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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการท าวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล
ของอาจารย ์และ 2) เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการวิจยัด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลยั โดยมี
วิธีด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี  1) กลุ่มอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาและส านัก จ านวน 363 คน        
หาขนาดกลุ่มตวัอย่างและสุ่มตวัอย่างอย่างง่ายตามสัดส่วนของแต่ละหน่วยงาน จ านวน 190 คน มีผูต้อบ
แบบสอบถามกลบั 115 คน คิดเป็นร้อยละ 60.53  เคร่ืองมือวิจยัท่ีใช้คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอ้มูล  
โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่อาจารย์ตามหน่วยงาน  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ 2) กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิด้านการศึกษาทางไกล ได้แก่ ผูบ้ริหารและคณะกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณาการวจิยัดา้นการศึกษาทางไกลของมหาวทิยาลยั จ  านวน 50 คน  เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง จ านวน 5 
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบสนทนา เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยจดัสนทนากลุ่ม และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา 

 สรุปผลการวจิยัพบวา่  

1. สภาพปัญหาการท าวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล ในภาพรวมพบว่าคณาจารยมี์ปัญหาการท าวิจยั
ดา้นการศึกษาทางไกลอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ดงัน้ี ดา้นงบประมาณ (×̅= 3.11) ดา้นเวลา (×̅= 3.07) 
ดา้นความรู้และการสนบัสนุน ส่ิงอ านวยความสะดวก และวสัดุอุปกรณ์ มีจ  านวนเท่ากนั (×̅= 2.87)  และ    
ดา้นการเผยแพร่และน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ (×̅= 2.75)  

2. แนวทางการส่งเสริมการท าวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล  มีดงัน้ี  1) ก าหนดนโยบายและแผนให้

ชดัเจนทั้งระยะสั้น กลาง และยาว  2) จดักิจกรรมให้ความรู้ในเร่ืองการศึกษาทางไกล และการท าวิจยั  3) 

จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรวิจยัให้เพียงพอ และสอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยั  4)  กระจาย
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งบประมาณทุนวิจยัดา้นการศึกษาทางไกลให้สาขาวิชาและส านกั  5) สร้างบรรยากาศความร่วมมือดา้นการ

วิจยั ท าวิจยัร่วมกนัระหว่างคณาจารยต่์างสาขาเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  และ 6) จดัให้มีการประชาสัมพนัธ์

ข่าวสารดา้นการวจิยัการศึกษาทางไกลใหท้ราบอยา่งทัว่ถึง 

ค าส าคัญ: การส่งเสริม  การวิจยั  การศึกษาทางไกล  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 

Abstract 

The purposes of this research were 1) to study problem conditions on distance education research 

encountered by faculty members at Sukhothai Thammathirat Open University 2) to study guidelines for 

solving problem on distance education research encountered by faculty members at Sukhothai 

Thammathirat Open University and 3) to seek extension guidelines for distance education research at 

Sukhothai Thammathirat Open University. The population comprised 2 following groups; 1) a number of 

363 faculty members from the University’s schools and offices (excluding those who were on leave for 

further study) and out of 190 persons were selected as samples by simple random sampling and 2) a number 

of 5 administrators and experts selected by purposive sampling. Two types of research tools were 

questionnaire and group discussion.  Data collection was conducted by questionnaires distribution to schools 

and offices as well as experts meeting through the process of group discussion.  Data analysis included 

frequency, percentage, mean and standard deviation while qualitative data was used for content analysis.   

The research findings were as follows. 

1. Overall problem condition on distance education research:  all aspects of problem were found at 
medium level i.e. 1) budget 2) availability of time 3) knowledge and support for facilities and materials 
were apparently found at the same number and 4) publication and application of research results.  

2. Extension guidelines for distance education research were 1) to set a policy and develop both  
short-term planning, intermediate-term planning and long-term planning 2) to organize activities providing 
distance education and research knowledge 3) to allocate sufficient budget and research resources that in 
line with the University policy 4) to distribute budget for distance education research to every school and 
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office 5) to create research atmosphere as well as cooperative atmosphere among faculty members from 
other schools to enhance their knowledge sharing 6) to widely publicize the public relations information on 
distance education research.   
Keywords:  Extension, Research, Distance Education, Sukhothai Thammathirat Open University 
  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใชร้ะบบการศึกษา

ทางไกล  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ถึง   ในฐานะท่ีเป็นสถาบนัอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลยัมีภารกิจหลกัท่ีส าคญั 4 ประการคือ  ดา้นการผลิตบณัฑิต  ดา้นการวิจยั ดา้นการให้บริการทาง

วชิาการแก่สังคม และดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2), 2545)  จากภารกิจหลกัดงักล่าวการวิจยัถือว่าเป็นภารกิจหลกัท่ีตอ้งด าเนินการ

ควบคู่ไปกบัดา้นการเรียนการสอน  เพื่อน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาการเรียน

การสอน การบริหาร และการบริการของมหาวทิยาลยัใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป    

สถาบันวิจัยและพฒันาเป็นหน่วยงานกลางท าหน้าท่ีในการบริหารและประสานการวิจัยของ

มหาวิทยาลยั  ทั้งงานวิจยัด้านการศึกษาทางไกล การวิจยัสถาบนั และการวิจยัเพื่อพฒันาองค์ความรู้และ

พฒันาประเทศ  รวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่และการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์  ศูนย์วิจัยการศึกษา

ทางไกลเป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนามีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยั

ดา้นการศึกษาทางไกล  ซ่ึงให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการศึกษาทางไกล 3 ประเภทหลัก คือ 

ทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล (ปกติ)  ทุนวิจัยเพื่อพฒันาส่ือการเรียนการสอนทางไกล  และ

ทุนอุดหนุนการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดบันานาชาติ   

จากสถานภาพการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล ตั้ งแต่ปีงบประมาณ  
2553-2555 พบวา่อาจารยรั์บทุนอุดหนุนการวิจยัดา้นการศึกษาทางไกลค่อนขา้งนอ้ย โดยมีเพียง 2-3 เร่ืองต่อ
ปี หรือ ร้อยละ 0.52-0.77 ต่อจ านวนอาจารยใ์นแต่ละปี  เม่ือพิจารณาหน่วยงานท่ีอาจารยผ์ูรั้บทุนวิจยัดา้น
การศึกษาทางไกลสังกดัพบวา่มีสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาศิลปศาสตร์ และส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา
เท่านั้นท่ีรับทุนอุดหนุนการวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล  โดยอาจารยจ์ากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์รับทุนมาก
ท่ีสุด 3 โครงการ สาขาวิชาศิลปศาสตร์และส านกัเทคโนโลยีการศึกษา รับทุนหน่วยงานละ 2 โครงการ จะ
เห็นได้ว่าอาจารยรั์บทุนอุดหนุนการวิจยัทางด้านการศึกษาทางไกลน้อยมากเม่ือเทียบกบัจ านวนอาจารย์
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ทั้งหมด  และมีเพียงบางหน่วยงานเท่านั้นท่ีรับทุนอุดหนุนการวจิยัดา้นการศึกษาทางไกล  ศูนยว์จิยัการศึกษา
ทางไกลในฐานะผูรั้บผิดชอบในการส่งเสริมและสนบัสนุนทุนอุดหนุนการวิจยัดา้นการศึกษาทางไกลได้
ตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว  จึงท าการศึกษาสภาพปัญหาการท าวิจยัดา้นการศึกษาทางไกลของอาจารย ์และ
แนวทางการส่งเสริมการวจิยัดา้นการศึกษาทางไกลของมหาวทิยาลยัต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการท าวจิยัดา้นการศึกษาทางไกลของอาจารย ์
    2. เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการวจิยัดา้นการศึกษาทางไกลของมหาวทิยาลยั   
 

นิยามศัพท์ 

1. ปัญหาการท าวิจยั หมายถึง  ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจยัดา้นการศึกษา
ทางไกลจ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นเวลา 2) ดา้นความรู้  3) ดา้นนโยบายการสนบัสนุน ส่ิงอ านวยความ
สะดวก และวสัดุอุปกรณ์ 4) ดา้นงบประมาณ และ 5) ดา้นการเผยแพร่และน าผลการวจิยัไปใช ้

2. การส่งเสริมการวจิยั หมายถึง  การจดัหาทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการ
ท าวิจยั  เร่ิมตั้ งแต่ขั้นตอนการเขียนข้อเสนอโครงการ  ระหว่างการด าเนินโครงการ  จนกระทัง่ส้ินสุด
โครงการ  

3. แนวทางการส่งเสริมการวิจยั หมายถึง การส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยัทางดา้น 1) นโยบายและ

แผน 2) การพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล 3) การจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรวิจยั 4)

การบริหารจดัการงานวิจยั เผยแพร่และใชป้ระโยน์ และ 5) การสร้างบรรยากาศและการสร้างความร่วมมือ

ดา้นการวจิยั 

4. การวิจยัการศึกษาทางไกล หมายถึง การบุกเบิกและการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัระบบการเรียน
การสอนทางไกล การพฒันาวิธีการและส่ือการเรียนการสอนในแขนงวิชาต่างๆ  ทั้งดา้นการเรียนการสอน 
การบริหารจดัการ สภาพแวดลอ้ม/ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการศึกษา การประเมิน การบริการส่ือหลกัและ
ส่ือเสริม 

5. ประเภททุนอุดหนุนการวิจยัการศึกษาทางไกล หมายถึง ทุนวิจยัการศึกษาทางไกล (ปกติ)         
ทุนวจิยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนการสอน และทุนวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนสู่ระดบันานาชาติ ดงัน้ี 

5.1 ทุนวจิยัการศึกษาทางไกล (ปกติ)  เป็นการวจิยัท่ีเนน้เก่ียวกบัการบริหาร การบริการ ส่ือ และ
การเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล 
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5.2 ทุนวิจยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนการสอน เป็นการวิจยัเพื่อพฒันาส่ือการเ รียนการสอนท่ี
สะทอ้นเอกลกัษณ์ และจุดเนน้ระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวทิยาลยั 

       5.3 ทุนวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนสู่ระดับนานาชาติ เป็นการวิจยัท่ีท าร่วมกับองค์กร 
หน่วยงานหรือมหาวทิยาลยัต่างประเทศ โดยตอ้งมีบนัทึกท าความตกลงร่วมกนั (MOU)   

6. อาจารย ์หมายถึง อาจารยป์ระจ า 12 สาขาวิชา และ 2 ส านัก ได้แก่ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
วิทยาการจดัการ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เศรษฐศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ รัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยาบาลศาสตร์ ส านกัเทคโนโลยีการศึกษา และ
ส านกัทะเบียนและวดัผล 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แนวทางการแก้ปัญหาการวิจัยการศึกษาทางไกลของอาจารย์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    

2. มหาวทิยาลยัไดแ้นวทางการส่งเสริมการวจิยัการศึกษาทางไกล 

 

วิธีการวิจัย 

 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัประยกุต ์ มีวธีิการด าเนินการวจิยั 2 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นตอนที ่1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

ประชากรคือ กลุ่มอาจารย์ประจ าสาขาวิชาและส านัก จ านวน 363 คน ค านวณขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Yamane, 1973) n =  N/1+ N (e)2 แทนค่าสูตร n=363/1+363(0.05)2  

ได้กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 190 คน ท าการสุ่มตวัอย่างอย่างง่ายตามสัดส่วนของอาจารยใ์นแต่ละหน่วยงาน  

เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนซ่ึงผา่นการทดลอง (pre-test) และตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ  

เคร่ืองมือมี 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 สภาพปัญหาการวจิยัการศึกษาทางไกล เป็นค าถามแบบมาตรวดัประมาตรค่า (rating 

scale) ประกอบดว้ย ดา้นเวลา ดา้นความรู้ ดา้นการสนบัสนุน ส่ิงอ านวยความสะดวก และวสัดุอุปกรณ์  ดา้น

งบประมาณ  และดา้นการเผยแพร่และน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์  ส าหรับค าถามแบบมาตรวดัประมาณ

ค่า (rating scale) ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของเบสท ์(Best, 1981)  
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ตอนท่ี 2 แนวทางการส่งเสริมการวิจยัการศึกษาทางไกล  เป็นค าถามปลายเปิด ประกอบด้วย  

นโยบายและแผน  การพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัการศึกษาทางไกล  การจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรวจิยั  การ

บริหารจดัการงานวิจยั เผยแพร่และใชป้ระโยชน์  การสร้างบรรยากาศและการสร้างความร่วมมือดา้นการวิจยั  

และการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้คือ สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้การ

วเิคราะห์เน้ือหา 

ขั้นตอนที ่2 การเก็บขอ้มูลโดยการสนทนากลุ่ม 

ประชากรคือ กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษาทางไกล  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและคณะกรรมการเฉพาะกิจ

พิจารณาการวิจยัการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลยั จ านวน 50 คน ท าการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจงจ านวน 

5 คน  เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ แบบสนทนากลุ่มท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนและผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยมี

เน้ือหาในเร่ืองแนวทางการส่งเสริมการวิจยัการศึกษาทางไกล  ประกอบด้วย นโยบายและแผน  การพฒันา

ศกัยภาพนกัวิจยัการศึกษาทางไกล  การจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรการวิจยั  การบริหารจดัการงานวิจยั 

เผยแพร่และใช้ประโยชน์  การสร้างบรรยากาศและการสร้างความร่วมมือด้านการวิจยั  และการเผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์  เก็บรวบรวมขอ้มูลใชว้ธีิการสนทนากลุ่ม  และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 190 คน มีผูต้อบแบบสอบถามกลบั 115 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.53  ส่วนใหญ่เป็นหญิง 88 คน ร้อยละ 76.52 ช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 45.80 จบการศึกษาใน

ระดบัปริญญาเอก ร้อยละ 60.00 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ร้อยละ 43.48  กลุ่มตวัอย่างเป็น

คณาจารยจ์าก 12 สาขาวิชา และ 2 ส านกั โดยมีคณาจารยจ์ากสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มากท่ีสุด ร้อยละ 18.26 

ระยะเวลาท่ีปฏิบติัราชการในต าแหน่งอาจารยท่ี์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชน้อยกว่า 6 ปี มากท่ีสุด    

ร้อยละ 31.19  มีประสบการณ์ในการขอรับทุนวจิยั ร้อยละ 81.74  ส่วนใหญ่เคยขอรับทุนวจิยัพฒันาศกัยภาพ

และ/หรือทุนวิจยัชุดวชิา ร้อยละ 53.19 (ส าหรับทุนวิจยัพฒันาศกัยภาพและทุนวิจยัชุดวชิา เร่ิมด าเนินการให้

ทุนเม่ือปี พ.ศ. 2553-2556 ปัจจุบนัไม่ไดใ้หทุ้นอุดหนุนการวจิยัแลว้)  
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สภาพปัญหาการวจัิยการศึกษาทางไกล ประกอบดว้ยปัญหาดา้นเวลา ดา้นความรู้ ดา้นการสนบัสนุน 

ส่ิงอ านวยความสะดวก และวสัดุอุปกรณ์  ดา้นงบประมาณ  และดา้นการเผยแพร่และน าผลการวิจยัไปใช้

ประโยชน ์ โดยมีผลการวจิยัดงัน้ี 

1. ด้านเวลา ในภาพรวมพบวา่คณาจารยมี์ปัญหาการท าวิจยัดา้นเวลาอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลางและนอ้ย ดงัน้ี ปัญหาในระดบัปานกลางไดแ้ก่ การผลิตชุด

วิชา การใช้ระยะเวลาท าวิจยัมาก ภาระการสอน และการบริหารเวลา ตามล าดบั  ส่วนภาระครอบครัวเป็น

ปัญหาในระดบันอ้ย    

2. ด้านความรู้  ในภาพรวมพบว่าคณาจารยมี์ปัญหาการท าวิจยัด้านความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง  

และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทั้งหมด ดงัน้ี  ทกัษะและประสบการณ์ในการท าวิจยั

การศึกษาทางไกล  การเลือกประเด็นปัญหาการวิจยัการศึกษาทางไกล   การเขียนบทความวิจยั  การทบทวน

วรรณกรรมการวิจยัการศึกษาทางไกล  การเขียนข้อเสนอโครงการ  ระเบียบวิธีวิจยั/ออกแบบการวิจัย

การศึกษาทางไกล  การเลือกใชส้ถิติ  การสร้างเคร่ืองมือ การเขียนรายงานการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้มูล  

ตามล าดบั  

3. ด้านการสนับสนุน ส่ิงอ านวยความสะดวก และวสัดุอุปกรณ์  ในภาพรวมพบวา่คณาจารยมี์ปัญหา

อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทั้งหมด  ดงัน้ี 

1) ดา้นการสนบัสนุน  ในภาพรวมพบวา่คณาจารยมี์ปัญหาดา้นการสนบัสนุนการวิจยัอยู่ใน

ระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทั้งหมด ดงัน้ี การให้ขอ้สังเกตและ

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการเฉพาะกิจในการพิจารณาขอ้เสนอโครงการการวิจยัการศึกษาทางไกล การ

ใหข้อ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการเฉพาะกิจในการพิจารณารายงานการวิจยัการศึกษาทางไกล  

ขั้นตอนการขอรับทุนวิจยัการศึกษาทางไกล  บุคลากรช่วยท างานวิจยัการศึกษาทางไกล  ผูเ้ช่ียวชาญ/ท่ี

ปรึกษางานวิจยัการศึกษาทางไกล การเอ้ือและการสนบัสนุนให้ท าวิจยัของหน่วยงานตน้สังกดั  ระบบการ

บริหารงานวิจยัการศึกษาทางไกล  การส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัการศึกษาทางไกล  และการรับทราบ

ขอ้มูลขา่วสาร/การประชาสัมพนัธ์การใหทุ้นวจิยัการศึกษาทางไกล    

2) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  ในภาพรวมพบวา่คณาจารยมี์ปัญหาการท าวิจยัดา้นส่ิงอ านวย

ความสะดวกอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลางและน้อย ดงัน้ี 
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ปัญหาในระดบัปานกลางไดแ้ก่ แรงจูงใจเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจแก่อาจารยท่ี์ท าวิจยัการศึกษาทางไกล การ

ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการวิจยัการศึกษาทางไกล และแหล่งคน้ควา้และฐานขอ้มูลงานวิจยัการศึกษา

ทางไกล ส่วนปัญหาในระดบัน้อยคือ การอ านวยความสะดวก การให้บริการตอบขอ้ซกัถามของเจา้หนา้ท่ี

ศูนยว์จิยัการศึกษาทางไกล    

3) ดา้นวสัดุอุปกรณ์  ในภาพรวมพบว่าคณาจารยมี์ปัญหาการท าวิจยัดา้นวสัดุอุปกรณ์อยู่ใน

ระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้ งหมด ดังน้ี ห้องท างาน/

ห้องปฏิบติัการ/หน่วยวิจยั/ศูนยเ์คร่ืองมือท่ีเอ้ือต่อการท าวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล เคร่ืองพิมพ ์  โปรแกรม

การวเิคราะห์ขอ้มูล และเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

4. ด้านงบประมาณ  ในภาพรวมพบวา่คณาจารยมี์ปัญหาการท าวจิยัดา้นงบประมาณอยูใ่นระดบัปาน

กลาง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากและปานกลาง ดงัน้ี  ปัญหาในระดบัมากคือ เกณฑ์

การให้งบประมาณทุนวิจยัการศึกษาทางไกลไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท าวิจยั  ส าหรับปัญหาในระดบั

ปานกลางไดแ้ก่ ค่าตอบแทนการท าวิจยัการศึกษาทางไกล (โครงการละ 23,000 บาท )  ขั้นตอนการเบิกจ่าย

งบประมาณทุนวจิยัการศึกษาทางไกล การจดัสรรทุนวจิยัการศึกษาทางไกลในแต่ละปี   และการแบ่งสัดส่วน

งบประมาณทุนวจิยัการศึกษาทางไกลตามงวดงาน (40:40:20)   

5. ด้านการเผยแพร่และน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  ในภาพรวมพบวา่คณาจารยมี์ปัญหาดา้นการ

เผยแพร่และน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในระดบัปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบั

ปานกลางและนอ้ย ดงัน้ี ปัญหาในระดบัปานกลางไดแ้ก่ น าไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์ก าหนดนโยบาย  ตีพิมพใ์น

วารสาร  ขอต าแหน่งทางวิชาการ  เล่ือนเงินเดือน  เสนอในการประชุมทางวิชาการ และใชใ้นการเรียนการ

สอน  ส่วนปัญหาในระดบันอ้ยคือ การน าไปใชใ้นการอา้งอิง  

สรุปสภาพปัญหาการท าวิจยัการศึกษาทางไกลในภาพรวมพบว่า  คณาจารยมี์ปัญหาการท าวิจยั

การศึกษาทางไกลอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น โดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี  ดา้นงบประมาณ  ดา้นเวลา  ดา้น

ความรู้ และการสนบัสนุน ส่ิงอ านวยความสะดวก และวสัดุอุปกรณ์ และ ดา้นการเผยแพร่และน าผลการวิจยั

ไปใชป้ระโยชน์ ตามล าดบั 

แนวทางการส่งเสริมการท าวิจัยการศึกษาทางไกล  ในตอนน้ีผูว้ิจ ัยได้ข้อมูลจากแบบสอบถาม

ปลายเปิดของกลุ่มคณาจารย์  และจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูบ้ริหารและผู ้เช่ียวชาญของ



 

38 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 6  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 

 

มหาวิทยาลยั  ประกอบด้วย  นโยบายและแผน  การพฒันาศกัยภาพนักวิจยัการศึกษาทางไกล  การจดัสรร

งบประมาณและทรัพยากรวิจยั  การบริหารจดัการงานวิจยั  เผยแพร่และใชป้ระโยชน์  การสร้างบรรยากาศและ

การสร้างความร่วมมือดา้นการวิจยั  และการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  โดยมีผลการวจิยัดงัน้ี 

1. นโยบายและแผน  

ในกลุ่มคณาจารยเ์ห็นวา่  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลยัท่ีท าการเรียนการสอน

โดยระบบการศึกษาทางไกล  ควรให้ความส าคญักบัการวิจยัและพฒันาการศึกษาทางไกลเป็นล าดบัตน้ๆ  

โดยก าหนดนโยบายและแผนการวิจยัการศึกษาทางไกลให้ชดัเจนสอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลและ

มหาวิทยาลยัทั้งระยะสั้น กลาง และยาว  เพื่อเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าดา้นการศึกษาทางไกลในระดบัภูมิภาค

และระดบัโลก  รวมทั้งปรับสัดส่วนตวัช้ีวดัการท างานของอาจารยต์ามลกัษณะของงาน เช่น อาจารยท์  าวิจยั

มากควรลดภาระงานดา้นการสอนลง  หากอาจารยท์  าวิจยันอ้ยควรเพิ่มภาระงานดา้นการสอน  ส าหรับกลุ่ม

ผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญของมหาวทิยาลยัมีความเห็นวา่  นโยบายและแผนการวจิยัการศึกษาทางไกล ควรมี 2 

แบบ ดงัน้ี 1) แบบก าหนดหัวขอ้  สถาบนัฯ ควรศึกษาจากแผนและยุทธศาสตร์ 15 ปี 5 ปี และ แผนปฏิบติั

การประจ าปีของมหาวิทยาลยั  แลว้น ามาก าหนดหัวขอ้/ประเด็นวิจยัวิเคราะห์ว่าในปีนั้นๆ ควรมี   การวิจยั

เร่ืองใดบา้ง บนัทึกออกมาเป็นขอ้ๆ แลว้จึงน าไปเสนอยงัหน่วยงานและสาขาวิชาต่างๆ หรืออาจตั้งหัวขอ้

กวา้งๆในแต่ละปีให้หน่วยงานและสาขาวิชาพิจารณาเลือกด าเนินการตามศาสตร์ของตน และ 2) แบบ

ตอบสนองความตอ้งการของนกัวจิยั นกัวจิยัสามารถส่งขอ้เสนอโครงการวจิยัการศึกษาทางไกลท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการของตน หรือ หน่วยงาน ไดอ้ยา่งเปิดกวา้ง 

2. การพฒันาศักยภาพนักวจัิยการศึกษาทางไกล 

ในกลุ่มคณาจารยเ์ห็นวา่มหาวทิยาลยัควรมีแผนพฒันาอาจารยรุ่์นใหม่ใหมี้ความรู้และความเขา้ใจใน

ระบบการศึกษาทางไกล  โดยจดัปฐมนิเทศ/ประชุมช้ีแจง/อบรมความรู้พื้นฐานดา้นการศึกษาทางไกล  จดั

ฝึกอบรม/workshop ในเร่ืองความรู้การวจิยัการศึกษาทางไกล  มีท่ีปรึกษาหรือพี่เล้ียงใหค้  าแนะน าแก่อาจารย์

ใหม่  โดยอาจจดัสรรค่าตอบแทนท่ีจูงใจให้เกิดการท าวิจยัร่วมกนั  จดัคลินิกนกัวจิยัเพื่อใหค้  าปรึกษาการวิจยั

การศึกษาทางไกล ส่งเสริมให้มีประสบการณ์การวิจัยการศึกษาทางไกลโดยจัดเวทีเผยแพร่ผลงาน  

แลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงานวจิยัทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ  รวมทั้งจดัใหมี้การประกวดและให้

รางวลัผลงานวิจยัการศึกษาทางไกล  ส าหรับกลุ่มผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัมีความเห็นวา่  
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คณาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวิทยาลยัฯ มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะท าวิจยัการศึกษาทางไกล แต่ไม่ได้ให้

ความส าคญัเท่าท่ีควรเป็นเพราะคณาจารยแ์ละบุคลากรส่วนใหญ่ขาดความเขา้ใจการศึกษาทางไกล ขาด

แรงจูงใจท่ีจะน าศาสตร์ของตนไปสู่การเรียนการสอนทางไกล ขาดความผูกพนัธ์ท่ีมีต่อองค์กร และขาด

ประเด็นการท าวิจยัการศึกษาทางไกล  ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีอาจแกไ้ขโดย 1) การสร้างเสริมความเขา้ใจ เร่ือง 

“การศึกษาทางไกล” แก่คณาจารยแ์ละบุคลากรโดยใหส้ถาบนัฯ ประสานกบัทางกองการเจา้หนา้ท่ี เพิ่มหวัขอ้

ในเร่ือง “การศึกษาทางไกล” บรรจุไวใ้นการอบรม/ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ หรือการจดัปฐมนิเทศ อ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง และ2) การสร้างเสริมความผกูพนัธ์ท่ีมีต่อองคก์ร และความเขา้ใจในการท าวิจยัการศึกษาทางไกล

ให้สถาบนัฯ จดัให้มีระบบพี่เล้ียงและท่ีปรึกษาแก่นกัวิจยัหนา้ใหม่  เพื่อให้ความรู้ ช่วยเหลือ และสนบัสนุน

ใหเ้กิดการวจิยัการศึกษาทางไกล เพื่อพฒันาศาสตร์ของตนไปจนถึงการพฒันาในระดบัองคก์ร 

3. การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรวจัิย 

ในกลุ่มคณาจารยเ์ห็นวา่  มหาวทิยาลยัควรจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอและสอดคลอ้งกบันโยบาย

ของมหาวิทยาลยั  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการวิจยั  การจดัสรรงบประมาณทุนวิจยัการศึกษาทางไกลควร

กระจาย/ก าหนดสัดส่วนไปยงัสาขาวิชา/หน่วยงาน  การจดัสรรงบประมาณควรเป็นแบบเหมาจ่าย  และการ

จดัสรรงบประมาณควรควบคู่ไปกบัการสร้างบรรยากาศการท าวิจยัการศึกษาทางไกล  ส าหรับกลุ่มผูบ้ริหาร

และผูเ้ช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัมีความเห็นวา่ คณาจารยแ์ละบุคลากรส่วนใหญ่เห็นวา่การท าวิจยัการศึกษา

ทางไกลเป็นการวิจยัท่ียุ่งยากไม่ตรงกบัศาสตร์ของตนเอง ไดรั้บผลตอบแทนต ่า และไม่สามารถน าไปใช้

ตอบตวัช้ีวดัได ้(ยกเวน้ในบางสาขาวชิา) ดงันั้น เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวผูบ้ริหารและผูท้รงคุณวุฒิ มีขอ้คิดเห็น 

ดงัน้ี 1) งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจยั  เช่น งานวิจยัในเชิงนวตักรรมการศึกษาทางไกล ไม่ควรจ ากดั

งบประมาณ ซ่ึงผลงานท่ีไดค้วรเป็นนวฒักรรมท่ีน ามาใช้ได้กบัทุกหน่วยงานและสาขาวิชา  เป็นการเพิ่ม

แรงจูงใจและการสร้างทรัพยากรวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ควรจะสนับสนุนเพื่อใช้

แกปั้ญหาและสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลยั 2) งบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ  ควร

เพิ่มงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ในการพิจารณาขอ้เสนอและรายงานการวิจยั 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ  3) การปรับระเบียบเพื่อรองรับการประชุมคณะกรรมการ

เฉพาะกิจฯ ในอนาคตควรมีระเบียบรองรับส าหรับรูปแบบการจดัประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ เช่น 

กรณีการประชุมโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น สไกป์ (skype) เป็นตน้ 
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4. การบริหารจัดการงานวจัิย เผยแพร่และใช้ประโยน์  กลุ่มคณาจารยมี์ความเห็น ดงัน้ี   

1) การบริหารจดัการงานวิจยั  มหาวิทยาลยัควรส่งเสริมการท าวิจยัด้านการศึกษาทางไกล

อยา่งต่อเน่ืองโดยอาจมี 2 แนวทางคือ มหาวิทยาลยัก าหนดหวัขอ้งานวิจยัในประเด็นท่ีตอ้งการ  และนกัวิจยั

เลือกประเด็นวิจยัตามความสนใจ  ก าหนดแบบแผนและกระจายทุนอุ ดหนุนการวิจยัไปตามสาขาวิชาฯ/

หน่วยงาน ปรับลดขั้นตอนการบริหารจดัการงานวิจยัให้สั้นกระชบั  จดัประชุมสัมมนาหัวขอ้ท่ีส าคญัและ

ควรท าให้สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลยั  สร้างกลุ่มและทีมนักวิจยั  สนับสนุนอย่างเป็นระบบ

สนใจจริงจงัอยา่งต่อเน่ือง  

2) การเผยแพร่ผลงานวิจยัการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลยัควรจดัประกวดรางวลัผลงานวิจยั

การศึกษาทางไกล  จดัเสวนาการน าเสนอผลงานวิจยั และจดัท าวารสารการศึกษาทางไกลโดยเฉพาะ  เพื่อ

เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล  สนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัและการน าเสนอใน

การประชุมระดับชาติและนานาชาติ   ประชาสัมพนัธ์ให้นักวิจยัทราบถึงแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ รวบรวม

ผลงานวิจยัทั้งในอดีตและปัจจุบนัจดัให้อยู่ในระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกในการค้นควา้ รวมทั้งมี

นโยบายใหค้ณาจารยต์อ้งไปน าเสนอบทความหรือผลงานวิจยัปีละ 1 คร้ัง  

3) การน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยน์ การบริหารมหาวทิยาลยัควรน าผลวิจยัการศึกษาทางไกล

ไปใชใ้นระดบันโยบายมากข้ึน  ส าหรับกลุ่มผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัมีความเห็น  ดงัน้ี  1) 

การส่งข้อเสนอผ่านหน่วยงานและสาขาวิชา อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ข้อเสนอโครงการวิจยัเชิง

นวตักรรม เชิงระบบ และงานวจิยัท่ีเช่ือมต่อหรือมีการประสานงานกนัระหวา่งหน่วยงาน โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อแกปั้ญหาของมหาวทิยาลยัฯ งานวิจยัดงักล่าวเหล่าน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งผา่นการตรวจสอบจากหน่วยงานและ

สาขาวิชา เพราะไม่ใช่เป็นงานวิจยัเฉพาะศาสตร์ อีกทั้งยงัลดภาระงานของหน่วยงานและสาขาวิชาด้วย  

(2) ขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานและสาขาวิชา เช่น การพฒันาการเรียนการสอน การผลิตชุดฝึก

อบรม  และอ่ืนๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานและสาขาวชิา งานวจิยัดงักล่าวจ าเป็นตอ้งผา่น

การตรวจสอบจากหน่วยงานและสาขาวิชา เพราะงานวิจยัสามารถน าไปแก้ปัญหาภายในหน่วยงานและ

สาขาวิชาได ้อีกทั้งยงัเป็นการกลัน่กรองขอ้เสนอในเบ้ืองตน้ 2) การใชป้ระโยชน์งานวิจยัการศึกษาทางไกล 

ควรมีมติจากคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ พิจารณาเห็นชอบให้น าเสนอสภาวิชาการ 3) การเผยแพร่งานวิจยั

ด้านการศึกษาทางไกล ควรส่งเสริมให้งานวิจยัการศึกษาทางไกลตีพิมพ์บทความวิจยัในระดบัชาติหรือ

นานาชาติ   
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4) การสร้างเวบ็ลิงค์ความรู้การศึกษาทางไกล สถาบนัฯ ควรสร้างเวบ็ลิงค์เขา้สู่ความรู้ดา้น

การศึกษาทางไกล เพื่อให้ผูว้ิจยัสามารถศึกษาคน้ควา้เร่ืองต่างๆ เก่ียวกบัการศึกษาทางไกลไดง่้ายข้ึน เช่น 

งานวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล ผลงานดา้นการศึกษาทางไกล บทความวิจยัการศึกษาทางไกล และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง  

5. การสร้างบรรยากาศและการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย  กลุ่มคณาจารยเ์ห็นวา่  มหาวิทยาลยั

ควรจดัให้มี web service community ส าหรับ research เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  จดัท า work shop ผูส้นใจ และ

หาทีมวิจยั  มีการวิจยัร่วมระหวา่งคณาจารยต่์างสาขา จดัอบรม สัมมนาดา้นการศึกษาทางไกลอยา่งต่อเน่ือง  

รวมทั้งมีหน่วยงานสนบัสนุนสืบคน้ขอ้มูล  ให้ขอ้มูลและบริหารจดัการงานวิจยั  ส าหรับกลุ่มผูบ้ริหารและ

ผูเ้ช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัมีความเห็น ดงัน้ี  1) การเลือกคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ สถาบนัฯ ควรเลือก

คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้และความสามารถทางการวิจยัตรงกบัศาสตร์และเร่ืองท่ีพิจารณา 2) 

การลดขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาขอ้เสนอและรายงานการวิจยั สถาบนัฯ ควรปรับลดขั้นตอนการ

ประชุมพิจารณาขอ้เสนอและรายงานการวิจยัไม่ควรเกิน 2 คร้ัง/โครงการ โดยเชิญนักวิจยัเขา้ร่วมรับฟัง

ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ เพื่อให้นกัวิจยัเขา้ใจปรับแกข้อ้เสนอและรายงาน

การวิจัยได้ถูกต้อง  และ 3) การรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถาบันฯ ควรปรับระเบียบให้

คณะกรรมการวิจยัตรวจสอบรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เฉพาะในเชิงนโยบาย  โดยไม่ตอ้งพิจารณา

รายงานการวิจยัทั้งฉบบั เพื่อเป็นการลดขั้นตอน ลดเวลา และลดภาระของคณะกรรมการวิจยั ซ่ึงเป็นการ

รองรับการวจิยัท่ีเพิม่มากข้ึนในอนาคต 

6. การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ กลุ่มคณาจารยแ์ละกลุ่มผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญของมหาวทิยาลยัเห็น

ว่าควรจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารด้านการวิจยัการศึกษาทางไกลเผยแพร่นโยบายและแผนให้

บุคลากรทราบอยา่งทัว่ถึง 

 
บทสรุป 

สภาพปัญหาการท าวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล ในภาพรวมพบวา่คณาจารยมี์ปัญหาการท าวิจยัด้าน
การศึกษาทางไกลอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น โดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี  ดา้นงบประมาณ ดา้นเวลา ดา้น
ความรู้และการสนบัสนุน ส่ิงอ านวยความสะดวก และวสัดุอุปกรณ์ มีจ  านวนเท่ากนั และดา้นการเผยแพร่
และน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ ตามล าดบั  ส าหรับแนวทางการส่งเสริมการท าวิจยัดา้นการศึกษาทางไกล  
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สรุปไดด้งัน้ี  1) ก าหนดนโยบายและแผนให้ชดัเจนทั้งระยะสั้น กลาง และยาว  2) จดักิจกรรมให้ความรู้ใน
เร่ืองการศึกษาทางไกล และการท าวิจยั  3) จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรวิจยัให้เพียงพอ และสอดคลอ้ง
กบันโยบายของมหาวิทยาลยั  4)  กระจายงบประมาณทุนวิจยัดา้นการศึกษาทางไกลให้สาขาวิชาและส านกั  
5) สร้างบรรยากาศความร่วมมือดา้นการวจิยั ท าวจิยัร่วมกนัระหวา่งคณาจารยต่์างสาขาเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  
และ 6) จดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารดา้นการวจิยัการศึกษาทางไกลใหท้ราบอยา่งทัว่ถึง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี ้ ผูว้ิจยัขอเสนอแนะเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
1.1 ระดับมหาวทิยาลัย 

1) ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานการปฏิบติัราชการในการให้คะแนนการท าวิจยั 
การตีพิมพเ์ผยแพร่หรือการน าเสนอผลงานวิจยั และการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์  ให้เป็นมาตรฐาน
กลาง 

2) ก าหนดหวัขอ้ความรู้ดา้น “การศึกษาทางไกล” ในกิจกรรมการปฐมนิเทศขา้ราชการ
และพนกังานใหม ่

3) สร้างแรงจูงใจโดยการสนบัสนุนงบประมาณและปรับเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายให้
เหมาะสม  เพิ่มปรับค่าตอบแทนนกัวิจยัและคณะกรรมการฯ  รวมถึงจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีสร้างบรรยากาศการ
วจิยัของมหาวทิยาลยั เช่น การจดัประชุมทางวชิาการ การจดัประกวดรางวลัผลงานวจิยั เป็นตน้ 

4) สนับสนุนและผลกัดันให้การวิจยัการศึกษาทางไกลน าไปใช้ในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการได ้  เน่ืองจากปัจจุบนัอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาสามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ไดเ้ฉพาะงานวจิยัทางวชิาการเท่านั้น 

5) จดัตั้งศูนยว์ิจยัการศึกษาทางไกล  ให้เป็นหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนและท าวิจยั
เฉพาะดา้นการศึกษาทางไกล  โดยแยกการบริหารงานออกจากสถาบนัวจิยัและพฒันา 

6) ปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวจิยัใหร้วดเร็วข้ึน  
 

1.2 ระดับสถาบันวจัิยและพฒันา 

1) รวบรวมผลงานวิจยัการศึกษาทางไกล และหน่วยงานท่ีมีผลงานวิจยัการศึกษา

ทางไกล 

2) จดัท าคู่มือ “การท าวจิยัการศึกษาทางไกล” ใหบุ้คลากรใหม่ 

3) ปรับลดขั้นตอนและเวลากระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการและรายงาน 

การวจิยั 
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4) ก าหนดเง่ือนไขการตีพิมพเ์ผยแพร่และการน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในสัญญา

การรับทุนอุดหนุนการวจิยั 

5) การอ านวยความสะดวกให้นกัวิจยั เช่น ห้องประชุม คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์และ

ส่ือโสตทศัน์ เป็นตน้  

1.3 ระดับอาจารย์และบุคลากร 

1) ควรบริหารจดัสรรเวลาในการท างานและท าวจิยัให้เหมาะสม 

2) ควรเร่ิมท างานวจิยัจากการเป็นส่วนหน่ึงของทีมวิจยั  เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ โดย

อาจหาประสบการณ์จากการเป็นผูช่้วยนกัวจิยั หรือนกัวจิยัร่วมโครงการไปก่อน  

3) ควรเลือกท่ีปรึกษาโครงการวิจยัจากผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้นการวจิยั 

2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
2.1 สังเคราะห์งานวจิยัดา้นการศึกษาทางไกลทั้งในและต่างประเทศ 
2.2 ศึกษาปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการท าวิจัยการศึกษาทางไกลของอาจารย์มหาวิทยาลัย                           

สุโขทยัธรรมาธิราช 
2.3 การพฒันารูปแบบการบริหารงานวจิยัการศึกษาทางไกล 
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