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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในชั้นเรี ยนทําโดยผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนเพื่อลดปั ญหา และเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
ในรู ปแบบของสื่ อที่เหมาะสมกับการเรี ยน การสอน วิชา หลักการสื่ อสารการเกษตร (สก.311) โดยจัดการ
เรี ยนการสอน ในรู ปแบบการบรรยาย พร้อมสื่ อผสม อื่น และใช้การสอบวัดผลนักศึกษาเป็ นข้อสอบแบบ
อัตนัย ข้อ มู ล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เรื่ อ งรู ป แบบของสื่ อ ที่ เ หมะสมกับ การเรี ย นการสอนวิช า
หลักการสื่ อสารการเกษตร (สก 311) ได้แก่ เพศ อายุ และเกรด ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จํานวน 112 คน จากข้อมูลพบว่า 1) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรู ปแบบของสื่ อ อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด โดยภาพรวม 2) ผลการให้คะแนนมีความสัมพันธ์กนั 3) นักศึกษามีการยอมรับรู ปแบบของสื่ อ อยู่
ในระดับมากที่สุดในด้านของการบรรยายโดยอาจารย์ และการให้คาํ ปรึ กษา
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ความเป็ นมาของการวิจัย
บทวิจารณ์ โปรดของ imaginary ให้ความหมายของสื่ อ สื่ อ คืออะไร เรานิยามสื่ อได้ง่ายๆก็
คือ พาหะในการนําสารจากผูส้ ่ ง สารไปยังผูร้ ับสารปลายทางนิ ยาม ของสื่ อเป็ นอย่างนี้ น้ นั หมายความว่า
สื่ อไม่ได้จาํ กัดตัวเองแค่ทีวี วิทยุ หนังสื อพิมพ์แล้ว ไม่วา่ จะเป็ นโทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์บา้ น, กระดาษโน้ต
, ป้ ายต่างๆ, บัตรประจําตัวพนักงาน, อินเตอร์เน็ต, จดหมาย, ไปรษณี ยบัตร ภาษาพูด กริ ยาท่าทางหรื อ
แม้กระทัง่ ตัวคุณก็สามารถเป็ นสื่ อได้ ทุกๆอย่างรอบตัวเราสามารถเป็ นสื่ อได้หมด สมมติว่าคุณกําลังไม่
สบาย ใบหน้าของคุณก็จะสื่ อออกมาให้คนรอบๆข้างได้เห็นว่าคุณกําลังป่ วย หรื อถ้าคุณมีความสุ ข ร่ างกาย
คุณก็ตอบสนองด้วยความกระตือรื อร้น ยิม้ แย้มแจ่มใส จนคนรอบข้างก็รับรู ้ได้ว่าคุณมีความสุ ข หรื อถ้าคุณ
นัง่ ประชุมอยูใ่ นที่ทาํ งานแล้วเกิดฮึดฮัดทุบโต๊ะแล้วเดินกระแทก เท้าออกจากห้องไป ทุกคนที่ร่วมประชุมก็
จะรู ้ ว่ า คุ ณ เกิ ด ความไม่ พ อใจอะไรบางอย่ า งขึ้ น
แต่ อ าจจะไม่ รู้ ว่ า ไม่ พ อใจอะไร
ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการสื่ อสารและการ ใช้สื่อแทบจะเกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน สรุ ปก็คือสื่ อนั้น
สามารถเป็ นอะไรก็ได้ที่สามารถใช้ส่งสารจากผูส้ ่ งสารไปถึง ผูร้ ับสาร
ความสํ าคัญ
พิมพ์พร แก้วเครื อ ให้ความหมายของ สื่ อการเรี ยนการสอนสามรถช่วยการเรี ยนการสอน
ของครู ได้ดีมากซึ่งเราจะเห็นว่า ครู น้ นั สามารถจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยนได้มากทีเดียว แถม
ยังช่วยให้ครู มีความรู ้มากขึ้นในการจัดแหล่งวิทยาการที่เป็ นเนื้อหาเหมาะ สมแก่การเรี ยนรู ้ตามจุดมุ่งหมาย
ในการสอนช่วยครู ในด้านการคุมพฤติกรรมการ เรี ยนรู ้และสามารถสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้มาก
ทีเดียว สื่ อการสอนจะช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ทาํ กิจกรรมหลายๆรู ปแบบ เช่น การใช้ศูนย์การเรี ยน การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสาธิต การแสดงนาฏการ เป็ นต้น ช่วยให้ครู ผสู ้ อนได้สอนตรงตามจุดมุ่งหมายการ
เรี ยนการสอน และยังช่วยในการขยายเนื้อหาที่เรี ยนทําให้การสอนง่ายขึ้น และยังจะช่วยประหยัดเวลาในการ
สอน นักเรี ยนจะได้มีเวลาในการทํากิจกรรมการเรี ยนมากขึ้นจากข้อมูลเราจะได้เห็นถึง ประโยชน์ของสื่ อ
การเรี ยนการสอน ซึ่งทําให้เรามองเห็นถึงความสําคัญของสื่ อสารมีประโยชน์และมีความจําเป็ นสามารถ ช่วย
พัฒนาการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทฤษฎี การสื่ อสารและการผลิตสื่ อเพื่อพัฒนาการเกษตร ให้ความหมายของ สื่ อมี
ความสําคัญในด้านของการสื่ อสาร ในทุกวงการให้ความสําคัญกับการสื่ อสารที่จะสร้างความเข้าใจที่ดี
ประสานความเข้าใจระหว่างบุคคล กลุ่มและมวลชนได้ดี เพราะสื่ อมีคุณสมบัติที่จะอธิ บายหรื อสื่ อสารใน
ลักษณะของนามธรรมให้เป็ น รู ปธรรมให้เข้าใจได้ง่ายตรงตามที่ผสู ้ ่ งสารต้องการ ในกระบวนการของการ
สื่ อสาร “สื่ อและวิธีการ” จึงจัดเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญมากองค์ประกอบหนึ่ ง ซึ่ งพอสรุ ปความสําคัญของ
สื่ อได้ดงั นี้
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1. สื่ อช่วยอธิบายเรื่ องที่เป็ นนามธรรม (Abstract) ให้เป็ นรู ปธรรม (Concrete) มากขึ้น
2. สื่ อช่วยเร้าความสนใจ ความยากรู ้ยากเห็นของผูร้ ับ ซึ่งจะทําให้การรับรู ้ในเรื่ องนั้น ๆ ได้
ดีข้ ึน
3. สื่ อทําให้เกิดความคงทนในการเรี ยนรู ้และจดจําได้ดีข้ ึน นานขึ้น
4. สื่ อมีประสิ ทธิภาพสู งในการถ่ายทอดหรื ออบรมคนเป็ นจํานวนมาก ๆ หรื อกลุ่มใหญ่ได้
5. สื่ อช่วยประหยัดเวลาร่ นระยะเวลาทําให้เรี ยนรู ้ได้มากขึ้นในระยะเวลาอันจํากัด
6. สื่ อช่วยแสดงรายละเอียดของกรรมวิธีและกระบวนการที่เป็ นขั้นตอนได้ดีกว่าบรรยาย
7. สื่ อทําให้ผรู ้ ับมีส่วนร่ วมในประสบการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันหรื อเหมือนกัน
8. สื่ อสามารถนํามาใช้ซ้ าํ ไปซํ้ามาได้ เมื่อต้องการศึกษาเพิม่ เติมให้เข้าใจยิง่ ขึ้น
สื่ อชุดเดียวกันทําให้ผรู ้ ับต่างกรรมต่างวาระเข้าใจได้ตรงกันใครมาใช้กไ็ ด้ผลเหมือนกัน
ดังนั้นการเลือกในรู ปแบบของสื่ อที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน วิชา หลักการสื่ อสารการเกษตร (สก.
311) จึงต้องมีการนําเอา รู ปแบบของสื่ อ มาใช้หลายประเภท เพื่อการวิจยั โดยการใช้เครื่ องมือแบบสอบถาม
การเลือกในรู ปแบบของสื่ อที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน วิชา หลักการสื่ อสารการเกษตร (สก.311)
ประเภทของสื่ อการเรี ยนการสอน (พิมพ์พร แก้วเครื อ)
1. สื่ อประเภทวัสดุ ได้แก่ สื่ อเล็ก ซึ่ งทําหน้าที่เก็บความรู ้ในลักษณะของภาพเสี ยง และ
อักษรในรู ปแบบต่าง ๆ ที่ผเู ้ รี ยนสามารถใช้เป็ นแหล่งหาประสบการณ์ หรื อศึกษาได้อย่างแท้จริ งและ
กว้างขวาง แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.1 วัสดุที่เสนอความรู ้ได้จากตัวมันเอง ได้แก่หนังสื อเรี ยนหรื อตําราของจริ งหุ่ นจําลอง
รู ปภาพ แผนภูมิ แผนที่ ป้ ายนิเทศ เป็ นต้น
1.2 วัสดุ ที่ตอ้ งอาศัยสื่ อประเภทเครื่ องกลไก เป็ นตัวนําเสนอความรู ้ ได้แก่ ฟิล์ม
ภาพยนตร์ แผ่นสไลด์ ฟิ ล์มสตริ ป เส้นเทปบันทึกเทป รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ รายการที่ใช้เครื่ องช่วย
สอน เป็ นต้น
2. สื่ อประเภทเครื่ องมือ หรื อโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ สื่ อใหญ่ ที่เป็ ฯตัวกลางหรื อทางผ่าน
ของความรู ้ ที่ถ่ายทอดไปยังครู และนักเรี ยน สื่ อประเภทนี้ ตวั มันเองแทบไม่มีประโยชน์ต่อการสื่ อ
ความหมายเลยถ้าไม่มีใคร รู ้ในรู ปแบบต่าง ๆ มาป้ อนผ่านเครื่ องกลไกลเหล่านี้ สื่ อประเภทนี้จึงจําเป็ นต้อง
อาศัยสื่ อประเภทวัสดุ บางชนิ ดเป็ นแหล่งความรู ้ให้มนั ส่ งผ่าน ซึ่ งจะทําให้ความรู ้ที่ส่งผ่านมีการเคลื่อนไหว
ไปสู่ นกั เรี ยนจํานวนมาก ได้ไกลๆ และรวดเร็ ว และบางทีก็ทาํ หน้าที่เหมือนครู เสี ยเอง เช่น เครื่ องช่วยสอน
ได้แก่เครื่ องฉายภาพยนตร์ เครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง เครื่ องบันทึกเสี ยง เครื่ องรับวิทยุ เครื่ องฉายภาพนิ่งทั้งหลาย
3.สื่ อประเภทเทคนิคหรื อวิธีการ ตัวกลางในกระบวนการเรี ยนการสอนไม่จาํ เป็ นต้องใช้แต่
วัสดุหรื อเครื่ องมือเท่า นั้น บางครั้งจะต้องใช้เทคนิ คและกลวิธีต่าง ๆ ควบคู่กนั ไป โดยเน้นที่เทคนิ คและ
วิธีการเป็ นสําคัญในการเลือกสื่ อด้วยวิธีระบบนั้น กูดแมน ได้เสนอวิธีการเลือกไว้ตามลําดับดังนี้
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1. พิจารณาดูว่าในจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้กาํ หนดให้ผเู ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมโดยการดู
การฟัง หรื อการกระทํา
2. พิจารณาดูคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน (อายุ ระดับชั้น ระดับสติปัญญา พัฒนาการทางการอ่าน
ลักษณะทางร่ างกาย พื้นฐาน
ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็ นต้น ) จะบ่งบอกได้ว่าสามารถใช้สื่อกับเด็ก
คนนั้นหรื อกลุ่มนั้นได้บา้ ง
3. พิจารณาดูว่ามีสื่ออะไรบ้าง ที่จะสามารถนํามาใช้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้
และใช้กบั กลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะตามที่ตอ้ งการดังกล่าวแล้วจะเกิดประโยชน์ สูงสุ ด
4. พิจารณาวิธีการนําเสนอที่จะใช้ได้อย่างเหมาะสม และในการนําเสนอนั้นมีสื่ออะไรบ้าง
จะต้องเตรี ยมเครื่ องมือประเภทใดในการนําเสนอครั้งนั้น
5. นําเสนอเครื่ องมือ โดยการสํารวจดูว่าเครื่ องมือเทคโนโลยีทางการศึกษาที่คาดว่าจะเป็ น
ประโยชน์ สําหรับการเรี ยนครั้งนี้ที่มีอยูใ่ นสถานศึกษาหรื อไม่ ถ้าไม่มีจะซื้อหรื อหามาด้วยวิธีใด
6. การวิเคราะห์สื่อและสํารวจสื่ อที่ตอ้ งการ โดยการวิเคราะห์สื่อในสถานศึกษาว่ามี
อะไรบ้างที่เหมาะสมสําหรับการเรี ยนการ สอนเนื้อหานั้น ๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้
7. วิเคราะห์ขีดความสามารถของหน่วยงานผลิตสื่ อที่ไม่ให้บริ การหรื อไม่มีขาย ได้หรื อไม่
ถ้าผลิตเองได้ตอ้ งวิเคราะห์ต่อไปอีกว่ามีงบประมาณที่จะใช้ในการผลิตหรื อไม่ และได้มาจากไหน
8. พิจารณาดูว่าสื่ อต่าง ๆ ที่จะนํามาใช้กบั วิธีการนําเสนอนั้น ๆ มีความเหมาะสมทั้งในแง่
คุณภาพและราคาเพียงใดแล้วนํามาจัดลําดับความสําคัญ สําหรับการเลือก
9. เลื อ กวิ ธี ก ารและสื่ อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง โดยเลื อ กตัว เลื อ กที่ มี คุ ณ ภาพ และราคา
เหมาะสม
10. เลือกสื่ อหรื อผลิตสื่ อที่ตอ้ งการ ในขั้นนี้ ผูใ้ ช้จะได้สื่อที่ตอ้ งการ แต่ถา้ สื่ อนั้นไม่มีจะ
นําไปผลิตด้วยวิธีการระบบ
จะเห็นได้ว่า ในกระบวนการใช้วิธีการระบบในการเลือกสื่ อ จะมีข้ นั ตอนที่ผกู พันกับการ
ผลิตสื่ ออยู่ดว้ ย การเลือกและจัดหาสื่ อการเรี ยนการสอนในการเลือกสื่ อการเรี ยนการสอนเพื่อ ให้เกิด
ประสิ ทธิภาพต่อการเรี ยนการสอนนั้น ผูส้ อนจําเป็ นต้องคํานึงถึงองค์ประกอบในการเลือกสื่ อได้แก่ จุดมุง
หมายของการสอน รู ปแบบและระบบของการเรี ยนการสอนลักษณะของผูเ้ รี ยน เกณฑ์เฉพาะของสื่ อ วัสดุ
อุปกรณ์และตลอดจนสิ่ งอํานวยความสะดวกที่มีอยูน่ อกจากนี้ ยงั ต้องคํานึงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างประเภท
ของสื่ อกับคุณสมบัติเฉพาะและจุดประสงค์ของการ เรี ยนการสอน
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สก 311 หลักการสื่ อสารเกษตร
EX 311 Principles of in Agricultural Extension
*************************************************************************************
 ปริญญาตรีส่งเสริมการเกษตร ( ภาคปกติ/ภาคสมทบ )
จํานวนหน่ วยกิต 3 หน่ วยกิต
 ผู้สอน : รองศาสตราจารย์นคเรศ รังควัต
 ห้ องเรียน : อาคารประเสริ ฐ ณ นคร (บรรยาย 3 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
 แนวสั งเขปของวิชา : หลักการสื่ อสารแนวใหม่ แนวความคิดเกี่ยวกับการสื่ อสาร การยอมรับนวัตกรรมทาง
การเกษตร เทคนิคการสื่ อสารกับผูใ้ หญ่ ปั จจัยในการเลือกวิธีการส่ งเสริ ม การประชาสัมพันธ์งานส่ งเสริ ม เทคนิค
สื่ อประสมศิลปะการสื่ อสารให้เหมาะกับทุกสถานการณ์ (จํานวนทั้งหมด 16 สัปดาห์ )
สั ปดาห์ ที่
หัวข้ อ
หมายเหตุ
1.
แนะนํารายวิชา : แจกแจงแผนงาน
2.
พัฒนาการสื่ อสาร : Innovation for communication
3.
ประวัติและพัฒนาการ : เทคโนโลยีการสื่ อสาร
4.
แนวคิด : การพัฒนาการสื่ อสารการเกษตร (จากงานวิจยั สู่เกษตรกร)
5.
การสื่ อสาร : ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่ อสาร
6.
การยอมรับ : ผลการวิจยั และการใช้ประโยชน์
7.
การสอนผูใ้ หญ่ : สอนอย่างไรให้มีประสิ ทธิภาพ
8.
การวางแผน : การใช้สื่ออย่างเป็ นระบบ
9.
ปัจจัยในการเลือก : วิธีการส่ งเสริ มการเกษตร
10. การทํางานเป็ นทีม
11. การจัดการสัมมนาทางวิชาการ
12. ผูร้ ับสาร : อิทธิพลต่อผูร้ ับสารและการวิเคราะห์
13. การนําเสนอ : ศิลปะการนําเสนองาน
14. การนําเสนอผลงาน : โดยนักศึกษา
15. การนําเสนอผลงาน : โดยนักศึกษา
16. สอบ : สอบปลายภาค (Final)
งาน
ในเทอมนี้ ให้นักศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่ น/เทคโนโลยีชาวบ้านที่ เกี่ ยวข้องกับการเกษตรมาคนละ 1 เรื่ อง นําเสนอใน
รู ปแบบรายงานพร้อมข้อมูลและรู ปภาพประกอบรายละเอียด และนําเสนอในชั้นเรี ยน
คะแนน
1. การเข้าชั้นเรี ยน
10
คะแนน
2. รายงาน/รู ปเล่ม
30
คะแนน
3. การนําเสนอ
20
คะแนน
4. สอบ Final
40
คะแนน
รวม 100
คะแนน
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. ลักษณะส่ วนบุคคลของนักศึกษาที่มีผลต่อการรับสื่ อ
2. เพื่ อ รู ป แบบสื่ อ ที่ เ หมาะสม ตามทัศ นคติ ข องนัก ศึ ก ษาที่ เ รี ย น วิ ช า หลัก การสื่ อ สาร
การเกษตร (สก.311)
วิธีการวิจยั
1. กลุ่มเป้ าหมาย นักศึกษาสาขาส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตร หลักสู ตร 2 ปกติ รหัส 54
และหลักสู ตร4 ปี ปกติ รหัส 53 ที่ลงเรี ยนวิชา หลักการสื่ อสารการเกษตร (สก.311) จํานวน 149 คนใน
ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2554 จากนักศึกษารวม 149 คน
2 เครื่ องมือวิจยั ใช้แบบสอบถามในลักษณะที่ให้กลุ่มที่เรี ยนวิชา หลักการสื่ อสาร
การเกษตร (สก.311) เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม หลังจากการเรี ยนสิ้ นสุด
3. การดําเนินการ
3.1 อาจารย์อธิบายพร้อมยกตัวอย่างเปรี ยบเทียบให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงประโยชน์ของรู ปแบบ
ของสื่ อที่เหมาะสมกับการเรี ยน การสอนวิชาหลักการสื่ อสารการเกษตร (สก.311)
3.2 ให้นกั ศึกษาทําแบบสอบถามแบบ 5 Scale หลังสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอน
3.3 วิเคราะห์ผลการประเมิน
3.4 สรุ ปผลการวิจยั
4. การวัดผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ตรวจแบบสอบถามจากนักศึกษา เพื่อวัดผล
4.1.1 ลงคะแนนตามคุณภาพ โดยจําแนกออกเป็ น 5 ระดับ คือ
คะแนน 1 หมายถึง รู ปแบบของสื่ อที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน น้อยที่สุด
คะแนน 2 หมายถึง รู ปแบบของสื่ อที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน น้อย
คะแนน 3 หมายถึง รู ปแบบของสื่ อที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน ปานกลาง
คะแนน 4 หมายถึง รู ปแบบของสื่ อที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน มาก
คะแนน 5 หมายถึง รู ปแบบของสื่ อที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน มากที่สุด
4.2 เรี ยบเรี ยงคะแนนทั้งหมด
4.3 วิเคราะห์ขอ้ มูล
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วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงปริ มาณ โดยผูว้ ิจยั
นําข้อ มู ล จากแบบสอบถาม เรื่ อ งรู ปแบบของสื่ อ ที่ เ หมะสมกับ การเรี ย นการสอนวิชา หลัก การสื่ อ สาร
การเกษตร (สก 311) จํานวน 112 ชุ ด มาจัดหมวดหมู่และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการแปลงสภาพ
แนวความคิดเห็นหรื อตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษาเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ และกําหนดค่าออกมาเป็ นตัวเลข เพื่อลง
รหัส ข้อ มู ล (coding) เพื่ อ ทํา การวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล โดยทํา การประมวลผลจากเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical package for the social sciences : SPSS
for windows) เพื่อทําการคํานวณหาค่าสถิติ แล้ว สรุ ปผลการศึกษาวิจยั นําเสนอในรู ปลักษณะของการใช้
ตารางประกอบดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(descriptive statistics) โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean)
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่ออธิ บายข้อมูลที่แสดงในรู ป ตารางโดยการแยกแยะ
ข้อมูลตามประเด็นในวัตถุประสงค์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้บรรยายและสรุ ปเชิ งวิเคราะห์ ตามแนวคิดและทฤษฎี ที่
กําหนดไว้
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถาม เรื่ องรู ปแบบของสื่ อที่เหมะสมกับ
การเรี ยนการสอนวิชา หลักการสื่ อสารการเกษตร (สก 311) วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา
(descriptive statistics) โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean)
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ส่ วนระดับความคิดเห็ นจากคําถามแบบมาตรส่ วน
ประมาณค่า (rating scale) โดยแต่ละข้อคําถามมีคาํ ถามให้ผตู ้ อบเลือกตอบ 5 ระดับพอใจมากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด จึงวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่า เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (weight mean score : WMS) (พวงรัตน์
ทวีรัตน์, 2538:20) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
โดย

WMS = 1f1 + 2f2 + 3f3 + 4f4 + 5f5
TNR
f1
=
จํานวนผูท้ ี่เลือกตอบว่าพอใจน้อยที่สุด
=
จํานวนผูท้ ี่เลือกตอบว่าพอใจน้อย
f2
f3
=
จํานวนผูท้ ี่เลือกตอบว่าพอใจปานกลาง
f4
=
จํานวนผูท้ ี่เลือกตอบว่าพอใจมาก
f5
=
จํานวนผูท้ ี่เลือกตอบว่าพอใจมากที่สุด
TNR =
จํานวนผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลทั้งหมด (Total Number Rating)
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สําหรับการแปลผล ได้นาํ คะแนนค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นจากการฝึ กอบรมมาเทียบ
กับเกณฑ์ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรี สะอาด, 2546 : 100) มีดงั นี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
4.21 – 5.00
พอใจในระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20
พอใจในระดับมาก
2.61 – 3-40
พอใจในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
พอใจในระดับน้อย
1.00 – 1.80
พอใจในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นคําถามปลายเปิ ดที่ผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการเรี ยนวิชา สก 311 หลักการสื่ อสารการเกษตร
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เรื่ องรู ปแบบของสื่ อที่เหมะสมกับการเรี ยนการสอน
วิชา หลักการสื่ อสารการเกษตร (สก 311) ได้แก่ เพศ อายุ และเกรด ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 112 คน จากข้อมูลตารางพบว่า
เพศ
ผูต้ อบแบบแบบสอบถาม เรื่ องรู ปแบบของสื่ อที่เหมะสมกับการเรี ยนการสอนวิชา หลักการ
สื่ อสารการเกษตร (สก 311) มีสัดส่ วนการเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 49.10 และเป็ นเพศหญิงร้อยละ 50.90
ตามลําดับ
อายุ
ผูต้ อบแบบแบบสอบถาม เรื่ องรู ปแบบของสื่ อที่เหมะสมกับการเรี ยนการสอนวิชา หลักการ
สื่ อสารการเกษตร (สก 311) ส่ วนใหญ่มีอายุ 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.90 รองลงมามีอายุ 21 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 25.00 รองลงมามีอายุ 19 ปี คิดเป็ นร้อยละ 13.40 รองลงมามีอายุ 22 ปี คิดเป็ นร้อยละ 12.50 รองลงมามี
อายุ 23 ปี และ 18 ปี คิดเป็ นร้อยละ 4.50 และ 1.80 ตามลําดับ
เกรดเฉลีย่
แบบแบบสอบถาม เรื่ องรู ปแบบของสื่ อที่ เหมะสมกับการเรี ยนการสอนวิชา หลักการ
สื่ อสารการเกษตร (สก 311) ส่ วนใหญ่ได้รับเกรดเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 2.00 – 2.49 คิดเป็ นร้อยละ 50.90 รองลงมา
ได้รับเกรดเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 2.50 – 2.99 คิดเป็ นร้อยละ 26.80 รองลงมาได้รับเกรดเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 3.00 – 3.49
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คิดเป็ นร้อยละ 10.70 รองลงมาได้รับเกรดเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง ที่ต่าํ กว่า คิดเป็ นร้อยละ 8.90 และร้อยละ 2.70 คือผู ้
ที่ได้รับเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบประเมินประเมินผล เรื่ องรู ปแบบของสื่ อที่เหมาะสมกับการ
เรี ยนการสอนในรายรายวิชา สก 311 หลักการสื่ อสารการเกษตร จําแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จํานวน (N = 65)
ร้ อยละ
เพศ
49.10
ชาย
55
50.90
หญิง
57
อายุ
1.80
18 ปี
2
13.40
19 ปี
15
42.90
20 ปี
47
25.00
21 ปี
28
12.50
22 ปี
14
4.50
23 ปี
5
เกรดเฉลี่ย
8.90
เกรดเฉลี่ยตํ่ากว่า 2.00
10
50.90
เกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.00 – 2.49
57
26.80
เกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 2.99
30
10.70
เกรดเฉลี่ยระหว่าง 3.00 – 3.49
12
2.70
เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
3
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรี ยนในรายวิชา สก 311 หลักการสื่ อสารการเกษตร โดยใช้
แบบสอบถาม เรื่องรู ปแบบของสื่ อที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในรายรายวิชา สก 311 หลักการสื่ อสาร
การเกษตร
ผูท้ าํ วิจยั นําแบบสอบถาม เพื่อวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา สก
311 หลักการสื่ อสารการเกษตร จํานวน 112 คน ซึ่งแบ่งการวัดความพึงพอใจออกเป็ น 3 ด้านใหญ่ ๆ ด้วยกัน
แล้วนําผลมาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้วยกัน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรู ปแบบสื่ อที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอนในรายวิชา สก 311
หลักการสื่ อสารการเกษตร

รู ปแบบสื่ อที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอนวิชา สก
311 หลักการสื่ อสารการเกษตร
บุคคล
- บรรยายโดยอาจารย์
- บรรยายโดยวิทยากร
- การให้คาํ ปรึ กษา
- การติดต่อทางโทรศัพท์
กลุ่ม
- ทํางานในกลุ่ม
- การทัศนศึกษา
- การถาม/ตอบ
- การแข่งขัน/ประกวด
- การทํากิจกรรมระหว่างเรี ยน
- การสอนโดยใช้การระดมความคิด
มวลชน
- เรี ยนรู ้จากอินเตอร์เนต
- จากรายการโทรทัศน์
- จากรายการวิทยุ
- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- E-Library
- CD/DVD
- E-book
- E-learning
รวม
รวมทั้งหมด

SD

ระดับความพึง
พอใจ

4.57
3.81
4.21
3.39

0.56
0.86
0.72
0.96

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
ปานกลาง

4.01
3.40
4.00
3.60
3.87
4.17

0.75
1.03
0.79
0.87
0.81
0.80

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

4.14
3.69
3.45
4.16
3.66
3.76
3.61
3.69
69.19
3.84

0.81
0.82
0.92
0.85
0.85
0.91
0.87
0.83
15.01
0.83

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

x
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จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อรู ปแบบของสื่ อที่เหมาะสมต่อการเรี ยนการสอนใน
รายวิชา สก 311 หลักการสื่ อสารการเกษตร อยู่ในระดับมากที่สุดในด้านของการบรรยายโดยอาจารย์ และ
การให้คาํ ปรึ กษา ส่ วนใหญ่จะมีความพึงพอใจในรู ปแบบของสื่ อที่เหมาะสมต่อการเรี ยนการสอนในรายวิชา
สก 311 หลักกาสื่ อสารการเกษตร มีความพึงพอใจในระดับมาก มีเพียง 2 หัวข้อเท่านั้น ที่นกั ศึกษามีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง คือ การทัศนศึกษาและการติดต่อทางโทรศัพท์ ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรคในการเรียน
1. ห้องเรี ยนมีขนาดเล็กกว่าจํานวนนักศึกษา จึงควรมีการขยายห้องเรี ยนให้กว่างขึ้น
2. นักศึ กษาส่ งเสี ยงดังในห้องเรี ยน ถ้าแก้ไขปั ญหานี้ ได้ก็จะทําให้การเรี ยนการสอนมี
ประสิ ทธิภาพขึ้น
3. ห้ อ งเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ไ ม่ มี อยากมี ห้อ งเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ จ ะได้เ รี ย นการสอนใช้
คอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น และนําไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่กว่านี้
4. สื่ อในการสอนน้อยเกินไป และไม่ค่อยพร้อมสําหรับสอน เสี ยบ่อย
5. อุปกรณ์การสอน เครื่ องฉาย เห็นสี ไม่ชดั เจน
6. น้อยใจ ตั้งใจเรี ยนแต่ได้เกรดน้อย
7. ระยะเวลาในการเรี ยนแต่ละอาทิตย์มีนอ้ ยเกินไป
8. ไม่มีความรู ้พ้นื ฐานในการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
9. อยากให้มีการทัศนศึกษาและมีการทํากิจกรรมระหว่างเรี ยน
สรุ ปผล
การศึ ก ษาเรื่ องรู ปแบบสื่ อที่ เหมาะสม ตามทัศนคติ ของนักศึ ก ษาที่ เ รี ย น วิ ชา หลัก การ
สื่ อสารการเกษตร (สก.311) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง1)ลักษณะส่ วนบุคคลของนักศึกษาที่มีผลต่อการรับ
สื่ อ 2)รู ปแบบสื่ อที่เหมาะสม ตามทัศนคติของนักศึกษาที่เรี ยน วิชา หลักการสื่ อสารการเกษตร (สก.311)
ในการวิจยั ครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาสาขาส่ งเสริ ม
และพัฒนาการเกษตร หลักสู ตร 2 ปกติ รหัส 54 และหลักสู ตร 4 ปี ปกติ รหัส 53 ที่ลงเรี ยนวิชา หลักการ
สื่ อสารการเกษตร (สก.311) จํานวน 149 คน โดยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยทําการประมวลผลจากเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical package for the
social sciences : SPSS for windows) เพื่อทําการคํานวณหาค่าสถิติ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(descriptive statistics) โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean)
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
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ลักษณะส่ วนบุคคลของนักศึกษาที่มีผลต่อการรับสื่ อ
ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลครึ่ งหนึ่ งเป็ นเพศหญิงและครึ่ งหนึ่ งเป็ นเพศชาย ส่ วนใหญ่มี
อายุ มีอายุเฉลี่ย ประมาณ 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.90 เกรดเฉลี่ยส่ วนใหญ่ได้รับเกรดเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 2.00 –
2.49 คิดเป็ นร้อยละ 50.90 งานวิจยั นี้ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อรู ปแบบของสื่ อที่เหมาะสมต่อการ
เรี ยนการสอนในรายวิชา สก 311 หลักการสื่ อสารการเกษตร อยู่ในระดับมากที่สุดในด้านของการบรรยาย
โดยอาจารย์ และการให้คาํ ปรึ กษา
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ภาคผนวก
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รายชื่อนักศึกษา ประจําปี การศึกษา 2553
สํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขาวิชา ส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตร
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
5301125301
นางสาวกมลพร สิ มมะชาติ
2
5301125302
นายกริ ช สุ ริยะชัยพันธ์
3
5301125303
นายพัฒพงศ์ ศักดิ์ศิลาวรรณา
4
5301125304
นางสาวกัลยา ปันกัน
5
5301125305
นางสาวเกศิณี ชิษณุธนาคุณ
6
5301125306
นายขวัญชัย จันทร์อิน
7
5301125307
นางสาวจันทร์จิรา จักรบัวคํา
8
5301125308
นางสาวจุฑามาศ เกตุบุญเรื อง
9
5301125309
นางสาวจุฑามาศ จอมหาร
10 5301125310
นางสาวเจนจิรา เขียวอินต๊ะ
11 5301125311
นายฉัตรชัย คําปา
12 5301125312
นางสาวชไมพร ยศกุล
13 5301125313
นายชัยพร ธํารงวุฒิกลุ
14 5301125314
นายเชาว์วรรธน์ ไพศาล
15 5301125315
นายณัฏฐ์ หาญฤทธิ์
16 5301125316
นางสาวณัฏฐินีญา จันทร์ผล
17 5301125317
นายณัฐกิตติ์ สิ ทธิ วงค์
18 5301125318
นางสาวณัฐณิ ภรณ์ ศิริวรรณ์
19 5301125319
นางสาวณัฐปภัสร์ เปรมะวิวฒั นชัย
20 5301125320
นายณัฐพล เที่ยงอินทร์
21 5301125321
นายณัฐวุฒิ รัตนศรี อาํ ไพพงศ์
22 5301125322
นางสาวณาตยา พานิชสกุลชัย
23 5301125323
นายเตชินท์ ครองสุ ข
24 5301125324
นายทวีศิลป์ แต้มดื่ม

หลักสู ตร 4 ปี
สถานะ
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ที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

รหัสนักศึกษา
5301125325
5301125326
5301125327
5301125328
5301125329
5301125330
5301125331
5301125332
5301125333
5301125334
5301125335
5301125336
5301125337
5301125338
5301125339
5301125340
5301125341
5301125342
5301125343
5301125344
5301125345
5301125346
5301125347
5301125348
5301125349
5301125350
5301125351

52

5301125352

ชื่อ-นามสกุล
นายเทพฤทธิ์ มินทบุญ
นายธณัฐชัย วิริยะวงศ์สกุล
นายธนากร ดอกเข็ม
นายธี รพันธ์ ศรี นวล
นายธี รภัทร์ ดวงปัญญาสว่าง
นายนคริ นทร์ เครื อสาร
นายนพพล จันทะมา
นายนฤดล เผือกแก้ว
นางสาวนฤมล วงษ์เตจ๊ะ
นางสาวนันท์ชนก ภูนิสยั
นางสาวนัยนา เวียงลอ
นางสาวนํ้าทิพย์ เทียนทอง
นางสาวนิลาวรรณ ไทยยันโต
นางสาวนุชนาฎ สุ นทร
นางสาวเนตรนภา อุทเลิศ
นายบัณฑิต อ่อนเจริ ญ
นางสาวเบญจภรณ์ ตาขัน
นายปัณณวิชญ์ แซ่โซ้ง
นางสาวปิ ยพร แสนเจริ ญ
นางสาวผ่องพรรณ ขัดอุโมงค์
นายพนากร เป็ งวัน
นางสาวพรกนก มะโนวงศ์
นางสาวพัชราภรณ์ เพ็ชรมณี
นางสาวพัชราภรณ์ ริ นชัย
นายพิทวัส ดาชิด
นายพิทกั ษ์ชน โตสารเดช
นายพิรุณราช พรหมศรี
นายพุทธมนต์ สนธิ คุณ

สถานะ

ลาออก
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ที่
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

รหัสนักศึกษา
5301125353
5301125354
5301125355
5301125356
5301125357
5301125358
5301125359
5301125360
5301125361
5301125362
5301125363
5301125364
5301125365
5301125366
5301125367
5301125369
5301125370
5301125371
5301125372
5301125373
5301125374
5301125375
5301125376
5301125377
5301125378
5301125379
5301125380

80

5301125381

ชื่อ-นามสกุล
นายภานุพงศ์ บุญรอด
นายภาสกร มิตรจิตร
นายมงคล ทาเหล็ก
นางสาวเมทิตา พงษ์สงวนจันทร์
นางสาวเยาวลักษณ์ ใจจิตร์
นางสาวรติมาภรณ์ วิงวอน
นางสาวรักษ์มณี ฉายวัฒนา
นางสาวรังสิ ยา วันพฤติ
นายโรจน์ศกั ดิ์ ธัญญะวานิช
นางสาววนัชพร ดวงใย
นายวรวุฒิ ไชยวรรณ
นายวริ ศ วังตาล
นายวรุ ต ขัตตะละ
นายวสันต์ สารัตน์
นายวัชระ บัวศรี
นางสาววันวิสาข์ ดินเมืองชน
นายวิทวัส บุญธรรม
นางสาวจันทร์ทณี บุญลาภ
นางสาววิไลพร อาชาวาสนา
นายวุฒินนั ท์ โพธิ จินดา
นางสาวศดานันท์ ศรี คาํ
นางสาวศรสวรรค์ หรรษา
นายศราวุธ สุ ขเจริ ญ
นางสาวศรี แพร กองชัย
นางสาวศิริลกั ษณ์ ขันนันต๊ะ
นางสาวศุภวรรณ สันตา
นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ ไชยหาญ
นางสาวสิ ริพร จันทร์แก้ว

สถานะ
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ที่ รหัสนักศึกษา
81 5301125382
82 5301125383
83 5301125384
84 5301125385
85 5301125386
86 5301125387
87 5301125388
88 5301125389
89 5301125390
90 5301125391
91 5301125392
92 5301125393
93 5301125394
94 5301125395
95 5301125396
96 5301125397
97 5301125398
98 5301125399
99 5301125400
100 5301125401
101 5301125402
102 5301125403
103 5301125404

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุ นนั ทา วงศ์จกั ร
นางสาวสุ ภานันท์ มัน่ คง
นางสาวสุ ภามาศ หน่อพรหม
นางสาวสุ วลัยลักษณ์ ณรงค์วรากูล
นางสาวเสาวภา ตุยทัง
นายอนันต์ กล่องพุดซา
นายอนุวฒั น์ บัวจันทร์
นายอภิทาน ศรี กกโพธิ์
นายอภิรักษ์ สมฤทธิ์
นายอรรณพ วงศ์สุวรรณ
นางสาวอังคณา คํามาเมือง
นางสาวอัจฉราพร อินถา
นางสาวอัมภิกา ณ วันติ๊บ
นายอัศวเดช บุญวิไลย์
นายอัศวิน คําอ่อง
นายอิสรพงษ์ ปงเกตุ
นายธนพล ชัยชนะ
นายณัฐพล บังคมเนตร
นางสาวพัทยา จินวงค์
นายอานนท์ แดงวงค์
นายอดิศกั ดิ์ สมวิชา
นายนที ชมภูชยั
นายศรัญญู พวงมณี

สถานะ
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รายชื่อนักศึกษา ประจําปี การศึกษา 2554
สํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขาวิชา ส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตร
ที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
5401122001
นางสาวกาญจนา ดอนกันหา
2
5401122002
นายจักริ น ภูฆงั
3
5401122003
นางสาวจันทร์จิรา ทัง่ จันทร์แดง
4
5401122004
นางสาวจันทิมา กวีกิจสุ ชาดา
5
5401122005
นางสาวจิรารัตน์ ภู่งาม
6
5401122006
นายชัชวาล ชยกรโชติวฒั น์
7
5401122007
นายณริ ศย์ นิยม
8
5401122008
นายณัฐพงศ์ ทองแดง
9
5401122009
นายทศพร ศรี วงษ์
10
5401122010
นางสาวทิวาพร เจิมปลัง่
11
5401122011
นายธวุฒิ ครุ ฑธิ ราช
12
5401122012
นายธี รพล จิรโรจน์อาภา
13
5401122013
นายธี รเวช พฤกษ์พนาวัลย์
14
5401122014
นางสาวปิ ยะธิ ดา จ่อโพ
15
5401122015
นายปุณยวีร์ เกิดศรี
16
5401122016
นายไพจิตร จอตุ
17
5401122017
นายไพรัช ทัพแสงศรี
18
5401122018
นางสาวมยุรี โพธาใจ
19
5401122019
นายยงยุทธ บุญทวี
20
5401122020
นายยุทธนา คามบุตร
21
5401122021
นายวิจิตร สําเภา
22
5401122022
นายวิทยา เชิงพนา
23
5401122023
นายวิโรจน์ ชูวงษ์
24
5401122024
นายวีรเดช ไพรี เกษม
25
5401122025
นายวีรวุฒิ วาจารักษา

หลักสู ตร 2 ปี
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ที่ รหัสนักศึกษา
26
5401122026
27
5401122027
28
5401122028
29
5401122029
30
5401122030
31
5401122031
32
5401122032
33
5401122033
34
5401122034
35
5401122035
36
5401122036
37
5401122037
38
5401122038
39
5401122039
40
5401122040
41
5401122041
42
5401122042
43
5401122043
44
5401122044
45
5401122045
46
5401122046

ชื่อ-นามสกุล
นายศิริพงษ์ พรมเสน
นายศิวกร สุ ขเกษม
นายสมบูรณ์ ขยันภูมิใจยิง่
นายสมพงษ์ แสงหิ รัญ
นายสราวุฒิ ขวัญซ้าย
นางสาวสวรส วิภาณุรัตน์
นายสิ ทธิ ชยั แก้วทุ่ง
นางสาวสุ ดาพร ลําไยพงศธร
นายสุ พรรณ ปราศกาเมศ
นางสาวสุ พรรณา จรรญาริ นทร์
นายแสงชัย ธนะโสภณ
นายอธิ ป ธรรมรุ กชาติ
นายอนิรุต อินดี
นายอนุสรณ์ ขาวมาก
นายอภิชยั กะตะศิลา
นายอภินฏั ฐ์ ถาตะถา
นางสาวอรพรรณ มัง่ มี
นายอรรถพล ใยน้อย
นายอัครเดช ภูมิพนา
นายอาทร ทิพย์มงคล
นายเอกลักษณ์ เป๊ กเตปิ น

สถานะ
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สก 311 หลักการสื่ อสารเกษตร
EX 311 Principles of in Agricultural Extension
*************************************************************************************
 ปริญญาตรีส่งเสริมการเกษตร ( ภาคปกติ/ภาคสมทบ )
จํานวนหน่ วยกิต 3 หน่ วยกิต
 ผู้สอน : รองศาสตราจารย์นคเรศ รังควัต
 ห้ องเรียน : อาคารประเสริ ฐ ณ นคร (บรรยาย 3 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
 แนวสั งเขปของวิชา : หลักการสื่ อสารแนวใหม่ แนวความคิดเกี่ยวกับการสื่ อสาร การยอมรับนวัตกรรมทาง
การเกษตร เทคนิคการสื่ อสารกับผูใ้ หญ่ ปั จจัยในการเลือกวิธีการส่ งเสริ ม การประชาสัมพันธ์งานส่ งเสริ ม เทคนิค
สื่ อประสมศิลปะการสื่ อสารให้เหมาะกับทุกสถานการณ์ (จํานวนทั้งหมด 16 สัปดาห์ )
สั ปดาห์ ที่
หัวข้ อ
หมายเหตุ
17. แนะนํารายวิชา : แจกแจงแผนงาน
18. พัฒนาการสื่ อสาร : Innovation for communication
19. ประวัติและพัฒนาการ : เทคโนโลยีการสื่ อสาร
20. แนวคิด : การพัฒนาการสื่ อสารการเกษตร (จากงานวิจยั สู่เกษตรกร)
21. การสื่ อสาร : ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่ อสาร
22. การยอมรับ : ผลการวิจยั และการใช้ประโยชน์
23. การสอนผูใ้ หญ่ : สอนอย่างไรให้มีประสิ ทธิภาพ
24. การวางแผน : การใช้สื่ออย่างเป็ นระบบ
25. ปัจจัยในการเลือก : วิธีการส่ งเสริ มการเกษตร
26. การทํางานเป็ นทีม
27. การจัดการสัมมนาทางวิชาการ
28. ผูร้ ับสาร : อิทธิพลต่อผูร้ ับสารและการวิเคราะห์
29. การนําเสนอ : ศิลปะการนําเสนองาน
30. การนําเสนอผลงาน : โดยนักศึกษา
31. การนําเสนอผลงาน : โดยนักศึกษา
32. สอบ : สอบปลายภาค (Final)
งาน
ในเทอมนี้ ให้นักศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่ น/เทคโนโลยีชาวบ้านที่ เกี่ ยวข้องกับการเกษตรมาคนละ 1 เรื่ อง นําเสนอใน
รู ปแบบรายงานพร้อมข้อมูลและรู ปภาพประกอบรายละเอียด และนําเสนอในชั้นเรี ยน
คะแนน
5. การเข้าชั้นเรี ยน
10
คะแนน
6. รายงาน/รู ปเล่ม
30
คะแนน
7. การนําเสนอ
20
คะแนน
8. สอบ Final
40
คะแนน
รวม 100
คะแนน
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