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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมในการเรียน ความพึงพอใจและปัญหาที่มีต่อการเรียนซึ่ง
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกบัความพร้อมในการเรียนของนกัศกึษามากยิ่งขึน้ ประชากรในการศกึษาคือนกัศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 
32325 ขนาดตวัอย่าง 145 สุม่ ตวัแทนโดยใช้วิธีสุม่แบบมีระบบ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
สว่นประเมินคา่ การวิเคราะห์ข้อมลูในการแจกแจงความถ่ี คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบไคสแควร์ 

ผลการวิจยัพบวา่นกัศกึษามีความพร้อมโดยรวมในการศกึษาชดุวชิานีเ้ฉลีย่อยูใ่นระดบัคอ่นข้างน้อยที่มีความ

พร้อมโดยรวมในระดบัคอ่นข้างมากและมากมจี านวนร้อยละ 36 และร้อยละ 13 ในด้านความพงึพอใจของนกัศกึษาที่มีตอ่

การใช้สือ่ชนิดตา่งๆ พบวา่ความพงึพอใจโดยรวมเฉลีย่อยูใ่นระดบัคอ่นข้างมากและความพงึพอใจของนกัศกึษาที่มตีอ่การ

เรียนการสอนในด้านตา่งๆ พบวา่ความพงึพอใจโดยรวมเฉลีย่อยูใ่นระดบัคอ่นข้างมาก ความคิดเหน็ของนกัศกึษาที่มีตอ่

ความเหมาะสมโดยรวมของเนือ้หาวิชาในเอกสารการสอน ร้อยละ 90 เห็นวา่เหมาะสมแล้ว เพศ อาย ุและอาชีพของ

นกัศกึษาไมม่ีผลตอ่ความพงึพอใจที่มีตอ่การเรียนการสอน ยกเว้นสถานภาพสมรส 

ข้อเสนอแนะก็คือ ควรปรับปรุงเนือ้หาของชดุวชิานีใ้ห้อา่นเข้าใจง่ายขึน้ โดยเฉพาะเนือ้หาทีเ่ก่ียวกบัการค านวณ

เชิงปริมาณ การจดัเวลาการสอนทางวิทยโุทรทศัน์ให้เหมาะสมกบัเวลาที่นกัศกึษาสามารถรับชมได้ การสง่เอกสารชดุวิชา

และแบบฝึกปฏิบตัิให้นกัศกึษาไมค่วรช้ากวา่ก าหนด 

ค าส าคัญ:  ความพร้อม, ความพงึพอใจ, การจดัการการเรียนการสอน 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 3 ม.ค.-มิ.ย. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มิ.ย.2556 
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Abstract 

The objectives of this research were to study the students readiness, satisfaction and 

problem in learning system which could be used as a guideline in developing the learning 

system. Survey research were used in this study. Population were STOU students, and who 

enrolled in management information system and knowledge management in academic year  

1/2554. Sample size were 145 which obtain by using systematic random sampling technique. 

Structural questionnaires were used to collect data and analyzed by using frequency, mean, 

standard deviation and 
2
.

The results of the research founded that on the average the student’s readiness in 

studying this subject were in low level, students who performed nearly high level and high 

level were 36 and 13 percentage. Satisfaction for all teaching medias were nearly high level. 

Satisfaction in learning system were nearly high level, about 90 percent of the students were 

satisfied with subject matter of the text book. There were no relation between sex, age, 

occupation and student’s satisfaction in learning system. Married students had lower 

satisfaction than single students. 

Suggestion from this study were as follows, improvement of the subject matter of the 

text book about the technical terms in computers and statistics, investigate the proper time for 

learning television program for students, the examination should not asked about the detail of 

the subject, delivering the learning materials should not be late, and should informed students 

about any changing in tutorial schedule. 

Key words, readiness satisfaction, learning system 
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 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ชดุวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้เป็นชดุวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของ
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิตท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 เป็นวิชาท่ีเปิดสอนใหม่ โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ี
จะให้นักศึกษาสามารถน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจและวางแผนในการประกอบธุรกิจ 
ตลอดจนสามารถประยุกต์ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกับงานด้านการผลิต การตลาด การเงินการ
บญัชี และการบริหารจดัการของสถานประกอบการธุรกิจได้ ชดุวิชานีมี้ความส าคญัและจ าเป็นอย่างมาก 
ส าหรับนกัศกึษาบริหารธุรกิจบณัฑิตเน่ืองจากมีเนือ้หาท่ีต้องน ามาใช้ในการตดัสินใจและวางแผนธุรกิจโดย
เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพฒันาและสร้างฐานข้อมลูท่ีจ าเป็นต้องใช้
ในการตดัสินใจและวางแผนธุรกิจตลอดจนการสร้างและถ่ายทอดความรู้ด้านบริหารธุรกิจด้วย แตเ่น่ืองจาก
เนือ้หาของชุดวิชานีค้่อนข้างยากส าหรับนักศึกษาโดยทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่ขาดความรู้และทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ การวิจัยเพ่ือประเมินผลการเรียนการสอนชุดวิชานีแ้ละพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
ตลอดจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกบัทกัษะ
และความพร้อมของนกัศกึษามากยิ่งขึน้ 

วัตถุประสงค์ 
วตัถุประสงค์ท่ีส าคญัของการวิจยัเร่ืองการประเมินผลการเรียนการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการจัดการและการจัดการความรู้ก็คือ 1)เพ่ือทราบลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย -        
ธรรมาธิราชท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการความรู้ตลอดจนความพร้อมในการเรียน 
2) ความพร้อม ความพงึพอใจการจดัการการเรียนการสอนและปัญหาท่ีมีผลตอ่การเรียน

นิยามศัพท์ 
นกัศกึษา  หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้ในภาคการศกึษาท่ี 1/2554 
ความพร้อม   หมายถึง  ความพร้อมของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชา 32325 มสธ. ด้าน

ตา่งๆ 8 ด้าน 
ความพงึพอใจ   หมายถึง   ระดบัความพงึพอใจท่ีได้รับจากการใช้ส่ือการสอนตา่งๆ 
การเรียนการสอน  หมายถึง  การจดัการการเรียนการสอนด้านตา่งๆ 6 ด้าน 
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
1. เพ่ือสาขาวิชาจะได้ท าการผลิตและปรับปรุงการสอนชุดวิชาให้สอดคล้องกับความพร้อมของ

นกัศกึษาซึง่จะสง่ผลให้นกัศกึษาศกึษาเอกสารการสอนและส่ืออ่ืนๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสาขาวิชาจะได้จดัการการเรียนการสอนในชุดวิชา 32325 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ในด้าน

ต่างๆ ทัง้ทางด้านเนือ้หาของเอกสารการสอน การจดัเอกสารการออกอากาศทางวิทยุโทรทศัน์ ตลอดจน
ระบบการจดัสง่เอกสารการสอน 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรของการวิจยัเร่ืองนีคื้อนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการจัดการความรู้ในภาคการศึกษาท่ี 1/2554 จ านวน 1879 คน 
ตวัอยา่งคือ นกัศกึษาท่ีเลือกมาเป็นตวัแทนโดยวิธีสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic Sampling)  จ านวน 145 
คน  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมคือแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยลกัษณะของนกัศกึษา ความ
พร้อมในการศึกษา คณุภาพของส่ือการศึกษา และระดบัความพึงพอใจท่ีนกัศึกษามีตอ่การเรียนการสอน
และปัญหาในการเรียนการสอน การวดัระดบัความพร้อม ระดบัความพึงพอใจท่ีนกัศกึษามีตอ่การเรียนการ
สอนและปัญหาในการเรียนการสอน การวดัระดบัความพร้อม ระดบัความพึงพอใจและระดบัปัญหาในการ
เรียนการสอนใช้มาตรวัด 4 ระดบั ได้แก่ มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อยและน้อย ซึ่งแทนด้วยค่า 4 3 2 
และ 1 ตามล าดบั 

3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้เคร่ืองมือดงักลา่วใช้วิธีสง่แบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปให้นกัศกึษา
ตอบกลบั 

4. การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้ ใช้สถิตเิชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี การ
หาค่าร้อยละ การหาค่าเฉล่ียและการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับการอธิบายลักษณะของ
นกัศกึษา ความพร้อมในการศกึษา ความคิดเห็นท่ีมีคณุภาพของส่ือการศกึษาและระดบัความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา และใช้วิธีทดสอบไคสแควร์ในการวัดระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
ลกัษณะตา่งๆ ของนกัศกึษากบัระดบัความพงึพอใจโดยรวมท่ีมีตอ่การเรียนการสอนชดุวิชานี ้
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ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
ผลการวิจัย 
1) ลักษณะของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการจัดการ
ความรู้ 

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชานีเ้ป็นหญิงร้อยละ 89 มีอายุระหว่าง 21 ถึง 35 ปี ถึงร้อยละ 84 
เป็นโสดร้อยละ 66 มีอาชีพเป็นลูกจ้างเอกชนเกือบคร่ึงหนึ่งคือร้อยละ 49 และเรียนด้านการจัดการเป็น
วิชาเอกถึงร้อยละ 97 

2) ระดับความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน
เม่ือพิจารณาความพร้อมในการศกึษาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้

ในด้านตา่งๆ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้พืน้ฐานด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ด้านการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ ด้านความรู้พืน้ฐานด้านการเก็บรวบรวมข้อมลู ด้านความรู้พืน้ฐานด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ด้านเวลาท่ีใช้ศึกษาเอกสารการสอน ด้านเวลาท่ีใช้ท ากิจกรรมหลงับทเรียนและ
ด้านความพร้อมในการเข้าสอบ พบว่าไม่มีนกัศึกษาท่ีมีความพร้อมในการศึกษาวิชาชีใ้นระดบัมากเลย 
ด้านท่ีนกัศกึษามีความพร้อมในการศกึษาวิชานีร้ะดบัคอ่นข้างมากคือด้านความรู้พืน้ฐานด้านคอมพิวเตอร์ 
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านความรู้พืน้ฐานด้านการเก็บรวบรวมข้อมลู และด้านความพร้อมในการเข้าสอบ 
ส่วนด้านท่ีนกัศกึษามีความพร้อมในระดบัคอ่นข้างน้อยมีถึง 4 ด้าน คือ ด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
ธุรกิจ ด้านความรู้พืน้ฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ด้านเวลาท่ีใช้ศึกษาเอกสารการสอนและด้าน
เวลาท่ีจะใช้ท ากิจกรรมหลงับทเรียน 

กล่าวโดยสรุป นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือกาจดัการและการจดัการความรู้ มี
ความพร้อมโดยรวมทกุด้านในการศกึษาวิชานีใ้นระดบัคอ่นข้างน้อย โดยมีคา่ระดบัความพร้อมเฉล่ีย 2.50 
จาก จากค่าระดับความพร้อมเฉล่ียนักศึกษาส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 40 มีความพร้อมโดยรวมทุกด้านใน
การศึกษาวิชานีใ้นระดบัค่อนข้างน้อย ท่ีมีความพร้อมโดยรวมทุกด้านในระดบัน้อยมีร้อยละ 11 ส าหรับ
นกัศึกษาท่ีมีความพร้อมโดยรวมทุกด้านในการศึกษาวิชานีใ้นระดบัค่อนข้างมาก และระดบัมากท่ีร้อยละ 
36 และร้อยละ 13 ตามล าดบั ดรูายละเอียดในตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1  ร้อยละของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนชดุวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้
    จ าแนกตามระดบัความพร้อมในการศกึษาและด้านของความพร้อม 

ด้านของความพร้อมใน
การศึกษา 

ระดับความพร้อมในการศึกษา ระดับความ
พร้อมเฉลี่ย 

ความหมาย 

มาก      
(4) 

ค่อนข้างมาก
(3) 

ค่อนข้าง
น้อย (2) 

น้อย  
(1) 

ความรู้พืน้ฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ 

20.00 42.86 31.43 5.71 2.77 คอ่นข้างมาก 

การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 25.00 55.56 16.67 2.78 3.03 คอ่นข้างมาก 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
ธุรกิจ 

11.11 30.56 50.00 8.33 2.44 คอ่นข้างมาก 

ความรู้พืน้ฐานด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

11.11 33.33 52.78 2.78 2.53 คอ่นข้างมาก 

ความรู้พืน้ฐานด้านการ
วิเคราะห์ข้อมลูเชิงสถิติ 

2.78 13.89 61.11 22.22 1.97 คอ่นข้างน้อย 

เวลาทีใ่ช้ศกึษาเอกสารการ
สอน 

8.33 30.56 41.67 19.44 2.28 คอ่นข้างน้อย 

เวลาทีใ่ช้ท ากิจกรรมหลงั
บทเรียน 

2.86 37.14 42.86 17.14 2.26 คอ่นข้างน้อย 

ความพร้อมในการเข้าสอบ 19.44 44.44 25.00 11.11 2.72 คอ่นข้างมาก 
ความพร้อมในการศกึษารวม
ทกุด้าน 

12.58 36.04 40.19 11.19 2.50 คอ่นข้างน้อย 

3) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีได้รับจากการใช้ส่ือ

ส่ือการสอนชดุวิชาสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้ท่ีนกัศกึษาได้รับจากส่ือ 3 ชนิด 

นกัศกึษาถึงร้อยละ 97 ใช้ส่ือเอกสารการสอนร้อยละ 81 ใช้แบบฝึกปฏิบตั ินกัศกึษาเพียงร้อยละ 30 เทา่นัน้

ท่ีใช้ส่ือระบบการสอนทางวิทยโุทรทศัน์ 

เม่ือพิจารณาความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ

และการจดัการความรู้ท่ีมีตอ่การใช้ส่ือตา่งๆ ในการเรียน 3 ชนิด ได้แก่ เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบตัแิละ
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รายการสอนทางวิทยโุทรทศัน์ พบว า่ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีได้รับจากการใช้เอกสารการสอน 

และฝึ กปฏิบตัิอย่ใูนระดบัคอ่นข้างมากแตพ่งึพอใจตอ่ระบบการสอนทางวิทยโุทรทศัน์อย่ใูนระดบัคอ่นข้าง 

น้อย 
กลา่วโดยสรุปความพงึพอใจของนกัศกึษารวมทัง้ 3 ส่ืออยูใ่นระดบัคอ่นข้างมาก โดยมีคา่ระดบั

ความพงึพอใจเฉล่ีย 2.74 จากคา่ระดบัความพงึพอใจเฉล่ียสงูสดุ 4.00 นกัศกึษาส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 46 พงึ

พอใจส่ือการสอนรวมทกุชนิดในระดบัคอ่นข้างมาก ท่ีพงึพอใจส่ือการสอนรวมทกุชนิดคอ่นข้างมากมีร้อย

ละ 21 ส าหรับนกัศกึษาท่ีพงึพอใจส่ือการสอนรวมทดุชนิดในระดบัคอ่นข้างน้อยและระดบัน้อยมีร้อยละ 20 

และร้อยละ 13 ตามล าดบั ดรูายละเอียดในตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2  ร้อยละของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนชดุวิชาสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้

จ าแนกตามระดบัความพงึพอใจท่ีได้รับจากการใช้ส่ือและชนิดของส่ือ 

ชนิดของสื่อ ระดับความพึงพอใจที่ได้รับจากการใช้สื่อ ระดับ
ความพึง
พอใจ
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ของระดับ
ความพร้อม 

ความหมาย 

มาก   
(4) 

ค่อนข้างมาก 
(3) 

ค่อนข้าง
น้อย  
(2) 

น้อย  
(1) 

เอกสารการสอน 31.43 54.29 14.29 0.00 3.17 0.66 คอ่นข้างมาก 
แบบฝึกปฏิบตัิ 30.77 42.31 26.92 0.00 3.04 0.77 คอ่นข้างมาก 
รายการสอนทางวิทยุ
โทรทศัน์ 

0.00 40.00 20.20 40.00 2.00 1.00 คอ่นข้าง
น้อย 

รวมสือ่การสอนทกุ
ชนิด 

20.73 45.53 20.40 13.33 2.74 0.81 คอ่นข้างมาก 

4) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน
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ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนชุดวิชานีใ้นด้านตา่งๆ 6 ด้าน ได้แก่ ความ

สะดวกในการลงทะเบียนเรียน การสง่เอกสารการสอน การแจ้งเร่ืองเวลาและสถานท่ีสอบ ความชดัเจนของ

เนือ้หาวิชา การอา่นเข้าใจง่ายของเนือ้หาวิชา และความเป็นประโยชน์ของตวัอย่างและกิจกรรมในการเสริม

ความเข้าใจและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาตา่งๆ พบวา่นกัศกึษาพงึพอใจด้านความสะดวกในการลงทะเบียน

ในระดบัมากนกัศกึษาพงึพอใจในระดบัคอ่นข้างมากมี 4 ด้าน คือ การแจ้งเร่ืองเวลาและสถานท่ีสอบ ความ

ชดัเจนของเนือ้หาวิชา การอ่านเข้าใจง่ายของเนือ้หาวิชาและความเป็นประโยชน์ของตวัอย่างและกิจกรรม

ในการสร้างความเข้าใจและน าไปใช้แก้ปัญหาตา่งๆ ด้านท่ีนกัศกึษาพึงพอใจในระดบัคอ่นข้างน้อยคือการ

สง่เอกสารการสอน 

กลา่วโดยสรุป ความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การเรียนการสอนโดยรวมทัง้ 6 ด้านข้างต้นอยู่ใน

ระดบัค่อนข้างมากโดยมีค่าระดบัความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 2.97 จากค่าระดบัความพึงพอใจเฉล่ียสูงสุด 

4.00 นกัศกึษาส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 46 พึงพอใจตอ่การเรียนการสอนรวมทกุด้านในระดบัคอ่นข้างมากท่ีพึง

พอใจต่อการเรียนการสอนรวมทุกด้านในระดบัมากมีสูงถึงร้อยละ 29 ส าหรับนกัศึกษาท่ีพึงพอใจต่อการ

เรียนการสอนรวมทุกด้านในระดบัค่อนข้างน้อยและระดบัน้อยมีร้อยละ 19 และร้อยละ 6 ตามล าดบั ดู

รายละเอียดในตามตารางท่ี 2 

เพศ อายุ และอาชีพของนักศึกษาไม่มีผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนท่ีระดับ

นยัส าคญั 0.05 แตส่ถานภาพสมรสของนกัศึกษามีผลกล่าวคือนกัศึกษาท่ีเป็นโสดมีความพึงพอใจตอ่การ

เรียนการสอนมากกวา่นกัศกึษาท่ีสมรสแล้ว 

8

ปีท่ี 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556



ตารางท่ี 3  ร้อยละของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนชดุวิชาสารสนเทเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้จ าแนก 

ตามระดบัความ พงึพอใจท่ีได้รับและด้านของความพงึพอใจ 
ด้านของความพงึ

พอใจ 
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอน ระดับ

ความ
พึง

พอใจ
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ของระดับ
ความพึง
พอใจ 

ความหมาย 

ม า ก  
(4) 

ค่อนข้างมาก  
(3) 

ค่อนข้างน้อย  
  (2) 

น้ อ ย 
(1) 

ความสะดวกในการ
ลงทะเบียนเรียนวิชานี ้

52.78 41.67 5.56 0.00 3.47 0.61 มาก 

การสง่เอกสารการสอน
วิชานี ้

8.33 22.22 41.67 27.78 2.11 0.92 คอ่นข้างน้อย 

การแจ้งเร่ืองเวลาและ
สถานท่ีสอบ 

41.67 38.89 11.11 8.33 3.14 0.93 คอ่นข้างมาก 

ค ว า ม ชั ด เ จ น ข อ ง
เนือ้หาวิชา 

25.00 55.56 19.44 0.00 3.06 0.67 คอ่นข้างมาก 

เนือ้หาวิชาอ่านเข้าใจ
ง่าย 

22.22 47.22 30.56 0.00 2.92 0.73 คอ่นข้างมาก 

ความเ ป็นประโยชน์
ข อ ง ตั ว อ ย่ า ง แ ล ะ
กิจกรรมในการสร้าง
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
น าไปใช้แก้ปัญหาตา่งๆ 

22.22 69.44 8.33 0.00 3.14 0.51 คอ่นข้างมาก 

รวมทกุด้าน 28.70 45.83 19.45 6.02 2.97 0.75 คอ่นข้างมาก 

5) ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อความเหมาะสมของเน้ือหาวิชาในเอกสารการสอนและ

การสอบ 

นกัศึกษามากกว่าร้อยละ  85 เห็นว่าขอบเขตของเนือ้หา ความยากง่ายของเนือ้หา ตวัอย่างท่ีใช้

ประกอบเนือ้หา กิจกรรมท้ายเร่ือง และแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนเอง เอกสารการสอน
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ชดุวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้เหมาะสมแล้ว เร่ืองท่ีนกัศกึษาเห็นว่าควรจะ

มีการปรับปรุงบ้างมี 3 เร่ือง เรียงตามล าดบัจากเร่ืองท่ีควรปรับปรุงมากกว่ามาหาเร่ืองท่ีควรปรับปรุงน้อย

กวา่ ได้แก่ แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน (ร้อยละ 14) เร่ืองความยากง่ายของเนือ้หา (ร้อย

ละ 11) และเร่ืองตัวอย่างท่ีใช้ประกอบเนือ้หา (ร้อยละ 11) ส าหรับเร่ืองความยากง่ายของข้อสอบ มี

นกัศกึษาร้อยละ 15 เห็นวา่ควรปรับปรุง ดรูายละเอียดในตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ร้อยละของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนชดุวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้

จ าแนกตามระดบัความคดิเห็นท่ีมีตอ่ความเหมาะสมของเนือ้หาวิชาในเอกสารการสอนและการสอบ 

ด้านของการเรียนการสอน เหมาะสมแล้ว ควรปรับปรุง 

ขอบเขตของเนือ้หา 97.22 2.78 

ความยากง่ายของเนือ้หา 88.89 11.11 

ตวัอยา่งท่ีใช้ประกอบเนือ้หา 88.89 11.11 

กิจกรรมท้ายเร่ือง 94.29 5.71 

แบบประเมินผลตนเองของก่อนเรียนและหลงัเรียน 85.71 14.29 

ความยากง่ายของข้อสอบ 85.29 14.71 

รวมทกุด้านของการเรียนการสอน 90.38 9.62 

6) ปัญหาในการเรียนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการจัดการความรู้ของนักศึกษา

ปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดของนักศึกษาในการเรียนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการ

จดัการความรู้ก็คือ ขาดความพร้อมในการศกึษาและการเข้าสอบ ซึง่มีสาเหตมุาจากทัง้ตวันกัศกึษาเองและ

มาจากมหาวิทยาลยั สาเหตสุ าคญัท่ีมาจากตวันกัศกึษาก็คือ นกัศกึษาส่วนใหญ่มีอาชีพประจ าอยู่แล้ว จึง

ขาดความกระตือรือร้นในการศกึษา มีเวลาและก าลงักายในการศกึษาน้อยเน่ืองจากต้องใช้เวลาและก าลงั

กายในการท างาน เพ่ีอความก้าวหน้าในการท างานมาก นอกจากนีน้กัศึกษายังมีปัญหาเก่ียวกับความรู้

พืน้ฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์และด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ส่วนสาเหตุส าคัญท่ีมาจาก

10

ปีท่ี 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556



มหาวิทยาลยัก็คือการส่งเอกสารการสอนชดุวิชาและแบบฝึกปฏิบตัิชดุวิชาไปให้นกัศกึษาล่าช้ากว่าเวลาท่ี

ก าหนดไว้มาก ท าให้นกัศึกษาไม่มีเวลาศกึษาและท ากิจกรรมเพียงพอ นอกจากนีเ้ม่ือมหาวิทยาลยัมีการ

เล่ือนสอบ ก็ไมแ่จ้งให้นกัศกึษาทราบล่วงหน้า ท าให้นกัศกึษาต้องเสียเวลาและคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไป

สอบ ณ สถานท่ีก าหนดไว้เดมิ ส าหรับปัญหาอ่ืนๆ ของนกัศกึษาก็คือ เม่ือมีปัญหาในการศกึษาเอกสารการ

สอนชดุวิชาและแบบฝึกปฏิบตัิชดุวิชาโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัความผิดพลาดในการพิมพ์ หรือความผิดพลาด

ในแนวตอบของแบบฝึกปฏิบตัชิดุวิชา ไมท่ราบวา่จะไปสอบถามใคร ท่ีไหน 

อภปิรายผล 

เน่ืองจากชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้เป็นชดุวิชาท่ีเปิดสอนใหม่

ในภาคการศกึษาท่ี 1/2554 โดยมุ่งไปท่ีนกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิตวิชาเอกการจดัการ ลกัษณะ

ของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนในชุดวิชานีส้่วนใหญ่ซึ่งเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 ถึง 35 ปี สถานภาพโสด

และมีอาชีพเป็นลูกจ้างเอกชนซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของนักศึกษาสาขาการจัดการของหลักสูตร

บริหารธุรกิจบณัฑิตโดยทัว่ไป ความพร้อมของนกัศกึษาในการเรียนด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ

ความรู้พืน้ฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เวลาท่ีใช้ในการศึกษาเอกสารการสอนและเวลาท่ีใช้ท า

กิจกรรมหลงับทเรียนซึ่งอยู่ในระดบัคอ่นข้างน้อยสอดคล้องกบัปัญหาในการเรียนชดุวิชาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้ทัง้ปัญหาในด้านเวลาท่ีใช้ในการศึกษาและด้านความรู้พืน้ฐานทาง

คอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมลู ส าหรับระดบัความพร้อมในแตล่ะด้านของนกัศกึษาแตล่ะรายมีความ

แตกตา่งคอ่นข้างมาก กล่าวคือ นกัศกึษาบางคนก็มีระดบัความพร้อมสงูมาก บางคนก็มีระดบัความพร้อม

สงูน้อย ดงัจะเห็นได้จากคา่สมัประสิทธ์ิความแปรผนั (coefficient of variation) ของระดบัความพร้อมใน

การศึกษาของนกัศึกษาในแต่ละด้านอยู่ระหว่างร้อยละ 24 ถึงร้อยละ 39 ซึ่งค่อนข้างสูง ในด้านความพึง

พอใจของนกัศกึษาท่ีได้รับจากการใช้ส่ือการสอนรวมทกุชนิดซึ่งอยู่ในระดบัคอ่นข้างมาก ก็มีความแตกตา่ง

กันมากระหว่างนกัศึกษาแต่ละคน กล่าวคือมีค่าสมัประสิทธ์ิความแปรผนัของระดบัความพึงพอใจสูงถึง

ร้อยละ 30 และเม่ือพิจารณาเฉพาะส่ือระบบการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ ค่าสมัประสิทธ์ิความแปรผนัของ

ระดบัความพงึพอใจสงูถึงร้อยละ 50 ซึง่อาจกล่าวได้ว่าระบบการสอนทางวิทยโุทรทศัน์สร้างความพึงพอใจ

กบันกัศกึษาแตล่ะรายแตกตา่งกนัมาก กลา่วคือมีนกัศกึษาบางรายได้รับประโยชน์จากระบบการสอน 
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ทางวิทยโุทรทศันม์าก แต มี่บางรายได้รับประโยชนจ์ากระบบการสอนทางวิทยโุทรทศันน้์อย  ซ ึง่อาจเป็ นผล 

มาจากนกัศกึษาแตล่ะรายมีโอกาสในการรับชมรายการสอนทางวิทยโุทรทศัน์ เน ื่องจากไมมี่เวลารับชมใน 

ชว่งเวลาท่ีออกอากาศทางโทรทศันเ์พราะต้องประกอบอาชีพหรือมีภารกิจประจ าในช ว่งเวลาดงักลา่ว 

ความพงึพอใจโดยรวมของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การเรียนการสอนชดุวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและ 

การจดัการความรู้อย่ใูนระดบัคอ่นข้างมาก ด ้านท่ีนกัศกึษาพงึพอใจในระดบัคอ่นข้างน้อยคือ การส ง่ 

เอกสารการสอนซึง่สอดคล้องกบัปัญหาเร่ืองการได้รับเอกสารการสอนชดุวิชาลา่ช้ากวา่ก าหนดมาก  แต  ่

อยา่งไรก็ตามยงัมีนกัศกึษาอีกถงึร้ อยละ 30 ได ้ รับเอกสารการสอนและแบบฝึ กปฏิบตัชิดุวิชาตรงตาม ก า

หนดเวลาหรือเลยก าหนดเวลาไปเพ ียงเลก็น้อย ซ ึง่ไมมี่ผลกระทบตอ่การศกึษาหรือการสอบมากนกั ด งั จะ

เหน็ได้จากคา่สมัประสทิธิ์ความแปรผนัของระดบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่การเรียนการสอนชดุวิชานี ้ซึง่สงู ถงึร้ 

อยละ 44 ในด ้านความคิดเหน็ของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ความเหมาะสมของเนื ้อหาวิชาโดยรวมในเอกสาร การ

สอนและข้อสอบ ซ ึง่นกัศกึษาเกือบท ั้งหมดถงึร้ อยละ 90 เห น็วา่เหมาะสมแล้วซึง่สอดคล้องกบัปัญหา ใน

การเรียนชดุวิชานี ้ของนกัศกึษาสว่นใหญ่ ซ ึง่มีปัญหาเก่ียวกบัเนื ้อหาวิชาและข้อสอบน้อยมาก 
นกัศกึษาท่ีมีสถานภาพสมรส โสด มีความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนชดุวิชานีม้ากกว่านกัศกึษา

ท่ีสมรสแล้ว เน่ืองจากนกัศกึษาท่ีเป็นโสดสว่นใหญ่มีอายนุ้อยและมีจ านวนไมน้่อยท่ียงัไม่ประกอบอาชีพ ซึ่ง

มีเวลาในการศกึษาความกระตือรือร้นในการเรียนมากกวา่ซึง่มีผลโดยตรงตอ่ความพงึพอใจโดยรวมท่ีสงูขึน้ 

โดยสรุปแล้ว การวิจัยครัง้นีท้ าให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จะน าไปสู่การพัฒนาเอกสารการสอน

และส่ือการสอนอ่ืนๆ ตลอดจนการปรับปรุงระบบ การจดัสง่เอกสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

บทสรุป 

จากวตัถุประสงค์ของการวิจยัหรือการประเมินผลการเรียนการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจดัการและการจัดการความรู้ พบว่านักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชานีมี้อายุระหว่าง 21 -35 ปี มี

สถานภาพโสดถึงร้อยละ 84 มีอาชีพเป็นลกูจ้างเอกชนเป็นร้อยละ 49 และเรียนด้านการอธิบายเป็นวิชาเอก

ร้อยละ 97 ทางด้านความพร้อมโดยรวมทุกด้าน นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชานีพ้บว่า อยู่ในระดบั

ค่อนข้างน้อยมากสุดคือมีจ านวนร้อยละ 40.19 ความพร้อมรองลงมาคือมีความพร้อมค่อนข้างมากและ

มาก จ านวนร้อยละ 36 และ ร้อยละ 13 ตามล าดบั 
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ส าหรับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีได้รับจากการใช้ส่ือพบว่านักศึกษาพึงพอใจกับการใช้ส่ือ 

เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบตัิคอ่นข้างมาก ส่วนความพึงพอใจรายการสอนทางวิทยโุทรทศัน์อยู่ในระดบั

คอ่นข้างน้อย 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนชุดวิชานี ้โดยรวมทุกด้าน มีความพอใจ

คอ่นข้างมาก คือร้อยละ 46 

สว่นระดบัความคดิเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของเนือ้หาวิชาโดยรวมทกุด้านในชดุวิชานีพ้บว่ามี

ความเหมาะสมแล้วถึงร้อยละ 90 

ส าหรับปัญหาการเรียนพบว่า นกัศกึษามีเวลาศกึษาน้อยและมีปัญหาด้านความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบั

การใช้คอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ปัญหาท่ีเกิดจากมหาวิทยาลยัก็คือสง่เอกสารลา่ช้า 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี ้เห็นว่าควรปรับปรุงเอกสารการสอนในเร่ืองพืน้ฐานด้านการใช้

คอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติให้อ่านได้ง่ายขึน้ และจัดเวลาออกอากาศรายการวิทยุ -

โทรทศัน์ในชว่งเวลาท่ีนกัศกึษามีโอกาสได้รับชมมากขึน้ และปรับปรุงการสง่เอกสารการสอนให้รวดเร็วขึน้ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตควรจะปรับปรุงวิธีการเขียนเนือ้หาวิชานีใ้ห้อ่านเข้าใจง่ายขึน้ 

โดยเฉพาะนกัศึกษาท่ีขาดความรู้พืน้ฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ให้ค า

นิยามศพัท์ด้านคอมพิวเตอร์และด้านการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงสถิติให้ชดัเจน อ่านเข้าใจง่ายเพิ่มขึน้กว่าเดิม 

ควรมีการส ารวจช่วงเวลาและวันท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่สะดวกในการบรรยายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ 

เพ่ือให้นกัศกึษาสว่นใหญ่มีโอกาสรับชมรายการสอนทางวิทยโุทรทศัน์มากขึน้ ข้อสอบวิชานีไ้ม่ควรเน้นเร่ือง

ความจ าเก่ียวกบัรายละเอียดของเนือ้หาวิชามากเกินไป การส่งเอกสารการสอนชดุวิชาและแบบฝึกปฏิบตั ิ

ควรส่งไม่ช้ากว่าท่ีก าหนดให้ หากมีการเล่ือนก าหนดการตา่งๆ โดยเฉพาะเร่ืองการสอนเสริมและการสอบ

ควรแจ้งให้นกัศึกษาทราบแตเ่นิ่นๆ เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถเตรียมความพร้อมในการศกึษาการสอนเสริม

และการสอบได้อยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถลดเวลาและคา่ใช้จา่ยท่ีไมจ่ าเป็นได้ด้วย 

13

ปีท่ี 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556



ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัเก่ียวกบัชดุวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้ครัง้

ต่อไปควรศึกษาคือปัจจยัด้านตวันกัศึกษาและด้านหลกัสูตรท่ีมีผลกระทบต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชุด

วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการจัดการความรู้ และทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิทยาการ

จดัการและสาขาท่ีเก่ียวข้องท่ีมีตอ่ชดุวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการจดัการความรู้ 
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