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แนวทางพัฒนาเครือข่ายสวัสดกิารชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1 
Guidelines for Development on Community Welfare Network through Sufficiency 

Economy Philosophy 

นางสาวพรรณภทัร ปลัง่ศรีเจริญสขุ 
อาจารย์ภาควิชาการศกึษาเพื่อการพฒันามนษุย์และสงัคม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

บทคัดย่อ 
            การวิจัยแนวทางการพฒันาเครือข่ายสวสัดิการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศกึษา 1) สถานภาพและรูปแบบสวสัดิการชุมชน 2) แนวทางพฒันาเครือข่ายสวสัดิการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ3) ปัจจยัภายในและภายนอกที่เสริมหนุนและเป็นอปุสรรคในการด าเนินงานของเครือข่ายสวสัดิการชุมชน ใช้
วิธีการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม โดยคดัเลอืกต าบลเขารวก อ าเภอล าสนธิ จงัหวดัลพบรีุ เป็นพืน้ท่ีศึกษา เก็บรวบรวม
ข้อมลูโดยการศึกษาเอกสาร การสมัภาษณ์ การจดัสมัมนา การสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์
เนือ้หา การจ าแนกประเภท การจัดหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ และการหาความสมัพันธ์ ข้อมูลเชิงปริมาณ  ใช้สถิติ
พรรณนา ผลการศกึษามีดงันี ้ 

1. สถานภาพและรูปแบบสวัสดิการชุมชน กองทุนฯเกิดจากการรวมตัวกันของผู้น าชุมชนที่ ต้องการสร้าง
หลกัประกนัในการด าเนินชีวิตด้วยการพึ่งพากันและกนั รูปแบบการก่อตัง้เกิดจากการระดมทนุจากสมาชิก ซึ่งแบ่งเป็น
ผู้สมคัรใจบริจาคเพื่อกองทุนสวสัดิการชุมชนและผู้ เป็นสมาชิกธนาคารหมู่บ้านที่ถกูเง่ือนไขบงัคบัเมื่อกู้ ยืมต้องเข้าเป็น
สมาชิกกองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลเขารวก กองทุนฯ มีสมาชิกทัง้สิน้ 382 คน จาก 6 หมูบ้่าน ด้านการจดัสวสัดิการมีการ
เปลี่ยนแปลงจากเร่ิมก่อตัง้ที่ให้ความส าคญักับการดูแลยามเสียชีวิต โดยปี 2552 มีการดแูลสมาชิกครอบคลมุทัง้ยาม
คลอดบตุร เรียนหนงัสือ เจ็บป่วย และเสียชีวิต  ซึ่งกองทุนมีการประสานงานและได้รับการสนบัสนนุจากองค์กรชุมชน 
องค์กร หนว่ยงานตา่งๆ มาอยา่งตอ่เนื่อง  

2. แนวทางพฒันาเครือขา่ยสวสัดิการชมุชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 แนวทาง ดงันี ้แนวทางแรก
สง่เสริมความส าคญัของการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณพร้อมกบัการสร้างสงัคมคณุธรรม โดยก าหนดเป็นแผนปฏิบตัิ
การพฒันากองทนุสวสัดิการชุมชนต าบลเขารวกไว้ 2 ด้าน คือ การรณรงค์สร้างความเข้าใจและประชาสมัพนัธ์ และการ
พฒันาการจดัการทนุ แนวทางที่สอง เสริมสร้างความมีเหตมุีผลในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการกองทนุฯและการ
จดัสวสัดิการชมุชน ประกอบด้วยแผนปฏิบตัิการพฒันา 2 ด้าน คือ การพฒันาการบริหารจดัการและการพฒันาผู้น าและ
สมาชิก และแนวทางสุดท้าย เสริมสร้างภูมิคุ้ มกันทางสงัคมให้กับคนในต าบลเขารวกด้วยการส่งเสริมความเข้า ใจ
เก่ียวกบัสวสัดิการชุมชนและเสริมสร้างความมัน่คงของกองทนุฯ ซึ่งก าหนดเป็นแผนปฏิบตัิการด้านการพฒันาเครือข่าย
การเรียนรู้ 

3. ปัจจยัภายในและภายนอกที่เสริมหนนุและเป็นอปุสรรคในการด าเนินงานของเครือข่ายสวสัดิการชุมชนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 1) ปัจจยัภายในท่ีเป็นจดุแข็ง คือ คณะกรรมการ การบริหารจดัการ และรูปแบบการ
จดัสวสัดิการกองทุนฯ 2) ปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ คณะกรรมการ สมาชิก และการบริหารจดัการ 3) ปัจจัย

1 บทความนี้สรุปและเรียบเรียงขึ้นใหม่จาก รายงานการวิจยัเร่ืองแนวทางพัฒนาเครือข่ายสวัสดิการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย  
ร.ศ. บ าเพ็ญ  เขียวหวาน ร.ศ. ดร.เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ นางภัทรฤดี  สุพัฒโสภณ นายศักดา  ทวิชศร ีและนางสาวพรรณภัทร  ปลั่งศรีเจริญสุข 
ซ่ึงได้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  
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ภายนอกที่เป็นโอกาสสนบัสนนุการด าเนินงาน คือการสนบัสนนุทรัพยากรที่มีความหลากหลาย เหมาะสมและการสร้าง
เครือขา่ย 4) ปัจจยัภายนอกที่เป็นอปุสรรคตอ่การด าเนินงานพฒันาเก่ียวข้องกบัทศันคติของประชาชน ลกัษณะทัว่ไปของ
สมาชิก และการสนบัสนนุจากหนว่ยงานท้องถ่ิน 

4. ข้อเสนอแนะต่อการพฒันาเครือข่ายสวสัดิการชุมชนระดบัต าบลและต่อภาคีที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมการ
พฒันาเครือขา่ยสวสัดิการชมุชน ควรให้ความส าคญักบัการสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัทัง้ระหว่างสมาชิก ผู้น าใน
ชมุชน ด้วยกระบวนการกลุม่และเครือขา่ยการเรียนรู้ ผา่นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการส ารวจ เรียนรู้และแลกเปลีย่นร่วมกนั 
เพื่อมีส่วนร่วมในการพฒันากองทนุสวสัดิการชุมชนของพวกเขา ส าหรับข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครัง้ต่อไป ควรมีการ
ติดตามผลการวิจัยในพืน้ที่ เดิม การศึกษาถึงกลไกระดับต าบล ระดับอ าเภอที่เหมาะสม และศึกษาการสร้างกองทุน
สวสัดิการชมุชนโดยอาศยัฐานทรัพยากรหรือกิจกรรมอื่นๆ  

 
ค าส าคัญ    สวสัดิการชมุชน  เครือขา่ย  เศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract 
 The purposes of the study on “Guidelines for Development on Community Welfare 

Network through Sufficiency Economy Philosophy” were 1) to study the status and 

form/system of community welfare; 2) to study guidelines for development on the 

community welfare network; and 3) to study factors which supported and obstructed the 

operation of community welfare network. This study used participatory action research 

methodology which the studied area was in Khao Ruak Sub-District, Lam Sonthi District, 

Lop Buri Province. The data were collected by studying related documents, interviewing, 

setting seminars, and inquiring. The qualitative data were analyzed by using content analysis, 

discrimination, grouping, comparison, and studying the correlation between the independent 

variables and dependent ones, while the quantitative data were analyzed by using descriptive 

statistics. The findings of this study were as follows: 

 1. Considering the status and the system of the community welfare, it was found that 

the community welfare foundation was derived from the cooperation of community leaders 

who wanted to create life stability for people in the community by supporting each other. 

Some members of the community welfare foundation donated their money to the community 

welfare foundation, while some people were under a condition that had to be a member of 

the foundation if they had taken out a loan from a village bank. There were 382 members 

altogether from 6 villages under Khao Ruak Sub-District, Lam Sonthi District, Lop Buri 

Province. At first, the foundation would pay the compensation only when any member died, 

but in 2009 the foundation would pay the compensation when any member’s child was born, 

pay for the education fee for their children, pay for their medical treatment when they were 

ill, and pay the compensation when they died. The foundation had been supported by 

community sectors, and various related sectors continuously.  

 2. There were three approaches for developing the community welfare network 

through Sufficiency Economy Philosophy:. 1). promoting sufficiency lifestyle and virtue 

society through an action plan to develop the community welfare foundation which 

composed of 2 activities; campaign for understanding and PR the foundation purposes, and 

develop the capital management. 2). supporting rationality for improving and developing an 

appropriate foundation and community welfare which composed of 2 activities; develop 

foundation management, and develop competency of leaders and members of the foundation; 

3). an action plan for learning network development was defined to build the social 
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immunity of the people through promoting understanding about the community welfare and 

to build the security of the community welfare foundation 

 3.  Considering the factors relating to the operation of the community welfare 

network adhering to the Sufficiency Economy Philosophy, it was found as follows: 1) 

internal factors which were strong points were the committee, the management, and the 

form/system of the community welfare foundation; 2) internal factors which were weak 

points were the committee, the members themselves, and the management; 3) external 

factors which supported the operation of the community welfare network were the supply of 

various suitable resources, and the network forming; and 4) external factors which 

obstructed the operation to develop the community welfare network were the attitude of the 

people in the community toward the community welfare operation, the general 

characteristics of the members of the community welfare foundation, and the support from 

related local sectors. 

 4. Considering the suggestions on the community welfare network development at 

sub-district level and suggestions toward the alliances which were related to the support of 

the community welfare network development should be support on participatory learning 

process between member and community leader.  This process should have been conducted 

by group process and learning network through activities which related to survey, learning 

and sharing together. The purposes of these activities were that they will be participating to 

develop their community welfare fund. Considering the suggestions on further studying, the 

findings of this study should have been followed up in the same area, the suitable factors at 

the sub-district and district level should have been studied further. Besides, the forming of 

community welfare foundation by using the resource database or other activities should have 

been studied further as well. 

 

Keywords: Community Welfare, Network, Sufficiency Economy Philosophy   

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ตัง้แต่ปลายทศวรรษท่ี 2540 เป็นต้นมา ทัง้จากภาครัฐและเอกชนมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบสวสัดิการของผู้คนในชุมชนท้องถ่ินตา่งๆ เร่ือยมา โดยพิจารณาสวสดัิการชมุชนว่ามีส่วนส าคญัต่อ
การสร้างหลกัประกันเพ่ือความมัน่คงแก่คนในชุมชน ต่อมาปี 2547 มีการสมัมนาระดบัประเทศ เร่ือง 
“สวสัดิการชุมชนแก้จนอย่างยั่งยืน” ซึ่งพบว่า ในประเทศไทยมีการจัดตัง้กองทุนสวัสดิการชุมชนอย่าง
กว้างขวาง ท าให้สมาชิกได้เข้าถึงสวสัดิการท่ีหลากหลาย เกิดการช่วยเหลือเกือ้กลู ดแูลคนยากล าบากใน
ชุมชน รวมทัง้เกิดการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการสนับสุนนกองทุน
สวสัดิการ ผลการสมัมนาเสนอแนวทางการขบัเคล่ือนขบวนการสวสัดิการชุมชนโดยมุ่งให้เกิด  “กองทุน
สวสัดิการชมุชนต าบล” ท่ีแหล่งทนุมาจากการสมทบของ 3 ฝ่าย คือ จากชมุชน รัฐส่วนกลาง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมกันนีไ้ด้เสนอประเด็นท่ีควรค านึงในการขบัเคล่ือนขบวนการสวสัดิการชุมชน 
เชน่ การรับวิธีปฏิบตัขิองชมุชนท้องถ่ินท่ีจะมีการตัง้กองทนุสวสัดิการชมุชนขึน้ใหม่ในชมุชนท้องถ่ินตน โดย
ไม่ได้รับแนวคิดท่ีให้ความส าคญักับการช่วยเหลือเกือ้กูลกันของคนในชุมชน การสมัครเป็นสมาชิกร่วม
สมทบเงินเข้ากองทนุอาจเป็นเพราะแรงจงูใจการได้เงินสมทบคืนเป็นส าคญั ดงันัน้เม่ือไม่มีการสมทบท าให้



                                                                                                                         

มสธ.                                                                                                        กิจกรรมบริการวิชาการแกส่ังคม 
การเสนอผลการวิจัยทางการเกษตรและที่เกีย่วข้อง                                                                   1 กันยายน 2554 
                                                                                                                                         

 

4 

สมาชิกลดลง ยบุเลิก รวมทัง้กรณีท่ีเก่ียวข้องกับการสนบัสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ได้รับรู้หรือเข้าร่วมตัง้แตต้่น จะต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจร่วมกนั 
และบางกรณีการจดัสวสัดิการชุมชนอาจถูกเช่ือมโยงไปกับประเด็นทางการเมืองส่งผลกระทบต่อความ
ตอ่เน่ืองในการสนบัสนุนกองทนุฯจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ หรือหากมีการสนบัสนนุมากเกินไป
อาจท าให้สมาชิกตกอยู่ในภาวะท่ีต้องพึ่งพาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปตลอดแทน (สถาบนัพัฒนา
องค์กรชมุชน 2546: 15 และพรรณทิพย์ เพชรมาก และคณะ มปป.:26-27) 

ข้อสงัเกตตอ่การขบัเคล่ือนงานสวสัดกิารชมุชนข้างต้นท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ความยัง่ยืนและมัน่คง
ของการจดัสวสัดิการในท้องถ่ินชุมชนนัน้ได้ ด้วยเหตนีุจ้ึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึงสถานภาพของ
ระบบสวสัดิการในชุมชนโดยน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้ทรงพระ
กรุณาให้เป็นแนวทางในการด ารงอยู่และปฏิบตัิของคนไทยในทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว ระดบัชมุชน 
ถึงระดับรัฐทัง้ในการพัฒนาและบริหารประเทศ ซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ น ามาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยกุต์ใช้ในการศกึษาสถานภาพ วางแผน และด าเนินการจดัสวสัดิการชมุชนใน
ลกัษณะเครือขา่ยโดยชมุชนมีสว่นร่วม เพ่ือค้นหาหรือตระหนกัถึงศกัยภาพท่ีมีอยู่ของชมุชนและน าไปสู่การ
สร้างแนวทางท่ีจะระดมทนุท่ีมีอยู่ในชมุชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ คณะผู้วิจยัจึงมีความประสงค์ท่ีจะ
ท าการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเก่ียวกับแนวทางการพฒันาเครือข่ายสวสัดิการชุมชนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครัง้นี ้

 
วัตถุประสงค์ 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา  1) สถานภาพและรูปแบบสวสัดิการชุมชน 2) แนวทาง
พฒันาเครือข่ายสวสัดิการชมุชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีเสริม
หนนุและเป็นอปุสรรคในการด าเนินงานของเครือขา่ยสวสัดกิารชมุชน 
 
วิธีการศึกษา 
 การวิจยัครัง้นีค้ณะผู้วิจยัใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมในพืน้ท่ีต าบลเขารวก อ าเภอ
ล าสนธิ จังหวัดลพบุรี ชุมชนเกษตรในชนบทท่ีมีกองทุนสวัสดิการชุมชนระดบัต าบลเขารวกซึ่งมีสมาชิก
ครอบคลมุ 6 หมูบ้่าน ประชากรเป้าหมาย คือ คณะกรรมการและสมาชิกกองทนุสวสัดิการชมุชน ต าบลเขา
รวก อ าเภอล าสนธิ จงัหวดัลพบรีุ ท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีเป้าหมายทัง้ 6 หมู่บ้าน ขัน้ตอนด าเนินการวิจยัมี 4 
ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะศึกษาสถานการณ์และก าหนดรูปแบบ ระยะปฏิบตัิการ และระยะสรุป 
ประเมิน ท ารายงาน ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการศกึษาเอกสาร การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
การประชุม จัดเวทีสัมมนา การระดมสมอง และการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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วิเคราะห์เนือ้หา การจ าแนกประเภท จดัหมวดหมูข้่อมลู น ามาเปรียบเทียบหาประเดน็ร่วมประเด็นตา่ง และ
ความสมัพนัธ์ ข้อมูลเชิงปริมาณประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อย
ละ และ คา่เฉล่ีย 
 
ผลการศึกษา  
 1. สถานภาพและรูปแบบสวัสดิการชุมชน กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลเขารวกตัง้ขึน้ในปี 
2550 จากการรวมตวักันของผู้ น าชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและ
ส านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวดัลพบุรีในการศึกษาดูงานและเรียนรู้แนวคิด
สวัสดิการชุมชน จึงมีการน าแนวคิดท่ีได้มาปรับใช้ในพืน้ท่ี โดยสรุปได้ ดงันี ้คือ การจัดสวัสดิการชุมชน
ส าหรับต าบลเขารวกเป็นความพยายามท่ีจะสร้างหลกัประกันในการด าเนินชีวิตด้วยการพึ่งพากันและกัน
ของคนในต าบล มีรูปแบบกิจกรรมบนฐานแนวคิด กองบุญวันละบาท เรียกเงินสมทบกองทุนฯ ว่า “เงิน
บริจาค” ซึง่สมาชิกบริจาคให้กองทนุฯ วนัละบาท หรือ ปีละ 365 บาท เพ่ือสะสมเป็น “กองมรดก” ท่ีชมุชน
ร่วมกนัจดัการเพ่ือเป็นหลกัประกนัความมัน่คง ปลอดภัยในชีวิต อยู่ดีมีสขุทัง้วนันีแ้ละวนัหน้าและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  โดยสมาชิกแบ่งเป็นผู้สมัครใจบริจาคเพ่ือเป็นสมาชิกกองทุน
สวสัดิการชุมชนต าบลเขารวก และผู้ เป็นสมาชิกธนาคารหมู่บ้านท่ีถูกเง่ือนไขบงัคบัเม่ือกู้ ยืมต้องเข้าเป็น
สมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลเขารวก โดยในช่วงก่อตัง้กองทุนฯได้เงินสมทบจากสถาบนัพัฒนา
องค์กรชมุชนและองค์การบริหารส่วนต าบลเขารวก ตัง้แตก่่อตัง้ถึงตลุาคมปี 2552 มีสมาชิกทัง้สิน้ 382 คน 
ครอบคลุม 6 หมู่บ้านในต าบลเขารวก จดัสวสัดิการดแูลสมาชิกครอบคลมุทัง้ยามคลอดบตุร เรียนหนงัสือ 
เจ็บป่วย แข็งแรง และเสียชีวิต กองทุนฯมีการประสานงานและได้รับการสนับสนุนจาก องค์กรชุมชน 
องค์กร หน่วยงานต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง โดยได้รับการสนับสนุนทัง้ท่ีเป็นเงินสมทบกองทุนฯ สถาน ท่ี 
สิ่งของ ข้อมลูขา่วสาร และกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้  
 2. แนวทางพัฒนาเครือข่ายสวัสดิการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผล
การศึกษาสถานภาพและรูปแบบสวัสดิการชุมชนของกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลเขารวก พบประเด็น
ส าคญัท่ีมีผลตอ่ความเข้มแข็งของกองทนุฯในการจดัสวสัดิการ ดงันี ้คือ 1) ความเข้าใจเก่ียวกับกองทนุฯ 
ว่าเป็น กองทนุผู้สูงอายหุรือกองทนุของ อบต. จึงพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สงูอาย ุเพราะถกูเข้าใจว่ามี
โอกาสท่ีจะได้รับเงินคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการท าพิธีศพได้มากกว่าคนในวยัท างานหรือหนุ่ม
สาว 2) ความไมม่ัน่ใจกบัความมัน่คงของกองทนุฯ เพราะสมาชิกในต าบลมีประสบการณ์ท่ีเคยล้มเหลวจาก
ฌาปนกิจกองทุนหมู่บ้านระดบัอ าเภอ 3) การขาดกลไกประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจนและ
ตอ่เน่ือง ความห่างไกลระหว่างท่ีท าการกลุ่มหรือกรรมการกลุ่มและสมาชิกซึ่งกระทบความตอ่เน่ืองในการ
ส่ือสารระหว่างกนั จึงมีการน าผลการศกึษาข้างต้นมาประชมุร่วมกบักรรมการกองทนุสวสัดิการฯ นกัวิจยั
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ชาวบ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และเจ้าหน้าท่ี
จากส านกังานส่งเสริมและสนบัสนนุวิชาการ 8 โดยน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการ
ก าหนดแนวทางพฒันาเครือข่ายสวสัดิการชมุชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 แนวทาง จากนัน้จึง
ก าหนดเป็นแผนปฏิบตักิารพฒันากองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลเขารวกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5 ด้าน คือ การบริหารจัดการกองทุน การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ ผู้น าและสมาชิก การจดัการทุน และ
เครือขา่ยการเรียนรู้ ดงันี ้ 
 แนวทางแรก ส่งเสริมให้คนในต าบลเห็นความส าคญัของการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ
พร้อมกบัการสร้างสงัคมคุณธรรม กล่าวคือ ส่งเสริมให้กรรมการ สมาชิกกองทนุฯ และคนในต าบลให้เห็น
ความส าคญัของการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ โดยเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวสวสัดิการชุมชนและ
ความมัน่คงของกองทนุฯ ด้วยการประชาสมัพนัธ์และสร้างความเข้าใจแกส่มาชิก เก่ียวกบัความเป็นมาและ
หลกัการของกองทุนสวสัดิการชมุชนท่ีต้องการปลูกฝังและรักษาลกัษณะนิสยัในการออมและการเสียสละ 
และสามารถจดัสวสัดิการได้ตามศกัยภาพของกองทนุฯ และสมาชิก โดยด าเนินไปพร้อมกบัการสร้างสงัคม
คุณธรรม สงัคมท่ีคนในชุมชนเห็นคณุค่าของการช่วยเหลือดแูลซึ่งกนัและกันในชุมชนโดยเฉพาะในยาม
ยากล าบากตามหลกัการท่ีวา่เป็นการร่วมกนับริจาคเพ่ือดแูลชว่ยเหลือพึง่พาอาศยักนัของคนในต าบล ไม่ใช่
หวังเพียงได้ประโยชน์จากสวัสดิการท่ีจะได้รับเท่านัน้  โดยก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการพัฒนากองทุน
สวสัดิการชมุชนต าบลเขารวกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการรณรงค์สร้าง

ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ คือ 1) จดัท าเอกสารแผ่นพบัเผยแพร่ 2) ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่แนวคิด
เก่ียวกบักองทนุฯ ในโอกาสตา่งๆ เช่น เวทีประชมุหมู่บ้าน 3) จดันิทรรศการโดยใช้แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์ 
ด้านการจัดการทุน คือ 1) ระดมทนุเพิ่มจากภายในต าบลโดยประชาสมัพนัธ์สร้างความเข้าใจและความ
มั่นใจเก่ียวกับกองทุนฯ ให้กับสมาชิกและชาวบ้านทั่วไปในต าบล เพ่ือรักษาจ านวนสมาชิกเดิมและหา
สมาชิกใหม่เพิ่ม 2) สร้างเง่ือนไขให้เกิดการสนบัสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเน่ือง  เช่น 
สง่เสริมสมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบลเขารวกและกรรมการกองทนุฯให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการวิจยั
เชิงปฏิบตัิการครัง้นี ้3) ส ารวจ รวบรวม และจัดระบบข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนว
ทางการจดัการทนุในระยะยาว  
 แนวทางที่สอง การเสริมสร้างความมีเหตุมีผล โดยทบทวนสถานภาพและรูปแบบการจัด
สวสัดกิารชมุชนในต าบลเขารวก รวมทัง้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างสมาชิกและผู้บริหารกลุ่ม กองทนุ
สวสัดกิารตา่งๆ ผา่นการสร้างเง่ือนไขให้คนในต าบลได้เรียนรู้การส ารวจ จดัท าฐานข้อมลู ตลอดจนรวบรวม
เรียบเรียงและบนัทึกการท างานท่ีผ่านมาของกองทุนสวัสดิการชุมชน และสามารถเผยแพร่แลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกบัคนในชมุชนได้  ซึ่งท าให้มีข้อมลูประกอบการตดัสินใจอย่างมีเหตมีุผลและเห็นศกัยภาพของ
ชุมชนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาบริหารจัดการและจัดสวัสดิการชุมชนโดยคนในต าบลได้อย่างเหมาะสม 
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ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการพัฒนา 2 ด้านดงันี ้คือ ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) ศกึษาดงูานจาก
กองทนุสวสัดิการชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ 2) สมัมนาเชิงปฏิบตัิการพฒันาศกัยภาพของคณะท างาน
และหาแนวทางพฒันากองทนุฯ 3) ทบทวนและจดัระบบข้อมลูกองทนุฯ ในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้ความเป็นมา 
วตัถปุระสงค์ การบริหารจดัการ แหล่งท่ีมาของเงินทนุ การจดัสวสัดิการ การสนบัสนนุและประสานงานกบั
องค์กรและหนว่ยงานตา่งๆ 4) จดัท าฐานข้อมลูเก่ียวกบัสวสัดิการชมุชน ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมลู
การจดัสวสัดกิารแก่สมาชิกในชมุชน ได้แก่ ประเภทการจดัสวสัดิการ ลกัษณะของการช่วยเหลือ แหล่งการ
ช่วยเหลือ ผู้ดแูลรับผิดชอบในการจัดสวสัดิการดงักล่าว หลกัเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ เง่ือนไขของผู้
ได้รับความช่วยเหลือ และข้อมูลสวสัดิการชุมชนท่ีเป็นกลุ่ม องค์กร หรือกองทุน ท่ีด าเนินการในแต่ละ
หมู่บ้าน ได้แก่ ช่ือกลุ่ม ท่ีตัง้ วตัถปุระสงค์ ลกัษณะของกลุ่ม โครงสร้างกลุ่ม  สมาชิก กิจกรรม ฐานการเงิน
และการจดัการ การจัดสวสัดิการ ผลการด าเนินการ การสนบัสนุน ส าหรับแผนปฏิบัติการพัฒนาด้าน

ผู้น าและสมาชิกกองทุนฯ คือ 1) จดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของผู้น าและสมาชิก และ 
2) เรียนรู้การท างานวิจยัในฐานะนกัวิจยัชาวบ้านในโครงการวิจยัเชิงปฏิบตักิารครัง้นี ้  
 แนวทางสุดท้าย คือ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคมให้กบัคนในต าบลเขารวก ส่งเสริมให้มี
การบริจาคช่วยเหลือดแูลกัน และท าให้คนในต าบลและกองทุนมีความมัน่คงมากขึน้ และส่งเสริมให้เกิด
เครือข่ายการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุสวสัดกิารชมุชนทัง้ในระดบัต าบลและขยายไปสู่
ต าบลใกล้เคียง โดยมีกองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลเขารวกเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคญัทัง้ในต าบลเขารวกและ
ต าบลใกล้เคียง มีการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ น าและสมาชิกกลุ่ม องค์กรชุมชนท่ีด าเนินการจัด
สวสัดิการในต าบลเขารวก ในการทบทวนและก าหนดแนวทางการพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดีขึน้ 
โดยน าเอาข้อมลู ความรู้ บทเรียนท่ีได้จากการส ารวจและทบทวนการท างานท่ีผ่านมา มาเป็นแนวทางและ
แรงบันดาลใจในการก าหนดแผนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเขารวกตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตอ่ไป โดยมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ดงันี ้คือ 1) ทบทวน 
รวบรวม และจดัระบบข้อมลูการด าเนินงานท่ีผ่านมาของกองทุนฯ พฒันากรรมการและสมาชิก เพ่ือเป็นผู้
สามารถถ่ายทอดข้อมลูความรู้แก่ผู้สนใจ โดยสง่เสริมให้มีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ระหว่างด าเนินการวิจยั 
2) จดัท าเอกสารเผยแพร่รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ในต าบลและใกล้เคียง 3) จดักิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้ น าชุมชนภายในต าบลและใกล้เคียง และ  4) จัดเวทีเสนอผลการวิจัยชาวบ้านท่ีเข้าร่วมใน
โครงการวิจยัครัง้นี ้
 3. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของเครือข่ายสวัสดิการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง กล่าวโดยสรุปได้ ดงันี ้1) ปัจจยัภายในท่ีเป็นจดุแข็ง ได้แก่ คณะกรรมการ เช่น มีจิตสาธารณะ 
เป็นคนรุ่นใหม่ เห็นความส าคญัของการท างานเป็นทีมและการเรียนรู้ร่วมกนั การบริหารจดัการ เช่น แบ่ง
บทบาทชดัเจน มีกฎระเบียบชดัเจนแต่ปรับได้ตามสถานการณ์ ใช้หลกัการมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม และ
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รูปแบบการจดัสวสัดิการกองทนุ ฯ เช่น ครอบคลุมตัง้แต่เกิดจนตาย มีผลงานเป็นรูปธรรมและพึงพอใจแก่
สมาชิก  2) ปัจจยัภายในท่ีเป็นจดุอ่อน ได้แก่ คณะกรรมการ มีข้อจ ากดัด้านเวลาในการมีส่วนร่วมแกนน า
บางส่วน เพราะด ารงหลายต าแหน่งหรือติดภาระกิจหารายได้ให้ครอบครัว สมาชิก เช่น มีความเข้าใจใน
กฎระเบียบไมช่ดัเจน และการบริหารจดัการ เช่น ขาดการศกึษาท่ีเป็นระบบเพ่ือสร้างกิจกรรมระดมทนุเพิ่ม 
มีงบด าเนินการน้อย ส าหรับ 3) ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาสสนบัสนุนการด าเนินงานและทรัพยากรท่ีมี
ความหลากหลาย เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ การสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงเอือ้ตอ่การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ นโยบายของภาครัฐสนบัสนนุ และการเห็นความส าคญัของการพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนัของคนใน
ชมุชน  4) ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การด าเนินงานพฒันาเครือข่ายสวสัดิการชมุชน ได้แก่ ทศันคติ
ของประชาชนในพืน้ท่ีต่อสวัสดิการชุมชน เช่น ไม่มั่นใจความมั่นคงของกองทุนฯ เข้าใจว่าเป็นกองทุน
ผู้สงูอาย ุหรือเข้าใจว่าเป็นการท าประกนัชีวิต ลกัษณะทัว่ไปของสมาชิก เช่น การประกอบอาชีพส่งผลให้มี
รายได้ไมส่ม ่าเสมอ และการสนบัสนนุในพืน้ท่ีจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในท้องถ่ินยงัไมไ่ด้รับความส าคญั 
 
อภปิรายผล 

รูปแบบการจัดสวัสดิการโดยชุมชนของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเขารวก สอดคล้องกับท่ี
สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (2546: 15) ได้สรุปรูปแบบส าคญัของการจดัสวสัดิการโดยชมุชนในลกัษณะท่ี
ใช้องค์กรการเงินชมุชนเป็นพืน้ฐานส าคญัในการจดัสวสัดกิารชมุชน โดยชมุชนมีการออมเงินร่วมกนั และมี
เป้าหมายเพ่ือสร้างสวสัดกิารชมุชนโดยเฉพาะ ซึง่ “เงิน เป็น เคร่ืองมือ เป้าหมาย คือ สวัสดิการ” ด้วย
การตัง้กองบุญวนัละบาท นอกจากนีก้ารท่ีกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลเขารวกให้ความส าคญักับการ
ระดมจากสมาชิก โดยเรียกการระดมทุนว่าเป็น “การบริจาค” ช่วยตอกย า้ฐานคิดส าคญัท่ีว่า เป็นการ
สมทบเงินเพ่ือแสดงความมีน า้ใจช่วยเหลือกันทัง้ในยาม เกิด เจ็บ แก่ ตาย ของคนในต าบล ประกอบกับ
การสนบัสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทัง้ท่ีเป็นเงินสมทบกองทุนฯ บุคลากร และสถานท่ี ล้วนเป็น
เง่ือนไขส าคญัในการสร้างเข้มแข็งให้กับกองทุนสวสัดิการชุมชนระดบัต าบลเพ่ือเป็นหลักประกันความ
มัน่คงด้านสวสัดิการของคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับท่ี อภิชัย พันธเสน (2549: 18 -21) เสนอว่า
สาระส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ท่ีการมีภูมิคุ้มกนัท่ีดี ซึ่งต้องมาจากการพึ่งตนเองให้ได้เป็นส่วนใหญ่ 
เชน่ มีทนุเป็นของตวัเอง ทัง้ทนุมนษุย์ท่ีเป็นสติปัญญา ความสามารถส่วนบคุคล ทนุทางสงัคมหรือทนุทาง
วฒันธรรม คือ การช่วยเหลือเกือ้กูลและร่วมมือกัน ทุนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสิ่งท่ีมนุษย์
สร้างขึน้ ทัง้เงินทุน เทคโนโลยี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ แต่ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความพอประมาณก ากับไปด้วย 
กล่าวคือ การท าทุกอย่างเท่าท่ีจะสามารถจดัการได้เอง ไม่ท าเกินก าลงัความสามารถ แต่ไม่หย่อนยาน 
และเม่ือมีภมูิคุ้มกนัท่ีดีจึงไม่จ าเป็นต้องเอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน สามารถด าเนินการทกุอย่างได้อย่างซ่ือสตัย์
สุจริต มีความเพียร ความอดทน ตลอดจนมีความเมตตากรุณาต่อผู้ อ่ืน คือ ความมีเหตุมีผลตาม
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ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ดงักรณีกองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลเขารวกท่ีใช้การบริจาคเพ่ือสร้าง
เง่ือนไขไมใ่ห้สมาชิกมีความคาดหวงักบัการจา่ยสวสัดกิารมากจนเกินไป เพราะการบริจาคมีนยัของการให้
โดยไม่หวงัผลตอบแทน และช่วยเสริมสร้างคา่นิยมในการเอือ้เฟือ้ พึ่งพากนัของคนในชมุชน ซึ่งต าบลเขา
รวกไม่ใช่ชมุชนเก่าแก่ท่ีผู้คนอาศยัร่วมกนัมานานท่ีจะท าให้สามารถน าฐานวฒันธรรมหรือค่านิยมดัง้เดิม
มาต่อยอดในการสร้างค่านิยมของการเอือ้อาทรช่วยเหลือกัน แต่เป็นชุมชนใหม่ท่ีประกอบด้วยสมาชิก
ครัวเรือนท่ีอพยพมาจากหลายท่ี เช่น ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี นครราชสีมา เป็นต้น ดงันัน้การท่ีกองทุน
สวสัดกิารชมุชนต าบลเขารวกตัง้ขึน้ใหมแ่ละได้รับการสนบัสนนุจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทัง้ 6 
หมู่บ้านในต าบลเขารวก จึงเป็นอีกปัจจัยส าคัญท่ีเอือ้ต่อการประสานงานระดับต าบลและสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กับสมาชิกองทนุและประชาชนในต าบลท่ีสนใจและเข้าใจหลกัการแนวคิดสวสัดิการชุมชนและ
ด าเนินการระดบัต าบล 

การสร้างและพฒันาของเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพในด าเนินกองทนุสวสัดิการ
ชมุชนต าบลเขารวกสอดคล้องกบัท่ี เสรี พงศ์พิศ (2548: 202) ซึ่งกล่าวถึงเครือข่ายว่าเป็นเคร่ืองมือหรือ
วิธีการท างานร่วมกนัท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการท างานแบบประสานพลงัท่ีท าให้เกิดประโยชน์ส าคญั 
ดงันี ้คือ ก่อให้เกิดผลบางอยา่งท่ีใครคนเดียวท าให้เกิดไมไ่ด้ ท าการรณรงค์ได้กว้างกว่าและมีประสิทธิภาพ
มากกว่า ส่งอิทธิพลต่อคนอ่ืนในเครือข่ายและนอกเครือข่าย ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหรือ
ประเดน็หนึง่ชดัเจนมากย่ิงขึน้ เกิดการร่วมมือกนัท า ลดงานท่ีซ า้ซ้อนและการสิน้เปลืองทรัพยากรท าให้เกิด
การแลกเปล่ียนความคดิ  ประสบการณ์  แรงบนัดาลใจและทกัษะตา่งๆ รวมทัง้ท าให้เกิดความสามคัคี  ให้
ก าลงัใจกนั  และช่วยกันในรูปแบบตา่งๆ  ในบางกรณีช่วยให้สามารถระดมทนุได้ดี ดงัเช่นในระยะก่อตัง้
กองทนุสวสัดกิารชมุชนต าบลเขารวกซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย์และสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชนท่ีให้ความส าคญักบัการแลกเปล่ียนเรียนรู้และศกึษาดงูานเก่ียวกับ
สวสัดิการชุมชนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้น าชุมชน จนท าให้เกิดความเข้าใจ หลกัการ
และแนวคิดสวัสดิการชุมชนไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเอือ้ต่อการตดัสินใจก่อตัง้กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลเขารวกขึน้ โดยมีอดุมการณ์ร่วมและการตดัสินใจร่วมเป็นเง่ือนไขส าคญัในการก่อตัง้และการเติบโต
เป็นกองทุนฯท่ีเข้มแข็งและเป็นท่ียอมรับ รวมทัง้ผลการด าเนินงานกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลเขารวก
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครัง้นี ้ได้ข้อสรุปร่วมกนัว่าการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันด้วย
กระบวนการกลุ่มและเครือข่ายการเรียนรู้ ทัง้ระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก เป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัท่ีจะ
เอือ้ให้เกิดการจดัสวสัดิการโดยชมุชนเพ่ือชมุชนท่ีมัน่คงเข้มแข็ง โดยการจดัให้มีการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง
คณะกรรมการ สมาชิกกองทุน ทัง้ด้านกระบวนการส ารวจ วิเคราะห์ฐานข้อมูลสวัสดิการชุมชน การ
ทบทวนและสรุปบทเรียนการด าเนินงานท่ีผ่านมา การก าหนดแนวทางและด าเนินการพัฒนากองทุนฯ 
ร่วมกนั ท าให้ชมุชนต าบลเขารวกมีข้อมลูและเห็นความส าคญัของการน าข้อมูลมาประกอบการตดัสินใจ



                                                                                                                         

มสธ.                                                                                                        กิจกรรมบริการวิชาการแกส่ังคม 
การเสนอผลการวิจัยทางการเกษตรและที่เกีย่วข้อง                                                                   1 กันยายน 2554 
                                                                                                                                         

 

10 

ในการด าเนินการจัดสวัสดิการอย่างมีเหตุมีผล มีความคาดหวังต่อการจดัสวัสดิการอย่างพอประมาณ
เพราะมีความเข้าใจในหลกัการและเป้าหมายของสวสัดิการชุมชนร่วมกันอย่างชดัเจนมากขึน้ รวมทัง้มี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี อันเน่ืองมากจากมีองค์กรชุมชนท่ีเห็นความส าคญัของการปลูกฝังและกระตุ้นให้เกิดการ
ชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัของคนในต าบลท่ีจะช่วยเหลือกนั โดยคณะกรรมการและสมาชิกเห็นความส าคญัและ
ได้รับการอบรมด้านการท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและก าหนดแนวทางการพฒันา
กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลเขารวกร่วมกนั ทัง้ยงัได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบักลุ่ม องค์กรชมุชนท่ี
ท างานด้านสวัสดิการชุมชน ท าให้มีการแลกเปล่ียนปัญหา ข้อจ ากัด ตลอดจนแนวทางการแก้ไขและ
พัฒนาการด าเนินการจัดสวัสดิการชุมชน ไปพร้อมกับการเป็นแรงผลักดันให้เกิดแนวความคิดในการ
ประสานกิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากการเป็นเครือข่ายเรียนรู้ ไปสู่การเป็นเครือข่ายกองทุนสวสัดิการ
ชมุชนในระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ ซึง่อยูใ่นระยะศกึษาความเป็นไปได้และรูปแบบท่ีเหมาะสมตอ่ไป  

 
บทสรุป 
 การพฒันาเครือข่ายสวสัดิการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรให้ความส าคญักับการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัทัง้ระหว่างสมาชิก ผู้น าในชุมชน และภาคีท่ีเก่ียวข้อง ด้วยกระบวนการ
กลุ่มและเครือข่ายการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการส ารวจ เรียนรู้และแลกเปล่ียนร่วมกนัในกลุ่ม 
องค์กร และเครือข่าย เพ่ือรู้จกัและเข้าใจตนเอง ชมุชน และสงัคม เพ่ือเห็นและน าศกัยภาพของตนเองและ
ชุมชนมาช่วยในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนให้เป็นภูมิคุ้ มกันท่ีส าคัญ ในการเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดขึน้จากภายในและภายนอกชมุชนท่ีอาจกระทบตอ่ความมัน่คงในการด าเนินชีวิต 
โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาและเรียนรู้ร่วมกนัมาประกอบการพิจารณาได้อย่างรอบคอบและมีเหตผุล 
ไปพร้อมกบัการสร้างความเข้าใจและตอกย า้เป้าหมายและก าหนดทิศทางการพฒันากองทนุท่ีเป็นไปเพ่ือ
การพึ่งพาอาศยัเพ่ือการช่วยเหลือดแูลซึ่งกนัและกนั เป็นหลกัประกันความมัน่คง ปลอดภยัในชีวิต โดยใช้
ความสมัพนัธ์ท่ีดีเพ่ือเป็นเง่ือนไขหนึง่ในการด ารงชีวิตในชมุชนสงัคมได้อยา่งปกตสิขุร่วมกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 แนวทางพัฒนาเครือข่ายสวัสดกิารชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับต าบล 
มี 2 รูปแบบส าคญั คือ การตัง้องค์กรสวสัดกิารชมุชนขึน้มาใหม ่หรือการประสานเป็นเครือข่ายระหว่างกลุ่ม 
กองทุนต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ต าบลมาเป็นเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนระดบัต าบล  โดยมีแนวทาง
ส าคญั คือ  

1) เสริมสร้างแรงจูงใจด้วยการจดัศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนากับกลุ่ม องค์กรชุมชนท่ี
ประสบความส าเร็จในการด าเนินเครือขา่ยสวสัดกิารชมุชน  
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2) จัดเวทีระดับต าบลเพ่ือสร้างความเข้าใจ ค้นหา และพัฒนาผู้ แทนด าเนินการขับเคล่ือน
เครือขา่ยสวสัดกิาร โดยให้ความส าคญักบัสวสัดิการชมุชนในมิติของการพึ่งพาช่วยเหลือกนั การให้อย่างมี
คณุคา่และรับอยา่งมีศกัดิศ์รี  

3) ส ารวจและจดัท าฐานข้อมูลสถานภาพกลุ่ม องค์กรต่างๆและท่ีเก่ียวข้องกบัสวสัดิการชุมชน 
ทัง้ในระดบัหมูบ้่าน ท่ีอยูใ่นต าบลเดียวกนั โดยสง่เสริมให้ประชาชนในชมุชนเป็นผู้ ร่วมด าเนินการส ารวจ  

4) ส ารวจศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย สมาชิกในชุมชน ต าบล ทัง้ด้านจุดอ่อน จุด
แข็ง เพื่อน ามาประกอบการก าหนดเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ แนวทางการสร้างเครือขา่ย  

5) รวบรวมฐานข้อมูลอ่ืนมา พิจารณาประกอบฐานข้อมูลสวัสดิการชุมชน เพ่ือช่วยในการ
พิจารณาก าหนดปริมาณของบคุคลประเภทตา่งๆท่ีจะได้รับสวสัดกิารในระยะยาวได้  

6) ถอดบทเรียนและสรุปประสบการณ์การท างานท่ีผ่านมาของกลุ่ม องค์กรชุมชนในแต่ละ
หมู่บ้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับใช้และสนับสนุนการท างานของต าบลอ่ืนๆ และเป็นการสร้างองค์
ความรู้เชิงประเดน็  

7) ศึกษาแนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายสวสัดิการชุมชนจากกรณีท่ีประสบความส าเร็จ
และท่ีประสบปัญหา เพ่ือเป็นข้อมูลน าเสนอในเวทีรับฟังความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการพัฒนา
เครือขา่ยสวสัดกิารระดบัต าบล 

8) จดัเวทีระดบัต าบลเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการพฒันาเครือข่ายสวสัดิการ
ชมุชนระดบัต าบล โดยน าข้อมลูพืน้ฐานตา่งๆท่ีกล่าวไว้ในข้อท่ี 3) – 6) มาประกอบการพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกกลุ่ม กองทุนต่างๆ ตลอดจนประชาชนในต าบล เพ่ือร่วมกันตดัสินใจเลือกช่องทางหรือ
แนวทางในการด าเนินกิจกรรมต่อไป ทัง้นีค้วรค านึงถึง ภูมิหลงัท่ีต่างกันของแต่ละหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมเป็น
เครือขา่ย และมีการสร้างความเข้าใจท่ีชดัเจนร่วมกนัถึงเหตผุลและเป้าหมายในการสร้างเครือขา่ย  

9) ด าเนินการพัฒนาเครือข่ายตามท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน โดยสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมและ
ยอมรับ เพ่ือสามารถเป็นพลงัในการเกาะเก่ียวไมใ่ห้กระแสภายนอกท าลายความเข้มแข็งของเครือขา่ยได้ 

10) จดัเวทีเสริมสร้างกระบวนการกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือติดตามการด าเนินการ แลกเปล่ียน
ข้อมลูขา่วสาร บทเรียนร่วมกนัอยา่งตอ่เน่ือง ตามความเหมาะสมของโครงสร้าง ขนาดของเครือข่าย  และท่ี
ได้ตกลงร่วมกนั  

11)  ควรมีการจดัระบบข้อมูล ทบทวนบทเรียน บนัทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือพร้อมท่ีจะ
ถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่าย และพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือแลกเปล่ียนกับ
เครือขา่ยสวสัดกิารชมุชนอ่ืนๆ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมและศกัยภาพของชมุชนนัน้ๆ รวมทัง้ส่งเสริมให้คน
รุ่นหลงัมาเรียนรู้การท างาน เพ่ือสืบทอดตอ่ไป  
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แนวทางพัฒนาเครือข่ายสวัสดิการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาคีที่
เก่ียวข้อง โดยยึดชุมชนท้องถ่ินเป็นศูนย์กลาง โดยมีแนวทางส าคัญคือ 1) ก าหนดให้มีกลไกหรือ
คณะท างานท่ีร่วมกันก าหนดแผนยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนสวัสดิการชุมชนทัง้ในระดบัหมู่บ้าน ระดับ
ต าบลให้ชดัเจนและสอดคล้องกนั โดยมีหน่วยงานภาคีเป็นผู้หนนุเสริมกระบวนการและเครือข่ายเรียนรู้ 2) 
สนับสนุนการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล รวมทัง้ระบบโครงข่ายฐานข้อมูลท่ีเช่ือมโยงข้อมูลของชุมชน 
หน่วยงานท้องถ่ิน 3) สนบัสนนุให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกเครือข่ายสวสัดิการชมุชน
อย่างตอ่เน่ือง โดยอาจสนบัสนนุเงินทนุหรืองบด าเนินการเบือ้งต้น 4) สนบัสนนุให้กลุ่ม องค์กรชมุชน และ
เครือข่ายสวสัดิการชุมชน ได้ถอดบทเรียนตวัเองอยู่เสมอ และมีการจดัการความรู้เหล่านัน้ในรูปเอกสาร
หรือจดุเรียนรู้ตา่งๆ  5) สนบัสนนุให้มีการจดัระบบตดิตาม เรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งภาคีตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง  
 ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาครัง้ต่อไป 1) ควรมีการติดตามผลการวิจยัในพืน้ท่ีเดิมซึ่งอาจเว้น
ระยะเวลาเป็น 2 ปี หลงัสิน้สดุโครงการวิจยัครัง้แรก เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ทัง้ในพืน้ท่ีน าร่อง
และพืน้ท่ีใกล้เคียง และอีก 5 ปี ข้างหน้าเพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงและผลกระทบระยะยาว 2) ควรมี
การศึกษาถึงกลไกระดบัต าบล และอ าเภอท่ีเหมาะสมในการท างานและการบูรณาการสวสัดิการชมุชนว่าควรมี
องค์ประกอบและหน้าท่ีอย่างไร 3) ควรมีการศึกษาถึงการสร้างกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยอาศยัฐาน
ทรัพยากรหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการระดมในรูปตวัเงินว่าจะมีแนวทางอย่างไรเพ่ือความมัน่คง
ระยะยาวของกองทนุสวสัดกิารชมุชนตอ่ไป 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
 คณะผู้ วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีได้ให้โอกาสท าวิจัยครัง้นี  ้และขอขอบคุณ
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขารวก อ าเภอล าสนธิ จงัหวัดลพบุรี นักวิจัยชาวบ้านและสมาชิกกองทุน
สวสัดกิารชมุชนของต าบลเขารวกท่ีได้ร่วมท าการวิจยัและอ านวยความสะดวกในทกุๆด้านตลอดระยะเวลา
การท าวิจยั รวมถึงขอขอบคณุส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนทางวิชาการ 8 กระทรวงพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์ท่ีได้ร่วมท าการวิจยัและได้กรุณาประสานงานในการวิจยัครัง้นี ้คณุคา่และประโยชน์
ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากการวิจยัขอมอบแก่สมาชิกและชมุชนต าบลเขารวกทกุทา่น 
 

บรรณานุกรม 
บ าเพ็ญ  เขียวหวาน และคณะ 2553 รายงานการวิจยัเร่ือง แนวทางพฒันาเครือข่ายสวสัดิการชมุชนตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นนทบรีุ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
พรรณทิพย์ เพชรมาก และคณะ มปป. ภาพรวมผลการขบัเคลื่อนกองทนุสวสัดิการชุมชนและบทบาท

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง กรุงเทพมหานคร สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) 



                                                                                                                         

มสธ.                                                                                                        กิจกรรมบริการวิชาการแกส่ังคม 
การเสนอผลการวิจัยทางการเกษตรและที่เกีย่วข้อง                                                                   1 กันยายน 2554 
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สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน มปป. องค์กรการเงินชมุชน: กองทนุการพฒันาเพือ่การพ่ึงตนเองของชมุชน 
กรุงเทพมหานคร สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน)   

สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน 2546 สวสัดิการชมุชนพ่ึงตนเอง กรุงเทพมหานคร สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน 
(องค์การมหาชน)   

เสรี  พงศ์พิศ  2548 เครือข่าย ยทุธวิธีเพือ่ประชาคมเข้มข้น ชมุชนเข้มแข็ง กรุงเทพมหานคร สถาบนั
สง่เสริมวิสาหกิจชมุชน  
อภิชยั พนัธเสน 2549 เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล กรุงเทพมหานคร ส านกังาน

กองทนุสนบัสนนุการวิจยั  
 

----------------------------------- 
 



การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชทีม่ีต่อคุณภาพส่ือการเรียนการสอน 
ชุดวชิา 91467 ประสบการณ์วชิาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม 
รองศาสตราจารย ์ดร.ดุสิต เวชกิจ 1   ภีรวฒัน์ นนทะโชติ2   พรอนงค ์โตแหยม 3 

บทคัดย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
ท่ีมีต่อเอกสารการสอนชุดวิชา 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม 
2) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีมีต่อส่ือเสริมชุดวิชา 91467 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีมีต่อการจดัอบรมเขม้ชุดวิชา 91467 และ 4) 
ศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณภาพส่ือการเรียนการสอนชุดวิชา 91467 ประชากรท่ีใช้
ศึกษา ไดแ้ก่ นกัศึกษา มสธ. ท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 91467 ในภาคการศึกษาท่ี 2/2553 จ านวน 45 คน 
ท าการศึกษาจากประชากร เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาคือ แบบประเมินความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
ตนเองจากนกัศึกษาท่ีเขา้รับการอบรมเขม้ชุดวิชา 91467 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  ผลการวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี 

1.นกัศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีความพึงพอใจต่อเอกสารการสอนชุดวิชา 91467 ทั้ง
15 หน่วย อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหามีความทนัสมยั กระชบัและมีความชดัเจน ดา้นกิจกรรม
ทา้ยเร่ือง ท าให้เขา้ใจเน้ือหาและตอบไดช้ดัเจน ดา้นแบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียน ช่วยสนบัสนุนการเรียน 
และดา้นผลท่ีไดห้ลงัศึกษา ท าใหไ้ดรั้บความรู้และประโยชน์ในการน าเน้ือหาไปใช ้ 

2. นกัศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีความพึงพอใจต่อส่ือเสริมชุดวิชา 91467 อยูใ่นระดบั
มาก ในส่ือเสริมประเภทซีดีภาพ และซีดีมลัติมีเดีย ยกเวน้ส่ือเสริมประเภทซีดีเสียง (MP3) และวิทยุ มีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. นักศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีความพึงพอใจต่อการจดัอบรมเขม้ชุดวิชา 91467
อยูใ่นระดบัมากในทุกดา้น ทั้งดา้นความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมเขม้ ดา้นวทิยากร และดา้นการจดัการอบรม 

4. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณภาพส่ือการเรียนการสอนชุดวิชา 91467 พบวา่ ส่วน
ใหญ่เห็นว่าส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นอยูปั่จจุบนัมีความเหมาะสมดี แต่ควรน าเสนอเน้ือหาให้เห็นทั้งภาพ  
และเสียง จะช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหามากยิง่ข้ึนและส่ือท่ีจะน ามาสอนควรใชส่ื้อท่ีเป็นปัจจุบนั   

ค าส าคัญ :  ความพึงพอใจ , ส่ือการเรียนการสอนประสบการณ์วชิาชีพการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละ 
 ส่ิงแวดลอ้ม 

1 อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์   มสธ. 
2 นกัวจิยัช านาญการ สถาบนัวจิยัและพฒันา   มสธ. 
3 นกัวจิยัช านาญการพิเศษ สถาบนัวจิยัและพฒันา   มสธ. 
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A Study of  Sukhothai Thammathirat Open University Students’ Satisfaction 

Towards  Instructional Media, Course 91467: Professional Experience Workshop on

Forestry Resources and Environment Management 

Assoc Prof Dr. Dusit Wetchakit, Perawat Nonthachot, Phron-Anong Toyam 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) study Sukhothai Thammathirat Open 

University students’ satisfaction towards the instructional materials of Course 91467: 

Professional Experience Workshop on Forestry Resources and Environment Management  

2) study Sukhothai Thammathirat Open University students’ satisfaction towards the

supplementary media of Course 91467  3) study Sukhothai Thammathirat Open University 

students’ satisfaction towards the intensive workshop of Course 91467  and 4) study 

opinions and recommendations regarding quality of the instructional media, Course 91467.  

Research population was a number of 45 Sukhothai Thammathirat Open University 

students who registered Course 91467 in Semester 2/2010.  Instrument used was evaluation 

form on satisfaction. Forms were collected directly from students who had participated in 

the Professional Experience Workshop on Forestry Resources and Environment 

Management.  Data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation as 

well as content analysis. 

Findings were as follows: 

1.Sukhothai Thammathirat Open University students’ satisfaction towards the

instructional materials, Course 91467 was at high level  in every aspect of all 15 units.  

Content was up-to-date, concise and clear while activity at the end of the subject provided 

better understanding with clear answers.   Pre and post-study practice were quite helpful to 

students’ learning, whereas results obtained after the study enabled them to gain knowledge 

and benefit from making use of the content.   

2.Sukhothai Thammathirat Open University students’ satisfaction towards

supplementary media, Course 91467, was at high level, particularly picture CD, multimedia 

CD.  Their satisfaction towards MP3 and radio program was at medium level. 

3.Sukhothai Thammathirat Open University students’ satisfaction towards the

intensive workshop of Course 91467 was at high level in every aspect; knowledge obtained 

from the intensive workshop, resource persons including workshop management. 

4 As for opinions and recommendations regarding quality of the instructional 

media, Course 91467, it was found that the current instructional media was appropriate.  

However, in terms of content presentation, it was recommended that presentation be in both 

picture and sound for the benefit of their insight and deeper understanding. Also, 

instructional media should be updated. 

Key Words  :  Satisfactory, Instructional Media of the Professional Experience Workshop 

 on Forestry  Resources and Environment Management 
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ความส าคัญและทีม่าของปัญหาการวจัิย 
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ไดก่้อตั้งข้ึนเพื่อจดัการศึกษาในระบบการเรียนการสอน

ทางไกลทางการเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและวิทยฐานะ
ให้กบับุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน  เกษตรกร ตลอดจนประชาชน
ทัว่ไปท่ีสนใจ โดยจดัการเรียนการสอนตามระบบเปิดท่ียึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงนอกจากจะเป็นการ
ช่วยพฒันาก าลงัคนในภาคการเกษตรและสหกรณ์แลว้ ยงัเป็นการพฒันาประชาชนโดยทัว่ไปให้มีความรู้
ความเขา้ใจและทศันคติท่ีดีต่ออาชีพเกษตรและสหกรณ์ โดยไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์ แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมการป่าไม ้มาตั้งแต่ พ.ศ.2534 ซ่ึงไดมี้การปรับปรุง
หลกัสูตรให้สอดคล้องกบัความก้าวหน้าทางวิทยาการ ตลอดจนความตอ้งการของสังคมมาอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งน้ีก าหนดให้ชุดวิชา 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม เป็นชุดวิชา
เฉพาะท่ีนกัศึกษาตอ้งเรียนอยูด่ว้ย 

จากการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา พ.ศ 2553 ไดก้ าหนดตวับ่งช้ีท่ี 
2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน ท่ีก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อ
คุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา  ดงันั้น การ
ประเมินชุดวิชาจึงเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นต่อคุณภาพของชุดวิชา ทั้งน้ีเพราะระบบการประเมิน
ชุดวิชาท าให้รู้คุณค่าของชุดวิชาวา่เป็นอยา่งไร สามารถน าไปใช้ไดดี้เพียงใด ผลท่ีไดจ้ากการใชชุ้ดวิชาเป็น
อยา่งไร และชุดวิชาท่ีสร้างข้ึนสามารถตอบสนองต่อผูเ้รียนไดม้ากนอ้ยเพียงใด ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมิน
ชุดวชิาจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการปรับปรุงชุดวิชาให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ี ผูว้ิจยัจึงไดมี้
การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละ
ส่ิงแวดลอ้มในดา้นคุณภาพส่ือการสอนของส่ือการเรียนการสอนทางไกลท่ีเป็นส่วนส าคญัในการถ่ายทอด
เน้ือหาสาระไปยงัผูเ้รียน รวมทั้งกิจกรรมการอบรมประสบการณ์วิชาชีพของชุดวิชาดงักล่าว  เพื่อน าผลจาก
การประเมินเป็นแนวทางในการปรับปรุงชุดวชิาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีมีต่อเอกสารการสอนชุด

วชิา 91467 ประสบการณ์วชิาชีพการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีมีต่อส่ือเสริมชุดวิชา

91467 ประสบการณ์วชิาชีพการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีมีต่อการจดัอบรมเขม้ชุด

วชิา 91467 ประสบการณ์วชิาชีพการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม 
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคุณภาพส่ือการเรียนการสอนชุดวิชา 91467

ประสบการณ์วชิาชีพการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม 
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วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของชุดวิชา 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจดัการ
ทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม  มีรายละเอียดวธีิด าเนินการวจิยั  ดงัน้ี 

1. ประชากร
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีลงทะเบียนเรียน

ชุดวชิา 91467 ประสบการณ์วชิาชีพการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม   ในภาคการศึกษาท่ี 2/2553 
จ านวน 45 คน โดยท าการศึกษาทั้งประชากร 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยั 

ธรรมาธิราชท่ีมีต่อคุณภาพส่ือการเรียนการสอน ชุดวชิา 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทรัพยากรป่า
ไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม  ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และภูมิล าเนาปัจจุบนั 

ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบและเติมค า 
ส่วนท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจเก่ียวกบัเอกสารการสอนประจ าชุดวชิา 91467 
สอบถามเก่ียวกบั คุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชา 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจดัการ

ทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดล้อม  ในประเด็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นเน้ือหาสาระของชุดวิชา เก่ียวกบัความ
ทนัสมยั ความกระชบั และความชดัเจนของเน้ือหาชุดวชิา 2) ดา้นกิจกรรมทา้ยเร่ือง เก่ียวกบัการตอบไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 3) ดา้นแบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงั เรียน เก่ียวกบัการสนบัสนุนการเรียนการสอน และ 4) ดา้นผลท่ีได้
หลงัศึกษา เก่ียวกบัความรู้ท่ีไดรั้บและประโยชน์ในการน าไปใช ้โดยลกัษณะขอ้ค าถามทั้ง 4 ดา้น เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 3 ประเมินความพึงพอใจเก่ียวกบัส่ือเสริมประจ าชุดวชิา 91467 
สอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัการใช้ส่ือเสริมและความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือเสริมของชุดวิชา 91467 

ประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อม แต่ละประเภทของมหาวิทยาลัย โดย
ลกัษณะขอ้ค าถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 4 ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัอบรมเขม้ชุดวชิา 91467  
สอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัความเหมาะสมการจดัอบรมเขม้ชุดวิชา 91467 ประสบการณ์วิชาชีพ

การจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมเขม้ ดา้นวิทยากร และดา้น
กิจกรรมการจดัอบรม โดยลกัษณะขอ้ค าถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
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ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณภาพส่ือการเรียนการสอนชุดวชิา 91467 
เป็นขอ้ค าถามแบบปลายเปิดให้นักศึกษาได้ให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบั

คุณภาพส่ือการเรียนการสอนในชุดวิชา 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
ส่ิงแวดลอ้ม  

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยแจกแบบสอบถามให้นกัศึกษาท่ีเขา้รับการอบรมเขม้

ชุดวชิา 91467 ประสบการณ์วชิาชีพการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม จ านวนทั้งส้ิน 45 คน จากนั้น
น าแบบสอบถามดงักล่าวไปวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อหาผลสรุปต่อไป 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจสอบถามความคิดเห็นเชิงประเมินจากนกัศึกษาซ่ึงเป็น

ผูใ้ช้ส่ือการศึกษาโดยตรง เพื่อน าผลการศึกษาไปปรับปรุงและพฒันาส่ือการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)  

สรุปผลการวจัิย 

1. ข้อมูลทัว่ไป
มีจ านวนผูต้อบแบบประเมินกลบัคืนมาและใชไ้ด ้จ  านวน 45  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ100 ของจ านวนท่ี

แจกทั้งหมด ปรากฏขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปได ้คือส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 80 มีอายุ
ตั้ งแต่  31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.9  โดยมีภูมิล าเนาเดิมในภาคเหนือมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.9 
รองลงมาไดแ้ก่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 24.4 และภาคกลางและภาคตะวนัออก คิดเป็นร้อย
ละ 15.6 ตามล าดบั 

2. ความพงึพอใจเกีย่วกบัเอกสารการสอน
คุณภาพของเอกสารการสอน ในส่วนของการน าเสนอเน้ือหาสาระ ความชดัเจนของกิจกรรมทา้ย

เร่ือง  การสนบัสนุนการเรียนในส่วนของแบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียน ผลท่ีไดห้ลงัศึกษา ความรู้ท่ีไดรั้บ 
และประโยชน์ในการน าไปใช ้สรุปไดด้งัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
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ตารางที ่1 ความพงึพอใจเกีย่วกบัเอกสารการสอน 

ประเด็น X S.D. การแปลผล 

หน่วยที ่1  1.เน้ือหาสาระ 
1.1 มีความทนัสมยั 3.91 .874 มาก 
1.2 มีความกระชบั 3.88 .851 มาก 
1.3 มีความชดัเจน 4.16 .754 มาก 

2. กิจกรรมทา้ยเร่ืองตอบไดช้ดัเจน 3.98 .731 มาก 
3. แบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียนสนบัสนุนการเรียน 4.02 .849 มาก 
4. ผลท่ีไดห้ลงัศึกษา

4.1 ความรู้ท่ีไดรั้บ 4.05 .776 มาก 
4.2 ประโยชน์ในการน าไปใช ้ 4.02 .927 มาก 

หน่วยที ่2  1.เน้ือหาสาระ 
1.1 มีความทนัสมยั 4.07 .669 มาก 
1.2 มีความกระชบั 3.91 .772 มาก 
1.3 มีความชดัเจน 4.02 .771 มาก 

2. กิจกรรมทา้ยเร่ืองตอบไดช้ดัเจน 4.00 .724 มาก 
3. แบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียนสนบัสนุนการเรียน 4.05 .806 มาก 
4. ผลท่ีไดห้ลงัศึกษา

4.1 ความรู้ท่ีไดรั้บ 4.12 .731 มาก 
4.2 ประโยชน์ในการน าไปใช ้ 3.88 .931 มาก 

หน่วยที ่3  1.เน้ือหาสาระ 
1.1 มีความทนัสมยั 4.05 .764 มาก 
1.2 มีความกระชบั 3.86 .915 มาก 
1.3 มีความชดัเจน 3.86 .824 มาก 

2. กิจกรรมทา้ยเร่ืองตอบไดช้ดัเจน 4.00 .715 มาก 
3. แบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียนสนบัสนุนการเรียน 4.05 .872 มาก 
4. ผลท่ีไดห้ลงัศึกษา

4.1 ความรู้ท่ีไดรั้บ 4.00 .787 มาก 
4.2 ประโยชน์ในการน าไปใช ้ 3.93 .936 มาก 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

ประเด็น X S.D. การแปลผล 

หน่วยที ่4  1.เน้ือหาสาระ 
                  1.1 มีความทนัสมยั 4.07 .768 มาก 

1.2 มีความกระชบั 3.88 .851 มาก 
1.3 มีความชดัเจน 4.00 .816 มาก 

2. กิจกรรมทา้ยเร่ืองตอบไดช้ดัเจน 4.05 .722 มาก 
3. แบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียนสนบัสนุนการเรียน 4.02 .902 มาก 
4. ผลท่ีไดห้ลงัศึกษา

4.1 ความรู้ท่ีไดรั้บ 4.05 .785 มาก 
4.2 ประโยชน์ในการน าไปใช ้ 3.98 .913 มาก 

หน่วยที ่5  1.เน้ือหาสาระ 
1.1 มีความทนัสมยั 4.02 .801 มาก 
1.2 มีความกระชบั 3.98 .859 มาก 
1.3 มีความชดัเจน 4.02 .740 มาก 

2. กิจกรรมทา้ยเร่ืองตอบไดช้ดัเจน 4.07 .632 มาก 
3. แบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียนสนบัสนุนการเรียน 4.12 .861 มาก 
4. ผลท่ีไดห้ลงัศึกษา

4.1 ความรู้ท่ีไดรั้บ 4.09 .741 มาก 
4.2 ประโยชน์ในการน าไปใช ้ 3.98 1.035 มาก 

หน่วยที ่6  1.เน้ือหาสาระ 
1.1 มีความทนัสมยั 4.12 .823 มาก 
1.2 มีความกระชบั 3.95 .975 มาก 

            1.3 มีความชดัเจน 4.07 .884 มาก 
2. กิจกรรมทา้ยเร่ืองตอบไดช้ดัเจน 4.07 .799 มาก 
3. แบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียนสนบัสนุนการเรียน 4.07 .947 มาก 
4. ผลท่ีไดห้ลงัศึกษา

    4.1 ความรู้ท่ีไดรั้บ 4.12 .823 มาก 
4.2 ประโยชน์ในการน าไปใช ้ 4.05 .987 มาก 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

ประเด็น X S.D. การแปลผล 

หน่วยที ่7  1.เน้ือหาสาระ 
        1.1 มีความทนัสมยั 4.02 .707 มาก 

1.2 มีความกระชบั 3.95 .899 มาก 
1.3 มีความชดัเจน 4.05 .785 มาก 

2. กิจกรรมทา้ยเร่ืองตอบไดช้ดัเจน 4.09 .648 มาก 
3. แบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียนสนบัสนุนการเรียน 4.10 .850 มาก 
4. ผลท่ีไดห้ลงัศึกษา

4.1 ความรู้ท่ีไดรั้บ 4.02 .707 มาก 
4.2 ประโยชน์ในการน าไปใช ้ 4.05 .975 มาก 

หน่วยที ่8  1.เน้ือหาสาระ 
1.1 มีความทนัสมยั 4.02 .801 มาก 
1.2 มีความกระชบั 3.88 .905 มาก 
1.3 มีความชดัเจน 3.98 .886 มาก 

2. กิจกรรมทา้ยเร่ืองตอบไดช้ดัเจน 4.05 .722 มาก 
3. แบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียนสนบัสนุนการเรียน 4.07 .894 มาก 
4. ผลท่ีไดห้ลงัศึกษา

4.1 ความรู้ท่ีไดรั้บ 4.00 .787 มาก 
4.2 ประโยชน์ในการน าไปใช ้ 3.98 1.035 มาก 

หน่วยที ่9  1.เน้ือหาสาระ 
1.1 มีความทนัสมยั 4.00 .724 มาก 
1.2 มีความกระชบั 3.86 .889 มาก 
1.3 มีความชดัเจน 4.02 .801 มาก 

2. กิจกรรมทา้ยเร่ืองตอบไดช้ดัเจน 3.98 .707 มาก 
3. แบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียนสนบัสนุนการเรียน 4.05 .882 มาก 
4. ผลท่ีไดห้ลงัศึกษา
                  4.1 ความรู้ท่ีไดรั้บ 4.00 .787 มาก 

4.2 ประโยชน์ในการน าไปใช ้ 3.91 .996 มาก 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

ประเด็น X S.D. การแปลผล 

หน่วยที ่10 1.เน้ือหาสาระ 
            1.1 มีความทนัสมยั 4.05 .754 มาก 

1.2 มีความกระชบั 3.93 .910 มาก 
1.3 มีความชดัเจน 4.12 .731 มาก 

2. กิจกรรมทา้ยเร่ืองตอบไดช้ดัเจน 4.00 .698 มาก 
3. แบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียนสนบัสนุนการเรียน 4.00 .855 มาก 
4. ผลท่ีไดห้ลงัศึกษา

4.1 ความรู้ท่ีไดรั้บ 4.00 .765 มาก 
4.2 ประโยชน์ในการน าไปใช ้ 3.86 .966 มาก 

หน่วยที ่11 1.เน้ือหาสาระ 
1.1 มีความทนัสมยั 4.07 .768 มาก 
1.2 มีความกระชบั 3.81 .890 มาก 
1.3 มีความชดัเจน 4.02 .859 มาก 

2. กิจกรรมทา้ยเร่ืองตอบไดช้ดัเจน 3.95 .785 มาก 
3. แบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียนสนบัสนุนการเรียน 4.00 .911 มาก 
4. ผลท่ีไดห้ลงัศึกษา

4.1 ความรู้ท่ีไดรั้บ 3.98 .801 มาก 
                4.2 ประโยชน์ในการน าไปใช ้ 3.93 1.009 มาก 

หน่วยที ่12  1.เน้ือหาสาระ 
1.1 มีความทนัสมยั 4.00 .765 มาก 
1.2 มีความกระชบั 3.86 .915 มาก 

       1.3 มีความชดัเจน 4.16 .754 มาก 
2. กิจกรรมทา้ยเร่ืองตอบไดช้ดัเจน 4.12 .697 มาก 
3. แบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียนสนบัสนุนการเรียน 4.14 .872 มาก 
4. ผลท่ีไดห้ลงัศึกษา

4.1 ความรู้ท่ีไดรั้บ 4.16 .721 มาก 
4.2 ประโยชน์ในการน าไปใช ้ 4.05 .950 มาก 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

ประเด็น X S.D. การแปลผล 

หน่วยที ่13 1.เน้ือหาสาระ 
1.1 มีความทนัสมยั 4.12 .803 มาก 
1.2 มีความกระชบั 3.95 .936 มาก 
1.3 มีความชดัเจน 4.10 .878 มาก 

2. กิจกรรมทา้ยเร่ืองตอบไดช้ดัเจน 4.05 .731 มาก 
3. แบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียนสนบัสนุนการเรียน 4.07 .905 มาก 
4. ผลท่ีไดห้ลงัศึกษา

4.1 ความรู้ท่ีไดรั้บ 4.02 .869 มาก 
4.2 ประโยชน์ในการน าไปใช ้ 4.05 1.035 มาก 

หน่วยที ่14 1.เน้ือหาสาระ  
1.1 มีความทนัสมยั 4.10 .728 มาก 
1.2 มีความกระชบั 3.95 .909 มาก 
1.3 มีความชดัเจน 4.10 .821 มาก 

2. กิจกรรมทา้ยเร่ืองตอบไดช้ดัเจน 4.12 .739 มาก 
3. แบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียนสนบัสนุนการเรียน 4.22 .881 มาก 
4. ผลท่ีไดห้ลงัศึกษา

4.1 ความรู้ท่ีไดรั้บ 4.21 .782 มาก 
4.2 ประโยชน์ในการน าไปใช ้ 4.21 .925 มาก 

หน่วยที ่15 1.เน้ือหาสาระ 
1.1 มีความทนัสมยั 4.21 .842 มาก 
1.2 มีความกระชบั 4.02 .975 มาก 
1.3 มีความชดัเจน 4.21 .813 มาก 

2. กิจกรรมทา้ยเร่ืองตอบไดช้ดัเจน 4.14 .751 มาก 
3. แบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียนสนบัสนุนการเรียน 4.12 .900 มาก 
4. ผลท่ีไดห้ลงัศึกษา

4.1 ความรู้ท่ีไดรั้บ 4.19 .773 มาก 
4.2 ประโยชน์ในการน าไปใช ้ 4.24 .932 มาก 

รวม      3.99     .683     มาก 
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จากตารางท่ี 1 พบวา่  ในภาพรวมนกัศึกษามีความพึงพอใจเก่ียวกบัเอกสารการสอนทั้ง 15  หน่วย
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.99) ) ทุกประเด็น ไดแ้ก่ 1) เน้ือหามีความทนัสมยั กระชบัและมีความชดัเจน 2) 
กิจกรรมทา้ยเร่ือง ช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาและตอบไดช้ดัเจน 3) แบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียน ช่วยสนบัสนุน
การเรียน 4) ผลท่ีไดห้ลงัศึกษา ช่วยให้ไดรั้บความรู้และประโยชน์ในการน าเน้ือหาไปใช ้และเม่ือพิจารณา
ในแต่ละหน่วยของเอกสารการสอนพบวา่ทั้ง 15 หน่วย นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมากเช่นเดียวกนั   

3. ความพงึพอใจเกีย่วกบัส่ือเสริม
ความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีมีต่อส่ือเสริมชุดวิชา  91467  ทั้งใน

ส่วนของการใชส่ื้อเสริมและระดบัความพึงพอใจเก่ียวกบัส่ือเสริมแต่ละประเภท สรุปไดด้งัตารางท่ี 2 และ 3 
ดงัน้ี   

ตารางที ่2 การใช้ส่ือเสริม 

ประเภท 
การใชส่ื้อเสริม 

ไม่เคย เคย 
1. ซีดีเสียง (MP 3) 28.2 71.8 
2. ซีดีภาพ 37.5 62.5 
3. ซีดีมลัติมีเดีย 65.7 34.3 
4. วทิยุ 66.7 33.3 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชส่ื้อเสริมประเภทซีดีเสียง (MP 3) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 71.8  รองลงมา ส่ือเสริมประเภทซีดีภาพ คิดเป็นร้อยละ 62.5  และส่ือเสริมประเภทซีดีมลัติมีเดีย คิดเป็น
ร้อยละ 34.3  ตามล าดบั 

ส าหรับส่ือเสริมท่ีนักศึกษาไม่เคยใช้มากท่ีสุด คือ ส่ือเสริมประเภทวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 66.7 
รองลงมา ส่ือเสริมประเภทซีดีมลัติมีเดีย คิดเป็นร้อยละ 65.7 และส่ือเสริมประเภทซีดีภาพ คิดเป็นร้อยละ 
37.5  ตามล าดบั 

ตารางที ่3  ความพงึพอใจเกีย่วกบัส่ือเสริม 

ประเภท X S.D. การแปลผล 
1. ซีดีเสียง (MP 3) 3.41 .867 ปานกลาง 
2. ซีดีภาพ 3.84 .624 มาก 
3. ซีดีมลัติมีเดีย 3.62 .961 มาก 
4. วทิยุ 3.08 1.038 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 3  พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเก่ียวกบัส่ือเสริมประเภทซีดีภาพ และ
ซีดีมลัติมีเดียอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.84 และ X 3.62)  ตามล าดบั ในขณะท่ีส่ือเสริมประเภทซีดีเสียง 
(MP3)  และวทิย ุนกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.41 และ X = 3.08) ตามล าดบั 

4. ความพงึพอใจเกีย่วกบัการจัดอบรมเข้ม
ส าหรับความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเก่ียวกบัการจดัอบรมเขม้ สรุป

ไดด้งัตารางท่ี 4 ดงัน้ี 

ตารางที ่4 ความพงึพอใจเกีย่วกบัการจัดอบรมเข้ม 

ประเด็น X S.D. การแปลผล 
1.ดา้นความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมเขม้

1.1 ไดรั้บความรู้ครบถว้นตามหลกัสูตร 4.12 .586 มาก 
1.2 สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการบรมเขม้ไป 
     ประยกุตใ์ชไ้ด ้

4.23 .684 มาก 

2.ดา้นวทิยากร
2.1 ความรู้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจดัอบรม 
2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

4.42 
4.40 

.545 

.583 
มาก 
มาก 

3.ดา้นการจดัการอบรม
3.1 ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.37 .725 มาก 
3.2 ความเหมาะสมของเวลา 4.05 .815 มาก 
3.3 ความเหมาะสมของส่ือและอุปกรณ์โสตทศัน์ 3.93 .768 มาก 
3.4 การอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ี 4.09 .984 มาก 

รวม 4.20 .509 มาก 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ ในภาพรวมนกัศึกษามีความพึงพอใจเก่ียวกบัการจดัอบรมเขม้อยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ปรากฎวา่ ทั้งดา้นความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมเขม้ ดา้นวทิยากร และดา้นการ
จดัการอบรม นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัคุณภาพส่ือการเรียนการสอน
นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นวา่ส่ือการเรียนการสอนชุดวิชา 91467 ท่ีเป็นอยู่ปัจจุบนัมีความเหมาะสมดี

แลว้ ทั้งน้ีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะต่อการปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนชุดวิชาดงักล่าว โดยเห็นว่าควรเพิ่มส่ือ
เสริมในการน าเสนอเน้ือหาท่ีเห็นทั้งภาพและเสียง เช่น วดีีทศัน์ หรือ สไลด์ท่ีสามารถเห็นทั้งภาพและเสียงท่ี
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แทจ้ริง จะช่วยให้เขา้ใจเน้ือหามากยิ่งข้ึนและส่ือท่ีจะน ามาสอนควรมีเน้ือหาท่ีเป็นปัจจุบนั เช่น การแกไ้ข
ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ควรถ่าย VDO  ตอนส ารวจเพื่อนกัศึกษาจะไดเ้ห็นภาพไดช้ดัเจน  

อภิปรายผล 
ในการอภิปรายผลจะน าเสนอในแต่ละส่ือการเรียนการสอน ดงัน้ี 
1. ส่ือเอกสารการสอน
จากการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของส่ือการเรียนการสอนชุดวิชา 91467 

ประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม ในประเด็นของการน าเสนอเน้ือหาสาระ 
ความชดัเจนของกิจกรรมทา้ยเร่ือง  การสนบัสนุนการเรียนในส่วนของแบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียน ผลท่ี
ไดห้ลงัศึกษา ความรู้ท่ีไดรั้บ และประโยชน์ในการน าไปใช้ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในประเด็น
ดงักล่าวขา้งตน้ของเอกสารการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.99) และเม่ือพิจารณาในแต่ละ
หน่วยของเอกสารการสอน ปรากฏวา่ทั้ง 15 หน่วย นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมากเช่นเดียวกนั ซ่ึง
แสดงให้เห็นวา่ เอกสารการสอนชุดวิชา 91467 มีการน าเสนอเน้ือหาสาระท่ีมีความทนัสมยั มีความกระชบั
และเน้ือหาอธิบายได้ชดัเจน กิจกรรมทา้ยเร่ืองช่วยให้เขา้ใจเน้ือหา แบบฝึกปฏิบติัก่อน-หลงัเรียน ช่วยวดั
ความรู้และสนบัสนุนการเรียน และหลงัศึกษาท าใหไ้ดรั้บความรู้และไดรั้บประโยชน์จากเน้ือหาไดเ้ป็นอยา่ง
ดี แต่ท่ีน่าสนใจคือในประเด็นของความกระชบัของเน้ือหาสาระ พบวา่ นกัศึกษาประเมินความพึงพอใจใน
เอกสารการสอน หน่วยท่ี 11 มีคะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นไปไดว้่าเน้ือหาสาระ
ของชุดวิชา 91467 ส่วนใหญ่เป็นเน้ือหาท่ีอธิบายรายละเอียดต่างๆเก่ียวกบัทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อตอบสนองความรู้แก่นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีแต่นกัศึกษาบางส่วนมีประสบการณ์ในการท างานดา้น
ทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มอยูแ่ลว้  ดงันั้น จึงอาจเป็นเหตุใหน้กัศึกษาประเมินความพึงพอใจในประเด็น
ดงักล่าว มีคะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด     

2. ส่ือเสริม
จากการศึกษา พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชส่ื้อเสริมประเภทซีดีเสียง (MP 3) มากท่ีสุด ร้อยละ 71.8  

ส่วนส่ือเสริมท่ีนกัศึกษาไม่เคยใชม้ากท่ีสุด คือ ส่ือเสริมประเภทวิทยุ ร้อยละ 66.7 โดยให้เหตุผลวา่ไม่มีเวลา
ฟังรายการทางวิทยุ ซ่ึงเป็นเหตุผลเดียวกบัผลการศึกษาของวาณี  บุณยะไวโรจน์ และวาสนา ทวีกุลทรัพย ์
(2538) นอกจากน้ี ยงัพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเก่ียวกบัส่ือเสริมประเภทซีดีภาพและซีดี
มลัติมีเดียอยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีส่ือเสริมประเภทซีดีเสียง (MP3) และวิทยุ นกัศึกษามีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัปานกลาง ทั้งๆ ท่ี ส่ือเสริมทั้งสองประเภทดงักล่าวเป็นส่ือท่ีสามารถรับข่าวสารได้รวดเร็ว และ
เผยแพร่ข่าวไปไดไ้กลมาก เป็นท่ีนิยมทัว่ไปโดยเฉพาะนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัท่ีมีภูมิล าเนากระจายไปแต่
ละพื้นท่ี จงัหวดัของประเทศ และเป็นส่ือท่ีนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัมีสภาพความพร้อมในด้านการมี
อุปกรณ์ส าหรับการศึกษาดว้ยตนเองมากท่ีสุด (วิริยะ วงศเ์ลาหกุล และคณะ,2543)  ทั้งน้ี อาจเป็นไปไดว้า่
ขอ้จ ากดัของส่ือเสริมทั้งสองประเภทดงักล่าว ไม่สามารถเสนอรายละเอียดเน้ือหาไดม้าก เพราะตอ้งน าเสนอ
ให้สั้น กระชบั เขา้ใจง่าย นอกจากน้ีตอ้งฟังอยา่งมีสมาธิจึงจะไดใ้จความทั้งหมด และเป็นการส่ือสารเพียง
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ทางเดียว ไม่สามารถไต่ถามเร่ืองราวหรือเน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจได ้รวมทั้งไม่สามารถมองเห็นภาพไดอ้ย่าง
ชดัเจน ประกอบกบันกัศึกษาส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลยัเป็นบุคคลท่ีมีงานท าอยูแ่ลว้ อาจจะไม่สะดวกท่ีจะ
รับฟังรายการวิทยุตามวนัและเวลาท่ีก าหนดได ้ถึงแมว้่ามหาวิทยาลยัจะจดัให้มีรายการวิทยุกระจายเสียงท่ี
ออกอากาศแล้วสามารถฟังได้ยอ้นหลงัก็ตาม  ดังนั้น จากกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในยุค
ปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ืองของเทคโนโลยี ส่งผลให้มีการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ 
โดยเฉพาะนวตักรรมดา้นส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั มีการน าเสนอเน้ือหาท่ีมุ่งเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์ ถือ
เป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลยั สอดคลอ้ง
กับผลการวิจยัของสุมาลี สังข์ศรี และคณะ (2546) ท่ีพบว่า แนวทางการพฒันาการศึกษาทางไกลของ
มหาวทิยาลยัควรใชป้ระโยชน์จากส่ือคอมพิวเตอร์ในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนใหม้ากข้ึน 

3. การจัดอบรมเข้ม
จากผลการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดอบรมเข้ม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.20) และเม่ือพิจารณาในรายประเด็น พบวา่ นกัศึกษาประเมินทุกประเด็น
อยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยมีความพึงพอใจในดา้นวิทยากร คือ การมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้มากท่ีสุด ( X = 4.40)  และมีความพึงพอใจในดา้นการจดัการอบรมในส่วนของความเหมาะสมของ
ส่ือและอุปกรณ์โสตทศัน์ น้อยท่ีสุด ( X = 3.93)  ทั้งน้ีอาจเป็นไปได้ว่าการอบรมเข้มชุดวิชา 91467 
ประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อมได้เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
ปฏิสัมพนัธ์ในรูปแบบกิจกรรมในชั้นเรียนมากกวา่การมุ่งเนน้การน าเสนอเน้ือหาในดา้นส่ือ จึงอาจเป็นเหตุ
ใหน้กัศึกษาประเมินความพึงพอใจในประเด็นดงักล่าวน้ี มีคะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด    

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพฒันาและปรับปรุงเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหน่วยท่ี11 ใหมี้ความกระชบัมากยิง่ข้ึน
2. จากผลการศึกษาท่ีนกัศึกษาแสดงความพึงพอใจการใชส่ื้อเสริมประเภทซีดีเสียง (MP3) และวิทยุ

อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้น ควรพิจารณาปรับปรุงและออกแบบส่ือเสริมประเภทดงักล่าวใหม่ โดยมุ่งเนน้
การผลิตส่ือท่ีสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน ท่ีเห็นทั้งภาพและเสียง จะช่วยให้นกัศึกษามี
เขา้ใจในเน้ือหามากยิง่ข้ึน 
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การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต่อคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 

The Study of Sukhothai Thammathirat Open University Students’ Opinions on the Quality of 
Course-book and Work-book for course 97403, Prepress Technology 

สุภาวดี  ธีรธรรมากร  รองศาสตราจารย์,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ  รองศาสตราจารย์,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนเป็นตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ส าคัญตัวหนึ่ง
ที่ได้ก าหนดส าหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้ังแต่ พ.ศ. 2553 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอก
เทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีต่อเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติก่อนและหลังเรียน ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยี
ก่อนพิมพ์ ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่  นักศึกษามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ที่ลงทะเบียนชุดวิชา 
97403 ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 จ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบประเมินความพึง
พอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 97403 และจากการส่ง
แบบส ารวจไปยังนักศึกษาที่ไม่ได้มาเข้ารับการฝึกปฏิบัติ รวมจ านวนนักศึกษาตอบแบบประเมินทั้งหมด
ร้อยละ 63.33 ของประชากร การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ การวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารการสอนชุดวิชา 97403 ในภาพรวมทั้ง 15 หน่วย ในระดับ
มาก ในด้าน เนื้อหาสาระ กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง และความรู้ที่ได้หลังจากการศึกษา ยกเว้นด้าน
ประโยชน์ที่ได้รบัหลังจากการศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากเพียง 13 หน่วย  

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนชุดวิชา 97403 ในภาพรวม
ทั้ง 15 หน่วย ในระดับมาก ในด้านความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก การเสริมความเข้าใจเนื้อหาใน
เอกสารการสอน การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษา ยกเว้น ด้านการประเมิน
ความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 15 หน่วย   

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติก่อนและหลังเรียน พบว่า
ส่วนใหญ่ เห็นว่า เอกสารการสอนมีเนื้อหาเหมาะสม และแบบฝึกปฏิบัติก่อนและหลังเรียนมีความชัดเจนดี 
เข้าใจง่าย อย่างไรก็ตาม บางส่วนเห็นว่า เอกสารการสอนควรมีภาพสีมากขึ้น  
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ  สื่อเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติก่อนและหลังเรียน   เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 

ABSTRACT 
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The students’ satisfaction is a vital assurance indicator which has been identified for 
academic institute since 2010. The objective of this research is to study Sukhothai Thammathirat 
Open University, Industrial Technology,  major in Printing Technology students’ satisfaction with 
the textbook and pre-post workbook of the course 97403 Pre-Press Technology. Research 
population was the 60 students who have enrolled in the course in the first semester of  2011. 
The satisfaction questionnaire was utilized as the evaluation instrument for the study. The 
questionnaire was distributed directly to all students who both participated and didn’t attend in 
the practical course 97403 during practicing at STOU and by post-mail respectively.  The 
respondent questionnaires were the total 63.3 percents of the population studied. The collected 
data was analyzed by utilizing frequency, percent, mean, standard deviation, and content 
analysis. Finding s could be concluded as follow: 

1. The students’ satisfaction with the textbook of the course 97403 was overall at high
level for all 15 units in the items of content, activities and queries at the end of each subject, and 
knowledge obtained after studying textbook, except  the item of the benefit acquired after 
studying representing at high level only 13 units.  

2. The students’ satisfaction towards the pre-and post workbook of the course 97403
was on the whole at high level in the issues of query clarification and choice,   assistance to 
comprehend the content ,  the students’ learning progress evaluation , except the issue of the 
students’ previous knowledge evaluation showing at medium level in all 15 units.  

3. The finding of comment and suggestion showed that in most students’ opinion on
the textbook provided appropriate content and the pre and post workbook offered the obvious 
and straightforward inquiry. However, some students suggested that the textbook should 
contain  more pictures in color instead of black and white. 

Keywords:  Satisfaction,  textbook and pre-post workbook ,  Pre-Press Technology Course 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2538 โดยมีการจัดการศึกษาในระบบการ
เรียนการสอนทางไกลที่ใช้สื่อการศึกษาเป็นสื่อประสมซึ่งมีสื่อสิ่งพิมพ์ที่ประกอบด้วยเอกสารการสอนและ
แบบฝึกปฏิบัติเป็นสื่อหลัก โดยแบบฝึกปฏิบัติมีรูปแบบเป็นแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่ออ่ืนๆ ในการเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งคุณภาพของ
สื่อการศึกษาดังกล่าวนับเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา  

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการ
พิมพ์ได้ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเฉพาะทั้งที่เป็นชุดวิชาบังคับและชุดวิชาเลือก โดยชุด
วิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์จัดอยู่ในกลุ่มชุดวิชาบังคับและเป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  

จากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2553 ได้ก าหนดตัว
บ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ในทุกภาคการศึกษา ดังนั้นการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของสื่อการศึกษาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
คุณภาพของชุดวิชาทุกชุดวิชา ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรได้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุด
วิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ ในด้านเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติซึ่งเป็นสื่อหลักในระบบ
การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องจากเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระไปยังนักศึกษา ที่ท าให้สาขาวิชาสามารถน าผลจากการประเมินไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงชุดวิชา
ให้มีคุณภาพดีขึ้น ทันกับสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา และนักศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แขนงวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ ที่มี ต่อเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97403 
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในคุณภาพของเอกสารการสอนและ

แบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
1. ประชากร การวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ลงทะเบียน

เรียน ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 โดยท าการศึกษาประชากรทั้งหมด 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ ที่มีต่อ
คุณภาพเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 
ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิล าเนาปัจจุบัน และประสบการณ์
ทางการพิมพ์ 

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 
ใน 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านเนื้อหาสาระของเอกสารการสอน เกี่ยวกับการอธิบายความที่ชัดเจน ความกระชับและความ
ทันสมัย

2) ด้านกิจกรรมและแนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่องของเอกสารการสอน  เกี่ยวกับความชัดเจนของการ
ต้ังค าถามและการตอบ

3) ด้านผลที่ได้หลังจากการศึกษา เกี่ยวกับความรู้และประโยชน์ในการน าไปใช้
โดยลักษณะข้อค าถามในตอนนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและแบบประเมินผลตนเอง

หลังเรียนของแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์เกี่ยวกับการท าหรือไม่ท าแบบประเมินผลฯ
พร้อมระบุเหตุผล ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก การประเมินความรู้เดิมของนักศึกษา การประเมิน
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษา และการเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน 
โดยลักษณะข้อค าถามในตอนนี้เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ  

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติก่อน
และหลังเรียน ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ โดยลักษณะข้อค าถามแบบปลายเปิด 

3. การเก็บรวมรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเองจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ โดยท าการศึกษาประชากรทั้งหมด 
จากนั้นน าแบบประเมินดังกล่าวไปวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาข้อสรุปต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการโดยการหาวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

5. การแปลผล ส าหรับแบบมาตราส่วนการประมาณค่า 5 ระดับ
ระดับ    ค่าเฉลี่ย 

 มากที่สุด    4.51-5.00 
 มาก    3.51-4.50 
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 ปานกลาง   2.51-3.50 
 น้อย   1.51-2.50 
 น้อยที่สุด    1.00-1.50 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไป  แบบสอบถามที่ได้รับกลับมาที่ใช้ได้มีจ านวน 38 ฉบับ จาก 60 ฉบับ คิดเป็นร้อย

ละ 63.33 ของประชากร ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ได้ประกอบด้วย เพศชายเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 
87  อายุของประชากรมีต้ังแต่ 23 – 52 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย คือ 33 ปี มีภูมิล าเนาปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร
มากที่สุดร้อยละ 31.6  รองลงมาคือ ภาคกลาง ร้อยละ 28.9 และส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ไม่มีประสบการณ์
ท างานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ รองลงมาร้อยละ 13.2 เป็นผู้ท างานด้านงานก่อนพิมพ์และงาน
พิมพ์ในร้อยละที่เท่ากัน 

2. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของเอกสารการสอน คุณภาพของเอกสารการสอน ชุดวิชา
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ ในด้านเนื้อหาสาระ กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง และผลที่ได้หลังจาก
การศึกษาในด้านความรู้ที่ได้รับและประโยชน์ในการน าไปใช้ ของแต่ละหน่วย สามารถสรุปได้ ดัง ตารางที่ 
1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจเกี่ยวกับเอกสารการสอน 
รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

หน่วยท่ี 1 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ระบบดิจิทัล 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 ความทันสมัย
1.2 ความชัดเจน
1.3 ความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี

2. ความชัดเจนของกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ผลทีไ่ด้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้

4.29 
4.03 
3.92 
3.86 

4.10 
3.81 

0.84 
0.76 
0.83 
0.79 

0.77 
0.94 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มาก 
มาก 

หน่วยท่ี 2 การออกแบบสิ่งพิมพ์ 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 ความทันสมัย
1.2 ความชัดเจน

4.16 
3.84 

0.75 
0.69 

มาก 
มาก 

   1.3 ความยากเหมาะกับระดับปริญญาตร ี 4.03 0.80 มาก 
2. ความชัดเจนของกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง 3.92 0.76 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
3. ผลทีไ่ด้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้

4.00 
3.62 

0.82 
0.95 

มาก 
มาก 

หน่วยท่ี 3 เทคโนโลยีเกี่ยวกับตัวพิมพ์และเทคโนโลยีการจัดการ
ข้อความ 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 ความทันสมัย
1.2 ความชัดเจน
1.3 ความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี

2. ความชัดเจนของกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ผลทีไ่ด้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้

3.95 
3.78 
3.92 
3.81 

4.00 
3.78 

0.84 
0.75 
0.72 
0.78 

0.82 
0.92 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มาก 
มาก 

หน่วยท่ี 4 เทคโนโลยีการจับภาพ 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 ความทันสมัย
1.2 ความชัดเจน
1.3 ความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี

2. ความชัดเจนของกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ผลทีไ่ด้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้

3.87 
3.84 
3.89 
3.78 

3.81 
3.68 

0.88 
0.69 
0.88 
0.79 

0.88 
0.97 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มาก 
มาก 

หนว่ยที่ 5 เทคโนโลยีการสร้างภาพและเทคโนโลยีการปรับแต่งภาพ 

1. เนื้อหาสาระ
1.1 ความทันสมัย
1.2 ความชัดเจน
1.3 ความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี

2. ความชัดเจนของกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ผลทีไ่ด้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้

4.18 
4.19 
3.92 
3.89 

3.97 
3.78 

0.77 
0.74 
0.89 
0.81 

0.93 
0.92 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มาก 
มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
หน่วยท่ี 6 เทคโนโลยีการผลิตน  าหนักสีภาพ 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 ความทันสมัย
1.2 ความชัดเจน
1.3 ความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี

2. ความชัดเจนของกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ผลทีไ่ด้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้

4.08 
4.00 
3.78 
3.89 

4.05 
3.70 

0.75 
0.71 
0.75 
0.77 

0.85 
0.94 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มาก 
มาก 

หน่วยท่ี 7 เทคโนโลยีการผลิตภาพพิมพ์สี 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 ความทันสมัย
1.2 ความชัดเจน
1.3 ความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี

2. ความชัดเจนของกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ผลทีไ่ด้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้

4.13 
4.05 
3.92 
3.92 

3.89 
3.59 

0.84 
0.70 
0.86 
0.76 

0.77 
0.93 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มาก 
มาก 

หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีการจัดประกอบหน้าและเทคโนโลยีการวางหน้า 

1. เนื้อหาสาระ
1.1 ความทันสมัย
1.2 ความชัดเจน
1.3 ความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี

2. ความชัดเจนของกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ผลทีไ่ด้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้

4.13 
4.05 
3.81 
3.81 

3.89 
3.65 

0.81 
0.85 
0.88 
0.94 

0.84 
0.95 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มาก 
มาก 

หนว่ยที่ 9 การจัดการงานก่อนพิมพ์ระบบดจิิทัล 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 ความทันสมยั
1.2 ความชัดเจน
1.3 ความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี

4.13 
4.05 
3.89 

0.81 
0.70 
0.77 

มาก 
มาก 
มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
2. ความชัดเจนของกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ผลทีไ่ด้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้

3.76 

3.86 
3.57 

0.80 

0.82 
0.93 

มาก 

มาก 
มาก 

หน่วยท่ี 10 เทคโนโลยีการพิมพ์ผลออก 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 ความทันสมัย
1.2 ความชัดเจน
1.3 ความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี

2. ความชัดเจนของกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ผลทีไ่ด้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้

4.03 
4.11 
3.84 
3.92 

3.81 
3.49 

0.75 
0.61 
0.73 
0.76 

0.81 
0.96 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มาก 
ปานกลาง 

หน่วยท่ี 11 เทคโนโลยีการท าปรู๊ฟ 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 ความทันสมัย
1.2 ความชัดเจน
1.3 ความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี

2. ความชัดเจนของกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ผลทีไ่ด้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้

4.18 
4.11 
3.97 
3.81 

3.95 
3.49 

0.73 
0.74 
0.76 
0.84 

0.74 
0.99 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มาก 
ปานกลาง 

หน่วยท่ี 12 เทคโนโลยีการท าแม่พิมพ์พื นนูนและแม่พิมพ์พื นราบ 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 ความทันสมัย
1.2 ความชัดเจน
1.3 ความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี

2. ความชัดเจนของกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ผลทีไ่ด้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้

3.89 
4.02 
3.78 
3.78 

3.89 
3.59 

0.80 
0.76 
0.92 
0.79 

0.94 
1.03 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มาก 
มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
หนว่ยที่ 13 เทคโนโลยกีารท าแม่พิมพ์พื นลกึและแม่พิมพ์ฉลุลายผ้า 

1. เนื้อหาสาระ
1.1 ความทันสมัย
1.2 ความชัดเจน
1.3 ความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี

2. ความชัดเจนของกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ผลทีไ่ด้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้

3.84 
3.89 
3.81 
3.78 

3.81 
3.51 

0.79 
0.74 
0.78 
0.82 

0.88 
1.04 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มาก 
มาก 

หนว่ยที่ 14 การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพด์้วยมาตรฐานการผลิต 

1. เนื้อหาสาระ
1.1 ความทันสมัย
1.2 ความชัดเจน
1.3 ความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี

2. ความชัดเจนของกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ผลทีไ่ด้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้

4.16 
4.14 
4.00 
3.81 

3.95 
3.59 

0.72 
0.63 
0.82 
0.78 

0.74 
0.98 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มาก 
มาก 

หนว่ยที่ 15 การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพด์้วยระบบการจัดการสี 

1. เนื้อหาสาระ
1.1 ความทันสมัย
1.2 ความชัดเจน
1.3 ความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี

2. ความชัดเจนของกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ผลทีไ่ด้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้

4.16 
4.02 
3.86 
3.92 

3.89 
3.51 

0.82 
0.76 
0.79 
0.83 

0.81 
1.10 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มาก 
มาก 

รวม 3.89 0.82 มาก 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวม นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อคุณภาพเอกสารการสอนทั้ง 15 

หน่วย ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.89 ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง และความรู้ที่ได้

หลังจากการศึกษา แต่เมื่อพิจารณารายหน่วย พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านประโยชน์ในการ

น าไปใช้หลังจากการศึกษาในระดับปานกลาง ในหน่วยที่ 10 และ 11 ที่ค่าเฉลี่ย 3.49  

3. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของแบบประเมินผลตนเองของแบบฝึกปฏิบัติ  นักศึกษาร้อย
ละ 87 ให้ความสนใจในการท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนโดยมีเหตุผลส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.9 เพื่อ
ทราบระดับความรู้ของตนเองก่อนศึกษาด้วยตนเอง และนักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.7 ท าแบบ
ประเมินผลตนเองหลังเรียน ด้วยเหตุผลส่วนใหญ่ร้อยละ 76.3 เพื่อทราบระดับความรู้ของตนเองหลังศึกษา
ด้วยตนเอง คุณภาพของแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนในแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97403 
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ ในด้านความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก การประเมินความรู้ และการเสริมความ
เข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน สามารถสรุปได้ตารางที่  2 ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  ความพึงพอใจเกี่ยวกับแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนในแบบฝึกปฏิบัติ 
รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

หน่วยท่ี 1 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ระบบดิจิทัล 
1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

1.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
1.2 การประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษาเอกสารการสอน
1.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน

2. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
2.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
2.2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษาเอกสาร

การสอน 
   2.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน 

3.89 
3.08 
3.89 

3.83 
3.89 
3.97 

0.75 
1.02 
0.75 

0.74 
0.67 
0.70 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

มาก 
มาก 
มาก 

หน่วยท่ี 2 การออกแบบสิ่งพิมพ์ 
1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

1.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
1.2 การประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษาเอกสารการสอน
1.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน

2. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
2.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
2.2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษาเอกสาร

การสอน 

4.11 
3.33 
3.83 

3.89 
3.89 

0.71 
1.04 
0.77 

0.67 
0.67 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

มาก 
มาก 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
  2.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน 3.83 0.81 มาก 
หน่วยท่ี 3 เทคโนโลยีเกี่ยวกับตัวพิมพ์และเทคโนโลยีการจัดการข้อความ 
1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

1.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
1.2 การประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษาเอกสารการสอน
1.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน

2. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
2.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
2.2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษาเอกสาร

การสอน  
   2.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน 

3.91 
3.22 
3.75 

3.89 
3.86 

3.78 

0.87 
0.93 
0.84 

0.75 
0.72 

0.83 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

มาก 
มาก 

มาก 
หน่วยท่ี 4 เทคโนโลยีการจับภาพ 
1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

1.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
1.2 การประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษาเอกสารการสอน
1.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน

2. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
2.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
2.2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษาเอกสาร

การสอน 
   2.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน 

3.92 
3.25 
3.78 

3.86 
3.83 

3.89 

0.77 
1.05 
0.87 

0.72 
0.74 

0.85 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

มาก 
มาก 

มาก 
หน่วยท่ี 5 เทคโนโลยีการสร้างภาพและเทคโนโลยีการปรับแต่งภาพ 
1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

1.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
1.2 การประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษาเอกสารการสอน
1.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน

2. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
2.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
2.2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษาเอกสาร

การสอน 
   2.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน 

4.05 
3.36 
3.78 

3.94 
3.86 

4.00 

0.75 
1.12 
0.90 

0.71 
0.68 

0.82 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

มาก 
มาก 

มาก 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
หน่วยท่ี 6 เทคโนโลยีการผลิตน  าหนักสีภาพ 
1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

1.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
1.2 การประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษาเอกสารการสอน

3.94 
3.22 

0.75 
1.20 

มาก 
ปานกลาง 

 1.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน 
2. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน

2.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
2.2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษาเอกสาร

การสอน 
   2.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน 

3.78 

3.92 
3.89 

3.83 

0.80 

0.69 
0.71 

0.88 

มาก 

มาก 
มาก 

มาก 
หน่วยท่ี 7 เทคโนโลยีการผลิตภาพพิมพ์สี 
1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

1.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
1.2 การประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษาเอกสารการสอน
1.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน

2. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
2.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
2.2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษาเอกสาร

การสอน 
   2.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน 

3.97 
3.36 
3.97 

3.97 
3.92 

3.89 

0.70 
1.07 
0.74 

0.70 
0.65 

0.82 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

มาก 
มาก 

มาก 
หน่วยท่ี 8 เทคโนโลยีการจัดประกอบหน้าและเทคโนโลยีการวางหน้า 
1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

1.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
1.2 การประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษาเอกสารการสอน
1.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน

2. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
2.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
2.2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษาเอกสาร

การสอน 
   2.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน 

3.81 
3.19 
3.72 

3.78 
3.83 

3.94 

0.89 
1.11 
0.81 

0.80 
0.77 

0.83 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

มาก 
มาก 

มาก 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
หน่วยท่ี 9 การจัดการงานก่อนพิมพ์ระบบดิจิทัล 
1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

1.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
1.2 การประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษาเอกสารการสอน
1.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน

2. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
2.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
2.2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษาเอกสาร

การสอน 
   2.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน 

4.08 
3.36 
3.89 

3.92 
3.92 

3.92 

0.73 
1.07 
0.75 

0.65 
0.70 

0.84 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

มาก 
มาก 

มาก 
หน่วยท่ี 10 เทคโนโลยีการพิมพ์ผลออก 
1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

1.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
1.2 การประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษาเอกสารการสอน
1.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน

2. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
2.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
2.2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษาเอกสาร

การสอน 
   2.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน 

4.02 
3.25 
3.75 

3.97 
3.83 

3.92 

0.70 
1.16 
0.84 

0.70 
0.74 

0.81 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

มาก 
มาก 

มาก 
หน่วยท่ี 11 เทคโนโลยีการท าปรู๊ฟ 
1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

1.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
1.2 การประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษาเอกสารการสอน
1.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน

2. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
2.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
2.2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษาเอกสาร

การสอน 
   2.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน 

3.97 
3.19 
3.72 

3.89 
3.69 

3.75 

0.81 
1.09 
0.74 

0.75 
0.62 

0.81 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

มาก 
มาก 

มาก 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
หน่วยท่ี 12 เทคโนโลยีการท าแม่พิมพ์พื นนูนและแม่พิมพ์พื นราบ 
1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

1.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
1.2 การประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษาเอกสารการสอน
1.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน

2. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
2.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
2.2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษาเอกสาร

การสอน 
   2.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน 

3.86 
3.19 
3.67 

3.78 
3.72 

3.83 

0.87 
1.06 
0.83 

0.80 
0.70 

0.77 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

มาก 
มาก 

มาก 
หน่วยท่ี 13 เทคโนโลยีการท าแม่พิมพ์พื นลึกและแม่พิมพ์ฉลุลายผ้า 
1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

1.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
1.2 การประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษาเอกสารการสอน
1.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน

3.92 
3.17 
3.61 

0.73 
1.03 
0.80 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

2. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
2.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
2.2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษาเอกสารการ

สอน 
   2.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน 

3.81 
3.72 

3.75 

0.75 
0.66 

0.81 

มาก 
มาก 

มาก 
หน่วยท่ี 14 การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ด้วยมาตรฐานการผลิต 
1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

1.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
1.2 การประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษาเอกสารการสอน
1.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน

2. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
2.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
2.2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษาเอกสารการ

สอน 
 2.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน 

3.89 
3.17 
3.67 

3.89 
3.75 

3.81 

0.89 
1.06 
0.76 

0.78 
0.60 

0.79 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 

มาก 
มาก 

มาก 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
หน่วยที่ 15 การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ด้วยระบบการจัดการสี 
1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

1.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
1.2 การประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษาเอกสารการสอน
1.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน

2. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
2.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก
2.2 การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษา

เอกสารการสอน 
   2.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน 

4.06 
3.22 
3.67 

3.92 
3.86 
3.86 

0.71 
1.10 
0.79 

0.73 
0.64 
0.83 

มาก 
ปานกลาง 

มาก 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.76 0.81 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวมนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อคุณภาพแบบฝึกปฏิบัติทั้ง 15 
หน่วย ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.76 ทั้งแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบฝึกปฏิบัติ 
แต่เมื่อพิจารณารายหน่วยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในด้านความ
ชัดเจนของค าถามและตัวเลือก  และการเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน  ในระดับมากทั้ง 15 
หน่วย รวมทั้ง มีความพึงพอใจแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนในด้าน ความชัดเจนของค าถามและ
ตัวเลือก  การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษาเอกสารการสอน และการเสริม
ความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน ในระดับมาก ทั้ง 15 หน่วย ในขณะที่ นักศึกษามีความพึงพอใจแบบ
ประเมินผลตนเองก่อนเรียน ในด้านการประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษาเอกสารการสอน  ใน
ระดับปานกลาง ทั้ง 15 หน่วย 

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ นักศึกษา
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.33 ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนในด้านเนื้อหาว่า เหมาะสมแล้ว รองลงมา
เห็นว่า ควรมีภาพสีมากขึ้น ควรพิมพ์ใบแทรกเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปรับเนื้อหาที่เข้าใจยากในบางหน่วย 
และควรมีสรุปเนื้อหา ที่ร้อยละ 16.67, 12.5, 12.5 และ 12.5 ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 1 ในส่วนของ
แบบฝึกปฏิบัติก่อนและหลังเรียน ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.53 เห็นว่า มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย รองลงมา 
ร้อยละ 15.38 เห็นว่า เนื้อหาดีแต่ไม่ตรงกับข้อสอบ ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพท่ี 1 การวิเคราะห์เนื้อหาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเอกสารการสอนชุดวิชา 97403 

ภาพท่ี 2 การวิเคราะห์เนื้อหาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเอกสารแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา 97403 

อภิปรายผล 
ขอน าเสนอการอภิปรายในคุณภาพของเอกสารการสอนและฝึกปฏิบัติ ดังนี้ 
1. เอกสารการสอน ไบเนอร์และคณะ (Biner et al. 1994) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจของ

นักศึกษาในการเรียนการสอนทางไกล เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมการเรียนการสอน 
จากการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของเอกสารการสอนอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการ
วิเคราะห์เนื้อหา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า เนื้อหาเหมาะสมแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนผลของ
ประโยชน์ที่ได้ในการน าไปใช้ของหน่วยที่ 10 และ 11 พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการพิมพ์ผลออก และเทคโนโลยีการพิมพ์ปรู๊ฟ เนื้อหาอาจเข้าใจยาก ซึ่งสอดคล้องกับการ
วิเคราะห์เนื้อหาในด้านข้อเสนอแนะว่า เนื้อหามีความเข้าใจยากในบางหน่วย ประกอบกับกลุ่มประชากร

Series2, เนื้อหา
เหมาะสม, 33.33 

Series2, ควรมี
ภาพสีมากข้ึน, 16.67 

Series2, ควรเพ่ิม
ตัวอย่างในแต่ละหน่วย, 

8.33 

Series2, ควรมีสื่อ
เสริม เช่น ดีวีดี, 4.17 

Series2, ควรมีสรุป
เนื้อหา, 12.5 

Series2, เนื้อหา
มากเข้าใจยากในบาง

หน่วย, 12.5 

Series2, ควรพิมพ์
ใบแทรกเทคโนโลยีที่

ทันสมัย, 12.5 

ร้อยละ 
คว
าม
คิด

เห
็นต

่อเ
อก

สา
รก
าร
สอ

น 

Series2, ชัดเจนดี
แล้ว เข้าใจง่าย, 61.53 

Series2, เพิ่ม
ตัวอย่างในแบบฝึกมาก

ขึ้น, 7.69 

Series2, ค าถาม
เข้าใจยากบางครั้ง, 

7.69 

Series2, เนื้อหาดี
แต่ไม่ตรงกับข้อสอบ, 

15.38 

Series2, ไม่
ครอบคลุมเนื้อหาในแต่

ละหน่วย, 7.69 

ร้อยละ 

คว
าม
คิด

เห
็นต

่อแ
บบ

ฝึก
ปฏ

ิบัต
ิ 
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ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการพิมพ์ซึ่งการเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นไปได้ยาก ซึ่ งสอดคล้อง
กับกรีกอรีและคณะ (Gregory et al. 2003) กล่าวถึง การใช้เทคโนโลยีที่ผู้เรียนคุ้นเคยจะช่วยให้เกิดความ
พึงพอใจมากขึ้น นอกจากนี้ การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถช่วยกระตุ้นการ
เรียนรู้ และมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา มีปฏิสัมพันธ์ ดีกว่าการอ่านหนังสือตามล าพัง 
(Richardson. 2003) 

2. แบบฝึกปฏิบัติ ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้น การประเมินความรู้เดิมของ
นักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ด้านการพิมพ์ท าให้ข้อ
ค าถามเข้าใจยาก เมื่อยังไม่ได้ศึกษาบทเรียน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา 
พบว่า ค าถามเข้าใจยากบางครั้ง 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
1. ควรมีการปรับปรุงรูปแบบสื่อที่ใช้ในกิจกรรมฝึกปฏิบัติภาคสนาม เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึง

เทคโนโลยีที่ไม่คุ้นเคยในเอกสารการสอน หรือมีการใช้สื่ออ่ืนประกอบ เช่น วิดิทัศน์ วีซีดีประกอบชุดวิชา 
เป็นต้น 

2. ปรับข้อค าถามในการประเมินผลตนเองก่อนเรียนให้เข้าใจง่ายขึ้น
3. ควรเก็บข้อมูลในกลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนในชุดวิชานี้ หลังจากปรับปรุงสื่อแล้วในเชิงลึกเพื่อ

การปรับปรุงชุดวิชาให้มีคุณภาพมากขึ้น 

บรรณานุกรม 

Biner, P.M., R.S. Dean, and A.E. Mellenger.  1994  Factor underlying distance learner 

            satisfaction with televised college-level courses   The American Journal of  Distance 
         Education, 8, 60-71. 

Gregory, A., and RN. DeBourgh.  2003  Predictors of Student Satisfaction in Distance- 

           Delivered  Graduate Nursing Course: What Matters Most?”  Journal of  Professional; 
         Nursing, Vol. 19, No.3  (May-June). Pp. 149-163. 

Richardson. J.C. and K. Swan. 2003  Examining Social Presence in online Course in Relation to 

           Students Perceived Learning and Satisfaction   JALN, Volume 7, Issue 1, February, 
  pp.68-88. 

45



Management of time in early childhood settings in Thailand* 

Dr. Nittaya  Passornsiri, Associate Professor** 

Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand 

Abstract 

This research was aimed to describe through direct observation how teachers organize 

children’s time in child care centers and educational programs in Thailand. The instrument 

used to accomplish this objective was the Management of Time (MOT) Instrument recording 

the nature, diversity, and duration of activities proposed by teachers. The MOT categories 

consisted of physical, expressive, storytelling/ language, pre-academic, religious, media-

related, personal/social, domestic/economic, transitional, waiting, and free activities; whereas 

group structure categories covered a whole-group, part-group, joint activity, and alone. 

The MOT Observation System provided information to answer these two questions: (1) 

what types of activities do teachers propose that children do? and (2) how do teachers 

organize children for various activities ? The study presents the MOT findings for the 31 

educational programs and the 22 child care centers in Thailand. The findings are based on a 

total of 173 hours of MOT observation in educational programs and a total of 128 hours of 

observation in child care centers. 

According to type of activity, it was found that in both types of settings, teachers 

proposed that children spend the highest percentages of their time in 2 categories of activities, 

pre-academic (educational programs, 19%; child care centers, 20%) and personal/social 

(educational programs, 16%; child care centers, 18%). In child care centers, teachers also 

allocated 19% of the time to free activities. 

         As for group structure, on average, teachers in both types of settings proposed a whole-

group structure most of the time (94% in educational programs, 95% in child care centers). 

Educational program teachers used part-group structure for most of the remainder of the time 

(5%), while child care center teachers proposed the group structure categories of part-group 

and alone for nearly equal percentages of time (3% and 2%, respectively). 

Furthermore, analysis of group structure for major and specific categories of activities 

showed that teachers in educational programs and in child care centers had similar patterns of 

selecting various group structures for the major activity categories. For example, in both 

types of settings, teachers proposed a whole-group structure 90% or more of the total time for 

each activity category except domestic/economic activities and mixed activities. 

Keywords:  management of time, early childhood, Thailand 
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Introduction 

This paper presents Management-of-Time (MOT) observation systems appropriate for 

use in early childhood settings in responding to National Education Act, B.E. 2542 (1999), 

and its 2
nd

 amendment, B.E. 2545 (2002). The Act states that research should be used in the

schools to acquire knowledge to support students learning and educational management 

(Section 24 and Section 30). Therefore, teachers should be trained to use observation 

techniques to enable them to conduct their own action research and apply the research results 

effectively. Thus this paper will be emphasized on MOT observation methodology. Findings 

from the case of Thailand will be presented as an application of the MOT observation 

systems.  

Methodology of   MOT observation systems 

1. Measurement Instruments

MOT observation systems are designed to collect information about the adult’s 

organization of children’s time and the children’s activities. Figure 1 presents the major 

categories covered by the observation systems with Figure 2 giving explanation/ example of 

type of activity.  

Figure 3 is a sample of completed observation form illustrating a 10-minute period of 

concurrent MOT and Child activities (CA) observations. MOT form focuses on how the 

teacher in a setting organizes children’s time. MOT information recorded includes activities 

proposed by the adult, the duration of each activity, and the proposed group-structure for the 

activity. Child activities form focuses on the activities and interactions of the target child in a 

given setting. CA information recorded includes activities each target child is engaged in, the 

amount of time the child spends in various activities, and the type of group structure (size of 

group) in which the child is involved.  

          One possible example of the sequencing of the observation systems in a setting with 

four target children at ages 4 is illustrated in Figure 4.  

2. Data Collection

On each of two nonconsecutive mornings of observation, observers collected data by 

using the MOT and CA forms simultaneously.  Whereas the MOT form was completed 

continuously over the entire observation period, the CA form was completed during various 

10-minute periods (see Figures 3 and 4).   

The observer recorded on the MOT observation form the time and the type of activity 

proposed by the teacher when the observation period began and then recorded each time at 

which there was a proposed change in the activity (for example, at 9:17:30 a.m. the teacher 

“sang songs with the whole class,” and then at 9:20:00 a.m. the teacher “began a discussion 

of the calendar time.”  On the MOT form, the observer entered the time and briefly described 

the activity proposed.  Whenever the observer entered a time and an activity changed, he/she 

also noted what group structure was proposed by the teacher (e.g., whole-group, part- group). 

Total MOT time per center was 5 to 6 hours. MOT findings are reported as percentages of 

total time. 

On the Child Activities observation form, the observer entered the following data 

every 30 seconds: (1) the activity the child was engaged in, and (2) the social context of the 

child. 
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Application of   MOT observation systems in  Thailand 

This part presents the MOT findings for the 31 educational programs and the 22 child 

care centers in Thailand. Target population included children attending educational programs 

and child care centers who were between ages 4 years 3 months and 4 years 9 months at the 

time of data collection.  

1. Management of Time by Teachers

The following findings are based on a total of 173 hours of MOT observation in 

educational programs and a total of 128 hours of observation in child care centers. 

1.1 Type of Activity Proposed by Teachers 

Table 1 presents the average percentage of time that teachers in educational 

programs and child care centers proposed that children spend in each major activity category. 

As Table 1 shows, in both types of settings, teachers proposed that children spend the highest 

percentages of their time in 2 categories of activities, preacademic  (educational programs, 

19%; child care centers, 20%) and personal/social (educational programs, 16%; child care 

centers, 18%).  In child care centers, teachers also allocated 19% of the time to free activities.  

Table 1 Management of time percentages (mean, median, and range) in each major  

teacher-proposed category in educational programs and child care centers in Thailand 

Educational Programs 

(N = 31 settings) 

(173 hours) 

Child Care Centers 

(N = 22 settings) 

(128 hours) 

Category Mean % Median % % Range Mean % Median % % Range 

Physical 10 10 0-27 9 8 0-26 

Expressive 11 10 0-31 7 7 0-19 

Storytelling/languag

e 

4 1 0-21 3 1 0-15 

Preacademic 19 19 0-44 20 19 0-45 

Religious/ethics 4 4 0-8 7 5 1-18 

Media-related 1 0 0-8 0 0 0 

Personal/social 16 18 2-31 18 18 3-32 

Domestic/economic 4 3 0-12 2 3 0-7 

Transitional 11 11 4-22 9 7 2-28 

Waiting 7 7 2-17 4 3 0-15 

Free activities 10 8 0-31 19 17 0-42 

Mixed activities 3 0 0-27 2 0 0-19 

1.2 Group Structure Proposed by Teachers 

Table 2 indicates that on average, teachers in both types of settings proposed a 

whole-group structure most of the time (94% in educational programs, 95% in child care 

centers). Educational program teachers used part-group structure for most of the remainder 

of the time (5%), while child care center teachers proposed the group structure categories of  

part-group and alone for nearly equal percentages of time (3% and 2%, respectively).  
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Table 2  Percentage of time teachers propose that children spend in various group 

structures in educational programs and child care centers in Thailand 

Educational Programs 

(N = 31 settings) 

(173 hours) 

Child Care Centers 

(N = 22 settings) 

(128 hours) 

Group structure Mean % Median % % Range Mean % Median % % Range 

Whole-group 94 96 75-100 95 96 76-100 

Part-group 5 2 0-24 3 2 0-15 

Joint activity 0 0 0-7 0 0 0-2 

Alone 1 0 0-9 2 0 0-21 

1.3 Group Structure for Major Categories of Activities 
Table 3 presents proposed group structure by major activity categories. The Table 

indicates that the teachers in educational programs and in child care centers had similar 

patterns of selecting various group structures for the major activity categories. For example, 

in both types of settings, teachers proposed a whole-group structure 90% or more of the total 

time for each activity category except domestic/economic activities and mixed activities. 

Child care center teachers also proposed whole-group structure less than 90% of the time for 

storytelling/language activities. 

Table 3  Group structure intended for each major type of teacher-proposed 

activity in educational programs and child care centers in Thailand 

Educational Programs 

(N = 31 settings) 

          (173 hours)

Child Care Centers 

(N = 22 settings) 

(128 hours) 

Category Total 

# of 

Hours 

% 

Whole- 

Group 

% 

Part- 

Group 

% 

Joint 

Activity 

% 

Alone 

Total 

# of 

Hours 

% 

Whole- 

Group 

% 

Part- 

Group 

% 

Joint 

Activity 

% 

Alone 

Overall 173 94 5 0 1 128 95 3 0 2 

Physical 18 97 2 0 1 11 100 0 0 0 

Expressive 18 99 1 0 0 9 96 4 0 0 

Storytelling/langua

ge 

7 96 0 1 3 3 86 8 2 4 

Preacademic 32 97 3 0 0 26 93 2 1 4 

Religious/ethics 7 99 1 0 0 9 98 0 0 2 

Media-related 1 - - - - 0 - - - - 

Personal/social 29 94 5 0 1 22 97 2 0 1 

Domestic/economi

c 

6 87 11 2 0 3 87 13 0 0 

Transitional 20 93 5 2 0 12 94 6 0 0 

Waiting 13 93 4 1 2 5 99 1 0 0 

Free activities 17 90 8 0 2 25 96 4 0 0 

Mixed activities 5 74 26 0 0 3 67 33 0 0 

Note.  A dash indicates total number of entries too small for a meaningful group structure percentage. 
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2. The Child Activities Observation Findings

The Child Activities (CA) observation form focuses on the activities and interactions 

of specific children in an early childhood setting. CA information for a specific child is 

collected by making an observation of the child every 30 seconds for 10 minutes. After each 

30-second observation, the observer recorded information about the activity in which the 

child was engaged Each child is observed for two 10-minute periods each morning on two 

nonconsecutive days, yielding a total of 80 observations per child. Four children are observed 

in each setting.      

The CA observation form provides two types of information to answer these 

questions: (1) Type of Activity children engaged in, and (2) Social Context while organizing 

various activities (number of adults child interacts with and number of children child interacts 

with) 

CA findings are reported as percentages of the total observations of 124 children in 

31 educational programs and 88 children in 22 child care centers. Thus, findings are based on 

a total of 9,920 observations in educational programs and 7,040 observations in child care 

centers. 

2.1 Type of Child Activity 

Table 4 presents the percentages of CA observations in the major activity 

categories for educational programs and child care centers. The findings in Table 4 indicate 

that, on average, the children in both educational programs and child care centers were 

primarily engaged in personal/social (educational programs, 23%; child care  centers, 24%) 

and preacademic (educational programs, 14%; child care centers, 16%) activities across the 

two days.  In educational programs, slightly smaller percentages of observations were noted 

in such categories as physical (12%) and expressive (11%). In child care centers children also 

were observed to be engaged in physical activities on 16% of the total observations. In 

general, the findings are similar across the two types of settings. Table 4 also shows that Thai 

children were not engaged in any activity on 14% (child care centers) to 16% (educational 

programs) of the total observations.   

Table 4  Percentage of observations in each major child activities category in 

educational programs and child care centers in Thailand 

Educational Programs 

(N = 124 children) 

(9,920 entries) 

Child Care Centers 

(N = 88 children) 

(7,040 entries) 

Category Mean % Median % % Range Mean % Median % % Range 

Physical 12 10 0-67 16 14 0-54 

Expressive 11 8 0-60 7 3 0-40 

Storytelling/language 4 0 0-48 2 0 0-25 

Preacademic 14 10 0-72 16 13 0-53 

Religious/ethics 1 0 0-11 2 0 0-23 

Media-related 1 0 0-31 0 0 0 

Personal/social 23 21 1-55 24 23 3-48 

Expressions of emotion 2 1 0-13 3 3 0-18 

Domestic/economic 3 1 0-23 1 0 0-12 

Transitional 11 11 0-30 13 12 0-36 

Accidents 0 0 0-1 0 0 0-1 

No active engagement 16 14 0-65 14 13 0-56 

Other/no information 2 0 0-16 2 0 0-23 
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2.2 Child Activity and Social Context 

     Table 5 presents the findings for types of major child activity related to social 

context. In both educational programs and child care centers, over 50% of children’s 

activities were in a large group context. The remaining children’s activities are fairly evenly 

divided among the social context categories of small group; alone, with child, and/or with 

adult for children in both types of settings. 

3. Correspondence between Management of Time and Child Activity

During 80 minutes of each data-collection day, the observer used the MOT and CA 

systems concurrently (i.e., for 20 minutes with each of 4 children). Thus, by looking at the 

correspondence between the MOT categories and the CA categories for a total of 160 minutes 

across the two days, it is possible to see how teachers' plans for children's time relate to what 

children actually do. Figure 3 provides examples of the data used to examine the 

correspondence between the two forms. On the first line, the adult has proposed a music 

activity between 9:17:30 and 9:20:00 (MOT). The CA observation begins at 9:18:30, and at 

that time, the child is participating in the music activity. At 9:19:30, while the music activity 

continues, the child is observed to be "watching others sing," which is coded as no active 

engagement. We can develop a matrix to examine the correspondence between the two sets 

of information by using MOT categories as one dimension and CA categories as the other 

dimension. 

4. Answers from Management of Time and Child Activity Matrix

The MOT-CA matrix provides the information to answer four questions: (1) How 

often are children doing what adults have proposed? (2) What are children doing when they 

are not doing what the teacher has proposed? and (3)What are children doing when the 

teacher proposes free activities? 

Table 5  Percentage of observations in each major child activities category by five 

combined social context categories in educational programs and child care 

centers in Thailand 

Educational Programs (N = 124 children) 

(9,920 entries) 

Total 

# of 

Observation

s 

% 

Large 

Group 

% 

Small 

Group 

% Alone, 

With 

Child, 

and/or 

With 

Adult 

% 

Group 

Respons

e 

% 

Insufficie

nt 

Informatio

n 

Overall 9,920 52 17 18 10 3 

Physical 1,212 39 31 19 10 1 

Expressive 1,126 37 31 16 14 2 

Storytelling/language 352 75 3 1 20 1 

Preacademic 1,392 51 0 9 27 2 

Religious/ethics 66 38 0 7 55 0 
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Table 5 

Educational Programs (N = 124 children) 

(9,920 entries) 

Total 

# of 

Observation

s 

% 

Large 

Group 

% 

Small 

Group 

% Alone, 

With 

Child, 

and/or 

With 

Adult 

% 

Group 

Respons

e 

% 

Insufficie

nt 

Informatio

n 

Media-related 87 78 0 0 21 1 

Personal/social 2,234 56 21 18 4 1 

Expressions of 

emotion 

203 53 22 19 6 0 

Domestic/economic 250 50 19 30 0 1 

Transitional 1,114 61 10 27 0 2 

Accidents 1 - - - - - 

No active 

engagements 

1,550 64 11 22 3 0 

Other/no information 333 NI NI NI NI NI 

Child Care Centers (N = 88 children) 

(7,040 entries) 

Total 

# of 

Observation

s 

% 

Large 

Group 

% 

Small 

Group 

% Alone, 

 With 

Child, 

And/or 

With 

Adult 

% 

Group 

Respons

e 

% 

Insufficie

nt 

Informatio

n 

Overall 7,040 56 16 15 13 0 

Physical 1,102 32 37 15 15 1 

Expressive 465 38 34 10 17 1 

Storytelling/language 152 63 4 0 33 0 

Preacademic 1,091 50 5 2 42 1 

Religious/ethics 155 65 0 0 35 0 

Media-related 0 0 0 0 0 0 

Personal/social 1,702 66 13 17 3 1 

Expressions of 

emotion 

211 61 18 16 3 2 

Domestic/economic 100 69 6 25 0 0 

Transitional 929 63 8 26 1 2 

Accidents 3 - - - - - 

No active 

engagements 

993 63 16 17 4 0 

Other/no information 137 NI NI NI NI NI 

Note.  A dash indicates total number of entries too small for a meaningful social context percentage. 
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4.1 How often are children doing what teachers have proposed? 

Using MOT-CA matrices developed for each educational program or child care 

center, we summed the entries in the MOT-CA cells with matched labels (e.g., music-music) 

and divided by the total number of observations in the classroom matrix. The result is the 

percentage of observations during which children were doing what the teacher proposed. The 

findings are reported in Table 6. For educational programs, the “time-on-task” mean 

percentages greater than 60% are found in the MOT categories of storytelling/language 

(70%), gross-motor (66%), and other-preacademic (66%). For child care centers, the 

following seven MOT categories have “time-on-task” mean percentages greater than 60%: 

fine-motor (72%), gross-motor (70%), storytelling/language (67%), physical science (67%), 

other-preacademic (67%), social (66%), and music (65%).     

4.2 What are children doing when they are not doing what the teacher has 

proposed? 

       For each type of setting, across the categories, children were likely to be engaged 

in either social activities (e.g., talking with other children) or no active engagement when 

they were not doing the activity proposed by the teacher. 

4.3 What are children doing when the teacher proposes free activities? 

      The matrices could provide information about what children choose to do when 

the teacher does not propose a specific activity. In the educational programs matrix, it 

indicates that children were observed to be engaged in gross motor activities, fine motor 

activities, dramatic play activities, social activities, moving between activities (i.e., 

transitional) or were not actively engaged in an activity. In the child care centers, children 

were also observed during free activities to be engaged in personal care activities. 

Table 6 Time on task percentages (mean, median, and range) for various types of activities 

 in educational programs and child care centers in Thailand 

Educational Programs 

(N = 31 settings) 

Child Care Centers 

(N = 22 settings) 

Category 

# of 

Classrooms 

Mean 

% 

Median 

% 

% 

Range 

# of 

Classrooms 

Mean 

% 

Median 

% 

% 

Range 

Overall 31 50 50 21-73 22 54 55 22-83 

Gross-motor 23 66 66 16-100 16 70 72 30-92 

Fine-motor 10 57 61 20-80 4 72 73 53-88 

Dramatic play 2 - - - 1 - - - 

Arts and crafts 20 58 59 11-89 9 48 37 27-91 

Music 17 53 58 0-91 8 65 65 41-100 

Storytelling/langua

ge 

13 70 76 0-94 9 67 69  0-100 

Reading 11 54 72 8-90 8 57 61 26-92 

Writing 18 42 39 0-96 5 24 24 12-41 

Numbers/math 16 51 51 0-91 9 54 58 0-96 

Physical science 12 54 51 0-100 11 67 73 25-100 

Social science 6 53 57 0-100 2 - - - 
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Table 6 

Educational Programs 

(N = 31 settings) 

Child Care Centers 

(N = 22 settings) 

Category 

# of 

Classrooms 

Mean 

% 

Median 

% 

% 

Range 

# of 

Classrooms 

Mean 

% 

Median 

% 

% 

Range 

Other 11 66 73 0-91 14 67 67 33-100 

Religious/ethics 11 38 39 0-80 13 54 66 0-100 

Media-related 3 - - - 1 - - - 

Personal care 27 42 40 0-100 20 48 47 17-88 

Social 3 - - - 5 66 53 44-100 

Discipline 21 36 30 0-100 14 21 21 0-67 

Domestic 16 27 22 0-71 5 36 40 7-58 

Economic 0 - - - 0 - - - 

Transitional 31 37 35 0-72 20 33 37 6-63 

Waiting 28 55 53 8-96 13 42 47 5-67 

Free activities 21 NA NA NA 20 NA NA NA 

Mixed activities 8 NA NA NA 4 NA NA NA 

Note. A dash indicates total number of classrooms too small for meaningful percentages.  

         NA = Not   Applicable. 

Summary and Discussion 

In summary, for both educational programs and child care centers, when teachers 

propose activities for children, the overall consensus is that children are doing what the 

teacher has proposed on 50% to 54% of the total observations. Also, for both types of 

settings, there is an overall similarity in the percentage of matches across the MOT 

categories. When the children are not doing what the teacher has asked them to do, in both 

types of settings, the children, across activity categories, are likely to either be engaged in 

social activities or to show no active engagement in any activity. Finally, when the teacher 

proposes free activities, children in both educational programs and child care centers are 

observed to be engaged in similar types of activities including gross motor, fine motor, 

dramatic play, social, and transition, or they are observed as not engaged in an activity. 

As mentioned above, children in both programs have similar experiences. This 

finding is related to the fact that the same group of specialists designed the curriculum for 

both types of settings. However, even though the curriculum in each type of setting was 

developed in accordance with child development theories, its implementation as reflected by 

the findings in this report seems to be much different from what was originally proposed by 

the developers. 

Another interesting finding is that, in both types of settings, children are engaged in 

the proposed activity on 50% (educational programs) or 54% (child care centers) of the total 

observations. This is important for teachers to know further (1) which activities children are 

most likely to be on task; (2) what children were doing when they were not interested in the 

proposed activity; and (3) child’s chosen activities when the teacher does not propose a 

specific one. The answers can be found from the previously mentioned matrices. 
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Implications of the findings 

The findings just cited may be useful for early childhood education personnel to 

consider when reviewing teacher training programs and procedures. Teacher training and 

inservice training must be reformed to emphasize child-centered rather than teacher-centered 

activities. Even though this position is stated clearly in the National Scheme of Education 

B.E. 2545-2559 (2002-2016) and in Basic Education Curriculum B.E. 2001, the findings of 

this study would suggest that teachers are still proposing activities not  corresponding to 

children’s interests. 

In order to assist children in becoming active learners who are eager to acquire 

knowledge in this rapidly changing society, early childhood education personnel must be well 

prepared to organize appropriate environments and activities to serve children’s needs and 

interests. In addition to knowledge of child development, child care, training and 

enculturation, teachers/ caregivers must be active observers. Skills in classroom observation 

will enable teachers to more accurately organize activities in accordance with children’s 

interests. Moreover, teachers should be able to apply their knowledge to suit the various 

needs of children from different backgrounds and localities. At present, in urban areas there 

are a large number of children coming from nuclear families who are from one-child families. 

Teachers will need to plan specific social experiences for these children that may be different 

from those most appropriate for the children living in extended families in rural areas. 

In addition, there should be a shift from whole-group activities which emphasize 

teachers’ talk to small-group work in which children plan and do activities while interacting 

with others.  In order to accomplish this shift, additional training of personnel and more 

materials will be needed. 

Furthermore, the National Education Reform Committee has established the 

characteristics of Thai children in a global society and the authorities concerned should use 

these as guidelines to prepare Thai children for the future society. 
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Appendix 

Figure 1  Categories used in the Management-of-Time observation systems 

Management of Time Child Activities 

A. PHYSICAL ACTIVITIES A. PHYSICAL ACTIVITIES 

1. Gross-Motor 1. Gross-Motor

2. Fine-Motor 2. Fine-Motor

B. EXPRESSIVE ACTIVITIES B. EXPRESSIVE ACTIVITIES 

1. Dramatic/Imaginative Play 1. Dramatic/Imaginative Play

2. Arts and Crafts 2. Arts and Crafts

3. Music 3. Music

C. STORYTELLING/LANGUAGE C. STORYTELLING/LANGUAGE 

D. PREACADEMIC ACTIVITIES D. PREACADEMIC ACTIVITIES 

1. Reading 1. Reading

2. Writing 2. Writing

3. Numbers/Math 3. Numbers/Math

4. Physical Science 4. Physical Science

5. Social Science 5. Social Science

6. Others/Miscellaneous 6. Others/Miscellaneous

E. RELIGIOUS ACTIVITIES E. RELIGIOUS ACTIVITIES 

F. MEDIA-RELATED ACTIVITIES F. MEDIA-RELATED ACTIVITIES 

G. PERSONAL/SOCIAL ACTIVITIES G. PERSONAL/SOCIAL ACTIVITIES 

1. Personal Care 1. Personal Care

2. Social 2. Social

3. Discipline 3. Discipline

H. (No Equivalent Activity) H. EXPRESSIONS OF EMOTION 

1. Positive

2. Negative

I. DOMESTIC/ECONOMIC ACTIVITIES I. DOMESTIC/ECONOMIC ACTIVITIES 

1. Domestic Activities 1. Domestic Activities

2. Economic Activities 2. Economic Activities

J. TRANSITIONAL ACTIVITIES J. TRANSITIONAL ACTIVITIES 

K. (No Equivalent Activity) K. ACCIDENTS 

L. WAITING L. NO ACTIVE ENGAGEMENT 

M. (No Equivalent Activity) M. OTHER/MISCELLANEOUS 

N. FREE ACTIVITIES 

O. MIXED ACTIVITIES 
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Figure 2  Explanation/Example of Management-of-Time category system 

Type of Activity Explanation/Example 

A. Physical 
1.Gross-motor

2.Fine-motor

B. Expressive 

1.Dramatic play

2.Arts and crafts

3.Music

C. 

Storytelling/language 

Running, climbing, playing baseball, calisthenics 

Stringing beads, building with small blocks, puzzles, playing with 

clay or sand 

Role play, pretending to walk like an elephant 

Painting, drawing, coloring, cutting and gluing materials 

Singing, dancing, playing instruments, listening to musical 

recordings 

Listening to stories, reciting non-musical finger plays or nursery 

rhymes 

D. Preacademic 
1.Reading

2.Writing

3.Numbers/math

4.Physical science

5.Social science

6.Other

Reading letters, using books for independent reading, following 

written words 

Writing or copying letters, learning to use writing utensils 

Counting, adding and subtracting numbers, learning size or shape 

concepts 

Learning about weather, planting seeds, smelling and describing 

different scents  

Visiting a fire or police station, learning the roles of a doctor or 

nurse 

Calendar time, memory games 

E. Religious 

F. Media-related 

Praying, religious lessons, attending chapel 

Watching television, looking at slides or filmstrips 

G. Personal/social 
1.Personal care

2.Social
3.Discipline

Eating snack, washing hands, sleeping/napping 

Listening to information/classroom news, show and tell  

Sitting in time-out, putting head down, talking with adult about 

misbehavior 

I. Domestic/economic 
1.Domestic

2.Economic

J.  Transitional 

L.  Waiting 

N. Free activities 

Set-up/clean-up of materials  

Farming, selling produce 

Moving from one activity to the next, lining up to go 

inside/outside 

Waiting for instructions to begin, waiting in line, waiting during 

attendance 

No specific activity proposed, children are free to use any 

materials 

Group Structure 
Whole group (WG) 

Partial group (PG) 

Joint Activity (JA) 

Alone (A) 

Activity proposed for all children  

Activity proposed for at least 3 children, but not the whole group 

Activity proposed for 1 child & 1 other person, another child or an adult 

Activity proposed for 1 child  
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Figure 3  Completed MOT observation form illustrating concurrent MOT and CA 

Figure 3 Completed MOT observation form illustrating concurrent MOT and CA 

*MANAGEMENT OF TIME Group Structure **CHILD ACTIVITIES Social Context 

Time Description/Code WG PG JA A Time Description/Code A WC 2-6 7+ WA GR 

9:17:30 Music - Sing/B3 / 9:18:30 Child claps hands to song/B3 + 

9:19 Child continues to sing/B3 

9:19:30 Child watches others sing/L / 

9:20:00 Calendar Time/D6 / 9:20 Child tells teacher name of month/D6 / +1 

9:20:30 Listens to boys talk to him/G2 +2 / 

9:21 Counts days of week with boys for 

teacher/D6 

+4 +1 

9:21:15 Weather Chart/D4 / 9:21:30 Listens to teacher talk about weather/D4 / / 

9:21:37 Weather Chart/D4 / 9:22 Pulls child’s hair in front of him/H2 +1 / 

9:22:29 Discipline-G3/ Weather-D4 

Mixed Activities-O 

/ 9:22:30 Sits in chair by door with head down/G3 +1 

9:23 Continues to sit/G3 / 

9:23:43 Storytime-C/Discipline-G3 

Mixed Activities-O 

/ 9:23:30 Continues to sit/G3 

9:24:02 Storytime/C / 9:24 Joins group for story/C / / 

9:24:30 Listens to teacher read story/C 

9:25 Continues to listen to story/C 

9:25:30 Tells teacher about book he has at 

home/G2 

+1 

9:25:41 Art Activity-B2/Free Play-N 

Mixed Activities-O 

/ 9:26 Listens to teacher explain art activity/B2 / / 

9:26:21 Art Activity-B2/Free Play-N 

Mixed Activities-O 

9:26:30 Child glues stick to paper while talking to 

child/B2 

+1 / 

9:27 Asks teacher for more glue/B2 / +1 

9:27:17 Glue Bottles-I1/Art-B2/Free Play-N 

Mixed Activities-O 

/ 9:27:30 Helps teacher fill glue bottles/I1 / 1 

9:28 Continues to fill glue with child/I1 +1 
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*MANAGEMENT  OF   TIME **CHILD ACTIVITIES 

Group Structure: WG = Whole Group Social Context: A = Alone 

PG = Part Group WC = With A Child 

JA = Joint Activity 2-6 = Small Group 

A = Alone 7+ = Large Group 

WA = With Adult 

GR = Group Response 
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Figure 4 MOT Combined observation systems data collection schedule 

TIME 

DAY 1 DAY 2 

 MOT  CA 1  CA 2  CA 3  CA 4  MOT  CA 1  CA 2  CA 3 CA 4 

9:00 

9:10 

9:20 

9:30 

9:40 

9:50 

10:00 

10:10 

10:20 

10:30 

10:40 

10:50 

11:00 

11:10 

11:20 

11:30 

11:40 

11:50 

12:00 

12:10 

12:20 

12:30 

TOTAL 3-3 2 hr 20 20 20 20 3-3 2 hr 20 20 20 20 

----------------------------------- 
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Organizational health of elementary schools in Nonthaburi 

Province of Thailand* 

Dr. Nittaya  Passornsiri, Associate Professor 

Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand 

SUMMARY  

This research was aimed to assess the three organizational levels of elementary 

schools in Nonthaburi Province of Thailand. The Organizational Health Inventory based on 

Hoy and Feldman’s concept was used to evaluate three hierachical levels and eight health 

dimensions, namely, the institutional level (with dimensions of goal setting, and institutional 

integrity), the managerial level (with dimensions of collegial leadership, instructional 

leadership, and communication), and the technical level (with dimensions of academic 

emphasis, teacher morale, and instructional activities). Each school was assessed and  the 

percentages of schools with fully healthy, moderately healthy, and unhealthy levels for each 

school size were presented. 

Abstract 

The purpose of this research was to study organizational health levels of elementary 

schools as classified by school size in the early stage of education reform. 

      Data for this study were collected from all 99 elementary schools in Nonthaburi 

Province. All teachers in each school served as informants. The employed research 

instrument was the Elementary School Organizational Health Inventory based on Hoy and 

Feldman’s concept. It was used to assess three hierachical levels and eight health dimensions, 

namely, the institutional level (with dimensions of goal setting, and institutional integrity), 

the managerial level (with dimensions of collegial leadership, instructional leadership, and 

communication), and the technical level (with dimensions of academic emphasis, teacher 

morale, and instructional activities). The organizational health was classified into three 

levels: fully healthy, moderately healthy, and unhealthy. The employed statistics for data 

analysis were the percentage, percentile, mean, standard deviation, and standard score. 

………………………………… 

*Adjusted from paper presented in 2008 International Yearbook of ICET (International Council on

Education for Teaching) 
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Research findings were as follows: 

      (1) The overall and every dimension of organizational health of the total number of 

99 schools comprising small, medium sized, and large schools were at the moderately healthy 

level.  

      (2) When the organizational health of each school was analyzed, the percentages of 

schools with fully healthy, moderately healthy, and unhealthy levels were as follows: 37, 39, 

and 25 for small schools; 12, 58, and 30 for medium sized schools; and 18, 64, and 18 for 

large schools, respectively. 

      (3) When  each school’s organizational health was analyzed by dimensions, it was 

found that more than 33 percent of small schools were unhealthy on the dimension of 

academic emphasis (technical level); above 30 percent of medium sized schools were 

unhealthy on the dimensions of goal setting, institutional integrity (institutional level), 

instructional leadership (managerial level) and teacher morale (technical level); forty percent 

of large schools were unhealthy on the dimension of collegial leadership (managerial level). 

After this preliminary study, effects of each organizational health level and its 

dimensions on the educational quality will be analyzed and strategies on personnel 

development for each level will be developed to suit Nonthaburi situation. 

Introduction 

The National Education Act, B.E. 2542 (1999) and Amendments (Second 

National Education Act, B.E. 2545 (2002)) stipulates that educational authority shall be 

decentralized more to educational service areas and schools in order to increase 

administration efficiency leading to educational quality improvement.  So, before undertaking 

education reform or in the early stage of education reform, the state should have information 

on each school in order to compare it with that after the education reform. 

In organizational assessment, consideration should be given to all organization 

mechanisms including those at the institutional level, managerial level, and technical or 

practitional level to find out whether or not all levels perform harmoniously; and whether or 

not and to what extense the performances at all levels promote, support and motivate that of 

each other level resulting in the survival of the organization in the fast changing society at 

present.  One approach to analyze these matters is the study of organizational health, which is 

an assessment of school on its performance based on its function and responsibility to find 

out if it can cope with the four main functions of the social system, namely, adaptation, goal 

attainment, integration, and latency (Parsons, Bales, and Shils, 1953). The study will help 

equipped  the school with readiness to endure properly amidst changing environment and 

conditions in the social system, and make it possible for the school to be improved or 

changed in order to progress continuously for a long time.  The assessment of organizational 

health of the school is an assessment of the school in three levels, namely, the institutional 
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level, managerial level, and technical level in the dimensions of goals setting, institutional 

integrity, leadership, communications, work morale, and learner development (Hoy and 

others, 1991).  If the school is assessed before and after the education reform, or in the early 

stage of education reform and after, the administrator will have information on existing 

conditions of the school which can be later used for comparison. 

Research objectives 

The general objective of this research was to study elementary schools in the early 

stage of education reform, in the B.E. 2547 (2004) academic year (October 2004-March 

2005) with the following specific objectives: 

2.1 To assess organizational health of elementary schools under the Offices of 

Nonthaburi Educational Service Area in the early stage of education reform. 

2.2 To compare levels of organizational health of elementary schools classified by 

school size. 

Research Hypotheses 

3.1 The organizational health of elementary schools under the Offices of 

Nonthaburi Educational Service Area in the early stage of education reform was not lower 

than moderately healthy level. 

3.2 Elementary schools of different sizes differ significantly in their levels of 

organizational health. 

Conceptual Framework 

This organizational health study was based on the conceptual framework of Hoy 

and Feldman (1987) and the social system theory of Parsons to be considered together with 

the National Education Act, B.E. 2542 (1999) and its Amendments (Second National 

Education Act, B.E. 2545 (2002)).  The organizations were classified into three levels each of 

which having main features of organizational health as shown in Table 1, with the meaning of 

organizational health defined as follows: 

Organizational health refers to work performance condition in the organization 

based on its function to cope with the social system’s four main functions of adaptation, goal 

attainment, integration, and latency so that the organization is well prepared to remain firm 

under suffering without yielding, and has the opportunity to improve and change for survival, 

progress, and development on a continuous basis for a long period of time (Hoy and others, 

1991: 67-68). 
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Table 1: Organizational Health Dimensions of Elementary Schools in Each Organizational 

Level 

Organizational 

Level 

Organizational Health Dimensions of Elementary 

School 

1. Institutional Level 1. Goal Setting

2. Institutional Integrity

2. Managerial Level 3. Collegial Leadership

4. Instructional Leadership

5. Communication

3. Technical Level 6. Morale

7. Academic Emphasis

8. Instructional Activities

Goal setting refers to work performance condition that the school personnel 

collaboratively determine the vision and policy of the school which is given in a clear written 

form and appears in the school master plan in line with the educational philosophy, the 

National Education Act, the National Education Scheme, the National Education 

Development Plan, problems and needs conditions of the society, and policies of the superior 

organization.  The goal is aimed at solving the school’s problems and has undergone public 

relations to inform teachers, students, parents and the community thoroughly. 

Institutional integrity refers to the capability of the institution to carry out its work 

freely and firmly, to have good relationship with the community, to be able to adjust and 

solve problems based on the community needs without intervention from concerned 

influential groups of people in the community. 

Collegial leadership refers to the behaviors of the school administrator 

emphasizing the creation of good collegial and task relationships with teachers in school by 

behaving as a colleague so that he can set systematic work performance standards and 

encourage teachers to work cooperatively to attain the goals of the school. 

Instructional leadership refers to leadership ability of the administrator on 

initiating collaboration between the administrator and teachers in management of school-

based curriculum and organization of instructional activities with effective and efficient 

utilization of school resources and with application of educational innovations for the 
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purposes of enhancing and supporting academic function of  the school to enable it to 

accomplish its main function effectively and efficiently with the aim to achieve academic 

excellence. 

Communication refers to work performance of the administrator and teachers that 

shows interaction with each other in terms of exchanges of thinking, feelings, attitudes, 

emotions and actions leading to mutual understanding and cooperation in performing the 

functions of the school to attain the set goals. 

Morale refers to the unified feeling of the school staff exhibiting friendliness, 

cordiality, open-mindedness, mutual trusts, enthusiasm for working together, and the pride to 

perform the assigned duties successfully. 

Academic emphasis refers to the efforts of the school to achieve academic 

excellence by setting the goals of high but attainable standards of academic performance for 

students, systematic instructional management to enhance student learning, and commitment 

to students on the part of the teachers. 

Instructional activities refers to the concerted efforts of the administrator, teachers, 

and school personnel to organize activities in support of instruction according to the 

education reform approach by provision of financial resource, appropriate instructional 

technology, and controlled services on buildings and facilities sufficient for the needs of 

teachers and students. 

Research Methodology 

1. Population

This study covered all elementary schools in Nothaburi province in order to

obtain basic information on schools in the first and second educational service areas of 

Nonthaburi to be subsequently used for comparison with counterpart information after 

education reform has been implemented for some period of time. 
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Table 2: Number of Elementary Schools in Nonthaburi Province Classified by School Size 

School Size Number of Schools 

Small 49 

Medium 33 

Large 17 

Total 99 

2. Research Instrument

 The employed research instrument was the Organizational Health Inventory 

(OHI) based on the conceptual framework of Hoy and Feldman.  This instrument was a 5-

scale rating descriptive questionnaire composed of eight subtests to measure each of the 

dimensions as well as the general health of the school. It was tried out with teachers in 

elementary schools in Pathum Thani province to investigate teachers’ understanding of the 

wordings used in the present context.  After the try out, some wordings were adjusted and 

then the instrument was tried out for the second time with teachers in 5 schools in Pathum 

Thani province.  The overall reliability of the total 55-item inventory was found to be .95.  

This overall reliability coefficient and those of organizational health dimensions are shown in 

Table 3: 
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Table 3: Reliability Coefficients of the Organizational Health Inventory (OHI) 

for Elementary Schools 

Organizational Health Dimension Reliability 

1. Goal Setting .898 

2. Institutional Integrity .946 

3. Collegial Leadership .930 

4. Instructional Leadership .904 

5. Communication .964 

6. Morale .882 

7. Academic Emphasis .900 

8. Instructional Activities .942 

Total .950 

3. Data Collection

 Data for this study were collected from all Nonthaburi elementary schools’ 

teachers in the B.E. 2547 (2004) academic year (October 2004-March 2005) by supervisors 

under the Offices of Nonthaburi Educational Service Areas 1 and 2.  Before data collection, a 

meeting  was held to present the research instrument and its use.  Some wordings were 

adapted to be more suitable for the present educational context.  In data collection, the 

purposes of data collection were presented to schools by the research team before data 

collection process. 

4. Data Analysis

 Schools were units of data analysis.  The analysis was carried out for both the 

overall and each dimension of organizational health. The rating scores from each school were 

converted to standard scores (SDS) by the formula: SDS=500+100Z, whereas Z=(x- X )/SD.
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Then the standard scores were compared with Nonthaburi norm to interpret the organizational 

health level of the school. 

 In interpretation of the organizational health level of elementary schools, the 

norm specifically developed for Nonthaburi Province was employed.  The 75
th

 percentile

score was designated as the cutting point for the fully healthy level; and the 25
th

 percentile for

the unhealthy level.  The scores between the 75
th

 and 25
th

 percentiles were designated as

belonging to the moderately healthy level. 

Research Findings 

The overall organizational health as well as each of the eight organizational health 

dimensions of the schools were analyzed.  All were at the moderately healthy level as shown 

in Table 4. 

Table 4: Organizational Health Levels of Elementary Schools in Nonthaburi Province 

 as Classified by School Size 

Organizational Health 

Dimension 

Organizational Health Level by School Size* 

Small (N=49) Medium (N=33) Large (N=17) 

1. Goal Setting Moderate Moderate Moderate 

2. Institutional Integrity ” ” ” 

3. Collegial Leadership ” ” ” 

4. Instructional Leadership ” ” ” 

5. Communication ” ” ” 

6. Morale ” ” ” 

7. Academic Emphasis ” ” ” 

8. Instructional Activities ” ” ” 

Total Moderate Moderate Moderate 

* Small schools refer to the schools with student enrollment less than 300,

medium sized schools refer to the schools with 301-900 student enrollment, 

and large schools refer to the schools with more than 900 student enrollment.   
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When overall organizational health levels of school of different sizes were 

compared, the results are shown in Table 5: 

Table 5: and Organizational Health Level Number of Elementary Schools in Nonthaburi 

Province Classified by School Size  

Organizational 

Health Level 

School Size 

Total 

Small Medium Large 

Numb

er 

Percenta

ge 

Numb

er 

Percenta

ge 

Numb

er 

Percenta

ge 

Numb

er 

Percenta

ge 

Fully Healthy 18 36.7 4 12.1 3 17.6 25 25.3 

Moderately 

Healthy 

19 38.8 19 57.6 11 64.7 49 49.5 

Unhealthy 12 24.5 10 30.3 3 17.6 25 25.3 

Total 49 100 33 100 17 100 99 100 

As shown in Table 5 last column, for the whole population of elementary schools 

in Nonthaburi Province, 25.3 percent had overall organizational health at the fully healthy 

level, 49.5 percent were at the moderately healthy level, and 25.3 percent were at the 

unhealthy level.   

When considered by school size the findings were as follows: Of the 49 small 

schools, 36.7, 38.8 and 24.5 percent had organizational health at the fully healthy, moderately 

healthy and unhealthy levels respectively; of the 33 medium sized schools, 12.1, 57.6 and 

30.3 percent had organizational health at the fully healthy, moderately healthy and unhealthy 

levels; and of the 17 large schools, 3 or 17.6 percent had organizational health at the fully 

healthy level, 11 or 64.7 percent had organizational health at the moderately healthy level, 

and 3 or 17.6 percent had organizational health at the unhealthy level. 
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 Discussion 

Results of organizational health analysis of elementary schools in this study were 

based on percentile criteria to be interpreted specifically for schools in Nonthaburi Province.  

The interpretation and comparison were applied only to schools in Nonthaburi Province.  If 

the national criteria exist and were employed, the research findings and conclusions could be 

differently interpreted. 

Based on Nonthaburi norm, the overall organizational health of all elementary 

schools in the province was at the moderately healthy level.  When considered for each 

organizational health level, about 25 percent of schools had organizational health at the fully 

healthy level, about 50 percent of schools had organizational health at the moderately healthy 

level, and about 25 percent had organizational health at the unhealthy level. 

When considered by school size, interesting findings were as follows: The 

organizational health, both overall and by dimension, of schools of all sizes was at the 

moderately healthy level which confirm Hypothesis 3.1 which stated that in the early stage of 

education reform the organizational health of school was not lower than the moderately 

healthy level.  However, Hypothesis 3.2 which stated that elementary schools of different 

sizes significantly differed in their levels of organizational health was not confirmed, since 

the overall organizational health level of each size of schools was at the same moderately 

healthy level.  Nevertheless, when organizational health of each individual school was 

considered, its organizational health level was clearly identified, and it was found that the 

numbers and percentages of large, medium sized, and small schools with unhealthy 

organizational level were 12 (24.5 percent), 10 (30.3 percent), and 3 (17.6 percent) 

respectively. 

The issues that require further research are the following: (1) Of schools with the 

same level of organizational health for all dimensions and those with different levels of 

organizational health for some dimensions, which category will achieve better work 

performance; for example, among schools with organizational health at the moderately 

healthy level for all dimensions, those with organizational health at the fully healthy level, 

and those with organizational health for the policy dimension at the fully healthy level but 

with organizational health for other dimension at the moderately healthy level, which of them 

will achieve better work performance? (2) Does organizational health affect the management 

efficiency, or the quality of educational provision, or student learning achievement? If so, 

which dimensions affect which performance outcome? Existing research findings on these 

issues at present cannot lead to clear conclusions. (3) If organizational health affects 

management efficiency, how can the school adjust itself so that it has organizational health at 

the appropriate level? This issue, of course, depends on the findings from the first and second 

issues.  The findings on the three main issues will contribute to improvement of 

organizational management model based on the organizational health theory. 
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Recommendations 

From the above findings and discussion, the national norm for organizational 

health of school in each level should be develop to make it possible for nationwide 

comparison among schools.  Besides, there should be studies on relationships of 

organizational health with other variables such as management efficiency, and educational 

quality of school, etc. in order to point out clearly whether or not to manage schools based on 

the organizational health theory.  Another recommendation is that there should be in-depth 

studies of schools with the same level of organizational health for the institutional, 

managerial, and technical level, and also, in-depth studies of schools with different level of 

organizational health for the institutional, managerial, and technical levels to find out which 

type of schools has more management efficiency.  Such findings will lead to development of 

management model based on the organizational health theory. 

Regarding utilization of findings from this research, both Offices of Nonthaburi 

Educational Service Area should utilize information from this research to conduct in-depth 

studies on schools with unhealthy organizational health in all dimensions, or on schools with 

unhealthy organizational health in main functions which in the specialized function of the 

school in order to provide assistance to those schools.  Another study approach is to conduct 

follow-up studies of all schools after education reform has been implemented for some period 

of time to find out whether or not organizational health of the schools has changed and to 

what extent the changes have occurred. 
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Rajamangala University of Technology Thanyaburi 

Abstract 

Cinema is a popular medium in Thailand. When you speak of cinema, most people 

think foremost of entertainment; but in fact, cinema plays many other positive roles, 

including education, informing, persuasion, and building new concepts or values. However, 

no matter how many other valuable roles cinema may play in society, those roles are usually 

overshadowed or completely overpowered by cinema’s entertainment role.  As a result of 

that, many educators have tried for decades to provide tools namely media (or cine) literacy 

to enable people to analyze, evaluate and create messages in a wide variety of media modes, 

genres and forms. 

The “Cine - Literacy for Health” project was created to allow the general cinema 

 audience to view movies that have informative content about physical, emotional and 

spiritual health. Adapted from the concept of media literacy and cultural studies, the project 

has undertaken an experiment on constructive movie watching. The experimental activities 

cover steps for preparation before watching the movie, during watching the movie and after 

watching the movie. Each step incorporates a “treatment” to promote cinema literacy.  

Following the completion of the experiment, the project researchers developed a program for 

building cinema literacy aimed at turning an ordinary audience into a “smart audience.”  

Towards the end, the project has also continued efforts to build on this knowledge of cinema 

literacy so that it can be practically applied at other educational institutions. 

Keywords :Cinema Literacy,  Smart Audience, Health Communication

Introduction 
Cinema is a medium that has a strong influence on viewers because (1) it can keep the 

attention of the audience on the cinema screen since the rest of the room is dark, so the 

viewers can concentrate on watching and listening to the film; it is able to capture the 

attention of media receivers and create perception better than other media; (2) cinema can 

overcome limitations of time, space and reality so that the viewers perceive just what the film 

makers want them to perceive; and (3) cinema is a medium that influences people’s attitudes, 

especially those of young viewers. 

The above three conjectures are compatible with the concept of “media literacy,” 

which arose in the west in the 1970s after mass media had begun to play a more central role 

in people’s everyday lives. Debate was aroused about the impact of media consumption. In 

the beginning, discussions of media literacy tended to view media in a negative way, 

espousing the view that media producers used the media as a tool to control the media 

receivers, while media receivers were helpless victims of this manipulation. Early proponents 

of media literacy believed that the only way to help media receivers escape the evil grasp of  

This paper was presented at FILM AND MEDIA 2011: The First Annual London Film and 

Media Conference, The Insstitute of Education, University of London, London, United 

Kingdom, 12-14 July 2011 
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the media producers was to make them aware of the media as a potential enemy and help 

them develop media literacy skills to defend themselves against the influence of the media. 

Later, this concept of media literacy was challenged by other proponents who thought that in 

modern life it is impossible to avoid exposure to the media, and that each individual has 

different personal characteristics and different levels of ability to perceive and understand 

messages and content from the media. In the more recent view, the mass media is not 

considered the enemy. Most media literacy proponents now believe that it is possible to 

“vaccinate” people, or to build up their immunity, so to speak, in a way that is appropriate for 

each individual, rather than expecting that all media receivers will be weak or helpless 

victims of manipulation.  

 Over the past ten years, various organizations have tried to adapt the media literacy 

idea to Thailand, such as some non-government development organizations, Catholic church-

related agencies, and academics working together with UNESCO. There have been various 

efforts aimed at media education and media literacy with many different kinds of activities to 

raise awareness in society or in communities about the importance of media literacy skills. 

These efforts have helped drive a push for related legislation or official policies at the central 

government level.  

 The “Media Literacy for Health” project had the main objective of using media to 

help promote good physical, mental, spiritual and environmental health. The other objective 

of the project was to create awareness of the value and utility of cinema as a medium for 

promoting health. An activity called “Smart Movie Viewing for Health” was launched in 

2005 with the cooperation of several universities and funding from Thai Health Promotion 

Foundation (ThaiHealth). The activity aimed to make university students more media literate 

through the viewing of films about health. It was held 22 times in two different stages. In the 

first stage, the activity was held 20 times and in the second stage, after the steps in the 

activity were adapted and improved based on assessment of the first stage, it has been held 

only two times. The basic premise of the “Smart Movie Viewing for Health” activity was that 

watching films about health produced by the “Media Literacy for Health” project could help 

youth develop media literacy, turning an ordinary audience into a smart audience.  

 The “Media Literacy for Health” project was very beneficial in helping develop media 

literacy in a tangible way, but all the lessons learned from the project were not systematically 

extracted and distilled for further application. The purpose of this research was to pass on the 

lessons learned from the “Smart Movie Viewing for Health” activities so that the knowledge 

can be applied to other activities. There are three parts to this research: The first part is an 

overview of the activities in both the first and second stages, comparing the differences in the 

processes of the two stages and examining how they affected the behavior of the viewers or 

their level of cinema literacy. The second part is a study of the behavior of the youth viewers 

before and after the activities. The third part is an assessment of the results of the project and 

the problems encountered during the activities and a study of how the activities were 

continued or built upon. 

 
Objectives 

1. To study the development of cinema literacy in the “Smart Movie Viewing for 

 Health” activities under the “Media Literacy for Health” project 

2. To study the cinema viewing behavior of youth in the “Smart Movie Viewing  

for Health” activities under the “Media Literacy for Health” project 
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3. To study the results and problems of the “Media Literacy for Health” project 

 

 

Conceptual framework of the research 
 

 
Operational definitions 

 

Smart audience means cinema viewers who have developed cinema literacy 

Creating a smart audience means the process used in the “Smart Movie Viewing for 

Health” activities under the “Media Literacy for Health” project, consisting of pre-viewing, 

viewing and post-viewing steps 

Cinema literacy for smart health movie viewing means the cinema literacy 

developed by youth in the “Smart Movie Viewing for Health” activities under the “Media 

Literacy for Health” project, comprising four domains: 

- Cognitive domain 

- Emotional domain 

- Moral domain 

- Aesthetic domain 

Cinema viewing behavior means the cinema viewing behavior of youth in the 

“Smart Movie Viewing for Health” activities under the “Creative Media for Health” project, 

both before, during and after watching the films. 

 
Extent of the research 
 This research intends to disseminate lessons about creating and promoting cinema 

literacy learned from the “Smart Movie Viewing for Health” activities under the “Media 

Literacy for Health” project in 2003-2005 and to study the cinema viewing behavior and level 

of cinema literacy of the participants after the project was finished.  

 

 

 

 

Ordinary 

audience 

Smart audience 

“Smart Movie Viewing 

for Health” activities 

Cinema literacy 

Stage 2 
Stage 1 
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Expected outcome 
1. Lessons about creating and promoting cinema literacy learned from the  

“Smart Movie Viewing for Health” activities under the “Media Literacy for Health” project 

will be passed on to expand the body of knowledge about building and promoting cinema 

literacy so that these lessons can be applied and adapted to other media literacy projects. 

2. Other related agencies can apply the same types of activities for creating and  

promoting cinema literacy.  

 

Literature review 
 

1. The concept of media literacy 
 The concept of media literacy began in the west in the 1970s after mass media had 

begun to play a more central role in people’s everyday lives. Debate was aroused about the 

impact of media consumption and the influence of the media. Academics began to write 

about media literacy, media education and media awareness. The concept first arose in 

Canada and was later picked up by many other countries, especially the USA and England. It 

was added to the curricula in many primary and secondary schools. In 1990 the Thai term for 

“media literacy” was coined and the topic began to be discussed by Thai academics.  

 

 Media literacy comprises four kinds of abilities: 

- Ability to access the meaning of the message; the ability to read and understand 

what is symbolically portrayed through written and spoken language and through 

visual images 

- Ability to analyze the message; ability to discriminate between different kinds of 

messages; ability to identify themes and concepts as well as causal relationships; 

ability to discern the media producer’s intentions; ability to understand the context 

of the message 

- Ability to evaluate the message; ability to assess the relative value of the message 

- Ability to convey and communicate the message through different media; ability 

to effectively communicate using print media, electronic media or other media.   

 Media literacy is learned through experience and teaching from childhood on 

throughout life. Learning media literacy takes place in the cognitive domain, the emotional 

domain, the moral domain and the aesthetic domain.  

- In the cognitive domain, media literacy learning is related to intellectual 

processes. The greater a person’s intellectual development, the greater potential 

the person has to develop media literacy. 

- In the emotional domain, media literacy learning concerns people’s awareness that 

the media to which they are exposed can stimulate them emotionally and how they 

are able to control the emotions that are aroused by the media. Everyone, 

regardless of their sex, age, educational background or social status, can be 

equally affected emotionally by the media, but different individuals have different 

levels of ability to control and manage their emotions. 

- In the moral domain, you can see that moral messages are present in many kinds 

of media, but are usually implied rather than stated directly, so media literacy 

learning involves interpretation skills. The media consumer has to be able to 

analyze the content of the media and its presentation objectively without bias from 

personal beliefs and attitudes, since each person’s moral beliefs might lead to a 

skewed interpretation of the media’s message. 
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- In the aesthetic domain, media literacy means the ability to consume media in a 

discriminating way and to enjoy being touched by the media, both its content and 

the different components of its presentation. 

 Different levels of media literacy do not always develop at the same pace in all these 

domains. Many people achieve a good level of media literacy in the cognitive, emotional and 

moral domain but lack development in the aesthetic domain, which is considered a high level 

of media literacy. Systematic education may be necessary to develop media literacy in the 

aesthetic domain. 

 

 

2. The cinema literacy concept 
 In order to be a smart audience, cinema viewers have to be open to receive and 

understand the true meaning of a film in the way it was intended, not just to watch it out of 

personal preference and feelings.  

 

 There are two major steps to smart movie watching: 

Preparing to see the film – This includes reading reviews about it to get a basic idea 

of what it’s about, listening to word-of-mouth reviews, and finding out more information 

about it from other sources. 

The art of watching the film – To be able to understand, interpret and estimate the 

value of  film, the viewer should learn about cine-literacy, which means understanding the 

different components of a film and the technical production process, consisting of the 

thematic elements, the fictional and dramatic elements, the visual design, the cinematography 

and special visual effects, the editing, the use of color, the sound effects and dialogue, the 

musical score, the acting, the director’s style, and the film genre, leading to analysis of the 

whole film and how it fits in with society.  

 

3. Concepts about cinema viewers 
 The audience is an essential part of the cinema industry, because without viewers the 

cinema business would not be able to continue. Analysis of the cinema-related behavior of 

cinema viewers helps us understand the reasons different groups of consumers watch movies.  

 There are many reasons why people choose to watch movies. The major ones have 

been classified as: for vicarious experience, to identify with the characters, for an analogous 

experience, as a public or private ritual, or to seek profundity, art or analysis and 

interpretation. 

 

4. Related research 
 No published research on cinema literacy as such was found, but there have been 

various studies about cinema viewer behavior and factors that affect cinema viewing 

behavior. For example, JarosKayaroj(2000) did a study on Cinema viewing behavior of 

Chulalongkorn University students which found that 42% of the undergraduate students 

studied watched more than one film per month. The second largest group (36%) watched 

only one film a month. The majority watched movies with their friends or loved ones and 

only 5% went by themselves. Before watching the movie, most of the students heard about it 

from advertisements such as handbills, the recommendations of their friends, or from cinema 

magazines. The main things they considered before deciding to watch a movie were what it 

was about and whether or not they liked the trailer. During the film, their main behavior was 

talking to their friends about the film and consuming snacks or drinks.  

 After watching a film, the most common behavior was critiquing it with their friends. 

Students who watched films the most often tended to critique films more than those who 
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watched films less frequently. The majority of the students were able to remember the 

content of comedies more than other genres of film. The kind of film they reported finding 

the most difficult to understand was life dramas. When asked about what they mimicked from 

the movies, many of the students said they repeated dialogue from the films, followed by 

imitating lifestyle concepts, gestures and hair styles.  

 In a study on The responses of viewers to the movie “Home Rohng” as expressed on 

web boards, SuthinantSakkasemsarn(2005) reported that different groups tended to use 

different web boards to discuss the movie. The movie’s producers 

usedwww.mongkolfilm.com/movies/overture.th;the cinema owners used 

www.sfcinemacity.com; the entertainment news providers used 

www.pantip.comandwww.mthai.com; and fans of the movie Home Rohng used 

www.homrong.com. Only www.pantip.comandwww.mthai.com provided web boards as a 

public forum for consumers to express their ideas and reactions to the film. A group of fans 

created thewww.homrong.com website to provide all kinds of details about the film and to act 

as a center of discussion about it. The fans could express their feelings about the beauty and 

value of the film. The researcher concluded that most viewers understood the content of the 

film and its intended message about Thai culture. The film helped them realize the value of 

Thailand’s musical heritage. They were touched and moved by the beauty of the film and the 

music of the traditional xylophone. Most of them said it made them love and care about Thai 

cultural heritage and it made them want to learn a Thai musical instrument.  

 TubanalnVijitrattakan(2004) did a study on The opinions of viewers on American 

life dramas as a medium to promote self development. The study found that cinema viewers 

that are considered part of the “serious audience” found some American life drama movies 

beneficial for providing education on personal development. The samples studied reported 

that they learned the most from the characters, the content or story, the dialogue and the 

presentation, in that order. They said that what they gained were ideals on how to live your 

life, new views on the world, understanding of American society, and a better understanding 

of the people around them. As for the samples’ opinions on the benefit of this kind of movies, 

they reported that they could provide inspiration, give hope and encouragement, provide 

entertainment, and allow escape from reality. In terms of personal development, the samples 

reported that the movies helped them see the value of themselves, understand themselves 

better, feel more self confident and raise their consciousness. They also felt the movies 

helped them develop confidence to break beyond boundaries, to want to do good and to be 

kinder to others.  

 PraweenamaiBaikloi(2002) studied Factors that influence independent film 

viewing and found that people of different sexes, ages, educational backgrounds and 

professions are fans of non-commercial or independent films. Some of the samples studied 

like to watch both mainstream films and independent films, but some preferred to watch only 

independent films. They reported that their admiration of the films created a bond that made 

them strive to follow news about the independent films in the media. Different fans had 

different expectations and received different benefits from the films, such as gaining 

entertainment, a better understanding of society, furthering their education, or gaining work 

skills.  

 
Research method 
 This was a qualitative research aimed at passing on lessons learned about the process 

of creating cinema literacy in youth. 

1. Research steps 
1.1 Review of the literature 

1.2 In-depth interviews with two groups: (1) the academics who organized and  
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managed the “Smart Movie Viewing for Health” activities under the “Media Literacy for 

Health” project and (2) youth who participated in the “Smart Movie Viewing for Health” 

activities under the “Media Literacy for Health” project 

 

2. Sample population 
2.1 Documents for the literature review consisted of books, articles and other  

publications about the “Smart Movie Viewing for Health” activities under the “Media 

Literacy for Health” project, including the film viewing handbook developed for the 

activities, which was given to the participants, the report written by the organizers, a VCD 

about the activities, and related information from websites. 

2.2 The sample population for the first group of in-depth interviews consisted of  

6 academics involved in organizing and managing the “Smart Movie Viewing for Health” 

activities under the “Media Literacy for Health” project in 2003-2005. The 6 were chosen 

through purposive sampling, one from each of the participating educational institutions, out 

of a total population of 25.  

2.3 The sample population for the second group of in-depth interviews consisted 

of 6 students who participated in the “Smart Movie Viewing for Health” activities under the 

“Media Literacy for Health” project in 2003-2005. The 6 were chosen through purposive 

sampling, one from each of the participating educational institutions.  

 

3. Data collection 
 The data collection tools consisted of a content analysis form and a semi-structured 

in-depth interview form. 

 

4. Data analysis 
 Data from the literature and the interviews was analyzed based on related concepts 

and theories.  

 
Results 
 

1. Development of the cinema literacy learning process in the “Smart Movie 

Viewing for Health” activities under the “Media Literacy for Health” project 
 The process developed in two stages. The first stage was from November 2004 to 

May 2005 and the second stage was from June 2005 to August 2005. The two stages are 

considered separately because of a change in the concept and the treatment used in the 

project. 

 

Stage 1 
 In the first stage the activity was divided into three steps: pre-viewing, viewing and 

post-viewing. The treatments in each stage were as follows: 

 

Pre-viewing – analysis of the target group, selection of the film, and appointment of a 

facilitator 

 

Analysis of the target group: Before the activity, the organizers analyzed the target 

group, which consisted of students from five educational institutions: Thammasat University, 

Rangsit University, Mahidol University, Suranaree University of Technology and Naresuan 

University. 
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 The students who participated were students studying in fields related to media 

(communications science) or health (pharmacology, environmental science, and fine arts). 

They were divided into four groups: 

1) Students knowledgeable about media but not health – communication students who 

know about the communication process and the way the cinema media business works 

but don’t know much about health issues 

2) Students knowledgeable about health but not media – students studying in health-

related fields who know quite a bit about health but lack understanding about the 

communications process and the way the cinema media business works 

3) Students knowledgeable about both media and health – although all the students 

selected were studying fields related to either media or health, some of them might 

have extra experience in the other field, such as nursing students who happen to be 

movie buffs and have read about the cinema business 

4) Students that are not knowledgeable about either media or health – the films were 

open to all, so some of the youth who came to see the films were not students in any 

field related to either media or health. 

 After analyzing the target groups, the organizers designed a “film viewing handbook” 

to prepare all the participants before they watched the films. The handbook content consisted 

of (1) information about the medium of cinema and the topic of health; (2) how to be a smart 

audience; and (3) summaries of the films. 

 

Selection of the film: The organizers selected 20 films that had to do with physical, 

emotional, social, spiritual and environmental health. Eight of the films were Thai films and 

12 were from other countries. 

 

Appointment of a facilitator: The organizers tried to select people who were experts 

in the field of media and health and who had experience related to the subject matter in the 

films. The facilitators were supposed to give a pre-viewing talk to stimulate the viewers ideas 

before the film; but the organizers were not able to explain the role well enough and some of 

the facilitators ended up giving lectures on health issues or media literacy, which was not the 

actual intent of the activity. 

 

Viewing – First, the viewing handbooks were distributed and the facilitator gave an 

introduction about the concept of cinema literacy and something about the film that was 

going to be shown, then the film was shown. 

 

Post viewing – After the film was over, the facilitator opened the floor for discussion. 

The participants were asked to analyze and critique the film in regards to its portrayal of 

issues concerning physical, emotional, social, environmental and spiritual health, as well as 

media-related issues like the production techniques, presentation techniques, dialogue, and 

use of symbolism. In some cases, more than one facilitator was present to lead the discussion, 

with one expert in health and one expert in media.  

 

Stage 2 
 In the first stage the organizers organized the “Smart Movie Viewing for Health” 

activities as they planned and invited universities to participate. In the second stage, some 

educational institutions asked to join in the activities. For instance, the nursing department of 

the Army Nurses College asked to join, and the experience of that institution has been taken 

as a case study in this research.  
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 Just as in Stage 1, in Stage 2 there were three steps to the activity: pre-viewing, 

viewing and post-viewing. 

 

Pre-viewing consisted of analyzing the target groups, choosing the films and 

appointing the facilitators. In the second stage a working team was set up, composed of 

representatives of the organizers, teachers from the Army College, and nursing students. The 

purpose was to let the participants take part in organizing every step of the activities. 

 

Analysis of the target group – In the second stage the target group was only nursing 

students from the Army Nursing College. In the first stage, the target group was analyzed 

based on probability considering what they had studied. In the second stage the target group 

joined the working team in making a deeper analysis of their past film-viewing behavior and 

knowledge of cinema. The analysis revealed that the majority of nursing students were very 

fond of watching movies, because it was a way to relieve stress from work and study. 

However, they did not know very much about cinema production, techniques, and film 

formats. They could be classified as students knowledgeable about health but not 

knowledgeable about cinema.  

 

Selection of films – Unlike Stage 1, the organizers were not solely responsible for 

selecting the films. The working team selected four films that were considered appropriate for 

the target group and then let the participants choose from those four. 

 

Designating a role for the facilitator – A facilitator was chosen based on the 

characteristics of the target group and the film that was chosen, and the facilitator’s role was 

stated clearly. 

 

Viewing – The viewer handbooks were distributed 2 weeks before the film was 

shown, and the facilitator gave some information to the target group before they were asked 

to select the film. In order to make use of the experiences from the first stage, some students 

who participated in the first stage were invited to join the facilitator in giving a pre-viewing 

introduction and analysis.  

 

Post-viewing - The post-viewing step was the same as in Stage 1. The viewers were 

encouraged to exchange ideas and opinions on the film, with close guidance and coordination 

from the facilitator and participants from Stage 1 who were invited to share their experiences.  

 

Development from Stage 1 to Stage 2 
 The main objective of the “Smart Movie Viewing for Health” activities was to create 

a smart audience. This was a new kind of activity and the organizers had to “learn by doing” 

and try to develop greater effectiveness. You can see that the organization of the activity 

developed from Stage 1 to Stage 2, as shown in the following table: 
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Stage 1 Stage 2 

Pre-viewing 

Analysis of the target group – the 

organizers did the analysis 

 

 

Film selection – the organizers selected the 

films 

Facilitators’ role – the role was not clearly 

stated 

 

Viewing 

Handbook – a viewer’s handbook to teach 

about health, cinema and cinema literacy 

was distributed before the films 

Introduction – the facilitator gave an 

introduction 

 

 

Post-viewing – the participants were 

invited to discuss the film with the 

facilitator 

 

Pre-viewing 

Analysis of the target group – the 

organizers and the participants joined to 

analyze the movie-watching behavior of 

the target group 

Film selection – the participants 

participated in selecting the films 

Facilitators’ role – the facilitator was 

chosen to match the characteristics of the 

target group and the films being shown 

Viewing 

Handbook – a viewer’s handbook to teach 

about health, cinema and cinema literacy 

was distributed 2 weeks before the film 

showing 

Introduction – the facilitator and a past 

participant from Stage 1 joined to give an 

introduction 

Post-viewing – the participants were 

invited to discuss the film with the 

facilitator and a past participant from Stage 

1 

 

 

 How the changes between Stage 1 and Stage 2 affected the promotion of cinema 

literacy is discussed further in the discussion section. 

 

2. Cinema viewing behavior of youth in the “Smart Movie Viewing for Health” 

activities under the “Creative Media for Health” project  

 The cinema viewing behavior of youth in stages 1 and 2 of the “Smart Movie 

Viewing for Health” activities under the “Creative Media for Health” project before, during 

and after the films is shown in the following table: 

 

Behavior Stage 1 Participants Stage 2 Participants 

Before viewing 

 

Film selection 

 

 

Information search 

 

Based on  

- subject matter 

- actors 

- preference for the genre 

- Internet 

- newspaper 

 

Based on  

- subject matter 

- actors 

- preference for the genre 

- newspaper 

- TV 

 - TV 

- posters in cinema 

- trailers 

- friends/family 

- posters in cinema 

- trailers 

- friends/family 

 

During viewing 

 

 

 

Points observed 

- overall content 

- film techniques, lighting, 

scenery 

Points observed 

- overall content 

- fashion, costumes 

- technology 
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Behavior Stage 1 Participants Stage 2 Participants 

After viewing Learning and exchange on 

- film content 

- impressions from the film 

- mistakes/shortcoming in 

the film 

 

Learning and exchange on 

- film content 

- mistakes/shortcoming in 

the film 

- how it relates to work 

(nursing) 

  

As for differences in the cinema-viewing behavior of the participants in Stage 1 and 

Stage 2, you can see that for their pre-viewing behavior, it is similar. For their behavior while 

viewing the film, the participants in the two groups focused on different points. The majority 

of participants in Stage 2 were more interested in analyzing the characters and gaining 

knowledge they could use. For post-viewing behavior, both groups of participants were 

interested in similar points, but those in Stage 2 (the nursing students) were more interested in 

how the content in the film applied to their work lives.  

 In addition, the factor of being knowledgeable about health seemed to have an effect 

on the level of cinema literacy of the participants, as shown in the table below: 

 
 

Partici- 

pants 

 

Level of cinema literacy 
Cognitive  

Domain 

Emotional  

domain 

Moral  

domain 

Aesthetic  

Domain 

Ability to associate 

low med. high low med. high low med. high low med. high low med. high 

Stage1                
Stage2                

 med.= medium 

 The results show that the participants in Stage 1 and Stage 2 had similar levels of 

cinema literacy in the cognitive and emotional domains, but that those in Stage 2 had higher 

levels of cinema literacy in the aesthetic domain and were more able to associate the film 

content with their everyday lives. 

 

3. Outcome of the Creative Media for Health Project 

 One consequence of the “Smart Movie Viewing for Health” activities under the 

“Creative Media for Health” project was that two educational institutions (out of the six that 

participated), namely Naresuan University and Suranaree University of Technology, used the 

cinema literacy learning process from the activities in their curricula. However, they only 

incorporated part of the process. They selected movies that were relevant to the students’ 

knowledge bases and opened the floor for discussion and exchange after the movies, with an 

instructor experienced in the subject matter present as a facilitator some of the time. They did 

not adopt two important parts of the process, however, which were the viewers’ handbook 

and always having a facilitator. These components are important mechanisms to promote 

cinema literacy because they can help the viewers learn about the medium and the message 

so they can become a smart audience.  

 The reason most of the participating educational institutions did not apply the idea of 

this activity was that they thought it involved too much time for preparation and finding an 

appropriate facilitator. Also, most importantly, there was no pressure or encouragement to 

apply the idea in the form of official policy. 
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Discussion 
 In this research, the lessons learned about creating and promoting cinema literacy 

from the “Smart Movie Viewing for Health” activities under the “Creative Media for Health” 

project were summarized as follows: 

1) Tailoring – The tailoring strategy holds that it is important to analyze the message 

receivers before designing the various tools that can help promote media literacy. In this case, 

the tailoring step consisted of giving introductory information to the viewers, providing a 

facilitator and making a viewer handbook.  

 Nevertheless, analysis of the message receivers requires the use of expirical tools, 

such as a questionnaire with explicit questions, rather than an inferential method of analysis 

that is based on the analyzer’s hypotheses. The method of having the message receivers 

participate in the analysis together with the facilitator by answering questions on (1) their 

knowledge and understanding about cinema and (2) their cinema-viewing behavior could 

lead to the appropriate tailoring of knowledge for the target group. 

2) Diversity of the participants – The results of the activities showed that the 

diversity of the participants had a positive effect on the learning process. When the audience 

was a mixed audience of general viewers and “smart audience,” or viewers with cinema 

literacy, the smart audience members transferred knowledge to the general audience. The 

results showed that in Stage 1, when movie buffs were among the participants they tended to 

share more ideas with the group. 

3) Participation of the target group – This strategy allowed members of the target 

group to participate in every step of the activities and enabled them to focus more on what 

they were doing and see the importance of the activity. For instance, they had a goal in mind 

when selecting the film and when watching the film. 

 In Stage 1 the participants were not given the chance to participate in every step of the 

activity and its organization, including selection of the films, but in Stage 2 a working team 

was set up with representatives from the nursing students and their teachers, who worked 

along with the activity organizers to organize the activities. The participants learned what the 

strengths and weaknesses of their group were from the initial analysis. The working team had 

a better understanding of the objectives of the activity than in the first stage. The level of 

participation had a strong impact on the activity.  

4) Role of the facilitators – The facilitators were very important for stimulating 

learning and the exchange of ideas among the participants. Facilitators should be made aware 

of their intended role as stimulators of discussion and learning, not just lecturers. In the 

development of cinema literacy, the process that leads to a learning exchange is more 

important than any set of information (Porter, 2004: 311).  

5) Viewer handbook – The viewer handbook was a valuable tool for informing the 

participants, and they could always go back and read parts of it again if they had some 

questions or missed part of the introduction by the facilitator. The viewer handbook contained 

summaries of the films so the participants were briefed before viewing. Just as when cinema 

viewers see trailers or read reviews of movies before seeing them, they were more aware of 

the subject matter so they could start to analyze it more easily when viewing.  

 The timing of distribution of the viewer handbooks was important. There should be 

enough time for the participants to read it before viewing the film so they will benefit more 

from the activity. The viewer handbook also gave the participants some ideas to think about 

and discuss during the discussion.  

6) Planning a suitable format for activities – After the project was over, most of the 

participating educational institutions did not build on the activities at all because they felt that 

too much time was involved in planning, organizing and finding facilitators. This was a 

limitation of the activities. Most importantly, there was no official policy to support the 
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activity. If policy makers put a priority on the concept of cinema literacy then it would not be 

difficult to create smart audiences. However, when this project ended there was no 

continuation at the policy level, so sustainable continuation of cinema literacy learning was 

difficult to achieve. The two educational institutions that adopted the ideas of the activities 

did not apply every step in the process. They did use the idea of post-viewing discussions but 

they did not apply the method of allowing the target group to participate in target group 

analysis and selection of the film, and they did not use viewer handbooks or facilitators. 

 The activity should be presented as a package that educational institutions can 

implement easily.  

The researchers have formed several recommendations based on the lessons learned 

from this activity, as presented below.  

 

Recommendations 
 The researchers developed two models that educational institutions can use to apply 

the lessons learned from the activities. 

 

1. Model 1 
 Model 1 is a comprehensive and intensive method for creating a smart audience, 

because experience from the “Smart Movie Viewing for Health” activities under the 

“Creative Media for Health” project showed that to effectively stimulate learning about 

cinema literacy the activities should be comprehensive and intensive.  

 

 
 However, in practice this model may not be applicable for most educational 

institutions if they do not already have personnel who are experts in comprehensive cinema 

literacy learning or who are prepared to learn about the whole process. 

 

 

Knowledge of 

selected issues 

+ 

Viewer handbook 

Film screening  
and participatory 

analysis 

KM  Forum 

Participatory process in every stage 

Pre-viewing During viewing Post viewing 

Audience 

analysis 

 
 

 

Film selection 

+ 

facilitator facilitator 
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2.  Model 2  
 Model 2 is also a comprehensive activity for creating a smart audience, but it is less 

intensive than Model 1. The results in behavior change are probably less effective, but Model 

2 is more easily applicable for most educational institutions, since it has fewer steps and the 

educational institutions can operate the activities themselves.  

 

 
Model 2 has fewer steps because some of the participatory steps have been deleted, 

but the results of the study showed that it still contains most of the necessary elements to 

promote cinema literacy learning. The environment for viewing the film has to be arranged as 

in a real cinema, with a set screening time and in a dark room, and the following components 

are needed: (1) a forum for the exchange of ideas; (2) a stage or space for speakers; (3) an 

introduction to the film; (4) post-viewing discussion; (5) a facilitator who can open the floor 

for discussion and stimulate the exchange of views; (6) preparation of a viewer handbook to 

provide preliminary information on the medium and the message.  

 Educational institutions that are interested in implementing activities to promote 

cinema literacy should consider which model or approach is the most appropriate for the time 

and resources they have available, and should also take into account the expected results.  
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ประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลของชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง 
รัฐประศาสนศาสตร์ ในระดับบัณฑิตศึกษา 

Effectiveness of Distance Learning of the Research Methodology in 

Public Administration Subject in Graduate Study 

ดร.เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธุ์  รองศาสตราจารย์,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

บทคัดย่อ 
       การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความยากง่ายและความทันสมัยของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสอนกับประสิทธิผลของการจัดการ
การเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย  และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย ใช้การวิจัยเชิง
ส ารวจร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตที่ลงทะเบียนชุดวิชา 33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 
2/2553 จ านวน 84 คน ค านวณโดยใช้สูตร Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 70 คน  โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม และการท า Focus Group ได้ข้อค้นพบ คือ (1) ความง่ายของ
เนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  (2) ความทันสมัยของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย มี
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (3) กลยุทธ์การสอนก็ยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของการจัดการการ
เรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยโดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .653 (4) ประสิทธิผลของการ
จัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษาภาค 2/2553มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
และ (5) ปัจจัยอาจารย์ผู้สอนและ  ปัจจัยความง่ายของเนื้อหา  มีความสามารถการอธิบายความผันแปร
เรื่อง “ประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย”ได้ร้อยละ 55.2 โดยทุก
สมมติฐานมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05 

ค าส าคัญ : ประสิทธิผล  การจัดการการเรียนการสอนทางไกล ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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Abstract 

        Research objectives were to evaluate the content’s simplicity of  the research 

methodology subject, to studied correlation between the teaching strategies with the 

effectiveness of distance learning in the research methodology subject, and to studied the 

factors affecting the the effectiveness of distance learning in the research methodology 

subject. Research model was survey research according with qualitative research. Population 

comprised 84 students studied this subject in the first semester of 2010 and sample group size 

was determined by Yamane approach with 95% confidentiality where the number of 

representative of sample group were 70 students. Tools used for this study were questionnaire 

and focus group. The finding were as follows (1) the content’s simplicity of subject was not 

lower than 70% (2) the modernity of subject was not lower than 80% (3) the teaching 

strategies had positive correlation (r = .653) with the effectiveness of distance learning in the 

research methodology subject (4) the effectiveness of distance learning in the research 

methodology subject in in the first semester of 2010 was not lower than 80%, and (5) 

variables that could explain the effectiveness of distance learning in the research 

methodology subject were the lecturer and the  content’s simplicity which could totally 

explain at 55.2%. All hypothesises test by .05 significant level. 

  

Keywords : Effectiveness, Open and Distance Learning, Research Methodology in Public   

                    Administration Subject  

 
บทน า 
       การวิจัยชุดวิชา ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องจากมีการ
น าเอาระบบการจัดการการเรียนการสอนทางไกลมาใช้  ซึ่งมีการใช้เอกสารสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก และมีการ
ใช้สื่อเสริมต่างๆ เช่น การสัมมนาเสริม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การวิจัยการจัดการการเรียน
การสอนทางไกลในการศึกษาประเด็นประสิทธิผลของผู้เรียนโดยเฉพาะวิชาวิจัยซึ่งโดยธรรมชาติมีความ
ยากในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการศึกษาทางไกลในชุด
วิชาวิจัย  จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเพื่อน าข้อค้นพบจากการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ในชุดวิชาวิจัยเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในระบบการศึกษาทางไกลนอกจากนี้แล้วการวิจัยชุดวิชาเป็นไป
เพื่อตอบสนองต่อการประกันคุณภาพที่เน้นให้มีการวิจัยชุดวิชาเพื่อน ามาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน
เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 
       การวิจัยมุ่งตอบปัญหาการวิจัยที่ส าคัญ 3 ประการ คือ (1) เนื้อหาชุดวิชา 33713 ระเบียบวิธีวิจัยทาง                 
รัฐประศาสนศาสตร์ มีความยากง่ายและความทันสมัยของเนื้อหาอยู่ในระดับใด (2) กลยุทธ์การสอน
ทางไกลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย
หรือไม่ อย่างไร และ (3) มีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกล
ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
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วัตถุประสงค์  
        ในการวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ (1) เพื่อประเมินความยากง่ายและความ
ทันสมัยของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกล
ยุทธ์การสอนกับประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย และ (3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอน
ทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
ขอบเขต  
       ขอบเขตการศึกษาวิจัย แบ่งออกเป็น (1) ด้านเนื้อหา ครอบคลุมเนื้อสาระของชุดวิชา 33713 ระเบียบ
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (2) ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร คือ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตที่ลงทะเบียนชุดวิชา 33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2553 ที่รับผิดชอบในการสัมมนาเสริมโดยผู้วิจัยจ านวน 84 คน 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 70 คน  เหตุผลที่ใช้เฉพาะนักศึกษาที่รับผิดชอบโดยนักวิจัยเอง เพราะผู้วิจัยได้ทดลอง
น ากลยุทธ์การสอนใหม่ๆ มาใช้กับนักศึกษาที่รับผิดชอบในชั้นเรียน เช่น เพิ่มสื่อ powerpoint, MP3, e-
Learning, ใช้ www.drmange.com เป็นต้น (3) ด้านตัวแปร  ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของการจัดการการเรียน
การสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย ส่วนตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 5 ตัวแปร คือ ความง่ายของเนื้อหา  
ความทันสมัยของเนื้อหา  กลยุทธ์การสอน  สื่อการเรียนการสอนทางไกล  และอาจารย์ผู้สอน และ (4) ด้าน
ระยะเวลา  ศึกษาวิจัยในภาคการศึกษาที่ 2/2553 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย      
         กรอบแนวคิดในการวิจัยชุดวิชา เรื่อง ประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลของชุด
วิชาระเบียบวิธีวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา  แสดงได้ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

กลยุทธ์การสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ประสิทธิผลของการจัดการ
การเรียนการสอนทางไกล   
ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

ทางรัฐประศาสนศาตร์ 
สื่อการเรียนการสอนทางไกล 

ความทันสมัยของเนื้อหา 

ความง่ายของเนื้อหา 
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    จากกรอบแนวคิดการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยขอก าหนดมาเป็นสมมติฐานการวิจัย ดังนี้  (1) ความ

ง่ายของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 (2) ความทันสมัยของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธี
วิจัยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (3) กลยุทธ์การสอนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการ
สอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย (4) ประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษาภาค 2/2553 มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และ (5) ตัวแปรความง่ายของเนื้อหา  
ความทันสมัยของเนื้อหา   กลยุทธ์การสอน  สื่อการเรียนการสอนทางไกล  และอาจารย์ผู้สอน มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
        นิยามปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) ความง่ายของเนื้อหาหมายถึง การน าเสนอเนื้อหาในแต่ละ
หน่วย ที่ง่ายต่อผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล (2) ความทันสมัยของเนื้อหา  หมายถึง เนื้อหาในแต่ละ
หน่วย ที่สอดคล้องความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน (3) กลยุทธ์การสอน  หมายถึง วิธีการสอนที่อาจารย์
ผู้สอนน ามาใช้ในการสอนในชุดวิชา (4) สื่อการเรียนการสอนทางไกล  หมายถึง  แนวการศึกษา  แบบฝึก
ปฏิบัติ เอกสารแผ่นใส  MP3  การค้นคว้าทาง website และการมีเว็บบอร์ดที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (5) อาจารย์ผู้สอน หมายถึง การเตรียมการสอน การถ่ายทอดของเนื้อหา  
การยกตัวอย่างประกอบการสอน  การเปิดให้มีการซักถาม  ความต้ังใจในการสอน และการทุ่มเทเวลาใน
การสอนของอาจารย์ผู้สอน และ (6) ประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบ
วิธีวิจัย หมายถึง  ระดับความรู้ที่ได้รับของนักศึกษาที่เรียนชุดวิชา 33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร ์
 
วิธีด าเนินการวิธีวิจัย 
      รูปแบบการวิจัย  ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ที่เน้นการวิจัยเชิงปริมาณ ผสมผสานกับ
การวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ Focus Group กับนักศึกษาผู้เรียน 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
      ประชากร คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ

ประศาสนศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2553 รวมจ านวน 84คน  ใช้สูตรของ Yamane ค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างได้จ านวน 70คน  และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

2. เครื่องมือวิจัย  
            แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม ในส่วนของแบบสอบถาม สร้างโดย
ค านึงถึงความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่อถือได้ (reliability) ประกอบด้วย 6 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไป  ตอนที่ 2 การประเมินเนื้อหาชุดวิชา  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การสอน  สื่อการเรียนการ
สอนทางไกล   ตอนที่ 4 การประเมินอาจารย์ผู้สอน   ตอนที่ 5 ประสิทธิผลของการเรียนของนักศึกษา และ
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ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะต่อการจัดการการเรียนการสอน  ส่วนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใช้การ
สนทนากลุ่มกับนักศึกษาเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนการสอนทางไกล 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิ  เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม และการสนทนา
กลุ่ม ในส่วนของข้อมูลทุติยภูมิ  ศึกษาจากเนื้อหาของชุดวิชา 33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร ์

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในส่วนของสถิติเชิงพรรณา ใช้ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ใช้ t-test, Pearson Correlation, F-test โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาและ
เทคนิคการจัดกลุ่ม 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
       ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า นักศึกษาผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 42 คน(ร้อยละ 
60.0)  ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี มี 28 คน(ร้อยละ 40.0)  และส่วนมากท างานในหน่วยงาน
ภาครัฐ คิดเป็น 52 คน(ร้อยละ 75.5) ปรากฏข้อมูล ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้เรียนชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (n  =  70) 
 จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   

 ชาย 28 40.0 

 หญิง 42 60.0 

2. อายุ   

21-30 ปี 20 28.6 

31-40 ปี 27 38.6 

41-50 ปี 18 25.7 

51-60 ปี 5 7.1 

3. ประเภทของงาน   

หน่วยงานราชการ              52 75.5 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 5 7.1 

หน่วยงานเอกชน 9 13.0 

ประกอบกิจการส่วนตัว   3 4.3 

Missing Values ประเภทของงาน = 1 
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        1. ผลการทดสอบสมมติฐานแรก เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้
ว่า“ความง่ายของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70” ใช้การวิเคราะห์ One Sample t-test 
โดยได้น ามาก าหนดสมมติฐานว่าง  (Ho)  และสมมติฐานทางเลือก(Ha) คือ 
       Ho: ความง่ายของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย อยู่ในระดับน้อยกว่าร้อยละ 70(µ < 70) 

 Ha : ความง่ายของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 (µ ≥70) 
ส่วนผลการวิเคราะห์ One Sample t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ . 00  แสดงได้ดังนี้ 

ตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์ t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานความง่ายของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย  
ตัวแปร   N    X S.D. Std. Error 

Mean 
t Sig. 

(1-tailed) 
ความง่ายของเนื้อหาชุดวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย  

72 3.74 .59 .07 13.442 .000* 

    * ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05 

        จากตารางที่ 2 ในการทดสอบสมมติฐานความง่ายของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยเมื่อวิเคราะห์ t-
test ได้ค่า sig. 1-tailed เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05  ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน  Ho หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง 
คือยืนยันสมมติฐาน  Ha ที่กล่าวไว้ว่าความง่ายของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05  
        2. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีสอง เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ว่า
“ความทันสมัยของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80”  ใช้การวิเคราะห์ One Sample t-
test โดยได้น ามาก าหนดสมมติฐานว่าง  (Ho)  และสมมติฐานทางเลือก(Ha) คือ 
       Ho: ความทันสมัยของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย อยู่ในระดับน้อยกว่าร้อยละ 80(µ < 80) 

 Ha :ความทันสมัยของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (µ ≥ 80) 
ส่วนผลการวิเคราะห์ One Sample t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  แสดงได้ดังนี้ 

ตารางที่  3  ผลการวิเคราะห์ t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานความทันสมัยของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธี
วิจัย  

ตัวแปร   N    X S.D. Std. Error 
Mean 

t Sig. 
(1-tailed) 

ความทันสมัยของเนื้อหา
ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย  

72 4.36 1.34 .158 7.365 .000* 

* ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05 
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      จากตารางที่ 3 ในการทดสอบสมมติฐานความทันสมัยของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยเมื่อวิเคราะห์ t-
test มีค่า t เท่ากับ 7.365 และค่า sig. 1-tailed เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน  
Ho หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ยืนยันสมมติฐาน  Ha ที่กล่าวไว้ว่าความทันสมัยของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธี
วิจัย อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05  
        3. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีสาม เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้
ว่า           “กลยุทธ์การสอนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย” กลยุทธ์การสอนที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในชุดวิชานี้ คือ 1)การสอนที่สรุปประเด็นส าคัญ  2)การมี
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประกอบเนื้อหา  (3) การให้ข้อ Comment ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  (4) 
การท ารายงานที่เน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้อหาการสอนและเน้นการเชื่อมโยงเนื้อหาหน่วยต่างๆ  
(5)การสอนที่เจาะลึกในกระบวนการวิจัย  (6) การสอนที่เน้นการน าไปประยุกต์ใช้  (7) การให้ค าแนะน าใน
การเรียน  (8) การให้ค าแนะน าในการตอบข้อสอบ  (9) การมีตัวอย่างรายงานที่ดีให้นักศึกษาใช้เป็นแนวใน
การศึกษา (10)การบอกเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานวิจัย  (11)การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการ
ซักถามในชั้นเรียน  และ (12)การให้ค าปรึกษาในการเรียนนอกชั้นเรียน เช่น e-mail , web board  ซึ่งพบว่า
กลยุทธ์การสอนต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้ทั้งหมดข้างต้น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของการ
จัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .650  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับ .01 
      อย่างไรก็ตาม เมื่อน าตัวแปรทดสอบ คือความง่ายของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย มาเป็นตัวแปร
ควบคุมแล้ว  ก็ยังพบความสัมพันธ์เหมือนเดิม คือ กลยุทธ์การสอนก็ยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย (p<.01) โดยมีค่าสหสัมพันธ์
เท่ากับ .653 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ .01ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสอนกับประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกล 
               ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย เมื่อควบคุมโดยตัวแปรความง่ายของเนื้อหาชุดวิชา (n = 70) 
ตัวแปร
ควบคุม 

ตัวแปร  กลยุทธ์การ
สอน 

ประสิทธิผลของการจัดการ
การเรียนการสอนทางไกล
ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

ความงา่ย
ของเนื้อหา
ชุดวชิา 

กลยุทธ์การสอน Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

1 .653** 
                   .000 

ประสิทธิผลของการจัดการการ
เรียนการสอนทางไกลชดุวิชา
ระเบียบวิธวีิจยั 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

.653** 
.000 

1 

*มีนัยส าคัญทางสถิติ  .01 
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        4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่สี่  เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ว่า
“ประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษาภาค 2/2553 มี
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80”ใช้การวิเคราะห์ One Sample t-test โดยได้น ามาก าหนดสมมติฐานว่าง  (Ho)  และ
สมมติฐานทางเลือก(Ha) คือ 
       Ho: ประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษา
ภาค  
2/2553 อยู่ในระดับน้อยกว่าร้อยละ 80(µ < 80) 

 Ha :ประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษา 

ภาค 2/2553 อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80(µ ≥ 80) 
                    ผลการวิเคราะห์ One Sample t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .00 แสดงได้ดังนี้ 

ตารางที่  5  ผลการวิเคราะห์ t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการ
สอน 
                  ทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย (n = 70) 

ตัวแปร   N    X S.D. Std. Error 
Mean 

t Sig. 
(1-tailed) 

ประสิทธิผลของการจัดการ
การเรียนการสอน 
ทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

72 3.70 .89 .105 4.722 .000* 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.5 

        จากตารางที่ 5 ในการทดสอบสมมติฐานประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษาภาค 2/2553 เมื่อวิเคราะห์ t-test มีค่า t เท่ากับ 4.722 และค่า sig. 1-tailed 
เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน  Ho หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ยืนยันสมมติฐาน  
Ha ที่กล่าวไว้ว่าประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษา
ภาค 2/2553 อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05  
        5. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ห้า  เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ว่า             
ตัวแปรความง่ายของเนื้อหา  ความทันสมัยของเนื้อหา   กลยุทธ์การสอน  สื่อการเรียนการสอนทางไกล  
และอาจารย์ผู้สอน มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย
สามารถน ามาวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis)  ซึ่งเป็นวิธีการเพิ่มตัวแปรที่อธิบายความผันแปรเพิ่มได้มากที่สุด โดยได้น ามา
ก าหนดสมมติฐานว่าง  (Ho)  และสมมติฐานทางเลือก(Ha) คือ 
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 Ho :  ปัจจัยด้านความง่ายของเนื้อหา  ความทันสมัยของเนื้อหา   กลยุทธ์การสอน  สื่อการเรียน
การสอนทางไกล  และอาจารย์ผู้สอน ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกล
ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย  
           Ha : ปัจจัยด้านความง่ายของเนื้อหา  ความทันสมัยของเนื้อหา   กลยุทธ์การสอน  สื่อการเรียนการ
สอนทางไกล  และอาจารย์ผู้สอน มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย  
        ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน  มีรายละเอียดดังตารางที่ 6 
ตารางที่  6   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกล 
                 ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (n = 70)  

                    ตัวแปรอิสระ                                       1                              2 

ปัจจัยอาจารย์ผู้สอน  (X5) .697  .744  
ปัจจัยความง่ายของเนื้อหา (X1)   .262  
Constant .857  .370  
R .697  .743  
R2 .485  .552  
R2 Change .485  .066  
Std. Error of the Estimate  .6455  .6067  
F 66.035  42.488  
Sig. 2-tailed .000*  .002*  

        * p< .05 
 จากตารางที่  6  พบว่า จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการการเรียน
การสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน ณ ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 พบว่า ปัจจัยอาจารย์ผู้สอน เป็นตัวแปรแรกที่เข้าสู่สมการถดถอย มีความสามารถ
ในการอธิบายความผันแปรเรื่อง “ประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธี
วิจัย” ได้ร้อยละ 48.5 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (R2 = .485) ตัวแปรที่สองที่เข้าสู่สมการถดถอย คือ 
ปัจจัยความง่ายของเนื้อหา มีความสามารถในการอธิบายเพิ่มได้ร้อยละ 6 .6 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.05 (R2 Change = .066) รวมสองตัวแปรสามารถการอธิบายความผันแปรเรื่อง “ประสิทธิผลของการ
จัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย” ได้ร้อยละ 55.2(R2 = .552, p < .000)  
        อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบน้ าหนักของตัวแปรอิสระในการอธิบายความผันแปรเรื่อง “ประสิทธิผล
ของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย” ระหว่างตัวแปรอิสระสองตัวแปร พบว่า 
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เมื่อควบคุมตัวแปรอิสระอ่ืนๆให้คงที่แล้ว ตัวแปรที่มีอิทธิพลและสามารถอธิบายความผันแปรเรื่อง 
“ประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย” เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้ คือ (1) ปัจจัยอาจารย์ผู้สอน (beta = .744, p<.05) (2) ปัจจัยด้านความง่ายของเนื้อหา (beta 
= .262, p<.05) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ถ้าคณะกรรมการบริหารชุดวิชาให้ความส าคัญต่อการน าปัจจัย
อาจารย์ผู้สอนและปัจจัยความง่ายของเนื้อหาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนชุดวิชานี้  ก็จะส่งผลท าให้
ประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยประสบผลส าเร็จมากขึ้นตามไป
ด้วย 
        ทั้งนี้ สามารถแสดงเป็นสมการถดถอยความผันแปรของตัวแปรตามได้ดังนี้ 
 
 
  โดยที่ Y  คือ   ประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธี
วิจัย 
                          X5  คือ  ปัจจัยอาจารย์ผู้สอน 
                                       X1 คือ ปัจจัยความง่ายของเนื้อหา 
       สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งปัจจัย ได้แก่ ความง่ายของเนื้อหา และอาจารย์ผู้สอน 
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  ส่วนตัวแปรที่ไม่สามารถอธิบายความผันแปร
ประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยได้ คือ  ความทันสมัยของ
เนื้อหา  กลยุทธ์การสอน  และสื่อการเรียนการสอนทางไกล 
        การที่ปัจจัยด้านตัวแปรอิสระ อันได้แก่ ความง่ายของเนื้อหา และอาจารย์ผู้ สอน  มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ 
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าในการจัดการการเรียนการสอนทางไกลส าหรับชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย จ าเป็นต้อง
มีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนอย่างมากระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษาผู้เรียน เพราะโดยลักษณะ
ธรรมชาติของวิชาระเบียบวิธีวิจัยจะมีเนื้อหา กระบวนการและขั้นตอนที่ซับซ้อน ซึ่งอาจยากส าหรับ
การศึกษาเรียนทางไกลด้วยตนเองเพียงแต่อย่างเดียว  ซึ่งสนับสนุนโดยแนวคิดของ บลูม (Bloom, 1976) ท่ี
เห็นว่าคุณภาพการสอน เป็นส่วนที่ส่งผลต่อความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ร้อยละ 20 การที่
ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี ผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ซึ่ง บลูม เห็นว่า การเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพมี 4 ประการ คือ (1) การชี้แนะ (Cues) เป็นค าอธิบายของผู้สอนเกี่ยวกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ว่า ผู้เรียนควรมีความสามารถอะไรบ้าง จะต้องเรียนอย่างไร ท าอะไรและท าอย่างไรจึงจะไปสู่
จุดมุ่งหมายนั้นได้  (2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน (Participation) การสอนที่มีคุณภาพต้องจัดให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมเพื่อฝึกหัดและตอบสนองในกิจกรรมการเรียน ผู้สอนมีหน้าที่จะต้องวิเคราะห์ว่าผู้เรียนแต่

สมการถดถอย Y = .370 + .744 X5+ .262 X1 
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ละคนควรได้รับการฝึกหัดมากน้อยต่างกันเพียงใด หรือจัดกิจกรรมการฝึกหัดให้เพียงพอกับความต้องการ
ของผู้เรียน (3) การเสริมแรง (Reinforcement) ผู้สอนจะต้องให้การเสริมแรงในโอกาสที่เหมาะสม ทั้งการ
เสริมแรงภายนอก ได้แก่ การติชม การให้ก าลังใจ เป็นต้น หรือการเสริมแรงภายใน ได้แก่ ความอยากรู้
อยากเห็น อยากศึกษาค้นคว้า เป็นต้น และ (4) การแก้ไขข้อบกพร่อง (Feedback) การสอนที่มีคุณภาพ
ผู้สอนต้องให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน จะต้องแจ้งผลการสอบให้ผู้เรียนทราบความสามารถในการเรียน
มากน้อยเพียงใด และที่ส าคัญ คือ ผู้สอนจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนการ
สอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานอย่างเพียงพอในบทเรียนต่อไป  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อค้นพบใน
งานวิจัยของของ สุภาณี  เส็งศรี (2043)  ที่พบว่าผู้สอนทางไกล จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตนที่เอ้ือ
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล มีสมรรถภาพด้านความรู้ ทักษะ เชาว์ปัญญา และคุณลักษณะด้าน
การท างานหลายประการ อาทิ 1) คุณลักษณะเฉพาะตนของผู้สอนทางไกล ต้องมีความรับผิดชอบในงาน
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มใจ มีบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนทางไกลทั้งภาพ
และเสียง   มีทักษะการสื่อการ/การถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความพร้อมทาง
อารมณ์  มีแรงจูงใจในการสอนทางไกลและมั่นใจในตนเองที่จะด าเนินการสอนทางไกล และมีคุณธรรมใน
การสอนและมีความยุติธรรมในการวัดผล/ประเมินผล   และ 2) คุณลักษณะด้านสอนทางไกล ต้องมี
ประสบการณ์สอน  สามารถปรับบทบาทใหม่ให้มีความหลากหลายและเน้นการเป็นผู้เอ้ืออ านวยความ
สะดวก  มีความชัดเจนด้านเนื้อหา และน าเสนอเนื้อหาที่ถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบัน  ตระหนักถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และเน้นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม ก าหนดวิธีสอนหลายวิธี เลือกและปรับวิธีการ
สอนให้สอดคล้องกับบริบทการเรียนการสอนทางไกล สามารถถ่ายทอดและสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยี
การประชุมทางไกลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ มีเทคนิคการดึงความสนใจ เร้า
ให้ติดตาม สร้างปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และยอมรับความต้องการในการมีปฏิสัมพันธ์ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนทางไกลแสดงความคิดเห็น   
        ส่วนปัจจัยความง่ายของเนื้อหาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อประสิทธิผลของการจัดการการเรียน
การสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย  สอดคล้องกับแนวคิดของ บรูเนอร์ (Bruner) ท่ีเห็นว่าในการจัด
การศึกษาควรค านึงถึงทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่ใช้ในการก าหนดเนื้อหา ความรู้และวิธีสอน ควร
ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับสติปัญญาของผู้เรียน โดยเรียนรู้จากทักษะที่ง่ายๆ ก่อนเพื่อเป็นพื้นฐาน
ของทักษะที่ยากและซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แบบบันไดเวียน (Spiral) เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการค้นพบด้วย
ตนเอง และให้ความส าคัญของกระบวนการคิดมากกว่าผลลัพธ์ที่ถูกต้อง บรูเนอร์ ได้เสนอหลักการส าคัญที่
เกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ในส่วนของบทเรียนเนื้อหา คือ  (1) โครงสร้างของบทเรียน (Structure) การ
จัดบทเรียนจะต้องให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและธรรมชาติของบทเรียนแต่ละหน่วย ผู้สอนควรแนะน า
ให้ผู้เรียนเห็นหรือค้นคว้าสิ่งที่ผู้เรียนต้องการจะเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้สอนควรส ารวจความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียน
จ าเป็นต้องมีเพื่อค้นพบความรู้ใหม่ ถ้าผู้เรียนยังไม่มีพื้นฐานควรมีวิธีการสร้าง เสริมก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้
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บทเรียนใหม่ และ (2) การล าดับความยากง่าย (Sequence) ของบทเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงพัฒนาการด้านสติปัญญาของผู้เรียน และวิธีการที่ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือในการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม คือ ขั้นที่เป็นตัวแทนในเชิงกระท า ขั้นที่เป็นตัวแทนเชิงรูปภาพที่ปรากฏให้เห็น และขั้นที่เป็น
ตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ ดังนั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องน าเสนอเนื้อหาให้เป็นที่เข้าใจง่ายส าหรับนักศึกษา
ผู้เรียนที่จะต้องเรียนในระบบการศึกษาทางไกล 
 
ข้อเสนอแนะ 
        เพื่อสร้างประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาน
ศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา ของแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
       1. ในส่วนของตัวแปรอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นตัวแปรที่ได้จากผลการวิจัย  ผู้สอนจะต้องให้ความส าคัญ
ต่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจง่าย  มีทักษะการสื่อการ  /การถ่ายทอด
ผ่านเทคโนโลยีที่ดีการสอน  มีการยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประกอบการสอนในเนื้อหา   การเปิดโอกาสให้
นักศึกษามีการซักถามตลอดภาคการศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ   การทุ่มเทความต้ังใจในการสอน  อีกทั้งใช้
เวลาในการสอนอย่างเต็มที ่  

2. ในส่วนของตัวแปรความง่ายของเนื้อหา ควรด าเนินการ ดังนี้  
    - ควรส ารวจความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องมี  ถ้าผู้เรียนยังไม่มีพื้นฐานควรมีวิธีการสร้างเสริม

ก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้บทเรียนใหม่  ด้วยการมอบหมายให้นักศึกษาอ่านเอกสารเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้น
ฐานความรู้ด้านการวิจัยก่อน 

    - ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับสติปัญญาของผู้เรียน โดยเรียนรู้จากทักษะที่ง่ายๆ ก่อนเพื่อเป็น
พื้นฐานของทักษะที่ยากและซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   

    - ปรับปรุงการจดัล าดับความยากง่าย ของเนื้อหาในชุดวิชา  โดยค านึงถึงพัฒนาการด้านสติปัญญา
ของผู้เรียน  

    - เน้นการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF ทั้งใน
ระดับชุดวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหน่วย 
       3. ในส่วนของตัวแปรกลยุทธ์การสอนที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการสอนนั้น มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
           - จะต้องให้ความส าคัญต่อการชี้แนะ  โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องอธิบายเกี่ยวกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ว่า ผู้เรียนในชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยจะต้องสามารถท าอะไรเป็นบ้าง จะต้องเรียนอย่างไร ท าอะไร และ
บอกวิธีการว่าจะท าอย่างไรจึงจะไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นได้   

   - เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดในการน าไปประยุกต์ใช้  การเพิ่มทักษะการวิเคราะห์  การ
เพิ่มทักษะการสังเคราะห์เนื้อหาแต่ละหน่วยเข้าด้วยกัน  มากกว่าเพียงแค่ทักษะความจ า  
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          - จัดให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อฝึกหัดและตอบสนองในกิจกรรมการเรียน อาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่
จะต้องวิเคราะห์ว่าผู้เรียนแต่ละคนควรได้รับการฝึกหัดมากน้อยต่างกันเพียงใด หรือจัดกิจกรรมการฝึกหัด
ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียนของนักศึกษา  
          -  ต้องให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนให้มาก จะต้องแจ้งผลการท ากิจกรรม ให้ผู้เรียนทราบ
ความสามารถในการเรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด และที่ส าคัญ คือ ผู้สอนจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน
ควบคู่กันไปกับการเรียนการสอนในชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย  
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การพฒันาและทดสอบรูปแบบการพฒันาศูนย์ข้าวชุมชน* 

Community Rice Center Development 

ดร.สัจจา   บรรจงศิริ  รองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มสธ. 

บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันารูปแบบการพฒันาศูนยข์า้วชุมชนและทดสอบรูปแบบการ

พฒันาศูนยข์า้วชุมชนท่ีมีต่อความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชน โดยคดัเลือกแบบเจาะจงจากศูนยข์า้วชุมชนท่ี

มีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 3 ประเภทไดแ้ก่ ขา้วเจา้ ขา้วหอมมะลิ และขา้วเหนียว และมีระดบัความเขม้แขง็

นอ้ย ปานกลาง และมาก รวม 9 ศูนย ์ ไดแ้ก่ ศูนยข์า้วชุมชนประเภทขา้วเจา้ ไดแ้ก่ ศูนยข์า้วชุมชนเขาพระ 

หนองกระทุ่ม และทุ่งคลี ศูนยข์า้วชุมชนประเภทขา้วหอมมะลิ ไดแ้ก่ ศูนยข์า้วชุมชนโนนสว่าง หนองมะค่า

แต ้และหนองชยัศรี ศูนยข์า้วชุมชนประเภทขา้วเหนียว ไดแ้ก่ ศูนยข์า้วชุมชน หนองเสือ สร้างถ่อ และดอนชี 

โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการพฒันาศูนยข์า้วชุมชนท่ีพฒันาข้ึนมาประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

การกาํหนดเป้าหมาย และจดัทาํองคป์ระกอบตวัช้ีวดัความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชน การประเมินศูนยข์า้ว

ชุมชนก่อนการพฒันา การจดัทาํยุทธศาสตร์การสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัทาํแผนปฏิบติัการ การ

ติดตามการดาํเนินงาน และการประเมินศูนยข์า้วชุมชนหลงัการพฒันา จากการทดสอบรูปแบบท่ีพฒันาโดย

การเปรียบเทียบจากผลการประเมินความเขม้แขง็ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบดงักล่าวพบว่า ทาํให้ศูนยข์า้ว

ชุมชนตามองค์ประกอบตวัช้ีวดัความเขม้แข็งก่อนและหลงัการใช้รูปแบบดงักล่าวพบว่า ทาํให้ศูนยข์า้ว

ชุมชนหนองกระทุ่ม ทุ่งคลี หนองมะค่าแต  ้หนองชัยศรี สร้างถ่อ ดอนชี และโนนสว่างมีความเขม้แข็ง

เพิ่มข้ึน สําหรับศูนยข์า้วชุมชนเขาพระ และหนองเสือภายหลงัจากนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้พบว่า ศูนย์

ดงักล่าวยงัไม่พฒันาไปไดเ้ท่าท่ีควร

คาํสําคญั :  ศูนยช์าวชุมชน รูปแบบการพฒันา 

Abstract 

The objective  of this research was to develop the Model of Community Rice Center 

Development (MCRCD) and tested on the result of the Application of the strength of Community 

Rice Center. The research study was operated by purposive sampling of Community Rice 
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Centers which produced three types of rice seed including rice, Hom Mali rice, and glutinous 

rice with three levels of ranking: weak, medium, and strong . The sampling consisted of nine 

Community Rice  Centers and divided into three groups according to type of rice seed. Each 

group consisted of three types of  Community Rice Centers ranking: weak,medium,and strong, 

consecutively. The group of Community Rice Centers for rice in Suphan Buri Province was Khao 

Phra, Nhong Kratoom, and Toong Klee, for Hom Mali rice in Burirum Province was None 

Sawang, Nhong Makhatae, and Nhong Chaisri, for glutinous rice in Ubol Ratchathani Province 

was Nhong Suer, Srang Thor and Don Chee. The research methodology used was Paticipatory 

Action Research (PAR).  

 The result indicated that the MCRCD had 7 processes; started with goal and key 

performance index (KPI) of the strength of Community Rice Center setting, pre-evaluation of 

centers, strategic plan developing, participatory seminar for strategic plan improvement, action 

plan setting, monitoring, and post-evaluation of centers. The result revealed that seven centers  

namely: Nhong Kratom, Toong Klee, None Sawang, Nhong Makhatae, Nhong Chaisri, Srang 

Thor and Don Chee had been improved and more strengthened after  the seven processes of 

the development model. However, the improvement of  two centers, namely: Khao Phra and 

Nhong Suer were not meet the goals. 

 

Keywords : Community Rice Center, Model, Development  

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ความตอ้งการขา้วของโลกท่ีมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนตามการเพ่ิมของประชากรทาํให้ประเทศผูส่้งออก

ขา้วพยายามพฒันาการผลิตขา้วเพ่ือเขา้มามีส่วนแบ่งทางการตลาด ประเทศไทยในฐานะผูส่้งออกขา้วเป็น

อนัดบั 1 ของโลกจาํเป็นตอ้งปรับกระบวนการผลิตเพื่อใหไ้ดข้า้วคุณภาพดีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด คุณภาพ

ของขา้วจะดีไดต้อ้งมาจากเมล็ดพนัธ์ุคุณภาพดี และใชเ้ทคโนโยลีการผลิตท่ีเหมาะสม แต่ปัญหาท่ีพบคือ  

เมล็ดพนัธ์ุคุณภาพดีมีปริมาณไม่เพียงพอและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไปสู่เกษตรกรไม่ทัว่ถึง ดว้ย

เหตุน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีนโยบายสนบัสนุน โดยการส่งเสริมให้ชาวนารวมกลุ่มจดัตั้งศูนยส่์งเสริม
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และผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชน เพื่อผลิตเมลด็พนัธ์ุและเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยกีารปลูกขา้ว แต่การดาํเนินงาน

ของศูนยด์งักล่าวท่ีผ่านมาไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร ภายหลงัเม่ือมีการปฏิรูประบบราชการ ไดมี้การ

จดัตั้งกรมการขา้ว หน้าท่ีในการส่งเสริมการดาํเนินงานของศูนยจึ์งถูกเปล่ียนไปอยู่ในการดูแลของสํานัก

ส่งเสริมการผลิตขา้ว และใชช่ื้อใหม่ว่า  “ศูนยข์า้วชุมชน” จากการประเมินความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชน

โดยกรมการขา้วพบว่าศูนยข์า้วชุมชนทั้งใหม่และเก่ารวม 4,000  ศูนยย์งัไม่พฒันาไปเท่าท่ีควร และทั้งหมด

ยงัตอ้งปรับปรุงฟ้ืนฟแูละพฒันา 

 พิมาน   วงศอ์ภยั (2533) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งเสริมใหอ้งคก์รประชาชนสามารถพึ่งตนเอง : ศึกษา

กรณีศูนยบ์ริการสมาชิกนิคมสร้างตนเองโนนสัง  อาํเภอโนนสัง จงัหวดัอุดรธานีพบว่า องคก์รจะประสบ

ผลสาํเร็จไดน้ั้น นอกจากปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองแลว้ ปัจจยั

เก่ียวกบับุคคลกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูน้าํหรือกรรมการ สมาชิก นกัพฒันาองคก์รท่ีสนบัสนุน และ

พนักงานศูนยจ์าํเป็นตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ดังนั้นผูว้ิจัยจึงได้นํากระบวนการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมาใชใ้นการศึกษาเพื่อการพฒันาศูนยข์า้วชุมชน 

 ผลจากการศึกษาจะนาํไปสู่การพฒันาศูนยข์า้วชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ ผลท่ีตามมาเกษตรกรท่ีเป็น

สมาชิกสามารถพฒันาความรู้ในการผลิตขา้วอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีดีไดม้าตรฐาน

กระจายไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ เพื่อนาํไปผลิตขา้วในไร่นาของตน ส่งผลให้ไดข้า้วคุณภาพดีก่อให้เกิด

รายไดท้ั้งต่อตนเองและประเทศชาติในการส่งสินคา้ออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั  เพื่อพฒันารูปแบบการพฒันาศูนยข์า้วชุมชน และเพ่ือทดสอบรูปแบบการ

พฒันาศูนยข์า้วชุมชนท่ีมีต่อความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชน การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัและพฒันาในลกัษณะ

การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย  

 1. ประชากร  ประกอบดว้ย 2 กลุ่มคือประชากรท่ีเป็นศูนยข์า้วชุมชนท่ีมีการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว 3 

ประเภท ไดแ้ก่ ขา้วเจา้ ขา้วหอมมะลิ และขา้วเหนียวท่ีมีความเขม้แขง็มาก ปานกลาง และนอ้ย และ

ประชากรท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยข์า้วชุมชน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง  การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นศูนยข์า้วชุมชนใชว้ิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ

เจาะจงกบัศูนยข์า้วชุมชนท่ีผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วเจา้ ขา้วหอมมะลิ และขา้วเหนียวท่ีมีความเขม้แขง็นอ้ย ปาน

กลาง และมาก ไดศู้นยข์า้วชุมชน 9 ศูนย ์ดงัตารางท่ี 1  
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 ตารางท ี1 กลุ่มตัวอย่างศูนย์ข้าวชุมชนทีใ่ช้ในการวจัิย 

ระดับความ 

เข้มแข็ง 

ศูนย์ข้าวชุมชน 

ข้าวเจ้า 

จังหวดัสุพรรณบุรี 

ข้าวหอมมะล ิ

จังหวดับุรีรัมย์ 

ข้าวเหนียว 

จังหวดัอุบลราชธานี 

มาก ทุ่งคลี หนองชยัศรี ดอนชี 

ปานกลาง หนองกระทุ่ม หนองมะค่าแต ้ สร้างถ่อ 

นอ้ย เขาพระ โนนสวา่ง หนองเสือ 

 

 3.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมินองคป์ระกอบตวัช้ีวดัความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชนการ

พฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้จากการสัมมนาแบบมีส่วนร่วมของนักวิชาการเกษตรจากภาครัฐ 

นกัวิชาการเกษตรจากภาคเอกชน เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี และสมาชิกศูนยข์า้วชุมชน 

 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการพฒันารูปแบบการพฒันาศูนย์ขา้วชุมชน โดยผูว้ิจัยได้

ประชุมสมาชิกศูนยข์า้วชุมชนเพื่อคดัเลือกศูนยข์า้วชุมชน จากนั้นศึกษาขอ้มูลเอกสารของศูนยข์า้วชุมชน 

และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอความร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีเพื่อนัดหมาย

สมาชิกศูนยข์า้วชุมชนในการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพการดาํเนินงานของศูนยข์า้วชุมชน และนาํ

ขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาเป็นรูปแบบท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันา 

  4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  เป็นการทดสอบรูปแบบโดยการนาํไปทดลองใชก้บัศูนยข์า้วชุมชน

ทั้ง 9 ศูนย ์จากนั้นเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการจดัเวทีชาวบา้นเพ่ือเปรียบเทียบผลการพฒันาโดยการประเมิน

ความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชนก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปทดลองใช ้

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา ส่วนขอ้มูลเชิงปริมาณใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวจัิยและอภิปรายผล 

1. รูปแบบการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ การกําหนด 

เป้าหมายและจดัทาํองคป์ระกอบตวัช้ีวดัความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชน การประเมินศูนยข์า้วชุมชนก่อน
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การพฒันาตามองคป์ระกอบตวัช้ีวดัความเขม้แขง็ การจดัทาํยทุธศาสตร์ การสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ

จดัทาํแผนปฏิบติัการ การติดตามการดาํเนินงาน และการประเมินศูนยข์า้วชุมชนหลงัการพฒันา 

2. ผลการพฒันา โดยการประเมินตามองคป์ระกอบตวัช้ีวดัความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชนท่ีสมาชิก

ไดร่้วมกนัพฒันาใน  6 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ การบริหารกลุ่ม การทาํแปลงพนัธ์ุ การกระจายพนัธ์ุการ

เรียนรู้ การตลาดและการบริหารกองทุนไดผ้ล ดงัน้ี 

2.1 ศูนย์ข้าวชุมชนเขาพระ ผลการวิจยัพบวา่  

1) การบริหารกลุ่ม ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการบริหารกลุ่ม 

มีความเขม้แขง็ในดา้นกรรมการ และดา้นการกาํหนดกฏระเบียบขอ้บงัคบั สาํหรับดา้นสมาชิกยงัขาดความ

ร่วมมือ ดา้นการคดัเลือกประธานและกรรมการ ยงัไม่มีการกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่ง และดา้นการ

บริหารงาน ยงัไม่มีการกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์การดาํเนินกิจกรรมไม่ต่อเน่ือง ไม่มีแผนการ

ดาํเนินงาน และไม่มีการแบ่งงานใหส้มาชิกมีส่วนร่วม แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็น

วา่ การบริหารกลุ่มของศูนยมี์การพฒันาเขม้แขง็ข้ึนในหลายดา้น ยกเวน้ดา้นการบริหารงาน ยงัไม่มีการแบ่ง

งานใหส้มาชิกมีส่วนร่วม และการใหค้วามร่วมมือของสมาชิกยงัไม่มีมากเท่าท่ีควร 

2) การทาํแปลงพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํแปลง

พนัธ์ุมีความเขม้แขง็ในดา้นพื้นท่ีแปลงพนัธ์ุและดา้นคุณภาพเมลด็พนัธ์ุท่ีนาํมาขยาย สาํหรับดา้นการจดัการ

แปลงนายงัไม่มีการตรวจสอบรับรองแปลงพนัธ์ุ การส่งตวัอย่างให้ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชตรวจสอบคุณภาพ 

และการทาํความสะอาดเคร่ืองนวดก่อนสีขา้วเมลด็พนัธ์ุ แมน้าํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้การทาํแปลงพนัธ์ุของ

สมาชิกยงัไม่พฒันาไปเท่าท่ีควร โดยสมาชิกเกือบคร่ึงเห็นว่าพื้นท่ีแปลงพนัธ์ุยงัไม่เหมาะสม เมล็ดพนัธ์ุท่ี

นาํมาขยายมีคุณภาพปานกลาง ส่วนการจดัการดา้นแปลงนา ยงัไม่เหมาะสมในหลายเร่ือง ไดแ้ก่ การตดัพนัธ์ุ

ปนการตรวจสอบรับรองแปลงพนัธ์ุ และการส่งตวัอยา่งใหศู้นยข์ยายเมลด็พนัธ์ุขา้วตรวจสอบคุณภาพ 

3) การกระจายพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การกระจาย

พนัธ์ุยงัไม่เขม้แขง็ในหลายดา้น ไดแ้ก่ การมีแผนการกระจายพนัธ์ุ การกาํหนดเป้าหมายการกระจายพนัธ์ุใน

แต่ละปี เมล็ดพนัธ์ุท่ีผลิตไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ขาดความเช่ือถือในคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุ และ

เมล็ดพนัธ์ุท่ีผลิตไดมี้คุณภาพปานกลางแมน้าํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้ การกระจายพนัธ์ุยงัไม่เขม้แข็ง โดย

สมาชิกคร่ึงหน่ึงเห็นวา่ ศูนยย์งัไม่มีการกาํหนดเป้าหมายการกระจายพนัธ์ุ ส่วนใหญ่เห็นว่าพื้นท่ีการกระจาย

พนัธ์ุเท่าเดิม เมลด็พนัธ์ุท่ีผลิตไดมี้คุณภาพปานกลาง และเกษตรกรไม่มีความเช่ือถือในคุณภาพเมลด็พนัธ์ุท่ี

นาํไปใช ้โดยท่ีสมาชิกมากกว่าคร่ึงเห็นว่า ศูนยข์า้วชุมชนยงัมีแผนการกระจายพนัธ์ุ ปริมาณเมล็ดพนัธ์ุท่ี

กระจายไดเ้ท่าเดิม เมลด็พนัธ์ุท่ีผลิตไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 

106



4) การเรียนรู้ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า ศูนยย์งัไม่มีแปลง 

เรียนรู้ไม่มีการศึกษาดูงาน และสมาชิกยงัไม่มีการเรียนรู้ในเร่ืองการตลาด และการจาํหน่ายและการปลูกพืช

หมุนเวียน แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชก้ารเรียนรู้ของสมาชิกส่วนใหญ่มีการพฒันาข้ึนยกเวน้ยงัไม่มี

แปลงเรียนรู้ และการเรียนรู้ในเร่ืองการตลาดและการจาํหน่าย 

5) การตลาด ก่อนการนํารูปแบบท่ีพฒันาไปใช้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํการตลาด 

ยงัไม่เขม้แข็งในหลายดา้น ไดแ้ก่ แผนการจาํหน่าย การจดัการจาํหน่ายเมล็ดพนัธ์ุโดยกลุ่ม อาํนาจต่อรอง

ราคากับตลาด การตั้งกรรมการฝ่ายการตลาด การประชาสัมพนัธ์ภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม และถุง

สําหรับบรรจุเมล็ดพนัธ์ุ แมน้ํารูปแบบท่ีพฒันาไปใช้ สมาชิกส่วนใหญ่ยงัเห็นว่าการทาํการตลาดยงัไม่

เขม้แข็งในหลายดา้น ไดแ้ก่ การตั้งกรรมการฝ่ายการตลาด การจดัการจาํหน่ายเมล็ดพนัธ์ุโดยกลุ่ม อาํนาจ

ต่อรองราคากบัตลาด การประชาสมัพนัธ์ภายนอกกลุ่ม และถุงสาํหรับบรรจุเมลด็พนัธ์ุของกลุ่มโดยเฉพาะ 

6) การบริหารกองทุน ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหาร

กองทุนมีความเขม้แข็งเกือบทุกดา้น ยกเวน้ไม่มีการปันผลให้แก่สมาชิก แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้

สมาชิกทั้งหมดเห็นวา่ การบริหารกองทุนมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึนในทุกดา้น 

2.2 ศูนย์ข้าวชุมชนหนองกระทุ่ม ผลการวิจยัพบวา่  

1) การบริหารกลุ่ม ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหาร

กลุ่มมีความเขม้แขง็ในเกือบทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการประสานงานระหว่างศูนยอ่ื์นยงัมีนอ้ย แต่เม่ือนาํรูปแบบ

ท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่การบริหารกลุ่มมีความเขม้แขง็ทุกดา้น 

2) การทาํแปลงพนัธ์ุ ก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการ

ทาํแปลงพนัธ์ุมีความเขม้แขง็ในดา้นพื้นท่ีแปลงพนัธ์ุ และดา้นคุณภาพเมลด็พนัธ์ุท่ีนาํมาขยาย   สาํหรับดา้น

การจัดการแปลงนายงัไม่มีการตรวจสอบรับรองแปลงพนัธ์ุ และการส่งตวัอย่างให้ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช

ตรวจสอบคุณภาพ 

3) การกระจายพนัธ์ุ ก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการ

กระจายพนัธ์ุมีความเขม้แขง็ในทุกดา้น 

4) การเรียนรู้ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า สมาชิกศูนยมี์การ

เรียนรู้อย่างเหมาะสม ยกเวน้ยงัไม่มีทุนดาํเนินการเรียนรู้ และการเรียนรู้ในเร่ืองการปลูกพืชหมุนเวียน แต่

เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชก้ารเรียนรู้ของสมาชิกส่วนใหญ่มีการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมทุกดา้น 

5) การตลาด ก่อนการนํารูปแบบท่ีพฒันาไปใช้  สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า ศูนย์มีการทาํ

การตลาดไม่เหมาะสมหลายดา้น ไดแ้ก่ ไม่มีการจดัการจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุโดยกลุ่ม ไม่มีอาํนาจต่อรองราคา
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กบัตลาด ไม่มีการตั้งกรรมการฝ่ายการตลาด และไม่มีถุงสําหรับบรรจุเมล็ดพนัธ์โดยเฉพาะ  แต่เม่ือนํา

รูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํการตลาดมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึน  แต่มีบางดา้นยงัไม่

พฒันา ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุโดยกลุ่ม ถุงสาํหรับบรรจุเมลด็พนัธ์ุของกลุ่มโดยเฉพาะ และ

วิธีการขายยงัไม่หลากหลาย 

6) การบริหารกองทุน ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าศูนยมี์การ

บริหารกองทุนท่ียงัไม่เขม้แข็งและต้องพฒันาหลายด้าน ได้แก่ แผนการบริหารกองทุน การสรุปและ

ประเมินผลการดาํเนินงานประจาํปี การระดมทุนจากสมาชิก และการปันผล แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้

สมาชิกส่วนใหญ่เห็นการบริหารกองทุนมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึนเกือบทุกดา้นยกเวน้ ดา้นการปันผล 

2.3 ศูนย์ข้าวชุมชนทุ่งคล ีผลการวิจยัพบวา่ 

1) การบริหารกลุ่ม การกระจายพนัธ์ุและการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไป 

ใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ การดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวมีความเขม้แขง็ทุกดา้น 

2) การทาํแปลงพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันานาํไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํแปลง

พนัธ์ุมีความเขม็แขง็ในดา้นพื้นท่ีแปลงพนัธ์ุและดา้นคุณภาพเมลด็พนัธ์ุท่ีนาํมาขยาย แต่ดา้นการจดัการแปลง

นายงัไม่มีการตรวจสอบรับรองแปลงพนัธ์ุ และการส่งตวัอย่างให้ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชตรวจสอบคุณภาพ แต่

เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ การทาํแปลงพนัธ์ุมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึนในทุกดา้น 

3) การตลาด ก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าศูนยมี์การทาํ 

การตลาดอยา่งเหมาะสม ยกเวน้ ไม่มีถุงสาํหรับบรรจุเมลด็พนัธ์ุของศูนยโ์ดยเฉพาะ 

4) การบริหารกองทุน ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหาร

กองทุนมีความเขม้แขง็เกือบทุกดา้น ยกเวน้ ยงัไม่มีการระดมทุนและการปันผลคืนสมาชิก แต่เม่ือนาํรูปแบบ

ท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่การบริหารกองทุนมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึนในทุกดา้น 

2.4 ศูนย์ข้าวชุมชนโนนสว่าง  ผลการวิจยัพบวา่  

1) การบริหารกลุ่ม ก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่การบริหาร 

กลุ่มมีความเขม้แขง็ทุกดา้น 

2) การทาํแปลงพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํแปลง 

พนัธ์ุมีความเขม้แขง็ในดา้นพื้นท่ีแปลงพนัธ์ุและดา้นคุณภาพเมลด็พนัธ์ุท่ีนาํมาขยาย สาํหรับดา้นการจดัการ

แปลงนา สมาชิกยงัไม่มีการบนัทึกการผลิตพนัธ์ุและไม่มีการส่งตวัอย่างให้ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชตรวจสอบ

คุณภาพ แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํแปลงพนัธ์ุมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึน 

ยกเวน้ เร่ืองการบนัทึกการผลิตเมลด็พนัธ์ุยงับนัทึกกนัค่อนขา้งนอ้ย 
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3) การกระจายพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกใหญ่เห็นว่า การกระจายพนัธ์ุมี

ความเขม้แขง็เกือบทุกดา้น ยกเวน้ไม่มีแผนการกระจายพนัธ์ุ และการกาํหนดเป้าหมายการกระจายพนัธ์ุใน

แต่ละปี แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การกระจายพนัธ์ุมีการพฒันาเขม้แข็ง

เพิ่มข้ึน แต่คุณภาพเมลด็พนัธ์ุท่ีผลิตไดย้งัมีคุณภาพปานกลาง 

4) การเรียนรู้ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่มีการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

ยกเวน้ ไม่มีทุนดาํเนินการเรียนรู้ และการเรียนรู้เร่ืองการตดัพนัธ์ุปน แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชก้าร

เรียนรู้ของสมาชิกส่วนใหญ่มีการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 

5) การตลาด ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํการตลาดยงัไม่

เขม้แข็งในหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอาํนาจต่อราคากบัตลาด ถุงบรรจุเมล็ดพนัธ์ุของศูนยก์ารจดัการจาํหน่าย

เมลด็พนัธ์ุโดยกลุ่ม การตั้งกรรมการฝ่ายการตลาด และการประชาสัมพนัธ์ภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม แต่

เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํการตลาดมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึนในหลาย

ดา้น ยกเวน้ดา้นการจดัการจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุโดยกลุ่ม  อาํนาจต่อรองราคากบัตลาด และถุงบรรจุเมลด็พนัธ์ุ

ของกลุ่มโดยเฉพาะท่ียงัตอ้งพฒันา 

6) การบริหารกองทุน ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหาร

กองทุนมีความเขม้แขง็เกือบทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการระดมทุนจากสมาชิก และการปันผลคืนสมาชิก แต่เม่ือ

นาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า กลุ่มมีการบริหารกองทุนเขม้แขง็ข้ึนเกือบทุกดา้น ยกเวน้ 

ยงัไม่มีการปันผลสมาชิก 

2.5 ศูนย์ข้าวชุมชนหนองมะค่าแต้ ผลการวิจยัพบวา่  

 1 ) การบริหารกลุ่ม การเรียนรู้  การตลาดและการบริหารกองทุน ก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ี 

พฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ การดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวมีความเขม้แขง็ทุกดา้น 

  2) การทาํแปลงพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํแปลงพนัธ์ุมี

ความเขม้แขง็ในดา้นพื้นท่ีแปลงพนัธ์ุและดา้นคุณภาพเมลด็พนัธ์ุท่ีนาํมาขยาย สาํหรับดา้นการจดัการแปลง

นา สมาชิกยงัไม่มีการบนัทึกการผลิตพนัธ์ุ แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํ

แปลงพนัธ์ุมีการพฒันาความเขม้แขง็ข้ึนทุกดา้น 

  3) การกระจายพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การกระจายพนัธ์ุมี

ความเขม้แข็ง ยกเวน้ เมล็ดพนัธ์ุท่ีผลิตไดย้งัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้

สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ การกระจายพนัธ์ุมีการพฒันาเขม้แขง็ทุกดา้น 

 2.6 ศูนย์ข้าวชุมชนหนองชัยศรี  ผลการวิจยัพบวา่ 
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 การบริหารกลุ่ม การทาํแปลงพนัธ์ุ  การกระจายพนัธ์ุ การเรียนรู้ การตลาดและการบริหารกองทุน

ก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ ศูนยมี์ความเขม้แขง็ทุกดา้น 

1.7 ศูนย์ข้าวชุมชนหนองเสือ ผลการวิจยัพบวา่  

1)  การบริหารกลุ่ม ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้  สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า ดา้นความ 

เสียสละและความซ่ือสตัยข์องสมาชิกยงัมีนอ้ย แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชก้ลบัทาํใหก้ารบริหารกลุ่มลด

ความเขม้แขง็ลง ไดแ้ก่ ดา้นสมาชิก เร่ืองความขยนัหมัน่เพียร ความเป็นคนดีและความร่วมมือยงัมีนอ้ย และ

ดา้นการบริหารงาน ไดแ้ก่ การแบ่งงานให้สมาชิกมีส่วนร่วม และการดาํเนินกิจกรรมยงัไม่ต่อเน่ืองและ

เหมาะสม 

2) การทาํแปลงพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกทั้งหมดเห็นว่า การทาํแปลง

พนัธ์ุมีความเขม้แขง็ในดา้นพ้ืนท่ีแปลงพนัธ์ุและสมาชิกมากกว่าคร่ึงหน่ึงเห็นว่า คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุท่ีนาํมา

ขยายมีคุณภาพดี สาํหรับดา้นการจดัการแปลงนา การเก็บรักษาเมลด็พนัธ์ุ การตรวจสอบรับรองแปลงพนัธ์ุ 

และการส่งตวัอยา่งให้ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชตรวจสอบคุณภาพ แมน้าํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้การทาํแปลงพนัธ์ุ

ยงัไม่เขม้แข็งในหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการแปลงนายงัไม่มีการตดัพนัธ์ุปน  การตรวจสอบรับรอง

แปลงพนัธ์ุ การส่งตวัอยา่งใหศู้นยข์ยายเมลด็พนัธ์ุขา้วตรวจสอบและการบนัทึกการผลิตพนัธ์ุ 

3) การกระจายพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบทีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการกระจาย

พนัธ์ุยงัไม่เขม้แขง็ในหลายดา้น ไดแ้ก่ การกาํหนดเป้าหมายการกระจายพนัธ์ุ แผนการกระจายพนัธ์ุ พื้นท่ี

การกระจายพนัธ์ุ และปริมาณเมลด็พนัธ์ุท่ีกระจายได ้ แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็น

ว่า การกระจายพนัธ์ุเขม้แขง็ข้ึน โดยกลุ่มมีแผนการกระจายพนัธ์ุแต่ไม่ไดก้าํหนดเป้าหมายการกระจายพนัธ์ุ 

เมล็ดพนัธ์ุท่ีผลิตไดมี้คุณภาพปานกลาง  พื้นท่ีในการกระจายพนัธ์ุเท่าเดิม  ปริมาณเมล็ดพนัธ์ุท่ีกระจายได้

เพิ่มข้ึนแต่ยงัไม่เพียงพอกบัปริมาณความตอ้งการ 

4) การเรียนรู้ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่มีการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 

ยกเวน้ ยงัไม่มีแปลงเรียนรู้ของกลุ่ม  แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้การเรียนรู้ของสมาชิกส่วนใหญ่มีการ

พฒันาข้ึนแต่ยงัไม่มีการศึกษาดูงาน 

5) การตลาด ก่อนนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํการตลาดยงัไม่

เขม้แขง็ในหลายดา้น ไดแ้ก่ แผนการจาํหน่าย อาํนาจในการต่อรองราคากบัตลาด การจดัการจาํหน่ายเมล็ด

พนัธ์ุโดยกลุ่ม และถุงสําหรับบรรจุเมล็ดพนัธ์ุโดยเฉพาะ แมน้าํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชก้ารดาํเนินการดา้น

การตลาดยงัไม่เขม้แขง็ในหลายดา้น ไดแ้ก่ การจดัจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุโดยกลุ่ม  อาํนาจต่อรองราคากบัตลาด

การประชาสมัพนัธ์ภายนอกกลุ่ม แผนการจดัจาํหน่าย และถุงสาํหรับบรรจุเมลด็พนัธ์ุของกลุ่มโดยเฉพาะ 

110



6) การบริหารกองทุนก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าศูนย์

มีการบริหารกองทุนอยา่งเขม้แขง็ทุกดา้นยกเวน้การปันผล 

1.8 ศูนย์ข้าวชุมชนสร้างถ่อ  ผลการวิจยัพบวา่ 

1) การบริหารกลุ่ม ก่อนและหลงัการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่การ

บริหารกลุ่มมีความเขม้แขง็ทุกดา้น 

2) การทาํแปลงพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการทาํแปลง

พนัธ์ุมีความเขม้แขง็ในดา้นพื้นท่ีแปลงพนัธ์ุและดา้นคุณภาพเมลด็พนัธ์ุท่ีนาํมาขยาย สาํหรับดา้นการจดัการ

แปลงนายงัตอ้งพฒันาในดา้นการบนัทึกการผลิตพนัธ์ุ การตรวจสอบรับรองแปลงพนัธ์ุ การตดัพนัธ์ุปน การ

เก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุอย่างเหมาะสม การกาํหนดเป้าหมายการกระจายพนัธ์ุในแต่ละปี การทาํความสะอาด

เคร่ืองนวดก่อนสีขา้วเมล็ดพนัธ์ุ และการส่งตวัอย่างให้ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชตรวจสอบคุณภาพ แต่เม่ือนํา

รูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ การทาํแปลงพนัธ์ุมีการพฒันาเขม้แขง็เกือบทุกดา้น ยกเวน้ยงั

ไม่มีการส่งตวัอยา่งใหศู้นยข์ยายเมลด็พนัธ์ุขา้ว ตรวจสอบคุณภาพ 

3) การกระจายพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการกระจาย

พนัธ์ุยงัไม่เขม้แขง็ในหลายดา้น ไดแ้ก่ การกาํหนดเป้าหมายการกระจายพนัธ์ุ แผนการกระจายพนัธ์ุ คุณภาพ

เมลด็พนัธ์ุท่ีผลิตได ้พื้นท่ีการกระจายพนัธ์ุและปริมาณเมลด็พนัธ์ุท่ีกระจายได ้ แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไป

ใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่การกระจายพนัธ์ุมีการพฒันาเขม้แขง็ในทุกดา้น 

4) การเรียนรู้ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เรียนรู้อยา่งเหมาะสม ยกเวน้ยงั

ไม่มีทุนดาํเนินการเรียนรู้ และการเรียนรู้ในเร่ืองการปลูกพืชหมุนเวียน แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้

สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ กลุ่มมีการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม ยกเวน้ไม่มีการศึกษาดูงาน 

5) การตลาด ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํการตลาดยงัไม่

เขม้แขง็หลายดา้น ไดแ้ก่ การตั้งกรรมการฝ่ายการตลาด อาํนาจต่อรองราคากบัตลาด  แผนการจาํหน่าย การ

จดัการจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุโดยกลุ่ม และถุงสาํหรับบรรจุเมลด็พนัธ์ุโดยเฉพาะ แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไป

ใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ ศูนยมี์การทาํการตลาดดีข้ึน ยกเวน้ยงัไม่มีการจดัการจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุโดยกลุ่ม 

ขาดอาํนาจต่อรองราคากบัตลาด และไม่มีถุงสาํหรับบรรจุเมลด็พนัธ์ุของกลุ่มโดยเฉพาะ 

6) การบริหารกองทุน ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการบริหาร

กองทุนมีความเขม้แข็งเกือบทุกด้าน ยกเวน้การปันผลคืนสมาชิก  แต่เม่ือนํารูปแบบท่ีพฒันาไปใช้การ

บริหารกองทุนมีการพฒันาเขม้แขง็ในทุกดา้น 

1.9 ศูนย์ข้าวชุมชนดอนชี ผลการวิจยัพบวา่ 
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1) การบริหารกลุ่ม  ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ การบริหารกลุ่มมี 

ความเขม้แข็งหลายดา้น ยกเวน้ ดา้นการคดัเลือกประธานและกรรมการ ยงัไม่มีการกาํหนดวาระการดาํรง

ตาํแหน่ง แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหารกลุ่มมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึน

ในทุกดา้น 

2) การทาํแปลงพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการทาํแปลง

พนัธ์ุ มีความเขม้แขง็ในดา้นพื้นท่ีแปลงพนัธ์ุและดา้นคุณภาพเมลด็พนัธ์ุท่ีนาํมาขยาย ยกเวน้ดา้นการจดัการ

แปลงนายงัไม่มีการบนัทึกการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ และการตรวจสอบรับรองแปลงพนัธ์ุ แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ี

พฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่การทาํแปลงพนัธ์ุมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึนในทุกดา้น 

3) การกระจายพนัธ์ุ ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการกระจายพนัธ์ุ

มีความเขม้แข็งเกือบทุกดา้น ยกเวน้ ยงัไม่มีการกาํหนดเป้าหมายการกระจายพนัธ์ุในแต่ละปี  แต่เม่ือนาํ

รูปแบบท่ีพฒันาไปใชส้มาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ การกระจายพนัธ์ุมีการพฒันาเขม้แขง็ในทุกดา้น 

4) การเรียนรู้  ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่มีการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

ยกเวน้ การเรียนรู้ในเร่ืองการปลูกพืชหมุนเวียน  แต่เม่ือนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่มีการ

เรียนรู้อยา่งเหมาะสมทุกดา้น 

5) การตลาด ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํการตลาดยงัไม่

เขม้แขง็หลายดา้น ไดแ้ก่ แผนการจาํหน่าย การตั้งกรรมการฝ่ายการตลาด อาํนาจต่อรองราคากบัตลาด และ

ถุงบรรจุเมล็ดพนัธ์ุไม่มีตราสัญลกัษณ์ แต่เม่ือนํารูปแบบท่ีพฒันาไปใช้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การทาํ

การตลาดมีการพฒันาเขม้แขง็ข้ึนเกือบทุกดา้น ยกเวน้ ไม่มีถุงสาํหรับบรรจุเมลด็พนัธ์ุโดยเฉพาะ 

6) การบริหารกองทุน ก่อนการนาํรูปแบบท่ีพฒันาไปใช้สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหาร

กองทุนมีความเขม้แขง็หลายดา้น ยกเวน้ ไม่มีการระดมทุกจากสมาชิก และการปันผลคืนสมาชิก แต่เม่ือนาํ

รูปแบบท่ีพฒันาไปใช ้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ การบริหารกองทุนมีความเขม้แขง็ในทุกดา้น 

 จากการวิจัยพบว่า  รูปแบบการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนท่ีพัฒนาข้ึนมาประกอบด้วย  7  

ขั้นตอน ไดแ้ก่ การกาํหนดเป้าหมายและจดัทาํองคป์ระกอบตวัช้ีวดัความเขม้แข็งของศูนยข์า้วชุมชน การ

ประเมินศูนยข์า้วชุมชนก่อนการพฒันา การจดัทาํยุทธศาสตร์ การสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัทาํ

แผนปฏิบติัการ การติดตามการดาํเนินงาน และการประเมินศูนยข์า้วชุมชนหลงัการพฒันา โดยท่ีแต่ละ

ขั้นตอนของการพฒันาดงักล่าว เป็นการประยกุตเ์อาแนวคิดในการบริหารงานแบบท่ีเรียกว่า POSDCORB 

มาใชด้งัท่ี ก่ิงพร  ทองใบ (2545) เคยระบุไวก้ล่าวคือมีการวางแผนการดาํเนินงาน (P) มีการจดัรูปองคก์รของ

กลุ่มคือ มีกรรมการฝ่ายต่าง ๆ (O) มีการจดัการงานบุคคลโดยการแบ่งงานใหก้รรมการและสมาชิกร่วมกนั
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ทาํ (S) มีการติดตามดูแลการดาํเนินงานโดยการตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินการ (D) มีการประสานงาน

ทั้งภายในและภายนอกศูนยข์า้วชุมชน (Co) มีการรายงานผลการดาํเนินงาน (R) และมีการบวนการบริหาร

การใชจ่้ายเงินกองทุน (B) และนาํแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้มาประยุกตแ์ละพฒันาให้เขา้กบัหลกัการบริหาร

เชิงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับศูนย์ข้าวชุมชน   ซ่ึงอนันต์  บุญสนอง (2548) เห็นว่า  หลักการดังกล่าว

ประกอบดว้ย การประเมินผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา  การประเมินสภาวะแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน

องคก์ร (SWOT Analysis) การวางยทุธศาสตร์ การวางแผนการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ และการควบคุม

โดยการติดตามกระตุน้การดาํเนินงาน และสุดทา้ยเป็นการประเมินผลโดยการวดัผลการดาํเนินงานกับ

มาตรฐานตวัช้ีวดัท่ีจดัทาํข้ึนซ่ึงแนวทางการบริหารเชิงกลยทุธ์ดงักล่าว ธนชยั  ยมจินดา (2548) กล่าวว่า ได้

ถูกนํามาใช้ในการบริหารงานในองค์กร ทั้ งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้องค์กรสามารถควบคุมการใช้

ทรัพยากรท่ีจาํกดัใหเ้กิดผลสูงสุดสามารถตอบสนองต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และเกิดความยัง่ยนืใน

ระยะยาว สาํหรับศูนยข์า้วชุมชนนั้นการดาํเนินงาน นอกจากใชห้ลกัการบริหารแบบ  POSDCORB และ

หลกัการบริหารเชิงกลยทุธ์แลว้ยงันาํหลกัการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัศูนยข์า้วชุมชน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี

ส่งเสริมการเกษตรประจาํพื้นท่ี นักวิชาการเกษตรจากศูนยว์ิจยัขา้ว ศูนยข์ยายเมล็ดพนัธ์ุขา้ว กรมการขา้ว 

องคก์ารพฒันาเอกชน ผูน้าํชุมชน สมาชิก อบต. ประธาน กรรมการและสมาชิกศูนยข์า้วชุมชนนาํมาผสม

อยา่งกลมกลืน 

 จากรูปแบบท่ีพฒันาดงักล่าวขา้งตน้ไดน้าํมาทดสอบ โดยการเปรียบเทียบผลการพฒันาก่อนและ

หลงัการนาํรูปแบบไปใชท่ี้มีต่อความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชน โดยการใชแ้บบประเมินตามองคป์ระกอบ

ตวัช้ีวดัความเขม้แข็งของศูนยข์า้วชุมชนประเมินใน 6 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ การบริหารกลุ่ม การทาํ

แปลงพนัธ์ุ การกระจายพนัธ์ุ การเรียนรู้ การตลาด และการบริหารกองทุน ผลการประเมินพบวา่ ในกลุ่มศูนย์

ขา้วชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ในระดบัมากและปานกลางทุกศูนย ์ไดแ้ก่ หนองกระทุ่ม ทุ่งคลี หนองมะค่าแต ้

หนองชยัศรี สร้างถ่อ และดอนชี และศูนยข์า้วชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ศูนยข์า้วชุมชน

โนนสว่างมีการพฒันาความเขม้แขง็เพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบการพฒันา นอกจากจะใชห้ลกัการบริหาร

แนวใหม่ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัเป็นกระบวนการพฒันาท่ีใช้การมีส่วนร่วมของประธาน/กรรมการและ

สมาชิกเป็นหลกั เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร นกัวิชาการ และผูน้าํทอ้งถ่ินเป็นส่วนเสริม เม่ือพิจารณาตาม

กระบวนการของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนทั้ ง 7 ขั้นตอนพบว่า ก่อนท่ีจะดาํเนินการพฒันา ได้มีการประชุม

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี ประธาน กรรมการ และสมาชิกศูนยบ์างส่วนเพ่ือช้ีแจงทาํความเขา้ใจ

ในการพฒันาศูนย ์แลว้ให้ศูนยต์ดัสินใจว่า จะร่วมหรือยินดีท่ีจะทาํงานพฒันาร่วมกนัหรือไม่ เพราะใน
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กระบวนการทาํงานตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัศูนยข์า้วชุมชนตลอดกระบวนการ ถา้ขาดการ

มีส่วนร่วมงานพฒันาจะไม่สามารถดาํเนินการได ้หลงัจากนั้นจะมาร่วมกนักาํหนดเป้าหมายของการพฒันา 

และจดัทาํองค์ประกอบตวัช้ีวดัความเขม้แข็งของศูนยข์า้วชุมชนโดยการจดัเวทีสัมมนาแบบมีส่วนร่วม

ระหว่างเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี  ประธาน กรรมการ และสมาชิก นกัวิชาการจากกรมวิชาการ

เกษตร ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช องค์การพฒันาเอกชน นักวิชาการจากสถาบนัการศึกษา เพื่อให้ได้มุมมองท่ี

หลากหลายในการกาํหนดเป้าหมายของการพฒันา และองคป์ระกอบตวัช้ีวดัท่ีจดัทาํข้ึนสามารถวดัไดแ้ละ

สะทอ้นภาพความเขม้แขง็ของศูนยข์า้วชุมชนตามศกัยภาพท่ีควรจะเป็น หลงัจากนั้นทาํเวทีชาวบา้นโดยให้

สมาชิกของแต่ละศูนยป์ระเมินความเขม้แข็งของศูนยต์นเองตามองคป์ระกอบตวัช้ีวดัท่ีจดัทาํข้ึน จากนั้น

รวบรวมผลการประเมินสรุปและนาํเสนอใหส้มาชิกทราบ ซ่ึงผลการประเมินท่ีไดจ้ะสะทอ้นใหเ้ห็นภาพของ

ศูนยต์ามความเห็นของสมาชิก สมาชิกจะเกิดการเรียนรู้ถึงจุดแขง็หรือจุดเด่นของศูนยท่ี์ตอ้งรักษาไว ้และมี

อะไรบา้งท่ีเป็นจุดอ่อนหรือจุดดอ้ยท่ียงัตอ้งพฒันาและเกิดความตระหนกัถึงขอ้จาํกดัต่าง ๆ เกิดการพดูคุยกนั

ระหว่างสมาชิกดว้ยกนัและนกัวิจยั ถึงผลท่ีเกิดและแนวทางในการพฒันา นอกจากน้ีผลการประเมินท่ีไดย้งั

ใช้ในการเปรียบเทียบผลการประเมินท่ีเกิดภายหลงัการพฒันาอีกดว้ย หลงัจากนั้นจดัประชุม เพื่อจดัทาํ

ยุทธศาสตร์โดยการสัมมนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างเจา้หน้าท่ีส่งเสริมเกษตรในพื้นท่ี ประธาน กรรมการ 

และสมาชิกศูนยข์า้วชุมชน โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค ร่วมกบัผลการ

ประเมินศูนย ์เพื่อกาํหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันา ให้มีการนาํเสนอผลและวิพากษ์กนัในภาพรวม 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์นั้น สามารถตอบสนองต่อการพฒันาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม จากนั้นปรับยุทธศาสตร์ท่ีได ้

โดยกระบวนการสมัมนาแบบมีส่วนร่วมของนกัวิชาการจากภาคส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ บุคลากรจากกรมการขา้ว 

สถาบนัการศึกษา กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรและสมาชิกจากศูนยข์า้วชุมชน เพ่ือพิจารณา

ยุทธศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึน และนาํไปสู่การจดัทาํแผนปฏิบติัการพฒันาศูนยข์า้วชุมชนตามกรอบยุทธศาสตร์ 

ต่าง ๆ การทาํแผนปฏิบติัการพฒันานั้น มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ กรรมการ/สมาชิกศูนยข์า้วชุมชน นกัวิชาการ

จากส่วนต่าง ๆ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํพื้นท่ี ผูน้าํชุมชน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นและสมาชิก อบต. มา

ช่วยจดัทาํและพิจารณาแผนให้มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ตอ้งการการสนับสนุนจากใครในดา้นใด

อย่างไรบา้ง โดยใช้เวทีชาวบา้นของแต่ละศูนยข์า้วชุมชน แผนท่ีได้จึงเกิดข้ึนมาโดยชุมชน ภายใตก้าร

สนบัสนุนตามศกัยภาพของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทาํใหแ้ผนมีความชดัเจน ปฏิบติัไดแ้ละสามารถพฒันาศูนยข์า้วชุมชน

ไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ี เพื่อเป็นการกระตุน้ใหมี้การนาํแผนไปปฏิบติั หรือแกไ้ขปัญหาจากการนาํ

แผนไปปฏิบติั ไดมี้การติดตามการดาํเนินงานของศูนย ์โดยนกัวิจยัและเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํ

พื้นท่ี สุดทา้ยผลการดาํเนินงานพฒันาจึงสะทอ้นออกมาให้เห็นในภาพของผลการประเมินภายหลงัจากการ
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พฒันาวา่ ในแต่ละองคป์ระกอบของตวัช้ีวดันั้นมีการพฒันาข้ึนมาทุก ๆ องคป์ระกอบ ทั้งศูนยท่ี์เขม้แขง็นอ้ย 

ปานกลาง หรือแมแ้ต่ศูนยท่ี์มีความเขม้แขง็มากก็ตาม ผลการพฒันาท่ีเกิดข้ึนมาน้ี ทุกคนท่ีมีส่วนร่วมไดรั้บรู้

รับทราบ และปฏิบติัร่วมกนั ผลท่ีเกิดจากการพฒันามิใช่ทาํใหศู้นยข์า้วชุมชนเขม้แขง็เท่านั้น แต่ยงัมีผลไปสู่

ระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกศูนยข์า้วชุมชน ทาํให้เกิดการเรียนรู้ในการทาํงานร่วมกนั ทุกภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งเขา้ใจในการทาํงานพฒันาตามบทบาทของตน เห็นไดว้า่ลกัษณะการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง  

ต่าง ๆ และสมาชิกศูนยเ์ป็นการมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิดพิจารณาตดัสิน การเสนอปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจน

แนวทางการแกไ้ขอนันาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งเตม็ใจ จนผลท่ีไดส้ะทอ้นกลบัมายงักลุ่มในรูปของการพฒันา

ศูนยท่ี์มีความเขม้แข็งข้ึน การมีส่วนร่วมในลกัษณะน้ี ณรงค ์ มหรรณพ และดุสิต เวชกิจ (2534) กล่าวว่า 

เป็นการมีส่วนร่วมในระดบัอุดมคติ กล่าวคือ ถา้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมกบัองคก์รประชาชนจนถึง

ระดบัดงักล่าวการดาํเนินงานส่งเสริมย่อมบรรลุวตัถุประสงคไ์ดโ้ดยง่าย ก่อให้เกิดพลงัในการผลกัดนัให้

องคก์รประสบผลสาํเร็จ 

ส่วนศูนยข์า้วชุมชนเขาพระ และหนองเสือท่ีมีความเขม้แข็งในระดับน้อยท่ียงัไม่พฒันาไปได้

เท่าท่ีควร เน่ืองจากแต่เดิมศูนยข์า้วชุมชนเขาพระมีปัญหาค่อนขา้งมาก นบัตั้งแต่เร่ืองการบริหารกลุ่มท่ีมี

ปัญหาในเร่ืองของประธาน กรรมการ สมาชิก และการบริหารกลุ่มท่ีไม่มีระบบ การทาํแปลงพนัธ์ุท่ีสมาชิก

ยงัไม่มีการผลิตเมลด็พนัธ์ุ ทาํให้ส่งผลต่อการกระจายพนัธ์ุ และการตลาด นอกจากน้ีการบริหารกองทุนยงั

ไม่ค่อยโปร่งใส สมาชิกเกิดขอ้สงสัยในการบริหาร ทาํให้ศูนยข์า้วชุมชนเขาพระจาํเป็นตอ้งมีการพฒันา

ด้านการบริหารกลุ่มให้เขม้แข็งเสียก่อน โดยมีการเลือกตั้ งประธานและกรรมการบริหารใหม่ มีการ

ปรับปรุงกฎระเบียบ และวางระบบการบริหาร มีการระดมหุน้จากสมาชิกโดยการเปิดรับสมาชิกเพิ่มเติม ซ่ึง

ยงัไม่เขา้ใจวตัถุประสงคก์ารดาํเนินงานของศูนยข์า้วชุมชนเท่าท่ีควร ประกอบกบัสมาชิกส่วนใหญ่มีฐานะ

ค่อนขา้งยากจน ตอ้งเช่าท่ีดินทาํนา ดงันั้น จึงยงัไม่ค่อยสนใจในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ เพราะตอ้งการรายได้

จากการปลูกขา้วหลงัการเก็บเก่ียวทนัที เพื่อนาํมาชาํระค่าเช่า เป็นเงินทุนหมุนเวียนในครอบครัว และทุน

เพื่อการผลิตในรอบต่อไป นอกจากน้ี กลุ่มไม่มีลานตากยุง้ฉางสําหรับสํารองเมล็ดพนัธ์ุไวร้อจาํหน่าย  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของลาํแพน ขนักสิกรรม (2545) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสาํเร็จของ

โครงการศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดันครสวรรค์พบว่า การบริหารจดัการกลุ่มเป็น

ปัจจยัท่ีสาํคญัประการหน่ึงของความสาํเร็จในโครงการศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชน และสมพนัธ์ุ 

เตชะอธิก (2540) ไดอ้ธิบายว่า การท่ีจะให้องคก์รชาวบา้นมีความเขม้แข็ง ตอ้งมีการพฒันาแนวคิดและ

กิจกรรมในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ ตอ้งมีระบบบริหารจดัการกลุ่มท่ีดี ดา้นการเมือง ดา้น

สังคมวฒันธรรม ตอ้งสามารถนาํเอาวฒันธรรม ประเพณี การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัมาเกาะเก่ียวรวมตวัให้
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เหนียวแน่นข้ึน และดา้นเศรษฐกิจคือ การมีรายไดเ้ล้ียงครอบครัว และชาญพิทยา  ฉิมพาลี  (2544) ศึกษา

การดาํเนินงานโครงการศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชน (ขา้วหอมมะลิ) พบว่า ศูนยต์อ้งการอุปกรณ์

ผลิตพนัธ์ุขา้ว ไดแ้ก่  ฉางขา้วและลานตากขา้วเพื่อตากและเก็บสาํรองเมล็ดพนัธ์ุไวร้อจาํหน่ายในฤดูปลูก

ต่อไป  ดว้ยเหตุผลดังกล่าวศูนยข์า้วชุมชนเขาพระจึงมีความเขม้แข็งเพิ่มข้ึนมากเฉพาะองค์ประกอบท่ี

เก่ียวกบัการบริหารกลุ่มเท่านั้น สาํหรับศูนยข์า้วชุมชนหนองเสือมีปัญหาเร่ืองกลุ่มคือ ผูน้าํมีความขดัแยง้ใน

เร่ืองการเมืองทอ้งถ่ินทาํใหเ้กิดความแตกแยก ดงัท่ี พิมาน วงศอ์ภยั (2533) กล่าวว่า เร่ืองการเมืองเป็นปัจจยั

ประการหน่ึงในการผลกัดนัให้องคก์รประชาชนประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินงาน นอกจากน้ีสมาชิกยงัมี

ภาระงานมากจากการปลูกผกั จึงไม่มีเวลาดูแลแปลงนาและตดัพนัธ์ุปน ประกอบกบัสภาพอากาศแห้งแลง้

มากในช่วงก่อนเก็บเก่ียวเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีไดแ้ตกหักไม่สามารถผลิตเมลด็พนัธ์ุได ้ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีเป็น

เหตุใหท้ั้ง 2 ศูนย ์ไม่สามารถดาํเนินการผลิตเมลด็พนัธ์ุได ้เม่ือผลิตเมลด็พนัธ์ุไม่ไดท้าํใหก้ระทบกบัตวัช้ีวดั

ความเขม้แขง็ในเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการผลิตเมลด็พนัธ์ุ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นในการประเมินผลของตวัช้ีวดัท่ี

ไ ม่ พัฒน าห รื อ บ า ง ตั ว ช้ี ว ั ด ล ด ค ว า ม เ ข้ม แ ข็ ง ล ง  ก ล่ า ว คื อ เ ม่ื อ ไ ม่ มี ก า ร ผ ลิ ต เ ม ล็ ด พัน ธ์ุ 

จะส่งผลต่อความเขม็แขง็ในองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํแปลงพนัธ์ุ การกระจายพนัธ์ุ และการตลาด 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนให้มีความเข้มแข็งหลายภาคส่วนต้องเข้า 

มามีส่วนร่วม ทั้งบทบาทท่ีเป็นหนา้ท่ีโดยตรง บทบาทในฐานะความเป็นเจา้ของ และบทบาทในฐานะของ

นักพฒันา ไม่ว่าจะในฐานะใดก็ตาม ความร่วมมือดังกล่าวจะผลกัดันให้ศูนยข์า้วชุมชนเดินไปตามแนว

ทางการพฒันาอยา่งเหมาะสมและยัง่ยนื โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หน่วยงานในระดับนโยบาย  ควรพิจารณากาํหนดนโยบายในการพฒันาศูนยใ์ห้สอดคลอ้งกบั

สภาพความเป็นจริง จากการศึกษาพบว่า ควรประกอบดว้ยนโยบายดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ นโยบายดา้นพฒันาการ

ผลิตเมลด็พนัธ์ุและการสนบัสนุนปัจจยัการผลิต นโยบายดา้นการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาศูนยข์า้วชุมชน ผูน้าํ

และสมาชิกนโยบายดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาชาวนา นโยบายดา้นการส่งเสริมการตลาดเมล็ด

พนัธ์ุ นโยบายดา้นการสนบัสนุนดา้นสินเช่ือกบัศูนยข์า้วชุมชน นโยบายดา้นการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

ศูนยข์า้วชุมชน นโยบายดา้นการส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชเ้มลด็พนัธ์ุคุณภาพดี นโยบายดา้นการขยายการจดัตั้ง

ศูนยข์า้วชุมชนให้ครอบคลุมพื้นท่ีปลูกขา้ว และนโยบายดา้นการขยายระบบชลประทานให้ครอบคลุมพื้นท่ี

ปลูกขา้ว 

2. หน่วยงานที่ทําหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่  ควรมีการดาํเนินการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ  

ไดแ้ก่ การส่งเสริมใหมี้นาแปลงรวม ผลิตเมลด็พนัธ์ุ  การพฒันาผูน้าํและสมาชิกใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
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ศูนยข์า้วชุมชน การเป็นพี่เล้ียงในการสร้างระบบการบริหารงานท่ีดี การกระตุน้ใหส้มาชิกเขา้มามีส่วนร่วมใน

การบริหารจดัการศูนยข์า้วชุมชน การจดัการอบรมให้ความรู้ดา้นการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วและการตลาด การ

ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะเขา้มาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ การติดตามการดาํเนินงานตามแผน การ

ส่งเสริมการจดัการความรู้ การถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน การส่งเสริมในดา้นการสร้างเครือข่ายศูนย์

ขา้วชุมชน การส่งเสริมใหส้มาชิกรวมกลุ่มจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุ การส่งเสริมใหศู้นยข์า้วชุมชนผลิตขา้วครบวงจร

การส่งเสริมให้ศูนยข์า้วชุมชนจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนการส่งเสริมให้ศูนยข์า้วชุมชนเป็นกลไกการส่งเสริม

เศรษฐกิจแบบพอเพียง และการสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปีใหส้มาชิกทราบเพ่ือการพฒันา 

3. องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)  ตอ้งให้การสนับสนุนในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การสนับสนุน

สินเช่ือปลอดดอกเบ้ียเพื่อการบริหารกองทุน การสนบัสนุนดา้นงบประมาณเพ่ือจดัซ้ือและจดัสร้างส่ิงปลูก

สร้างและเคร่ืองจกัรกลทุ่นแรงต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการผลิตเมลด็พนัธ์ุ และระบบชลประทาน การรับซ้ือเมลด็

พนัธ์ุจากศูนยข์า้วชุมชนเพื่อกระจายใหเ้กษตรกรในชุมชน และการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของศูนยข์า้ว

ชุมชนตามความเหมาะสม 

4. สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน  ควรมีการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

    4.1 ด้านการพัฒนาการบริหารกลุ่ม  ควรมีการพฒันาในดา้นการรวมกลุ่มให้เขม้แขง็ การมีส่วน

ร่วมของสมาชิกในการดาํเนินงานของศูนยอ์ย่างต่อเน่ือง การจดัการประชุมสมํ่าเสมอ กาํหนดเวลาการ

ประชุมให้เหมาะสม การเลือกตั้งกรรมการท่ีเป็นคนดีมีความสามารถ การปรับปรุงกฎระเบียบขอ้บงัคบัให้

เหมาะสม และการบริหารงานท่ีเป็นระบบและตรวจสอบได ้

    4.2 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน  ควรมีการพฒันาในดา้นการเพ่ิมเงินกองทุน เช่น 

การระดมทุน ขายหุ้น การบริหารกองทุนมีระบบตรวจสอบโปร่งใส การปันผลให้สมาชิกการวางแผนการ

บริหารเงินกองทุนแบ่งแยกเป็นงบประมาณในดา้นต่าง ๆ การส่งเสริมใหส้มาชิกกูย้มืเพื่อการผลิตเมลด็พนัธ์ุ

ขา้ว และการนาํเงินกองทุนไปลงทุนใหเ้กิดรายได ้

    4.3 ด้านการปรับปรุงการทําแปลงพนัธ์ุ  ควรมีการพฒันาในดา้นการคดัเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมใน

การทาํแปลงพนัธ์ุ การมีนาแปลงรวม การปรับปรุงดินโดยปลูกพืชปุ๋ยสด การไถกลบตอฟางและปลูกพืช

หมุนเวียน เมล็ดพนัธ์ุท่ีนํามาขยายตอ้งเป็นเมล็ดพนัธ์ุคุณภาพดี การตดัพนัธ์ุปนสมํ่าเสมอต่อเน่ือง การ

จดัระบบตรวจสอบควบคุมคุณภาพแปลงพนัธ์ุอย่างเหมาะสม การบนัทึกขอ้มูลการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ การทาํ

ความสะอาดเคร่ืองเก่ียวนวดก่อนเกบ็เก่ียว การส่งตวัอยา่งเมลด็พนัธ์ุใหศู้นยข์ยายพนัธ์ุพืชตรวจสอบคุณภาพ 

การลดตน้ทุนการผลิตจากการใชปุ๋้ยและสารเคมี และการมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ 
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    4.4 ด้านการจัดการกระจายพนัธ์ุ  ตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายและแผนการกระจายพนัธ์ุในแต่ละปี

ใหช้ดัเจน การกระจายพนัธ์ุใหก้บัสมาชิกและเกษตรกร และการกระจายพนัธ์ุขา้วใหห้ลากหลายช่องทาง 

    4.5 ด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้  ควรมีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการเรียนรู้จากเงินกองทุน 

การมีนาแปลงรวมสําหรับการเรียนรู้ อบรม สาธิต และฝึกฝนทกัษะ การจดัทาํแผนการเรียนรู้ในแต่ละปี

การศึกษาดูงานกบักลุ่มท่ีประสบผลสาํเร็จ และการสรุปและถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงาน 

    4.6 ด้านการพฒันาการตลาด  สมาชิกควรรวมกลุ่มกนัขายโดยศูนยข์า้วชุมชน ศูนยข์า้วชุมชนควร

จัดหาถุงบรรจุเมล็ดพันธ์ุและเคร่ืองเย็บถุงบรรจุโดยการตั้ งกรรมการดูแลด้านการตลาด  และการ

ประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่าง ๆ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยต่อไป 

จากผลการวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันาศูนยข์า้วชุมชนใหส้ามารถนาํไปใชใ้นการ

พฒันาศูนยข์า้วชุมชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน มีขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัท่ีน่าสนใจและพฒันาการ

วิจยัอยา่งต่อเน่ืองในกรอบต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การวิจยัโดยการขยายพ้ืนท่ีการศึกษาใหค้รอบคลุมพื้นท่ีการทาํนาทัว่ประเทศ 

2. การประเมินผลการพฒันาภายหลงัจากนาํรูปแบบไปใชใ้นระยะเวลาต่าง ๆ เพ่ือศึกษาผลกระทบ

และปัจจยัความสาํเร็จของรูปแบบท่ีนาํไปใชเ้พื่อใหก้ารพฒันาเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื 

3. การวิจยัการสร้างเครือข่ายศูนยข์า้วชุมชน 

4. การวิจยัเพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการนาํรูปแบบการพฒันาศูนยข์า้วชุมชนไปปรับใช ้

ใหเ้หมาะสม 

5. การศึกษาระบบการผลิตและการกระจายเมลด็พนัธ์ุขา้ว 

6. การรวบรวมภูมิปัญญาเก่ียวกบัพนัธ์ุขา้ว การผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วและการปลูกขา้วในสภาพ 

พื้นท่ีต่าง ๆ  

บรรณานุกรม 

ก่ิงพร  ทองใบ  2545 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ์ ในเอกสารการสอนชุดวชิาการจัดการเชิง 

                     กลยุทธ์ในภาครัฐกจิ  เล่ม 1 สาขาวิชาวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

                     นนทบุรี 

ชาญพิทยา  ฉิมพลี  2544  การศึกษาการดาํเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลติพนัธ์ุข้าวชุมชน (ข้าว 

                     หอมมะล)ิ กรุงเทพมหานคร กองส่งเสริมพืชไร่นา  กรมส่งเสริมการเกษตร 
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ณรงค ์ มหรรณพ และดุสิต  เวชกิจ  2534 “องคก์รประชาชนในการส่งเสริมการป่าไม”้ ในเอกสารการ 

                     สอนชุดวชิาความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการส่งเสริมการป่าไม้  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ 

                     สหกรณ์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ธนชยั  ยมจินดา  2548 แนวคิดและหลกัการการบริหารเชิงกลยทุธ์ ในเอกสารการสอนชุดวชิาการจัดการ 

                      เชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกจิ เล่ม 1 สาขาวิชาวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

                      นนทบุรี 

พิมาน วงศอ์ภยั  2533 ปัจจยัท่ีส่งเสริมใหอ้งคก์รประชาชนสามารถพึ่งตนเอง: ศึกษากรณีศูนยบ์ริการ 

                      สมาชิกนิคมสร้างตนเองโนนสัง อาํเภอโนนสงั จงัหวดัอุดรธานี 

ลาํแพน  ขนักสิกรรม  2545 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสาํเร็จของโครงการศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ุขา้ว 

                      ชุมชนในจงัหวดันครสวรรค ์วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ 

                      สหกรณ์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช นนทบุรี 

สนัติ  อุทยัพนัธ์ุ  2546  การพฒันารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ดา้นการบริหารจดัการแก่กองทุนหมู่บา้นของ 

                      เครือข่ายคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น ระดบัตาํบล จงัหวดัขอนแก่น วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

                      สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลียสุโขทยัธรรมาธิราช 

สมพนัธ์  เตชะอธิก  2540  NGOs อสีานทางเลอืกแห่งพลงัการเปลีย่นแปลง กรุงเทพมหานคร บริษทัพิมพดี์ 

อนนัต ์  บุญสนอง  2548  ตวัแบบและกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ ในเอกสารสอนชุดวชิาการจัดการ 

                      เชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกจิ เล่ม 1 สาขาวิชาวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

                      นนทบุรี 
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การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อคุณภาพของ 
เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97405  

กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด 
The Study of Sukhothai Thammathirat Students’ Opinions on the Quality of Coursebook 

and Workbook for course 97405 Recess, Screen and Non-impact Printing Processes 

ศุภณี  เรียบเลิศหิรัญ, รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สุภาวดี ธีรธรรมากร,  รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มี

ต่อคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก  การพิมพ์พื้น
ฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 97405 ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจ เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเองจากนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและ
จากทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูลจากค่าเฉลี่ย ความถี่   ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนื้อหา  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเอกสารการสอนทั้ง 15

หน่วยในระดับมาก ได้แก่ เนื้อหาสาระมีความชัดเจนและมีระดับความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี    
กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่องมีความชัดเจน  ผลที่ได้รับหลังศึกษาท าให้นักศึกษาได้รับความรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ ยกเว้นความทันสมัยของเนื้อหาสาระที่เห็นว่าทันสมัยในระดับมากใกล้เคียงกับระดับปานกลาง 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของแบบฝึกปฏิบัติทั้ง 15
หน่วยอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ มีความพึงพอใจแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนด้านความชัดเจนของ
ค าถามและตัวเลือกและด้านการประเมินความรู้เดิมก่อนศึกษาในระดับปานกลาง ด้านการเสริมความ
เข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอนในระดับมาก ส่วนแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน มีความพึงพอใจในด้าน
ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือกในระดับปานกลาง ด้านการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาหลังศึกษาเอกสารการสอนและด้านการเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอนอยู่ในระดับ
มาก 

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ พบว่า
เอกสารการสอนมีคุณภาพแต่มีเนื้อหามากเกินไป ควรลดเนื้อหา ปรับค าอธิบายในส่วนที่ยากต่อการเข้าใจ 
และเพิ่มสื่อเสริมเป็นซีดีเพื่อให้มองเห็นภาพเคลื่อนไหวและเข้าใจเนื้อหามากขึ้น ด้านแบบฝึกปฏิบัติ พบว่า
ใช้เสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอนและเป็นแนวข้อสอบได้ดีแต่ควรลดค าถามที่เน้นการท่องจ า 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ  แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
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ABSTRACT 

The objectives of this research was to study the satisfaction of Sukhothai 

Thammathirat Open University student on the Quality of coursebook and workbook for 

course 97405, Recess, Screen and Non-impact Printing Processes. This research used 

population as the sample which were students who registered for course 97405 in semester 

1/2011. The research instrument was questionnaire which collected from the students 

during their practical work and by mail. Data analysis were frequency, percentage, mean, 

standard deviation and contents analysis. 

Findings were as follows: 

1. The satisfaction of Sukhothai Thammathirat Open University students on 15 units

of the coursebook for course 97405 was at high level in content clarification, Bachelor 

Degree level suitability, clarification of questions and answers for each subject and 

knowledge application by the students after finish the course. Except the content was up-to-

date at moderate level 

2. The satisfaction of Sukhothai Thammathirat Open University students on 15 units

of the workbook for course 97405 was at high level. In case of the pretest, multiple choice 

clarification and student’s prior knowledge evaluation were at moderate level. Content 

understanding enhancement was at high level. In case of the posttest, multiple choice 

clarification was at moderate level but student learning progress and content understanding 

enhancement were both at high level. 

3. As for students’ Opinions and recommendations regarding to the quality of

coursebook and workbook for course 97405. It was found that the coursebook content was 

good  but too over content. So the content should be decreased and rewritten to make it 

easier to understand. Adding CD media could help more understanding by seeing moving 

pictures. For the workbook, the students used it together with the coursebook  which 

resulted in more content understanding. The workbook was a good guide for examination 

test but should reduce memorized testing.  

Keywords:  satisfaction  coursebook  workbook  pretest  posttest 

บทน า 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2538 โดยมีการจัดการศึกษาในระบบการ
เรียนการสอนทางไกลที่ใช้สื่อการศึกษาเป็นสื่อประสมซึ่งมีสื่อสิ่งพิมพ์ที่ประกอบด้วยเอกสารการสอนและ
แบบฝึกปฏิบัติเป็นสื่อหลัก โดยแบบฝึกปฏิบัติมีรูปแบบเป็นแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่ออ่ืนๆ และการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในการเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ซึ่งคุณภาพของสื่อการศึกษาดังกล่าวนับเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้
ของนักศึกษา  

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการ
พิมพ์ได้ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเฉพาะทั้งที่เป็นชุดวิชาบังคับและชุดวิชาเลือก โดยชุด
วิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกดจัดอยู่ในกลุ่มชุดวิชา
เลือกและเป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  
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จากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดตัวบ่งชี้
ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ในทุกภาคการศึกษา ผู้วิจัยจึงเห็น
ว่าควรจะได้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึก
ปฏิบัติชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด ซึ่งเป็นสื่อ
หลักที่มีส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระไปยังนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล ท าให้สาขาวิชา
สามารถน าผลจากการประเมินไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชุดวิชาให้ทันกับสภาพสังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และนักศึกษาสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีต่อคุณภาพเอกสารการ

สอนและแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรง
กด 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากร การวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ลงทะเบียน

เรียนชุดวิชา 97405 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2554 จ านวน 10 คนจากทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชต่อคุณภาพเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบั ติชุดวิชา 97405 
ประกอบด้วยข้อค าถาม     4 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิล าเนา
ปัจจุบัน และประสบการณ์ทางการพิมพ์ 

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชา 97405  สอบถามความพึง
พอใจต่อคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชา 97405 ในประเด็นต่างๆ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านเนื้อหาสาระของ
เอกสารการสอน เกี่ยวกับความทันสมัย การอธิบายความที่ชัดเจน และความยากเหมาะกับระดับปริญญา
ตรี 2) ด้านกิจกรรมและแนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่องของเอกสารการสอน เกี่ยวกับความชัดเจนของการต้ัง
ค าถามและแนวตอบ   3) ด้านผลที่ได้หลังจากการศึกษาเกี่ยวกับความรู้และประโยชน์ในการน าไปใช้ โดย
ลักษณะข้อค าถามในตอนนีเ้ป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนของ
แบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97405 สอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพของแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและ
หลังเรียนของแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97405 ในด้านการท าหรือไม่ท าแบบประเมินผลฯพร้อมระบุเหตุผล 
ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก การประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษาเอกสารการสอน การ
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ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษาเอกสารการสอน การเสริมความเข้าใจเนื้อหาใน
เอกสารการสอน โดยลักษณะข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั  

ตอนที่ 4 ประเมินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึก
ปฏิบัติ ชุดวิชา 97405 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของเอกสารการ
สอนและแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97405 โดยลักษณะข้อค าถามในตอนนี้เป็นค าถามแบบปลายเปิด 

3. การเก็บรวมรวมข้อมูล
ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 

97405 ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 ในระหว่างการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะส าหรับผู้ที่เข้ามารับการฝึกฯและส่ง
ทางไปรษณีย์ ส าหรับผู้ที่ไม่เข้ามารับการฝึกฯ รวมทั้งหมด 14 คน โดยท าการศึกษาประชากรทั้งหมด 
จากนั้นน าแบบสอบถามที่ใช้ได้และส่งคืนจ านวนท้ังหมด 10 ฉบับไปวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาข้อสรุปต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการโดยการหาค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยแปลผลด้วยแบบมาตราส่วนการประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับ    ค่าเฉลี่ย 
 มากที่สุด    4.51-5.00 
 มาก    3.51-4.50 
 ปานกลาง   2.51-3.50 
 น้อย   1.51-2.50 
 น้อยที่สุด   1.00-1.50 

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
1. ข้อมูลทั่วไป
มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ได้และส่งคืนจ านวน 10 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของจ านวน

แบบสอบถามที่แจกทั้งหมด ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามสรุปได้ดังนี้ มีอายุระหว่าง 26-36 ปี  คิด
เป็นอายุเฉลี่ย 33 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 80 โดยมีภูมิล าเนาปัจจุบันในภาคกลางมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 40 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 10 ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 70 ไม่มีประสบการณ์ด้านการพิมพ์  ส าหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการพิมพ์ มีประสบการณ์
ด้านงานพิมพ์มากกว่างานหลังพิมพ์และงานก่อนพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 30 ร้อยละ 20 และร้อยละ 10 
ตามล าดับ  

2. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของเอกสารการสอน
คุณภาพของเอกสารการสอนในด้านเนื้อหาสาระ  กิจกรรมและแนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่องของ

เอกสารการสอน และความรู้ที่ได้หลังจากการศึกษาและการน าไปใช้ประโยชน์ สรุปผลแต่ละหน่วยได้ดัง
ตารางที่ 1  
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 ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจต่อเอกสารการสอน 
หนว่ยที ่ ประเด็น        x̄ S.D. การแปลผล 

หน่วยที ่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการพิมพ์พื้นลึก 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 มีความทันสมัย 3.70 0.823 มาก 
1.2 มีความชัดเจน 4.20 0.632 มาก 
1.1 มีความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี 3.70 0.823 มาก 

2. กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่องมีความชัดเจน 4.00 0.471 มาก 
3. ผลที่ได้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ 3.90 0.738 มาก 
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้ 3.80 0.632 มาก 

หน่วยที ่2 การพิมพ์อินทาลโย 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 มีความทันสมัย 3.50 0.527 ปานกลาง 
1.2 มีความชัดเจน 4.10 0.568 มาก 
1.1 มีความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี 3.80 0.632 มาก 

2. กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่องมีความชัดเจน 4.00 0.471 มาก 
3. ผลที่ได้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ 3.90 0.738 มาก 
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้ 3.70 0.675 มาก 

หน่วยที ่3 การพิมพ์กราวัวร์ 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 มีความทันสมัย 3.90 0.568 มาก 
1.2 มีความชัดเจน 4.10 0.568 มาก 
1.1 มีความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี 3.90 0.738 มาก 

2. กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่องมีความชัดเจน 3.90 0.738 มาก 
3. ผลที่ได้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ 4. 00 0.667 มาก 
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้ 3.70 0.823 มาก 
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  ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
หนว่ยที ่ ประเด็น x̄ S.D. การแปลผล 

หน่วยที ่4 การควบคุมคุณภาพกระบวนการพิมพ์กราวัวร์ 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 มีความทันสมัย 3.60 0.516 มาก 
1.2 มีความชัดเจน 4.10 0.568 มาก 
1.3 มีความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี 3.90 0.738 มาก 

2. กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่องมีความชัดเจน 4.20 0.632 มาก 
3. ผลที่ได้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ 4.10 0.738 มาก 
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้ 3.80 0.789 มาก 

หน่วยที ่5 การพิมพ์แพด 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 มีความทันสมัย 3.90 0.738 มาก 
1.2 มีความชัดเจน 4.10 0.568 มาก 
1.3 มีความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี 3.70 0.823 มาก 

2. กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่องมีความชัดเจน 4.20 0.632 มาก 
3. ผลที่ได้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ท่ีได้รับ 4.00 0.667 มาก 
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้ 3.60 0.699 มาก 

หน่วยที ่6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการพิมพ์พื้นฉลุ 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 มีความทันสมัย 3.40 0.516 ปานกลาง 
1.2 มีความชัดเจน 3.70 1.059 มาก 
1.3 มีความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี 3.60 0.699 มาก 

2. กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่องมีความชัดเจน 3.90 0.876 มาก 
3. ผลที่ได้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ 3.80 0.789 มาก 
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้ 3.80 0.789 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
หนว่ยที ่ ประเด็น x̄ S.D. การแปลผล 

หน่วยที ่7 การท าแม่พิมพ์สกรีน 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 มีความทันสมัย 3.70 0.675 มาก 
1.2 มีความชัดเจน 4.10 0.994 มาก 
1.3 มีความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี 3.80 0.789 มาก 

2. กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่องมีความชัดเจน 4.10 0.876 มาก 
3. ผลที่ได้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ 4.10 0.738 มาก 
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้ 4.00 0.816 มาก 

หน่วยที ่8 เครื่องพมิพ์สกรีน อุปกรณ์ปาดพมิพ์ และกระบวนการพิมพ์สกรีน 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 มีความทันสมัย 3.60 0.843 มาก 
1.2 มีความชัดเจน 3.90 0.994 มาก 
1.3 มีความยากเหมาะกับระดับปริญญาตร ี 3.70 0.949 มาก 

2. กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่องมีความชัดเจน 4.10 0.876 มาก 
3. ผลที่ได้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ 4.10 0.738 มาก 
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้ 4.10 0.738 มาก 

หน่วยที ่9 หมึกพิมพ์สกรีน 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 มีความทันสมัย 3.50 0.850 ปานกลาง 
1.2 มีความชัดเจน 4.00 0.943 มาก 
1.3 มีความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี 3.70 0.823 มาก 

2. กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่องมีความชัดเจน 3.90 0.876 มาก 
3. ผลที่ได้หลังจากการศึกษา มาก 

3.1 ความรู้ที่ได้รับ 4.00 0.667 มาก 
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้ 4.00 0.667 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
หน่วยท่ี ประเด็น x̄ S.D. การแปลผล 

หน่วยที ่10 การควบคุมคุณภาพของระบบการพิมพ์สกรีน 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 มีความทันสมัย 3.40 0.843 ปานกลาง 
1.2 มีความชัดเจน 3.80 1.135 มาก 
1.3 มีความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี 3.50 0.850 ปานกลาง 

2. กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่องมีความชัดเจน 3.80 0.789 มาก 
3. ผลที่ได้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ 4.00 0.667 มาก 
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้ 3.70 0.675 มาก 

หน่วยที ่11 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการพิมพ์ไร้แรงกด 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 มีความทันสมัย 3.60 0.966 มาก 
1.2 มีความชัดเจน 3.80 1.135 มาก 
1.3 มีความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี 3.80 0.919 มาก 

2. กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่องมีความชัดเจน 4.10 0.738 มาก 
3. ผลที่ได้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ 4.10 0.568 มาก 
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้ 3.90 0.738 มาก 

หน่วยที ่12 การพิมพ์ระบบพ่นหมึก 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 มีความทันสมัย 3.70 0.949 มาก
1.2 มีความชัดเจน 4.10 0.994 มาก
1.3 มีความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี 3.90 0.738 มาก

2. กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่องมีความชัดเจน 4.10 0.738 มาก
3. ผลที่ได้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ 4.00 0.667 มาก
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้ 3.90 0.738 มาก
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
หน่วยท่ี ประเด็น x̄ S.D. การแปลผล 

หน่วยที ่13 การพิมพ์ระบบไฟฟ้าสถิต 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 มีความทันสมัย 3.50 0.850 ปานกลาง 
1.2 มีความชัดเจน 3.90 0.994 มาก
1.3 มีความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี 3.70 0.823 มาก

2. กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่องมีความชัดเจน 4. 00 0.667 มาก
3. ผลที่ได้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ 4.00 0.667 มาก
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้ 3.70 0.675 มาก

หน่วยที ่14 การพิมพ์ระบบถ่ายโอนด้วยความร้อน 
1. เนื้อหาสาระ

1.1 มีความทันสมัย 3.50 0.850 ปานกลาง 
1.2 มีความชัดเจน 3.80 0.919 มาก
1.3 มีความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี 3.70 0.823 มาก

2. กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่องมีความชัดเจน 4.00 0.667 มาก
3. ผลที่ได้หลังจากการศึกษา

3.1 ความรู้ที่ได้รับ 4.00 0.667 มาก
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้ 3.70 0.675 มาก

 หน่วยที ่15  เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลและระบบการจัดการสีเพื่อควบคุมคุณภาพการพิมพ์ดิจิตอล 

1. เนื้อหาสาระ

1.1 มีความทันสมัย 3.50 0.850 ปานกลาง
1.2 มีความชัดเจน 3.70 1.160 มาก
1.1 มีความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี 3.90 0.738 มาก

2. กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่องมีความชัดเจน 4. 00 0.667 มาก
3. ผลที่ได้หลังจากการศึกษา มาก

3.1 ความรู้ที่ได้รับ 4.00 0.667 มาก
3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้ 3.80 0.632 มาก
ค่าเฉลี่ยทั้งหมดจาก 15 หน่วย 3.86 0.764 มาก 
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จากตารางที่ 1 พบว่าในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพของเอกสารการสอนทั้ง 

15 หน่วย อยู่ในระดับมากและใกล้เคียงกัน (x̄ = 3.86, S.D.=0.764)  เมื่อพิจารณาแต่ละหน่วยของเอกสาร
การสอน พบว่า ความชัดเจน ระดับความยากของเนื้อหาสาระที่เหมาะกับระดับปริญญาตรี ความชัดเจน
ของกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง และผลหลังจากศึกษาที่ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้และน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ อยู่ในระดับมาก ยกเว้นความทันสมัยของเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในระดับมากใกล้เคียงกับระดับ
ปานกลาง คือ 8 หน่วย และ 7 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.33 และร้อยละ 46.67 ตามล าดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับความคิดเห็นของบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อเอกสารการสอนชุดวิชา 60120  หลัก
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ที่พบว่ามีความพึงพอใจมากในด้านรูปแบบการน าเสนอเนื้อหา ได้แก่  การ
เรียงล าดับเนื้อหา   การแบ่งวรรคตอน  ตัวสะกด  และภาพประกอบ แต่พึงพอใจด้านความกระชับของ
เนื้อหา ส านวนภาษาที่ใช้ และการยกตัวอย่าง ในระดับปานกลาง แสดงว่ารูปแบบการน าเสนอเนื้อหาของ
เอกสารการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจมีส่วนช่วยให้นักศึกษาอ่านเอกสารการสอนได้เข้าใจ
มากขึ้น จึงประเมินคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชา 97405 ในภาพรวมว่าอยู่ในระดับมาก  

ที่น่าสนใจ คือ ด้านความทันสมัยของเนื้อหาสาระที่นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากใกล้เคียง
กับระดับปานกลาง โดยหน่วยที่นักศึกษาเห็นว่าทันสมัยระดับปานกลาง ได้แก่ หน่วยที่  2 ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการพิมพ์อินทาลโยซึ่งใช้พิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ยากต่อการปลอมแปลง หน่วยที่  6 หน่วยที่ 9 และหน่วยที่ 
10 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพิมพ์สกรีน ซึ่งการพิมพ์อินทาลโยและการพิมพ์สกรีนต่างก็เป็นเทคโนโลยีการ
พิมพ์ที่มีการพัฒนาเกิดขึ้นก่อนการพิมพ์อ่ืนๆหลายประเภทและมีการพัฒนาที่ไม่รวดเร็ว จึงอาจเป็นเหตุให้
นักศึกษาประเมินว่ามีความทันสมัยในระดับปานกลาง หน่วยที่ 13 หน่วยที่ 14 และ หน่วยที่ 15  ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เนื้อหาในหน่วยทั้งสาม
จึงยังไม่ทันกับเทคโนโลยีเท่าที่ควร จึงอาจเป็นเหตุให้นักศึกษาประเมินว่ามีความทันสมัยในระดับปานกลาง 

3. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบ
ฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97405 

นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน และร้อยละ 80 ท าแบบ
ประเมินผลตนเองหลังเรียน โดยนักศึกษาที่ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน ระบุเหตุผลที่ท าว่า เพื่อจะ
ได้ทราบระดับความรู้ของตนเองก่อนศึกษาด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 50 และท าตามวิธีการศึกษาสื่อ
สิ่งพิมพ์ด้วยตนเองของ มสธ. คิดเป็นร้อยละ 20  ส่วนเหตุผลที่นักศึกษาท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน 
คือ เพื่อจะได้ทราบระดับความรู้ของตนเองหลังศึกษา และท าตามวิธีการศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยตนเองของ 
มสธ. คิดเป็นร้อยละ 60 และร้อยละ20 ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่านักศึกษาเห็นความส าคัญของการท าแบบ
ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อเสริมความเข้าใจในการศึกษาเอกสารการสอน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยติดตามบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ของสุณี ภู่สี
ม่วง และวรัญญา ปุณณวัฒน์ (2553) ที่พบว่าในช่วงที่บัณฑิตยังเป็นนักศึกษา ได้ศึกษาเอกสารการสอน
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พร้อมกับท าแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนโดยสรุปสาระส าคัญควบคู่ไปกับเอกสารการสอนใน
ระดับมาก 

   ตารางท่ี 2  ความพึงพอใจต่อแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนของแบบฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ x̄ S.D. การแปลผล 

1.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก หน่วยที่ 1 3.43 .787 ปานกลาง 
หน่วยที่ 2 3.29 .951 ปานกลาง 
หน่วยที่ 3 3.43 .787 ปานกลาง 
หน่วยที่ 4 3.29 .488 ปานกลาง 
หน่วยที่ 5 3.86 .900 มาก 
หน่วยที่ 6 3.43 .787 ปานกลาง 
หน่วยที่ 7 3.86 .690 มาก 
หน่วยที่ 8 3.86 .690 มาก 
หน่วยที่ 9 3.14 .690 ปานกลาง 
หน่วยที่ 10 3.43 .535 ปานกลาง 
หน่วยที่ 11 3.29 .951 ปานกลาง 
หน่วยที่ 12 3.43 .787 ปานกลาง 
หน่วยที่ 13 3.43 1.134 ปานกลาง 
หน่วยที่ 14 3.43 1.134 ปานกลาง 
หน่วยที่ 15 3.43 1.134 ปานกลาง 

คา่เฉลี่ย 3.46 0.847 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หนว่ยที ่ x̄ S.D. การแปลผล 

1.2  การประเมินความรูเ้ดิมของนักศึกษาก่อนศึกษา  
เอกสารการสอน 

หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2 

3.14 
3.00 

1.345 
1.528 

ปานกลาง
ปานกลาง 

หน่วยที่ 3 2.86 1.676 ปานกลาง 
หน่วยที่ 4 2.71 1.496 ปานกลาง 
หน่วยที่ 5 3.00 1.528 ปานกลาง 
หน่วยที่ 6 3.29 1.380 ปานกลาง 
หน่วยที่ 7 3.29 1.496 ปานกลาง 
หน่วยที่ 8 3.29 1.496 ปานกลาง 
หน่วยที่ 9 3.00 1.528 ปานกลาง 
หน่วยที่ 10 3.14 1.345 ปานกลาง 
หน่วยที่ 11 3.00 1.528 ปานกลาง 
หน่วยที่ 12 2.86 1.345 ปานกลาง 
หน่วยที่ 13 2.86 1.676 ปานกลาง 
หน่วยที่ 14 3.00 1.528 ปานกลาง 
หน่วยที่ 15 3.00 1.528 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.03 1.495 ปานกลาง 
1.3  การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน หน่วยที่ 1 3.57 .787 มาก 

หน่วยที่ 2 3.57 .976 มาก 
หน่วยที่ 3 3.57 .976 มาก 
หน่วยที่ 4 3.43 .787 ปานกลาง 
หน่วยที่ 5 3.57 .976 มาก 
หน่วยที่ 6 3.57 .976 มาก 
หน่วยที่ 7 3.86 .900 มาก 
หน่วยที่ 8 3.57 .976 มาก 
หน่วยที่ 9 3.43 .787 ปานกลาง 
หน่วยที่ 10 3.43 .787 ปานกลาง 
หน่วยที่ 11 3.71 0.951 มาก 
หน่วยที่ 12 3.71 0.951 มาก 
หน่วยที่ 13 3.71 0.951 มาก 
หน่วยที่ 14 3.71 0.951 มาก 
หน่วยที่ 15 3.71 0.951 มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.61 .0912 มาก 
เฉลี่ยทั้งหมด 3.37 1.085 มาก 
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จากตารางที่ 2 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนทั้ง 15 หน่วย ในระดับ
มาก  โดยความพึงพอใจต่อแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนมีการกระจายค่อนข้างมาก แสดงว่านักศึกษามี

ความพึงพอใจแตกต่างกันมาก (x̄ = 3.37, S.D.=1.085) โดยในด้านความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก 
(x̄ = 3.46, S.D.=0.847)   ด้านการประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 
3.03, S.D.=1.495)  และด้านการเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน ในระดับมาก (x̄ = 3.61, 
S.D.= 0.912)  

ตารางท่ี 3  ความพึงพอใจต่อแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนของแบบฝึกปฏิบัติ 
แบบประเมินผลตนเองหลังเรยีน หน่วยที่ x̄ S.D. การแปลผล 

1.1 ความชัดเจนของค าถามและตัวเลือก หน่วยที่ 1 3.71 0.756 มาก 
หน่วยที่ 2 3.71 0.951 มาก 
หน่วยที่ 3 3.43 0.787 ปานกลาง 
หน่วยที่ 4 3.29 0.488 ปานกลาง 
หน่วยที่ 5 3.71 0.951 มาก 
หน่วยที่ 6 3.43 0.787 ปานกลาง 
หน่วยที่ 7 3.71 0.951 มาก 
หน่วยที่ 8 3.71 0.951 มาก 
หน่วยที่ 9 3.29 0.488 ปานกลาง 
หน่วยที่ 10 3.43 0.535 ปานกลาง 
หน่วยที่ 11 3.29 0.756 ปานกลาง 
หน่วยที่ 12 3.43 0.787 ปานกลาง 
หน่วยที่ 13 3.43 0.787 ปานกลาง 
หน่วยที่ 14 3.43 0.787 ปานกลาง 
หน่วยที่ 15 3.57 0.976 มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.50 0.782 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยท่ี x̄ S.D. การแปล

ผล 
1.2 การประเมินความกา้วหน้าในการเรียนรู้ของ    นักศึกษาหลัง
ศึกษาเอกสารการสอน 

หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2 

3.50 
3.83 

0.548 
0.753 

ปานกลาง
มาก 

หน่วยที่ 3 3.67 1.033 มาก 
หน่วยที่ 4 3.50 0.837 ปานกลาง 
หน่วยที่ 5 3.83 0.753 มาก 
หน่วยที่ 6 3.83 0.753 มาก 
หน่วยที่ 7 4.00 0.632 มาก 
หน่วยที่ 8 4.00 0.632 มาก 
หน่วยที่ 9 3.67 0.516 มาก 
หน่วยที่ 10 3.67 0.516 มาก 
หน่วยที่ 11 3.67 0.816 มาก 
หน่วยที่ 12 3.67 0.816 มาก 
หน่วยที่ 13 3.67 0.816 มาก 
หน่วยที่ 14 3.83 0.753 มาก 
หน่วยที่ 15 3.83 0.753 มาก 

 ค่าเฉลี่ย 3. 74 0.729 มาก 
1.3 การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน หน่วยที่ 1 3.71 0.951 มาก 

หน่วยที่ 2 3.71 1.113 มาก 
หน่วยที่ 3 3.71 1.113 มาก 
หน่วยที่ 4 3.71 0.756 มาก 
หน่วยที่ 5 3.71 1.113 มาก 
หน่วยที่ 6 3.71 0.951 มาก 
หน่วยที่ 7 3.86 0.900 มาก 
หน่วยที่ 8 3.86 0.900 มาก 
หน่วยที่ 9 3.71 0.756 มาก 
หน่วยที่ 10 3.57 0.976 มาก 
หน่วยที่ 11 3.71 0.951 มาก 
หน่วยที่ 12 3.71 0.951 มาก 
หน่วยที่ 13 3.57 1.134 มาก 
หน่วยที่ 14 3.57 1.134 มาก 
หน่วยที่ 15 3.67 1.211 มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.70 0.994 มาก 
เฉลี่ยทั้งหมด 3.65 0.835 มาก 
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จากตารางที่ 3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนทั้ง 15 หน่วยในระดับ

มากและใกล้เคียงกัน (x̄ = 3.65, S.D.= 0.835) ทั้งนี้ความพึงพอใจด้านความชัดเจนของค าถามและ
ตัวเลือก พบว่าพึงพอใจในระดับปานกลาง (x̄ = 3.50, S.D.= 0.782) ด้านการประเมินความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากศึกษาเอกสารการสอนแล้วอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.74,  S.D.  = 0.729) และ
ด้านการเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอนในระดับมาก (x̄ = 3.70, S.D.= 0.994)  

การที่นักศึกษาประเมินว่าความชัดเจนของค าถามและตัวเลือกอยู่ในระดับปานกลางทั้งแบบ
ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน อาจมีสาเหตุมาจากเนื้อหาที่มากเกินไปและหลากหลาย
ครอบคลุมการพิมพ์ถึง 7 ประเภท รวมถึงเนื้อหาบางส่วนอาจยากต่อการใช้ค าอธิบายให้เข้าใจ ทั้งนี้ควร
พิจารณาปรับข้อค าถามและตัวเลือกที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นและสามารถวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ให้
ครอบคลุมหลายด้าน โดยไม่เน้นการท่องจ ามากเกินไปตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับ
สุวรรณี ยหะกร (2553) ที่กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom, B.) ว่าจ าแนกการเรียนรู้เป็น 3 ด้าน 
คือ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญา ด้านจิตพิสัย (Affective 
Domain) ซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านจิตใจ และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ซึ่งเป็นพฤติกรรมด้าน
กล้ามเนื้อและประสาท โดยในแต่ละด้าน จะมีการจ าแนกระดับความสามารถจากต่ าสุดไปถึงสูงสุด 
กล่าวคือ ด้านพุทธิพิสัย เริ่มจากความรู้ (Knowledge) ที่เกิดจากความจ าซึ่งเป็นระดับล่างสุด  ความเข้าใจ 
(Comprehend) การน าไปใช้หรือการประยุกต์ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ 
(Synthesis) จนถึงการประเมินค่า (Evaluation) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด  ด้านจิตพิสัยจ าแนกเป็นการรับรู้ การ
ตอบสนอง การสร้างค่านิยม การจัดระบบ และการสร้างคุณลักษณะจากค่านิยม  ด้านทักษะพิสัย  จ าแนก
เป็นการรับรู้  กระท า  ตามแบบหรือเครื่องชี้แนะ การหาความถูกต้องในการปฏิบัติโดยไม่ต้องอาศัยเครื่อง
ชี้แนะ การกระท าอย่างต่อเนื่องหลังจากการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ และการกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ชุด
วิชา 97405 

จากผลการอภิปรายเกี่ยวกับคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97405 พบว่ามี
คุณภาพในระดับมากทั้งด้านการน าเสนอเนื้อหาสาระ ด้านกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง ด้านแบบ
ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้านการได้รับความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้นักศึกษามี
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97405 ดังนี้  

ด้านเอกสารการสอน เนื้อหามีคุณภาพ แต่มีมากเกินไป ควรปรับลดเนื้อหาให้น้อยลง กระชับ 
ทันสมัย ให้เหลือเฉพาะเนื้อหาท่ีใช้จริงในอุตสาหกรรมการพิมพ์  ปรับค าอธิบายให้เข้าใจง่าย  ส าหรับ
ภาพประกอบแม้ว่าชัดเจน แต่ยังมีค าอธิบายในบางส่วนที่ยากต่อการเข้าใจ เสนอให้เพิ่มสื่อเสริมเป็นซีดี
เพื่อให้มองเห็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น ในส่วนของรูปเล่มเห็นว่าหนาเกินไปและมี
สภาพเก่ามาก  
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ด้านแบบฝึกปฏิบัติ มีความเห็นว่าใช้เสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอนและเป็นแนวข้อสอบ
ได้ดี แต่เนื้อหาที่ถามส่วนใหญ่เน้นการท่องจ ามากกว่าความเข้าใจ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอก

เทคโนโลยีการพิมพ์ ควรปรับปรุงเนื้อหาสาระในเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา 97405 ทุก
หน่วยให้ทันสมัย ชัดเจน และเข้าใจง่าย และวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลายด้าน รวมทั้งพิจารณา
การผลิตสื่อเสริมเป็นซีดีเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากข้ึน  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรท าการวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ กิจกรรม

และสื่อการศึกษาต่างๆ ของชุดวิชาอ่ืนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

บรรณานุกรม 

ปรียวัลย์  กุลธนาภาคย์  ทัศนีย์ วิญญา และสุดารัตน์  บัวศรี (2552) รายงานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ
บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเอกสารการสอนชุดวิชา  60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

สุณี ภู่สีม่วง และวรัญญา ปุณณวัฒน์ (2553) รายงานวิจัยเรื่อง การติดตามบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นปีการศึกษา 2551 นนทบุรี 

         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
สุวรรณี ยหะกร (2553)  “ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน”  ในเอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและวิทยการ 

การเรียนรู้ หน่วยที่ 11 หน้า 1-65 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

-------------------------------- 
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การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
A Synthesis of Research on Distance Education at |Sukhohai Thammathirat Open University 

อาจารย์ภีรวฒัน์ นนทะโชติ  มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์

บทคัดย่อ 

การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคณุลกัษณะของงานวิจยัด้านการศึกษาทางไกล และ 2) สงัเคราะห์เชิง
คณุภาพงานวิจยัด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  กลุม่ตวัอย่าง คือ งานวิจยัด้านการศึกษา
ทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ที่พิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2530 -2553  จ านวน 101  เร่ือง เคร่ืองมือ
การวิจยัเป็นแบบสรุปงานวิจยัด้านการศกึษาทางไกล การวิเคราะห์ข้อมลูใช้ความถ่ี ร้อยละและการวิเคราะห์เนือ้หา 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1) งานวิจยัด้านการศึกษาทางไกล สว่นใหญ่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี พ .ศ 2551 มีลกัษณะเป็นโครงการเดี่ยว

ส่วนใหญ่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี  เนือ้หาของงานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนทางไกล เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ท าการศึกษาจากประชากรหรือกลุม่ตวัอย่างขนาดตัง้แต่ 200 
หนว่ยขึน้ไป โดยศกึษาจากกลุม่ตวัอยา่งที่เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีมากที่สดุ และใช้วิธีการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบ
เจาะจง งานวิจัยส่วนใหญ่ไม่มีการตัง้สมมติฐานการวิจัย  โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลมักใช้แบบสอบถาม แบบ
สมัภาษณ์ และแบบบนัทกึการประชมุการสนทนากลุม่ เคร่ืองมือในการวิจยัสว่นใหญ่ผ่านการตรวจสอบคณุภาพทัง้โดย
วิธีการหาความเที่ยงตรงและวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ ส่วนใหญ่ผู้ วิจัยเป็นผู้ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมลูร่วมกัน 3 วิธี ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าความถ่ีและร้อยละ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย/สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา  
2) การสังเคราะห์เชิงคุณภาพของงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล พบว่า เนือ้หาที่ศึกษาส่วนใหญ่เพื่อ

พฒันาการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช มุ่งเน้นศึกษาด้านกระบวนการในระบบการศึกษา
ทางไกล ได้แก่ การศกึษาวิธีการเรียนของผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล การศกึษาเพื่อการพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอน การศึกษาสภาพและปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์  การศึกษารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมทกัษะ การศึกษาสภาพ
และปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิ  การศึกษาการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา การประเมินหลกัสูตร 
การศกึษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียน การศึกษารูปแบบการเรียนในปัจจุบนัและแนวโน้มของการศึกษาทางไกลใน
อนาคต 

ค าส าคัญ  การสงัเคราะห์งานวิจยั  การศกึษาทางไกล 
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Abstract 

The purposes of this research were; 1) to study characteristics of research studies of 

Distance education and 2) to synthesis qualitatively research on distance education at 

Sukhothai Thammathirat Open University. The research sample were the research report of 

Distance education at Sukhothai Thammathirat Open University published between the years 

of 1987-2011 for 101 articles. The research instruments are summary of research on distance 

education, Data were analyzed by frequency, percentage, and content analysis.  The  results 

of the research were as follows : 

1) Most of research studies on distance education  that published and disseminated in

2008 were  a single project and had been funded from 'Rattanakosin Sompotch 200 Years' 

Research Fund. The content of these studies were mainly focused on the development of 

distance education  learning by the means of survey research that studied population or 

representative sample from 200 undergraduate students and selected the particular sample. 

Most of research studies, without any assumptions, collected the data by the means of 

questionnaire, interviews, and recording sessions of group discussions. Most of the research 

tools were qualitatively verified by the method of both Validity and Reliability analysis. The 

researchers collected their own data and applied the combination of 3 methods of data 

analysis; frequency and percentage analysis, mean/standard deviation analysis, and content 

analysis. 

2) The qualitative synthesis of distance education  research found that most of the

studied content for the development of distance education at Sukhothai Thammathirat Open 

University focused on the procedure of distance education system for example, the learning 

methods of distance education  students, the development of teaching and learning, 

educational conditions and problems in the thesis, the pattern study of their activities, 

educational conditions and problems of teaching practice, series of educational activities, 

program evaluation, the influence factors toward academic performance, and current learning 

styles and trends of  distance education  in the future. 

Keywords :  Research Synthesis,  Distance  Education. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สงัคมไทยปัจจุบนั เป็นสงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ท่ีสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนคิดเป็น 

ท าเป็น มีเหตผุลสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รู้จกัใช้ข้อมลูท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
พฒันาตนเอง ซึ่งการจะหล่อหลอมให้เกิดคณุลักษณะดงักล่าวได้ ต้องฝึกให้รู้จกัใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ี
เช่ือถือได้  และกระบวนการท่ีสร้างความรู้ได้อย่างเป็นระบบระเบียบคือ การวิจยั  โดยในแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาการศกึษาศาสนา ศิลปวฒันธรรม ระยะท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)  ได้ระบไุว้ชดัเจนว่า การวิจยั
เป็นแนวทางด าเนินการหนึ่งท่ีน าไปสู่การสร้างสงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  ทัง้นีเ้พราะการวิจยัเป็น
กระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงหรือค้นคว้าหาปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างมีระบบระเบียบ และมี
จดุหมายท่ีแนน่อน เพ่ือให้ได้ความรู้ท่ีเช่ือถือได้ (บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ, 2546)  

องค์ความรู้ท่ีได้จากผลการวิจยั จึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
เพ่ือการพฒันาองค์กรให้ไปในทิศทางท่ีต้องการได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรทางการศกึษาใน
ระดบัอุดมศกึษาถือว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ทัง้นี ้เน่ืองจากการศกึษาระดบัอดุมศกึษามีหน้าท่ีโดยตรงใน
การสร้างความงอกงามทางปัญญาผ่านกระบวนการผลิตก าลงัคนระดบัสูง โดยการพฒันา การวิจยั และ
การส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , 
2550)  สถาบนัอดุมศกึษาจึงนบัได้ว่าเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีส าคญัท่ีจะต้องวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เพ่ือใช้
พฒันาสงัคมโลก ให้ประชากรโลกแบง่ปันทรัพยากรให้ทกุคนด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ และ
การท่ีสถาบนัอุดมศกึษาไทยจะก้าวสู่สถาบนัอดุมศกึษาระดบัโลกได้นัน้ จ าเป็นต้องมีปริมาณและคณุภาพ
งานวิจยัท่ีได้มาตรฐาน (นิพนธ์ ศขุปรีดี, 2550 : 13) 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ยึดหลกัการศกึษาตลอดชีวิต ด้วย
การจดัระบบการเรียนการสอนในระบบการศกึษาทางไกล  ตระหนกัถึงความส าคญัของภารกิจการวิจยัด้าน
การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย ว่าเป็นภารกิจท่ีส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ท่ีจะต้อง
ด าเนินการควบคู่ไปกับภารกิจด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการและภารกิจด้านอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลยั เพ่ือให้ได้องค์ความรู้มาพฒันาระบบการเรียนการสอน พฒันางานวิชาการและพัฒนาการ
บริหารจดัการของมหาวิทยาลยั เช่นการน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการเรียนการสอนในแขนงวิชาท่ีเก่ียวข้อง
ในมหาวิทยาลยั การน าไปใช้เพ่ือบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ เป็นต้น เป็นผลให้มหาวิทยาลยัมีพนัธกิจใน
การวิจยัโดยวิจยัค้นหาความรู้ใหม่ทัง้ท่ีเป็นองค์ความรู้พืน้ฐาน การประยุกต์ความรู้เพ่ือการใช้งาน การน า
ผลการวิจยัด้านการศกึษาทางไกลท่ีได้ไปเผยแพร่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนการบริการสงัคม หรือการ
คิดค้นเพิ่มเติมต่อยอดต่อไป ซึ่งงานวิจัยต่างๆ จะต้องพัฒนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล ประกอบกับการศึกษาทางไกลมีการพัฒนา และเปล่ียนแปลงรูปแบบมาตามล าดบั จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องน าองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ท่ีได้จากการวิจัยมาใช้เป็นพืน้ฐานเพ่ือประกอบการ
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ด าเนินงาน  ดังนัน้ การวิจัยด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย จึงเป็นการวิจัยท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจ หน้าท่ี และบริบทของมหาวิทยาลยั จึงควรศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
ครอบคลุมกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย  และตามองค์ประกอบการ
จดัการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยั เพ่ือให้ได้องค์ความรู้จากการวิจัยครอบคลุมในทุกๆ ด้าน 
และทกุองค์ประกอบจะได้เกิดองค์ความรู้เพ่ือพฒันาภาพรวมของมหาวิทยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพ  

สถาบนัวิจยัและพฒันา เป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบภารกิจด้านการวิจยัของมหาวิทยาลยั เล็งเห็น
ความส าคญัของการท าวิจยัเพ่ือสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลยั โดยมีหน้าท่ีประการหนึ่งในด้านการ
ส่งเสริมและสนบัสนนุให้บุคลากรของมหาวิทยาลยั ศกึษาค้นคว้างานวิจยัทางด้านการศกึษาทางไกลเพิ่ม
มากยิ่งขึน้  เพ่ือให้ได้ผลงานวิจยัทางด้านการศึกษาทางไกลมาพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลยั โดยจากการส ารวจงานวิจยัท่ีได้รับทนุอดุหนนุการวิจยัจากมหาวิทยาลยัตัง้แตปี่ 
พ.ศ.2527  จนถึง 2553 จ านวนทัง้สิน้ 372 เร่ือง พบว่า ผลงานวิจัยท่ีผลิตและเผยแพร่ออกมาอย่าง
กว้างขวางนัน้มีความหลากหลายในแต่ละองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษา
ทางไกล ยังไม่พบว่ามีผู้ ใดท าการรวบรวมและน ามาสังเคราะห์ เพ่ือให้เห็นถึงทิศทางและแนวโน้มของ
งานวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบปัญหาใด ปัญหาหนึ่งโดยการรวบรวม
งานวิจยัท่ีเก่ียวกับปัญหานัน้ๆ หลายๆ เร่ืองมาศึกษาวิเคราะห์ และน าเสนอข้อสรุปอย่างเป็นระบบให้ได้
ค าตอบตามปัญหาท่ีต้องการ (มาเรียม  นิลพนัธุ์, 2540 : 51)  

ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะสังเคราะห์งานวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกลเ พ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
สถานภาพการวิจยัและขอบเขตเนือ้หาการวิจยัในอดีต ปัจจบุนั และแนวโน้มในอนาคตเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดทิศทางการวิจยัด้านการศกึษาทางไกลของมหาวิทยาลยั อีกทัง้ผลท่ีได้จากการสงัเคราะห์จะ
เป็นข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัในการได้ข้อค้นพบท่ีเป็น
ระบบจากผลการวิจยัทัง้หมดให้เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึน้ และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีสนใจศกึษาตอ่ไปใน
อนาคต 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของงานวิจยัด้านการศกึษาทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
2. เพ่ือสงัเคราะห์เชิงคณุภาพของงานวิจยัด้านการศกึษาทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยั
ธรรมาธิราช
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วิธีการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นี ้เป็นการวิจัยเพ่ือสงัเคราะห์งานวิจยัทางด้านการศึกษาทางไกล โดยมีงานวิจัย
ทางด้านการศกึษาทางไกลเป็นหนว่ยของการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) มีวิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
1.1 ประชากรในการวิจยั คือ งานวิจยัทางด้านการศกึษาทางไกลท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลยั

สโุขทยัธรรมาธิราช ด าเนินการแล้วเสร็จในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2530-2553 จ านวน 372 เร่ือง 
 1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ งานวิจยัทางด้านการศึกษาทางไกลท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลยัสโุขทยั 

ธรรมาธิราช ด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2530-2553 จ านวน 101 เร่ือง โดยมีเกณฑ์ในการ
คดัเลือก ดงันี ้

1) เป็นงานวิจยัทางด้านการศกึษาทางไกล
2) เป็นงานวิจยัของบคุลากร มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีได้รับทนุอดุหนนุการวิจยั

จากงบประมาณแผ่นดิน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี และงบประมาณจากเงินรายได้ประจ าปีของ
มหาวิทยาลยั  

3) เป็นงานวิจยัท่ีด าเนินการระหวา่งปี พ.ศ. 2530-2553
4) งานวิจยัท่ีน ามาสงัเคราะห์ต้องมีคณุลกัษณะเพียงพอ ส าหรับการสงัเคราะห์ตามแบบ

สรุปงานวิจยัท่ีผู้วิจยัได้ก าหนดไว้ 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
เป็นแบบสรุปงานวิจัยท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)

ประกอบด้วยข้อมลูผู้วิจยั ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ ลกัษณะของงานวิจยั  แหล่งทนุอดุหนุนการวิจยั ประเภทของ
การวิจยั เนือ้หาของงานวิจยั และระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)

3. การเก็บรวบรวมข้อมลู
การเก็บรวบรวมข้อมลู ด าเนินการดงันี ้
1) รวบรวมรายงานการวิจัยด้านการศึกษาทางไกล จากฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการศึกษา

ทางไกล  ของสถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจากหน่วยงานต่างๆของ
สถาบนัวิจยัและ พฒันา ท่ีรับผิดชอบงานวิจยัแตล่ะแหลง่ทนุอดุหนนุการวิจยั 

2) คดัแยกงานวิจยัทางด้านการศกึษาทางไกลตามองค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอน
ในระบบการศึกษาทางไกล ทัง้ 6 ด้าน ดงันี ้1) ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล 2) ด้านการ
พัฒนาส่ือการศึกษาทางไกล 3) ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาทางไกล   4) ด้านการบริการ
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การศกึษาทางไกล 5) ด้านการบริหารจดัการการศกึษาทางไกล และ 6) ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา
ในระบบการศกึษาทางไกล

3) น ารายงานการวิจัยท่ีแยกตามองค์ประกอบแล้วมาสังเคราะห์และสรุปลงในแบบสรุป
งานวิจยัด้านการศกึษาทางไกลท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้โดยแยกในแตล่ะองค์ประกอบ 

4. การวิเคราะห์ข้อมลู
ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของงานวิจัย วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ความถ่ี และร้อยละ

ส่วนข้อมูลเชิงคณุภาพท่ีเป็นข้อค้นพบของรายงานการวิจัยแต่ละเร่ือง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนือ้หา (Content Analysis)

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
1. ผลการวิเคราะห์คณุลกัษณะของงานวิจยั
พบวา่ งานวิจยัด้านการศกึษาทางไกลส่วนใหญ่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี พ.ศ 2551 และมีลกัษณะ

เป็นโครงการเดี่ยว โดยได้รับทนุอดุหนนุการวิจยัจากกองทนุรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี มากท่ีสดุ ซึ่งเนือ้หา
ของงานวิจยั ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนทางไกล และเป็นการวิจยัเชิงส ารวจมากท่ีสุด 
โดยท าการศกึษาจากประชากรหรือกลุ่มตวัอย่างขนาดตัง้แต่ 200 หน่วยขึน้ไปมากท่ีสุด และงานวิจยัส่วน
ใหญ่ไม่มีการตัง้สมมติฐานการวิจยั โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี
มากท่ีสดุ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบอาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และส่วน
ใหญ่ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ในการเก็บรวบรวมข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัท่ีนิยมใช้
ในการวิจยัมากท่ีสดุเป็นแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และแบบบนัทึกการประชมุ (การสนทนากลุ่ม) โดย
เคร่ืองมือส่วนใหญ่ผ่านการตรวจสอบคณุภาพทัง้โดยวิธีการหาความเท่ียงตรงตามเนือ้หาจากผู้ เช่ียวชาญ 
และการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเก็บรวม
รวมข้อมลูด้วยตนเองและใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกนั 3 วิธี ได้แก่ การวิเคราะห์คา่ความถ่ีและร้อยละ 
การวิเคราะห์คา่เฉล่ีย/สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา  

2. ผลการสงัเคราะห์เชิงคณุภาพของงานวิจยั
2.1 ด้านการพฒันาการเรียนการสอนทางไกล

งานวิจยัท่ีศกึษาเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยั พบว่า เนือ้หาท่ีศกึษาส่วน
ใหญ่เก่ียวข้องกบัการศกึษาในด้านปัจจยัตวัป้อน (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต
(Output) ในระบบการศกึษาทางไกล โดยมีข้อค้นพบ ดงันี ้

141



ปีท่ี 2   เร่ืองท่ี 10/2555 
 2.1.1  งานวิจยัท่ีศกึษาปัจจยัตวัป้อน (Input) ในระบบการศกึษาทางไกลพบว่า งานวิจยั

สว่นใหญ่มุง่เน้นศกึษาความต้องการศกึษาตอ่ของนกัศกึษาและผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป  ศกึษาสภาพปัญหา ความ
ต้องการและความคาดหวงัตอ่การเรียนการสอนในระบบการศกึษาทางไกล ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การขอ
คืนและไมข่อคืนสถานภาพนกัศกึษา 

 2.1.2  งานวิจัยท่ีศึกษาด้านกระบวนการ (Process) ในระบบการศึกษาทางไกลพบว่า 
งานวิจยัส่วนใหญ่มุ่งเน้นศกึษาวิธีการเรียนของผู้ เรียนในระบบการศกึษาทางไกล  ,   ศกึษาการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ เว็บแคสต์แบบปฏิสมัพนัธ์, T5 Model และ e-Learning  ศกึษาสภาพ
และปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์, ศกึษารูปแบบการจดักิจกรรมเสริมทกัษะแก่นกัศกึษาในระบบการศกึษา
ทางไกล,  ศกึษาสภาพและปัญหาในการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิของนกัศกึษา,  ศึกษาการท า
กิจกรรมประจ าชดุวิชาของนกัศกึษา,  ศกึษาเพ่ือการประเมินหลกัสตูร, ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลการ
เรียน นอกจากนีท้ าการศกึษารูปแบบการเรียนและแนวโน้มของการศกึษาทางไกล มีข้อค้นพบ ดงันี ้

1) วิธีเรียนท่ีเหมาะกบันกัศึกษาของมหาวิทยาลยัในระบบการศกึษาทางไกลในระดบั
มากคือ วิธีเรียนแบบสแตด (STAD) และเม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองกบักลุ่ม
ควบคมุ พบวา่กลุม่ทดลองมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

2) นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เว็บแคสต์
แบบปฏิสมัพนัธ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก นอกจากนีย้งัพบว่า นกัศึกษาท่ีได้รับการสอนผ่านเครือข่าย
เว็บแคสต์ มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เช่นเดียวกับรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้  T5 Model  พบวา่ นกัศกึษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยนกัศกึษาท่ี
ได้รับการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้  T5 Model  มีคะแนนเฉล่ียจากการท า
แบบทดสอบหลงัเรียนสงูกวา่คะแนนเฉล่ียแบบทดสอบก่อนเรียน

3) สภาพในการท าวิทยานิพนธ์ ปัญหาท่ีนกัศกึษาประสบในการท าวิทยานิพนธ์อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ คือ การอา่นเอกสารภาษาองักฤษและการเขียนบทคดัย่อเป็นภาษาองักฤษ 

4) รูปแบบท่ีนกัศกึษาเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะในท้องถ่ินและน าเสนอรายงาน
ท่ีศนูย์บริการการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

5) สภาพและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิของนักศึกษา พบว่า
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากขัน้ตอนของการฝึกปฏิบตัิ ได้แก่ ความล่าช้าของการส่งเอกสาร การขาดแคลน
บคุลากรในการด าเนินงาน การประสานงานตา่งๆ ปัญหาการเดนิทาง ความรู้ความสามารถของผู้สอน การ
เตรียมตวัของผู้ เรียน สดัสว่นของผู้สอนตอ่ผู้ เรียน ระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิ ความไม่เข้าใจเก่ียวกบัการฝึก
ปฏิบตัิ ความพอเพียงของจ านวนผู้ ป่วยในการศกึษา ความไม่ตรงตอ่เวลาของผู้ เรียน ระยะเวลาในการ
ประเมินผล และความสบัสนของผู้ เรียนในการร่วมกิจกรรมตา่งๆ  
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6) นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ให้เหตผุลในการท ากิจกรรม

ประจ าชดุวิชา  คือ เห็นวา่คะแนนท่ีได้จากการท ากิจกรรมมีส่วนช่วยให้สอบผ่าน และลกัษณะของกิจกรรม
มีประโยชน์ต่อการศึกษา โดยต้องการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาท่ีศกึษา นอกจากนีผ้ลท่ีได้รับ
จากการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา จะท าให้ได้รับการกระตุ้นให้ศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพ่ือน าความรู้มาท า
กิจกรรม  นอกจากนีเ้ห็นว่ายงัได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และความคิดเชิงสร้างสรรค์  เพิ่มความกระตือรือร้นใน
การอา่นเอกสารการสอนมากยิ่งขึน้  

7) การประเมินหลกัสตูร พบวา่ มีการศกึษาเพ่ือประเมินหลกัสตูรทัง้ระดบัปริญญาตรี
ได้แก่ หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิตเทคโนโลยีการพิมพ์ (ตอ่เน่ือง 2 ปี) หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต แขนง
วิชาการจดัการงานก่อสร้างวิชาเอกการจดัการงานก่อสร้าง หลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต และหลกัสตูรระดบั
บณัฑิตศกึษา ได้แก่ หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาหลกัสตูรและการสอน   และแขนงวิชา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา  

8) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลการเรียน พบวา่ ตวัแปรระดบันกัศกึษาท่ีมีอิทธิพลทางบวก
ตอ่ผลการเรียนชุดวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดค านวณของนกัศกึษา ได้แก่ พืน้ฐานความรู้เดิม  เจตคติตอ่ชุด
วิชา และความมีวินยัในตนเอง ส่วนตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางลบ คือ ปัญหาเก่ียวกบัการเรียน  ส าหรับตวัแปร
ระดบัชุดวิชาท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อค่าเฉล่ียชุดวิชาได้แก่ คา่ความเท่ียงของแบบทดสอบ  และจ านวน
หนว่ยท่ีมีเนือ้หาค านวณ  สว่นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางลบ คือ จ านวนข้อสอบท่ีต้องค านวณ 

9) รูปแบบการเรียนและแนวโน้มของการศึกษาทางไกลของนกัศกึษามหาวิทยาลยั
ในปัจจบุนั พบวา่ นกัศกึษายงัเรียนด้วยตนเองเป็นหลกั การเรียนการสอนจะใช้ส่ือประสม ไม่ได้อาศยัต ารา
หรือเอกสารประกอบการสอนเป็นหลกัอย่างเดียว ยงัคงมีการเรียนการสอนทางวิทยุ โทรทศัน์ ดาวเทียม 
การเรียนจะยืดหยุ่นและปรับได้ตามความเหมาะสม โดยแนวโน้มการเรียนท่ีเป็นไปได้มากตามความ
คิดเห็นของนกัศกึษา คือการเรียนท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษากบัอาจารย์โดยผ่านส่ือท่ีทนัสมยั มีการ
ใช้ส่ือประสม การใช้ระบบการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์มากขึน้ การวดัผลจะใช้หลากหลายรูปแบบแทนการ
สอบเพียงครัง้เดียว มีการใช้เคเบิล้ทีวี และห้องสมดุแบบวีดีโอและอีเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึน้ 

2.1.3  งานวิจยัท่ีศกึษาด้านผลผลิต (Output) ในระบบการศกึษาทางไกล พบว่า งานวิจยั
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นศึกษาเพ่ือติดตามผลบณัฑิต  มหาบณัฑิต และศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมความส าเร็จทางการ
ศกึษา  ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัด้านภูมิหลงัส่วนบคุคล  ปัจจยัด้านกลยทุธ์การเรียนทางไกล  และปัจจยัด้าน
แรงจงูใจ  มีความสมัพนัธ์กบัระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาจนส าเร็จการศกึษา และ พบว่า แรงจงูใจด้านอาชีพ
เป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีสดุในการท านายระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษาจนส าเร็จการศกึษา   

 นอกจากนีท้ าการศกึษาเพ่ือประเมินหลกัสตูรฝึกอบรมทางไกล พบวา่ ชดุฝึกอบรมทางไกล
หลกัสตูรดงักล่าวควรประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เอกสารประกอบการฝึกอบรม  กรณีตวัอย่างการประเมิน
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หลกัสตูร และคูมื่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ และจากผลการประเมินหลกัสตูรฝึกอบรมทางไกล พบว่า ผู้
เข้ารับการอบรมมีความรู้หลงัอบรมสงูกวา่ก่อนการอบรม  

2.2 ด้านการพฒันาส่ือการศกึษาทางไกล 

งานวิจัยท่ีศึกษาเพ่ือพัฒนาส่ือการศึกษาทางไกล เนือ้หาท่ีศึกษาจ าแนกออกเป็น 4 ประเด็น มี
รายละเอียด ดงันี ้ 

 2.2.1  งานวิจัยท่ีศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับส่ือการศึกษาทางไกลพบว่า 
งานวิจยัส่วนใหญ่มุ่งเน้นศกึษาผู้ ใช้ส่ือการศึกษาทางไกล  มุ่งเน้นศึกษาเพ่ือท าการรวบรวมและวิเคราะห์
งานวิจยัเก่ียวกับส่ือการศึกษาทางไกล วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่ส่ือการศึกษาทางไกล  
ศกึษาปัจจยัสนบัสนนุการผลิตส่ือการศกึษาทางไกล  ศึกษาสภาพและสาเหตขุองความล่าช้าในการผลิต
เอกสารการสอน ตลอดจนศกึษาปัญหา ความต้องการและรูปแบบการสอนเสริม   

 2.2.2 งานวิจยัท่ีศึกษาเพ่ือพฒันาส่ือการศึกษาทางไกลพบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่มุ่งเน้น
ศกึษาเพ่ือพฒันาชดุฝึกอบรมทางไกล โดยจ าแนกตามเป้าหมายของการศกึษาและรูปแบบของการพฒันา  
ดงันี ้ 

1) จ าแนกตามเป้าหมายของการศกึษา  มีข้อค้นพบ ดงันี ้
 1.1 กรณีศึกษาเพ่ือพฒันาชดุฝึกอบรมทางไกล เร่ือง การจดัการเรียนการสอน

เพ่ือพฒันาลกัษณะความเป็นพลโลกของนกัเรียน ส าหรับครูสงัคมศกึษา  พบว่า ชดุฝึกอบรมทางไกล ทัง้ 3 
หนว่ย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  ตามท่ีก าหนดไว้ และมีผลสมัฤทธ์ิในการฝึกอบรมของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมท่ีใช้ชดุฝึกอบรมทางไกลหลงัการฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนการฝึกอบรม  

 1.2 กรณีศกึษาเพ่ือพฒันาชดุฝึกอบรมทางไกลส่ือประสมส าหรับครูสงัคมศกึษา 
เร่ือง การจดัการเรียนการสอนเพ่ือสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมของนกัเรียน พบวา่ ชดุฝึกอบรมทางไกล ทัง้ 3 
หน่วยท่ีพฒันาขึน้ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลสมัฤทธ์ิในการเรียนจากชุดฝึกอบรม
ทางไกลหลังการฝึกอบรมของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม โดยครูสังคมศึกษาได้น า
ความรู้จากการศกึษาชดุฝึกอบรมทางไกลไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม
ของนกัเรียนอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   

 1.3 กรณีศึกษาเพ่ือพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกลในการพฒันาบุคลิกภาพท่ีพึง
ประสงค์ของนกัศกึษา ท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพในการพฒันาบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์ทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการปฏิบตัิงาน ด้านจรรยาวิชาชีพ ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน ด้านการควบคมุอารมณ์ ด้านความ
มุ่งมัน่เด็ดเด่ียว ด้านความอดทนและอดกลัน้ และด้านปฏิสมัพนัธ์ในสงัคม  และกลุ่มทดลองท่ีใช้ชุดฝึก
อบรมทางไกลท่ีพฒันาขึน้มีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์หลงัการใช้ชดุฝึกอบรมทางไกลท่ีสร้างขึน้สงูกว่าก่อน
การใช้ชดุฝึกอบรมทางไกล 
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 1.4  กรณีศึกษาเพ่ือพฒันาชดุฝึกอบรมทางไกลในการพฒันาช่วงระยะความ

สนใจของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  พบว่า ชุดฝึกอบรมทางไกลมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 80/80 และสามารถน ากิจกรรมท่ีน าเสนอไปปฏิบตัิได้ในระดบัมากท่ีสุด ผลการใช้ชุดฝึกอบรม
ทางไกล พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาช่วงระยะความสนใจ  หลงั
ใช้ชดุฝึกอบรมทางไกลสงูกว่าก่อนใช้ชดุฝึกอบรมทางไกล และเจตคติตอ่การจดัการศกึษาแก่เด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษหลงัใช้ชดุฝึกอบรมทางไกลสงูกวา่ก่อนใช้ชดุฝึกอบรมทางไกล     

2) จ าแนกตามรูปแบบของการพฒันา  มีข้อค้นพบ ดงันี ้
 2.1ชุดฝึกอบรมทางไกลแบบอิงประสบการณ์ เร่ือง การทดสอบประสิทธิ  ภาพ

ส่ือการสอนส าหรับครู  ประกอบด้วยประมวลสาระและแนวการศกึษาแบบอิงประสบการณ์ ซึ่งเป็นส่ือหลกั 
และดีวีดี เป็นส่ือเสริม ผลการหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม  พบว่า ชุดฝึกอบรมทางไกลแบบอิง
ประสบการณ์ท่ีพัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 โดยผู้ รับการอบรมมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึน้จากเดมิ  

 2.2  ชดุฝึกอบรมแบบ e-Training  เร่ืองทกัษะการสอนงานส าหรับหวัหน้างาน 
ท่ีพฒันาขึน้ ท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เพิ่มขึน้ และมีความพึงพอใจเก่ียวกบัวิธีการฝึกอบรม เร่ือง
ทกัษะการสอนงานส าหรับหวัหน้างานในระดบัมากท่ีสดุ

 2.2.3 งานวิจัยท่ีศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพส่ือการศึกษาทางไกลและสัมฤทธิผลของ 
ผู้ศกึษา พบวา่ งานวิจยัสว่นใหญ่มุง่เน้นศกึษาเพ่ือประเมินคณุภาพส่ือการศกึษา ศกึษาผลสมัฤทธิทางการ
เรียน  ศกึษาผลการใช้ส่ือการศกึษาทางไกล และท าการประเมินการสอนเสริม มีข้อค้นพบ ดงันี ้ 

1) การประเมินคณุภาพส่ือการศึกษาในองค์ประกอบของโครงสร้าง e-Learning

ประเภท off-line (ซีดีรอม) กรณีศกึษาในชดุวิชา13210 สารสนเทศศาสตร์เบือ้งต้น พบว่าโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากได้แก่ การน าเสนอในส่วนของการปฐมนิเทศหรือแนะน าชุดวิชา การน าเสนอในส่วนของการ
ประเมินผลตนเองก่อนเรียน การน าเสนอในส่วนของเนือ้หา และการน าเสนอในส่วนของการประเมินผล
ตนเองหลงัเรียน

2) การศึกษาผลสมัฤทธิทางการเรียน พบว่า นกัศึกษาท่ีเรียนจากเอกสารการสอน
แบบอิงเนือ้หากับท่ีเรียนจากเอกสารการสอนแบบอิงประสบการณ์ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่าง
กนั โดยนกัศกึษาท่ีเรียนจากเอกสารการสอนแบบอิงเนือ้หา และแบบอิงประสบการณ์มีผลการทดสอบหลงั
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียน
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3) การศกึษาผลการใช้ส่ือการศกึษาทางไกล พบว่า ด้านการใช้เอกสารการสอน

ด้านการใช้เทปเสียงประจ าชดุวิชา ด้านการใช้รายการวิทยกุระจายเสียงประกอบชดุวิชา  และด้านการใช้
รายการวิทยโุทรทศัน์ประกอบชดุวิชา นกัศกึษาส่วนใหญ่ประเมินคณุภาพโดยรวมของส่ือทัง้ 4 ด้านอยู่ใน
ระดบัดี 

4) การประเมินการสอนเสริม พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการศกึษาของนกัศกึษา
ในชุดวิชาท่ีไม่มีการสอนเสริมแบบปกติ จ านวน 3 ชุดคือ กรณีศึกษาชุดวิชา 11201 คณิตศาสตร์ส าหรับ
สงัคมศาสตร์  ชดุวิชา 54102 การบริหารงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  และชดุวิชา 70313 อาหาร
บ าบดัโรค  ในภาพรวมพบว่า กลุ่มท่ีไม่รับการสอนเสริมมีผลการศกึษาในระดบั H ร้อยละ 0.5  และพบว่า 
นกัศกึษากลุม่ท่ีไมรั่บการสอนเสริมแบบ e-Tutorial  มีผลการศกึษาอยูใ่นระดบั H  ในชดุวิชา 11201 ส่วน
ผลการศึกษาในระดบั S พบว่า นกัศึกษากลุ่มท่ีไม่รับการสอนเสริมมีผลการสอบอยู่ในระดบั S มีจ านวน
มากกว่ากลุ่มท่ีรับการสอนเสริมแบบ e-Tutorial ส าหรับผลการศกึษาในระดบั U พบว่า นกัศกึษากลุ่มท่ี
ไมรั่บการสอนเสริมมีผลการศกึษาอยู่ในระดบั U มากกว่ากลุ่มท่ีรับการสอนเสริมแบบ e-Tutorial  ยกเว้น
ชดุวิชา 11201  

 2.2.4 งานวิจัยท่ีศึกษาเพ่ือบุกเบิกและพัฒนาความรู้ด้านส่ือการศึกษาทางไกลพบว่า 
งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบวีซีดีสอนเสริม และรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีข้อ
ค้นพบ ดงันี ้

1) การพฒันารูปแบบวีซีดีสอนเสริม  พบวา่ ผู้ เรียนมีคะแนนประเมินตนเองหลงัเรียน
สงูกว่าคะแนนประเมินตนเองก่อนเรียนกลุ่มสาระ และมีคะแนนทดสอบหลังศึกษาสงูกว่าคะแนนทดสอบ
ก่อนศกึษาชดุวิชา   

2) การพฒันารูปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลจากการทดลองใช้หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัมีความก้าวหน้าในการเรียนหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้
ทกุหนว่ยการเรียน  

2.3 ด้านการวดัและประเมินผลการศกึษาทางไกล 
งานวิจัยท่ีศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นการวดัและประเมินผลการศึกษาทางไกล ครอบคลุมเนือ้หาท่ีศึกษา

แบง่ออกเป็น 4 ประเดน็ ดงันี ้
 2.3.1  งานวิจัยท่ีศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการสอบในระบบการศึกษาทางไกล พบว่า 

งานวิจยัสว่นใหญ่มุง่เน้นศกึษาเพ่ือท าการส ารวจความคดิเห็นเก่ียวกบัการจดัสอบของมหาวิทยาลยั ศกึษา
รูปแบบเพ่ือพฒันาการจดัสอบท่ีเหมาะสม และศกึษาคา่ใช้จา่ยในการจดัสอบ มีข้อค้นพบ ดงันี ้ 
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1) ความคดิเห็นเก่ียวกบัการจดัสอบของมหาวิทยาลยั พบว่า อาจารย์ภายนอกเห็น

ว่า ในการออกข้อสอบให้กับมหาวิทยาลัย ผู้ เขียนเนือ้หาในชุดวิชาควรเป็นผู้ ออกข้อสอบเองทุกครัง้ 
นอกจากนีค้วรให้อาจารย์ภายในท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ออกข้อสอบแทน  

 ในขณะท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานของมหาวิทยาลัย  เห็นว่า ในการจัดสอบ 
ศนูย์ฯ ท่ีเป็นสนามสอบบางแห่งห้องสอบยงัไม่เพียงพอ และขาดอาจารย์ คมุสอบ ท าให้ต้องจดัหาสถานท่ี
คมุสอบและบคุลากรสอบเพิ่ม เจ้าหน้าท่ีศนูย์บริการการศกึษา เห็นว่าการจดัเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบการสอบ
โดยตรง และการจดัปฐมนิเทศอาจารย์คมุสอบทุกครัง้ท่ีมีการสอบ รวมทัง้การจัดสอบในวันเสาร์และ
อาทิตย์ มีความเหมาะสมมาก  ส่วนนกัศกึษา เห็นว่า ศนูย์ฯ ท่ีเป็นสนามสอบ มีการแจ้งให้นกัศกึษาทราบ
ก่อนเข้าห้องสอบทกุคาบในระดบัมาก นอกจากนีศ้นูย์ฯ อ านวยความสะดวกในการจดัอาหารไว้จ าหน่าย
ในวนัสอบเพียงพอในระดบัปานกลาง  

2) รูปแบบการจัดสอบท่ีเหมาะสม  พบว่า นักศึกษา หัวหน้าศูนย์หรือผู้ แทน
ศนูย์บริการการศึกษาประจ าจังหวดัและโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเป็นสนามสอบให้กับมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับรูปแบบการจดัสอบท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาการจัดสอบ ต้องยึด
หลกัของการจดัการศกึษาทางไกลเป็นส าคญั อนัได้แก่ หลกัการด้านปริมาณหรือความเสมอภาค หลกัการด้าน
คุณภาพ หลักการด้านประสิทธิภาพในการใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร หลักการด้านประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีการส่ือสาร และหลกัการท างานอยา่งเป็นระบบ 

3) การศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการสอบ และค่าใช้จ่ายในการเตรียมต้นฉบบัแบบทดสอบ ซึ่งทัง้ 2 รายการท าให้มหาวิทยาลยัต้อง
เสียคา่ใช้จา่ยคอ่นข้างสงู  

 2.3.2  งานวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบวดัในระบบการศึกษาทางไกลพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่
มุ่งเน้นศึกษาเพ่ือพัฒนาแบบวัด ได้แก่ แบบวัดความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับ
นกัศึกษาพยาบาล  แบบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ืออิ เล็กทรอนิกส์ และแบบวัด
ระดบัความพร้อมในการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง มีข้อค้นพบจากการวิจยัอาทิ การพฒันาแบบวดัระดบัความ
พร้อมในการเรียนรู้แบบพึง่ตนเอง พบวา่ องค์ประกอบการเรียนรู้แบบพึง่ตนเอง จ าแนกเป็นองค์ประกอบใน
ส่วนวิธีการเรียนทัว่ไป ประกอบด้วย  การบริหารจดัการเรียน การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การแก้ปัญหา
การเรียนด้วยตนเอง การมีความอดทนมุ่งมั่น การพึ่งตนเอง  การพึ่งครูเป็นหลัก การมีแรงจูงใจ และ
องค์ประกอบด้านกลวิธีการเรียนภาษา ประกอบด้วย การอิงไวยากรณ์  การฝึกพูด การเรียนศพัท์โดยใช้
หลกัภาษาองักฤษและบริบท  การวางเป้าหมายในการเรียน  การปรึกษาผู้ อ่ืน การศึกษาศพัท์เป็นค าจาก
พจนานกุรม การอิงภาษาแมแ่ละหลกัเกณฑ์ และการใช้เทคโนโลยี   
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 2.3.3 งานวิจยัเพ่ือศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบพบว่า แนวทางท่ีเป็นไปได้ท่ีจะท าให้

ความยาวของแบบทดสอบเหมาะสมกับเวลาในการสอบ เพ่ือให้การวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัศกึษาเป็นไปอยา่งมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 2 แนวทาง คือ 1) ให้มีการพิจารณาลดเวลาใน
การสอบแต่ละคาบลงเหลือคาบละ 2.5 ชั่วโมง โดยยังคงจัดสอบวันละ 2 คาบเหมือนเดิม ซึ่งจะท าให้
ประหยดัทัง้เวลาและคา่ใช้จ่ายในการบริหารการสอบลงอย่างมาก  และ2)ให้มีการพิจารณาเพิ่มความยาว
ของแบบทดสอบบางชดุวิชาให้มากขึน้หรือออกข้อสอบในระดบัพฤติกรรมท่ีสงูขึน้ แทนท่ีจะออกข้อสอบแต่
การวดัความจ าและความเข้าใจ ควรจะออกข้อสอบวดัระดบัน าไปใช้วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่า
ด้วย ซึ่งขึน้อยู่กับลกัษณะของชดุวิชา โครงสร้างของเนือ้หาและวตัถุประสงค์ของชุดวิชาและลกัษณะของ
นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชานัน้ๆ ก็จะท าให้ข้อสอบมีความเท่ียงสงูขึน้ อนัจะท าให้ข้อสอบมีคณุภาพ
มากขึน้ 

 2.3.4 งานวิจยัเพ่ือบกุเบิกและพฒันาความรู้ด้านการวดัและประเมินผลการศกึษา พบว่า 
การพฒันาระบบการวดัผลตามความพร้อมเป็นรายบุคคล ระบบท่ีควรต้องพฒันาใหม่ ได้แก่ 1) ระบบ
ลงทะเบียนสอบ  ควรเป็นระบบท่ีรับลงทะเบียนด้วยระบบ Web-base Application ผ่านทางwebsite

ของมหาวิทยาลยัแล้วถ่ายโอนข้อมลูมาสูร่ะบบการจดัการสอบด้วยวิธี Off Line  และ 2) ระบบการจดัการ
การสอบ ควรประกอบด้วยระบบย่อย 8 ระบบ ได้แก่ ระบบจัดการคลังข้อสอบ ระบบจัดการชุด
แบบทดสอบ ระบบตรวจทานข้อสอบ ระบบจดัการสอบ ระบบการสอบ ระบบตรวจข้อสอบ ระบบรายงาน
การสอบ และระบบจดัการผลสอบ 

2.4 ด้านการบริการการศกึษาในระบบการศกึษาทางไกล 
งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกับการบริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล เนือ้หาท่ีศึกษาจ าแนก

ออกเป็น  11  ด้าน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 2.4.1  งานวิจัยท่ีศึกษาด้านการลงทะเบียนเรียน พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้น

ท าการศกึษาสภาพความพร้อมของนกัศกึษามหาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมาธิราชท่ีมีตอ่การลงทะเบียนเรียน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า นกัศึกษามีโอกาสท่ีจะเข้าถึงหรือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตร้อยละ 
65.1 โดยสถานท่ีท่ีจะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสว่นใหญ่เป็นท่ีท างานร้อยละ 23.3  

 2.4.2 งานวิจัยท่ีศึกษาด้านการรับสมัครนักศึกษา พบว่า ระบบงานรับสมัครนักศึกษา
ระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ควรประกอบด้วยกิจกรรมส าคญั 5 กิจกรรม คือ การ
จดัท าระเบียบการสมคัร  การจ าหน่ายระเบียบการสมคัร  การรับสมคัรเข้ารับการคดัเลือกการคดัเลือก
ผู้สมคัร และการขึน้ทะเบียนนกัศกึษา  โดยควรปรับปรุงระบบงานรับสมคัรนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา
ด้วยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ ปรับปรุงขัน้ตอนการปฏิบตัิงานโดยลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีไม่จ าเป็น
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หรือซ า้ซ้อน และพฒันาบคุลากรผู้ปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพ นอกจากนี ้ควรพฒันาคลงัข้อมลูในการรณรงค์
รับสมคัรนกัศกึษาเพ่ือผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมลูได้หลายมิต ิและเห็นข้อมลูได้ลกึซึง้มากย่ิงขึน้ 

 2.4.3  งานวิจัยท่ีศึกษาด้านการจดับริการการศึกษาด้วยระบบทางไกล มีการศึกษา
แนวทางในการจดับริการการศกึษาด้วยระบบทางไกลส าหรับผู้สงูอายุ พบว่า ประเภทของความรู้ท่ีควรจดั
ให้มีมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านสุขภาพ ศาสนาประเพณีท่ีอยู่อาศยัและสภาพแวดล้อม นันทนาการศิลปะ 
ครอบครัว ขา่วสาร บ้านเมือง สวสัดกิารสงัคม  

 2.4.4 งานวิจยัท่ีศกึษาด้านการให้บริการของศนูย์บริการการศกึษา   พบว่า นกัศกึษาส่วน
ใหญ่ เห็นว่า ศนูย์ฯ มีส่วนช่วยให้นกัศกึษาได้รับความสะดวกในการเรียนกับมหาวิทยาลยั สามารถเป็น
ตวัแทนมหาวิทยาลยัในส่วนภูมิภาคได้ในระดบัมาก ส่วนรูปแบบการให้บริการของศนูย์บริการนกัศกึษา 
นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า ควรให้บริการแก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลกั และมีการบริการ 3 วิธี ได้แก่ การให้บริการโดยตรงจากเจ้าหน้าท่ีประจ า  การบริการผ่านส่ือ  และการ
บริการนอกสถานท่ี   

 2.4.5 งานวิจยัท่ีศกึษาด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ พบว่า ระบบการช่วยเหลือ
นักศึกษาให้คงอยู่จนส าเร็จการศึกษาควรประกอบด้วยความช่วยเหลือ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 การ
ช่วยเหลือก่อนเข้าศึกษา ประกอบด้วยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การให้ข้อมูลและค าแนะน าในการสมคัร
เข้าศึกษา การลงทะเบียน การรับส่ือการศึกษา และการผลิตส่ือท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระยะท่ี 2 
การช่วยเหลือระหว่างการศึกษา ประกอบด้วย การให้ข้อมูลข่าวสารและการติดต่อกับมหาวิทยาลยั การ
สอนเสริม แหล่งความรู้ การติดต่อกับอาจารย์ ชมรมนกัศึกษา การแนะแนวให้ค าปรึกษา และระยะท่ี 3 
การช่วยเหลือในส่วนการประเมินการศึกษา ประกอบด้วยการออกข้อสอบปลายภาคท่ีเหมาะสม การ
ประเมินระหวา่งภาคการศกึษา ระบบการตดัเกรด และการจดั walk-in-exam

 2.4.6 งานวิจยัท่ีศกึษาด้านการจดัส่งชดุการสอนและวสัดกุารศกึษาทางไปรษณีย์ พบว่า 
มีการศกึษาเปรียบเทียบวิธีการบรรจหีุบห่อวสัดกุารศกึษาด้วยเคร่ืองจกัรกบัแรงงานคน โดยพบว่า วิธีการ
บรรจหีุบหอ่วสัดกุารศกึษาด้วยเคร่ืองจกัรมีขัน้ตอนการท างานท่ีสะดวกและรวดเร็ว ใช้เวลาและพืน้ท่ีในการ
ปฏิบตังิาน จ านวนแรงงานและคา่ใช้จ่ายน้อยกว่าการบรรจดุ้วยแรงงานคน ส่วนสภาพของหีบห่อและวสัดุ
การศกึษาท่ีบรรจดุ้วยแรงงาน มีสภาพสมบรูณ์มากกว่าการบรรจหีุบห่อด้วยเคร่ืองจกัร และการปฏิบตัิงาน
ของลูกจ้างชัว่คราวรายวนัท่ีปฏิบตัิงานด้วยเคร่ืองจกัรมีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานสูงกว่าการบรรจดุ้วย
แรงงานคน
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 2.4.7 งานวิจยัท่ีศกึษาด้านการให้บริการสารสนเทศ  พบว่า ปัจจยัด้านโรงเรียนได้แก่ เขต

การศกึษา ขนาดโรงเรียนและ พืน้ท่ีตัง้โรงเรียน และปัจจยัด้านนกัเรียน และปัจจยัด้านนกัเรียนได้แก่ เพศ
ระดบัผลการเรียนของนกัเรียน อาชีพของผู้ปกครอง นกัเรียน รายได้ผู้ปกครอง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การ
รับรู้สารสนเทศการศกึษาทางไกลของมหาวิทยาลยัในกลุม่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

 2.4.8 งานวิจัยท่ีศึกษาด้านการพัฒนาทกัษะทางการเรียน  พบว่า มีการศึกษาพฒันา
แบบจ าลองการแนะแนวการเรียนผ่านซีดีรอมส่ือประสม ส าหรับนักศึกษา มสธ.  ในด้านความรู้ ความ
เข้าใจ ประโยชน์ท่ีได้รับ ความน่าสนใจ  ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของแบบจ าลอง ทัง้การแนะ
แนวก่อนเรียน ระหว่างเรียน และการแนะแนว ก่อนส าเร็จการศกึษา  นกัศกึษาเห็นว่ามีความเหมาะสมใน
ระดบัมากถึงมากท่ีสดุในทกุเร่ือง และแบบจ าลองสามารถน าไปใช้ได้จริง 

 2.4.9 งานวิจยัท่ีศกึษาด้านการพฒันารูปแบบการส่ือสารเพ่ือบริการและสนบัสนนุผู้ เรียน
ในระบบทางไกล พบว่า รูปแบบท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ในการติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ เรียน ได้แก่ รูปแบบการ
ส่ือสารแบบสองทาง โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ เรียนมีบทบาทเป็นทัง้ผู้ ส่งสารและผู้ รับสาร และ สาร 
ได้แก่ ค าถาม และข้อหารือของผู้ เรียน และ กิจกรรมต่างๆ ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาใช้ในการติดต่อส่ือสารกับ
ผู้ เรียน โดยกิจกรรมในการติดตอ่ส่ือสารแตล่ะกิจกรรมเหมาะสมกับ วิธีการส่ือสาร  ช่วงเวลา และความ
สม ่าเสมอของการส่ือสารแตกตา่งกนัไป  

2.4.10  งานวิจยัท่ีศกึษาการบริการห้องสมุดและส่ือการศึกษา  พบว่า แบบจ าลองการ
น าสง่สารสนเทศ ในด้านการบริหารการน าส่งสารสนเทศ ด้านรูปแบบในการน าส่งสารสนเทศ ควรเน้นการ
เป็นห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส์ทัง้ในระดบัส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีมีAccess Center หลากหลายช่องทาง
มีการเพิ่มศกัยภาพการน าสง่สารสนเทศหลายรูปแบบมีการประสานงานกบัหนว่ยงานอ่ืน

 2.4.11 งานวิจยัท่ีศกึษาด้านกิจกรรมชมรมนกัศกึษา พบว่า นกัศกึษามีความต้องการรับรู้
ข้อมลูเก่ียวกบัการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนกัศึกษา รูปแบบการจดักิจกรรมของชมรมนกัศกึษา  บทบาท
อาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมนกัศกึษา และประโยชน์ของชมรมนกัศกึษาในระดบัมาก 

2.5 ด้านการบริหารจดัการในระบบการศกึษาทางไกล 
พบว่า งานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการในระบบการศึกษาทางไกล เนือ้หาท่ีศึกษา

จ าแนกออกเป็น 2 ประเดน็ ดงันี ้ 
 2.5.1 งานวิจยัท่ีศกึษาเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน พบว่า มีการศกึษาเพ่ือประเมินผล

การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ในระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึงปีพ.ศ. 2547 ในด้านการ
พฒันาองค์การ ได้เสนอแนวทางการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัด้านการบริหารของมหาวิทยาลยั 
ควรมุ่งไปสู่การบริหาร 4 ด้านหลกั  ได้แก่ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ด้านคณุภาพการให้บริการ ด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบตัริาชการ และด้านการพฒันาองค์การ   
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 2.5.2 งานวิจยัท่ีศึกษาเพ่ือพฒันาแบบจ าลองการบริหารจดัการ พบว่า แบบจ าลองการ

บริหารเชิงกลยทุธ์ของศนูย์วิทยพฒันา ควรมีโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย 3 งานหลกั คือ งาน
บริหารและธุรการ งานบริการห้องสมุด งานส่งเสริมและบริการการศึกษา  และควรมีการจดัสรร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานหรือวตัถุประสงค์ในการด าเนินงานท่ีแต่ละแห่งน าเสนอ  และควรมีการ
ประเมินผลงานด้วยตวัชีว้ดั 4 ตวั  ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านนวตักรรมและองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้าน
ประสิทธิภาพบริหารจดัการและด้านบริการลกูค้า  

2.6 ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาทางไกล 
พบวา่ งานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาทางไกล แบง่เนือ้หาท่ีศกึษาออกเป็น 

2 ด้าน ดงันี ้ 
 2.6.1 งานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาทางไกลในระดบัอดุมศกึษา

พบว่า สถาบนัการศึกษาระบบทางไกลส่วนใหญ่เห็นความส าคญัของการจัดระบบการประกันคณุภาพ
การศกึษาในด้านตา่งๆ ได้แก่ ด้านหลกัสตูร ด้านผู้สอน ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านผู้ เรียน ด้านการบริหาร
งบประมาณ  และด้านการวิจยั  นอกจากนีไ้ด้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดระบบประกันคณุภาพ
การศกึษาทางไกล ดงันี ้

1) ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษาระบบทางไกลในระดบัท่ี
เทียบได้กบัมาตรฐานสากล 

2) ควรมีการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการตามแผน และ
ตรวจสอบอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ืองตลอดจนระบบติดตามคณุภาพการศกึษาของบณัฑิต 

3) ควรจัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและระบบสารสนเทศให้พอเพียง
ครอบคลมุพืน้ท่ีเป้าหมายและมีข้อมลูท่ีทนัสมยัให้แก่นกัศกึษา 

4) ควรสร้างความเข้าใจ ความรับผิดชอบและปลกุจิตส านึกของการประกนัคณุภาพ
ให้แก่บคุลากรทกุระดบั 

5) ควรจดัให้มีแผนพฒันาทรัพยากรมนษุย์อยา่งเป็นรูปธรรมและตอ่เน่ือง
6) ควรมีระบบประกันคณุภาพท่ีเป็นหลกัประกันคุณภาพท่ีได้มาตรฐานกับความ

ต้องการของสงัคม 
7) ควรมีการก าหนดต าแหนง่ของสถาบนัในอนาคตของสถาบนั (Bench marking)
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 2.6.2 งานวิจยัท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคณุภาพการศึกษา พบว่า บคุลากรสาย

สนบัสนุนของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีส่วนร่วมในการประกันคณุภาพการศึกษาในระดบัร่วมรับรู้
มากท่ีสดุ โดยปัจจยัด้านภาวะผู้น า และการได้รับข่าวสารเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา เป็นปัจจยัท่ี
สง่ผลตอ่การมีสว่นร่วมในการประกนัคณุภาพการศกึษา  

จากผลการวิจยัข้างต้นมีประเดน็การอภิปราย ดงันี ้
1. คุณลักษณะของงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สามารถอภิปรายได้ดงันี ้
 1.1 ปีท่ีพิมพ์และเผยแพร่ พบว่า ในปี พ.ศ 2551 มีงานวิจยัด้านการศกึษาทางไกลตีพิมพ์

และเผยแพร่มากท่ีสุด ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2549 ท่ีประเมินและให้ข้อเสนอแนะ ในการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการในการพิจารณาโครงการวิจยั 
ให้มีขัน้ตอนท่ีกระชบั  รวดเร็วมากยิ่งขึน้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ขอรับทนุได้มีโอกาสชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเติมและมี
การก าหนดเวลาท่ีชดัเจนส าหรับการด าเนินการในขัน้ตอนต่างๆ นอกจากนี ้ได้ให้ ข้อเสนอแนะในการใช้
กระบวนการวิจยัเพ่ือแสวงหาค าตอบอนัจะน าไปสู่การพฒันาการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคโดยยึด
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน ท่ีสามารถตอบสนองบทบาทของการเป็นองค์กรท่ีมุ่ง
ส่งเสริม สนบัสนุนและการสร้างบรรยากาศการวิจยัและวิชาการ โดยควรร่วมมือกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้
คณะกรรมการ คณะท างาน ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลยั พฒันางานวิจยัโดยเฉพาะงานวิจัย
ด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึน้ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์และ
เผยแพร่มากท่ีสดุในปีดงักลา่ว 

 1.2 การตัง้สมมติฐาน พบว่า งานวิจยัด้านการศึกษาทางไกลส่วนใหญ่ท าการศึกษาจาก
ประชากรหรือกลุ่มตวัอย่างขนาดตัง้แต ่200 หน่วยขึน้ไป โดยศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีมากท่ีสดุ และไม่มีการตัง้สมมติฐานการวิจยั อาจเป็นไปได้ว่า งานวิจยัด้านการศกึษาทางไกล
สว่นใหญ่ใช้วิธีการวิจยัเชิงส ารวจ ซึง่เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงตามสภาพท่ีเป็นอยู่ตามธรรมชาติ ไม่มีการ
จดักระท ากบัตวัแปร การวิจยัเชิงส ารวจจึงเป็นการศกึษาเก่ียวกบัทศันคติ ความรู้สึก การรับรู้ พฤติกรรมท่ี
แสดงออกหรือบทบาทของกลุ่มเป็นส่วนใหญ่  ดงันัน้ การวิจยัเชิงส ารวจจึงครอบคลุมตวัแปรได้มากกว่า
และกว้างกว่าการวิจยัประเภทอ่ืน อย่างเช่น การวิจยัเชิงทดลอง /หรือกึ่งทดลอง ท่ีต้องการทดสอบความ
เป็นจริงในกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ซึ่งจะต้องมีการตัง้สมมติฐานเพ่ือเป็นการช่วยระบถุึงการเก็บข้อมลูและตวั
แปร รวมทัง้เพ่ือเป็นการเลือกใช้เทคนิควิเคราะห์ทางสถิติใ ห้ถูกต้องในการทดสอบสมมติฐานและการ
ตีความหมายของผลท่ีได้จากการวิจยัเชิงทดลอง เป็นต้น 

 1.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย พบว่า งานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลส่วนใหญ่มักใช้
เคร่ืองมือร่วมกนั 3 ประเภทได้แก่ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และแบบบนัทึกการประชมุ (การสนทนา
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กลุ่ม) โดยเคร่ืองมือส่วนใหญ่ผ่านการตรวจสอบคณุภาพทัง้โดยวิธีการหาความเท่ียงตรงตามเนือ้หา และ
การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ ทัง้นีอ้าจเป็นไปได้ว่าข้อค้นพบในการสงัเคราะห์งานวิจยัท่ีพบว่างานวิจยัด้าน
การศึกษาทางไกลส่วนใหญ่ใช้วิธีการวิจยัวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือต้องการส ารวจความคิดเห็น ความต้องการ 
ทศันคตขิองนกัศกึษาท่ีมีตอ่การเรียนการสอนในระบบการศกึษาทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยั ธรรมาธิ
ราช เคร่ืองมือการวิจยัจงึถือเป็นสิ่งท่ีส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท าการตรวจสอบคณุภาพทัง้ความ
ตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) เพ่ือความถูกต้องและความสอดคล้องตรงตามเนือ้หา 
และจุดมุ่งหมายของการวิจัยอย่างแท้จริง ในการเป็นเคร่ืองมือส าหรับการค้นหาข้อเท็จจริงตาม
สภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั โดยรวบรวมประมวลและรายงานลักษณะของสิ่งท่ีศึกษาตและค้นหา
รูปแบบ บรรทดัฐานหรือมาตรฐานของสภาพการณ์ตา่งๆ ซึ่งอาจศกึษาในวงกว้างโดยใช้ประชากรท่ีสนใจ
ศึกษาหมดทุกหน่วยหรือใช้การสุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของประชากรท่ีสนใจศึกษาฉะนัน้จึงมีการใช้
เคร่ืองมือ ประเภทดงักลา่วในการพฒันางานวิจยัด้านการศกึษาทางไกล เป็นสว่นใหญ่ 

 1.4 การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยั พบวา่ งานวิจยัด้านการศกึษาทางไกล ส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ค่าความถ่ีและร้อยละ รองลงมา ใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และใช้
วิธีการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา อาจเป็นไปได้วา่จากการสงัเคราะห์เนือ้หางานวิจยัสว่นใหญ่ได้ก าหนดตวัแปรใน
งานวิจัย เพ่ือสรุปให้เห็นภาพของประชากรหรือกลุ่มตวัอย่างในแต่ละคุณสมบตัิท่ีท าการศึกษาว่าเป็น
อย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการวิจัยส่วนใหญ่ เพ่ือการบรรยายประชากรหรือกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงันัน้ เคร่ืองมือท่ีส าคญัในการจดักระท ากบัข้อมลู คือ การเลือกใช้สถิตท่ีิเหมาะสมกบัการวิจยั ซึ่ง
ในท่ีนีคื้อ การใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการบรรยายสรุปลกัษณะของตวัแปรใน
กลุ่มตวัอย่างหรือประชากรท่ีท าการศกึษา วิธีการท่ีใช้ในการบรรยายผู้วิจยัส่วนใหญ่จึงใช้การจดัต าแหน่ง
เปรียบเทียบโดยการหาค่าร้อยละ ใช้การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางซึ่งเป็นการหาค่าตวักลางของข้อมูล 
โดยการหาค่าเฉล่ีย และใช้การวดัการกระจาย ซึ่งเป็นการบอกการกระจายของข้อมลู โดยการหาคา่ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี ้ใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) เป็นเคร่ืองมือและเทคนิค
วิธีการ ในการวิเคราะห์ข้อมลูไม่ว่าเป็นการบรรยายเนือ้หาของข้อความหรือเอกสารต่างๆ  ดงันัน้ งานวิจยั
ด้านการศกึษาทางไกลสว่นใหญ่นิยมใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้ 3 วิธีร่วมกนั เพ่ือมุ่งหมายท่ีจะให้เกิดการ
อธิบายหรือพรรณนาเนือ้หาได้อย่างชดัเจน ถกูต้อง มีความเท่ียงตรงและน่าเช่ือถือได้ส่งผล อนัน าไปสู่การ
สรุปข้อค้นพบท่ีได้จากการสงัเคราะห์เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวนโยบายในการบริหารงานวิจยั
ด้านการศกึษาทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชตอ่ไป 

2. จากการสังเคราะห์เชิงคุณภาพของงานวิจยัด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช  สามารถอภิปรายได้ดงันี ้
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 พบว่า งานวิจยัด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลยั เนือ้หาท่ีใช้ศึกษาส่วนใหญ่เป็นการ

พฒันาการเรียนการสอนทางไกล มุ่งเน้นศกึษาเพ่ือพฒันาด้านกระบวนการ (Process) ในระบบการศกึษา
ทางไกล  โดยเน้นการเก็บข้อมูลเชิงประจกัษ์กับนักศึกษาและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเพ่ือหาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนการสอนในระบบ
การศกึษาทางไกล นอกจากนีย้งัมุง่เน้นศกึษากระบวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ได้แก่ การประเมิน
หลักสูตรทัง้ระดบัปริญญาตรีและระดบับัณฑิตศึกษา การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมทักษะแก่
นกัศึกษาในระบบการศกึษาทางไกล การศกึษาสภาพและปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์  การศกึษาสภาพ
และปัญหาในการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิของนกัศึกษา การศึกษาการท ากิจกรรมประจ าชดุวิชา 
การศกึษารูปแบบการเรียนในปัจจบุนัและแนวโน้มของการศกึษาทางไกลในอนาคต โดยพบว่ามีการศกึษา
เพ่ือการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินหลกัสตูรมากท่ีสดุ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากรูปแบบ
การเรียนการสอนและหลักสูตร ถือเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยสุโขทยั ธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด มีระบบการเรียนการสอน
ทางไกล ซึ่งใช้ส่ือสิ่งพิมพ์ วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และวิธีการอ่ืนท่ีผู้ เรียนสามารถศกึษาได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชัน้เรียนตามปกติ วิธีเรียนในระบบการศกึษาทางไกลจึงแตกตา่งจากวิธีเรียนปกติ
ทัว่ไป และด้วยความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีมีระบบการเรียนการสอนใน
ระบบการศึกษาทางไกล การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ  โดยเฉพาะการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงของระบบ
การศกึษาในปัจจบุนัท่ีมีเปล่ียนแปลงท่ีมีอย่างรวดเร็ว รวมทัง้การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม
การเมือง เทคโนโลยี ทัง้ภายในและภายนอกประเทศจะท าให้เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กบัองค์กร  ดงันัน้ 
งานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลยัเป็นหลกั สอดคล้องกบัแผนพฒันาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีก ากบัทิศทางการ
บริหารจดัการของมหาวิทยาลยัใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2552-2556) ให้เกิดความตอ่เน่ืองในการขบัเคล่ือน
มหาวิทยาลยัให้เป็นองค์กรเชิงยทุธศาสตร์ (Strategy-Focused Organization) ท าการขบัเคล่ือนทกุพนัธ
กิจของมหาวิทยาลัยด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์ใน 5 ปีไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็น
มหาวิทยาลยัเปิด ท่ีใช้ระบบการศกึษาทางไกลชัน้น าของโลกให้การศกึษาตลอดชีวิตส าหรับทกุคน ” โดย
มีพนัธกิจหลกั ในการพฒันาการเรียนการสอนทางไกลโดยมุ่งผลิตบณัฑิตทกุระดบัเพ่ือตอบสนองตอ่การ
พฒันาประเทศ
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ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้
ควรน าข้อค้นพบจากงานวิจยันีไ้ปศกึษาค้นคว้า เพ่ือหาแนวทางหรือพฒันาระบบการเรียน

การสอนในระบบการศกึษาทางไกลและควรเป็นการด าเนินงานในลกัษณะของงานวิจยัเชิงคณุภาพจะท า
ให้ได้ข้อค้นพบในเชิงลกึมากยิ่งขึน้

2.ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป
2.1 ผลการสงัเคราะห์งานวิจยัในส่วนของการพฒันาด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา

ด้านการพฒันาส่ือการศกึษาทางไกล ด้านการบริหารจดัการศกึษาทางไกล และด้านการประกนัคณุภาพ
การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล พบว่า มีงานวิจัยท่ีศึกษาเพ่ือบุกเบิกและพัฒนาความรู้ด้าน
ส่ือการศึกษาทางไกล ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาทางไกล  ด้านการพัฒนาแบบจ าลองการ
บริหารจดัการศกึษาทางไกล และการมีสว่นร่วมในการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากรคอ่นข้างน้อย 
ดังนัน้ควรมีการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชให้มากขึน้ 

2.2 ควรสง่เสริมสนบัสนนุให้มีการวิจยัด้านการศกึษาทางไกลท่ีคาบเก่ียวหลายสาขาวิชาทัง้
แบบสหวิทยาการหรือพหวุิทยาการ โดยสง่เสริมการวิจยัท่ีเป็นโครงการวิจยัระยะยาว 

2.3 ควรมีการสงัเคราะห์งานวิจยัด้านการศกึษาทางไกลด้วยวิธีสงัเคราะห์วิ ธีการอ่ืนๆ เช่น 
การสงัเคราะห์เชิงปริมาณด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis)

2.4 ควรน าผลงานท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัมาท าการสงัเคราะห์
เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบท่ีครอบคลมุในทกุมิตขิองระบบการศกึษาทางไกล
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ทัณฑสถานเปิดกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
Open Prisons and People’s Participation in Sufficiency Economy Philosophy Operation 

อาจารย์ภีรวฒัน์ นนทะโชติ มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์ 

บทคัดย่อ 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา 1) การสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการทํากิจกรรม

ของทณัฑสถานเปิด โดยเป็นการฝึกวิชาชีพให้กบัผู้ ต้องขงัเพ่ือให้มวีิชาชีพตดิตวัไปหลงัพ้นโทษ 2) การนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้เป็นมาตรฐานในกระบวนการดําเนินงานของทณัฑสถานเปิด และ 3) ปัญหาและอปุสรรคตอ่การดาํเนินงาน

ของทณัฑสถานเปิดในการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

การวจิยัดาํเนินการเก็บข้อมลูในเรือนจําเป้าหมาย 5 เรือนจํา ได้แก่ทณัฑสถานเปิดบ้านเนินสงู จงัหวดัปราจีนบรีุ, 

ทณัฑสถานเปิดห้วยโป่ง จงัหวดัระยอง, ทณัฑสถานเปิดทุง่เบญจา จงัหวดัจนัทบรีุ, ทณัฑสถานเปิดบ้านนาวง จงัหวดัพทัลงุ, 

ทณัฑสถานเปิดหนองนํา้ขุน่ จงัหวดันครสวรรค์  

ผลการศกึษาวิจยั พบวา่

1. การสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมของทณัฑสถานเปิดเป็นการฝึกวิชาชีพให้กบั

ผู้ ต้องขงัเพ่ือให้มีวิชาชีพติดตวัไปหลงัพ้นโทษ ผลการศกึษาพบวา่ ประชาชนมีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมของทณัฑสถานเปิด 

ในระดบัท่ี 2 หรือการมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิการ และในอนาคตมแีนวโน้มในการสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมใน

การฝึกวชิาชีพให้กบัผู้ ต้องขงัในทณัฑสถานเปิดมากขึน้ 

การสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมของทณัฑสถานเปิด จะต้องสร้างความสมัพนัธ์ท่ี

ดีกบัประชาชน ปัจจยัความสาํเร็จของการสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมของทณัฑสถานเปิด 

ได้แก่  ผู้บริหาร และการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดกีบัประชาชน แตปั่จจยัแหง่ความล้มเหลวของการสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้า

มามีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมของทณัฑสถานเปิด ได้แก่ 1) งบประมาณไมเ่พียงพอ 2) ผู้ ต้องขงัมกีารศกึษาตํ่า ไมต่ัง้ใจ ไม่

สนใจ 3) ผู้ ต้องขงัไมส่ามารถนําไปประกอบอาชีพได้จริง 4) การดาํเนินงานไมต่อ่เน่ือง ซึง่เกิดจากหลายเหตผุล เช่น ผู้ ต้องขงัพ้น

โทษไปก่อน หรือภาคประชาชนขาดวตัถดุิบจากปัญหาเศรษฐกิจ ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภยัอนัเข้มงวดกวดขนั

ของทณัฑสถานเปิดทําให้ไมส่ะดวกตอ่การฝึกอาชีพ 

2. การนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นมาตรฐานในกระบวนการดําเนินงานของทณัฑสถานเปิด เมื่อ

พิจารณาในภาพรวมการนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นมาตรฐานในกระบวนการดาํเนินงานของทณัฑสถานเปิด

โดยรวมของบคุลากรในปัจจบุนั อยูใ่นระดบัเห็นด้วยปานกลาง ( X = 2.91) และในอนาคตมีแนวโน้มในการนําหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นมาตรฐานในกระบวนการดาํเนินงานของบคุลากรทณัฑสถานเปิดมากกวา่ในปัจจบุนั 

3. ปัญหาและอปุสรรคตอ่การดําเนินงานของทณัฑสถานเปิดในการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พบวา่ มีปัญหาและอปุสรรค ดงันี ้1) ไมม่ีการสือ่สารเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกนัระหวา่งประชาชนกบัทณัฑสถานเปิด และ

ผู้ ต้องขงั 2) ประชาชนเห็นวา่ หลงัพ้นโทษ ผู้ ต้องขงัไมเ่อาความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบตัิ 3) ประชาชนเห็นวา่ ทณัฑสถานเปิดไมจ่ริงจงั

ตอ่การดาํเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4) ทณัฑสถานเปิดขาดงบประมาณ และขาดวิทยากรมืออาชีพ 5) การฝึก

วิชาชีพตา่งๆ ไมไ่ด้ทําอยา่งตอ่เน่ือง 6) ขาดความร่วมมือจากบคุลากรของทณัฑสถานเปิดและเรือนจํา 7) ผู้บริหารไมส่ง่เสริม

เทา่ท่ีควร โดยทําในเชิงนโยบายแตไ่มผ่ลกัดนัในการปฏิบตัิตามนโยบาย และขาดความตอ่เน่ืองด้านนโยบายของผู้บริหาร 8) 
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ขาดการประเมินผล และ 9) ข้อจํากดัด้านกฎหมาย ในการพาผู้ ต้องขงัไปอบรม/ดงูาน ศนูย์การเรียนรู้ หรือฝึกวิชาชีพ/ฝึกทกัษะ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทัง้นีท้ณัฑสถานเปิดต้องกําหนดเป้าหมายของการให้โอกาสประชาชนมีสว่นร่วมในการดําเนินงานตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของทณัฑสถานเปิด  ครอบคลมุทัง้ 4 ระดบั คือ การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ การมีสว่นร่วมในการ

ปฏิบตัิการ การมีสว่นร่วมในผลประโยชน์ การมีสว่นร่วมในการประเมินผล โดยควรดําเนินการดงันี ้

1. ควรเผยแพร่กิจกรรมท่ีทําอยูใ่นปัจจบุนัและในอนาคต รวมถงึเชิญวิทยากรท่ีมคีวามรู้ ความชํานาญมาให้

ความรู้เก่ียวกบัการฝึกวิชาชีพให้กบัผู้ ต้องขงั และให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมด้วย โดยเน้นการประชาสมัพนัธ์สร้าง

แรงจงูใจ 

2. ควรมีหนว่ยงานหรือกลไกท่ีเป็นเวทีให้บคุลากรทณัฑสถานและประชาชนพบปะกนั 

3. ควรมีความร่วมมือกบัประชาชนให้มากขึน้ โดยประชาชนสามารถเข้าพบปะกบัทณัฑสถานเปิดได้ทัง้แบบเป็น

ทางการและไมเ่ป็นทางการ 

4. ควรขจดัความมีอคตขิองประชาชน และนกัโทษ โดยการสร้างสือ่หรือเคร่ืองมือ เพ่ือพบปะและทําความเข้าใจ

กบัประชาชน 

5. ควรจดัสรรงบประมาณในการสง่เสริมการประชาสมัพนัธ์ กิจกรรม โครงการตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ิมขึน้

6. ควรส่งเสริมการพัฒนาและการดําเนินงานในเชิงรุก โดยบรรจุแผนการดําเนินงานโดยใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นสือ่ หรือเคร่ืองมือกลไก ในการพฒันาสูแ่นวทางในการดําเนินงานของภาคประชาชนให้เข้ามามีสว่น

ร่วม โดยใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียง

คาํสาํคัญ  ทณัฑสถานเปิด  การมีสว่นร่วมของประชาชน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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Abstract 

The objectives of the research are 1) To study encouraging people to participate in 
activities of open prisons which are improving skills for prisoners. So that they can have 
occupational knowledge to support their life after they are free of punishment. 2) To study 
applying sufficiency economy philosophy to be standard for operating processes in open prisons. 
3) To study problems and obstacles in sufficiency economy philosophy operation of open
prisons. 

The research corrected information from 5 objective open prisons namely 
Bannernsoong open prison – Prachinburi province, Huaipong open prison – Rayong province, 
Tungbencha open prison – Chanthaburi province, Bannawong open prison – Phatthalung 
province and Nongnamkhun open prison – Nakornsawan province.  

Results of the research are as follows : 
1. For study on encouraging people to participate in activities of open prisons which

are improving skills for prisoners so that they can have occupational knowledge to support their 
life after they are free of punishment, the result found that people’s participation in present 
activities of open prisons is on second level or is participation in operation. In the future, it has 
tendency to increase people’s participation in occupational trainings for prisoners in the open 
prisons. 

Encouraging people to participate in activities of open prisons have to create good 
relation to people. Successful factors of encouraging people to participate in activities of open 
prisons namely executives and creating good relation to people. But the failing factors are 1) 
Insufficient budget 2) Prisoners have low-level education causing they have no attention and 
interest in learning. 3) Prisoners can not apply the knowledge to doing real career. 4) 
Discontinuously training operation which caused by several reasons : for example, prisoners are 
free before completing the trainings, or people lack materials because of economic problem, 
including strict security system of open prisons that cause it is not convenient for holding 
occupational trainings. 

2. Study on applying sufficiency economy philosophy to be standard for operating
processes in open prisons, Entirely, consideration about applying sufficiency economy 
philosophy to be standard for operating processes in open prisons, found that for officials is now 
on middle acceptation level ( X =2.91). And in the future, it has tendency to increase applying 
sufficiency economy philosophy to be standard for operating processes. 

3. Study on problems and obstacles in sufficiency economy operation of open prisons
found that there are problems and obstacles namely 1) It has no communication for creating 
corrective understanding between people, open prisons’s officials and prisoners. 2) People think 
that after prisoners are free, they don’t implement the knowledge. 3) People think that open 
prisons are not sincere in sufficiency economy operation. 4) Open prisons have insufficient 
budget and lack professional lecturer. 5) Occupational trainings are not held continuously. 6) A 
lack of officials’ cooperation of open and general prisons. 7) A lack of encouragement from 
executives – there are policies but have no support for implementation, and the policies are 
designated discontinuously. 8) There is no evaluation and 9) Prisoners’ legal limitation about 
going out for sufficiency economy training or learning.  

However, open prisons have to designate objectives for people’s participatory 
opportunity to involve in sufficiency economy operation of open prisons. And they should 
involve in all 4 levels – participation in making decision, operation, benefits and evaluation, 
which should proceed as follows :   

1. Should publicize activities that open prisons hold in current and will hold in the
future, including inviting knowledgeable and skillful lecturer in order to transfer knowledge to 

159



ปีท่ี 2   เร่ืองท่ี 11/2555 

prisoners. Besides, should invite people to participate in the activities by emphasizing publicity 
that are motivation for people. 

2. Should provide a division or mechanism as a stage for meeting between open
prisons’ officials and people. 

3. Should increase cooperation with people – people can meet open prisons’ officials
by formal and informal forms. 

4. Should eliminate people and prisoners’ bias by creating media or tools to meet
people and make corrective understanding. 

5. Should increasingly provide budget for supporting publicity, activities and projects
relating to sufficiency economy. 

6. Should encourage active development and operation by designating action plans
that use sufficiency economy as a tool or mechanism in order to increase people’s participation. 

Keywords :  Open Prisons,  People’s Participation, Sufficiency Economy Philosophy 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

กรมราชทณัฑ์มีพนัธกิจท่ีสําคญัคือ บําบดั  ฟืน้ฟ ู และแก้ไขพฤตนิิสยัของผู้ ต้องขงัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยกรมราชทณัฑ์ได้ดําเนินนโยบายท่ีมีลกัษณะของการผสมผสานระหวา่งการควบคมุผู้กระทําผิดมิให้หลบหนี

กบัการแก้ไขอบรมผู้กระทําผิด ซึง่การควบคมุผู้กระทําผิดเป็นการควบคมุเพ่ือไมไ่ปก่อความเดือดร้อนให้บคุคล

อ่ืนและเป็นการลงโทษผู้กระทําผิดให้สํานกึในผลของการกระทําของตน รวมถึงเพ่ือมิให้เป็นแบบอยา่งให้แก่

บคุคลอ่ืน สว่นการแก้ไขอบรมผู้กระทําผิดเป็นการมองไปในอนาคต โดยมุง่ให้ผู้กระทําผิดสามารถกลบัเข้าไปใช้

ชีวิตในสงัคมได้ และไมก่ลบัไปกระทําผิดขึน้อีก ดงัคํากลา่ว “ราชทณัฑ์สร้างคนสูส่งัคม” (กรมราชทณัฑ์, 2547) 

การแก้ไขอบรมผู้กระทําผิดให้กลบัเข้าสูส่งัคมเป็นสิ่งจําเป็น เพราะผู้กระทําผิดท่ีถกูลงโทษโดยวิธีใดวิธีหนึง่

เม่ือพ้นโทษแล้วจะกลบัไปใช้ชีวิตในสงัคมอีก ดงันัน้ ถ้าผู้กระทําความผิดมิได้รับโอกาสท่ีจะพฒันาบคุลิกภาพ

และความสามารถส่วนตวั ตลอดจนโอกาสในทางสงัคมและการทํามาหากินตา่งๆ เฉกเช่นบคุคลสว่นใหญ่ของ

สงัคม ยอ่มมีหนทางท่ีจะกลบัไปกระทําผิดและนําความเดือดร้อนให้แก่สงัคมได้อีก  

การแก้ไขอบรมผู้กระทําผิดให้กลบัเข้าสูส่งัคมมีขอบเขตกว้างขวาง นบัตัง้แตก่ารให้การศกึษาอบรม 

การให้สวสัดกิารชว่ยเหลือ การสงัคมสงเคราะห์ การใช้เทคนิคทางด้านทณัฑวิทยา และท่ีสําคญัคือ การฝึกฝน

อาชีพให้สามารถมีความรู้ ความชํานาญในการทํางานติดตวัออกไปประกอบอาชีพในสงัคมภายหลงัพ้นโทษได้ 

(นทัธี จิตสว่าง, 2546. น.1-9) 

การฝึกวิชาชีพให้กบัผู้ ต้องขงัเพ่ือให้มีวิชาชีพติดตวัไปหลงัพ้นโทษ จําเป็นจะต้องให้การศกึษาทัง้ทางด้าน

ทฤษฎีและด้านปฏิบตัิ โดยคํานงึถึงงานท่ีสอดคล้องกบัความต้องการหรือความเหมาะสมกบัผู้ ต้องขงัท่ีมาจาก

พืน้เพท่ีแตกตา่งกนัออกไป และโดยคํานงึถึงว่าเป็นงานท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด หรือเป็นงานท่ีผู้ ต้องขงัจะได้

นําความรู้ความชํานาญงานไปหาเลีย้งชีพภายหลงัพ้นโทษได้  

ผู้ ต้องขงัท่ีต้องโทษสว่นใหญ่มกัเป็นผู้ ท่ีมีพืน้เพเดมิเป็นเกษตรกร หรือประกอบอาชีพทําไร่ทํานาอยูก่่อน 

ซึง่เม่ือพ้นโทษจําคกุมกัจะกลบัไปประกอบอาชีพเดมิ การฝึกวิชาชีพและการอบรมแก้ไขฟืน้ฟจูิตใจบคุคลเหลา่นี ้

จงึควรเน้นเร่ืองเกษตรกรรม เพ่ือหลงัพ้นโทษจะได้ประกอบอาชีพเดมิให้ได้ผลดีย่ิงขึน้ 

เพ่ือให้ผู้ ต้องโทษสามารถยืนหยดัชว่ยเหลือตวัเองและครอบครัวได้ในโอกาสข้างหน้า ซึง่เป็นการลด

โอกาสของการกลบัไปกระทําผิดอีก จงึเกิดแนวความคดิท่ีจะนําประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการทํากิจกรรม

ของทณัฑสถานเปิด  โดยอาศยัความรอบรู้ของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาประยกุต์ใช้ในการวางแผนการ

ดําเนินงาน  โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุทัง้ตอ่ทณัฑสถานเปิดและผู้ ต้องขงั โดยยดึหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง 

ทณัฑสถานเปิดเป็นทณัฑสถานท่ีมุง่เน้นเตรียมการปลดปลอ่ยผู้ ต้องขงัท่ีใกล้พ้นโทษและจะกลบัเข้าสู่

สงัคมชนบทให้ได้รับการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตร สภาพของทณัฑสถานเปิดจงึแตกตา่งไปจากเรือนจําปิด

โดยทัว่ไป กลา่วคือ ทณัฑสถานเปิดจะไมมี่กําแพงหรือป้อมยาม มีเพียงรัว้ลวดหนามธรรมดา โดยมีลกัษณะ

เชน่เดียวกบัสวนเกษตรโดยทัว่ๆ ไป ทัง้นีเ้พราะมีวตัถปุระสงค์ในการใช้ควบคมุผู้ ต้องขงัตา่งไปจากเรือนจํา

161



ปีท่ี 2   เร่ืองท่ี 11/2555 

โดยทัว่ไป กิจกรรมในทณัฑสถานเปิดสอดคล้องกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะในภาคการเกษตรท่ีไม่

ทําลายสิ่งแวดล้อม  แตใ่ช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชมุชนอยา่งคุ้มคา่  เชน่  กิจกรรมการทําสวนสมนุไพรของชมุชน  

การทําปุ๋ ยชีวภาพ  การทําการเกษตรผสมผสาน การคิดค้นสารไลแ่มลงสมนุไพร การทําถ่านชีวภาพ ฯลฯ  

กิจกรรมตา่งๆ  เหลา่นีต้้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้ และนําแนวทางในการดําเนินงานของภาค

ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม 

ดงันัน้ ผู้ วิจยัมองเห็นความสําคญัในกิจกรรมของภาคประชาชนท่ีเข้ามามีสว่นร่วมในการดําเนินงาน

ของทณัฑสถานเปิดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนปัญหาอปุสรรคและแนวทางแก้ไขซึง่จะ

เอือ้อํานวยให้การดําเนินงานของ ทณัฑสถานเปิดเกิดประโยชน์สงูสดุและปฏิบตังิานตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้อยา่งแท้จริง 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษาถึงการสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมของทณัฑสถานเปิด

โดยเป็นการฝึกวิชาชีพให้กบัผู้ ต้องขงัเพ่ือให้มีวิชาชีพตดิตวัไปหลงัพ้นโทษ 

2. เพ่ือศกึษาถึงการนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นมาตรฐานในกระบวนการดําเนินงาน

ของทณัฑสถานเปิด 

3. เพ่ือศกึษาถึงปัญหาและอปุสรรคตอ่การดําเนินงานของทณัฑสถานเปิดในการดําเนินงานตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

วิธีการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey research) มีวิธีดําเนินการวิจยั ดงันี ้

1. ขัน้ตอนการดาํเนินการวิจัย

แบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1.1 ศกึษาข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary Data) โดยการค้นคว้าจากเอกสาร บทความ งานวิจยั 

ระเบียบ แนวปฏิบตัิ หนงัสือราชการ และเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคิด ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎี

การมีสว่นร่วมของประชาชน รวมทัง้สืบค้นข้อมลูจากเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

1.2 การศกึษาข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูจากบคุคลในพืน้ท่ีและผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ 

1.2.1 ข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

(Key Persons) ทัง้นีก้ลุม่ตวัอยา่งได้แก่  อธิบดีกรมราชทณัฑ์  ผู้ อํานวยการทณัฑสถานเปิดทัง้ 5 แหง่ได้แก่ ทณัฑ

สถานเปิดบ้านเนินสงู จงัหวดัปราจีนบรีุ ทณัฑสถานเปิดห้วยโป่ง จงัหวดัระยอง ทณัฑสถานเปิดทุง่เบญจา จงัหวดั
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จนัทบรีุ ทณัฑสถานเปิดบ้านนาวง จงัหวดัพทัลงุ และทณัฑสถานเปิดหนองนํา้ขุน่ จงัหวดันครสวรรค์ และ 

ประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ประธาน อบต. คณะกรรมการ อบต. กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมูบ้่าน 

1.2.2 ข้อมลูเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามประชาชนท่ีมีภมูลํิาเนาอยูบ่ริเวณใกล้เคียง

ทณัฑสถานเปิดทัง้ 5 แหง่ 

1.3  นําผลท่ีได้จากการเก็บข้อมลูจากแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ มาสงัเคราะห์เพ่ือพฒันา

เป็นร่างรูปแบบการสง่เสริมให้ภาคประชาชนมีสว่นร่วมในการแก้ไขและฟืน้ฟผูู้กระทําผิด โดยมีเนือ้หา

ประกอบด้วย หลกัการแนวคิดในการกําหนดรูปแบบ  วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ  ลกัษณะการมีสว่นร่วมของ

ประชาชน  ระดบัการมีสว่นร่วมของประชาชน  บทบาทของประชาชนในการมีสว่นร่วมในการฝึกวิชาชีพให้กบั

ผู้ ต้องขงั  แนวทางการนํารูปแบบไปใช้ และ เง่ือนไขความสําเร็จของรูปแบบ 

1.4 นําเนือ้หาของร่างรูปแบบเสนอตอ่ผู้ทรงคณุวฒุิโดยจดัสนทนากลุม่ (Focus Group) ซึง่มี

ผู้ เข้าร่วมการสนทนา 10 คน ประกอบด้วย นกัวิชาการ นกัแนะแนวการอาชีพ และผู้บริหารของกรมราชทณัฑ์ 

เพ่ือรับทราบข้อเสนอแนะ ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมี

สว่นร่วมในการแก้ไขและฟืน้ฟผูู้กระทําผิด 

1.5 วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ จากการสนทนากลุม่มา

ปรับเป็นรูปแบบในการสง่เสริมให้ภาคประชาชนมีสว่นร่วมในการแก้ไขและฟืน้ฟผูู้กระทําผิดฉบบัสมบรูณ์  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การวิจยัครัง้นี ้กําหนดลกัษณะของประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง แบง่เป็น 2 สว่นดงันี ้

สว่นท่ี 1 การศกึษาการนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินงาน และการสง่เสริมให้ภาค

ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมของทณัฑสถานเปิด 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้บริหารของกรมราชทณัฑ์ ประกอบด้วย อธิบดีกรมราชทณัฑ์ 1 คน 

ผู้ อํานวยการทณัฑสถานเปิด 5 คน และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานในทณัฑสถานเปิดทัง้  5 แหง่ จํานวน 108 คน 

ทัง้นีใ้ช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

สว่นท่ี 2 การศกึษาการมีสว่นร่วมของประชาชนทํากิจกรรมของทณัฑสถานเปิด ในการแก้ไขและ

ฟืน้ฟผูู้กระทําผิด 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้ นําชมุชนและประชาชนทัว่ไปท่ีมีภมูิลําเนาในชมุชนเขตพืน้ท่ีทณัฑ

สถานเปิดทัง้ 5 แหง่ ดงันี ้

1) กลุ่มผูนํ้าชมุชน ประกอบด้วย ประธานองค์การบริหารสว่นตําบล คณะกรรมการองค์การ

บริหารสว่นตําบล กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมูบ้่านในเขตพืน้ท่ีตัง้ของทณัฑสถานเปิดทัง้ 5 แหง่ 

โดยใช้การสุม่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้ได้ประชากรกลุม่เป้าหมายจํานวน 25 คน แบง่เป็น 
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ประธานองค์การบริหารสว่นตําบล 5 คน คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตําบล 5 คน กํานนั 5 คน 

ผู้ใหญ่บ้าน 5 คน และคณะกรรมการหมูบ้่าน 5 คน 

2) กลุ่มประชาชนทัว่ไป ท่ีมีภมูิลําเนาในหมูบ้่าน/ ชมุชนเขตพืน้ท่ีทณัฑสถานเปิดทัง้ 5 แหง่ มี

จํานวนทัง้สิน้ 44,598 คน ดงันี ้(www.thaitambon.com) 

- ประชาชนทัว่ไปท่ีมีภมูิลําเนาในเขตพืน้ท่ีทณัฑสถานเปิดบ้านเนินสงู ตําบลเนินหอม 

อําเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบรีุ มีจํานวนประชากร 8,132 คน 

- ประชาชนทัว่ไปท่ีมีภมูิลําเนาในเขตพืน้ท่ีทณัฑสถานเปิดห้วยโป่ง ตําบลมาบตาพดุ

อําเภอเมือง จงัหวดัระยอง มีจํานวนประชากร 14,055 คน 

- ประชาชนทัว่ไปท่ีมีภมูิลําเนาในเขตพืน้ท่ีทณัฑสถานเปิดทุง่เบญจา ตําบลทุง่เบญจา 

อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ มีจํานวนประชากร 7,676 คน 

- ประชาชนทัว่ไปท่ีมีภมูิลําเนาในเขตพืน้ท่ีทณัฑสถานเปิดบ้านนาวง ตําบลบ้านนา 

ก่ิงอําเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพทัลงุ มีจํานวนประชากร 7,443 คน 

- ประชาชนทัว่ไปท่ีมีภมูิลําเนาในเขตพืน้ท่ีทณัฑสถานเปิดหนองนํา้ขุน่ ตําบลบ้าน

แดน อําเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์ มีจํานวนประชากร 7,292 คน 

การสุม่กลุม่ตวัอยา่งจะใช้การสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified random sampling) โดยกําหนด

ขนาดกลุม่ตวัอยา่งด้วยความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 คา่ความคาดเคล่ือนเทา่กบั .05 โดยใช้สตูรสําหรับคํานวณ

ขนาดกลุม่ตวัอยา่งของยามาเน ่(Yamane, 1973  อ้างถึงใน บญุธรรม  กิจปรีดาบริสทุธ์ิ, 2537 : 51) ได้กลุม่

ตวัอยา่ง 396 คน และเน่ืองจากแตล่ะตําบลมีประชาชนจํานวนตา่งกนั  จงึหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งในแตล่ะตําบล 

โดยใช้อตัราสว่นตามสตูรดงันี ้

nn  =      n*Nn  . 

 N 

เม่ือ nn =  ขนาดของกลุม่ตวัอย่างในแตล่ะตําบล 

n   =  ขนาดของประชากรในแตล่ะตําบล 

Nn =  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดท่ีใช้ในการวิจยั 

N   =  ขนาดของประชากรทัง้หมดท่ีใช้ในการวิจยั 
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ตารางท่ี 1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในเขตพืน้ท่ีเป้าหมาย 

ทัณฑสถานเปิด/ตาํบล/อาํเภอ/จังหวัด ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

บ้านเนินสงู  ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 8,132 72 

ห้วยโป่ง  ต.มาบตาพดุ  อ. เมือง จ. ระยอง 14,055 125 

ทุง่เบญจา  ต.ทุง่เบญจา  อ. ทา่ใหม ่จ.จนัทบรีุ 7,676 68 

บ้านนาวง ต.บ้านนา ก่ิงอ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลงุ 7,443 66 

หนองนํา้ขุน่ ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสยั จ. นครสวรรค์ 7,292 65 

รวม 44,598 396 

สว่นท่ี 3 การสนทนากลุม่ เพ่ือระดมสมองในการพิจารณาร่างแนวทางการสง่เสริมให้ภาคประชาชนมี

สว่นร่วมในการแก้ไขและฟืน้ฟผูู้กระทําผิด 

กําหนดผู้ เข้าร่วมการสนทนากลุม่จํานวน 10 คน โดยประกอบด้วย นกัวิชาการ นกัแนะแนวการอาชีพ 

และผู้บริหารของกรมราชทณัฑ์  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

สมัภาษณ์เชิงลกึกบักลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้อธิบดีกรมราชทณัฑ์ผู้ อํานวยการทณัฑสถานเปิด ประธาน

องค์การบริหารสว่นตําบล  คณะกรรมการองค์การบริหารสว่นตําบล กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการ

หมูบ้่านในเขตพืน้ท่ีตัง้ของทณัฑสถานเปิดทัง้ 5 แหง่   

แบบสอบถาม ใช้กบั ผู้ปฏิบตังิานในทณัฑสถานเปิด และประชาชนทัว่ไปท่ีมีภมูิลําเนาในหมูบ้่าน/

ชมุชนบริเวณเขตพืน้ท่ีท่ีทณัฑสถานเปิดทัง้ 5 แหง่ โดยกําหนดขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือพฒันารูปแบบ

ในการสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ไขและฟืน้ฟผูู้กระทําผิดเพ่ือให้มีวิชาชีพตดิตวัไปหลงั

พ้นโทษ มีขัน้ตอนดงันี ้

1. รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์แล้ววิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพ่ือพฒันา

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทํากิจกรรมของทณัฑสถานเปิด 

2. ตรวจสอบร่างแนวทางหรือรูปแบบ โดยจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยทําหนงัสือเชิญ

ผู้ทรงคณุวฒุิ ซึง่ประกอบด้วยนกัวิชาการ นกัแนะแนวการอาชีพ และผู้บริหารของกรมราชทณัฑ์ จํานวน 10 คน มา

ประชมุเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ และรับฟังความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
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3. ปรับปรุงรูปแบบการสง่เสริมให้ภาคประชาชนมีสว่นร่วมในการแก้ไขและฟืน้ฟผูู้กระทําผิด

ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ได้รูปแบบท่ีสมบรูณ์ 

4. นําเสนอรูปแบบการสง่เสริมให้ภาคประชาชนมีสว่นร่วมในการแก้ไขและฟืน้ฟผูู้กระทําผิด

ฉบบัสมบรูณ์ ตอ่กรมราชทณัฑ์ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติท่ีิใช้

การวิจยัครัง้นีวิ้เคราะห์ข้อมลู 2 แบบ คือ

4.1 วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ SPSS for

windows 11.5 เพ่ือคํานวณและวิเคราะห์คา่สถิต ิดงันี ้

1) ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี และหาคา่ร้อย

ละ แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

2) ข้อมลูเก่ียวกบัความคดิเห็นวิเคราะห์คา่สถิติโดยการหาคา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน

 3) ข้อมลูเก่ียวกบัการสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกวิชาชีพให้กบั

ผู้ ต้องขงัในทณัฑสถานเปิดในปัจจบุนัและในอนาคต วิเคราะห์โดยใช้สถิต ิPaired samples t-test ในการ

ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย 

4) ข้อมลูเก่ียวกบัการนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นมาตรฐานในกระบวนการ

ดําเนินงานของทณัฑสถานเปิดในปัจจบุนัและในอนาคต วิเคราะห์โดยใช้สถิต ิPaired samples t-test ในการ

ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ เป็นข้อมลูท่ีได้จากข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามโดยทําการ

วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) โดยอธิบายเป็นความเรียงและจดัเนือ้หาของข้อเสนอแนะออกเป็นข้อๆ 

นําเสนอเรียงลําดบั ตามความถ่ีสงูไปยงัข้อท่ีมีความถ่ีต่ํา และข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของกรม

ราชทณัฑ์ ข้อมลูจากกระบวนการสนทนากลุม่ ทําการสงัเคราะห์เนือ้หาเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครอบคลมุ ชดัเจน และ

เช่ือถือได้เพ่ือนําไปสู่การพฒันาแนวทางในการสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการฝึกวิชาชีพ

ให้กบัผู้ ต้องขงัในทณัฑสถานเปิด 

4.3 การแปลผลคะแนนเฉล่ียของปัจจยัเก่ียวกบัความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในทณัฑ

สถานเปิดทัง้ 5 แหง่ ในการนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นมาตรฐานในกระบวนการดําเนินงาน

ของทณัฑสถานเปิด ผู้ศกึษาแบง่ตามเกณฑ์ของ Best (1977: 174) 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย 

และน้อยท่ีสดุ  

เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉล่ียการนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นมาตรฐานใน

กระบวนการดําเนินงานของทณัฑสถานเปิด 
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คะแนนสงูสดุ - คะแนนตํ่าสดุ 

จํานวนชัน้ 
= 

 

โดยการแปลผลพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียแบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

4.21-5.00  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยกบัข้อความนัน้ในระดบัมากท่ีสดุ 

3.41-4.20  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยกบัข้อความนัน้ในระดบัมาก 

2.61-3.40  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยกบัข้อความนัน้ในระดบัปานกลาง 

1.81-2.60  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยกบัข้อความนัน้ในระดบัน้อย 

1.00-1.80  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยกบัข้อความนัน้ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

1. การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมของทัณฑสถานเปิดโดย

เป็นการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังเพ่ือให้มีวิชาชีพตดิตัวไปหลังพ้นโทษ 

จากผลการศกึษา พบวา่ ประชาชนมีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมของทณัฑสถานเปิด ในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

การฝึกวิชาชีพการปลกูพืชผกัสวนครัว การฝึกวิชาชีพการปลกูพืชไร่ การฝึกวิชาชีพการปลกูต้นไผ ่การฝึก

วิชาชีพการปลกูไม้ยืนต้น การฝึกวิชาชีพการปลกูพืชเศรษฐกิจ การฝึกวิชาชีพการปลกูผลไม้ การฝึกวิชาชีพการ

เพาะกล้าพนัธ์ไม้ การฝึกวิชาชีพการทํานา การฝึกวิชาชีพการเลีย้งสตัว์  การฝึกวิชาชีพชา่งไม้ การฝึกวิชาชีพเผา

ถ่าน  การฝึกอาชีพทําอาหาร การฝึกอาชีพล้างรถ การฝึกอาชีพนวดแผนไทย การฝึกอาชีพชา่งเสริมสวย การ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าเย่ียมชมทณัฑสถานเปิด การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าเย่ียมชม ศนูย์สาธิต

เศรษฐกิจพอเพียง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าเย่ียมชม ศนูย์การเรียนรู้ชมุชน การขายสินค้าของทณัฑสถาน

เปิด 

การสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการฝึกวิชาชีพให้กบัผู้ ต้องขงัในทณัฑสถานเปิดใน

ปัจจบุนัประชาชนมีสว่นร่วมระดบัท่ี 2 หรือการมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิการ และโดยส่วนใหญ่เห็นว่าในอนาคต

ประชาชนจะมีสว่นร่วมในระดบัท่ี 3 หรือการมีสว่นร่วมในผลประโยชน์ ยกเว้นในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

- การฝึกวิชาชีพการเลีย้งสตัว์ อ่ืนๆ เชน่ หนแูคทปี ้ผู้ นําชมุชนและประชาชนทัว่ไป เห็นวา่ปัจจบุนัทณัฑ

สถานเปิดสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในระดบัท่ี 1 หรือ การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ แตใ่น

อนาคตทณัฑสถานเปิดจะสง่เสริมให้ภาคประชาชนมีสว่นร่วมในระดบัท่ี 3 หรือการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
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- การฝึกอาชีพทําอาหารและการฝึกอาชีพนวดแผนไทย ผู้ นําชมุชนและประชาชนทัว่ไป เห็นวา่ทัง้ใน

ปัจจบุนัและอนาคต ทณัฑสถานเปิดจะสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในระดบัท่ี 2 หรือ การมีสว่น

ร่วมในการปฏิบตักิาร 

- การขายสินค้าของทณัฑสถานเปิด ผู้ นําชมุชนและประชาชนทัว่ไป เห็นวา่ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

ทณัฑสถานเปิดควรจะสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดบัท่ี 3 หรือ การมีสว่นร่วมใน

ผลประโยชน์ 

ผลการศกึษาโดยรวมพบว่า ในอนาคตมีแนวโน้มในการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมใน

การฝึกวิชาชีพให้กบัผู้ ต้องขงัในทณัฑสถานเปิดมากกวา่ในปัจจบุนั   

การสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมของทณัฑสถานเปิด จะต้องสร้าง

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชน เชน่ ทณัฑสถานเปิดให้ความชว่ยเหลือประชาชนโดยให้ผู้ ต้องขงัไปทํางาน

ภายนอก และรับซ่อมแซมเคร่ืองใช้ของชมุชน เชน่ โต๊ะหมูบ่ชูาของวดั เม่ือประชาชนมีความรู้สกึท่ีดีตอ่ทณัฑ

สถานเปิดแล้ว จะทําให้ประชาชนมีสว่นร่วมกบัทณัฑสถานเปิดมากขึน้ โดยได้เชิญปราชญ์ชาวบ้าน มาให้

ความรู้แก่ผู้ ต้องขงัทัง้ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบตัิ รวมถึงจําหนา่ยผลิตภณัฑ์ด้านการเกษตรให้ชาวบ้านในราคาท่ี

ยอ่มเยา และรับซ่อมเคร่ืองใช้ตา่งๆ อนัทําให้ผู้ ต้องขงัได้ฝึกทกัษะอาชีพของตนเองด้วย  

ผลการศกึษายงัพบ ปัจจยัความสําเร็จของการสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการทํา

กิจกรรมของทณัฑสถานเปิด ได้แก่  ผู้บริหาร และการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชน แตปั่จจยัแหง่ความ

ล้มเหลวของการสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมของทณัฑสถานเปิด ได้แก่ 1) 

งบประมาณไมเ่พียงพอ 2) ผู้ ต้องขงัมีการศกึษาต่ํา ไมต่ัง้ใจ ไมส่นใจ 3) ผู้ ต้องขงัไมส่ามารถนําไปประกอบ

อาชีพได้จริง 4) การดําเนินงานไมต่อ่เน่ืองเน่ืองจากเหตผุล เชน่ ผู้ ต้องขงัพ้นโทษไปก่อน หรือภาคประชาชนขาด

วตัถดุบิจากปัญหาเศรษฐกิจ ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภยัอนัเข้มงวดกวดขนัของทณัฑสถานเปิดทําให้

ไมส่ะดวกตอ่การฝึกอาชีพ 

2. การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นมาตรฐานในกระบวนการดาํเนินงาน

ของทัณฑสถานเปิด 

กรมราชทณัฑ์ดําเนินการเพ่ือน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครอบครัว 3 มิต ิคือ 1) การ

กําหนดเป็นกลยทุธ์องค์กร และส่ือสารนโยบายอยา่งชดัเจนวา่องค์กรได้น้อมนําหลกัปรัชญามาใช้ 2) การอบรม

เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร โดยมี ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ กรรมการและเลขาธิการมลูนิธิชยัพฒันา 

เป็นวิทยากร 3) เน่ืองจากเรือนจํามีพืน้ท่ีมาก กรมราชทณัฑ์จงึมีนโยบายให้ทํากสิกรรมเล็กๆ น้อยๆ / ทําสวน

ครัวร่วมกนัระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้ ต้องขงั มีการกําหนดผลประโยชน์ หลงัจากหกัคา่ใช้จา่ยทัง้หมด แบง่ให้แก่

ผู้ ต้องขงัร้อยละ 50 เจ้าหน้าท่ีร้อยละ 15 และร้อยละ 35 เข้ากองกลางเพ่ือพฒันางานสง่เสริมอาชีพของผู้ ท่ีอยู่
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ในเรือนจํา นอกจากนีก้รมราชทณัฑ์พยายามให้การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวฒันธรรม

องค์กร  

กรมราชทณัฑ์มีนโยบายสนบัสนนุให้ผู้ ต้องขงั น้อมนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้หลงัพ้นโทษ 

ดงันี ้ 

1) การรู้จกัหารายได้ ต้องมีความชดัเจนในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจเพียง ทางทณัฑสถานให้ทัง้แนวคดิ

และตวัอยา่ง ทัง้คนท่ีจะออกไปอยูช่นบทและอยูใ่นตวัเมือง 

2) การรู้จกัแบง่ปันรายได้ ให้แนวคิดในการอยูอ่ยา่งพอเพียงแบง่ปันผู้ อ่ืน อยูร่่วมกนัได้

3) การรู้จกัประมาณตน ต้องตระหนกัรู้ด้วยตนเอง วา่ตนมีเทา่ไร ควรใช้มากน้อยแคไ่หน

ปัจจบุนักรมราชทณัฑ์น้อมนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้1) การใช้

ชีวิตพอประมาณและการพึง่ตนเอง เชน่ การจดัทําบญัชีครัวเรือน หนึง่เรือนจําหนึง่ผลิตภณัฑ์ ปลกูผกัริมรัว้ 

ฯลฯ 2) การมีคณุธรรมความซ่ือสตัย์สจุริตและการปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ เชน่ ความประพฤตแิละ

ระเบียบวินยั เรือนจําใสสะอาด คนดีศรีราชทณัฑ์ ฯลฯ 3) การสริมสร้างความสขุในครอบครัวและการพฒันา

ทางจริยธรรม เชน่ วดัในใจ ลกูหลานราชทณัฑ์อบอุ่น ครอบครัวสมัพนัธ์ โครงการรักเดียวใจเดียว ฯลฯ  4) การ

ปลอดอบายมขุ เชน่ งดเหล้าเข้าเวร สายลบัปราบอบายมขุ ทํางานเสริมเพิ่มรายได้ ไมเ่ลน่การพนนั ฯลฯ 5) 

ความสามคัคีรวมพลงัและแบง่ปัน เชน่ โครงการหนึง่รักราชทณัฑ์ โครงการอาหารกลางวนั แขง่กีฬาเพ่ือความ

สามคัคี ฯลฯ 6) การสง่เสริมสขุภาพอนามยั เชน่ โครงการยิม้วนัละนิดจิตแจม่ใส คลินิกคลายทกุข์ โครงการว่ิง

รอบคกุ ฯลฯ 7) การพฒันาตนเองและการสร้างเครือขา่ยความรู้ เช่น Morning Talk การนิเทศงาน รู้ทนั IT 

ทํางานรวดเร็ว ฯลฯ 8) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เชน่ โครงการกระดาษรีไซเคลิ โครงการประหยดั

ไฟ โครงการของเก่าไมไ่ร้คา่ ฯลฯ 9) การควบคมุผู้ ต้องขงั ได้แก่ การนําเทคโนโลยีมาใช้ การจดัตัง้แดนความ

มัน่คงสงู การจดัตัง้สว่นราชทณัฑ์พิเศษเพ่ือตรวจค้นจูโ่จม 10) การบําบดัฟืน้ฟแูละแก้ไขพฤตนิิสยั ของผู้ ต้องขงั 

ได้แก่ การเปิดให้ผู้ ต้องขงัได้เรียนหนงัสือ การจดัโปรแกรมการแก้ไขฟืน้ฟผูู้ ต้องขงัประเภทตา่ง 11)  มาตรฐาน

สิ่งจําเป็นขัน้พืน้ฐานการใช้ชีวิตในเรือนจํา/ ทณัฑสถานสําหรับ ผู้ ต้องขงั 12) การดําเนินการตามความโปร่งใส

ของเรือนจํา 5 ด้าน และ 13) การดําเนินการตามมาตรฐานเรือนจํา 10 ด้าน 

เม่ือพิจารณาในภาพรวมการนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นมาตรฐานในกระบวนการ

ดําเนินงานของทณัฑสถานเปิดโดยรวมของบคุลากรในปัจจบุนั อยูใ่นระดบัเห็นด้วยปานกลาง ( X  = 2.91) แต่

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่ในอนาคตจะอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.64) เชน่เดียวกบัการทดสอบสมมตฐิานท่ี

พบวา่ ในอนาคตมีแนวโน้มในการนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นมาตรฐานในกระบวนการ

ดําเนินงานของบคุลากรทณัฑสถานเปิดมากกวา่ในปัจจบุนั 
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3. ปัญหาและอุปสรรคต่อการดาํเนินงานของทัณฑสถานเปิดในการดาํเนินงานตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการศกึษาปัญหาและอปุสรรคตอ่การดําเนินงานของทณัฑสถานเปิดในการดําเนินงานตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงพบวา่ 

1) ไมมี่การส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกนัระหวา่งประชาชนกบั ทณัฑสถานเปิด และ

ผู้ ต้องขงั 

2) ประชาชนเห็นว่า หลงัพ้นโทษ ผู้ ต้องขงัไมเ่อาความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบตัิ

3) ประชาชนเห็นว่า ทณัฑสถานเปิดไมจ่ริงจงัตอ่การดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4) ทณัฑสถานเปิดขาดงบประมาณ และขาดวิทยากรมืออาชีพ

5) การฝึกวิชาชีพตา่งๆ ไมไ่ด้ทําอย่างตอ่เน่ือง

6) ขาดความร่วมมือจากบคุลากรของทณัฑสถานเปิดและเรือนจํา

7) ผู้บริหารไมส่ง่เสริมเทา่ท่ีควร โดยทําในเชิงนโยบายแตไ่มผ่ลกัดนัในการปฏิบตัิตามนโยบาย

และขาดความตอ่เน่ืองด้านนโยบายของผู้บริหาร 

8) ขาดการประเมินผล

9) ข้อจํากดัด้านกฎหมาย ในการพาผู้ ต้องไปอบรม/ดงูาน ศนูย์การเรียนรู้ หรือฝึกวิชาชีพ/ฝึก

ทกัษะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากผลการวิจยัข้างต้นมีประเดน็การอภิปราย ดงันี ้

ผลการศกึษาท่ีพบวา่ ประชาชนมีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมของทณัฑสถานเปิดโดยเป็นการฝึกวิชาชีพ

ให้กบัผู้ ต้องขงัเพ่ือให้มีวิชาชีพตดิตวัไปหลงัพ้นโทษ เป็นระดบัการมีสว่นร่วมในระดบัท่ี 2 และ 3 ตามการแบง่

ระดบัการมีสว่นร่วมของ Cohen and Uphoff (1980) ซึง่ได้แก่ ระดบัท่ี 2 การมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร โดย

การเป็นวิทยากร ระดบัท่ี 3 การมีสว่นร่วมในผลประโยชน์ โดยการสนบัสนนุทรัพยากรในการฝึกอาชีพ และการ

รับซือ้ผลผลิตของผู้ ต้องขงั ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาเชิงปริมาณท่ีเห็นว่า ประชาชนสว่นใหญ่เห็นว่า ใน

ปัจจบุนัประชาชนเห็นว่ามีสว่นร่วมระดบัท่ี 2 หรือการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร และเห็นวา่ในอนาคต

ประชาชนจะมีสว่นร่วมในระดบัท่ี 3 หรือการมีสว่นร่วมในผลประโยชน์ เชน่เดียวกบัของกรมราชทณัฑ์ท่ีเห็นวา่ 

ในอนาคตจะมีการสง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมกบัผู้ ต้องขงัมากขึน้ 

ปัญหาและอปุสรรคตอ่การดําเนินงานของทณัฑสถานเปิดในการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงซึง่พบวา่ ไมมี่การส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกนัระหวา่งประชาชนกบั ทณัฑสถานเปิด และ

ผู้ ต้องขงั ประชาชนเห็นว่า หลงัพ้นโทษ ผู้ ต้องขงัไมเ่อาความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบตั ิและประชาชนเห็นวา่ ทณัฑ

สถานเปิดไมจ่ริงจงัตอ่การดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกบัการศกึษาเร่ือง “ทศันะของ
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พนัธมิตรราชทณัฑ์ตอ่การนําประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในงานราชทณัฑ์” ของเพลินใจ แต้เกษม (2550)   ในประเดน็ 

พนัธมิตรสว่นใหญ่เห็นวา่ผู้ ต้องขงัเป็นผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม เม่ือพ้นโทษออกมาสว่นใหญ่จะไมไ่ด้รับโอกาสจาก

สงัคม แตเ่ม่ือพนัธมิตรได้เข้าร่วมกิจกรรมกบักรมราชทณัฑ์แล้ว ทําให้มีทศันคตติอ่ผู้ ต้องขงัดีขึน้ ซึง่อยูใ่นระดบั

มาก สว่นทศันะตอ่ภารกิจของกรมราชทณัฑ์ พนัธมิตรสว่นใหญ่ เห็นว่าประชาชนยงัไมเ่ข้าใจและไมรู้่จกังาน

ของเรือนจํา การนําประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมเป็นท่ีจําเป็นอยา่งย่ิงในการทําให้ประชาชนยอมรับผู้ ต้องขงัมาก

ขึน้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

การมีสว่นร่วมของประชาชนในการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของทณัฑสถานเปิด

ในปัจจบุนัเป็นการมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิการ และการร่วมรับผลประโยชน์ดงันี ้1) ด้านวิทยากรมาให้ความรู้ 

ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ 2) ด้านการสนบัสนนุอปุกรณ์หรือแลกเปล่ียนในการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 3) ชว่ยรับซือ้ผลผลิต/การบริหารจดัการจากทณัฑสถานเปิด 

ทัง้นีท้ณัฑสถานเปิดต้องกําหนดเป้าหมายของการให้โอกาสประชาชนมีสว่นร่วมในการ

ดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของทณัฑสถานเปิด  ครอบคลมุทัง้ 4 ระดบั คือ การมีสว่นร่วมในการ

ตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบตักิาร การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ การมีสว่นร่วมในการประเมินผล โดย

ควรดําเนินการดงันี ้

1.1 ทณัฑสถานเปิดควรเผยแพร่กิจกรรมท่ีทําอยูใ่นปัจจบุนัและในอนาคต รวมถึงเชิญวิทยากร

ท่ีมีความรู้ ความชํานาญมาให้ความรู้เก่ียวกบัการฝึกวิชาชีพให้กบัผู้ ต้องขงั และให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่น

ร่วมด้วย โดยเน้นการประชาสมัพนัธ์สร้างแรงจงูใจ 

1.2 ทณัฑสถานเปิดควรมีหน่วยงานและกลไกท่ีเป็นเวทีให้บคุลากรทณัฑสถานและประชาชน

พบปะกนั

1.3  ทณัฑสถานเปิดควรมีความร่วมมือกบัประชาชนให้มากขึน้ โดยประชาชนสามารถเข้า

พบปะกบัทณัฑสถานเปิดได้ทัง้แบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

1.4 ทณัฑสถานควรขจดัความมีอคตขิองประชาชน และนกัโทษ โดยการสร้างส่ือ และทําความ

เข้าใจโดยการพบปะประชาชน  

1.5 ทณัฑสถานเปิดควรจดัสรรงบประมาณในการสง่เสริมการประชาสมัพนัธ์ กิจกรรม 

โครงการตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึน้ 

1.6 ทณัฑสถานควรจะสง่เสริมการพฒันาและการดําเนินงานในเชิงรุก โดยบรรจแุผนการ

ดําเนินงานโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่ือ หรือเคร่ืองมือกลไก ในการพฒันาสู่แนวทางในการ

ดําเนินงานของภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม โดยใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียง  
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รายละเอียดดงัแผนภาพด้านลา่งนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการทาํกิจกรรมของทณัฑสถานเปิด

โดยเป็นการฝึกวิชาชพีให้กับผู้ต้องขังเพื่อให้มี

วิชาชพีตดิตวัไปหลังพ้นโทษ 

- ปัจจบุนัประชาชนมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิการ 

และการมีสว่นร่วมในผลประโยชน์ 

- ในอนาคตจะมีการสง่เสริมให้ประชาชนมีสว่น

ร่วมกบัผู้ ต้องขงัมาก 

การนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้

เป็นมาตรฐานในกระบวนการดาํเนินงาน

ของทัณฑสถานเปิด 

- ในภาพรวม ปัจจบุนั อยูใ่นระดบัปานกลาง ใน

อนาคตจะอยูใ่นระดบัมาก 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงาน

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของทัณฑสถาน

เปิด (ปัจจุบัน) 

1. ด้านวิทยากรมาให้ความรู้ ทัง้ภาคทฤษฎีและ

ปฏิบตัิ 

2. ด้านการสนบัสนนุอปุกรณ์หรือแลกเปลีย่นในการ

ดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ช่วยรับซือ้ผลผลติ/การบริหารจดัการจากทณัฑ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงาน

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของทัณฑสถาน

เปิด (อนาคต) 

1. การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ

2. การมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร

3. การมีสว่นร่วมในผลประโยชน์ 

4. การมีสว่นร่วมในการประเมินผล

ปัจจัยแห่งความล้มเหลว 

1. งบประมาณไมเ่พียงพอ

2. ผู้ ต้องขงัมีการศกึษาตํา่

ไมต่ัง้ใจ ไมส่นใจ 

3. ผู้ ต้องขงัไมส่ามารถนําไป

ประกอบอาชีพได้จริง 

4.การดาํเนินงานไมต่อ่เน่ือง เช่น 

ผู้ ต้องขงัพ้นโทษไปก่อน หรือ

ภาคประชาชนขาดวตัถดุิบจาก

ปัญหาเศรษฐกิจ ตลอดจนระบบ

รักษาความปลอดภยัอนัเข้มงวด

กวดขนัของทณัฑสถานเปิดทํา

ให้ไมส่ะดวกตอ่การฝึกอาชีพ 

 

ปัจจัยแห่งความสาํเร็จ 

1. ผู้บริหาร

2. การสร้างความสมัพนัธ์

ท่ีดีกบัประชาชน 
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2. ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป

2.1 ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัความสําเร็จของการสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการทํากิจกรรมของทณัฑสถานเปิด ได้แก่ ผู้บริหาร และการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชน ดงันัน้ใน

ระยะตอ่ไปควรทําการศกึษา สมรรถนะของผู้ นําในทณัฑสถานเปิดท่ีสนบัสนนุให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่น

ร่วมในการดําเนินงาน  

2.2  ผลการศกึษาพบวา่ ปัญหาและอปุสรรคตอ่การดําเนินงานของทณัฑสถานเปิดในการ

ดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ มีปัญหาและอปุสรรค ดงันี ้1) ไมมี่การส่ือสารเพ่ือสร้างความ

เข้าใจร่วมกนัระหวา่งประชาชนกบัทณัฑสถานเปิด และผู้ ต้องขงั 2) ประชาชนเห็นว่า หลงัพ้นโทษ ผู้ ต้องขงัไม่

เอาความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบตัิ 3) ประชาชนเห็นวา่ ทณัฑสถานเปิดไมจ่ริงจงัตอ่การดําเนินงานตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 4) ทณัฑสถานเปิดขาดงบประมาณ และขาดวิทยากรมืออาชีพ 5) การฝึกวิชาชีพตา่งๆ ไมไ่ด้

ทําอย่างตอ่เน่ือง 6) ขาดความร่วมมือจากบคุลากรของทณัฑสถานเปิดและเรือนจํา 7) ผู้บริหารไมส่ง่เสริม

เทา่ท่ีควร โดยทําในเชิงนโยบายแตไ่มผ่ลกัดนัในการปฏิบตัติามนโยบาย และขาดความตอ่เน่ืองด้านนโยบาย

ของผู้บริหาร 8) ขาดการประเมินผล และ 9) ข้อจํากดัด้านกฎหมาย ในการพาผู้ ต้องไปอบรม/ดงูาน ศนูย์การ

เรียนรู้ หรือฝึกวิชาชีพ/ฝึกทกัษะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระยะตอ่ไปควรมีการศกึษาเพิ่มเตมิในเร่ือง 

การนําการตลาดในภาครัฐมาใช้เพ่ือพฒันาการฝึกวิชาชีพให้กบัผู้ ต้องขงั 

2.3 ผลการศกึษาพบวา่ ในอนาคตมีแนวโน้มในการสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม

ในการฝึกวิชาชีพให้กบัผู้ ต้องขงัในทณัฑสถานเปิดมากขึน้ ดงันัน้ ควรมีการศกึษาเร่ือง ทศันคตแิละความพร้อม

ของผู้ปฏิบตังิานในทณัฑสถานเปิดตอ่การสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม 

2.4 ควรศกึษาเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระหวา่งประชาชน

กบัทณัฑสถานเปิดและผู้ ต้องขงั เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมท่ียัง่ยืนในการดํารงชีวิตและนําไปปฏิบตัใินชีวิตจริง

ของผู้ ต้องขงัได้อย่างแท้จริง 
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การสอน  2) เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่ส่ือเสริม  3) ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่

การสอนเสริมแบบเข้ม และ 4) ศกึษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการเรียนการสอนและคณุภาพ

ส่ือการสอน  กลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาได้มาจากการสุม่อยา่งง่ายจํานวน 78 คน จากนกัศกึษาท่ีลงทะเบียน

เรียน 112 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามซึง่มี 5 สว่นได้แก่ สว่นท่ี 1 ข้อมลู

สว่นบคุคล ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของนกัศกึษาตอ่เอกสารการสอน สว่นท่ี 3 ความพึงพอใจของนกัศกึษา

ตอ่ส่ือเสริม สว่นท่ี 4 ความพึงพอใจของนกัศกึษาตอ่การสอนเสริมแบบเข้ม และสว่นท่ี 5 ความคดิเห็นและ

ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการเรียนการสอนและคณุภาพส่ือการสอน ซึง่ผา่นการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา

และการหาคา่ความเท่ียง ได้คา่สมัประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟาของแบบสอบถามสว่นท่ี 2-4 เทา่กบั 

0.82,0.80 และ 0.88 ตามลําดบั วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตพิรรณนาโดยการหาคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนือ้หา 

ผลการศกึษาพบวา่ (1) นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนโดยภาพรวมและทกุด้านอยู่

ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านเนือ้หามีความทนัสมยั กระชบัและชดัเจน ด้านกิจกรรมท้ายเร่ืองทําให้เข้าใจเนือ้หา

และตอบได้ชดัเจน ด้านแบบประเมินผลตนเองก่อนและหลงัเรียนชว่ยสนบัสนนุการเรียนรู้ และด้านผลท่ีได้

หลงัศกึษาทําให้ได้รับความรู้และสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  (2) นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่ส่ือ

เสริมในระดบัปานกลางโดยพงึพอใจซีดีเสียงประจําชดุวิชาระดบัปานกลาง แตพ่งึพอใจรายการวิทยุ

กระจาย เสียงในระดบัน้อย (3) นกัศกึษาพงึพอใจตอ่การสอนเสริมแบบเข้มโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
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และ(4) นกัศกึษาเสนอแนะให้ทําส่ือท่ีมีทัง้ภาพและเสียง  ต้องการให้จดัสอนเสริมแบบเข้มภาคอ่ืนด้วย บาง

รายเสนอแนะให้เก็บคะแนนโดยมอบหมายให้ทํากิจกรรมประจําชดุวิชา  รวมทัง้ต้องการให้สรุปเนือ้หาแต่

ละหนว่ยลงในเว็บไซด์ของ มสธ.ด้วย 

คาํสาํคัญ:   ความพงึพอใจ,  ส่ือการสอนชดุวิชาสารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล, 

การสอนเสริมแบบเข้มชดุวิชาสารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล 

Abstract 

The purposes of this descriptive research were to 1) study students’satisfaction towards the main media 2) operate 

students’satisfaction towards the supplementary media   

3) explore students’satisfaction towards the intensive tutorials and 4) study opinions and recommendations regarding to learning

activities and quality of the media. Simple random sampling was used for selecting 78 subjects from 112 register students. The 

research tool used for collecting the data were questionnaires comprising 5 sections: (1) personal data,  

(2) students’satisfaction towards the main media, (3) students’satisfaction towards the supplementary media, (4) students’ 

satisfaction towards the intensive tutorials and (5) the opinions and recommendations regarding learning activities and quality of 

the media. These questionnaires were tested for content validity and reliability. The Cronbach Alpha reliability coefficients of the 

second to the fourth sections were 0.82,0.80 and 0.88 respectively. Research data were analyzed by percentage, mean, 

standard deviation and content analysis.       

The results of this study illustrated as follows. (1) The students rated their satisfaction towards the main media in 

overall and every aspect at high level. The content of  textbooks  was  up-to-date, concise and clear as well as the activities at 

the end of the subject provided better understanding with  clear answers. Self evaluation before and after studying in the 

workbooks  were supported to students’ learning, whereas the results obtained after the study enabled them to gain knowledge 

and benefit from application the content on the jobs.   

(2) The students rated their satisfaction towards the supplementary media at medium level. Their satisfaction towards MP3 was 

at medium level while the satisfaction towards radio program was at low level. (3) The students rated their satisfaction towards 

the intensive tutorials at the highest level. Finally, (4) The students recommended that the supplementary media for content 

presentation should be present in both picture and sound. Intensive seminar in this course should be set at another region of 

our country. Including, some students recommended that this course should be collect some part of the score by creating the 

course assignment. Finally, there was the content’s conclusion paste on the STOU’s online.   

Keywords:  Satisfaction, Instructional Media of the Nursing Informatics and Nursing 

 Research, Intensive Tutorials of the Nursing Informatics and Nursing Research 
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ความสาํคัญและความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์พฒันามาจากคณะทํางานหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ของสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สขุภาพโดยก่อตัง้เป็นสาขาวิชาท่ี 12 ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช เม่ือวนัท่ี 12 

กรกฎาคม 2543 โดยจดัการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ตัง้แตปี่การศกึษา 2527 

ในระยะแรกมุง่ให้การศกึษาและพฒันาพยาบาลวิชาชีพท่ีสําเร็จการศกึษาในระดบัอนปุริญญาหรือ

เทียบเทา่  ตอ่มาในปีการศกึษา 2528 จงึเพิ่มกลุม่เป้าหมายท่ีจะพฒันาการศกึษาสูพ่ยาบาลระดบัต้นหรือ

พยาบาลเทคนิคด้วย   หลกัสตูรนีป้รับปรุงลา่สดุและทบวงมหาวิทยาลยัเห็นชอบเม่ือ 26 กมุภาพนัธ์ 2542 

โดยสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลกัสตูรนีเ้ม่ือวนัท่ี 29 ตลุาคม 2552 และสํานกังานคณะกรรมการ

อดุมศกึษาให้ความเห็นชอบหลกัสตูรเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2553 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จงึเปิดสอน

ด้วยหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ฉบบัปรับปรุงมาตัง้แตปี่การศกึษา 2544  โดยมุง่จดั

การศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ให้สอดคล้องกลมกลืนระหวา่งการเรียนการสอนในวิชาชีพเพ่ือพฒันา

ความรู้กบัชีวิตการทํางานและครอบครัว ทัง้นีผู้้ศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตลอดหลกัสตูรรวม 13 ชดุวิชา

หรือ 78 หนว่ยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 3 ชดุวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชดุวิชา ซึง่แบง่เป็น

กลุม่วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 2 ชดุวิชาและกลุม่วิชาชีพ 7 ชดุวิชา รวมทัง้วิชาเลือกเสรี 1 ชดุวิชา ชดุวิชา 51206 

สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาลเป็นหนึง่ในกลุม่วิชาพืน้ฐานวิชาชีพท่ีนกัศกึษาในหลกัสตูรนีต้้อง

ศกึษาโดยมีเนือ้หาสาระรวม 6 หนว่ยกิต และเป็นการศกึษาแนวคดิเก่ียวกบัสารสนเทศด้านการพยาบาล 

การสาธารณสขุ การนําแนวคดิมาใช้ในการพยาบาล ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการจดัข้อมลู ระบบค้นหาข้อมลู ระบบฐานข้อมลูทางการ

พยาบาลและสาธารณสขุ สถิตชีิพ สถิตปิระยกุต์ และกระบวนการวิจยัทางการพยาบาล ชดุวิชานีเ้ปิดให้

ลงทะเบียนเรียนปีละครัง้เฉพาะในภาคการศกึษาท่ี 1 เทา่นัน้ และจากผลการสอบปลายภาคของภาค

การศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 พบวา่มีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียน 353 คน นกัศกึษามาสอบ 289 คน 

(ร้อยละ 81.87)  จากข้อสอบปรนยัจํานวน 120 ข้อ หรือคะแนนเตม็ 120 คะแนน พบว่า นกัศกึษาทํา

คะแนนได้สงูสดุ 72 คะแนน คะแนนต่ําสดุ 26 คะแนน โดยนกัศกึษาสอบผ่าน 135 คน (ร้อยละ 46.71) 

และสอบไมผ่า่น 154 คน (ร้อยละ 53.29) (สํานกัทะเบียนและวดัผล 2553) จากข้อมลูดงักลา่วสะท้อนว่า 

นกัศกึษามากกวา่คร่ึงหนึง่ยงัมีความรู้ความเข้าใจในชดุวิชานีต่ํ้ากวา่เกณฑ์ท่ีกําหนด และสาเหตขุองการ

สอบไมผ่า่นนัน้อาจเกิดจากเนือ้หาสาระของชดุวิชาคอ่นข้างยาก แม้จะมีส่ือการสอนท่ีเป็นเอกสารการสอน

และซีดีเสียง รวมทัง้รายการวิทย ุแตไ่มมี่การสอนเสริม เน่ืองจากจํานวนนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนต่ํากวา่

177



ปีท่ี  2   เร่ืองท่ี  12/2555

เกณฑ์ท่ีจะจดัสอนเสริมได้ ในภาคการศกึษาท่ี 1/2554 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จงึจดัการสอนเสริมแบบ

เข้มในชดุวิชา 51206 เพิ่มขึน้ เพ่ือชว่ยให้นกัศกึษาสามารถทําความเข้าใจกบัเนือ้หาสาระของชดุวิชาได้

ลกึซึง้ขึน้    ประกอบกบัในการประกนัคณุภาพของสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.2553 ได้กําหนดตวั

บง่ชีท่ี้ 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอนท่ีกําหนดให้มี การประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมี

ตอ่คณุภาพการจดัการเรียนการสอนและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ทกุรายวิชา ทกุภาคการศกึษา ดงันัน้ การ

ประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่คณุภาพการจดัการเรียนการสอน รวมทัง้ส่ือการสอนในชดุวิชานีจ้งึ

มีความจําเป็นอยา่งย่ิง เน่ืองจากข้อมลูท่ีได้จะทําให้ทราบวา่ ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอน

และส่ือเสริมมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอปุสรรคอะไรในการศกึษา และมีข้อเสนอแนะอยา่งไร ซึง่ข้อมลู

เหลา่นีส้ามารถนํามาพฒันาการจดัการเรียนการสอนในชดุวิชา 51206 การวิจยัทางการพยาบาลให้มี

ประสิทธิภาพ ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ เรียนเข้าสอบและสอบผา่นมากขึน้ รวมทัง้ผู้ เรียนสนกุและมีความสขุในการ

เรียนชดุวิชา 51206 และสามารถนําองค์ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในทํางานได้ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชท่ีมีตอ่เอกสารการสอน

ชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล 

2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชท่ีมีตอ่ส่ือเสริมชดุวิชา

51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล 

3. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชท่ีมีตอ่การสอนเสริมแบบ

เข้มชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล 

4. เพ่ือศกึษาความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการเรียนการสอนและคณุภาพส่ือการสอน

ชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพ่ือประเมินความพงึพอใจตอ่

คณุภาพของส่ือการสอนและการสอนเสริมแบบเข้มของชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการ

พยาบาล โดยมีวิธีดําเนินการวิจยัดงันี ้

1. ประชากร ประชากรในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชท่ี

ลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล ในภาคการศกึษาท่ี 1/2554 

จํานวน 112 คน  
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2. กลุ่มตัวอย่าง   คํานวณจํานวนตวัอยา่งโดยใช้สตูรของ Taro Yamanae (1973 อ้างถึงในบญุ

ใจ  

ศรีสถิตย์นรากรู 2544) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

            n= N/1+Ne2  =  112/1+(112) (0.05x0.05) = 87.5  หรือ 88 คน 

และทําการสุม่กลุม่ตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple random sampling) จากรายช่ือของนกัศกึษาท่ีได้มาจาก

สํานกัทะเบียนและวดัผล 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  การศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู

และตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ ดงันี ้

3.1 การสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็น

แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชตอ่คณุภาพส่ือการสอนและการ

สอนเสริมแบบเข้มของชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล ซึง่ประกอบด้วยข้อคําถาม 

5 ตอน ดงันี ้

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุคณุวฒุิ เกรดเฉล่ียของวฒุิ

การศกึษาท่ีสมคัรเข้าศกึษา สถานท่ีปฏิบตังิาน แผนกท่ีฏิบตังิาน ระยะเวลาปฏิบตังิาน สถานภาพในการ

ประกอบอาชีพและครัง้ท่ีของการลงทะเบียนเรียน 

ตอนที ่2 ความพึงพอใจต่อคณุภาพของเอกสารการสอนชุดวิชา 51206 สารสนเทศและการ

วิจยัทางการพยาบาล รวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนือ้หาสาระของชดุวิชาในประเดน็ความทนัสมยั ความ

กระชบั และความชดัเจน  2) ด้านกิจกรรมท้ายเร่ืองในประเดน็การทําให้เข้าใจเนือ้หาและตอบได้ชดัเจน  3) 

แบบประเมินผลตนเองก่อนและหลงัเรียนในประเดน็ชว่ยสนบัสนนุการเรียนรู้ และ 4) ด้านผลท่ีได้หลงั

ศกึษาในประเดน็ความรู้ท่ีได้รับและประโยชน์ในการนําไปใช้ โดยลกัษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณคา่ 5 ระดบั 

ตอนที ่3 ความพึงพอใจต่อสื่อเสริมของชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการ

พยาบาล เป็นการสอบถามการใช้ส่ือเสริมและความพงึพอใจท่ีมีตอ่ส่ือเสริมของชดุวิชานี ้ โดยลกัษณะ

คําถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 

ตอนที ่4  ความพึงพอใจต่อการสอนเสริมแบบเข้มของชุดวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยั

ทางการพยาบาล เป็นการสอบถามความพงึพอใจตอ่การสอนเสริมแบบเข้มในประเด็นความสะดวก 

สถานท่ี วสัดอุปุกรณ์ ระยะเวลา คา่ใช้จ่าย และการสอนของอาจารย์สอนเสริม โดยลกัษณะคําถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั 
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ในกรณีท่ีนกัศกึษาไมไ่ด้เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มไมต้่องตอบตอนท่ี 4 

ตอนที ่5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการเรียนการสอนและคณุภาพสือ่การเรียน

การสอนของชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล ลกัษณะคําถามเป็นคําถาม

ปลายเปิดเพ่ือให้นกัศกึษาแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพฒันาคณุภาพส่ือการเรียนการสอนชดุ

วิชานี ้

3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ   เม่ือสร้างแบบสอบถามตามวตัถปุระสงค์

เรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจยัทําการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถามโดยผา่นความเห็นของ

ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ท่าน เม่ือทําการแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิแล้ว นําไปทดลองใช้

กบันกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนในชดุวิชานีแ้ตม่ิได้เป็นกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 24 คน ได้คา่ครอนบาคแอลฟา

ของแบบสอบถามในส่วนท่ี 2,3 และ 4 เทา่กบั 0.82, 0.80 และ 0.88 ตามลําดบั   

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง 88 คนโดยสง่

แบบสอบถามให้แก่นกัศกึษาท่ีมิได้เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม (66 คน) ทางไปรษณีย์ตามท่ีอยูข่อง

นกัศกึษาท่ีได้จากสํานกัทะเบียนและวดัผล สว่นกลุม่ท่ีเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม (22) คน แจก

แบบสอบถามในชัน้เรียน โดยในซองมีแบบสอบถามพร้อมซองเปลา่ติดสแตมป์จา่หน้าซองถึงผู้ วิจยั ซึง่

กําหนดให้สง่แบบสอบถามกลบัคืนทางไปรษณีย์หลงัสอบปลายภาค 1 สปัดาห์ ได้รับแบบสอบถามกลบัคืน 

81 ฉบบั เป็นแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์และ นํามาวิเคราะห์ได้ 78 ฉบบั 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปโดยใช้สถิตพิรรณนา

ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน สว่นท่ีเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) ข้อมลูจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้เกณฑ์

สมับรูณ์ (Absolute Criteria) เป็นเกณฑ์การแปลความหมายของคา่เฉล่ีย ดงันี ้(ดสุิต เวชกิจ ภีรวฒัน์  

นนทโชตแิละพรอนงค์ โตแหยม, 2554) 

คะแนนเฉล่ีย     4.50 – 5.00   หมายถึง  พงึพอใจมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ีย     3.50 – 4.49   หมายถึง  พงึพอใจมาก 

คะแนนเฉล่ีย     2.50 – 3.49   หมายถึง  พงึพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย     1.50 – 2.49   หมายถึง  พงึพอใจน้อย 

คะแนนเฉล่ีย     1.00 – 1.49   หมายถึง  พงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
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สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76.92) มี

อายุ

เฉล่ีย 42 ปี นกัศกึษาท่ีอายนุ้อยท่ีสดุคือ 25 ปี อายมุากท่ีสดุคือ 62 ปี กวา่ 1 ใน 3 มีอายรุะหวา่ง 45-54 ปี 

รองลงมามีอายรุะหวา่ง 35-44 ปี  ร้อยละ 69.23 มีคณุวฒุิสงูสดุเป็นพยาบาลระดบัต้น ท่ีเหลือร้อยละ 

28.21 จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีแล้ว โดยสว่นมากจบจากหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร์บณัฑิต กลุม่

ตวัอยา่ง 

ทกุคนเป็นข้าราชการ ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลมากท่ีสดุ (ร้อยละ38.46) รองลงมา

ปฏิบตังิานในโรงพยาบาลศนูย์และโรงพยาบาลทัว่ไป (ร้อยละ33.33)  สว่นใหญ่ปฏิบตัิงานในหอผู้ ป่วยใน 

(ร้อยละ 20.51) รองลงมาเป็นแผนกผู้ ป่วยนอก (ร้อยละ15.38)  กว่าคร่ึงหนึง่ลงทะเบียนเป็นครัง้แรก อีก  

1 ใน 5 ลงทะเบียนครัง้ท่ี 3 บางรายลงทะเบียนมาแล้วถึง 7 ครัง้  เกรดเฉล่ียเม่ือจบพยาบาลระดบัต้น 2.65 

(สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.35) โดยเกรดเฉล่ียต่ําสดุ 2 สงูสดุ 3.55  กลุม่ตวัอยา่งมีประสบการณ์ในการ

ทํางานเฉล่ีย 18.41 ปี (สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน8.17) โดยมีประสบการณ์ต่ําสดุ 2 ปี สงูสดุ 37 ปี  

ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง (n=78) 

ลาํดับ คุณลักษณะ จาํนวน ร้อยละ 

1 เพศ 

• หญิง 60 76.92 

• ชาย 18 23.08 

2 อาย ุ   (อายเุฉล่ีย 42 ปี ต่ําสดุ 25 ปี สงูสดุ 62 ปี) 

• อาย ุ 25-34  ปี 20 25.64 

• อาย ุ 35-44  ปี 24 30.76 

• อาย ุ 45-54  ปี 28 35.90 

• อาย ุ 55-64  ปี 6 7.70 
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ลาํดับ คุณลักษณะ จาํนวน ร้อยละ 

3 คณุวฒุิสงูสดุ

• พยาบาลระดบัต้น 54 69.23 

• ปริญญาตรี 22 28.21 

• อ่ืนๆ 2 2.56 

4 สถานท่ีปฏิบตังิาน 

• โรงพยาบาลศนูย์/โรงพยาบาลทัว่ไป 26 33.33 

• โรงพยาบาลชมุชน 4 5.13 

• โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล 30 38.46 

• อ่ืนๆ 18 23.08 

5 แผนกท่ีปฏิบตังิาน 

• แผนกผู้ ป่วยนอก 12 15.38 

• แผนกอบุตัเิหตแุละฉกุเฉิน 2 2.57 

• ห้องผา่ตดั 2 2.57 

• หอผู้ ป่วยใน 16 20.51 

• อ่ืนๆ 46 58.97 

6 ครัง้ท่ีของการลงทะเบียนเรียนชดุวิชานี ้

• ครัง้แรก 42 53.85 

• ครัง้ท่ี 2 10 12.82 

• ครัง้ท่ี 3 16 20.51 

• ครัง้ท่ี 4 2 2.56 

• ครัง้ท่ี 5 ขึน้ไป (6-8 ครัง้) 8 10.26 
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2. ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อเอกสารการสอนชุดวิชา 51206 สารสนเทศและการ

วิจัยทางการพยาบาล    โดยภาพรวม นกัศกึษาพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชาในระดบัมาก 

( X =4.18,S.D.=0.644) ดงัแสดงในตารางท่ี 2  โดยผลการศกึษาแตล่ะด้านมีดงันี ้ 

2.1  ความพงึพอใจต่อเนือ้หาสาระ  ความพงึพอใจในความทนัสมยัของเนือ้หาสาระ ความ

กระชบัและความชดัเจนของเนือ้หาสาระอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.13, 3.97, 4.03 ตามลําดบั)  อยา่งไรก็ดี มี

นกัศกึษาอีกร้อยละ 15.4-23.1  ท่ีมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง และร้อยละ 2.6 หรือ 1 รายท่ีมี

ความพงึพอใจในความกระชบัของชดุวิชาในระดบัน้อย   

2.2  กิจกรรมท้ายเร่ืองและแบบฝึกปฏิบัต ิความพงึพอใจตอ่ความชดัเจนของคําตอบใน

กิจกรรมท้ายเร่ืองและการสนบัสนนุการเรียนรู้ของแบบฝึกปฏิบตัชิดุวิชาทัง้ก่อนและหลงัเรียนอยูใ่นระดบั

มากเชน่กนั ( X =4.00, 4.10 ตามลําดบั)     

2.3  ผลท่ีได้หลังศึกษา  ความพงึพอใจตอ่ความรู้ท่ีได้รับจากเอกสารการสอนและประโยชน์ท่ี

ได้จากการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้อยูใ่นระดบัมาก ( X =4.10)     

ตารางท่ี 2   ความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล 

ประเดน็ มาก

สุด 

(%) 

มาก 

(%) 

ปาน

กลาง 

(%) 

น้อย 

(%)     

น้อยสุด 

(%) 
X S.D. ระดับ 

1.เนือ้หาสาระ

1.1 ความทนัสมยัของเนือ้หาสาระ 28.2 56.4 15.4 - - 4.13 .656 มาก 

1.2 ความกระชบัของเนือ้หาสาระ 23.1 53.8 20.5 2.6 - 3.97 .743 มาก 

1.3 ความชดัเจนของเนือ้หาสาระ 25.6 51.3 23.1 - - 4.03 .707 มาก 

2. กิจกรรมท้ายเร่ืองทาํให้เข้าใจ

เนือ้หาและตอบได้ชัดเจน 

25.6 51.3 23.1 - - 4.00 .607 มาก 

3.แบบฝึกปฏิบัตก่ิอนและหลังเรียน

สนับสนุนการเรียนรู้ 

17.9 64.1 17.9 - - 4.00 .607 มาก 

4. ผลท่ีได้หลังศึกษา

  4.1 ความรู้ท่ีได้รับ 25.6 59.0 15.4 - - 4.10 .641 มาก 

  4.2 ประโยชน์ในการนําไปประยกุต์ใช้ 28.2 53.8 17.9 - - 4.10 .680 มาก 

5. ความพงึพอใจโดยรวม 30.8 56.4 12.8 - - 4.18 .644 มาก 
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3. ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อส่ือเสริมชุดวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจัยทางการ

พยาบาล  ชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาลมีส่ือเสริม 2 ชนิดคือซีดีเสียงประจําชดุ

วิชารวม 15 รายการ และรายการวิทยกุระจายเสียงรวม 10 รายการๆ ละ 20 นาที ผลการศกึษามีดงันี ้ 

3.1 ส่ือซีดีเสียง (MP3)  นกัศกึษาฟังซีดีเสียงประจําชดุวิชาร้อยละ 69.23 ท่ีเหลือประมาณ 1 

ใน 3 (ร้อยละ 30.77)ไมเ่คยฟังซีดีเสียง กลุม่ท่ีฟังซีดีมีความพงึพอใจโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

( X =2.69,S.D.=1.91)   

3.2 ส่ือรายการวิทยุ  นกัศกึษาท่ีฟังรายการวิทยมีุเพียง 1 ใน 4 (ร้อยละ 25.64)  โดยกลุม่ท่ี

ฟังรายการวิทยมีุความพงึพอใจในระดบัน้อย ( X =1.50,S.D.=1.44)   

 ตารางท่ี 3  จํานวนและร้อยละของนกัศกึษาท่ีเคยฟังและไมเ่คยฟังซีดีเสียงและรายการสอน 

    ทางวิทยกุระจายเสียง 

ลาํดับ การใช้ส่ือเสริม เคยฟัง ไม่เคยฟัง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1 ซีดีเสียง (MP 3) ประจําชดุวิชา 54 69.23 24 30.77 

   2 รายการสอนทางวิทยกุระจายเสียง 20 25.64 58 74.36 

ตารางท่ี 4  ความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริมชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาล 

ลาํดับ รายละเอียด 

X SD ระดับ 

1. ซีดีเสียงหรือ MP 3 ประจําชดุวิชา 2.69 1.91 ปานกลาง 

2. รายการสอนทางวิทยกุระจายเสียง 1.50 1.44 น้อย 

3. ความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริมโดยรวม 2.62 1.87 ปานกลาง 

4. ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการสอนเสริมแบบเข้มชุดวิชา 51206 สารสนเทศและ

การวิจัยทางการพยาบาล   ในภาคการศกึษาท่ี 1/2554 
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สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกบัสํานกับริการการศกึษาจดัให้มี การสอนเสริมแบบเข้ม 2 สปัดาห์ๆ ละ 2 

วนั คือในวนัท่ี 8-9  ตลุาคม และ 15-16 ตลุาคม 2554 (เน่ืองจากเกิดภาวะนํา้ทว่มจงึเล่ือนเป็นวนัท่ี 26-27 

พฤศจิกายน 2554) ท่ีโรงเรียนสารวิทยา โดยมหาวิทยาลยัเรียกเก็บ 650.00 บาท มีคะแนนเก็บสะสม

ระหวา่งเข้าร่วมกิจกรรมและการบ้านรวม 30 คะแนน สว่นอีก 70 คะแนนมาจากการสอบไลป่ลายภาค 

(สํานกับริการการศกึษา 2551)   ทําการสอนโดยอาจารย์ประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 4 ทา่นๆ ละ 1 

วนัหรือ 6 ชัว่โมง รวม 24 ชัว่โมง วนัแรกเป็นการสอนเนือ้หาเก่ียวกบั สารสนเทศ (หน่วยท่ี 1-5)  วนัท่ี 2 เป็น

การสอนเนือ้หาเก่ียวกบัสารสนเทศเพ่ือการวิจยัทางการพยาบาลและสถิต ิ(หนว่ยท่ี 5-8) วนัท่ี 3 เป็นการ

สอนเนือ้หาเก่ียวกบัการวิจยัทางการพยาบาลและจริยธรรมด้านสารสนเทศและการวิจยั (หนว่ยท่ี 9-11 

และ 15) และวนัสดุท้ายสอนเนือ้หาเก่ียวกบัการวิจยัเชิงคณุภาพ การจดัการโครงการวิจยัและการใช้

ผลงานการวิจยั (หน่วยท่ี 12-14)  มีนกัศกึษาลงทะเบียนรวม 22 คน นกัศกึษาตอบแบบสอบถามจํานวน 

20 คน ผลการศกึษาพบว่านกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่การสอนเสริมแบบเข้มโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

( X =4.80, S.D.=0.41) โดยผลการศกึษารายด้านมีดงันี ้  

4.1 ความสะดวก สถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ จากการศกึษาพบวา่ นกัศกึษาพงึพอใจใน

ความสะดวกของ สถานท่ีและวสัดอุปุกรณ์ในระดบัปานกลาง( X =3.46,S.D.=0.626) โดยเม่ือพิจารณาราย

ข้อพบวา่ นกัศกึษาได้รับความสะดวกในการตดิตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีของมสธ.ในการเข้ารับการสอนเสริมแบบ

เข้มชดุวิชานีแ้ละโรงเรียนท่ีจดัสอนเสริมแบบเข้มมีความสะดวกและปลอดภยัในระดบัมาก ( X =3.80 และ 

3.65 ตามลําดบั)  แตค่วามเหมาะสมของวสัดอุปุกรณ์อํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน (โต๊ะ 

กระดานดํา LCD ปลัก๊ไฟ)และความสะดวกของห้องเรียนท่ีใช้ในการสอนเสริมมีความพงึพอใจในระดบัปาน

กลาง ( X =3.25 และ 3.15 ตามลําดบั) 

4.2 ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย  จากการศกึษาพบว่า นกัศกึษาพงึพอใจในระยะเวลาท่ีจดัสอน

เสริมแบบเข้มและคา่ใช้จา่ยท่ีเรียกเก็บในระดบัมาก ( X =3.75 และ 4.30 ตามลําดบั)  รวมทัง้ความ

คาดหวงัในการเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มกบัความคุ้มคา่ในคา่ใช้จา่ยก็มีความพงึพอใจในระดบัมาก 

( X =4.30) เชน่กนั 

4.3 ความพงึพอใจต่อการสอนเสริมแบบเข้มของอาจารย์  โดยภาพรวมนกัศกึษาพงึพอใจ

ในการสอนเสริมของอาจารย์ในระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ นกัศกึษาพึงพอใจมากท่ีสดุใน

การเตรียมสอนเสริมของอาจารย์ ความตรงตอ่เวลา การมีความรู้ในเนือ้หาชดุวิชา 51206  เอกสารโสตทศัน์

ท่ีแจกให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัเนือ้หาชดุวิชา  เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดเนือ้หาสาระเข้าใจง่าย  

นําเสนอเนือ้หาตามลําดบัขัน้ตอนและสามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน ( X อยูร่ะหวา่ง 4.50-4.70 )  
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สว่นการเปิดโอกาสให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมขณะสอนเสริม  การเข้าใจสภาพของผู้ เรียน

และความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  การปรับและยืดหยุน่เวลาได้เหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีสอน  และการให้

คําปรึกษานอกเวลาสอนเสริมมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X อยูร่ะหวา่ง 4.28-4.49 ) ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 5  

ตารางท่ี 5 ความพงึพอใจตอ่การสอนเสริมแบบเข้มของชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยั

ทางการพยาบาล 

ลาํดับ หัวเร่ือง ค่าเฉล่ีย

( X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1 ความสะดวก สถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ 3.46 0.626 ปานกลาง 

1.1 ความสะดวกในการตดิตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีมสธ.ในการ

เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม 

3.80 0.696 มาก 

1.2 ความสะดวกและปลอดภยัของโรงเรียน 3.65 0.988 มาก 

1.3 ความเหมาะสมของวสัดอุปุกรณ์อํานวยความ

สะดวกในการเรียนการสอน (โต๊ะ กระดานดํา LCD 

ปลัก๊ไฟ) 

3.45 0.759 ปานกลาง 

1.4 ความสะดวกของห้องเรียนท่ีใช้ในการสอนเสริม

แบบเข้ม 

3.25 0.786 ปานกลาง 

1.5 การอํานวยความสะดวกในเร่ืองตา่งๆ ของโรงเรียน 3.15 0.745 ปานกลาง 

2 ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย 4.12 0.533 มาก 

2.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ 

สอนเสริมแบบเข้ม (จดั 2 สปัดาห์ๆ ละ 2 วนั) 

3.75 0.851 มาก 

2.2 ความเหมาะสมของคา่ใช้จ่ายท่ีมหาวิทยาลยัเรียก

เก็บ 

4.30 0.571 มาก 

2.3 ความคาดหวงัในการเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม

กบัความคุ้มคา่ในคา่ใช้จ่าย 

4.30 0.657 มาก 

3 การสอนของอาจารย์สอนเสริมทัง้ 4 คน 4.52 0.396 มากท่ีสดุ
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ลาํดับ หัวเร่ือง ค่าเฉล่ีย

( X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

3.1 การเตรียมสอนเสริมมาเป็นอยา่งดี 4.70 0.418 มากท่ีสดุ

3.2 ความตรงตอ่เวลา 4.69 0.443 มากท่ีสดุ

3.3 มีความรู้ในเนือ้หาชดุวิชาท่ีสอน 4.65 0.439 มากท่ีสดุ

3.4 เอกสารโสตทศัน์เหมาะสมสอดคล้องกบั

เนือ้หาชดุวิชาท่ีสอน 

4.53 0.421 มากท่ีสดุ

3.5 สอนเสริมด้วยเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดเนือ้หา

สาระท่ีทําให้เข้าใจง่าย 

4.54 0.458 มากท่ีสดุ

3.6 นําเสนอเนือ้หาสาระเป็นลําดบัขัน้ตอน ทําให้เข้าใจ

ง่าย 

4.53 0.532 มากท่ีสดุ

3.7 สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน 4.50 0.469 มากท่ีสดุ

3.8 เปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมขณะสอน

เสริมอยา่งเหมาะสม 

4.49 0.469 มาก 

3.9 เข้าใจสภาพของผู้ เรียนและความแตกตา่งระหวา่ง

บคุคล 

4.44 0.436 มาก 

3.10 สามารถปรับและยืดหยุ่นเวลาได้อย่างเหมาะสมกบั

เนือ้หาชดุวิชาท่ีสอน 

4.44 0.451 มาก 

3.11 การให้คําปรึกษานอกเวลาสอนเสริม 4.28 0.506 มาก 

ความพงึพอใจต่อการสอนเสริมแบบเข้ม

โดยรวม 

4.8 0.41 มากท่ีสุด 

5. ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเรียนการสอนและคุณภาพส่ือการสอนชุด

วิชา 51206 สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล 

5.1 ส่ือการสอนชุดวิชา 51206  นกัศกึษา 5 ราย แสดงความเห็นในทํานองเดียวกนัคือ 

ต้องการให้มีซีดีการบรรยายของอาจารย์พร้อมภาพประกอบมากๆ เพราะบางครัง้อ่านเองไมส่ามารถทํา

ความเข้าใจได้ แตถ้่ามีอาจารย์มาบรรยาย พร้อมรูปภาพจะทําให้นกัศกึษาเข้าใจได้มากขึน้ 

5.2 ข้อเสนอแนะของกลุ่มท่ีไม่ได้เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม กลุม่ท่ีไมไ่ด้เข้ารับการ

สอนเสริมแบบเข้มมีข้อเสนอแนะ 3 ประการ ดงันี ้
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5.2.1 อยากให้มีการสอนเสริมทางภาคใต้บ้าง หรือจดัภาคละ 1 จงัหวดัก็ได้ เพราะ

บางครัง้อ่านหนงัสือไมเ่ข้าใจ แตถ้่าได้เรียนกบัอาจารย์แล้วมีประเดน็ท่ีสงสยัจะได้สอบถามตอนนัน้เลย 

5.2.2 อยากให้มีการให้นกัศกึษาทําแบบฝึกหดัสง่อาจารย์ แล้วคดิคะแนนให้ แบบเดียวกบั

ชดุวิชาอ่ืน เชน่ มโนมตแิละกระบวนการพยาบาล พยาธิสรีรวิทยาและเภสชัวิทยาสําหรับพยาบาล เป็นต้น 

5.2.3 อยากให้อาจารย์สรุปบทเรียนแตล่ะบทเอาไว้ในเว็บไซด์ของ มสธ.เหมือนกบัชดุ

วิชาการสง่เสริมสขุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช เพราะนกัศกึษามีเวลาในการอา่นหนงัสือน้อย เน่ืองจาก

นกัศกึษาทกุคนต้องทํางาน ผู้ ป่วยมากขึน้ ภาระงานก็มากขึน้แตบ่คุลากรน้อยจงึต้องขึน้เวรกนัมากขึน้ 

5.3 ข้อเสนอแนะของกลุ่มท่ีเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม  มีผู้ให้ข้อเสนอแนะ 4 คน ใน

ประเดน็เดียวคือ ควรจะจดัสอนเสริมแบบเข้มท่ี มสธ. จะได้สะดวก เพราะมีท่ีพกัสําหรับนกัศกึษาท่ีเดนิทาง

มาจากตา่งจงัหวดั (ครัง้นีน้กัศกึษามาพกัท่ีอาคารสมัมนาแตต้่องเดนิทางมาเรียนท่ีโรงเรียนสารวิทยา)  

มสธ.มีสถานท่ี โต๊ะ เก้าอีท่ี้นัง่สบายกว่า และมีอปุกรณ์การสอนพร้อมกวา่ท่ีโรงเรียน รวมทัง้ไมมี่เสียงดงั

รบกวนการสอนอีกด้วย 

อภปิรายผล 

การอภิปรายผลจะนําเสนอเป็น 4 ประเดน็ คือ ความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอน ความพงึพอใจ

ตอ่ส่ือเสริม ความพงึพอใจตอ่การสอนเสริมแบบเข้ม และผลสอบของนกัศกึษา ดงันี ้

1. ความพงึพอใจต่อเอกสารการสอน จากการศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบั

คณุภาพ

ของส่ือหลกัคือ เอกสารการสอนชดุวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาลอยูใ่นระดบัมาก

ทัง้โดยรวมและรายด้านเก่ียวกบัความทนัสมยัของเนือ้หาสาระ ความกระชบัและความชดัเจน ซึง่สอดคล้อง

กบัผลการศกึษาของดสุิต เวชกิจ ภีรวฒัน์ นนทโชติและพรอนงค์ โตแหยม (2554) ท่ีศกึษาพบว่าความพงึ

พอใจของนกัศกึษา มสธ.ตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา 91467 ประสบการณ์วิชาชีพทรัพยากรป่าไม้และ

สิ่งแวดล้อมอยูใ่นระดบัมากทัง้ด้านความทนัสมยั ความกระชบัและความชดัเจน และสอดคล้องกบั

การศกึษาของ 

จิตรนภา รุจิระชาตกิลุ วาณี บณุยะไวโรจน์และวาทิพย์ ภู่สวรรค์ชยั (2548) ท่ีพบวา่ นกัศกึษามีความเห็นว่า

เอกสารการสอนชดุวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสชัวิทยาคลินิกสําหรับพยาบาล (51103) มีคณุภาพโดยรวม

อยูใ่นระดบัดี นกัศกึษาได้รับความรู้จากเอกสารการสอนในระดบัปานกลางถึงมากและนกัศกึษามีความพงึ

พอใจเอกสารการสอนอยูใ่นระดบัมาก  รวมทัง้สอดคล้องกนัการศกึษาของรัตตนินัท์ ลีนะจารุสิทธ์ิ วาณี  
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บณุยะไวโรจน์ และวิชยั วิชยัศริิ (2549) ท่ีศกึษาพบวา่ นกัศกึษามีความเห็นวา่ คณุภาพเอกสารการสอนใน

แง่ของการนําเสนอเนือ้หา ความเข้าใจ และประโยชน์ท่ีได้รับจากเนือ้หาอยูใ่นระดบัมาก   อย่างไรก็ดี ยงัมี

นกัศกึษาอีกประมาณ 1 ใน 6 (ร้อยละ 15.4-23.1) ท่ีพงึพอใจในความทนัสมยัของเนือ้หาสาระและความ

ชดัเจนอยู่ระดบัปานกลาง ซึ่งอาจเกิดจากชดุวิชานีผ้ลิตขึน้มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2546 และยงัไมไ่ด้ปรับปรุง

เนือ้หาสาระชดุวิชาเน่ืองจากขณะนีไ้ด้ปิดรับนกัศกึษาใหมเ่พ่ือเตรียมปิดหลกัสตูรแล้ว อาจทําให้เนือ้หา

สาระและตวัอยา่งบางสว่นไมท่นัสมยั สว่นความกระชบัของเนือ้หานัน้แม้วา่นกัศกึษาสว่นใหญ่จะพงึพอใจ

ในระดบัมาก แตอี่ก 1 ใน 5 (ร้อยละ 20.5) มีความพงึพอใจในระดบัปานกลางและ 1 รายมีความพงึพอใจ

ในระดบัน้อย ซึง่อาจเกิดจากการอธิบายเนือ้หาสาระของแตล่ะหนว่ยมุง่เน้นให้นกัศกึษาทกุคนอา่นแล้ว

เข้าใจไมว่า่จะมีพืน้ฐานการศกึษาระดบัใดโดยเฉพาะเนือ้หาเก่ียวกบัสถิตท่ีิเข้าใจยาก โดยรวมแตล่ะหนว่ย

จะมีความยาวของเนือ้หาอยู่ระหวา่ง 40-70 หน้า อาจทําให้นกัศกึษารู้สึกวา่การอา่นเนือ้หาแตล่ะหนว่ยและ

ทํากิจกรรมตา่งๆ ตัง้แตต้่นจนจบต้องใช้เวลานานกวา่ท่ีคิดและไมก่ระชบั  ส่วนกิจกรรมท้ายเร่ืองชว่ยให้

เข้าใจเนือ้หาสาระมากขึน้และนกัศกึษามีความพงึพอใจมากในความชดัเจนของคําตอบในกิจกรรม  แบบ

ฝึกปฏิบตัทิัง้ก่อนและหลงัเรียนชว่ยวดัความรู้และสนบัสนนุการเรียนรู้ได้ในระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบัผล

การศกึษาของงานวิจยัสถาบนัและสารสนเทศ กองแผนงาน มสธ. (2545) ท่ีศกึษาความคดิเห็นของบณัฑิต 

รุ่นท่ี 19 ท่ีมีตอ่การจดัการศกึษาของ มสธ. พบวา่บณัฑิตใช้แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน

มากท่ีสดุ รองลงมาเป็นเทปเสียงประกอบชดุวิชา และในการศกึษาครัง้นีพ้บว่าหลงัศกึษาชดุวิชานีทํ้าให้

ได้รับความรู้และสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทํางานได้ในระดบัมาก สอดคล้อง

กบัวาทิพย์ ภู่สวรรค์ชยั วาณี บญุยะไวโรจน์ และจิตรนภา รุจิระชาตกิลุ (2546) ท่ีศกึษาความคดิเห็นของ

นกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพเอกสารการสอนชดุวิชาการสง่เสริมสขุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชพบวา่ 

ความรู้ท่ีได้รับจากเอกสารการสอน และมีการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์อยูใ่นระดบัมากเชน่กนั 

2. ความพงึพอใจต่อส่ือเสริม   จากการศกึษาพบวา่มีนกัศกึษาฟังซีดีเสียงมากกวา่ฟังรายการ

วิทยกุระจายเสียง โดยมีการฟังซีดีเสียงร้อยละ 63.23 ฟังรายการวิทยกุระจายเสียงเพียงร้อยละ 25.64 

เทา่นัน้  

โดยรวมนกัศกึษาพงึพอใจตอ่ส่ือเสริมในระดบัปานกลาง( X =2.62)  โดยพงึพอใจซีดีเสียงในระดบั 

ปานกลาง ( X =2.69)  แตพ่งึพอใจรายการวิทยกุระจายเสียงในระดบัน้อย ( X =1.50) ซึง่สอดคล้องกบัผล

การศกึษาของดสุิต เวชกิจ ภีรวฒัน์ นนทโชตแิละพรอนงค์ โตแหยม(2554) ท่ีศกึษาพบวา่ความพงึพอใจ

ของนกัศกึษา มสธ.ตอ่ส่ือเสริมชดุวิชา 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทรัพยากรป่าไม้และ

สิ่งแวดล้อมประเภทซีดีเสียงและรายการวิทยกุระจายเสียงอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคล้องกบัจิตรนภา 
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รุจิระชาตกิลุ วาณี บณุยะไวโรจน์ และวาทิพย์ ภู่สวรรค์ชยั (2548) ท่ีศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษา

เก่ียวกบัส่ือการสอนชดุวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสชัวิทยาคลินิกสําหรับพยาบาล (51103) พบวา่ ส่ือเสริม

ท่ีนกัศกึษาใช้มากท่ีสดุคือเทปเสียง รองลงมาเป็นรายการวิทยโุทรทศัน์และรายการวิทยกุระจายเสียง โดย

นกัศกึษาจะรับฟังรายการวิทยกุระจายเสียงเพียงบางรายการเพราะไมมี่เวลาติดตามรับฟัง โดยพงึพอใจตอ่

ส่ือเทปเสียงในระดบัมาก แตพ่งึพอใจรายการวิทยกุระจายเสียงและรายการวิทยโุทรทศัน์ในระดบัปาน

กลาง   ในการศกึษาครัง้นี ้นกัศกึษาพงึพอใจตอ่ซีดีเสียงและรายการวิทยกุระจายเสียงในระดบัปานกลาง

และน้อยอาจเกิดจากข้อจํากดัของส่ือเสริมทัง้ 2 ชนิดท่ีแตล่ะหนว่ยจะบรรยายเพียง 20 นาที 

ซึง่ต้องนําเสนอเนือ้หาให้สัน้ กระชบั และเข้าใจง่าย และการบรรยายชดุวิชานีโ้ดยไมมี่ภาพประกอบ ต้อง

ตัง้ใจฟังหรือฟังอยา่งมีสมาธิจงึจะจบัใจความได้ทัง้หมด และการฟังจากซีดีเสียงหรือรายการวิทยนุัน้เป็น

การส่ือสารทางเดียวทําให้ไมส่ามารถซกัถามวิทยากรในประเดน็ท่ีไมเ่ข้าใจได้ ประกอบกบัรายการ

วิทยกุระจายเสียงนัน้จะต้องรับฟังตามวนัและเวลาท่ีมหาวิทยาลยักําหนด (แม้วา่มหาวิทยาลยัจะจดัให้

รายการวิทยกุระจายเสียงท่ีออกอากาศแล้วสามารถรับฟังย้อนหลงัได้ก็ตาม) แตน่กัศกึษาของสาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์สว่นใหญ่เป็นข้าราชการท่ีต้องทํางานในเวลาราชการและขึน้เวรหมนุเวียนทัง้เวรเช้า เวร

บา่ย และเวรดกึ ซึง่อาจไมส่ะดวกในการรอรับฟังรายการวิทยกุระจายเสียง จงึสง่ผลให้ความพงึพอใจในส่ือ

เสริมอยูใ่นระดบัต่ํา และในประเดน็นีน้กัศกึษาเสนอแนะให้มหาวิทยาลยัจดัทําส่ือเสริมเป็นดีวีดีท่ีมีทัง้ภาพ

และเสียงเพ่ือเอือ้ให้นกัศกึษาท่ีต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยได้มีโอกาสทําความเข้าใจกบัเนือ้หาสาระของ

ชดุวิชานีไ้ด้อย่างลกึซึง้ ซึง่จะสง่ผลให้นกัศกึษาสอบผา่นมากขึน้   

3. ความพงึพอใจต่อการสอนเสริมแบบเข้ม  การสอนเสริมแบบเข้มในชดุวิชานีจ้ดั 2 สปัดาห์ๆ

ละ

2 วนั มหาวิทยาลยัเรียกเก็บ 650 บาท โดยภาคการศกึษาท่ี 1/2554 เป็นภาคศกึษาแรกท่ีเปิดการสอนเสริม

แบบเข้ม อภิปรายผลการศกึษารายด้านได้ดงันี ้

3.1 ความพงึพอใจต่อความสะดวก สถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ จากการศกึษาพบวา่ 

นกัศกึษาพงึพอใจในความสะดวกของ สถานท่ีและวสัดอุปุกรณ์ในระดบัปานกลาง( X =3.46) โดยเม่ือ

พิจารณารายข้อพบว่า นกัศกึษาได้รับความสะดวกในการตดิตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีของมสธ.ในการเข้ารับการ

สอนเสริมแบบเข้มชดุวิชานีแ้ละโรงเรียนท่ีจดัสอนเสริมแบบเข้มมีความสะดวกและปลอดภยัในระดบัมาก 

( X =3.80)  แตค่วามเหมาะสมของวสัดอุปุกรณ์อํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน (โต๊ะ กระดานดํา 

LCD ปลัก๊ไฟ) และความสะดวกของห้องเรียนท่ีใช้ในการสอนเสริมมีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 

( X =3.25 และ 3.15 ตามลําดบั) ซึง่จากสภาพห้องของโรงเรียนนีมี้ปลัก๊ไฟเพียงท่ีเดียวท่ีสามารถตอ่สะพาน
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ไฟเข้ากบัโน้ตบุ้คได้ มี LCD ท่ีสามารถฉายภาพจาก Power Point ขึน้จอได้ โต๊ะและเก้าอีข้องเดก็เม่ือ

ผู้ใหญ่นัง่ไมส่ขุสบายเพราะตวัเล็กและทําด้วยไม้ นัง่เป็นเวลานานจะเม่ือยล้า สภาพโดยรวมภายในห้องไม่

สะอาดและร้อนอบอ้าวเพราะไมไ่ด้ตดิแอร์ และไมมี่อาหารขายในสปัดาห์ท่ีจดัสอนเสริมแบบเข้มครัง้ท่ี 2  

ในประเดน็นีมี้นกัศกึษาเสนอแนะให้จดัสอนเสริมแบบเข้มท่ี มสธ. เพราะมาจากตา่งจงัหวดัและมาพกัท่ี

อาคารสมัมนาของ มสธ.อยูแ่ล้ว จะได้ไมต้่องเดนิทางไปท่ีโรงเรียนอีก สถานท่ีและวสัดอุปุกรณ์ก็มีความ

พร้อมมากกว่า รวมทัง้ไมมี่เสียงดงัรบกวนอีกด้วย  อย่างไรก็ดี นกัศกึษาท่ีไมไ่ด้เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม

ชดุวิชานีเ้สนอแนะว่า ควรมีการสอนเสริมทางภาคใต้บ้าง หรือจดัภาคละ 1 จงัหวดัก็ได้ เพราะบางครัง้อา่น

หนงัสือไมเ่ข้าใจ แตถ้่าได้เรียนกบัอาจารย์แล้วมีประเดน็ท่ีสงสยัจะได้สอบถามในชว่งท่ีอาจารย์สอนได้เลย 

3.2 ความพงึพอใจต่อระยะเวลาและค่าใช้จ่าย  จากการศกึษาพบวา่ นกัศกึษาพึงพอใจใน

ระยะเวลาท่ีจดัสอนเสริมแบบเข้ม คา่ใช้จา่ยท่ีเรียกเก็บ และความคุ้มคา่ของคา่ใช้จา่ยกบัผลท่ีได้จากการ

สอนเสริมในระดบัมาก ซึง่สว่นหนึง่เกิดจากการเรียกเก็บโดยเฉล่ียเพียงวนัละ 150  บาทตอ่ราย และมีการ 

แจกเอกสารสรุปยอ่เนือ้หาสาระทัง้ 15 หน่วย ทําให้สามารถอา่นทบทวนเนือ้หาสาระได้ทนัเวลาก่อนสอบ 

และจําเนือ้หาสาระได้ดีขึน้ ซึ่งจะสง่ผลให้นกัศกึษาสอบผ่านได้มากขึน้ 

3.3 ความพงึพอใจต่อการสอนเสริมของอาจารย์  โดยภาพรวมนกัศกึษาพงึพอใจในการ

สอนเสริมของอาจารย์ในระดบัมากท่ีสดุ โดยเฉพาะในการเตรียมสอนเสริม ความตรงตอ่เวลา การมีความรู้

ในเนือ้หาชดุวิชา  เอกสารโสตทศัน์ท่ีแจกให้ เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดเนือ้หาสาระเข้าใจง่าย  นําเสนอ

เนือ้หาตามลําดบัขัน้ตอนและสามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน ส่วนการเปิดโอกาสให้นกัศกึษามี

สว่นร่วมในการทํากิจกรรมขณะสอนเสริม  การเข้าใจสภาพของผู้ เรียนและความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  

การปรับและยืดหยุน่เวลาได้เหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีสอน  และการให้คําปรึกษานอกเวลาสอนเสริมมีความพงึ

พอใจอยูใ่นระดบัมาก ซึง่จากสภาพการสอนท่ีมีเนือ้หาสาระคอ่นข้างมาก ทําให้อาจารย์ไมส่ามารถเปิด

โอกาสให้นกัศกึษาทํากิจกรรมขณะสอนเสริมได้มากนกั เพราะการทํากิจกรรมต้องมีเวลามากพอ และ

นกัศกึษาท่ีเข้าเรียนมีวยัท่ีแตกตา่งกนัมากคือ อายต่ํุาสดุ 25 ปี อายสุงูสดุ 62 ปี (อายเุฉล่ีย 42 ปี)  กลุม่ท่ี

อายนุ้อยจะเรียนรู้เร็วแตก่ลุม่ท่ีอายมุากเรียนรู้ช้าและพืน้ฐานเก่ียวกบัสารสนเทศ สถิติและการวิจยัไมดี่ แต่

ต้องมาเรียนในชัน้เรียนเดียวกนั อาจารย์สอนเสริมต้องพยายามสอนให้เข้าใจทัง้สองกลุม่แตมี่เวลาไมม่าก

พอท่ีจะสอนอยา่งช้าๆ 

สว่นใหญ่จะใช้เทคนิคในการบรรยายและเน้นยํา้ประเดน็ท่ีสําคญัและเข้าใจยาก  สว่นการยืดหยุน่เวลาได้

เหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีสอนนัน้โดยทัว่ไปอาจารย์จะเตรียม Power Point ให้เหมาะกบัระยะเวลาท่ีกําหนดให้

สอน แตถ้่านกัศกึษาไมเ่ข้าใจก็จะอธิบายซํา้ ทําให้สอนเกินเวลา แตม่กัไมเ่กินคร่ึงชัว่โมง เพราะเป็นการ
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รบกวนนกัการภารโรงของโรงเรียนมากเกินไป อาจทําให้นกัศกึษาไมพ่งึพอใจเทา่ใดนกั แตถ้่าจดัสอนเสริม

แบบเข้มท่ี มสธ.จะขยายเวลาออกไปได้มากกวา่ ซึง่ทําให้การจดัการเรียนการสอนยืดหยุน่ได้ดีกวา่  ใน

ประเดน็การให้คําปรึกษานอกเวลาสอนเสริมนัน้พบว่าในวนัท่ีทําการสอนเสริมแบบเข้ม อาจารย์และ

นกัศกึษาจะมีชว่งเวลาว่างสัน้ๆ ขณะพกัเท่ียงและหลงัเลิกเรียนเทา่นัน้ท่ีจะให้คําปรึกษาได้ อยา่งไรก็ดี 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบชดุวิชา 51206 ได้ให้หมายเลขโทรศพัท์มือถือและ e-mail address แก่นกัศกึษาทกุคน

เพ่ือให้โทรศพัท์หรือ e-mail มาปรึกษาเวลาใดก็ได้ท่ีมีปัญหาในการศกึษาเนือ้หาและทํากิจกรรมตาม

เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบตัใินชดุวิชานี ้

4. ผลสอบปลายภาคของนักศึกษา จากการติดตามผลการสอบปลายภาคของนกัศกึษาท่ีเข้ารับ

การสอนเสริมแบบเข้มพบวา่ มีนกัศกัษาสอบผ่าน 21 คนจาก 22 คน หรือร้อยละ 95.45 

ซึง่เป็นผลการสอบท่ีน่า พอใจ แตก่ลุม่ท่ีมิได้เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มจํานวน 90 คน ไมเ่ข้าสอบ 28 คน 

เข้าสอบ 62  คน สอบผา่นเพียง 27 คน หรือร้อยละ 43.55 เทา่นัน้ (สํานกัทะเบียนและวดัผล, กมุภาพนัธ์ 

2555) ซึง่แสดงวา่นกัศกึษากวา่คร่ึงหนึง่ยงัสอบไมผ่า่นหากศกึษาเฉพาะเอกสารการสอนประกอบชดุวิชา

และใช้ส่ือเสริมเทา่นัน้ แตห่ากเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มร่วมกบัการศกึษาประมวลสาระชดุวิชาและใช้

ส่ือเสริมร่วมด้วยจะสอบผา่นได้มากกว่าประมาณ 2 เทา่ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. เอกสารการสอนชดุวิชา 51206 ผลิตมาเกือบ 10 ปี อาจมีประเดน็ท่ีล้าสมยัควรทําใบแทรกหรือ

supplement ไว้ โดยเฉพาะเนือ้หาในหนว่ยท่ี 11 การประมวลผลและการนําเสนอข้อมลูเชิงปริมาณ และ

จดัทําสรุปย่อเนือ้หาสาระทัง้ 15 หนว่ยเผยแพร่ให้นกัศกึษามีโอกาสได้ศกึษาจากส่ือท่ีหลากหลายมากขึน้

2. จากการศกึษาพบว่านกัศกึษาพงึพอใจส่ือเสริมท่ีเป็นซีดีเสียงในระดบัปานกลางและพงึพอใจ

รายการวิทยกุระจายเสียงในระดบัน้อย จงึควรปรับปรุงส่ือเสริมให้เป็นดีวีดีท่ีมีทัง้เสียงการบรรยายของ

อาจารย์และภาพจาก Power Point เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจเนือ้หาสาระของชดุวิชาได้ง่ายขึน้ และมีการเรียน

การสอนผ่านระบบ e-learning ประกอบ จะทําให้นกัศกึษาพงึพอใจในการเรียนการสอนของชดุวิชานีม้าก

ขึน้   

3. จากการศกึษาพบว่า ในการสอนเสริมแบบเข้มนัน้ นกัศกึษาพงึพอใจในวสัดอุปุกรณ์อํานวย

ความสะดวกในการเรียนการสอนและความสะดวกในห้องเรียนของโรงเรียนท่ีจดัสอนเสริมแบบเข้มในระดบั

ปานกลาง และเสนอแนะให้จดัสอนเสริมท่ี มสธ.เพราะสะดวกกวา่ทัง้อปุกรณ์สอนเสริม และโต๊ะ เก้าอี ้

พร้อมทัง้บรรยากาศในห้องเรียนมีความพร้อมมากกวา่และเงียบสงบ อีกทัง้อาหารกลางวนัก็หารับประทาน

ได้ง่ายกวา่ นอกจากนัน้นกัศกึษาท่ีเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัจะมาพกัท่ีอาคารสมัมนาของ มสธ.อยูแ่ล้ว 
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หากจดัสอนเสริมท่ีโรงเรียนสารวิทยาก็จะต้องเสียเวลาและคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปกลบัระหว่างมสธ.กบั

โรงเรียนสารวิทยาเพิ่มขึน้อีก ดงันัน้ผู้บริหารของมหาวิทยาลยัจงึควรพิจารณาอนญุาตให้ทําการสอนเสริมท่ี 

มสธ.ได้หากมีห้องเรียนว่าง 

4. จากการศกึษาพบว่า นกัศกึษาท่ีไมไ่ด้เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มเสนอแนะให้มีการมอบหมาย

กิจกรรมให้ทําเพ่ือเก็บคะแนนสะสมก่อนสอบ ซึง่สาขาวิชาฯ ไมส่ามารถทําได้ เพราะต้องเลือกระหวา่งการ

จดัการสอนเสริมแบบเข้มหรือการอบรมเข้มพิเศษกบัการทํากิจกรรมเพ่ือเก็บคะแนนสะสม จากภาค

การศกึษานีพ้บวา่ มีผู้ เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มร้อยละ 19.64 ( 22 คนจาก 112 คน) ท่ีเหลืออีก 90 คน

มิได้เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม ซึง่ในภาคการศกึษาท่ี 1/2555 สํานกับริการการศกึษาร่วมกบัสาขาวิชา 

พยาบาลศาสตร์จะต้องประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษาทราบล่วงหน้าตัง้แตเ่ร่ิมแรกอยา่งทัว่ถึง ซึง่เดมิสํานกั

บริการการศกึษาจดัสง่จดหมายแจ้งถึงนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนทกุคน ในภาคการศกึษาท่ี 1/2555 จะ

ประชาสมัพนัธ์เพิ่มเตมิโดยประชาสมัพนัธ์การสอนเสริมแบบเข้มผา่นเว็บไซด์ของสํานกับริการการศกึษา 

เว็บไซด์ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   หากจดัแล้วยงัมีนกัศกึษาเข้าน้อยอีก ก็ควรพิจารณาเปล่ียนเป็น

การทํากิจกรรมเพ่ือเก็บคะแนนสะสมเชน่เดียวกบัชดุวิชา 

มโนมตแิละกระบวนการพยาบาลตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิในการสอนเสริมแบบเข้มกบัการทํากิจกรรมประจําชดุวิชา

51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาลในนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนภาคการศกึษาท่ี 1/2555

2. ควรศกึษาประสิทธิผลการสอนชดุวิชา51206 สารสนเทศและการวิจยัทางการพยาบาลด้วย

e-learning 
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บรรณานุกรม 

งานวิจยัสถาบนัและสารสนเทศ กองแผนงาน ฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2545) 

รายงาน 

 การวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของบณัฑิต รุ่นที่ 19 ทีมี่ต่อการจดัการศึกษา 

          มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

จิตรนภา รุจิระชาตกิลุ วาณี  บณุยะไวโรจน์ และวาทิพย์ ภู่สวรรค์ชยั (2548) รายงานการวิจยัเร่ือง 

การศึกษา 

   ความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัสือ่การศึกษาชดุวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสชัวิทยาคลินิก

สําหรับ 

         พยาบาล  

ดสุิต  เวชกิจ ภีรวฒัน์ นนทโชต ิและพรอนงค์ โตแหยม (2554) รายงานการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของ 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชทีมี่ต่อคณุภาพสือ่การเรียนการสอนชุดวิชา 91467 

ประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัวิจยัและพฒันา  

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

บญุใจ ศรีสถิตย์นรากรู (2544) ระเบียบวิธีวิจยัทางการพยาบาล กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์ 

             มหาวิทยาลยั 

รัตตินนัท์ ลีนะจารุสิทธ์ิ วาณี  บณุยะไวโรจน์ และวิชยั วิชยศริิ (2549) รายงานการวิจยัเร่ือง การศึกษา

ความ  

         คิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัสื่อการศึกษาชุดวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และผู้สูงอาย ุ

วาณี  บณุยะไวโรจน์และวาสนา ทวีกลุทรัพย์ (2538) รายงานการวิจยัเร่ือง การใช้สื่อหลกัและสือ่เสริมของ 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช สถาบนัวิจยัและพฒันา 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

วาทิพย์  ภู่สวรรค์ชยั วาณี  บณุยะไวโรจน์ และจิตรนภา รุจิระชาตกิลุ (2546) รายงานการวิจยัเร่ืองการ 

   ประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัคณุภาพเอกสารการสอนชุดวิชาการส่งเสริม

สขุภาพจิต 

         และการพยาบาลจิตเวช  

ศนูย์บริการการศกึษาประจําภมูิภาค สํานกับริการการศกึษา (2551) เอกสารเร่ือง หลกัเกณฑ์การจดั

กิจกรรม       
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          เพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (การสอนเสริมแบบเข้ม) 

สํานกัทะเบียนและวดัผล (2553) เอกสารสรุป สถิติจํานวนนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน คะแนนเต็มแต่ละ 

 ชดุวิชา คะแนนสูงสดุ-ต่ําสดุ นกัศึกษาเข้าสอบ นกัศึกษาทีส่อบผ่าน-สอบไม่ผ่านของสาขาวิชา 

 พยาบาลศาสตร์ 
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การศึกษาความพงึพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ตาม มคอ.3 

และความต้องการความช่วยเหลือของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชา13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น ภาคการศึกษา1/2554 
A Study of the student satisfaction, TQF3 learning results and Area where students 

need assistance in course13413 Introduction to Information Technology,  
Semester 1/2011 

รองศาสตราจารย์สาํรวย กมลายุตต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

บทคัดย่อ 

งานวจิยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาความพงึพอใจท่ีมตีอ่การเรียนการสอนชดุวิชา13413เทคโนโลยี

สารสนเทศเบือ้งต้น ภาคการศกึษา1/2554  2) ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุอิดุมศกึษาแหง่ชาติ และ  3) 

ความต้องการความช่วยเหลอืของนกัศกึษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา คือ แบบสอบถาม ท่ีสง่ให้นกัศกึษาจํานวน 305 คน 

จากนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนทัง้หมด 1,282 คน โดยการสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย ณ ระดบัความมัน่ใจ 95% 

ผลการวิจยัพบวา่  1) นกัศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่เอกสารการสอน โดยความชดัเจนของคาํชีแ้จงวธีิการศกึษา

ชดุวชิาในเอกสารการสอนอยูใ่นระดบัดีมีคา่เฉลีย่ 4.02 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67 และความชดัเจนของเนือ้หาทัง้ 15 

หนว่ยในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมคีา่เฉลีย่ 3.99 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 นกัศกึษาทํากิจกรรมประจําชดุวชิา ร้อยละ 

90.83 เหตผุลสว่นใหญ่ท่ีทํากิจกรรมประจําชดุวชิาเน่ืองจากมีโอกาสสอบผา่นมากขึน้เพราะมีคะแนนเก็บ 20 คะแนน ร้อย

ละ 87.5 เหตผุลรองลงมาคือ ทําให้ได้ศกึษาและทําความเข้าใจเนือ้หาเอกสารการสอนชดุวชิา 2) ผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษาแหง่ชาติทัง้ 5 ด้าน ด้านคณุธรรมจริยธรรมการมีระเบียบวินยั ตรงตอ่เวลา  และรับผิดชอบใน

การเรียน ทําแบบประเมิน และกิจกรรมประจําชดุวิชา ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตพบวา่ ร้อยละ 75 นกัศกึษาจดัตารางเรียน 

และศกึษาตามตารางเรียนอยา่งตอ่เน่ือง และทําแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยไมเ่ปิดดคูาํตอบก่อนร้อย

ละ 79 และร้อยละ 80  ตามลาํดบั ด้านทกัษะความรู้ ร้อยละ 69.2 ได้รับความรู้จากเอกสารการสอนระดบัดีมากถงึระดบัดี 

ด้านทกัษะทางปัญญาร้อยละ 88.3 เห็นวา่การทํากิจกรรมมีประโยชน์ในการนําไปประยกุต์ใช้  ด้านทกัษะความรับผิดชอบ

ตอ่ตนเองและมีทกัษะสามารถพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองพบวา่ ร้อยละ88.33 ศกึษาเอกสารการสอนก่อนทํากิจกรรม

ประจําชดุวชิาด้วยตนเอง และร้อยละ61.67 เห็นวา่การทํากิจกรรมประจําชดุวิชาทําให้เกิดการพฒันาทกัษะการค้นหา

ข้อมลู การอา่นและการเขียน ด้านทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ75.83 ค้นหาความรู้เพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต

ในการทํากิจกรรมประจําชดุวชิา 3) ด้านความต้องการความชว่ยเหลอืพบวา่ ต้องการให้มีการแนะแนววิธีการเรียนและการ

ทําข้อสอบสาํหรับชดุวิชานีอ้ยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.36 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 รองลงมาคือ จดัให้มีสือ่

เสริมในรูปดวีีดีท่ีสรุปเนือ้หาสาํคญัทัง้ 15 หนว่ย และถ่ายทําเป็นวดิีโอประกอบเสยีงบรรยายของวทิยากร มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 

4.28 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87 

คาํสาํคัญ ความพงึพอใจท่ีมตีอ่การเรียนการสอน   ผลการเรียนรู้ตามมคอ.3   ความต้องการความชว่ยเหลอื  
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Abstract 

The purpose of this research was to study 1) student satisfaction with the teaching of 
the Introduction to Information Technology course in semester 1/2554; 2) the TQF3 learning  
results and 3)  areas where student  needed  help. The research tool was a questionnaire given 
to 305 students out of 1,282 students enrolled. The sampling method was  simple random 
sampling at 95% confidence level.  

The results revealed the following  1) Most students were satisfied  with course 
materials. Clarity of explanation in course study was judged at a good level with an average 
score of 4.02, standard deviation 0.67. Clarity of unit content was indeed good overall with 
an average score of 3.99, standard deviation 0.64. Concerning reasons for doing course 
activities, most respondents (90.83%) received 20 collection points, while 87.5 % felt that 
activities forced them to study the content. 2) The TQF3 learning result in 5 aspects: First, in  
the moral and ethic aspect regarding it was the study discipline and responsibility of study, 
doing assessment exercise and activities with faithfulness and honesty, found that 75% of 
them continuously followed the study time table, and 79% and 80% did the before and after 
self-assessment exercises without looking at the answer until they had finished. Second, in 
the knowledge skill aspect, 62% received knowledge from course materials at a good to very 
good level. Third, in the cognitive skill aspect, 88.3% agreed that doing the activities was 
useful in application. Fourth, in the self-responsibility and self-learning development aspect, 
88.3% studied the course materials by themselves before doing the activities, and 61.67% 
agreed that doing the activities help them to develop skills in searching, writing and reading. 
Last, in the skills in using technology aspect, 75.83% used the internet to search for 
knowledge for doing the activities. 3) Students  needed help in the following areas : guidance 
to study and how to pass the exam with good results with an average score of 4.36, standard 
deviation 0.76, followed by help using the supplement DVD media for content explanation 
and summary, with an average score of 4.28, standard deviation 0.87.  

Key words: student satisfaction, the TQF3 (Thai Qualifications Framework for Higher 
         Education) learning results, students need assistance 
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ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ตามประกาศคณะกรรมการอดุมศกึษา เร่ือง แนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 ให้สถาบนัอดุมศกึษาบริหารจดัการหลกัสตูร เพ่ือให้บณัฑิตมี

คณุลกัษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดในมาตรฐานคณุสมบตัสิาขา/สาขาวิชานัน้ หรือกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานดงักลา่วท่ีแสดง

คณุภาพของบณัฑิตท่ีกําหนด ประกอบด้วย 5 ด้านคือ ทกัษะคณุธรรมจริยธรรม ทกัษะความรู้ ทกัษะทาง

ปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ  และทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ชดุวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้นเป็นชดุวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลกัสตูรแขนงวิชา

สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  วิชาเอกสารสนเทศทัว่ไป ซึง่ได้

เปิดสอนฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 2 ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ โดยเร่ิมตัง้แตปี่

การศกึษา 1/2554  การศกึษาความพงึพอใจท่ีมีตอ่การเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ตามมคอ.3และความ

ต้องการความชว่ยเหลือของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชา13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น ภาค

การศกึษา1/2554นี ้จะเป็นข้อมลูท่ีสําคญัท่ีจะนําไปใช้ในการตอบสนองตอ่ตวัชีว้ดัการประกนัคณุภาพ

การศกึษาและเป็นสว่นหนึง่ของการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตท่ีิสามารถนําไปประกอบในการเขียนรายงานมคอ.5 รวมทัง้เป็นข้อมลูให้แก่คณะ

กรรมการบริหารชดุวิชาใช้ประกอบการพฒันาการเรียนการสอนและการหาวิธีการชว่ยเหลือนกัศกึษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนในชดุวิชา13413 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศกึษาความพงึพอใจท่ีนกัศกึษามีตอ่การเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ตามมคอ.3 และความ

ต้องการความชว่ยเหลือของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น ภาค

การศกึษา1/2554 

นิยามศัพท์ 

 ความพงึพอใจท่ีมีตอ่การเรียนการสอน หมายถึง ความพึงพอใจท่ีนกัศกึษามีตอ่เอกสารการสอน แบบ

ประเมินตนเองก่อน-หลงัเรียน กิจกรรมประจําชดุวิชา 

ผลการเรียนรู้ตามมคอ.3 หมายถึง ผลการเรียนรู้ท่ีนกัศกึษาได้รับตามท่ีระบใุนมคอ.3 หมวดท่ี 4 การ

พฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษา ซึง่ประกอบด้วยทกัษะ 5 ด้าน คือ ทกัษะคณุธรรมจริยธรรม ทกัษะความรู้ 

ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ  และทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1) นําผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่การเรียนการสอนและความต้องการความ

ชว่ยเหลือของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชา13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น ภาคการศกึษา

1/2554 รวมทัง้ความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่เนือ้หาเอกสารการสอนชดุวิชาในภาพรวม ไปเป็นข้อมลู

ประกอบในการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนและหาวิธีการชว่ยเหลือนกัศกึษาในด้านตา่ง ๆ เชน่ 

การพฒันาส่ือเสริม การพฒันาชอ่งทางเพ่ือชว่ยเหลือนกัศกึษา การจดัทํากิจกรรมประจําชดุวิชา เป็นต้น 

2) นําผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัผลการเรียนรู้ด้านตา่ง ๆ ท่ีกําหนดในมคอ.3ไปใช้ในการตอบตวัชีว้ดั

เพ่ือการประกนัคณุภาพการศกึษาและการจดัทํารายงานมคอ.5 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาศลิปศาสตร์ท่ีลงทะเบียนเรียน ชดุวิชา   

เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้นในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 1,282 คน (ข้อมลูจากสํานกั

ทะเบียนและวดัผล เม่ือวนัท่ี 30 ตลุาคม 2554) 

กลุม่ตวัอยา่งคือนกัศกึษาจํานวน 305 คน ท่ีได้จากการสุ่มตวัอยา่งจากประชากรด้วยวิธีการสุม่

อยา่งง่าย (simple random sampling) ณ ระดบัความมัน่ใจ 95% (confidence level)  

เคร่ืองมือการวิจัย 

เคร่ืองมือการวิจยั ประกอบด้วย 2 สว่นหลกั คือ 

1) แบบสอบถาม ประกอบด้วย 7 สว่น คือ

สว่นท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคล/สถานภาพของผู้ตอบ เป็นคําถามแบบเลือกตอบ 

 สว่นท่ี 2 การประเมินเก่ียวกบัการทํากิจกรรมประจําชดุวิชา ซึง่คําถามในสว่นนีบ้างส่วนจะวดัผล

การเรียนรู้ท่ีกําหนดในมคอ.3 ด้านทกัษะทางปัญญาการศกึษาวิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศ และสรุป

ประเดน็ตา่งๆ เพ่ือนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 

สว่นท่ี 3 ความคิดเห็น/ความพงึพอใจเก่ียวกบัเอกสารการสอนและกิจกรรมประจําชดุวิชา13413 

เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้นภาคการศกึษาท่ี 1/25554 เป็นแบบมาตรวดัประมาณคา่ 5 ระดบั ซึง่คําถาม

ในสว่นนีบ้างสว่นจะวดัผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดในมคอ.3 ด้านทกัษะความรู้ท่ีได้รับ 

 สว่นท่ี 4  วิธีการเรียนชดุวิชา13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น เป็นคําถามแบบเลือกตอบ ซึง่

คําถามในสว่นนีจ้ะวดัผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดในมคอ.3 สองด้านคือ ด้านคณุธรรมจริยธรรมพืน้ฐานของ

บณัฑิต ในเร่ืองการมีระเบียบวินยั ตรงตอ่เวลา  และรับผิดชอบในการเรียน ทําแบบฝึกหดั และกิจกรรม

ประจําชดุวิชา ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง

พฒันา คือ มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม มีทกัษะและสามารถพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 สว่นท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัชอ่งทางการติดตอ่กบัสาขาวิชาและวิธีการเรียน กรณีท่ีอ่านเอกสาร

การสอนไมเ่ข้าใจ เป็นคําถามแบบเลือกตอบ ซึง่คําถามในสว่นนีจ้ะสามารถวดัผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน
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มคอ.3 ของชดุวิชานีใ้นด้านทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมข้อมลู

สารสนเทศ จากแหลง่ข้อมลูความรู้ตา่งๆ เชน่ ระบบอินเทอร์เน็ต ห้องสมดุ บคุคล เป็นต้น 

 สว่นท่ี 6 ความต้องการความชว่ยเหลือในการเรียนชดุวิชา13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น 

เป็นแบบมาตรวดัประมาณคา่ 5 ระดบั   

และสว่นท่ี 7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเป็นคําถามปลายเปิด 

2) ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เอ็กเซล เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือหาคา่สถิติ

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้ วิจยัขอรายช่ือนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชา13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น จาก

สํานกัทะเบียนและวดัผลเพ่ือนํามาทําเป็นกรอบรายช่ือ(frame list)ประชากร จากนัน้คํานวณหาขนาดกลุม่

ตวัอยา่ง(n)โดยกําหนดคา่ความคลาดเคล่ือนไมเ่กิน 5%  ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างจํานวน 305 คน ทําการสุม่

ตวัอยา่งจากประชากรโดยใช้ซอฟต์แวร์ตารางเลขสุม่(random number) ได้รายช่ือนกัศกึษาท่ีตกเป็นกลุม่

ตวัอยา่งทัง้ 305คน จากนัน้จึงสง่แบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้แก่นกัศกึษาท่ีตกเป็นกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

และได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 120 ฉบบั คิดเป็นประมาณร้อยละ  40 ของแบบสอบถามท่ีสง่ไป

ทัง้หมด  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจยัได้นําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาทัง้หมด มาลงรหสัและออกแบบเวิร์กชีตตามคา่ตวัแปร  

และคา่สถิตท่ีิต้องการคํานวณ โดยงานวิจยันีใ้ช้ซอฟต์แวร์เอ็กเซล จากนัน้จงึป้อนข้อมลูลงในเวิร์กชีต ใช้

ฟังก์ชนัและสตูรตา่ง ๆ พ่ือทําประมวลผลข้อมลูและคํานวณหาคา่สถิตติา่ง ๆ ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ 

คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในสว่นของคําถามปลายเปิดทําการวิเคราะห์เนือ้หาเพ่ือจดัหมวดหมู่

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

นํา้หนกัคะแนนของคําถามมาตรวดัประเมินคา่ 5 ระดบั คือ 

คะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสดุ/ดีมาก 

คะแนน 4 หมายถึง มาก/ดี 

คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง/พอใช้ 

คะแนน 2 หมายถึง น้อย 

คะแนน 1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ/ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การแปลความหมายของคา่เฉล่ีย เป็นดงันี ้

คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มากท่ีสดุ/ดีมาก 

คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง มาก/ดี 

คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง/พอใช้ 

คา่เฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง น้อย 

คา่เฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง น้อยท่ีสดุ/ควรปรับปรุง 
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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้ดําเนินการโครงการจดัทํากรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษาขึน้เม่ือ พ.ศ.2545 ตามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 

ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 ท่ีกําหนดให้มีระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาทกุระดบัโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

สร้างความเข้าใจตรงกนัของผู้ เก่ียวข้องกบัการอดุมศกึษา ทัง้สถาบนัอดุมศกึษา ผู้ควบคมุมาตรฐาน และ

ผู้ใช้บณัฑิต ทัง้นีเ้พ่ือให้มีหลกัประกนัท่ีชดัเจนในคณุภาพของบณัฑิตระดบัอดุมศกึษา อีกทัง้เพ่ือเป็นแรง

กระตุ้นให้แตล่ะสถาบนัมีการพฒันาคณุภาพท่ีสงูขึน้   (กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา :

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news8.php ) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชเป็น

มหาวิทยาลยัเปิดของรัฐท่ีมีความพยายามท่ีจะขยายโอกาส เพ่ือการศกึษาระดบัอดุมศกึษาแก่ประชาชนให้

มากท่ีสดุโดยการใช้ระบบการศกึษาทางไกล (distance learning)(เก่ียวกบัมสธ.: http://www.stou.ac.th/

aboutSTOU/background.htm)  ปัจจบุนัมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชเปิดสอนทัง้ในระดบัปริญญา

ตรี ระดบับณัฑิตศกึษาและระดบัดษุฎีบณัฑิต สําหรับการจดัเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีใช้ส่ือ

สิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลกั และใช้ส่ือมลัตมีิเดียเป็นส่ือเสริม สําหรับชดุวิชาพืน้ฐานและชดุวิชาท่ียากมีการสอน

เสริมและการจดักิจกรรมประจําชดุวิชาให้นกัศกึษาทําเพ่ือเก็บคะแนน ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง (Constructionism theory) ได้ให้ความสําคญัตอ่โอกาสและวสัดท่ีุจะใช้ในการเรียนการสอนท่ี

ผู้ เรียนสามารถ นําไปสร้างความรู้ให้เกิดขึน้ภายในตวัผู้ เรียนเองได้ ไมใ่ชมุ่ง่การสอนท่ีเป็นการป้อนความรู้

ให้แก่ผู้ เรียน แตผู่้ เรียนจะต้องเรียนรู้จากการลงมือทํา ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ดําเนินกิจกรรมการ

เรียนด้วยตนเองมีทางเลือกท่ีมากขึน้โดยการลงมือปฏิบตัิหรือสร้างงานท่ีตนเองสนใจ และสร้างองค์ความรู้

ขึน้มาเองโดยการผสมผสานระหวา่งความรู้เดมิกบัความรู้ใหม ่การทํากิจกรรมประจําชดุวิชาเป็นวิธีการหนึง่

ท่ีเพิ่มโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่ผู้ เรียน ซึง่นกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชท่ีทํา

กิจกรรมประจําชดุวิชา (แนวคดิพืน้ฐานและหลกัการทฤษฎี Constructionism : http://www.kmutt.ac.th/ 

organization/ Education/Technology/tech_ed/constructionism/constructionism3.html )สว่นใหญ่มี

ความพงึพอใจตอ่การกําหนดให้มีกิจกรรมประจําชดุวิชาและเป็นสว่นหนึง่ของการจดัการเรียนการสอนและ

การวดัผล (มาลี ลํา้สกลุ :2551) เหตผุลหลกัท่ีนกัศกึษาเลือกทํากิจกรรมประจําชดุวิชาคือ ชว่ยให้มีโอกาส

สอบผา่นมากขึน้เพราะมีคะแนนเก็บ (วาสนา ทวีกลุทรัพย์และวาณี บณุยะไวโรจน์ : 2548) และมีโอกาส

ศกึษาทําความเข้าใจเนือ้หาในเอกสารการสอนมากขึน้ (มาลี ลํา้สกลุ :2551) ชว่ยให้เกิดการพฒันาทกัษะ

ด้านตา่ง ๆ (อนญัญา สิทธิอํานวย และจรัสวฒัน์ ไตรรัตน์ :2552) รูปแบบกิจกรรมท่ีเห็นวา่เหมาะสมมาก

ท่ีสดุคือ แบบผสมผสานทัง้จบัคู ่เตมิคําลงในชอ่งวา่ง อธิบายโดยสงัเขป (สํารวย กมลายตุต์ และสมสรวง 

พฤตกิลุ : 2552) 
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ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล/สถานภาพของผู้ตอบ เป็นคําถามแบบเลือกตอบ  

ตารางท่ี 6.1 จํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศและวฒุิการศกึษาสงูสดุในปัจจบุนั 

(หนว่ย:คน (ร้อยละ)) 

  วฒุิการศกึษา 

เพศ 

มธัยมศกึษา 

ปีท่ี 3 

อนปุริญญา มธัยมศกึษา 

ปีท่ี 6 

ปริญญาตรี อ่ืน ๆ รวม 

ชาย 2 7 12 1 3 25(20.83) 

หญิง 3 29 45 10 8 95(79.17) 

รวม 5(4.16) 36(30) 57(47.5) 11(9.17) 11(9.17) 120(100) 

จากตารางท่ี 6.1 จํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้หมด 120 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จํานวน 95 คน คดิเป็นร้อยละ 79.17 วฒุิการศกึษาสงูสดุในปัจจบุนัสว่นใหญ่จบมธัยมศกึษา

ปีท่ี 6 จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาจบอนปุริญญา จํานวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 30 

    ตารางท่ี 6.2 จํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศและอาย ุ (หนว่ย:คน(ร้อยละ)) 

 อาย ุ

เพศ 

20 –25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี > 40ปี รวม 

ชาย 3 5 7 4 6 25(20.83) 

หญิง 36 25 14 11 9 95(79.17) 

รวม 39(32.5) 30(25) 21(17.5) 15(12.5) 15(12.5) 120(100) 

จากตารางท่ี 6.2 จํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้หมด 120 คน ส่วนใหญ่มีอายุ

ระหวา่ง 20-25 ปี จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมามีอายรุะหว่าง 26-30 ปี จํานวน 30 คน 

คดิเป็นร้อยละ 25 สว่นท่ีมีอายรุะหวา่ง 36-40 ปี มีจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และท่ีมีอายุ

มากกวา่ 40 ปี มีจํานวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 12.5 

จํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้หมด 120 คน สว่นใหญ่ประกอบอาชีพเป็น   

พนกังานบริษัท จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 45.83 รองลงมาประกอบอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 20 คน คิด

เป็นร้อยละ 16.67 (เป็นลกูจ้างของรัฐ พนกังานของรัฐ) 

จํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้หมด 120 คน สว่นใหญ่กําลงัศกึษาในหลกัสตูร

4 ปี วิชาเอกสารสนเทศสํานกังาน จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 40.83 รองลงมากําลงัศกึษาใน

หลกัสตูร 2 ปี วิชาเอกสารสนเทศทัว่ไป จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 30  

ส่วนท่ี 2 การประเมินเก่ียวกับการทาํกิจกรรมประจําชุดวิชา  ซึง่คําถามในส่วนนีบ้างสว่นจะวดัผล

การเรียนรู้ท่ีกําหนดในมคอ.3 ด้านทกัษะทางปัญญาการศกึษาวิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศ และสรุป

ประเดน็ตา่งๆ เพ่ือนําไปใช้ในการแก้ปัญหาจํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้หมด 120

คน สว่นใหญ่ได้รับกิจกรรมประจําชดุวิชา จากไปรษณีย์ ซึ่งในจํานวน 116 คนนี ้มีจํานวน 3 คนท่ีดาวน์
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โหลดกิจกรรมประจําชดุวิชาจากเว็บไซต์มสธ.ด้วย และมีนกัศกึษาจํานวน 4 คนไมไ่ด้รับกิจกรรมประจํา

ชดุวิชา 

สว่นใหญ่ทํากิจกรรมประจําชดุวิชาจํานวน 109 คนคดิเป็นร้อยละ 90.83 ท่ีเหลือไมทํ่ากิจกรรม 

ประจําชดุวิชาจํานวน 11 คนคดิเป็นร้อยละ 9.17 (ซึง่เหตผุลท่ีไมทํ่าเน่ืองจากไมไ่ด้รับกิจกรรมประจําชดุวิชา 

ไมท่ราบวา่มีกิจกรรมประจําชดุวิชา ไมมี่เวลาทํากิจกรรมประจําชดุวิชา ทําเสร็จไมท่นักําหนดสง่) 

เหตผุลท่ีนกัศกึษาทํากิจกรรมประจําชดุวิชา13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้นพบวา่  

สว่นใหญ่ท่ีทํากิจกรรมประจําชดุวิชาเน่ืองจากมีโอกาสสอบผา่นมากขึน้เพราะมีคะแนนเก็บ 20 คะแนน

จํานวน 105 คนคดิเป็นร้อยละ 87.5 เหตผุลรองลงมาคือ ทําให้ได้ศกึษาและทําความเข้าใจเนือ้หาเอกสาร

การสอนชดุวิชา จํานวน 90 คน คดิเป็นร้อยละ 75 

 วิธีการท่ีนกัศกึษาสว่นใหญ่ใช้ในการทํากิจกรรมประจําชดุวิชาคือ อา่นเอกสารการสอนชดุวิชาและ 

ทํากิจกรรมด้วยตนเองตามลําพงัจํานวน 106 คน คดิเป็นร้อยละ 88.33 วิธีการท่ีใช้รองลงมาคือ วิธีการอ่ืนๆ

(ค้นหาจากอินเทอร์เน็ต 11 คน ปรึกษาผา่นกระดานสนทนา 1คน) จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเหน็/ความพึงพอใจเก่ียวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมประจําชุดวิชา 13413 

เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้นภาคการศึกษาท่ี 1/2554 เป็นแบบมาตรวดัประมาณคา่ 5 ระดบั  

ตารางท่ี 6.9 คา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคดิเห็น/ความพงึพอใจเก่ียวกบัเอกสารการสอน 

          และกิจกรรมประจําชดุวิชา13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้นภาคการศกึษาท่ี 1/2554 

ระดบั 5 = มากท่ีสดุ/ดีมาก 4 = มาก/ดี 3 = ปานกลาง/พอใช้  2 = น้อย  1 = น้อยท่ีสดุ/ควรปรับปรุง 

  (หนว่ย:คน(ร้อยละ)) 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ความชดัเจนของคาํชีแ้จงวิธีการศกึษาชดุวิชาในเอกสารการสอน 4.02 0.67 ระดบัมาก/ด ี

2. การเรียงลาํดบัความยากง่ายของหนว่ยในเอกสารการสอน 3.78 0.70 ระดบัมาก/ด ี

3. ความรู้ท่ีได้รับจากเนือ้หาทัง้ 15 หนว่ยในภาพรวม 3.99 0.64 ระดบัมาก/ด ี

4. ความเหมาะสมของกิจกรรมท้ายหนว่ยในเอกสารการสอน 3.94 0.71 ระดบัมาก/ด ี

5. ความชดัเจนของคาํชีแ้จงการทํากิจกรรมประจําชดุวชิา 4.08 0.71 ระดบัมาก/ด ี

6. ความชดัเจนของคาํถาม/โจทย์ในกิจกรรมประจําชดุวชิา 3.73 0.79 ระดบัมาก/ด ี

7. ความยากของคําถาม/โจทย์ในกิจกรรมประจําชดุวิชา 3.71 0.76 ระดบัมาก/ด ี

8. ความเหมาะสมของจํานวนข้อคําถามในกิจกรรมประจําชดุวชิา 3.85 0.75 ระดบัมาก/ด ี

9. ความสอดคล้องของข้อคําถามในกิจกรรมประจําชดุวชิากบัเนือ้หาของชดุ

วิชา 

3.97 0.84 ระดบัมาก/ด ี

10. ประโยชน์ของการทํากิจกรรมประจําชดุวชิาในการประยกุต์ใช้ 4.38 0.90 ระดบัมาก/ด ี
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จากตารางท่ี 6.9 จํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้หมด 120 คน พบวา่  

คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็น/ความพงึพอใจเก่ียวกบัเอกสารการสอนและกิจกรรม

ประจําชดุวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้นภาคการศกึษาท่ี 1/2554 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก/

ดี โดยด้านประโยชน์ของการทํากิจกรรมประจําชดุวิชาในการประยกุต์ใช้มีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ 4.38 สว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.90 รองลงมาคือความชดัเจนของคําชีแ้จงการทํากิจกรรมประจําชดุวิชามีคา่เฉล่ีย

สงูสดุคือ 4.08 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71 ในด้านความชดัเจนของเนือ้หาทัง้ 15 หนว่ยในภาพรวมมี

คา่เฉล่ีย 3.99 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 

ส่วนท่ี 4  วิธีการเรียนชุดวิชา 13413  เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น เป็นคําถามแบบเลือกตอบ ซึง่

คําถามในสว่นนีจ้ะมีการวดัเร่ืองคณุธรรมจริยธรรมพืน้ฐานของบณัฑิตท่ีระบใุนมคอ.3 ในเร่ืองการมี

ระเบียบวินยั ตรงตอ่เวลา  และรับผิดชอบในการเรียน ทําแบบฝึกหดั และกิจกรรมประจําชดุวิชา ด้วยความ

ซ่ือสตัย์สจุริต ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพฒันา คือ มีความ

รับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม มีทกัษะและสามารถพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ตารางท่ี 6.10  วิธีการเรียนชดุวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น (หนว่ย:คน(ร้อยละ)) 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1. นกัศกึษาได้จดัตารางเรียนชดุวิชา13413และศกึษาตามตารางเรียนอยา่งตอ่เน่ือง

หรือไม ่

56 

(46.67) 

64 

(53.33) 

2.นกัศกึษาได้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแบบฝึกปฏิบตัิชดุวิชา ก่อนท่ีจะ

ศกึษาเอกสารการสอนด้วยความซื่อสตัย์โดยไมเ่ปิดดเูฉลยคําตอบก่อนหรือไม ่

95 

(79.17) 

25 

(20.83) 

3.นกัศกึษาได้ทําแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนในแบบฝึกปฏิบตัชิดุวชิา หลงัจากท่ี

จะศกึษาเอกสารการสอนด้วยความซื่อสตัย์โดยไมเ่ปิดดเูฉลยคําตอบก่อนหรือไม ่

96 

(80) 

24 

(20) 

4. เมื่อนกัศกึษาอา่นเอกสารการสอนแตล่ะหนว่ยได้บนัทกึสาระสาํคญัของเนือ้หา

หรือไม ่

71 

(59.17) 

49 

(40.83) 

5. เมื่อนกัศกึษาอา่นเอกสารการสอนแตล่ะหนว่ยเสร็จแล้วได้ทํากิจกรรมท้ายหนว่ย

หรือไม ่

81 

(67.5) 

39 

(32.5) 

6. ก่อนสอบนกัศกึษาได้ทําการทบทวนเนือ้หาอีกครัง้หรือไม ่ 111 

(92.5) 

9 

(7.5) 

จากตารางท่ี 6.10 จํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้หมด 120 คน พบวา่วิธีการ

เรียนของนกัศกึษาท่ีมีการจดัตารางตารางเรียนชดุวิชา 13413 และศกึษาตามตารางเรียนอย่างตอ่เน่ืองมี

จํานวนเพียง 56 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 นกัศกึษาได้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแบบฝึก

ปฏิบตัชิดุวิชา ก่อนท่ีจะศกึษาเอกสารการสอนด้วยความซ่ือสตัย์โดยไมเ่ปิดดเูฉลยคําตอบก่อน จํานวน 95 

คน คดิเป็นร้อยละ 79.17 นกัศกึษาได้ทําแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนในแบบฝึกปฏิบตัชิดุวิชา หลงัจาก

ท่ีจะศกึษาเอกสารการสอนด้วยความซ่ือสตัย์โดยไมเ่ปิดดเูฉลยคําตอบก่อน จํานวน 96 คน คดิเป็นร้อยละ 

80 เม่ือนกัศกึษาอ่านเอกสารการสอนแตล่ะหน่วยได้บนัทึกสาระสําคญัของเนือ้หา จํานวน 71 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 59.17 เม่ือนกัศกึษาอา่นเอกสารการสอนแตล่ะหนว่ยเสร็จแล้วได้ทํากิจกรรมท้ายหนว่ยจํานวน 81 

คน คดิเป็นร้อยละ 67.5 และก่อนสอบนกัศกึษาได้ทําการทบทวนเนือ้หาอีกครัง้ จํานวน 111 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 92.5 

ส่วนท่ี 5  ความคิดเหน็เก่ียวกับช่องทางการตดิต่อกับสาขาวิชาและวิธีการเรียน กรณีที่อ่าน

เอกสารการสอนไม่เข้าใจ เป็นคําถามแบบเลือกตอบ ซึ่งคําถามในส่วนนีจ้ะสามารถวดัผลการเรียนรู้ท่ี

กําหนดในมคอ.3 ของชดุวิชานีใ้นด้านทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม

ข้อมลูสารสนเทศ จากแหลง่ข้อมลูความรู้ตา่งๆ เชน่ ระบบอินเทอร์เน็ต ห้องสมดุ บคุคล เป็นต้น 

การรู้ชอ่งทางตดิตอ่และการตดิตอ่กบัอาจารย์ พบว่า นกัศกึษาสว่นมากไมท่ราบว่าสาขาวิชาศลิป

ศาสตร์มีชอ่งทางการส่ือสารสําหรับนกัศกึษาจํานวน 74 คน คดิเป็นร้อยละ 61.67 และนกัศกึษาท่ีเคย

ตดิตอ่กบัอาจารย์ฯ มีจํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 วิธีการท่ีเคยติดตอ่กบัอาจารย์ (ตอบได้มากกวา่

1 ข้อ) พบว่า นกัศกึษาท่ีเคยตดิตอ่กบัอาจารย์มีทัง้หมด 44 คน ซึง่วิธีการท่ีนกัศกึษาติดตอ่กบัอาจารย์คือวิธี

โทรศพัท์มากท่ีสดุ จํานวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 7.5 รองลงมาคือกระดานสนทนา จํานวน 7 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 5.83 

วิธีท่ีนกัศกึษาใช้เม่ืออ่านเอกสารการสอนชดุวิชาแล้วไมเ่ข้าใจเก่ียวกบัเนือ้หา (ตอบได้มากกวา่  

1ข้อ) พบวา่ วิธีท่ีนกัศกึษาใช้มากท่ีสดุ เม่ืออ่านเอกสารการสอนชดุวิชาแล้วไมเ่ข้าใจเก่ียวกบัเนือ้หา คือ 

ค้นหาเนือ้หาเพิ่มเตมิจากแหลง่อินเทอร์เน็ต จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 75.83  รองลงมาคืออา่นเอกสาร

อ่ืนเพิ่มเตมิ จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67  

ส่วนท่ี 6  ความต้องการความช่วยเหลือในการเรียนชุดวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น  

        เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ   

ระดบั 5 = มากท่ีสดุ/ดีมาก 4 = มาก/ดี 3 = ปานกลาง/พอใช้ 2 = น้อย  1 = น้อยท่ีสดุ/ควรปรับปรุง 

ตารางท่ี 6.14  ความต้องการความชว่ยเหลือในการเรียนชดุวิชา 13413  เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น 

(หนว่ย:คน (ร้อยละ)) 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. จดัให้มีการสอนเสริมผา่นอินเทอร์เน็ต  (e-Tutorial) 4.05 0.85 ระดบัมาก/ด ี

2. จดัให้มีการสอนเสริมเข้มทัง้ 15 หนว่ยโดยนดัหมายตามเวลา 

ณ ศนูย์บริการการศกึษาจงัหวดั/ภาคตามกําหนด 

3.78 0.96 ระดบัมาก/ด ี

3. จดัให้มีการสอนเสริมเข้มเฉพาะหนว่ยท่ีมเีนือ้หายากโดยนดัหมายตามเวลา 

ณ ศนูย์บริการการศกึษาจงัหวดั/ภาคตามกําหนด 

3.83 0.97 ระดบัมาก/ด ี

4. จดัให้มีสือ่เสริมเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ เช่น ดีวดี ีโดยนําแบบประเมินก่อน/

หลงัเรียนมาอธิบายรายข้อ 

4.18 0.82 ระดบัมาก/ด ี
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ตารางท่ี 6.14  (ต่อ) 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

5. จดัให้มีสือ่เสริมในรูปดวีีดีท่ีสรุปเนือ้หาสาํคญัทัง้ 15 หนว่ย และถา่ยทําเป็น

วิดีโอประกอบเสยีงบรรยายของวทิยากร  

4.28 0.87 ระดบัมาก/ด ี

6. จดัให้มีกระดานสนทนาบนเว็บไซต์ของสาขาวชิาเพ่ือซกัถามปัญหาเฉพาะ

ชดุวชิานี ้

4.01 0.91 ระดบัมาก/ด ี

7. จดัให้มีการแนะแนววิธีการเรียนและการทําข้อสอบสาํหรับชดุวชิานี ้ 4.36 0.76 ระดบัมาก/ด ี

8. จดัให้มีการอบรมเข้มพิเศษ ในกรณีท่ีสอบไมผ่า่นหลายครัง้ โดยนกัศกึษา

ต้องเข้ารับการอบรม ณ มหาวิทยาลยั เพ่ือทํากิจกรรมและสอบในคราว

เดียวกนั 

3.98 0.93 ระดบัมาก/ด ี

จากตารางท่ี 6.14 จํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้หมด 120 คน พบวา่ 

นกัศกึษามีความต้องการความชว่ยเหลือในการเรียนชดุวิชา 13413  เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น โดยจดั

ให้มีการแนะแนววิธีการเรียนและการทําข้อสอบสําหรับชดุวิชานีอ้ยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.36 

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76  รองลงมาคือ จดัให้มีส่ือเสริมในรูปดีวีดีท่ีสรุปเนือ้หาสําคญัทัง้ 15 หนว่ย 

และถ่ายทําเป็นวิดีโอประกอบเสียงบรรยายของวิทยากร มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.28 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.87 ความต้องการความชว่ยเหลือท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุคือความชว่ยเหลือท่ีต้องการจดัให้มีการสอนเสริม

เข้มทัง้ 15 หนว่ยโดยนดัหมายตามเวลา ณ ศนูย์บริการการศกึษาจงัหวดั/ภาคตามกําหนดมีคา่เฉล่ีย 3.78 

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.96 

ส่วนท่ี 7 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเป็นคําถามปลายเปิด 

จากการวิเคราะห์เนือ้หาข้อมลูเก่ียวกบัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ สามารถจดัเป็น

หมวดหมูไ่ด้ดงันี ้ 

1) ด้านเน้ือหาเอกสารการสอน ได้แก่ เนือ้หาตรงประเดน็/ครอบคลมุ จํานวน 23 คน เนือ้หามีความ

ละเอียดมากจนถึงมากเกินไป จํานวน  13 คน เนือ้หามีความทนัสมยั จํานวน 5 คน เนือ้หาเข้าใจง่าย 

จํานวน 3 คน เนือ้หานําไปประยกุต์ใช้งานได้ จํานวน 2 คน เอกสารการสอนสง่ลา่ช้า จํานวน 19 คน อยาก

ให้มีแบบฝึกหดัท้ายหนว่ยมากขึน้ จํานวน 1 คน ควรปรับปรุงเอกสารการสอนบอ่ย ๆ จํานวน 1 คน 

2) ด้านกิจกรรมประจําชุดวิชา ได้แก่ กิจกรรมมีความเหมาะสมดี จํานวน 20 คน ต้องการให้จดัสง่

กิจกรรมประจําชดุวิชาเร็วขึน้ เพราะทําไมท่นั จํานวน 11 คน กิจกรรมยากต้องอา่นเนือ้หาทกุหนว่ย จํานวน 

5 คน อยากให้มีกิจกรรมเก็บคะแนนมากกวา่ 20 คะแนน จํานวน 5 คน กิจกรรมกระจายทัว่ทกุหนว่ย 

จํานวน 4 คน กิจกรรมชว่ยให้ต้องอา่นเอกสารการสอน จํานวน 4 คน กิจกรรมทําให้ต้องคดิเพิ่ม/ทกัษะการ

คดิ จํานวน 3 คน ควรให้โจทย์กิจกรรมให้เป็นแนวเดียวกบัข้อสอบ จํานวน 2 คน ไมส่ามารถดาวน์โหลด

กิจกรรมจากเว็บได้ จํานวน 1 คน 

206



ปีท่ี 2   เร่ืองท่ี 13/2555

12 

3) ด้านความต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ การจดัสอนเสริม จํานวน 9 คน การทําส่ือเสริมประเภท

DVD และ mp3 จํานวน 8 คน การแนะแนวข้อสอบ จํานวน 5 คน 

อภปิรายผล 

การศกึษาความพงึพอใจท่ีมีตอ่การเรียนการสอนและความต้องการความชว่ยเหลือของนกัศกึษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น ภาคการศกึษา 1/2554 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

ซึง่ในการอภิปรายผลจะนําเสนอในแตล่ะสว่น ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล/สถานภาพของผู้ตอบ  

นกัศกึษาสาขาวิชาศลิปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สว่นมากเป็นเพศหญิง ประมาณร้อย

ละ 79 และอายเุฉล่ียของนกัศกึษาในแขนงสารสนเทศศาสตร์ อยูร่ะหวา่ง 26-30 ปี ซึง่เป็นนกัศกึษาท่ีอยูใ่น

วยัทํางานชว่งต้น โดยสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัทประมาณร้อยละ 46 วฒุิการศกึษาท่ี

นํามาสมคัรเรียนมสธ.จบการศกึษามธัยมศกึษาปีท่ี 6 มากกวา่ร้อยละ 50 หลกัสตูรท่ีสมคัรเรียนมากท่ีสดุ

คือ สารสนเทศทัว่ไป ร้อยละ 40  

ส่วนท่ี 2 การประเมินเก่ียวกับการทาํกิจกรรมประจําชุดวิชา  

นกัศกึษาสว่นมากร้อยละ 90 จะทํากิจกรรมประจําชดุวิชาเน่ืองจากการทํากิจกรรมประจําชดุวิชา

ชว่ยให้มีโอกาสสอบผ่านมากขึน้เพราะมีคะแนนเก็บ 20 คะแนน และยงัทําให้ได้ศกึษาและทําความเข้าใจ

เนือ้หาเอกสารการสอนชดุวิชาด้วย ดงันัน้ ชดุวิชาท่ียงัไมมี่การทํากิจกรรมประจําชดุวิชา คณะกรรมการ

บริหารชดุวิชาน่าจะนําไปพิจารณาเพ่ือจดัทํากิจกรรมประจําชดุวิชา และกําหนดรูปแบบคําถามในกิจกรรม

ประจําชดุวิชาท่ีทําให้นกัศกึษาต้องศกึษาจากเอกสารการสอนได้อยา่งทัว่ถึง และหากเป็นชดุวิชาท่ีต้องวดั

ด้านการใช้เทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ก็ควรกําหนดกิจกรรมในส่วนดงักล่าวด้วย ซึง่จะเป็น

ประโยชน์และสอดคล้องกบัมคอ.ท่ีกําหนดในชดุวิชานัน้ ๆ ในสว่นของนกัศกึษาท่ีไมทํ่ากิจกรรมประจําชดุ

วิชาให้เหตผุลวา่ไมมี่เวลาทํากิจกรรมประจําชดุวิชา แสดงวา่ นกัศกึษากลุม่นีย้งัไมส่ามารถบริหารเวลาการ

เรียนในระบบการศกึษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ ควรมีการประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษากลุม่นี ้

เห็นความสําคญัของกิจกรรมประจําชดุวิชาและวางแผนการเรียนให้เหมาะสม 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเหน็/ความพึงพอใจเก่ียวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมประจําชุดวิชา

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้นภาคการศึกษาท่ี 1/25554 เป็นแบบมาตรวดัประมาณคา่ 5 

ระดบั  

เน่ืองจากชดุวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น เป็นชดุวิชาท่ีปรับปรุงใหมแ่ละเพิ่งเปิดสอน

เป็นครัง้แรกในภาคการศกึษาท่ี 1/2554  ซึง่มีการจดัทํากิจกรรมประจําชดุวิชาท่ีสอดคล้องกบัมคอ.3 ความ

คดิเห็นของนกัศกึษาสว่นมากมีความคดิเห็นเก่ียวกบัเอกสารการสอนทัง้ 15 หนว่ยในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก เนือ้หามีความละเอียด และทนัสมยั ในสว่นของกิจกรรมประจําชดุวิชานกัศกึษาให้เหตผุลท่ีทํา

กิจกรรมประจําชดุวิชาคือ การทํากิจกรรมประจําชดุวิชามีประโยชน์และนําไปประยกุต์ใช้งานได้  
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ส่วนท่ี 4 วิธีการเรียนชุดวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น ซึง่คําถามในสว่นนีจ้ะมีการวดั

เร่ืองคณุธรรมจริยธรรมพืน้ฐานของบณัฑิตท่ีระบใุนมคอ.3 .ในเร่ืองการมีระเบียบวินยั ตรงตอ่เวลา และ

รับผิดชอบในการเรียน ทําแบบฝึกหดั และกิจกรรมประจําชดุวิชา ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต   

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแสดงให้เห็นวา่ นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนในชดุวิชา 13413 เทคโนโลยี

สารสนเทศเบือ้งต้นและตอบแบบสอบถามกลบัมาจํานวน 120 คน มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองในการเรียน

ระบบทางไกล มีทกัษะสามารถพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีการทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

และหลงัเรียนในแบบฝึกปฏิบตั ิจํานวน 95 คน คดิเป็นร้อยละ 79.17 และจํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 80 

ตามลําดบั นอกจากนีแ้ล้วยงัมีคณุธรรมด้านความมีระเบียบวินยั ตรงตอ่เวลา  ซ่ือสตัย์สจุริตในการทําแบบ

ประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนในแบบฝึกปฏิบตัิโดยไมเ่ปิดดเูฉลยก่อนคิดเป็นร้อยละจํานวน 95 คน 

79.17 และจํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ตามลําดบั เม่ือนกัศกึษาอา่นเอกสารการสอนแตล่ะหนว่ยได้

บนัทกึสาระสําคญัของเนือ้หาจํานวน 71 คน คดิเป็นร้อยละ 59.17 และเม่ือนกัศกึษาอา่นเอกสารการสอน

แตล่ะหนว่ยเสร็จแล้วได้ทํากิจกรรมท้ายหนว่ย จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 แตน่กัศกึษายงัขาดการ

ฝึกวินยัในด้านการจดัตารางเรียนชดุวิชา 13413 และศกึษาตามตารางเรียนอย่างตอ่เน่ือง จํานวน 64 คน 

คดิเป็นร้อยละ 53.33 ทัง้ ๆ ท่ีมหาวิทยาลยัได้มีการปฐมนิเทศในเร่ืองดงักลา่วให้แก่นกัศกึษาใหมท่กุครัง้ แต่

มีนกัศกึษาจํานวนมากท่ีไมไ่ด้มาเข้าร่วมการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่ดงันัน้ ควรต้องมีการแนะแนวการ

เรียนในระบบทางไกลให้แก่นกัศกึษาผา่นช่องทางตา่ง ๆ เชน่ กระดานสนทนา เจ้าหน้าท่ีศนูย์สารสนเทศ 

ฯลฯ เพ่ือให้นกัศกึษาทราบแนวทางการเรียนการสอนในระบบทางไกลและเป็นการสร้างวินยัในการเรียน

ให้แก่นกัศกึษาด้วย   

ส่วนท่ี 5 ความคิดเหน็เก่ียวกับช่องทางการตดิต่อกับสาขาวิชาและวิธีการเรียน กรณีที่อ่านเอกสาร

การสอนไม่เข้าใจ เป็นคําถามแบบเลือกตอบ ซึง่คําถามในสว่นนีจ้ะสามารถวดัเก่ียวกบัทกัษะทางปัญญา

ท่ีกําหนดในมคอ.3ของชดุวิชานีใ้นด้านทกัษะการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมข้อมลูสารสนเทศ จากแหลง่ข้อมลู

ความรู้ตา่งๆ เชน่ ระบบอินเทอร์เน็ต ห้องสมดุ บคุคล เป็นต้น 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่นกัศกึษาจํานวนมากยงัไมท่ราบวา่สาขาวิชามีช่องทางในการ

ตดิตอ่ส่ือสารหลายช่องทาง ดงันัน้ควรต้องมีการประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษาทราบโดยอาจเพิ่มข้อมลูลงใน

คูมื่อนกัศกึษาหรือคูมื่อลงทะเบียนเรียน ในสว่นของวิธีการท่ีนกัศกึษาใช้กรณ๊ท่ีศกึษาเอกสารการสอนชดุ

วิชาแล้วไมเ่ข้าใจเก่ียวกบัเนือ้หา พบวา่ นกัศกึษาส่วนหนึ่งทําการศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมโดยใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ค้นคว้าจากแหล่งเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  แสดงให้เห็นวา่นกัศกึษามีทกัษะในการใช้เทคโนโลยี 

นอกจากนีแ้ล้วคําถามในกิจกรรมประจําชดุวิชาท่ีให้ทําส่งนัน้ มีการถามคําถามเก่ียวกบัเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ ซึง่เป็นเทคโนโลยีท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยม ซึง่นกัศกึษาต้องค้นคว้าเพิ่มเตมิจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือตอบ

คําถามในเร่ืองดงักลา่ว กิจกรรมประจําชดุวิชาท่ีมอบหมายให้นกัศกึษาทําสง่ สามารถชว่ยขบัเคล่ือนให้

นกัศกึษาต้องใช้เทคโนโลยีและชว่ยฝึกทกัษะการค้นคืนสารสนเทศอีกด้วย 
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ส่วนท่ี 6 ความต้องการความช่วยเหลือในการเรียนชุดวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น 

นกัศกึษามีความต้องการความชว่ยเหลือในการเรียนชดุวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น

ในด้านการจดัให้มีการแนะแนววิธีการเรียนและการทําข้อสอบสําหรับชดุวิชา รองลงมาจดัให้มีส่ือเสริมใน

รูปดีวีดีท่ีสรุปเนือ้หาสําคญัทัง้ 15 หนว่ย และถ่ายทําเป็นวิดีโอประกอบเสียงบรรยายของวิทยากร โดยมี

คา่เฉล่ียความต้องการ 4.36 และ 4.28 ตามลําดบั และจดัอยู่ในระดบัมาก  ซึง่ความต้องการดงักลา่วผู้ วิจยั

จะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารชดุวิชาเพ่ือดําเนินการตอ่ไป ในสว่นของส่ือเสริมประจําชดุวิชานีเ้ป็น

การสอนเสริมอิเล็กทรอนิกส์ (e-tutorial) ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการผลิต คาดวา่จะแล้วเสร็จและอพัโหลด

(upload) ขึน้เว็บไซต์มหาวิทยาลยั (www.stou.ac.th) เพ่ือให้นกัศกึษาได้เรียนก่อนสอบไลป่ระจําภาค

การศกึษา 2/2554 ภายในเดือนมีนาคม 2555 และจะเพิ่มรายการแนะแนววิธีการเรียนและการทําข้อสอบ

ใน e-tutorial ด้วย และควรประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษาทราบผา่นเว็บไซต์ของสาขาวิชาฯในชอ่งทางตา่ง ๆ 

เชน่ ขา่วประชาสมัพนัธ์ กระดานสนทนา เป็นต้น 

ส่วนท่ี 7 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเป็นคําถามปลายเปิด  

 ชดุวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้นเป็นขดุวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี

การเปล่ียนแปลงอยา่งตอ่เน่ืองและรวดเร็วมาก กอปรกบัเป็นชดุวิชาท่ีปรับปรุงเป็นครัง้ท่ี 2 เปิดสอนภาค

การศกึษา 1/2554 เป็นครัง้แรก  ดงันัน้ เนือ้หาจงึยงัมีความทนัสมยั แตเ่ม่ือเวลาผ่านไปเนือ้หาบางหน่วยก็

จะล้าสมยัได้ง่าย คณะกรรมการบริหารชดุวิชาควรพิจารณาปรับปรุงเนือ้หาโดยใชช่่องทางตา่ง เชน่  การทํา

เอกสารเพิ่มเตมิ (supplement) การใช้กิจกรรมประจําชดุวิชาเสริม การใช้เครือขา่ยสงัคม (social network)

หรือกระดานสนทนา (web board) สําหรับชดุวิชา 

ข้อเสนอแนะ 

1. การจดัทํากิจกรรมประจําชดุวิชาควรกําหนดข้อคําถามท่ีสามารถวดัและประเมินทกัษะในด้าน

ตา่ง ๆ ท่ีกําหนดในมคอ.3 ของชดุวิชา ได้แก่ ทกัษะการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษา คณุธรรม

จริยธรรมในการทํากิจกรรม คณุธรรม จริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความรู้

ท่ีได้รับจากการเรียน  ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบท่ี

ต้องพฒันา มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม มีทกัษะและสามารถพฒันาการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. คบช.ควรนําผลการวิจยัไปประกอบในการพิจารณาออกแบบส่ือเสริมของชดุวิชานีใ้ห้ครอบคลมุ

เนือ้หาท่ีนกัศกึษาต้องการ เช่น การแนะนําวิธีการเรียนและแนวข้อสอบในชดุวิชานี ้

3. ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปควรให้นกัศกึษาประเมินเนือ้หาแตล่ะหนว่ย เพ่ือนํามาเป็นข้อมลูในการพฒันา

ส่ือเสริมในเนือ้หาสว่นท่ียากและใช้เป็นข้อมลูประกอบในการจดัทํากิจกรรมประจําชดุวิชาท่ีจะชว่ย

เสริมการเรียนในเนือ้หาสว่นท่ียากนัน้ รวมทัง้นํามาเป็นข้อมลูประกอบการปรับปรุงชดุวิชาตอ่ไป
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ปีท่ี 2   เร่ืองท่ี 13/2555

บรรณานุกรม 

วาสนา ทวีกลุทรัพย์ และวาณี บณุยะไวโรจน์ 2548  ความคิดเหน็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเก่ียวกับการทาํกิจกรรมประจาํชุดวิชา รายงานการวิจยั

 สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

มาลี ลํา้สกลุ 2551 การประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมประจาํชุดวิชาเทคโนโลยี 

สารสนเทศเบือ้งต้น ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

รายงานการวิจยั สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

สํารวย กมลายตุต์ และสมสรวง พฤตกิลุ 2551 การประเมินกิจกรรมและศึกษาความต้องการ 

ความช่วยเหลือของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา13423 ระบบสารสนเทศสาํนักงาน 

รายงานการวิจยั สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

อนญัญา สิทธิอํานวย 2552 การประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการทาํกิจกรรมประจาํ 

ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร รายงานการวิจยั สาขาวิชาศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยั

สโุขทยัธรรมาธิราช  

กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา 2555 สํานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 

www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news8.php  เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2555 

เก่ียวกับมสธ 2555 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช www.stou.ac.th/aboutSTOU/background.htm) 

 เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2555 

แนวคิดพืน้ฐานและหลกัการทฤษฎี Constructionism , มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าธนบรีุ 

www.kmutt.ac.th/organization/Education/ Technology/tech_ed/ constructionism 
/constructionism3.html)  เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2555
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การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัวิธีการศึกษาชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) 
Students’ Opinions on Study Methodology for Computer Programming Course (96414) 

นางสาวปิยพร  นุรารักษ ์
Miss Piyaporn  Nurarak 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัวิธีการศึกษาชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของเอกสารการสอน และ 2) ความพึง
พอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ประชากรท่ีใชศึ้กษา ไดแ้ก่ นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 และเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ณ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิ-
ราช จ านวน 65 คน โดยท าการศึกษาจากประชากรทั้งหมด เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาคือ แบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลใชว้ิธีแจกแบบสอบถามให้กบันักศึกษาทุกคนท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ปรากฏว่า 
ไดรั้บแบบสอบ ถามกลบัคืนมา จ านวน 62 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95.38  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิัยพบว่า 
1. ขอ้มูลทัว่ไป  นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 75.81  อายุระหว่าง 26-30 ปี ร้อยละ 29.03

ก าลงัศึกษาอยู่ในหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต ร้อยละ 53.23 ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจา้งหน่วยงาน
เอกชน ร้อยละ 46.77 มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001 ถึง 20,000 บาท ร้อยละ 54.84 ระดบัการศึกษาก่อน
สมคัรเรียนหลกัสูตรน้ีท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คือ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 
50.00 สาเหตุท่ีเรียนหลกัสูตรน้ีกบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเพราะอยากเรียนรู้เพิ่มเติม ร้อยละ 53.23 
นักศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่ได้อ่านเอกสารการสอนของชุดวิชาน้ี ร้อยละ 19.35 ในขณะท่ีมีนักศึกษาอ่าน
เอกสารการสอนครบทั้ง 15 หน่วย ร้อยละ 11.29 สาเหตุท่ียงัไม่ไดอ่้านหรือยงัอ่านเอกสารไม่ครบทั้ง 15 
หน่วย เน่ืองจากไม่มีเวลา ร้อยละ 65.46 และส่ือเสริมประกอบการเรียนท่ีตอ้งการมากท่ีสุดคือ ซีดีมลัติมีเดีย 
ร้อยละ 33.87 

2. ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของเอกสารการสอน ในภาพรวมนกัศึกษาส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ในดา้นความครบถว้นของเน้ือหาตามวตัถุประสงคแ์ละค าอธิบายชุดวิชา 
ความถูกตอ้งและทนัสมยัของเน้ือหา ความเหมาะสมของการจดัเรียงล าดบัเน้ือหา ความยากง่ายของเน้ือหา
เหมาะสมกบัผูเ้รียน ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาแต่ละหน่วย ความสอดคลอ้งของแบบ
ประเมินตนเองก่อนและหลงัเรียนกบัวตัถุประสงคชุ์ดวิชา ความสามารถในการพฒันาความคิดของผูเ้รียน 
และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ   
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3. ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ นกัศึกษาส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจระดับมาก ในด้านความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเอง ความ
เหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะภาคสนาม กิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาในชุดวิชาไดดี้ข้ึน การน าความรู้และ
ทักษะท่ีได้รับจากการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไปประยุกต์ใช้และโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ระหวา่งนกัศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยกนั นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ระดบัปานกลาง ในดา้นความพร้อมดา้นเน้ือหาก่อนเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม และความ
รับผดิชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเอง  

ค าส าคญั: วิธีการศึกษาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

212



การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัวิธีการศึกษาชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) 
Students’ Opinions on Study Methodology for Computer Programming Course (96414) 

นางสาวปิยพร  นุรารักษ ์
Miss Piyaporn  Nurarak 

Abstract 
 The objectives of this research on students’ opinions on study methodology for computer 
programming course (96414) were to  study: 1) the satisfaction of them on the quality of the textbooks and  
coursebooks; and 2) the satisfaction of them on the quality of practical skills activities. The sample 
population consisted of 65 Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) undergraduate students who 
enrolled and attended practical skills work at STOU for course 96414 in the first semester of the 2011 
academic year. The research instrument was questionnaire which distributed directly to all students who 
attended the practical skills work. Only 62 completed questionnaire were returned, or 95.38% of those. 
Data analysis were frequencies, percentage, mean and standard diviation. 

Results 
1. For background demographics, 75.81% of the respondents were male, 29.03% were aged between

26 and 30 years, 53.23% were studying in Bachelor of Technology program, 46.77% were private sector 
employees, 54.84% had income between 10,001 and 20,000 baht per month, 50.00% already had 
Diploma/ High vocational Certificate (Dip. / High Voc. Cert.) as their highest educational level before 
enrolling at STOU, 53.23% reported that they had gain their knowledge by taken this course, 19.35% 
reported  that they had not read textbooks and  coursebooks while 11.29% had read all of 15 units, 65.46% 
had not read or had read some of units  because they did not have time and 33.87%  reported that the 
supplementary media they wanted  the most was Multimedia CD.  

2. As for the students’satisfaction on the quality of the textbooks and  coursebooks, was overall at
high level in the items of  Completeness  depend on  objective  and description of course, accuracy and 
up-to-date, appropriate arrange in order, student level suitability, time for study each unit, pre and post test 
in accord with objective of course, capability to improve their thinking and applied to other situation or 
other course. 

3. As for the students’ satisfaction on the quality of practical skills activities, showed that  in  most
students were at high level in suitability of self practical skills activities, practical skills activities in STOU 
and time in practical skills work, practical skills activities could help more understanding and opportunity 
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to exchange knowledge, capability to apply by using knowledge and skills from practical skills work and 
educational experience with other students while attended practical skills work at STOU. The students’ 
satisfaction were at moderate level in case of content preparedness before attended practical skills work at 
STOU and responsibility to work on practical skills activities by themselves. 

Keywords:  study methodology, computer programming 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การศึกษาในระบบทางไกลของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ใช้ส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นส่ือหลกั ไดแ้ก่ 
เอกสารการสอนประจ าชุดวิชาและแบบฝึกปฏิบติัชุดวิชา (แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน) 
ซ่ึงเป็นส่ือการศึกษาท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้และกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจใน
การศึกษาดว้ยตนเองในระบบทางไกล ดงันั้น ส่ือการศึกษาท่ีมีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพในการน าไปใช้
ยอ่มส่งผลใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จในการศึกษามากท่ีสุด 
 นอกจากน้ี ในการเรียนการสอนของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร จ าเป็นตอ้งมีการเรียนการสอนในลกัษณะของการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะร่วมดว้ยในบางชุดวิชา 
เพื่อให้นักศึกษาไดน้ าเน้ือหาความรู้ภาคทฤษฎีจากเอกสารการสอนมาสู่การลงมือปฏิบติัจริง เพื่อเป็นการ
เพิ่มพนูใหเ้กิดทกัษะเพิ่มข้ึน 
 ดงันั้น การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของเอกสารการสอน และคุณภาพของ
กิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะประจ าชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) จึงเป็นการศึกษาขอ้มูลจาก
ผูใ้ชส่ื้อการศึกษาดงักล่าวโดยตรง ซ่ึงผลการวิจยัท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเอกสารการสอนและ
กิจกรรมการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเอง และกิจกรรมการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนามประจ าชุดวิชา
ใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้และกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ของนกัศึกษา เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จในการศึกษามากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ในการรักษา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดบัปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 อีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของเอกสารการสอน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ

วธีิด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัวิธีการศึกษาชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) มี
รายละเอียดวิธีด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีลงทะเบียนเรียนชุด
วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  และเขา้รับการฝึกปฏิบติั
เสริมทกัษะ ระหวา่งวนัท่ี 12-14 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ านวนทั้งหมด 65 คน 
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เคร่ืองมือการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัวิธีการศึกษา
ชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไป 
สอบถามเก่ียวกับสถานภาพ ได้แก่ เพศ อายุ หลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับ

การศึกษาก่อนสมคัรเรียนหลกัสูตรน้ี สาเหตุหลกัท่ีเรียนหลกัสูตรน้ีกบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
จ านวนหน่วยของเอกสารการสอนท่ีอ่านมาแลว้ตั้งแต่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(96414) สาเหตุท่ียงัไม่ไดอ่้านหรืออ่านเอกสารการสอนไม่ครบ และประเภทของส่ือเสริมประกอบการเรียน
ท่ีตอ้งการใหมี้เพิ่มเติม 

ส่วนท่ี 2   ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของเอกสารการสอน 
 สอบถามเก่ียวกบั 1) ความครบถว้นของเน้ือหาตามวตัถุประสงคแ์ละค าอธิบายชุดวิชา 2) ความถูกตอ้ง
และทนัสมยัของเน้ือหา 3) ความเหมาะสมของการจดัเรียงล าดบัเน้ือหา 4) ความยากง่ายของเน้ือหา  5) ความ
เหมาะสมของระยะเวลาท่ีใชศึ้กษาแต่ละหน่วยการสอน 6) ความสอดคลอ้งของแบบประเมินผลตนเองก่อน
เรียนและหลงัเรียนกบัวตัถุประสงคข์องชุดวิชา 7) ความสามารถในการพฒันาความคิดของผูเ้รียน และ 8) 
การน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ 

ส่วนท่ี 3   ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ 
สอบถามเก่ียวกบั 1) ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเอง 2) ความเหมาะสม

ของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม 3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ
ภาคสนาม 4) กิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาของชุดวิชาไดดี้ข้ึน 5) ความพร้อมดา้น
เน้ือหาก่อนเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม 6) ความรับผดิชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะดว้ยตนเอง 7) ความสามารถในการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ
ไปประยกุตใ์ช ้ 8) โอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหวา่งนกัศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติั
เสริมทกัษะ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาทุกคนท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในวนัท่ี 12-14 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ านวนทั้งหมด 65 
คน ปรากฏว่า ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 62 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.38 ของจ านวน
แบบสอบถามทั้งหมด จากนั้นน าแบบสอบถามดงักล่าวไปวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาผลสรุปการวิจยั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจและสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณจากนักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 และได้
เขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ณ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ซ่ึงเป็นผูท่ี้ใช้เอกสารการสอนและ

216



กิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะประจ าชุดวิชา เพื่อน าผลการวิจยัไปปรับปรุงเอกสารการสอนและกิจกรรมฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะให้มีคุณภาพมากยิ่งๆ ข้ึน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารค านวณค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย  

โดยมีการประเมิน 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
คะแนน 5 หมายถึง  มากท่ีสุด / ดีมาก 
คะแนน 4  หมายถึง  มาก / ดี 
คะแนน 3 หมายถึง  ปานกลาง / พอใช ้
คะแนน 2 หมายถึง  นอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด / ควรปรับปรุง 

เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ียเป็นดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด / ดีมาก 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง  มาก / ดี 
   ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง  ปานกลาง / พอใช ้
   ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง  นอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด / ควรปรับปรุง 

สรุปผลการวจัิย 
1. ขอ้มูลทัว่ไป

1.1 จ านวนแบบสอบถามท่ีแจกให้กบันกัศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะทั้งหมด 65 ฉบบั
ส่งกลบัคืนมา จ านวน 62 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95.38 ของจ านวนแบบสอบถามท่ีแจกทั้งหมด 

1.2  นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 75.81 รายละเอียดของขอ้มูลเป็น
ดงัน้ี 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 47   75.81 
หญิง 15   24.19 
รวม 62 100.00 

 1.3  นกัศึกษาส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 26 ถึง 30 ปี จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 รายละเอียด
ของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 
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อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 20 ปี   1   1.61 

21-25 ปี   8 12.90 
26-30 ปี 18 29.03 
31-35 ปี 17 27.42 
36-40 ปี   9 14.52 
41-45 ปี   5   8.07 
46-50 ปี   3   4.84 
ไม่ระบุ   1   1.61 
รวม 62  100.00 

 1.4  นกัศึกษาส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 53.23 รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

ก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เทคโนโลยบีณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ) 33 53.23 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) 29 46.77 

รวม 62 100.00 

 1.5  นกัศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานเอกชน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.77 รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งของรัฐ 15 24.19 
พนกังาน/ลูกจา้งรัฐวิสาหกิจ   6   9.68 
พนกังาน/ลูกจา้งหน่วยงานเอกชน 29 46.77 
ธุรกิจส่วนตวั   2   3.23 
ไม่ไดท้  างาน   2   3.23 
อ่ืน ๆ   1   1.61 
ไม่ระบุ   7    11.29 

รวม 62  100.00 
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1.6  นกัศึกษาส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.84 รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

รายได ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 11 17.74 
10,001 ถึง 20,000 บาท 34 54.84 
20,001 ถึง 30,000 บาท   4  6.45 
มากกวา่ 30,000 บาท 10 16.13 
ไม่ระบุ   3   4.84 

รวม 62  100.00 

 1.7  นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 
ก่อนสมคัรเรียนหลกัสูตรน้ีท่ี มสธ. จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

วฒิุการศึกษาท่ีใชส้มคัรเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
มธัยมศึกษาตอนตน้ - - 
มธัยมศึกษาตอนปลาย   2   3.23 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   2   3.23 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 31 50.00 
ปริญญาตรี 20 32.25 
สูงกวา่ปริญญาตรี   7 11.29 

รวม 62 100.00 

1.8  นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกเรียนหลกัสูตรน้ี เน่ืองจากอยากเรียนรู้เพิ่มเติม จ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.23 รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

สาเหตุท่ีเลือกเรียนหลกัสูตรน้ี จ านวน (คน) ร้อยละ 
อยากเรียนรู้เพิม่เติม 33 53.23 
อยากมีสถานะทางสงัคมท่ีดีข้ึน   3   4.84 
ไดเ้พิ่มโอกาสในการท างาน 23 37.10 
เป็นตวัอยา่งท่ีดีของครอบครัว   1   1.61 
อ่ืน ๆ   2   3.22 

รวม 62  100.00 
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1.9  นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่ไดอ่้านเน้ือหาของชุดวิชา จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 19.35 นกัศึกษา
ท่ีอ่านเน้ือหาไดม้ากท่ีสุดคือ 2 หน่วย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

นกัศึกษา 
อ่านเน้ือหาแลว้ 

จ านวน 
(คน) ร้อยละ นกัศึกษา 

อ่านเน้ือหาแลว้ 
จ านวน 
(คน) ร้อยละ

ยงัไม่ไดอ่้านเลย 12 19.35 8 หน่วย 3 4.84 
1 หน่วย  6   9.68 9 หน่วย - - 
2 หน่วย  8 12.90 10 หน่วย 2 3.23 
3 หน่วย 5   8.06 11 หน่วย - - 
4 หน่วย 2   3.23 12 หน่วย 1 1.61 
5 หน่วย 5   8.06 13 หน่วย 2 3.23 
6 หน่วย 6   9.68 14 หน่วย - - 
7 หน่วย 3   4.84 15 หน่วย 7 11.29 

รวม 62 100.00 

 1.10 สาเหตุท่ีนกัศึกษายงัไม่ไดอ่้านหรืออ่านเอกสารการสอนยงัไม่ครบทั้งหมด เน่ืองจากไม่มีเวลา 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 65.46 รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

สาเหตุท่ียงัไม่ไดอ่้าน 
หรืออ่านเน้ือหายงัไม่ครบทั้งหมด 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่มีเวลา 36 65.46 
บริหารเวลาไม่เป็น   7 12.72 
พื้นความรู้ไม่ดี   9 16.36 
ปัญหาสุขภาพ - - 
อ่ืน ๆ 3 5.46 

รวม 55  100.00 

 1.11 นกัศึกษาส่วนใหญ่ตอ้งการส่ือเสริมประกอบการเรียน คือ ซีดีมลัติมีเดีย จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.87 รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

ประเภทของส่ือเสริม จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายการสอนทางวิทยโุทรทศัน์   1   1.61 
e-Learning 14 22.58 
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ประเภทของส่ือเสริม จ านวน (คน) ร้อยละ 
สอนเสริมผา่นอินเทอร์เน็ต 17 27.42 
ส่ือการเรียนรู้ผา่นโทรศพัทมื์อถือ   1   1.61 
ซีดีมลัติมีเดีย 21 33.87 
อ่ืน ๆ   5   8.07 
ไม่ระบุ   3   4.84 

รวม 62  100.00 

2. ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของเอกสารการสอน
 นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัความครบถว้นของเน้ือหาตามวตัถุประสงคแ์ละค าอธิบายชุดวิชา 
ระดบัมาก ( x 3.81)  ความถูกตอ้งและทนัสมยัของเน้ือหา ระดบัมาก ( x 3.89)  ความเหมาะสมของ
การจดัเรียงล าดบัเน้ือหา ระดบัมาก ( x 3.84)  ความยากง่ายของเน้ือหาเหมาะสมกบัผูเ้รียน ระดบัมาก 
( x 3.63)  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาแต่ละหน่วย ระดบัปานกลาง ( x 3.58)  ความ
สอดคล้องของแบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียนกับวตัถุประสงค์ชุดวิชา ระดับมาก ( x 3.81)  
ความสามารถในการพฒันาความคิดของผูเ้รียน ระดบัมาก ( x 3.94)  และการน าไปประยุกต์ใชใ้น
สถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ ระดบัมาก ( x 3.81)  รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

ความพึงพอใจดา้น 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 

( x )  

ระดบั 

1. เน้ือหาครบถว้นตามวตัถุประสงค์
และค าอธิบายชุดวิชา

10 
(16.13) 

33 
(53.22) 

16 
(25.81) 

3 
(4.84) 

- 3.81 มาก 

2. ความถูกตอ้งและทนัสมยัของ
เน้ือหา

10 
(16.13) 

37 
(59.68) 

13 
(20.97) 

2 
(3.22) 

- 3.89 มาก 

3. การจดัเรียงล าดบัเน้ือหามีความ
เหมาะสม

13 
(20.97) 

27 
(43.55) 

21 
(33.87) 

1 
(1.61) 

- 3.84 มาก 

4. เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน

9 
(14.52) 

25 
(40.32) 

24 
(38.71) 

4 
(6.45) 

- 3.63 มาก 

5. ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาแต่ละ
หน่วยถูกตอ้งเหมาะสม

11 
(17.74) 

19 
(30.65) 

27 
(43.55) 

5 
(8.06) 

- 3.58 มาก 
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ความพึงพอใจดา้น 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 

( x )  

ระดบั 

6. แบบประเมินตนเองก่อนและหลงั
เรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

8 
(12.90) 

36 
(58.06) 

16 
(25.81) 

2 
(3.23) 

- 3.81 มาก 

7. พฒันาความสามารถทางความคิด
ของผูเ้รียน

14 
(22.58) 

30 
(48.39) 

18 
(29.03) 

- - 3.94 มาก 

8. การน าไปประยกุตใ์ชใ้น
สถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ

14 
(22.58) 

24 
(38.71) 

22 
(35.48) 

2 
(3.23) 

- 3.81 มาก 

3. ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ
 นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเอง 
ระดบัมาก ( x 3.60)  ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม ระดบัมาก ( x 3.76)   
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม ระดบัมาก ( x 3.60)   กิจกรรมฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาของชุดวิชาไดดี้ข้ึน ระดบัมาก ( x 4.00)  ความพร้อมดา้นเน้ือหา
ก่อนเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม ระดบัปานกลาง ( x 2.94)  ความรับผิดชอบในการท า
กิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเอง ระดบัปานกลาง ( x 3.34)  ความสามารถในการน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะไปประยุกต์ใช ้ระดบัมาก ( x 3.63)  โอกาสในการ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ระดับมาก 
( x 3.92)  รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

ความพึงพอใจดา้น 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 

( x )  

ระดบั 

1. ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเอง

8 
(12.90) 

28 
(45.16) 

20 
(32.26) 

5 
(8.07) 

1 
(1.61) 

3.60 มาก 

2. ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม

13 
(20.97) 

26 
(41.93) 

19 
(30.65) 

3 
(4.84) 

1 
(1.61) 

3.76 มาก 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ
ภาคสนาม

9 
(14.52) 

27 
(43.55) 

19 
(30.65) 

6 
(9.67) 

1 
(1.61) 

3.60 มาก 
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ความพึงพอใจดา้น 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 

( x )  

ระดบั 

4. กิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะช่วย
ใหเ้ขา้ใจเน้ือหาในชุดวิชาไดดี้ข้ึน

17 
(27.42) 

30 
(48.39) 

14 
(22.58) 

- 1 
(1.61) 

4.00 มาก 

5. ท่านมีความพร้อมดา้นเน้ือหาก่อน
เขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ
ภาคสนาม

4 
(6.45) 

17 
(27.42) 

17 
(27.42) 

19 
(30.65) 

5 
(8.06) 

2.94 ปาน 
กลาง 

6. ความรับผดิชอบในการท า
กิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ย
ตนเอง

9 
(14.52) 

17 
(27.42) 

25 
(40.32) 

8 
(12.90) 

3 
(4.84) 

3.34 ปาน 
กลาง 

7. ความสามารถในการน าความรู้
และทกัษะท่ีไดรั้บจากการฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะไปประยกุตใ์ช้

15 
(24.19) 

17 
(27.42) 

24 
(38.71) 

4 
(6.45) 

2 
(3.23) 

3.63 มาก 

8. โอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ระหวา่ง
นกัศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติั
เสริมทกัษะ

14 
(22.58) 

31 
(50.00) 

15 
(24.19) 

2 
(3.23) 

- 3.92 มาก 

อภิปรายผล 
 การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัวิธีการศึกษาชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของเอกสารการสอน และ 2) ศึกษา
ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ  
 จากการศึกษาจ านวนและขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 และมาเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 75.81 อายรุะหวา่ง 26 ถึง 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.03 ก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร
เทคโนโลยบีณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ) คิดเป็นร้อยละ 53.23 ประกอบอาชีพพนกังานหรือลูกจา้ง
ของหน่วยงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 46.77 รายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001 ถึง 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
54.84 ระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ก่อนสมคัรเรียนหลกัสูตรน้ีท่ี 
มสธ. คิดเป็นร้อยละ 50.00  สาเหตุหลกัท่ีเลือกเรียนหลกัสูตรน้ี เน่ืองจากอยากเรียนรู้เพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 
53.23  และนกัศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะส่วนใหญ่ยงัไม่ไดอ่้านเอกสารการสอนของชุดวิชาซ่ึง
คิดเป็นร้อยละ 19.35 ในขณะท่ีนกัศึกษาท่ีอ่านเอกสารการสอนครบทั้ง 15 หน่วยมีเพียง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
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11.29 เท่านั้น สาเหตุท่ีนกัศึกษายงัไม่ไดอ่้านหรืออ่านเอกสารการสอนยงัไม่ครบทั้งหมดเน่ืองจากไม่มีเวลา 
คิดเป็นร้อยละ 65.46  ส่ือเสริมประกอบการเรียนท่ีตอ้งการใหมี้คือซีดีมลัติมีเดีย คิดเป็นร้อยละ 33.87 
 จากการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกบัคุณภาพของเอกสารการสอนพบว่า ในภาพรวมนกัศึกษาส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ในดา้นความครบถว้นของเน้ือหาตามวตัถุประสงคแ์ละค าอธิบายชุดวิชา 
ความถูกตอ้งและทนัสมยัของเน้ือหา ความเหมาะสมของการจดัเรียงล าดบัเน้ือหา ความยากง่ายของเน้ือหา
เหมาะสมกับผูเ้รียน ความถูกต้องเหมาะสมในการก าหนดระยะเวลาในการศึกษาแต่ละหน่วย ความ
สอดคลอ้งของแบบประเมินตนเองก่อนและหลงัเรียนกบัวตัถุประสงคชุ์ดวิชา ความสามารถในการพฒันา
ความคิดของผูเ้รียน และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ   
 จากการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะพบว่าใน
ภาพรวมนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดบัมาก ในความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ
ดว้ยตนเอง ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม  ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม กิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาในชุดวิชาไดดี้ข้ึน 
ความสามารถในการน าความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บจากการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะไปประยกุตใ์ช้ และโอกาสใน
การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยกนั ใน
ภาพรวมนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง ในดา้นความพร้อมดา้นเน้ือหาก่อนเขา้รับการ
ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม และความรับผดิชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเอง  
 จากผลการอภิปรายความพึงพอใจเก่ียวกบัคุณภาพของเอกสารการสอนและกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่มีความพร้อมในการเขา้รับการฝึกปฏิบตัเสริมทกัษะ เน่ืองจากการ
จดัส่งเอกสารการสอนล่าชา้ ท าใหศึ้กษาหน่วยการสอนไม่ทนั จึงไม่สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการท าแบบ
ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเองได ้ อีกทั้งก าหนดการเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะก าหนดไวเ้ร็วเกินไป 
(ก าหนดฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ วนัท่ี 12-14 สิงหาคม 2554 ซ่ึงเป็นวนัท่ีหลงัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2554 ประมาณ 1 เดือนคร่ึง) ควรเล่ือนก าหนดการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะออกไปสักระยะเพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้
เวลาเตรียมตวัมากกวา่น้ี 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพิจารณาผลิตส่ือเสริมประกอบการเรียนเป็นซีดีมลัติมีเดียเพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจเน้ือหาไดม้าก

ข้ึน 
2. การก าหนดช่วงเวลาการเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะคร้ังต่อๆ ไป ควรพิจารณาถึงเวลาใน

การศึกษาเอกสารการสอนของนกัศึกษาเพื่อเตรียมตวัเขา้รับการฝึกปฏิบติั 
3. เม่ือไดน้ าผลการศึกษาคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะไปปรับปรุงในกิจกรรมการฝึก

ปฏิบติัเสริมทกัษะคร้ังต่อไปแลว้ อาจตอ้งท าการศึกษาวิจยัซ ้ าในคร้ังต่อไปเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกบั
นกัศึกษายิง่ข้ึน 
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การศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัวิธีการศกึษาชดุวิชาการออกแบบและพฒันาเว็บ (96413) 
Students’ Opinions on Study Methodology for Web Design and Development Course 

(96413) 

นางสาวทศันีย์วรรณ์ ศรีประดษิฐ์ 
Miss Tassaneewan Sripradit 

บทคัดย่อ 
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการศึกษาชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ  

(96413) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา 1) จ านวนและข้อมลูของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนและเข้ารับการฝึก
ปฏิบตัิเสริมทกัษะ 2) ความพึงพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอน และ 3) ความพึง
พอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ ประชากรท่ีใช้ศกึษา ได้แก่ นกัศกึษา
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชาการออกแบบและพฒันาเว็บ ในภาคการศกึษาท่ี 
1 ปีการศึกษา 2554 และมาเข้ารับเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ ณ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
จ านวน 272 คน ท าการศกึษาทัง้ประชากร เคร่ืองมือท่ีใช้ศกึษาคือ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมลูใช้
วิธีแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาทุกคนท่ีมาเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ปรากฏว่า ได้รับ
แบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 216 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 79.41  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ และคา่เฉล่ีย 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ข้อมูลทัว่ไป  นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.35  อายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ

50.46 ประกอบอาชีพพนกังาน/ลกูจ้างหนว่ยงานเอกชน ร้อยละ 54.63 มีรายได้ตอ่เดือนอยู่ระหว่าง 10,001 
ถึง 20,000 บาท ร้อยละ 43.52 วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมคัรเรียนท่ี มสธ. คือ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง 
(ปวส.) หรืออนปุริญญา ร้อยละ 47.69 ก าลงัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ) ร้อยละ 56.48 สาเหตหุลกัท่ีเลือกศกึษากบั มสธ. เพราะอยากเรียนรู้เพิ่มเติม ร้อยละ 63.43  สาเหตุ
หลกัท่ีเลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการออกแบบและพฒันาเว็บ เพราะมีความสนใจเป็นพิเศษและอยาก
น าไประยกุต์ใช้งานจริง ร้อยละ 70.83  ได้ดาวน์โหลดเอกสารการสอนชดุวิชานีจ้ากระบบการเรียนการสอน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) แล้ว ร้อยละ 60.19  ได้อ่านเอกสารการสอนของชดุวิชานีแ้ล้ว จ านวน 2 
หน่วย  ร้อยละ 20.77 สาเหตท่ีุยงัไม่ได้อ่านหรือยงัอ่านเอกสารไม่ครบ เน่ืองจากไม่มีเวลา ร้อยละ 27.31 
ต้องการให้มีส่ือเสริมประกอบการเรียน คือ ซีดีมลัตมีิเดีย ร้อยละ 41.67 

2. ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกับคณุภาพของเอกสารการสอน นกัศกึษาส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจกับความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถุประสงค์และค าอธิบายชุดวิชา ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.68 
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ร้อยละ 43.52 ความถูกต้องและทันสมัยของเนือ้หา ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.89 ร้อยละ 45.83 ความ
เหมาะสมของการจดัเรียงล าดบัเนือ้หา ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.76 ร้อยละ 47.22  ความยากง่ายของเนือ้หา
เหมาะสมกบัผู้ เรียน ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.71 ร้อยละ 51.85  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศกึษา
แตล่ะหนว่ย ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.60 ร้อยละ 45.37  ความสอดคล้องของแบบประเมินตนเองก่อนและหลงั
เรียนกบัวตัถปุระสงค์ชดุวิชา ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.69 ร้อยละ 48.15  ความสามารถในการพฒันาความคิด
ของผู้ เรียน ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.86 ร้อยละ 50.00  การน าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ 
ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.93 ร้อยละ 49.07 

3. ความพึงพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ  นกัศกึษาส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจกบัความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 
3.94 ร้อยละ 49.08  ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะภาคสนาม ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.01 
ร้อยละ 45.83  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะภาคสนาม ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 
3.74 ร้อยละ 42.13  กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะช่วยให้เข้าใจเนือ้หาในชุดวิชาได้ดีขึน้ ระดับมาก 
คา่เฉล่ีย 3.91 ร้อยละ 43.06  ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง ระดบั
มาก คา่เฉล่ีย 3.96 ร้อยละ 43.06  ความสามารถในการน าความรู้และทกัษะท่ีได้รับจากการฝึกปฏิบัติเสริม
ทกัษะไปประยุกต์ใช้ ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.97 ร้อยละ 45.37  โอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างนกัศกึษาท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยกนั ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.10 ร้อยละ 
42.59  สะดวกท่ีจะเข้ารับการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะในช่วงวนัศกุร์ถึงวนัอาทิตย์ ร้อยละ 87.50 

ค าส าคัญ: วิธีการศกึษาชดุวิชาการออกแบบและพฒันาเว็บ 
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Abstract 
The objectives of this research on students’ opinions on study methodology for 

web design and development course (96413) were to study: 1) the number and data of 
students who registered and attended practical skills work; 2) the satisfaction of them 
on the quality of the coursebooks; and 3) the satisfaction of them on the quality of 
practical skills activities for the course. The sample population consisted of 272 students 
who registered and attended practical skills work for course 96413 in the first semester 
of the 2011 academic year. Data were collected using a questionnaire. Only 216 
completed questionnaire were returned, or 79.41% of those. Data were analyzed using 
frequency, percentage and mean. 

Results 
1. For background demographics, 64.35% of the respondents were male,

50.46% were aged between 21 and 30 years, 54.63% were private sector employees, 
43.52% had income between 10,001 and 20,000 baht per month, 47.69% already had 
Diploma / High vocational Certificate (Dip. / High Voc. Cert.) as their highest educational 
level before register at STOU, 56.48% were studying in Bachelor of Technology program 
(Business Information Technology), 63.43% had gain their knowledge by taken this 
course, 70.83% had registered in web design and development course for the reason of 
special interesting and want to apply for real work, 60.19% had download coursebooks 
from e-Learning, 20.77% had already read 2 units,  27.31% reported  that they had not 
read or had read some of units because they did not have time, and 41.67% reported 
that the supplementary media they wanted the most was Multimedia CD. 

2. As for the students’satisfaction on the quality of the coursebooks, most of the
students rated Completeness depend on objective and description of course as high 

level ( X 3.68,43.52% ), rated accuracy and up-to-date as high level ( X 3.89,45.83% ), 

rated appropriate arrange in order as high level ( X 3.76,47.22% ), rated student level 

suitability as high level ( X 3.71,51.85% ), rated time for study each unit as high level 

( X 3.60,45.37% ), rated pre and post test were compatible with objective of course as 

high level ( X 3.69,48.15% ), rated capability to improve their thinking as high level 

( X 3.86,50.00% ) and rated applied to other situation or other course as high level 

( X 3.93,49.07% ).  

3. As for the students’ satisfaction on the quality of practical skills activities for
the course, most of the students rated suitability of self practical skills activities as high 

level ( X 3.94,49.08% ), showed that in most students were at high level in suitability of 

self practical skills activities, rated practical skills activities in STOU as high level 

( X 4.01,45.83% ), rated time in practical skills work as high level ( X 3.74,42.13% ), rated 

activities in practical skills could help more understanding as high level ( X 3.91,43.06% ), 

rated responsibility to work on practical skills activities by themselves as high level 

( X 3.96,43.06% ), rated capability to apply by use knowledge and skills from practical 

skills work as high level ( X 3.97,45.37% ), rated opportunity to exchange knowledge and 

experience with other students who attended practical skills work at STOU as high level 

( X 4.10,42.59% ) and 87.50% reported that  conveniently time period for attended 

practical skills work at STOU from Friday to Sunday.  

Key Words:  study methodology for web design and development course
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การศกึษาในระบบทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ใช้ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลกั ได้แก่ 

เอกสารการสอนประจ าชดุวิชาและแบบฝึกปฏิบตัิชดุวิชา (แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน) 
ซึง่เป็นส่ือการศกึษาท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจใน
การศกึษาด้วยตนเองในระบบทางไกล ดงันัน้ ส่ือการศกึษาท่ีมีคณุภาพดีและมีประสิทธิภาพในการน าไปใช้
ยอ่มสง่ผลให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จในการศกึษามากท่ีสดุ 

นอกจากนี ้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร จ าเป็นต้องมีการเรียนการสอนในลกัษณะของการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะร่วมด้วย
ในบางชดุวิชา เพ่ือให้นกัศกึษาได้น าเนือ้หาความรู้ภาคทฤษฎีจากเอกสารการสอนมาสู่การลงมือปฏิบตัิจริง 
เพ่ือเป็นการเพิ่มพนูให้เกิดทกัษะเพิ่มขึน้ 

ดงันัน้ การศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกับคณุภาพของเอกสารการสอน และคณุภาพ
ของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะประจ าชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ (96413) จึงเป็นการศึกษา
ข้อมลูจากผู้ใช้ส่ือการศกึษาดงักลา่วโดยตรง ซึง่ผลการวิจยัท่ีได้จะเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงเอกสารการ
สอนและกิจกรรมการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะประจ าชุดวิชาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
ความรู้และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จใน
การศึกษามากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นข้อมลูท่ีมีประโยชน์ในการรักษาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาจ านวนและข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการออกแบบและ

พฒันาเว็บ ในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 และมาเข้ารับเข้ารับการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ 
2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอน
3. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการศึกษาชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ 

(96413) มีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีลงทะเบียนเรียน

ชดุวิชาการออกแบบและพฒันาเว็บ (96413) ในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554  และเข้ารับการฝึก
ปฏิบตัิเสริมทกัษะ ณ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ระหว่างวนัท่ี 16-18 กันยายน 2554 วนัท่ี 23-25 
กนัยายน 2554 และวนัท่ี 7-9 ตลุาคม 2554 จ านวนทัง้หมด 272 คน 
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เคร่ืองมือการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธี

การศกึษาชดุวิชาการออกแบบและพฒันาเว็บ (96413) ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1   ข้อมลูทัว่ไป 
สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน วฒุิการศกึษาท่ีใช้สมคัรเรียน

กบั มสธ. หลกัสูตรท่ีก าลงัศกึษาอยู่ สาเหตหุลกัท่ีเลือกเรียนกบั มสธ. สาเหตหุลกัท่ีเลือกลงทะเบียนเรียน
ชดุวิชาการออกแบบและพฒันาเว็บ (96413) ได้ดาวน์โหลดเอกสารการสอนจากระบบการเรียนการสอน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) แล้วหรือไม ่ถ้าดาวน์โหลดแล้วได้อา่นเอกสารการสอนแล้วก่ีหน่วย สาเหตุ
ท่ียังไม่ได้อ่านหรือยังอ่านเอกสารการสอนไม่ครบ ส่ือเสริมประกอบการเรียนประเภทใดท่ีต้องการให้มี
เพิ่มเตมิ 

สว่นท่ี 2   ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอน 
สอบถามเก่ียวกบั 1) ความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์และค าอธิบายชดุวิชา 2) ความ

ถูกต้องและทันสมยัของเนือ้หา 3) ความเหมาะสมของการจดัเรียงล าดบัเนือ้หา 4) ความยากง่ายของ
เนือ้หา 5) ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ศึกษาแต่ละหน่วยการสอน 6) ความสอดคล้องของแบบ
ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชา 7) ความสามารถในการพัฒนา
ความคดิของผู้ เรียน และ 8) การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ 

สว่นท่ี 3   ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ 
สอบถามเก่ียวกับ 1) ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง 2) ความ

เหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะภาคสนาม 3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิ
เสริมทกัษะภาคสนาม 4) กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะช่วยให้เข้าใจเนือ้หาของชดุวิชาได้ดีขึน้ 5) ความ
รับผิดชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง 6) ความสามารถในการน าความรู้และทกัษะ
ท่ีได้รับจากการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะไปประยกุต์ใช้ 7) โอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างนกัศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ และ 8) ช่วงเวลาท่ีสะดวกในการเข้ารับการฝึกปฏิบตัิ
เสริมทกัษะ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาทุกคนท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะชุดวิชาการ

ออกแบบและพฒันาเว็บ ซึ่งมีการจดัอบรม 3 รอบ ได้แก่ วนัท่ี 16-18 กนัยายน 2554 วนัท่ี 23-25 กนัยายน 
2554 และวนัท่ี 7-9 ตลุาคม 2554 จ านวนทัง้หมด 272 คน ปรากฏว่า ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา 
จ านวน 216 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 79.41 ของจ านวนแบบสอบถามทัง้หมด จากนัน้น าแบบสอบถาม
ดงักลา่วไปวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาผลสรุปการวิจยั 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจยัเร่ืองนีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจและสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณจากนกัศึกษา  

ท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชาการออกแบบและพฒันาเว็บ (96413)  ในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 
และได้เข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีใช้เอกสารการสอนและกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะ
ประจ าชุดวิชา เพ่ือน าผลการวิจัยไปปรับปรุงเอกสารการสอนและกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้มี
คุณภาพมากยิ่งๆ ขึน้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การค านวณค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย โดยมีการ
ประเมิน 5 ระดบั ได้แก่ 

คะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสดุ / ดีมาก 
คะแนน 4 หมายถึง มาก / ดี 
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง / พอใช้ 
คะแนน 2 หมายถึง น้อย 
คะแนน 1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ / ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การแปลความหมายของคา่เฉล่ียเป็นดงันี ้
 คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มากท่ีสดุ / ดีมาก 

       3.50-4.49 หมายถึง มาก / ดี 
       2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง / พอใช้ 
       1.50-2.49 หมายถึง น้อย 
       1.00-1.49 หมายถึง น้อยท่ีสดุ / ควรปรับปรุง 

สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลท่ัวไป

1.1 จ านวนแบบสอบถามท่ีแจกให้กับนกัศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะทัง้หมด 272
ฉบบั สง่กลบัคืนมา จ านวน 216 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 79.41 ของจ านวนแบบสอบถามท่ีแจกทัง้หมด 

1.2 นกัศกึษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 64.35 รายละเอียดของ
ข้อมลูเป็นดงันี ้

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 139   64.35 
หญิง   77   35.65 
รวม 216 100.00 
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 1.3 นกัศึกษาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 50.46 
รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้
 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกวา่ 20 ปี     4   1.85 

21-30 ปี 109 50.46 
31-40 ปี   67 31.02 
41-50 ปี   23 10.65 
51-60 ปี    4   1.85 
ไมร่ะบ ุ    9   4.17 
รวม 216  100.00 

 

 1.4 นกัศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน จ านวน 118 คน  
คดิเป็นร้อยละ 54.63 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ/พนกังาน/ลกูจ้างของรัฐ   49 22.69 
พนกังาน/ลกูจ้างรัฐวิสาหกิจ   11   5.09 
พนกังาน/ลกูจ้างหน่วยงานเอกชน 118 54.63 
ธุรกิจสว่นตวั   24 11.11 
ไมไ่ด้ท างาน   10   4.63 
อ่ืน ๆ     4   1.85 

รวม 216  100.00 
 

 1.5 นกัศกึษาส่วนใหญ่มีรายได้ตอ่เดือนอยู่ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท จ านวน 94 คน  
คดิเป็นร้อยละ 43.52 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้
 

รายได้ตอ่เดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกวา่ 10,000 บาท   58 26.85 
10,001 ถึง 20,000 บาท   94 43.52 
20,001 ถึง 30,000 บาท   38 17.59 
มากกวา่ 30,000 บาท   25 11.58 
ไมร่ะบ ุ     1   0.46 

รวม 216  100.00 
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1.6 นกัศกึษาส่วนใหญ่ใช้วฒุิการศกึษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)  หรืออนปุริญญา 
ในการสมคัรเรียน จ านวน 103 คน คดิเป็นร้อยละ 47.69 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

วฒุิการศกึษาท่ีใช้สมคัรเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
มธัยมศกึษาตอนต้น     1   0.46 
มธัยมศกึษาตอนปลาย   44 20.37 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)     9   4.17 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) หรือ
อนปุริญญา 

103 47.69 

ปริญญาตรี   54 25.00 
สงูกวา่ปริญญาตรี     5      2.31 

รวม 216  100.00 

1.7 นกัศึกษาส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยู่ในหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ-
ธุรกิจ) จ านวน 122 คน คดิเป็นร้อยละ 56.48 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

ก าลงัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูร จ านวน (คน) ร้อยละ 
เทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 122  56.48 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร) 

  94  43.52 

รวม 216 100.00 

1.8 นกัศกึษาส่วนใหญ่เลือกเรียนหลกัสตูรนี ้เน่ืองจากอยากเรียนรู้เพิ่มเติม จ านวน 137 คน 
คดิเป็นร้อยละ 63.43 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

สาเหตท่ีุเลือกเรียนหลกัสตูรนี ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อยากเรียนรู้เพิ่มเตมิ 137 63.43 
อยากมีสถานะทางสงัคมท่ีดีขึน้     7   3.24 
เป็นตวัอย่างท่ีดีของครอบครัว     3   1.39 
น าวฒุิไปปรับต าแหนง่/เงินเดือน/เล่ือนระดบั   64 29.63 
อ่ืน ๆ     5   2.31 

รวม 216  100.00 
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1.9 นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ  (96413) 
เน่ืองจากมีความสนใจเป็นพิเศษเพราะอยากน าไปประยุกต์ใช้งานจริง จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.83 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

สาเหตท่ีุเลือกลงทะเบียนเรียน 
ชดุวิชาการออกแบบและพฒันาเว็บ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เป็นชดุวิชาบงัคบั   42 19.44 
มีทกัษะอยู่ก่อนแล้ว คาดวา่จะสอบผา่นได้ไมย่าก   19   8.80 
มีความสนใจเป็นพิเศษและอยากน าไประยกุต์ 
ใช้งานจริง 

153 70.83 

อ่ืน ๆ     2   0.93 
รวม 216  100.00 

1.10 นกัศกึษาสว่นใหญ่ได้ด าเนินการดาวน์โหลดเอกสารการสอนจากระบบการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) แล้ว จ านวน 130 คน คดิเป็นร้อยละ 60.19 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

การดาวน์โหลดเอกสารการสอน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ด าเนินการแล้ว 130 60.19 
ยงัไมด่ าเนินการ   86 39.81 

รวม 216  100.00 

1.11 ส าหรับนักศึกษาท่ีดาวน์โหลดเอกสารการสอนจากระบบการเรียนการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) แล้ว ส่วนใหญ่ได้อ่านเอกสารการสอนแล้ว 2 หน่วย จ านวน 27 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 20.77 นกัศกึษาท่ีอ่านเอกสารการสอนได้มากท่ีสดุคือ 13 หน่วย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.08 
รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

นกัศกึษาอา่น 
เอกสารการสอนแล้ว 

จ านวน 
(คน) ร้อยละ นกัศกึษาอา่น 

เอกสารการสอนแล้ว 
จ านวน 
(คน) ร้อยละ

ยงัไมไ่ด้อา่นเลย 17 13.08 7 หนว่ย   2   1.54 
1 หนว่ย 20 15.38 8 หนว่ย   5   3.85 
2 หนว่ย 27 20.77 9 หนว่ย   1   0.77 
3 หนว่ย 18 13.85 10 หนว่ย 12   9.23 
4 หนว่ย 14 10.77 11 หนว่ย  0   0.00 
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5 หนว่ย   6   4.62 12 หนว่ย   1   0.77 
6 หนว่ย   3   2.31 13 หนว่ย   4   3.08 

รวม 130 100.00 

1.12 ส าหรับนักศึกษาท่ีดาวน์โหลดเอกสารการสอนจากระบบการเรียนการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) แล้ว แตย่งัไมไ่ด้อา่นหรืออา่นเอกสารการสอนยงัไม่ครบทัง้หมด เน่ืองจากไม่มี
เวลา จ านวน 59คน คดิเป็นร้อยละ 27.31 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

สาเหตท่ีุยงัไมไ่ด้อา่นหรืออา่น 
เอกสารการสอนยงัไมค่รบทัง้หมด 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไมมี่เวลา   59 27.31 
บริหารเวลาไมเ่ป็น   17  7.87 
พืน้ความรู้ไมดี่     4  1.85 
ปัญหาสขุภาพ - - 
อ่ืน ๆ   41 18.98 
ไมร่ะบ ุ     9   4.17 

รวม 130  100.00 

1.13 นกัศกึษาส่วนใหญ่ต้องการส่ือเสริมประกอบการเรียน คือ ซีดีมลัติมีเดีย จ านวน 90 คน 
คดิเป็นร้อยละ 41.67 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

ประเภทของส่ือเสริม จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายการสอนทางวิทยโุทรทศัน์     4   1.85 
e-Learning   64 29.63 
สอนเสริมผา่นอินเทอร์เน็ต   45 20.83 
ส่ือการเรียนรู้ผา่นโทรศพัท์มือถือ     8   3.70 
ซีดีมลัตมีิเดีย   90 41.67 
อ่ืน ๆ     5   2.31 

รวม 216  100.00 
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2. ความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของเอกสารการสอน
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับความครบถ้วนของเนือ้หาตามวัตถุประสงค์และ

ค าอธิบายชุดวิชา ระดบัมาก จ านวน 94 คน ร้อยละ 43.52 ค่าเฉล่ีย 3.68 ความถูกต้องและทนัสมยัของ
เนือ้หา ระดบัมาก จ านวน 99 คน ร้อยละ 45.83 ค่าเฉล่ีย 3.89  ความเหมาะสมของการจดัเรียงล าดบั
เนือ้หา ระดบัมาก จ านวน 102 คน ร้อยละ 47.22 ค่าเฉล่ีย 3.76  ความยากง่ายของเนือ้หาเหมาะสมกับ
ผู้ เรียน ระดับมาก จ านวน 112 คน ร้อยละ 51.85 ค่าเฉล่ีย 3.71  ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การศกึษาแตล่ะหน่วย ระดบัมาก จ านวน 98 คน ร้อยละ 45.37 คา่เฉล่ีย 3.60  ความสอดคล้องของแบบ
ประเมินตนเองก่อนและหลังเรียนกับวัตถุประสงค์ชุดวิชา ระดบัมาก จ านวน 104 คน ร้อยละ 48.15 
คา่เฉล่ีย 3.69  ความสามารถในการพฒันาความคิดของผู้ เรียน ระดบัมาก จ านวน 108 คน ร้อยละ 50.00 
คา่เฉล่ีย 3.86  การน าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ ระดบัมาก จ านวน 106 คน ร้อยละ 
49.07 คา่เฉล่ีย 3.93  รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

ความพงึพอใจด้าน 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉล่ีย ระดับ 

1.เนือ้หาครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์
และค าอธิบายชดุวิชา

36 
(16.66) 

94 
(43.52) 

68 
(31.48) 

16 
(7.41) 

2 
(0.93) 

3.68 มาก 

2.ความถกูต้องและทนัสมยัของ
เนือ้หา

54 
(25.00) 

99 
(45.83) 

51 
(23.61) 

9 
(4.17) 

3 
(1.39) 

3.89 มาก 

3.การจดัเรียงล าดบัเนือ้หามีความ
เหมาะสม

37 
(17.13) 

102 
(47.22) 

68 
(31.48) 

7 
(3.24) 

2 
(0.93) 

3.76 มาก 

4.เนือ้หามีความยากง่ายเหมาะสม
กบัผู้ เรียน

27 
(12.50) 

112 
(51.85) 

67 
(31.02) 

7 
(3.24) 

3 
(1.39) 

3.71 มาก 

5.ก าหนดระยะเวลาในการศกึษาแต่
ละหนว่ยถกูต้องเหมาะสม

27 
(12.50) 

98 
(45.37) 

72 
(33.33) 

16 
(7.41) 

3 
(1.39) 

3.60 มาก 

6.แบบประเมินตนเองก่อนและ
หลงัเรียนสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์

34 
(15.74) 

104 
(48.15) 

63 
(29.17) 

8 
(3.70) 

7 
(3.24) 

3.69 มาก 

7.พฒันาความสามารถทาง
ความคดิของผู้ เรียน

45 
(20.83) 

108 
(50.00) 

54 
(25.00) 

6 
(2.78) 

3 
(1.39) 

3.86 มาก 

8.การน าไปประยกุต์ใช้ใน
สถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ

53 
(24.54) 

106 
(49.07) 

48 
(22.22) 

6 
(2.78) 

3 
(1.39) 

3.93 มาก 
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3. ความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะ
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ด้วยตนเอง ระดบัมาก จ านวน 106 คน ร้อยละ 49.08 คา่เฉล่ีย 3.94 ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิ
เสริมทกัษะภาคสนาม ระดบัมาก จ านวน 99 คน ร้อยละ 45.83 ค่าเฉล่ีย 4.01  ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะภาคสนาม ระดบัมาก จ านวน 91 คน ร้อยละ 42.13 ค่าเฉล่ีย 3.74 
กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะช่วยให้เข้าใจเนือ้หาในชุดวิชาได้ดีขึน้  ระดบัมาก จ านวน 93 คน ร้อยละ 
43.06 ค่าเฉล่ีย 3.91  ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเอง  ระดับมาก 
จ านวน 93 คน ร้อยละ 43.06 คา่เฉล่ีย 3.96  ความสามารถในการน าความรู้และทกัษะท่ีได้รับจากการฝึก
ปฏิบตัิเสริมทกัษะไปประยกุต์ใช้ ระดบัมาก จ านวน 98 คน ร้อยละ 45.37 คา่เฉล่ีย 3.97  โอกาสในการ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนกัศกึษาท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ ระดบัมาก จ านวน 
92 คน ร้อยละ 42.59 คา่เฉล่ีย 4.10  รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

ความพงึพอใจด้าน 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉล่ีย ระดับ 

1.ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึก
ปฏิบตัเิสริมทกัษะด้วยตนเอง

55 
(25.46) 

106 
(49.08) 

43 
(19.91) 

11 
(5.09) 

1 
(0.46) 

3.94 มาก 

2.ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึก
ปฏิบตัเิสริมทกัษะภาคสนาม

66 
(30.56) 

99 
(45.83) 

42 
(19.44) 

5 
(2.32) 

4 
(1.85) 

4.01 มาก 

3.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะภาคสนาม

48 
(22.22) 

91 
(42.13) 

55 
(25.46) 

17 
(7.87) 

5 
(2.32) 

3.74 มาก 

4.กิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะชว่ย
ให้เข้าใจเนือ้หาในชดุวิชาได้ดีขึน้

61 
(28.24) 

93 
(43.06) 

47 
(21.76) 

12 
(5.55) 

3 
(1.39) 

3.91 มาก 

5.ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรม
ฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะด้วยตนเอง

64 
(29.63) 

93 
(43.06) 

47 
(21.76) 

11 
(5.09) 

1 
(0.46) 

3.96 มาก 

6.ความสามารถในการน าความรู้และ
ทกัษะท่ีได้รับจากการฝึกปฏิบตัิ
เสริมทกัษะไปประยกุต์ใช้

59 
(27.32) 

98 
(45.37) 

54 
(25.00) 

4 
(1.85) 

1 
(0.46) 

3.97 มาก 

7.โอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ระหวา่งนกัศกึษา
ท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ

76 
(35.18) 

92 
(42.59) 

44 
(20.37) 

2 
(0.93) 

2 
(0.93) 

4.10 มาก 
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4. นกัศึกษาส่วนใหญ่สะดวกท่ีจะเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะภาคสนาม ในช่วงวนัศกุร์  ถึง
วนัอาทิตย์ จ านวน 189 คน คดิเป็นร้อยละ 87.50 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

ชว่งวนัท่ีสะดวกในการเข้ารับการฝึก จ านวน (คน) ร้อยละ 
วนัธรรมดา จนัทร์-ศกุร์     2   0.93 
วนัศกุร์-อาทิตย์ 189 87.50 
ได้ทกุวนั   25 11.57 

รวม 216  100.00 

อภปิรายผล 
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการศึกษาชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ 

(96413) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาจ านวนและข้อมูลทั่วไปของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 
การออกแบบและพฒันาเว็บ ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 และมาเข้ารับเข้ารับการฝึกปฏิบตัิ
เสริมทกัษะ  2) ศกึษาความพึงพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอน  และ 3) ศกึษา
ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ 

นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.35  อายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 50.46 ประกอบ
อาชีพพนกังาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 54.63 มีรายได้ตอ่เดือนอยู่ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 
บาท ร้อยละ 43.52 วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมคัรเรียนท่ี มสธ. คือ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือ
อนปุริญญา ร้อยละ 47.69 ก าลงัศกึษาอยู่ในหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) ร้อย
ละ 56.48 สาเหตหุลกัท่ีเลือกศกึษากบั มสธ. เพราะอยากเรียนรู้เพิ่มเติม ร้อยละ 63.43  สาเหตหุลกัท่ีเลือก
ลงทะเบียนเรียนชดุวิชาการออกแบบและพฒันาเว็บ เพราะมีความสนใจเป็นพิเศษและอยากน าไประยกุต์
ใช้งานจริง ร้อยละ 70.83  ได้ดาวน์โหลดเอกสารการสอนชุดวิชานีจ้ากระบบการเรียนการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) แล้ว ร้อยละ 60.19 ได้อ่านเอกสารการสอนของชดุวิชานีแ้ล้ว จ านวน 2 หน่วย 
ร้อยละ 20.77 สาเหตท่ีุยงัไม่ได้อ่านหรือยงัอ่านเอกสารไม่ครบ เน่ืองจากไม่มีเวลา ร้อยละ 27.31  และ
ต้องการให้มีส่ือเสริมประกอบการเรียน คือ ซีดีมลัตมีิเดีย ร้อยละ 41.67 

จากการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับคุณภาพของเอกสารการสอนพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจกับความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถุประสงค์และค าอธิบายชุดวิชา ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 
3.68 ร้อยละ 43.52 ความถูกต้องและทนัสมยัของเนือ้หา ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.89 ร้อยละ 45.83 ความ
เหมาะสมของการจดัเรียงล าดบัเนือ้หา ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.76 ร้อยละ 47.22  ความยากง่ายของเนือ้หา
เหมาะสมกบัผู้ เรียน ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.71 ร้อยละ 51.85  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศกึษา
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แตล่ะหนว่ย ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.60 ร้อยละ 45.37  ความสอดคล้องของแบบประเมินตนเองก่อนและหลงั
เรียนกบัวตัถปุระสงค์ชดุวิชา ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.69 ร้อยละ 48.15  ความสามารถในการพฒันาความคิด
ของผู้ เรียน ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.86 ร้อยละ 50.00  การน าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ 
ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.93 ร้อยละ 49.07 

จากการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะพบว่า นกัศึกษา
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะด้วยตนเอง ระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.94 ร้อยละ 49.08  ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะภาคสนาม ระดบัมาก 
คา่เฉล่ีย 4.01 ร้อยละ 45.83  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะภาคสนาม ระดบั
มาก ค่าเฉล่ีย 3.74 ร้อยละ 42.13  กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะช่วยให้เข้าใจเนือ้หาในชุดวิชาได้ดีขึน้ 
ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.91 ร้อยละ 43.06  ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะด้วย
ตนเอง ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.96 ร้อยละ 43.06  ความสามารถในการน าความรู้และทกัษะท่ีได้รับจากการ
ฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะไปประยุกต์ใช้ ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.97 ร้อยละ 45.37  โอกาสในการแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนกัศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะด้วยกัน ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 
4.10 ร้อยละ 42.59  สะดวกท่ีจะเข้ารับการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะในชว่งวนัศกุร์ถึงวนัอาทิตย์ ร้อยละ 87.50 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการศึกษาข้างต้น นกัศกึษาส่วนใหญ่ร้อยละ 41.67 ต้องการให้มีส่ือเสริมประกอบการ

เรียนท่ีเป็นซีดีมลัตมีิเดีย จงึได้น าผลการวิจยันีไ้ปพิจารณาจดัท าส่ือประกอบชดุวิชาตอ่ไป 
2. เน่ืองจากชุดวิชาการออกแบบและพฒันาเว็บ (96414) เป็นชดุวิชาใหม่ ท่ีเร่ิมเปิดให้นกัศึกษา

ลงทะเบียนเรียนครัง้แรกในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 และการผลิตเอกสารการสอนคอ่นข้าง
ลา่ช้า จงึได้น าเอกสารการสอนท่ีผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วบางส่วนเผยแพร่ไว้บนระบบการเรียนการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และแจ้งให้นกัศกึษาทราบ เพ่ือดาวน์โหลดเอกสารการสอนของชดุวิชาอ่านไป
พลางก่อนระหว่างรอการผลิตเอกสารการสอนเสร็จทัง้หมดและจัดส่งให้กับนักศึกษา  ดังนัน้ ผลการ
ศึกษาวิจัยในครัง้นีจ้ึงแสดงให้เห็นว่านักศึกษายังไม่ได้อ่านหรือยังอ่านเอกสารไม่ครบมีเป็นจ านวนมาก 
อีกทัง้การฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะประจ าชุดวิชาเป็นการจดัครัง้แรกเช่นเดียวกัน ซึ่งเม่ือได้น าผลการศึกษา
คณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะไปปรับปรุงในกิจกรรมการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะครัง้ตอ่ๆ ไปแล้ว 
อาจต้องท าการศกึษาวิจยัซ า้ในครัง้ตอ่ไป 
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ความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนชุดปรัชญาและหลกัการการศึกษา
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์1)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีมีต่อ 
เน้ือหาสาระในประมวลสาระชุดวิชาปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนชุดวิชาปรัชญา
และหลกัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั   

งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ ผูใ้หข้อ้มูลในการวิจยัคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท แขนงวิชาการ
ศึกษานอกระบบ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 26707 
ปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตน้ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 35 
คน เคร่ืองท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามมาตรประเมินค่า  สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า 1) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเน้ือหาสาระในประมวลสาระชุดวิชาใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  หน่วยท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ หน่วยท่ี 5 หลกัการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั   มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก  2)  ความพึงพอใจการสัมมนาเสริมและ
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก   

คาํสําคญั :  ความพึงพอใจ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  ชุดวิชาปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั 
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Abstract 

The purposes of this research were (1) to study the master’s degree program students’ satisfaction 
with the comprehensive text contents of the  Philosophy and Principle of Nonformal and Informal 
Education Course; and (2) to study the master’s degree program students’ satisfaction with instructional 
management in the Philosophy and Principle of Nonformal and Informal Education  Course.  This study 
was a survey research. The respondents were 35 graduate students majoring in Nonformal and Informal 
Education  in the Master’s Degree Program of the School of Educational Studies, Sukhothai 
Thammathirat Open University, who enrolled in the Course 26707: Philosophy and Principle of 
Nonformal and Informal Education  in the first semester of the 2011 academic year.  The employed 
research instrument was a rating scale questionnaire on satisfaction with instructional management in the 
Foundations and Methodologies of Science Education Course.  The employed statistics for data analysis 
were the mean, and standard deviation.   

The research findings were as follows:  (1) The overall satisfaction of the students with the 
comprehensive text contents of the Philosophy and Principle of Nonformal and Informal Education 
Course was at the high level. There were one course units that received the highest satisfaction level, 
namely, Unit 5  was at the high level (2) The satisfaction of students with with the seminars and the 
satisfaction with e-learning. Was at the high level  

Keywords :  Satisfaction, Master’s degree program students,The Philosophy and Principle  of 
Nonformal and Informal Education 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ประมวลสาระชุดวชิา  26707  ปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
(Philosophy and Principle of Nonformal and Informal Education)  เป็นประมวลสาระชุดวชิาในหลกัสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต    แขนงวชิาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553   มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นแนวคิด หลกัการ ปรัชญา 
ความเช่ือ ตลอดจนทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอธัยาศยัและการศึกษาทางเลือก
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สามารถวเิคราะห์วิวฒันาการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั และเขา้ใจในกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ตลอดจนสามารถวเิคราะห์และคดักรองขอ้งมูล
จากบริบททางสังคม ความเช่ือท่ีมีผลเก่ียวกบัการพฒันาประเทศในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม เพื่อสรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
แขนงวชิาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ) 

ชุดวิชา 26707 ปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  เป็นชุดวิชา
แกนในหลกัสูตรศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ เปิดสอนคร้ังแรกในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2554   ชุดวิชาน้ีจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาดว้ยตนเองตามศกัยภาพและมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียน โดยใชก้ารถ่ายทอดเน้ือหาสาระผา่นส่ือการสอน
ทางไกลประเภทส่ือส่ิงพิมพท่ี์ใหน้กัศึกษาศึกษาดว้ยตนเอง มีการจดัสัมมนาเสริมแบบเผชิญหนา้ 1 คร้ัง และ
การเรียนการสอนออนไลน์ ท่ีเน้นการจดัการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพนัธ์บนเครือข่ายและการสอน
ออนไลน์ เป็นไปตามยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัสู่การเป็นมหาลยัในระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ทั้งน้ีเพราะมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีการจดักการศึกษาทางไกลและ
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลยัเปิดท่ีใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลแห่งแรกใน
ประเทศไทย โดยมีปณิธานยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิตท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มพูนวิทย
ฐานะแก่ผูป้ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสําหรับผูส้ําเร็จมธัยมศึกษาเพื่อสนองความ
ตอ้งการของบุคคลและสังคม ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัไดพ้ฒันาระบบการเรียนการสอนและการจดัการศึกษา
ทางไกลมา กว่า 30 ปีโดยมหาวิทยาลยัไดด้าํเนินการจดัการเรียนการสอนทางไกลครอบคลุมประเด็นต่างๆ
ดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัการและปรัชญาการศึกษาทางไกล
2. บทบาทและกลุ่มเป้าหมายการศึกษาทางไกล
3. รูปแบบและระบบการศึกษาทางไกล
4. การจดัการการศึกษาทางไกล
5. ส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกล
6. การเรียนการสอนการศึกษาทางไกล
7. การศึกษาทางไกลกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
8. สารสนเทศการศึกษาทางไกล
9. การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาการศึกษาทางไกล  (สมประสงค ์ วทิยเกียรติและคนอ่ืน. 2544)

ซ่ึงจากแนวคิดในการจัดระบบการศึกษาทางไกลของนักการศึกษาท่านต่างๆสรุปได้เป็น
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของระบบการศึกษาทางไกลดงัน้ีคือ 
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1. การกาํหนดกรอบแนวคิด
2. การศึกษาสภาพปัญหา
3. การพฒันาหลกัสูตร
4. การพฒันาส่ือการเรียนการสอน
5. การดาํเนินการจดัการเรียนการสอน
6. การประเมินการศึกษา  (สมประสงค ์ วทิยเกียรติและคณะ.2544)

นอกจากนั้นแลว้ในประเด็นของหลกัการเรียนการสอนทางไกลจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัการเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่ โดยตอ้งคาํนึงถึงส่ิงท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1.ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
2.การเรียนอยา่งมีความหมาย 
3.ความรู้ประสบการณ์เดิม 
4.ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

โดยมีหลกัการเรียนการสอนควรคาํนึงถึงคือ 1.ความพร้อมของผูเ้รียน 2.การจูงใจในการเรียน  
3.ความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิธีการเรียนรู้ 4.การตั้ งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ให้ชัดเจน 5.การ
วิเคราะห์งานหรือทกัษะ 6.การเร่งเร้าให้ตอบสนองอยา่งกระตือรือร้น 7.การจดัให้มีการปฏิบติั 8.การสร้าง
เป้าหมายและความสนใจ 9.การสอนใหเ้กิดความเขา้ใจ 10.การใชปั้ญหาเป็นศูนยก์ลาง และ 11.การใชแ้หล่ง
วทิยาการ 

ในภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2554 ชุดวชิา 26707 ปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอธัยาศยัไดมี้การดาํเนินการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ ท่ีเนน้การจดัการเรียนการสอนแบบ
มีปฏิสัมพนัธ์บนเครือข่ายและการสอนออนไลน์ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัสู่การเป็น
มหาลยัในระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นชุดวิชาแรก โดยการจดัการเรียนการสอนออนไลน์หรือ e-Learning นั้น
คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซ่ึงการถ่ายทอดเน้ือหานั้น กระทาํผ่านทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทศัน์ 
หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงการเรียนลกัษณะน้ีไดมี้การนาํเขา้สู่ตลาดเมืองไทยใน
ระยะหน่ึงแลว้ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนดว้ยซีดีรอม   การเรียนการสอนบนเวบ็ (Web-Based Learning) 
การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวีดีโอผ่าน
ออนไลน์ เป็นตน้  

จะเห็นไดว้า่ประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มีหลายประการดว้ยกนัคือ 
1. ยดืหยุน่ในการปรับเปล่ียนเน้ือหา และ สะดวกในการเรียนการเรียนการสอนผา่นระบบ e-Learning
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นั้นง่ายต่อการแกไ้ขเน้ือหา และกระทาํไดต้ลอดเวลา เพราะสามารถกระทาํไดต้ามใจของผูส้อน เน่ืองจาก
ระบบการผลิตจะใช ้ คอมพิวเตอร์เป็นองคป์ระกอบหลกั นอกจากน้ีผูเ้รียนก็สามารถเรียนโดยไม่จาํกดัเวลา 
และสถานท่ี  

2. เขา้ถึงไดง่้ายผูเ้รียน และผูส้อนสามารถเขา้ถึง e-learning ไดง่้าย โดยมากจะใช ้web browser ของ
ค่ายใดก็ได ้ (แต่ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัผูผ้ลิตบทเรียน อาจจะแนะนาํให้ใช ้web browser แบบใดท่ีเหมาะกบัส่ือ
การเรียนการสอนนั้นๆ) ผูเ้รียนสามารถเรียนจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใดก็ได ้และในปัจจุบนัน้ี การเขา้ถึง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตกระทาํไดง่้ายข้ึนมาก และยงัมีค่าเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตท่ีมีราคาตํ่าลงมากวา่แต่ก่อนอีก
ดว้ย 

3. ปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยักระทาํไดง่้ายเน่ืองจากผูส้อน หรือผูส้ร้างสรรคง์าน e-Learning จะ
สามารถเขา้ถึง server ไดจ้ากท่ีใดก็ได ้ การแกไ้ขขอ้มูล และการปรับปรุงขอ้มูล จึงทาํไดท้นัเวลาดว้ยความ
รวดเร็ว  

4. ประหยดัเวลา และค่าเดินทาง ผูเ้รียนสามารถเรียนโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดก็ได ้โดย
จาํเป็นตอ้งไปโรงเรียน หรือท่ีทาํงาน รวมทั้งไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองประจาํก็ได ้ ซ่ึงเป็น
การประหยดัเวลามาก การเรียน การสอน หรือการฝึกอบรมด้วยระบบ e-Learning น้ี จะสามารถ
ประหยดัเวลาถึงร้อยละ 50 ของเวลาท่ีใชค้รูสอน หรืออบรม  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรศิริ  ม่วงสมยั (2548) งานวิจยัศึกษา ขอ้ดีของการใชร้ะบบการจดัการ
การเรียนการสอนออนไลน์ ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเรียนวิชาภาษาองักฤษสําหรับนิสิตชั้นปีท่ี
หน่ึงจาํนวน 65 คน ระหวา่งเดือนมิถุนายน ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ รายงานจากนิสิตทั้งท่ีเป็น
การรายงานดว้ยวาจาและลายลกัษณ์อกัษร ร่วมกบับนัทึกของผูส้อนตลอดภาคการศึกษา ผูว้ิจยันาํเอาขอ้มูลท่ี
ไดรั้บจากการเก็บขอ้มูลหลายทางมาเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงของขอ้มูล ผลจากการ
วิจยัพบวา่ ระบบการจดัการการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีผูเ้รียนเห็นวา่ ช่วยสนบัสนุน
การเรียนภาษาองักฤษได ้ ผา่นกิจกรรมการเขียน ท่ีผูเ้รียนทุกคนสามารถเขา้ไปอ่านไดผ้า่นระบบออนไลน์ 
และผา่นการส่ือสารระหวา่งครูและผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเองดว้ยระบบการจดัการการเรียนการ
สอนออนไลน์ ทาํให้ผูส้อนภาษาต่างประเทศ สามารถนาํมาใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับการเรียนการสอน 
นอกจากน้ี ผลการวจิยัยงัแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาของระบบการจดัการการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึน  

ในขณะเดียวกนัการสอนเสริมใหก้บันกัศึกษานั้น ก็ยงัมีความจาํเป็นเช่นเดียวกนัจิตรนภา  รุจิระชาติ
กุล(2540) ศึกษารูปแบบการจดัการสอนเสริมในระบบการสอนทางไกลมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
โดยมีจุดประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธราช 10 สาขา
และเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างอาจารยส์อนเสริมมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 10 สาขา เก่ียวกบั
รูปแบบการจดัการสอนเสริม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาท่ีเขา้รับการสอนเสริม จาํนวน 
447 คนโดยใชว้ิธีสุ่มเป็นชั้นแลว้ทาํการสุ่มแบบเป็นระบบ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอาจารยส์อนเสริมประจาํภาค
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เรียนท่ี 1/2539 จาํนวน 71 คนไดม้าโดยใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพบว่านักศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชทั้ง 10 สาขาวิชามีความคิดเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบการจดัการสอนเสริมอยูใ่นเกณฑ์เห็นดว้ยเหมือนกนัทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัคือ ดา้นการกาํหนดศูนย์
สอนเสริมมีค่าเฉล่ีย 3.88 ดา้นส่ือประกอบการสอนเสริมมีค่าเฉล่ีย 3.84 ดา้นวิธีสอนของอาจารย ์มีค่าเฉล่ีย 
3.74 ดา้นการกาํหนดระยะเวลาสอนเสริม มีค่าเฉล่ีย 3.62 และดา้นการกาํหนดชุดวิชาสอนเสริม มีค่าเฉล่ีย 
3.44 อาจารยส์อนเสริมมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชทั้ง 10 สาขาวิชามีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการ
จดัการสอนเสริมอยูใ่นเกณฑ์เห็นดว้ยเหมือนกนัทุกดา้นเช่นกนัโดยเรียงลาํดบัคือ ดา้นส่ือประกอบการสอน
เสริม มีค่าเฉล่ีย 3.75 ดา้นวิธีสอนของอาจารย ์มีค่าเฉล่ีย 3.53 ดา้นการกาํหนดระยะเวลาการสอนเสริม มี
ค่าเฉล่ีย 3.25 ดา้นการกาํหนดชุดวชิาสอนเสริมมีค่าเฉล่ีย 3.24  

ผูว้ิจยัจึงมีความประสงค์จะทราบความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกบัเน้ือหาสาระในส่ือส่ิงพิมพ ์
การเขา้ร่วมสัมมนาเสริมและการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีไดเ้รียนไปแลว้ เพื่อเป็นขอ้มูล
ในการปรับปรุงชุดวชิาน้ีต่อไป 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีมีต่อเน้ือหาสาระในประมวลสาระชุดวชิา
ปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

2. ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนชุดวชิาปรัชญา

และหลกัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

วธีิดําเนินการวจัิย 

1. รูปแบบการวจัิย

งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Study) 

2. ผู้ให้ข้อมูล

ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา วิชาเอกการศึกษานอกระบบและวิชาเอกบริหาร
การศึกษานอกระบบ แขนงวชิาการศึกษานอกระบบ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 26707 
ปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตน้ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 35คน 
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3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนชุดวิชาปรัชญา
และหลกัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ประกอบดว้ย 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาสาระในประมวลสาระชุดวิชา ประกอบดว้ย 1) การแบ่ง
หน่วย ตอน และหวัเร่ือง 2) การลาํดบัความสัมพนัธ์ของเน้ือหา 3) เน้ือหาสาระในแต่ละเร่ือง 4) สาระสังเขป
ในแนวการศึกษา 5) กิจกรรมในแนวการศึกษาและ 6) การประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการสัมมนาเสริมและกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ แบ่ง
ออกเป็น 1) เอกสารและส่ือประกอบการสัมมนา 3) วทิยากรและกิจกรรมท่ีจดั 4) ปฏิสัมพนัธ์ 5) สถานท่ี วนั
เวลาท่ีกาํหนดและ 6) ประโยชน์ท่ีไดรั้บ    

ขอ้คาํถามของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดบั 

4. การเกบ็รวมรวมข้อมูล ดําเนินการดังนี้

คณะผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามและรับแบบสอบถามคืนจากผูใ้ห้ขอ้มูลในวนัท่ีนกัศึกษามาเขา้รับ
การสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 2  นกัศึกษามาเขา้รับการสัมมนาเสริมจาํนวน 35 คนได้รับแบบสอบถามคืนมา
จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปใช้ ร้อยละ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อเน้ือหา
สาระในประมวลสาระชุดวชิา ต่อการสัมมนาเสริมและกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ใชก้ารวิเคราะห์ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีการกาํหนดช่วงของค่าเฉล่ียท่ีมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย มาตร
ประมาณค่า ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย  การแปลความหมาย 
4.50-5.00 หมายความวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
3.50-4.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
2.50-3.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
1.50-2.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ย 
1.00-1.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
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ผลการวจัิย 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีมีต่อเน้ือหาสาระในประมวลสาระ
ชุดวิชาปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมี
รายละเอียดดงัแบ่งเป็น 4 ส่วนเรียงตามลาํดบั ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาสาระในประมวลสาระชุดวชิา 26707 
ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการสัมมนาเสริมและกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 

ตอนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจขอนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมี 
ต่อการเรียนการสอนชุดปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  แขนง
การศึกษานอกระบบ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ปรากฎดงัรายละเอียด ใน
ตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนชุดปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั  แขนงการศึกษานอกระบบ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จาํแนกตาม
เพศ  อายุ  ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และประสบการณ์ในการเรียน
ออนไลน์ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 8 22.9 
หญิง 27 77.1 

อายุ 

นอ้ยกวา่ 30 ปี  8 22.9 
31-40 ปี  13 37.1 
41-50 ปี  11 31.4 
ตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป 3 8.6 
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ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ 

ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์  25 23.6 

กระดานสนทนา  22 20.8 
การสนทนาทางอินเทอร์เน็ต 28 26.4 
การสืบคน้ขอ้มูล  31 29.2 

ประสบการณ์การเรียนแบบออนไลน์ 

ไม่เคยศึกษาแบบออนไลน์ 15 42.9 
เคยศึกษาแบบออนไลน์  20 57.1 

รวม 35 100 

จากตารางท่ี 1 สรุปได้ว่า  เพศของผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนชุดปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั  แขนงการศึกษานอกระบบ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 77.1 รองลงมาไดแ้ก่ เพศชาย จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 

อายุของผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 31 - 40 ปี จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.1  รองลงมาไดแ้ก่ อาย ุ41 - 50 ปี จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4, นอ้ยกวา่ 30 ปี จาํนวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.9 และ อายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6  

ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่ ใช้การสืบค้นข้อมูล 
จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมา การสนทนาทางอินเทอร์เน็ต จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.4 ทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 และ กระดานสนทนา จาํนวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.8 

ประสบการณ์ในการเรียนแบบออนไลน์ ส่วนใหญ่ เคยศึกษาแบบออนไลน์ จาํนวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมา ไม่เคยศึกษาแบบออนไลน์ จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 
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ตอนที ่2 ความพงึพอใจต่อเนือ้หาสาระในประมวลสาระชุดวชิา 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระในประมวลสาระและแนวการศึกษาของชุดวชิาในแต่ละหน่วย 

รายการ

ประเมิน 

ระดบัความคิดเห็นในแต่ละหน่วยของชุดวชิา 

1.การแบ่งหน่วย ตอน 

และหวัเร่ือง 

2.การลาํดบั

ความสมัพนัธ์ของ

เน้ือหาเหมาะสม 

3.ความชดัเจนของเน้ือหา 4.ความทนัสมยัสอดคลอ้ง

กบัเน้ือหา 

5.เน้ือหาครอบคลุมเร่ือง

ท่ีกาํหนด 

6.สาระสงัเขปในแนว

การศึกษา 

X �  SD. แปลผล X �  SD. แปลผล X �  SD. แปลผล X �  SD. แปลผล X �  SD. แปลผล X �  SD. แปลผล 

หน่วยท่ี 1 4.71 .46 มากท่ีสุด 4.46 .56 มาก 4.31 .58 มาก 4.29 .67 มาก 4.51 .61 มากท่ีสุด 4.46 .56 มาก 

หน่วยท่ี 2 4.51 .70 มากท่ีสุด 4.43 .65 มาก 4.40 .60 มาก 4.20 .72 มาก 4.46 .66 มาก 4.60 .50 มากท่ีสุด 

หน่วยท่ี 3 4.66 .54 มากท่ีสุด 4.63 .49 มากท่ีสุด 4.46 .61 มาก 4.37 .73 มาก 4.49 .61 มาก 4.54 .56 มากท่ีสุด 

หน่วยท่ี 4 4.60 .60 มากท่ีสุด 4.60 .60 มากท่ีสุด 4.40 .74 มาก 4.49 .61 มาก 4.51 .66 มากท่ีสุด 4.40 .55 มาก 

หน่วยท่ี 5 4.57 .56 มากท่ีสุด 4.66 .48 มากท่ีสุด 4.43 .65 มาก 4.43 .65 มาก 4.63 .60 มากท่ีสุด 4.43 .56 มาก 

หน่วยท่ี 6 4.51 .70 มากท่ีสุด 4.46 .61 มาก 4.34 .80 มาก 4.31 .58 มาก 4.37 .69 มาก 4.46 .61 มาก 
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หน่วยท่ี 7 4.60 .50 มากท่ีสุด 4.56 .56 มากท่ีสุด 4.37 .69 มาก 4.31 .58 มาก 4.40 .60 มาก 4.43 .61 มาก 

รายการ

ประเมิน 

ระดบัความคิดเห็นในแต่ละหน่วยของชุดวชิา 

1.การแบ่งหน่วย ตอน 

และหวัเร่ือง 

2.การลาํดบั

ความสมัพนัธ์ของ

เน้ือหาเหมาะสม 

3.ความชดัเจนของเน้ือหา 4.ความทนัสมยัสอดคลอ้ง

กบัเน้ือหา 

5.เน้ือหาครอบคลุมเร่ือง

ท่ีกาํหนด 

6.สาระสงัเขปในแนว

การศึกษา 

X �  SD. แปลผล X �  SD. แปลผล X �  SD. แปลผล X �  SD. แปลผล X �  SD. แปลผล X �  SD. แปลผล 

หน่วยท่ี 8 4.63 .55 มากท่ีสุด 4.71 .52 มากท่ีสุด 4.40 .65 มาก 4.43 .56 มาก 4.49 .61 มาก 4.51 .70 มากท่ีสุด 

หน่วยท่ี 9 4.57 .56 มากท่ีสุด 4.57 .61 มากท่ีสุด 4.31 .63 มาก 4.37 .60 มาก 4.29 .75 มาก 4.46 .70 มาก 

หน่วยท่ี10 4.57 .50 มากท่ีสุด 4.46 .70 มาก 4.40 .69 มาก 4.34 .68 มาก 4.34 .68 มาก 4.17 .82 มาก 

หน่วยท่ี11 4.51 .56 มากท่ีสุด 4.43 .65 มาก 4.23 .69 มาก 4.23 .69 มาก 4.51 .61 มากท่ีสุด 4.43 .50 มาก 

หน่วยท่ี12 4.63 .49 มากท่ีสุด 4.43 .65 มาก 4.34 .64 มาก 4.40 .60 มาก 4.46 .61 มาก 4.46 .66 มาก 

หน่วยท่ี13 4.54 .66 มากท่ีสุด 4.49 .61 มาก 4.37 .65 มาก 4.34 .64 มาก 4.29 .62 มาก 4.46 .51 มาก 

หน่วยท่ี14 4.69 .53 มากท่ีสุด 4.49 .51 มาก 4.37 .65 มาก 4.43 .61 มาก 4.40 .55 มาก 4.51 .56 มากท่ีสุด 

หน่วยท่ี15 4.49 .56 มาก 4.40 .60 มาก 4.20 .72 มาก 4.11 .72 มาก 4.29 .62 มาก 4.46 .74 มาก  
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ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระในประมวลสาระและแนวการศึกษาของชุดวชิาในแต่ละหน่วย 

รายการ

ประเมิน 

ระดบัความคิดเห็นในแต่ละหน่วยของชุดวชิา 

7.กิจกรรมในแนว

การศึกษา 

8.ความชดัเจนของ

กิจกรรมท่ีกาํหนด 

9.เอกสารเพ่ิมเติมท่ี

แนะนาํ 

10.การประเมินผลก่อน

เรียน/หลงัเรียน 
รวม 

X �  SD. แปลผล X �  SD. แปลผล X �  SD. แปลผล X �  SD. แปลผล X �  SD. แปลผล 

หน่วยท่ี 1 4.06 .68 มาก 4.37 .60 มาก 3.91 .95 มาก 4.14 1.06 มาก 4.32 .46 มาก 

หน่วยท่ี 2 4.37 .60 มาก 4.40 .65 มาก 4.20 .83 มาก 4.17 .86 มาก 4.37 .48 มาก 

หน่วยท่ี 3 4.29 .57 มาก 4.34 .64 มาก 3.97 .92 มาก 4.06 .91 มาก 4.38 .44 มาก 

หน่วยท่ี 4 4.34 .68 มาก 4.29 .67 มาก 4.00 1.0 มาก 4.14 .88 มาก 4.38 .49 มาก 

หน่วยท่ี 5 4.31 .68 มาก 4.51 .70 มากท่ีสุด 4.06 .94 มาก 4.17 .86 มาก 4.42 .46 มาก 

หน่วยท่ี 6 4.46 .66 มาก 4.46 .61 มาก 4.09 .85 มาก 4.29 .83 มาก 4.37 .47 มาก 

หน่วยท่ี 7 4.26 .66 มาก 4.34 .68 มาก 4.06 .97 มาก 4.06 .87 มาก 4.33 .47 มาก 
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หน่วยท่ี 8 4.26 .74 มาก 4.34 .73 มาก 3.97 .89 มาก 4.26 .89 มาก 4.40 .47 มาก 

หน่วยท่ี 9 4.20 .83 มา 4.54 .56 มากท่ีสุด 4.03 .98 มาก 4.09 .95 มาก 4.34 .50 มาก 

รายการ

ประเมิน 

ระดบัความคิดเห็นในแต่ละหน่วยของชุดวชิา 

7.กิจกรรมในแนว

การศึกษา 

8.ความชดัเจนของ

กิจกรรมท่ีกาํหนด 

9.เอกสารเพ่ิมเติมท่ี

แนะนาํ 

10.การประเมินผลก่อน

เรียน/หลงัเรียน 
รวม 

X �  SD. แปลผล X �  SD. แปลผล X �  SD. แปลผล X �  SD. แปลผล X �  SD. แปลผล 

หน่วยท่ี10 4.23 .65 มาก 4.34 .68 มาก 4.06 .87 มาก 4.17 .95 มาก 4.31 .54 มาก 

หน่วยท่ี11 4.34 .73 มาก 4.40 .65 มาก 4.00 .80 มาก 4.17 .79 มาก 4.33 .49 มาก 

หน่วยท่ี12 4.37 .65 มาก 4.49 .61 มาก 3.91 .74 มาก 4.31 .76 มาก 4.38 .45 มาก 

หน่วยท่ี13 4.29 .57 มาก 4.31 .72 มาก 3.94 .84 มาก 4.29 .79 มาก 4.33 .48 มาก 

หน่วยท่ี14 4.49 .61 มาก 4.34 .64 มาก 4.03 .89 มาก 4.37 .65 มาก 4.41 .42 มาก 

หน่วยท่ี15 4.26 .56 มาก 4.37 .69 มาก 3.89 .90 มาก 4.06 .94 มาก 4.25 .50 มาก 
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จากตารางท่ี 2 สรุปไดว้า่  ในภาพรวมระดบัความพึงพอใจในเน้ือหาประมวลสาระชุดวิชา หน่วยท่ีมีระดบั

ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ หน่วยท่ี 5 หลกัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั มีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก( X = 4.42)  รองลงมาไดแ้ก่  , หน่วยท่ี 14  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก   ( X = 4.41)    หน่วยท่ี 8 

มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.40) , หน่วยท่ี 3,12 และหน่วยท่ี 4  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.38) 

เท่ากนั  , หน่วยท่ี 2และหน่วยท่ี 6  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.37), หน่วยท่ี 9  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก ( X = 4.34), หน่วยท่ี 7,11 และหน่วย 13  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.33)เท่ากนั,หน่วยท่ี 1  มี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก หน่วยท่ี 10  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.31) และหน่วยท่ี 15  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมาก ( X = 4.25) ตามลาํดบั

ตอนที ่3 ความพงึพอใจการสัมมนาเสริมและกจิกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 

ตารางที ่3  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจการสัมมนาเสริมและกิจกรรมการ

เรียนการสอนออนไลน์ 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

แปลผล 

X SD. 

1. เอกสารและส่ือท่ีใชป้ระกอบการสัมมนาเสริม 4.26 0.61 มาก 

2. ความสามารถของอาจารยใ์นการถ่ายทอดความรู้ 4.91 0.28 มากท่ีสุด 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนในการสัมมนาเสริม 4.40 0.55 มาก 

4. สถานท่ีท่ีใชใ้นการจดัสัมมนาเสริม 4.54 0.51 มากท่ีสุด 

5. งานท่ีกาํหนดใหท้าํในการสัมมนาเสริมช่วยใหเ้กิดการ
เรียนรู้ 

4.40 0.69 มาก 

6. ส่ือท่ีใชใ้น e-learning 4.26 0.61 มาก 

7. กิจกรรม e-learning ช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายของการ
เรียน 

4.23 0.69 มาก 

8. การปฏิสมัพนัธ์กบัอาจารยบ์นเครือข่าย 3.89 0.99 มาก 
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รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

แปลผล 

X SD. 

9. การปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนนกัศึกษาบนเครือข่าย 3.31 1.16 ปานกลาง 

10.ระยะเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรม e-learning 3.80 0.93 มาก 

11.การเรียนรู้จากชุดวชิาสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บังาน
ท่ีทาํได ้

4.54 0.78 มากท่ีสุด 

รวม 4.23 0.46 มาก 

จากตารางท่ี  3  สรุปไดว้า่ในภาพรวมระดบัความพึงพอใจการสัมมนาเสริมและกิจกรรมการเรียน

การสอนออนไลน์  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.23) เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้พบวา่ความสามารถของ

อาจารยใ์นการถ่ายทอดความรู้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.91)  รองลงมาไดแ้ก่ สถานท่ีท่ีใชใ้น

การจดัสัมมนาเสริม, การเรียนรู้จากชุดวชิาสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บังานท่ีทาํได ้มีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด

เช่นกนั คือ   ( X = 4.54) เท่ากนั 

การอภิปรายผลวจัิย 

จากการศึกษาวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทในประมวลสาระชุดวิชาปรัชญา
และหลกัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1) นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อเน้ือหาสาระในประมวลสาระชุดวชิาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
หน่วยท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ หน่วยท่ี 5 หลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั   มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก  เป็นเพราะในคาํอธิบายชุดวิชา 26707 ปรัชญาและหลกัการการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เป็นรายวิชาท่ีไดมี้การปรับปรุงใหม่ซ่ึงหน่วยท่ี 5 หลกัการการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั หน่วยน้ีถือเป็นหัวใจของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
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อธัยาศยั ท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ใจในหลกัการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอยา่งถ่องแท้

หน่วยท่ีมีระดบัความพึงพอใจรองลงมาคือหน่วยท่ี 14  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยักบั

การศึกษาทางเลือก และหน่วยท่ี 8 การศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทย โดยหน่วยท่ี 14 เป็นหน่วยใหม่ท่ี

เพิ่มเขา้มาทาํให้นักศึกษาสนใจและเป็นการศึกษาทางเลือกของไทย นอกจากนั้นหน่วยท่ี 8 จะกล่าวถึง

แนวคิดและความเป็นมาของการศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทย หน่วยน้ีนกัศึกษาจะทราบความเป็นมา

และความสาํคญัของการศึกษานอกระบบของประเทศไทย 

2) ความพึงพอใจการสัมมนาเสริมและกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้พบวา่ความสามารถของอาจารยใ์นการถ่ายทอดความรู้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ สถานท่ีท่ีใช้ในการจดัสัมมนาเสริม  การเรียนรู้จากชุดวิชาสามารถนําไป
ประยกุตใ์ชก้บังานท่ีทาํได ้มีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั จะเห็นไดว้า่นกัศึกษาในชุดวิชาน้ีให้ความสําคญั
กบัการถ่ายทอดการสอนจากอาจารยผ์ูส้อนเป็นอย่างมาก อนัเน่ืองมาจากการสอนแบบเผชิญหน้าระหว่าง
ผูส้อนและผูเ้รียนลดลงเหลือเพียง 1 คร้ังและการเรียนการสอนออนไลน์ ท่ีเนน้การจดัการเรียนการสอนแบบ
มีปฏิสัมพนัธ์บนเครือข่ายและการสอนออนไลน์ 1 คร้ัง นกัศึกษาจึงตั้งใจและตอ้งการท่ีจะรับฟังการถ่ายทอด 
แลกเปล่ียน และนาํเสนอแนวคิดต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของพรศิริ  ม่วงสมยั (2548) ผลจากการวิจยัพบว่า ระบบการจดัการการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นอีก
ช่องทางหน่ึงท่ีผูเ้รียนเห็นวา่ ช่วยสนบัสนุนการเรียนได ้ผา่นกิจกรรมการเขียน ท่ีผูเ้รียนทุกคนสามารถเขา้ไป
อ่านไดผ้า่นระบบออนไลน์ และผา่นการส่ือสารระหวา่งครูและผูเ้รียน และระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัเองดว้ย
ระบบการจดัการการเรียนการสอนออนไลน์ ทาํใหผู้ส้อน สามารถนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับการเรียนการ
สอน นอกจากน้ี ผลการวจิยัยงัแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาของระบบการจดัการการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึน  

อีกประเด็นหน่ึงก็คือสถานท่ีท่ีใช้ในการจดัการสัมมนาเสริมก็เป็นปัจจยัท่ีนกัศึกษาให้ความสําคญั 
เพราะเป็นสถานท่ีท่ีนกัศึกษาจะตอ้งสามารถไดรั้บความสะดวก และทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
ในส่วนของการเรียนรู้จากชุดวิชาสามารถนาํไปประยุกต์ใช้กบังานท่ีทาํได้เน่ืองจากนักศึกษาแขนงวิชา
การศึกษานอกระบบเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความพร้อมในเขา้รับการศึกษาทางไกลสอดคลอ้งกบั สมประสงค ์ วิทย
เกียรติ  (2544) กล่าวถึงในประเด็นของหลกัการเรียนการสอนทางไกลจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัการเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่ โดยตอ้งคาํนึงถึงส่ิงท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ีคือ  ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  การเรียนอยา่งมีความหมาย   ความรู้
ประสบการณ์เดิม    ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซ่ึงนกัศึกษาแขนงวิชาการศึกษานอกระบบเป็นผูท่ี้มีความ
พร้อมอยา่งครบถว้นในการเขา้รับการศึกษาทางไกลจากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการทาํวจิยัเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทในประมวลสาระชุดวชิา 

ปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั   พบวา่มีประเด็นท่ีควรศึกษาวิจยัต่อไป
ดงัน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้

1.1 นาํผลขอ้มูลเก่ียวกบัประมวลสาระในหน่วยต่างๆท่ีไดรั้บความพึงพอใจระดบันอ้ยมาใชใ้น
การปรับปรุงการเรียนการสอนใหก้บันกัศึกษาในคร้ังต่อไป 

1.2 ปรับปรุงรูปแบบการสอนโดยมีการจดัสอนสัมมนาเสริมแบบเผชิญหนา้ในคร้ังแรกเพื่อให ้
นกัศึกษาไดซ้กัถาม แสดงความคิดเห็น และอธิบายเนน้การเรียนการสอนในประเด็นท่ีสงสัย เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเรียนออนไลน์ คร้ังท่ี 2 อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป

เน่ืองจากการเก็บขอ้มูลในคร้ังแรก กลุ่มตวัอยา่งไม่ใช่จาํนวนทั้งหมดของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียนประมวลสาระชุดวชิา 26707 และแบบสอบถามตอ้งมีการปรับปรุงเพื่อใหน้กัศึกษาตอบไดง่้ายและ
เขา้ใจมากข้ึน ซ่ึงควรมีการปรับปรุงในการวจิยัคร้ังต่อไป 

บรรณานุกรม 

จิตรนภา  รุจิระชาติกุล  2540  ศึกษารูปแบบการจดัการสอนเสริมในระบบการสอนทางไกล 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  

พรศิริ  ม่วงสมยั  2548  http://dcms.thailis.or.th/tdc (ออนไลน์) คน้คืนเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2555 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิตแขนงวชิาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัหลกัสูตร 

 ปรับปรุง พ.ศ. 2553  แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

สมประสงค ์ วทิยเกียรติและคณะ  2544  การศึกษาทางไกลในระดบัอุดมศึกษาของไทย. 
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