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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



ปีที� 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556 
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 

94



ปีที� 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556 
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) 
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ระดับ (   ̅, S.D.) 
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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
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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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