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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 

96



 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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