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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจและการสัมภาษณ์โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการ
ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้สอื่ ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (2) เพือ่ ศึกษา
ปัญหาการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้สื่อทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
(3) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย
ใช้สื่อทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จำ�แนกตาม
เพศ คณะ และสาขาวิทยบริการที่เรียน และ (4) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้สอื่ ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพการดำ�เนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
คำ�สำ�คัญ: การเรียนการสอน; สื่อทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
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2. ปัญหาการดำ�เนินการจัดจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้สื่อทางไกล
ผ่านอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อยทุกด้าน
3. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทีม่ เี พศต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อสภาพการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แต่มคี วามคิดเห็น
ต่อปัญหาการดำ�เนินงานการจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน
4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติที่เรียน
คณะต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .05
5. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ที่เรียนสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน
ด้านหลักสูตร แตกต่างกัน และมีความคิดเห็นต่อปัญหา การดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .05
6. แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (1) ด้านหลักสูตร
ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรทีม่ คี วามหลากหลาย ทันสมัยเป็นสากล (2) ด้านการใช้สอื่ การเรียนการสอนระบบ
ทางไกล ต้องมีความทันสมัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้ มีเอกสารการสอนครบทุกวิชา (3) ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน เน้นกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา (4) ด้านการวัดผลและประเมินผล ควรมี
การกำ�หนดเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นแบบแผน (5) ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ ควรเพิ่มจุดการติดตั้งโทรทัศน์และควรติดตั้ง
อยู่ในจุดที่เหมาะสม ซ่อมแซม ปรับปรุงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และ (6) ด้านเวลาควรมี
การหยุดพักตามเวลาที่กำ�หนด
Abstract
The research had been applied both survey and qualitative methods; interview
as finding tools. The objective in this suervey research were (1) To investigate the use of
electronic teachnology in teaching and learning of graduate students who took the educational
courses outside the main classroom (E-learning) (2) To exaime the problems that might be
occurred while taking the E-learning by using online electronic technologies in the teaching
and learning of graduate students (3) To compare the class managements of E-learning of
graduate students (4) To explore the possibility ways to improve the classroom management
for postgraduates who took the E-learnig from other Ramkhamheang University campuses.
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The results reveal as the follows:
1. The assessment of teaching and learning conditions are at a high level. When
consider pairs of learning and teaching, it had been ranked at the high level in all aspects.
2. The study show that the number of problems in teaching and learning
managements by using E-learning of Ramkhamhaeng University Chalermprakiet Academic
Resources for graduate students are low in all aspects.
3. The graduate students of Ramkhamhaeng University Chalermprakiet Academic
Resources have difference opinions in teaching and learning according to the gender
differences, significantly at .05 level while there is no different opinion on teaching and
learning of classroom managements.
4. The graduate students of regional centers Ramkhamhaeng university in different
faculties have different point of views on the teaching and learning conditions as same as
in the problems of the E-leaning managements, significantly at .05 level.
5. Graduate students who study at the different campuses have different
perspectives on the teaching and learning conditions and the curriculums. As same as on
the teaching and learning problems, statistically significant at .05 level.
6. There are 6 potential ways to enable the development in teaching and
learning for graduate students: (1) Improve and provide more courses to study (2) The
system of E-learning should always be up to date and well-prepared (3) There should be
more class acitivites in order to increase and improve the interactions between teachers and
students (4) The assessment should be based on the set of practical criterias (5) The essential
equipments in learning such as TVs should be set up in appropriate spots and also conduct
a regular maintenance. And (6) should strictly provide a specific break time.
Keywords: Teaching and learning; E-learning
บทนำ�

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (2549) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จัดการเรียนการสอนทางไกลในระยะ
เริ่มต้นใช้ผ่านดาวเทียม (video conference) โดยเปิดหลักสูตรบัณฑิตภาคพิเศษในส่วนภูมิภาค ศึกษา
นอกเวลาราชการ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ และวิทยาเขตบางนาให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2538 เป็นต้นมา ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
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จัดการเรียนการสอนบรรยายทางไกลโดยผ่านอินเทอร์เน็ตในการส่งสัญญาณผ่านไฟเบอร์ออฟติกซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่มีเสถียรภาพในการส่งสัญญาณค่อนข้างสูง การสอนผ่านอินเทอร์เน็ตโดยนักศึกษาที่เรียนอยู่
ในห้องเรียนสามารถสอบถาม มีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน ผ่านระบบโทรทัศน์ และโทรสาร ใช้ตำ�รา
เอกสารสรุป คำ�บรรยาย และเทปคำ�บรรยาย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาในการ
ดำ�เนินการการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้สื่อทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อหา
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้สื่อทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้เรียนให้มากที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย		
1. เพือ่ ศึกษาสภาพการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้สอ่ื ทางไกล
ผ่านอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
2. เพือ่ ศึกษาปัญหาการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้สอ่ื ทางไกล
ผ่านอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสภาพและปั ญ หาการดำ � เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา โดยใช้สื่อทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจำ�แนกตาม เพศ คณะ และสาขาวิทยบริการที่เรียน
4. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้สอ่ื ทางไกล
ผ่านอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
การทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เป็นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญอย่างยิง่ ในการดําเนินงานในสถาบัน
อุดมศึกษาเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รบั ความรูไ้ ด้มกี ารพัฒนาตนเองและฝึกประสบการณ์ดา้ นต่าง ๆ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
มีนักการศึกษาให้ความหมายการจัดการเรียนการสอนไว้หลายท่าน ดังนี้ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
(2543, หน้า 10) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการดําเนินการด้านการเรียนการสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ ให้เกิดผลทีเ่ ป้าหมายคือ ผูเ้ รียนซึง่ มีองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ หลักสูตร วิธกี ารเรียน
การสอน การประเมินผล เป็นต้น
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จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษา
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554, หน้า 2-4) ได้อธิบายถึงจุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษาไว้ว่า มหาวิทยาลัย
หรือ University รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ นั้นจุดหมายเด่น ๆ ได้แก่ การสร้างความรู้ จุดมุ่งหมายนี้ถือ
ได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่สำ�คัญของการอุดมศึกษา เพราะการศึกษาในระดับนี้เป็นการศึกษาสำ�หรับคนที่กำ�ลัง
จะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่แล้ว ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องมีความรู้เป็นพื้นฐานที่สำ�คัญเพราะผู้ที่จะจบการศึกษา
แล้วออกไปเป็นผู้ใหญ่นั้นจะต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้ง เข้มข้น และจริงจังพอ เพื่อจะได้นำ�ไปใช้ประกอบอาชีพ
ในชีวิตประจำ�วัน หากสถาบันอุดมศึกษาไม่พัฒนาความรู้ขึ้นมาแล้วผู้เรียนก็จะไม่มีสาระพอที่จะนำ�ไปใช้
ในอาชีพได้
การสื่อสารทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2536, หน้า 200) การศึกษาทางไกลเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้หรือการเรียน
การสอนหรือวิธกี ารจัดการศึกษาทีใ่ ช้สอื่ เป็นตัวกลางในการส่งผ่านความรูห้ รือประสบการณ์มากกว่าการเรียน
การสอนแบบในชัน้ เรียน ซึง่ ผูเ้ รียนจะเรียนกับครูประจำ� ในปัจจุบนั สามารถแบ่งรูปแบบของการศึกษาทางไกล
ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) การจัดรูปแบบการศึกษาทางไกลโดยยึดผู้เรียน 2) การจัดรูปแบบการศึกษาทางไกล
โดยยึดระบบการถ่ายทอด 3) การจัดรูปแบบการศึกษาทางไกลโดยยึดโครงสร้างสื่อการศึกษา
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยแบบผสมผสานการวิจัยเชิงสำ�รวจและการสัมภาษณ์ อาจารย์และนักศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ (1) อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ และรัฐศาสตร์
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ และ (2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีที่ 2 สาขาบริหารธุรกิจ และ
รัฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 2,074 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ (1) อาจารย์ผู้สอนระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เดินทางไปสอนที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ใน 6 เครือข่าย เครือข่ายละ 1 คน โดย
เป็นอาจารย์ผสู้ อนสาขาบริหารธุรกิจ และสาขารัฐศาสตร์ รวม 6 คนโดยวิธแี บบเจาะจง และ (2) นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาปีท่ี 2 สาขาบริหารธุรกิจและรัฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ที่กำ�ลังศึกษาในสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติที่มีจำ�นวน
นักศึกษาลงทะเบียนมากทีส่ ดุ ในแต่ละเครือข่าย ซึง่ มีทง้ั หมดจำ�นวน 6 เครือข่าย โดยกำ�หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้สูตร Determination a Sample Size (Taro Yamane’, 1973 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2549)
ที่ขนาดประชากรเท่ากับ 2,074 คน จะได้กลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 336 คน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.89
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ เป็นแบบสอบถามเพือ่ รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาและ
แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อน และการเก็บข้อมูล โดยทำ�หนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง และผู้วิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
วิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลโดยการหาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
วิเคราะห์ระดับสภาพการดำ�เนินการและปัญหาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการ
หาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ คณะ และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทเี่ รียน กับสภาพการดำ�เนินงาน
และปัญหาในกรณี 2 คู่ โดยการหาค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพการดำ�เนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยตามลำ�ดับ ดังนี้ ด้านหลักสูตร ด้านการวัดผล
ประเมินผล ด้านเวลา และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ผลการวิเคราะห์ปญ
ั หาการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้สอ่ื
ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ พบว่า นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมคี วามคิดเห็นต่อปัญหาการดำ�เนิน
การจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยตามลำ�ดับ ดังนี้ ด้านหลักสูตร
ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนระบบสื่อทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการ
วัดผลประเมินผล ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ และด้านเวลา
3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย
ใช้ส่อื ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจำ�แนกตาม
เพศ คณะ และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติที่เรียน
		 3.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ทีม่ เี พศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการดำ�เนินการจัด การเรียนการสอนด้านหลักสูตร และด้านการวัดผล
ประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
		 3.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ที่เรียนคณะต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการดำ�เนินการ จัดการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
		 3.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
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ที่เรียนสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน
ด้านหลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย
ใช้สื่อทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจำ�แนกตาม
เพศ คณะ และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติที่เรียน พบว่า
		 4.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติที่มี
เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดำ�เนินการ จัดการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
		 4.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ที่เรียนคณะต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม และรายด้าน
ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนระบบสื่อทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ด้านวัสดุ-อุปกรณ์
และด้านเวลา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
		 4.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ที่เรียนสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน
โดยภาพรวม และ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ และด้านเวลา แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
5. แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
		 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและความคิดเห็นของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่าน
อินเทอร์เน็ต ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
		 5.1 ด้านหลักสูตร ควรมีการปรับให้มีหลักสูตรที่หลากหลายโดยเน้น แนวคิด ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อ
เท่าทันความเปลีย่ นแปลง ออกนอกกรอบ ไม่ยดึ ติดกับองค์ความรูเ้ ก่า และมีการปรับปรุงอยูเ่ สมอให้เหมาะสม
กับผู้เรียน
		 5.2 ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนระบบทางไกล ควรใช้ระบบโทรทัศน์ และเป็นการ จัดระบบ
เครือข่ายโทรทัศน์ ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงโดยตรง เอกสารการเรียนการสอน และหนังสือเรียนควรจะ
มีให้นักศึกษาทุกวิชา และควรพิมพ์เป็นเอกสาร พร้อมจัดส่งล่วงหน้าก่อนมีการเรียนการสอน
		 5.3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนมากขึ้น และมีการจัดกิจกรรมใน
ระหว่างการเรียนการสอน โดยสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ แต่ละภาค รวมตัวกันจัดกิจกรรมไปศึกษาดูงาน
ของแต่ละภาค หรือข้ามภาค เช่น นักศึกษาทีเ่ รียนในสาขาวิทยบริการภาคเหนือไปดูงานทีภ่ าคใต้ เป็นต้น
		 5.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล ควรมีการทำ�ทดสอบก่อนการเรียนการสอน เพือ่ วัดความเข้าใจ
ของนักศึกษาก่อนที่จะทำ�การเรียนการสอน และทดสอบ หลังจากเรียนจบวิชานั้น ๆ ควรมีการกำ�หนดเกณฑ์
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ในการประเมินผลที่ชัดเจน และมีการเฉลยข้อสอบในห้องเรียนหลังทำ�การทดสอบ ควรกำ�หนดวันประกาศ
ผลสอบที่แน่นอน
		 5.5 ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ ควรเพิ่มจุดการติดตั้งโทรทัศน์ ให้เหมาะสม อยู่ในระดับสายตา มีการ
ซ่อมแซม ปรับปรุงอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ อุปกรณ์ต้องทันสมัย และควรจัดให้มีคอมพิวเตอร์ และ
ปริ้นเตอร์ เพื่อใช้สำ�หรับพิมพ์งานสำ�หรับนักศึกษาโดยเฉพาะและให้มีจำ�นวนที่เพียงพอ
		 5.6 ด้านเวลา ควรมีการพักหยุดตามเวลาทีก่ �ำ หนด และควรอนุญาตให้นกั ศึกษาลากิจ ลาป่วยได้
ถ้ามีเหตุผลอันสมควร และเขียนใบลาล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน โดยมีใบรับรองแพทย์ โดยไม่มีผลกระทบ
ต่อการเรียนและเวลาเรียน
		 5.7 ด้านอื่น ๆ ควรติดป้ายชื่อนักศึกษาบนโต๊ะนักศึกษาทุกคน นักศึกษาทุกคนควรมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษา และอาจารย์ควรพูดจาสุภาพกับนักศึกษา
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย
ใช้สื่อทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า
อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการวัดผลประเมินผล
และด้านเวลา และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา และ
สุมาลี สังข์ศรี (2556) ที่ศึกษาและพบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาทางไกลในรายวิชาสุขภาพและ
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
		 1.1 ด้านหลักสูตร เป็นด้านที่นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีสภาพการดำ�เนินการอยู่ในระดับมาก
และมีความคิดเห็นต่อปัญหาการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่ามหาวิทยาลัยรามคำ�แหงมีการปรับหลักสูตรทุก 5 ปี และมีการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 มีผู้ประเมินคุณภาพเข้ามาตรวจสอบหลักสูตร ในเรื่อง คุณวุฒิ และ
คุณสมบัติของอาจารย์ต่าง ๆ เช่น อาจารย์ประจำ�หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และคุณสมบัตขิ องอาจารย์ผสู้ อน เป็นต้น (คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา, 2560)
		 1.2 ด้านการใช้สอ่ื การเรียนการสอนระบบสือ่ ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมคี วามคิดเห็นต่อสภาพการดำ�เนินการจัดการเรียน
การสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นต่อปัญหา การดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน
ด้านการใช้สอ่ื การเรียนการสอนระบบสือ่ ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับน้อย ทัง้ นีอ้ าจเป็น
52

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 4 No. 2 July - December 2020
ISSN 2651-1800 (Print) ISSN 2672-9822 (Online)

เพราะว่ามหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียน การสอนทีส่ าขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
เป็นอย่างดี เป็นไปตามกรอบของมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ว่าด้วย ความพร้อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำ�นวยความสะดวกหรือทรัพยากร
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตำ�รา สิ่งพิมพ์วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อ
การสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดำ�เนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ (ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.1 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู)้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมบูรณ์ ลิขติ ยิง่ วรา
และสุมาลี สังข์ศรี (2556) กล่าวว่า ด้านสื่อการเรียน การศึกษาทางไกลเป็น การศึกษาที่ผู้สอนและผู้เรียน
ไม่อยู่ในที่เดียวกัน การสอนจึงเน้นไปที่การใช้สื่อการสอนต่าง ๆ เป็นหลัก โดยสื่อที่ใช้ควรมีหลายรูปแบบ
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ดังนั้นสื่อสำ�คัญที่ควรคำ�นึงถึงคือการเลือกใช้สื่อให้มี
ความเหมาะสม
		 1.3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มีความคิดเห็นต่อสภาพการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากและมีความคิดเห็นต่อปัญหาการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า อาจารย์ผู้สอนมีการ
ออกแบบการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในระหว่างมีการเรียนการสอน เช่น อภิปราย ถาม
ตอบระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา หรือนักศึกษากับนักศึกษาได้รว่ มแสดงความคิดเห็นจากต่างสาขาวิทยบริการ
ต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้มีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา หรือระหว่าง
นักศึกษากับนักศึกษาด้วยกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544) ซึ่งกล่าวถึง
การสอนโดยคำ�นึงถึงผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง (learner - centered method) เป็นวิธกี ารสอนสมัยใหม่ทค่ี �ำ นึงถึง
ภูมิหลัง และความต้องการของนักศึกษาแต่ละคนเป็นหลัก ในการดำ�เนินการสอนในชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอน
อยู่ในฐานะเป็นเพียงผู้ชี้แนะ ควบคุม เป็นที่ปรึกษา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัศมี พรตเจริญ (2544)
ทีศ่ กึ ษาปัญหาในการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล ของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัญหาด้านการจัดการใช้สื่อการสอนผ่านระบบทางไกล ปัญหาด้าน
การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน
และปัญหาด้านบรรยากาศการเรียนการสอน อยู่ในระดับน้อย แต่ในข้อที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความ
คิดเห็นในเรื่องอาจารย์ผู้ช่วยสอน มีความสามารถในด้านการแก้ปัญหาเมื่อสัญญาณขัดข้องมีระดับน้อยที่สุด
		 1.4 ด้านการวัดผลและประเมินผลพบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
สาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ความสภาพการดำ � เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน
ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นต่อปัญหาการดำ�เนินการ
จัดการเรียน การสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้เอาจป็นเพราะ
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มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องกับหลัก
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (2557) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล โดยกำ�หนด หลักเกณฑ์
รูปแบบการวัดและการประเมินผล พร้อมทั้งวิธีการประเมินผลที่ชัดเจน ตามหลักของประกันคุณภาพ และ
สอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ของอาจารย์ผู้สอนทีมีการทำ� เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษาก่อนศึกษา
และภายหลังการศึกษา มีการกำ�หนดเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นแบบแผนให้สามารถตรวจสอบ วัดผล และประเมิน
ผลได้ เป็นไปตามแนวคิดของ ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ และนรามณฑล สิบหมื่นเปี่ยม (2547) ที่กล่าวว่า การ
วัดและการประเมินผลการศึกษา ควรคำ�นึงถึง (1) ความถูกต้อง (2) ความชัดเจน (3) ความยุติธรรม การ
ประเมินผลควรแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมสำ�หรับผู้เรียนทุกคน (4) ความสมบูรณ์ครบถ้วน และ (5) การ
ประเมินทัศนคติและค่านิยม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การให้ความสำ�คัญกับการใช้ชี้วัดอย่างมีคุณภาพของผู้เรียน อาจ
สังเกตได้จากพฤติกรรมของผู้เรียนและทัศนคติของผู้เรียน
		 1.5 ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติมคี วามคิดเห็นต่อต่อสภาพการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก สำ�หรับการใช้สื่อต่าง ๆ นั้นมีทั้งการใช้สื่อประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงสื่อเดียว หรืออาจใช
สื่อหลายๆ ประเภทผสมผสานกัน สอดคล้องกับ วีระ ไทยพานิช และสุแพรวพรรณ ตันติพลาผล (2546)
ที่ได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำ�แหงได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญจึงมีการเตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์
ไว้สำ�หรับการเรียนการสอนทางไกลให้เพียงพอและพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
		 1.6 ด้านเวลา พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติมีความคิดเห็นต่อสภาพการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน ด้านเวลา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และมีความคิดเห็นต่อปัญหาการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน ด้านเวลา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพ และปัญหาการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยใช้สื่อทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติจำ�แนกตาม เพศ คณะ และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติที่เรียน
		 2.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการดำ�เนินการจัด การเรียนการสอน แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ Cook (1985) ทีก่ ล่าวว่า บทบาททางเพศเป็นสิง่ ทีส่ งั คมกำ�หนดขึน้ และคาดหวังว่าหญิงและชาย
จะต้องมีความแตกต่างกันในเรื่องบุคลิกภาพ ค่านิยม ความชอบ ความสามารถ และพฤติกรรมเป็นต้น ดังนั้น
จึงเป็นไปได้ท่นี ักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน
แต่นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาการดำ�เนินการ จัดการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกันไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้
		 2.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ที่เรียนคณะต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการดำ�เนินการจัด การเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน แต่มีความ
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คิดเห็นต่อปัญหาการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม และรายด้าน แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ปัทมา คุณานันท์ (2545) ที่ศึกษาเรื่อง การใช้ระบบการสื่อสารสองทางเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง พบว่า นักศึกษาในระดับปริญญาโททีศ่ กึ ษาในหลักสูตรต่างกัน
มีความพอใจต่อการใช้ระบบการสื่อสารสองทางเพื่อการศึกษาทางไกลแตกต่างกัน
		 2.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ที่เรียนสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน
แตกต่างกัน และมีความคิดเห็นต่อปัญหาการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม และรายด้าน
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สภาพภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศของแต่ละภาคที่สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรตินั้น ๆ ตั้งอยู่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Holmberg (1995) และ
Wedemeyer (1981) ทีก่ ล่าวว่า การเรียนรูท้ เ่ี ปลีย่ นพฤติกรรม ซึง่ เป็นผลมาจากกิจกรรมทีผ่ เู้ รียนดำ�เนินการ
ปฏิบัติในสถานที่ และเวลา ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากสภาพของโรงเรียน ผู้เรียน อาจได้รับ
คำ�แนะนำ�จากครูผู้สอน แต่ไม่ใช่พึ่งพาครู
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลไปใช้
		 1.1 ควรพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนให้ทันเวลา และเหมาะสมกับเนื้อหาของแต่ละ
รายวิชา
		 1.2 ควรจัดกิจกรรมเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษา
ให้มากขึ้น
		 1.3 ควรให้ความสำ�คัญกับเครื่องสำ�รองไฟฟ้าของแต่ละสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
เพราะเป็นสิ่งสำ�คัญในการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
		 1.4 ควรมีการกำ�หนดวันประกาศผลของการประเมินผลสอบที่แน่นอน
		 1.5 ควรมีการอบรมอาจารย์ผู้ช่วยประสานงานที่จะไปประสานงานที่สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์ผู้ช่วยประสานงาน
		 1.6 อาจารย์ผสู้ อนควรประสานงานกับอาจารย์ผชู้ ว่ ยประสานงานก่อนมีการเรียนการสอนว่าควร
ปฏิบัติอย่างไรในกรณีสัญญาณขัดข้อง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้
สื่อทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
		 2.2 ควรศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดยใช้สื่อทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
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