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บทคัดย่อ 
 การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัวิธีการศึกษาชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของเอกสารการสอน และ 2) ความพึง
พอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ประชากรท่ีใชศึ้กษา ไดแ้ก่ นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 และเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ณ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิ-
ราช จ านวน 65 คน โดยท าการศึกษาจากประชากรทั้งหมด เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาคือ แบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลใชว้ิธีแจกแบบสอบถามให้กบันักศึกษาทุกคนท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ปรากฏว่า 
ไดรั้บแบบสอบ ถามกลบัคืนมา จ านวน 62 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95.38  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิัยพบว่า 
1. ขอ้มูลทัว่ไป  นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 75.81  อายุระหว่าง 26-30 ปี ร้อยละ 29.03

ก าลงัศึกษาอยู่ในหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต ร้อยละ 53.23 ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจา้งหน่วยงาน
เอกชน ร้อยละ 46.77 มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001 ถึง 20,000 บาท ร้อยละ 54.84 ระดบัการศึกษาก่อน
สมคัรเรียนหลกัสูตรน้ีท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คือ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 
50.00 สาเหตุท่ีเรียนหลกัสูตรน้ีกบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเพราะอยากเรียนรู้เพิ่มเติม ร้อยละ 53.23 
นักศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่ได้อ่านเอกสารการสอนของชุดวิชาน้ี ร้อยละ 19.35 ในขณะท่ีมีนักศึกษาอ่าน
เอกสารการสอนครบทั้ง 15 หน่วย ร้อยละ 11.29 สาเหตุท่ียงัไม่ไดอ่้านหรือยงัอ่านเอกสารไม่ครบทั้ง 15 
หน่วย เน่ืองจากไม่มีเวลา ร้อยละ 65.46 และส่ือเสริมประกอบการเรียนท่ีตอ้งการมากท่ีสุดคือ ซีดีมลัติมีเดีย 
ร้อยละ 33.87 

2. ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของเอกสารการสอน ในภาพรวมนกัศึกษาส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ในดา้นความครบถว้นของเน้ือหาตามวตัถุประสงคแ์ละค าอธิบายชุดวิชา 
ความถูกตอ้งและทนัสมยัของเน้ือหา ความเหมาะสมของการจดัเรียงล าดบัเน้ือหา ความยากง่ายของเน้ือหา
เหมาะสมกบัผูเ้รียน ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาแต่ละหน่วย ความสอดคลอ้งของแบบ
ประเมินตนเองก่อนและหลงัเรียนกบัวตัถุประสงคชุ์ดวิชา ความสามารถในการพฒันาความคิดของผูเ้รียน 
และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ   
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3. ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ นกัศึกษาส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจระดับมาก ในด้านความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเอง ความ
เหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะภาคสนาม กิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาในชุดวิชาไดดี้ข้ึน การน าความรู้และ
ทักษะท่ีได้รับจากการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไปประยุกต์ใช้และโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ระหวา่งนกัศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยกนั นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ระดบัปานกลาง ในดา้นความพร้อมดา้นเน้ือหาก่อนเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม และความ
รับผดิชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเอง  

ค าส าคญั: วิธีการศึกษาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

212



การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัวิธีการศึกษาชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) 
Students’ Opinions on Study Methodology for Computer Programming Course (96414) 

นางสาวปิยพร  นุรารักษ ์
Miss Piyaporn  Nurarak 

Abstract 
 The objectives of this research on students’ opinions on study methodology for computer 
programming course (96414) were to  study: 1) the satisfaction of them on the quality of the textbooks and  
coursebooks; and 2) the satisfaction of them on the quality of practical skills activities. The sample 
population consisted of 65 Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) undergraduate students who 
enrolled and attended practical skills work at STOU for course 96414 in the first semester of the 2011 
academic year. The research instrument was questionnaire which distributed directly to all students who 
attended the practical skills work. Only 62 completed questionnaire were returned, or 95.38% of those. 
Data analysis were frequencies, percentage, mean and standard diviation. 

Results 
1. For background demographics, 75.81% of the respondents were male, 29.03% were aged between

26 and 30 years, 53.23% were studying in Bachelor of Technology program, 46.77% were private sector 
employees, 54.84% had income between 10,001 and 20,000 baht per month, 50.00% already had 
Diploma/ High vocational Certificate (Dip. / High Voc. Cert.) as their highest educational level before 
enrolling at STOU, 53.23% reported that they had gain their knowledge by taken this course, 19.35% 
reported  that they had not read textbooks and  coursebooks while 11.29% had read all of 15 units, 65.46% 
had not read or had read some of units  because they did not have time and 33.87%  reported that the 
supplementary media they wanted  the most was Multimedia CD.  

2. As for the students’satisfaction on the quality of the textbooks and  coursebooks, was overall at
high level in the items of  Completeness  depend on  objective  and description of course, accuracy and 
up-to-date, appropriate arrange in order, student level suitability, time for study each unit, pre and post test 
in accord with objective of course, capability to improve their thinking and applied to other situation or 
other course. 

3. As for the students’ satisfaction on the quality of practical skills activities, showed that  in  most
students were at high level in suitability of self practical skills activities, practical skills activities in STOU 
and time in practical skills work, practical skills activities could help more understanding and opportunity 
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to exchange knowledge, capability to apply by using knowledge and skills from practical skills work and 
educational experience with other students while attended practical skills work at STOU. The students’ 
satisfaction were at moderate level in case of content preparedness before attended practical skills work at 
STOU and responsibility to work on practical skills activities by themselves. 

Keywords:  study methodology, computer programming 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การศึกษาในระบบทางไกลของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ใช้ส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นส่ือหลกั ไดแ้ก่ 
เอกสารการสอนประจ าชุดวิชาและแบบฝึกปฏิบติัชุดวิชา (แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน) 
ซ่ึงเป็นส่ือการศึกษาท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้และกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจใน
การศึกษาดว้ยตนเองในระบบทางไกล ดงันั้น ส่ือการศึกษาท่ีมีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพในการน าไปใช้
ยอ่มส่งผลใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จในการศึกษามากท่ีสุด 
 นอกจากน้ี ในการเรียนการสอนของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร จ าเป็นตอ้งมีการเรียนการสอนในลกัษณะของการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะร่วมดว้ยในบางชุดวิชา 
เพื่อให้นักศึกษาไดน้ าเน้ือหาความรู้ภาคทฤษฎีจากเอกสารการสอนมาสู่การลงมือปฏิบติัจริง เพื่อเป็นการ
เพิ่มพนูใหเ้กิดทกัษะเพิ่มข้ึน 
 ดงันั้น การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของเอกสารการสอน และคุณภาพของ
กิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะประจ าชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) จึงเป็นการศึกษาขอ้มูลจาก
ผูใ้ชส่ื้อการศึกษาดงักล่าวโดยตรง ซ่ึงผลการวิจยัท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเอกสารการสอนและ
กิจกรรมการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเอง และกิจกรรมการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนามประจ าชุดวิชา
ใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้และกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ของนกัศึกษา เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จในการศึกษามากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ในการรักษา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดบัปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 อีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของเอกสารการสอน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ

วธีิด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัวิธีการศึกษาชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) มี
รายละเอียดวิธีด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีลงทะเบียนเรียนชุด
วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  และเขา้รับการฝึกปฏิบติั
เสริมทกัษะ ระหวา่งวนัท่ี 12-14 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ านวนทั้งหมด 65 คน 
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เคร่ืองมือการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัวิธีการศึกษา
ชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไป 
สอบถามเก่ียวกับสถานภาพ ได้แก่ เพศ อายุ หลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับ

การศึกษาก่อนสมคัรเรียนหลกัสูตรน้ี สาเหตุหลกัท่ีเรียนหลกัสูตรน้ีกบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
จ านวนหน่วยของเอกสารการสอนท่ีอ่านมาแลว้ตั้งแต่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(96414) สาเหตุท่ียงัไม่ไดอ่้านหรืออ่านเอกสารการสอนไม่ครบ และประเภทของส่ือเสริมประกอบการเรียน
ท่ีตอ้งการใหมี้เพิ่มเติม 

ส่วนท่ี 2   ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของเอกสารการสอน 
 สอบถามเก่ียวกบั 1) ความครบถว้นของเน้ือหาตามวตัถุประสงคแ์ละค าอธิบายชุดวิชา 2) ความถูกตอ้ง
และทนัสมยัของเน้ือหา 3) ความเหมาะสมของการจดัเรียงล าดบัเน้ือหา 4) ความยากง่ายของเน้ือหา  5) ความ
เหมาะสมของระยะเวลาท่ีใชศึ้กษาแต่ละหน่วยการสอน 6) ความสอดคลอ้งของแบบประเมินผลตนเองก่อน
เรียนและหลงัเรียนกบัวตัถุประสงคข์องชุดวิชา 7) ความสามารถในการพฒันาความคิดของผูเ้รียน และ 8) 
การน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ 

ส่วนท่ี 3   ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ 
สอบถามเก่ียวกบั 1) ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเอง 2) ความเหมาะสม

ของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม 3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ
ภาคสนาม 4) กิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาของชุดวิชาไดดี้ข้ึน 5) ความพร้อมดา้น
เน้ือหาก่อนเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม 6) ความรับผดิชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะดว้ยตนเอง 7) ความสามารถในการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ
ไปประยกุตใ์ช ้ 8) โอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหวา่งนกัศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติั
เสริมทกัษะ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาทุกคนท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในวนัท่ี 12-14 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ านวนทั้งหมด 65 
คน ปรากฏว่า ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 62 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.38 ของจ านวน
แบบสอบถามทั้งหมด จากนั้นน าแบบสอบถามดงักล่าวไปวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาผลสรุปการวิจยั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจและสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณจากนักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 และได้
เขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ ณ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ซ่ึงเป็นผูท่ี้ใช้เอกสารการสอนและ
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กิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะประจ าชุดวิชา เพื่อน าผลการวิจยัไปปรับปรุงเอกสารการสอนและกิจกรรมฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะให้มีคุณภาพมากยิ่งๆ ข้ึน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารค านวณค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย  

โดยมีการประเมิน 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
คะแนน 5 หมายถึง  มากท่ีสุด / ดีมาก 
คะแนน 4  หมายถึง  มาก / ดี 
คะแนน 3 หมายถึง  ปานกลาง / พอใช ้
คะแนน 2 หมายถึง  นอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด / ควรปรับปรุง 

เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ียเป็นดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด / ดีมาก 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง  มาก / ดี 
   ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง  ปานกลาง / พอใช ้
   ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง  นอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด / ควรปรับปรุง 

สรุปผลการวจัิย 
1. ขอ้มูลทัว่ไป

1.1 จ านวนแบบสอบถามท่ีแจกให้กบันกัศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะทั้งหมด 65 ฉบบั
ส่งกลบัคืนมา จ านวน 62 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95.38 ของจ านวนแบบสอบถามท่ีแจกทั้งหมด 

1.2  นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 75.81 รายละเอียดของขอ้มูลเป็น
ดงัน้ี 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 47   75.81 
หญิง 15   24.19 
รวม 62 100.00 

 1.3  นกัศึกษาส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 26 ถึง 30 ปี จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 รายละเอียด
ของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 
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อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 20 ปี   1   1.61 

21-25 ปี   8 12.90 
26-30 ปี 18 29.03 
31-35 ปี 17 27.42 
36-40 ปี   9 14.52 
41-45 ปี   5   8.07 
46-50 ปี   3   4.84 
ไม่ระบุ   1   1.61 
รวม 62  100.00 

 1.4  นกัศึกษาส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 53.23 รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

ก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เทคโนโลยบีณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ) 33 53.23 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) 29 46.77 

รวม 62 100.00 

 1.5  นกัศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานเอกชน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.77 รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขา้ราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งของรัฐ 15 24.19 
พนกังาน/ลูกจา้งรัฐวิสาหกิจ   6   9.68 
พนกังาน/ลูกจา้งหน่วยงานเอกชน 29 46.77 
ธุรกิจส่วนตวั   2   3.23 
ไม่ไดท้  างาน   2   3.23 
อ่ืน ๆ   1   1.61 
ไม่ระบุ   7    11.29 

รวม 62  100.00 
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1.6  นกัศึกษาส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.84 รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

รายได ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 11 17.74 
10,001 ถึง 20,000 บาท 34 54.84 
20,001 ถึง 30,000 บาท   4  6.45 
มากกวา่ 30,000 บาท 10 16.13 
ไม่ระบุ   3   4.84 

รวม 62  100.00 

 1.7  นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 
ก่อนสมคัรเรียนหลกัสูตรน้ีท่ี มสธ. จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

วฒิุการศึกษาท่ีใชส้มคัรเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
มธัยมศึกษาตอนตน้ - - 
มธัยมศึกษาตอนปลาย   2   3.23 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   2   3.23 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 31 50.00 
ปริญญาตรี 20 32.25 
สูงกวา่ปริญญาตรี   7 11.29 

รวม 62 100.00 

1.8  นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกเรียนหลกัสูตรน้ี เน่ืองจากอยากเรียนรู้เพิ่มเติม จ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.23 รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

สาเหตุท่ีเลือกเรียนหลกัสูตรน้ี จ านวน (คน) ร้อยละ 
อยากเรียนรู้เพิม่เติม 33 53.23 
อยากมีสถานะทางสงัคมท่ีดีข้ึน   3   4.84 
ไดเ้พิ่มโอกาสในการท างาน 23 37.10 
เป็นตวัอยา่งท่ีดีของครอบครัว   1   1.61 
อ่ืน ๆ   2   3.22 

รวม 62  100.00 
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1.9  นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่ไดอ่้านเน้ือหาของชุดวิชา จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 19.35 นกัศึกษา
ท่ีอ่านเน้ือหาไดม้ากท่ีสุดคือ 2 หน่วย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

นกัศึกษา 
อ่านเน้ือหาแลว้ 

จ านวน 
(คน) ร้อยละ นกัศึกษา 

อ่านเน้ือหาแลว้ 
จ านวน 
(คน) ร้อยละ

ยงัไม่ไดอ่้านเลย 12 19.35 8 หน่วย 3 4.84 
1 หน่วย  6   9.68 9 หน่วย - - 
2 หน่วย  8 12.90 10 หน่วย 2 3.23 
3 หน่วย 5   8.06 11 หน่วย - - 
4 หน่วย 2   3.23 12 หน่วย 1 1.61 
5 หน่วย 5   8.06 13 หน่วย 2 3.23 
6 หน่วย 6   9.68 14 หน่วย - - 
7 หน่วย 3   4.84 15 หน่วย 7 11.29 

รวม 62 100.00 

 1.10 สาเหตุท่ีนกัศึกษายงัไม่ไดอ่้านหรืออ่านเอกสารการสอนยงัไม่ครบทั้งหมด เน่ืองจากไม่มีเวลา 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 65.46 รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

สาเหตุท่ียงัไม่ไดอ่้าน 
หรืออ่านเน้ือหายงัไม่ครบทั้งหมด 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่มีเวลา 36 65.46 
บริหารเวลาไม่เป็น   7 12.72 
พื้นความรู้ไม่ดี   9 16.36 
ปัญหาสุขภาพ - - 
อ่ืน ๆ 3 5.46 

รวม 55  100.00 

 1.11 นกัศึกษาส่วนใหญ่ตอ้งการส่ือเสริมประกอบการเรียน คือ ซีดีมลัติมีเดีย จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.87 รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

ประเภทของส่ือเสริม จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายการสอนทางวิทยโุทรทศัน์   1   1.61 
e-Learning 14 22.58 
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ประเภทของส่ือเสริม จ านวน (คน) ร้อยละ 
สอนเสริมผา่นอินเทอร์เน็ต 17 27.42 
ส่ือการเรียนรู้ผา่นโทรศพัทมื์อถือ   1   1.61 
ซีดีมลัติมีเดีย 21 33.87 
อ่ืน ๆ   5   8.07 
ไม่ระบุ   3   4.84 

รวม 62  100.00 

2. ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของเอกสารการสอน
 นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัความครบถว้นของเน้ือหาตามวตัถุประสงคแ์ละค าอธิบายชุดวิชา 
ระดบัมาก ( x 3.81)  ความถูกตอ้งและทนัสมยัของเน้ือหา ระดบัมาก ( x 3.89)  ความเหมาะสมของ
การจดัเรียงล าดบัเน้ือหา ระดบัมาก ( x 3.84)  ความยากง่ายของเน้ือหาเหมาะสมกบัผูเ้รียน ระดบัมาก 
( x 3.63)  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาแต่ละหน่วย ระดบัปานกลาง ( x 3.58)  ความ
สอดคล้องของแบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียนกับวตัถุประสงค์ชุดวิชา ระดับมาก ( x 3.81)  
ความสามารถในการพฒันาความคิดของผูเ้รียน ระดบัมาก ( x 3.94)  และการน าไปประยุกต์ใชใ้น
สถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ ระดบัมาก ( x 3.81)  รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

ความพึงพอใจดา้น 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 

( x )  

ระดบั 

1. เน้ือหาครบถว้นตามวตัถุประสงค์
และค าอธิบายชุดวิชา

10 
(16.13) 

33 
(53.22) 

16 
(25.81) 

3 
(4.84) 

- 3.81 มาก 

2. ความถูกตอ้งและทนัสมยัของ
เน้ือหา

10 
(16.13) 

37 
(59.68) 

13 
(20.97) 

2 
(3.22) 

- 3.89 มาก 

3. การจดัเรียงล าดบัเน้ือหามีความ
เหมาะสม

13 
(20.97) 

27 
(43.55) 

21 
(33.87) 

1 
(1.61) 

- 3.84 มาก 

4. เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน

9 
(14.52) 

25 
(40.32) 

24 
(38.71) 

4 
(6.45) 

- 3.63 มาก 

5. ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาแต่ละ
หน่วยถูกตอ้งเหมาะสม

11 
(17.74) 

19 
(30.65) 

27 
(43.55) 

5 
(8.06) 

- 3.58 มาก 
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ความพึงพอใจดา้น 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 

( x )  

ระดบั 

6. แบบประเมินตนเองก่อนและหลงั
เรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

8 
(12.90) 

36 
(58.06) 

16 
(25.81) 

2 
(3.23) 

- 3.81 มาก 

7. พฒันาความสามารถทางความคิด
ของผูเ้รียน

14 
(22.58) 

30 
(48.39) 

18 
(29.03) 

- - 3.94 มาก 

8. การน าไปประยกุตใ์ชใ้น
สถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ

14 
(22.58) 

24 
(38.71) 

22 
(35.48) 

2 
(3.23) 

- 3.81 มาก 

3. ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ
 นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเอง 
ระดบัมาก ( x 3.60)  ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม ระดบัมาก ( x 3.76)   
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม ระดบัมาก ( x 3.60)   กิจกรรมฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาของชุดวิชาไดดี้ข้ึน ระดบัมาก ( x 4.00)  ความพร้อมดา้นเน้ือหา
ก่อนเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม ระดบัปานกลาง ( x 2.94)  ความรับผิดชอบในการท า
กิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเอง ระดบัปานกลาง ( x 3.34)  ความสามารถในการน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะไปประยุกต์ใช ้ระดบัมาก ( x 3.63)  โอกาสในการ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ระดับมาก 
( x 3.92)  รายละเอียดของขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

ความพึงพอใจดา้น 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 

( x )  

ระดบั 

1. ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเอง

8 
(12.90) 

28 
(45.16) 

20 
(32.26) 

5 
(8.07) 

1 
(1.61) 

3.60 มาก 

2. ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม

13 
(20.97) 

26 
(41.93) 

19 
(30.65) 

3 
(4.84) 

1 
(1.61) 

3.76 มาก 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ
ภาคสนาม

9 
(14.52) 

27 
(43.55) 

19 
(30.65) 

6 
(9.67) 

1 
(1.61) 

3.60 มาก 
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ความพึงพอใจดา้น 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 

( x )  

ระดบั 

4. กิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะช่วย
ใหเ้ขา้ใจเน้ือหาในชุดวิชาไดดี้ข้ึน

17 
(27.42) 

30 
(48.39) 

14 
(22.58) 

- 1 
(1.61) 

4.00 มาก 

5. ท่านมีความพร้อมดา้นเน้ือหาก่อน
เขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ
ภาคสนาม

4 
(6.45) 

17 
(27.42) 

17 
(27.42) 

19 
(30.65) 

5 
(8.06) 

2.94 ปาน 
กลาง 

6. ความรับผดิชอบในการท า
กิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ย
ตนเอง

9 
(14.52) 

17 
(27.42) 

25 
(40.32) 

8 
(12.90) 

3 
(4.84) 

3.34 ปาน 
กลาง 

7. ความสามารถในการน าความรู้
และทกัษะท่ีไดรั้บจากการฝึก
ปฏิบติัเสริมทกัษะไปประยกุตใ์ช้

15 
(24.19) 

17 
(27.42) 

24 
(38.71) 

4 
(6.45) 

2 
(3.23) 

3.63 มาก 

8. โอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ระหวา่ง
นกัศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติั
เสริมทกัษะ

14 
(22.58) 

31 
(50.00) 

15 
(24.19) 

2 
(3.23) 

- 3.92 มาก 

อภิปรายผล 
 การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัวิธีการศึกษาชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของเอกสารการสอน และ 2) ศึกษา
ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ  
 จากการศึกษาจ านวนและขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 และมาเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 75.81 อายรุะหวา่ง 26 ถึง 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.03 ก าลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร
เทคโนโลยบีณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ) คิดเป็นร้อยละ 53.23 ประกอบอาชีพพนกังานหรือลูกจา้ง
ของหน่วยงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 46.77 รายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001 ถึง 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
54.84 ระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ก่อนสมคัรเรียนหลกัสูตรน้ีท่ี 
มสธ. คิดเป็นร้อยละ 50.00  สาเหตุหลกัท่ีเลือกเรียนหลกัสูตรน้ี เน่ืองจากอยากเรียนรู้เพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 
53.23  และนกัศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะส่วนใหญ่ยงัไม่ไดอ่้านเอกสารการสอนของชุดวิชาซ่ึง
คิดเป็นร้อยละ 19.35 ในขณะท่ีนกัศึกษาท่ีอ่านเอกสารการสอนครบทั้ง 15 หน่วยมีเพียง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
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11.29 เท่านั้น สาเหตุท่ีนกัศึกษายงัไม่ไดอ่้านหรืออ่านเอกสารการสอนยงัไม่ครบทั้งหมดเน่ืองจากไม่มีเวลา 
คิดเป็นร้อยละ 65.46  ส่ือเสริมประกอบการเรียนท่ีตอ้งการใหมี้คือซีดีมลัติมีเดีย คิดเป็นร้อยละ 33.87 
 จากการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกบัคุณภาพของเอกสารการสอนพบว่า ในภาพรวมนกัศึกษาส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ในดา้นความครบถว้นของเน้ือหาตามวตัถุประสงคแ์ละค าอธิบายชุดวิชา 
ความถูกตอ้งและทนัสมยัของเน้ือหา ความเหมาะสมของการจดัเรียงล าดบัเน้ือหา ความยากง่ายของเน้ือหา
เหมาะสมกับผูเ้รียน ความถูกต้องเหมาะสมในการก าหนดระยะเวลาในการศึกษาแต่ละหน่วย ความ
สอดคลอ้งของแบบประเมินตนเองก่อนและหลงัเรียนกบัวตัถุประสงคชุ์ดวิชา ความสามารถในการพฒันา
ความคิดของผูเ้รียน และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ   
 จากการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะพบว่าใน
ภาพรวมนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดบัมาก ในความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ
ดว้ยตนเอง ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม  ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม กิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาในชุดวิชาไดดี้ข้ึน 
ความสามารถในการน าความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บจากการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะไปประยกุตใ์ช้ และโอกาสใน
การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยกนั ใน
ภาพรวมนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง ในดา้นความพร้อมดา้นเน้ือหาก่อนเขา้รับการ
ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะภาคสนาม และความรับผดิชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเอง  
 จากผลการอภิปรายความพึงพอใจเก่ียวกบัคุณภาพของเอกสารการสอนและกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริม
ทกัษะพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่มีความพร้อมในการเขา้รับการฝึกปฏิบตัเสริมทกัษะ เน่ืองจากการ
จดัส่งเอกสารการสอนล่าชา้ ท าใหศึ้กษาหน่วยการสอนไม่ทนั จึงไม่สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการท าแบบ
ฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะดว้ยตนเองได ้ อีกทั้งก าหนดการเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะก าหนดไวเ้ร็วเกินไป 
(ก าหนดฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ วนัท่ี 12-14 สิงหาคม 2554 ซ่ึงเป็นวนัท่ีหลงัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2554 ประมาณ 1 เดือนคร่ึง) ควรเล่ือนก าหนดการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะออกไปสักระยะเพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้
เวลาเตรียมตวัมากกวา่น้ี 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพิจารณาผลิตส่ือเสริมประกอบการเรียนเป็นซีดีมลัติมีเดียเพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจเน้ือหาไดม้าก

ข้ึน 
2. การก าหนดช่วงเวลาการเขา้รับการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะคร้ังต่อๆ ไป ควรพิจารณาถึงเวลาใน

การศึกษาเอกสารการสอนของนกัศึกษาเพื่อเตรียมตวัเขา้รับการฝึกปฏิบติั 
3. เม่ือไดน้ าผลการศึกษาคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะไปปรับปรุงในกิจกรรมการฝึก

ปฏิบติัเสริมทกัษะคร้ังต่อไปแลว้ อาจตอ้งท าการศึกษาวิจยัซ ้ าในคร้ังต่อไปเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกบั
นกัศึกษายิง่ข้ึน 
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