
ปีที� 3   ฉบบัที� 1  มกราคม - มิถุนายน 2556

การศึกษาความคิดเหน็ของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษา 
ชุดวิชาระบบส านักงานอัตโนมัติ (96401) 

Students’ Opinions on Study Methodology for Office Automation System Course (96401) 

อาจารย์กชกร ณ นครพนม มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการศึกษาชุดวิชา ระบบส านักงานอัตโนมัติ (96401)มี
วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) จ านวนและข้อมลูของนกัศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนและเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ2) ความ
พึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกับคณุภาพของเอกสารการสอน และ 3) ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกับคณุภาพของ
กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ ประชากรที่ใช้ศกึษา ได้แก่ นกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ที่ลงทะเบียนเรียนชุด
วิชาระบบส านกังานอตัโนมตัิในภาคการศึกษาที1ปีการศึกษา 2554 และมาเข้ารับเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ ณ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช จ านวน 27 คน ท าการศกึษาทัง้ประชากร เคร่ืองมือที่ใช้ศึกษาคือ แบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาทุกคนที่มาเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ปรากฏว่า ได้รับ
แบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 26 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 96.30 ของจ านวนแบบสอบถามทัง้หมด การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้
คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ และคา่เฉลีย่ 
ผลการวิจยัพบวา่ 

1.ข้อมลูทัว่ไปนกัศึกษาทัง้หมดก าลงัศึกษาอยู่ในหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต โดยสว่นใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 
69.23  อายรุะหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ53.85 ประกอบอาชีพลกูจ้างหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 46.15 มีรายได้ต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท ร้อยละ53.85 ระดบัการศึกษาก่อนสมคัรเรียนหลกัสตูรนีท้ี่ มสธ. คือ ประกาศนียบตัร
วิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)หรืออนุปริญญาร้อยละ92.31 สว่นใหญ่ไม่ระบุว่าได้อ่านเอกสารการสอนของชุดวิชานีแ้ล้วจ านวน
เทา่ใด ร้อยละ 42.31สาเหตหุลกัที่ยงัไมไ่ด้อ่านหรือยงัอ่านเอกสารไม่ครบเนื่องจากไม่มีเวลา ร้อยละ  37.50 สาเหตทุี่เรียน
หลกัสูตรนีก้ับ มสธ. เพราะได้เพิ่มโอกาสในการท างาน ร้อยละ 57.69 ต้องการให้มีสื่อเสริมประกอบการเรียน คือ e-
Learning ร้อยละ 50.00 

2. ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของเอกสารการสอนนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับ
ความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์และค าอธิบายชดุวิชา ระดบัมากคา่เฉลีย่ 4.04ร้อยละ 73.10ความถกูต้องและ
ทนัสมยัของเนือ้หา ระดบัมากคา่เฉลีย่ 3.88ร้อยละ 57.70ความเหมาะสมของการจดัเรียงล าดบัเนือ้หา ระดบัมาก คา่เฉลีย่ 
4.00ร้อยละ 69.20ความยากง่ายของเนือ้หาเหมาะสมกับผู้ เรียน ระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 3.85ร้อยละ 61.50ความเหมาะสม
ของระยะเวลาในการศึกษาแต่ละหน่วย ระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.00ร้อยละ 69.20 ความสอดคล้องของแบบประเมินตนเอง
ก่อนและหลงัเรียนกบัวตัถปุระสงค์ชุดวิชา ระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.12ร้อยละ 57.70 ความสามารถในการพฒันาความคิด
ของผู้ เรียน ระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 3.96 ร้อยละ 65.40การน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ หรือวิชาอื่นๆ ระดบัมาก 
คา่เฉลีย่4.04ร้อยละ 57.70 

3. ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะนกัศึกษาสว่นใหญ่มีความ
พึงพอใจกบัความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง ระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.00ร้อยละ 46.20ความ

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

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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รับผิดชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเองระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 3.80ร้อยละ 46.20ความเหมาะสมของ
กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะภาคสนามระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.19ร้อยละ 50.00ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึก
ปฏิบตัิเสริมทกัษะภาคสนามระดบัมากคา่เฉลีย่ 4.12ร้อยละ 50.00กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะช่วยให้เข้าใจเนือ้หาในชุด
วิชาได้ดีขึน้ ระดบัมาก คา่เฉลีย่ 4.38ร้อยละ 46.20ความพร้อมด้านเนือ้หาก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ ระดบัปาน
กลาง ค่าเฉลี่ย 3.35ร้อยละ 50.00ความสามารถในการน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติเสริมทกัษะไป
ประยกุต์ใช้ ระดบัมาก คา่เฉลีย่4.31ร้อยละ 61.5โอกาสในการแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ระหว่างนกัศึกษาที่เข้า
รับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยกนั ระดบัมากคา่เฉลีย่4.27 ร้อยละ 57.7 

ค าส าคัญ : วิธีการศกึษาชดุวิชาระบบส านกังานอตัโนมตัิ 
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Abstract 

The objectives of this research on students’ opinion on study methodology for Office 

Automation System course (96401) were to study: 1) the number and data of students who 

registered and attended practical skills work; 2) the satisfaction of them on the quality of the 

coursebooks; and 3) the satisfaction of them on the quality of practical skill activities for the 

course. The population consisted of 27 students who registered and attended practical skill 

work for this course in the first semester of the 2011 academic year. Data were collected 

using questionnaires. Only 26 completed questionnaires were returned or 96.30% of them. 

Data were analyzed using frequency, percentage and mean 

Research Findings 

1. For background demographics, all of students are studying in Bachelor of

Technology (Business Information Technology), 69.23% of the respondents were male, 

53.85% were aged between21and30 years, 46.15% were private sector employees, 53.85% 

had income between 10,001 and 20,000 baht per month, 92.31% already had Diploma / High 

vocational Certificate (Dip. /High Voc. Cert.) as their highest educational level before 

register at STOU, 42.31% were not reported on the number of unit they already studied, 

37.50% reported  that they had not read or had read some of units because they did not have 

time, 57.69% registered in this course for the reason of special interesting, 50.00% reported 

that the supplementary media they wanted the most was e-Learning. 

2. As for the students’ satisfaction on the quality of the coursebooks, most of the

students rated completeness depend on objective and description of course as high level ( ̅ = 

4.04, 73.10%), rated accuracy and up-to-date as high level ( ̅ = 3.88, 57.70%),  rated 

appropriate arrange in order as high level ( ̅ = 3.85, 69.20%), rated student level suitability as 

high level ( ̅ = 4.00, 61.50.%), rated time for study each unit as high level ( ̅ = 4.00, 

69.20%), rated pre- and post-test were compatible with objective of course as high level ( ̅ = 

4.12, 57.70%), rated capability to improve their thinking as high level ( ̅ = 3.96, 65.40%)  

and rated applied to other situation or other course as high level ( ̅ = 4.04, 57.70%).  

3. As for the students’ satisfaction on the quality of practical skill activities for the

course, most of the students rated suitability of self-practical skill activities as high level ( ̅ = 

4.00, 46.20%), rated responsibility to work on practical skills activities by themselves as high 

level (x = 3.81, 46.20%), rated suitability of activities of self-practical skill activities as high 

level ( ̅ = 4.19, 50.00%), rated period of practical skills work as high level ( ̅ = 4.12, 

50.00%), rated activities in practical skills could help more understanding as high level ( ̅ = 

4.38, 46.20%), rated preparation before attending practical skill work as moderate level ( ̅ = 

3.35, 50.00%), rated capability to apply by use knowledge and skills from practical skills 

work as high level ( ̅ = 4.31, 61.50%) and ratedopportunity to exchange knowledgeand 

experience with other students who attended practical skills work at STOU as high level ( ̅ = 

4.27, 57.70%) 

Keywords: Study Methodology for Office Automation System Course 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การศกึษาในระบบทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ใช้ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลกั ได้แก่ 

เอกสารการสอนประจ าชดุวิชาและแบบฝึกปฏิบตัิชดุวิชา (แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน) 
ซึง่เป็นส่ือการศกึษาท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจใน
การศกึษาด้วยตนเองในระบบทางไกล ดงันัน้ ส่ือการศกึษาท่ีมีคณุภาพดีและมีประสิทธิภาพในการน าไปใช้
ยอ่มสง่ผลให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จในการศกึษามากท่ีสดุ 

นอกจากนี ้ในการเรียนการสอนของหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ จ าเป็นต้องมีการเรียนการสอนในลกัษณะของการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะร่วมด้วยในบางชดุวิชา เพ่ือให้
นกัศกึษาได้น าเนือ้หาความรู้ภาคทฤษฎีจากเอกสารการสอนมาสู่การลงมือปฏิบตัิจริง เพ่ือเป็นการเพิ่มพนู
ให้เกิดทกัษะเพิ่มขึน้ 

ดงันัน้ การศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกับคุณภาพของเอกสารการสอน และคณุภาพ
ของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะประจ าชดุวิชาระบบส านกังานอตัโนมตัิ (96401)จึงเป็นการศกึษาข้อมูล
จากผู้ใช้ส่ือการศกึษาดงักล่าวโดยตรง ซึ่งผลการวิจยัท่ีได้จะเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงเอกสารการสอน
และกิจกรรมการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะประจ าชดุวิชาให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้
และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนกัศกึษา เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการศกึษา
มากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นข้อมลูท่ีมีประโยชน์ในการรักษาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาจ านวนและข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาระบบส านักงาน

อตัโนมตั ิ(96401) ในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 และมาเข้ารับเข้ารับการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ 
2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอน
3. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ

นิยามศัพท์ 
เอกสารการสอนประจ าชุดวิชา คือ ต าราท่ีผลิตขึน้มาเพื่อใช้โดยเฉพาะในระบบการสอนทางไกล

ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช และเป็นส่ือการสอนหลกัท่ีท าให้นกัศกึษาสามารถศกึษาได้ด้วยตนเอง
และเข้าใจเนือ้หาสาระได้เช่นเดียวกันกับการสอนในชัน้เรียน เอกสารการสอน 1 ชุดวิชามีค่าเท่ากับ 6 
หนว่ยกิต และในชดุวิชามี15 หนว่ยการเรียน โดยท่ี 1 หนว่ยการเรียน นกัศกึษาจะใช้เวลาเรียนประมาณ 12 
ชม. ตอ่สปัดาห์ 
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การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองคือ การฝึกปฏิบตัิท่ีนกัศึกษาฝึกปฏิบตัิด้วยตนเองท่ีบ้าน

โดยนกัศกึษาจะได้รับแบบฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะด้วยตนเอง 1 เลม่ซึ่งใช้ศกึษาควบคู่กบัเอกสารการสอนหรือ
อาจใช้หนังสืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องมาอ่านประกอบในการจัดท ากิจกรรมด้วยตนเองนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมตา่งๆตามท่ีก าหนดในแบบฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเองทุกกิจกรรมและน าไปในวนัเข้ารับการ
ฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะภาคสนามท่ีมหาวิทยาลยัเพ่ือสง่ให้กบัอาจารย์ประจ ากลุม่ด้วยตนเอง 

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนามคือ กิจกรรมปฏิสมัพนัธ์ทางวิชาการท่ีมุ่งเน้นให้นกัศึกษา
ได้รับการเสริมหรือเพิ่มเติมความรู้ทกัษะ และประสบการณ์ ตลอดจนพฒันาความรู้ความเข้าใจได้ดียิ่งขึน้
นอกเหนือจากส่ือเอกสารการสอนหรือส่ืออ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทัง้เสริมในรายละเอียดและวิธีการ
เรียนรู้เฉพาะด้านให้มีคณุภาพตามมาตราฐานวิชาชีพต่อไป โดยท่ีนกัศึกษาต้องเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริม
ทกัษะภาคสนามท่ีมหาวิทยาลยัจดัขึน้ตามก าหนดวนัเวลาและสถานท่ีซึ่งจะแจ้งให้นกัศกึษาทราบล่วงหน้า
ก่อนถึงก าหนดการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะภาคสนาม 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
การศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอน และคณุภาพของกิจกรรม

ฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะประจ าชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96401) จึงเป็นการศึกษาข้อมูลจากผู้ ใช้
ส่ือการศึกษาดงักล่าวโดยตรง ซึ่งผลการวิจัยท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเอกสารการสอนและ
กิจกรรมการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง และกิจกรรมการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะภาคสนามประจ าชุด
วิชาให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนกัศกึษา เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการศกึษามากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นข้อมลูท่ีมีประโยชน์ในการ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แหง่ชาต ิพ.ศ.2553อีกด้วย 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการศึกษาชุดวิชา ระบบส านักงานอัตโนมัต ิ

(96401)มีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้
1) ประชากร
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีลงทะเบียนเรียน

ชดุวิชาระบบส านกังานอตัโนมตัิ (96401)ในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554และเข้ารับการฝึกปฏิบตัิ
เสริมทกัษะ ณ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ระหวา่งวนัท่ี 26-28สิงหาคม2554จ านวนทัง้หมด27คน 

2) เคร่ืองมือการวิจัย
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธี

การศกึษาชดุวิชาระบบส านกังานอตัโนมตั ิ(96401)ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1   ข้อมลูทัว่ไป 
สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือนวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมคัรเรียน

กบั มสธ. หลกัสตูรท่ีก าลงัศกึษาอยู่ สาเหตหุลกัท่ีเลือกเรียนกับ มสธ. นกัศกึษาได้อ่านเอกสารการสอนชุด
วิชาระบบส านกังานอตัโนมตั ิ(96401)แล้วก่ีหนว่ย สาเหตท่ีุยงัไม่ได้อ่านหรือยงัอ่านเอกสารการสอนไม่ครบ 
ส่ือเสริมประกอบการเรียนประเภทใดท่ีต้องการให้มีเพิ่มเตมิ 

สว่นท่ี 2   ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอน 
สอบถามเก่ียวกบั 1) ความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์และค าอธิบายชดุวิชา 2) ความ

ถูกต้องและทันสมยัของเนือ้หา 3) ความเหมาะสมของการจดัเรียงล าดบัเนือ้หา 4) ความยากง่ายของ
เนือ้หา 5) ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ศึกษาแต่ละหน่วยการสอน 6) ความสอดคล้องของแบบ
ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชา 7) ความสามารถในการพัฒนา
ความคดิของผู้ เรียน และ 8) การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ 

สว่นท่ี 3   ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ 
สอบถามเก่ียวกับ 1) ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง 2) ความ

รับผิดชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง 3) ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิ
เสริมทกัษะภาคสนาม4) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะภาคสนาม 5) กิจกรรม
ฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะช่วยให้เข้าใจเนือ้หาของชดุวิชาได้ดีขึน้ 6) ความพร้อมด้านเนือ้หาก่อนเข้ารับการฝึก
ปฏิบตัิเสริมทักษะ7) ความสามารถในการน าความรู้และทกัษะท่ีได้รับจากการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะไป
ประยุกต์ใช้  และ 8) โอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนกัศกึษาท่ีเข้ารับการฝึก
ปฏิบตัเิสริมทกัษะ  

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กบันกัศกึษาทกุคนท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะชุดวิชาระบบ

ส านักงานอัตโนมัติในวันท่ี 26-28สิงหาคม2554 จ านวนทัง้หมด 27คน ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา จ านวน 26 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.30 ของจ านวนแบบสอบถามทัง้หมด จากนัน้น า
แบบสอบถามดงักลา่วไปวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาผลสรุปการวิจยั 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจยัเร่ืองนีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจและสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณจากนกัศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนชดุวิชาการออกแบบและพฒันา (96414) ในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 และได้
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เขา้รับการฝึ กปฏิบตัเิสริมทกัษะ ซึง่เป็ นผ้ท่ีูใชเ้อกสารการสอนและกิจกรรมฝึ กปฏิบตัเิสริมทกัษะประจ าชดุ 

วิชา เพ่ือน าผลการวิจยัไปปรับปรุงเอกสารการสอนและกิจกรรมฝึ กปฏิบตัเิสริมทกัษะใหมี้คณุภาพมากย่ิงๆ 
ข ึ้น การวิเคราะห์ขอ้มลูใชก้ารค านวณคา่ความถ่ี คา่ร ้อยละ และคา่เฉลี่ย โดยมีระดบัการประเมินและ เกก
ณฑ์การแปลความหมายของคา่เฉลี่ยเป็ นดงันี ้

1) ระดบัการประเมิน 5 ระดบัเป็นดงันี ้
คะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสดุ / ดีมาก 
คะแนน 4 หมายถึง มาก / ดี 
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง / พอใช้ 
คะแนน 2 หมายถึง น้อย 
คะแนน 1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ / ควรปรับปรุง 

2) เกณฑ์การแปลความหมายของคา่เฉล่ียเป็นดงันี ้
 คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มากท่ีสดุ / ดีมาก 

3.50-4.49 หมายถึง มาก / ดี 
2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง / พอใช้ 
1.50-2.49 หมายถึง น้อย 
1.00-1.49 หมายถึง น้อยท่ีสดุ / ควรปรับปรุง 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
1.  ข้อมูลท่ัวไป
1.1จ านวนแบบสอบถามท่ีแจกให้กับนกัศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะทัง้หมด 27ฉบบั 

ปรากฏวา่ ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 26 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 96.30 ของจ านวนแบบสอบถาม
ท่ีแจกทัง้หมด 

1.2นกัศกึษาสว่นใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 18คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 รายละเอียดของข้อมลูเป็น
ดงันี ้

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 18 69.23 
หญิง 8 30.77 
รวม 26 100.00 

1.3นกัศกึษาสว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21ถึง 30ปี จ านวน 14คน คิดเป็นร้อยละ 53.85รายละเอียด
ของข้อมลูเป็นดงันี ้
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อาย ุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
น้อยกวา่ 20 ปี 0 0.00 

21-30 ปี 14 53.85 
31-35 ปี 12 46.15 
36-40 ปี   0 0.00 
41-45 ปี   0 0.00 
46-50 ปี   0 0.00 
ไมร่ะบ ุ   0 0.00 
รวม 26  100.00 

1.4 นกัศึกษาส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยู่ในหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ) จ านวน 26คน คดิเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

ก าลงัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูร จ านวน(คน) ร้อยละ 
เทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 26 100.00 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 0 0.00 

รวม 26 100.00 

1.5 นกัศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน จ านวน 12คน คิด
เป็นร้อยละ 46.15รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ/พนกังาน/ลกูจ้างของรัฐ 9 34.62 
พนกังาน/ลกูจ้างรัฐวิสาหกิจ 3 11.54 
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ลกูจ้างหนว่ยงานเอกชน 12 46.15 
ธุรกิจสว่นตวั 1 3.85 
ไมไ่ด้ท างาน 0 0.00 
อ่ืนๆ 1 3.85 
ไมร่ะบ ุ 0  0.00 

รวม 26  100.00 

1.6 นกัศกึษาสว่นใหญ่มีรายได้ตอ่เดือนอยู่ระหว่าง10,001 ถึง 20,000 บาท จ านวน 14คน คิด
เป็นร้อยละ 53.85รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

รายได้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
น้อยกวา่ 10,000 บาท 8 30.77 
10,001 ถึง 20,000 บาท 14 53.85 
20,001 ถึง 30,000 บาท 3 11.54 
มากกวา่ 30,000 บาท 1 3.85 
ไมร่ะบ ุ 0 0.00 

รวม 26  100.00 

1.7 นกัศกึษาส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)หรืออนปุริญญา
ก่อนสมคัรเรียนหลกัสตูรนีท่ี้ มสธ. จ านวน 24คน คดิเป็นร้อยละ 92.31รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

วฒุิการศกึษาท่ีใช้สมคัรเรียน จ านวน(คน) ร้อยละ 
มธัยมศกึษาตอนต้น 0 0.00 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 0 0.00 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 0 0.00 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) หรืออนปุริญญา 24 92.31 
ปริญญาตรี 2 7.69 
สงูกวา่ปริญญาตรี 0 0.00 

รวม 26  100.00 
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1.8 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุว่าได้อ่านเนือ้หาเอกสารการสอนของชุดวิชาแล้วก่ีหน่วย

จ านวน 11คน คิดเป็นร้อยละ 42.31นกัศึกษาท่ีอ่านเนือ้หาได้มากท่ีสุดคือ 10หน่วย จ านวน 2คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.69รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

นกัศกึษา 
อา่นเนือ้หาแล้ว 

จ านวน
(คน) ร้อยละ นกัศกึษา 

อา่นเนือ้หาแล้ว 
จ านวน
(คน) ร้อยละ

ยงัไมไ่ด้อา่นเลย 0 0.00 6 หนว่ย 2 7.69 
1 หนว่ย 0 0.00 7 หนว่ย 1 3.85 
2 หนว่ย 1 3.85 8 หนว่ย 2 7.69 
3 หนว่ย 1 3.85 9 หนว่ย 0 0.00 
4 หนว่ย 2 7.69 10 หนว่ย 2 7.69 
5 หนว่ย 4 15.38 ไมร่ะบ ุ 11 42.31 

รวม 26 100.00 

1.9 สาเหตุหลักท่ีนักศึกษาไม่ได้อ่านเอกสารการสอนหรืออ่านเนือ้หายังไม่ครบทัง้หมด 
เน่ืองจากไม่มีเวลา จ านวน 15คน คิดเป็นร้อยละ 37.50รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี  ้(ตอบได้มากกว่า 1 
เหตผุล) 

สาเหตท่ีุยงัไมไ่ด้อา่น 
หรืออ่านเนือ้หายงัไมค่รบทัง้หมด 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

ไมมี่เวลา 15 37.50 
บริหารเวลาไมเ่ป็น 11 27.50 
พืน้ความรู้ไมดี่ 5 12.50 
ปัญหาสขุภาพ 5 12.50 

อ่ืนๆ 4 10.00 
รวม 40  100.00 

1.10 นกัศึกษาส่วนใหญ่เลือกเรียนหลักสูตรนี ้เน่ืองจากได้เพิ่มโอกาสในการท างาน จ านวน 
15คน คดิเป็นร้อยละ 57.69รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้
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สาเหตท่ีุเลือกเรียนหลกัสตูรนี ้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
อยากเรียนรู้เพิ่มเตมิ 10 38.46 
อยากมีสถานะทางสงัคมท่ีดีขึน้   1   3.85 
ได้เพิ่มโอกาสในการท างาน 15 57.69 
เป็นตวัอย่างท่ีดีของครอบครัว 0 0.00 
อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 26  100.00 
1.11 นกัศกึษาสว่นใหญ่ต้องการส่ือเสริมประกอบการเรียน คือ e-Learning จ านวน 13คน คิด

เป็นร้อยละ 50.00รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้
ประเภทของส่ือเสริม จ านวน(คน) ร้อยละ 

รายการสอนทางวิทยโุทรทศัน์ 6 23.08 
e-Learning 13 50.00 
สอนเสิรมผา่นอินเทอร์เน็ต 7 26.92 
ส่ือการเรียนรู้ผา่นโทรศพัท์มือถือ 0 0.00 
ซีดีรอม 0 0.00 
อ่ืนๆ 0 0.00 
ไมร่ะบ ุ 0 0.00 

รวม 26  100.00 

2. ความพงึพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของเอกสารการสอน
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับความครบถ้วนของเนือ้หาตามวัตถุประสงค์และ

ค าอธิบายชดุวิชา ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.04 ร้อยละ 73.10 ความถกูต้องและทนัสมยัของเนือ้หา ระดบัมาก 
คา่เฉล่ีย 3.88 ร้อยละ 57.70 ความเหมาะสมของการจดัเรียงล าดบัเนือ้หา ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.00 ร้อยละ 
69.20 ความยากง่ายของเนือ้หาเหมาะสมกับผู้ เรียน ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.85 ร้อยละ 61.50  ความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการศกึษาแตล่ะหน่วย ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.00ร้อยละ 69.20 ความสอดคล้อง
ของแบบประเมินตนเองก่อนและหลงัเรียนกับวตัถปุระสงค์ชดุวิชา ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย  4.12ร้อยละ 57.70 
ความสามารถในการพัฒนาความคิดของผู้ เ รียน ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.96 ร้อยละ 65.40 การน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.04 ร้อยละ 57.70 รายละเอียดของ
ข้อมลูเป็นดงันี ้
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ความพงึพอใจด้าน 
ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

คา่เฉล่ีย ระดบั 

1.เนือ้หาครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์
และค าอธิบายชดุวิชา

4 
(15.40) 

19 
(73.10) 

3 
(11.50) 

- - 4.04 มาก 

2.ความถกูต้องและทนัสมยัของ
เนือ้หา

4 
(15.40) 

15 
(57.70) 

7 
(26.90) 

- - 3.88 มาก 

3.การจดัเรียงล าดบัเนือ้หามีความ
เหมาะสม

4 
(15.40) 

18 
(69.20) 

4 
(15.40) 

- - 4.00 มาก 

4.เนือ้หามีความยากง่ายเหมาะสม
กบัผู้ เรียน

3 
(11.50) 

16 
(61.50) 

7 
(26.90) 

- - 3.85 มาก 

5.ก าหนดระยะเวลาในการศกึษาแตล่ะ
หนว่ยถกูต้องเหมาะสม

4 
(15.40) 

18 
(69.20) 

4 
(15.40) 

- - 4.00 มาก 

6.แบบประเมินตนเองก่อนและหลงั
เรียนสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

7 
(26.90) 

15 
(57.70) 

4 
(15.40) 

- - 4.12 มาก 

7.พฒันาความสามารถทางความคดิ
ของผู้ เรียน

4 
(15.40) 

17 
(65.40) 

5 
(19.20) 

- - 3.96 มาก 

8.การน าไปประยกุต์ใช้ใน
สถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ

6 
(23.10) 

15 
(57.70) 

5 
(19.20) 

- - 4.04 มาก 

3. ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ
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นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วย

ตนเอง ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.00 ร้อยละ 46.20  ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ
ด้วยตนเองระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.81ร้อยละ 46.20 ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ภาคสนามระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.19ร้อยละ 50.00 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิเสริม
ทกัษะภาคสนามระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.12 ร้อยละ 50.00 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะช่วยให้เข้าใจเนือ้หา
ในชดุวิชาได้ดีขึน้ ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.38 ร้อยละ 46.20 ความพร้อมด้านเนือ้หาก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบตัิ
เสริมทกัษะ ระดบัปานกลาง คา่เฉล่ีย 3.35 ร้อยละ 50.00 ความสามารถในการน าความรู้และทกัษะท่ีได้รับ
จากการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไปประยุกต์ใช้ ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.31 ร้อยละ 61.5 โอกาสในการ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนกัศกึษาท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยกนั ระดบัมาก 
คา่เฉล่ีย 4.27  ร้อยละ 57.7 
รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

ความพงึพอใจด้าน 
ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

คา่เฉล่ี
ย 

ระดบั 

1. ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึก
ปฏิบัติ เ ส ริมทักษะ ด้วยตน เอง
(การบ้าน) 

7 
(26.90) 

12 
(46.20) 

7 
(26.90) 

- - 4.00 มาก 

2. ความรับผิดชอบในการท า
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วย
ตนเอง 

5 
(19.20) 

12 
(46.2) 

8 
(30.80) 

1 
(3.80) 

- 3.81 มาก 

3. ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึก
ปฏิบตัเิสริมทกัษะภาคสนาม 

9 
(34.60) 

13 
(50.00) 

4 
(15.40) 

- - 4.19 มาก 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะภาคสนาม 

8 
(30.80) 

13 
(50.00) 

5 
(19.20) 

- - 4.12 มาก 

5. กิจกรรมฝึกปฏิบตัิช่วยให้เข้าใจ
เนือ้หาในชดุวิชาได้ดีขึน้

12 
(46.20) 

12 
(46.20) 

2 
(7.60) 

- - 4.38 มาก 

6. ท่านมีความพร้อมด้านเนือ้หา
ก่อน เ ข้า รับการ ฝึกปฏิบัติ เส ริม
ทกัษะ 

4 
(15.40) 

6 
(23.10) 

13 
(50.0) 

1 
(3.80) 

2 
(7.70) 

3.35 ปานกลาง 

7. การน าความรู้และประสบการณ์ 9 16 1 - - 4.31 มาก 
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ท่ี ไ ด้ รับจากการฝึกปฏิบัติ เส ริม
ทกัษะไปประยกุต์ใช้ได้ 

(34.60) (61.50) (3.90) 

8. โอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ระหว่างนกัศกึษา
ท่ีเข้าฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ 

9 
(34.60) 

15 
(57.70) 

2 
(7.70) 

- - 4.27 มาก 

บทสรุป 
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการศึกษาชุดวิชา ระบบส านักงานอัตโนมัต ิ

(96401)มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาจ านวนและข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนชดุวิชาระบบ
ส านกังานอตัโนมตัิ ในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 และมาเข้ารับเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทกัษะ 
2) ศกึษาความพึงพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอนและ 3) ศกึษาความพึงพอใจ
ของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ 

นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 69.23  อายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 53.85 ก าลงัศึกษา
อยู่ในหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต ประกอบอาชีพลกูจ้างหน่วยงานเอกชน ร้อยละ  46.15 มีรายได้ตอ่เดือน
อยู่ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท ร้อยละ 53.85 ระดบัการศกึษาก่อนสมคัรเรียนหลกัสตูรนีท่ี้ มสธ. คือ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ร้อยละ 92.31 ส่วนใหญ่ได้อ่านเอกสารการสอนของชดุวิชานีจ้ านวน 
5 หน่วย ร้อยละ 15.38สาเหตท่ีุยงัไม่ได้อ่านหรือยงัอ่านเอกสารไม่ครบเน่ืองจากไม่มีเวลา ร้อยละ  37.50 
สาเหตท่ีุเรียนหลกัสตูรนีก้บั มสธ. เพราะอยากเรียนรู้ ร้อยละ 57.69 ต้องการให้มีส่ือเสริมประกอบการเรียน 
คือ e-Learning ร้อยละ 50.00 

ความพึงพอใจของนกัศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของเอกสารการสอนนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจกบัความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์และค าอธิบายชดุวิชา ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.04 ร้อยละ 
73.10 ความถูกต้องและทนัสมยัของเนือ้หา ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.88 ร้อยละ 57.70 ความเหมาะสมของ
การจดัเรียงล าดบัเนือ้หา ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.00 ร้อยละ 69.20 ความยากง่ายของเนือ้หาเหมาะสมกับ
ผู้ เรียน ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.85 ร้อยละ 61.50  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาแต่ละหน่วย 
ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.00 ร้อยละ 69.20 ความสอดคล้องของแบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียนกับ
วัตถุประสงค์ชุดวิชา ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.12ร้อยละ 57.70 ความสามารถในการพัฒนาความคิดของ
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ผ้เูรียน ระดบัมาก คา่เฉลี่ย 3.96 รอ้ยละ 65.40 การน าไปประยกุต์ใชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ 
ระดบัมาก คา่เฉลี่ย 4.04 รอ้ยละ 57.70 

ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ นกัศกึษาส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจกบัความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง ระดบัมาก คา่เฉล่ีย  4.00 
ร้อยละ 46.20  ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะด้วยตนเองระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.81
ร้อยละ 46.20 ความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะภาคสนามระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.19ร้อยละ 
50.00 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะภาคสนามระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.12 
ร้อยละ 50.00 กิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะชว่ยให้เข้าใจเนือ้หาในชดุวิชาได้ดีขึน้ ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.38 
ร้อยละ 46.20 ความพร้อมด้านเนือ้หาก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ ระดบัปานกลาง คา่เฉล่ีย  3.35 
ร้อยละ 50.00 ความสามารถในการน าความรู้และทกัษะท่ีได้รับจากการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะไปประยกุต์ใช้ 
ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.31 ร้อยละ 61.5 โอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนกัศกึษา
ท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะด้วยกนั ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.27  ร้อยละ 57.7 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาข้างต้น นกัศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 50.00ต้องการให้มีส่ือเสริมประกอบการ
เรียนท่ีเป็นe-Learning เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสอน กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ
ด้วยตนเองและสามารถใช้ e-Learningเป็นช่องทางในการติดตอ่ส่ือสารระหว่างอาจารย์และนกัศึกษา ซึ่ง
ผู้วิจยัจะน าผลการวิจยันีไ้ปพิจารณาจดัท าส่ือประกอบชดุวิชาตอ่ไป 

2. ถึงแม้ว่านกัศกึษาขาดความพร้อมในการเตรียมตวัด้านเนือ้หาในการเข้าฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ
เน่ืองจากไม่มีเวลาและบริหารเวลาไม่เป็นก็ตาม แต่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเข้ารับการฝึกปฏิบตัิ
เสริมทักษะเน่ืองจากกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติมีส่วนช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนือ้หาในชุดวิชาได้ดีขึน้ 
ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปเสริมทกัษะและประยกุต์ใช้ได้ จึงสามารถน าวิธีการเตรียมกิจกรรมฝึกปฏิบตัิ
เสริมทกัษะนีไ้ปปรับใช้กบัชดุวิชาอ่ืนตอ่ไป 
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