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รายงานการวิจัย
เรื่อง
ความต้ องการของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการเรียนล่วงหน้ า
ในโครงการสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
กรณีศึกษาในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบของ ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

โดย
นางอุรชา อ่อนลมัย

การวิจัยครั้งนีไ้ ด้ รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจาปี 2556
(ประเภทวิจัยสถาบัน)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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ชื่อเรื่อง

ชื่ อผู้วจิ ัย
ปี ทีแ่ ล้วเสร็จ

ความต้องการของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการเรี ยนล่วงหน้าใน
โครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช : กรณี ศึกษาในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
นางอุรชา อ่อนลมัย
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชเป็ นมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองเจตนารมณ์ การจัดการศึกษา
เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ เนื่องจากเป็ นมหาวิทยาลัยเปิ ดใช้ระบบการเรี ยนการสอนทางไกลเพื่อ
ถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์แก่นกั ศึกษา การศึกษาทางไกลเป็ นระบบการเรี ยนการสอนที่ไม่มี
ชั้นเรี ยน โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนได้ดว้ ยตนเองอยูท่ ี่บา้ น ไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยนเป็ นการที่ผเู ้ รี ยนผูส้ อนอยู่
ไกลกันแต่สามารถมีกิจกรรมร่ วมกันได้ โดยศึกษาจากสื่ อประสมอันได้แก่ สื่ อทางไปรษณี ย ์
อันประกอบด้วย เอกสารการสอนประจาชุดวิชา ซีดีเสี ยงประจาชุดวิชา ดีวดี ีประจาชุดวิชา ซีดีรอม
ประจาชุดวิชา วิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์ นอกจากการศึกษาจากวัสดุการศึกษาแล้ว
มหาวิทยาลัยยังให้บริ การสื่ อการศึกษาในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กบั นักศึกษา ได้แก่
รายการวิทยุกระจายเสี ยง รายการวิทยุโทรทัศน์ และรายการย้อนหลัง (VDO ON DEMAND)
ทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัย การสอนเสริ ม รวมทั้งศูนย์บริ การทางการศึกษาเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้กบั นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องศึกษาด้วยตนเอง ปัจจุบนั
มหาวิทยาลัยเปิ ดสอนหลักสู ตร ประกาศนียบัตร หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
นอกจากนี้ยงั เปิ ดโครงการสัมฤทธิ บตั รด้วย
โครงการสัมฤทธิ บตั รเป็ นโครงการที่ให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม เกิดขึ้นจากปณิ ธานของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยระบบเปิ ดยึดหลักการศึกษาตลอดชีวติ มุ่งพัฒนา
คุณภาพของประชาชนทัว่ ไป เพิ่มพูนวิทยฐานะ แก่ผปู ้ ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา
ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยนตามปกติ โดยเผยแพร่ ความรู ้ในแขนงวิชาต่าง ๆ
สู่ ประชาชนทัว่ ไป ไม่จากัดอายุและวุฒิการศึกษา สามารถนาชุดวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรปริ ญญาตรี
ทั้ง 12 สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยประมาณ 250 ชุดวิชา และ 3 รายวิชา ให้เลือกเรี ยนได้ครั้งละ
1-3 ชุดวิชา/รายวิชา เมื่อสอบผ่านชุดวิชาหรื อรายวิชาใดจะได้รับใบสัมฤทธิบตั รรับรองความรู้และ
สามารถโอนชุ ดวิชาเข้าในหลักสู ตรการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของ มสธ. โดยเป็ นชุ ดวิชาที่อยูใ่ น
โครงสร้างหลักสู ตรปัจจุบนั
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ปั จจุบนั พบว่าการเรี ยนล่วงหน้าเป็ นที่สนใจมากขึ้น โดยเฉพาะนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังที่ อัจฉราวรรณ นารถพจนานนท์ (2549:2) ซึ่งได้ศึกษาวิจยั
เหตุจูงใจในการสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรี ยมศึกษาระดับปริ ญญาตรี (PRE-DEGREE)
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชาส่ วนใหญ่
มีอายุไม่เกิน 17 ปี และเหตุจูงใจสู งสุ ดในการสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรี ยมศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง คือ ไม่บงั คับเข้าชั้นเรี ยน ทาให้ทาการอื่นควบคู่
ไปได้ และต้องนาหน่วยกิตที่สะสมได้ไปเทียบโอน ในระดับปริ ญญาตรี
การศึกษาวิจยั ดังกล่าวจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ที่จะเป็ นแนวทางในการจัดแนะแนว
การศึกษา เกี่ยวกับการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ให้เข้าถึงกลุ่มนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะส่ งผลถึงจานวน
ผูส้ มัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช นอกจากนี้ขอ้ มูลที่ได้
จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการนาไปวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดนโยบายและวางแผน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การจัดการเรี ยนและ
พัฒนาโครงการสัมฤทธิ บตั ร เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการส่ งเสริ มสนับสนุน
การศึกษาตลอดชีวิต
การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพือ่ 1) ศึกษาความต้องการของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนล่วงหน้าใน
โครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 2) เปรี ยบเทียบความต้องการผูเ้ รี ยนใน
การเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยจาแนกตาม
ปัจจัยผูเ้ รี ยน 3) ศึกษาการรับรู ้ขอ้ มูลของผูเ้ รี ยน ในการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 4) เปรี ยบเทียบการรับรู้ขอ้ มูลของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนล่วงหน้าใน
โครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช โดยจาแนกตามปัจจัยผูเ้ รี ยน
วิธีการดาเนินการวิจัย ประชากรคือ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตรับผิดชอบศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี
ระยอง ตราด และสระแก้ว โดยสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง จังหวัดละ 2 โรงเรี ยน ได้จานวน 10 โรงเรี ยน จากนั้น
สุ่ มกลุ่มตัวอย่างห้องเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยนที่สุ่มได้โรงเรี ยนละ 1 ห้อง ห้องละ 40 คน
จานวน 10 โรงเรี ยน ได้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง รวม 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยนของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ตอนที่ 2 ปั จจัย
ด้านการสื่ อสาร สอบถามเกี่ยวกับการได้รับข่าวสารข้อมูลเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ผ่านช่องทางสื่ อต่าง ๆ ตอนที่ 3 แบบสอบถามต้องการเรี ยนล่วงหน้า
ในโครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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ข้อมูลที่ได้ทาการวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน เปรี ยบเทียบ
ข้อมูลใช้ t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม
ใช้ One-way ANOVA และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยวิธี ของเชพเฟ่ (Scheff’s
Method) สาหรับคาถามปลายเปิ ด วิเคราะห์โดยการค่าความถี่ ค่าร้อยละ การจัดลาดับ และการสรุ ป
ประเด็นเนื้ อหา
ผลการวิจัย สรุ ปประเด็นได้ดงั นี้
1) นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.85) และมีความต้องการประโยชน์
ที่ได้รับจากการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก (  = 4.34) ส่ วนความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รในสาขาวิชาที่
เปิ ดสอน ทั้ง 11 สาขาวิชา โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 3.33) โดยค่าเฉลี่ยของสาขาวิชาที่
ต้องการเรี ยนสู งสุ ด คือสาขาวิชานิติศาสตร์ (  = 3.52) รองลงมาคือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (  = 3.50)
ด้านความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช หลังสาเร็ จมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบว่านักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช หลังสาเร็ จ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง (  = 3.27) โดยมีวชิ าที่ผเู้ รี ยน สนใจมากที่สุด
คือด้านภาษา รองลงมาคือด้านนิติศาสตร์ ส่ วนด้านมีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าเพราะเหตุใด พบว่า
นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้า เพราะต้องการสาเร็ จการศึกษาเร็ วขึ้น
ร้อยละ 67.0 รองลงมาคือ ศึกษาเพื่อนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทางาน ร้อยละ 65.0
2) นักเรี ยนมัธยมศึกษา ปี ที่ 4 ทั้ง เพศชาย และเพศหญิง ที่มีระดับผลการเรี ยนต่างกัน มีผปู ้ กครองมี
อาชีพต่างกันและแรงจูงใจต่างกัน มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ไม่แตกต่างกัน 3) นักเรี ยนมัธยมศึกษา ปี ที่ 4 มีการรับรู้ขอ้ มูลการ
เรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ผ่านสื่ อทุกด้าน โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.87) โดยค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การรับรู ้ขอ้ มูลจากการแนะแนวการศึกษา (วิทยากร
บรรยาย) (  = 4.14) รองลงมาคือ การรับรู ้ขอ้ มูลผ่านทางอินเทอร์ เน็ต (  = 4.09) 4) นักเรี ยน
มัธยมศึกษา ปี ที่ 4 ทั้ง เพศชาย และเพศหญิง ที่มีระดับผลการเรี ยนต่างกัน มีผปู ้ กครองมีอาชีพต่างกัน
และแรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้าต่างกัน มีการรับรู้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั ร
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ผ่านสื่ อทุกต้าน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
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ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับ สานักการศึกษาต่ อเนื่อง มีดังนี้
สานักการศึกษาต่อเนื่องซึ่ งเป็ นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดูแลโครงการ
สัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช สามารถนาผลการวิจยั พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์
โดยเน้นไปที่ประโยชน์ของผูเ้ รี ยน สนองตอบความต้องการในการเรี ยนสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งผูเ้ รี ยน
มีความสนใจเลือกเรี ยนเป็ นอันดับต้น ๆ สานักการศึกษาต่อเนื่องสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1.1 จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หรื อแนะแนวการศึกษาร่ วมกับสาขาวิชานิติศาสตร์
หรื อ ROAD SHOW ไปยังโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ทั้งในระดับประจาอาเภอ และระดับจังหวัด
โดยเบื้องต้นอาจพิจารณา ในเขตพื้นที่จงั หวัดใหญ่ ๆ เพือ่ ประชาสัมพันธ์ การเรี ยนล่วงหน้าในโครงการ
สัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ให้ถึงกลุ่มเป้ าหมายได้โดยตรง โดยกิจกรรมดังกล่าว
ควรให้อาจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็ นสาขาวิชาที่มีแขนงวิชา
ภาษาอังกฤษที่ผเู ้ รี ยนสนใจ ร่ วมกิจกรรมเพื่อให้ความรู ้ และข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่ กลุ่มเป้ าหมาย
ได้อย่างกว้างขวาง
1.2 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ ในสื่ อต่าง ๆ ดังนี้
1.2.1 จากผลการวิจยั ที่พบว่า ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่รับรู ้ขอ้ มูลผ่านช่องทางสื่ อต่าง ๆ อยู่
ในระดับมาก ดังนั้นจึงควรปรับปรุ งพัฒนาการประชาสัมพันธ์ สื่ อต่าง ๆ ดังนี้ สื่ อทางด้านอินเทอร์ เน็ต
ควรพัฒนาปรับปรุ งเว็บไซต์ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ผา่ นทางอินเทอร์ เน็ต มีความน่าสนใจ มุ่งเน้น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนล่วงหน้า และ การนาเสนอ บทสัมภาษณ์ของผูเ้ รี ยนล่วงหน้า ที่เป็ น
นักเรี ยน ในรู ปแบบของคลิปวิดีโอ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ การปรับหัวข้อ ในการค้นหา ให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลรายละเอียดที่มีความชัดเจน แยกเป็ นข้อมูลสาหรับ นักเรี ยนที่ตอ้ งการ
เรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบตั รเป็ นการเฉพาะ โดยมีขอ้ มูลแนะนาการวางแผนการเรี ยนล่วงหน้า
วิธีการขั้นตอนการสมัคร การติดต่อรับระเบียบการสมัคร
1.2.2 สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น การลงประชาสัมพันธ์ทางหนังสื อพิมพ์ หรื อการจัดทาสปอต
วิทยุสาหรับเผยแพร่ ทางสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง โดยอาจจัดทาสปอตและส่ งให้ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ.
ทั้ง 10 แห่ง นาไปเผยแพร่ หรื อส่ งข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเรี ยนล่วงหน้า ให้ทางสถานี
วิทยุกระจายเสี ยง ใช้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ส่ วนเอกสารสาหรับการประชาสัมพันธ์การเรี ยนล่วงหน้า
ที่ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยได้จดั ทาและจัดส่ งให้ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. เพื่อใช้สาหรับแจกผูส้ นใจ
ควรออกแบบให้สามารถใช้ได้ตลอด โดยไม่ตอ้ งระบุ ปี หรื อ รุ่ น เพื่อสะดวกต่อการใช้งานและ
หากเหลือแจกไม่หมดในแต่ละปี ยังสามารถนาไปใช้แจกในปี ต่อไปได้
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1.2.3 ส่ วนทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ สามารถดาเนินการโดยจัดทารายการเฉพาะ
เรื่ องเกี่ยวกับการเรี ยนล่วงหน้า ในโครงการสัมฤทธิ บตั ร โดยออกแบบรู ปแบบรายการให้น่าสนใจ
สัมภาษณ์นกั เรี ยนที่เรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั ร ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช โดยมี
การถ่ายทานอกสถานที่ และเผยแพร่ ผา่ นทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
หรื อจัดทาสปอต สาหรับการประชาสัมพันธ์ผา่ นทางสถานวิทยุโทรทัศน์ช่อง 3 ,5,7,9 หรื อช่องอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
1.2.4 การจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) สามารถดาเนินการจัดทาได้สอง
ลักษณะ คือ จัดทาโดยมหาวิทยาลัย และจัดส่ งป้ ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ประชาสัมพันธ์การเรี ยน
ล่วงหน้าให้ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง นาไปติดประชาสัมพันธ์ บริ เวณศูนย์ฯ หรื อสถานที่
ต่าง ๆ ตามที่ศูนย์ฯ พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม หรื อ จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ.
ทั้ง 10 แห่ง สาหรับจัดทาป้ าย (ไวนิล) ประชาสัมพันธ์การเรี ยนล่วงหน้า ตามความเหมาะสมของแต่
ละศูนย์ฯ
1.2.5 การเพิ่มช่องทางในการติดต่อขอรับใบสมัคร เพื่อให้ผสู ้ นใจเรี ยนติดต่อขอรับ
ได้สะดวก เช่น การจัดส่ งใบสมัครไปยังฝ่ ายแนะแนวการศึกษาของโรงเรี ยนประจาจังหวัด
การจัดส่ งไปยังห้องสมุดประชาชนประจาจังหวัดทุกจังหวัด เป็ นต้น
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับศูนย์ วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ดังนี้
2.1 การจัดแนะแนวการศึกษา โดย ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ให้ความรู ้เกี่ยวกับ
การเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยมุ่งเน้น
กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4-5 ซึ่งสามารถประสานงานกับอาจารย์แนะแนวการศึกษา
เพื่อขออนุ ญาตจัดแนะแนวการศึกษาในช่วงชัว่ โมงแนะแนวการศึกษา โดยพิจารณาเนื้ อหาที่จะใช้
แนะแนวการศึกษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายซึ่ งพิจารณาจาก เพศ หรื อ ระดับผลการเรี ยนของ
นักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด อาทิ กลุ่ม
นักเรี ยนที่มีระดับผลการเรี ยน 2.01-3.50 มีความสนใจเรี ยนต่อ มสธ.ทันที หลังจบมัยธมศึกษาตอน
ปลาย และหลังจบปริ ญญาตรี ดังนั้นจึงควรให้การแนะแนวทางการศึกษาต่อ อย่างรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักสู ตรที่เปิ ดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ระบบการศึกษาทางไกล
2.2 ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี จัดทาโครงการเพื่อของบประมาณสาหรับจัดทา
ชุดนิทรรศการ หรื อ ให้ทางสานักการศึกษาต่อเนื่องจัดทาชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ ให้แก่ ศูนย์วทิ ย
พัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง สาหรับนาไปจัดนิทรรศการ ณ สถานศึกษา หรื อ หน่วยงานต่าง ๆ หมุนเวียน
กันไป โดย ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จัดทาเป็ นโครงการ “เรี ยนล่วงหน้า กับ มสธ.” โดยนาชุดนิทรรศการ
แนะนาการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ไปจัด
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นิทรรศการ ณ โรงเรี ยน หรื อหน่วยงาน ต่าง ๆ โดยหมุนเวียนไป เดือน ละ 1 ครั้ง หรื อตามความ
เหมาะสม
2.3 ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ.จันทบุรี สามารถดาเนินการจัดการแนะแนวการศึกษาร่ วมกับ
สาขาวิชา ต่าง ๆ โดยจัดทาเป็ นโครงการรณรงค์รับสมัครเรี ยนล่วงหน้า เพื่อของงบประมาณ ในแต่ละปี
โดยเชิ ญอาจารย์ประจาสาขาวิชาที่ ผูเ้ รี ยนสนใจมาให้ความรู ้และรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชานั้น ๆ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ขอ้ มูลที่ลึกซึ้ ง และน่าสนใจยิง่ ขึ้น
ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลตรงกับความต้องการของนักเรี ยนจะสามารถเพิ่มยอด
สมัครผูเ้ รี ยนล่วงหน้าได้เพิ่มขึ้น เพราะรู ปแบบการเรี ยนลักษณะทางไกล ที่เรี ยนโดยไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยน
และสะดวกในการเข้าสอบ ณ สนามสอบที่มีอยูใ่ นทุกจังหวัด ถือเป็ นจุดแข็งของระบบการเรี ยน
ซึ่ งสะดวกสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนล่วงหน้า หากสามารถประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชได้อย่างกว้างขวางก็จะทา
ให้นกั เรี ยนมีขอ้ มูลในการตัดสิ นใจสมัครเรี ยนได้เป็ นเป็ นอย่างดี ด้วยเพราะนักเรี ยนมีความต้องการ
เรี ยนล่วงหน้าเป็ นพื้นฐานอยูแ่ ล้ว ทั้งนี้ขอ้ เสนอแนะดังกล่าวศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. อื่น ๆ สามารถ
นาไปปรับใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานได้เช่นกัน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาความต้องการของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการเรี ยนล่วงหน้าใน
โครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช กรณี ศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. อื่น ๆ อาจได้รับข้อค้นพบที่แตกต่างออกไป
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรค ในการสมัครเรี ยนในโครงการสัมฤทธิ บตั ร
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชเพื่อจะได้ขอ้ มูลที่กว้างขวางยิง่ ขึ้น
3. ควรศึกษาความต้องการเรี ยนโครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
กับกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เช่น กลุ่มประชาชนทัว่ ไป กลุ่มนักศึกษา กศน. กลุ่มนักศึกษาสายอาชีพ เป็ นต้น
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ความต้องการของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการเรี ยนล่วงหน้าใน
โครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช : กรณี ศึกษาในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
ชื่ อผู้วจิ ัย
นางอุรชา อ่อนลมัย
ปี ทีแ่ ล้วเสร็จ 2558
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความต้องการของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนล่วงหน้า
ในโครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2) เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการ
ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยจาแนก
ตามปัจจัยผูเ้ รี ยน (3) เพื่อศึกษาการรับรู ้ขอ้ มูลของผูเ้ รี ยน ในการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั ร
ของวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (4) เพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้ขอ้ มูลของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนล่วงหน้าใน
โครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช โดยจาแนกตามปัจจัยผูเ้ รี ยน รู ปแบบการ
วิจยั เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ แบบสารวจ ประชากร คือ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในปี การศึกษา 2556
ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี
ชลบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว ที่ได้รับการแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการ
สัมฤทธิบตั รแล้ว กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน เครื่ องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.89
ผลการวิจยั มีดงั นี้ 1) นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าใน
โครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.85)
และมีความต้องการประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 4.34) ส่ วนความต้องการเรี ยน
ล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบตั รในสาขาวิชาที่เปิ ดสอน ทั้ง 11 สาขาวิชา โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (  = 3.33) โดยค่าเฉลี่ยของสาขาวิชาที่ตอ้ งการเรี ยนสู งสุ ด คือสาขาวิชานิ ติศาสตร์
(  = 3.52) รองลงมาคือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (  = 3.50) ด้านความต้องการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช หลังสาเร็ จมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่านักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4
มีความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช หลังสาเร็ จมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง (  = 3.27) โดยมีวชิ าที่ผเู้ รี ยนสนใจมากที่สุดคือด้านภาษา รองลงมา
คือด้านนิติศาสตร์ ส่ วนด้านมีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าเพราะเหตุใด พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4
มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้า เพราะต้องการสาเร็ จการศึกษาเร็ วขึ้น ร้อยละ 67.0 รองลงมาคือ ศึกษา
เพื่อนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทางาน ร้อยละ 65.0 2) นักเรี ยนมัธยมศึกษา ปี ที่ 4 ทั้ง เพศชาย
ชื่อเรื่อง

ซ

และเพศหญิง ที่มีระดับผลการเรี ยนต่างกัน มีผปู ้ กครองมีอาชีพต่างกันและมีแรงจูงใจต่างกัน มีความ
ต้องการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 3) นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีการรับรู้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้าใน
โครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ผ่านสื่ อทุกด้าน โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
(  = 3.87) โดยค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การรับรู้ขอ้ มูลจากการแนะแนวการศึกษา (วิทยากรบรรยาย)
(  = 4.14) รองลงมาคือ การรับรู ้ขอ้ มูลผ่านทางอินเทอร์ เน็ต (  = 4.09) 4) นักเรี ยนมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ทั้ง เพศชาย และเพศหญิง ที่มีระดับผลการเรี ยนต่างกัน มีผปู ้ กครองมีอาชีพต่างกัน และ
แรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้าต่างกัน มีการรับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบตั รของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ผ่านสื่ อทุกต้าน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

คาสาคัญ ความต้องการ เรี ยนล่วงหน้า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โครงการสัมฤทธิบตั ร
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ฌ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้ ด้วยความร่ วมมือและความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน
คณะบุคคลและบุคคล ผูว้ จิ ยั ขอกล่าวถึงดังนี้
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ที่สนับสนุนงบประมาณ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน และอาจารย์แนะแนวการศึกษาในโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทุกโรงเรี ยน
ที่ได้กรุ ณาอานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล รองศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ จุย้ โต
อาจารย์อานาจ วงษ์สมิง และ คุณกมลรัตน์ สิ ริธงั ศรี ที่กรุ ณาให้คาแนะนา ในการทาวิจยั ครั้งนี้
รวมถึง ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ช่วยเหลือทุกท่าน ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญอย่างยิง่ ที่ทาให้การวิจยั
สาเร็ จด้วยดี ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
อุรชา อ่อนลมัย
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บทที่ 1

บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 4 กล่าวไว้วา่ การศึกษาหมายถึง
กระบวนการเรี ยนรู้เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู ้ การฝึ กอบรม
การสื บสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้
อันเกิ ดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรี ยนรู ้ และปั จจัยเกื้ อหนุ นให้บุคคลเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง
ตลอดชีวติ
การศึกษาตลอดชีวติ หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาใน
ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
โดยจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ างกายจิตใจ
สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชี วิตสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างมีความสุ ขให้ยดึ หลักดังนี้
1. เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ สาหรับประชาชน
2. ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง
ปั จจุบนั การจัดการศึกษาแบ่งเป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย สามารถศึ ก ษาได้อย่า งต่ อเนื่ องตลอดชี วิต โดยการจัดการศึ ก ษาหลาย
รู ปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึ ง จนนาไปสู่ การเรี ยนรู้ เพื่อปฏิ บตั ิได้จริ ง เป็ นการเรี ยนรู้ จากการ
เผชิญสิ่ งแวดล้อมด้วยตนเอง (นภมณฑล สิ บหมื่นเปี่ ยม 2553: 15)
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มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช เป็ นมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองเจตนารมณ์ การจัดการศึกษา
เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ เนื่องจากเป็ นมหาวิทยาลัยเปิ ดใช้ระบบการเรี ยนการสอนทางไกลเพื่อ
ถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ แก่นกั ศึกษา การศึกษาทางไกลเป็ นระบบการเรี ยนการสอนที่ไม่มี
ชั้นเรี ยน โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนได้ดว้ ยตนเองอยูท่ ี่บา้ น ไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยนเป็ นการที่ผเู ้ รี ยนผูส้ อนอยู่
ไกลกันแต่สามารถมีกิจกรรมร่ วมกันได้ โดยศึกษาจากสื่ อประสมอันได้แก่ สื่ อทางไปรษณี ย ์
อันประกอบด้วย เอกสารการสอนประจาชุดวิชา ซีดีเสี ยงประจาชุดวิชา ดีวดี ีประจาชุดวิชา ซีดีรอม
ประจาชุดวิชา วิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์ นอกจากการศึกษาจากวัสดุการศึกษาแล้ว
มหาวิทยาลัยยังให้บริ การสื่ อการศึกษาในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กบั นักศึกษา ได้แก่
รายการวิทยุกระจายเสี ยง รายการวิทยุโทรทัศน์ และรายการย้อนหลัง (VDO ON DEMAND)
ทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัย การสอนเสริ ม รวมทั้งศูนย์บริ การทางการศึกษา เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้กบั นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องศึกษาด้วยตนเอง ปัจจุบนั
มหาวิทยาลัยเปิ ดสอนหลักสู ตร ประกาศนียบัตร หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโทและปริ ญญา
เอก นอกจากนี้ยงั เปิ ดโครงการสัมฤทธิ บตั รด้วย
โครงการสัมฤทธิ บตั รเป็ นโครงการที่ให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม เกิดขึ้นจากปณิ ธาน
ของ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยระบบเปิ ดยึดหลักการศึกษาตลอดชีวติ
มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทัว่ ไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ ผูป้ ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทาง
การศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชได้จดั โครงการสัมฤทธิ บตั ร โดยเริ่ มดาเนินการ รุ่ นที่ 1
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 เป็ นต้นมา และเป็ นการเรี ยนรู ้ตามอัธยาศัย สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเพิ่มพูนความรู ้
ทางวิชาการและวิชาชีพ ให้สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางาน ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยนตามปกติ โดยเผยแพร่ ความรู ้ในแขนง
วิชาต่าง ๆ สู่ ประชาชนทัว่ ไป ไม่จากัดอายุและวุฒิการศึกษา สามารถนาชุดวิชาที่เปิ ดสอนใน
หลักสู ตรปริ ญญาตรี ทั้ง 11 สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยประมาณ 250 ชุดวิชา และ 3 รายวิชา
ให้เลือกเรี ยนได้ครั้งละ 1-3 ชุดวิชา/รายวิชา เมื่อสอบผ่านชุดวิชาหรื อรายวิชาใดจะได้รับใบ
สัมฤทธิบตั รรับรองความรู้ และสามารถโอนชุดวิชาเข้าในหลักสู ตรการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของ
มสธ. โดยเป็ นชุดวิชาที่อยูใ่ นโครงสร้างหลักสู ตรปั จจุบนั ทั้งนี้ นักศึกษา มสธ.ที่ลงทะเบียนเรี ยน
ตามปกติสามารถเข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิ บตั รนี้ควบคู่ได้ เมื่อสอบผ่าน ขอโอนชุดวิชาเข้าใน
หลักสู ตรปริ ญญาตรี ที่กาลังศึกษาอยูข่ ณะนั้น จะทาให้จบปริ ญญาตรี เร็ วขึ้น ส่ วนนักเรี ยนที่กาลังศึกษา
อยูใ่ น ทุกระดับชั้นสามารถเรี ยนล่วงหน้า ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการสัมฤทธิ บตั ร เรี ยนควบคู่
ไปกับการเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติ เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างองค์ความรู ้ระหว่างเรี ยน ใช้เวลาว่างให้เป็ น
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ประโยชน์ดว้ ยการเรี ยนรู้หลากหลายสาขาวิชาในระบบการศึกษาทางไกล ทั้งนี้หากสาเร็ จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว สมัครเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช สามารถนาชุด
วิชาที่สอบผ่านจากโครงการสัมฤทธิบตั รมาเทียบโอนเข้าในหลักสู ตรปริ ญญาตรี โดยเป็ นชุดวิชาที่อยู่
ในโครงสร้างหลักสู ตรที่สมัครเรี ยน ก็จะทาให้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส้ นั ลง
(มสธ. ฝ่ ายบริ การเผยแพร่ ทางไกล สานักการศึกษาต่อเนื่อง 2555)
ปั จจุบนั พบว่าการเรี ยนล่วงหน้าเป็ นที่สนใจมากขึ้น โดยเฉพาะนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังที่ อัจฉราวรรณ นารถพจนานนท์ (2549:2) ซึ่งได้ศึกษาวิจยั เหตุจูง
ใจในการสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชา เพื่อเตรี ยมศึกษาระดับปริ ญญาตรี (PRE-DEGREE)
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชาส่ วน
ใหญ่มีอายุไม่เกิน 17 ปี และเหตุจูงใจสู งสุ ดในการสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรี ยม
ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง คือ ไม่บงั คับเข้าชั้นเรี ยนทาให้ทาการอื่น
ควบคู่ไปได้ และต้องนาหน่วยกิตที่สะสมได้ไปเทียบโอนในระดับปริ ญญาตรี
ทั้งนี้ในฐานะที่ผวู ้ ิจยั ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
จันทบุรี ซึ่ งเป็ นเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยในส่ วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่รับผิดชอบให้บริ การ ครอบคลุม
พื้นที่ 5 จังหวัด ได้ แก่ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด และสระแก้ว มีวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้ง
ศูนย์วทิ ยพัฒนา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ว่าด้วยการดาเนิ นงานศูนย์วทิ ยพัฒนา
บริ การ พ.ศ. 2541 ดังนี้ คือ
1.เพื่อรองรับกิจกรรมการเรี ยนการสอน การฝึ กอบรมและงานบริ การการศึกษาใน
ระบบการศึกษาทางไกล
2.เพื่อเป็ นเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ในงานบริ การห้องสมุดและ
สื่ อการศึกษา
3.เพื่อเป็ นแหล่งกลางในการดาเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการและวิชาชีพร่ วมกับ
นักศึกษาและชุมชนโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่นกั ศึกษาและชุมชนโดยส่ วนรวม
4.เพื่อเป็ นแหล่งกลางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
5.เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
จากภาระหน้าที่ดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาถึงความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการ
สัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ให้บริ การศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ซึ่ งการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รจะเป็ นการ
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เพิ่มโอกาสในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชในอนาคต
การศึกษาวิจยั ดังกล่าวจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ที่จะเป็ นแนวทางในการจัดแนะแนวการศึกษา
เกี่ยวกับการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ให้เข้าถึงกลุ่ม
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะส่ งผลถึงจานวนผูส้ มัครนักศึกษา
ใหม่ในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช นอกจากนี้ยงั พบว่านักเรี ยนมัธยมศึกษา
ยังมีความต้องการ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลเพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการตัดสิ นใจเรี ยนต่อ
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ดังผลการวิจยั ที่ ซัน อันนันหนับ และอรนุช กันสิ ทธิ์ (2549:
บทคัดย่อ) ได้วิจยั การได้รับและความต้องการข้อมูลข่าวสารของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พบว่า ความต้องการ
ข้อมูลข่าวสารของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนทางไกลของ
มสธ. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ร้อยละ 85.70 มีความต้องการเกี่ยวกับรู ปแบบการให้บริ การของ
มสธ. และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ร้อยละ 91.75 มีความต้องการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนของ มสธ.
ปั จจุบนั ยังไม่พบว่ามีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความต้องการเรี ยนล่วงหน้า ในโครงการ
สัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ในกลุ่มนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา จึงทาให้
ผูว้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาในเรื่ องดังกล่าว โดยเฉพาะนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพราะอยูใ่ นช่วง
มัธยมศึกษาตอนปลาย และอายุ ไม่เกิน 17 ปี จึงมีระยะเวลาที่จะสามารถเรี ยนชุดวิชาต่าง ๆ ล่วงหน้า
เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี หลังสาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
นอกจากนี้ขอ้ มูลที่ได้จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการนาไปวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์
ในการกาหนดนโยบาย และวางแผนด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณ การประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร การจัดการเรี ยน และพัฒนาโครงการสัมฤทธิบตั ร เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของ
มหาวิทยาลัยในการส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษาตลอดชี วิต และการพัฒนาการศึกษาเพื่อประเทศชาติ
ต่อไป

2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความต้องการของผูเ้ รี ยน ในการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั ร
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการของผูเ้ รี ยน ในการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ
บัตรของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชโดยจาแนกตามปัจจัยผูเ้ รี ยน

5
2.3 เพื่อศึกษาการรับรู ้ขอ้ มูลของผูเ้ รี ยน ในการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั ร
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
2.4 เพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้ขอ้ มูลของผูเ้ รี ยน ในการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการ
สัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชโดยจาแนกตามปัจจัยผูเ้ รี ยน

3.กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ องการศึกษาความต้องการของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการเรี ยนล่วงหน้า
ในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช กรณี ศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรตาม
ความต้ องการของผู้เรียน
- ความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบตั ร
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้ านผู้เรียน
- เพศ
- ระดับผลการเรี ยน
- อาชีพของผูป้ กครอง
- แรงจูงใจของผูเ้ รี ยน

ความต้องการประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนล่วงหน้าใน

โครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลังสาเร็ จมัธยมศึกษาตอนปลาย
-

ความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในสาขาวิชา ที่

ปัมหาวิ
จจัยทการรั
อมูลยธรรมาธิ
ของผูเ้ รี ยรนาชเปิ ดสอน
ยาลับยสุรู้ ขโ้ขทั
ด้านสือ่ องการเรี
สิ่ งพิมพ์ยนล่
เช่นวงหน้
หนังาสืในวิ
อพิชมาที
พ์ ่เอกสารประชาสั
- -ความต้
ผเู ้ รี ยนสนใจ มพันธ์โครงการ
สัมฤทธิ
ป้ ายประชาสั
นธ์วงหน้าเพราะเหตุใด
- บตัมีรความต้
องการเรีมยพันล่
- ด้านสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง
- ด้านสื่ อวิทยุโทรทัศน์
- ด้านสื่ ออินเทอร์เน็ต
- สื่ อบุคคล ได้แก่ การแนะนาของบุคคล อาทิ เพื่อน ญาติ ครู พี่นอ้ ง
-ด้านการแนะแนวการศึกษา (วิทยากรบรรยาย)
- การติดต่อด้วยตนเอง ได้แก่ สอบถามทางโทรศัพท์หรื อติดต่อด้วย
ตนเอง ณ ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4.ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั การศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
กรณี ศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ดังนี้
4.1 ขอบเขตด้ านเนื้อหา การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ
ความต้องการของนักเรี ยน ดังนี้ ความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช หลังสาเร็ จ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในสาขาวิชาที่ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชเปิ ด
สอน ความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในวิชาที่ผเู ้ รี ยนสนใจ มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าเพราะเหตุใด
และการรับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
4.2 ขอบเขตด้ านประชากร คือ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการแนะแนว
การศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รแล้ว ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ซึ่งครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว
จานวน 10 โรงเรี ยน รวม 2,440 คน
4.3 ขอบเขตด้ านเวลา คือ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556

5.นิยามศัพท์ เฉพาะ
5.1 ผูเ้ รี ยน หมายถึง นักเรี ยนกาลังศึกษาอยูช่ ้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการแนะแนว
การศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รแล้ว ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ซึ่ งครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว
5.2 นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หมายถึง นักเรี ยนกาลังศึกษาอยูช่ ้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่ได้รับการแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รแล้ว ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่
รับผิดชอบของศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ซึ่ งครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง
ตราด สระแก้ว
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5.3 ความต้องการเรี ยนล่วงหน้า หมายถึง ความต้องการ เรี ยนล่วงหน้าในโครงการ
สัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชของ ของนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั มัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ที่ได้รับการแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รแล้ว
ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ซึ่งครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่
จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว โดยมีความต้องการ ดังนี้ ความต้องการเรี ยนล่วงหน้าใน
โครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ความต้องการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชหลังสาเร็ จมัธยมศึกษาตอนปลาย ความต้องการเรี ยนล่วงหน้าใน
สาขาวิชาที่ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชเปิ ดสอน ความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในวิชาที่ผเู ้ รี ยน
สนใจ และ มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าเพราะเหตุใด
5.4 ปัจจัยการรับรู้ขอ้ มูล หมายถึง การรับรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเรี ยนล่วงหน้าในโครงการ
สัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชผ่านสื่ อต่าง ๆ ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์, สื่ อทาง
วิทยุกระจายเสี ยง, สื่ อทางวิทยุโทรทัศน์, อินเทอร์ เน็ต,สื่ อบุคคลอาทิ เพื่อน ญาติ ครู พี่นอ้ ง เป็ นต้น
การแนะแนวการศึกษา(วิทยากรบรรยาย), การติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หรื อติดต่อด้วยตนเอง ณ
ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
5.5 ปัจจัยผูเ้ รี ยน หมายถึง ข้อมูลด้าน เพศ ระดับผลการเรี ยน อาชีพของผูป้ กครอง
แรงจูงใจของผูเ้ รี ยน

6.ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
6.1 เป็ นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ในการกาหนดนโยบายการวางแผนด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
6.2 เป็ นแนวทางแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
โครงการสัมฤทธิ บตั ร ต่อไป

บทที่ 2

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษา ความต้องการของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการเรี ยน
ล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช กรณี ศึกษาในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการเรี ยนรู ้ตลอดชี วติ
2. ความต้องการในการเรี ยนล่วงหน้าของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ความต้องการเรี ยนล่วงหน้าโครงการสัมฤทธิ บตั รของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดเกีย่ วกับความต้ องการเรียนรู้ ตลอดชีวติ
1.1 ความหมายของการเรียนรู้ ตลอดชี วติ
ปัจจุบนั มีผใู้ ห้แนวคิดและความหมายของการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต หรื อการศึกษาตลอด
ชีวติ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการศึกษาทางไกลดังนี้
วิจิตร ศรี สอ้าน (2529 : 4-5) ได้ให้ความหมายของการศึกษาทางไกลว่า เป็ นระบบ
การเรี ยนการสอนที่ไม่ มีช้ นั เรี ยน โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองอยูก่ บั บ้านไม่ตอ้ งมา
เข้า
ชั้นเรี ยนตามปกติ โดยผูเ้ รี ยนและผูส้ อนอยูห่ ่างไกลกัน แต่สามารถมีกิจกรรมการเรี ยนการสอนร่ วมกัน
ได้ แต่ อาศัยสื่ อประสม อันได้ แก่ สื่ อทางไปรษณี ย ์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และ
การสอนเสริ มรวมทั้งศูนย์บริ การการศึกษาเป็ นหลัก
สาหรับแนวคิดเรื่ องการศึกษาตลอดชีวิต วิจิตร ศรี สอ้าน ได้กล่าวว่า แนวคิดเรื่ อง
การศึกษาตลอดชีวิต ในโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วนี้จะมิใช่เป็ นเพียงสุ นทรพจน์ที่เลื่อน
ลอยอีกต่อไป แต่จะกลายเป็ นปั จจัยที่จาเป็ นสาหรับการดารงชีวติ ในโลกสมัยใหม่ การศึกษาทางไกล
จะกลายเป็ นคาตอบสาหรับการแสวงหาความรู้ของสมาชิกทุกคนในสังคม การศึกษาทางไกลจะมิใช่
เพียงวิถีทางการเรี ยนรู ้แบบหนึ่งอีกต่อไป แต่จะเป็ นวิถีการเรี ยนรู ้สาหรับคนส่ วนใหญ่
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ในอนาคต (ค้นคืนวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จาก เวิลด์ไวด์เว็บ : http://www.muangpol.com/node/31)
ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ มาลี สังข์ศรี (2556 :21-22) ที่ได้ให้ความหมายของการศึกษาหรื อการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวติ ว่า เป็ นการศึกษาหรื อการเรี ยนรู้ในภาพรวมทั้งหมด ซึ่ งครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาที่จดั ให้แก่บุคคลทุกช่วงอายุต้ งั แต่เกิดจนตาย
โดยในแต่ละช่วงชีวติ บุคคลอาจได้รับการศึกษารู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง หรื อหลายรู ปแบบผสมผสาน
กันเป็ นการศึกษาที่สัมพันธ์กบั วิถีการดาเนิ นชีวติ ของบุคคลสัมพันธ์กบั ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินชี วติ ทั้งด้านสังคมสิ่ งแวดล้อม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนาบุคคลอย่างเต็ม
ศักยภาพ ให้มีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์อย่างเพียงพอต่อการดารงชีวติ การประกอบอาชีพและ
การปรับตัวเข้ากับสภาพสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในทุกช่วงชีวิต
นอกจากนี้ นภมณฑล สิ บหมื่นเปี่ ยม (2553: 15) ได้ให้ความหมายของการศึกษา
ตลอดชีวิต หมายถึง การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษา
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชี วติ ได้อย่างต่อเนื่ อง
ตลอดชีวิต โดยจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างมีความสุ ขให้ยดึ หลักดังนี้
1. เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ สาหรับประชาชน
2. ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง
ปั จจุบนั การจัดการศึกษาแบ่งเป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวติ โดยการจัดการศึกษา
หลายรู ปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงจนนาไปสู่ การเรี ยนรู้เพื่อปฏิบตั ิได้จริ ง เป็ นการเรี ยนรู้จากการ
เผชิญสิ่ งแวดล้อมด้วยตนเอง (นภมณฑล สิ บหมื่นเปี่ ยม 2553: 15)
สรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต หรื อการศึกษาตลอดชีวิต เป็ นการศึกษาทุกช่วงอายุ
ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยการศึกษารู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งหรื อหลายรู ปแบบผสมผสานกัน เพื่อสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในทุกช่วงชีวติ และมีคุณภาพชีวติ
ที่ดี สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
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1.2 ความต้ องการเรียนรู้ ตลอดชี วติ
จากความหมายของการเรี ยนรู ้ตลอดชี วติ หรื อ การศึกษาตลอดชี วติ จะพบว่าการศึกษา
มีความสัมพันธ์กบั วิถีการดาเนินชีวติ ของบุคคลสัมพันธ์กบั ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นชีวติ
ทั้งด้านสังคมสิ่ งแวดล้อม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง และยังช่วยพัฒนาบุคคลให้มีความรู ้ ทักษะ
และประสบการณ์อย่างเพียงพอต่อการดารงชีวติ ที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ดังนั้นบุคคล
จึงมีความต้องการและความจาเป็ น ที่จะเรี ยนรู้เพื่อตามความเปลี่ยนแปลงให้ได้ ซึ่งสรุ ปถึงความจาเป็ น
ของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ดังนี้ (สุ มาลี สังข์ศรี 2556 :21-22)
1) ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของบุคคลในแต่ละวัย ในทางจิตทยาบุคคลจะ
เจริ ญเติบโต มีพฒั นาการด้านต่าง ๆ ทุกช่วงของชีวติ ตั้งแต่วยั เด็กจนถึงวัยสู งอายุ จะมีพฒั นาการ
ทางด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม การศึกษาจะช่วยให้บุคคลมีพฒั นาการในด้าน ต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม และการศึกษายังเป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่วยให้บุคคลมีอาชีพที่เหมาะสม มีความรู ้ทกั ษะใน
การดาเนินชีวิต การปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในทุกช่วงวัย
2) การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของบุคคลในแต่ละช่วงชีวติ ในการดาเนิ นชีวติ
ตั้งแต่วยั ทารกจนถึงวัยสู งอายุ มนุษย์ทุกคนจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคมในทุก
ช่วงอายุ การศึกษาจะช่วยให้บุคคลสามารถดาเนินบทบาทในแต่ละช่วงชีวติ ได้อย่างเหมาะสม
3) ความเปลี่ยนแปลงของสังคม จากการที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอด ไม่วา่
เป็ นสภาพความเป็ นอยู่ สภาพการดาเนิ นชีวติ ซึ่ งนามาสู่ การเปลี่ยนแปลงของวิถีการดาเนินชีวิตและ
ปั ญหาสังคม ดังนั้น หากประชาชนได้รับความรู ้ ได้รับการศึกษาให้มีความรู ้เท่ากัน ให้รู้จกั ปรับตัว
รู ้จกั ปรับสภาพความเป็ นอยู่ ปั ญหาสังคมที่เผชิ ญอยูก่ ็จะคลี่คลายลงได้
4) ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เนื่ องจากสภาพเศรษฐกิจของโลกและประเทศ
ต่าง ๆ มีความเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา มีผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ และการดาเนิ นชีวติ ส่ งผลให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบและวิธีการจัดการศึกษา เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้และทักษะทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพเพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความรู้ทกั ษะ
ที่ช่วยให้บุคคลพึ่งตนเองได้ จึงจาเป็ นที่บุคคลต้องเพิ่มพูนความรู ้ และเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ
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5) ความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี ความรู ้ วิทยาการและเทคโนโลยี
มีพฒั นาการที่กา้ วหน้าและรวดเร็ ว ซึ่ งประชาชนในสังคมจะต้องเรี ยนรู ้ติดตามให้ทนั ต่อความก้าวหน้า
เพราะมีผลต่อการดาเนินชีวิตของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม
6) การเผยแพร่ กระจายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของข้อมูล ข่าวสาร ในปัจจุบนั
มีแหล่งเผยแพร่ ความรู ้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างมากมายและข้อมูลข่าวสารเหล่านี้สามารถเผยแพร่ ดว้ ยสื่ อ
ชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ตนับว่ามีบทบาทเรื่ องนี้ มากขึ้น เพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรเรี ยนรู้ที่จะ
แสวงหาความรู ้เหล่านี้ มีทกั ษะที่จะเข้าถึงความรู ้ เพื่อให้รู้เท่าทันและนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
7) ความเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของประชากร ปัจจุบนั โครงสร้างประชากร
ทัว่ โลกมีการเปลี่ยนแปลง จานวนเด็กแรกเกิดลดลง จานวนประชากรผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้น การจัดการศึกษา
จึงจาเป็ นต้องขยายออกไปสู่ ประชากรวัยแรงงาน วัยผูใ้ หญ่ตอนกลางคน วัยสู งอายุ และนับวันจะมี
จานวนผูส้ ู งอายุมากขึ้น จึงต้องให้ความสาคัญกับการศึกษาหรื อการเรี ยนรู ้สาหรับผูส้ ู งอายุมากขึ้น
8) ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ปั จจุบนั ประเทศต่าง ๆ ในโลกส่ วนใหญ่มีการ
ปกครองในระบบประชาธิ ปไตย โดยให้ประชาชนมีสิทธิ เสรี ภาพ มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
มีส่วนร่ วมในการปกครองประเทศ มีสิทธิเสรี ภาพในการศึกษาหาความรู้และตระหนักถึงความสาคัญ
ของการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประเทศชาติ จึงมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่างทัว่ ถึง มีสิทธิ ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
9) การศึกษาที่มีอยูย่ งั ไม่เอื้อให้บุคคลได้รับการศึกษาทุกช่วงชีวติ การศึกษาที่จดั อยู่
ในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก เป็ นการศึกษาที่เน้นการศึกษาในระบบซึ่ งเป็ นเพียงช่วงต้นของชีวติ จากการ
ค้นคว้าของนักการศึกษาพบว่า การศึกษาสาหรับบุคคลในช่วงอายุอื่น ๆ ก็มีความสาคัญไม่แพ้กนั
โดยหลายประเทศได้มีการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน เพื่อให้ผจู้ บจากโรงเรี ยนมาแล้วทุกเพศ
ทุกวัยมีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่ วนการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นได้มีการพยายามที่จะส่ งเสริ มเพื่อ
จะให้เป็ นโอกาสทางการศึกษาอีกรู ปแบบหนึ่งแก่ประชาชน
10) ความไม่เท่าเทียมกันของโอกาสทางการศึกษา แม้นว่าจะมีการพัฒนาการศึกษาใน
ระบบเป็ นอย่างมาก แต่ในทางปฏิบตั ิหลายประเทศยังพบว่าประชาชนยังไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน
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11) สิ่ งที่เรี ยนรู ้มีความสัมพันธ์กบั ชีวติ จริ งน้อย จากสภาพการจัดการศึกษาใน
ประเทศต่าง ๆ ส่ วนใหญ่ยงั พบว่า สิ่ งที่จดั ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้น้ นั ยังห่างไกลจากสภาพชีวติ จริ งของ
ผูเ้ รี ยน ดังนั้นเมื่อบุคคลจบจากโรงเรี ยนหรื อจบจากสถาบันการศึกษามาแล้ว ต้องเรี ยนรู ้เพิม่ เติมและ
ต้องเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง เพราะเหตุการณ์ในแต่ละช่วงวัยเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
12) การศึกษาที่เป็ นอยูย่ งั ไม่ได้ให้เครื่ องมือแก่ผเู ้ รี ยนที่จะแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ในภายหน้า การจัดการศึกษาที่เป็ นอยูใ่ นประเทศต่าง ๆ ส่ วนใหญ่เน้นที่เนื้อหามากกว่าวิธีการ ซึ่ งไม่
เพียงพอสาหรับการออกไปเผชิญกับสภาพชีวติ จริ ง ยังมีสิ่งที่บุคคลต้องเรี ยนรู ้อีกมากมาย ซึ่ งการศึกษา
ตลอดชีวิตเป็ นการศึกษาที่มีวิธีการและรู ปแบบที่หลากหลายจะให้เครื่ องมือการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
13) รู ปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่เป็ นอยูย่ งั ไม่ให้อิสระแก่ผเู ้ รี ยน และไม่เอื้อต่อ
สภาพการดาเนิ นชีวติ การศึกษาในระบบโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ผเู ้ รี ยนยังไม่อิสระในการเรี ยนรู ้เท่าที่ควร
วิธีการเรี ยนไม่สอดคล้องกับสภาพการดาเนิ นชีวติ ของผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะการศึกษาในช่วงชีวติ ต่อ ๆ มา
ของผูเ้ รี ยนต้องการวิธีการเรี ยนที่ยดื หยุน่ เอื้อต่อสภาพของการดาเนิ นชีวติ เป็ นการศึกษาที่มีรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลายและให้อิสระแก่ผเู ้ รี ยนอย่างเต็มที่
14) เพื่อสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ พิจารณาความจาเป็ นได้เป็ น
3 กลุ่มใหญ่ คือ
- ความจาเป็ นอันเนื่ องมาจากตัวบุคคล ได้แก่ บุคคลต้องการความรู ้อยู่
ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
- ความจาเป็ นอันเนื่องมาจากสังคม สังคมต้องการให้ประชาชนมี
ความสามารถเพียงพอที่จะมีส่วนร่ วม ช่วยกันพัฒนาสังคม แก้ปัญหาของสังคมและพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ของสังคมได้
- ความจาเป็ นอันเนื่องจากประเทศชาติ ประเทศชาติตอ้ งการประชาชนที่มี
คุณภาพ มีความรู้
1.3 ความสาคัญของการเรียนรู้ ตลอดชี วติ
การศึกษาตลอดชีวิต หรื อ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ มีความจาเป็ น และความสาคัญต่อบุคคล
เพราะเป็ นการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ซึ่ งสรุ ปความสาคัญได้ดงั นี้
(สุ มาลี สังข์ศรี 2556 :35-36)
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1) การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตช่วยให้บุคคลได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ในทุกช่วงของชีวติ
2) การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตช่วยให้บุคคลได้รับโอกาสทางการศึกษาหรื อการ
เรี ยนรู ้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
3) การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตช่วยให้บุคคลได้รับการศึกษาหรื อเรี ยนรู้ในรู ปแบบที่
เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพการดาเนิ นชีวติ เพราะการศึกษาตลอดชีวติ เป็ นการบูรณาการการศึกษากับ
ชีวติ
4) เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ช่วยให้บุคคลได้รับการศึกษาหรื อเรี ยนรู ้ที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้กบั ชีวติ จริ งได้
5) การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตช่วยให้บุคคลมีอิสระในการเรี ยนรู้สามารถเลือกเรี ยน
ในสิ่ งที่ตรงกับความต้องการความสนใจของตนเอง เลือกวิธีการเรี ยนที่เหมาะสมตามระดับ
ความสามารถของตน
6) การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
7) การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตช่วยให้บุคคลสามารถพึ่งตนเองได้และนาตนเองได้ใน
การเรี ยนรู้
8) การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ช่วยให้ผดู ้ อ้ ยโอกาสในสังคมได้มี
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง
9) การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ช่วยให้บุคคลและสังคมมีส่วนรวม
ในการจัดการศึกษาหรื อการเรี ยนรู้
10) การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตเป็ นการศึกษาหรื อการเรี ยนรู ้ที่ช่วยสร้างสังคมแห่ง
การเรี ยนรู้
สรุ ปได้วา่ บุคคลมีความต้องการที่จะเรี ยนรู ้ตลอดชี วติ เพราะเกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ชีวติ ของบุคคล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม บุคคลจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องพัฒนา
ตนเองเพื่อปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและการดารงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ข
ดังนั้นการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ จึงเกี่ยวข้องกับการเรี ยนของบุคคลเพื่อพัฒนาตนเอง
ซึ่ งปั จจุบนั การเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตนเองไม่จาเป็ นต้องเป็ นการเรี ยนเฉพาะในระบบและเป็ นไปตาม
ลาดับขั้น คือ สาเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษา ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา สาเร็ จการศึกษาระดับ
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มัธยมศึกษา ศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ปัจจุบนั รู ปแบบการศึกษาเปิ ดกว้างให้บุคคลได้เลือกเรี ยนตาม
ความพร้อมของตนเอง เพราะบุคคลแต่ละคนมีศกั ยภาพ และความพร้อมในการเรี ยนรู ้แตกต่างกัน
การเปิ ดโอกาสให้ได้เรี ยนรู ้ได้ตามความสามารถของแต่ละคนจึงเป็ นสิ่ งที่ดี ดังนั้นปั จจุบนั จึงมีรูปแบบ
การเรี ยนที่เรี ยกว่าเรี ยนล่วงหน้า ซึ่ งเป็ นการเรี ยนในลักษณะที่ นาวิชาต่าง ๆ ที่อยูใ่ นระดับชั้นปริ ญญาตรี
มาเรี ยนก่อนได้ต้ งั แต่ช้ นั มัธยมศึกษาซึ่ งพบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษา มีความสนใจที่เรี ยนล่วงหน้าเพิ่ม
มากขึ้น

2. ความต้ องการในการเรียนล่วงหน้ าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัจจุบนั รู ปแบบของการศึกษาได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างกว้างขวางไม่มีขอ้ จากัด กระทัง่ ปั จจุบนั หลายสถาบันการศึกษาได้จดั ให้มี
การเรี ยนล่วงหน้าเพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้แก่ นักเรี ยน นักศึกษา ที่สนใจมีความพร้อมและศักยภาพ
ในการเรี ยนรู้ได้พฒั นาตนเองเพิ่มขึ้น ได้อย่างไร้ขอ้ จากัด ดังที่ คิม ไชยแสนสุ ข (ค้นคืนวันที่ 3
มกราคม 2556 จาก เวิลด์ไวด์เว็บ : http: blog.eduzones.com/magazine/22097) กล่าวว่า การศึกษา
ระบบ Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็ นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่กาลังศึกษา
ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความรู ้ ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนได้เรี ยนมหาวิทยาลัยล่วงหน้า และเป็ นการเตรี ยม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ต่อไป ทาให้ผศู ้ ึกษาระบบ PRE-DEGREE สามารถ
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้เร็ วขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติ แทนที่จะเรี ยน 4 ปี ก็อาจจะใช้เวลาเรี ยนใน
มหาวิทยาลัยเพียง 1-2 ปี ก็จบได้เพราะสามารถนาหน่วยกิตที่สะสมไว้ในขณะเรี ยนชั้นมัธยมศึกษามา
เทียบโอนได้ เมื่อสมัครเป็ นนักศึกษาหลังจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาหรับความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในประเทศไทย กาลังได้รับความสนใจจากนักเรี ยน
นักศึกษา ดังที่ อัจฉราวรรณ นารถพจนานนท์ (2549) ได้ศึกษา เหตุจูงใจในการสมัครเข้าศึกษาเป็ น
รายกระบวนวิชาเพื่อเตรี ยมศึกษาระดับปริ ญญาตรี (PRE-DEGREE) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคาแหง พบว่า เหตุจูงใจสู งสุ ดในการสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรี ยมศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คือ มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็ นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตาม
ความสามารถ รองลงมาคือ ไม่บงั คับให้เข้าชั้นเรี ยนทาให้ทาการอื่นควบคู่ได้และต้องการนา
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หน่วยกิตที่สะสมได้ไปเทียบโอนในระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งสอดคล้องกับ นีรนุช ภาชนะทิพย์ (2552)
ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีต่อการเรี ยนโครงการเรี ยนล่วงหน้าของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (  =3.91) โดยจาแนก
ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านได้แก่ ปั จจัยเกื้อหนุนและ สิ่ งอานวยความสะดวกในการเรี ยนการสอน (  =4.33)
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าศึกษาในโครงการเรี ยนล่วงหน้า (  =4.08) วิธีการสมัครเข้าศึกษา
(  =3.98) บทบาทของอาจารย์ผสู้ อน (  =3.87) การวัดและประเมินผล (  =3.78) บทบาทของผูเ้ รี ยน
(  =3.71) เนื้ อหาและกิจกรรมการเรี ยนการสอน (  =3.64)
ประโยชน์ การเรียนล่วงหน้ า
การเรี ยนล่วงหน้า เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้รู้จกั ศักยภาพในการเรี ยนตนเอง และมีความ
สนใจเรี ยนในระดับที่สูง สามารถเลือกเรี ยนได้ตามที่ตนต้องการ โดยจะสามารถช่วยทาให้ใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส้ นั ลง ดังที่ อัจฉราวรรณ นารถพจนานนท์ (2549: 2) ซึ่งได้ศึกษาวิจยั
เหตุจูงใจในการสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรี ยมศึกษาระดับปริ ญญาตรี (PRE-DEGREE)
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชาส่ วนใหญ่
มีอายุไม่เกิน 17 ปี และเหตุจูงใจสู งสุ ดในการสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรี ยมศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง คือ ไม่บงั คับเข้าชั้นเรี ยนทาให้ทาการอื่นควบคู่
ไปได้และต้องนาหน่วยกิตที่สะสมได้ไปเทียบโอนในระดับปริ ญญาตรี
จากที่กล่าวมา สรุ ปได้วา่ มีความต้องการในการเรี ยนล่วงหน้า เพราะนักเรี ยน นักศึกษา ได้รับ
ประโยชน์จากการเรี ยนล่วงหน้าคือจะช่วยให้ระยะเวลาในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ใช้ระยะเวลา
น้อยลงและสามารถนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนล่วงหน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดาเนินชีวิต

3. ความต้ องการเรียนล่วงหน้ าโครงการสั มฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
จากการสารวจความต้องของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในการเรี ยนโครงการสัมฤทธิบตั ร
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ สารวจความต้องการของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาในการเรี ยนโครงการสัมฤทธิบตั ร ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชและศึกษาความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับโครงการสัมฤทธิ บตั รและความคิดเห็น
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และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยส่ งแบบสอบถามให้นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษาที่กาลังศึกษาใน
โรงเรี ยนที่สังกัดกรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และโรงเรี ยนที่เป็ นที่ต้ งั ศูนย์บริ การการศึกษาประจา
จังหวัดของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช สรุ ปผลการศึกษาได้วา่ ความต้องการเรี ยนของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาในการเรี ยนโครงการสัมฤทธิบตั รมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช มีความสนใจ
สมัครเรี ยน ร้อยละ 44.50 และไม่สนใจสมัครเรี ยนโครงการสัมฤทธิ บตั ร ร้อยละ 45.52 ซึ่ ง มีจานวน
ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เหตุผลของความสนใจได้แก่ เป็ นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ รองลงมาคือ
การนาไปใช้ประโยชน์ในอาชีพ/ชีวติ ประจาวัน และสามารถโอนเข้าหลักสู ตรการศึกษาของสถาบันอื่น
ได้ (ฝ่ ายบริ การเผยแพร่ ทางไกล สานักการศึกษาต่อเนื่อง 2555)
สาหรับการเรี ยนล่วงหน้า ในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
(ค้นคืนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 จาก เวิลด์ไวด์เว็บ:http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn2556
/LEARN2556.asp) นักเรี ยนทุกคนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นทุกระดับชั้น สามารถเรี ยนควบคู่ ไปกับการเรี ยน
ในชั้นปกติ เพื่อเป็ นการเสริ มองค์ความรู ้ระหว่างเรี ยนใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดว้ ยการเรี ยนรู ้
หลากหลายสาขาวิชา เป็ นการนาความรู้ที่ได้รับไปเสริ มวิชาในชั้นเรี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้รับจาก
การเรี ยนไปใช้ในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพของตนและสามารถสะสมชุดวิชาที่สอบ
ผ่านโอนเข้าหลักสู ตรการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตามโครงสร้างหลักสู ตรปั จจุบนั เมื่อสมัครเป็ น
นักศึกษาใหม่ของ มสธ.
การเรี ยนล่วงหน้าในประเทศไทยมีท้ งั ใน มหาวิทยาลัยระบบปิ ด และมหาวิทยาลัยระบบเปิ ด
ที่จดั ให้มีโครงการเรี ยนล่วงหน้า แต่อาจมีความแตกต่างกันไปในรู ปแบบของวิธีการศึกษา
ซึ่ งมหาวิทยาลัยระบบปิ ดที่เปิ ดรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษา ได้แก่
มหาวิทยาลัยมหิ ดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานริ นทร์
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นีรนุช ภาชนะทิพย์ 2552)
สาหรับมหาวิทยาลัยระบบเปิ ดที่จดั ให้มีการเรี ยนล่วงหน้า ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ซึ่งได้เปิ ดรับสมัครเรี ยนล่วงหน้า ที่เรี ยกว่าระบบ PRE-DEGREE และมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ที่เปิ ดรับสมัครเรี ยนล่วงหน้า ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งในโครงการสัมฤทธิ บตั ร
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โครงการสั มฤทธิบัตร
จากการที่มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช เป็ นมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองเจตนารมณ์
การจัดการศึกษาเป็ นการศึกษาตลอดชีวิต เนื่องจากเป็ นมหาวิทยาลัยระบบเปิ ดใช้ระบบการเรี ยน
การสอนทางไกลเพื่อถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์แก่ นักศึกษาการศึกษาทางไกล เป็ นระบบการ
เรี ยนการสอนที่ไม่มีช้ นั เรี ยน โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง โดยเปิ ดสอนหลักสู ตร
ประกาศนียบัตร หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก นอกจากนี้ยงั เปิ ดโครงการ
สัมฤทธิ บตั ร ซึ่ งเป็ นโครงการที่ให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม โดยเผยแพร่ ความรู ้แขนงวิชาต่าง ๆ
สู่ ประชาชนทัว่ ไป ไม่จากัด อายุ และวุฒิการศึกษา โดยนาชุดวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรปริ ญญาตรี
ทั้ง 11 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย ประมาณ 250 ชุดวิชา 6 รายวิชา เลือกเรี ยนได้ครั้ง 1-3
ชุดวิชา / รายวิชา เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิ บตั รรับรองความรู ้ในชุดวิชาและรายวิชานั้น
สามารถโอนชุดวิชาเข้าในหลักสู ตรการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของ มสธ. ได้ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
นักศึกษา มสธ. ที่ลงทะเบียนเรี ยนตามปกติ สามารถเข้าศึกษาในโครงการนี้ควบคู่ไปด้วยกันได้
เมื่อสอบผ่านขอโอนชุดวิชาเข้าในหลักสู ตรปริ ญญาตรี ของสาขาวิชาที่กาลังศึกษาอยูข่ ณะนั้นได้จะทา
ให้จบปริ ญญาตรี เร็ วขึ้น นักเรี ยนทุกคนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นทุกระดับชั้น สามารถเข้าเรี ยนโครงการ
สัมฤทธิ บตั รควบคู่ไปกับการเรี ยนในชั้นปกตินาความรู ้ที่ได้รับเสริ มวิชาที่เรี ยนในชั้นเรี ยน ใช้เวลาว่าง
ด้วยการเรี ยนรู ้หลากหลายสาขาวิชาในระบบการศึกษาทางไกล เมื่อสอบผ่านชุดวิชา/รายวิชาใด
นอกจากจะได้รับใบสัมฤทธิบตั รรับรองความรู้แล้ว ยังสามารถสะสมชุดวิชา โอนเข้าหลักสู ตร
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของ มสธ. เมื่อสมัครเป็ นนักศึกษาใหม่ได้ (มสธ. ฝ่ ายบริ การเผยแพร่
ทางไกล สานักการศึกษาต่อเนื่อง 2555)
ดังนั้นการเรี ยนล่วงหน้าจึงเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการสัมฤทธิ บตั ร ที่มุ่งให้บริ การทางการ
ศึกษาแก่ นักเรี ยน เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ทกั ษะทางด้านวิชาการ และวิชาชีพแขนงวิชา สาขาต่าง ๆ
เป็ นการเสริ มองค์ความรู ้ระหว่างที่เรี ยนในชั้นเรี ยน ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์สามารถเรี ยนด้วยตนเอง
โดยไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยนตามปกติ
1. การเรี ยนโครงการสัมฤทธิบตั ร
ผูเ้ รี ยนตามโครงการสัมฤทธิบตั รจะต้องเรี ยนด้วยตนเองตามระบบการสอน
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ทางไกลซึ่งเป็ นวิธีการให้การศึกษาถึงบ้านและบริ การถึงตัวผูเ้ รี ยนและเข้าสอบในวันเสาร์และอาทิตย์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองโดยอาศัยสื่ อการสอนประเภทต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นได้แก่ เอกสารการสอน แบบฝึ กปฏิบตั ิ และซี ดีเสี ยง (MP3)/ดีวีดี(DVD) / ซีดี
มัลติมีเดียประจาชุ ดวิชาที่จดั ไว้อย่างมีระบบ ในรู ปของชุ ดการสอนเรี ยกว่า ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต ทวิภาคของหลักสู ตรอุดมศึกษาทัว่ ไป รายวิชาแต่ละรายวิชามีค่าไม่นอ้ ยกว่า
3 หน่วยกิตทวิภาค
2. ประโยชน์ที่ผเู้ รี ยนจะได้รับ
การเรี ยนโครงการสัมฤทธิ บตั รนั้น ผูเ้ รี ยนจะได้รับ ประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
- มีความรู ้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น
- สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเรี ยนไปใช้ในการประกอบอาชีพและ
การพัฒนาวิชาชีพของตน
- นาความรู ้ไปใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวันของตนอย่างมีคุณภาพ
- ได้ทดสอบความสามารถของตนในการเรี ยนตามระบบการศึกษา
ทางไกลในมหาวิทยาลัยเปิ ด
- สอบผ่านชุดวิชาใดจะได้รับใบสัมฤทธิ บตั รรับรองความรู ้จาก
มหาวิทยาลัย
- สามารถขอโอนชุดวิชาและรายวิชาที่ได้รับใบสัมฤทธิบตั รเข้าใน
หลักสู ตรการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และประกาศนียบัตรของ มสธ. ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. การโอนชุดวิชา
ผูท้ ี่สอบผ่านชุดวิชาและรายวิชาใดตามโครงการสัมฤทธิ บตั ร นอกจากจะได้รับใบ
สัมฤทธิบตั รรับรองความรู้ในชุดวิชาและรายวิชานั้น ๆ แล้ว สามารถนาชุดวิชาและรายวิชามา ขอโอน
เข้าในหลักสู ตรการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้ โดยเป็ นชุดวิชาที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสู ตรปัจจุบนั
ที่เข้าศึกษา สาหรับนักศึกษา มสธ. สามารถใช้สิทธิ ขอโอนได้หลายครั้งตลอดระยะเวลาที่มีสถานภาพ
นักศึกษา และผูท้ ี่สอบผ่านรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานสื่ อสาร 1 และรายวิชา ภาษาจีนพื้นฐาน เพื่อการ
สื่ อสาร 2 สามารถนา 2 รายวิชารวมเป็ น 1 ชุดวิชา และขอโอนเข้าเป็ น ชุดวิชาเลือกเสรี ในหลักสู ตร
ของปริ ญญาตรี ของ มสธ.
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4. การรับสมัครโครงการสัมฤทธิบตั ร
โครงการสัมฤทธิบตั ร เปิ ดโอกาสให้เลือกเรี ยนได้ตลอดทั้งปี ปี ละ 4 ครั้ง
(4 รุ่ น) ในแต่ละครั้ง เลือกเรี ยนชุ ดวิชาและรายวิชาได้ครั้งละ 1-3 ชุ ดวิชาหรื อรายวิชา ในแต่ละครั้ง
ในช่วงระยะเวลาดังนี้
การรับสมัคร

การเรี ยน

มกราคม- มีนาคม

เมษายน- กรกฎาคม

เมษายน- มิถุนายน

กรกฎาคม – ตุลาคม

กรกฎาคม – กันยายน

ตุลาคม – มกราคม (ปี ถัดไป)

ตุลาคม – ธันวาคม

มกราคม – เมษายน (ปี ถัดไป)

5. การสอบและการประเมินผล เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัคร
และตรวจสอบหลักฐานการสมัครเรี ยนแล้ว มหาวิทยาลัยจะตอบรับการเป็ นผูเ้ รี ยนพร้อมส่ งเอกสาร
การสอนไปให้ สาหรับบัตรประจาตัวผูเ้ รี ยนจานวน 1 บัตร จะจัดส่ งให้ผเู ้ รี ยนก่อนวันสอบ 10 วัน
เพื่อให้เป็ นบัตรประจาตัวผูเ้ รี ยนในวันสอบโดยแสดงคู่กบั บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัว
ข้าราชการ ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้าสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ณ
สนามสอบศูนย์บริ การการศึกษาจังหวัด (โรงเรี ยนประจาจังหวัดทุกจังหวัด) สาหรับผูเ้ รี ยนที่อยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานครจะจัดสนามสอบ โดยใช้รหัสไปรษณี ยต์ ามที่อยูข่ องผูเ้ รี ยนที่แจ้งไว้กบั มหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผเู้ รี ยนทราบเป็ นรายบุคคลทางไปรษณี ย ์ หรื อตรวจสอบสถานที่ สอบทาง
http://www.stou.ac.th เลือกโครงการสัมฤทธิ บตั ร เลือกกาหนด การสอบ ก่อนสอบประมาณ 10 วัน

4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความต้องการทางด้านการศึกษา เป็ นความต้องการด้านหนึ่ งในชีวติ มนุษย์ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ มีอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลาไปตลอดชีวิต การเรี ยนมากย่อมรู้มาก
มีประสบการณ์มาก ความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนสามารถช่วยให้มนุษย์มีชีวติ ที่ดีข้ ึน เพราะการเรี ยน
มีหลากหลายที่สามารถสนองตอบความต้องการของมนุษย์ในการที่จะพัฒนาความรู ้ในด้านต่าง ๆ
เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและบรรลุเป้ าหมายของการมีชีวิตที่สมบูรณ์
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ดังนั้นความต้องการด้านการศึกษาจะเป็ นอีกหนึ่งในความต้องการของมนุษย์ทุกคน ดังงานวิจยั
เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้
4.1 งานวิจัยเกีย่ วกับความต้ องการข่ าวสารข้ อมูลด้ านการศึกษา
การได้รับข่าวสารข้อมูลด้านการศึกษาได้มีผศู ้ ึกษาดังนี้ ซัน อันนันหนับ และ
อรนุช กันสิ ทธิ์ (2549) ได้ศึกษาการได้รับและความต้องการข้อมูลข่าวสารของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พบว่า นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ร้อยละ 58.02 มีการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบการให้บริ การของ มสธ. และ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ร้อยละ 39.14 มีการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนของ มสธ. เกี่ยวกับความต้องการข้อมูลข่าวสารของนักเรี ยน มัธยมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า
ร้อยละ 85.70 มีความต้องการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรู ปแบบการให้บริ การของ มสธ. และ นักเรี ยน
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ร้อยละ 91.75 มีความต้องการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
ของ มสธ. ส่ วนปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับและความต้องการข้อมูลข่าวสารของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนทางไกลของ มสธ. ตามปั จจัยข้อมูลทัว่ ไปของ
โรงเรี ยน พบว่า เขตการศึกษา ขนาด โรงเรี ยนและพื้นที่ต้ งั โรงเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ .05
และตามปั จจัยข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยน พบว่า เพศ ระดับผลการเรี ยนของนักเรี ยน อาชีพของ
ผูป้ กครองนักเรี ยน รายได้ผปู ้ กครอง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ .05
4.2 งานวิจัยเกีย่ วกับการเรียนล่วงหน้ า
อัจฉราวรรณ นารถพจนานนท์ (2549) ได้ศึกษา เหตุจูงใจในการสมัครเข้าศึกษาเป็ น
รายกระบวนวิชาเพื่อเตรี ยมศึกษาระดับปริ ญญาตรี (PRE-DEGREE) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคาแหง พบว่า เหตุจูงใจสู งสุ ดในการสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรี ยมศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คือ มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็ นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตาม
ความสามารถ รองลงมา คือไม่บงั คับให้เข้าชั้นเรี ยนทาให้ทาการอื่นควบคู่ได้ และต้องการนาหน่วยกิต
ที่สะสมได้ไปเทียบโอนในระดับปริ ญญาตรี
นีรนุช ภาชนะทิพย์ (2552) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่มี
ต่อการเรี ยนโครงการเรี ยนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก (  =3.91) โดยจาแนกค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน ได้แก่ ปั จจัยเกื้อหนุนและสิ่ งอานวยความ
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สะดวกในการเรี ยนการสอน (  =4.33) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าศึกษาในโครงการเรี ยนล่วงหน้า
(  =4.08) วิธีการสมัครเข้าศึกษา (  =3.98) บทบาทของอาจารย์ผสู้ อน (  =3.87) การวัดและ
ประเมินผล (  =3.78) บทบาทของผูเ้ รี ยน (  =3.71) เนื้อหาและกิจกรรมการเรี ยนการสอน (  =3.64)
4.3 งานวิจัยเกีย่ วกับความต้ องการเรียนวิชาชีพ
วรพงษ์ เรื อนแก้ว (2550) ได้ศึกษาความต้องการเรี ยนวิชาชีพของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษา ปี ที่ 3 โรงเรี ยนแม่แตง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักเรี ยนต้องการเรี ยนรู ้มาก
ที่สุด คือ คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุ รกิจ การทาอาหารไทย และงานบัญชี ตามลาดับ ผูป้ กครองต้องการ
ให้เรี ยนรู ้มากที่สุดคือ คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุ รกิจ งานบัญชี และการนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
ตามลาดับ ส่ วนครู ตอ้ งการให้เรี ยนรู้มากที่สุดคือ งานซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน คอมพิวเตอร์
เพื่องานธุ รกิจ และงานเดินสายไฟฟ้ า ภายในอาคาร ตามลาดับ สรุ ป วิชาชีพที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้มากที่สุด
คือ คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุ รกิจ งานซ่อมรถจักรยานยนต์ และงานนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
สมชาย ชูตาลัด (2550) ได้ศึกษาความต้องการของผูน้ าชุมชนและผูป้ กครองต่อการ
จัดการศึกษาสายวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสุ รินทร์ พบว่า ความต้องการของผูน้ าชุมชน
และผูป้ กครองต่อการจัดการศึกษาสายวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสุ รินทร์ โดยรวมทุก
ด้านตาม ความคิดเห็นของผูน้ าชุมชนและผูป้ กครองมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน คือ
ด้านความพร้อมของเทศบาลเมืองสุ รินทร์ ด้านสาขาวิชาชีพที่ตอ้ งการ ด้านสถานที่ของสถานศึกษา
และด้านความต้องการในการมีส่วนร่ วมต่อการจัดการศึกษาสายวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองสุ รินทร์ ตามลาดับ
4.4 งานวิจัยเกีย่ วกับความต้ องการศึกษาต่ อ
สุ ธรา เผ่าโภคสถิตย์ ปราจิต ทิพย์โอสถ และอุบลรัตน์ จิลลานนท์ (2551) ได้ศึกษาความ
ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรณี ศึกษานักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัดปทุมธานี พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริ หารธุ รกิจ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็ นอันดับต้น สิ่ งที่นกั เรี ยนต้องการคือข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อและสื่ อที่มี
ประสิ ทธิ ภาพที่สุด ในการถ่ายทอดข่าวสารการเข้าศึกษาต่อ คืออินเทอร์ เน็ตและต้องการให้เพิ่มคณะ
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วิชาชีพให้มากขึ้น ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กาญจนา สมมิตร (2552) ได้สารวจความต้องการในการศึกษาต่อของกลุ่มสมาชิกและ
เจ้าหน้าที่ อบต. อบจ. และเทศบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความรู ้ความสามารถทางด้านการ
บริ หารจัดการมีความจาเป็ นต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 41 รองลงมา คือด้านกฎหมาย คิดเป็ นร้อยละ 33 และด้านการเงินและบัญชี เทคนิคด้าน
ต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 21 โดยสนใจศึกษาเพิม่ เติมหลักสู ตรระยะสั้น/ใบประกาศนียบัตรโปรแกรม
ภาษาอังกฤษมากที่สุดคิดเป็ น ร้อยละ 34 รองลงมา คือ โปรแกรมพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็ น
ร้อยละ 22 สาหรับหลักสู ตรปริ ญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เป็ นหลักสู ตรที่สนใจเรี ยนมาก
ที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 22
ฉัตรชัย อินทสังข์ และคณะ (2552) ได้ศึกษาความต้องการศึกษาต่อและปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษา จังหวัด
นครราชสี มา พบว่า ความต้องการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาพบว่านักศึกษา ส่ วนใหญ่เลือก
เรี ยนสาขาวิชาบัญชี ส่ วนปั จจัยและลาดับความสาคัญของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านหลักสู ตรเป็ นอันดับแรก
รองลงมาคือ ปั จจัยด้านการประกอบอาชีพ ด้านสถาบันการศึกษา ด้านค่าใช้จ่าย และด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ตามลาดับ โดยภาพรวมปั จจัยทั้ง 5 ด้านมีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิตในระดับมาก

บทที่ 3

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษา ความต้องการของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการเรี ยน
ล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช กรณี ศึกษาในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี โดยลักษณะของการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
รายละเอียดในการดาเนิ นการมีดงั นี้
1.

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

การวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการแนะแนวการศึกษา
เกี่ยวกับการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รแล้ว ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วทิ ย
พัฒนา มสธ. จันทบุรี ซึ่ งครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว
จานวน 10 โรงเรี ยน รวม 2,440 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
กาหนดขนาดตัวอย่าง จากสู ตรการคานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) และยอมให้เกิด
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 343 คน โดยใช้วธิ ี การสุ่ มแบบ
หลายขั้นตอน (Multistage Random Samping) ดังนี้
1.3 สารวจจานวน นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับ
การเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รแล้ว ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
จันทบุรี ซึ่ งครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว จานวน 10 โรงเรี ยน
รวม 2,440 คน
1.4 สุ่ มกลุ่มตัวอย่างห้องเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ได้รับการแนะแนวการศึกษา
เกี่ยวกับการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รแล้ว ได้โรงเรี ยนละ 1 ห้อง ห้องละ 40 คน
จานวน 10 โรงเรี ยน ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่ มรวม 400 คน ซึ่ งมากกว่าที่กาหนดไว้ คือ 343 คน
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ตารางที่ 3.1 จานวนกลุ่มตัวอย่าง
โรงเรี ยน

โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ
โรงเรี ยนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์
โรงเรี ยนวัฒนานครวิทยาคม
โรงเรี ยนซับนกแก้ววิทยาคม
โรงเรี ยนเขาสมิงวิทยาคม
โรงเรี ยนคีรีเวชรัตนเพียรอุปถัมภ์
โรงเรี ยนชลกันยานุกลู
โรงเรี ยนสุ รศักดิ์วทิ ยาคม
โรงเรี ยนนิคมวิทยา
โรงเรี ยนชานาญสามัคคีวทิ ยา
รวม

จังหวัด

จานวน

จันทบุรี
จันทบุรี
สระแก้ว
สระแก้ว
ตราด
ตราด
ชลบุรี
ชลบุรี
ระยอง
ระยอง
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400

2.เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนามาจาก
ธิ ดา ฐิติพานิชยางกูร (2550) แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
2.1 แบบสอบถาม แบ่ งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย
- เพศ แบ่งเป็ น ชาย หญิง
- ระดับผลการเรี ยน
- อาชีพของผูป้ กครอง
- แรงจูงใจของผูเ้ รี ยน
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามต้องการ ในการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ดังนี้
- ความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
- ความต้องการประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการ
สัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
- ความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชหลัง
สาเร็ จมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในสาขาวิชาที่
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชเปิ ดสอน
- ความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในวิชาที่ผเู ้ รี ยนสนใจ
- มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าเพราะเหตุใด
ตอนที่ 3 ปั จจัยการรับรู ้ขอ้ มูล สอบถามเกี่ยวกับการได้รับข่าวสารข้อมูลเรี ยน
ล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ผ่านช่องทางสื่ อต่าง ๆ
- สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อพิมพ์ เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
สัมฤทธิบตั ร ป้ ายประชาสัมพันธ์
- สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง
- สื่ อวิทยุโทรทัศน์
- สื่ ออินเทอร์เน็ต
- สื่ อบุคคลอาทิ เพื่อน ญาติ ครู พี่นอ้ ง เป็ นต้น
- การแนะแนวการศึกษา(วิทยากรบรรยาย)
- การติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หรื อติดต่อด้วยตนเอง ณ
ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

3. การตรวจสอบเครื่องมือ
3.1 ความตรงของเนื้อหา (Content Validity) นาแบบสอบถามทั้งชุด ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ
3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา จากนั้นนามาหาค่าความเชื่ อมัน่
3.2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้
(Try Out) กับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยนคลองกิ่วยิง่ วิทยา อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
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ที่มิใช่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน ทดสอบหาความเชื่อมัน่ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(α- coefficient) ของ ครอนบาค ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89

4. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการ โดยผูว้ จิ ยั เข้าพบอาจารย์
แนะแนวการศึกษาประจาโรงเรี ยนเพื่อแนะนาตัวชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่ วมมือในการวิจยั
และแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั ร แจกแบบสอบถาม พร้อม
เก็บแบบสอบถาม

5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ ซึ่ งแบ่งผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้
5.1 ข้อมูลปั จจัยผูเ้ รี ยน วิเคราะห์โดย สถิติแจงแจงความถี่ ค่าร้อยละ
5.2 วิเคราะห์การรับรู ้ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( Standard deviation)
5.3วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความต้องการเรี ยนล่วงหน้าโดยใช้สถิติสาหรับทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ t-test
5.4 สถิติสาหรับที่ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม
ใช้ One-way ANOVA และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยวิธี ของเชพเฟ่
(Scheff’s Method)
เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม กาหนดเป็ น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ระดับค่าเฉลี่ยตามแนวทางของ ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ชานิประศาสน์ (2547:173) ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 - 1.50

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

บทที่ 4

ผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษา ความต้องการของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการเรี ยน
ล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช กรณี ศึกษาในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี นาเสนอผลการวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยผูเ้ รี ยน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนล่วงหน้า ในโครงการ
สัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความความต้องการของผูเ้ รี ยน ในโครงการสัมฤทธิ
บัตรของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จาแนกตามปั จจัยผูเ้ รี ยน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การรับรู ้ขอ้ มูลของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการ
สัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรับรู ้ขอ้ มูลของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนล่วงหน้า ใน
โครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จาแนกตามปั จจัยผูเ้ รี ยน

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยผู้เรียน
ปัจจัยด้านผูเ้ รี ยน ผลการศึกษาดังปรากฏในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ร้อยละของปัจจัยผูเ้ รี ยน
ปัจจัยผู้เรียน

จานวน

ร้ อยละ

111
289
400

27.7
72.2
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) แสดงร้อยละข้อมูลปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน
ปัจจัยผู้เรียน
ระดับผลการเรียน
1.01-2.00
2.01-2.50
2.51-3.00
3.01-3.50
3.51-4.00
รวม

จานวน

ร้ อยละ

24
49
91
115
121
400

6.0
12.2
22.7
28.7
30.2
100.0

77
68
105
47
100
3
400

19.2
17.0
26.2
11.7
25.0
0.7
100.0

152
185
8
40
15
400

38.0
46.2
2.0
10.0
3.7
100.0

อาชีพของผูป้ กครอง
เกษตรกร
รับราชการและพนักงานของรัฐ
ธุ รกิจส่ วนตัว
พนักงานลูกจ้างของรัฐบาลหรื อเอกชน
รับจ้างทัว่ ไป
แม่บา้ นหรื อพ่อบ้าน
อาชีพอื่น ๆ
รวม
แรงจูงใจในการเรียนล่วงหน้ า
มีโอกาสที่จะได้งานทาที่มีรายได้ดี
ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู ้มากขึ้น
ได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่น
ความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัว
ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว
รวม
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 72.2 มีระดับ ผลการ
เรี ยนระหว่าง 3.51-4.00 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30.2 รองลงมา คือระดับผลการเรี ยนระหว่าง 3.01-3.50
คิดเป็ นร้อยละ 28.7 และ ระดับผลการเรี ยนระหว่าง 2.51-3.00 คิดเป็ นร้อยละ 22.7 ส่ วนผูท้ ี่มีระดับผล
การเรี ยน ระหว่าง 2.01-2.50 คิดเป็ นร้อยละ 12.2 และน้อยที่สุด คือระดับผลการเรี ยนระหว่าง 1.01-2.00 คิด
เป็ นร้อยละ 6.0 ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ ธุ รกิจส่ วนตัว คิดเป็ น ร้อยละ 26.2 รองลงมาคือ
รับจ้างทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 25.0 เกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 19.2 รับราชการและพนักงานของรัฐ คิดเป็ นร้อย
ละ 17.0 พนักงานลูกจ้างของรัฐบาลหรื อเอกชนคิดเป็ น ร้อยละ 11.7 และน้อยที่สุดคือแม่บา้ นหรื อ
พ่อบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 0.7 ส่ วนด้านแรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้ามากที่สุด คือต้องการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ คิดเป็ นร้อยละ 46.2 รองลงมาคือ มีโอกาส ที่จะได้งานที่มีรายได้ คิดเป็ นร้อยละ 38.0 และความ
ภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 10.0 ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ
3.7 และได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่น คิดเป็ นร้อยละ 2.0

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ความต้ องการของผู้เรียนในการเรียนล่วงหน้ า ในโครงการสั มฤทธิ
บัตรของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบตั รของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
รายการ
ความต้องการของท่านที่จะเรี ยนล่วงหน้า



3.85

S.D.
.97

แปลผล
มาก

จากตารางที่ 4.2 พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการ
สัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.85)
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยความต้องการประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
รายการ
1.ได้รับความรู ้ทางวิชาการด้านต่าง ๆที่น่าสนใจเพิ่มขึ้น
2.สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเรี ยนไปใช้ในการประกอบอาชีพ
และพัฒนาอาชีพ
3.สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการดาเนิ นชีวติ ประจาวันของตนอย่างมี
คุณภาพ
4.สามารถนาใบสัมฤทธิบตั รไปยืน่ ประกอบวุฒิการศึกษาในการสมัคร
งานเพื่อแสดงถึงความรู ้ความสามารถเพิ่มเติม
5.เรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั ร ช่วยให้จบปริ ญญาตรี เร็ วขึ้น
6.สามารถนาชุดวิชาที่สอบผ่านไปเทียบโอนศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
ของ มสธ. ได้
รวม

4.29
4.38

S.D.
.77
.76

แปลผล
มาก
มาก

4.31

.73

มาก

4.35

.68

มาก

4.34
4.33

.77
.76

มาก
มาก

4.33

.74

มาก



จากตารางที่ 4.3 พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความต้องการประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
(  = 4.33)

32
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
เปิ ดสอน
รายการ



1.สาขาวิชาศิลปศาสตร์
3.38
2.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
3.43
3.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
3.40
4.สาขาวิชานิติศาสตร์
3.52
5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.32
6.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
3.28
7.สาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์
3.34
8.สาขาวิชารัฐศาสตร์
3.44
9.สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
3.11
10.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.37
11.สาขาวิชานิเทศศาสตร์
3.50
รวม
3.33
หมายเหตุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปิ ดหลักสู ตรตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั

S.D.
1.06
1.01
1.03
1.02
1.09
1.10
1.07
1.15
1.15
1.22
1.20
1.10

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ภาพรวม นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความต้องการเรี ยน สาขาวิชาที่
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชาเปิ ดสอน อยูใ่ นระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความต้องการ
เรี ยนสาขาวิชานิ ติศาสตร์ อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.52) รองลงมาคือระดับปานกลาง ได้แก่ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ (  = 3.50) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (  = 3.44) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (  = 3.43) สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ (  = 3.40) สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ (  = 3.38) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (  = 3.37)
สาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ (  = 3.34) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (  = 3.32) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(  = 3.28) และสาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ (  = 3.11) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช หลังสาเร็ จมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รายการ
1.ต้องการจะศึกษาต่อ มสธ. ทันทีหลังจบ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
2.ต้องการจะศึกษาต่อ มสธ. หลังเรี ยนจบปริ ญญาตรี
3.ต้องการจะศึกษาต่อ มสธ. หลังจากได้งานทา
4.ยังไม่แน่ใจ
5.ไม่คิดศึกษาต่อ มสธ.
รวม

3.56

S.D.
.97

แปลผล
มาก

3.35
3.40
3.51
2.57
3.27

.99
1.03
1.22
1.23
1.08

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง



จากตารางที่ 4.5 พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความต้องการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชหลังสาเร็ จมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
(  = 3.27) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความต้องการจะศึกษาต่อ มสธ. ทันที อยูใ่ นระดับมาก
(  = 3.56) รองลงมาคือ ยังไม่แน่ใจ (  = 3.51)
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ของความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในวิชาที่ผเู้ รี ยนสนใจ
วิชาทีผ่ ้ เู รี ยนสนใจ
1. ด้านภาษา
2. ด้านนิติศาสตร์
3. ด้านวิทยาศาสตร์
4. ด้านศึกษาศาสตร์

ความถี่ของจานวนทีต่ อบ
26
20
17
10

ร้ อยละ
18.0
13.8
11.8
6.9

5. ด้านนิเทศศาสตร์
6. ด้านบริ หารธุ รกิจ
7. ด้านการเกษตร

10
9
8

6.9
6.2
5.5

8. ด้านศิลปศาสตร์

7

4.8

9. ด้านรัฐศาสตร์

6

4.1

34
ตารางที่ 4.6 (ต่อ) แสดงค่าความถี่ ค่าร้อยละของความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในวิชาที่ผเู ้ รี ยนสนใจ
วิชาทีผ่ ้ เู รี ยนสนใจ
10. ด้านเศรษฐศาสตร์

ความถี่ของจานวนทีต่ อบ
6

ร้ อยละ
4.2

11. ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
12. ด้านคณิ ตศาสตร์
13. ด้านวิศวกรรมศาสตร์
14. ด้านคอมพิวเตอร์
15. ด้านแพทย์

5
5
4
3
3

3.5
3.5
2.8
2.1
2.1

16. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
17. ด้านศิลปะ
18. ด้านดนตรี

2
2
1

1.4
1.4
0.7

รวม

144

100.0

จากตารางที่ 4.6 พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในวิชา
ที่ผเู้ รี ยนสนใจ เรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านภาษา (ความถี่ = 26) ด้านนิติศาสตร์ (ความถี่ = 20)
ด้านวิทยาศาสตร์ (ความถี่ = 17) ด้านศึกษาศาสตร์ (ความถี่ = 10) ด้านนิเทศศาสตร์ (ความถี่ =10)
ด้านบริ หารธุ รกิจ (ความถี่ = 9) ด้านการเกษตร (ความถี่ = 8) ด้านศิลปศาสตร์ (ความถี่ = 7)
ด้านรัฐศาสตร์ (ความถี่ = 6) ด้านเศรษฐศาสตร์ (ความถี่ = 6) ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(ความถี่ = 5) ด้านคณิ ตศาสตร์ (ความถี่ =5) ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ความถี่ = 4) ด้านคอมพิวเตอร์
(ความถี่ = 3) ด้านแพทย์ (ความถี่ = 3) ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ (ความถี่ = 2) ด้านศิลปะ (ความถี่ = 2)
และ ด้านดนตรี (ความถี่ =1) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าร้อยละ มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าเพราะเหตุใด
รายการ

จานวน
ไม่ เลือกตอบ

ร้ อยละ
(100)

จานวน
เลือกตอบ

ร้ อยละ
(100)

1. ต้องการสาเร็ จการศึกษาเร็ วขึ้น
2. ศึกษาเพื่อนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการทางาน
3. เห็นผูอ้ ื่นประสบความสาเร็ จจากการ
เรี ยนล่วงหน้า
4. ต้องการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ
ให้ตนเอง
5. ต้องการเตรี ยมความพร้อมในการศึกษา
ต่อปริ ญญาตรี
6. มีสาขาวิชาที่น่าสนใจ
7. ผูป้ กครองสนับสนุน
8. ไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยน

133
140

33.0
35.0

267
260

67.0
65.0

279

69.8

121

30.3

192

48.0

208

52.0

231

57.8

169

42.3

294
364
366

73.5
91.0
91.5

106
36
34

26.5
9.0
8.5

จากตารางที่ 4.7 พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าเพราะ
ต้องการสาเร็ จการศึกษาเร็ วขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 67.0 รองลงมา ศึกษาเพื่อนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการทางาน คิดเป็ นร้อยละ 65.0 ต้องการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถให้ตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 52.0
ต้องการเตรี ยมความพร้อมในการศึกษาต่อปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 42.3 เห็นผูอ้ ื่นประสบความสาเร็ จ
จากการเรี ยนล่วงหน้า คิดเป็ นร้อยละ 30.3 มีสาขาวิชาที่น่าสนใจ คิดเป็ นร้อยละ 26.5 ผูป้ กครอง
สนับสนุน คิดเป็ นร้อยละ 9.0 และไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 8.5

36

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความความต้ องการของผู้เรียนในการเรียนล่วงหน้ า
ในโครงการสั มฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จาแนกตามปัจจัยผู้เรียน
ตารางที่ 4.8 เปรี ยบเทียบความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จาแนกตามปัจจัยผูเ้ รี ยนด้านเพศ
เพศ

จานวน



S.D.

t

Sig.

ชาย
หญิง
รวม

111
289
400

3.74
3.89
3.81

.98
.94
.96

-1.440

.29

จากตารางที่ 4.8 พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศชาย และเพศหญิง มีความต้องการเรี ยน
ล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.9 เปรี ยบเทียบความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จาแนกตามปัจจัยผูเ้ รี ยน ด้านระดับผลการเรี ยน ด้านอาชีพของผูป้ กครอง
ด้านแรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้า
ปัจจัยผู้เรียน
1.ระดับผลการเรี ยน
2.อาชีพของผูป้ กครอง
3.แรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้า
รวม

3.65

S.D.
1.20

F
.55

Sig.
.69

3.09
1.95
2.90

1.45
1.06
1.27

.24
2.14

.91
.07



จากตารางที่ 4.9 พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการ
สัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ตามปั จจัยผูเ้ รี ยนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านระดับผลการเรี ยน
ด้านอาชีพของผูป้ กครอง และด้านแรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้า ไม่แตกต่างกัน

37
ตารางที่ 4.10 เปรี ยบเทียบความต้องการประโยชน์ที่ได้รับได้รับจากการเรี ยนล่วงหน้า จาแนกตามปั จจัย
ผูเ้ รี ยนด้านเพศ
ประโชยน์ ทไี่ ด้ รับจากการ
เรียนล่วงหน้ า
1.ได้รับความรู้ทางวิชาการด้าน
ต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มขึ้น
2.สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการประกอบอาชีพและพัฒนา
อาชีพ
3.นาความรู้ไปใช้ในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวันของตนอย่าง
คุณภาพ
4.สามารถนาใบสัมฤทธิบตั รไป
ยืน่ ประกอบวุฒิการศึกษาในการ
สมัครงานเพื่อแสดงถึงความรู้
ความสามารถเพิ่มเติม
5.ช่วยให้จบปริ ญญาตรี เร็ วขึ้น
6.สามารถนาชุดวิชาที่สอบผ่านไป
เทียบโอนศึกษาต่อระดับปริ ญญา
ตรี ของ มสธ.

เพศ



S.D.

t

Sig.

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

4.23
4.38
4.25
4.42

.75
.67
.82
.74

-.896

.37

-1.97

.02

ชาย
หญิง

4.28
4.32

.77
.77

-1.50

.31

ชาย

4.26

.71

-1.54

.06

หญิง

4.38

.67

ชาย

4.38

.77

.62

.26

หญิง

4.32

.77

ชาย
หญิง

4.34
4.32

.74
.76

.25

.34

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ภาพรวมนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศชาย และเพศหญิง
มีความต้องการประโยชน์ที่ได้รับได้รับจากการเรี ยนล่วงหน้า ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเปรี ยบเทียบพิจารณา
รายด้านพบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศชาย และเพศหญิง มีความต้องการประโยชน์ที่ได้รับได้รับ
จากการเรี ยนล่วงหน้า ด้านนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05

38
ตารางที่ 4.11 เปรี ยบเทียบความต้องการประโยชน์ที่ได้รับได้รับจากการเรี ยนล่วงหน้า จาแนกตามปั จจัย
ผูเ้ รี ยน ด้านระดับผลการเรี ยน ด้านอาชีพของผูป้ กครอง ด้านแรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้า
ประโชยน์ ทไี่ ด้ รับ
จากการ
เรียนล่วงหน้ า

ปัจจัยผู้เรียน
อาชี พของผู้ปกครอง

ระดับผลการเรียน

1.ได้รับความรู้ทาง
วิชาการด้าน
ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
เพิ่มขึ้น

4.26

.72

.25

.91 3.68

S.D.
.
.60

2.สามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการประกอบ
อาชีพและพัฒนา
อาชีพ

4.36

.73

2.63

.03

4.37

.72

.59

.70

4.29

.84

3.01

.18

3.นาความรู้ไปใช้
ในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวันของ
ตนอย่างคุณภาพ

4.31

.88

.64

.62

4.32

.69

1.52

.18

4.22

.80

1.80

.12



S.D.

F

Sig.

แรงจูงใจในการเรี ยน
ล่วงหน้ า



F

Sig.

.35

.88

F

Sig.

4.26

S.D.
.
.61

1.79

.12



39
ตารางที่ 4.11 (ต่อ) เปรี ยบเทียบความต้องการประโยชน์ที่ได้รับได้รับจากการเรี ยนล่วงหน้า จาแนกตาม
ปัจจัยผูเ้ รี ยน ด้านระดับผลการเรี ยน อาชีพของผูป้ กครอง แรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้า
ประโชยน์ ทไี่ ด้ รับ
จากการ
เรียนล่วงหน้ า

ปัจจัยผู้เรียน
อาชี พของผู้ปกครอง

ระดับผลการเรียน


S.D.

F

Sig.



S.D.

F

Sig.

แรงจูงใจในการเรี ยน
ล่วงหน้ า


S.D.

F

Sig.

4.สามารถนาใบ
สัมฤทธิบตั รไปยืน่
ประกอบวุฒิ
การศึกษาในการ
สมัครงานเพื่อ
แสดงถึงความรู้
ความสามารถ
เพิม่ เติม
5.ช่วยให้จบ
ปริ ญญาตรี เร็ วขึ้น

4.35

.89

.72

.57

4.34

.78

.56

.72

4.35

.68

.51

.72

4.29

.80

1.36

.24

4.39

.73

1.90

.93

4.30

.76

.76

.54

6.สามารถนาชุด
วิชาที่สอบผ่านไป
เทียบโอนศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี
ของ มสธ.

4.29

.79

1.20

.30

4.39

.71

.95

.44

4.28

.77

.73

.57

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ภาพรวม ความต้องการประโยชน์ที่ได้รับได้รับจากการเรี ยนล่วงหน้า
ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ตามปั จจัยของผูเ้ รี ยน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านระดับผลการเรี ยน ด้านอาชีพของ
ผูป้ กครอง และด้านแรงจูงในการเรี ยนล่วงหน้า ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักเรี ยน
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีระดับผลการเรี ยนต่างกัน มีความต้องการประโยชน์ที่ได้รับได้รับจากการเรี ยนล่วงหน้า
ด้านสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชี พและพัฒนาอาชีพ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ ซึ่ งแสดงใน ตาราง ที่ 4.12

40
ตารางที่ 4.12 เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ ความต้องการประโยชน์ที่ได้รับ ในด้านสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ โดยจาแนกตามปัจจัยผูเ้ รี ยนด้านระดับผลการเรี ยน
ระดับผลการเรียน

ระดับผลการเรียน


1.01-2.00

4.29

2.01-2.50
2.51-3.00

4.27
4.56

3.01-3.50
3.51-4.00
รวม

4.24
4.42
4.36

1.01-2.00
 = 4.29

2.01-2.50
=  4.27
-.026

2.51-3.00

3.01-3.50
 = 4.24

3.51-4.00
 = 4.42

-269

.048

-.130

-.295*

.022
-.317*

-.156
-.139



= 4.56

.178

จากตารางที่ 4.12 พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีระดับผลการเรี ยนต่างกัน มีความ
ต้องการประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนล่วงหน้า ในด้านสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบ
อาชีพและพัฒนาอาชีพ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่
กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับ 2.01-2.50 แตกต่างกับกลุ่มนักเรี ยนที่มีระดับผล
การเรี ยน 2.51-3.00 โดยกลุ่มระดับผลการเรี ยน 2.51-3.00 มีความต้องการประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยน
ล่วงหน้า ในด้านสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า
กลุ่มระดับผลการเรี ยน 2.01-2.50
กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับ 2.51-3.00 แตกต่างกับ กลุ่มนักเรี ยนที่มีระดับผล
การเรี ยน 3.01-3.50 โดยกลุ่มระดับผลการเรี ยน 2.51-3.00 มีความต้องการประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยน
ล่วงหน้า ในด้านสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพสู งกว่ากลุ่มระดับ
ผลการเรี ยน 3.01-3.50

41
ตารางที่ 4. 13 เปรี ยบเทียบความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในสาขาวิชาทั้ง 11 สาขาวิชา จาแนกตามปั จจัย
ผูเ้ รี ยนด้านเพศ
สาขาวิชา

เพศ



S.D.

1.สาขาวิชาศิลปศาสตร์

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

3.41
3.37
3.53
3.39
3.50
3.36
3.70
3.45

1.12
1.05
.99
1.02
1.01
1.04
.99
1.03

ชาย

3.50

1.03

หญิง

3.24

1.11

ชาย

3.45

1.08

หญิง

3.20

1.10

ชาย

3.51

1.09

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

3.28
3.61
3.37
3.50
2.95
3.71
3.23

1.05
1.16
1.15
1.16
1.12
1.24
1.19

2.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
3.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
4.สาขาวิชานิติศาสตร์
5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7.สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
8.สาขาวิชารัฐศาสตร์
9.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์
10.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

t

Sig.

.40

.34

1.24

.11

1.28

.09

2.25

.02

2.09

.01

2.03

.02

2.002

.02

1.914

.02

4.312

.00

3.61

.00

42
ตารางที่ 4. 13 (ต่อ) เปรี ยบเทียบความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในสาขาวิชาทั้ง 11 สาขาวิชา จาแนกตาม
ปัจจัยผูเ้ รี ยนด้านตามเพศ
สาขาวิชา

เพศ

S.D.



t

Sig.

11.สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ชาย
3.47
1.15
-.29
หญิง
3.51
1.23
หมายเหตุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปิ ดหลักสู ตรตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปั จจุบนั

.38

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ภาพรวม นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศชาย และเพศหญิง
มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ในสาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตารางที่ 4.14 เปรี ยบเทียบความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในสาขาวิชาทั้ง 11 สาขาวิชา จาแนกตามปั จจัยผูเ้ รี ยน
ด้านระดับผลการเรี ยน ด้านอาชีพของผูป้ กครอง ด้านแรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้า
สาขาวิชา

ปัจจัยผู้เรียน
อาชี พของผู้ปกครอง

ระดับผลการเรียน

1.สาขาวิชาศิลป
ศาสตร์
2.สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์
3.สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ



S.D.

F

3.42

1.03

1.61

3.40

.97

3.41

1.00

Sig.

แรงจูงใจในการเรี ยน
ล่วงหน้ า

S.D.

F

Sig.

S.D.

F

Sig.

.17 3.27

.97

.63

.67 3.38 1.05

.36

.83

2.15

.07 3.31

.20

1.61 .15 3.45

.83

.62

.64

1.63

.16 3.43

.95

1.01 .48 3.46 1.01

.19

.94
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ตารางที่ 4. 14 (ต่อ) เปรี ยบเทียบความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในสาขาวิชาทั้ง 11 สาขาวิชา จาแนกตามปั จจัย
ผูเ้ รี ยน ด้านระดับผลการเรี ยน ด้านอาชีพของผูป้ กครอง ด้านแรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้า
สาขาวิชา

ปัจจัยผู้เรียน
อาชี พของผู้ปกครอง

ระดับผลการเรียน



S.D.

F

Sig.



S.D.

F

Sig.

3.49 1.02 .21 .92 3.48 1.04 .53 .75
4.สาขาวิชา
นิติศาสตร์
3.28 1.09 .87 .47 3.37 1.08 .18 .97
5.สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ
3.28 1.09 1.39 .23 3.26 1.09 1.07 .37
6.สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
7.สาขาวิชามนุษย 3.38 1.06 .92 .44 3.33 .98 2.52 .29
นิเวศศาสตร์
3.38 1.16 1.28 .27 3.47 1.08 .53 .75
8.สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
3.19 1.11 3.35 .01 3.09 1.12 2.40 .03
9.สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์
3.36 1.03 .35 .83 3.44 .41 1.62 .15
10.สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
11.สาขาวิชานิเทศ 3.42 1.20 1.69 .14 3.46 1.10 .05 .70
ศาสตร์
หมายเหตุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปิ ดหลักสู ตรตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปั จจุบนั

แรงจูงใจในการเรี ยน
ล่วงหน้ า


S.D.

F

Sig.

3.46 1.02 1.17 .32
3.21 1.00

.46

.76

3.21 1.03 2.20 .68
3.32 1.10

.67

.68

3.43 1.09 2.67 .32
3.20 1.12

.31

.86

3.40 1.10 1.10 .35

3.61 1.03 1.20 .30
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จากตารางที่ 4.14 พบว่า ภาพรวม นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าใน
สาขาวิชาทั้ง 11 สาขาวิชา จาแนกตามปั จจัยผูเ้ รี ยน ด้านระดับผลการเรี ยน ด้านอาชีพของผูป้ กครอง และ
ด้านแรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้า มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในสาขาวิชาต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีระดับผลการเรี ยนต่างกัน มีความต้องการเรี ยน
ล่วงหน้าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงได้วเิ คราะห์ความ
แตกต่างรายคู่ ซึ่ งแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ ความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ
สหกรณ์ จาแนกตามปัจจัยผูเ้ รี ยน ด้านระดับผลการเรี ยน
ระดับผลการเรียน

ระดับผลการเรียน


1.01-2.00

3.46

2.01-2.50
2.51-3.00

3.22
3.40

3.01-3.50
3.51-4.00
รวม

2.97
2.92
3.19

1.01-2.00
 = 3.46

2.01-2.50
 = 3.22
.234

2.51-3.00
 = 3.40
.063

3.01-3.50
 = 2.97
.484

3.51-4.00
 = 2.92
.541*

-.171

.251
.422*

.307
.478*
.057

จากตารางที่ 4.15 พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีระดับผลการเรี ยนต่างกันมีความต้องการ
เรี ยนล่วงหน้าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่
กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับ 1.01-2.00 แตกต่างกับ กลุ่มนักเรี ยนที่มีผลการ
เรี ยนระดับ 3.51-4.00 โดย กลุ่มที่มีผลการเรี ยนระดับ 1.01-2.00 มีความต้องการเรี ยนในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน 3.51-4.00
กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับ 2.51-3.00 แตกต่างกับ กลุ่มนักเรี ยนที่มีผลการ
เรี ยนระดับ 3.01-3.50 และกลุ่มนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับ 3.51-4.00 โดยกลุ่มนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยน
2.51-3.00 มีความต้องเรี ยนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มที่มีระดับผลการ
เรี ยน 3.01-3.50 และ กลุ่มระดับผลการเรี ยน 3.51-4.00
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ตารางที่ 4.16 เปรี ยบเทียบความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช หลังสาเร็ จมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จาแนกตามปัจจัยผูเ้ รี ยนด้านเพศ
ความต้ องการศึกษาต่ อ มสธ.
หลังสาเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
1.ต้องการจะศึกษาต่อ มสธ. ทันที
หลังจบ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2.ต้องการจะศึกษาต่อ มสธ. หลัง
เรี ยนจบปริ ญญาตรี
3.ต้องการจะศึกษาต่อ มสธ.
หลังจากได้งานทา
4.ยังไม่แน่ใจ
5.ไม่คิดศึกษาต่อ มสธ.

เพศ



S.D.

t

Sig.

ชาย
หญิง

3.81
3.47

1.03
.94

3.17

0.00

ชาย

3.71

1.04

หญิง

3.21

.94

4.57

0.00

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

3.63
3.30
3.63
3.30
2.85
2.46

.11
.98
1.11
.98
1.33
1.18

2.73

0.00
0.00

2.73
2.82

0.00

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ภาพรวม นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศชาย และเพศหญิง
มีความต้องการศึกษาต่อ มสธ. หลังจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 4.17 เปรี ยบเทียบความต้องการศึกษาต่อ มสธ. หลังจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จาแนก
ตามปั จจัยผูเ้ รี ยน ด้านระดับผลการเรี ยน ด้านอาชีพของผูป้ กครอง ด้านแรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้า
ความต้ องการ
ศึกษาต่ อ มสธ.
หลังสาเร็จ
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
1.ต้องการศึกษาต่อ
มสธ. ทันทีหลังจบ
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
2.ต้องการศึกษาต่อ
มสธ.
หลังจบปริ ญญาตรี
3.ต้องการศึกษาต่อ
มสธ.
หลังได้งานทา
4.ยังไม่แน่ใจ
5.ไม่คิดศึกษาต่อ
มสธ.

ปัจจัยผู้เรียน
อาชี พของผู้ปกครอง

ระดับผลการเรียน
Sig.



S.D.

F

3.62

.94

8.03

.00 3.67 1.00 1.57 .16 3.60

.09

1.15 .32

3.38

.96

5.08

.01 3.49 1.02 1.40 .22 3.46

.91

.72

.57

3.44

1.01

3.26

.12 3.53 1.03 4.99 .00 3.42

.90

.28

.88

3.42
2.61

1.23
1.28

1.21
.47

.30 3.61 1.18 .96 .44 3.50 1.11
.75 2.67 1.36 1.17 .32 2.72 1.20

.26
.78

.89
.53



S.D.

F

Sig.

แรงจูงใจในการเรี ยน
ล่วงหน้ า


S.D.

F

Sig.

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ภาพรวม นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความต้องการศึกษาต่อ มสธ. หลังจบ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จาแนกตามปัจจัยผูเ้ รี ยน ด้านระดับผลการเรี ยน อาชีพของผูป้ กครอง และ
แรงจูงใจของผูเ้ รี ยน ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านต้องการศึกษาต่อ มสธ. ทันทีหลัง
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการศึกษาต่อหลังจบปริ ญญาตรี และ ด้านต้องการศึกษาต่อ มสธ.
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หลังได้งานทา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงได้วเิ คราะห์ความแตกต่างรายคู่ ซึ่ ง
แสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.18 ตารางที่ 4.19 และตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.18 เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ ความต้องการศึกษาต่อ มสธ. ทันที หลังสาเร็ จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามปัจจัยผูเ้ รี ยนด้านระดับผลการเรี ยน
ระดับผลการเรียน

ระดับผลการเรียน


1.01-2.00

3.67

2.01-2.50
2.51-3.00

3.82
3.69

3.01-3.50
3.51-4.00
รวม

3.75
3.16
3.62

1.01-2.00
 = 3.67

2.01-2.50
 = 3.82
-.150

2.51-3.00
 = 3.69
-.026

3.01-3.50
 = 3.75
-.081

3.51-4.00
 = 3.16
.510

.124

.069
-.056

.659*
.535*
.591*

จากตารางที่ 4.18 พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยนต่างกัน
มีความต้องการศึกษาต่อ มสธ. ทันทีหลังสาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่
กลุ่มนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับ 2.01-2.50 ระดับผลการเรี ยน 2.51-3.00 และระดับ ผลการ
เรี ยน 3.01-3.50 มีความต้องการศึกษาต่อ มสธ. ทันทีหลังสาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายแตกต่างกับ
กลุ่มนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับ 3.51-4.00 โดยกลุ่มที่มีระดับผลการ 2.01-2.50 ระดับผลการเรี ยน 2.513.00 และระดับผลการเรี ยน 3.01-3.50 มีความความต้องการศึกษาต่อ มสธ. ทันทีหลังสาเร็ จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มระดับผลการเรี ยน 3.51-4.00
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ตารางที่ 4.19 เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ ความต้องการศึกษาต่อ มสธ. หลังจบปริ ญญาตรี
จาแนกตามปัจจัยผูเ้ รี ยน ด้านระดับผลการเรี ยน
ระดับผลการเรียน

ระดับผลการเรียน


1.01-2.00

3.46

2.01-2.50
2.51-3.00

3.33
3.62

3.01-3.50
3.51-4.00
รวม

3.45
3.04
3.38

1.01-2.00
 = 3.46

2.01-2.50
 = 3.33
.132

2.51-3.00
 = 3.62
-.157

3.01-3.50
 = 3.45
.006

3.51-4.00
 = 3.04
.417

-.289

-.126
.163

.285
.574*
-.411*

จากตารางที่ 4.19 พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยนต่างกัน
มีความต้องการศึกษาต่อ มสธ. หลังจบปริ ญญาตรี แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่
กลุ่มนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับ 2.51-3.00 และ ระดับผลการเรี ยน 3.01-3.50 มีความ
ต้องการศึกษาต่อ มสธ. หลังจบปริ ญญาตรี แตกต่างกับ กลุ่มนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับ 3.51-4.00
โดยกลุ่มที่มีผลการเรี ยนระดับ 2.51-3.00 และ ระดับผลการเรี ยน 3.01-3.50 มีความความต้องการ
ศึกษาต่อ มสธ. หลังจบปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มระดับผลการเรี ยน 3.51-4.00
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ตารางที่ 4.20 เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ ความต้องการจะศึกษาต่อ มสธ. หลังได้งานทา จาแนกตาม
ปัจจัยผูเ้ รี ยน ด้านอาชี พของผูป้ กครอง
อาชี พของผู้ปกครอง

อาชี พของผู้ปกครอง



เกษตรกร
รับราชการและ
พนักงานของรัฐ
ธุ รกิจส่ วนตัว
พนักงานลูกจ้างของ
รัฐบาลหรื อเอกชน
รับจ้างทัว่ ไป
แม่บา้ นหรื อพ่อบ้าน

3.71
2.93

รวม

3.53

3.42
3.40
3.41
4.33

เกษตรกร รับราชการ ธุ รกิจ พนักงาน
และ
ส่ วนตัว ลูกจ้าง
พนักงาน
ของ
ของรัฐ
รัฐบาล
หรื อ
เอกชน
 = 3.71
 = 2.93
 = 3.42
 = 3.40
.788*
.295
.310
-.493
-.478
.015

รับจ้าง
ทัว่ ไป

= 3.41
.304
-.484



.009
-.006

แม่บา้ น
หรื อ
พ่อบ้าน

= 4.33
-.619
-1.407



-.914
-.929
-.923

จากตารางที่ 4.20 พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ผปู ้ กครองมีอาชีพต่างกัน มีความต้องการ
จะศึกษาต่อ มสธ. หลังได้งานทา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ กลุ่มนักเรี ยนที่
ผูป้ กครองมีอาชีพเกษตรกรแตกต่างกับกลุ่มนักเรี ยนที่ผปู ้ กครองมีอาชีพรับราชการและพนักงานของรัฐ
โดยกลุ่มนักเรี ยนที่ผปู ้ กครองมีอาชีพเกษตรกร มีความต้องความต้องการจะศึกษาต่อ มสธ. หลังได้งานทา
มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มนักเรี ยนที่ผปู ้ กครองมีอาชีพรับราชการและพนักงาน ของรัฐ

50

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ การรับรู้ ข้อมูลการเรียนล่วงหน้ าในโครงการสั มฤทธิบัตรของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ตารางที่ 4. 21 ค่าเฉลี่ยการรับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
การรับรู้ ข้อมูลการเรี ยนล่ วงหน้ าในโครงการสั มฤทธิบัตร
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
1.สิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อพิมพ์ เอกสารประชาสัมพันธ์
โครงการสัมฤทธิบตั ร ป้ ายประชาสัมพันธ์
2.สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง
3. สถานีวทิ ยุโทรทัศน์



S.D.

แปลผล

3.96

.78

มาก

3.61
3.67

.86
.90

มาก
มาก

4. ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต

4.09

.81

มาก

5. จากการแนะนาของบุคคล อาทิ เพื่อน ญาติ ครู
พี่นอ้ ง เป็ นต้น

3.97

.85

มาก

6. จากการแนะแนวการศึกษา (วิทยากรบรรยาย)

4.14

.90

มาก

7.การติดต่อด้วยตนเองได้แก่ สอบถามทางโทรศัพท์
หรื อติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
รวม

3.71

.99

มาก

3.87

.87

มาก

จากตารางที่ 4.21 พบว่า นักเรี ยนมัธยมปี ที่ 4 มีการรับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า อยูใ่ นระดับมาก
(  =3.87) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 รับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนในโครงการ
สัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จากการแนะแนวการศึกษา (วิทยากรบรรยาย) มากที่สุด
(  = 4.14) ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต อยูใ่ นระดับมาก (  = 4.09) จากการแนะนาของบุคคล อาทิ เพื่อน
ญาติ ครู พี่นอ้ ง (  = 3.97) จากสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อพิมพ์ เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิ
บัตร (  = 3.96) จากการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หรื อติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ.
จันทบุรี (  = 3.71) จากสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง (  = 3.67) จากสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ (  = 3.67)
ตามลาดับ
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการรับรู้ ข้อมูลของผู้เรียนในการเรียนล่วงหน้ า ในโครงการ
สั มฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จาแนกตามปัจจัยผู้เรียน
ตารางที่ 4.22 เปรี ยบเทียบการรับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า จาแนกตามปั จจัยผูเ้ รี ยนด้านเพศ
การรับรู้ ข้อมูลการเรี ยนล่ วงหน้ า

เพศ



S.D.

t

Sig.

1.สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อพิมพ์
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
สัมฤทธิบตั ร ป้ ายประชาสัมพันธ์
2.สื่ อทางวิทยุกระจายเสี ยง ได้แก่
การับฟังผ่านรายการทางสถานี
วิทยุกระจายเสี ยง
3.สื่ อทางวิทยุโทรทัศน์ได้แก่ การ
รับชมผ่านทางรายการวิทยุโทรทัศน์
4.ผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ต

ชาย
หญิง

4.07
3.91

.74
.79

1.85

.03

ชาย
หญิง

3.71
3.57

.76
.90

1.48

.07

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

3.70
3.66
4.02
4.09
3.99
3.93
4.26
4.09
3.86

.82
.94
.90
.84
.82
.91
.79
.93
.93

0.46

.32

0.75

.22

.064

.25

1.73

.04

1.91

.03

หญิง

3.65

1.00

5.สื่ อบุคคล ได้แก่ การแนะนาของ
บุคคล อาทิ เพื่อน ญาติ ครู ที่นอ้ ง
6.การแนะแนวการศึกษา (วิทยกร
บรรยาย)
7.การติดต่อด้วยตนเองได้แก่
สอบถามทางโทรศัพท์ หรื อติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ.
จันทบุรี

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ภาพรวม นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศชายและหญิง มีการรับรู ้ขอ้ มูล
การเรี ยนล่วงหน้า ผ่านสื่ อประเภทต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การรับรู ้ผา่ นสิ่ งพิมพ์
การรับรู ้ผา่ นการแนะแนวการศึกษา (วิทยากรบรรยาย) และการติดต่อด้วยตนเอง แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 4.23 เปรี ยบเทียบการรับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า จาแนกตามปั จจัยผูเ้ รี ยน ด้านระดับผลการ
เรี ยน ด้านอาชีพของผูป้ กครอง ด้านแรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้า
การรับรู้ ข้อมูลการ
เรียนล่วงหน้ า

1.สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น
หนังสื อพิมพ์
เอกสาร
ประชาสัมพันธ์
โครงการสัมฤทธิ
บัตร ป้ าย
ประชาสัมพันธ์
2.สื่ อทาง
วิทยุกระจายเสี ยง
ได้แก่
การับฟังผ่าน
รายการทางสถานี
วิทยุกระจายเสี ยง
3.สื่ อทางวิทยุ
โทรทัศน์ได้แก่ กา
รับชมผ่านทาง
รายการวิทยุ
โทรทัศน์
4.ผ่านสื่ อ
อินเตอร์เน็ต

ปัจจัยผู้เรียน
อาชี พของผู้ปกครอง

ระดับผลการเรียน



S.D.

F

Sig.

S.D.

F

Sig.

3.95

.77

2.56

.03 4.03

.74

1.08 .63 3.99

.84

.52

.71

3.66

.83

1.25

.28 3.61

.89

1.47 .19 3.54

.90

.55

.69

3.71

.87

2.50

.04 3.66

.84

.80

.54 3.59 1.33

.82

.52

4.08

.84

2.60

.03 4.13

.89

1.57 .16 4.05



S.D.

F

Sig.

แรงจูงใจในการเรี ยน
ล่วงหน้ า


.86

1.12 .34
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ) เปรี ยบเทียบการรับรู้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า จาแนกตามปั จจัยผูเ้ รี ยน ด้านระดับผลการ
เรี ยน ด้านอาชีพของผูป้ กครอง และด้านแรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้า
การรับรู้ขอ้ มูลการ
เรี ยนล่วงหน้า

5.สื่ อบุคคล ได้แก่
การแนะนาของ
บุคคล อาทิ เพื่อน
ญาติ ครู ที่นอ้ ง
6.การแนะแนว
การศึกษา (วิทยกร
บรรยาย)
7.การติดต่อด้วย
ตนเองได้แก่
สอบถามทาง
โทรศัพท์ หรื อ
ติดต่อด้วยตนเอง
ณ ศูนย์วทิ ยพัฒนา
มสธ. จันทบุรี

ปัจจัยผู้เรียน
อาชี พของผู้ปกครอง

ระดับผลการเรียน
Sig.



S.D.

F

3.93

.86

3.90

.00 4.07

.82

1.96 .83 3.84

.94

1.02 .39

4.09

.90

1.71

.14 4.16

.84

2.18 .05 3.98

.96

1.98 .97

3.75

.99

1.69

.15 3.72

.96

4.11 .00 3.61 1.11



S.D.

F

Sig.

แรงจูงใจในการเรี ยน
ล่วงหน้ า


S.D.

F

.79

Sig.

.52

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ภาพรวม นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 รับรู้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า จาแนก
ตามปั จจัยผูเ้ รี ยน ด้านระดับผลการเรี ยน ด้านอาชีพของผูป้ กครอง และด้านแรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้า
ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีระดับ ผลการเรี ยนต่างกัน
มีการรับรู้ขอ้ มูล ผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อวิทยุโทรทัศน์ สื่ ออินเตอร์ เน็ต และสื่ อบุคคลแตกต่างกัน และยังพบว่า
นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ผปู ้ กครองมีอาชีพต่างกัน มีการรับรู ้ขอ้ มูล ผ่านการติดต่อด้วยตนเอง แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงได้วเิ คราะห์ความแตกต่างรายคู่ ซึ่ งแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 4.25 ถึง ตารางที่ 29

54
ตารางที่ 4.24 เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ การรับรู้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า ผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์
จาแนกตามปัจจัยผูเ้ รี ยน ด้านระดับผลการเรี ยน
ระดับผลการเรียน

ระดับผลการเรียน


1.01-2.00


1.01-2.00

3.88

2.01-2.50
2.51-3.00

3.96
4.03

3.01-3.50
3.51-4.00
รวม

4.09
3.79
3.95

= 3.88

2.01-2.50


= 3.96
-.084

2.51-3.00


= 4.03

3.01-3.50


= 4.09

3.51-4.00


= 3.79

-.058

-.212

.900

-.074

-.128
.054

.174
-.248*
-.302*

จากตารางที่ 4.24 พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีระดับผลการเรี ยนต่างกันมีการรับรู ้
ข้อมูลการเรี ยนล่วงหน้า ผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ กลุ่มที่มี
ระดับผลการเรี ยน 2.51-3.00 และ ระดับผลการเรี ยน 3.01-3.50 แตกต่างกับ กลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน
3.51-4.00 โดยกลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน 2.51-3.00 และ ระดับผลการเรี ยน 3.01-.50 มีการรับรู้ขอ้ มูล
การเรี ยนล่วงหน้า ผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มที่ระดับผลการเรี ยน 3.51-4.00

55
ตารางที่ 4.25 เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ การรับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า ผ่านสถานีวทิ ยุโทรทัศน์
จาแนกตามปัจจัยผูเ้ รี ยน ด้านระดับผลการเรี ยน
ระดับผลการเรียน

ระดับผลการเรียน


1.01-2.00

3.83

2.01-2.50
2.51-3.00

3.69
3.88

3.01-3.50
3.51-4.00
รวม

3.63
3.50
3.71

1.01-2.00
 = 3.83

2.01-2.50
 =3.69

2.51-3.00
 =3.88

3.01-3.50
 = 3.63

3.51-4.00
 = 3.50

.139

-.046

.199

.329

-.185

.059
.244

.190
.375*
.131

จากตารางที่ 4.25 พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีการรับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า
ผ่านสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ กลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน
2.51-3.00 แตกต่างกับ กลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน 3.51-4.00 โดยกลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน 2.51-3.00
มีการรับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า ผ่านสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ยสู่ งกว่า กลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน
3.51-4.00
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ตารางที่ 4.26 เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ การรับรู้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า ผ่านอินเทอร์ เน็ต
จาแนกตามปัจจัยผูเ้ รี ยน ด้านระดับผลการเรี ยน
ระดับผลการเรียน

ระดับผลการเรียน


1.01-2.00

4.08

2.01-2.50
2.51-3.00

4.12
4.10

3.01-3.50
3.51-4.00
รวม

4.23
3.88
4.08

1.01-2.00
 = 4.058

2.01-2.50
 = 4.12
-.039

2.51-3.00
 = 4.10
-.016

3.01-3.50
 = 4.23
-.143

3.51-4.00
 = 3.88
.207

.024

-.104
-.127

.246
.223
.350*

จากตารางที่ 4.26 พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีระดับผลการเรี ยนต่างกันมีการรับรู้ขอ้ มูล
การเรี ยนล่วงหน้า ผ่านอินเทอร์ เน็ต แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ กลุ่มที่มีระดับผล
การเรี ยน 3.01-3.50 แตกต่างกับ กลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน 3.51-4.00 โดย กลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน
3.01-3.50 มีการรับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า ผ่านอินเทอร์ เน็ต มีค่าเฉลี่ย สู งกว่า กลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน
3.51-4.00
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ตารางที่ 4.27 เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ การรับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า ผ่านการแนะนาของบุคคล
จาแนกตามปัจจัยผูเ้ รี ยน ด้านระดับผลการเรี ยน
ระดับผลการเรียน

ระดับผลการเรียน


1.01-2.00

3.71

2.01-2.50
2.51-3.00

4.14
3.81

3.01-3.50
3.51-4.00

4.16
3.82

รวม

3.93

1.01-2.00
 =3.71

2.01-2.50
 = 4.14
-.435*

2.51-3.00
 = 3.81
-.105

3.01-3.50
 = 4.16
-.448

3.51-4.00
 = 3.82
-.110

.330

-.014
-.343

.325
-.005
.325*

จากตารางที่ 4. 27 พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีระดับผลการเรี ยนต่างกัน มีการ รับรู้
ข้อมูลการเรี ยนล่วงหน้า ผ่านการแนะนาของบุคคล แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสิ ถิติที่ 0.05 ได้แก่
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน 1.01-2.00 แตกต่างกับ กลุ่มระดับผลการเรี ยน
2.01-2.50 โดย กลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน 2.01-2.50 มีการรับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า ผ่านการแนะนา
ของบุคคล มีค่าเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน 1.01-2.00
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน 3.01-3.50 แตกต่างกับ กลุ่มระดับผลการเรี ยน 3.51-4.00
โดยกลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน 3.01-3.50 มีการรับรู้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า ผ่านการแนะนาของบุคคล
มีค่าเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน 3.51-4.00
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ตารางที่ 4.28 เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ การรับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า ผ่านการติดต่อสอบถามทาง
โทรศัพท์หรื อติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี จาแนกตามปั จจัยผูเ้ รี ยน ด้านอาชีพของ
ผูป้ กครอง
อาชี พของผู้ปกครอง
อาชี พของผู้ปกครอง

เกษตรกร
รับราชการและ
พนักงานของรัฐ
ธุ รกิจส่ วนตัว

เกษตรกร รับราชการ ธุ รกิจ พนักงาน
และ
ส่ วนตัว ลูกจ้างของ
พนักงาน
รัฐบาล
ของรัฐ
หรื อ
เอกชน
 = 3.97
 = 3.53
 = 3.90
 = 3.32
3.97
.445
.079
.655*

รับจ้าง
ทัว่ ไป



3.53
3.90

พนักงานลูกจ้างของ 3.32
รัฐบาลหรื อเอกชน
รับจ้างทัว่ ไป
3.62

-.366



= 3.62
.354

แม่บา้ น
หรื อ
พ่อบ้าน



= 4.00
-.026

.210

-.091

-.471

.576*

.275

.105

-

-.301

-.681
-.380

แม่บา้ นหรื อพ่อบ้าน 4.00
รวม
3.72
จากตารางที่ 4.28 พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ผปู ้ กครองมีอาชีพต่างกัน มีการรับรู้
ข้อมูลการเรี ยนล่วงหน้า ผ่านการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หรื อติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ.
จันทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ กลุ่มนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ผปู ้ กครอง
มีอาชีพพนักงานลูกจ้างของรัฐบาลหรื อเอกชน แตกต่างกับ กลุ่มที่ผปู ้ กครองมีอาชีพเกษตร และผูป้ กครองมี
อาชีพธุ รกิจส่ วนตัว โดยกลุ่มที่ผปู ้ กครองมีอาชีพเกษตรกรและ ผูป้ กครองมีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว มีการรับรู ้
ข้อมูลการเรี ยนล่วงหน้า ผ่านการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หรื อติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ.
จันทบุรี มีค่าเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มผูป้ กครองที่มีอาชีพพนักงานลูกจ้างของรัฐบาลหรื อเอกชน

บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ความต้องการของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการ
สัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช กรณี ศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์วทิ ย
พัฒนา มสธ. จันทบุรี มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการของผูเ้ รี ยน ในการเรี ยนล่วงหน้า
ในโครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช โดยจาแนก
ตามปัจจัยผูเ้ รี ยน 3) เพื่อศึกษาการรับรู้ขอ้ มูลของผูเ้ รี ยน ในการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบตั ร
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 4) เพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู้ขอ้ มูลของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนล่วงหน้า
ในโครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช โดยจาแนกตามปั จจัยผูเ้ รี ยน
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการ แนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับ
การเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รแล้ว จานวน 400 คน เครื่ องมือวิจยั คือ แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างใช้ t-test สถิติสาหรับใช้ทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ One-way ANOVA เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยผูว้ จิ ยั เข้าพบอาจารย์แนะแนวการศึกษาประจาโรงเรี ยนเพื่อแนะนาตัว ชี้ แจงวัตถุประสงค์และ
ขอความร่ วมมือในการวิจยั โดยแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั ร
และแจกแบบสอบถาม พร้อมเก็บแบบสอบถาม

1. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาความต้องการของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการเรี ยนล่วงหน้าใน
โครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช กรณี ศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี นาเสนอผลการวิจยั ดังต่อไปนี้
1.1 ปัจจัยผู้เรียน
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 72.2 มีระดับ ผลการเรี ยน
ระหว่าง 3.51-4.00 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30.2 รองลงมา คือระดับผลการเรี ยนระหว่าง 3.01-3.50
คิดเป็ นร้อยละ 28.7 และ ระดับผลการเรี ยนระหว่าง 2.51 -3.00 คิดเป็ นร้อยละ 22.7 ส่ วนผูท้ ี่มีระดับ
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ผลการเรี ยน ระหว่าง 2.01-2.50 คิดเป็ นร้อยละ 12.2 และน้อยที่สุด คือระดับผลการเรี ยนระหว่าง
1.01-2.00 คิดเป็ นร้อยละ 6.0 ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ ธุ รกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 26.2
รองลงมาคือ รับจ้างทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 25.0 เกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 19.2 รับราชการและพนักงาน
ของรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 17.0 พนักงานลูกจ้างของรัฐบาลหรื อเอกชนคิดเป็ น ร้อยละ 11.7 และน้อย
ที่สุดคือแม่บา้ นหรื อพ่อบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 0.7 ส่ วนด้านแรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้ามากที่สุด คือ
ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ คิดเป็ นร้อยละ 46.2 รองลงมาคือ มีโอกาส ที่จะได้งานที่มีรายได้
คิดเป็ นร้อยละ 38.0 และความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 10.0 ได้รับการ
สนับสนุนจากครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 3.7 และได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่น คิดเป็ นร้อยละ 2.0
1.2 ความต้ องการของผู้เรียนในการเรียนล่วงหน้ า ในโครงการสั มฤทธิบัตรของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั ร
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก และมีความต้องการประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เช่นกัน ส่ วนความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รในสาขาวิชาที่เปิ ดสอน
ทั้ง 11 สาขาวิชา โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของสาขาวิชาที่ตอ้ งการเรี ยนสู งสุ ด
คือสาขาวิชานิติศาสตร์ (  = 3.52) รองลงมาคือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (  = 3.50)
ด้านความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชหลังสาเร็ จ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่านักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความต้องการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชหลังสาเร็ จมัธยมศึกษาตอนปลายโดยรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
โดยค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือความต้องการที่จะศึกษาต่อ มสธ. ทันที (  = 3.56) รองลงมาคือ ยังไม่แน่ใจ
(  = 3.51)
ด้านความต้องการเรี ยนในวิชาที่ผเู ้ รี ยนสนใจ พบว่านักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4
มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในวิชาที่ผเู ้ รี ยนสนใจ เรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านภาษา
ด้านนิติศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านศึกษาศาสตร์ ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านบริ หารธุ รกิจ
ด้านการเกษตร ด้านศิลปศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านคณิ ตศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านแพทย์
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านศิลปะ และ ด้านดนตรี ตามลาดับ
ด้านมีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าเพราะเหตุใด พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4
มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้า เพราะต้องการสาเร็ จการศึกษาเร็ วขึ้น ร้อยละ 67.0 รองลงมา ศึกษาเพื่อ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทางาน ร้อยละ 65.0 ต้องการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถให้ตนเอง
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ร้อยละ 52 .0 ต้องการเตรี ยมความพร้อมในการศึกษาต่อปริ ญญาตรี ร้อยละ 42.3 เห็นผูอ้ ื่น
ประสบความสาเร็ จจากการเรี ยนล่วงหน้า ร้อยละ 30.3 มีสาขาวิชาที่น่าสนใจ ร้อยละ 26.5
ผูป้ กครองสนับสนุน ร้อยละ 9.0 และไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยน ร้อยละ 8.5
1.3 เปรียบเทียบความต้ องการของผู้เรียนในการเรี ยนล่ วงหน้ า ในโครงการ
สั มฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จาแนกตามปัจจัยผู้เรียน
ผลการเปรี ยบเทียบจาแนกตามปั จจัยผูเ้ รี ยน ด้านเพศ ด้านระดับผลการเรี ยน
ด้านอาชีพของผูป้ กครอง และด้านแรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้า พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษา ปี ที่ 4
มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ไม่แตกต่างกัน
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนล่วงหน้าพบว่า จาแนกตามปั จจัยผูเ้ รี ยน
ด้านเพศ ด้านระดับผลการเรี ยน ด้านอาชีพของผูป้ กครอง และด้านแรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้า
ภาพรวม พบว่า มีความต้องการประโยชน์จากการเรี ยนล่วงหน้า ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า นักเรี ยนที่มีระดับผลการเรี ยนต่างกัน มีความต้องการประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยน
ล่วงหน้าต่างกัน โดยกลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน 2.51-3.00 มีความต้องการประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เรี ยนล่วงหน้า ด้านสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ ค่าเฉลี่ยสู งกว่า
กลุ่มระดับผลการเรี ยน 2.01-2.50 ส่ วนกลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน 2.51-3.00 มีความต้องการประโยชน์
ที่ได้รับจากการเรี ยนล่วงหน้า ด้านสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ
ค่าเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มระดับผลการเรี ยน 3.01-3.50
ด้านความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในสาขาวิชาที่เปิ ดสอนทั้ง 11 สาขาวิชา
จาแนกตามปั จจัยผูเ้ รี ยนด้านเพศ พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษา ปี ที่ 4 เพศชายและหญิง มีความต้องเรี ยน
ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แตกต่างกัน
ด้านความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในสาขาวิชาที่เปิ ดสอนทั้ง 11 สาขาวิชา จาแนก
ตามปั จจัยผูเ้ รี ยน 3 ด้านได้ แก่ ด้านระดับผลการเรี ยน ด้านอาชีพของผูป้ กครอง และด้านแรงจูงใจใน
การเรี ยนล่วงหน้า พบว่า ภาพรวม มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในสาขาวิชาที่เปิ ดสอน ไม่แตกต่างกัน
ด้านความต้องการศึกษาต่อ มสธ. หลังจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
จาแนกตามปั จจัยผูเ้ รี ยนด้านเพศ พบว่านักเรี ยนมัธยมศึกษา ปี ที่ 4 เพศชาย และหญิง มีความต้องการ
ศึกษาต่อ มสธ. แตกต่างกันโดยเพศชายมีความต้องการศึกษาต่อ ค่าเฉลี่ยสู งกว่าเพศหญิง
ด้านความต้องการศึกษาต่อ มสธ. หลังจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
จาแนกตามปัจจัยผูเ้ รี ยน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านระดับผลการเรี ยน ด้านอาชีพของผูป้ กครอง และ
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ด้านแรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้า พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษา ปี ที่ 4 มีความต้องการศึกษาต่อ มสธ.
หลังจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มที่มีระดับผล
การเรี ยนระหว่าง 2.01-3.50 มีความต้องการศึกษาต่อ มสธ. ทันทีหลังสาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย ค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มระดับผลการเรี ยน 3.51-4.00 ส่ วนด้านความต้องการศึกษาต่อ มสธ. หลังจบ
ปริ ญญาตรี พบว่า กลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน ระหว่าง 2.51-3.50 มีความต้องการศึกษาต่อ มสธ. หลังจบ
ปริ ญญาตรี ค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน 3.51-4.00 นอกจากนี้ ด้านอาชีพของผูป้ กครอง
พบว่า กลุ่มนักเรี ยนที่มีผปู ้ กครองอาชีพเกษตรกร มีความต้องการจะศึกษา มสธ. หลังได้งานทา
ค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มที่ผปู ้ กครองมีอาชีพรับราชการและพนักงานของรัฐ
1.4 การรับรู้ ข้อมูลของผู้เรี ยนในการเรี ยนล่ วงหน้ าในโครงการสั มฤทธิบัตรของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
พบว่า นักเรี ยนมัธยมปี ที่ 4 รับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ
บัตรของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ผ่านสื่ อต่าง ๆ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คือ การรับรู้ขอ้ มูลจากการ แนะแนวการศึกษา(วิทยากรบรรยาย) มากที่สุด (  = 4.14) รองลงมาคือ
การรับรู้ผา่ นทางอินเทอร์ เน็ต อยูใ่ นระดับมาก (  = 4.09)
1.5 เปรียบเทียบการรับรู้ ข้อมูลของผู้เรียนในการเรียนล่ วงหน้ า ในโครงการ
สั มฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
1) ผลการเปรี ยบเทียบจาแนกตามปั จจัยผูเ้ รี ยนด้านเพศ พบว่า นักเรี ยน
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เพศชาย และเพศหญิง มีการรับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า ผ่านสื่ อต่าง ๆ
ไม่แตกต่างกัน
2) ผลการเปรี ยบเทียบจาแนกตามปัจจัยผูเ้ รี ยน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านระดับผลการ
เรี ยน ด้านอาชีพของผูป้ กครอง และด้านแรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้า พบว่า ภาพรวม นักเรี ยน
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีการรับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
นักเรี ยนที่มีระดับผลการเรี ยน ระหว่าง 2.51-3.50 มีการรับรู ้ขอ้ มูลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ ผ่านสถานีวทิ ยุ
โทรทัศน์ ผ่านอินเทอร์ เน็ต ค่าเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน 3.51-4.00 ส่ วนการรับรู้ขอ้ มูล
การเรี ยนล่วงหน้าผ่านการแนะนาของบุคคล พบว่า กลุ่มที่ระดับผลการเรี ยน 2.01-2.50 มีการการ
รับรู้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า ผ่านการแนะนาของบุคคล ค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มระดับผลการเรี ยน
1.01-2.00 และกลุ่มที่มีระดับผลการเรี ยน 3.01-3.50 มีการการรับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้าผ่านการ
แนะนาของบุคคล ค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มระดับผลการเรี ยน 3.51-4.00 นอกจากนี้ ด้านอาชีพของ
ผูป้ กครอง ยังพบว่า กลุ่มนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ผปู ้ กครองมีอาชีพเกษตรกร และอาชีพธุ รกิจ
ส่ วนตัว มีการรับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า ผ่านการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หรื อติดต่อด้วยตนเอง
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ณ ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มที่มีผปู้ กครองอาชีพพนักงานลูกจ้าของรัฐบาลหรื อ
เอกชน

2. อภิปรายผล
ผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั อภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และข้อค้นพบดังต่อไปนี้
2.1 จากผลการศึกษาความต้องการของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการเรี ยนล่วงหน้า
ในโครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความ
ต้องการเรี ยนล่วงหน้า และต้องการประโยชน์ที่ ได้รับจากการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั ร
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชอยูใ่ นระดับมาก อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนมัธยมปี ที่ 4 อยูใ่ นช่วงของ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาเป็ นต้องเตรี ยมความพร้อมของตนเองสาหรับการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา จึงมีความต้องการและความจาเป็ น ที่จะเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับที่
สุ มาลี สังข์ศรี (2556) กล่าวว่า การศึกษาสัมพันธ์กบั วิถีการดาเนินชีวิตของบุคคล สัมพันธ์กบั ปั จจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวติ ทั้งด้านสังคมสิ่ งแวดล้อม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งนี้เพื่อ
มุ่งพัฒนาบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ ให้มีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์อย่างเพียงพอต่อการดารงชี วติ
การประกอบอาชีพ และการปรับตัวเข้ากับสภาพสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในทุก
ช่วงชีวติ
นอกจากนี้ พบว่า นักเรี ยนมัธยมปี ที่ 4 มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในสาขาวิชาที่
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชเปิ ดสอน มากที่สุดคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ ส่ วนวิชาที่ผเู ้ รี ยนสนใจ
มีความต้องการเรี ยนล่วงหน้ามากที่สุดคือด้านภาษา ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็ นวิชาที่
เกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ประชาชนทุกคนควรรู ้ และวิชาด้านภาษา เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับปั จจุบนั
อย่างยิง่ เพราะประเทศไทย กาลังจะเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน การมีความรู ้ในศาสตร์ ท้ งั สอง จึงสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน และนาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ รวมถึงสามารถ
ช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้ สอดคล้องกับความจาเป็ นของการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ดังที่ สุ มาลี สังข์ศรี (2556 :21-22)
กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตเพื่อสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ พิจารณาความ
จาเป็ นได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ คือความจาเป็ นอันเนื่องมาจากตัวบุคคล ได้แก่ บุคคลต้องการความรู ้อยู่
ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
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ความจาเป็ นอันเนื่องมาจากสังคม สังคมต้องการให้ประชาชนมีความสามารถเพียงพอที่จะมีส่วนร่ วม
ช่วยกันพัฒนาสังคม แก้ปัญหาของสังคมและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมของสังคมได้ความจาเป็ นอันเนื่องจาก
ประเทศชาติ ประเทศชาติตอ้ งการประชาชนที่มีคุณภาพ มีความรู้
นอกจากนี้ ความต้องการเรี ยนสาขาวิชานิติศาสตร์ ยังสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
ซัน อันนันหนับ และ อรนุ ช กันสิ ทธิ์ (2549) ที่ได้ศึกษา การได้รับและความต้องการข้อมูล
ข่าวสารของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 6 เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีความต้องการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับรู ปแบบการให้บริ การในการเรี ยนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ถึง ร้อยละ 97.3
จากข้อค้นพบดังกล่าวทาให้ทราบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา มีความต้องการที่จะเรี ยน
ล่วงหน้าเพราะต้องการที่จะได้รับประโยชน์ต่าง ๆ จากการเรี ยนล่วงหน้าในทุกด้าน และสนใจที่เรี ยน
ล่วงหน้าในสาขาวิชานิติศาสตร์ และวิชาทางด้านภาษา จากข้อมูลดังกล่าวจะสามารถช่วยการวางแผน
การแนะแนวการศึกษาสาหรับนักแนะแนวการศึกษา ที่จะให้ขอ้ มูลได้ตรงกับความต้องการของ
นักเรี ยน ดังนั้น การแนะแนวการศึกษาจึงควรให้ขอ้ มูลในส่ วนของสาขาวิชานิ ติศาสตร์ และ สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักเรี ยน หรื อเป็ นข้อมูลให้สานัก
การศึกษาต่อเนื่องที่กากับดูแลโครงการสัมฤทธิ บตั ร จะสามารถออกแบบเอกสารการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ขอ้ มูลหรื อยกตัวอย่างสาขาวิชาที่น่าสนใจ ให้ตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยนต่อไป
ส่ วนความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช หลังสาเร็ จมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พบว่านักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
หลังสาเร็ จมัธยมศึกษาตอนปลายโดยรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือความต้องการ
ที่จะศึกษาต่อ มสธ. ทันที ส่ วนด้านความต้องการเรี ยนล่วงหน้าเพราะเหตุใด พบว่า มีความต้องการ
เรี ยนล่วงหน้า เพราะต้องการสาเร็ จการศึกษาเร็ วขึ้น มากที่สุด อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ส่ วนใหญ่ที่สาเร็ จการศึกษา จะมุ่งเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ในลักษณะต่อเนื่ อง เพราะต้องการที่
จะสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยเร็ ว สอดคล้องกับ อัจฉราวรรณ นารถพจนานนท์ (2549: 2)
ซึ่งได้ศึกษาวิจยั เหตุจูงใจในการสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรี ยมศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(PRE-DEGREE) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า นักเรี ยนต้องการนาหน่วยกิตที่สะสม
ได้ไปเทียบโอนในระดับปริ ญญาตรี และสอดคล้องกับผลการวิจยั ในครั้งนี้ ที่พบว่า ความต้องการ
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ด้านการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั ร ช่วยให้จบปริ ญญาตรี เร็ วขึ้นและสามารถนาชุดวิชาที่
สอบผ่านไปเทียบโอนศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของ มสธ. ได้ ที่มีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับ มาก
จากข้อค้นพบดังกล่าวจะช่วยให้ นักแนะแนวการศึกษาสามารถกาหนดลักษณะวิธีการ
บรรยายให้ความรู ้ โดยเน้นในเรื่ องของการสาเร็ จการศึกษาโดยเร็ ว รวมถึงแนะนาแนวทางการศึกษาต่อ
ในระดับปริ ญญาตรี ในอนาคต ควบคู่ไปกับการเรี ยนล่วงหน้า
2.2 จากผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความต้องการของ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการ
เรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จาแนกตาม ปั จจัยด้านเพศ
ด้านระดับผลการเรี ยน ด้านอาชีพของผูป้ กครอง และด้านแรงจูงใจในการเรี ยนล่วงหน้า พบว่า
ไม่แตกต่างกัน ส่ วนด้านความต้องการเรี ยนล่วงหน้าในสาขาวิชาที่เปิ ดสอนทั้ง 11 สาขาวิชา พบว่า
ปั จจัยผูเ้ รี ยน ด้านเพศ มีความต้องการแตกต่างกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาจเป็ นเพราะ แต่ละสาขาวิชามีเนื้อหาในการเรี ยนแตกต่างกันไป
ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้ตามความเหมาะสมของตนเอง โดยผูเ้ รี ยนแต่ละคนอาจมีเหตุผลในการ
เลือกเรี ยนแต่ละสาขาวิชาแตกต่างกันไป ตามปั จจัยด้านต่าง ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับ การศึกษาของ ฉัตรชัย
อินทสังข์ และคณะ (2552) ได้ศึกษาความต้องการศึกษาต่อและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาพบว่า ความต้องการเลือกศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษาพบว่านักศึกษา ส่ วนใหญ่เลือกเรี ยนสาขาวิชาบัญชี ส่ วนปั จจัยและลาดับความสาคัญ
ของปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่ให้
ความสาคัญกับปั จจัยด้านหลักสู ตรเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ปั จจัยด้านการประกอบอาชีพ
ด้านสถาบันการศึกษา ด้านค่าใช้จ่าย และด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามลาดับ
จากข้อค้นพบดังกล่าวทาให้ทราบว่า เพศ เป็ นปั จจัยที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนสาขาวิชาที่
แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะโครงสร้างหลักสู ตรเนื้อหาวิชา เช่น สาขาวิชานิ ติศาสตร์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นั้น เพศชาย จะมีค่าเฉลี่ยความต้องการเรี ยนมากว่าเพศหญิง
ดังนั้น นักแนะแนวการศึกษา สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้โดยคานึงถึงกลุ่มเป้ าหมายที่
จะแนะแนวการศึกษา ว่าเพศ ใดมาก เพศใดน้อย จะสามารถยกตัวอย่าง รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา
นั้น ๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มผูฟ้ ัง โดยเฉพาะในช่วงเวลาแนะแนวการศึกษาที่มีเวลาจากัด เพื่อให้ผฟู ้ ัง
ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ตรงกับความต้องการมากที่สุด ซึ่ งจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเรี ยนต่อไป

66
ด้านความต้องการศึกษาต่อ มสธ. หลังจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ภาพรวม
นักเรี ยนมัธยมศึกษา ชั้นปี ที่ 4 มีความต้องการต้องการศึกษาต่อ มสธ. หลังจบการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตามปัจจัยผูเ้ รี ยน ด้านระดับผลการเรี ยน ด้านอาชีพของผูป้ กครอง และด้านแรงจูงใจในการเรี ยน
ล่วงหน้า ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มที่ระดับผลการเรี ยน ระหว่าง 2.01-3.50
มีความต้องการศึกษาต่อ มสธ. ทันทีหลังสาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องการศึกษาต่อ
มสธ. หลังจบปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มระดับผลการเรี ยน 3.51-4.00
จากข้อค้นพบดังกล่าว สังเกตได้วา่ นักเรี ยนที่มีความต้องการศึกษาต่อ มสธ. ทันทีหลังจบ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องการศึกษาต่อ มสธ. หลังจบปริ ญญาตรี จะเป็ นนักเรี ยนที่มีผล
การเรี ยนอยูร่ ะดับ 2.01-3.50 มีค่าเฉลี่ยมากกว่า กลุ่มระดับผลการเรี ยน 3.51-4.00 อาจเพราะนักเรี ยนที่มี
ผลการเรี ยนดีมาก มีศกั ยภาพที่จะสามารถเลือกเข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยปิ ดมากกว่า จึงมุ่งจะศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยปิ ดเพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงเป็ นข้อสังเกตได้วา่ จะทาอย่างไร ให้กลุ่มนักเรี ยนที่มี
ระดับผลการเรี ยนดีมาก หันมาสนใจ เรี ยนต่อ มสธ. ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอดังนี้ โดยสานักการศึกษา
ต่อเนื่อง อาจปรับรู ปแบบการนาเสนอ ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การเรี ยนล่วงหน้า โดยเน้นตัวอย่างของ
เด็กที่เรี ยนเก่ง ที่มาเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รหรื อ การแนะแนวการศึกษา โดยนักแนะแนว
การศึกษา ที่จะใช้กลยุทธหรื อวิธีการนาเสนอ เช่น การยกตัวอย่างจากผูเ้ รี ยนจริ ง และประสบผลสาเร็ จ
ในการเรี ยนจริ ง โดยสานักการศึกษาต่อเนื่องให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผูส้ าเร็ จการศึกษาจากการเรี ยนล่วงหน้า
หรื อข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็ นสถิติการเรี ยนสาเร็ จ จากการเรี ยนล่วงหน้าในกลุ่มนักเรี ยนมัธยมศึกษา
แก่ นักแนะแนวการศึกษาของศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูลในการแนะแนวการศึกษา
แก่ นักเรี ยนมัธยมศึกษา ต่อไป
2.3 จากผลการวิเคราะห์การรับรู ้ขอ้ มูลของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ
บัตรของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พบว่า นักเรี ยนมัธยมปี ที่ 4 รับรู ้ขอ้ มูลการเรี ยนล่วงหน้า
ผ่านสื่ อต่าง ๆ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การรับรู ้ขอ้ มูลจากการแนะแนวการศึกษา
(วิทยากรบรรยาย) รองลงมาคือ การรับรู ้ขอ้ มูลผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
ทั้งนี้การได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบตั รของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ของ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับรู้ขอ้ มูลจากการแนะแนว
การศึกษา (วิทยากรบรรยาย) มากที่สุดนั้น เนื่ องจากในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้การจัดให้มีการแนะแนว
การศึกษา (วิทยากรบรรยาย) แก่ นักเรี ยน ส่ วนรองลงมาคือ การรับรู ้ขอ้ มูล ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
อาจเป็ นเพราะปั จจุบนั เทคโนโลยีทางด้านการสื่ อสารผ่านอินเทอร์ เน็ต ใช้กนั แพร่ หลาย นักเรี ยน
มัธยมศึกษา ปี ที่ 4 อยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นและเป็ นคนรุ่ นใหม่ ซึ่ งส่ วนใหญ่ใช้อินเทอร์ เน็ต ในกิจกรรมต่าง ๆ

67
เช่น การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ การติดต่อสื่ อสาร ดูหนังฟังเพลง ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งสอดคล้องกับ
สุ ธรา เผ่าโภคสถิตย์ ปราจิต ทิพย์โอสถ และอุบลรัตน์ จิลลานนท์ (2551) ที่ได้ศึกษาความต้องการ
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรณี ศึกษานักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดปทุมธานี พบว่า สิ่ งที่นกั เรี ยนต้องการคือข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อและสื่ อที่มี
ประสิ ทธิ ภาพที่สุด ในการถ่ายทอดข่าวสารการเข้าศึกษาต่อ คือ อินเทอร์ เน็ต
จากข้อค้นพบดังกล่าว จึงควรให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับ การเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั ร ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต โดยให้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนและ
สะดวกในค้นหาง่ายต่อการเข้าถึง
2.4 จากผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรับรู ้ขอ้ มูลของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนล่วงหน้า
ในโครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จาแนกตามปัจจัยผูเ้ รี ยน พบว่า ปั จจัย
ด้านเพศ ปัจจัยด้านระดับผลการเรี ยน ปั จจัยด้านอาชีพของผูป้ กครอง และด้านแรงจูงใจในการเรี ยน
ล่วงหน้า ของ นักเรี ยนมัธยมศึกษา ปี ที่ 4 ภาพรวม มีการรับรู ้ขอ้ มูลผ่านสื่ อต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน
อาจเป็ นเพราะ ลักษณะของสื่ อแต่ละด้าน มีความแตกต่างกัน เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อทางวิทยุกระจายเสี ยง
สื่ อทางวิทยุโทรทัศน์ ที่เป็ นการสื่ อสาร ทางเดียว ส่ วนการแนะแนวการศึกษา(วิทยากรบรรยาย)
การแนะนาของบุคคล หรื อติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หรื อติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
จันทบุรี ซึ่ งเป็ นการติดต่อสื่ อสาร สองทาง ดังนั้นลักษณะของสื่ อ แต่ละประเภท จึงอาจเหมาะสาหรับ
แต่ละคน การรับรู ้ขอ้ มูลผ่านสื่ อใดมากหรื อน้อย จึงขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมและปั จจัยต่าง ๆ ของแต่ละคน
ดังนั้นจึงมีการับรู ้ไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 4 ที่มีระดับผลการเรี ยนระหว่าง
2.51-3.50 มีการรับรู ้ผา่ นสื่ อ สิ งพิมพ์ ผ่านสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ผ่านอินเทอร์ เน็ต มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มที่
ระดับผลการเรี ยน 3.51-4.00 อาจเป็ นเพราะ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนในระดับ ปานกลางถึงมาก ยัง
ไม่ใช่เด็กเก่งมากและมีศกั ยภาพไม่มากพอ ที่จะมัน่ ใจได้วา่ สามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปิ ดได้
จึงทาให้ตอ้ งมีการเสาะหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อเพื่อให้มีทางเลือกเพิม่ ขึ้น
ส่ วนนักเรี ยนมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 4 ที่ผปู ้ กครองมีอาชีพเกษตรกร และอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว มีการรับรู ้
ข้อมูลการเรี ยนล่วงหน้า ผ่านการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หรื อติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์วทิ ยพัฒนา
มสธ. จันทบุรี มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า กลุ่มที่มีผปู ้ กครองอาชีพพนักงานพนักงานลูกจ้างของรัฐบาลหรื อ
เอกชน อาจเป็ นเพราะผูป้ กครองมีส่วนสนับสนุ น เรื่ องค่าใช้จ่าย ในการติดต่อรับรู้ขอ้ มูล
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3. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
3.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับ สานักการศึกษาต่ อเนื่อง มีดังนี้
สานักการศึกษาต่อเนื่องซึ่ งเป็ นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดูแลโครงการ
สัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช สามารถนาผลการวิจยั พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์
โดยเน้นไปที่ประโยชน์ของผูเ้ รี ยน สนองตอบความต้องการในการเรี ยนสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งผูเ้ รี ยน
มีความสนใจเลือกเรี ยนเป็ นอันดับต้น ๆ สานักการศึกษาต่อเนื่องสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
3.1.1 จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หรื อแนะแนวการศึกษาร่ วมกับสาขาวิชา
นิติศาสตร์ หรื อ ROAD SHOW ไปยัง โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ทั้งในระดับประจาอาเภอ และระดับ
จังหวัด โดยเบื้องต้นอาจพิจารณา ในเขตพื้นที่จงั หวัดใหญ่ ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ การเรี ยนล่วงหน้า
ในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ให้ถึงกลุ่มเป้ าหมายได้โดยตรง
โดยกิจกรรมดังกล่าว ควรให้อาจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็ น
สาขาวิชาที่มีแขนงวิชาภาษาอังกฤษที่ผเู้ รี ยนสนใจเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อให้ความรู ้ และข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์แก่กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างกว้างขวาง
3.1.2 ดาเนิ นการประชาสัมพันธ์ ในสื่ อต่าง ๆ ดังนี้
1) จากผลการวิจยั ที่พบว่า ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่รับรู ้ขอ้ มูลผ่านช่องทางสื่ อต่าง ๆ
อยูใ่ นระดับมาก ดังนั้นจึงควรปรับปรุ งพัฒนาการประชาสัมพันธ์ สื่ อต่าง ๆ ดังนี้ สื่ อทางด้าน
อินเทอร์ เน็ต ควรพัฒนาปรับปรุ งเว็บไซต์ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ผา่ นทางอินเทอร์ เน็ต มีความ
น่าสนใจ มุ่งเน้นประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนล่วงหน้าและ การนาเสนอ บทสัมภาษณ์ของผูเ้ รี ยน
ล่วงหน้า ที่เป็ นนักเรี ยน ในรู ปแบบของคลิปวิดีโอ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ การปรับหัวข้อในการ
ค้นหา ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลรายละเอียดที่มีความชัดเจน แยกเป็ นข้อมูลสาหรับ
นักเรี ยนที่ตอ้ งการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รเป็ นการเฉพาะ โดยมีขอ้ มูลแนะนาการ
วางแผนการเรี ยนล่วงหน้า วิธีการขั้นตอนการสมัคร การติดต่อรับระเบียบการสมัคร
2) สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น การลงประชาสัมพันธ์ทางหนังสื อพิมพ์ หรื อการจัดทา
สปอตวิทยุสาหรับเผยแพร่ ทางสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง โดยอาจจัดทาสปอตและส่ งให้ศูนย์วทิ ยพัฒนา
มสธ. ทั้ง 10 แห่ง นาไปเผยแพร่ หรื อ ส่ งข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเรี ยนล่วงหน้า ให้ทางสถานี
วิทยุกระจายเสี ยง ใช้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ส่ วนเอกสารสาหรับการประชาสัมพันธ์การเรี ยน
ล่วงหน้า ที่ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยได้จดั ทาและจัดส่ งให้ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. เพื่อใช้สาหรับแจกผูส้ นใจ
ควรออกแบบให้สามารถใช้ได้ตลอด โดยไม่ตอ้ งระบุ ปี หรื อ รุ่ น เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน และหาก
เหลือแจกไม่หมดในแต่ละปี ยังสามารถนาไปใช้แจกในปี ต่อไปได้
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3) ส่ วนทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ สามารถดาเนินการ โดยจัดทารายการเฉพาะ
เรื่ องเกี่ยวกับการเรี ยนล่วงหน้า ในโครงการสัมฤทธิ บตั ร โดยออกแบบรู ปแบบรายการให้น่าสนใจ
สัมภาษณ์นกั เรี ยนที่เรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั ร ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช โดยมี
การถ่ายทานอกสถานที่ และเผยแพร่ ผา่ นทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
หรื อจัดทาสปอตสาหรับการประชาสัมพันธ์ผา่ นทางสถานวิทยุโทรทัศน์ช่อง 3 ,5,7,9 หรื อช่องอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
4) การจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) สามารถดาเนินการจัดทาได้สอง
ลักษณะ คือ จัดทาโดยมหาวิทยาลัย และจัดส่ งป้ ายประชาสัมพันธ์(ไวนิล) ประชาสัมพันธ์การเรี ยน
ล่วงหน้า ให้ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง นาไปติดประชาสัมพันธ์ บริ เวณศูนย์ฯ หรื อสถานที่
ต่าง ๆ ตามที่ศูนย์ฯ พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม หรื อ จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ.
ทั้ง 10 แห่ง สาหรับจัดทาป้ าย (ไวนิล) ประชาสัมพันธ์การเรี ยนล่วงหน้า ตามความเหมาะสมของแต่
ละศูนย์ฯ
5) การเพิ่มช่องทางในการติดต่อขอรับใบสมัคร เพื่อให้ผสู ้ นใจเรี ยนติดต่อ
ขอรับได้สะดวก เช่น การจัดส่ งใบสมัคร ไปยัง ฝ่ ายแนะแนวการศึกษาของโรงเรี ยนประจาจังหวัด
การจัดส่ งไปยังห้องสมุดประชาชนประจาจังหวัดทุกจังหวัด เป็ นต้น
3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับศู นย์ วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ดังนี้
3.2.1 การจัดแนะแนวการศึกษา โดย ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ให้ความรู้
เกี่ยวกับการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยมุ่งเน้น
กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4-5 ซึ่งสามารถประสานงานกับอาจารย์แนะแนวการศึกษา
เพื่อขออนุ ญาตจัดแนะแนวการศึกษาในช่วงชัว่ โมงแนะแนวการศึกษา โดยพิจารณาเนื้ อหาที่จะใช้
แนะแนวการศึกษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายซึ่ งพิจารณาจาก เพศ หรื อ ระดับผลการเรี ยนของ
นักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด อาทิ กลุ่ม
นักเรี ยนที่มีระดับผลการเรี ยน 2.01-3.50 มีความสนใจเรี ยนต่อ มสธ.ทันที หลังจบมัยธมศึกษาตอน
ปลาย และหลังจบปริ ญญาตรี ดังนั้นจึงควรให้การแนะแนวทางการศึกษาต่อ อย่างรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักสู ตรมี่เปิ ดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ระบบการศึกษาทางไกล
3.2.2 ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี จัดทาโครงการเพื่อของบประมาณสาหรับจัดทา
ชุดนิทรรศการ หรื อ ให้ทางสานักการศึกษาต่อเนื่องจัดทาชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ ให้แก่ ศูนย์วทิ ย
พัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง สาหรับนาไปจัดนิทรรศการ ณ สถานศึกษา หรื อ หน่วยงานต่าง ๆ หมุนเวียน
กันไป โดยศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จัดทาเป็ นโครงการ “เรี ยนล่วงหน้า กับ มสธ.” โดยนาชุด
นิทรรศการแนะนาการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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ไปจัดนิทรรศการ ณ โรงเรี ยน หรื อหน่วยงาน ต่าง ๆ โดยหมุนเวียนไป เดือน ละ 1 ครั้ง หรื อตามความ
เหมาะสม
3.3.3 ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ.จันทบุรี สามารถดาเนินการจัดการแนะแนวการศึกษา
ร่ วมกับสาขาวิชา ต่าง ๆ โดยจัดทาเป็ นโครงการรณรงค์รับสมัครเรี ยนล่วงหน้า เพื่อของงบประมาณ
ในแต่ละปี โดยเชิ ญอาจารย์ประจาสาขาวิชาที่ ผูเ้ รี ยนสนใจมาให้ความรู ้และรายละเอียดเกี่ยวกับ
สาขาวิชานั้น ๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ขอ้ มูลที่ลึกซึ้ ง และน่าสนใจยิง่ ขึ้น
ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ ให้ขอ้ มูลตรงกับความต้องการของนักเรี ยน จะสามารถเพิม่ ยอด
สมัครผูเ้ รี ยนล่วงหน้าได้เพิ่มขึ้น เพราะรู ปแบบการเรี ยนลักษณะทางไกล ที่เรี ยนโดยไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยน
และสะดวกในการเข้าสอบ ณ สนามสอบที่มีอยูใ่ นทุกจังหวัด ถือเป็ นจุดแข็งของระบบการเรี ยน
ซึ่งสะดวกสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนล่วงหน้า หากสามารถประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ได้อย่างกว้างขวางก็จะทา
ให้นกั เรี ยน มีขอ้ มูลในการตัดสิ นใจสมัครเรี ยนได้เป็ นเป็ นอย่างดี ด้วยเพราะนักเรี ยนมีความต้องการ
เรี ยนล่วงหน้าเป็ นพื้นฐานอยูแ่ ล้ว ทั้งนี้ขอ้ เสนอแนะดังกล่าว ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. อื่น ๆ สามารถ
นาไปปรับใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานได้เช่นกัน

4. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
4.1 ควรศึกษาความต้องการของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการเรี ยนล่วงหน้าใน
โครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช กรณี ศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนย์วทิ พัฒนา มสธ. อื่น ๆ อาจได้รับข้อค้นพบที่แตกต่าง ออกไป
4.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรค ในการสมัครเรี ยนในโครงการสัมฤทธิบตั รของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช เพื่อจะได้ขอ้ มูลที่กว้างขวางยิง่ ขึ้น
4.3 ควรศึกษาความต้องการเรี ยนโครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
กับกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เช่น กลุ่มประชาชนทัว่ ไป กลุ่มนักศึกษา กศน. กลุ่มนักศึกษาสายอาชีพ เป็ นต้น
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เรื่ อง
เรี ยน

ขออนุญาตแนะแนวการศึกษา หลักสู ตรปริ ญญาตรี และโครงการสัมฤทธิ บตั ร (เรี ยนล่วงหน้า)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน...........................................

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. แบบตอบรับแนะแนวการศึกษา
2. เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริ ญญาตรี และโครงการสัมฤทธิบตั ร

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช ซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยเปิ ด ใช้ระบบศึกษาทางไกล สามารถศึกษาได้โดย ไม่ตอ้ งเข้า
ชั้นเรี ยน จึงสะดวกสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการทางานควบคู่ไปกับการศึกษา หรื อศึกษาควบคู่กบั สถาบันการศึกษาระบบปิ ดได้ นอกจาก
มหาวิทยาลัยจะเปิ ดรับสมัครหลักสูตรปริ ญญาตรี แล้ว ยังเปิ ดรับสมัคร โครงการสัมฤทธิ บตั ร หรื อ การเรี ยนล่วงหน้า ซึ่ งผูเ้ รี ยน
สามารถเลือกเรี ยนวิชาที่เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี ได้ตามความสนใจ สมัครเรี ยนได้โดยไม่จากัด อายุ และวุฒิการศึกษา จึงเป็ น
ประโยชน์สาหรับ นักเรี ยน นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษา ปวช และ ปวส. ที่สนใจศึกษาชุดวิชาที่อยูใ่ น
หลักสูตรปริ ญญาตรี สาขาวิชาต่าง ๆ ล่วงหน้าได้ก่อนที่จะเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในอนาคต
จึงช่วยทาให้ผเู้ รี ยนสามารถสาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ได้เร็ วขึ้น
ดังนั้น เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยน นักศึกษา โดยเฉพาะ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีความพร้อมและความสนใจใน
การเรี ยนล่วงหน้า ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาดังกล่าวเพื่อให้เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ ง สาหรับการศึกษาต่อไปในอนาคต
จึงมีความประสงค์ขออนุญาตแนะแนวการศึกษาทางไกล หลักสู ตรปริ ญญาตรี และโครงการสัมฤทธิ บตั ร หรื อ การเรี ยนล่วงหน้า
แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในชัว่ โมงแนะแนวการศึกษา หรื อตามแต่ทางสถานศึกษาจะเห็นสมควร
ทั้งนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ได้มอบหมายให้ นางอุรชา อ่อนลมัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชี พชานาญการ
ทาหน้าที่ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 089-7095231
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายอานาจ วงษ์สมิง)
ผูอ้ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
งานส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 0 3938 9431 -3 ต่อ 103,104

ภาคผนวก ข
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั
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แบบสอบถามการวิจยั

ความต้องการของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ในการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
กรณี ศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
----------------------------------------------------คาชี้แจง
1. การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษา ปี ที่ 4 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ต่อการเรี ยนล่วงหน้า
ในโครงการสัมฤทธิบตั รของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้รับจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
เรี ยนล่วงหน้าของนักเรี ยน และการวางแผนพัฒนาโครงการสัมฤทธิ บตั ร เพื่อปรับปรุ งให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนมากที่สุด
2. โครงการสัมฤทธิบตั ร หมายถึง โครงการที่ให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม โดย
เผยแพร่ ความรู ้ในแขนงวิชาต่าง ๆ สู่ ประชาชนทัว่ ไป ไม่จากัดอายุและวุฒิการศึกษา สามารถเลือก
เรี ยนชุดวิชาที่ เปิ ดสอนในหลักสู ตรปริ ญญาตรี เมื่อสอบผ่านชุดวิชา หรื อรายวิชาใด จะได้รับใบ
สัมฤทธิ บตั รรับรองความรู ้ โดยนักเรี ยนทุกระดับชั้น สามารถสมัครเรี ยนในโครงการสัมฤทธิ บตั รนี้
ควบคู่ได้ และสามารถเทียบโอน ชุดวิชาเข้าในหลักสู ตรการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของ มสธ. ซึ่ง
เรี ยกได้วา่ เป็ นการเรี ยนล่วงหน้า
3. แบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการ ในการเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบตั ร
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตอนที่ 3 ปั จจัยการรับรู ้ขอ้ มูลของผูเ้ รี ยน

78
ตอนที่ 1 ปัจจัยด้ านผู้เรียน

โปรดใส่ เครื่ องหมาย √ ลงใน
1. เพศ
1) ชาย
2. ระดับผลการเรี ยน

หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1) เกรดเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.01-2.00
3) เกรดเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.51-3.00
5) เกรดเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.51-4.00

2) หญิง
2) เกรดเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.01-2.
4) เกรดเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.01-3.50

3.อาชีพของผูป้ กครอง
1) เกษตรกร
2) รับราชการและพนักงานของรัฐ
3) ธุ รกิจส่ วนตัว
4) พนักงานลูกจ้างของรัฐบาลหรื อเอกชน
5) รับจ้างทัว่ ไป
6) แม่บา้ นหรื อพ่อบ้าน
7) อาชีพอื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................
4. แรงจูงในการเรี ยนล่วงหน้า
1) มีโอกาสที่จะได้ทางานที่มีรายได้ดี
3) ได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่น
5) ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว

2) ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้
มากขึ้น
4) ความภาคภูมิใจของตนเองและ
ครอบครัว
6) อื่น ๆ โปรดระบุ........................
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ตอนที่ 2 ความต้ องการเรียนล่ วงหน้ าในโครงการสัมฤทธิบัตรมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
โปรดใส่เครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความความต้องการของท่าน
ด้ าน

ความต้ องการของนักเรียนในการเรียนล่ วงหน้ าใน
โครงการสัมฤทธิบัตรของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

1

ความต้ องการเรียนของท่ านทีจ่ ะเรียนล่ วงหน้ า

2

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการเรียนล่ วงหน้ าในโครงการ
สัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

2.1ได้รับความรู ้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
เพิ่มขึ้น
2.2 สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการเรี ยนไปใช้ใน
การประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ
2.3 สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันของตนอย่างมีคุณภาพ
2.4 สามารถนาใบสัมฤทธิ บตั ร ไปยื่นประกอบกับวุฒิ
การศึกษาในการสมัครงานเพื่อแสดงถึงความรู ้
ความสามารถเพิ่มเติม
2.5 การเรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิ บตั ร ช่วยให้
จบปริ ญญาตรี เร็ วขึ้น
2.6 สามารถนาชุดวิชาที่สอบผ่านไปเทียบโอนศึกษา
ต่อระดับปริ ญญาตรี ของ มสธ.ได้

มาก
ที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

5

4

3

2

1
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ด้ าน

3.

ความต้ องการของนักเรียนในการเรียนล่ วงหน้ าใน
โครงการสัมฤทธิบัตรของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ความต้ องการเรียนล่ วงหน้ าในวิชาทีผ่ ้เู รียนสนใจ

1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
3. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
4. สาขาวิชานิติศาสตร์
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7. สาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์
8. สาขาวิชารัฐศาสตร์
9. สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มาก

มาก

ปานกลาง

น้ อย

ที่สุด
5

น้ อย
ที่สุด

4

3

2

1

81
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4

ความต้ องการของนักเรียนในการเรียนล่ วงหน้ าใน
โครงการสัมฤทธิบัตรของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

มาก

มาก

ปานกลาง

น้อย

ที่สุด
5

ที่สุด
4

3

2

ความต้ องการศึกษาต่ อ มสธ.หลังสาเร็จมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
3.1 ต้องการจะศึกษาต่อ มสธ. ทันทีหลังจบ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
3.2 ต้องการจะศึกษาต่อ มสธ. หลังเรี ยนจบปริ ญญาตรี
3.3 ต้องการจะศึกษาต่อ มสธ. หลังจากได้งานทา
3.4 ยังไม่แน่ใจ
3.5 ไม่คิดศึกษาต่อ มสธ.

5. ความต้ องการเรียนล่ วงหน้ าในวิชาทีผ่ ้ เู รี ยนสนใจ (ควรเน้ นไปในด้ านใด โปรดระบุ)

……………………………………………………………………………………………………........
6. มีความต้ องการเรียนล่ วงหน้ าเพราะเหตุใด(ให้ ใส่ เครื่องหมาย √ หน้ าข้ อที่ต้องการ ให้ เลือกตอบ3 ข้ อ )
(
(
(
(
(
(
(
(

) ต้องการสาเร็ จการศึกษาเร็ วขึ้น
) ศึกษาเพื่อนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในการทางาน
) เห็นผูอ้ ื่นประสบความสาเร็ จจากการเรี ยนล่วงหน้า
) ต้องการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถให้ตนเอง
) ต้องการเตรี ยมความพร้อมในการศึกษาต่อปริ ญญาตรี
) มีสาขาวิชาที่น่าสนใจ
) ผูป้ กครองสนับสนุน
) ไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยน

น้อย
1
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ตอนที่ 3 ปัจจัยด้ านการรับรู้ข้อมูลของผู้เรียน
โปรดใส่เครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ด้ าน

การรับรู้ข้อมูลการเรียนล่ วงหน้ าในโครงการสัมฤทธิบัตร

มาก

ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ที่สุด
5

1.สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อพิมพ์ เอกสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิ บตั ร
ป้ ายประชาสัมพันธ์
2. สื่ อทางวิทยุกระจายเสี ยง ได้แก่ การรับฟังผ่าน
รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสี ยง
3. สื่ อทางวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ การรับชมผ่านทาง
รายการวิทยุโทรทัศน์
4.ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
5.สื่ อบุคคล ได้แก่ การแนะนาของบุคคล อาทิ เพื่อน
ญาติ ครู พี่นอ้ ง เป็ นต้น
5. การแนะแนวการศึกษา (วิทยากรบรรยาย)
6. . การติดต่อด้วยตนเอง ได้แก่ สอบถามทาง
โทรศัพท์ หรื อติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิทยพัฒนา
มสธ. จันทบุรี

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

4

3

2

1
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Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.89

49

Item-Total Statistics
Scale

Corrected

Cronbach's

Scale Mean if

Variance if

Item-Total

Alpha if Item

Item Deleted

Item Deleted

Correlation

Deleted

สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเรี ยนไปใช้ในการประกอบาชีพและพัฒนาอาชีพ

149.72

310.563

.324

.893

สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันของตนอย่างมีคุณภาพ

149.77

305.461

.485

.891

สามารถนาใบสัมฤทธิบตั รไปยื่นประกอบวุฒิการศึกษาในการสมัครงานเพื่อแสดงถึง

149.77

311.769

.243

.894

เรี ยนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบตั ร ช่วยให้จบปริ ญญาตรี เร็ วขึ้น

150.20

297.703

.608

.889

สามารถนาชุดวิชาที่สอบผ่านไปเทียบโอนศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของ มสธ. ได้

150.05

303.946

.444

.891

สิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อพิมพ์ เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบตั ร ป้ าย

150.30

306.421

.516

.891

รับฟังผ่านรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสี ยง

150.52

303.179

.552

.890

รับชมผ่านทางรายการวิทยุโทรทัศน์

150.30

301.036

.552

.890

ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต

149.90

312.708

.266

.893

จากการแนะนาของบุคคล อาทิ เพื่อน ยาติ ครู พี่นอ้ ง เป็ นต้น

150.30

301.703

.617

.889

จากการแนะแนวการศึกษา (วิทยากรบรรยาย)

150.20

299.497

.554

.889

จากการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หรื อติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

150.47

295.333

.619

.888

ความต้องการของท่านที่จะเรี ยนล่วงหน้า

150.30

308.472

.315

.893

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

150.77

304.846

.373

.892

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

150.85

302.028

.449

.891

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

150.75

309.628

.238

.894

สาขาวิชานิติศาสตร์

150.70

302.728

.406

.892

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

150.77

299.666

.482

.890

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

150.60

306.759

.321

.893

ความรู้ความสามานรถเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

จันทบุรี
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Scale

Corrected

Cronbach's

Scale Mean if

Variance if

Item-Total

Alpha if Item

Item Deleted

Item Deleted

Correlation

Deleted

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

150.65

298.900

.519

.890

สาขาวิชารัฐศาสตร์

150.55

301.997

.386

.892

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

150.70

292.267

.621

.888

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

150.75

292.603

.544

.889

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

150.52

307.948

.253

.894

ต้องการจะศึกษาต่อ มสธ.ทันทีหลังจบมัธยมศึกษาตอนปลาย

150.60

304.656

.403

.892

ต้องการจะศึกษาต่อ มสธ. หลังเรี ยนจบปริ ญญาตรี

150.82

308.148

.347

.892

ต้องการจะศึกษาต่อ มสธ. หลังได้งานทา

150.80

308.113

.268

.894

ยังไม่แน่ใจ

150.97

314.897

.066

.898

ไม่คิดศึกษาต่อ มสธ.

151.57

309.840

.216

.895

319.999

-.042

.895

ต้องการสาเร็จการศึกษาเร็วขึ้น
ศึกษเพื่อนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทางาน

153.47

317.097

.142

.894

เห็นผูอ้ ื่นประสบความสาเร็ จจากการเรี ยนล่วงหน้า

153.32

320.830

-.102

.896

ต้องการเพิ่มพูดความรู้ความสามารถให้ตนเอง

153.87

326.974

-.424

.898

ต้องการเตรี ยมความพร้อมในการศึกษาต่อปริ ญญาตรี

153.52

315.779

.194

.894

มีสาขาวิชาที่น่าสนใจ

153.62

320.051

-.045

.895

ผูป้ กครองสนับสนุน

153.72

320.256

-.086

.895

318.230

.156

.894

154.00
ไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยน

154.02

ภาคผนวก ง
ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่ องมือ (แบบสอบถาม)
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
- รศ. ดร. เสน่ห์ จุย้ โต ผูอ้ านวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
- นางกมลรัตน์ สิ ริธงั ศรี หัวหน้าฝ่ ายบริ การเผยแพร่ ทางไกล
- นายอานาจ วงษ์สมิง ผูอ้ านวยการศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

ภาคผนวก จ
ประวัติผวู้ ิจยั
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ประวัติผู้วจิ ัย
นางอุรชา อ่อนลมัย
20 พฤษภาคม 2514
อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
คศ.ม.(พัฒนาครอบครัวและสังคม) มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (2552)
คบ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) สถาบันราชภัฏพระนคร 2537
บธ.บ. (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 2536
สถานทีท่ างาน ศูนย์วทิ ยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี
ตาแหน่ ง
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชานาญการ

ชื่อ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ประวัติการศึกษา

