
 
กิจกรรมประจ ำชดุวิชำ 

13203  กำรวิจัยเบื้องต้นทำงสำรสนเทศศำสตร์  
ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564 

              สำขำวิชำศิลปศำสตร์   

ค ำน ำ 

 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งให้นักศึกษาได้มสี่วนร่วมในกระบวนการศึกษา โดยจัดระบบ 
การประเมินอย่างเปน็ระบบทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย 
 การประเมินกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา  มี
ความสามารถ  ดังนี ้

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดท าโครงการพฒันางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาท า 
 3. พัฒนาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง 
ของเอกสารการสอน 
 4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสรา้งสรรค์ 
 นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวชิายงัช่วยให้นักศึกษาได้ศกึษาเอกสารการสอน ตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา 
และจากผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมมีโอกาสสอบผา่นมากกว่านักศึกษาที่ไมท่ ากิจกรรม 
 คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์  ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาชุดวชิานี้  และสามารถน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

คณะกรรมการบริหาร 
ชุดวิชาการวิจัยเบื้องตน้ทางสารสนเทศศาสตร์   

พฤษภาคม 2564 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็นหลักที่ถาม 

ความถูกต้องของค าตอบ ความชัดเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 

 มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้ โดยการ 

ประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้  แบง่ออกเป็น  2  กรณี 

 

 กรณีที่  1  นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลยัจะแบง่คะแนนออกเป็น 2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนนสอบ

ปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนทีส่องจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้งการ

ประเมิน  ผลสอบไล่และสอบซอ่ม นักศึกษาที่มิได้สง่กิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมใน

การสอบซ่อมไม่ได ้

 

 กรณีที่  2  นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมนิผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 

ในการประเมินผลปลายภาค  นกัศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้ข้อสอบฉบบั

เดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน สว่นนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมี คะแนนเต็ม 100 

คะแนน  ส าหรับนักศึกษาที่ท ากจิกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุดโดยการน าคะแนนสอบ

ปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรม แล้วน า

คะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 ตัวอย่ำงที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และท าข้อสอบได้ 70 ข้อ  (คิดเป็น  70 × 0.66666  

เท่ากับ  46.67  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67  เท่ากับ 64.67 

คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 × 0.83333  เท่ากับ  58.33  

คะแนน  มหาวทิยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน  64.67  คะแนน 

 

 ตัวอย่ำงที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และท าข้อสอบได้ 92 ข้อ  (คิดเป็น  92 × 0.66666  

เท่ากับ  61.33  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33  เท่ากับ 74.33  

คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว  นักศึกษาจะได้  92×0.83333  เท่ากับ  76.67  

คะแนน  มหาวทิยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน 

 

 
 

1. การประเมินผล 
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ให้นักศึกษาด าเนินการดงันี ้

 1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา  รหัสชุดวิชา  รหัสจังหวัด (รหัสไปรษณีย)์ ให้ครบถ้วนด้วย

ดินสอ  2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตำมตัวอย่ำงในแบบกรอกคะแนน 

 2. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยและส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด  

ไว้เป็นหลักฐาน 

 3. ก าหนดสง่กิจกรรมประจ าชดุวิชาระหว่างวันที่   15 กันยำยน-30 ตุลำคม 2564    

 4. ให้จัดท าหน้าปกรายงานให้มขี้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 

 5. ส่งกิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบรอ้ยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง  ณ  ส านักบริการการศึกษา  

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน  โดยจา่หน้าซองดงันี้ 

 
    
 
 
 
 

  
 
 

 
 ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัย                

ไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกรายงาน (ปรากฏในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย) 

 6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบวา่ส านักบริการการศึกษาได้รับกจิกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  โดย

โทรศัพท์สอบถามหมายเลข  0-2982-9633  หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา  หมายเลข  

0-2-504-78623, 0-2504-7626  หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ  หมายเลข  0-2504-7788  โทรสาร  

0-2503-3547  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th 

 
 
 
 
 
 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุด
วิชา 

 

 

 

      ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 

ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ต ำบลบำงพูด  อ ำเภอปำกเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 13203 กำรวิจัยเบื้องต้นทำงสำรสนเทศศำสตร์  สำขำวิชำศิลปศำสตร์) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th%20หรือ
http://www.stou.ac.th/
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หน้ำว่ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 
 

ปกกิจกรรม 
 

 
กิจกรรมประจ าชุดวิชา 13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์   

ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

  ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………… 
  เลขประจ าตัว.…………………………………………………………. 
  ที่อยู่……………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………. 

   ข้ำพเจ้ำได้ตรวจทำนกำรส่งเอกสำรกิจกรรมแล้ว สิ่งที่ส่งมำในซอง มีดังนี้ 
             กิจกรรมภาคปฏิบัติประจ าชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์  
             (หน้าที่ …………. รวมปก)      จ านวน  .....  หน้า 
             แบบกรอกคะแนนกิจกรรมที่กรอกข้อมูลครบถ้วน   จ านวน   1 แผ่น 
             ไปรษณียบัตรที่เขียนที่อยู่และจ่าหน้าถึงตนเอง   จ านวน   1 แผ่น 

  ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติ 
  จากผู้ประเมินเป็นที่สุด 

       ลงชื่อ…………………………… 
                (………………………….) 
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 กิจกรรมภำคปฏิบัติชุดวิชำ 13203 กำรวิจัยเบื้องต้นทำงสำรสนเทศศำสตร์ 

 กิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ให้นักศึกษาตอบค าถามทัง้ 4 ส่วน ทุกข้อ โดยเขียนค าตอบลงในกระดาษด้วย

ลายมือที่มีความเรียบร้อยและอ่านงา่ย ห้ามใสป่กด้วยกระดาษแข็งหรือกระดาษอ่อน แต่ให้ใช้ปกที่มหาวิทยาลัยสง่มา

ให้พร้อมกับโจทย์กิจกรรมนี้ ทั้งนี้เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ย 

 

ส่วนที่ 1 จงตอบค าถามต่อไปนี ้ (5 คะแนน)  

ค ำถำม ค ำตอบ 

1.  จงอธิบาย  “การวิจัยมีวัตถปุระสงค์เพื่ออธิบาย”  

 

 

 

 

2. การวิจัยเชิงปริมาณ  การวิจยัเชิงคุณภาพ และการวิจัย

แบบผสานวิธี  เป็นการจ าแนกประเภทการวิจัยแบบใด 

 

 

 

3.  กำรวิจัยเก่ียวกับกำรใช้สำรสนเทศ ควำมต้องกำรและ

กำรแสวงหำสำรสนเทศอยู่ในขอบเขตกำรวิจัยทำง

สำรสนเทศศำสตร์ใด 

 

4. จงอธิบำยพฤติกรรมกำรลอกเลียนวรรณกรรม 

(plagiarism) มำ 1 ประกำร 

 

 

 

 

5. การทบทวนวรรณกรรมมีความส าคัญต่อการก าหนด

ประเด็นปัญหาการวิจัยอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. เนื้อหา
กิจกรรม 
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ส่วนที่ 2 จงตอบค ำถำมต่อไปนี ้ (5 คะแนน)  

ค าถาม ต าตอบ 

1. งำนวิจัยมีวัตถปุระสงค์”เพื่อศึกษำกำรใช้สำรสนเทศของ

พยำบำลวชิำชีพ ในโรงพยำบำล สังกัดกระทรวงสำธำรณสชุ”  

เป็นงำนวิจัยประเภทใด 

 

2. จำกข้อ 1 ประชำกรกำรวิจัย พยำบำลวชิำชีพในโรงพยำบำล

สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 118,560 คน     ในกำร

เลือกกลุ่มตัวอย่ำง จะมีวิธีกำรค ำนวณขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง

โดยวิธีใด จงบอกมำหนึ่งวิธ ี

 

3.    จะเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงในข้อ 2   โดยใช้

เครื่องมือกำรวิจัยใด 

 

4. งำนวิจัยมีวัตถปุระสงค์เพื่อวิเครำะห์เนื้อหำบทควำมวำรสำร

ด้ำนกำรป่ำไม้  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคืออะไร 

 

5. กำรวิจัยเชิงคุณภำพเร่ืองพฤติกรรมกำรแสวงหำสำรสนเทศ

ของครูที่ได้รับรำงวัลครูผูส้อนดีเด่น จำกคุรุสภำ    ผู้วิจัยจะใช้

หลักกำรใดในกำรตรวจสอบ ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมตรงและ

ควำมเที่ยงของข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ ์

 

 

ส่วนที่ 3 จงตอบค าถามต่อไปนี ้(5 คะแนน) 
 

ค ำถำม ต ำตอบ 

1. เวลาในการค้นสารสนเทศในรอบสัปดาห์ทีผ่่านมาของ
นักศึกษา 10 คนเป็นดังนี้   (หน่วยเป็นชั่วโมง)    
    15  17  18  12  11  16  13  18   16  14     
เวลาเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในการค้นสารสนเทศของนักศึกษา 10 

คน เท่ากับเท่าไร 

 

2. จากข้อมูลในข้อ 1 มัธยฐานของเวลาในการค้น

สารสนเทศของนักศึกษา 10 คน เท่ากับเท่าไร 

 

 

3. ถ้าวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อเปรียบเทียบการใช้

สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนกัศึกษา 4 สาขาวชิา ควร

เลือกใช้สถิติใดในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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4. การน าเสนอข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบจ านวนผู้ใชบ้ริการ

สารสนเทศในแตล่ะวนั ควรน าเสนอในรูปแบบใดจึงจะท า

ให้ข้อมูลที่น าเสนอนั้นน่าสนใจและสามารถท าความเข้าใจ

สิ่งที่น าเสนอได้อย่างรวดเร็ว 

 

5. จงยกตัวอย่ำงโปรแกรมส ำเร็จเพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูล

เชิงปริมำณ มา 1  โปรแกรม 

 

 

 
ส่วนที่ 4   จงตอบค าถามต่อไปนี้ (5 คะแนน) 
 

ค าถาม ค าตอบ 

1. ข้อควำมต่อไปนี้เป็นกำรเขียนโครงการวิจัยในหัวข้อใด 
“ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดซื้อยำในบัญชียำหลัก
แห่งชำต:ิ กรณีศึกษำโรงพยำบำลภำครัฐในจังหวัดนนทบุรี” 

 

2. กำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยในด้ำน ควำมถูกต้องเหมำะสมของ
กำรก ำหนดประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง  กำรออกแบบและตรวจสอบ
คุณภำพเครื่องมือกำรวิจัย  ควรพิจำรณำจำกกำรเขียน
โครงกำรวิจัยในหัวข้อใด 

 

3. ข้อควำมต่อไปนี้ปรำกฏในหัวข้อใดในการเขียนรายงานการ
วิจัย “ผู้สอนควรออกแบบกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำนกัศึกษำ โดยบูรณำกำรเนื้อหำกำร
รู้สำรสนเทศโดยเฉพำะกำรประเมินสำรสนเทศผ่ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ” 
 

 

4. กำรเขียนบทสรุปส ำหรับผู้บรหิำรมีส่วนประกอบส ำคัญใดบ้ำง 
 
 
   

 

5. จงยกตัวอย่ำงกำรเผยแพร่ผลกำรวิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร์ใน
ลักษณะกำรเขียนงำนทำงวชิำกำร   มา 1 รูปแบบ 

 

 

 

 
 
 



 9 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 

ชุดวิชา  13203  การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง   แบบสอบถำมนี้แบง่ออกเป็น 3 ตอน ให้นักศึกษำเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องวำ่งหรือเติมข้อควำมตำม 

   ควำมคิดเห็นหรือตรงตำมควำมเป็นจริง 

ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม 

 1.  เพศ   □ ชำย  □ หญิง 

 2  อำยุ   

  □ ต่ ำกว่ำ 30 ป ี  □ 30 – 40 ปี 

  □ 41-50 ป ี  □ มำกกว่ำ 50 ปี 

 3.  จ ำนวนคร้ังทีล่งทะเบียนเรียนชุดวชิำนี้ 

□ 1  ครั้ง □ 2  ครั้ง □ 3  ครั้ง  □ มำกกว่ำ  3  คร้ัง 

ตอนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อชุดวิชำ   

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 1. หน่วยการสอน ในด้านเนื้อหาและการน าเสนอเน้ือหา 

หน่วยที่ 1  ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรวิจัย      

หน่วยที่ 2  แนวคิดกำรวิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร ์      

หน่วยที่ 3  กำรก ำหนดปัญหำกำรวิจัยและกำรทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

    ทำงสำรสนเทศศำสตร ์

     

หน่วยที่ 4  กำรออกแบบกำรวิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร์      

หน่วยที่ 5  เครื่องมือกำรวิจัยและกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวจิัยทำงสำรสนเทศ

ศำสตร ์

     

หน่วยที่ 6  กำรวิจัยเชิงส ำรวจทำงสำรสนเทศศำสตร ์      

หน่วยที่ 7  กำรวิจัยเชิงประวัติและกำรวิเครำะห์เนื้อหำทำงสำรสนเทศศำสตร์      

หน่วยที่ 8  กำรวิจัยเชิงคุณภำพและกำรวิจัยเชิงทดลองทำงสำรสนเทศศำสตร์      

หน่วยที่ 9  สถิติเพื่อกำรวิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร ์      

หน่วยที่ 10 กำรวิเครำะห์และน ำเสนอข้อมูลเชิงปริมำณส ำหรับกำรวิจัย 

     ทำงสำรสนเทศศำสตร ์

     

หน่วยที่ 11 กำรวิเครำะห์และน ำเสนอข้อมูลเชิงคุณภำพส ำหรับกำรวิจัย 

    ทำงสำรสนเทศศำสตร ์

     

หน่วยที่ 12  กำรใช้โปรแกรมส ำเร็จเพื่อกำรวิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร์      
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

หน่วยที่ 13 กำรเขียนโครงกำรวิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร์      

หน่วยที่ 14 กำรเขียนรำยงำนผลกำรวิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร ์      

หน่วยที่ 15 กำรเผยแพร่ผลกำรวิจัยทำงสำรสนเทศศำสตร์      

2. แบบประเมินตนเองก่อนเรียน หลังเรียน 

(ค ำถำมมีประโยชน์ในกำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจเนื้อหำได้ดียิง่ขึ้น ค ำถำมและ

ตัวเลือกชัดเจน เข้ำใจง่ำย) 

     

3. กิจกรรมประจ าชดุวิชา 

(ควำมเหมำะสมของโจทย์ค ำถำม และประโยชน์ต่อกำรศึกษำชดุวิชำด้วยตนเอง )  

     

4. สื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา  รำยกำรสอนเสริมทำงไกล      

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้จากการศึกษาชุดวิชา 

กำรศึกษำชุดวชิำกำรวิจัยเบื้องตน้ทำงสำรสนเทศศำสตร์ช่วยพฒันำผลกำรเรียนรู้ในระดับใดในดำ้นต่อไปนี้ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

คุณธรรมจริยธรรม      

ควำมรู ้      

ทักษะทำงปัญญำ      

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหวำ่งบุคคลและควำมรบัผิดชอบ      

ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ      

 

ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม 

                                                                         ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมำ สัจจำนนัท ์

                                                                          ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติภูมิ  ชูเกียรติศิริ 

 


