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บทคดัย่อ 

 การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์และความพงึใจของนิสิตที่มีต่อ
ประมวลการสอนของภาควชิาวรรณคด ีคณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ผูม้สีว่นรว่ม
ในการวจิยัครัง้น้ี คอื นิสติที่ลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาของภาควชิาวรรณคด ีคณะมนุษยศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในชว่งภาคปลาย ปีการศกึษา 2550 จาํนวน 227 คน โดยสุม่ตวัอยา่งแบบ
แบ่งชัน้ จําแนกตามรายวชิาทีนิ่สติลงทะเบยีนเรยีนในกลุ่มวชิา 3 กลุ่ม คอื กลุ่มวชิาวรรณคดไีทย  
กลุ่มวชิาวรรณคดอีงักฤษ และกลุ่มวชิาวรรณคดฝีรัง่เศส เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยัคอื แบบสอบถาม 
และแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามผูว้จิยันํามาวเิคราะหห์าค่าความถี ่ค่า
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่เลขคณิต ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว 
(One-Way ANOVA) ผลการวจิยัพบวา่    

1.  นิสติสว่นใหญ่ใชป้ระโยชน์ประมวลการสอนครอบคลุมในทุกๆดา้น โดยดา้นทีใ่ชป้ระโยชน์
สูงสุด 4 ลําดบั ได้แก่ เป้าหมายและจุดประสงค์ของรายวชิา (รอ้ยละ 98.68) แนวทาง การวดั 
ประเมนิผล และระบบการใหค้ะแนนจาํนวน (รอ้ยละ 96.04) ขอบขา่ยเน้ือหาทีจ่ะใชใ้นการสอบ (รอ้ย
ละ 93.83) ภาระงานและกําหนดการสง่งาน (รอ้ยละ 92.95) สว่นดา้นทีใ่ชป้ระโยชน์ตํ่าสุด 4 ลาํดบั 
ไดแ้ก่ ขอบขา่ยเน้ือหาทีจ่ะเรยีนในแต่ละสปัดาห ์(85.02) แหล่งทรพัยากรการเรยีนรู ้หนงัสอืและสื่อ
ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน (84.14) ขอ้มลูผูส้อน (77.97)  และวนั เวลา สถานทีส่อบ (รอ้ยละ 71.37)  

2.  นิสติในแต่ละกลุ่มวชิามคีวามพงึพอใจต่อประมวลการสอนโดยรวม และรายดา้นไม่
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

3.  นิสติมคีวามพงึพอใจดา้นรปูแบบของประมวลการสอน ดา้นประโยชน์ของประมวลการ
สอน และดา้นปรมิาณและคุณภาพสารสนเทศของประมวลการสอนในระดบัมาก   

4.  นิสติสว่นใหญ่มคีวามเหน็ว่าในภาพรวมประมวลการสอนมอีงคป์ระกอบในดา้นสารสนเทศ
ดา้นต่างๆ ค่อนขา้งครบถว้น อย่างไรกต็าม ควรเพิม่สารสนเทศในบางหวัขอ้เพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ วนั เวลา 
และสถานทีส่อบ ช่องทางในการตดิต่อกบัผูส้อน เช่น ทางอเีมล ์(e-mail) หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น กําหนดเวลาการสง่งานแต่ละชิน้ น้ําหนกัคะแนนของงานแต่ละชิน้และเกณฑ์
การประเมนิผลงาน ขอบขา่ยเน้ือหาทีใ่ชใ้นการสอบกลางภาคและปลายภาค และรายละเอยีดของงานที่
กาํหนดใหผู้เ้รยีนทาํ 
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Abstract 

  This research aims to study students’ uses and gratification on course syllabus of 
the Department of Literature, Faculty of Humanities, Kasetsart University. Research 
population is 227 students who enrolled courses offered by the Department of Literature in 
second semester, academic year 2007. The population gained from stratifies random 
sampling and divided into three groups: Thai Literature, English Literature, and French 
Literature. Research tools are questionnaires and structured interviews. Data from 
questionnaire was analyzed to get frequency, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation and one-way ANOVA. The findings are: 

1. Most of students utilizes course syllabus in all approaches. The four most useful 

sections consist of 1) course aims and objectives (98.68%) 2) assessment, 

evaluation, and score distribution (96.04%) 3) examination guidelines (93.83%) 4) 

assignments and deadlines (92.95%). The four less useful sections are 1) weekly 

lesson plan (85.02%) 2) academic resources, books, and learning materials 

(84.14%) 3) lecturer’s contact information (77.97%) and 4) examination schedule 

(71.37%). 

2. Students in certain areas are gratified both generally and specifically. The 

gratification is not different in statistic significance at 0.05.  

3.  Students are gratified by course syllabus format, uses, quantity and quality of 

provided information at high level.  

4.  Most of students reflect that course syllabus provides proper information. However, 

course syllabus should supply some additional information: examination schedule, 

complete lecturer’s contact information, deadlines of assignments, score distribution, 

assessment criteria, midterm and final examination guidelines, and informative 

directions for assignments.  

 


