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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมในการเรียน ความพึงพอใจและปัญหาที่มีต่อการเรียนซึ่ง
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกบัความพร้อมในการเรียนของนกัศกึษามากยิ่งขึน้ ประชากรในการศกึษาคือนกัศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 
32325 ขนาดตวัอย่าง 145 สุม่ ตวัแทนโดยใช้วิธีสุม่แบบมีระบบ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
สว่นประเมินคา่ การวิเคราะห์ข้อมลูในการแจกแจงความถ่ี คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบไคสแควร์ 

ผลการวิจยัพบวา่นกัศกึษามีความพร้อมโดยรวมในการศกึษาชดุวชิานีเ้ฉลีย่อยูใ่นระดบัคอ่นข้างน้อยที่มีความ

พร้อมโดยรวมในระดบัคอ่นข้างมากและมากมจี านวนร้อยละ 36 และร้อยละ 13 ในด้านความพงึพอใจของนกัศกึษาที่มีตอ่

การใช้สือ่ชนิดตา่งๆ พบวา่ความพงึพอใจโดยรวมเฉลีย่อยูใ่นระดบัคอ่นข้างมากและความพงึพอใจของนกัศกึษาที่มตีอ่การ

เรียนการสอนในด้านตา่งๆ พบวา่ความพงึพอใจโดยรวมเฉลีย่อยูใ่นระดบัคอ่นข้างมาก ความคิดเหน็ของนกัศกึษาที่มีตอ่

ความเหมาะสมโดยรวมของเนือ้หาวิชาในเอกสารการสอน ร้อยละ 90 เห็นวา่เหมาะสมแล้ว เพศ อาย ุและอาชีพของ

นกัศกึษาไมม่ีผลตอ่ความพงึพอใจที่มีตอ่การเรียนการสอน ยกเว้นสถานภาพสมรส 

ข้อเสนอแนะก็คือ ควรปรับปรุงเนือ้หาของชดุวชิานีใ้ห้อา่นเข้าใจง่ายขึน้ โดยเฉพาะเนือ้หาทีเ่ก่ียวกบัการค านวณ

เชิงปริมาณ การจดัเวลาการสอนทางวิทยโุทรทศัน์ให้เหมาะสมกบัเวลาที่นกัศกึษาสามารถรับชมได้ การสง่เอกสารชดุวิชา

และแบบฝึกปฏิบตัิให้นกัศกึษาไมค่วรช้ากวา่ก าหนด 
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Abstract 

The objectives of this research were to study the students readiness, satisfaction and 

problem in learning system which could be used as a guideline in developing the learning 

system. Survey research were used in this study. Population were STOU students, and who 

enrolled in management information system and knowledge management in academic year  

1/2554. Sample size were 145 which obtain by using systematic random sampling technique. 

Structural questionnaires were used to collect data and analyzed by using frequency, mean, 

standard deviation and 
2
.

The results of the research founded that on the average the student’s readiness in 

studying this subject were in low level, students who performed nearly high level and high 

level were 36 and 13 percentage. Satisfaction for all teaching medias were nearly high level. 

Satisfaction in learning system were nearly high level, about 90 percent of the students were 

satisfied with subject matter of the text book. There were no relation between sex, age, 

occupation and student’s satisfaction in learning system. Married students had lower 

satisfaction than single students. 

Suggestion from this study were as follows, improvement of the subject matter of the 

text book about the technical terms in computers and statistics, investigate the proper time for 

learning television program for students, the examination should not asked about the detail of 

the subject, delivering the learning materials should not be late, and should informed students 

about any changing in tutorial schedule. 

Key words, readiness satisfaction, learning system 

2

ปี ท่ี 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556



 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ชดุวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้เป็นชดุวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของ
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิตท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 เป็นวิชาท่ีเปิดสอนใหม่ โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ี
จะให้นักศึกษาสามารถน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจและวางแผนในการประกอบธุรกิจ 
ตลอดจนสามารถประยุกต์ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกับงานด้านการผลิต การตลาด การเงินการ
บญัชี และการบริหารจดัการของสถานประกอบการธุรกิจได้ ชดุวิชานีมี้ความส าคญัและจ าเป็นอย่างมาก 
ส าหรับนกัศกึษาบริหารธุรกิจบณัฑิตเน่ืองจากมีเนือ้หาท่ีต้องน ามาใช้ในการตดัสินใจและวางแผนธุรกิจโดย
เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพฒันาและสร้างฐานข้อมลูท่ีจ าเป็นต้องใช้
ในการตดัสินใจและวางแผนธุรกิจตลอดจนการสร้างและถ่ายทอดความรู้ด้านบริหารธุรกิจด้วย แตเ่น่ืองจาก
เนือ้หาของชุดวิชานีค้่อนข้างยากส าหรับนักศึกษาโดยทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่ขาดความรู้และทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ การวิจัยเพ่ือประเมินผลการเรียนการสอนชุดวิชานีแ้ละพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
ตลอดจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกบัทกัษะ
และความพร้อมของนกัศกึษามากยิ่งขึน้ 

วัตถุประสงค์ 
วตัถุประสงค์ท่ีส าคญัของการวิจยัเร่ืองการประเมินผลการเรียนการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการจัดการและการจัดการความรู้ก็คือ 1)เพ่ือทราบลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย -        
ธรรมาธิราชท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการความรู้ตลอดจนความพร้อมในการเรียน 
2) ความพร้อม ความพงึพอใจการจดัการการเรียนการสอนและปัญหาท่ีมีผลตอ่การเรียน

นิยามศัพท์ 
นกัศกึษา  หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้ในภาคการศกึษาท่ี 1/2554 
ความพร้อม   หมายถึง  ความพร้อมของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 32325 มสธ. ด้าน

ตา่งๆ 8 ด้าน 
ความพงึพอใจ   หมายถึง   ระดบัความพงึพอใจท่ีได้รับจากการใช้ส่ือการสอนตา่งๆ 
การเรียนการสอน  หมายถึง  การจดัการการเรียนการสอนด้านตา่งๆ 6 ด้าน 

3

ปีท่ี 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556



ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
1. เพ่ือสาขาวิชาจะได้ท าการผลิตและปรับปรุงการสอนชุดวิชาให้สอดคล้องกับความพร้อมของ

นกัศกึษาซึง่จะสง่ผลให้นกัศกึษาศกึษาเอกสารการสอนและส่ืออ่ืนๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสาขาวิชาจะได้จดัการการเรียนการสอนในชุดวิชา 32325 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ในด้าน

ต่างๆ ทัง้ทางด้านเนือ้หาของเอกสารการสอน การจดัเอกสารการออกอากาศทางวิทยุโทรทศัน์ ตลอดจน
ระบบการจดัสง่เอกสารการสอน 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรของการวิจยัเร่ืองนีคื้อนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการจัดการความรู้ในภาคการศึกษาท่ี 1/2554 จ านวน 1879 คน 
ตวัอยา่งคือ นกัศกึษาท่ีเลือกมาเป็นตวัแทนโดยวิธีสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic Sampling)  จ านวน 145 
คน  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมคือแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยลกัษณะของนกัศกึษา ความ
พร้อมในการศึกษา คณุภาพของส่ือการศึกษา และระดบัความพึงพอใจท่ีนกัศึกษามีตอ่การเรียนการสอน
และปัญหาในการเรียนการสอน การวดัระดบัความพร้อม ระดบัความพึงพอใจท่ีนกัศกึษามีตอ่การเรียนการ
สอนและปัญหาในการเรียนการสอน การวดัระดบัความพร้อม ระดบัความพึงพอใจและระดบัปัญหาในการ
เรียนการสอนใช้มาตรวัด 4 ระดบั ได้แก่ มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อยและน้อย ซึ่งแทนด้วยค่า 4 3 2 
และ 1 ตามล าดบั 

3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้เคร่ืองมือดงักลา่วใช้วิธีสง่แบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปให้นกัศกึษา
ตอบกลบั 

4. การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้ ใช้สถิตเิชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี การ
หาค่าร้อยละ การหาค่าเฉล่ียและการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับการอธิบายลักษณะของ
นกัศกึษา ความพร้อมในการศกึษา ความคิดเห็นท่ีมีคณุภาพของส่ือการศกึษาและระดบัความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา และใช้วิธีทดสอบไคสแควร์ในการวัดระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
ลกัษณะตา่งๆ ของนกัศกึษากบัระดบัความพงึพอใจโดยรวมท่ีมีตอ่การเรียนการสอนชดุวิชานี ้
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ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
ผลการวิจัย 
1) ลักษณะของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการจัดการ
ความรู้ 

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชานีเ้ป็นหญิงร้อยละ 89 มีอายุระหว่าง 21 ถึง 35 ปี ถึงร้อยละ 84 
เป็นโสดร้อยละ 66 มีอาชีพเป็นลูกจ้างเอกชนเกือบคร่ึงหนึ่งคือร้อยละ 49 และเรียนด้านการจัดการเป็น
วิชาเอกถึงร้อยละ 97 

2) ระดับความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน
เม่ือพิจารณาความพร้อมในการศกึษาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้

ในด้านตา่งๆ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้พืน้ฐานด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ด้านการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ ด้านความรู้พืน้ฐานด้านการเก็บรวบรวมข้อมลู ด้านความรู้พืน้ฐานด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ด้านเวลาท่ีใช้ศึกษาเอกสารการสอน ด้านเวลาท่ีใช้ท ากิจกรรมหลงับทเรียนและ
ด้านความพร้อมในการเข้าสอบ พบว่าไม่มีนกัศึกษาท่ีมีความพร้อมในการศึกษาวิชาชีใ้นระดบัมากเลย 
ด้านท่ีนกัศกึษามีความพร้อมในการศกึษาวิชานีร้ะดบัคอ่นข้างมากคือด้านความรู้พืน้ฐานด้านคอมพิวเตอร์ 
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านความรู้พืน้ฐานด้านการเก็บรวบรวมข้อมลู และด้านความพร้อมในการเข้าสอบ 
ส่วนด้านท่ีนกัศกึษามีความพร้อมในระดบัคอ่นข้างน้อยมีถึง 4 ด้าน คือ ด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
ธุรกิจ ด้านความรู้พืน้ฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ด้านเวลาท่ีใช้ศึกษาเอกสารการสอนและด้าน
เวลาท่ีจะใช้ท ากิจกรรมหลงับทเรียน 

กล่าวโดยสรุป นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือกาจดัการและการจดัการความรู้ มี
ความพร้อมโดยรวมทกุด้านในการศกึษาวิชานีใ้นระดบัคอ่นข้างน้อย โดยมีคา่ระดบัความพร้อมเฉล่ีย 2.50 
จาก จากค่าระดับความพร้อมเฉล่ียนักศึกษาส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 40 มีความพร้อมโดยรวมทุกด้านใน
การศึกษาวิชานีใ้นระดบัค่อนข้างน้อย ท่ีมีความพร้อมโดยรวมทุกด้านในระดบัน้อยมีร้อยละ 11 ส าหรับ
นกัศึกษาท่ีมีความพร้อมโดยรวมทุกด้านในการศึกษาวิชานีใ้นระดบัค่อนข้างมาก และระดบัมากท่ีร้อยละ 
36 และร้อยละ 13 ตามล าดบั ดรูายละเอียดในตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1  ร้อยละของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนชดุวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้
    จ าแนกตามระดบัความพร้อมในการศกึษาและด้านของความพร้อม 

ด้านของความพร้อมใน
การศึกษา 

ระดับความพร้อมในการศึกษา ระดับความ
พร้อมเฉลี่ย 

ความหมาย 

มาก      
(4) 

ค่อนข้างมาก
(3) 

ค่อนข้าง
น้อย (2) 

น้อย  
(1) 

ความรู้พืน้ฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ 

20.00 42.86 31.43 5.71 2.77 คอ่นข้างมาก 

การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 25.00 55.56 16.67 2.78 3.03 คอ่นข้างมาก 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
ธุรกิจ 

11.11 30.56 50.00 8.33 2.44 คอ่นข้างมาก 

ความรู้พืน้ฐานด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

11.11 33.33 52.78 2.78 2.53 คอ่นข้างมาก 

ความรู้พืน้ฐานด้านการ
วิเคราะห์ข้อมลูเชิงสถิติ 

2.78 13.89 61.11 22.22 1.97 คอ่นข้างน้อย 

เวลาทีใ่ช้ศกึษาเอกสารการ
สอน 

8.33 30.56 41.67 19.44 2.28 คอ่นข้างน้อย 

เวลาทีใ่ช้ท ากิจกรรมหลงั
บทเรียน 

2.86 37.14 42.86 17.14 2.26 คอ่นข้างน้อย 

ความพร้อมในการเข้าสอบ 19.44 44.44 25.00 11.11 2.72 คอ่นข้างมาก 
ความพร้อมในการศกึษารวม
ทกุด้าน 

12.58 36.04 40.19 11.19 2.50 คอ่นข้างน้อย 

3) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีได้รับจากการใช้ส่ือ

ส่ือการสอนชดุวิชาสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้ท่ีนกัศกึษาได้รับจากส่ือ 3 ชนิด 

นกัศกึษาถึงร้อยละ 97 ใช้ส่ือเอกสารการสอนร้อยละ 81 ใช้แบบฝึกปฏิบตั ินกัศกึษาเพียงร้อยละ 30 เทา่นัน้

ท่ีใช้ส่ือระบบการสอนทางวิทยโุทรทศัน์ 

เม่ือพิจารณาความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ

และการจดัการความรู้ท่ีมีตอ่การใช้ส่ือตา่งๆ ในการเรียน 3 ชนิด ได้แก่ เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบตัแิละ
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รายการสอนทางวิทยโุทรทศัน์ พบว า่ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีได้รับจากการใช้เอกสารการสอน 

และฝึ กปฏิบตัิอย่ใูนระดบัคอ่นข้างมากแตพ่งึพอใจตอ่ระบบการสอนทางวิทยโุทรทศัน์อย่ใูนระดบัคอ่นข้าง 

น้อย 
กลา่วโดยสรุปความพงึพอใจของนกัศกึษารวมทัง้ 3 ส่ืออยูใ่นระดบัคอ่นข้างมาก โดยมีคา่ระดบั

ความพงึพอใจเฉล่ีย 2.74 จากคา่ระดบัความพงึพอใจเฉล่ียสงูสดุ 4.00 นกัศกึษาส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 46 พงึ

พอใจส่ือการสอนรวมทกุชนิดในระดบัคอ่นข้างมาก ท่ีพงึพอใจส่ือการสอนรวมทกุชนิดคอ่นข้างมากมีร้อย

ละ 21 ส าหรับนกัศกึษาท่ีพงึพอใจส่ือการสอนรวมทดุชนิดในระดบัคอ่นข้างน้อยและระดบัน้อยมีร้อยละ 20 

และร้อยละ 13 ตามล าดบั ดรูายละเอียดในตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2  ร้อยละของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนชดุวิชาสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้

จ าแนกตามระดบัความพงึพอใจท่ีได้รับจากการใช้ส่ือและชนิดของส่ือ 

ชนิดของสื่อ ระดับความพึงพอใจที่ได้รับจากการใช้สื่อ ระดับ
ความพึง
พอใจ
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ของระดับ
ความพร้อม 

ความหมาย 

มาก   
(4) 

ค่อนข้างมาก 
(3) 

ค่อนข้าง
น้อย  
(2) 

น้อย  
(1) 

เอกสารการสอน 31.43 54.29 14.29 0.00 3.17 0.66 คอ่นข้างมาก 
แบบฝึกปฏิบตัิ 30.77 42.31 26.92 0.00 3.04 0.77 คอ่นข้างมาก 
รายการสอนทางวิทยุ
โทรทศัน์ 

0.00 40.00 20.20 40.00 2.00 1.00 คอ่นข้าง
น้อย 

รวมสือ่การสอนทกุ
ชนิด 

20.73 45.53 20.40 13.33 2.74 0.81 คอ่นข้างมาก 

4) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน
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ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนชุดวิชานีใ้นด้านตา่งๆ 6 ด้าน ได้แก่ ความ

สะดวกในการลงทะเบียนเรียน การสง่เอกสารการสอน การแจ้งเร่ืองเวลาและสถานท่ีสอบ ความชดัเจนของ

เนือ้หาวิชา การอา่นเข้าใจง่ายของเนือ้หาวิชา และความเป็นประโยชน์ของตวัอย่างและกิจกรรมในการเสริม

ความเข้าใจและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาตา่งๆ พบวา่นกัศกึษาพงึพอใจด้านความสะดวกในการลงทะเบียน

ในระดบัมากนกัศกึษาพงึพอใจในระดบัคอ่นข้างมากมี 4 ด้าน คือ การแจ้งเร่ืองเวลาและสถานท่ีสอบ ความ

ชดัเจนของเนือ้หาวิชา การอ่านเข้าใจง่ายของเนือ้หาวิชาและความเป็นประโยชน์ของตวัอย่างและกิจกรรม

ในการสร้างความเข้าใจและน าไปใช้แก้ปัญหาตา่งๆ ด้านท่ีนกัศกึษาพึงพอใจในระดบัคอ่นข้างน้อยคือการ

สง่เอกสารการสอน 

กลา่วโดยสรุป ความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การเรียนการสอนโดยรวมทัง้ 6 ด้านข้างต้นอยู่ใน

ระดบัค่อนข้างมากโดยมีค่าระดบัความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 2.97 จากค่าระดบัความพึงพอใจเฉล่ียสูงสุด 

4.00 นกัศกึษาส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 46 พึงพอใจตอ่การเรียนการสอนรวมทกุด้านในระดบัคอ่นข้างมากท่ีพึง

พอใจต่อการเรียนการสอนรวมทุกด้านในระดบัมากมีสูงถึงร้อยละ 29 ส าหรับนกัศึกษาท่ีพึงพอใจต่อการ

เรียนการสอนรวมทุกด้านในระดบัค่อนข้างน้อยและระดบัน้อยมีร้อยละ 19 และร้อยละ 6 ตามล าดบั ดู

รายละเอียดในตามตารางท่ี 2 

เพศ อายุ และอาชีพของนักศึกษาไม่มีผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนท่ีระดับ

นยัส าคญั 0.05 แตส่ถานภาพสมรสของนกัศึกษามีผลกล่าวคือนกัศึกษาท่ีเป็นโสดมีความพึงพอใจตอ่การ

เรียนการสอนมากกวา่นกัศกึษาท่ีสมรสแล้ว 
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ตารางท่ี 3  ร้อยละของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนชดุวิชาสารสนเทเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้จ าแนก 

ตามระดบัความ พงึพอใจท่ีได้รับและด้านของความพงึพอใจ 
ด้านของความพงึ

พอใจ 
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอน ระดับ

ความ
พึง

พอใจ
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ของระดับ
ความพึง
พอใจ 

ความหมาย 

ม า ก  
(4) 

ค่อนข้างมาก  
(3) 

ค่อนข้างน้อย  
  (2) 

น้ อ ย 
(1) 

ความสะดวกในการ
ลงทะเบียนเรียนวิชานี ้

52.78 41.67 5.56 0.00 3.47 0.61 มาก 

การสง่เอกสารการสอน
วิชานี ้

8.33 22.22 41.67 27.78 2.11 0.92 คอ่นข้างน้อย 

การแจ้งเร่ืองเวลาและ
สถานท่ีสอบ 

41.67 38.89 11.11 8.33 3.14 0.93 คอ่นข้างมาก 

ค ว า ม ชั ด เ จ น ข อ ง
เนือ้หาวิชา 

25.00 55.56 19.44 0.00 3.06 0.67 คอ่นข้างมาก 

เนือ้หาวิชาอ่านเข้าใจ
ง่าย 

22.22 47.22 30.56 0.00 2.92 0.73 คอ่นข้างมาก 

ความเ ป็นประโยชน์
ข อ ง ตั ว อ ย่ า ง แ ล ะ
กิจกรรมในการสร้าง
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
น าไปใช้แก้ปัญหาตา่งๆ 

22.22 69.44 8.33 0.00 3.14 0.51 คอ่นข้างมาก 

รวมทกุด้าน 28.70 45.83 19.45 6.02 2.97 0.75 คอ่นข้างมาก 

5) ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อความเหมาะสมของเน้ือหาวิชาในเอกสารการสอนและ

การสอบ 

นกัศึกษามากกว่าร้อยละ  85 เห็นว่าขอบเขตของเนือ้หา ความยากง่ายของเนือ้หา ตวัอย่างท่ีใช้

ประกอบเนือ้หา กิจกรรมท้ายเร่ือง และแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนเอง เอกสารการสอน
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ชดุวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้เหมาะสมแล้ว เร่ืองท่ีนกัศกึษาเห็นว่าควรจะ

มีการปรับปรุงบ้างมี 3 เร่ือง เรียงตามล าดบัจากเร่ืองท่ีควรปรับปรุงมากกว่ามาหาเร่ืองท่ีควรปรับปรุงน้อย

กวา่ ได้แก่ แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน (ร้อยละ 14) เร่ืองความยากง่ายของเนือ้หา (ร้อย

ละ 11) และเร่ืองตัวอย่างท่ีใช้ประกอบเนือ้หา (ร้อยละ 11) ส าหรับเร่ืองความยากง่ายของข้อสอบ มี

นกัศกึษาร้อยละ 15 เห็นวา่ควรปรับปรุง ดรูายละเอียดในตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ร้อยละของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนชดุวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้

จ าแนกตามระดบัความคดิเห็นท่ีมีตอ่ความเหมาะสมของเนือ้หาวิชาในเอกสารการสอนและการสอบ 

ด้านของการเรียนการสอน เหมาะสมแล้ว ควรปรับปรุง 

ขอบเขตของเนือ้หา 97.22 2.78 

ความยากง่ายของเนือ้หา 88.89 11.11 

ตวัอยา่งท่ีใช้ประกอบเนือ้หา 88.89 11.11 

กิจกรรมท้ายเร่ือง 94.29 5.71 

แบบประเมินผลตนเองของก่อนเรียนและหลงัเรียน 85.71 14.29 

ความยากง่ายของข้อสอบ 85.29 14.71 

รวมทกุด้านของการเรียนการสอน 90.38 9.62 

6) ปัญหาในการเรียนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการจัดการความรู้ของนักศึกษา

ปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดของนักศึกษาในการเรียนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการ

จดัการความรู้ก็คือ ขาดความพร้อมในการศกึษาและการเข้าสอบ ซึง่มีสาเหตมุาจากทัง้ตวันกัศกึษาเองและ

มาจากมหาวิทยาลยั สาเหตสุ าคญัท่ีมาจากตวันกัศกึษาก็คือ นกัศกึษาส่วนใหญ่มีอาชีพประจ าอยู่แล้ว จึง

ขาดความกระตือรือร้นในการศกึษา มีเวลาและก าลงักายในการศกึษาน้อยเน่ืองจากต้องใช้เวลาและก าลงั

กายในการท างาน เพ่ีอความก้าวหน้าในการท างานมาก นอกจากนีน้กัศึกษายังมีปัญหาเก่ียวกับความรู้

พืน้ฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์และด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ส่วนสาเหตุส าคัญท่ีมาจาก
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มหาวิทยาลยัก็คือการส่งเอกสารการสอนชดุวิชาและแบบฝึกปฏิบตัิชดุวิชาไปให้นกัศกึษาล่าช้ากว่าเวลาท่ี

ก าหนดไว้มาก ท าให้นกัศึกษาไม่มีเวลาศกึษาและท ากิจกรรมเพียงพอ นอกจากนีเ้ม่ือมหาวิทยาลยัมีการ

เล่ือนสอบ ก็ไมแ่จ้งให้นกัศกึษาทราบล่วงหน้า ท าให้นกัศกึษาต้องเสียเวลาและคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไป

สอบ ณ สถานท่ีก าหนดไว้เดมิ ส าหรับปัญหาอ่ืนๆ ของนกัศกึษาก็คือ เม่ือมีปัญหาในการศกึษาเอกสารการ

สอนชดุวิชาและแบบฝึกปฏิบตัิชดุวิชาโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัความผิดพลาดในการพิมพ์ หรือความผิดพลาด

ในแนวตอบของแบบฝึกปฏิบตัชิดุวิชา ไมท่ราบวา่จะไปสอบถามใคร ท่ีไหน 

อภปิรายผล 

เน่ืองจากชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้เป็นชดุวิชาท่ีเปิดสอนใหม่

ในภาคการศกึษาท่ี 1/2554 โดยมุ่งไปท่ีนกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิตวิชาเอกการจดัการ ลกัษณะ

ของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนในชุดวิชานีส้่วนใหญ่ซึ่งเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 ถึง 35 ปี สถานภาพโสด

และมีอาชีพเป็นลูกจ้างเอกชนซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของนักศึกษาสาขาการจัดการของหลักสูตร

บริหารธุรกิจบณัฑิตโดยทัว่ไป ความพร้อมของนกัศกึษาในการเรียนด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ

ความรู้พืน้ฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เวลาท่ีใช้ในการศึกษาเอกสารการสอนและเวลาท่ีใช้ท า

กิจกรรมหลงับทเรียนซึ่งอยู่ในระดบัคอ่นข้างน้อยสอดคล้องกบัปัญหาในการเรียนชดุวิชาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้ทัง้ปัญหาในด้านเวลาท่ีใช้ในการศึกษาและด้านความรู้พืน้ฐานทาง

คอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมลู ส าหรับระดบัความพร้อมในแตล่ะด้านของนกัศกึษาแตล่ะรายมีความ

แตกตา่งคอ่นข้างมาก กล่าวคือ นกัศกึษาบางคนก็มีระดบัความพร้อมสงูมาก บางคนก็มีระดบัความพร้อม

สงูน้อย ดงัจะเห็นได้จากคา่สมัประสิทธ์ิความแปรผนั (coefficient of variation) ของระดบัความพร้อมใน

การศึกษาของนกัศึกษาในแต่ละด้านอยู่ระหว่างร้อยละ 24 ถึงร้อยละ 39 ซึ่งค่อนข้างสูง ในด้านความพึง

พอใจของนกัศกึษาท่ีได้รับจากการใช้ส่ือการสอนรวมทกุชนิดซึ่งอยู่ในระดบัคอ่นข้างมาก ก็มีความแตกตา่ง

กันมากระหว่างนกัศึกษาแต่ละคน กล่าวคือมีค่าสมัประสิทธ์ิความแปรผนัของระดบัความพึงพอใจสูงถึง

ร้อยละ 30 และเม่ือพิจารณาเฉพาะส่ือระบบการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ ค่าสมัประสิทธ์ิความแปรผนัของ

ระดบัความพงึพอใจสงูถึงร้อยละ 50 ซึง่อาจกล่าวได้ว่าระบบการสอนทางวิทยโุทรทศัน์สร้างความพึงพอใจ

กบันกัศกึษาแตล่ะรายแตกตา่งกนัมาก กลา่วคือมีนกัศกึษาบางรายได้รับประโยชน์จากระบบการสอน 
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ทางวิทยโุทรทศันม์าก แต มี่บางรายได้รับประโยชนจ์ากระบบการสอนทางวิทยโุทรทศันน้์อย  ซ ึง่อาจเป็ นผล 

มาจากนกัศกึษาแตล่ะรายมีโอกาสในการรับชมรายการสอนทางวิทยโุทรทศัน์ เน ื่องจากไมมี่เวลารับชมใน 

ชว่งเวลาท่ีออกอากาศทางโทรทศันเ์พราะต้องประกอบอาชีพหรือมีภารกิจประจ าในช ว่งเวลาดงักลา่ว 

ความพงึพอใจโดยรวมของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การเรียนการสอนชดุวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและ 

การจดัการความรู้อย่ใูนระดบัคอ่นข้างมาก ด ้านท่ีนกัศกึษาพงึพอใจในระดบัคอ่นข้างน้อยคือ การส ง่ 

เอกสารการสอนซึง่สอดคล้องกบัปัญหาเร่ืองการได้รับเอกสารการสอนชดุวิชาลา่ช้ากวา่ก าหนดมาก  แต  ่

อยา่งไรก็ตามยงัมีนกัศกึษาอีกถงึร้ อยละ 30 ได ้ รับเอกสารการสอนและแบบฝึ กปฏิบตัชิดุวิชาตรงตาม ก า

หนดเวลาหรือเลยก าหนดเวลาไปเพ ียงเลก็น้อย ซ ึง่ไมมี่ผลกระทบตอ่การศกึษาหรือการสอบมากนกั ด งั จะ

เหน็ได้จากคา่สมัประสทิธิ์ความแปรผนัของระดบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่การเรียนการสอนชดุวิชานี ้ซึง่สงู ถงึร้ 

อยละ 44 ในด ้านความคิดเหน็ของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ความเหมาะสมของเนื ้อหาวิชาโดยรวมในเอกสาร การ

สอนและข้อสอบ ซ ึง่นกัศกึษาเกือบท ั้งหมดถงึร้ อยละ 90 เห น็วา่เหมาะสมแล้วซึง่สอดคล้องกบัปัญหา ใน

การเรียนชดุวิชานี ้ของนกัศกึษาสว่นใหญ่ ซ ึง่มีปัญหาเก่ียวกบัเนื ้อหาวิชาและข้อสอบน้อยมาก 
นกัศกึษาท่ีมีสถานภาพสมรส โสด มีความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนชดุวิชานีม้ากกว่านกัศกึษา

ท่ีสมรสแล้ว เน่ืองจากนกัศกึษาท่ีเป็นโสดสว่นใหญ่มีอายนุ้อยและมีจ านวนไมน้่อยท่ียงัไม่ประกอบอาชีพ ซึ่ง

มีเวลาในการศกึษาความกระตือรือร้นในการเรียนมากกวา่ซึง่มีผลโดยตรงตอ่ความพงึพอใจโดยรวมท่ีสงูขึน้ 

โดยสรุปแล้ว การวิจัยครัง้นีท้ าให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จะน าไปสู่การพัฒนาเอกสารการสอน

และส่ือการสอนอ่ืนๆ ตลอดจนการปรับปรุงระบบ การจดัสง่เอกสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

บทสรุป 

จากวตัถุประสงค์ของการวิจยัหรือการประเมินผลการเรียนการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจดัการและการจัดการความรู้ พบว่านักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชานีมี้อายุระหว่าง 21 -35 ปี มี

สถานภาพโสดถึงร้อยละ 84 มีอาชีพเป็นลกูจ้างเอกชนเป็นร้อยละ 49 และเรียนด้านการอธิบายเป็นวิชาเอก

ร้อยละ 97 ทางด้านความพร้อมโดยรวมทุกด้าน นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชานีพ้บว่า อยู่ในระดบั

ค่อนข้างน้อยมากสุดคือมีจ านวนร้อยละ 40.19 ความพร้อมรองลงมาคือมีความพร้อมค่อนข้างมากและ

มาก จ านวนร้อยละ 36 และ ร้อยละ 13 ตามล าดบั 
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ส าหรับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีได้รับจากการใช้ส่ือพบว่านักศึกษาพึงพอใจกับการใช้ส่ือ 

เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบตัิคอ่นข้างมาก ส่วนความพึงพอใจรายการสอนทางวิทยโุทรทศัน์อยู่ในระดบั

คอ่นข้างน้อย 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนชุดวิชานี ้โดยรวมทุกด้าน มีความพอใจ

คอ่นข้างมาก คือร้อยละ 46 

สว่นระดบัความคดิเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของเนือ้หาวิชาโดยรวมทกุด้านในชดุวิชานีพ้บว่ามี

ความเหมาะสมแล้วถึงร้อยละ 90 

ส าหรับปัญหาการเรียนพบว่า นกัศกึษามีเวลาศกึษาน้อยและมีปัญหาด้านความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบั

การใช้คอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ปัญหาท่ีเกิดจากมหาวิทยาลยัก็คือสง่เอกสารลา่ช้า 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี ้เห็นว่าควรปรับปรุงเอกสารการสอนในเร่ืองพืน้ฐานด้านการใช้

คอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติให้อ่านได้ง่ายขึน้ และจัดเวลาออกอากาศรายการวิทยุ -

โทรทศัน์ในชว่งเวลาท่ีนกัศกึษามีโอกาสได้รับชมมากขึน้ และปรับปรุงการสง่เอกสารการสอนให้รวดเร็วขึน้ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตควรจะปรับปรุงวิธีการเขียนเนือ้หาวิชานีใ้ห้อ่านเข้าใจง่ายขึน้ 

โดยเฉพาะนกัศึกษาท่ีขาดความรู้พืน้ฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ให้ค า

นิยามศพัท์ด้านคอมพิวเตอร์และด้านการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงสถิติให้ชดัเจน อ่านเข้าใจง่ายเพิ่มขึน้กว่าเดิม 

ควรมีการส ารวจช่วงเวลาและวันท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่สะดวกในการบรรยายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ 

เพ่ือให้นกัศกึษาสว่นใหญ่มีโอกาสรับชมรายการสอนทางวิทยโุทรทศัน์มากขึน้ ข้อสอบวิชานีไ้ม่ควรเน้นเร่ือง

ความจ าเก่ียวกบัรายละเอียดของเนือ้หาวิชามากเกินไป การส่งเอกสารการสอนชดุวิชาและแบบฝึกปฏิบตั ิ

ควรส่งไม่ช้ากว่าท่ีก าหนดให้ หากมีการเล่ือนก าหนดการตา่งๆ โดยเฉพาะเร่ืองการสอนเสริมและการสอบ

ควรแจ้งให้นกัศึกษาทราบแตเ่นิ่นๆ เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถเตรียมความพร้อมในการศกึษาการสอนเสริม

และการสอบได้อยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถลดเวลาและคา่ใช้จา่ยท่ีไมจ่ าเป็นได้ด้วย 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัเก่ียวกบัชดุวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้ครัง้

ต่อไปควรศึกษาคือปัจจยัด้านตวันกัศึกษาและด้านหลกัสูตรท่ีมีผลกระทบต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชุด

วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการจัดการความรู้ และทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิทยาการ

จดัการและสาขาท่ีเก่ียวข้องท่ีมีตอ่ชดุวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้ 
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วัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

Sukhothai Thammathirat Open University Organizational Culture 

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา ภสัสรศริิ  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

อาจารย์ ดร. อรวรรณ ภสัสรศริิ  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

บทคดัย่อ 

          การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาวฒันธรรมองค์การของ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชและสาขาวิชาตา่ง ๆ

ตามกรอบวฒันธรรม 4 แบบคือ แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ แบบการตลาด และแบบราชการ ในประเด็นตอ่ไปนี ้ (1) 

วฒันธรรม องค์การปัจจบุนั และวฒันธรรมองค์การท่ีพงึประสงค์ที่เป็นวฒันธรรมเดน่  (2) ความแตกตา่งระหวา่ง

วฒันธรรมองค์การปัจจบุนัและวฒันธรรมองค์การท่ีพงึประสงค์ และ (3) ความสอดคล้องระหวา่งวฒันธรรมเดน่กบัมิตยิอ่ย

ของวฒันธรรมองค์การ 6 มิติ คือ ลกัษณะขององค์การ ผู้น าองค์การ สภาพแวดล้อมในการท างาน  สิง่ยดึเหน่ียวองค์การ 

กลยทุธ์ที่เน้น  และเกณฑ์ของความส าเร็จ 

          กลุม่เป้าหมาย คือคณาจารย์ในสาขาวิชาตา่ง ๆ 5 สาขาวิชา คือ สาขาวชิาศกึษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ พยาบาลศาสตร์ และสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์ รวมจ านวน 78 คน  เคร่ืองมือการวิจยั ได้แก่ 

แบบประเมินวฒันธรรมองค์การของคาเมรอนและควินน์  วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบคา่ทีที่ระดบัความมีนยัส าคญั .05 

         การวิจยัปรากฏผลวา่ (1) วฒันธรรมปัจจบุนัท่ีเป็นวฒันธรรมเดน่ของ มสธ. เป็นแบบครอบครัว และแบบ

ราชการซึง่มีคา่คะแนนเทา่กนั ทัง้นีว้ฒันธรรมที่พงึประสงค์เป็นแบบครอบครัว  วฒันธรรมเดน่ในปัจบุนัของสาขาวชิา

ศกึษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์เป็นแบบราชการ วฒันธรรมที่พงึประสงค์ คือแบบครอบครัว  ส าหรับสาขาวชิาวิทยาศาสตร์

สขุภาพ  พยาบาลศาสตร์ และสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีวฒันธรรมเดน่ในปัจบุนั และที่พงึประสงค์ เป็นแบบ

ครอบครัว (2 ) เมื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมองค์การปัจจบุนัและวฒันธรรมองค์การท่ีพงึประสงค์ 

พบวา่ มสธ. และสาขาวิชาศกึษาศาสตร์ มีคะแนนวฒันธรรมที่พงึประสงค์เพิ่มขึน้ส าหรับแบบครอบครัว และแบบเฉพาะ

กิจ สว่นแบบราชการมีคะแนนลดลง ทัง้นีส้าขาวิชาศกึษาศาสตร์ มคีะแนนแบบการตลาดลดลงด้วย สาขาวชิาศิลป-

ศาสตร์ และสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีคะแนนวฒันธรรมที่พงึประสงค์เพิม่ในแบบเฉพาะกิจ  และลดลงที่แบบ

ราชการ ส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ และพยาบาลศาสตร์ มีคะแนนวฒันธรรมปัจจบุนัและที่พงึประสงค์ไม่

แตกตา่งกนั (3) ในด้านความสอดคล้องระหวา่งวฒันธรรมเดน่ในปัจจบุนั กบัมิตยิอ่ยของวฒันธรรมองค์การ 6 มติิพบวา่ 

ที่สอดคล้องกนัได้แก่ ของมสธ.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์  ที่ไมส่อดคล้องกนัได้แก่ ของ

สาขาวชิาศกึษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ม.ค.-มิ.ย. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2556 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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คําสําคญั: วฒันธรรมองค์การ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

Abstract 

The purposes of this research were to study: (1) the dominant Sukhothai 

Thammathirat Open University organizational culture based on four culture types: Clan, 

Adhocracy, Market, and Hierarchy, (2) discrepancies between STOU current and preferred 

future cultures, and (3) the congruence of the current  dominant culture and different 

organizational dimensions (Organizational Characteristics, Organizational Leader, Work 

Environment, Organizational Glue, Strategic Emphasis, and Criteria of Success).  

The target and accessible respondents were 78 STOU personnel distributed in 5 

Schools (Educational Studies, Liberal Arts, Health Science, Nursing Science, and 

Agricultural Extension and Cooperatives). The Organizational Culture Assessment 

Instrument (OCAI) developed by Cameron and Quinn (2006) were used as the instrument to 

describe the organizational culture profile of STOU and its Schools. Regarding the ethical 

issues, an informed consent form for participants was offered to sign. Data were analyzed 

using the mean, standard deviation, and t-test. The significance level was determined at the 

.05 level. 

The findings were as follows: (1) STOU staff showed both Clan and Hierarchy 

culture types as dominant in the current situation but preferred a clan culture type in the 

future. As for the specific schools, both the schools of Educational Studies and Liberal Arts 

showed the Hierarchy culture type as dominant in the current situation but both preferred the 

Clan as the future culture type. Schools of Health Science, Nursing Science and Agricultural 

Extension and Cooperatives exhibited the Clan culture type as dominant in both the current 

and preferred situations. (2) The discrepancies between current and preferred future culture of 

STOU and School of Educational Studies showed that the mean scores were increasing in the 

Clan and Adhocracy culture, and diminishing in the Hierarchy (also in Market for School of 

Educational Studies). As for Schools of Liberal Arts and Agricultural Extension and 

Cooperatives the mean scores were increasing in the Adhocracy culture, and decreasing in the 

Hierarchy. For the Schools of Health Science and Nursing Science, the current and the 

preferred culture types were not significantly different. (3) The congruence of the current 

dominant culture and the six different organizational dimensions for STOU, the Schools of 

Nursing Science and Agricultural Extension and Cooperatives showed their congruent culture 

types. As for the Schools of Educational Studies, Liberal Arts and Health Science, each 

dimension emphasized different culture types. 

Keywords: Organizational Culture, SukhothaiThammathirat Open University  
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                                                     ปีที� 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

         วฒันธรรมเป็นแบบแผนการด าเนินชีวิตของกลุ่ม ซึง่สมาชิกเรียนรู้ รับถ่ายทอดกนัโดยการสัง่
สอนอบรมทัง้ทางตรงและทางอ้อม (พทัยา สายห ู2517) วฒันธรรมมิใชส่ิ่งท่ีตดิตวัมาแตก่ าเนิด และมิได้
ถ่ายทอดผ่านทางพนัธุกรรม แตเ่ป็นเร่ืองของการเรียนรู้ท่ีอาจเปล่ียนแปลงได้ (สนิท สมคัรการ 2520) 
นอกจากนี ้วฒันธรรมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสงัคมมนษุย์ ซึ่งจะเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของสงัคม จงึ
ไมส่มควรท่ีจะพิจารณาวา่วฒันธรรมใดดีกวา่กนั ส าหรับวฒันธรรมองค์การเป็นลกัษณะเชิงโครงสร้างทาง
สงัคมขององค์การ ท่ีชว่ยยดึเหน่ียวองค์การเข้าด้วยกนั วฒันธรรมประกอบด้วย คา่นิยมท่ียดึถือร่วมกนั  
ข้อตกลง ความคาดหวงั ลกัษณะขององค์การและสมาชิก  วฒันธรรมเป็นตวัแทนสิ่งท่ีเป็นอยู่รอบข้าง หรือ
ท่ีเป็นอดุมคตเิดน่ท่ีคนในองค์การยดึถือร่วมกนั (Cameron & Ettington, 1988; Schein, 1996) 

         คาเมรอนและควินน์ (Cameron and Quinn, 1999) ได้พฒันากรอบแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรม
องค์การ ประกอบด้วยมิติวฒันธรรมองค์การ 6 มิต ิและวฒันธรรมเดน่ 4 แบบ (แบบครอบครัว แบบเฉพาะ
กิจ แบบการตลาด และแบบราชการ)ซึง่นกัวิจยัสามารถใช้เคร่ืองมือวิจยัประเมินวฒันธรรมองค์การท่ีมีช่ือ
วา่  OCAI หรือ Organizational Culture Assessment Instrument สร้างแผนภาพ (profile) วฒันธรรม
องค์การ  ซึง่เคร่ืองมือดงักลา่วสามารถน ามาใช้ศกึษาวฒันธรรมองค์การระดบัมหาวิทยาลยัได้ (Cameron 
and Quinn, 2006) 

วัตถุประสงค์ 

         การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาวฒันธรรมองค์การของ มสธ.  และของสาขาวิชาตา่งๆ ตาม
กรอบแนวคดิข้างต้น ในประเดน็ตอ่ไปนี ้

1. วฒันธรรมองค์การปัจจบุนั และวฒันธรรมองค์การท่ีพงึประสงค์ท่ีเป็นวฒันธรรมเดน่ของ
มสธ.  และของแตล่ะสาขาวิชา   

2. ความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมองค์การปัจจบุนัและวฒันธรรมองค์การท่ีพงึประสงค์
3. ความสอดคล้องระหวา่งมิตยิ่อยของวฒันธรรมองค์การกบัภาพรวมของวฒันธรรมองค์การ

นิยามศัพท์ 

         นิยามศพัท์ส าหรับวฒันธรรมองค์การ 4 แบบนี ้คาเมรอนและควินน์ (Cameron and Quinn, 
2006) ก าหนดให้แตล่ะแบบครอบคลมุมิตวิฒันธรรมองค์การ 6 มิต ิคือ (1) ลกัษณะขององค์การ (2) ผู้น า
องค์การ (3) สภาพแวดล้อมในการท างาน (4) สิ่งยึดเหน่ียวองค์การ (5) กลยทุธ์ท่ีเน้น และ (6) เกณฑ์ของ
ความส าเร็จ  ค าจ ากดัความของวฒันธรรมองค์การ 4 แบบนีเ้ป็นดงันี ้คือ 
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1.องค์การท่ีมีวฒันธรรมแบบครอบครัว  เป็นองค์การทีมีความเป็นมิตร บคุลากรรู้จกัการ

แลกเปล่ียน/แบง่ปัน มีลกัษณะเหมือนครอบครัวแบบขยายผู้น า/หวัหน้าหนว่ยงานมีลกัษณะเป็นท่ีปรึกษา  
หรือบางทีก็เป็นเสมือนพอ่แม่ (องค์การเน้นกิจการภายในและความยืดหยุ่น) องค์การวมตวักนัได้ด้วยความ
ภกัดีหรือประเพณี  การอทุิศตนเองสงู  องค์การเน้นประโยชน์ระยะยาวของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  ให้
ความส าคญักบัการอยูร่่วมกนัและขวญัของผู้ ร่วมงาน   ความส าเร็จมองในรูปของความรู้สกึท่ีไวตอ่การ
เปล่ียนแปลง/ความเข้าใจตอ่ลกูค้า  และเป็นมิตรกบัเพ่ือนร่วมงาน  องค์การเน้นการท างานเป็นทีม การมี
สว่นร่วม และมตเิอกฉันท์ 

2.องค์การท่ีมีวฒันธรรมแบบเฉพาะกิจ เป็นองค์การท่ีมีความเป็นพลวตั   เป็นสถานท่ีมีงาน
สร้างสรรค์  สมาชิกขององค์การกล้าเส่ียงผู้น าเป็นนกัประดษิฐ์และกล้าเส่ียง (องค์การเน้นกิจการภายนอก 
มีความยืดหยุ่นและความเป็นเอกตับคุคลสงู) สิ่งท่ีผกูพนัองค์การไว้คือ  การกระท าท่ีเน้นการทดลองและ
การท าสิ่งใหม่ๆ   และเน้นการน า  ในระยะยาวเน้นการเจริญเตบิโตและต้องการทรัพยากรใหม ่ๆความส าเร็จ
หมายถึง  การได้สิ่งทีมีลกัษณะเดน่เฉพาะ/ได้ผลผลิตใหม/่บริการใหม ่ การเป็นผู้น าด้านการผลิตและ
บริการถือว่าส าคญั  องค์การสง่เสริมความคิดริเร่ิม  ความมีอิสระของบคุลากร 

3. องค์การท่ีมีวฒันธรรมแบบการตลาด  เป็นองค์การท่ีเน้นผลงาน  ความสนใจหลกัอยุท่ี่
ความส าเร็จของงาน บคุลากรมีการแขง่ขนัและเน้นเป้าหมาย  ผู้น าเป็นผู้ขบัเคล่ือนท่ีท างานหนกั  เป็น
ผู้ผลิตและผู้แขง่ขนั   เป็นผู้ ท่ีบกุบัน่และเน้นงานอยา่งมาก (องค์การเน้นกิจการภายนอก มีความต้องการ
ความมัน่คงและการควบคมุ)สิ่งท่ียดึองค์การเข้าด้วยกนัคือการเน้นชยัชนะ  ช่ือเสียง  ความส าเร็จร่วมกนั
การมุง่เน้นระยะยาวคือ การแขง่ขนั  สมัฤทธิผลของเป้าหมายท่ีวดัได้ ความส าเร็จพิจารณาจากการมีสว่น
ในการตลาด  การก าหนดราคาท่ีแขง่ขนัได้  และภาวะผู้น าการตลาด  ถือวา่ส าคญั  ลกัษณะขององค์การ
เป็นแบบการขบัเคล่ือนการแขง่ขนัอยา่งหนกั 

4.องค์การท่ีมีวฒันธรรมแบบราชการ เป็นองค์การรูปนยั มีโครงสร้างชดัเจน  มีระเบียบการ
ปฏิบตัท่ีิช่วยควบคมุการกระท าของบคุคลผู้น ามีความภาคภมูิใจในตนเอง  ในการเป็นผู้ประสานงานและ
จดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพ (องค์การเน้นกิจการภายใน มีความต้องการความมัน่คงและการควบคมุ)  การ
รักษาองค์การให้ด าเนินไปได้แบบราบร่ืนถือว่าส าคญั  กฏเกณฑ์และนโยบายเป็นสว่นท่ียดึองค์การไว้ได้   
ความสนใจระยะยาวคือความมัน่คงและการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ   ราบร่ืน  ความส าเร็จขององค์การ 
คือ  การสง่ตอ่งาน  ความราบร่ืนในการท างานตามก าหนดเวลาและประหยดั การบริหารบคุลากรเน้นท่ีการ 
จ้างท่ีมัน่คงและมีทิศทาง (ท านายได้) 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
         การวิเคราะห์วฒันธรรมองค์การของมหาวิทยาลยั และของแตล่ะสาขาวิชานีท้ าให้ทราบ สภาพ

ปัจจบุนั และแนวโน้มความต้องการของอาจารย์ตามมิติตา่ง ๆ ของวฒันธรรมองค์การ ซึง่จะเป็นประโยชน์
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ในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาองค์การไปส่เูป้าหมาย  นอกจากนี ้ในการม่งุส่สูากล 
สารสนเทศ จากการวิจยันี ้จะเป็นประโยชน์ แก่หนว่ยงานอ่ืนท่ีจะพฒันาความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั ซึง่
หนว่ยงาน ดงักลา่วจําเป็นที�จะต้องเรียนรู้ลกัษณะวฒันธรรมองค์การของมหาวิทยาลยั เพ่ือให้ความร่วม
มือมีประสทิธิภาพย่ิงข ึ้น 

วิธีการวิจัย 
         การวิเคราะห์วฒันธรรมองค์การของมหาวิทยาลยั และของแตล่ะสาขาวิชานี ้ศกึษาจากการรับรู้

ของคณาจารย์ ไมร่วมข้าราชการประจ าส านกั และสถาบนัของมหาวิทยาลยั วฒันธรรมองค์การของ
มหาวิทยาลยั พิจารณาจากมิตติา่งๆ 6  มิติตามท่ีกล่าวข้างต้นคือ (1) ลกัษณะขององค์การ (2) ผู้น า
องค์การ (3) สภาพแวดล้อมในการท างาน (4) สิ่งยึดเหน่ียวองค์การ (5) กลยทุธ์ท่ีเน้น และ (6) เกณฑ์ของ
ความส าเร็จ โดยใช้แบบประเมินวฒันธรรมองค์การ (OCAI: Organizational Culture Assessment 
Instrument) ท่ีพฒันาโดยคาเมรอนและควินน์ (Cameron and Quinn, 2006) 

         ในแตล่ะมิติคณาจารย์จะเป็นผู้วิเคราะห์วา่มิติดงักลา่วมีลกัษณะเป็นวฒันธรรมแบบใดใน  4  
แบบ  คือแบบครอบครัว  แบบเฉพาะกิจ แบบการตลาด  และแบบราชการ  ผู้ตอบจะก าหนดคา่คะแนน 

ของแตล่ะแบบ  ซึง่รวมกนัทัง้  4  แบบ  แล้ว  มีคา่ไมเ่กิน  100  และเพ่ือให้ได้ภาพชดัขึน้  แตล่ะมิตจิะถกู

น ามาแสดงเป็นแผนภาพ (profile) มิตวิฒันธรรมองค์การ 

         คา่คะแนนของแตล่ะมิตใินแตล่ะแบบจะถกูน ามารวมกนัทัง้  6  มิติ ในแตล่ะสาขาวิชา ซึง่จะให้ 
ภาพรวมของวฒันธรรมองค์การของแตล่ะสาขาวิชา  และน ามาแสดงเป็นแผนภาพวฒันธรรมองค์การดงั 
ภาพท่ี 1 คา่คะแนนแตล่ะแบบของทกุสาขาวิชา  เม่ือน ามารวมกนัจะได้ภาพวฒันธรรมองค์การของ มสธ. 
(ตารางท่ี 2)  และน ามาแสดงด้วยภาพท่ี 1 การทดสอบความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมปัจจบุนัและ 
ตารางท่ี 1 คณาจารย์ทัง้หมดและท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช จ าแนกตาม 

 สาขาวิชา 

สาขาวชิา คณาจารย์ทัง้หมด คณาจารย์กลุม่ตวัอยา่ง* 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ศกึษาศาสตร์ 52 32.70 24 30.80 

2 ศิลปศาสตร์ 32 20.13 15 19.20 

3 วิทยาศาสตร์สขุภาพ 27 16.98 9 11.50 

4 พยาบาลศาสตร์ 12 7.55 8 10.30 

5 สง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์ 36 22.64 22 28.20 

รวม 159 100 78 100 

* มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชประกอบด้วยสาขาวิชารวม 12 สาขาวิชา ส าหรับการวิจยัครัง้นีศ้กึษาจาก 5 สาขาวิชาท่ีรวบรวมข้อมลู พ.ศ. 2553 
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วฒันธรรมท่ีพงึประสงค์ใช้การทดสอบคา่ที  (t – test) ท่ีระดบั .05 การศกึษาวฒันธรรมองค์การของ 
มหาวิทยาลยั และของแตล่ะสาขาวิชานี ้ ศกึษาจากการรับรู้ของคณาจารย์ท่ียินดีตอบแบบสอบถาม 5 
สาขาวิชาจากแบบสอบถามท่ีสง่ให้ 12 สาขาวิชา ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

         การน าเสนอผลการวิจยั แบง่เป็น 3 เร่ือง คือ (1) วฒันธรรมองค์การท่ีเป็นวฒันธรรมเดน่ (2) 
ความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมองค์การปัจจบุนัและท่ีพงึประสงค์ และ (3) ความสอดคล้องระหว่าง
วฒันธรรมเดน่กบัมิตขิองวฒันธรรมองค์การ 
1. วัฒนธรรมองค์การท่ีเป็นวัฒนธรรมเด่น: วัฒนธรรมปัจุบันและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์

         วฒันธรรมองค์การท่ีเป็นวฒันธรรมเดน่พิจารณาจากคา่คะแนนบรรทดัสดุท้าย ท่ีเป็นคา่สงูสดุ
จากวฒันธรรม 4 แบบ จากข้อมลูในตารางท่ี 2 พบวา่ วฒันธรรมปัจจบุนัท่ีเดน่ของมหาวิทยาลัยสโุขทยั-  
ธรรมาธิราชคือวฒันธรรมแบบครอบครัว และแบบราชการซึง่มีคา่คะแนนเทา่กนั ทัง้นีว้ฒันธรรมท่ีพงึ
ประสงค์ คือวฒันธรรมแบบครอบครัว  

 ส าหรับวฒันธรรมเดน่ในปัจบุนัของสาขาวิชาศกึษาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ตารางท่ี 
3) เป็นวฒันธรรมแบบราชการ โดยท่ีทัง้สองสาขาวิชามีวฒันธรรมท่ีพงึประสงค์ คือวฒันธรรมแบบ
ครอบครัว 

         เม่ือพิจารณาวฒันธรรมเดน่ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
สาขาวิชาสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์ (ตารางท่ี 3) พบวา่ทัง้ 3 สาขาวิชา มีวฒันธรรมเดน่ในปัจบุนั และ
ท่ีพงึประสงค์ คือวฒันธรรมแบบครอบครัว โดยท่ีวฒันธรรมเดน่ของสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ มีคา่คะแนน
สงูเดน่ไปจากวฒันธรรมทัง้ 3 แบบชดัเจน  สว่นวฒันธรรมของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ และ
สาขาวิชาสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีคา่คะแนนของวฒันธรรมทัง้ 4 แบบ คอ่นข้างใกล้เคียงกนั   
2. ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมองค์การปัจจุบันและวัฒนธรรมองค์การท่ีพึงประสงค์

         ผลการทดสอบคา่ที (t-test) ระหวา่งคะแนนวฒันธรรมปัจบุนั และท่ีพงึประสงค์ พบวา่คะแนนมี
คา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ดงันี  ้

1) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช มีคะแนนแตกตา่งกนัท่ีวฒันธรรมทัง้ 3 แบบ คือแบบ
ครอบครัว แบบเฉพาะกิจ และแบบราชการ ส่วนแบบการตลาดมีคา่ไมแ่ตกตา่งกนั (ตารางท่ี 2 ภาพท่ี 1ก) 
ข้อท่ีนา่สงัเกต คือ วฒันธรรมท่ีพงึประสงค์เม่ือเปรียบเทียบกบัวฒันธรรมปัจบุนั มีคะแนนเพิ่มขึน้ส าหรับ
แบบครอบครัว และแบบเฉพาะกิจ สว่นแบบราชการมีคะแนนลดลง 
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2) สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ มีคะแนนแตกตา่งกนัท่ีวฒันธรรมทัง้ 4 แบบ โดยคะแนนวฒันธรรมท่ี

พงึประสงค์เพิ่มขึน้ส าหรับแบบครอบครัว  (มากกวา่ 10 คะแนน)  และแบบเฉพาะกิจ  สว่นแบบราชการ
(ลดลงมากกวา่ 10 คะแนน)  และแบบการตลาดมีคะแนนลดลง (ตารางท่ี 3 ภาพท่ี 1ข) 

3) สาขาวิชาศลิปศาสตร์ (ตารางท่ี 3 ภาพท่ี 1ค) และสาขาวิชาสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์
(ตารางท่ี 3 ภาพท่ี 1ฉ) มีคะแนนวฒันธรรมปัจจบุนัและท่ีพงึประสงค์แตกตา่งกนัท่ีแบบเฉพาะกิจ และแบบ
ราชการโดยท่ีทัง้สองสาขาวิชามีคะแนนวฒันธรรมท่ีพงึประสงค์ลดลงท่ีแบบราชการ และเพิ่มในแบบ 
เฉพาะกิจ โดยเฉพาะท่ีเห็นเดน่ชดัคือของสาขาวิชาศลิปศาสตร์ 
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ตารางท่ี 2  ประเภทของวฒันธรรมเดน่-วฒันธรรมองค์การปัจจบุนัและท่ีพงึประสงค์ของคณาจารย์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (n=78) 

มิติวัฒนธรรมองค์การ 

วัฒนธรรมองค์การปัจจุบัน วัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ 

แบบ

ครอบครัว 

แบบ 

เฉพาะกิจ 

แบบ

การตลาด 

แบบราชการ วัฒนธรรมเด่น แบบ

ครอบครัว 

แบบ 

เฉพาะกิจ 

แบบ

การตลาด 

แบบราชการ วัฒนธรรมเด่น 

1 ลกัษณะขององค์การ                - Mean 28.63 18.63 25.74 27.00 แบบครอบครัว

และแบบราชการ 

29.92 25.96 27.26 16.86 แบบครอบครัว 

      - S.D.  17.00 7.80 11.47 17.99 17.25 11.62 10.18 8.88 

2 ผู้น าองค์การ      - Mean 28.55 17.72 20.67 33.21 แบบราชการ 30.76 20.97 16.55 32.10 แบบราชการ 

     - S.D.  8.88 10.18 8.56 9.45 11.07 9.68 8.18 12.66 

3 สภาพแวดล้อมในการท างาน - Mean 36.95 14.96 17.76 30.33 แบบครอบครัว 44.74 15.67 16.40 23.19 แบบครอบครัว 

          - S.D.  11.98 6.99 7.84 15.07 15.10 8.99 6.80 10.15 

4 สิ่งยดึเหน่ียวองค์การ                - Mean 26.22 21.35 25.88 26.55 แบบครอบครัว

และแบบราชการ 

29.22 24.49 26.99 18.63 แบบครอบครัว 

     - S.D.  11.99 9.86 9.44 12.75 11.25 11.54 11.32 8.63 

5 กลยทุธ์ท่ีเน้น       - Mean 29.14 19.21 19.49 31.65 แบบครอบครัว

และแบบราชการ 

31.64 27.69 21.13 19.54 แบบครอบครัว 

     - S.D.  15.53 7.94 6.33 17.16 11.38 7.15 6.99 11.30 

6 เกณฑ์ของความส าเร็จ      - Mean 28.92 21.71 19.67 29.71 แบบครอบครัว

และแบบราชการ 

34.91 24.12 16.77 24.21 แบบครอบครัว 

     - S.D.  13.91 9.53 10.99 13.81 14.59 7.93 6.57 9.79 

รวม     -Mean 29.74 18.93 21.53 29.74 แบบครอบครัว

และแบบราชการ 

33.53 23.15 20.85 22.42 แบบครอบครัว 

     -S.D. 10.49 5.63 6.44 9.10 9.24 6.95 5.58 6.54 
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4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ (ตารางท่ี 3 ภาพท่ี 1ง) และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ตาราง

ท่ี 3 ภาพท่ี 1จ) มีคะแนนวฒันธรรมปัจจบุนัและท่ีพงึประสงค์ไมแ่ตกตา่งกนั 
3.ความสอดคล้องระหว่างวัฒนธรรมเด่นกับมิตขิองวัฒนธรรมองค์การ 
         มิตขิองวฒันธรรมองค์การท่ีน ามาศกึษาดงักล่าวแล้วข้างต้น ประกอบด้วย (1) ลกัษณะขององค์การ 
(2) ผู้น าองค์การ (3) สภาพแวดล้อมในการท างาน (4) สิ่งยดึเหน่ียวองค์การ (5) กลยทุธ์ท่ีเน้น และ 
(6) เกณฑ์ของความส าเร็จ  การวิเคราะห์ในส่วนนี ้ต้องการแสดงความสอดคล้องระหวา่งมิตขิองวฒันธรรม
องค์การดงักล่าว 6 มิติ กบัวฒันธรรมเดน่ท่ีวิเคราะห์ในเร่ืองท่ี 1  

1) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (ตารางท่ี 2 ภาพท่ี 2) มติขิองวฒันธรรมองค์การทัง้ 6 มิต ิมี
ความสอดคล้องกบัวฒันธรรมเดน่ กลา่วคือ มิตขิองวฒันธรรมองค์การปัจจบุนัทัง้ 6 มิต ิมี 4 มิติ คือมิติท่ี 1 
และมิตท่ีิ 4-6 เป็นวฒันธรรมแบบครอบครัวและแบบราชการ สว่นมิตท่ีิ 2 เป็นวฒันธรรมแบบราชการ และ
มิตท่ีิ 3 เป็นวฒันธรรมแบบครอบครัว ส าหรับมิตขิองวฒันธรรมองค์การท่ีพงึประสงค์ทัง้ 6 มิติ มี 5 มิติ คือ
มิตท่ีิ 1 และมิติท่ี 3-6 เป็นวฒันธรรมแบบครอบครัว  สว่นมิตท่ีิ 2 เป็นวฒันธรรมแบบราชการ  

2) สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ (ตารางท่ี 4)* มีวฒันธรรมองค์การปัจจบุนั 3 มิติแรกเป็นแบบครอบครัว
สว่นอีก 4 มิตหิลงัเป็นแบบราชการ แสดงให้เห็นวา่   มิติยอ่ยยงัไมส่อดคล้องกนักบัวฒันธรรมเดน่ใน
ปัจจบุนั ส าหรับวฒันธรรมท่ีพงึประสงค์ มิตขิองวฒันธรรมองค์การทัง้ 6 มิต ิและวฒันธรรมเดน่ มีความ
สอดคล้องกนั คือเป็นแบบครอบครัว 

3) สาขาวิชาศลิปศาสตร์ (ตารางท่ี 4)* มีวฒันธรรมเดน่ในปัจจบุนักบัมิติยอ่ย 6 มิต ิไมส่อดคล้อง
กนั 2 มิต ิคือมิตท่ีิ 3 เป็นแบบครอบครัว และมิตท่ีิ 4 เป็นแบบราชการเท่า ๆ กนั กบัแบบการตลาด ส าหรับ
มิตวิฒันธรรมท่ีพงึประสงค์ 6 มิต ิมีถึง 3 แบบ มิตท่ีิสอดคล้องคือ มิตท่ีิ 3 และมิตท่ีิ 6 ซึ่งเป็นแบบครอบครัว 
สว่นมิตท่ีิ 1 มิตท่ีิ 4 และมิตท่ีิ 5 เป็นแบบเฉพาะกิจ โดยมีมิตท่ีิ 2 ผู้น าองค์การเป็นแบบราชการ 

4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ (ตารางท่ี 4)* มีวฒันธรรมเดน่ในปัจจบุนักบัมิติยอ่ย 6 มิติ
สอดคล้องกนั 2 มิติ คือมิตท่ีิ 3 และมิติท่ี 5 ซึง่เป็นแบบครอบครัว ส่วนมิตท่ีิ 1และมิตท่ีิ 4 เป็นแบบ
การตลาด มิตท่ีิ 6 เป็นแบบเฉพาะกิจ ส าหรับมิตวิฒันธรรมท่ีพงึประสงค์ 6 มิต ิมีถึง 4 แบบ มิตท่ีิสอดคล้อง
คือ มิตท่ีิ 3 เป็นแบบครอบครัว สว่นมิติท่ี 1 และมิติท่ี 4 เป็นแบบการตลาด มิตท่ีิ 5 เป็นแบบเฉพาะกิจโดย
มิตท่ีิ 2 ผู้น าองค์การเป็นแบบราชการ 

................................. 
*ดตูาราง ภาพประกอบและรายละเอียด ส าหรับสาขาวิชาตา่ง ๆ จาก N. Passornsiri and O. Passornsiri “An Organizational Culture and
Work life in SukhothaiThammathirat Open University, Thailand” ในInternationalising Education: Global Perspectives on
Collaboration and Change, edited by James O’Meara and Michael Spittle. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012, pp.
71-92.
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5) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ตารางท่ี 4)* มีมิตวิฒันธรรมองค์การทัง้ 6 มิต ิสอดคล้องกบั

ภาพรวมเกือบทัง้หมด ยกเว้นมิตท่ีิ 3 ปัจจบุนัเป็นแบบราชการ ส าหรับวฒันธรรมท่ีพงึประสงค์ มิตท่ีิ 2 ผู้น า
องค์การ และมิติท่ี 4 สิ่งยดึเหน่ียวองค์การ เป็นแบบราชการ 

6) สาขาวิชาสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์ (ตารางท่ี 4)*  มีวฒันธรรมเดน่ในปัจจบุนักบัมิติยอ่ย 6

มิต ิสอดคล้องกนัเกือบทกุมิต ิยกเว้นมิติท่ี 2 ผู้น าองค์การท่ีเป็นแบบราชการ ส าหรับวฒันธรรมท่ีพงึ

ประสงค์กบัมิตยิ่อย 6 มิต ิพบวา่ไมส่อดคล้องกนั 3 มิตใิน 6 มิต ิคือมิตท่ีิ 2 เป็นแบบราชการ มิตท่ีิ 4 เป็น

แบบการตลาด และมิตท่ีิ 5 เป็นแบบเฉพาะกิจ  

................................. 
*ดตูาราง ภาพประกอบและรายละเอียด ส าหรับสาขาวิชาตา่ง ๆ จาก N. Passornsiri and O. Passornsiri “An Organizational Culture and
Work life in SukhothaiThammathirat Open University, Thailand” ใน Internationalising Education: Global Perspectives on
Collaboration and Change, edited by James O’Meara and Michael Spittle. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012, pp.
71-92.
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ตารางท่ี 3  ประเภทของวฒันธรรมเดน่-วฒันธรรมองค์การปัจจบุนัและท่ีพงึประสงค์ของคณาจารย์สาขาวิชาตา่ง ๆ

มิติวฒันธรรมองคก์าร วฒันธรรมองคก์ารปัจจุบนั วฒันธรรมองคก์ารท่ีพึงประสงค ์

แบบ

ครอบครัว 

แบบเฉพาะกิจ แบบการตลาด แบบราชการ วัฒนธรรมเด่น แบบ

ครอบครัว 

แบบเฉพาะกิจ แบบการตลาด แบบราชการ วัฒนธรรมเด่น 

1 ศึกษาศาสตร์   - Mean  29.08 17.42 21.78 31.44 แบบราชการ 40.12 23.58 16.57 20.01 แบบครอบครัว 

n = 24    - S.D.  11.26 6.96 6.05 10.86 7.42 9.09 5.72 6.99 

2 ศิลปศาสตร์           - Mean 25.74 16.59 19.84 37.94 แบบราชการ 29.44 24.50 22.06 24.00 แบบครอบครัว 

n = 15    - S.D.  5.72 1.46 7.32 7.10 1.96 5.44 2.74 4.24 

3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ      - Mean 29.54 22.32 24.26 23.89 แบบครอบครัว 29.17 22.37 23.98 24.26 แบบครอบครัว 

n = 9    - S.D.  7.47 2.20 7.03 2.64 7.91 5.09 5.71 7.03 

4 พยาบาลศาสตร์    - Mean 41.63 14.65 17.52 26.21 แบบครอบครัว 37.67 17.42 20.38 24.54 แบบครอบครัว 

n = 8    - S.D.  13.45 3.76 5.67 9.74 13.59 2.16 4.74 7.26 

5 ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ - Mean 28.92 22.34 22.77 25.97 แบบครอบครัว 29.42 24.16 23.58 22.45 แบบครอบครัว 

n = 22     - S.D.  9.74 4.93 5.81 4.55 8.40 6.32 4.39 6.59 
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บทสรุป 

          มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช มีวฒันธรรมองค์การปัจจบุนัเป็น 2 แบบผสมกนัคือแบบ
ครอบครัวและแบบราชการ สว่นวฒันธรรมท่ีพงึประสงค์คือแบบครอบครัว  ส าหรับมิตยิอ่ยท่ี 1 ลกัษณะ
ขององค์การ  และมิตท่ีิ 5 กลยทุธ์ท่ีเน้น มีคะแนนลดลงอย่างมากส าหรับวฒันธรรมองค์การแบบราชการ ซึง่
แนวโน้มนีเ้ป็นแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ดงัท่ีพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิ(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึง่
กลา่วถึงหน้าท่ีของคณะกรรมการอดุมศกึษาท่ีมีตอ่การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา โดยให้ค านงึถึงความ
เป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศกึษาระดบัปริญญาตามกฏหมายวา่ด้วยการจดัตัง้
สถานศกึษาแตล่ะแหง่ และ กฏหมายท่ีเก่ียวข้อง (มาตรา 34) 

         นอกจากนีว้ฒันธรรมองค์การของสาขาวิชาศกึษาศาสตร์และศลิปศาสตร์ในปัจจบุนัซึง่เป็นแบบ
ราชการ ก็มีแนวโน้มท่ีจะปรับเปล่ียนเป็นแบบครอบครัว  โดยมีรายละเอียดท่ีแตกตา่งกนัเล็กน้อย กล่าวคือ 
มิตวิฒันธรรมองค์การสาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 4 มิต ิจาก 6 มิติ คือมิตสิภาพแวดล้อมในการท างาน สิ่งยึด
เหน่ียวองค์การ กลยทุธ์ท่ีเน้น และเกณฑ์ของความส าเร็จ  มีคะแนนลดลงมากกว่า 10 คะแนนจากแบบ
ราชการ และมีคะแนนเพิ่มมากกวา่ 10 คะแนนในแบบครอบครัว  นอกจากนีมี้ท่ีนา่สงัเกต คือ คะแนนของ
มิตกิลยทุธ์ท่ีเน้นเพิ่มขึน้ 11 คะแนนในแบบเฉพาะกิจอีกด้วย  ส าหรับมิติวฒันธรรมองค์การสาขาวิชาศลิป
ศาสตร์ทัง้ 6 มิต ิมีคะแนนลดลงมากกวา่ 10 คะแนนจากแบบราชการโดยท่ีมิตวิฒันธรรมองค์การ 3 มิติ 
คือลกัษณะขององค์การ ผู้น าองค์การ และกลยทุธ์ท่ีเน้น มีคะแนนเพิ่มขึน้ มากกวา่ 10 คะแนนในแบบ
เฉพาะกิจ  

          ส าหรับวฒันธรรมองค์การของสาขาวิชา อีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
พยาบาลศาสตร์ และสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์ วฒันธรรมองค์การปัจจบุนัและพงึประสงค์ไมแ่ตกตา่ง
กนัแตจ่ากการพิจารณามิติย่อย 6 มิต ิได้แสดงให้เห็นแนวโน้มบางประการ คือ มิตผิู้น าองค์การของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ ท่ีมีคะแนนลดลงจากแบบการตลาด มากกวา่ 10 คะแนน  ในขณะท่ี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีคะแนนมิติกลยทุธ์ท่ีเน้น ลดลงจากแบบครอบครัว และมีคะแนนเพิ่มขึน้ในแบบ
การตลาดมากกว่า 10 คะแนน  
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ตารางท่ี  4  ประเภทข  องวฒันธรรมเดน่-วัฒนธรรมองค์การปัจจบุนัและท่ีพงึประสงค์ของคณาจารย์สาขาวิชาตา่ง ๆ จ าแนกตามมิตวิฒันธรรมองค์การ

มิตวิฒันธรรม

องค์การ

วฒันธรรมองค์การปัจจบุนั วฒันธรรมองค์การท่ีพงึประสงค์

ศกึษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สขุภาพ 

พยาบาล

ศาสตร์ 

สง่เสริม

การเกษตร

และสหกรณ์ 

ศกึษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สขุภาพ 

พยาบาล

ศาสตร์ 

สง่เสริม

การเกษตร

และสหกรณ์ 

1 ลกัษณะขององค์การ แบบครอบครัว แบบราชการ แบบการตลาด แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ แบบการตลาด แบบครอบครัว แบบครอบครัว 

2 ผู้น าองค์การ  แบบครอบครัว แบบราชการ แบบราชการ แบบครอบครัว แบบราชการ แบบครอบครัว แบบราชการ แบบราชการ แบบราชการ แบบราชการ 

3 สภาพแวดล้อมในการท างาน แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบราชการ แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว 

4 สิ่งยดึเหน่ียวองค์การ แบบราชการ แบบราชการและ

แบบการตลาด 

แบบการตลาด แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ แบบการตลาด แบบราชการ แบบการตลาด 

5 กลยทุธ์ที่เน้น แบบราชการ แบบราชการ แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ แบบเฉพาะกิจ แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ 

6 เกณฑ์ของความส าเร็จ แบบราชการ แบบราชการ แบบเฉพาะกิจ แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบราชการ แบบครอบครัว แบบครอบครัว 

 ภาพรวม แบบราชการ แบบราชการ แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว แบบครอบครัว 

N 24 15 9 8 22 24 15 9 8 22 
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ข้อเสนอแนะ 
          การปรับเปล่ียนวฒันธรรมองค์การจากแบบหนึง่ไปสูอี่กแบบหนึง่จ าเป็นท่ีจะต้องจดัท าแผน

ยทุธศาสตร์ ซึง่นอกจากจะพิจารณารายละเอียดจากค าจ ากดัความข้างต้นแล้ว ยงัต้องพิจารณาวา่เป็น
แบบท่ีอยูใ่กล้เคียงกนั หรืออยูต่รงข้ามกนัโดยพิจารณาจากภาพท่ี 1 หากเป็นแบบท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน จะปรับ
ได้ง่ายกวา่แบบท่ีอยูต่รงข้ามกนั เน่ืองจากมีประเดน็ท่ีต้องพิจารณาประกอบในการจดัท ากลยทุธ์ในการ
เปล่ียนน้อยกวา่ ยกตวัอยา่ง เชน่ การเปล่ียนจากแบบครอบครัวเป็นแบบเฉพาะกิจ ทัง้สองแบบเน้นความ
ยืดหยุ่นและเสรีภาพ ประเด็นท่ีแตกตา่งคือการเน้นการด าเนินงานภายใน (แบบครอบครัว) และภายนอก 
(แบบเฉพาะกิจ) ส าหรับแบบท่ีอยู่ตรงข้ามกนั  เชน่แบบราชการกบัแบบเฉพาะกิจ  การปรับเปล่ียนจะยาก
กวา่มาก กลา่วคือแบบราชการเน้นการด าเนินงานภายใน ความมัน่คงและการควบคมุ  สว่นแบบเฉพาะกิจ
เน้นการด าเนินงานภายนอก  ความยืดหยุน่และเสรีภาพ ประเดน็ท่ีจะปรับเปล่ียนจงึมีมากกวา่ 

 ในปี พ. ศ. 2555 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชอยูใ่นช่วงของการเปล่ียนแปลงหลายประการ 

นบัตัง้แตก่ารปรับเปล่ียนอธิการบดีเน่ืองจากหมดวาระ และในชว่งเวลานบัแตนี่ไ้ป มหาวิทยาลยัสโุขทยั- 

ธรรมาธิราช จะมีคณาจารย์เป็นจ านวนมากท่ีจะเกษียณอาย ุ คณาจารย์รุ่นใหมที่จะเข้ามาแทนจะมีจ านวน

มาก จงึควรท่ีจะได้ศกึษาวฒันธรรมองค์การแบบวิเคราะห์เจาะลกึอีกครัง้หนึง่วา่แนวโน้มการเปล่ียนแปลง

ตามท่ีได้ศกึษาไว้แล้วนี ้จะเป็นแบบเดมิหรือเปล่ียนไปในทิศทางใด โดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างมิติ

วฒันธรรมองค์การกบัวฒันธรรมเดน่  ความไมส่อดคล้องชัว่คราวระหวา่งมิติยอ่ยกบัวฒันธรรมเดน่แสดงให้

เห็นความต้องการในการเปล่ียนแปลง ในขณะท่ีความไมส่อดคล้องถาวร จะเป็นสิ่งกีดขวางการด าเนินงาน

ขององค์การให้มีประสิทธิภาพ (Cameron and Quinn, 2006) 

กิตตกิรรมประกาศ 

          งานวิจยันีส้ าเร็จได้ด้วยความริเร่ิมของ ดร. เจมส์ โอเมียรา (Dr. James O’Meara)  ประธาน
คณะนกัวิจยัของ ICET (International Council on Education for Teaching) ท่ีได้รวบรวมความคิด
ของสมาชิก ICET เก่ียวกบักรอบแนวคิดในการวิจยัวฒันธรรมองค์การของมหาวิทยาลยัในประเทศตา่ง ๆ  
รวมทัง้การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อค้นพบ ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกบังานวิจยัและการจดัพิมพ์รายงานการ
วิจยัใน Internationalising Education: Global Perspectives on Collaboration and Change, edited

by James O’Meara and Michael Spittle. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012,
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การศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีต่อการเรียน 

การสอน ชุดวิชา 51712 สัมมนาประเดน็และแนวโน้มการบริหารการพยาบาล 

A Study of Sukhothai Thammathirat Open University Students’ Satisfaction toward Learning 

Activities, Course 51712 entitle Seminar Issues and Trends in Nursing Administration 

รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พทุธาพิทกัษ์ผล มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย์ ดร. บญุทิพย์  สิริธรังศรี มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. หญิง ดวงกมล ป่ินเฉลียว มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

บทคัดย่อ

 การวจิยันี ้มวีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชทีม่ีตอ่ 1) 

เอกสารการสอน 2) กิจกรรมการสมัมนาเสริม การสมัมนาเข้ม และสือ่เสริม และ 3) การจดัการเรียนการสอนแบบอีเลร์ินน่ิง 

ชดุวชิา 51712 สมัมนาประเด็นและแนวโน้มการบริหารการพยาบาล ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาได้แก่ นกัศกึษาที่

ลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 51712 ปีการศกึษา 2553 – 2554 จ านวน 94 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั คือ แบบสอบถามซึง่

ประกอบด้วย 4 สว่น คือ 1) ข้อมลูสว่นบคุคล 2) ความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอน 3) ความพงึพอใจตอ่การสมัมนาเสริม 

การสมัมนาเข้มประจ าชดุวิชา และสือ่เสริม 4) ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนอีเลร์ินน่ิง วิเคราะห์ข้อมลูโดยหา

คา่ร้อยละ  คา่เฉลีย่  และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ 

1. นกัศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวชิา 51712 ทกุหนว่ย อยูใ่นระดบัมาก โดยเนือ้หาในหนว่ยที่ 10,

11 และ 12 มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจมากที่สดุ และหนว่ยที่ 1, 2 และ 3 มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจต ่าที่สดุ 

2. นกัศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่กิจกรรมสมัมนาเสริม สมัมนาเข้มประจ าชดุวชิา และสือ่เสริม ในระดบัมากที่สดุ โดย

กิจกรรมสมัมนาเสริม สมัมนาเข้ม มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูที่สดุ และโมดลูในอีเลร์ินิ่ง มคีา่เฉลีย่ความพงึพอใจต ่าที่สดุ 

3. นกัศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนอีเลร์ินิง่ชดุวิชา 51712 ในระดบัมากที่สดุ โดยปัจจยัด้าน

ผู้สอนมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูที่สดุ และปัจจยัด้านเทคโนโลยี มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจต า่ที่สดุ เนื่องจากนกัศกึษา

ประสบปัญหาในการเข้าเครือขา่ยมหาวิทยาลยั  

ค าส าคัญ: ความพงึพอใจ  นกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  การจดัการเรียนการสอน อีเลร์ินน่ิง 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ม.ค.-มิ.ย. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2556 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

The purposes of this research were to study the satisfaction of SukhothaiThammathirat 

Open University students towards: 1) instructional materials; 2) activities of additional 

seminar and intensive seminar, supplementary media and 3) e-Learning process of course 

51712: Seminar of Issues and Trends in Nursing Administration.  Ninety-four students who 

registered course 51712 between academic years 2010 - 2011 were recruited in this study.  

The research instrument was the questionnaire with 4 parts: 1) general information 2) 

satisfaction with instructional materials 3) satisfaction with the additional seminar, intensive 

seminar, supplementary media and 4) satisfaction with e-learning.  The data were analyzed 

by percentage, mean and standard deviation. 

The research results were as follows: 

1.The students rated high satisfaction towards instructional materials of all units of the

course 51712.  The content of unit 10, 11 and 12 were highest score while the content of unit 

1, 2 and 3 were the lowest score. 

2.The students rated the highest satisfaction towards the additional seminar, intensive

seminar and supplementary media.  The additional seminar and intensive seminar was highest 

score and the modules of e-Learningwere lowest score. 

3.The students rated the highest satisfaction level towards teaching and learning

activities of e-Learning the course 51712.  The instructors were rate highest score.  In 

contrasts, the technological support was rated lowest score because the students access to the 

university's network with difficulty. 

Keywords: Satisfaction, SukhothaiThammathirat Open University Students, Teaching and 

learning activities, e-Learning 

33



ปีที� 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชมีความเช่ือวา่การศกึษาเป็นเคร่ืองมือหลกั

ในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้มีคณุภาพ โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีในการให้บริการ

สขุภาพแก่ประชาชนทัว่ประเทศ ซึง่เปรียบเสมือนเฟืองจกัรส าคญัของระบบบริการสขุภาพของประเทศ  

ดงันัน้สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จงึมุง่จดัการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ให้เกิดความสอดคล้องกนั

ระหวา่งการเรียนการสอนในวิชาชีพอยา่งมีคณุภาพกบัการให้นกัศกึษาเรียนรู้โดยไมแ่ยกวิถีการเรียนรู้ออก

จากชีวิตการท างานและครอบครัว และเช่ือว่าผู้ เรียนเป็นผู้ มีวฒุิภาวะสามารถวางแผนการศกึษาของตนเอง 

ให้ประสบผลสมัฤทธ์ิได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถส าเร็จการศกึษาเป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพและคณุธรรม 

รวมทัง้เป็นคนดีของสงัคม สามารถพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง ให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของสงัคม 

ตลอดจนปฏิบตักิารพยาบาลท่ีมีคณุภาพเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพและน าไปสูก่ารพฒันาประเทศ

อยา่งยัง่ยืน หลงัจากประสบความส าเร็จในการผลิตพยาบาลวิชาชีพระดบัปริญญาตรี มาถึง 21 ปี 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จงึได้จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาโทในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหา

บณัฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล ขึน้ในปี 2548 (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2554) 

ระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ยึดหลกัการศกึษาตลอดชีวิต 

ก าหนดให้นกัศกึษาศกึษาด้วยตนเองผา่นเอกสารการสอน ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และมี

กิจกรรมสมัมนาเสริม สมัมนาเข้ม เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 

ซึง่เป็นคณุสมบตัสิ าคญัท่ีมหาบณัฑิตพงึมี นอกจากนีใ้นชดุวิชา 51712 ได้เพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอน

ออนไลน์ ผ่านระบบอีเลิร์นนิ่งของมหาวิทยาลยั ตัง้แตก่ารเปิดสอนครัง้แรกในปี 2549 เพ่ือเพิ่มพนูทกัษะใน

การวิเคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่เป็นทกัษะส าคญัส าหรับผู้บริหารการ

พยาบาลในยคุปัจจบุนัจากการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2553 

ได้ก าหนดตวับง่ชีท่ี้ 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน ท่ีก าหนดให้มีการประเมินความพงึพอใจ

ของผู้ เรียนท่ีมีตอ่คณุภาพการจดัการเรียนการสอนและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ทกุรายวิชา ทกุภาค

การศกึษา 

 การประเมินการเรียนการสอนของชดุวิชาจงึเป็นสว่นส าคญัตอ่คณุภาพของการเรียนการสอนใน
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ระบบการศกึษาทางไกลา  ท ั้งนี ้เพราะท าให้ทราบปัญหาและอปุสรรคของการจดัการเรียนการสอนท่ีมีตอ่ 

ผ้สูอนและผ้เูรียน กลา่วคือ ผ้สูอนได้เรียนรู้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีตรงกบัความต้องการของ 

ผ้เูรียน และยงัท าให้ผ้เูรียนรู้ชดัถึงความสามารถของตนเองและจดุท่ีต้องพฒันาและปรับปรุงในการเรียน 

การสอนทางไกล นอกจากนั ้นยงัท าให้รู้คณุคา่ของเอกสารการสอน และส่ือการสอนประจ าชดุวิชาว่า 

สามารถน าไปใช้ได้ดีเพียงใด สามารถตอบสนองตอ่ผ้เูรียนได้มากน้อยเพียงใด ข้อมลูท่ีได้จากการประเมิน 

ชดุวิชาจะเป็ นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การปรับปรุงการเรียนการสอนในชดุวิชาให้มีคณุภาพดียิ่งขึ ้น ด้วยเหตุ 

ดงักลา่วนี ้ ผ้วูิจยัเห็นวา่ควรจะได้มีการประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การเรียนการสอนในชดุ 

วิชา 51712 สมัมนาประเดน็และแนวโน้มการบริหารการพยาบาลซึง่ได้จดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง 

ทั ้งในด้านคณุภาพส่ือการสอนท่ีเป็ นสิ่งพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั ้งการ 

สมัมนาเข้มและสมัมนาเสริม ของชุดวิชาดงักล่าว เพ่ือน าผลจากการประเมินมาเป็ นแนวทางในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนของชดุวิชาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงตอ่ไป 

วัตถุประสงค์

เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชท่ีมีตอ่1) เอกสารการสอน 2) 

การจดักิจกรรมสมัมนาเข้ม/สมัมนาเสริม ส่ือเสริมและ 3) การเรียนการสอนบนอีเลิร์นนิ่งในชดุวิชา 51712 

สมัมนาประเดน็และแนวโน้มการบริหารการพยาบาล

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1. ได้ข้อมลูเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และปรับปรุงเนือ้หาในประมวลสาระของชดุวิชา

2. ได้ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัด้านตวัผู้สอน  ด้านผู้ เรียน และด้านเทคโนโลยีเพ่ือน ามาปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนของชดุวิชาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

วิธีการวิจัย

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเชิงบรรยายนี ้คือ นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชท่ี

ลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 51712 สมัมนาประเดน็และแนวโน้มการบริหารการพยาบาลประจ าปีการศกึษา 

2553 และ 2554 จ านวน 99 คน 
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจดัการเรียน

การสอนชดุวิชา 51712  สมัมนาประเด็นและแนวโน้มการบริหารการพยาบาล ประกอบด้วย 4  สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป สอบถามเก่ียวกบั อาย ุเพศ ต าแหน่งในปัจจบุนั จงัหวดัท่ีอาศยัอยู ่และ 

ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวนั ประกอบด้วย ข้อค าถามแบบเลือกตอบ และเตมิค า 

สว่นท่ี 2 ความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอน ชดุวิชา 51712 ในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้1) เนือ้หาสาระ ซึง่

ประกอบด้วย ความทนัสมยั ความกระชบั ความชดัเจน 2) กิจกรรมท้ายเร่ือง 3) แนวการศกึษา และ 4) ผล

ท่ีได้หลงัการศกึษา ซึง่ประกอบด้วย ความรู้ท่ีได้รับ และประโยชน์ในการน าไปใช้ 

สว่นท่ี 3 ความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริม และการสมันาเสริม สมัมนาเข้มประจ าชดุวิชา 51712  สอบถาม

เก่ียวกบัความพงึพอใจตอ่ โมดลูในอีเลิร์นนิ่ง แผนกิจกรรม กิจกรรมสมัมนาเสริม สมัมนาเข้ม และส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ และซีดีประจ าชดุวิชา  

สว่นท่ี 4  ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนชดุวิชา 51712 สอบถามเก่ียวกบัความพงึพอใจ

ในปัจจยัด้าน ผู้สอน ผู้ เรียน เทคโนโลยี และการเรียนการสอนในภาพรวมของชดุวิชา 

แบบสอบถามสว่นท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชได้

พฒันาขึน้ เพ่ือใช้ในการวิจยัชดุวิชา ส าหรับเคร่ืองมือสว่นท่ีเหลือทัง้หมดคณะผู้วิจยัได้พฒันาขึน้จากการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  

แบบสอบถามสว่นท่ี 2-4 เป็นแบบประมาณคา่ 5 ระดบัดงันี ้5 พงึพอใจมากท่ีสดุ 4 พงึพอใจมาก 3 พงึ

พอใจปานกลาง 2 พงึพอใจน้อย และ 1 พงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

แบบสอบถามทัง้หมดผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 3 ทา่น ผู้วิจยัปรับแก้

ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิก่อนน าไปใช้ 

3.การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูโดยสง่แบบสอบถามไปให้ประชากรท่ีศกึษา

จ านวน 99 คน ทางไปรษณีย์ โดยบรรจซุองเปลา่จา่หน้าซองถึงผู้วิจยั และตดิไปรษณียากรเรียบร้อยเพ่ือให้

ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถสง่แบบสอบถามคืนมาได้สะดวก หลงัจากสง่แบบสอบถามทางไปรษณีย์ไป

แล้ว 1 เดือน ผู้วิจยัติดตามโดยประกาศทาง face book ของกลุม่นกัศกึษาบริหารการพยาบาล ได้

แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์สามารถวิเคราะห์ได้คืนมาจ านวน 94 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ  94.94   
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4.การวิเคราะห์ข้อมลู น าข้อมลูมาวิเคราะห์โดยการหา ร้อยละ  คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และการวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) โดยใช้เกณฑ์สมับรูณ์ (absolute criteria) เป็นเกณฑ์ในการ

แปลความหมายของคา่เฉล่ีย  ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง พงึพอใจมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง พงึพอใจมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง พงึพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง พงึพอใจน้อย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง พงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

1. ข้อมลูทัว่ไป

ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทัง้หมด เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 97.90 มีอายเุฉล่ีย 45.32  ปี  

(S.D. 5.84) โดยมีอายใุนชว่ง 46-50  ปีมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ  31.6  อาศยัอยูใ่นภาคกลาง และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือมากท่ีสดุในจ านวนเทา่กนัคือร้อยละ  28.4  กลุม่ตวัอยา่งเกือบทัง้หมด (ร้อยละ 

97.87) ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวนั โดยระบวุา่ใช้ในการท างานประจ าวนัมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 

67.02 รองลงมาคือ ใช้ในการเรียน คดิเป็นร้อยละ 35.11 

2. ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่คณุภาพของเอกสารการสอน ชดุวิชา 51712สมัมนาประเดน็และ

แนวโน้มการบริหารการพยาบาล 

 ผู้วิจยัได้ศกึษาในประเดน็ 7 ประเดน็ ได้แก่ 1) ความทนัสมยั 2)  ความกระชบั 3) ความชดัเจนของ

เนือ้หาสาระ 4) กิจกรรมท้ายเร่ืองชว่ยให้เข้าใจเนือ้หา และมีแนวตอบท่ีชว่ยแนะแนวการตอบค าถามของ

กิจกรรมท้ายเร่ือง 5)  แนวการศกึษาชว่ยสนบัสนนุการเรียน  6) รวมทัง้ความรู้ท่ีได้รับ และ 7) ประโยชน์ใน

การน าไปใช้จากเนือ้หาสาระเน่ืองจากชดุวิชา 51712 ผลิตเอกสารประมวลสาระ 14 หนว่ย และใช้เอกสารท่ี

คณะกรรมการผลิตและบริหารชดุวิชาคดัสรรในแตล่ะปีการศกึษาทดแทนประมวลสาระ 1 หนว่ยของ

เอกสารการสอน และ เน่ืองจากในแตะ่ละปีการศกึษาท่ีเปิดสอนใช้เอกสารแตกตา่งกนั ดงันัน้จงึศกึษาจาก

หนว่ยการสอนในเอกสารการสอนจ านวน 14 หนว่ย รายละเอียด ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที� 1 ค่าเฉลี�ยของความพงึพอใจของนักศกึษาต่อคุณภาพเอกสารการสอน ชุดวชิา 51712 

หนว่ย
ที ่

คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 
ความทนัสมยั ความ

กระชบั 
ความ
ชดัเจน 

กิจกรรมท้าย
เร่ือง 

แนว
การศกึษา 

ความรู้ที่ได้รับ ประโยชน์ในการ
น าไปใช้ 

1 3.94 4.02 3.91 4.03 4.05 4.19 4.26 
2 4.03 4.08 4.00 4.06 4.04 4.23 4.28 
3 4.06 4.12 4.07 4.11 4.14 4.32 4.38 
4 4.19 4.15 4.06 4.12 4.23 4.35 4.49 
6 4.07 4.08 4.06 4.12 4.22 4.31 4.40 
7 4.07 4.20 4.20 4.21 4.23 4.41 4.52 
8 4.12 4.15 4.20 4.20 4.24 4.37 4.56 
9 4.18 4.12 4.03 4.20 4.21 4.33 4.34 
10 4.25 4.25 4.16 4.24 4.26 4.41 4.46 
11 4.26 4.26 4.31 4.21 4.33 4.47 4.58 
12 4.18 4.24 4.19 4.25 4.25 4.40 4.55 
13 4.22 4.24 4.23 4.18 4.27 4.32 4.44 
14 4.08 4.13 4.11 4.21 4.15 4.27 4.38 
15 4.11 4.12 4.16 4.21 4.19 4.28 4.45 
รวม 4.13 4.15 4.12 4.17 4.20 4.33 4.44 

หมายเหต ุหนว่ยท่ี 5 มิได้ผลิตประมวลสาระ แตใ่ช้เอกสารทดแทนซึง่เปล่ียนแปลงไปในแตล่ะปี

ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาในแตล่ะประเดน็พบวา่ 

2.1 ความทนัสมยัของเนือ้หาสาระผลการศกึษาพบวา่ หนว่ยท่ีได้คะแนนสงุสดุ 3 หนว่ยแรก ได้แก่ 

หนว่ยท่ี 11 การจดัการเพ่ือการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รัง หน่วยท่ี 10 ประเด็นและแนวโน้มเพ่ือการดแูลผู้สงูอาย ุและ

หนว่ยท่ี 13 สถานการณ์และแนวโน้มการพฒันาศนูย์ความเป็นเลิศทางการบริการสขุภาพ ตามล าดบั ส่วน

หนว่ยท่ีได้คะแนนน้อย 3 ล าดบั ได้แก่ หนว่ยท่ี 1 เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุกบัการบริหารการพยาบาล 

หนว่ยท่ี 2 การเมืองกบัการบริหารการพยาบาล และ หน่วยท่ี 3 ระบบนิเวศกบัการบริหารการพยาบาล  

ตามล าดบั  
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2.2 ความกระชบัของเนือ้หาสาระผลการศกึษาพบวา่ หน่วยท่ีได้คะแนนสงุสดุ 3 หนว่ยแรก ได้แก่ 

หนว่ยท่ี 11 การจดัการเพ่ือการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รัง หน่วยท่ี 10 ประเด็นและแนวโน้มเพ่ือการดแูลผู้สงูอาย ุและ

หนว่ยท่ี 12 การพฒันาผู้น าทางการพยาบาล สว่นหนว่ยท่ีได้คะแนนน้อย 3 ล าดบั ได้แก่ หนว่ยท่ี 1 

เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุกบัการบริหารการพยาบาล หน่วยท่ี 6 สถานการณ์และแนวโน้มการบริหาร

ก าลงัคนสาขาพยาบาลศาสตร์ และ หนว่ยท่ี 2 การเมืองกบัการบริหารการพยาบาล  

2.3 ความชดัเจนของเนือ้หาสาระผลการศกึษาพบวา่ หน่วยท่ีได้คะแนนสงุสดุ 3 หนว่ยแรก ได้แก่ 

หนว่ยท่ี 11 การจดัการเพ่ือการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รัง หน่วยท่ี 13 สถานการณ์และแนวโน้มการพฒันาศนูย์ความ

เป็นเลิศทางการบริการสขุภาพ และหนว่ยท่ี 7 ความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล ส่วนหนว่ยท่ีได้คะแนน

น้อย 3 ล าดบั ได้แก่ หน่วยท่ี 1 เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุกบัการบริหารการพยาบาล หนว่ยท่ี 2 การเมือง

กบัการบริหารการพยาบาล และหนว่ยท่ี 9 สถานการณ์และแนวโน้มการจดัการเพ่ือการจดัการเพ่ือการ

สง่เสริมสขุภาพจิตและการดแูลผู้ มีปัญหาทางจิต   

2.4 กิจกรรมท้ายเร่ืองผลการศกึษาพบวา่ หนว่ยท่ีได้คะแนนสงุสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ หนว่ยท่ี 12 การ

พฒันาผู้น าทางการพยาบาล หนว่ยท่ี 10 ประเดน็และแนวโน้มการจดัการเพ่ือการดแูลผู้สงูอาย ุและอนัดบั 

3 มี 3 หนว่ย ได้แก่ หนว่ยท่ี 7 ความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล หนว่ยท่ี 11 การจดัการเพ่ือการดแูล

ผู้ ป่วยเรือ้รัง และหนว่ยท่ี 14 การบริหารการพยาบาลกบัการจดัการเชิงธุรกิจ  และ หน่วยท่ีได้คะแนนน้อย 3 

ล าดบั ได้แก่ หนว่ยท่ี 1 เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุกบัการบริหารการพยาบาล หนว่ยท่ี 2 การเมืองกบัการ

บริหารการพยาบาล และหน่วยท่ี 3 ระบบนิเวศกบัการบริหารการพยาบาล  

2.5 แนวการศกึษาผลการศกึษาพบวา่ หนว่ยท่ีได้คะแนนสงุสดุ 3 หนว่ยแรก ได้แก่ หน่วยท่ี 11 การ

จดัการเพ่ือการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รัง หนว่ยท่ี 13 สถานการณ์และแนวโน้มการพฒันาศนูย์ความเป็นเลิศทางการ

บริการสขุภาพ และหนว่ยท่ี 10 ประเด็นและแนวโน้มเพ่ือการดแูลผู้สงูอาย ุสว่นหน่วยท่ีได้คะแนนน้อย 3 

ล าดบั ได้แก่ และ หน่วยท่ี 2 การเมืองกบัการบริหารการพยาบาล หนว่ยท่ี 1 เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุกบั

การบริหารการพยาบาล  และ หนว่ยท่ี 3 ระบบนิเวศกบัการบริหารการพยาบาล  

 2.6 ความรู้ท่ีได้รับ ผลการศกึษาพบวา่ หนว่ยท่ีได้คะแนนสงุสดุ 3 หนว่ยแรก ได้แก่ หน่วยท่ี 11 การ

จดัการเพ่ือการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รัง ล าดบัท่ี 2 ได้คะแนนเท่ากนั 2 หนว่ยคือ หนว่ยท่ี 7 ความก้าวหน้าใน

วิชาชีพการพยาบาล และ หนว่ยท่ี 10 ประเดน็และแนวโน้มการจดัการเพ่ือการดแูลผู้สงูอาย ุสว่นหนว่ยท่ีได้
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คะแนนน้อย 3 ล าดบั ได้แก ่หนว่ยท่ี 1 เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุกบัการบริหารการพยาบาล หนว่ยท่ี 2 

การเมืองกบัการบริหารการพยาบาล และ หนว่ยท่ี 14 การบริหารการพยาบาลกบัการจดัการเชิงธรุกิจ   

2.7  ประโยชน์ในการน าไปใช้ผลการศกึษาพบวา่ หนว่ยท่ีได้คะแนนสงุสดุ 3 หนว่ยแรก ได้แก่ หนว่ยท่ี 

11 การจดัการเพ่ือการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รัง หนว่ยท่ี 8 ผู้น าทางการพยาบาลกบัการใช้ความรู้ และ หนว่ยท่ี 12 

การพฒันาผู้น าทางการพยาบาล สว่นหนว่ยท่ีได้คะแนนน้อย 3 ล าดบั ได้แก่ หน่วยท่ี 1 เศรษฐศาสตร์

สาธารณสขุกบัการบริหารการพยาบาล หนว่ยท่ี 2 การเมืองกบัการบริหารการพยาบาล และ หนว่ยท่ี 9 

สถานการณ์และแนวโน้มการจดัการเพ่ือการสง่เสริมสขุภาพจิตและการดแูลผู้ มีปัญหาทางจิต  

2.8 ความพงึพอใจตอ่เนือ้หาสาระในเอกสารการสอนรายหนว่ยในภาพรวมพบวา่เม่ือพิจารณาใน

ภาพรวมความพงึพอใจทกุหนว่ยการสอนอยูใ่นระดบัมาก โดยหนว่ยท่ีได้คะแนนสงูสดุ คือ หนว่ยท่ี 11,10 

และ 12 ตามล าดบั สว่นหนว่ยท่ีได้คะแนนน้อย 3 ล าดบั ได้แก่ หนว่ยท่ี 1,2 และ 3 ตามล าดบั  

การท่ีนกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่หนว่ยการสอนทัง้ 14หนว่ยอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้ธิบายได้วา่ 

เอกสารการสอนในระบบการศกึษาทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชเป็นส่ือหลกัส าคญัท่ีท าให้

นกัศกึษาเรียนรู้โดยไมต้่องเข้าชัน้เรียนปกติ ให้ความส าคญักบักระบวนการผลิตเอกสารการสอนโดยการ

เลือกสรรคณะกรรมการผลิตเอกสารท่ีมีคณุภาพ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั มีการจดัประชมุคณะกรรมการกลุม่ผลิตและบริหารชดุวิชาเพ่ือให้ได้เนือ้หาท่ีมีคณุภาพมาก

ท่ีสดุ (ส านกัวิชาการ 2546) ร่วมกนัผลิตชดุวิชาและส่ือการศกึษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

โดยผ่านการตรวจสอบการประกนัคณุภาพการศกึษาเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้มาก

ท่ีสดุ ดงันัน้จงึกลา่วได้วา่ เอกสารการสอนชดุวิชา 51712 สมัมนาประเดน็และแนวโน้มการบริหารการ

พยาบาลเป็นส่ือการศกึษาท่ีมีคณุภาพดีเหมาะแก่การถ่ายทอดเนือ้หาสาระ ซึง่ชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถศกึษา

ด้วยตนเอง สามารถเข้าใจเนือ้หาตลอดจนได้รับความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัและการ

ท างานได้เป็นอย่างดี 

เนือ้หาในชดุวิชาแบง่เป็น 4 กลุม่ใหญ่ คือ กลุม่ท่ี 1 ประเดน็พืน้ฐานส าหรับผู้บริหารการพยาบาล 

ได้แก่หนว่ยท่ี 1 ถึง หนว่ยท่ี 4 กลุม่ท่ี 2 ประเด็นด้านก าลงัคนสาขาพยาบาลศาสตร์กบัการบริหารจดัการ 

ได้แก่ หน่วยท่ี 6 ถึง หนว่ยท่ี 8 กลุม่ท่ี 3 การจดัระบบบริการส าหรับประชากรเฉพาะกลุม่ ได้แก่ หนว่ยท่ี 9 

ถึงหนว่ยท่ี 11 และกลุม่ท่ี 4 แนวคิดใหมท่างการบริหารการพยาบาล ได้แก่ หนว่ยท่ี 12 ถึง หนว่ยท่ี 15  จาก
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การศกึษาพบวา่ แม้หนว่ยการสอนในกล่มุท่ี 1 ท ั้งหมดได้รับความพงึพอใจในระดบัมากแตเ่ม่ือเปรียบเทียบ 

กบัหนว่ยในกล่มุอ่ืนแล้วมีคะแนนความพงึพอใจตํ�ากวา่กล่มุอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ หนว่ยท่ี 1 เศรษฐศาสตร์ 

สาธารณสขุกบัการบริหารการพยาบาล และหนว่ยท่ี 2 การเมืองกบัการบริหารการพยาบาล ท ั้งนี ้อาจ

เน่ืองมาจากแนวคดิ ทฤษฎีในหนว่ยตา่ง ๆ ของกล่มุนี ้มีการเปลี่ยนแปลงสงูมากในระยะท่ีผา่นมา ประกอบ 

กบัเนื ้อหามีสว่นของการประยกุต์ใช้ในการบริหารการพยาบาลคอ่นข้างน้อย ท าให้นกัศกึษาซึง่สว่นใหญ่ 

เป็ นผ้บูริหารการพยาบาล ไมอ่าจน าไปแก้ปัญหาในประสบการณ์จริงได้ ให้ผ้เูรียนซึง่อย่ใูนระบบบริการ 

สขุภาพประเมินความพงึพอใจน้อยกวา่หนว่ยการสอนหนว่ยอ่ีน ๆ 

3. ความพงึพอใจตอ่กิจกรรมการสมัมนาเข้ม/สมัมนาเสริม และส่ือเสริม ชดุวิชา 51712  สมัมนาประเด็น

และแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล 

      ผู้วิจยัได้ศกึษาประเดน็ของกิจกรรมการสมัมนาเข้ม/สมัมนาเสริม และส่ือเสริมท่ีใช้ในการเรียนการ

สอน ได้แก่ โมดลูในอีเลิร์นนิ่ง  แผนกิจกรรม  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์/ซีดี  พบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจโดย

รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุเม่ือพิจารณาในแตล่ะส่ือเสริมและเป็นรายข้อปรากฏผล ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3  คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจตอ่กิจกรรมสมัมนาเข้ม/สมัมนาเสริม

และส่ือเสริมชดุวิชา 51712   

รายการ คา่เฉลีย่ 
สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ 
พงึพอใจ 

กิจกรรมการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม 4.71 0.58 มากที่สุด 
ช่วยให้เกิดการปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั 4.76 0.46 มากที่สดุ 
ท าให้เกิดการแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ 4.78 0.44 มากที่สดุ 
ความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึน้ 4.78 0.49 มากที่สดุ 
ความเหมาะสมของระยะเวลา 4.52 0.65 มากที่สดุ 

โมดูลในอีเลิร์นน่ิง 4.32 0.65 มาก 
ผู้ เรียนมีความเข้าใจเนือ้หามากขึน้ 4.39 0.61 มาก 
เนือ้หาง่ายตอ่ความเข้าใจมีความชดัเจน 4.34 0.59 มาก 
เนือ้หามีความทนัสมยั 4.46 0.63 มาก 
เนือ้หาสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ 4.48 0.58 มาก 
การน าเสนอเนือ้หาเอือ้ตอ่การเรียนด้วยตนเอง 4.42 0.63 มาก 
เสยีงผู้บรรยายได้ยินชดัเจน 4.24 0.66 มาก 
ความรวดเร็วในการ download ข้อมลูมาใช้ในการเรียน 3.93 0.88 มาก 
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รายการ คา่เฉลีย่ 
สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ 
พงึพอใจ 

แผนกิจกรรม 4.44 0.64 มาก 
ความเช่ือมโยงของงานท่ีก าหนดให้ท าตรงกบัเนือ้หา 4.39 0.62 มาก 

ความชดัเจนของงานท่ีให้นกัศกึษาท า 4.32 0.69 มาก 

งานท่ีก าหนดให้นกัศกึษาท ามีประโยชน์ตอ่การสมัมนา 4.56 0.60 มาก 

มีประโยชน์ในการวางแผนการศกึษา 4.48 0.65 มาก 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์/ซีดี 4.57 0.52 มากที่สุด 

สร้างความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาชดุวิชาให้ดีขึน้ 4.56 0.52 มากที่สดุ 

เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 4.57 0.52 มากที่สดุ 
รวม 4.51 0.58 มากที่สุด 

กิจกรรมสมัมนาเสริมและสมัมนาเข้มของชดุวิชา  พบว่า  นกัศกึษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ ความรู้ท่ีได้รับเพิ่มขึน้ และชว่ยให้เกิดการปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดสัมมนาเข้ม/สัมมนาเสริมชุดวิชา 51712  พบว่า 

นกัศกึษามีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นกัศกึษามีความพึง

พอใจทกุข้ออยูใ่นระดบัมากท่ีสดุเช่นเดียวกนั  ทัง้นีอ้ธิบายได้ว่า ในการเรียนการสอนในระบบทางไกล การ

ถ่ายทอดเนือ้หาสาระและประสบการณ์ต่างๆแก่นกัศกึษาจะผ่านทางส่ือประสมท่ีมีส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลกั 

ซึ่งเป็นส่ือท่ีบรรจุเนือ้หาสาระและประสบการณ์ทัง้หมดของชุดวิชานัน้ๆ นักศึกษาจะได้รับความรู้จาก

เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบตัิ และเทปเสียงในบางชดุวิชาเพียงอย่างเดียว แตก่ารใช้ส่ือเสริมโดยการจดั

กิจกรรมสัมมนาเข้ม/สัมมนาเสริม จะช่วยเสริมเติมความรู้ ความสามารถและเจตคติในส่วนท่ีส่ืออ่ืน

ถ่ายทอดได้ไม่สมบรูณ์หรือถ่ายทอดไม่ได้ และท าให้นกัศกึษามีโอกาสเสนอข้อมลู ข้อเท็จจริง  หรือผลงาน

จากการประดิษฐ์คิดค้นและการวิเคราะห์พิจารณาของตนเองตอ่อาจารย์ผู้สอนและเพ่ือนนกัศกึษาท่ีเรียน

ชดุวิชาเดียวกนั มีการปฏิสมัพนัธ์กนั  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั และยงัเป็น

โอกาสท่ีดีของนักศึกษาในการฝึกทักษะการน าเสนอผลงาน จนครบทุกคน เปิดโอกาสให้ซักถาม เสนอ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยจะมีอาจารย์สรุปแนวคิดหรือเสนอแนะการประยกุต์หลกัการหรือทฤษฎีท่ีพบไปใช้

ปฏิบตัติอ่ไป ดงันัน้นกัศกึษาจงึได้รับความรู้เพิ่มขึน้ ท าให้เกิดความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ  

42



ปีที� 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556  
 โมดลูในอีเลิร์นนิ่ง พบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3  

อนัดบัแรก ได้แก่  เนือ้หาสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้   เนือ้หามีความทนัสมยั และการน าเสนอเนือ้หาเอือ้

ตอ่การเรียนด้วยตนเอง 

 แผนกิจกรรม พบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3  อนัดบั

แรก ได้แก่ งานท่ีก าหนดให้นกัศกึษาท ามีประโยชน์ตอ่การสมัมนา มีประโยชน์ในการวางแผนการศกึษา 

และความเช่ือมโยงของงานท่ีก าหนดให้ท าตรงกบัเนือ้หา 

 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์/ซีดี  พบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ข้อท่ีมีคา่เฉล่ีย

สงูสดุ ได้แก่  ส่ือช่วยเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 

การท่ีนกัศกึษามีความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่ส่ือการสอนชดุวิชา 51712  สมัมนาประเดน็และ

แนวโน้มการบริหารการพยาบาลซึง่ได้จดัการเรียนการสอนบนอีเลิร์นนิ่ง ประกอบด้วย โมดลูในอีเลิร์นนิ่ง  

แผนกิจกรรม  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์/ซีดี  ในระดบัมาก อธิบายได้วา่ ในการออกแบบและสร้างบทเรียนในระบบ

อีเลิร์นนิ่งของชดุวิชา 51712 นัน้ได้ผา่นกระบวนการวิเคราะห์หลกัสตูรและเนือ้หารายวิชา มีการก าหนด

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน ออกแบบกิจกรรมโดยยดึตามวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมเป็นหลกั  การสร้าง

โมดลูมีการจดัล าดบัเนือ้หา และระดบัความยากง่าย  มีการเลือกก าหนดส่ือท่ีจะชว่ยท าให้เกิดการเรียนรู้ 

ผู้สอนพิจารณาในแตล่ะหวัข้อวา่ต้องใช้ส่ือชนิดใด  รวมทัง้ก าหนดวิธีการน าเสนอเนือ้หาในแตล่ะเฟรมว่าจะ

ใช้วิธีการน าเสนอแบบใดท่ีจะเอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเองมากท่ีสดุ   

เม่ือพิจารณาส่ือเป็นรายด้านและรายข้อ สามารถอภิปรายได้ดงันี ้

3.1 โมดลูในอีเลิร์นนิ่ง พบวา่ นกัศกึษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยข้อท่ีนกัศกึษา

มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ ได้แก่  เนือ้หาสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้   รองลงมา คือ เนือ้หามีความทนัสมยั 

และการน าเสนอเนือ้หาเอือ้ตอ่การเรียนด้วยตนเองมาก  ทัง้นีเ้น่ืองจากในการเลือกส่ือ ผู้สอนสามารถเลือก

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับรายวิชาหรือเนือ้หามากท่ีสุดได้  นอกจากนัน้เนือ้หาท่ีใช้ในการเรียนบนเว็บนัน้

สามารถปรับปรุงให้ทนัสมยัท่ีสุดเท่าท่ีมีอยู่ให้แก่ผู้ เรียน และผู้สอนสามารถเลือกวิธีการน าเสนอท่ีเอือ้ต่อ

การเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วย อนึ่งมีข้อสังเกตข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ความรวดเร็วในการ download 

ข้อมูลมาใช้ในการเรียน  ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากส่ือมัลติมีเดียอาจมีขนาดใหญ่เกินไป ต้องใช้ช่องสัญญาณ
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อินเทอร์เน็ต(band width) มาก ท าให้การดาวน์โหลดข้อมลูกินเวลานาน ซึง่ท าให้เกิดความเบ่ือหนา่ย สําหรับ

ผ้เูรียน หรือผ้เูรียนอาจมีข้อจ ากดัทางด้านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

3.2 แผนกิจกรรม  พบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยข้อท่ีนกัศกึษามี

ความพงึพอใจมากท่ีสดุ ได้แก่งานท่ีก าหนดให้นกัศกึษาท ามีประโยชน์ตอ่การสมัมนา รองลงมาคือ มี

ประโยชน์ในการวางแผนการศกึษาและความเช่ือมโยงของงานท่ีก าหนดให้ท าตรงกบัเนือ้หาทัง้นีเ้น่ืองจาก

แผนกิจกรรมการเรียนนัน้ ผู้สอนได้จดัท าขึน้โดยยึดตามวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมเป็นหลกั และให้

สอดคล้องกบัเนือ้หา  ผู้สอนได้มอบหมายงานให้นกัศกึษาท าอย่างชดัเจน เพ่ือนกัศกึษาจะได้น าไปวางแผน

ในการเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งเหมาะสมนอกจากนัน้กิจกรรมตา่งๆท่ีก าหนดผู้ เรียนสามารถใช้อปุกรณ์ท่ีมีอยู่

ในโครงสร้างของเว็บไซด์ เพ่ือการสืบค้นข้อมลู แลกเปล่ียนความรู้ สง่ข้อความถามตอบ และผู้ เรียนสามารถ

ตดิตอ่กบัผู้ เรียนได้แบบทนัทีทนัใดตามชว่งเวลาท่ีก าหนดไว้ 

3.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์/ซีดี   พบว่า นกัศกึษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์/ซีดีท าให้มีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาชดุวิชาดีขึน้ และยงัเสริมประสบการณ์การเรียนรู้อีก

ด้วย  ทัง้นีเ้น่ืองจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์/ซีดีนัน้ผลิตขึน้เพ่ือต้องการขยาย เสริม หรือสรุปเนือ้หาสาระของ

เอกสารการสอนให้ชดัเจนยิ่งขึน้ โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินในด้านความถกูต้องของ

เนือ้หาสาระ ความต่อเน่ืองของภาพและเสียง ภาษาท่ีใช้ ลีลาการพูด เม่ือประเมินแล้วผู้ผลิตจะต้องน า

ข้อมลูไปปรับปรุงเพ่ือให้เป็นส่ือท่ีมีคณุภาพ ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนตอ่ไป 

4. ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนบนอีเลิร์นนิ่งของชดุวิชา 51712

ผู้วิจยัศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัด้านผู้สอน  ปัจจยัด้านผู้ เรียน  ปัจจยัด้านเทคโนโลยี และการเรียนการสอน

ในภาพรวม  พบว่า นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่การจดัเรียนการสอนบนอีเลิร์นนิ่งของชดุวิชา 51712    

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาแตล่ะปัจจยัปรากฏผล ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางที� 4  คา่เฉลี�ย สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการ 
สอนบนอีเลิร์นนิ�ง ชุดวชิา 51712   

รายการ 
คา่เฉลีย่ 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
พงึพอใจ 

ปัจจัยด้านผู้สอน 4.67 0.57 มากที่สดุ 
อาจารย์มีความพร้อมในการประเมินงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.65 0.58 มากที่สดุ 
อาจารย์เข้าร่วมสนทนากบัผู้ เรียนใน chat room ตามเวลานดัหมาย 4.71 0.56 มากที่สดุ 
อาจารย์สามารถให้ค าปรึกษาทกุครัง้เมื่อมีปัญหาในการเรียน 4.67 0.55 มากที่สดุ 
อาจารย์คอยช่วยเหลอืสนบัสนนุด้วยความเอาใจใสร่ะหวา่งการเรียนบน
อีเลร์ินน่ิงอยา่งเพียงพอ 

4.64 0.60 มากที่สดุ 

ปัจจัยด้านผู้เรียน 4.32 0.67 มาก 
การมีทกัษะในการสบืค้นข้อมลู อา่น เขียน และความเข้าใจภาษา 3.93 0.82 มาก 
การเข้าร่วมสนทนาใน ใน chat room กบัอาจารย์และเพื่อนนกัศึกษา
ตามเวลานดัหมาย 

4.44 0.71 มาก 

การมีปฏิสมัพนัธ์กบักลุม่ผู้ เรียนด้วยกนัอยา่งสม ่าเสมอใน forum 4.31 0.70 มาก 
การมีปฏิสมัพนัธ์กบัอาจารย์ใน forum 4.13 0.73 มาก 
ความมุง่มัน่ท่ีจะเรียนรู้ในการเรียนแบบอีเลร์ินน่ิง 4.58 0.54 มาก 
การมีสว่นร่วมในการท างานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ 4.55 0.50 มาก 

ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี 3.96 0.90 มาก 
รูปแบบการมีปฏิสมัพนัธ์ในชดุวิชามีความหลากหลายและเหมาะสมกบั
ผู้ เรียน    

4.38 0.57 มาก 

รูปแบบของอีเลร์ินน่ิงท าให้คุ้นเคยได้เร็ว 4.36 0.56 มาก 
การเข้าถึงบทเรียนหรือปฏิสมัพนัธ์ออนไลน์ 4.32 0.61 มาก 
การได้รับความช่วยเหลือทนัทีเมื่อมีปัญหาในเทคโนโลยีระหว่างปฏิบตัิ
กิจกรรมบนอีเลร์ินน่ิง 

3.77 1.28 มาก 

การใช้ username ที่มหาวิทยาลยัจัดให้ส าหรับนักศึกษาในการใช้
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

2.99 1.47 ปานกลาง 

การเรียนการสอนในภาพรวมของชุดวิชา 3.68 0.84 มาก 
ก่อนการเรียนชดุวิชานีม้ีความรู้ความมัน่ใจในการเรียน 3.02 1.12 ปานกลาง 
หลงัการเรียนชดุวิชานีม้ีความรู้ความมัน่ใจในการเรียน 4.34 0.56 มาก 
ความพึงพอใจในการเรียนการสอนของชุดวิชาในภาพรวม 3.93 0.93 มาก 

รวม 4.16 0.74 มากที่สดุ 
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ปัจจยัด้านผู้สอน พบว่า  นกัศกึษามีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3 

อนัดบัแรกได้แก่  อาจารย์เข้าร่วมสนทนากบัผู้ เรียนใน chat room ตามเวลานดัหมาย  อาจารย์สามารถให้

ค าปรึกษาทกุครัง้เม่ือมีปัญหาในการเรียน และอาจารย์มีความพร้อมในการประเมินงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 ปัจจยัด้านผู้ เรียน   พบวา่  นกัศกึษามีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3 

อนัดบัแรกได้แก่  ความมุง่มัน่ท่ีจะเรียนรู้ในการเรียนแบบอีเลิร์นนิ่ง  มีสว่นร่วมในการท างานท่ีได้รับ

มอบหมายอย่างสม ่าเสมอ และเข้าร่วมสนทนาใน ใน chat room กบัอาจารย์และเพ่ือนนกัศกึษา ตามเวลา

นดัหมาย 

 ปัจจยัด้านเทคโนโลยี  พบวา่  นกัศกึษามีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3 

อนัดบัแรกได้แก่  รูปแบบการมีปฏิสมัพนัธ์ในชดุวิชามีความหลากหลายและเหมาะสมกบัผู้ เรียน  รูปแบบ

ของอีเลิร์นนิ่งท าให้นกัศกึษาคุ้นเคยได้เร็ว และนกัศกึษาสามารถเข้าถึงบทเรียนหรือปฏิสมัพนัธ์ออนไลน์ได้

สะดวก 

  การท่ีส าหรับการจดัเรียนการสอนบนอีเลิร์นนิ่งในภาพรวมของชดุวิชา  พบว่า  นกัศกึษามีความพงึ

พอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่ ก่อนการเรียนนกัศกึษามีความรู้ความมัน่ใจในการเรียนออนไลน์ในระดบั

ปานกลาง แตภ่ายหลงัการเรียนชดุวิชานีน้กัศกึษามีความรู้ความมัน่ใจในการเรียนออนไลน์ในระดบัมาก

ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งชดุวิชา 51712 ในด้านปัจจยัผู้สอน  

ปัจจยัผู้ เรียน และปัจจยัด้านเทคโนโลยี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้ธิบายได้ว่า  ในการจดัการเรียนการ

สอน ได้ออกแบบการเรียนการสอนโดยยดึองค์ประกอบของการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง  ซึง่

ประกอบด้วย  เนือ้หา  ระบบบริหารจดัการรายวิชา ระบบบริการการตดิตอ่ส่ือสาร และกิจกรรม/

แบบทดสอบ  กลา่วคือ  มีการวิเคราะห์เนือ้หา  โดยค านงึถึงความทนัสมยั  ความกระชบั  มีการอธิบายท่ี

ชดัเจน เข้าใจง่าย  มีกิจกรรมท้ายเร่ืองและแนวตอบ มีส่ือตา่งๆท่ีใช้ในการเรียนการสอน  เชน่  เอกสารการ

สอน   ส่ือผสมอิเล็กทรอนิกส์  (ข้อความ  เสียง  ภาพนิ่ง)   เป็นต้น มีการจดัเตรียมเคร่ืองมือสนบัสนนุในการ

สร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน  ผู้ เรียนกบัผู้ เรียน และผู้ เรียนกบัระบบการเรียนการสอน เชน่ การ

สนทนาออนไลน์ (chat)  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  ซึง่เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีชว่ยให้ผู้ เรียน

ส่ือสารกบัผู้สอน หรือผู้ เรียนด้วยกนัในลกัษณะรายบคุคล รวมถึงการสง่งาน การให้ค าปรึกษา และการ
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ให้ผลย้อนกลบักบัผู้ เรียน นอกจากนัน้ยงัมีกิจกรรม/แบบทดสอบ ท่ีได้ก าหนดวตัถปุระสงค์และออกแบบไว้

อยา่งเป็นระบบ โดยค านงึถึงความถนดัและความแตกตา่งของผู้ เรียนและจดักิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัความ

สนใจของผู้ เรียนเป็นส าคญั  และยงัสามารถเพิ่มพนูความรู้ และทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 

รวมทัง้ยงัมีความพงึพอใจท่ีได้มีเวลาปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนและอาจารย์โดยไมจ่ ากดัเวลาและสถานท่ีใน

ระดบัมากถึงมากท่ีสดุ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ Collis  &Moonen  (2001) ซึง่กลา่ววา่องค์ประกอบการ

เรียนการสอนบนออนไลน์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่  ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง (student centered) 

ศาสตร์และศลิป์การเรียนการสอน  (pedagogy) สถาบนัการศกึษา (institute)และกลยทุธ์น าสูป่ฏิบตัิ

(strategy for implementation) และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของบญุทิพย์ สิริธรังศรี และ สมใจ พทุธา

พิทกัษ์ผล (2552) ซึง่นกัศกึษาได้ให้ความเห็นว่า การเรียนบนอีเลิร์นนิ่งท าให้มีช่องทางพบปะอาจารย์มาก

ขึน้ รู้จกัเพ่ือนท่ีเรียนในชัน้เรียนทัว่ประเทศ ประหยดัเวลาและคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง  

 นอกจากนัน้ปัจจยัเกือ้หนนุในการจดัการเรียนรู้ด้วยอีเลิร์นนิ่ง เชน่  ผู้สอน  ผู้ เรียน  เทคโนโลยี

ตา่งๆ  ผู้บริหาร  เป็นต้น  นบัเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะต้องน ามาพิจารณาเชน่เดียวกนั  กลา่วคือ  ผู้สอนต้อง

เปล่ียนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้ ชีแ้นะ  มีทศันคติท่ีดีกบัการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิ่ง  สามารถ

ตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ เรียนได้ตามเวลานดัหมาย  มีความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองมือตา่งๆ และมีความรู้

ในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมใช้งานตา่งๆ   และผู้ เรียนต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เชน่เดียวกนั  มี

ความรู้ความเข้าใจภาษาองักฤษ  มีวินยัในตนเอง  ดงันัน้ก่อนการเรียนการสอนชดุวิชา ได้มีการเตรียม

นกัศกึษาโดยจดัอบรมเชิงปฏิบตักิารการใช้เคร่ืองมือตา่งๆบนอีเลิร์นนิ่ง เชน่ การสนทนาออนไลน์ ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  ดงันัน้จงึพบวา่หลงัการเรียนการสอนชดุวิชานกัศกึษามีความรู้ ความมัน่ใจในการ

เรียนออนไลน์จากเดมิอยูใ่นระดบัปานกลาง มาเป็นอยูใ่นระดบัมาก  และนกัศกึษามีความพงึพอใจในการ

จดัการเรียนการสอนของชดุวิชา 51712 มีระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

 4.1 ด้านผู้สอนนกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่ผู้สอนอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทกุข้อ ทัง้นีเ้น่ืองจาก

อาจารย์ผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน เข้าร่วมสนทนากบัผู้ เรียนตามเวลานดัหมาย

และให้ค าปรึกษาทกุครัง้เม่ือมีปัญหาในการเรียนและให้ผลย้อนกลบัและข้อเสนอแนะแก่นกัศกึษาทกุครัง้

ในการเสนอผลงาน 

47



ปีที� 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556 
 4.2 ด้านผู้ เรียน   พบวา่  นกัศกึษามีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ 

คือ ความมุง่มัน่ท่ีจะเรียนรู้ในการเรียนแบบอีเลิร์นนิ่งทัง้นีอ้าจเน่ืองจาก นกัศกึษายงัไม่มีประสบการณ์ใน

การเรียนแบบอีเลิร์นนิ่งมาก่อน  และมีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการส่ือสารน้อย จงึมีความตัง้ใจ และ

มุง่มัน่ท่ีจะเรียนรู้  ผลท่ีตามมาคือนกัศกึษาได้ร่วมท างานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งสม ่าเสมอ อยา่งไรก็ตาม

พบวา่นกัศกึษายงัมีทกัษะในการสืบค้นข้อมลู อ่าน เขียนและความเข้าใจในภาษาองักฤษยงัไมดี่เทา่ท่ีควร 

ดงันัน้คา่เฉล่ียในข้อนีจ้งึมีคา่น้อยท่ีสดุ  

 4.3 ด้านเทคโนโลยี  พบวา่  นกัศกึษามีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้น่ืองจากได้

จดัเตรียมเคร่ืองมือสนบัสนนุการปฏิสมัพนัธ์หลากหลาย เชน่ การสนทนาออนไลน์ การใช้ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยค านงึถึงความเหมาะสมและความสะดวกของผู้ เรียน และเปิดโอกาสให้

นกัศกึษาปรึกษาปัญหาในการใช้เทคโนโลยีได้ตลอดเวลา จงึท าให้นกัศกึษาเกิดความมัน่ใจ และคุ้นเคยกบั

การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง  แตอ่ยา่งไรก็ตามพบว่านกัศกึษามีปัญหาการเข้าใช้เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต

ของมหาวิทยาลยัผา่น username และ password ท่ีส านกัคอมพิวเตอร์ด าเนินการ บอ่ยครัง้ และต้องอาศยั

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเครือขา่ยฯ แก้ไขท าให้ลา่ช้า การเข้าปฏิสมัพนัธ์ไมต่อ่เน่ือง ท าให้ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 

บทสรุป 

งานวิจยันีเ้ป็นวิจยัเชิงบรรยายเพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

ท่ีมีตอ่ 1) เอกสารการสอน 2) กิจกรรมการสมัมนาเสริม การสมัมนาเข้ม และส่ือเสริม และ 3) การจดัการ

เรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง ชดุวิชา 51712 สมัมนาประเดน็และแนวโน้มการบริหารการพยาบาล  

ผลการวิจยัพบวา่.นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา 51712 ทกุหน่วย อยู่ในระดบัมาก 

และมีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมสมัมนาเสริม สมัมนาเข้มประจ าชดุวิชา และส่ือเสริม รวมทัง้การเรียนการ

สอนบนอีเลิร์นนิ่งในระดบัมากท่ีสดุ อย่างไรก็ดีนกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่ปัจจยัด้านเทคโนโลยี ในการ

เรียนการสอนในระดบัต ่าท่ีสดุ เน่ืองจากนกัศกึษาประสบปัญหาในการเข้าเครือขา่ยมหาวิทยาลยั 
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ข้อเสนอแนะ 

1. จากการวิจยัพบว่าคา่เฉล่ียของคะแนนความทนัสมยั ความกระชบั และความชดัเจนในการอธิบาย

ของเนือ้หา รวมทัง้กิจกรรมท้ายเร่ือง ความรู้ท่ีได้รับและการน าไปใช้ประโยชน์ของเอกสารการสอนในหนว่ย

ท่ี 1 หนว่ยท่ี 2 หนว่ยท่ี 3 อยู่ในระดบัต ่ากวา่หน่วยอ่ืน ๆ จึงควรปรับปรุงเนือ้หาในเอกสารการสอน เพ่ือ

พฒันาเอกสารการสอนให้มีคณุภาพดียิ่งขึน้ โดยเพิ่มเตมิการประยกุต์ใช้ให้มากขึน้ 

2.เนือ้หาท่ีมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วควรพิจารณาใช้โมดลูในอีเลิร์นนิ่งซึง่สามารถปรับปรุงให้ทนัสมยั

ได้เร็วกวา่เอกสารการสอนมาใช้เสริมเนือ้หาด้วย 

3.จากการวิจยัพบวา่นกัศกึษายงัคงมีปัญหาในเร่ืองเทคโนโลยี อาทิ  ปัญหาในการใช้ username ท่ี

มหาวิทยาลยัจดัให้ในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความรวดเร็วในการ download ข้อมลูมาใช้ในการเรียน 

ดงันัน้จงึควรมีระบบการชว่ยเหลือด้านเทคนิคแก่นกัศกึษาท่ีรวดเร็ว และมีการแก้ปัญหานกัศกึษาได้ทนัที  

4.ในปัจจยัด้านผู้ เรียนพบวา่นกัศกึษามีทกัษะในการสืบค้นข้อมลู อา่น เขียน และความเข้าใจ

ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัปานกลาง จงึควรจดัอบรมให้นกัศกึษาฝึกทกัษะการอา่น  เขียน มอบหมายให้

สืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตมากขึน้โดยก าหนดภาระงานให้ชดัเจน 

กิตตกิรรมประกาศ 

คณะผู้วิจยัขอขอบคณุ สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีได้สนบัสนนุทนุใน

การวิจยั รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการจดัท าบทความให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ ขอขอบคณุคณะกรรมการผลิตและ

บริหารชดุวิชา และผู้ทรงคณุวฒุิในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั และท้ายท่ีสดุขอขอบคณุ นกัศกึษา

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาบริหารการพยาบาล ซึง่เป็นหวัใจส าคญัในการจดัการเรียน

การสอน และเสียสละเวลาในการให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน
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การศึกษาความคิดเหน็ของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษา 
ชุดวิชาระบบส านักงานอัตโนมัติ (96401) 

Students’ Opinions on Study Methodology for Office Automation System Course (96401) 

อาจารย์กชกร ณ นครพนม มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการศึกษาชุดวิชา ระบบส านักงานอัตโนมัติ (96401)มี
วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) จ านวนและข้อมลูของนกัศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนและเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ2) ความ
พึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกับคณุภาพของเอกสารการสอน และ 3) ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกับคณุภาพของ
กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ ประชากรที่ใช้ศกึษา ได้แก่ นกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ที่ลงทะเบียนเรียนชุด
วิชาระบบส านกังานอตัโนมตัิในภาคการศึกษาที1ปีการศึกษา 2554 และมาเข้ารับเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ ณ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช จ านวน 27 คน ท าการศกึษาทัง้ประชากร เคร่ืองมือที่ใช้ศึกษาคือ แบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาทุกคนที่มาเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ปรากฏว่า ได้รับ
แบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 26 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 96.30 ของจ านวนแบบสอบถามทัง้หมด การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้
คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ และคา่เฉลีย่ 
ผลการวิจยัพบวา่ 

1.ข้อมลูทัว่ไปนกัศึกษาทัง้หมดก าลงัศึกษาอยู่ในหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต โดยสว่นใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 
69.23  อายรุะหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ53.85 ประกอบอาชีพลกูจ้างหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 46.15 มีรายได้ต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท ร้อยละ53.85 ระดบัการศึกษาก่อนสมคัรเรียนหลกัสตูรนีท้ี่ มสธ. คือ ประกาศนียบตัร
วิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)หรืออนุปริญญาร้อยละ92.31 สว่นใหญ่ไม่ระบุว่าได้อ่านเอกสารการสอนของชุดวิชานีแ้ล้วจ านวน
เทา่ใด ร้อยละ 42.31สาเหตหุลกัที่ยงัไมไ่ด้อ่านหรือยงัอ่านเอกสารไม่ครบเนื่องจากไม่มีเวลา ร้อยละ  37.50 สาเหตทุี่เรียน
หลกัสูตรนีก้ับ มสธ. เพราะได้เพิ่มโอกาสในการท างาน ร้อยละ 57.69 ต้องการให้มีสื่อเสริมประกอบการเรียน คือ e-
Learning ร้อยละ 50.00 

2. ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของเอกสารการสอนนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับ
ความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์และค าอธิบายชดุวิชา ระดบัมากคา่เฉลีย่ 4.04ร้อยละ 73.10ความถกูต้องและ
ทนัสมยัของเนือ้หา ระดบัมากคา่เฉลีย่ 3.88ร้อยละ 57.70ความเหมาะสมของการจดัเรียงล าดบัเนือ้หา ระดบัมาก คา่เฉลีย่ 
4.00ร้อยละ 69.20ความยากง่ายของเนือ้หาเหมาะสมกับผู้ เรียน ระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 3.85ร้อยละ 61.50ความเหมาะสม
ของระยะเวลาในการศึกษาแต่ละหน่วย ระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.00ร้อยละ 69.20 ความสอดคล้องของแบบประเมินตนเอง
ก่อนและหลงัเรียนกบัวตัถปุระสงค์ชุดวิชา ระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.12ร้อยละ 57.70 ความสามารถในการพฒันาความคิด
ของผู้ เรียน ระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 3.96 ร้อยละ 65.40การน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ หรือวิชาอื่นๆ ระดบัมาก 
คา่เฉลีย่4.04ร้อยละ 57.70 

3. ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะนกัศึกษาสว่นใหญ่มีความ
พึงพอใจกบัความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง ระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.00ร้อยละ 46.20ความ

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ม.ค.-มิ.ย. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2556 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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รับผิดชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเองระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 3.80ร้อยละ 46.20ความเหมาะสมของ
กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะภาคสนามระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.19ร้อยละ 50.00ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึก
ปฏิบตัิเสริมทกัษะภาคสนามระดบัมากคา่เฉลีย่ 4.12ร้อยละ 50.00กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะช่วยให้เข้าใจเนือ้หาในชุด
วิชาได้ดีขึน้ ระดบัมาก คา่เฉลีย่ 4.38ร้อยละ 46.20ความพร้อมด้านเนือ้หาก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ ระดบัปาน
กลาง ค่าเฉลี่ย 3.35ร้อยละ 50.00ความสามารถในการน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติเสริมทกัษะไป
ประยกุต์ใช้ ระดบัมาก คา่เฉลีย่4.31ร้อยละ 61.5โอกาสในการแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ระหว่างนกัศึกษาที่เข้า
รับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยกนั ระดบัมากคา่เฉลีย่4.27 ร้อยละ 57.7 

ค าส าคัญ : วิธีการศกึษาชดุวิชาระบบส านกังานอตัโนมตัิ 
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Abstract 

The objectives of this research on students’ opinion on study methodology for Office 

Automation System course (96401) 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 skill activities for the 

course. The population consisted of 27 students who registered and attended practical skill 

work for this course in the first semester of the 2011 academic year. Data were collected 

using questionnaires. Only 26 completed questionnaires were returned or 96.30% of them. 

Data were analyzed using frequency, percentage and mean 

Research Findings 

1. For background demographics, all of students are studying in Bachelor of

Technology (Business Information Technology), 69.23% of the respondents were male, 

53.85% were aged between21and30 years, 46.15% were private sector employees, 53.85% 

had income between 10,001 and 20,000 baht per month, 92.31% already had Diploma / High 

vocational Certificate (Dip. /High Voc. Cert.) as their highest educational level before 

register at STOU, 42.31% were not reported on the number of unit they already studied, 

37.50% reported  that they had not read or had read some of units because they did not have 

time, 57.69% registered in this course for the reason of special interesting, 50.00% reported 

that the supplementary media they wanted the most was e-Learning. 

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 ( ̅ = 

4.04, 73.10%), rated accuracy and up-to-date as high level ( ̅ = 3.88, 57.70%),  rated 

appropriate arrange in order as high level ( ̅ = 3.85, 69.20%), rated student level suitability as 

high level ( ̅ = 4.00, 61.50.%), rated time for study each unit as high level ( ̅ = 4.00, 

69.20%), rated pre- and post-test were compatible with objective of course as high level ( ̅ = 

4.12, 57.70%), rated capability to improve their thinking as high level ( ̅ = 3.96, 65.40%)  

and rated applied to other situation or other course as high level ( ̅ = 4.04, 57.70%).  

3. As for the students’ satisfaction on the quality of practical skill activities for the

course, most of the students rated suitability of self-practical skill activities as high level ( ̅ = 

4.00, 46.20%), rated responsibility to work on practical skills activities by themselves as high 

level (x = 3.81, 46.20%), rated suitability of activities of self-practical skill activities as high 

level ( ̅ = 4.19, 50.00%), rated period of practical skills work as high level ( ̅ = 4.12, 

50.00%), rated activities in practical skills could help more understanding as high level ( ̅ = 

4.38, 46.20%), rated preparation before attending practical skill work as moderate level ( ̅ = 

3.35, 50.00%), rated capability to apply by use knowledge and skills from practical skills 

work as high level ( ̅ = 4.31, 61.50%) and ratedopportunity to exchange knowledgeand 

experience with other students who attended practical skills work at STOU as high level ( ̅ = 

4.27, 57.70%) 

Keywords: Study Methodology for Office Automation System Course 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การศกึษาในระบบทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ใช้ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลกั ได้แก่ 

เอกสารการสอนประจ าชดุวิชาและแบบฝึกปฏิบตัิชดุวิชา (แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน) 
ซึง่เป็นส่ือการศกึษาท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจใน
การศกึษาด้วยตนเองในระบบทางไกล ดงันัน้ ส่ือการศกึษาท่ีมีคณุภาพดีและมีประสิทธิภาพในการน าไปใช้
ยอ่มสง่ผลให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จในการศกึษามากท่ีสดุ 

นอกจากนี ้ในการเรียนการสอนของหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ จ าเป็นต้องมีการเรียนการสอนในลกัษณะของการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะร่วมด้วยในบางชดุวิชา เพ่ือให้
นกัศกึษาได้น าเนือ้หาความรู้ภาคทฤษฎีจากเอกสารการสอนมาสู่การลงมือปฏิบตัิจริง เพ่ือเป็นการเพิ่มพนู
ให้เกิดทกัษะเพิ่มขึน้ 

ดงันัน้ การศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกับคุณภาพของเอกสารการสอน และคณุภาพ
ของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะประจ าชดุวิชาระบบส านกังานอตัโนมตัิ (96401)จึงเป็นการศกึษาข้อมูล
จากผู้ใช้ส่ือการศกึษาดงักล่าวโดยตรง ซึ่งผลการวิจยัท่ีได้จะเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงเอกสารการสอน
และกิจกรรมการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะประจ าชดุวิชาให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้
และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนกัศกึษา เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการศกึษา
มากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นข้อมลูท่ีมีประโยชน์ในการรักษาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาจ านวนและข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาระบบส านักงาน

อตัโนมตั ิ(96401) ในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 และมาเข้ารับเข้ารับการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ 
2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอน
3. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ

นิยามศัพท์ 
เอกสารการสอนประจ าชุดวิชา คือ ต าราท่ีผลิตขึน้มาเพื่อใช้โดยเฉพาะในระบบการสอนทางไกล

ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช และเป็นส่ือการสอนหลกัท่ีท าให้นกัศกึษาสามารถศกึษาได้ด้วยตนเอง
และเข้าใจเนือ้หาสาระได้เช่นเดียวกันกับการสอนในชัน้เรียน เอกสารการสอน 1 ชุดวิชามีค่าเท่ากับ 6 
หนว่ยกิต และในชดุวิชามี15 หนว่ยการเรียน โดยท่ี 1 หนว่ยการเรียน นกัศกึษาจะใช้เวลาเรียนประมาณ 12 
ชม. ตอ่สปัดาห์ 
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การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองคือ การฝึกปฏิบตัิท่ีนกัศึกษาฝึกปฏิบตัิด้วยตนเองท่ีบ้าน

โดยนกัศกึษาจะได้รับแบบฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะด้วยตนเอง 1 เลม่ซึ่งใช้ศกึษาควบคู่กบัเอกสารการสอนหรือ
อาจใช้หนังสืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องมาอ่านประกอบในการจัดท ากิจกรรมด้วยตนเองนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมตา่งๆตามท่ีก าหนดในแบบฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเองทุกกิจกรรมและน าไปในวนัเข้ารับการ
ฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะภาคสนามท่ีมหาวิทยาลยัเพ่ือสง่ให้กบัอาจารย์ประจ ากลุม่ด้วยตนเอง 

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนามคือ กิจกรรมปฏิสมัพนัธ์ทางวิชาการท่ีมุ่งเน้นให้นกัศึกษา
ได้รับการเสริมหรือเพิ่มเติมความรู้ทกัษะ และประสบการณ์ ตลอดจนพฒันาความรู้ความเข้าใจได้ดียิ่งขึน้
นอกเหนือจากส่ือเอกสารการสอนหรือส่ืออ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทัง้เสริมในรายละเอียดและวิธีการ
เรียนรู้เฉพาะด้านให้มีคณุภาพตามมาตราฐานวิชาชีพต่อไป โดยท่ีนกัศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริม
ทกัษะภาคสนามท่ีมหาวิทยาลยัจดัขึน้ตามก าหนดวนัเวลาและสถานท่ีซึ่งจะแจ้งให้นกัศกึษาทราบล่วงหน้า
ก่อนถึงก าหนดการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะภาคสนาม 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
การศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอน และคณุภาพของกิจกรรม

ฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะประจ าชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96401) จึงเป็นการศึกษาข้อมูลจากผู้ ใช้
ส่ือการศึกษาดงักล่าวโดยตรง ซึ่งผลการวิจัยท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเอกสารการสอนและ
กิจกรรมการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง และกิจกรรมการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะภาคสนามประจ าชุด
วิชาให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนกัศกึษา เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการศกึษามากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นข้อมลูท่ีมีประโยชน์ในการ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แหง่ชาต ิพ.ศ.2553อีกด้วย 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการศึกษาชุดวิชา ระบบส านักงานอัตโนมัต ิ

(96401)มีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้
1) ประชากร
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีลงทะเบียนเรียน

ชดุวิชาระบบส านกังานอตัโนมตัิ (96401)ในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554และเข้ารับการฝึกปฏิบตัิ
เสริมทกัษะ ณ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ระหวา่งวนัท่ี 26-28สิงหาคม2554จ านวนทัง้หมด27คน 

2) เคร่ืองมือการวิจัย
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธี

การศกึษาชดุวิชาระบบส านกังานอตัโนมตั ิ(96401)ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1   ข้อมลูทัว่ไป 
สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือนวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมคัรเรียน

กบั มสธ. หลกัสตูรท่ีก าลงัศกึษาอยู่ สาเหตหุลกัท่ีเลือกเรียนกับ มสธ. นกัศกึษาได้อ่านเอกสารการสอนชุด
วิชาระบบส านกังานอตัโนมตั ิ(96401)แล้วก่ีหนว่ย สาเหตท่ีุยงัไม่ได้อ่านหรือยงัอ่านเอกสารการสอนไม่ครบ 
ส่ือเสริมประกอบการเรียนประเภทใดท่ีต้องการให้มีเพิ่มเตมิ 

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

รับผิดชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง 3) ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิ
เสริมทกัษะภาคสนาม4) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะภาคสนาม 5) กิจกรรม
ฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะช่วยให้เข้าใจเนือ้หาของชดุวิชาได้ดีขึน้ 6) ความพร้อมด้านเนือ้หาก่อนเข้ารับการฝึก
ปฏิบตัิเสริมทักษะ7) ความสามารถในการน าความรู้และทกัษะท่ีได้รับจากการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะไป
ประยุกต์ใช้  และ 8) โอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนกัศกึษาท่ีเข้ารับการฝึก
ปฏิบตัเิสริมทกัษะ  

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กบันกัศกึษาทกุคนท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะชุดวิชาระบบ

ส านักงานอัตโนมัติในวันท่ี 26-28สิงหาคม2554 จ านวนทัง้หมด 27คน ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา จ านวน 26 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.30 ของจ านวนแบบสอบถามทัง้หมด จากนัน้น า
แบบสอบถามดงักลา่วไปวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาผลสรุปการวิจยั 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจยัเร่ืองนีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจและสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณจากนกัศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนชดุวิชาการออกแบบและพฒันา (96414) ในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 และได้
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เขา้รับการฝึ กปฏิบตัเิสริมทกัษะ ซึง่เป็ นผ้ท่ีูใชเ้อกสารการสอนและกิจกรรมฝึ กปฏิบตัเิสริมทกัษะประจ าชดุ 

วิชา เพ่ือน าผลการวิจยัไปปรับปรุงเอกสารการสอนและกิจกรรมฝึ กปฏิบตัเิสริมทกัษะใหมี้คณุภาพมากย่ิงๆ 
ข ึ้น การวิเคราะห์ขอ้มลูใชก้ารค านวณคา่ความถ่ี คา่ร ้อยละ และคา่เฉลี่ย โดยมีระดบัการประเมินและ เกก
ณฑ์การแปลความหมายของคา่เฉลี่ยเป็ นดงันี ้

1) ระดบัการประเมิน 5 ระดบัเป็นดงันี ้
คะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสดุ / ดีมาก 
คะแนน 4 หมายถึง มาก / ดี 
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง / พอใช้ 
คะแนน 2 หมายถึง น้อย 
คะแนน 1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ / ควรปรับปรุง 

2) 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 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
1.  ข้อมูลท่ัวไป
1.1จ านวนแบบสอบถามท่ีแจกให้กับนกัศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะทัง้หมด 27ฉบบั 

ปรากฏวา่ ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 26 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 96.30 ของจ านวนแบบสอบถาม
ท่ีแจกทัง้หมด 

1.2นกัศกึษาสว่นใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 18คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 รายละเอียดของข้อมลูเป็น
ดงันี ้

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 18 69.23 
หญิง 8 30.77 
รวม 26 100.00 

1.3นกัศกึษาสว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21ถึง 30ปี จ านวน 14คน คิดเป็นร้อยละ 53.85รายละเอียด
ของข้อมลูเป็นดงันี ้
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อาย ุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
น้อยกวา่ 20 ปี 0 0.00 

21-30 ปี 14 53.85 
31-35 ปี 12 46.15 
36-40 ปี   0 0.00 
41-45 ปี   0 0.00 
46-50 ปี   0 0.00 
ไมร่ะบ ุ   0 0.00 
รวม 26  100.00 

1.4 นกัศึกษาส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยู่ในหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ) จ านวน 26คน คดิเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

ก าลงัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูร จ านวน(คน) ร้อยละ 
เทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 26 100.00 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 0 0.00 

รวม 26 100.00 

1.5 นกัศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน จ านวน 12คน คิด
เป็นร้อยละ 46.15รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ/พนกังาน/ลกูจ้างของรัฐ 9 34.62 
พนกังาน/ลกูจ้างรัฐวิสาหกิจ 3 11.54 
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ลกูจ้างหนว่ยงานเอกชน 12 46.15 
ธุรกิจสว่นตวั 1 3.85 
ไมไ่ด้ท างาน 0 0.00 
อ่ืนๆ 1 3.85 
ไมร่ะบ ุ 0  0.00 

รวม 26  100.00 

1.6 นกัศกึษาสว่นใหญ่มีรายได้ตอ่เดือนอยู่ระหว่าง10,001 ถึง 20,000 บาท จ านวน 14คน คิด
เป็นร้อยละ 53.85รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

รายได้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
น้อยกวา่ 10,000 บาท 8 30.77 
10,001 ถึง 20,000 บาท 14 53.85 
20,001 ถึง 30,000 บาท 3 11.54 
มากกวา่ 30,000 บาท 1 3.85 
ไมร่ะบ ุ 0 0.00 

รวม 26  100.00 

1.7 นกัศกึษาส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)หรืออนปุริญญา
ก่อนสมคัรเรียนหลกัสตูรนีท่ี้ มสธ. จ านวน 24คน คดิเป็นร้อยละ 92.31รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

วฒุิการศกึษาท่ีใช้สมคัรเรียน จ านวน(คน) ร้อยละ 
มธัยมศกึษาตอนต้น 0 0.00 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 0 0.00 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 0 0.00 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) หรืออนปุริญญา 24 92.31 
ปริญญาตรี 2 7.69 
สงูกวา่ปริญญาตรี 0 0.00 

รวม 26  100.00 
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1.8 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุว่าได้อ่านเนือ้หาเอกสารการสอนของชุดวิชาแล้วก่ีหน่วย

จ านวน 11คน คิดเป็นร้อยละ 42.31นกัศึกษาท่ีอ่านเนือ้หาได้มากท่ีสุดคือ 10หน่วย จ านวน 2คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.69รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

นกัศกึษา 
อา่นเนือ้หาแล้ว 

จ านวน
(คน) ร้อยละ นกัศกึษา 

อา่นเนือ้หาแล้ว 
จ านวน
(คน) ร้อยละ

ยงัไมไ่ด้อา่นเลย 0 0.00 6 หนว่ย 2 7.69 
1 หนว่ย 0 0.00 7 หนว่ย 1 3.85 
2 หนว่ย 1 3.85 8 หนว่ย 2 7.69 
3 หนว่ย 1 3.85 9 หนว่ย 0 0.00 
4 หนว่ย 2 7.69 10 หนว่ย 2 7.69 
5 หนว่ย 4 15.38 ไมร่ะบ ุ 11 42.31 

รวม 26 100.00 

1.9 สาเหตุหลักท่ีนักศึกษาไม่ได้อ่านเอกสารการสอนหรืออ่านเนือ้หายังไม่ครบทัง้หมด 
เน่ืองจากไม่มีเวลา จ านวน 15คน คิดเป็นร้อยละ 37.50รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี  ้(ตอบได้มากกว่า 1 
เหตผุล) 

สาเหตท่ีุยงัไมไ่ด้อา่น 
หรืออ่านเนือ้หายงัไมค่รบทัง้หมด 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

ไมมี่เวลา 15 37.50 
บริหารเวลาไมเ่ป็น 11 27.50 
พืน้ความรู้ไมดี่ 5 12.50 
ปัญหาสขุภาพ 5 12.50 

อ่ืนๆ 4 10.00 
รวม 40  100.00 

1.10 นกัศึกษาส่วนใหญ่เลือกเรียนหลักสูตรนี ้เน่ืองจากได้เพิ่มโอกาสในการท างาน จ านวน 
15คน คดิเป็นร้อยละ 57.69รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้
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สาเหตท่ีุเลือกเรียนหลกัสตูรนี ้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
อยากเรียนรู้เพิ่มเตมิ 10 38.46 
อยากมีสถานะทางสงัคมท่ีดีขึน้   1   3.85 
ได้เพิ่มโอกาสในการท างาน 15 57.69 
เป็นตวัอย่างท่ีดีของครอบครัว 0 0.00 
อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 26  100.00 
1.11 นกัศกึษาสว่นใหญ่ต้องการส่ือเสริมประกอบการเรียน คือ e-Learning จ านวน 13คน คิด

เป็นร้อยละ 50.00รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้
ประเภทของส่ือเสริม จ านวน(คน) ร้อยละ 

รายการสอนทางวิทยโุทรทศัน์ 6 23.08 
e-Learning 13 50.00 
สอนเสิรมผา่นอินเทอร์เน็ต 7 26.92 
ส่ือการเรียนรู้ผา่นโทรศพัท์มือถือ 0 0.00 
ซีดีรอม 0 0.00 
อ่ืนๆ 0 0.00 
ไมร่ะบ ุ 0 0.00 

รวม 26  100.00 

2. ความพงึพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของเอกสารการสอน
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับความครบถ้วนของเนือ้หาตามวัตถุประสงค์และ

ค าอธิบายชดุวิชา ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.04 ร้อยละ 73.10 ความถกูต้องและทนัสมยัของเนือ้หา ระดบัมาก 
คา่เฉล่ีย 3.88 ร้อยละ 57.70 ความเหมาะสมของการจดัเรียงล าดบัเนือ้หา ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.00 ร้อยละ 
69.20 ความยากง่ายของเนือ้หาเหมาะสมกับผู้ เรียน ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.85 ร้อยละ 61.50  ความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการศกึษาแตล่ะหน่วย ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.00ร้อยละ 69.20 ความสอดคล้อง
ของแบบประเมินตนเองก่อนและหลงัเรียนกับวตัถปุระสงค์ชดุวิชา ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย  4.12ร้อยละ 57.70 
ความสามารถในการพัฒนาความคิดของผู้ เ รียน ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.96 ร้อยละ 65.40 การน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.04 ร้อยละ 57.70 รายละเอียดของ
ข้อมลูเป็นดงันี ้
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ความพงึพอใจด้าน 
ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

คา่เฉล่ีย ระดบั 

1.เนือ้หาครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์
และค าอธิบายชดุวิชา

4 
(15.40) 

19 
(73.10) 

3 
(11.50) 

- - 4.04 มาก 

2.ความถกูต้องและทนัสมยัของ
เนือ้หา

4 
(15.40) 

15 
(57.70) 

7 
(26.90) 

- - 3.88 มาก 

3.การจดัเรียงล าดบัเนือ้หามีความ
เหมาะสม

4 
(15.40) 

18 
(69.20) 

4 
(15.40) 

- - 4.00 มาก 

4.เนือ้หามีความยากง่ายเหมาะสม
กบัผู้ เรียน

3 
(11.50) 

16 
(61.50) 

7 
(26.90) 

- - 3.85 มาก 

5.ก าหนดระยะเวลาในการศกึษาแตล่ะ
หนว่ยถกูต้องเหมาะสม

4 
(15.40) 

18 
(69.20) 

4 
(15.40) 

- - 4.00 มาก 

6.แบบประเมินตนเองก่อนและหลงั
เรียนสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

7 
(26.90) 

15 
(57.70) 

4 
(15.40) 

- - 4.12 มาก 

7.พฒันาความสามารถทางความคดิ
ของผู้ เรียน

4 
(15.40) 

17 
(65.40) 

5 
(19.20) 

- - 3.96 มาก 

8.การน าไปประยกุต์ใช้ใน
สถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ

6 
(23.10) 

15 
(57.70) 

5 
(19.20) 

- - 4.04 มาก 

3. ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ
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นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วย

ตนเอง ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.00 ร้อยละ 46.20  ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ
ด้วยตนเองระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.81ร้อยละ 46.20 ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ภาคสนามระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.19ร้อยละ 50.00 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิเสริม
ทกัษะภาคสนามระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.12 ร้อยละ 50.00 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะช่วยให้เข้าใจเนือ้หา
ในชดุวิชาได้ดีขึน้ ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.38 ร้อยละ 46.20 ความพร้อมด้านเนือ้หาก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบตัิ
เสริมทกัษะ ระดบัปานกลาง คา่เฉล่ีย 3.35 ร้อยละ 50.00 ความสามารถในการน าความรู้และทกัษะท่ีได้รับ
จากการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไปประยุกต์ใช้ ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.31 ร้อยละ 61.5 โอกาสในการ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนกัศกึษาท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยกนั ระดบัมาก 
คา่เฉล่ีย 4.27  ร้อยละ 57.7 
รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

ความพงึพอใจด้าน 
ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

คา่เฉล่ี
ย 

ระดบั 

1. ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึก
ปฏิบัติ เ ส ริมทักษะ ด้วยตน เอง
(การบ้าน) 

7 
(26.90) 

12 
(46.20) 

7 
(26.90) 

- - 4.00 มาก 

2. ความรับผิดชอบในการท า
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วย
ตนเอง 

5 
(19.20) 

12 
(46.2) 

8 
(30.80) 

1 
(3.80) 

- 3.81 มาก 

3. ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึก
ปฏิบตัเิสริมทกัษะภาคสนาม 

9 
(34.60) 

13 
(50.00) 

4 
(15.40) 

- - 4.19 มาก 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะภาคสนาม 

8 
(30.80) 

13 
(50.00) 

5 
(19.20) 

- - 4.12 มาก 

5. กิจกรรมฝึกปฏิบตัิช่วยให้เข้าใจ
เนือ้หาในชดุวิชาได้ดีขึน้

12 
(46.20) 

12 
(46.20) 

2 
(7.60) 

- - 4.38 มาก 

6. ท่านมีความพร้อมด้านเนือ้หา
ก่อน เ ข้า รับการ ฝึกปฏิบัติ เส ริม
ทกัษะ 

4 
(15.40) 

6 
(23.10) 

13 
(50.0) 

1 
(3.80) 

2 
(7.70) 

3.35 ปานกลาง 

7. การน าความรู้และประสบการณ์ 9 16 1 - - 4.31 มาก 
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ท่ี ไ ด้ รับจากการฝึกปฏิบัติ เส ริม
ทกัษะไปประยกุต์ใช้ได้ 

(34.60) (61.50) (3.90) 

8. โอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ระหว่างนกัศกึษา
ท่ีเข้าฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ 

9 
(34.60) 

15 
(57.70) 

2 
(7.70) 

- - 4.27 มาก 

บทสรุป 
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการศึกษาชุดวิชา ระบบส านักงานอัตโนมัต ิ

(96401)มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาจ านวนและข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชาระบบ
ส านกังานอตัโนมตัิ ในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 และมาเข้ารับเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทกัษะ 
2) ศกึษาความพึงพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอนและ 3) ศกึษาความพึงพอใจ
ของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ 

นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 69.23  อายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 53.85 ก าลงัศึกษา
อยู่ในหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต ประกอบอาชีพลกูจ้างหน่วยงานเอกชน ร้อยละ  46.15 มีรายได้ตอ่เดือน
อยู่ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท ร้อยละ 53.85 ระดบัการศกึษาก่อนสมคัรเรียนหลกัสตูรนีท่ี้ มสธ. คือ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ร้อยละ 92.31 ส่วนใหญ่ได้อ่านเอกสารการสอนของชดุวิชานีจ้ านวน 
5 หน่วย ร้อยละ 15.38สาเหตท่ีุยงัไม่ได้อ่านหรือยงัอ่านเอกสารไม่ครบเน่ืองจากไม่มีเวลา ร้อยละ  37.50 
สาเหตท่ีุเรียนหลกัสตูรนีก้บั มสธ. เพราะอยากเรียนรู้ ร้อยละ 57.69 ต้องการให้มีส่ือเสริมประกอบการเรียน 
คือ e-Learning ร้อยละ 50.00 

ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของเอกสารการสอนนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจกบัความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์และค าอธิบายชดุวิชา ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.04 ร้อยละ 
73.10 ความถูกต้องและทนัสมยัของเนือ้หา ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.88 ร้อยละ 57.70 ความเหมาะสมของ
การจดัเรียงล าดบัเนือ้หา ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.00 ร้อยละ 69.20 ความยากง่ายของเนือ้หาเหมาะสมกับ
ผู้ เรียน ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.85 ร้อยละ 61.50  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาแต่ละหน่วย 
ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.00 ร้อยละ 69.20 ความสอดคล้องของแบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียนกับ
วัตถุประสงค์ชุดวิชา ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.12ร้อยละ 57.70 ความสามารถในการพัฒนาความคิดของ
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ผ้เูรียน ระดบัมาก คา่เฉลี่ย 3.96 รอ้ยละ 65.40 การน าไปประยกุต์ใชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ 
ระดบัมาก คา่เฉลี่ย 4.04 รอ้ยละ 57.70 

ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ นกัศกึษาส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจกบัความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง ระดบัมาก คา่เฉล่ีย  4.00 
ร้อยละ 46.20  ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะด้วยตนเองระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.81
ร้อยละ 46.20 ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะภาคสนามระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.19ร้อยละ 
50.00 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะภาคสนามระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.12 
ร้อยละ 50.00 กิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะชว่ยให้เข้าใจเนือ้หาในชดุวิชาได้ดีขึน้ ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.38 
ร้อยละ 46.20 ความพร้อมด้านเนือ้หาก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ ระดบัปานกลาง คา่เฉล่ีย  3.35 
ร้อยละ 50.00 ความสามารถในการน าความรู้และทกัษะท่ีได้รับจากการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะไปประยกุต์ใช้ 
ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.31 ร้อยละ 61.5 โอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนกัศกึษา
ท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะด้วยกนั ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.27  ร้อยละ 57.7 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาข้างต้น นกัศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 50.00ต้องการให้มีส่ือเสริมประกอบการ
เรียนท่ีเป็นe-Learning เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสอน กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ
ด้วยตนเองและสามารถใช้ e-Learningเป็นช่องทางในการติดตอ่ส่ือสารระหว่างอาจารย์และนกัศึกษา ซึ่ง
ผู้วิจยัจะน าผลการวิจยันีไ้ปพิจารณาจดัท าส่ือประกอบชดุวิชาตอ่ไป 

2. ถึงแม้ว่านกัศกึษาขาดความพร้อมในการเตรียมตวัด้านเนือ้หาในการเข้าฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ
เน่ืองจากไม่มีเวลาและบริหารเวลาไม่เป็นก็ตาม แต่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเข้ารับการฝึกปฏิบตัิ
เสริมทักษะเน่ืองจากกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติมีส่วนช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนือ้หาในชุดวิชาได้ดีขึน้ 
ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปเสริมทกัษะและประยกุต์ใช้ได้ จึงสามารถน าวิธีการเตรียมกิจกรรมฝึกปฏิบตัิ
เสริมทกัษะนีไ้ปปรับใช้กบัชดุวิชาอ่ืนตอ่ไป 
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บรรณานุกรม 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2551) หลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม 
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ตอ่เน่ือง) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2551 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2552) หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2552 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช หลกัสตูรการศกึษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศกึษา 
2553 นนทบรีุ โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

67



ปีที� 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556 
การศึกษาความคิดเหน็ของนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการศึกษา 

ชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถติสิ าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96102) 
Students’ Opinions on Study Methodology for Mathematics and Statistics 

For Science and Technology 

อาจารย์กชกร ณ นครพนม และ อาจารย์ปิยพร  นรุารักษ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

บทคัดย่อ 

การศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัวิธีการศกึษาชดุวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (96102) มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) จ านวนและข้อมลูของนกัศกึษาที่เคยลงหรือก าลงัลงทะเบียนเรียนชดุวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2)ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการ
สอน และ 3) ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิชดุวิชา ประชากรที่ใช้ศกึษา ได้แก่  นกัศึกษา
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีเคยลงหรือก าลงัลงทะเบียนเรียนชดุวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะชุดวิชาระบบส านกังานอตัโนมตัิ (96401)ชุดวิชาการออกแบบและพฒันา
เว็บ (96413)  ชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์(96414)ชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์  (97403) ชุดวิชากระบวนการพิมพ์
พืน้ลกึ การพิมพ์พืน้ฉลลุายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด (97405)  และชุดวิชาเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร วสัด ุและการบ ารุงรักษา
ในอตุสาหกรรม (97315) ในช่วงเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ หาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
จ านวน 342 คน ท าการศึกษาทัง้ประชากร เคร่ืองมือที่ใช้ศึกษาคือ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีแจก
แบบสอบถามให้กบันกัศึกษาทกุคนที่มาเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ โดยได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 328 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95.91  การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ และคา่เฉลีย่ 
ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ข้อมลูทัว่ไปนกัศึกษาสว่นใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 71.04  อายรุะหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ44.82ก าลงัศึกษา
อยูใ่นหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต ร้อยละ 55.18ประกอบอาชีพพนกังาน/ลกูจ้างหนว่ยงานเอกชน ร้อยละ 52.13มีรายได้ตอ่
เดือนอยู่ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท ร้อยละ 49.39ระดับการศึกษาก่อนสมัครเรียนหลักสูตรนีท้ี่ มสธ. คือ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ร้อยละ56.10นกัศกึษาสว่นใหญ่ประเมินตนเองวา่ความรู้พืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์อยู่
ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 45.43 ลงทะเบียนชดุวิชานีเ้ป็นครัง้แรก ร้อยละ 31.71นกัศกึษาสว่นใหญ่ไมร่ะบจุ านวนหน่วยที่
อา่นเอกสารการสอนของชดุวิชาร้อยละ 35.06สว่นสาเหตทุี่ยงัไม่ได้อ่านหรือยงัอ่านเอกสารไม่ครบเนื่องจากไม่มีเวลาร้อย
ละ59.4 ต้องการให้มีสื่อเสริมประกอบการเรียน คือ ซีดีรอม ร้อยละ 35.98 และสาเหตุที่เรียนหลกัสตูรกับ มสธ. เพราะ
อยากเรียนรู้ ร้อยละ 50.00 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของเอกสารการสอนนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
คณุภาพของเอกสารการสอน ในระดบัมากทกุด้านได้แก่ ความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์และค าอธิบายชุดวิชา 
ค่าเฉลี่ย 4.00ร้อยละ 44.51ความถกูต้องของเนือ้หา ค่าเฉลี่ย 3.99ร้อยละ 45.73ความยากง่ายของเนือ้หาเหมาะสมกับ
ผู้ เรียน คา่เฉลีย่ 3.56ร้อยละ 37.50ตวัอย่างของเนือ้หาช่วยให้เข้าใจเนือ้หาในชุดวิชาได้ดีขึน้ ค่าเฉลี่ย 3.50ร้อยละ 39.33 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ม.ค.-มิ.ย. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2556 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9

http://www.stou.ac.th/Schools/Sst/main/Practice/97403/97403.asp
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ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศกึษาแตล่ะหนว่ย ระดบัมาก คา่เฉลี่ย 3.60ร้ อยละ 42.99 ความสามารถในการ 
พฒันาความคิดของผ้เูรียน คา่เฉลี่ย 3.77 ร้ อยละ 47.26และการน าไปประยกุต์ใช้ ในสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ คา่
เฉลี่ย 3.56 ร้อยละ 39.33 

3. ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะประจ าชดุวิชานกัศึกษาสว่นใหญ่
มีความพึงพอใจต่อคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะประจ าชุดวิชาในระดบัมากทกุด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบใน
การท ากิจกรรมประจ าชดุวิชาคา่เฉลีย่ 3.57ร้อยละ 40.24แบบประเมินตนเองก่อนและหลงัเรียนสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 
ค่าเฉลี่ย 3.77ร้อยละ 49.09ความถูกต้องของแบบประเมินตนเอง ค่าเฉลี่ย 3.77ร้อยละ 49.70แบบประเมินตนเองช่วย
นกัศกึษาให้เข้าใจวตัถปุระสงค์ของแตล่ะหนว่ยได้ดีขึน้ คา่เฉลีย่ 3.68ร้อยละ 41.16ความเหมาะสมของเฉลยแบบประเมิน
ตนเองค่าเฉลี่ย 3.68ร้อยละ 44.82และนกัศึกษาได้รับประโยชน์และมีความมั่นใจในการสอบเพิ่มขึน้หลงัจากท าแบบ
ประเมินตนเอง คา่เฉลีย่ 3.70ร้อยละ 42.07 

ค าส าคัญ : วิธีการศกึษาชดุวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Abstract 

The objectives of this research on students’ opinions on Study Methodology for 

Mathematics and Statistics for Science and Technology (96102) were to study: 1) the number 

and data of students who registered Mathematics and Statistics for Science and Technology 

(96102); 2) the satisfaction of them on the quality of the coursebooks; and 3) the satisfaction 

of them on the quality of practical skill activities for the course. The population consisted of  

342 students who registered and attended practical skill work for Office Automation System 

(96401), Web Design and Development (96413), Computer Programming (96414), Prepress 

Technology (97403), Recess, Screen and Non-impact Printing Processes (97405) and Tools, 

Machines, Materials and Maintenance in Industry (97315) in the first semester of the 2011 

academic year. Data were collected from the research’s population using questionnaires. 328 

completed questionnaires were returned or 95.91% of them. Data were analyzed using 

frequency, percentage and mean. 

Research Findings 

1.For background demographics, 71.04% of the respondents were male, 44.82% were

aged between 21 and 30 years, 55.18 were studying in Bachelor of Technology (Business 

Information Technology), 52.13% were private sector employees, 49.39% had income 

between 10,001 and 20,000 Baht per month, 56.10% already had Diploma / High Vocational 

Certificate (Dip. /High Voc. Cert.) as their highest educational level before register at STOU, 

45.43% already have some knowledge about Mathematic in moderate level, 31.71% were 

first time registered in this course, 35.06% were not reported on the number of unit they 

already studied, 59.40% reported that they had not read or had read some of units because 

they did not have time, 35.98% reported that the supplementary media they wanted the most 

was CD-ROM, and 50.00% registered in this program for gaining the knowledge. 

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 ( ̅  = 

4.00, 44.51%), rated accuracy and up-to-date as high level ( ̅= 3.99, 45.73%), rated student 

level suitability as high level ( ̅= 3.56, 37.50.%), rated sample suitability to improve 

understanding as high level ( ̅= 3.50, 39.33%), rated time for study each unit as high level 

( ̅= 3.60, 42.99%), rated capability to improve their thinking as high level ( ̅= 3.77, 47.26%), 

and rated applied to other situation or other course as high level ( ̅= 3.56, 39.33%). 
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3. As for the students’ satisfaction on the quality of practical skill activities for the

course, most of the students rated responsibility to work on practical skills activities by 

themselves as high level ( ̅ = 3.57, 40.24%), rated pre- and post-test were compatible with 

objective of course as high level ( ̅= 3.77, 49.09%), rated accuracy of self-practical skill 

activities as high level ( ̅= 3.77, 49.70%), rated activities in practical skills could help better 

understanding of chapter’s objectives as high level ( ̅  = 3.68, 41.16%), rated suitability of 

the answer of self-practical skill activities as high level ( ̅= 3.68, 44.82%), and rated self-

practical skill activities help increase students’ confidence in the test ( ̅= 3.70, 42.07%).  

Keywords :  Study Methodology for Mathematics and Statistics for Science and Technology 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศกึษาในระบบทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ใช้ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลกั ได้แก่ 
เอกสารการสอนประจ าชดุวิชาและแบบฝึกปฏิบตัิชดุวิชา (แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน) 
ซึง่เป็นส่ือการศกึษาท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจใน
การศกึษาด้วยตนเองในระบบทางไกล ดงันัน้ ส่ือการศกึษาท่ีมีคณุภาพดีและมีประสิทธิภาพในการน าไปใช้
ยอ่มสง่ผลให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จในการศกึษามากท่ีสดุ 

ดงันัน้ การศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกับคณุภาพของเอกสารการสอน และคณุภาพ
ของแบบฝึกปฏิบตัชิดุวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96102)อนัเป็นชดุวิชา
แกนของทุกหลกัสูตร จึงเป็นการศึกษาข้อมูลจากผู้ ใช้ส่ือการศกึษาดงักล่าวโดยตรง ซึ่งผลการวิจยัท่ีได้จะ
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเอกสารการสอนและกิจกรรมการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะประจ าชุดวิชาให้มี
คณุภาพและประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นกัศึกษา เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการศึกษามากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยังเป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ในการรักษา
คณุภาพและมาตรฐานการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2552 อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาจ านวนและข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาท่ีเคยลงหรือก าลังลงทะเบียนเรียนชุดวิชา

คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 
2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอน
3. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัชิดุวิชา

นิยามศัพท์ 
เอกสารการสอนประจ าชุดวิชา คือ ต าราท่ีผลิตขึน้มาเพื่อใช้โดยเฉพาะในระบบการสอนทางไกล

ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช และเป็นส่ือการสอนหลกัท่ีท าให้นกัศกึษาสามารถศกึษาได้ด้วยตนเอง
และเข้าใจเนือ้หาสาระได้เช่นเดียวกันกับการสอนในชัน้เรียน เอกสารการสอน 1 ชุดวิชามีค่าเท่ากับ 6 
หนว่ยกิต และในชดุวิชามี15 หนว่ยการเรียน โดยท่ี 1 หนว่ยการเรียน นกัศกึษาจะใช้เวลาเรียนประมาณ 12 
ชม. ตอ่สปัดาห์ 

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองคือ การฝึกปฏิบตัิท่ีนกัศึกษาฝึกปฏิบตัิด้วยตนเองท่ีบ้าน
โดยนกัศกึษาจะได้รับแบบฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะด้วยตนเอง 1 เลม่ซึ่งใช้ศกึษาควบคู่กบัเอกสารการสอนหรือ
อาจใช้หนังสืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องมาอ่านประกอบในการจัดท ากิจกรรมด้วยตนเองนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติ
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กิจกรรมตา่งๆตามท่ีก ําหนดในแบบฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะด้วยตนเองทกุกิจกรรมและน าไปในวนัเข้ารับการ 
ฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะภาคสนามท่ีมหาวิทยาลยัเพ่ือสง่ให้กบัอาจารย์ประจ ากล่มุด้วยตนเอง 

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนามคือ กิจกรรมปฏิสมัพนัธ์ทางวิชาการท่ีมุ่งเน้นให้นกัศึกษา
ได้รับการเสริมหรือเพิ่มเติมความรู้ทกัษะ และประสบการณ์ ตลอดจนพฒันาความรู้ความเข้าใจได้ดียิ่งขึน้
นอกเหนือจากส่ือเอกสารการสอนหรือส่ืออ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทัง้เสริมในรายละเอียดและวิธีการ
เรียนรู้เฉพาะด้านให้มีคณุภาพตามมาตราฐานวิชาชีพต่อไป โดยท่ีนกัศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริม
ทกัษะภาคสนามท่ีมหาวิทยาลยัจดัขึน้ตามก าหนดวนัเวลาและสถานท่ีซึ่งจะแจ้งให้นกัศกึษาทราบล่วงหน้า
ก่อนถึงก าหนดการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะภาคสนาม 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
การศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอน และคณุภาพของกิจกรรม

ฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะประจ าชุดคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(96102) จึงเป็น
การศกึษาข้อมลูจากผู้ ใช้ส่ือการศกึษาดงักล่าวโดยตรง ซึ่งผลการวิจยัท่ีได้จะเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุง
เอกสารการสอนและกิจกรรมการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง และกิจกรรมการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ
ภาคสนามประจ าชุดวิชาให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนกัศึกษา เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการศึกษามากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็น
ข้อมูลท่ีมีประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดบัปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2553อีกด้วย 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการศึกษาชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96102)มีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้
1) ประชากร
ประชากรท่ีใช้ศึกษาใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีเคยลง

หรือก าลงัลงทะเบียนเรียนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเข้ารับการ
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาระบบส านักงานอัตโนมัติ (96401)ชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ 
(96413)  ชดุวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) ชดุวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์  (97403) ชุดวิชา
กระบวนการพิมพ์พืน้ลึก การพิมพ์พืน้ฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด (97405)และชุดวิชาเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร วสัด ุและการบ ารุงรักษาในอตุสาหกรรม(97315) ในช่วงเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ในภาคการศกึษาท่ี 
1 ปีการศกึษา 2554 

72

http://www.stou.ac.th/Schools/Sst/main/Practice/97403/97403.asp


ปีที� 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556 
2) เคร่ืองมือการวิจัย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธี

การศกึษาชดุวิชาคณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96102)ประกอบด้วยข้อค าถาม 
3 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1   ข้อมลูทัว่ไป 
สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ ได้แก่ เพศ อาย ุหลกัสตูรท่ีก าลงัศึกษาอยู่ อาชีพ รายได้ตอ่เดือนวุฒิ

การศกึษาท่ีใช้สมคัรเรียนกบั มสธ.ระดบัความรู้พืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์ จ านวนครัง้ท่ีลงทะเบียนเรียนชุด
วิชา 96102มาแล้ว นกัศกึษาได้อ่านเอกสารการสอนแล้วก่ีหน่วย สาเหตท่ีุยงัไม่ได้อ่านหรือยงัอ่านเอกสาร
การสอนไมค่รบ ส่ือเสริมประกอบการเรียนประเภทใดท่ีต้องการให้มีเพิ่มเตมิและสาเหตหุลกัท่ีเลือกเรียนกบั 
มสธ. 

สว่นท่ี 2   ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอน 
สอบถามเก่ียวกบั 1) ความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์และค าอธิบายชดุวิชา 2) ความ

ถกูต้องของเนือ้หา 3) เนือ้หามีความยากง่ายเหมาะสมกบัผู้ เรียน 4) ตวัอย่างในเนือ้หาช่วยให้เข้าใจเนือ้หา
ในชดุวิชาได้ดีขึน้5) ก าหนดระยะเวลาในการศกึษาแตล่ะหน่วยถกูต้องเหมาะสม6) พฒันาความสามารถ
ทางความคดิของผู้ เรียน และ 7) การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ 

สว่นท่ี 3   ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัชิดุวิชา 
สอบถามเก่ียวกบั 1) ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมประจ าชดุวิชา2) แบบประเมินตนเองก่อน

และหลงัเรียนสอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์3) ความถกูต้องของแบบประเมินตนเอง4) แบบประเมินตนเอง
ช่วยนศ.ให้เข้าใจวตัถปุระสงค์ของแตล่ะหน่วยได้ดีขึน้5) ความเหมาะสมของเฉลยแบบประเมินตนเองและ 
6) ทา่นได้รับประโยชน์และมีความมัน่ใจในการสอบเพิ่มขึน้หลงัจากท าแบบประเมินตนเอง

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาทุกคนท่ีเคยลงหรือก าลังลงทะเบียนเรียนชุดวิชา

คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะชดุวิชาระบบ
ส านักงานอัตโนมัติ (96401)ชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ (96413)  ชุดวิชาการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (96414) ชดุวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์  (97403) ชดุวิชากระบวนการพิมพ์พืน้ลึก การพิมพ์พืน้
ฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด (97405) และชุดวิชาเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร วสัด ุและการบ ารุงรักษาใน
อตุสาหกรรม(97315) ในช่วงเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554จ านวนทัง้หมด 
342คน ปรากฏว่า ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 328 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95.91 ของจ านวน
แบบสอบถามทัง้หมด จากนัน้น าแบบสอบถามดงักลา่วไปวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาผลสรุปการวิจยั 
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4) การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจยัเร่ืองนีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจและสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณจากนกัศึกษาท่ี

เคยลงหรือก าลงัลงทะเบียนเรียนชดุวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเข้า
รับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554ซึ่งเป็นผู้ ท่ีใช้เอกสารการสอนและแบบ
ฝึกปฏิบตัิ เพ่ือน าผลการวิจยัไปปรับปรุงเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบตัิให้มีคณุภาพมากยิ่งๆ ขึน้ การ
วิเคราะห์ข้อมลูใช้การค านวณคา่ความถ่ี คา่ร้อยละ และค่าเฉล่ีย โดยมีระดบัการประเมินและเกกณฑ์การ
แปลความหมายของคา่เฉล่ียเป็นดงันี ้

โดยมีการประเมิน 5 ระดบัได้แก่ 
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 
 คา่เฉล่ีย3.50-4.49 หมายถึง มาก / ดี 
คา่เฉล่ีย2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง / พอใช้ 
คา่เฉล่ีย1.50-2.49 หมายถึง น้อย 

คา่เฉล่ีย1.00-1.49 หมายถึง น้อยท่ีสดุ / ควรปรับปรุง 

ผลการวิจัยและอภปิราย 
1.  ข้อมูลท่ัวไป

1.1 จ านวนแบบสอบถามท่ีแจกให้กับนกัศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะทัง้หมด 342
ฉบบั สง่กลบัคืนมา จ านวน 328 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 95.91ของจ านวนแบบสอบถามท่ีแจกทัง้หมด 

1.2 นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 233คน คิดเป็นร้อยละ 71.04รายละเอียดของ
ข้อมลูเป็นดงันี ้

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 233 71.04 
หญิง 95 28.96 
รวม 328 100.00 
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1.3 นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21ถึง 30ปี จ านวน 147คน คิดเป็นร้อยละ 44.82 

รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

อาย ุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
น้อยกวา่ 20 ปี 7 2.14 

21-30ปี 147 44.82 
31-40 ปี 135 41.16 
41-50ปี 33 10.06 
51-60 ปี 4 1.22 

มากกวา่ 60 ปี 1   0.30 
ไมร่ะบ ุ 1   0.30 
รวม 328  100.00 

1.4 นกัศึกษาส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ) จ านวน 181คน คดิเป็นร้อยละ 55.18 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

ก าลงัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูร จ านวน(คน) ร้อยละ 
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 181 55.18 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 109 33.23 
วท.บ. )เทคโนโลยีการผลิตอตุสาหกรรม( 2 0.61 
วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์) 36 10.98 

รวม 328 100.00 

1.5 นกัศกึษาส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานหรือลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน จ านวน 171คน คิด
เป็นร้อยละ 52.13รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ/พนกังาน/ลกูจ้างของรัฐ 74 22.56 
พนกังาน/ลกูจ้างรัฐวิสาหกิจ 18 5.49 
พนกังาน/ลกูจ้างหน่วยงานเอกชน 171 52.13 
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ธุรกิจสว่นตวั 37 11.28 
ไมไ่ด้ท างาน 9 2.75 
อ่ืน ๆ 19 5.79 
ไมร่ะบ ุ 0 0 

รวม 62  100.00 

1.6 นกัศกึษาส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง10,001 ถึง 20,000 บาท จ านวน 162คน 
คดิเป็นร้อยละ 49.39รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

รายได้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
น้อยกวา่ 10,000 บาท 79 24.09 
10,001 ถึง 20,000 บาท 162 49.39 
20,001 ถึง 30,000 บาท 45 13.72 
มากกวา่ 30,000 บาท 39 11.89 
ไมร่ะบ ุ 3 0.91 

รวม 328  100.00 

1.7 นกัศกึษาสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) หรืออนปุริญญา
ก่อนสมคัรเรียนหลกัสตูรนีท่ี้ มสธ. จ านวน 184คน คดิเป็นร้อยละ 56.10รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

วฒุิการศกึษาท่ีใช้สมคัรเรียน จ านวน(คน) ร้อยละ 
มธัยมศกึษาตอนต้น 1 0.30 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 45 13.72 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 6 1.83 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
(ปวส.) หรืออนปุริญญา 

184 56.10 

ปริญญาตรี 81 24.70 
สงูกวา่ปริญญาตรี 11 3.35 

รวม 328  100.00 
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                 1.8   นกัศกึษาส่วนใหญ่ประเมินตนเองว่ามีความรู้พืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์ของอยู่ในระดบั
ปานกลางจ านวน 149คน คดิเป็นร้อยละ 45.43 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

ความรู้พืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ดีมาก 6 1.83 
ดี 42 12.80 
ปานกลาง 149 45.43 
ออ่น 104 31.71 
ออ่นมาก 23 7.01 

รวม 328  100.00 

1.9 นกัศกึษาสว่นใหญ่ลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 96102 เป็นครัง้/ภาคการศกึษา แรกจ านวน 104
คน คดิเป็นร้อยละ 31.71 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

จ านวนครัง้/ภาคการศกึษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 104 31.71 
2 84 25.61 
3 30 9.15 
4 14 4.27 
5 9 2.74 
6 5 1.52 

ไมร่ะบ ุ 82 25.00 
รวม 328  100.00 
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1.10 นกัศกึษาสว่นใหญ่ไม่ระบจุ านวนหน่วยท่ีอ่านของเนือ้หาชดุวิชา จ านวน 115คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.06นกัศกึษาท่ีอ่านเนือ้หาได้มากท่ีสดุคือ 15หน่วยหรือครบทุกหน่วย จ านวน 82คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.00รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

นกัศกึษา 
อา่นเนือ้หาแล้ว 

จ านวน
(คน) ร้อยละ นกัศกึษา 

อา่นเนือ้หาแล้ว 
จ านวน
(คน) ร้อยละ

ยงัไมไ่ด้อา่นเลย 3 0.91 9 หนว่ย 1 0.30 
1 หนว่ย 13 3.96 10 หนว่ย 21 6.40 
2 หนว่ย 9 2.74 11 หนว่ย 12 3.66 
3 หนว่ย 11 3.35 12 หนว่ย 6 1.83 
4 หนว่ย 7 2.13 13 หนว่ย 5 1.52 
5 หนว่ย 11 3.35 14 หนว่ย 0 0.00 
6 หนว่ย 2 0.61 15 หนว่ย 82 25.00 
7 หนว่ย 8 2.44 ไมร่ะบ ุ 115 35.06 
8 หนว่ย 22 6.71 รวม 328 100.00 

1.11 จากการแบบสอบถามนกัศึกษาจ านวน 328 คน โดยให้นกัศกึษาระบุว่าอะไรคือสาเหตุ
หลกั และสาเหตุรองลงมาท่ีท าให้นกัศึกษายังไม่ได้อ่านหรืออ่านเนือ้หายงัไม่ครบทัง้หมด นักศึกษาส่วน
ใหญ่เห็นว่าสาเหตุหลักคือไม่มีเวลา จ านวน 195คน คิดเป็นร้อยละ 59.45และสาเหตุรองลงมาคือ พืน้
ความรู้ไม่ดี บริหารเวลาไม่เป็น และอ่ืนๆ ตามล าดบั ส่วนสาเหตจุากปัญหาสุขภาพมีผลต่อการไม่ได้อ่าน
หรืออา่นเนือ้หายงัไมค่รบทัง้หมดน้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ7.62รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

สาเหตท่ีุยงัไมไ่ด้อา่น 
หรืออ่านเนือ้หายงัไมค่รบทัง้หมด 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

ไมมี่เวลา 195 59.45 
บริหารเวลาไมเ่ป็น 73 22.26 
พืน้ความรู้ไมดี่ 112 34.15 
ปัญหาสขุภาพ 25 7.62 
อ่ืนๆ 40 12.20 

รวม 445 135.67 
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1.12 นกัศกึษาสว่นใหญ่ต้องการส่ือเสริมประกอบการเรียนมากกว่า 1 ชนิด และส่ือท่ีนกัศกึษา
ต้องการมากท่ีสดุคือ ซีดีรอม จ านวน 118 คน คดิเป็นร้อยละ 35.98 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

ประเภทของส่ือเสริม จ านวน(คน) ร้อยละ 
ซีดีรอม 118 35.98 
e-Learning 103 31.40 
รายการย้อนหลงัสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต 84 25.61 
ดีวีดีเฉลยแบบประเมินก่อนเรียน 50 15.24 
การสอนเสริม 82 25.00 
อ่ืนๆ 49 14.94 

รวม 486 148.17 

1.13 นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกเรียนหลักสูตรนี ้ เ น่ืองจากอยากเรียนรู้ จ านวน 164คน 
คดิเป็นร้อยละ 50.00 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

สาเหตท่ีุเลือกเรียนหลกัสตูรนี ้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
อยากเรียนรู้ 164 50.00 
อยากมีสถานะทางสงัคมท่ีดีขึน้ 15 4.58 
ได้เพิ่มโอกาสในการท างาน 103 31.40 
เป็นตวัอย่างท่ีดีของครอบครัว 17 5.18 
อ่ืนๆ 12 3.66 

รวม 328 100.00 

2. ความพงึพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของเอกสารการสอน
ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอนนกัศกึษาส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจกบัความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์และค าอธิบายชดุวิชา ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.00 ร้อยละ 
44.51 ความถกูต้องของเนือ้หา ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.99 ร้อยละ 45.73 ความยากง่ายของเนือ้หาเหมาะสม
กบัผู้ เรียน ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.56 ร้อยละ 37.50  ตวัอย่างของเนือ้หาช่วยให้เข้าใจเนือ้หาในชุดวิชาได้ดี
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ขึ�น ระดบัมาก คา่เฉลี่ย 3.49 รอ้ยละ 39.33 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศกึษาแตล่ะหนว่ย ระดบั 

มาก คา่เฉลี่ย 3.60 ร ้อยละ 42.99 ความสามารถในการพฒันาความคดิของผ้เูรียน ระดบัมาก คา่เฉลี่ย 
3.77 ร ้อยละ 47.26 การน าไปประยกุต์ใชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ ระดบัมาก คา่เฉลี่ย 3.56 รอ้ย 

ละ 39.33 รายละเอียดของขอ้มลูเป็ นดงันี�

ความพงึพอใจด้าน 
ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 

ระดบั 

1. เนือ้หาครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์
และค าอธิบายชดุวิชา 

97 
(29.57) 

146 
(44.51) 

76 
(23.17) 

7 
(2.13) 

2 
(0.61) 

4.00 มาก 

2. ความถกูต้องของเนือ้หา 93 
(28.35) 

150 
(45.73) 

73 
(22.26) 

12 
(3.66) 

0 
(0) 

3.99 มาก 

3. เนือ้หามีความยากง่ายเหมาะสม
กบัผู้ เรียน 

58 
(17.68) 

113 
(34.45) 

123 
(37.50) 

23 
(7.01) 

11 
(3.35) 

3.56 มาก 

4. ตวัอยา่งในเนือ้หาช่วยให้เข้าใจ
เนือ้หาในชดุวิชาได้ดีขึน้

42 
(12.80) 

129 
(39.33) 

112 
(34.15) 

40 
(12.20) 

5 
(1.52) 

3.50 มาก 

5. ก าหนดระยะเวลาในการศกึษาแต่
ละหนว่ยถกูต้องเหมาะสม 

45 
(13.72) 

141 
(42.99) 

112 
(34.15) 

26 
(7.93) 

4 
(1.22) 

3.60 มาก 

6. พฒันาความสามารถทางความคดิ
ของผู้ เรียน 

63 
(19.21) 

155 
(47.26) 

86 
(26.22) 

20 
(6.10) 

4 
(1.22) 

3.77 มาก 

7. การน าไปประยกุต์ใช้ใน
สถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ 

47 
(14.33) 

129 
(39.33) 

117 
(35.67) 

30 
(9.15) 

5 
(1.52) 

3.56 มาก 

3. ความพงึพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของแบบฝึกปฏิบัติ
นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชาระดบั

มาก คา่เฉล่ีย 3.57 ร้อยละ 40.24 แบบประเมินตนเองก่อนและหลงัเรียนสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ระดบั
มาก คา่เฉล่ีย 3.77 ร้อยละ 49.09 แบบความถกูต้องของแบบประเมินตนเองระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.77 ร้อย
ละ 49.70 แบบประเมินตนเองช่วยนักศึกษาให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยได้ดีขึน้ระดบัมาก 
คา่เฉล่ีย 3.68 ร้อยละ 41.16  ความเหมาะสมของเฉลยแบบประเมินตนเองระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.68 ร้อย
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ละ 44.82  นกัศกึษาไดรั้บประโยชน์และมีความมัน่ใจในการสอบเพ่ิมขึ �นหลงัจากทําแบบประเมินตนเอง 
ระดบัมาก คา่เฉลี่ย 3.70 รอ้ยละ 42.07รายละเอียดของขอ้มลูเป็ นดงันี �

ความพงึพอใจด้าน 
ระดบัความพงึพอใจ 

มากท่ีสดุ มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสดุ คา่เฉล่ีย ระดบั 

1. ความรับผิดชอบในการท า
กิจกรรมประจ าชดุวิชา 

54 
(16.46) 

132 
(40.24) 

97 
(29.57) 

37 
(11.28) 

8 
(2.44) 

3.57 มาก 

2. แบบประเมินตนเองก่อนและ
หลงัเรียนสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 

59 
(17.99) 

161 
(49.09) 

85 
(25.91) 

21 
(6.40) 

2 
(0.61) 

3.77 มาก 

3. ความถกูต้องของแบบประเมิน
ตนเอง 

61 
(18.60) 

163 
(49.70) 

75 
(22.87) 

26 
(7.93) 

3 
(0.91) 

3.77 มาก 

4. แบบประเมินตนเองชว่ยนศ.ให้
เข้าใจวตัถปุระสงค์ของแตล่ะ
หนว่ยได้ดีขึน้ 

59 
(17.99) 

135 
(41.16) 

107 
(32.62) 

23 
(7.01) 

4 
(1.22) 

3.68 มาก 

5. ความเหมาะสมของเฉลยแบบ
ประเมินตนเอง 

52 
(15.85) 

147 
(44.82) 

103 
(31.40) 

23 
(7.01) 

3 
(0.91) 

3.68 มาก 

6. ทา่นได้รับประโยชน์และมี
ความมัน่ใจในการสอบเพิ่มขึน้
หลงัจากท าแบบประเมินตนเอง 

62 
(18.90) 

138 
(42.07) 

99 
(30.18) 

25 
(7.62) 

4 
(1.22) 

3.70 มาก 

บทสรุป 
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการศึกษาชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96102)มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาจ านวนและข้อมูลทัว่ไปของนกัศกึษาท่ี
เคยลงหรือก าลงัลงทะเบียนเรียนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศกึษา 25542) ศกึษาความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการ
สอนและ 3) ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิ 
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จากการศกึษาจ านวนและข้อมลูทั�วไปของนกัศกึษาที�ลงทะเบียนเรียนชดุวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96102)  และเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะชดุวิชาระบบส านกังาน
อตัโนมตั ิ(96401)ชดุวิชาการออกแบบและพฒันาเว็บ (96413)  ชดุวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) 
ชดุวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์  (97403) ชดุวิชากระบวนการพิมพ์พืน้ลึก การพิมพ์พืน้ฉลลุายผ้าและการพิมพ์
ไร้แรงกด (97405) และชุดวิชาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุ และการบ ารุงรักษาในอุตสาหกร รมใน
อุตสาหกรรม (97315) ในช่วงเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 ณ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช พบว่านกัศกึษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 71.04  อายรุะหว่าง 21-30 
ปี ร้อยละ 44.82 ก าลังศึกษาอยู่ในหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต ร้อยละ 55.18 ประกอบอาชีพพนกังาน/
ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 52.13 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท ร้อยละ 
49.39 ระดบัการศกึษาก่อนสมคัรเรียนหลกัสตูรนีท่ี้ มสธ. คือ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ร้อยละ 
56.10 นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้พืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ  45.43 
ลงทะเบียนชดุวิชานีเ้ป็นครัง้แรก ร้อยละ 31.71 นกัศกึษาส่วนใหญ่ไม่ระบจุ านวนหน่วยท่ีอ่านเอกสารการ
สอนของชดุวิชา ร้อยละ 35.06ส่วนสาเหตหุลกัท่ียงัไม่ได้อ่านหรือยงัอ่านเอกสารไม่ครบเน่ืองจากไม่มีเวลา 
ร้อยละ 59.4 ต้องการให้มีส่ือเสริมประกอบการเรียน คือ ซีดีรอมร้อยละ 35.98 และสาเหตท่ีุเรียนหลกัสตูรนี ้
กบั มสธ. เพราะอยากเรียนรู้ ร้อยละ 50.00 

จากการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับคณุภาพของเอกสารการสอนพบว่า ในภาพรวมนักศึกษา
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกด้านได้แก่ ความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถุประสงค์และ
ค าอธิบายชดุวิชา ร้อยละ 44.51 คา่เฉล่ีย 4.00 ความถกูต้องของเนือ้หา ร้อยละ 45.73 คา่เฉล่ีย 3.99 ความ
ยากง่ายของเนือ้หาเหมาะสมกับผู้ เรียน ร้อยละ 37.50 ค่าเฉล่ีย 3.56  ตวัอย่างของเนือ้หาช่วยให้เข้าใจ
เนือ้หาในชดุวิชาได้ดี ร้อยละ 39.33 คา่เฉล่ีย 3.50 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศกึษาแตล่ะหน่วย 
ร้อยละ 42.99 คา่เฉล่ีย 3.60 ความสามารถในการพฒันาความคิดของผู้ เรียน  ร้อยละ 47.26 คา่เฉล่ีย 3.77 
และการน าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ ร้อยละ 39.33 คา่เฉล่ีย 3.56 

จากการศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิพบว่านกัศกึษาส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจระดบัมากทุกด้านได้แก่ ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา ร้อยละ 
40.24 ค่าเฉล่ีย 3.57แบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ร้อยละ 49.09 
คา่เฉล่ีย 3.77 ความถกูต้องของแบบประเมินตนเอง ร้อยละ 49.70ค่าเฉล่ีย 3.77แบบประเมินตนเองช่วย
นกัศกึษาให้เข้าใจวตัถปุระสงค์ของแตล่ะหน่วยได้ดีขึน้ ร้อยละ 41.16 คา่เฉล่ีย 3.68 ความเหมาะสมของ
เฉลยแบบประเมินตนเอง ร้อยละ 44.82คา่เฉล่ีย 3.68 และนกัศึกษาได้รับประโยชน์และมีความมัน่ใจใน
การสอบเพิ่มขึน้หลงัจากท าแบบประเมินตนเอง ร้อยละ 42.07 คา่เฉล่ีย 3.70 
 จากผลการอภิปรายความพึงพอใจเก่ียวกับคณุภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบตัิพบว่า 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่มีความพร้อมในการท าแบบฝึกปฏิบตัิ เน่ืองจากการจดัส่งเอกสารการสอนล่าช้า 
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ทําให้ศกึษาหนว่ยการสอนไมท่นั จงึไมส่ามารถนําความรู้ไปใช้ในการทําแบบฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะด้วย 

ตนเองได้  และนอกจากนั�นนกัศกึษาสว่นใหญ่มีความรู้พื�นฐานทางคณิตศาสตร์ในระดบัปานกลางซึ�งทําให้ 

ต้องใช้เวลาในการศกึษาเอกสารการสอนมากขึ�นทําให้เวลาในการศกึษาไมพ่อ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปควรส่งแบบสอบถามให้นกัศกึษาอ่ืนท่ีไม่ได้เข้ารับการฝึกปฏิบตัิด้วย เพ่ือให้ได้

ความคดิเห็นของนกัศกึษาอยา่งครอบคลมุเน่ืองจากนกัศกึษาสว่นใหญ่ลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 96102 เป็น
ครัง้ (ภาคการศกึษา) แรกจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 31.71นัน้ ไม่ถึงร้อยละ 10 ของนกัศกึษาทัง้หมด
ท่ีลงทะเบียนครัง้แรกในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 ซึง่มีประมาณ 4000 คน 

2. เน่ืองจากชุดวิชานีเ้ป็นชุดวิชาท่ีมีสถิตินกัศึกษาสอบไม่ผ่านมากกว่าร้อยละ 90 ดงันัน้ควรมีการท า
วิจยัเก่ียวกับการจดัท าส่ือเพ่ือเสริมความรู้พืน้ฐานของนกัศึกษาเพ่ือช่วยให้นกัศึกษาเรียนวิชานีไ้ด้ผลมาก
ขึน้เน่ืองจาก1) นกัศกึษาส่วนใหญ่มีความรู้พืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัปานกลางจ านวน 149 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.43โดยมีนกัศึกษาท่ีอ่านเนือ้หาตัง้แต่ 10 หน่วยขึน้ไปถึง 126 คนคิดเป็นร้อยละ 38.41 
และมีนกัศกึษาท่ีอ่านเนือ้หาได้มากท่ีสดุคือ 15 หน่วย จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และสาเหตุ
หลกัท่ีท าให้นกัศกึษายงัไม่ได้อ่านหนงัสือหรืออ่านเนือ้หายงัไม่ครบเน่ืองจากไม่มีเวลา จ านวน  195 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.45 โดยสาเหตรุองลงมาท่ีท าให้นกัศกึษายงัไม่ได้อ่านหรืออ่านเนือ้หายงัไม่ครบทัง้หมดคือ 
พืน้ความรู้ไมดี่ 

3. ควรสนบัสนนุให้คณาจารย์ท าส่ือท่ีมีเนือ้หากระชบัเช่น Learning Object Module (LOM) เก่ียวกบั
ความรู้พืน้ฐานตา่งๆ ท่ีนกัศกึษาต้องทราบ เพ่ือน ามาเผยแพร่ในส่ือเพ่ือช่วยพฒันานกัศกึษาในด้านความรู้
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ให้มีมากขึน้ 
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ความพงึพอใจของนักเรียนระดับบัณฑติศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

Graduate Students’ Satisfaction with Instructional Management in the Foundations and 
Methodologies of Science Education Course, Curriculum and Instruction Program, School of 

Educational Studies, Sukothai Thammathirat Open University 

อาจารย์ ดร.จฬุารัตน์ ธรรมประทีป และคณะ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีต่อเนือ้หาสาระใน
ประมวลสาระชดุวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ และ2) ศกึษาความพงึพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทที่มีต่อการ
จดัการเรียนการสอนชดุวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ผู้ ให้ข้อมลูในการวิจยั ได้แก่ นกัศึกษา
ระดบัปริญญาโท วิชาเอกวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาหลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ที่
ลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 22758 สารัตถะและวิทยวิธีทางวทิยาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศกึษา 2553 จ านวน 18 คน เคร่ืองมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบมาตร
ประเมินคา่ สถิติที่ใช้ คือ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยั พบว่า 1) นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อเนือ้หาสาระในประมวลสาระชุดวิชาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
หน่วยที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 5 การพฒันาการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
หนว่ยที่ 6 พืน้ฐานทางจิตวิทยาของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และ2) ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 
สว่น คือ สมัมนาเสริมและการเรียนแบบออนไลน์ ส าหรับการสมัมนาเสริม นกัศกึษามีความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ รายการที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยสงูสดุ คือ ความสามารถของอาจารย์ในการสื่อสารและการ
ถ่ายทอดความรู้ ส่วนการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์นกัศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก รายการที่มี
ความพงึพอใจเฉลีย่สงูสดุ คือ สือ่ที่ใช้ใน e-Learning  

ค าส าคัญ: ความพงึพอใจ นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ชดุวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ม.ค.-มิ.ย. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2556 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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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 Foundations and Methodologies of 

Science Education Course; and (2) to study the master’s degree program students’ satisfaction 

with instructional management in the Foundations and Methodologies of Science Education 

Course.  This study was a survey research. The respondents were 18 graduate students majoring in 

science education in the Master’s Degree Program in Curriculum and Instruction of the School of 

Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University, who enrolled in the Course 

22758: Foundations and Methodologies of Science Education in the second semester of the 2010 

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 Foundations and Methodologies of Science Education Course 

was at the high level.  There were two course units that received the highest satisfaction level, 

namely, Unit 5: The Development of Scientific Inquiry, and Unit 6: Psychological Foundation of 

Science Instruction.  (2) The satisfaction of students with instructional management of the Course 

was divided into the satisfaction with the seminars and the satisfaction with e-learning.  The 

students had the highest level of overall satisfaction with the seminars.  The seminar component 

that received the highest rating mean of students’ satisfaction was the ability of instructors in 

communication and imparting of knowledge.  On the other hand, the students had the high level of 

overall satisfaction with e-learning.  The component of e-learning that received the highest rating 

mean of student satisfaction was the e-learning media.  

Keywords : Satisfaction, Master’s degree program students, The foundations and methodologies 

of science education course 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ชดุวิชา 22758 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เป็นชดุวิชาในหลกัสตูรศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต 
แขนงวิชาหลกัสตูรและการสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ท าการเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 เป็นชดุ
วิชาท่ีนักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน  รูปแบบของการเรียนการสอนเป็นแบบ
ผสมผสานการศกึษาด้วยตนเองกับการศกึษาแบบเผชิญหน้า ซึ่งเป็นรูปแบบการศกึษาทางไกลท่ีผู้ เรียนได้เรียน
ด้วยตนเองมาก่อนล่วงหน้า และมาเข้ารับการฝึกทักษะ ความช านาญในสถานท่ีท่ีได้จัดเตรียมไว้ในเวลาท่ี
ก าหนด ซึง่เป็นระบบท่ีมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชได้จดัท าขึน้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย  (ชยัยงค์ พรหม
วงศ์ 2536) การจดัรูปแบบการศกึษาทางไกล และกิจกรรมการเรียนการสอนในชดุวิชานีย้ึดแนวคิดของการศกึษา
ทางไกล ท่ีค านึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักการบูรณาการเนือ้หา และใช้ส่ือแบบประสม (Multi-
media) ท่ีส่ือแต่ละประเภทท าหน้าท่ีแตกต่างกันแต่สนับสนุนกัน ชุดวิชานีใ้ช้ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลัก และมีส่ือ
เสริมอ่ืน ส าหรับนกัศึกษาท่ีเรียนชุดวิชานีจ้ะต้องศึกษาเนือ้หาสาระผ่านส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลกัด้วยตนเองตาม
ศกัยภาพ และเสริมด้วยการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอนและผู้ เรียนกับผู้ เรียนผ่านการสมัมนาเสริม 1 
ครัง้และการเข้าเรียนแบบออนไลน์ (e-learning) ตลอดภาคการศกึษา  

การถ่ายทอดเนือ้หาสาระของชุดวิชาผ่านส่ือการสอนทางไกลประเภทส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลักท่ีให้
นกัศึกษาศึกษาด้วยตนเอง ได้พัฒนาขึน้ตามหลักการของการผลิตส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลัก (ชยัยงค์ พรหมวงศ์ 
2536) ประกอบด้วย 1) การก าหนดแผนผงัแนวคิด เป็นการน าเนือ้หาสาระมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดรายละเอียด
และแยกเนือ้หาสาระออกเป็นหน่วย เป็นตอนและหวัเร่ือง พร้อมกบัพิจารณาจดัล าดบัหน่วย ตอน และหวัเร่ือง
ตามล าดบัเหตผุล ความสมัพนัธ์และล าดบัความคิดของเร่ือง (Idea flow) และก าหนดขอบข่ายความสมัพนัธ์
ระหวา่งหนว่ยตอ่หนว่ย ตอนตอ่ตอน หวัเร่ืองตอ่หวัเร่ืองหรือระหว่างหน่วย ตอน หวัเร่ือง ทัง้นีเ้พ่ือใช้เป็นกรอบใน
การก าหนดและเสนอเนือ้หาสาระประสบการณ์ และกิจกรรมของการศกึษา 2) เขียนแผนการศกึษาของหน่วย
และตอน เป็นการก าหนดเค้าโครงหลกั (Advance organizer) ของหน่วยและตอน โดยแผนการศึกษา
ประกอบด้วย เค้าโครงเนือ้หาสาระ แนวคิด วตัถปุระสงค์ กิจกรรม ส่ือท่ีใช้ และการประเมิน 3) ด าเนินการผลิต
ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นลกัษณะของประมวลสาระชดุวิชาและแนวการศกึษา ท่ีนกัศกึษาสามารถศกึษาและท ากิจกรรม
ตามล าดบัขัน้ตอนด้วยตนเองได้  

ประมวลสาระชุดวิชา มีลกัษณะเป็นเนือ้หาสาระในส่วนท่ีทดแทนการบรรยายความเก่ียวกับเนือ้หา
สาระของชดุวิชา จดัพิมพ์เป็นต ารา จ านวน 15 หน่วย แตล่ะหน่วยมีเนือ้หาสาระท่ีจะต้องใช้เวลาศกึษาประมาณ 
14 ชัว่โมง ในแตล่ะหน่วยนกัศกึษาต้องศกึษาตามขัน้ตอน คือ 1) ศกึษาแผนผงัแนวคิดของหน่วยการสอน 2) ท า
แบบประเมินตนเองก่อนเรียน 3) ศกึษาเนือ้หาสาระจากประมวลสาระชดุวิชา 4) ปฏิบตัิกิจกรรมในแตล่ะเร่ือง 5) 
ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ และ 6) ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียน ส าหรับโครงสร้างเนือ้หาของชดุวิชา
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สารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ในประมวลสาระชดุวิชา แบง่เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ลกัษณะหรือธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับปรัชญาและวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้องกับศาสตร์อ่ืนๆ รวมทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและสังคม 2) พืน้ฐานทางจิตวิทยาและหลักสูตร 
ประกอบด้วยเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ฐานทางจิตวิทยา และการน าความรู้ทางจิตวิทยามาใช้ในการจดัการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์รวมทัง้การพฒันาหลกัสตูรวิทยาศาสตร์ 3) การจดัการเรียนการสอน ประกอบด้วยเนือ้หาท่ี
เก่ียวข้องกบั วิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ส่ือและนวตักรรมทางการศกึษา แหล่งวิทยาการ
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทัง้การวดัและประเมินผลทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และ 4) การวิจยั
และแนวโน้มของการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการและ
ทิศทางของการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทิศทางและแนวโน้มของการจดัการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์  

ดงัได้กล่าวมาแล้วว่า การจดัการเรียนการสอนชดุวิชานีเ้ป็นแบบผสมผสานการศึกษาด้วยตนเองกับ 
การศึกษาแบบเผชิญหน้า ท่ีมีการจดัสมัมนาเสริม 1 ครัง้ และการเรียนแบบออนไลน์ ส าหรับการสมัมนาเสริม
เป็นการจดักิจกรรมท่ีมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือพฒันาทกัษะของการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ท่ีไม่สามารถใช้
ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือในการพฒันาได้ ลกัษณะของกิจกรรมเน้นให้นกัศกึษาน าหลกัการ ทฤษฎี ความรู้ ความเข้าใจ
ท่ีได้ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชามาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และน ามาเสนอพร้อมสาธิตการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีตนเองออกแบบในการเข้า
สมัมนาเสริม เพ่ือแลกเปล่ียนแนวคิด อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะระหว่างอาจารย์กับนกัศึกษาและระหว่าง
นกัศึกษาด้วยกัน ส าหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์มุ่งเน้นการจดัการเรียนการสอนแบบมีปฏิสมัพนัธ์บน
เครือข่ายและการสมัมนาออนไลน์ ซึ่งเป็นไปตามยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัสู่การเป็นมหาลยัในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University) การน าเสนอบทเรียนของชุดวิชานีใ้ช้ระบบการจัดการความรู้แบบ atutor 
(Learning Management System : atutor) ท่ีมีการน าเสนอในรูปข้อความ ภาพและเสียง วีดิโอ และมลัติมีเดีย
อ่ืนๆ องค์ประกอบของบทเรียน ประกอบด้วย ปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา วิธีการเรียน วตัถุประสงค์ 
หนว่ยการเรียน ส่ือประกอบการเรียน แหล่งการเรียนรู้ การส่ือสาร การปฏิสมัพนัธ์ และการประเมินผล นกัศกึษา
จะได้ท ากิจกรรมท่ีได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ปรึกษาหารือระหว่างนักศึกษากับอาจารย์และระหว่างนักศึกษาด้วย
กนัเอง มีทัง้ท่ีเป็นลกัษณะประเภทช่วงเวลาเดียวกนั (synchronous) ได้แก่ กิจกรรมการ chat ประเภทช่วงเวลา
ตา่งกนั (asynchronous) ได้แก่ wed-board และ e-mail การจดัการเรียนการสอนในลกัษณะนีถื้อว่ารูปแบบใหม่
ส าหรับการศกึษาทางไกลส าหรับชดุวิชานีท่ี้มีการเพิ่มเติมการเรียนแบบออนไลน์ทดแทนการเข้าสมัมนาเสริม 1 
ครัง้  

ชดุวิชานีเ้ป็นชดุวิชาในระดบับณัฑิตศกึษาและเป็นการศกึษาทางไกล ดงันัน้ การผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ ได้แก่ 
ประมวลสาระชดุวิชา แนวการศกึษา และกิจกรรมการเรียนการสอนในการเข้ารับการสมัมนา และการเรียนแบบ
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ออนไลน์ จงึตั�งอย่บูนพื�นฐานภายใต้กรอบแนวคดิ ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ของผ้ใูหญ่ (Adult 
learning) และการเรียนการสอนบนเครือขา่ยอินเตอร์เนตหรือการเรียนแบบออนไลน์  

ผู้ เรียนในระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเป็นผู้ ใหญ่ มีธรรมชาติในการเรียนรู้ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 5 ประการ ตาม
ทฤษฎีแอนดราโกจี (Andragogy) ของ Knowles ได้แก่ มโนทศัน์ของผู้ เรียน (Self-concept) ประสบการณ์ของ
ผู้ เรียน (Experience) ความพร้อมท่ีจะเรียน (Readiness) แนวทางการเรียนรู้ (Orientation to learning) 
แรงจงูใจ (Motivation to learn) ดงันัน้ การจดัการเรียนการสอนผู้ ใหญ่ตามธรรมชาติของการเรียนรู้ ควรเป็นดงันี ้
(สวุฒัน์ วฒันวงศ์  2547) ได้แก่ 1) จากการพฒันาทางวฒุิภาวะของผู้ ใหญ่ ผู้ ใหญ่จึงมีความต้องการและมี
แนวโน้มท่ีจะน าตนเองมากกว่าจะให้ผู้สอนมาชีน้ า การสอนควรเป็นแบบแนะแนวมากกว่า ดงันัน้ บาทบาทของ
ผู้สอนควรจะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วม (Facilitator) มากกว่าการสอนแบบบรรยาย 2) ประสบการณ์ของผู้ เรียน 
(Experience) ประสบการณ์ถือว่าเป็นสิ่งส าคญั เน่ืองจากประสบการณ์เป็นสิ่งท่ีท าให้ผู้ ใหญ่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ดงันัน้ การจดักิจกรรมควรค านึงถึงด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย การจดัการเรียนการ
สอนควรใช้เทคนิคการเรียนรู้โดยอาศยัประสบการณ์ (Experiential Techniques) เช่น การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมแก้ปัญหา กรณีศกึษา เป็นต้น 3) สิ่งท่ีเรียนรู้เก่ียวข้องกบังานท่ีท า ผู้ ใหญ่มกัจะตระหนกัถึงความส าคญั
ของความจ าเป็นท่ีต้องเรียนรู้ ผู้ ใหญ่ต้องการทราบเหตผุลในการเรียนรู้ว่า เพราะเหตใุดจึงต้องเรียนรู้ และจะ
สูญเสียอะไรหากไม่ได้รับการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ถ้าการเรียนรู้นัน้เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับงานประจ าและ
ชีวิตประจ าวนัของตนเอง ผู้ ใหญ่ก็จะให้ความสนใจในการเรียนรู้อย่างมาก ดงันัน้การให้การศึกษาจึงควรท่ีจะ
ประยุกต์หรือตอบสนองความต้องการ และจดัตามความพร้อมของการเรียนรู้ของผู้ เรียน 4) บรรยากาศในการ
เรียนรู้ของผู้ ใหญ่ ผู้ ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีกว่าในบรรยากาศท่ีมีการอ านวยความสะดวกตา่งๆ ทัง้ทางกายภาพ เช่น 
การจดัแสงสวา่ง อณุหภมูิท่ีพอเหมาะ การจดัท่ีนัง่ท่ีเอือ้ตอ่การมีปฏิสมัพนัธ์กนั และมีบรรยากาศของการยอมรับ
ในความแตกต่างในทางความคิดและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันของแต่ละคน  มีความเคารพซึ่งกันและกันมี
อิสระภาพในการแสดงออก เป็นกนัเอง 

การจดัการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เนตหรือการเรียนแบบออนไลน์ เข้ามามีบทบาทในการ
จัดการศึกษาทางไกลในปัจจุบันมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากการเรียนแบบออนไลน์มีลักษณะท่ีสอดคล้องกับ
ลกัษณะเฉพาะของการศกึษาทางไกล คือ ผู้ เรียนและผู้สอนอยู่ห่างกนั เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และใช้เทคโนโลยี
เป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอน การเรียนแบบออนไลน์มีทัง้แบบท่ีเป็นช่วงเวลาเดียวกนัและประเภทช่วงเวลา
ต่างกัน เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีอยู่บนพืน้ฐานทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หรือ ทฤษฎี 
constructivism ทัง้แบบ cognitive constructivism ของ Piaget และ social constructivism ของ Vygotsky 
ผ่านส่ือเทคโนโลยี การออกแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีลกัษณะเช่นเดียวกับการจดัการเรียนการสอน
แบบปกต ิคือ ต้องจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัความต้องการและความพงึพอใจของผู้ เรียน  
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ปัจจุบนัชุดวิชานีก้ าลงัด าเนินการปรับปรุงชุดวิชาในการผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ประมวลสาระชุดวิชา 

และแนวการศึกษา รวมทัง้กิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในการสมัมนาและการเรียนแบบออนไลน์ ส าหรับเปิด
สอนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษา ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีตอ่ชุด
วิชานีห้ลงัจากสิน้สดุการเรียนการสอน เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานหนึ่งท่ีใช้ในการปรับปรุงชดุวิชา โดยทัว่ไปความพึง
พอใจ หมายถึง การรับรู้ ความรู้สึกของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งในเชิงบวก ท่ีเกิดขึน้เม่ือบุคคลนัน้ได้รับตามท่ี
ตนเองต้องการท าหรือต้องการได้ (Bollinger and Martindale, 2004) ดงันัน้ ความพึงพอใจของนกัศึกษาใน
งานวิจยันี ้จึงหมายถึง การรับรู้ ความรู้สึกในเชิงบวกของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ประสบการณ์ท่ีนกัศกึษาได้รับจากการ
เรียนในชุดวิชานี ้ความพึงพอใจของนกัศกึษาถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีแสดงถึงความส าเร็จของชดุวิชา 
(Chang and Fisher, 2003) และเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่แรงจูงใจในการเรียน (Chute, Thompson, and 
Hancock, 1999) ซึ่งเป็นปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับการประสบความส าเร็จในการเรียนของ
นกัศกึษา นอกจากนี ้ความพึงพอใจของนกัศกึษายงัเป็นตวัแปรในการท านายเร่ืองความคงทนในการเรียนด้วย 
(Bollinger and Martindale, 2004) ดงันัน้ ความพึงพอใจจึงสามารถใช้เป็นข้อมลูในการพฒันาและปรับปรุงชดุ
วิชาได้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมของ Bollinger and Martindale (2004) เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพึง
พอใจของนกัศกึษาตอ่การศกึษาทางไกลปกติและการศกึษาทางไกลท่ีมีการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หรือการเรียนแบบออนไลน์ร่วมด้วย สรุปได้ดงันี ้1) ด้านผู้สอน ผู้สอนถือว่าเป็นปัจจยัหลกัในการท าให้เกิดความ
พึงพอใจท่ีมีต่อชุดวิชา นักศึกษาจะมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนขึน้อยู่กับพฤติกรรมของผู้สอนต่อการให้
โอกาสในการพบปะพูดคยุ ตอบค าถาม มีความยืดหยุ่น และให้ผลย้อนกลบัแก่นกัศึกษา บทบาทของผู้สอนไม่
เพียงแตเ่ป็นผู้ ท่ีคอยช่วยเหลือ (facilitator) แตต้่องเป็นผู้ ท่ีคอยกระตุ้นนกัศกึษา (Motivator) อีกด้วย 2) ด้านการ
สื่อสาร มีการส่ือสาร 3 ส่วนท่ีส าคญั คือ การส่ือสารระหว่างนกัศกึษากับนกัศึกษาด้วยกนั ระหว่างนกัศึกษากับ
เนือ้หาสาระ และระหว่างนกัศกึษากับผู้สอน ผู้สอนจะต้องท าให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ทัง้สามส่วนในชดุวิชา เน่ืองจาก
การศึกษาทางไกลเป็นลกัษณะประสบการณ์เด่ียว นกัศึกษามีโอกาสท่ีจะเกิดความขบัข้องใจและความกังวล
คอ่นข้างสงู ดงันัน้ ถ้าการส่ือสารขาดประสิทธิภาพจะส่งผลตอ่การเรียนของนกัศกึษาได้ การปฐมนิเทศ ชีแ้จงถึง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของชุดวิชา ในการเร่ิมต้นของการเรียนเป็นสิ่งส าคญั ท่ีท าให้นักศึกษารับทราบและ
สามารถน ามาวางแผนในการเรียนของตนเอง นอกจากนีก้ารให้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจบุนัจะท าให้นกัศกึษาลดความ
วิตกกงัวลได้ 3) ดา้นเทคโนโลยี การเข้าถึงเทคโนโลยีของนกัศกึษามีผลตอ่ความพึงพอใจของนกัศกึษาเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะการศกึษาแบบออนไลน์ เน่ืองจากนกัศกึษาจะต้องมีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีในการเข้า
สู่การเรียนแบบออนไลน์ จากการวิจยั พบว่า นกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์ท่ีไม่ดีจากการเข้าถึงเทคโนโลยีในการ
เรียนแบบออนไลน์จะมีระดบัความพึงพอใจต ่า 4) การบริหารจัดการชุดวิชา สิ่งท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
นักศึกษา คือ การจัดการด้านสิ่งสนับสนุนและส่ือการเรียนในชุดวิชา เช่น ต ารา เอกสารประกอบการสอน 
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ห้องสมดุ ส าหรับการเรียนแบบออนไลน์ คือ ควรมี help dask1 ส าหรับนกัศกึษาเม่ือเกิดปัญหาในการเข้าเรียน
แบบออนไลน์ 5) web site ของชุดวิชา ลกัษณะของ web site ของชดุวิชาท่ีดีต้องง่ายตอ่การใช้งาน มีข้อมลูท่ี
เป็นปัจจบุนั ดงึดดู นา่สนใจ ตวัหนงัสืออา่นง่าย สะดวกรวดเร็วในการ download เอกสารตา่งๆ และใช้ได้ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพระดบักลางๆ 6) กิจกรรมปฏิสมัพนัธ์ กิจกรรมท่ีจดัขึน้เน้นให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคม การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมหรือการท างานกลุ่ม มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักศึกษามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนแบบออนไลน์ การให้นักศึกษาให้ผลย้อนกลับซึ่งกันและกัน 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น เรียนรู้ซึ่งกันและกนัจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการเรียนแบบออนไลน์เป็นอย่างมาก 
การเรียนแบบร่วมมือนีจ้ะส่งผลให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียน
อย่างต่อเน่ืองและมีความกระตืนรืนร้นในการเรียน 7) ข้อมูลสารสนเทศทัว่ไป นักศึกษาท่ีเรียนแบบทางไกล 
จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีแรงจงูใจ มีการบริหารจดัการตนเองท่ีดี มีความุ่งมัน่ และรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง มีเจต
คติท่ีดีต่อการเรียน และมีเวลาในการเข้าเรียนแบบออนไลน์ ดงันัน้ ข้อมูลพืน้ฐานของนักศึกษาท่ีเก่ียวข้องต่อ
ความส าเร็จในการเรียนทางไกล เชน่ เกรดเฉล่ีย อาย ุเพศ ความสามารถพืน้ฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ 

ส าหรับจากการศึกษาวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีตอ่การเรียนแบบออนไลน์ 
พบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่การเรียนแบบออนไลน์ (P.-C. Sun et al., 2008) 
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านผู้เรียน ได้แก่ เจตคติตอ่การใช้คอมพิวเตอร์ ความกงัวลตอ่การใช้คอมพิวเตอร์ และ
ความสามารถในการใช้อินเตอร์เนตของผู้ เรียน 2) ปัจจัยด้านผู้สอน ได้แก่ ช่วงเวลาของการให้ผลย้อนกลบัหรือ
ตอบสนองของผู้สอน (response timeliness) และเจตคติของผู้สอนท่ีมีตอ่การเรียนแบบออนไลน์ 3) ปัจจยัด้าน
ชดุวิชา ได้แก่ ความยืดหยุน่และคณุภาพของชดุวิชา 4) ปัจจยัด้านเทคโนโลยี ได้แก่ คณุภาพของเทคโนโลยี และ
อินเตอร์เนต 5) ปัจจยัด้านการออกแบบระบบ ได้แก่ มีประโยชน์และง่ายตอ่การใช้ 6) ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 
ได้แก่ มีการประเมินท่ีหลากหลาย มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการเรียน  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจของนักศึกษามีความส าคญัต่อการจดัการเรียนการ
สอนทางไกลท่ีมีการเรียนแบบออนไลน์ เน่ืองจากความพึงพอใจของนกัศึกษามีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กับการ
จดัการเรียนการสอนของชดุวิชาในหลายๆด้าน เช่น ด้านผู้ สอน ด้านการบริหารจดัการชดุวิชา ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงมี
ความประสงค์จะทราบความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ชดุวิชานีเ้ก่ียวกบัเนือ้หาสาระในส่ือสิ่งพิมพ์ การเข้าร่วม
สมัมนาเสริมและการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบออนไลน์ของนกัศกึษาท่ีได้เรียนไปแล้ว เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐาน
ในการปรับปรุงชดุวิชาในด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีมีตอ่เนือ้หาสาระในประมวลสาระชดุวิชา
สารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 

2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีมีตอ่การเรียนการสอนชดุวิชาสารัตถะและ
วิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย

งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Study)

2. ผู้ให้ข้อมูล

ผู้ให้ข้อมลู คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาโท วิชาเอกวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาหลกัสตูรและการสอน
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 22758 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย ปี
การศกึษา 2553 จ านวน 18 คน 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนชดุวิชาสารัตถะและ
วิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจตอ่เนือ้หาสาระในประมวลสาระชดุวิชา ประกอบด้วย 1) การแบง่หนว่ย 
ตอน และหวัเร่ือง 2) การล าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หา 3) เนือ้หาสาระในแตล่ะเร่ือง 4) สาระสงัเขปในแนว
การศกึษา 5) กิจกรรมในแนวการศกึษา และ6) การประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ตอนท่ี 3 ความพงึพอใจตอ่การสมัมนาเสริมและกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ครอบคลมุ
ประเดน็ตอ่ไปนี ้คือ 1) เอกสารและส่ือประกอบการสมัมนา 3) วิทยากร 4) กิจกรรมท่ีจดั 5) ปฏิสมัพนัธ์ 6) 
สถานท่ี และ7) ประโยชน์ท่ีได้รับ  

โดยข้อค าถามของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประเมินคา่ 5 ระดบั 
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4. การเก็บรวมรวมข้อมูล ด าเนินการดังนี ้

คณะผู้วิจยัสง่แบบสอบถามและรับแบบสอบถามคืนจากผู้ให้ข้อมลูทางไปรษณีย์

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปใช้ ร้อยละ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่เนือ้หาสาระใน
ประมวลสาระชดุวิชา ตอ่การสมัมนาเสริมและกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ใช้การวิเคราะห์ คา่เฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึง่มีการก าหนดชว่งของคา่เฉล่ียท่ีมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย มาตรประมาณคา่ ดงันี  ้

คา่เฉล่ีย  การแปลความหมาย 

4.50-5.00 หมายความวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 

3.50-4.49 หมายความวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั มาก 

2.50-3.49 หมายความวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

1.50-2.49 หมายความวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั น้อย 

1.00-1.49 หมายความวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 

ผลการวิจัย 

จากผู้ให้ข้อมลูจ านวน 18 คน สามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้กลบัคืนมาจ านวน 18 ฉบบั คดิ
เป็นร้อยละ 100.00 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูมีรายละเอียดดงันี ้

1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ ให้ข้อมลู จ านวน 18 คน พบว่า เป็นชาย 3 คน (ร้อยละ 14.29) เป็นหญิง15 คน
(ร้อยละ 85.71) มีอายรุะหว่าง 27 ถึง 55 ปี อายเุฉล่ีย 37.11 ปี ส าหรับประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ หรือ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ให้ข้อมูล พบว่า ผู้ ให้ข้อมูลทุกท่านมีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น
ข้อมูล (ร้อยละ 100) รองลงมา ได้แก่  มีประสบการณ์ในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมลล์ (e-mail) 
ร้อยละ 94.44 กระดานสนทนา (web board)  คิดเป็นร้อยละ 77.78 และมีประสบการณ์ในการสนทนาทาง
อินเตอร์เนต (chat) คิดเป็นร้อยละ 66.67 ตามล าดบั ส าหรับประสบการณ์ในการเรียนแบบออนไลน์ พบว่า ผู้ ให้
ข้อมลูท่ีไมเ่คยศกึษาแบบออนไลน์ คดิเป็นร้อยละ 55.56 และเคยศกึษาแบบออนไลน์ คดิเป็นร้อยละ 44.44 

2. ความพงึพอใจท่ีมีตอ่เนือ้หาสาระในประมวลสาระชดุวิชาในภาพรวมทัง้ 15 หนว่ย พบวา่ โดยเฉล่ีย
ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ การแบง่หน่วย ตอน และหวัเร่ือง การล าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หา เนือ้หาครอบคลมุเร่ืองท่ี
ก าหนด สาระสงัเขปในแนวการศกึษา กิจกรรมในแนวการศกึษา และการประเมินผลก่อนเรียน/หลงัเรียน อยูใ่น
ระดบัมากทัง้หมด (ตารางท่ี 1) เม่ือพิจารณาในแตล่ะด้าน พบวา่ 
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ด้านการแบ่งหน่วย ตอน และหวัเร่ือง พบว่า หน่วยท่ีมีความพึงพอใจเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือ หน่วยท่ี 6 พืน้ฐานทางจิตวิทยาของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (   ̅= 4.67, S.D. = 0.49) 

รองลงมาอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ คือ หน่วยท่ี 5 การพฒันาการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (   ̅= 4.56, S.D. 
= 0.51)  

ด้านการล าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หา พบวา่ หนว่ยท่ีมีความพึงพอใจเฉล่ียสงูสดุ อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ คือ หน่วยท่ี 5 การพฒันาการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (   ̅= 4.67, S.D. = 0.49) รองลงมาอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด คือ หน่วยท่ี 6 พืน้ฐานทางจิตวิทยาของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และหน่วยท่ี 1 ประวัต ิ

ปรัชญา และวฒันธรรมทางวิทยาศาสตร์ (   ̅= 4.56, S.D. = 0.51)  

ด้านเนือ้หาครอบคลุมเร่ืองท่ีก าหนด พบว่า หน่วยท่ีมีความพึงพอใจเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือ หน่วยท่ี 6 พืน้ฐานทางจิตวิทยาของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (   ̅= 4.67, S.D. = 0.49) 

รองลงมาอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ คือ หน่วยท่ี 5 การพฒันาการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (   ̅= 4.61, S.D. 
= 0.50)  

ด้านสาระสงัเขปในแนวการศกึษา พบว่า หน่วยท่ีมีความพึงพอใจเฉล่ียสงูสดุ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

คือ หน่วยท่ี 6 พืน้ฐานทางจิตวิทยาของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (   ̅= 4.61, S.D. = 0.50) รองลงมาอยู่
ในระดับมากท่ีสุด คือ หน่วยท่ี 5 การพัฒนาการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และหน่วยท่ี 11 การจัด

สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (   ̅= 4.56, S.D. = 0.51) มีคา่เฉล่ียเทา่กนั 

ด้านกิจกรรมในแนวการศึกษา พบว่า หน่วยท่ีมีความพึงพอใจเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมาก คือ 

หน่วยท่ี 5 การพฒันาการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (   ̅= 4.44, S.D. = 0.62) รองลงมาอยู่ในระดบัมาก 

คือ หนว่ยท่ี 6 พืน้ฐานทางจิตวิทยาของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (   ̅= 4.39, S.D. = 0.61)  

ด้านการประเมินผลก่อนเรียน / หลงัเรียน พบว่า หน่วยท่ีมีความพึงพอใจเฉล่ียสงูสุด อยู่ในระดบั

มาก คือ หนว่ยท่ี 6 พืน้ฐานทางจิตวิทยาของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (   ̅= 4.33, S.D. = 0.77) รองลงมา
อยู่ในระดบัมาก คือ หน่วยท่ี 5 การพัฒนาการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หน่วยท่ี 3 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และหนว่ยท่ี 8 การสอนวิทยาศาสตร์ (1) (   ̅= 4.22, S.D. = 0.73) มีคา่เฉล่ียเทา่กนั   

เม่ือพิจารณาแตล่ะหนว่ยมีรายละเอียดจ าแนกรายด้าน ดงันี ้

หน่วยท่ี 1 นกัศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ การล าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หา 

(   ̅= 4.56, S.D. = 0.51) รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก คือ การแบง่หน่วย แบง่ตอน และหวัเร่ือง (  ̅ = 4.44, S.D. 

= 0.51) และ เนือ้หาครอบคลมุเร่ืองท่ีก าหนด (  ̅ = 4.39, S.D. = 0.50) ตามล าดบั 
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หน่วยท่ี 2 นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ เนือ้หาครอบคลุมเร่ืองท่ีก าหนด 

(   ̅= 4.50, S.D. = 0.51) รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก คือ การแบง่หน่วย แบง่ตอน และหวัเร่ือง (   ̅= 4.39, S.D. 

= 0.50) และ สาระสงัเขปในแนวการศกึษา (   ̅= 4.33, S.D. = 0.49) ตามล าดบั 

หน่วยท่ี 3 นกัศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกรายการ รายการท่ีมีความพึงพอใจเฉล่ีย

สงูสดุ คือ การแบง่หน่วย แบง่ตอน และหวัเร่ือง (   ̅= 4.44, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ เนือ้หาครอบคลมุเร่ือง

ท่ีก าหนด (   ̅= 4.39, S.D. = 0.70) และสาระสงัเขปในแนวการศกึษา (   ̅= 4.33, S.D. = 0.59) ตามล าดบั 

หนว่ยท่ี 4 นกัศกึษามีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทกุรายการ รายการท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสดุ 

คือ เนือ้หาครอบคลมุเร่ืองท่ีก าหนด (   ̅= 4.39, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ การแบง่หน่วย แบง่ตอน และหวั

เร่ือง และ การล าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หา ท่ีมีระดบัความพงึพอใจเทา่กนั (   ̅= 4.33, S.D. = 0.49) 

หน่วยท่ี 5 นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 4 รายการ รายการท่ีมีความพึงพอใจ

เฉล่ียสงูสดุ คือ การล าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หา (   ̅= 4.67, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ เนือ้หาครอบคลมุ

เร่ืองท่ีก าหนด (   ̅= 4.61, S.D. = 0.50) การแบง่หน่วย ตอน และหวัเร่ือง และสาระสงัเขปในแนวการศกึษา มี

คา่เฉล่ียเทา่กนั (   ̅= 4.56, S.D. = 0.51) 

หน่วยท่ี 6 นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 4 รายการ รายการท่ีมีความพึงพอใจ
เฉล่ียสูงสุด คือ เร่ืองการแบ่งหน่วย ตอน และหัวเร่ือง และ เนือ้หาครอบคลุมเร่ืองท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ียสูงสุด

เท่ากนั (   ̅= 4.67, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ สาระสงัเขปในแนวการศกึษา (   ̅= 4.61, S.D. = 0.50) และ 

ล าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หา (   ̅= 4.56, S.D. = 0.51) ตามล าดบั 

หน่วยท่ี 7 นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ การแบ่งหน่วย ตอน และหัวเร่ือง 

(   ̅= 4.50, S.D. = 0.51) รองลงมาอยู่ในระดบัมาก คือ การล าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หา เนือ้หาครอบคลมุ

เร่ืองท่ีก าหนด และสาระสงัเขปในแนวการศกึษา มีคา่เฉล่ียเทา่กนั (   ̅= 4.44, S.D. = 0.51) 

หน่วยท่ี 8 นกัศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกรายการ รายการท่ีมีความพึงพอใจเฉล่ีย

สงูสดุ คือ การล าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หา และเนือ้หาครอบคลมุเร่ืองท่ีก าหนด มีคา่เฉล่ียเท่ากนั (   ̅= 4.44, 
S.D. = 0.51) รองลงมา คือ การแบง่หนว่ย ตอน และหวัเร่ือง และสาระสงัเขปในแนวการศกึษา มีคา่เฉล่ียเท่ากนั 

(   ̅= 4.39, S.D. = 0.50) 

หน่วยท่ี 9 นกัศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกรายการ รายการท่ีมีความพึงพอใจเฉล่ีย

สงูสดุ คือ เนือ้หาครอบคลมุเร่ืองท่ีก าหนด (   ̅= 4.44, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ การแบง่หน่วย ตอน และหวั

เร่ือง และ การล าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หา มีคา่เฉล่ียเทา่กนั (   ̅= 4.39, S.D. = 0.50) 
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หน่วยท่ี 10 นกัศกึษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกรายการ รายการท่ีมีความพึงพอใจเฉล่ีย

สงูสดุ คือ เนือ้หาครอบคลมุเร่ืองท่ีก าหนด (   ̅= 4.39, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ การล าดบัความสมัพนัธ์ของ

เนือ้หา (   ̅= 4.33, S.D. = 0.49) การแบง่หนว่ย ตอน และหวัเร่ือง และสาระสงัเขปในแนวการศกึษา มีคา่เฉล่ีย

เทา่กนั (   ̅= 4.28, S.D. = 0.67) ตามล าดบั  

หน่วยท่ี 11 นกัศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 4 รายการ รายการท่ีมีความพึงพอใจ

เฉล่ียสงูสดุ คือ สาระสงัเขปในแนวการศกึษา (   ̅= 4.56, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ การล าดบัความสมัพนัธ์

ของเนือ้หา และเนือ้หาครอบคลมุเร่ืองท่ีก าหนด มีคา่เฉล่ียเทา่กนั (   ̅= 4.50, S.D. = 0.51) 

หน่วยท่ี 12 นกัศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกรายการ รายการท่ีมีความพึงพอใจเฉล่ีย

สงูสดุ คือ การล าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หา และสาระสงัเขปในแนวการศกึษา มีคา่เฉล่ียเท่ากนั (   ̅= 4.22, 
S.D. = 0.65) รองลงมา คือ การแบง่หน่วย ตอน และหวัเร่ือง และ เนือ้หาครอบคลุมเร่ืองท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ีย

เทา่กนั (   ̅= 4.17, S.D. = 0.62)     

หน่วยท่ี 13 นกัศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกรายการ รายการท่ีมีความพึงพอใจเฉล่ีย

สงูสดุ คือ สาระสงัเขปในแนวการศกึษา (   ̅= 4.39, S.D. = 0.70) รองลงมา คือ การแบง่หน่วย ตอน และหวั

เร่ือง และการล าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หา มีคา่เฉล่ียเทา่กนั (   ̅= 4.28, S.D. = 0.67) 

หน่วยท่ี 14 นกัศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกรายการ รายการท่ีมีความพึงพอใจเฉล่ีย

สงูสดุ คือ เนือ้หาครอบคลมุเร่ืองท่ีก าหนด และสาระสงัเขปในแนวการศกึษา มีคา่เฉล่ียเท่ากนั (   ̅= 4.44, S.D. 

= 0.51) รองลงมา คือ การแบง่หนว่ย ตอน และหวัเร่ือง (   ̅= 4.39, S.D. = 0.50) 

หน่วยท่ี 15 นกัศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกรายการ รายการท่ีมีความพึงพอใจเฉล่ีย

สงูสดุ คือ การล าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หา และเนือ้หาครอบคลมุเร่ืองท่ีก าหนด มีคา่เฉล่ียเท่ากนั (   ̅= 4.17, 

S.D. = 0.71) รองลงมา คือ การแบง่หนว่ย ตอน และหวัเร่ือง (   ̅= 4.11, S.D. = 0.58)      
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ตารางท่ี 1 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่เนื ้อหาสาระในประมวลสาระชดุวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์
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หนว่ยท่ี 1 ประวตั ิปรัชญา 
และวฒันธรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 

มาก มากท่ีสดุ มาก มาก มาก มาก 
(4.44, 
0.51) 

(4.56, 
0.51) 

(4.39, 
0.50) 

(4.28, 
0.46) 

(4.28, 
0.57) 

(4.00, 
0.59) 

หนว่ยท่ี 2 วิทยาศาสตร์กบั
ศาสตร์ตา่ง ๆ 

มาก มาก มากท่ีสดุ มาก มาก มาก 

(4.39, 
0.50) 

(4.28, 
0.67) 

(4.50, 
0.51) 

(4.33, 
0.49) 

(4.28, 
0.57) 

(4.06, 
0.64) 

หนว่ยท่ี 3 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
(4.44, 
0.51) 

(4.22, 
0.43) 

(4.39, 
0.70) 

(4.33, 
0.59) 

(4.28, 
0.75) 

(4.22, 
0.73) 

หนว่ยท่ี 4 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกบัการ
พฒันาสงัคม 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
(4.33, 
0.49) 

(4.33, 
0.49) 

(4.39, 
0.50) 

(4.22, 
0.43) 

(4.22, 
0.43) 

(4.11, 
0.68) 

หนว่ยท่ี 5 การพฒันาการ
แสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

มากท่ีสดุ มากท่ีสดุ มากท่ีสดุ มากท่ีสดุ มาก มาก 
(4.56, 
0.51) 

(4.67, 
0.49) 

(4.61, 
0.50) 

(4.56, 
0.51) 

(4.44, 
0.62) 

(4.22, 
0.73) 

หนว่ยท่ี 6 พืน้ฐานทาง
จิตวิทยาของการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

มากท่ีสดุ มากท่ีสดุ มากท่ีสดุ มากท่ีสดุ มาก มาก 
(4.67, 
0.49) 

(4.56, 
0.51) 

(4.67, 
0.49) 

(4.61, 
0.50) 

(4.39, 
0.61) 

4.33 (0.77) 
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ระดับ (   ̅, S.D.) 
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หนว่ยท่ี 7 การพฒันา
หลกัสตูรวิทยาศาสตร์ 

มากท่ีสดุ มาก มาก มาก มาก มาก 
(4.50, 
0.51) 

(4.44, 
0.51) 

(4.44, 
0.51) 

(4.44, 
0.51) 

(4.33, 
0.59) 

(4.11, 
0.83) 

หนว่ยท่ี 8 การสอน
วิทยาศาสตร์ (1) 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
(4.39, 
0.50) 

(4.44, 
0.51) 

(4.44, 
0.51) 

(4.39, 
0.50) 

(4.28, 
0.67) 

(4.22, 
0.65) 

หนว่ยท่ี 9 การสอน
วิทยาศาสตร์ (2) 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
(4.39, 
0.50) 

(4.39, 
0.50) 

(4.44, 
0.51) 

(4.33, 
0.49) 

(4.17, 
0.62) 

(4.17, 
0.62) 

หนว่ยท่ี 10 การจดัส่ือและ
นวตักรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
(4.28, 
0.67) 

(4.33, 
0.49) 

(4.39, 
0.50) 

(4.28, 
0.67) 

(4.11, 
0.83) 

(4.06, 
0.80) 

หนว่ยท่ี 11 การจดั
สภาพแวดล้อมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ 

มาก มากท่ีสดุ  มากท่ีสดุ  มากท่ีสดุ มาก มาก 
(4.44, 
0.51) 

(4.50, 
0.51) 

(4.50, 
0.51) 

(4.56, 
0.51) 

(4.22, 
0.73) 

(4.28, 
0.75) 

หนว่ยท่ี 12 แหลง่
วิทยาการด้านการจดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
(4.17, 
0.62) 

(4.22, 
0.65) 

(4.17, 
0.62) 

(4.22, 
0.65) 

(4.00, 
0.77) 

(4.11, 
0.83) 

หนว่ยท่ี 13 การวดัและการ
ประเมินผลการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
(4.28, 
0.67) 

(4.28, 
0.67) 

(4.22, 
0.65) 

(4.39, 
0.50) 

(4.11, 
0.58) 

(4.17, 
0.79) 

98



ปีที� 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556 

ระดับ (   ̅, S.D.) 

หน่วย 

กา
รแ
บง่
หน

่วย
  ต
อน
 แล

ะ
หวั
เรื่อ

ง 

กา
รล
 าด
บัค
วา
มส
มัพ

นัธ์
ขอ
งเนื

อ้ห
าเห

มา
ะส
ม 

เนื
อ้ห
าค
รอ
บค
ลมุ
เรื่อ

งที่
ก า
หน
ด 

สา
ระ
สงั
เข
ปใ
นแ
นว

กา
รศ
กึษ

า 

กิจ
กร
รม
ใน
แน
วก
าร
ศกึ
ษา

มีค
วา
มเ
หม
าะ
สม

 

กา
รป
ระ
เม
ินผ
ลก
่อน
เรีย

น 
/ 

หล
งัเรี
ยน

 

หนว่ยท่ี 14 การวิจยั
เก่ียวกบัหลกัสตูรและการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
(4.39, 
0.50) 

(4.33, 
0.49) 

(4.44, 
0.51) 

(4.44, 
0.51) 

(4.22, 
0.73) 

(4.17, 
0.71) 

หนว่ยท่ี 15 วิวฒันาการ
และแนวโน้มของหลกัสตูร
และการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

(4.11, 
0.58) 

(4.17, 
0.71) 

(4.06, 
0.64) 

(4.17, 
0.71) 

(3.94, 
0.80) 

(3.94, 
0.80) 

เฉล่ีย 
มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

(4.39,055) (4.38,055) (4.40,056) (4.37,056) (4.22,066) (4.14,072) 

3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ แบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น คือ การสมัมนาเสริมและการเรียนแบบออนไลน์ ผลการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 ความพึงพอใจของนกัศกึษาต่อการสมัมนาเสริม พบว่า ในภาพรวมนกัศกึษามีความพึงพอใจ

อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (   ̅= 4.56 S.D. = 0.57) โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุเกือบทกุรายการ มี
เพียงรายการเดียวท่ีมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ สถานท่ีท่ีใช้ในการจดัสมัมนาเสริม รายการท่ีนกัศกึษามี
ความพงึพอใจเฉล่ียสงูสดุ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คือ ความสามารถของอาจารย์ในส่ือสารและการถ่ายทอดความรู้ 

(   ̅= 4.78, S.D. = 0.43) รองลงมา คือ งานท่ีก าหนดให้ท าในการสมัมนาเสริมช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และการ
เรียนรู้จากการเข้าร่วมสมัมนา สามารถน าไปประยกุต์ใช้กบังานท่ีท าได้ มีความพึงพอใจเท่ากันอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ (   ̅= 4.61 S.D. = 0.50) (ตารางท่ี 2)  
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      ตารางท่ี 2   ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การเข้าสมัมนาเสริมชดุวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ 

รายการ   ̅ (S.D.) ระดับ 

1. เอกสารและส่ือท่ีใช้ประกอบการสมัมนาเสริมมีความเหมาะสม 4.56 (0.62) มากท่ีสดุ 

2. ความสามารถของอาจารย์ในการส่ือสารและการถ่ายทอด
ความรู้ 

4.78 (0.43) มากท่ีสดุ 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 4.56 (0.51) มากท่ีสดุ 

4. สถานท่ีท่ีใช้ในการจดัสมัมนาเสริมมีความเหมาะสม 4.28 (0.75) มาก 

5. งานท่ีก าหนดให้ท าในการสมัมนาเสริมชว่ยให้เกิดการเรียนรู้ 4.61 (0.50) มากท่ีสดุ 

6. การเรียนรู้จากการเข้าร่วมสมัมนา สามารถน าไปประยกุต์ใช้กบั
งานท่ีท าได้ 

4.61 (0.50) มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย 4.56 (0.57) มากท่ีสดุ 

3.2 ความพึงพอใจของนกัศกึษาต่อการเรียนแบบออนไลน์ พบว่า ในภาพรวมนกัศกึษามีความพึง

พอใจอยู่ในระดบัมาก (   ̅= 4.16 S.D. = 0.85)  โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทกุรายการ รายการท่ีมี

ความพึงพอใจเฉล่ียสงูสดุ คือ ส่ือท่ีใช้ใน e-learning มีความเหมาะสม (   ̅= 4.39 S.D. = 0.70) รองลงมา คือ 

งานท่ีมอบหมายและกิจกรรมใน e learning (   ̅= 4.33, S.D. = 0.77) การเข้าร่วมกิจกรรม e-learning ช่วยให้

ท่านบรรลเุป้าหมายของการเรียน (   ̅= 4.06, S.D. = 0.80) การมีปฏิสมัพนัธ์กบัอาจารย์บนเครือข่าย (   ̅= 
4.06, S.D. = 0.87) และการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม e-learning สามารถน าไปประยกุต์ใช้กบังานท่ีท าได้ 

(   ̅= 4.06, S.D. = 0.80) (ตารางท่ี 3)  

ตารางท่ี 3 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การเรียนแบบออนไลน์ชดุวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ 
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รายการ   ̅ (S.D.) ระดับ 

1. ส่ือท่ีใช้ใน e-learning มีความเหมาะสม 4.39 (0.70) มาก 

2. การเข้าร่วมกิจกรรม e-learning ชว่ยให้ท่านบรรลเุป้าหมาย
ของการเรียน 

4.06 (0.80) มาก 

3. งานท่ีมอบหมายและกิจกรรมใน e-learning เหมาะสม 4.33 (0.77) มาก 

4. การมีปฏิสมัพนัธ์กบัอาจารย์บนเครือข่าย 4.06 (0.87) มาก 

5.การมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนนกัศกึษาบนเครือขา่ย 3.89 (0.96) มาก 

6. การเข้าเรียน e-learning โดยใช้ระบบ atutor มีความเหมาะสม 3.89 (0.96) มาก 

7. การเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม e-learning สามารถน าไป
ประยกุต์ใช้กบังานท่ีท าได้ 

4.06 (0.80) มาก 

เฉล่ีย 4.16 (0.85) มาก 

การอภปิรายผลวิจัย 

จากผลการวิจยัอภิปรายผลการวิจยั 2 ประเดน็ คือ ความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ประมวลสาระชดุ
วิชา และความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การเรียนการสอนของชดุวิชา ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อประมวลสาระชุดวิชา

จากผลการวิจยั พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมทัง้ 15 หน่วย ใน 6 ด้าน อยู่ในระดบั
มาก ได้แก่ 1) การแบง่หนว่ย ตอน และหวัเร่ือง 2) การล าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หา 3) เนือ้หาครอบคลมุเร่ืองท่ี
ก าหนด 4) สาระสงัเขปในแนวการศกึษา 5) กิจกรรมในแนวการศกึษา และ 6) การประเมินผลก่อนเรียน/หลงั
เรียน ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าการผลิตประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษาเป็นไปตามหลกัการของการผลิตส่ือ
สิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลกั (ชยัยงค์ พรหมวงศ์ 2536) มีการด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ และการท างานท่ีเป็น
ขัน้ตอน เม่ือพิจารณาคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียของแต่ละด้าน พบว่า ด้านท่ีมีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย
เรียงล าดบัจากคะแนนเฉล่ียสงูไปต ่า ได้ดงันี ้1) เนือ้หาครอบคลมุเร่ืองท่ีก าหนด 2) การแบง่หน่วย ตอน และหวั
เร่ือง 3) การล าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หา 4) สาระสงัเขปในแนวการศกึษา 5) กิจกรรมในแนวการศกึษา และ 
6) การประเมินผลก่อนเรียน/หลงัเรียน ตามล าดบั จะเห็นว่า ส่วนท่ีนกัศกึษามีความพึงพอใจสงู 3 อนัดบัแรกเป็น
ส่วนท่ีอยู่ในประมวลสาระชุดวิชา ส่วนท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจน้อย 3 อันดับท้าย เป็นส่วนท่ีอยู่ในแนว
การศึกษา สอดคล้องกับการสอบถามนกัศกึษาอย่างไม่เป็นทางการในการเข้าสมัมนาเสริม เก่ียวกับการศกึษา
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เนือ้หาสาระในประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษา พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาในการศึกษาเนือ้หา
จากประมวลสาระชุดวิชามาก เน่ืองจากเป็นส่ือหลกัท่ีมีเนือ้หาสาระของวิชาบรรจอุยู่ แต่มีเวลาการศึกษาแนว
การศกึษาคอ่นข้างน้อย โดยเฉพาะการท ากิจกรรมในแนวการศกึษา และการประเมินตนเองก่อนเรียน /หลงัเรียน 
แต่ยงัคงให้ความสนใจในส่วนของสาระสงัเขปในแนวการศกึษา เน่ืองจากเป็นการสรุปเนือ้หาสาระของชุดวิชา 
และท าให้นกัศกึษาใช้เวลาในการท าความเข้าใจเนือ้หาในประมวลสาระชดุวิชาน้อยลง  

2. ความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน

ความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การเรียนการสอนของชดุวิชาแบง่เป็น 2 สว่น คือ การสมัมนา
เสริม และการเรียนแบบออนไลน์  

2.1 ความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่สมัมนาเสริม จากผลการวิจยัพบว่า โดยเฉล่ียแล้วนกัศกึษามี
ความพึงพอใจต่อการเข้าสัมมนาเสริมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สิ่งท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
ความสามารถของผู้สอนในการส่ือสารและการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งปัจจยัด้านผู้สอนถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัในการ
สร้างความพึงพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ชดุวิชา (Bollinger and Martindale, 2004: P.-C. Sun et al., 2008) 
ทัง้นี ้เน่ืองจากกิจกรรมท่ีจดัในสมัมนาเสริม ในชว่งแรกเป็นการบรรยายและทบทวนเนือ้หาสาระในประมวลสาระ
ชดุวิชาจากผู้สอน ซึ่งผู้สอนเน้นการบรรยายในประเด็นท่ีส าคญัๆ และคิดว่ายากต่อการท าความเข้าใจด้วยการ
อ่านด้วยตนเอง ดงันัน้ การบรรยายในช่วงนี ้นกัศกึษาจึงให้ความสนใจและมีโอกาสซกัถามในประเด็นท่ีตนเอง
สงสัย และผู้สอนสามารถตอบข้อสงสัยได้และให้ผลสะท้อนแก่ผู้ เรียนโดยตรงจึงท าให้นักศึกษาเกิดความพึง
พอใจ สอดคล้องกบัการศกึษาความพึงพอใจของนกัศกึษาวิทยาลยัราชพฤกษ์ท่ีมีตอ่อาจารย์ผู้สอนของวิทยาลยั
ราชพฤกษ์ ในปีการศกึษา 2550 (ผ่องใส ถาวรจกัร์ และคณะ 2551) พบว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่ทกุคณะ/สาขามี
ความพงึพอใจตอ่ผู้สอนในด้านคณุลกัษณะ ได้แก่ การส่ือสาร การพดูคยุ การตอบค าถาม  

ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อสมัมนาเสริม รองลงมาจากผู้สอน ได้แก่ งานท่ีก าหนดให้ท าใน
การสมัมนาเสริมชว่ยให้เกิดการเรียนรู้ และการเรียนรู้จากการเข้าร่วมสมัมนา สามารถน าไปประยกุต์ใช้กบังานท่ี
ท าได้ ท่ีนกัศึกษามีความพึงพอใจเท่ากันอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ความพึงพอใจนีส้ะท้อนไปยงั กิจกรรมการสาธิต
กิจกรรมการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ท่ีนกัศึกษาออกแบบเอง เน่ืองจากกิจกรรมนีมี้ความสอดคล้องและ
เก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนกัศกึษาท่ีเป็นครูวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว จึงท าให้นกัศกึษาสามารถ
ท างานและน าเสนอผลงานในการเข้ารับการสัมมนาเสริมได้อย่างมั่นใจ กิจกรรมนีมี้ลักษณะเป็นกิจกรรม
ปฏิสมัพนัธ์ ท่ีท าให้เกิดการส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษาด้วยกันเองและนกัศึกษากบัผู้สอน มีการให้
นกัศกึษาให้ผลย้อนกลบัซึ่งกนัและกนั แลกเปล่ียนความคิดเห็น เรียนรู้ซึ่งกนัและกนัจะส่งผลตอ่ความพึงพอใจ
ของนกัศกึษา (Bollinger and Martindale, 2004) จากการสงัเกตของผู้สอนพบว่า ระหว่างการท ากิจกรรมในช่วง
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นีน้กัศึกษาจะให้ความสนใจมาก กล้าพูดคยุ แสดงความคิดเห็น มีโอกาสได้ซกัถาม แลกเปล่ียนเรียนรู้ และได้
เรียนรู้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีหลากหลายจากเพ่ือนนกัศึกษา ซึ่งสามารถน าไปจดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของตนเองได้ สอดคล้องกับท่ีนกัศึกษาหลายคนเขียนในข้อเสนอแนะของชุดวิชาว่า  
ประทบัใจกิจกรรมการน าเสนองานของเพ่ือนๆ ได้รับประโยชน์ และสามารถน าไปประยกุต์ใช้กบัการจดัการเรียน
การสอนของตนเองท่ีโรงเรียนได้  

ส าหรับด้านท่ีนกัศกึษามีความพงึพอใจน้อยกวา่ในสว่นอ่ืนๆ ในการเข้าสมัมนาเสริม ได้แก่ สถานท่ีท่ี
ใช้ในการจดัสมัมนาเสริม ซึง่บรรยากาศในการเรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ทางกายภาพ เช่น ความสว่าง 
อณุหภูมิ เป็นต้น มีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจและการเรียนรู้ของนกัศกึษา (สวุฒัน์ วฒันวงศ์  2547) แต่
เน่ืองจากสถานท่ีท่ีจดัการสัมมนาเสริมอาจจะไม่สะดวกต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ และในวนัท่ีจดัสมัมนาเสริมเคร่ืองปรับอากาศท างานได้ไมดี่นกั รวมทัง้คณุภาพของจอ LCD ท่ีไม่
ดี    

2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนแบบออนไลน์ ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวม
นกัศกึษามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทกุรายการ รายการท่ีมีความพึง
พอใจเฉล่ียสงูสดุ คือ ส่ือท่ีใช้ใน e-learning ทัง้นี ้เป็นเพราะส่ือท่ีอยู่ใน e-learning เป็นส่ือท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีการ
สอน เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ เช่น ส่ือการสอนจาก www.teachers.tv ท่ีมีลักษณะเป็นวีดีโอการสอน 
แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน ท่ีนกัศึกษาสามารถdownload มาเป็นตวัอย่างในการจดัการเรียนการ
สอนของตนเองได้ ซึ่งส่ือใน e-learning เป็นปัจจยัทางด้านเทคโนโลยีท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อ
การเรียนแบบออนไลน์ (P.-C. Sun et al., 2008) ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีรองลงมาจากส่ือ คือ งานท่ี
มอบหมายและกิจกรรมใน e-learning และรองลงมามี 3 รายการท่ีมีความพึงพอใจเท่ากัน ได้แก่ การเข้าร่วม
กิจกรรม e-learning ชว่ยให้ทา่นบรรลเุป้าหมายของการเรียน การมีปฏิสมัพนัธ์กบัอาจารย์บนเครือข่าย และการ
เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม e-learning สามารถน าไปประยกุต์ใช้กบังานท่ีท าได้ รายการท่ีมีความพึงพอใจ
น้อยกว่าส่วนอ่ืน คือ การมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนนกัศกึษาบนเครือข่าย และการเข้าเรียน e-learning โดยใช้ระบบ 
atutor แม้วา่ผลการวิจยันกัศกึษาจะมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทกุรายการ แตจ่ากข้อเสนอแนะและปัญหา
ท่ีนกัศึกษาตอบในแบบสอบถาม รวมทัง้การปรึกษาและพูดคยุกับผู้สอนระหว่างการเรียนแบบออนไลน์ พบว่า 
ปัญหาและอปุสรรคตอ่การเข้าเรียน e-learning ของนกัศกึษา คือ ความไม่สะดวกในการเข้าถึงอินเตอร์เนตของ
นกัศกึษาแตล่ะคน ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ของนกัศกึษาบางท่านมีอายุคอ่นข้างมาก (มากกว่า 50) 
และความไม่คุ้นเคยกับการเรียนแบบออนไลน์ (มีนักศึกษาร้อยละ 55.56 ท่ีไม่เคยศึกษาแบบออนไลน์) และ
เคร่ืองมือตา่งๆ ในระบบ atutor ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีท าให้นกัศกึษาเกิดความกงัวล และท าให้มีความพึงพอใจในการ
เรียนแบบออนไลน์ไม่มากนกั ส าหรับรายการท่ีมีความพึงพอใจน้อยกว่าส่วนอ่ืน คือ การมีปฏิสมัพนัธ์กับเพ่ือน
นกัศกึษาบนเครือข่าย และการเข้าเรียน e-learning โดยใช้ระบบ atutor อาจเป็นเพราะว่ากิจกรรมท่ีให้นกัศกึษา

103

http://www.teachers.tv/


ปีที� 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556 
ได้มีสว่นร่วมในการแลกเปล่ียนความคดิเห็นระหวา่งกนัใน e-learning คอ่นข้างน้อย กิจกรรมท่ีนกัศกึษาได้ท าจะ
เป็นประเภทชว่งเวลาตา่งกนัมากกว่าประเภทช่วงเวลาเดียวกนั ท าให้การตอบค าถาม การสะท้อนความคิด การ
ให้ผลย้อนกลบัทัง้จากเพ่ือนนกัศกึษาด้วยกันและจากผู้สอนไม่ได้เกิดขึน้ทนัที โดยเฉพาะการ chat กันระหว่าง
นกัศกึษาจะมีคอ่นข้างน้อย เน่ืองจากไม่ได้มีการก าหนดเวลา chat ระหว่างนกัศกึษา นกัศกึษาส่วนหนึ่งมีปัญหา
ในการเข้าถึงอินเตอร์เนตท่ีได้เป็นบางช่วงเวลา และการเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์แบบ atutor ท่ีนกัศกึษาไม่
คุ้นเคย ดงันัน้ การเข้าเรียน       e-learning นกัศึกษาจะเข้าเม่ือถึงเวลาส่งงาน หรืออยู่ในช่วงเวลาท่ีต้องมา
อภิปรายงานเพ่ือนตามงานท่ีสั่งเท่านัน้ ซึ่งเป็นประเภทช่วงเวลาต่างกัน จึงท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
คอ่นข้างน้อย  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้

1.1 ในการปรับปรุงประมวลสาระชดุวิชาและแนวการศกึษา สิ่งท่ีควรค านึงถึงและให้ความส าคญั คือ
1) การแบง่หน่วย ตอน และหวัเร่ือง 2) การล าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หา 3) เนือ้หาครอบคลุมเร่ืองท่ีก าหนด
4) สาระสังเขปในแนวการศึกษา 5) กิจกรรมในแนวการศึกษา และ 6) การประเมินผลก่อนเรียน/หลงัเรียน
โดยเฉพาะ กิจกรรมในแนวการศึกษาและการประเมินผลก่อนเรียน/หลังเรียน ซึ่งเป็นส่วนท่ีนักศึกษาให้
ความส าคญัน้อย ดงันัน้จะต้องสร้างความเข้าใจและให้นกัศึกษาตระหนกัถึงความส าคญัของกิจกรรมและการ
ประเมินผลการเรียน ซึ่งเป็นส่วนส าคญัต่อการตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง ท่ีเป็นการวดัความก้าวหน้า
ทางการเรียน โดยเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลงัเรียนของตนเอง 

1.2 กิจกรรมในการสมัมนาเสริมท่ีมีลกัษณะท่ีส่งเสริมความพึงพอใจของนกัศกึษา ต้องเป็นกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกบัความต้องการและประสบการณ์ของนกัศกึษา เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ซึง่กนัและกนั ส าหรับชดุวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการสาธิตการสอนวิทยาศาสตร์
ท่ีให้นกัศกึษาได้ออกแบบและมาน าเสนอแก่เพ่ือน ถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความพึงพอใจและการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมนีค้วรเพิ่มเติมการท างานร่วมกันระหว่างนักศึ กษา เช่น ให้
นกัศกึษาร่วมกนัออกแบบการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และน ามาสาธิตในวนัเข้าสมัมนาเสริม  

1.3 กิจกรรมการเรียนแบบออนไลน์ ถ้าต้องการให้ประสบผลส าเร็จและนกัศึกษาเกิดความพึงพอใจ
มากขึน้ ควรมีการปรับปรุงดงันี ้1) ควรมีการปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือชีแ้จงเก่ียวกับการเข้าสู่ระบบการเรียน
ออนไลน์ การใช้เคร่ืองมือตา่งๆ ในบทเรียนออนไลน์ ในระบบ atutor เพ่ือให้นกัศกึษาเกิดความคุ้นเคยและคลาย
ความวิตกกังวลในการเข้าเรียนแบบออนไลน์ อาจเพิ่มเติมโดยการจดัท าคู่มือการเข้าเรียนออนไลน์ ท่ีรวบรวม
ปัญหาท่ีนักศึกษาพบบ่อยในการเข้าเรียนแบบออนไลน์ ในขณะท่ีเรียนแบบออนไลน์ และวิธีการแก้ปัญหา
พืน้ฐานด้วยตนเอง 2) กิจกรรมในการเรียนแบบออนไลน์ ควรแป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะเป็นกิจกรรมประเภท
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ช่วงเวลาเดียวกันให้มากขึน้ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึน้ เปิดโอกาส ให้
นกัศกึษาและผู้สอนให้ผลย้อนกลบัซึ่งกนัและกนั แลกเปล่ียนความคิดเห็น เรียนรู้ซึ่งกนัและกนัจะส่งผลตอ่ความ
พงึพอใจในการเรียนแบบออนไลน์มากยิ่งขึน้ และกิจกรรมควรเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ ท่ีจะส่งผล
ให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนอย่างตอ่เน่ืองและมีความกระตืนรืน
ร้นในการเรียนตอ่ไป 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป

2.1 ควรมีการท าวิจยัเพ่ือศกึษาเปรียบเทียบผลการจดัการสมัมนาเสริมและการเรียนแบบออนไลน์ ใน
ด้านความพงึพอใจของนกัศกึษา เพ่ือเป็นข้อมลูในการสนบัสนนุให้ชดุวิชาจดัการเรียนแบบออนไลน์ทดแทนการ
สมัมนาเสริม 1 ครัง้ ตามนโยบายของมหาวิทยาลยั   

 2.2 ควรมีการศกึษาวิจยัเร่ืองการรับรู้ของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การเรียนแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นข้อมลูในการ
ปรับปรุงรูปแบบและการจดัการเรียนแบบออนไลน์ของชดุวิชา 

 2.3 ควรมีการท าวิจยัเพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ชดุวิชา เช่น ปัจจยั
ด้านผู้สอน ปัจจยัด้านชดุวิชา เป็นต้น 

2.4 ควรมีการวิจยัศกึษาคณุลกัษณะของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาท่ีมีผลตอ่การประสบผลส าเร็จใน
การเรียนแบบออนไลน์ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารี ชีวเกษมสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

บทคัดย่อ 

การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่
การเรียนการสอนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีการศกึษา 2554 ในด้าน  
1) เอกสารการสอน 2) อาจารย์ผู้สอน และ 3) การจดัการเรียนการสอน ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาเป็น
นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล ปีการศกึษา 2554 มีจ านวน 
26 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 สว่น ได้แก่ สว่นท่ี 1 ข้อมลูสว่น
บคุคล และสว่นท่ี 2 ความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอน ผ่านการหาความตรงจากผู้ เช่ียวชาญ และหา
ความเท่ียงด้วยสตูรสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แอลฟ่าครอนบาค ได้คา่ความเท่ียงเทา่กบั 0.94 วิเคราะห์
ข้อมลูโดยการค านวณหาร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบวา่ 1)  นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนชดุวิชา 51711 โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (X= 4.44)  2) นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่อาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ    
( X = 4.55) และ  3) นกัศกึษาพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนและเอกสารการสอนโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (X= 4.30 และ 4.24 ตามล าดบั) 

ค าส าคัญ  ความพงึพอใจ การเรียนการสอน การจดัการคณุภาพการพยาบาล 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ม.ค.-มิ.ย. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2556 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

This is a descriptive research. Its purpose was to study the students’ satisfaction 

towards teaching and learning of course 51711 Nursing Quality Management, Master of 

Nursing Science, Nursing Administration, Sukhothai Thammathirat Open University, 

academic year 2011 in 3 dimensions: 1) instructional materials, 2) lecturers, and 3) 

teaching and learning management. Twenty-six students who registered course 51711 in 

academic year 2011 were the population of this study. Questionnaires were used as a 

research tool and comprised 2 sections: personal data and satisfaction of teaching and 

learning. The tools were tested for validity from experts and reliability with Cronbach’s 

alpha coefficient. The reliability of the second section was 0.94. Data were analyzed by 

percentage, mean, and standard deviation. 

The research findings were as follows.1) The students rated their satisfaction of 

teaching and learning of the courses at the high level (X = 4.44). 2) They rated satisfaction 

of teachers at the highest level ( X = 4.55). 3) They also rated the satisfaction of 

instructional materials and teaching and learning management at the high level (X = 4.30 

and 4.24 respectively). 

Keywords: Satisfaction, Teaching and learning, Nursing quality management 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล เป็นชดุวิชาเฉพาะในหลกัสตูรพยาบาลศาสตร 
มหาบณัฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ท่ีก าหนดให้นกัศกึษาทกุคนต้องลงทะเบียนเรียน
วิชานี ้เน่ืองจากเป็นชดุวิชาท่ีมุง่ให้ความรู้เก่ียวกบัวิวฒันาการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพและการ
จดัการคณุภาพ แนวคิด หลกัการและการเลือกใช้การจดัการคณุภาพทางการพยาบาล ประเดน็และ
แนวโน้มการจดัการคณุภาพทางการพยาบาล แนวคิดการประเมินและดชันีในการประเมินคณุภาพ
ทางการพยาบาล  และการประยกุต์การจดัระบบคณุภาพในองค์การพยาบาลทกุระดบั รวมทัง้ฝึก
ปฏิบตัิการประยกุต์แนวคดิท่ีคดัสรรเก่ียวกบัคณุภาพและการจดัการคณุภาพในการพฒันาระบบ
คณุภาพในองค์การพยาบาล และวิเคราะห์ประเดน็และแนวโน้มการจดัการคณุภาพทางการพยาบาล 
ส าหรับการจดัการเรียนการสอนของชดุวิชานีมี้การก าหนดการสมัมนาเข้ม จ านวน 1 ครัง้และสมัมนา
เสริมจ านวน 1 ครัง้ รวมทัง้มีการมอบหมายงานให้ท ารายงานจ านวน 2 ฉบบั นอกจากนีก้ารด าเนินการ
จดัการเรียนการสอนของชดุวิชานีจ้ะต้องมีการประเมินผลตามการประกนัคณุภาพของสถานศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2553 กำหนดเป็น         2.6 ร      ก  กก    ดก      นก    น 
 ห       น         น              ก    ดก      นก    น         น   น นก      น    
  ก         ก   ก    ก   (คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษา, 2554) 

ด  น  น ผู้วิจยัในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการ
พยาบาล จงึมีความสนใจศกึษาการติดตามความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนของชดุวิชา
ดงักลา่วท่ีมีตอ่นกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล 
มหาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมาธิราช ปีการศกึษา 1/2554 เพ่ือใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับการปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนชดุวิชาในด้านเอกสารการสอน อาจารย์ผู้สอน และการจดัการเรียนการ
สอนตามการรับรู้ของนกัศกึษา ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์
ในภาคการศกึษาตอ่ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การเรียนการสอนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพ

การพยาบาล หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลยั
สโุขทยั ธรรมาธิราช ประจ าปีการศกึษา 2554 ในด้านตอ่ไปนี ้ 

1. เอกสารการสอน
2. อาจารย์ผู้สอน
3. การจดัการเรียนการสอน
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นิยามศัพท์ 

ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การเรียนการสอน หมายถึง ความรู้สกึเชิงบวกของผู้ เรียนท่ีมีตอ่ 
เอกสารการสอน อาจารย์ผู้สอน และการจดัการเรียนการสอนของชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพกร
พยาบาล หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลยัสโุขทยั 
ธรรมาธิราช ประจ าปีการศกึษา 2554 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. เป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับการแก้ไขปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนชดุวิชา 51711

การจดัการคณุภาพการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึน้
2. เป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับการศกึษาวิจยัชดุวิชาท่ีเก่ียวกบัการจดัการคณุภาพการพยาบาล

วิธีการวิจัย 
การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพ่ือประเมินความพงึพอใจของ

นกัศกึษาตอ่การเรียนการสอนตอ่การเรียนการสอนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล 
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศกึษา 1/2554 โดยมีวิธีด าเนินการวิจยัดงันี ้

1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ประชากรเป็นนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร
มหาบณัฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีลงทะเบียนเรียนชดุ
วิชา 51711    ภาคการศกึษา 1/2554 ในปีการศกึษา 2554 จ านวน 26 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย มี 2 สว่น ดงันี ้
2.1 แบบสอบถามข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาย ุวฒุิ

การศกึษาสงูสดุ ประสบการณ์ในการปฏิบตังิานเป็นพยาบาลวิชาชีพ และการอบรมเก่ียวกบัการจดัการ
คณุภาพการพยาบาล 

2.2 แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอน อาจารย์ผู้สอน และการจดัการเรียนการ
สอน โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5   ด ั รวมทัง้ค าถามปลายเปิดเก่ียวกบั
ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ส าหรับค าถามท่ีเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

5 หมายถึง ทา่นพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนตามท่ีระบใุนรายการประเมินข้อนัน้
มากท่ีสดุ (ร้อยละ 81-100) 
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4 หมายถงึ ทา่นพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนตามท่ีระบใุนรายการประเมินขอ้นั�น

มาก (ร้อยละ61-80) 
3 หมายถึง ทา่นพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนตามท่ีระบใุนรายการประเมินข้อนัน้

ปานกลาง (ร้อยละ 41-60) 
2 หมายถึง ทา่นพึงพอใจตอ่การเรียนการสอนตามท่ีระบใุนรายการประเมินข้อนัน้

น้อย (ร้อยละ21-40) 
1 หมายถึง ทา่นพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนตามท่ีระบใุนรายการประเมินข้อนัน้

น้อยท่ีสดุ (ร้อยละ 1-20) 

แบบสอบถามได้ผา่นการตรวจสอบความตรงของเนือ้หาจากผู้ ช่ียวชาญซึง่เป็นอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาเก่ียวกบัการบริหารทางการพยาบาลจ านวน 3 ทา่น และน าผลการพิจารณาหาคา่ดชันีของความ
สอดคล้อง (Index of item objective congruence: IOC) โดยพิจารณาข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่
0.5-1.00 จะคดัเลือกเป็นข้อค าถามใช้ได้ (วรรณ์ดี แสงประทีปทอง, 2548) แบบสอบถามท่ีใช้วิจยัมี
ทัง้หมด 21 ข้อ บางข้อมีการปรับปรุง และแก้ไขบางส่วนตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ โดยสรุปข้อ
ค าถามใช้ได้ทัง้ 21 ข้อ ข้อค าถามปลายเปิด 1 ข้อ ได้รับการตรวจสอบความตรงของเนือ้หา ความ
ครอบคลมุและส านวนภาษา โดยถือเกณฑ์ความเห็นพ้องต้องกนั 2 ใน 3 ทา่น ผู้ เช่ียวชาญไมมี่การแก้ไข
ใด ๆ 

จากนัน้หาความเท่ียงของแบบสอบถามสว่นท่ี 2 ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การเรียนการ
สอนของชดุวิชานีท่ี้ผา่นการแก้ไขปรับปรุงไปใช้กบัประชากรของการวิจยัครัง้นี ้จ านวน 20 คนเพ่ือ
ค านวณหาความเท่ียงของแบบสอบถาม เน่ืองจากได้รับแบบสอบถามกลบัมา 20 ชดุและชดุวิชานีเ้พิ่ง
เปิดสอนเป็นครัง้แรก จงึไมส่ามารถหาประชากรท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัประชากรของการวิจยันีไ้ด้ การ
หาความเท่ียงของแบบสอบถามใช้สตูรสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แอลฟ่าครอนบาค (Cronbach's  alpha 
coefficient) (บญุใจ ศรีสถิตย์นรากรู, 2550) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามของส่วนท่ี 2 เทา่กบั 
0.94 

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนชดุวิชา 
51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาลท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศกึษา 1/2554 จ านวน 26 คน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

      2.3.1 ค านงึถึงการพิทกัษ์สิทธิของประชากร โดยอธิบายวตัถปุระสงค์และประโยชน์ของการ
วิจยั และรชีแ้จงให้นกัศกึษาทราบว่า สามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้โดยความสมคัรใจ การตอบ
แบบสอบถามไมมี่ผลใดๆ การรายงานผลวิจยัเป็นภาพรวมโดยไมเ่ปิดเผยรายช่ือของประชากร ไมมี่การ
ระบรุายช่ือหรืออ้างอิงผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายบคุคล เพ่ือป้องกนัผลกระทบทางลบตอ่ประชากร 

111



ปีที� 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556

       2.3.2 สง่แบบสอบถามให้นกัศกึษาทางไปรษณีย์ภายหลงันกัศกึษามาอบรมเข้มเสริม
ประสบการณ์มหาบณัฑิตพยาบาลศาสตร์ก่อนการสอบปลายภาค จ านวน 26 ฉบบั และก าหนดวนั
สง่คืนก่อนการสอบปลายภาค ได้แบบสอบถามคืนมาและสมบรูณ์ใช้ได้ 20 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 76.92 
และน าข้อมลูไปวิเคราะห์ผลด้วยวิธีทางสถิติตอ่ไป 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลูมีรายละเอียดดงันี ้
      2.4.1 วิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคลของประชากร และความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การเรียน  

การสอนชดุวิชานี ้วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา ได้แก่    
ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีการแปลความหมาย (บญุใจ ศรีสถิตย์นรากรู, 2550) 
ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

    2.4.2 วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การ
จ าแนกและจดัระบบข้อมลู (Typology and Taxonomy) (สภุางค์ จนัทวานิช 2542) 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร
ประชากรทัง้หมดเป็นเพศหญิง (100%) มีอายเุฉล่ีย 46.85 ปีนกัศกึษาท่ีมีอายมุากท่ีสดุ   58 ปี 

และอายนุ้อยท่ีสดุ 38 ปี มีอายรุะหวา่ง 45-50 ปีมากท่ีสดุ (ร้อยละ 55) วฒุิการศกึษาสงูสดุของนกัศกึษา
สว่นใหญ่ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 70) ประสบการณ์ในการปฏิบตังิานเป็นพยาบาล
วิชาชีพ เฉล่ียนาน 23.10 ปี สงูสดุ 38 ปี น้อยท่ีสดุ 6 ปี ระหวา่ง 6-16 ปี และระหวา่ง 17-27 ปีมากท่ีสดุ 
(ร้อยละ 35 เทา่ๆกนั) และเคยได้รับการอบรมเก่ียวกบัการจดัการคณุภาพการพยาบาลเป็นสว่นใหญ่ 
(ร้อยละ 85) 

2. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
 ผลการวิจยัความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล 

มีสาระส าคญัดงันี ้
   2.1 ความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล 

โดยรวมพบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการ
พยาบาลอยูใ่นระดบัมาก (X= 4.44) 2.2 เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่
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อาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X= 4.55) และพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนและ
เอกสารการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X= 4.30 และ 4.24 ตามล าดบั) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การเรียนการ
สอนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล จ าแนdเป็นโดยรวมและรายด้าน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน 
X

S.D. การแปลผล 
1. เอกสารการสอน 4.24 0.51 มาก 
2. อาจารย์ผู้สอน 4.55 0.40 มากที่สดุ 
3. การจดัการเรียนการสอน 4.30 0.50 มาก 
โดยรวม 4.44 0.44 มาก 

เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อ พบวา่ 
2.2.1 ด้านเอกสารการสอน นกัศกึษามีความพงึพอใจระดบัมากเป็นสว่นใหญ่ โดยมีความพงึ

พอใจมากท่ีสดุในข้อเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีได้จากการน าความรู้จากเอกสารการสอนไปประยกุต์ใช้ในงาน 
(X= 4.24) มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่เอกสารการสอน 
ชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล จ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อ 

ความพึงพอใจต่อเอกสารการสอน 
X

S.D. การแปลผล 
1. ความทนัสมยัของเนือ้หาสาระ 4.30 0.57 มาก 
2. ความครอบคลมุของเนือ้หาสาระ 4.35 0.59 มาก 
3. ความชดัเจนของเนือ้หาสาระ 4.25 0.64 มาก 
4. ความรู้ที่ได้รับจากเอกสารการสอน 4.35 0.67 มาก 
5. ประโยชน์ที่ได้จากการน าความรู้จากเอกสารการสอนไปประยกุต์ใช้ในงาน 4.55 0.51 มากที่สดุ*
6. ความเหมาะสมของรูปเลม่และการพิมพ์ 3.65 0.81 มาก 
โดยรวม 4.24 0.51 มาก 

*ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียของคะแนนสงูสดุ

 นอกจากนีน้กัศกึษามีความมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัเอกสารการสอน
เพิ่มเตมิทัง้ทางบวกและทางลบ ดงันี ้
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1) ความคิดเหน็ทางบวก ได้แก่ เอกสารการสอนดีมาก ละเอียด ชดัเจน อา่นเข้าใจง่าย    มี

ประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบจัิงานจริงได้ มีข้อสนบัสนนุจากแบบสอบถามปลายเปิด เชน่ 
“ เอกสารการสอนดีมาก” (นกัศกึษาคนท่ี 2) 
“เอกสารมีเนือ้หาละเอียด” (นกัศกึษาคนท่ี 5) 
“ชดัเจน อ่านเข้าใจง่าย และสามารถน าไปไช้ประโยชน์และประยกุต์ใช้ได้” 
(นกัศกึษาคนท่ี 13) 
“เนือ้หาสาระดีมีประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานจริงได้”  
(นกัศกึษาคนท่ี 14) 

2) ความคิดเห็นทางลบและมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ รูปเลม่เอกสารการสอนไมดี่   มี
ข้อเสนอแนะให้เย็บแข็งแรงกวา่นี ้เอกสารในรูปของ PDF อา่นไมค่อ่ยสะดวก เอกสารการสอนได้รับช้า 
บางรายได้รับไมค่รบทกุหนว่ย มีข้อสนบัสนนุจากแบบสอบถามปลายเปิด เชน่ 

  “อยากให้เย็บเลม่ให้แข็งแรงกวา่นีค้ะ เน่ืองจากช ารุดง่ายมากหลดุเป็นแผ่นๆ” 
(นกัศกึษาคนท่ี 3) 

“เอกสารท่ีสง่ให้ในรูปของ PDF ไมค่อ่ยสะดวกในการอา่น” (นกัศกึษาคนท่ี 5) 
“เอกสารได้รับช้า แตโ่ชคดีท่ีสามารถ load file ได้แตค่อ่นข้างช้า อาจเป็นเพราะ

สถานการณ์น า้ทว่มด้วย ใกล้สอบแล้ว ยงัได้เอกสารไมค่รบเลย” (นกัศกึษาคนท่ี 16) 
“เอกสารออกช้ามาก และบางหนว่ยยงัไมไ่ด้รับเลย” (นกัศกึษาคนท่ี 17) 

2.2.2 ด้านอาจารย์ผู้สอน นกัศกึษามีความพงึพอใจระดบัมากท่ีสดุเป็นสว่นใหญ่ โดยพงึพอใจ
มากท่ีสดุในข้อเก่ียวกบั (1) การเตรียมความพร้อมในการสอน และ (2) ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ (X =4.75 เทา่กนั) มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่อาจารย์ผู้สอน 
ชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล จ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อ 

ความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอน 
X

S.D. การแปลผล 
1. การเตรียมความพร้อมในการสอน 4.75 0.44 มากที่สดุ* 
2.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.75 0.44 มากที่สดุ* 
3 การให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการเรียนชดุวิชานี ้ 4.55 0.69 มากที่สดุ 

4. การเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ซกัถามและหรือแสดงความคิดเหน็ 4.50 0.51 มากที่สดุ 

5. ความชดัเจนในการตอบข้อซกัถามของนกัศกึษา 4.55 0.51 มากที่สดุ 
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6. ความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่ดีระหวา่งการเรียนการสอน 4.50 0.51 มากที่สดุ 
7. การใช้โสตทศัน์เหมาะสมและสอดคล้องกบัเนือ้หาชดุวชิาที่สอน 4.40 0.50 มาก 
8. ความเข้าใจสภาพของผู้เรียนและความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 4.40 0.60 มาก 
โดยรวม 4.55 0.40 มากที่สุด 

*ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียของคะแนนสงูสดุ
นกัศกึษามีความคดิเห็นทางบวกเก่ียวกบัอาจารย์ผู้สอนและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ ดงันี ้
1) ความคิดเห็นทางบวก ได้แก่ อาจารย์ทกุทา่นมีความรู้ความสามารถ มีการเตรียมการสอน

และสอนได้ดี ตัง้ใจและเตม็ใจถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน าและให้ก าลงัใจ ยอมรับและเคารพการ
ตดัสินใจของนกัศกึษา และท าให้บรรยากาศการเรียนดี มีข้อสนบัสนนุจากแบบสอบถามปลายเปิด เชน่ 

“อาจารย์มีความตัง้ใจดีมาก เตม็ใจในการสอนถ่ายทอด มีความรู้ความสามารถ มี
ความมุง่มัน่ให้ลกูศษิย์เข้าใจบทเรียน และให้ก าลงัใจแก่ลกูศษิย์ยอมรับและเคารพการตดัสินใจ และให้
เกียรตซิึง่กนัและกนั” (นกัศกึษาคนท่ี 8) 

“อาจารย์สรุปข้อมลูได้ชดัเจน ท าให้เข้าใจถ่องแท้” (นกัศกึษาคนท่ี 6) 
“อาจารย์ให้ความรู้และชีแ้นะการเรียนการสอนดีมาก ท าให้เข้าใจบทเรียนและ 

การน ามาใช้ประโยชน์ได้” (นกัศกึษาคนท่ี 7) 
“อธิบายชดัเจน สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นกนัเองท าให้ไมเ่ครียด” 

(นกัศกึษาคนท่ี 9) 
2) มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ นกัศกึษาต้องการให้อาจารย์ตรวจรายงานและให้นกัศกึษารับทราบ

จดุบกพร่อง มีข้อสนบัสนนุจากแบบสอบถามปลายเปิด เชน่ 
“อยากให้อาจารย์ตรวจเอกสารแล้วสง่กลบัให้นกัศกึษาดสูว่นท่ีผิดพลาด และ

ข้อเสนอแนะท่ีอาจารย์แนะน าภายในวนัท่ีมาสมัมนาเพ่ือจะได้รู้จดุบกพร่องแบบท่ีอาจารย์บางท่านท า” 
(นกัศกึษาคนท่ี 6) 

“การให้น าเสนอทัง้หมดแล้วอาจารย์จงึเสนอแนะภายหลงั จะดีกวา่การน าเสนอแล้ว 
วิพากย์ทีละคนเพราะจะสร้างความสบัสนและไมม่ัน่ใจให้กบัคนตอ่ๆ ไป และภายหลงัการน าเสนอเสร็จ
แล้วอยากให้อาจารย์อธิบายวา่ การบ้านท่ีท ามานกัศกึษาเข้าใจถกูต้องหรือไม่” (นกัศกึษาคนท่ี 10) 

2.2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน นกัศกึษามีความพึงพอใจระดบัมากเป็นสว่นใหญ่ โดย
พงึพอใจมากท่ีสดุในข้อเก่ียวกบัความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมการสมัมนาเสริมและหรือ
การสมัมนาเข้ม (X =4.50) มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4 

115



    ปีที� 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556 
ตารางท่ี 4 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การเรียนการสอน 

ชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล จ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อ 

ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน 
X

S.D. การแปลผล 
1. ความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมการสมัมนาเสริมและ
หรือการสมัมนาเข้ม 

4.50 0.51 มากที่สดุ* 

2. ความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมายในการท า
รายงาน 

4.35 0.59 มาก 

3. ความเหมาะสมของลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมายในการท า
รายงาน 

4.35 0.59 มาก 

4. ความเหมาะสมของการประเมนิผลการเรียน 4.40 0.50 มาก 
5. ความเหมาะสมของอตัราสว่นระหวา่งอาจารย์ตอ่นกัศกึษาในการ
สมัมนาเสริมหรือการสมัมนาเข้ม 

4.10 0.97 มาก 

6. ความเหมาะสมของห้องเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอน 4.25 0.55 มาก 
7. ความพร้อมของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 4.15 0.67 มาก 
โดยรวม 4.30 0.50 มาก 

*ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียของคะแนนสงูสดุ
นอกจากนีน้กัศกึษามีความคิดเห็นทางบวกเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ ได้แก่ การ

จดัการเรียนการสอนด าเนินการเป็นขัน้ตอนและเหมาะสม และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้ประโยชน์ มี
ข้อมลูสนบัสนนุจากแบบสอบถามปลายเปิด เชน่ 

“ เป็นล าดบัขัน้โดยให้นกัศกึษาน าเสนอผลงาน comment สรุป ชว่ยให้นกัศกึษามี
ความเข้าใจเนือ้หาในเอกสารมากขึน้ ในแง่ของการน าประยกุต์ใช้ได้ดีขึน้” (นกัศกึษาคนท่ี 12) 

“การเรียนแบบแบง่กลุม่ย่อย และมีการสมคัรใจเข้ามาเรียนร่วมกนัในมหาวิทยาลยั
เป็นเร่ืองดีมาก และอาจารย์ปลอ่ยให้มีการเลือกและมีอิสระ” (นกัศกึษาคนท่ี 16) 

“เหมาะสมกบัสภาวการณ์ เร่ืองคณุภาพเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสดุในวิชาชีพพยาบาลท่ีจะ
ท าให้องค์กรอยูไ่ด้ด้วยความ smart มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้” (นกัศกึษาคนท่ี 20) 

“ระบบการเรียนการสอนจดัได้อย่างเหมาะสมกบัผู้ ท่ีท างานและเรียนด้วยการ
จดัรูปแบบการศกึษามุง่เน้นให้นกัศกึษาศกึษาด้วยตนเองและน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชัน้ท าให้ได้รับ
ประโยชน์มากมาย” (นกัศกึษาคนท่ี 6) 
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อภปิรายผล 

1. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนชุดวิชา 51711 โดยรวม
นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนชดุวิชา 51711 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 

4.44) เน่ืองจากนกัศกึษามีความพงึพอใจในเอกสารการสอน อาจารย์ผู้สอน และการจดัการเรียนการ
สอนอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสดุ (ตารางท่ี 1) และการเรียนทางไกลโดยมีการศกึษาเอกสารการสอนด้วย
ตนเองเป็นการเรียนรู้โดยผู้ เรียนน าตนเอง (Self-directed learning ) ร่วมกบัการสอนท่ีมีอาจารย์
เสนอแนะและมีการเปิดโอกาสให้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและหรือประสบการณ์ซึง่กนัและกนัเป็นการ
เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) ท าให้นกัศกึษาต่ืนตวัและใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีน าไปสูก่ารเกิดการ
เรียนรู้ท่ีแท้จริงได้มากขึน้และจดจ ามากขึน้ รวมทัง้น าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึน้ (ทิศนา แขมมณี, 2548) 
และการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่จะจงูใจให้นกัศกึษามีการเรียนรู้ด้วยความรู้สึกต่ืนตวัและใช้ประสบการณ์ของ
ตนเองควบคูก่บัการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดความรู้สกึตอ่ตนเองเชิงบวก เชน่ ตนเองมีคณุคา่ มัน่ใจตนเอง 
เป็นต้น (Knowles, Holton III and Swanson, 2005) ดงันัน้ลกัษณะการเรียนรู้ท่ีกลา่วมาข้างต้นสง่ผล
ให้นกัศกึษาได้รับประโยชน์ทัง้ในการน าไปใช้ในงานและเกิดความรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเอง จึงท าให้นกัศกึษาพงึ
พอใจตอ่การเรียนการสอนดงักลา่วได้ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของสมใจ พทุธาพิทกัษ์ผล บญุทิพย์ สิริธ
รังศรี และดวงกมล ป่ินเฉลียว (2555) เร่ือง ความพงึพอใจของนกัศกึษา มหาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมาธิ
ราชท่ีมีตอ่ส่ือและการจดัการเรียนการสอน ชดุวิชา 51712 สมัมนาประเดน็และแนวโน้มการบริหารการ
พยาบาล พบวา่ นกัศกึษาพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ  

2. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนชุดวิชา 51711 เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน
2.1 ความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.30) สอดคล้องกบั

ผลการวิจยัของสมใจ พทุธาพิทกัษ์ผล บญุทิพย์ สิริธรังศรี และดวงกมล ป่ินเฉลียว (2555) ท่ีพบวา่ 
นกัศกึษาพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากเอกสารการสอน 1) มีเนือ้หา
สาระท่ีทนัสมยั ครอบคลมุ และชดัเจน 2) เนือ้หาสาระในเอกสารการสอนให้ความรู้ และประโยชน์จาก
การน าความรู้จากเอกสารการสอนไปประยกุต์ใช้ในงานได้ และ 3) รูปเลม่และการพิมพ์มีความ
เหมาะสม อยา่งไรก็ตามเอกสารการสอนยงัต้องปรับปรุงแก้ไขบางประการ ได้แก่ เย็บรูปเลม่ให้แข็งแรง 
และสง่ให้ครบทกุหนว่ยให้ทนักบัความต้องการของนกัศกึษา  

    2.2 ความพงึพอใจตอ่อาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.55) สอดคล้องกบั
ผลการวิจยัของสมใจ พทุธาพิทกัษ์ผล บญุทิพย์ สิริธรังศรี และดวงกมล ป่ินเฉลียว (2555) ซึง่ พบวา่ 
นกัศกึษาพงึพอใจตอ่อาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอน 1) การเตรียม
ความพร้อมในการสอน 2) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 3) ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการเรียนชดุ
วิชานี ้4) เปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ซกัถามและหรือแสดงความคิดเห็น 5) ตอบข้อซกัถามของนกัศกึษา
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อยา่งชดัเจน 6) สามารถในการสร้างบรรยากาศท่ีดีระหวา่งการเรียนการสอน และ 7) มีการใช้โสตทศัน์ 

เหมาะสมและสอดคล้องกบัเนื ้อหาชดุวิชาท่ีสอน และ 8) มีความเข้าใจสภาพของผ้เูรียนและความ 

แตกตา่งระหวา่งบคุคล  

     2.3 ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.24) 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของนฤพนธ์ิ อินทนาคม และคณะ (2554) เร่ือง ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่
การจดัการเรียนการสอนในวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา พบว่า การจดัการเรียนการสอน
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.76) เน่ืองจาก 1) มีการจดัการเรียนการสอนได้อยา่งเหมาะสมของ
รูปแบบการจดักิจกรรมการสมัมนาเสริมและหรือการสมัมนาเข้ม 2) ปริมาณงานท่ีมอบหมายในการท า
รายงานเหมาะสม 3) ลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมายในการท ารายงานเหมาะสม 4) มีการประเมินผล
การเรียนเหมาะสม 5) อตัราสว่นระหวา่งอาจารย์ต่อนกัศกึษาในการสมัมนาเสริมหรือการสมัมนาเข้มมี
ความเหมาะสม 6) ห้อง เรียนท่ีใช้ในการเรียนการสอนมีความเหมาะสม และ 7) มีความพร้อมของ
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน นอกจากนีก้ารจดัเรียนการสอนในลกัษณะท่ีใช้ผู้ เรียน
เป็นศนูย์กลางร่วมกบัการเรียนรู้แบบผู้ ใหญ่จะสง่ผลดีตอ่นกัศกึษาทัง้ในด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ และการเสริมสร้างความรู้สกึตอ่ตนเองในเชิงบวกมากขีน้ (Knowles, Holton III and 
Swanson, 2005; ทิศนา แขมมณี, 2548) จงึสง่ให้นกัศกึษาตอ่การจดัการเรียนการสอนลกัษณะ
ดงักลา่ว 

บทสรุป 
การศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การเรียนการสอนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพ

การพยาบาล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีน้กัศกึษา 1) มีความพงึพอใจตอ่อาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสดุ โดยอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ ตัง้ใจสอน ให้ก าลงัใจและให้เกียรต ิตอบข้อ
ซกัถามชดัเจนดี และเป็นกนัเองไมเ่ครียด 2) มีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบั
มาก โดยการจดัการเรียนการสอนเป็นล าดบัขัน้ ช่วยให้นกัศกึษามีความเข้าใจเนือ้หาในเอกสารมากขึน้
และน าไปประยกุต์ใช้ได้ดี และ 3) มีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนอยูใ่นระดบัมาก โดยเอกสารการ
สอนมีเนือ้หาสาระดีมาก มีประโยชน์และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบตังิานจริงได้ ส าหรับข้อเสนอแนะ
ส าคญั คือ การจดัท ารูปแลม่ของเอกสารการสอนให้แข็งแรงกวา่นี ้
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนของชดุวิชานีส้ว่นใหญ่อยู่

ในระดบัมาก (X = 4.44) (ตารางท่ี 1) ไมว่่าจะเป็นด้านเอกสารการสอน อาจารย์ผู้สอน และการจดัการ
เรียนการสอน ดงันัน้ควรมีการด าเนินการเรียนการสอนลกัษณะเชน่นีใ้นปีการศกึษา 2555 ตอ่ไป 

    1.2 จากผลการวิจยัพบวา่ แม้นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนอยูใ่นระดบัมาก 
(X = 4.24) (ตารางท่ี 1) และมีความคดิเห็นเพิ่มเตมิวา่ เอกสารการสอนมีเนือ้หาสาระดีมากและมี
ประโยชน์ตอ่การน าไปประยกุต์ใช้ในงาน แตใ่นทางตรงกนัข้ามนกัศกึษาก็มีความคิดเห็นทางลบเชน่กนั
วา่ เอกสารการสอนได้รับช้าเน่ืองจากภาวะน า้ทว่ม และการเย็บรูปเลม่ไมแ่ข็งแรงเทา่ท่ีควร ดงันัน้
คณะกรรมการบริหารชดุวิชานีค้วรมีการประสานงานกบัส านกัพิมพ์ในการผลิตลว่งหน้าและแผนกสง่
เอกสารการสอนสง่ให้นกัศกึษาโดยเร็วท่ีสดุ อยา่งน้อยก่อนการเปิดภาคการศกึษาในปีการศกึษา 2555 
เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดปัญหาในลกัษณะเดมิ  

    1.3 จากผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาพงึพอใจตอ่อาจารย์ผู้สอนของชดุวิชานีส้ว่นใหญ่อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.55) (ตารางท่ี 1) โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเตมิวา่ อาจารย์ผู้สอนมีการเตรียมตวัและ
มีความรู้ความสามารถ ตัง้ใจและเต็มใจในการสอน ให้ก าลงัใจ ยอมรับนกัศกึษา และท าให้บรรยากาศ
การเรียนดี ดงันัน้อาจารย์ผู้สอนควรเตรียมตวัและด าเนินการสอนในลกัษณะนีต้อ่ไปปีการศกึษา 2555 
แตค่วรตรวจรายงานและให้นกัศกึษารับทราบข้อบกพร่องตามท่ีนกัศกึษาต้องการ 

1.4 จากผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนของชดุวิชานีส้ว่นใหญ่
อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.30) (ตารางท่ี 1) ดงันัน้คณะกรรมการบริหารชดุวิชานีค้วรจดักิจกรรมการเรียน
การสอนในลกัษณะนีต้อ่ไปในปีการศกึษา 2555 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป
2.1 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเก่ียวกบัเอกสารการสอน อาจารย์ผู้สอน และการจดัการเรียน

การสอนชดุวิชา 51711 การจดัการคณุภาพการพยาบาล ปีการศกึษา 2554 ดงันัน้ควรมีการวิจยัใน
ลกัษณะเชน่นีใ้นปีการศกึษาตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อน าผลการวิจยัไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอ่ไป 

    2.2 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงบรรยาย และได้ค าตอบส าหรับการแก้ไขและปรับปรุงการ
เรียนการสอนระดบัหนึง่ ดงันัน้การวิจยัชดุวิชานีใ้นปีการศกึษา 2555 ควรออกแบบการวิจยัเป็นการวิจยั
เชิงคณุภาพมากขึน้เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นรูปธรรมและครบถ้วนมากขึน้ส าหรับแก้ไขปรับปรุงการเรียนการ
สอนของชดุวิชาให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  

119



ปีที� 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556

กิตตกิรรมประกาศ 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

Students’ Satisfaction with Learning Process of Adult and Elderly Nursing and 

Expected Characteristics of Students in Bachelor of Nursing Science Program (2 years)

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอ่ียมสวสัดกิลุ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

บทคัดย่อ

 วิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) ความพงึพอใจของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เนื่อง 2 ปี) 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชตอ่เอกสารการสอน สือ่เสริม และการจดัการเรียนการสอน  2) ความคดิเห็นของ นกัศกึษา

ตอ่คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุอิดุมศกึษา  

         กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (ตอ่เนื่อง 2 ปี) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช          

ที่ลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุในภาคการศกึษาที่ 2/2553 จ านวน 44 คน ได้จากการ 

สุม่อยา่งง่าย เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม 6 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป ตอนที่ 2 ความพงึพอใจเก่ียวกบัเอกสารการสอน  

ตอนที่ 3 ความพงึพอใจเก่ียวกบัสือ่เสริม ตอนที่ 4 ความพงึพอใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน ตอนที่ 5 ความ คิดเห็น

และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน ตอนที่ 6 ความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะที่พึงประสงค์ ตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา คา่ความเที่ยงของแบบสอบถามตอนท่ี 2-4 และ 6 เทา่กบั 0.96, 0.98, 0.98, และ 0.99 

ตามล าดบั วเิคราะห์ข้อมลูด้วยร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เนือ้หา   

          ผลการวิจยั 1) ความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา สือ่เสริมชดุวชิา และการจดัการเรียนการสอนชดุวิชา 

โดยรวมอยูใ่นระดบัสงู  2) ความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา โดยรวมอยูใ่น

ระดบัสงู ( = 4.33, S.D. = 0.43)   

ค าส าคญั  การจดัการเรียนการสอน ชดุวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของ 
   นกัศกึษา 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ม.ค.-มิ.ย. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2556 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9



ปีที� 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to study satisfaction of students in bachelor of 

nursing science program (2 years) with textbook, supplementary media, and learning process 

2) to examine the opinion of students about characteristics according to Thailand

Qualification Framework (TQF).  

Forty four students in bachelor of nursing science program who registered in adult and 

elderly nursing in academic year 2/2553 were selected by simple random sampling to be the 

sample of this research. Questionnaires with 6 sections: personal data; satisfaction with 

textbook, supplementary media, and learning process; opinion and suggestion about learning 

process; and  opinion about characteristics according to TQF were used to collect data. The 

reliability of the questionnaires section 2-4 were .96, .98, .98, and .99 respectively. Data were 

analyzed by percentage, mean, standard deviation and content analysis. 

The result revealed that: 1) overall satisfaction with textbook, supplementary media, and 

learning process were at high level, 2) overall opinion about characteristics according to TQF 

was at high level. 

Keyword(s) : Learning process Adult and elderly nursing Expected characteristics of students 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มุ่งจดัการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ด้วยระบบ

การสอนทางไกล เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนระหวา่งการเรียนการสอนในวิชาชีพกบัชีวิตการ

ท างานและครอบครัว หรือไมต้่องแยกการเรียนออกจากครอบครัวหรือการท างาน (สาขาวิชาพยาบาล

ศาสตร์, 2553) การจดัการเรียนการสอนจงึเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง นกัศกึษาสามารถก าหนดแผนการ

ศกึษาด้วยตนเอง โดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จดัท าเอกสารการสอนและส่ือการศกึษาท่ีหลากหลาย 

เพ่ือให้นกัศกึษาเลือกศกึษาตามความต้องการ และยงัได้จดัแนะแนวการศกึษา ในชดุวิชาท่ีมีภาคปฏิบตัิ 

เพ่ือให้นกัศกึษาเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึน้ สามารถสอบผา่นได้มากขึน้ แตใ่นระยะเวลาท่ีผา่นมา 

นกัศกึษาสอบผา่นจ านวนน้อย เน่ืองจากชดุวิชาท่ีมีภาคปฏิบตันิกัศกึษาจะต้องสอบได้คะแนนภาคทฤษฏี

และภาคปฏิบตัแิตล่ะส่วน ร้อยละ 60 จงึจะถือวา่สอบผ่านชดุวิชานัน้ๆ     

 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จึงเห็นความส าคญัท่ีจะต้องมีการประเมินผลการจดัการเรียนการสอน เพ่ือ

น ามาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ นกัศกึษาสามารถสอบผา่นและส าเร็จการศกึษา

ตามก าหนดเวลา ประกอบกบั ปัจจบุนักระทรวงศกึษาธิการก าหนดกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิและสภาการพยาบาลได้จดัท ามาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาล
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ศาสตร์ พ.ศ.2552 ขึน้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจดัการศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร์ เพ่ือให้สามารถผลิต

บณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จงึได้ด าเนินการตามแนวคิดดงักล่าว โดย

จดัท า มคอ. 3 ชดุวิชาตา่งๆ และก าหนดคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร

บณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตไิว้ นอกจากนีค้ณะกรรมการ

บริหารหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี)  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ยงัได้ก าหนดให้มีการ

วิจยัเพ่ือประเมินผลการจดัการเรียนการสอนชดุวิชาตา่งๆ ในหลกัสตูร (คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร

พยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี), 2554)        

        คณะกรรมการบริหารชดุวิชา 51208 การพยาบาลผู้ ใหญ่และผู้สงูอาย ุ จงึเห็นสมควรให้มีการวิจยัเพ่ือ

ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การจดัการเรียนการสอนชดุวิชา 51208 และคณุลกัษณะท่ีพงึ

ประสงค์ ของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

อดุมศกึษาแหง่ชาติและสภาการพยาบาล ทัง้นีเ้พ่ือน าข้อมลูมาใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ และ

มีศกัยภาพในการให้บริการพยาบาลท่ีมีคณุภาพ เป็นองค์รวมและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

ทกุกลุม่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี)

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ตอ่เอกสารการสอน ส่ือเสริม และการจดัการเรียนการสอน 

2. เพ่ือศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี)

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

นิยามศัพท์

1. ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา ส่ือเสริมชดุวิชา และการจดัการเรียนการ

สอนชดุวิชา หมายถึง ความรู้สกึทางบวกของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีมีตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา ส่ือเสริมชดุวิชา และการจดัการเรียนการ
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สอนชดุวิชา ซึง่วดัได้จาก ความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา ความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริมชดุวิชา และ

ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนชดุวิชา ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 
     1.1 ความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอน หมายถึง ความรู้สึกทางบวกของนกัศกึษาตอ่ เอกสารการสอน

ชดุวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุซึง่วดัได้จาก ความพงึพอใจ 5 ด้าน ได้แก่ ความพงึพอใจ 

ตอ่วตัถปุระสงค์ของชดุวิชา เนือ้หาสาระของชดุวิชาในประเดน็ความทนัสมยั ความกระชบั และความ

ชดัเจน กิจกรรมท้ายเร่ืองในประเดน็การตอบค าถามได้อยา่งชดัเจน แบบฝึกปฏิบตัชิดุวิชา (ก่อนและหลงั

เรียน) ในประเดน็การสนบัสนนุการเรียนรู้ และผลท่ีได้หลงัศกึษา ในประเดน็ความรู้ท่ีได้รับจากเอกสารการ

สอน และการน าไปใช้ประโยชน์ 

          1.2 ความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริม หมายถึง ความรู้สึกทางบวกของนกัศกึษาตอ่ส่ือเสริมของชดุวิชา 

51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุซึง่วดัได้จาก ความพงึพอใจตอ่ซีดีเสียง (MP 3) วีดทิศัน์/ VCD 

เอกสารเพิ่มเตมิ   

          1.3 ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอน หมายถึง ความรู้สกึทางบวกของนกัศกึษาตอ่การ

จดัการศกึษาภาคปฏิบตัชิดุวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุซึง่วดัได้จาก ความพงึพอใจตอ่

ความเหมาะสมของศนูย์บริการการศกึษาเฉพาะกิจ แหลง่ประโยชน์ ระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบตั ิอาจารย์

สอนเสริม ความชดัเจนของคูมื่อฝึกปฏิบตักิารพยาบาล ความรู้และทกัษะท่ีได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตัิ 

การน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตัไิปใช้ประโยชน์ รูปแบบการฝึกภาคปฏิบตั ิการสง่เสริมให้เกิด

การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการจดัการเรียนการสอนโดยรวม 

2. ความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ หมายถึง ความคดิเห็นตอ่

คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ท่ีก าหนดโดยคณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา

แหง่ชาต ิซึง่วดัได้จาก ความพงึพอใจตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคณุธรรมและ

จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ ด้าน

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทกัษะการปฏิบตัิทาง

วิชาชีพ
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย

1. ได้ข้อมลูท่ีจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเอกสารการสอนชดุวิชา ส่ือเสริม และการจดัการ

เรียนการสอนชดุวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุให้มีประสิทธิภาพ ผู้ เรียนสามารถบรรลุ

ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนชดุวิชานีไ้ด้อยา่งมีคณุภาพ มีคณุลกัษณะตามมาตรฐานคณุวฒุิการศกึษา ซึง่จะ

สง่ผลให้สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้รับการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในและภายนอกในระดบัดี  

2. ได้ข้อมลูท่ีจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการวิจยัความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา ส่ือเสริมชดุ

วิชา และการจดัการเรียนการสอนชดุวิชาอ่ืนๆ ทัง้ในระดบัปริญญาตรีและปริญยาโท เพ่ือน าผลการวิจยัไป

ใช้ในการจดัท า มคอ. 5 ของชดุวิชาตอ่ไป

วิธีการวิจัย

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) ซึง่มีวิธีด าเนินการวิจยัดงันี ้
1) ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

ประชากร เป็นนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) มหาวิทยาลยั

สโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุในภาคการศกึษาท่ี 

2/2553 และต้องเข้าฝึกภาคปฏิบตัิ จ านวน 158 คน  
        กลุม่ตวัอย่าง เป็นนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) มหาวิทยาลยั 

สโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุในภาคการศกึษาท่ี 

2/2553 และต้องเข้าฝึกภาคปฏิบตัิ จ านวน 114 คน ท่ีได้จากการค านวณด้วยสตูรของยามาเน  (Yamane 
อ้างถึงใน วิไล กศุลวิศิษฐ์กลุ, 2549) และให้ความร่วมมือในการวิจยั  

2) เคร่ืองมือการวิจยั

       เคร่ืองมือการวิจยั เป็นแบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอน และคณุลกัษณะท่ี

พงึประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิการศกึษา ซึง่สร้างโดยผู้วิจยัเอง จ านวน 6 ตอน ดงันี ้
    ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป ได้แก่ เพศ อาย ุภมูิล าเนาปัจจบุนั จ านวนครัง้ของการลงทะเบียนเรียน 

ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบและเตมิค า 
  ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจเก่ียวกบัเอกสารการสอน 5 ด้าน ได้แก่ วตัถปุระสงค์ของชดุวิชา เนือ้หา

สาระของชดุวิชา กิจกรรมท้ายเร่ือง แบบฝึกปฏิบตัชิดุวิชา (ก่อนและหลงัเรียน) ผลท่ีได้หลงัศกึษา ลกัษณะ

ค าถามเป็นปลายปิดแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตัง้แตพ่งึพอใจมากท่ีสดุ จนถึงพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

โดยให้คะแนน 5 - 1 ตามล าดบั 
ตอนท่ี 3 ความพงึพอใจเก่ียวกบัส่ือเสริม 3 ประเภท ได้แก่ ซีดีเสียง (MP3) วีดทิศัน์/VCD เอกสาร
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เพิ�มเติมลักษณะคําถามเป็นปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั�งแต่ พึงพอใจมากที่สุด จนถึง 

พึงพอใจน้อยที่สุด โดยให้ คะแนน 5 - 1 ตามลําดับ 

  ตอนท่ี 4 ความพงึพอใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน ด้านศนูย์บริการการศกึษาเฉพาะกิจ 

แหลง่ประโยชน์ในการฝึกภาคปฏิบตั ิระยะเวลาฝึกภาคปฏิบตั ิอาจารย์สอนเสริม ความชดัเจนของคูมื่อฝึก

ปฏิบตัิการพยาบาล ความรู้และทกัษะท่ีได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตั ิการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึก

ภาคปฏิบตัไิปใช้ประโยชน์ รูปแบบการฝึกภาคปฏิบตัิ การสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ

จดัการเรียนการสอนโดยรวม ลกัษณะค าถามเป็นปลายปิดแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตัง้แตพ่งึ

พอใจมากท่ีสดุ จนถึงพงึพอใจน้อยท่ีสดุ โดยให้คะแนน 5 - 1 ตามล าดบั 
  ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน ในประเดน็เอกสารการ

สอน ส่ือเสริม และการจดัการศกึษาภาคปฏิบตัิ  เป็นค าถามปลายเปิด โดยให้คะแนน 5 - 1 ตามล าดบั 
  ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา 6 ด้าน 

ได้แก่ ด้านคณุธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและ

ความรับผิดชอบ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และด้าน

ทกัษะการปฏิบตัทิางวิชาชีพ รวมทัง้สิน้ 44 ข้อ ลกัษณะค าถามเป็นปลายปิดแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 
ระดบั ตัง้แต ่  พงึพอใจมากท่ีสดุ จนถึงพงึพอใจน้อยท่ีสดุ โดยให้คะแนน 5 - 1 ตามล าดบั 

การแปลผลระดบัความพงึพอใจและความคิดเห็น ใช้เกณฑ์ดงันี ้(ประคอง กรรณสตู, 2542) 

คะแนนเฉล่ีย ระดบัความพงึพอใจ 
4.50 - 5.00 สงูมาก 
3.50 - 4.49 สงู 
2.50 - 3.49 ปานกลาง 
1.50 - 2.49 ต ่า 
1.00 - 1.49 ต ่ามาก 

     ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม โดยผู้ทรงคณุวฒุิ 3 คน หลงัจากนัน้ผู้วิจยัน าแบบสอบถาม 
มาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ จดัท าแบบสอบถามเพื่อน าไปทดลองใช้กบันกัศกึษา 
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ท่ีปฏิบตังิานในโรงพยาบาลภมูิพลอดลุยเดช จ านวน 30 
คน ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามตอนท่ี 2-4 และ 6 เทา่กบั .96, .98, .98, และ .99 ตามล าดบั ปรับแก้

ไขแบบสอบถามอีกครัง้ และจดัท าแบบสอบถามเพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมลู  
3) การเก็บรวบรวมข้อมลู

ผู้วิจยัสง่แบบสอบถาม พร้อมจดหมายขอความร่วมมือในการวิจยั 
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และชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยไปให้ กลุ่มตัวอย่างตามที่อยู่ซึ�งให้ไว้กับมหาวิทยาลัย หลังสอบ

ปลายภาค พร้อมทั�งแจ้งให้ทราบถึงสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย โดยไม่มีผลกระทบต่อการเรียน การนํา

เสนอ ข้อมูลในภาพรวม เและขอให้กลุ่มตัวอย่าง 
สง่แบบสอบถามกลบัทางไปรษณีย์ หลงัได้รับแบบสอบถาม 2 สปัดาห์ ได้รับแบบสอบถาม 
ท่ีมีความสมบรูณ์ จ านวน 44 ฉบบั คิดเป็ นร้อยละ 38.60 ของแบบสอบถามทั ้งหมด  

4) การวิเคราะห์ข้อมลู

ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดงันี ้ข้อมลูทัว่ไป ความพึงพอใจเก่ียวกบั

เอกสารการสอน ส่ือเสริม การจดัการเรียนการสอน และความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะ 
ท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา วิเคราะห์โดยใช้ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่น

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนชดุวิชา วิเคราะห์โดย

การวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) 
ผลการวิจัยและอภปิรายผล

การน าเสนอผลการวิจยัจะด าเนินการเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
         กลุม่ตวัอยา่งมี เพศ อาย ุภมูิล าเนาปัจจบุนั และจ านวนครัง้ของการลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 

ดงัตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ต ่าสุด คา่สงูสดุ ของข้อมลูทัว่ไปของ 
  กลุม่ตวัอยา่ง (n = 44) 

ข้อมลู จ านวน ร้อยละ ข้อมลู จ านวน ร้อยละ 
เพศ ภมูิล าเนาปัจจบุนั 
    หญิง 34 77.3     ภาคกลาง 17 38.6 
    ชาย 10 22.7     ภาคเหนือ 14 31.8 
อาย ุ(ปี) ( = 41.34 ปี,S.D. = 7.12 ปี, Min = 24 ปี, Max 
= 58 ปี) 

    ภาคะวนัออก 

  เฉียงเหนือ 
10 22.8 

    21-30 4 9.1     ภาคใต้ 3 6.8 
    31-40 16 36.3 การใช้สือ่เสริม 
    41-50 19 43.2     ใช้ซีดีเสยีง (MP 3) 30 68.2 
    51-60 5 11.4     ไมใ่ช้ซีดีเสยีง (MP 3) 14 31.8 
การลงทะเบยีนเรียนชดุวิชา (ครัง้)     ใช้วีดิทศัน์/ VCD 25 56.8 
    1 32 72.7     ไมใ่ช้วีดิทศัน์/ VCD 19 43.2 
    2 9 20.5     ใช้เอกสารเพิม่เติม 25 56.8 
    3 3 6.8     ไมใ่ช้เอกสารเพิม่เติม 19 43.2 
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          จากตารางท่ี 1 กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.3 มีอายรุะหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ  

43.2 อายเุฉล่ีย 41.34 ปี (S.D. = 7.12 ปี) ลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 51208 เป็นครัง้แรก ร้อยละ 72.7 

จ านวนใกล้เคียงกนัมีภมูิล าเนาปัจจบุนัอยูภ่าคกลางและภาคเหนือ ร้อยละ 38.6 และ 31.8 ตามล าดบั  

สว่นใหญ่ใช้ซีดีเสียง (MP 3) วีดทิศัน์/ VCD และเอกสารเพิ่มเตมิ ร้อยละ 68.2, 56.8 และ 56.8 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 ความพงึพอใจเก่ียวกับเอกสารการสอนชุดวิชา ส่ือเสริมชุดวิชา และการจัดการเรียน 
  การสอนชุดวิชา 

         กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจเก่ียวกบัเอกสารการสอนชดุวิชาและส่ือเสริมชดุวิชา ดงัตารางท่ี 2 

และการจดัการเรียนการสอนชดุวิชา ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 2 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่างตอ่เอกสาร 
  การสอนชดุวิชา และส่ือเสริมชดุวิชา (n = 44) 

ความพงึพอใจ S.D. ระดบั 
เอกสารการสอนชุดวิชา 4.26 0.50 สูง 
ความชดัเจนของวตัถปุระสงค์ชดุวิชา 4.48 0.55 สงู 
เนือ้หาสาระของชดุวิชา 4.14 0.63 สงู 
    ความทนัสมยัของเนือ้หาสาระ 4.25 0.62 สงู 
    ความกระชบัของเนือ้หาสาระ 3.98 0.79 สงู 
    ความชดัเจนของเนือ้หาสาระ 4.20 0.73 สงู 
กิจกรรมทา้ยเร่ือง 
    ความชดัเจนของค าตอบในกิจกรรมท้ายเร่ือง 4.23 0.68 สงู 
แบบฝึกปฏิบติัชดุวิชา (ก่อนและหลงัเรียน) 
    การสนบัสนนุการเรียนรู้ของแบบฝึกปฏิบตัิชดุวชิา (ก่อน- 
    หลงัเรียน) 

4.20 0.82 สงู 

ผลทีไ่ดห้ลงัศึกษา 4.39 0.56 สงู 
   ความรู้ที่ได้รับจากเอกสารการสอนชดุวิชา 4.45 0.59 สงู 
    การน าความรู้จากเอกสารการสอนชดุวิชาไปใช้ประโยชน์ 4.32 0.74 สงู 
สื่อเสริมชุดวิชา 4.13 0.61 สูง 
    ซีดีเสยีง (MP 3) 4.10 0.55 สงู 
    วีดิทศัน์/ VCD 4.24 0.60 สงู 
    เอกสารเพิ่มเติม 4.04 0.68 สงู 
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        จากตารางท่ี 2 กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา และส่ือเสริมชดุวิชาโดย

รวมอยูใ่นระดบัสงู โดยความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชาโดยรวม มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ (  = 426 

S.D. = 0.50) ความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริมชดุวิชาโดยรวมมีคา่เฉล่ียรองลงมา (  = 4.13 S.D. = 0.61) 

ความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชารายด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัสงู โดยความพงึพอใจด้านความ

ชดัเจนของวตัถปุระสงค์ชดุวิชา มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ (  = 4.48 S.D. = 0.55) ความพงึพอใจด้านผลท่ีได้หลงั

ศกึษามีคา่เฉล่ียรองลงมา (  = 4.-39 S.D. = 0.56) โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุและอยูใ่นระดบัสงู คือ 

ความรู้ท่ีได้รับจากเอกสารการสอนชดุวิชา (  = 4.45 S.D. = 0.59) ความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริมชดุวิชาราย

ด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัสงู โดยความพงึพอใจตอ่วีดทิศัน์/ VCD มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ (  = 4.24 S.D. = 

0.60) ความพงึพอใจตอ่ซีดีเสียง (MP 3) มีคา่เฉล่ียรองลงมา (  = 4.10 S.D. = 0.55) 

ตารางท่ี 3 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่างตอ่การจดัการ 
 เรียนการสอนชดุวิชา (n = 44) 

ความพงึพอใจ S.D. ระดบั 
การจัดการเรียนการสอนชุดวชิา 4.30 0.63 สูง 
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ 4.15 0.73 สงู 
    ความสะดวกในการเดินทางไปฝึกภาคปฏิบตัิที่ศนูย์บริการ 
    การศกึษาเฉพาะกิจ 

4.25 0.72 สงู 

   ความปลอดภยัของศนูย์บริการการศกึษาเฉพาะกิจ 4.27 0.73 สงู 
    การอ านวยความสะดวกในเร่ืองตา่งๆ ของศนูย์บริการ 
    การศกึษาเฉพาะกิจ 

3.93 1.04 สงู 

แหล่งประโยชน์ในการฝึกภาคปฏิบติั 3.93 0.79 สงู 
   ความเพยีงพอของอปุกรณ์เคร่ืองใช้ในการฝึกภาคปฏิบตัิ 3.93 0.85 สงู 
    ความเหมาะสมของอปุกรณ์เคร่ืองใช้ในการฝึกภาคปฏิบตัิ 4.00 0.84 สงู 
    ความเพยีงพอและเหมาะสมของผู้ ป่วยในการฝึกภาคปฏิบตัิ 4.07 0.90 สงู 
    ความเพยีงพอและเหมาะสมของหนงัสอืที่ศนูย์บริการ 
    การศกึษาเฉพาะกิจ 

3.70 1.00 สงู 

ระยะเวลาฝึกภาคปฏิบติั 4.00 0.93 สงู 
   ความเหมาะสมของระยะเวลาฝึกเสริมทกัษะปฏิบตักิาร 
    พยาบาล

4.00 0.96 สงู 

    ความเหมาะสมของระยะเวลาสอบภาคปฏิบตัิ 4.00 0.96 สงู 
อาจารย์สอนเสริม 4.41 0.66 สงู 
    ความรู้ความสามารถในการนิเทศของอาจารย์สอนเสริม 
    ภาคปฏิบตัิ

4.61 0.54 สงูมาก 

   เจตคติของอาจารย์สอนเสริมภาคปฏิบตัิตอ่การเรียนการ 4.39 0.75 สงู 
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ความพงึพอใจ S.D. ระดบั 
    สอนทางไกล 
   การสนบัสนนุและการให้ก าลงัใจในการศกึษาด้วยตนเอง 
    ของอาจารย์สอนเสริมภาคปฏิบตัิ

4.25 0.89 สงู 

ความชดัเจนของคู่มือฝึกปฏิบติัการพยาบาล 4.18 0.79 สงู 
ความรู้และทกัษะทีไ่ดร้บัจากการฝึกภาคปฏิบติั 4.39 0.56 สงู 
    ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตัิ 4.41 0.58 สงู 
    ทกัษะที่ได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตัิ 4.36 0.61 สงู 
การน าความรู้ทีไ่ดร้บัจากการฝึกภาคปฏิบติัไปใช้ประโยชน์ 4.43 0.63 สูง 
รูปแบบการฝึกภาคปฏิบติั ที่ประกอบด้วย การฝึกด้วยตนเอง  

    การฝึกเฉพาะกรณี และการฝึกเสริมทกัษะปฏิบตัิการ 
    พยาบาล 

4.32 0.67 สูง 

กิจกรรมการฝึกภาคปฏิบติัส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 4.36 0.75 สูง 

          จากตารางท่ี 3 กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนชดุวิชาโดยรวมอยู่ใน

ระดบัสงู ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนชดุวิชารายด้านทกุด้านอยู่ในระดบัสงู โดยความพงึ

พอใจด้านการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตัไิปใช้ประโยชน์ มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ (  = 4.43     

S.D. = 0.63) ความพงึพอใจด้านอาจารย์สอนเสริมมีคา่เฉล่ียรองลงมา (  = 4.41 S.D. = 0.66) โดยข้อท่ี

มีคา่เฉล่ีย สงูท่ีสดุและอยูใ่นระดบัสงูมาก คือ ความรู้ความสามารถในการนิเทศของอาจารย์สอนเสริม

ภาคปฏิบตั ิ ( = 4.61 S.D. = 0.54)

ตอนที่ 3 ความคิดเหน็ต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอุิดมศึกษา 
         กลุม่ตวัอยา่งมีความคดิเห็นตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา 

ดงัตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งตอ่คณุลกัษณะท่ี 
 พงึประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา (n = 44) 

คุณลักษณะ S.D. ระดับ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.48 0.49 สงู 
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัคณุธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ
4.48 0.55 สงู 

2. มีความรู้ ความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพและสทิธิของ

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
4.55 0.59 สงูมาก 

3. มีความรู้ ความเข้าใจในสทิธิมนษุยชน สทิธิเด็ก สทิธิผู้ ป่วย และ 4.43 0.54 สงู 
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สทิธิผู้บริโภค 

4. สามารถแยกแยะความถกูต้อง ความดี และความชัว่ได้ 4.59 0.57 สงูมาก 
5. เคารพในคณุคา่และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 4.64 0.55 สงูมาก 
6. รับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 4.48 0.63 สงู 
7. มีความรับผิดชอบตอ่การกระท าของตนเอง สงัคม และ

วิชาชีพ
4.48 0.59 สงู 

8. มีระเบียบวินยั ตรงตอ่เวลา ซือ่สตัย์สจุริต และเสยีสละ 4.59 0.54 สงูมาก 
9. มีความมุง่มัน่ ขยนัหมัน่เพียร 4.50 0.55 สงูมาก 
10. มีการใช้ชีวติที่พอเพยีง 4.27 0.69 สงู 
11. ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.55 0.55 สงูมาก 
12. มีความสามารถในการจดัการกบัปัญหาจริยธรรมในการ

ด ารงชีพ และในการปฏิบตังิานในวิชาชีพการพยาบาล
4.39 0.58 สงู 

13. เป็นแบบอยา่งทีด่ีตอ่ผู้อื่นทัง้ในการด ารงตนและการ

ปฏิบตัิงาน
4.36 0.61 สงู 

14. สง่เสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสทิธิของตนเอง

เพื่อปกป้องสทิธิของตนเองทีจ่ะถกูละเมิด
4.36 0.61 สงู 

ด้านทักษะการปฏิบตัิทางวิชาชีพ 4.39 0.45 สงู 
1. ปฏิบตัิการพยาบาลเป็นองค์รวม โดยประยกุต์ใช้ศาสตร์

และศิลปะทางการพยาบาล รวมทัง้กระบวนการพยาบาล
4.14 0.67 สงู 

2. ปฏิบตัิการพยาบาลครอบคลมุการสร้างเสริมสขุภาพ การ

ป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล การบ าบัดและบรรเทา

อาการ และการฟืน้ฟสูภาพแกผู่้ใช้บริการทกุภาวะสขุภาพ

ทกุช่วงวยั รวมทัง้การผดงุครรภ์

4.27 0.54 สงู 

3. ปฏิบตัิการพยาบาลด้วยความเมตตา กรุณา เอือ้อาทร โดย

ยดึมัน่คณุธรรม จริยธรรม กฏหมาย และสทิธิผู้ ป่วย
4.61 0.49 สงูมาก 

4. ปฏิบตัิการพยาบาลโดยค านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคล

และความหลากหลายทางวฒันธรรม
4.57 0.55 สงูมาก 

5. แสดงภาวะผู้น าในการท างาน บริหารทีมการพยาบาล ทีม

สหสาขาวชิาชีพ และหนว่ยบริการสขุภาพชมุชนอยา่งมี

ประสทิธิภาพ

4.34 0.48 สงู 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.33 0.50 สงู 
1. มีความสามารถในการปรับตวัและมีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีกบั

ผู้ใช้บริการ ผู้ ร่วมงาน และผู้บงัคบับญัชา
4.36 0.53 สงู 

2. สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีมได้ 4.34 0.57 สงู 
3. มีความสามารถในการจดัการความขดัแย้งได้เหมาะสม 4.23 0.57 สงู 
4. สามารถน าเสนอประเด็นและการแก้ปัญหาของตนเองและ

กลุม่ได้อยา่งเหมาะสม
4.23 0.57 สงู 

5. มีความรับผิดชอบในการพฒันาตนเองและวชิาชีพอยา่ง 4.34 0.57 สงู 
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    ตอ่เนื่อง 
6. มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ของตนเองและกลุม่ 4.39 0.62 สงู 
7. มีจิตอาสา และจิตส านกึตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 4.41 0.58 สงู 
ด้านความรู้ 4.31 0.51 สงู 
1. มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์

อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
4.34 0.61 สงู 

2. มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการพยาบาลและการ

น าไปใช้
4.39 0.54 สงู 

3. มีความรู้และเข้าใจกระบวนการแสวงหาความรู้ การ

จดัการความรู้ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
4.32 0.60 สงู 

4. มีความรู้และเข้าใจกระบวนการบริหารและการจดัการ

องค์การ
4.27 0.54 สงู 

5. มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ

พยาบาลและระบบจ าแนกข้อมลูทางการพยาบาล
4.25 0.58 สงู 

6. มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม

วฒันธรรม การเมืองของประเทศ และสงัคมโลก ที่มี

ผลกระทบตอ่ระบบสขุภาพและภาวะสขุภาพของ

ประชาชน

4.30 0.63 สงู 

ด้านทักษะทางปัญญา 4.24 0.52 สงู 
1. ตระหนกัรู้ศกัยภาพท่ีเป็นจดุแข็งและจดุออ่นของตนเอง 4.27 0.66 สงู 
2. สามารถรวบรวมข้อมลูและสบืค้นข้อมลูความรู้จาก

แหลง่ข้อมลูที่หลากหลาย
4.30 0.70 สงู 

3. สามารถน ากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

ผู้ใช้บริการอยา่งเป็นระบบ
4.27 0.54 สงู 

4. สามารถตดัสนิใจเลอืกผลการวิจยั และ/หรือนวตักรรม มา

อ้างอิงและสนบัสนนุการปฏิบตัิการพยาบาลท่ีมคีณุภาพ

แก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว

4.20 0.63 สงู 

5. บรูณาการความรู้ที่ได้รับไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิการ

พยาบาลได้
4.27 0.59 สงู 

6. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ

ได้อยา่งครอบคลมุองค์รวม
4.14 0.63 สงู 

7. มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ เพือ่พฒันาตนเองและการ

ปฏิบตัิงาน
4.23 0.57 สงู 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.04 0.52 สงู 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติหรือเทคนิคทาง

คณิตศาสตร์กบังานได้
3.95 0.65 สงู 

2. สามารถแปลผลการใช้สถิติหรือเทคนิคทางคณิตศาสตร์ 3.98 0.59 สงู 
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    กบังานได้ 
3. สามารถน าเสนอผลการใช้สถิติหรือเทคนิคทาง

คณิตศาสตร์กบังานได้
3.91 0.64 สงู 

4. มีทกัษะในการสือ่สารและน าเสนอผลงาน 4.11 0.62 สงู 
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมลู

ความรู้ และติดตอ่สือ่สาร
4.25 0.53 สงู 

โดยรวม 4.33 0.43 สงู

          จากตารางท่ี 4 กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุิอดุมศกึษาโดยรวมในระดบัสงู (  = 4.33 S.D. = 0.43) ความพงึพอใจรายด้านทกุด้านอยูใ่น

ระดบัสงู โดยความพงึพอใจด้านคณุธรรมและจริยธรรมมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ (  = 4.48 S.D. = 0.49)    

ความพงึพอใจด้านทกัษะการปฏิบตัิทางวิชาชีพมีคา่เฉล่ียสงูรองลงมา (  = 4.39 S.D. = 0.45) ความ   

พงึพอใจด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ 

(  = 4.04 S.D. = 0.52) 

      ความพงึพอใจด้านคณุธรรมและจริยธรรมรายข้ออยูใ่นระดบัสงูและสงูมากใกล้เคียงกนั ร้อยละ 

57.1 และ 42.9 ตามล าดบั ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุและอยูใ่นระดบัสงูมาก คือ เคารพในคณุคา่และศกัดิ์ศรี

ของความเป็นมนษุย์ (  = 4.64 S.D. = 0.55) ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมาเทา่กนัและอยูใ่นระดบัสงูมาก คือ 

สามารถแยกแยะความถกูต้อง ความดี และความชัว่ได้ (  = 4.59 S.D. = 0.57) มีระเบียบวินยั ตรงตอ่

เวลา ซ่ือสตัย์สจุริต และเสียสละ (  = 4.59 S.D. = 0.54) 

     ความพงึพอใจด้านทกัษะการปฏิบตัิทางวิชาชีพรายข้อ ร้อยละ 60 อยูใ่นระดบัสงู ร้อยละ 40 อยูใ่น

ระดบัสงูมาก ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุและอยูใ่นระดบัสงูมาก คือ ปฏิบตัิการพยาบาลด้วยความเมตตา กรุณา 

เอือ้อาทร โดยยึดมัน่คณุธรรม จริยธรรม กฏหมาย และสิทธิผู้ ป่วย (  = 4.61 S.D. = 0.49) ข้อท่ีมีคา่เฉล่ีย

รองลงมา และอยู่ในระดบัสงูมาก คือ ปฏิบตัิการพยาบาลโดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล และความ

หลากหลายทางวฒันธรรม (  = 4.57 S.D. =0.55) 

 ความพงึพอใจด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบรายข้อทกุข้ออยู่ในระดบัสงู 

โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ มีจิตอาสา และจิตส านกึตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม (  = 4.41 S.D. = 

0.58) ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมา คือ มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีของตนเองและกลุม่ (  = 4.39 S.D. = 

0.62)   
ความพงึพอใจด้านความรู้รายข้อทกุข้ออยูใ่นระดบัสงู โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ มีความรู้และเข้าใจ

เก่ียวกบักระบวนการพยาบาลและการน าไปใช้ ( = 4.39 S.D. = 0.54) ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมา คือ มี

ความรู้และเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (  = 4.34 S.D. = 0.61)   
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        ความพงึพอใจด้านทกัษะทางปัญญารายข้อทกุข้ออยูใ่นระดบัสงู โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ 

สามารถรวบรวมข้อมลูและสืบค้นข้อมลูความรู้จากแหล่งข้อมลูท่ีหลากหลาย  (  = 4.30 S.D. = 0.70) 

ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมาเทา่กนั คือ ตระหนกัรู้ศกัยภาพท่ีเป็นจดุแข็งและจดุอ่อนของตนเอง (  = 4.27   

S.D. = 0.66) สามารถน ากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบ          

(  = 4.27 S.D. = 0.54) บรูณาการความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิการพยาบาลได้ (  = 

4.27 S.D. = 0.59)    
ความพงึพอใจด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ รายข้อทกุข้ออยูใ่นระดบัสงู โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสุด คือ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสืบค้นข้อมลูความรู้และตดิตอ่ส่ือสาร (  = 4.25 S.D. = 0.53) ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมา คือ มีทกัษะ

ในการส่ือสารและน าเสนอผลงาน (  = 4.11 S.D. = 0.62)  

อภปิรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจยัจะด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
1. ความพงึพอใจเก่ียวกบัเอกสารการสอน ส่ือเสริม และการจดัการเรียนการสอน

กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอน ส่ือเสริม และการจดัการเรียนการสอนโดยรวมใน

ระดบัสงู โดยความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอน มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ ( = 4.30 S.D. = 0.63) ความ

พงึพอใจตอ่เอกสารการสอน มีคา่เฉล่ียรองลงมา (  = 4.26 S.D. = 0.50) และความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริม 

มีคา่เฉล่ียต ่าสุด (  = 4.13 S.D. = 0.61) 
      กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนโดยรวมในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ 

เน่ืองจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ประเมินผลการฝึกภาคปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง และน าผลการประเมินมา

ใช้ในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนทกุปี รงมทัง้ก าหนดการฝึกภาคปฏิบตัท่ีิเน้นผู้ เรียนเป็น

ศนูย์กลาง ผู้ เรียนก าหนดเวลาเรียนและการฝึกภาคปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัภาระงานและบริบทของตนเอง

ได้ มุง่ให้นกัศกึษามีความรู้และทกัษะในการปฏิบตักิารพยาบาล สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ เห็น

จากกลุม่ตวัอย่างมีความพงึพอใจด้านการน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตัไิปใช้ประโยชน์ การฝึก

ภาคปฏิบตั ิความรู้และทกัษะท่ีได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตั ิกิจกรรมการฝึกภาคปฏิบตัสิง่เสริมให้เกิดการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง รูปแบบการฝึกภาคปฏิบตัใินระดบัสงู สาขาวิชายงัจดัให้มีอาจารย์สอนเสริมท่ีมีความรู้

ความสามารถในการสอนเสริม โดยมีวฒุิการศกึษาอยา่งน้อยระดบัปริญญาโท มีประสบการณ์ในการสอน

หรือปฏิบตักิารพยาบาลอยา่งน้อย 3 ปี (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, มปท) และจดัให้อาจารย์ 1 คน นิเทศ

นกัศกึษาไมเ่กิน 8 คน เพ่ือให้นิเทศนกัศกึษาได้อย่างมีคณุภาพ เห็นจากกลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจด้าน

อาจารย์สอนเสริมในระดบัสงู โดยพงึพอใจความรู้ความสามารถในการนิเทศของอาจารย์สอนเสริม
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ภาคปฏิบตัใินระดบัสงูมาก นอกจากนัน้สาขาวิชายงัจดัให้ฝึกภาคปฏิบตัใินศนูย์บริการการศกึษาเฉพาะ

กิจท่ีอยูใ่กล้ภมูิล าเนาผู้ เรียน มีสะดวก ปลอดภยั มีแหลง่ประโยชน์ท่ีเพียงพอเหมาะสม เห็นจากกลุม่

ตวัอยา่งพงึพอใจศนูย์บริการการศกึษาเฉพาะกิจในระดบัสงู โดยเฉพาะความปลอดภยัของศนูย์ฯ ซึง่มี

คา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัการวิจยัของพลูสขุ หิงคานนท์ และสมใจ พทุธาพิทกัษ์ผล 

(2549) ซึง่พบวา่ บณัฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2546 มีความพงึพอใจตอ่หลกัสตูร 

กระบวนการจดัการเรียนการสอน สถานท่ีสอนเสริม และผลท่ีได้จากการศกึษาโดยรวมและชดุวิชาการ

พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายใุนระดบัสงู พงึพอใจตอ่อาจารย์สอนเสริมและอาจารย์สอนเสริมภาคปฏิบตัิ

ในระดบัสงู  
      กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนโดยรวม ในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียรองลงมา  
เน่ืองจากการผลิตเอกสารการสอนชดุวิชาด าเนินการโดยผู้ทรงคณุวฒุิจากสถาบนัการศกึษาตา่งๆ ท่ีมี

ความรู้และประสบการณ์ตรงกบัชดุวิชาและหนว่ยท่ีผลิต ประเมินผลเอกสารการสอนชดุวิชาทกุ 5 ปี และ

น าผลมาปรับปรุงเอกสารการสอนชดุวิชา โดยจดัท าเอกสารฉบบัเพิ่มเตมิ ให้เนือ้หามีความสมบรูณ์ 

ทนัสมยั และชดัเจน รวมทัง้จดัท าส่ือเสริมและแบบฝึกปฏิบตัใิห้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนือ้หาสาระ 

น าไปใช้ประโยชน์ได้ เห็นจากกลุม่ตวัอย่างมีความพงึพอใจด้านความชดัเจนของวตัถปุระสงค์ชดุวิชาใน

ระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ พงึพอใจตอ่ผลท่ีได้หลงัศกึษาในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียรองลงมา ข้อท่ีมี

คา่เฉล่ียสงูตามล าดบั คือ ความรู้ท่ีได้รับจากเอกสารการสอนชดุวิชาและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัการวิจยัของพลูสขุ หิงคานนท์ และสมใจ พทุธาพิทกัษ์ผล  (2549) ซึง่พบวา่ 

บณัฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2546 มีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา ใน

ระดบัสงู   
      กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริมโดยรวมในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ เน่ืองจากส่ือ

เสริมมีหลายชนิด ต้องใช้อปุกรณ์เฉพาะส าหรับเปิดส่ือเสริม จงึอาจท าให้ไมส่ะดวกท่ีจะใช้ส่ือเสริมดงักลา่ว 

ประกอบกบักลุม่ตวัอยา่งปฏิบตังิานประจ าในระหวา่งศกึษา ไมส่ามารถใช้ส่ือเสริมได้ เห็นจากกลุ่ม

ตวัอยา่งใช้ส่ือเสริม ร้อยละ 56.8 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ส่ือเสริมมีความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริมชดุวิชาทกุประเภท

อยูใ่นระดบัสงู โดยความพงึพอใจตอ่วีดิทศัน์/ VCD มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ ความพงึพอใจตอ่ซีดีเสียง (MP 3) มี

คา่เฉล่ียรองลงมา และความพงึพอใจตอ่เอกสารฉบบัเพิ่มเติมมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ เน่ืองจากวีดิทศัน์/ VCD มี

ทัง้ภาพและเสียง จงึชว่ยให้เข้าใจได้ง่ายและกระตุ้นความสนใจมากกวา่ซีดีเสียง (MP 3) ซึง่มีแตเ่สียง

อยา่งเดียว ส่วนเอกสารฉบบัเพิ่มเตมิเป็นเอกสารท่ีจดัพิมพ์แยกออกจากเอกสารเลม่สมบรูณ์และไมมี่สีสรร 

จงึไมก่ระตุ้นความสนใจ ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัการวิจยัของพลูสขุ หิงคานนท์ และสมใจ พทุธาพิทกัษ์

ผล (2549) ซึง่พบว่า บณัฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2546 มีความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริม

ชดุวิชาโดยรวมและชดุวิชาการพยาบาลผู้ ใหญ่และผู้สงูอายใุนระดบัสงู    
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2. ความพงึพอใจตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิการศกึษา

กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา

โดยรวมในระดบัสงู (  = 4.33 S.D. = 0.43) ความคดิเห็นรายด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัสงู โดยด้าน

คณุธรรมและจริยธรรมมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ (  = 4.48 S.D. = 0.49) ด้านทกัษะการปฏิบตัทิางวิชาชีพมี

คา่เฉล่ียสงูรองลงมา (  = 4.39 S.D. = 0.45) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ (  = 4.04 S.D. = 0.52)  
       กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นตอ่คณุธรรมและจริยธรรมในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ เน่ืองจาก

เป็นวยัผู้ใหญ่ตอนต้น อายเุฉล่ีย 41.34 ปี (S.D. = 7.12 ปี) ซึง่มีวฒุิภาวะสมบรูณ์ทกุด้าน พร้อมท่ีจะรับ

บทบาทด้านสงัคม มีอารมณ์มัน่คง ควบคมุอารมณ์ได้ดี ตระหนกัรู้ในความต้องการและเป้าหมายชีวิต 

เสียสละตนเอง สามารถรักและเห็นความต้องการของคนอ่ืนก่อนความต้องการของตนเอง ต้องการได้รับ

การยกยอ่งชมเชย และมีแรงจงูใจภายในสงู (ทศันา บญุทอง, 2551) ประกอบกบั สภาการพยาบาลและ

สมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ ก าหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไว้ให้พยาบาลยดึถือปฏิบตัิ 

และองค์กรวิชาชีพสขุภาพประกาศสิทธิผู้ ป่วย เพ่ือให้บคุลากรสขุภาพทกุวิชาชีพยดึถือปฏิบตัิ เน้นการให้

ความเคารพตอ่ความเป็นมนษุย์ กลุม่ตวัอยา่งซึง่ปฏิบตังิานประจ าระหว่างศกึษาในหลกัสตูร จงึปฏิบตัิ

ตามจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผู้ ป่วยดงักลา่ว เห็นจากความคิดเห็นตอ่คณุธรรมและ

จริยธรรมรายข้ออยูใ่นระดบัสงูมากเกือบคร่ึง (ร้อยละ 42.9) ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัการวิจยัของวาริณี 

เอ่ียมสวสัดกิลุ ช่ืนจิตร โพธิศพัท์สขุ และนิภาภทัร อยูพุ่ม่ (2551) ซึง่พบวา่บณัฑิตพยาบาล มหาวิทยาลยั

สโุขทยัธรรมธิราช ผู้บงัคบับญัชาและผู้ ร่วมงานของบณัฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 

2547 เห็นว่า บณัฑิตพยาบาลมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ีย

สงูท่ีสดุ และการวิจยัของพลูสขุ หิงคานนท์ (2546) ซึง่พบวา่ผู้บงัคบับญัชาและผู้ ร่วมงานของบณัฑิต

พยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2541 เห็นวา่ บณัฑิตพยาบาลมีความซ่ือสตัย์ มีจริยธรรม มี

ระเบียบ เสียสละ ขยนัหมัน่เพียร อดทนในการท างาน ตรงตอ่เวลาในระดบัมาก 
       กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นตอ่ทกัษะการปฏิบตัทิางวิชาชีพในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียสงูเป็นอนัดบั

สอง ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ ปฏิบตักิารพยาบาลด้วยความเมตตา กรุณา เอือ้อาทร โดยยดึมัน่คณุธรรม 

จริยธรรม กฏหมาย และสิทธิผู้ ป่วย ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมา คือ ปฏิบตักิารพยาบาลโดยค านึงถึงความ

เป็นปัจเจกบคุคล และความหลากหลายทางวฒันธรรม เน่ืองจากกลุม่ตวัอยา่งมีคณุธรรมและจริยธรรมใน

ระดบัสงู และปฏิบตังิานประจ าในระหวา่งศกึษา สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการศกึษาไปใช้ในการ

ปฏิบตัิการพยาบาลแก่ผู้ ป่วยอยา่งตอ่เน่ือง ท าให้เกิดทกัษะการปฏิบตัเิชิงวิชาชีพในระดบัสงู เห็นจากการ

น าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตัไิปใช้ประโยชน์อยู่ในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ ความรู้และ

ทกัษะท่ีได้รับจากการฝึกภาคปฏิบตั ิกิจกรรมการฝึกภาคปฏิบตัท่ีิสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 











ปีท่ี 3   เร่ืองท่ี   8/2556 
ความรู้ท่ีได้รับจากเอกสารการสอนชดุวิชา และการน าความรู้จากเอกสารการสอนชดุวิชาไปใช้ประโยชน์

อยูใ่นระดบัสงู ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัการวิจยัของวาริณี เอ่ียมสวสัดกิลุ ช่ืนจิตร โพธิศพัท์สขุ และ

นิภาภทัร อยูพุ่ม่ (2551) ซึง่พบวา่บณัฑิตพยาบาล มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีส าเร็จการศกึษาใน

ปีการศกึษา 2547 เห็นว่า ตนเองมีความสามารถในการปฏิบตังิานตา่งๆ และสมรรถนะในการปฏิบตังิาน

ในระดบัสงู และการวิจยัของพลูสขุ หิงคานนท์ (2546) ซึง่พบวา่ผู้บงัคบับญัชาและผู้ ร่วมงานของบณัฑิต

พยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2541 เห็นวา่ บณัฑิตพยาบาลมีทกัษะการปฏิบตัิการพยาบาล

ในระดบัมาก 
       กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นตอ่ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบในระดบัสงูและมี

คา่เฉล่ียสงูเป็นอนัดบัสาม โดยข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ มีจิตอาสา และจิตส านกึตอ่สงัคมและ

สิ่งแวดล้อม ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมา คือ มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีของตนเองและกลุม่ เน่ืองจากกลุม่

ตวัอยา่งมีคณุธรรมและจริยธรรมในระดบัสงู และปฏิบตังิานประจ าในฐานะสมาชิกทีมทัง้ทีมพยาบาลและ

ทีมสหสาขาวิชาชีพ การท างานเป็นทีมจะต้องมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งสมาชิกทีม และจะมีการ

มอบหมายงานให้สมาชิกรับผิดชอบ เน่ืองจากการดแูลผู้ ป่วยต้องมีความสมบรูณ์ครอบคลมุองค์รวมและ

ตอ่เน่ือง ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัการวิจยัของพลูสขุ หิงคานนท์ (2546) ซึง่พบวา่ผู้บงัคบับญัชาและ

ผู้ ร่วมงานของบณัฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2541 เห็นวา่ บณัฑิตพยาบาลมีทกัษะการ

ปฏิบตังิานด้านตา่งๆ ได้แก่ การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน การใช้เหตผุลใน

การแก้ปัญหา ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่ความออ่นน้อมถ่อมตน การปรับตวั ความรับผิดชอบในหน้าท่ี ความ

ขยนัหมัน่เพียร ความอดทนในการท างาน การตรงตอ่เวลา ความมีระเบียบในระดบัมาก    
       กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นตอ่ความรู้ในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียสงูเป็นอนัดบัส่ี ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงู

ท่ีสดุ คือ มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการพยาบาลและการน าไปใช้  ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมา คือ 

มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากกลุม่ตวัอยา่งเป็น

นกัศกึษาในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ซึง่ต้องศกึษาชดุวิชามโนมตแิละกระบวนการ

พยาบาล ซึง่มีเนือ้หาเก่ียวกบักระบวนการพยาบาล ทฤษฏีการพยาบาลและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ 

รวมทัง้ต้องน ากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการฝึกภาคปฏิบตัใินชดุวิชาการพยาบาลตา่งๆ ประกอบกบั

เป็นพยาบาลท่ีปฏิบตังิานประจ าในหนว่ยบริการสาธารณสขุ ซึง่ก าหนดให้ใช้กระบวนการพยาบาลเป็น

เคร่ืองมือในการปฏิบตักิารพยาบาล ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัการวิจยัของวาริณี เอ่ียมสวสัดกิลุ ช่ืนจิตร 

โพธิศพัท์สขุ และนิภาภทัร อยูพุ่ม่ (2551) ซึง่พบว่าบณัฑิตพยาบาล มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ผู้บงัคบับญัชาและผู้ ร่วมงานของบณัฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2547 เห็นวา่ บณัฑิตมี

ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาท่ีเรียน ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานตา่งๆ ความรู้

ความสามารถพืน้ฐานท่ีสง่ผลตอ่งาน และสมรรถนะในการปฏิบตักิารพยาบาลในระดบัสงู  
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       กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นตอ่ทกัษะทางปัญญาอยูใ่นระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียสงูเป็นอนัดบัห้า โดย

ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ สามารถรวบรวมข้อมลูและสืบค้นข้อมลูความรู้จากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย 

ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลงมาเทา่กนั คือ ตระหนกัรู้ศกัยภาพท่ีเป็นจดุแข็งและจดุอ่อนของตนเอง สามารถน า

กระบวนการพยาบาลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาผู้ใช้บริการอยา่งเป็นระบบ บรูณาการความรู้ท่ีได้รับไป

ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตักิารพยาบาลได้ เน่ืองจากกลุม่ตวัอยา่งอยูใ่นวยัผู้ใหญ่มีวฒุิภาวะสมบรูณ์ทกุด้าน 

ประกอบกบัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูรเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง แบบผู้ใหญ่สามารถก าหนดการเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง (self-directed learning) ไมแ่ยกการเรียนออกจากชีวิตการท างาน ใช้เอกสารการสอนชดุวิชาเป็น

ส่ือหลกั และมีส่ือเสริมหลายชนิดให้เลือกศกึษาตามความต้องการ มีการศกึษาทัง้ภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบตัท่ีิเสริมซึง่กนัและกนั จงึสง่ผลให้ผู้ เรียนมีทกัษะทางปัญญาสงู ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัการ

วิจยัของพลูสขุ หิงคานนท์ (2546) ซึง่พบว่าผู้บงัคบับญัชาและผู้ ร่วมงานของบณัฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จ

การศกึษาในปีการศกึษา 2541 เห็นวา่ บณัฑิตพยาบาลมีทกัษะการปฏิบตังิานด้านตา่งๆ ได้แก่ การใช้

เหตผุลในการแก้ปัญหา การค้นคว้าหาความรู้ใหมท่ี่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิาน ความกระตือรือร้นใฝ่หา

ความรู้และการพฒันาตนเอง ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาด้วยตนเองในระดบัมาก    
       กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นตอ่ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ อยู่ในระดบัสงูและมีคา่เฉล่ียต า่ท่ีสดุ ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ คือ สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูความรู้และตดิตอ่ส่ือสาร ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียรองลง คือ มีทกัษะในการส่ือสาร

และน าเสนอผลงาน เน่ืองจากกลุม่ตวัอย่างปฏิบตังิานประจ าเป็นพยาบาล ต้องใช้สถิตหิรือเทคนิคทาง

คณิตศาสตร์น้อย แม้ในหลกัสตูรจะชดุวิชาการวิจยัทางการพยาบาล สถิต ิและสารสนเทศ แตก่ารศกึษา

เพียงอยา่งเดียวโดยมิได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัจะท าให้มีทกัษะจ ากดั ประกอบกบักลุม่ตวัอยา่งมีอายุ

คอ่นข้างมาก เฉล่ีย 41.34 ปี (S.D. =7.12) อายสุงูสดุ 58 ปี จงึมีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขจ ากดั 

โดยเฉพาะสามารถน าเสนอผลการใช้สถิตหิรือเทคนิคทางคณิตศาสตร์กบังานได้ และสามารถวิเคราะห์

ข้อมลูโดยใช้สถิตหิรือเทคนิคทางคณิตศาสตร์กบังานได้ ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัการวิจยัของพลูสขุ   

หิงคานนท์ (2546) ซึง่พบวา่ผู้บงัคบับญัชาและผู้ ร่วมงานของบณัฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาในปี

การศกึษา 2541 เห็นวา่ บณัฑิตพยาบาลมีทกัษะการปฏิบตังิานด้านตา่งๆ ได้แก่ ทกัษะการตดิตอ่ส่ือสาร 

การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ในระดบัมาก  

บทสรุป

          ผลการศกึษาพบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่เอกสารการสอนชดุวิชา ส่ือเสริมชดุวิชา และการ

จดัการเรียนการสอนในระดบัสงูและพงึพอใจตอ่คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

อดุมศกึษาในระดบัสงูและสงูมาก  จงึควรพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ เพ่ือ
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สง่เสริมให้นกัศกึษามีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานสงูขึน้จากเดมิหรืออยูใ่นระดบัสงูมาก
ทกุด้าน โดยเฉพาะทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี ซึง่อยูใ่นระดบัสงูแตมี่
คา่เฉล่ียต ่าสดุ โดยปรับกิจกรรมท้ายเร่ืองและควรสง่แบบสอบถามให้นกัศกึษาตอบขณะเข้าฝึกภาคปฏิบตัิ 
เพ่ือให้ได้รับแบบสอบถามคืนมากขึน้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้

         1.1 ผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่ส่ือเสริมชดุวิชาต ่าท่ีสดุและมีการใช้ส่ือ

เสริมไมม่าก จงึควรจะปรับปรุงส่ือเสริมให้ตรงกบัความต้องการของผู้ เรียนให้มากขึน้ โดยสอบถามความ

ต้องการเก่ียวกบัประเภทของส่ือท่ีต้องการ และปรับปรุงเอกสารฉบบัเพิ่มเตมิให้มีความนา่สนใจมากขึน้ 

เน่ืองจากกลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่เอกสารฉบบัเพิ่มเตมิต ่าท่ีสดุ 

         1.2 ผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต ่าท่ีสดุ โดยเฉพาะการน าเสนอผลการใช้สถิตหิรือเทคนิคทางคณิตศาสตร์

กบังาน และการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตหิรือเทคนิคทางคณิตศาสตร์กบังานได้ จงึควรก าหนดกิจกรรม

การวิเคราะห์และน าเสนอผลการใช้สถิตหิรือเทคนิคทางคณิตศาสตร์ให้มากขึน้ในแบบฝึกปฏิบตัแิละ

กิจกรรมท้ายเร่ือง   

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป

การวิจยัครัง้นีไ้ด้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวนน้อยเพียง ร้อยละ 38.60  ในการวิจยัครัง้ตอ่ไป

ควรสง่แบบสอบถามการวิจยัไปให้นกัศกึษาท่ีเข้าสอบภาคปฏิบตั ิและให้สง่แบบสอบถามกลบัคืนมากบั

อาจารย์สอนเสริมภาคปฏิบตั ิเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วนและหลากหลายมากขึน้

บรรณานุกรม
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คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี)  (2554)  รายงานการประชมุ 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) ครัง้ท่ี 1/2554 วนัท่ี  19  
  พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชมุ 6024 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชัน้ 6 
ทศันา บญุทอง (2551) “การพยาบาลกบัพฒันาการของชีวิต” ใน เอกสารการสอนชดุวิชา มโนมติและ 

 กระบวนการพยาบาล (ฉบบัปรับปรุง) หนว่ยท่ี 6 หน้า 299-406 พิมพ์ครัง้ท่ี 7 นนทบรีุ 

       มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
ประคอง กรรณสตู (2542) สถิตเิพ่ือการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ พิมพ์ครัง้ท่ี 3 กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์  

     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
พลูสขุ หิงคานนท์ (2546) รายงานการวิจยั เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ทกัษะการปฏิบตังิาน และ 
     คณุลกัษณะของบณัฑิตพยาบาล มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช นนทบรีุ 

     มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
พลูสขุ หิงคานนท์ และสมใจ พทุธาพิทกัษ์ผล (2549) รายงานการวิจยัเร่ือง การติดตามผลบณัฑิตพยาบาล 

     มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ปีการศกึษา 2546 นนทบรีุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

     มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
วาริณี เอ่ียมสวสัดกิลุ ช่ืนจิตร โพธิศพัท์สขุ และนิภาภทัร อยูพุ่ม่  (2551) รายงานการวิจยัตดิตามผลบณัฑิต 
     พยาบาล มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (ปีการศกึษา 2547) นนทบรีุ   มหาวิทยาลยั

     สโุขทยัธรรมาธิราช  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
วิไล กศุลวิศษิฐ์กลุ (2549) “การสุม่ตวัอย่างและการหาขนาดตวัอยา่ง” ใน ประมวลสาระชดุวิชาการวิจยั 
     ทางการพยาบาล สารสนเทศ และสถิต ิหนว่ยท่ี 5 หน้า 5-1 – 5-106 นนทบรีุ มหาวิทยาลยั 
     สโุขทยัธรรมาธิราช  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (2553) รายงานการประเมินตนเอง เพ่ือการขอรับรองสถาบนัการศกึษาการ 
     พยาบาลและการผดงุครรภ์ นนทบรีุ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
___. (มปพ) คณุสมบตัอิาจารย์สอนเสริมภาคปฏิบตักิารพยาบาลและการสอบภาคปฏิบตักิารพยาบาล 

     หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง 2 ปี) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
     มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช นนทบรีุ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (เอกสารอดัส าเนา)  


