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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช มหาวิ ท ยาลัย เปิ ดแห่ ง มาเลเซี ย มหาวิ ท ยาลัย เปิ ดแห่ งฟิ ลิ ป ปิ นส์ แ ละ
มหาวิทยาลัยเทอร์ บูกา อินโดนี เซี ย ต่อบริ การการศึกษาที่นกั ศึกษาเห็นว่า เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการเรี ยนให้ประสบ
ผลสาเร็ จในระบบการศึ กษาทางไกลและความพึงพอใจต่อบริ การของมหาวิทยาลัย 2) ศึ กษาแนวทางการพัฒนา
บริ การการศึ กษาที่ มีผลและจาเป็ นต่ อการเรี ย นให้สาเร็ จ ของนักศึกษาระดับ บัณ ฑิต ศึกษาในระบบการศึก ษา
ทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช และ 3) พัฒนารู ปแบบบริ การการศึกษา เพื่อช่วยให้นกั ศึกษาเรี ยนได้
สาเร็ จในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช การดาเนิ นการวิจยั ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาภาคสนาม กลุ่มตัวอย่างมี 3 กลุ่ม คือ (1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 560 คน (2) อาจารย์ 80 คน
และบุ ค ลากรจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง 80 คน เครื่ อ งมื อในการวิจัย คื อ แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จจัยที่ ส าคัญ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นที่ 2 พัฒนารู ปแบบ
ของบริ การการศึกษา โดยใช้ขอ้ มูลที่ ได้จากการศึ กษาวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องและจากการวิจยั ภาคสนามในขั้นที่ 1
มาสังเคราะห์ ขั้นที่ 3 ประเมิ นรู ปแบบบริ การการศึ กษาโดยผูท้ รงคุ ณวุฒิ ดา้ นการศึ กษาทางไกลจานวน 12 ท่ าน
ผลการวิจยั พบว่า 1) นักศึ กษาบัณฑิ ตศึ กษาของทั้ง 4 มหาวิทยาลัย มีความเห็นต่อบริ การการศึ กษาที่ มีผลต่อการ
เรี ยนให้ประสบผลสาเร็ จค่อนข้างใกล้เคียงกัน ปัจจัยที่มีผลในลาดับต้นๆได้แก่ อาจารย์สมั มนาเสริ มมีความรู ้ในวิชา
ที่ ส อนมาก เนื้ อ หาชุ ด วิ ช าในหลัก สู ต รที่ ศึ ก ษามี คุ ณ ค่ า การเข้า ถึ ง ระบบออนไลน์ ข องมหาวิ ท ยาลัย และ
การช่วยเหลือของศูนย์วิทยพัฒนา 2) แนวทางการพัฒนาบริ การการศึกษา พบว่านักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชเสนอแนวทางการพัฒนาบริ การสนับสนุนการศึกษาในแต่ละด้านใกล้เคียงกัน
เช่น ด้านการลงทะเบียน ควรมีการแจ้งเตือนนักศึกษาทุกคนก่อนเวลา และ 3) รู ปแบบบริ การการศึกษาที่จะช่วยให้
นักศึ กษาเรี ยนได้ประสบผลสาเร็ จ ประกอบด้วย บริ การ 3 ระยะ คื อ (1) บริ การระยะก่ อนศึ กษา (2) บริ การระยะ
ระหว่างศึกษา และ (3) บริ การระยะการประเมินผลการศึกษา
คาสาคัญ: การศึกษาทางไกล รู ปแบบบริ การการศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
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Abstract
The study was carried out with 3 objectives: 1) to study and compare opinions of graduate students of
STOU, OUM, UT and UPOU toward the educational services which are important and affect the success of
studying through distance education system; 2) to identify guidelines for improving such services from students,
lecturers and related staff of STOU; and 3) to develop a model of educational services to help STOU graduate
students learn successfully. The study of STOU composed of 3 steps. The first step was a field study to serve
objectives 1 and 2 . The samples composed of 560 graduate students, 80 lecturers and 80 staff from related
agencies of the university. Research instruments were the of questionnaires about services which affect
the success of study. The data were analyzed by frequency, means, standard deviation and content analysis.
The second step was developing the educational services model by using data obtained from both literature and
the study in step 1. The third step, was evalution of the proposed model by 12 distance education experts. Results
of the study were: 1) Graduate students of the 4 open universities gave similar result about factors which affected
the success of their study. The top indicated factors were: seminar lecturers were knowledgeable, the contents of
the study programmes were valuable, accessibility to online system of the university, and the support of
the regional centres staff. 2) Graduate students, lecturers and related staff of Sukhothai Thammathirat Open
University proposed similar guidelines for developing the educational services. For examples: for registration
aspect, students should be reminded ahead. 3) The accepted model of educational services to help students learn
successfully composed of services in 3 period: pre-learning, during learning and evaluating period.
Keywords: Distance education, Model of educational support services, Graduate students

คานา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชเป็ นมหาวิทยาลัยเปิ ดของรั ฐ จัดตั้งขึ้ นเมื่ อ พ.ศ. 2521 จัดการเรี ยนการ
สอนโดยใช้ร ะบบการศึ กษาทางไกล โดยมี จุด มุ่ งหมายเพื่ อขยายโอกาสทางการศึ กษาในระดับ อุ ด มศึ กษาแก่
ประชาชนทุกคนในทุกพื้นที่ทวั่ ประเทศโดยเฉพาะผูท้ ี่ทางานแล้วและผูท้ ี่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระบบปิ ด ให้ได้มีโอกาสพัฒนาความรู ้ และประสบการณ์ ในการจัด การศึ กษาโดยระบบการศึ กษาทางไกลนั้น
ผู ้ ส อ น จะถ่ ายท อ ด เนื้ อ ห าค วาม รู ้ แ ล ะป ระส บ การณ์ ไป ยั ง ผู ้ เ รี ยน โด ยผ่ า น สื่ อ ป ระเภ ท ต่ างๆ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชใช้สื่อประสม ประกอบด้วยสื่ อหลายชนิ ด การใช้สื่อประสมในระยะแรกของการ
เปิ ดการเรี ยนการสอนนั้น มหาวิทยาลัยใช้สื่อสิ่ งพิ มพ์เป็ นสื่ อหลัก และมี รายการวิทยุกระจายเสี ยง รายการวิทยุ
โทรทัศน์ เทปเสี ยง ซี ดี วีซีดี และการสอนเสริ มเป็ นสื่ อเสริ ม ระยะต่อมามีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์มากขึ้นทั้งแบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ เพื่ อถ่ายทอดเนื้ อหาสาระและเพื่ อส่ งเสริ มปฏิ สัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นักศึ กษา ใน
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยเปิ ดสอนทั้งระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก
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ในการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้น นอกจากการให้ความสาคัญกับด้าน
วิชาการ คื อการสอนหรื อการถ่ายทอดความรู ้ผ่านสื่ อต่ างๆ อย่างมีคุณภาพมาตรฐานแล้ว ปั จจัยอีกด้านหนึ่ ง ที่ มี
ความสาคัญเท่าเทียมกับด้านวิชาการ ก็คือการบริ การการศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาเรี ยนในระบบการศึกษาทางไกลได้
ประสบความสาเร็ จเพราะนักศึ กษาต้องเรี ยนด้วยตนเองจากสื่ อต่างๆ เป็ นส่ วนใหญ่ นักศึกษาไม่ได้พบครู อาจารย์
และไม่ได้มาที่มหาวิทยาลัยทุกวันดังเช่นนักศึ กษาของมหาวิทยาลัยปิ ด นอกจากนั้นนักศึ กษาของมหาวิทยาลัยเปิ ด
ส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่ทางานแล้ว มีเวลากับการเรี ยนได้ไม่เต็มที่ อาจห่ างไกลจากการศึกษาไปนานแล้วกลับเข้ามาศึกษา
อีก และนักศึกษาส่ วนใหญ่จะเคยชินกับการศึกษาแบบชั้นเรี ยนมากกว่า ดังนั้นจึงมีปัจจัยหลายด้านที่มีผลกระทบต่อ
การศึกษาของนักศึกษา จึงมีความจาเป็ นที่สถาบันการศึกษาทางไกลต้องจัดบริ การให้ความช่วยเหลือการเรี ยนของ
นักศึกษาเป็ นพิเศษ และให้ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าด้านวิชาการ ปัจจัยเหล่านี้หากได้รับการสนับสนุนอย่างดี
ก็จะช่ วยให้นกั ศึ กษาเรี ยนได้ประสบผลสาเร็ จ แต่ถา้ ไม่ได้รับการเอาใจใส่ ส่งเสริ มก็อาจทาให้ นักศึ กษาเรี ยนไม่
สาเร็ จหรื อออกกลางคัน Pascarella & Tetrazini (1983) เสนอว่าปั จจัยด้านสายสัมพันธ์ การติดต่อสื่ อสารทางบวก
ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา มีความสาคัญมาก Allen (1993) พบว่าปั จจัยที่มีความจาเป็ นมาก ได้แก่ การปฐมนิ เทศ
ให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจระบบการเรี ยน การให้คาแนะนาปรึ กษาทางวิชาการ โปรแกรมช่วยเหลือนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานอ่อน
การวางแผนอาชีพ การมีทุนช่วยเหลือด้านการเงิน การออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรี ยนให้เหมาะแก่ธรรมชาติ
ผูเ้ รี ยน กิ จกรรมส่ งเสริ มนักศึกษาให้ช่วยเหลือกัน Sharma (2005) ระบุปัจจัยคล้ายๆ กับ Allen และยังเพิ่มปั จจัยที่
สาคัญอีกปัจจัยหนึ่งคือ การติดตามนักศึกษาที่ขาดหายจากการติดต่อไป
ถึงแม้ว่า การศึ กษาในระดับบัณฑิตศึ กษา นักศึ กษาจะมีโอกาสพบอาจารย์ผสู ้ อนมากกว่านักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี เนื่ องจากมี การสัมมนาเสริ มทุ กชุ ดวิชาซึ่ งนักศึ กษาต้องมาร่ วมสัมมนา นอกจากนั้นจานวนนักศึ กษา
ระดับบัณฑิตศึกษามีนอ้ ยกว่านักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จึงมีโอกาสที่จะพบปะติดต่อกับอาจารย์ผสู ้ อนและเพื่อน
มากกว่านักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี แม้กระนั้นก็ตามยังพบว่ามีนกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่ วนหนึ่ งที่ไม่สามารถ
เรี ยนได้ตลอดหลักสู ตร มี การออกกลางคันในระหว่างเรี ยนวิชาต่างๆ บ้าง หรื อออกกลางคันในช่วงของการทา
วิทยานิ พนธ์บา้ ง ซึ่ งปั จจัยที่ทาให้นกั ศึกษาออกกลางคันนั้นมีหลายปั จจัย เช่น การจัดแบ่งเวลาจากหน้าที่การงาน
มาให้กบั การเรี ยน การไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนด้วยตนเองจากสื่ อ ความยากของเนื้ อหาวิชา การได้รับข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยไม่สม่าเสมอ เป็ นต้น เช่ น งานวิจยั ของบุญศรี พรหมมาพันธุ์ และคณะ (2551) พบว่าสาเหตุของการ
ออกกลางคันของนักศึ กษาปริ ญญาโทของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ได้แก่ ด้านความรู ้ความสามารถ ด้าน
การบริ การของมหาวิทยาลัย ด้านระบบการเรี ยนการสอนทางไกล เป็ นต้น ในส่ วนของบริ การของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยการได้รับเอกสารชุดวิชาและวัสดุการศึกษาล่าช้า บริ การของห้องสมุดไม่สอดคล้องกับความต้องการ
การติดต่อระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษามีนอ้ ย ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากมหาวิทยาลัยทันเวลาเมื่อสอบถามปั ญหา
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าการให้บริ การศึกษาหรื อบริ การช่วยเหลือในการเรี ยน แก่นกั ศึกษานั้นเป็ น
ปั จจัยที่ จาเป็ นมาก หากมหาวิทยาลัยจัดบริ การการศึกษาให้อย่างเหมาะสมจะช่ วยให้นกั ศึ กษาสามารถเรี ยนต่อไป
จนสาเร็ จการศึกษา ดังเช่นการวิจยั ของ McPhail (2003) ซึ่ งศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มการคงอยู่ของผูเ้ รี ยนผูใ้ หญ่ใน
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โปรแกรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การที่ ผสู ้ อนมีการติดต่อผูเ้ รี ยนอย่างสม่าเสมอ และพบปะบ้าง เช่น เดือนละ
ครั้ง จะช่วยเพิ่มอัตราการคงอยูแ่ ละความสาเร็ จในการเรี ยนของนักศึกษา
ดังนั้นหากได้มีการศึกษาวิจยั เพื่อให้ทราบว่ามีบริ การใดบ้างที่นกั ศึกษาเห็นว่ามีความจาเป็ นที่ จะช่ วยให้
เขาเรี ยนให้ส าเร็ จในระบบการศึ กษาทางไกลโดยไม่ ออกกลางคันและจะพัฒ นาบริ การนั้นให้เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพควรทาอย่างไรและหากได้ศึกษาเที ยบเคี ยงกับมหาวิทยาลัยเปิ ดที่ อยู่ในภูมิภาคเดี ยวกันจะทาให้ได้
แนวทางที่ มีความสมบูรณ์ ข้ ึ น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะทาวิจยั เรื่ องนี้ และศึ กษาข้อมูลบางส่ วนร่ วมกับมหาวิทยาลัยเปิ ด
แห่ งมาเลเซี ย มหาวิทยาลัยเปิ ดแห่ งฟิ ลิปปิ นส์และมหาวิทยาลัยเทอร์ บูกาอินโดนีเซี ย เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนารู ปแบบ
บริ การการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อจะช่วยให้นกั ศึกษาเรี ยนได้ประสบผลสาเร็ จในระบบการศึกษาทางไกลโดย
การวิจยั ครั้งนี้จะเน้นที่นกั ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มหาวิทยาลัยเปิ ดแห่ งมาเลเซี ย มหาวิทยาลัยเปิ ดแห่ งฟิ ลิปปิ นส์และมหาวิทยาลัยเทอร์ บูกาอินโดนี เซี ย ต่อบริ การ
การศึกษาที่นกั ศึกษาเห็นว่าเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการเรี ยนให้ประสบผลสาเร็ จในระบบการศึกษาทางไกล และความ
พึงพอใจต่อบริ การของมหาวิทยาลัย
2) เพื่ อศึ กษาแนวทางการพัฒนาบริ การการศึ กษาที่ มีผลและจาเป็ นต่อการเรี ยนให้สาเร็ จของนักศึ กษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษาทางไกล จากนั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ และบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
3) เพื่ อพัฒนารู ปแบบการบริ การการศึ กษา ซึ่ งมี ผลและจาเป็ นต่อการเรี ยนให้สาเร็ จในระบบการศึ กษา
ทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช

วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้คือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาภาคสนามเพือ่ รวบรวมข้ อมูลสาหรับวัตถุประสงค์ การวิจยั ข้ อ 1 และข้ อ 2
เป็ นการดาเนิ นการร่ วมกันระหว่าง 4 มหาวิทยาลัยเปิ ด โดยทั้ง 4 มหาวิทยาลัยร่ วมกันออกแบบเครื่ องมือ
วิจยั เพื่อใช้เครื่ องมือเดียวกัน ส่ วนการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลนั้นแต่ละมหาวิทยาลัย
ดาเนิ นการตามบริ บทของตนเอง สาหรับการเปรี ยบเทียบเป็ นการนาข้อมูลของแต่ละประเทศมาเสนอแต่มิได้มีการ
ทดสอบด้วยค่าสถิติ ส่ วนวัตถุประสงค์ขอ้ 2 (เพื่อศึ กษาแนวทางการพัฒนาบริ การการศึกษาฯ) เป็ นการดาเนิ นการ
เฉพาะของมหาวิทยาลัยสุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช เนื่ องจากในการวิจยั ตามวัตถุป ระสงค์ขอ้ 1 และ2 มี กลุ่มตัวอย่าง
ร่ วมกันอยู่คือนักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา ผูว้ ิจยั จึงดาเนิ นการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ท้ งั สองข้อนี้ ไปพร้อมกัน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) กลุ่มตัวอย่ าง ผูว้ ิจยั ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 นักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่ายจากนักศึ กษาปริ ญญาโทและนักศึ กษา
ปริ ญญาเอกจากทุกสาขาวิชาที่มาเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนาเสริ มที่มหาวิทยาลัยและที่ศูนย์วิทยพัฒนาทั้ง 10 แห่ง โดย
ให้ครอบคลุมทุกภาคและทุกสาขาวิชารวม 500 คน (ใช้สาหรับวัตถุประสงค์ท้ งั ข้อ 1และ2) นอกจากนั้นผูว้ ิจยั เลือก
นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาแบบเจาะจง สาขาวิชาละ 3- 5 คน เพื่อทาการสัมภาษณ์เพิ่มเติมให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก
กลุ่ ม ที่ 2 คณาจารย์ ผูว้ ิ จัยสุ่ ม กลุ่ มตัวอย่างอย่างง่ ายตามสั ด ส่ วนของจานวนประชากรในแต่ ล ะ
สาขาวิชาได้กลุ่มตัวอย่างคณาจารย์ 80 คน (ใช้เฉพาะวัตถุประสงค์ขอ้ 2)
กลุ่มที่ 3 บุคลากรจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั เลือกแบบเจาะจงบุคลากรมาหน่ วยงานละ 10 คน
จาก 5 หน่ วยงาน และบุ คลากรของศูนย์วิทยพัฒ นา 10 ศู นย์สุ่มมาศู นย์ฯ ละ 3 คน ได้ 30 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 80 คน (ใช้เฉพาะวัตถุประสงค์ขอ้ 2)
2) เครื่ องมือในการวิจัย เครื่ องมือในการวิจยั ประกอบด้วย ชุ ดที่ 1 แบบสอบถามสาหรับนักศึกษา ชุ ดที่ 2
แบบสอบถามสาหรับคณาจารย์ และ ชุดที่ 3 แบบสอบถามสาหรับบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมือ ผูว้ ิจัย ได้นาแบบสอบถามชุ ด ที่ 1ไปขอให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านการศึ กษา
ทางไกลช่วยตรวจสอบทางด้านเนื้ อหาแล้วนาไปทดลองใช้กบั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30
คน มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .89 ชุดที่ 2 ได้นาไปทดลองใช้กบั อาจารย์ จานวน 10 คน และชุดที่ 3 ทดลองใช้
กับบุคลากร จานวน 10 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง แล้วนาผลการทดลองมาปรับปรุ งแบบสอบถามแต่ละชุด ก่อน
นาไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริ ง
3) การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยพัฒนาทั้ง 10 แห่ งทัว่ ประเทศ แจก
แบบสอบถามให้แก่นกั ศึกษาที่มาเข้ารับการสัมมนาเสริ มที่ศูนย์ฯ นอกจากนั้นผูว้ ิจยั แจกแบบสอบถามแก่นกั ศึกษา
ที่มาสัมมนาเสริ มที่มหาวิทยาลัย สาหรับข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากร ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามไปยังแต่ละท่านยัง
ที่ทางานและขอให้ส่งกลับคืนมายังผูว้ ิจยั โดยตรง
4) การวิเคราะห์ ข้ อมู ล ข้อมูลเชิ งปริ มาณวิเคราะห์ โดยการหาค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน การเปรี ยบเที ยบระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย เป็ นการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยในภาพรวมและค่าเฉลี่ย
ของแต่ละประเด็นมิได้ทดสอบทางสถิติ ส่ วนคาถามปลายเปิ ดและผลจากการสัมภาษณ์ ทาการวิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารู ปแบบการบริการการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกอบด้วย
2.1 การสั งเคราะห์ ข้อมูลเพื่อจัดทาเป็ นร่ างรู ป แบบการบริ ก ารการศึ กษา ผูว้ ิจยั นาข้อมูลจากการศึ กษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดบริ การการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในระบบการศึ กษาทางไกลมา
สังเคราะห์ ร่ วมกับผลการวิจยั ในขั้นตอนที่ 1 เพื่ อสร้างเป็ นร่ างรู ปแบบบริ การการศึ กษาสาหรับนักศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
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2.2 การนาเสนอร่ างรู ปแบบการบริ การการศึกษาต่ อผู้บริ หาร คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเปิ ด
ผูว้ ิจยั นาร่ างรู ป แบบบริ การการศึ กษาส าหรั บนักศึ กษาระดับบัณ ฑิ ตศึ กษานาเสนอต่ อ ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์และ
นักวิจยั ของมหาวิทยาลัยเปิ ด 5 แห่ง (ทาวิจยั ร่ วมกัน 4 แห่ งและอีกหนึ่งแห่ งคือมหาวิทยาลัยเปิ ดเวียตนามขอเข้าร่ วม
ประชุมด้วย) รวม 10 คน เพื่อพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะต่อร่ างรู ปแบบบริ การการศึกษา โดยจัดสัมมนา 1วัน ใน
ระหว่างการประชุม 5 มหาวิทยาลัยเปิ ดที่ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การสัมมนาไปปรับปรุ งรู ปแบบบริ การการศึกษาให้ชดั เจนขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรู ปแบบการบริ การการศึ กษาสาหรั บนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การประเมินรู ปแบบการบริ การการศึ กษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผูว้ ิจยั เชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิและนักวิชาการที่
เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทางไกล รวม 15 คน เข้าร่ วมสัมมนา 1 วัน ที่ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เพื่อประเมินและ
ให้ขอ้ เสนอแนะต่อรู ปแบบการบริ การการศึกษาทั้งในภาพรวมและในแต่ละบริ การย่อย
3.2 การปรั บปรุ งรู ปแบบการบริ การการศึ กษา ผูว้ ิจยั นาข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิและนักวิชาการมา
ปรับปรุ งรู ปแบบการบริ การการศึกษา ทั้งในภาพรวมและในรายละเอียดแต่ละด้านให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั แต่ละข้อดังนี้
1. การศึ ก ษาและเปรี ยบเที ยบความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิท ยาลั ยทั้ ง 4 แห่ ง
ผลการวิจยั ปรากฏว่านักศึกษาของทุกมหาวิทยาลัยมีความเห็นต่อบริ การในภาพรวม ทั้ง 47 ข้อว่า มีความสาคัญใน
ระดับ มาก และมี ค วามพึ งพอใจต่ อ บริ ก ารโดยรวมอยู่ใ นระดับ ค่ อ นข้า งมากถึ งมาก โดยนัก ศึ ก ษา มสธ.ให้
ความสาคัญโดยรวมในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อบริ การโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ความแตกต่าง
ระหว่ า งความส าคัญ กับ ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เปิ ดเทอร์ บู ก า (UT)
ให้ความสาคัญโดยรวมในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อบริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก ความแตกต่าง
ระหว่างความสาคัญกับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก นักศึ กษามหาวิทยาลัยเปิ ดมาเลเซี ย (OUM) ให้ความสาคัญ
โดยรวมในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อบริ การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความแตกต่างระหว่างความสาคัญกับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย และนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิ ดฟิ ลิปปิ นส์ (UPOU) ให้ความสาคัญโดยรวมในระดับ
มาก และมีความพึงพอใจต่อบริ การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความแตกต่างระหว่างความสาคัญกับความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.1 นักศึกษา มสธ. (STOU) เห็นว่าบริ การที่มีความสาคัญระดับมากที่สุด คือด้านการสัมมนาเสริ มใน
ข้อ อาจารย์สั ม มนาเสริ ม มี ค วามรู ้ ในวิช าที่ ส อนมาก และมี ค วามพึ งพอใจในข้อ นี้ ในระดับ มาก รองลงมาให้
ความสาคัญในระดับมาก คือด้านหลักสูตร ในข้อเนื้อหาชุดวิชาในหลักสูตรที่ศึกษามีคุณค่า และมีความพึงพอใจต่อ
ข้อนี้ ในระดับมาก รองลงมาเท่ากันสองข้อ คือด้านการสัมมนาเสริ มในข้อคุณภาพการสัมมนาเสริ มอยู่ในระดับดี
เยี่ยม และมี ความพึงพอใจต่อข้อนี้ ในระดับมาก และในข้อ อาจารย์สัมมนาเสริ มหรื ออาจารย์ประจาวิชาให้ความ
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ช่ วยเหลื อแก่ นักศึ กษาได้ทนั ที และมี ค วามพึ งพอใจต่ อข้อนี้ ในระดับ มาก รองลงมาคื อ อาจารย์ประจาสาขาให้
คาปรึ กษาด้านวิชาการแก่นกั ศึกษา และมีความพึงพอใจต่อข้อนี้ในระดับมาก
1.2 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิ ดเทอร์ บูกา (UT)ให้ความสาคัญระดับมากที่สุดมีหลายข้อ เรี ยงตาม
คะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด คื อด้านบริ การของศูนย์วิทยพัฒนา ในข้อ เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยพัฒนาบริ การการศึ กษาเอาใจใส่
พร้อมให้ความช่ วยเหลือนักศึกษา และมีความพึงพอใจในข้อนี้ ในระดับค่อนข้างมาก รองลงมาคื อ ด้านหลักสู ตร
ในข้อเนื้ อหาชุ ดวิชาในหลักสู ตรที่ ศึกษามีคุณค่า และมีความพึงพอใจต่อข้อนี้ ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการ
ติดต่อกับมหาวิทยาลัยและการได้รับข้อมูลข่าวสาร ในข้อการเข้าถึงระบบ On-line ของมหาวิทยาลัยได้ง่าย และ
มีความพึ งพอใจต่ อข้อนี้ ในระดับมาก รองลงมาอี กคื อด้านการสัมมนาเสริ ม ในข้อ อาจารย์สัมมนาเสริ มมี ภูมิรู้
ในวิชาที่สอนมากและมีความพึงพอใจในข้อนี้ในระดับค่อนข้างมาก
1.3 สาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิ ดมาเลเซี ย (OUM) ให้ความสาคัญระดับมาก ทุกข้อ และข้อ
ที่ ได้คะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อด้านการติ ดต่ อกับ มหาวิทยาลัยและการได้รับข้อมูลข่ าวสาร ในข้อการเข้าถึ งระบบ
On-line ของมหาวิทยาลัยได้ง่าย และมี ความพึ งพอใจในข้อนี้ ในระดับมาก รองลงมาคื อด้านการสัมมนาเสริ ม
ในข้อ อาจารย์สัมมนาเสริ มมี ภูมิรู้ในวิชาที่ สอนมาก และมี ความพึ งพอใจในข้อนี้ ในระดับมาก รองลงมาอี กคื อ
ด้านการหลักสู ตร ในข้อเนื้ อหาชุดวิชาในหลักสู ตรที่ ศึกษามีคุณค่า และมีความพึงพอใจต่อข้อนี้ ในระดับมาก และ
ในข้อ ประมวลสาระและแนวการศึ ก ษามี คุ ณ ภาพและมี ค วามพึ งพอใจในข้อนี้ ในระดับ มากนักศึ กษาติ ด ต่ อ
อาจารย์สอนเสริ มหรื ออาจารย์ประจาวิชาได้ง่ายและมีความพึงพอใจในข้อนี้ในระดับมาก
1.4 สาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิ ดฟิ ลิปปิ นส์ (UPOU) ให้ความสาคัญระดับมากที่สุดหลายข้อ
และรองลงมาเป็ นระดับมาก ข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดอยู่ในด้านการติดต่อกับมหาวิทยาลัยและการได้รับข้อมูล
ข่ า วสาร ในข้อ การเข้า ถึ งระบบ On-line ของมหาวิ ท ยาลัย ได้ง่า ย และมี ค วามพึ งพอใจในข้อ นี้ ในระดับ มาก
รองลงมาคือด้านการสัมมนาเสริ ม ในข้ออาจารย์สมั มนาเสริ มมีภูมิรู้ในวิชาที่สอนมาก และมีความพึงพอใจในข้อนี้
ในระดับมาก ต่อมาคือด้านหลักสู ตร ในข้อเนื้ อหาชุดวิชาในหลักสู ตรที่ศึกษามีคุณค่าและมีความพึงพอใจต่อข้อนี้
ในระดับมาก คุณภาพการสอนเสริ มอยูใ่ นระดับดีเยี่ยม และมีความพึงพอใจต่อข้อนี้ในระดับมาก
2. แนวทางการพัฒนาบริ การการศึกษาที่มีผลและจาเป็ นต่ อการเรี ยนให้ สาเร็ จในระบบการศึ กษาทางไกล
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรปรับปรุ ง บริ การการศึกษาในภาพรวมทั้ง
12 ด้าน ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่ นกั ศึ กษาเห็นว่าควรปรับปรุ งมากที่ สุด คื อ ด้านการ
ลงทะเบียน รองลงมาคือด้านการทาวิทยานิพนธ์ ด้านการประเมินผล และด้านการติดต่อกับมหาวิทยาลัย ตามลาดับ
ส่ วนอาจารย์เสนอด้านที่ควรปรับปรุ งมากที่สุดคือด้านการติดต่อกับมหาวิทยาลัย รองลงมาคือ ด้านบริ การของศูนย์
วิท ยพัฒ นา และด้า นการแนะแนวและการปรึ กษาเชิ งจิ ต วิทยา ตามลาดับ ส าหรั บ บุ ค ลากรเห็ น ว่าด้านที่ ค วร
ปรั บ ปรุ งมากที่ สุ ด คื อ ด้านการติ ด ต่ อกับมหาวิทยาลัย รองลงมาคื อ ด้านการติ ด ต่ อกับ อาจารย์ และด้านการท า
วิทยานิพนธ์ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม ทุ กกลุ่มได้เสนอให้พฒ
ั นาบริ การทุ กด้านในระดับมาก ด้ านการลงทะเบี ยน โดยควรส่ ง
ข้อมูลหรื อตารางสอนที่ ใช้ในการลงทะเบี ยนถึงนักศึ กษาก่อนเวลาลงทะเบี ยนและควรแจ้งเตื อนนักศึ กษาทุกคน
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ก่อนเวลาลงทะเบี ยนแต่ละภาคการศึกษา ด้ านหลักสู ตรและเนื อ้ หาวิชา โดยในแต่ละชุ ดวิชาควรมีสรุ ปเนื้ อหาใน
แต่ละหน่ วย ด้ านการติ ดต่ อกับมหาวิทยาลัย นักศึกษาควรได้รับข่าวสารที่ จาเป็ นทันเวลาและจากหลายช่ องทาง
ด้ านการติ ด ต่ อกั บ อาจารย์ กาหนดช่ วงเวลาที่ นักศึ กษาจะติ ด ต่ ออาจารย์ และควรมี การติ ด ตามนัก ศึ กษาอย่า ง
สม่าเสมอ ด้ านการสั มมนา ควรมีการสัมมนาเสริ ม อย่างน้อย 2 ครั้ง ด้ านการสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะนักศึ กษา
ปริ ญญาเอก) คอร์ สภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดควรมีการสอบตอนท้ายและใช้เป็ นคะแนนสาหรับศึกษาในระดับ
ปริ ญญาเอกได้ ด้ านการทาวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาควรให้เวลาในการให้คาแนะนาการทาวิทยานิ พนธ์ทุก
ขั้นตอน ด้ านการแนะแนวและการปรึ กษาเชิ งจิ ตวิ ทยา ส านักบัณ ฑิ ตศึ กษาควรจัด บุ คลากร เจ้าหน้าที่ แนะแนว
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ด้ านบริ การทุนการศึกษาและชมรมนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยควรมีบริ การทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาที่ขาดแคลน และควรสนับสนุนชมรมให้มีกิจกรรมสาหรับกลุ่มนักศึกษาบัณฑิตศึกษาด้วย ด้ านห้ องสมุด
และบริ การคอมพิ วเตอร์ ควรปรับปรุ งมุม มสธ. ในห้องสมุดประชาชนประจาจังหวัดแต่ละจังหวัด เพื่อให้บริ การ
แก่นกั ศึกษาปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาได้กว้างขวางขึ้น และบริ การคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยควรมีเพียงพอแก่
นักศึกษา ด้ านการบริ การของศูนย์ วิทยพัฒนา โดยจัดเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยพัฒนาเพื่อให้บริ การแนะแนวและการ
ปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้ านการประเมินผล โดยนักศึกษาที่สอบแต่ละวิชาไม่ผ่าน ควร
ได้รับการติดตามและช่วยเหลือ
3.รู ปแบบบริ การการศึ กษาเพื่อช่ วยให้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษาเรี ยนได้ ประสบผลสาเร็ จ ประกอบด้วย
ส่ วนนาและองค์ประกอบของบริ การการศึกษา ดังนี้
ส่ วนนา ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิ ธาณ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบของบริ การการศึกษา ประกอบด้วยบริ การการศึกษา 3 ระยะ คือบริ การก่อนเข้าศึกษา บริ การ
ระหว่างศึกษา และบริ การช่วงการประเมินผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 บริ การช่ วงก่ อ นเข้ าศึ ก ษา ประกอบด้วย (1) การประชาสัมพันธ์ (2) การเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายเชิ งรุ ก
(3) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผสู ้ นใจ และ (4) การปฐมนิเทศ
3.2 บริการช่ วงระหว่ างศึกษา ประกอบด้วย (1) บริ การด้านการลงทะเบียน (2) บริ การด้านสื่ อการเรี ยนการ
สอนและเนื้อหา (3) บริ การด้านการติดต่อกับมหาวิทยาลัย (4) บริ การด้านการติดต่อกับอาจารย์ (5) บริ การด้านการ
สัมมนา (เสริ ม/เข้ม) (6) บริ การด้านการสอนภาษาอังกฤษ (ส าหรั บนักศึ กษาปริ ญญาเอก) (7) บริ การด้านการ
ช่ วยเหลื อการทาวิทยานิ พ นธ์ (8) บริ การด้านการแนะแนวและติ ดตามนักศึ กษา (9) บริ การด้านห้องสมุ ดและ
บริ การคอมพิวเตอร์ (10) บริ การด้านชมรมนักศึกษา (11) บริ การของศูนย์วิทยพัฒนา
3.3 บริ การช่ วงการประเมินผล ประกอบด้วย (1) บริ การก่อนการสอบ/ประเมินผล และ (2) บริ การหลัง
การสอบ/ประเมินผล ดังรายละเอียดในภาพที่ 1
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นโยบาย

พันธกิจ

วิสยั ทัศน์

อุดมการณ์

ปณิ ธาน

ปรัชญา

1. ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย
2. เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายเชิง
รุ ก
3. ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่
เพียงพอและชัดเจน
เกี่ยวกับการเรี ยนใน
ระบบการศึกษาทางไกล
และการเลือกสาขาวิชาที่
ศึกษา
4. การปฐมนิเทศ
- แบบเผชิญหน้า
- การเตรี ยมตัวเรี ยนใน
ระบบการศึกษาทางไกล

ช่ วงก่ อนเข้ า

- จัดคอร์ สภาษาอังกฤษให้
ป. เอก คะแนนจากการสอบ
ใช้เป็ นคะแนนวัดระดับ
ภาษาได้

สอนภาษอังกฤษ ป.เอก

- สัมมนาอย่างน้อย
วิชาละ 2 ครั้ง

สัมมนาเสริ ม

1. มีหน่วยบริ การข้อมูล
นศ.บัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะ (call centre)
2. ใช้ระบบ online
เข้าถึง นศ. ให้ข่าวสาร
แก่ นศ. ทันเวลา
3. ปัญหา นศ. ได้รับ
การช่วยเหลือรวดเร็ ว

การติดต่อกับ
มหาวิทยาลัย

1. แนะนาการทา
วิทยานิพนธ์ทุกขั้น
ละเอียด
2. ฝึ กเขียนบทความวิจยั
3. จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่
4. แนะนาการไม่ลอกงาน
ผูอ้ ื่น
5. ให้คาแนะนาแหล่ง
เผยแพร่ บทความวิจยั

1. แนะนาการ
ทางานระหว่าง
ภาค
2. ให้คาแนะนา
การเตรี ยมตัว
อบ
3. แนะนา
เตรี ยมตัวสอบ
IS/ วิทยานิพนธ์

1. ใช้เป็ นสถานที่จดั การ
สอน ป.โท-เอก มากขึ้น
2. จัด จนท.แนะแนว
บัณฑิต
3. เป็ นแหล่งค้นคว้าที่ดี
เชื่อมโยงห้องสมุด
ส่ วนกลาง

1. ติดตามและให้
ความช่วยเหลือ
ผูส้ อบไม่ผา่ น
2. ติดตาม
หลังสอบ
วิทยานิพนธ์
3. ติดตามและ
แนะนาเผยแพร่
บทงานวิจยั

หลังการ
สอบ
ประเมิน

ช่ วงการ
ก่อนการ
สอบ
ประเมิน

ศูนย์วิทยพัฒนา

ค่า ในช่วงที่มีการ
สัมมนา/อบรมนศ.
2. ปรับมุม มสธ.
ให้บริ การ นศ.
โท-เอก
3. อบรมการใช้และ
เข้าถึงฐานข้อมูล
ต่างๆ
4. มีคอมฯ บริ การ

ห้องสมุด
และบริ การ
ดบริ การช่วง
1. เปิ คอมฯ

1. ส่งเสริ มให้ นศ. รวมกลุ่ม
ผ่าน Social media เพื่อสื่ อสาร
และช่วยเหลือกัน
2. ส่งเสริ มให้ นศ. โท-เอก ร่ วม
ชมรม นศ.
3. ภายในมหาวิทยาลัยมี
พื้นที่สาหรับ นศ.บัณฑิต
ทางานหรื อพบกับ

ชมรมหรื อการ
จัดรวมกลุ่ม นศ.

1. มีหน่วยที่ให้การแนะ
แนว นศ. บัณฑิต
โดยเฉพาะ
2. มีระบบติดตาม นศ.
กลุ่มเสี่ ยง (ที่ขาดการ
ติดต่อ)
3. ส.บัณฑิตส่งข้อมูล
นศ. ขาดการติดต่อให้
สาขา

1. อ. ที่ปรึ กษาจัด
เวลาให้ นศ. ติดต่อ
2. อ. ที่ปรึ กษาติดต่อ
นศ. สม่าเสมอ
3. อ. ที่ปรึ กษา
ติดตามกลุ่มเสี่ ยง
ระหว่างเรี ยนและ
ระหว่างทา
วิทยานิพนธ์

วิทยานิ พนธ์

บริ การแนะแนว
และติดตาม นศ.

การติดต่อกับ
คณาจารย์

ภาพที่ 1 ระบบแบบบริการการศึกษาเพื่อช่ วยให้ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเรียนได้ ประสบผลสาเร็จ

1. เอกสาร
- เนื้อหาง่ายต่อการเข้าใจ
- ควรมีสรุ ปแต่ละหน่วย
2. สื่ อเสริ มมีความพร้อม
- D/VCD, web, e-learning
3. อบรมการใช้สื่อใน
ระบบกศ.ทางไกล แก่ผทู้ ี่
ขาดทักษะ

สื่ อการเรี ยน การสอน
และเนื้อหา

1. ส่ งข้อมูลเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนถึง นศ.
ล่วงหน้า
2. เอกสารอธิบายการลง
ทะเบียนกระชับเข้าใจง่าย
3. มีหน่วยบริ การตอบ
คาถาม นศ.เร็ วทันเวลา
4. มีบริ การเตือนใกล้
ลงทะเบียน

การลง
ทะเบียน

ช่ วงระหว่ างศึกษา

รู ปแบบการจัดบริ การการศึกษาเพื่อช่วยให้นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชเรี ยนได้ประสบผลสาเร็ จในระบบการศึกษาทางไกล
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
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รู ปแบบการจัดบริ การการศึกษาเพื่อช่วยให้นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชเรี ยนได้ประสบผลสาเร็ จในระบบการศึกษาทางไกล

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

จากภาพที่ 1 จะพบว่านักศึกษาจะเรี ยนได้ประสบผลสาเร็ จนั้นควรจะได้รับบริ การให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ ช่วงก่อน
เข้าศึกษาซึ่ ง ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายเชิงรุ ก การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผสู ้ นใจและ
การปฐมนิ เทศ และเมือเข้าสู่ ระบบการศึ กษาเขาควรได้รับการช่ วยเหลือช่ วงระหว่างศึ กษา ประกอบด้วย บริ การ
หลายด้าน ได้แก่ บริ การด้านการลงทะเบียน บริ การด้านสื่ อการเรี ยนการสอนและเนื้อหา บริ การด้านการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัย บริ การด้านการติ ดต่อกับอาจารย์บริ การด้านการสัมมนา (เสริ ม/เข้ม) ไปจนถึงบริ การของศูนย์วิทย
พัฒ นา สาหรับนักศึ กษาที่ อยู่ในแต่ละท้องถิ่น หลังจากนั้นเมื่อศึ กษาแล้ว จะเข้าสู่ การประเมิ นผล เขาควรได้รับ
บริ การช่วงการประเมินผล ซึ่ งประกอบด้วยการช่วยเหลือก่อนการสอบ/ประเมินผลและการช่วยเหลือหลังการสอบ/
ประเมินผล ซึ่ งในแต่ละบริ การจะมีรายละเอียดของการให้บริ การนั้นๆ สรุ ปว่านักศึ กษาจะได้รับบริ การช่วยเหลือ
ตั้งแต่ก่อนเข้าจนถึงจบหลักสูตร

อภิปรายผล
1. ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาทั้ ง 4 มหาวิ ท ยาลั ย พบว่ า บริ ก าร
การศึกษาที่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทั้ง 4 มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความสาคัญในระดับมากที่สุดและระดับมาก
ต่อการเรี ยนให้ประสบผลสาเร็ จในระบบการศึกษาทางไกลนั้นค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน เพียงแต่ลาดับที่ ต่างกันไป
บ้าง เช่นนักศึกษา มสธ.ให้ลาดับที่ 1 คือ อาจารย์สมั มนาเสริ มมีความรู ้ในวิชาที่สอนมาก ลาดับ 2 คือ เนื้อหาชุดวิชา
ในหลักสู ตรที่ ศึกษามีคุณค่า ในขณะที่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิ ดเทอร์ บูกาให้ลาดับที่ 1 คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย
พัฒ นาบริ การพร้อมให้ความช่ วยเหลือนักศึ กษา นักศึ กษาของมหาวิทยาลัยเปิ ดมาเลเซี ยให้ลาดับที่ 1 เหมื อนกับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิ ดฟิ ลิปปิ นส์ คือ การเข้าถึงระบบ On-line ของมหาวิทยาลัยได้ง่าย
การที่ นกั ศึ กษาของแต่ละมหาวิทยาลัยเปิ ดมีความเห็ นต่อบริ การที่ มีความสาคัญต่ อการเรี ยน ให้ประสบ
ผลสาเร็ จในประเด็นที่ใกล้เคียงกันนั้น น่าจะเป็ นเพราะว่าในการจัดการเรี ยนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล
ไม่ ว่าในประเทศใดๆ ก็ตาม ก็จะมี หลักการ มี แนวทางในการจัดใกล้เคี ยงกัน กล่ าวคื อ ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนด้วย
ตนเองจากสื่ อต่างๆที่ มหาวิทยาลัยจัดให้เป็ นส่ วนใหญ่ นักศึกษาจะไม่ได้พบผูส้ อนเป็ นประจาเหมือนนักศึ กษาที่
เรี ยนในระบบชั้นเรี ยน นักศึ กษาจะได้พ บผูส้ อนและเพื่ อนเป็ นครั้งคราวเท่ านั้น เพราะฉะนั้นประเด็นเกี่ ยวกับ
เนื้ อหาชุ ด วิช าที่ จดั ให้นักศึ กษาเรี ยนโดยจัด ทาออกมาในรู ปของสื่ อ จึ งเป็ นสิ่ งที่ นักศึ กษาเห็ นว่ามี ค วามส าคัญ
ประเด็นเกี่ยวกับความรู ้ของอาจารย์ที่มาพบปะให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาในช่วงการสัมมนา ประเด็นเกี่ ยวกับการได้รับ
การติดต่อช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริ การการศึกษาในระดับท้องถิ่น และประเด็นเกี่ยวกับการสามารถติดต่อ
มหาวิทยาลัยได้หรื อเข้าระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยได้ จึ งเป็ นสิ่ งที่ มีความจาเป็ นหรื อมีความสาคัญที่จะช่วย
ให้นักศึ กษาเรี ยนได้ประสบผลสาเร็ จ นั่นเป็ นการยืนยันว่าบริ การการศึ กษาเหล่านี้ มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Clark (2003) ซึ่ งทาการวิจยั เกี่ยวกับบริ การช่วยเหลือนักศึกษาให้เรี ยนสาเร็ จ
ในระบบการศึ กษาทางไกล โดยทาการศึ กษากับนักศึ กษาของ Midwest Dual-mode Higher Education Institution
ซึ่ งผลการวิจยั ส่ วนหนึ่ งพบว่า บริ การการศึ กษาที่สาคัญที่ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนได้ประสบผลสาเร็ จมีหลายบริ การ
ได้แก่ บริ การช่ วยเหลือก่ อนเริ่ มเรี ยน บริ การช่ วยเหลื อทางวิชาการ ซึ่ งประกอบด้วย การสามารถติ ดต่ออาจารย์
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ผูส้ อนได้อย่างสม่าเสมอ การเอาใจใส่ ดูแลจากอาจารย์ประจาวิชา การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเรี ยนวิชานั้นๆ
เป็ นต้น นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Milman and others (2015) ซึ่ งได้ทาการศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึ กษาปริ ญญาโทต่อบริ การสนับสนุ นการศึกษาและแหล่งทรัพยากรที่ มหาวิทยาลัยจัดให้ ผลการวิจยั พบว่า ใน
ด้านบริ การช่วยเหลือทางวิชาการ นักศึกษาให้ความสาคัญกับบริ การ ด้านการได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์ การ
ได้รับคาแนะนาทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย การบริ การห้องสมุด และการปฐมนิเทศออนไลน์ เป็ นต้น
2. แนวทางการพัฒนาบริ การการศึ กษา การที่ ท้ งั นักศึ กษา อาจารย์และบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องมีความเห็ น
สอดคล้องกันว่า ต้องการให้พฒั นาบริ การการศึ กษาที่ จะช่ วยเหลือผูเ้ รี ยนในภาพรวมทั้ง 12 ด้าน ในระดับมากนั้น
อาจเป็ นเพราะทุกกลุ่มมีความตระหนักว่า ในการเรี ยนด้วยระบบการศึ กษาทางไกลนั้น บริ การช่ วยเหลือนักศึกษา
เป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นมาก มหาวิทยาลัยควรจะจัดบริ การที่ ดีที่สุด และนักศึกษาควรจะได้รับบริ การที่ดีที่สุด ดังที่ Allen
(1993) กล่าวว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการคงอยูห่ รื อออกกลางคันของนักศึกษา ที่ศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลนั้น
มีหลายปั จจัย รวมทั้งการมีบริ การสนับสนุ นที่เข้มแข็งด้วย การบริ การสนับสนุ นการศึกษานั้น เป็ นสิ่ งจาเป็ นมาก
ซึ่ งสอดคล้องกับ Simpson (2004) ได้กล่าวว่าบริ การการศึกษาหรื อบริ การสนับสนุนการเรี ยนการสอน เป็ นบริ การที่
สถาบันการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล จาเป็ นต้องให้ความสาคัญไม่นอ้ ยไปกว่าการจัดการเรี ยนการสอน โดย
ต้องจัดควบคู่ไปกับการเรี ยนการสอน และจาเป็ นต้องจัดให้ทวั่ ถึง สะดวกและ ทันเวลา
3. ระบบบริ การการศึกษาเพื่อช่ วยให้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชเรี ยนได้
ประสบผลส าเร็ จ ผลการวิ จัย นี้ ได้พ ัฒ นาระบบบริ การการศึ ก ษาเพื่ อช่ วยให้นักศึ กษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชเรี ยนได้ประสบผลสาเร็ จ ระบบบริ การนี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบของบริ การ
3 ระยะ ตลอดกระบวนการของการเรี ยนในระบบการศึกษาทางไกล คือ 1) บริ การช่วงก่อนเข้าศึกษา 2) บริ การช่วง
ระหว่างศึกษา และ 3) บริ การช่วงการประเมิน บริ การในแต่ละช่วงยังมีบริ การย่อยๆ อีกหลายบริ การ
การที่ ผลการวิจยั หรื อระบบบริ การการศึ กษามีองค์ประกอบหลายช่ วงและหลายด้านดังกล่าวทั้งนี้ เป็ น
เพราะ ในการพัฒนาระบบบริ การการศึ กษาดังกล่าวนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลจากหลายส่ วน ทั้งข้อมูลจากการศึ กษา
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการศึกษาภาคสนามจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย คือ นักศึกษา มสธ. และ
นักศึ กษาจากมหาวิทยาลัยเปิ ดมาเลเซี ย อินโดนี เซี ยและฟิ ลิ ปปิ นส์ รวมทั้งอาจารย์ และบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้องของ
มสธ. ซึ่ งกลุ่ ม บุ ค คลเหล่ า นี้ เป็ นผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในการเรี ยนการสอนในระบบการศึ ก ษาทางไกลตลอด
กระบวนการ ดังนั้น จึงรู ้และเข้าใจว่านักศึ กษาต้องการความช่ วยเหลือในช่ วงใดบ้าง อย่างไร และการช่วยเหลือ
นักศึกษาต้องช่วยตลอดทั้งกระบวนการ จึงจะทาให้นกั ศึกษาเรี ยนได้ประสบผลสาเร็ จในระบบการศึกษาทางไกล
ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับ Allen (1993) ซึ่ งเสนอว่าสถาบันการศึ กษาทางไกลต้องจัดบริ การหลาย
ประเภทเหล่านี้ให้เอื้อต่อผูเ้ รี ยน ได้แก่ นโยบายและกระบวนการรับเข้า ทุนการศึกษา โปรแกรมการปฐมนิเทศ การ
ให้คาปรึ กษาทางวิชาการ การช่วยเหลือการเรี ยน กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การให้คาแนะนาปรึ กษา และ
กิจกรรมนักศึกษา และ Sharma (2005) ได้เสนอกลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการคงอยู่ของนักศึกษาในสถาบันการศึกษา
ทางไกลว่า ต้องมีบริ การช่ วยเหลือนักศึกษาหลายด้าน ซึ่ งครอบคลุมบริ การให้ขอ้ มูลให้คาแนะนาที่ เป็ นปั จจุบนั ที่
ถูกต้องในช่วงการรับเข้าศึกษา การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย การรู ้จกั สถาบัน ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา
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บริ การสนับสนุนด้านการลงทะเบียน การให้คาแนะนาปรึ กษา สื่ อการเรี ยนการสอนที่เหมาะกับการเรี ยนด้วยตนเอง
บริ การแหล่งข้อมูล การใช้เทคโนโลยี การปฐมนิ เทศ และการติดตามนักศึกษาเป็ นต้น นอกจากนั้น ยังสอดคล้อง
กับ ซิ ม ป์ สั น (Simpson : 2004) ซึ่ งได้แ บ่ ง การช่ ว ยเหลื อ ส่ งเสริ ม ผู ้เรี ย นในระบบการศึ ก ษาทางไกลตามช่ ว ง
ระยะเวลา ตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยน ขณะเรี ยน ก่อนสอบ ไปจนถึงช่วงหลังสอบ
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาบริ การทั้งระบบ(โมเดล) จะพบว่าผลการวิจยั สอดคล้องกับโมเดลของ Floyd and
Casey-Powell (n.d.) ซึ่ งได้ก ล่ า วว่า สถาบัน การศึ ก ษาทางไกลต้องจัด บริ ก ารช่ วยเหลื อ นัก ศึ ก ษาที่ จะสามารถ
เชื่ อ มโยงนักศึ กษากับ ผูส้ อน เชื่ อ มโยงนัก ศึ กษาด้วยกัน เองและเข้าถึ งเทคโนโลยี ต่ างๆได้ บริ ก ารสนับ สนุ น
การศึ กษาควรมาจากการสารวจความต้องการของนักศึ กษา มิ ใช่ สิ่งที่ สถาบันต้องการให้มี โดยได้เสนอโมเดล
บริ การสนั บ สนุ น ผู ้เรี ยนที่ พ ัฒ นาขึ้ นเพื่ อ ให้ บ ริ การแก่ นั ก ศึ ก ษาทางไกลใน Community College โมเดลนี้
ประกอบด้วยบริ การหลายระยะดังนี้
1. บริ การช่วยเหลือระยะเริ่ มเข้าศึกษา (Learner intake phase) ได้แก่ การลงทะเบียน การขอทุนการศึกษา
การช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและการปฐมนิเทศ บริ การ ช่วยเลือกโปรแกรมการเรี ยนที่เหมาะสม
2. บริ การช่ วยเหลือระยะการเริ่ มเรี ยน (Learner intervention phase) ประกอบด้วยการช่ วยผูเ้ รี ยนในการ
เรี ยนด้วยตนเอง การพัฒนาตนเอง
3. บริ การช่ วยเหลื อระยะสนับสนุ นการเรี ยน (Learner support phase) ประกอบด้วย การแนะนาปรึ กษา
ทางวิชาการ การติ ว การช่ วยให้เข้าใจบทเรี ยน เทคนิ คในการสรุ ปเนื้ อหา การสนับสนุ นแหล่งเรี ยนรู ้ ห้องสมุ ด
เทคนิคการทาข้อสอบ
4. บริ การช่วยเหลือระยะเปลี่ยนผ่าน (Learner transition phase) ประกอบด้วยการให้ความช่ วยเหลือเพื่อ
เข้าสู่อาชีพที่เหมาะสม การเตรี ยมตัวสอบสัมภาษณ์ การแนะแนวด้านอาชีพ
5. ระยะประเมิ นประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตรและระบบการจัดการเรี ยนการสอน (Measurement phase)
ในช่วงระยะนี้สถาบันควรจะประเมินในเรื่ องอัตราการคงอยู่ การสาเร็ จการศึกษา และการประเมินหลักสูตร

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ผลการวิ จัย พบว่า ปั จจัย ที่ นักศึ กษา มสธ. เห็ น ว่ามี ค วามส าคัญ หรื อ จาเป็ นต่ อการเรี ยนให้ป ระสบ
ผลสาเร็ จในระดับบัณฑิ ตศึ กษา ได้แก่ ความรู ้ความเชี่ ยวชาญของอาจารย์สัมมนาเสริ ม คุณค่ าของเนื้ อหาวิชาใน
หลัก สู ต ร ความช่ ว ยเหลื อ แนะน าอย่า งรวดเร็ ว ของอาจารย์สั ม มนาเสริ ม หรื อ อาจารย์ป ระจ าวิ ช า เพราะนั้น
มหาวิทยาลัยจึ งควรส่ งเสริ มปั จจัยดังกล่าวให้ดี ยิ่งขึ้ น เพื่ อจะช่ วยเหลื อการเรี ยนของนักศึ กษาบัณ ฑิ ตศึ กษาให้
ประสบผลสาเร็ จ
2. ปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ งคือ การติดต่อกับมหาวิทยาลัยและการได้รับข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะใน
เรื่ องการเข้าถึ งระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยได้ง่าย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรให้การดูแลระบบออนไลน์ของ
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มหาวิทยาลัยให้นกั ศึกษาซึ่ งกระจายอยูใ่ นทุกพื้นที่ของประเทศเข้าถึงได้สะดวก เพราะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีความจาเป็ นต้องใช้ระบบออนไลน์ในการศึกษาค้นคว้าค่อนข้างมาก
3. ผลการวิ จัย ในส่ วนของแนวทางการพัฒ นาบริ ก ารการศึ ก ษาที่ จาเป็ น เพื่ อ ช่ วยให้นักศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเรี ยนได้ประสบผลสาเร็ จ สามารถนาประเด็นหลักๆ มาเป็ นตัวอย่างเป็ นข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย
ได้ ดังนี้เช่น
3.1 ด้านการลงทะเบียน มหาวิทยาลัยควรจัดส่ งข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนให้ถึงนักศึกษาก่อนเวลา
ลงทะเบียน ควรมีการแจ้งเตือนเมื่อใกล้เวลาลงทะเบียน และควรมีหน่วยบริ การตอบคาถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน
อย่างรวดเร็ ว
3.2 ด้านการติ ดต่ อกับอาจารย์ มหาวิทยาลัยควรส่ งเสริ มให้อาจารย์กาหนดช่ วงเวลาที่ นักศึ กษาจะ
ติดต่อกับอาจารย์ได้ อาจารย์ควรสื่ อสารกับนักศึ กษาอย่างสม่าเสมอ และควรมีการติดตามนักศึกษาโดยเฉพาะผูท้ ี่
เป็ นกลุ่มเสี่ ยง
4. มหาวิทยาลัยควรนารู ปแบบการบริ การการศึกษาที่ได้จากการวิจยั นี้ ไปทดลองใช้ท้ งั ระบบ หรื อหากไม่
สามารถทดลองใช้ได้ท้ งั ระบบ อาจจะเริ่ มทดลองใช้บางด้านไปก่อน เช่น การมีระบบติดตามนักศึ กษาที่ ขาดการ
ติ ด ต่ อ เพื่ อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ได้ท ัน เวลา การสร้ า งกลุ่ ม สื่ อ สารช่ ว ยเหลื อ กัน ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษา การจัด สอน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาปริ ญญาเอก การช่วยเหลือนักศึกษาหลังการสอบวิทยานิพนธ์เป็ นต้น
5. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามผลประเมินผลการจัดบริ การตามรู ปแบบดังกล่าวทั้งระบบ ตั้งแต่บริ การ
ในระยะก่อนเข้าเรี ยน บริ การระหว่างเรี ยน และบริ การช่วงการประเมินผล

ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยต่ อไป
1. ควรศึ กษารู ปแบบการให้บริ การข้อมูลข่าวสารที่ เหมาะสมที่ จะจูงใจแก่ผทู ้ ี่ จะตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
2. ควรศึ กษาการรับรู ้และโอกาสเข้าถึงบริ การการศึก ษาประเภทต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดให้ของนักศึ กษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
3. ควรศึกษารู ปแบบการให้บริ การช่วยเหลือนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในระหว่างการทาวิทยานิพนธ์
4. ควรศึกษารู ปแบบการให้บริ การช่วยเหลือนักศึกษาบัณฑิตศึ กษากลุ่มเสี่ ยง คือกลุ่มที่ ขาดการติ ดต่อกับ
มหาวิทยาลัย
5. ควรศึกษารู ปแบบการช่วยเหลือนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลในประเทศในภูมิภาค
อื่นๆ นอกเหนือจากทวีปเอเชีย
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รู ปแบบการจัดบริ การการศึกษาเพื่อช่วยให้นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชเรี ยนได้ประสบผลสาเร็ จในระบบการศึกษาทางไกล

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
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