
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 

16



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 

27



บรรณานุกรม 

วาณี  บุณยะไวโรจน์ และวาสนา ทวกีุลทรัพย ์ (2538) รายงานการวิจยัเร่ือง การใชส่ื้อหลกัและส่ือเสริมของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช นนทบุรี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธิราช 

วริิยะ วงศเ์ลาหกุล และคณะ (2543) รายงานการวิจยั เร่ือง การศึกษาสภาพความพร้อมและความตอ้งการใช้
ส่ือเสริมของนกัศึกษาใหม่ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ประจ าปีการศึกษา 2542 นนทบุรี 
สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

สุมาลี สังข์ศรี และคณะ (2546) รายงานการวิจยั เร่ือง การศึกษาทางไกลในมหาวิทยาลยัท่ีคดัสรรจาก
ประเทศต่างๆ : ประสบการณ์เพื่อประยุกต์สู่การพฒันาระบบการศึกษาทางไกลของไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 นนทบุรี สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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