า แนวโน้มการใ ช้       

e-Education ในการบริหารงานวิชาการสถาบัน 

อุดมศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า ทั้ง 12 ด้าน จ านวน 

189 แนวโน้ม 

ข้อเสนอแนะ คือ ในจุดเริ่มต้น ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
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สถาบันอุดมศึกษาที่มีการใช้ e-Education ในการ

บริหารงานวิชาการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาส่งเสริมการใช้ 

e-Education ให้มากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันจากการ

ส ารวจในงานวิจัยครั้งนี้ปรากฏว่า มีสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพียง 40 แห่งจาก 157 แห่ง

ในประเทศไทยที่มีการใช้ e-Education อยู่บ้าง ดังนั้น

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะต้องเป็น

ผู้ด าเนินการจัดท ามาตรฐาน infrastructure และ

สนับสนุนการใช้ e-Education ในการบริหารงาน

วิชาการสถาบัน อุดมศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า โดย

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีการ

ก าหนดนโยบายการสร้างและเช่ือมต่อฐานข้อมูลในการ

บริหารงานวิชาการระหว่างสถาบัน อุดมศึกษาและ

หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านต่างๆ ของ

การบริหารงานวิชาการ และสร้างความร่วมมือกับภาค

ธุรกิจโดยน าระบบอิเล็กทรอนิกสท์ี่ทันสมัยมาประยุกตใ์ช้

ในการบริหารงานวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐ และ

ภาคเอกชนที่มีความพร้อมเรื่องทรัพยากรควรจะต้อง

เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ e-Education ใน

การบริหารงานวิชาการโดยเป็นสถาบันหลักในการสร้าง

เครือข่ายทางวิชาการด้วย e-Education สร้างข้อตกลง

ในเชิงเทคนิค (protocol) ในการเช่ือมโยงเครือข่าย     

e-Education ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากับสถาบันอุมศึกษาด้วยกัน หรือน าโครงข่าย 

e-Education ในการบริหารงานวิชาการที่มีอยู่แล้วมา

ปรับปรุงเพื่อรองรับการเช่ือมต่อกับสถาบันอุดมศึกษา

ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

สถาบันอุดมศึกษาขนาดกลางทั้งภาครัฐ และ

ภาคเอกชนควรส ารวจทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานวิชาการที่มี

อยู่แล้ว และควรจัดท าโครงการศกึษาความเป็นไปได้ของ

การใช้ e-Education ในการบริหารงานวิชาการให้

เหมาะสมกับมิติการปฏิบัติงานของสถาบัน รวมถึงควร

ส ารวจความต้องการการใช้ e-Education ในการ

บริหารงานวิชาการในส่วนของการเช่ือมโยงเครือข่าย   

e-Education กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น และควรน า         

e-Education มาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานวิชาการ

ด้านต่างๆ 

ส่วนสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชนอาจเริ่มจากการศึกษาสภาพปัญหาและ

ความต้องการใช้  e-Education ในการบริหารงาน

วิชาการด้านต่างๆ ในสถาบันของตน และอาจศึกษา

ความเป็นไปได้จากการดูงานจากสถาบันอุดมศึกษา

ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นแนวคิดในการ

พัฒนาและประยุกต์ใช้ e-Education ในการบริหารงาน

วิชาการ และสร้างการเช่ือมโยงเครือข่ายทางวิชาการ

โดยใช้ e-Education กับสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็ก

ด้วยกัน ในการเตรียมความพร้อมส าหรับเช่ือมต่อ       

e-Education กับสถาบันอุดมศึกษาขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางใน

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ e-Education ในการ

บริหารงานวิชาการสถาบันอุดมศึกษาของไทย 

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้ม

การใช้ e-Education ในภารกิจการบริหารการศึกษา

ด้านอื่น เช่น ด้านงานบริหารงบประมาณด้านกิจการ

นักศึกษา ในทศวรรษหน้า 

3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้ม

การใช้ e-Education ในการบริหารงานวิชาการใน

สถาบันการศึกษาระดับอื่นๆ เช่น ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา หรือการศึกษานอกโรงเรียน 
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