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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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