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ความเปนมาของปญหา 
 ตามที่คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มาตั้งแตภาคปลายปการศึกษา 2543 โดยมีนักศึกษารุนแรกจํานวน 14 ราย ซึ่งจากโครงสรางของ
หลักสูตร กําหนดใหนักศึกษาตองเรียนรายวิชาบังคับจํานวน 6 รายวิชา (18 หนวยกิต) เรียนรายวิชาเลือกในสาขาวิชา
เฉพาะจํานวน 2 รายวิชา (6 หนวยกิต) และวิชาเลือกในสาขาวิชาสัมพันธจํานวน 1 รายวิชา (3 หนวยกิต) และทําดุษฎี
นิพนธ (36 หนวยกิต) นอกจากนั้น ยังกําหนดใหนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทที่มิใชทางการบริหาร
การศึกษา ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานทางการบริหารการศึกษา (Fundamentals of Educational Administration) เพิ่มเติม 
และนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใชทางการศึกษา ตองเรียนทั้งรายวิชาพื้นฐานทางการบริหารการศกึษา
และรายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา (Educational Foundation) เพิ่มเติมอีกดวย อยางไรก็ตาม สําหรับรายวิชาพื้นฐาน
ทางการบริหารการศึกษานั้น ในทางปฏิบัติแลวนักศึกษาไดสมัครใจเรียนรายวิชาดังกลาวทุกราย  
 การเรียนการสอนในแตละรายวิชาใช   รูปแบบการสอนเปนทีม (team teaching) โดยผูสอนจะเขารวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนรวมกันทุกครั้ง สําหรับรายวิชาพื้นฐานทางการบริหารการศึกษา ซึ่งเปดสอนในภาคปลายป
การศึกษา 2543 และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา ซึ่งเปดสอนในภาคตนปการศึกษา 2544 
ซึ่งผูวิจัยเปนหนึ่งในทีมผูสอนดวยน้ัน ไดพิจารณาเห็นวา รายวิชาเรียนทั้งสองกําหนดรูปแบบการเรียนการสอนเปน
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แบบ 3(3-0-9) ซึ่งหมายความถึงวา เปนรายวิชาเรียนจํานวน 3 หนวยกิต ใชเวลาการเรียนการสอนในชั้นเรียนสัปดาห
ละ 3 ชั่วโมง ไมมีภาคปฏิบัติ แตใหมีการศึกษาดวยตนเองนอกชั้นเรียนอยางนอยสัปดาหละ 9 ชั่วโมง  ซึ่งจากรูปแบบ
ดังกลาวถือวา หลักสูตรไดตระหนักและใหความสําคัญกับการใชเวลาเรียนนอกชั้นเรียนของนักศึกษามาก แมวาโดย
ขอเท็จจริงแลวอาจจะตองใชเวลานอกชั้นเรียนมากกวานั้นอีกมาก แตโดยกรอบของหลักสูตรที่กําหนดไวไมนอยกวา
สัปดาหละ 9 ชั่วโมงนั้น ในทัศนะของผูวิจัยเห็นวา เปนชวงเวลาที่อาจารยผูสอนสามารถจะบริหารเวลาใหเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนที่มีจุดมุงหมายหรือทิศทางรวมกันที่ชัดเจนได นอกเหนือจากที่จะมอบหมายงานให
ศึกษาคนควาเพื่อรายงาน หรือการศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากประเด็นที่ไดศึกษาวิเคราะหกันในชั้นเรียน หรือการใหทํา
กิจกรรมภาคสนามในเชิงปฏิบัติการ เปนตน   

กรณีของรายวิชาพื้นฐานทางการบริหารการศึกษา และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยระดับดุษฎีทางการบริหาร
การศึกษานั้น ผูวิจัยไดวิเคราะหธรรมชาติของผูเรียน พบวา บางรายจบการศึกษาระดับปริญญาโทมานานนับสิบป บาง
รายไมมีพ้ืนฐานทางวิชาการดานการบริหารการศึกษามากอน หรือบางรายจบการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไมใช
แผนการทําวิทยานิพนธ เปนตน ขณะเดียวกันก็ไดวิเคราะหเนื้อหาของรายวิชาทั้งสองแลว เห็นวา แมจะนําองคความรู
ที่เปนพื้นฐานมาเปนประเด็นในการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางเต็มที่เพียงใดก็ตาม คงไมสามารถจะใหครอบคลุม
องคความรูพ้ืนฐานทั้งหมดได และการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตคงไมใชชวงเวลาที่จะสอนองคความรูพ้ืนฐานกันอยาง
มากมาย แตคงจะเนนการทําความเขาใจ การคิด การวิเคราะห การสังเคราะห และการตอยอดใหสูงขึ้นไปจากระดับที่
เปนองคความรูพ้ืนฐานนั้น อยางไรก็ตาม การพัฒนาองคความรูใหเกิดขึ้นในตัวของผูเรียนมีลักษณะเปรียบเสมือนการ
กอสรางองคพระเจดีย หากพ้ืนฐานหรือรากฐานไมเข็มแข็งมั่นคงเพียงพอแลว การตอยอดที่สูงไปขึ้นนั้นอาจกระทําได
ไมดี หรือไมก็จะเสี่ยงตอการที่จะพังทลายลงมาไดโดยงาย ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อ
การศึกษาดวยตนเองในองคความรูพ้ืนฐานอยางเปนระบบและอยางเปนทิศทางรวมกันของนักศึกษาโดยใชเวลานอก
ชั้นเรียนขึ้นเพื่อแกปญหาดังกลาว 
 สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาดวยตนเองนั้น สามารถจะพัฒนาขึ้นไดหลายลักษณะ โดยอาจเปนเอกสาร 
เปนเทปบันทึกเสียง เปนเทปบันทึกภาพ หรือหลายลักษณะผสมกัน อยางไรก็ตาม สําหรับรายวิชาทั้งสองดังกลาว
ขางตน ผูวิจัยไดพิจารณาถึงความเหมาะสมในดานตาง ๆ ของนักศึกษา เชน ความพรอมของวัสดุอุปกรณ ศักยภาพใน
การใชสื่อ และความเชื่อมโยงของการใชสื่อนอกชั้นเรียนกับในชั้นเรียน ตลอดจนจิตวิทยาการเรียนรูของนักศึกษาที่
เปนผูใหญ (adult learners) ที่ยังคงมีภารกิจการทํางานประจําอยู แตตองปลีกตัวหาเวลาวางเพื่อการศึกษาคนควาทั้งจาก
เอกสารตําราและจากสื่อที่มอบหมายใหโดยใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณหลักนั้น ก็เห็นวา สื่อการเรียนการสอนเพื่อ
การศึกษาดวยตนเองดวยการบันทึกภาพหรือเนื้อหาไวในแผน CD ROM โดยมีเอกสารประกอบ จะมีความเหมาะสม
ตามยุคสมัยมากกวา มีลักษณะจูงใจที่ทาทายมากกวา เพราะการใชสื่อคอมพิวเตอรนั้น เมื่อนักศึกษามีขอสงสัยในเรื่อง
ใด หรือมีเรื่องที่ตองปรึกษาหารือในเรื่องใด อาจสื่อสารทาง e-mail กับเพื่อนนักศึกษาดวยกันเอง หรือกับผูวิจัยซึ่งเปน
อาจารยผูสอนได (นักศึกษามี e-mail address เปนของตนเอง และตางจัดระบบเปนเครือขายเชื่อมโยงถึงกันทุกคน 
รวมทั้งกับอาจารยผูสอนดวย) และนอกจากนั้น นักศึกษายังจะสามารถใชคอมพิวเตอรคนหาขอมูลสารสนเทศจาก 
Internet เพื่อคนหาขอมูลหรือองคความรูในกรอบหรือประเด็นที่กําลังศึกษาคนควานั้นเพิ่มเติมไดอีกดวย 
นอกเหนือจากขอมูลที่จะศึกษาจากเอกสารตําราที่ผูวิจัยระบุไวเปนแนวทาง 
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ดวยเหตุผลตาง ๆ ดังกลาว ผูวิจัยจึงดําเนินการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาดวย ตนเอง เร่ือง 
Fundamentals of Educational Administration และเรื่อง Research Methodology for Doctoral Students in Educational 
Administration ในลักษณะที่เปนแผน CD ROM มีเอกสารประกอบ โดยกระบวนการวิจัยเชิงพัฒนา (research and 
development) ผสมผสานกับแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) โดยคํานึงถึงทั้งหลักการวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่ง
ใหม ๆ และการสรางสิ่งใหม ๆ เพื่อแกปญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวยการศึกษาดวยตนเอง เรื่อง Fundamentals of Educational Administration 
และเรื่อง Research Methodology for Doctoral Students in Educational Administration ในลักษณะที่เปนแผน CD 
ROM มีเอกสารประกอบ โดยใหมีคุณภาพของสื่อตามเกณฑที่กําหนด  
 
เกณฑคุณภาพของสื่อ 
 สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาดวยตนเองที่พัฒนาขึ้นมีจุดมุงหมายเพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ
ในองคความรูที่เปนพื้นฐานในรายวิชา เพื่อใหเปนประโยชนตอการนําประยุกตใช ทั้งในแงของการวิเคราะห 
สังเคราะห การประเมิน และการนําไปใชในสภาพการณจริงในโอกาสตอไป ดังนั้นเกณฑคุณภาพของสื่อการเรียนการ
สอนเพื่อการศกึษาดวยตนเองทั้งสองเรื่องนี้ จึงเนนเกณฑเรื่องความครอบคลุมและความถูกตองของเนื้อหา ตามทัศนะ
ของ Meyer (1984) ในประเด็นตาง ๆ  ดังนี้ คือ 1) หัวขอหลักในแตละเรื่อง และประเด็นที่นําเสนอในแตละหัวขอหลัก
นั้นมีความครอบคลุมองคความรูที่เปนพื้นฐานแลวหรือไม 2) เนื้อหาในประเด็นที่นําเสนอในแตละหัวขอหลักมีความ
ถูกตองแลวหรือไม ทั้งนี้เนื่องจากขอบขายและเนื้อหาที่เปนองคความรูพ้ืนฐานนั้นมีอยูมากมายและตองพัฒนาอยูอยาง
สม่ําเสมอ จึงมีขอจํากัดตอการที่จะใชรูปแบบการทดลองใชสื่อโดยเปรียบเทียบผลกอนและหลังการศึกษาดวย   ตนเอง 
หรือแมแตรูปแบบการมีกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ดังนั้น จึงจะไมมีการทดสอบความมี   ประสิทธิภาพของสื่อโดย
ใชเกณฑในเชิงปริมาณดวยวิธีการดังกลาว แตจะใชเกณฑในเชิงคุณภาพในเรื่องของความครอบคลุมและความถูกตอง
จากขอคิดเห็นทั้งจากอาจารยผูรวมสอน ผูเชี่ยวชาญในรายวิชา ตลอดจนขอมูลยอนกลับจากนักศึกษา 
 
ข้ันตอนการวิจัย 
 ขั้นตอนในการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวยตนเองทั้งสองเรื่องนี้ ผูวิจัยไดประยุกตกรอบแนวคิด
การวิจัยและพัฒนา (R&D) ในเรื่องสื่อการเรียนการสอนของ Borg (1982) และรูปแบบการวิจัยพัฒนาและการเผยแพร
เพื่อการเปลี่ยนแปลง (RD & D model of change) ของ Daresh (2001) ตลอดจนแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action 
research) ตามทัศนะของ Lewin (อางใน Miles, 2000) มาใช โดยกําหนดเปนขั้นตอนการวิจัยที่มีลักษณะการ
ดําเนินงานยอนกลับไปกลับมาดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเพื่อกําหนดขอบขายและเนื้อหาที่เปนองคความรูพ้ืนฐานของรายวิชาดวยวิธีการ
วิเคราะหเอกสาร (documentary analysis)  

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาดวยตนเองตามขอบขายและเนื้อหาที่วิจัยไดใน
ขั้นตอนแรก ดวยระบบ power point  ขณะเดียวกันก็ใหมีการตรวจสอบความครอบคลุมของขอบขายและความถูกตอง
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ของเนื้อหานั้น โดยอาจารยผูรวมสอน และอาจารยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตาม
โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตท)   

ขั้นตอนที่ 3 การใชสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาดวยตนเองในสถานการณจริงตลอดภาคเรียนกับ
นักศึกษารุนแรกจํานวน 14 ราย  

ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาวิเคราะหผลการศึกษาของนักศึกษาเพื่อตรวจสอบหาจุดบกพรอง ตลอดจนรับฟง
ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากนักศึกษาเพื่อการปรับปรุงแกไข 

ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนาเปนสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาดวยตนเองที่มีความ
สมบูรณ เพื่อการเผยแพรและการนําไปใชกับนักศึกษาในรุนตอ ๆ ไป ซึ่งในชวงเวลานั้นอาจมีกระบวนการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาใหมีความสมบูรณมากขึ้นเปนอีกวงจรหนึ่งตอ ๆ ไปดวย 
 
ผลการวิจัย 

แมวาการวิจัยในเรื่องแรกไดดําเนินการในชวงป พ.ศ. 2544 เรื่องที่สองดําเนินการในชวงป พ.ศ. 2545 แต
เนื่องจากไดใชเกณฑคุณภาพของสื่อและระเบียบวิธีวิจัยเดียวกัน ผูวิจัยจึงรายงานผลการวิจัยทั้งสองเรื่องพรอมกันใน
ที่นี้ดังนี้ 

 
เร่ือง Fundamentals of Educational Administration ในขั้นตอนการวิเคราะหเอกสารเพื่อกําหนดขอบขายของ

รายวิชานั้น ในระยะเริ่มแรกผูวิจัยไดกําหนดหัวขอหลักเรื่อง Management & Organization ประกอบดวย 7 หัวขอยอย
ดังนี้ตามลําดับคือ Introduction to management, Decision making and planning, Organizing,  Leading, Controlling, 
Managing in special setting, Individual and organizational development โดยจัดทําในระบบ power point ไดเนื้อหา
จํานวน 138 frames อยางไรก็ตาม หลังจากที่มีการศึกษาคนควาอีกระยะหนึ่ง และจากการใหขอเสนอแนะจาก รศ. ดร. 
ปรีชา คัมภีรปกรณ อาจารยผูรวมสอน ตลอดจนจากการเสวนารวมกันกับนักศึกษา ผูวิจัยไดเพิ่มเติมเนื้อหาในหัวขอ
หลักอีก 9 หัวขอดังนี้ คือ 1) Areas of educational administration 2) Educational administration as an emerging 
profession 3) Policy and policy in use 4) The development of thought in educational administration 5) Policy 
making in the local school district & administrative: work; roles; and tasks 6) The school as a bureaucratic 
organization 7) The school as political organization 8) Decision making: theories & science และ 9) Education in 
Thailand และเมื่อจัดทําในระบบ power point มีเนื้อหารวมทั้งสิ้น 534 frames ทั้งนี้ ในชวงของการจัดทํา ผูวิจัยไดมี
การนําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความครอบคลุมและความถูกตองของเนื้อหากับอาจารยผูรวมสอน 
คือ รศ. ดร. ปรีชา คัมภีรปกรณ อีกเปนระยะ ๆ และไดสงขอมูลโดยการ attach ไปกับ e-mail เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับ Professor Dr. Forrest W. Parkay อาจารยประจําสาขาวิชา Educational Leadership คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูมาจัด intensive workshop ใหกับนักศึกษาในเรื่อง 
Fundamentals of Educational Administration ในชวงกอนเปดภาคเรียนแรก เปนระยะ ๆ อีกดวย ซึ่งก็ไดรับขอคิดเห็น
ที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงแกไขใหมีความครอบคลุมและถูกตองยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ผลจากการมอบหมายงาน
ใหนักศึกษาไดใชเปนสื่อเพื่อการศึกษาดวยตนเองตลอดภาคเรียน (ภาคปลาย ปการศึกษา 2543) และนักศึกษาไดสงผล
การศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน พบวา นักศึกษาทุกรายสามารถทํารายงานหรืออธิบายเนื้อหาตามกรอบแนวคิดที่นําเสนอไว
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ในสื่อ CD ROM ไดอยางถูกตองประมาณรอยละ 90 ของเนื้อหาตาม frames ที่กําหนดให และจากการสนทนา 
ตลอดจนการสังเกต     ปฏิกริยาและพฤติกรรมของนักศึกษา พบวา ตางมีความพึงพอใจตอการไดรับมอบหมายงานให
ทําในลักษณะดังกลาว และตางเห็นวาสื่อดังกลาวไดชวยพัฒนาองคความรูพ้ืนฐานในรายวิชาไดดีขึ้น อยางไรก็ตาม ใน
สวนที่นักศึกษายังทํารายงานผลการศึกษาไมถูกตอง และเมื่อตรวจสอบพบวาเปนขอผิดพลาดของการนําเสนอเนื้อหาที่
ทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือตีความที่ผิดไปนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงแกไขในสวนนั้นใหมีความถูกตอง
เหมาะสม และทายสุดไดจัดทําเปนสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาดวยตนเองโดยบันทึกลงในแผน CD ROM มี
เอกสารประกอบที่มีความสมบูรณ ทั้งนี้ โดยไดรับทุนสนับสนุนการผลิตจํานวน 6,000 บาท จากกองทุนผลิตสื่อการ
เรียนการสอน งานสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ กองบริการการศึกษา ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป
การศึกษา 2544 
 

เร่ือง Research Methodology for Doctoral Students in Educational Administration ในระยะเริ่มแรก 
ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหเอกสารตําราที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดขอบขายองคความรูที่เปนพื้นฐานของรายวิชานี้ ซึ่งกําหนด
หัวขอหลักได 2 หัวขอ คือ 1) Quantitative research และ 2) Qualitative research อยางไรก็ตาม หลังจากการศึกษา
คนควาเพิ่มเติมอีกระยะหนึ่ง และจากสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยผูรวมสอนอื่น ๆ เชน รศ. ดร. 
สัมพันธ พันธุพฤกษ  และผศ. ดร. ไพศาล สุวรรณนอย ตลอดจนนักศึกษาทั้ง 14 ราย ผูวิจัยไดกําหนดหัวขอหลักเพิ่ม
อีก 4 หัวขอ คือ  1) Research review for application to educational administration 2) Policy research 3) Mixed 
methodology และ 4) Guidelines for developing a dissertation proposal เมื่อจัดทําเปนสื่อในระบบ power point แลว
ได      เนื้อหาจํานวน 577 frames ซึ่งในชวงของการจัดทํา ไดมีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย
ผูสอนรายวิชานี้รวมกันเปน ระยะๆ  นอกเหนือจากที่ไดสงขอมูลโดยการ attach ไปกับ e-mail เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันกับ Professor Dr. Forrest W. Parkay, Professor Dr. Merrill M. Oaks, Professor Dr. Dennis A. 
Warner และ Associate Professor Dr. Michael S. Trevisan ซึ่งเปนทีมคณาจารยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตท ที่มาจัด 
intensive workshop ใหแกนักศึกษา เรื่อง Research Method และเรื่อง Dissertation Proposal Preparation ในตนภาค
เรียนที่สองและภาคเรียนที่สามตามลําดับ ซึ่งก็มีผลใหมีการปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมเนื้อหาในบางสวนใหสมบูรณ
ขึ้น ทั้งนี้มี  ขอสังเกตวา จากการแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทีมคณาจารยจากมหาวิทยาลัย   
วอชิงตันสเตทไดนําเอาเนื้อหาในสื่อบางตอนไปใชประกอบการจัด intensive workshop ใหแกนักศึกษาดวย  

อยางไรก็ตาม เมื่อผูวิจัยมีความมั่นใจในความครอบคลุมและความถูกตองขององคความรูที่เปนพื้นฐานของ
รายวิชานี้แลว ผูวิจัยไดจัดบันทึกเนื้อหาลงในแผน CD ROM มีเอกสารประกอบที่สมบูรณ แลวไดมอบหมายงานให
นักศึกษาทั้ง 14 รายนําไปใชเปนสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาดวยตนเอง โดยใหศึกษาหัวขอหลักเร่ือง 1) 
Research review for application to educational administration 2) Quantitative research และ 3) Qualitative research 
ในภาคตนปการศึกษา 2544 และใหศึกษาหัวขอหลักเรื่อง) 1) Mixed methodology 2) Policy research และ 3) 
Guidelines for developing a dissertation proposal ในภาคปลายปการศึกษา 2544 เมื่อจบการศึกษาในแตละภาคเรียน
และนักศึกษาไดสงผลงานการศึกษาใหตรวจสอบ พบวา นักศึกษาไดอธิบายเนื้อหาไดถูกตองประมาณรอยละ 70 ของ
เนื้อหา      ทั้งหมด และจากการสนทนาและการสังเกตปฏิกริยาและพฤติกรรมของนักศึกษา พบวา ตางมีความ   พึง
พอใจตอสื่อและรูปแบบการเรียนการสอนดวยตนเองในลักษณะดังกลาว  บางรายยังไดนําเอาเนื้อหาไปสอนนักศึกษา



 

 

6

6

ระดับปริญญาโทในสถาบันที่ตนเองสอนอีกดวย สําหรับประเด็นที่นักศึกษายังอธิบายความไมถูกตองนั้น กรณีที่มี
สาเหตุจากการนําเสนอเนื้อหาไมชัดเจน ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงแกไข  และไดจัดทําเปนสื่อการเรียนการสอนที่
สมบูรณอีกครั้ง โดยคาดวาจะสามารถนําไปใชกับนักศึกษาในรุนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น (หมายเหตุ การ
วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อเรื่องนี้ไดเสนอขอรับทุนสนับสนุนการผลิตจากกองทุนผลิตสื่อการเรียนการสอน งานสงเสริมและ
พัฒนาทางวิชาการ กองบริการการศึกษา ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2545 และกําลังรอการ
พิจารณาอนุมัติ) 

 
ขอเสนอแนะ 
 การเรียนการสอนในระดับดุษฎีบัณฑิต อาจารยผูสอนไมควรมีความคาดหวังสูงวานักศึกษาจะมีความรูความ
เขาใจหรือมีความพรอมในองคความรูพ้ืนฐาน เพื่อการตอยอดในเชิงวิเคราะห สังเคราะห การประเมิน หรือการนําไป
ประยุกตใชทั้งในแนวกวางและแนวลึกตอไปไดอยางสมบูรณ ควรคํานึงถึงวา นักศึกษาที่เริ่มเขามาเรียนในสาขาวิชา 
บางรายจบการศึกษาในระดับปริญญาโทไปนานหลายป บางรายมีความพรอมในดานประสบการณแตขาดความพรอม
ในดานวิชาการ บางรายมีความพรอมในดานวิชาการแตขาดความพรอมดานประสบการณ เปนตน ดังนั้นจึงควร
คํานึงถึงการปูพ้ืนฐานในองคความรูที่เปนพื้นฐานใหเทาเทียมกันกอน แตเนื่องจากองคความรูที่เปนพื้นฐานนั้น มักมี
ขอบขายกวางขวาง มีเนื้อหามากมาย การที่จะใหศึกษาคนควาเฉพาะในชั้นเรียนหรือในสถาบันการศึกษาตามชวงเวลา
เปด  ทําการนั้น ยังไมอาจจะเพียงพอได ยอมตองใหมีการศึกษาคนควาเพิ่มเติมนอกเวลา ดวยการศึกษาดวยตนเอง ซึ่ง
การศึกษาดวยตนเองนั้นอาจจัดแบงประเภทของการศึกษาไดสองรูปแบบ คือ รูปแบบการศึกษาดวยตนเองตามความ
สนใจหรือตามความตองการของแตละรายบุคคล และรูปแบบที่มีการกําหนดกรอบแนวคิดหรือทิศทางใหไดศึกษาไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งโดยหลักการแลว ก็ควรสงเสริมและกระตุนใหนักศึกษาไดใชวิธีการทั้งสองรูปแบบนั้นอยาง
ผสมผสานกัน อยางไรก็ตาม การใชวิธีการตามรูปแบบที่สอง แมดูเหมือนจะเปนการจํากัดกรอบใหเดินทางไปใน
ทิศทางเดียวกัน เปนการใชภาวะผูนําทางวิชาการแบบชี้นํา (directive leadership) (Ubben, Hughes, and Norris, 2001) 
แตผลที่ไดรับนาจะเปนประโยชนตอการบรรลุจุดมุงหมายของการเตรียมความพรอมในระยะเวลาที่มีจํากัดและการ
สงเสริมใหมีพื้นฐานในองคความรูหลักที่เหมือนกัน เพื่อใหการกาวเดินหรือการศึกษาในรายวิชาอื่นที่มีลักษณะเนื้อหา
ที่สูงขึ้นไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

อยางไรก็ตาม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในงานวิจัยนี้ มีจุดมุงเนนของเกณฑความมี     คุณภาพอยูที่
ความครอบคลุมและความถูกตองของเนื้อหา เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจในองคความรูที่เปนพื้นฐานเปน
สําคัญ ไมไดนําเอาหลักจิตวิทยาการเรียนรูบางประการในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนดวยตนเองโดยทั่วไป เชน 
หลักการใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมจากสื่ออยางกระตือรือรนจากการมีปฏิกริยาโตตอบกับคําถามที่กําหนด
ไวเปนระยะ ๆ การเสริมแรงจากการใหทราบผลการเรียนรูเปนระยะ ๆ และในทันที การจูงใจโดยเสนอเนื้อหาเปน
ขั้นตอนยอย ๆ หลายขั้นตอนตอเนื่องกันไปจากงายไปหายาก เปนตน (Romiszosky, 1986) ดังนั้น หากทานใดที่มีความ
สนใจจะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาดวยตนเองในลักษณะเดียวกัน ก็อาจนําเอาหลักจิตวิทยาการเรียนรู
ตาง ๆ เหลานั้นมาใชประกอบดวย ก็นาจะทําใหสื่อมีคุณภาพในเชิงวิชาการไดมากขึ้น 
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สําหรับสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาดวยตนเองทั้งสองเรื่องนี้ ผูวิจัยก็คาดหวังวา เมื่อไดนําเอาไปใชกับ
นักศึกษาในรุนตอ ๆ ไป ก็คงจะไดมีโอกาสปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาใหมีความครอบคลุมในขอบขายและมีความ
ถูกตองในเนื้อหายิ่งขึ้นตอไป รวมทั้งการนําหลักจิตวิทยาการเรียนรูตาง ๆ ดังกลาวขางตนมาใชประกอบดวย ดังนั้นจึง
ถือวาภารกิจของการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อทั้งสองเรื่องนี้ยังไมสิ้นสุด ผลงานที่ปรากฏจึงเปนเพียงจุดเริ่มตนเทานั้น ยัง
จะตองมีวงจรตอเนื่องตอไปอีก 
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