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บทคดัย่อ 

การวิจยัในชั้นเรียนทาํโดยผูส้อนกบัผูเ้รียนเพ่ือลดปัญหา และเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน
ในรูปแบบของส่ือท่ีเหมาะสมกบัการเรียน การสอน วิชา หลกัการส่ือสารการเกษตร (สก.311) โดยจดัการ
เรียนการสอน ในรูปแบบการบรรยาย พร้อมส่ือผสม อ่ืน และใชก้ารสอบวดัผลนกัศึกษาเป็นขอ้สอบแบบ 
อตันัย ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เร่ืองรูปแบบของส่ือท่ีเหมะสมกับการเรียนการสอนวิชา 
หลกัการส่ือสารการเกษตร (สก 311)  ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ และเกรด ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม  จาํนวน 112 คน  จากขอ้มูลพบวา่ 1) นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบของส่ือ อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด โดยภาพรวม 2) ผลการใหค้ะแนนมีความสัมพนัธ์กนั 3) นกัศึกษามีการยอมรับรูปแบบของส่ือ อยู่
ในระดบัมากท่ีสุดในดา้นของการบรรยายโดยอาจารย ์  และการใหค้าํปรึกษา 
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ความเป็นมาของการวจัิย  

บทวิจารณ์ โปรดของ imaginary ใหค้วามหมายของส่ือ ส่ือ คืออะไร เรานิยามส่ือไดง่้ายๆก็
คือ พาหะในการนาํสารจากผูส่้ง    สารไปยงัผูรั้บสารปลายทางนิยาม ของส่ือเป็นอยา่งน้ีนั้นหมายความว่า 
ส่ือไม่ไดจ้าํกดัตวัเองแค่ทีวี วิทย ุหนงัสือพิมพแ์ลว้ ไม่วา่จะเป็นโทรศพัทมื์อถือ, โทรศพัทบ์า้น, กระดาษโนต้ 
, ป้ายต่างๆ, บตัรประจาํตวัพนกังาน, อินเตอร์เน็ต, จดหมาย, ไปรษณียบตัร   ภาษาพดู กริยาท่าทางหรือ
แมก้ระทัง่ตวัคุณก็สามารถเป็นส่ือได ้ ทุกๆอย่างรอบตวัเราสามารถเป็นส่ือไดห้มด สมมติว่าคุณกาํลงัไม่
สบาย ใบหนา้ของคุณก็จะส่ือออกมาใหค้นรอบๆขา้งไดเ้ห็นว่าคุณกาํลงัป่วย หรือถา้คุณมีความสุข ร่างกาย
คุณก็ตอบสนองดว้ยความกระตือรือร้น ยิม้แยม้แจ่มใส จนคนรอบขา้งก็รับรู้ไดว้่าคุณมีความสุข หรือถา้คุณ
นัง่ประชุมอยูใ่นท่ีทาํงานแลว้เกิดฮึดฮดัทุบโต๊ะแลว้เดินกระแทก เทา้ออกจากหอ้งไป ทุกคนท่ีร่วมประชุมก็
จะ รู้ว่ า คุณ เ กิดความไม่พอใจอะไรบางอย่ า ง ข้ึน  แต่อาจจะไม่ รู้ว่ าไ ม่พอใจอะไร 
ฉะนั้นจะเห็นไดว้่าการส่ือสารและการ ใชส่ื้อแทบจะเกิดข้ึนตลอดเวลาในชีวิตประจาํวนั สรุปก็คือส่ือนั้น
สามารถเป็นอะไรกไ็ดท่ี้สามารถใชส่้งสารจากผูส่้งสารไปถึง ผูรั้บสาร 
 
ความสําคญั 
 
    พิมพพ์ร แกว้เครือ ให้ความหมายของ ส่ือการเรียนการสอนสามรถช่วยการเรียนการสอน
ของครูไดดี้มากซ่ึงเราจะเห็นว่า ครูนั้นสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนไดม้ากทีเดียว แถม
ยงัช่วยให้ครูมีความรู้มากข้ึนในการจดัแหล่งวิทยาการท่ีเป็นเน้ือหาเหมาะ สมแก่การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย
ในการสอนช่วยครูในดา้นการคุมพฤติกรรมการ เรียนรู้และสามารถสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัเรียนไดม้าก
ทีเดียว ส่ือการสอนจะช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนไดท้าํกิจกรรมหลายๆรูปแบบ เช่น การใชศู้นยก์ารเรียน การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสาธิต การแสดงนาฏการ เป็นตน้ ช่วยใหค้รูผูส้อนไดส้อนตรงตามจุดมุ่งหมายการ
เรียนการสอน และยงัช่วยในการขยายเน้ือหาท่ีเรียนทาํใหก้ารสอนง่ายข้ึน และยงัจะช่วยประหยดัเวลาในการ
สอน นกัเรียนจะไดมี้เวลาในการทาํกิจกรรมการเรียนมากข้ึนจากขอ้มูลเราจะไดเ้ห็นถึง ประโยชน์ของส่ือ
การเรียนการสอน ซ่ึงทาํใหเ้รามองเห็นถึงความสาํคญัของส่ือสารมีประโยชน์และมีความจาํเป็นสามารถ ช่วย
พฒันาการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีการส่ือสารและการผลิตส่ือเพื่อพฒันาการเกษตร ให้ความหมายของ ส่ือมี
ความสําคญัในดา้นของการส่ือสาร ในทุกวงการให้ความสําคญักบัการส่ือสารท่ีจะสร้างความเขา้ใจท่ีดี 
ประสานความเขา้ใจระหว่างบุคคล กลุ่มและมวลชนไดดี้ เพราะส่ือมีคุณสมบติัท่ีจะอธิบายหรือส่ือสารใน
ลกัษณะของนามธรรมใหเ้ป็น รูปธรรมให้เขา้ใจไดง่้ายตรงตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ ในกระบวนการของการ
ส่ือสาร “ส่ือและวิธีการ” จึงจดัเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัมากองคป์ระกอบหน่ึง ซ่ึงพอสรุปความสาํคญัของ
ส่ือไดด้งัน้ี 
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1. ส่ือช่วยอธิบายเร่ืองท่ีเป็นนามธรรม (Abstract) ใหเ้ป็นรูปธรรม (Concrete) มากข้ึน 
2. ส่ือช่วยเร้าความสนใจ ความยากรู้ยากเห็นของผูรั้บ ซ่ึงจะทาํใหก้ารรับรู้ในเร่ืองนั้น ๆ ได้

ดีข้ึน 
3. ส่ือทาํใหเ้กิดความคงทนในการเรียนรู้และจดจาํไดดี้ข้ึน นานข้ึน 
4. ส่ือมีประสิทธิภาพสูงในการถ่ายทอดหรืออบรมคนเป็นจาํนวนมาก ๆ หรือกลุ่มใหญ่ได ้
5. ส่ือช่วยประหยดัเวลาร่นระยะเวลาทาํใหเ้รียนรู้ไดม้ากข้ึนในระยะเวลาอนัจาํกดั 
6. ส่ือช่วยแสดงรายละเอียดของกรรมวิธีและกระบวนการท่ีเป็นขั้นตอนไดดี้กวา่บรรยาย 
7. ส่ือทาํใหผู้รั้บมีส่วนร่วมในประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อม ๆ กนัหรือเหมือนกนั 
8. ส่ือสามารถนาํมาใชซ้ํ้ าไปซํ้ามาได ้เม่ือตอ้งการศึกษาเพิ่มเติมใหเ้ขา้ใจยิง่ข้ึน 
ส่ือชุดเดียวกนัทาํใหผู้รั้บต่างกรรมต่างวาระเขา้ใจไดต้รงกนัใครมาใชก้ไ็ดผ้ลเหมือนกนั 

ดงันั้นการเลือกในรูปแบบของส่ือท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอน วิชา หลกัการส่ือสารการเกษตร (สก.
311) จึงตอ้งมีการนาํเอา รูปแบบของส่ือ มาใชห้ลายประเภท เพื่อการวิจยัโดยการใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม 
การเลือกในรูปแบบของส่ือท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอน วิชา หลกัการส่ือสารการเกษตร (สก.311) 
ประเภทของส่ือการเรียนการสอน (พิมพพ์ร แกว้เครือ) 

1. ส่ือประเภทวสัดุ ไดแ้ก่ ส่ือเล็ก ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเก็บความรู้ในลกัษณะของภาพเสียง และ 
อกัษรในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนสามารถใชเ้ป็นแหล่งหาประสบการณ์ หรือศึกษาไดอ้ย่างแทจ้ริงและ
กวา้งขวาง แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1.1 วสัดุท่ีเสนอความรู้ไดจ้ากตวัมนัเอง ไดแ้ก่หนงัสือเรียนหรือตาํราของจริงหุ่นจาํลอง 
รูปภาพ แผนภูมิ แผนท่ี ป้ายนิเทศ เป็นตน้ 

1.2 วสัดุท่ีตอ้งอาศยัส่ือประเภทเคร่ืองกลไก เป็นตวันําเสนอความรู้ได้แก่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ แผน่สไลด ์ฟิลม์สตริป เส้นเทปบนัทึกเทป รายการวิทย ุรายการโทรทศัน์ รายการท่ีใชเ้คร่ืองช่วย
สอน เป็นตน้ 

2. ส่ือประเภทเคร่ืองมือ หรือโสตทศันูปกรณ์ ไดแ้ก่ ส่ือใหญ่ ท่ีเป็ฯตวักลางหรือทางผา่น
ของความรู้ ท่ีถ่ายทอดไปยงัครูและนักเรียน ส่ือประเภทน้ีตวัมนัเองแทบไม่มีประโยชน์ต่อการส่ือ
ความหมายเลยถา้ไม่มีใคร รู้ในรูปแบบต่าง ๆ มาป้อนผา่นเคร่ืองกลไกลเหล่าน้ี ส่ือประเภทน้ีจึงจาํเป็นตอ้ง
อาศยัส่ือประเภทวสัดุ บางชนิดเป็นแหล่งความรู้ใหม้นัส่งผา่น ซ่ึงจะทาํใหค้วามรู้ท่ีส่งผา่นมีการเคล่ือนไหว
ไปสู่นกัเรียนจาํนวนมาก ไดไ้กลๆ และรวดเร็ว และบางทีก็ทาํหนา้ท่ีเหมือนครูเสียเอง เช่น เคร่ืองช่วยสอน 
ไดแ้ก่เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองเล่นแผน่เสียง เคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองรับวิทย ุเคร่ืองฉายภาพน่ิงทั้งหลาย 

3.ส่ือประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ตวักลางในกระบวนการเรียนการสอนไม่จาํเป็นตอ้งใชแ้ต่
วสัดุหรือเคร่ืองมือเท่า นั้น บางคร้ังจะตอ้งใชเ้ทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ ควบคู่กนัไป โดยเนน้ท่ีเทคนิคและ
วิธีการเป็นสาํคญัในการเลือกส่ือดว้ยวิธีระบบนั้น กดูแมน ไดเ้สนอวิธีการเลือกไวต้ามลาํดบัดงัน้ี  
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1. พิจารณาดูว่าในจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมไดก้าํหนดให้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมโดยการดู 
การฟัง หรือการกระทาํ 

2. พิจารณาดูคุณลกัษณะของผูเ้รียน (อาย ุระดบัชั้น ระดบัสติปัญญา พฒันาการทางการอ่าน
ลกัษณะทางร่างกาย พื้นฐาน ทางสังคมและวฒันธรรม เป็นตน้ ) จะบ่งบอกไดว้่าสามารถใชส่ื้อกบัเด็ก
คนนั้นหรือกลุ่มนั้นไดบ้า้ง 

3. พิจารณาดูว่ามีส่ืออะไรบา้ง ท่ีจะสามารถนาํมาใชเ้พื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้
และใชก้บักลุ่มผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะตามท่ีตอ้งการดงักล่าวแลว้จะเกิดประโยชน์ สูงสุด 

4. พิจารณาวิธีการนาํเสนอท่ีจะใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม และในการนาํเสนอนั้นมีส่ืออะไรบา้ง 
จะตอ้งเตรียมเคร่ืองมือประเภทใดในการนาํเสนอคร้ังนั้น 

5. นาํเสนอเคร่ืองมือ โดยการสาํรวจดูว่าเคร่ืองมือเทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีคาดว่าจะเป็น
ประโยชน์ สาํหรับการเรียนคร้ังน้ีท่ีมีอยูใ่นสถานศึกษาหรือไม่ ถา้ไม่มีจะซ้ือหรือหามาดว้ยวิธีใด 

6. การวิเคราะห์ส่ือและสํารวจส่ือท่ีตอ้งการ โดยการวิเคราะห์ส่ือในสถานศึกษาว่ามี
อะไรบา้งท่ีเหมาะสมสาํหรับการเรียนการ สอนเน้ือหานั้น ๆ ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีได ้

7. วิเคราะห์ขีดความสามารถของหน่วยงานผลิตส่ือท่ีไม่ใหบ้ริการหรือไม่มีขาย ไดห้รือไม่ 
ถา้ผลิตเองไดต้อ้งวิเคราะห์ต่อไปอีกวา่มีงบประมาณท่ีจะใชใ้นการผลิตหรือไม่ และไดม้าจากไหน 

8. พิจารณาดูว่าส่ือต่าง ๆ ท่ีจะนาํมาใชก้บัวิธีการนาํเสนอนั้น ๆ มีความเหมาะสมทั้งในแง่
คุณภาพและราคาเพียงใดแลว้นาํมาจดัลาํดบัความสาํคญั สาํหรับการเลือก 

9. เลือกวิธีการและส่ือท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยเลือกตัวเลือกท่ีมีคุณภาพ และราคา
เหมาะสม 

10. เลือกส่ือหรือผลิตส่ือท่ีตอ้งการ ในขั้นน้ี ผูใ้ชจ้ะไดส่ื้อท่ีตอ้งการ แต่ถา้ส่ือนั้นไม่มีจะ
นาํไปผลิตดว้ยวิธีการระบบ  

จะเห็นไดว้่า ในกระบวนการใชว้ิธีการระบบในการเลือกส่ือ จะมีขั้นตอนท่ีผกูพนักบัการ
ผลิตส่ืออยู่ดว้ย การเลือกและจดัหาส่ือการเรียนการสอนในการเลือกส่ือการเรียนการสอนเพื่อ ให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนนั้น ผูส้อนจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบในการเลือกส่ือไดแ้ก่ จุดมุง
หมายของการสอน รูปแบบและระบบของการเรียนการสอนลกัษณะของผูเ้รียน เกณฑเ์ฉพาะของส่ือ วสัดุ
อุปกรณ์และตลอดจนส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมีอยูน่อกจากน้ียงัตอ้งคาํนึงถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภท
ของส่ือกบัคุณสมบติัเฉพาะและจุดประสงคข์องการ เรียนการสอน 
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สก 311 หลกัการส่ือสารเกษตร 
EX 311 Principles of in Agricultural Extension 

************************************************************************************* 
 ปริญญาตรีส่งเสริมการเกษตร ( ภาคปกต/ิภาคสมทบ )   จํานวนหน่วยกติ 3 หน่วยกติ 
 ผู้สอน : รองศาสตราจารยน์คเรศ  รังควตั  
 ห้องเรียน : อาคารประเสริฐ ณ นคร  (บรรยาย 3 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
 แนวสังเขปของวิชา  :  หลกัการส่ือสารแนวใหม่ แนวความคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร การยอมรับนวตักรรมทาง

การเกษตร เทคนิคการส่ือสารกบัผูใ้หญ่ ปัจจยัในการเลือกวิธีการส่งเสริม การประชาสัมพนัธ์งานส่งเสริม เทคนิค
ส่ือประสมศิลปะการส่ือสารใหเ้หมาะกบัทุกสถานการณ์  (จาํนวนทั้งหมด 16 สัปดาห์ ) 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ หมายเหตุ 
1.  แนะนาํรายวชิา : แจกแจงแผนงาน  
2.  พฒันาการส่ือสาร : Innovation for communication  
3.  ประวติัและพฒันาการ : เทคโนโลยกีารส่ือสาร  
4.  แนวคิด : การพฒันาการส่ือสารการเกษตร (จากงานวจิยัสู่เกษตรกร)  
5.  การส่ือสาร : ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการส่ือสาร  
6.  การยอมรับ : ผลการวจิยัและการใชป้ระโยชน์  
7.  การสอนผูใ้หญ่ : สอนอยา่งไรใหมี้ประสิทธิภาพ  
8.  การวางแผน : การใชส่ื้ออยา่งเป็นระบบ  
9.  ปัจจยัในการเลือก : วธีิการส่งเสริมการเกษตร  
10.  การทาํงานเป็นทีม  
11.  การจดัการสัมมนาทางวชิาการ  
12.  ผูรั้บสาร : อิทธิพลต่อผูรั้บสารและการวเิคราะห์  
13.  การนาํเสนอ : ศิลปะการนาํเสนองาน  
14.  การนาํเสนอผลงาน : โดยนกัศึกษา  
15.  การนาํเสนอผลงาน : โดยนกัศึกษา  
16.  สอบ : สอบปลายภาค (Final)  

งาน 
ในเทอมน้ีให้นักศึกษาคน้ควา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/เทคโนโลยีชาวบา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรมาคนละ 1 เร่ือง นาํเสนอใน
รูปแบบรายงานพร้อมขอ้มูลและรูปภาพประกอบรายละเอียด และนาํเสนอในชั้นเรียน 
คะแนน 

1. การเขา้ชั้นเรียน   10  คะแนน 
2. รายงาน/รูปเล่ม   30  คะแนน 
3. การนาํเสนอ   20  คะแนน 
4. สอบ Final   40  คะแนน 

รวม 100 คะแนน 
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

  1. ลกัษณะส่วนบุคคลของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อการรับส่ือ 
  2. เพื่อรูปแบบส่ือท่ีเหมาะสม ตามทัศนคติของนักศึกษาท่ีเรียน วิชา หลักการส่ือสาร
การเกษตร (สก.311)   
 
วิธีการวิจยั 
 

1. กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาสาขาส่งเสริมและพฒันาการเกษตร หลกัสูตร  2 ปกติ รหสั 54  
และหลกัสูตร4 ปี ปกติ รหสั 53 ท่ีลงเรียนวชิา หลกัการส่ือสารการเกษตร (สก.311) จาํนวน  149  คนใน
ระหวา่งเดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม  2554 จากนกัศึกษารวม   149  คน 

2 เคร่ืองมือวิจยั ใชแ้บบสอบถามในลกัษณะท่ีใหก้ลุ่มท่ีเรียนวิชา หลกัการส่ือสาร
การเกษตร (สก.311)  เป็นผูต้อบแบบสอบถาม หลงัจากการเรียนส้ินสุด 

3. การดาํเนินการ 
3.1 อาจารยอ์ธิบายพร้อมยกตวัอยา่งเปรียบเทียบใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงประโยชน์ของรูปแบบ

ของส่ือท่ีเหมาะสมกบัการเรียน การสอนวชิาหลกัการส่ือสารการเกษตร (สก.311) 
3.2 ใหน้กัศึกษาทาํแบบสอบถามแบบ 5 Scale หลงัส้ินสุดการเรียนการสอน 
3.3 วิเคราะห์ผลการประเมิน  
3.4 สรุปผลการวิจยั 
4. การวดัผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  4.1 ตรวจแบบสอบถามจากนกัศึกษา เพื่อวดัผล 
   4.1.1 ลงคะแนนตามคุณภาพ โดยจาํแนกออกเป็น 5 ระดบั คือ 

คะแนน  1     หมายถึง     รูปแบบของส่ือท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอน  นอ้ยท่ีสุด                        
คะแนน  2     หมายถึง     รูปแบบของส่ือท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอน  นอ้ย                     
คะแนน   3    หมายถึง     รูปแบบของส่ือท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอน  ปานกลาง                
คะแนน   4     หมายถึง     รูปแบบของส่ือท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอน  มาก                      
คะแนน   5     หมายถึง     รูปแบบของส่ือท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอน  มากท่ีสุด 
4.2 เรียบเรียงคะแนนทั้งหมด 
4.3 วิเคราะห์ขอ้มูล 
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วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

  เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณ โดยผูว้ิจยั
นําขอ้มูลจากแบบสอบถาม เร่ืองรูปแบบของส่ือท่ีเหมะสมกับการเรียนการสอนวิชา หลกัการส่ือสาร
การเกษตร (สก 311)  จาํนวน 112 ชุด มาจดัหมวดหมู่และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแปลงสภาพ
แนวความคิดเห็นหรือตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ และกาํหนดค่าออกมาเป็นตวัเลข เพื่อลง
รหัสขอ้มูล (coding) เพื่อทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทาํการประมวลผลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical package for the social sciences : SPSS 
for windows) เพื่อทาํการคาํนวณหาค่าสถิติ แลว้ สรุปผลการศึกษาวิจยันาํเสนอในรูปลกัษณะของการใช้
ตารางประกอบดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) โดยใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลท่ีแสดงในรูป ตารางโดยการแยกแยะ
ขอ้มูลตามประเด็นในวตัถุประสงค์ ซ่ึงผูว้ิจยัใช้บรรยายและสรุปเชิงวิเคราะห์ตามแนวคิดและทฤษฎีท่ี
กาํหนดไว ้
  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถาม เร่ืองรูปแบบของส่ือท่ีเหมะสมกบั
การเรียนการสอนวิชา หลกัการส่ือสารการเกษตร (สก 311)   วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) โดยใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ส่วนระดบัความคิดเห็นจากคาํถามแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (rating scale) โดยแต่ละขอ้คาํถามมีคาํถามใหผู้ต้อบเลือกตอบ 5 ระดบัพอใจมากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด จึงวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้า เฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (weight mean score : WMS) (พวงรัตน์ 
ทวีรัตน์, 2538:20) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 
โดย   WMS = 1f1 + 2f2 + 3f3 + 4f4 + 5f5 
       TNR       
  f1 = จาํนวนผูท่ี้เลือกตอบวา่พอใจนอ้ยท่ีสุด 
  f2 = จาํนวนผูท่ี้เลือกตอบวา่พอใจนอ้ย 
  f3 = จาํนวนผูท่ี้เลือกตอบวา่พอใจปานกลาง 
  f4 = จาํนวนผูท่ี้เลือกตอบวา่พอใจมาก 
  f5 = จาํนวนผูท่ี้เลือกตอบวา่พอใจมากท่ีสุด 
  TNR = จาํนวนผูท่ี้ใหข้อ้มูลทั้งหมด (Total  Number Rating) 
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  สาํหรับการแปลผล ไดน้าํคะแนนค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นจากการฝึกอบรมมาเทียบ
กบัเกณฑ ์โดยเกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด,  2546 : 100) มีดงัน้ี 
  ระดบัคะแนนเฉล่ีย   ความหมาย 
  4.21 – 5.00   พอใจในระดบัมากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20   พอใจในระดบัมาก 
  2.61 – 3-40   พอใจในระดบัปานกลาง 
  1.81 – 2.60   พอใจในระดบันอ้ย 
  1.00 – 1.80   พอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ตอนท่ี 3 เป็นคาํถามปลายเปิดท่ีผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคในการเรียนวิชา สก 311 หลกัการส่ือสารการเกษตร 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เร่ืองรูปแบบของส่ือท่ีเหมะสมกบัการเรียนการสอน
วิชา หลกัการส่ือสารการเกษตร (สก 311)  ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ และเกรด ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  จาํนวน 112 คน  จากขอ้มูลตารางพบวา่ 

 
เพศ 
ผูต้อบแบบแบบสอบถาม เร่ืองรูปแบบของส่ือท่ีเหมะสมกบัการเรียนการสอนวิชา หลกัการ

ส่ือสารการเกษตร (สก 311) มีสัดส่วนการเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49.10 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 50.90 
ตามลาํดบั 

 
อายุ 
ผูต้อบแบบแบบสอบถาม เร่ืองรูปแบบของส่ือท่ีเหมะสมกบัการเรียนการสอนวิชา หลกัการ

ส่ือสารการเกษตร (สก 311)   ส่วนใหญ่มีอาย ุ20 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.90  รองลงมามีอาย ุ21 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 25.00  รองลงมามีอาย ุ19 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.40 รองลงมามีอาย ุ22 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.50 รองลงมามี
อาย ุ23 ปี และ 18 ปี  คิดเป็นร้อยละ 4.50 และ 1.80 ตามลาํดบั 

 
เกรดเฉลีย่ 
แบบแบบสอบถาม เร่ืองรูปแบบของส่ือท่ีเหมะสมกับการเรียนการสอนวิชา หลกัการ

ส่ือสารการเกษตร (สก 311)  ส่วนใหญ่ไดรั้บเกรดเฉล่ียอยูใ่นช่วง 2.00 – 2.49 คิดเป็นร้อยละ 50.90 รองลงมา
ไดรั้บเกรดเฉล่ียอยูใ่นช่วง 2.50 – 2.99 คิดเป็นร้อยละ 26.80  รองลงมาไดรั้บเกรดเฉล่ียอยูใ่นช่วง 3.00 – 3.49 
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คิดเป็นร้อยละ 10.70 รองลงมาไดรั้บเกรดเฉล่ียอยูใ่นช่วง ท่ีต ํ่ากวา่ คิดเป็นร้อยละ 8.90 และร้อยละ 2.70 คือผู ้
ท่ีไดรั้บเกรดเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 

 
ตารางที่ 1  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมินประเมินผล  เร่ืองรูปแบบของส่ือท่ีเหมาะสมกบัการ
เรียนการสอนในรายรายวิชา สก 311 หลกัการส่ือสารการเกษตร  จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน  (N = 65) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 
หญิง 
อายุ 
18 ปี 
19 ปี 
20 ปี 
21 ปี 
22 ปี 
23 ปี 
เกรดเฉล่ีย 
เกรดเฉล่ียตํ่ากวา่ 2.00 
เกรดเฉล่ียระหวา่ง 2.00 – 2.49 
เกรดเฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 2.99 
เกรดเฉล่ียระหวา่ง 3.00 – 3.49 
เกรดเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 

  
55 
57 
 
2 
15 
47 
28 
14 
5 
 
10 
57 
30 
12 
3 

 
49.10 
50.90 

 
1.80 

13.40 
42.90 
25.00 
12.50 
4.50 

 
8.90 

50.90 
26.80 
10.70 
2.70 

 

 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา สก 311 หลักการส่ือสารการเกษตร โดยใช้
แบบสอบถาม เร่ืองรูปแบบของส่ือที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในรายรายวิชา สก 311 หลักการส่ือสาร
การเกษตร 
  ผูท้าํวิจยันาํแบบสอบถาม  เพื่อวดัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา สก 
311 หลกัการส่ือสารการเกษตร จาํนวน 112 คน ซ่ึงแบ่งการวดัความพึงพอใจออกเป็น 3 ดา้นใหญ่ ๆ ดว้ยกนั 
แลว้นาํผลมาวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจดว้ยกนั ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบส่ือท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอนในรายวิชา สก 311 
หลกัการส่ือสารการเกษตร 
 

 
รูปแบบส่ือท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอนวิชา สก 

311 หลกัการส่ือสารการเกษตร 

 
x 

 
SD 

ระดบัความพึง
พอใจ 

บุคคล 
- บรรยายโดยอาจารย ์
- บรรยายโดยวิทยากร 
- การใหค้าํปรึกษา 
- การติดต่อทางโทรศพัท ์
กลุ่ม 
- ทาํงานในกลุ่ม 
- การทศันศึกษา 
- การถาม/ตอบ 
- การแข่งขนั/ประกวด 
- การทาํกิจกรรมระหวา่งเรียน 
- การสอนโดยใชก้ารระดมความคิด 
มวลชน 
- เรียนรู้จากอินเตอร์เนต 
- จากรายการโทรทศัน์ 
- จากรายการวทิย ุ
- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
- E-Library 
- CD/DVD 
- E-book 
- E-learning  

 
4.57 
3.81 
4.21 
3.39 

 
4.01 
3.40 
4.00 
3.60 
3.87 
4.17 

 
4.14 
3.69 
3.45 
4.16 
3.66 
3.76 
3.61 
3.69 

 
0.56 
0.86 
0.72 
0.96 

 
0.75 
1.03 
0.79 
0.87 
0.81 
0.80 

 
0.81 
0.82 
0.92 
0.85 
0.85 
0.91 
0.87 
0.83 

 
มากท่ีสุด 
มาก 

มากท่ีสุด 
ปานกลาง 

 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 69.19 15.01 มาก 
รวมทั้งหมด 3.84 0.83 มาก 
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จากตารางท่ี 2 พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบของส่ือท่ีเหมาะสมต่อการเรียนการสอนใน
รายวิชา สก 311 หลกัการส่ือสารการเกษตร อยู่ในระดบัมากท่ีสุดในดา้นของการบรรยายโดยอาจารย ์และ
การใหค้าํปรึกษา ส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจในรูปแบบของส่ือท่ีเหมาะสมต่อการเรียนการสอนในรายวิชา 
สก 311 หลกักาส่ือสารการเกษตร มีความพึงพอใจในระดบัมาก มีเพียง 2 หวัขอ้เท่านั้น ท่ีนกัศึกษามีความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง คือ การทศันศึกษาและการติดต่อทางโทรศพัท ์ตามลาํดบั 

 
ตอนที ่3 ปัญหา/อุปสรรคในการเรียน 
 

1.  หอ้งเรียนมีขนาดเลก็กวา่จาํนวนนกัศึกษา จึงควรมีการขยายหอ้งเรียนใหก้วา่งข้ึน 
2.  นักศึกษาส่งเสียงดังในห้องเรียน ถา้แก้ไขปัญหาน้ีไดก้็จะทาํให้การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพข้ึน 
3.  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ไม่มี อยากมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์จะได้เรียนการสอนใช้

คอมพิวเตอร์ใหม้ากข้ึน และนาํไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ท่ีกวา่น้ี 
4.  ส่ือในการสอนนอ้ยเกินไป และไม่ค่อยพร้อมสาํหรับสอน เสียบ่อย 
5.  อุปกรณ์การสอน เคร่ืองฉาย เห็นสีไม่ชดัเจน 
6.  นอ้ยใจ ตั้งใจเรียนแต่ไดเ้กรดนอ้ย 
7.  ระยะเวลาในการเรียนแต่ละอาทิตยมี์นอ้ยเกินไป 
8.  ไม่มีความรู้พื้นฐานในการใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์  
9.  อยากใหมี้การทศันศึกษาและมีการทาํกิจกรรมระหวา่งเรียน 

 
สรุปผล 
 

การศึกษาเร่ืองรูปแบบส่ือท่ีเหมาะสม ตามทศันคติของนักศึกษาท่ีเรียน วิชา หลกัการ
ส่ือสารการเกษตร (สก.311)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึง1)ลกัษณะส่วนบุคคลของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อการรับ
ส่ือ      2)รูปแบบส่ือท่ีเหมาะสม ตามทศันคติของนกัศึกษาท่ีเรียน วิชา หลกัการส่ือสารการเกษตร (สก.311)   

 ในการวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษาสาขาส่งเสริม
และพฒันาการเกษตร หลกัสูตร  2 ปกติ รหสั 54  และหลกัสูตร 4 ปี ปกติ รหสั 53 ท่ีลงเรียนวิชา หลกัการ
ส่ือสารการเกษตร (สก.311) จาํนวน  149  คน  โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทาํการประมวลผลจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical package for the 
social sciences : SPSS for windows) เพื่อทาํการคาํนวณหาค่าสถิติ  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) โดยใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
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 ลกัษณะส่วนบุคคลของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อการรับส่ือ       
  ผลการวิจยัพบว่า  ผูใ้ห้ขอ้มูลคร่ึงหน่ึงเป็นเพศหญิงและคร่ึงหน่ึงเป็นเพศชาย  ส่วนใหญ่มี
อาย ุมีอายเุฉล่ีย ประมาณ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.90   เกรดเฉล่ียส่วนใหญ่ไดรั้บเกรดเฉล่ียอยูใ่นช่วง 2.00 – 
2.49 คิดเป็นร้อยละ 50.90 งานวิจยัน้ี พบว่านกัศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบของส่ือท่ีเหมาะสมต่อการ
เรียนการสอนในรายวิชา สก 311 หลกัการส่ือสารการเกษตร อยู่ในระดบัมากท่ีสุดในดา้นของการบรรยาย
โดยอาจารย ์  และการใหค้าํปรึกษา  
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ภาคผนวก 
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รายช่ือนกัศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2553 
สาํนกับริหารและพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

สาขาวิชา ส่งเสริมและพฒันาการเกษตร             หลกัสูตร 4 ปี  
ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกลุ สถานะ 
1 5301125301 นางสาวกมลพร สิมมะชาติ  
2 5301125302 นายกริช สุริยะชยัพนัธ์  
3 5301125303 นายพฒัพงศ ์ศกัด์ิศิลาวรรณา  
4 5301125304 นางสาวกลัยา ปันกนั  
5 5301125305 นางสาวเกศิณี ชิษณุธนาคุณ  
6 5301125306 นายขวญัชยั จนัทร์อิน  
7 5301125307 นางสาวจนัทร์จิรา จกัรบวัคาํ  
8 5301125308 นางสาวจุฑามาศ เกตุบุญเรือง  
9 5301125309 นางสาวจุฑามาศ จอมหาร  
10 5301125310 นางสาวเจนจิรา เขียวอินตะ๊  
11 5301125311 นายฉตัรชยั คาํปา  
12 5301125312 นางสาวชไมพร ยศกลุ  
13 5301125313 นายชยัพร ธาํรงวฒิุกลุ  
14 5301125314 นายเชาวว์รรธน ์ไพศาล  
15 5301125315 นายณฏัฐ ์หาญฤทธ์ิ  
16 5301125316 นางสาวณฏัฐินีญา จนัทร์ผล  
17 5301125317 นายณฐักิตต์ิ สิทธิวงค ์  
18 5301125318 นางสาวณฐัณิภรณ์ ศิริวรรณ์  
19 5301125319 นางสาวณฐัปภสัร์ เปรมะวิวฒันชยั  
20 5301125320 นายณฐัพล เท่ียงอินทร์  
21 5301125321 นายณฐัวฒิุ รัตนศรีอาํไพพงศ ์  
22 5301125322 นางสาวณาตยา พานิชสกลุชยั  
23 5301125323 นายเตชินท ์ครองสุข  
24 
 

5301125324 
 

นายทวีศิลป์ แตม้ด่ืม 
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ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกลุ สถานะ 
25 5301125325 นายเทพฤทธ์ิ มินทบุญ  
26 5301125326 นายธณฐัชยั วิริยะวงศส์กุล  
27 5301125327 นายธนากร ดอกเขม็  
28 5301125328 นายธีรพนัธ์ ศรีนวล  
29 5301125329 นายธีรภทัร์ ดวงปัญญาสวา่ง  
30 5301125330 นายนครินทร์ เครือสาร  
31 5301125331 นายนพพล จนัทะมา  
32 5301125332 นายนฤดล เผอืกแกว้  
33 5301125333 นางสาวนฤมล วงษเ์ตจ๊ะ  
34 5301125334 นางสาวนนัทช์นก ภูนิสยั  
35 5301125335 นางสาวนยันา เวียงลอ ลาออก 
36 5301125336 นางสาวนํ้าทิพย ์เทียนทอง  
37 5301125337 นางสาวนิลาวรรณ ไทยยนัโต  
38 5301125338 นางสาวนุชนาฎ สุนทร  
39 5301125339 นางสาวเนตรนภา อุทเลิศ  
40 5301125340 นายบณัฑิต อ่อนเจริญ  
41 5301125341 นางสาวเบญจภรณ์ ตาขนั  
42 5301125342 นายปัณณวิชญ ์แซ่โซง้  
43 5301125343 นางสาวปิยพร แสนเจริญ  
44 5301125344 นางสาวผอ่งพรรณ ขดัอุโมงค ์  
45 5301125345 นายพนากร เป็งวนั  
46 5301125346 นางสาวพรกนก มะโนวงศ ์  
47 5301125347 นางสาวพชัราภรณ์ เพช็รมณี  
48 5301125348 นางสาวพชัราภรณ์ รินชยั  
49 5301125349 นายพิทวสั ดาชิด  
50 5301125350 นายพิทกัษช์น โตสารเดช  
51 5301125351 นายพิรุณราช พรหมศรี  

52 5301125352 
นายพทุธมนต ์สนธิคุณ 
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ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกลุ สถานะ 
53 5301125353 นายภานุพงศ ์บุญรอด  
54 5301125354 นายภาสกร มิตรจิตร  
55 5301125355 นายมงคล ทาเหลก็  
56 5301125356 นางสาวเมทิตา พงษส์งวนจนัทร์  
57 5301125357 นางสาวเยาวลกัษณ์ ใจจิตร์  
58 5301125358 นางสาวรติมาภรณ์ วิงวอน  
59 5301125359 นางสาวรักษม์ณี ฉายวฒันา  
60 5301125360 นางสาวรังสิยา วนัพฤติ  
61 5301125361 นายโรจนศ์กัด์ิ ธญัญะวานิช  
62 5301125362 นางสาววนชัพร ดวงใย  
63 5301125363 นายวรวฒิุ ไชยวรรณ  
64 5301125364 นายวริศ วงัตาล  
65 5301125365 นายวรุต ขตัตะละ  
66 5301125366 นายวสนัต ์สารัตน์  
67 5301125367 นายวชัระ บวัศรี  
68 5301125369 นางสาววนัวิสาข ์ดินเมืองชน  
69 5301125370 นายวิทวสั บุญธรรม  
70 5301125371 นางสาวจนัทร์ทณี บุญลาภ  
71 5301125372 นางสาววิไลพร อาชาวาสนา  
72 5301125373 นายวฒิุนนัท ์โพธิจินดา  
73 5301125374 นางสาวศดานนัท ์ศรีคาํ  
74 5301125375 นางสาวศรสวรรค ์หรรษา  
75 5301125376 นายศราวธุ สุขเจริญ  
76 5301125377 นางสาวศรีแพร กองชยั  
77 5301125378 นางสาวศิริลกัษณ์ ขนันนัตะ๊  
78 5301125379 นางสาวศุภวรรณ สนัตา  
79 5301125380 นายสิทธิศกัด์ิ ไชยหาญ  

80 5301125381 
นางสาวสิริพร จนัทร์แกว้ 
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ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกลุ สถานะ 
81 5301125382 นางสาวสุนนัทา วงศจ์กัร  
82 5301125383 นางสาวสุภานนัท ์มัน่คง  
83 5301125384 นางสาวสุภามาศ หน่อพรหม  
84 5301125385 นางสาวสุวลยัลกัษณ์ ณรงคว์รากลู  
85 5301125386 นางสาวเสาวภา ตุยทงั  
86 5301125387 นายอนนัต ์กล่องพดุซา  
87 5301125388 นายอนุวฒัน ์บวัจนัทร์  
88 5301125389 นายอภิทาน ศรีกกโพธ์ิ  
89 5301125390 นายอภิรักษ ์สมฤทธ์ิ  
90 5301125391 นายอรรณพ วงศสุ์วรรณ  
91 5301125392 นางสาวองัคณา คาํมาเมือง  
92 5301125393 นางสาวอจัฉราพร อินถา  
93 5301125394 นางสาวอมัภิกา ณ วนัต๊ิบ  
94 5301125395 นายอศัวเดช บุญวิไลย ์  
95 5301125396 นายอศัวิน คาํอ่อง  
96 5301125397 นายอิสรพงษ ์ปงเกตุ  
97 5301125398 นายธนพล ชยัชนะ  
98 5301125399 นายณฐัพล บงัคมเนตร  
99 5301125400 นางสาวพทัยา จินวงค ์  
100 5301125401 นายอานนท ์แดงวงค ์  
101 5301125402 นายอดิศกัด์ิ สมวิชา  
102 5301125403 นายนที ชมภูชยั  
103 5301125404 นายศรัญญู พวงมณี  
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รายช่ือนกัศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2554 
สาํนกับริหารและพฒันาวชิาการ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

สาขาวิชา ส่งเสริมและพฒันาการเกษตร             หลกัสูตร 2 ปี  
ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกลุ สถานะ 
1 5401122001 นางสาวกาญจนา ดอนกนัหา  
2 5401122002 นายจกัริน ภูฆงั  
3 5401122003 นางสาวจนัทร์จิรา ทัง่จนัทร์แดง  
4 5401122004 นางสาวจนัทิมา กวีกิจสุชาดา  
5 5401122005 นางสาวจิรารัตน ์ภู่งาม  
6 5401122006 นายชชัวาล ชยกรโชติวฒัน์  
7 5401122007 นายณริศย ์นิยม  
8 5401122008 นายณฐัพงศ ์ทองแดง  
9 5401122009 นายทศพร ศรีวงษ ์  
10 5401122010 นางสาวทิวาพร เจิมปลัง่  
11 5401122011 นายธวฒิุ ครุฑธิราช  
12 5401122012 นายธีรพล จิรโรจนอ์าภา  
13 5401122013 นายธีรเวช พฤกษพ์นาวลัย ์  
14 5401122014 นางสาวปิยะธิดา จ่อโพ  
15 5401122015 นายปุณยวีร์ เกิดศรี  
16 5401122016 นายไพจิตร จอตุ  
17 5401122017 นายไพรัช ทพัแสงศรี  
18 5401122018 นางสาวมยรีุ โพธาใจ  
19 5401122019 นายยงยทุธ บุญทวี  
20 5401122020 นายยทุธนา คามบุตร  
21 5401122021 นายวิจิตร สาํเภา  
22 5401122022 นายวิทยา เชิงพนา  
23 5401122023 นายวิโรจน ์ชูวงษ ์  
24 5401122024 นายวีรเดช ไพรีเกษม  
25 5401122025 นายวีรวฒิุ วาจารักษา  
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ที่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกลุ สถานะ 
26 5401122026 นายศิริพงษ ์พรมเสน  
27 5401122027 นายศิวกร สุขเกษม  
28 5401122028 นายสมบูรณ์ ขยนัภูมิใจยิง่  
29 5401122029 นายสมพงษ ์แสงหิรัญ  
30 5401122030 นายสราวฒิุ ขวญัซา้ย  
31 5401122031 นางสาวสวรส วิภาณุรัตน์  
32 5401122032 นายสิทธิชยั แกว้ทุ่ง  
33 5401122033 นางสาวสุดาพร ลาํไยพงศธร  
34 5401122034 นายสุพรรณ ปราศกาเมศ  
35 5401122035 นางสาวสุพรรณา จรรญารินทร์  
36 5401122036 นายแสงชยั ธนะโสภณ  
37 5401122037 นายอธิป ธรรมรุกชาติ  
38 5401122038 นายอนิรุต อินดี  
39 5401122039 นายอนุสรณ์ ขาวมาก  
40 5401122040 นายอภิชยั กะตะศิลา  
41 5401122041 นายอภินฏัฐ ์ถาตะถา  
42 5401122042 นางสาวอรพรรณ มัง่มี  
43 5401122043 นายอรรถพล ใยนอ้ย  
44 5401122044 นายอคัรเดช ภูมิพนา  
45 5401122045 นายอาทร ทิพยม์งคล  
46 5401122046 นายเอกลกัษณ์ เป๊กเตปิน  
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สก 311 หลกัการส่ือสารเกษตร 
EX 311 Principles of in Agricultural Extension 

************************************************************************************* 
 ปริญญาตรีส่งเสริมการเกษตร ( ภาคปกต/ิภาคสมทบ )   จํานวนหน่วยกติ 3 หน่วยกติ 
 ผู้สอน : รองศาสตราจารยน์คเรศ  รังควตั  
 ห้องเรียน : อาคารประเสริฐ ณ นคร  (บรรยาย 3 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
 แนวสังเขปของวิชา  :  หลกัการส่ือสารแนวใหม่ แนวความคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร การยอมรับนวตักรรมทาง

การเกษตร เทคนิคการส่ือสารกบัผูใ้หญ่ ปัจจยัในการเลือกวิธีการส่งเสริม การประชาสัมพนัธ์งานส่งเสริม เทคนิค
ส่ือประสมศิลปะการส่ือสารใหเ้หมาะกบัทุกสถานการณ์  (จาํนวนทั้งหมด 16 สัปดาห์ ) 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ หมายเหตุ 
17.  แนะนาํรายวชิา : แจกแจงแผนงาน  
18.  พฒันาการส่ือสาร : Innovation for communication  
19.  ประวติัและพฒันาการ : เทคโนโลยกีารส่ือสาร  
20.  แนวคิด : การพฒันาการส่ือสารการเกษตร (จากงานวจิยัสู่เกษตรกร)  
21.  การส่ือสาร : ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการส่ือสาร  
22.  การยอมรับ : ผลการวจิยัและการใชป้ระโยชน์  
23.  การสอนผูใ้หญ่ : สอนอยา่งไรใหมี้ประสิทธิภาพ  
24.  การวางแผน : การใชส่ื้ออยา่งเป็นระบบ  
25.  ปัจจยัในการเลือก : วธีิการส่งเสริมการเกษตร  
26.  การทาํงานเป็นทีม  
27.  การจดัการสัมมนาทางวชิาการ  
28.  ผูรั้บสาร : อิทธิพลต่อผูรั้บสารและการวเิคราะห์  
29.  การนาํเสนอ : ศิลปะการนาํเสนองาน  
30.  การนาํเสนอผลงาน : โดยนกัศึกษา  
31.  การนาํเสนอผลงาน : โดยนกัศึกษา  
32.  สอบ : สอบปลายภาค (Final)  

งาน 
ในเทอมน้ีให้นักศึกษาคน้ควา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/เทคโนโลยีชาวบา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรมาคนละ 1 เร่ือง นาํเสนอใน
รูปแบบรายงานพร้อมขอ้มูลและรูปภาพประกอบรายละเอียด และนาํเสนอในชั้นเรียน 
คะแนน 

5. การเขา้ชั้นเรียน   10  คะแนน 
6. รายงาน/รูปเล่ม   30  คะแนน 
7. การนาํเสนอ   20  คะแนน 
8. สอบ Final   40  คะแนน 

รวม 100 คะแนน 
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เอกสารอ้างองิ 

1. บทวิจารณ์ โปรดของ imaginary  ส่ือคืออะไร  เม่ือ Dec 24, '08 10:28 PM สาํหรับ ทุกคน 
2. ส่ือการเรียนการสอนโดย พมิพพ์ร แกว้เครือ  - 08 ต.ค. 2544  [ระบบออนไลน์]                                       

แหล่งท่ีมา http://sps.ipru.ac.th/script/author-info.pl?user-id=135 
3.  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัราย วชิา 04091002 

ทฤษฎีการส่ือสารและการผลิตส่ือเพ่ือพฒันาการเกษตร [ระบบออนไลน์] 
 แหล่งท่ีมาwww.kmitl.ac.th/agritech/04091002/ 
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