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Abstract 

The VCD media production for social services “Health Promotion by Thai Traditional 

Medicine” objective for health promotion serviced to people by Thai Traditional Medicine 

and VCD media production by Thai Traditional Massage. Production 4 process by 1) choose 

contents 2) description 3) produced VCD 4) quality control. VCD Thai Traditional Massage 

described to Thai Traditional Massage, Massage for Health, Principle of Massage for Health, 

Massage techniques for Health. Both the demonstrated by professional expertise Thai 

Traditional Massage such as The preparation before the massage, The Aerobic body posture 

before massage for health, Self-massage for health,  The others to massage for health and 

Sight to nurture massage (eye massage). 

The results showed that performance of VCD media production by Thai Traditional 

Massage. The effective of the proposed media to the point. Presentation. The scene illustrated 

lectures and interpretive. If the change in the degree to which the point fits the content can be 

published. The professional qualifications of media production is a more technical overlook 

is that. The size and format of the book, The main audio transcript ( audio narration, lecturer, 

moderator), sound effects ( music, background sound, special sound effect), image (image 

lecturer) and illustration. The average level of readability, clarity and contrast. The VCD set 

is applied correctly and safe delivery of public health for people with the daily life easily. 

Feedback from the preparation and evaluation of the VCD media is that. The VCD 

media should have a health promotion plan with Thai Traditional Medicine in the other, such 

as documentation or point flap to achieve a variety of communications. Black mountain 

project and should have continued to use the VCD entirely.  In the form of training or 

teaching, with is a two-way communication. The VCD media and public relations to increase 

productivity by introducing social media (internet) broadcast on radio and television of 

university. 

Keywords: Health Promotion, Thai Traditional Medicine
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจบุนักระแสนิยมในการดแูลสขุภาพด้วยการแพทย์แผนไทยเป็นท่ียอมรับเพิ่มมากขึน้ โดยน า 
พืน้ฐานแนวความคิดของการดแูลสขุภาพแบบองค์รวมท่ีครอบคลุมทัง้มิติด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดแูลสุขภาพตามหลกัการและแนวทางของแพทย์แผนไทยนัน้ 
อาจจะเป็นการยากต่อการศึกษาและการน าไปประยุกต์ใช้ของประชาชนทั่วไป ดังนัน้ในการท่ีจะให้
ประชาชนสามารถดแูลส่งเสริมสขุภาพด้วยตนเองในเบือ้งต้นโดยอาศยัศาสตร์ทางด้านการแพทย์แผนไทย
ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยในการส่งเสริมสุขภาพนัน้ควร
สอดคล้องกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวนั  

ผลการวิจยัของ กสุุมา ศรียากลู (2543) ซึ่งศกึษาเก่ียวกับรูปแบบท่ีพึงประสงค์ในการบริการนวด 
อบ ประคบสมุนไพรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาศนูย์การศึกษาพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ พบว่า  1) ภาพรวมของการสร้างรูปแบบการให้บริการดงักล่าวเป็นรูปแบบการให้บริการใน
ลกัษณะผสมผสานครบวงจรท่ีสามารถใช้เป็นทางเลือกในการดแูลสขุภาพของประชาชน  2) วตัถปุระสงค์
ของการสร้างรูปแบบดงักลา่วต้องมีการบริการครบวงจร มีมาตรฐานเป็นต้นแบบในการส่งเสริมสขุภาพตาม
ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยได้ 3) องค์ความรู้รูปแบบการให้บริการท่ีพงึประสงค์ คือ รูปแบบการให้บริการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพครบวงจรท่ีมีการนวดไทย การอบ การประคบสมุนไพร ท่ีมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความ
ช านาญในการให้บริการ มีการประชาสมัพนัธ์และเน้นในด้านสถานท่ี คณุภาพของการให้บริการ และความ
ปลอดภยัซึง่เป็นหวัใจส าคญั 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ ในฐานะท่ีเป็นหนว่ยงานด้านการศกึษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอน 
ทัง้ในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยได้มีแนวคิดในการจัดท าส่ือการดูแลสุขภาพส าหรับประชาชนเพ่ือให้
ประชาชนได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการสง่เสริมสขุภาพของประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทยให้น าไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้โดยง่าย จึงได้รวบรวมองค์ความรู้ตามหลกัการแพทย์แผนไทยและถ่ายทอด
ผา่นส่ือวีซีดีการนวดไทยเพ่ือสขุภาพ  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสง่เสริมสขุภาพของประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทย
2. เพ่ือการผลิตส่ือวีซีดีเพ่ือให้บริการสงัคมรายการการนวดไทยเพ่ือสขุภาพ
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นิยามศัพท์ 

1. การส่งเสริมสขุภาพ

แนวความคิดและวิวฒันาการของการสง่เสริมสขุภาพ วิทรูย์ อึง้ประพนัธ์ (2541) ให้ความหมายว่า 
สุขภาพ มาจากค าองักฤษว่า “Health” มีรากศพัท์มาจากภาษาเยอรมนั มีความหมาย 3 ประการ คือ 
ความปลอดภยั (Safe) ไมมี่โรค (Sound) หรือทัง้หมด (Whole) ในพจนานกุรมฟอร์ด (1984) ให้
ความหมาย “Health” วา่ “ความไมมี่โรคทัง้กายและจิตใจ” (sound of body or mind) และจะพบใน
พจนานกุรมทางการแพทย์เกือบทัง้หมด ตอ่มาองค์การอนามยัโลกได้ให้นิยามค าว่า “สขุภาพ” นีใ้น
ความหมายท่ีกว้างขึน้วา่ หมายถึง “สขุภาวะ” (well being) ท่ีสมบรูณ์ทัง้ทางกาย ทางจิตและสงัคม  

การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง เป็นการดแูลสง่เสริมสขุภาพ โดยมองมิตทิัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

2. การแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย เป็นหลกัการและแนวทางการสร้างเสริมสขุภาพ เพราะเป็นบ าบดั รักษา และ
ฟืน้ฟูร่างกายท่ีได้ผล ส่งผลดีตอ่สขุภาพและการเพิ่มพลงัอ านาจให้แก่ผู้ปฏิบตัิ แล้วยงัสามารถถ่ายทอดให้
ผู้ ป่วยสามารถน าไปปฏิบตัิได้ด้วยตนเอง ปัจจุบนัพบว่าประชาชนจ านวนมากยงัคงพึ่งพาการรักษาจาก
หมอพืน้บ้านและหมอแผนไทยในยามเจ็บป่วย ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยแบบ
พึ่งพาตนเองของชุมชนในระดบัท้องถ่ิน และองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยยงัสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรม และความเช่ือของคนไทย ดงันัน้การท่ีวิชาชีพแพทย์แผนไทยยงัคงปรากฏในชุมชน
ท้องถ่ินทั่วประเทศ ถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หรือการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถ่ินให้คงอยูคู่ก่บัสงัคมไทย 

การแพทย์แผนไทย   ความหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
หมายถึง การประกอบโรคศลิปะตามความรู้หรือต าราแบบไทยท่ีถ่ายทอดและพฒันาสืบตอ่กนัมา หรือตาม
การศึกษาจากสถานศึกษาท่ีคณะกรรมการรับรอง โดยท่ีการประกอบโรคศิลปะ หมายถึง การประกอบ
วิชาชีพท่ีกระท าหรือมุ่งหมายจะกระท าตอ่มนษุย์เก่ียวกบัการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบ าบดัโรค การ
ป้องกันโรค การส่งเสริมและฟืน้ฟูสุขภาพ การผดงุครรภ์ แต่ไม่รวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
และสาธารณสขุอ่ืนตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ ๆ  
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3. การส่งเสริมสขุภาพดว้ยการแพทย์แผนไทย

การส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย หมายถึง การเพิ่มสมรรถนะความสามารถการ
ดูแลสุขภาพและบ าบัดโรค การควบคุมและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนด้วยตนเองให้ดีขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และความเช่ือของคนไทย และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย หรือการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย โดยวิธีการปฏิบตัิในการ
ส่งเสริมสขุภาพและฟืน้ฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย เวชกรรมไทย เภสชักรรมไทย การ
ผดงุครรภ์ไทย หรือการนวดไทย และต้องมีคณุธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพก ากบัด้วย โดย
การสร้างนโยบายสาธารณะ การสร้างสิ่งแวดล้อม กิจกรรมชุมชน การสร้างทักษะและการปรับทิศทาง
บริการสขุภาพ  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ได้วีซีดีต้นแบบการสง่เสริมสขุภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การนวดไทยเพ่ือสขุภาพสูป่ระชาชน
2. ได้วีซีดีท่ีเป็นแนวทางในการศึกษาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย หรือเพ่ือใช้เป็นแนวทาง

การศึกษาจัดท าโครงการฝึกอบรมเร่ืองการดูแลสุขภาพตนเองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยอย่างเป็น
รูปธรรม  

วิธีการวิจัย 

1. การตัง้คณะท างาน

ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในฐานะหวัหน้าชุดโครงการ ได้มีค าสั่ง
แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาและบริหารการผลิตส่ือวีซีดี การส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการแพทย์แผนไทย การสง่เสริสขุภาพ และการผลิตส่ือวีซีดี  

2. การด าเนินงาน ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้
2.1 ขัน้ตอนการเลือกเร่ืองท่ีจะจดัท าส่ือวีซีดี  
2.2 ขัน้ตอนการก าหนดผู้ รับผิดชอบจดัท าเนือ้หา 
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2.3 ขัน้ตอนการผลิตส่ือ 
ในการผลิตส่ือนัน้ เป็นขัน้ตอนการด าเนินงานภายหลงัจากท่ีได้เนือ้หาของเร่ืองท่ีจะจดัท า  วีซีดี

เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา 
เป็นผู้ รับผิดชอบคดิรูปแบบการผลิตและจดัท าบทเพ่ือใช้ประกอบในการถ่ายท า  

2.4 การควบคมุคณุภาพ แบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน ได้แก่ การควบคมุคณุภาพเนือ้หา และขัน้ตอน
การควบคมุคณุภาพส่ือวีซีดี 

1) การควบคมุคณุภาพเนือ้หา
การพิจารณาเนือ้หาโดยคณะกรรมการ ภายหลงัจากท่ีผู้ รับผิดชอบจดัท าเนือ้หาวีซีดีเรียบร้อย

แล้ว โดยการพิจารณาเนือ้หาเร่ืองของความถกูต้องทางหลกัวิชาการ การใช้ภาษาท่ีถกูต้อง เหมาะสม และ
เข้าใจง่าย เม่ือเนือ้หาสมบรูณ์พอท่ีจะส่งให้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกพิจารณา โดยผู้ทรงคณุวฒุิท่ีจะพิจารณา
เนือ้หานัน้จะต้องเป็นผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ และเป็นท่ียอมรับของวงการวิชาการ  

2) ขัน้ตอนการควบคมุคณุภาพส่ือวีซีดี แบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน ได้แก่ การประเมินส่ือโดย
คณะกรรมการ และการประเมินเนือ้หาโดยผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 

การประเมินส่ือวีซีดี มีหัวข้อในการประเมิน 5 หัวข้อ ได้แก่ รายการท่ีน าเสนอตรงกับประเด็น 
วิธีการน าเสนอ การจดัฉาก ภาพประกอบกบัค าบรรยาย และภาพส่ือความหมาย แบง่เกณฑ์การประเมิน
ออกเป็น 3 ระดบั คือ  

3 = ตรงประเดน็/เหมาะสม/สอดคล้อง/ตรงเนือ้หา 
2= คอ่นข้างตรงประเดน็/พอใช้/สอดคล้องบ้าง 
1= ไมต่รงประเดน็/ควรปรับปรุง          
โดยผู้ประเมินมี 3 กลุ่มๆละ 3 คน คือ คณะกรรมการผลิต 3 คน ผู้ทรงคณุวุฒิด้านเนือ้หา 3 คน 

และผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตส่ือ 3 คน ส าหรับการประเมินโดยผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตส่ือ มีการ
ประเมินคุณภาพด้านเทคนิคเพิ่มเติม คือ ขนาดและรูปแบบของตวัหนังสือ เสียงหลัก (เสียงบรรยาย, 
วิทยากร, ผู้ด าเนินรายการ) เสียงประกอบ (ดนตรี, เสียงแบ็คกราวด์, เสียงพิเศษ) ภาพหลกั (ภาพวิทยากร) 
และ ภาพประกอบ โดยแบง่ระดบัการประเมินออกเป็น 

3 = อา่นง่าย/ชดัเจน/คมชดั 
2= คอ่นข้างตรงประเดน็/ชดัเจนพอใช้/คมชดัพอใช้ 
1= อา่นยาก/ควรปรับปรุง  
การประเมินส่ือโดยคณะกรรมการหลงัจากท่ีเนือ้หาได้ถกูปรับแก้และผ่านกระบวนการผลิตออกมา

เป็นส่ือวีซีดีสมบรูณ์แล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาวีซีดีโดยผู้ รับผิดชอบหลกัแต่ละคนจะเป็นผู้ประเมินส่ือ 
วีซีดีทัง้ในด้านรายการท่ีน าเสนอตรงกบัประเด็น วิธีการน าเสนอ การจดัฉาก ภาพประกอบกับค าบรรยาย 
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และภาพส่ือความหมาย และจะสรุปผลการประเมินในภาพรวม หลงัจากนัน้ทีมผลิตส่ือจะท าการปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และเข้าสู่กระบวนการควบคมุคณุภาพส่ือวีซีดีในขัน้ท่ีสอง คือ การประเมิน
ส่ือโดยผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก ขัน้ตอนการประเมินส่ือโดยผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นขัน้ตอน
สุดท้าย โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีท าการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนือ้หา และผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านการผลิตส่ือ  โดยมีหวัข้อในการประเมิน คือ รายการท่ีน าเสนอตรงกบัประเด็น วิธีการน าเสนอ การ
จดัฉาก ภาพประกอบกบัค าบรรยาย และภาพส่ือความหมาย และจะสรุปผลการประเมินในภาพรวม  

หลังจากท่ีส่ือวีซีดีได้ผ่านการประเมินโดยผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกเสร็จแล้วทีมท่ีผลิตส่ือและ
คณะกรรมการจะพิจารณาผลการประเมินของผู้ ทรงคุณวุฒิและด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอของ
ผู้ทรงคณุวฒุิก่อนท่ีจะท าการเผยแพร่ส่ือวีซีดีสูส่าธารณชนตอ่ไป 

ผลการวิจัยและการอภปิรายผล 

ผลการประเมินรายการการนวดเพ่ือสขุภาพ มีคา่เฉล่ียของระดบัการประเมินเทา่กบั 3.00 ในทกุ
หวัข้อ โดยผู้ประเมินทัง้ 3 กลุม่มีความเห็นตรงกนัวา่ วีซีดีเร่ืองการนวดเพ่ือสขุภาพเป็นรายการท่ีน าเสนอ
ตรงกบัประเดน็ วิธีการน าเสนอเหมาะสม การจดัฉากเหมาะสม ภาพประกอบกบัค าบรรยายสอดคล้อง 
และภาพส่ือความหมายตรงเนือ้หา สามารถน าไปเผยแพร่ได้ อยา่งไรก็ตามในการประเมินโดยผู้ทรงคณุวฒุิ
ด้านการผลิตส่ือมีการประเมินคณุภาพด้านเทคนิคเพิ่มเติม คือ ขนาดและรูปแบบของตวัหนงัสืออ่านง่าย 
เสียงหลกั (เสียงบรรยาย, วิทยากร, ผู้ด าเนินรายการ) ชดัเจน เสียงประกอบ (ดนตรี, เสียงแบค็กราวด์, เสียง

พิเศษ) ชดัเจน ภาพหลกั (ภาพวิทยากร)คมชดั และ ภาพประกอบคมชดั มีคณุภาพอยูใ่นระดบัการประเมิน
เทา่กบั 3.00 (ตารางท่ี 1) 

นอกจากนีมี้ประเดน็ท่ีผู้ทรงคณุวฒุิด้านการผลิตส่ือให้ค าแนะน าเพิ่มเตมิ คือ การจดัฉากควรใช้
ฉากท่ีเรียบกว่านีเ้พ่ือเน้นท่ีตวัผู้สาธิต และตวัอกัษรท่ีแสดงบนภาพไมค่วรบงัภาพผู้สาธิต 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายการการนวดเพ่ือสขุภาพ 

ประเดน็การประเมิน 
ค่าเฉล่ียของระดับการประเมิน 

คณะกรรมการ 
(n=3) 

ผู้ทรงคุณวุฒด้ิาน
เนือ้หา (n=3) 

ผู้ทรงคุณวุฒด้ิาน
การผลิตส่ือ (n=3) 

1. รายการท่ีน าเสนอตรงกบัประเด็น 3.00 3.00 3.00 
2. วิธีการน าเสนอ 3.00 3.00 3.00 
1. การจดัฉาก 3.00 3.00 3.00 
2. ภาพประกอบค าบรรยาย 3.00 3.00 3.00 
3. ภาพส่ือความหมาย 3.00 3.00 3.00 
4. คณุภาพด้านเทคนิค - - 3.00 
บทสรุป 

การด าเนินโครงการผลิตส่ือวีซีดีชดุนีมี้วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือสง่เสริมสขุภาพของประชาชนด้วย
การแพทย์แผนไทย ซึง่คณะกรรมการได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานและการควบคมุคณุภาพอยา่งเป็น
ระบบ สามารถตอบสนองตอ่วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ ซึง่วีซีดีท่ีผลิตได้มีเนือ้หาจะบรรยายเก่ียวกบัการนวดไทย 
การนวดเพ่ือสขุภาพ  หลกัการนวดเพ่ือสขุภาพ เทคนิคการนวดเพ่ือสขุภาพ ประกอบกบัการสาธิตโดยผู้ ท่ี
เช่ียวชาญทางการนวดแผนไทย ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมก่อนการนวด ทา่บริหารร่างกาย (ทา่
ดดัตน) ก่อนทา่การนวดเพ่ือสขุภาพ  การนวดเพ่ือสขุภาพด้วยตนเอง การนวดเพ่ือสขุภาพให้ผู้ อ่ืนและการ
นวดเพ่ือถนอมสายตา  

โดยวีซีดีชุดนีส้ามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยในการส่งเสริม
สขุภาพของประชาชนกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้ง่าย  และยงัได้จดัท าการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผ่าน
ส่ือวิทยุ โทรทศัน์ของมหาวิทยาลยั และได้น าไปประกอบการเรียนการสอนหลกัสูตรการแพทย์แผนไทย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

1. ผลการประเมินดา้นเนือ้หา
   รายการการนวดเพ่ือสขุภาพ โดยคณะกรรมการประเมินมีมตใิห้ปรับแก้ในสว่นของการใช้ภาษา

ให้เป็นภาษาท่ีประชาชนทัว่ไปเข้าใจได้ง่าย รวมถึงการตดัเนือ้หาบางตอนออกเพ่ือให้มีความยาวประมาณ 
30- 45 นาที และโดยผู้ทรงคณุวฒุิด้านเนือ้หามีข้อเสนอแนะให้เพิ่มค าอธิบายวิธีการนวดเพ่ือให้เข้าใจได้
ลกึซึง้ขึน้ 
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2. ผลการประเมินสือ่วีซีดี

ส่ือวีซีดีการนวดเพ่ือสขุภาพเป็นรายการท่ีน าเสนอตรงกบัประเดน็ วิธีการน าเสนอเหมาะสม การจดั
ฉากเหมาะสม ภาพประกอบกบัค าบรรยายสอดคล้อง ภาพส่ือความหมายตรงเนือ้หา และมีการประเมิน
คณุภาพด้านเทคนิคเพิ่มเตมิ โดยผู้ทรงคณุวฒุิเสนอแนะวา่การจดัฉากควรใช้ฉากท่ีเรียบกว่านีเ้พ่ือเน้นท่ีตวั
ผู้สาธิต และตวัอกัษรท่ีแสดงบนภาพไมค่วรบงัภาพผู้สาธิต  

ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้เกิดการน าส่ือวีซีดีไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในการสง่เสริมสขุภาพ คณะกรรมการมี
ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการดงันี ้

1. ควรมีการจดัท าส่ือการสง่เสริมสขุภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในลกัษณะอ่ืนร่วมด้วย เชน่ การ
จดัท าเอกสาร หรือแผน่พบั เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของการส่ือสาร 

2. ควรมีการด าเนินโครงการอยา่งตอ่เน่ืองในลกัษณะของการน าส่ือวีซีดีท่ีผลิตได้ไปใช้ประโยชน์
อยา่งแท้จริง ในรูปแบบของการอบรมหรือสอนให้ประชาชนปฏิบตัิ ซึง่เป็นวิธีการส่ือสารแบบสองทางโดยใช้
วีซีดีเป็นส่ือประกอบ 

3. สง่เสริมให้ประชาชนมีการเผยแพร่วิธีการหรือความรู้ท่ีได้รับจากการดวีูซีดี ไปสู่บคุคลอ่ืนทัง้ใน
ครอบครัวและชมุชน 

4. เพิ่มการประชาสมัพนัธ์ส่ือวีซีดีท่ีผลิตได้โดยการน าเผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือวิทย ุโทรทศัน์ของมหาวิทยาลยั 
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Abstract 

         The purposes of this research were to explore the beliefs of teachers and parents about 

important areas for young children’s development, and to determine each group’s 

expectations about the responsibilities of the other group.  

          Areas of child development were divided into eight skill areas: language skills, 

motor/physical skills, pre-academic skills, self-assessment skills, self-expression skills, self-

sufficiency skills, social skills with adults, and social skills with peers.   

         The findings from the interviews of  53 teachers and 212 parents in 17 provinces of 

Thailand were as follows: (1)  Teachers ranked self-sufficiency skills, self-expression skills, 

……………………………………….. 
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     Sukhothai Thammathirat Open University, and Tipsuda Sumethseni, Educational Official, Office of the 
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and pre-academic skills as the three most important skill categories. Parents agreed with 

teachers about the first two, but included language skills as the third category. Teachers' and 

the parents' rank-orderings of the 8 skill categories indicated high agreement. However, both 

had moderate agreement for sub-skills under various skill categories. (2) Teachers and 

parents did not view the major responsibilities of teachers similarly. However, there was 

some agreement between teachers and parents about the major responsibilities of parents. 
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Introduction 

         In Thailand, more than half of 4-year-old children attend early childhood programs 

(e.g., educational programs, child care centers).  For the children who attend programs, both 

parents and  teachers who care for them help to shape their future lives. It would therefore 

seem important to be aware of the beliefs and expectations of these two groups of adults 

concerning the young children's development in their care, and to explore each group’s 

expectations about the responsibilities of the other group.  

        This research as one component of the IEA Preprimary Project (IEA/PPP), was 

conducted by early childhood researchers from 15 nations. The researchers divided young 

children's development into eight skill areas: language skills, motor/physical skills, 

preacademic skills, self-assessment skills, self-expression skills, self-sufficiency skills, social 

skills with adults, and social skills with peers. Appendix A presents brief descriptions of each 

of these skill categories and subskill categories. The group of researchers then developed 

interviews for both teachers and parents exploring their beliefs about the importance of these 

areas for young children's ( D. P. Weikart: 1999, 7-10). 

        In Thailand, a total of 53 teachers and 212 parents from 17 provinces were asked to (1) 

rank the eight skill categories according to importance, (2) define the skill categories ranked 

as important, and (3) name which areas of children's development teachers are most 

responsible for and which areas parents are most responsible for. The teacher and parent 

expectations interviews were presented as follows. 
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1. Teacher and Parent Rankings of the Skill Categories

         Each teacher and parent ranked the eight skill categories from 1 to 8 in order of 

importance, assigning the rank of 1 to the most important and the rank of 8 to the least 

important category. Aggregating the data across the group of teachers produces a mean rank 

score for each skill category. The mean rank score of a given area is calculated by finding the 

sum of the rank scores assigned by n respondents and then dividing the sum by n. Then, using 

the mean rank scores for teachers and for parents, a rank-ordering of the eight skill categories 

from most important to least important can be developed. The rank-orderings for teachers 

and parents in Thailand are presented in Table 1. 

Table 1 Teacher and parent ranks for the skill categories 

Skill Category Teacher Rank Parent Rank 

Self-sufficiency skills 1 1 

Self-expression skills 2 2 

Preacademic skills 3 5 

Motor/Physical skills 4 7 

Social skills with peers 5 4 

Language skills 6 3 

Social skills with adults 7 6 

Self-assessment skills 8 8 

Teachers named self-sufficiency skills, self-expression skills, and preacademic skills 

as the 3 most important areas of development for young children in Thailand. Parents agreed 

with teachers about the importance of the areas of self-sufficiency skills and self-expression 
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skills, but included language skills as the third member of their group of 3 most important 

categories.There was general agreement between the two groups of adults for many of the 

remaining areas of development (e.g., social skills with adults: teachers = #7, parents = #6). 

How similar are the rank-orderings of teachers and parents? The degree of agreement 

(or congruence) was assessed by calculating the Spearman Rho correlation between the 

teachers' and the parents' rank-orderings of the 8 skill categories. A high correlation indicates 

that the rank-orderings of the two groups are similar and denotes high congruence. A low 

correlation indicates that the rank-orderings are different and denotes low congruence. The 

Spearman Rho correlation between the rank-orderings of the two groups in Thailand was Rho 

= .71 (p < .05), indicating high congruence or agreement. This result is confirmed by noting 

the similarity of the two rank-orderings in Table 1. 

2. Teachers' and Parents' Definitions of the Skill Categories

To get a better understanding of the definition or "meaning" of the skill categories 

selected as most important, both teachers and parents were asked to select specific 

descriptions of the components from a list of 7-11 subskills. The same group of international 

researchers who developed the list of skill categories also constructed the subskill lists. 

Appendix A presents a listing of the subskills for each skill category. 

For each of the 3 skill categories identified by a teacher or a parent as most important 

(that is, ranks 1, 2, or 3), the interviewer showed the respondent the list of subskills for that 

category and asked him or her to select the 2 subskills that he or she believes are very 

important for that area. The selections provide the answers to such questions as "How do 
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teachers and how do parents define the various areas of child development that they consider 

to be most important?" and "Are the definitions of the two groups similar or different?" 

In order to present meaningful information from groups with a sufficient number of 

responses, data are reported only when at least 20% of teachers or parents ranked an area as 1 

of the 3 most important. Although these percentages are not included in this report, 20% or 

more of teachers named all areas except social skills with adults and self-assessment skills as 

among the 3 most important, while 20% or more of parents designated all categories except 

motor/physical skills and self-assessment skills as such. Thus, subskill findings are presented 

for 6 skill categories for teachers and for parents.  

Self-sufficiency skills -- The 11 subskills for this category focus on such things as the 

demonstration of general independence in a situation (e.g., dress him/herself, clean up after 

self); avoid danger; ask for help when needed; show persistence in task; and so forth.  

Self-sufficiency skills - Two most important subskills 

Teachers Parents 

Most important Attend to personal needs Attend to personal needs 

2nd most important Keep things in order Dress self 

The teachers and parents agreed on the most important subskill (i.e., attend to 

personal needs). Although teachers and parents named a different subskill as the second most 

important subskill, both subskills focused on general independence. 

Self-expression skills -- There are 8 subskills with this category. One major group of 

subskills includes those in which the child learns about the world through imaginative play 
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(e.g., role-play daily life scenes, to play imaginatively with toys). A second major group of 

subskills relates to music and the arts (e.g., sing songs, dance to music). 

Self-Expression Skills - Two most important subskills 

Teachers   Parents 

Most important Manipulate sensory materials  Dance to music 

2nd most important Sing songs/rhymes  Manipulate sensory materials 

Both groups of adults included 1 subskill focusing on the child learning about the 

world through imaginative play (e.g., manipulate sensory materials) and 1 subskill relating to 

music/arts. 

Preacademic skills -- The 11 subskills for this skill category include recognition of 

object characteristics (e.g., shape, colors); recognition of written symbols (e.g., numerals, 

letters); counting; ability to attend in a learning environment; and understanding of cognitive 

concepts (e.g., space, time). 

Preacademic Skills -- Two most important subskills 

Teachers Parents 

Most important Recognize shapes, colors Concentrate, focus attention 

2nd most important Manipulate small objects Recognize numbers, letters 

While teachers named 2 subskills related to the recognition of object characteristics, 

parents divided their 2 subskills between general ability to attend and recognition of object 

characteristics. 
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Motor/physical skills --As noted above, only subskills for teachers will be reported 

here because less than the minimum percentage (20%) of parents selected subskills for this 

category. The 9 subskills in this category include skills of locomotion (e.g., run, skip, jump); 

manipulation (e.g., throw, catch); and body balance exercises (e.g., do calisthenics routine).  

Motor/physical Skills --Two most important subskills 

Teachers Parents 

Most important Do calisthenics routine 

2nd most important Use climbing equipment 

Teachers selected 1 subskill focusing on body movement (i.e., use climbing 

equipment) and 1 subskill focusing on body balance exercises. 

Social skills with peers -- The 9 subskills in this category focus on evidence of 

emotional and social maturity as well as the ability to display skills for successful group 

participation. The subskills include the ability to cooperate (e.g., play cooperatively, share 

toys); be comfortable with others (e.g., initiate/form friendships); treat children with respect 

(e.g., correct mistake with peers); and to be helpful to others (e.g., offer help when needed, 

comfort child in distress). 
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Social Skills with Peers -- Two most important subskills 

Teachers Parents 

Most important Share toys Correct mistake with peer 

2nd most important Initiate/form friendships+ Initiate/form friendships+ 

Correct mistake with peer+ Treat children with respect+ 

 + = tie 

Because of equal percentages (tie), 3 subskills are reported for each group of adults.  

Teachers and parents agree on 2 of the 3 subskills (i.e., initiate/form friendships, correct 

mistake with peer). However, for the most important subskill, teachers selected 1 focusing on 

children's ability to cooperate (i.e., share toys), while parents' third subskill related to 

children's relationships with each other. 

Language skills -- There are 9 subskills in this category including ones that focus on 

the use of language for communication and social interactions (e.g., to engage in conversation 

with peers and adults); for obtaining information (e.g., to ask questions when he/she is 

confused or curious); for conveying information (e.g., to describe an experience clearly); and 

for learning the correct use of language (e.g., to use new words properly). 
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Language Skills -- Two most important subskills 

Teachers Parents 

Most important Engage in conversation Pronounce words correctly 

2nd most important Pronounce words correctly Engage in conversation 

Teachers and parents agreed on the 2 most important subskills, including a subskill 

focused on the use of language for communication and a subskill related to the correct use of 

language. 

Social skills with adults -- As noted above, only subskills for parents will be reported 

here because less than the minimum percentage (20%) of teachers selected subskills for this 

category. The 9 subskills for this category include skills that focus on children's ability to 

initiate and attend to discussions (e.g., initiate talks with adults, listen carefully to adults, 

follow directions); be polite and obedient; and demonstrate honesty and respectfulness.

Parents selected subskills that relate to children's obedience, honesty, and 

respectfulness. 

Social Skills with Adults -- Two most important subskills 

Teachers Parents 

Most important Correct mistake with adult 

2nd most important Listen carefully to adult+ 

Treat adult respectfully+ 

………………………… 

+ = tie 
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Self-Assessment skills -- As noted above, subskills for neither teachers nor parents 

will be reported here because less than a minimum percentage (20%) of each group selected 

subskills for this category. There are 7 subskills listed under this category. They include 

subskills that encourage the child's awareness and evaluation of himself or herself (e.g., have 

own ideas and opinions, feel good about self); ones that encourage risk-taking (e.g., dare to 

try new things); and ones that encourage judging the appropriateness of one's own behavior. 

Self-Assessment Skills -- Two most important subskills 

Teachers Parents 

Most important 

2nd most important 

In summary, the findings indicate that teachers and parents have moderate agreement 

in their definitions of the various skill categories. Of the 11 subskills listed (teachers and 

parents for 5 skill categories), the two groups agree on 6 subskills. On average, for each of 

the skill categories, there is agreement 1 of the 2 most important subskills. 

3. Teachers' and Parents' Views of the Major Responsibilities of Each Group

         Which skill categories do parents and teachers see as the major responsibility of 

teachers?  Which categories do the two groups see as the major responsibilities of parents? 

Do teachers and parents agree in the way they assign responsibilities? Table 2 presents, for 

each skill category, the percentages of teachers and parents who consider the category as 

among the 3 most important responsibilities of teachers. The skill categories are listed in the 

table by decreasing teacher percentage and one can see that the parent percentages increase 
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and decrease throughout the listing. A majority of teachers name social skills with peers, self-

expression skills, and self-sufficiency skills as a major responsibilities for themselves. The 

parent column shows that a majority of parents (63%) name only the Language skills 

category as a primary teacher responsibility.  Overall agreement between the ranking of the 

teachers and that of the parents was assessed by calculating a Spearman Rho correlation. The 

correlation was Rho = .70 (p > .05), indicating that teachers and parents do not view the 

major responsibilities of teachers similarly. 

Teachers and parents were also asked to identify the skill categories that were the 

major responsibilities of parents. Table 3 presents these findings and shows that, as with the 

teacher responsibilities, there is some agreement between teachers and parents about 

the major responsibilities of parents. For example, a majority of both teachers and parents 

named self-sufficiency skills and social skills with adults as primary responsibilities of 

parents. In addition, the smallest percentages of both teachers (8%) and parents (10%) 

identified self-assessment skills as a major responsibility of parents.  The correlation between 

the teachers' ordering and the parents' ordering was Rho = .63 (p > .05), 

indicating that the orderings of parent responsibilities by the two groups of adults are 

significantly different. This correlation is understandable when one notes that other than 
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Table 2 Percentage of teachers and parents stating that each skill category is among  

the three most important responsibilities of teachers 

Skill Category Teacher Percentage Parent Percentage 

Social skills with peers 57 49 

Self-expression skills 57 45 

Self-sufficiency skills 57 34 

Language skills 34 63 

Preacademic skills 32 45 

Social skills with adults 28 29 

Motor/physical skills 26 8 

Self-assessment skills 9 26 

the agreement at the top and bottom of the listing, there are differences in the positioning for 

most of the other skill categories.  

4. Summary

          Teachers ranked self-sufficiency skills, self-expression skills, and preacademic skills as 

the most important skill categories, while parents ranked self-sufficiency skills, self-

expression skills, and language skills as most important. There was congruence between the 

rank-order of teachers and that of parents. As for definitions of the various skill categories, 
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teachers and parents have moderate agreement in their definitions. In addition, teachers and 

parents have different views about the skill categories which are the major responsibilities of 

teachers but both have some agreement for parents’ major responsibilities.  

Table 3 Percentage of teachers and parents stating that each skill category is among    

the three most important responsibilities of parents 

Skill Category Teacher Percentage Parent Percentage 

Self-sufficiency skills 85 74 

Social skills with adults 59 52 

Language skills 42 27 

Social skills with peers 38 24 

Self-expression skills 32 34 

Preacademic skills 23 34 

Motor/physical skills 15 32 

Self-assessment skills 8 10 
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5. Discussion

Teacher and parent beliefs and expectations are important. By understanding what 

teachers and parents beliefs regarding children’s development, we might add to an 

understanding of children’s developmental differences. 

In addition, findings which arise from analyses of data from this part of the study 

bring to the next questions for further analyses. For examples, whether teachers’ actions 

correspond with their beliefs. Do adults act on their views about what children should learn 

and about where responsibility lies? These will be revealed by next observations report 

conducted in early childhood settings and the videotape produced in connection with this 

study (High/ Scope International Videotape Series, 1994). The videotape showed selected 

teachers from Thailand (where preacademic skills are considered most important) in actual 

early childhood settings. In the videotape, teachers seem to devote less time to preacademic 

activities and to be less directive in their teaching. 
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Appendix A  Expectations questionnaire categories and subcategories 

1. Language skills - Child learns to express his/her thoughts and feelings verbally in a clear

     and appropriate manner. 

1.01. To engage in conversation with peers and adults 

1.02. To pronounce words correctly 

1.03. To use new words properly 

1.04. To describe an experience clearly 

1.05. To ask questions when he/she is confused or curious 

1.06. To explain his/her point of view 

1.07. To retell stories or make up his/her own stories 

1.08. To answer questions about a story 
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To communicate his/her feelings in words 

2. Motor/physical skills - Child improves his/her coordination, balance and agility through

     large-muscle activities. 

2.01. To run, skip, jump    

2.02. To throw, kick, hit, or catch a ball.  

2.03.    To use a slide, swing, or climbing structure 

2.04. To ride a bike or other riding toy    

2.05. To balance on one leg 

2.06. To hop on one foot 

2.07. To do a somersault 

2.08. To exercise, do calisthenics, or follow a movement routine 

2.09. To play organized physical games (e.g., soccer, baseball, chasing games) 

3. Preacademic skills - Child learns basic concepts, improves small-muscle coordination, and

     begins to master skills necessary for reading, writing, and arithmetic. 

3.01.    To recognize shapes and colors 

3.02.    To identify opposites 

3.03.    To understand concepts of size and quantity 

3.04.    To understand concepts of classification and seriation 



19 

ปีที� 3 ฉบบัที� 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2556 

3.05.    To understand temporal and spatial relationships 

3.06.    To build with or manipulate small objects (e.g., legos, stringing beads, puzzles, etc.) 

3.07.    To copy numbers and letters/characters of the native language 

3.08.    To recognize numbers and letters/characters of the native language 

3.09.    To recognize his/her first name 

3.10.    To count from 1 to 10 

3.11. To concentrate and focus his/her attention on a task or activity (e.g., to listen 

attentively to stories, to complete a worksheet) 

4. Self-assessment skills - Child learns to assess his/her own abilities and behaviors, begins to

     take pride in his/her accomplishments, and develops a sense of self-confidence. 

4.01. To know which skills/activities he/she does well and which he/she could improve 

4.02. To learn to judge the appropriateness of his/her own behavior 

4.03. To have his/her own ideas and opinions 

4.04. To be aware of his/her own emotions and to feel comfortable expressing them 

appropriately 

4.05. To be proud of his/her work 

4.06. To feel good about him/herself 

4.07. To dare to try new things 
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5. Self-expression skills - Child learns to express him/herself creatively through arts and

     crafts, music, dance, and/or imaginative play. 

5.01. To create a picture, design, or three-dimensional object with handicraft materials 

5.02. To manipulate sensory materials (e.g., playdough, clay, sand, finger-paint) 

5.03. To listen attentively to music 

5.04. To create or imitate simple rhythms 

5.05. To sing songs, rhymes, fingerplays 

5.06. To dance to music 

5.07. To play imaginatively with toys 

5.08. To role-play daily life scenes with or without props (e.g., puppets, dolls, blocks, 

trucks, dress-up clothes) 

6. Self-sufficiency skills - Child learns to be independent and to care for him/herself and

     his/her belongings in a responsible manner. 

6.01. To play by him/herself 

6.02. To dress him/herself 

6.03. To attend to his/her personal needs (e.g., use the toilet, wash hands or face, brush 

teeth) 

6.04. To clean or pick up after him/herself 
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To not lose or forget his/her belongings 

6.06. To learn to keep his/her things in order 

6.07. To ask for help when needed 

6.08. To show persistence in a task or activity and to finish what he/she begins 

6.09. To eat what is good for his/her health 

6.10. To know how to use a telephone properly 

6.11. To recognize and avoid dangerous behaviors, objects, and products in the 

environment 

7. Social skills with adults - Child learns to listen to, cooperate with, and respect adults.

7.01. To initiate interactions with adults 

7.02. To be quiet when asked 

7.03. To be polite 

7.04. To listen carefully to adults 

7.05. To be cooperative with adults 

7.06. To follow directions 

7.07. To correct his/her mistake with an adult (e.g., to admit when he/she is wrong, to 



22 

ปีที� 3 ฉบบัที� 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2556 

apologize, to help clean up his/her spill) 

7.08. To be honest with adults 

7.09. To treat adults respectfully 

8. Social skills with peers - Child learns to share and cooperate with other children, to respect

them and to   understand their feelings. 

8.01. To initiate interactions with other children and to form friendships 

8.02. To play cooperatively with other children 

8.03. To share toys 

8.04. To correct his/her mistake with a peer (e.g., to admit he/she is wrong, to apologize, 

to give back a toy) 

8.05. To treat other children’s work or belongings with respect 

8.06. To understand that other children have different opinions 

8.07. To offer help to another child in difficulty 

8.08. To comfort another child in distress 

8.09. To express anger or frustration with peers appropriately     

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 
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บทคัดย่อ

 การวจิยัเพ่ือประเมินประสทิธิภาพการจดัสอนเสริมแบบเข้มชดุวิชาหลกัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์มี

วตัถปุระสงค์ในการศกึษาประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้ 1) การใช้ประโยชน์ด้านเนือ้หาของเอกสารคูม่ือสาํหรับวิทยากร  2) ความ

เหมาะสมของกระบวนการจดัการเรียนการสอน 3) การใช้ประโยชน์ด้านเอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเข้มซึง่แจก

ให้กบันกัศกึษา 4) ผลสมัฤทธ์ิด้านการเรียนรู้ ของนกัศกึษาท่ีเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มและ 5) ความสมัพนัธ์ระหวา่งผล

สมัฤทธิด้านการเรียนรู้จากการเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มกบัผลการสอบไลป่ลายภาค โดยใช้ระเบียบวิธีวจิยัแบบผสม 

ทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ ศกึษาจากประชากรท่ีเป็นนกัศกึษาท่ีเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มชดุวชิาหลกัการโฆษณาและ

การประชาสมัพนัธ์ในภาคการศกึษา 1/2555 จํานวน 32 คน เก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้สอน และเก็บข้อมลูด้วย

แบบสอบถาม และคะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิในการทําแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน ร่วมกบัผลการสอบปลายภาคจาก

นกัศกึษาผู้ เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม 

ผลการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัท่ีกําหนดไว้พบวา่

1. อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์อยา่งมากจากคูม่ือสาํหรับวิทยากรซึง่ได้มกีารสรุปเนือ้หาในสาระสาํคญัของทกุหนว่ยเพ่ือ

ช่วยวิทยากรในการเตรียมการสอนและเห็นวา่เนือ้หาและโสตทศัน์ท่ีเตรียมไว้ในคูม่ือสาํหรับวิทยากรเพียงพอและเหมาะสม

ดีแล้ว  2.  ในด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอน นกัศกึษาพอใจมากในทกุประเด็นทัง้ ระยะเวลาการสอนในวนัเสาร์

และอาทิตย์ ความสะดวกด้านสถานท่ี และคา่ใช้จ่ายในการเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม โดยพงึพอใจวิทยากรผู้สอน อยู่

ในระดบัมากท่ีสดุทัง้ในเร่ืองของการอธิบายและถา่ยทอดเนือ้หาได้ชดัเจน โดยเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ซกัถามเมื่อมีข้อ

สงสยั และตอบคําถามได้อยา่งชดัเจน โดยมีความเป็นกนัเองกบันกัศกึษา 3. ในสว่นของการใช้ประโยชน์ด้านเอกสาร

ประกอบการสอนเสริมแบบเข้มซึง่แจกให้กบันกัศกึษา นกัศกึษาพงึพอใจ เนือ้หามคีวามครอบคลมุและมีความชดัเจนใน

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลี่ยนแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 ก.ค.-ธ.ค. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2556

เน่ืองจากมีความคลาดเคลื่อนในการเรียงลําดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9

ปีที  3 ฉบบัที� 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2556

mailto:bussabatan@yahoo.com
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ระดบัมาก นอกจากนัน้ในการให้นกัศกึษาทําแบบทดสอบความรู้หลงัการสอนแตล่ะหนว่ยการสอนพบวา่นกัศกึษามีความ 

พงึพอใจตอ่แบบทดสอบในระดบัมากเชน่กนัโดยเห็นวา่ แบบทดสอบมีเนื ้อหาครอบคลมุและมีจํานวนข้อท่ีเหมาะสม 

คําถามของแบบทดสอบมีความชดัเจน   4. ในสว่นของผลสมัฤทธ์ิด้านการเรียนรู้ นกัศกึษาสามารถทําแบบประเมินผล 

ตนเองหลงัเรียนได้คะแนนเฉลีย่มากกวา่การทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และ 5. 

นกัศกึษาท่ีเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม สามารถสอบผา่นในการสอบไลป่ลายภาคได้ร้อยละ 100 

คําสาํคญั   การประเมินประสทิธิภาพ  การสอนเสริมแบบเข้ม ชดุวิชาหลกัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

Abstract 

 The purposes of the research, entitled  “ The Efficiency Evaluation of an Intensive Tutorial Session on 

the Principle of Advertising and Public relations Course” were to study: 1)  the content’s implementation of 

handbook for the tutor , 2)  the suitability of the process of teaching arrangement, 3) the implementation of 

additional document which providing to the students. 4)  the students’ learning achievement from attending 

the intensive tutorial session and 5) the relationship between the students’ learning achievement from 

attending the intensive tutorial session and  the final examination result. 

 The methodology for this research was mixed method both quantitative and qualitative research. The 

population was the students who attended an intensive tutorial session in the first semester of academic year 

2012 consisting of 32 students. The instrument used for collecting data was an indepth-interview from the 

tutor and a questionnaire from the students and the learning achievement’ s mark from doing evaluation after 

studying together with the final examination result. For the statistic used for analyzing data included 

percentage, mean, standard deviation and T-test. 

The findings were as follows: 

1. Handbook for the tutor: The tutor used the handbook for the guide to prepare teaching because

there is a summary of important items of each unit. Besides, the tutor indicated that the handbook’s

content was suitable.

2. Process of teaching-studying arrangement: The students were very satisfied with the process

including timing on Saturday and Sunday, convenience place and suitable cost. In addition, the

students were also satisfied with the tutor at a most level in teaching and explaining about the

content clearly and had an opportunity to ask questions and got answers clearly.

3. The implementation of additional document: The students were very satisfied with the additional
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documents and indicated that the content was clear, helpful and covered every unit. Besides, after  

doing the test in each unit, the students revealed that the content covered every unit, the amount of 

items is suitable, the questions were clear. 

4. The learning achievement: The students got the evaluation after studying which had a mean more

than the evaluation before studying by statistic significant.

5. One hundred percent of the students attending for the intensive tutorial session could pass the final

examination.

Keywords: efficiency evaluation; intensive tutorial session; principles of  advertising and public  relations 

    course

25



    ปีที 3 ฉบบัที� 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2556 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลยัเปิดใช้ระบบการศกึษาทางไกลซึง่ผู้ เรียนสามารถ

ศกึษาได้ด้วยตนเองผา่นส่ือประสมโดยไมต้่องเข้าชัน้เรียน  การสอนเสริมจดัเป็นส่ือเสริมซึง่เป็นบริการทาง

วิชาการท่ีมีความสําคญัตอ่การเรียนการสอนในระบบทางไกล เพราะเป็นโอกาสท่ีผู้สอนจะได้พบปะกบั

นกัศกึษาสามารถตอบข้อซกัถาม และบรรยายสรุปเนือ้หาสําคญัหรือเนือ้หาท่ีมีความยากตอ่การทําความ

เข้าใจด้วยตนเอง เพ่ือทําให้นกัศกึษามีความเข้าใจในเนือ้หาวิชามากย่ิงขึน้  

 การสอนเสริมแบบเข้มเป็นรูปแบบหนึง่ของการสอนเสริมท่ีมีลกัษณะพิเศษ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนให้กบันกัศกึษาโดยมีลกัษณะท่ีแตกตา่งจากการสอนเสริมแบบปกตเิพราะมีการเก็บคะแนน

จากการเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม โดยนกัศกึษาจะต้องแจ้งความจํานงด้วยการลงทะเบียนและมี

คา่ใช้จา่ยในการเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มเพิ่มขึน้ ทัง้นีก้ารสอนเสริมแบบเข้มจะจดัให้กบันกัศกึษา

จํานวน 2 ครัง้ ๆละ2 วนั วนัละ 5 ชัว่โมงในวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ 

 ชดุวิชาหลกัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์จดัเป็นชดุวิชาแกน ซึง่นกัศกึษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ระดบัปริญญาตรีทกุคนจะต้องลงทะเบียนเรียนชดุวิชาดงักลา่ว  ในภาคการศกึษาท่ี 1/ 2555 มีนกัศกึษา

ลงทะเบียนในชดุวิชานีจํ้านวน  303    คน จากสถิตผิลการสอบย้อนหลงัพบวา่มีสถิตนิกัศกึษาสอบไมผ่า่น

โดยเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลงัจํานวนร้อยละ 56.88 (ข้อมลูจากสํานกัทะเบียนและวดัผล 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช) คณะกรรมการสอนเสริมของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชในการ

ประชมุครัง้ท่ี 1//2555 เม่ือวนัพธุท่ี 14 มีนาคม 2555 ได้มีมตใิห้สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจดักิจกรรมเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพ (การสอนเสริมแบบเข้ม) ขึน้สําหรับชดุวิชานี ้เป็นครัง้แรก 

 คณะกรรมการกลุม่ผลิตและบริหารชดุวิชาหลกัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์จงึได้เตรียม

กิจกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนชดุวิชาดงักลา่ว ทัง้ในสว่นของการจดัทําเอกสารคูมื่อ

สําหรับวิทยากร และเอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเข้ม ตลอดจนแบบทดสอบสําหรับประเมินความรู้

นกัศกึษาและได้นําไปใช้เป็นครัง้แรกในการสอนเสริมในระหวา่งวนัท่ี 6-7 ตลุาคม 2555 และ วนัท่ี 13-14 

ตลุาคม 2555 ดงันัน้เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพการจดัการสอนเสริมแบบเข้มในชดุวิชาดงักลา่ว 

ตามขอบเขตการวิจยัชดุวิชาท่ีมหาวิทยาลยัสนบัสนนุ ได้แก่ การศกึษากิจกรรมและส่ือท่ีใช้ในการสนบัสนนุ

การเรียนของนกัศกึษาและการศกึษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียนเก่ียวกบักิจกรรมสนบัสนนุการเรียน

ของนกัศกึษา คณะกรรมการกลุม่ผลิตชดุวิชาจงึเห็นสมควรให้มีการศกึษาวิจยัการจดักิจกรรมสอนเสริม
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แบบเข้ม เพื�อนําผลการประเมินที�ได้ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน คู่มือสําหรับ 

วิทยากรและเอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเข้ม 

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือศกึษาการใช้ประโยชน์ด้านเนือ้หาของเอกสารคูมื่อสําหรับวิทยากรในการสอนเสริมแบบเข้ม

2. เพ่ือศกึษาความเหมาะสมของกระบวนการจดัการเรียนการสอนในการสอนเสริมแบบเข้ม

3. เพ่ือศกึษาการใช้ประโยชน์ด้านเอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเข้มซึง่แจกให้กบันกัศกึษา

4. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิด้านการเรียนรู้จากการเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มในชดุวิชาหลกัการ

โฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 

โดยมีกรอบแนวคดิการวิจยัและสมมตฐิานการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

ด้านผู้สอน 

……………………………………………………………………………………………………………… 

• การใช้ประโยชน์ด้านเนือ้หาของเอกสารคูม่ือสาํหรับวิทยากรในการสอนเสริมแบบเข้ม

• ความเหมาะสมของวนั เวลา สถานท่ีและระยะเวลาท่ีใช้ในการสอน

• คา่ตอบแทน

• การประสานงาน การอํานวยความสะดวกให้กบัผู้สอน
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ด้านผู้เรียน 

นิยามศัพท์

          การสอนเสริมแบบเข้ม หมายถึงการสอนเสริมในรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยัจดัขึน้เป็นพิเศษ มีการ

เก็บคะแนนการเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มร้อยละ 30 นกัศกึษาต้องเข้าสอบอีกร้อยละ 70  โดยจดัสอน

สองครัง้ๆละ 2 วนัๆละ 5 ชัว่โมงในวนัเสาร์และวนัอาทิตย์  นกัศกึษาต้องลงทะเบียนและเสียคา่ใช้จา่ยเพ่ือ

เข้ารับการสอนเสริมจํานวน   650       บาท 

         คู่มือสาํหรับวิทยากร หมายถึงเอกสารท่ีจดัทําขึน้เป็นพิเศษนอกเหนือจากเอกสารการสอนชดุ

วิชาเพ่ือให้วิทยากรใช้เป็นแนวทางในการสรุปสาระสําคญัในการสอนเสริมให้กบันกัศกึษาสําหรับชดุวิชา

หลกัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์จดัทําเป็น 2 เลม่มีเนือ้หาสาระตามหน่วยในเอกสารการสอนชดุ

วิชา คือ เลม่ท่ี 1 เป็นการสรุปเนือ้หาสาระหน่วยท่ี 1-8 และเลม่ท่ี 2 เป็นการสรุปเนือ้หาสาระหนว่ยท่ี 9-15 

          เอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเข้ม หมายถึงเอกสารท่ีจดัทําขึน้เพ่ือให้นกัศกึษาใช้

ประกอบในการเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม เอกสารดงักลา่วมีเนือ้หาประกอบด้วย แบบประเมินผลตนเอง

ความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมตีอ่

กระบวนการจดัการเรียนการสอนใน

การสอนเสริมแบบเข้ม 

การใช้ประโยชน์ด้านเอกสาร

ประกอบการสอนเสริมแบบเข้มของ

นกัศกึษา 

ผลสมัฤทธ์ิด้านการเรียนรู้จาก

การเข้ารับการสอนเสริมแบบ

เข้ม 

• คะแนนการทําแบบ

ประเมินผลตนเอง

หลงัเรียนสงูกวา่ก่อน

เรียน

ลกัษณะทางประชากรและวธีิ

การศกึษาของนกัศกึษา 

ผลการสอบไล่

ปลายภาค 
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กอ่นเรียนและหลังเรียน เอกสารโสตทัศน์ เพื�อให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางสรุปเนื�อหาจากการฟังการบรรยาย 

ของวิทยากร และแบบทดสอบความรู้เพื่อใช้ทบทวนประเด็นสําคัญหลังการศึกษาในแต่ละหน่วยการสอน  

          ผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนรู้ หมายถึง ผลจากการทําแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนชดุวิชาใน

แตล่ะครัง้ของการสอนเสริมแบบเข้ม และผลการสอบปลายภาค

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ใช้เป็นแนวทางในการจดัการสอนเสริมแบบเข้มในชดุวิชาแกนและชดุวิชา

บงัคบัของสาขาวิชาซึง่มีเนือ้หายาก นกัศกึษาไมส่ามารถทําความเข้าใจด้วยตนเอง

วิธีการวิจัย

 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสม( mix method)  โดยในการวิจยัเชิง

คณุภาพ ใช้การเก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึอาจารย์ผู้สอน และในการวิจยัเชิงปริมาณด้วยการวิจยั

เชิงสํารวจใช้การเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม และคะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิในการทําแบบประเมินผลตนเอง

หลงัเรียน และผลการสอบปลายภาค จากผู้ เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม

  ประชากร 

1) ประชากรในการวิจยัเชิงคณุภาพ ได้แก่ คณาจารย์ท่ีได้รับมอบหมายให้ดําเนินการสอนเสริม

แบบเข้มในชดุวิชาดงักลา่ว  ในภาคการศกึษาท่ี 1/ 2555 ซึง่มีจํานวนผู้ลงทะเบียนเรียนในชดุวิชาดงักลา่ว

ทัง้สิน้จํานวน 303   คน เน่ืองจากในครัง้นี ้เป็นการจดัการสอนเสริมแบบเข้มในชดุวิชานีเ้ป็นครัง้แรก และมี

จํานวนนกัศกึษาท่ีแจ้งความจํานงเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มจํานวน 32 คน จงึสามารถจดัสอนตาม

เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนดได้เพียง 1 ห้อง สาขาวิชาจึงมอบหมายให้อาจารย์ผู้ ทําวิจยัเป็นอาจารย์ผู้สอน

เสริมแบบเข้มและประเมินการสอนเสริมในชดุวิชาดงักล่าว

2) ประชากรในการวิจยัเชิงปริมาณ ได้แก่ นกัศกึษาซึง่เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มในชดุวิชา

ดงักลา่วในภาค 1/2555  ครบทัง้ 2 ครัง้และทําแบบประเมินผลตนเองหลงัการสอนเสริม และทํา

แบบทดสอบความรู้หลงัการสอนเสริมแบบเข้มครบทกุหนว่ยการสอน จํานวนทัง้สิน้ 28 คน
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    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ แบบสมัภาษณ์เชิงลกึผู้สอน และแบบสอบถามความ

คดิเห็นและความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจดัการสอนเสริมแบบเข้ม ประกอบด้วยข้อคําถาม 3 ส่วน

ได้แก่ สว่นแรกเป็นลกัษณะทัว่ไปของผู้ เข้ารับการสอนเสริม สว่นท่ีสองเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและ

ความพงึพอใจตอ่ความเหมาะสมของกระบวนการจดัการเรียนการสอนในการสอนเสริมแบบเข้ม และการ

ใช้ประโยชน์ด้านเอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเข้มซึ่งแจกให้กบันกัศกึษาและส่วนสดุท้ายเป็นคําถาม

ปลายเปิดเพ่ือให้นกัศกึษาเสนอแนะความคดิเห็นตอ่การจดัสอนเสริมแบบเข้ม ทัง้นีแ้บบสอบถามในส่วนท่ี

สองซึง่เป็นการประเมินความคดิเห็นและความพงึพอใจซึง่เป็นมาตรวดัประเมินคา่ 5 ระดบัผู้ วิจยัใช้เกณฑ์

แปลความหมายคา่เฉล่ียดงันีคื้อ 

     คา่เฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง  พอใจมากท่ีสดุ

 3.51-4.50 หมายถึง พอใจมาก 

 2.51-3.50 หมายถึงพอใจปานกลาง 

1.51-2.50 หมายถึงพอใจน้อย  

1.00-1.50 หมายถึงพอใจน้อยท่ีสดุ

      การวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นีใ้ช้การคํานวณคา่ความถ่ี คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สําหรับการ

ทดสอบสมมตฐิานใช้การทดสอบคา่ที

ผลการวิจัยและอภปิรายผล

1. ลักษณะท่ัวไปของผู้เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม

ผลการศกึษา พบวา่ นกัศกึษาสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 57.1 มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปีร้อยละ 

53.6  ลงทะเบียนชดุวิชาหลกัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์เป็นครัง้แรกร้อยละ 71.4  ประกอบอาชีพ

เป็นพนกังานบริษัทเอกชนมากท่ีสดุคือร้อยละ 42.9 และสว่นใหญ่ระบวุา่งานท่ีทําไมเ่ก่ียวข้องกบัชดุวิชา

ร้อยละ 64.3   

30



ปีที  3 ฉบบัที� 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2556

สําหรับการเตรียมตวัเข้ารับการสอนเสริมและวิธีการศกึษาของนกัศกึษาพบว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่ 

เตรียมอ่านหนงัสือมาก่อนเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มแต่เป็นการเตรียมอ่านมาเพียง1-5 หน่วยร้อยละ 

42.9  วิธีการในการศึกษาชุดวิชานีข้องนกัศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาจากเอกสารการสอนเพียงอย่างเดียว 

ร้อยละ 53.6 และปัญหาซึ่งนกัศึกษาระบุว่าเป็นอุปสรรคในการศึกษามากท่ีสุดคือการอ่านหนังสือด้วย

ตนเองไมเ่ข้าใจร้อยละ 44.7   ดงัแสดงในตารางท่ี 1-ตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนและร้อยละของนกัศกึษาท่ีมีการศกึษาเอกสารการสอนมาก่อนเข้ารับการ 
   สอนเสริมแบบเข้ม 

การศึกษาเอกสารการสอนก่อนเข้ารับ 
การสอนเสริมแบบเข้ม 

จาํนวน ร้อยละ 

1 – 5 หนว่ย 12 42.9 

6 – 10 หนว่ย   6 21.4 

11 – 15 หนว่ย   6 21.4 

ไมไ่ด้อา่นเอกสารการสอนมาก่อน   4 14.3 

รวม 28 100.0 

ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนและร้อยละของวิธีการเรียนชดุวิชาหลกัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 

วิธีการเรียนชุดวิชาหลักการโฆษณาและ 
การประชาสัมพันธ์ 

จาํนวน ร้อยละ 

1. ศกึษาจากเอกสารการสอนอยา่งเดียว 15 53.6 

2. ศกึษาจากเอกสารการสอนควบคูก่บัฟังซดีีเสยีงประจําชดุวิชา 13 46.4 

รวม 28 100.0 

ตารางท่ี 3   แสดงจํานวนและร้อยละของปัญหาท่ีนกัศกึษาคิดวา่เป็นอปุสรรคในการเรียน*      

ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการเรียน จาํนวน ร้อยละ 

1. ไมส่ามารถจดัเวลาในการอา่นหนงัสอืได้ 10 26.3 

2. อา่นหนงัสอืด้วยตนเองไมเ่ข้าใจ 17 44.7 

3. ไมม่ีเพ่ือนท่ีจะปรึกษาในเร่ืองการเรียน   7 18.4 

4. สอบไมผ่า่นบอ่ยครัง้   3   7.9 

5. อ่ืนๆ   1   2.6 

* ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ
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2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยและการอภปิรายผล

2.1 อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการเตรียมการสอนจากคูมื่อสําหรับวิทยากรในการสอน

เสริมแบบเข้มซึง่ได้มีการสรุปเนือ้หาในสาระสําคญัของทกุหนว่ยทัง้ 15 หนว่ย และเห็นวา่เนือ้หาท่ีเตรียมไว้

ในคูมื่อเพียงพอและเหมาะสมดีแล้วกบัจํานวนวนัและเวลาท่ีกําหนดไว้ในการสอน ซึง่ได้แบง่การสอน

ออกเป็น 2 ครัง้ ๆละ 2 วนั  ในวนัเสาร์และวนัอาทิตย์  อย่างไรก็ตามเห็นว่า ควรปรับปรุงในสว่นของแบบ

ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนให้เป็นแบบคูข่นานกนัให้มากขึน้และมีจํานวนข้อท่ีเหมาะสมตาม

วตัถปุระสงค์สําคญัของเนือ้หาแตล่ะหน่วยในเอกสารการสอน สําหรับในด้านการประสานงานจาก

เจ้าหน้าท่ีประสานงาน พบว่าผู้สอนได้รับความสะดวกดี ในสว่นของคา่ตอบแทนอาจารย์ผู้สอนเห็นวา่

เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัซึง่นา่จะต้องมีการปรับให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั 

สําหรับในประเด็นนีแ้ม้วา่ผู้สอนจะมีการประเมินวา่คูมื่อสําหรับวิทยากรมีความเหมาะสมดีแล้วก็

ตามแตเ่น่ืองจากการสอนครัง้นีดํ้าเนินการสอนโดยทีมผู้ วิจยัเองซึง่มีสว่นร่วมในการพฒันาเอกสารคูมื่อ

วิทยากรดงักลา่ว ดงันัน้ในโอกาสตอ่ไปหากมีนกัศกึษามากขึน้และมีการเพิ่มจํานวนผู้สอนมากขึน้ควรจดัให้

มีการประเมินความเหมาะสมของคูมื่อวิทยากรด้วยการสมัภาษณ์กลุม่ผู้สอนคนอ่ืนๆอีกครัง้  

2.2  ในด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนและการใช้ประโยชน์ด้านเอกสารประกอบการสอน

เสริมแบบเข้มซึง่แจกให้กบันกัศกึษาพบว่า   ผู้สอนดําเนินการสอนด้วยขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 การสอนครัง้ท่ี 1 เป็นการสอนเสริมเนือ้หาหนว่ยท่ี 1-8 

• เร่ิมต้นด้วยการท่ีอาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการให้นกัศกึษาทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนโดยไมใ่ห้

นกัศกึษาเปิดเอกสารการสอนจากนัน้อาจารย์ผู้สอนได้เฉลยแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนก่อน

จะเร่ิมการสอน

• หลงัจากนัน้เป็นการสอนเนือ้หาแตล่ะหน่วย โดยหลงัจากสอนแตล่ะหนว่ยแล้วอาจารย์ผู้สอนจะให้

นกัศกึษาทําแบบทดสอบหลงัการสอนแตล่ะหนว่ยจํานวนหนว่ยละ 5 ข้อ โดยให้นกัศกึษาสามารถ

เปิดเอกสารการสอนได้ และอาจารย์เฉลยพร้อมกบัอธิบายอีกครัง้เป็นการยํา้เนือ้หา

• หลงัจากการสอนครบ 8 หนว่ยในวนัท่ี 2 อาจารย์ผู้สอนให้นกัศกึษาทําแบบประเมินผลตนเองหลงั

เรียนโดยไมใ่ห้นกัศกึษาเปิดเอกสารการสอนและอาจารย์ผู้สอนได้เฉลยแบบประเมินผลตนเองหลงั
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เรียนพร้อมเน้นยํ �าในประเด็นที่สําคัญ ตลอดจนทบทวนเนื�อหาในภาพรวม จากนั�นได้เปิดโอกาสให้

นักศึกษาซักถามข้อสงสัย 

สําหรับการสอนครัง้ท่ี 2 เป็นการสอนเสริมเนือ้หาหนว่ยท่ี 9-15 โดยใช้กระบวนการสอน

เชน่เดียวกบัการสอนครัง้แรก  ผลการศกึษาเพ่ือประเมินกระบวนการจดัการเรียนการสอนและการใช้

ประโยชน์ด้านเอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเข้มของนกัศกึษาตามวตัถปุระสงค์ข้อ 2 และ 3 ของการ

วิจยัแสดงในตารางท่ี 4 ดงันี ้

ตารางท่ี 4   แสดงจํานวน ร้อยละ คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนกัศกึษา    

ท่ีมีตอ่กระบวนการจดัการสอนเสริมแบบเข้มและเอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเข้มชดุวิชาหลกัการ

โฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. 
การ

แปลผล 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด

1. เอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเข้มฯ

ครัง้ที่ 1

    1.1 เนือ้หามีความชดัเจน 11 

(39.3) 

16 

(57.1) 

0 

(0.0) 

1 

(3.6) 

0 

(0.0) 

4.32 0.67 มาก 

    1.2 ครอบคลมุเนือ้หาครบทกุหนว่ย 11 

(39.3) 

15 

(53.6) 

1 

(3.6) 

1 

(3.6) 

0 

(0.0) 

4.29 0.71 มาก 

    1.3 ความยากง่ายของเนือ้หา 8 

(28.6) 

17 

(60.7) 

2 

(7.1) 

1 

(3.6) 

0 

(0.0) 

4.14 0.71 มาก 

    1.4 การใช้ประโยชน์ของเอกสารฯ ในการเข้ารับ 

การสอนเสริมแบบเข้มฯ 

11 

(39.3) 

11 

(39.3) 

6 

(21.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.18 0.77 มาก 

Χ
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ตารางท่ี 4 (ตอ่) 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. 
การ

แปลผล 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด

2. (แบบทดสอบความรู้) สาํหรับนักศึกษาใน

การสอนเสริมแบบเข้มครัง้ที่ 1 

 2.1 คําถามของแบบทดสอบมคีวามชดัเจน 11 

(39.3) 

11 

(39.3) 

4 

(14.3 

1 

(3.6) 

1 

(3.6) 

4.07 1.02 มาก 

    2.2 แบบทดสอบครอบคลมุเนือ้หาครบทกุ

หนว่ย 

12 

(42.9) 

13 

(46.4) 

3 

(10.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.32 0.67 มาก 

    2.3 จํานวนข้อของแบบประเมนิผลก่อน-หลงั

เรียนมีความเหมาะสม 

11 

(39.3) 

14 

(50.0) 

3 

(10.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.29 0.66 มาก 

    2.4 จํานวนข้อของแบบทดสอบความรู้ในแตล่ะ

หนว่ยมีความเหมาะสม 

11 

(39.3) 

15 

(53.6) 

2 

(7.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.32 0.61 มาก 

    2.5 ความยากง่ายของแบบทดสอบ 7 

(25.0) 

14 

(25.0) 

7 

(25.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.00 0.72 มาก 

3. เอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเข้มฯ ครัง้ที่ 2

    3.1 เนือ้หามีความชดัเจน 12 

(42.9) 

16 

(57.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.43 0.50 มาก 

    3.2 ครอบคลมุเนือ้หาครบทกุหนว่ย 12 

(42.9) 

16 

(57.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.43 0.50 มาก 

    3.3 ความยากง่ายของเนือ้หาเหมาะสม 7 

(25.0) 

19 

(67.9) 

2 

(7.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.18 0.55 มาก 

    3.4 การใช้ประโยชน์ของเอกสารฯ ในการเข้ารับ

การสอนเสริมแบบเข้มฯ 

9 

(32.1) 

17 

(60.7) 

1 

(3.6) 

1 

(3.6) 

0 

(0.0) 

4.21 0.69 มาก 

Χ
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ตารางท่ี 4 (ตอ่) 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

S.D. 
การ

แปลผล 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด

4. (แบบทดสอบความรู้) สาํหรับนักศึกษาใน

การสอนเสริมแบบเข้มครัง้ที่ 2      

 4.1 เนือ้หามีความชดัเจน 14 

(50.0) 

13 

(46.4) 

1 

(3.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.46 0.58 มาก 

    4.2 ครอบคลมุเนือ้หาครบทกุหนว่ย 13 

(46.4) 

14 

(50.0) 

1 

(3.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.43 0.57 มาก 

    4.3 จํานวนข้อของแบบประเมนิผลตนเองก่อน-

หลงัเรียนมีความเหมาะสม 

11 

(39.3) 

15 

(53.6) 

2 

(7.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.32 0.61 มาก 

 4.4 จํานวนข้อของแบบทดสอบความรู้มีความ

เหมาะสม 

9 

(32.1) 

16 

(57.1) 

2 

(7.1) 

1 

(3.6) 

0 

(0.0) 

4.18 0.72 มาก 

    4.5 ความยากง่ายของแบบทดสอบเหมาะสม 6 

(21.4) 

18 

(64.3) 

4 

(14.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.07 0.60 มาก 

5. วิทยากร

5.1 อธิบายและถ่ายทอดเนือ้หาได้ชดัเจน 19 

(67.9) 

9 

(32.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.68 0.48 มากท่ีสดุ 

    5.2 เปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ซกัถามเมื่อมีข้อ

สงสยั 

21 

(75.0) 

7 

(25.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.75 0.44 มากท่ีสดุ 

    5.3 ตอบคาํถามนกัศกึษาได้อยา่งชดัเจน 22 

(78.6) 

6 

(21.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.79 0.42 มากท่ีสดุ 

    5.4 มีความเป็นกนัเองกบันกัศกึษา 23 

(82.1) 

5 

(17.9) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.82 0.39 มากท่ีสดุ 

Χ
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ตารางท่ี 4 (ตอ่) 

ประเดน็ 

ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. 
การ

แปลผล 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด

6. ระยะเวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย

6.1 จดัการสอนเสริมจํานวน 2 ครัง้ ครัง้ละ 2

วนั วนัละ 5 ชัว่โมงในวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ 

14 

(50.0) 

10 

(35.7) 

4 

(14.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.36 0.73 มาก 

    6.2 สถานท่ีสะดวกในการเดินทาง 11 

(39.3) 

11 

(39.3) 

6 

(21.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.18 0.77 มาก 

    6.3 นกัศกึษาเสยีคา่ใช้จา่ยจํานวน  650 บาท 12 

(42.9) 

7 

(25.0) 

8 

(28.6) 

0 

(0.0) 

1 

(3.6) 

4.04 1.04 มาก 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 4.33 0.65 มาก 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่การจดัการสอนเสริมแบบเข้มชดุวิชาหลกัการ

โฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    = 4.33, S.D. = 0.65) และเม่ือ

พิจารณารายประเดน็พบว่า นกัศกึษามีระดบัความพงึพอใจในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

เอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเข้มฯ นกัศกึษามีระดบัความคดิเห็นและพงึพอใจตอ่

เอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเข้มฯ ท่ีใช้ในการสอนทัง้ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 อยูใ่นระดับมากในทกุ

ประเดน็ ได้แก่ เนือ้หามีความชดัเจน มีความครอบคลมุเนือ้หาครบทกุหน่วย มีการใช้ประโยชน์ของเอกสาร

ฯ ในการเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มฯ และ ความยากง่ายของเนือ้หามีความเหมาะสม 

เอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเข้มฯ (แบบทดสอบความรู้) นกัศกึษามีระดบัความพงึ

พอใจตอ่เอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเข้มฯ (แบบทดสอบความรู้) สําหรับนกัศกึษาทัง้ในการสอน

เสริมครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 อยู่ในระดับมากในทกุประเดน็ ได้แก่  แบบทดสอบครอบคลมุเนือ้หาครบทกุ

หนว่ย จํานวนข้อของแบบทดสอบความรู้ในแตล่ะหนว่ยมีความเหมาะสม จํานวนข้อของแบบประเมินผล

ตนเองก่อน-หลงัเรียนมีความเหมาะสม คําถามของแบบทดสอบมีความชดัเจน และความยากง่ายของ

แบบทดสอบเหมาะสม 

Χ

Χ
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จะเห็นได้วา่ในสว่นของเอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเข้มและแบบทดสอบความรู้หลงัการ

สอนแตล่ะหนว่ยนี ้นอกจากนกัศกึษาจะใช้ประโยชน์ในการสอนเสริมแบบเข้มแล้วยงันา่จะชว่ยให้นกัศกึษา

ใช้เอกสารนีเ้ป็นเอกสารสรุปยอ่และการทดสอบตนเองในแตล่ะหนว่ยเพ่ือเตรียมสอบได้อีกด้วย อยา่งไรก็

ตามในการสอนครัง้นีผู้้สอนเปิดโอกาสให้นกัศกึษาเปิดเอกสารการสอนในการหาคําตอบให้กบัแบบทดสอบ

ในแตล่ะหน่วย ซึง่ก็มีผลดีในแง่การให้นกัศกึษาได้มีโอกาสทบทวนด้วยตนเองและสอบถามอาจารย์ผู้สอน

ได้ทนัที  

วิทยากร นกัศกึษามีระดบัความพงึพอใจตอ่วิทยากรอยูใ่นระดับมากท่ีสุดในทกุประเดน็ ได้แก่ 

มีความเป็นกนัเองกบันกัศกึษา  ตอบคําถามนกัศกึษาได้อยา่งชดัเจน  เปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ซกัถามเม่ือ

มีข้อสงสยั  และอธิบายและถ่ายทอดเนือ้หาได้ชดัเจน  

ระยะเวลา สถานท่ี และค่าใช้จ่าย นกัศกึษามีระดบัความพงึพอใจตอ่ระยะเวลา สถานท่ีและ

คา่ใช้จา่ยในการสอนเสริมแบบเข้มฯ อยูใ่นระดับมาก ในทกุประเดน็ ได้แก่การจดัการสอนเสริมจํานวน 2 

ครัง้ ครัง้ละ 2 วนั วนัละ 5 ชัว่โมงในวนัเสาร์และวนัอาทิตย์  สถานท่ีสะดวกในการเดินทาง และคา่ใช้จา่ยท่ี

ต้องเสียจํานวน  650 บาท  

จะเห็นได้วา่ผลการประเมินด้านกระบวนการจดัการสอนเสริมในทกุด้านนกัศกึษามีความพงึพอใจ

ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุแทบทกุประเดน็ การสอนเสริมแบบเข้มแม้นกัศกึษาต้องเสียคา่ใช้จา่ย แตค่ะแนน

เก็บท่ีกําหนดให้ร้อยละ 30 นบัเป็นแรงจงูใจสว่นหนึง่ท่ีทําให้นกัศกึษามีความตัง้ใจอย่างย่ิงในการเข้ารับการ

สอนเสริมแบบเข้มซึง่สอดคล้องกบัข้อสงัเกตของอาจารย์ผู้สอนท่ีเห็นวา่นกัศกึษามีความตัง้ใจอย่างสงูใน

การเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม ดงันัน้มหาวิทยาลยัจงึควรพิจารณาให้สาขาวิชาตา่งๆ มีการจดัการสอน

เสริมแบบเข้มในชดุวิชาตา่งๆ โดยเฉพาะชดุวิชาท่ีมีเนือ้หายากตอ่การทําความเข้าใจให้มากขึน้กว่าปัจจบุนั

เพราะนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัมีความแตกตา่งในความสามารถด้านการเรียนรู้ บางคนสามารถเรียนรู้ได้

ด้วยตนเองจากส่ือหลกัโดยไมต้่องพึง่ส่ือเสริม แตก็่มีจํานวนไมน้่อยท่ีไมส่ามารถทําความเข้าใจได้ด้วย

ตนเองดงัจะเห็นได้จากผลการสํารวจท่ีนกัศกึษาจํานวนมากกวา่ร้อยละ 40 ระบปัุญหาท่ีเห็นวา่เป็น

อปุสรรคในการเรียนคือการไมส่ามารถทําความเข้าใจด้วยตนเอง ดงันัน้ หากมีการชีแ้นะโดยอาจารย์สอน

เสริม และมีการเก็บคะแนนบางสว่นนา่จะทําให้นกัศกึษาสามารถสอบผา่นได้มากขึน้และอาจสง่ผลทําให้

นกัศกึษาออกกลางคนัน้อยลงกวา่ปัจจบุนั อยา่งไรก็ตามบริการสอนเสริมแบบเข้มนีย้งัถือเป็นส่ือทางเลือก
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แต่เป็นทางเลือกท่ีนักศึกษาสามารถเลือกใหเหมาะสมกับตนเองได้ตามปรัชญาพื�นฐานของการ

ให้การศึกษาท่ีเน้นการจัดเรียนการสอนโดยเน้นผ ู้เรียนเป็นสําคัญ 

2.3 ในสว่นของประโยชน์ท่ีนกัศกึษาได้รับจากการเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มทัง้นกัศกึษาและ

อาจารย์ผู้สอนเห็นตรงกนัวา่เป็นประโยชน์อยา่งมากทัง้ในสว่นการสร้างความเข้าใจในเนือ้หาและการนํา

ความรู้ในภาคทฤษฎีไปใช้ในการสอบดงัแสดงในตารางท่ี 5 ทัง้นี ้ในสว่นของอาจารย์ผู้สอนระบใุนสว่นของ

ประโยชน์ท่ีนกัศกึษาได้รับวา่

“จากการสงัเกตความสนใจและความตัง้ใจของนกัศึกษาในการเข้ารับการสอนเสริมพบว่า 

นกัศึกษามีความตัง้ใจอย่างสูง โดยเฉพาะนกัศึกษาทีส่อบไม่ผ่านในชดุวิชานีห้ลายครั้ง และ

นกัศึกษาทีเ่หลือชดุวิชานีเ้ป็นชดุวิชาสดุทา้ยทีต่้องจบ การกําหนดสดัส่วนคะแนนของการสอน

เสริมใหเ้ก็บคะแนนถึงร้อยละ 30 จึงมีโอกาสทีน่กัศึกษาจะสามารถสอบผ่านไดม้ากข้ึน”  

ตารางท่ี 5  แสดงจํานวนและร้อยละของประโยชน์ท่ีนกัศกึษาได้รับจากการเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มฯ*    

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มฯ จาํนวน ร้อยละ 

1. มีความเข้าใจในเนือ้หาอยา่งชดัเจน 25 48.1 

2. สามารถนําความรู้ในภาคทฤษฎีไปใช้ในการสอบ 27 51.9 

* ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ

2.4 ผลจากการศกึษาผลสมัฤทธ์ิของการจดัสอนเสริมแบบเข้มเม่ือพิจารณาจากคะแนนการทํา

แบบประเมินผลหลงัเรียนเปรียบเทียบกบัคะแนนการทําแบบประเมินผลก่อนเรียนของการสอนทัง้ 2 ครัง้ 

และจากผลการสอบปลายภาค ดงัแสดงในตารางท่ี 6 และตารางท่ี 7 ดงันี ้

ตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของการทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้

เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มชดุวิชาหลกัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ ครัง้ท่ี 1  

ผลการประเมิน จาํนวน คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

t Sig. 

ก่อนการเรียน 27 4.52 1.74 -5.50 .000* 

หลงัการเรียน 27 7.22 2.15 

* มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05
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ตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้

เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คร ั�งท่ี 2 

ผลการประเมิน จาํนวน คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

t Sig. 

ก่อนการเรียน 27 9.59 3.00 -5.42 .000* 

หลงัการเรียน 27 11.19 2.79 

* มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

จากตารางท่ี 6 และตารางท่ี 7 พบวา่ 

• ผลคะแนนการทําแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนในการเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มครัง้แรกได้

คา่เฉล่ีย 7.22 สงูกวา่คะแนนการทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนซึง่ได้คา่เฉล่ีย 4.52 จาก

คะแนนเตม็ 9 และผลคะแนนการทําแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนในการเข้ารับการสอนเสริม

แบบเข้มครัง้ท่ีสองได้คา่เฉล่ีย 11.19 สงูกวา่การทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนซึ่งได้

คา่เฉล่ีย 9.59 จากคะแนนเต็ม 14 เม่ือทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียการทําแบบประเมินผล

ตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนของการสอนทัง้สองครัง้ท่ีระดบันยัสําคญั .05  พบวา่มีความ

แตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตเิป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้

• จากการตดิตามผลการสอบไลป่ลายภาคของนกัศกึษาท่ีเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มทัง้ 27 คน

มีจํานวนผู้สอบผา่นจํานวนร้อยละ  100   เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีวางไว้วา่จะต้องมีผู้สอบผา่น

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70

 ผลของการศกึษาดงักล่าวทําให้เห็นได้วา่การจดัสอนเสริมแบบเข้มท่ีได้มีการออกแบบการเรียนการ

สอนและการวดัผลท่ีชดัเจนประกอบกบัการมารับการสอนเสริมแบบเข้มท่ีเกิดจากความสนใจ ความตัง้ใจ

อยา่งแท้จริงของนกัศกึษานา่จะเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสง่ผลให้เกิดความสําเร็จด้านการเรียนรู้ อนึง่การ

กําหนดคะแนนการเข้ารับการสอนเสริมร้อยละ 30 ก็นา่จะเป็นแรงจงูใจสําคญัและชว่ยให้นกัศกึษา

สามารถสอบผา่นได้มากขึน้อีกด้วย 
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บทสรุป

- เนือ้หาสว่นนีเ้ป็นการสรุปและนําเสนอข้อค้นพบท่ีสําคญัจากการวิจยั

 จากการวิจยัเร่ือง การประเมินประสิทธิภาพการจดัสอนเสริมแบบเข้ม ชดุวิชาหลกัการโฆษณาและการ

ประชาสมัพนัธ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสม ทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ เก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์

เชิงลกึผู้สอน และเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม และคะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิในการทําแบบประเมินผลตนเอง

หลงัการสอนเสริมแบบเข้มจากนกัศกึษาผู้ เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มรวมถึงการตดิตามผลการสอบปลาย

ภาคของนกัศกึษาผู้ เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้ม สรุปผลได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์จากคูมื่อสําหรับวิทยากรในการสอนเสริมแบบเข้มซึง่ได้มีการสรุป

เนือ้หาในสาระสําคญัของทกุหนว่ยเพ่ือชว่ยผู้สอนในการเตรียมการสอน และเห็นว่าเนือ้หาท่ีเตรียมไว้ใน

คูมื่อเพียงพอและเหมาะสมดีแล้ว 

2. ในด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอน นกัศกึษาพอใจมากท่ีสดุในสว่นของการจดัสอนเสริม

จํานวน 2 ครัง้ ครัง้ละ 2 วนัๆ ละ 5 ชัว่โมงในวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ นอกจากนัน้ยงัมีความพงึพอใจตอ่

วิทยากรผู้สอนอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทัง้ในเร่ืองของการอธิบายและถ่ายทอดเนือ้หาได้ชดัเจน โดยเปิดโอกาส

ให้นกัศกึษาได้ซกัถามเม่ือมีข้อสงสยั และตอบคําถามได้อยา่งชดัเจน โดยมีความเป็นกนัเองกบันกัศกึษา 

 3.ในสว่นของการใช้ประโยชน์ด้านเอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเข้มซึง่แจกให้กบันกัศกึษา 

นกัศกึษาพงึพอใจเอกสารท่ีใช้ในการสอนเสริมแบบเข้มทัง้สองครัง้ และเห็นว่าเอกสารดงักลา่วมีเนือ้หาท่ี

ชดัเจนและครอบคลมุในทกุหนว่ย นกัศกึษามีการใช้ประโยชน์ของเอกสารฯ ในการเข้ารับการสอนเสริม

แบบเข้มฯ และ เห็นวา่ความยากง่ายของเนือ้หามีความเหมาะสม นอกจากนัน้ในการให้นกัศกึษาทํา

แบบทดสอบความรู้หลงัการสอนแตล่ะหนว่ยการสอนพบวา่นกัศกึษาเห็นวา่ แบบทดสอบมีเนือ้หาท่ี

ครอบคลมุและมีจํานวนข้อท่ีเหมาะสม   

4. ในส่วนของผลสมัฤทธ์ิด้านการเรียนรู้จากการเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มในชดุวิชาหลกัการ

โฆษณา และการประชาสมัพนัธ์ นกัศกึษาสามารถทําแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนได้คะแนนเฉล่ีย

มากกวา่การทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตใินการสอนทัง้สองครัง้ และยงั

พบวา่นกัศกึษาท่ีเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มทกุคนสามารถสอบผา่นในชดุวิชาหลกัการโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ์บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้วา่ควรมีการสอบผา่นไมน้่อยกว่าร้อยละ 70 ขนาด 12 ตวัธรรมดา
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ข้อเสนอแนะ

1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ควรพิจารณาการจดัสอนเสริมแบบเข้มในชดุวิชานีแ้ละชดุวิชาอ่ืนๆของ

สาขาซึง่มีเนือ้หาท่ียากตอ่การทําความเข้าใจด้วยตนเองโดยเฉพาะชดุวิชาแกนทัง้หมดของสาขาเพราะการ

สอนเสริมแบบเข้มอาจารย์ผู้สอนได้มีโอกาสอธิบายชว่ยทําให้นกัศกึษามีความเข้าใจในเนือ้หาเอกสารการ

สอนมากขึน้ และการให้เก็บคะแนนจากการเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มในสดัสว่น 30:70 ทําให้นกัศกึษามี

โอกาสสอบผา่นมากขึน้เป็นแนวทางหนึง่ท่ีนา่จะมีผลตอ่การลดอตัราการออกกลางคนัของนกัศกึษา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ซึง่มีสดัสว่นคอ่นข้างสงู โดยเฉพาะม่ือพิจารณาจากผลการสอบแล้วนกัศกึษาท่ีมา

เข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มสามารถสอบผา่นได้ทกุคน 

2. ควรมีการประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้นกัศกึษาทราบข้อมลูเก่ียวกบัการจดัสอนเสริมแบบเข้ม อยา่ง

กว้างขวางมากขึน้เน่ืองจากในภาคการศกึษาท่ี 1/2555 มีจํานวนนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนจํานวน303 คน.

แตมี่ผู้แจ้งความจํานงเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มเพียง   32 คน   

3.  ควรมีการปรับแนวทางในการจดัการสอนเสริมแบบเข้มในประเดน็ท่ีกําหนดให้นกัศกึษาลงทะเบียน

เรียนมาก่อนแล้วจงึจดัห้องสอนได้ โดยหากมีจํานวนนกัศกึษาไมเ่พียงพอตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

โดยเฉพาะนกัศกึษาท่ีอยูใ่นตา่งจงัหวดัหากมีจํานวนน้อย ผู้จดัจะแจ้งให้นกัศกึษาเดนิทางมาเรียนร่วมกบั

นกัศกึษาในกรุงเทพฯ ซึง่ต้องมีคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางและคา่ท่ีพกั  ถ้านกัศกึษามาไม่ได้ตามแจ้งก็จะไม่

คืนเงินคา่ลงทะเบียนให้นกัศกึษา จดัเป็นวิธีการดําเนินการท่ีไมยื่ดหยุ่นและไมเ่อือ้ประโยชน์ตอ่นกัศกึษาใน

ตา่งจงัหวดั ทัง้ท่ีการจดัสอนเสริมในแบบปกตนิกัศกึษาไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ยใดๆ และเป็นบริการทาง

การศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัระบเุป็นส่ือเสริมในการเรียนการสอนทางไกล ผู้ วิจยัเห็นว่าในกรณีนกัศกึษา

ตา่งจงัหวดัควรยืดหยุน่ให้สามารถแจ้งความจํานงโดยยงัไมต้่องลงทะเบียนมาก่อนได้และเม่ือทราบจํานวน

นกัศกึษาท่ีแนน่อนภายในกําหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลยัระบ ุและมีจํานวนนกัศกึษาท่ีแจ้งความจํานงครบ

ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด จงึให้นกัศกึษาสามารถลงทะเบียนได้ในภายหลงั 

4. ในเอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเข้มในส่วนของแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงั

เรียนคณะกรรมการบริหารชดุวิชาหลกัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ ควรปรับปรุงให้มีการประเมิน

ครอบคลมุเนือ้หาในประเดน็สําคญัให้ครบทกุหน่วย  

5. ในกรณีท่ีมีการสอนโดยวิทยากรหลายคน ควรมีการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้การสอน

เป็นไปในแนวทางเดียวกนั
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ของบุคลากร 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจดัเก็บและกู้คืนความรู้ และด้าน

การถ่ายโอนและการใช้ความรู้ (2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลัย - 

รามค าแหง ตามสถานภาพสว่นบคุคลของบคุลากรที่แตกต่างกนั ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์

การท างาน และหนว่ยงานท่ีสงักดั และ (3) เพื่อศกึษาข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ของ

บคุลากร มหาวิทยาลยัรามค าแหง

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี ้

1. บุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง มีการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่

ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บและกู้คืนความรู้ และด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ 

อยูใ่นระดบัปานกลาง

2. บุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่มีสถานภาพสว่นบุคคลแตกต่างกนั มีการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้

จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์การท างาน และหนว่ยงานท่ีสงักดั

3. ข้อเสนอแนะของบุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง เก่ียวกับแนวทางการปฏิบตัิด้านการจัดการความรู้ของ

บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บและ 

 กู้คืนความรู้ และด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้

ค าส าคัญ : การปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้, มหาวิทยาลยัรามค าแหง
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Abstract 

In this research, the researcher investigates (1) the levels of the practice of knowledge 

management by Ramkhamhaeng University (RU) personnel in the following aspects: 

knowledge acquisition, knowledge creation, knowledge storage and retrieval, and knowledge 

transfer and utilization. Furthermore, the researcher compares (2) the knowledge management 

practices of RU personnel by reference to differences in the demographical characteristics of 

gender, age, educational level, work experience, and department. Finally, the researcher 

offers (3) suggestions that can be utilized as guidelines for the practice of knowledge 

management by RU personnel. 

Findings are as follows: 

1. Overall and in each aspect, RU personnel utilized knowledge management

practices in the aspects of knowledge acquisition, knowledge creation, knowledge storage 

and retrieval, and knowledge transfer and utilization at a moderate level. 

2. RU personnel who differed in demographical characteristics exhibited concomitant

differences in knowledge management practices by reference to corresponding differences in 

gender, age, educational level, work experience, and department. 

3. The researcher offers the following suggestions as guidelines to be used by RU

personnel in four aspects as follows: The knowledge acquisition, The knowledge creation, 

The knowledge storage and retrieval and The knowledge transfer and utilization. 

Key Words : Knowledge Management Practices, Ramkhamhaeng University 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

สงัคมในปัจจุบนัประชากรส่วนใหญ่มีวิถีการด ารงชีวิตที่เต็มไปด้วยการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจสงูขึน้เร่ือยๆ 

และอาวธุส าคญัที่สดุส าหรับผู้ชนะก็คือ “ความรู้” มนษุย์บางคนหยดุนิ่ง ไมพ่ฒันาตนเอง แตใ่นขณะเดียวกนัมนษุย์บางคน

มีการแสวงหาความรู้อยู่เสมอก็จะมีการพัฒนาก้าวไปไกล การเติมเต็มความรู้และทักษะของมนุษย์สามารถมาจาก

หลากหลายสถานการณ์และสถานท่ี ดงันัน้มนษุย์สามารถสร้างโอกาสให้กบัตนเองด้วยการเพิ่มเติมความรู้อยู่ตลอดเวลา 

สอดคล้องกับแนวคิดของ บดินทร์ วิจารณ์ (2547 , หน้า 3) กล่าวว่า คุณสมบัติของมนุษย์ที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ 

ความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนและการตอบสนองเพื่อความอยู่รอด โดยมนุษย์มีความสามารถพิเศษในการเรียนรู้และ

พฒันาการไม่เหมือนกับเผ่าพันธุ์อื่น ซึ่งไม่สามารถอยู่รอดได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ มนุษย์มีการเรียนรู้และ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลทัง้เชิงบวกและเชิงลบให้กับสังคมมนุษย์ที่ยังคงยึดติดกับอ านาจ 

จึงก่อให้เกิดการแข่งขนักนัขึน้ และมีการชิงความได้เปรียบโดยใช้ “ความรู้” ที่เหนือกว่าเป็นฐานพลงัในการแข่งขนั ดงันัน้ 

มนษุย์จึงต้องเรียนรู้ให้เป็น มนษุย์ไม่สามารถเรียนรู้และสามารถท างานได้ตามล าพงัอีกต่อไป องค์กรชัน้น าจึงเห็นความ

จ าเป็นของ “การจัดการความรู้” หรือ Knowledge management และถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคญั ต่อความอยู่รอดและ

การเติบโตขององค์กรที่ช่วยให้การท างานมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษามีหน้าที่สอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้ เรียนพร้อมๆ กับท า

หน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ สงัเคราะห์ สร้าง และเผยแพร่ “ความรู้” ผ่านกระบวนการศึกษาวิจยัโลกในอดีต สิ่งที่เป็นอยู่ใน

ปัจจบุนัและสิง่ที่เกิดขึน้ในอนาคต ผลที่สงัคมควรได้รับจากมหาวิทยาลยั คือ “บณัฑิต” ที่มีความรู้ สามารถเข้าสู่ชีวิตการ

ท างาน เป็นพลเมือง ที่ได้รับการขดัเกลาทางสงัคมและวฒันธรรมมาเป็นอย่างดี สว่นความรู้และองค์ความรู้ที่เป็นผลผลิต

จากมหาวิทยาลยั นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจแล้ว ยงัจะต้องช่วย

น าพาสังคมไปสู่ความเป็นอารยธรรมประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, หน้า 1) สถานศกึษาที่มีคณุภาพสามารถจดัการเรียนการสอนท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสงัคมก็จะ

ได้รับความสนใจจากนกัศึกษาที่ต้องการเข้าไปศึกษาต่อเพื่อแสวงหาความรู้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่

โลกภายนอกที่มีการแขง่ขนัทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เพราะไม่ใช่การแข่งขนักบัตวัเองเท่านัน้ แต่เป็นการแข่งขนักบั

บคุคลอื่นเพื่อการช่วงชิงอ านาจและต าแหนง่หน้าที่การงาน หรือแม้แตฐ่านเงินเดือน โดยมีอาวุธที่ส าคญัอยา่งเดียวนัน่ก็คือ 

“ความรู้” การพฒันาความรู้ให้นกัศึกษาได้ดีที่สดุจะต้องมีการบริหารจดัการความรู้บคุลากรภายในมหาวิทยาลยั ได้แก่ 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากหลากหลายคณะ ซึง่การจะได้รับประโยชน์จากบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มหาวิทยาลยั

จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งที่ต้องมีการจดัการความรู้ที่ดี โดยมีการจดัประเภทความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของอาจารย์

และเจ้าหน้าที่แตล่ะทา่นให้ตรงตามความรู้ที่มีในมหาวิทยาลยั โดยการแบ่งการศึกษาเป็นภาควิชาและคณะให้เป็นระบบ 

เห็นได้วา่ทกุๆ มหาวิทยาลยัทัง้ในและตา่งประเทศตา่งมีเป้าหมายเดียวกนั คือ ผลติปัญญาชนท่ีมีคณุภาพออกสูส่งัคมเพื่อ
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รับใช้สงัคมและประเทศชาติให้สงบสขุ เพราะความรู้เป็ นสิง่ท่ีมีคา่มาก ย่ิงกวา่สิง่มีคา่ใดๆ ในโลกนี ้ความรู้สามารถท าให้ 

มนษุย์มีกระบวนการคิดท่ีดี สามารถจดัระบบในการด ารงชีวิตให้มีระเบียบแบบแผนได้อยา่งถกูต้อง  

เช่นเดียวกับ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่ได้ให้ความส าคญักับการจัดการความรู้เป็นอย่างมาก โดยในปี พ.ศ. 

2547 มหาวิทยาลยัรามค าแหงได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความรู้ภายในมหาวิทยาลยัฯ เพื่อจดัท าแผนยทุธศาสตร์

พฒันาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร พ.ศ. 2548-2549 และแผนยทุธศาสตร์พฒันาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร 

พ.ศ. 2550-2551 (คณะกรรมการบริหารความรู้ภายในมหาวิทยาลยัรามค าแหง , 2549, หน้า 4) จากวิสยัทศัน์และแผน

ยทุธศาสตร์ในการพฒันามหาวิทยาลยัรามค าแหงดงักลา่ว เห็นได้วา่การปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ของบคุลากรภายใน

มหาวิทยาลยัฯ เป็นเร่ืองที่มีความส าคญัอย่างยิ่ง ดังนัน้ ผู้ วิจัยท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรสายวิชาการที่

ปฏิบตัิงานอยู่ภายในมหาวิทยาลยัรามค าแหง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2514-2545 จ านวน 8 คณะ  ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่สัง่สมมายาวนาน โดยทฤษฎีที่เป็นรากฐานความคิดในการวิจัยครัง้นี ้คือ ทฤษฎี    

การจดัการความรู้ ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บและกู้คืนความรู้ รวมทัง้การถ่ายโอนและ

การใช้ความรู้ (Marquardt, 1996, p. 21) ซึ่งถือเป็นหวัใจของการเรียนรู้ในองค์กรและองค์กรหลายๆ แห่งที่ประสบ

ความส าเร็จในเร่ืองของการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และเพื่อให้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิด้านการ

จดัการความรู้และพฒันามหาวิทยาลยัในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศกึษาระดบัการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ของบคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง

2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ของบคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ตามสถานภาพสว่น

บคุคลของบคุลากรท่ีแตกตา่งกนั 

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย

รามค าแหง 

นิยามศัพท์ 

1. การปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บ

และกู้คืนความรู้ รวมทัง้การถ่ายโอนและการใช้ความรู้ โดยให้บุคลากรได้ประเมินตนเองว่าได้ปฏิบตัิอยู่ในระดบัใดใน 

5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งการวิจัยในครัง้นี  ้ได้ศึกษาตาม กรอบแนวคิดของ 

Marquardt (1996, p. 21) ทัง้ 4 ขัน้ตอน ได้แก่
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1.1 การแสวงหาความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) การแสวงหาความรู้ภายนอกองค์กร หมายถึง 

การเปรียบเทียบสมรรถนะกนัระหว่างองค์กรของตนเองกบัองค์กรอื่นๆ ซึ่งถือเป็นการแข่งขนักันเพื่อปรับปรุงงานภายใต้

สภาพแวดล้อมที่ใช้ความคิดและการสร้างสรรค์ ด้วยข้อมูลสารสนเทศจากภายนอกในวิธีการต่างๆ และ (2) การแสวงหา

ความรู้ภายในองค์กร หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของบคุคล  ซึง่ถือเป็นการเพิ่มคณุคา่ให้องค์กรมากขึน้

1.2 การสร้างความรู้ สามารถอธิบายด้วยวิธีการ 4 ลกัษณะ ได้แก่ (1) การสร้างความรู้ที่ซอ่นเร้นไปเป็นความรู้

ที่ซอ่นเร้น หมายถึง ความรู้ที่เติบโตขึน้แบบความเป็นสว่นตวัของบคุคลหนึง่ผา่นไปยงัอีกบคุคลหนึ่ง (2) การสร้างความรู้ที่

ชดัแจ้งไปเป็นความรู้ที่ชดัแจ้ง หมายถึง ความรู้ที่ได้มาโดยการผสมผสานและการสงัเคราะห์ความรู้ที่ชดัแจ้งที่ปรากฏอยู ่

(3) การสร้างความรู้ที่ซอ่นเร้นไปเป็นความรู้ที่ชดัแจ้ง หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึน้เมื่อบคุคลหนึง่น าความรู้ที่ปรากฏอยูแ่ล้วมา

เพิ่มเติม หรือผสมผสานกบัความรู้ที่ซอ่นเร้นต่างๆ ของตน ซึ่งน ามาออกแบบกลายเป็นความรู้บางสิ่งบางอย่างขึน้มาใหม่

สามารถน าไปแบง่ปันได้ทัว่ทัง้องค์กร และ (4) การสร้างความรู้ที่ชดัแจ้ง ไปเป็นความรู้ที่ซอ่นเร้น หมายถึง ความรู้ที่ชดัแจ้ง

ซึง่เกิดขึน้มาใหมถ่กูรวบรวมเอาไว้และสมาชิกภายในองค์กรได้น าความรู้นัน้มาเรียนรู้เพื่อออกแบบความรู้ที่ซอ่นเร้นใหม่

1.3 การจัดเก็บและกู้ คืนความรู้ หมายถึง ความรู้ซึ่งเก่ียวข้องกับกระบวนการด้านเทคนิคและมนุษย์ ด้วย

วิธีการสร้างความสมัพนัธ์ ตลอดจนการจดัเก็บความรู้ โดยโครงสร้างและการจดัเก็บนัน้ จะมีระบบที่สามารถค้นหาและ  

สง่มอบความรู้ ได้อยา่งรวดเร็วและถกูต้อง

1.4 การถ่ายโอนและการใช้ความรู้ หมายถึง วิธีการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัสารสนเทศความรู้ที่มีการขบัเคลื่อน

ทางกลไกอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อกระจายและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปได้อยา่งรวดเร็วและเหมาะสมทัว่ทัง้องค์กร ตลอดจน

วิธีการถ่ายทอดความรู้ระหวา่งบคุคลทัง้มีเจตนาและไมเ่จตนา

2. บคุลากร หมายถึง บคุลากรสายวิชาการ ซึง่ท าหน้าที่สอนและให้ความรู้อยูใ่นมหาวิทยาลยัรามค าแหง

3. อายุ หมายถึง อายุของบุคลากร นบัตามปฏิทินจนถึงวันตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

(1) ต ่ากวา่ 30 ปี (2) 30-40 ปี (3) 41-50 ปี และ (4) ตัง้แต่ 51 ปี ขึน้ไป

4. ระดบัการศกึษา หมายถึง ระดบัการศกึษาขัน้สงูสดุของบคุลากร แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ (1) ปริญญาตรี

หรือเทียบเทา่ (2) ปริญญาโท และ (3) ปริญญาเอก

5. ประสบการณ์การท างาน หมายถึง ระยะเวลาตัง้แตบ่คุลากรเร่ิมปฏิบตัิงาน ณ มหาวิทยาลยัรามค าแหง จนถึง

วนัท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกได้ 6 กลุม่ ได้แก่ (1) ต ่ากว่า 5 ปี (2) 5-10 ปี (3) 11-15 ปี (4) 16-20 ปี (5) 21-25 ปี และ 

(6) ตัง้แต ่26 ปี ขึน้ไป
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6. หนว่ยงานท่ีสงักดั หมายถึง สถานที่ปฏิบตัิงานของบคุลากร ทัง้ 8 คณะ ได้แก่  (1) คณะนิติศาสตร์ (2) คณะ-

บริหารธุรกิจ (3) คณะมนุษยศาสตร์ (4) คณะศึกษาศาสตร์ (5) คณะวิทยาศาสตร์ (6) คณะรัฐศาสตร์ (7) คณะ -

เศรษฐศาสตร์ และ (8) คณะวิศวกรรมศาสตร์

7. ข้อเสนอแนะ หมายถึง ข้อคิดเห็นของบคุลากร มหาวิทยาลยัรามค าแหง เก่ียวกบัการปฏิบตัิด้านการจดัการ

ความรู้ของบคุลากร มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยให้บคุลากรตอบในแบบสอบถามปลายเปิด

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

เพื่อเป็นข้อมลูส าหรับการวางแผนหรือก าหนดเป็นนโยบายการพฒันาด้านการจดัการความรู้ของบคุลากร และ

พฒันามหาวิทยาลยัรามค าแหงในอนาคต

วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง จาก 8 คณะ ส ารวจข้อมลูจากงานวิจยั

สถาบนั กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง ณ วนัที่ 27 เมษายน 2552 จ านวนทัง้สิน้ 860 คน 

โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สตูร Yamane (1973) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมให้เกิดความ

คลาดเคลือ่น +  5% ซึง่การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 275 คน และท าการสุม่ตวัอย่างแบบเชิงโควตาอย่าง 

มีสดัสว่น (Quota sampling technique) โดยค านวณหาขนาดกลุม่ตวัอย่างแต่ละขัน้ตามสตูร จะได้จ านวนกลุ่ม

ตวัอย่างในแต่ละหน่วยงานที่สงักัด ซึ่งแต่ละคณะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะบุคลากรที่พบและให้ความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามส ารวจการปฏิบตัิด้านการจัดการ

ความรู้ของบคุลากร มหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) ได้แก่ (1) เพศ (2) อาย ุ(3) ระดบั

การศึกษา (4) ประสบการณ์การท างาน และ (5) หน่วยงานที่สงักัด เป็นแบบสอบถามปลายปิดเก่ียวกับการปฏิบตัิด้าน 

การจัดการความรู้ทัง้ 4 ขัน้ตอน คือ (1) การแสวงหาความรู้ (2) การสร้างความรู้ (3) การจัดเก็บและกู้คืนความรู้ และ 

(4) การถ่ายโอนและการใช้ความรู้ ซึ่งมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิร์ต (Likert) 

แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ และเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-

Ended Questionnaire) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการปฏิบตัิด้านการจัดการ

ความรู้ของบคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การหาคณุภาพของเคร่ืองมือโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หา (Content validity) โดยหาค่า 

IOC และปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ และน าแบบสอบถามที่ผา่นการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไป
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ทดลองใช้ (Try-out) กบักล่มุประชากรท่ีไมใ่ชก่ล่มุตวัอยา่งจ านวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาคา่อํานาจจําแนกราย 

ข้อ (Item-total correlation) และหาคา่ความเชื�อมัน่ (Reliability) โดยวิธีการหาคา่สมัประสทิธิ�แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1984, p. 160) โดยเก็บรวบรวมข้อมลูต ั้งแตเ่ดือนพฤษภาคม ถงึเดือน 

สงิหาคม 2552 และวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีค านวณโดยแจกแจงความถ่ี และ

คา่ร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการปฏิบตัิด้านการจัดการความรู้ ทัง้ 4 ขัน้ตอน  คือ (1) การ

แสวงหาความรู้ (2) การสร้างความรู้ (3) การจัดเก็บและกู้คืนความรู้ และ (4) การถ่ายโอนและการใช้ความรู้ โดยใช้วิธี

ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ท าการเปรียบเทียบข้อมูลการ

ปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ของบคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยใช้สถิติ T-Test ในกรณีเปรียบเทียบ 2 กลุม่ และ

ใช้สถิติ One-way ANOVA ในกรณีเปรียบเทียบมากกว่า 2 กลุม่ เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ      

ที่ระดบั 0.05 จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธีของ  Scheffé ส าหรับการศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการ

ปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ของบคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นการสรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามปลายเปิด

ใช้วิธีการสงัเคราะห์ข้อความ โดยหาความถ่ีและจดัล าดบัความถ่ี 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

การวิจัยเร่ือง การปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีประเด็นส าคัญ

ที่ควรน ามาอภิปรายผล ดงัตอ่ไปนี ้

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีระดับการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดงันี ้

ด้านการแสวงหาความรู้ พบวา่ การศกึษาค้นคว้าหาความรู้จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ 

และอินเทอร์เน็ต การศึกษาค้นคว้าจากการประกาศนโยบายของคณะฯ เพื่อการเรียนรู้และการพฒันาตนเอง และการ

ติดตามข้อมลูขา่วสาร ทิศทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และเทคโนโลยี จากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือ นิตยสาร วารสาร และ

หนังสือพิมพ์ ทัง้นีอ้าจเนื่องจากมหาวิทยาลยัรามค าแหงเป็นตลาดวิชา  มีนักศึกษาอยู่ทัว่ประเทศไทย และนกัศึกษา

ส่วนมากมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด มหาวิทยาลยัจึงเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมยัที่จะอ า นวย  

ความสะดวกให้กับนกัศึกษาและบุคลากรในการเรียนการสอน โดยประหยัดทัง้เวลา และค่าใช้จ่าย สามารถแสวงหา

ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้ เช่น Internet, Web site และ 

E-learning เป็นต้น ตามที่มหาวิทยาลยัได้ระบพุนัธกิจไว้ข้อหนึ่งว่า “ด้านการพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สนบัสนนุ

การน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาประยุกต์และดดัแปลงให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ินตามสภาพเศรษฐกิจและสงัคม     
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ในปัจจบุนั รวมทัง้ให้ความส าคญัตอ่การน าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ” แต่เนื่องจากบุคลากรมีระดบัการปฏิบตัิด้านการจัดการความรู้ อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งมหาวิทยาลยั

สามารถสนบัสนุนและส่งเสริมด้านการแสวงหาความรู้ของบคุลากรให้มากขึน้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพนัธกิจของ

มหาวิทยาลยั และให้บุคลากรได้เกิดการพฒันาตนเอง เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งลกัษณะดงักลา่ว    

มีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ สมชาย น าประเสริฐชยั (2551) ที่กลา่ววา่ เทคโนโลยีการสือ่สาร ช่วยให้บคุลากรสามารถ

เข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้ง่ายขึน้ สะดวกขึน้ รวมทัง้สามารถติดต่อสื่อสาร เพื่อค้นหาข้อมลูและความรู้ที่ต้องการได้ผ่านทาง

เครือข่าย Internet ที่สามารถประสานการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเร่ืองของระยะทาง และ

สอดคล้องกบัแนวคิดของ บดินทร์ วิจารณ์ (2547, หน้า 213) ที่กลา่วว่า ระบบ e-learning เป็นเคร่ืองมือส าคญัที่น า

เทคโนโลยีด้าน IT มาสนบัสนุนก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วขึน้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาทกุสถานที่ เป็นการช่วยใน   

การสร้างและกระจายองค์ความรู้ในองค์กร และ e-learning ยงัท าให้บนัทึกความรู้ และกระจายองค์ความรู้ ก่อให้เกิด

การเรียนรู้ได้อยา่งรวดเร็ว หลายๆ ครัง้จะพบว่า การจดัการความรู้ที่ได้ผลเกิดจากการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

มาเป็นเคร่ืองมือ  ในการขบัเคลือ่นให้คนในองค์กรได้มีการจดัการความรู้ที่มีประสทิธิภาพ 

ด้านการสร้างความรู้ พบวา่ การสร้างความรู้โดยศกึษาจากผู้มีประสบการณ์ขณะปฏิบตัิงานร่วมกนั การสร้าง

เอกสาร คูม่ือ ต ารา และงานวิจยั รวมทัง้ผลติสือ่ที่มีความทนัสมยั อนัเกิดจากความรู้ที่มีหรือเกิดจากการเรียนรู้ของตนเอง 

และการน ารายงานประจ าปีมาก าหนดแผนการปฏิบตัิงานในอนาคต ทัง้นีอ้าจเนื่องจากวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลยั

รามค าแหง เพื่อพฒันาวิชาการไปสูค่วามเป็นสากล มีรูปแบบที่หลากหลายและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

มีความสอดคล้องกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นศนูย์กลางของโลก ซึ่งผลของการวิจยัพบว่า  การปฏิบตัิด้าน

การสร้างความรู้ของบคุลากรมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งมหาวิทยาลยัสามารถจดัให้มีการอบรมในหน่วยงาน

ต่างๆ ให้แก่บคุลากรอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการจัดกิจกรรมและการสมัมนาทางวิชาการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้     

ซึง่กนัและกนัของบคุลากร เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย จากประสบการณ์ของแต่ละคนที่มาจากที่ต่างๆ 

กนั ซึ่งลกัษณะดงักลา่วมีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ Drucker (2007, pp. 451-452) ได้ให้ความหมายของ 

“ความรู้” วา่เป็นทรัพยากรที่สามารถก าหนดยทุธศาสตร์ที่สามารถท าให้องค์กรต่างๆ ได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างยัง่ยืน 

และสอดคล้องกบัแนวคิดของ Tiwana (2000, p. 5) ที่กลา่วถึงความรู้ว่า เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้โดยประสบการณ์ 

และประยกุต์ใช้ได้โดยบคุคล และสอดคล้องกบัแนวคิดของ สวุรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคนอื่นๆ (2548, หน้า 21) ที่ได้

สรุปวา่ “ความรู้” แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ความรู้ที่ฝังอยูใ่นคน เป็นความรู้ที่อยูภ่ายในตวับคุคล มองไมเ่ห็น อนัเกิด

จากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่างๆ และ (2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง เป็นความรู้เชิงทฤษฎี เนือ้หาวิชาการ และ

ข้อมลูตา่งๆ ท่ีถกูถ่ายทอดออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นความรู้ที่เป็นเหตเุป็นผล สามารถถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ

ตา่งๆ ได้ โดยผ่านวิธีการต่างๆ  เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารต ารา ทฤษฎี  

หรือสือ่ตา่งๆ เป็นต้น 
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การจดัเก็บและกู้คืนความรู้ พบวา่ การจดัท าเอกสารคู่มือการปฏิบตัิงาน รายงานการประชุม และสรุปผลการ

ด าเนินงาน การสรุปความรู้จากการเข้าร่วมอบรม สมัมนาหรือการได้รับเชิญเป็นวิทยากร โดยจดัท าเป็นเอกสาร รายงาน 

หรือคูม่ือ และการจดัเก็บความรู้จากเอกสาร คูม่ือ และต าราที่ได้รับจากการอบรม สมัมนา และศกึษาดงูานโดยจดัท าแฟ้ม

สะสมปฏิบัติงาน ทัง้นีอ้าจเนื่องจากการเก็บรักษาความรู้ที่มีค่าขององค์กร เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้นัน้ได้

โดยง่าย ในทุกเวลาและทุกสถานที่ การจดัเก็บความรู้เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึน้หรือที่ได้มา น ามาจัดเก็บเพื่อให้เป็น

ระบบและเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วต่อการน าความรู้ไปใช้ในครัง้ต่อๆ ไป มหาวิทยาลยัรามค าแหงมี

สาขาเครือขา่ยอยูม่ากมายหลายแหง่ จึงจ าเป็นต้องให้บคุลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การเช่ือมโยงในด้านการท างานผา่นระบบฐานข้อมลูของมหาวิทยาลยั เช่น Internet และระบบ e-library เป็นต้น ซึง่ผล

ของการวิจัยพบว่า บคุลากรมีระดบัการปฏิบตัิ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งมหาวิทยาลยัสามารถจดัให้มีการ

อบรมและให้ความรู้ แก่บุคลากรในด้านการจัดเก็บและกู้คืนความรู้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้  

ที่ได้รับมาปรับใช้ในการท างาน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิด้วย เพราะการ

จดัการความรู้ที่ดีน ามาซึ่งการท างานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลดีต่อองค์กรโดยรวม ซึ่งลกัษณะดงักล่าวมี

ความสอดคล้องกบัแนวคิดของ ภราดร จินดาวงศ์ (2549, หน้า 55-56) ที่กลา่วถึงเคร่ืองมือที่ใช้ในการเข้าถึงความรู้ว่า 

ได้แก่ การเก็บให้เป็นเอกสาร หรือการใช้วิธีการเขียนเลา่เร่ือง เป็นต้น และเคร่ืองมือที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การ

ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การโยกย้ายสลับหน้าที่การท างาน เป็นต้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ วันชัย  

ปานจนัทร์ (2549, หน้า 11) ที่กล่าวว่า การจัดการความรู้โดยรวม หมายถึง การจดัการที่มีกระบวนการและเป็นระบบ

ตัง้แต่การประมวลผลข้อมลู (data) สารสนเทศ (information) ความคิด (knowledge) ตลอดจนประสบการณ์ของ

บคุคล เพื่อสร้างความรู้ และจะต้องมีการจัดเก็บในลกัษณะที่ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยอาศยัช่องทางที่สะดวก เพื่อน า

ความรู้ไปประยกุต์ใช้งาน ท าให้เกิดการโอนถ่ายความรู้ และมีการแพร่ความรู้ไปยงัหนว่ยงานขององค์กร 

ด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ บคุลากร พบวา่ การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุม สมัมนาทาง

วิชาการ การจดัเวที การสือ่สารกบัผู้อื่นด้วยวิธีการเขียน เช่น บนัทกึข้อความ รายงานและจดหมาย และการประชาสมัพนัธ์

และเผยแพร่องค์ความรู้ของคณะฯ  แก่องค์กรภายใน ทัง้นี ้อาจเนื่องจากการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรเป็นสิ่งที่มี

ความส าคญัเป็น อยา่งยิ่ง เมื่อองค์กรได้มีการสร้างและพฒันาความรู้ขึน้มาแล้วจะต้องมีการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้องค์กร

สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้นัน้ได้สูงที่สุด ซึ่งพบว่า การถ่ายโอนและการใช้ความรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลัย

รามค าแหง มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งมหาวิทยาลยัสามารถจัดการถ่ายทอดความรู้และการใช้ความรู้ของ

บคุลากรให้มากยิ่งขึน้ด้วยการส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นในการประชุม สมัมนาทางวิชาการ การรายงานและการ

ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่องค์ความรู้ขององค์กร ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศความรู้ที่มีการขบัเคลื่อนทาง

กลไกอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกระจายและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมทัว่ทัง้องค์กร ซึ่งมีความ

สอดคล้องกบั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี (2544, หน้า 185) ได้สรุปถึงหลกัการท่ีส าคญั

ในการถ่ายทอดความรู้วา่ การถ่ายทอดความรู้เกิดขึน้ภายในองค์กรตลอดเวลา ความรู้ที่อยู่ภายใน (tacit knowledge)
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จะถ่ายทอดได้ยากที่สดุ สถานท่ีที่มีการถ่ายทอดความรู้ได้มากอาจจะเป็ นสถานท่ีที่ท่านคิดถึงน้อยที่สดุก็ได้ เช่น ห้องกาแฟ 

ห้องอาหาร หรือแม้กระทัง่ในห้องสขุา การพูดคุยเป็ นวิธีพื ้นฐานและง่ายที่สดุในการถ่ายทอดความรู้ วฒันธรรมทั ้งของ 

ระดบัองค์กรและระดบัประเทศ เป็ นปัจจยัที่มีความส าคญัเป็ นอยา่งมากตอ่การถ่ายทอดความรู้ 

2. การเปรียบเทียบการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ของบคุลากร มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามเพศ อายุ

ระดบัการศกึษา ประสบการณ์การท างาน และหนว่ยงานท่ีสงักดั สรุปผลได้ดงันี ้

บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง เพศชาย และเพศหญิง มีการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ ด้านการสร้าง

ความรู้ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สว่นภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้าน

การจดัเก็บและกู้คืนความรู้ และด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเนื่องจากปัจจุบนัตามสิทธิมนุษยชนของโลกยกระดบัผู้หญิงให้มีความเท่า

เทียมกบัผู้ชาย ผู้หญิงจึงค้นคว้าหาข้อมลูเพื่อท่ีจะสร้างความรู้มากขึน้ เพื่อให้งานท่ีออกมามีคณุภาพที่ดี สามารถเป็นผู้น า

ขบัเคลื่อนองค์กรให้ไปข้างหน้าได้ทดัเทียมกบัผู้ชาย ดงัที่ Marquardt (1996, pp. 129-155) ได้กลา่วสรุปไว้ว่า ใน

การสร้างความรู้นัน้วิธีหนึง่ในการสร้างความรู้ที่ชดัแจ้ง ซึ่งเกิดขึน้ใหม่ถกูรวบรวมเอาไว้และสมาชิกในองค์กรได้น าความรู้

นัน้มาเรียนรู้ เพื่อออกแบบความรู้ที่ซ่อนเร้นใหมจ่นเกิดเป็นแนวทางใหม่ๆ ในการท างานที่ได้มีการน ามาใช้ในองค์กรอย่าง

กว้างขวาง 

บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่มีอายแุตกต่างกนั มีการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ โดยภาพรวมและ

รายด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจดัเก็บและกู้คืนความรู้ และด้านการถ่ายโอนและ

การใช้ความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเนื่องจาก

ปัจจุบนัมีการแข่งขนัสงูมากในทกุๆ องค์กร ซึ่งองค์กรที่จะได้เปรียบทางการแข่งขนัได้นัน้จะต้องมีการจัดการความรู้ที่ดี

อยา่งยัง่ยืน ดงันัน้ บคุลากรในองค์กรทกุคนไมว่า่จะอยูใ่นช่วงอายใุดจึงต้องขวนขวายในการแสวงหาความรู้อนัจะน าไปสู่

แนวทางแห่งความส าเร็จขององค์กร ซึ่งลกัษณะดงักลา่วมีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2549ก, หน้า 

229-236) ที่ได้เสนอการปฏิบตัิหรือการด าเนินการจัดการความรู้ อนัจะน าไปสูค่วามส าเร็จไว้ 10 ประการ ซึ่งวิธีปฏิบตัิ

ประการหนึ่ง คือ พฒันาคนโดยเป็นการพฒันาคนผ่านการท างาน คือ พฒันาคนและพฒันางานไปพร้อมๆ กนั คนที่เกิด

การพฒันาจะเป็น “บคุคลเรียนรู้” คือ มีทกัษะในการสร้างความรู้จากการท างาน มีทกัษะในการใช้ความรู้ในการปฏิบตัิงาน 

มีทกัษะในการเรียนรู้ร่วมกบัผู้อื่น เมื่อบคุลากรเกิดการพฒันาองค์กรก็เกิดการพฒันาตามไปด้วย 

บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ ด้านการ

แสวงหาความรู้ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 ส่วนภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการสร้าง

ความรู้ ด้านการจดัเก็บและกู้คืนความรู้ และด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05  ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเนื่องจากความรู้ในแตล่ะระดบัจะมเีกณฑ์ไมเ่ทา่กนั ยิ่งระดบัสงูกวา่ก็
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จะมีการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบมากขึน้ และในสงัคมปัจจุบนัเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ คนใน

สงัคมต้องมีการปรับตวัให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง การที่คนในองค์กรมีการเรียนรู้ที่จะพฒันาตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ในระดบั

การศึกษาใด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ก็เป็นการเรียนรู้เพื่อการพฒันาของบคุลากร

ทัง้สิน้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ ยทุธนา แซ่เตียว (2548, หน้า 255-259) ได้กลา่วถึง รูปแบบของการเรียนรู้ มีลกัษณะ

สรุปได้ คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองในอดีต การเรียนรู้จากการทดลอง การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น 

และการเรียนรู้จากการอบรมและพฒันา ซึง่เป็นการรับการถ่ายทอดโดยตรงจากบคุคลที่มีความรู้ 

บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่มีประสบการณ์การท างานแตกตา่งกนั มีการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ 

โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจดัเก็บและกู้คืนความรู้ และด้าน

การถ่ายโอนและการใช้ความรู้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี ้

อาจเนื่องจากมหาวิทยาลยัสง่เสริมและสนบัสนนุบคุลากร ให้มีการพฒันาความรู้และสร้างความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการสร้าง

นวัตกรรมจากการปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการท างานของบุคลากรที่จะต้องเรียนรู้ตัง้แต่เร่ิมเข้ามา

ปฏิบตัิงาน โดยให้บคุลากรปรับตวัเพื่อสร้างความคุ้นเคยและน ามาปรับใช้ในการท างานของตนให้ดียิ่งขึน้อยู่ตลอดเวลา 

และได้จัดให้มีการอมรมการให้ความรู้ในการท างานอย่างสม ่าเสมอ จึงส่งผลให้บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างา น

ตา่งกนั มีความคิดเห็นแตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคิดของ วิจารณ์ พานิช (2549) ที่สรุปไว้ว่า ทกุคนสร้าง และ

ใช้ความรู้ในการท างานและในกิจกรรม เมื่อมีการปฏิบตัิงาน โดยจะน าความรู้จากประสบการณ์ในผู้ ร่วมงานมาแลกเปลีย่น

เรียนรู้กัน จะเกิดการยกระดบัความรู้ และสามารถบนัทึกออกมาเป็น “ขุมความรู้” จากการท างาน ส าหรับน าไปใช้ใน     

การท างานให้มีผลสมัฤทธ์ิยิ่งขึน้ 

บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่มีหน่วยงานที่สงักดัแตกต่างกัน มีการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ โดย

ภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจดัเก็บและกู้คืนความรู้ และ ด้านการ

ถ่ายโอนและการใช้ความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจ

เนื่องจากพนัธกิจของมหาวทิยาลยัในด้านการจดัการศกึษาเพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้วยการร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษา หน่วยงานอื่น ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิด

ประสทิธิภาพและคณุภาพทัง้ภายในและตา่งประเทศ โดยน าวิชาการไปสูค่วามเป็นเลิศ เพื่อเป็นศนูย์กลางการศึกษาแห่ง

หนึง่ของโลก ดงักลา่วนีท้ าให้บคุลากรในทกุหน่วยงานมีการปฏิบตัิการจดัการความรู้แตกต่างกนั ทัง้นี  ้  เพื่อให้เกิดความ

สอดคล้องกบัพนัธกิจขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ภราดร จินดาวงศ์ (2549, หน้า 32) ที่กลา่วว่า การจดัการ

ความรู้ขององค์กรจะต้องพิจารณาแหล่งความรู้ทัง้จากภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสม ทัง้ ลกัษณะมิติของระดบั

ต าแหน่งงาน ระดบัหน้าที่งาน และระดบับคุคลแต่ละราย ซึ่งความรู้ที่แต่ละคนต้องมีเคร่ืองมือที่จะเข้าถึงความรู้ วิธีการ

เข้าถึงความรู้ พฤติกรรมของบคุลากรท่ีเสาะแสวงหาความรู้และแหลง่ที่จะได้มาซึง่ความรู้อาจแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัภารกิจ

งานวา่มีความซบัซ้อนมากหรือน้อย และจงัหวะของเวลาที่ต้องจดัหาหรือสรรหาความรู้มาใช้ให้พอเหมาะ 
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บทสรุป 

ผลการวิจยัเร่ือง การปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ของบคุลากร มหาวิทยาลยัรามค าแหง สรุปผลได้ดงันี  ้

1. การศึกษาระดบัการปฏิบตัิด้านการจัดการความรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยภาพรวมและ

รายด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจดัเก็บและกู้คืนความรู้ และด้านการถ่าย โอนและ

การใช้ความรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง สรุปได้ดงันี ้

ด้านการแสวงหาความรู้ พบว่า การศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ 

และอินเทอร์เน็ต การศกึษา ค้นคว้าจากการประกาศนโยบายของคณะฯ เพื่อการเรียนรู้และการพฒันาตนเอง การติดตาม

ข้อมูลข่าวสารทิศทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี จากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือ นิตยสาร วารสาร และ

หนงัสอืพิมพ์ และการเข้าร่วมประชมุ และอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ รวมทัง้ การศกึษาดงูานนอกสถานที่ 

ด้านการสร้างความรู้ พบว่า การสร้างความรู้ โดยศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ขณะปฏิบตัิงานร่วมกนั และการ

สร้างเอกสาร คูม่ือ ต ารา และงานวิจยั รวมทัง้ผลิตสื่อที่มีความทนัสมยั อนัเกิดจากความรู้ที่มี  หรือเกิดจากการเรียนรู้ของ

ตนเอง 

ด้านการจดัเก็บและกู้คืนความรู้ พบว่า การจัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบตัิงาน รายงานการประชุม และสรุปผล

การด าเนินงาน สรุปความรู้จากการเข้าร่วมอบรม สมัมนา หรือการได้รับเชิญเป็นวิทยากร โดยจัดท าเป็นเอกสาร รายงาน 

หรือคูม่ือ แฟ้มสะสมปฏิบตัิงาน การจดัท าบนัทกึสรุปและจดัหมวดหมูค่วามรู้ที่ได้รับจากการศกึษาค้นคว้า โดยจดัเก็บไว้ใน

ฐานความรู้สว่นตวั และสว่นกลางของคณะฯ และจดัเก็บเอกสาร หลกัฐาน ผลงาน ชิน้งาน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

การจดัเก็บข้อมลูอยา่งเป็นระบบ และรวบรวมประสบการณ์ต่างๆ ของบคุลากรไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อน าไปจดัเก็บ

ในฐานข้อมลูโดยเช่ือมโยงด้วยระบบอินเทอร์เน็ต 

ด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ พบว่า การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุม สมัมนาทางวิชาการ 

การสือ่สารกบัผู้อื่นด้วยวิธีการเขียน เช่น บนัทึกข้อความ และจดหมาย การแลกเปลี่ยนความรู้โดยการปรึกษาหารือ  และ

สนทนาร่วมกันกับผู้ อื่นต่างหน่วยงาน ในช่วงเวลาท างาน หรือเวลาพัก การจัดกิจกรรม จัดอบรม หรือจัดประชุมเชิง

ปฏิบตัิการ เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้เพื่อเป็นการขยายฐานความรู้สูส่งัคม การประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่

องค์ความรู้ของคณะฯ แก่องค์กรภายนอก การจดันิทรรศการ เพื่อแสดงองค์ความรู้ของคณะฯ การถ่ายโอนความรู้ผา่นทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Tele Conference e-mail เคร่ืองโทรสาร โทรศพัท์ วีดิทศัน์ และเสียงตามสาย การ

หมนุเวียนงาน และถ่ายโอนงานโดยมีระบบพี่เลีย้ง หรือที่ปรึกษาให้ค าแนะน า และการจดัเวทีส าหรับให้ผู้อื่นได้ถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ เพื่อการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั 
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2. การเปรียบเทียบการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ของบคุลากร มหาวิทยาลยัรามค าแหง ตามสถานภาพสว่น

บคุคลของบคุลากรท่ีแตกตา่งกนั จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และหน่วยงานที่สงักดั 

สรุปได้ดงันี ้

บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง เพศชาย และเพศหญิง มีการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้ ด้านการสร้าง

ความรู้ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สว่นภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้าน

การจดัเก็บและกู้คืนความรู้ และด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ แตกตา่งกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 

บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่มีอาย ุประสบการณ์การท างาน และหนว่ยงานท่ีสงักดัแตกตา่งกนั    มีการ

ปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้   ด้านการสร้างความรู้ 

ด้านการจัดเก็บและกู้คืนความรู้ และด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 

บคุลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการปฏิบตัิด้านการจดัการความรู้   โดย

ภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจดัเก็บและกู้คืนความรู้ และด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ 

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สว่นด้านการแสวงหาความรู้ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ที่ระดบั 0.05 

3. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติ ด้านการจัดการความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง

ซึง่มีข้อเสนอแนะตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

ด้านการแสวงหาความรู้ ควรมีการก าหนดงบประมาณในเร่ืองของการฝึกอบรม การศึกษาดูงานทัง้

ภายในประเทศและตา่งประเทศแก่บคุลากรให้มากขึน้ พร้อมทัง้มีการช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวก ในการแสวงหา

ความรู้ร่วมกนัภายในคณะฯ ควรมีการสง่เสริมให้ศกึษาความรู้ โดยการปรับปรุงห้องสมดุ รวมทัง้สถานที่เรียนรู้ต่างๆ ให้มี

ความทนัสมยั และสะดวกสบาย และสนบัสนนุทนุในการวิจยั เพื่อประโยชน์ในด้านวิชาการอย่างจริงจงั และเป็นรูปธรรม 

ควรส่งเสริม และสนบัสนุนในการใช้อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และควรมีการ

ก าหนดเป็น KPI ระดบับคุคล ภาควิชา 

ด้านการสร้างความรู้ ควรสนบัสนนุในเร่ืองของวสัดอุปุกรณ์ หรือเคร่ืองมือที่ทนัสมยัในการสร้างความรู้ รวมทัง้

มีฐานข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ ใช้มีความรู้ และสามารถน าไปใช้ได้จริง ควรสง่เสริมให้ผู้ เช่ียวชาญ หรือวิทยากร

จากภายนอกเข้ามาอบรมภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ใหม่ๆ และเป็นพี่เลีย้งในการท าวิจัยหรือ

เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ ควรสนับสนุนให้บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เช่น การได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย 

เพื่อบคุลากรจะได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จากงานวิจยัได้มากยิ่งขึน้ ควรจดัระบบ หรือตวัอยา่งที่เป็นรูปธรรม 
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ด้านการจดัเก็บและกู้คืนความรู้ ควรสนบัสนุนสถานที่ หรืออปุกรณ์ในการจัดเก็บและกู้คืนความรู้อย่างเป็น

ระบบและเป็นหมวดหมู ่เช่น ห้องสมดุ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั เป็นต้น ควรน าความรู้ที่ได้น ามา

จดัเก็บเป็นฐานข้อมลู Data Base เพื่อสะดวกในการจดัเก็บและค้นคว้าส าหรับบคุลากร เช่น เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

แทนการจดัเก็บข้อมลูในลกัษณะรูปแบบเอกสาร เพื่อให้บคุลากรภายในคณะฯ ได้เข้าถึงข้อมลูได้โดยง่าย และควรจดัตัง้

คณะกรรมการ หรือผู้ รับผิดชอบในเร่ืองการจดัเก็บ และกู้คืนความรู้ภายในมหาวิทยาลยั 

ด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ ควรสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ภายในคณะฯ ได้อย่างทัว่ถึง เช่น การ

ประชมุผา่น Conference การจดัท า Web Board รวมทัง้การกระจายความรู้ผา่นเสยีงตามสาย เป็นต้น เพื่อน าความรู้

ที่จัดเก็บไว้น ามาเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว  ควรมีการถ่ายโอนความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

ภายในคณะฯ ร่วมกนั เช่น การซกัถามเพื่อนร่วมงานในเร่ืองที่ไม่เข้าใจ การแนะน าเทคนิคการท างานต่างๆ เป็นต้น ควรมี

การใช้ระบบพี่เลีย้งส าหรับบุคลากรใหม่ เพื่อสนบัสนนุการท างานให้มีความถกูต้อง สามารถใช้ความรู้ได้ถกูทิศทางตาม

เป้าหมายของหนว่ยงานและมหาวิทยาลยั 

ข้อเสนอแนะ 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัขอเสนอแนะตอ่การน าผลการวิจยัไปปรับใช้ ดงันี ้

1. ด้านการแสวงหาความรู้ ควรมีการก าหนดงบประมาณในเร่ืองของการฝึกอบรม การศึกษาดูงานทัง้

ภายในประเทศและตา่งประเทศ แก่บคุลากรให้มากขึน้ เพื่อสง่เสริมการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ของบคุลากรภายในคณะฯ 

และ บุคลากรต้องสร้างจิตส านึก พร้อมทัง้มีการช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวก ในการแสวงหาความรู้ร่วมกัน                 

ภายในคณะฯ 

2. ด้านการสร้างความรู้ ควรสนบัสนนุในเร่ืองของวสัดอุปุกรณ์ หรือเคร่ืองมือที่ทนัสมยัในการสร้างความรู้ รวมทัง้

มีฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ ใช้มีความรู้และสามารถน าไปใช้ได้จริง และควรส่งเสริมให้ผู้ เช่ียวชาญ หรือ

วิทยากรจากภายนอกเข้ามาอบรมภายในหนว่ยงาน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ใหม่ๆ  และเป็นพ่ีเลีย้งในการท าวิจยั หรือเป็น

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 

3. ด้านการจดัเก็บและกู้คนืความรู้ ควรจดัอบรมและเชิญผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้แก่บคุลากรเก่ียวกบัการจดัเก็บ

และกู้คืนความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การปฏิบตัิต่างๆ เป็นแนวทางเดียวกัน และควรสนบัสนนุสถานที่ หรืออุปกรณ์ใน

การจัดเก็บและกู้ คืนความรู้อย่างเป็นระบบและเป็นหมวดหมู่ เช่น ห้องสมุด ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์ ของ

มหาวิทยาลยั เป็นต้น 
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4. ด้านการถ่ายโอนและการใช้ความรู้ ควรจดัสมัมนาทางวิชาการ และเชิญผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้ในเร่ืองการ

ถ่ายโอนและการใช้ความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบคุลากร และควรสนบัสนนุการเผยแพร่

ความรู้ภายในคณะฯ ได้อย่างทัว่ถึง เช่น การประชุมผ่าน Conference การจดัท า Web Board รวมทัง้การกระจาย

ความรู้ผา่นเสยีงตามสาย เป็นต้น เพื่อน าความรู้ที่จดัเก็บไว้น ามาเผยแพร่และแลกเปลีย่นระหวา่งกนัได้อยา่งรวดเร็ว 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ส าเร็จลงด้วยความกรุณาเป็นอย่างสงูจาก รองศาสตราจารย์  ดร. โฆษิต อินทวงศ์ ประธาน

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี พนัธุ์ไทย อาจารย์ ดร. สุมนา จรณะสมบูรณ์ กรรมการ           

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเรือโท ดร. ทวีศกัดิ์ รูปสิงห์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งทุกท่านได้กรุณาสละเวลา 

อนัมีคา่ โดยให้ความรู้ ค าแนะน า รวมทัง้ให้ค าปรึกษาในการด าเนินการวิจยั ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ จึง

ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีเ้สร็จสมบรูณ์  

การวิจยัครัง้นีจ้ะส าเร็จมิได้หากไมไ่ด้รับการถ่ายทอดวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ ผู้วิจยัขอขอบพระคณุคณาจารย์ใน

สาขาวิชาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ทกุทา่นท่ีได้ให้ความรู้ แนวความคิด ทกัษะ และประสบการณ์ตา่งๆ ที่ดีตลอดมา 

ขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร. นวลละออ แสงสขุ รองศาสตราจารย์วินิตา  สทุธิสมบรูณ์ รองศาสตราจารย์ 

ดร. เตือนใจ เกตุษา และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศรี  เพชรโชติ ที่ให้ค าแนะน า และความกรุณาอนุเคราะห์ 

เป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยัครัง้นี ้

ท้ายสดุนี ้ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ ผู้วิจยัได้รับการสง่เสริม สนบัสนนุจากบิดา มารดา ญาติพี่น้อง และ

ผู้มีพระคุณทกุท่าน ที่คอยช่วยเหลือทางการศึกษา และการท าวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด คณุค่าและประโยชน์อนัพึงเกิด

จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ผู้ วิจัยขอมอบเป็นกตเวทิตาแก่บิดา มารดา ครูอาจารย์ ญาติพี่น้อง และผู้มีพระคุณทุกท่าน           

ที่มี  ส่วนร่วมในการวางรากฐานทางการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนจนสามารถจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนีเ้สร็จเรียบร้อย

สมบรูณ์ 

รวิ  บวัด้วง 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครัง้นีว้ตัถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนของคณาจารย์ประจ า
สาขาวิชาตา่งๆ ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อตวัชีว้ดัที่  17 ของ ก.พ.ร. 2) ประเมิน
ความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั กลุม่ตวัอย่างในการวิจยั
ประกอบด้วย 1) คณาจารย์ประจ า มสธ. จ านวน 331 คน จาก 371 คน (ร้อยละ 89.2) กลุ่ม  2) นกัศึกษาที่เข้ารับการ
อบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 6,805 คน  จาก 11,557คน (ร้อยละ 58.9)  และ 3) เอกสารที่เก่ียวข้องจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 8 หน่วยงาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่รวบรวมโดยใช้แบบสอบถามด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพจากแบบบนัทึกด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา ผลการประเมินความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการสอนของคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาต่างๆ มีประเด็นที่ มสธ. ด าเนินการในระดบัมากที่สดุ 6 ประเด็น 
และด าเนินการในระดบัมาก 1 ประเด็น รายการที่ด าเนินการได้ในระดบัมากที่สดุคือ 1) มสธ. มีการสง่เสริมให้คณาจารย์
ประจ ามีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลกัสตูรการศึกษาอุดมศึกษา และด าเนินการได้ตาม
แนวทางที่ก าหนด (ร้อยละ 91.5) 2) มสธ. มีมาตรการท าให้คณาจารย์ประจ าด าเนินการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและ
เข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคลระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 84.3) และระดบับณัฑิตศึกษา (ร้อยละ 83.4)  3) มสธ. จดัให้มีการ
ส ารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัของคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยั  
และน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพฒันาการจัดการสอนของคณาจารย์ประจ าให้เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญัได้ โดยการลดสดัสว่นการถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย์ และเพิ่มสดัสว่นการปฏิบตัิจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้ เรียนให้มากขึน้ 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้อยละ 75.5 - 81.1) 4) มสธ. มีการสง่เสริม สนบัสนนุให้คณาจารย์ประจ ามี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผู้ เรียน (ร้อยละ 91.3) 5) มสธ. มีการส่งเสริม
สนบัสนนุท าให้คณาจารย์ประจ าประเมินผลการจดัการสอนของคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยัที่สอดคล้องกบัสภาพ
การเรียนรู้ที่จดัให้ผู้ เรียนและอิงพฒันาการของผู้ เรียน โดยการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตดัสินผล
การเรียนรู้ที่ค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และสามารถน าผลที่ได้มาปรับเปลีย่นการจดัการสอน เพื่อพฒันาผู้ เรียน
ให้เต็มตามศกัยภาพได้ (ร้อยละ 82.0) 6) มสธ. มีการสง่เสริมให้คณาจารย์ประจ าท าวิจยัเพื่อพฒันาสือ่และการเรียนรู้ของ 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 ก.ค.-ธ.ค. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2556 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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ผู้ เรียน และน าผลการวิจยัไปใช้เพื่อพฒันาผู้ เรียน (ร้อยละ 86.5)  ส าหรับรายการที่ด าเนินการได้ในระดบัมาก คือ มสธ. 
สง่เสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
ผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ (ร้อยละ 79.3) และผลการประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอน
ของคณาจารย์ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัระดบัปริญญาตรี เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.47)  และระดบับณัฑิตศึกษา เฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ (X  = 4.62) 

ค าส าคัญ:  ประสทิธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ตวัชีว้ดัของ ก.พ.ร.  ความคิดเห็นของนกัศกึษา 

Abstract 

The objectives of  this research were to : 1) evaluate opinions relating to instruction of   

faculty in various schools of  STOU based on 7 topics of  the  17 th Indicator of  the Office of 

the Commission on Civil Service System Development ; and 2) evaluate opinions of  the 

STOU students relating to efficiency of  the faculty’ learner-centered instruction. The studied 

samples  who returned questionnaires  consisted  of 1)  331 out of  371 STOU  instructors 

(89.2 %)  2) 6,805 out of 11,557 students (58.9 %) attending intensive trainings on 

professional experience courses  and 3)Various documentary data were also gathered from 8  

relevant  offices. Quantitative data collected be questionnaires were analyzed by percentage, 

mean, and standard deviation whereas qualitative data from recording form were done by 

content analysis. Research Findings indicated 6 aspects which STOU had provided at the 

highest level and 1 aspect which STOU had provided at the high level. Which STOU had 

provided at the highest level as follows : 1) STOU had promoted the faculty to have 

knowledge and understanding of higher education target and programs, and they had 

functioned according to the specified guideline (91.5%). 2) STOU had mechanism for the 

faculty to  analyze  learner’s potential and understood  individual bachelor degree student 

(84.3%) and graduate degree student (83.4%). 3) STOU provided survey or research or 

instruction at efficiency evaluation focusing on learner-centered  and the faculty had utilized 

the results to improve instruction provision as the learner-centered experiences mission by 

reducing of transferring knowledge proportion and increasing the actual practice and learning 

exchange between faculty and students in 3 out of 4 activities (75.5-81.1 %). 4) STOU had 

enhanced  the faculty to have capability in technology utilization for learning development of 

the faculty and students (91.3%). 5) STOU had enhanced  the  faculty to do survey or 

research or  instruction evaluation in accordance with learning situation provided  to learners  

and based on learners’ development in order to evaluate  for developing learning and 

evaluating  learning by recognizing personal difference and could use results for adapting 

instruction provision in order to develop  learners to fulfill their  potential (82.0%). 6) STOU 

had enhanced  the faculty to do research for develop media and learners, learning and utilize 

results in developing learners (86.5%). Which STOU had provided at the high level as 

follows :  STOU had enhanced  the faculty to utilize results of instruction evaluation to 

develop their instruction for developing learners  to fulfill their potential (79.3%). And the 
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evaluation of  opinions of  the STOU students relating to efficiency of  the faculty‘s learner-

centered instruction was found that  the bachelor’s  degree students had opinions relating to 

efficiency of  the instructors’  learner-centered instruction at the high level (Mean = 4.47) and 

the graduate degree students had opinions relating to efficiency of  the instructors’ learner-

centered instruction at the highest  level (Mean = 4.62).     

Keywords : Learning efficiency focusing on learners centered,  Indicators of UCCSSI, 

Opinions  of  the  STOU  students 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (มสธ.)ในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ยึดหลกัการศึกษา

ตลอดชีวิต  มุ่งพฒันาคณุภาพของประชาชนทัว่ไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาส

ทางการศกึษาส าหรับผู้ส าเร็จมธัยมศกึษา เพ่ือสนองความต้องการของบคุคลและสงัคม  ในปี พ.ศ . 2553  

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะหน่วยงานท่ีติดตาม ประเมินผลการ

ปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ได้มีการประเมินผลหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 

โดยใช้ตวัชีว้ัดท่ี 17 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและ

ความส าเร็จของสถาบนัอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดไว้ว่า “การจดัการศกึษาต้องยึดหลกัว่า ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสุด” โดย ก.พ.ร.ได้ก าหนดประเด็นการพิจารณา

ความส าเร็จ 7 ประเดน็ (ก.พ.ร. 2553) 

การประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญของมสธ. มหาวิทยาลัยได้ให้

ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ท าการวิจัยและจัดท าสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดย

สอบถามจากคณาจารย์โดยตรง  สอบถามจากนกัศกึษาทัง้ระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศกึษา และ

เก็บรวบรวมข้อมลูจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง   ซึง่จะท าให้ได้รายงานการวิจยัท่ีสะท้อนประสิทธิภาพของการ

สอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัครอบคลมุทกุประเดน็ท่ี ก.พ.ร.ก าหนด และมหาวิทยาลยัน าผลการวิจยัไปใช้ใน

การปรับปรุง พฒันาการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอนของคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาตา่งๆ ของ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชตามประเดน็การพิจารณา 7 ข้อตวัชีว้ดัท่ี  17 ของ ก.พ.ร. 

2. เพ่ือประเมินความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ท่ีเน้นผู้ เรียน

เป็นส าคญั
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นิยามศัพท์

ความคิดเหน็เก่ียวกับการสอนของคณาจารย์ หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอนของ

คณาจารย์ ตามประเดน็การพิจารณาประเด็นการพิจารณา 7 ข้อตวัชีว้ดัท่ี 17 ของ ก.พ.ร.   

 ประเดน็การพจิารณา 7 ข้อตัวชีวั้ดที่ 17 ของ ก.พ.ร.  หมายถึง ประเดน็การพิจารณา 

ประกอบด้วย 1) สถาบนัอดุมศกึษามีการสง่เสริมท าให้คณาจารย์ประจ าสว่นใหญ่ (อยา่งน้อยร้อยละ 75 

ของคณาจารย์ประจ า) มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจดัการศกึษาและหลกัสตูรการศกึษา

อดุมศกึษา และด าเนินการได้ตามแนวทางท่ีก าหนด  2) สถาบนัอดุมศกึษามีมาตรการท าให้คณาจารย์

ประจ าสว่นใหญ่ (อยา่งน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจ า) ด าเนินการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและ

เข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคล และน าผลการวิเคราะห์ศกัยภาพผู้ เรียนนีม้าปรับปรุงแผนการสอนในแตล่ะ

รายวิชาและแตล่ะภาคการศกึษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้  3) สถาบนัอดุมศกึษาจดัให้มีการส ารวจหรือ

การวิจยัหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัของคณาจารย์ประจ าของสถาบนั 

และน าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงพฒันาการจดัการสอนของคณาจารย์ประจ าสว่นใหญ่ (อยา่งน้อยร้อยละ 75 

ของคณาจารย์ประจ า) ให้เป็นการจดัประสบการณ์ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัได้ โดยการลดสดัสว่นการ

ถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ และเพิ่มสดัสว่นการปฏิบตัจิริง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผู้ เรียนให้

มากขึน้  4) สถาบนัอดุมศกึษามีการสง่เสริมสนบัสนนุท าให้คณาจารย์ประจ าสว่นใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 

75 ของคณาจารย์ประจ า) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและ

ผู้ เรียน  5) สถาบนัอดุมศกึษามีการสง่เสริมสนบัสนนุท าให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 

75 ของคณาจารย์ประจ า) ประเมินผลการจดัการสอนของคณาจารย์ประจ าของสถาบนัท่ีสอดคล้องกบั

สภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผู้ เรียนและอิงพฒันาการของผู้ เรียน โดยเป็นการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และ

การประเมินเพ่ือตดัสินผลการเรียนรู้ท่ีค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและสามารถน าผลท่ีได้มา

ปรับเปล่ียนการจดัการสอน เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เตม็ตามศกัยภาพได้ 6) สถาบนัอดุมศกึษา มีการสง่เสริม

ท าให้คณาจารย์ประจ าสว่นใหญ่ (อยา่งน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์) ท าวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือและการ

เรียนรู้ของผู้ เรียนและน าผลการวิจยัไปใช้เพ่ือพฒันาผู้ เรียน ในกรณีท่ีท าการวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือและการ

เรียนรู้ของผู้ เรียน และในกรณีได้จดัหาส่ือส าเร็จรูปท่ีมาตรฐานสากล และเป็นท่ียอมรับในระดบัชาตหิรือ

นานาชาต ิเชน่ ส่ือวิทยาศาสตร์ ส่ือส าเร็จรูป ส่ือเทคโนโลยี เป็นต้น สถาบนัอดุมศกึษาต้องมีเกณฑ์ในการ

คดัเลือกและพิจารณา มีการประเมินและรายงานผลการใช้ส่ือในการพฒันาผู้ เรียนด้วย  7) 
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สถาบนัอดุมศกึษามีการสง่เสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์สว่นใหญ่ (อยา่งน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ 

ประจํา) มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพฒันา 

ผ้เูรียนให้เตม็ตามศกัยภาพ 

  ประสิทธิภาพการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดให้อาจารย์

ประจ าของสถาบนัมีการจดักระบวนการสอนท่ีค านงึถึงความแตกตา่งเฉพาะตวัของนิสิต นกัศกึษา และจดั

ให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในกิจกรรมการสอนมากท่ีสดุ เชน่ การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ค้นคว้าวิจยัโดยอิสระ

ในรูปโครงการวิจยัสว่นบคุคล การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้หลากหลายวิชาทัง้ในและนอก

คณะเป็นต้น 

  ความคิดเหน็ของนักศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ หมายถึง ความรู้สกึตอ่ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  ความคิดเห็น

ตอ่การเรียนการสอนในเร่ือง การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร การสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ การ

สรุปสาระส าคญั การเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ท ากิจกรรรมฝึกปฏิบตัิ การใช้เอกสารประกอบการสอน 

ความเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคล เป็นต้น 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย

1. น าผลการวิจยัไปจดัท าเป็นรายงานวิจยัประเมินผลตามตวัชีว้ดัท่ี 17 เพ่ือเป็นหลกัฐาน

ยืนยนัในการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองปฏิบตัริาชการของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชใน

ปีงบประมาณ 2553 

2. น าผลการวิจยัไปใช้ในการปรับปรุง  พฒันาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

วิธีการวิจัย

ประชากร/กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

1. ประชากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การศึกษาครัง้นีศ้ึกษาจาก กลุ่มท่ี 1 ศึกษาจากประชากร  คือ คณาจารย์ โดยเก็บข้อมูลทัง้หมดจาก
คณาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนกังานท่ีท าหน้าท่ีสอนในสาขาวิชา 12 สาขาวิชา 2 ส านกั ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 (ไมร่วมคณาจารย์ท่ีลาศกึษาตอ่)  จ านวน 371 คน และกลุม่ท่ี 2  ประชากรนกัศกึษา คือ นกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรีท่ีเข้ารับการอบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วิชาชีพ และนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเข้ารับ
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การอบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบณัฑิตและชดุวิชาสมัมนาเสริม/เข้ม โดยสุม่ตวัอยา่งแบบ 

แบ่งชั ้น และเก็บข้อมูลจากนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ปี การศึกษา 1/2552 จ านวน  9,153 คน และนกัศึกษา 

ระดบับณัฑิตศกึษา ปี การศกึษา 2/2552 จ านวน  2,404 คน 

2. กลุ่มผูใ้หข้้อมูลได้แก่ เจ้าหน้าท่ีจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  8 หนว่ยงาน ดงันี ้1) ส านกัทะเบียน
และวัดผล  2) ส านักบรรณสารสนเทศ 3) ส านักบัณฑิตศึกษา   4) ส านักบริการการศึกษา 5) ส านัก
เทคโนโลยีการศกึษา  6) ส านกัคอมพิวเตอร์ 7) สถาบนัวิจยัและพฒันา  8) ส านกัวิชาการ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมี 2 ชดุได้แก่ แบบสอบถามส าหรับนกัศกึษาและแบบสอบถามส าหรับคณาจารย์  

โดยได้พฒันาเคร่ืองมือจากการศึกษาเกณฑ์การประเมินของ ก.พ.ร. เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง และตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา โดยคณะท างานประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรอง
การปฏิบตัิราชการตวัชีว้ดัท่ี 17 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัประจ าปีงบประมาณ 
2553 จ านวน 7 คน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. การศกึษาโครงสร้างหลกัสตูรการเรียนการสอน และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลยั ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 8 หนว่ยงาน 

2. ใช้แบบสอบถาม โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก 1) คณาจารย์  จ านวน 371 คน ได้รับ
แบบสอบถามคืน จ านวน 331 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 89.2    2) นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา 
จ านวน  11,557 คน ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน  6,805  ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 58.9   

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยการหาคา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ร้อยละ และน าเสนอในรูปตาราง

2. ข้อมูลเชิงคณุภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา และน าเสนอในรูปความเรียง

ผลการวิจัยและอภปิรายผล

1. การประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนของคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเดน็การพิจารณา 7 ข้อตัวช้ีวัดท่ี  17 ของ ก.พ.ร.สรุปและ

อภปิรายได้ดังน้ี 

 ประเด็นท่ี 1 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ประจ ามีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมาย

ของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และด าเนินการได้ตามแนวทางท่ีก าหนด 
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ผลการวิจยัพบว่า อาจารย์มีความรู้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 91.5  และเม่ือพิจารณาจ าแนกตาม

สาขาวิชา / ส านกั พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ทกุสาขาวิชา / ส านกั ร้อยละ 84.7-100 เทียบกบัผลการวิจยั

ปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2551) พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 96.2) 

ผลการวิจยัปีงบประมาณ 2552 ของสมคดิ  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2552)  พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 86.9) 

ทัง้นีเ้น่ืองจาก มสธ.มีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจดัการศกึษา

และหลกัสตูรการศกึษาอดุมศกึษา และด าเนินการได้ตามแนวทางท่ีก าหนดดงัจะเห็นได้จากมหาวิทยาลยั

ให้ความส าคญักบัการพฒันาคณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.

2552 (TQF) ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ จงึจดัให้มีการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง “กรอบมาตรฐาน

คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 (TQF)” จ านวน 5 ครัง้ๆ  ละ 1 วนั ในวนัท่ี 2 และ 18  พฤศจิกายน 2552 วนัท่ี 1 

และ 4 และ 16 ธันวาคม 2552 โดยเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์  ดร.จิรณี  ตนัติรัตนวงศ์  รอง

ศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ช่ืน  ศรีงาม รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา  แขม

มณี  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  วิศวธีรานนท์  และรองศาสตราจารย์ ดร.ราณี  อิสิชยักุล เป็นวิทยากร เพ่ือ

ส่งเสริมให้คณาจารย์และผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันกับแนวปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิและสามารถจัดท าเอกสารหลักสูตรและด าเนินการตามแนวทางของกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาเพ่ือผลิตบณัฑิตได้อย่างคณุภาพ โดยมีผู้ เข้าร่วมสมัมนา จ านวน 990 คน  (ส านกั

วิชาการ 2553) 

ประเดน็ท่ี 2 มหาวิทยาลัยมีมาตรการท าให้คณาจารย์ประจ าด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของ

ผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผลการวิจยัพบว่า  ระดับปริญญาตรี คณาจารย์ประจ ามีการ

วิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคล อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ร้อยละ 84.3 และมีการ

น าผลการวิเคราะห์ศกัยภาพผู้ เรียนนีม้าปรับปรุงแผนการสอนในแตล่ะรายวิชาและแตล่ะภาคการศกึษาให้

มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ อยู่ในระดบัมาก ร้อยละ 79.1 เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  

พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2551) พบว่า อยู่ในระดบัมาก  (ร้อยละ 76.9) ผลการวิจยัปีงบประมาณ 2552 ของ

สมคิด  พรมจุ้ ย และคนอ่ืนๆ (2552)  พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (ร้อยละ 82.4)   และมีการน าผลการ

วิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ  84.5) 

ระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ประจ ามีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ร้อยละ 83.4 และมีการน าผลการวิเคราะห์ศกัยภาพผู้ เรียนนีม้าปรับปรุงแผนการสอน
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ในแต่ละรายวิชาและแตล่ะภาคการศกึษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 77.4 

เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2551) พบว่า อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ  (ร้อยละ 85.8) ผลการวิจยัปีงบประมาณ 2552 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2552)  พบว่า อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ  (ร้อยละ 85.9)  และมีการน าผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนไปใช้ในการปรับปรุงการ

เรียนการสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ  86.6) ทัง้นีเ้น่ืองจากมหาวิทยาลยัมีเอกลกัษณ์เฉพาะคือ  เป็น

มหาวิทยาลัยในระบบเปิด  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  และ

ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือรูปแบบต่างๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยจัดท าโดยไม่ต้องเข้าชัน้เรียน  แต่

มหาวิทยาลยัก็ตระหนกัถึงผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคลโดยในแต่ละปีการศึกษา  มหาวิทยาลยั

ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน  โดยมีคณาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยเดินทางไปเป็นวิทยากรในทุกศูนย์วิทยพัฒนาและศูนย์บริการประจ าจังหวัดทั่วประเทศ  

พร้อมกบับณัฑิตท่ีประสบความส าเร็จมาให้แนวคิดวิธีการเรียนอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ  และมีชมรม

นกัศกึษา มสธ.  ทกุจงัหวดัมาร่วมในกิจกรรมปฐมนิเทศ  ให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาให้กบันกัศกึษารุ่น

น้อง  ในปีการศึกษา  2552  มีการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ระดบัปริญญาตรี  จดัในวนัท่ี  11  กรกฎาคม  

2553  จดัพร้อมกนัทัว่ประเทศ ณ ศนูย์วิทยาพฒันา มสธ. และศนูย์บริการการศึกษาภาค/จงัหวดั  ส าหรับ

นกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  จดัในวันอาทิตย์ท่ี 18 กรกฎาคม  2553 ณ อาคารอเนก

นิทศัน์  มสธ. และจดัให้มีการถ่ายทอดสดตัง้แตเ่วลา 09.00-12.00 น.ทางสถานีวิทยโุทรทศัน์ทางไกลผ่าน

ดาวเทียม และทางอินเทอร์เน็ต www.stou.ac.th และในเวลา 10.00-11.00 น. มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทศัน์

ชอ่ง 9 อสมท  (ส านกับริการการศกึษา  2553)  นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  จดัในวนัท่ี  6-7  13-14  20-21  และ  

27-28  มิถนุายน  2552  โดยจดัท่ี มสธ.  (ส านกับณัฑิตศกึษา  2553) 

 ประเดน็ท่ี 3  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการส ารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย และน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุง

พัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์ประจ า ให้เป็นการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ได้ โดยการลดสัดส่วนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ และเพิ่มสัดส่วนการปฏิบัติจริง และการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนให้มากขึ้น ผลการวิจัยพบว่า  อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  3  ใน  4 

กิจกรรม ร้อยละ 75.5-81.1 เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2551) 

พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้อยละ 83.8-87.5) ผลการวิจยัปีงบประมาณ 2552 ของ
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สมคดิ  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2552) พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้อยละ 79.7 -82.5) เม่ือ

พิจารณาจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดให้ในระบบท่ีเป็นการเรียนการสอนทางไกล เช่น 

ปฏิสัมพันธ์    e-Learning  การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ/เข้ม/เข้มพิเศษ) อบรมเข้มชุดวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพ การสมัมนาเสริม/เข้มแล้ว คณาจารย์ได้ให้ผู้ เรียนได้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 

จดัให้ผู้ เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ เรียน และให้ผู้ เรียนตอบค าถาม ผลการวิจยัพบว่า อยู่ในระดับ

มากถึงมากท่ีสุดในกิจกรรมดังกล่าว  ในส่วนของการท่ีให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมากคือ 

กิจกรรมการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะชดุวิชาตา่งๆ การอบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  แตฝึ่กปฏิบตัิจริง 

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว พบว่าอยู่ในระดบัน้อย เน่ืองจาก ด้วยลักษณะของมหาวิทยาลยัท่ีจดัการ

เรียนการสอนด้วยระบบการศกึษาทางไกล มหาวิทยาลยัก าหนดให้มีการปฏิบตัิจริงในบางสาขาวิชา บาง

หลักสูตรเท่านัน้ เช่น สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีต่อเน่ือง (2 ปี) แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ธุรกิจ  2 วิชาเอกคือ วิชาเอกธุรกิจอาหารและวิชาเอก

การโรงแรมและภตัตาคาร สาขาวิชาวิทยาการจดัการ จดัให้มีการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะในหลกัสูตรระดบั

ปริญญาตรีต่อเน่ือง (2 ปี) แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการการท่องเท่ียว  (ส านกัทะเบียนและ

วดัผล 2552) เป็นต้น และจากการศึกษาข้อมูล พบว่า ในปีการศึกษาท่ี 2552 มหาวิทยาลยัมีการจดัฝึก

ปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี เพียง 6 สาขาวิชา 29 ชุดวิชา มีนักศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกฯ 

จ านวน 4,260 คน และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อยู่ในระดบัมาก ( X   = 4.45) (ส านกับริการ

การศกึษา 2553)  

ประเด็นท่ี 4  มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนท าให้คณาจารย์ประจ ามีความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน ผลการวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยมีการ

ส่งเสริมสนบัสนุนท าให้คณาจารย์ประจ ามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ

ตนเองและผู้ เรียน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ร้อยละ 91.3   และคณาจารย์ประจ ามีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้ เ รียน อยู่ในระดบัปานกลางถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 92.5  

เทียบกับผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2551) พบว่า อยู่ในระดบัมาก

ถึงมากท่ีสดุ (ร้อยละ 85.0)  ผลการวิจยัปีงบประมาณ 2552 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2552) พบว่า 

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 89.8) เน่ืองจาก มสธ.เป็นมหาวิทยาลัยเปิดจึงได้ให้ความส าคัญกับการ

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง ดงัจะเห็นได้จากมหาวิทยาลยัจดัตัง้ส านกัเทคโนโลยีการศกึษาเป็น
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หนว่ยงานกลางเพ่ือรับผิดชอบในการพฒันาส่ือในระบบการศกึษาทางไกล โดยมีคณาจารย์และบคุลากรท่ี

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท าหน้าท่ีโดยตรงในการผลิตส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ ในส่วนของคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาเป็นผู้ดแูลเนือ้หาในการผลิ ต 

คณาจารย์ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยจึงมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือผลิตรายการดงักล่าว  

ปีการศกึษา 2552 มีรายการวิทยกุระจายเสียงออกอากาศทางวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย คล่ืนเพ่ือ

การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองทุกกลุ่มวยั ออกอากาศจ านวน 1,646 ชัง่โมง 40 นาที จ านวน 4,940 รายการ มี

รายการวิทยุโทรทศัน์ออกอากาศท่ีสถานีโทรทศัน์แห่งประเทศไทย NBT ออกอากาศจ านวน 180 ชัง่โมง 16 นาที 

จ านวน 433 รายการ ออกอากาศท่ีสถานีโทรทศัน์การศกึษาทางไกล DLTV 8 ออกอากาศจ านวน 3,926 ชัง่โมง จ านวน 9,422 

รายการ ออกอากาศท่ีสถานีโทรทศัน์เพ่ือการศกึษากระทรวงศกึษาธิการ ETV ออกอากาศจ านวน 91 ชัง่โมง 

จ านวน 218 รายการ (ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 2553) มหาวิทยาลัยจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้กับ

คณาจารย์เพ่ือการสืบค้น การติดตอ่กบันกัศกึษา และการพฒันาบทเรียน โดยยึดหลกัคณาจารย์ 1 คน ตอ่

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ซึ่งในปีงบประมาณ 2552 คณาจารย์สาขาวิชา 12 สาขาวิชา 2 ส านกั ได้รับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกคน จ านวน 382 เคร่ือง โดยในทุกเคร่ืองสามารถเข้าเครือข่ายของห้องสมุดและ 

Internet ได้ทุกจดุ และยงัมีบริการปรับซ่อมแซมเคร่ืองตลอดเวลา โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากส านกัคอมพิวเตอร์

มาให้บริการตามท่ีร้องขอทุกครัง้ และปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

(Notebook) ให้คณาจารย์ 12 สาขาวิชา และคณาจารย์ประจ าส านกัต่างๆ จ านวน 390 เคร่ือง  (ส านัก

คอมพิวเตอร์ 2553) มีการสง่เสริมให้คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้

ของตนเองและผู้ เรียน โดยการจดัอบรมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี ส าหรับคณาจารย์และบุคลากรของ

มหาวิทยาลยั ในหลกัสตูรตา่งๆ อย่างตอ่เน่ืองทกุปี กว่า 21 หลกัสตูร มีผู้ เข้าร่วมอบรมทัง้สิน้ 490 คน  (นบั

ซ า้) (ส านกัคอมพิวเตอร์ ส านกัเทคโนโลยีการศกึษา 2553)  

  ประเด็นท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนท าให้คณาจารย์ประจ ามีการประเมินผลการ

จัดการสอนของคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้เรียน

และอิงพัฒนาการของผู้เรียน โดยเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินเพ่ือ

ตัดสินผลการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผลการวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยมีการ

สง่เสริมสนบัสนนุท าให้คณาจารย์ประจ าประเมินผลการจดัการสอนของคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยั

ท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้ เรียนและอิงพัฒนาการของผู้ เรียน โดยเป็นการประเมินเพ่ือ
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พฒันาการเรียนรู้และการประเมินเพ่ือตดัสินผลการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด  ร้อยละ 82.0 คณาจารย์ประจ ามีการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของคณาจารย์

ประจ ามหาวิทยาลยัท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผู้ เรียนและอิงพฒันาการของผู้ เรียน โดยเป็น

การประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้และการประเมินเพ่ือตดัสินผลการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกตา่งระหว่าง

บุคคล อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 96.1 และสามารถน าผลท่ีได้มาปรับเปล่ียนการจัดการสอนของ

คณาจารย์ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 93.7  เทียบกับ

ผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคดิ  พรมจุ้ย และคนอ่ืน  ๆ(2551) พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 83.5) 

และมีการน าผลท่ีได้มาปรับเปล่ียนการจดัการสอนของคณาจารย์เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพได้ 

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 89.3) ผลการวิจัยปีงบประมาณ 2552 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ 

(2552) พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 94.9) และมีการน าผลท่ีได้มาปรับเปล่ียนการจดัการสอนของ

คณาจารย์เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพได้ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 89.3) ซึ่งจะเห็นได้จาก

มหาวิทยาลยัจดัการเรียนการสอนในระบบเปิด มีการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนรู้มากและศึกษาด้วยตนเองจากส่ือรูปแบบต่างๆท่ีมหาวิทยาลัยจัดท าขึน้ ซึ่งแต่ละหน่วยจะมี

แผนการสอนให้ทราบแนวคดิและวตัถปุระสงค์การเรียน กิจกรรมระหว่างเรียน ส่ือการสอน และประเมินผล

มีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลหลังเรียนเม่ือจบการเรียนแต่ละหน่วย และมี

กิจกรรมให้นกัศึกษาได้ฝึกปฏิบตัิและสามารถตรวจสอบค าตอบได้ด้วยตนเอง การประเมินผลการเรียนรู้

ของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัออกข้อสอบโดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม โดยด าเนินการ

ออกข้อสอบใหม่ในรูปคณะกรรมการ ในปีการศึกษา 2552 มีการออกข้อสอบใหม่ จ านวน 336 ชดุวิชา มี

การปรับปรุงข้อสอบ จ านวน 323 ชดุวิชา มีจ านวนชดุวิชาในคลงัข้อสอบ จ านวน 173 ชดุวิชา และมีการจดั

สอบทัง้ในประเทศ-ตา่งประเทศ ในสว่นของการจดัสอบในประเทศมหาวิทยาลยัจดัสอบทัว่ประเทศ จ านวน 

144 สนามสอบ สนามสอบในเรือนจ า  114 สนามสอบ และสนามสอบตา่งประเทศ จ านวน 34 สนามสอบ 

รวมทัง้สิน้ 292 สนามสอบ (ส านกัทะเบียนและวดัผล 2553) และตดัสินผลการสอบในรูปคณะกรรมการ

เช่นเดียวกัน นอกจากมีการประเมินผลจากการสอบแล้ว  มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลผู้ เรียนเป็น

รายบุคคลจากกิจกรรมท่ีสาขาวิชาจัดให้กับนักศึกษาในการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ  การจัดฝึก

ปฏิบัติเสริมทักษะและการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา  รวมทัง้การประเมินผลจากการแสดงออกของ
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นกัศึกษาเม่ือมาท ากิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยั เช่น การตอบค าถาม การมีส่วนร่วมในการท างานกล่มุ ความ 

เป็ นผ้นู า การแสดงความคดิเห็น และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

  ประเดน็ท่ี 6  มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมท าให้คณาจารย์ประจ าท าวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือและการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ผลการวิจยั พบว่า มหาวิทยาลยัมีการ

สง่เสริมท าให้คณาจารย์ประจ าท าวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือและการเรียนรู้ของผู้ เรียนและน าผลการวิจยัไปใช้เพ่ือ

พฒันาผู้ เรียน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 86.5 และคณาจารย์ประจ ามีการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ื อการ

เรียนรู้ของผู้ เรียน ร้อยละ 79.5  เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ 

(2551) พบวา่ มีคณาจารย์ท าวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือการเรียนรู้ของผู้ เรียน อยู่ในระดบัมาก (ร้อยละ 77.6) และ

น าผลวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือไปพัฒนาผู้ เรียน อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด (ร้อยละ 83.0) ผลการวิจัย

ปีงบประมาณ 2552 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2552) พบว่า  มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมท าให้

คณาจารย์ประจ าท าวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือและการเรียนรู้ของผู้ เรียนและน าผลการวิจยัไปใช้เพ่ือพฒันาผู้ เรียน 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 90.0) และคณาจารย์ท าวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือการเรียนรู้ของผู้ เรียนในระดบัมาก

ถึงมากท่ีสุด (ร้อยละ 77.6-99.4) ทัง้นีจ้ะเห็นได้จากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยต่อคณาจารย์เพ่ือท า

การวิจยัในการพฒันาการเรียนการสอนแสดงออกอย่างชดัเจน ในด้านการมีกองทนุประเภทตา่งๆ ไม่ว่าจะ

เป็นกองทนุสนบัสนนุงานวิจยัท่ีใช้งบประมาณจากทัง้ภายในและทนุวิจยัจากภายนอกมหาวิทยาลยั ดงัจะ

เห็นได้จากทุนวิจยัท่ีอาศยังบประมาณภายในมหาวิทยาลยั เช่น ทุนวิจยังบประมาณแผ่นดิน ทุนวิจยัทาง

วิชาการ ทนุวิจยัการศกึษาทางไกล และกองทุนวิจยัสถาบนั หรือทนุวิจยัจากภายนอก เช่น จากส านกังาน

กองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) หรือส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ในปีงบประมาณ 2553 

คณาจารย์มีการท าวิจยัโดยได้รับทนุอดุหนนุจากแหลง่ทนุตา่งๆ รวม 102 เร่ือง มีคณาจารย์ท าวิจยั 197 คน 

(มีการนับซ า้)  โดยคณาจารย์มีการท าวิจยัเพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนการสอนของผู้ เรียนท่ีด าเนินการ แล้ว

เสร็จและท าการเผยแพร่ จ านวน 30 เร่ือง มีคณาจารย์ท าวิจยั 63 คน (มีการนบัซ า้) (สถาบนัวิจยัและ

พฒันา 2553) นอกจากนีม้หาวิทยาลยัยงัมีการวิจยัเพิ่มเติมจากส านกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีท าหน้าท่ีวิจยั

และประเมินส่ือการศกึษาและชดุวิชาตา่งๆ เพ่ือน าผลไปพฒันาส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน

มากขึน้ ในปีงบประมาณ 2553 ส านกัเทคโนโลยีการศกึษามีงานวิจยัพฒันาส่ือการเรียนการสอน 14 เร่ือง 

(ส านกัเทคโนโลยีการศกึษา 2553) 
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ประเดน็ท่ี 7  มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนท าให้คณาจารย์ประจ าน าผลการประเมินการ

เรียนการสอนมาปรับปรุง เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

ผลการวิจยั พบว่า  มหาวิทยาลยัส่งเสริมสนบัสนุนท าให้คณาจารย์ประจ าน าผลการประเมินการเรียนการ

สอนมาปรับปรุง เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ อยู่ในระดบัมาก 

ร้อยละ 79.3  เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2551) พบว่า อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 80.7) ผลการวิจยัปีงบประมาณ 2552 ของสมคดิ  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2552) พบว่า 

อยู่ในอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 79.7) ทัง้นี ้ มหาวิทยาลยัมีกระบวนการให้ความส าคญักบัผู้ เรียนตาม

เอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยคือ  เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด มีการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือให้

ผู้ เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ โดยจดัให้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การสอนเสริม

แบบตา่งๆ (แบบปกติ/เข้ม/เข้มพิเศษ) การอบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ

ชดุวิชา การสมัมนาเสริม/เข้ม การฝึกปฏิบตัิ/ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ จดัให้มีบริการห้อง

คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศกึษาและท่ีมหาวิทยาลยั จดัให้มีระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  http://library.stou.ac.th ซึ่งเปิด

บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือให้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักศึกษาและ

ประชาชนทัว่ไป มหาวิทยาลยัจดัเปิดบริการให้นกัศกึษาใช้ห้องสมดุวนัจนัทร์ – วนัเสาร์ เวลาราชการ และ

เปิดห้องสมดุวนัอาทิตย์ในวนัท่ีมีนกัศกึษาเข้ารับการสมัมนาวิทยานิพนธ์  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นกัศกึษา โดยการออกข้อสอบท่ีใช้เกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม โดยด าเนินการออกข้อสอบ

ใหม/่ปรับปรุงข้อสอบ และตดัสินผลการสอบในรูปคณะกรรมการ และมหาวิทยาลยัมีการประเมินกิจกรรมท่ี

จดัขึน้ในทุกกิจกรรม มีการน าผลการประเมินท่ีได้มาปรับเปล่ียนการจดัการสอนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เต็ม

ตามศกัยภาพได้ โดยน าผลการประเมินจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยจดัขึน้ เช่น การอบรมเข้ม

ประสบการณ์วิชาชีพ  การจัดฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะ ซึ่งในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการอบรมเข้ม

ประสบการณ์วิชาชีพ  และการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะนัน้จะมีการประชุมวิทยากรฝึกปฏิบตัิทุกครัง้  เพ่ือน า

ผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินผลกิจกรรมต่างๆ จะแจ้งผล

การประเมินไปยงัคณาจารย์ และผู้ เก่ียวข้องทราบเพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนให้มีคณุภาพมากย่ิงขึน้ ในด้านการปรับปรุงเนือ้หาในชดุวิชานัน้ สาขาวิชาตา่งๆ ได้น าผลท่ีได้จากการ

ประเมินผลการเรียนการสอน และการวิจยัติดตามผลบณัฑิต มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงเนือ้หาชดุวิชา
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ให้ทนัสมยัโดยมีทั�งการผลติชดุวิชาใหม ่การปรับปรุงชดุวิชาเดิมท่ีมีอย่แูล้วแตไ่มท่นัสมยั และการจดัทํา 

เอกสารการการสอนเพ่ิมเติมในบางประเดน็ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว   

2. ผลการประเมินความคิดเหน็ของนักศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ท่ีเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สรุปและอภปิรายผลดังน้ี 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ท่ีเน้น

ผู้ เรียนเป็นส าคญัเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.47) และนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษามีความคิดเห็น

เก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ( X  = 4.62)  

เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2551) พบว่า เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ ( X  = 4.54) ผลการวิจยัปีงบประมาณ 2552 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ (2552) พบว่า เฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมาก ( X  = 4.43)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ  โดยข้อ

ท่ีมีความคดิเห็นอยูใ่นมากท่ีสดุอนัดบัแรก คือเปิดโอกาสให้นกัศกึษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง รองลงมา

คือ มีความพร้อมในเร่ืองท่ีจะสอน / อบรม การแตง่กายมีความเหมาะสม เปิดโอกาสให้ท ากิจกรรมท่ีมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ เรียน สามารถสรุปสาระส าคญัให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้  มีความผูกพนัและ

เอือ้อาทรตอ่นกัศกึษา สามารถถ่ายทอดเนือ้หาได้ชดัเจน เข้าใจง่าย มีเทคนิคในการกระตุ้นให้นกัศกึษาใช้

ความคิด  สามารถกระตุ้นนกัศกึษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม สามารถสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้  

สอดคล้องกบัผลการวิจยัของศิริกญัญา  ป่ินธานี (2548  ข) พบว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช แขนง

วิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจดัการ มีความคิดเห็นด้านวิทยากรใน

การจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ทางด้านความชัดเจนในเนือ้หาสาระท่ีถ่ายทอด ความ

สมบรูณ์ของเนือ้หากิจกรรม การเปิดโอกาสให้ซกัถาม การสร้างค าถามและการตอบค าถามมีความชดัเจน 

การสรุปสาระส าคัญเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความผูกพันและอาทรต่อนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับท่ี

เหมาะสมอยา่งยิ่ง ( X = 3.56)   

บทสรุป

การประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญในการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (มสธ.) ตามประเด็นการประเมิน ตวัชีว้ดัท่ี 17 ของ ก.พ.ร. 7 ประเด็นมี

ผลการวิจัยอยู่ในระดับมากท่ีสุดมี 6 ประเด็น คือ ประเด็นท่ี 1 ถึงประเด็นท่ี 6 ซึ่งถือว่าเป็นสิ่ งท่ีดีท่ี
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มหาวิทยาลยัควรรักษาประสทิธิภาพของการสอนให้อยูใ่นระดบันีี�ตอ่ไป สว่นผลการวิจยัอย่ใูนระดบัมาก 1 

ประเดน็ คือประเดน็ท่ี 7 การสง่เสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์น าผลการประ เมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง

เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผ้เูรียนให้เต็มตามศกัยภาพนั ้น มหาวิทยาลยัควรมีมาตรการใน 

การสง่เสริมสนบัสนนุประเดน็ดงักลา่วให้มากยิ่งขึ ้น 

 ส่วนในผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ท่ี

เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ระดบัปริญญาตรีเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และระดบับณัฑิตศกึษาเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ นัน้มหาวิทยาลยัควรพิจารณาผลการวิจยัเป็นรายข้อท่ีมีผลการวิจยัอยู่ในระดบัมาก ล้วน ามาปรับปรุง

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์อยู่ในระดับมากท่ีสุดทัง้ระดับปริญญาตรีและระดับ

บณัฑิตศกึษา 

ข้อเสนอแนะ

1. ผลการวิจยัประเดน็การวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคล และน า
ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพผู้ เรียนนีม้าปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละรายวิชาและแตล่ะภาคการศกึษาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึน้  ในบางกิจกรรม เช่น การปรับพืน้ฐานความรู้ให้กับนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พบวา่ ยงัมีบางสาขาวิชา/ส านกั อยู่ในระดบัน้อย-น้อยท่ีสดุ ดงันัน้มหาวิทยาลยัควรส่งเสริมให้คณาจารย์มี
การปรับพืน้ฐานความรู้ให้กบันกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ให้อยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุในทกุสาขาวิชา/
ส านกั  

2. การส่งเสริมสนับสนุนท าให้คณาจารย์ประจ ามีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัท่ีสอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผู้ เรียนและอิงพฒันาการของผู้ เรียน 
โดยเป็นการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการประเมินเพ่ือตดัสินผลการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคลและสามารถน าผลท่ีได้มาปรับเปล่ียนการจดัการสอนของคณาจารย์ เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้
เต็มตามศกัยภาพได้ ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมเกือบทัง้หมดอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ แต่เม่ือจ าแนก
ตามสาขาวิชา/ส านกั พบว่าบางสาขาวิชายงัอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันัน้ มหาวิทยาลยัควรส่งเสริมและ
รณรงค์ให้คณาจารย์ประเมินผลในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีกลา่วมาข้างต้นอย่างตอ่เน่ืองและรักษาอยู่ในระดบัมาก
หรือยกระดบัให้อยู่ระดบัมากท่ีสดุ โดยการจดัอบรม/สมัมนาคณาจารย์ท่ียงัไม่มีประสบการณ์เพ่ือเพิ่มพูน
ทกัษะในการประเมินดงักลา่ว การให้อาจารย์เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในกิจกรรมท่ีมีอาจารย์ผู้ เช่ียวชาญหรือมี
ประสบการณ์สงูด าเนินกิจกรรมดงักล่าว การจดัท าคูมื่อการประเมินประสิทธิภาพการสอนให้คณาจารย์ได้
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นําไปใช้เป็ นแนวทางปฏิบตังิานด้านการจดัการสอน นอกจากนีค้วรสง่ผลการวิจยัและข้อเสนอแนะไปยงั 
สาขาวิชาตา่งๆ เพ่ือจะได้นําไปอ้างอิงเป็นหลกัฐานการประกนัคณุภาพ และเป็นแนวปฏิบตัติอ่ไป 

2. ผลการวิจัยพบว่า มีคณาจารย์ประจ าท าวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือและการเรียนรู้ของผู้ เรียนและน า
ผลการวิจยัไปใช้เพ่ือพฒันาผู้ เรียน อยู่ในระดบัมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นการวิจยัเอกสารโดยการเขียนต ารา
เอกสารการสอน และประมวลสาระชดุวิชา ดงันัน้ มหาวิทยาลยัจึงควรมีนโยบายท่ีเดน่ชดัในการส่งเสริมให้
คณาจารย์ท าการวิจยัประเมินส่ือการสอนทกุประเภทโดยเฉพาะส่ือหลกั  และน าผลการวิจยัมาปรับปรุงส่ือ
การสอนของมหาวิทยาลยัด้วย เน่ืองจากส่ือการสอนเป็นหวัใจหลกัของมหาวิทยาลยั 

3. เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม คณาจารย์เห็นว่า มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมสนบัสนุนการน าผลการ
ประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ 
แม้จะอยู่ในระดบัมาก แตย่งัไม่มีหลกัฐานท่ีเดน่ชดัในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ  ดงันัน้ มหาวิทยาลัยควรจะมีระบบในการจัดเก็บ
ข้อมลูในเชิงประจกัษ์เพ่ือใช้ในการประกนัคณุภาพของมหาวิทยาลยัตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรจดัท าเป็นชดุโครงการวิจยัท่ีด าเนินการโดยสาขาวิชา
2. สาขาวิชาควรมีการประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ในระดบั

หลกัสตูร และหรือสาขาวิชา 

3. ควรมีการพฒันาระบบฐานข้อมลูการประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญัของมหาวิทยาลยั 

บรรณานุกรม

กองการเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (2553) “จ านวน/รายช่ือคณาจารย์มหาวิทยาลยั            
สโุขทยัธรรมาธิราช ปีงบประมาณ 2553” 

ศริิกญัญา  ป่ินธานี  (2548)  “การศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
เก่ียวกบัเหมาะสมในการจดัอบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วิชาชีพ : กรณีศกึษาชดุวิชาบริหาร  
รัฐกิจ  ม.ป.ท.  

สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (2553)  “รายช่ืองานวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือการ  
เรียนการสอนของผู้ เรียน  ปีงบประมาณ 2553  ม.ป.ท. 
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สมคดิ  พรมจุ้ย และคนอ่ืนๆ  (2551) “การประเมินผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตั ิ

ราชการ ตวัชีว้ดัท่ี 23 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ประจ าปีงบประมาณ 

2551 (ฉบบัสง่ ก.พ.ร.)”  นนทบรีุ  โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 .(2552) “การประเมินผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตั ิราชการ ตวัชีว้ดัท่ี 17 

 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ประจ าปีงบประมาณ 2552”  นนทบรีุ 

        โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช          

ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2553)  “สรุปข้อมลูการให้บริการของส านกัคอมพิวเตอร์/   

จ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ปีงบประมาณ 2553” 

        .(2553)  “สรุปจ านวนคอมพิวเตอร์ท่ีจดัสรรให้คณาจารย์ ปีงบประมาณ 2553” 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  (2553)   คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตาม 

ค ารับรองการปฏิบติัราชการของสถาบนัอดุมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553  ม.ป.ท. 

ส านกัทะเบียนและวดัผล มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (2552)  คู่มือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี    

ปีการศึกษา 2552  นนทบรีุ  โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

        .(2553)  “จ านวนการออกข้อสอบใหม่ /ปรับปรุงข้อสอบ/จ านวนสนามสอบ  ปีการศกึษา 2552” 

ส านกัเทคโนโลยีการศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (2553)  “สรุปโครงการ/กิจกรรมท่ีจดั 

 ให้คณาจารย์เพิ่มพนูทกัษะในการใช้เทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2553” 

 .(2553)  “จ านวนงานวิจยัท่ีพฒันาส่ือการเรียนการสอน ปีการศกึษา 2552” 

 .(2553)  “จ านวนชัว่โมง/จ านวนรายการท่ีออกอากาศทางสถานี วิทยกุระจายเสียงและวิทยุ 

 โทรทศัน์ ปีการศกึษา2552” 

ส านกับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (2553)  “ข้อมลูการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม”่ 

 .(2553)  “จ านวนนกัศกึษาท่ีเข้ารับการอบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบณัฑิตและชดุวิชา 

        สมัมนาเสริม/เข้ม ระดบับณัฑิตศกึษา ปีการศกึษา 2/2552 ในชว่งเดือนกมุภาพนัธ์ – กรกฎาคม 2553”  

ส านกับริการการศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (2553)  “ข้อมลูการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่” 

 .( 2553)  “ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ” 
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สํานกัวิชาการ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (2553)  “จํานวนผ้เูข้าร่วมสมัมนากรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 (TQF)” 

 .( 2552)  “จ านวนนกัศกึษาท่ีเข้ารับการจดัอบรมเข้ม อบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วชิาชีพ ระดบัปริญญาตรี 

 ปีการศกึษา 1/2552 ในชว่งเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2552”   
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การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
THE DEVELOPMENT OF LEANING MANAGEMENT SYSTEM ON THE NETWORKS 

AT THE BASIC EDUCATION LEVEL 

อาจารย์สคุนธ์  อกัษรช ู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

sukhon@swu.ac.th 

บทคัดย่อ 

การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์  เพื่อ  1)  พฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  2)  
ศกึษาประสทิธิภาพระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  3)  ศกึษาผลการจดัการเรียนรู้บน
เครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยั และเจตคติ ในรายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม ภาษาองักฤษ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 5 โรงเรียน   การด าเนินงาน
วิจยัมี 3 ขัน้ตอน คือ  1) การวิเคราะห์ออกแบบและพฒันาเคร่ืองแมข่า่ยและระบบเครือขา่ย  2) การวิเคราะห์ออกแบบและ
พฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย  3) การทดลองใช้ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย   กลุม่ตวัอยา่งเป็น
นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และนกัเรียนโรงเรียนสงักดั
กรุงเทพมหานคร  ซึง่เป็นโรงเรียนในเครือขา่ยความร่วมมือทางวชิาการกบัโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนวิชทูิศ  โรงเรียนมธัยมนาคนาวาอปุถมัภ์  โรงเรียนมธัยมสวุิทย์เสรีอนสุรณ์  โรงเรียน
มธัยมบ้านบางกะปิ  และโรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์ ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรียนที่ 2  ปีการศกึษา 2554  การเลอืกกลุม่
ตวัอยา่งได้มาโดยการเจาะจง 5 รายวชิา ประกอบด้วย รายวชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  ระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2  รายวิชาภาษาตา่งประเทศ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  รายวิชาภาษาไทย ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5  ในแตล่ะรายวชิาสุม่ห้องเรียน
โดยใช้วิธีการสุม่อยา่งง่ายจ านวน 1 ห้องเรียน  รวมนกัเรียนจ านวน 1,102 คน  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั คือ ระบบการ
จดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย แบบวดัความมวีินยั  แบบวดัเจตคติ 

ผลการวิจยัพบวา่  
1. ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยที่พฒันาขึน้  ประกอบด้วย

1.1  เคร่ืองแมข่า่ยและระบบเครือขา่ยส าหรับให้บริการระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน และ ระบบ Video Streaming มีคณุสมบตัิที่สามารถสง่ข้อมลูออกทางเครือขา่ยสือ่สารด้วยความเร็วที่สามารถ
รองรับการใช้งานของผู้ใช้งานจ านวน 500 คน พร้อม ๆ กนัได้ (Concurrency) 

    1.2  โปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนรู้ Moodle 2.1.1 ที่ประกอบด้วยเคร่ืองมือ  ระบบการจดัการหลกัสตูร  
ระบบการสร้างบทเรียน  ระบบการทดสอบและประเมินผล  ระบบสง่เสริมการเรียน  ระบบจดัการข้อมลู  ระบบจดัการ 
วีดิทศัน์ตามประสงค์ (Video On Demand)  ระบบการถ่ายทอดสด (Video Broadcast)  โมดลูความมวีินยั  สามารถ

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 ก.ค.-ธ.ค. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2556 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9

mailto:sukhon@swu.ac.th
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สง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยั และเจตคติ ของผ้เูรียนตอ่ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย 
ระดบั การศกึษาขัั �นพื�นฐานได้ 

2. ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีพฒันาขึน้ได้ผา่นการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ
วา่มีประสทิธิภาพตามองค์ประกอบอีเลร์ินน่ิงอยูใ่นระดบัมากและมีผลการประเมินการใช้งานระบบทัง้ภายในภายนอก
เครือขา่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยนกัเรียนตามกรอบการประเมินผลเพื่อหาประสทิธิภาพของการเรียนรู้ใน
รูปแบบอีเลร์ินน่ิงอยูใ่นระดบัมาก 

3. ผลการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย
3.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01
3.2  ความมวีินยัของนกัเรียนหลงัเรียน สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ในรายวชิา

วิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์  
3.3 เจตคติตอ่การเรียนรู้บนเครือขา่ยอยูใ่นระดบัดี  

ค ำส ำคัญ: ระบบ เครือขา่ย การศกึษา 

Abstract 

The purposes of this study were to (1) develop Learning Management System (LMS) 

on the network of basic education level (2) investigate on the efficiency of Learning  

Management System (LMS) on the network of basic education level (3) explore the effects of 

learning management on the network in learning achievement, discipline and attitude towards 

5 subjects : Social Studies Religion and  Culture, English ,Thai, Science and Mathematics of 

basic education level of Srinakharinwirot University Demonstration Prasarnmit School  

(Secondary) and 5 other schools under the jurisdiction of the Bangkok

Metropolitan. 

The methods of the study were as follows: 

1. Analyse, design, and develop the server and the network.

2. Analyse, design, and develop the Learning Management System (LMS) on the

network. 

3. Try out the Learning Management System (LMS) on the network.

The subject of this  study  were students of Srinakharinwirot University  Demonstration 

Prasarnmit School (Secondary) and students from 5 other schools under the jurisdiction  of 

the Bangkok Metropolitan which are in the cooperation network with Srinakharinwirot 

University  Demonstration Prasarnmit School (Secondary). Other schools are Wichutit 

School, Naknawa Upatham School, Suwitserinusorn School, Ban Bang Kar Pi School and 

Prachaniwet School. The students were in Semester 2 of 2011 academic year. The sample 

group was specifically selected from  5 subjects : Social Studies Religion and  Culture of 

Mathayomsuksa 2 , Foreign Languages of Mathayomsuksa 2, Thai Studies of 

Mathayomsuksa 3, Science of Mathayomsuksa 4 and Mathematics of Mathayomsuksa 5. 

Each subject was simply random for 1 class. Total students selected for this study were 1,102. 

Research equipment was Learning Management System (LMS)  on the network, learning

discipline test and attitude test. 

The result of this study indicated that : 
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1. The developed Learning Management system on the network consists of :

1.1 The server and network for Learning Management System on the network of

basic education level and Video streaming system can process multiple tasks at the same time 

and can  support 500 concurrent  users.  

 1.2 Administration Learning Management System of Moodle 2.1.1 which consists 

of curriculum management system, creation of lessons system, testing and assessment 

system, learning supportive system, data search system, Video on demand system, Video 

broadcast, and Module of discipline can support  learning achievement, discipline and 

learners attitude towards Learning Management on the network 

2. The efficiency of Learning Management System on the network of basic education

level was evaluated by experts based on e-learning system and the result  was rated as more 

efficient. The system was also evaluated by students in which they used both inside and 

outside of the network following the learning efficiency evaluation outline in the form of e-

learning and the result was also rated as more efficient.  

3. The effects of LMS on the networks:

3.1 Students learning achievement was higher than before at a statistically

significance level of .01. 

   3.2 The learning discipline after the study in Science and Mathematics was higher 

than before the study at a statistically significance level of .01. 

3.3 The attitude towards Learning Management System on the network was good. 

Keyword: System, network, Education 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 แนวทางจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีสาระส าคัญในการ
ก าหนดความ  มุ่งหมายของการจดัการศกึษาท่ีต้องจดัให้บุคคลมีสิทธ์ิและโอกาสเสมอกัน   โดยผู้สอน
จะต้องยึดว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสุด 
กระบวนการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ  ทัง้นีแ้นวการ
จดัการศึกษา จะต้องเน้นความส าคญัทัง้ความรู้ คณุธรรม จริยธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ 
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ก าหนดให้ผู้ สอน สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการจัด
เนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้ เรียน ให้ผู้ เรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัิให้ท าได้  คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ตอ่เน่ือง  ตลอดจนการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการส่ือสารเข้ามามีบทบาทในการพฒันาการศกึษา
ของสถานศึกษา ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในสถานศึกษาแบ่งได้ 2 
ลักษณะคือ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษา. 2545) แตปั่จจบุนัการใช้สารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการนัน้ยงั
มีการให้ความส าคญัไม่เร่งด่วนเท่ากับการใช้งานเพ่ือการจัดการเรียนการสอน โดยให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนตาม
ศักยภาพ ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนเพ่ือให้ได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี จะต้องอาศัยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายถึงกันทัว่โลก ปรับเปล่ียนแนวทางและกระบวนการเรียนรู้ใหม่โดยใช้
เทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้น าไปสู่การเรียนรู้แบบใหม่ท่ีให้ผู้ เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง   มีอิสระในการเรียน บทบาทของผู้สอนจะเปล่ียนไปจากผู้ให้ความรู้เป็นผู้จดัการและวางแผน
วา่ผู้ เรียนจะต้องมีความรู้และทกัษะใดบ้าง จดัสรรทรัพยากรและช่องทางการเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือและ
แนะน าผู้ เรียน นอกจากนีจ้ะต้องตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียนอีกด้วย (วราภรณ์  ตระกูลสฤษดิ์. 
2545: 6; อ้างถึงใน  วิทยา อารีราษฎร์. 2549: 4)  เทคโนโลยีดงักลา่วเรียกวา่ การจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย  
 การจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายมีลักษณะส าคญัคือ ก าหนดวตัถปุระสงค์การเรียนการสอนไว้ชดัเจน 
ใช้ทฤษฎีการสอนเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ มีการน าเสนอเนือ้หาในรูปแบบส่ือผสม  (Multimedia) 
ท่ีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  ช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ได้เร็วขึน้ เรียนรู้ได้ทกุท่ีทกุเวลา ผู้ เรียนมีอิสระในการ
เสาะแสวงหาความรู้ มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง และการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายเป็นการเรียนท่ีสามารถ
โต้ตอบกนัได้เหมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ นอกจากนีก้ารจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายเป็นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ระยะไกล (Distance Learning) ผู้ เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)  โดยผู้ เรียนศกึษาเนือ้หาบทเรียนท่ีผู้สอน
น าเสนอไว้บนเว็บเพจ (Webpage) เม่ือศึกษาและท าความเข้าใจเนือ้หาบทเรียนในแต่ละตอนจบแล้ว 
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ผู้สอนมกัจะมอบหมายให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมประกอบการเรียนตา่ง ๆ  เช่น การให้ผู้ เรียนได้ร่วมอภิปรายเพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ โดยใช้กระดานเสวนา   การประชุมกลุ่มย่อยระหว่างผู้ เรียน
ด้วยกนั โดยใช้ห้องสนทนา (Chat)  หรือมอบหมายงานให้ผู้ เรียนสืบค้นข้อมลูทาง  เวิลด์  ไวด์  เว็บ (วิชดุา 
รัตนเพียร. 2548:12) ผู้ เรียนสามารถควบคมุความก้าวหน้าในการเรียนด้วยตนเอง การจดัการเรียนรู้บน
เครือขา่ยมีการบริหารระบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ ท าหน้าท่ีบริหารจดัการแทนคน 
(ถนอมพร  (ตนัพิพฒัน์) เลาหจรัสแสง. 2549: 23-26) การจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายมีเป้าหมายในการ
พัฒนาผู้ เรียนเช่นเดียวกับระบบการเรียนการสอนปกติ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) ต้องการให้ผู้ เรียนเกิดพฒันาการทางสตปัิญญา มีความรู้ความเข้าใจเนือ้หาวิชา ด้าน
จิตพิสยั (Affective Domain) ต้องการพฒันาความรู้สึก นึกคิด เจตคติ คา่นิยม คณุธรรมและจริยธรรมของ
ผู้ เรียน และด้านทกัษะพิสยั (Psychomotor Domain) ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบตัิ ท าให้เกิดทกัษะและ
คล่องแคล่ว (Krathwohl, Bloom; & Masia,1964: 196; ชาญชยั, 2548: 155-157; อ้างถึงใน ศิริชยั นามบรีุ. 
2552: 1)   
 ปัจจุบันระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย  ยังขาดรูปแบบและเคร่ืองมือในการประเมิน
องค์ประกอบของจิตพิสยั เพราะระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยผู้สอนและผู้ เรียนไม่มีโอกาสเผชิญหน้า
กนั (ศิริชยั  นามบรีุ. 2549. 139-155) จึงไม่สามารถสงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียนในขณะท่ีโต้ตอบกบัระบบ
ผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์   เชน่ พฤติกรรมในการเข้าสู่ระบบและห้องเรียนเสมือน การเปิดอ่านทรัพยากรการ
เรียนรู้ การท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบ การส่งงานท่ีมอบหมายทางออนไลน์ การอ่านหรือเสนอกระทู้ ใน
ก ร ะดาน เ ส วน า  ก า ร ติด ต่อ สื่ อ ส า ร ร ะ ห ว่า ง ผู้ เ รี ย นกับ ผู้ ส อนห รื อกับ ผู้ เ รี ย น ด้ ว ยกัน เ อ ง  
(ดวงเดือน พนัธุมนาวิน. 2524; อ้างถึงใน ศิริชยั นามบรีุ. 2552: 2) พฤติกรรมดงักล่าวเป็นปัจจยัส าคญัท า
ให้ผู้ เรียนมีโอกาสประสบความส าเร็จทางการเรียน  ดงันัน้ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายจึงควรมี
เคร่ืองมือการประเมินและส่งเสริมพฤติกรรมการโต้ตอบกับระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายผ่าน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดพฤติกรรมความมีวินยั ด้านความรับผิดชอบทางการเรียน เพ่ือสนบัสนนุให้
ผู้ เรียนมีโอกาสประสบความส าเร็จทางการเรียน นอกจากจะประเมินและส่งเสริมผู้ เรียนให้เกิดพฤติกรรม
ความมีวินยัแล้ว  ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายจะต้องมีองค์ประกอบด้านการน าเสนอกิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้  ด้านการติดตอ่ส่ือสาร ผู้ เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกนัก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ได้ทกุท่ี ทกุเวลาตามศกัยภาพของผู้ เรียน รวมทัง้สามารถทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองได้จากองค์ประกอบด้านการบริหารจดัการ แตส่ภาพการจดัการเรียนรู้
ในชัน้เรียนปัจจุบนั ผู้สอนมกัจะเป็นผู้ มีบทบาทมากท่ีสุดในชัน้เรียน หรือกล่าวได้ว่าเป็นศนูย์กลางในการ
สอน อาจท าให้ผู้ เรียนขาดทกัษะการคดิวิเคราะห์ การแสดงความคดิเห็นและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
นอกจากนีผู้้ เรียนอาจจะได้รับความรู้ท่ีไมเ่ทา่กนัเน่ืองจากมีศกัยภาพในการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนั 
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 จากความส าคญัของการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย สภาพการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียนปัจจบุนัความ
แตกตา่งในศกัยภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน และเพ่ือให้การจดัการศกึษาสอดคล้องกบัแนวการจดัการศกึษา
ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 ท่ีเน้นให้มีการพฒันาสงัคมการศกึษาท่ียัง่ยืน   ผู้วิจยัจึง
มีความสนใจท่ีจะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีปัจจุบนัได้ถูกพัฒนาให้
สามารถใช้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้มากขึน้ โดยมุ่งพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายท่ี
ผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ปัจจบุนักับกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนรู้ เพ่ือเพิ่ม
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยั  เจตคติตอ่การเรียนรู้บนเครือข่ายแก่นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาใน 
5 รายวิชาดังนี ้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์   

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
2. เพ่ือศกึษาประสิทธิภาพระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
3. เพ่ือศกึษาผลการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

3.1  ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาองักฤษ
ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  และโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 5 โรงเรียน 

 3.2 ด้านความมีวินยัของนกัเรียนท่ีเรียนผา่นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยรายวิชาสงัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และโรงเรียนสงักดั
กรุงเทพมหานคร 5 โรงเรียน 

 3.3 ด้านเจตคตติอ่การเรียนรู้บนเครือข่าย รายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  
ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  และโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 5 โรงเรียน 

นิยำมศัพท์ 
1. ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย หมายถึง การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเว็บไซต์และ

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ตท่ีมีเคร่ืองแมข่า่ย ระบบเครือข่ายส าหรับให้บริการระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย
และระบบ Video Streaming   และโปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนรู้ Moodle  2.1.1 ท่ีประกอบด้วย
เคร่ืองมือ ระบบการจดัการหลกัสตูร  ระบบการสร้างบทเรียน  ระบบการทดสอบและประเมินผล ระบบ
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สง่เสริมการเรียนระบบจดัการข้อมลูระบบการค้นหาข้อมลูระบบจดัการเก็บวีดทิศัน์ตามประสงค์ (Video On 
Demand) ระบบการถ่ายทอดสด (Video Broadcast) โมดลูความมีวินยั 

2. โมดลูความมีวินยั  หมายถึง โปรแกรมเสริมท่ีสนบัสนนุโปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนรู้ ให้มี
ความสามารถในการส่งเสริมความมีวินยัของผู้ เรียนท่ีเรียนผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

3. การจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย หมายถึง การน าเสนอกิจกรรมเนือ้หา กิจกรรมการบ้าน กิจกรรม
กระดานเสวนา  กิจกรรมแบบฝึกหดั ท่ีนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระและสะดวก จาก
สถานท่ีใด เวลาใดก็ได้ตามระยะเวลาท่ีได้ก าหนดหรือก ากับไว้ในกิจกรรม ผ่านระบบการจดัการเรียนรู้บน
เครือขา่ย 

 3.1  กิจกรรมเนือ้หา หมายถึง   กิจกรรมท่ีผู้สอนมอบหมายให้นกัเรียนอา่นบทเรียนในหนว่ยการ
เรียนรู้ หรือแหลง่ข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

 3.2  กิจกรรมแบบฝึกหดั หมายถึง  กิจกรรมท่ีผู้สอนสร้างแบบฝึกหดั ส าหรับให้ผู้ เรียนทบทวน
ความรู้ โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ในชว่งเวลาท่ีก าหนด  

   3.3  กิจกรรมการบ้าน หมายถึง  กิจกรรมท่ีผู้สอนมอบหมายให้นกัเรียนท าการบ้านสง่ด้วยวิธีการ
อพัโหลดไฟล์ทางออนไลน์   โดยมีการก าหนดระยะเวลาส่งท่ีชดัเจน  ประมาณ  1-3   วนั ผู้สอนเป็น 
ผู้ประเมินงานและให้คะแนน  

   3.4  กิจกรรมกระดานเสวนา หมายถึง กิจกรรมท่ีผู้สอนมอบหมายให้นกัเรียนร่วมอภิปราย แสดง
ความคดิเห็น โดยเปิดกระดานเสวนา  ตัง้กระทู้   อ่านกระทู้  ตอบกระทู้  ท่ีก าหนดไว้ในแตล่ะบทเรียน โดยไม่
จ ากดัจ านวนครัง้ในชว่งเวลาท่ีก าหนด      

4. ประสิทธิภาพระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย หมายถึง ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย
ท่ีผา่นการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญตามองค์ประกอบอีเลิร์นนิ่งและประเมินโดยนกัเรียนตามกรอบการหา
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ในรูปแบบอีเลิร์นนิ่ง    

5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนท่ีวดัจากการท าแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียนผา่นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 

6. ความมีวินยั หมายถึง พฤตกิรรมท่ีเกิดจากการควบคมุตนเองในระบบแบบแผนหรือข้อก าหนด มี
ความตระหนกัและรู้คิดในสิ่งท่ีควรประพฤติปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดความถกูต้องเหมาะสม ซึ่งในการวิจยัครัง้นี ้
มุง่เน้นคณุลกัษณะความมีวินยัของผู้ เรียนด้านความรับผิดชอบทางการเรียน ซึ่งวดัโดยใช้แบบวดัความมี
วินยัท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้  
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7. ความรับผิดชอบทางการเรียน  หมายถึง  การท่ีนกัเรียนสามารถปฏิบตัภิารกิจท่ีตนกระท าได้ด้วย
ตนเอง โดยไมต้่องให้ผู้ อ่ืนคอยตกัเตือนหรือควบคมุเพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมาย  ได้แก่  ความเอาใจใส่ตอ่การ
เรียน  ความขยนัหมัน่เพียร ความตรงตอ่เวลา 

  7.1 ความเอาใจใสต่อ่การเรียน หมายถึง การปฏิบตัหิน้าท่ีและการท างานท่ีได้รับมอบหมายด้วย
ความตัง้ใจ เตม็ใจ มีสมาธิเพ่ือให้งานในหน้าท่ีของตนหรืองานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อย ตดิตามงาน
ไมล่ะเลย ไมท่อดทิง้หรือหลีกเล่ียง  ไมท่ ากิจกรรมหรืองานอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีได้รับมอบหมายขณะ
เรียน ซกัถามครูในสิ่งท่ีไมเ่ข้าใจหรือสงสยั ปรับปรุงวิธีการเรียน  ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมการเรียน 

 7.2 ความขยนัหมัน่เพียร หมายถึง ความพยายามอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้ได้รับผลส าเร็จในงาน 
เอาใจใสอ่ยา่งตอ่เน่ือง ไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรคและงานท่ีท า  อาสางานไมช่อบอยูเ่ฉย ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์    

 7.3 ความตรงตอ่เวลา หมายถึง การเข้าเรียนตรงเวลา การท างานท่ีได้รับมอบหมายได้ครบถ้วน 
และสง่งานทนัตามเวลาท่ีก าหนดให้ 

8. เจตคตติอ่การเรียนรู้บนเครือขา่ย หมายถึง  ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของนกัเรียนตอ่ระบบการ
จดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยและเว็บเพจรายวิชา ในทางเห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย ซึง่วดัโดยใช้แบบวดัเจตคตท่ีิ
ผู้วิจยัพฒันาขึน้ 

9. ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หมายถึง การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในรายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม ภาษาองักฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

10. โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  หมายถึง  โรงเรียนในเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการกบั
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน 
วิชทูิศ โรงเรียนมธัยมนาคนาวาอปุถมัภ์ โรงเรียนมธัยมสวุิทย์เสรีอนสุรณ์ โรงเรียนมธัยมบ้านบางกะปิ  และ
โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์ 

สมมตฐิำนของกำรศึกษำวิจัย 
1. ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีพฒันาขึน้สามารถรองรับการใช้

งานของผู้ใช้จ านวน 500 คนพร้อมๆ กนัได้ และประกอบด้วยเคร่ืองมือ ท่ีสามารถใช้ส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ความมีวินยั และเจตคตขิองผู้ เรียนได้ 

2. ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีพฒันาขึน้มีผลการประเมินจาก
ผู้ เช่ียวชาญตามองค์ประกอบอีเลิร์นนิ่งอยูใ่นเกณฑ์เหมาะสมระดบัมากและผลการประเมินการใช้งาน
ระบบทัง้ภายในภายนอกเครือขา่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โดยนกัเรียนตามกรอบการประเมินผล
เพ่ือหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้ในรูปแบบอีเลิร์นนิ่งอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมระดบัมาก 
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3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

4. ความมีวินยัของนกัเรียนท่ีเรียนผา่นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายในรายวิชาสงัคม ศาสนา
และวฒันธรรม  ภาษาไทย ภาษาองักฤษ  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานหลงั
การทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง   

5. นกัเรียนมีเจตคตท่ีิดีตอ่การเรียนรู้บนเครือขา่ยในรายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ประโยชน์ท่ีได้รับจำกำรวิจัย 
1. ได้ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีประสิทธิภาพ
2. ผลการวิจยัครัง้นีท้ าให้ทราบถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยัและเจตคตขิองนกัเรียนตอ่

ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ในสงัคมไทย 
3. ผลจากการศกึษาผลการวิจยั ได้ข้อค้นพบของงานวิจยั ซึง่จะเป็นองค์ความรู้ใหม ่ท่ีจะน าไปสูก่าร

เสนอแนะหรือเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารสถานศกึษาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการศกึษา 
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วิธีกำรวิจัย 

การวเิคราะห์ออกแบบและพฒันาระบบเครือข่าย
และเคร่ืองแม่ข่ายท่ีให้บริการระบบจดัการเรียนรู้บน
เครือข่ายและเคร่ืองแมข่่ายท่ีให้บริการระบบ 
Video Streaming 

ส่วนที่ 1 ขัน้วเิคราะห์ออกแบบและพฒันา        
เคร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่าย 

เคร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการเข้าใช้งานของผู้ ใช้หลายๆ คนใน
เวลาเดียวกนัได้

ส่วนที่ 2 ขัน้การวเิคราะห์ออกแบบและพฒันา
ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 

การวเิคราะห์ 

ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 

-สาระส าคญั แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง
-ระบบจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายบริหารจดัการด้วย 
 Moodle LMS 

-กรอบแนวคดิการพฒันาโมดลูความมีวนิยั 

-ผลการประเมินความเหมาะสมโมดลูความมีวินยัโดย 

 ผู้ เช่ียวชาญ 

การออกแบบและพฒันา ตดิตัง้
โมดลูความมีวินยั  โมดลูความมีวินยั 

การพฒันาและตดิตัง้ระบบ  
Video Streaming 

ท างานร่วมกบัระบบ Moodle 

  -ระบบจดัการเก็บวีดทิศัน์ตามประสงค์ (Video On

  demand)  

 -ระบบถ่ายทอดสดการสอน (Video Broadcast)

การทดลองใช้ระบบ ผ่านเว็บไซต์ 
http://lmspsm.swu.ac.th 

- ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบการจดัการเรียนรู้ 
  บนเครือข่ายโดยผู้ เช่ียวชาญ 
-ผลการประเมินการใช้งานระบบโดยนกัเรียน 

การทดลองจดัการเรียนรู้ 
เก็บรวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์ผล 

ส่วนที่ 3 ขัน้การศกึษาทดลองระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 

-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

-ความมีวินยัของผู้ เรียน 

-เจตคตติอ่การเรียนรู้บนเครือข่าย 
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ขัน้ท่ี 1  การวิเคราะห์ออกแบบและพฒันาเคร่ืองแมข่า่ยและระบบเครือขา่ย 
 ผู้ วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายจาก
เอกสารรายงาน  และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพปัญหาของเคร่ืองแมข่า่ยและระบบเครือข่าย แล้วก าหนด
เป็นร่างกรอบแนวคิดในการพัฒนาเคร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบของการออกแบบระบบเครือข่าย (บุญเลิศ  สงวนวัฒนา. 2551: online )  คือ  1) จ านวน
เคร่ืองลกูขา่ยในองค์กร  2) การเลือกใช้อปุกรณ์ในเครือขา่ย  3) การเลือกระบบปฏิบตัิการเครือข่าย  4) การ
เลือกระบบรักษาความปลอดภัย และ  5) แผนการขยายงานในอนาคต  หลังจากนัน้ผู้ วิจยัได้ศึกษาและ
ทดลองใช้งานเคร่ืองแมข่า่ยและระบบเครือขา่ยในปัจจบุนั เพ่ือประเมินความต้องการของเคร่ืองแม่ข่ายและ
ระบบเครือข่าย โดยการสงัเกต และสมัภาษณ์ผู้ เข้าใช้งาน แล้วร่างกรอบแนวคิดและสรุปความต้องการ
เคร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่าย สร้างเป็นแบบสอบถามส่งให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านพฒันาเคร่ืองแม่ข่าย
และระบบเครือขา่ยจ านวน 5 ทา่น  หลงัจากนัน้ด าเนินการวิเคราะห์สรุปผลข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 
5 ท่าน เพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาเคร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่าย โดยกรอบแนวคิดจะ
ก าหนดให้ด าเนินการปรับปรุงเคร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่ายใน 3 ด้านหลกั คือ  1) องค์ประกอบด้าน
ระบบเครือข่าย  2) องค์ประกอบเก่ียวกบัเคร่ืองแม่ข่ายด้านฮาร์ดแวร์  และ 3) องค์ประกอบเก่ียวกบัเคร่ือง
แมข่า่ยด้านซอฟต์แวร์ 

ขัน้ท่ี 2 การวิเคราะห์ออกแบบและพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย 
การด าเนินงานในการวิเคราะห์ออกแบบและพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายเพ่ือส่งเสริม

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยั และเจตคติของผู้ เรียนตอ่ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบั
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร และวิจัย เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ท่ีใช้กันอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบนั แล้วจัดท าสรุป ข้อเด่น – 
ข้อด้อยของระบบบริหารจัดการการเรียนรู้แต่ละระบบ แล้วจดัประชุมเพ่ือก าหนดโปรแกรมระบบบริหาร
จดัการการเรียนรู้ (Learning Management Software: LMS)  ร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาระบบ
จดัการเรียนรู้บนเครือข่าย จ านวน 3 ท่าน และจดัประชุมอีกครัง้เพ่ือก าหนดรูปแบบการจดัการเรียนรู้บน
เครือขา่ย ร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย จ านวน 3 ทา่น   
 จากนัน้ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือในองค์ประกอบของโปรแกรมระบบบริหาร
จดัการเรียนรู้ Moodle 5 องค์ประกอบคือ  1) ระบบการจดัการหลกัสตูร  2) ระบบการสร้างบทเรียน  3) 
ระบบการทดสอบและประเมินผล  4) ระบบสง่เสริมการเรียน  5) ระบบจดัการข้อมลู  แล้วสรุปผลเป็นกรอบ
แนวคิดในการพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย โดยพฒันาเคร่ืองมือในการค้นหาข้อมูล  ระบบ
จดัการเก็บวีดิทศัน์ ตามประสงค์ (Video On Demand)  ระบบถ่ายทอดสดการสอน (Video Broadcast) 
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เพิ่มในองค์ประกอบด้านระบบการสร้างบทเรียนและพัฒนาโมดูลความมีวิ นัยเป็นเคร่ืองมือเพิ่มใน
องค์ประกอบด้านระบบการทดสอบและประเมินผล จากนัน้น าร่างกรอบแนวการพฒันาระบบการจดัการ
เรียนรู้บนเครือข่าย สร้างแบบสอบถามส าหรับผู้ เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้บน
เครือข่ายจ านวน 3 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญด้านวดัผลประเมินผลจ านวน 2 ท่าน แล้วน าข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามของผู้ เช่ียวชาญมาสรุปเป็นกรอบแนวคดิการพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย 
 เม่ือได้กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย ด าเนินการพัฒนาโดยใช้
โปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนรู้  Moodle 2.1.1  พฒันาโมดลูความมีวินยั พฒันาระบบ Video 
Streaming   ระบบจดัการเก็บวีดิทศัน์ ตามประสงค์ (Video On Demand) ระบบถ่ายทอดสดการสอน 
(Video Broadcast) ติดตัง้ร่วมกบัโปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนรู้  พฒันาเว็บเพจรายวิชาในระบบ
จดัการเรียนรู้บนเครือข่ายโดยโครงการวิจยัย่อย  จ านวน  5  รายวิชา ประกอบด้วย รายวิชาสงัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาองักฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  แล้วสร้างแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายตามองค์ประกอบอีเลิร์นนิ่ง   ให้ผู้ เช่ียวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์และผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศกึษาจ านวน 5 ท่าน ท าการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย  ขัน้ตอนตอ่ไปท าการประเมินความพร้อมของระบบและประเมินการใช้
งานระบบโดยการเช่ือมต่อเพ่ือใช้งานระบบจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัง้ภายในและภายนอกเครือข่าย
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยนกัเรียน 

ขัน้ที่ 3 ขัน้การศกึษาทดลองระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย 
 เม่ือได้ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานแล้ว น าระบบการจัดการ
เรียนรู้บนเครือข่าย ไปทดลองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง ท่ีก าลงัศกึษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา  2554  
จ านวน 1,102  คน ท่ีเรียนในรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  โรง เ รียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนมธัยมนาคนาวาอปุถมัภ์ โรงเรียนมธัยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ โรงเรียน
มธัยมบ้านบางกะปิ  และโรงเรียนมธัยมประชานิเวศน์  โดยให้นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ท าแบบ
ประเมินความมีวินยั ด าเนินการทดลองโดยให้นกัเรียนเรียนจากเว็บเพจรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้บน
เครือข่าย ท าแบบทดสอบหลังเรียน ท าแบบประเมินความมีวินัย ท าแบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้บน
เครือขา่ย  
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ผลกำรวิจัยและอภปิรำยผล 

ผลการวิจัย 
ผลการพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
1. ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยท่ีพฒันาขึน้ ประกอบด้วย

1.1 เคร่ืองแมข่า่ยและระบบเครือขา่ยส าหรับใช้บริการระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบั
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ ระบบ Video Streaming ท่ีมีคณุสมบตัิท่ีสามารถส่งข้อมูลออกทางเครือข่าย
ส่ือสารด้วยความเร็วท่ีสามารถรองรับการใช้งานของผู้ ใช้งานจ านวน 500 คน พร้อม ๆ กันได้ 
(Concurrency) โดยประกอบด้วย 1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการเป็นเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับระบบการ
จดัการเรียนรู้บนเครือข่ายมีหน่วยความจ าของระบบ (RAM)  16 GB และเคร่ืองแม่ข่ายท่ีให้บริการ ระบบ 
Video Streaming  มีหน่วยความจ าของระบบ (RAM) 8 GB มีการก าหนดแบง่พืน้ท่ีเก็บข้อมลูส าหรับพืน้ท่ี
ท่ีใช้เป็นระบบปฏิบตัิการและพืน้ท่ีท่ีใช้ส าหรับเก็บข้อมลูส่ือการเรียนการสอนของระบบท่ีแยกจากกัน เพ่ือ
รองรับการเพิ่มข้อมูลส่ือการเรียนการสอนในอนาคต ท่ีสามารถเพิ่มฮาร์ดดิสก์ได้โดยไม่ต้องติดตัง้
ระบบปฏิบตักิารใหม ่2) โปรแกรม ประกอบด้วย  ระบบปฎิบตักิาร Linux  ท่ีมีระบบรักษาความปลอดภยัสงู 
มีระบบ firewall ป้องกันการเจาะระบบ มีโปรแกรม nessus ส าหรับ scan ช่องโหว่ระบบเครือข่าย 
โปรแกรม MySQL ส าหรับระบบฐานข้อมูล 3)  ระบบเครือข่ายมีการเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์สวิทซ์เลเยอร์ 3 
โดยตรง ดงัภาพ 
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 1.2 โปรแกรมระบบบริหารจดัการเรียนรู้ Moodle 2.1.1 ท่ีประกอบด้วยเคร่ืองมือ ระบบการ
จดัการหลกัสตูร ระบบการสร้างบทเรียน  ระบบการทดสอบและประเมินผล  ระบบสง่เสริมการเรียน  ระบบ
จดัการข้อมลู  ระบบจดัการเก็บวีดทิศัน์ตามประสงค์ (Video On Demand) ระบบการถ่ายทอดสด (Video 
Broadcast) โมดลูความมีวินยั สามารถสง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความมีวินยั และเจตคต ิของ
ผู้ เรียนตอ่ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้ ดงัภาพ 
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2. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย
ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีพฒันาขึน้ได้ผ่านการประเมิน

จากผู้ เช่ียวชาญมีประสิทธิภาพตามองค์ประกอบอีเลิร์นนิ่งอยูใ่นเกณฑ์เหมาะสมระดบัมากและมีผลการ
ประเมินการใช้งานระบบทัง้ภายในภายนอกเครือขา่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยนกัเรียนตาม
กรอบการประเมินผลเพ่ือหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้ในรูปแบบอีเลิร์นนิ่งอยูใ่นเกณฑ์เหมาะสมระดบั
มาก 

ผลการศกึษาการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

1. ผลการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในการเรียนผา่นระบบจดัการเรียนรู้บน
เครือข่าย พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในรายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สงูกวา่ก่อนการเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .01 

2. ผลการศกึษาความมีวินยัของนกัเรียนท่ีเรียนผา่นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายในรายวิชา
สงัคม ศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาไทย ภาษาองักฤษ  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  พบวา่  โดย
ภาพรวมรายวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยสามารถ
แยกตามองค์ประกอบได้ ดงันี ้

 2.1 ด้านการเอาใจใสต่อ่การเรียนในรายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม และ
วิทยาศาสตร์  สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และรายวิชาภาษาไทย สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 2.2 ด้านความขยนัหมัน่เพียรในรายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และรายวิชาภาษาองักฤษ สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 2.3  ด้านการตรงตอ่เวลาในรายวิชาภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 และรายวิชาวิทยาศาสตร์ สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

3. ผลการศกึษาเจตคติตอ่การเรียนรู้บนเครือขา่ย พบวา่เจตคติตอ่การเรียนรู้บนเครือขา่ย ใน
รายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อยูใ่น
ระดบัดี ทัง้ด้านระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย และด้านเว็บเพจรายวิชา 
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อภปิรำยผล 
 จากการวิจยัเร่ือง การพัฒนาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย และเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้บน
เครือข่าย ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ด้านความมีวินยัและเจตคติตอ่การเรียนรู้บนเครือข่าย มีประเด็นท่ี
น ามาอภิปราย 2 ประเด็น  คือ  1) ประสิทธิภาพระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย  2) ผลการจดัการ
เรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

1. ประสิทธิภาพระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
การพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  มีประเด็นอภิปราย

ดงันี ้
 1.1  การพัฒนาเคร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่าย ได้พัฒนาขึน้โดยใช้วิธีการระบบ (System 

Approach) (มนชยั  เทียนทอง. 2538 : online)  และด าเนินการตามล าดบั โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์  การ
ออกแบบและพฒันาระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพจากองค์ประกอบของการออกแบบระบบเครือข่าย 
(บญุเลิศ  สงวนวฒันา. 2551 : online) ประกอบด้วย จ านวนเคร่ืองลกูขา่ย การเลือกใช้อปุกรณ์ในเครือข่าย 
การเลือกใช้อุปกรณ์ในเครือข่าย การเลือกระบบรักษาความปลอดภัย แผนการขยายงานในอนาคต  
จากนัน้ประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองแมข่า่ยและระบบเครือขา่ยปัจจบุนั  สงัเคราะห์เป็นแบบสอบถามให้
ผู้ เช่ียวชาญ แสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะน าความคดิเห็นและข้อเสนอแนะผู้ เช่ียวชาญมาสงัเคราะห์
ได้องค์ประกอบส าหรับการพฒันาเคร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่าย 3 องค์ประกอบ คือ  1) องค์ประกอบ
ด้านระบบเครือข่าย  2) องค์ประกอบเก่ียวกบัเคร่ืองแม่ข่ายด้านฮาร์ดแวร์  และ  3) องค์ประกอบเก่ียวกบั
เคร่ืองแม่ข่ายด้านซอฟต์แวร์ และท าการทดสอบประสิทธิภาพเค ร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่ายด้วย
โปรแกรม Siege ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับวัดประสิทธิภาพของเคร่ืองแม่ข่ายท่ีให้บริการเว็บไซต์โดย
สามารถจ าลองการเข้าใช้งานเว็บไซต์ในสถานการณ์ต่างๆ จากทดสอบพบว่า เคร่ืองแม่ข่ายและระบบ
เครือขา่ยมีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้ใช้งานจ านวน 500 คน พร้อมๆ กนัได้ 

 1.2  การพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย ได้พฒันาขึน้โดยใช้วิธีการระบบ (System 
Approach)  (มนชยั  เทียนทอง. 2538 : online)  และด าเนินการตามล าดบัโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ การ
ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ  โดยพัฒนาเคร่ืองมือใน
องค์ประกอบของ Moodle  5 องค์ประกอบ  คือ  1) ระบบการจดัการหลกัสตูร  2) ระบบการสร้างบทเรียน  
3) ระบบการทดสอบและประเมินผล  4) ระบบส่งเสริมการเรียน  5) ระบบจดัการข้อมลู และท าการพฒันา
เคร่ืองมือระบบการค้นหาข้อมลู ระบบจดัการเก็บวีดิทศัน์ ตามประสงค์ (Video On Demand)  ระบบการ
ถ่ายทอดสด (Video Broadcast)  เพิ่มในองค์ประกอบด้านระบบการสร้างบทเรียนและพฒันาโมดลูความมี
วินัยเป็นเคร่ืองมือเพิ่มในองค์ประกอบด้านระบบการทดสอบและประเมินผล แล้วสร้างแบบประเมิน
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ประสทิธิภาพของระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยตามองค์ประกอบอีเลร์ินน่ิง ให้ผ้เูช่ียวชาญด้าน 

คอมพิวเตอร์และผ้เูช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศกึษาจ านวน 5 ทา่น ทําการประเมินประสทิธิภาพของ 
ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยและทําการประเมินความพร้อมของระบบและประเมินการใช้งานระบบ 

ท  ้ังภายในและภายนอกเครือขา่ยโดยนกัเรียน และท าการหาประสิทธิภาพก่อนน าไปใช้จริง 

 1.3  จากการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย พบว่าระบบท่ี
ผ่านการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญมีประสิทธิภาพตามองค์ประกอบอีเลิร์นนิ่งอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมระดบั
มาก และมีผลการประเมินการใช้งานระบบทัง้ภายในภายนอกเครือข่ายโดยนักเรียนตามกรอบการ
ประเมินผลเพ่ือหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้ในรูปแบบอีเลิร์นนิ่งอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมระดบัมาก จึง
สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพของระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

2. การศกึษาผลการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่
2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  ซึ่งมีค่าสูงขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ทัง้นีเ้ป็นเพราะระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายผ่านกระบวนการประเมิน
ประสิทธิภาพตามองค์ประกอบของระบบการเรียนรู้อีเลิร์นนิ่งจากผู้ เช่ียวชาญ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบั
มาก ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้งานทัง้ภายในเครือข่ายและนอกเครือข่ายมหาวิทยาลยัศรีนครินทร -
วิโรฒอยู่ในระดบัมาก นอกจากประสิทธิภาพของระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายแล้ว ประสิทธิภาพ
ของเว็บเพจรายวิชาท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 สอดคล้องกบั Clark and Mayer (2003: อ้างถึงใน ศิริชยั 
นามบรีุ.  2550 : 139) กล่าวว่า เหตผุลท่ีผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูขึน้ เป็นเพราะในการ
ออกแบบและพัฒนาบทเรียนมีขัน้ตอน ด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบประเมินคุณภาพ
บทเรียนโดยผู้ เช่ียวชาญก่อนน ามาใช้ทดลองเรียนจริง บทเรียนทัง้แบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และแบบ
บทเรียนส าเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบให้เนือ้หาแต่ละหวัข้อหรือความคิดรวบยอด (Concept) มี
ภาพประกอบท่ีสามารถส่ือความหมายและเก่ียวข้องกบัเนือ้หาท าให้ผู้ เรียนเข้าใจและจ าเนือ้หาได้ง่ายยิ่งขึน้ 
นอกจากนัน้ข้อดีของการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายในประเด็นท่ีช่วยท าให้ผู้ เรียนสามารถควบคมุการเรียน
ของตนเองได้ เน่ืองจากมีการน าเอาเทคโนโลยีไฮเปอร์มีเดีย ซึง่มีลกัษณะการเช่ือมโยงข้อมลูไม่ว่าจะเป็นใน
รูปของข้อความ ภาพนิ่ง เสียงกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว มาประยกุต์ใช้ ท าให้ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงข้อมลูใด
ก่อนหรือหลงัก็ได้  ท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจงัหวะของตนเอง (Self-paced Learning) เปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนสามารถควบคมุการเรียนรู้ของตนในด้านของล าดบัการเรียนได้  ตามพืน้ฐานความรู้ ความถนดั 
และความสนใจของตน และสามารถเลือกเรียนเนือ้หาเฉพาะบางส่วนท่ีต้องการทบทวนได้โดยไม่ต้องเรียน
สว่นท่ีเข้าใจแล้ว ทัง้ท าให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบัครูผู้สอน และกบัเพ่ือนๆ ได้ เน่ืองจากมีเคร่ืองมือ
ตา่งๆ มากมาย  เช่น  กระดานสนทนา (chat room) กระดานแสดงความคิดเห็น (web board) จดหมาย
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อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เอือ้ต่อการโต้ตอบ (interaction) ท่ีหลากหลาย และไม่จ ากัดว่าจะต้องอยู่ใน
สถาบนัการศกึษาเดียวกนั ท าให้เกิดรูปแบบการเรียนท่ีสามารถจดัการเรียนการสอนให้แก่ผู้ เรียนในวงกว้าง
ขึน้ เพราะผู้ เรียนจะไม่มีข้อจ ากดัด้านการเดินทางมาศกึษาในเวลาใดเวลาหนึ่ง  และสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง 
ดงันัน้จึงสามารถน าไปใช้เพ่ือสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จึงอาจจะท าให้ผู้ เรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสงูขึน้มากกวา่ก่อนเรียน 

 นอกจากนี ้เป็นเพราะผู้ เรียนได้รับการประเมินและส่งเสริมความมีวินยัด้านความรับผิดชอบ
ทางการเรียนในองค์ประกอบด้านความเอาใจใส่ต่อการเรียน ความขยนัหมัน่เพียร ความตรงต่อเวลา จาก
โมดลูความมีวินยั ของระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย  สามารถช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้
สงูขึน้ และผลท่ีสนบัสนนุส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้มาจากเจตคติท่ีมีตอ่การเรียนรู้
บนเครือข่าย ผลการศึกษาเจตคติครัง้นีพ้บว่า  เจตคติต่อการเรียนรู้บนเครือข่าย รายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อยู่ในระดบัดี ทัง้ด้าน
ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย และด้านเว็บเพจรายวิชา 

 2.2  ความมีวินัยของนกัเรียนท่ีเรียนผ่านระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายในรายวิชาสงัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  ภาษาองักฤษ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยภาพรวมใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ความมีวินยัด้านความรับผิดชอบทางการเรียนของผู้ เรียนสงูขึน้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 ทัง้นีเ้น่ืองจากการเรียนรู้ในระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย มีการ
ส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยด้านความรับผิดชอบทางการเรียนให้กับนักเรียน โดยมีการแจ้งคะแนน
พฤตกิรรมของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ เป็นการกระตุ้นและปลกูฝังให้ผู้ เรียนต้องควบคมุพฤติกรรมการเรียน
ด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้นกัเรียนต้องรักษาระเบียบวินยัในการเรียน เช่น ต้องมีความเอาใจใส่ต่อการเรียน 
ต้องมีความขยนัหมัน่เพียร และต้องรู้หน้าท่ีของตนเองท ากิจกรรมให้ตรงตอ่เวลา กระบวนการส่งเสริมความ
มีวินัยจะมีส่วนส าคญัในการปลูกฝัง และประเมินด้านจิตพิสัยอีกด้วย อันจะส่งเสริมให้ผู้ เรียนประสบ
ความส าเร็จทางการเรียนได้ ดังจะเห็นว่านักเรียนท่ีเรียนรู้ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ส่วนรายวิชาสงัคมศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ พบวา่ ความมีวินยัโดยภาพรวมไมส่งูขึน้ ทัง้นีอ้าจจะเกิดจากตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการ
ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในตวัแปรชัน้ปี เพราะทัง้สามรายวิชาโดยภาพรวมความมีวินัยไม่สูงขึน้เป็น
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนรายวิชาท่ีโดยภาพรวมความมีวินัยของนักเรียนสูงขึน้เป็น
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิชดุา  หรรษาจารุพนัธ์ (2540 : 103) ท่ี
พบวา่นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 4 ซึง่มีประสบการณ์ปฏิบตัิงานในวิชาชีพมากจะมีการรับรู้ว่าตนเองมีความ
พร้อมในการเรียนรู้สูงกว่านกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า และงานวิจยัของเชลเลย์ (Shelley, 1991: 
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4190-A)  พบวา่  ความพร้ อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความสมัพนัธ์กบัชั�นปี ท่ีศกึษาและอายอุยา่งมีนยั
สําคญัทางสถิต ิ

 2.3 เจตคตติอ่การเรียนบนเครือขา่ยในรายวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาองักฤษ 
ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  อยู่ในระดบัดี ทั ง้ ด้านระบบการจัดการ เ รียน รู้ บนเครือข่าย 
และด้านเว็บเพจรายวิชา ทัง้นีเ้ป็นเพราะระบบจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย  เป็นระบบท่ีออกแบบโดยยึด
ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้ เรียนสามารถเข้าสู่บทเรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลา สามารถเรียนซ า้ได้ทุกครัง้ตาม
ความต้องการ อีกทัง้ผู้ เรียนยังสามารถติดต่อส่ือสารกับผู้ สอนได้โดยผ่านระบบออนไลน์ ท าให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอนมากขึน้  นอกจากนีร้ะบบการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้มีสื่อการ
สอนที่หลากหลายทัง้สื่อเนือ้หา แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม และสื่อแบบ Video on Demand  ท าให้
ผู้ เรียนมีอิสระและวางแผนการเรียนด้วนตนเองได้มากขึน้และส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ เรียนในการ
เรียนรู้ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย สอดคล้องกับกิตติพันธ์  อุดมเศรษฐ์ (2547: 5) ท่ีได้
เสนอแนวทางส าหรับการสร้างเจตคติตอ่การเรียนรู้บนเครือข่ายด้านผู้ เรียนไว้ว่า ผู้ เรียนจะต้องสามารถเข้า
มาศกึษาบทเรียน ค้นหาความรู้และข้อมลูตา่งๆ ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาทกุสถานท่ี  สามารถเรียนได้ทกุท่ี 
ทุกเวลา ท่ีมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถเลือกเรียนตามความยาก ง่าย ก่อน หลงั ได้ตามความ
ถนดัของแตล่ะบคุคล  หากมีข้อสงสยัในบทเรียน สามารถตัง้ค าถามเพ่ือสอบถามครูผู้สอนได้  สามารถฝาก
ค าถามหรือข้อคดิเห็นหรือนดัสนทนาระหวา่งเพื่อน ผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตได้  สามารถท ากิจกรรมตามท่ี
ได้รับมอบหมาย เช่น ท าแบบฝึกหัด และส่งการบ้านได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ไพฑูรย์ 
ศรีฟ้า (2544: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเจตคติตอ่การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียนไทย  
พบวา่ผู้ เรียนมีเจตคตท่ีิดีมากตอ่การเรียนการสอนผา่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียนไทย 

บทสรุป 
1. สามารถพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย  ให้เคร่ืองแมข่า่ยและระบบเครือขา่ยส าหรับ

ให้บริการระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ ระบบ Video Streaming ท่ี
มีคณุสมบตัท่ีิสามารถสง่ข้อมลูออกทางเครือขา่ยส่ือสารด้วยความเร็วท่ีสามารถรองรับการใช้งานของ
ผู้ใช้งานจ านวน 500 คน พร้อม ๆ กนัได้ (Concurrency)  และมีการพฒันาโปรแกรมระบบบริหารจดัการ
เรียนรู้ Moodle 2.1.1 ท่ีประกอบด้วยเคร่ืองมือ  ระบบการจดัการหลกัสตูร  ระบบการสร้างบทเรียน  ระบบ
การทดสอบและประเมินผล  ระบบสง่เสริมการเรียน  ระบบจดัการข้อมลู  ระบบจดัการเก็บวีดทิศัน์ตาม
ประสงค์ (Video On Demand)  ระบบการถ่ายทอดสด (Video Broadcast)  โมดลูความมีวินยั 
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2. ระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากตามองค์ประกอบอีเลิร์นนิ่ง
และตามกรอบการประเมินผลเพื่อหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้ในรูปแบบอีเลิร์นนิ่ง  โดยผ่านการประเมิน
จากผู้ เช่ียวชาญและนกัเรียน 

3. ผลการจดัการเรียนรู้สง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ความมีวินยั  และเจตคติตอ่การ
เรียนรู้บนเครือขา่ยสงูขึน้

ข้อเสนอแนะ 
1. การจดัการเรียนรู้ผา่นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายเป็นการปฏิบตักิบัข้อมลูปริมาณมาก

จ าเป็นต้องมีระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เพ่ือรองรับการ
ท างานของระบบ ด้านความเร็ว ด้านการประมวลผล ด้านความสามารถในการเข้าถึงข้อมลูจ านวนมาก 

2. การวิจยัครัง้นี ้พบวา่ การเสริมสร้างความมีวินยัของนกัเรียนท่ีเรียนผ่านระบบการจดัการเรียนรู้
บนเครือขา่ย โดยใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งเดียวไมเ่พียงพอ เพราะอายหุรือชัน้ปีของนกัเรียนมีผลตอ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยพบว่าความมีวินยัสงูขึน้เฉพาะด้านความเอาใจใสต่อ่การ
เรียนเทา่นัน้  ดงันัน้ควรค้นหากระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีชว่ยสง่เสริมและพฒันาความมีวินยัของนกัเรียนท่ี
เรียนผา่นระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ยตอ่ไป 

3. ควรน าระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ไปใช้ร่วมกบัการเรียนการสอนในชัน้เรียนปกติ (face
to face) โดยจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) 

4. ควรน าระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือขา่ย ในการสง่เสริมด้านความขยนัหมัน่เพียรให้กบันกัเรียน

กิตตกิรรมประกำศ 
โครงการวิจยันีไ้ด้รับทนุอดุหนนุการวิจยัจากส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา ประจ าปีการศกึษา 
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บทคัดย่อ 

การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) จ าแนกประเภทและภาษาของสิง่พิมพ์การศกึษาทางไกล 2) จดักลุม่เนือ้หา

สิง่พิมพ์การศกึษาทางไกล และ 3) ส ารวจการใช้สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล  ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือ ทรัพยากร

สารสนเทศด้านการศึกษาทางไกลที่เป็นสิ่งตีพิมพ์จดัเก็บและให้บริการโดยหน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ายบริการ

สนเทศ ส านกับรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ครอบคลมุสิ่งพิมพ์ที่ตีพิมพ์ พ.ศ. 2521-2553 จ านวน 

823 ช่ือเร่ือง ยกเว้นสิง่ตีพิมพ์ประเภทงานวิจยัภาษาไทย วารสาร และส าเนาบทความ วิเคราะห์เนือ้หาสิ่งพิมพ์การศึกษา

ทางไกล โดยใช้กรอบการจ าแนกเนือ้หาการศึกษาทางไกลของศนูย์การเรียนทางไกลระดบัสากล (International Centre 

for Distance Learning – ICDL) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ 

ผลการศกึษาพบวา่ 1) ประเภทและภาษาของสิง่พิมพ์การศกึษาทางไกล จ าแนกได้ดงันี ้(1) ประเภทของสิ่งพิมพ์

การศึกษาทางไกลเป็นประเภทหนังสือมากที่สดุ จ านวน 440 ช่ือเร่ือง รองลงมาคือ วิทยานิพนธ์ จ านวน 208 ช่ือเร่ือง 

รายงานการประชุมสมัมนา จ านวน 123 ช่ือเร่ือง และน้อยที่สดุคือ งานวิจัย จ านวน 52 ช่ือเร่ือง และ (2) เป็นสิ่งพิมพ์

ภาษาองักฤษมากที่สดุ จ านวน 557 ช่ือเร่ือง รองลงมาเป็นสิ่งพิมพ์ภาษาไทย จ านวน 266 ช่ือเร่ือง   2) การจดักลุม่เนือ้หา

ของสิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกลตามหมวดของสิ่งพิมพ์ เป็น หมวดการศึกษาทางไกล (ทฤษฎี นโยบาย สงัคมวิทยา การ

พฒันา) มีมากที่สดุ จ านวน 196 ช่ือเร่ือง รองลงมาคือ หมวดวสัดกุารสอน (แหลง่ทรัพยากร สือ่) จ านวน 165 ช่ือเร่ือง และ

น้อยที่สดุ คือ หมวดหลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูร จ านวน 25 เร่ือง 3)  การใช้สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล สิ่งพิมพ์ทุก

ประเภทมีประวตัิการยืมออก เมื่อจ าแนกตามประเภทสิง่พิมพ์ หนงัสือภาษาไทยและรายงานการประชุมสมัมนา มีประวตัิ

การยืมออกทุกช่ือเร่ือง  ส าหรับหนังสือภาษาอังกฤษ มีประวัติการยืมออก จ านวน 238 ช่ือเร่ือง และรายงานการ

ประชมุสมัมนา ภาษาองักฤษ มีประวตัิการยืมออก จ านวน 70 ช่ือเร่ือง  

ค าส าคัญ: การวิเคราะห์เนือ้หา สิง่พิมพ์การศกึษาทางไกล การศกึษาทางไกล 
*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 ก.ค.-ธ.ค. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2556 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

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

The objectives of this research were (1) to classify  the  type  and  language  of  the  

distance  education  printed materials (2) to classify the contents of the distance education 

printed materials and (3)  to study the use of the distance education collection.  

The population was 823 titles of the distance education printed materials, except 

research in Thai language, journal and article which were stored from the Distance Education 

Unit, the Information Service Section, the office of Documentation and Information, 

Sukhothai Thammathirat Open University. These materials were printed during 1978-2010. 

They were analyzed by using the International Centre for Distance Learning - ICDL 

classification.  The statistics employed were frequency and percentage. 

The research findings showed that (1) the type and language of the distance education  

printed materials were 1) most of  the  printed  materials  type was  book 440 titles, thesis 208 

titles, conference proceedings 123 titles and research 52 titles; the printed materials  were 

published in English language 557 titles and Thai language 266 titles; (2) most of the 

contents of the distance education printed materials were in  the field of  General of distance 

education 196  titles,  Teaching material  Resources and Media  165 titles and  curriculum 

and curriculum development 25 titles respectively; and (3) printed materials of all types were 

checked  out.  When   classified  by  type  of  printed  materials, it was found that all of the 

Thai  language  printed  materials   were  checked  out. For  English  language, there  were  

238  titles  checked  out , while 70 titles  of  conference  proceedings  were  checked  out.  

Keywords:  contents analysis, distance education printed materials 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สารสนเทศเป็นข้อมลู ข่าวสาร ความคิด ความรู้ ท่ีได้รับการเลือกสรรและประมวลให้เหมาะสม
กบัการใช้งาน น ามาบนัทึกหรือเสนอในส่ือประเภทตา่งๆ ทัง้ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือโสตทศัน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
สารสนเทศการศึกษาทางไกล เป็นสารสนเทศประเภทหนึ่งท่ีน าเสนอเนือ้หาสาระด้านการศึกษาทางไกล 
ครอบคลุมการจดัการการศกึษาทางไกลในด้านตา่งๆ เช่น  ปรัชญา ระบบการศกึษา หลกัสตูร การจดัการ
เรียนการสอน ระบบส่ือ การประเมินผลการศกึษา การประกนัคณุภาพการศกึษาทางไกล เป็นต้น 

 สารสนเทศการศึกษาทางไกล เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสนบัสนุนการเรียนการสอน โดยเฉพาะการ
เรียนการสอนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย ผู้ สอนได้ใช้สารสนเทศเป็นข้อมูลประกอบการเขียน
ประมวลสาระ การก าหนดกิจกรรมในแนวการศึกษาชุดวิชาให้ผู้ เรียนปฏิบตัิ และใช้เป็นชิน้งานในแผน
กิจกรรมการศกึษาประจ าชดุวิชา ให้ผู้ เรียนไปด าเนินการศึกษาค้นคว้า วิพากษ์ สงัเคราะห์ ในการสมัมนา 
กิจกรรมปฏิสมัพนัธ์ เป็นต้น ผู้ เรียนโดยเฉพาะผู้ เรียนในระดบับณัฑิตศึกษาใช้สารสนเทศในการศึกษาหา
ความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่ง รวมทัง้น าไปอ้างอิงในการศึกษาค้นคว้า ท าให้ข้อมูลท่ีน าเสนอมีความ
นา่เช่ือถือ  อีกทัง้การใช้สารสนเทศอ้างอิงยงัท าให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์และทกัษะในการใช้สารสนเทศท่ีมา
จากแหลง่ท่ีนา่เช่ือถือ มีกระบวนการแสวงหาความรู้ ข้อเท็จจริงอยา่งมีแบบแผนท่ีเช่ือถือได้  

 ส านกับรรณสารสนเทศเป็นห้องสมดุส่วนกลางของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท าหน้าท่ี

สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  พันธกิจหนึ่งของส านักบรรณสารสนเทศคือ  เป็นแหล่ง

รวบรวมสารสนเทศการศึกษาทางไกลเพ่ือให้บริการแก่บุคลากรและผู้ เรียนทางไกล  ปัจจุบนัสารสนเทศ

การศกึษาทางไกลท่ีส านกับรรณสารสนเทศจดัหา จดัเก็บ และให้บริการ มีทกุรูปแบบ ทัง้ส่ือสิ่งพิมพ์  

ส่ือโสตทัศน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  สารสนเทศการศึกษาทางไกลในรูปแบบดังกล่าวเรียกโดยรวมว่าเป็น

ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกล มีหนว่ยสนเทศการศกึษาทางไกลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

การจดัการสารสนเทศประเภทนีโ้ดยเฉพาะ 

 นบัแตม่หาวิทยาลยัก่อตัง้ใน พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจบุนั หน่วยสนเทศการศกึษาทางไกลได้สะสม 

รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทางไกลมาอย่างต่อเน่ือง ตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการของการศึกษา

ทางไกลควบคูก่บัพฒันาการของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ปัจจบุนัหน่วยสนเทศการศกึษาทางไกล 

ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกลทัง้ในรูปส่ือสิ่งพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือสิ่งพิมพ์

ได้แก่ หนงัสือ ต ารา รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุมสัมมนา คู่มือปฏิบตัิงาน วารสาร

การศึกษาทางไกลฉบบัย้อนหลัง และส าเนาบทความวารสารภาษาต่างประเทศ  ส่วนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ได้แก่ ฐานข้อมลูดชันีและสาระสงัเขปของบทความการศกึษาทางไกลภาษาองักฤษ  
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 โดยท่ีหน่วยสนเทศการศกึษาทางไกลยงัไม่ได้ส ารวจและจ าแนกประเภท เนือ้หาของทรัพยากร

สารสนเทศด้านการศึกษาทางไกลท่ีจดัเก็บและให้บริการในหน่วยว่าเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทใด มีเนือ้หาด้านใด  

ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกลท่ีมีส่วนใหญ่เป็นสิ่งพิมพ์ท่ีได้รับอภินนัทนาการ ยกเว้นสิ่งพิมพ์

ประเภทหนงัสือ ต ารา ท่ีจดัซือ้เข้ามาตามความต้องการของคณาจารย์และนกัวิจยั ในการพิจารณาและ

ตดัสินใจซือ้หนงัสือ ต าราด้านการศกึษาทางไกลท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่พิจารณาเนือ้หาจากสารบญั ช่ือเร่ือง 

ปีพิมพ์ล่าสุดเป็นหลัก  ซึ่งการตัดสินใจซือ้ โดยพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว อาจท าให้มีทรัพยากร

สารสนเทศไม่เพียงพอ  อาจมีการจัดซือ้ซ า้ซ้อนเพราะทรัพยากรสารสนเทศด้านการศึกษาทางไกลเป็น

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเนือ้หาเฉพาะด้าน  นอกจากนี ้การพิจารณาจากปีท่ีจดัพิมพ์อาจได้สิ่งพิมพ์ท่ีเป็น

การพิมพ์ใหม่ (reprint) ไม่ใช่การปรับปรุงเนือ้หา (editing)  จึงมีผลกระทบด้านการใช้งบประมาณ ถือว่า

เป็นการใช้งบประมาณท่ีไม่คุ้มค่า โดยเฉพาะการจดัซือ้หนังสือ ต าราการศึกษาทางไกลภาษาอังกฤษท่ี

ราคาค่อนข้างสูง แต่มีการใช้น้อยเม่ือเปรียบเทียบกับการใช้หนังสือภาษาไทย  จากการส ารวจการใช้

หนงัสือภาษาองักฤษด้านการศึกษาทางไกลบางเล่มโดยพิจารณาจากข้อมลูวนัก าหนดส่งท่ีบนัทึกไว้ท้าย 

เลม่ของหนงัสือ จะพบวา่ มีการใช้ต าราภาษาองักฤษบางเล่มเพียง 1-2 ครัง้เท่านัน้นบัจากวนัท่ีมีการจดัซือ้

และน าตวัเลม่ออกให้บริการ และยงัพบว่า หนงัสือภาษาองักฤษท่ีจดัซือ้เข้ามาจ านวนหนึ่ง ไม่มีประวตัิการ

ยืมออกเลย 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการใช้เทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห์เนือ้หาโดยใช้ระเบียบ

วิธีการวิจยั โดยใช้กรอบแนวคิดการจ าแนกเนือ้หาการศึกษาทางไกลของศนูย์การเรียนทางไกลระดบัสากล 

(International Centre for Distance Learning -ICDL) โดยการรวบรวมเอกสารท่ีมีเนือ้หาด้านเดียวกนัมา

วิเคราะห์หาข้อสรุป และน าเสนอข้อสรุปอยา่งเป็นระบบ เป็นวิธีการศกึษาท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ ช่วยจ าแนก

เนือ้หาและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกลว่าเป็นสิ่งพิมพ์ด้านใด มีการให้บริการ

มากน้อยเพียงใด และมีเนือ้หาประเภทใด  อนัเป็นแนวทางในการจดัการสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกล 

ท่ีท าให้ผู้ปฏิบตังิานท่ีรับผิดชอบการจดัการสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกล  ได้ข้อมลูเนือ้หาสารสนเทศท่ี

ยงัมีจ านวนน้อยแตมี่ความส าคญั จ าเป็นต้องจดัหาเพิ่มเติมหรือเป็นสารสนเทศท่ีมีเนือ้หาท่ีมีความซ า้ซ้อน 

เป็นสิ่งพิมพ์ท่ีใช้น้อย ขณะเดียวกัน ผู้ ปฏิบตัิงานจัดหมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศด้าน

การศึกษาทางไกลจะได้ใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางวิเคราะห์หมวดหมู่และจัดท ารายการทรัพยากร

สารสนเทศด้านการศกึษาทางไกลได้อย่างเหมาะสมตอ่ไป  นบัได้ว่าก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ด้านการจดัองค์
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ความรู้การศกึษาทางไกลอยา่งเป็นระบบด้วยวิธีการวิจยั อนัจะสง่ผลดีตอ่มหาวิทยาลยั เน่ืองจากสารสนเทศ

การศึกษาทางไกลมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ

สนบัสนุนพนัธกิจของมหาวิทยาลยัท่ีท าให้บรรลเุป้าหมายตามวตัถปุระสงค์  โดยเฉพาะการตอบสนองใน

แผนการปฏิบตัิการของมหาวิทยาลยัท่ีระบุเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้สารสนเทศการศึกษาทางไกล 

ได้แก่ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การเป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าของโลก ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบการศกึษา

ทางไกลแก่ผู้ เ รียน  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษาด้วยการจัดเตรียม

ส่ือการศกึษาทางไกลท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนในระดบับณัฑิตศกึษา อนัเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาเพ่ือลด

การลาออกกลางคนัของนกัศกึษาและยทุธศาสตร์ท่ี 4 การน าสารสนเทศการศกึษาทางไกลเสนอบนเว็บไซต์ 

เพ่ือเป็นบริการสงัคมในระบบทางไกลท่ีรวมส่ือทางไกลไว้อยา่งสมบรูณ์ครบถ้วน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจ าแนกประเภทและภาษาของสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกล
2. เพ่ือจดักลุม่เนือ้หาสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกล
3. เพ่ือส ารวจการใช้สิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกล

นิยามศัพท์ 
การวิเคราะห์เนือ้หา หมายถึง วิธีการ เทคนิคการวิจยัท่ีใช้จ าแนกทรัพยากรสารสนเทศด้าน

การศกึษาทางไกลประเภทสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ออกเป็นประเภทภาษา จดักลุ่มเนือ้หาตาม

ระบบ ICDL  และวิเคราะห์ข้อมลูการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกล 

   ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศึกษาทางไกล หมายถึง สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกลและ
ฐานข้อมลูดรรชนีและสาระสงัเขปของบทความด้านการศกึษาทางไกลท่ีจดัเก็บและให้บริการใน 
หนว่ยสนเทศการศกึษาทางไกล  ฝ่ายบริการสนเทศ ส านกับรรณสารสนเทศ   

   สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล  หมายถึง หนงัสือ หนงัสืออ้างอิง รายงานการประชุมสมัมนา
วิทยานิพนธ์ งานวิจยั ท่ีจดัเก็บและให้บริการในหน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล  ฝ่ายบริการสนเทศ ส านกั
บรรณสารสนเทศ 

หนังสือ หมายถึง หนังสือทั่วไปและหนังสืออ้างอิง ต าราทางวิชาการ คู่มือ  เอกสาร 
ประกอบการเรียนการสอน ภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีน าเสนอเนือ้หาด้านการศกึษาทางไกล   
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หนังสืออ้างอิง หมายถึง สารานกุรม พจนานกุรม คูมื่อ บทคดัยอ่วิทยานิพนธ์ ท าเนียบนาม 
นามสงเคราะห์ รายช่ือ ดรรชนี สาระสงัเขป  สถิต ิท่ีน าเสนอเนือ้หาด้านการศกึษาทางไกล   

รายงานการประชุมสัมมนา หมายถงึ เอกสารประกอบการประชมุ การสมัมนา และการ
ฝึกอบรมภาษาไทยและภาษาองักฤษ ด้านการศกึษาทางไกล   

วิทยานิพนธ์  หมายถึง ผลการศกึษาของนกัศกึษาท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศกึษาใน
ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกภาษาไทยและภาษาองักฤษในและต่างประเทศ ท่ีน าเสนอเนือ้หาด้าน
การศกึษาทางไกล    

งานวิจัย  หมายถึง สิ่งพิมพ์ภาษาองักฤษท่ีเสนอผลการศกึษา  การวิเคราะห์ การประเมินผล 
ท่ีมีการน าวิธีการวิจยั  (methodology) มาใช้ในการศกึษา  ครอบคลมุ รายงานการวิจยั รายงานผลการวิจยั 
รายงานการประเมินผล  รายงานการวิเคราะห์ตา่ง ๆ  ท่ีน าเสนอเนือ้หาด้านการศกึษาทางไกล   

การใช้สิ่ งพิมพ์การศึกษาทางไกล   หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้สิ่งพิมพ์ด้าน
การศกึษาทางไกลจากประวตักิารยืมในใบก าหนดสง่ (date due) ท้ายตวัเลม่ของสิ่งพิมพ์แตล่ะช่ือเร่ือง 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัตงิาน 
1) ได้แนวทางการปฏิบตัิงานจดัหา จดัหมวดหมู่ท ารายการ และการบริการสิ่งพิมพ์การศึกษา

ทางไกล 
2) น าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการด าเนินงานการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศการศกึษาทางไกล

โดยเฉพาะการพิจารณาจ าหนา่ยออกสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลท่ีมีเนือ้หาล้าสมยัและไมมี่การใช้ประโยชน์ 
ประโยชน์ต่อส านักบรรณสารสนเทศ 
1) ได้ข้อมูลประเภทและจ านวนของสิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกลท่ีจัดเก็บและให้บริการในส านกั

บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท าให้ทราบถึงปริมาณและความเพียงพอของทรัพยากร
สารสนเทศท่ีจดัเก็บแตล่ะประเภท ประเภทและเนือ้หาสารสนเทศการศกึษาทางไกลท่ีมีจ านวนน้อยหรือยงั
ไมมี่จดัเก็บและให้บริการ  

2) ได้ข้อมูลการใช้สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล ประเภทและเนือ้หาสิ่งพิมพ์ทางไกลท่ีมีการใช้
อย่างต่อเน่ืองและมีการใช้น้อย หรือ ไม่มีการใช้  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศด้าน
การศึกษาทางไกล อีกทัง้ยงัเป็นการส ารวจจุดอ่อนต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานการจัดการสารสนเทศ
การศกึษาทางไกลในด้านความซ า้ซ้อนของเนือ้หา เนือ้หาท่ีมีการจดัหาน้อยแตมี่การใช้มาก   
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ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
1) ได้ข้อมลูสภาพเนือ้หาโดยรวมและการใช้สิ่งพมิพ์การศกึษาทางไกลท่ีมีบริการในส านกับรรณสาร

สนเทศ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
2) ได้บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกลท่ีมีการพิมพ์ระหว่างปี 2521-2553 เพ่ือน าไปใช้

เป็นแหลง่ข้อมลูในการศกึษาค้นคว้าแก่นกัวิจยั นกัศกึษาและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการศกึษาทางไกล 

วิธีการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิเคราะห์สิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลท่ีจดัเก็บและให้บริการในหน่วยสนเทศ

การศึกษาทางไกล ฝ่ายบริการสนเทศ ส านกับรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีตีพิมพ์ 
พ.ศ.2521-2553 มีวิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้

1. ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกลประเภทหนงัสือ

 วิทยานิพนธ์ งานวิจยัและรายงานการประชมุสมัมนา  ท่ีเป็นสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลท่ีจดัเก็บท่ีชัน้บริการ
ท่ีผู้วิจยัสามารถตดิตามตวัเลม่ได้ ตีพิมพ์ พ.ศ.2521-2553 จ านวนทัง้หมด   823 ช่ือเร่ือง ครอบคลมุหนงัสือ
ภาษาไทย  หนงัสือภาษาองักฤษ  วิทยานิพนธ์ภาษาไทย วิทยานิพนธ์ภาษาองักฤษ  งานวิจยัภาษาองักฤษ 
รายงานการประชมุสมัมนาภาษาไทย และรายงานการประชมุสมัมนาภาษาองักฤษ        

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั
เคร่ีองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 

1) แบบบนัทกึและการวิเคราะห์เนือ้หาทรัพยากรสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกล ซึ่งผู้วิจยั

จดัท าขึน้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบบบนัทึกแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นรายละเอียดเก่ียวกับ

บรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศการศกึษาทางไกล ประกอบด้วยช่ือผู้แตง่ ช่ือเร่ือง สถานท่ีพิมพ์ ปี

พิมพ์และเลขเรียกหนงัสือ (call number)  ตอนท่ี 2 เป็นข้อมลูประเภทสิ่งพิมพ์ และการวิเคราะห์เนือ้หา 

ประกอบด้วย ประเภทสิ่งพิมพ์ เนือ้หาหมวดใหญ่และหมวดย่อย  และ ตอนท่ี 3 เป็นการใช้ทรัพยากร

สารสนเทศ ประกอบด้วย ปีและจ านวนครัง้ท่ีมีการยืมออกโดยพิจารณาจากข้อมูลการยืมท่ีปรากฏในใบ

ก าหนดสง่ท้ายเลม่สิ่งพิมพ์แตล่ะช่ือเร่ือง 

2) กรอบการจ าแนกเนือ้หาการศกึษาทางไกลของศนูย์การเรียนทางไกลระดบัสากล

(International Centre for Distance Learning -ICDL) เน่ืองจาก ICDL มีการจดัหมวดหมูเ่นือ้หาโดย

ใช้หลกัการเดียวกนักบัการจดัหมวดหมูส่าขาวิชาโดยน าวรรณกรรมแตล่ะประเภทจ าแนกตามเนือ้หาเพ่ือ

สะดวกในการค้นหา แบง่เนือ้หาหลกัเป็น 8 สาขา เร่ิมจากหวัข้อกว้างๆ ข้อมลูเชิงหลกัการ ทฤษฎี นโยบาย 
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สงัคมวิทยา ดงัปรากฏในหมวด 00  จากนั�นเป็นการแบง่เนื�อหาการประยกุต์การศกึษาทางไกล ประเภท 

การศกึษา เนื�อหา ดงัปรากฏในหมวด 01 และ 02  ขณะท่ี หมวด 03 และ 04 เป็นเนื�อหาเก่ียวกบันกัศกึษา  

หมวด 05 และ 06 เก่ียวกบัหลกัสตูรและวิธีการสอน และหมวด 07 เก่ียวกบัสถาบนั การบริหารจดัการและ 

บคุลากร    

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) รวบรวมสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลแตล่ะประเภทท่ีจดัเก็บระหว่างปี 2521-2553 และ

ให้บริการในหนว่ยสนเทศการศกึษาทางไกล ฝ่ายบริการสนเทศ ส านกับรรณสารสนเทศ 
2) คดัแยกสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลตามประเภทเนือ้หาตามกรอบการจ าแนกของศนูย์การ

เรียนทางไกลระดบัสากล (ระบบ ICDL) 
3) วิเคราะห์เนือ้หาจากรายการสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลแตล่ะประเภทมาวิเคราะห์และ

สรุปผลการวิเคราะห์ในแบบบนัทกึ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมลูโดยแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละของข้อมลูเก่ียวกบับรรณานกุรมของ 
ทรัพยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกลและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศการศึกษา ส่วนวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลการจ าแนกเนือ้หาทรัพยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกล ใช้กรอบการจ าแนกของศนูย์การเรียน
ทางไกลระดบัสากล (ระบบ ICDL) 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
การวิเคราะห์เนือ้หาสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกล มีผลสรุปดงันี ้
1. การจ าแนกประเภทและภาษาของส่ิงพิมพ์การศึกษาทางไกล

ประเภทและภาษาของสิ่งพมิพ์การศึกษาทางไกล ทรัพยากรสารสนเทศการศกึษาทาง
ไกลจ านวน 823 ช่ือเร่ือง จ าแนกเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทหนงัสือมากท่ีสดุ จ านวน 440 ช่ือเร่ือง รองลงมาเป็น 
วิทยานิพนธ์ จ านวน  208  ช่ือเร่ือง รายงานการประชมุสมัมนา จ านวน 123 ช่ือเร่ือง และน้อยท่ีสดุเป็น
งานวิจยั จ านวน  52  ช่ือเร่ือง เป็นสิ่งพิมพ์ท่ีใช้ภาษาองักฤษ จ านวน 557 ช่ือเร่ือง และภาษาไทย จ านวน 
266 ช่ือเร่ือง ตามล าดบั  เม่ือจ าแนกตามประเภทของสิ่งพิมพ์ พบวา่ เป็นหนงัสือภาษาองักฤษ มากท่ีสดุ 
จ านวน 389 ช่ือเร่ือง   รองลงมาเป็น วิทยานิพนธ์ภาษาไทย จ านวน 184 ช่ือเร่ือง รายงานการระชมุสมัมนา
ภาษาองักฤษจ านวน  92 ช่ือเร่ือง งานวิจยัภาษาองักฤษ จ านวน  52 ช่ือเร่ือง หนงัสือภาษาไทย จ านวน 51 
ช่ือ  และน้อยท่ีสดุเป็นรายงานการประชมุสมัมนาภาษาไทย จ านวน 31 ช่ือเร่ือง รายละเอียดปรากฏ ดงั
ตารางท่ี 1  
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ตารางที� 1  แสดงจํานวนและรอ้ยละของสิ�งพิมพ์การศกึษาทางไกลจาํแนกตามประเภทและภาษา 

ประเภทสิ่งพิมพ์

การศึกษาทางไกล 

ภาษา 

รวม ไทย  (ชื่อเร่ือง) (ร้อยละ) อังกฤษ (ชื่อเร่ือง) 

หนงัสือ 51 389 440 

วิทยานิพนธ์ 184 24 208 

งานวิจยั - 52 52 

รายงานการ

ประชมุสมัมนา 

31 92 123 

รวม 266 557 823 

2. การจดักลุ่มเนือ้หาทรัพยากรสารสนเทศดา้นการศึกษาทางไกล
เนือ้หาหมวดใหญ่ของสิ่งพมิพ์การศึกษาทางไกล  มีเนือ้หาในหมวด 00 การศกึษา 

ทางไกล มากท่ีสดุ จ านวน  196  ช่ือเร่ือง รองลงมาเป็น เนือ้หาในหมวด 06 วสัดกุารสอน   จ านวน  165  

ช่ือเร่ือง  และน้อยท่ีสดุเป็นมีเนือ้หาในหมวด 05 หลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูร จ านวน 25 ช่ือเร่ือง  

และพบว่า หนงัสือภาษาองักฤษ และงานวิจยัภาษาองักฤษ มีเนือ้หาในหมวด 00 การศกึษาทางไกล มาก

ท่ีสุด 140 ช่ือเร่ือง และ 18 ช่ือเร่ืองตามล าดบั หนังสือภาษาไทยและวิทยานิพนธ์ภาษาไทย มีเนือ้หาใน

หมวด 06 วัสดุการสอน มากท่ีสุด จ านวน 60 ช่ือเ ร่ืองและ 19  ช่ือเ ร่ืองตามล าดับ  วิทยานิพนธ์

ภาษาองักฤษ มีเนือ้หาในหมวด 01 การประยกุต์การศกึษาทางไกล มากท่ีสดุ รายงานการประชมุสมัมนา

ภาษาไทย  มีเนือ้หาในหมวด 04 การบริหารจดัการนักศึกษา มากท่ีสุด และรายงานการประชุมสมัมนา

ภาษาองักฤษ มีเนือ้หาในหมวด 07 สถาบนั บคุลากรและการจดัการ มากท่ีสดุ   

นอกจากนี ้ผลการศกึษาสิ่งพิมพ์แตล่ะประเภท พบวา่ ครอบคลมุเนือ้หาในหมวดตา่งๆ ดงันี ้

หนังสือภาษาไทย  มีเนือ้หาครอบคลุมหมวด 00 การศึกษาทางไกล 01 การประยุกต์การศึกษา

ทางไกล  04 การบริหารจดัการนกัศึกษา 06 วสัดกุารสอน และ 07 สถาบนั แต่ไม่มีเนือ้หาหมวด 02 การ

เตรียมการ วิธีการเตรียมการ 03 จิตวิทยานกัศกึษา และ 05 หลกัสตูร การพฒันาหลกัสตูร 
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หนงัสือ วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัภาษาองักฤษมีเนื�อหาครอบคลมุทกุหมวดใ หญ่

วิทยานิพนธ์ภาษาไทย มีเนือ้หาครอบคลมุทุกหมวด ยกเว้น 02 การเตรียมการ วิธีการเตรียมการ 

และ 05 หลกัสตูร การพฒันาหลกัสตูร 

รายงานการประชมุสมัมนาภาษาไทย มีเนือ้หาครอบคลมุทกุหมวด ยกเว้น 03 จิตวิทยานกัศกึษา 

รายงานการประชมุสมัมนาภาษาองักฤษ มีเนือ้หาครอบคลมุทกุหมวด ยกเว้น  02 การเตรียมการ 

วิธีการเตรียมการ  รายละเอียดปรากฏตาม ตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนของสิง่พิมพ์การศกึษาทางไกลจ าแนกตามประเภทและเนือ้หาหมวดใหญ่ 
ประเภท 

เนือ้หาหมวด

ใหญ่ 

หนงัสือ 

ภาษาไทย

(จ านวน ) 

หนงัสือ

ภาษาองักฤษ

(จ านวน ) 

วิทยานิพนธ์ 

ภาษาไทย

(จ านวน ) 

วิทยานิพนธ์ 

ภาษาองักฤษ

(จ านวน) 

งานวิจยั

ภาษาองักฤษ 

(จ านวน) 

รายงานการ

ประชมุสมัมนา 

ภาษาไทย 

(จ านวน) 

รายงานการ

ประชมุสมัมนา 

ภาษาองักฤษ 

(จ านวน) 

รวม 

00 การศกึษา

ทางไกล 

7 140 5 4 18 2 20 196 

01 การประยกุต์

การศกึษา

ทางไกล 

4 45 35 5 5 3 15 112 

02 การ

เตรียมการ 

วิธีการเตรียมการ 

- 34 - 1 3 1 - 39 

03 จิตวิทยา

นกัศกึษา 

- 20 26 4 6 - 4 60 

04 การบริหาร

จดัการนกัศกึษา 

7 28 30 1 4 8 4 82 

05 หลกัสตูร - 15 - 2 3 3 2 25 

06 วสัดกุารสอน 19 45 60 4 8 7 22 165 

07 สถาบนัฯ 14 62 28 3 5 7 25 144 

รวม 51 389 184 24 52 31 92 823 
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3. เนือ้หาหมวดย่อยของสิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล  มีเนือ้หาหมวดย่อยในแตล่ะหมวดใหญ่

แตกตา่งกนั รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 แสดงเนือ้หาหมวดยอ่ยของสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลจ าแนกตามประเภทและภาษา 

เนือ้หา 

หมวดใหญ่ 

เนือ้หาหมวดย่อย 

สิ่งพมิพ์ภาษาไทย สิ่งพมิพ์ภาษาอังกฤษ 

00 การศึกษา

ทางไกล 

หนงัสือ มีเนือ้หา 00 การศกึษาทางไกลทัว่ไป 

05 ทฤษฎี ปรัชญาการศกึษาทางไกล 

รายงานการประชมุสมัมนา มีเนือ้หาเฉพาะ

หมวดย่อย 00การศกึษาทางไกลทัว่ไป 

หนงัสือ มีเนือ้หาครอบคลมุหมวดย่อย 

วิทยานิพนธ์  มีเนือ้หา 10 การวางแผน 

นโยบายการศกึษาทางไกล  20 สงัคมวิทยา 

การเข้าถึงและ 30 อนาคตการศกึษาทางไกล 

01 การ

ประยกุต์

การศึกษา

ทางไกล 

หนงัสือ มีเนือ้หา 00 การประยกุต์ ทัว่ไปและ

การศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

วิทยานิพนธ์ มีเนือ้หาทกุหมวดยอ่ยยกเว้น  32 

การฝึกอบรมทางไกลในสถานประกอบการ

และ 33 กลุม่ชา่งฝีมือ 

หนงัสือ มีเนือ้หาครอบคลมุหมวดย่อยทัง้หมด 

02 การ

เตรียมการ

และวิธีการ

เตรียมการ 

 ส่ิงพิมพ์ทกุประเภทมีเนือ้หาหมวดย่อย 

ยกเว้น รายงานการประชมุสมัมนา  

มีเนือ้หา เฉพาะหมวดย่อย  35 การศกึษาด้าน

สขุภาพ 

หนงัสือมีเนือ้หาครอบคลมุทกุหมวดยอ่ย 

ยกเว้น หมวดยอ่ย 45 การฝึกอบรมด้าน

การค้า 

งานวิจยั มีเนือ้หาเฉพาะหมวดยอ่ย 05  การ

เตรียมการสอนและการรู้หนงัสือ 15

มนษุยศาสตร์ และ 40 การฝึกอบรมด้าน

วิชาชีพ   

วิทยานิพนธ์ มีเนือ้หาเฉพาะหมวดย่อย 15 

มนษุยศาสตร์ 
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ตารางท่ี  3 (ตอ่)

เนือ้หา 

หมวดใหญ่ 

เนือ้หาหมวดย่อย 

สิ่งพมิพ์ภาษาไทย สิ่งพมิพ์ภาษาอังกฤษ 

03 จิตวิทยา

นกัศกึษา 

แรงจงูใจ 

สิ่งพิมพ์ทกุประเภทมีเนือ้หาหมวดย่อย 

ทกุหมวด 

หนงัสือ มีเนือ้หาหมวดย่อยทกุหมวด ยกเว้น 

หมวดย่อย 05 จิตวิทยาการเรียนรู้ 

งานวิจยัมีเนือ้หาเฉพาะหมวดยอ่ย 10 แรงจงูใจ

และความส าเร็จ  20 คณุลกัษณะผู้ เรียน และ 

25 การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนแบบเปิด 

05 หลกัสูตร

และการจดัการ

หลกัสูตร 

สิ่งพิมพ์ทกุประเภทไมมี่เนือ้หา หมวดยอ่ย

05 กระบวนการพฒันาหลกัสตูร 20

กระบวนการผลิตหลกัสตูร และ 25 การ

เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร 

หนงัสือ รายงานการประชมุสมัมนามีเนือ้หา 

เฉพาะหมวดย่อย 05 กระบวนการพฒันา

หลกัสตูร 10 กระบวนการผลิตหลกัสตูร และ 

25 การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร 

06 วสัดกุาร

สอนแหล่ง

ทรัพยากร 

สิ่งพิมพ์ทกุประเภท มีเนือ้หาหมวดย่อย 

ทกุหมวด ยกเว้น รายงานการระชมุสมัมนา

ไมมี่เนือ้หาหมวดยอ่ย 05 วสัดกุารเรียนท่ี

เผยแพร่และหมวด 15 โทรศพัท์ 

สิ่งพิมพ์ทกุประเภท มีเนือ้หา หมวดยอ่ยทกุ

หมวดยกเว้นวิทยานิพนธ์ไม่มีเนือ้หา 05 วสัดุ

การสอน แหลง่ ส่ือ และ 30 คอมพิวเตอร์ 

ชว่ยสอน 

07 สถาบนัการ

บริหารจดัการ 

สิ่งพิมพ์ทกุประเภท ไมมี่เนือ้หาหมวดยอ่ย 

05 ทนุการศกึษา 25 การประเมินให้การ

รับรอง 

วิทยานิพนธ์  ไมมี่เนือ้หาหมวดย่อย 25 

การประเมินให้การรับรอง 

รายงานการประชมุสมัมนา ไมมี่เนือ้หา

หมวดย่อย 00 สถาบนั บคุลากร  

20 การพฒันาสถาบนัและ 25 การประเมิน 

ให้การรับรอง 

วิทยานิพนธ์ มีเนือ้หายอ่ย เฉพาะการบริหาร

จดัการสถาบนัและการพฒันาสถาบนั 

งานวิจยัไมมี่เนือ้หาหมวดยอ่ย 00 สถาบนั 

บคุลากร 20 การพฒันาสถาบนัและการ

ประเมิน ให้การรับรอง   

รายงานการประชมุสมัมนา ไมมี่เนือ้หาหมวด

ยอ่ย 10 การวางแผน นโยบาย การจดัการ 

กลยทุธ์ 
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โดยสรุป  สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล มีเนือ้หาหมวด 00 การศึกษาทางไกล มากท่ีสุด รองลงมา 

หมวดวสัดกุารสอน และหมวดสถาบนั การบริหารจดัการ  โดยสิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกลยงัคงขาดเนือ้หา

บางสว่นโดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ภาษาไทย  จ าแนกตามหมวดใหญ่  ดงันี ้

หมวด 00 การศึกษาทางไกล ไม่มีเนือ้หาย่อยด้านบทบัญญัติ กฎหมายการศึกษาทางไกล  

งบประมาณ ค่าใช้จ่าย แม้จะมีในหนงัสือภาษาองักฤษบางช่ือเร่ือง  กล่าวคือ หมวด 01 ไม่มีเนือ้หาส่วน

การศกึษาทางไกลกบักลุม่พิเศษ ผู้พิการ  กลุม่เชือ้ชาต ิแรงงาน การศกึษาของกองทพั กลุ่มช่างฝีมือ หมวด 

02 การเตรียมการ  ไม่มีเนือ้หาการฝึกอบรมด้านการค้า การสอนการศึกษาทางไกลในสาขาวิชาต่างๆ  

หมวด 03  จิตวิทยา แรงจงูใจ   มีสิ่งพิมพ์จ านวนน้อย โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ภาษาไทย หมวด 04  การบริหาร

จดัการนกัศกึษา ไม่มีเนือ้หาการโอนหน่วยกิต หมวด 05 การพฒันาหลกัสตูร ไม่มีเนือ้หาย่อยกระบวนการ

ผลิตหลกัสตูร  

4. การส ารวจการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศึกษาทางไกล
สิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลท่ีน ามาวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ หนงัสือภาษาไทย  จ านวน 48 ช่ือ

เร่ือง  หนงัสือภาษาองักฤษ จ านวน 384 ช่ือเร่ือง รายงานการประชมุสมัมนาภาษาไทย จ านวน 31 ช่ือเร่ือง 

และรายงานการประชมุสมัมนาภาษาองักฤษ จ านวน 92 ช่ือเร่ือง จากการวิเคราะห์ข้อมูลประวตัิการยืม

ของสิ่งพิมพ์โดยภาพรวม พบวา่  สิ่งพิมพ์ทกุประเภทดงักลา่วมีประวตักิารยืม 

การใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกล จ าแนกตามประเภทสิ่งพิมพ์ หนงัสือ 

และรายงานการประชุมสมัมนาภาษาไทยมีประวตัิการยืมทุกช่ือเร่ือง ส่วนหนงัสือภาษาองักฤษมีประวตัิ

การยืม จ านวน 238 ช่ือเร่ือง ไม่มีประวัติการยืมจ านวน 146 ช่ือเร่ือง  และรายงานการประชุมสัมมนา

ภาษาอังกฤษมีประวัติการยืมจ านวน 70 ช่ือเร่ือง ไม่มีประวัติการยืมจ านวน 22 ช่ือเร่ือง สิ่งพิมพ์แต่ละ

ประเภทมีจ านวนครัง้การยืมแตกต่างกันไป โดยพบว่า หนงัสือภาษาองักฤษมีจ านวนครัง้การยืมมากท่ีสุด 

จ านวน 978 ครัง้ รองลงมา รายงานการประชมุสมัมนาภาษาองักฤษมีการยืม 128 ครัง้ หนงัสือภาษาไทย 

จ านวน 112 ครัง้ และน้อยท่ีสดุเป็นรายงานการประชมุสมัมนาภาษาไทย มีการยืม 33  ครัง้ 

เม่ือจ าแนกจ านวนครัง้การยืมตามชว่งระยะเวลาการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์  พบวา่ หนงัสือ 

ภาษาไทยมีจ านวนครัง้การยืมมากท่ีสุด ในช่วง  พ.ศ. 2544-2548 (ค.ศ.2001-2005) จ านวน 33 ครัง้  

หนงัสือภาษาองักฤษมีจ านวนครัง้การยืมมากท่ีสดุในช่วง พ.ศ. 2539-2543 (ค.ศ.1996-2000) จ านวน 297 
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ครัง้   รายงานการประชมุสมัมนาภาษาไทยมีจ านวนครัง้การยืมมากท่ีสดุในชว่ง พ.ศ 2529-2533  

(ค.ศ.1986-1990) และ พ.ศ. 2534-2538 (ค.ศ.1991-1995) จ านวน 9 ครัง้ และรายงานการประชมุสมัมนา

ภาษาองักฤษมีจ านวนครัง้การยืมมากท่ีสดุในช่วง พ.ศ.2529-2533 (ค.ศ.1986-1990) จ านวน 49 ครัง้  

เม่ือพิจารณาการยืมสิ่งพิมพ์ตามชว่งปีท่ีมีการยืมสิ่งพิมพ์  พบวา่หนงัสือภาษาไทย มีการ 

ยืมในช่วงปี พ.ศ. 2546-2550 (ค.ศ.2003-2007) สูงสุด จ านวน 46 ครัง้  หนังสือภาษาอังกฤษ มีการยืม

ในช่วงปี  พ.ศ.2541-2545 (ค.ศ.1998-2002) สูงสุด จ านวน 357 ครัง้  รายงานการประชุมสัมมนา

ภาษาไทย การยืมในช่วงปี 2541-2545 (ค.ศ.1998-2002) สูงสุด จ านวน  10 ครัง้ และ รายงานการ

ประชมุสมัมนาภาษาองักฤษมีการยืมในช่วงปี พ.ศ.2541-2545 (ค.ศ.1998-2002) สูงสดุ จ านวน 53 ครัง้  

รายละเอียด ปรากฏ ตามตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 จ านวนครัง้ของการยืมสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลจ าแนกตามประเภทสิ่งพิมพ์ 

 และชว่งปีท่ีมีการยืม 

ประเภทสิ่งพิมพ์ 

(ชื่อเร่ือง ) 

ชว่งปีที่มีการยืม (ครัง้) 

รวม พ.ศ.2523-2534 

(ค.ศ.1980-1991) 

พ.ศ.2535-2540 

(ค.ศ.1992-1997) 

พ.ศ.2541-2545 

(ค.ศ.1998-2002) 

พ.ศ.2546-2550 

(ค.ศ.2003-2007) 

พ.ศ.2551-2555 

(ค.ศ.2008-2012) 

หนงัสือภาษาไทย 

( 48 ) 

17 14 21 46 14 112 

หนงัสือ

ภาษาองักฤษ

(384) 

84 166 357 239 132 978 

รายงานการ

ประชมุสมัมนา

ภาษาไทย 

(31) 

5 8 10 6 4 33 

รายงานการ

ประชมุสมัมนา

ภาษาองักฤษ 

(92) 

17 25 53 21 12 128 

รวม 123 213 441 312 162 1,251 
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จากผลการวิจยัมีประเดน็การอภิปราย ดงันี ้

1. ประเภทและภาษาของสิ่ งพิมพ์การศึกษาทางไกล  จากผลการศึกษาสิ่งพิมพ์

การศึกษาทางไกลท่ีจัดเก็บและให้บริการในส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จ าแนกเป็น 4 ประเภท  ได้แก่ หนงัสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั และรายงานการประชุมสมัมนา เป็นหนงัสือ

มากท่ีสดุ รองลงมา คือ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั และน้อยท่ีสดุเป็นรายงานการประชมุสมัมนา   สิ่งพิมพ์ทัง้ 4 

ประเภทเป็นสิ่งพิมพ์ภาษาองักฤษมากกว่าภาษาไทย เป็นไปตามภารกิจหลกัของการจดับริการทรัพยากร

สารสนเทศขององค์กรบริการ เชน่ ห้องสมดุ ท่ีจดัหาหนงัสือมาให้บริการมากกวา่สิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน (ส านกั

บรรณสารสนเทศ, 2552)  เน่ืองจากหนงัสือเป็นสิ่งพิมพ์ท่ีน าเสนอข้อมลูพืน้ฐาน ทฤษฎี ประวตัิพฒันาการ 

และวิทยากร อีกทัง้มีการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเน่ืองและหลากหลาย  ห้องสมุดสามารถจัดหามา

ให้บริการได้ อีกทัง้สิ่งพิมพ์จะมีความนา่เช่ือถือในการน าไปอ้างอิงทางวิชาการ  

สว่นผลการศกึษาท่ีพบว่ามีสิ่งพิมพ์ประเภทวิทยานิพนธ์และรายงานการประชมุสมัมนามี

จ านวนน้อย  โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ท่ีมีจ านวนน้อย อาจเป็นเพราะเนือ้หาด้านการศึกษาทางไกล เป็น

การศึกษาเฉพาะด้าน กอปรกับการขอส าเนาวิทยานิพนธ์เข้าห้องสมุดในปัจจุบันต้องขออนุญาตจาก

เจ้าของลิขสิทธ์ิซึง่เป็นสถาบนัการศกึษา  ห้องสมดุจะได้มาด้วยการได้รับหรือขออภินนัทนาการจากเจ้าของ

ผลงานท่ีเป็นนกัศกึษาหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา จึงเป็นข้อจ ากดัของการจดัหาตวัเล่มมาให้บริการ ( กลิ่นปทุม 

ทองนาค, สมัภาษณ์, 2555)   อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัสามารถเข้าถึงวิทยานิพนธ์ในรูปอิเล็กทรอนิกส์บน

เว็บไซต์ของห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐได้แล้ว เป็นช่องทางท่ีสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว ส่วนรายงาน

การประชมุสมัมนาท่ีมีจ านวนน้อยเน่ืองจากเผยแพร่เฉพาะในช่วงท่ีมีการจดัประชุมสมัมนา จึงมีการผลิต

จ านวนน้อย กอปรกับการเข้าถึงเพ่ือจัดหามาบริการค่อนข้างยากกว่าการจัดหาหนังสือ เพราะไม่วาง

จ าหน่าย จึงต้องจัดหาโดยวิธีขอบริจาคจากหน่วยงานท่ีจัดประชุมสัมมนาหรือจากบุคลากรท่ีเข้าร่วม

ประชมุสมัมนา  

ในสว่นของภาษาของสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกล ท่ีผลการศกึษาพบวา่มีภาษาองักฤษ 

มากกว่าภาษาไทยทัง้สิ่งพิมพ์ทัง้ 4 ประเภท ยกเว้นงานวิจยัท่ีมีภาษาไทยมากกว่าภาษาองักฤษ (แตไ่ม่ได้

เลือกมาศึกษาเป็นประชากรในการวิจยัครัง้นี )้ จ านวนสิ่งพิมพ์ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะในตา่งประเทศมี

การจัดท าและเผยแพร่งานวิชาการด้านการศึกษาทางไกลแพร่หลายมากกว่าในประเทศไทย  ท าให้
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ห้องสมดุสามารถจดัหาสิง่พิมพ์การศกึษาทางไกลเข้ามาให้บริการได้อยา่งสะดวกและตอ่เน่ืองมากกวา่ สิง่

พิมพ์ภาษาไทย (สถิติการปฏิบตังิานหนว่ยสนเทศการศกึษาทางไกล ฝ่ายบริการสนเทศ ปี 2555)  

2. เนือ้หาของสิ่ งพิมพ์การศึกษาทางไกล   สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกลน าเสนอเนือ้หา

ครอบคลุมทุกหมวดตามระบบการจัดหมวดหมู่ ICDL  คือสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีการ

น าเสนอหมวดเนือ้หาการศึกษาทางไกลทัว่ไปมากท่ีสุด รองลงมาคือ เนือ้หาหมวดวสัดกุารสอน สถาบนั

และการจดัการ อาจเป็นเพราะว่าในหมวดเนือ้หาการศึกษาทางไกลทัว่ไปเป็นหมวดเนือ้หาท่ีเป็นพืน้ฐาน

ของการศึกษาทางไกล น าเสนอเนือ้หาแนวคิด ทฤษฎี ประวัติ พัฒนาการ และแนวโน้มของการศึกษา

ทางไกล  หมวดวสัดกุารสอนมีการน าเสนอเนือ้หาสิ่งพิมพ์เป็นจ านวนมาก เพราะระบบการศกึษาทางไกล

เป็นการศกึษาผ่านส่ือ วสัดกุารสอน จึงผลิตและเผยแพร่เนือ้หาส่วนนีจ้ านวนมากและหลากหลายประเภท 

นอกจากนีมี้การผลิต พัฒนา วิจัยส่ือการสอนเพ่ือการเรียนการสอน โดยเฉพาะส่ือสมัยใหม่  คือ ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ น ามาใช้ในการเรียนทางไกลในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง ส่วนหมวดสถาบนัการจดัการ เป็น

หมวดท่ีน าเสนอเนือ้หาการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาทางไกล ซึ่งครอบคลุมเนือ้หากว้างและ

เฉพาะเจาะจงของสถาบนัการศึกษาแต่ละแห่ง จึงท าให้มีการผลิตสิ่งพิมพ์และเผยแพร่เนือ้หาหมวดนี ้

จ านวนมากและหลากหลายประเภท 

3. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศึกษาทางไกล     สิ่งพิมพ์ทุกประเภทมีประวตัิการยืม

โดยสิ่งพิมพ์ภาษาไทยมีการยืมทกุช่ือเร่ือง สว่นสิ่งพิมพ์ภาษาองักฤษมีการยืมไม่ครบทกุช่ือเร่ือง โดยเฉพาะ

หนังสือภาษาองักฤษพบว่าไม่มีการยืมเป็นจ านวนกว่า 140 ช่ือเร่ือง  และมีการยืมเพียง 1 หรือ 2 ครัง้ 

ตัง้แต่การจดัซือ้เข้ามามีจ านวนมาก อาจเป็นเพราะข้อจ ากัดด้านความเข้าใจภาษา (สถิติการยืมสิ่งพิมพ์

การศึกษาทางไกล, 2550-2555) เม่ือน าผลการศึกษามาพิจารณาเปรียบเทียบกับคา่ใช้จ่ายในการจดัหา

สิ่งพิมพ์ประเภทหนงัสือ พบว่า หนงัสือภาษาองักฤษมีการจดัหาด้วยวิธีการซือ้มากกว่าหนงัสือภาษาไทย 

และมีคา่ใช้จา่ยสงูกวา่หนงัสือภาษาไทย  ขณะท่ีผลการศกึษาพบว่า หนงัสือภาษาองักฤษบางรายการไม่มี

การใช้เลยนบัแตจ่ดัหาเข้ามา  เช่น   planning and development open and distance learning : a 

quality assurance approach, 2002 จดัหาด้วยวิธีการจดัซือ้ ในราคา 6,200 บาท ตัง้แตปี่ 2550 แตย่งัไม่

มีประวตัิการใช้ (ยืมออก) หรือ Funding distance education projects, 1991 จดัหาด้วยวิธีการจดัซือ้ ใน

ราคา 4,105 บาท เม่ือปี 2538 แตย่งัไมมี่ประวตักิารใช้เชน่กนั  เป็นต้น 
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 หนงัสือภาษาองักฤษมีจ านวนครัง้การยืมมากกว่าสิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน เน่ืองจากมีปริมาณมากว่า

สิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน อีกทัง้มีเนือ้หาท่ีหลากหลายครอบคลมุมากกว่าสิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน นอกจากนี ้จ านวน

ครัง้การยืมกับช่วงระยะเวลาการตีพิมพ์พบว่าสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทมีจ านวนครัง้การยืมท่ีสูงสุดในช่วง

ระยะเวลา สมัพนัธ์กบัจ านวนสิ่งพิมพ์ท่ีตีพิมพ์ในชว่งระยะเวลานัน้ๆ เช่น หนงัสือภาษาไทย มีการยืมในช่วง

ปี  พ.ศ. 2546-2550 (ค.ศ. 2003-2007) สูงสุด จ านวน 46 ครัง้ ซึ่งช่วงระยะเวลาดงักล่าว หนังสือตีพิมพ์

จ านวน 16  ช่ือเร่ือง มากกวา่ในชว่งระยะเวลาอ่ืน ท าให้มีจ านวนการยืมมากกวา่ชว่งอ่ืน เป็นต้น 

ช่วงปีท่ีมีการยืมสิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล ส่วนใหญ่มีการยืมสูงสุดหรือมากท่ีสุดในช่วงปี พ.ศ.

2541-2545 และ พ.ศ.2546-2550 นัน้  เป็นช่วงท่ีมีการผลิตงานวิชาการและงานวิจัยด้านการศึกษา

ทางไกล เน่ืองจากเป็นช่วงของการเปิดโอกาสให้บคุลากรฝึกอบรมเป็นนกัวิจยั และมีการให้ทนุอดุหนนุการ

ท าวิจยัทางไกล ตลอดจนมีการเปิดการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศกึษา จงึท าให้การยืมสิ่งพิมพ์ทางไกล

เพ่ือศกึษาค้นคว้าเพิ่มมากขึน้อีกด้วย (คูมื่อนกัศกึษาระดบัปริญญาโท, 2550)   

บทสรุป 

การวิเคราะห์เนือ้หาและการใช้สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกล เป็นการศึกษาประเภท ภาษา เนือ้หา 
และการใช้สิ่งพิมพ์การศึกษาทางไกลท่ีจดัเก็บและให้บริการ โดยส านกับรรณสารสนเทศซึ่งเป็นห้องสมุด
กลางของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  โดยพบว่า 1) ทรัพยากรสารสนเทศการศกึษาทางไกลส่วนใหญ่
เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทหนงัสือภาษาองักฤษ รองลงมาเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทวิทยานิพนธ์ภาษาไทย  และน้อย
ท่ีสุดเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทรายงานการประชุมสัมมนาภาษาไทย  2) สิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่มีเนือ้หาด้าน
การศกึษาทางไกล  รองลงมาเป็นเนือ้หาด้านวัสดกุารสอน และน้อยท่ีสดุ เป็นเนือ้หาด้านหลกัสตูรและการ
พฒันาหลกัสตูร  3) การใช้ทรัพยากรสารสนเทศการศกึษาทางไกล สิ่งพิมพ์ทกุประเภทมีประวตัิการยืมออก 
โดยมีประวตัิการยืมออกสิ่งพิมพ์ภาษาไทยมากกว่าสิ่งพิมพ์ภาษาองักฤษ นอกจากนี ้พบว่า หนงัสือและ
รายงานการประชุมสัมมนาภาษาไทยมีประวัติการยืมทุกช่ือ   ผลการศึกษาดงักล่าวนี ้น าไปเป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกล ทัง้ในด้านนโยบาย การจัดหา 
การจดัเก็บ การคดัออกหรือจ าหน่ายออก และการให้บริการสารสนเทศด้านการศึกษาทางไกลของส านกั
บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ตอ่ไป  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ข้อเสนอแนะต่อส านักบรรณสารสนเทศ

ด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศการศึกษาทางไกล
 1.1  ประเภทและภาษาของสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกล 
          ผลการจ าแนกประเภทและภาษาสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลท่ีพบวา่สว่นใหญ่เป็น 

หนงัสือภาษาองักฤษและวิทยานิพนธ์ภาษาไทย สิ่งพิมพ์ประเภทหนงัสือภาษาไทย งานวิจยัและรายงาน

การประชมุสมัมนามีจ านวนน้อย กอปรกับผลการส ารวจการใช้สิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลพบว่า มีการใช้

สิ่งพิมพ์ภาษาองักฤษน้อยกว่าสิ่งพิมพ์ภาษาไทย  จากข้อมูลดงักล่าว ห้องสมดุอาจเน้นการจดัหาสิ่งพิมพ์

ภาษาไทยให้มากขึน้  ส่วนสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษให้ปรับเปล่ียนจากการจัดหาในรูปแบบสิ่งพิมพ์ท่ีต้องมี

ค่าใช้จ่าย เป็นการจัดหาในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ฟรีผ่ านเว็บไซต์หน่วยงานและ

สถาบนัการศกึษาทางไกล  โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ประเภทวิทยานิพนธ์ รายงานการประชมุสมัมนา  บทความ

วารสาร  

 1.2 เนือ้หาของสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกล 

 สิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลท่ีจดัเก็บและให้บริการในห้องสมดุยงัขาดเนือ้หาด้าน

การพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์หลักสูตร ทุนการศึกษา กฏหมาย

และบทบัญญัติ   การโอนหน่วยกิต และการฝึกอบรมวิชาชีพทางไกล ห้องสมุดจึงควรจัดหาสิ่งพิมพ์

การศกึษาทางไกลให้ครอบคลมุเนือ้หาเหลา่นี ้ หรืออาจจดัหาในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

 ด้านการด าเนินการกับสิ่งพิมพ์ท่ีมีการใช้น้อยหรือ ไม่มีการใช้ 

     การใช้สิ่งพิมพ์ท่ีพบวา่ มีสิ่งพิมพ์จ านวนหนึง่ท่ีมีการใช้น้อยมาก และมีจ านวนหนึง่ไมมี่ 

การใช้เลยตัง้แตก่ารจดัซือ้เข้ามา ห้องสมดุควรด าเนินการกบัสิ่งพิมพ์เหล่านีโ้ดยอาจน าสิ่งพิมพ์ปีปัจจบุนัท่ี

มีการใช้น้อยมาจดัแสดงหรือแนะน า ประชาสมัพนัธ์บนเว็บไซต์ส านกั  สว่นสิ่งพิมพ์ปีเก่าและมีเนือ้หา 

ไมท่นัสมยัอาจพิจารณาจ าหนา่ยออก 

2. ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
ผลการศึกษาครัง้นี ้อาจก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจแก่นกัวิชาการ ผู้สอนของมหาวิทยาลยั

ในการผลิตสิ่งพิมพ์การศกึษาทางไกลให้ครอบคลมุเนือ้หา และรูปแบบ โดยอาจผลิตในรูปแบบอ่ืนนอกจาก
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สิง่พิมพ์โดยเฉพาะในรูปสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเข้าถงึผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต อนัเป็นชอ่งทางท่ีชว่ยลดภาระ 

คา่ใช้จา่ยในการจดัทาํต้นฉบบัและยงัเป็นชอ่งทางท่ีสะดวกในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้อยา่งกว้างขวาง 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป

1. ควรวิจยัเชิงส ารวจการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศกึษาทางไกลผ่านระบบการยืม

คืนห้องสมดุอตัโนมตั ิ(circulation transaction log) 

2. ควรศึกษาวิเคราะห์เนือ้หางานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลจากบทความท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารด้านการศกึษาทางไกลตา่งประเทศท่ีจดัเก็บและให้บริการในห้องสมดุ 
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บรรณานุกรม 

กลิ่นปทมุ ทองนาค (14 พฤศจิกายน 2555)  บรรณารักษ์ช านาญการ  สมัภาษณ์ โดยจฑุารัตน์ นกแก้ว 

หนว่ยจดัหาทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค ส านกับรรณสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2550) คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาโท นนทบรีุ โรงพิมพ์ 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช เข้าถึงเม่ือ 12 เมษายน 2555, จาก 

http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/MASTER/Master_manual.pdf 

สมุาลี สงัข์ศรี (2549) การศึกษาทางไกล นนทบรีุ โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

อาภากร ธาตโุลหะ (2545) การวิเคราะห์เนือ้หาสิ่งพมิพ์ท่ีมีอยู่ในศูนย์ข้อมูลภูมิภาคตะวันออก 

ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบรีุ  ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยับรูพา 

อทุมุพร (ทองอไุร) จามรมาน (2531) การสังเคราะห์งานวิจัย: เชิงปริมาณเน้นวิธีวิเคราะห์เมตต้า 

 กรุงเทพฯ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ฟันน่ีพบับลิชชิ่ง 

อบุลรัตน์ สนุทรธรรมาสน์ (2530) การวิเคราะห์ค่านิยมของสังคมไทยจากหนังสืออ่านส าหรับเดก็ 

ระดับประถมศึกษา วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศกึษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
International Centre for Distance Learning. The Open University.(1991). Distance 

Education  Database Prepared for Commonwealth of Learning. Milton Keynes :  

International Centre for Distance Learning
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พฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชน 
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย 

Political information acceptance behavior from mass media, and political participation of people 
case study : Chiang Rai Province 

อาจารย์สิงห์ สิงห์ขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
singhbsru@gmail.com 

บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา (1) พฤติกรรมการเปิดรับขา่วสารการเมืองจากสื่อมวลชนของประชาชน 
กรณีศึกษา จังหวดัเชียงราย (2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กรณีศึกษา จั งหวดัเชียงราย (3) ปัญหา 
อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชน และการมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน 
กรณีศกึษา จงัหวดัเชียงราย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ กลุม่ตวัอยา่ง คือ ประชาชนที่อาศยัอยู่ในจงัหวัดเชียงราย จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

ผลการวิจัย พบว่า 1) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชนของประชาชน กรณีศึกษา จังหวดั
เชียงราย มีการเปิดรับสือ่โทรทศัน์มากที่สดุ เพราะมีทัง้ภาพและเสยีงจึงมีความนา่เช่ือถือมากที่สดุ โดยสื่อโทรทศัน์มีความ
นา่เช่ือถือมากที่สดุ เพราะมีทัง้ภาพและเสยีง รองลงมาคือวิทย ุและหนงัสอืพิมพ์ ท าให้เห็นว่าสื่อโทรทศัน์เป็นสื่อที่มีผลต่อ
ประชาชนมากที่สดุ 2) การมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน กรณีศึกษา จงัหวดัเชียงราย โดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัปาน
กลาง แตม่ีการไปลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เป็นประจ า และชกัชวนผู้อื่นให้ไปใช้สิทธิในการเลือกตัง้เป็นประจ า ท าให้เห็นว่า
การมีสว่นร่วมของประชาชนยงัอยูใ่นเร่ืองที่เก่ียวกบัการเลอืกตัง้เทา่นัน้  3) ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการเปิดรับ
ขา่วสารการเมืองจากสือ่มวลชน คือ การไมม่ีเวลาและมีความสนใจในเร่ืองของการเมืองน้อย อยากให้สือ่มวลชนเสนอข่าว
แบบเป็นกลางและการน าเสนอขา่วสารให้รอบด้าน สือ่มวลชนมีจรรยาบรรณในการน าเสนอขา่วสาร 

ค าส าคัญ:  พฤติกรรมการเปิดรับขา่วสาร สือ่มวลชน การมีสว่นร่วมทางการเมือง จงัหวดัเชียงราย 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 ก.ค.-ธ.ค. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2556 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

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

The objection of this research is to study (1) Political information acceptance behavior 

from mass media of people case study : Chiang Rai Province (2) political participation of 

people case study : Chiang Rai Province (3) problem, difficulty and suggestion on political 

information acceptance from mass media and the political participation of people case study : 

Chiang Rai Province 

This is the surveying research; population of the research is 400 people living in 

Chiang Rai Province ; the tool of the research is questionnaire; and data statistical analysis by 

using computer program, and report in frequency and percentage. 

The results found: 1) the study on the political information acceptance behavior from 

mass media of people case study : Chiang Rai Province most media accepted is television, 

because of having photograph as well as sound makes the television most convincible, 

newspaper and internet are as the next rank; 2) the study on the political participation of 

people case study : Chiang Rai Province the average point is as medium level, but always 

going voting as regular, and the result shows that the people case study : Chiang Rai Province 

persuade others to exercise the right to vote on a regular basis. 3) the study on the problem, 

difficulty and the suggestion on the political information acceptance from mass media is the 

reason of having no time and not being interested in politics, mass media to be neutral., mass 

media have to presentation all the fact of the news ., media ethics. 

Keywords: information acceptance behavior, mass media, political participation, 

Chiang Rai 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาในเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน กรณีศกึษา จงัหวดัเชียงราย การส่ือสารในปัจจบุนัมีความส าคญัเป็นอย่างมาก 
การส่ือสารเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวนัของคนทกุคน เพราะตัง้แตเ่ราต่ืนนอนจนนอนหลบันัน้ ทกุอย่าง
เก่ียวข้องกบัการส่ือสารแทบทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม การส่ือสารเป็นพฤติกรรมขัน้พืน้ฐาน
ซึง่มีความจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตของมนษุย์ การส่ือสารเป็นพืน้ฐานของกิจกรรมทางสงัคมและการเมืองท่ี
เกิดขึน้ในปัจจบุนั  

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชนซึ่งมีความคาดหวังจาก
ส่ือมวลชนวา่  การเปิดบริโภคข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชน  จะช่วยสนองตอบความต้องการของตนเอง
ได้  การเปิดรับขา่วสารการเมืองจากส่ือมวลชนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติหรือเปล่ียนลกัษณะนิสยั
และพฤติกรรมบางอย่างได้ โดยท่ีการเลือกรับข่าวสารจากส่ือมวลชนนัน้จะขึน้อยู่กับความต้องการหรือ
แรงจูงใจของแตล่ะบคุคลย่อมมีวตัถุประสงค์ และความตัง้ใจในการใช้ประโยชน์จากส่ือมวลชนท่ีแตกตา่ง
กนัออกไป  โดยส่ือมวลชนในท่ีนีจ้ะหมายถึงส่ือตา่ง ๆ  ท่ีเผยแพร่ไปสู่มวลชน พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
การเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชนนัน้มีสว่นท าให้ประชาชนมีสว่นร่วมทางการเมืองเพิ่มมากขึน้หรือไม่ 

ในปัจจบุนัจงัหวดัเชียงรายมีอ าเภอทัง้หมด 18 อ าเภอ มีประชากรอยู่อาศยัถึง 1,198,218 คน
เป็นอนัดบัท่ี 14 ของประเทศ ซึ่งตามดชันีการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งอยู่ในรายงานการพฒันาคนของ
ประเทศไทยปี 2550 ซึ่งจดัท าโดยโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย จงัหวดัเชียงราย
อยูใ่นอนัดบัท่ี 11 ของประเทศ ซึง่พฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชน มีผล
ตอ่การมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน  

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจและประสงค์จะ
ศกึษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
กรณีศกึษา จงัหวดัเชียงราย ว่าการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชนเป็นอย่างไรและ
การมีสว่นร่วมทางการเมืองมากน้อยเพียงใด 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชน กรณีศึกษา

จงัหวดัเชียงราย 
2. เพ่ือศกึษาการมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน กรณีศกึษา จงัหวดัเชียงราย
3. เพ่ือศกึษาปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ ในการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชน

และการมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน กรณีศกึษา จงัหวดัเชียงราย 
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นิยามศัพท์ 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชน  หมายถึง การอ่าน การรับฟัง  การ
รับชมและการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชน โดยพิจารณาจากความบ่อยครัง้ในการอ่าน
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร  การฟังวิทยุ  การชมโทรทัศน์  และการเปิดรับอินเตอร์เน็ตของประชาชนใน
จงัหวดัเชียงราย 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง  หมายถึง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนโดยการเข้ามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองทางการเมือง ได้แก่ การติดตามข่าวสารทาง การเมือง พดูคยุ
ถกเถียงทางการเมือง ฟังการอภิปราย/หาเสียง ช่วยรณรงค์หาเสียง สนบัสนนุพรรคการเมือง/นกัการเมือง 
สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  ชักชวนผู้ อ่ืนไปใช้สิทธิเลือกตัง้ และไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ของ
ประชาชนในจงัหวดัเชียงราย 

ส่ือมวลชน หมายถึง ส่ือกลางท่ีน าเสนอข้อมูลข่าวสารและความรู้ไปสู่ประชาชน ได้แก่  
หนงัสือพิมพ์  นิตยสาร วิทยกุระจายเสียง  โทรทศัน์  และอินเตอร์เน็ต 

ข่าวสารการเมือง หมายถึง ข้อมลูข่าวสาร ความรู้ และข้อคิดเห็นในเร่ืองเก่ียวกบัการเมือง ได้แก่ 
การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกและนายก อบต. เทศบาล และ อบจ. การ
อภิปรายหาเสียงของนกัการเมือง  ผู้น าประชาชน  ข่าวสารเก่ียวกบัการท างานของรัฐบาลและการตดัสินใจ
ของรัฐบาล 

ประชาชน  หมายถึง ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงราย 

124



ปีที� 3  ฉบบัที� 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2556

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคดิการวิจยั 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์
2. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
การเมือง 
3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
การเมืองจากสื่อมวลชน 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
1. ติดตามขา่วสารทางการเมือง
2. พดูคยุถกเถียงทางการเมือง
3. ฟังการอภิปรายหาเสยีง
4. ช่วยรณรงค์หาเสยีง
5. สนบัสนนุพรรคการเมือง
6. สมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมอืง
7. ชกัชวนผู้อื่นไปใช้สทิธิเลอืกตัง้
8. ไปลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้

พฤตกิรรมการเปิดรับ
ข่าวสารการเมืองจาก

ส่ือมวลชนและการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน กรณีศึกษา 

จังหวัดเชียงราย 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1. ท าให้ทราบถึงพฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนแตล่ะประเภทและการ
เข้ามีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน 

2. ท าให้ส่ือมวลชน ได้ทราบแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการน าเสนอข่าวสารทางการเมือง
เพ่ือให้ประชาชนมีสว่นร่วมทางการเมืองเพิ่มมากขึน้

3. ท าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ สภาพัฒนาการเมือง
กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พรรคการเมืองและนกัการเมือง สามารถน าข้อมลูจากการ
ศกึษาวิจยั ไปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงานทางการเมือง ทัง้การเมือง
ระดบัท้องถ่ินและการเมืองระดบัประเทศให้เกิดประโยชน์ตอ่หนว่ยงานของตน 

4. ท าให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้แก่ นกัวิจัย นกัวิชาการ สามารถน าข้อมลูจากการศึกษาวิจยัใน
ครัง้นีไ้ปเป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับใช้ประกอบการศกึษาวิจยัในโอกาสตอ่ไป 

วิธีการวิจัย  
ผู้วิจยัได้ประมวลและสงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี รวมทัง้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารเพ่ือ

การรณรงค์การเลือกตัง้มาเป็นกรอบในการศกึษาวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคิดในเร่ืองการส่ือสาร กระบวนการส่ือสาร (Communication) ท่ีเป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดสารระหว่างมนุษย์ตามองค์ประกอบของการส่ือสารขัน้พืน้ฐานนัน้ได้เข้ามาเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัในระบบการเมือง เพราะระบบการเมืองก็ต้องมีการส่ือสารไปสู่ประชาชนไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์
ใดๆ ก็ตาม จากแนวคิดทางการส่ือสารการเมืองจะเห็นว่าองค์ประกอบดงักล่าวยึดโยงตามกฎเกณฑ์และ
ระบอบของสงัคม จึงท าให้การท าความเข้าใจระหว่าง ระบบการเมือง ประชาชน ล้วนแล้วแตมี่การส่ือสาร
เข้ามาเก่ียวข้อง  

2. แนวคดิในเร่ืองการเปิดรับข่าวสาร ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสารดงักล่าว เน้นความส าคญัของ
การเปิดรับขา่วสารท่ีเสริมสร้างให้บคุคลมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึน้ตามสภาวะท่ีแตกตา่งกนัระหว่าง
บคุคล  ไมว่า่จะเป็นการเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน  ส่ือบคุคลหรือส่ือเฉพาะกิจก็ตาม  ทัง้นีจ้ะก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงทัง้ด้านความรู้  ทศันคต ิ และพฤตกิรรมในท่ีสดุ 
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3. แนวคิดในเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชน  แนวคิดในเร่ือง
พฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชน จะเห็นได้ว่าการเปิดรับข่าวสารจะขึน้อยู่กบัลกัษณะ
ทางประชากรของแต่ละบคุคลซึ่งได้แก่ เพศ อาย ุการศกึษา ภูมิล าเนา สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ
ซึ่งมีความแตกต่างกันท าให้บุคคลเลือกเปิดรับส่ือและ ข่าวสาร เลือกให้ความสนใจต่อส่ือ เลือกรับรู้และ
ตีความหมายข่าวสาร ตลอดจนเลือกจดจ าเนือ้หาสาระของส่ือแตกต่างกันไปตามความเช่ือ ทัศนคต ิ
ประสบการณ์ และความต้องการของแตล่ะบคุคลในระบบสงัคมโดยรวม 

4. แนวคิดในเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมือง  การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยมีอยูห่ลายรูปแบบและหลายระดบั ท่ีส าคญัจะต้องเป็นการกระท าท่ีเป็นไปด้วยความสมคัรใจ
ของแต่ละบุคคล ในกิจกรรมทางการเมือง เพ่ือมีส่วนร่วมโดยทางตรงและโดยทางอ้อมในการเลือก
ผู้ปกครองประเทศทัง้ในระดบัชาต ิและในระดบัท้องถ่ิน และเพื่อมีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายสาธารณะ
และการน านโยบายไปปฏิบตั ิทัง้ให้การสนบัสนนุหรือตอ่ต้านการตดัสินใจของรัฐบาล ตลอดจนการเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองของบุคคลโดยการไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ การพูดคยุถกเถียงทางการเมือง การ
เสนอความคิดเห็นทางการเมือง การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพตาม
กฎหมายเท่าเทียมกันขึน้อยู่กับสภาพภูมิหลงัของแต่ละบุคคล คือ เพศ อายุ การศึกษา ภูมิล าเนา สภาพ
ทางสงัคมและเศรษฐกิจ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การมีสว่นร่วมทางการเมืองของบคุคลในสงัคม 

5. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ปัจจัยทางด้านการเปิดรับส่ือ การเปิดรับข่าวสารการเมืองและ
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชน มีผลต่อการส่ือสารในแง่การเปิดรับข่าวสารจาก
ส่ือมวลชนประเภทหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร วิทย ุโทรทศัน์ และอินเตอร์เน็ตของผู้ รับสาร ส าหรับใช้เป็นข้อมลู
ตดัสินใจในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการติดตามข่าวสารการเมือง พูดคยุถกเถียงทางการเมือง 
ฟังการอภิปรายหาเสียง ชว่ยรณรงค์หาเสียง สนบัสนนุพรรคการเมือง/นกัการเมือง สมคัรเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง ชกัชวนผู้ อ่ืนไปใช้สิทธิเลือกตัง้ ไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั ซึ่งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตวัอย่างใน
การวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้      

  ประชากรในการวิจัยครัง้นีไ้ด้ก าหนดกลุ่มประชากรทั่วไปในจังหวัดเชียงราย ไม่จ ากัดเพศ  
สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ ภูมิล าเนา  ข้อมูลสถิติเก่ียวกับจ านวนประชากรของ
จงัหวดัเชียงราย ณ เดือนธนัวาคม 2553 พบวา่มีจ านวนประชากรทัง้สิน้ 1,198,218 คน 
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  กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่  ประชาชนในเขตจงัหวดัเชียงราย ผู้วิจยัได้ก าหนด
กลุ่มตวัอย่างโดยใช้เกณฑ์ตารางส าเร็จรูปของ TARO YAMANE ก าหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คน 
ต้องการระดบัความเช่ือมัน่ 95 %  และความผิดพลาดไม่เกิน 5 %  ต้องใช้กลุ่มตวัอย่างมาท าการวิจยัอย่าง
น้อย  400 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้าง
ขึน้มาจากการศึกษา ค้นคว้าเอกสาร หนังสือ ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ศึกษาการสร้าง
แบบสอบถามอย่างละเอียดตามกรอบแนวคิดการวิจยั โดยแบบสอบถามท่ีใช้ส าหรับการวิจยัครัง้นีไ้ด้ถูก
สร้างขึน้เป็นแบบสอบถามปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิดซึ่งประกอบด้วยค าถาม 4 ส่วนโดยมี
เนือ้หาในแตล่ะสว่น ดงันี ้คือ 
        ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของลักษณะประชากรประชาชน ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส วฒุิการศกึษาสงูสดุ ท่ีอยูอ่าศยั อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
       ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองจากส่ือมวลชน ได้แก่ 
หนงัสือพิมพ์   นิตยสาร  วิทย ุ โทรทศัน์  และอินเตอร์เน็ต 
      สว่นท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่ 1.การติดตามข่าวสารการเมือง  2. 
การพดูคยุถกเถียงทางการเมือง 3.ฟังการอภิปรายหาเสียง  4.การสนบัสนนุพรรคการเมือง    5.ช่วยรณรงค์
หาเสียง 6. การสมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 7. ชกัชวนผู้ อ่ืนไปใช้สิทธิเลือกตัง้ 8. ไปลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้  

        สว่นท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการเปิดรับข่าวสารการเมืองจาก
ส่ือมวลชนและการมีสว่นร่วมทางการเมือ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการประมวลผลข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามและใช้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) แจกแจงคา่ความถ่ี คา่เฉล่ีย คา่ร้อย
ละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับกลุ่มตวัอย่างในเร่ืองข้อมูลลักษณะ
ประชากร พฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารการเมืองจากส่ือมวลชน และการมีสว่นร่วมทางการเมือง 

128



ปีที� 3  ฉบบัที� 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2556

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ผลการวิจัย  
การส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนแต่ละประเภทของประชาชน 

กรณีศกึษา จงัหวดัเชียงราย  จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบวา่  
1. ลกัษณะประชากรศาสตร์
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 รองลงมาเป็น

เพศชาย จ านวน 175 คน คดิเป็นร้อยละ 43.8 
     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 46-55 ปี ซึ่งมีจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมามี

อายุ 36-45 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 อนัดบัท่ีสามมีอายุ 18-25 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.0 และ  น้อยท่ีสดุมีอายมุากกวา่ 26-35  ปี จ านวน 40 คน คดิเป็นร้อยละ 10.0 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาคือ
สถานภาพโสด ซึง่มีจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และล าดบัสดุท้ายคือ มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง 
จ านวน 49 คน คดิเป็นร้อยละ 12.2 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา มีจ านวน  191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 
รองลงมาคือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ล าดับสามคือจบ
การศกึษาระดบัอ่ืนๆ มีจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 และล าดบัสดุท้ายคือ จบการศกึษาระดบัปวช./
ปวส. จ านวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 4.5 

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ มีท่ีอยู่อาศยัในอ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเทิง อ าเภอแม่
ลาว และอ าเภอขนุตาล มีจ านวนเทา่กนัคือ 80 คน คดิเป็นร้อยละ 20.0 

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ มีอาชีพเป็นแมบ้่าน ซึ่งมีจ านวนถึง 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 ล าดบัสอง
คือนกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 ล าดบัสามคือ อ่ืนๆ จ านวน 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 15 และล าดบัสดุท้ายคือ พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 0.5 

กลุม่ตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนไม่เกิน 5,000 บาท มีจ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.0 รองลงมาคือ มีรายได้ 5,001-10,000 บาท จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ล าดบัสามคือมีรายได้ 
10,001-15,000 บาท มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 เป็นอนัดบัสดุท้ายคือ มีรายได้ 15,001-20,000 
บาท และ มีรายได้ 20,001-25,000  บาท ซึง่มีจ านวนเทา่กนัคือ 10 คน คดิเป็นร้อยละ 2.5 
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2. พฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสาร
ประเภทของส่ือมวลชนท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามนิยมใช้ในการเปิดรับข่าวสารอันดับหนึ่งคือ

โทรทศัน์ อนัดบัสองคือวิทย ุอนัดบัสามคือหนงัสือพิมพ์ และอนัดบัสดุท้ายคือนิตยสาร 
การส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชน กรณีศึกษา 

จงัหวดัเชียงราย พบว่า ส่ือประเภทโทรทศัน์มีความน่าเช่ือถือเป็นอนัดบัหนึ่ง รองลงมาคือวิทยุ อนัดบัสาม
หนงัสือพิมพ์ อนัดบัส่ีคือ อินเตอร์เน็ต สว่นอนัดบัสดุท้ายคือนิตยสาร 

การส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชน กรณีศึกษา 
จงัหวดัเชียงราย  พบวา่เหตผุลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เช่ือในส่ือท่ีรับข่าวสาร เป็นอนัดบัหนึ่งคือ ส่ือ
ท่ีมีทัง้ภาพและเสียง รองลงมาคือส่ือท่ีมีการบนัทึกไว้เป็นหลกัฐานได้นาน อนัดบัสามคือความเช่ือถือในตวั
ผู้ ส่ือข่าวหรือนักข่าว อนัดบัส่ีคือ เช่ือถือในตวัผู้ อ่านข่าว อันดบัสุดท้ายคืออ่ืนๆ ได้แก่ การรับฟังข่าวสาร 
ขึน้อยูก่บัหวัข้อวิจารณ์ มีการแสดงความคดิเห็นของหลายๆ คน 

การส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชน กรณีศึกษา 
จงัหวดัเชียงราย  พบว่า หนังสือพิมพ์ท่ีได้รับความนิยมในการเปิดรับส่ือทางการเมือง 5 อันดบัแรกจาก
จ านวนหนังสือพิมพ์ท่ีสุ่มเก็บตัวอย่างจ านวน 8 ส านักพิมพ์ ดังนี ้ไทยรัฐ  เดลินิวส์  มติชน  แนวหน้า  
สยามรัฐ  ผู้จดัการรายวัน  ข่าวสด  บางกอกโพสต์  โดยอนัดบัหนึ่งคือ หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ อนัดบัสองคือ 
เดลินิวส์ อนัดบัสามคือ มตชิน อนัดบัส่ีคือ แนวหน้า และอนัดบัสดุท้ายคือ สยามรัฐ  

การจดัอนัดบัสถานีโทรทศัน์ท่ีประชาชนในจงัหวดัเชียงราย นิยมใช้ในการเปิดรับข่าวสารทางการ
เมือง 5 อนัดบัแรกจากจ านวนสถานีโทรทศัน์ 9 ช่อง ดงันี ้ช่อง 3, 5, 7, 9, 11(สทท), ช่องทีวีไทย (TV Thai) 
โดยอนัดบัหนึง่ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เลือกคือ ส่ือจากสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 อนัดบัสอง คือ 
ส่ือจากสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 อนัดบัสาม คือ สถานีโทรทศัน์ช่อง 11 อนัดบัส่ี คือ สถานีโทรทศัน์ช่อง 5 และ
สถานีโทรทศัน์อนัดบัสดุท้ายท่ีประชาชนในจงัหวดัเชียงรายนิยมใช้ในการเปิดรับส่ือคือสถานีโทรทศัน์ช่อง 7  

การส ารวจด้านความถ่ีในการรับข่าวสารทางการเมืองของผู้ตอบแบบสอบถามต่อสปัดาห์ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ได้รับข้อมลูขา่วสารจากส่ือโทรทศัน์  โดยมีความถ่ีในการรับข่าวสารทกุวนั มา
เป็นอนัดบัหนึ่ง  ส่วนการรับข่าวสารจากนิตยสาร หนงัสือพิมพ์ และวิทยุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความถ่ีในการรับขา่วสาร 1-2 วนัตอ่สปัดาห์ ในขณะท่ี การรับข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มีความถ่ีในการรับขา่วสาร 3-4 วนัตอ่สปัดาห์  

การส ารวจความเช่ือถือต่อข่าวสารทางการเมืองท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามได้รับ  พบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มีความคดิเห็นเก่ียวกบัความเช่ือถือตอ่ข่าวสารทางการเมืองท่ีได้รับจากส่ือทางด้าน
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หนงัสือพิมพ์  นิตยสาร  วิทย ุ อินเตอร์เน็ต อย่ใูนระดบัปานกลาง ในขณะท่ีความเช่ือถือตอ่ขา่วสารทาง 
การเมืองท่ีได้รับจากสื่อโทรทศัน์  อยูใ่นระดบัมาก  

การอ่านข่าวสารทางการเมือง จากการรับส่ือประเภทตา่งๆ จากข้อมลูการส ารวจพบว่า เหตผุลใน
การรับส่ือหนงัสือพิมพ์สว่นใหญ่คือ การพาดหวัขา่วมีความนา่สนใจ สว่นเหตผุลในการรับส่ือนิตยสารพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกอ่านข่าวสารทางการเมืองท่ีมีรายละเอียดเนือ้หาดี มาเป็นอนัดบัหนึ่ง 
ในขณะท่ีเหตผุลในการรับส่ือวิทย ุโทรทศัน์และอินเตอร์เน็ต พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบอ่าน
ขา่วสารทางการเมืองเน่ืองจากมีความรวดเร็วในการน าเสนอ 

3. การมีสว่นร่วมทางการเมือง
การติดตามข่าวสารทางการเมืองของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ มีการติดตามข่าวสารทางการเมืองนานๆครัง้จาก นิตยสาร ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการ
ติดตามข่าวสารทางการเมืองเป็นครัง้คราวจากหนงัสือพิมพ์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต ในขณะท่ีการติดตาม
ข่าวสารทางการเมืองพบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารจากโทรทศัน์อยู่ในระดบัประจ า 
และจากผลการส ารวจพบว่า ส่ือท่ีได้รับความสนใจจากผู้ตอบแบบสอบถามต่อติดตามข่าวสารทางการ
เมืองเป็นประจ าโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้โทรทัศน์ วิทยุ  อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยรับฟังการอภิปราย/หาเสียงทางการเมืองนานๆครัง้ จาก
ผู้สมคัร อบต. เทศบาล ผู้สมคัร อบจ. และผู้สมคัร สส. สว.  ในขณะท่ีการรับฟังการอภิปราย/หาเสียงทาง
การเมืองเป็นครัง้คราว อยู่ในอนัดบัสองโดยมีการรับฟังการอภิปราย/หาเสียงทางการเมืองของผู้สมคัรผู้ว่า
สส. สว. ,ผู้สมคัร อบจ. และผู้สมคัร อบต. เทศบาล และการรับฟังการอภิปราย/หาเสียงทางการเมืองใน
ลกัษณะเป็นประจ าอยูใ่นอนัดบัสดุท้าย  

การส ารวจในด้านของการช่วยรณรงค์หาเสียงทางการเมืองของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยช่วยรณรงค์หาเสียงทางการเมือง ทัง้ในด้านการหาเสียง ปิดโปสเตอร์ 
และแจกใบปลิว การช่วยรณรงค์หาเสียงทางการเมืองในลกัษณะนานๆ ครัง้ เป็นอนัดบัสอง ในขณะท่ีการ
ชว่ยรณรงค์หาเสียงทางการเมืองในลกัษณะบอ่ยน้อยท่ีสดุ อยูใ่นอนัดบัสดุท้าย 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมสนับสนุนพรรคการเมือง/นักการเมืองเลยใน
ลักษณะการบริจาคเงิน เข้าร่วมประชุม และให้ข่าวสารทางการเมือง  ในขณะท่ีการสนับสนุนพรรค
การเมือง/นกัการเมือง เป็นครัง้คราว อยู่ในอันดบัสองโดยมีการสนับสนุนพรรคการเมือง/นกัการเมืองใน
ลักษณะ การบริจาคเน การเข้าร่วมประชุม และการให้ข่าวสารทางการเมือง ส่วนการสนับสนุนพรรค
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การเมือง/นกัการเมืองในลกัษณะบอ่ย โดยการบริจาคเงินและร่วมประชมุ ให้ขา่วสารทางการเมือง อย่ใูน 

อนัดบัสดุท้าย  

การส ารวจในด้านของการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือกลุ่มผู้สมคัรเลย ในขณะท่ีการ
สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในลกัษณะนานๆ ครัง้ อยู่ในอันดบัสองโดยมีการการสมัครเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองของระดบัท้องถ่ิน (อบต. เทศบาล) ระดบัจงัหวดั อบจ. และระดบัประเทศ (สส. สว.) และการ
สมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในลกัษณะบอ่ย น้อยท่ีสดุ  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชกัชวนผู้ อ่ืนไปใช้สิทธิเลือกตัง้เป็นประจ า อบต. เทศบาล, อบจ . 
และ สส.สว. ในขณะท่ีการชักชวนผู้ อ่ืนไปใช้สิทธิเลือกตัง้ทางการเมืองบ่อย อยู่ในอันดบัสองโดยมีการ
ชกัชวนผู้ อ่ืนไปใช้สิทธิเลือกตัง้ทางการเมือง อบต. เทศบาล อบจ. และ สส. สว. และการชกัชวนผู้ อ่ืนไปใช้
สิทธิเลือกตัง้ทางการเมืองนานๆครัง้ อยูใ่นอนัดบัน้อยท่ีสดุ 

การส ารวจในด้านของการไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ทางการเมือง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ อบต. เทศบาล, อบจ . และสส.สว.  เป็นประจ า ในขณะท่ีการไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ทางการเมืองในลกัษณะบอ่ย อยู่ในอนัดบัสอง โดยมีการไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
ของ อบต. เทศบาล อบจ. และสส. สว. บอ่ย และการไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ทางการเมืองในลกัษณะ
นานๆ ครัง้ อยูใ่นอนัดบัน้อยท่ีสดุ 

4. ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ
การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ไม่มี

เวลา อนัดบัสองคือ ไม่ชอบหรือไม่สนใจ อนัดบัสามคือ ไม่เห็นประโยชน์ของการรับข่าวสารทางการเมือง 
และอนัดบัสุดท้ายคือ อ่ืนๆ ได้แก่ การเมืองน่าเบื่อ ความไม่เป็นกลางในการแสดงความคิดเห็นของพิธีกร 
ข่าวไม่น่าเช่ือถือ และผู้ ฟังมีอคติ ข้อเสนอแนะ  ได้แก่ ส่ือมวลชนบางส่วนไม่เป็นกลางทางการเมือง 
ส่ือมวลชนต้องรับผิดชอบของการกระท าท่ีท าลงไป อยากให้ส่ือมวลชนเสนอขา่วแบบเป็นกลาง ไม่ชีน้ า ต้อง
เสนอขา่วสารให้รอบด้าน และอยากให้พฒันาส่ือมวลชนในเร่ืองจรรยาบรรณ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ไม่มีเวลา อันดบัสองคือ 
ไมช่อบหรือไมส่นใจ อนัดบัสามคือ ไม่เห็นประโยชน์ของการรับข่าวสารทางการเมือง และอนัดบัสดุท้ายคือ 
อ่ืนๆ ได้แก่ ไมมี่โอกาสในการมีสว่นร่วม ขาดการประชาสมัพนัธ์ ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
อยากให้เป็นการส่ือสองทางจะได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ การจดัเวทีสาธารณะเพ่ือให้มีกระบวนการมี
สว่นร่วมในการน าเสนอปัญหา อยากให้มีการให้ความรู้เก่ียวกบัประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม และอยาก
ให้นกัการเมืองมีคณุธรรมและจริยธรรม 
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อภปิรายผล 
ผลการวิจยัท่ีเกิดขึน้สอดคล้องกับงานวิจยัของสิงห์ สิงห์ขจร เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร

การเมืองจากส่ือมวลชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า 
พฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารการเมืองจากส่ือมวลชนของสตรี มีการเปิดรับส่ือโทรทศัน์มากท่ีสดุ เพราะมีทัง้
ภาพและเสียงจงึมีความนา่เช่ือถือมากท่ีสดุ โดยส่ือโทรทศัน์มีความน่าเช่ือถือมากท่ีสดุ เพราะมีทัง้ภาพและ
เสียง สอดคล้องกับงานวิจยัของฐิตกานต์ ธนาโอฬารเร่ืองการส่ือสารกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ศึกษาเฉพาะกรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
พบว่า ในการเปิดรับข่าวสารการเมือง นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารจากส่ือโทรทัศน์ในระดบั
คอ่นข้างสงู  สอดคล้องกบังานวิจยัของวิศาล ปัญจสกุลวงศ์ เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมือง
จากส่ือมวลชน และการมีส่วนร่วมทาง การเมืองของนักศึกษาระดบัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสดุเพราะมีทัง้ภาพและ
เสียงจงึมีความนา่เช่ือถือมากท่ีสดุ  

จากผลการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน กรณีศกึษา จงัหวดัเชียงรายมีข้อค้นพบท่ีนา่สนใจดงันี ้ คือ 

1. กลุ่มตวัอย่างประชาชนเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด   มีเหตุผลว่าส่ือ
โทรทศัน์มีทัง้ภาพและเสียงจงึมีความนา่เช่ือถือมากท่ีสดุ ซึ่งจากการศกึษาการเปิดรับข่าวสารการเมืองจาก
ส่ือมวลชนของประชาชนตัง้แต่อดีต จะพบว่า หนังสือพิมพ์เป็นส่ือท่ีใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ข่าวสาร
การเมืองของนกัการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพสงู เม่ือสถานีโทรทศัน์ได้ขยายเครือข่ายการส่งสญัญาณ
ครอบคลมุพืน้ท่ีได้กว้างขวางจึงเร่ิมมีบทบาทมากขึน้เป็นล าดบั เพราะโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีทัง้ภาพและเสียง
จึงท าให้ประชาชนเข้าใจข่าวสารได้ง่ายกว่าส่ืออ่ืนๆ และการก าหนดวาระข่าวสารของสถานีโทรทศัน์นัน้
สามารถท าให้มีความน่าสนใจท าให้ข่าวสารทางการเมืองน่าสนใจมากยิ่งขึน้ ในปัจจุบนัส่ือโทรทศัน์ได้มี
รายการเล่าข่าวซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกับประชาชนเพราะสามารถเข้าใจได้ง่ายและรายการ
ดงักลา่วได้มุง่เน้นน าเสนอขา่วสารการเมืองท าให้ประชาชนเข้าถึงข่าวสารการเมืองได้สะดวกมากย่ิงขึน้   

2. กลุ่มตวัอย่างประชาชนในจังหวดัเชียงรายเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยเฉล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลาง ท าให้เห็นวา่ประชาชนสว่นใหญ่ยงัคงเร่ิมให้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมทางการเมือง แสดงให้
เห็นว่าในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมากว่า 79 ปีจากท่ีประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง เป็นระบอบ
ประชาธิปไตย เม่ือ พ.ศ.2475 และให้สิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน การพฒันาทางด้านการเมืองของ
สงัคมไทยมีประสิทธิผลปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะไม่มีการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจด้านการเมือง
ให้กบัประชาชนอย่างแท้จริงถึงแม้จะมีต าราเรียนเก่ียวกบัการเมืองอยู่มากมาย ซึ่งอาจเป็นสาเหตท่ีุท าให้
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ประชาชนเข้ามีสว่นร่วมทางการเมืองอย่ใูนระดบัปานกลางทั�งๆ ท่ีในปัจจบุนัทั�งภาครัฐและภาคเอกชนได้มี 

การม่งุเน้นในกิจกรรมท่ีต้องการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ เพ่ิมมากขึ�นซึง่ในการเลือกตั�ง 
สมาชิก สภาผ้แูทนราษฏรเม่ือวนัท่ี 3 กรกฏาคม 2554 มีจ านวนผ้มูาใช้สทิธิในการเลือกต ั้งเป็นจ านวนมาก
แสดงให้เหน็ถงึพฒันาการของประชาชนจงัหวดัเชียงรายในการมีสว่นร่วมทางการเมืองทางอ้อมผา่น ตวัแทน
ซึง่การสว่นร่วมทางการเมืองโดยทางตรงยงัมีให้เหน็ไมม่าก

บทสรุป 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชน จากกลุ่มตวัอย่างเปิดรับ
ขา่วสารการเมืองจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสดุ   มีเหตผุลว่าส่ือโทรทศัน์มีทัง้ภาพและเสียงจึงมีความน่าเช่ือถือ
มากท่ีสดุ ในปัจจบุนัการก าหนดวาระข่าวสารของสถานีโทรทศัน์ในรายการเล่าข่าวซึ่งได้รับความนิยมเป็น
อยา่งมากกบัประชาชนเพราะสามารถเข้าใจได้ง่ายและรายการดงักล่าวได้มุ่งเน้นน าเสนอข่าวสารการเมือง
ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงขา่วสารการเมืองได้มากยิ่งขึน้ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กลุ่มตวัอย่างต้องการออกไปใช้สิทธิในการเลือกตัง้
เพราะต้องการมีส่วนร่วม มากกว่าคิดว่าต้องออกไปใช้สิทธิในการเลือกตัง้เพราะเป็นหน้าท่ี หรือการ
แสดงออกการชกัชวนให้ผู้ อ่ืนไปใช้สิทธิในการเลือกตัง้ และประชาชนให้ความสนใจกบัการเมืองในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น อบต. เทศบาล และ อบจ. มากกว่าการเมืองระดับชาติ สส. และ สว. 
แสดงให้เห็นว่าการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมืองเพิ่มมากขึน้  

จากผลการวิจยั ท าให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองทางตรงของประชาชนยงัมีอยู่น้อย การ
ก าหนดวาระข่าวสารของส่ือมวลชนควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองทางตรง เพ่ือท าให้ประชาชนมีความต่ืนตวัในการมีสว่นร่วมทางการเมืองทางตรงมากย่ิงขึน้  

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารการเมืองจากส่ือมวลชนและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในพืน้ท่ีอ่ืนๆ เชน่ จงัหวดัเชียงใหม ่จงัหวดัสตลู จงัหวดัอดุรธานี จงัหวดันครนายก เป็นต้น 

2. ควรท าการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในโดยเฉพาะเจาะจงของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ครู ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนกังานเอกชน เป็นต้น 
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3. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทัง้การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองทางตรงและการมีสว่นร่วมทางการเมืองทางอ้อม 

 4. ควรท าการศกึษาเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชน และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองควรใช้แบบสอบถามประกอบการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกในประเดน็อ่ืนๆ 

บรรณานุกรม 

โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติประจ าประเทศไทย (2550) รายงานการพฒันาคนของประเทศไทย 
ปี 2550 กรุงเทพมหานคร คีนพบับลิชชิ่ง 

ฐิตกานต์ ธนาโอฬาร (2536) การสื่อสารกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลยั : ศึกษา
เฉพาะกรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วิทยานิพนธ์ปริญญาวารสาร
ศาสตร มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปาริชาต ิสถาปิตานนท์ และคณะ (2549) การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน : จากแนวคิดสู่
ปฎิบติัการวิจยัในสงัคมไทย กรุงเทพมหานคร ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั 

วิศาล ปัญจสกลุวงศ์ (2548) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชน และการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนกัศึกษาระดบัอดุมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์ปริญญา นิเทศศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

สิงห์ สิงห์ขจร (2549) กลยทุธ์การสือ่สารเพือ่การรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่
ไดร้ับคะแนนเสียงสูงสดุ 5 อนัดบัแรก ปี 2548 วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

--------------- (2552) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากสือ่มวลชนและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของสตรีกรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา 

เสถียร เชยประทบั (2540) ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการสือ่สารการเมืองในสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

--------------- (2551) การสื่อสารกบัการเมืองและประชาธิปไตยในสงัคมพฒันาแลว้ กรุงเทพมหานคร 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

McQuail, Denis. (1987) Mass Communication Theory : An Introduction. Beverly : Hills, CA: 

Sage  Publications 

Huntington,Samuel P. and Dominguez,George I  (1975)  Political Participation  in 

Macropolitical Theory Handbook of Political Science  Vol.3. p.33

135




