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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาลักษณะประชากรของนักศึกษาปริญญาโทในสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาโทที่เรียน
ด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติก จำ�แนกตามเพศ คณะทีศ่ กึ ษา และเครือข่ายระบบการสือ่ สาร
และ (3) เพือ่ ศึกษาการใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติก ผลการวิจยั พบว่า
1. นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทสาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ม หาวิ ท ยาลั ย รามคำ � แหง มี ค วาม
พึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาโทต่อระบบการเรียน
คำ�สำ�คัญ: การเรียนการสอนทางไกล; ไฟเบอร์ออฟติก; มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
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การสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติกของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง จำ�แนกตามเพศ ตามคณะที่ศึกษา และ
จำ�แนกตามเครือข่ายระบบการสือ่ สาร โดยในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2. นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง มีความคิดเห็นว่าการใช้
ระบบการเรี ย นการสอนทางไกลผ่ า นไฟเบอร์ อ อฟติ ก มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ใ นภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
และมีการใช้ประโยชน์ในรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ส่วนผลการเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของนักศึกษา
ปริญญาโทต่อระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติกของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง จำ�แนกตามเพศ
และจำ�แนกตามเครือข่ายระบบการสือ่ สารในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนจำ�แนกตามคณะทีศ่ กึ ษา ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
Abstract
The objectives of this research were to study the demographic of the Master’s degree
students of Campus in Honour of His Majesty the King, Ramkhamhaeng University, compare
the satisfaction of the Master’s degree students of Campus in Honour of His Majesty the King,
Ramkhamhaeng University, who study from the long-distance learning facilities system via
fiber optic, classified by the gender, faculty, and network communication system and study
the usefulness of the long-distance learning facilities system via fiber-optic of the Master’s
degree students of Campus in Honour of His Majesty the King, Ramkhamhaeng University.
The findings of this research are as follows.
1. The overall satisfaction of the long-distance learning facilities system via fiber
optic among the Master’s degree students of Campus in Honour of His Majesty the King,
Ramkhamhaeng University was in the high level. As considering in each factor, all of them
have been rated as highly satisfied. When classifying by gender, faculty, and network communication system, they were not significantly different from each other.
2. The overall usefulness of the long-distance learning facilities system via fiber
optic among the Master’s degree students of Campus in Honour of His Majesty the King,
Ramkhamhaeng University is in the high level. As considering on each factor, all of them are
rated as highly satisfied. When classifying by gender and network communication system, they
were not significantly different, while for the faculty, the beneficiary level was significantly
different at the .05 significant level.
Keywords: distance learning; fiber-optic; Ramkhamhaeng University
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บทนำ�

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระยะยาว พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทยมีสาระสําคัญในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศไทยในระยะ 10 ปี โดย
เน้นให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างฉลาด การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้และปัญญา โดยให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาค นําไปสู่
การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยแผนแม่บท Information and Communications Technology (ICT)
มีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) อย่างยั่งยืน
ทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยความมั่นคงปลอดภัย ประเทศไทยได้เน้นถึงยุทธศาสตร์สำ�คัญในเรื่องการพัฒนาสู่
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยนำ�วิทยาการใหม่ ๆ มาขับเคลื่อนยกระดับการพัฒนาประเทศ
ให้สามารถขับเคลือ่ นและมีทศิ ทางการปฏิรปู ในศตวรรษที่ 21 ไปสูโ่ มเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0”
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า โดยได้มุ่งเน้นที่ “คน” เป็นศูนย์กลางหรือจุดมุ่งหมายของ
หลักการพัฒนา มุง่ ให้ทกุ คนมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีโอกาสทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ
ทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, (2559)
การศึกษาจึงเป็นรากฐานที่สำ�คัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ในสังคมได้ เนือ่ งจากการศึกษาเป็นกระบวนการทีช่ ว่ ยให้คนได้ พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวติ และ
การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาประชากรของประเทศให้มีพลัง มีความสามารถที่จะพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีสันติสุข การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือพัฒนาพัฒนาประชากรและประเทศชาติ
และการที่จะดำ�เนินไปได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพจะต้องอาศัยกระบวนการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาที่ดี ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ตามความต้องการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและตลอดชีวิต
โดยมีเครือข่ายการเรียนรูท้ ส่ี ามารถถ่ายทอดความรูป้ ระเภทต่าง ๆ จากแหล่งต่าง ๆ ไปยังผูเ้ รียนได้อย่างต่อเนือ่ ง
โดยปรับตัวไปตามความต้องการของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้มกี ารพัฒนาและเจริญก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการสือ่ สาร ทีไ่ ม่วา่ จะอยูท่ ใี่ ดก็สามารถติดต่อ
สื่อสารถึงกันได้ ในระยะเวลาอันสั้น จนกล่าวได้ว่า การสื่อสารเป็นหัวใจของทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบของไฟเบอร์ออฟติก (fibers optical) นำ�มาใช้ในการเรียน
การสอนผ่านทางไกล และการสื่อสาร ทำ�ให้ทุกคนทุกสถานที่สามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ
ได้ถึงกันในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยพบว่า เทคโนโลยีทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม และความเป็น
อยู่ของมนุษย์อย่างมากมาย ความเจริญก้าวหน้าดังกล่าวมีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำ�รงชีวิต เกิดการ
ผสมผสานการเรียนรูซ้ งื่ กันและกันอย่างรวดเร็ว หรือทีเ่ รียกว่า ยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน จึงมีผลต่อวงการ
ศึกษาด้วยเช่นกัน (ทศพร ขวัญใจ, 2555, หน้า 1) อีกทั้ง ทำ�ให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
และทันต่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีอกี ด้วย โดยมีหลายสถาบันการศึกษได้น�ำ ระบบการเรียนการสอน
ทางไกลมาใช้ (ลีลาวดี วัชโรบล, 2553, หน้า 29-31) จึงเห็นได้ว่าการศึกษาทางไกล (distance education)
เป็นทางเลือกเข้าสู่โอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนทุกวัยทุกระดับ ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันได้รับการ
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ศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ที่ได้เห็นความสำ�คัญของการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เช่นกัน
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง มีการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นที่ “คน” เป็นศูนย์กลาง
หรือจุดมุ่งหมายของหลักการพัฒนา ได้จัดให้มีอาจารย์ไปบรรยายสรุปเป็นประจำ�ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
โดยใช้เทคโนโลยีถา่ ยทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมทางไกล ให้แก่นกั ศึกษาระดับปริญญาโททีอ่ ยูห่ า่ งไกล แต่ตอ้ งการ
ที่จะแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางานในวิชาชีพของตน จัดให้มีการบรรยายในชั้นเรียน
สำ�หรับผู้ท่ตี ้องการเข้าฟังการบรรยายในชั้นเรียน สำ�หรับนักศึกษาที่มีภารกิจหน้าที่หรืออยู่ในท้องถิ่นห่างไกล
ไม่สามารถเดินทางมาเรียนในชั้นเรียนได้มหาวิทยาลัยได้ ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีสื่อการเรียนการสอน
ทางไกล ผ่าน Fiber optic ในการให้บริการแก่นักศึกษาที่อยู่ห่างไกลได้ศึกษา ทำ�ให้โอกาสการศึกษาของ
นักศึกษาส่วนภูมิภาคไม่ต่างไปจากส่วนกลาง โดยอาจารย์จะบรรยายที่สาขาวิทยบริการฯ ในแต่ละจังหวัด
หมุนเวียนกันไป และส่งรายการสอนโดยยิงสัญญาณภาพและเสียงผ่านดาวเทียมหรือเส้นใยแก้วนำ�แสงจาก
จังหวัดทีบ่ รรยาย ไปยังจังหวัดทีเ่ ปิดสอนในเครือข่าย โดยมีเครือข่ายในการปล่อยสัญญาณจากทีก่ รุงเทพมหานคร
ไปตามเครือข่ายระบบการสื่อสารทั้ง 4 กลุ่ม (มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง, สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา, 2560)
ดังแสดงในภาพ 1

ภาพ 1 เครือข่ายระบบการสื่อสารทั้ง 4 กลุ่ม
ที่มา. จาก ระบบเครือข่ายการสื่อสาร, โดย สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง, 2560,
กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง.
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ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะจัดบรรยากาศทางวิชาการให้ใกล้เคียงกับการเรียนการสอนในส่วนกลาง
ที่กรุงเทพมหานคร แต่ก็อาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำ�ให้การเรียนรู้ของ นักศึกษาปริญญาโท ณ สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติแตกต่างกัน ซึ่งนับว่าเป็นตัวแปรที่สำ�คัญในการค้นคว้าวิจัยว่า นักศึกษาปริญญาโท ณ สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติก ซึ่งได้ใช้ระบบการเรียน
การสอนแบบนี้มานาน อยากให้มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหรือพัฒนาเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ คือ
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการอำ�นวยความสะดวก ด้านสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม เพือ่ การพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาในการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติกของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ให้มีความทันสมัยทางด้านการใช้เทคโนโลยีและสามารถที่จะ ดำ�เนินการต่อเนื่องไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัย จึงสนใจจะศึกษาความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากระบบการสอน
ทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติกของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
โดยให้ความสำ�คัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) ด้านการบริหารจัดการ (2) ด้านสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม (3) ด้านการบริการ
และ (4) ด้านอุปกรณ์
ดังนัน้ เพือ่ ให้การเรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติกของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ดำ�เนินการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ผู้เรียนได้รับความพึงพอใจ ซึ่งการศึกษาความพึงพอใจ
ในด้านต่างๆ จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล และเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องและสามารถนำ�ข้อมูลที่ศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้เรียน และต่อหน่วยงานที่ดำ�เนิน
การเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะประชากรและสภาพความแตกต่างด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาปริญญาโทในสาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ทีม่ ตี อ่ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากระบบการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติก
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาโทในสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ที่เรียนด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติก จำ�แนกตามเพศ
คณะที่ศึกษา และเครือข่ายระบบการสื่อสาร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ ป ระโยชน์ จ ากระบบการเรี ย นการสอนทางไกลผ่ า นไฟเบอร์ อ อฟติ ก ของ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
สมมติฐานของการวิจัย
นักศึกษาทีม่ สี ถานภาพต่างกันความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติก
แตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีม้ งุ่ ศึกษาความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากระบบการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติก
ของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทสาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ม หาวิ ท ยาลั ย รามคำ � แหง โดยได้ แ บ่ ง ตาม
เครือข่ายระบบการสือ่ สารออกเป็น 4 กลุม่ คือ (1) เครือข่ายระบบ สือ่ สารกลุม่ ที่ 1 (2) เครือข่ายระบบสือ่ สาร
กลุ่มที่ 2 (3) เครือข่ายระบบสื่อสารกลุ่มที่ 3 และ (4) เครือข่ายระบบสื่อสารกลุ่มที่ 4 โดยกำ�หนดขอบเขต
การวิจัย ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโทในสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ประจำ�ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ และคณะรัฐศาสตร์ จำ�นวน
1,121 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงในสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ใช้วิธีการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan (อ้างถึงใน สุรศักดิ์
อมรรัตนศักดิ,์ 2550, หน้า 189) และใช้วธิ กี ารแบ่งแบบชัน้ ภูมิ (stratified random sampling) อย่างเป็นสัดส่วน
จำ�นวนทั้งสิ้น 290 คน
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย คือ
		 3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ลักษณะประชากรของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ได้แก่ เพศ คณะที่ศึกษา และเครือข่ายระบบสื่อสาร
		 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงต่อระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติกของ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการวางแผน และพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์
ออฟติกของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงได้อย่างเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
2. ผลการศึกษาจะได้ข้อมูลเป็นแนวทางสร้างความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาโทในภูมิภาค
ต่อระบบงานการเรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติกในด้านต่าง ๆ เพือ่ เสนอต่อมหาวิทยาลัยและนำ�ไปใช้
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ผลการศึกษาเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ผู้บริหารในการกำ�หนดนโยบาย และวางแผนงานในการ
บริหารงานในด้านระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติกของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากระบบการสอน
ทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติกของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงในภูมิภาค ซึ่งเป็นการวิจัย
เชิงสำ�รวจ (survey research) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยนำ�แบบสอบถาม ที่ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จำ�นวน 30 คน โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.9612
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้แจกแบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่างด้วยตนเองโดยได้รบั แบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์กลับคืนมาครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ผลข้อมูล ดังนี้
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และ
หาค่าร้อยละ (percentage) วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากระบบการสอนทาง
ไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติกของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระ-เกียรติมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ด้วยการคำ�นวณหาค่าเฉลีย่ (mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD) เปรียบเทียบความ
พึงพอใจและการใช้ประโยน์ของนักศึกษาปริญญาโทต่อระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติก
ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กรณี 2 กลุ่ม ใช้การทดสอบค่าที t test และกรณีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้
วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance--ANOVA) เมือ่ พบความแตกต่าง
จะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ Scheffé
สรุปผลการวิจัย
1. นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง มีความพึงพอใจ
ต่อระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติกในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง มีความพึงพอใจต่อระบบ
การเรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติก อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ
2. นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง มีการใช้ประโยชน์
ต่อระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติกในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง มีการใช้ประโยชน์ต่อ
ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติก อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริการ และด้านอุปกรณ์
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจและการใประโยน์ของนักศึกษาปริญญาโทต่อระบบการเรียน
การสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติกของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง โดยจำ�แนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ คณะที่ศึกษา และเครือข่ายระบบการสื่อสาร ได้ผลสรุปดังนี้
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		 3.1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาโทต่อระบบการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านไฟเบอร์ออฟติกของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง จำ�แนกตามเพศ โดยในภาพรวมไม่แตกต่างกันและรายด้าน
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ และด้านสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อมก็แตกต่างกัน
		 3.2 การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของนักศึกษาปริญญาโทต่อระบบการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านไฟเบอร์ออฟติกของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง จำ�แนกตามเพศโดยในภาพรวมไม่แตกต่างกันและรายด้าน
ได้แก่ ด้านการบริการ และด้านอุปกรณ์ ไม่แตกต่างกัน
		 3.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาโทต่อระบบการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านไฟเบอร์ออฟติกของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง จำ�แนกตามคณะทีศ่ กึ ษา โดยในภาพรวม ไม่แตกต่างกันและ
รายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ และด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม ก็ไม่แตกต่างกัน
		 3.4 การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของนักศึกษาปริญญาโทต่อระบบการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านไฟเบอร์ออฟติกของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง จำ�แนกตามคณะที่ศึกษา โดยในภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และรายด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ และด้านอุปกรณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
		 3.5 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาโทต่อระบบการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านไฟเบอร์ออฟติกของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง จำ�แนกตามเครือข่ายระบบการสื่อสาร โดยในภาพรวม
ไม่แตกต่าง และรายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ และด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม ก็ไม่แตกต่างกัน
		 3.6 การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ของนักศึกษาปริญญาโทต่อระบบการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านไฟเบอร์ออฟติกของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง จำ�แนกตามเครือข่ายระบบการสื่อสาร ในภาพรวมและ
รายด้าน ได้แก่ ด้านอุปกรณ์ ไม่แตกต่างกันส่วนด้านการบริการแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. ด้านสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงให้ความสำ�คัญในด้านความปลอดภัยของ
นักศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา ภายในอาคารเรียน พร้อมมีระบบป้องกันภัย
ติดกล้องวงจรปิดไว้ในห้องเรียนอีกด้วย เพื่อให้นักศึกษาสามารถเดินทางมาเรียนได้อย่างสะดวกสบาย และ
รู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับ นิกูล กระฐินทอง (2553, หน้า 14-16) ได้กล่าวว่า
หลักการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลได้มีโอกาสหาความรู้ โดย
มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน ให้ใกล้เคียงกลับการเรียนการสอนในห้องเรียนมากที่สุด
2. ด้านการบริหารจัดการ นักศึกษาที่เรียนแต่ละจังหวัด สามารถสอบถามอาจารย์ผู้บรรยายได้โดย
ผ่านเครือข่ายดาวเทียมหรือเส้นใยแก้วนำ�แสง ซึ่งอาจารย์จะตอบข้อคำ�ถามของนักศึกษาทันที เช่นเดียวกับ
เรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันและพร้อมๆ กันในทุกจังหวัด สอดคล้องกับแต่ละสาขาวิทย-บริการฯ อีกด้วย
ซึ่งสอดคล้องกับ Grimes (อ้างถึงใน ลีลาวดี วัชโรบล, 2553, หน้า 15) ได้กล่าวว่า สถาบันการศึกษาเป็นผู้
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กำ�หนดขอบเขตและวิธกี ารในการบริหารจัดการให้ผเู้ รียนเกิดความพึงพอใจ โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มา
สนับสนุนในการเรียนการสอน และมีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
3. ด้านการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) ที่เน้นการให้บริการนักศึกษาในการขยายโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถเรียนรู้
ได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยมีการนำ�อุปกรณ์และเครือ่ งมือต่างๆ มาใช้สนับสนุนระบบการเรียนการสอนทางไกล
โดยนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ จรุง จันมณี (2552, หน้า 36-37) ได้กล่าวว่า
การศึกษาทางไกลเป็นการให้การศึกษาทีถ่ งึ ตัวผ้เู รียน ได้อย่างสะดวก และให้บริการแก่ผทู้ ต่ี อ้ งการศึกษาเล่าเรียน
ได้อย่างเต็มที่ การศึกษาทางไกลจึงสามารถกระจายการให้บริการแก่กล่มุ เป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและทัว่ ถึง
ไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่คนละที่กับผู้สอนก็ตาม สุภวัฒน์ กมลมาศรัตน์ (2552, หน้า 17-20)
4. ด้านอุปกรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายมหาวิทยาลัยต้องการกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึง โดย
อาจารย์จะบรรยายที่สาขาวิทยบริการฯ ในแต่ละจังหวัดหมุนเวียนกันไป และส่งรายการสอนโดยยิงสัญญาณ
ภาพและเสียงผ่านดาวเทียมหรือเส้นใยแก้วนำ�แสงจากจังหวัดที่บรรยาย ไปยังจังหวัดที่เปิดสอนในเครือข่าย
โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถเข้าถึงผ้เู รียนได้ทกุ สถานที่ ถึงแม้จะอยูห่ า่ งไกล
โดยติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถรองรับสัญญาณที่จะถ่ายทอดระหว่างการเรียนการสอน ก็ให้มีสัญญาณ
ที่ชัดเจนที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ลีลาวดี วัชโรบล (2553, หน้า 18-20)
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ด้านการบริหารจัดการ ยังมีการบริหารจัดการไม่เพียงพอ ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ แต่ละสาขา
วิทยบริการฯ ที่คอยให้บริการนักศึกษาในการประสานงานด้านต่าง ๆ และบริการด้านสื่อ ควรพัฒนาในเรื่อง
ของการทำ�บันทึกเทปคำ�สอนของระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติก เพื่อให้นักศึกษา
สามารถทำ�เรื่องยืม หรือทำ�ลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
2. ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม ควรมีการปรับปรุงให้ห้องเรียนมีการถ่ายเทอากาศได้สะดวก
โดยมีการติดตั้งพัดลม ระบายอากาศเพิ่มในห้องเรียนตามสาขาวิทยบริการฯ
3. ด้านการบริการ ควรมีการใช้อปุ กรณ์และเครือ่ งมือได้อย่างเหมาะสม เจ้าหน้าทีค่ วรมี การประสานงาน
มีมนุษยสัมพันธ์และการอำ�นวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความรูเ้ ฉพาะทางด้านอุปกรณ์
ระบบการเรียนการสอนทางไกล และควรมีการให้บริการที่ดีในการขอใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ไฟเบอร์ออฟติก
4. ด้านอุปกรณ์ ควรมีการจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสม และมีความพร้อมต่อการใช้งาน ควรคำ�นึงถึง
ขนาดให้เหมาะสมกับแต่ละสถานที่ มีการสำ�รองอุปกรณ์เพือ่ ชดเชยเมือ่ เกิดปัญหาขัดข้องขึน้ ต่อระบบการเรียน
การสอนทางไกล และควรติดตัง้ อุปกรณ์ให้มคี วามสะดวกต่อการใช้งาน เพราะบางสาขาวิทยบริการฯ อยูห่ า่ งไกล
จากตัวเมือง ถ้าเกิดเหตุขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ ระหว่างการถ่ายทอดสัญญาณอาจทำ�ให้ล่าช้าได้
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