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การศึกษาความพงึพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ตาม มคอ.3 

และความต้องการความช่วยเหลือของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชา13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น ภาคการศึกษา1/2554 
A Study of the student satisfaction, TQF3 learning results and Area where students 

need assistance in course13413 Introduction to Information Technology,  
Semester 1/2011 

รองศาสตราจารย์สาํรวย กมลายุตต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

บทคัดย่อ 

งานวจิยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาความพงึพอใจท่ีมตีอ่การเรียนการสอนชดุวิชา13413เทคโนโลยี

สารสนเทศเบือ้งต้น ภาคการศกึษา1/2554  2) ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุอิดุมศกึษาแหง่ชาติ และ  3) 

ความต้องการความช่วยเหลอืของนกัศกึษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา คือ แบบสอบถาม ท่ีสง่ให้นกัศกึษาจํานวน 305 คน 

จากนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนทัง้หมด 1,282 คน โดยการสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย ณ ระดบัความมัน่ใจ 95% 

ผลการวิจยัพบวา่  1) นกัศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่เอกสารการสอน โดยความชดัเจนของคาํชีแ้จงวธีิการศกึษา

ชดุวชิาในเอกสารการสอนอยูใ่นระดบัดีมีคา่เฉลีย่ 4.02 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67 และความชดัเจนของเนือ้หาทัง้ 15 

หนว่ยในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมคีา่เฉลีย่ 3.99 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 นกัศกึษาทํากิจกรรมประจําชดุวชิา ร้อยละ 

90.83 เหตผุลสว่นใหญ่ท่ีทํากิจกรรมประจําชดุวชิาเน่ืองจากมีโอกาสสอบผา่นมากขึน้เพราะมีคะแนนเก็บ 20 คะแนน ร้อย

ละ 87.5 เหตผุลรองลงมาคือ ทําให้ได้ศกึษาและทําความเข้าใจเนือ้หาเอกสารการสอนชดุวชิา 2) ผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษาแหง่ชาติทัง้ 5 ด้าน ด้านคณุธรรมจริยธรรมการมีระเบียบวินยั ตรงตอ่เวลา  และรับผิดชอบใน

การเรียน ทําแบบประเมิน และกิจกรรมประจําชดุวิชา ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตพบวา่ ร้อยละ 75 นกัศกึษาจดัตารางเรียน 

และศกึษาตามตารางเรียนอยา่งตอ่เน่ือง และทําแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยไมเ่ปิดดคูาํตอบก่อนร้อย

ละ 79 และร้อยละ 80  ตามลาํดบั ด้านทกัษะความรู้ ร้อยละ 69.2 ได้รับความรู้จากเอกสารการสอนระดบัดีมากถงึระดบัดี 

ด้านทกัษะทางปัญญาร้อยละ 88.3 เห็นวา่การทํากิจกรรมมีประโยชน์ในการนําไปประยกุต์ใช้  ด้านทกัษะความรับผิดชอบ

ตอ่ตนเองและมีทกัษะสามารถพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองพบวา่ ร้อยละ88.33 ศกึษาเอกสารการสอนก่อนทํากิจกรรม

ประจําชดุวชิาด้วยตนเอง และร้อยละ61.67 เห็นวา่การทํากิจกรรมประจําชดุวิชาทําให้เกิดการพฒันาทกัษะการค้นหา

ข้อมลู การอา่นและการเขียน ด้านทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ75.83 ค้นหาความรู้เพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต

ในการทํากิจกรรมประจําชดุวชิา 3) ด้านความต้องการความชว่ยเหลอืพบวา่ ต้องการให้มีการแนะแนววิธีการเรียนและการ

ทําข้อสอบสาํหรับชดุวิชานีอ้ยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.36 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 รองลงมาคือ จดัให้มีสือ่

เสริมในรูปดวีีดีท่ีสรุปเนือ้หาสาํคญัทัง้ 15 หนว่ย และถ่ายทําเป็นวดิีโอประกอบเสยีงบรรยายของวทิยากร มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 

4.28 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87 

คาํสาํคัญ ความพงึพอใจท่ีมตีอ่การเรียนการสอน   ผลการเรียนรู้ตามมคอ.3   ความต้องการความชว่ยเหลอื  
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Abstract 

The purpose of this research was to study 1) student satisfaction with the teaching of 
the Introduction to Information Technology course in semester 1/2554; 2) the TQF3 learning  
results and 3)  areas where student  needed  help. The research tool was a questionnaire given 
to 305 students out of 1,282 students enrolled. The sampling method was  simple random 
sampling at 95% confidence level.  

The results revealed the following  1) Most students were satisfied  with course 
materials. Clarity of explanation in course study was judged at a good level with an average 
score of 4.02, standard deviation 0.67. Clarity of unit content was indeed good overall with 
an average score of 3.99, standard deviation 0.64. Concerning reasons for doing course 
activities, most respondents (90.83%) received 20 collection points, while 87.5 % felt that 
activities forced them to study the content. 2) The TQF3 learning result in 5 aspects: First, in  
the moral and ethic aspect regarding it was the study discipline and responsibility of study, 
doing assessment exercise and activities with faithfulness and honesty, found that 75% of 
them continuously followed the study time table, and 79% and 80% did the before and after 
self-assessment exercises without looking at the answer until they had finished. Second, in 
the knowledge skill aspect, 62% received knowledge from course materials at a good to very 
good level. Third, in the cognitive skill aspect, 88.3% agreed that doing the activities was 
useful in application. Fourth, in the self-responsibility and self-learning development aspect, 
88.3% studied the course materials by themselves before doing the activities, and 61.67% 
agreed that doing the activities help them to develop skills in searching, writing and reading. 
Last, in the skills in using technology aspect, 75.83% used the internet to search for 
knowledge for doing the activities. 3) Students  needed help in the following areas : guidance 
to study and how to pass the exam with good results with an average score of 4.36, standard 
deviation 0.76, followed by help using the supplement DVD media for content explanation 
and summary, with an average score of 4.28, standard deviation 0.87.  

Key words: student satisfaction, the TQF3 (Thai Qualifications Framework for Higher 
         Education) learning results, students need assistance 
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ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ตามประกาศคณะกรรมการอดุมศกึษา เร่ือง แนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 ให้สถาบนัอดุมศกึษาบริหารจดัการหลกัสตูร เพ่ือให้บณัฑิตมี

คณุลกัษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดในมาตรฐานคณุสมบตัสิาขา/สาขาวิชานัน้ หรือกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานดงักลา่วท่ีแสดง

คณุภาพของบณัฑิตท่ีกําหนด ประกอบด้วย 5 ด้านคือ ทกัษะคณุธรรมจริยธรรม ทกัษะความรู้ ทกัษะทาง

ปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ  และทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ชดุวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้นเป็นชดุวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลกัสตูรแขนงวิชา

สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  วิชาเอกสารสนเทศทัว่ไป ซึง่ได้

เปิดสอนฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 2 ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ โดยเร่ิมตัง้แตปี่

การศกึษา 1/2554  การศกึษาความพงึพอใจท่ีมีตอ่การเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ตามมคอ.3และความ

ต้องการความชว่ยเหลือของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชา13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น ภาค

การศกึษา1/2554นี ้จะเป็นข้อมลูท่ีสําคญัท่ีจะนําไปใช้ในการตอบสนองตอ่ตวัชีว้ดัการประกนัคณุภาพ

การศกึษาและเป็นสว่นหนึง่ของการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตท่ีิสามารถนําไปประกอบในการเขียนรายงานมคอ.5 รวมทัง้เป็นข้อมลูให้แก่คณะ

กรรมการบริหารชดุวิชาใช้ประกอบการพฒันาการเรียนการสอนและการหาวิธีการชว่ยเหลือนกัศกึษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนในชดุวิชา13413 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศกึษาความพงึพอใจท่ีนกัศกึษามีตอ่การเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ตามมคอ.3 และความ

ต้องการความชว่ยเหลือของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น ภาค

การศกึษา1/2554 

นิยามศัพท์ 

 ความพงึพอใจท่ีมีตอ่การเรียนการสอน หมายถึง ความพึงพอใจท่ีนกัศกึษามีตอ่เอกสารการสอน แบบ

ประเมินตนเองก่อน-หลงัเรียน กิจกรรมประจําชดุวิชา 

ผลการเรียนรู้ตามมคอ.3 หมายถึง ผลการเรียนรู้ท่ีนกัศกึษาได้รับตามท่ีระบใุนมคอ.3 หมวดท่ี 4 การ

พฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษา ซึง่ประกอบด้วยทกัษะ 5 ด้าน คือ ทกัษะคณุธรรมจริยธรรม ทกัษะความรู้ 

ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ  และทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1) นําผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่การเรียนการสอนและความต้องการความ

ชว่ยเหลือของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชา13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น ภาคการศกึษา

1/2554 รวมทัง้ความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่เนือ้หาเอกสารการสอนชดุวิชาในภาพรวม ไปเป็นข้อมลู

ประกอบในการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนและหาวิธีการชว่ยเหลือนกัศกึษาในด้านตา่ง ๆ เชน่ 

การพฒันาส่ือเสริม การพฒันาชอ่งทางเพ่ือชว่ยเหลือนกัศกึษา การจดัทํากิจกรรมประจําชดุวิชา เป็นต้น 

2) นําผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัผลการเรียนรู้ด้านตา่ง ๆ ท่ีกําหนดในมคอ.3ไปใช้ในการตอบตวัชีว้ดั

เพ่ือการประกนัคณุภาพการศกึษาและการจดัทํารายงานมคอ.5 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาศลิปศาสตร์ท่ีลงทะเบียนเรียน ชดุวิชา   

เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้นในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 1,282 คน (ข้อมลูจากสํานกั

ทะเบียนและวดัผล เม่ือวนัท่ี 30 ตลุาคม 2554) 

กลุม่ตวัอยา่งคือนกัศกึษาจํานวน 305 คน ท่ีได้จากการสุ่มตวัอยา่งจากประชากรด้วยวิธีการสุม่

อยา่งง่าย (simple random sampling) ณ ระดบัความมัน่ใจ 95% (confidence level)  

เคร่ืองมือการวิจัย 

เคร่ืองมือการวิจยั ประกอบด้วย 2 สว่นหลกั คือ 

1) แบบสอบถาม ประกอบด้วย 7 สว่น คือ

สว่นท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคล/สถานภาพของผู้ตอบ เป็นคําถามแบบเลือกตอบ 

 สว่นท่ี 2 การประเมินเก่ียวกบัการทํากิจกรรมประจําชดุวิชา ซึง่คําถามในสว่นนีบ้างส่วนจะวดัผล

การเรียนรู้ท่ีกําหนดในมคอ.3 ด้านทกัษะทางปัญญาการศกึษาวิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศ และสรุป

ประเดน็ตา่งๆ เพ่ือนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 

สว่นท่ี 3 ความคิดเห็น/ความพงึพอใจเก่ียวกบัเอกสารการสอนและกิจกรรมประจําชดุวิชา13413 

เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้นภาคการศกึษาท่ี 1/25554 เป็นแบบมาตรวดัประมาณคา่ 5 ระดบั ซึง่คําถาม

ในสว่นนีบ้างสว่นจะวดัผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดในมคอ.3 ด้านทกัษะความรู้ท่ีได้รับ 

 สว่นท่ี 4  วิธีการเรียนชดุวิชา13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น เป็นคําถามแบบเลือกตอบ ซึง่

คําถามในสว่นนีจ้ะวดัผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดในมคอ.3 สองด้านคือ ด้านคณุธรรมจริยธรรมพืน้ฐานของ

บณัฑิต ในเร่ืองการมีระเบียบวินยั ตรงตอ่เวลา  และรับผิดชอบในการเรียน ทําแบบฝึกหดั และกิจกรรม

ประจําชดุวิชา ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง

พฒันา คือ มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม มีทกัษะและสามารถพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 สว่นท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัชอ่งทางการติดตอ่กบัสาขาวิชาและวิธีการเรียน กรณีท่ีอ่านเอกสาร

การสอนไมเ่ข้าใจ เป็นคําถามแบบเลือกตอบ ซึง่คําถามในสว่นนีจ้ะสามารถวดัผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน
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มคอ.3 ของชดุวิชานีใ้นด้านทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมข้อมลู

สารสนเทศ จากแหลง่ข้อมลูความรู้ตา่งๆ เชน่ ระบบอินเทอร์เน็ต ห้องสมดุ บคุคล เป็นต้น 

 สว่นท่ี 6 ความต้องการความชว่ยเหลือในการเรียนชดุวิชา13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น 

เป็นแบบมาตรวดัประมาณคา่ 5 ระดบั   

และสว่นท่ี 7 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเป็นคําถามปลายเปิด 

2) ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เอ็กเซล เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือหาคา่สถิติ

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้ วิจยัขอรายช่ือนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชา13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น จาก

สํานกัทะเบียนและวดัผลเพ่ือนํามาทําเป็นกรอบรายช่ือ(frame list)ประชากร จากนัน้คํานวณหาขนาดกลุม่

ตวัอยา่ง(n)โดยกําหนดคา่ความคลาดเคล่ือนไมเ่กิน 5%  ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างจํานวน 305 คน ทําการสุม่

ตวัอยา่งจากประชากรโดยใช้ซอฟต์แวร์ตารางเลขสุม่(random number) ได้รายช่ือนกัศกึษาท่ีตกเป็นกลุม่

ตวัอยา่งทัง้ 305คน จากนัน้จึงสง่แบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้แก่นกัศกึษาท่ีตกเป็นกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

และได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 120 ฉบบั คิดเป็นประมาณร้อยละ  40 ของแบบสอบถามท่ีสง่ไป

ทัง้หมด  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจยัได้นําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาทัง้หมด มาลงรหสัและออกแบบเวิร์กชีตตามคา่ตวัแปร  

และคา่สถิตท่ีิต้องการคํานวณ โดยงานวิจยันีใ้ช้ซอฟต์แวร์เอ็กเซล จากนัน้จงึป้อนข้อมลูลงในเวิร์กชีต ใช้

ฟังก์ชนัและสตูรตา่ง ๆ พ่ือทําประมวลผลข้อมลูและคํานวณหาคา่สถิตติา่ง ๆ ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ 

คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในสว่นของคําถามปลายเปิดทําการวิเคราะห์เนือ้หาเพ่ือจดัหมวดหมู่

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

นํา้หนกัคะแนนของคําถามมาตรวดัประเมินคา่ 5 ระดบั คือ 

คะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสดุ/ดีมาก 

คะแนน 4 หมายถึง มาก/ดี 

คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง/พอใช้ 

คะแนน 2 หมายถึง น้อย 

คะแนน 1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ/ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การแปลความหมายของคา่เฉล่ีย เป็นดงันี ้

คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มากท่ีสดุ/ดีมาก 

คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง มาก/ดี 

คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง/พอใช้ 

คา่เฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง น้อย 

คา่เฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง น้อยท่ีสดุ/ควรปรับปรุง 
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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้ดําเนินการโครงการจดัทํากรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษาขึน้เม่ือ พ.ศ.2545 ตามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 

ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 ท่ีกําหนดให้มีระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาทกุระดบัโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

สร้างความเข้าใจตรงกนัของผู้ เก่ียวข้องกบัการอดุมศกึษา ทัง้สถาบนัอดุมศกึษา ผู้ควบคมุมาตรฐาน และ

ผู้ใช้บณัฑิต ทัง้นีเ้พ่ือให้มีหลกัประกนัท่ีชดัเจนในคณุภาพของบณัฑิตระดบัอดุมศกึษา อีกทัง้เพ่ือเป็นแรง

กระตุ้นให้แตล่ะสถาบนัมีการพฒันาคณุภาพท่ีสงูขึน้   (กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา :

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news8.php ) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชเป็น

มหาวิทยาลยัเปิดของรัฐท่ีมีความพยายามท่ีจะขยายโอกาส เพ่ือการศกึษาระดบัอดุมศกึษาแก่ประชาชนให้

มากท่ีสดุโดยการใช้ระบบการศกึษาทางไกล (distance learning)(เก่ียวกบัมสธ.: http://www.stou.ac.th/

aboutSTOU/background.htm)  ปัจจบุนัมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชเปิดสอนทัง้ในระดบัปริญญา

ตรี ระดบับณัฑิตศกึษาและระดบัดษุฎีบณัฑิต สําหรับการจดัเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีใช้ส่ือ

สิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลกั และใช้ส่ือมลัตมีิเดียเป็นส่ือเสริม สําหรับชดุวิชาพืน้ฐานและชดุวิชาท่ียากมีการสอน

เสริมและการจดักิจกรรมประจําชดุวิชาให้นกัศกึษาทําเพ่ือเก็บคะแนน ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง (Constructionism theory) ได้ให้ความสําคญัตอ่โอกาสและวสัดท่ีุจะใช้ในการเรียนการสอนท่ี

ผู้ เรียนสามารถ นําไปสร้างความรู้ให้เกิดขึน้ภายในตวัผู้ เรียนเองได้ ไมใ่ชมุ่ง่การสอนท่ีเป็นการป้อนความรู้

ให้แก่ผู้ เรียน แตผู่้ เรียนจะต้องเรียนรู้จากการลงมือทํา ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ดําเนินกิจกรรมการ

เรียนด้วยตนเองมีทางเลือกท่ีมากขึน้โดยการลงมือปฏิบตัิหรือสร้างงานท่ีตนเองสนใจ และสร้างองค์ความรู้

ขึน้มาเองโดยการผสมผสานระหวา่งความรู้เดมิกบัความรู้ใหม ่การทํากิจกรรมประจําชดุวิชาเป็นวิธีการหนึง่

ท่ีเพิ่มโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่ผู้ เรียน ซึง่นกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชท่ีทํา

กิจกรรมประจําชดุวิชา (แนวคดิพืน้ฐานและหลกัการทฤษฎี Constructionism : http://www.kmutt.ac.th/ 

organization/ Education/Technology/tech_ed/constructionism/constructionism3.html )สว่นใหญ่มี

ความพงึพอใจตอ่การกําหนดให้มีกิจกรรมประจําชดุวิชาและเป็นสว่นหนึง่ของการจดัการเรียนการสอนและ

การวดัผล (มาลี ลํา้สกลุ :2551) เหตผุลหลกัท่ีนกัศกึษาเลือกทํากิจกรรมประจําชดุวิชาคือ ชว่ยให้มีโอกาส

สอบผา่นมากขึน้เพราะมีคะแนนเก็บ (วาสนา ทวีกลุทรัพย์และวาณี บณุยะไวโรจน์ : 2548) และมีโอกาส

ศกึษาทําความเข้าใจเนือ้หาในเอกสารการสอนมากขึน้ (มาลี ลํา้สกลุ :2551) ชว่ยให้เกิดการพฒันาทกัษะ

ด้านตา่ง ๆ (อนญัญา สิทธิอํานวย และจรัสวฒัน์ ไตรรัตน์ :2552) รูปแบบกิจกรรมท่ีเห็นวา่เหมาะสมมาก

ท่ีสดุคือ แบบผสมผสานทัง้จบัคู ่เตมิคําลงในชอ่งวา่ง อธิบายโดยสงัเขป (สํารวย กมลายตุต์ และสมสรวง 

พฤตกิลุ : 2552) 
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ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล/สถานภาพของผู้ตอบ เป็นคําถามแบบเลือกตอบ  

ตารางท่ี 6.1 จํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศและวฒุิการศกึษาสงูสดุในปัจจบุนั 

(หนว่ย:คน (ร้อยละ)) 

  วฒุิการศกึษา 

เพศ 

มธัยมศกึษา 

ปีท่ี 3 

อนปุริญญา มธัยมศกึษา 

ปีท่ี 6 

ปริญญาตรี อ่ืน ๆ รวม 

ชาย 2 7 12 1 3 25(20.83) 

หญิง 3 29 45 10 8 95(79.17) 

รวม 5(4.16) 36(30) 57(47.5) 11(9.17) 11(9.17) 120(100) 

จากตารางท่ี 6.1 จํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้หมด 120 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จํานวน 95 คน คดิเป็นร้อยละ 79.17 วฒุิการศกึษาสงูสดุในปัจจบุนัสว่นใหญ่จบมธัยมศกึษา

ปีท่ี 6 จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาจบอนปุริญญา จํานวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 30 

    ตารางท่ี 6.2 จํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศและอาย ุ (หนว่ย:คน(ร้อยละ)) 

 อาย ุ

เพศ 

20 –25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี > 40ปี รวม 

ชาย 3 5 7 4 6 25(20.83) 

หญิง 36 25 14 11 9 95(79.17) 

รวม 39(32.5) 30(25) 21(17.5) 15(12.5) 15(12.5) 120(100) 

จากตารางท่ี 6.2 จํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้หมด 120 คน ส่วนใหญ่มีอายุ

ระหวา่ง 20-25 ปี จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมามีอายรุะหว่าง 26-30 ปี จํานวน 30 คน 

คดิเป็นร้อยละ 25 สว่นท่ีมีอายรุะหวา่ง 36-40 ปี มีจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และท่ีมีอายุ

มากกวา่ 40 ปี มีจํานวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 12.5 

จํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้หมด 120 คน สว่นใหญ่ประกอบอาชีพเป็น   

พนกังานบริษัท จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 45.83 รองลงมาประกอบอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 20 คน คิด

เป็นร้อยละ 16.67 (เป็นลกูจ้างของรัฐ พนกังานของรัฐ) 

จํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้หมด 120 คน สว่นใหญ่กําลงัศกึษาในหลกัสตูร

4 ปี วิชาเอกสารสนเทศสํานกังาน จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 40.83 รองลงมากําลงัศกึษาใน

หลกัสตูร 2 ปี วิชาเอกสารสนเทศทัว่ไป จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 30  

ส่วนท่ี 2 การประเมินเก่ียวกับการทาํกิจกรรมประจําชุดวิชา  ซึง่คําถามในส่วนนีบ้างสว่นจะวดัผล

การเรียนรู้ท่ีกําหนดในมคอ.3 ด้านทกัษะทางปัญญาการศกึษาวิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศ และสรุป

ประเดน็ตา่งๆ เพ่ือนําไปใช้ในการแก้ปัญหาจํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้หมด 120

คน สว่นใหญ่ได้รับกิจกรรมประจําชดุวิชา จากไปรษณีย์ ซึ่งในจํานวน 116 คนนี ้มีจํานวน 3 คนท่ีดาวน์
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โหลดกิจกรรมประจําชดุวิชาจากเว็บไซต์มสธ.ด้วย และมีนกัศกึษาจํานวน 4 คนไมไ่ด้รับกิจกรรมประจํา

ชดุวิชา 

สว่นใหญ่ทํากิจกรรมประจําชดุวิชาจํานวน 109 คนคดิเป็นร้อยละ 90.83 ท่ีเหลือไมทํ่ากิจกรรม 

ประจําชดุวิชาจํานวน 11 คนคดิเป็นร้อยละ 9.17 (ซึง่เหตผุลท่ีไมทํ่าเน่ืองจากไมไ่ด้รับกิจกรรมประจําชดุวิชา 

ไมท่ราบวา่มีกิจกรรมประจําชดุวิชา ไมมี่เวลาทํากิจกรรมประจําชดุวิชา ทําเสร็จไมท่นักําหนดสง่) 

เหตผุลท่ีนกัศกึษาทํากิจกรรมประจําชดุวิชา13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้นพบวา่  

สว่นใหญ่ท่ีทํากิจกรรมประจําชดุวิชาเน่ืองจากมีโอกาสสอบผา่นมากขึน้เพราะมีคะแนนเก็บ 20 คะแนน

จํานวน 105 คนคดิเป็นร้อยละ 87.5 เหตผุลรองลงมาคือ ทําให้ได้ศกึษาและทําความเข้าใจเนือ้หาเอกสาร

การสอนชดุวิชา จํานวน 90 คน คดิเป็นร้อยละ 75 

 วิธีการท่ีนกัศกึษาสว่นใหญ่ใช้ในการทํากิจกรรมประจําชดุวิชาคือ อา่นเอกสารการสอนชดุวิชาและ 

ทํากิจกรรมด้วยตนเองตามลําพงัจํานวน 106 คน คดิเป็นร้อยละ 88.33 วิธีการท่ีใช้รองลงมาคือ วิธีการอ่ืนๆ

(ค้นหาจากอินเทอร์เน็ต 11 คน ปรึกษาผา่นกระดานสนทนา 1คน) จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเหน็/ความพึงพอใจเก่ียวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมประจําชุดวิชา 13413 

เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้นภาคการศึกษาท่ี 1/2554 เป็นแบบมาตรวดัประมาณคา่ 5 ระดบั  

ตารางท่ี 6.9 คา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคดิเห็น/ความพงึพอใจเก่ียวกบัเอกสารการสอน 

          และกิจกรรมประจําชดุวิชา13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้นภาคการศกึษาท่ี 1/2554 

ระดบั 5 = มากท่ีสดุ/ดีมาก 4 = มาก/ดี 3 = ปานกลาง/พอใช้  2 = น้อย  1 = น้อยท่ีสดุ/ควรปรับปรุง 

  (หนว่ย:คน(ร้อยละ)) 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ความชดัเจนของคาํชีแ้จงวิธีการศกึษาชดุวิชาในเอกสารการสอน 4.02 0.67 ระดบัมาก/ด ี

2. การเรียงลาํดบัความยากง่ายของหนว่ยในเอกสารการสอน 3.78 0.70 ระดบัมาก/ด ี

3. ความรู้ท่ีได้รับจากเนือ้หาทัง้ 15 หนว่ยในภาพรวม 3.99 0.64 ระดบัมาก/ด ี

4. ความเหมาะสมของกิจกรรมท้ายหนว่ยในเอกสารการสอน 3.94 0.71 ระดบัมาก/ด ี

5. ความชดัเจนของคาํชีแ้จงการทํากิจกรรมประจําชดุวชิา 4.08 0.71 ระดบัมาก/ด ี

6. ความชดัเจนของคาํถาม/โจทย์ในกิจกรรมประจําชดุวชิา 3.73 0.79 ระดบัมาก/ด ี

7. ความยากของคําถาม/โจทย์ในกิจกรรมประจําชดุวิชา 3.71 0.76 ระดบัมาก/ด ี

8. ความเหมาะสมของจํานวนข้อคําถามในกิจกรรมประจําชดุวชิา 3.85 0.75 ระดบัมาก/ด ี

9. ความสอดคล้องของข้อคําถามในกิจกรรมประจําชดุวชิากบัเนือ้หาของชดุ

วิชา 

3.97 0.84 ระดบัมาก/ด ี

10. ประโยชน์ของการทํากิจกรรมประจําชดุวชิาในการประยกุต์ใช้ 4.38 0.90 ระดบัมาก/ด ี
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จากตารางท่ี 6.9 จํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้หมด 120 คน พบวา่  

คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็น/ความพงึพอใจเก่ียวกบัเอกสารการสอนและกิจกรรม

ประจําชดุวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้นภาคการศกึษาท่ี 1/2554 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก/

ดี โดยด้านประโยชน์ของการทํากิจกรรมประจําชดุวิชาในการประยกุต์ใช้มีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ 4.38 สว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.90 รองลงมาคือความชดัเจนของคําชีแ้จงการทํากิจกรรมประจําชดุวิชามีคา่เฉล่ีย

สงูสดุคือ 4.08 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71 ในด้านความชดัเจนของเนือ้หาทัง้ 15 หนว่ยในภาพรวมมี

คา่เฉล่ีย 3.99 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 

ส่วนท่ี 4  วิธีการเรียนชุดวิชา 13413  เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น เป็นคําถามแบบเลือกตอบ ซึง่

คําถามในสว่นนีจ้ะมีการวดัเร่ืองคณุธรรมจริยธรรมพืน้ฐานของบณัฑิตท่ีระบใุนมคอ.3 ในเร่ืองการมี

ระเบียบวินยั ตรงตอ่เวลา  และรับผิดชอบในการเรียน ทําแบบฝึกหดั และกิจกรรมประจําชดุวิชา ด้วยความ

ซ่ือสตัย์สจุริต ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพฒันา คือ มีความ

รับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม มีทกัษะและสามารถพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ตารางท่ี 6.10  วิธีการเรียนชดุวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น (หนว่ย:คน(ร้อยละ)) 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1. นกัศกึษาได้จดัตารางเรียนชดุวิชา13413และศกึษาตามตารางเรียนอยา่งตอ่เน่ือง

หรือไม ่

56 

(46.67) 

64 

(53.33) 

2.นกัศกึษาได้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแบบฝึกปฏิบตัิชดุวิชา ก่อนท่ีจะ

ศกึษาเอกสารการสอนด้วยความซื่อสตัย์โดยไมเ่ปิดดเูฉลยคําตอบก่อนหรือไม ่

95 

(79.17) 

25 

(20.83) 

3.นกัศกึษาได้ทําแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนในแบบฝึกปฏิบตัชิดุวชิา หลงัจากท่ี

จะศกึษาเอกสารการสอนด้วยความซื่อสตัย์โดยไมเ่ปิดดเูฉลยคําตอบก่อนหรือไม ่

96 

(80) 

24 

(20) 

4. เมื่อนกัศกึษาอา่นเอกสารการสอนแตล่ะหนว่ยได้บนัทกึสาระสาํคญัของเนือ้หา

หรือไม ่

71 

(59.17) 

49 

(40.83) 

5. เมื่อนกัศกึษาอา่นเอกสารการสอนแตล่ะหนว่ยเสร็จแล้วได้ทํากิจกรรมท้ายหนว่ย

หรือไม ่

81 

(67.5) 

39 

(32.5) 

6. ก่อนสอบนกัศกึษาได้ทําการทบทวนเนือ้หาอีกครัง้หรือไม ่ 111 

(92.5) 

9 

(7.5) 

จากตารางท่ี 6.10 จํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้หมด 120 คน พบวา่วิธีการ

เรียนของนกัศกึษาท่ีมีการจดัตารางตารางเรียนชดุวิชา 13413 และศกึษาตามตารางเรียนอย่างตอ่เน่ืองมี

จํานวนเพียง 56 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 นกัศกึษาได้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแบบฝึก

ปฏิบตัชิดุวิชา ก่อนท่ีจะศกึษาเอกสารการสอนด้วยความซ่ือสตัย์โดยไมเ่ปิดดเูฉลยคําตอบก่อน จํานวน 95 

คน คดิเป็นร้อยละ 79.17 นกัศกึษาได้ทําแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนในแบบฝึกปฏิบตัชิดุวิชา หลงัจาก

ท่ีจะศกึษาเอกสารการสอนด้วยความซ่ือสตัย์โดยไมเ่ปิดดเูฉลยคําตอบก่อน จํานวน 96 คน คดิเป็นร้อยละ 

80 เม่ือนกัศกึษาอ่านเอกสารการสอนแตล่ะหน่วยได้บนัทึกสาระสําคญัของเนือ้หา จํานวน 71 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 59.17 เม่ือนกัศกึษาอา่นเอกสารการสอนแตล่ะหนว่ยเสร็จแล้วได้ทํากิจกรรมท้ายหนว่ยจํานวน 81 

คน คดิเป็นร้อยละ 67.5 และก่อนสอบนกัศกึษาได้ทําการทบทวนเนือ้หาอีกครัง้ จํานวน 111 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 92.5 

ส่วนท่ี 5  ความคิดเหน็เก่ียวกับช่องทางการตดิต่อกับสาขาวิชาและวิธีการเรียน กรณีที่อ่าน

เอกสารการสอนไม่เข้าใจ เป็นคําถามแบบเลือกตอบ ซึ่งคําถามในส่วนนีจ้ะสามารถวดัผลการเรียนรู้ท่ี

กําหนดในมคอ.3 ของชดุวิชานีใ้นด้านทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม

ข้อมลูสารสนเทศ จากแหลง่ข้อมลูความรู้ตา่งๆ เชน่ ระบบอินเทอร์เน็ต ห้องสมดุ บคุคล เป็นต้น 

การรู้ชอ่งทางตดิตอ่และการตดิตอ่กบัอาจารย์ พบว่า นกัศกึษาสว่นมากไมท่ราบว่าสาขาวิชาศลิป

ศาสตร์มีชอ่งทางการส่ือสารสําหรับนกัศกึษาจํานวน 74 คน คดิเป็นร้อยละ 61.67 และนกัศกึษาท่ีเคย

ตดิตอ่กบัอาจารย์ฯ มีจํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 วิธีการท่ีเคยติดตอ่กบัอาจารย์ (ตอบได้มากกวา่

1 ข้อ) พบว่า นกัศกึษาท่ีเคยตดิตอ่กบัอาจารย์มีทัง้หมด 44 คน ซึง่วิธีการท่ีนกัศกึษาติดตอ่กบัอาจารย์คือวิธี

โทรศพัท์มากท่ีสดุ จํานวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 7.5 รองลงมาคือกระดานสนทนา จํานวน 7 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 5.83 

วิธีท่ีนกัศกึษาใช้เม่ืออ่านเอกสารการสอนชดุวิชาแล้วไมเ่ข้าใจเก่ียวกบัเนือ้หา (ตอบได้มากกวา่  

1ข้อ) พบวา่ วิธีท่ีนกัศกึษาใช้มากท่ีสดุ เม่ืออ่านเอกสารการสอนชดุวิชาแล้วไมเ่ข้าใจเก่ียวกบัเนือ้หา คือ 

ค้นหาเนือ้หาเพิ่มเตมิจากแหลง่อินเทอร์เน็ต จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 75.83  รองลงมาคืออา่นเอกสาร

อ่ืนเพิ่มเตมิ จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67  

ส่วนท่ี 6  ความต้องการความช่วยเหลือในการเรียนชุดวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น  

        เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ   

ระดบั 5 = มากท่ีสดุ/ดีมาก 4 = มาก/ดี 3 = ปานกลาง/พอใช้ 2 = น้อย  1 = น้อยท่ีสดุ/ควรปรับปรุง 

ตารางท่ี 6.14  ความต้องการความชว่ยเหลือในการเรียนชดุวิชา 13413  เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น 

(หนว่ย:คน (ร้อยละ)) 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. จดัให้มีการสอนเสริมผา่นอินเทอร์เน็ต  (e-Tutorial) 4.05 0.85 ระดบัมาก/ด ี

2. จดัให้มีการสอนเสริมเข้มทัง้ 15 หนว่ยโดยนดัหมายตามเวลา 

ณ ศนูย์บริการการศกึษาจงัหวดั/ภาคตามกําหนด 

3.78 0.96 ระดบัมาก/ด ี

3. จดัให้มีการสอนเสริมเข้มเฉพาะหนว่ยท่ีมเีนือ้หายากโดยนดัหมายตามเวลา 

ณ ศนูย์บริการการศกึษาจงัหวดั/ภาคตามกําหนด 

3.83 0.97 ระดบัมาก/ด ี

4. จดัให้มีสือ่เสริมเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ เช่น ดีวดี ีโดยนําแบบประเมินก่อน/

หลงัเรียนมาอธิบายรายข้อ 

4.18 0.82 ระดบัมาก/ด ี
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ตารางท่ี 6.14  (ต่อ) 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

5. จดัให้มีสือ่เสริมในรูปดวีีดีท่ีสรุปเนือ้หาสาํคญัทัง้ 15 หนว่ย และถา่ยทําเป็น

วิดีโอประกอบเสยีงบรรยายของวทิยากร  

4.28 0.87 ระดบัมาก/ด ี

6. จดัให้มีกระดานสนทนาบนเว็บไซต์ของสาขาวชิาเพ่ือซกัถามปัญหาเฉพาะ

ชดุวชิานี ้

4.01 0.91 ระดบัมาก/ด ี

7. จดัให้มีการแนะแนววิธีการเรียนและการทําข้อสอบสาํหรับชดุวชิานี ้ 4.36 0.76 ระดบัมาก/ด ี

8. จดัให้มีการอบรมเข้มพิเศษ ในกรณีท่ีสอบไมผ่า่นหลายครัง้ โดยนกัศกึษา

ต้องเข้ารับการอบรม ณ มหาวิทยาลยั เพ่ือทํากิจกรรมและสอบในคราว

เดียวกนั 

3.98 0.93 ระดบัมาก/ด ี

จากตารางท่ี 6.14 จํานวนนกัศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาทัง้หมด 120 คน พบวา่ 

นกัศกึษามีความต้องการความชว่ยเหลือในการเรียนชดุวิชา 13413  เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น โดยจดั

ให้มีการแนะแนววิธีการเรียนและการทําข้อสอบสําหรับชดุวิชานีอ้ยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.36 

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76  รองลงมาคือ จดัให้มีส่ือเสริมในรูปดีวีดีท่ีสรุปเนือ้หาสําคญัทัง้ 15 หนว่ย 

และถ่ายทําเป็นวิดีโอประกอบเสียงบรรยายของวิทยากร มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.28 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.87 ความต้องการความชว่ยเหลือท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุคือความชว่ยเหลือท่ีต้องการจดัให้มีการสอนเสริม

เข้มทัง้ 15 หนว่ยโดยนดัหมายตามเวลา ณ ศนูย์บริการการศกึษาจงัหวดั/ภาคตามกําหนดมีคา่เฉล่ีย 3.78 

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.96 

ส่วนท่ี 7 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเป็นคําถามปลายเปิด 

จากการวิเคราะห์เนือ้หาข้อมลูเก่ียวกบัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ สามารถจดัเป็น

หมวดหมูไ่ด้ดงันี ้ 

1) ด้านเน้ือหาเอกสารการสอน ได้แก่ เนือ้หาตรงประเดน็/ครอบคลมุ จํานวน 23 คน เนือ้หามีความ

ละเอียดมากจนถึงมากเกินไป จํานวน  13 คน เนือ้หามีความทนัสมยั จํานวน 5 คน เนือ้หาเข้าใจง่าย 

จํานวน 3 คน เนือ้หานําไปประยกุต์ใช้งานได้ จํานวน 2 คน เอกสารการสอนสง่ลา่ช้า จํานวน 19 คน อยาก

ให้มีแบบฝึกหดัท้ายหนว่ยมากขึน้ จํานวน 1 คน ควรปรับปรุงเอกสารการสอนบอ่ย ๆ จํานวน 1 คน 

2) ด้านกิจกรรมประจําชุดวิชา ได้แก่ กิจกรรมมีความเหมาะสมดี จํานวน 20 คน ต้องการให้จดัสง่

กิจกรรมประจําชดุวิชาเร็วขึน้ เพราะทําไมท่นั จํานวน 11 คน กิจกรรมยากต้องอา่นเนือ้หาทกุหนว่ย จํานวน 

5 คน อยากให้มีกิจกรรมเก็บคะแนนมากกวา่ 20 คะแนน จํานวน 5 คน กิจกรรมกระจายทัว่ทกุหนว่ย 

จํานวน 4 คน กิจกรรมชว่ยให้ต้องอา่นเอกสารการสอน จํานวน 4 คน กิจกรรมทําให้ต้องคดิเพิ่ม/ทกัษะการ

คดิ จํานวน 3 คน ควรให้โจทย์กิจกรรมให้เป็นแนวเดียวกบัข้อสอบ จํานวน 2 คน ไมส่ามารถดาวน์โหลด

กิจกรรมจากเว็บได้ จํานวน 1 คน 
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3) ด้านความต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ การจดัสอนเสริม จํานวน 9 คน การทําส่ือเสริมประเภท

DVD และ mp3 จํานวน 8 คน การแนะแนวข้อสอบ จํานวน 5 คน 

อภปิรายผล 

การศกึษาความพงึพอใจท่ีมีตอ่การเรียนการสอนและความต้องการความชว่ยเหลือของนกัศกึษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น ภาคการศกึษา 1/2554 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

ซึง่ในการอภิปรายผลจะนําเสนอในแตล่ะสว่น ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล/สถานภาพของผู้ตอบ  

นกัศกึษาสาขาวิชาศลิปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สว่นมากเป็นเพศหญิง ประมาณร้อย

ละ 79 และอายเุฉล่ียของนกัศกึษาในแขนงสารสนเทศศาสตร์ อยูร่ะหวา่ง 26-30 ปี ซึง่เป็นนกัศกึษาท่ีอยูใ่น

วยัทํางานชว่งต้น โดยสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัทประมาณร้อยละ 46 วฒุิการศกึษาท่ี

นํามาสมคัรเรียนมสธ.จบการศกึษามธัยมศกึษาปีท่ี 6 มากกวา่ร้อยละ 50 หลกัสตูรท่ีสมคัรเรียนมากท่ีสดุ

คือ สารสนเทศทัว่ไป ร้อยละ 40  

ส่วนท่ี 2 การประเมินเก่ียวกับการทาํกิจกรรมประจําชุดวิชา  

นกัศกึษาสว่นมากร้อยละ 90 จะทํากิจกรรมประจําชดุวิชาเน่ืองจากการทํากิจกรรมประจําชดุวิชา

ชว่ยให้มีโอกาสสอบผ่านมากขึน้เพราะมีคะแนนเก็บ 20 คะแนน และยงัทําให้ได้ศกึษาและทําความเข้าใจ

เนือ้หาเอกสารการสอนชดุวิชาด้วย ดงันัน้ ชดุวิชาท่ียงัไมมี่การทํากิจกรรมประจําชดุวิชา คณะกรรมการ

บริหารชดุวิชาน่าจะนําไปพิจารณาเพ่ือจดัทํากิจกรรมประจําชดุวิชา และกําหนดรูปแบบคําถามในกิจกรรม

ประจําชดุวิชาท่ีทําให้นกัศกึษาต้องศกึษาจากเอกสารการสอนได้อยา่งทัว่ถึง และหากเป็นชดุวิชาท่ีต้องวดั

ด้านการใช้เทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ก็ควรกําหนดกิจกรรมในส่วนดงักล่าวด้วย ซึง่จะเป็น

ประโยชน์และสอดคล้องกบัมคอ.ท่ีกําหนดในชดุวิชานัน้ ๆ ในสว่นของนกัศกึษาท่ีไมทํ่ากิจกรรมประจําชดุ

วิชาให้เหตผุลวา่ไมมี่เวลาทํากิจกรรมประจําชดุวิชา แสดงวา่ นกัศกึษากลุม่นีย้งัไมส่ามารถบริหารเวลาการ

เรียนในระบบการศกึษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ ควรมีการประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษากลุม่นี ้

เห็นความสําคญัของกิจกรรมประจําชดุวิชาและวางแผนการเรียนให้เหมาะสม 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเหน็/ความพึงพอใจเก่ียวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมประจําชุดวิชา

13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้นภาคการศึกษาท่ี 1/25554 เป็นแบบมาตรวดัประมาณคา่ 5 

ระดบั  

เน่ืองจากชดุวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น เป็นชดุวิชาท่ีปรับปรุงใหมแ่ละเพิ่งเปิดสอน

เป็นครัง้แรกในภาคการศกึษาท่ี 1/2554  ซึง่มีการจดัทํากิจกรรมประจําชดุวิชาท่ีสอดคล้องกบัมคอ.3 ความ

คดิเห็นของนกัศกึษาสว่นมากมีความคดิเห็นเก่ียวกบัเอกสารการสอนทัง้ 15 หนว่ยในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก เนือ้หามีความละเอียด และทนัสมยั ในสว่นของกิจกรรมประจําชดุวิชานกัศกึษาให้เหตผุลท่ีทํา

กิจกรรมประจําชดุวิชาคือ การทํากิจกรรมประจําชดุวิชามีประโยชน์และนําไปประยกุต์ใช้งานได้  
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ส่วนท่ี 4 วิธีการเรียนชุดวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น ซึง่คําถามในสว่นนีจ้ะมีการวดั

เร่ืองคณุธรรมจริยธรรมพืน้ฐานของบณัฑิตท่ีระบใุนมคอ.3 .ในเร่ืองการมีระเบียบวินยั ตรงตอ่เวลา และ

รับผิดชอบในการเรียน ทําแบบฝึกหดั และกิจกรรมประจําชดุวิชา ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต   

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแสดงให้เห็นวา่ นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนในชดุวิชา 13413 เทคโนโลยี

สารสนเทศเบือ้งต้นและตอบแบบสอบถามกลบัมาจํานวน 120 คน มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองในการเรียน

ระบบทางไกล มีทกัษะสามารถพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีการทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

และหลงัเรียนในแบบฝึกปฏิบตั ิจํานวน 95 คน คดิเป็นร้อยละ 79.17 และจํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 80 

ตามลําดบั นอกจากนีแ้ล้วยงัมีคณุธรรมด้านความมีระเบียบวินยั ตรงตอ่เวลา  ซ่ือสตัย์สจุริตในการทําแบบ

ประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนในแบบฝึกปฏิบตัิโดยไมเ่ปิดดเูฉลยก่อนคิดเป็นร้อยละจํานวน 95 คน 

79.17 และจํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ตามลําดบั เม่ือนกัศกึษาอา่นเอกสารการสอนแตล่ะหนว่ยได้

บนัทกึสาระสําคญัของเนือ้หาจํานวน 71 คน คดิเป็นร้อยละ 59.17 และเม่ือนกัศกึษาอา่นเอกสารการสอน

แตล่ะหนว่ยเสร็จแล้วได้ทํากิจกรรมท้ายหนว่ย จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 แตน่กัศกึษายงัขาดการ

ฝึกวินยัในด้านการจดัตารางเรียนชดุวิชา 13413 และศกึษาตามตารางเรียนอย่างตอ่เน่ือง จํานวน 64 คน 

คดิเป็นร้อยละ 53.33 ทัง้ ๆ ท่ีมหาวิทยาลยัได้มีการปฐมนิเทศในเร่ืองดงักลา่วให้แก่นกัศกึษาใหมท่กุครัง้ แต่

มีนกัศกึษาจํานวนมากท่ีไมไ่ด้มาเข้าร่วมการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่ดงันัน้ ควรต้องมีการแนะแนวการ

เรียนในระบบทางไกลให้แก่นกัศกึษาผา่นช่องทางตา่ง ๆ เชน่ กระดานสนทนา เจ้าหน้าท่ีศนูย์สารสนเทศ 

ฯลฯ เพ่ือให้นกัศกึษาทราบแนวทางการเรียนการสอนในระบบทางไกลและเป็นการสร้างวินยัในการเรียน

ให้แก่นกัศกึษาด้วย   

ส่วนท่ี 5 ความคิดเหน็เก่ียวกับช่องทางการตดิต่อกับสาขาวิชาและวิธีการเรียน กรณีที่อ่านเอกสาร

การสอนไม่เข้าใจ เป็นคําถามแบบเลือกตอบ ซึง่คําถามในสว่นนีจ้ะสามารถวดัเก่ียวกบัทกัษะทางปัญญา

ท่ีกําหนดในมคอ.3ของชดุวิชานีใ้นด้านทกัษะการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมข้อมลูสารสนเทศ จากแหลง่ข้อมลู

ความรู้ตา่งๆ เชน่ ระบบอินเทอร์เน็ต ห้องสมดุ บคุคล เป็นต้น 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่นกัศกึษาจํานวนมากยงัไมท่ราบวา่สาขาวิชามีช่องทางในการ

ตดิตอ่ส่ือสารหลายช่องทาง ดงันัน้ควรต้องมีการประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษาทราบโดยอาจเพิ่มข้อมลูลงใน

คูมื่อนกัศกึษาหรือคูมื่อลงทะเบียนเรียน ในสว่นของวิธีการท่ีนกัศกึษาใช้กรณ๊ท่ีศกึษาเอกสารการสอนชดุ

วิชาแล้วไมเ่ข้าใจเก่ียวกบัเนือ้หา พบวา่ นกัศกึษาส่วนหนึ่งทําการศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมโดยใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ค้นคว้าจากแหล่งเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  แสดงให้เห็นวา่นกัศกึษามีทกัษะในการใช้เทคโนโลยี 

นอกจากนีแ้ล้วคําถามในกิจกรรมประจําชดุวิชาท่ีให้ทําส่งนัน้ มีการถามคําถามเก่ียวกบัเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ ซึง่เป็นเทคโนโลยีท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยม ซึง่นกัศกึษาต้องค้นคว้าเพิ่มเตมิจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือตอบ

คําถามในเร่ืองดงักลา่ว กิจกรรมประจําชดุวิชาท่ีมอบหมายให้นกัศกึษาทําสง่ สามารถชว่ยขบัเคล่ือนให้

นกัศกึษาต้องใช้เทคโนโลยีและชว่ยฝึกทกัษะการค้นคืนสารสนเทศอีกด้วย 
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ส่วนท่ี 6 ความต้องการความช่วยเหลือในการเรียนชุดวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น 

นกัศกึษามีความต้องการความชว่ยเหลือในการเรียนชดุวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น

ในด้านการจดัให้มีการแนะแนววิธีการเรียนและการทําข้อสอบสําหรับชดุวิชา รองลงมาจดัให้มีส่ือเสริมใน

รูปดีวีดีท่ีสรุปเนือ้หาสําคญัทัง้ 15 หนว่ย และถ่ายทําเป็นวิดีโอประกอบเสียงบรรยายของวิทยากร โดยมี

คา่เฉล่ียความต้องการ 4.36 และ 4.28 ตามลําดบั และจดัอยู่ในระดบัมาก  ซึง่ความต้องการดงักลา่วผู้ วิจยั

จะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารชดุวิชาเพ่ือดําเนินการตอ่ไป ในสว่นของส่ือเสริมประจําชดุวิชานีเ้ป็น

การสอนเสริมอิเล็กทรอนิกส์ (e-tutorial) ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการผลิต คาดวา่จะแล้วเสร็จและอพัโหลด

(upload) ขึน้เว็บไซต์มหาวิทยาลยั (www.stou.ac.th) เพ่ือให้นกัศกึษาได้เรียนก่อนสอบไลป่ระจําภาค

การศกึษา 2/2554 ภายในเดือนมีนาคม 2555 และจะเพิ่มรายการแนะแนววิธีการเรียนและการทําข้อสอบ

ใน e-tutorial ด้วย และควรประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษาทราบผา่นเว็บไซต์ของสาขาวิชาฯในชอ่งทางตา่ง ๆ 

เชน่ ขา่วประชาสมัพนัธ์ กระดานสนทนา เป็นต้น 

ส่วนท่ี 7 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเป็นคําถามปลายเปิด  

 ชดุวิชา 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้นเป็นขดุวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี

การเปล่ียนแปลงอยา่งตอ่เน่ืองและรวดเร็วมาก กอปรกบัเป็นชดุวิชาท่ีปรับปรุงเป็นครัง้ท่ี 2 เปิดสอนภาค

การศกึษา 1/2554 เป็นครัง้แรก  ดงันัน้ เนือ้หาจงึยงัมีความทนัสมยั แตเ่ม่ือเวลาผ่านไปเนือ้หาบางหน่วยก็

จะล้าสมยัได้ง่าย คณะกรรมการบริหารชดุวิชาควรพิจารณาปรับปรุงเนือ้หาโดยใชช่่องทางตา่ง เชน่  การทํา

เอกสารเพิ่มเตมิ (supplement) การใช้กิจกรรมประจําชดุวิชาเสริม การใช้เครือขา่ยสงัคม (social network)

หรือกระดานสนทนา (web board) สําหรับชดุวิชา 

ข้อเสนอแนะ 

1. การจดัทํากิจกรรมประจําชดุวิชาควรกําหนดข้อคําถามท่ีสามารถวดัและประเมินทกัษะในด้าน

ตา่ง ๆ ท่ีกําหนดในมคอ.3 ของชดุวิชา ได้แก่ ทกัษะการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษา คณุธรรม

จริยธรรมในการทํากิจกรรม คณุธรรม จริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความรู้

ท่ีได้รับจากการเรียน  ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบท่ี

ต้องพฒันา มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม มีทกัษะและสามารถพฒันาการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. คบช.ควรนําผลการวิจยัไปประกอบในการพิจารณาออกแบบส่ือเสริมของชดุวิชานีใ้ห้ครอบคลมุ

เนือ้หาท่ีนกัศกึษาต้องการ เช่น การแนะนําวิธีการเรียนและแนวข้อสอบในชดุวิชานี ้

3. ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปควรให้นกัศกึษาประเมินเนือ้หาแตล่ะหนว่ย เพ่ือนํามาเป็นข้อมลูในการพฒันา

ส่ือเสริมในเนือ้หาสว่นท่ียากและใช้เป็นข้อมลูประกอบในการจดัทํากิจกรรมประจําชดุวิชาท่ีจะชว่ย

เสริมการเรียนในเนือ้หาสว่นท่ียากนัน้ รวมทัง้นํามาเป็นข้อมลูประกอบการปรับปรุงชดุวิชาตอ่ไป
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ปีท่ี 2   เร่ืองท่ี 13/2555

บรรณานุกรม 

วาสนา ทวีกลุทรัพย์ และวาณี บณุยะไวโรจน์ 2548  ความคิดเหน็ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเก่ียวกับการทาํกิจกรรมประจาํชุดวิชา รายงานการวิจยั

 สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

มาลี ลํา้สกลุ 2551 การประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมประจาํชุดวิชาเทคโนโลยี 

สารสนเทศเบือ้งต้น ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

รายงานการวิจยั สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

สํารวย กมลายตุต์ และสมสรวง พฤตกิลุ 2551 การประเมินกิจกรรมและศึกษาความต้องการ 

ความช่วยเหลือของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา13423 ระบบสารสนเทศสาํนักงาน 

รายงานการวิจยั สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

อนญัญา สิทธิอํานวย 2552 การประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการทาํกิจกรรมประจาํ 

ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร รายงานการวิจยั สาขาวิชาศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยั

สโุขทยัธรรมาธิราช  

กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา 2555 สํานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 

www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news8.php  เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2555 

เก่ียวกับมสธ 2555 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช www.stou.ac.th/aboutSTOU/background.htm) 

 เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2555 

แนวคิดพืน้ฐานและหลกัการทฤษฎี Constructionism , มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าธนบรีุ 

www.kmutt.ac.th/organization/Education/ Technology/tech_ed/ constructionism 
/constructionism3.html)  เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2555
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