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  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
ผู้วจัิย : นางปิยะพร  สัตยาภรณ์  ต าแหน่งหวัหนา้หน่วยเตรียมตน้ฉบบั และรักษาการ 
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บทคัดย่อ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบ
ส่ือส่ิงพิมพร์ะดบัปริญญาตรีของ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  และ 2) ปัญหาและขอ้เสนอแนะ
ของนกัศึกษาเก่ียวกบัการพฒันา /ปรับปรุงรูปแบบส่ือส่ิงพิมพร์ะดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช 
 การวจิยัน้ี เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ี
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2/2551  ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบกระจายตามสัดส่วนของ
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนทั้ง 12 สาขาวชิา จ  านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกา รวจิยั คือ 
แบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยั พบวา่ 1) นกัศึกษา มสธ . มีความพึงพอใจในดา้นรูปเล่มของเอกสารการ
สอน/ส่ือส่ิงพิมพป์ระจ าชุดวชิาในดา้นการจดัหนา้และภาพประกอบ และดา้นคุณลกัษณะของสีและ
ตวัอกัษรระดบัมาก และในส่วนของแบบฝึกปฏิบติัของชุดวชิาพบวา่ นกัศึกษา มสธ. มีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบของแบบฝึกปฏิบติัของชุดวชิาระดบัปริญญาตรีในดา้นต่างๆ  ไดแ้ก่ ลกัษณะและขนาด
ของตวัอกัษรในแบบฝึกปฏิบติัชุดวชิา  ลกัษณะและขนาดของตวัอกัษรบนหนา้ปก  รูปเล่มของแบบ
ฝึกปฏิบติัชุดวชิาในประเด็นขนาดรูปเล่มในระดบัมาก เช่นเดียวกนั และ 2) ปัญหาและขอ้เสนอแนะ
ท่ีมีต่อรูปแบบเอกสารการสอน /ส่ือส่ิงพิมพป์ระจ าชุดวชิา  คือ ควรลดขนาดความหนาของเล่ม  ควร
แบ่งเอกสารการสอนเป็น 3 เล่ม เน่ืองจาก 2 เล่มจะท าใหเ้อกสารหนาเกินไป และเพื่ อความสะดวก
ในการใชง้าน ควรปรับลดจ านวนเล่มเหลือเพียง 1 เล่ม ส าหรับการออกแบบและจดัหนา้เอกสารการ
สอน/ส่ือส่ิงพิมพป์ระจ าชุดวชิาในระดบัปริญญาตรี  ควรออกแบบใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึน  ส่วน
ปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรูปแบบของแบบฝึกปฏิบติัชุดวชิา คือ แบบฝึกปฏิบติับางขอ้เฉลยไม่
ถูกตอ้งตรงตามเอกสารการสอน  การออกแบบและจดัหนา้แบบฝึกปฏิบติั  ในส่วนของหนา้ปกแบบ
ฝึกปฏิบติัควรจะส่ือถึงความสัมพนัธ์กบัชุดวชิานั้น และหนา้ปกควรมีความทนทานมากกวา่น้ี  



 

(2) 

 
การวจิยัเร่ือง “การส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษา มสธ.ท่ีมีต่อรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์

ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช” ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 

 
1.  สรุปการวจัิย 
 

         1.1  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.1.1  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบ ส่ือส่ิงพิมพร์ะดบั

ปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช  
 1.1.2  เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของนกัศึกษาเก่ียวกบัการพฒันา/ปรับปรุง

รูปแบบส่ือส่ิงพิมพร์ะดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
              1.2  วธีิด าเนินการวจัิย 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชใน

ระดบัปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2/2551 ซ่ึงมาเขา้ร่วมกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ ณ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ านวน 400 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  และใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคร าะห์ขอ้มูล โดยใชก้ารแจกแจง
ความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

            1.3  ผลการวจัิย 

  1.3.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษา มสธ. เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงโดยเป็นเพศ

ชายมากกวา่คร่ึงเล็กนอ้ย  โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอายุระหวา่ง 26-30 ปี ร้อยละ 25.75 ประกอบ
อาชีพรับราชการ /รัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 42.50 และมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 15,001-20,000 บาท ร้อย
ละ 28.0 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจะท าการสุ่มตวัอยา่งโดยจ าแนกตามส าขาวชิาท่ีศึกษา 
ไดแ้ก่ สาขาวชิาศิลปศาสตร์  นิเทศศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  วทิยาการจดัการ  นิติศาสตร์ วทิยาศาสตร์
สุขภาพ  พยาบาลศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  มนุษยนิเวศศาสตร์  รัฐศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์ และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 1.3.2 ความพงึพอใจเกีย่วกบัรูปแบบส่ือส่ิงพมิพ์ระดับปริญญาตรีของ มสธ. 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษา มสธ . มีความพึงพอใจต่อรูปแบบเอกสารการ

สอน/ส่ือส่ิงพิมพป์ระจ าชุดวชิาระดบัปริญญาตรีของ มสธ. ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 



 

(3) 

1)  ด้านรูปเล่มของเอกสารการสอน/ส่ือส่ิงพิมพ์ประจ าชุดวิชา 
ในภาพรวม นกัศึกษา มสธ . มีความพึงพอใจในระดบัมาก เม่ือพิจารณา

แต่ละรายการปรากฏวา่ นกัศึกษามสธ. มีความพึงพอใจขนาดรูปเล่มอยูใ่นระดบัมาก เป็น ล าดับแรก 
รองลงมา ไดแ้ก่ ความหนาของเอกสารท่ีนกัศึกษามสธ . พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และท่ีนกัศึกษา 
มสธ. พึงพอใจเป็นล าดับน้อยสุด ไดแ้ก่ ความคงทนแขง็แรง ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 2)   ด้านการจัดหน้าและภาพประกอบ  
                     ในภาพรวม นกัศึกษา มสธ . มีความพึงพอใจในระดบัมาก  และเม่ือ

พิจารณาแต่ละรายขอ้ ปรากฏวา่ นกัศึกษา มสธ . มีความพึงพอใจการออกแบบภาพหนา้ปก
สอดคลอ้งหรือสัมพนัธ์กบัเน้ือหาชุดวชิาในระดบัมาก เป็น ล าดับแรก  รองลงมา  ไดแ้ก่ การจดัวาง
ต าแหน่งขอ้ความและภาพบนหนา้ปกใน ระดับมาก  และ น้อยทีสุ่ด  ไดแ้ก่ ความคมชดัของภาพ 
ประกอบ ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  
 3)   ด้านคุณลักษณะของสีและตัวอักษร 

                      ในภาพรวมนกัศึกษา มสธ . มีความพึงพอใจในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาแต่ละรายข้ อปรากฏวา่ นกัศึกษา มสธ . มีความพึงพอใจในลกัษณะและขนาดตวัอกัษรบน
หนา้ปกในระดบัมากเป็น ล าดับแรก  รองลงมา  ไดแ้ก่ การจดัพิมพห์นา้ปกแบบ 3 สี หรือ 4 สีใน
ระดบัมาก และน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ สีสันหนา้ปก แต่ก็อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั   

                   กล่าวโดยสรุปในภาพรวมพบวา่ นกัศึกษา มสธ . มีความพึงพอใจ
ในดา้นรูปเล่มของเอกสารการสอน/ส่ือส่ิงพิมพป์ระจ าชุดวชิา ดา้นการจดัหนา้และภาพประกอบ และ
ดา้นคุณลกัษณะของสีและตวัอกัษรอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยท่ีดา้นการจดัหนา้และภาพประกอบมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรวมในทุกดา้นปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

1.3.3 ความพงึพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อรูปแบบของแบบฝึกปฏิบัติของชุดวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษา มสธ. มีความพึงพอใจต่อรูปแบบของแบบฝึก 
ปฏิบติัของชุดวชิาระดบัปริญญาตรีในดา้นต่างๆ โดยภาพรวม พบวา่ นกัศึ กษา มสธ . มี

ความพึงพอใจเฉล่ีย รวมต่อรูปแบบของแบบฝึกปฏิบติัชุดวชิาระดบัปริญญาตรี  มสธ.ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาในแต่ละรายขอ้พบวา่ นกัศึกษา มสธ. มีความพึงพอใจระดับมากใน 3 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่ 
ลกัษณะและขนาดของตวัอกัษรในแบบฝึกปฏิบติัชุดวชิา  ลกัษณะและขนาดของตวัอกัษรบน
หนา้ปก รูปเล่มของแบบฝึกปฏิบติัชุดวชิาในประเด็นขนาดรูปเล่ม ตามล าดบั  

 ส่วนท่ีนกัศึกษา มสธ. มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ไดแ้ก่ สีสันหนา้ปก  คุณภาพของ
กระดาษท่ีพิมพ ์และความคงทนแขง็แรงในการเขา้เล่ม ตามล าดบั 



 

(4) 

 1.3.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพือ่ให้ได้รูปแบบส่ือส่ิงพมิพ์ชุดวิชาทีพ่งึ

ประสงค์ 
  1) ปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีมีต่อรูปแบบเอกสารการสอน/ส่ือส่ิงพิมพ์

ประจ าชุดวิชาระดับปริญญาตรี 
  นกัศึกษา มสธ . ไดร้ะบุปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรูปแบบเอกสาร

การสอน /ส่ือส่ิงพิมพป์ระจ าชุดวชิาดงัน้ี  ควรลดขนาดความหนาของเล่มมากท่ีสุด  (ร้อยละ 20.0) 
รองลงมาเน้ือหามากเกินไป จบัใจความยาก ควรมีการจดัท าเป็นสรุปสั้นๆ แต่ละชุดวชิา (ร้อยละ 16) 
เอกสารมีขนาดเล่มใหญ่เกินไปและมีน ้าห นกัมาก ไม่สะดวกในการพกพา (ร้อยละ 13.0) ควรเพิ่ม
ความคงทนของเอกสารการสอนใหใ้ชง้านไดน้านกวา่น้ี  (ร้อยละ 11.0) และเน้ือหาควรใหมี้ความ
ทนัสมยั เช่น บางชุดวชิาจดัพิมพต์ั้งแต่ปี 2528 ซ่ึงตวับทกฎหมายไม่ตรงกบัประมวลท่ีไดแ้กไ้ข 
(ร้อยละ 8.0) ตามล าดบั 

  2) ปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีมีต่อรูปแบบในการแยกเล่มเอกสารการสอน
ชุดวิชา 

  นกัศึกษา มสธ . ไดร้ะบุปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรูปแบบในการ
แยกเล่มเอกสารการสอนชุดวชิาในประเด็นควรแบ่งเอกสารการสอนเป็น 3 เล่ม เน่ืองจาก 2 เล่มจะ
ท าใหเ้อกสารหนาเกินไป และควรปรับลดจ านวนเล่มเหลือเพียง 1 เล่มเพื่อความสะดวกในการใช้
งาน จ านวนเท่ากนั (ร้อยละ 27.7) รองลงมาคือ ควรแยกเล่มเอกสารการสอนตามกลุ่มเน้ือหาท่ีมี
ความต่อเน่ืองกนัและ เล่ม 1 และ 2 ไม่จ  าเป็นตอ้งมีขนาดเท่ากนั ควรลดจ านวนเล่มลงเหลือ
ประมาณ 2 เล่มต่อชุดวชิา และควรรวมแบบประเมินก่อนหลงัเรียนไวท้า้ยเอกสารก ารสอน ใน
จ านวนเท่ากนั(ร้อยละ 11.1) 

  3) ปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีมีต่อการออกแบบและจัดหน้าเอกสาร        
การสอน/ส่ือส่ิงพิมพ์ประจ าชุดวิชาระดับปริญญาตรี 

  นกัศึกษา มสธ. ไดร้ะบุปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการออกแบบและ
จดัหนา้เอกสารการสอน/ส่ือส่ิงพิมพป์ระจ าชุดวชิาในระดับปริญญาตรีดงัน้ี ควรออกแบบใหมี้ความ
ทนัสมยัมากข้ึน (ร้อยละ 41.2) รองลงมา ควรออกแบบและจดัหนา้เอกสารการสอนใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา และมีสีสันท่ีชวนอ่าน (ร้อยละ 23.5) การจดัหนา้ควรท าเป็น 1 คอลมัน์ การ
แบ่งคอลมัน์ในเอกสารควรมีการแบ่งใหเ้หมือนกนัตลอดเล่ม ควรอ อกแบบเน้ือหาใหอ้ยูภ่ายใน 1 
เล่ม บางชุดวชิาใชต้วัพิมพแ์บบติดกนัมากเกินไป ไม่มีการแบ่งคอลมัน์ท าใหอ่้านไดย้าก ควรมี
รูปลกัษณ์เอกสารท่ีดึงดูดใจในการอ่านมากกวา่น้ี ควรออกแบบหนา้ปกของชุดวชิาใหน่้าสนใจ ใน
จ านวนเท่ากนั (ร้อยละ 5.9) ตามล าดบั 
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  4) ปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีมีต่อรูปแบบของแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา  
  นกัศึกษา มสธ . ไดร้ะบุปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรูปแบบของแบบ

ฝึกปฏิบติัชุดวชิาในประเด็นแบบฝึกปฏิบติับางขอ้เฉลยไม่ถูกตอ้งตรงตามเอกสารการสอน  (ร้อยละ 
19.1) ควรปรับปรุงคุณภาพของกระดาษ ไม่ควรใชก้ระดาษบางเกิ นไป  และหนา้ปกควรเป็น
กระดาษท่ีมีความหนาต่างจากกระดาษภายในเล่ม จ านวนเท่ากนั  (ร้อยละ 17. 0) ควรเพิ่มจ านวนขอ้
แบบฝึกปฏิบติัใหม้ากกวา่น้ี  (ร้อยละ 10.6) และควรปรับปรุงใหมี้ความคงทน (ร้อยละ 6.4) 
ตามล าดบั 

  5) ปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีมีต่อการออกแบบและจัดหน้าแบบฝึกปฏิบัติ 
               นกัศึกษา มสธ . ไดร้ะบุปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการ

ออกแบบและจดัหนา้แบบฝึกปฏิบติัในประเด็น หนา้ปกของแบบฝึกปฏิบติัควรจะส่ือถึง
ความสัมพนัธ์กบัชุดวชิานั้น และหนา้ปกควรมีความทนทานกวา่น้ี (ร้อยละ 30.0) และทุกชุดวชิา
ควรออกแบบอยา่งชุดวชิาไทยศึกษ าจะดีมาก ควรออกแบบจดัหนา้แบบฝึกปฏิบติัใหดู้ดีและมีแนว
ค าถามใหม้ากกวา่น้ี รูปแบบการออกแบบควรเนน้ความแขง็แรงคงทน แบบฝึกปฏิบติัควรออกแบบ
ใหอ้ยูต่่อทา้ยเอกสารการสอน ควรก าหนดจ านวนค าตอบท่ีตอ้งการใหช้ดัเจน ควรปรับปรุงรูปแบบ
ใหมี้หนา้ตาดูดี เพื่อกระตุน้การอ่าน จ านวนท่ีเท่ากนั (ร้อยละ 10.0) 

  6) ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับรูปแบบเอกสารการสอนท่ีดีใน
ความคิดเห็นของนักศึกษา มสธ.  

  นกัศึกษา มสธ . ไดร้ะบุปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัรูปแบบ
เอกสารการสอนท่ีดีในความคิดเห็นของนกัศึกษา มสธ. ในประเด็นเอกสารการสอนควรใหมี้เน้ื อหา
กระชบั ขนาดของรูปเล่มไม่ตอ้งใหญ่มาก (ร้อยละ 14.5) รองลงมาคือ การเขา้เล่มของรูปแบบ
เอกสารการสอนควรใหมี้ความแขง็แรงคงทนและรูปเล่มควรมีขนาดมาตรฐาน A4 พกพาสะดวก 
ง่ายต่อการอ่านในจ านวนท่ีเท่ากนั  (ร้อยละ 10.9) และรูปแบบและเน้ือหาควรตอ้งมีความทนัสมยั 
ทนัยคุ ทนัเหตุการณ์ (ร้อยละ 9.1) ตามล าดบั 
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2.  อภิปรายผล 
 

         ในการอภิปรายผลการวจิยัเร่ือง “การส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษา มสธ.ท่ีมีต่อ
รูปแบบส่ือส่ิงพิมพข์องมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช”  ผูว้จิยัจะอภิปรายตามวตัถุประสงคข์อง
การวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

2.1  เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อรูปแบบ ส่ือส่ิงพมิพ์ระดับปริญญาตรี
ของมหาวทิยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช  

ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษา มสธ . มีความพึงพอใจในดา้นรูปเล่มของเอกสารการ
สอน/ส่ือส่ิงพิมพป์ระจ าชุดวชิา ดา้นการจดัหนา้และภาพประกอบ และดา้นคุณลกัษณะของสีและ
ตวัอกัษรอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยท่ีดา้นการจดัหนา้และภาพประกอบมีค่าเฉล่ียสูงสุด และเม่ือ
พิจารณาค่าเฉล่ียรวมในทุกดา้นปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  

นอกจากน้ียงัพบวา่ นกัศึกษา มสธ . มีความพึงพอใจต่อรูปแบบของแบบฝึกปฏิบติั
ของชุดวชิาระดบัปริญญาตรีในดา้นต่างๆ  ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละรายขอ้พบวา่ นกัศึกษา 
มสธ. มีความพึงพอใจใน 3 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่ ลกัษณะและขนาดของตวัอกัษรในแบบฝึกปฏิบติัชุด
วชิา ลกัษณะและขนาดของตวัอกัษรบนหนา้ปก  รูปเล่มของแบบฝึกปฏิบติัชุดวชิา ในประเด็นขนาด
รูปเล่ม  ตามล าดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  จนัทนา ทองประยรู (2537: 15) ท่ีกล่าววา่ การออกแบบส่ือ
ส่ิงพิมพเ์ป็นศิลปะการเตรียมรูปแบบส่ิงพิมพก่์อนเขา้สู่กระบวนการผลิต เพื่อใหเ้กิดความงามและ
ประโยชน์ใชส้อยตรงตามวตัถุประสงค ์และยงัเป็นการเพิ่มความหมาย ความน่าสนใจ ความ
สวยงามและความรู้สึกนึกคิดไปยงักลุ่มเป้าหมาย การด าเนินการดงักล่าวท า ไดโ้ดยการจดัวาง
องคป์ระกอบต่างๆ ของส่ิงพิมพอ์นัไดแ้ก่ ตวัอกัษร ภาพและอ่ืนๆ ลงบนพื้นท่ีวา่งอยา่งสร้างสรรค์
สวยงาม สอดคลอ้งกบัลกัษณะเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการใชง้านส่ิงพิมพน์ั้นๆ 

 2.2   เพือ่ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษาเกีย่วกบัการพฒันา /ปรับปรุง
รูปแบบส่ือส่ิงพมิพ์ระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

  ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษา มสธ . ไดร้ะบุปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรูปแบบ
เอกสารการสอน/ส่ือส่ิงพิมพป์ระจ าชุดวชิา คือ ควรลดขนาดความหนาของเล่มมากท่ีสุด  ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรูปแบบในการแยกเล่มเอกสาร การสอนชุดวชิา  คือ ควรแบ่งเอกสารการสอน
เป็น 3 เล่ม เน่ืองจาก 2 เล่มจะท าใหเ้อกสารหนาเกินไป และควรปรับลดจ านวนเล่มเหลือเพียง 1 เล่ม
เพื่อความสะดวกในการใชง้าน ปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการออกแบบและจดัหนา้เอกสารการ
สอน/ส่ือส่ิงพิมพป์ระจ าชุดวชิาในระดบัปริญญาตรี คือ ควรออกแบบใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึน 
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  ส่วนปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรูปแบบของแบบฝึกปฏิบติัชุดวชิาพบวา่ ปัญหา
และขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรูปแบบของแบบฝึกปฏิบติัชุดวชิา คือ แบบฝึกปฏิบติับางขอ้เฉลยไม่ถูกตอ้ง
ตรงตามเอกสารการสอน  ปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการออกแบบและจดัหน้ าแบบฝึกปฏิบติั  
คือ หนา้ปกของแบบฝึกปฏิบติัควรจะส่ือถึงความสัมพนัธ์กบัชุดวชิานั้น และหนา้ปกควรมีความ
ทนทานกวา่น้ี และ ปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัรูปแบบเอกสารการสอนท่ีดีในความ
คิดเห็นของนกัศึกษา มสธ .  คือ เอกสารการสอนควรใหมี้เน้ือหากระชบั ขนาดของรูปเล่มไม่ ตอ้ง
ใหญ่มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ นิศาชล  จ  านงศรี (2546) ท่ีกล่าววา่ การออกแบบและจดั
หนา้ส่ิงพิมพ ์เป็นการเตรียมรูปแบบของส่ิงพิมพก่์อนเขา้สู่กระบวนการผลิตเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ใช้
สอยตรงตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านมากท่ีสุด และประชนั  วลัลิโก (2539: 76) ท่ีกล่าววา่ การ
ออกแบบ ถือเป็นกระบวนการท่ีส าคญัขั้นตอนหน่ึงของการผลิตส่ิงพิมพ ์เน่ืองจากส่ิงพิมพแ์ต่ละช้ิน
ออกมาจะมีความน่าสนใจ น่าจบัตอ้ง และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ น่าอ่านหรือไม่นั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัการ
ออกแบบท่ีดี ซ่ึงเร่ิมแต่การออกแบบหนา้ปก รูปเล่ม แบบตวัอกัษร ตลอดจนก ารตกแต่งส่ิงพิมพน์ั้น 
ผูอ้อกแบบส่ิงพิมพจึ์งมีบทบาทส าคญัในการท่ีจะออกแบบ โดยตอ้งรู้จกัผสมผสานความสามารถ
ทางศิลปะ และหลกัเกณฑข์องการออกแบบอยา่งเหมาะสม เพื่อใหก้ารออกแบบส่ิงพิมพน์ั้น บงัเกิด
ประสิทธิผลตามท่ีผูผ้ลิตส่ิงพิมพต์อ้งการ  

 
3.  ข้อเสนอแนะ 
 
ผลการวจิยัคร้ังน้ี  สามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใชใ้นการพฒันาและ

ปรับปรุงรูปแบบส่ือส่ิงพิมพข์อง มสธ. ไดด้งัน้ี 
1) ควรลดขนาดความหนาของเอกสารการสอนและขนาดรูปเล่มไม่ตอ้งใหญ่มาก 
2) ควรแบ่งเอกสารการสอนเป็น 3 เล่ม เน่ืองจาก 2 เล่มจะท าใหเ้อกสารการสอน

หนาเกินไป  
3) เพื่อความสะดวกในการใชง้าน ควรปรับลดจ านวนเล่มเหลือเพียง 1 เล่ม  
4) หนา้ปกของแบบฝึกปฏิบติัควรจะส่ือถึงความสัมพนัธ์กบัชุดวชิานั้น  
5) หนา้ปกควรออกแบบใหมี้ความแขง็แรงทนทานมากกวา่น้ี 
6) เอกสารการสอนควรใหมี้เน้ือหากระชบั และมีความทนัสมยั 

 
 
 


