
ปีท่ี 2   เร่ืองท่ี 10/2555

การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
A Synthesis of Research on Distance Education at |Sukhohai Thammathirat Open University 

อาจารย์ภีรวฒัน์ นนทะโชติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์

บทคัดย่อ 

การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคณุลกัษณะของงานวิจยัด้านการศึกษาทางไกล และ 2) สงัเคราะห์เชิง
คณุภาพงานวิจยัด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  กลุม่ตวัอย่าง คือ งานวิจยัด้านการศึกษา
ทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ที่พิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2530 -2553  จ านวน 101  เร่ือง เคร่ืองมือ
การวิจยัเป็นแบบสรุปงานวิจยัด้านการศกึษาทางไกล การวิเคราะห์ข้อมลูใช้ความถ่ี ร้อยละและการวิเคราะห์เนือ้หา 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1) งานวิจยัด้านการศึกษาทางไกล สว่นใหญ่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี พ .ศ 2551 มีลกัษณะเป็นโครงการเดี่ยว

ส่วนใหญ่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี  เนือ้หาของงานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนทางไกล เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ท าการศึกษาจากประชากรหรือกลุม่ตวัอย่างขนาดตัง้แต่ 200 
หนว่ยขึน้ไป โดยศกึษาจากกลุม่ตวัอยา่งที่เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีมากที่สดุ และใช้วิธีการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบ
เจาะจง งานวิจัยส่วนใหญ่ไม่มีการตัง้สมมติฐานการวิจัย  โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลมักใช้แบบสอบถาม แบบ
สมัภาษณ์ และแบบบนัทกึการประชมุการสนทนากลุม่ เคร่ืองมือในการวิจยัสว่นใหญ่ผ่านการตรวจสอบคณุภาพทัง้โดย
วิธีการหาความเที่ยงตรงและวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ ส่วนใหญ่ผู้ วิจัยเป็นผู้ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมลูร่วมกัน 3 วิธี ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าความถ่ีและร้อยละ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย/สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา  
2) การสังเคราะห์เชิงคุณภาพของงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล พบว่า เนือ้หาที่ศึกษาส่วนใหญ่เพื่อ

พฒันาการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช มุ่งเน้นศึกษาด้านกระบวนการในระบบการศึกษา
ทางไกล ได้แก่ การศกึษาวิธีการเรียนของผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล การศกึษาเพื่อการพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอน การศึกษาสภาพและปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์  การศึกษารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมทกัษะ การศึกษาสภาพ
และปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิ  การศึกษาการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา การประเมินหลกัสูตร 
การศกึษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียน การศึกษารูปแบบการเรียนในปัจจุบนัและแนวโน้มของการศึกษาทางไกลใน
อนาคต 

ค าส าคัญ  การสงัเคราะห์งานวิจยั  การศกึษาทางไกล 
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Abstract 

The purposes of this research were; 1) to study characteristics of research studies of 

Distance education and 2) to synthesis qualitatively research on distance education at 

Sukhothai Thammathirat Open University. The research sample were the research report of 

Distance education at Sukhothai Thammathirat Open University published between the years 

of 1987-2011 for 101 articles. The research instruments are summary of research on distance 

education, Data were analyzed by frequency, percentage, and content analysis.  The  results 

of the research were as follows : 

1) Most of research studies on distance education  that published and disseminated in

2008 were  a single project and had been funded from 'Rattanakosin Sompotch 200 Years' 

Research Fund. The content of these studies were mainly focused on the development of 

distance education  learning by the means of survey research that studied population or 

representative sample from 200 undergraduate students and selected the particular sample. 

Most of research studies, without any assumptions, collected the data by the means of 

questionnaire, interviews, and recording sessions of group discussions. Most of the research 

tools were qualitatively verified by the method of both Validity and Reliability analysis. The 

researchers collected their own data and applied the combination of 3 methods of data 

analysis; frequency and percentage analysis, mean/standard deviation analysis, and content 

analysis. 

2) The qualitative synthesis of distance education  research found that most of the

studied content for the development of distance education at Sukhothai Thammathirat Open 

University focused on the procedure of distance education system for example, the learning 

methods of distance education  students, the development of teaching and learning, 

educational conditions and problems in the thesis, the pattern study of their activities, 

educational conditions and problems of teaching practice, series of educational activities, 

program evaluation, the influence factors toward academic performance, and current learning 

styles and trends of  distance education  in the future. 

Keywords :  Research Synthesis,  Distance  Education. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สงัคมไทยปัจจุบนั เป็นสงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ท่ีสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนคิดเป็น 

ท าเป็น มีเหตผุลสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รู้จกัใช้ข้อมลูท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
พฒันาตนเอง ซึ่งการจะหล่อหลอมให้เกิดคณุลักษณะดงักล่าวได้ ต้องฝึกให้รู้จกัใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ี
เช่ือถือได้  และกระบวนการท่ีสร้างความรู้ได้อย่างเป็นระบบระเบียบคือ การวิจยั  โดยในแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาการศกึษาศาสนา ศิลปวฒันธรรม ระยะท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)  ได้ระบไุว้ชดัเจนว่า การวิจยั
เป็นแนวทางด าเนินการหนึ่งท่ีน าไปสู่การสร้างสงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  ทัง้นีเ้พราะการวิจยัเป็น
กระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงหรือค้นคว้าหาปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างมีระบบระเบียบ และมี
จดุหมายท่ีแนน่อน เพ่ือให้ได้ความรู้ท่ีเช่ือถือได้ (บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ, 2546)  

องค์ความรู้ท่ีได้จากผลการวิจยั จึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
เพ่ือการพฒันาองค์กรให้ไปในทิศทางท่ีต้องการได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรทางการศกึษาใน
ระดบัอุดมศกึษาถือว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ทัง้นี ้เน่ืองจากการศกึษาระดบัอดุมศกึษามีหน้าท่ีโดยตรงใน
การสร้างความงอกงามทางปัญญาผ่านกระบวนการผลิตก าลงัคนระดบัสูง โดยการพฒันา การวิจยั และ
การส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , 
2550)  สถาบนัอดุมศกึษาจึงนบัได้ว่าเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีส าคญัท่ีจะต้องวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เพ่ือใช้
พฒันาสงัคมโลก ให้ประชากรโลกแบง่ปันทรัพยากรให้ทกุคนด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ และ
การท่ีสถาบนัอุดมศกึษาไทยจะก้าวสู่สถาบนัอดุมศกึษาระดบัโลกได้นัน้ จ าเป็นต้องมีปริมาณและคณุภาพ
งานวิจยัท่ีได้มาตรฐาน (นิพนธ์ ศขุปรีดี, 2550 : 13) 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ยึดหลกัการศกึษาตลอดชีวิต ด้วย
การจดัระบบการเรียนการสอนในระบบการศกึษาทางไกล  ตระหนกัถึงความส าคญัของภารกิจการวิจยัด้าน
การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย ว่าเป็นภารกิจท่ีส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ท่ีจะต้อง
ด าเนินการควบคู่ไปกับภารกิจด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการและภารกิจด้านอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลยั เพ่ือให้ได้องค์ความรู้มาพฒันาระบบการเรียนการสอน พฒันางานวิชาการและพัฒนาการ
บริหารจดัการของมหาวิทยาลยั เช่นการน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการเรียนการสอนในแขนงวิชาท่ีเก่ียวข้อง
ในมหาวิทยาลยั การน าไปใช้เพ่ือบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ เป็นต้น เป็นผลให้มหาวิทยาลยัมีพนัธกิจใน
การวิจยัโดยวิจยัค้นหาความรู้ใหม่ทัง้ท่ีเป็นองค์ความรู้พืน้ฐาน การประยุกต์ความรู้เพ่ือการใช้งาน การน า
ผลการวิจยัด้านการศกึษาทางไกลท่ีได้ไปเผยแพร่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนการบริการสงัคม หรือการ
คิดค้นเพิ่มเติมต่อยอดต่อไป ซึ่งงานวิจัยต่างๆ จะต้องพัฒนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล ประกอบกับการศึกษาทางไกลมีการพัฒนา และเปล่ียนแปลงรูปแบบมาตามล าดบั จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องน าองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ท่ีได้จากการวิจัยมาใช้เป็นพืน้ฐานเพ่ือประกอบการ
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ด าเนินงาน  ดังนัน้ การวิจัยด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย จึงเป็นการวิจัยท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจ หน้าท่ี และบริบทของมหาวิทยาลยั จึงควรศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
ครอบคลุมกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย  และตามองค์ประกอบการ
จดัการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยั เพ่ือให้ได้องค์ความรู้จากการวิจัยครอบคลุมในทุกๆ ด้าน 
และทกุองค์ประกอบจะได้เกิดองค์ความรู้เพ่ือพฒันาภาพรวมของมหาวิทยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพ  

สถาบนัวิจยัและพฒันา เป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบภารกิจด้านการวิจยัของมหาวิทยาลยั เล็งเห็น
ความส าคญัของการท าวิจยัเพ่ือสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลยั โดยมีหน้าท่ีประการหนึ่งในด้านการ
ส่งเสริมและสนบัสนนุให้บุคลากรของมหาวิทยาลยั ศกึษาค้นคว้างานวิจยัทางด้านการศกึษาทางไกลเพิ่ม
มากยิ่งขึน้  เพ่ือให้ได้ผลงานวิจยัทางด้านการศึกษาทางไกลมาพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลยั โดยจากการส ารวจงานวิจยัท่ีได้รับทนุอดุหนนุการวิจยัจากมหาวิทยาลยัตัง้แตปี่ 
พ.ศ.2527  จนถึง 2553 จ านวนทัง้สิน้ 372 เร่ือง พบว่า ผลงานวิจัยท่ีผลิตและเผยแพร่ออกมาอย่าง
กว้างขวางนัน้มีความหลากหลายในแต่ละองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษา
ทางไกล ยังไม่พบว่ามีผู้ ใดท าการรวบรวมและน ามาสังเคราะห์ เพ่ือให้เห็นถึงทิศทางและแนวโน้มของ
งานวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบปัญหาใด ปัญหาหนึ่งโดยการรวบรวม
งานวิจยัท่ีเก่ียวกับปัญหานัน้ๆ หลายๆ เร่ืองมาศึกษาวิเคราะห์ และน าเสนอข้อสรุปอย่างเป็นระบบให้ได้
ค าตอบตามปัญหาท่ีต้องการ (มาเรียม  นิลพนัธุ์, 2540 : 51)  

ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะสังเคราะห์งานวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกลเ พ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
สถานภาพการวิจยัและขอบเขตเนือ้หาการวิจยัในอดีต ปัจจบุนั และแนวโน้มในอนาคตเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดทิศทางการวิจยัด้านการศกึษาทางไกลของมหาวิทยาลยั อีกทัง้ผลท่ีได้จากการสงัเคราะห์จะ
เป็นข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัในการได้ข้อค้นพบท่ีเป็น
ระบบจากผลการวิจยัทัง้หมดให้เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึน้ และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีสนใจศกึษาตอ่ไปใน
อนาคต 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของงานวิจยัด้านการศกึษาทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
2. เพ่ือสงัเคราะห์เชิงคณุภาพของงานวิจยัด้านการศกึษาทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยั
ธรรมาธิราช
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วิธีการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นี ้เป็นการวิจัยเพ่ือสงัเคราะห์งานวิจยัทางด้านการศึกษาทางไกล โดยมีงานวิจัย
ทางด้านการศกึษาทางไกลเป็นหนว่ยของการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) มีวิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
1.1 ประชากรในการวิจยั คือ งานวิจยัทางด้านการศกึษาทางไกลท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลยั

สโุขทยัธรรมาธิราช ด าเนินการแล้วเสร็จในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2530-2553 จ านวน 372 เร่ือง 
 1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ งานวิจยัทางด้านการศึกษาทางไกลท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลยัสโุขทยั 

ธรรมาธิราช ด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2530-2553 จ านวน 101 เร่ือง โดยมีเกณฑ์ในการ
คดัเลือก ดงันี ้

1) เป็นงานวิจยัทางด้านการศกึษาทางไกล
2) เป็นงานวิจยัของบคุลากร มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีได้รับทนุอดุหนนุการวิจยั

จากงบประมาณแผ่นดิน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี และงบประมาณจากเงินรายได้ประจ าปีของ
มหาวิทยาลยั  

3) เป็นงานวิจยัท่ีด าเนินการระหวา่งปี พ.ศ. 2530-2553
4) งานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห์ต้องมีคณุลกัษณะเพียงพอ ส าหรับการสงัเคราะห์ตามแบบ

สรุปงานวิจยัท่ีผู้วิจยัได้ก าหนดไว้ 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
เป็นแบบสรุปงานวิจัยท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)

ประกอบด้วยข้อมลูผู้วิจยั ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ ลกัษณะของงานวิจยั  แหล่งทนุอดุหนุนการวิจยั ประเภทของ
การวิจยั เนือ้หาของงานวิจยั และระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)

3. การเก็บรวบรวมข้อมลู
การเก็บรวบรวมข้อมลู ด าเนินการดงันี ้
1) รวบรวมรายงานการวิจัยด้านการศึกษาทางไกล จากฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการศึกษา

ทางไกล  ของสถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจากหน่วยงานต่างๆของ
สถาบนัวิจยัและ พฒันา ท่ีรับผิดชอบงานวิจยัแตล่ะแหลง่ทนุอดุหนนุการวิจยั 

2) คดัแยกงานวิจยัทางด้านการศกึษาทางไกลตามองค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอน
ในระบบการศึกษาทางไกล ทัง้ 6 ด้าน ดงันี ้1) ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล 2) ด้านการ
พัฒนาส่ือการศึกษาทางไกล 3) ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาทางไกล   4) ด้านการบริการ
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การศกึษาทางไกล 5) ด้านการบริหารจดัการการศกึษาทางไกล และ 6) ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา
ในระบบการศกึษาทางไกล

3) น ารายงานการวิจัยท่ีแยกตามองค์ประกอบแล้วมาสังเคราะห์และสรุปลงในแบบสรุป
งานวิจยัด้านการศกึษาทางไกลท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้โดยแยกในแตล่ะองค์ประกอบ 

4. การวิเคราะห์ข้อมลู
ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของงานวิจัย วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ความถ่ี และร้อยละ

ส่วนข้อมูลเชิงคณุภาพท่ีเป็นข้อค้นพบของรายงานการวิจัยแต่ละเร่ือง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนือ้หา (Content Analysis)

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
1. ผลการวิเคราะห์คณุลกัษณะของงานวิจยั
พบวา่ งานวิจยัด้านการศกึษาทางไกลส่วนใหญ่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี พ.ศ 2551 และมีลกัษณะ

เป็นโครงการเดี่ยว โดยได้รับทนุอดุหนนุการวิจยัจากกองทนุรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี มากท่ีสดุ ซึ่งเนือ้หา
ของงานวิจยั ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนทางไกล และเป็นการวิจยัเชิงส ารวจมากท่ีสุด 
โดยท าการศกึษาจากประชากรหรือกลุ่มตวัอย่างขนาดตัง้แต่ 200 หน่วยขึน้ไปมากท่ีสุด และงานวิจยัส่วน
ใหญ่ไม่มีการตัง้สมมติฐานการวิจยั โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี
มากท่ีสดุ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบอาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และส่วน
ใหญ่ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ในการเก็บรวบรวมข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัท่ีนิยมใช้
ในการวิจยัมากท่ีสดุเป็นแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และแบบบนัทึกการประชมุ (การสนทนากลุ่ม) โดย
เคร่ืองมือส่วนใหญ่ผ่านการตรวจสอบคณุภาพทัง้โดยวิธีการหาความเท่ียงตรงตามเนือ้หาจากผู้ เช่ียวชาญ 
และการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเก็บรวม
รวมข้อมลูด้วยตนเองและใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกนั 3 วิธี ได้แก่ การวิเคราะห์คา่ความถ่ีและร้อยละ 
การวิเคราะห์คา่เฉล่ีย/สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา  

2. ผลการสงัเคราะห์เชิงคณุภาพของงานวิจยั
2.1 ด้านการพฒันาการเรียนการสอนทางไกล

งานวิจยัท่ีศกึษาเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยั พบว่า เนือ้หาท่ีศกึษาส่วน
ใหญ่เก่ียวข้องกบัการศกึษาในด้านปัจจยัตวัป้อน (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต
(Output) ในระบบการศกึษาทางไกล โดยมีข้อค้นพบ ดงันี ้
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 2.1.1  งานวิจยัท่ีศกึษาปัจจยัตวัป้อน (Input) ในระบบการศกึษาทางไกลพบว่า งานวิจยั

สว่นใหญ่มุง่เน้นศกึษาความต้องการศกึษาตอ่ของนกัศกึษาและผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป  ศกึษาสภาพปัญหา ความ
ต้องการและความคาดหวงัตอ่การเรียนการสอนในระบบการศกึษาทางไกล ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การขอ
คืนและไมข่อคืนสถานภาพนกัศกึษา 

 2.1.2  งานวิจัยท่ีศึกษาด้านกระบวนการ (Process) ในระบบการศึกษาทางไกลพบว่า 
งานวิจยัส่วนใหญ่มุ่งเน้นศกึษาวิธีการเรียนของผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล  ,   ศกึษาการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ เว็บแคสต์แบบปฏิสมัพนัธ์, T5 Model และ e-Learning  ศกึษาสภาพ
และปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์, ศกึษารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมทกัษะแก่นกัศกึษาในระบบการศกึษา
ทางไกล,  ศกึษาสภาพและปัญหาในการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิของนกัศกึษา,  ศึกษาการท า
กิจกรรมประจ าชดุวิชาของนกัศกึษา,  ศกึษาเพ่ือการประเมินหลกัสตูร, ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลการ
เรียน นอกจากนีท้ าการศกึษารูปแบบการเรียนและแนวโน้มของการศกึษาทางไกล มีข้อค้นพบ ดงันี ้

1) วิธีเรียนท่ีเหมาะกบันกัศึกษาของมหาวิทยาลยัในระบบการศกึษาทางไกลในระดบั
มากคือ วิธีเรียนแบบสแตด (STAD) และเม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองกบักลุ่ม
ควบคมุ พบวา่กลุม่ทดลองมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

2) นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เว็บแคสต์
แบบปฏิสมัพนัธ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก นอกจากนีย้งัพบว่า นกัศึกษาท่ีได้รับการสอนผ่านเครือข่าย
เว็บแคสต์ มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เช่นเดียวกับรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้  T5 Model  พบวา่ นกัศกึษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยนกัศกึษาท่ี
ได้รับการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้  T5 Model  มีคะแนนเฉล่ียจากการท า
แบบทดสอบหลงัเรียนสงูกวา่คะแนนเฉล่ียแบบทดสอบก่อนเรียน

3) สภาพในการท าวิทยานิพนธ์ ปัญหาท่ีนกัศกึษาประสบในการท าวิทยานิพนธ์อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ คือ การอา่นเอกสารภาษาองักฤษและการเขียนบทคดัย่อเป็นภาษาองักฤษ 

4) รูปแบบท่ีนกัศกึษาเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะในท้องถ่ินและน าเสนอรายงาน
ท่ีศนูย์บริการการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

5) สภาพและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิของนักศึกษา พบว่า
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากขัน้ตอนของการฝึกปฏิบตัิ ได้แก่ ความล่าช้าของการส่งเอกสาร การขาดแคลน
บคุลากรในการด าเนินงาน การประสานงานตา่งๆ ปัญหาการเดนิทาง ความรู้ความสามารถของผู้สอน การ
เตรียมตวัของผู้ เรียน สดัสว่นของผู้สอนตอ่ผู้ เรียน ระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิ ความไม่เข้าใจเก่ียวกบัการฝึก
ปฏิบตัิ ความพอเพียงของจ านวนผู้ ป่วยในการศกึษา ความไม่ตรงตอ่เวลาของผู้ เรียน ระยะเวลาในการ
ประเมินผล และความสบัสนของผู้ เรียนในการร่วมกิจกรรมตา่งๆ  
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6) นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ให้เหตผุลในการท ากิจกรรม

ประจ าชดุวิชา  คือ เห็นวา่คะแนนท่ีได้จากการท ากิจกรรมมีส่วนช่วยให้สอบผ่าน และลกัษณะของกิจกรรม
มีประโยชน์ต่อการศึกษา โดยต้องการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาท่ีศกึษา นอกจากนีผ้ลท่ีได้รับ
จากการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา จะท าให้ได้รับการกระตุ้นให้ศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพ่ือน าความรู้มาท า
กิจกรรม  นอกจากนีเ้ห็นว่ายงัได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และความคิดเชิงสร้างสรรค์  เพิ่มความกระตือรือร้นใน
การอา่นเอกสารการสอนมากยิ่งขึน้  

7) การประเมินหลกัสตูร พบวา่ มีการศกึษาเพ่ือประเมินหลกัสตูรทัง้ระดบัปริญญาตรี
ได้แก่ หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิตเทคโนโลยีการพิมพ์ (ตอ่เน่ือง 2 ปี) หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต แขนง
วิชาการจดัการงานก่อสร้างวิชาเอกการจดัการงานก่อสร้าง หลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต และหลกัสตูรระดบั
บณัฑิตศกึษา ได้แก่ หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาหลกัสตูรและการสอน   และแขนงวิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา  

8) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลการเรียน พบวา่ ตวัแปรระดบันกัศกึษาท่ีมีอิทธิพลทางบวก
ตอ่ผลการเรียนชุดวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดค านวณของนกัศกึษา ได้แก่ พืน้ฐานความรู้เดิม  เจตคติตอ่ชุด
วิชา และความมีวินยัในตนเอง ส่วนตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางลบ คือ ปัญหาเก่ียวกบัการเรียน  ส าหรับตวัแปร
ระดบัชุดวิชาท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อค่าเฉล่ียชุดวิชาได้แก่ คา่ความเท่ียงของแบบทดสอบ  และจ านวน
หนว่ยท่ีมีเนือ้หาค านวณ  สว่นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางลบ คือ จ านวนข้อสอบท่ีต้องค านวณ 

9) รูปแบบการเรียนและแนวโน้มของการศึกษาทางไกลของนกัศกึษามหาวิทยาลยั
ในปัจจบุนั พบวา่ นกัศกึษายงัเรียนด้วยตนเองเป็นหลกั การเรียนการสอนจะใช้ส่ือประสม ไม่ได้อาศยัต ารา
หรือเอกสารประกอบการสอนเป็นหลกัอย่างเดียว ยงัคงมีการเรียนการสอนทางวิทยุ โทรทศัน์ ดาวเทียม 
การเรียนจะยืดหยุ่นและปรับได้ตามความเหมาะสม โดยแนวโน้มการเรียนท่ีเป็นไปได้มากตามความ
คิดเห็นของนกัศกึษา คือการเรียนท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษากบัอาจารย์โดยผ่านส่ือท่ีทนัสมยั มีการ
ใช้ส่ือประสม การใช้ระบบการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์มากขึน้ การวดัผลจะใช้หลากหลายรูปแบบแทนการ
สอบเพียงครัง้เดียว มีการใช้เคเบิล้ทีวี และห้องสมดุแบบวีดีโอและอีเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึน้ 

2.1.3  งานวิจยัท่ีศกึษาด้านผลผลิต (Output) ในระบบการศกึษาทางไกล พบว่า งานวิจยั
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นศึกษาเพ่ือติดตามผลบณัฑิต  มหาบณัฑิต และศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมความส าเร็จทางการ
ศกึษา  ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัด้านภูมิหลงัส่วนบคุคล  ปัจจยัด้านกลยทุธ์การเรียนทางไกล  และปัจจยัด้าน
แรงจงูใจ  มีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาจนส าเร็จการศกึษา และ พบว่า แรงจงูใจด้านอาชีพ
เป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีสดุในการท านายระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษาจนส าเร็จการศกึษา   

 นอกจากนีท้ าการศกึษาเพ่ือประเมินหลกัสตูรฝึกอบรมทางไกล พบวา่ ชดุฝึกอบรมทางไกล
หลกัสตูรดงักล่าวควรประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เอกสารประกอบการฝึกอบรม  กรณีตวัอย่างการประเมิน
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หลกัสตูร และคูมื่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ และจากผลการประเมินหลกัสตูรฝึกอบรมทางไกล พบว่า ผู้
เข้ารับการอบรมมีความรู้หลงัอบรมสงูกวา่ก่อนการอบรม  

2.2 ด้านการพฒันาส่ือการศกึษาทางไกล 

งานวิจัยท่ีศึกษาเพ่ือพัฒนาส่ือการศึกษาทางไกล เนือ้หาท่ีศึกษาจ าแนกออกเป็น 4 ประเด็น มี
รายละเอียด ดงันี ้ 

 2.2.1  งานวิจัยท่ีศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับส่ือการศึกษาทางไกลพบว่า 
งานวิจยัส่วนใหญ่มุ่งเน้นศกึษาผู้ ใช้ส่ือการศึกษาทางไกล  มุ่งเน้นศึกษาเพ่ือท าการรวบรวมและวิเคราะห์
งานวิจยัเก่ียวกับส่ือการศึกษาทางไกล วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่ส่ือการศึกษาทางไกล  
ศกึษาปัจจยัสนบัสนนุการผลิตส่ือการศกึษาทางไกล  ศึกษาสภาพและสาเหตขุองความล่าช้าในการผลิต
เอกสารการสอน ตลอดจนศกึษาปัญหา ความต้องการและรูปแบบการสอนเสริม   

 2.2.2 งานวิจยัท่ีศึกษาเพ่ือพฒันาส่ือการศึกษาทางไกลพบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่มุ่งเน้น
ศกึษาเพ่ือพฒันาชดุฝึกอบรมทางไกล โดยจ าแนกตามเป้าหมายของการศกึษาและรูปแบบของการพฒันา  
ดงันี ้ 

1) จ าแนกตามเป้าหมายของการศกึษา  มีข้อค้นพบ ดงันี ้
 1.1 กรณีศึกษาเพ่ือพฒันาชดุฝึกอบรมทางไกล เร่ือง การจดัการเรียนการสอน

เพ่ือพฒันาลกัษณะความเป็นพลโลกของนกัเรียน ส าหรับครูสงัคมศกึษา  พบว่า ชดุฝึกอบรมทางไกล ทัง้ 3 
หนว่ย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  ตามท่ีก าหนดไว้ และมีผลสมัฤทธ์ิในการฝึกอบรมของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมท่ีใช้ชดุฝึกอบรมทางไกลหลงัการฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนการฝึกอบรม  

 1.2 กรณีศกึษาเพ่ือพฒันาชดุฝึกอบรมทางไกลส่ือประสมส าหรับครูสงัคมศกึษา 
เร่ือง การจดัการเรียนการสอนเพ่ือสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมของนกัเรียน พบวา่ ชดุฝึกอบรมทางไกล ทัง้ 3 
หน่วยท่ีพฒันาขึน้ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลสมัฤทธ์ิในการเรียนจากชุดฝึกอบรม
ทางไกลหลังการฝึกอบรมของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม โดยครูสังคมศึกษาได้น า
ความรู้จากการศกึษาชดุฝึกอบรมทางไกลไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม
ของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   

 1.3 กรณีศึกษาเพ่ือพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกลในการพฒันาบุคลิกภาพท่ีพึง
ประสงค์ของนกัศกึษา ท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพในการพฒันาบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์ทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการปฏิบตัิงาน ด้านจรรยาวิชาชีพ ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน ด้านการควบคมุอารมณ์ ด้านความ
มุ่งมัน่เด็ดเด่ียว ด้านความอดทนและอดกลัน้ และด้านปฏิสมัพนัธ์ในสงัคม  และกลุ่มทดลองท่ีใช้ชุดฝึก
อบรมทางไกลท่ีพฒันาขึน้มีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์หลงัการใช้ชดุฝึกอบรมทางไกลท่ีสร้างขึน้สงูกว่าก่อน
การใช้ชดุฝึกอบรมทางไกล 
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 1.4  กรณีศึกษาเพ่ือพฒันาชดุฝึกอบรมทางไกลในการพฒันาช่วงระยะความ

สนใจของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  พบว่า ชุดฝึกอบรมทางไกลมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 80/80 และสามารถน ากิจกรรมท่ีน าเสนอไปปฏิบตัิได้ในระดบัมากท่ีสุด ผลการใช้ชุดฝึกอบรม
ทางไกล พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาช่วงระยะความสนใจ  หลงั
ใช้ชดุฝึกอบรมทางไกลสงูกว่าก่อนใช้ชดุฝึกอบรมทางไกล และเจตคติตอ่การจดัการศกึษาแก่เด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษหลงัใช้ชดุฝึกอบรมทางไกลสงูกวา่ก่อนใช้ชดุฝึกอบรมทางไกล     

2) จ าแนกตามรูปแบบของการพฒันา  มีข้อค้นพบ ดงันี ้
 2.1ชุดฝึกอบรมทางไกลแบบอิงประสบการณ์ เร่ือง การทดสอบประสิทธิ  ภาพ

ส่ือการสอนส าหรับครู  ประกอบด้วยประมวลสาระและแนวการศกึษาแบบอิงประสบการณ์ ซึ่งเป็นส่ือหลกั 
และดีวีดี เป็นส่ือเสริม ผลการหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม  พบว่า ชุดฝึกอบรมทางไกลแบบอิง
ประสบการณ์ท่ีพัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 โดยผู้ รับการอบรมมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึน้จากเดมิ  

 2.2  ชดุฝึกอบรมแบบ e-Training  เร่ืองทกัษะการสอนงานส าหรับหวัหน้างาน 
ท่ีพฒันาขึน้ ท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เพิ่มขึน้ และมีความพึงพอใจเก่ียวกบัวิธีการฝึกอบรม เร่ือง
ทกัษะการสอนงานส าหรับหวัหน้างานในระดบัมากท่ีสดุ

 2.2.3 งานวิจัยท่ีศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพส่ือการศึกษาทางไกลและสัมฤทธิผลของ 
ผู้ศกึษา พบวา่ งานวิจยัสว่นใหญ่มุง่เน้นศกึษาเพ่ือประเมินคณุภาพส่ือการศกึษา ศกึษาผลสมัฤทธิทางการ
เรียน  ศกึษาผลการใช้ส่ือการศกึษาทางไกล และท าการประเมินการสอนเสริม มีข้อค้นพบ ดงันี ้ 

1) การประเมินคณุภาพส่ือการศึกษาในองค์ประกอบของโครงสร้าง e-Learning

ประเภท off-line (ซีดีรอม) กรณีศกึษาในชดุวิชา13210 สารสนเทศศาสตร์เบือ้งต้น พบว่าโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากได้แก่ การน าเสนอในส่วนของการปฐมนิเทศหรือแนะน าชุดวิชา การน าเสนอในส่วนของการ
ประเมินผลตนเองก่อนเรียน การน าเสนอในส่วนของเนือ้หา และการน าเสนอในส่วนของการประเมินผล
ตนเองหลงัเรียน

2) การศึกษาผลสมัฤทธิทางการเรียน พบว่า นกัศึกษาท่ีเรียนจากเอกสารการสอน
แบบอิงเนือ้หากับท่ีเรียนจากเอกสารการสอนแบบอิงประสบการณ์ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่าง
กนั โดยนกัศกึษาท่ีเรียนจากเอกสารการสอนแบบอิงเนือ้หา และแบบอิงประสบการณ์มีผลการทดสอบหลงั
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียน
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3) การศกึษาผลการใช้ส่ือการศกึษาทางไกล พบว่า ด้านการใช้เอกสารการสอน

ด้านการใช้เทปเสียงประจ าชดุวิชา ด้านการใช้รายการวิทยกุระจายเสียงประกอบชดุวิชา  และด้านการใช้
รายการวิทยโุทรทศัน์ประกอบชดุวิชา นกัศกึษาส่วนใหญ่ประเมินคณุภาพโดยรวมของส่ือทัง้ 4 ด้านอยู่ใน
ระดบัดี 

4) การประเมินการสอนเสริม พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการศกึษาของนกัศกึษา
ในชุดวิชาท่ีไม่มีการสอนเสริมแบบปกติ จ านวน 3 ชุดคือ กรณีศึกษาชุดวิชา 11201 คณิตศาสตร์ส าหรับ
สงัคมศาสตร์  ชดุวิชา 54102 การบริหารงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  และชดุวิชา 70313 อาหาร
บ าบดัโรค  ในภาพรวมพบว่า กลุ่มท่ีไม่รับการสอนเสริมมีผลการศกึษาในระดบั H ร้อยละ 0.5  และพบว่า 
นกัศกึษากลุม่ท่ีไมรั่บการสอนเสริมแบบ e-Tutorial  มีผลการศกึษาอยูใ่นระดบั H  ในชดุวิชา 11201 ส่วน
ผลการศึกษาในระดบั S พบว่า นกัศึกษากลุ่มท่ีไม่รับการสอนเสริมมีผลการสอบอยู่ในระดบั S มีจ านวน
มากกว่ากลุ่มท่ีรับการสอนเสริมแบบ e-Tutorial ส าหรับผลการศกึษาในระดบั U พบว่า นกัศกึษากลุ่มท่ี
ไมรั่บการสอนเสริมมีผลการศกึษาอยู่ในระดบั U มากกว่ากลุ่มท่ีรับการสอนเสริมแบบ e-Tutorial  ยกเว้น
ชดุวิชา 11201  

 2.2.4 งานวิจัยท่ีศึกษาเพ่ือบุกเบิกและพัฒนาความรู้ด้านส่ือการศึกษาทางไกลพบว่า 
งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบวีซีดีสอนเสริม และรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีข้อ
ค้นพบ ดงันี ้

1) การพฒันารูปแบบวีซีดีสอนเสริม  พบวา่ ผู้ เรียนมีคะแนนประเมินตนเองหลงัเรียน
สงูกว่าคะแนนประเมินตนเองก่อนเรียนกลุ่มสาระ และมีคะแนนทดสอบหลังศึกษาสงูกว่าคะแนนทดสอบ
ก่อนศกึษาชดุวิชา   

2) การพฒันารูปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลจากการทดลองใช้หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัมีความก้าวหน้าในการเรียนหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้
ทกุหนว่ยการเรียน  

2.3 ด้านการวดัและประเมินผลการศกึษาทางไกล 
งานวิจัยท่ีศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นการวดัและประเมินผลการศึกษาทางไกล ครอบคลุมเนือ้หาท่ีศึกษา

แบง่ออกเป็น 4 ประเดน็ ดงันี ้
 2.3.1  งานวิจัยท่ีศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการสอบในระบบการศึกษาทางไกล พบว่า 

งานวิจยัสว่นใหญ่มุง่เน้นศกึษาเพ่ือท าการส ารวจความคดิเห็นเก่ียวกบัการจดัสอบของมหาวิทยาลยั ศกึษา
รูปแบบเพ่ือพฒันาการจดัสอบท่ีเหมาะสม และศกึษาคา่ใช้จา่ยในการจดัสอบ มีข้อค้นพบ ดงันี ้ 
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1) ความคดิเห็นเก่ียวกบัการจดัสอบของมหาวิทยาลยั พบว่า อาจารย์ภายนอกเห็น

ว่า ในการออกข้อสอบให้กับมหาวิทยาลัย ผู้ เขียนเนือ้หาในชุดวิชาควรเป็นผู้ ออกข้อสอบเองทุกครัง้ 
นอกจากนีค้วรให้อาจารย์ภายในท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ออกข้อสอบแทน  

 ในขณะท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานของมหาวิทยาลัย  เห็นว่า ในการจัดสอบ 
ศนูย์ฯ ท่ีเป็นสนามสอบบางแห่งห้องสอบยงัไม่เพียงพอ และขาดอาจารย์ คมุสอบ ท าให้ต้องจดัหาสถานท่ี
คมุสอบและบคุลากรสอบเพิ่ม เจ้าหน้าท่ีศนูย์บริการการศกึษา เห็นว่าการจดัเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบการสอบ
โดยตรง และการจดัปฐมนิเทศอาจารย์คมุสอบทุกครัง้ท่ีมีการสอบ รวมทัง้การจัดสอบในวันเสาร์และ
อาทิตย์ มีความเหมาะสมมาก  ส่วนนกัศกึษา เห็นว่า ศนูย์ฯ ท่ีเป็นสนามสอบ มีการแจ้งให้นกัศกึษาทราบ
ก่อนเข้าห้องสอบทกุคาบในระดบัมาก นอกจากนีศ้นูย์ฯ อ านวยความสะดวกในการจดัอาหารไว้จ าหน่าย
ในวนัสอบเพียงพอในระดบัปานกลาง  

2) รูปแบบการจัดสอบท่ีเหมาะสม  พบว่า นักศึกษา หัวหน้าศูนย์หรือผู้ แทน
ศนูย์บริการการศึกษาประจ าจังหวดัและโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเป็นสนามสอบให้กับมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับรูปแบบการจดัสอบท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาการจัดสอบ ต้องยึด
หลกัของการจดัการศกึษาทางไกลเป็นส าคญั อนัได้แก่ หลกัการด้านปริมาณหรือความเสมอภาค หลกัการด้าน
คุณภาพ หลักการด้านประสิทธิภาพในการใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร หลักการด้านประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีการส่ือสาร และหลกัการท างานอยา่งเป็นระบบ 

3) การศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการสอบ และค่าใช้จ่ายในการเตรียมต้นฉบบัแบบทดสอบ ซึ่งทัง้ 2 รายการท าให้มหาวิทยาลยัต้อง
เสียคา่ใช้จา่ยคอ่นข้างสงู  

 2.3.2  งานวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบวดัในระบบการศึกษาทางไกลพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่
มุ่งเน้นศึกษาเพ่ือพัฒนาแบบวัด ได้แก่ แบบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับ
นกัศึกษาพยาบาล  แบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ืออิ เล็กทรอนิกส์ และแบบวัด
ระดบัความพร้อมในการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง มีข้อค้นพบจากการวิจยัอาทิ การพฒันาแบบวดัระดบัความ
พร้อมในการเรียนรู้แบบพึง่ตนเอง พบวา่ องค์ประกอบการเรียนรู้แบบพึง่ตนเอง จ าแนกเป็นองค์ประกอบใน
ส่วนวิธีการเรียนทัว่ไป ประกอบด้วย  การบริหารจดัการเรียน การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การแก้ปัญหา
การเรียนด้วยตนเอง การมีความอดทนมุ่งมั่น การพึ่งตนเอง  การพึ่งครูเป็นหลัก การมีแรงจูงใจ และ
องค์ประกอบด้านกลวิธีการเรียนภาษา ประกอบด้วย การอิงไวยากรณ์  การฝึกพูด การเรียนศพัท์โดยใช้
หลกัภาษาองักฤษและบริบท  การวางเป้าหมายในการเรียน  การปรึกษาผู้ อ่ืน การศึกษาศพัท์เป็นค าจาก
พจนานกุรม การอิงภาษาแมแ่ละหลกัเกณฑ์ และการใช้เทคโนโลยี   
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 2.3.3 งานวิจยัเพ่ือศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบพบว่า แนวทางท่ีเป็นไปได้ท่ีจะท าให้

ความยาวของแบบทดสอบเหมาะสมกับเวลาในการสอบ เพ่ือให้การวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัศกึษาเป็นไปอยา่งมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 2 แนวทาง คือ 1) ให้มีการพิจารณาลดเวลาใน
การสอบแต่ละคาบลงเหลือคาบละ 2.5 ชั่วโมง โดยยังคงจัดสอบวันละ 2 คาบเหมือนเดิม ซึ่งจะท าให้
ประหยดัทัง้เวลาและคา่ใช้จ่ายในการบริหารการสอบลงอย่างมาก  และ2)ให้มีการพิจารณาเพิ่มความยาว
ของแบบทดสอบบางชดุวิชาให้มากขึน้หรือออกข้อสอบในระดบัพฤติกรรมท่ีสงูขึน้ แทนท่ีจะออกข้อสอบแต่
การวดัความจ าและความเข้าใจ ควรจะออกข้อสอบวดัระดบัน าไปใช้วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่า
ด้วย ซึ่งขึน้อยู่กับลกัษณะของชดุวิชา โครงสร้างของเนือ้หาและวตัถุประสงค์ของชุดวิชาและลกัษณะของ
นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชานัน้ๆ ก็จะท าให้ข้อสอบมีความเท่ียงสงูขึน้ อนัจะท าให้ข้อสอบมีคณุภาพ
มากขึน้ 

 2.3.4 งานวิจยัเพ่ือบกุเบิกและพฒันาความรู้ด้านการวดัและประเมินผลการศกึษา พบว่า 
การพฒันาระบบการวดัผลตามความพร้อมเป็นรายบุคคล ระบบท่ีควรต้องพฒันาใหม่ ได้แก่ 1) ระบบ
ลงทะเบียนสอบ  ควรเป็นระบบท่ีรับลงทะเบียนด้วยระบบ Web-base Application ผ่านทางwebsite

ของมหาวิทยาลยัแล้วถ่ายโอนข้อมลูมาสูร่ะบบการจดัการสอบด้วยวิธี Off Line  และ 2) ระบบการจดัการ
การสอบ ควรประกอบด้วยระบบย่อย 8 ระบบ ได้แก่ ระบบจัดการคลังข้อสอบ ระบบจัดการชุด
แบบทดสอบ ระบบตรวจทานข้อสอบ ระบบจดัการสอบ ระบบการสอบ ระบบตรวจข้อสอบ ระบบรายงาน
การสอบ และระบบจดัการผลสอบ 

2.4 ด้านการบริการการศกึษาในระบบการศกึษาทางไกล 
งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกับการบริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล เนือ้หาท่ีศึกษาจ าแนก

ออกเป็น  11  ด้าน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 2.4.1  งานวิจัยท่ีศึกษาด้านการลงทะเบียนเรียน พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้น

ท าการศกึษาสภาพความพร้อมของนกัศกึษามหาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมาธิราชท่ีมีตอ่การลงทะเบียนเรียน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า นกัศึกษามีโอกาสท่ีจะเข้าถึงหรือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตร้อยละ 
65.1 โดยสถานท่ีท่ีจะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสว่นใหญ่เป็นท่ีท างานร้อยละ 23.3  

 2.4.2 งานวิจัยท่ีศึกษาด้านการรับสมัครนักศึกษา พบว่า ระบบงานรับสมัครนักศึกษา
ระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ควรประกอบด้วยกิจกรรมส าคญั 5 กิจกรรม คือ การ
จดัท าระเบียบการสมคัร  การจ าหน่ายระเบียบการสมคัร  การรับสมคัรเข้ารับการคดัเลือกการคดัเลือก
ผู้สมคัร และการขึน้ทะเบียนนกัศกึษา  โดยควรปรับปรุงระบบงานรับสมคัรนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา
ด้วยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ ปรับปรุงขัน้ตอนการปฏิบตัิงานโดยลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีไม่จ าเป็น
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หรือซ า้ซ้อน และพฒันาบคุลากรผู้ปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพ นอกจากนี ้ควรพฒันาคลงัข้อมลูในการรณรงค์
รับสมคัรนกัศกึษาเพ่ือผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมลูได้หลายมิต ิและเห็นข้อมลูได้ลกึซึง้มากย่ิงขึน้ 

 2.4.3  งานวิจัยท่ีศึกษาด้านการจดับริการการศึกษาด้วยระบบทางไกล มีการศึกษา
แนวทางในการจดับริการการศกึษาด้วยระบบทางไกลส าหรับผู้สงูอายุ พบว่า ประเภทของความรู้ท่ีควรจดั
ให้มีมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านสุขภาพ ศาสนาประเพณีท่ีอยู่อาศยัและสภาพแวดล้อม นันทนาการศิลปะ 
ครอบครัว ขา่วสาร บ้านเมือง สวสัดกิารสงัคม  

 2.4.4 งานวิจยัท่ีศกึษาด้านการให้บริการของศนูย์บริการการศกึษา   พบว่า นกัศกึษาส่วน
ใหญ่ เห็นว่า ศนูย์ฯ มีส่วนช่วยให้นกัศกึษาได้รับความสะดวกในการเรียนกับมหาวิทยาลยั สามารถเป็น
ตวัแทนมหาวิทยาลยัในส่วนภูมิภาคได้ในระดบัมาก ส่วนรูปแบบการให้บริการของศนูย์บริการนกัศกึษา 
นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า ควรให้บริการแก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลกั และมีการบริการ 3 วิธี ได้แก่ การให้บริการโดยตรงจากเจ้าหน้าท่ีประจ า  การบริการผ่านส่ือ  และการ
บริการนอกสถานท่ี   

 2.4.5 งานวิจยัท่ีศกึษาด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ พบว่า ระบบการช่วยเหลือ
นักศึกษาให้คงอยู่จนส าเร็จการศึกษาควรประกอบด้วยความช่วยเหลือ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 การ
ช่วยเหลือก่อนเข้าศึกษา ประกอบด้วยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การให้ข้อมูลและค าแนะน าในการสมคัร
เข้าศึกษา การลงทะเบียน การรับส่ือการศึกษา และการผลิตส่ือท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระยะท่ี 2 
การช่วยเหลือระหว่างการศึกษา ประกอบด้วย การให้ข้อมูลข่าวสารและการติดต่อกับมหาวิทยาลยั การ
สอนเสริม แหล่งความรู้ การติดต่อกับอาจารย์ ชมรมนกัศึกษา การแนะแนวให้ค าปรึกษา และระยะท่ี 3 
การช่วยเหลือในส่วนการประเมินการศึกษา ประกอบด้วยการออกข้อสอบปลายภาคท่ีเหมาะสม การ
ประเมินระหวา่งภาคการศกึษา ระบบการตดัเกรด และการจดั walk-in-exam

 2.4.6 งานวิจยัท่ีศกึษาด้านการจดัส่งชดุการสอนและวสัดกุารศกึษาทางไปรษณีย์ พบว่า 
มีการศกึษาเปรียบเทียบวิธีการบรรจหีุบห่อวสัดกุารศกึษาด้วยเคร่ืองจกัรกบัแรงงานคน โดยพบว่า วิธีการ
บรรจหีุบหอ่วสัดกุารศกึษาด้วยเคร่ืองจกัรมีขัน้ตอนการท างานท่ีสะดวกและรวดเร็ว ใช้เวลาและพืน้ท่ีในการ
ปฏิบตังิาน จ านวนแรงงานและคา่ใช้จ่ายน้อยกว่าการบรรจดุ้วยแรงงานคน ส่วนสภาพของหีบห่อและวสัดุ
การศกึษาท่ีบรรจดุ้วยแรงงาน มีสภาพสมบรูณ์มากกว่าการบรรจหีุบห่อด้วยเคร่ืองจกัร และการปฏิบตัิงาน
ของลูกจ้างชัว่คราวรายวนัท่ีปฏิบตัิงานด้วยเคร่ืองจกัรมีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานสูงกว่าการบรรจดุ้วย
แรงงานคน
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 2.4.7 งานวิจยัท่ีศกึษาด้านการให้บริการสารสนเทศ  พบว่า ปัจจยัด้านโรงเรียนได้แก่ เขต

การศกึษา ขนาดโรงเรียนและ พืน้ท่ีตัง้โรงเรียน และปัจจยัด้านนกัเรียน และปัจจยัด้านนกัเรียนได้แก่ เพศ
ระดบัผลการเรียนของนกัเรียน อาชีพของผู้ปกครอง นกัเรียน รายได้ผู้ปกครอง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การ
รับรู้สารสนเทศการศกึษาทางไกลของมหาวิทยาลยัในกลุม่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

 2.4.8 งานวิจัยท่ีศึกษาด้านการพัฒนาทกัษะทางการเรียน  พบว่า มีการศึกษาพฒันา
แบบจ าลองการแนะแนวการเรียนผ่านซีดีรอมส่ือประสม ส าหรับนักศึกษา มสธ.  ในด้านความรู้ ความ
เข้าใจ ประโยชน์ท่ีได้รับ ความน่าสนใจ  ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของแบบจ าลอง ทัง้การแนะ
แนวก่อนเรียน ระหว่างเรียน และการแนะแนว ก่อนส าเร็จการศกึษา  นกัศกึษาเห็นว่ามีความเหมาะสมใน
ระดบัมากถึงมากท่ีสดุในทกุเร่ือง และแบบจ าลองสามารถน าไปใช้ได้จริง 

 2.4.9 งานวิจยัท่ีศกึษาด้านการพฒันารูปแบบการส่ือสารเพ่ือบริการและสนบัสนนุผู้ เรียน
ในระบบทางไกล พบว่า รูปแบบท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ในการติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ เรียน ได้แก่ รูปแบบการ
ส่ือสารแบบสองทาง โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ เรียนมีบทบาทเป็นทัง้ผู้ ส่งสารและผู้ รับสาร และ สาร 
ได้แก่ ค าถาม และข้อหารือของผู้ เรียน และ กิจกรรมต่างๆ ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาใช้ในการติดต่อส่ือสารกับ
ผู้ เรียน โดยกิจกรรมในการติดตอ่ส่ือสารแตล่ะกิจกรรมเหมาะสมกับ วิธีการส่ือสาร  ช่วงเวลา และความ
สม ่าเสมอของการส่ือสารแตกตา่งกนัไป  

2.4.10  งานวิจยัท่ีศกึษาการบริการห้องสมุดและส่ือการศึกษา  พบว่า แบบจ าลองการ
น าสง่สารสนเทศ ในด้านการบริหารการน าส่งสารสนเทศ ด้านรูปแบบในการน าส่งสารสนเทศ ควรเน้นการ
เป็นห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส์ทัง้ในระดบัส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีมีAccess Center หลากหลายช่องทาง
มีการเพิ่มศกัยภาพการน าสง่สารสนเทศหลายรูปแบบมีการประสานงานกบัหนว่ยงานอ่ืน

 2.4.11 งานวิจยัท่ีศกึษาด้านกิจกรรมชมรมนกัศกึษา พบว่า นกัศกึษามีความต้องการรับรู้
ข้อมลูเก่ียวกบัการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนกัศึกษา รูปแบบการจดักิจกรรมของชมรมนกัศกึษา  บทบาท
อาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมนกัศกึษา และประโยชน์ของชมรมนกัศกึษาในระดบัมาก 

2.5 ด้านการบริหารจดัการในระบบการศกึษาทางไกล 
พบว่า งานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการในระบบการศึกษาทางไกล เนือ้หาท่ีศึกษา

จ าแนกออกเป็น 2 ประเดน็ ดงันี ้ 
 2.5.1 งานวิจยัท่ีศกึษาเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน พบว่า มีการศกึษาเพ่ือประเมินผล

การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ในระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึงปีพ.ศ. 2547 ในด้านการ
พฒันาองค์การ ได้เสนอแนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัด้านการบริหารของมหาวิทยาลยั 
ควรมุ่งไปสู่การบริหาร 4 ด้านหลกั  ได้แก่ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ด้านคณุภาพการให้บริการ ด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบตัริาชการ และด้านการพฒันาองค์การ   
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 2.5.2 งานวิจยัท่ีศึกษาเพ่ือพฒันาแบบจ าลองการบริหารจดัการ พบว่า แบบจ าลองการ

บริหารเชิงกลยทุธ์ของศนูย์วิทยพฒันา ควรมีโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย 3 งานหลกั คือ งาน
บริหารและธุรการ งานบริการห้องสมุด งานส่งเสริมและบริการการศึกษา  และควรมีการจดัสรร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานหรือวตัถุประสงค์ในการด าเนินงานท่ีแต่ละแห่งน าเสนอ  และควรมีการ
ประเมินผลงานด้วยตวัชีว้ดั 4 ตวั  ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านนวตักรรมและองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้าน
ประสิทธิภาพบริหารจดัการและด้านบริการลกูค้า  

2.6 ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาทางไกล 
พบวา่ งานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาทางไกล แบง่เนือ้หาท่ีศกึษาออกเป็น 

2 ด้าน ดงันี ้ 
 2.6.1 งานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาทางไกลในระดบัอดุมศกึษา

พบว่า สถาบนัการศึกษาระบบทางไกลส่วนใหญ่เห็นความส าคญัของการจัดระบบการประกันคณุภาพ
การศกึษาในด้านตา่งๆ ได้แก่ ด้านหลกัสตูร ด้านผู้สอน ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านผู้ เรียน ด้านการบริหาร
งบประมาณ  และด้านการวิจยั  นอกจากนีไ้ด้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดระบบประกันคณุภาพ
การศกึษาทางไกล ดงันี ้

1) ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษาระบบทางไกลในระดบัท่ี
เทียบได้กบัมาตรฐานสากล 

2) ควรมีการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการตามแผน และ
ตรวจสอบอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ืองตลอดจนระบบติดตามคณุภาพการศกึษาของบณัฑิต 

3) ควรจัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและระบบสารสนเทศให้พอเพียง
ครอบคลมุพืน้ท่ีเป้าหมายและมีข้อมลูท่ีทนัสมยัให้แก่นกัศกึษา 

4) ควรสร้างความเข้าใจ ความรับผิดชอบและปลกุจิตส านึกของการประกนัคณุภาพ
ให้แก่บคุลากรทกุระดบั 

5) ควรจดัให้มีแผนพฒันาทรัพยากรมนษุย์อยา่งเป็นรูปธรรมและตอ่เน่ือง
6) ควรมีระบบประกันคณุภาพท่ีเป็นหลกัประกันคุณภาพท่ีได้มาตรฐานกับความ

ต้องการของสงัคม 
7) ควรมีการก าหนดต าแหนง่ของสถาบนัในอนาคตของสถาบนั (Bench marking)

151



ปีท่ี 2   เร่ืองท่ี 10/2555 
 2.6.2 งานวิจยัท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคณุภาพการศึกษา พบว่า บคุลากรสาย

สนบัสนุนของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีส่วนร่วมในการประกันคณุภาพการศึกษาในระดบัร่วมรับรู้
มากท่ีสดุ โดยปัจจยัด้านภาวะผู้น า และการได้รับข่าวสารเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา เป็นปัจจยัท่ี
สง่ผลตอ่การมีสว่นร่วมในการประกนัคณุภาพการศกึษา  

จากผลการวิจยัข้างต้นมีประเดน็การอภิปราย ดงันี ้
1. คุณลักษณะของงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สามารถอภิปรายได้ดงันี ้
 1.1 ปีท่ีพิมพ์และเผยแพร่ พบว่า ในปี พ.ศ 2551 มีงานวิจยัด้านการศกึษาทางไกลตีพิมพ์

และเผยแพร่มากท่ีสุด ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2549 ท่ีประเมินและให้ข้อเสนอแนะ ในการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการในการพิจารณาโครงการวิจยั 
ให้มีขัน้ตอนท่ีกระชบั  รวดเร็วมากยิ่งขึน้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ขอรับทนุได้มีโอกาสชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเติมและมี
การก าหนดเวลาท่ีชดัเจนส าหรับการด าเนินการในขัน้ตอนต่างๆ นอกจากนี ้ได้ให้ ข้อเสนอแนะในการใช้
กระบวนการวิจยัเพ่ือแสวงหาค าตอบอนัจะน าไปสู่การพฒันาการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคโดยยึด
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน ท่ีสามารถตอบสนองบทบาทของการเป็นองค์กรท่ีมุ่ง
ส่งเสริม สนบัสนุนและการสร้างบรรยากาศการวิจยัและวิชาการ โดยควรร่วมมือกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้
คณะกรรมการ คณะท างาน ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลยั พฒันางานวิจยัโดยเฉพาะงานวิจัย
ด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึน้ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์และ
เผยแพร่มากท่ีสดุในปีดงักลา่ว 

 1.2 การตัง้สมมติฐาน พบว่า งานวิจยัด้านการศึกษาทางไกลส่วนใหญ่ท าการศึกษาจาก
ประชากรหรือกลุ่มตวัอย่างขนาดตัง้แต ่200 หน่วยขึน้ไป โดยศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีมากท่ีสดุ และไม่มีการตัง้สมมติฐานการวิจยั อาจเป็นไปได้ว่า งานวิจยัด้านการศกึษาทางไกล
สว่นใหญ่ใช้วิธีการวิจยัเชิงส ารวจ ซึง่เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงตามสภาพท่ีเป็นอยู่ตามธรรมชาติ ไม่มีการ
จดักระท ากบัตวัแปร การวิจยัเชิงส ารวจจึงเป็นการศกึษาเก่ียวกบัทศันคติ ความรู้สึก การรับรู้ พฤติกรรมท่ี
แสดงออกหรือบทบาทของกลุ่มเป็นส่วนใหญ่  ดงันัน้ การวิจยัเชิงส ารวจจึงครอบคลุมตวัแปรได้มากกว่า
และกว้างกว่าการวิจยัประเภทอ่ืน อย่างเช่น การวิจยัเชิงทดลอง /หรือกึ่งทดลอง ท่ีต้องการทดสอบความ
เป็นจริงในกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ซึ่งจะต้องมีการตัง้สมมติฐานเพ่ือเป็นการช่วยระบถุึงการเก็บข้อมลูและตวั
แปร รวมทัง้เพ่ือเป็นการเลือกใช้เทคนิควิเคราะห์ทางสถิติใ ห้ถูกต้องในการทดสอบสมมติฐานและการ
ตีความหมายของผลท่ีได้จากการวิจยัเชิงทดลอง เป็นต้น 

 1.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย พบว่า งานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลส่วนใหญ่มักใช้
เคร่ืองมือร่วมกนั 3 ประเภทได้แก่ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และแบบบนัทึกการประชมุ (การสนทนา
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กลุ่ม) โดยเคร่ืองมือส่วนใหญ่ผ่านการตรวจสอบคณุภาพทัง้โดยวิธีการหาความเท่ียงตรงตามเนือ้หา และ
การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ ทัง้นีอ้าจเป็นไปได้ว่าข้อค้นพบในการสงัเคราะห์งานวิจยัท่ีพบว่างานวิจยัด้าน
การศึกษาทางไกลส่วนใหญ่ใช้วิธีการวิจยัวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือต้องการส ารวจความคิดเห็น ความต้องการ 
ทศันคตขิองนกัศกึษาท่ีมีตอ่การเรียนการสอนในระบบการศกึษาทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยั ธรรมาธิ
ราช เคร่ืองมือการวิจยัจงึถือเป็นสิ่งท่ีส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท าการตรวจสอบคณุภาพทัง้ความ
ตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) เพ่ือความถูกต้องและความสอดคล้องตรงตามเนือ้หา 
และจุดมุ่งหมายของการวิจัยอย่างแท้จริง ในการเป็นเคร่ืองมือส าหรับการค้นหาข้อเท็จจริงตาม
สภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั โดยรวบรวมประมวลและรายงานลักษณะของสิ่งท่ีศึกษาตและค้นหา
รูปแบบ บรรทดัฐานหรือมาตรฐานของสภาพการณ์ตา่งๆ ซึ่งอาจศกึษาในวงกว้างโดยใช้ประชากรท่ีสนใจ
ศึกษาหมดทุกหน่วยหรือใช้การสุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของประชากรท่ีสนใจศึกษาฉะนัน้จึงมีการใช้
เคร่ืองมือ ประเภทดงักลา่วในการพฒันางานวิจยัด้านการศกึษาทางไกล เป็นสว่นใหญ่ 

 1.4 การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยั พบวา่ งานวิจยัด้านการศกึษาทางไกล ส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ค่าความถ่ีและร้อยละ รองลงมา ใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และใช้
วิธีการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา อาจเป็นไปได้วา่จากการสงัเคราะห์เนือ้หางานวิจยัสว่นใหญ่ได้ก าหนดตวัแปรใน
งานวิจัย เพ่ือสรุปให้เห็นภาพของประชากรหรือกลุ่มตวัอย่างในแต่ละคุณสมบตัิท่ีท าการศึกษาว่าเป็น
อย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการวิจัยส่วนใหญ่ เพ่ือการบรรยายประชากรหรือกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงันัน้ เคร่ืองมือท่ีส าคญัในการจดักระท ากบัข้อมลู คือ การเลือกใช้สถิตท่ีิเหมาะสมกบัการวิจยั ซึ่ง
ในท่ีนีคื้อ การใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการบรรยายสรุปลกัษณะของตวัแปรใน
กลุ่มตวัอย่างหรือประชากรท่ีท าการศกึษา วิธีการท่ีใช้ในการบรรยายผู้วิจยัส่วนใหญ่จึงใช้การจดัต าแหน่ง
เปรียบเทียบโดยการหาค่าร้อยละ ใช้การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางซึ่งเป็นการหาค่าตวักลางของข้อมูล 
โดยการหาค่าเฉล่ีย และใช้การวดัการกระจาย ซึ่งเป็นการบอกการกระจายของข้อมลู โดยการหาคา่ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี ้ใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) เป็นเคร่ืองมือและเทคนิค
วิธีการ ในการวิเคราะห์ข้อมลูไม่ว่าเป็นการบรรยายเนือ้หาของข้อความหรือเอกสารต่างๆ  ดงันัน้ งานวิจยั
ด้านการศกึษาทางไกลสว่นใหญ่นิยมใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้ 3 วิธีร่วมกนั เพ่ือมุ่งหมายท่ีจะให้เกิดการ
อธิบายหรือพรรณนาเนือ้หาได้อย่างชดัเจน ถกูต้อง มีความเท่ียงตรงและน่าเช่ือถือได้ส่งผล อนัน าไปสู่การ
สรุปข้อค้นพบท่ีได้จากการสงัเคราะห์เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวนโยบายในการบริหารงานวิจยั
ด้านการศกึษาทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชตอ่ไป 

2. จากการสังเคราะห์เชิงคุณภาพของงานวิจยัด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช  สามารถอภิปรายได้ดงันี ้
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 พบว่า งานวิจยัด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลยั เนือ้หาท่ีใช้ศึกษาส่วนใหญ่เป็นการ

พฒันาการเรียนการสอนทางไกล มุ่งเน้นศกึษาเพ่ือพฒันาด้านกระบวนการ (Process) ในระบบการศกึษา
ทางไกล  โดยเน้นการเก็บข้อมูลเชิงประจกัษ์กับนักศึกษาและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเพ่ือหาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนการสอนในระบบ
การศกึษาทางไกล นอกจากนีย้งัมุง่เน้นศกึษากระบวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ได้แก่ การประเมิน
หลักสูตรทัง้ระดบัปริญญาตรีและระดบับัณฑิตศึกษา การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมทักษะแก่
นกัศึกษาในระบบการศกึษาทางไกล การศกึษาสภาพและปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์  การศกึษาสภาพ
และปัญหาในการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิของนกัศึกษา การศึกษาการท ากิจกรรมประจ าชดุวิชา 
การศกึษารูปแบบการเรียนในปัจจบุนัและแนวโน้มของการศกึษาทางไกลในอนาคต โดยพบว่ามีการศกึษา
เพ่ือการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินหลกัสตูรมากท่ีสดุ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากรูปแบบ
การเรียนการสอนและหลักสูตร ถือเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยสุโขทยั ธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด มีระบบการเรียนการสอน
ทางไกล ซึ่งใช้ส่ือสิ่งพิมพ์ วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และวิธีการอ่ืนท่ีผู้ เรียนสามารถศกึษาได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชัน้เรียนตามปกติ วิธีเรียนในระบบการศกึษาทางไกลจึงแตกตา่งจากวิธีเรียนปกติ
ทัว่ไป และด้วยความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีมีระบบการเรียนการสอนใน
ระบบการศึกษาทางไกล การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ  โดยเฉพาะการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงของระบบ
การศกึษาในปัจจบุนัท่ีมีเปล่ียนแปลงท่ีมีอย่างรวดเร็ว รวมทัง้การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม
การเมือง เทคโนโลยี ทัง้ภายในและภายนอกประเทศจะท าให้เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กบัองค์กร  ดงันัน้ 
งานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลยัเป็นหลกั สอดคล้องกบัแผนพฒันาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีก ากบัทิศทางการ
บริหารจดัการของมหาวิทยาลยัใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2552-2556) ให้เกิดความตอ่เน่ืองในการขบัเคล่ือน
มหาวิทยาลยัให้เป็นองค์กรเชิงยทุธศาสตร์ (Strategy-Focused Organization) ท าการขบัเคล่ือนทกุพนัธ
กิจของมหาวิทยาลัยด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์ใน 5 ปีไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็น
มหาวิทยาลยัเปิด ท่ีใช้ระบบการศกึษาทางไกลชัน้น าของโลกให้การศกึษาตลอดชีวิตส าหรับทกุคน ” โดย
มีพนัธกิจหลกั ในการพฒันาการเรียนการสอนทางไกลโดยมุ่งผลิตบณัฑิตทกุระดบัเพ่ือตอบสนองตอ่การ
พฒันาประเทศ
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ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้
ควรน าข้อค้นพบจากงานวิจยันีไ้ปศกึษาค้นคว้า เพ่ือหาแนวทางหรือพฒันาระบบการเรียน

การสอนในระบบการศกึษาทางไกลและควรเป็นการด าเนินงานในลกัษณะของงานวิจยัเชิงคณุภาพจะท า
ให้ได้ข้อค้นพบในเชิงลกึมากยิ่งขึน้

2.ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป
2.1 ผลการสงัเคราะห์งานวิจยัในส่วนของการพฒันาด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา

ด้านการพฒันาส่ือการศกึษาทางไกล ด้านการบริหารจดัการศกึษาทางไกล และด้านการประกนัคณุภาพ
การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล พบว่า มีงานวิจัยท่ีศึกษาเพ่ือบุกเบิกและพัฒนาความรู้ด้าน
ส่ือการศึกษาทางไกล ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาทางไกล  ด้านการพัฒนาแบบจ าลองการ
บริหารจดัการศกึษาทางไกล และการมีสว่นร่วมในการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากรคอ่นข้างน้อย 
ดังนัน้ควรมีการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชให้มากขึน้ 

2.2 ควรสง่เสริมสนบัสนนุให้มีการวิจยัด้านการศกึษาทางไกลท่ีคาบเก่ียวหลายสาขาวิชาทัง้
แบบสหวิทยาการหรือพหวุิทยาการ โดยสง่เสริมการวิจยัท่ีเป็นโครงการวิจยัระยะยาว 

2.3 ควรมีการสงัเคราะห์งานวิจยัด้านการศกึษาทางไกลด้วยวิธีสงัเคราะห์วิ ธีการอ่ืนๆ เช่น 
การสงัเคราะห์เชิงปริมาณด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis)

2.4 ควรน าผลงานท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัมาท าการสงัเคราะห์
เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบท่ีครอบคลมุในทกุมิตขิองระบบการศกึษาทางไกล
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