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ความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ ตี ่ อการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
Expectations of Graduate Students Towards the Distance Education System of
Sukhothai Thammathirat Open University
นงค์ลกั ณ์ รุ่ งวิทยาธร*
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกล และ 2) เสนอแนวทางในการปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาจากประชากรที่เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโท รุ่ นปี การศึกษา 2550 ทั้งหมดจํานวน 1,940 คน
โดยส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ ได้รับกลับคื นมา 902 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 46.5 สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า (1) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อระบบการศึกษาทางไกลระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20)
โดยมีความคาดหวังหลังสําเร็ จการศึกษาระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.57) รองลงมามีความคาดหวังระดับมาก คือ ด้าน
ผูส้ อน (ค่าเฉลี่ย = 4.27) ด้านบริ การ (ค่าเฉลี่ย = 4.26) ด้านกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.00) และด้านสื่ อการเรี ยน
การสอน (ค่าเฉลี่ย = 3.93) ตามลําดับ และ 2) แนวทางในการปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาใน
ระบบการศึกษาทางไกล คือ (1) ด้านผูส้ อน มหาวิทยาลัยควรสนับสนุ นให้ผสู้ อนทําการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบและ
วิธีการสอนที่เหมาะกับนักศึกษาและเหมาะกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชาแต่ละชุดวิชา เป็ นต้น (2) ด้านสื่ อการเรี ยนการ
สอน ควรพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนที่ หลากหลายที่ ผเู้ รี ยนสามารถศึกษาด้วยตนเองจากสื่ อประเภทต่าง ๆ (3) ด้าน
กิ จกรรมปฏิ สัมพันธ์ ควรจัดทําสื่ อประเภทต่าง ๆ ที่ เหมาะสมสําหรั บแต่ละหลักสู ตร ส่ วนกิ จกรรมปฏิ สัมพันธ์เป็ น
กิจกรรมที่เสริ มเต็มให้การศึกษาเท่านั้น (4) ด้านบริ การ ควรกําหนดกิจกรรมที่ผสมผสานวิธีการที่สัมพันธ์กบั ทรัพยากร
ส่ วนสื่ อควรใช้เทคโนโลยีนานาชนิ ด กําหนดระบบการจัดส่ งสื่ อการสอนและมีการวางแผนการดําเนิ นการ และ (5)
ด้านหลังสําเร็ จการศึกษา ควรพัฒนาการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อมุ่งสู่ มาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ด้าน คือ
(ก) มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต (ข) มาตรฐานด้านการบริ การจัดการการอุดมศึกษา และ (ค) มาตรฐานด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรี ยนรู้
คําสํ าคัญ : ระบบการศึกษาทางไกล บัณฑิตศึกษา

* นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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ABTRACT
The purposes of this research were to: (1) study the expectation of graduate students towards the distance
education system of Sukhothai Thammathirat Open University (STOU); and (2) propose guidelines about
instruction improvement at the graduate level in the STOU distance education system.
In this research, the obtained data were collected from graduate students in the 2008 academic year. 1940
questionnaires were mailed to them but only 902 (46.5%) returned. Research data were analyzed via the use of the
percentage, mean, standard deviation, and content analysis.
Research findings revealed that (1) the expectation of graduate students towards the distance education
system of STOU was at the high level (mean = 4.20). The expectation level towards the future after graduation
received the highest expectation mean (mean = 4.57), followed by the expectation levels towards the instructors
(mean = 4.27), the services (mean = 4.26), the interaction activities (mean = 4.20), and the instructional media
respectively, all of which were at the high level (mean = 4.00); and (2) guidelines about instructional improvement
from which the students could study by themselves at the graduate level in the distance education system were the
following: (1) for the aspect of instructors, STOU should encourage them to research in teaching methods which
were suit the students and objectives of each course block, etc.; (2) for the aspect of instructional media, numerous
and diversified instructional media should be developed so that students could study from them by themselves; (3)
for the aspect of interaction activities, the focus should be on provision of appropriate instructional media for each
study program, while interaction activities should be only the complementary part of the study program; (4) for the
aspect of services, the activities should be determined such that the employed methods should fit and mix well with
available resources, the instructional media should employ various technologies, and the media deliverance system
should be well planned and efficient; and (5) for the aspect of expectation of the future after graduation, the
university should develop instruction at the graduate level to meet the higher education standards in three aspects,
namely, (a) the standards of graduates’ quality, (b) the standards of higher education management and services, and
(c) the standards of creation and development of knowledge-based society and society of learning.
Keywords: Distance education system, Graduate
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2 ครั้ง พบเหตุผลสอดคล้องกันคือ ผูท้ ี่ตดั สิ นใจศึกษาระดับ
1. บทนํา
บัณฑิตศึกษาที่ มสธ. เพราะเห็นว่าเป็ นการช่วยส่ งเสริ มให้
การศึ ก ษาเป็ นกระบวนการพัฒ นาทรั พ ยากร
มีหน้าที่การงานดียงิ่ ขึ้น และเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีชื่อเสี ยง
มนุ ษ ย์ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถที่ เอื้ อ ต่ อ ทิ ศ ทางการ
ทางด้านการสอนทางไกล และมี ระบบการสอนที่ ในส่ วน
พัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2550)
เป็ นสถาบันอุดมศึกษาระบบเปิ ดยึดหลักการศึกษาตลอด
ได้เสนอรายงานการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของสาธารณรั ฐ
ชี วิต เปิ ดสอนหลัก สู ต รปริ ญ ญาโทตั้งแต่ ปี การศึ ก ษา
สิ งคโปร์ ว่ า สิ งคโปร์ ไ ด้ก ํา หนดความคาดหวัง จาก
2534 จัดการเรี ยนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกล
การศึกษาทุกระดับหรื อ “การศึกษาที่ พึงประสงค์” เพื่อ
เน้นการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองจากสื่ อต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยผลิต
สร้างผูน้ าํ ที่ มีคุณภาพและคุณธรรม สําหรับในประเทศ
ขึ้ นทั้งสื่ อ หลักและสื่ อเสริ ม รวมถึ งสื่ อ อื่ น ๆ ที่ มี อยู่ใน
ไทยความคาดหวังที่ จะให้การอุดมศึกษาหรื อการศึกษา
สั ง คม จุ ด เน้ น ของการศึ ก ษาระดับ นี้ อยู่ที่ ก ารพัฒ นา
ในระบบมหาวิ ท ยาลั ย เป็ นเสาหลั ก ทางสติ ปั ญญา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสู ง เพื่อให้มีศกั ยภาพและ
การศึกษาระบบมหาวิทยาลัยต้องยกเครื่ องและเร่ งเครื่ อง
เป็ นทรั พยากรมนุ ษ ย์เพื่ อ รั บ ใช้สังคมและประเทศชาติ
การค้น คว้าวิจัย ที่ ก ว้างและลึ ก ผลัก ดัน นวัต กรรมทาง
โดย นงค์ลกั ณ์ รุ่ งวิทยาธร (2543) ได้วิจยั เรื่ องปัจจัยที่มี
การศึกษา หลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู้ สื่ อการเรี ยนรู้
ผลต่ อ การตัด สิ น ใจศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษาทางไกล
การศึกษาทั้งกรอบสากลและไทย เพื่อให้สามารถแข่งขัน
มสธ. โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึ กษาที่
ได้บ นอัตลัก ษณ์ ของประเทศไทย ในส่ วนความคาดหวัง
ผ่านการคัดเลื อกเข้าศึ ก ษาในปี การศึ ก ษา 2542 พบว่า
ของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา มสธ. นั้นยังไม่มีผใู้ ดทํา
ปั จจัยที่มาจากแรงผลักดันภายในตัวบุคคล มี 3 ด้าน คือ
การวิ จั ย เรื่ องนี้ ไว้ และเพื่ อ ให้ ก าร ศึ ก ษ าร ะ ดั บ
1) ด้านความต้องการของบุคคล 2) ด้านความคาดหวัง
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาด้ว ยระบบการศึ ก ษาทางไกลซึ่ งเป็ นอัต
ในอนาคต และ 3) ด้า นความต้อ งการในการเรี ยนรู้
ลักษณ์ ข องมหาวิท ยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ราช สามารถ
ปั จจัยในส่ วนของการบริ หารจัดการของ มสธ. มี 4 ด้าน
แข่ ง ขั น ได้ ผู้วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาเรื่ องความ
คื อ 1) ด้ า นรู ปแบบการจั ด การศึ ก ษา 2) แนวคิ ด
คาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการเรี ยน
การศึ ก ษาทางไกล 3) ค่ า ใช้จ่ า ยในการศึ กษา และ 4)
ในระบบการศึกษาทางไกล
หลักสู ตรการศึกษา ตามลําดับ นงค์ลกั ณ์ รุ่ งวิทยาธร (2544)
วิ จัย ซํ้ าภายใต้เรื่ องเดิ ม คื อ เรื่ องปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล มสธ. พบว่า
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
มี ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาของนักศึกษา เรี ยง
2.1 เพื่ อศึ กษาความคาดหวังของนัก ศึ ก ษาระดับ
ตามนํ้าหนักความสําคัญดังนี้ 1) ด้านความน่ าเชื่อถือต่อ
บัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
คณาจารย์ 2) ด้านความน่ าเชื่ อ ถื อ ต่ อ มหาวิท ยาลัย 3)
2.2 เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุ งการจัดการ
ด้ า นระบบการศึ ก ษาทางไกล 4) ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยใน
เรี ย นการสอนระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษา
การศึ ก ษา 5) ด้ า นแรงจู ง ใจในการศึ ก ษา 6) ด้ า น
ทางไกล มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ความก้าวหน้าในอาชีพ 7) ด้านหลักสู ตรการศึกษา และ
8) ด้านความต้องการศึกษาในส่ วนบุคคล จากการวิจยั ทั้ง
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สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
3. การทบทวนวรรณกรรม
(2550) เสนอรายงานการปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐ
มสธ. จัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด การจัด
สิ ง ค์ โ ปร์ เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ต่ อ สภาวการณ์ ก ารศึ ก ษาใน
การศึกษาระบบการศึกษาทางไกล คือ การจัดการเรี ยน
ประเทศไทยในปั จจุบนั และอนาคต ว่าความคาดหวังทาง
การสอนที่ ผเู้ รี ยน และผูส้ อนอยู่ห่างกันไม่ตอ้ งพบหน้า
การศึกษา เป็ นความคาดหวังทั้งส่ วนบุคคล สังคม และ
กัน หรื อพบบ้างเป็ นบางครั้ง และใช้สื่อต่าง ๆ เป็ นหลัก
ประเทศชาติ หวังให้อนาคตของชาติมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ในการเรี ย นการสอนโดยเน้น ให้ ผูเ้ รี ยนได้เรี ย นรู้ ด้ว ย
ซึ่ งจุ ดสําคัญ ขึ้ นอยู่กบั ศักยภาพในการเรี ยนรู้ของคนใน
ตนเอง นอกจากนั้น มสธ. ได้พ ฒ
ั นาระบบการจัด การ
ชาติ ระบบการจัดการศึกษาเป็ นกลไกสําคัญในการเตรี ยม
เรี ยนการสอนที่ เน้ น ให้ มี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประชากรให้รู้จกั เรี ยนรู ้ เพื่อเผชิญสภาวการณ์ต่าง ๆ การ
นัก ศึ ก ษากับ คณาจารย์ผ่านสื่ อ ประเภทต่ าง ๆ โดยไม่
พัฒ นาระบบการจั ด การศึ ก ษาเป็ นสิ่ งจํา เป็ นที่ ต ้อ ง
มุ่งเน้นให้เกิ ดปฏิสัมพันธ์แบบเผชิ ญหน้าโดยไม่จาํ เป็ น
ส่ งเสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นรู้ จัก คิ ด และวิเคราะห์ การศึ ก ษาใน
กอปรคุ ณ ลักษณะของผูเ้ รี ยนระบบการศึ กษาทางไกล
ระบบมหาวิทยาลัยอาจไม่เพียงพอ จะต้องมีการส่ งเสริ ม
ต้องเป็ นผูม้ ีความตั้งใจสู งมาก มีการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองและ
ให้คนในชาติมีการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต เพื่อมุ่งเน้นศักยภาพ
แสวงหาความรู้ เพิ่ ม เติ ม ตลอดเวลา มี เทคนิ ค การเรี ย น
การเรี ยนรู้ของคนในชาติเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน
เฉพาะตัวเพื่อ ลดการพึ่งพาผูส้ อน มี ปฏิ สัมพันธ์ทางไกล
และพัฒนาประเทศชาติ
กับผูส้ อนและเพื่อนอย่างสมํ่าเสมอทําให้เกิดกระบวนการ
กลุ่ ม สิ่ งสํ าคัญ คื อ ผู้เรี ยนระบบการศึ ก ษาทางไกลมี
4. วิธีการวิจัย
ความสามารถในการบริ หารเวลาของตนเอง แบ่งเวลาจาก
4.1 ขอบเขตของการวิจยั ประชากร คือ นักศึกษา
ภาระด้านต่ าง ๆ ให้ แ ก่ การเรี ยน ทั้งการสรุ ป ทบทวน
ระดับปริ ญญาโทรุ่ น ปี การศึกษา 2550 จํานวน 1,940 คน
เนื้ อหา จดบันทึ ก และแสวงหาความรู้ จากแหล่ งต่ าง ๆ
อย่างต่อเนื่ อง นอกจากนั้น ผูท้ ี่ ตดั สิ น ใจเรี ยนในระบบ
การวิ จั ย นี้ ครอบคลุ ม ประเด็ น สํ า คั ญ ดั ง นี้ เพศ อายุ
การศึ ก ษาทางไกลเป็ นผูท้ ี่ มี ค วามคาดหวังว่าตนเองมี
สถานภาพครอบครัว อาชีพปั จจุบนั ภูมิลาํ เนา สาขาวิชาที่
เลือกศึกษา แผนการศึกษา และเหตุผลที่เลือกศึกษาที่ มสธ.
ศักยภาพสามารถเรี ยนสําเร็ จได้ดว้ ยตนเอง ดังคํากล่าว
และความคาดหวังต่อการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
ของ แบนดูรา (Bandura, 1977) กล่าวว่า ความคาดหวัง
ของบุ ค คลมี 3 มิ ติ ได้แ ก่ 1) ความคาดหวัง เกี่ ย วกั บ
4.2 วิธีดาํ เนินการวิจยั การวิจยั นี้ใช้วธิ ีการสํารวจ
ความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คลแตกต่ างกัน 2) ความ
โดยจั ด ทํา แบบสอบถามจากการศึ ก ษาวรรณกรรม
ค าด ห วั ง เกี่ ยวกั บ ค วาม ส าม ารถ ข อ งบุ ค ค ล จาก
วิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพการจัดการเรี ยนการสอน
สถานการณ์ ห นึ่ งไปสู่ อี กสถานการณ์ ห นึ่ งมี ป ริ ม าณที่
และคุ ณ ลั ก ษ ณ ะของผู้ เ รี ยน ม ส ธ. ลั ก ษ ณ ะของ
แตกต่างกัน และ 3) ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถ
แบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้ 1) ตอนที่ 1 ข้อมูล
ของตนถ้ า มี น้ อ ยจะทํ า ให้ ค วามคาดหวัง เกี่ ย วกั บ
พื้ น ฐานและเหตุ ผ ลที่ เลื อ กศึ ก ษาที่ มสธ. 2) ตอนที่ 2
ความสามารถของตนน้อยลงไปด้วย แต่ถา้ ความคาดหวัง
ความคาดหวังต่ อ ระบบการศึ ก ษาทางไกลของ มสธ.
ของตนมีมากหรื อมัน่ ใจมากบุคคลนั้นจะมีความบากบัน่
แบ่งข้อคําถาม 6 ด้าน คือ (1) ด้านผูส้ อน (2) ด้านสื่ อการ
มานะพยายามมาก
เรี ย นการสอน (3) ด้านกิ จ กรรมปฏิ สั ม พัน ธ์ (4) ด้า น
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ความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตาอการเรี ยนในระบบ
ปี ที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม 2555 – มิถุนายน 2555
การศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
นงค์ลกั ณ์ รุ่ งวิทยาธร
เพื่อมุ่งไปสู่ จุดที่ตนเองคาดหวังไว้ นอกจากนั้นระบบการ
บริ การ และ (5) ความคาดหวังหลังสําเร็ จการศึกษา และ
เรี ยนทางไกล เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้เลือกเรี ยนที่ มสธ. คือ 1)
3) ตอนที่ 3 เป็ นคําถามปลายเปิ ดให้ผตู้ อบแบบสอบถาม
ให้ ข ้อ เสนอแนะ การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ได้
รู ปแบบการจัดการศึกษาของ มสธ. 2) แนวคิดการศึกษา
ทดสอบกั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ม าติ ด ต่ อ รั บ บริ การที่ สํ านั ก
ทางไกล/เรี ยนด้วยตนเอง 3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาโดยหาค่ า Alpha coefficient ได้ ค่ า ความ
4) หลักสู ตรการศึกษา
จากการวิ จั ย ครั้ งนี้ พบว่ า
เชื่ อ มั่น ความคาดหวัง แต่ ล ะด้า น ดัง นี้ 1) ด้า นผู ้ส อน
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่ออนาคตหลังสําเร็ จ
.8873 2) ด้า นสื่ อการเรี ยนการสอน .8336 3) ด้า น
การศึกษาระดับมากที่ สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57) โดยคาดหวังว่า
กิ จ กรรมปฏิ สั ม พัน ธ์ .8518 4) ด้านบริ ก าร .9161 5)
เมื่อสําเร็ จการศึกษาแล้วจะเป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถคิด
ความคาดหวัง หลัง สํ า เร็ จ การศึ ก ษา .9655 การเก็ บ
วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาได้เป็ นอย่างดี มีความภูมิใจมัน่ ใจ
ข้อมูลใช้วิธีส่งแบบสอบถามให้นักศึกษา ใช้เวลาในการ
ในตนเองมากขึ้ น ส่ วนความคาดหวังต่อระบบการศึ กษา
เก็บรวบรวม 1 ½ เดื อน การวิเคราะห์ ข อ้ มูลใช้การแจก
ทางไกลเรี ยงตามลํา ดั บ ความสํ า คั ญ ดั ง นี้ 1) ความ
คาดหวังต่อผูส้ อน (ค่าเฉลี่ย 4.27) โดยหวังว่าผูส้ อนเป็ นผู้
แจงความถี่ ค่าร้อยละ และสังเคราะห์เนื้อหาจากการสรุ ป
มี ความรู้ ความสามารถและเชี่ ยวชาญในสาขาวิชาที่ สอน
ประเด็นจากคําถามปลายเปิ ด
2) ด้านบริ การ (ค่าเฉลี่ ย 4.26) โดยหวังว่ามหาวิทยาลัยมี
ระบบการบริ การที่ เอื้ อต่อการเรี ยนทางไกล เช่ น แจ้งผล
5. สรุปและอภิปรายผล
สอบหลายช่องทาง มีระบบรองรับกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ มี
นั กศึ กษาระดับปริ ญ ญาโทรุ่ นปี การศึ กษา 2550
ระบบการประกันระยะเวลาการส่ งวัสดุการศึกษา มีระบบ
ส่ วนใหญ่ เพศหญิ งร้ อยละ 55.7 อายุเฉลี่ย 37 ปี ร้อยละ
การบริ การที่ เบ็ ด เสร็ จ ในตั ว เอง (One Stop Service)
48.6 มี อ าชี พ รั บราชการ สถานะสภาพโสดและสมรส
3) ด้านกิ จกรรมปฏิ สัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 4.00) โดยหวังว่า
ใกล้เคี ยงกัน คื อ ร้ อยละ 47.8 และ ร้ อยละ 47 เหตุ ผล 3
การมาเข้าร่ วมสัมมนาเสริ ม/เข้มช่วยให้มีความรู้และทักษะ
ลําดับแรกที่ เลื อกเรี ยน มสธ. เพราะ 1) เรี ยนด้วยระบบ
เกี่ยวกับการเรี ยนมากขึ้น เป็ นการช่วยสร้างเครื อข่ายด้าน
การศึ กษาทางไกลและสามารถเรี ยนด้วยตนเอง (ร้ อยละ
การศึ กษาและด้านสังคม เช่ น รู ้ จักเพื่ อนมากขึ้ น มี การ
54.2)
2) ต้องการความก้าวหน้าและความสําเร็ จใน
แบ่ ง ปั น ความรู ้ ใ ห้ แ ก่ กัน และกัน มี ก ารช่ ว ยเหลื อ ให้
อาชี พ (ร้ อ ยละ 42.8) และ 3) หลัก สู ตรตรงกั บ ที่
คําปรึ กษาหารื อ ระหว่างนักศึ ก ษาด้วยกัน และอาจารย์
ต้อ งการและตรงกับ อาชี พ ที่ ก ํา ลัง ทํา (ร้ อ ยละ 40.1)
และช่ ว ยเสริ ม ความมั่น ใจในการนําเสนอผลงานการ
ผลการวิจยั สอดคล้องกับ นงค์ลกั ณ์ รุ่ งวิทยาธร (2543)
อภิปรายผล และ 4) ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน (ค่าเฉลี่ย
ได้วิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาในระบบ
3.93) โดยหวังว่ามหาวิทยาลัยมีเครื อข่ายการยืมสื่ อคืนทัว่
การศึกษาทางไกล มสธ. พบว่า ผูต้ ดั สิ นใจเรี ยนระดับสู ง
ประเทศ มีระบบการสื บค้นที่ช่วยให้เรี ยนได้ง่ายขึ้น
ขึ้ น เพราะแรงผลัก ดัน ภายในตัว บุ ค คล 3 ด้าน คื อ 1)
6. ข้ อเสนอแนะ
ความต้องการของบุคคล 2) ความคาดหวังในอนาคต
และ 3) ความต้ อ งการในการเรี ยนรู ้ ซึ่ ง แบนดู ร า
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ มสธ. ควรกําหนด
(Bandura, 1977) กล่าวถึ งความคาดหวังของบุ ค คลแต่
ยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาการจัด การเรี ยนการสอนระดับ
ละบุคคลแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั แรงผลักของแต่ละบุคคล
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื่ อ มุ่ ง สู่ ม าตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาของ
82

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
ความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตาอการเรี ยนในระบบ
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การศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
นงค์ลกั ณ์ รุ่ งวิทยาธร
กระทรวงศึกษาธิ การ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรฐานด้าน
ประเภทต่าง ๆ รวมถึงร่ วมกันวางระบบการจัดส่ งสื่ อการ
คุณภาพบัณฑิ ต 2) มาตรฐานด้านการบริ การจัดการการ
เรี ยนการสอนโดยมีแผนดําเนิ นการทั้งระยะสั้นและระยะ
อุ ดมศึ กษา และ 3) มาตรฐานด้านการสร้ างและพัฒ นา
ยาว และ 4) ร่ ว มกัน วางระบบการประเมิ น ผลการ
สั ง คมฐานความรู้ และสั ง คมแห่ งการเรี ยนรู้ ทั้ งนี้
ดําเนิ นงานทุ กงานและทุ กกิ จกรรมโดยให้ผลลัพธ์เป็ น
ผลงานและ/หรื อผลตอบแทนที่ ยุติธรรมเป็ นที่ ยอมรั บ
ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว ต้องคํานึ งถึงอัตลักษณ์ของ มสธ. ที่ยึด
ร่ วมกันอย่างเป็ นรู ปธรรม
หลัก การจัด การเรี ย นการสอนโดยระบบการศึก ษา
ทางไกล ซึ่ ง เป็ นการสะท้อ นถึง การประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาตาม อัตลักษณ์เฉพาะตัวของ มสธ.
บรรณานุกรม
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มสธ. ควรมีนโยบาย
จามรี สิ งห์ทองอนันต์ (2450) “การศึกษาความคิดเห็ น
1) สนับสนุ นและสร้ างแรงจูงใจให้ผูส้ อนทําการวิจยั เพื่อ
ของนักศึ กษาระดับ บัณ ฑิ ตศึ ก ษา มหาวิทยาลัย
พัฒนารู ปแบบและวิธีการสอนที่ เหมาะกับนักศึกษาและ
รามคํา แหงเกี่ ย วกับ สภาพปั จ จุ บ ัน และความ
เหมาะกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องชุ ด วิ ช าแต่ ล ะชุ ด วิ ช า ซึ่ ง
คาดหวังต่ อ การให้บ ริ ก ารของบัณ ฑิ ตวิท ยาลัย
นอกจากจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับผูเ้ รี ยนแล้ว ยังเป็ นการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง” วิทยานิ พนธ์ ปริ ญญา
พัฒนาศักยภาพผูส้ อนให้มีประสิ ทธิ ภาพสมกับการเป็ น
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารการศึกษา)
ผูส้ อนในระบบการศึ กษาทางไกล 2) นโยบายในการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เป็ น ผู้ นํ า การจั ด การเรี ยน การส อน ท างไกลที่ นํ า
นงค์ ล ั ก ณ์ รุ่ งวิ ท ยาธร (2543) “ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ ทนั สมัย หรื อโปรแกรมสนับสนุ น
ตัดสิ นใจศึ กษาในระบบการศึ กษาทางไกลของ
การเรี ยนการสอนใหม่ ๆ ที่เอื้อให้ผเู้ รี ยนสามารถเรี ยนได้
นักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ด้วยตนเอง หรื อค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลา ไม่วา่ อยู่
ธรรมาธิ ราช” ภาคนิ พ นธ์ ปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตร
ที่ ใด ตามปรั ชญาการเรี ยนการสอนทางไกลของ มสธ.
มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
และยังเป็ นการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ สมดัง่ คําขวัญ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ที่วา่ อยูท่ ี่ไหนก็เรี ยนได้เรี ยนทางไกลกับ มสธ.
. (2544) “ปั จจัยที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจศึ กษา
6.3 ข้อ เสนอแนะต่อ ผูบ้ ริ ห าร ควรส่ งเสริ มและ
ในระบบการศึ กษาทางไกลของนักศึ กษาระดับ
สนั บสนุ นให้ บุ คลากรทุ กสายงานมี ส่ วนร่ วมในการ 1)
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ปี
พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนให้มีความหลากหลายที่ ช่วย
การศึ ก ษา 2544” ฝ่ ายบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา สํ า นั ก
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาด้วยตนเองจากสื่ อประเภทต่าง ๆ
วิชาการ
โดยใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ และใช้
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช, สํานักบัณฑิ ตศึกษา
เทคโนโลยีใหม่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ 2) พัฒนารู ปแบบ
ฝ่ ายส่ งเสริ มมาตรฐานบัณฑิตศึกษา (2549) คู่มือ
การจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ที่เหมาะสมสําหรับการเรี ยน
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า
การสอนทางไกลที่กาํ หนดให้เป็ นกิจกรรมที่เสริ มเต็มให้
มหาวิ ทยาลัยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช นนทบุ รี โรง
การศึ ก ษา 3) พัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมที่ ผสมผสาน
พิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
วิธีการที่สัมพันธ์กบั ทรัพยากร โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
. (2541) 20 ปี มสธ. แห่ งการพัฒนา นนทบุรี
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วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
ความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตาอการเรี ยนในระบบ
ปี ที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม 2555 – มิถุนายน 2555
การศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
นงค์ลกั ณ์ รุ่ งวิทยาธร
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สํ า นั ก พั ฒ นาระบบการศึ ก ษาและวางแผนมหภาค,
สํานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ งชาติ
(2550) “รายงานการปฏิ รู ปการศึ กษาของ
สาธารณรั ฐสิ งคโปร์ ”
http://onec.go.th/publication /4210045/ind.htm
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