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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
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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
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ความเป ็นมาและความสําคัญของปัญหา

 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   
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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

36



ปีที  3 ฉบบัที� 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2556

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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ปีที 3 ฉบบัที� 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2556

บรรณานุกรม

หลกัสตูรการศกึษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2555-2559 ฝ่ายพฒันาหลกัสตูรและการสอน สํานกัวิชาการ 

 โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช นนทบรีุ  

ข้อมลูรายงานสถิตสิรุปผลการสอบของนกัศกึษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์แตล่ะชดุวิชา จากศนูย์วิชาการ

ประเมินผล สํานกัทะเบียนและวดัผล มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ภาคการศกึษา 1/ 2554 

 1/2553 และ 1/2552 

 บนัทกึข้อความจากสํานกับริการการศกึษา ศนูย์บริการการศกึษาประจําภมูิภาค เลขท่ี ศธ. 

0522.04(03)/919 แจ้งมตท่ีิประชมุคณะกรรมการสอนเสริมของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

  ในการประชมุครัง้ท่ี 1//2555 เม่ือวนัพธุท่ี 14 มีนาคม 2555 อนมุตัใิห้สาขาวิชานิเทศศาสตร์จดั

สอนเสริมแบบเข้มประจําปีการศกึษา 2555 

42




