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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษารู ปแบบการเรี ยนรู ้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
2) ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการเรี ยนรู ้กบั ลักษณะของนักศึ กษา 3) เสนอแนะรู ปแบบการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการที่คาดว่าจะสําเร็ จ
การศึกษาในปี การศึกษา 2558 จํานวน 310 คน เลือกตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่างง่าย เครื่ องมือการรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้วยคําถาม 4 ตอน คื อ ตอนที่ 1 เป็ นคําถามเกี่ ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ของ
นักศึกษา ตอนที่ 2 เป็ นความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนของตนเอง ตอนที่ 3 เป็ นความคิดเห็น
ของนักศึ กษาเกี่ ยวกับการเรี ยนของนักศึ กษา ซึ่ งกําหนดไว้ 9 รู ปแบบ ตอนที่ 4 เป็ นข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
รู ปแบบการเรี ยนรู ้เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ สู งขึ้ น การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละและความถี่ และ
สถิติอา้ งอิง ได้แก่ วิธีวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) การทดสอบไคสแควร์ และการทดสอบแครมเมอร์ (Cramer)
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1) นักศึกษาใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ท้ งั 9 รู ปแบบ โดยเรี ยงลําดับรู ปแบบที่นกั ศึกษา
ใช้มากที่สุ ด ได้แก่ การเรี ยนแบบพึ่ งพาเพื่อนและการสอนเสริ มเป็ นหลัก และรู ปแบบที่นกั ศึกษาใช้นอ้ ยที่สุ ด
ได้แก่รูปแบบที่ไม่คาํ นึ งถึงความรู ้ที่ได้รับขอเพียงแต่ให้สาํ เร็ จการศึกษาเท่านั้น 2) ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของนัก ศึก ษาที ่มีค วามสัม พัน ธ์ก บั รู ป แบบการเรี ย น คือ เพศ ซึ่ ง พบว่า นัก ศึก ษาหญิง ใช้รู ป แบบการเรี ย นรู ้
หลากหลายกว่าเพศชาย แต่เพศชายใช้รูปแบบการเรี ยนที่เหมาะสมกับระบบการศึกษาทางไกลมากกว่าเพศหญิง
3) รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่นกั ศึกษาจะได้รับความรู ้มากที่สุดคือ เรี ยนแบบกระตือรื อร้นที่จะให้ได้รับความรู ้มากที่สุด
จากเอกสารการสอนและการสอนเสริ ม ดังนั้น รู ป แบบการสอนของมหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช ที่ จ ะ
ตอบสนองต่อรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาคือการใช้เอกสารการสอนและการสอนเสริ มเป็ นหลัก ซึ่ งสอดคล้อง
กับระบบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
คําสํ าคัญ รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
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Abstract
The objectives of this research were to 1) study learning style which STOU students utilize; and
2) investigate relationships between various learning style and students’ characteristics 3) propose appropriate
teaching model for STOU students.
The sample consisted of 310 senior STOU students in the School of Management who were expected to
complete the degree in 2015, obtained by simple random sampling method. Data were collected by using a
questionnaire which comprising four parts of questions; part one concerning students’ characteristics, part two
concerning students’ opinions towards their learning behaviors, part three concerning students’ opinions on the
nine learning style, and part four concerning students’ suggestions for improving learning performance. Data
were analyzed by using descriptive statistics: frequency and percentage, and inferential statistics: factor analysis,
chi-square testing and cramer testing.
The results of the study showed that 1) STOU students utilized all nine learning style, and the learning
style that had the highest ranking was the style which students depended on friends and tutorial classes, and the
style with the lowest ranking was the style which students did not concern themselves with acquiring knowledge
but they were interested only in completing the degree. 2) The demographic factor that had a statistically
significant relationship with the learning style was gender. It was found that female students had more variation
in using learning style than male students, but male students tended to use learning style that suited distance
learning context more than female students. 3) An appropriate learning style which students would gain more
knowledge was the style that students were very enthusiastic to learn from textbooks and tutorial classes. This
model conformed with STOU educational system.
Keywords: Learning style, Distance education system, Sukhothai Thammathirat Open University
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
การเรี ยนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ทําให้นกั ศึกษาสามารถ
ศึ ก ษาด้ว ยตนเองได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งเข้า ชั้ น เรี ยนเหมื อ นการศึ ก ษาในระบบปิ ด ซึ่ งสอนโดยสถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึ กษาโดยทัว่ ไป โดยนักศึ กษาใช้วิธีการศึ กษาผ่านสื่ อการสอนชนิ ดต่างๆตามความสะดวก ความสนใจ
และความพร้อมในเรื่ องการใช้สื่อ ในเรื่ องเวลา และเรื่ องการใช้สถานที่ หลักสู ตรของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ใช้หลักการบูรณาการเนื้ อหาเข้าด้วยกันในรู ปชุ ดวิชา โดยนําเนื้ อหาสาระ ที่ สําคัญและจําเป็ นผสมผสานกับความรู ้
และประสบการณ์ ของผูเ้ ขี ยนชุ ดวิชานั้นๆ กลุ่มเป้ าหมายหลักของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชคื อประชาชน
ทั่วไป โดยเฉพาะที่ อาศัยอยู่ในชนบท สื่ อการสอนหลักที่ สามารถตอบสนองต่ อความต้องการของผูเ้ รี ยนระบบ
การศึกษาทางไกลในประเทศไทยได้เหมาะสมที่สุดคือ สื่ อสิ่ งพิมพ์ในรู ปชุดวิชา แต่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้
สื่ อสําหรับการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชใช้ระบบสื่ อประสมแบบ
บูรณาการ มีลกั ษณะเป็ นระบบการใช้สื่อหลักและสื่ อเสริ มร่ วมกัน โดยใช้สื่อหลักเป็ นหนังสื อในรู ปชุดวิชา และสื่ อ
เสริ มตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ ซี ดีเสี ยง วีซีดี และเอ็มพี 3
นอกจากนี้ยงั มีการสอนเสริ ม ในทุกสาขาวิชาสําหรับบางชุดวิชาที่มีความจําเป็ น เนื่องจากเนื้ อหาวิชาค่อนข้างยากและ
การฝึ กปฏิ บตั ิสําหรับบางสาขาวิชา นอกจากนี้ ยงั มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ออนไลน์ในการสอนด้วย ทั้งนี้ การผลิต
สื่ อ โดยเฉพาะสื่ อหลัก มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชเน้นที่ จะให้ผูเ้ รี ยนสามารถศึ กษาด้วยตนเองได้โดยไม่
จําเป็ นต้องพึ่งพาผูส้ อนหรื อพึ่งพาผูส้ อนน้อยที่ สุด กล่าวคื อเนื้ อหาชุ ดวิชาจะต้องอ่านเข้าใจง่าย มีเนื้ อหาที่ น่าสนใจ
และจูงใจ ให้อ่าน รวมทั้งสามารถนําไปใช้ประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้ดว้ ย (ปิ ยะดา, 2555)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชที่เปิ ดสอนด้วยวิธีเรี ยนทางไกลได้มีการพัฒนาในเรื่ องการจัดการเรี ยนการ
สอนมาโดยตลอดเวลา เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การการเรี ยนการสอนมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ทํ า ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ จบจาก
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมี คุณภาพที่ ดีข้ ึ นตามลําดับและสอดคล้องกับความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในขณะที่ มหาวิ ท ยาลัยในฐานะเป็ นผูใ้ ห้ค วามรู ้ แ ก่ นักศึ กษา ได้มี การพัฒ นาการเรี ยนการสอน ให้ ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา นักศึ กษาในฐานะผูร้ ั บ ความรู ้ ที่ ท างมหาวิ ทยาลัยจัดให้ ต้องมี วิ ธีการจัดการในการรั บความรู ้ ที่ ทาง
มหาวิทยาลัยจัดให้ เพื่อให้ผลการเรี ยนมีประสิ ทธิ ผลดีข้ ึน เร็ วขึ้น และประหยัดเวลาขึ้น ซึ่ งเป็ นหลักการบริ หารจัดการ
ทัว่ ไป ที่ ปัจจุบนั นี้ จะเน้นในเรื่ องคุณภาพดี ข้ ึ น ใช้เวลาน้อยลง และประหยัดต้นทุ น ดังนั้น ถ้านักศึ กษารู ้ว่าควรจะ
บริ หารจัด การรู ป แบบการเรี ยนของตนแบบใด จึ งจะเกิ ดผลสั มฤทธิ์ ที่ ดี ข้ ึ นในเวลาที่ รวดเร็ ว และไม่ ต ้องเสี ย
ค่าลงทะเบียนเทอมแล้วเทอมเล่ากว่าจะจบการศึ กษาได้ ก็จะเป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมที่ มีบุคลากรที่ มีความรู ้ ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นสังคมที่ ขบั เคลื่ อนด้วยทรั พยากรมนุ ษย์ที่ มี
ความรู ้สติปัญญาเป็ นสําคัญ
การศึ กษาระบบเปิ ดแบบการสอนทางไกลนี้ จะเห็ นได้ว่ามี ความแตกต่ างกับระบบการศึ กษาระบบปิ ด
โดยทั่วไป ทั้งในเรื่ อ งการรั บนักศึ กษา ระบบและรู ปแบบการเรี ยนการสอน และระบบการประเมิ นผล ดังนั้น
ความสําเร็ จของการศึกษาในระบบเปิ ด ผูเ้ รี ยนจะต้องใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับระบบการเรี ยนการสอนใน
ระบบปิ ด แบบการสอนทางไกล กล่าวคื อต้องศึ กษาจากสื่ อการสอนเป็ นหลัก โดยพึ่ งพาอาจารย์ผสู ้ อนน้อยที่ สุ ด
การศึ กษารู ป แบบการเรี ยนของนักศึ กษาในระบบเปิ ดแบบการสอนทางไกลจึ งมี ค วามจําเป็ นอย่ างยิ่ งสํ าหรั บ
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ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเรี ยนของนักศึ กษาที่ใช้อยู่ในปั จจัยให้สอดคล้องกับระบบการเรี ยนการสอนระบบเปิ ดแบบ
การสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ผลจากการศึ กษาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช สามารถนํา
ผลการวิจยั ไปปรับปรุ งระบบการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยให้เอื้ อประโยชน์ต่อการศึ กษาของนักศึ กษามาก
ยิ่งขึ้น (สารี พนั ธ์ ศุภวรรณ, 2555)
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษารู ปแบบการเรี ยนรู ้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการเรี ยนรู ้กบั ลักษณะของนักศึกษา
3. เพื่อเสนอแนะรู ปแบบการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
สมมติฐานของการวิจยั
1. รู ปแบบการเรี ยนรู ้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีหลายรู ปแบบ
2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ การทํางานระหว่างศึกษา และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั
รู ปแบบการเรี ยนของนักศึกษา
ขอบเขตของการวิจยั
1. การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ จะศึ กษาเฉพาะนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึ่ งคาดว่าจะ
สําเร็ จการศึกษาในปี พ.ศ. 2558
2. กําหนดรู ปแบบการศึกษาที่คาดว่านักศึกษาจะเลือกจัดการการศึกษาให้เหมาะกับตนเอง 9 รู ปแบบ
วิธีดาํ เนินงานวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากร คือนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการที่คาดว่าลงทะเบียนสําเร็ จการศึกษาใน
ปี การศึกษา 2558 จํานวน 2,500 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการที่ลงทะเบียนสําเร็ จการศึกษาในปี
การศึกษา 2558 จํานวน 334 คน ซึ่ งได้โดยวิธีสุ่ มตัวอย่างแบบมีระบบ
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั นี้ ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อ มูลจากนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิท ยาการจัด การที่
ลงทะเบียนขอสําเร็ จการศึกษาในปี การศึกษา 2558 ซึ่ งแบบสอบถามประกอบด้วย คําถาม 4 ตอน

ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2558 | 87

รู ปแบบการเรี ยนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชี พภูมิลาํ เนา
ขณะศึกษา ระดับการศึกษาก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เกรดเฉลี่ยของภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่
ลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนด้วยตนเอง ประกอบด้วยคําถาม 46 ข้อ ใช้
มาตรวัดระดับความคิดเห็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) 4 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่ สุด เห็นด้วยมาก เห็น
ด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด แทนด้วยค่า 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ความคิ ดเห็นของนักศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเรี ยนส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั ของตัวนักศึกษาเอง
ซึ่ งกําหนดไว้ 9 แบบ คือ
3.1 การเรี ยนแบบกระตือรื อร้นที่จะศึกษาหาความรู ้ให้ได้มากที่ สุดจากเอกสารการสอน และการสอน
เสริ ม
3.2 การเรี ยนแบบไม่คาํ นึงถึงความรู ้ที่ได้รับ ขอเพียงแต่ให้สาํ เร็ จการศึกษาเท่านั้น
3.3 การเรี ยนแบบพึ่งพาเอกสารการสอนเป็ นหลัก
3.4 การเรี ยนแบบพึ่งพาเพื่อนและการสอนเสริ มเป็ นหลัก
3.5 การเรี ยนแบบแข่งขัน
3.6 การเรี ยนแบบมุ่งมัน่ ที่จะให้ผลการเรี ยนดีที่สุด
3.7 การเรี ยนแบบเป็ นอิสระ
3.8 การเรี ยนแบบร่ วมมือกับเพื่อนนักศึกษา
3.9 การเรี ยนแบบพึ่งพาอาจารย์เป็ นหลัก
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนรู ้นกั ศึกษาเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ ที่สูงขึ้นตามผลการ
วิเคราะห์จากข้อ 3
3. วิธีวเิ คราะห์ ข้อมูล
1) วิเคราะห์การจําแนกนักศึ กษาตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้สถิติพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ ย
ร้อยละ
2) วิเคราะห์รูปแบบการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยใช้สถิติอา้ งอิง ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์ปัจจัย (Factor
analysis)
3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของนักศึกษากับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษาโดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) และการทดสอบ Cramer
4) สําหรับแบบสอบถามที่เป็ นแบบมาตรประเมินค่า 4 ระดับ มีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้
ค่าเฉลี่ย 3.26-4.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.25 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 1.76-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.75 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจยั ตามลําดับ ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้
1. ลักษณะของนักศึกษาตัวอย่ างที่นํามาศึกษารู ปแบบการเรียนรู้ และรู ปแบบการเรียนรู้ ของนักศึกษา มสธ.
ตัวอย่างของนักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-39 ปี สมรสแล้ว ทํางานแล้ว อยู่ต่างจังหวัด
จบการศึ กษาระดับ ปวส.หรื อ ปวท. ก่อนเข้าศึ กษาในมสธ. เกรดเฉลี่ ยของภาคสุ ดท้ายที่ ลงทะเบี ยนในมสธ. อยู่
ระหว่าง 2.00-2.49 และใช้รายได้จากการทํางานเป็ นค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ผลการวิ เคราะห์ ขอ้ มูลจากนักศึ กษาจํานวน 334 ราย โดยใช้วิธีวิเคราะห์ ปั จจัย (Factor Analysis) จาก
รู ปแบบการเรี ยนของนักศึกษา 9 รู ปแบบ ได้แก่ 1. การเรี ยนแบบกระตือรื อร้นที่ จะศึกษาหาความรู ้ให้ได้มากที่สุด
จากเอกสารการสอนและการสอนเสริ ม 2. การเรี ยนแบบไม่คาํ นึ งถึงความรู ้ที่ได้รับขอเพียงแต่ให้สําเร็ จการศึกษา
เท่านั้น 3. การเรี ยนแบบพึ่งพาเอกสารการสอนเป็ นหลัก 4. การเรี ยนแบบพึ่งพาเพื่อนและการสอนเสริ มเป็ นหลัก
5. การเรี ยนแบบแข่งขัน 6. การเรี ยนแบบมุ่งมัน่ ที่จะให้ผลการเรี ยนดีที่สุด 7. การเรี ยนแบบอิสระ 8. การเรี ยนแบบ
ร่ วมมือกับเพื่อนนักศึกษา และ 9. การเรี ยนแบบพึ่งพาอาจารย์เป็ นหลัก
จากตาราง 1 แสดงค่าร้อยละของความแปรปรวน (% Variance explained) ที่ สามารถอธิ บายรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ของทั้ง 9 รู ปแบบ
พบว่า รู ป แบบการเรี ย นรู ้ แ บบกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จะศึ ก ษาหาความรู ้ ใ ห้ ไ ด้ม ากที่ สุ ด คื อ รู ป แบบที่ มี ร้ อ ยละความ
แปรปรวนที่ ส ามารถอธิ บ ายการเรี ยนรู ้ ได้มากที่ สุ ดคื อร้ อยละ 10.79 และรู ปแบบที่ มีร้อยละความแปรปรวนที่
สามารถอธิ บายการเรี ยนรู ้ที่มีค่ารองลงมาคือการเรี ยนแบบไม่คาํ นึงถึงความรู ้ที่ได้รับ ขอเพียงแต่ให้สาํ เร็ จการศึกษา
เท่านั้นคือร้อยละ 9.25 และรู ปแบบที่มีร้อยละความแปรปรวนที่สามารถอธิ บายการเรี ยนรู ้ที่มีค่าน้อยสุ ดคือ รู ปแบบ
การเรี ยนแบบพึ่งพาอาจารย์เป็ นหลักคือร้อยละ 3.85
รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้นที่ จะศึ กษาหาความรู ้ได้มากที่ สุด จากเอกสารการสอนและการสอน
เสริ ม แสดงว่าถ้านักศึ กษาใช้รูปแบบนี้ จะมีโอกาสที่ จะเรี ยนรู ้ได้เร็ ว ประหยัดเวลาและมีผลการเรี ยนดี ข้ ึ นทําให้
สามารถจบการศึกษาได้ตามเวลาที่กาํ หนดไว้ให้หลักสู ตร ส่ วนรู ปแบบการเรี ยนแบบพึ่งพาอาจารย์เป็ นหลัก มีร้อย
ละความแปรปรวนที่มีรูปแบบการเรี ยนรู ้นอ้ ยที่สุดคือ 3.85 ใช้รูปแบบนี้ จะมีโอกาสเรี ยนรู ้ได้ชา้ และใช้เวลามากใน
การที่ จะทําให้ผลการเรี ยนดี ข้ ึ น อาจจะไม่สามารถจบการศึ กษาได้ตามที่ กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร ซึ่ งนําไปสู่ การ
เสี ยเวลา เสี ยค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
จากตาราง 1 ในสดมภ์ที่ แ สดงร้ อ ยละของของนัก ศึ ก ษาที่ เลื อ กรู ป แบบการเรี ย นรู ้ จากตารางพบว่ า
นักศึกษาเลือกรู ปแบบการเรี ยนแบบพึ่งพาเพื่อนและการสอนเสริ มเป็ นหลักถึงร้อยละ 34.13 รองลงมาคือรู ปแบบ
การเรี ยนแบบกระตือรื อร้นที่จะศึกษาหาความรู ้ให้ได้มากที่สุดจากเอกสารการสอนและการสอนเสริ มเป็ นหลัก การ
เรี ย นแบบพึ่ งพาเอกสารการสอนเป็ นหลัก มี ร้ อ ยละของนักศึ ก ษาที่ เลื อ กเรี ย นแบบเหล่ านี้ 18.56 และ 16.47
ตามลําดับ ส่ วนรู ปแบบการเรี ยนที่ มีนกั ศึ กษาเลือกใช้รูปแบบการเรี ยนน้อยที่ สุดคื อ ร้อยละ 0.30 คื อ รู ปแบบการ
เรี ยนแบบไม่คาํ นึงถึงความรู ้ที่ได้รับขอเพียงแต่ให้สาํ เร็ จการศึกษาเท่านั้น
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สรุ ปได้ว่า รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้
แบบกระตือรื อร้นที่จะศึกษาหาความรู ้ให้ได้มากที่สุดกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่นกั ศึกษาเลือกคือการเรี ยนแบบพึ่งพา
เพื่อนและการสอนเสริ มเป็ นหลักไม่สอดคล้องกัน
ตารางที่ 1 ร้ อยละของนักศึกษาจําแนกตามรู ปแบบการเรียนรู้
รู ปแบบการเรียนรู้
จํานวนนักศึกษาที่เลือก ร้ อยละที่สามารถอธิบาย
รู ปแบบการเรียนรู้
รู ปแบบการเรียนรู้
(% Variance
จํานวน
ร้ อยละ
explained)
การเรี ยนแบบกระตือรื อร้นที่จะศึกษาหาความรู ้ให้ได้มาก
62
18.56
10.79
ที่สุดจากเอกสารการสอนและการสอนเสริ ม
การเรี ยนแบบไม่คาํ นึงถึงความรู ้ที่ได้รับ ขอเพียงแต่ให้
0.30
9.25
สําเร็ จการศึกษาเท่านั้น
การเรี ยนแบบพึ่งพาเอกสารการสอนเป็ นหลัก
55
16.47
6.68
การเรี ยนแบบพึ่งพาเพื่อนและการสอนเสริ มเป็ นหลัก
114
34.13
4.98
การเรี ยนแบบแข่งขัน
34
10.18
4.54
การเรี ยนแบบมุ่งมัน่ ที่จะให้ผลการเรี ยนดีที่สุด
5
1.50
4.49
การเรี ยนแบบอิสระ
4
1.20
4.03
การเรี ยนแบบร่ วมมือกับเพื่อนนักศึกษา
40
11.98
3.89
การเรี ยนแบบพึ่งพาอาจารย์เป็ นหลัก
19
5.69
3.85
334
100
รวม
การเรี ยนแบบพึ่ งพาเพื่ อน และการสอนเสริ มเป็ นหลักซึ่ งนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ประมาณหนึ่ งในสามหรื อร้อยละ 34.13 นิ ยมใช้ในการเรี ยนประกอบด้วย
การแลกเปลี่ยนความรู ้และความคิดเห็นกับเพื่อนนักศึกษา ที่ เรี ยนชุ ดวิชาเดี ยวกัน การเข้ารับการสอนเสริ มในทุ ก
วิช าที่ เปิ ดสอน คุ ณ สมบัติข องนักศึ กษาที่ ชอบการเรี ยนแบบนี้ มักจะไม่ ค่อยมี เวลาศึ กษาเอกสารการสอนอย่าง
ละเอียด ตลอดจนการรับทราบข่าวคราว และโปรแกรมการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย สําหรับการเรี ยนแบบ
กระตื อรื อร้นที่ จะศึ กษาหาความรู ้ให้ได้มากที่ สุดจากเอกสารการสอนและการสอนเสริ มที่ นกั ศึ กษาร้อยละ 18.56
ชอบใช้รองลงมา ประกอบด้วย ความกระตื อรื อร้นที่ จะศึ กษาเอกสารการสอนและการเข้ารับการสอนเสริ ม การ
เตรี ยมตัวอ่านเอกสารการสอนล่วงหน้าก่อนเข้ารับการสอนเสริ ม การมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมรู ปแบบของการสอน
เสริ ม ชอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการอภิปรายในชั้นเรี ยน พยายามจดจําคําบรรยายของอาจารย์สอนเสริ ม
ให้ได้มากที่ สุด พยายามเลื อกที่ น่งั ในห้องสอนเสริ มให้สามารถรับรู ้ ส่ิ งที่ อาจารย์สอนให้มากที่ สุด และใช้เวลา
ค่อนข้างมากในการค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติ มจากเอกสารการสอน ส่ วนการเรี ยนแบบพึ่งพาเอกสารการสอนเป็ น
หลัก ที่นกั ศึกษาร้อยละ 16.47 ใช้ประกอบด้วย การศึกษาเนื้ อหาของแต่ละชุดวิชาจนเข้าใจดี ทํากิจกรรมต่างๆที่อยู่
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ในเอกสารการสอนชุ ดวิชาครบถ้วน การสรุ ปเนื้ อหาวิชาของแต่ละเรื่ องอย่างย่อๆ เพื่อใช้ทบทวนก่อนสอบ และ
ชอบให้เพื่อนนักศึกษายืมสมุดจดคําบรรยายการสอนเสริ มหรื อโน้ตย่อ
การเรี ยนแบบร่ วมมือกับเพื่อนนักศึกษาเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งที่นกั ศึกษาร้อยละ 11.98 ใช้ ซึ่ งประกอบด้วย
การชอบทํากิ จกรรมทางการศึกษาเป็ นกลุ่มมากกว่าทําคนเดียว ยินดีและเต็มใจที่ จะช่วยอธิ บายหรื อติวเนื้ อหาวิชา
ต่างๆที่ เพื่อนไม่เข้าใจ และมีความสัมพันธ์อนั ดี กบั นักศึ กษารุ่ นเดียวกัน สําหรับการเรี ยนแบบแข่งขันซึ่ งนักศึกษา
ร้ อยละ 10.18 ใช้ป ระกอบด้วยการเรี ยนที่ อ ยากรู ้ ว่าเพื่ อนนักศึ กษามี ผ ลการเรี ยนดี เพี ยงไร และอยากให้เพื่ อ น
นักศึ กษารั บ รู ้ ผ ลการเรี ย นแต่ ละชุ ด วิ ช าของตนเอง นักศึ กษาที่ เรี ยนแบบพึ่ งพาอาจารย์เป็ นหลักมี ร้ อยละ 5.69
ประกอบด้วยความต้องการให้อาจารย์สอนเสริ มบอกว่าเนื้ อหาวิชาส่ วนใดบ้างที่ ควรอ่านและบอกแนวข้อสอบ
เนื่ องจากเห็นว่าอาจารย์จะรู ้ดีที่สุดว่าเนื้ อหาเรื่ องใดในแต่ละชุดวิชาที่นกั ศึกษาควรรู ้ และคิดว่ากิจกรรมในชั้นเรี ยน
สอนเสริ ม นอกเหนือจากการบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
รู ปแบบการเรี ยนที่ นกั ศึกษาเพียงร้อยละ 1.50 และ 1.20 ใช้คือการเรี ยนแบบอิสระ ซึ่ งประกอบด้วย การ
เรี ยนรู ้เนื้ อหาวิชาจากเอกสารการสอนด้วยตนเอง โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาเพื่อนหรื ออาจารย์ การไม่ชอบติวหรื อดูหนังสื อ
ร่ วมกับเพื่อนนักศึ กษา ทราบว่าเนื้ อหาเรื่ องใดในแต่ละชุ ดวิชามีความสําคัญและมักใช้เป็ นข้อสอบ และการเรี ยน
แบบมุ่งมัน่ ที่จะให้ผลการเรี ยนดีที่สุด ซึ่ งประกอบด้วยความต้องการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยน
การสอน ความมุ่งมัน่ ที่ จะเรี ยนให้ดีกว่าเพื่อนๆ นักศึกษาในรุ่ นเดียวกัน มีความพยายามที่จะตอบคําถามและแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรี ยนสอนเสริ มก่อนคนอื่น และเป็ นผูท้ ่ีมีความเชื่อมัน่ ในตนเองสูงและตั้งใจในการเรี ยนมาก
2. ความสั มพันธ์ ระหว่ างลักษณะของนักศึกษากับรู ปแบบการเรียนรู้
จากการทดสอบความสัมพันธ์ ร ะหว่างลักษณะของนักศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ทยาการจัด การ
มหาวิ ท ยาลัยสุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การทํางานระหว่างการศึ กษา
ภูมิลาํ เนาขณะศึ กษา ระดับการศึ กษาก่ อนเข้าศึ กษาในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช และเกรดเฉลี่ ยของภาค
สุ ดท้ายที่ลงทะเบียน กับรู ปแบบการเรี ยน 9 แบบ ซึ่ งประกอบด้วย การเรี ยนแบบกระตือรื อร้น ที่จะศึกษาหาความรู ้
ให้ได้มากที่สุด การเรี ยนแบบไม่คาํ นึ งถึงความรู ้ที่ที่ได้รับขอเพียงแต่ให้สาํ เร็ จการศึกษาเท่านั้น การเรี ยนแบบพึ่งพา
เอกสารการสอนเป็ นหลัก การเรี ยนแบบพึ่ งพาเพื่ อนและการสอนเสริ มเป็ นหลัก การเรี ยนแบบแข่งขัน การเรี ยน
แบบมุ่งมัน่ ที่ จะให้ผลการเรี ยนดี ที่สุด การเรี ยนแบบอิสระ การเรี ยนแบบร่ วมมือกับเพื่อนนักศึ กษา และการเรี ยน
แบบพึ่งพาอาจารย์เป็ นหลัก โดยวิธีทดสอบไค-สแควร์ (Chi-square test) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า มีเพียงเพศ
ของนักศึกษาเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการเรี ยน ส่ วนลักษณะอื่นๆ อีก 6 ลักษณะ ไม่มีความสัมพันธ์หรื อ
มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการเรี ยนรู ้นอ้ ยมาก ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสั มพันธ์ ระหว่ างลักษณะของนักศึกษากับรู ปแบบการเรียน
ลักษณะของนักศึกษา
Chi-square
เพศ
0.0197
อายุ
0.0355
สถานภาพสมรส
0.0427
การทํางานระหว่างการศึกษา
0.0782
ภูมิลาํ เนาขณะศึกษา
0.0265
ระดับการศึกษาก่อนเข้าศึกษา
0.0621
เกรดเฉลี่ยของภาคสุ ดท้ายที่ลงทะเบียน
0.0900
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Cramer’s V
0.121
0.102
0.094
0.058
0.111
0.089
0.071

เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่านักศึกษาชายใช้รูปแบบการเรี ยนแบบพึ่งพาเพื่อนและการสอนเสริ มเป็ นหลัก
มากที่สุด ถึงร้อยละ 42 ที่ใช้รองลงมาร้อยละ 18 ใช้การเรี ยนแบบพึ่งพาเอกสารการสอนเป็ นหลัก ร้อยละ 16 ใช้การ
เรี ยนแบบกระตื อรื อร้นที่จะศึกษาหาความรู ้ให้ได้มากที่สุดจากเอกสารการสอนและการสอนเสริ ม และร้อยละ11
ใช้การเรี ยนแบบพึ่งพาอาจารย์เป็ นหลัก สําหรับนักศึ กษาหญิง ใช้รูปแบบการเรี ยนแบบพึ่งพาเพื่อนและการสอน
เสริ มเป็ นหลักมากที่ สุดเช่ นเดี ยวกับนักศึ กษาชาย คิ ดเป็ นร้ อยละ 32 ที่ ใช้รองลงมาร้ อยละ 21 ใช้การเรี ยนแบบ
กระตือรื อร้นที่จะศึกษาหาความรู ้ให้ได้มากที่สุดจากเอกสารการสอนและการสอนเสริ ม ร้อยละ 17 ใช้รูปแบบการ
เรี ยนแบบพึ่งพาเอกสารการสอนเป็ นหลัก ร้อยละ 14 ใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือกับเพื่อนนักศึกษา และร้อยละ 13 ใช้
รู ปแบบการเรี ยนแบบแข่งขัน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ร้ อยละของนักศึกษาจําแนกตามรู ปแบบการเรียนรู้ และเพศ
รู ปแบบการเรียนรู้
ชาย
หญิง
การเรี ยนแบบกระตือรื อร้นที่จะศึกษาหาความรู ้ให้ได้มากที่สุด
16.00
20.54
จากเอกสารการสอนและการสอนเสริ ม
การเรี ยนแบบพึ่งพาเอกสารการสอนเป็ นหลัก
18.00
16.52
การเรี ยนแบบพึ่งพาเพื่อนและการสอนเสริ มเป็ นหลัก
42.00
32.14
การเรี ยนแบบแข่งขัน
5.00
12.95
การเรี ยนแบบร่ วมมือกับเพื่อนนักศึกษา
8.00
14.29
การเรี ยนแบบพึ่งพาอาจารย์เป็ นหลัก
11.00
3.57
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3. ข้ อเสนอแนะในการจัดการรู ปแบบการเรียนรู้ ของนักศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) ในตาราง 1 พบว่า รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบกระตื อรื อร้นที่ จะ
ศึกษาหาความรู ้ให้ได้มากที่สุด จากเอกสารการสอนและการสอนเสริ ม คื อ รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่จะทําให้นกั ศึ กษา
เรี ยนรู ้ได้มากที่สุด ในเวลาที่รวดเร็ ว และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ได้มากกว่ารู ปแบบอื่นๆ ดังนั้นในการจัดการ
การเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จึงควรนํารู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่จะทําให้นกั ศึกษาบรรลุผลใน
เรื่ องการเรี ยนรู ้ได้รวดเร็ วและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนเป็ นหลักในการจัดการการเรี ยนการสอน ซึ่ งจากตาราง 1
ยัง พบอี ก ว่ า รู ป แบบการเรี ยนรู ้ ที่ เหมาะสมกับ ระบบการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นสื่ อการสอนชนิ ด ต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มีนกั ศึกษาเลือกใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบพึ่งพาเพื่อนและการสอนเสริ ม
ดังนั้นเพื่ อให้การบริ หารจัดการรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ให้สอดคล้องกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาโดยรวมในปั จจุบนั คือรู ปแบบ
ก าร เรี ย น รู ้ แ บ บ พึ่ งพ าเพื่ อ น แ ล ะ ก ารส อ น เส ริ ม เป็ น ห ลั ก ใน ก าร เรี ยน ก าร ส อ น ร ะ บ บ ท างไ ก ล
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชควรปรับปรุ งเนื้ อหาเอกสารการสอน ชุดวิชาต่างๆให้ทนั สมัย กระชับ อ่านเข้าใจ
ง่าย โดยเน้นเฉพาะสาระที่ สําคัญและกิ จกรรมที่ นักศึ กษาสามารถนําไปใช้ในชี วิตประจําวัน การประกอบอาชี พ
ตลอดจนการทํางานกลุ่ม และการกระตุ น้ ให้นักศึ กษาต้องค้นคว้าหาความรู ้อยู่ตลอดเวลา และทําอย่างต่ อเนื่ อง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชควรเพิ่มจํานวนศูนย์สอนเสริ มให้กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ มากขึ้น เพื่อลดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปเข้ารับการสอนเสริ มของนักศึ กษา วิชาที่ ยากและมีนกั ศึ กษาสอบตกมากควรเพิ่ ม
เวลาในการสอนเสริ มให้มากขึ้นและ/ หรื อจัดทําสื่ อการสอนทางวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ตโดย
ใช้วิทยากรที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการถ่ายทอด นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ
การเรี ยนที่ เหมาะสมกับการเรี ยนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ อการสอนชนิ ดต่างๆ ที่ นกั ศึ กษามีความพร้อม
และความสะดวกในการรับ (ปิ ยะดา พิศาลบุตร, 2555)
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ป
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ในปั จจุบนั มี 9 แบบ เมื่อเรี ยงตามร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่ เรี ยนรู ้ในแต่ละแบบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การ
เรี ยนแบบพึ่งพาเพื่ อน และการสอนเสริ มเป็ นหลัก (34.13%) การเรี ยนแบบกระตื อรื อร้นที่ จะศึ กษาหาความรู ้ให้
ได้มากที่ สุ ด จากเอกสารการสอนและการสอนเสริ ม (18.56%) การเรี ย นแบบพึ่ งพาเอกสารการสอนเป็ นหลัก
(16.47%) การเรี ยนแบบร่ วมมือกับเพื่อนนักศึกษา (11.98%) การเรี ยนแบบแข่งขัน (10.18%) การเรี ยนแบบพึ่งพา
อาจารย์เป็ นหลัก (5.69%) การเรี ยนแบบมุ่งมัน่ ที่ จะให้ผลการเรี ยนดี ที่สุด (1.50%) การเรี ยนแบบอิสระ (1.20 %)
และการเรี ยนแบบไม่คาํ นึงถึงความรู ้ที่ได้รับ ขอเพียงแต่ให้สาํ เร็ จการศึกษาเท่านั้น (0.30%)
เพศของนัก ศึ กษาเท่ านั้น ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ รู ป แบบการเรี ย นรู ้ อ ย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ กล่ า วคื อ
นักศึกษาชายใช้รูปแบบการเรี ยนแบบพึ่งพาเพื่อนและการสอนเสริ มเป็ นหลักมากที่สุดถึงร้อยละ 42 ที่ใช้รองลงมา
ร้อยละ 18 ใช้การเรี ยนแบบพึ่งพาเอกสารการสอนเป็ นหลัก ร้อยละ 16 ใช้การเรี ยนแบบกระตือรื อร้นที่จะศึกษาหา
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ความรู ้ให้ได้มากที่ สุดจากเอกสารการสอนและการสอนเสริ ม ร้อยละ 11 ใช้การเรี ยนแบบพึ่งพาอาจารย์เป็ นหลัก
สําหรับนักศึกษาหญิงใช้รูปแบบการเรี ยนแบบพึ่งพาเพื่อน และการสอนเสริ มเป็ นหลักร้อยละ 32 รองลงมาร้อยละ
21 ใช้การเรี ยนแบบกระตือรื อร้นที่จะศึกษาหาความรู ้ให้ได้มากที่สุดจากเอกสารการสอนและการสอนเสริ ม ร้อยละ
17 ใช้รูปแบบการเรี ยนแบบพึ่งพาเอกสารการสอนเป็ นหลัก ร้อยละ 17 ใช้รูปแบบการเรี ยนแบบพึ่งพาเอกสารการ
สอนเป็ นหลัก ร้ อ ยละ 14 ใช้การเรี ยนแบบร่ วมมื อ กับเพื่ อนนักศึ กษา และร้ อยละ 13 ใช้รูปแบบการเรี ยนแบบ
แข่งขัน
อภิปรายผล
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ในปั จจุบนั มี 9 แบบ แต่ละแบบต่างก็มีวิธีเรี ยนที่แตกต่างกันดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น รู ปแบบที่น่าจะเหมาะสมกับ
การเรี ยนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช คือ การเรี ยนแบบกระตือรื อร้น
ที่จะศึกษาหาความรู ้ให้ได้มากที่สุดจากเอกสารการสอน และการสอนเสริ ม ซึ่ งมีนกั ศึกษาเพียงร้อยละ 18.56 เท่านั้น
ที่ ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยวิธีดงั กล่าว แต่มีนกั ศึ กษาถึงประมาณหนึ่ งในสามหรื อร้อยละ 34.13 เรี ยนแบบพึ่งพาเพื่ อน
และการสอนเสริ มเป็ นหลัก ซึ่ งไม่ค่อยสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอนด้วยระบบการศึกษา
ทางไกล ซึ่ งเป็ นการเรี ยนแบบกระตือรื อร้นที่จะศึกษาหาความรู ้ให้ได้มากที่สุดจากเอกสารการสอน การศึกษาแบบ
ที่นกั ศึกษาเลือกเป็ นแบบที่นกั ศึกษาต้องศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากเอกสารการสอนของแต่ละชุดวิชาเป็ นหลัก
หากมีขอ้ สงสัยหรื อยังไม่เข้าใจในเนื้ อหาวิชาก็มีโอกาสสอบถามอาจารย์ได้ในการเข้ารับการสอนเสริ ม สาเหตุที่
นักศึ กษาใช้วิธีเรี ยนแบบนี้ เป็ นส่ วนใหญ่ ก็เนื่ อ งจากนักศึ กษาส่ วนใหญ่ ต ้องทํางานในระหว่างการศึ กษา (กอง
แผนงาน, 2556) จึ งไม่ค่อยมีเวลาศึกษาเอกสารการสอนตลอดจนคู่มือการศึ กษาและข้อมูลข่าวสารที่ มหาวิทยาลัย
แจ้งให้ทราบ จึงจําเป็ นต้องพึ่งพาเพื่อนนักศึกษาด้วยกันที่มีความพร้อมมากกว่าในเรื่ องต่างๆข้างต้น โดยเฉพาะใน
การติ ว และการทบทวนเนื้ อ หาวิ ช าก่ อ นสอบ นอกจากนี้ ยังคาดหวังว่า การเข้ารั บ การสอนเสริ ม จะได้เรี ย นรู ้
เนื้ อหาวิช าที่ สําคัญ ตลอดจน แนวข้อ สอบจากอาจารย์ส อนเสริ ม เพื่ อนําไปใช้ประโยชน์ในการเตรี ยมตัวสอบ
สําหรับนักศึกษาที่เรี ยนแบบอื่นๆ อีก 7 แบบ นอกจาก 2 แบบ ที่กล่าวมาข้างต้นมีจาํ นวนเกือบครึ่ งหนึ่ งหรื อร้อยละ
47.31 อาจจะกล่าวได้ว่า ใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ที่ไม่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ อการ
สอนที่ สําคัญคื อ เอกสารการสอนชุดวิชาต่างๆ โดยเฉพาะการเรี ยนแบบไม่คาํ นึ งถึงความรู ้ที่ได้รับ ขอเพียงแต่ให้
สําเร็ จการศึกษาเท่านั้น การเรี ยนแบบพึ่งพาอาจารย์เป็ นหลัก และการเรี ยนแบบร่ วมมือกับเพื่อนนักศึกษา
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่นกั ศึกษาเกือบไม่ได้ใช้กนั เลยคือการเรี ยนแบบไม่คาํ นึ งถึงความรู ้ที่ได้รับ ขอเพียงให้
สําเร็ จการศึ กษาเท่ านั้น ซึ่ งประกอบด้วยการเรี ยนที่ ไม่ส นใจจะเข้ารั บการสอนเสริ มเพราะไม่ช อบตอบคําถาม
อาจารย์และไม่ชอบอาจารย์สอนเสริ มที่บรรยายนอกเรื่ องจากเอกสารการสอนการเรี ยนที่พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้
สําเร็ จการศึกษาแม้จะเป็ นการเอาเปรี ยบเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเอง ตลอดจนไม่คาํ นึ งถึงความรู ้ที่จะได้รับจากการ
เรี ยน
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1) มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชควรแนะนําให้นกั ศึกษาใหม่ใช้วิธีการเรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้น
ที่จะศึกษาหาความรู ้ให้ได้มากที่สุดจากเอกสารการสอนและการสอนเสริ ม เพื่อให้สอดคล้องกับการเรี ยนการสอน
ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ อการสอนชนิดต่างๆของมหาวิทยาลัย และ
2) ควรแนะนําให้นกั ศึกษาเก่าที่ใช้วิธีการเรี ยนรู ้แบบอื่นๆ หันมาใช้วิธีเรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้นที่จะ
ศึ กษาหาความรู ้ ให้ได้มากที่ สุ ด จากเอกสารและการสอนเสริ ม คําแนะนําดังกล่ าวควรเขี ยนไว้ในหนังสื อ คู่ มือ
นักศึกษา ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
สําหรับข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1) ควรจะศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเรี ยนรู ้แบบต่างๆกับผลสัมฤทธิ์ การศึกษา โดยผ่าน
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ อเอกสารการสอน ซึ่ งจะให้ขอ้ เสนอแนะกับมหาวิทยาลัยได้วา่ ควรพัฒนาสื่ อใดเป็ นสื่ อหลัก
ในการเรี ยนการสอนในรู ปแบบการเรี ยนของนักศึกษาที่กาํ หนด
2) เพื่อให้เป็ นประโยชน์กบั นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ควรจะศึกษาความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรี ยนด้วยระบบ e-learning และ e-tutorial
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