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ค าน า 
 

 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรียนครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมิน
ครบส่วนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย 
 การประเมินกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย จึงให้ผู้เรียนและนักศึกษา
ท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่ก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่

นักศึกษาท า 
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด

หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน 
4. คิด วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 

นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค
การศึกษาและจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่
ท ากิจกรรม 
 คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ขอให้นักศึกษาทุกท่าน
ประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการ
ท างานสืบไป 
 
                 คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 

ชุดวิชา 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ 
มีนาคม 2564 

  

ปมก.002 



 

1. การประเมินผล 
 
การประเมินผลปลายภาคของชุดวิชานี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนที่  1 จากคะแนนสอบปลายภาค   80 คะแนน 
 ส่วนที่  2 จากคะแนนกิจกรรมที่ก าหนดให้ท า 20 คะแนน 
 การท ากิจกรรมในส่วนที่ 2 ข้างต้น มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท า หาก
นักศึกษาท่านใดไม่ประสงค์จะท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการสอบของชุดวิชาในภาคการศึกษานี้
จากคะแนนสอบปลายภาคในส่วนที่ 1 เพียงอย่างเดียว 100 คะแนน ทั้งสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่ง
กิจกรรมในการสอบไล่ จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 
 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุม
ประเด็นหลักท่ีถามความถูกต้องของค าตอบ ความชัดเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
  
 

      
  



 

   2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา   

 
ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ 2B 

ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน 
2. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัย และส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จ

แล้วไว้  
1 ชุด เพ่ือไว้เป็นหลักฐาน 

3. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 
4. ให้จัดท าหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่างท่ีแนบมา 
5. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ ส านักบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 
    
 
 
 
 

  
 
 
 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์  ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป
มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐานในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกรายงาน 
(ปรากฏในภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 

6.  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง 
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา
หมายเลข 0-2504-7621หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 
0-2503-3547  E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 

 
  

 
 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(รายงานนักศึกษา ชุดวิชา 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 

http://www.stou.ac.th/


 

3. เนื้อหากิจกรรม 
 
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยเขียนด้วยลายมือตนเองที่อ่านง่ายลงบนกระดาษ A4  

(120 คะแนน) 
1. จงอธิบายความหมายของ “ข้อมูล” และบอกลักษณะการจ าแนกข้อมูลมาพอสังเขป (5 คะแนน) 
 

2. จงอธิบายความหมายของ “สารสนเทศ” และประเภทของสารสนเทศตามแหล่งที่มา (5 คะแนน) 
 

3. จงอธิบายขั้นตอนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ต่อไปนี้ มาโดยละเอียด 
3.1 ขั้นตอนการเตรียมการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ (5 คะแนน) 
3.2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ (5 คะแนน) 
3.3 ขั้นตอนการเขียนรายงานและเผยแพร่งานวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ (5 คะแนน) 

 

4. จงตอบค าถามต่อไปนี้  
4.1 จงอธิบายความหมายของค่าตัวเลขทางสถิติ ได้แก ่ค่าเฉลี่ย, ค่ามัธยฐาน, ค่าฐานนิยม และค่าพิสัย  

(4 คะแนน) 
4.2 แพะเนื้อพันธุ์บอร์ อายุ 3 ปี จ านวน 10 ตัว มีน้ าหนักตัว (กก./ตัว) ดังแสดงในตาราง  

 
จากข้อมูลในตารางจงหา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยของแพะเนื้อกลุ่มนี้  
(8 คะแนน) 

4.3 สุกรขุนพันธุ์ลูกผสมสองสาย จ านวน 13 ตัว มีน้ าหนักตัว (กก./ตัว) ดังแสดงในตาราง  

 
จากข้อมูลในตารางจงหา จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยของสุกรขุนกลุ่มนี้ 
(8 คะแนน) 

 
 
 
 
 

แพะตัวที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

น้ าหนัก 
(กก./ตัว) 

120 150 100 100 160 130 130 130 140 125 

สุกรตัวท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

น้ าหนัก 
(กก./ตัว) 

77 70 80 76 72 81.5 80 78.5 80 74 74.5 73 79 



 

5. นักวิจัยท าการเก็บข้อมูลน้ าหนักโคเนื้อจ านวน 30 ตัว พบว่า โคเนื้อแต่ละตัวมีน้ าหนักเฉลี่ย 350 กิโลกรัม มี
ค่าความแปรปรวนเท่ากับ 120 เมื่อก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จงทดสอบว่าน้ าหนักเฉลี่ยต่อตัวของโค
เนื้อมีค่าเท่ากับค่ามาตรฐาน 390 กิโลกรัมหรือไม่ โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 

5.1 จงก าหนดสมมติฐานหลักและสมมติฐานทางเลือก (5 คะแนน)  
5.2 จงเลือกสถิติที่ใช้ทดสอบ พร้อมบอกเหตุผล (5 คะแนน)  
5.3 จงแสดงการค านวณหาค่าทดสอบสถิติ (10 คะแนน) 

5.4 จงหาค่าวิกฤต เมื่อ α = 0.05 (10 คะแนน) 
5.5 จงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (5 คะแนน) 

 

6. จงอธิบายความหมายของค าต่อไปนี้ 
6.1 การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงส ารวจ (5 คะแนน) 
6.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (5 คะแนน) 
6.3 ทรีตเมนต์และหน่วยทดลอง (5 คะแนน) 

 

7. จงอธิบายความแตกต่างของแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในกลุ่ม 
และแผนการทดลองแบบละตินสแควร์มาโดยละเอียด (10 คะแนน) 

 

8. จงบอกลักษณะส าคัญของการวิจัยระบบฟาร์มพร้อมอธิบายมาพอสังเขป (5 คะแนน) 
 

9. ปัจจัยที่มีผลต่อการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีอะไรบ้าง จงอธิบายในแต่ละปัจจัย (5 คะแนน) 
 

10. ให้นักศึกษาอธิบายคุณธรรมจริยธรรมของการท าวิจัยด้านการจัดการการผลิตสัตว์ มา 3 ข้อ (5 คะแนน) 
  



 

  
ปกรายงาน 

 
 

 
  กิจกรรมประจ าชุดวิชา…………………………………………………… 
 
 

ภาคการศึกษาที…่……………………….. 
 

   ชื่อนักศึกษา……………………………………………………………… 
 
  รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
 
  ที่อยู…่…………………………………………………………….…….. 
  …………………………………………………………………………… 
  โทรศัพท์  (ถ้ามี)  ………………………………………………………… 
 
  ข้าพเจ้าขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏบิัติจากผู้ประเมินเป็นทีสุ่ด 
 
      ลงชื่อ…………………………………………. 
       (………………………………………………)  
    
 
 
 
 

 



 

  วันที่ประเมนิ............................................................ 
 
 

 
 

**************************************** 
 

ค าชี้แจง  เมื่อศึกษาชุดวชิานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมายถูกที่  หน้าข้อความ หรือในคอลัมน์ที่ต้องการ
หรือเติมข้อความในช่องวา่งตามความเปน็จริง แล้วสง่กลบัพร้อมกับกจิกรรมประจ าชุดวชิา 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. เพศ      ชาย                       หญิง 

2. อาย…ุ…………..ปี 

3. อาชีพ……………………………………………………………………………………….…

ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 

4. หลักสูตรที่สมัครเรียน         วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร     บริหารธุรกิจสหกรณ์ 
        การจัดการการผลิตพืช             การจัดการการผลิตสัตว์ 

        ธุรกิจการเกษตร       การจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละ
สิ่งแวดล้อม 
5. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ศกึษาในปัจจบุัน        4 ปี               2 ปีต่อเนื่อง 

6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน  
 ต้องการปรับวุฒ ิ    น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ต้องการเพิ่มพูนความรู ้   อื่นๆ (ระบุ)....................................................... 

7. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา 
     ม.3                       ม. 6                        ปวช.                  ปวท.          

     ปวส.เกษตรกรรม        ปวส.อื่น (ระบุ……………………………………………………………..…) 

     อื่น ๆ (ระบ…ุ……………………………………….……………………………………………….…..) 

8.  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์    ไม่ใช้       ใชพ้ิมพ์งาน      ใช้อินเทอร์เน็ต     

 อื่นๆ (ระบุ..........................) 

9. ชุดวชิาทีส่อบผา่นแล้ว จ านวน………...ชุดวิชา และคงเหลือชุดวิชาทีย่ังไมไ่ด้ลงทะเบียน จ านวน…………ชุดวิชา 

10. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบยีน จ านวน…………………..ชุดวิชา 

11. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบยีน ชุดวิชา 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว ์

     เป็นคร้ังแรก            ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและคร้ังนี ้ รวมทั้งสิ้น…………คร้ัง  

  

แบบประเมินเนื้อหาเอกสารการสอน 
ชุดวิชา 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ 

ภาค 1 ปี 64 



 

ตอนที ่2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา 93469 การวิจัยทางการจดัการการผลติสตัว์ 
 

รายชื่อหน่วย 
ความชัดเจน 

ง่ายแก่การเข้าใจ 
ความเป็นประโยชน ์

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสตัว์           
2. สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์           
3. การจัดการข้อมูลฟาร์มเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสตัว์           
4. แนวทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์           
5. กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์           
6. สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์           
7. สถิติกับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางการจัดการการผลติสัตว์           
8. การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การ

ถดถอยในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสตัว์ 
          

9. การวิจัยเชิงส ารวจทางการจดัการการผลิตสัตว์           
10. การได้มาของตัวอย่างเพื่อการวิจัย           
11. การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสตัว์: กรณีศึกษาปัจจัยเดียว           
12. การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสตัว์: กรณีศึกษาหลายปัจจัย           
13. การวิจัยระบบการท าฟาร์ม           
14. ข้อควรพิจารณาในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสตัว์           
15. การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์           
ความพึงพอใจในภาพรวม           
 

การน าความรู้ไปใช้ 1 2 3 4 5 
1. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั      
2. การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      
หมายเหตุ: คะแนน 1= น้อยที่สุด      2= น้อย      3= ปานกลาง     4= มาก      5= มากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงเนื้อหา 

.............................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

.............................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................  
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
หมายเหตุ  สง่แบบประเมินและกจิกรรม มาพร้อมกัน โดยไม่ต้องเข้าเล่มรวมกัน 


