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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

255



         ปีท่ี 2   เร่ืองท่ี   16/2555

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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