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ค าน า 

 
  ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกลและมีส่ วนร่วมในกระบวนการศึกษาเล่ าเรียนตั้ งแต่ก่อน เรียน  ระหว่างเรียน และหลั งเรียน  
โดยจัดให้มีระบบการประเมินผลการเรียนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย 
  กิจกรรมประจ าชุดวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย โดยให้นักศึกษา  
ท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดให้อย่างครบถ้วนทุกข้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของเอกสารการสอน  
2. เพ่ือให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ 
3. เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปศึกษาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ และสามารถ 

น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังช่วยให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้น  

ภาคการศึกษา และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมประจ าชุดวิชาจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาค
มากกว่านักศึกษาที่ไม่ท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา 
  อนึ่ง กิจกรรมประจ าชุดวิชาที่ให้นักศึกษาท าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน
ทางไกลเท่านั้น ในการเตรียมสอบปลายภาค นักศึกษาควรอ่านหนังสือให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของชุดวิชาและ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในตอนท้ายของเนื้อหาแต่ละเรื่องก็จะเป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาในการท าข้อสอบ 
  คณะกรรมการบริหารชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตและการท างานรวมถึงการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 
ชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ 

  พฤศจิกายน  2563   
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การประเมินผลปลายภาคของชุดวิชานี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1  จากคะแนนสอบปลายภาค      80  คะแนน 
 ส่วนที่ 2  จากคะแนนกิจกรรมที่ก าหนดให้ท า  20  คะแนน 
         เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม  การครอบคลุมประเด็น
หลักที่ถาม ความถูกต้องของค าตอบ ความชัดเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงานและตอบ  
ครบทุกข้อค าถาม 
  มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  
โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณ ี
  กรณีที่ 1 นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้งการ
ประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรมใน
การสอบซ่อมไม่ได้    
  กรณีท่ี 2 นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
  ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดย
ใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด  โดย
การน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนนกิจกรรม  แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลสอบให้กับนักศึกษาดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และท าข้อสอบถูกได้ 70 ข้อ จากข้อสอบ
ทั้งหมดจ านวน 120 ข้อ คะแนนเต็ม 80 คะแนน นักศึกษาจะได้คะแนนสอบปลายภาค คิดเป็น 700.66666 
เท่ากับ 46.67 คะแนน (80÷120) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67 เท่ากับ 
64.67 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 100 คะแนน นักศึกษาจะได้ 700.83333 
(100÷120) เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 64.67 คะแนน  
  ตัวอย่างท่ี 2 นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และท าข้อสอบถูกได้ 92 ข้อ จากข้อสอบ
ทั้งหมดจ านวน 120 ข้อ คะแนนเต็ม 80 คะแนน นักศึกษาจะได้คะแนนสอบปลายภาค คิดเป็น 92 0.66666 
(80÷120) เท่ากับ 61.33 คะแนน  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13+ 61.33 เท่ากับ 
74.33 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  100 คะแนน นักศึกษาจะได้ 92   
0.83333 (100÷120) เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน 

 

1. การประเมินผล 
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  ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วย
ดินสอ 2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จ
แล้วไว้   1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน 

3. ส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่ 15  กันยายน  2564     
4. ให้จัดท าหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
   ประจ าชุดวิชา และแบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี ณ ส านักบริการ 
   การศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยจ่าหน้าซองดังนี้ 

 
    
 
 
 
 

  
 
 

    ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่งไว้เป็นหลักฐานด้วย  
  6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้ว 
หรือยังโดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข  
0-2-504-7621 หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และหมายเลข 0-2504-7191,  
0-2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546 
  โทรศัพท์ฝากข้อความนอกวัน-เวลาราชการ (ตลอด 24 ชั่วโมง) หมายเลข 0-2504-7191 และ  
0-2504-7193  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th 
 
 
 

 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุด
วิชา 

 
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 

ส านักบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 
(รายงานนักศึกษาชุดวิชา 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
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ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ให้ครบถ้วนและตรงประเด็นค าถาม โดยเขียนด้วยลายมือตนเองเป็นลายมือที่อ่านง่าย 
 
1. จงอธิบายความหมายของการวิจัย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง ให้
อธิบายโดยยกตัวอย่างปัญหาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ประกอบ (หน่วยที่ 1) 
 

2. จงแสดงขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ บัญชีรายได้ประชาชาติ และอัตราเงินเฟ้อของไทย
ย้อนหลัง 5 ปี โดยให้มีการสืบค้น 2 เว็บไซต์ภายในประเทศ ก าหนดให้ Print Screen หน้าต่างการสืบค้นประกอบ 
การอธิบาย (หน่วยที่ 4) 
 

3. ให้นักศึกษาอธิบายหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของโครงการวิจัยโดยสังเขป (หน่วยที่ 5) 
 

4. การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็นและการสุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็นต่างกันอย่างไร และ
แต่ละประเภทมีวิธีการอะไรบ้าง จงอธิบาย (หน่วยที่ 6) 
 

5. จงสรุปขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (หน่วยที่ 8) 
 

6. ในการเขียนรายงานผลการวิจัย ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้และอธิบายโดยสังเขป (หน่วยที่ 10) 
6.1 สิ่งที่ผู้เขียนรายงานวิจัยควรน าไปพิจารณา ตลอดจนสิ่งที่ควรค านึงถึงเพ่ือให้ผู้ที่อ่านรายงานวิจัย 

มีความเข้าใจและได้ประโยชน์จากงานวิจัยนั้นๆได้มากข้ึนมีอะไรบ้าง 
6.2 สิ่งที่ผู้เขียนรายงานผลการวิจัยควรหลีกเลี่ยงในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะการเขียน และเนื้อหา

มีอะไรบ้าง 
 

7. จงบอกข้อดีและข้อบกพร่องของของเทคโนโลยีฐานข้อมูลต่อไปนี้ (หน่วยที่ 11) 
7.1 แบบโนเอสคิวแอล (NoSQL Database Technology)  
7.2 แพลตฟอร์มแบบคลาวด์ (Cloud Computing) 
7.3 ระบบไฟล์กูเกิ้ล (Google File System: GFS) 
7.4 ฐานข้อมูลบิ๊กเทเบิล (Big Table Database) 
7.5 เทคโนโลยีฮาดูป (Hadoop Technology) 

 

8. จงอธิบายขั้นตอนการเพ่ิมตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ในกลุ่มเครื่องมือที่ ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
ทางสถิติ (Analysis ToolPak) (หน่วยที่ 12) 

3. เนื้อหากิจกรรม   
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9. ข้อมูลอัตราการว่างงานของคนไทยสามารถสืบค้นจากเว็บไชต์ใดบ้างให้ยกตัวอย่างอย่างน้อย 3 เว็บไชต์จากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ (หน่วยที่ 13) 

 

10. ให้นักศึกษาสรุปสาระส าคัญของงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์จากกรณีศึกษาในหน่วยที่  14 และ 15  
ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ ชื่องานวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย วิธีการศึกษาและ  
การวิเคราะห์ข้อมูล และผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การศึกษา โดยเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ ดังนี้ 
 10.1 งานวิจัยด้านการค้า ธุรกิจระหว่างประเทศ 
 10.2 งานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ค่าจ้างแรงงาน 
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ให้นักศึกษาตอบค าถามประเมินกิจกรรมประจ าชุดวิชา 60434 วิธีการวิจยัและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การศึกษาเศรษฐศาสตร์ โดยตอบในแบบฟอร์ม ดงัน้ี  
 

1. ท่านคิดว่าค าถามโดยรวมท่ีปรากฏอยู่ในกิจกรรมประจ าชุดวิชาวิธีการวิจยัและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การศึกษาเศรษฐศาสตร์มีความยาก มากนอ้ยเพียงใด โดยระบุเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
 

     ….. (1) นอ้ยท่ีสุด, ….. (2) นอ้ย, ..... (3) ปานกลาง, ..... (4) มาก, ..... (5) มากท่ีสุด 
 
2. ท่านคิดวา่ค าถามขอ้ใดท่ีควรปรับปรุง โปรดระบุเหตุผล 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ท่านเห็นวา่การท ากิจกรรมประจ าชุดวชิาน้ีมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ตลอดจนการศึกษาของท่าน 

    มากนอ้ยเพียงใด   โปรดแสดงความคิดเห็นพร้อมขอ้เสนอแนะ     
                  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

เมื่อนักศึกษาตอบค าถามประเมินกจิกรรมประจ าชุดวชิาแล้วเสร็จ กรุณาส่งเอกสารฉบับนี ้(ทีต่อบค าถามแล้ว) 
พร้อมกจิกรรมประจ าชุดวชิา 

 

4. ค าถามประเมินกิจกรรมประจ าชุดวชิา 
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          ปกรายงาน 
 

 
กิจกรรมประจ าชุดวิชา  

              60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศกึษาเศรษฐศาสตร์ 
 
 

  ภาคการศึกษาพิเศษ  ปีการศึกษา  2563 
 

   ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………….. 
 
  รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
 
  ที่อยู ่………………………………………………………….………..…….. 
           ………………………………………………………………..……………... 
  โทรศัพท์  (ถ้ามี) …………………………………………………………. 
  E-mail  (ถ้าม)ี   …………………………………………………………. 
 
  ข้าพเจ้าขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏบิัติจากผู้ประเมินเป็นทีสุ่ด 
 
      ลงชื่อ ………………………………………. 
            (………………………………………………) 
 
 
 

 



แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี 
ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  

สุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและกิจกรรมการเรียน  

การสอน ค าตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและน ามาสรุปในภาพรวมจึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ 

2. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับชุดวิชาที่ศึกษา และเติม

ข้อความในช่องว่างที่เว้นไว ้

3. แบบประเมนิแบ่งเปน็ 2 ตอน 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวชิา 

4. นักศึกษาท าแบบประเมินฉบบันีเ้สร็จสิ้นโปรดน าส่งมาพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวชิา  

รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 60434 ชื่อชุดวิชา วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ 
ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชานี้ 

 เป็นคร้ังแรก  ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมคร้ังนี้ รวมทั้งสิ้น ......... ครั้ง 
 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย      
2. กิจกรรมท้ายเร่ืองกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา      
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา      
4. วิธีการศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา      
5. การจัดล าดับเนื้อหาวชิาเอ้ือต่อการเรียนรู้      
6. ท าแบบประเมินตนเองและท ากิจกรรมท้ายเร่ืองก่อนตรวจค าตอบ 
   กับแนวตอบชว่ยให้มีความเข้าใจในเนื้อหาและเพิ่มความมัน่ใจในการท า 
   ข้อสอบ 

     

7. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาชุดวชิานี้      
8. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้      
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อื่น      
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม      
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเร่ืองที่เรียน      
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม      
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ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน 
 

เนื้อหา หน่วยการสอน เข้าใจ ไมเ่ข้าใจ 

หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับการวิจัย   

หน่วยที่ 2 การก าหนดประเด็นปัญหาและกรอบแนวคิดทฤษฏีการวิจัย   

หน่วยที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม   

หน่วยที่ 4 การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

หน่วยที่ 5 การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย   

หน่วยที่ 6 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง   

หน่วยที่ 7 การวัดตัวแปรและการเลือกใช้สถิติ   

หน่วยที่ 8 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย   

หน่วยที่ 9 การประมวลผล การวิเคราะห์ และการน าเสนอข้อมูล   

หน่วยที่ 10 การรายงานผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้งานวิจัย   

หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีบิ๊กดาตาส าหรับเศรษฐศาสตร์    

หน่วยที่ 12 การใช้ซอฟแวร์ตารางท าการในการวิเคราะห์ข้อมูล
เศรษฐศาสตร์ 

  

หน่วยที่ 13 การแสวงหาข้อมูลและความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์โดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

  

หน่วยที่ 14 การศึกษางานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ I   

หน่วยที่ 15 การศึกษางานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ II   

 
จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้     ............................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
จุดที่ควรพัฒนา   ....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 
 
 
 

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจ าชุดวิชา          


