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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใน

อุตสาหกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกร ะบวนการผลิตใน

อตุสาหกรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 2) ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพ

ของแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตใน

อตุสาหกรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ ผู้ ให้ข้อมลู คือนกัศึกษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิ

ราช ที่ลงทะเบียนเรียนในชดุวชิานี ้ในภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา 2555  จ านวน122 คน เคร่ืองมือวิจยัคือแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมลูใช้ความถ่ี ร้อยละ และคา่เฉลีย่ 

 การสอบถามในด้านคณุภาพของเนือ้หาในเอกสารการสอนชดุวชิา พบวา่ นกัศกึษาสว่นใหญ่มีความพงึพอใจใน

ระดบัมากในทกุด้าน เช่น ความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์และค าอธิบายชดุวิชา ความถกูต้องและทนัสมยัของ

เนือ้หา ความเหมาะสมของการจดัเรียงล าดบัเนือ้หา ความยากงา่ยของเนือ้หาเหมาะสมกบัผู้ เรียน การก าหนดระยะเวลา

ในการศกึษาแตล่ะหนว่ย เป็นต้น นอกจากนีน้กัศกึษาสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจของคณุภาพของกิจกรรมประกอบชดุวชิา 

และแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนในระดบัมากเชน่กนั เช่น การช่วยให้เข้าใจเนือ้หามากขึน้ ความสามารถ

ในการประเมินการสอบของนกัศกึษา การชว่ยในการแก้ปัญหา การร่วมมือการคิดกบัผู้ ร่วมการศกึษาคนอื่น ๆ ในกิจกรรม

ประกอบชดุวิชา เป็นต้น 

ค าส าคญั:  ความพงึพอใจ, คณุภาพเอกสารการสอน, ชดุวชิาเทคโนโลยีการออกแบบผลติภณัฑ์และกระบวนการผลติใน 

     อตุสาหกรรม 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

The objectives of the research entitled “ A Study of Textbook Quality for the Course of 

Technology for Product and Process Design in Industry Based on the Thailand Qualifications 

Framework” were to; 1) study the students’ satisfaction towards textbook quality for the course 

of Technology for Product and Process Design in Industry based on the Thailand Qualifications 

Framework 2) study the students’ satisfaction towards quality of  pre-post self-assessment tests 

in the course of Technology for Product and Process Design in Industry based on the Thailand 

Qualifications Framework. The sample of the study consisted of 122 Sukhothai Thammathirat  

Open University (STOU) students  who enrolled in the course in the second semester of the 

2012 academic year. The instrument used in the study was a questionnaire. The collected data 

were analyzed by using  frequency, percentage, and mean.     

              Regarding to textbook quality,  the majority of the students reported high levels of 

satisfaction in every aspect such as, linkage of course contents, desired objectives, and course 

description, correctness and up-to-dateness of the subject matters, suitability of the 

organization of contents, appropriateness of the contents to the level of the students, time 

allotment for learning each unit, etc. Moreover, the majority of the students had high 

satisfaction in all aspects of the assignments and the pre-post self-assessment methods, as the 

students viewed that these enhanced their understanding of the course contents, enabled them 

to evaluate their learning, helped them solve the problems, and created cooperation among 

students, etc. 

Keywords: satisfaction, textbook quality, Technology for Product and Process Design in  

        Industry course 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศกึษาระบบทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ใช้ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลกั ได้แก่ เอกสาร

การสอนชุดวิชาและแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา (แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน)  ซึ่งเป็น

ส่ือการศึกษาท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจใน

การศกึษาด้วยตนเองในระบบการศกึษาทางไกล ดงันัน้ ส่ือการศกึษาท่ีมีคณุภาพดีและมีประสิทธิภาพใน

การน าไปใช้ยอ่มสง่ผลให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จในการศกึษามากท่ีสดุ 

การศึกษาคณุภาพของเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

ผลิตในอตุสาหกรรมเป็นการศกึษาข้อมลูจากนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนในชดุวิชานี ้ซึง่เป็นผู้ใช้เอกสารการ

สอนโดยตรงโดยผู้วิจยัต้องการทราบวา่ ก่อนท่ีนกัศกึษาจะมาเข้ารับการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะชดุวิชานัน้ วา่
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มีความเข้าใจในเนือ้หาของเอกสารการสอนท่ีอ่านมาแล้วมากน้อยเพียงใด เนือ้หาในเอกสารการสอนมี

ความยากในระดบัใด และนกัศึกษาต้องการให้ปรับปรุงเนือ้หาในเอกสารการสอนอย่างไรบ้าง ซึ่งผลจาก

การวิจัยท่ีได้รับจะน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ให้มี

คณุภาพและประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นกัศกึษา เพ่ือการเรียนท่ีประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นข้อมลูท่ีมีประโยชน์ในการรักษาคณุภาพ

และมาตรฐานการศกึษาระดบัปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 

อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชา
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม  ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

2. เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิ (แบบประเมินผล
ตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน) ชดุวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการ
ผลิตในอตุสาหกรรม ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

 

นิยามศัพท์ 

ความพึงพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอนชดุวิชาและแบบฝึกปฏิบตัิ หมายถึง 
ความรู้สึกเชิงบวกของผู้ เรียนท่ีมีตอ่เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบตัิชุดวิชาของชุดวิชา 97316เทคโนโลยี
การออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม  

เอกสารการสอนชุดวิชา หมายถึง หนังสือท่ีผลิตขึน้มาเพ่ือใช้ในระบบการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นส่ือหลักท่ีนักศึกษาใช้ศึกษาหาความรู้ด้วยตวัเองซึ่งเนือ้หาแบ่ง
ออกเป็น 15หนว่ย 

แบบฝึกปฏิบตั ิหมายถึง เอกสารประกอบชดุวิชาท่ีไว้ส าหรับประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
โดยครอบครุมเนือ้หาทัง้ 15 หนว่ย 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
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1. เพ่ือใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบตัิ (แบบประเมินผล
ตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน) ของชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

2. เพ่ือเป็นการวางแนวทางในการเรียนการสอนของชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาคณุภาพของเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตในอตุสาหกรรม ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติมีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจยั 
ดงันี ้

1) ผูใ้หข้้อมูล 

ผู้ ให้ข้อมูลคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเทคโนโลยีการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม(97316) ในภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 
ณ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช รอบท่ี 1 ระหว่างวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์- 3 มีนาคม 2556 จ านวน 31 คน 
รอบท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 14-17 มีนาคม 2556 จ านวน 50 คน และรอบท่ี 3 ระหวา่งวนัท่ี 28-31 มีนาคม 2556 
58 คน รวมทัง้หมด จ านวน 122 คน 

2) เคร่ืองมือการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศกึษาเก่ียวกบัเอกสารการ
สอนชดุวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม(97316) ประกอบด้วย
ข้อค าถาม 4 ตอน ดงันี ้

หมวด 1 ข้อมลูทัว่ไป 

สอบถามเก่ียวกับสถานภาพ ได้แก่ เพศ อายุ ลักษณะงานท่ีท า รายได้ต่อเดือน วุฒิการศึกษาท่ีใช้
สมคัรเรียนกบั มสธ. เกรดเฉล่ียของวฒุิการศกึษาท่ีใช้สมคัรเรียน 

 

หมวด 2 ความต้องการหลงัส าเร็จการศกึษา 
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สอบถามเก่ียวกับความส าคัญส าหรับวุฒิท่ีจะได้รับโดยให้เรียงล าดับความส าคัญของ 1) เพ่ือ
การศึกษาต่อ 2) เพ่ือเร่ิมต้นสมัครงาน 3) เพ่ือเปล่ียนแปลงงาน ความเหมาะสมของการจัดเรียงล าดับ
เ นื ้อ ห า  4) เ พ่ื อ ก า ร เ ล่ื อ น ต า แ ห น่ ง  5) เ พ่ื อ ค ว า ม รู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร ท า ง า น  แ ล ะ  6) อ่ื น ๆ  
 
 หมวด 3 ความต้องการรูปแบบการสอนของชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม 

สอบถามเก่ียวกบั 1) รูปแบบการสอนท่ีต้องการ 2) การปรับปรุงตวัเองเม่ือสอบไมผ่่าน 3) ลกัษณะการ
อ่านหนงัสือในชดุวิชาวิชา 97316 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม 
 
 หมวด 4 ความพึงพอใจและสภาพการอ่านหนังสือของชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  
 สอบถามเก่ียวกับ 1) จ านวนหน่วยการศึกษาท่ีอ่าน 2) สาเหตุท่ีไม่สามารถอ่านได้ครบ 3) ลักษณะ
คณุภาพของเนือ้หาในหนงัสือ โดยมีรายละเอียดดงันี ้3.1) ความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์และ
ค าอธิบายชดุวิชา 3.2) ความถกูต้องและทนัสมยัของเนือ้หา 3.3) การจดัเรียงล าดบัเนือ้หามีความเหมาะสม 
3.4) เนือ้หามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้ เรียน 3.5) ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาแตล่ะหน่วยการสอน
ถกูต้องเหมาะสม 3.6) แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของชดุวิชา 
3.7) พฒันาความสามารถทางความคิดของผู้ เรียน 3.8) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ 
หรือวิชาอ่ืนๆ นอกจากนัน้ยงัมีการสอบถามถึงความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึก
ปฏิบตัเิสริมทกัษะดงันี ้3.9) ความพงึพอใจกบัความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะด้วยตนเอง 
3.10) ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเอง 3.11) ความเหมาะสมของ
กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะภาคสนาม  3.12) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ
ภาคสนาม  3.13) กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะช่วยให้เข้าใจเนือ้หาของชดุวิชาได้ดีขึน้ 3.14) ความพร้อม
ด้านเนือ้หาก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ 3.15) ความสามารถในการน าความรู้และทกัษะท่ีได้รับ
จากการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะไปประยกุต์ใช้  และ 3.16)  โอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างนักศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะดวัยกัน รวมทัง้มีการสอบถามถึงความพึงพอใจของ
คณุภาพของกิจกรรมประกอบชุดวิชา และแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน ดงันี ้3.17) ช่วย
ให้เข้าใจเนือ้หามากขึน้ 3.18) ประเมินความสามารถในการสอบของตวัเอง 3.19) ช่วยในการหาขัน้ตอน
การแก้ปัญหาได้ดี 3.20) มีการร่วมมือการคิด กับผู้ ร่วมการศึกษาคนอ่ืนๆ 3.21) สร้างความต่ืนตวัในการ
เรียน 3.22) รู้แนวทางในการท าข้อสอบ 3.23) เป็นแนวทางในการเรียน แล้วอ่านในหนงัสือแล้วเข้ามากขึน้ 
3.24) การน าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ 
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 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กบันกัศกึษาทกุคนท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะชดุวิชาเทคโนโลยี
การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (97316) ในภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศึกษา 
2555 ณ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช รอบท่ี 1 ระหว่างวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์- 3 มีนาคม 2556 จ านวน 
31 คน รอบท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 14-17 มีนาคม 2556 จ านวน 50 คน และรอบท่ี 3 ระหวา่งวนัท่ี 28-31 มีนาคม 
2556 58 คน รวมทัง้หมด จ านวน 139 คน ปรากฏวา่ ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 122 ฉบบั คิด
เป็นร้อยละ 87.77 ของจ านวนแบบสอบถามทัง้หมด จากนัน้น าแบบสอบถามดงักล่าวไปวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือหาผลสรุปการวิจยั  

4) การวิเคราะห์ข้อมลู 

การศึกษาวิจัยเร่ืองนีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจและสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณจากนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม(97316) 
ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 และได้เข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีใช้เอกสารการ
สอนและกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะประจ าชุดวิชา เพ่ือน าผลการวิจยัไปปรับปรุงเอกสารการสอนและ
กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะให้มีคณุภาพมากยิ่งๆ ขึน้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การค านวณค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ และคา่เฉล่ีย โดยมีการประเมิน 5 ระดบั ได้แก่ 

   คะแนน 5 หมายถึง  มากท่ีสดุ / ดีมาก 

   คะแนน 4  หมายถึง  มาก / ดี 

   คะแนน 3 หมายถึง  ปานกลาง / พอใช้ 

   คะแนน 2 หมายถึง  น้อย 

   คะแนน 1 หมายถึง  น้อยท่ีสดุ / ควรปรับปรุง 

  

 

เกณฑ์การแปลความหมายของคา่เฉล่ียเป็นดงันี ้

 คา่เฉล่ีย  4.50-5.00 หมายถึง  มากท่ีสดุ / ดีมาก 
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   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. ข้อมูลทัว่ไป 
       ตารางท่ี 1 เพศของนกัศกึษา 

 

 

 

 1.1 นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 87.7 รายละเอียดของข้อมลู

ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 ตารางท่ี 2 อายขุองนกัศกึษา 

 

 

 

 

 

 

1.2 นกัศกึษาสว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31 ถึง 40 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 รายละเอียด

ของข้อมลูดงัแสดงในตารางท่ี 2 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 107   87.7 
หญิง 15   12.3 
รวม 122 100.00 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกวา่ 18 ปี   0 0.0 

18-22 ปี 1 0.8 
23-30 ปี 37 30.3 
31-40 ปี 69 56.6 
41-50 ปี   15 12.2 

มากกวา่ 50 ปี   0 0.00 
รวม 122  100.00 
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     ตารางท่ี 3 ลกัษณะงานท่ีท าของนกัศกึษา 

ลกัษณะงานท่ีท า จ านวน (คน) ร้อยละ 
พนกังานโรงงาน/อตุสาหกรรม 107 87.7 
ธุรกิจสว่นตวั 9 7.4 
นกัศกึษาอยา่งเดยีว 0 0.0 
ข้าราชการ 5 4.1 
ไมร่ะบ ุ 1 0.8 

รวม 122  100.00 

 1.3 นกัศกึษาส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานโรงงานหรืออุตสาหกรรม จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อย

ละ 87.7 รายละเอียดของข้อมลูดงัแสดงในตารางท่ี 3 

       ตารางท่ี 4 รายได้ตอ่เดือนของนกัศกึษา 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกวา่ 15,001 บาท 33 27.0 
15,001 ถึง 20,000 บาท 21 17.2 
20,001 ถึง 30,000 บาท 26 21.3 
30,001 ถงึ 40,000 บาท 14 11.5 
มากกวา่ 40,000 บาท 12 9.8 
ไมร่ะบ ุ 16 13.1 

รวม 122  100.00 
 

 1.4 นกัศกึษาส่วนใหญ่มีรายได้ตอ่เดือนอยู่ท่ีน้อยกวา่ 15,001 บาท จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อย

ละ 27.0 รายละเอียดของข้อมลูดงัแสดงในตารางท่ี 4 

              

 

 ตารางท่ี 5 วฒุิการศกึษาของนกัศกึษาท่ีใช้ในการสมคัรเรียน 

วฒุิการศกึษาทีใ่ช้สมคัรเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
มธัยมศกึษาตอนต้น 0 0.0 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 4  ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

        

      111 

 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 3 2.5 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 3 2.5 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู (ปวส.) หรืออนปุริญญา 107 87.7 
ปริญญาตรี 8 6.6 
สงูกวา่ปริญญาตรี 1 0.8 

รวม 122  100.0 
 

 1.5 นกัศกึษาส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)  หรืออนปุริญญา 

ก่อนสมคัรเรียนหลกัสตูรนีจ้ านวน107คน คดิเป็นร้อยละ 87.7 รายละเอียดของข้อมลูดงัแสดงในตารางท่ี 5 

 1.6 เกรดเฉล่ียของวฒุิการศกึษาท่ีใช้ในการสมคัรเป็นนกัศกึษา มีผู้แจ้ง 95 คน และ ไม่ระบ ุ27

คน ซึง่เกรดเฉล่ียกลุม่อยูท่ี่ 3.02  

 2. ความตอ้งการหลงัส าเร็จการศึกษา 

                           ตารางท่ี 6 ความต้องการหลงัส าเร็จการศกึษา 

วตัถปุระสงค์ของวฒุกิารศกึษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
เร่ิมต้นสมคัรงาน 6 4.9 
เปลีย่นแปลงงาน    15 12.3 
การเลือ่นต าแหนง่และการศกึษาตอ่ 19 15.6 
ความรู้ประกอบการท างาน 27 22.1 
ไมร่ะบ ุ 55 45.1 

รวม 122  100.00 

  

 ความส าคญัส าหรับวฒุิท่ีจะได้รับหลงัส าเร็จการศกึษา มีผู้แจ้ง 67 คน และไมร่ะบ ุ55 คน ซึง่ล าดบั

ความส าคญัส่วนใหญ่ คือ เพ่ือความรู้ประกอบการท างาน คิดเป็นร้อยละ 22.1 รายละเอียดของข้อมลูดงั

แสดงในตารางท่ี 6 

  3.ความต้องการรูปแบบการสอนของชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์และ

กระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม 
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 ตารางท่ี 7 รูปแบบการสอนท่ีต้องการ  

รูปแบบการสอน จ านวน (คน) ร้อยละ 
อา่นต าราอยา่งเดียว 24 19.7 
สอนแบบเผชิญหน้าแบบเข้าชัน้เรียนโดยเช็คช่ือ หนว่ย
ละ 3 ชัว่โมง 

 
15 12.3 

สอนเสริมหนว่ยละ 1 ชัว่โมง    12 9.8 
สอนเสริมผา่นอินเตอร์เนต็ หนว่ยละ 40 นาที   39 32.0 
กิจกรรมประกอบชดุวิชา   27 22.1 
อื่นๆ 4 3.3 
ไมร่ะบ ุ 1 0.8 

รวม 122  100.00 

 3.1 นกัศกึษาส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบการสอนท่ีต้องการ คือ การสอนเสริมผ่านอินเตอร์เน็ต หน่วย

ละ 40 นาที จ านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 32.0 รายละเอียดของข้อมลูดงัแสดงในตารางท่ี 7 

 

           ตารางท่ี 8 ลกัษณะการเรียนท่ีต้องการเม่ือสอบไมผ่า่นมากกว่า1ครัง้ 

ลกัษณะการเรียนทีต้่องการเมื่อสอบไมผ่า่นมากกวา่1ครัง้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สมคัรเข้าอบรมเข้มพิเศษ     66 54.1 
อา่นหนงัสอืใหม ่ 42 34.4 
เปลีย่นสาขาวิชาเรียน     2 1.6 
ชมการสอนเสริมผา่นอินเตอร์เนต หนว่ยละ 40 นาท ี 7 5.7 
อื่นๆ 4 3.3 
ไมร่ะบ ุ 1 0.8 

รวม 122  100.00 
 

 3.2 หากนกัศึกษาสอบไม่ผ่านในชุดวิชานีม้ากกว่า 1 ครัง้ นกัศึกษาส่วนใหญ่เลือกการสมัครเข้า

อบรมเข้มพิเศษ จ านวน 66 คน คดิเป็นร้อยละ 54.1 รายละเอียดของข้อมลูดงัแสดงในตารางท่ี 8 

 ตารางท่ี 9 ลกัษณะการอา่นหนงัสือของนกัศกึษา 

รูปแบบการเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
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อา่นอยา่งเดียวโดยไมม่กีารจด     22 18.0 
อา่นเสร็จแล้วท ากิจกรรมท้ายเร่ืองทกุเร่ือง 27 22.1 
อา่นเสร็จแตท่ ากิจกรรมท้ายเร่ืองบางเร่ืองบางข้อ     22 18.0 
อา่นแล้วท าโจทย์ตวัอยา่งในหนงัสอือีกครัง้     4 3.3 
อา่นแล้วท าแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน 42 34.4 
ซือ้หนงัสอืจากส านกัพมิพ์อื่น อา่นเพิ่มเติม 1 0.8 
อื่นๆ 3 2.5 
ไมร่ะบ ุ 1 0.8 

รวม 122  100.00 
 

 3.3 ลกัษณะการอ่านหนงัสือของนกัศกึษาในชุดวิชานี ้ส่วนใหญ่เลือกอ่านแล้วท าแบบประเมินผล
ก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 42 คน คดิเป็นร้อยละ 34.4 รายละเอียดของข้อมลูดงัแสดงในตารางท่ี 9 

  4. ความพึงพอใจและสภาพการอ่านหนังสือของของนักศึกษาเก่ียวกับชุดวิชา 97316 

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม และความพึงพอใจของนกัศึกษา

เก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ 

              ตารางท่ี 10 จ านวนหนว่ยท่ีนกัศกึษาได้อา่น 

นกัศกึษา 
อา่นเนือ้หาแล้ว 

จ านวน 
(คน) ร้อยละ  นกัศกึษา 

อา่นเนือ้หาแล้ว 
จ านวน 
(คน) ร้อยละ 

ยงัไมไ่ด้อา่นเลย 24 19.7  6 หนว่ย 5 4.1 

1 หนว่ย 4 3.3  7 หนว่ย 6 4.9 
2 หนว่ย 8 6.6  8 หนว่ย 5 4.1 
3 หนว่ย 6 4.9  9 หนว่ย 4 3.3 
4 หนว่ย 10 8.2  10 หนว่ย 13 10.7 
5 หนว่ย 20 16.4  ไมร่ะบ ุ 17 11.5 
    รวม 122 100.00 

 

 4.1 นกัศกึษาส่วนใหญ่ได้อ่านเนือ้หาเอกสารการสอนของชุดวิชาแล้ว 5 หน่วย จ านวน 20 คน 

คิดเป็นร้อยละ 16.4 นกัศึกษาท่ีอ่านเนือ้หาได้มากท่ีสุดคือ 10 หน่วย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7

รายละเอียดของข้อมลูดงัแสดงในตารางท่ี 10 
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     ตารางท่ี 11 สาเหตท่ีุนกัศกึษายงัไมไ่ด้ศกึษาชดุวิชา 

สาเหตทุี่ยงัไมไ่ด้อา่น 
หรืออา่นเนือ้หายงัไมค่รบทัง้หมด 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

หนงัสอืมาช้า      22 18.0 
ไมม่ีเวลา 29 23.8 
อา่นไมเ่ข้าใจ     3 2.5 
พืน้ฐานความรู้ไมด่ี      5 4.1 
ปัญหาสขุภาพ   2 1.6 
เวลางานประจ าเยอะ 56 45.9 

รวม 122  100.00 
 

 4.2 สาเหตหุลกัท่ีไม่ได้อ่านเอกสารการสอนหรืออ่านเนือ้หายงัไม่ครบทัง้หมด เน่ืองจากเวลา

งานประจ าเยอะ จ านวน 56 คน คดิเป็นร้อยละ 45.9 รายละเอียดของข้อมลูดงัแสดงในตารางท่ี 11 

 4.3 นอกจากนีใ้นการสอบถามยังมีการถามถึงประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับ

คุณภาพของเอกสารการสอน และความพึงพอใจของคุณภาพของกิจกรรมประกอบชุดวิชา และแบบ

ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนดงัแสดงในตารางท่ี 12 และ 13 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 12 ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอน 

 

ความพงึพอใจด้าน 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ คา่เฉลีย่ SD ระดบั 

1. เนือ้หาครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์และ

ค าอธิบายชดุวชิา 

15 

(12.3) 

71 

(58.2) 

31 

(25.4) 

2 

(1.6) 

- 3.83 0.66 มาก 

2. ความถกูต้องและทนัสมยัของเนือ้หา 14 

(11.5) 

68 

(55.7) 

33 

(27.0) 

3 

(2.5) 

1 

(0.8) 

3.76 0.72 มาก 

3. การจดัเรียงล าดบัเนือ้หามคีวามเหมาะสม 14 

(11.5) 

67 

(54.9) 

35 

(28.7) 

3 

(2.5) 

- 3.78 0.68 มาก 

4. เนือ้หามคีวามยากง่ายเหมาะสมกบัผู้ เรียน 11 

(9.0) 

65 

(53.3) 

39 

(32.0) 

3 

(2.5) 

1 

(0.8) 

3.69 0.71 มาก 

5. ก าหนดระยะเวลาในการศกึษาแตล่ะหนว่ย

ถกูต้องเหมาะสม 

9 

(7.4) 

60 

(49.2) 

41 

(33.6) 

8 

(6.6) 

1 

(0.8) 

3.59 0.77 มาก 

6. แบบประเมินตนเองก่อนและหลงัเรียน

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

16 

(13.1) 

67 

(54.9) 

33 

(27.0) 

2 

(1.6) 

1 

(0.8) 

3.80 0.72 มาก 

7. พฒันาความสามารถทางความคดิของ

ผู้ เรียน 

25 

(20.5) 

67 

(54.9) 

25 

(20.5) 

2 

(1.6) 

- 3.97 0.70 มาก 

8. การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน

สถานการณ์อื่นๆ หรือวิชาอื่นๆ 

23 

(18.9) 

63 

(51.6) 

32 

(26.2) 

1 

(0.8) 

- 3.91 0.70 มาก 
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ตารางท่ี 13 ความพึงพอใจของคณุภาพของกิจกรรมประกอบชดุวิชา และแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

และหลงัเรียน  

 

ความพงึพอใจด้าน 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ คา่เฉลีย่ SD ระดบั 

1. เข้าใจเนือ้หามากขึน้ 28 

(23.0) 

53 

(43.4) 

31 

(25.4) 

1 

(0.8) 

- 3.96 0.65 มาก 

2. ประเมินความสามารถในการสอบของ

ตวัเอง 

22 

(18.0) 

50 

(41.0) 

36 

(29.5) 

4 

(3.3) 

1 

(0.8) 

3.78   0.63 มาก 

3. ช่วยในการหาขัน้ตอนการแก้ปัญหาได้ดี 13 

(10.7) 

63 

(51.6) 

34 

(27.9) 

3 

(2.5) 

- 3.76 0.68 มาก 

4. มีการร่วมมือการคดิ กบัผู้ ร่วม

การศกึษาคนอื่นๆ 

26 

(21.3) 

59 

(48.4) 

25 

(20.5) 

2 

(1.6) 

1 

(0.8) 

3.95 0.66 มาก 

5. สร้างความตื่นตวัในการเรียน 28 

(23.0) 

60 

(49.2) 

21 

(17.2) 

4 

(3.3) 

- 3.99 0.70 มาก 

6. รู้แนวทางในการท าข้อสอบ 16 

(13.1) 

60 

(49.2) 

33 

(27.0) 

4 

(3.3) 

- 

 

3.78 0.73 มาก 

7. เป็นแนวทางในการเรียน แล้วอา่นใน

หนงัสอืแล้วเข้ามากขึน้ 

20 

(16.4) 

62 

(50.8) 

29 

(23.8) 

2 

(1.6) 

- 3.88 0.64 มาก 

8. การน าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์

อื่นๆ หรือวิชาอื่นๆ 

22 

(18.0) 

59 

(48.4) 

30 

(24.6) 

2 

(1.6) 

- 3.89 0.67 มาก 
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บทสรุป 

ในการสอบถามลกัษณะเนือ้หาคณุภาพของเนือ้หาในเอกสารชดุวิชา นกัศกึษาสว่นใหญ่มีความพึง

พอใจกบัความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์และค าอธิบายชดุวิชา ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.83 ความ

ถูกต้องและทันสมัยของเนือ้หา ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.76 ความเหมาะสมของการจัดเรียงล าดบัเนือ้หา 

ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.78 ความยากง่ายของเนือ้หาเหมาะสมกับผู้ เรียน ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.69 การ

ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาแต่ละหน่วย ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.59 ความสอดคล้องของแบบประเมิน

ตนเองก่อนและหลังเรียนกับวัตถุประสงค์ชุดวิชา ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.80 พัฒนาความสามารถทาง

ความคิดของผู้ เรียน ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.97 การน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ หรือวิชาอ่ืน ๆ 

ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.91 

 ความพึงพอใจของคณุภาพของกิจกรรมประกอบชดุวิชา และแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและ

หลังเรียน ช่วยให้เข้าใจเนือ้หามากขึน้ ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.96 ประเมินความสามารถในการสอบของ

ตวัเอง ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.78  ช่วยในการหาขัน้ตอนการแก้ปัญหาได้ดี ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.76 มีการ

ร่วมมือการคิดกับผู้ ร่วมการศึกษาคนอ่ืน ๆ ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.95 สร้างความต่ืนตวัในการเรียน ระดบั

มาก คา่เฉล่ีย 3.99 รู้แนวทางในการท าข้อสอบ ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.78 เป็นแนวทางในการเรียน แล้วอ่าน

ในหนงัสือแล้วเข้ามากขึน้ ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.88 การน าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ หรือวิชาอ่ืน ๆ 

ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.89 

ข้อเสนอแนะ 

1.  จากผลการศึกษาข้างต้นนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการการเรียนการสอนแบบสอนเสริมผ่าน

อินเตอร์เน็ต เพราะว่ามีเวลางานประจ าเยอะ เพ่ือให้นกัศึกษาเรียนรู้ได้มากขึน้โดยการจดั e-tutorial เพ่ือ

สามารถดาวน์โหลดไปรับชมได้ นอกจากนัน้เราสามารถใช้ e-Learning เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร

ระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษาอีกด้วย เพราะฉะนัน้ผลการวิจยันีจ้ะถกูไปพิจารณาจดัท าส่ือประกอบชุดวิชา

ตอ่ไป 

2.  ถึงแม้ว่านักศึกษาขาดความพร้อมในการเตรียมตวัด้านเนือ้หาเน่ืองจากไม่มีเวลาในการศึกษา

เอกสารการสอนประจ าชดุวิชา ก็ไม่ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพในการเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะเน่ืองจาก

กิจกรรมในการฝึกปฏิบตัิมีส่วนช่วยให้นกัศึกษาเข้าใจเนือ้หาในชุดวิชาได้ดีขึน้ สามารถน าความรู้ไปเสริม
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ทกัษะและประยกุต์ใช้ได้ สร้างโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนกัศกึษาท่ีเข้ารับ

การฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยกนั นอกจากนีย้งัสามารถน าวิธีการเตรียมกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะนีไ้ป

ปรับใช้กบัชดุวิชาอ่ืนตอ่ไป 
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