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ช่ือเร่ือง  ความตอ้งการของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ในการเรียนล่วงหนา้ใน 

โครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช : กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบของ  ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี 

ช่ือผู้วจัิย  นางอุรชา  อ่อนลมยั 
ปีทีแ่ล้วเสร็จ 2558 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
           

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นมหาวทิยาลยัท่ีตอบสนองเจตนารมณ์  การจดัการศึกษา
เป็นการศึกษาตลอดชีวติ   เน่ืองจากเป็นมหาวทิยาลยัเปิดใชร้ะบบการเรียนการสอนทางไกลเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นกัศึกษา   การศึกษาทางไกลเป็นระบบการเรียนการสอนท่ีไม่มี
ชั้นเรียน    โดยมุ่งใหผู้เ้รียนเรียนไดด้ว้ยตนเองอยูท่ี่บา้น   ไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนเป็นการท่ีผูเ้รียนผูส้อนอยู่
ไกลกนัแต่สามารถมีกิจกรรมร่วมกนัได ้    โดยศึกษาจากส่ือประสมอนัไดแ้ก่   ส่ือทางไปรษณีย ์       
อนัประกอบดว้ย เอกสารการสอนประจ าชุดวชิา  ซีดีเสียงประจ าชุดวชิา   ดีวดีีประจ าชุดวชิา ซีดีรอม
ประจ าชุดวชิา  วทิยกุระจายเสียง และวทิยโุทรทศัน์ นอกจากการศึกษาจากวสัดุการศึกษาแลว้     
มหาวทิยาลยัยงัใหบ้ริการส่ือการศึกษาในรูปแบบต่าง  ๆ    เพื่อเอ้ือประโยชน์ใหก้บันกัศึกษา ไดแ้ก่  
รายการวทิยกุระจายเสียง รายการวทิยโุทรทศัน์  และรายการยอ้นหลงั  (VDO ON DEMAND)  
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวทิยาลยั   การสอนเสริม   รวมทั้งศูนยบ์ริการทางการศึกษาเพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ใหก้บันกัศึกษาของมหาวทิยาลยั   ดงันั้นนกัศึกษาจึงตอ้งศึกษาดว้ยตนเอง    ปัจจุบนั
มหาวทิยาลยัเปิดสอนหลกัสูตร ประกาศนียบตัร หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก  
นอกจากน้ียงัเปิดโครงการสัมฤทธิบตัรดว้ย  
      โครงการสัมฤทธิบตัรเป็นโครงการท่ีใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม  เกิดข้ึนจากปณิธานของ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัระบบเปิดยดึหลกัการศึกษาตลอดชีวติ   มุ่งพฒันา
คุณภาพของประชาชนทัว่ไป    เพิ่มพนูวทิยฐานะ แก่ผูป้ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา    
ผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ  โดยเผยแพร่ความรู้ในแขนงวชิาต่าง ๆ    
สู่ประชาชนทัว่ไป ไม่จ  ากดัอายแุละวฒิุการศึกษา   สามารถน าชุดวชิาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรปริญญาตรี 
ทั้ง 12   สาขาวชิา  ของมหาวิทยาลยัประมาณ   250  ชุดวชิา   และ  3  รายวชิา  ใหเ้ลือกเรียนไดค้ร้ังละ 
1-3 ชุดวชิา/รายวชิา      เม่ือสอบผา่นชุดวชิาหรือรายวชิาใดจะไดรั้บใบสัมฤทธิบตัรรับรองความรู้และ
สามารถโอนชุดวชิาเขา้ในหลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาตรีของ มสธ.   โดยเป็นชุดวชิาท่ีอยูใ่น
โครงสร้างหลกัสูตรปัจจุบนั  
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ปัจจุบนัพบวา่การเรียนล่วงหนา้เป็นท่ีสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่น

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   ดงัท่ี   อจัฉราวรรณ  นารถพจนานนท ์(2549:2)    ซ่ึงไดศึ้กษาวจิยั          
เหตุจูงใจในการสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวชิาเพื่อเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี (PRE-DEGREE)   
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง  พบวา่   นกัศึกษาท่ีสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวชิาส่วนใหญ่
มีอายไุม่เกิน   17  ปี   และเหตุจูงใจสูงสุดในการสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวชิาเพื่อเตรียมศึกษา
ระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง คือ  ไม่บงัคบัเขา้ชั้นเรียน ท าให้ท าการอ่ืนควบคู่
ไปได ้และตอ้งน าหน่วยกิตท่ีสะสมไดไ้ปเทียบโอน  ในระดบัปริญญาตรี   

 การศึกษาวจิยัดงักล่าวจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีจะเป็นแนวทางในการจดัแนะแนว
การศึกษา เก่ียวกบัการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช     
ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงจะส่งผลถึงจ านวน
ผูส้มคัรนกัศึกษาใหม่ในระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีได้
จะเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการน าไปวเิคราะห์    เพื่อประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและวางแผน
ดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่   การจดัสรรงบประมาณ   การประชาสัมพนัธ์   การรับสมคัร  การจดัการเรียนและ
พฒันาโครงการสัมฤทธิบตัร  เพื่อใหบ้รรลุตามเจตนารมณ์ของมหาวทิยาลยัในการส่งเสริมสนบัสนุน
การศึกษาตลอดชีวิต     

การวจัิยนีม้ีวตัถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียนในการเรียนล่วงหนา้ใน 
โครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2)  เปรียบเทียบความตอ้งการผูเ้รียนใน 
การเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยจ าแนกตาม     
ปัจจยัผูเ้รียน    3) ศึกษาการรับรู้ขอ้มูลของผูเ้รียน ในการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    4) เปรียบเทียบการรับรู้ขอ้มูลของผูเ้รียนในการเรียนล่วงหนา้ใน
โครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  โดยจ าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน  
              วธีิการด าเนินการวจัิย    ประชากรคือ  นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ของโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดักรมสามญัศึกษา ในเขตรับผิดชอบศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จนัทบุรี ชลบุรี 
ระยอง ตราด และสระแกว้   โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง จงัหวดัละ 2 โรงเรียน  ไดจ้  านวน 10 โรงเรียน จากนั้น
สุ่มกลุ่มตวัอยา่งหอ้งเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  4   ของโรงเรียนท่ีสุ่มไดโ้รงเรียนละ 1 ห้อง  หอ้งละ 40 คน  
จ านวน 10 โรงเรียน   ไดน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง รวม 400  คน    เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  
ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่  ตอนท่ี 1  ปัจจยัดา้นผูเ้รียนของกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย   ตอนท่ี 2  ปัจจยั
ดา้นการส่ือสาร  สอบถามเก่ียวกบัการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ผา่นช่องทางส่ือต่าง ๆ   ตอนท่ี 3  แบบสอบถามตอ้งการเรียนล่วงหนา้
ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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ขอ้มูลท่ีไดท้  าการวเิคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบน  เปรียบเทียบ 

ขอ้มูลใช ้t-test   ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่  2  กลุ่ม               

ใช ้One-way  ANOVA   และทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิ ของเชพเฟ่ (Scheff’s 

Method)  ส าหรับค าถามปลายเปิด วเิคราะห์โดยการค่าความถ่ี ค่าร้อยละ การจดัล าดบั  และการสรุป

ประเด็นเน้ือหา 

ผลการวจัิย    สรุปประเด็นไดด้งัน้ี 

   1) นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4   มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.85)    และมีความตอ้งการประโยชน์
ท่ีไดรั้บจากการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยรวม  
อยูใ่นระดบัมาก (= 4.34)   ส่วนความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรในสาขาวชิาท่ี
เปิดสอน ทั้ง 11 สาขาวชิา โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.33)   โดยค่าเฉล่ียของสาขาวชิาท่ี
ตอ้งการเรียนสูงสุด คือสาขาวชิานิติศาสตร์ ( = 3.52)  รองลงมาคือสาขาวชิานิเทศศาสตร์ ( = 3.50)   
ดา้นความตอ้งการศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  หลงัส าเร็จมธัยมศึกษาตอนปลาย  
พบวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความตอ้งการศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หลงัส าเร็จ
มธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง  ( = 3.27)   โดยมีวชิาท่ีผูเ้รียน  สนใจมากท่ีสุด
คือดา้นภาษา รองลงมาคือดา้นนิติศาสตร์  ส่วนดา้นมีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้เพราะเหตุใด   พบวา่ 
นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  4   มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้   เพราะตอ้งการส าเร็จการศึกษาเร็วข้ึน           
ร้อยละ 67.0  รองลงมาคือ  ศึกษาเพื่อน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการท างาน ร้อยละ 65.0                   
2)  นกัเรียนมธัยมศึกษา  ปีท่ี 4 ทั้ง เพศชาย และเพศหญิง  ท่ีมีระดบัผลการเรียนต่างกนั  มีผูป้กครองมี
อาชีพต่างกนัและแรงจูงใจต่างกนั  มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ไม่แตกต่างกนั    3)  นกัเรียนมธัยมศึกษา ปีท่ี 4  มีการรับรู้ขอ้มูลการ
เรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ผา่นส่ือทุกดา้น โดยรวม 
อยูใ่นระดบัมาก (= 3.87)  โดยค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การรับรู้ขอ้มูลจากการแนะแนวการศึกษา (วทิยากร
บรรยาย) ( = 4.14)   รองลงมาคือ การรับรู้ขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต ( = 4.09)    4)  นกัเรียน
มธัยมศึกษา  ปีท่ี 4   ทั้ง เพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีระดบัผลการเรียนต่างกนั  มีผูป้กครองมีอาชีพต่างกนั  
และแรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้ต่างกนั มีการรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัร
ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ผา่นส่ือทุกตา้น ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 



ง 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับ ส านักการศึกษาต่อเน่ือง มีดังนี้ 

     ส านกัการศึกษาต่อเน่ืองซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการรับผดิชอบดูแลโครงการ 
สัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  สามารถน าผลการวจิยัพฒันาดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
โดยเนน้ไปท่ีประโยชน์ของผูเ้รียน สนองตอบความตอ้งการในการเรียนสาขาวชิานิติศาสตร์  ซ่ึงผูเ้รียน
มีความสนใจเลือกเรียนเป็นอนัดบัตน้ ๆ   ส านกัการศึกษาต่อเน่ืองสามารถจดักิจกรรมต่าง ๆ   ดงัน้ี 
   1.1 จดักิจกรรม ประชาสัมพนัธ์ หรือแนะแนวการศึกษาร่วมกบัสาขาวชิานิติศาสตร์ 
หรือ ROAD SHOW  ไปยงัโรงเรียนมธัยมศึกษา  ทั้งในระดบัประจ าอ าเภอ  และระดบัจงัหวดั   
โดยเบ้ืองตน้อาจพิจารณา ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัใหญ่ ๆ เพือ่ประชาสัมพนัธ์ การเรียนล่วงหนา้ในโครงการ
สัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ใหถึ้งกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง โดยกิจกรรมดงักล่าว 
ควรใหอ้าจารยใ์นสาขาวชิานิติศาสตร์และสาขาวชิาศิลปศาสตร์    ซ่ึงเป็นสาขาวชิาท่ีมีแขนงวชิา
ภาษาองักฤษท่ีผูเ้รียนสนใจ  ร่วมกิจกรรมเพื่อใหค้วามรู้ และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ กลุ่มเป้าหมาย  
ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
        1.2 ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ ในส่ือต่าง ๆ  ดงัน้ี 
                                1.2.1 จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลผา่นช่องทางส่ือต่าง ๆ อยู่
ในระดบัมาก  ดงันั้นจึงควรปรับปรุงพฒันาการประชาสัมพนัธ์ ส่ือต่าง ๆ ดงัน้ี ส่ือทางดา้นอินเทอร์เน็ต 
ควรพฒันาปรับปรุงเวบ็ไซต ์เพื่อใหก้ารประชาสัมพนัธ์ผา่นทางอินเทอร์เน็ต  มีความน่าสนใจ  มุ่งเนน้
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนล่วงหนา้  และ การน าเสนอ บทสัมภาษณ์ของผูเ้รียนล่วงหนา้ ท่ีเป็น
นกัเรียน ในรูปแบบของคลิปวดีิโอ เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจ   การปรับหวัขอ้ ในการคน้หา ใหส้ามารถ
เขา้ถึงไดง่้าย  ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลรายละเอียดท่ีมีความชดัเจน  แยกเป็นขอ้มูลส าหรับ นกัเรียนท่ีตอ้งการ
เรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรเป็นการเฉพาะ โดยมีขอ้มูลแนะน าการวางแผนการเรียนล่วงหนา้    
วธีิการขั้นตอนการสมคัร  การติดต่อรับระเบียบการสมคัร 
             1.2.2 ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น การลงประชาสัมพนัธ์ทางหนงัสือพิมพ ์หรือการจดัท าสปอต
วทิยสุ าหรับเผยแพร่ทางสถานีวทิยกุระจายเสียง โดยอาจจดัท าสปอตและส่งใหศู้นยว์ทิยพฒันา มสธ. 
ทั้ง 10 แห่ง น าไปเผยแพร่  หรือส่งข่าวประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบัการเรียนล่วงหนา้ ใหท้างสถานี
วทิยกุระจายเสียง ใชป้ระชาสัมพนัธ์เผยแพร่  ส่วนเอกสารส าหรับการประชาสัมพนัธ์การเรียนล่วงหนา้  
ท่ีปัจจุบนัมหาวทิยาลยัไดจ้ดัท าและจดัส่งใหศู้นยว์ทิยพฒันา มสธ.   เพื่อใชส้ าหรับแจกผูส้นใจ         
ควรออกแบบใหส้ามารถใชไ้ดต้ลอด โดยไม่ตอ้งระบุ ปี หรือ รุ่น  เพื่อสะดวกต่อการใชง้านและ 
หากเหลือแจกไม่หมดในแต่ละปี ยงัสามารถน าไปใชแ้จกในปีต่อไปได ้   
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             1.2.3  ส่วนทางสถานีวทิยโุทรทศัน์ สามารถด าเนินการโดยจดัท ารายการเฉพาะ 
เร่ืองเก่ียวกบัการเรียนล่วงหนา้ ในโครงการสัมฤทธิบตัร โดยออกแบบรูปแบบรายการใหน่้าสนใจ  
สัมภาษณ์นกัเรียนท่ีเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัร  ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยมี
การถ่ายท านอกสถานท่ี  และเผยแพร่ผา่นทางสถานีวทิยโุทรทศัน์ ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
หรือจดัท าสปอต  ส าหรับการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางสถานวทิยโุทรทศัน์ช่อง 3 ,5,7,9 หรือช่องอ่ืนๆ   
ตามความเหมาะสม 
             1.2.4  การจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ (ไวนิล) สามารถด าเนินการจดัท าไดส้อง
ลกัษณะ คือ จดัท าโดยมหาวิทยาลยั และจดัส่งป้ายประชาสัมพนัธ์ (ไวนิล) ประชาสัมพนัธ์การเรียน
ล่วงหนา้ใหศู้นยว์ทิยพฒันา มสธ. ทั้ง   10   แห่ง   น าไปติดประชาสัมพนัธ์  บริเวณศูนยฯ์   หรือสถานท่ี
ต่าง ๆ  ตามท่ีศูนยฯ์ พิจารณาเห็นวา่เหมาะสม  หรือ จดัสรรงบประมาณใหศู้นยว์ทิยพฒันา มสธ.        
ทั้ง 10 แห่ง ส าหรับจดัท าป้าย (ไวนิล) ประชาสัมพนัธ์การเรียนล่วงหนา้  ตามความเหมาะสมของแต่  
ละศูนยฯ์  
             1.2.5  การเพิ่มช่องทางในการติดต่อขอรับใบสมคัร  เพื่อใหผู้ส้นใจเรียนติดต่อขอรับ
ไดส้ะดวก   เช่น   การจดัส่งใบสมคัรไปยงัฝ่ายแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนประจ าจงัหวดั  
การจดัส่งไปยงัหอ้งสมุดประชาชนประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั   เป็นตน้ 
  2.   ข้อเสนอแนะส าหรับศูนย์วทิยพฒันา มสธ. จันทบุรี ดังนี ้
                          2.1  การจดัแนะแนวการศึกษา โดย ศูนยวิทยพฒันา มสธ. จนัทบุรี ใหค้วามรู้เก่ียวกบั
การเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยมุ่งเนน้
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-5 ซ่ึงสามารถประสานงานกบัอาจารยแ์นะแนวการศึกษา  
เพื่อขออนุญาตจดัแนะแนวการศึกษาในช่วงชัว่โมงแนะแนวการศึกษา  โดยพิจารณาเน้ือหาท่ีจะใช ้ 
แนะแนวการศึกษาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายซ่ึงพิจารณาจาก เพศ หรือ ระดบัผลการเรียนของ
นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย   เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด  อาทิ กลุ่ม
นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียน 2.01-3.50 มีความสนใจเรียนต่อ มสธ.ทนัที หลงัจบมยัธมศึกษาตอน
ปลาย และหลงัจบปริญญาตรี ดงันั้นจึงควรใหก้ารแนะแนวทางการศึกษาต่อ อยา่งรายละเอียดเก่ียวกบั
หลกัสูตรท่ีเปิดสอนในสาขาวชิาต่าง ๆ  ระบบการศึกษาทางไกล  
        2.2  ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี จดัท าโครงการเพื่อของบประมาณส าหรับจดัท า   
ชุดนิทรรศการ หรือ ใหท้างส านกัการศึกษาต่อเน่ืองจดัท าชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี  ให้แก่ ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง ส าหรับน าไปจดันิทรรศการ ณ  สถานศึกษา หรือ หน่วยงานต่าง ๆ  หมุนเวยีน
กนัไป  โดย ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จดัท าเป็นโครงการ “เรียนล่วงหนา้ กบั มสธ.” โดยน าชุดนิทรรศการ
แนะน าการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    ไปจดั
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นิทรรศการ  ณ โรงเรียน หรือหน่วยงาน ต่าง ๆ  โดยหมุนเวยีนไป เดือน ละ 1 คร้ัง หรือตามความ
เหมาะสม 
        2.3  ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ.จนัทบุรี สามารถด าเนินการจดัการแนะแนวการศึกษาร่วมกบั
สาขาวชิา ต่าง ๆ  โดยจดัท าเป็นโครงการรณรงครั์บสมคัรเรียนล่วงหนา้ เพื่อของงบประมาณ ในแต่ละปี  
โดยเชิญอาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ี ผูเ้รียนสนใจมาใหค้วามรู้และรายละเอียดเก่ียวกบัสาขาวชิานั้น ๆ  
เพื่อใหผู้เ้รียนไดข้อ้มูลท่ีลึกซ้ึง และน่าสนใจยิง่ข้ึน  
                    ทั้งน้ี การประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลตรงกบัความตอ้งการของนกัเรียนจะสามารถเพิ่มยอด
สมคัรผูเ้รียนล่วงหนา้ไดเ้พิ่มข้ึน  เพราะรูปแบบการเรียนลกัษณะทางไกล ท่ีเรียนโดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียน 
และสะดวกในการเขา้สอบ ณ สนามสอบท่ีมีอยูใ่นทุกจงัหวดั ถือเป็นจุดแขง็ของระบบการเรียน         
ซ่ึงสะดวกส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเรียนล่วงหนา้  หากสามารถประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ
เรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดอ้ยา่งกวา้งขวางก็จะท า
ใหน้กัเรียนมีขอ้มูลในการตดัสินใจสมคัรเรียนไดเ้ป็นเป็นอยา่งดี   ดว้ยเพราะนกัเรียนมีความตอ้งการ
เรียนล่วงหนา้เป็นพื้นฐานอยูแ่ลว้    ทั้งน้ีขอ้เสนอแนะดงักล่าวศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. อ่ืน ๆ สามารถ
น าไปปรับใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานไดเ้ช่นกนั 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในการเรียนล่วงหนา้ใน 
โครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ 
ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. อ่ืน ๆ อาจไดรั้บขอ้คน้พบท่ีแตกต่างออกไป  
                     2. ควรศึกษาเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรค ในการสมคัรเรียนในโครงการสัมฤทธิบตัร 
ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีกวา้งขวางยิง่ข้ึน  
                    3. ควรศึกษาความตอ้งการเรียนโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
กบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ๆ  เช่น กลุ่มประชาชนทัว่ไป  กลุ่มนกัศึกษา กศน.  กลุ่มนกัศึกษาสายอาชีพ  เป็นตน้  
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ช่ือเร่ือง  ความตอ้งการของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ในการเรียนล่วงหนา้ใน 

โครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช : กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบของ  ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี 

ช่ือผู้วจัิย  นางอุรชา  อ่อนลมยั 
ปีทีแ่ล้วเสร็จ 2558 

บทคัดย่อ 
การวจิยัน้ี มีวตัถุประสงค ์  (1)  เพื่อศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียนในการเรียนล่วงหนา้ 

ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   (2)  เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการ
ผูเ้รียนในการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยจ าแนก
ตามปัจจยัผูเ้รียน  (3)  เพื่อศึกษาการรับรู้ขอ้มูลของผูเ้รียน ในการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัร
ของวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (4) เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ขอ้มูลของผูเ้รียนในการเรียนล่วงหนา้ใน
โครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  โดยจ าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน  รูปแบบการ
วจิยัเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ แบบส ารวจ  ประชากร คือ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ในปีการศึกษา  2556  
ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี ครอบคลุม 5 จงัหวดั ไดแ้ก่   จนัทบุรี  
ชลบุรี   ระยอง   ตราด   สระแกว้   ท่ีไดรั้บการแนะแนวการศึกษาเก่ียวกบัการเรียนล่วงหนา้ในโครงการ
สัมฤทธิบตัรแลว้    กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน  400  คน  เคร่ืองมือวจิยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน      
มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั  0.89   
                    ผลการวจิยัมีดงัน้ี    1) นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4   มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ใน
โครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.85)  
และมีความตอ้งการประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.34)   ส่วนความตอ้งการเรียน
ล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรในสาขาวชิาท่ีเปิดสอน ทั้ง 11 สาขาวชิา   โดยรวมอยูใ่นระดบั      
ปานกลาง ( = 3.33)   โดยค่าเฉล่ียของสาขาวชิาท่ีตอ้งการเรียนสูงสุด คือสาขาวชิานิติศาสตร์         
(= 3.52)    รองลงมาคือสาขาวชิานิเทศศาสตร์ ( = 3.50)   ดา้นความตอ้งการศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  หลงัส าเร็จมธัยมศึกษาตอนปลาย  พบวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4    
มีความตอ้งการศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  หลงัส าเร็จมธัยมศึกษาตอนปลาย  
โดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง ( = 3.27)    โดยมีวชิาท่ีผูเ้รียนสนใจมากท่ีสุดคือดา้นภาษา รองลงมา
คือดา้นนิติศาสตร์  ส่วนดา้นมีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้เพราะเหตุใด พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ เพราะตอ้งการส าเร็จการศึกษาเร็วข้ึน ร้อยละ 67.0    รองลงมาคือ ศึกษา
เพื่อน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการท างาน  ร้อยละ 65.0   2)  นกัเรียนมธัยมศึกษา  ปีท่ี 4  ทั้ง เพศชาย 
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และเพศหญิง ท่ีมีระดบัผลการเรียนต่างกนั  มีผูป้กครองมีอาชีพต่างกนัและมีแรงจูงใจต่างกนั  มีความ
ตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05    3)  นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  มีการรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ใน
โครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ผา่นส่ือทุกดา้น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
(= 3.87)  โดยค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การรับรู้ขอ้มูลจากการแนะแนวการศึกษา (วทิยากรบรรยาย)          
(= 4.14)   รองลงมาคือ การรับรู้ขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต ( = 4.09)    4)  นกัเรียนมธัยมศึกษา       
ปีท่ี 4  ทั้ง เพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีระดบัผลการเรียนต่างกนั  มีผูป้กครองมีอาชีพต่างกนั  และ
แรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้ต่างกนั  มีการรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ผา่นส่ือทุกตา้น ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ  ความตอ้งการ  เรียนล่วงหนา้   นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โครงการสัมฤทธิบตัร    
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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                                                        บทที่ 1   

        บทน า 
 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

    พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   มาตรา 4 กล่าวไวว้า่   การศึกษาหมายถึง  

กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกอบรม

การสืบสานทางวฒันธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลง  ความกา้วหนา้ทางวิชาการ  การสร้างองคค์วามรู้        

อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดล้อม  สังคมการเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ตลอดชีวติ 

   การศึกษาตลอดชีวติ หมายความวา่  การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวา่งการศึกษาใน 

ระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยัเพื่อให้สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตได้

อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ      

   โดยจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้

อยา่งมีความสุขใหย้ดึหลกัดงัน้ี  

       1.  เป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน  

       2. ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  

       3.  การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  

    ปัจจุบนัการจดัการศึกษาแบ่งเป็น 3   รูปแบบ ไดแ้ก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอธัยาศยั   สามารถศึกษาได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยการจดัการศึกษาหลาย

รูปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้เขา้ถึง    จนน าไปสู่การเรียนรู้เพื่อปฏิบติัได้จริงเป็นการเรียนรู้จากการ

เผชิญส่ิงแวดลอ้มดว้ยตนเอง (นภมณฑล  สิบหม่ืนเป่ียม  2553: 15) 
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มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นมหาวทิยาลยัท่ีตอบสนองเจตนารมณ์  การจดัการศึกษา
เป็นการศึกษาตลอดชีวติ   เน่ืองจากเป็นมหาวทิยาลยัเปิดใชร้ะบบการเรียนการสอนทางไกลเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  แก่นกัศึกษา   การศึกษาทางไกลเป็นระบบการเรียนการสอนท่ีไม่มี
ชั้นเรียน    โดยมุ่งใหผู้เ้รียนเรียนไดด้ว้ยตนเองอยูท่ี่บา้น   ไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนเป็นการท่ีผูเ้รียนผูส้อนอยู่
ไกลกนัแต่สามารถมีกิจกรรมร่วมกนัได ้   โดยศึกษาจากส่ือประสมอนัไดแ้ก่    ส่ือทางไปรษณีย ์       
อนัประกอบดว้ย เอกสารการสอนประจ าชุดวชิา   ซีดีเสียงประจ าชุดวชิา  ดีวดีีประจ าชุดวชิา  ซีดีรอม
ประจ าชุดวชิา  วทิยกุระจายเสียง และวทิยโุทรทศัน์ นอกจากการศึกษาจากวสัดุการศึกษาแลว้     
มหาวทิยาลยัยงัใหบ้ริการส่ือการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อเอ้ือประโยชน์ใหก้บันกัศึกษา  ไดแ้ก่  
รายการวทิยกุระจายเสียง รายการวทิยุโทรทศัน์  และรายการยอ้นหลงั  (VDO ON DEMAND)         
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวทิยาลยั   การสอนเสริม   รวมทั้งศูนยบ์ริการทางการศึกษา    เพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ใหก้บันกัศึกษาของมหาวทิยาลยั    ดงันั้น นกัศึกษาจึงตอ้งศึกษาดว้ยตนเอง    ปัจจุบนั
มหาวทิยาลยัเปิดสอนหลกัสูตร  ประกาศนียบตัร  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญา
เอก  นอกจากน้ียงัเปิดโครงการสัมฤทธิบตัรดว้ย  

    โครงการสัมฤทธิบตัรเป็นโครงการท่ีใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม  เกิดข้ึนจากปณิธาน
ของ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัระบบเปิดยดึหลกัการศึกษาตลอดชีวติ       
มุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนทัว่ไป   เพิ่มพนูวทิยฐานะแก่ ผูป้ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทาง
การศึกษา   ซ่ึงมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดจ้ดัโครงการสัมฤทธิบตัร   โดยเร่ิมด าเนินการ  รุ่นท่ี 1 
ตั้งแต่ปีการศึกษา  2524  เป็นตน้มา  และเป็นการเรียนรู้ตามอธัยาศยั  ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเพิ่มพนูความรู้
ทางวชิาการและวชิาชีพ    ใหส้ามารถน าไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน   ผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง  ไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ  โดยเผยแพร่ความรู้ในแขนง
วชิาต่าง  ๆ    สู่ประชาชนทัว่ไป ไม่จ  ากดัอายแุละวฒิุการศึกษา    สามารถน าชุดวชิาท่ีเปิดสอนใน
หลกัสูตรปริญญาตรี ทั้ง 11  สาขาวชิา ของมหาวทิยาลยัประมาณ  250  ชุดวชิา   และ  3  รายวชิา        
ใหเ้ลือกเรียนไดค้ร้ังละ 1-3 ชุดวชิา/รายวชิา   เม่ือสอบผา่นชุดวชิาหรือรายวชิาใดจะไดรั้บใบ      
สัมฤทธิบตัรรับรองความรู้     และสามารถโอนชุดวชิาเขา้ในหลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาตรีของ 
มสธ.   โดยเป็นชุดวชิาท่ีอยูใ่นโครงสร้างหลกัสูตรปัจจุบนั   ทั้งน้ี นกัศึกษา มสธ.ท่ีลงทะเบียนเรียน
ตามปกติสามารถเขา้ศึกษาในโครงการสัมฤทธิบตัรน้ีควบคู่ได ้  เม่ือสอบผา่น   ขอโอนชุดวชิาเขา้ใน
หลกัสูตรปริญญาตรีท่ีก าลงัศึกษาอยูข่ณะนั้น  จะท าใหจ้บปริญญาตรีเร็วข้ึน   ส่วนนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษา
อยูใ่น  ทุกระดบัชั้นสามารถเรียนล่วงหนา้    ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการสัมฤทธิบตัร    เรียนควบคู่
ไปกบัการเรียนในชั้นเรียนปกติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างองคค์วามรู้ระหวา่งเรียน  ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
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ประโยชน์ดว้ยการเรียนรู้หลากหลายสาขาวชิาในระบบการศึกษาทางไกล     ทั้งน้ีหากส าเร็จการศึกษา
มธัยมศึกษาตอนปลายแลว้     สมคัรเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   สามารถน าชุด
วชิาท่ีสอบผา่นจากโครงการสัมฤทธิบตัรมาเทียบโอนเขา้ในหลกัสูตรปริญญาตรี โดยเป็นชุดวชิาท่ีอยู่
ในโครงสร้างหลกัสูตรท่ีสมคัรเรียน   ก็จะท าใหใ้ชร้ะยะเวลาในการศึกษาระดบัปริญญาตรีสั้นลง      
(มสธ. ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ส านกัการศึกษาต่อเน่ือง  2555)     
                  ปัจจุบนัพบวา่การเรียนล่วงหนา้เป็นท่ีสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่น
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   ดงัท่ี   อจัฉราวรรณ  นารถพจนานนท ์(2549:2)  ซ่ึงไดศึ้กษาวจิยั เหตุจูง
ใจในการสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวชิา    เพื่อเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี (PRE-DEGREE)   
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง    พบวา่   นกัศึกษาท่ีสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวชิาส่วน
ใหญ่มีอายไุม่เกิน   17  ปี     และเหตุจูงใจสูงสุดในการสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวชิาเพื่อเตรียม
ศึกษาระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง คือ  ไม่บงัคบัเขา้ชั้นเรียนท าใหท้  าการอ่ืน
ควบคู่ไปได ้และตอ้งน าหน่วยกิตท่ีสะสมไดไ้ปเทียบโอนในระดบัปริญญาตรี   
                  ทั้งน้ีในฐานะท่ีผูว้ิจยัปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการแนะแนวการศึกษา  ของศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. 
จนัทบุรี    ซ่ึงเป็นเครือข่ายของมหาวทิยาลยัในส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นท่ีรับผดิชอบใหบ้ริการ ครอบคลุม
พื้นท่ี   5   จงัหวดั ได ้แก่  จนัทบุรี  ชลบุรี  ระยอง  ตราด  และสระแกว้  มีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้ง
ศูนยว์ทิยพฒันา  ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ยการด าเนินงานศูนยว์ทิยพฒันา
บริการ  พ.ศ. 2541      ดงัน้ี คือ 

     1.เพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรมและงานบริการการศึกษาใน 
ระบบการศึกษาทางไกล 
 2.เพื่อเป็นเครือข่ายของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ในงานบริการหอ้งสมุดและ 
ส่ือการศึกษา 
 3.เพื่อเป็นแหล่งกลางในการด าเนินกิจกรรมทางดา้นวชิาการและวชิาชีพร่วมกบั 
นกัศึกษาและชุมชนโดยมุ่งใหเ้กิดประโยชน์แก่นกัศึกษาและชุมชนโดยส่วนรวม 
 4.เพื่อเป็นแหล่งกลางในการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบั 
มหาวทิยาลยั 
 5.เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

 จากภาระหนา้ท่ีดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในโครงการ
สัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ
ใหบ้ริการศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี      ซ่ึงการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรจะเป็นการ
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เพิ่มโอกาสในการสมคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในอนาคต     
การศึกษาวจิยัดงักล่าวจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีจะเป็นแนวทางในการจดัแนะแนวการศึกษา   
เก่ียวกบัการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ใหเ้ขา้ถึงกลุ่ม
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงจะส่งผลถึงจ านวนผูส้มคัรนกัศึกษา
ใหม่ในระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช     นอกจากน้ียงัพบวา่นกัเรียนมธัยมศึกษา
ยงัมีความตอ้งการ  ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการศึกษาทางไกลเพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการตดัสินใจเรียนต่อ
ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    ดงัผลการวจิยัท่ี   ซนั  อนันนัหนบั  และอรนุช  กนัสิทธ์ิ   (2549: 
บทคดัยอ่)    ไดว้ิจยั   การไดรั้บและความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนทางไกลของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   พบวา่   ความตอ้งการ
ขอ้มูลข่าวสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6   เก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนทางไกลของ 
มสธ.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ร้อยละ 85.70    มีความตอ้งการเก่ียวกบัรูปแบบการใหบ้ริการของ  
มสธ.   และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ร้อยละ 91.75    มีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนของ มสธ. 
                   ปัจจุบนัยงัไม่พบวา่มีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความตอ้งการเรียนล่วงหนา้  ในโครงการ
สัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ในกลุ่มนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา    จึงท าให้
ผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองดงักล่าว  โดยเฉพาะนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  เพราะอยูใ่นช่วง
มธัยมศึกษาตอนปลาย และอาย ุไม่เกิน 17 ปี   จึงมีระยะเวลาท่ีจะสามารถเรียนชุดวชิาต่าง ๆ  ล่วงหนา้
เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี หลงัส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 
                  นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการน าไปวเิคราะห์    เพื่อประโยชน์ 
ในการก าหนดนโยบาย  และวางแผนดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  การจดัสรรงบประมาณ  การประชาสัมพนัธ์  
การรับสมคัร  การจดัการเรียน   และพฒันาโครงการสัมฤทธิบตัร  เพื่อใหบ้รรลุตามเจตนารมณ์ของ
มหาวทิยาลยัในการส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวิต    และการพฒันาการศึกษาเพื่อประเทศชาติ
ต่อไป 

 

2.วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 

        2.1 เพื่อศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียน ในการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัร 
ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

        2.2 เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการของผูเ้รียน ในการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิ 
บตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชโดยจ าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน 
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         2.3 เพื่อศึกษาการรับรู้ขอ้มูลของผูเ้รียน ในการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัร 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
        2.4 เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ขอ้มูลของผูเ้รียน ในการเรียนล่วงหนา้ในโครงการ 
สัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชโดยจ าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน 

 

3.กรอบแนวคดิการวจิัย  

        ในการวจิยัเร่ืองการศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ในการเรียนล่วงหนา้
ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี  โดยมีกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 
 
                     ตวัแปรตาม 

               

         

 

           
 

 

              
 

                  ตวัแปรอิสระ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความต้องการของผู้เรียน 

- ความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสมัฤทธิบตัร 

ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- ความตอ้งการประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการเรียนล่วงหนา้ใน 

โครงการสมัฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- ความตอ้งการศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

หลงัส าเร็จมธัยมศึกษาตอนปลาย 

- ความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในสาขาวชิา ท่ี  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเปิดสอน  

- ความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในวชิาท่ีผูเ้รียนสนใจ 

- มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้เพราะเหตุใด 

ปัจจยัด้านผู้เรียน 

- เพศ  
- ระดบัผลการเรียน 

- อาชีพของผูป้กครอง 
- แรงจูงใจของผูเ้รียน 

ปัจจยัการรับรู้ข้อมูลของผูเ้รียน 
 - ดา้นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์เอกสารประชาสมัพนัธ์โครงการ
สมัฤทธิบตัร ป้ายประชาสมัพนัธ์ 
 - ดา้นส่ือวทิยกุระจายเสียง 
 - ดา้นส่ือวทิยโุทรทศัน์ 
 - ดา้นส่ืออินเทอร์เน็ต 

- ส่ือบุคคล  ไดแ้ก่ การแนะน าของบุคคล อาทิ เพ่ือน ญาติ ครู พ่ีนอ้ง 
 -ดา้นการแนะแนวการศึกษา (วทิยากรบรรยาย) 
 - การติดต่อดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ สอบถามทางโทรศพัทห์รือติดต่อดว้ย

ตนเอง ณ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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4.ขอบเขตของการวจิัย 
 

       ในการวจิยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยั การศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัเรียน 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4   ในการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนยว์ทิยพฒันา  มสธ. จนัทบุรี ดงัน้ี 

               4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  การวจิยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัเรียน 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4  ในการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั    
ความตอ้งการของนกัเรียน    ดงัน้ี ความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ความตอ้งการศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หลงัส าเร็จ
มธัยมศึกษาตอนปลาย  ความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในสาขาวชิาท่ี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเปิด
สอน ความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในวชิาท่ีผูเ้รียนสนใจ   มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้เพราะเหตุใด  
และการรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
                     4.2  ขอบเขตด้านประชากร      คือ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีไดรั้บการแนะแนว
การศึกษาเก่ียวกบัการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรแลว้  ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีรับผดิชอบของ  
ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี ซ่ึงครอบคลุม 5 จงัหวดั ไดแ้ก่    จนัทบุรี  ชลบุรี ระยอง ตราด สระแกว้  
จ  านวน 10 โรงเรียน  รวม 2,440 คน 

      4.3  ขอบเขตด้านเวลา  คือ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 
 

 

5.นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
  5.1  ผูเ้รียน หมายถึง นกัเรียนก าลงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีไดรั้บการแนะแนว
การศึกษาเก่ียวกบัการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรแลว้  ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีรับผดิชอบของ   
ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี ซ่ึงครอบคลุม 5 จงัหวดั ไดแ้ก่    จนัทบุรี  ชลบุรี ระยอง ตราด สระแกว้   
 5.2 นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  หมายถึง  นกัเรียนก าลงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4         
ท่ีไดรั้บการแนะแนวการศึกษาเก่ียวกบัการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรแลว้  ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี ซ่ึงครอบคลุม 5 จงัหวดั ไดแ้ก่    จนัทบุรี  ชลบุรี ระยอง 
ตราด สระแกว้   
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 5.3  ความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ หมายถึง   ความตอ้งการ เรียนล่วงหนา้ในโครงการ
สัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชของ ของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษา       
ปีท่ี 4   ท่ีไดรั้บการแนะแนวการศึกษาเก่ียวกบัการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรแลว้                
ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี   ซ่ึงครอบคลุม 5 จงัหวดั  ไดแ้ก่    
จนัทบุรี  ชลบุรี ระยอง ตราด สระแกว้   โดยมีความตอ้งการ ดงัน้ี ความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ใน      
โครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ความตอ้งการศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชหลงัส าเร็จมธัยมศึกษาตอนปลาย ความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ใน
สาขาวชิาท่ี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเปิดสอน   ความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในวิชาท่ีผูเ้รียน
สนใจ  และ มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้เพราะเหตุใด 

       5.4 ปัจจยัการรับรู้ขอ้มูล หมายถึง การรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเรียนล่วงหนา้ในโครงการ  
สัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชผา่นส่ือต่าง ๆ ไดแ้ก่  ส่ือส่ิงพิมพ,์  ส่ือทาง
วทิยกุระจายเสียง, ส่ือทางวทิยโุทรทศัน์, อินเทอร์เน็ต,ส่ือบุคคลอาทิ  เพื่อน  ญาติ  ครู   พี่นอ้ง  เป็นตน้
การแนะแนวการศึกษา(วทิยากรบรรยาย), การติดต่อสอบถามทางโทรศพัทห์รือติดต่อดว้ยตนเอง  ณ 
ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี 
                    5.5  ปัจจยัผูเ้รียน หมายถึง ขอ้มูลดา้น เพศ  ระดบัผลการเรียน  อาชีพของผูป้กครอง  
แรงจูงใจของผูเ้รียน 

 

6.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
                     6.1 เป็นขอ้มูลส าหรับการวเิคราะห์ในการก าหนดนโยบายการวางแผนดา้นต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดอ้ยา่ง 
มีประสิทธิภาพ 

                    6.2 เป็นแนวทางแก่หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของมหาวทิยาลยัในการพฒันา 
โครงการสัมฤทธิบตัร ต่อไป 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

                 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ความตอ้งการของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  4   ในการเรียน
ล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี ซ่ึงผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยั        
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

   1.  แนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
   2.  ความตอ้งการในการเรียนล่วงหนา้ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
     3.  ความตอ้งการเรียนล่วงหนา้โครงการสัมฤทธิบตัรของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

   4.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. แนวคดิเกีย่วกบัความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

1.1  ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

       ปัจจุบนัมีผูใ้หแ้นวคิดและความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต  หรือการศึกษาตลอด 

ชีวติ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทางไกลดงัน้ี                 

                           วจิิตร  ศรีสอา้น (2529 : 4-5)  ไดใ้หค้วามหมายของการศึกษาทางไกลวา่ เป็นระบบ
การเรียนการสอนท่ีไม่ มีชั้นเรียน โดยมุ่งใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองอยูก่บับา้นไม่ตอ้งมา
เขา้ 
ชั้นเรียนตามปกติ  โดยผูเ้รียนและผูส้อนอยูห่่างไกลกนั แต่สามารถมีกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกนั
ได ้ แต่ อาศยัส่ือประสม  อนัได้ แก่   ส่ือทางไปรษณีย ์ วทิยกุระจายเสียง  วทิยโุทรทศัน์  และ
การสอนเสริมรวมทั้งศูนยบ์ริการการศึกษาเป็นหลกั   
                         ส าหรับแนวคิดเร่ืองการศึกษาตลอดชีวิต   วจิิตร ศรีสอา้น ไดก้ล่าววา่  แนวคิดเร่ือง
การศึกษาตลอดชีวิต ในโลกท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วน้ีจะมิใช่เป็นเพียงสุนทรพจน์ท่ีเล่ือน
ลอยอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นส าหรับการด ารงชีวติในโลกสมยัใหม่ การศึกษาทางไกล 
จะกลายเป็นค าตอบส าหรับการแสวงหาความรู้ของสมาชิกทุกคนในสังคม   การศึกษาทางไกลจะมิใช่ 
เพียงวถีิทางการเรียนรู้แบบหน่ึงอีกต่อไป   แต่จะเป็นวถีิการเรียนรู้ส าหรับคนส่วนใหญ่
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ในอนาคต (คน้คืนวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557  จาก  เวลิดไ์วด์เวบ็ : http://www.muangpol.com/node/31)      
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  สุมาลี  สังขศ์รี (2556 :21-22)  ท่ีไดใ้หค้วามหมายของการศึกษาหรือการเรียนรู้ตลอด
ชีวติวา่ เป็นการศึกษาหรือการเรียนรู้ในภาพรวมทั้งหมด ซ่ึงครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  เป็นการศึกษาท่ีจดัใหแ้ก่บุคคลทุกช่วงอายตุั้งแต่เกิดจนตาย     
โดยในแต่ละช่วงชีวติบุคคลอาจไดรั้บการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือหลายรูปแบบผสมผสาน
กนัเป็นการศึกษาท่ีสัมพนัธ์กบัวถีิการด าเนินชีวติของบุคคลสัมพนัธ์กบัปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินชีวติทั้งดา้นสังคมส่ิงแวดลอ้ม   ศาสนา  เศรษฐกิจ  การเมือง    ทั้งน้ีเพื่อมุ่งพฒันาบุคคลอยา่งเตม็
ศกัยภาพ  ใหมี้ความรู้  ทกัษะ  และประสบการณ์อยา่งเพียงพอต่อการด ารงชีวติการประกอบอาชีพและ
การปรับตวัเขา้กบัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งเหมาะสมในทุกช่วงชีวิต  
     นอกจากน้ี  นภมณฑล  สิบหม่ืนเป่ียม  (2553: 15)  ไดใ้หค้วามหมายของการศึกษา

ตลอดชีวิต   หมายถึง  การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวา่งการศึกษาในระบบการศึกษา  

การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยัเพื่อใหส้ามารถพฒันาคุณภาพชีวติไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

ตลอดชีวิต    โดยจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย  จิตใจ

สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้

อยา่งมีความสุขใหย้ดึหลกัดงัน้ี  

       1.  เป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน  

       2. ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  

       3.  การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  

       ปัจจุบนัการจดัการศึกษาแบ่งเป็น 3   รูปแบบ ไดแ้ก่ การศึกษาในระบบ การศึกษา 

นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั   สามารถศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ โดยการจดัการศึกษา

หลายรูปแบบ เพื่อใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถึงจนน าไปสู่การเรียนรู้เพื่อปฏิบติัไดจ้ริง   เป็นการเรียนรู้จากการ

เผชิญส่ิงแวดลอ้มดว้ยตนเอง (นภมณฑล  สิบหม่ืนเป่ียม  2553: 15)  

              สรุปไดว้า่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการศึกษาทุกช่วงอายุ

ตั้งแต่เกิดจนตาย  โดยการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือหลายรูปแบบผสมผสานกนั  เพื่อสามารถ

ปรับตวัเขา้กบัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งเหมาะสมในทุกช่วงชีวติ  และมีคุณภาพชีวติ

ท่ีดี สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข   

 

http://www.muangpol.com/node/31
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  1.2  ความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

                         จากความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวติ หรือ การศึกษาตลอดชีวติ  จะพบวา่การศึกษา 

มีความสัมพนัธ์กบัวถีิการด าเนินชีวติของบุคคลสัมพนัธ์กบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติ

ทั้งดา้นสังคมส่ิงแวดลอ้ม   ศาสนา  เศรษฐกิจ  การเมือง    และยงัช่วยพฒันาบุคคลใหมี้ความรู้  ทกัษะ  

และประสบการณ์อยา่งเพียงพอต่อการด ารงชีวติ  ท่ีส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลง ตลอดเวลา  ดงันั้นบุคคล 

จึงมีความตอ้งการและความจ าเป็น ท่ีจะเรียนรู้เพื่อตามความเปล่ียนแปลงใหไ้ด ้ ซ่ึงสรุปถึงความจ าเป็น

ของการเรียนรู้ตลอดชีวติดงัน้ี (สุมาลี  สังขศ์รี 2556 :21-22)    

  1) ความเปล่ียนแปลงและพฒันาการของบุคคลในแต่ละวยั   ในทางจิตทยาบุคคลจะ

เจริญเติบโต มีพฒันาการดา้นต่าง ๆ ทุกช่วงของชีวติตั้งแต่วยัเด็กจนถึงวยัสูงอาย ุ จะมีพฒันาการ

ทางดา้นร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  การศึกษาจะช่วยใหบุ้คคลมีพฒันาการในดา้น ต่าง ๆ  

อยา่งเหมาะสม   และการศึกษายงัเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยใหบุ้คคลมีอาชีพท่ีเหมาะสม มีความรู้ทกัษะใน

การด าเนินชีวิต การปรับตวัใหเ้ขา้กบัความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ในทุกช่วงวยั 

  2) การเปล่ียนแปลงบทบาทหนา้ท่ีของบุคคลในแต่ละช่วงชีวติ   ในการด าเนินชีวติ

ตั้งแต่วยัทารกจนถึงวยัสูงอายุ มนุษยทุ์กคนจะตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงบทบาททางสังคมในทุก

ช่วงอาย ุ การศึกษาจะช่วยให้บุคคลสามารถด าเนินบทบาทในแต่ละช่วงชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  3) ความเปล่ียนแปลงของสังคม   จากการท่ีสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอด  ไม่วา่

เป็นสภาพความเป็นอยู ่ สภาพการด าเนินชีวติ  ซ่ึงน ามาสู่การเปล่ียนแปลงของวถีิการด าเนินชีวิตและ

ปัญหาสังคม  ดงันั้น หากประชาชนไดรั้บความรู้ ไดรั้บการศึกษาใหมี้ความรู้เท่ากนั ให้รู้จกัปรับตวั  

รู้จกัปรับสภาพความเป็นอยู ่ ปัญหาสังคมท่ีเผชิญอยูก่็จะคล่ีคลายลงได ้

  4) ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ   เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจของโลกและประเทศ

ต่าง ๆ มีความเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  มีผลกระทบต่อความเป็นอยู ่และการด าเนินชีวติ  ส่งผลให้

ตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบและวธีิการจดัการศึกษา    เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะทางดา้น

วชิาการและวชิาชีพเพียงพอ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  และความรู้ทกัษะ        

ท่ีช่วยใหบุ้คคลพึ่งตนเองได ้ จึงจ าเป็นท่ีบุคคลตอ้งเพิ่มพนูความรู้ และเรียนรู้อยูเ่สมอ 



11 
 
  5) ความกา้วหนา้ของวทิยาการและเทคโนโลย ี ความรู้ วทิยาการและเทคโนโลย ี       

มีพฒันาการท่ีกา้วหนา้และรวดเร็ว ซ่ึงประชาชนในสังคมจะตอ้งเรียนรู้ติดตามใหท้นัต่อความกา้วหนา้ 

เพราะมีผลต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลทั้งทางตรงและทางออ้ม 

  6) การเผยแพร่กระจายและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของขอ้มูล ข่าวสาร    ในปัจจุบนั

มีแหล่งเผยแพร่ความรู้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งมากมายและขอ้มูลข่าวสารเหล่าน้ีสามารถเผยแพร่ดว้ยส่ือ

ชนิดต่าง ๆ  โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตนบัวา่มีบทบาทเร่ืองน้ีมากข้ึน เพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรเรียนรู้ท่ีจะ

แสวงหาความรู้เหล่าน้ี มีทกัษะท่ีจะเขา้ถึงความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทนัและน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

  7) ความเปล่ียนแปลงทางดา้นโครงสร้างของประชากร   ปัจจุบนัโครงสร้างประชากร

ทัว่โลกมีการเปล่ียนแปลง จ านวนเด็กแรกเกิดลดลง จ านวนประชากรผูสู้งอายุเพิ่มข้ึน  การจดัการศึกษา

จึงจ าเป็นตอ้งขยายออกไปสู่ประชากรวยัแรงงาน  วยัผูใ้หญ่ตอนกลางคน  วยัสูงอาย ุ และนบัวนัจะมี

จ านวนผูสู้งอายมุากข้ึน  จึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัการศึกษาหรือการเรียนรู้ส าหรับผูสู้งอายมุากข้ึน 

  8) ความเปล่ียนแปลงทางการเมือง   ปัจจุบนัประเทศต่าง ๆ  ในโลกส่วนใหญ่มีการ

ปกครองในระบบประชาธิปไตย โดยใหป้ระชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ   มีสิทธิเสรีภาพในการศึกษาหาความรู้และตระหนกัถึงความส าคญั

ของการศึกษาท่ีมีต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละประเทศชาติ จึงมุ่งเนน้ใหป้ระชาชนไดรั้บ

การศึกษาอยา่งทัว่ถึง มีสิทธิไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

  9) การศึกษาท่ีมีอยูย่งัไม่เอ้ือใหบุ้คคลไดรั้บการศึกษาทุกช่วงชีวติ  การศึกษาท่ีจดัอยู ่

ในประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก เป็นการศึกษาท่ีเนน้การศึกษาในระบบซ่ึงเป็นเพียงช่วงตน้ของชีวติ  จากการ

คน้ควา้ของนกัการศึกษาพบวา่ การศึกษาส าหรับบุคคลในช่วงอายอ่ืุน ๆ  ก็มีความส าคญัไม่แพก้นั     

โดยหลายประเทศไดมี้การจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียน   เพื่อใหผู้จ้บจากโรงเรียนมาแลว้ทุกเพศ   

ทุกวยัมีโอกาสศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  ส่วนการศึกษาตามอธัยาศยันั้นไดมี้การพยายามท่ีจะส่งเสริมเพื่อ    

จะใหเ้ป็นโอกาสทางการศึกษาอีกรูปแบบหน่ึงแก่ประชาชน 

  10) ความไม่เท่าเทียมกนัของโอกาสทางการศึกษา  แมน้วา่จะมีการพฒันาการศึกษาใน

ระบบเป็นอยา่งมาก แต่ในทางปฏิบติัหลายประเทศยงัพบวา่ประชาชนยงัไม่ไดรั้บโอกาสทางการศึกษา

อยา่งเท่าเทียมกนั  
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  11) ส่ิงท่ีเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กบัชีวติจริงนอ้ย    จากสภาพการจดัการศึกษาใน

ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยงัพบวา่  ส่ิงท่ีจดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้นั้น ยงัห่างไกลจากสภาพชีวติจริงของ

ผูเ้รียน   ดงันั้นเม่ือบุคคลจบจากโรงเรียนหรือจบจากสถาบนัการศึกษามาแลว้  ตอ้งเรียนรู้เพิ่มเติมและ

ตอ้งเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  เพราะเหตุการณ์ในแต่ละช่วงวยัเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

  12) การศึกษาท่ีเป็นอยูย่งัไม่ไดใ้หเ้คร่ืองมือแก่ผูเ้รียนท่ีจะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง

ในภายหนา้    การจดัการศึกษาท่ีเป็นอยูใ่นประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่เนน้ท่ีเน้ือหามากกวา่วธีิการ ซ่ึงไม่

เพียงพอส าหรับการออกไปเผชิญกบัสภาพชีวติจริง  ยงัมีส่ิงท่ีบุคคลตอ้งเรียนรู้อีกมากมาย  ซ่ึงการศึกษา

ตลอดชีวิตเป็นการศึกษาท่ีมีวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลายจะใหเ้คร่ืองมือการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 

  13) รูปแบบและวธีิการจดัการศึกษาท่ีเป็นอยูย่งัไม่ใหอิ้สระแก่ผูเ้รียน และไม่เอ้ือต่อ

สภาพการด าเนินชีวติ    การศึกษาในระบบโรงเรียนส่วนใหญ่ผูเ้รียนยงัไม่อิสระในการเรียนรู้เท่าท่ีควร 

วธีิการเรียนไม่สอดคลอ้งกบัสภาพการด าเนินชีวติของผูเ้รียน  โดยเฉพาะการศึกษาในช่วงชีวติต่อ ๆ มา

ของผูเ้รียนตอ้งการวธีิการเรียนท่ียดืหยุน่   เอ้ือต่อสภาพของการด าเนินชีวติเป็นการศึกษาท่ีมีรูปแบบ 

วธีิการท่ีหลากหลายและใหอิ้สระแก่ผูเ้รียนอยา่งเตม็ท่ี 

  14) เพื่อสนองความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติ  พิจารณาความจ าเป็นไดเ้ป็น   

3  กลุ่มใหญ่ คือ 

   - ความจ าเป็นอนัเน่ืองมาจากตวับุคคล  ไดแ้ก่ บุคคลตอ้งการความรู้อยู่

ตลอดเวลาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

   - ความจ าเป็นอนัเน่ืองมาจากสังคม  สังคมตอ้งการใหป้ระชาชนมี

ความสามารถเพียงพอท่ีจะมีส่วนร่วม ช่วยกนัพฒันาสังคม แกปั้ญหาของสังคมและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม

ของสังคมได ้

   - ความจ าเป็นอนัเน่ืองจากประเทศชาติ  ประเทศชาติตอ้งการประชาชนท่ีมี

คุณภาพ มีความรู้  

1.3 ความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

            การศึกษาตลอดชีวิต หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวติ มีความจ าเป็น และความส าคญัต่อบุคคล  

เพราะเป็นการพฒันาคนและพฒันาประเทศ  ซ่ึงสรุปความส าคญัไดด้งัน้ี 

 (สุมาลี  สังขศ์รี 2556 :35-36)   



13 
 

1) การเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยให้บุคคลไดมี้โอกาสเรียนรู้ในทุกช่วงของชีวติ 

2) การเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยให้บุคคลไดรั้บโอกาสทางการศึกษาหรือการ

เรียนรู้อยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

3) การเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยให้บุคคลไดรั้บการศึกษาหรือเรียนรู้ในรูปแบบท่ี

เหมาะสมกลมกลืนกบัสภาพการด าเนินชีวติ เพราะการศึกษาตลอดชีวติเป็นการบูรณาการการศึกษากบั

ชีวติ 

4) เรียนรู้ตลอดชีวติช่วยใหบุ้คคลไดรั้บการศึกษาหรือเรียนรู้ท่ีสามารถน ามา

ประยกุตใ์ชก้บัชีวติจริงได ้

5) การเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยให้บุคคลมีอิสระในการเรียนรู้สามารถเลือกเรียน

ในส่ิงท่ีตรงกบัความตอ้งการความสนใจของตนเอง  เลือกวธีิการเรียนท่ีเหมาะสมตามระดบั

ความสามารถของตน 

6) การเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยให้บุคคลสามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

7) การเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยให้บุคคลสามารถพึ่งตนเองไดแ้ละน าตนเองไดใ้น

การเรียนรู้ 

8) การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้ท่ีช่วยใหผู้ด้อ้ยโอกาสในสังคมไดมี้

โอกาสในการพฒันาคุณภาพชีวติของตนเอง 

9) การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้ท่ีช่วยใหบุ้คคลและสังคมมีส่วนรวม  

ในการจดัการศึกษาหรือการเรียนรู้ 

10) การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการศึกษาหรือการเรียนรู้ท่ีช่วยสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้ 

           สรุปไดว้า่ บุคคลมีความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวติ  เพราะเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน 

ชีวติของบุคคล  ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้ม  บุคคลจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันา

ตนเองเพื่อปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและการด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข 

            ดงันั้นการเรียนรู้ตลอดชีวติจึงเก่ียวขอ้งกบัการเรียนของบุคคลเพื่อพฒันาตนเอง          

ซ่ึงปัจจุบนัการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นการเรียนเฉพาะในระบบและเป็นไปตาม  

ล าดบัขั้น คือ ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา  ศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดบั



14 
 
มธัยมศึกษา  ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี  ปัจจุบนัรูปแบบการศึกษาเปิดกวา้งใหบุ้คคลไดเ้ลือกเรียนตาม

ความพร้อมของตนเอง เพราะบุคคลแต่ละคนมีศกัยภาพ และความพร้อมในการเรียนรู้แตกต่างกนั       

การเปิดโอกาสให้ไดเ้รียนรู้ไดต้ามความสามารถของแต่ละคนจึงเป็นส่ิงท่ีดี  ดงันั้นปัจจุบนัจึงมีรูปแบบ

การเรียนท่ีเรียกวา่เรียนล่วงหนา้ ซ่ึงเป็นการเรียนในลกัษณะท่ี น าวชิาต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปริญญาตรี 

มาเรียนก่อนไดต้ั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาซ่ึงพบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษา มีความสนใจท่ีเรียนล่วงหนา้เพิ่ม

มากข้ึน 

 

2. ความต้องการในการเรียนล่วงหน้าของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

ปัจจุบนัรูปแบบของการศึกษาไดมี้การพฒันาและปรับเปล่ียนไปตามยคุสมยั   เพื่อเปิดโอกาส

ใหเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวางไม่มีขอ้จ ากดั   กระทัง่ปัจจุบนัหลายสถาบนัการศึกษาไดจ้ดัใหมี้ 

การเรียนล่วงหนา้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหแ้ก่ นกัเรียน  นกัศึกษา  ท่ีสนใจมีความพร้อมและศกัยภาพ

ในการเรียนรู้ไดพ้ฒันาตนเองเพิ่มข้ึน ไดอ้ยา่งไร้ขอ้จ ากดั  ดงัท่ี  คิม  ไชยแสนสุข  (คน้คืนวนัท่ี 3 

มกราคม 2556  จาก  เวลิดไ์วดเ์วบ็ : http: blog.eduzones.com/magazine/22097)  กล่าววา่  การศึกษา 

ระบบ Pre-degree ของมหาวิทยาลยัรามค าแหง  เป็นการใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนท่ีก าลงัศึกษา

ในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความรู้  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนไดเ้รียนมหาวทิยาลยัล่วงหนา้ และเป็นการเตรียม

ความพร้อมเพื่อเขา้สู่การศึกษาระดบัปริญญาตรีต่อไป   ท าใหผู้ศึ้กษาระบบ  PRE-DEGREE    สามารถ

ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีไดเ้ร็วข้ึนกวา่เกณฑป์กติ   แทนท่ีจะเรียน 4 ปี  ก็อาจจะใชเ้วลาเรียนใน

มหาวทิยาลยัเพียง 1-2 ปี    ก็จบไดเ้พราะสามารถน าหน่วยกิตท่ีสะสมไวใ้นขณะเรียนชั้นมธัยมศึกษามา

เทียบโอนได ้  เม่ือสมคัรเป็นนกัศึกษาหลงัจบมธัยมศึกษาตอนปลาย  

             ส าหรับความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในประเทศไทย    ก าลงัไดรั้บความสนใจจากนกัเรียน 

นกัศึกษา ดงัท่ี  อจัฉราวรรณ  นารถพจนานนท ์ (2549)    ไดศึ้กษา เหตุจูงใจในการสมคัรเขา้ศึกษาเป็น

รายกระบวนวชิาเพื่อเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี  (PRE-DEGREE)    ของนกัศึกษามหาวทิยาลยั

รามค าแหง   พบวา่  เหตุจูงใจสูงสุดในการสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวชิาเพื่อเตรียมศึกษาระดบั

ปริญญาตรี คือ มหาวทิยาลยัรามค าแหงเป็นมหาวทิยาลยัท่ีใหโ้อกาสการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนัตาม

ความสามารถ   รองลงมาคือ ไม่บงัคบัใหเ้ขา้ชั้นเรียนท าใหท้  าการอ่ืนควบคู่ไดแ้ละตอ้งการน า       
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หน่วยกิตท่ีสะสมไดไ้ปเทียบโอนในระดบัปริญญาตรี     ซ่ึงสอดคลอ้งกบั   นีรนุช  ภาชนะทิพย ์(2552)   

ไดศึ้กษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีมีต่อการเรียนโครงการเรียนล่วงหนา้ของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( =3.91)   โดยจ าแนก

ค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นไดแ้ก่ ปัจจยัเก้ือหนุนและ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน ( =4.33)   

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ศึกษาในโครงการเรียนล่วงหนา้ ( =4.08)   วธีิการสมคัรเขา้ศึกษา 

(=3.98)   บทบาทของอาจารยผ์ูส้อน ( =3.87)   การวดัและประเมินผล ( =3.78) บทบาทของผูเ้รียน  

(=3.71)   เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน  ( =3.64)  

ประโยชน์การเรียนล่วงหน้า     

            การเรียนล่วงหนา้ เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดรู้้จกัศกัยภาพในการเรียนตนเอง และมีความ

สนใจเรียนในระดบัท่ีสูง สามารถเลือกเรียนไดต้ามท่ีตนตอ้งการ โดยจะสามารถช่วยท าใหใ้ชร้ะยะเวลา

ในการศึกษาระดบัปริญญาตรีสั้นลง  ดงัท่ี อจัฉราวรรณ  นารถพจนานนท ์(2549: 2)  ซ่ึงไดศึ้กษาวจิยั 

เหตุจูงใจในการสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวชิาเพื่อเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี (PRE-DEGREE)   

ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง  พบวา่  นกัศึกษาท่ีสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวชิาส่วนใหญ่

มีอายไุม่เกิน 17 ปี  และเหตุจูงใจสูงสุดในการสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวชิาเพื่อเตรียมศึกษา

ระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง  คือ ไม่บงัคบัเขา้ชั้นเรียนท าใหท้  าการอ่ืนควบคู่

ไปไดแ้ละตอ้งน าหน่วยกิตท่ีสะสมไดไ้ปเทียบโอนในระดบัปริญญาตรี  

จากท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่  มีความตอ้งการในการเรียนล่วงหนา้  เพราะนกัเรียน นกัศึกษา ไดรั้บ

ประโยชน์จากการเรียนล่วงหนา้คือจะช่วยให้ระยะเวลาในการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี  ใชร้ะยะเวลา

นอ้ยลงและสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนล่วงหนา้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 

 

3. ความต้องการเรียนล่วงหน้าโครงการสัมฤทธิบัตรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 

จากการส ารวจความตอ้งของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา  ในการเรียนโครงการสัมฤทธิบตัร

ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ส ารวจความตอ้งการของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาในการเรียนโครงการสัมฤทธิบตัร ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชและศึกษาความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาเก่ียวกบัโครงการสัมฤทธิบตัรและความคิดเห็น
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และขอ้เสนอแนะอ่ืน  ๆ  เพิ่มเติม      โดยส่งแบบสอบถามใหน้กัเรียนระดบัมธัยมศึกษาท่ีก าลงัศึกษาใน

โรงเรียนท่ีสังกดักรุงเทพมหานคร    ปริมณฑล    และโรงเรียนท่ีเป็นท่ีตั้ง      ศูนยบ์ริการการศึกษาประจ า

จงัหวดัของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   สรุปผลการศึกษาไดว้า่ความตอ้งการเรียนของนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาในการเรียนโครงการสัมฤทธิบตัรมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   มีความสนใจ

สมคัรเรียน ร้อยละ 44.50  และไม่สนใจสมคัรเรียนโครงการสัมฤทธิบตัร ร้อยละ 45.52    ซ่ึง มีจ  านวน

ใกลเ้คียงกนั   ทั้งน้ีเหตุผลของความสนใจไดแ้ก่ เป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์    รองลงมาคือ 

การน าไปใชป้ระโยชน์ในอาชีพ/ชีวติประจ าวนั และสามารถโอนเขา้หลกัสูตรการศึกษาของสถาบนัอ่ืน

ได ้  (ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  ส านกัการศึกษาต่อเน่ือง 2555) 

ส าหรับการเรียนล่วงหนา้ ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 (คน้คืนวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2556 จาก เวลิดไ์วด์เวบ็:http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn2556 

/LEARN2556.asp)  นกัเรียนทุกคนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นทุกระดบัชั้น สามารถเรียนควบคู่ ไปกบัการเรียน

ในชั้นปกติ เพื่อเป็นการเสริมองคค์วามรู้ระหวา่งเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ดว้ยการเรียนรู้

หลากหลายสาขาวชิา    เป็นการน าความรู้ท่ีไดรั้บไปเสริมวิชาในชั้นเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจาก

การเรียนไปใชใ้นการประกอบอาชีพ และการพฒันาวชิาชีพของตนและสามารถสะสมชุดวชิาท่ีสอบ

ผา่นโอนเขา้หลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามโครงสร้างหลกัสูตรปัจจุบนั  เม่ือสมคัรเป็น

นกัศึกษาใหม่ของ มสธ.   

การเรียนล่วงหนา้ในประเทศไทยมีทั้งใน มหาวทิยาลยัระบบปิด   และมหาวทิยาลยัระบบเปิด 

ท่ีจดัใหมี้โครงการเรียนล่วงหนา้  แต่อาจมีความแตกต่างกนัไปในรูปแบบของวธีิการศึกษา                 

ซ่ึงมหาวทิยาลยัระบบปิดท่ีเปิดรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายเขา้ศึกษา  ไดแ้ก่  

มหาวทิยาลยัมหิดล   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   มหาวทิยาลยัสงขลานรินทร์   

และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  (นีรนุช ภาชนะทิพย ์ 2552)     

ส าหรับมหาวทิยาลยัระบบเปิดท่ีจดัใหมี้การเรียนล่วงหนา้ ไดแ้ก่   มหาวทิยาลยัรามค าแหง    

ซ่ึงไดเ้ปิดรับสมคัรเรียนล่วงหนา้ ท่ีเรียกวา่ระบบ PRE-DEGREE และมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

ท่ีเปิดรับสมคัรเรียนล่วงหนา้   ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในโครงการสัมฤทธิบตัร  
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โครงการสัมฤทธิบัตร 

 จากการท่ีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นมหาวทิยาลยัท่ีตอบสนองเจตนารมณ์  

การจดัการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต   เน่ืองจากเป็นมหาวทิยาลยัระบบเปิดใชร้ะบบการเรียน 

การสอนทางไกลเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ นกัศึกษาการศึกษาทางไกล   เป็นระบบการ

เรียนการสอนท่ีไม่มีชั้นเรียน โดยมุ่งใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง โดยเปิดสอนหลกัสูตร

ประกาศนียบตัร   หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  นอกจากน้ียงัเปิดโครงการ

สัมฤทธิบตัร   ซ่ึงเป็นโครงการท่ีใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม โดยเผยแพร่ความรู้แขนงวชิาต่าง ๆ    

สู่ประชาชนทัว่ไป ไม่จ  ากดั อาย ุและวฒิุการศึกษา โดยน าชุดวชิาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรปริญญาตรี   

ทั้ง   11   สาขาวชิาของมหาวิทยาลยั    ประมาณ   250   ชุดวชิา   6  รายวชิา    เลือกเรียนไดค้ร้ัง  1-3           

ชุดวชิา / รายวชิา   เม่ือสอบผา่นจะไดรั้บใบสัมฤทธิบตัรรับรองความรู้ในชุดวชิาและรายวชิานั้น    

สามารถโอนชุดวชิาเขา้ในหลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาตรีของ มสธ. ไดต้ามระเบียบของ

มหาวทิยาลยั  

นกัศึกษา มสธ. ท่ีลงทะเบียนเรียนตามปกติ สามารถเขา้ศึกษาในโครงการน้ีควบคู่ไปดว้ยกนัได ้

เม่ือสอบผา่นขอโอนชุดวชิาเขา้ในหลกัสูตรปริญญาตรีของสาขาวชิาท่ีก าลงัศึกษาอยูข่ณะนั้นไดจ้ะท า

ใหจ้บปริญญาตรีเร็วข้ึน   นกัเรียนทุกคนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นทุกระดบัชั้น   สามารถเขา้เรียนโครงการ

สัมฤทธิบตัรควบคู่ไปกบัการเรียนในชั้นปกติน าความรู้ท่ีไดรั้บเสริมวชิาท่ีเรียนในชั้นเรียน   ใชเ้วลาวา่ง

ดว้ยการเรียนรู้หลากหลายสาขาวชิาในระบบการศึกษาทางไกล    เม่ือสอบผา่นชุดวชิา/รายวชิาใด

นอกจากจะไดรั้บใบสัมฤทธิบตัรรับรองความรู้แลว้  ยงัสามารถสะสมชุดวชิา โอนเขา้หลกัสูตร

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ของ มสธ. เม่ือสมคัรเป็นนกัศึกษาใหม่ได ้ (มสธ. ฝ่ายบริการเผยแพร่

ทางไกล ส านกัการศึกษาต่อเน่ือง 2555)  

ดงันั้นการเรียนล่วงหนา้จึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการสัมฤทธิบตัร  ท่ีมุ่งใหบ้ริการทางการ 

ศึกษาแก่ นกัเรียน   เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทกัษะทางดา้นวชิาการ   และวชิาชีพแขนงวชิา   สาขาต่าง ๆ   

เป็นการเสริมองคค์วามรู้ระหวา่งท่ีเรียนในชั้นเรียน  ใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์สามารถเรียนดว้ยตนเอง  

โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ 

1. การเรียนโครงการสัมฤทธิบตัร     

ผูเ้รียนตามโครงการสัมฤทธิบตัรจะตอ้งเรียนดว้ยตนเองตามระบบการสอน 
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ทางไกลซ่ึงเป็นวธีิการใหก้ารศึกษาถึงบา้นและบริการถึงตวัผูเ้รียนและเขา้สอบในวนัเสาร์และอาทิตย ์   

ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองโดยอาศยัส่ือการสอนประเภทต่าง ๆ  ท่ี

มหาวทิยาลยัจดัข้ึนไดแ้ก่ เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบติั และซีดีเสียง (MP3)/ดีวีดี(DVD) / ซีดี

มลัติมีเดียประจ าชุดวชิาท่ีจดัไวอ้ยา่งมีระบบ  ในรูปของชุดการสอนเรียกวา่ ชุดวชิา  แต่ละชุดวชิามีค่า

ไม่นอ้ยกวา่   6  หน่วยกิต   ทวภิาคของหลกัสูตรอุดมศึกษาทัว่ไป  รายวชิาแต่ละรายวชิามีค่าไม่นอ้ยกวา่  

3  หน่วยกิตทวภิาค 

2. ประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ   

        การเรียนโครงการสัมฤทธิบตัรนั้น ผูเ้รียนจะไดรั้บ ประโยชน์ต่าง ๆ  ดงัน้ี 

-  มีความรู้ทางวชิาการดา้นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจเพิ่มมากข้ึน 

-  สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนไปใชใ้นการประกอบอาชีพและ 

การพฒันาวชิาชีพของตน 

-  น าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนัของตนอยา่งมีคุณภาพ 

-  ไดท้ดสอบความสามารถของตนในการเรียนตามระบบการศึกษา 

ทางไกลในมหาวทิยาลยัเปิด 

-  สอบผา่นชุดวชิาใดจะไดรั้บใบสัมฤทธิบตัรรับรองความรู้จาก 

มหาวทิยาลยั 

-  สามารถขอโอนชุดวชิาและรายวชิาท่ีไดรั้บใบสัมฤทธิบตัรเขา้ใน 

หลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาตรีและประกาศนียบตัรของ มสธ. ตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

3. การโอนชุดวชิา   

       ผูท่ี้สอบผา่นชุดวชิาและรายวชิาใดตามโครงการสัมฤทธิบตัร นอกจากจะไดรั้บใบ 

สัมฤทธิบตัรรับรองความรู้ในชุดวชิาและรายวชิานั้น ๆ   แลว้ สามารถน าชุดวชิาและรายวชิามา  ขอโอน

เขา้ในหลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาตรีได ้   โดยเป็นชุดวชิาท่ีปรากฏในโครงสร้างหลกัสูตรปัจจุบนั

ท่ีเขา้ศึกษา   ส าหรับนกัศึกษา มสธ. สามารถใชสิ้ทธิขอโอนไดห้ลายคร้ังตลอดระยะเวลาท่ีมีสถานภาพ

นกัศึกษา  และผูท่ี้สอบผา่นรายวชิาภาษาจีนพื้นฐานส่ือสาร 1 และรายวชิา ภาษาจีนพื้นฐาน   เพื่อการ

ส่ือสาร 2 สามารถน า 2 รายวิชารวมเป็น 1 ชุดวชิา และขอโอนเขา้เป็น   ชุดวชิาเลือกเสรีในหลกัสูตร 

ของปริญญาตรี ของ มสธ.   
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4. การรับสมคัรโครงการสัมฤทธิบตัร 

        โครงการสัมฤทธิบตัร เปิดโอกาสใหเ้ลือกเรียนไดต้ลอดทั้งปี ปีละ 4 คร้ัง  

   (4 รุ่น) ในแต่ละคร้ัง เลือกเรียนชุดวิชาและรายวิชาไดค้ร้ังละ 1-3 ชุดวิชาหรือรายวิชา ในแต่ละคร้ัง 

ในช่วงระยะเวลาดงัน้ี 

การรับสมคัร การเรียน 

มกราคม- มีนาคม เมษายน- กรกฎาคม 

เมษายน- มิถุนายน กรกฎาคม – ตุลาคม 

กรกฎาคม – กนัยายน ตุลาคม – มกราคม (ปีถดัไป) 

ตุลาคม –  ธนัวาคม มกราคม – เมษายน (ปีถดัไป) 

5. การสอบและการประเมินผล    เม่ือมหาวทิยาลยัไดรั้บเอกสารการสมคัร 

และตรวจสอบหลกัฐานการสมคัรเรียนแลว้    มหาวทิยาลยัจะตอบรับการเป็นผูเ้รียนพร้อมส่งเอกสาร

การสอนไปให ้ส าหรับบตัรประจ าตวัผูเ้รียนจ านวน 1 บตัร จะจดัส่งใหผู้เ้รียนก่อนวนัสอบ 10 วนั    

เพื่อใหเ้ป็นบตัรประจ าตวัผูเ้รียนในวนัสอบโดยแสดงคู่กบับตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ    ผูเ้รียนจะตอ้งเขา้สอบ   ตามวนั   เวลา    และสถานท่ีสอบตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  ณ   

สนามสอบศูนยบ์ริการการศึกษาจงัหวดั  (โรงเรียนประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั)  ส าหรับผูเ้รียนท่ีอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานครจะจดัสนามสอบ   โดยใชร้หสัไปรษณียต์ามท่ีอยูข่องผูเ้รียนท่ีแจง้ไวก้บัมหาวทิยาลยั    

โดยมหาวทิยาลยัจะแจง้ใหผู้เ้รียนทราบเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย ์หรือตรวจสอบสถานท่ีสอบทาง 

http://www.stou.ac.th   เลือกโครงการสัมฤทธิบตัร   เลือกก าหนด การสอบ  ก่อนสอบประมาณ 10 วนั 

 

4. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ความตอ้งการทางดา้นการศึกษา เป็นความตอ้งการดา้นหน่ึงในชีวติมนุษย ์ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้  

เพราะการเรียนรู้ของมนุษย ์   มีอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาไปตลอดชีวิต การเรียนมากยอ่มรู้มาก               

มีประสบการณ์มาก     ความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนสามารถช่วยใหม้นุษยมี์ชีวติท่ีดีข้ึน เพราะการเรียน        

มีหลากหลายท่ีสามารถสนองตอบความตอ้งการของมนุษยใ์นการท่ีจะพฒันาความรู้ในดา้นต่าง ๆ    

เพื่อน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและบรรลุเป้าหมายของการมีชีวิตท่ีสมบูรณ์         
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ดงันั้นความตอ้งการดา้นการศึกษาจะเป็นอีกหน่ึงในความตอ้งการของมนุษยทุ์กคน  ดงังานวจิยั

เก่ียวขอ้ง ต่อไปน้ี   
 4.1 งานวจัิยเกีย่วกบัความต้องการข่าวสารข้อมูลด้านการศึกษา 

                     การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลดา้นการศึกษาไดมี้ผูศึ้กษาดงัน้ี   ซนั  อนันนัหนบั    และ          

อรนุช  กนัสิทธ์ิ (2549)  ไดศึ้กษาการไดรั้บและความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 6 เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  พบวา่   นกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 58.02  มีการไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการใหบ้ริการของ มสธ. และ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 ร้อยละ  39.14     มีการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการ

เรียนการสอนของ มสธ.    เก่ียวกบัความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารของนกัเรียน มธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ 

ร้อยละ 85.70   มีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัรูปแบบการใหบ้ริการของ มสธ. และ นกัเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 91.75  มีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอน

ของ  มสธ.  ส่วนปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บและความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  6    เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ.  ตามปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปของ

โรงเรียน พบวา่ เขตการศึกษา  ขนาด โรงเรียนและพื้นท่ีตั้งโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05 

และตามปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน พบวา่  เพศ  ระดบัผลการเรียนของนกัเรียน   อาชีพของ

ผูป้กครองนกัเรียน  รายไดผู้ป้กครอง  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05 

   4.2  งานวจัิยเกีย่วกบัการเรียนล่วงหน้า 

         อจัฉราวรรณ  นารถพจนานนท ์ (2549)   ไดศึ้กษา เหตุจูงใจในการสมคัรเขา้ศึกษาเป็น

รายกระบวนวชิาเพื่อเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี (PRE-DEGREE)  ของนกัศึกษามหาวทิยาลยั

รามค าแหง   พบวา่    เหตุจูงใจสูงสุดในการสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวชิาเพื่อเตรียมศึกษาระดบั

ปริญญาตรี คือ มหาวทิยาลยัรามค าแหงเป็นมหาวทิยาลยัท่ีใหโ้อกาสการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนัตาม

ความสามารถ รองลงมา คือไม่บงัคบัใหเ้ขา้ชั้นเรียนท าให้ท าการอ่ืนควบคู่ได ้และตอ้งการน าหน่วยกิต 

ท่ีสะสมไดไ้ปเทียบโอนในระดบัปริญญาตรี 

         นีรนุช  ภาชนะทิพย ์(2552)  ไดศึ้กษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีมี

ต่อการเรียนโครงการเรียนล่วงหนา้ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมาก (  =3.91)  โดยจ าแนกค่าเฉล่ียในแต่ละดา้น  ไดแ้ก่ ปัจจยัเก้ือหนุนและส่ิงอ านวยความ
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สะดวกในการเรียนการสอน ( =4.33)   ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ศึกษาในโครงการเรียนล่วงหนา้ 

(=4.08)   วธีิการสมคัรเขา้ศึกษา (=3.98)   บทบาทของอาจารยผ์ูส้อน ( =3.87)  การวดัและ

ประเมินผล (=3.78) บทบาทของผูเ้รียน  ( =3.71)   เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน  ( =3.64)  

    4.3  งานวจัิยเกีย่วกบัความต้องการเรียนวชิาชีพ  

          วรพงษ ์ เรือนแกว้ (2550) ไดศึ้กษาความตอ้งการเรียนวชิาชีพของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษา  ปีท่ี 3 โรงเรียนแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่  นกัเรียนตอ้งการเรียนรู้มาก

ท่ีสุด  คือ   คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ   การท าอาหารไทย  และงานบญัชี  ตามล าดบั ผูป้กครองตอ้งการ

ใหเ้รียนรู้มากท่ีสุดคือ   คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ   งานบญัชี    และการน าเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์ 

ตามล าดบั   ส่วนครูตอ้งการใหเ้รียนรู้มากท่ีสุดคือ งานซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น  คอมพิวเตอร์

เพื่องานธุรกิจ และงานเดินสายไฟฟ้า ภายในอาคาร ตามล าดบั   สรุป วชิาชีพท่ีตอ้งการเรียนรู้มากท่ีสุด 

คือ คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ  งานซ่อมรถจกัรยานยนต ์และงานน าเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์ 

           สมชาย  ชูตาลดั (2550)  ไดศึ้กษาความตอ้งการของผูน้ าชุมชนและผูป้กครองต่อการ 

จดัการศึกษาสายวชิาชีพในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมืองสุรินทร์ พบวา่ ความตอ้งการของผูน้ าชุมชน

และผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาสายวชิาชีพในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยรวมทุก

ดา้นตาม ความคิดเห็นของผูน้ าชุมชนและผูป้กครองมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก   ทั้ง 4 ดา้น คือ  

ดา้นความพร้อมของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ดา้นสาขาวชิาชีพท่ีตอ้งการ ดา้นสถานท่ีของสถานศึกษา   

และดา้นความตอ้งการในการมีส่วนร่วมต่อการจดัการศึกษาสายวชิาชีพในสถานศึกษา    สังกดัเทศบาล

เมืองสุรินทร์  ตามล าดบั 

   4.4  งานวจัิยเกีย่วกบัความต้องการศึกษาต่อ 

          สุธรา เผา่โภคสถิตย ์ ปราจิต ทิพยโ์อสถ และอุบลรัตน์ จิลลานนท ์ (2551) ไดศึ้กษาความ 

ตอ้งการศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  กรณีศึกษานกัเรียน   ชั้นมธัยมศึกษาตอน

ปลายในจงัหวดัปทุมธานี  พบวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  คณะบริหารธุรกิจ คณะวทิยาศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์  และคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ เป็นอนัดบัตน้   ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการคือข่าวสารเก่ียวกบัการเขา้ศึกษาต่อและส่ือท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีสุด ในการถ่ายทอดข่าวสารการเขา้ศึกษาต่อ     คืออินเทอร์เน็ตและตอ้งการใหเ้พิ่มคณะ
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วชิาชีพใหม้ากข้ึน    ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่  รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการศึกษาต่อ

ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  

            กาญจนา  สมมิตร (2552)  ไดส้ ารวจความตอ้งการในการศึกษาต่อของกลุ่มสมาชิกและ

เจา้หนา้ท่ี อบต. อบจ. และเทศบาล ในจงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่   ความรู้ความสามารถทางดา้นการ

บริหารจดัการมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาเพิ่มเติม   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานมากท่ีสุด   

คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมา คือดา้นกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 33 และดา้นการเงินและบญัชี เทคนิคดา้น  

ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 21  โดยสนใจศึกษาเพิ่มเติมหลกัสูตรระยะสั้น/ใบประกาศนียบตัรโปรแกรม

ภาษาองักฤษมากท่ีสุดคิดเป็น   ร้อยละ 34  รองลงมา คือ โปรแกรมพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คิดเป็น     

ร้อยละ  22     ส าหรับหลกัสูตรปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาสตร์  เป็นหลกัสูตรท่ีสนใจเรียนมาก

ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 22   

     ฉตัรชยั อินทสังข ์และคณะ (2552)  ไดศึ้กษาความตอ้งการศึกษาต่อและปัจจยัท่ีมีอิทธิพล 

ต่อการตดัสินใจศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตของนกัศึกษา จงัหวดั

นครราชสีมา พบวา่   ความตอ้งการเลือกศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาพบวา่นกัศึกษา  ส่วนใหญ่เลือก

เรียนสาขาวชิาบญัชี   ส่วนปัจจยัและล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อ

ระดบับณัฑิตศึกษา    พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นหลกัสูตรเป็นอนัดบัแรก  

รองลงมาคือ  ปัจจยัดา้นการประกอบอาชีพ    ดา้นสถาบนัการศึกษา     ดา้นค่าใชจ่้าย    และดา้น

เศรษฐกิจและสังคม ตามล าดบั   โดยภาพรวมปัจจยัทั้ง  5 ดา้นมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบั

บณัฑิตศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตในระดบัมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่3  

วธีิด าเนินการวจิัย 
 

                  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ความตอ้งการของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในการเรียน
ล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี โดยลกัษณะของการวจิยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
รายละเอียดในการด าเนินการมีดงัน้ี 

 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

                  การวจิยัคร้ังน้ี  ไดศึ้กษาประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
                  1.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ดงัน้ี 

  1.1  ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีไดรั้บการแนะแนวการศึกษา 
เก่ียวกบัการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรแลว้  ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. จนัทบุรี ซ่ึงครอบคลุม 5 จงัหวดั ไดแ้ก่    จนัทบุรี   ชลบุรี   ระยอง   ตราด   สระแกว้   
จ านวน 10 โรงเรียน  รวม 2,440 คน 

                1.2  กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี   
ก าหนดขนาดตวัอยา่ง  จากสูตรการค านวณของ ทาโร ยามาเน่  (Taro Yamane)   และยอมใหเ้กิด        
ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5  โดยไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 343  คน โดยใชว้ธีิการสุ่มแบบ   
หลายขั้นตอน (Multistage Random Samping) ดงัน้ี  

1.3 ส ารวจจ านวน นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีไดรั้บการแนะแนวการศึกษาเก่ียวกบั 
การเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรแลว้  ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. 
จนัทบุรี ซ่ึงครอบคลุม 5 จงัหวดั ไดแ้ก่  จนัทบุรี   ชลบุรี   ระยอง   ตราด  สระแกว้  จ  านวน 10 โรงเรียน  
รวม 2,440 คน 
                            1.4  สุ่มกลุ่มตวัอยา่งห้องเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4   ไดรั้บการแนะแนวการศึกษา
เก่ียวกบัการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรแลว้  ไดโ้รงเรียนละ 1 หอ้ง   ห้องละ 40 คน   
จ  านวน 10 โรงเรียน ท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่มรวม 400  คน  ซ่ึงมากกวา่ท่ีก าหนดไว ้คือ 343 คน 
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ตารางท่ี 3.1 จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 
          โรงเรียน                             จงัหวดั                              จ  านวน 
                   
 
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ                            จนัทบุรี                               40 
 โรงเรียนท่าใหม่ พลูสวสัด์ิ                จนัทบุรี                        40 

โรงเรียนวฒันานครวทิยาคม              สระแกว้                  40  
 โรงเรียนซบันกแกว้วทิยาคม              สระแกว้                               40 
 โรงเรียนเขาสมิงวทิยาคม                 ตราด                                  40  
 โรงเรียนคีรีเวชรัตนเพียรอุปถมัภ ์                            ตราด                                   40 
 โรงเรียนชลกนัยานุกลู                                              ชลบุรี                                  40 
 โรงเรียนสุรศกัด์ิวทิยาคม                                          ชลบุรี                                  40 
 โรงเรียนนิคมวทิยา                                         ระยอง                                  40 
 โรงเรียนช านาญสามคัคีวทิยา                                   ระยอง                                 40 
  รวม          10                              400 
 
 

2.เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
                เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัพฒันามาจาก   
ธิดา  ฐิติพานิชยางกรู (2550) แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  

 
    2.1  แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น   3  ตอน ดงัน้ี 

               ตอนท่ี 1  ปัจจยัดา้นผูเ้รียน ประกอบดว้ย   
                              -  เพศ  แบ่งเป็น  ชาย  หญิง 
                 - ระดบัผลการเรียน 
                 - อาชีพของผูป้กครอง 
                              - แรงจูงใจของผูเ้รียน 
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      ตอนท่ี 2  แบบสอบถามตอ้งการ ในการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ดงัน้ี  

       - ความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

                              - ความตอ้งการประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนล่วงหนา้ในโครงการ 
สัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
                                                - ความตอ้งการศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชหลงั 
ส าเร็จมธัยมศึกษาตอนปลาย 
                                                 - ความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในสาขาวชิาท่ี 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเปิดสอน  

                              - ความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในวชิาท่ีผูเ้รียนสนใจ 
                              - มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้เพราะเหตุใด 
             ตอนท่ี 3  ปัจจยัการรับรู้ขอ้มูล   สอบถามเก่ียวกบัการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลเรียน 

ล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ผา่นช่องทางส่ือต่าง ๆ  
                 - ส่ือส่ิงพิมพ ์ เช่น  หนงัสือพิมพ ์ เอกสารประชาสัมพนัธ์โครงการ        

สัมฤทธิบตัร  ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
                - ส่ือวทิยกุระจายเสียง 
                      - ส่ือวทิยโุทรทศัน์ 
                - ส่ืออินเทอร์เน็ต 
                - ส่ือบุคคลอาทิ  เพื่อน  ญาติ  ครู  พี่นอ้ง  เป็นตน้ 
                - การแนะแนวการศึกษา(วทิยากรบรรยาย)  
                             -  การติดต่อสอบถามทางโทรศพัทห์รือติดต่อดว้ยตนเอง   ณ   

ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี 
 

3.  การตรวจสอบเคร่ืองมอื 
  

 3.1  ความตรงของเนื้อหา (Content Validity)  น าแบบสอบถามทั้งชุด ใหผู้ท้รงคุณวุฒิ        
3 ท่าน    ตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา จากนั้นน ามาหาค่าความเช่ือมัน่ 
 3.2  การหาความเช่ือมั่น (Reliability)    ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้
(Try Out)  กบันกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนคลองก่ิวยิง่วทิยา  อ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี      
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ท่ีมิใช่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 40 คน   ทดสอบหาความเช่ือมัน่ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา               
(α- coefficient) ของ ครอนบาค  ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั  0.89 
 

4.  การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี    ผูว้ิจยัด าเนินการ โดยผูว้จิยัเขา้พบอาจารย ์

แนะแนวการศึกษาประจ าโรงเรียนเพื่อแนะน าตวัช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละขอความร่วมมือในการวิจยั  

และแนะแนวการศึกษาเก่ียวกบัการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัร  แจกแบบสอบถาม  พร้อม

เก็บแบบสอบถาม 

  

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
            วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ซ่ึงแบ่งผลการ
วเิคราะห์ ดงัน้ี 
              5.1 ขอ้มูลปัจจยัผูเ้รียน วเิคราะห์โดย สถิติแจงแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ 
              5.2 วเิคราะห์การรับรู้ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน        
( Standard deviation)   
             5.3วเิคราะห์เปรียบเทียบความตอ้งการเรียนล่วงหนา้โดยใชส้ถิติส าหรับทดสอบความแตกต่าง
ระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง ใช ้t-test   
             5.4 สถิติส าหรับท่ีใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่  2 กลุ่ม 
ใช ้ One-way ANOVA  และทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิ ของเชพเฟ่        
(Scheff’s Method)   
                     เกณฑก์ารแปลผลคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถาม  ก าหนดเป็น  5  ระดบั พิจารณาจาก
ระดบัค่าเฉล่ียตามแนวทางของ ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ และอจัฉรา ช านิประศาสน์ (2547:173) ดงัน้ี 
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 คะแนนเฉล่ีย                       ความหมาย 
 4.51 – 5.00                           มากท่ีสุด 
                                                        3.51 – 4.50                               มาก  
                                                        2.51 – 3.50                          ปานกลาง 
                                                        1.51 – 2.50                               นอ้ย 
                                                        1.00 - 1.50                            นอ้ยท่ีสุด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่ 4 

ผลการวจิัย 

 

                  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ความตอ้งการของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในการเรียน
ล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี น าเสนอผลการวจิยั  ดงัน้ี 
                   ตอนท่ี  1   ผลการวเิคราะห์ปัจจยัผูเ้รียน 
 ตอนท่ี  2   ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียนในการเรียนล่วงหนา้ ในโครงการ
สัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช             
 ตอนท่ี  3  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความความตอ้งการของผูเ้รียน ในโครงการสัมฤทธิ
บตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จ  าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน 
 ตอนท่ี  4  ผลการวเิคราะห์การรับรู้ขอ้มูลของผูเ้รียนในการเรียนล่วงหนา้ในโครงการ
สัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช             
 ตอนท่ี 5 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ขอ้มูลของผูเ้รียนในการเรียนล่วงหนา้ ใน
โครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จ  าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน 
 

ตอนที ่1  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยผู้เรียน 
  
     ปัจจยัดา้นผูเ้รียน  ผลการศึกษาดงัปรากฏในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี  4.1   ร้อยละของปัจจยัผูเ้รียน 
 

ปัจจัยผู้เรียน                               จ านวน   ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย           111                  27.7 
 หญิง          289     72.2 
 รวม          400                            100.0  
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) แสดงร้อยละขอ้มูลปัจจยัดา้นผูเ้รียน 

          ปัจจัยผู้เรียน                                               จ านวน   ร้อยละ 

ระดับผลการเรียน 
 1.01-2.00         24       6.0 
 2.01-2.50         49     12.2 
 2.51-3.00         91     22.7 
 3.01-3.50       115                  28.7 
 3.51-4.00       121     30.2 
                        รวม                    400                            100.0  

อาชีพของผูป้กครอง 

เกษตรกร       77                 19.2 
รับราชการและพนกังานของรัฐ    68    17.0 
ธุรกิจส่วนตวั                             105                                    26.2 
พนกังานลูกจา้งของรัฐบาลหรือเอกชน               47                                   11.7 
รับจา้งทัว่ไป                                                      100                                   25.0 
แม่บา้นหรือพอ่บา้น                                              3       0.7 
อาชีพอ่ืน ๆ                                                           -                                       - 

                          รวม                     400                           100.0  

แรงจูงใจในการเรียนล่วงหน้า 
 มีโอกาสท่ีจะไดง้านท าท่ีมีรายไดดี้   152                  38.0                                    
 ตอ้งการพฒันาตนเองใหมี้ความรู้มากข้ึน           185                          46.2 
 ไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น                                      8                                       2.0 
 ความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัว             40                                   10.0 
 ไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัว                       15                                       3.7 
                        รวม                     400                           100.0  
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 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.2  มีระดบั ผลการ
เรียนระหวา่ง 3.51-4.00  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.2  รองลงมา คือระดบัผลการเรียนระหวา่ง 3.01-3.50  
คิดเป็นร้อยละ 28.7  และ ระดบัผลการเรียนระหวา่ง 2.51-3.00  คิดเป็นร้อยละ 22.7        ส่วนผูท่ี้มีระดบัผล
การเรียน ระหวา่ง 2.01-2.50 คิดเป็นร้อยละ 12.2 และนอ้ยท่ีสุด   คือระดบัผลการเรียนระหวา่ง 1.01-2.00 คิด
เป็นร้อยละ 6.0  ผูป้กครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั     คิดเป็น   ร้อยละ 26.2   รองลงมาคือ 
รับจา้งทัว่ไป  คิดเป็นร้อยละ 25.0  เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 19.2 รับราชการและพนกังานของรัฐ คิดเป็นร้อย
ละ 17.0     พนกังานลูกจา้งของรัฐบาลหรือเอกชนคิดเป็น ร้อยละ 11.7   และนอ้ยท่ีสุดคือแม่บา้นหรือ
พอ่บา้น คิดเป็นร้อยละ 0.7  ส่วนดา้นแรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้มากท่ีสุด คือตอ้งการพฒันาตนเองใหมี้
ความรู้  คิดเป็นร้อยละ 46.2   รองลงมาคือ   มีโอกาส ท่ีจะไดง้านท่ีมีรายได ้คิดเป็นร้อยละ 38.0   และความ
ภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ 10.0 ไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ 
3.7  และไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น คิดเป็นร้อยละ 2.0  
  
ตอนที ่ 2   ผลการวเิคราะห์ความต้องการของผู้เรียนในการเรียนล่วงหน้า ในโครงการสัมฤทธิ
บัตรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช            

 

ตารางท่ี  4.2   ค่าเฉล่ียความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช            

รายการ 
  S.D. แปลผล 

ความตอ้งการของท่านท่ีจะเรียนล่วงหนา้ 
 

3.85 .97 มาก 

   
                 จากตารางท่ี 4.2  พบวา่  นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4   มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในโครงการ
สัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.85)   
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ตารางท่ี  4.3   ค่าเฉล่ียความตอ้งการประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช            

รายการ 
  S.D. แปลผล 

1.ไดรั้บความรู้ทางวชิาการดา้นต่าง ๆท่ีน่าสนใจเพิ่มข้ึน 4.29 .77 มาก 
2.สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนไปใชใ้นการประกอบอาชีพ
และพฒันาอาชีพ 

4.38 .76 มาก 

3.สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนัของตนอยา่งมี
คุณภาพ 

4.31 .73 มาก 

4.สามารถน าใบสัมฤทธิบตัรไปยืน่ประกอบวฒิุการศึกษาในการสมคัร
งานเพื่อแสดงถึงความรู้ความสามารถเพิ่มเติม 

4.35 .68 มาก 

5.เรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัร ช่วยใหจ้บปริญญาตรีเร็วข้ึน 4.34 .77 มาก 
6.สามารถน าชุดวชิาท่ีสอบผา่นไปเทียบโอนศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี
ของ มสธ. ได ้

4.33 .76 มาก 

รวม 4.33 .74 มาก 
                    
                  จากตารางท่ี 4.3  พบวา่  นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4   มีความตอ้งการประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
เรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  
(  = 4.33)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 
ตารางท่ี  4.4   ค่าเฉล่ียความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในสาขาวชิาท่ีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช            
เปิดสอน 
          

รายการ 
  S.D. แปลผล 

1.สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 3.38 1.06 ปานกลาง 
2.สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 3.43 1.01 ปานกลาง 
3.สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 3.40 1.03 ปานกลาง 
4.สาขาวชิานิติศาสตร์ 3.52 1.02 มาก 
5.สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 3.32 1.09 ปานกลาง 
6.สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 3.28 1.10 ปานกลาง 
7.สาขาวชิามนุษยนิ์เวศศาสตร์ 3.34 1.07 ปานกลาง 
8.สาขาวชิารัฐศาสตร์ 3.44 1.15 ปานกลาง 
9.สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  3.11 1.15 ปานกลาง 
10.สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.37 1.22 ปานกลาง 
11.สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 3.50 1.20 ปานกลาง 

รวม 3.33 1.10 ปานกลาง 
หมายเหตุ  สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ ปิดหลกัสูตรตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั 
 
                  จากตารางท่ี 4.4  พบวา่  ภาพรวม นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  4   มีความตอ้งการเรียน  สาขาวชิาท่ี
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชาเปิดสอน อยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีความตอ้งการ
เรียนสาขาวชิานิติศาสตร์ อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.52) รองลงมาคือระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  สาขาวชิานิเทศ
ศาสตร์ (= 3.50)  สาขาวชิารัฐศาสตร์ ( = 3.44)   สาขาวชิาศึกษาศาสตร์     ( = 3.43)  สาขาวชิาวทิยาการ
จดัการ (= 3.40)  สาขาวชิาศิลปะศาสตร์ ( = 3.38)  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( = 3.37)  
สาขาวชิามนุษยนิ์เวศศาสตร์ (= 3.34)  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ( = 3.32) สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
(= 3.28)  และสาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  (= 3.11)   ตามล าดบั  
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ตารางท่ี  4.5   ค่าเฉล่ียความตอ้งการศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หลงัส าเร็จมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย   
          

รายการ 
  S.D. แปลผล 

1.ตอ้งการจะศึกษาต่อ มสธ. ทนัทีหลงัจบ มธัยมศึกษา
ตอนปลาย  

3.56 .97 มาก 

2.ตอ้งการจะศึกษาต่อ มสธ. หลงัเรียนจบปริญญาตรี 3.35 .99 ปานกลาง 
3.ตอ้งการจะศึกษาต่อ มสธ. หลงัจากไดง้านท า 3.40 1.03 ปานกลาง 
4.ยงัไม่แน่ใจ  3.51 1.22 มาก 
5.ไม่คิดศึกษาต่อ มสธ.  2.57 1.23 ปานกลาง 

รวม 3.27 1.08 ปานกลาง 
 
  จากตารางท่ี 4.5  พบวา่  นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  4   มีความตอ้งการศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชหลงัส าเร็จมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(= 3.27)    เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่  มีความตอ้งการจะศึกษาต่อ มสธ. ทนัที  อยูใ่นระดบัมาก 
(= 3.56)  รองลงมาคือ ยงัไม่แน่ใจ  ( = 3.51)   
           
ตารางท่ี 4.6  แสดงค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ของความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในวชิาท่ีผูเ้รียนสนใจ    

วชิาทีผู้่เรียนสนใจ ความถี่ของจ านวนทีต่อบ ร้อยละ 
1. ดา้นภาษา 26 18.0 
2. ดา้นนิติศาสตร์   20 13.8 
3. ดา้นวทิยาศาสตร์ 17 11.8 
4. ดา้นศึกษาศาสตร์ 10 6.9 

5. ดา้นนิเทศศาสตร์ 10 6.9 
6. ดา้นบริหารธุรกิจ 9 6.2 
7. ดา้นการเกษตร 8 5.5 

8. ดา้นศิลปศาสตร์ 7 4.8 

9. ดา้นรัฐศาสตร์ 6 4.1 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) แสดงค่าความถ่ี  ค่าร้อยละของความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในวชิาท่ีผูเ้รียนสนใจ    

วชิาทีผู้่เรียนสนใจ ความถี่ของจ านวนทีต่อบ ร้อยละ 
10. ดา้นเศรษฐศาสตร์ 6 4.2 

11. ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5 3.5 
12. ดา้นคณิตศาสตร์ 5 3.5 
13. ดา้นวศิวกรรมศาสตร์ 4 2.8 
14. ดา้นคอมพิวเตอร์ 3 2.1 
15. ดา้นแพทย ์ 3 2.1 

16. ดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2 1.4 
17. ดา้นศิลปะ 2 1.4 
18. ดา้นดนตรี 1 0.7 

รวม 144              100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.6  พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในวชิา   
ท่ีผูเ้รียนสนใจ เรียงจากมากไปหานอ้ย  คือ  ดา้นภาษา (ความถ่ี = 26)   ดา้นนิติศาสตร์ (ความถ่ี = 20)           
ดา้นวทิยาศาสตร์ (ความถ่ี = 17)    ดา้นศึกษาศาสตร์ (ความถ่ี = 10)    ดา้นนิเทศศาสตร์ (ความถ่ี =10)        
ดา้นบริหารธุรกิจ  (ความถ่ี = 9)   ดา้นการเกษตร (ความถ่ี = 8)     ดา้นศิลปศาสตร์  (ความถ่ี = 7)            
ดา้นรัฐศาสตร์ (ความถ่ี = 6)    ดา้นเศรษฐศาสตร์ (ความถ่ี = 6)     ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
(ความถ่ี = 5)   ดา้นคณิตศาสตร์ (ความถ่ี =5)    ดา้นวศิวกรรมศาสตร์ (ความถ่ี = 4)   ดา้นคอมพิวเตอร์
(ความถ่ี = 3)   ดา้นแพทย ์ (ความถ่ี = 3)   ดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (ความถ่ี = 2)    ดา้นศิลปะ  (ความถ่ี = 2)    
และ ดา้นดนตรี(ความถ่ี =1)  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี  4.7   แสดงค่าร้อยละ  มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้เพราะเหตุใด 
 
                           รายการ                    จ านวน     ร้อยละ            จ านวน        ร้อยละ                                                                                               
                      ไม่เลอืกตอบ       (100)            เลอืกตอบ    (100)   
  
 
1. ตอ้งการส าเร็จการศึกษาเร็วข้ึน                        133                33.0               267          67.0 
2. ศึกษาเพื่อน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์                 140                35.0               260          65.0 
ในการท างาน     
3. เห็นผูอ่ื้นประสบความส าเร็จจากการ                279                 69.8             121                  30.3 
เรียนล่วงหนา้     
4. ตอ้งการเพิ่มพนูความรู้ความสามารถ               192                 48.0              208                  52.0 
ใหต้นเอง                   
5. ตอ้งการเตรียมความพร้อมในการศึกษา           231                 57.8              169                  42.3 
ต่อปริญญาตรี            
6. มีสาขาวชิาท่ีน่าสนใจ                                      294                  73.5              106                  26.5 
7. ผูป้กครองสนบัสนุน                                       364                  91.0               36                    9.0 
8. ไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียน                       366                  91.5               34          8.5 
                              
  จากตารางท่ี 4.7  พบวา่  นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4   มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้เพราะ  
ตอ้งการส าเร็จการศึกษาเร็วข้ึน   คิดเป็นร้อยละ 67.0   รองลงมา ศึกษาเพื่อน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
ในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 65.0  ตอ้งการเพิ่มพนูความรู้ความสามารถใหต้นเอง คิดเป็นร้อยละ 52.0   
ตอ้งการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42.3  เห็นผูอ่ื้นประสบความส าเร็จ 
จากการเรียนล่วงหนา้ คิดเป็นร้อยละ 30.3   มีสาขาวชิาท่ีน่าสนใจ  คิดเป็นร้อยละ 26.5   ผูป้กครอง 
สนบัสนุน   คิดเป็นร้อยละ 9.0   และไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.5 
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ตอนที ่ 3  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบความความต้องการของผู้เรียนในการเรียนล่วงหน้า        
ในโครงการสัมฤทธิบัตรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จ าแนกตามปัจจัยผู้เรียน 

 
 ตารางท่ี 4.8   เปรียบเทียบความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จ าแนกตามปัจจยัผูเ้รียนดา้นเพศ 
 

เพศ จ านวน 
  S.D. t Sig. 

ชาย 111 3.74 .98  
-1.440 

 
.29 หญิง 289 3.89 .94 

รวม 400 3.81 .96 
 
             จากตารางท่ี 4.8 พบวา่  นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4   เพศชาย และเพศหญิง มีความตอ้งการเรียน
ล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยสุโขทยัธรรมาธิราช ไม่แตกต่างกนั  
 
ตารางท่ี 4.9   เปรียบเทียบความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จ าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน ดา้นระดบัผลการเรียน ดา้นอาชีพของผูป้กครอง  
ดา้นแรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้ 
 

ปัจจัยผู้เรียน 
  S.D. F Sig. 

1.ระดบัผลการเรียน 3.65 1.20 .55 .69 

2.อาชีพของผูป้กครอง 3.09 1.45 .24 .91 

3.แรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้ 1.95 1.06 2.14 .07 
รวม 2.90 1.27   

 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่  นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4   มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในโครงการ
สัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ตามปัจจยัผูเ้รียนทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นระดบัผลการเรียน  
ดา้นอาชีพของผูป้กครอง  และดา้นแรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้  ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางท่ี 4.10   เปรียบเทียบความตอ้งการประโยชน์ท่ีไดรั้บไดรั้บจากการเรียนล่วงหนา้ จ  าแนกตามปัจจยั
ผูเ้รียนดา้นเพศ 
  

ประโชยน์ทีไ่ด้รับจากการ 
เรียนล่วงหน้า 

เพศ 
  S.D. t Sig. 

1.ไดรั้บความรู้ทางวชิาการดา้น 
ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจเพิ่มข้ึน 

ชาย 4.23 .75  -.896 .37 
หญิง 4.38 .67 

2.สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใช้
ในการประกอบอาชีพและพฒันา
อาชีพ 

ชาย 4.25 .82  -1.97 .02 
หญิง 4.42 .74 

3.น าความรู้ไปใชใ้นการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัของตนอยา่ง
คุณภาพ 

ชาย 4.28 .77  -1.50 
 

.31 
หญิง 4.32 .77 

4.สามารถน าใบสัมฤทธิบตัรไป
ยืน่ประกอบวฒิุการศึกษาในการ
สมคัรงานเพื่อแสดงถึงความรู้
ความสามารถเพิ่มเติม 

ชาย 4.26 .71  -1.54 
 

.06 

หญิง 4.38 .67 

5.ช่วยใหจ้บปริญญาตรีเร็วข้ึน   ชาย 4.38 .77  .62 .26 

หญิง 4.32 .77 

6.สามารถน าชุดวชิาท่ีสอบผา่นไป
เทียบโอนศึกษาต่อระดบัปริญญา
ตรีของ มสธ. 

ชาย 4.34 .74  .25 .34 
หญิง 4.32 .76 

 
 จากตารางท่ี 4.10  พบวา่  ภาพรวมนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4   เพศชาย และเพศหญิง             
มีความตอ้งการประโยชน์ท่ีไดรั้บไดรั้บจากการเรียนล่วงหนา้  ไม่แตกต่างกนั  แต่เม่ือเปรียบเทียบพิจารณา
รายดา้นพบวา่  นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4   เพศชาย และเพศหญิง มีความตอ้งการประโยชน์ท่ีไดรั้บไดรั้บ 
จากการเรียนล่วงหนา้  ดา้นน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการประกอบอาชีพและพฒันาอาชีพ   แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
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ตารางท่ี 4.11   เปรียบเทียบความตอ้งการประโยชน์ท่ีไดรั้บไดรั้บจากการเรียนล่วงหนา้ จ  าแนกตามปัจจยั
ผูเ้รียน  ดา้นระดบัผลการเรียน  ดา้นอาชีพของผูป้กครอง  ดา้นแรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้ 
 
ประโชยน์ทีไ่ด้รับ

จากการ 
เรียนล่วงหน้า 

ปัจจัยผู้เรียน 

ระดับผลการเรียน อาชีพของผู้ปกครอง แรงจูงใจในการเรียน
ล่วงหน้า 

 

    S.D. F Sig.     S.D.
. 

F Sig.     S.D.
. 

F Sig. 

1.ไดรั้บความรู้ทาง
วชิาการดา้น 
ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ
เพิ่มข้ึน 
 

4.26 .72 .25 .91 3.68 .60 .35 .88 4.26 .61 1.79 .12 

2.สามารถน า
ความรู้ท่ีไดรั้บไป
ใชใ้นการประกอบ
อาชีพและพฒันา
อาชีพ 
 

4.36 .73 2.63 .03 4.37 .72 .59 .70 4.29 .84 3.01 .18 

3.น าความรู้ไปใช้
ในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัของ
ตนอยา่งคุณภาพ 
 

4.31 .88 .64 .62 4.32 .69 1.52 .18 4.22 .80 1.80 .12 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) เปรียบเทียบความตอ้งการประโยชน์ท่ีไดรั้บไดรั้บจากการเรียนล่วงหนา้ จ  าแนกตาม 

ปัจจยัผูเ้รียน  ดา้นระดบัผลการเรียน  อาชีพของผูป้กครอง แรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้ 
 

ประโชยน์ทีไ่ด้รับ
จากการ 

เรียนล่วงหน้า 

ปัจจัยผู้เรียน 

ระดับผลการเรียน อาชีพของผู้ปกครอง แรงจูงใจในการเรียน
ล่วงหน้า 

  S.D. F Sig. 
  S.D. F Sig. 

  S.D. F Sig. 

4.สามารถน าใบ
สัมฤทธิบตัรไปยืน่
ประกอบวฒิุ
การศึกษาในการ
สมคัรงานเพื่อ
แสดงถึงความรู้
ความสามารถ
เพิ่มเติม 

4.35 .89 .72 .57 4.34 .78 .56 .72 4.35 .68 .51 .72 

5.ช่วยใหจ้บ
ปริญญาตรีเร็วข้ึน   

4.29 .80 1.36 .24 4.39 .73 1.90 .93 4.30 .76 .76 .54 

6.สามารถน าชุด
วชิาท่ีสอบผา่นไป
เทียบโอนศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาตรี
ของ มสธ. 

4.29 .79 1.20 .30 4.39 .71 .95 .44 4.28 .77 .73 .57 

 
                   จากตารางท่ี 4.11  พบวา่  ภาพรวม ความตอ้งการประโยชน์ท่ีไดรั้บไดรั้บจากการเรียนล่วงหนา้ 
ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ตามปัจจยัของผูเ้รียน ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นระดบัผลการเรียน  ดา้นอาชีพของ
ผูป้กครอง  และดา้นแรงจูงในการเรียนล่วงหนา้ ไม่แตกต่างกนั  แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  นกัเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีมีระดบัผลการเรียนต่างกนั มีความตอ้งการประโยชน์ท่ีไดรั้บไดรั้บจากการเรียนล่วงหนา้
ดา้นสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการประกอบอาชีพและพฒันาอาชีพ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05  ดงันั้นจึงวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ ซ่ึงแสดงใน ตาราง ท่ี 4.12 
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ตารางท่ี 4.12  เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ความตอ้งการประโยชน์ท่ีไดรั้บ ในดา้นสามารถน าความรู้ 
ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการประกอบอาชีพและพฒันาอาชีพ  โดยจ าแนกตามปัจจยัผูเ้รียนดา้นระดบัผลการเรียน   
 
ระดับผลการเรียน  

   

  

ระดับผลการเรียน 

1.01-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 3.01-3.50 3.51-4.00 

  = 4.29 =  4.27  = 4.56   = 4.24  = 4.42 

1.01-2.00 4.29  -.026 -269 .048 -.130 

2.01-2.50 4.27   -.295* .022 -.156 
2.51-3.00 4.56    -.317* -.139 

3.01-3.50 4.24     .178 
3.51-4.00 4.42      
รวม 4.36      

  
 จากตารางท่ี 4.12   พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีระดบัผลการเรียนต่างกนั มีความ
ตอ้งการประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนล่วงหนา้ ในดา้นสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการประกอบ
อาชีพและพฒันาอาชีพ  แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ไดแ้ก่  
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนระดบั 2.01-2.50  แตกต่างกบักลุ่มนกัเรียนท่ีมีระดบัผล
การเรียน 2.51-3.00  โดยกลุ่มระดบัผลการเรียน 2.51-3.00  มีความตอ้งการประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียน
ล่วงหนา้ ในดา้นสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการประกอบอาชีพและพฒันาอาชีพ มีค่าเฉล่ียสูงกวา่
กลุ่มระดบัผลการเรียน 2.01-2.50 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนระดบั  2.51-3.00  แตกต่างกบั กลุ่มนกัเรียนท่ีมีระดบัผล
การเรียน 3.01-3.50  โดยกลุ่มระดบัผลการเรียน 2.51-3.00 มีความตอ้งการประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียน
ล่วงหนา้ ในดา้นสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการประกอบอาชีพและพฒันาอาชีพสูงกวา่กลุ่มระดบั  
ผลการเรียน 3.01-3.50  
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ตารางท่ี 4. 13  เปรียบเทียบความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในสาขาวชิาทั้ง 11 สาขาวชิา จ  าแนกตามปัจจยั   
ผูเ้รียนดา้นเพศ  

      สาขาวชิา เพศ 
  S.D. t Sig. 

1.สาขาวชิาศิลปศาสตร์ ชาย 3.41 1.12  
.40 

 
.34 หญิง 3.37 1.05 

2.สาขาวชิาศึกษาศาสตร์   
 

ชาย 3.53 .99  
1.24 

 
.11 หญิง 3.39 1.02 

3.สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 
 

ชาย 3.50 1.01  
1.28 

 
.09 หญิง 3.36 1.04 

4.สาขาวชิานิติศาสตร์ 
 

ชาย 3.70 .99  
2.25 

 
.02 หญิง 3.45 1.03 

5.สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ชาย 3.50 1.03  
2.09 

 
.01 หญิง 3.24 1.11 

6.สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ ชาย 3.45 1.08  
2.03 

 
.02 หญิง 3.20 1.10 

7.สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์ ชาย 3.51 1.09  
2.002 

 
.02 หญิง 3.28 1.05 

8.สาขาวชิารัฐศาสตร์ ชาย 3.61 1.16  
1.914 

 
.02 หญิง 3.37 1.15 

9.สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์          

ชาย 3.50 1.16  
4.312 

 
.00 หญิง 2.95 1.12 

10.สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี         

ชาย 3.71 1.24  
3.61 

 
.00 หญิง 3.23 1.19 
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ตารางท่ี 4. 13 (ต่อ) เปรียบเทียบความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในสาขาวชิาทั้ง 11 สาขาวชิา จ  าแนกตาม      
ปัจจยัผูเ้รียนดา้นตามเพศ  

      สาขาวชิา เพศ 
  S.D. t Sig. 

11.สาขาวชิานิเทศศาสตร์    ชาย 3.47 1.15  
-.29 

 
.38 หญิง 3.51 1.23 

หมายเหตุ  สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ ปิดหลกัสูตรตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่  ภาพรวม นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4   เพศชาย และเพศหญิง              
 มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05   ในสาขาวชิานิติศาสตร์ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  และสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ตารางท่ี 4.14  เปรียบเทียบความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในสาขาวชิาทั้ง 11 สาขาวชิา จ  าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน  
ดา้นระดบัผลการเรียน  ดา้นอาชีพของผูป้กครอง  ดา้นแรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้ 

สาขาวชิา ปัจจัยผู้เรียน 

ระดับผลการเรียน อาชีพของผู้ปกครอง แรงจูงใจในการเรียน
ล่วงหน้า 

  S.D. F Sig. 
  S.D. F Sig. 

  S.D. F Sig. 

1.สาขาวชิาศิลป
ศาสตร์ 

3.42 1.03 1.61 .17 3.27 .97 .63 .67 3.38 1.05 .36 .83 

2.สาขาวชิา
ศึกษาศาสตร์   

3.40 .97 2.15 .07 3.31 .20 1.61 .15 3.45 .83 .62 .64 

3.สาขาวชิา
วทิยาการจดัการ 

3.41 1.00 1.63 .16 3.43 .95 1.01 .48 3.46 1.01 .19 .94 
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ตารางท่ี 4. 14 (ต่อ) เปรียบเทียบความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในสาขาวชิาทั้ง 11 สาขาวชิา จ  าแนกตามปัจจยั
ผูเ้รียน ดา้นระดบัผลการเรียน  ดา้นอาชีพของผูป้กครอง  ดา้นแรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้ 

สาขาวชิา ปัจจัยผู้เรียน 

ระดับผลการเรียน อาชีพของผู้ปกครอง แรงจูงใจในการเรียน
ล่วงหน้า 

 

  S.D. F Sig. 
  S.D. F Sig. 

  S.D. F Sig. 

4.สาขาวชิา
นิติศาสตร์ 

3.49 1.02 .21 .92 3.48 1.04 .53 .75 3.46 1.02 1.17 .32 

5.สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

3.28 1.09 .87 .47 3.37 1.08 .18 .97 3.21 1.00 .46 .76 

6.สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ 

3.28 1.09 1.39 .23 3.26 1.09 1.07 .37 3.21 1.03 2.20 .68 

7.สาขาวชิามนุษย
นิเวศศาสตร์ 

3.38 1.06 .92 .44 3.33 .98 2.52 .29 3.32 1.10 .67 .68 

8.สาขาวชิา
รัฐศาสตร์ 

3.38 1.16 1.28 .27 3.47 1.08 .53 .75 3.43 1.09 2.67 .32 

9.สาขาวชิา
เกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์          

3.19 1.11 3.35 .01 3.09 1.12 2.40 .03 3.20 1.12 .31 .86 

10.สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี         

3.36 1.03 .35 .83 3.44 .41 1.62 .15 3.40 1.10 1.10 .35 

11.สาขาวชิานิเทศ
ศาสตร์    

3.42 1.20 1.69 .14 3.46 1.10 .05 .70 3.61 1.03 1.20 .30 

หมายเหตุ  สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ ปิดหลกัสูตรตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั 
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              จากตารางท่ี 4.14    พบวา่ ภาพรวม นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ใน
สาขาวชิาทั้ง 11 สาขาวชิา จ  าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน ดา้นระดบัผลการเรียน  ดา้นอาชีพของผูป้กครอง  และ
ดา้นแรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้  มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในสาขาวชิาต่าง ๆ  ไม่แตกต่างกนั   แต่เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีระดบัผลการเรียนต่างกนั  มีความตอ้งการเรียน
ล่วงหนา้ในสาขาวชิาเกษตรศาสตร์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ดงันั้นจึงไดว้เิคราะห์ความ
แตกต่างรายคู่ ซ่ึงแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.15 
 
ตารางท่ี 4.15  เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในสาขาวชิาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์  จ  าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน ดา้นระดบัผลการเรียน   

ระดับผลการเรียน  

    

ระดับผลการเรียน 

1.01-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 3.01-3.50 3.51-4.00 
= 3.46  = 3.22 = 3.40  = 2.97  = 2.92 

1.01-2.00 3.46  .234 .063 .484 .541* 

2.01-2.50 3.22   -.171 .251 .307 
2.51-3.00 3.40    .422* .478* 

3.01-3.50 2.97     .057 
3.51-4.00 2.92      
รวม 3.19 

 
 จากตารางท่ี 4.15  พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีมีระดบัผลการเรียนต่างกนัมีความตอ้งการ
เรียนล่วงหนา้ในสาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05    ไดแ้ก่     
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนระดบั  1.01-2.00   แตกต่างกบั  กลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลการ
เรียนระดบั 3.51-4.00 โดย  กลุ่มท่ีมีผลการเรียนระดบั  1.01-2.00  มีความตอ้งการเรียนในสาขาวชิา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์  มีค่าเฉล่ียสูงกวา่  กลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน 3.51-4.00   
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนระดบั  2.51-3.00    แตกต่างกบั  กลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลการ
เรียนระดบั 3.01-3.50 และกลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนระดบั 3.51-4.00 โดยกลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน 
2.51-3.00  มีความตอ้งเรียนในสาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มีค่าเฉล่ียสูงกวา่     กลุ่มท่ีมีระดบัผลการ
เรียน 3.01-3.50  และ กลุ่มระดบัผลการเรียน 3.51-4.00  
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ตารางท่ี 4.16   เปรียบเทียบความตอ้งการศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หลงัส าเร็จมธัยมศึกษา
ตอนปลาย จ าแนกตามปัจจยัผูเ้รียนดา้นเพศ   
 
ความต้องการศึกษาต่อ มสธ.  

หลงัส าเร็จการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพศ 
  S.D. t Sig. 

1.ตอ้งการจะศึกษาต่อ มสธ. ทนัที
หลงัจบ มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ชาย 3.81 1.03  
3.17 

 
0.00 หญิง 3.47 .94 

2.ตอ้งการจะศึกษาต่อ มสธ. หลงั 
เรียนจบปริญญาตรี 

ชาย 3.71 1.04  
4.57 

 
0.00 

หญิง 3.21 .94 

3.ตอ้งการจะศึกษาต่อ มสธ. 
หลงัจากไดง้านท า 

ชาย 3.63 .11 2.73 0.00 
หญิง 3.30 .98 

4.ยงัไม่แน่ใจ  ชาย 3.63 1.11  
2.73 

0.00 
หญิง 3.30 .98 

5.ไม่คิดศึกษาต่อ มสธ.  
  

ชาย 2.85 1.33 2.82 0.00 
หญิง 2.46 1.18 

 
 จากตารางท่ี 4.16  พบวา่  ภาพรวม นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4   เพศชาย และเพศหญิง  
มีความตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. หลงัจบการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย    แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 4.17   เปรียบเทียบความตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. หลงัจบการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย   จ  าแนก
ตามปัจจยัผูเ้รียน  ดา้นระดบัผลการเรียน   ดา้นอาชีพของผูป้กครอง  ดา้นแรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้ 
 

ความต้องการ
ศึกษาต่อ มสธ. 
หลงัส าเร็จ
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย    

ปัจจัยผู้เรียน 

ระดับผลการเรียน อาชีพของผู้ปกครอง แรงจูงใจในการเรียน
ล่วงหน้า 

  S.D. F Sig. 
  S.D. F Sig. 

  S.D. F Sig. 

1.ตอ้งการศึกษาต่อ 
มสธ. ทนัทีหลงัจบ
การศึกษา
มธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

3.62 .94 8.03 .00 3.67 1.00 1.57 .16 3.60 .09 1.15 .32 

2.ตอ้งการศึกษาต่อ 
มสธ.  
หลงัจบปริญญาตรี 

3.38 .96 5.08 .01 3.49 1.02 1.40 .22 3.46 .91 .72 .57 

3.ตอ้งการศึกษาต่อ 
มสธ.  
หลงัไดง้านท า 

3.44 1.01 3.26 .12 3.53 1.03 4.99 .00 3.42 .90 .28 .88 

4.ยงัไม่แน่ใจ 3.42 1.23 1.21 .30 3.61 1.18 .96 .44 3.50 1.11 .26 .89 

5.ไม่คิดศึกษาต่อ 
มสธ. 

2.61 1.28 .47 .75 2.67 1.36 1.17 .32 2.72 1.20 .78 .53 

 
            จากตารางท่ี 4.17   พบวา่ ภาพรวม นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. หลงัจบ
การศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย   จ  าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน  ดา้นระดบัผลการเรียน  อาชีพของผูป้กครอง และ
แรงจูงใจของผูเ้รียน ไม่แตกต่างกนั   แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. ทนัทีหลงั
จบการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย  ตอ้งการศึกษาต่อหลงัจบปริญญาตรี และ ดา้นตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. 
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หลงัไดง้านท า  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ดงันั้นจึงไดว้เิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ ซ่ึง
แสดงรายละเอียดในตารางท่ี  4.18    ตารางท่ี 4.19   และตารางท่ี 4.20  
 
ตารางท่ี 4.18  เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ความตอ้งการศึกษาต่อ  มสธ. ทนัที หลงัส าเร็จการศึกษา
มธัยมศึกษาตอนปลาย   ตามปัจจยัผูเ้รียนดา้นระดบัผลการเรียน     

ระดับผลการเรียน  

    

ระดับผลการเรียน 

1.01-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 3.01-3.50 3.51-4.00 
= 3.67  = 3.82  = 3.69  = 3.75  = 3.16 

1.01-2.00 3.67  -.150 -.026 -.081 .510 

2.01-2.50 3.82   .124 .069 .659* 
2.51-3.00 3.69    -.056 .535* 

3.01-3.50 3.75     .591* 
3.51-4.00 3.16      
รวม 3.62 

 
 จากตารางท่ี 4.18  พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  4  กลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียนต่างกนั              
มีความตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. ทนัทีหลงัส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05    ไดแ้ก่   
 กลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนระดบั 2.01-2.50  ระดบัผลการเรียน 2.51-3.00 และระดบั    ผลการ
เรียน 3.01-3.50  มีความตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. ทนัทีหลงัส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายแตกต่างกบั 
กลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนระดบั 3.51-4.00  โดยกลุ่มท่ีมีระดบัผลการ 2.01-2.50  ระดบัผลการเรียน 2.51-
3.00 และระดบัผลการเรียน 3.01-3.50  มีความความตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. ทนัทีหลงัส าเร็จการศึกษา
มธัยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉล่ียสูงกวา่  กลุ่มระดบัผลการเรียน 3.51-4.00   
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ตารางท่ี 4.19  เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ความตอ้งการศึกษาต่อ  มสธ. หลงัจบปริญญาตรี  
จ าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน ดา้นระดบัผลการเรียน  
    
ระดับผลการเรียน  

    

ระดับผลการเรียน 

1.01-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 3.01-3.50 3.51-4.00 
= 3.46  = 3.33  = 3.62  = 3.45  = 3.04 

1.01-2.00 3.46  .132 -.157 .006 .417 

2.01-2.50 3.33   -.289 -.126 .285 
2.51-3.00 3.62    .163 .574* 

3.01-3.50 3.45     -.411* 
3.51-4.00 3.04      
รวม 3.38 

 
 จากตารางท่ี 4.19  พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียนต่างกนั         
มีความตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. หลงัจบปริญญาตรี แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ไดแ้ก่   
 กลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนระดบั 2.51-3.00 และ ระดบัผลการเรียน 3.01-3.50  มีความ 
ตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. หลงัจบปริญญาตรี แตกต่างกบั กลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนระดบั 3.51-4.00   
โดยกลุ่มท่ีมีผลการเรียนระดบั 2.51-3.00  และ ระดบัผลการเรียน 3.01-3.50  มีความความตอ้งการ 
ศึกษาต่อ มสธ. หลงัจบปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียสูงกวา่  กลุ่มระดบัผลการเรียน 3.51-4.00   
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ตารางท่ี 4.20  เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ความตอ้งการจะศึกษาต่อ  มสธ.  หลงัไดง้านท า  จ  าแนกตาม
ปัจจยัผูเ้รียน ดา้นอาชีพของผูป้กครอง   

 
 
 
อาชีพของผู้ปกครอง 

 
 
 

  

อาชีพของผู้ปกครอง 

เกษตรกร รับราชการ
และ

พนกังาน
ของรัฐ 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

พนกังาน
ลูกจา้ง
ของ
รัฐบาล
หรือ
เอกชน 

รับจา้ง
ทัว่ไป 

แม่บา้น
หรือ

พอ่บา้น 

= 3.71  = 2.93  = 3.42  = 3.40  = 3.41  = 4.33 
เกษตรกร 3.71  .788* .295 .310 .304 -.619 

รับราชการและ
พนกังานของรัฐ 

2.93   -.493 -.478 -.484 -1.407 

ธุรกิจส่วนตวั 3.42    .015 .009 -.914 
พนกังานลูกจา้งของ
รัฐบาลหรือเอกชน 

3.40     -.006 -.929 

รับจา้งทัว่ไป 3.41      -.923 
แม่บา้นหรือพอ่บา้น 4.33       

รวม 3.53       
 
             จากตารางท่ี 4.20  พบวา่   นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4   ท่ีผูป้กครองมีอาชีพต่างกนั มีความตอ้งการ 
จะศึกษาต่อ  มสธ.  หลงัไดง้านท า   แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ไดแ้ก่     กลุ่มนกัเรียนท่ี
ผูป้กครองมีอาชีพเกษตรกรแตกต่างกบักลุ่มนกัเรียนท่ีผูป้กครองมีอาชีพรับราชการและพนกังานของรัฐ   
โดยกลุ่มนกัเรียนท่ีผูป้กครองมีอาชีพเกษตรกร  มีความตอ้งความตอ้งการจะศึกษาต่อ มสธ. หลงัไดง้านท า  
มีค่าเฉล่ียสูงกวา่  กลุ่มนกัเรียนท่ีผูป้กครองมีอาชีพรับราชการและพนกังาน ของรัฐ 
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ตอนที ่ 4  ผลการวเิคราะห์การรับรู้ข้อมูลการเรียนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบัตรของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 
ตารางท่ี  4. 21  ค่าเฉล่ียการรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช            
 
การรับรู้ข้อมูลการเรียนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบัตร
ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช           

  S.D. แปลผล 

1.ส่ิงพิมพ ์ เช่น หนงัสือพิมพ ์ เอกสารประชาสัมพนัธ์ 
โครงการสัมฤทธิบตัร ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

3.96 .78 มาก 

2.สถานีวทิยกุระจายเสียง 3.61 .86 มาก 
3. สถานีวทิยโุทรทศัน์  3.67 .90 มาก 

4.  ผา่นทางอินเทอร์เน็ต 4.09 .81 มาก 

5. จากการแนะน าของบุคคล อาทิ  เพื่อน  ญาติ  ครู   
 พี่นอ้ง  เป็นตน้ 

3.97 .85 มาก 

6. จากการแนะแนวการศึกษา (วทิยากรบรรยาย)  4.14 .90 มาก 

7.การติดต่อดว้ยตนเองไดแ้ก่ สอบถามทางโทรศพัท ์
หรือติดต่อดว้ยตนเอง ณ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี 

3.71 .99 มาก 

รวม 3.87 .87 มาก 

  
         จากตารางท่ี 4.21  พบวา่  นกัเรียนมธัยมปีท่ี 4  มีการรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้  อยูใ่นระดบัมาก 
(=3.87)    เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 รับรู้ขอ้มูลการเรียนในโครงการ
สัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   จากการแนะแนวการศึกษา (วทิยากรบรรยาย)  มากท่ีสุด 
(= 4.14)    ผา่นทางอินเทอร์เน็ต อยูใ่นระดบัมาก  ( = 4.09)    จากการแนะน าของบุคคล อาทิ  เพื่อน  
ญาติ  ครู  พี่นอ้ง  (= 3.97)   จากส่ิงพิมพ ์  เช่น  หนงัสือพิมพ ์  เอกสารประชาสัมพนัธ์โครงการสัมฤทธิ
บตัร (= 3.96)    จากการติดต่อสอบถามทางโทรศพัท ์ หรือติดต่อดว้ยตนเอง   ณ  ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 
จนัทบุรี  (= 3.71)    จากสถานีวทิยกุระจายเสียง ( = 3.67)    จากสถานีวทิยโุทรทศัน์ ( = 3.67)    
ตามล าดบั 
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ตอนที ่5 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบการรับรู้ข้อมูลของผู้เรียนในการเรียนล่วงหน้า ในโครงการ
สัมฤทธิบัตรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จ าแนกตามปัจจัยผู้เรียน 
 
ตารางท่ี 4.22   เปรียบเทียบการรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้  จ  าแนกตามปัจจยัผูเ้รียนดา้นเพศ  
  
การรับรู้ข้อมูลการเรียนล่วงหน้า เพศ 

  S.D. t Sig. 

1.ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์
เอกสารประชาสัมพนัธ์โครงการ
สัมฤทธิบตัร ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

ชาย 4.07 .74 1.85 .03 
หญิง 3.91 .79 

2.ส่ือทางวทิยกุระจายเสียง ไดแ้ก่ 
การับฟังผา่นรายการทางสถานี
วทิยกุระจายเสียง 

ชาย 3.71 .76 1.48 .07 
หญิง 3.57 .90 

3.ส่ือทางวทิยโุทรทศัน์ไดแ้ก่ การ
รับชมผา่นทางรายการวทิยโุทรทศัน์ 

ชาย 3.70 .82 0.46 .32 
หญิง 3.66 .94 

4.ผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต ชาย 4.02 .90 0.75 .22 
หญิง 4.09 .84 

5.ส่ือบุคคล ไดแ้ก่ การแนะน าของ
บุคคล อาทิ เพื่อน ญาติ ครู ท่ีนอ้ง 

ชาย 3.99 .82 .064 .25 
หญิง 3.93 .91 

6.การแนะแนวการศึกษา (วทิยกร
บรรยาย) 

ชาย 4.26 .79 1.73 .04 
หญิง 4.09 .93 

7.การติดต่อดว้ยตนเองไดแ้ก่ 
สอบถามทางโทรศพัท ์หรือติดต่อ
ดว้ยตนเอง ณ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 
จนัทบุรี 

ชาย 3.86 .93 1.91 .03 

หญิง 3.65 1.00 

  
                จากตารางท่ี 4.22  พบวา่  ภาพรวม นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4   เพศชายและหญิง มีการรับรู้ขอ้มูล
การเรียนล่วงหนา้ ผา่นส่ือประเภทต่าง ๆ  ไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การรับรู้ผา่นส่ิงพิมพ ์ 
การรับรู้ผา่นการแนะแนวการศึกษา (วทิยากรบรรยาย)  และการติดต่อดว้ยตนเอง  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05   
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ตารางท่ี 4.23   เปรียบเทียบการรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้  จ  าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน   ดา้นระดบัผลการ
เรียน  ดา้นอาชีพของผูป้กครอง  ดา้นแรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้   
 

การรับรู้ข้อมูลการ
เรียนล่วงหน้า 

ปัจจัยผู้เรียน 

ระดับผลการเรียน อาชีพของผู้ปกครอง แรงจูงใจในการเรียน
ล่วงหน้า 

 

  S.D. F Sig. 
  S.D. F Sig. 

  S.D. F Sig. 

1.ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น 
หนงัสือพิมพ ์
เอกสาร
ประชาสัมพนัธ์
โครงการสัมฤทธิ
บตัร ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ 

3.95 .77 2.56 .03 4.03 .74 1.08 .63 3.99 .84 .52 .71 

2.ส่ือทาง
วทิยกุระจายเสียง 
ไดแ้ก่ 
การับฟังผา่น
รายการทางสถานี
วทิยกุระจายเสียง 

3.66 .83 1.25 .28 3.61 .89 1.47 .19 3.54 .90 .55 .69 

3.ส่ือทางวทิยุ
โทรทศัน์ไดแ้ก่ กา
รับชมผา่นทาง
รายการวทิยุ
โทรทศัน์ 

3.71 .87 2.50 .04 3.66 .84 .80 .54 3.59 1.33 .82 .52 

4.ผา่นส่ือ
อินเตอร์เน็ต 

4.08 .84 2.60 .03 4.13 .89 1.57 .16 4.05 .86 1.12 .34 
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ตารางท่ี 4.23 (ต่อ)   เปรียบเทียบการรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้  จ  าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน ดา้นระดบัผลการ
เรียน  ดา้นอาชีพของผูป้กครอง  และดา้นแรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้   
 
การรับรู้ขอ้มูลการ
เรียนล่วงหนา้ 

ปัจจัยผู้เรียน 

ระดับผลการเรียน อาชีพของผู้ปกครอง แรงจูงใจในการเรียน
ล่วงหน้า 

  S.D. F Sig. 
  S.D. F Sig. 

  S.D. F Sig. 

5.ส่ือบุคคล ไดแ้ก่ 
การแนะน าของ
บุคคล อาทิ เพื่อน 
ญาติ ครู ท่ีนอ้ง 

3.93 .86 3.90 .00 4.07 .82 1.96 .83 3.84 .94 1.02 .39 

6.การแนะแนว
การศึกษา (วทิยกร
บรรยาย) 

4.09 .90 1.71 .14 4.16 .84 2.18 .05 3.98 .96 1.98 .97 

7.การติดต่อดว้ย
ตนเองไดแ้ก่ 
สอบถามทาง
โทรศพัท ์หรือ
ติดต่อดว้ยตนเอง 
ณ ศูนยว์ทิยพฒันา 
มสธ. จนัทบุรี 

3.75 .99 1.69 .15 3.72 .96 4.11 .00 3.61 1.11 .79 .52 

 
            จากตารางท่ี  4.23  พบวา่ ภาพรวม นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  รับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้  จ  าแนก
ตามปัจจยัผูเ้รียน  ดา้นระดบัผลการเรียน  ดา้นอาชีพของผูป้กครอง และดา้นแรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้  
ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4   ท่ีมีระดบั ผลการเรียนต่างกนั   
มีการรับรู้ขอ้มูล  ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือวทิยโุทรทศัน์  ส่ืออินเตอร์เน็ต และส่ือบุคคลแตกต่างกนั  และยงัพบวา่
นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4   ท่ีผูป้กครองมีอาชีพต่างกนั  มีการรับรู้ขอ้มูล ผา่นการติดต่อดว้ยตนเอง แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ดงันั้นจึงไดว้เิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ ซ่ึงแสดงรายละเอียดใน   
ตารางท่ี 4.25   ถึง  ตารางท่ี 29   
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ตารางท่ี 4.24  เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่  การรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์         
จ  าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน ดา้นระดบัผลการเรียน   

ระดับผลการเรียน  

    

ระดับผลการเรียน 

1.01-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 3.01-3.50 3.51-4.00 

 = 3.88 =  3.96  = 4.03  = 4.09  = 3.79 

1.01-2.00 3.88  -.084 -.058 -.212 .900 

2.01-2.50 3.96   -.074 -.128 .174 
2.51-3.00 4.03    .054 -.248* 

3.01-3.50 4.09     -.302* 
3.51-4.00 3.79      
รวม 3.95      

  
 จากตารางท่ี 4.24    พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีระดบัผลการเรียนต่างกนัมีการรับรู้
ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05   ไดแ้ก่  กลุ่มท่ีมี 
ระดบัผลการเรียน 2.51-3.00  และ ระดบัผลการเรียน 3.01-3.50  แตกต่างกบั กลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน  
3.51-4.00   โดยกลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน   2.51-3.00 และ ระดบัผลการเรียน 3.01-.50 มีการรับรู้ขอ้มูล 
การเรียนล่วงหนา้ ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่มท่ีระดบัผลการเรียน 3.51-4.00    
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ตารางท่ี 4.25  เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่  การรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ ผา่นสถานีวทิยโุทรทศัน์  
จ  าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน ดา้นระดบัผลการเรียน   

ระดับผลการเรียน  

    

ระดับผลการเรียน 

1.01-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 3.01-3.50 3.51-4.00 

= 3.83  =3.69 =3.88  = 3.63  = 3.50 

1.01-2.00 3.83  .139 -.046 .199 .329 

2.01-2.50 3.69   -.185 .059 .190 
2.51-3.00 3.88    .244 .375* 

3.01-3.50 3.63     .131 
3.51-4.00 3.50      
รวม 3.71      

   
 จากตารางท่ี 4.25    พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีการรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ 
 ผา่นสถานีวทิยโุทรทศัน์    แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ไดแ้ก่  กลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน 
2.51-3.00 แตกต่างกบั กลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน  3.51-4.00  โดยกลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน   2.51-3.00   
มีการรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ ผา่นสถานีวทิยโุทรทศัน์ มีค่าเฉล่ียสู่งกวา่ กลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน 
3.51-4.00  
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ตารางท่ี 4.26  เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่  การรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ ผา่นอินเทอร์เน็ต         
จ  าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน ดา้นระดบัผลการเรียน   

ระดับผลการเรียน  

    

ระดับผลการเรียน 

1.01-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 3.01-3.50 3.51-4.00 
 = 4.058 = 4.12 = 4.10  = 4.23  = 3.88 

1.01-2.00 4.08  -.039 -.016 -.143 .207 

2.01-2.50 4.12   .024 -.104 .246 
2.51-3.00 4.10    -.127 .223 

3.01-3.50 4.23     .350* 
3.51-4.00 3.88      
รวม 4.08      

  
                จากตารางท่ี 4.26    พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีระดบัผลการเรียนต่างกนัมีการรับรู้ขอ้มูล
การเรียนล่วงหนา้ ผา่นอินเทอร์เน็ต แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ไดแ้ก่  กลุ่มท่ีมีระดบัผล
การเรียน 3.01-3.50  แตกต่างกบั กลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน  3.51-4.00 โดย กลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน 
 3.01-3.50  มีการรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ ผา่นอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย   สูงกวา่ กลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน 
3.51-4.00   
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ตารางท่ี 4.27  เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่  การรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ ผา่นการแนะน าของบุคคล    
จ  าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน ดา้นระดบัผลการเรียน   

ระดับผลการเรียน   

     

ระดับผลการเรียน 

1.01-2.00 2.01-2.50 2.51-3.00 3.01-3.50 3.51-4.00 

 =3.71 = 4.14 = 3.81  = 4.16  = 3.82 
1.01-2.00 3.71  -.435* -.105 -.448 -.110 

2.01-2.50 4.14   .330 -.014 .325 
2.51-3.00 3.81    -.343 -.005 

3.01-3.50 4.16     .325* 
3.51-4.00 3.82      

รวม 3.93      
  
                   จากตารางท่ี 4. 27   พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีระดบัผลการเรียนต่างกนั มีการ รับรู้
ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ ผา่นการแนะน าของบุคคล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ี 0.05 ไดแ้ก่   
 กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน  1.01-2.00  แตกต่างกบั กลุ่มระดบัผลการเรียน       
2.01-2.50  โดย กลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน  2.01-2.50  มีการรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ ผา่นการแนะน า 
ของบุคคล  มีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน 1.01-2.00 
 กลุ่มท่ี 2  กลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน  3.01-3.50  แตกต่างกบั กลุ่มระดบัผลการเรียน 3.51-4.00  
โดยกลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน  3.01-3.50  มีการรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ ผา่นการแนะน าของบุคคล   
มีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน 3.51-4.00 
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ตารางท่ี 4.28  เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่  การรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ ผา่นการติดต่อสอบถามทาง
โทรศพัทห์รือติดต่อดว้ยตนเอง ณ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี   จ  าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน ดา้นอาชีพของ
ผูป้กครอง   

 
 

อาชีพของผู้ปกครอง 

 
 

    

อาชีพของผู้ปกครอง 

เกษตรกร รับราชการ
และ

พนกังาน
ของรัฐ 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

พนกังาน
ลูกจา้งของ
รัฐบาล
หรือ
เอกชน 

รับจา้ง
ทัว่ไป 

แม่บา้น
หรือ
พอ่บา้น 

= 3.97  = 3.53  = 3.90  = 3.32  = 3.62  = 4.00 
เกษตรกร 3.97  .445 .079 .655* .354 -.026 

รับราชการและ
พนกังานของรัฐ 

3.53   -.366 .210 -.091 -.471 

ธุรกิจส่วนตวั 3.90    .576* .275 .105 

พนกังานลูกจา้งของ
รัฐบาลหรือเอกชน 

3.32    - -.301 -.681 

รับจา้งทัว่ไป 3.62      -.380 

แม่บา้นหรือพอ่บา้น 4.00       

รวม 3.72       
 
 จากตารางท่ี 4.28    พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผูป้กครองมีอาชีพต่างกนั มีการรับรู้
ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ ผา่นการติดต่อสอบถามทางโทรศพัทห์รือติดต่อดว้ยตนเอง ณ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 
จนัทบุรี แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05    ไดแ้ก่  กลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีผูป้กครอง 
มีอาชีพพนกังานลูกจา้งของรัฐบาลหรือเอกชน แตกต่างกบั กลุ่มท่ีผูป้กครองมีอาชีพเกษตร และผูป้กครองมี
อาชีพธุรกิจส่วนตวั  โดยกลุ่มท่ีผูป้กครองมีอาชีพเกษตรกรและ ผูป้กครองมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั  มีการรับรู้
ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ ผา่นการติดต่อสอบถามทางโทรศพัทห์รือติดต่อดว้ยตนเอง ณ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. 
จนัทบุรี มีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มผูป้กครองท่ีมีอาชีพพนกังานลูกจา้งของรัฐบาลหรือเอกชน 



 

บทที ่5 

สรุปการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัความตอ้งการของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี   4    ในการเรียนล่วงหนา้ในโครงการ
สัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ของศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. จนัทบุรี  มีวตัถุประสงค ์  1)  เพื่อศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียน ในการเรียนล่วงหนา้    
ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   2) เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการของ
ผูเ้รียนในการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  โดยจ าแนก
ตามปัจจยัผูเ้รียน  3) เพื่อศึกษาการรับรู้ขอ้มูลของผูเ้รียน ในการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัร
ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 4)  เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ขอ้มูลของผูเ้รียนในการเรียนล่วงหนา้
ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  โดยจ าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน 

 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีไดรั้บการ แนะแนวการศึกษาเก่ียวกบั 
การเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรแลว้  จ  านวน  400  คน  เคร่ืองมือวจิยั  คือ   แบบสอบถาม      
การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่   แจกแจงความถ่ี   ค่าร้อยละ   ค่าเฉล่ีย    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งใช ้t-test   สถิติส าหรับใชท้ดสอบความ
แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่ม ใช ้One-way ANOVA  เก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยผูว้จิยัเขา้พบอาจารยแ์นะแนวการศึกษาประจ าโรงเรียนเพื่อแนะน าตวั   ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละ     
ขอความร่วมมือในการวจิยั  โดยแนะแนวการศึกษาเก่ียวกบัการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัร 
และแจกแบบสอบถาม  พร้อมเก็บแบบสอบถาม 
 

1. สรุปผลการวจิัย 
 

    จากการศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในการเรียนล่วงหนา้ใน 
โครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบของ 
ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี   น าเสนอผลการวจิยั ดงัต่อไปน้ี  
         1.1   ปัจจัยผู้เรียน 
        กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.2  มีระดบั ผลการเรียน
ระหวา่ง 3.51-4.00  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.2  รองลงมา คือระดบัผลการเรียนระหวา่ง 3.01-3.50  
คิดเป็นร้อยละ 28.7  และ ระดบัผลการเรียนระหวา่ง 2.51 -3.00 คิดเป็นร้อยละ 22.7 ส่วนผูท่ี้มีระดบั
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ผลการเรียน ระหวา่ง 2.01-2.50 คิดเป็นร้อยละ 12.2 และนอ้ยท่ีสุด   คือระดบัผลการเรียนระหวา่ง 
1.01-2.00 คิดเป็นร้อยละ 6.0  ผูป้กครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั   คิดเป็นร้อยละ 26.2   
รองลงมาคือ รับจา้งทัว่ไป  คิดเป็นร้อยละ 25.0  เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 19.2 รับราชการและพนกังาน
ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 17.0     พนกังานลูกจา้งของรัฐบาลหรือเอกชนคิดเป็น ร้อยละ 11.7   และนอ้ย
ท่ีสุดคือแม่บา้นหรือพอ่บา้น คิดเป็นร้อยละ 0.7  ส่วนดา้นแรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้มากท่ีสุด คือ
ตอ้งการพฒันาตนเองใหมี้ความรู้  คิดเป็นร้อยละ 46.2   รองลงมาคือ   มีโอกาส ท่ีจะไดง้านท่ีมีรายได ้
คิดเป็นร้อยละ 38.0   และความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ 10.0 ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ 3.7  และไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น คิดเป็นร้อยละ 2.0  
           1.2 ความต้องการของผู้เรียนในการเรียนล่วงหน้า ในโครงการสัมฤทธิบัตรของ
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
      นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4   มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัร
ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก   และมีความตอ้งการประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เช่นกนั  ส่วนความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน     
ทั้ง 11 สาขาวชิา โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยค่าเฉล่ียของสาขาวชิาท่ีตอ้งการเรียนสูงสุด           
คือสาขาวชิานิติศาสตร์ ( = 3.52)  รองลงมาคือสาขาวชิานิเทศศาสตร์ ( = 3.50)       
                                ดา้นความตอ้งการศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชหลงัส าเร็จ
มธัยมศึกษาตอนปลาย  พบวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4   มีความตอ้งการศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชหลงัส าเร็จมธัยมศึกษาตอนปลายโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง      
โดยค่าเฉล่ียสูงสุด คือความตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อ มสธ. ทนัที ( = 3.56)  รองลงมาคือ  ยงัไม่แน่ใจ 
(= 3.51)   
             ดา้นความตอ้งการเรียนในวชิาท่ีผูเ้รียนสนใจ พบวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  4             
มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในวชิาท่ีผูเ้รียนสนใจ เรียงจากมากไปหานอ้ย  คือ  ดา้นภาษา               
ดา้นนิติศาสตร์    ดา้นวทิยาศาสตร์    ดา้นศึกษาศาสตร์    ดา้นนิเทศศาสตร์    ดา้นบริหารธุรกิจ                
ดา้นการเกษตร    ดา้นศิลปศาสตร์    ดา้นรัฐศาสตร์    ดา้นเศรษฐศาสตร์     ดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี    ดา้นคณิตศาสตร์    ดา้นวศิวกรรมศาสตร์     ดา้นคอมพิวเตอร์    ดา้นแพทย ์  
ดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ    ดา้นศิลปะ  และ ดา้นดนตรี  ตามล าดบั   
                                ดา้นมีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้เพราะเหตุใด พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4         
มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ เพราะตอ้งการส าเร็จการศึกษาเร็วข้ึน ร้อยละ 67.0   รองลงมา ศึกษาเพื่อ
น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการท างาน ร้อยละ 65.0  ตอ้งการเพิ่มพนูความรู้ความสามารถใหต้นเอง  
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ร้อยละ 52 .0  ตอ้งการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อปริญญาตรี ร้อยละ 42.3   เห็นผูอ่ื้น           
ประสบความส าเร็จจากการเรียนล่วงหนา้ ร้อยละ 30.3    มีสาขาวชิาท่ีน่าสนใจ ร้อยละ 26.5     
ผูป้กครองสนบัสนุน ร้อยละ 9.0   และไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียน ร้อยละ 8.5 
                                   1.3 เปรียบเทยีบความต้องการของผู้เรียนในการเรียนล่วงหน้า ในโครงการ
สัมฤทธิบัตรของมหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  จ าแนกตามปัจจัยผู้เรียน  
                                        ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน ดา้นเพศ  ดา้นระดบัผลการเรียน      
ดา้นอาชีพของผูป้กครอง และดา้นแรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้ พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษา ปีท่ี 4       
มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช                
ไม่แตกต่างกนั                                   
                                       ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนล่วงหนา้พบวา่ จ  าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน       
ดา้นเพศ  ดา้นระดบัผลการเรียน  ดา้นอาชีพของผูป้กครอง และด้านแรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้ 
ภาพรวม พบวา่  มีความตอ้งการประโยชน์จากการเรียนล่วงหนา้ ไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณา       
รายดา้นพบวา่ นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนต่างกนั  มีความตอ้งการประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียน
ล่วงหนา้ต่างกนั  โดยกลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน 2.51-3.00 มีความตอ้งการประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
เรียนล่วงหนา้ ดา้นสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระกอบอาชีพและพฒันาอาชีพ ค่าเฉล่ียสูงกวา่  
กลุ่มระดบัผลการเรียน 2.01-2.50  ส่วนกลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน 2.51-3.00  มีความตอ้งการประโยชน์
ท่ีไดรั้บจากการเรียนล่วงหนา้ ดา้นสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระกอบอาชีพและพฒันาอาชีพ 
ค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มระดบัผลการเรียน 3.01-3.50 
                                      ดา้นความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในสาขาวชิาท่ีเปิดสอนทั้ง 11 สาขาวชิา  
จ  าแนกตามปัจจยัผูเ้รียนดา้นเพศ พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษา  ปีท่ี 4  เพศชายและหญิง มีความตอ้งเรียน
ในสาขาวชิา นิติศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์  
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์และสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  แตกต่างกนั  
           ดา้นความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในสาขาวชิาท่ีเปิดสอนทั้ง 11 สาขาวชิา จ าแนก
ตามปัจจยัผูเ้รียน 3 ดา้นได ้แก่ ดา้นระดบัผลการเรียน  ดา้นอาชีพของผูป้กครอง และดา้นแรงจูงใจใน
การเรียนล่วงหนา้ พบวา่ ภาพรวม มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในสาขาวชิาท่ีเปิดสอน ไม่แตกต่างกนั  
                                      ดา้นความตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. หลงัจบการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย     
จ  าแนกตามปัจจยัผูเ้รียนดา้นเพศ พบวา่นกัเรียนมธัยมศึกษา  ปีท่ี 4 เพศชาย และหญิง มีความตอ้งการ
ศึกษาต่อ มสธ. แตกต่างกนัโดยเพศชายมีความตอ้งการศึกษาต่อ ค่าเฉล่ียสูงกวา่เพศหญิง 
                                      ดา้นความตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. หลงัจบการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย  
จ าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน 3  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นระดบัผลการเรียน  ดา้นอาชีพของผูป้กครอง และ 
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ดา้นแรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้ พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษา  ปีท่ี 4 มีความตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. 
หลงัจบการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย ไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มท่ีมีระดบัผล
การเรียนระหวา่ง  2.01-3.50  มีความตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. ทนัทีหลงัส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอน
ปลาย ค่าเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่มระดบัผลการเรียน 3.51-4.00    ส่วนดา้นความตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. หลงัจบ
ปริญญาตรี พบวา่ กลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน ระหวา่ง 2.51-3.50  มีความตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. หลงัจบ
ปริญญาตรี  ค่าเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน 3.51-4.00  นอกจากน้ี ดา้นอาชีพของผูป้กครอง 
พบวา่  กลุ่มนกัเรียนท่ีมีผูป้กครองอาชีพเกษตรกร มีความตอ้งการจะศึกษา มสธ. หลงัไดง้านท า  
ค่าเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่มท่ีผูป้กครองมีอาชีพรับราชการและพนกังานของรัฐ  
             1.4  การรับรู้ข้อมูลของผู้เรียนในการเรียนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบัตรของ
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
                                      พบวา่  นกัเรียนมธัยมปีท่ี 4  รับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิ
บตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ผา่นส่ือต่าง ๆ  โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียสูงสุด  
คือ การรับรู้ขอ้มูลจากการ   แนะแนวการศึกษา(วทิยากรบรรยาย) มากท่ีสุด ( = 4.14)   รองลงมาคือ
การรับรู้ผา่นทางอินเทอร์เน็ต อยูใ่นระดบัมาก  ( = 4.09)     

    1.5 เปรียบเทยีบการรับรู้ข้อมูลของผู้เรียนในการเรียนล่วงหน้า ในโครงการ 
สัมฤทธิบัตรของมหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช   
                 1) ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามปัจจยัผูเ้รียนดา้นเพศ พบวา่  นกัเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 เพศชาย และเพศหญิง มีการรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ ผา่นส่ือต่าง ๆ                    
ไม่แตกต่างกนั 
                                  2) ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นระดบัผลการ
เรียน    ดา้นอาชีพของผูป้กครอง และดา้นแรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้  พบวา่  ภาพรวม นกัเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีการรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ ไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่ 
นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียน ระหวา่ง 2.51-3.50   มีการรับรู้ขอ้มูลผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ผา่นสถานีวทิยุ
โทรทศัน์  ผา่นอินเทอร์เน็ต  ค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน 3.51-4.00    ส่วนการรับรู้ขอ้มูล
การเรียนล่วงหนา้ผา่นการแนะน าของบุคคล พบวา่  กลุ่มท่ีระดบัผลการเรียน 2.01-2.50     มีการการ
รับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ ผา่นการแนะน าของบุคคล ค่าเฉล่ียสูงกวา่   กลุ่มระดบัผลการเรียน             
1.01-2.00  และกลุ่มท่ีมีระดบัผลการเรียน 3.01-3.50   มีการการรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ผา่นการ
แนะน าของบุคคล ค่าเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่มระดบัผลการเรียน 3.51-4.00   นอกจากน้ี ดา้นอาชีพของ
ผูป้กครอง  ยงัพบวา่ กลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผูป้กครองมีอาชีพเกษตรกร และอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั  มีการรับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ ผา่นการติดต่อสอบถามทางโทรศพัทห์รือติดต่อดว้ยตนเอง 
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ณ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ.จนัทบุรี ค่าเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่มท่ีมีผูป้กครองอาชีพพนกังานลูกจา้ของรัฐบาลหรือ
เอกชน  

      

2. อภิปรายผล  
 

 ผลการวจิยั ผูว้จิยัอภิปรายตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั และขอ้คน้พบดงัต่อไปน้ี 
      2.1  จากผลการศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในการเรียนล่วงหนา้ 

ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  มีความ

ตอ้งการเรียนล่วงหนา้ และตอ้งการประโยชน์ท่ี ไดรั้บจากการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัร

ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชอยูใ่นระดบัมาก  อาจเป็นเพราะนกัเรียนมธัยมปีท่ี 4 อยูใ่นช่วงของ

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย     จ  าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมของตนเองส าหรับการศึกษาต่อ

ในระดบัอุดมศึกษา   จึงมีความตอ้งการและความจ าเป็น ท่ีจะเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเอง  สอดคลอ้งกบัท่ี 

สุมาลี  สังขศ์รี  (2556)  กล่าววา่  การศึกษาสัมพนัธ์กบัวถีิการด าเนินชีวิตของบุคคล  สัมพนัธ์กบัปัจจยั

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติทั้งดา้นสังคมส่ิงแวดลอ้ม   ศาสนา  เศรษฐกิจ  การเมือง    ทั้งน้ีเพื่อ

มุ่งพฒันาบุคคลอยา่งเตม็ศกัยภาพ  ใหมี้ความรู้  ทกัษะ  และประสบการณ์อยา่งเพียงพอต่อการด ารงชีวติ

การประกอบอาชีพ และการปรับตวัเขา้กบัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งเหมาะสมในทุก

ช่วงชีวติ       

     นอกจากน้ี พบวา่ นกัเรียนมธัยมปีท่ี   4  มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในสาขาวชิาท่ี

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเปิดสอน มากท่ีสุดคือ สาขาวชิานิติศาสตร์ ส่วนวชิาท่ีผูเ้รียนสนใจ      

มีความตอ้งการเรียนล่วงหนา้มากท่ีสุดคือดา้นภาษา   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสาขาวชิานิติศาสตร์ เป็นวชิาท่ี

เก่ียวกบักฎหมาย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี ประชาชนทุกคนควรรู้ และวชิาดา้นภาษา เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับปัจจุบนั

อยา่งยิง่ เพราะประเทศไทย ก าลงัจะเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การมีความรู้ในศาสตร์ทั้งสอง   จึงสามารถ

น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั และน าไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพ  รวมถึงสามารถ

ช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวติ ดงัท่ี สุมาลี สังขศ์รี (2556 :21-22) 

กล่าววา่  การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสนองความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติ  พิจารณาความ 

จ าเป็นไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือความจ าเป็นอนัเน่ืองมาจากตวับุคคล  ไดแ้ก่ บุคคลตอ้งการความรู้อยู่

ตลอดเวลาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา         
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ความจ าเป็นอนัเน่ืองมาจากสังคม  สังคมตอ้งการใหป้ระชาชนมีความสามารถเพียงพอท่ีจะมีส่วนร่วม 

ช่วยกนัพฒันาสังคม  แกปั้ญหาของสังคมและพฒันาส่ิงแวดลอ้มของสังคมไดค้วามจ าเป็นอนัเน่ืองจาก

ประเทศชาติ  ประเทศชาติตอ้งการประชาชนท่ีมีคุณภาพ มีความรู้  

                    นอกจากน้ี ความตอ้งการเรียนสาขาวชิานิติศาสตร์ ยงัสอดคลอ้งกบั   งานวิจยัของ  

ซนั  อนันนัหนบั   และ  อรนุช  กนัสิทธ์ิ (2549)   ท่ีไดศึ้กษา การไดรั้บและความตอ้งการขอ้มูล 

ข่าวสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6  เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนทางไกลของ

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  พบวา่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   มีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัรูปแบบการใหบ้ริการในการเรียนการสอนทางไกลของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช        

ในสาขาวชิานิติศาสตร์ ถึง ร้อยละ 97.3 

        จากขอ้คน้พบดงักล่าวท าใหท้ราบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา มีความตอ้งการท่ีจะเรียน

ล่วงหนา้เพราะตอ้งการท่ีจะไดรั้บประโยชน์ต่าง ๆ จากการเรียนล่วงหนา้ในทุกดา้น และสนใจท่ีเรียน

ล่วงหนา้ในสาขาวชิานิติศาสตร์และวชิาทางดา้นภาษา จากขอ้มูลดงักล่าวจะสามารถช่วยการวางแผน 

การแนะแนวการศึกษาส าหรับนกัแนะแนวการศึกษา   ท่ีจะใหข้อ้มูลไดต้รงกบัความตอ้งการของ

นกัเรียน   ดงันั้น การแนะแนวการศึกษาจึงควรให้ขอ้มูลในส่วนของสาขาวชิานิติศาสตร์ และ สาขาวชิา

ศิลปศาสตร์ แขนงวชิาภาษาองักฤษ เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัเรียน  หรือเป็นขอ้มูลใหส้ านกั

การศึกษาต่อเน่ืองท่ีก ากบัดูแลโครงการสัมฤทธิบตัร  จะสามารถออกแบบเอกสารการประชาสัมพนัธ์   

เพื่อใหข้อ้มูลหรือยกตวัอยา่งสาขาวชิาท่ีน่าสนใจ ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนต่อไป 

                     ส่วนความตอ้งการศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   หลงัส าเร็จมธัยมศึกษา
ตอนปลาย พบวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความตอ้งการศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
หลงัส าเร็จมธัยมศึกษาตอนปลายโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง     โดยค่าเฉล่ียสูงสุด คือความตอ้งการ
ท่ีจะศึกษาต่อ มสธ. ทนัที  ส่วนดา้นความตอ้งการเรียนล่วงหนา้เพราะเหตุใด พบวา่ มีความตอ้งการ
เรียนล่วงหนา้ เพราะตอ้งการส าเร็จการศึกษาเร็วข้ึน มากท่ีสุด  อาจเป็นเพราะนกัเรียนมธัยมศึกษา 
ส่วนใหญ่ท่ีส าเร็จการศึกษา จะมุ่งเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรี ในลกัษณะต่อเน่ือง  เพราะตอ้งการท่ี 
จะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยเร็ว  สอดคลอ้งกบั  อจัฉราวรรณ  นารถพจนานนท ์(2549: 2)     
ซ่ึงไดศึ้กษาวจิยั เหตุจูงใจในการสมคัรเขา้ศึกษาเป็นรายกระบวนวชิาเพื่อเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี 
(PRE-DEGREE) ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง  พบวา่   นกัเรียนตอ้งการน าหน่วยกิตท่ีสะสม
ไดไ้ปเทียบโอนในระดบัปริญญาตรี  และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัในคร้ังน้ี ท่ีพบวา่ ความตอ้งการ
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ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
ดา้นการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัร ช่วยใหจ้บปริญญาตรีเร็วข้ึนและสามารถน าชุดวชิาท่ี
สอบผา่นไปเทียบโอนศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีของ มสธ. ได ้ ท่ีมีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบั มาก 
 จากขอ้คน้พบดงักล่าวจะช่วยให ้นกัแนะแนวการศึกษาสามารถก าหนดลกัษณะวธีิการ
บรรยายใหค้วามรู้ โดยเนน้ในเร่ืองของการส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว รวมถึงแนะน าแนวทางการศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาตรีในอนาคต ควบคู่ไปกบัการเรียนล่วงหนา้  
  2.2    จากผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความตอ้งการของ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ในการ
เรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จ  าแนกตาม ปัจจยัดา้นเพศ  
ดา้นระดบัผลการเรียน  ดา้นอาชีพของผูป้กครอง และดา้นแรงจูงใจในการเรียนล่วงหนา้ พบวา่          
ไม่แตกต่างกนั    ส่วนดา้นความตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในสาขาวชิาท่ีเปิดสอนทั้ง 11 สาขาวชิา พบวา่ 
ปัจจยัผูเ้รียน ดา้นเพศ  มีความตอ้งการแตกต่างกนั ในสาขาวชิานิติศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวชิามนุษยนิ์เวศศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจเป็นเพราะ แต่ละสาขาวชิามีเน้ือหาในการเรียนแตกต่างกนัไป          
ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนไดต้ามความเหมาะสมของตนเอง    โดยผูเ้รียนแต่ละคนอาจมีเหตุผลในการ
เลือกเรียนแต่ละสาขาวชิาแตกต่างกนัไป ตามปัจจยัดา้นต่าง ๆ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาของ ฉตัรชยั 
อินทสังข ์และคณะ (2552)  ไดศึ้กษาความตอ้งการศึกษาต่อและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตของนกัศึกษาพบวา่   ความตอ้งการเลือกศึกษาต่อ
ระดบับณัฑิตศึกษาพบวา่นกัศึกษา ส่วนใหญ่เลือกเรียนสาขาวชิาบญัชี ส่วนปัจจยัและล าดบัความส าคญั
ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา  พบวา่  นกัศึกษาส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นหลกัสูตรเป็นอนัดบัแรก  รองลงมาคือ  ปัจจยัดา้นการประกอบอาชีพ     
ดา้นสถาบนัการศึกษา  ดา้นค่าใชจ่้าย  และดา้นเศรษฐกิจและสังคม ตามล าดบั    
 จากขอ้คน้พบดงักล่าวท าให้ทราบวา่ เพศ เป็นปัจจยัท่ีท าใหผู้เ้รียนเลือกเรียนสาขาวชิาท่ี
แตกต่างกนัออกไป ตามลกัษณะโครงสร้างหลกัสูตรเน้ือหาวชิา  เช่น สาขาวชิานิติศาสตร์ สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวชิามนุษยนิ์เวศศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
และสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นั้น เพศชาย จะมีค่าเฉล่ียความตอ้งการเรียนมากวา่เพศหญิง  
                     ดงันั้น นกัแนะแนวการศึกษา สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายท่ี
จะแนะแนวการศึกษา วา่เพศ ใดมาก เพศใดนอ้ย   จะสามารถยกตวัอยา่ง รายละเอียดเก่ียวกบัสาขาวชิา 
นั้น ๆ ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูฟั้ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาแนะแนวการศึกษาท่ีมีเวลาจ ากดั   เพื่อใหผู้ฟั้ง
ไดรั้บขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด ซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจเรียนต่อไป 
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 ดา้นความตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. หลงัจบการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ ภาพรวม 
นกัเรียนมธัยมศึกษา ชั้นปีท่ี 4 มีความตอ้งการตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. หลงัจบการศึกษามธัยมศึกษาตอน
ปลาย  ตามปัจจยัผูเ้รียน ดา้นระดบัผลการเรียน ดา้นอาชีพของผูป้กครอง และดา้นแรงจูงใจในการเรียน
ล่วงหนา้ ไม่แตกต่างกนั  แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ กลุ่มท่ีระดบัผลการเรียน ระหวา่ง 2.01-3.50     
มีความตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. ทนัทีหลงัส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย และตอ้งการศึกษาต่อ 
มสธ. หลงัจบปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่มระดบัผลการเรียน 3.51-4.00   
                    จากขอ้คน้พบดงักล่าว สังเกตไดว้า่ นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. ทนัทีหลงัจบ
การศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย  และตอ้งการศึกษาต่อ มสธ. หลงัจบปริญญาตรี จะเป็นนกัเรียนท่ีมีผล
การเรียนอยูร่ะดบั 2.01-3.50  มีค่าเฉล่ียมากกวา่ กลุ่มระดบัผลการเรียน 3.51-4.00 อาจเพราะนกัเรียนท่ีมี
ผลการเรียนดีมาก มีศกัยภาพท่ีจะสามารถเลือกเขา้เรียนในมหาวทิยาลยัปิดมากกวา่  จึงมุ่งจะศึกษาต่อ
ในมหาวทิยาลยัปิดเพียงอยา่งเดียว    ดงันั้นจึงเป็นขอ้สังเกตไดว้า่จะท าอยา่งไร ใหก้ลุ่มนกัเรียนท่ีมี
ระดบัผลการเรียนดีมาก หนัมาสนใจ เรียนต่อ มสธ.   ซ่ึงผูว้จิยัมีขอ้เสนอดงัน้ี  โดยส านกัการศึกษา
ต่อเน่ือง อาจปรับรูปแบบการน าเสนอ ขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์การเรียนล่วงหนา้ โดยเนน้ตวัอยา่งของ
เด็กท่ีเรียนเก่ง ท่ีมาเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรหรือ การแนะแนวการศึกษา โดยนกัแนะแนว
การศึกษา ท่ีจะใชก้ลยทุธหรือวธีิการน าเสนอ เช่น การยกตวัอยา่งจากผูเ้รียนจริง และประสบผลส าเร็จ
ในการเรียนจริง  โดยส านกัการศึกษาต่อเน่ืองใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผูส้ าเร็จการศึกษาจากการเรียนล่วงหนา้ 
หรือขอ้มูลต่าง ๆ   ท่ีเป็นสถิติการเรียนส าเร็จ จากการเรียนล่วงหนา้ในกลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษา            
แก่  นกัแนะแนวการศึกษาของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ.  เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการแนะแนวการศึกษา
แก่ นกัเรียนมธัยมศึกษา ต่อไป 
                  2.3 จากผลการวเิคราะห์การรับรู้ขอ้มูลของผูเ้รียนในการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิ
บตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   พบวา่  นกัเรียนมธัยมปีท่ี 4  รับรู้ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้  
ผา่นส่ือต่าง ๆ  โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ    การรับรู้ขอ้มูลจากการแนะแนวการศึกษา
(วทิยากรบรรยาย)  รองลงมาคือ  การรับรู้ขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ต 

           ทั้งน้ีการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของ

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ของ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีไดรั้บรู้ขอ้มูลจากการแนะแนว

การศึกษา (วทิยากรบรรยาย) มากท่ีสุดนั้น เน่ืองจากในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้ารจดัให้มีการแนะแนว

การศึกษา (วทิยากรบรรยาย) แก่ นกัเรียน    ส่วนรองลงมาคือ การรับรู้ขอ้มูล ผา่นทางอินเทอร์เน็ต     

อาจเป็นเพราะปัจจุบนั เทคโนโลยทีางดา้นการส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ต ใชก้นัแพร่หลาย  นกัเรียน

มธัยมศึกษา ปีท่ี 4  อยูใ่นช่วงวยัรุ่นและเป็นคนรุ่นใหม่ ซ่ึงส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ต  ในกิจกรรมต่าง ๆ  
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เช่น การคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ   การติดต่อส่ือสาร  ดูหนงัฟังเพลง ผา่นทางอินเทอร์เน็ต   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั   

สุธรา เผา่โภคสถิตย ์ ปราจิต ทิพยโ์อสถ และอุบลรัตน์ จิลลานนท ์ (2551) ท่ีไดศึ้กษาความตอ้งการ

ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี กรณีศึกษานกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายใน

จงัหวดัปทุมธานี  พบวา่  ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งการคือข่าวสารเก่ียวกบัการเขา้ศึกษาต่อและส่ือท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีสุด  ในการถ่ายทอดข่าวสารการเขา้ศึกษาต่อ  คือ อินเทอร์เน็ต    

      จากขอ้คน้พบดงักล่าว จึงควรใหค้วามส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ 

เก่ียวกบั การเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัร ผา่นทางอินเทอร์เน็ต โดยใหข้อ้มูลท่ีครบถว้นและ

สะดวกในคน้หาง่ายต่อการเขา้ถึง  

 2.4 จากผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ขอ้มูลของผูเ้รียนในการเรียนล่วงหนา้           
ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จ  าแนกตามปัจจยัผูเ้รียน  พบวา่  ปัจจยั
ดา้นเพศ  ปัจจยัดา้นระดบัผลการเรียน  ปัจจยัดา้นอาชีพของผูป้กครอง และดา้นแรงจูงใจในการเรียน
ล่วงหนา้ ของ นกัเรียนมธัยมศึกษา  ปีท่ี 4   ภาพรวม มีการรับรู้ขอ้มูลผา่นส่ือต่าง ๆ ไม่แตกต่างกนั     
อาจเป็นเพราะ ลกัษณะของส่ือแต่ละดา้น มีความแตกต่างกนั เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือทางวทิยกุระจายเสียง    
ส่ือทางวทิยโุทรทศัน์  ท่ีเป็นการส่ือสาร ทางเดียว  ส่วนการแนะแนวการศึกษา(วทิยากรบรรยาย)   
การแนะน าของบุคคล หรือติดต่อสอบถามทางโทรศพัทห์รือติดต่อดว้ยตนเอง ณ ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. 
จนัทบุรี  ซ่ึงเป็นการติดต่อส่ือสาร สองทาง   ดงันั้นลกัษณะของส่ือ แต่ละประเภท จึงอาจเหมาะส าหรับ
แต่ละคน การรับรู้ขอ้มูลผา่นส่ือใดมากหรือนอ้ย  จึงข้ึนอยูก่บัความพร้อมและปัจจยัต่าง ๆ ของแต่ละคน  
ดงันั้นจึงมีการับรู้ไม่แตกต่างกนั  
        เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  นกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีมีระดบัผลการเรียนระหวา่ง 
2.51-3.50 มีการรับรู้ผา่นส่ือ สิงพิมพ ์ผา่นสถานีวทิยโุทรทศัน์ ผา่นอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่มท่ี
ระดบัผลการเรียน 3.51-4.00    อาจเป็นเพราะ นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดบั ปานกลางถึงมาก ยงั
ไม่ใช่เด็กเก่งมากและมีศกัยภาพไม่มากพอ ท่ีจะมัน่ใจไดว้า่สามารถศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัปิดได ้     
จึงท าใหต้อ้งมีการเสาะหาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อเพื่อใหมี้ทางเลือกเพิ่มข้ึน      
ส่วนนกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีผูป้กครองมีอาชีพเกษตรกร และอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีการรับรู้
ขอ้มูลการเรียนล่วงหนา้ ผา่นการติดต่อสอบถามทางโทรศพัทห์รือติดต่อดว้ยตนเอง ณ ศูนยว์ทิยพฒันา 
มสธ. จนัทบุรี มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ กลุ่มท่ีมีผูป้กครองอาชีพพนกังานพนกังานลูกจา้งของรัฐบาลหรือ
เอกชน    อาจเป็นเพราะผูป้กครองมีส่วนสนบัสนุน เร่ืองค่าใชจ่้าย  ในการติดต่อรับรู้ขอ้มูล    
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3.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
 

  3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับ ส านักการศึกษาต่อเน่ือง มีดังนี้ 
                                ส านกัการศึกษาต่อเน่ืองซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการรับผิดชอบดูแลโครงการ
สัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สามารถน าผลการวจิยัพฒันาดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
โดยเนน้ไปท่ีประโยชน์ของผูเ้รียน สนองตอบความตอ้งการในการเรียนสาขาวชิานิติศาสตร์  ซ่ึงผูเ้รียน
มีความสนใจเลือกเรียนเป็นอนัดบัตน้ ๆ   ส านกัการศึกษาต่อเน่ืองสามารถจดักิจกรรมต่าง ๆ   ดงัน้ี 
                                3.1.1 จดักิจกรรม ประชาสัมพนัธ์ หรือแนะแนวการศึกษาร่วมกบัสาขาวชิา 
นิติศาสตร์ หรือ ROAD SHOW ไปยงั โรงเรียนมธัยมศึกษา  ทั้งในระดบัประจ าอ าเภอ และระดบั
จงัหวดั  โดยเบ้ืองตน้อาจพิจารณา ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัใหญ่ ๆ  เพื่อประชาสัมพนัธ์ การเรียนล่วงหนา้ 
ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ใหถึ้งกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง   
โดยกิจกรรมดงักล่าว  ควรใหอ้าจารย ์ในสาขาวชิานิติศาสตร์และสาขาวชิาศิลปศาสตร์  ซ่ึงเป็น
สาขาวชิาท่ีมีแขนงวชิาภาษาองักฤษท่ีผูเ้รียนสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อใหค้วามรู้ และขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
                 3.1.2 ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ ในส่ือต่าง ๆ  ดงัน้ี 
                                          1) จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลผา่นช่องทางส่ือต่าง ๆ 
อยูใ่นระดบัมาก  ดงันั้นจึงควรปรับปรุงพฒันาการประชาสัมพนัธ์ ส่ือต่าง ๆ ดงัน้ี ส่ือทางดา้น
อินเทอร์เน็ต ควรพฒันาปรับปรุงเวบ็ไซต ์เพื่อใหก้ารประชาสัมพนัธ์ผา่นทางอินเทอร์เน็ต  มีความ
น่าสนใจ  มุ่งเนน้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนล่วงหนา้และ  การน าเสนอ  บทสัมภาษณ์ของผูเ้รียน
ล่วงหนา้ ท่ีเป็นนกัเรียน ในรูปแบบของคลิปวดีิโอ  เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจ   การปรับหวัขอ้ในการ
คน้หา ใหส้ามารถเขา้ถึงไดง่้าย  ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลรายละเอียดท่ีมีความชดัเจน  แยกเป็นขอ้มูลส าหรับ 
นกัเรียนท่ีตอ้งการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรเป็นการเฉพาะ  โดยมีขอ้มูลแนะน าการ 
วางแผนการเรียนล่วงหนา้    วธีิการขั้นตอนการสมคัร  การติดต่อรับระเบียบการสมคัร 
                        2) ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น การลงประชาสัมพนัธ์ทางหนงัสือพิมพ ์  หรือการจดัท า 
สปอตวทิยสุ าหรับเผยแพร่ทางสถานีวทิยกุระจายเสียง โดยอาจจดัท าสปอตและส่งใหศู้นยว์ทิยพฒันา 
มสธ. ทั้ง 10 แห่ง น าไปเผยแพร่  หรือ ส่งข่าวประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบัการเรียนล่วงหนา้ ใหท้างสถานี
วทิยกุระจายเสียง ใชป้ระชาสัมพนัธ์เผยแพร่     ส่วนเอกสารส าหรับการประชาสัมพนัธ์การเรียน
ล่วงหนา้  ท่ีปัจจุบนัมหาวทิยาลยัไดจ้ดัท าและจดัส่งใหศู้นยว์ทิยพฒันา มสธ. เพื่อใชส้ าหรับแจกผูส้นใจ 
ควรออกแบบใหส้ามารถใชไ้ดต้ลอด โดยไม่ตอ้งระบุ ปี หรือ รุ่น  เพื่อสะดวกต่อการใชง้าน และหาก
เหลือแจกไม่หมดในแต่ละปี ยงัสามารถน าไปใชแ้จกในปีต่อไปได ้   
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                       3)  ส่วนทางสถานีวทิยโุทรทศัน์ สามารถด าเนินการ โดยจดัท ารายการเฉพาะ
เร่ืองเก่ียวกบัการเรียนล่วงหนา้ ในโครงการสัมฤทธิบตัร โดยออกแบบรูปแบบรายการใหน่้าสนใจ 
สัมภาษณ์นกัเรียนท่ีเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัร  ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยมี
การถ่ายท านอกสถานท่ี และเผยแพร่ผา่นทางสถานีวทิยโุทรทศัน์ ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
หรือจดัท าสปอตส าหรับการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางสถานวทิยโุทรทศัน์ช่อง 3 ,5,7,9 หรือช่องอ่ืนๆ  
ตามความเหมาะสม 
                      4) การจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ (ไวนิล) สามารถด าเนินการจดัท าไดส้อง
ลกัษณะ คือ จดัท าโดยมหาวิทยาลยั และจดัส่งป้ายประชาสัมพนัธ์(ไวนิล) ประชาสัมพนัธ์การเรียน
ล่วงหนา้ ใหศู้นยว์ทิยพฒันา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง น าไปติดประชาสัมพนัธ์  บริเวณศูนยฯ์ หรือสถานท่ี   
ต่าง ๆ  ตามท่ีศูนยฯ์ พิจารณาเห็นวา่เหมาะสม  หรือ จดัสรรงบประมาณใหศู้นยว์ทิยพฒันา มสธ.  
ทั้ง 10 แห่ง ส าหรับจดัท าป้าย (ไวนิล) ประชาสัมพนัธ์การเรียนล่วงหนา้  ตามความเหมาะสมของแต่ 
ละศูนยฯ์  
                       5) การเพิ่มช่องทางในการติดต่อขอรับใบสมคัร  เพื่อใหผู้ส้นใจเรียนติดต่อ
ขอรับไดส้ะดวก   เช่น การจดัส่งใบสมคัร ไปยงั ฝ่ายแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนประจ าจงัหวดั    
การจดัส่งไปยงัหอ้งสมุดประชาชนประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั   เป็นตน้  
                      3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับศูนย์วิทยพฒันา มสธ. จันทบุรี ดังนี ้
                            3.2.1 การจดัแนะแนวการศึกษา โดย ศูนยวทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี ใหค้วามรู้
เก่ียวกบัการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  โดยมุ่งเนน้
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-5 ซ่ึงสามารถประสานงานกบัอาจารยแ์นะแนวการศึกษา  
เพื่อขออนุญาตจดัแนะแนวการศึกษาในช่วงชัว่โมงแนะแนวการศึกษา  โดยพิจารณาเน้ือหาท่ีจะใช ้  
แนะแนวการศึกษาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายซ่ึงพิจารณาจาก เพศ หรือ ระดบัผลการเรียนของ
นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด อาทิ กลุ่ม
นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียน 2.01-3.50 มีความสนใจเรียนต่อ มสธ.ทนัที หลงัจบมยัธมศึกษาตอน
ปลาย และหลงัจบปริญญาตรี ดงันั้นจึงควรใหก้ารแนะแนวทางการศึกษาต่อ อยา่งรายละเอียดเก่ียวกบั
หลกัสูตรม่ีเปิดสอนในสาขาวชิาต่าง ๆ  ระบบการศึกษาทางไกล  
        3.2.2  ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี จดัท าโครงการเพื่อของบประมาณส าหรับจดัท า
ชุดนิทรรศการ หรือ ใหท้างส านกัการศึกษาต่อเน่ืองจดัท าชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี  ให้แก่ ศูนยว์ทิย
พฒันา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง ส าหรับน าไปจดันิทรรศการ ณ  สถานศึกษา หรือ หน่วยงานต่าง ๆ  หมุนเวยีน
กนัไป   โดยศูนยว์ทิยพฒันา มสธ.  จดัท าเป็นโครงการ “เรียนล่วงหนา้ กบั มสธ.”  โดยน าชุด
นิทรรศการแนะน าการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
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ไปจดันิทรรศการ ณ โรงเรียน หรือหน่วยงาน ต่าง ๆ  โดยหมุนเวยีนไป เดือน ละ 1 คร้ัง หรือตามความ
เหมาะสม 
        3.3.3 ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ.จนัทบุรี สามารถด าเนินการจดัการแนะแนวการศึกษา
ร่วมกบัสาขาวชิา ต่าง ๆ  โดยจดัท าเป็นโครงการรณรงครั์บสมคัรเรียนล่วงหนา้ เพื่อของงบประมาณ  
ในแต่ละปี  โดยเชิญอาจารยป์ระจ าสาขาวชิาท่ี ผูเ้รียนสนใจมาใหค้วามรู้และรายละเอียดเก่ียวกบั
สาขาวชิานั้น ๆ  เพื่อใหผู้เ้รียนไดข้อ้มูลท่ีลึกซ้ึง และน่าสนใจยิง่ข้ึน  
                      ทั้งน้ี การประชาสัมพนัธ์  ใหข้อ้มูลตรงกบัความตอ้งการของนกัเรียน จะสามารถเพิ่มยอด
สมคัรผูเ้รียนล่วงหนา้ไดเ้พิ่มข้ึน  เพราะรูปแบบการเรียนลกัษณะทางไกล ท่ีเรียนโดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียน 
และสะดวกในการเขา้สอบ   ณ   สนามสอบท่ีมีอยูใ่นทุกจงัหวดั ถือเป็นจุดแขง็ของระบบการเรียน         
ซ่ึงสะดวกส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเรียนล่วงหนา้  หากสามารถประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ
เรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   ไดอ้ยา่งกวา้งขวางก็จะท า
ใหน้กัเรียน    มีขอ้มูลในการตดัสินใจสมคัรเรียนไดเ้ป็นเป็นอยา่งดี ดว้ยเพราะนกัเรียนมีความตอ้งการ
เรียนล่วงหนา้เป็นพื้นฐานอยูแ่ลว้    ทั้งน้ีขอ้เสนอแนะดงักล่าว  ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. อ่ืน ๆ สามารถ
น าไปปรับใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานไดเ้ช่นกนั 
  

4. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป  
 
                  4.1 ควรศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในการเรียนล่วงหนา้ใน 

โครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ 
ศูนยว์ทิพฒันา มสธ. อ่ืน ๆ อาจไดรั้บขอ้คน้พบท่ีแตกต่าง ออกไป  
                  4.2  ควรศึกษาเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรค ในการสมคัรเรียนในโครงการสัมฤทธิบตัรของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  เพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีกวา้งขวางยิง่ข้ึน  
                 4.3  ควรศึกษาความตอ้งการเรียนโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
กบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ๆ  เช่น กลุ่มประชาชนทัว่ไป  กลุ่มนกัศึกษา กศน.  กลุ่มนกัศึกษาสายอาชีพ  เป็นตน้  
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ท่ี ศธ. 0522.01(21)/                     ศูนยวิ์ทยพฒันา  มสธ. จนัทบุรี  
         หมู่ 1 ถ. จนัทบุรี - สระแกว้    
        อ. มะขาม  จ. จนัทบุรี  22150 

              31  ตุลาคม  2556 

เร่ือง ขออนุญาตแนะแนวการศึกษา หลกัสูตรปริญญาตรี และโครงการสมัฤทธิบตัร (เรียนล่วงหน้า) 

เรียน        ผูอ้  านวยการโรงเรียน........................................... 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. แบบตอบรับแนะแนวการศึกษา 
             2. เอกสารประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรปริญญาตรี และโครงการสมัฤทธิบตัร  

 ดว้ยมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัเปิด ใชร้ะบบศึกษาทางไกล สามารถศึกษาไดโ้ดย ไม่ตอ้งเขา้       
ชั้นเรียน  จึงสะดวกส าหรับผูท่ี้ตอ้งการท างานควบคู่ไปกบัการศึกษา  หรือศึกษาควบคู่กบัสถาบนัการศึกษาระบบปิดได ้    นอกจาก
มหาวิทยาลยัจะเปิดรับสมคัรหลกัสูตรปริญญาตรีแลว้  ยงัเปิดรับสมคัร โครงการสมัฤทธิบตัร หรือ การเรียนล่วงหนา้   ซ่ึงผูเ้รียน
สามารถเลือกเรียนวิชาท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรีไดต้ามความสนใจ  สมคัรเรียนไดโ้ดยไม่จ  ากดั อาย ุ  และวฒิุการศึกษา  จึงเป็น
ประโยชน์ส าหรับ  นกัเรียน   นกัศึกษา  ท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษา   ปวช  และ ปวส.        ท่ีสนใจศึกษาชุดวิชาท่ีอยูใ่น
หลกัสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาต่าง ๆ   ล่วงหนา้ไดก่้อนท่ีจะเรียนในระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ในอนาคต   
จึงช่วยท าให้ผูเ้รียนสามารถส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีไดเ้ร็วข้ึน 
 ดงันั้น เพ่ือเปิดโอกาสให้  นกัเรียน  นกัศึกษา   โดยเฉพาะ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีมีความพร้อมและความสนใจใน
การเรียนล่วงหนา้  ไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาดงักล่าวเพ่ือให้เป็นอีกทางเลือกหน่ึง ส าหรับการศึกษาต่อไปในอนาคต             
จึงมีความประสงคข์ออนุญาตแนะแนวการศึกษาทางไกล  หลกัสูตรปริญญาตรี   และโครงการสมัฤทธิบตัร หรือ การเรียนล่วงหนา้     
แก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   ในชัว่โมงแนะแนวการศึกษา หรือตามแต่ทางสถานศึกษาจะเห็นสมควร    
 ทั้งน้ี    ศูนยวิ์ทยพฒันา มสธ.  จนัทบุรี  ไดม้อบหมายให้ นางอุรชา  อ่อนลมยั   นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพช านาญการ   
ท  าหนา้ท่ีประสานงาน   หมายเลขโทรศพัท ์ 089-7095231  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
  (นายอ านาจ  วงษส์มิง) 
  ผูอ้  านวยการศูนยวิ์ทยพฒันา มสธ. จนัทบุรี 
 
งานส่งเสริมและบริการการศึกษา  
โทร. 0 3938   9431 -3 ต่อ  103,104
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แบบสอบถามการวจิยั 

ความตอ้งการของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4   
ในการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี 
----------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง 
 

1. การวจิยัคร้ังน้ี    มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนชั้น 
มธัยมศึกษา  ปีท่ี  4 ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. จนัทบุรี   ต่อการเรียนล่วงหนา้
ในโครงการสัมฤทธิบตัรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนล่วงหนา้ของนกัเรียน และการวางแผนพฒันาโครงการสัมฤทธิบตัร เพื่อปรับปรุงใหมี้
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด 
  2. โครงการสัมฤทธิบตัร หมายถึง  โครงการท่ีใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม  โดย
เผยแพร่ความรู้ในแขนงวชิาต่าง  ๆ   สู่ประชาชนทัว่ไป ไม่จ  ากดัอายแุละวฒิุการศึกษา  สามารถเลือก
เรียนชุดวชิาท่ี เปิดสอนในหลกัสูตรปริญญาตรี เม่ือสอบผา่นชุดวชิา หรือรายวชิาใด จะไดรั้บใบ
สัมฤทธิบตัรรับรองความรู้   โดยนกัเรียนทุกระดบัชั้น สามารถสมคัรเรียนในโครงการสัมฤทธิบตัรน้ี
ควบคู่ได ้ และสามารถเทียบโอน    ชุดวชิาเขา้ในหลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาตรีของ มสธ. ซ่ึง
เรียกไดว้า่เป็นการเรียนล่วงหนา้ 
  3. แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
       ตอนท่ี 1  ปัจจยัดา้นผูเ้รียน   
                         ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความตอ้งการ ในการเรียนล่วงหนา้ในโครงการสมัฤทธิบตัร
ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
                                             ตอนท่ี 3  ปัจจยัการรับรู้ขอ้มูลของผูเ้รียน    
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ตอนที ่1  ปัจจยัด้านผู้เรียน 
          

      โปรดใส่เคร่ืองหมาย  √  ลงใน              หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 
1.  เพศ 
                          1) ชาย                                         2) หญิง 
2. ระดบัผลการเรียน  

 1) เกรดเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.01-2.00              2) เกรดเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.01-2.  
 3) เกรดเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.51-3.00              4) เกรดเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.01-3.50 
 5) เกรดเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.51-4.00 

3.อาชีพของผูป้กครอง 

            1) เกษตรกร                                                2)  รับราชการและพนกังานของรัฐ 
            3) ธุรกิจส่วนตวั                                          4)  พนกังานลูกจา้งของรัฐบาลหรือเอกชน 
            5) รับจา้งทัว่ไป                                           6)  แม่บา้นหรือพอ่บา้น    
            7) อาชีพอ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)..................................... 

4. แรงจูงในการเรียนล่วงหนา้ 
             1)  มีโอกาสท่ีจะไดท้  างานท่ีมีรายไดดี้          2)  ตอ้งการพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ 
                                                                                                     มากข้ึน 

3) ไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น                      4)  ความภาคภูมิใจของตนเองและ     
                                                                          ครอบครัว 

             5) ไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัว           6)  อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................
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ตอนที ่2 ความต้องการเรียนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบัตรมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 

โปรดใส่เคร่ืองหมาย  √    ลงในช่องท่ีตรงกบัความความตอ้งการของท่าน 
 

ด้าน 

 
 

ความต้องการของนักเรียนในการเรียนล่วงหน้าใน
โครงการสัมฤทธิบัตรของ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย 
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1  ความต้องการเรียนของท่านทีจ่ะเรียนล่วงหน้า      

2 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเรียนล่วงหน้าในโครงการ

สัมฤทธิบัตรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 

2.1ไดรั้บความรู้ทางวิชาการดา้นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ
เพ่ิมข้ึน 

     

2.2 สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนไปใชใ้น
การประกอบอาชีพและพฒันาอาชีพ 

     

2.3 สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของตนอยา่งมีคุณภาพ 

     

2.4 สามารถน าใบสมัฤทธิบตัร ไปยื่นประกอบกบัวุฒิ
การศึกษาในการสมคัรงานเพ่ือแสดงถึงความรู้
ความสามารถเพ่ิมเติม  

     

2.5 การเรียนล่วงหนา้ในโครงการสมัฤทธิบตัร ช่วยให้
จบปริญญาตรีเร็วข้ึน 

     

2.6 สามารถน าชุดวิชาท่ีสอบผา่นไปเทียบโอนศึกษา
ต่อระดบัปริญญาตรี ของ มสธ.ได ้ 
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ด้าน ความต้องการของนักเรียนในการเรียนล่วงหน้าใน
โครงการสัมฤทธิบัตรของ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 

 

 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

 

3. 

 

ความต้องการเรียนล่วงหน้าในวชิาทีผู้่เรียนสนใจ 

 

 

   1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์      

   2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์      

   3. สาขาวิชาวิทยาการจดัการ      

   4. สาขาวิชานิติศาสตร์      

   5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      

  6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์      

  7. สาขาวิชามนุษยนิ์เวศศาสตร์      

  8. สาขาวิชารัฐศาสตร์      

  9. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์      

10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

11. สาขาวิชานิเทศศาสตร์      



81 
 

 

ด้าน ความต้องการของนักเรียนในการเรียนล่วงหน้าใน
โครงการสัมฤทธิบัตรของ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

4 
 

ความต้องการศึกษาต่อ มสธ.หลงัส าเร็จมธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

 
 

3.1 ตอ้งการจะศึกษาต่อ มสธ. ทนัทีหลงัจบ มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

     

3.2 ตอ้งการจะศึกษาต่อ มสธ. หลงัเรียนจบปริญญาตรี      

3.3 ตอ้งการจะศึกษาต่อ มสธ. หลงัจากไดง้านท า      

3.4  ยงัไม่แน่ใจ      

3.5  ไม่คิดศึกษาต่อ มสธ.      

 

5. ความต้องการเรียนล่วงหน้าในวชิาทีผู้่เรียนสนใจ  (ควรเน้นไปในด้านใด  โปรดระบุ) 

……………………………………………………………………………………………………........ 

6.  มีความต้องการเรียนล่วงหน้าเพราะเหตุใด(ให้ใส่เคร่ืองหมาย √ หน้าข้อที่ต้องการ ให้ เลอืกตอบ3 ข้อ  ) 

  (     ) ตอ้งการส าเร็จการศึกษาเร็วข้ึน 
 (     ) ศึกษาเพ่ือน าความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์นการท างาน 
 (     ) เห็นผูอ่ื้นประสบความส าเร็จจากการเรียนล่วงหนา้ 
 (     ) ตอ้งการเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถใหต้นเอง 
 (     ) ตอ้งการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อปริญญาตรี 

  (     ) มีสาขาวิชาท่ีน่าสนใจ  
  (     ) ผูป้กครองสนบัสนุน 
  (     ) ไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียน 
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ตอนที ่3  ปัจจยัด้านการรับรู้ข้อมูลของผู้เรียน 
 
โปรดใส่เคร่ืองหมาย   √   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 

ด้าน การรับรู้ข้อมูลการเรียนล่วงหน้าในโครงการสัมฤทธิบัตร

ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

มาก

ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

 
 
 

1.ส่ือส่ิงพิมพ ์ เช่น หนงัสือพิมพ ์ เอกสาร

ประชาสมัพนัธ์โครงการสมัฤทธิบตัร  

ป้ายประชาสมัพนัธ์ 

     

2. ส่ือทางวิทยกุระจายเสียง ไดแ้ก่ การรับฟังผา่น

รายการทางสถานีวิทยกุระจายเสียง 

     

3. ส่ือทางวิทยโุทรทศัน ์ไดแ้ก่ การรับชมผา่นทาง

รายการวิทยโุทรทศัน ์

     

4.ผา่นทางอินเทอร์เน็ต      

5.ส่ือบุคคล ไดแ้ก่  การแนะน าของบุคคล อาทิ  เพ่ือน  

ญาติ  ครู   พ่ีนอ้ง  เป็นตน้ 

     

5. การแนะแนวการศึกษา (วิทยากรบรรยาย)      

6. . การติดต่อดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ สอบถามทาง

โทรศพัท ์ หรือติดต่อดว้ยตนเอง  ณ ศูนยวิ์ทยพฒันา 

มสธ. จนัทบุรี   

     

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 
 

ค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.89 49 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนไปใชใ้นการประกอบาชีพและพฒันาอาชีพ 149.72 310.563 .324 .893 

สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัของตนอยา่งมีคุณภาพ 149.77 305.461 .485 .891 

สามารถน าใบสัมฤทธิบตัรไปยื่นประกอบวุฒิการศึกษาในการสมคัรงานเพ่ือแสดงถึง

ความรู้ความสามานรถเพ่ิมเติม 

149.77 311.769 .243 .894 

เรียนล่วงหนา้ในโครงการสมัฤทธิบตัร ช่วยให้จบปริญญาตรีเร็วข้ึน 150.20 297.703 .608 .889 

สามารถน าชุดวิชาท่ีสอบผา่นไปเทียบโอนศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีของ มสธ. ได ้ 150.05 303.946 .444 .891 

ส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์เอกสารประชาสมัพนัธ์โครงการสมัฤทธิบตัร ป้าย

ประชาสมัพนัธ์ 

150.30 306.421 .516 .891 

รับฟังผา่นรายการทางสถานีวิทยกุระจายเสียง 150.52 303.179 .552 .890 

รับชมผา่นทางรายการวิทยโุทรทศัน์ 150.30 301.036 .552 .890 

ผา่นทางอินเทอร์เน็ต 149.90 312.708 .266 .893 

จากการแนะน าของบุคคล อาทิ เพ่ือน ยาติ ครู พ่ีนอ้ง เป็นตน้ 150.30 301.703 .617 .889 

จากการแนะแนวการศึกษา (วิทยากรบรรยาย) 150.20 299.497 .554 .889 

จากการติดต่อสอบถามทางโทรศพัทห์รือติดต่อดว้ยตนเอง ณ ศูนยวิ์ทยพฒันา มสธ. 

จนัทบุรี 

150.47 295.333 .619 .888 

ความตอ้งการของท่านท่ีจะเรียนล่วงหนา้ 150.30 308.472 .315 .893 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 150.77 304.846 .373 .892 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 150.85 302.028 .449 .891 

สาขาวิชาวิทยาการจดัการ 150.75 309.628 .238 .894 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 150.70 302.728 .406 .892 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 150.77 299.666 .482 .890 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 150.60 306.759 .321 .893 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 150.65 298.900 .519 .890 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 150.55 301.997 .386 .892 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 150.70 292.267 .621 .888 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 150.75 292.603 .544 .889 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 150.52 307.948 .253 .894 

ตอ้งการจะศึกษาต่อ มสธ.ทนัทีหลงัจบมธัยมศึกษาตอนปลาย 150.60 304.656 .403 .892 

ตอ้งการจะศึกษาต่อ มสธ. หลงัเรียนจบปริญญาตรี 150.82 308.148 .347 .892 

ตอ้งการจะศึกษาต่อ มสธ. หลงัไดง้านท า 150.80 308.113 .268 .894 

ยงัไม่แน่ใจ 

ไม่คิดศึกษาต่อ มสธ. 

ตอ้งการส าเร็จการศึกษาเร็วข้ึน 

ศึกษเพ่ือน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการท างาน 

เห็นผูอ่ื้นประสบความส าเร็จจากการเรียนล่วงหนา้ 

ตอ้งการเพ่ิมพูดความรู้ความสามารถให้ตนเอง 

ตอ้งการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อปริญญาตรี 

มีสาขาวิชาท่ีน่าสนใจ 

ผูป้กครองสนบัสนุน 

150.97 

151.57 

 

153.47 

153.32 

153.87 

153.52 

153.62 

153.72 

154.00 

314.897 

309.840 

319.999 

317.097 

320.830 

326.974 

315.779 

320.051 

320.256 

.066 

.216 

-.042 

.142 

-.102 

-.424 

.194 

-.045 

-.086 

.898 

.895 

.895 

.894 

.896 

.898 

.894 

.895 

.895 

ไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียน 154.02 318.230 .156 .894 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 
 

ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม) 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

                   - รศ. ดร. เสน่ห์ จุย้โต  ผูอ้  านวยการส านกัการศึกษาต่อเน่ือง 
       -  นางกมลรัตน์ สิริธงัศรี  หวัหนา้ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 
      -  นายอ านาจ  วงษส์มิง  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยพฒันา  มสธ. จนัทบุรี 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 
 

ประวติัผูว้ิจยั 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 

ช่ือ             นางอุรชา   อ่อนลมยั 
         วนั  เดือน  ปีเกดิ    20  พฤษภาคม  2514 

สถานทีเ่กดิ            อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี 
ประวตัิการศึกษา   คศ.ม.(พฒันาครอบครัวและสังคม) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2552) 
   คบ. (จิตวทิยาและการแนะแนว) สถาบนัราชภฏัพระนคร 2537 

                                        บธ.บ. (การตลาด) สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล ธญับุรี 2536 
 สถานทีท่ างาน ศูนยว์ทิยพฒันา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จนัทบุรี 
 ต าแหน่ง นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพช านาญการ 
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