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โครงการติดตามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
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รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล และคณะ
2559
บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสถานภาพปัจจุบันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งในด้านการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็ น
เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และสาขาวิชารัฐศาสตร์ (3) เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ จากความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับ จาก
การศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (4) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเรียน
การสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาหรับนักศึกษาและมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็นการวิจัยแบบผสมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากรคือผู้ท่กี าลังศึกษา
และผู้ ที่ส าเร็จการศึกษาในหลั กสู ตรรัฐศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลั ยสุ โขทั ย
ธรรมาธิราช กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาและมหาบัณฑิต จานวน 34 คน ทาการเลือกแบบเจาะจง ทาการ
สัมภาษณ์แบบกลุ่ม และการสุ่มโดยการใช้สูตรคานวณยามาเน่ จานวน 300 คน เพื่อทอดแบบสอบถาม ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา การใช้สถิติ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า (1) สถานภาพปัจจุบันของนักศึกษาและมหาบัณฑิตทุกคนมีงานทาอยู่
ก่อนที่จะเข้ารับ การศึ กษา ร้อ ยละ 78 นักศึกษาได้รับ การเลื่อนตาแหน่ง เปลี่ยนงาน และเลื่อนขั้น
เงินเดือน หลังจากเข้าศึกษาหรือภายหลังจากสาเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตแล้ว งานที่ทามีลักษณะ
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร้อยละ 56.76 คือ ข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้าง
ของรัฐ ร้อยละ 54 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางาน 6 – 15 ปี (2) นักศึกษาและมหาบัณฑิตเห็น
ว่า ระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ เอื้อต่อผู้ที่มีงานท าแล้วเป็นอย่างมาก แต่มี
จุดอ่ อนในเรื่อ งของความห่างไกลของสถานที่เข้ารับ การสัม มนาเสริม และสั มมนาเข้มชุดวิชา และ
ระยะเวลาการสัมมนามีน้อยเกินไป นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับความรู้จากประมวลสาระชุดวิชามากที่สุด
(3) นักศึกษาและมหาบัณฑิตได้นาความรู้ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานถึงร้อยละ 48.25 ผู้ใช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 48.65 (4) ปัญหาอุปสรรคสาคัญในการเรียนการ
สอนได้แก่ การบริหารเวลาของนักศึกษา ขาดระบบกระตุ้นให้นักศึกษาได้จบในเวลาที่เหมาะสม ระบบ/
ช่องการติดต่อระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ยังไม่มีประสิทธิภาพ การจัดชุดวิชาเรียนบางชุดยังไม่
เหมาะสม ระบบบริการการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
คำสำคัญ การติดตาม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมสำคัญของปัญหำกำรวิจัย
สาขาวิชารัฐ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ได้ตระหนัก ถึงภาระหน้าที่ใน
ฐานะสถาบันการศึกษาที่เปิดกว้างให้กับสาธารณะชนเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ทรัพยากร
มนุษย์ และเพื่อเสริมสร้างการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ก่อเกิดประโยชน์ให้กับ
คนส่ ว นใหญ่ ในชาติ สาขาวิช ารัฐ ศาสตร์จึ งได้ ท าการเปิ ด สอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทาง
รัฐศาสตร์หลั ก สู ตรปริญ ญาโท 2 ปี คือแขนงวิชาการเมืองการปกครองเป็นครั้งแรกเมื่อปี
2546 เป็ น ต้ น มา และท าการปรับ ปรุงหลั ก สู ต รในปี ก ารศึก ษา 2553 เพื่ อเป็ น การต่ อยอด
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปและมุ่งหวังว่าหลักสูตรนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ
พลังผลักดันกระบวนการพัฒนาบุคลากรในชาติที่จะนาไปสู่การเปลี่ ยนแปลงในทางสร้างสรรค์
ในทุกบริบทของสังคมทั้งด้าน เศรษฐกิจสังคม และการเมืองต่อไป และเพื่อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้ทาการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ซึ่งในปี 2559 สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้ทา
การปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตให้มีเนื้อหาที่เข้มข้นและเป็นปัจจุบันมากขึ้น
นั บ ตั้ ง แต่ ปี 2546 จนถึ ง ปั จ จุ บั น สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ เ ปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาไปแล้ว 11 รุ่น จานวน 1,847 คน และได้สาเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตไปแล้ว
10 รุ่น จานวน 434 คน ซึ่งประกอบอาชีพอย่างหลากหลายในสังคม สาขาวิชารัฐศาสตร์จึงมี
ความประสงค์ติดตามผลนักศึกษาและมหาบัณฑิตว่ามีความพอใจหรือมีข้อเสนอแนะอย่างไร
ต่อหลักสูตร ตลอดจนการเรียนการสอนในระบบทางไกลของสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุ โขทั ย ธรรมาธิ ราช เพื่ อ สาขาจะได้ น ามาปรั บ ปรุ งการจั ด การเรี ย นการสอนและปรับ ปรุ ง
หลักสูตรต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานภาพปัจจุบันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ทั้งในด้านการดารงชีวติ และการประกอบอาชีพ
2. เพื่ อศึ ก ษาความคิ ด เห็ นเกี่ ยวกั บ หลั ก สู ตรและการจั ดการเรี ย นการสอนในระดั บ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสาขาวิชารัฐศาสตร์
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3. เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาใน
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4. เพื่ อศึ กษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนหลักสู ตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิตสาหรับนักศึกษาและมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

3. กรอบแนวคิด

การติดตามนักศึกษา/มหาบัณฑิต
บัณฑิตศึกษำ/มหำบัณฑิต
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ มสธ.
- สถานภาพปัจจุบัน
- การดาเนินการหลักสูตร/
การจัดการเรียนการสอน
- การใช้ประโยชน์จากความรู้
และประสบการณ์
- ปัญหา/อุปสรรคในการเรียน
การสอน

ผลการติดตาม
- การได้งานทา / การเลื่อนขั้น/

เลื่อนเงินเดือน / การเปลี่ยนงาน
- การจัดสัมมนาเสริม/เข้ม การ
ให้บริการ
-

4. ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ขอบเขตเนื้ อ หาจะมี เนื้ อ หาครอบคลุ ม ถึ งสถานภาพปั จ จุ บั น ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณ ฑิตศึก ษาและรัฐ ศาสตรมหาบัณ ฑิต การนาความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับ ไปใช้ และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ขอบเขตประชากรครอบคลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
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5. นิยำมศัพท์เฉพำะ
บั ณ ฑิ ต ศึ กษำ หมายถึ ง นั กศึ กษาที่ ก าลั งศึ ก ษา ในหลั กสู ตรรั ฐศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหำบั ณฑิต หมายถึง ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์

6. ประโยชน์ที่คำดว่ำได้รับ
1. ท าให้ ได้ ข้ อมู ลที่ จ าเป็ นต่ อการปรับปรุงและพั ฒนาหลั กสู ตรรัฐศาสตร์มหาบั ณฑิ ต
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชารัฐศาสตร์
2. ทาให้ได้รับข้อมูลของบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์เกี่ยวกับการนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยเปิดสาหรับประเทศไทย อาจกล่าว
ได้ว่า มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนใน
ระบบการศึกษาทางไกลเป็นแห่งแรกและแห่งเดียว ด้วยการยึดมั่นในปรัชญาการศึกษาตลอด
ชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใด ประกอบอาชีพใด และสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สาหรับคนที่
มุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ ดังนั้น ในการวิจัยเพื่อติดตามบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาจึงอาศัย
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. กำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำในระบบกำรศึกษำทำงไกลมหำวิทยำลัยสุโขทัย
ธรรมำธิรำช
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชเป็นมหำวิทยำลัยเปิดที่ใช้ ระบบกำรเรียน
กำรสอนทำงไกล ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียน ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน
แต่สามารถมีกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันได้โดยอาศัยสื่อประสม ได้ แก่ สื่อทางไปรษณีย์
วิทยุ กระจายเสีย ง วิท ยุ โทรทัศน์ การสอนเสริม และผู้เรีย นผู้สอนมีโอกาสพบกั นอยู่บ้าง ณ
ศูนย์บริการการศึกษาเท่าที่จาเป็น ผู้เรียนจะใช้วิธีการเรียนด้วยตนเองในเวลาและสถานที่ที่
สะดวก
ในระยะแรก ระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้
เป็นระบบสื่อประสม โดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปของเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ และเทป
เสียงที่ส่งให้นักศึกษาทางไปรษณีย์เป็นสื่อแกนกลาง มีรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
การสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษาทุกจังหวัด และการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง วิทยาการ
ในชุมชนที่มหาวิทยาลัยจัดให้เป็นสื่อประกอบ (วิจติ ร ศรีสอ้าน 2529 : 5 - 7)
มหาวิท ยาลั ย สุ โขทัย ธรรมาธิราชได้ป ระกาศใช้ระบบการสอนทางไกลตามแผน
มสธ. 2543 โดยสภามหาวิทยาลัย และได้มีการพัฒนาองค์ประกอบสาคัญ ๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
แผน ได้แก่
1. กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน ในปี 2554 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุง
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลเพื่อให้เหมาะสม และสะดวก กับผู้เรียนในการเรียน
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ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ในลักษณะชุดการสอนทางไกลที่ประมวลประสบการณ์แต่ละหลักสูตร
และมี สื่ อที่ มี ค วามหลากหลายในการถ่ ายทอดความรู้ป ระสบการณ์ ต่ างๆ ในลั ก ษณะการ
ประสานสื่อ (convergence media) ไปยังผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ชุดการสอนทางไกลมีสื่อ
สิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก โดยมีสื่อชนิดอื่นเป็นสื่อเสริม และมีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกั บ
ระดับการศึกษา โดยมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ดังนี้
1.1 รำยกำรวิ ท ยุ ก ระจำยเสี ย ง โดยจั ด ให้ มี ร ายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
ประกอบชุดวิชาในชุดวิชาศึกษาทั่วไป ชุดวิชาแกน หรือชุดวิชาวิชาเฉพาะบางชุดวิชา ชุดวิชาละ
15 รายการ ความยาวรายการละ 20 นาที
1.2 รำยกำรวิท ยุ โทรทั ศ น์ เป็ นสื่อ เสริมในชุดวิชาศึ ก ษาทั่ วไป ชุดวิชาแกน
หรือเฉพาะบางชุดวิชา ชุดวิชาละ 4 รายการ ความยาวรายการละ 30 นาที
1.3 Media on Demand นั ก ศึก ษาสามารถรับ ฟั ง ชมรายการวิท ยุ ก ระจาย
เสียง และรายการวิท ยุโทรทัศน์ที่เผยแพร่ออกอากาศไปแล้วได้ท างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
Media on Demand เพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนของนักศึกษา โดยสามารถเลือกรับฟัง รับชม
รายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ มสธ.
1.4 ดี วี ดี ป ระจ ำชุ ด วิ ช ำ ในชุ ด วิ ช าที่ ต้ อ งการขยายความเข้ า ใจในเนื้ อ หา
เอกสารการสอนประจาชุดวิชาด้วยเสียง และภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยได้ผลิตดีวีดีประจา
ชุดวิชาขึ้น เพื่อเสนอเรื่องราวการแสดงกระบวนการการสาธิตที่สอดคล้องเติมเต็มเนื้อหาสาระ
ของชุดวิชา ไม่เกิน 1 แผ่นต่อชุดวิชา จานวน 4 รายการๆ ละ 30 นาที
1.5 ซีดีเสีย งประจำชุดวิชำ ในรูป ของ mp3 ประจาชุดวิชา เพื่ อขยายเสริม
หรือสรุปเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจัดส่งให้นักศึกษาพร้อมเอกสาร
การสอน จานวน 1 แผ่น ต่อชุดวิชา
1.6 มั ล ติ มี เ ดี ย ประจ ำชุ ด วิ ช ำ เป็ น ชุ ด การสอนด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ รู ป แบบ
มัลติมีเดียประจาชุดวิชา ในบางชุดวิชา ใช้คู่กับเอกสารการสอน มีรูปแบบการนาเสนอลักษณะ
มัลติมีเดียเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่จาเป็นในเอกสารการสอน หรือการเสนอเรื่องราวเป็น
กรณี ในลักษณะสื่อประสมที่เน้ นการปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน จานวน 1 แผ่น ต่อชุดวิชา หรือ
ประมาณ 15 โมดูล
1.7 กำรเรีย นกำรสอนออนไลน์ (e-Learning) โดยจัด ให้มี ก ารเรีย นการ
สอนผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งระดับปริญญาตรีบางชุดวิชาและ ระดับบัณฑิตศึกษา
ครอบคลุมการจัดทาประกาศปฐมนิเทศชุดวิชารายละเอียดชุดวิชา ปฏิทินการศึกษา เนื้อหาการ
เรีย นการสอนในรูป บทเรีย นออนไลน์ การมอบหมายกิ จกรรม การประเมิน ผลรวมถึ งการ
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ติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า ง ผู้ ส อนกั บ ผู้ เ รี ย น และผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ เรี ย น โดยนั ก ศึ ก ษาสามารถดู
รายละเอียดชุดวิชาที่เปิดสอน และศึกษาได้ทางเว็บไซต์ มสธ.
1.8 m-Learning : สื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ โดยนาสื่อภาพและ
เสียงมาปรับรูป แบบ เพื่อให้นักศึกษาดาวน์โหลดมาใช้งานกับโทรศัพท์มือถือได้ โดยเข้าไปที่
เว็บไซต์ มสธ. และในอนาคตอันใกล้นี้มหาวิทยาลัยจะพัฒนา m-Learning ให้สามารถศึกษา
สื่อสาร พูดคุย และมีปฏิสัมพันธ์ผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือ
1.9 e-Tutorials : กำรสอนเสริมผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตและดำวเทียม เป็น
การสอนเสริมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต และดาวเทียม (e-Tutorials) เป็นรายการสอน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการสอนเสริมในเนื้อหาสาระสาคัญของชุดวิชา และเพิ่มเติม
ความรู้ใหม่ๆ ให้เท่าทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการจากผู้สอนโดยตรง รวมทั้งเปิดโอกาสให้
นักศึกษาสอบถามปัญหาข้อสงสัยในเนื้อหาวิชาผ่านทางโทรศัพท์ และกระดานสนทนาผ่านทาง
เว็บไซต์ มสธ.
จะเห็ น ได้ ว่ า ระบบการศึ ก ษาทางไกลเป็ น ระบบการศึ ก ษาที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้
ช่องทางสื่อที่หลากหลายในการสื่อสารองค์ความรู้ไปยังผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนนั้นกระจายอยู่
ในทุ ก พื้ น ที่ของประเทศไทย ท าให้ ม หาวิท ยาลั ย สุ โขทัย ธรรมาธิ ราชเร่งพั ฒ นาทั้ งเครื่องมื อ
สื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไป
ยังผูเ้ รียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และครอบคลุมทุกพืน้ ที่มากที่สุด จึงถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ต้องมี
การติด ตามและประเมิ นผลจากผู้ ใช้สื่ อต่ าง ๆ เหล่ านั้ นด้ วย โดยเฉพาะการศึก ษาในระดั บ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอกที่เน้นให้ผทู้ ี่สาเร็จการศึกษานาเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ หน้าที่การงานของผู้เรียน หรือแม้แต่การถ่ายทอดให้กับ
บุ ค คลอื่ น ต่ อ ไป ดั ง นั้ น ระบบการศึ ก ษาทางไกลในการศึ ก ษาของระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจึ ง
จาเป็นต้องมีการเชื่อมโยงและถ่ายทอดเนือ้ หาการศึกษาได้อย่างชัดเจนและถูกต้องแม่นยา
2. ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำโท (สำนักวิชำกำร 2533)
การเปิด สอนระดั บ ปริญ ญาโทของมหาวิท ยาลัย สุโขทั ย ธรรมาธิราช เกิด จาการ
เรียกร้องของผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรีที่ เป็นบุคลากรประจาการ ซึ่งไม่อาจจะละ
ภารกิจที่ต้องปฏิบัติมาเรียนเป็นประจาได้ ทาให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มนี โยบายที่จะ
เปิดสอนปริญญาโทในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เป็นสาขาวิชาแรก ในปี 2532 โดยในระยะแรกการ
จัดการเรียนการสอนจะใช้ระบบทวิภาค คือ แบ่งเป็นปีการศึกษา 2 ภาคการศึกษา แบ่งเป็น ภาค
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1 และภาค 2 และอาจมีภาคพิเศษได้ตามความจาเป็น แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาเรียนไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคพิเศษมีระยะเวลาเรียนไม้น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ละภาคนักศึกษา
จะลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต แต่ไม่เกิด 10 หน่วยกิต ยกเว้นภาคฤดูร้อนที่จะ
ลงทะเบียนได้ไม่เกิ น 5 หน่วยกิต ต่อมาในปี 2553 ได้มีการปรับปรุงระบบการศึกษาโดยปรับ
เนื้อหาสาระและประสบการณ์เป็นชุดวิชาที่มีลักษณะบูรณาการ มีค่าชุดวิชาละ 6 หน่วยกิต และ
ลงทะเบี ย นเรีย นได้ ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 หน่ วยกิ ต แต่ ไม่ เกิ น 12 หน่ว ยกิ ต ในแต่ ล ะภาคการศึก ษา
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553)
ในปัจจุบัน หลักสูตรปริญญาโท นักศึกษาจะต้องทาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต โดยมีการแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก ทาวิทยานิพนธ์ และแผน
ข ทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และกาหนดเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาสาหรับผูท้ ี่ศกึ ษาในหลักสูตร
แผน ก ทาวิทยานิพนธ์ ก าหนดให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิท ยานิพนธ์ต้องได้รับ การ
ตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยผู้ศึกษามีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 6 ปี
การศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยอิงระบบ
การสอนทางไกลที่ยึดหลักบูรณาการชุดวิชาผ่านสื่อประสม มิใช่การเรียนการสอนในชั้นเรียน
ยกเว้นการสัมมนาเสริมที่มงุ่ ให้เกิดความรู้และประสบการณ์ที่ไม่สามารถเสนอได้ในสื่อหลักและ
สื่อเสริม และเพื่ อให้ เกิ ด การแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ นระหว่างนัก ศึก ษากั บ คณาจารย์ และ
นักศึกษากับนักศึกษา ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556)
1. ยึดสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก และมีสื่อเสริมที่เหมาะกับนักศึกษา ได้แก่ เทปเสียง เทป
ภาพ และสื่อโสตทัศน์ โดยไม่ใช้รายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์
2. เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ และกับสื่อประเภทต่าง ๆ โดยไม่มุ่ง
ให้เกิดปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าโดยไม่จาเป็น
3. ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการสอนแบบอิงประสบการณ์คอื “สั่ง” ก่อนที่จะ
“สอน” ด้ว ยการก าหนดประสบการณ์ ที่ค าดหวังเป็ นแกน ในรูป ของการให้ท ารายงานหรือ
กิ จ กรรมมานาเสนอในการสั ม มนาเสริมโดยนาความรู้จ ากเนื้ อหาสาระที่ ก าหนดไว้ในแนว
การศึกษา ประมวลสาระ สื่อการศึกษา และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ
4. มีการประเมินสัมฤทธิผลทางการเรียนครบวงจร ทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และการประเมินสุดท้ายกล่าวคือ มีการให้คะแนนงานที่เกิดจากการเข้าสัมมนาเสริม และ
การทากิจกรรม และคะแนนที่ได้จากการสอบปลายภาคการศึกษา
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5. มีการปรับเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วย การ
ปรับเปลี่ยนและนาเสนอแผนกิจกรรมการเรียนทุกภาคการศึกษาที่เปิดสอนแต่ละชุดวิชา
6. มีการบริหารจัดการ มีการให้ภาพรวมของขั้นตอนและกระบวนการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาอย่างชัดเจนด้วยการปฐมนิเทศ มีการฝึกทักษะในการแสวงหา
ความรูเ้ พื่อเป็นเครื่องมือในการเรียน
7. มีก ารผลิตและบริหารชุดวิชาที่ต่อเนื่องโดยคณะบุคคล เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างช่วงการผลิตชุดวิชาและการนาชุดวิชาไปใช้
การจัดการศึก ษาระดับ บัณ ฑิตศึ กษาของมหาวิท ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยึดระบบ
การศึกษาทางไกลมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระด้วยตนเองภายใต้การให้
คาปรึกษาแนะนาอย่างมีระบบ นักศึกษาจะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆ ดังนี้คอื
1. ศึก ษาจากสื่อหลั ก ประกอบด้วย ประมวลสาระชุดวิชา แนวการศึก ษา และแผน
กิจกรรมการเรียน และวัสดุการศึกษาอื่นๆ
2. ศึกษาจากสื่อเสริม ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ศึ ก ษาค้ น คว้ าเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยตนเอง จากแหล่ งค้ น คว้ า เช่ น ค้ น คว้ าจากห้ อ งสมุ ด
ค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการต่างๆ ในภูมิภาค ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
4. เข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย การเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ
บัณฑิตศึกษาการเข้ารับการสัมมนาเสริม /เข้มประจาชุดวิชา การเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชา
วิ ท ยานิ พ นธ์ (ส าหรั บ แผน ก) การเข้ า รั บ การสั ม มนาเข้ ม ชุ ด วิ ช าการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ
(ส าหรั บ แผน ข) และการเข้ า รั บ การอบรมเข้ ม ประสบการณ์ วิ ช าชี พ มหาบั ณ ฑิ ต /เสริ ม
ประสบการณ์มหาบัณฑิต
5. การฝึ ก อบ รมหรื อ การฝึ ก ป ฏิ บั ติ นั ก ศึ ก ษ าจะต้ อ งเข้ า ท าการท ดลองใน
ห้องปฏิบัติการ ศึกษาค้นคว้าและทางานตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาและสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
การปฏิสั มพั นธ์ระหว่า งนัก ศึก ษากั บ คณาจารย์มีรูป แบบดังนี้ (มหาวิท ยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช : 2543)
1. การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ
2. การสัมมนาเสริม สัมมนาเข้มและการฝึกปฏิบัติในการศึกษาชุดวิชาตามหลักสูตร
3. การสัมมนาวิทยานิพนธ์
4. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
5. การสอบประมวลความรู้
6. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
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นอกจากนี้ มหาวิท ยาลั ย สุโขทั ย ธรรมาธิราช ยั งได้ พั ฒ นาการเรีย นการสอนระดั บ
ปริญญาโทผ่านการการเรียนการสอนในระบบ e-Learning โดยกาหนดให้มีการจัดการสัมมนา
ประจาชุดวิชาผ่านระบบออนไลน์เพื่อทดแทนการสัมมนาเสริมแบบเผชิญ หน้า จานวน 1 ครั้ง
ในแต่ละชุดวิชา เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่นักศึกษา และสนับสนุนระบบการเรียนการสอนใน
ระบบการศึกษาทางไกล
3. หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ในปี ก ารศึก ษา 2546 ในแขนงวิชาการเมือ งการปกครอง และท าการปรับ ปรุงหลัก สูต รใน
ปีการศึกษา 2553 แบ่งออกเป็น 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกการเมืองการปกครอง และวิชาเอก
การเมืองการปกครองท้องถิ่น ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบเมื่อ
วั น ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 และสาขาวิช ารัฐ ศาสตร์ ได้ ท าการพิ จ ารณาปรับ ปรุ งหลั ก สู ตร
อย่างน้อยทุก 5 ปี ซึ่งในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้ทาการปรับปรุงหลักสูตรอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่ ง หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต จะสามารถผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ที่จะไปประยุกต์ใช้ในการว่งเสริมและพัฒนาการเมืองทั้งใน
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ (สานักวิชาการ 2555)
ส าหรั บ โครงสร้ า งหลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2553 ซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ วิชาเอการเมืองการปกครอง และวิชาเอกการเมืองการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น และแบ่ งแผนการศึ ก ษาเป็ น 2 แผน คื อ หลั ก สู ต รแผน ก ส าหรั บ ผู้ ที่ ต้ อ งการท า
วิทยานิพนธ์ และหลักสูตรแผน ข สาหรับผู้ที่ต้องการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยโครงการ
และรายละเอียดของหลักสูตร เป็นดังนี้
1) วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครอง
แผน ก แบบ ก 2
ก. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา
80711 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา
บังคับ 2 ชุดวิชา
81711 การเมืองการปกครองไทย
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81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
และเลบือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
83712 การสื่อสารทางการเมือง
ค. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
83791 วิทยานิพนธ์
ง. การอบรมเข้ ม เสริ ม ประสบการณ์ ม หาบั ณ ฑิ ต รั ฐ ศาสตร์ ก ารเมื อ งการ
ปกครอง
แผน ข
ก. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา
80711 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา
บังคับ 2 ชุดวิชา
81711 การเมืองการปกครองไทย
81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
83712 การสื่อสารทางการเมือง
83713 กรแสโลกศึกษา
83714 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ
ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา
83792 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
83793 การอบรมเข้ มเสริมประสบการณ์มหาบัณ ฑิตรัฐศาสตร์การเมือง
การปกครอง
2) วิชำเอกกำรเมืองกำรปกครองท้องถิ่น
แผน ก แบบ ก 2
ก. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา
80711 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา
82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
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82712 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
82713 สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น
ค. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
83791 วิทยานิพนธ์
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
83794 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ มหาบัณ ฑิตรัฐศาสตร์ก ารเมือง
การปกครองท้องถิ่น
แผน ข
ก. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา
80711 การวิคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา
บังคับ 3 ชุดวิชา
82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
82712 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
82713 สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่เปิดสอน

ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
83792 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์
83794 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ มหาบัณ ฑิตรัฐศาสตร์ก ารเมือง
การปกครองท้องถิ่น
ทั้งนี้ การลงทะเบี ย นเรีย นของนัก ศึก ษาในแต่ล ะภาคการศึก ษา นั ก ศึก ษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 ชุดวิชา
4. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โครงการวิจัยติดตามบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้
มีการจัดทามาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี ตั้งแต่ปี 2552 โดยการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใต้ชื่อ โครงการติตามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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สาขาวิชารัฐ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ได้ตระหนัก ถึงภาระหน้าที่ใน
ฐานะสถาบันการศึกษาที่เปิดกว้างให้กับสาธารณะชนเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ทรัพยากร
มนุษย์ และเพื่อเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในการนี้ เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และระบบ
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยผลการศึกษาในการติดตามบัณฑิต
ที่ผ่านมาพบว่า สถานภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต จะมีช่วงอายุที่หลากหลายระหว่าง 20 – 65 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีงานทาแล้ว ใน
กลุ่มที่เป็นข้าราชการ พนักงานในหน่วยงานของรัฐทั้งส่วนกลาง ส่ว นภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ที่ต้องการเพิ่ มพู นความรู้และเพิ่ม พู นวิท ยฐานะในการท างาน เช่น เลื่อนขั้น เงินเดือ น เลื่อ น
ตาแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป็นต้น
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษานั้น ส่วน
ใหญ่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว ซึ่งผู้ที่มคี วามคิดเห็นดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มงี านทาแล้ว และไม่
มีเวลาในการเข้าศึกษาในเวลาราชการ หรือเข้าศึกษาทุกวัน แต่มีความเห็นว่า เอกสารการสอน
และงานที่กาหนดให้ทาจะต้องมีความชัดเจน และต้องส่งถึงมือนักศึกษาให้เร็ว เนื่องจากเป็น
อุปกรณ์สาคัญในการศึกษาด้วยตัวเอง และยังเห็นว่าการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มีความจาเป็น
ที่จะต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่นักศึกษาใหม่ในการศึกษาในระบบทางไกล
ในเรื่องของแหล่งค้นคว้าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อผู้ที่อยู่
ในส่วนภูมิภาค เนื่องจากมหาวิท ยาลัยไม่ มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ทันสมัย และไม่มีข้อมูลที่จะ
น ามาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ เช่ น หนั งสื อ ทางด้ านรัฐ ศาสตร์ มี น้ อ ย ไม้ ทั น สมั ย และช ารุด เป็ น ต้ น
นักศึกษาต้องอาศัยแหล่งค้นคว้าจากหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอื่นที่มีอยู่ในพื้นที่ ทั้ง ๆ ที่ได้ชาระ
เงินค่าบารุงห้องสมุดทุกภาคการศึ กษา จึงทาให้เกิดปัญ หาในการศึกษาค้นคว้าในการจัดทา
รายงาน วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สาหรับปัญ หาที่นัก ศึกษาพบในระหว่างการศึกษามีทั้งในช่วงของก่อนการเข้าศึกษา
ระหว่างการศึกษา และหลังการจบการศึกษา คือ การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ล่าช้า การปฐมนิเทศ
ที่มีช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ต้องทาความเข้าใจกับเนื้อหาของหลักสูตรทั้งหมด การแจ้งกาหนดการ
สั ม มนาเสริม /เข้ม ที่ ล่ าช้า กิ จ กรรมที่ ก าหนดให้ ท าไม่ ชั ด เจน การขอค าปรึก ษากั บ อาจารย์
ค่อนข้างยาก ขั้นตอนการได้รับเอกสารการสาเร็จการศึกษาล่าช้า
ในการศึกษาถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษา หรือที่ เรียกว่าวิจัยติดตามบัณฑิตนั้น
สิ่งที่จะพบควบคู่กันไปคือ นักศึกษาที่ลาออกกลางคัน หรือไม่สาเร็จการศึกษา ซึ่งเป็น ปัญหาที่
ยังคงอยู่ของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง และส่งผลต่อจานวนผู้สมัครและจานวนนักศึก ษา
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ลดลง โดย บุญศรี พรหมมาพันธุ์ และคณะ (2554) ได้ศึกษาถึงการลาออกกลางคัน การคง
อยู่และการเพิ่มจานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยพบว่า
1. สาเหตุก ารลาออกกลางคันของนักศึกษา ได้แก่ ความรู้ความสามารถ การ
บริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย ระบบการเรี ย นการสอนทางไกล ความไม่ พึ ง พอใจในการเป็ น
นักศึกษา มสธ. เศรษฐกิจ ความพร้อมในการเรียน และลักษณะส่วนตัว
2. วิธีการคงอยู่ของนักศึกษาให้อยู่ตลอดหลักสูตรมากที่สุด ทาได้โดย การแนะ
แนวให้ค าปรึกษา การติดตามการเรีย นและให้คาปรึก ษา การเปิดโอกาสให้นัก ศึก ษาที่หมด
สภาพนักศึกษาเข้าเรียน
3. วิ ธี ก ารเพิ่ ม จ านวนนั ก ศึ ก ษา คื อ กลยุ ท ธ์ ก ารเจาะกลุ่ ม เป้ า หมายเฉพาะ
การประชาสั มพั น ธ์ โดยใช้ระบบเครือ ข่าย การรณรงค์รับ นั ก ศึ ก ษาโดยการประชาสั มพั น ธ์
เคลื่อนที่และรับสมัค รตามจุดต่าง ๆ ความสามารถในการรับนักศึกษาให้ดาเนินการเพิ่มสิ่ง
อานวยความสะดวกให้กับสาขาวิชาและคณาจารย์ การพิจารณาคัดเลือกและแจ้งผลโดยเร็ว
และการสร้างจุดเด่นในการเรียนระดับปริญญาโทของ มสธ.
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิ จั ยเพื่ อติ ดตามบั ณฑิ ตและมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชารั ฐศาสตร์ ที่ ศึ กษาในหลั กสู ตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ได้ดาเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน ทั้ง
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริม าณ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนจากบัณฑิตที่
กาลังศึกษาอยู่ บัณฑิตที่หมดสถานภาพ บัณฑิตที่หมดสถานภาพและสมัครเข้าศึกษาใหม่ และ
มหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ตลอดระยะเวลาที่ส าขาวิชารัฐศาสตร์ได้ท าการเปิ ดรับ นักศึก ษาเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2546 จนกระทั่งถึงปีการศึกษา
2558 (ซึ่งเป็นปีที่ทาการเก็บข้อมูลวิจัย) มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกซึ่งถือว่าเป็นประชากร
วิจัยในครั้งนี้ทั้งหมด 1,847 คน และมีผู้ที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วจานวน 434 คน
คณะผู้วิจัยจึงได้ทาการสุ่มตัวอย่างในแบบเจาะจงเพื่อท าการสัมภาษณ์ แบบประชุม
กลุ่ ม ย่ อ ย (focus groups) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล แบบเจาะลึ ก และมี ก ารก าหนดประเด็ น ในการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยกาหนดพื้นที่ที่เดินทางไปดาเนินการสัมภาษณ์ประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 4
ภูมิภาค คือ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรี ภาคใต้ที่จังหวัดพังงา
และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ จั งหวั ด อุ ด รธานี โดยมี ก ารนั ด หมายกั บ นั ก ศึ ก ษาในพื้ น ที่
ใกล้เคียงเข้าร่วมให้ข้อมูลด้วย ภูมิภาคละ 10 คน คละกันตามสถานภาพของปะชากรที่กาหนด
ไว้ข้างต้น รวมแล้วจานวน 40 คน เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์แบบเชิงพรรณนา แต่ทั้งนี้
คณะผู้ วิจัย ยั งได้ ท าการสั ม ภาษณ์ เป็ น รายบุ ค คลในโอกาสที่ ได้พ บปะกั บ ทั้ งนั ก ศึ ก ษา และ
มหาบัณฑิตที่เดินทางมาติดต่อประสานงานเรื่องการเรียน และนักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนา
เสริม และอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมุมมอง
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้เสริมการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่มี
การใช้สูตรคานวณของทาโรยามาเน่ในการสุ่มตัวอย่างได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 300 คน เพื่อ
ตอบแบบสอบถามที่จัดทาขึ้นให้ตรงกับวัตถุประสงค์
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
หลัก การเก็บข้อมูลจึงใช้แบบสัมภาษณ์ที่ทาการกาหนดประเด็นในการสัมภาษณ์แบบประชุม
กลุ่ ม ย่ อ ยให้ ผู้ เข้ าร่ว มให้ ข้อ มู ล ท าการอภิ ป รายร่ว มกั น รวมประเด็ น ค าถามทั้ งหมด 14 ข้ อ
รายละเอียดโปรดดูในภาคผนวก ซึ่งในการประชุมผู้เข้าให้ข้อมูลทุกคนได้แลกเปลี่ยนทัศนคติได้
อย่างหลากหลาย เพราะด้วยผู้ให้ข้อมูลจะเข้าศึกษากันต่างปีการศึกษากัน ประสบการณ์ ใน
การศึ ก ษาหรื อ บรรยากาศการศึ ก ษาแตกต่ า งกั น ไป จึ ง ท าให้ ส ามารถได้ ท ราบถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงหรือการพั ฒนาของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รวมทั้งข้อดีและข้อเสียที่ผู้ให้
ข้อมูลแต่ละคนได้รับ
ส าหรั บ การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ คณะผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบสอบถามในประเด็ น ที่ เ ป็ น เรื่ อ ง
รายละเอียดและเป็นข้อมูล เกี่ ย วกั บ การบริหารและจัด การภายหน่วยงานและหลั ก สูตร ซึ่ ง
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้ทันทีและเป็นการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นส่วนตัว
โดยแบบสอบถามแบ่งข้อคาถามออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย
1. ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เกี่ยวกับ เพศ อายุ ประเภทงานที่ท า ประสบการณ์ การ
ทางาน และสถานภาพทางการศึกษา ณ ปัจจุบัน
2. คาถามเกี่ยวกับ การเรียนการสอนและการนาไปใช้ ป ระโยชน์ (การนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์) ประกอบด้วข้อคาถาม 12 ข้อ และคาถามปลายเปิดอีก 1 ข้อ

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนากับข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์แบบประชุมกลุ่มย่อย (focus groups) โดยนาแต่ละประเด็นคาถามมาประมวล
และวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวความคิดที่ได้กาหนดไว้
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการเก็ บ แบบสอบถามได้ ใ ช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนการคานวณหาค่าสถิติต่างๆ กาหนดน้าหนักของคะแนนใน
ประเด็นคาถามต่างๆ เป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง
มากที่สุด
4 หมายถึง
มาก
3 หมายถึง
ปานกลาง
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2 หมายถึง
น้อย
1 หมายถึง
น้อยที่สุด
สาหรับการแปลความหมายค่าเฉลี่ยถือเกณฑ์ตอ่ ไปนี้
1.00-1.80
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1.81-2.60
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
2.61-3.40
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
3.41-4.20
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
4.21-5.00
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
โดยการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ( x ) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
สาหรับคาถามปลายปิดและการวิเคราะห์เนือ้ หา สาหรับคาถามปลายเปิด
ทั้งนี้ ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นข้อมูลเสริมเพื่อให้ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น
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บทที่ 3
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
บทที่ 4 เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้แก่ สถานภาพปัจจุบัน
ของนักศึกษารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ และการใช้ประโยชน์ของความรู้และ
ประสบการณ์ ที่ ได้ รั บ จากการเรี ย น และประเด็ นปั ญ หาด้ านการบริ การการศึ กษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา

4.1 สถำนภำพปัจจุบันของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
หลั ก สู ตรรัฐ ศาสตรมหาบัณ ฑิต เป็นหลักสูตรระดับ ปริญ ญาโทเปิดรับ นักศึก ษาเข้า
ศึกษาต่อมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 จนถึงปีการศึ กษา 2558 จานวน 1,847 คน มีผู้ที่สาเร็จ
การศึกษา จานวน 434 คน จากการศึกษาพบว่า สถานภาพของผู้ที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มงี านทาประจาอยู่แล้วในหลากหลายอาชีพ ทั้งในภาครัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน แต่ก็ยังมีผู้ที่เพิ่งสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญ ญาตรีสมัครเข้าศึกษาต่อด้วย
จานวนหนึ่ง
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า พื้นความรู้หรือวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่นักศึกษา
นามาสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตก็มีความแตกต่าง
หลากหลายด้ ว ย บางคนจบด้ า นการบริห ารธุ ร กิ จ วิ ท ยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร ศึ ก ษา
ศาสตร์ะ ดังนั้น จึงทาให้พื้นฐานความรู้ท างด้านรัฐศาสตร์ของนักศึกษาแต่ละคนมีไม่เท่ากั น
และการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทก็เพื่อยกระดับวุฒิการศึกษาเพื่อนาไปใช้ในการปรับ
เลื่อ นขั้นเงิน เดื อน หรือ ปรับ ต าแหน่งงาน หรือเปลี่ย นสายงาน ดั งตัวอย่าง นางสาวเมษยา
เอื้ อ อารีย์กุ ล มี อ าชีพ เป็ น ลู ก จ้ างบริ ษั ท เอกชน และเมื่ อ เข้าศึ ก ษาต่ อระดั บ ปริญ ญาโทของ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้นาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปสอบบรรจุเป็นพนักงานท้องถิ่นตามที่
ต้องการทาให้มอี าชีพที่มั่นคงมากขึ้น
นอกจากนี้ ยั งพบว่า ผู้ส าเร็จการศึ ก ษาในหลัก สูต รรัฐ ศาสตรมหาบัณ ฑิ ตได้นาวุฒิ
การศึกษาที่ได้ไปสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญ ญาเอกในหลายสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัย
รามค าแหง มหาวิท ยาลั ยของสงฆ์ รวมทั้ ง มหาวิท ยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช เมื่อสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก
กล่าวโดยสรุป ส าหรับ ผู้ที่ สาเร็จการศึก ษาแล้ว ได้นาความรู้ที่ ได้ ไปใช้ป ระโยชน์ทั้ ง
โดยตรงและโดยอ้อม แต่โดยรวมแล้วสถานภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีงานทาแล้วทุก

18
คน และมีก ารปรับ เปลี่ ย นสายงาน และขั้ นเงิน เดือ นให้ สูงขึ้น ตามเกณฑ์ ก ารเลื่ อ นขั้น เลื่ อ น
ตาแหน่งของหน่วยงาน
ส่วนนักศึกษาบางส่วนที่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด (ระยะเวลาศึกษา 6 ปีการศึกษา) พบสาเหตุที่สาคัญ คือ
1. ภำระหน้ำที่ในงำนที่รับผิดชอบ ดังที่กล่าวแล้วว่า ผู้ที่เข้าศึกษาเกือบทุกคนเป็นผู้ที่
มีงานทาแล้ว ดังนั้น เมื่อถึงช่วงที่ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สาเร็จ หรือได้รับมอบหมายงานเพิ่ม
มากขึน้ จึงทาให้ต้องยึดงานในหน้าที่ไว้ก่อน และปล่อยวางเรื่องเรียนจนทาให้ลืมหรือล้าต่อการ
นาเรื่องการเรียนมาดาเนินการต่อ ดังที่ นางดาริน แก้วมูล มหาบัณฑิตรุ่นแรกได้กล่าวถึงการ
พูดคุยกับเพื่อนที่เข้าศึกษารุ่นเดียวกันตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 แต่จนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่สาเร็จ
การศึ ก ษา เนื่ อ งจากสาเหตุ ดั งกล่ า ว ประกอบกั บ เมื่ อ ปล่ อ ยระยะเวลาให้ ล่ ว งเลยไป อายุ
ราชการก็เหลือน้อย ทาให้ไม่รวู้ ่าจะนาปริญญาไปใช้ทาอะไร จึงไม่กลับไปศึกษาต่อ
2. กำรห่ำงไกลจำกอำจำรย์ท่ีป รึกษำ ด้วยมหาวิท ยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช เป็น
มหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล แบบรวมศูนย์วิชาการไว้ที่ส่วนกลาง และพยายามใช้
สื่ อ การศึ ก ษาในรู ป แบบต่ าง ๆ แทนการส่ งอาจารย์ ล งไปให้ ค าปรึก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษา ท าให้
ปฏิสัมพันธ์ทางการศึกษาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนไม่เกิดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่า ในการสัมมนา
ชุดวิชาจะกาหนดให้มีการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าชุดวิชาละ 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา แต่
ระยะเวลาไม่เพียงพอต่อการขอรับคาปรึกษา เพราะนักศึกษาจะต้องจัดทารายงานเพื่อนาเสนอ
ในการสั ม มนาแต่ ล ะครั้ง การเดิน ทางเข้าไปพบด้วยตนเอง นั ก ศึ ก ษาที่อ ยู่ห่ างไกลต้ องเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นจานวนมาก ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการที่มหาวิทยาลัยปิดต่าง ๆ
ได้เปิดวิทยาเขตในพื้นที่เกือบทุกจังหวัด รวมทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งกระจายกันอยู่
เต็มพืน้ ที่และมีระยะทางที่ใกล้กว่าศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ที่มีอยู่เพียง 10 แห่งทั่วประเทศ ดังนั้น
การเปลี่ยนสถาบันการศึกษามาศึกษาในสถาบันที่อยู่ในพื้นที่ ไม่ต้องเดินทางไกล จะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายได้มาก
จาก 2 ประเด็ น ที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล จากการสนทนากลุ่ ม กั บ นั ก ศึ ก ษาใน 4 ภู มิ ภ าค คื อ
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เห็นพ้องกันในเรื่องดังกล่าว
และทาให้ผู้ศึกษาหลายคนย้ายไปศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น และหลายคนไม่สามารถสาเร็จ
การศึกษาได้ และบางคนก็ไปสาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น แล้วกลับมาศึกษาต่อ
อีกเพื่อให้สาเร็จการศึกษา
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4.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับบัณฑิตศึกษำของ มสธ. และหลักสูตร
รัฐศำสตรมหำบัณฑิต
การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษานั้น มีความแตกต่างจากวิธีการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีมาก โดยการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาต้องแบ่ง
เวลาสาหรับการศึกษาบทเรียน การทากิจกรรมประจาชุดวิชา การเข้ารับการสัมมนาเข้มและ
สัมมนาเสริมตามที่มหาวิท ยาลั ย ก าหนด สาหรับ นักศึก ษาที่เคยศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีกั บ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาอุปสรรคในการที่จะศึกษาด้วยตัวเอง
อย่างเช่น นางสาวรสิกา รุจิดนานนท์ (ชื่อเดิม นางสาวกองแพง พันธัง) กล่าวถึงระบบการ
เรียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่า เป็นระบบที่ทาให้คนอ่านหนังสื อมากขึน้ มีนิสัยรัก
การอ่านมากขึ้น และเป็ นระบบการศึก ษาที่ ต้องมีวินัย ในตั วเอง เช่น เดีย วกั บ นัก ศึก ษากลุ่ ม
จันทบุรี จานวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ณ เขาแจงเบง อาเภอสอยดาว ที่สาเร็จการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จากสาขาวิ ชารัฐ ศาสตร์ มสธ. และได้ เข้าศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโท
สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น ที่เห็นว่าระบบการเรียนการสอนของ
มสธ. ยังเหมาะสมกับกลุ่มตน เพราะถ้านักศึกษาสามารถรวมกลุ่มกันได้ในจานวน ไม่ต่ากว่า
10 คน มหาวิ ท ยาลั ย จะจัด สถานที่ สั ม มนาประจ าชุด วิชาให้ ในภู มิ ภ าคของนั ก ศึ ก ษา ท าให้
นักศึกษาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยลง
แต่ยังมีนักศึกษาบางคนที่ไม่คุ้นเคยกับการศึกษาด้วยตัวเอง และเห็นว่า การเรียนการ
สอนแบบเผชิญหน้ายังคงมีความจาเป็น และการทางานเป็นกลุ่มจะช่วยให้นักศึกษาได้ร่วมกัน
คิดและทางานร่วมกันด้วย แต่ปัญหาที่สาคัญของคนที่เรียน มสธ. คือ หน้า ที่การงานที่ทุกคน
ต้องรับผิดชอบ ถ้าไม่มีการกาหนดไว้ให้เข้ามาพบกันก็จะไม่มีโอกาสพบกัน และเมื่อทุกคนเรียน
ชุด วิชาจนครบโครงสร้างแล้ว และมาท าวิท ยานิพนธ์หรือการศึก ษาค้นคว้าอิสระแล้วก็ เป็น
ลักษณะตัวใครตัวมัน ต่างคนต่างทาเรื่องของตัวเอง ไม่ค่อยได้ติดต่อกัน จะเหลือก็ เพียงกลุ่ม
เล็ ก ๆ ที่ ต้ อ งจับ กลุ่ ม กั น เอง อย่ างเช่น นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ ารับ การอบรมเข้ ม เสริ ม ประสบการณ์
มหาบั ณ ฑิ ต แล้ ว ก็ จ ะตั้ ง กลุ่ ม ติ ด ต่ อ กั น เพื่ อ คอยติ ด ตามและปรึ ก ษากั น เรื่ อ งของการท า
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระและเรื่องอื่น ๆ อีกทั้งมีการกระตุ้นเตือนและให้กาลังใจ
ซึ่งกันและกัน ยิ่งขณะนี้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารเปิดกว้างมากขึ้นในหลายช่องทาง ทาให้
เกิดการช่วยกันเรียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
ดั งนั้น ในการศึ ก ษาระบบการศึ ก ษาทางไกลจ าเป็ นที่ ม หาวิท ยาลัย สาขาวิชา และ
นั ก ศึ ก ษา จะต้ อ งมี ช่ อ งทางในการประสานติ ด ต่ อ กั น ได้ ใ นหลาย ๆ ช่ องทาง และใช้
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน แต่ก็ยังคงให้ความสาคัญกับ
การพบปะแบบเผชิญหน้าด้วย
ในส่วนของนักศึกษาได้มีการจัดการหาช่องทางในการช่วยเหลือกันผ่านช่องทางการ
สื่ อ สารที่ ห ลากหลาย แต่ สิ่ ง ที่ พ บว่ า เป็ น ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาในการเดิ น หน้ าจั ด ท า
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระคือ การติดต่อขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ไม่
สามารถประสานติดต่อได้โดยตรง และบางครั้งนักศึกษาก็เกรงใจอาจารย์ไม่กล้าโทรศัพท์คุย
ไม่รู้ว่าอาจารย์จะว่างช่วงไหน ซึ่ง นายสามารถ หมั่นนอก นายอาเภอที่จังหวัดอุดรธานี กล่ าว
ว่า “ผมต้องใช้วิธีขอเข้าไปเรียนกับพวกที่เรียนปริญญาเอกด้วย เพื่อจะขอคุยกับอาจารย์ ” ซึ่งก็
ถือเป็นวิธีการแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่ง
ทั้ งนี้ นายสามารถ หมั่ น นอก ได้ ให้ ข้อ เสนอแนะในการจั ด การเรี ย นการสอนของ
หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ว่ า ควรมี ก ารสอนเรื่ อ งของการท าวิ จั ย ตั้ ง แต่ ต้ น และให้
นัก ศึก ษาได้คิดและท างานในลั ก ษณะที่เป็นการวิจัยในแต่ละขั้นตอน โดยเชื่อมโยงกั บ งานที่
กาหนดให้นักศึกษาทาในแต่ละชุดวิชา เพื่อนักศึกษาจะได้นางานที่เสนอในแต่ละชุดวิชามาทา
การต่อยอดในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระได้เร็วขึ้น เช่นเดียวกับ นางดรุณี
กุลวงค์ ที่เห็นด้วยให้มีการจัดการศึกษาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยไว้ตั้งแต่ในภาคการศึกษาต้น ๆ
โดยให้เหตุผลว่า “...เดี๋ยวนีข้ นาดเด็กประถม เวลาครูให้ทารายงาน ยังบอกให้ทาให้ลักษณะของ
การวิจัย มีแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ ต้องอ้างอิงด้วย จึงเห็นว่า ขนาดเด็ก ประถมยังทาได้
แล้วเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็ต้องทาได้เหมือนกัน ...” (สัมภาษณ์วันที่ 28 พฤษภาคม 2559) แต่
ในประเด็นเดียวกัน นักศึกษาและมหาบัณฑิตทางภาคตะวันออกกลับมองว่า การเรียนเรื่อง
ระเบียบวิธีวิจัย ควรไปไว้ในตอนท้าย ๆ เพราะนักศึกษาหลายคนไม่เคยรู้เรื่องวิธีการวิ จัยเลย
ทาให้รสู้ ึกท้อ
ในประเด็นเรื่องของการจัดลาดับชุดวิชาในการศึกษาตามแผนการศึกษาที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตนั้น จะกาหนดชุดวิชาการวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐ ศาสตร์ ไว้ในภาคต้ นของปี ก ารศึ ก ษาที่ 1 เมื่ อ นัก ศึ ก ษาใหม่เข้าท าการศึ ก ษาจะต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกล่าวเป็นชุดวิชาแรกคู่กับชุดวิชาการเมืองการปกครองไทย ทาให้
นักศึกษารู้สึกว่าเป็นชุดวิชาที่ยากมาก และมีนักศึกษาหลายคนสอบไม่ผ่าน หรือบางคนก็ได้
คะแนนออกมาไม่คอ่ ยดีนัก
ทั้งนี้ หากพิจารณาถึ งความยากง่ายของชุดวิชาที่เปิดให้ท าการลงทะเบี ย นเรีย นก็ มี
ความยากง่ายต่างกันไป ในประเด็นดังกล่าวข้างต้นคณาจารย์ที่สอนในระดับบัณฑิตศึกษาเองก็
มองเห็นไม่ต่างอะไรกับนักศึกษากลุ่มภาคตะวันออก และได้เคยมีการเสนอให้นาชุดวิชาการ
วิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยไปให้นักศึกษาทาการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
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สุดท้ายก่อนที่นักศึกษาจะท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อไม่ให้นักศึกษาลืม
เรื่องของระเบี ย บวิธี วิจัย และสามารถท าควบคู่ไปด้วยกั นได้ ซึ่ งเคยมีก ารพู ด คุย กั น ในการ
ประชุมคณาจารย์บัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์
แต่ ก็ มี ป ระเด็ น ที่มี ก ารคิ ดวิเคราะห์ กั น ออกไปอี ก ว่า สิ่ งที่ ท าให้ชุด วิชาการวิเคราะห์
การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ยากสาหรับนักศึกษาทั้งที่มีพ้ืนด้านรัฐศาสตร์และไม่
มีพื้นทางด้านรัฐศาสตร์ แล้วต้องมาเรียนเป็นชุดวิชาแรกในปีการศึกษาที่ 1 นั้น เกิดจากเนื้อหา
ของชุดวิชาดังกล่าวนั้นยากจริงและมีเนื้อหามาก เพราะมีการนาเนื้อหาทางด้านรัฐศาสตร์ใน 3
เรื่องใหญ่ ๆ เข้ามารวมไว้ในชุด วิชาเดียว 15 หน่วยการสอน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์
การเมือง 2) เรื่องวิธี ก าร 3) เรื่องระเบีย บวิธีวิจัย จึงท าให้รายละเอีย ดเนื้อหาของชุดวิชามี
จานวนมาก หากนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ที่ดีพอ ก็จะรู้สึกว่าชุดวิชานี้
ยาก
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตที่ใช้ทาการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบัน (ปีการศึกษา
2546 – 2559) ยั งคงชุด วิชาเดิมที่ก าหนดไว้ในหลัก สูตรเกินกว่าร้อยละ 50 ถึงแม้สาขาวิชา
รัฐศาสตร์จะมีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว แต่ก็เป็นเพียงการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย เพื่อ
เพิ่มหน่วยกิตชุดวิชาจากเดิม 5 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต และมีการเพิ่มวิชาเอกการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นเข้าไปในหลักสูตรเดิม และตัดชุดวิชาบางชุดวิชาออกไปจากหลักสูตรเท่านั้น
ซึ่งเนื้อหาของชุดวิชาที่ยังคงอยู่ในหลักสูตรแต่ละชุดวิชาแทบจะไม่ได้มีการปรับปรุง ซึ่งชุดวิชาที่
มีการเสนอปรับปรุงเนื้อหาก็มีเพียง 2 ชุดวิชาเท่านั้น คือ ชุดวิชาการเมืองการปกครองไทย และ
ชุดวิชาแนวคิดทางการเมืองและสังคม
ในปีก ารศึกษา 2558 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณ ฑิตครบกาหนดระยะเวลาที่ต้องมี
การปรับ ปรุงหลั ก สู ต ร ตามเกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนดให้ ห ลั ก สูต รทุ ก
หลักสูตรที่ทาการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีการพิจารณาให้มีการปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตรอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิตและแล้วเสร็จในปี 2559 ทาให้ต้องงดรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา
2559 ไป เพราะต้องรอให้สานักงานกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลักสูตรให้แล้วเสร็จก่อน
ดังนั้น หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 จะเปิดรับนักศึกษาอีกครั้งคือ
ในปีการศึกษา 2560 โดยหลักสูตรดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควร โดยเฉพาะการ
แยกเนื้อหาของชุดวิชาการวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ออกเป็น 2 ชุด
วิชา คือ ชุดวิชาการวิเคราะห์การเมือง และชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ และยังมีการ
ผลิตชุดวิชาใหม่ และปรับปรุงชุดวิชาเดิมให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากขึ้นด้วย
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นอกจากนี้ ยังมีการจัดลาดับชุดวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนใหม่ คือ นาชุดวิชา
ที่ เป็ น เนื้ อหาความรู้ท างด้ านรัฐ ศาสตร์มาก าหนดให้ นั ก ศึก ษาลงทะเบี ย นเรีย นก่ อ นชุ ดวิช า
ระเบียบวิธีวิจัย แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารชุดวิชาต่าง ๆ จะต้องมีการปรับกิจกรรมประจา
ชุดวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาจัดทามีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่นักศึกษาจะสามารถต่อยอดในการ
ทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อไปได้ดว้ ย

4.3 กำรใช้ประโยชน์ของควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรเรียน
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มีการกาหนดอาชีพที่เมื่อผู้ที่เข้าศึ กษาในหลักสูตร
สาเร็จออกไปแล้วจะสามารถนาวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพในสังคมไทยได้ ดังต่อไปนี้
1. นักการเมืองระดับชาติ
2. นักการเมืองระดับท้องถิ่น
3. นักวิชาการ
4. นักวิจัย
5. อาจารย์
6. ข้าราชการ/พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบริษัทเอกชน
7. องค์กรพัฒนาเอกชน
จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลพบว่า สิ่งที่ทุกคนได้รับคือความรู้ความเข้าใจใน
สิ่งที่เรียกว่า “การเมือง” มากขึ้น และสามารถนาไปแนะนาให้ความรู้กับประชาชนได้อีกเป็นจานวน
มาก เพื่อให้เขาได้เข้าใจปรากฏการณ์ ทางการเมืองที่เกิดขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนใน
พืน้ ที่ ซึ่งนั่นคือประโยชน์ที่เกิดจากการนาความรู้ไปขยายต่อให้คนอื่นได้เกิดปัญญาต่อ
แต่สิ่งที่ผู้ศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ได้รับมากอีกประการหนึ่งคือความภาคภูมิใจที่ได้
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และนาความรู้ไปทาประโยชน์ให้กับทั้งตัวเองและบุคคลอื่น โดย
หลายคนได้นาวุฒิ การศึกษาไปปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับตาแหน่งให้สูงขึ้น หรือบางคนถึงกับ
เปลี่ยนงานจากภาคเอกชนมาเป็นภาครัฐได้ดังที่กล่าวไว้ในตอนต้น และบางคนก็ยังสามารถนาวุฒิไป
สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาหลาย ๆ แห่ง
จะเห็นได้ว่า ในภาพรวมผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตได้นา
วิ ชาความรู้ ที่ ได้ รั บ ไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ จริ ง ทั้ งในการพั ฒ นางานในหน้ าที่ พั ฒ นาตั วเอง และ
ประเทศชาติ ซึ่ งผู้ ที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาหลายคนเป็ นบุ ค คลที่ มี ชื่ อเสี ย งในระดั บ ชาติ เช่ น เป็ น
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นักการเมืองระดับชาติระดับท้องถิ่น นักธุรกิจ ที่เข้าศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบันพระปกเกล้า

3.3 ประเด็นปัญหำด้ำนกำรบริกำรกำรศึกษำ
ระบบการศึกษาทางไกลสาหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวใจสาคัญคือเรื่อง
ของสื่อการศึกษา ระบบการให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร การติ ดต่อประสานงาน ซึ่งล้วนส่งผลต่อ
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา เพราะสิ่งเหล่านี้จะอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในระบบ
การศึกษาทางไกลทุกคนได้มีความรู้สึกไม่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัย ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว แต่ทั้งนี้ จาก
การศึกษาพบว่า กลุ่มผูใ้ ห้ข้อมูลจะมีปัญหาในส่วนของการให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่
พอสมควร โดยเฉพาะเรื่องของตาราเรียน การได้รับหนังสือเรียนล่าช้า และยังขาดแคลนแหล่งข้อมูล
ที่จะใช้ค้นคว้า โดยเฉพาะนั กศึกษาที่ อยู่ในส่วนภูมิ ภาคต่ าง ๆ แหล่ งค้นคว้าหรือตาราทางด้าน
รัฐศาสตร์มีน้อยมาก และล้าสมัย นักศึกษาหลายคนแก้ไขปัญหาโดยการเข้าไปค้นคว้าจากห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัยอื่นในพื้ นที่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นต้น แต่สาหรับบางคนที่ในพื้นที่ไม่มี
สถาบันการศึกษาอยู่ ก็ต้องใช้วิธีเดินทางค้นหาแหล่งข้อมูลบ้าง ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตบ้าง ซึ่ง
บางครั้งก็ได้ขอ้ มูลที่ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
การให้ บริ การตอบปั ญ หาต่ าง ๆ นั กศึ กษาส่ วนใหญ่ จะท าการประสานติ ดต่ อกั บ
เจ้าหน้าที่ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่รับผิดชอบระดับปริญญาโทโดยตรง ซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้ข้อมูล
เพราะเจ้าหน้าที่ตดิ ภารงาน ไม่สามารถให้คาตอบในช่วงที่นักศึกษาติดต่อไปได้
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ผลกำรศึกษำจำกแบบสอบถำม
ผลการศึกษาจากการทอดแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน มีผู้ตอบ
แบบสอบถามส่งกลั บ มาทั้ งสิ้น 74 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 74 ของกลุ่ มตัวอย่าง ได้แสดงความ
คิดเห็นในการประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนส่วนบุคคล
ตำรำง 1 เพศ
เพศ
ชาย
หญิง
ไม่ตอบ
รวม

จำนวน
30
38
6
74

ร้อยละ
40.54
51.35
8.11
100

ประเด็นเรื่องเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.35 รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.54 และมีผู้ไม่ตอบ
คาถามดังกล่าว จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11
ตำรำง 2 อำยุ
อำยุ
20 -30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
60 ปีข้ึนไป
ไม่ตอบ
รวม

จำนวน
4
40
20
8
2
74

ร้อยละ
5.41
54.05
27.03
10.81
2.7
100

ประเด็นเรื่องอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 31-40 จานวน 40คน คิด
เป็นร้อยละ 54.05 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03
อายุ 51-60 ปี จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81 และอายุ 20-30 ปี จานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.41 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7
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ตำรำง 3 ประเภทงำนที่ทำ
ประเภทงำนที่ทำ
กิจการของตนเองและมีรายได้ประจา
กิจการของครอบครัว
รับราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ
พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ
อื่นๆ
ไม่ตอบ
รวม

จำนวน
6
4
40
4
18
2
74

ร้อยละ
8.11
5.41
54.05
5.41
24
2.7
100

ในประเด็นเรื่องประเภทงานที่ทา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประเภทงานที่ทาคือ
รับราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 54.05 รองลงมาคืออื่นๆ
เช่นผูป้ ฏิบัติธรรม นักศึกษา เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 24 กิจการ
ของตนเองและมีรายได้ประจา จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 กิจการของครอบครัวและ
พนั ก งาน/ลู ก จ้ างเอกชน จ านวน 4 คนเท่ ากั น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 5.41 และมี ผู้ ไม่ ต อบค าถาม
ดังกล่าว จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7
ตำรำง 3 ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ต่ากว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
20 ปีขึน้ ไป
ไม่ตอบ
รวม

จำนวน
12
18
18
6
14
6
74

ร้อยละ
16.22
24.32
24.32
8.11
18.92
8.11
100
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ในประเด็นเรื่องประสบการณ์การทางาน ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่มีจานวนมาก
ที่สุดมีประสบการณ์ในการทางาน 6-10 ปี และ11-15 ปี จานวน 18 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ
24.32 รองลงมาคือ มีประสบการณ์การทางานระหว่าง 20 ปีขึ้นปี จานวน 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.92 มี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน 1-5 ปี จ านวน 12 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.22 มี
ประสบการณ์การทางาน 16-20 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 และมีผู้ไม่ตอบคาถาม
ดังกล่าว จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11
ตำรำง 5 สถำนภำพทำงกำรศึกษำ ณ ปัจจุบัน
สถำนภำพทำงกำรศึกษำ ณ ปัจจุบัน
สาเร็จการศึกษาแล้ว
อยู่ระหว่างการศึกษา
ไม่ตอบ
รวม

จำนวน
14
60
74

ร้อยละ
18.92
81.08
100

ในประเด็นเรื่องสถานภาพทางการศึกษา ณ ปัจจุบัน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
อยู่ระหว่างการศึกษา จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 81.08 รองลงมาคือ สาเร็จการศึกษาแล้ว
จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92
ตอนที่ 2 คำถำมเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนและกำรนำไปใช้ประโยชน์
ตำรำง 6 ท่ำนสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีด้ำนรัฐศำสตร์ หรือไม่
ท่ำนสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีด้ำน
รัฐศำสตร์ หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ตอบ
รวม

จำนวน

ร้อยละ

42
32
74

56.76
43.24
100

ในประเด็ นเรื่องส าเร็จการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีด้านรัฐ ศาสตร์หรือไม่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ จานวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.76 รองลงมาคือ ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีด้านอื่นๆ เช่น วิท ยาศาสตร์
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นิติศาสตร์ พยาบาล รัฐประศาสนศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ธุรกิจโรงแรม) บริหาร
การจัดการ จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 43.24
ตำรำง 7 กำรมีงำนทำก่อนเข้ำศึกษำ มสธ.
กำรมีงำนทำก่อนเข้ำศึกษำ มสธ.
มีงานทาอยู่แล้ว
ไม่มงี านทา
อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
อื่นๆ เช่น กาลังศึกษาอยู่สถาบันอื่น เป็นต้น
ไม่ตอบ
รวม

จำนวน
58
6
4
6
74

ร้อยละ
78.38
8.11
5.41
8.11
100

ประเด็นเรื่องการมีงานทาก่อนเข้าศึกษา มสธ. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีงานทา
อยู่แล้ว จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 78.38 รองลงมาคือ ไม่มีงานทา จานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.11 และอื่นๆ เช่น กาลังศึกษาอยู่สถาบันอื่น เป็นต้น จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41
และมีผไู้ ม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11
ตำรำง 8 กำรทำงำนหลังสำเร็จกำรศึกษำจำก มสธ. (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
กำรทำงำนหลังสำเร็จกำรศึกษำจำก มสธ.
ทางานเดิม
เปลี่ยนงานใหม่โดยใช้วุฒกิ ารศึกษาจาก มสธ.
เพิ่งได้งานทาครั้งแรก
ยังไม่ได้งานทา
ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ได้เลื่อนตาแหน่ง

จำนวน
56
20
2
14
10

ร้อยละ
75.68
27.03
2.7
18.92
13.51

ประเด็นเรื่องการทางานหลังสาเร็จการศึกษาจาก มสธ. สามารถจาแนกตามรายข้อ
ดังนี้
1. ผูต้ อบแบบสอบถามทางานเดิม จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 75 68
2. ผูต้ อบแบบสอบถามได้เปลี่ยนงานใหม่โดยใช้วุฒกิ ารศึกษาจาก มสธ. จานวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 27
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3. ผูต้ อบแบบสอบถามได้เลื่อนขัน้ เงินเดือน จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92
4. ผูต้ อบแบบสอบถามได้เลื่อนตาแหน่ง จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13 51
5. ผูต้ อบแบบสอบถามยังไม่ได้งานทา จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7
ตำรำง 9 ลักษณะงำนที่ทำตรงหรือสอดคล้องกับสำขำที่ท่ำนสำเร็จกำรศึกษำจำก มสธ.
งำนที่ทำตรงหรือสอดคล้องกับสำขำที่สำเร็จ
กำรศึกษำจำก มสธ.
ตรง/สอดคล้อง
ไม่ตรง/ไม่สอดคล้อง
อื่นๆ
ไม่ตอบ
รวม

จำนวน

ร้อยละ

42
22
4
6
74

56.76
29.73
5.41
8.11
100

ประเด็ น เรื่ อ งงานที่ ท าสอดคล้ อ งกั บ สาขาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก มสธ. ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่างานที่ทามีความสอดคล้องและตรงกับสาขาที่เรียน จานวน 42
คน คิดเป็นร้อยละ 56.76 รองลงมาคือ เห็นว่างานที่ทาไม่ตรงและไม่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน
จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73 อื่นๆ เช่น สามารถนามาประยุกต์กับงานที่ทาได้ ไม่ตรงแต่
ปรับใช้ได้ เป็นต้น จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 6
คน คิดเป็นร้อยละ 8.11
ตำรำง 10 สำมำรถนำควำมรู้จำกสำขำวิชำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน
สำมำรถนำควำมรู้จำกสำขำวิชำไปใช้ให้เกิด
จำนวน
ร้อยละ
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน
มากที่สุด
36
48.65
มาก
28
37.84
ปานกลาง
6
8.11
น้อย
น้อยที่สุด
2
2.7
ไม่ตอบ
2
2.7
รวม
74
100
ประเด็นเรื่องสามารถนาความรู้จากสาขาวิชาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุด สามารถนาความรู้จากสาขาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
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ในการปฏิ บั ติ ง านในระดั บ มากที่ สุ ด จ านวน 36 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 48.65 รองลงมาคื อ
สามารถนาความรู้จากสาขาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในระดับ มาก จานวน 28 คน
คิดเป็นร้อยละ 37.84 และสามารถนาความรู้จากสาขาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในระดับน้อยที่สุด จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 2.7
ตำรำง 11 กำรได้รับควำมพึงพอใจจำกนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร หรือผู้บังคับบัญชำ
กำรได้รับควำมพึงพอใจจำกนำยจ้ำง
จำนวน
ร้อยละ
ผู้ประกอบกำร หรือผู้บังคับบัญชำ
มากที่สุด
14
18.92
มาก
36
48.65
ปานกลาง
12
16.22
น้อย
น้อยที่สุด
2
2.7
ไม่ตอบ
10
13.51
รวม
74
100
ประเด็นเรื่อง การได้รับความพึงพอใจจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ หรือผู้บังคับบัญชา
ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุด ได้รับความพึงพอใจจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ
หรือผูบ้ ังคับบัญชาในระดับมาก จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 48.65 รองลงมาคือ ได้รับความ
พึงพอใจจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ หรือผู้บังคับบัญชา ในระดับ มาก จานวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.92 ได้รับความพึงพอใจจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ หรือผู้บังคับบัญ ชา ในระดับ
ปานกลาง จ านวน 12 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.22 และได้ รั บ ความพึ ง พอใจจากนายจ้ า ง
ผูป้ ระกอบการ หรือผูบ้ ังคับบัญชา ในระดับ น้อยที่สุด จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และมีผู้
ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51
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ตำรำง 12 วิทยำนิพนธ์ได้รับกำรตีพิมพ์ เผยแพร่หรือนำเสนอต่อที่ประชุม ระดับชำติหรือ
นำนำชำติ หลังจำกสำเร็จกำรศึกษำ มสธ.
วิทยำนิพนธ์ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำเสนอต่อที่
ประชุมระดับชำติ/นำนำชำติ
ได้รับการตีพิมพ์หรือนาเสนอเผยแพร่ในระดับชาติ พ.ศ. .......
ได้รับการตีพิมพ์หรือนาเสนอเผยแพร่ระดับนานาชาติ พ.ศ. ..
ไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ไม่ตอบ
รวม

จำนวน

ร้อยละ

2
26
46
74

2.7
35.14
62.16
100

ประเด็นเรื่องวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนาเสนอต่อที่ประชุม ระดับชาติ/
นานาชาติ ผู้ ต อบแบบสอบถามกลุ่ ม ที่ มี จ านวนมากที่ สุ ด วิท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ ได้ รับ การตี พิ ม พ์
เผยแพร่หรือนาเสนอระดับชาติ/นานาชาติ จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14 รองลงมาคือ
วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนาเสนอระดับชาติ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7
และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 62.16
ท่ำนได้รับควำมรู้จำกสื่อกำรสอนมำกน้อยเพียงใด
ตำรำง 13 กำรได้รับควำมรู้จำกกำรใช้สื่อประมวลสำระ
ประมวลสำระ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
x

= 4.33

จำนวน
30
36
6
2
74

ร้อยละ
40.54
48.65
8.11
2.7
100

S.D. = .62

ประเด็นเรื่องการได้รับความรู้จากการใช้สื่อประมวลสาระ ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มที่มี
จานวนมากที่สุดได้รับความรู้จากสื่อประมวลสาระในระดับ มาก จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ
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48.65 รองลงมาคือ ได้รับความรู้จากประมวลสาระในระดับ มากที่สุด จานวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.54 และได้รับ ความรู้จากประมวลสาระในระดับ ปานกลาง จานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.11 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7
ทั้งนี้เมื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค วามเห็นว่า ตน
ได้รับความรูจ้ ากสื่อประมวลสาระโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.33)
ตำรำง 14 กำรได้รับควำมรู้จำกกำรใช้สื่อแผนกิจกรรม
แผนกิจกรรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ

จำนวน
16
44
10
4
74

ร้อยละ
21.62
59.46
13.51
-

5.41
100

รวม
S.D. = .6
x = 4.09
ประเด็ นเรื่องการได้รับ ความรู้จากการใช้สื่อแผนกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ได้รับความรูจ้ ากการใช้ส่อื แผนกิจกรรมในระดับมาก จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 59.46
รองลงมาคือ ได้รับความรู้จากการใช้สื่อแผนกิจกรรมในระดับมากที่สุด จานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.62 ได้รับความรู้จากการใช้สื่อแผนกิจกรรมในระดับ ปานกลาง จานวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.51 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41
ทั้งนี้เมื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตน
ได้รับความรูจ้ ากสื่อแผนกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.09)
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ตำรำง 15 กำรได้รับควำมรู้จำกกำรใช้สื่อแนวกำรศึกษำ
แนวกำรศึกษำ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
S.D. = .85
x = 4.06

จำนวน
22
36
12
2
2
74

ร้อยละ
29.73
48.65
16.22
2.7
2.7

100

ประเด็นเรื่องการได้รับความรู้จากการใช้สื่อแนวการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ที่ได้รับความรู้จากการใช้สื่อแนวการศึกษาในระดับ มาก จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ
48.65 รองลงมาคือ ได้รับความรูจ้ ากการใช้ส่อื แนวการศึกษาในระดับมากที่สุด จานวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.73 ได้รับความรู้จากการใช้สื่อแนวการศึกษาในระดับ ปานกลาง จานวน 12
คน คิดเป็นร้อยละ 16.22 ได้รับความรู้จากการใช้สื่อแนวการศึกษาในระดับน้อยที่สุด จานวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7
ทั้งนี้เมื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตน
ได้รับความรูจ้ ากสื่อแผนกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.06)
ตำรำง 16 กำรได้รับควำมรู้จำกกำรใช้ CD/DVD
กำรใช้ CD/DVD
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
S.D. = 1.24
x =3

จำนวน
10
14
22
14
10
4
74

ร้อยละ
13.51
18.92
29.73
18.92
13.51
5.41
100
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ประเด็นเรื่องการได้รับความรู้การใช้ CD/DVD ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่มีจานวนมาก
ที่สุดเห็นว่าจะได้รับความรู้จากการใช้ CD/DVD ในระดับปานกลาง จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ
29.73 รองลงมาคือ ได้รับความรู้จากการใช้ CD/DVD ในระดับมากและน้อย จานวน 14 คนเท่ากัน
คิดเป็นร้อยละ 18.92 ได้รับความรู้จากการใช้ CD/DVD ในระดับมากที่สุดและน้อยที่สุด จานวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41
ทั้งนี้เมื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตน
ได้รับความรูจ้ ากการใช้ CD/DVD โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3)
ตำรำง 17 กำรได้รับควำมรู้จำกสื่ออื่นๆ (เช่น สัมมนำเข้ม -เสริม, Internet, หนังสือทำง
วิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยอื่น, อำจำรย์ผู้สอน, ห้องสมุด เป็นต้น)
อื่นๆ
จำนวน
ร้อยละ
มากที่สุด
4
5.41
มาก
6
8.11
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
64
86.49
รวม
74
100
S.D. = .49
x = 4.4
ประเด็นเรื่องการได้รับความรู้จากการใช้ส่ืออื่นๆ (สัมมนาเข้ม -เสริม, Internet, หนังสือ
ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น, อาจารย์ผู้สอน, ห้อ งสมุด เป็นต้น) ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่ม
ที่มีจานวนมากที่สุ ด เห็นว่าจะได้รับความรู้จากการใช้สื่ออื่นๆ (สัมมนาเข้ม -เสริม, Internet,
หนังสือทางวิชาการจากมหาวิท ยาลัย อื่น, อาจารย์ผู้สอน, ห้องสมุด เป็นต้น) ในระดับ มาก
จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 รองลงมาคือ ได้รับความรู้จากการใช้สื่ออื่นๆ (สัมมนาเข้ม เสริม, Internet, หนังสือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น, อาจารย์ผู้สอน, ห้องสมุด เป็นต้น)
ในระดับมากที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 64
คน คิดเป็นร้อยละ 86.49
ทั้งนี้เมื่อค านวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตน
ได้ รั บ ความรู้ จ ากการใช้ สื่ อ อื่ น ๆ (สั ม มนาเข้ ม -เสริ ม , Internet,หนั ง สื อ ทางวิ ช าการจาก
มหาวิทยาลัยอื่น, อาจารย์ผู้สอน, ห้องสมุด เป็นต้น) โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.4)
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ควำมคิดเห็นเพิ่มเติมจำกสื่อกำรสอนอื่นๆ
- ศึกษาด้วยตนเอง
ชีท เอกสารการสอน การสัมมนา
ท่ำนใช้บริกำรในกำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด
ตำรำง 18 กำรสืบค้นข้อมูลจำก Internet
Internet
จำนวน
ร้อยละ
มากที่สุด
54
72.97
มาก
10
13.51
ปานกลาง
6
8.11
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
4
5.41
รวม
74
100
S.D. = .62
x = 4.69
ประเด็นเรื่องการสืบ ค้นข้อมูลจาก Internet ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่าใน
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จาก Internet ในระดั บ มากที่ สุ ด จ านวน 54 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.97
รองลงมาคือ สืบ ค้น ข้อ มูล จาก Internet ในระดับ มาก จานวน 10 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 13.51
สืบค้นข้อมูลจาก Internet ในระดับปานกลาง จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 และมีผไู้ ม่ตอบ
คาถามดังกล่าว จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41
ทั้งนี้เมื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตนได้
สืบค้นข้อมูลจาก Internetโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.69)
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ตำรำง 19 กำรสืบค้นข้อมูลจำกสำนักบรรณสำรสนเทศ (ห้องสมุด มสธ.)
สำนักบรรณสำรสนเทศ
จำนวน
มากที่สุด
10
มาก
20
ปานกลาง
18
น้อย
18
น้อยที่สุด
4
ไม่ตอบ
4
รวม
74
S.D. = 1.14
x = 3.2

ร้อยละ
13.51
27.03
24.32
24.32
5.41
5.41
100

ประเด็นเรื่องการสืบค้นข้อมูลจากสานักบรรณสารสนเทศ (มสธ.) ผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มที่มีจานวนมากที่สุด ที่สืบค้นข้อมูลจากสานั กบรรณสารสนเทศในระดับ มาก จานวน 20
คน คิดเป็นร้อยละ 27.03 รองลงมาคือ สืบค้นข้อมูลจากบรรณสารสนเทศในระดับ ปานกลาง
และน้อย จานวน 18 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 24.32 สืบค้นข้อมูลจากสานักบรรณสารสนเทศ
ในระดั บ มากที่ สุ ด จ านวน 10 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.51 สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากส านั ก บรรณ
สารสนเทศในระดับน้อยที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41
ทั้งนี้เมื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตนได้
สืบค้นข้อมูลจากสานักบรรณสารสนเทศโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.2)
ตำรำง 20 กำรสืบค้นข้อมูลจำกศูนย์วิทยพัฒนำ
ศูนย์วิทยพัฒนำ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
x

= 3.31

S.D. = 1.14

จำนวน
10
26
14
16
4
4
74

ร้อยละ
13.51
35.14
18.92
21.62
5.41
5.41
100
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ประเด็นเรื่องการสืบค้นข้อมูลจากศูนย์วิทยพัฒนา ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่มีจานวน
มากที่สุด สืบค้นข้อมูลจากศูนย์วิทยพัฒนาในระดับ มาก จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14
รองลงมาคือ สืบค้นข้อมูลจากศูนย์วิทยพัฒนาในระดับน้อย จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากศู น ย์ วิท ยพั ฒ นาในระดั บ ปานกลาง จ านวน 14 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 18.92
สืบค้นข้อมูลจากศูนย์วิทยพัฒนาในระดับ มากที่สุด จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 และ
สืบค้นข้อมูลจากศูนย์วิทยพัฒนาในระดับ มากที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 และมีผู้
ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41
ทั้งนี้เมื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตนได้
สืบค้นข้อมูลจากศูนย์วิทยพัฒนา โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.31)
ตำรำง 21 กำรสืบค้นข้อมูลจำกสำขำวิชำที่ศึกษำ
สำขำวิชำที่ศึกษำ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
x

= 3.26

รวม
S.D. = 1.2

จำนวน
8
30
8
16
6
6
74

ร้อยละ
10.81
40.54
10.81
21.62
8.11
8.11
100

ประเด็ น เรื่อ งการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากสาขาวิ ชาที่ ศึ ก ษา ผู้ ต อบแบบสอบถามกลุ่ ม ที่ มี
จานวนมากที่สุด สืบค้นข้อมูลจากสาขาวิชาที่ศึกษาในระดับมาก จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ
40.54 รองลงมาคือ สืบค้นข้อมูลจากสาขาวิชาที่ศกึ ษาในระดับน้อย จานวน 16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.62 สืบค้นข้อมูลจากสาขาวิชาที่ศึกษาในระดับมากที่สุดและปานกลาง จานวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.81 สืบค้นข้อมูลจากสาขาวิชาที่ศึกษาในระดับน้อยที่สุด จานวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.11 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11
ทั้งนี้เมื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตนได้
สืบค้นข้อมูลจากสาขาวิชาที่ศึกษา โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.26)
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ตำรำง 22 กำรสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จำกแหล่ ง อื่ น ๆ (เช่ น ห้ อ งสมุ ด มหำวิ ท ยำลั ย ต่ ำ งๆ
วิทยำนิพนธ์จำกมหำวิทยำลัยต่ำงๆ หอสมุดแห่งชำติและห้องสมุดประชำชน
หนังสือและสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ เป็นต้น)
อื่น ๆ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
x

=3

จำนวน
4
2
2
66
74

ร้อยละ
5.41
2.7
2.7
89.19
100

S.D. = 1.22

ประเด็นเรื่องสืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ (เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ วิทยานิพนธ์
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ หอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดประชาชน หนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็น
ต้น) ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุด สืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ในระดับ มาก
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 รองลงมาสืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆฯ ในระดับปานกลาง
และน้อยที่สุด จานวน 2 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน
66 คน คิดเป็นร้อยละ 89.19
ทั้งนี้เมื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตนได้
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ (เช่น ห้องสมุดมหาวิท ยาลัยต่างๆ วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ หอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดประชาชน หนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น) โดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง ( x = 3)
ควำมคิดเห็นเพิ่มเติมจำกกำรสืบค้นจำกแหล่งอื่น
- ห้องสมุดประชาชนจังหวัด/อาเภอ/กศน
- ร้านจาหน่ายหนังสือ

38
ท่ำนได้นำควำมรู้จำกแหล่งต่อไปนี้ไปใช้ในกำรเรียนมำกน้อยเพียงใด
ตำรำง 23 กำรนำควำมรู้จำกกำรสัมมนำเข้ม/เสริมไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน
กำรสัมมนำเข้ม/เสริม
จำนวน
ร้อยละ
มากที่สุด
30
40.54
มาก
40
54.05
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
4
5.41
รวม
74
100
x

= 4.43

S.D. = .49

ประเด็ น เรื่ อ งการน าความรู้ จ ากการสั ม มนาเข้ ม /เสริ ม ไปใช้ ใ นการเรี ย น ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ที่ได้นาความรู้จากการสัมมนาเข้ม /เสริมไปใช้ในการเรียนในระดับมาก
จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 54.05 รองลงมาคือ ได้นาความรู้จากการสัมมนาเข้ม/เสริมไปใช้
ในการเรียนในระดั บ มากที่สุด จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 40.54 และมีผู้ไม่ตอบคาถาม
ดังกล่าว จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41
ทั้งนี้เมื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตนได้
นาความรูจ้ ากการสัมมนาเข้ม/เสริมไปใช้ในการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.43)
ตำรำง 24 กำรนำควำมรู้จำกคำแนะนำของอำจำรย์ประจำกลุ่ม
คำแนะนำของอำจำรย์ประจำกลุ่ม
จำนวน
มากที่สุด
40
มาก
28
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
6
รวม
74
S.D. = .49
x = 4.59

ร้อยละ
54.05
37.84
8.11
100
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ประเด็นเรื่องการนาความรู้จากการขอคาปรึกษาจากอาจารย์ประจากลุ่มไปใช้ในการ
เรียน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้นาความรู้จากการขอคาปรึกษาจากอาจารย์ประจา
กลุ่มไปใช้ในการเรียนในระดับมากที่สุด จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 54.05 รองลงมาคือ ได้
นาความรู้จากการขอคาปรึกษาจากอาจารย์ประจากลุ่มไปใช้ในการเรียนในระดับ มาก จานวน
28 คน คิดเป็นร้อยละ 37.84 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11
ทั้งนี้เมื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตนได้
นาความรู้จากการขอคาปรึกษาจากอาจารย์ประจากลุ่มไปใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด ( x = 4.59)
ตำรำง 25 กำรนำควำมรู้จำกคำแนะนำของอำจำรย์ท่ปี รึกษำวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำ
ค้นคว้ำอิสระ
คำแนะนำของอำจำรย์ท่ปี รึกษำวิทยำนิพนธ์/
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
x

= 4.42

จำนวน

ร้อยละ

30
28
4
12
74

40.54
37.84
5.41
16.22
100

S.D. = .61

ประเด็นเรื่องการนาความรู้จากคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระไปใช้ในการเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุด ได้นาความรู้จาก
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระไปใช้ในการเรียนในระดับ
มากที่สุด จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 40.54 รองลงมาคือ ได้นาความรู้จากคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระไปใช้ในการเรียนในระดับมาก จานวน 28
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 37.84 ได้ น าความรู้จ ากค าแนะน าของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ /
การศึกษาค้นคว้าอิสระไปใช้ในการเรียนในระดับปานกลาง จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41
และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22
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ทั้งนี้เมื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตนได้
นาความรู้จากคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระไปใช้ในการ
เรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.42)
ตำรำง 26 กำรนำควำมรู้จำกหนังสือ ตำรำ บทควำมของคณำจำรย์สำขำวิชำรัฐศำสตร์
หนังสือ ตำรำ บทควำมของคณำจำรย์สำขำวิชำ
รัฐศำสตร์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
x

= 4.36

จำนวน

ร้อยละ

28
34
4
8
74

37.84
45.95
5.41
10.81
100

S.D. = .59

ประเด็ น เรื่ อ งการน าความรู้จ ากหนั ง สื อ ต ารา บทความของคณาจารย์ ส าขาวิ ช า
รัฐศาสตร์ไปใช้ในการเรีย น ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุด ได้ นาความรู้จาก
หนั งสื อ ต ารา บทความของคณาจารย์ ส าขาวิช ารั ฐ ศาสตร์ ไปใช้ ในการเรีย นในระดั บ มาก
จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 45.95 รองลงมาคือ ได้นาความรู้จากหนังสือ ตารา บทความ
ของคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ไปใช้ในการเรียนในระดับมากที่สุด จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ
37.84 ได้นาความรู้จากหน้งสือ ตารา บทความของคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ ไปใช้ในการ
เรียนในระดั บ ปานกลาง จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81
ทั้งนี้เมื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตนได้
นาความรู้จากหน้งสือ ตารา บทความของคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ ไปใช้ในการเรียนโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.36)
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ตำรำง 27 กำรนำควำมรู้จำกแหล่งอื่น ๆ ไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน
กำรนำควำมรู้จำกแหล่งอื่นๆ (เช่น ศึกษำจำกตำรำ
เรียน, แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพื่อนๆ เอกสำร
บทควำมต่ำงๆ) ไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
x

= 3.5

จำนวน

ร้อยละ

2
2
70
74

2.7
2.7
-

94.59
100

S.D. = .5

ประเด็นเรื่องการนาความรู้จากแหล่งอื่น ๆ (เช่น ศึกษาจากตาราเรีย น, แลกเปลี่ย น
ความคิดเห็นกับเพื่อนๆ, เอกสารบทความต่างๆ) ไปใช้ในการเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่มี
จานวนมากที่สุด นาความรู้จากแหล่งอื่นไปใช้ในการเรียนในระดับมากและปานกลาง จานวน 2
คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.27 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ
94.59
ทั้งนีเ้ มื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นว่า การนา
ความรู้ จ ากแหล่ ง อื่ น ๆ (เช่ น ศึ ก ษาจากต าราเรี ย น, แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ เพื่ อ นๆ,
เอกสารบทความต่างๆ) ไปใช้ในการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.5)
ควำมคิดเห็นเพิ่มเติมจำกกำรนำควำมรู้ไปใช้
- ในการทางาน
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ปัญหำที่ท่ำนพบระหว่ำงที่ศึกษำที่ มสธ.
ตำรำง 28 ปัญหำจำกกำรปฐมนิเทศ
กำรปฐมนิเทศ
จำนวน
ร้อยละ
มากที่สุด
8
10.81
มาก
2
2.7
ปานกลาง
16
21.62
น้อย
32
43.24
น้อยที่สุด
12
16.22
ไม่ตอบ
4
5.41
รวม
74
100
S.D. = 1.15
x = 2.46
ประเด็นเรื่องปัญหาจากการปฐมนิเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุด
เห็ น ว่ า การปฐมนิ เ ทศ จะพบปั ญ หาในระดั บ น้ อ ย จ านวน 32 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 43.24
รองลงมาคือ เห็นว่าการปฐมนิเทศพบปัญหาในระดับปานกลาง จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ
21.62 เห็นว่าการปฐมนิเทศพบปัญหาในระดับ น้อยที่สุด จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22
เห็นว่าการปฐมนิเทศพบปัญหาในระดับมากที่สุด จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81 เห็นว่าการ
ปฐมนิ เทศพบปั ญ หาในระดั บ มาก จ านวน 2 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 2.7 และมี ผู้ ไม่ ต อบค าถาม
ดังกล่าว จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41
ทั้งนี้เมื่อค านวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตน
ประสบปัญหาในเรื่องการปฐมนิเทศโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ( x = 2.46)
ตำรำง 29 ปัญหำจำกกำรสัมมนำเข้ม
กำรสัมมนำเข้ม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
S.D. = 1
x = 2.29

จำนวน
4
2
18
32
14
4
74

ร้อยละ
5.41
2.7
24.32
43.24
18.92
5.41
100
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ประเด็นเรื่องปัญหาจากการสัมมนาเข้ม ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุด
เห็นว่าการสัมมนาเข้มจะพบปัญหาในระดับน้อย จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 43.24รองลงมา
คือ เห็นว่าการสัมมนาเข้มพบปัญหาในระดับปานกลาง จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32 เห็น
ว่าการสัมมนาเข้มพบปัญหาในระดับน้อยที่สุด จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92 เห็นว่าการ
สัมมนาเข้มพบปัญหาในระดับมาก จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 เห็นว่าการสัมมนาเข้มพบ
ปัญ หาในระดั บ มากที่ สุ ด จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และมีผู้ไม่ ตอบคาถามดังกล่าว
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41
ทั้งนี้เมื่อค านวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตน
ประสบปัญหาในเรื่องการสัมมนาเข้มโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ( x = 2.29)
ตำรำง 30 ปัญหำจำกกำรสัมมนำเสริม
กำรสัมมนำเสริม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
x

= 2.12

จำนวน
4
14
32
18
6
74

ร้อยละ
5.41
18.92
43.24
24.82
8.11
100

S.D. = .99

ประเด็นเรื่องปัญหาจากการสัมมนาเสริม ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่จานวนมากที่สุด
เห็นว่าการสัมมนาเสริมพบปัญหาในระดับน้อย จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 43.24 รองลงมา
คือ เห็นว่าการสัมมนาเสริมพบปัญหาในระดับน้อยที่สุด จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 24.82
เห็นว่าการสัมมนาเสริมพบปัญหาในระดับปานกลาง จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92 เห็นว่า
การสัมมนาเสริมพบปัญหาในระดับมากที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 และมีผไู้ ม่ตอบ
คาถามดังกล่าว จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11
ทั้งนี้เมื่อค านวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตน
ประสบปัญหาในเรื่องการสัมมนาเสริมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ( x = 2.12)
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ตำรำง 31 ปัญหำจำกกำรอบรมเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิต
กำรอบรมเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิต
จำนวน
มากที่สุด
2
มาก
2
ปานกลาง
12
น้อย
26
น้อยที่สุด
12
ไม่ตอบ
20
รวม
74
S.D. = .94
x = 2.19

ร้อยละ
2.7
2.7
16.22
35.14
16.22
27.02
100

ประเด็นเรื่องปัญหาจากการอบรมเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มที่มีจานวนมากที่สุด เห็นว่าการอบรมเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพบปัญหาในระดับ
น้อย จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14 รองลงมาคือ เห็นว่าการอบรมเสริมประสบการณ์
มหาบัณฑิตพบปัญหาในระดับ ปานกลางและน้อยที่สุด จานวน 12 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ
16.22 เห็นว่าการอบรมเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพบปัญ หาในระดับ มากที่สุดและมาก
จานวน 2 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.02
ทั้งนี้เมื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตน
ประสบปัญหาในเรื่องการอบรมเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ น้อย ( x =
2.19)
ตำรำง 32 ปัญหำจำกประมวลสำระชุดวิชำ/แนวกำรศึกษำ
ประมวลสำระชุดวิชำ/แนวกำรศึกษำ
จำนวน
ร้อยละ
มากที่สุด
2
2.7
มาก
8
10.81
ปานกลาง
12
16.22
น้อย
24
32.43
น้อยที่สุด
22
29.73
ไม่ตอบ
6
8.11
รวม
74
100
S.D. = 1.1
x = 2.18
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ประเด็นเรื่องปัญหาจากประมวลสาระชุดวิชา/แนวการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่
มีจานวนมากที่สุดเห็นว่า พบปัญหาในประมวลสาระชุดวิชา/แนวการศึกษาในระดับน้อย จานวน
24 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 รองลงมาคือ เห็นว่าประมวลสาระชุดวิชา/แนวการศึกษาพบปัญหา
ในระดั บ น้อยที่ สุ ด จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.73 เห็ นว่าประมวลสาระชุดวิชา/แนว
การศึกษาพบปัญหาในระดับ ปานกลาง จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22 เห็นว่าประมวล
สาระชุดวิชา/แนวการศึกษาพบปัญ หาในระดับ มาก จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81 และ
เห็นว่าประมวลสาระชุดวิชา/แนวการศึกษาพบปัญหาในระดับมากที่สุด จานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.7 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11
ทั้งนี้เมื่อค านวณโดยหาค่ าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตน
ประสบปัญหาในเรื่องประมวลสาระชุดวิชา/แนวการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ( x = 2.18)
ตำรำง 33 ปัญหำจำกแผนกิจกรรม
แผนกิจกรรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
S.D. = .94
x =2

จำนวน
6
12
26
24
6
74

ร้อยละ
8.11
16.22
35.14
32.43
8.11
100

ประเด็นเรื่องปัญหาจากแผนกิจกรรม ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุดเห็น
ว่าแผนกิจกรรมพบปัญหาในระดับน้อย จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14 รองลงมาคือ เห็น
ว่าแผนกิจกรรมพบปัญหาในระดับ น้อยที่สุด จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 เห็นว่าแผน
กิ จ กรรมพบปั ญ หาในระดั บ ปานกลาง จ านวน 12 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 16.22 เห็ น ว่ า แผน
กิ จกรรมพบปัญ หาในระดั บ มาก จานวน 6 คน คิ ดเป็นร้อยละ 8.11 และมี ผู้ไม่ ตอบค าถาม
ดังกล่าว จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11
ทั้งนี้เมื่อค านวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตน
ประสบปัญหาในเรื่องแผนกิจกรรม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2)
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ตำรำง 34 ปัญหำจำกกำรขอคำปรึกษำจำกอำจำรย์ประจำกลุ่มในชุดวิชำต่ำงๆ
กำรขอคำปรึกษำจำกอำจำรย์ประจำกลุ่มในชุด
จำนวน
ร้อยละ
วิชำต่ำงๆ
มากที่สุด
6
8.11
มาก
2
2.7
ปานกลาง
22
29.73
น้อย
24
32.43
น้อยที่สุด
14
18.92
ไม่ตอบ
6
8.11
รวม
74
100
S.D. = 1.12
x = 2.44
ประเด็ น เรื่ อ งปั ญ หาจากการขอค าปรึก ษาจากอาจารย์ ป ระจากลุ่ มในชุด วิชาต่างๆ
ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุดเห็นว่า การขอคาปรึกษาจากอาจารย์ประจากลุ่ม
ในชุดวิชาต่างๆพบปัญหาในระดับน้อย จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 รองลงมาคือ เห็น
ว่าการขอค าปรึก ษาจากอาจารย์ ป ระจ ากลุ่ม ในชุดวิชาต่ างๆ พบปัญ หาในระดั บ ปานกลาง
จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73 เห็นว่าการขอคาปรึกษาจากอาจารย์ประจากลุ่มในชุด
วิชาต่างๆ พบปัญ หาในระดั บ น้อยที่สุด จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92 เห็นว่าการขอ
คาปรึกษาจากอาจารย์ประจากลุ่มในชุดวิชาต่างๆ พบปัญหาในระดับมากที่สุด จานวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.11 และเห็นว่าการขอคาปรึกษาจากอาจารย์ประจากลุ่มในชุดวิชาต่างๆ พบ
ปัญหาในระดับมาก จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 6
คน คิดเป็นร้อยละ 8.11
ทั้งนี้เมื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตน
ประสบปัญหาในเรื่องการขอคาปรึกษาจากอาจารย์ประจากลุ่มในชุดวิชาต่างๆ โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับน้อย ( x = 2.44)
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ตำรำง 35 ปัญหำจำกกำรขอคำปรึกษำจำกอำจำรย์ท่ปี รึกษำวิทยำนิพนธ์/ค้นคว้ำอิสระ
กำรขอคำปรึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/
ค้นคว้ำอิสระ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
x

= 2.57

จำนวน

ร้อยละ

6
2
24
16
12
14
74

8.11
2.7
32.43
21.62
16.22
18.92
100

S.D. = 1.15

ประเด็นเรื่องปัญ หาจากการขอคาปรึกษาจากอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้า
อิสระ ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุด เห็นว่า การขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระพบปัญ หาในระดับระดับ ปานกลาง จานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.43 รองลงมาคือ เห็นว่าการขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /ค้นคว้า
อิสระพบปัญหาในระดับน้อย จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 เห็นว่าการขอคาปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระพบปัญหาในระดับ น้อยที่สุด จานวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.22 เห็นว่าการขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ป รึกษาวิท ยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระพบ
ปั ญ หาในระดั บ มากที่ สุ ด จ านวน 6 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 8.11 เห็ น ว่าการขอค าปรึก ษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระพบปัญหาในระดับ มาก จานวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.7 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92
ทั้งนี้เมื่อค านวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตน
ประสบปัญ หาในเรื่องการขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ( x = 2.57)
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ตำรำง 36 ปัญหำจำกกำรติดต่อกับหน่วยเลขำนุกำรกิจบัณฑิตศึกษำ
กำรติดต่อกับหน่วยเลขำนุกำรกิจบัณฑิตศึกษำ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
x

= 2.06

จำนวน
4
2
10
26
22
10
74

ร้อยละ
5.41
2.7
13.51
35.14
29.73
13.51
100

S.D. = 1.09

ประเด็ น เรื่ อ งปั ญ หาจากการติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยเลขานุ ก ารกิ จ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ผู้ ต อบ
แบบสอบถามกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุด เห็นว่า การติดต่อกับหน่วยเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษา
พบปัญ หาในระดับระดับ น้อย จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14 รองลงมาคือ เห็นว่าการ
ติดต่อกับหน่วยเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษาพบปัญหาในระดับ น้อยที่สุด จานวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.73 เห็นว่าการติดต่อกับหน่วยเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษาพบปัญ หาในระดับ ปาน
กลาง จ านวน 10 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.51 เห็ น ว่ า การติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยเลขานุ ก ารกิ จ
บัณฑิตศึกษาพบปัญหาในระดับ มากที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 เห็นว่าการติดต่อ
กับหน่วยเลขานุการกิจบั ณฑิตศึกษาพบปัญหาในระดับ มาก จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7
และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51
ทั้งนี้เมื่อค านวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ตน
ประสบปัญหาในเรื่องการติดต่อกับหน่วยเลขานุการกิ จบัณฑิตศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ น้อย
( x = 2.06)
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หำกสำขำจะปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอน ท่ำนคิดว่ำวิธีกำรใดต่อไปนี้จะอำนวยควำมสะดวก
ต่อกำรเรียนของท่ำนได้มำกขึ้น
ตำรำง 37 กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอนโดยใช้ E-Learning
e-Learning
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
x

= 4.24

จำนวน
28
22
4
2
2
16
74

ร้อยละ
37.84
29.73
5.41
2.7
2.7
21.61
100

S.D. = .97

ประเด็นเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช้ E-Learning ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่
มีจานวนมากที่สุด เห็นว่า e-Learning จะอานวยความสะดวกต่อการเรียนในระดับ มากที่สุด
จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 37.84 รองลงมาคือ เห็นว่า E-Learning ได้อานวยความสะดวก
ต่อการเรียนในระดับมาก จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73 เห็นว่า E-Learning ได้อานวย
ความสะดวกต่ อ การเรี ย นในระดั บ ปานกลาง จ านวน 4 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.41 เห็ น ว่ า
E-Learning ได้อานวยความสะดวกต่อการเรียนในระดับน้อยและน้อยที่สุด จานวน 2 คนเท่ากั น
คิดเป็นร้อยละ 2.7 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 21.61
ทั้งนี้เมื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า การใช้
e-Learning จะช่วยอานวยความสะดวกต่อการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.24)

50
ตำรำง 38 กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอนโดยใช้ Webcasting
Webcasting
จำนวน
ร้อยละ
มากที่สุด
12
16.22
มาก
16
21.62
ปานกลาง
16
21.62
น้อย
2
2.7
น้อยที่สุด
2
2.7
ไม่ตอบ
26
35.14
รวม
74
100
S.D. = 1.02
x = 3.71
ประเด็นเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช้ Webcasting ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม
ส่วนใหญ่ เห็นว่า Webcasting ได้อานวยความสะดวกต่อการเรีย นในระดับมากและปานกลาง
จานวน 16 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 21.62 รองลงมาคือ เห็นว่า Webcasting ได้อานวยความ
สะดวกต่อการเรียนในระดับมากที่สุด จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22 เห็นว่า Webcasting
ได้อานวยความสะดวกต่อการเรียนในระดับน้อยและน้อยที่สุด จานวน 2 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อย
ละ 2.7 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14
ทั้งนีเ้ มื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า การใช้
Webcasting จะช่วยอานวยความสะดวกต่อการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.71)
ตำรำง 39 กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอนโดยใช้ VCD, CD, DVD
VCD, CD, DVD
จำนวน
ร้อยละ
มากที่สุด
14
18.92
มาก
14
18.92
ปานกลาง
14
18.92
น้อย
4
5.41
น้อยที่สุด
6
8.11
ไม่ตอบ
22
29.73
รวม
74
100
S.D. = 1.28
x = 3.5
ประเด็นเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช้ VCD, CD, DVD ผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มที่มีจานวนมากที่สุด เห็นว่า VCD, CD, DVD ได้อานวยความสะดวกต่อการเรียนในระดับ
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มากที่สุด มากและปานกลาง จานวน 14 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 18.92 รองลงมาคือ เห็นว่า
VCD, CD, DVD ได้อานวยความสะดวกต่อการเรียนในระดับน้อยที่สุด จานวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.11 เห็นว่า VCD, CD, DVD ได้อานวยความสะดวกต่อการเรียนในระดับน้อย จานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.41 และมีผู้ไม่ตอบคาถามดังกล่าว จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73
ทั้งนี้เมื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า การใช้
VCD, CD, DVD จะช่วยอานวยความสะดวกต่อการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.5)
ตำรำง 40 กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอนโดยใช้เอกสำรเสริมควำมรู้
เอกสำรเสริมควำมรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ตอบ
รวม
x

= 3.78

จำนวน
18
14
16
4
2
20
74

ร้อยละ
24.32
18.92
21.62
5.41
2.7
27.03
100

S.D. = 1.1

ประเด็ น เรื่ อ งการปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารสอนโดยใช้ เ อกสารเสริ ม ความรู้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุด เห็นว่าเอกสารเสริมความรู้ ได้อานวยความสะดวกต่อ
การเรียนในระดับมากที่สุด จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32 รองลงมาคือ เห็นว่าเอกสาร
เสริมความรู้ ได้อานวยความสะดวกต่อการเรียนในระดับ ปานกลาง จานวน 16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.62 เห็ นว่าเอกสารเสริมความรู้ ได้ อ านวยความสะดวกต่ อการเรียนในระดั บ มากที่ สุ ด
จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92 เห็นว่าเอกสารเสริมความรู้ ได้อานวยความสะดวกต่อการ
เรียนในระดับน้อย จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 เห็นว่าเอกสารเสริมความรู้ ได้อานวยความ
สะดวกต่อการเรียนในระดับน้อยที่สุด จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และมีผู้ไม่ตอบคาถาม
ดังกล่าว จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03
ทั้งนีเ้ มื่อคานวณโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า การใช้
เอกสารเสริมความรู้ จะช่วยอานวยความสะดวกต่อการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =
3.78)
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12. ควำมคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
- เรื่องแผนกิจกรรม หากมีการเปลี่ยนแปลงควรมีการแจ้งอย่างรวดเร็วในสื่อ internet
- การติดต่อสานักบัณฑิตศึกษายากต่อการติดต่อ
- ระบบการสอนทางไกล เพื่อช่องทางการเข้าถึงอีกในเรื่องเนื้อหา
- อยากให้ขยายเวลาในการอบรมแบบเผชิญหน้าให้มากขึ้น
- หนังสือ ตารา ในศูนย์วิทยพัฒนาในสาขาวิชารัฐศาสตร์มีน้อย
- เอกสารมาถึงนักศึกษาช้า
- การจัดส่งเอกสาร สื่อการเรียนมาช้า
- ควรปรับปรุงแนวทางหลักการการเรียนการสอนโดยจะต้องช่วยให้นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาวิจัยทางรัฐศาสตร์ก่อน แล้วในรายงานควรให้นักศึกษาทาชิ้นงานในหัวข้อที่
ต้องทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระจะได้จบเร็ว
- สื่อการสอนควรจะมากกว่านีแ้ ละระบบการเรียนทางไกล ควรจะมีระบบสื่อสารผ่าน
ทาง 4G มากขึ้น
- ควรจัดให้มีการประชุมสัมมนา ประชุมกลุ่มให้มากขึ้น เพิ่มเวลาในการสัมมนาเสริมมาก
ขึน้
- การประชาสัมพันธ์ e-learning ยังไม่เพียงพอ
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บทที่ 5
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
สรุป
การวิจั ย ติ ด ตามบั ณ ฑิ ต และมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชารัฐ ศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย สุ โขทั ย
ธรรมาธิราช สาหรับผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มีวัตถุป ระสงค์เพื่อทราบถึง
สถานภาพปัจจุบัน การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพการงานทั้งของบัณฑิตที่กาลังศึกษา
อยู่และมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว และปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอน ตลอดจน
ข้อเสนอแนะ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม และการใช้แบบสอบถาม ซึ่งทาการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ใน 4 ภู มิ ภ าค คื อ ภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคใต้ และภาค
ตะวันออก ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
1. สถานภาพปัจจุบันของนักศึกษาและมหาบัณฑิต ทุกคนมีงานทาทุกคน ซึ่งเป็นงานที่
ท าอยู่ ก่ อ นที่ จ ะเข้ารับ การศึ ก ษา ร้ อ ยละ 78 โดยมี นั ก ศึ ก ษาจานวนหนึ่ งที่ ได้ เลื่ อ นต าแหน่ ง
เปลี่ยนงาน และเลื่ อนขั้นเงินเดือน หลังจากเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณ ฑิต หรือ
ภายหลังจากสาเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตแล้ว โดยใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งงาน
ที่ทามีลักษณะที่สอดคล้องกับหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร้อยละ 56.76 ทั้งนี้ มีนักศึกษา
บางส่วนที่หลังจากสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตแล้วเข้ารับการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นักศึกษาบางส่วนที่ยังไม่สาเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ได้เข้าทาการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ซึ่งบางคน
สมัครเป็นนักศึกษาใหม่รอบที่ 3 และบางส่วนก็สามารถสาเร็จการศึกษาไปแล้ว แต่บางส่วนก็
ยังคงศึกษาต่อไป
ทั้ ง นี้ ประเภทงานที่ นั ก ศึ ก ษาและมหาบั ณ ฑิ ต ท าอยู่ ใ นปั จ จุ บั น ประกอบด้ ว ย การ
ประกอบอาชีพอิสระ ข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้างของรัฐ พนักงานและลูกจ้างเอกชน และ
อื่นๆ เช่น กิจการส่วนตัว โดยส่วนใหญ่จะเป็น ข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้างของรัฐ ร้อยละ
54 และส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ในการทางาน 6 – 15 ปี
2. นักศึกษาและมหาบัณฑิตเห็นว่า ระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชเอื้อต่อผู้ที่มีงานทาแล้วเป็นอย่างมาก แต่มีจุดอ่อนในเรื่องของความห่างไกล
ของสถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มชุดวิชา และระยะเวลาในการสัมมนามีน้อย
เกินไป ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่จะได้รับความรู้จากประมวลสาระชุดวิชามากที่สุด โดยนักศึกษา
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จานวนมากไม่ตอบแบบสอบถามในเรื่องของการได้รับความรู้จากสื่ออื่น ๆ เช่น สัมมนาเข้มเสริม, Internet, หนังสือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น, อาจารย์ผู้สอน, ห้องสมุด เป็นต้น ถึง
ร้อยละ 86
3. นักศึกษาและมหาบัณฑิตได้นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานถึงร้อยละ
48.25 ซึ่งนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 48.65 เนื่องจากยอมรับในเรื่องของคุณภาพการศึกษาและความรู้ที่มหาบัณฑิต
นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่ผู้อ่นื ได้
4. ปัญหาอุปสรรคสาคัญในการเรียนการสอนได้แก่ การบริหารเวลาของนักศึกษา ขาด
ระบบกระตุ้นให้นักศึกษาได้จบในเวลาที่เหมาะสม ระบบ/ช่องการติดต่อระหว่างนักศึกษากับ
คณาจารย์ ยั ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด ชุ ด วิ ช าเรี ย นบางชุ ด ยั ง ไม่ เหมาะสม ระบบบริ ก าร
การศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

อภิปรำยผล
ในการศึกษาเพื่อติดตามบัณ ฑิตนั้น ได้มีการติดตามทั้งบัณฑิตที่ก าลังศึก ษาอยู่ และ
มหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งการหารูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผลการศึกษาที่พบจะช่วยให้สาขาวิชารัฐศาสตร์ปรับปรุง
วิธีการและการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมมากขึ้น โดยนามาอภิปรายผล ดังนี้

1. สถำนภำพของนักศึกษำกับรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบ
กำรศึกษำทำงไกล
ในการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษาถือเป็นการต่อยอดทางการศึก ษาในระดับ ที่
สูงขึ้นกว่าระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการเพิ่มวิทยฐานะของผู้เรียน ดังนั้น สถานภาพของผู้เรียนที่
ศึกษาในระดับปริญญาโทจึงพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีงานทาประจาอยู่แล้ว และจุดมุ่งหมายใน
การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อนาวุฒิการศึกษาไปปรับตาแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้
มหาวิท ยาลั ย สุ โขทัย ธรรมาธิราช เป็นมหาวิท ยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษา
ทางไกล เน้นการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุด ทาให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่
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มีงานทาประจา ดังนั้น ระบบการศึกษาในลักษณะนี้จึงตอบโจทย์กับผู้ทางานได้เป็นอย่างดี โดย
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็น
ระบบการศึกษาที่ไม่ชั้นเรียน และใช้สื่อประสมในการทากิจกรรมระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน แต่
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับปริญญาโท นั้น จาเป็นที่ผู้สอนกับผู้เรียนต้องมาพบ
กันบ้างเป็นครั้งคราวโดยวิธีการสัมมนา ตามที่สานักวิชาการ (2543) กาหนดไว้ในระบบการ
จัด การเรีย นการสอนระดั บ ปริญ ญาโท ที่ให้ใช้วิธีก ารสัมมนาเสริม เพื่อให้มีก ารแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน
แต่ทั้งนี้ ใช่วา่ ผูท้ ี่ไม่มีงานทาประจาจะไม่เข้ามาศึกษาในระบบนี้
การศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษาทางไกล โดยผู้ ศึ ก ษามี ศั ก ยภาพในการเข้ารั บ
การศึ ก ษาและถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ พ ร้ อ ม แต่ ก็ ยั ง พบปั ญ หาที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตาม
ระยะเวลาที่กาหนด และบางส่วนต้องหยุดหรือลาออกกลางคันไป โดยพบว่า สาเหตุหลักคือ
ภาระหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบ ไม่สามารถจัดแบ่ งเวลาระหว่างการเรียนกับการทางานได้อย่าง
เหมาะสม และยังเกิ ดจากระบบการให้คาปรึกษาของสาขาวิชาที่ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงปัญหาส่วนตัวของผู้ศึกษาเอง
2. กำรใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ท่ไี ด้รับ
จุดมุ่งหมายของผู้เข้าทาการศึกษาในระดับปริญญาโทคือ การนาวุฒิการศึกษา
ไปใช้ป ระโยชน์ในการปรับ ตาแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน สาหรับ ผู้ที่ มีงานท าอยู่แล้ว ซึ่งผู้ที่เข้า
ศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการของรัฐทั้งส่วนกลาง ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น โดยมีบางส่วน
เป็นพนักงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัว และมีการนาวุฒิการศึกษาไปต่อ
ยอดด้ ว ยการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก ซึ่ งผลการศึ ก ษาจะมี ค วามเหมื อ นกั น กั บ การ
ศึกษาวิจัยติด ตามบัณ ฑิตที่ผ่านมา แต่ก็มีผู้ศึกษาบางส่วนที่ต้องการเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้กับตัวเอง หรือการมีสังคมทางวิชาการและต้องการเข้าใจในปรากฏการณ์ทางการเมืองให้
มากขึ้ น ซึ่ งการศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ราชไม่ ปิ ด กั้ น ทางการศึ ก ษา ไม่ จ ากั ด
คุ ณ สมบั ติ อายุ เพศ ของผู้ เข้ าศึ ก ษา โดยยึ ด ปรัช ญาการเรี ย นรู้ต ลอดชีวิ ต จึ งท าให้ สั งคม
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความหลากหลาย รวมทั้งเกิดการบูรณา
การความรู้จากทุก แขนงวิชาเข้าด้วยกั น เนื่องจาก ผู้ที่เข้าศึก ษาในแต่ละสาขาวิชาอาจมีพื้ น
ความรู้ที่แตกต่างกัน แต่สิ่งนั้นไม่ใช่ปัญหาในการศึกษา เพราะทุกคนสามารถแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมและประยุกต์เข้ากับประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี และสามารถนาความรู้ไปใช้ในหน้า ที่
การงานที่ปฏิบัติอยู่ และเป็นที่พอใจแก่ผบู้ ังคับบัญชาได้อกี ด้วย

56
3. ปัญหำในกำรศึกษำ
ในการศึกษากับระบบการศึกษาที่ผู้สอนและผู้เรียนอยู่ห่างไกลกัน ย่อมต้องมี
ปัญหาเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ เพราะถึงแม้ในระบบการศึกษาแบบระบบปิดที่ผู้สอนกับผู้เรียนพบ
กั นเป็ นประจาทุ ก วั นก็ ยั งพบปัญ หาในเรื่องของความไม่ เข้าใจเนื้อหาด้านการเรีย นการสอน
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษาทางไกลนั้ น ปั ญ หาที่ พ บส่ ว นใหญ่ คื อ เรื่ อ งของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับข้อมูลจากมหาวิทยาลัย การขาดการติตด่อระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน สื่อการเรียนการสอนยังไม่ตรงกับผู้เรียน และระบบการให้บริการที่ยังไม่เอื้อกับผู้เรียน
เท่าที่ค วรจะเป็น จึงจาเป็นที่ผู้ที่เกี่ย วข้องทั้ง มหาวิท ยาลัย สาขาวิชา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ต้องมีการหารือในการพิจารณาปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น และมีเสียงสะท้อนมา
จากผู้ใช้บริการ เพื่อให้บ ริการทางการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนมาก
ที่ สุ ด เพื่ อให้ เป็ นไป ตาม ภ าระห น้ า ที่ ขอ งส ถาบั นก ารศึ กษ าที่ ส าขาวิ ช ารั ฐ ศาส ต ร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ตระหนักและถือเป็นภาระหน้าที่ คือ ฐานะสถาบันการศึกษา
ที่ เ ปิ ด กว้ า งให้ กั บ สาธารณะชนเพื่ อ การพั ฒ นาและสร้ า งสรรค์ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ และเพื่ อ
เสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1. มหาวิ ท ยาลั ย ควรปรับ ปรุง ระบบการบริ ก ารระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาโดยจั ด ตั้ ง
“ศูน ย์บ ริก ารร่ว ม” ระหว่างส านัก บัณ ฑิ ต ศึก ษา สานัก ทะเบี ย นและส านั ก บริก ารการศึก ษา
เพื่อให้สามารถตอบข้อซักถามและให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บการเรียนได้อย่างเบ็ดเสร็จ
และให้สานักบัณฑิตศึกษาจัดส่วนงานที่ทาหน้าที่ให้บริการตอบข้อซักถามของนักศึกษาเป็นการ
เฉพาะเพื่อเป็นการอานวยบริการแก่นักศึกษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และให้ ค ณาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ไม่ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและ
ความสามารถในการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์อย่างทั่วถึง
ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ
1. มหาวิทยาลัยควรกาหนดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ
ต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามกาหนดเวลาเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาต้อง
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บริหารเวลาให้กั บการเรียนควบคู่ไปกั บเวลาการทางานประจาซึ่งจะทาให้นักศึกษาสามารถ
สาเร็จการศึกษาในเวลาที่เหมาะสม
2. ปรับปรุงระบบที่ปรึกษาโดยให้นักศึกษาสามารถติดต่อ/พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ตามช่องทางต่าง ๆ และตามกาหนดเวลา รวมถึงให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจงานวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาส่งมาภายในเวลาที่กาหนดเช่น ภายใน 2 อาทิตย์นับแต่ได้รับเอกสาร
จากฝ่ายเลขานุการบัณฑิตสาขาฯ เพื่อให้นักศึกษานาไปปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่ องจนสามารถ
จบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
3. ปรับ ปรุงโครงสร้างวิชาในหลักสูตรให้เหมาะสมโดยเฉพาะชุดวิชาระเบียบวิธี
วิจัยโดยกาหนดให้มีการลงทะเบียนในภาคที่สองของปีการศึกษาแรกเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนชุด
วิชาที่เป็นเนื้อหาของรัฐศาสตร์ก่อนหลังจากนั้นจึงเป็นการศึกษาเครื่ องมือในการค้นหาความรู้
คือ ระเบียบวิธีวิจัยต่อไป
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
ให้ ส าขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ ก าหนดให้ ค ณาจารย์ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการวิ จั ย ติ ด ตาม
มหาบัณ ฑิตรัฐศาสตร์ทั้งสองวิชาเอกเป็นประจาทุกปี และนาผลการติดตามมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาตามความเหมาะสมต่อไป
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บรรณำนุกรม
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สานักวิชาการ (2555) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิจติ ร ศรีสะอ้าน (2529) การศึกษาทางไกล นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (2557) รายงานการวิจัยติดตามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2543) แนวทางการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล นนทบุรี สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประเด็นกำรติดตำมรัฐศำสตรมหำบัณฑิต ประจำปี 2559
1. สถานภาพการทางาน/ลักษณะงานที่ทา/สถานที่ทางาน
2. ทางานตรงกับสาขาวิชาที่เรียนหรือไม่
3. นาความรูท้ ี่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่ที่ทางานอยู่ปัจจุบันได้มากน้อยเพียงใด
4. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตควรมีการปรับปรุงอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อการทางานของ
มหาบัณฑิตมากที่สุด
5. ในระหว่างที่ศกึ ษาอยู่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่ มสธ./สาขาวิชาสมควรปรับปรุงแก้ไข
6. ท่านคิดว่า ปัญหาที่ทาให้นักศึกษาลาออกกลางคัน หรือไม่ศกึ ษาต่อจนสาเร็จการศึกษา คือ
อะไร
7. ผูบ้ ังคับบัญชา หรือผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจในการนาความรูไ้ ปพัฒนางานที่ปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร
8. มหาบัณฑิตหรือบัณฑิตได้รับรางวัลหรือการได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่
9. ความคาดหวังก่อนทาการศึกษา กับสิ่งที่ได้รับระหว่างศึกษา และเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว
ตรงกันหรือไม่
10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
11. หากการศึกษาระดับปริญญาโท โดยปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นแบบ Block course คือ
การเรียนแบบทีละวิชาเดียวและสอบ ท่านคิดว่า จะน่าสนใจกว่าแบบปัจจุบันหรือไม่
12. หากสาขาวิชารัฐศาสตร์จะเปิดหลักสูตร ป.โท ควบ ป.เอก คิดว่า มีความน่าสนใจหรือไม่
13. หากเปิดหลักสูตร ป.เอก ด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น แบบ Block course ท่านคิดว่า
น่าสนใจหรือไม่
14. ท่านคิดว่า การไม่มพี ืน้ ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ มีผลต่อการเรียนการสอนมากน้อย
เพียงใด
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แบบสอบถามการติดตามบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ.
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ในคาถามต่อไปนี้ตามความเป็นจริงและตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ  20-30 ปี
 31-40 ปี

41-50 ปี

5160 ปี
 60 ปี ขึ้นไป
3. ประเภทงานที่ทา
 กิจการของตัวเอง และมีรายได้ประจา

กิจการของครอบครัว
 รับราชการ / พนักงาน / ลูกจ้างของรัฐ

พนักงาน / ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
 พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน

พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่าง
ประเทศ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................................
4. ประสบการณ์การทางาน
 ต่ากว่า 1 ปี
 1-5 ปี

6-10 ปี 
11-15 ปี
 16-20 ปี
 20 ปีขึ้นไป
5. สถานภาพทางการศึกษา ณ ปัจจุบนั
 สาเร็จการศึกษาแล้ว
 อยู่ระหว่างการศึกษา
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการนาไปใช้ประโยชน์
1. ท่านสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่ จบสาขา (โปรดระบุ)
............................................................................
2. ก่อนเข้าศึกษา มสธ. ท่านมีงานทาอยู่ก่อนหรือไม่
 มีงานทาอยู่แล้ว

ไม่มีงานทา
 อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน

อื่นๆ (โปรดระบุ)
............................................
3. การทางานของท่านหลังจากสาเร็จการศึกษาจาก มสธ. (ตอบไม่มากกว่า 1 ข้อ)
 ทางานเดิม
 เปลี่ยนงานใหม่โดยใช้วุฒิการศึกษาจาก มสธ.
 เพิ่งได้งานทาครั้งแรก
 ยังไม่ได้งานทา
 ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
 ได้เลื่อนตาแหน่ง
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4. ลักษณะงานที่ท่านทาตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ท่านสาเร็จการศึกษาจาก มสธ. หรือไม่
 ตรง / สอดคล้อง
 ไม่ตรง / ไม่สอดคล้อง  อื่นๆ (โปรดระบุ)
......................................
5. ท่านสามารถนาความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในปัจจุบนั เพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง  น้อย
 น้อยที่สุด
6. ท่านได้รับความพึงพอใจจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ หรือผู้บังคับบัญชาเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง  น้อย
 น้อยที่สุด
7. บทความจากวิทยานิพนธ์ของท่านได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนาเสนอต่อที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
หรือไม่
 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่/นาเสนอต่อที่ประชุมระดับชาติ พ.ศ. ............................
โปรดระบุชื่อสื่อสิ่งพิมพ์ .....................................................
 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่/นาเสนอต่อที่ประชุมระดับนานาชาติ พ.ศ. ...................
โปรดระบุชื่อสื่อสิ่งพิมพ์ .....................................................
 ไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่/นาเสนอต่อที่ประชุม
8. ท่านได้รับความรู้จากสื่อการสอนมากน้อยเพียงใด
รายการ

มากที่สุด

มาก

ปริมาณ
ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

มาก

ปริมาณ
ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1. ประมวลสาระ
2. แผนกิจกรรม
3. แนวการศึกษา
4. CD/DVD
5. อื่นๆ โปรดระบุ ...................................
9. ท่านใช้บริการในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
รายการ
1. Internet
2. สานักบรรณสารสนเทศ (ห้องสมุดของ มสธ.)
3. ศูนย์วิทยพัฒนา
4. สาขาวิชาที่ศึกษา
5. อื่นๆ โปรดระบุ .....................................

มากที่สุด
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10. ท่านได้นาความรู้จากแหล่งต่อไปนี้ไปใช้ในการเรียนมากน้อยเพียงใด
รายการ

มากที่สุด

มาก

ปริมาณ
ปานกลาง

น้อย

น้อยทีส่ ุด

มาก

ปริมาณ
ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1. การสัมมนาเข้ม/เสริม
2. คาแนะนาของอาจารย์ประจากลุ่ม
3. คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ ค้นคว้าอิสระ
4. หนังสือ ตารา บทความของคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์
5. อื่นๆ โปรดระบุ .............................................
11. ปัญหาที่ท่านพบระหว่างการศึกษาที่ มสธ.
รายการ

มากที่สุด

1. การปฐมนิเทศ
2. การสัมมนาเข้ม
3. การสัมมนาเสริม
4. การอบรมเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
5. ประมวลสาระชุดวิชา/แนวการศึกษา
6. แผนกิจกรรม
7. การขอคาปรึกษาจากอาจารย์ประจากลุ่มในชุดวิชาต่างๆ
8. การขอคาปรึกษาจากอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์/
ค้นคว้าอิสระ
9. การติดต่อกับหน่วยเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษา
12. หากสาขาจะปรับเปลี่ยนวิธกี ารสอน ท่านคิดว่าวิธีการใดจะอานวยความสะดวกต่อการเรียนของท่านได้มาก
ขึ้น
รายการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. e-Learning
2. Webcasting
3. VCD, CD, DVD
4. เอกสารเสริมความรู้
13. ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
…....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
................................................................
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รำยชื่อผู้ให้ข้อมูล
บัณฑิตและมหำบัณฑิตสำขำวิชำรัฐศำสตร์
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (สัมภำษณ์ วันที่ 28 พฤษภำคม 2559)
1. นายสามารถ
หมั่นนอก
2. นายวัชรินทร์
อุนาริเน
3. นายไพรัตน์
จุลรัตน์พันธ์
4. นายทองคา
มีหิริ
5. นายอานาจ
ศรีพระจันทร์
6. นางดรุณี
กุลวงค์
7. นางวิเรียม
ศรีสองเมือง
ภำคตะวันออก (สัมภำษณ์ วันที่ 11 มิถุนำยน 2559)
1. นางสาวรสิกา
รุจดิ ณานนท์
2. จ.อ.วิวัฒน์
หิรัญรักษ์
3. นายอรรณพ
บัวเขียว
4. นายนัดดา
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
5. นางสาวสุมารีย์ ชูจติ ร
6. นางสาวพัฒยา
อาสาสร้อย
7. นางสาวมลฤดี
พรมโย
8. นางสาวอนุธิดา น้อยพรม
9. นางสาวกาลฎา สุนทร
10. นางสาวสารินี
ผิวขา
11. นางสาวแสงเดือน เมืองพราม
12. นางสาวสรสิชา ธงธนู
13. นางสาวธันยนันท์ บุญพัด
14. นางสาวนันธิดา ผิวขา
ภำคใต้ (สัมภำษณ์ วันที่ 30 กรกฎำคม 2559)
1. คุณพงศกร
จินดาพล
2. คุณเจริญรัตน์
บารุงนา
3. คุณพิทักษ์
เชาวัฒนาพร
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4. คุณฤกษ์ชัย
พูลสวัสดิ์
5. คุณกฤษ
หนุม่ น้อย
6. คุณธนพัฒน์
สุนทรกิจจาภรณ์
7. คุณวิทวัชช์
แก้วเสน
ภำคเหนือ (สัมภำษณ์ วันที่ 12 – 13 สิงหำคม 2559)
1. ว่าที่ ร.ต.สมสิฏฏ์ ชาญชัย
2. คุณดารินทร์
แก้วมูล
3. คุณวรพันธ์
อินทร์ปัญญา
4. คุณพงค์พิสันต์
ประชุม
5. คุณชัยสุรัตน์
วงค์ปางมูล
6. คุณสุกัญญา
รักคา

68

ภำคผนวก ง
รำยชื่อคณะผู้วิจัย

69
รำยชื่อคณะผู้วิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งพงษ์ ชัยนาม
รองศาสตราจารย์ธโสธร
ตู้ทองคา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจาปา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปฤณ นิยมไทย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทวี
สุรฤทธิกุล
นางสาวนภารัตน์
กิตติรัตนมงคล
นางสาวอารีรัตน์
อินจ้อด

หัวหน้าโครงการ
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
ผูช้ ่วยนักวิจัย
ผูช้ ่วยนักวิจัย

