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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ในการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกล โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินหลักสูตรการศึกษาทางไกลและการพัฒนาตัว
บงชี้ ทางการศึกษาแลวนํามาวิเคราะหและพัฒนาเปนตัวบงชี้ในการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกล หลังจากนั้นนําไปสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่เกีย่วของกับหลักสูตรและการเรียน  
การสอนระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล จํานวน 10 คน โดยใชแบบสอบถามแบบประมาณคา 4 
ระดับ เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  และวิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณคามัธยฐาน ฐานนิยม และคา
พิสัยระหวางควอไทล จากผลที่ได ผูวิจัยนําไปสอบความคิดเห็นจากอาจารยและผูบริหารที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
และการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล จํานวน 128  คน จากสถาบันอุดมศึกษา 4 
แหง ที่จัดการเรียนการสอนโดยระบบทางไกล  โดยใชแบบสอบถามแบบประมาณคา 4 ระดับ และวิเคราะหขอมูล
โดยใชการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ได 13 องคประกอบ ซึ่งมีตัวบงชี ้จํานวน 73 ตัวบงชี ้
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Abstract 

The purpose of this research was to develop the curriculum evaluation indicators of graduate 
program in distance education. The indicators were derived from the synthesis of literature review 
concerning curriculum evaluation, distance education evaluation and the review of benchmarks for 
distance education of distinguished universities.  Then, the derived indicators were approved by 10 
specialists in distance higher education institutions. The data were collected by four-scale 
questionnaires and analyzed by computing median, mode, and inter-quartile range. After distributing  
four-scale questionnaires to 128 instructors and administrators in 4 institutes, they were analyzed by 
using factor analysis and revealed with 13 components of 73 indicators. 
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คํานํา 
การศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เพื่อเปนพลังในการพัฒนาประเทศใหสามารถ

แขงขันกับประเทศอื่นได และหลักสูตรเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญยิ่งตอคุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพการผลิต
บัณฑิต โดยเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยระบบทางไกลซึ่งเปนการขยายโอกาสทาง
การศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาในระบบปกต ิ กอรปกับปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักเกณฑ
การขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลแลว โดยที่การประเมินหลักสูตรเปน
การศึกษาหาหลักฐาน และขอมูลอยางเปนระบบเกีย่วกับหลักสูตร ซึ่งอาจจะเปนการพัฒนาหรือการใชหลักสูตร 
เพื่อนําผลการศึกษามาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร อันจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพการผลิตบัณฑิตใหดียิ่งขึ้น  เปนการสรางความมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษาที่
สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่น และสังคมในระดับประเทศได ทั้งนี ้ตัวบงชี้เปนเครื่องมือสําคัญ
ที่จะใชในการประเมินหลักสูตรวาเปนไปตามเกณฑที่กําหนดหรือไม 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ในการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกล 

 
ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ในการพัฒนาองคประกอบหรือสิ่งที่มุงประเมิน และตัวบงชี้ในการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใน
ระบบการศึกษาทางไกล ผูวิจัยไดอาศัยกรอบแนวคิดในการพัฒนาตัวบงชี้ของระบบการศึกษาของจอหนสโตน 
(1981) ซึ่งสรุปไดวาในการพิจารณาระบบการศึกษาสามารถจัดแบงออกเปนสวนประกอบยอย 3 สวน ไดแก 
สวนประกอบยอยดานปจจัยนําเขา (Input Sub-division) สวนประกอบยอยดานกระบวนการ (Process Sub-
division) และสวนประกอบยอยดานผลผลิต (Output Sub-division) และไดใหคํานิยามหรือจําแนกตวับงชี้ตาม
สวนประกอบยอยดังกลาว ไดแก  ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา (Educational Input Indicators) และตัวบงชีด้าน
ผลผลิต (Educational Output Indicators) สําหรับวิธีการพัฒนาตัวบงชีต้ามแนวคิดของจอหนสโตนทีส่อดคลองกับ
การวิจัยครั้งนี ้คือ วิธีการพัฒนาตัวบงชีโ้ดยอาศัยขอมูลเชิงประจักษ (The Empirical Definition of on Indicator) มี
การจัดกลุมความสัมพันธของตัวแปร การกําหนดน้ําหนักของตัวแปรดวยวิธีการทางสถิติเปนหลัก  ซึ่งวิธีการทาง
สถิติที่เลือกใชในการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ในครั้งนี้คือ  การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 

จากกรอบแนวคิดดังกลาวผูวิจัยไดพิจารณาหลักสูตรในฐานะที่เปนระบบยอยระบบหนึ่งของระบบ
การศึกษา ซึ่งมีสวนประกอบยอยหรือองคประกอบยอย 3 สวน ไดแก สวนที่เปนปจจัยนําเขา สวนที่เปนกระบวนการ 
และสวนที่เปนผลผลิต โดยไดจําแนกตัวบงชี้ตามสวนประกอบยอยดังกลาว คือ ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา  ตัวบงชี้
ดานกระบวนการ และตัวบงชี้ดานผลผลิต สําหรับตัวบงชี้ในแตละดาน ผูวิจัยไดวิเคราะหจาก (1) เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับตัวบงชี ้ (2) เกณฑและองคประกอบที่ใชในการประเมินระบบการศึกษาทางไกลของกูเลอร
(Gooler, 1797)  รัมเบิล (Rumble, 1981) และคีแกนและรัมเบิล (Keegan and Rumble, 1982)  หลังจากนั้นนําสิ่ง
ที่ไดมาสังเคราะหเปนตัวบงชี้ในการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล 
 การพัฒนาเปนองคประกอบหรือสิ่งที่มุงประเมิน และตัวบงชี้ในการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน
ระบบการศึกษาทางไกล มีขั้นตอนในการดําเนินการ   2  ขั้นตอน ไดแก 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1415 

                 1. การพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบหรือสิ่งที่มุงประเมินและตัวบงชี้ในการประเมิน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลโดยผูทรงคุณวุฒ ิโดยมีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกตัวบงชี้ที่
เหมาะสมสําหรับใชในการประเมิน  โดยพิจารณาจากความคิดเห็นที่สอดคลองกันของผูทรงคุณวุฒิตามเกณฑที่
กําหนด  ซึ่งเปนกระบวนการในการลดทอนหรือสกัดตัวแปร/ตัวบงชี้ในเบื้องตน  การดําเนินการในขั้นตอนนี้มีกลุม
ผูใหขอมูล  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
  1.1 กลุมผูใหขอมูล  ผูวิจัยใชวิธีการเลือกผูทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง จํานวน 10 คน  ซึ่งมี
คุณสมบัต ิดังนี ้(1) เปนอาจารยผูสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล  และ/หรอื  (2) 
เปนผูมีประสบการณในการพัฒนาหลกัสูตร หรือเกี่ยวของกับการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกล และ/หรือ (3) เปนผูดํารงตําแหนงทางบริหารหรือเคยดํารงตําแหนงทางบริหารตั้งแตระดับ
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา ประธานกรรมการประจําสาขาวิชา/คณบด ีขึ้นไปในสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล และ/หรือ (4)  เปนผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล   ซึ่งมี
ประสบการณเกี่ยวของกับการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพหลักสูตร  
  1.2 ครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในขั้นตอนนี ้คือแบบสอบถามที่ผูวิจัย 
สรางขึ้น ซึ่งเปนขอคําถามแบบมาตรประมาณคา 4 ระดับ และขอคําถามแบบปลายเปด 
                           1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการจัดสงแบบสอบถามใน 2 ลักษณะ คือ สงทาง 
ไปรษณีย  และนําไปใหผูทรงคุณวุฒิและรับคืนดวยตนเอง 

1.4 การวิเคราะหขอมูล  การวิเคราะหขอมูลสําหรับสําหรับการวิจัยในขั้นตอนนี ้ใชคามัธยฐาน 
(Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Inter-quartile Range) โดยใชคามัธยฐานในการพิจารณาความสอดคลอง
ของคําตอบของผูทรงคุณวุฒ ิ  และใชคาพิสัยระหวางควอไทลในการพิจารณาการกระจายของคําตอบดังกลาว ทั้งนี้ 
เพื่อคัดเลือกตัวบงชี้ที่จะใชในการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดยใชเกณฑใน
การพิจารณา คือ คามัธยฐานสําหรับตัวบงชีแ้ตละตัวบงชี้ตองมีคามากกวา 3.50  และ  คาพิสัยระหวางควอไทล 
ตองมีคานอยกวา 1 

2. การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดนําตัวบงชี้ที่ไดจากการดําเนินการ
ตามขอ 1 มาพัฒนาเปนแบบแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับใชในการวิเคราะหองคประกอบ โดยมี
ประชากร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้ 

2.1 ประชากร  ไดแก อาจารยประจําหลักสูตร และผูบริหารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งการวิจัยครั้งนีผู้วิจัยใชประชากรเปนกลุมผูใหขอมูล  
ประกอบดวยอาจารยและผูบริหารในสถาบันอดุมศึกษา 4 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จํานวน 213 คน 

2.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในขั้นตอนนี ้คือ  แบบสอบถามที่ผูวิจัย 
สรางขึ้นโดยมีขั้นตอนในการพฒันาเครื่องมือ ดังนี้ 
                                   (1)  คัดเลือกตัวบงชี้ที่ผานเกณฑการพิจารณาจากการดําเนินการตามขอ  1.4  กลาวคือ    
มีคามัธยฐานมากกวา  3.50  และมีคาพิสัยระหวางควอไทลนอยกวา  1 
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                                     (2) จัดกลุมองคประกอบหรือสิ่งที่มุงประเมินใหม เพื่อใหมีความชัดเจน เหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น และมีความสอดคลองกับตัวบงชี้ที่ได  รวมทั้งปรับขอความ และ/หรือรวมตัวบงชี้บางตัวเขาดวยกันตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิเพื่อเปนการลดจํานวนตัวบงชี้ใหนอยลงแตยังคงความครอบคลมุไว 
                                     (3) สรางแบบสอบถามโดยใชตัวบงชี้จากขอ (1) และ (2)  โดยแบงแบบสอบถามออกเปน  
2  ตอน  คือ 
ตอนที ่ 1  สถานภาพของผูตอบ  เปนขอคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   และเติมคํา/ขอความ สําหรับ 
ตอนที ่ 2  ตัวบงชี้ในการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล เปนขอคําถามแบบมาตร
ประมาณคา 4 ระดับ และขอคําถามแบบปลายเปด  

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามใน 2 ลักษณะ คือจัดสงและรับคืนทาง
ไปรษณียและจัดสงและรับคืนดวยตนเอง  ไดรับแบบสอบถามที่ตอบกลับคืนจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 128  ฉบับ คิด
เปนรอยละ 60 ของจํานวนที่สงไป 
 2.4 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ใชการแจกแจงความถี่
คารอยละ สวนการวิเคราะหขอมูลสําหรับตอนที ่2 ของแบบสอบถาม ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบหรือสิ่งที่มุง
ประเมินและตัวบงชี้ในการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล  ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) ซึ่งมีวิธีการสกัดองคประกอบขั้นตนโดยวิธีการวิเคราะหสวนประกอบ มุขสําคัญ 
(Principal Component Analysis) และใชวิธีการหมุนแกนแบบแวริแมกซ (Varimax) เพื่อหาคาน้ําหนักความสําคัญ
ขององคประกอบหรือสิ่งที่มุงประเมินและตัวบงชี้ในการประเมิน 

กอนที่จะวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนขอมูลที่สามารถเก็บรวบรวมไดจาก
กลุมผูใหขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหองคประกอบ ปรากฎวาขนาดของประชากรซึ่งเปนกลุมผูใหขอมูลในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขนาดไมใหญเทาที่ควร  คือ มีเพียงจํานวน 213 คน ซึ่งจํานวนขอมูลที่เหมาะสมจะนํามาใช
วิเคราะหนี ้  แฮรและคณะ (Hair  and  others,  1998 : 12)  ไดกลาวไวซึ่งสรุปไดวา ขนาดของกลุมตัวอยาง 
(Sample Size)  หรือจํานวนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหที่มีขนาดตั้งแต 100 หรือมากกวา  มีความเหมาะสมที่จะ
นํามาวิเคราะหโดยมีอํานาจการทํานายทางสถิต ิ (Statistical Power)  ที่ยอมรับได ดังนั้น จํานวนขอมูลทีผู่วิจัยเกบ็
รวบรวมไดจากกลุมผูใหขอมูล 128 คน จึงเปนไปตามเกณฑดังกลาวและสามารถที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบ
ได  และกอนที่จะวิเคราะหองคประกอบ  ผูวิจัยไดพิจารณาความเหมาะสมของแมกทริกซสหสัมพันธ  (Correlation 
Matrix)  ของตัวแปรหรือตัวบงชี้ในแตละดานวามีความเหมาะสมหรือไมที่จะนําไปใชวเิคราะหองคประกอบ  ซึ่งผล
การวิเคราะหปรากฎวาขอมูลทั้ง 3 ชุด คือ ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ และดานผลผลิตเหมาะสมที่จะนําไป
วิเคราะหองคประกอบได 

การพิจารณาคัดเลือกองคประกอบในแตละดาน พิจารณาจากคาความแปรปรวนรวม ( Eigenvalues)   
ที่มากกวา 1 ขึ้นไป และในการเรียงลําดับองคประกอบแตละดาน ไดเรียงลําดับตามคาความแปรปรวนรวมจากมาก
ไปหานอย  
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ผลการศึกษาและวิจารณ 
ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที ่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวา ผูใหขอมลูสวนใหญเปนเพศหญิง คือ จํานวน 70 คน (รอยละ 55.1) และสวนใหญมีอายุระหวาง 50-59  ป 
จํานวน 72 คน (รอยละ 59.0) รองลงมามีอายุระหวาง 40-49  ป จํานวน 41 คน (รอยละ 33.6) ดานวุฒิการศึกษา 
ผูใหขอมูลสวนใหญมีวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 78 คน (รอยละ 61.4) ดานตําแหนงทางวิชาการสวนใหญดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 90 คน (รอยละ 70.3) 

สวนผลการวิเคราะหขอมูลจากตอนที ่2 ของแบบสอบถามซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงชี ้
ดานปจจัยนํา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต   โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบ   ไดองคประกอบของ 
แตละดานรวมทั้งสิ้น 13  องคประกอบ  และตัวแปรหรือตัวบงชี้บนองคประกอบแตละองคประกอบ  รวมทั้งสิ้น   
73  ตัวบงชี้  ดังนี ้

1. ดานปจจัยนําเขา ไดองคประกอบจํานวน 6 องคประกอบ ดังนี ้
 องคประกอบที ่1 ระบบบริการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล  พบวา 
เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับแรกในดานปจจัยนําเขา ประกอบดวยตัวแปรหรือตัวบงชี ้จํานวน 10 
ตัวบงชี ้ 

องคประกอบที ่2 โครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกอบดวยตัวแปรหรือ 
ตัวบงชี ้จํานวน 8 ตัวบงชี ้ 

องคประกอบที ่3 คุณภาพของสื่อ/วัสดุที่ใชในการเรียนรูและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  ประกอบดวยตัวแปรหรือตัวบงชี ้ จํานวน  7  ตัวบงชี ้
                          องคประกอบที ่ 4  หลักสูตร  การพัฒนาและประเมินหลักสูตร  ประกอบดวยตัวแปรหรือตัวบงชี ้
จํานวน 4 ตัวบงชี ้ 
 องคประกอบที ่ 5  การใชบริการจากระบบเครือขายคอมพิวเตอร ประกอบดวยตัวแปรหรือ 
ตัวบงชี ้จํานวน 3 ตัวบงชี้  

       องคประกอบที ่6 การผลิตและพัฒนาสื่อ/วัสดุที่ใชในการเรียนรู (รวมทั้งซอฟตแวร) ประกอบดวย 
ตัวแปร/ตัวบงชี้จํานวน  4  ตัวบงชี ้  
                   2. ดานกระบวนการ ไดองคประกอบจํานวน  4  องคประกอบ ดังนี ้

องคประกอบที ่1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบวาเปนองคประกอบ 
ที่มีความสําคัญเปนอันดับแรกดานกระบวนการ  ประกอบดวยตัวแปรหรือตัวบงชี ้จํานวน 10  ตัวบงชี ้
                          องคประกอบที ่2 การพัฒนา/การสนับสนุน การประเมนิอาจารย และการจัดกิจกรรมการเรียน -
การสอน เพื่อเพิ่มพูนความรู/ทักษะแกนักศึกษา ประกอบดวยตัวแปรหรือตัวบงชี ้จํานวน 7 ตัวบงชี้  

องคประกอบที ่ 3  การใหคําปรึกษาทางวิชาการ วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/สารนิพนธ   
ประกอบดวยตัวแปรหรือตัวบงชี ้จํานวน  4  ตัวบงชี ้
                          องคประกอบที ่ 4  การประเมินผลการเรียนรู  ประกอบดวยตัวแปรหรือตัวบงชี้จํานวน  4  ตัวบงชี้   
              3.  ดานผลผลิต ไดองคประกอบจํานวน  3  องคประกอบ  ดังนี ้

องคประกอบที ่1 งาน/การไดงานทํา พบวา  เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับแรก 
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ดานผลผลิต  ประกอบดวยตัวแปรหรือตัวบงชี ้จํานวน  4  ตัวบงชี ้  
                         องคประกอบที ่ 2  คุณลักษณะ/คุณสมบัติที่พึงประสงคของบัณฑิต ประกอบดวยตัวแปรหรือ  
ตัวบงชี ้จํานวน 4  ตัวบงชี้  

องคประกอบที ่ 3  ประกอบดวยตัวแปรหรือตัวบงชี้จํานวน  3  ตัวบงชี ้  
                    จากผลการวิจัยดังกลาว มีขอวิจารณดังนี ้

  1.ดานปจจัยนําเขา  องคประกอบที่มีความสําคัญมากที่สุด (มีความแปรปรวนรวมมากที่สุด) 
ดานปจจัยนําเขา  คือ ระบบบริการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล (ซึ่งประกอบดวยตัวบงชี ้ จํานวน  
10  ตัวบงชี)้  เมื่อพิจารณาในภาพรวม  ขอคนพบเกีย่วกับองคประกอบดังกลาวมีความสอดคลองกับงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของที่ไดจากการศึกษาคนควา  คือ  งานวิจัยของแจ็คสัน (Jackson,  2000) ที่พบวา มีบริการที่จําเปนสําหรับ 
นักศึกษาทางไกล  47  ชนิดรายการ  สามารถจัดแบงไดเปน  9  กลุม และ 3 ใน 9 กลุมนั้น  คือ การสนับสนุนดาน 
วิชาการ  สื่อ/วัสดุอุปกรณทีใ่ชในการศึกษาและทรัพยากรดานการวิจัย  และการสนับสนุน เชิงเทคนิค 
และสอดคลอง กับงานวิจัยของนิคม  ทาแดง  และคณะ (2547 : 79-80)  ซึ่งพบวา  ในดาน
การจัดการเรียนการสอนทางไกลและ ระบบเปด สถาบันอุดมศึกษาระบบเปด (Single Mode/Open Institution 
System)  สวนใหญมีบริการสนับสนุน การศึกษา  เชน  การใหขอมูลขาวสารอยางสม่ําเสมอ  บริการใหคําปรึกษา 
แนะนํา  บริการพบปะนักศึกษาเพื่อ ชวยเหลือการเรียน  บริการคนหาและ ใหยืมสื่อตาง ๆ  และบริการทุนการศึกษา  
มีหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพื่อชวย ในการเรียน  เปนตน  สําหรับสถาบันอุดมศึกษาระบบคูขนาน (Dual Mode/on-
off  Campus System)  และสถาบัน อุดมศึกษาระบบผสมผสาน (Mixed  Mode/Triple  Mode/open  Learning 
System)  มีบริการสนับสนุนการศึกษา  เชน  หองสมุดออนไลน  การใหคําปรึกษาออนไลน  นอกจากนี้  
ยังมีความสอดคลองกับแนวทางการประเมินของ มหาวิทยาลัยเปดอินทิรา คานธี ในดานการประเมินโปรแกรม 
การเรียนการสอนซึ่งจะประเมินองคประกอบเกี่ยวกับการใหบริการแกนักศึกษาหลังจากการดําเนินการตาม 
โปรแกรมการเรียน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2544 : 375-385)  ซึ่งไดนําเสนอตัวบงชี ้
การปฏิบัติงานที่แสดงคุณภาพการศึกษาไว 20 กลุม และในจํานวน 2 กลุม ใน 20 กลุม ไดแก  การบริการนักศึกษา 
(Student Support) และหองสมุด อีกทั้งยังสอดคลอง กับงานวิจัยของศักดิช์าย เพชรชวย (2541) จรินทร เทศวานิช  
(2541) ที่พบวาองคประกอบดานหองสมุดหรือแหลงทรัพยากรการเรียนรู เปนองคประกอบสําคัญองคประกอบหนึ่ง 
ของคุณภาพการศึกษา 

2. ดานกระบวนการ  องคประกอบที่มีความสําคัญมากที่สุด (มีความแปรปรวนมากที่สุด)  ดาน  
กระบวนการ คือ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีตัวบงชี้บนองคประกอบนี ้ จํานวน  10  
ตัวบงชี ้   เมื่อพิจารณาตัวบงชี้บนองคประกอบขางตนพบวามคีวามสอดคลองกับงานวิจัย ตอไปนี้คือ  งานวิจัยของ 
นงลักษณ  วิรัชชัย  และสุวิมล  วองวาณิช  (2541)   ซึ่งพบวา  ในองคประกอบดานนักศึกษา มีตัวแปรตัวหนึ่งที่ใช 
ในการทํานายคุณภาพของมหาวิทยาลยั คือ การเขมงวดในการคัดเลือกนักศึกษา  งานวิจัยของ ศักดิ์ชัย  เพชรชวย 
(2541)  ทีพ่บวา  การกําหนดคุณสมบัต ิ วิธีการ  และเกณฑการรับสมัครผูเขาเรียนในแตละโปรแกรมวิชาตามที ่
กําหนดในหลักสูตร  เปนตัวบงชี้หนึ่งของคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตรในสถาบันราชภัฎ  และสอดคลองกับ
งานวิจัยของจรินทร  เทศวาณิช  (2541)  ทีพ่บวา แนวทางการรับนักศึกษา  การพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับ 
วัตถุประสงคของหลักสูตร และกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารยในสาขาวิชา  เปนตัวบงชี้ยอยในจํานวน 60 
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ตัวบงชี้ ซึ่งเปนตัวบงชี้คุณภาพการดําเนินงานของสาขาวชิาเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ U.S. News and World  Report (1997) ที่ไดใชเกณฑการจัดอันดับ 
คณะครุศาสตรยอดเยี ่ยมในสหรัฐอเมริกา โดยประเมินจากการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีเกณฑในการ 
จัดคุณภาพ  1  ใน  4  เกณฑ ไดแก  มาตรฐานในการคัดเลือกนักศึกษา 

3. ดานผลผลิต องคประกอบที่มีความสําคัญมากที่สุด  (มีความแปรปรวนรวมมากที่สุด) 
ดานผลผลิต คือ งาน/การไดงานทํา  รองลงมาไดแก  คุณลักษณะ/คุณสมบัติที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา  
และประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตตามลําดับ  เมื่อพิจารณาตัวบงชี้บนองคประกอบดังกลาว  พบวา  มีความ 
สอดคลองกับแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดจากการศึกษาคนควาดังนี้ คือ งานวิจัยของ นงลักษณ วิรัชชัย  
และสุวิมล วองวาณิช (2541) ที่พบวา อัตราการสําเร็จการศึกษาและการไดงานทํา เปนตัวแปรหนึ่งที่ใชในการ 
ทํานายคุณภาพของมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับผลการศึกษาของปทีป เมธาคุณวุฒิ (2544) ที่พบวา 
ดานผูสําเร็จการศึกษา มีตัวบงชี้ที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพดานผูสําเร็จการศึกษา  ไดแก  ระยะเวลาการไดงาน 
ของบัณฑิต ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษา  ความพึงพอใจของนายจาง  อัตราการมีงานทําของ 
ผูสําเร็จการศึกษา  และรายไดเฉลี่ยของผูสําเร็จการศึกษาในปแรกที่ทํางานจําแนกตามสาขาที่จบ  นอกจากนี ้
ยังสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของศักดิ์ชาย เพชรชวย (2541)  ที่พบวาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเปนตัวบงชี้หนึ่ง 
ของคุณภาพการศึ กษาสถาบั น ร าชภั ฎ  และงานวิ จั ยของ  อุ ไ รพรรณ   เ จนวาณิ ชยานนท  (2536) 
ที่ไดศึกษาและพัฒนา  ตัวบงชี้สูความเปนเลิศทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร สถาบันเอกชน 
และพบวาตัวบงชี้ดานคุณลักษณะของ ผลผลิต ไดแก สมรรถนะและเจตคติตอวิชาชีพของบัณฑิต  
พัฒนาการดานบุคลิกภาพ  และทักษะทางสังคม ของบัณฑิต 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 การศึกษาเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษา 

ทางไกล  ประกอบดวยการพัฒนาตัวบงชี้ดานปจจัยนํา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต  ผูวิจัยไดใชวิธีการทาง 
สถิติ คือ การวิเคราะหองคประกอบ  ไดองคประกอบของแตละดานรวมทั้งสิ้น 13 องคประกอบ  และตัวแปรหรือ 
ตัวบงชี้บนองคประกอบแตละองคประกอบ รวมทั้งสิ้น  73  ตัวบงชี้  ซึ่งตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นนี้ควรมีการนําไปทดลอง
ใช เพื่อประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  เพื่อเปนการ
ทดสอบประสิทธิผลของตัวบงชี้ดังกลาวตอไป 
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