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การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกของประเทศไทย
Development of Health Promotion Activities Model for University Students in the Eastern Region
of Thailand
ผจงสุข เนียมประดิษฐ์
ดุษฎีบัณฑิตสาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคมปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยบูรพา
(ทุนวิทยานิพนธ์จาก สสส.)
บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก 2) พัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก 3)
ประเมินผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิต
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกจานวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม LISREL ทดลองใช้รูปแบบกับนิสิตจานวน
30 คน ด้วยการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสารวจ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1-2 และ T–test ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบที่มีผลต่อ
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอันดับแรกคือ การได้รับคาแนะนาสนับสนุน รองลงมาคือ นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ อันดับที่
3 คือ การรับรู้ด้านสุขภาพ และอันดับสุดท้ายคือ ค่านิยมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพตามลาดับ โดยทุกองค์ประกอบมี
ความสัมพันธ์กันและสามารถรวมเป็นองค์ประกอบเดียวได้ 2) รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
ในภาคตะวันออกมี 11 กิจกรรมดังนี้ (1) การฝึกอบรม (2) การกากับพฤติกรรมโดยใช้แบบบันทึก (3) การสาธิตโดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ (4) การฝึกปฏิบัติ (5) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งเสริมสุขภาพ (6) การประกวดแข่งขันในการส่งเสริม
สุขภาพ (7) การตรวจสมรรถภาพทางกายสม่าเสมอ (8) การให้ความรู้ต่อยอด (9) การสร้างต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพ
(10) การสร้างความสนใจและการมีส่วนร่วม (11) การสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ และ 3) การประเมินผลการใช้รูปแบบ
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ พบว่าสุขภาพกายและจิตหลังการทดลองใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการทดลองใช้อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: รูปแบบ, กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ, นิสิตมหาวิทยาลัย, ภาคตะวันออก
Abstract
The purposes of this research were to 1) analyze the factors related to health promotion
activities for university students in the Eastern of Thailand. 2) develop the health promotion
activities model for university students in the Eastern of Thailand. 3) evaluate the health
promotion activities model for university students in the Eastern region of Thailand. The sample
were 400 university students. The data were analyzed by using LISREL. The experiment in 30
university students, interview and focus group. The statistical analysis consisted of percentage,
mean, standard deviation, exploratory factor analysis, first - second order confirmatory factor
analysis and T – test. The findings were as follows: 1) The factors significantly related to
success of health promoting activities. The first was suggestion in health promotion . The second
was policy in health promotion. The third was perception in health promotion and the last was
share value in health promotion. All factors could sum were one factor 2) The health promotion
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activities model was composed of 11 activities: (1) training (2) behaviors regulation recording (3)
demonstration by specialist (4) exercise (5) share experience (6) competition of health promotion
activities (7) consistent physical examination (8) knowledge of health promotion (9) health
promotion idol (10) increase of interest and participation (11) network.
3) the evolution of
using the health promotion activities model was higher than before using the model and
significant.
Keywords: Model, Health promotion activities, University students, The Eastern region
บทนา
จากการศึกษาสถานการณ์สุขภาพของประเทศไทยเปรียบเทียบตามการจัดอันดับ ความสามารถในการแข่ง ขัน
ประจาปี 2553 ของสถาบันนานาชาติเพื่อการจัดการหรือIMD (Institute for Management Development)พบว่า
การจัดอันดับเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 46 จาก
สมาชิก ทั ้ง สิ้น 58 ประเทศซึ ่ง ถือ ว่า อยู ่ใ นอัน ดับ ที ่ค่อ นข้า งต่ าและเป็น จุด อ่ อนที่สุ ดของประเทศไทย (ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดาเนินการพัฒนาคนให้มีสุขภาพที่ดี สาหรับใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย พบว่า อัตราการปุวยด้วยโรคโลหิตจางสูงที่สุดในประเทศไทยเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ
(สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2552) และจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543 ถึง 2568
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กระทรวงสาธารณสุข, 2553) พบว่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อ
แรกเกิดของประชาชนในภาคตะวันออกค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขาดการส่งเสริมสุขภาพ
ขาดรูปแบบและแนวทางที่จาเป็นในการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่ระดับเยาวชน โดยให้ข้อมูลข่าวสารและการศึกษา
เพื่อสุขภาพ อันจะสอดคล้องกับกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพขององค์การอนามัยโลก (กระทรวงสาธารณสุข, 2554) ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเพื่อ แก้ไ ข
ปัญหาและส่งเสริม สุข ภาพของนิสิต รวมทั้งเป็น ต้น แบบในการพัฒ นาการศึก ษาเพื่อ สุข ภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก
2. เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก
3. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก
ระเบียบวิธีวิจัย อุปกรณ์และวิธีการ
ตอนที่ 1การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาค
ตะวันออก
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นิสิตปริญญาตรีที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออก 7 แห่ ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลตะวั น ออก (วิ ท ยาเขตบางพระและวิทยาเขตจันทบุรี) มหาวิทยาลัยเอเชียนมหาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ (วิท ยาเขตศรีร าชา) มหาวิท ยาลัย ศรีป ทุม (วิท ยาเขตชลบุรี ) มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ในปีการศึ กษา 2550 จานวน 60,072 คน กลุ่มตัวอย่างกาหนดขนาดโดยใช้ตาราง
ของ Krejcie and Morgan (1970) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
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2. เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
แบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่ การได้รับคาแนะนาสนับสนุนด้านสุขภาพ นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้ด้านสุขภาพ และ
ค่านิยมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
การหาคุณภาพของเครื่องมือ มีดังนี้ 1) นาเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบ
ความเหมาะสมเชิงเนื้อหาแล้วนามาปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา 2) นาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 3) หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยนาไปทดลองใช้ (Try
Out) กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ใช้การหาค่าความสอดคล้องภายในโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Coefficient of Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .95
4) การหาค่าอานาจจาแนกได้ค่าอานาจจาแนกอยู่ร ะหว่า ง .224 - .709 และสามารถนามาใช้ไ ด้ ทุกข้อตามเกณฑ์การ
คัดเลือกค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวกและมีค่ามากกว่า .20 ขึ้นไป
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 27 พฤศจิกายน 2552
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ข้อมูลทั่วไป ใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ
4.2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การได้รับคาแนะนาสนับสนุนด้านสุขภาพ นโยบาย
การส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้ด้านสุขภาพและค่ านิยมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งและสอง (Confirmatory
Factor Analysis: CFA อันดับที่หนึ่งและสอง) และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
รวมทั้งวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง
(Kurtosis) ค่าอันดับของตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson ’s Product - Moment Correlation
Coefficient) ค่าความแปรปรวน ค่า Bartlett’s Test ค่า KMO และค่าน้าหนักองค์ประกอบที่นัยสาคัญทางสถิติระดับ .01
และ .05
ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก แบ่งเป็น2 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การออกแบบเพื่อสร้างรูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก
ขั้น ที่ 2 การพั ฒนารู ปแบบกิจ กรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพสาหรั บนิ สิต มหาวิ ทยาลั ยในภาคตะวัน ออก มี
รายละเอียดดังนี้
1. ผู้ตรวจสอบความสอดคล้อง
ความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน
2. เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือ ได้แก่ 1) รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก2) คู่มือ
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก 3) แบบสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ความถูกต้องเหมาะสม 4) แบบบันทึกประเด็นการสัมภาษณ์
การหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสมเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฏีนิพนธ์และนาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องความถูกต้องเหมาะสม จากนั้นแก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจั ยท าหนั งสื อขอความร่ วมมือถึ งผู้ ทรงคุณ วุฒิ และติด ต่อประสานงานเพื่อก าหนดวั นเวลาในการเข้ าพบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เน้นเนื้อหาที่อิงจากกรอบแนวคิดการวิจัยและสามารถตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัยได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบความสอดคล้อง ความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ
รวมทั้งคู่มือกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก
ตอนที่ 3 การประเมินผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิต มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก แบ่งเป็น 2
ขั้น ดังนี้ 1) การทดลองนาไปใช้ 2) ประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มทดลอง
เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น อ้วนเกินไป ผอมเกินไป ฯลฯ จานวน30 คน ทดลอง
เป็นระยะเวลา 4 เดือนหรือ 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2553 ถึง 26 มิถุนายน 2553
2. เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือ ได้แก่ 1) แบบวัดสุขภาพกาย จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 2) แบบวัด
สุขภาพจิตจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 3) แบบสัมภาษณ์ แบบจดบันทึก แบบสังเกตและหัวข้อคาถามสนทนา
กลุ่มการหาคุณภาพของเครื่องมื อ หาคุณภาพของเครื่องมือเฉพาะเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ความถูกต้องเหมาะสมตามโครงสร้างและภาษา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 นาหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการวิจัยถึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
3.2 ทดลองใช้ รูปแบบกิจ กรรมการส่งเสริม สุขภาพสาหรับนิ สิตมหาวิท ยาลั ยในภาคตะวันออกกั บนิสิ ต
มหาวิทยาลัยบูรพาจานวน 30 คน เป็นระยะเวลา 4 เดือนหรือ 16 สัปดาห์
3.3 ใช้แบบวัด แบบสังเกตและแบบจดบันทึกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 ดาเนินการสัมภาษณ์รายบุคคลและสนทนากลุ่มจานวน 30 คน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตก่อนทดลองใช้รูปแบบและหลังทดลองใช้รูปแบบด้วย
สถิติค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตก่อนทดลองใช้รูปแบบและหลังทดลองใช้
รูปแบบด้วยสถิติเปรียบเทียบ T – test
4.3 วิเคราะห์ผลการใช้รูปแบบจากการจดบันทึก การสัมภาษณ์ การสังเกตและการสนทนากลุ่มนิสิตด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับ นิสิตมหาวิทยาลัยในภาค
ตะวั นออก ผลการวิ จัยสรุป ได้ ว่าองค์ ประกอบรวมความส าเร็จ ในการดาเนิน กิจ กรรมการส่งเสริ มสุ ขภาพส าหรับ นิสิ ต
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ การได้รับคาแนะนา
สนับสนุนด้านสุขภาพ (Suggestion) นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ (Policy) การรับรู้ด้านสุขภาพ (Perception) และค่านิยม
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ (Share Value) โดยทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันและสามารถรวมเป็น องค์ ป ระกอบ
เดี ย วได้ แสดงดังภาพที่ 1-2
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ค่านิยมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ (Share Value)
องค์ประกอบรวม
ความสาเร็จในการดาเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
สาหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
ในภาคตะวันออก
(SPPS หรือ 2S2P)

0.52**

การรับรูด้ ้านสุขภาพ (Perception)
0.77**

0.85**
0.90**

นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ (Policy)
การได้รับคาแนะนาสนับสนุนด้านสุขภาพ (Suggestion)

Chi – Square = 814.72 df = 619 P - value = 0.00 RMSEA = 0.028

** p< .01

ภาพที่ 1:โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่ อง (องค์ประกอบรวมความสาเร็จในการดาเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกหรือ SPPS หรือ 2S2P)

ภาพที่ 2: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ร่วม ความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบการได้รบั คาแนะนาสนับสนุนด้าน
สุขภาพนโยบายการส่งเสริมสุขภาพการรับรูด้ ้านสุขภาพและค่านิยมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก
รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกประกอบด้วย 11 กิจกรรม
ดังนี้ (1) การฝึกอบรม (2) การกากับพฤติกรรมโดยใช้แบบบันทึก (3) การสาธิตโดยวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญ (4) การฝึกปฏิบัติ (5)
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งเสริมสุขภาพ (6) การประกวดแข่งขัน (7) การตรวจสมรรถภาพทางกายสม่าเสมอ (8) การให้
ความรู้ต่อยอด (9) การสร้างต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพ (10) การสร้างความสนใจและการมีส่วนร่วม (11) การสร้าง
เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ
ตอนที่ 3 การประเมินผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ผลการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริม สุ ข ภาพ พบว่ า สุ ข ภาพกายและจิ ต ของนิ สิ ต หลัง
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ทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลการใช้ รู ป แบบจากการจดบั น ทึ ก การสั ม ภาษณ์
การสั งเกตและการสนทนากลุ่มนิสิต พบว่า สุขภาพกายและจิตดีขึ้น
อภิปรายผลและบทสรุป
1. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก พบว่า การ
ได้รับคาแนะนาสนับสนุน นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้ด้านสุขภาพ และค่านิยมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เป็น
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกิ จกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่
ในช่วงวัยรุ่น มีปัญหาด้านสุขภาพและการเจ็บปุวยน้อยกว่าวัยอื่น จึงให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพน้อยกว่า ดังนั้น
องค์ประกอบการได้รับคาแนะนาสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้ด้านสุขภาพ และค่านิยมเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพ จึงเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะช่วยให้เกิดความสนใจและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎี
ของ Green&Kreuter (2005) และงานวิจัยของ ณัฐฐิญา จ่าราช (2547) พบว่า นักศึกษาที่มีค่านิยมเกี่ ยวกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้ภาวะสุขภาพ การรับรู้นโยบายการส่งเสริมสุขภาพและการได้รับคาแนะนาสนับสนุนจากบุคคล
ต่างกัน มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกันโดยการได้รับคาแนะนาสนับสนุน เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพล
ต่อความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกมากที่สุดสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอุบลรัตน์ รุ่งเรืองศิลป์ (2540) ในเรื่องพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า การได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งบริการสุขภาพ – การมีแหล่งบริการสุขภาพ เป็นองค์ประกอบที่
สามารถทานายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ดีที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของสรัลรัตน์ พลอินทร์ (2542) เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถของตนเองในการออกกาลังกาย การรับรู้ประโยชน์ของการออกกาลังกาย
และสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยกับพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษาพยาบาล พบว่า การสนับสนุนของครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของทรงสิริ วิชิรานนท์ (2543) เรื่องพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาวิทยาเขตโชติเวช พบว่า การสนับสนุน
ทางสังคมมีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูงจะมี
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีกว่านักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมต่า
2. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกพบว่า ประกอบด้วย
4 ขั้นตอน ได้แก่การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบพัฒนาหลักสูตรกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพการนาไปทดลองใช้และการประเมินผล สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีรูปแบบของ ADDIE Model
(Strickland, 2006) กล่าวถึง ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การ
พัฒนา(Development) การนาไปทดลองใช้ (Implement)การประเมินผล (Evaluation) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อัมพรเรืองศรี (2554, หน้า 98) พบว่า รูปแบบ ประกอบด้วยการสร้างความตระหนัก การจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ การนาไปประยุกต์ใช้และการประเมินผล
สาหรับรูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกประกอบด้วย 11 กิจกรรม
ได้แก่ 1) การฝึกอบรม 2) การกากับพฤติกรรมโดยใช้แบบบันทึก 3) การสาธิตโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 4) การฝึกปฏิบัติ 5)
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งเสริมสุขภาพ 6) การประกวดแข่งขัน 7) การตรวจสมรรถภาพทางกายสม่าเสมอ 8) การให้
ความรู้ต่อยอด 9) การสร้างต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพ 10) การสร้างความสนใจและการมีส่วนร่วม และ 11) การสร้าง
เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ ที่เป็นเช่นนี้เพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น ร่างกายแข็งแรง ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาด้านสุขภาพน้อยกว่าวัยอื่น รวมทั้งมีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพน้อย จึงเห็นความสาคัญ
ของการส่งเสริมสุขภาพน้อยตามไปด้วย จาเป็นที่จะต้องกระตุ้นอบรม ให้ความรู้ รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อให้เห็น
ความสาคัญของการส่งเสริมสุขภาพตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของอุบลรัตน์ รุ่งเรืองศิลป์ (2540)
พบว่า ควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยให้มีกิจกรรมครอบคลุมด้านการปรับเปลี่ยนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ
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ในสถานศึกษา การจัดหลักสูตร การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
3. การประเมินผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก พบว่า
สุขภาพกายและสุขภาพจิตหลังทดลองใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนทดลองใช้อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 และผลการใช้
รูปแบบจากการจดบันทึก การสัมภาษณ์ การสังเกตและการสนทนากลุ่มนิสิต พบว่า สุขภาพกายและจิตดีขึ้นแสดงว่า การ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
รวมทั้งเพิ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพได้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของอารีย์เธียรประมุข (2548) พบว่าควรจัดโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะกิจกรรมการออกกาลังกายและโภชนาการเพื่อให้นักศึกษามีพฤติกรรมสร้างเสริมสุข ภาพกาย
และจิตที่ดีเพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดมหาวิทยาลัยส่งเสริ มสุขภาพขององค์การอนามัยโลกภาคพื้นยุโรป (World
Health Organization Regional Office for EuropeWorld Health Organization, 1998, p. 3)ที่กล่าวว่า การ
ส่งเสริมสุขภาพควรตั้งอยู่บนฐานการเพิ่มประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยในด้านการปูองกันและส่งเสริมสุขภาพของนิสิต
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งชุมชน โดยผ่านทางนโยบายและการฝึกหัดปฏิบัติ รวมทั้งเพิ่มการสอนการอบรมเกี่ยวกับ การ
ส่งเสริมสุขภาพ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างพันธมิตรด้านสุขภาพและขยายการส่งเสริม
สุขภาพสู่ชุมชน
ข้อเสนอแนะ
1. การได้รับคาแนะนาสนับสนุน นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้ด้านสุขภาพ และค่านิยมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นองค์ประกอบสาคัญในการเพิ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก
และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จึงควรจัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวแก่นิสิต บุคลากรสม่าเสมอ รวมทั้งควรขยายผลไปถึง
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมสุขภาพให้แก่สังคมและชุมชน
2. ควรเสริมสร้างการได้รับคาแนะนาสนับสนุน นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ การรั บรู้ด้านสุขภาพ ค่านิยมเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ โดยสอดแทรกลงไปในรายวิชาสาหรับนิสิตทุกคณะ
3. ควรมีการนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกไปขยายผลโดยการ
สร้างเครือข่าย
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดุษ ฎีนิพ นธ์
ที่ได้สละเวลาในการตรวจแก้ไข ปรับปรุงและให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจนดุษ ฎีนิพ นธ์ ฉบับนี้สาเร็จลุล่วง รวมทั้งขอกราบ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล ที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้อสั่งสอน ชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์เสมอมาและผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ อเนกสุข ที่ได้กรุณาให้ความรู้ คาแนะนาที่ดียิ่งจนกระทั่งสาเร็จการศึกษา ตลอดทั้งขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่าน อันได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.
สมหมาย แจ่มกระจ่าง รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟูา กิติญาณุสันต์ เป็นต้น ที่ได้
กรุณาให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนสนับสนุนให้กาลังใจ ซึ่งผู้วิจัยระลึกถึงพระคุณอยู่เสมอ รวมทั้งขอ
กราบขอบพระคุณสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้สนับสนุนการทา
ดุษฎีนิพนธ์ครัง้ นี้ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการ
ทาวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และนิสิ ตนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งและ
ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นิสิตสาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่านที่ได้ให้กาลังใจ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดในระหว่างที่ศึกษาและทาดุษฎีนิพนธ์
นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ที่ได้ให้อุปการะเลี้ยงดูส่งเสริมในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งพี่สาว
น้องชายและญาติ ๆ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ท้ายที่สุด ขออุทิศผลบุญของความดีทั้งมวลที่เกิดขึ้นจากดุษ ฎีนิพ นธ์ เล่มนี้แด่ดวง
วิญญาณอันเป็นที่รักยิ่งของผู้วิจัย คือ คุณยายละออง สามารถ ผู้จุดประกายความหวังด้านการศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
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ให้กับผู้วิจัยและครอบครัวเสมอมา แม้ท่านจะไม่มีโอกาสอยู่รอรับเห็นผลความสาเร็จได้ แต่ท่านก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีส่วนช่วยให้
เกิดดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ และเป็นกาลังใจสาคัญที่ทาให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ในการพัฒนา
การศึกษา พัฒนาสังคมและส่งเสริมสุขภาพสืบไป
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รูปแบบ วิธีการ และประสิทธิภาพของการสื่อสารของอาจารย์เพื่อ ใช้ลดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของนักศึกษา:
กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ)
Forms, Methods, and Effectiveness in Communication of Teachers to Reduce the Violent
Behaviors of Students: A Case Study of Engineering Students, Rajamangala University of
Technology Phra Nakhon (North Campus)
ชุติมา สุดจรรยา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แนวปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology
Study) โดยให้ความสนใจเกี่ยวกับความหมายในทัศนะของผู้ที่ได้รับประสบการณ์นั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ
วิ ธี ก าร และประสิ ท ธิ ภ าพของการสื่ อ สารของอาจารย์ ที่ ส่ งผลต่ อ การลดพฤติ ก รรมการใช้ ค วามรุ น แรงของนั ก ศึ ก ษา :
กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะและมีประสบการณ์ในเหตุการณ์เหมือนกันซึ่งบุคคลที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง เพื่อนสนิทของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง และอาจารย์ฝุายปกครอง จานวนทั้งสิ้น 19 คน
การทางานวิจัยเรื่องนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยการใช้เทคนิค Snowball Sampling ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยอาศัยการแนะนาต่อกันไป ผู้วิจัยไม่ได้ติดต่อกลุ่มตัวอย่างในเบื้องต้น แต่จะถามจากผู้มีความรู้ในเรือ่ งความรุนแรง
เมื่อได้ชื่อใครมาสักคนหนึ่ง ก็จะถามคนนั้นแบบเดียวกันต่อไปเรื่อยจนกว่าข้อมูลที่ได้มานั้นไม่มีข้อมูลใดมาเพิ่มเติมอีก ใน
กรณีบุคคลคือจนกว่าไม่มีชื่อบุคคลอื่นใดเพิ่มขึ้นมาอีก โดยระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2554
ทาการเก็บข้อมูล 30 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 5 ชั่วโมง
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการสื่อสารที่อาจารย์นามาใช้ในการสื่อสารกับนักศึกษามี 4 รูปแบบ คือ รูปแบบ
การสื่อสารกลุ่มใหญ่(Mass Communication) รูปแบบการสื่อสารเฉพาะเจาะจง (Specific Communication) รูปแบบ
การสื่อสารแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Activity Group Communication) และรูปแบบการผสมผสาน (Integration
Communication) ที่นาเอารูปแบบการสื่อสารทั้ง 3 รูปแบบมาใช้รวมกัน ซึ่งรูปแบบการสื่อสารที่อาจารย์ใช้มากที่สุด คือ
รูปแบบการสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ (Mass Communication) เพราะสามารถสื่อสารกับนักศึกษาได้จานวนมากที่สุดในเรื่อง
เดียวกัน และเวลาเดียวกัน 2) วิธีการสื่อสารที่อาจารย์นามาใช้ในการสื่อสารกับนักศึกษา มีดังนี้ คือ การสื่อสารแบบโน้มน้าวใจ
การนากิจกรรมกลุ่มเข้า มาช่วยในการทาการสื่อ สาร การน าเทคโนโลยี สมัยใหม่เข้ ามาประยุกต์ ใช้ เช่น โทรศัพท์มือถื อ
อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Hi5 และ Facebook เป็นต้นและ 4) ประสิทธิภาพของรูปแบบของการสื่อสารที่
สามารถลดพฤติกรรมก้าวร้าวและการใช้ความรุนแรงของนักศึกษาที่อาจารย์มีความเห็นว่าใช้ได้ผลมากที่สุด คือ การสื่อสาร
แบบผสมผสานโดยการนาเอารูป แบบการสื่อสารทุก รูปแบบมาประยุก ต์เข้า ด้วยกัน ภายใต้ก รอบเวลาและกิจกรรมที่
เหมาะสม โดยอาศัยความไว้วางใจระหว่างบุคคลเป็นสาคัญ
คาสาคัญ: รูปแบบการสื่อสาร, วิธีการสื่อสาร, ประสิทธิภาพการสื่อสาร, พฤติกรรมความ, รุนแรงของนักศึกษา
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Abstract
This study was a qualitative research which is called Phenomenology study, focusing on the
perspective of those who experience. The aim of this research was to study the forms, methods, and
effectiveness in teachers to reduce the violent behaviors of students: a case study of engineering
students, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon (North Campus). The sample group of this
research had characteristics and experiences from the same event. The samples were students with
behavior are violence, friends, advisor and administrative teachers A total of 19 interviews were
interviewed. This research used Snowball Sampling technical. The process of snowball sampling is much
like asking your subjects to nominate another person with the same trait as your next subject. The
researcher then observes the nominated subjects and continues in the same way until the obtaining
sufficient number of subjects and for the people is until the obtaining sufficient number of name of
people. With Snowball Sampling technical the researcher would not contact those sampling group
directly. The study was from January – December 2011, 5 hours per day, 3 days per week, and totally 30
weeks.
The results can be summarized as follows: 1) There are 4 types of communication forms that
used by teachers. As the following information: Mass Communication, Specific Communication, Activity
Group Communication, and Integration Communication which combined with all forms of the
application together. The form of communication that teachers used the most is Mass Communication,
because it could communicate with the greatest number of students in the same subject at the same
time. 2) Methods used to communicate with students were Persuasive communication techniques
combined with activities and used modern technology tools such as Mobile phone, Internet, and social
network for example Hi5 and Facebook. 3) The effectiveness in communication to reduce the violent
behaviors of students of teachers’ opinion is Integration Communication, combining with all forms of the
application together, adapt with time frame and manner, based on the trust between the students and
teachers.
Keywords: Forms of communication, Methods of communicate, Effectiveness of communication,
Violent behaviors of students
บทนา
การใช้พฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในปัจจุบันที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องว่ามีนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาใช้พฤติกรรมความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มทาร้ายคู่อริ การใช้อาวุธในการทาร้ายคู่อริ และวิธีการใช้อาวุธ
ในการทาร้ายคู่อรินั้นในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น จากข้อมูลสถิติการรับแจ้งเหตุนักเรียนตีกันทางโทรศัพท์ 191 ของ
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและสัง่ การกองบัญชาการตารวจนครบาล พบว่าปี 2550 มีเหตุการณ์นักเรียนตีกันจานวน 718 ครั้ง ปี
2551 มีจานวนเพียง 639 ครั้ง แต่ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2552 นั้น มีเหตุการณ์นักศึกษาตีกันถึง 1,010 ครั้ง และ
ที่น่าเป็นห่วงคือ การก่อเหตุของนักศึกษามีพัฒนาการการใช้ความรุนแรงมากขึ้น (ข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ. 2552:
ออนไลน์) โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มในการใช้อาวุธที่นามาทาร้ายคู่อรินั้นพบว่า นักศึกษามีการใช้อาวุธปืน ระเบิด หรือ
วิธีการก่อเหตุโดยคนจานวนมากรวมตัวกันทาร้ายฝุายตรงข้ามในพื้นที่สาธารณะ อย่างเช่นบริเวณปูายหยุดจอดรถประจาทาง
ตาม บนรถโดยสารประจาทาง บริเวณห้างสรรพสินค้า ซึ่งการก่อเหตุในสถานที่สาธารณะเหล่านี้ทาให้ผู้ไม่เกี่ยวข้อง ประชาชน
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ทั่วไป ได้รับบาดเจ็บและเสียชี วิตดังที่ปรากฏเป็นข่าวในวันที่ 3 กันยายน 2553 จากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
เทคโนโลยีบางกะปิ ที่ให้นักเรียนชายวัย 9 ขวบ เสียชีวิต (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, 2553: ออนไลน์) และข่าวในวันที่ 21 มกราคม
2554 ที่มีเหตุการณ์นักศึกษาโรงเรียนช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ และนักศึกษาเทคโนโลยีบางกะปิ ก่อเหตุรุมทาร้ายร่างกาย
กัน และมีนักศึกษาใช้อาวุธปืนพยายามยิงคู่อริแต่พลาดไปโดนประชาชนที่นั่งรอรถประจาทางได้รับบาดเจ็บ กระสุนฝังที่
หัวไหล่ (Website kapook.com, 2554: ออนไลน์) จากทั้งสองเหตุการณ์ที่นามาเป็นตัวอย่างนี้ได้ปรากฏเป็นข่ าวที่ทาให้
สังคมไทย ได้รับรู้พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของนักศึกษามีการนาอาวุธเข้ามาเกี่ยวข้องและทั้งสองเหตุการณ์นี้ยังส่งผล
กระทบถึงประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย จึงสมควรที่ทุกฝุายควรจะร่วมมือกันหาวิธีปูองกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในการใช้ความ
รุนแรงของนักศึกษา โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือกันระหว่าง สถาบันการศึกษา ครอบครัว และเครือข่ายเจ้าหน้าที่ตารวจที่
ต้องทางานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดสถานการณ์การใช้ความรุนแรงดังเช่นที่ผ่านมา
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในนักศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้านสุขภาพที่สังคมไทยควรตระหนักและให้ความ
สนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากนิยามคาว่า “สุขภาพ” นั้นไม่ได้หมายความถึงร่างกายที่แข็งแรงเพียงอย่างเดียว แต่คาว่า
“สุขภาพ” ตามนิยามขององค์การอนามัยโลกและพระราชบัญญัติสุขภาพ ประจาปี 2550 อธิบายว่า “สุขภาพหมายถึง
ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล (พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ, 2550) จากคานิยามดังกล่าวทาให้ไม่สามารถแยกคนเป็นส่วน ๆ ได้ เพราะคนประกอบด้วย ร่างกาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณ โดยมีกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในบุคคล ระหว่างบุคคล และภายนอกบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและ
กัน การเจ็บปุวยทางร่างกายความแปรปรวนทางจิตใจและพฤติกรรมจึงไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลเพียงคนเดียว แต่เป็นเรื่องของ
ส่วนรวม ส่งผลถึงสังคม และวัฒนธรรมที่บุคคลผู้นั้นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งหากมีการใช้พฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษา
เกิดขึ้น นอกจากความบาดเจ็บทางร่างกายที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจของนักศึกษา บุคคลรอบข้าง
ตัวนักศึกษา รวมทั้งยังทาให้ประชาชนในสังคมเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยในการดาเนินชีวิตประจาวันอีกด้วย เมื่อ
ปัญหาของการใช้ความรุนแรงดังกล่าวมานี้เกิดจากนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นจานวนมาก สังคมไทยจึงคาดหวังว่า
สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาจะร่วมแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงของนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยเริ่มต้นจากการทบทวนรูปแบบ และวิธีการของอาจารย์ผู้สอน ที่มีผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึ กษาเพื่อนาผลไป
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและวิธีการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อสามารถช่วยลด
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของศึกษาและสาเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
การทาให้บัณฑิตที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีนั้น บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่สาคัญคือ การช่วยให้นักศึกษามี อัตมโน
ทัศน์ (Self-Concept) ที่ดี เพราะการมีอัตมโนทัศน์ที่ดีหรือทางบวกนั้น นอกจากเป็นแก่นของพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพแล้ว
ยังเป็นตัวแปรที่สาคัญในการสัมฤทธิผลของด้านวิชาการอีกด้วยและพัฒนาการของอัตมโนทัศน์ของแต่ละบุคคลเป็นผลมา
จากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่มีความสาคัญต่อบุคคลนั้น เช่น บิดา มารดา ญาติ อาจารย์และเพื่อน (สุรางค์โค้วตระกูล,
2550) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาควรสังเกตการณ์การแสดงออกของนักศึกษาของตนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงไม่
สร้างสรรค์ ไม่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมส่วนรวม อาจารย์ที่ปรึกษาควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาคนนั้นทันทีที่
นักศึกษามีพฤติกรรมไม่ถูกต้อง (Chickering, A. and Gramzon, 1991) ด้วยการว่ากล่าวตักเตือน หรือพูดคุย ซักถามถึง
เรื่องราวต่าง ๆ เป็นการส่วนตัว เพื่อช่วยในการผ่อนคลาย บรรเทาปัญหา และอาจจะสามารถสอดแทรกแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องราวสู่กันฟังซึ่งอาจจะทาให้นักศึกษาเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ หรือระงับพฤติกรรมที่
ตั้งใจจะกระทาไว้ได้ในระดับหนึ่ง
ในการทาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษากรณีของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่มีนักศึกษาชายเป็นจานวนมากที่สุด และ
ได้ รั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นจบมาจากวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค หลายสถาบั น เช่ น ช่ า งกลทหารบก วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ดุ สิ ต และ
สถาบันการศึกษาด้านช่างกลอีกหลายสถาบัน เมื่อนักศึกษามาจากสถาบันด้านช่างกล แม้จะแตกต่างสถาบันแต่เมื่อเข้ามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทาให้มีเหตุการณ์ความรุนแรงอันสืบเนื่องมาจากคู่อริเก่าของนักศึกษาที่ติดพันมากับสถาบันเก่า
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ของตัวนักศึกษาเองอยู่บ้าง และเกิดเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงอยู่บางช่วงเวลาแต่ไม่เคยปรากฏเป็นข่าวให้สังคมไทยได้
เห็นมากนัก เพราะทางมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีกระบวนการในการจัดการกับเหตุความรุนแรงของนักศึกษาได้ดีในระดับหนึ่ง จึง
เป็นที่น่าเรียนรู้และศึกษาเพื่อนาไปพัฒนาต่อไปว่า กระบวนการสื่อสารของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือนั้นมีรูปแบบการสื่อสารกับนักศึกษากลุ่ มนี้อย่างไรให้ยุติการใช้
พฤติกรรมดังกล่าว รวมทั้งใช้วิธีการ และกระบวนการสื่อสารอย่างไร จึงสามารถยุติและลดความรุนแรงของนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยกลุ่มนี้ได้ในระดับดีเป็นที่พอใจ ของทุกฝุายทั้งฝุายผู้ปกครอง ตัวนักศึกษา และอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย จนทาให้
เรื่องราวไม่บานปลาย หรือออกเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ในการทาวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการ และประสิทธิภาพของการสื่อสารของอาจารย์เพื่อลดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของ
นักศึกษา: กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
ระเบียบวิธีวิจัย
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะและประสบการณ์สาคัญบางประการร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างนั้นให้ลึกลงไป เกี่ยวกับประสบการณ์บางอย่าง โดยบุคคลที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4
กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง เพื่อนสนิทของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง อาจารย์ที่
ปรึกษาของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง และอาจารย์ฝุายปกครองจานวน 19 คน
การใช้เทคนิค Snowball Sampling
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เทคนิค Snowball Sampling ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยการแนะนา
ต่อกันไป ผู้วิจัยไม่ได้ติดต่อกับกลุ่มตัวอย่างในเบื้องต้น แต่จะถามจากผู้มีความรู้ในเรื่อง ความรุนแรง เมื่อได้ชื่อใครมาสักคน
หนึ่ง ก็จะถามคนนั้นแบบเดียวกันต่อไปเรื่อยจนกว่าข้อมูลที่ได้มานั้นไม่มีข้อมูลใดมาเพิ่มเติมอีกในกรณีบุคคล คือ จนกว่าไม่มี
ชื่อบุคคลอื่นใดเพิ่มขึ้นมาอีก
ระยะเวลาที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา เดือน มกราคม – ธันวาคม 2554 ทาการเก็บข้อมูล 30 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 5 ชั่วโมง
การสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ครั้งนี้ ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัย และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรง ความก้าวร้าว พฤติกรรมวัยรุ่น และการ
ใช้ความรุนแรงในนักศึกษาอาชีวศึกษา รูปแบบ วิธีการและประสิทธิภาพของการสื่อสารของอาจารย์เพื่อลดพฤติกรรมการใช้
ความรุนแรงของนักศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 แนวทางการสัมภาษณ์ ได้กาหนดโครงสร้างแนวคาถามเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการศึกษาในด้านต้นเหตุ
ของการตัดสินใจใช้ความรุนแรง การสื่อสารก่อนเกิดและหลังเกิดการใช้พฤติกรรมความรุนแรง กระบวนการและวิธีการเพื่อ
ลดและจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความรุนแรงจากกลุ่มนักศึกษา เพื่อนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ฝุาย
ปกครอง
ขั้นตอนที่ 3 นาแนวทางการสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา และความเหมาะสมในการเรียงลาดับของข้อคาถาม
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขแนวสัมภาษณ์ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนาไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย โดยพัฒนาความเข้าใจคาถามและความราบรื่นในการสัมภาษณ์
: การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน
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ขั้นตอนที่ 5 นาแนวทางการสัมภาษณ์ไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งโดยนาเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบจนมี
ความสมบูรณ์ พร้อมที่จะนาไปใช้จริงกรอบงานวิจัย
รูปแบบวิธีการ และประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่างอาจารย์ กับนักศึกษาเพื่อลดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง
ของนักศึกษา: กรณีศึกษานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนคร
เหนือ
-

รูปแบบการสื่อสาร
การสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่
การสื่อสารแบบเฉพาะเจาะจง
การสื่อสารแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การสื่อสารแบบผสมผสาน

อาจารย์
- อายุ
- เพศ
- วุฒิการศึกษา
- ประสบการณ์
- ทัศนคติส่วนบุคคล

-

-

ประสิทธิภาพไม่ดี
นักศึกษาสามารถจดจาได้
นักศึกษาสามารถนาเรื่องราวหลังจากทีร่ ับฟังอาจารย์
ไปถ่ายทอดกับเพื่อนได้
นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงผลเสียและระวังการใช้
พฤติกรรมการความรุนแรงต่อผู้อนื่ มากยิ่งขึน้
นักศึกษาลดการมีพฤติกรรมความรุนแรง

วิธีการสื่อสาร/กลวิธีการสื่อสาร
การเรียกประชุม
การประกาศ/การทาการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเสียงตามสาย
หรือการใช้รูปภาพโปสเตอร์/ข้อความติดตามบริเวณมหาวิทยาลัย
การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น Internet, Hi5, Facebook,
MSN หรือโทรศัพท์มือถือ
การเรียกพบเป็นการส่วนบุคคล/คุยกันส่วนตัว
การนาเอากิจกรรม เกม หรือเหตุการณ์จาลองมาใช้ในการ
สื่อสาร
การใช้กระบวนการกลุ่ม
การนาเอาทุกวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น มาผสมรวมกัน โดยจัด
ตารางเวลาอย่างเหมาะสม
การใช้วิธกี ารลงโทษ/การทาทัณฑ์บน

ประสิทธิภาพ
ของการสื่อสาร

อาจารย์
- อายุและเพศ
- ทัศนคติกับประสบการณ์
- สภาพแวดล้อม (กลุ่ม เพื่อน/
ครอบครัว)

ประสิทธิภาพดี
- นักศึกษาสามารถจดจาได้และนาเรื่องราวหลังจากที่รับฟังอาจารย์ไปถ่ายทอดกับเพื่อนได้
- นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงผลเสียและระวังการใช้พฤติกรรมการความรุนแรงต่อผู้อนื่ มากยิ่งขึ้น
- นักศึกษาลดการมีพฤติกรรมความรุนแรง

กรอบแนวคิดการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analysis Induction) โดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารย์ฝุายปกครอง มาจัดการจาแนกข้อมูลอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุปข้อมูลที่รวบรวมได้
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ผลการวิจัย
รูปแบบการสื่อสารที่อาจารย์นามาใช้กับนักศึกษา
รู ป แบบการสื่ อ สารที่ อ าจารย์ น ามาใช้ ใ นการสื่ อ สารกั บ นั ก ศึ ก ษานั้ น มี ทั้ ง หมด 4 รู ป แบบ คื อ รู ป แบบ
การสื่ อ สารกลุ่ ม ใหญ่ รู ป แบบการสื่ อ สารเฉพาะเจาะจง รู ป แบบการสื่ อ สารแบบกิ จ กรรมกลุ่ ม สั ม พั น ธ์ และรู ป แบบ
การผสมผสานที่ น าเอารู ป แบบการสื่ อ สารทั้ ง 3 รู ป แบบมาใช้ ร วมกั น ซึ่ ง รู ป แบบการสื่ อ สารที่ อ าจารย์ ใ ช้ ม ากที่ สุ ด
คือ รูปแบบการสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ เพราะสามารถสื่อสารกับนักศึกษาได้จานวนมากที่สุดในเรือ่ งเดียวกัน และเวลาเดียวกัน
ได้
วิธีการและกลวิธีการสื่อสารที่อาจารย์นามาใช้กับนักศึกษา
1. วิธีการที่อาจารย์นามาใช้มีดังนี้
1.1 การสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ด้วยการนาศึกษาทุกชั้นปีมาอบรมในห้องประชุมใหญ่เป็นประจา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
1.2การสื่อสารแบบกลุ่มเล็กด้วยการอบรมนักศึกษาในชั้นเรียนของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจาวิชาของแต่
ละรายวิชาเป็นประจาทุกชั่วโมงสอน หรือทุกชั่วโมงที่มีการทากิจกรรมร่วมกัน
1.3การเรียกนักศึกษาเข้าพบเป็นรายบุคคล หากพบว่า นักศึกษาคนดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือเสี่ยงต่อ
การใช้พฤติกรรมความรุนแรง
2. กลวิธีที่อาจารย์นามาใช้ในการสื่อสารมีดังนี้
2.1 การนาเอาข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของนักศึกษามาเล่าในชั้น
เรียน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหาวิธีการแนะแนวทางในการปฏิบัติตน
หากเกิดแบบนี้ขึ้นกับตัวนักศึกษา
2.2 การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมี ทั้งที่เป็นแบบการใช้คาพูด ภาษาเขียน และรูปภาพ ทั้ง
ทางเสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์ และแผ่นปูายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในบริเวณของมหาวิทยาลัย
2.3 การเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาให้มากขึ้น เพื่อเปิด พื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับอาจารย์ได้ง่ายขึ้นโดยการแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษา การใช้ email ในการติดต่อสื่อสาร การเปิด Facebook, HI 5 หรือ Twitter เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และ
ติดตามข่าวสารระหว่างกันของอาจารย์และนักศึกษา
สรุปประสิทธิภาพการสื่อสารของอาจารย์จากมุมมองของอาจารย์ มีดังนี้
1. อาจารย์มีความมั่นใจมากว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ฟังในสิ่งที่อาจารย์อธิบาย และให้ความร่วมมือในการเข้าประชุม
เป็นอย่างดี โดยการแต่งกายเรียบร้อย และเข้าประชุมตรงเวลา
2. อาจารย์มีความเห็นตรงกันว่านักศึกษาอาจจะไม่เชื่อฟัง และปฏิบัติตามหากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ
ในช่วงเวลาที่ไม่มีอาจารย์คอยควบคุม สอดส่องดูแล
3. อาจารย์มีความเห็นตรงกันว่า การทาการสื่อสารเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถหยุดยั้งการมีพฤติกรรมการใช้
ความรุนแรงของนักศึกษาได้ ต้องมีกิจกรรมอื่น ๆ มาเสริมเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งจะทาให้นักศึกษา
เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เช่น การนานักศึกษาไปพบกับญาติ หรือผู้ที่ได้รับเคราะห์จากการใช้พฤติกรรมความรุนแรงของ
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงว่าผู้ที่ได้รับเคราะห์ร้ายนั้นได้รับผลกระทบต่อสภาพร่างกาย จิตใจ และ
ครอบครัวอย่างไร หรือการนาศึกษาไปเข้าโครงการฝึกอบรมการใช้ทักษะชีวิตต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดการกับปัญหาเฉพาะ
หน้าโดยไม่ใช้ความรุนแรง เป็นต้น
4. อาจารย์ มี ค วามเห็ น ตรงกั น ว่ า การสื่ อ สารของอาจารย์ ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ผู้ ป กครองของ นั ก ศึ ก ษา
เพื่อช่วยกันย้าเตือนและทาให้นักศึกษาเกิดความจา ซึ่งจะทาให้นักศึกษาเกิดตระหนักถึงอันตราย ผลลัพธ์และพยายาม
หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง
: การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน
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สรุปประสิทธิภาพการสื่อสารของอาจารย์จากมุมมองของนักศึกษา มีดังนี้
1. นักศึกษาส่วนใหญ่รู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์ทาการสื่อสารนั้น เป็นเรื่องที่วิตกจนเกินเหตุ และพูดมากเสียจนน่าเบื่อ
2. นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเข้าฟังทุกครั้งที่อาจารย์เรียกเข้าประชุมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่ม
เล็ก ทั้งนี้ เพื่อไม่ต้องการให้อาจารย์จั บได้ว่าตนเองหลบหนีหรือไม่ให้ ความร่วมมือ นักศึกษาส่วนใหญ่ยอมรับว่าการที่อาจารย์
สื่อสารบ่อย ๆ เกี่ยวกับเรื่องการใช้พฤติกรรมความรุนแรงนั้น ทาให้นักศึกษาจาได้ และนาไปเล่าต่อได้จริง
3. นักศึกษาส่วนใหญ่ยอมรับว่าการที่เข้าฟังอาจารย์ในแต่ละครั้งนั้นไม่ได้ทาให้เกิ ดความเกรงกลัวเท่ากับการนา
เรื่องการลงโทษมาแสดงให้เห็นไม่ว่าจะเป็นการไล่ออกจากสถานศึกษา หรือการทาทัณฑ์บน
บทสรุปและอภิปรายผล
รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ รูปแบบการสื่อสารแบบผสมผสาน
กระบวนการสื่อสารแบบผสมผสานนี้ ประกอบไปด้วย การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขปัญหา โดยการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเฉพาะราย และมีการนาเอาทฤษฏีการสื่อสาร
หลายแบบเข้ามาใช้ร่วมกัน เช่น การโน้มน้าวใจ การใช้เกม กิจกรรม และกระบวนกลุ่มเข้ามาช่วยทาให้เกิด ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การนาเอาทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม และการกระทาที่รุนแรงเข้ามาสอนแทรกในการสื่อสารของอาจารย์
เพื่ออธิบายและให้เหตุผลถึงประสบการณ์ที่รุนแรงจากปัจจัยรอบตัว โดยการยกตัวอย่างการใช้ความรุนแรงในภาพยนตร์
เนื้อหาความรุนแรงจากหนังสือพิมพ์ หรือวารสารมาประกอบกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาโดยทาความเข้าใจ
อธิบายถึงเหตุผลและข้อดีข้อเสียของสิ่งเหล่านั้น
รูปแบบการสื่อสารแบบผสมผสานนี้ อาจารย์ต้องใช้เ วลาค่อนข้างมากในการจัดทาแผนงาน ทั้งยังต้องจัดหา
กิจกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการสื่อสารกับนักศึกษา นอกจากนี้ รูปแบบการสื่อสารแบบผสมผสานเป็นรูปแบบการสื่อสารที่
เน้นการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้รูปแบบการสื่อสารทุกรูปแบบการสื่อสารมาประกอบกัน และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับเวลาและเหตุการณ์ และพยายามเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการพูดและเล่าเรื่องราวออกมาโดยเร็วเพื่อระบายความ
กดดันที่มีอยู่ในจิตใจยิ่งมีพื้นที่ให้ระบายความกดดันมากเท่าไร ความคับแค้นใจก็อาจจะบรรเทาเบาบางลง เพราะนักศึกษามี
ความรู้สึกว่ามีคนช่วยแบ่งปันและรับฟังอยู่ด้วย การมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง หรือการเจ็บแค้นก็อาจจะสามารถ
บรรเทาเบาบางลง หรือไม่มีหลงเหลืออยู่ก็ได้
วิธีการสื่อสารที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ การประยุกต์ใช้กิจกรรมในการสื่อสาร
การทาการสื่อสารของอาจารย์เพียงฝุายเดียว ทาให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ยิ่งนักศึกษามีระยะเวลาใน
การฟังมากเท่าไร ยิ่งทาให้เกิดความเบื่อหน่ายมากเท่านั้น ดังนั้นหากมีการนากิจกรรมรูปแบบต่างๆ เข้ามาผสมผสานกับการ
สื่อสาร ย่อมทาให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม เนื่องจากเป็นการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับตัวเองกิจกรรมที่อาจารย์นามา
ประยุกต์ใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการเรียนรู้ และ การสร้างความเข้าใจ
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ โดยกิจกรรมที่อาจารย์นิ ยมใช้มากที่สุด คือ เกม และการนากรณีศึกษา (case study) มา
อธิบายในห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสื่อสารโดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนต้อง
ช่วยเหลือซึ่งกัน โดยร่วมกันคิดร่วมกันทากิจกรรมและนาเอาเหตุการณ์ปฏิสัมพันธ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น และข้อสังเกต
ต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์จากกิจกรรมกลุ่มนั้น มาร่วมกันวิเคราะห์อภิปรายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ (ทิศนา แขมณี รอง
ศาสตราจารย์,2533)
ประสิทธิภาพการสื่อสารที่อาจารย์ใช้กับนักศึกษา
ประสิทธิภาพการสื่อสารที่ดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษานั้นเกิดจากความสามารถของอาจารย์ในการสื่อสาร
ออกไปแต่ละครั้ง ที่ทาให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาของสารครบถ้วน เกิดความเข้าใจตรงกั นถึงรายละเอียดของเนื้อหาของสาร
นักศึกษามีความสามารถในการจดจาเนื้อหาของสาร และสามารถนาไปถ่ายทอดต่อให้กับเพื่อนนักศึกษา หรือบุคคลอื่นได้
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อย่างถูกต้อง และท้ายที่สุด นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงผลเสียและระวังการใช้พฤติกรรมความรุนแรงต่อผู้อื่นมากยิ่งขึ้น
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดีนี้ต้องประกอบไปด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา การยอมรับ
และการเปิดพื้นที่รับฟังของแต่ละฝุายมีพื้นที่มากพอที่จะทาให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาเกิดความยอมรับ นับถือ และทาความ
เข้าใจกันและกันได้
ประสิทธิภาพการสื่อสารที่ไม่ดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเกิดจากการสื่อสารของอาจารย์ที่ไม่สามารถทาให้
นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาของสารครบถ้วน นักศึกษาไม่เข้าใจถึงรายละเอียดของเนื้อหาของสารและไม่สามารถจดจาเนื้อหาของ
สารได้ รวมทั้งไม่สามารถนาไปถ่ายทอดต่อให้กับเพื่อนนักศึกษา หรือบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง จึงไม่เกิดความตระหนักถึง
ผลเสียและระวังการใช้พฤติกรรมความรุนแรงต่อผู้อื่น
ในงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยพบว่า สาเหตุที่ทาให้ประสิทธิภาพของการทาการสื่อสารของอาจารย์ไม่ดีนั้นอาจจะเกิด
จากจากวิธีการสื่อสารของอาจารย์ที่ใช้ในแต่ละครั้งมักเป็นการอธิบายเหตุการณ์ที่ไกลตัว เป็นเรื่องที่ไม่มีความเกี่ยวพันกับกลุ่ม
หรือสิ่งแวดล้อมที่นักศึกษากาลังเป็นอยู่ จึงทาให้นักศึกษาจานวนมาก ต่อต้านและปฏิเสธที่จะทาความเข้าใจ และจดจาสิ่งที่
อาจารย์ทาการสื่อสาร
ข้อเสนอแนะ
1. การนาผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
1.1 การนาเอาความโดดเด่นของการสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ไปใช้กับนักศึกษาในช่วงเวลาปฐมนิเทศ หรือ การประชุม
นัก ศึก ษาทุก ชั้น ปี เพราะการสื่อ สารแบบกลุ่ม ใหญ่ (Mass Communication) มีข้อ ดีคือ สามารถถ่า ยทอดข้อมูล
ข่าวสารเรื่องเดียวกัน กับกลุ่มคนที่เยอะที่สุด ในเวลาเดียวกัน ดังนั้ นการสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่จึงเหมาะสมกับการใช้ทา
ข้อตกลงร่วมกัน หรือทาความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเมื่อเริ่มแรกเข้าสู่สถาบันการศึกษา เพื่ออธิบายกฎ
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานบันการศึกษา และเข้าใจถึงความมุ่งหวังของสถาบันและของตัวอาจารย์ เพราะการสื่อสารแบบ
กลุ่มใหญ่นี้ นักศึกษาจะเข้าร่วมฟังทุกคน และไม่ค่อยหลีกเลี่ยง
1.2 การนาการสื่อสารแบบสอดแทรกกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Activity Group Communication) มาใช้กับ
นักศึกษา โดยการนาเอาเหตุการณ์หรือกรณีศึกษา (Case Study) ที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นจริงมาเล่าสู่กันฟังนั้น
เงื่อนไขส าคัญคือ ทุกคนต้อ งมีความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้ นอยู่บ้าง หรือเคยได้ยิน เคยรับรู้ม าบ้าง ซึ่ งจะทาให้
นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันได้และถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวนักศึกษามากจะเพิ่มความสามารถของ
นักศึกษาให้จดจาได้ง่ายขึ้นและนักศึกษาจะสามารถนาไปถ่ายทอดเรื่องราว สิ่งที่ได้รับฟังมากับเพื่อนนักศึกษาและบุคคลอื่น
ต่อไปได้
1.3 การนาเทคนิคและการทากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษากับเพื่อนนักศึกษานั้น อาจารย์ต้องหมั่นคอย
สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างการทากิจกรรมด้วยว่า หากว่านักศึกษาไม่สามารถทากิจกรรมร่วมกันได้จริงและมีความบาดหมางเกิน
กว่าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเดียวกันได้อาจารย์ต้องแยกนักศึกษาทั้งสองฝุายทันที เพื่อไม่ให้เกิดความแค้นใจต่อไปในภายภาคหน้า เพราะใน
บางครั้งการใช้ความกดดันมากเกินไป จะทาให้เกิดความคับแค้นใจและนามาซึ่งพฤติกรรมก้าวร้าวและรุนแรงมากกว่าที่หลายคน
จะคาดเดาได้ และอาจจะเกิดความสูญเสียตามมาทีหลัง ดังนั้น การที่จะสามารถร่วมทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างนักศึกษา
กับนักศึกษานั้น ต้องแน่ใจว่า กิจกรรมนั้นจะก่อให้เกิดความสามัคคีต่อกัน และกระบวนการกลุ่มนั้น จะไม่ทาให้นักศึกษาคนใดคน
หนึ่งเกิดความคับแค้นใจหรือกดดันตามมาที่หลัง (จาเนียร ช่วงโชติ, 2521)
1.4 การนาการสื่อสารแบบโดยตรงกับนักศึกษา (Specific Communication) มาใช้กับนักศึกษา ตัวของ
อาจารย์ต้องตระหนักว่าการสื่อสารแบบนี้มีข้อจากัด คือ หากนักศึกษาไม่มีความไว้วางใจ หรืออาจารย์ไม่มีความสนิทสนมกับ
นักศึกษาพอสมควรแล้วการให้คาแนะนาใดก็จะได้รับการปฏิเสธจากนักศึกษาเสมอ เพราะขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันการทา
การสื่อสารโดยตรงกับนักศึกษาต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลค่อนข้างมากที่สุด และต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจใน
มุมมองที่แตกต่างกันระหว่างตัวอาจารย์กับนักศึกษาด้วย เพื่อให้เข้าใจจุดยืนของกันและกัน และนามาปรับปรุงหาข้อสรุป
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ร่วมกัน (จาเนียร ช่วงโชติ, 2521)
1.5 การนาการสือ่ สารแบบผสมผสาน (Integration Communication) มาใช้ โดยการนาทัง้ การสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่
การสื่อสารเฉพาะเจาะจงและการสือ่ สารแบบกลุ่มสัมพันธ์มาประยุกต์รวมกันนั้น อาจารย์ต้องสละเวลาอย่างมากในการติดตาม
พฤติกรรมและพัฒนาการทางพฤติกรรมของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสมแต่ละช่วงเวลา
ซึ่งองค์ประกอบที่สาคัญในการนารูปแบบการสื่อสารแบบผสมผสานไปใช้ คือ เวลาที่จะให้แก่นักศึกษาที่ต้องมีมากที่สุดเนื่องจาก
พื้นฐานของนักศึกษาแต่ละคนแตกต่างกัน จึงทาให้การแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนแตกต่างกัน การจะปรับพื้นฐานของ
นักศึกษาให้มีความใกล้เคียงกัน ทาได้ยากในระยะเวลาอันสั้น
2. การนาผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยครั้งต่อไปควรจาแนกการศึกษาแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านรูปแบบการสื่อสาร ด้านการจัดกิจกรรม ด้าน
กระบวนการกลุ่ม ด้านการปูองกันเพื่อระงับเหตุการณ์การใช้พฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษา ด้านการควบคุมและ
ลงโทษนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง เพื่อหารูปแบบการที่เหมาะสมเพื่อลดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของ
นักศึกษาในอนาคต
2.2 การวิจัยครั้งต่อไปควรพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อลดพฤติกรรมการใช้
ความรุนแรงของนักศึกษาทั้งที่เป็นปัจจัยเชิงบวก และปัจจัยเชิงลบ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการ
การสื่ อสารเพื่ อลดพฤติ กรรมการใช้ ความรุ นแรงของนั กศึ กษาอั นน าไปสู่ การพั ฒนากระบวนการพั ฒนาให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ
ประสิทธิผล ต่อไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ได้ให้ความรู้ และคาแนะนา เรื่องการเรียนในหลักสูตรนี้เป็นอย่างดี
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ผลการใช้ บทเรี ยนอีเลิร์นนิ่ ง เรื่อ งพั นธะเคมี ที่มี ต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าเคมี ความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
The Effect of Using E-learning in the field of Chemical Bonding to Results in Learning Achivement
Ability of Information Technology and Attitudes Toward Science of Matayom Suksa 4 Students of
Patumwan Demonstration schools: Srinakharinwirot University, Bangkok
สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพันธะเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
เรียนด้วยบทเรียนอีเลิรน์ นิ่งหลังเรียนกับเกณฑ์ที่กาหนด เปรียบเทียบความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนั ก เรีย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่เ รี ย นด้ วยบทเรี ยนอี เ ลิ ร์ น นิ่งสู งกว่ าเกณฑ์ ที่ กาหนด และเปรีย บเที ย บเจตคติ ต่ อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่องพันธะเคมีระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ห้อง 133 จานวน 32 คน จัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันงานวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยกึ่งทดลองใช้แบบแผนการทดลองเฉพาะ
กรณีแบบกลุ่มเดียววัดผลหลังการทดลอง(One Group Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบ T-test
independent (one sample)ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพันธะเคมีและเปรียบเทียบความสามารถ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนัก เรียน และการวิจัยกึ่งทดลองวัดก่อน-หลังการทดลอง (One Group
Pretest Posttest Design) ในการศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบ T-test
dependent
ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังจากเรียนด้วย
บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องพันธะเคมี พบว่าหลังเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องพันธะเคมีนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด(ร้อยละ 70) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังจากเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องพันธะเคมี พบว่า
นักเรียนมีคะแนนความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด(ร้อยละ 70) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่อง
พันธะเคมีก่อนและหลังเรียน ภายหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คาสาคัญ: บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง, พันธะเคมี, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี, ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร,เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
Abstract
The purposes of this study were to compare (1) chemical bonding achievement with the
criteria at 70 percent. (2) information and communication technology ability with the criteria at
70% and (3) attitude toward science of Muttayom Suksa 4 students, before and after learned with
e-learning in the topic of chemical bonding.
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This research design was Quasi experimental that use one group posttest design for
chemical bonding achievement and information and communication technology ability with the
criteria at 70% and pretest posttest design for attitude toward science. The samples of this
research were 32 students of Matthayomsuksa IV of Patumwan Demonstration schools:
Srinakharinwirot University. The instrument in this research was E– learning in the topic
Chemical Bonding. The instruments for data analysis were (1) Science lesson plans by
using e-learning in the Topic of Chemical Bonding (2) A science learning achievement test
(3) An ability on Information Technology and Communications test (4) An ability on
Information Technology and Communications rubric scores (5) An attitudes toward Science
test. The collected data were analyzed by computing for arithmetic means, standard deviation
and T-test independent. The research findings indicate that, after learned with chemical bonding
e-learning, 70% percent of MatayomSuksa 4 students have the higher than 70% of total score,
statistically significantly at .05 level. The information and communication technology ability of 70
percent of the students were greater than 70% of total score, statistically significant at .0 5level.
Furthermore, the attitude toward science of 70 percent of the students were higher than 70% of
total score, statistically significant at .05 level.
Keywords: Using E-learning, Chemical bonding, Learning achievement, Ability of information
technology, Attitudes toward science
บทนา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขณะนี้อยู่ในยุคศตวรรษที่ 21ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุก คนต้อ ง
เรีย นรู้ตั้งแต่ชั้น อนุบ าลไปจนถึงมหาวิท ยาลัย และตลอดชีวิต คือ 3 R x 7 C กล่า วคือ 3 R ได้แ ก่ Reading (W)
Riting (A) Rithmetics 7 C ได้แ ก่ Critical thinking & problem solving ได้แ ก่ Creativity & innovation
Cross-cultural understanding Collaboration, teamwork & leadership Communications, information
& media literacy Computing & ICT literacy Career& learning skills การจัด การเรีย นรู้อ ยู่ใ นยุค
ศตวรรษที่ 21 ต้อ ง “ก้า วข้า มสาระวิช า” ไปสู่ก ารเรีย นรู้ “ทัก ษะเพื่อ การดารงชีวิต ในศตวรรษที่ 21” (วิจ ารณ์
พานิช,2555)ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมกับเทคโนโลยีการสื่อสารได้รับการพัฒนามากขึ้น เกิด เป็น เทคโนโลยี
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทาให้การเรียนการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้เป็นไปด้ว ยความ
รวดเร็วและแพร่หลายได้ง่ายขึ้น สื่อหนึ่งๆสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้สาหรับคนหลายคนในเวลาเดียวกัน การถ่ายทอด
ความรู้ การค้นหาความรู้ และการเรียนรู้อย่างมีป ระสิทธิภาพ จึงเกิดขึ้นได้โดยง่ายในยุคโลกาภิวัตน์ผลของการพัฒนา
เทคโนโลยีท างด้า นคอมพิว เตอร์แ ละการสื่อ สาร (ICT) ทาให้ปัจ จุบัน ของเราเข้า สู่ยุค อิน เทอร์เ น็ ต ซึ่ง เป็น โรคที่ไ ร้
พรมแดน นานาประเทศซึ่ง ตระหนัก ถึง การเปลี ่ย นแปลงนี้ต ่า งพยายามที่จ ะนาอิน เทอร์เ น็ ตเข้า มาปฏิรูป ระบบ
การศึก ษาของประเทศตนให้มีคุณ ภาพและมีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อ สามารถผลิต บุค คลที่มีค วามรู้แ ละความเชี่ย วชาญ
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้อีเลิร์นนิ่งสามารถทาให้ผู้เรียนใช้เวลาศึกษาบทเรียนได้
นานและบ่อยเท่าที่ต้องการจึงช่วยให้การเรียนรู้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนาเนื้อหาวิชา สื่อการ
สอน ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทานั้นกลับมาใช้ได้อีกจึงช่วยลดทั้งต้นทุนและเวลาในการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนในอนาคต การสัง เคราะห์ง านวิจัย เกี่ย วกับ การเรีย นการสอนโดยใช้อีเ ลิร์น นิ่ง ในระดับ มัธ ยมศึก ษา (ทวีศั กดิ์
จินดานุรักษ์ และคณะ,2554) พบว่าสถาบันที่ทาวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนอีเลิร์นนิ่งมากที่สุดคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
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วิโรฒกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทาการศึกษามากที่สุดคือวิทยาศาสตร์
ก่อนดาเนินการวิจัยนี้ผู้สอนได้ทาความรู้จักผู้เรียนโดยการสัมภาษณ์ผู้เรียนในคาบแรกโดยการสารวจเกี่ยวกับ
ความต้องการและทรัพยากรที่ต้องการให้มีเพื่อสนับสนุนในการรายวิชาวิทยาศาสตร์เคมีและภูมิหลังและความเป็นมา
ที่สาคัญประการหนึ่งคือการสอบถามข้อมูลและความต้องการของนักเรียนว่าในรายวิชาดังกล่าว นักเรียนต้องการสิ่ง
ใด ข้อ ค้น พบที่ไ ด้จ ากนัก เรี ย นได้แ ก่ ต้อ งการหนัง สือ แบบเรีย นและเอกสารแบบฝึก หัด ที่ทัน สมัย รูป เล่ม สวยงาม
น่าสนใจที่อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เรียบเรียงขึ้น อยากลงมือทากิจกรรมปฏิบัติการทดลองเคมีที่เคยได้เรียนรู้จากการบอก
เล่าข้อสรุปหรือได้ดูได้ชมจากคลิปวีดิโอที่มีอยู่ทั่วไปใน youtube แต่ไม่เคยได้เห็นผลการทดลองและแสดงขั้นตอนการ
ทดลองด้ว ยทัก ษะปฏิบัติก ารของตนเอง คลิป วีดิโ อที่มีอ ยู่ทั่ว ไปใน youtube แปลและจับ ใจความได้ย าก ต้อ งการ
คาอธิบายเป็นภาษาไทยที่ใช้ภาษาง่ายและกระชับ ต้องการให้เอกสารประกอบคาบรรยายของอาจารย์ คลิปวีดิทัศน์ที่
อาจารย์นามาแสดงในขั้น นาเข้ า สู่บ ทเรีย น ต้อ งการบัน ทึก เสีย งบรรยายของอาจารย์ข ณะที่ดาเนิน การสอน เพื่อ ใช้
ประกอบการทบทวน ต้อ งการให้มีก ารบ้า นและแบบฝึก หัด ที่มีแ นววิธีคิด หรือ แนวทางในการหาคาตอบและทราบ
ผลได้ทันทีว่าตนเองทาแบบฝึกหัดนั้นได้ถูกต้องหรือไม่ ก่อ นที่จ ะมีก ารสอบระหว่า งเรีย น สอบกลางภ าคเรีย น และ
ปลายภาคเรียน ต้องการให้มีแบบประเมินตนเองที่มีลักษณะแนวคาถาม และเฉลยคาตอบอย่างละเอียด รวมถึงการ
จับเวลาที่ใช้ในการทาแบบทดสอบและการวิเคราะห์ว่านักเรียนนั้นยังบกพร่องในวัต ถุป ระสงค์ข้อ ใด หรือ มีม โนทัศ น์
หลักที่คลาดเคลื่อนอย่างไร ผู้สอนทาการสารวจข้ อมูลส่วนตัวและความสามารถในการเข้าหาและเข้าถึงบทเรียน
อีเลิร์นนิ่งพบว่านักเรียนสามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ ตโดยการให้บริการของห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของทางโรงเรีย น ในช่ว ง
เวลาพัก กลางวัน และช่ว งเวลาหลังเลิก เรีย น นัก เรีย นทุก คนมีค อมพิว เตอร์ที่เ ชื่อ มต่อ อิน เทอร์เ นตใช้ที่บ้า น นัก เรีย น
ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับโปรแกรมมูเดิ้ล (Moodle) ทั้งนี้ในตอนที่นักเรียนเรียนในระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาตอนต้น เคยเข้า ไป
ศึกษาและทางานที่ได้รับมอบหมายในบางรายวิชาของกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความต้องการที่จะเข้าศึกษาใ น
ระบบอีเ ลิร์น นิ่ง จากการสารวจข้อ มูล เบื้อ งต้น จากผู้เ รีย นดัง กล่า วทาให้ท ราบว่า นัก เรีย นมีค วามพึง พอใจต่อ การนา
บทเรีย นอีเ ลิร ์น นิ ่ง มาใช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย น นอกจากนี้ โ รงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
มีนโยบายส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอี เลิร์นนิ่งดัง
พบว่ามีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งโดยเข้าเว็บไซต์ www.satitpatumwan.ac.th จะมีลิงค์ของ Satit
E – learning เข้าสู่ระบบโดยกรอกรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับที่ฝุายไอซีทีของทางโรงเรียนได้กาหนดให้นักเรียน
สาหรับใช้งานคอมพิวเตอร์ของทางโรงเรียน
ผู้วิจัยมีความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรี ยนอีเลิร์นนิ่ง เรื่องพันธะเคมี สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนที่ 1 คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารซึ่ งเป็ น สมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 และเจตคติ ต่ อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพันธะเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนอี
เลิร์นนิ่งหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
3. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่อง
พันธะเคมีก่อนและหลังเรียน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จานวน 3 ห้องเรียนซึ่งจัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จานวน 1
ห้องเรียน จานวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มห้องเรียนอย่างง่าย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร เรื่องพันธะเคมี
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองคือภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยใช้เวลา8สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ
50 นาทีจานวน 19 แผนการจัดเรียนรู้ รวม29 คาบ
การกาหนดแบบแผนการวิจัย
ประกอบด้วยการดาเนินการ 2 ช่วง คือ
1. การวิจัยกึ่งทดลองใช้แบบแผนการทดลองเฉพาะกรณีโดยการทดลองหนึ่งครั้ง (One Group Posttest Design)
แบบกลุ่มเดียววัดผลหลังการทดลองสาหรับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กลุ่มตัวอย่าง การทดลองสอบหลัง
E

X T2
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
E
แทนกลุ่มประชากรเปูาหมาย
X แทนบทเรียนอิเลิร์นนิ่ง
T2 แทนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนอิเลิร์นนิ่งและแบบวัด
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. การวิจัยกึ่งทดลองวัดก่อน-หลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Design) ในการศึกษาเปรียบเทียบ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์
กลุ่มตัวอย่าง

สอบก่อนการทดลอง

สอบหลัง

E
T1
X
T2
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
E
แทนกลุ่มประชากรเปูาหมาย
X แทนบทเรียนอิเลิร์นนิ่ง
T1 แทน แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์วัดผลก่อนเรียน
T2 แทนแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์วัดผลหลังเรียน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องพันธะเคมี ซึ่งประกอบด้วยส่วนสาคัญคือ
1.1 การศึกษาสถานการณ์โจทย์ที่เป็นปัญหา เช่น คลิปการทดลองหรือโฆษณา เพื่อเป็นการนาเข้าสู่บริบท
1.2 การประชุมกลุ่มออนไลน์และการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต
1.3 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เนตและประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้
1.4 การทาแบบฝึกหัดออนไลน์จากแหล่งเรียนรู้
1.5 การสร้างชิ้นงานในแต่ละบทเรียนซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักเรียน เช่น การสร้างผลงานนาเสนอจากโปรแกรมนาเสนอ (powerpoint)
2. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องพันธะเคมี
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องพันธะเคมี
3.2 แบบประเมินทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.3 แบบสอบวัดความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.4 แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
การเก็บรวมรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับดังนี้
1. เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นกลุ่มทดลองดังกล่าวมาแล้วในเรื่องพันธะเคมีสังเกตจากพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนเรื่องพันธะเคมี
2. แนะนาขั้นตอนการทากิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในกิจกรรมการเรียนรู้
3. ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
4. ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องพันธะเคมี
5. บันทึกคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของผู้เรียน การทาแบบฝึกหัดและการสร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมที่
มอบหมายในแต่ละแผนการทดลองโดยใช้แบบประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสาหรับนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน อาจนักเรียนมี
ข้อบกพร่อง
6. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรือ่ งพันธะเคมีทาการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเคมีเรื่องพันธะเคมี แบบวัดทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องพันธะเคมี
7. ตรวจให้คะแนนแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เคมี แบบวัดความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องพันธะเคมี
แล้วนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งหลังเรียนเทียบกับ
เกณฑ์โดยการวิเคราะห์ t-test One Sample
2. ศึกษาความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนภายหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์โดยการ
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วิเคราะห์ t-test One Sample
3. เปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องพันธะเคมี
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการวิเคราะห์t -test dependent
ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังจากเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์
นนิ่งเรื่องพันธะเคมี ค่าเฉลี่ย 31.81 คะแนนเต็ม 50 คะแนน เมื่ อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ของผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย น
วิทยาศาสตร์หลังเรียนพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียน
เทียบเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่าหลังเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องพันธะเคมีนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์สูงกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ภายหลังจากเรียนด้วย
บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องพันธะเคมี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.22 คะแนนเต็ม 50 คะแนน เมื่อเทียบเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่าหลัง
เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องพันธะเคมีนักเรียนมีคะแนนความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูงกว่า
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4หลังเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งมีเจตคติสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีของนักเรียนภายหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งหลังเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้
ออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิ่งตามทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ เช่นการมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ต่างในอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบใหม่กับความรู้เดิม
ผ่านบทเรียนอีเลิร์นนิ่งรวมถึงทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้กล่าวคือบทเรียนอีเลิร์นนิ่งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
รูปแบบที่หลากหลาย การส่งเสริมและสนับสนุนการรู้เกี่ยวกับกระบวนการรู้คิดของตนเองในกระบวนการสร้างโครงสร้างทาง
ปัญญา รวมทั้งออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรูแ้ บบผสมผสาน เนื่องจากเป็นการนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
มาใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ รวมถึงลักษณะของบทเรียนอีเลิร์นนิ่งที่ดีได้แก่
เนื้อหาเรื่องพันธะเคมีนั้นเป็นพื้นฐานสาคัญ มีเนื้อหาเชิงบรรยาย เน้นมโนมติ ต้องอาศัยภาพหรือโมเดลประกอบคาอธิบายซึ่ง
เป็นการขยายมโนทัศน์ให้เข้าใจได้มากขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้แหล่งสืบค้นและแหล่งเรียนรู้ทางอิน
เทอร์เนต ประกอบกับการใช้สื่อแอนนิเมชัน การตอบคาถามหรือทากิจกรรมต่าง ๆ ตามเว็บไซต์ที่กาหนดในลักษณะของ
การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิจัยหลายท่าน เช่น นุสรา หัวไผ่ (2552) ที่ทาการศึกษา
ผลสัม ฤทธิ์แ ละเจตคติต่ อวิทยาศาสตร์ข องนัก เรียนชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 4 ที่ ได้รั บการจัดการเรีย นรู้โดยใช้ค อมพิว เตอร์
มัล ติ มี เดี ย ประกอบการบรรยายพบว่า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นชีว วิ ท ยาของนั ก เรีย นที่ ได้ รั บ การจั ดการเรี ย นรู้โ ดยใช้
คอมพิวเตอร์มัลติมิเดียประกอบการบรรยายหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 บุญส่ง จันทร
(2549) ได้พัฒนาบทเรี ยนสาเร็จรูปเรื่องพันธะเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งนักเรียนมี
ความก้าวหน้าร้อยละ 72.51 ไพศาล ภาโนมัย (2549) ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องพันธะเคมี สาหรับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4) ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์เมื่อเวลา
ผ่านไป 2 สัปดาห์เท่ากับ98.01 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ชิดชนก พวงคต (2548) พัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปวิชาเคมีเรื่องพันธะเคมีชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยได้ข้อค้นพบคือนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.60 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูปวิชา
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เคมีเรื่องพันธะเคมี มีความคงทนในการเรียนรู้โดยนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และหลังเรียน 2
สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน ปรารถนา เพชรโต (2547) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ รายวิชาเคมี 1 เรื่องพันธะเคมี สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนพิมายดารงวิทยาคมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิมายดารงวิทยาคม มี
ระดับความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ รายวิชาเคมี 1 เรื่องพันธะเคมี อยู่ในระดับดีมากทุกรายการทาให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นสยาม ตัญจพัฒน์กุล (2547) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องพันธะเคมี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยโปรแกรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการสอนโดยใช้โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บเรื่องพันธะเคมีสูงกว่า
ก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และวิจิตร สมบัติวงศ์ (2549) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผลการวิจัยสรุปว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้านประโยชน์ของการเรียนรู้อยู่
ในระดับมากที่สุด ด้านรูปแบบการเรียนรู้ ด้านองค์ประกอบที่มีต่อการเรียนรู้ และโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ภายหลังจากเรียนด้วย
บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องพันธะเคมี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.218 เทียบเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2
ของงานวิจัยที่ว่าหลังเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องพันธะเคมีนักเรียนมีคะแนนความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสูงกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องจากโรงเรียนสาธิตมหาวิ ทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ปทุมวัน มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนเป็นรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเลือก
เพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นนักเรียนของทางโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ทั้งหมด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดในรายวิชาคอมพิวเตอร์พบว่านักเรียนต้องใช้
โปรแกรมพื้น ฐานคื อ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ โปรแกรมการน าเสนอในการสร้ างชิ้น งานได้
นอกจากนี้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือสืบค้น (search engine) เพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นประจา อาทิ
www.google.com แต่การสืบค้นดังกล่าวมุ่งให้นักเรียนตระหนักถึงความสามารถในการเลือกแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
และมีข้อมู ลที่เป็นปั จจุบันเพราะทุกวั นนี้ กระแสการใช้งานของสังคมออนไลน์ (social network) ส่งผลกระทบต่ อ
ชีวิตประจาวันของเราเป็นอย่างมาก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนในการ
สืบค้นข้อมูลเพือ่ นามาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน การประชุมกลุ่มออนไลน์ การร่วมกิจกรรมตอบคาถามและทาแบบฝึกหัด
ในเว็บช่วยสอนที่เปิดให้นักเรียนเข้าใช้ฟรี และการสร้างชิ้นงานโดยอาศัยเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์เคมีเป็นองค์ประกอบ
และใช้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนในการนาเสนอผลงานในงานวิจัยนี้เป็นการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์
กฎแห่งการฝึกหัด (Law of exercise) ที่ว่าการฝึกหัดหรือกระทาบ่อยๆด้วยความเข้าใจจะทาให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร
รวมถึงกฎแห่งการใช้ (Law of use and disuse) ที่ว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองซึ่ง
ความมั่นคงของการเรียนรู้จะเกิดขึ้นหากได้มกี ารนาไปใช้บ่อยๆหากไม่มีการนาไปใช้อาจลืมได้และกฎแห่งผลที่พึงพอใจ (Law
of effect) เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรูต้ ่อไปแต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจจะไม่อยากเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนในงานวิจัยนี้ สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตรวรรษที่ 21 โดยแฮริสและรุก
(Harris and Rooks,2010 อ้างถึงในM.D.Roblyer and Aaron H. Doering,2012) กล่าวว่าเทคโนโลยีสามารถแสดง
ความสาคัญและบทบาทในการเรียนรู้แบบสืบค้นได้กล่าวคือในการเรียนแบบสืบสวนสอบสวนนั้น ผู้เรียนมีความจาเป็นที่จะ
เรียนรู้ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสืบค้น ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ ตหรือเครื่องมือสืบค้นการใช้
แบบจาลอง และความสามารถในการจัดกระทาข้อมูลและความสามารถในการสื่อสารในโลกแห่ งการค้นพบ ยิ่งกว่านั้น
นักเรียนที่ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาจะลักษณะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ในขณะที่โอวิตัน(Owston ,2009 อ้างถึงใน
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M.D.Roblyer and Aaron H. Doering,2012) พบว่าเทคโนโลยีมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนแบบสืบสวนสอบสวน
โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในทุกระดับการศึกษา สามารถสร้างได้โดยการใช้เว็บ 2.0
3. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4หลังเรียนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องพันธะเคมีก่อน
และหลังเรียน ภายหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่งหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เนื่องจากนักเรียนเป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ซึ่งเลือกแผนการเรียนนี้ด้วยตนเอง อีกทั้งนักเรียนมี
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอาจเป็นเพราะนักเรียนมีความสนใจและชอบที่จะเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโนยี
ในการวิจัยดังกล่าวได้นาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งมาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี
ความชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีทักษะทางการสื่อสารโดยอาศัยเทคโนโลยีสูง ตามทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
พฤติกรรมนิยมโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองซึ่งงานวิจัยดังกล่าวมีการเชื่อมโยงสิ่งเร้าคือบทเรียนอี
เลิร์นนิ่งกับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ซึ่งนักเรียนชอบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในระดับสูงด้วย
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับนักวิจัยหลายท่าน อาทิ ประภาพรรณ พละสวัสดิ์ (2549) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนวิทยาศาสตร์ในระบบออนไลน์ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนวิทยาศาสตร์ในระบบออนไลน์หลังเรียนสูงขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เจตคติต่อการเรียนด้วยบทเรียนวิทยาศาสตร์ในระบบออนไลน์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดนอกจากนี้ ชิน เวน เหลียว (Chin-Wen Liao,2010)ศึกษาการสอนแบบใหม่กับคอร์สเรียนวิทยาศาสตร์
พลังงานและเทคโนโลยีเบื้องต้นผ่านทางผลการวิจัยพบว่าบทเรียนอีเลิร์นนิ่งโดยโปรแกรมมูเดิ้ลมีผลต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างมาก และช่วยให้นักเรียนอยากที่จะเรียนวิ ชาวิทยาศาสตร์พลังงาน และเทคโนโลยีเบื้องต้นมาร์ตินา โฮเลนโค
(Martina Holenko,2008) ศึกษาการอภิปรายออนไลน์ในคอร์สการเรียนรู้แบบผสมผสาน พบว่า การอภิปรายออนไลน์เป็น
หนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกบรรยาย การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์ ข้อความ ความคิด
การตัดสินใจ และคาตอบเพื่อโต้ตอบกับความเห็นของเพื่อน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ก่อนการดาเนินการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งครูควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้
บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเป็นสื่อเสริมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างดีพอ
1.2 ครูควรมีความสามารถในการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่งรวมถึงการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลโดยอาศัยโปรแกรม
มูเดิ้ล (Moodle)
1.3 ครูต้องมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างคล่องแคล่ว
1.4 ครูต้องตรวจสอบเรื่องห้องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมก่อนจะดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เคมีเรื่องพันธะเคมีโดยการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
กิจกรรมและการสร้างชิ้นงานโดยอาศัยความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นอาจใช้เวลานานมากเกิน
กว่าที่กาหนด ครูต้องคานึงและพิจารณาถึงการบริหารจัดการเวลาให้ มีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อผู้เรียนและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติโดยอิงกรอบคู่มือครูตามแนวของสสวท.เพื่อให้งานวิจัยดังกล่าวและกิจกรรมที่ออกแบบไว้
สามารถใช้ได้ในห้องเรียนปกติ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ปรับเปลี่ยนเนื้อหาในวิชาเคมีอื่นๆ ว่าเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
หรือไม่
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2.2 ศึกษาความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในด้านอื่นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์
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แรงจูง ใจและความพึงพอใจในการศึ กษาสาขาวิช าการท่องเที่ ยวและการโรงแรม ของนักศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร
Motivation and Satisfaction of Undergraduate Students in Tourism and Hotel Programs of Public
Universities in Bangkok
เบญจวรรณ สว่างคง
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านส่วนตัว ด้านอาชีพ ด้านสังคมและด้าน
สถาบัน 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ศึกษา
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในด้านหลักสูตร ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านคณาจารย์ และด้าน
ปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน โดยจาแนกตามเพศภูมิลาเนา อาชีพผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง ชั้นปี
ที่กาลังศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 - 4
จานวน 400 คน จากมหาวิทยาลัยของรัฐ จานวน 12 แห่ง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) นักศึกษามีแรงจูงใจและความพึงพอใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ด้านส่วนตัวและด้านสถาบัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักศึกษาที่มีภูมิลาเนาต่างกัน
มีแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านส่วนตัว ด้านอาชีพ และด้า นสังคม แตกต่างกัน
4) นักศึกษาที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้าน
อาชีพ และด้านสถาบัน แตกต่างกัน 5) นักศึกษาที่กาลังศึกษาชั้นปีที่ต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม ด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ แตกต่างกัน 6) นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านส่วนตัว แตกต่างกัน 7) นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจใน
การศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน แตกต่างกัน 8) นักศึกษาที่รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองต่างกัน และกาลังศึกษาในชั้นปีที่ต่างกัน มีความพึงพอใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกัน และ 9) นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า งกัน มีความพึง
พอใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านคณาจารย์
แตกต่างกัน
คาสาคัญ: แรงจูงใจ,ความพึงพอใจ
Abstract
The purposes of this research were :1) To study motivation of undergraduate students in tourism
and hotel programs of public universities in Bangkok in terms of personal, professional, social and
institutional aspects. 2) To study satisfaction of undergraduate students in tourism and hotel programs
of public universities in Bangkok in terms of curriculum, teaching method and learning activity, faculty
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and supporting factors. The research was analyzed by gender, domicile, parent’s career, average
monthly income, academic year and learning achievement. A sample of 400 cases were drawn from the
2nd – the 4th year undergraduate students by using questionnaire as a tool for data collection. The
statistics needed in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA
and paired tests with LSD
The findings revealed that 1) The students were motivated and satisfied in tourism and hotel
programs. The overall level is high. 2) The students with different gender, their personal and
institutional difference in tourism and hotel programs was statistically significant at the .05 level. 3) The
students with different domicile, their personal, professional and social difference in motivation in
tourism and hotel programs. 4) The students of parents with different average monthly income, their
professional and institutional difference in motivation in tourism and hotel programs. 5) The students
with different academic year, their personal and professional difference in motivation in tourism and
hotel programs. 6) The students with different learning achievement, their personal difference in
motivation in tourism and hotel programs. 7) The students with different genders, their supporting
learning factor difference in satisfaction in tourism and hotel programs. 8) The students of parents with
different average monthly income and with different academic year, their difference in satisfaction in
tourism and hotel programs, by overall and in each aspect. 9) The students with different learning
achievement, their teaching method and learning activities and faculty difference in satisfaction in
tourism and hotel programs.
Keywords: Motivation, Satisfaction
บทนา
ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีขนาดใหญ่และมีการเจริญเติบโตที่ถือว่าสูงที่สุดในภาคการ
บริการทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าเกินกว่า 1 ใน 3 ของมูลค่าการค้าการบริการทั้งหมดของโลก (กองวิชาการท่องเที่ยว) องค์การ
การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) ได้สรุปตัวเลขนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของโลกในปี 2554
ว่ามีจานวนมากถึง 983 ล้านคน ซึ่งมีอัตราการเติบโตถึง 4.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว องค์การการท่องเที่ยวโลกยังได้
คาดการณ์อีกว่าในปี พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดินทางเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,600 ล้านคน และจะทาให้เกิด
รายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 100 ล้านล้านบาท (อ้างในบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) จากตัวเลขการเติบโตของ
นักท่องเที่ยวและรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวทาให้เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถ
นารายได้ เข้าสู่ประเทศได้มากที่สุดทางหนึ่ง การท่องเที่ยวจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมี
บทบาทสาคัญต่อการพัฒนาประเทศและระบบเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันถือว่ามีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก
เป็นอุตสาหกรรมที่ทารายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจานวนมากและตัวเลขรายได้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นโดยตลอด สถิติจานวน
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางมายัง
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 15,936,400 คนในปี 2553 เป็น 19,098,323 คนในปี 2554และจากสถิติที่ผ่านมาในปี 2553
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทารายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจานวน 592,794.09 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 734,591.46 ล้าน
บาทในปี 2554 (ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ ) ซึ่ งเป็ น รายได้ ที่มี มู ล ค่ า สู งมาก เมื่ อ เทีย บกั บ อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ เช่ น พวก
อุตสาหกรรมสิ่งทอและสินค้าเกษตร นอกจากนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ส่งผลดีต่อ ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
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ประเทศไทย ทั้งในแง่ของการช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตและนาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น รวมทั้งยังทาให้เกิด
การจ้างงานและเกิดการกระจายรายได้ ไปสู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง อีกหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนาเที่ยวธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ธุรกิจการจาหน่ายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ธุรกิจการบิน ธุรกิจ
ขนส่ง ธุรกิจการจัดประชุมสัมมนาและธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลพวงจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลทาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตอย่างรวดเร็วของและ
การขยายตัวของตลาดแรงงานด้านนี้ก็มีสูงขึ้นตามไปด้วย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้พยากรณ์ว่า
แนวโน้มความต้องการกาลังคนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นมีอัตราเพิ่มขึ้นเป็นลาดับมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน
แต่ทั้งๆที่ธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีแต่กลับเป็นธุรกิจที่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่ตรงกับสายงานเพื่อปูอนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเปิด
หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพิ่มขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการทาง
ตลาดของประเทศโดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีการดาเนินการผลิตบัณฑิตด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ในประเทศไทยในระดับปริญญาตรีมีจานวนมากกว่า 100 แห่ง ในแต่ละปีสามารถผลิตบัณฑิตด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
มากกว่าหนึ่งหมื่นคน นอกจากนั้นยังพบว่าสาหรับการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เป็นหนึ่งในสาขาที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของสาขายอดนิยมสาหรับการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนในปัจจุบันอีกด้วย (สานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2553)
จากความนิยมในการเรียนสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของนักศึกษาในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เลือกเรียนในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้
เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการดาเนินงานด้าน
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมและความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
เพื่อให้เป็นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถรองรับความต้องการของตลาดแรงงานด้านนี้ต่อไปได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ กษาแรงจู งใจในการศึ กษาสาขาวิ ชาการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม ของนั ก ศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านส่วนตัว ด้านอาชีพ ด้านสังคมด้านสถาบัน จาแนกตาม เพศ ภูมิลาเนา
อาชีพของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง ชั้นปีที่กาลังศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครที่
ศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านหลักสูตร ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนด้านคณาจารย์ ด้าน
ปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนจาแนกตามเพศ ภูมิลาเนา อาชีพของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง ชั้นปี
ที่กาลังศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การกาหนดกลุ่มประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กาลังศึกษาในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการสารวจพบว่าในกรุงเทพมหานครมีมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่เปิดการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในระดับปริญญาตรี จานวน 10,182 คน จากมหาวิทยาลัย 12
แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร
เกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)
30
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2. การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่สุ่มจากประชากรดังกล่าวข้างต้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรครอนบาค โคชาร์น ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน แต่เพื่อ
ปูองกันความผิดพลาดจึงสารองตัวอย่างไว้เท่ากับจานวน 16 คน ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ
400 คน
2.2 กาหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละมหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบสัดส่วน (Proportional
stratified random sampling) จาแนกตามมหาวิทยาลัย ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 1:จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)
รวม

จานวนประชากร
237
167
4,515
444
700
481
1,450
170
598
783
455
182
10,182

กลุ่มตัวอย่าง
9
177
7
17
28
19
57
7
23
31
18
7
400

2.3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนา
แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ไปทาการจัดเก็บข้อมูล ณ มหาวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ตามจานวนที่แสดงไว้ข้างต้น
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม โดยได้กาหนดขอบเขตแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามจาก
เนื้อหา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1สอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย เพศ ภู มิ ล าเนา อาชี พ ของ
ผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง ชั้นปีที่กาลังศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นคาถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2สอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน ดังนี้ ด้านส่วนตัว ด้านอาชีพ ด้านสังคมด้านสถาบัน
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน ดังนี้ ด้านหลักสูตร ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้านคณาจารย์ ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาเป็นหน่วยในการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (̅) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่ามัธยฐานค่าความถี่และค่าร้อยละของแต่ละข้อคาถามนอกจากนี้ ผู้วิจัยจะใช้สถิติทดสอบหาความ
แตกต่างค่าที (t-test for independent samples) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และใช้สถิติทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป ทั้งนี้ หากพบว่ามี
นัยสาคัญทางสถิติจะทาการเปรียบเทียบพหุคูณ โดยใช้วิธีการของ LSD (Least Significant Difference) เพื่อตรวจสอบ
ความแตกต่างระหว่างคู่
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการคานวณหาจานวนร้อยละ พบว่า นักศึกษาที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพ อาชีพส่วนใหญ่ของผู้ปกครอง คือ ประกอบ
อาชีพส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ 20,000 – 50,000 บาท ส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ระหว่าง 3.01 – 4.00
2. แรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของ
รัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านอาชีพ มี แรงจูงใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสังคม ด้าน
สถาบัน และด้านส่วนตัวตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
2.1 ด้านส่วนตัว พบว่า ข้อที่นักศึกษามีแรงจูงใจมากที่สุ ด คือ สาขาวิชานี้ฝึกให้เป็นนักคิดและนักแก้ปัญหา
รองลงมาคือ อยากมีอาชีพตามแบบอย่างบุคคลที่ชื่นชอบ ส่วนข้อที่นักศึกษามีแรงจูงใจในระดับน้อย คือ เรียนตามความ
สนใจของตัวเอง
2.2 ด้านอาชีพพบว่า ข้อที่นักศึกษามีแรงจูงใจมากที่สุด คือ เป็นอาชีพที่จะต้องมีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ รองลงมาคือ เป็นวิชาชีพที่หารายได้พิเศษได้หลายทาง และเป็นวิชาชีพที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน
2.3 ด้านสังคม พบว่า ข้อทีน่ ักศึกษามีแรงจูงใจมากที่สุด คือการเรียนสาขานี้ทาให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ได้ดี รองลงมาคือ อาชีพที่ได้พบปะกับบุคคลหลายอาชีพ
2.4 ด้านสถาบัน พบว่า ข้อที่นักศึกษามีแรงจูงใจมากที่สุด คือ มีความสะดวกในการเดินทางมาเรียน ความมี
ชื่อเสียงของคณาจารย์ และเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ส่วนข้อที่นักศึกษามีแรงจูงใจปาน
กลาง คือ มีความคุ้นเคยกับสถาบันแห่งนี้มาก่อน
3. ระดับความพึงพอใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุง เทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านคณาจารย์ มีความพึงพอใจมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้ านหลัก สูต ร ด้า นวิ ธีส อนและกิจ กรรมการเรี ยนการสอน และด้ านปัจ จัย ที่ ส นับ สนุน การเรีย นการสอน
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
3.1ด้านหลักสูตร พบว่า ข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ หลักสูตรที่เรียนมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม และหลักสูตรที่เรียนสามารถนาไปใช้ในการทางานได้จริง
3.2 ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ระบบการ
ประเมินผลมีความยุติธรรม สามารถเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียนได้ อย่างเสรี และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน
3.3 ด้านคณาจารย์ พบว่า ข้อทีน่ ักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดูแลเอาใจใส่นักศึกษา มีความยุติธรรม
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
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3.4 ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน พบว่า ข้อทีน่ ักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ สภาพแวดล้อม
ทั่วๆ ไปของสถาบัน มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษา ส่วนข้อที่นักศึก ษามีความพึงพอใจปานกลาง คือ มีแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย และ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
4. ผลจากการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านส่วนตัว ด้านอาชีพ ด้านสังคม ด้านสถาบัน จาแนกตาม เพศ
ภูมิลาเนา อาชีพผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง ชั้นปีที่กาลังศึกษา และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า
4.1 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษา ด้านส่วนตัวและด้านสถาบัน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05ส่วนด้านอาชีพและด้านสังคม นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาไม่แตกต่างกัน
4.2 นักศึกษาที่มีภูมิลาเนาต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่มีภูมิลาเนาต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การศึกษา ด้านส่วนตัว ด้านอาชีพและด้านสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05ส่วนด้านสถาบัน นักศึกษา
มีแรงจูงใจในการศึกษา ไม่แตกต่างกัน
4.3 นักศึกษาที่ ผู้ปกครองมีอาชีพต่า งกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
4.4 นักศึกษาที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษา ด้านอาชีพและด้านสถาบัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านส่วนตัวและด้านสังคม นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษา ไม่แตกต่างกัน
4.5 นักศึกษาที่กาลังศึกษาชั้นปีที่ต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่กาลั งศึกษาชั้นปีที่
ต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษา ด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
สังคมและด้านสถาบัน นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษา ไม่แตกต่างกัน
4.6 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษา
ด้านส่วนตัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอาชีพ ด้านสังคมและด้านสถาบันนักศึกษามีแรงจูงใจ
ในการศึกษาไม่แตกต่างกัน
5. ผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านหลักสูตร ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้าน
คณาจารย์ และด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน จาแนกตาม เพศ ภูมิลาเนา อาชีพผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของผู้ปกครอง ชั้นปีที่กาลังศึกษา และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า
5.1 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษา ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการ
เรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านหลักสูตร ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอน ด้านคณาจารย์ นักศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาไม่แตกต่างกัน
5.2 นักศึกษาที่มีภูมิลาเนา และผู้ปกครองมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
5.3 นักศึกษาที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองต่างกัน และกาลังศึกษาชั้นปีที่ต่างกัน มีความพึงพอใจใน
การศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5.4 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีความพึงพอใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่างกัน มีความพึงพอใจในการศึกษา ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านคณาจารย์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านหลักสูตร และด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษามีความพึง
พอใจในการศึกษาไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. แรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ด้านอาชีพ เป็นอาชีพที่จะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และ เป็นวิช าชีพที่หารายได้พิเศษได้หลาย
ทาง มีแรงจูงใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ปฐม นิคมานนท์ (2528) ที่กล่าวว่า เหตุ จูงใจด้านอาชีพ เป็นเหตุผลที่
สาคัญ เพราะต้องการพัฒนาตนเองทั้งด้านอาชีพ ความรู้ เพื่ อจะได้หางานง่ายขึ้น หรือเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิรัติ บางเจริญทรัพย์ (2547) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการเรียนโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและความพึง
พอใจในสถาบันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจโดยรวมในการเรียน
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา พันธุ์เอี่ยม (2546) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาการ
โรงแรม ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล พบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจในการเลือกเรียน
สาขาวิชาการโรงแรม ด้านส่วนตัว ด้านอาชีพ ด้านสังคม อยู่ในระดับมาก
2. ความพึงพอใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ด้านคณาจารย์ดูแลเอาใจใส่นักศึกษา มีความยุติธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา มีความ
พึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้เพราะการเรี ยนการสอนด้านท่องเที่ยวและโรงแรม จะมีรายวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติหรือฝึกงาน ทาให้
คณาจารย์ผู้สอนได้ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฏิพงศ์ จงรู้ธรรม (2547) ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา
2546 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ผู้สอน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
3. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านส่วนตัว ด้านอาชีพ ด้านสังคมและด้านสถาบัน โดยจาแนกตาม เพศ
ภูมิลาเนา อาชีพผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ชั้นปี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปผลได้ดังนี้
3.1 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยรวมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากในปัจจุบัน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมในการเลือกเรียนได้ตามความ
ต้องการ ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษา
ด้านส่วนตัวและด้านสถาบัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีแรงจูงใจมากกว่าเพศชาย ทั้งนี้
เพราะสังคมในปัจจุบันผู้หญิงออกมาทางานนอกบ้านมากขึ้น และต้องการโอกาสในการเติบโต มีตาแหน่งหน้าที่การงานที่
มั่นคง ต้องการประสบความสาเร็จทัดเทียมผู้ชายเพื่อให้สังคมยอมรับความสามารถของผู้ หญิงเท่ากับผู้ชายในทุกๆ ด้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลลดา สิทธิกรโสมนัส (2547) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและพฤติกรรมในการเลือกศึกษาต่อ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 พบว่านิสิตที่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจด้านความต้องการยก
ย่องและความต้องการความสาเร็จในชีวิตต่างกัน
3.2 นักศึกษาที่มีภูมิลาเนาต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยรวม
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านส่วนตัว ด้านอาชีพ ด้านสังคม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่มีภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัดจะมีแรงจูงใจในการศึกษาสูงกว่านักศึกษาที่
มีภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดมีความต้องการพัฒนาตนเอง อยากศึกษาต่อในสถาบัน
ที่มีชื่อเสียงที่อยู่ในส่วนกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พจมาศ กาญจนสุนทร (2546) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจ
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ในการเลือกเรียนวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตที่มีภูมิลาเนาแตกต่างกัน มี
แรงจูงใจในการเลือกเรียนวิชาชีพครู ด้านความถนัด และความสนใจในวิชาชีพ และด้านอิทธิพลการชักจูงจ ากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 นักศึกษาที่ผู้ปกครองมีอาชีพต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแร ม
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะ ถึงผู้ปกครองจะมีอาชีพที่
ต่างกัน แต่ต่างก็มีรายได้ที่สามารถส่งเสียให้บุตรหลานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญกมญ เถื่อน
เหมือน (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม พบว่า ความคิดเห็นที่มี
ต่อปัจจัยการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม จาแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ
3.4 นักศึกษาที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า แรงจูงใจด้านอาชีพและด้านสถาบัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากใน
การศึกษา ไม่ว่าในระดับใดก็ตาม จาเป็นต้องใช้เงิน หากระดับการศึกษายิ่งสูงเพียงใด ความสาคัญของฐานะทางเศรษฐกิจใน
การกาหนดโอกาสในการศึกษาจะยิ่งมีมากขึ้นเพียงนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา พันธุ์เอี่ยม (2545) ได้ศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจในการเลือกเรียน สาขาวิชาการโรงแรม ของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล พบว่า
นักศึกษาที่ครอบครัวมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีแรงจูงใจในการเลือกเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3.5 นักศึกษาที่กาลังศึกษาชั้นปีที่ต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
แรงจูงใจด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านสังคมและด้านสถาบัน
นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษา ไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ย่อมมีความรู้และความเข้าใจ
ในสาขาที่เรียนมากขึ้น ทาให้เกิดทัศนคติที่แตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลลดา สิทธิกรโสมนัส (2547) ได้
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและพฤติกรรมในการเลือกศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4
พบว่านิสิตที่ศึกษาอยู่ชั้นปีต่างกัน มีแรงจูงใจด้านความต้องการทางสังคมต่างกัน
3.6 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง มีแรงจูงใจในการศึกษา ด้านส่วนตัว แตกต่างกับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ปานกลางและต่า อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ย่อมมีความปรารถนาที่จะประสบความสาเร็จ ได้
ประกอบอาชีพ ที่ตนได้ มุ่งหวังไว้ สอดคล้ องกับงานวิจัย ของวิภ า อร่ ามรุ่งโรจน์ชัย (2544) ได้ ศึก ษาเรื่อ ง แรงจูงใจใน
การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ พบว่า นักศึกษาที่มี
ผลการเรียนต่างกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ด้านเหตุผลส่วนตัว และด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านหลักสูตร ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านคณาจารย์ และ
ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน โดยจาแนกตาม เพศ ภูมิลาเนา อาชีพ ผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ชั้นปี และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปผลได้ดังนี้
4.1 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง ไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาไม่ว่าจะเป็ นเพศใด เมื่อได้เข้ามา
ศึกษาแล้ว ก็ต้องเอาใจใส่ในการเรียนเหมือนๆ กัน รวมถึงการเรียนในสาขานี้ไม่ได้มีการแบ่งแยกชายหญิง นักศึกษามีโอกาส
: การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน

35

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS III
ในการเรียนรู้และปฏิบัติเท่า ๆ กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ระวีวรรณ อยู่สาราญ (2545) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหา รธุรกิจ
พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
4.2 นักศึกษาที่มีภูมิลาเนาและผู้ปกครองมีอาชีพที่ต่างกัน มีความพึงพอใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัย
ของรัฐมีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทาให้นักศึกษาที่ถึงแม้จะมาจาก
ต่างที่ ก็มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมาน นายสุนทรกุล (2545) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาเลขานุการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี พบว่า
นักศึกษาผู้ปกครองมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาเลขานุการ โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
4.3 นักศึกษาที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองต่างกัน มีความพึงพอใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักศึกษาที่รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองดี ย่อมได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี มีความพร้อมและทัศนคติที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภา
ศิริโสภา (2553) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค พบว่า นักศึกษาที่
รายได้ของผู้ปกครองแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการศึกษาระบบทวิภาคีโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4.5 นักศึกษาที่กาลังศึกษาชั้นปีที่ต่างกัน มีความพึงพอใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะวิชาในแต่ละ
ชั้นปีย่อมมีความต่างกันในเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน ประสบการณ์และการรับรู้จึงแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุรพล เย็นเจริญ (2543) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาอาชีพธุรกิจของนักเรีย นมัธยมศึกษาปีที่ 5
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมคงคา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาอาชีพธุรกิจด้านครูผู้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
4.6 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีความพึงพอใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิ ธีสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอน และด้านคณาจารย์ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง มีความพึงพอใจแตกต่างจากนั กศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ย่อมมีความพึง
พอใจในการเรียนทุกๆ ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ระวีวรรณ อยู่สาราญ (2545) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพาณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ พบว่า
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1. ผลจากการศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านอาชีพ มีแรงจูงใจมากที่สุด ชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม เป็นสาขาอาชีพที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพราะผู้ศึกษามุ่งศึกษาเพื่อมีโอกาสได้ทางานที่ก้าวหน้า
และมั่นคง ดังนั้นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนด้านนี้ จึงควรเปิดสอนหลักสูตรนี้ต่อไป ทั้งนี้ควรสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น
ในเรื่องของการมีงานทาของบัณฑิตที่จบสาขานี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่สนใจจะเรียนสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. ผลจากการศึกษาความพึงพอใจในการศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ของนักศึกษาระดับปริญญา
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ตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านคณาจารย์มากที่สุด ดังนั้น สถาบันควร
ให้ความสาคัญกับบุคลากรที่ทาการสอน เช่น ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับนักศึกษา รวมถึงสนับสนุนการทาวิจัย ผลิตตาราเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน
3. นอกจากศึกษาถึงความพึงพอใจแล้ว สถาบันควรมีการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันของการเรียนการสอน และ
แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อจัด
หลักสูตรที่สนองตอบความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง
4. การศึกษาในครั้งต่อไป ควรขยายพื้นที่ในการศึกษาให้มากขึ้น ทั้งในระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน หรือ
ในหลักสูตรนานาชาติ อาจทาให้พบข้อแตกต่างที่สาคัญต่อการศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจในการศึกษาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
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ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีต่อรายวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้
The Students’ Satisfaction in Nakhon Pathom Rajabhat University toward the Subject of
Information and Information Technology for Learning
ชัยเลิศ ปริสุทธกุล1,นุชรี บุญศรีงาม2 และ นิพา ผลสงเคราะห์2
1
รองศาสตราจารย์ ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
อาจารย์ ประจา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีต่อรายวิชา
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ คือ 1) ด้านการประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชาต่าง ๆ 2) ด้านการรู้
สารสนเทศและ3) ด้านวิธีการสอนของคณาจารย์ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จานวนทั้งหมด 1,100คน กลุ่มตัวอย่างมีจานวน 280 คน
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการประยุกต์ใช้กับ
รายวิชาต่าง ๆ ในระดับมากที่สุด ทุกหมวดวิชา 2) นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านการรู้สารสนเทศ อยู่ในระดับมากทุกด้าน
ได้แก่ การสืบค้นสารสนเทศ และด้านการทารายงาน และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านวิธีการสอนของคณาจารย์ อยู่
ในระดับมาก ได้แก่ สถานที่เรียน การใช้สื่อการสอน กิจกรรมประกอบการสอน และการประเมินผล
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, สารสนเทศ, การรู้สารสนเทศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Abstract
The objectives of this research were to study The Students’ Satisfaction in Nakhon Pathom
Rajabhat University toward The Subject of Information and Information Technology for Learning namely
1) In terms of the application to other subjects 2) In terms of information literacy and 3) In terms of the
lecturer’s instruction. The population is 1,100 undergraduates students at the second year of Nakhon
Pathom Rajabhat University and the sample is 280. Research instrument is questionnaire and interview.
The research findings indicate that 1) The students satisfaction to application in other subjects at highest
level is overall. 2) The students satisfaction to information literacy at high level by information retrieve
and doing report. And, 3) The students satisfaction to the lecturer’s instruction in high level. The topics
of classrooms, media usages, activity teachings and method of evaluation.
Keywords: Satisfaction, Information, Information literacy, Nakhon Pathom Rajabhat University
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทลักทลายจานวนมหาศาล และพัฒนาอย่างก้าวกระโดด สารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของคนเรา
มากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสาร ทาให้การผลิตสารสนเทศสามารถแพร่กระจายได้ทั่วโลกและตลอดเวลา เพราะไม่
มีอุปสรรคด้านระยะทาง และเวลา ซึ่งเราเรียกกันว่าเป็น “กระแสโลกาภิวัตน์” ฉะนั้นสารสนเทศจึงเป็นหัวใจสาคัญและ
เทคโนโลยี สารสนเทศเป็นพลังขั บเคลื่อน เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ย นมาเป็นสังคมสารสนเทศ การรู้
สารสนเทศจึงมีบทบาทต่อการดารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั อย่างยิ่ง การที่มีสารสนเทศที่เกิดขึ้นมากมาย และหากต้องการให้ได้
คาตอบที่ถูกต้อง จึง ต้องมีการวิเคราะห์อย่างมีวิจ ารณญาณ หรือประมวลผลข้อมูลก่ อนนาไปใช้ สารสนเทศจึงจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างแท้จริง ดังนั้น การเป็น ผู้รู้เท่าทันสารสนเทศ หรือการนาสารสนเทศมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
เป็นสิ่งจาเป็นที่ทุกคนและทุกองค์กรต้องปรับตัวให้ได้ในยุคที่สารสนเทศกาลังเติบโตการให้การศึกษาเรื่องการรู้สารสนเทศจึง
เป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องเร่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้สารสนเทศ (information literacy) เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์
และหรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการใช้ห้องสมุด ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ขณะที่
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดับสูงที่มุ่งพัฒนาคนเพื่อเข้าสู่วิชาชีพแต่ละสาขาซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มพูนขีดความสามารถทางวิชาการระดับสูง
ในสาขาวิชาต่าง ๆ (วันชัย ศิริชนะ, 2541) การเรียนการสอนจึงต้องมีหลักในการจัดเพื่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการดาเนินการที่มีผลไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรอบรู้ทางวิชาชีพและวิชาการ
การสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่สาคัญและกาหนดให้สอดคล้อง
กั บ ปรั ช ญาและหลั ก การส าคั ญ ของการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น ภารกิ จ ของกา รอุ ด มศึ ก ษา สอดคล้ อ งกั บ
ความก้าวหน้าในสังคมยุคสารสนเทศ อันประกอบด้วย การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2544) ตลอดจนการใช้สารสนเทศได้อย่างชานาญ
เพราะการอุดมศึกษาเป็นเรื่อ งของการสร้างคน สนองความต้องการและความอยากรู้อยากเห็นของคน โดยเหตุนี้ การ
อุดมศึกษาจึงจาเป็นต้องจัดให้ผู้เรียนและผู้สอนมีอิสระ เสรีภาพ ความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก (มณีรัตน์ พรหมสุวรรณศิริ,
บรรณาธิการ, 2538) ดังนั้น ทักษะการใช้ห้องสมุดจึงเป็นเรื่องที่ผู้เรียนจาเป็นต้องมี ผู้เรียนจะต้องรู้จักและสามารถค้นคว้า
สารสนเทศได้ด้วยตนเอง เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่สาคัญ เป็นคลังแห่งทรัพย์สินทางปัญญา มีบทบาทสาคัญต่อการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (ส มาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 2544) มหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทยได้จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องการรู้สารสนเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยจัดสอนเป็นรายวิชาในหลักสูตร หรือจัดสอนเป็นส่วนหนึ่งของวิชาใดวิชาหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อให้
นักศึกษามีทักษะในการใช้ห้องสมุด และสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู ด้วยตนเองได้ (พุทธมนต์ พรนิมิตร, 2547, หน้า 2)
อาจเรียกชื่อวิชาแตกต่างกันไปตามหลักสูตรที่เปิดสอน เช่น “การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศและการเขียนรายงาน”“การ
ค้ น คว้ า และการเขี ย นรายงาน”“สารนิ เ ทศและการศึ ก ษาค้ น คว้ า ”“สารนิ เ ทศเพื่ อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า ”“ทั ก ษะการใช้
ห้องสมุด”“ทักษะการรู้สารสนเทศ” เป็นต้น นอกจากการสอนเป็นรายวิชาในหลักสูตรแล้ว อาจใช้วิธีการปฐมนิเทศ และการ
นาชมห้องสมุดด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึงจัดให้มีวิชาการใช้ห้องสมุดไว้ในหลักสูตรสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้ชื่อวิชาว่า “สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ”(4000109) มีจานวน 3
หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาบังคับในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (general education) ซึ่ง
หลักสูตรนี้เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2549 ผู้สอน คือ คณาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548,
หน้า 8) เนื้อหาวิชาดังกล่าวมีการเน้นในเรื่องที่เกี่ยวกับสารสนเทศ และเน้นให้ผู้เรียนสามารถรวบรวม และคั ดเลือก
สารสนเทศที่ดีที่สุด ให้สามารถเป็นผู้รู้สารสนเทศอย่างมีคุณภาพ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนทุกวิชา โดยเฉพาะที่
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เกี่ยวกับการทารายงานหรือการทาวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณค่า มีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ คณะผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่ จ ะศึ ก ษาความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมที่ มี ต่ อ รายวิ ชาสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของรายวิชา นาไปพัฒนาเนื้อหาวิชาและให้ผู้เรียนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาต่าง ๆ และมุ่งให้นักศึกษาเป็นผู้รู้สารสนเทศอย่างแท้จริง
โจทย์การวิจัย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ที่เรียนรายวิชา “สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ”
ไปแล้ว มีความพึงพอใจในด้านการนาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรายวิชาอื่น ๆ หรือไม่ ในระดับใด มีความพึงพอใจในด้าน
การรู้สารสนเทศหรือไม่ ในระดับใด และมีความพึงพอใจในด้านวิธีการสอนของคณาจารย์หรือไม่ ในระดับใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีต่อรายวิชา “สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้”1) ในด้านการประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชาต่าง ๆ 2) ในด้านการรู้สารสนเทศ และ 3) ในด้าน
วิธีการสอนของคณาจารย์
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมภายหลัง
การเรียนวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เรียนรายวิชา
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 จานวน 1,100 คน จาก 5 คณะ คือ
คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จานวน 280 คน กาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608)
ตัวแปรการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา คือความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชาต่าง ๆ ด้านการรู้สารสนเทศและด้านวิธีการสอนของคณาจารย์
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1.ได้แนวทางการพัฒนาวิธีการสอนของคณาจารย์ในรายวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โดยเน้นการนาไปประยุกต์ใช้แบบ
บูรณาการ หรือใช้ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาอื่น ๆ ที่เทียบเคียง หรือปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต
3.เป็นแนวทางสาหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในการพัฒนา การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการ
ผู้ใช้และเป็นแหล่งวิทยาการสนับสนุนการรู้สารสนเทศ
แนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาครั้งใหญ่โดยเฉพาะเมื่อมีการสารวจสามะโนประชากรใน
ปี ค.ศ. 1951 ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงการรู้หนังสือในขณะนั้น คือ ความสามารถในการอ่ านออกเขียนได้ของประชาชน ปี ค.ศ.
1981 ได้เพิ่มข้อกาหนดการรู้หนังสือให้สูงขึ้นอีก คือต้องผ่านการทดสอบการรู้หนังสือ เพื่อให้มีความเข้าใจในเนื้อหาและการ
ใช้ภาษา สามารถในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้ด้วย พร้อมทั้งมีการทดสอบการรู้หนังสือ เช่น การสอบข้ อเขียน การสอบ
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ปากเปล่า การอ่านออกเสียง การอ่านในใจ (สมฤดี หัตถาพงษ์, 2547) จุมพจน์ วนิชกุล (2532) อธิบายเพิ่มเติมว่า ลักษณะ
การรู้หนังสือได้ขยายออกไป โดยเริ่มจากความสามารถในการเขียนอักษรด้วยลายมือ หรือเขียนตามคาบอก ความสามารถใน
การใช้ภาษา มีทักษะเชิงพุทธิพิสั ย ความสามารถในการลาดับความคิดและมีเหตุผล ตลอดจนมีความต้องการข้อมูลด้าน
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสามารถเข้าถึงข้อมูลและแหล่งความรู้ ดังนั้น “การรู้หนังสือ” จึงนิยมเรียกแทนว่า “การรู้
สารสนเทศ” (information literacy) (ศรีเพ็ญ มะโน, 2536) เนื่องจากมีความหมายครอบคลุมและเข้าใจมากกว่าคาว่า
“การรู้หนังสือ”ขณะที่เบห์เรนซ์ (Behrens, 1994) กล่าวว่า การรู้สารสนเทศเป็นแนวคิดที่นามาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในและนอก
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และไม่เพียงแต่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังได้รับการปรับปรุง พัฒนา และเผยแพร่
นาไปใช้ทั่วโลก นอกจากนั้น ไบรวิค และจี (Breivik& Gee, 1989) ได้อธิบายเพิ่มเติมในลักษณะของการรู้สารสนเทศ คือ
จะต้องตระหนักถึงความสาคัญของสภาพแวดล้อม ต้องแสดงออกให้เห็นเด่นชัด ในเรื่องคุณค่าต่อสังคม วัฒนธรรมการเมือง
เศรษฐกิจ และคุณค่าต่อตนเอง มีความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ แม้จะเป็นยุคที่มีสารสนเทศท่วมท้นก็ตาม ต้องคง
ความสามารถในการค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ และการประเมินสารสนเทศได้
1. ความหมาย
ลีนอกซ์และวอล์กเคอร์ (Lenox & Walker, 1993, p. 312) กล่าวว่า การรู้สารสนเทศมีหลายความหมาย เช่น
หมายถึง ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการเข้าถึงและเข้าใจแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย โดยมี
ความสามารถสามประการ คือ 1) ความสามารถในการรู้ความต้องการของตัวเอง ซึ่งจะต้องใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์เพื่อ
ตั้งคาถาม แยกแยะวิธีการศึกษาค้นคว้าและใช้ทักษะอย่างมีวิจารณญาณ 2) ความสามารถในวิธีการสืบค้น วิธีการค้นคว้าเพื่อ
แสวงหาคาตอบ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ และ 3) ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่ต้องการ ตลอดจนสามารถประเมินสารสนเทศที่ค้นมาได้ และนาสารสนเทศที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความสามารถทั้งสามประการของลีนอกซ์และวอล์คเกอร์ สอดคล้องกับความหมายที่สมาคมห้องสมุดอเมริกัน
(American Library Association, 1989) ที่ระบุว่า การรู้สารสนเทศ เป็นคาที่ใช้อธิบายถึงกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ
อย่างผสมผสานกลมกลืนระหว่างความสามารถสามด้าน คือ การเข้าถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ และใช้สารสนเทศที่
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถเหล่านี้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน จนกลายเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
คณะกรรมการด้า นการรู้สารสนเทศของสมาคมห้ องสมุ ดอเมริกัน (American Library Association
Presidential Committee on Information Literacy, 1989) ได้กาหนดลักษณะผู้รู้สารสนเทศว่า ต้องเป็นบุคคลที่
สามารถเข้าใจว่าเมื่อใดต้องการสารสนเทศ และมีความสามารถในการระบุแหล่งสารสนเทศ การประเมิน และใช้สารสนเทศ
ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้ว่าจะใช้สารสนเทศได้อย่างไร ซึ่งเป็นการเตรียมตัวเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งศรี
เพ็ญ มะโน (2536, หน้า 7) กล่าวว่าบุคคลผู้รู้สารสนเทศเป็นผู้ที่รู้ว่าจะหาสารสนเทศได้อย่างไร รู้จักประเมิน และใช้
สารสนเทศในการแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพเรเดอร์ (Rader, 1991) ให้ความหมายของการรู้
สารสนเทศไว้ว่ า เป็ นความสามารถเข้ าถึ งและประเมิ น สารสนเทศเพื่ อใช้ ในการแก้ไ ขปั ญหาและการตัด สิ นใจอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยบุคคลผู้รู้สารสนเทศมีความสามารถ คือ สามารถดารงชีวิตอยู่ และประสบความสาเร็จในสภาพที่แวดล้อม
ด้วยสารสนเทศและเทคโนโลยี สามารถใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพดี และพึงพอใจต่อสังคมประชาธิปไตยดอยล์
(Doyle, 1994) ฮูมส์ (Humes, 1999) เฮย์เดน (Hayden, 2002) นิยามการรู้สารสนเทศในความหมายที่ใกล้เคียงกัน คือ
เป็ นความสามารถในการเข้า ถึง ประเมิ นและใช้ส ารสนเทศจากแหล่งต่ าง ๆ ที่ หลากหลายได้ ซึ่งผู้รู้ สารสนเทศต้อ งมี
คุณลักษณะคือ รู้ว่าสารสนเทศที่ถูกต้องและสมบูรณ์ จะเป็นพื้นฐานสาหรับการตัดสินใจ รู้ถึงความต้องการสารสนเทศ
กาหนดคาถามบนพื้นฐานของความต้องการสารสนเทศได้
จากนิยามการรู้สารสนเทศดังที่มีผนู้ ิยามไว้ข้างต้นนี้ พอจะสรุปเป็นนิยามการรู้สารสนเทศได้ว่า หมายถึง การบูรณา
การกระบวนการความสามารถสามด้าน คือ การเข้าถึง ประเมิน และใช้สารสนเทศที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
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กระบวนการแก้ไขปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จนกลายเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสภาพที่แวดล้อม
ด้วยสารสนเทศ
2. ความสาคัญ
คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ, 2548) ให้
ความสาคัญและเหตุผลของการรู้สารสนเทศ เป็นเพราะว่าปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ (globalization) หรือยุคสารสนเทศ
(informationage) จึ งมีการเปรียบเทียบไว้ว่า ใครที่ มีสารสนเทศเปรียบเสมือ นมีอ านาจอยู่ใ นมือ จะเห็นได้ว่าปั จจัย ที่
ก่อให้เกิดการรู้สารสนเทศได้นั้นมีปัจจัยสองประการ คือ 1) สารสนเทศมีการเพิ่มปริมาณและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และ
2) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บและค้นหาสารสนเทศ ขณะเดียวกัน นันทา วิทวุฒิ
ศักดิ์ (2550) แสดงทรรศนะว่า หลังจากที่ผู้ผลิตสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้ แล้วมีการบันทึกเผยแพร่ออกไป กลุ่มบุคคลที่มี
บทบาทในการจัดการข้อมูล ความรู้ คือบรรณารักษ์ นัก คอมพิวเตอร์ และนักสารสนเทศ ซึ่งในปัจจุบันสารสนเทศเป็นเรื่อง
ของทุกคน เพราะสารสนเทศมาเคาะถึงประตูบ้าน ควบคู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คนในสังคมจึงต้องมี
การศึกษา มีความสามารถในการรู้สารสนเทศ ชุติมา สัจจานันท์ (2544, หน้า 57) ได้วิเคราะห์ว่า ระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยได้ เ ริ่ มสนั บ สนุ น และเห็ น ความส าคั ญของการรู้ส ารสนเทศ เห็ น ได้ ชัด เจนเมื่ อ มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเปูาหมายสาคัญอยู่ที่การปฏิรูปการเรียนรู้ของประชาชนในชาติตั้งแต่แรก
เกิดจนถึงสิ้นชีวิต โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ 1) ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด 2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 3) การศึกษาตลอด
ชีวิต เป็นการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) ดังนั้น
เปูาหมายการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ จึงเกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาให้ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษามีความสามารถใน
การรู้สารสนเทศ
ทักษะการรู้สารสนเทศ
ทักษะการรู้สารสนเทศ (information literacy skills) คือกลุ่มของความสามารถที่ทาให้ปัจเจกบุคคลสามารถ
ตระหนักรู้ได้เมื่อตนเองมีความต้องการสารสนเทศ และมีความสามารถในการประเมินและใช้สารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Association of College and Research Libraries, 2003) ทักษะการรู้สารสนเทศ คือ ความสามารถใน
การระบุตาแหน่ง การประเมิน และการใช้สารสนเทศเพื่อให้กลายมาเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตด้วยตนเองการสร้าง
ทั ก ษะการรู้ ส ารสนเทศให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ฝุ า ย ได้ แ ก่ ผู้ ส อน
บรรณารักษ์ หรือนักสารสนเทศ และผู้บริหาร ทั้งสามฝุายทาหน้าที่สัมพันธ์กัน กล่าวคือ ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าทารายงาน บรรณารักษ์และนักสารสนเทศเตรียมจัดหาทรัพยากรรองรับบริการให้ตรงตามความต้องการ ผู้บริหาร
สนับสนุนงบประมาณให้ห้องสมุดเมื่อวิเคราะห์ทักษะการรู้สารสนเทศจะประกอบด้วย 1) ทักษะการใช้ห้องสมุ ด (library
use skills) 2) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology skills) และ 3) ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (critical thinking) เป็นการผสมผสานเพื่อการเข้าถึง การประเมิน และการนาสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาในเงื่อนไขต่าง ๆ
การสอนการรู้สารสนเทศ
วันชัย ศิริชนะ (2541) กล่าวว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาระดับสูงที่มุ่งพัฒนาคนเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ
ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศที่สาคัญ รวมทั้งการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น อันจะเป็น
การเพิ่มพูนขีดความสามารถทางวิชาการระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือและฐานกาลังอานาจทางความรู้
ความคิด และเทคโนโลยีระดับสูงให้กับประเทศต่อไป การเรียนการสอนจึงต้องมีหลักในการจัดเพื่อให้เกิดคุณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะการด าเนิน การที่มี ผลไปสู่ก ารสร้ างบัณ ฑิต ที่มี คุณ ภาพมีค วามรอบรู้ท างวิชาชี พและวิชาการ
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สอดคล้องกับความเห็นของวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544) กล่าวว่า การสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชา
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นจะต้องเลือกสรรและกาหนดให้สอดคล้องกับปรัชญาและหลักสาคัญของ
การอุดมศึกษาเพื่อให้สามารถดาเนินตามภารกิจของการอุดมศึกษา ได้แก่ การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการใช้สารสนเทศได้อย่างชานาญ โดยเหตุนี้ การอุดมศึกษา
จึงจาเป็นต้องจัดให้ผู้เรียนและผู้สอนมีอิสระ เสรีภาพ และความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก ชุติมา สัจจานันท์ (2544) พบว่า
ปั จ จุ บั น การสอนวิ ชาการใช้ ห้ อ งสมุ ด ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษานี้ จั ด สอนแต่ เ พี ย งในระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ ท่ า นั้ น ส่ ว นในระดั บ
บัณฑิตศึกษาไม่มีการกาหนดให้เรียน ทั้งในวิชาบังคับ หรือวิชาเลือกเลย มีเพียงการสอนการใช้ห้องสมุดในรูปแบบการให้
การศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ เช่น บริการแนะนาวิธีการใช้ห้องสมุด การนาชมห้องสมุด เป็นต้น สาหรับการสอนการรู้
สารสนเทศทั้งในต่างประเทศและในประเทศ สรุปได้ดังนี้
1. การสอนการรู้สารสนเทศในต่างประเทศ
การสอนการรู้สารสนเทศมีการจัดสอนทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งการสอนใน
ระดั บ อุ ดมศึ ก ษานี้ มี ก ารจั ด สอนทั้ งในระดั บ ปริญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิต ศึ ก ษา รู ป แบบการสอนการรู้ ส ารสนเทศใน
ระดับอุดมศึกษามีหลากหลายรูปแบบ โดยเริ่มมาจากการปฐมนิเทศห้องสมุด การสอนการใช้ห้องสมุด หรือการสอนรวบรวม
บรรณานุกรม และพัฒนามาเป็นการสอนการรู้สารสนเทศในปัจจุบัน (Rader, 1990)
เนื้ อ หาสาระการสอนการรู้ ส ารสนเทศในต่ า งประเทศระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง มี ม หาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยไอโอวา (University of Iowa, 2002) มหาวิทยาลัยนานาชาติฟลอริดา (Florida International University,
2002) มหาวิทยาลัยโรดไอแลนด์ (University of Rhode Island, 2000) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian
National University, 2002) มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลควีนส์แลนด์ (Central Queensland University: CQU, 2001) มีการ
สอนการรู้สารสนเทศ สรุปได้ คือ สถาบันบางแห่ มีความร่วมมือกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและบรรณารักษ์ ได้ประยุกต์
มาตรฐานการรู้สารสนเทศของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา มาเป็นตัวกาหนดความสามารถทางการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และใช้เป็นแนวทางในการสอนการรู้สารสนเทศ ได้แก่ กาหนดหัวข้อปัญหาที่จะ
ศึกษา กาหนดแหล่งสารสนเทศที่เหมาะสม พัฒนากลยุทธ์การค้นหาสารสนเทศ วิธีการประเมินสารสนเทศ ความเข้าใจระบบ
การสื่อสารทางวิชาการ ความเข้าใจจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ การกาหนดแหล่งสารสนเทศ ประเภทของสารสนเทศ การ
กาหนดคาศัพท์ในการค้น กลยุทธ์ในการค้นหาสารสนเทศ การค้นหาสารสนเทศบนเว็บ และบนฐานข้อมูล การประเมิน
สารสนเทศที่เป็นสิ่งพิมพ์ สิ่งไม่ตีพิมพ์และการประเมินสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. การสอนการรู้สารสนเทศในประเทศไทย
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยมีการสอนการรู้สารสนเทศใกล้เคียงกับในต่างประเทศ มีวิวัฒนาการมาจาก
การสอนการใช้ห้องสมุด เพื่อให้นักศึกษารู้จักวิธีการใช้ห้องสมุด รู้จักการใช้เครื่องมือช่วยค้น เช่น บัตรรายการ ดรรชนี เป็น
ต้น รวมทั้งสอนวิธีการใช้หนังสืออ้างอิง และการเขียนรายงาน ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อห้องสมุด และสังคม
รอบตัว โดยเฉพาะระบบสารสนเทศอัตโนมัติ ซึ่งระบบดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงการจัดการสารสนเทศให้ผู้ใช้สามารถสืบค้น
สารสนเทศได้รวดเร็วขึ้น การสอนการรู้สารสนเทศก็พัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปดังกล่าว
ในระดับอุดมศึกษากาหนดไว้เป็นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป บางสถาบันกาหนดเป็นวิชาบังคับ บางสถาบัน
กาหนดเป็นวิชาเลือก และบางสถาบันบูรณาการเนื้อหาไว้ในวิชาต่าง ๆ เช่น ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น หรือ
วิชาการวิจัย เป็นต้น ชุติมา สัจจานันท์ (2544) ได้วิเคราะห์คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย พบว่า สถาบันอุดมศึกษาได้จัดวิชาเหล่านี้ไว้ในหมวดการศึกษาทั่วไป โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ กาหนดเป็นวิชา
บังคับแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะวิชากาหนดเป็น วิชาบังคับในบางคณะ กาหนดเป็นวิชาเลือกดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการรู้สารสนเทศ มหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทยจึงจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องการรู้สารสนเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยจัดสอนเป็นรายวิชาในหลักสูตร หรือจัดสอนเปนสวนหนึ่งของวิชาใดวิชาหนึ่ง (พุทธมนต์ พรนิมิตร, 2547)
: การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน
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มีวัตถุประสงคทั่วไปเพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการใชหองสมุด และสามารถศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองได ลักษณะ
วิชาจะจัดสอนแบบกลุ่มวิชาพื้นฐานบังคับหรือกลุม วิชาพื้นฐานวิชาเลือก โดยเรียกชื่อวิชาแตกตางกันไปตามหลักสูตรที่
เปดสอน เชน การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศและการเขียนรายงาน การคนควาและการเขียนรายงาน สารนิเทศและ
การศึกษาคนควา สารนิ เทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ทักษะการใช้ห้องสมุ ด ทักษะการรู้สารสนเทศ ฯลฯการสอนการใช้
ห้องสมุดจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะสมกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
การสอนการใช้ห้องสมุดแนวใหม่จะเน้นที่คุณค่าของการค้นหา การใช้สารสนเทศ และการประเมินสารสนเทศ ตลอดจน
เทคนิคการคิดวิเคราะห์ (สมาน ลอยฟูา, 2545) โดยจะเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นหาสารสนเทศจากโอแพค ฐานข้อมูล
การใช้อินเทอร์เน็ต และได้ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา “การใช้ห้องสมุด” เป็นชื่ออื่น ๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศกับการค้นคว้า
วิธีการค้นหาสารสนเทศและห้องสมุด การใช้ห้องสมุดและทักษะการเรียน สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า เป็นต้น โดยมี
ขอบข่ายเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการรู้สารสนเทศ และมีเปูาหมายหลักคือ เพื่อสร้างผู้รู้สารสนเทศ
3.การสอนการรู้สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรของกรมการฝึกหัดครู (ชื่อเรียกในขณะนั้น) พ.ศ. 2526 ได้กาหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนต้อง
เรียนวิชาบรรณ 101 ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาพื้นฐานบังคับ กระทั่ง พ.ศ. 2542 สภาสถาบันราช
ภัฎซึ่งกากับดูแลการจัดการศึกษาของสถาบันราชภัฏทุกแห่ง (ชื่อเรียกในขณะนั้น) ได้ประกาศใช้หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
(general education) แทนหมวดวิชาพื้นฐาน โดยมีการบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ดังนั้น วิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า จึงไปแทรกอยู่ในวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนหลายประการ เช่น เนื้อหาของผู้สอนแต่ละคนซ้าซ้อนกัน ไม่มีตาราหลักที่ใช้การสอน มิได้ร่วมกันเขียนตารา
ลักษณะต่างคนต่างสอนมากกว่าปี พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏนครปฐมจึงนาวิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้ามาสอนเป็ น
วิชาบังคับเช่นเดิม ซึ่งได้ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย มุ่งเน้นทักษะการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เลือกสรร
สารสนเทศที่มีคุณค่า มีจรรณยาบรรณในการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า การเรียบเรียงรายงาน การเขียนอ้างอิงและ
บรรณานุกรม กระทั่งปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มีการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดให้รายวิชา
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส 4000109 จานวน 3 หน่วยกิต 4 คาบ เป็นวิชาบังคับในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ โดยให้อาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์เป็น ผู้สอน มีคาอธิบาย
วิชา ดังนี้ “ความหมาย ความสาคัญของการรู้ส ารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริการ กลยุทธ์และทักษะการค้ น
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่า
สารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
และการเขี ย นรายงานทางวิ ชาการ การอ้ า งอิ ง และจริ ย ธรรมในการใช้ ส ารสนเทศ ” คณาจารย์ ใ นโปรแกรมวิ ช า
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ได้ร่วมมือกันเขียนตารา “สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ”
(ปัจจุบันพิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงและเพิ่มเติม เมื่อพ.ศ. 2554) กาหนดหัวข้อเรื่องและเนื้อหารายวิชา แบ่งเป็น 10 บท เพื่อให้
สอดคล้องและครอบคลุมกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนและคาอธิบายรายวิชา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. งานวิจัยในประเทศ
ธิดาพร นามสุข (2534) ได้ศึกษาความรู้ในการใช้และในการเข้าถึงสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด
จะมีผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ในการใช้และในการเข้าถึงสารสนเทศสูงกว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์
ในการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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วุฒิพงศ์ บุไธสง (2542) ได้ศึกษาเรื่องการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลการวิจัย พบว่ า การรู้ส ารสนเทศของนิ สิตอยู่ในระดับ น้อย ซึ่งส่ วนหนึ่ งมาจากสาเหตุที่ไม่ ได้มี การสอนวิ ธีการค้นหา
สารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ หรือจากเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่วนมากอยู่ในวัยกลางคน และ
ได้ศึกษาวิชาการใช้ห้องสมุดในระดับปริญญาตรีมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งในสมัยนั้นเทคโนโลยีต่าง ๆ และเครื่องมือช่วยค้นยัง
ไม่ก้าวหน้าและหลากหลายเห็นได้ว่า การเรียนการสอนวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ นักศึกษา
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ได้ทุกรายวิชา และจะส่งผลให้การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษามีประสิทธิภาพ
วิภาภรณ์ บารุงจิตต์ (2542) ศึกษาทักษะทางสารนิเทศและการใช้ทรัพยากรสารนิเทศของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลที่เคยเรียนวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีทักษะความรู้ทาง
สารนิเทศในระดับปานกลาง นั่นคือ ความสามารถในเรื่องของความรอบรู้สารนิเทศ สามารถกาหนดขอบเขต ความต้องการ
สารนิเทศ เลือกแหล่งสารนิเทศ รู้จักเครื่องมือช่วยค้นหาสารนิเทศ สามารถค้นหาสารนิเทศมาใช้ประโยชน์ได้ และสามารถ
ประเมินค่าสารนิเทศที่ได้รับว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงใด ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการใช้ทรัพยากรสารนิเทศนั้นมีปัญหาใน
ระดับปานกลาง นักศึกษาไม่มีความรู้ ขาดความเข้าใจและไม่มีทักษะในเรื่องวิธีการสืบค้นสารนิเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์
และฐานข้อมูลซีดีรอม
เพ็ญรุ่ง แปูงใส (2544) ศึกษาการสืบค้นรายการบรรณานุกรมจากโอแพคในสานักหอสมุดกลางของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 2 ถึงปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543 ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมี
ความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นรายการบรรณานุกรมจากโอแพคโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นิสิตมี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ช่องทางในการเข้าถึง และการอ่านข้อมูลของหนังสือจากหน้าจอในระดับมาก ส่วนการใช้คาสั่ง
พิเศษมีความรู้ความเข้าใจในระดับ ปานกลาง นิสิตประสบปัญหาในการกาหนดคาค้น การกาหนดประเภทของหัวเรื่องในการ
ค้น ขั้นตอนในการสืบค้นมีความซับซ้อนยุ่งยากหลายขั้นตอน และไม่เข้าใจคาสั่งและคาอธิบายภาษาอังกฤษที่ปรากฏบน
หน้าจอในระดับปานกลาง
ดวงกมล อุ่นจิตติ (2546) ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
บูรพา และเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545 ผลการวิจัยพบว่า นิสิตระดับ
ปริญญาตรี มีระดับการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเที ยบระดับการรู้สารสนเทศของนิสิตที่
ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน พบว่า นิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างจากนิสิต
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 นิสิตปริญญาตรีประเมินการรูส้ ารสนเทศ
ของตนเองอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบการประเมินตนเองของนิสิตที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน พบว่า
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับการรู้สารสนเทศกับการประเมินตนเองของนิสิตปริญญาตรี
ไม่มีความสัมพันธ์กัน
รื่นฤดี ไชยวิชิตกุล (2546) ศึกษาความสามารถในการกาหนดคาค้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ถึง
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2545 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเปรียบเทียบความสามารถในการกาหนด
คาค้น จาแนกตามชั้นปี และคณะวิชา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถในการกาหนดคาค้นในระดับปาน
กลาง นักศึกษาในชั้นปีต่างกัน มีความสามารถในการกาหนดคาค้นต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่
นัก ศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 4 และชั้ น ปี ที่ 3 มี ค วามสามารถในการก าหนดค าค้ น สู งกว่ า นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 มี
ความสามารถในการกาหนดคาค้นสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 ส่วนนักศึกษาที่ศึกษาในคณะวิชาที่ต่างกัน มีความสามารถในการ
กาหนดคาค้นไม่แตกต่างกัน
กมลรัตน์ สุขมาก (2547) ศึกษาการรู้สารนิเทศของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์ 5 ด้าน คือ ด้านการตระหนักถึงความต้องการสารนิเทศ ด้านการกาหนดแหล่งสารนิเทศ ด้านการสืบค้นสารนิเทศ
ด้านการประเมินสารนิเทศและด้านการใช้สารนิเทศ รวมทั้งปัญหาในการสืบค้นสารนิเทศ ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีระดับการ
รู้สารนิเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ 5 ด้าน พบว่า นิสิต มีระดับการรู้สารนิเทศโดยระดับมาก 4 ด้าน
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คือ ด้านการตระหนักถึงความต้องการสารนิเทศ ด้านการกาหนดแหล่งสารนิเทศ ด้านการประเมินสารนิเทศ และด้านการใช้
สารนิเทศ และในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการสืบค้นสารนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 1 ประสบปัญหาในการสืบค้นสารนิเทศ
ในระดับปานกลางและระดับน้ อย โดยปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นิสิตขาดความรู้และทักษะในการสืบค้นรายการ
ออนไลน์ (OPAC) นิสิตไม่ทราบวิธีใช้เครื่องหมายการสืบค้น เช่น อัญประกาศ เครื่องหมายบวก/ลบ เครื่องหมายดอกจัน
บางครั้งนิสิตสืบค้นได้รายการบรรณานุกรม แต่หาตัวเล่มหนังสือและวารสารไม่พบ
ธัญญาปกรณ์ นิมิตประจักษ์ (2547,หน้า 191) ซึ่งศึกษาเรื่อง ความรู้ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน สาหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า
นักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มสาขา เห็นว่า ความรู้ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศและด้ านการรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานมีความ
จาเป็นต่อการศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับมากทุกเรื่องและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสาคัญกับการรู้สารสนเทศ
ด้วยการเปิดการเรียนการสอนรายวิชา 412102 การรู้สารสนเทศ (information literacy) สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ก็มีการเปิดการเรียนการสอนในรายวิชาการรู้สารสนเทศเช่นเดียวกัน
ปภาดา เจียวก๊ก (2547) ศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ พบว่า ด้านการ
เข้าถึงสารสนเทศ นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มสาขาต่างกันมีความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า นิสิตกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความสามารถด้านการเข้าถึงสารสนเทศ
สูงกว่านิสิตทั้ง 4 กลุ่มสาขา ในขณะเดียวกันนิสิตกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมีความสามารถด้านการเข้าถึงสารสนเทศ
สูงกว่านิสิตกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ด้านการใช้สารสนเทศ พบว่า นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มสาขาต่างกันมีความสามารถด้านการใช้
สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศิวราช ราชพัฒน์ (2547) ศึกษาการสอนการรู้สารสนเทศทางเว็บไซต์ของห้องสมุด ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุด
ที่จัดเว็บไซต์เป็นห้องสมุดระดับอุดมศึกษาทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ที่จัดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 88.24
จัดทาในประเทศออสเตรเลียและเขตเศรษฐกิจฮ่องกง ร้อยละ 5.88 เว็บไซต์ส่วนใหญ่ จะระบุวันที่ปรับปรุงข้อมูล ร้อยละ
67.70 ส่วนเนื้อหาการสอนการรู้สารสนเทศเว็บไซต์ห้องสมุดเปรียบเทียบกับมาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษาของ
สมาคมห้องสมุดแห่งสหรัฐอเมริกา (ALA) ปี ค.ศ.2000 พบว่า ห้องสมุดที่สอนการรู้สารสนเทศครบทั้ง 5 มาตรฐาน ร้อยละ
29.41 ห้องสมุดที่สอน 4 มาตรฐาน ร้อยละ 41.7 ห้องสมุดที่สอน 3 มาตรฐาน ร้อยละ 23.52 และมีร้อยละ 5.90 สอน
จานวน 2 มาตรฐาน มาตรฐานที่เว็บไซต์ห้องสมุ ใช้ในการสอนการรู้สารสนเทศมากที่สุด คือ มาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่
2 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกาหนดชนิดและขอบเขตสารสนเทศที่ต้องการสอนการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มาตรฐานที่สอนน้อยที่สุด คือ มาตรฐานที่ 4 การใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการรู้ สารสนเทศในประเทศไทยนั้น พบว่า มีงานวิจัยที่ศึกษาในเรื่องของการรู้
สารสนเทศโดยตรงยังมีไม่มากนัก เนื่องจากการรู้สารสนเทศเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหม่สาหรับประเทศไทย งานวิจัยส่วน
ใหญ่ จะศึกษาความสามารถเพียงบางส่วนของการรู้สารสนเทศเท่านั้น เช่น การศึกษาความสามารถในการใช้ห้องสมุด การ
กาหนดคาค้น ความรู้ความเข้าใจในการค้นหาข้อมูลโดยใช้โอแพค เป็นต้น
2. งานวิจัยในต่างประเทศ
เล็กคี และฟูเลอร์ตัน (Leckie& Fullerton, 1999) ศึกษาทัศนคติและการรับรู้ของอาจารย์ที่มีต่อทักษะการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิ ทยาศาสตร์และวิ ศวกรรมศาสตร์ กลุ่ม ตัวอย่า งคือ อาจารย์ ในสาขา
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2แห่งในแคนาดา คือ มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู
(Waterloo University) และมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ (Western University) ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ยอมรับและตระหนัก
ถึงบทบาทของบรรณารักษ์ในการสอนการรู้สารสนเทศ อาจารย์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78) เห็นว่าการสอนการศึกษาค้นคว้าใน
ห้องสมุดมีความสาคัญกับนักศึกษา ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ได้นาไปใช้ในการออกแบบการสอนการใช้ห้องสมุดสาหรับ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป
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ซีแมน (Seamans, 2000) ศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ค.ศ.
2000 มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ และสถาบันโพลีเทคนิคแห่งเวอร์จิเนีย (Virginia Polytechnic Institute and State
University) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการรวบรวมและการใช้สารสนเทศของนักศึกษา โดยยึดมาตรฐานการรู้สารสนเทศใน
ระดับอุดมศึกษาของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นแนวทางในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ
สัมภาษณ์ ถามเกี่ยวกับการรวบรวมสารสนเทศ รูปแบบของสารสนเทศที่นักศึกษาใช้ กลยุทธ์ในการค้น การใช้เทคโนโลยี
การใช้เครื่องมือช่วยค้น การกาหนดสารสนเทศที่ต้องการ การจัดการสารสนเทศ ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ การแสวงหาสารสนเทศ การพัฒนาความคิด การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ ผลจากการ
วิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศและการใช้สารสนเทศ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา
นาไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาการสอนการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต่อไป
บราวน์ (Brown, 1999) ศึกษาระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ ในมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา เพื่อใช้เป็นข้อแนะนาสาหรับการสอนและการให้บริการเกี่ยวกับความสามารถในการ
แสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความสามารถทางการรู้สารสนเทศอยู่ใน
ระดับสูง มีความตระหนักว่าพวกเขาต้องการสารสนเทศที่มาช่วยในการทาวิจัย และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอน สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการค้นหาสารสนเทศได้ โดยใช้ชื่อผู้แต่ง คาสาคัญที่เหมาะสมที่ใช้ในการค้นหา
นักศึกษาทราบว่าจะใช้แหล่งทรัพยากรใดก่อนที่จะค้นหา และจะต้องมีเกณฑ์ในการประเมินสารสนเทศที่หามาได้ ตลอดจนมี
การนาสารสนเทศไปใช้ในการสัมมนา ทารายงาน และทาวิทยานิพนธ์ได้มีการเสนอแนะว่าโปรแกรมการสอนวิชาการใช้
ห้องสมุดควรมีการแยกโปรแกรมการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยแยกผู้เรียนออกเป็นระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และการ
ค้นในระดับสูง จัดสอนให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของนักศึกษา สอนให้ตรงตามความต้องการเฉพาะวิชา และสอน
เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพของนักศึกษา
เนโร (Nero, 1999) ศึก ษาการวั ดขอบเขตและเนื้อหาการรู้ส ารสนเทศเพื่อเตรีย มความพร้อมเกี่ย วกั บ
ความสามารถในการระบุแหล่งสารสนเทศ การประเมิน และใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิชาชีพครูใน
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลวาเนีย พบว่า ครูส่วนใหญ่ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทดิจิทัล และมี
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทั่วไปที่มีในห้องสมุดเพียงเล็กน้อยผลการวิจัยทาให้เกิดมุมมองต่าง ๆ เ กี่ยวกับการสนับสนุน
การศึกษา วิชาครู เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวข้อง วิธีการเพิ่มทักษะ ได้แก่ การมอบหมายงานในชั้นเรียน การริเริ่ม
ของแต่ละบุคคล การเข้าถึงเทคโนโลยี การสอนเฉพาะกรณี การใช้ห้องสมุด และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
โมฮัน (Maughan, 1995) สารวจระดับทักษะห้องสมุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีสุดท้าย สาขาวิชา
รัฐศาสตร์และสาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กเลย์ พบว่า นักศึกษาที่ตอบคาถามถูก
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป คือ 7 ใน 8 ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาที่ทาคะแนนสู งสุด และร้อยละ 62 ของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่ทาคะแนนสูงสุด ซึ่งนักศึกษาได้เรียนวิชาการใช้ห้องสมุดในระหว่างที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนีย และเมื่อวิเคราะห์คาตอบที่ได้รับ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 50 สามารถค้นหาทรัพยากรของ
ห้องสมุดโดยใช้หัวเรื่อง สามารถอ้างอิงถึงหนังสือและบทความในวารสารได้ถูกต้อง สามารถจากัดขอบเขตการค้นด้วยภาษา
เพื่อค้นหาสารสนเทศทางออนไลน์ รวมทั้งรู้จักและระบุแหล่งอ้างอิงสาขาสังคมศาสตร์ และระบุแหล่งสารสนเทศที่เป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชาของตนได้
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เรียนรายวิชา
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จานวน 1,100 คน จาก 5 คณะ คือ
คณะครุศาสตร์ 369 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 39 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 275 คน คณะวิทยาการจัดการ
219 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 198 คน
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กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จานวน 280 คน โดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970) สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างจากคณะครุศาสตร์ 95 คน คณะพยาบาล
ศาสตร์ 10 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70 คน คณะวิทยาการจัดการ 55 คน และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 50 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมขอบเขตและวัตถุประสงค์การวิจัย สาหรับแบบสอบถามมี 3ตอน มีลักษณะเป็น
แบบสารวจรายการ (checklist) คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวน 4 ข้อ เกี่ยวกับสถานภาพ
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้านเพศ คณะที่สังกัด ผลการเรียนเฉลี่ย(สิ้นปีการศึกษา 2554)และผลการเรียนรายวิชา
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการประยุกต์ใช้กับรายวิชาต่าง ๆ ด้านการรู้สารสนเทศ และด้านวิธีการสอนของคณาจารย์เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า จานวน 22 ข้อ การกาหนดค่าคะแนนของแบบสอบถามตอนที่ 2 คณะผู้วิจัยได้ใช้ แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) ซึ่งกาหนดไว้ 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หน้า 107)ค่าคะแนน 1
หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุดค่าคะแนน 2 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยค่าคะแนน 3 หมายถึง
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางค่ าคะแนน 4 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่าคะแนน 5 หมายถึง ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุดตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(เป็นคาถามปลายเปิด) จานวน 2 ข้อ คือ 1) ปัญหาและอุปสรรคในการเรียน
รายวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และ 2) ข้อเสนอแนะของผู้เรียน เพื่อนามาปรับปรุงการเรียน
การสอนวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สาหรับแบบสัมภาษณ์มี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไรต่อรายวิชา “สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ” ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการ
เรียนในรายวิชาต่าง ๆ2) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อรายวิชา “สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ” ที่
สามารถทาให้ท่านเป็นผู้รู้สารสนเทศ 3) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อวิธีการสอนของคณาจารย์ในรายวิชา “สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน”
สาหรับการพัฒนาแบบสอบถามนั้นได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาด้วยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) และเลือกเฉพาะ
ข้อกระทงคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า .50 ส่วนข้อกระทงที่มีค่าต่ากว่า .50 หรือมีคาแนะนาจะนามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยจากนั้นนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กับประชากรที่มิได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 30
คน นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2 และนามาหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach, 1974, p. 161) เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ได้ระดับค่าความเชื่อมั่นที่ .8754 นา
แบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน คือ 1) แบบสอบถาม ได้ดาเนินการส่งแบบสอบถามด้วย
ตนเองระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม 2555 โดยให้คณะผู้วิจัยแต่ละคนที่ได้สอนวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้เป็นผู้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างและรับกลับคืนด้วยตนเองจานวน 280 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
จานวน 280 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้จานวน 280 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 100 และ 2) แบบสัมภาษณ์ได้ให้ผู้วิจยั ทั้ง 3 คน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน ต่อ
ผู้วิจัยหนึ่งคน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ 30 คน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกัน
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา มีลาดับขั้นตอนในการจัดกระทาข้อมูลตาม
ขั้นตอนคือตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ จัดระเบียบข้อมูลเฉพาะในแบบสอบถามโดยการลง
รหัสวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเฉพาะแบบสอบถาม นาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในรูปของ
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ตารางและพรรณนาความตามลักษณะข้อมู ลที่ป รากฏสถิ ติที่ใ ช้ในการวิเคราะห์ข้ อมูล ครั้งนี้พิจ ารณาตามลัก ษณะของ
แบบสอบถามในแต่ละตอน คือการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามมาหาความถี่และใช้ค่าร้อยละการวัดระดับความ
พึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในด้านการประยุกต์ใช้รายวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ด้านการรู้สารสนเทศ และด้านวิธีการสอนของคณาจารย์ ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย
( X ) และส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เมื่อ นาไปแปลความหมายจะถื อเกณฑ์ ใ นการประมาณค่า ตามช่ว งคะแนนดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แสดงว่าความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุดค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แสดงว่าความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แสดงว่าความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แสดงว่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แสดงว่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด(ประคอง กรรณสูต, 2542, หน้า 73) การวิเคราะห์คาถาม
ปลายเปิดในตอนที่ 3 ที่เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การเรียนการสอนรายวิชาสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และ
นาเสนอแบบพรรณนา
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ด้านการประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่าง ๆ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพึงพอใจต่อการประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกหมวดวิชา โดยหมวดวิชาเลือกเสรี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ
เนื่องจากวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มีเนื้อหามุ่งเน้นสอนทักษะการรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการแสวงหาสารสนเทศด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต นักศึกษาสามารถเข้าถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ ใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการเรียน
สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาเฉพาะ วิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี นักศึกษาจะมีทักษะในการใช้ห้องสมุด และทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ทาให้ประสพผลสาเร็จในการเรียนระดับอุดมศึกษา และนาความรู้
มาพัฒนาการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญาปกรณ์ นิมิตประจักษ์ (2547)
และสอดคล้องกับงานวิจัยของซีแมน (Seamans, 2000) ที่พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ต้องการความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศและการใช้สารสนเทศ ซึ่งผลการวิจัยนาไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาการสอนการใช้ห้องสมุดแก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต่อไป นอกจากนั้น สมาน ลอยฟูา (2545) ที่ชี้ให้เห็นว่า ในการสอนทักษะการรู้สารสนเทศให้บรรลุผลสาเร็จ
นั้น การรู้สารสนเทศจะต้องได้รับการบูรณาการเข้าไว้ในหลักสูตร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีอิสระมากขึ้นและเน้นให้
ผู้เรียนเป็นผู้ช่วยเหลือตนเอง เป็นบุคคลที่สามารถเรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิตและสามารถให้การศึกษาแก่ ตนเองได้
ตลอดไป ซึ่งจากการที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปิดสอนในรายวิชาการรู้สารสนเทศขึ้นนั้นก็เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาให้
เป็นผู้รู้สารสนเทศซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นต่อความอยู่รอดในอนาคต เนื่องจากผู้รู้สารสนเทศจะสามารถเตรียมตัวเพื่อการได้รับและ
การใช้สารสนเทศอย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ เช่นเดียวกับงานวิจัยของธิดาพร นามสุข (2534, บทคัดย่อ) และการวิจัย
ของวุฒิพงศ์ บุไธสง (2542) ที่พบว่า การรู้สารสนเทศของนิสิตอยู่ในระดับน้อย ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุที่ไม่ได้มีการสอน
วิธีการค้นหาสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ หรือจากเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่วนมากอยู่ในวัย
กลางคน และได้ศึกษาวิชาการใช้ห้องสมุดในระดับปริญญาตรีมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งในสมัยนั้นเทคโนโลยีต่าง ๆ และ
เครื่องมือช่วยค้นยังไม่ก้าวหน้าและหลากหลายเห็นได้ว่า การเรียนการสอนวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ นักศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ได้ทุกรายวิชา และจะส่งผลให้การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการรู้สารสนเทศ
2.1 ด้านการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีความสามารถใช้โปรแกรมสืบค้น
เช่น Google ในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงกับความต้องอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจากโปรแกรม
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สืบค้น Google สามารถเข้าถึงและสืบค้นได้สะดวก ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน แต่ข้อมูลที่ได้มีจานวนมาก ต้องรู้จักประเมินค่า
คัดเลือกข้อมูลที่มีคุณภาพ เพื่อนามาใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการต่อไป สอดคล้องกับการวิจัยของกมลรัตน์ สุขมาก
(2547, หน้า 106; เพ็ญรุ่งแปูงใส, 2544, บทคัดย่อ;ดวงกมล อุ่นจิตติ, 2546; Hepworth, 1990 อ้างถึงใน ปภาดา เจียวก๊ก,
2547)
2.2 ด้านการทารายงานพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก เนื่องจากเนื้อหาวิชา
นี้มีการสอนการเขียนรายงานทางวิชาการเป็นขั้นตอนอย่างถูกวิธี นักศึกษาต้องสารวจแหล่งสารสนเทศทุกประเภท ค้นหา
ข้อมูลเพื่อวางโครงเรื่อง ค้นคว้าเพื่ออ่านและจดบันทึก สามารถประเมินค่า วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศได้ เรียบเรียง
เนื้อหารายงาน เขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบที่ถูกต้อง พิมพ์รายงานด้วย Microsoft Word ตามรูปแบบที่
ถูกต้อง และสามารถนาเสนอรายงานด้วย PowerPoint ที่น่าสนใจ ถูกหลักเกณฑ์นักศึกษามีความสามารถทารายงานตาม
ขั้นตอนได้ถู กวิธี แต่ ความสามารถในการอ่านเพื่อจดบันทึ กและทาบัต รบันทึกข้อมู ล ตลอดจนความสามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเรียบเรียงเนื้อหารายงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่เป็นอันดับท้าย เนื่องจากนักศึกษาบางคนยังไม่
เห็นคุณค่าของการจดบันทึกข้อมูลเพื่อเรียบเรียงเป็นรายงานต่อไป อีกทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนอย่างมาก จึงจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อเรียบเรียงเป็นรายงานที่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของกมล
รัตน์ สุขมาก (2547, หน้า 101)
3. ด้านวิธีการสอนของคณาจารย์
3.1 ด้ า นสถานที่ เ รี ย น พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การสอนในห้ อ งเรี ย นที่ มี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
อินเทอร์ เน็ ต อยู่ในระดับมาก มีค่ าเฉลี่ยสู งสุ ด เนื่องจากวิชานี้ นักศึ กษาต้อ งฝึก ทักษะในการสืบ ค้น สารสนเทศ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสืบค้นข้อมูลจาก Web OPAC ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยสืบค้นจากสหบรรณานุกรมของห้องสมุดมหาวิทยาลัย (Union catalog of
Thailand) การสืบค้นสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรมสืบค้น (search engine) โดยเน้นการสืบค้นด้วย Google
การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาไว้บริการโดยได้รับ
การสนั บสนุ นจากส านั ก งานคณะกรรมการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) สาหรับ สื บค้ น e–book วิท ยานิ พ นธ์ งานวิ จั ย หนังสื อ
บทความจากวารสาร ฯลฯ ซึ่งช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลได้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้
นักศึกษาต้องฝึกพิมพ์รายงานโดยใช้ Microsoft word พิมพ์ตามรูปแบบการทารายงานที่ถูกต้อง และต้องนาเสนอรายงาน
ด้วย PowerPoint ที่เหมาะสมและน่าสนใจ
3.2 ด้านสื่อการสอน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อตาราเรียนหลักที่ใช้เรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนยิ่งขึ้น และนักศึกษาชอบให้อาจารย์ใช้ PowerPoint ในการสอน
เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายให้ อ าจารย์ ใ นโปรแกรมร่ ว มกั น ท าต าราเรี ย นหลั ก ซึ่ ง อาจารย์ ใ นโปรแกรมวิ ช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้ร่วมกันเขียน ปรับปรุงเนื้อหา อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอนวิชานี้มา
หลายปี ได้ร่วมกันจัดทา PowerPoint ประกอบบทเรียน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น แต่มีบางห้องเรียนที่ขาด
คอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ ทาให้ไม่สะดวกในการสอนโดยใช้ PowerPoint
3.3 ด้านกิจกรรมประกอบการสอน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจที่อาจารย์สามารถอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจ
บทเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อาจารย์นานักศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด และควรนานักศึกษาค้นคว้าในแหล่งสารสนเทศนอก
มหาวิทยาลัย อาจารย์สอนภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี มีแบบฝึกหัดประกอบบทเรียน และสอนแบบเน้นกิจกรรม เช่น
การอภิปราย แสดงความพึงพอใจ เนื่องจาก การเรียนการสอนวิชานี้ อาจารย์ในโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ได้ร่วมกันจัดทาแนวการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ทุกหน่วยการเรียนรู้ มีการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน นักศึกษาได้นาเสนอความรู้ และนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอนวิชานี้ นักศึกษาต้องทาแบบฝึกหัดทุกบทเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนยิ่งขึ้น
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3.4 ความพึ งพอใจต่ อ รู ป แบบการสอนด้ า นข้ อ สอบและวิ ธี ก ารประเมิ น ผล นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ งพอใจว่ า
แบบทดสอบย่อยเรื่องการเขียนบรรณานุกรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และนักศึกษามีความคิดเห็นว่า ควรมีข้อสอบ
แบบบรรยายและแสดงความพึงพอใจบ้าง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการออกข้อสอบวิชานี้อาจารย์ใน
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ร่วมกันออกข้อสอบทุกคน เป็นข้อสอบปรนัย ปรับปรุงข้อสอบทุกปี
โดยเฉพาะแบบทดสอบย่อยเรื่องการเขียนบรรณานุกรม มีการปรับปรุงทุกภาคเรียน ส่วนข้อสอบแบบบรรยายและแสดง
ความคิดเห็นในข้อสอบกลางภาคและปลายภาคจะไม่มี เนื่องจากนักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชานี้จึงมีจานวนมาก คณาจารย์
ผู้สอนได้จัดทาแบบฝึกหัด ให้นักศึกษาบรรยายและแสดงความคิดเห็นตลอดภาคเรียน
4. ปัญหาและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิดและการสัมภาษณ์
4.1 ปัญหาและอุปสรรคที่นักศึกษาพบในการเรียนรายวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาเรื่องห้องเรียนที่บางห้องไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ประกอบการเรียนการสอน ห้องคอมพิวเตอร์สาหรับ
เรียนภาคปฏิบัติมีจานวนไม่เพียงพอและคอมพิวเตอร์มีจานวนไม่พอเพียงกับจานวนนักศึกษา เนื่องจากการเรียนวิชานี้
อาจารย์ผู้สอนใช้ PowerPoint ประกอบการสอนทุกบท นักศึกษาต้องฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศ โดยสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Union Catalog ฐานข้อมูลสาขาวิชาต่าง ๆ ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ การ
สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรมสืบค้น เช่น Google ฯลฯ นอกจากนี้นักศึกษาต้องสืบค้นข้อมูลเพื่อทารายงาน
พิมพ์รายงานโดยใช้ Microsoft Word และนาเสนอรายงานโดยใช้ Microsoft PowerPoint จึงมีความจาเป็นต้องใช้
คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะที่ดี มีจานวนพอเพียงที่จะให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
นักศึกษามีความคิดเห็นว่า ควรมีจานวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับจานวนนักศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติจริง และควรมีภาคปฏิบัติ
มากกว่าทฤษฎี ห้องเรียนต้องมีสื่อพร้อมและทันสมัย โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมโปรเจคเตอร์ ห้องเรียน
ต้ อ งมี ข นาดพอเหมาะกั บ จ านวนนั ก ศึ ก ษา เงี ย บสงบ มี เ ครื่ อ งปรั บ อากาศให้ อ าจารย์ ค วรกระตุ้ น นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วาม
กระตือรือร้น อธิบายให้เข้าใจง่าย ให้มีกิจกรรมนอกสถานที่บ้าง ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ ทางโปรแกรมวิชาได้ประสานกับผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝุาย โดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ให้พอเพียงโดยเร่งด่วน
4.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า นักศึกษายังมีปัญหาในการเรียน เช่น เรื่องการ
เขียนบรรณานุกรม และการทารายงานตามขั้นตอนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตารามีรายละเอียดมาก เนื่องจากวิชานี้ ฝึกนักศึกษา
ให้สามารถทารายงาน โดยสืบค้นข้อมูลจากทรัพยากรสารสนเทศหลายประเภท ทั้งหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ซีดีรอม
อินเทอร์เน็ต นักศึกษาจะต้องฝึกวิเคราะห์ การประเมินค่าสารสนเทศที่จะนามาทารายงาน ต้องทาบันทึกข้อมูล ฝึกเรียบเรียง
รายงาน โดยเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรม ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ซึ่งมีรายละเอียดมาก เพื่อฝึกนักศึกษาให้มีจรรยาบรรณ
ในการใช้สารสนเทศซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่คุ้นเคย และยังไม่เห็นความสาคัญที่ต้องทาบัตรบันทึกข้อมูล ตามโครงเรื่องที่วาง
ไว้ และแต่ละหัวข้อในโครงเรื่อง นักศึกษาต้องค้นคว้าหาสารสนเทศจากสื่อหลาย ๆ ประเภท แล้วจึงนามาเรียบเรียงเป็น
รายงานต่อไป นักศึกษานิยมค้นหาสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตและนามาตัดต่อเป็นรายงาน โดยไม่ได้อ่านให้ได้ใจความก่อน
นักศึกษายังขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น อ่านออกเสียงคาศัพท์ไม่ได้ แปลไม่ได้ รายวิชานี้ควรจัดทาแบบอี-เลิร์นนิง
และอี-บุ๊กส์
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ความส าคั ญ และความจ าเป็ น ของการสอนวิ ชาสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เป็นวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หรือชั้นปีที่ 2 ทุก
สาขาวิชา
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1.2 มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งจั ด หาและพั ฒ นาห้ อ งเรี ย นให้ มี สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ก ารสอนต่ า ง ๆ ที่ มี
ประสิทธิภาพ และมีห้องคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติอย่างพอเพียง
1.3 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นาผลการวิจัยไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้
น่าสนใจ เน้นภาคปฏิบัติให้มากขึ้น และควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์บ นเว็บ การผลิตอี-บุ๊กส์ และเน้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา
1.4 อาจารย์ผู้สอนวิชาต่าง ๆ ควรส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าทารายงานที่ถูกวิธี โดยค้นคว้าจากทรัพยากร
สารสนเทศหลาย ๆ ประเภท ให้นักศึกษาอ่านให้มากให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารสนเทศได้ และมี
จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ สามารถเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ถูกวิธี
1.5 โปรแกรมวิชาต่าง ๆ ทุกคณะควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษา รักการศึกษาค้นคว้า
ใฝุ รู้ ใ ฝุ เ รี ย นตลอดชี วิ ต สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการเข้ า ถึ งแหล่ งความรู้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ปฏิบัติจริง
1.6 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โดยจัดปฐมนิเทศแนะนาการใช้สานักวิทยบริการฯ ให้นักศึกษาใหม่ทุกระดับอย่างทั่วถึง และควร
จัดทาเว็บไซต์ของสานักวิทยบริการฯ ที่ส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 งานวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนภาคเรียนที่ 1ในปีการศึกษา 2555เท่านั้น ควรศึกษา
เปรียบทียบกับนักศึกษาในชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2.2 ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการรู้ ส ารสนเทศของนั ก ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานการรู้ ส ารสนเทศใน
ระดับอุดมศึกษา
2.3 ศึก ษารูป แบบการจั ด กิจ กรรมการเรี ยนการสอนแบบ active leaning ในรายวิ ชาสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
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การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สหกิจศึกษา) ตามโครงการ
ความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ
วิทยาลัยเทคนิคฯ ในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
The Study of Student’s Satisfaction on the Educational Management of Technology Program
(Cooperative Education)Based on the Cooperation Project between Faculty of Industrial Education
and Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi and Technical Colleges
Affiliatedon Office of Vocational Education Commission
ธนภัทรศรีผ่าน1
ชูชัย สุจิวรกุล2
1
นักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสารวจเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณ ฑิต (สหกิ จศึ กษา) ตามโครงการความร่ว มมือ ระหว่า ง คณะครุ ศาสตร์ อุต สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับ วิทยาลัยเทคนิคฯ ในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยกลุ่มประชากรในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นสุดท้ายที่สาเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2554 ทั้งหมด 361 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้นด้วย
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.91 แบบสอบถามได้รับคืนมา 300 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 83.10 เมื่อนาผลที่ได้จากการ
สอบถามมาเปรียบเทียบแล้ว พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับบทบาทของอาจารย์ และการจัดการเรียนการสอน
ว่ามีความเหมาะสม มีบางรายวิชาที่นักศึกษาประเมินว่าควรปรับปรุงการจัดเนื้อหาในหลักสูตรเป็นไปตามลาดับความยาก
ง่าย และการจัดการด้านอาคารสถานที่ควรมีการพัฒนาเพิ่มเติม
คาสาคัญ: การจัดการศึกษา, หลักสูตร, ความคาดหวัง, สภาพปัจจุบัน, ความพึงพอใจ
Abstract
This survey research was to study the satisfaction of students on the educational management
of Technology Program (Cooperative Education), based on the Cooperation Project between Faculty of
Industrial Education and Technology (FIET), King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
and Technical Colleges Affiliated on Office of Vocational Education Commission (OVEC). The results from
this study would be benefit for guiding educational development. The population of this study was
361students of Technology Program (Cooperative Education) graduating in the educational year of 2011.
The research instrument was the questionnaire with alpha coefficient of 0.91. The response rate was 300
questionnaires with the equivalent of 83.10 percent. Majority of the students were satisfied with
teacher’s role and instruction. Some subjects in the curriculum were considered inappropriate and
buildings management should be improved.
Keywords: Educational management, Curriculum, Expectance, Current conditions, Satisfaction
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บทนา
ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศต่างๆทั่วโลกได้ใช้การจัดการศึกษาแบบ “สหกิจศึกษา” เป็นแนวทางในจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี เพิ่มขึ้นในเกือบทุกสาขาวิชาชีพ โดยมีเปูาประสงค์ตรงกัน คือ การเสริมคุณภาพบัณฑิตตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการเตรียมบัณฑิตให้
พร้อมที่จะเลือกอาชีพและเข้าสู่ระบบการทางานทันทีที่จบการศึกษาทาให้บัณฑิตสหกิจศึกษา “รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน”
(Bangkok University, 2553) ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งมีการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ในปีการศึกษาสุดท้ายของการศึกษา
โดยทางคณะฯ ได้ดาเนินการจัดการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ตั้ง สาหรับในการจัดการนอกสถานที่ตั้ง ทางคณะฯ ได้มี
โครงการความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรทางสายเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยเทคนิคฯ
5 แห่ ง ได้ แ ก่ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครราชสี ม าวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ลพบุ รี วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ท่ า หลวงซิ เ มนต์ ไ ทยอนุ ส รณ์
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดยมีสาชาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี 4 สาขาวิชา คือ สาขา
วิช าชีพ เทคโนโลยีก ่อ สร้า ง สาขาวิช าชีพ เทคโนโลยีเ ครื ่อ งกล สาขาวิช าชีพ เทคโนโลยี ไ ฟฟูา และสาขาวิช าชีพ
เทคโนโลยีอุต สาหการ ในการดาเนินการนี้ทางคณะฯได้ทาการสอนโดยใช้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตดังกล่าวนี้ โดยรับ
นักศึ กษาที่ จบการศึ กษาระดั บ ปวส. เข้ าศึ กษาต่ อระดั บปริญ ญาตรี เป็ นระยะเลา 2 ปีต่ อเนื่อ ง (สหกิจ ศึก ษา) โดย
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อพัฒ นาบุคลากรทางสายเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี ที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่วิทยาลัยเทคนิคฯ ต่างๆ ที่ร่วมโครงการนี้มีความพร้อมของอาจารย์ที่จบปริญญาโท
ทางเทคโนโลยี และสถานที่ตั้งของวิทยาลัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงเล็งเห็นว่าควรมีความ
ร่วมมือกันในการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี และในขณะจัดการศึกษานี้ก็ให้พยายามดึงสถานประกอบการเข้ามาร่วมใน
การจัดการด้วย ซึ่งตรงกับความกล่าวของ สมชายธารงสุขและคณะ (2554) ที่กล่าวว่าการจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษา
ร่วมกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้มีการขยายตัวขึ้น ทั้งใน
สถานศึกษาของรัฐบาลและทั้งเอกชน มีสาขาเพิ่มขึ้นจานวนมาก ทาให้มีการแข่งขันด้านคุณภาพของการจัดการศึกษา ความ
พึงพอใจของผู้เรียน ได้จัดไว้เป็นคุณภาพของการจัดการศึกษาด้วยเช่นกัน นั่นหมายถึงว่า ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนได้ ทาให้เกิดความพึงพอใจในการเรียน ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ (สุภาพร อัศววิโรจน์
และคณะ, 2540)
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องที่ได้สาเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2554 มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดการศึกษา โดยผลการศึกษาจะสะท้อนถึงคุณภาพในการ
จัดการหลักสูตร และเป็นข้อมูลสาคัญในการปรับปรุงในส่วนที่เป็นข้อบกพร่องในการจัดการศึกษา หรือส่งเสริมให้มีจุดเด่นให้
ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สหกิจศึกษา)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันจะส่งผลถึงการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สหกิจศึกษา) ตามโครงการ
ความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์ฯ มจธ. กับ วิทยาลัยเทคนิคฯ 5 แห่ง ในสังกัด สอศ.
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัย นี้เป็นการวิจัยเชิ งสารวจ ประชากรที่ใช้ใ นการวิจั ยครั้งนี้ คือ นักศึ กษาปริญ ญาตรีปีสุ ดท้ายที่ไ ด้สาเร็ จ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2554 ทั้งหมด 361 คน ในสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีเครื่องกลสาขา
วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหการ และสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟูา ตามโครงการความร่วมมือฯ ระหว่าง คณะครุศาสตร์ฯ มจธ.
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กับ วิทยาลัยเทคนิคฯ ทั้ง 5 แห่ง ในสังกัด สอศ.ณวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่า
หลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สหกิจ
ศึกษา)
อุปกรณ์และวิธีการ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(สหกิจศึกษา) แบ่งเป็น 6 ด้านรวม 56 ข้อคาถาม
1) ด้านหลักสูตรจานวน 10 ข้อ
2) ด้านคุณสมบัติของอาจารย์จานวน 9 ข้อ
3) ด้านวัสดุการศึกษาตารา อาคาร และสถานที่จานวน 10 ข้อ
4) ด้านการจัดการเรียนการสอนจานวน 9 ข้อ
5) ด้านการวัดและประเมินผลจานวน 7 ข้อ
6) ด้านการบริหารหลักสูตรจานวน 11 ข้อ
7) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง ระดับของความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับของความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับของความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับของความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับของความพึงพอใจน้อยที่สุด
แบบสอบถามในส่วนที่เป็นปลายเปิด ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อความที่น่าสนใจแล้วนาผลการตอบมาเสนอโดยเรียงลาดับ
ความถี่จากมากไปหาน้อย
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎีแนวคิด
2) กาหนดประเด็น และขอบเขตของคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนิยามคาศัพท์
3) ดาเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง
4) นาแบบฉบับร่างที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาเพื่อทดสอบ
ความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหา ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
5) นามาวิเคราะห์ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC
6) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน
7) นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว แก้ไข เพิ่มเติม ในส่วนของสานวนภาษาที่มีความเข้าใจคาดเคลื่อน
ในบางข้อ
8) จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ขอความร่วมมือจากนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องที่สาเร็จการศึกษา ในปี
การศึกษา 2554 ตอบแบบสอบถาม โดยขอความอนุเคราะห์ต่อหัวหน้าศูนย์วิทยาลัยเทคนิคฯ ในสังกัด สอศ.ในการรวบรวม
ข้อมูลในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งจานวนนักศึกษาทั้งหมด 361 คนได้ข้อมูลทั้งหมด 300 คน คิดเป็นร้อยละ 83.10
ของแบบสอบถามทั้งหมด
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม Microsoft Excel โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
(Check List) ใช้วิธีการหาร้อยละ แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพปัจจุบันของการจัด
การศึกษาประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) กาหนดคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลาดับนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์
เป็นรายข้อและรายด้านโดยใช้สถิ ติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean: ̅) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่ได้จาการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สหกิจ
ศึกษา) ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์ฯ มจธ. กับ วิทยาลัยเทคนิคฯ 5 แห่งในสังกัด สอศ. ได้ตอบรับ
กลับทั้งหมด 300 คน มีดังนี้

ตารางที่ 1: จานวนและร้อยละของนักศึกษา จาแนกตามเพศ
วิทยาลัย
นครราชสีมา

ลพบุรี

สุราษฎร์ธานี

หนองคาย

จานวน ร้อยละ
ทั้งหมด เฉลีย่

ท่าหลวง

/ เพศ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ชาย
หญิง

47
2

95.92
4.08

62
4

93.94
6.06

66
2

97.06
2.94

83
3

96.51
3.49

27
4

87.10
12.90

285
15

94.10
5.90

รวม

49

100.00

66

100.00

68

100.00

86

100.00

31

100.00

300

100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาเป็นเพศชาย ร้อยละ 94.10 (285 คน) เพศหญิง ร้อยละ 5.90 (15 คน)
ตารางที่ 2: จานวนและร้อยละของนักศึกษา จาแนกตามอายุ
วิทยาลัย
/ อายุ

นครราชสีมา

ลพบุรี

สุราษฎร์ธานี

หนองคาย

ท่าหลวง

จานวน

ร้อยละ

ทั้งหมด

เฉลี่ย

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
20 - 22 ปี

16

32.65

25

37.88

11

16.18

25

29.07

-

-

77

23.16

23 - 25 ปี

28

57.14

28

42.42

47

68.00

49

67.00

3

9.68

152

46.91

25 - 30 ปี

-

-

10

15.15

10

14.71

4

4.65

14

45.16

24

15.93

30 ปีขึ้นไป

5

10.20

3

4.55

1

1.47

8

9.30

14

45.16

17

14.00

ผลรวม

49

100.00

66

100.00

68

100.00

86

100.00

31

100.00

300

100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมส่วนมากมีอายุ 23 -25 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.91(152 คน)
รองลงมามีอายุ 20 -22 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.16 (77 คน) และมีอายุ 25 - 30 ปีคิดเป็นร้อยละ15.93 (24 คน)ตามลาดับ
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ตารางที่ 3: จานวนและร้อยละของนักศึกษา จาแนกตามสาขาวิชา
วิทยาลัย
นครราชสีมา

ลพบุรี

สุราษฎร์ธานี

หนองคาย

ท่าหลวง

/สาขาวิชาชีพ

จานวน
ทั้งหมด

ร้อยละ
เฉลี่ย

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ก่อสร้าง
เครื่องกล

7
14

14.29
28.57

8
19

12.12
28.79

16

23.53

8
18

9.30
20.93

-

-

15
67

7.14
20.36

ไฟฟูา

15

30.61

31

46.97

29

42.65

28

32.56

19

61.29

122

42.82

อุตสาหการ

13

26.53

8

12.12

23

33.82

32

37.21

12

38.71

88

29.68

49

100.00

66

100.00

68

100.00

86

100.00

31

100.00

300

100.00

รวม

จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวมของวิทยาลัยเทคนิคฯทั้ง 5 แห่ง สาขาที่นักศึกษาเรียนมากที่สุด คือ สาขาวิชาชีพ
เทคโนโลยีไฟฟูา คิดเป็นร้อยละ 42.82 (122 คน) สาขาวิชาชีพอุตสาหการคิดเป็นร้อยละ 29.68 (88 คน) สาขาวิชาชีพ
เทคโนโลยีเครื่องกล คิดเป็นร้อยละ 20.36 (67 คน) และสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 7.14(15 คน)
ตารางที่ 4:จานวนและร้อยละของนักศึกษา จาแนกตามปัญหา/อุปสรรคด้านต่าง ๆ
วิทยาลัย
/อุปสรรคต่างๆ

นครราชสีมา

ลพบุรี

สุราษฎร์ธานี

หนองคาย

ท่าหลวง

จานวน

ร้อยละ

ทั้งหมด

เฉลี่ย

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ด้านค่าเล่าเรียน

27

55.10

13

19.70

28

40.00

49

56.98

5

16.13

122

40.67

ด้านการเดินทาง

8

16.33

30

45.45

12

17.65

26

30.23

1

3.23

77

25.67

ด้านการทางาน

6

12.24

19

28.79

16

23.53

8

10.00

16

51.61

65

21.66

ด้านเวลาเรียน

8

16.33

4

6.06

12

17.65

3

3.49

9

29.03

36

12.00

49

100.00

66

100.00

68

100.00

86

100.00

31

100.00

300

100.00

รวม

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีปัญหา/อุปสรรคด้านค่าเล่าเรียนคิดเป็นร้อยละ 40.67 (122
คน) รองลงมามีปัญหา/อุปสรรคด้านการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 25.67 (77คน)และมีปัญหา/อุปสรรคด้านการทางาน คิด
เป็นร้อยละ 21.66 (65 คน) ตามลาดับ
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ตารางที่ 5:ค่าระดับความพึงพอใจ และค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตในด้านต่าง ๆ
วิทยาลัย
/รายละเอียดด้านต่าง ๆ

นครราชสีมา

̅

S.D. ลาดับ
เฉลี่ย ที่

0.85
0.86

4.17
4.19

0.75
0.79

2
1

3.94 0.97 4.09 0.80 4.12 0.70 3.98 0.67 4.13

0.88

4.05

0.80

6

4.03 0.86 4.11 0.69 4.13 0.72 4.19 0.64 4.18

0.86

4.13

0.76

3

การวัดและการประเมินผล

3.91 1.06 4.14 0.74 4.12 0.71 4.02 0.65 4.09

0.96

4.06

0.82

5

การบริหารหลักสูตร

4.04 0.94 4.12 0.68 4.14 0.74 4.07 0.63 4.14

0.89

4.10

0.78

4

ผลรวม

3.99 0.94 4.14 0.73 4.13 0.73 4.15 0.63 4.16

0.88

4.12 0.78

วัสดุการศึกษาตารา
อาคารและสถานที่
การจัดการเรียนการสอน

̅

S.D.

หนองคาย

4.00 0.87 4.20 0.73 4.16 0.71 4.28 0.60 4.23
4.05 0.92 4.20 0.75 4.12 0.79 4.38 0.60 4.20

หลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์

̅

S.D.

ท่าหลวง

S.D.

̅

S.D.

สุราษฎร์ธานี

̅

̅

S.D.

ลพบุรี

จากตารางที่ 5 พบว่า ในภาพรวมนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากเกี่ยวกับด้านคุณสมบัติของอาจารย์ มี
ความรับผิดชอบเอาใจใส่นักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์และกล้าแสดงความคิดเห็น รองลงมา ด้านเนื้อหา
หลักสูตร มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ซึ่งกาหนดไว้ในหลักสูตรชัดเจน ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพและมีการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (สหกิจศึกษา) ที่สอดคล้องกับวิชาชีพของ
หลักสูตรและมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ การเรียงลาดับความยากง่ายในการเรียน ตามลาดับ
อภิปรายผล
ผลการวิจัยที่พบในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (สหกิจศึกษา) ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์ฯ มจธ. กับ วิทยาลัยเทคนิคฯ สังกัด สอศ. พบว่า
นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ในด้านหลักสูตรคุณสมบัติของอาจารย์วัสดุ
การศึกษาตารา อาคาร และสถานที่การจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลและการบริหารหลักสูตรดังนี้คือ มีความ
พึงพอใจในระดับ สูงสุด ในเรื่อ ง คุณสมบั ติข องอาจารย์ โดยอาจารย์ แต่ล ะสาขาวิ ชาชี พต่ างๆ มี ความเหมาะสมมาก มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี อาจเนื่องมาจากอาจารย์ผู้สอนเป็น
มีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาชีพโดยตรง และประจาอยู่ที่ศูนย์นอกที่ตั้งต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้า พบและปรึกษาได้
โดยง่าย และได้บ่อยครั้ง เมื่อนักศึกษามีปัญหาในด้านการเรียนหรือด้านอื่น ๆ ซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับบทความทางวิชาการ
เรื่อง “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา: การพัฒนาเชิงรุก” ที่กล่าวว่า กระบวนการเรียนการสอนต้องสามารถทาให้ผู้เรียนมีโอกาสใน
การเรียนด้วยตนเอง ค้นพบด้วยตนเอง ซึ่งจะบรรลุผลดังกล่าวได้ต้องใช้เทคนิควิธีการสอนความเชี่ยวชาญในการออกแบบ
การสอนของอาจารย์และแหล่งวิชาการรวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ และช่วยในการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์ ถ้า
หลักสูตรยังไม่มีความพร้อม จาเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือของผู้ที่มีความพร้อมกว่าดูแลอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะบริหาร
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2539) และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัย เรื่อง “ความคิดเห็นของ
นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ” ซึ่งได้ผลสรุปว่า นักศึกษาต้องการที่
จะให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือแนะนานักศึกษาในทุก ๆ ด้าน โดยต้องการให้ช่วยเหลือแนะนาในระดับมากในด้านการเรียน
ระดับปานกลางในด้านส่วนตัวและอื่น ๆ (ภักตราจันทปัญญาศิลป, 2519)
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นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับสูงรองลงมาในเรื่อง เนื้อหาของหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน และการบริหารหลักสูตร ความทันสมัยของหลักสูตร เนื้อหาในหลักสูตร มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ซึ่งกาหนด
ไว้ในหลักสูตรที่ชัดเจน การศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติการด้วยตนเอง มีการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (สหกิจศึกษา) ที่
สอดคล้องกับวิชาชีพของหลักสูตร ทาให้นักศึกษาได้ทั้งประสบการณ์และความรู้ เป็นพื้นฐานการศึกษาชั้นสูงซึ่งสามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้
ในขณะที่นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลางในเรื่อง การวัดและการประเมินผลและการจัดการเรียนการ
สอน การเรียงลาดับความยากง่ายในการเรียนซึ่งอาจเกิดจากการที่หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเทียบโอนและต้องจัดการศึกษา
ภายใน 2 ปีการศึกษา ทาให้การเรียงลาดับรายวิชาเป็นไปได้ไม่ง่ายนัก ทาให้การจัดการศึกษาต้องพยายามให้นักศึกษาเรียน
ตามแผนที่โครงการกาหนด และไม่สามารถทาให้เกิดความยืดหยุ่นได้มากนัก ซึ่งสอดคล้องกับบทความทางวิชาการเรื่อง “การ
พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเชิงรุก” ว่า ลักษณะของหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษายังไม่มีความยืดหยุ่นเป็น
อิสระที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา กฎเกณฑ์ของระเบียบราชการจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีความ
คล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเนื้อหาหลักสูตร (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2539) ซึ่งการ
เลือกเรียนเนื้อหาวิชาตามความสนใจ ทาให้นักศึกษาได้เลือกวิชาที่สนใจหรือเสริมทักษะ ความรู้เพิ่มเติม เป็นสิ่งที่ทรงอิทธิพล
ต่อคุณภาพการเรียนของนักศึกษา
สุดท้ายนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุดในเรื่อง อาคารและสถานที่ สภาพห้องน้า ซึ่ งอาจจะเป็นเพราะ
สภาพอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นอาคารที่ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน อาคารหลายแห่งจึงทรุดโทรม เหตุที่
อาคารเหล่านี้มีสภาพดังกล่าวนี้เพราะอาคารสถานที่ที่ใช้เป็นของวิทยาลัยเทคนิคฯ ใน สังกัด สอศ. ซึ่งขาดงบประมาณในการ
ปรับปรุงให้ดีและทันสมัย โดยที่ความคาดหวังของนักศึกษามีมากขึ้นเมื่อเรียนในระดับปริญญาตรี
ข้อเสนอแนะ
1. จากการวิจัยพบว่า ความเหมาะสมของข้อสอบกับระดับความรู้ของนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับน้อย ซึ่งแต่
ละวิทยาลัยควรมีการสารวจความรู้พื้นฐานของนักศึกษา และมีการจัดการเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษามีประสิทธิภาพใน
การเรียนมากขึ้น
2. จากการวิจัยพบว่า สภาพห้องน้าและอาคารเรียน มีความพึงพอใจในระดับน้อย แต่ละวิทยาลัยควรสารวจ
ปริมาณนักศึกษาแล้ วจัดสร้างและปรับปรุงห้ องน้าให้มีสั ดส่วนพอเหมาะกับนักศึกษา ทั้ งเพศชายและเพศหญิงรวมทั้งมี
พนักงานทาความสะอาดอยู่เสมอ
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบมากที่สุดของนักศึกษาคือ ปัญหาด้านค่าเล่าเรียนคณะครุศาสตร์ฯ ควรมีการผ่อนผันใน
การชาระการลงทะเบียน รวมถึงการกู้ กรอ.และ กยศ. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและการรักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาต่อไป
4. คณะครุศาสตร์ฯ และ วิทยาลัยเทคนิคฯ ควรมีการสารวจความพึงพอใจของนักศึ กษา ครูอาจารย์ และสถาน
ประกอบการเป็นประจา เพื่อนาผลมาพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี จิตต์การุณย์ อาจารย์ประจาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟูา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งได้ให้คาแนะนาและแนวคิดที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สหกิจศึกษา) ที่ได้สาเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2554 ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์ฯ มจธ. กับ วิทยาลัยเทคนิคฯ 5 แห่งใน
สังกัด สอศ.ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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การพัฒนาแนวคิด เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้
The Development of Student’s Conceptions on Force and Pressure by Inquiry - Based Learning in
Grade 5
มัทรียา นาคสงวน1 ปรียา บุญญสิริ2 และ ศิริกาญจนา ทองมี3
1
นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพฯ
3
ภาคฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และศึกษาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จานวน 36 คน โรงเรียนวัด
ท่าพูด(นครผลประชานุกูล) ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
1) แบบวัดแนวคิด เรื่องแรงและความดัน แบบปลายเปิด จานวน 8 ข้อ ซึ่งครอบคลุมแนวคิดทั้งหมด 5 แนวคิด ดังนี้แรง
ลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงดันอากาศ แรงดันของของเหลว และการลอย/จม 2) แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์แบบลิเคิร์ทส
เกล 5 ระดับจานวน 20 ข้อ และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจัดกลุ่มแนวคิดของนักเรียน
ออกเป็น 5 กลุ่มแนวคิด ได้แก่ แนวคิดถูกต้อง แนวคิดถูกต้องบางส่วน แนวคิดถูกต้องบางส่วนกับแนวคิดคลาดเคลื่อน และไม่
มีแนวคิดจากนั้นคานวณร้อยละของนักเรียนที่ มีแนวคิดอยู่ในแต่ละกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่าหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ นักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดจัดอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้องทั้ง 5 แนวคิด เจตคติของนักเรียนภายหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้พบว่านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
คาสาคัญ:แรงและความดัน, การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, เจตคติต่อวิทยาศาสตร์
Abstract
The purposes of this research were to study the development of student’s conceptions on
force and pressure by Inquiry - based learning in grade 5 and study student’s attitude towards science.
Subject of this study were thirty six grade 5 students from Thapood school in Nakhon Pathom Primary
Educational Service Area, Office 2. The data were collected by 1.test covered five topics of force and
pressure: net force, friction, force of air, force of liquid and float/sink 2.attitude towards science is 5
Likert scale and semi-structured interview. The data were analyzed by using percentage to determine
the students’ Sound Understanding, Partial Understanding, and Partial Understanding with Specific
Misconception, Specific Misconception and No Understanding. The results found that the most of
students had Sound Understanding in five topics. And the student has a good attitude towards science
after learning by Inquiry - based Learning.
Keywords: Force and Pressure, Inquiry - based learning, Attitude towards science
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บทนา
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึ กษา นับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตั้ งแต่ระดับชั้นปฐมวัยเป็นต้นไป วิชา
วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีเรื่อ งที่เกี่ยวกับแรงและความดัน ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
ของนักเรียนเป็นการอธิบายการทางานของสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี [สสวท.], 2547) หากนักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาและแนวคิดต่าง ๆ ก็สามารถนาความรู้ไปใช้ได้เป็นอย่าง
ดี แต่เนื่องจากเนื้อหาเรื่องแรงและความดันประกอบไปด้วยเนื้อหาประเภทข้อเท็จจริง มโนมติ และหลักการ ซึ่งเนื้อหามี
ปริมาณมาก และมีความซับซ้อน มีลักษณะเป็นนามธรรมสูง (สใบทิพย์ แสนสุนทรวิจิตร, 2551) นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่
เข้าใจในเนื้อหาและคิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก ประกอบกับครูผู้สอนส่วนใหญ่เน้นการสอนบรรยายและให้นักเรียนท่องจา
แนวคิด นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในวิชาวิทยาศาสตร์ จากการสังเกตการตอบคาถามในเรื่องแรงและความดันของนักเรียน
ส่วนมากนักเรียนจะมีแนวคิดคลาดเคลื่อน นักเรียนจะจาคาตอบมาตอบมากกว่า ไม่สามารถอธิบายเป็นคาพูดของตนเองได้
ไม่มีการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่กับความรู้เดิม ซึ่งในเรื่องนี้ผู้วิจัยมีความเชื่อว่า หากฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ค้นพบความรู้ด้วย
ตนเอง สามารถอธิบายความรู้ได้ด้วยคาพูดของตนเอง และครูจัดกิจกรรมที่ทาให้นักเรียนได้เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่กับ
ประสบการณ์เดิม นักเรียนจะปรับเปลี่ยนแนวคิดและพัฒนาแนวคิดให้เป็นแนวคิดที่ถูกต้องได้ ซึ่งสอดคล้อง Sewell (2002)
ที่ ก ล่ า วว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ที่ เ กิ ด จากประสบการณ์ ข องตนอยู่ ก่ อ นแล้ ว และส่ ว นมากเป็ น แนวคิ ด ที่ ไ ม่ ส อดคล้ องกั บ
วิทยาศาสตร์ ความรู้ที่มีอยู่เดิมจะเป็นรากฐานในการสร้างความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่จะเกิดถ้านักเรียนสามารถเชื่อมโยงกับ
ความรู้เดิมได้
จากการศึกษาเอกสาร พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรูถ้ ูกนามาใช้ในจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงพัฒนาแนวคิดของนักเรียน (จันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม, 2551;
พิศมัย พานโฮม, 2551; วาชินีบุญญพาพงศ์, 2552) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบวิธีสืบเสาะหาความรู้นั้นครูมี
บทบาทส่งเสริมให้นักเรียนอธิบายแนวคิด หรือให้คาจากัดความด้วยคาพูดของนักเรียนเอง ทาให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และมีความรู้ในคาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์ (NRC, 2000)
ดังที่กล่าวมาแล้วผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้ในการพัฒนาแนวคิดเรื่องแรง
และความดันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้วงจรการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอนซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (ชาตรี ฝุายคาตา, 2551) ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาแนวคิดของนักเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพี่อพัฒนาแนวคิดเรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้
2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ เรื่องแรงและความดัน
ขอบเขตการวิจัย
1. กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผล ประชานุกูล) ในจังหวัดนครปฐม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2555 จานวน 36 คน ที่ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยนักเรียนในชั้นมีความสามารถคละกัน
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2. เนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ เนื้ อหาเรื่องแรงและความดั น ระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5
ประกอบด้วย 5 แนวคิด ได้แก่ แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงและความดันของอากาศ แรงความดันของของเหลว และการ
ลอย/จม
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ช่วงเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม โดยใช้ระยะเวลา 3 คาบ/สัปดาห์ จานวน 18 คาบ คาบละ 60 นาที รวมเวลา 6 สัปดาห์
วิธีการดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิวัย
การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental design)
กลุ่มที่ศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) ในจังหวัดนครปฐม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2555 จานวน 36 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(purposive sampling) โดยนักเรียนในชั้นมีความสามารถคละกัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องแรงและความดัน จานวน 10 แผนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยได้จัดทาแผนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องแรงและความดัน จานวน 10 แผน รวมเวลา
ทั้งสิ้น 18 คาบ ตามวงจรการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน คือ 1.ขั้น สร้า งความสนใจ(Engagement)2.ขั้ นสารวจและค้นหา
(Exploration) 3.ขั้นอธิบาย(Explanation) 4.ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 5.ขั้นประเมิน (Evaluation) ผู้วิจัยนา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสม
ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ภาษาระยะเวลา ตลอดจนข้อบกพร่องอื่น ๆ ประเมิน
หาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ 0.94 แล้วนาข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ มาปรับปรุง
แก้ไขก่อนนาไปใช้จริง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่องแรงและความดัน ได้แก่ ใบกิจกรรม
แบบฝึกหัด และแบบวัดแนวคิดเรื่องแรงและความดัน เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด จานวน 8
ข้อ แบบวัดแนวคิดนี้ได้รับการตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนื้อหา ภาษา จากผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาจานวน 5 ท่าน ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ 1.00 ผู้วิจัยได้ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 40 คน ซึ่งมีลักษณะคล้าย
กับกลุ่มที่ศกึ ษาและทาการปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้จริง
2.2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาเจตคติ ต่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ได้ แ ก่ แ บบวั ด เจตค ติ ต่ อ
วิท ยาศาสตร์ แ ละแบบสั ม ภาษณ์ ซึ่ งเป็ น แบบวั ด ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น แบบวั ด เจตคติ ต่ อ วิท ยาศาสตร์ มี จ านวน 20 ข้ อ
ประกอบด้วยข้อความทางบวก 12 ข้อและข้อความทางลบ 8 ข้อแบบ Likert scale 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย
ไม่ แน่ ใจ ไม่ เห็ นด้ วย ไม่ เห็ นด้ วยอย่า งยิ่ ง มี ค่ าความเชื่อ มั่ นเท่า กับ 0.71 ส่ว นแบบสั มภาษณ์ เป็ นแบบสัม ภาษณ์แ บบกึ่ ง
โครงสร้าง เป็นลักษณะคาถามแบบปลายเปิดที่ได้มีการกาหนดหัวข้ อศึกษาไว้อย่างกว้างๆล่วงหน้าโดยผู้ศึกษาใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อถามเหตุผลในการตอบแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในข้อต่างๆและสามารถยืดหยุน่ หรือปรุงปรุงคาถาม
ได้ตลอดตามสถานการณ์ของการสัมภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มที่ศึกษาทาแบบวัดแนวคิด เรื่องแรงและความดันก่อนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และผู้วิจัยดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วงจรการเรียนรู้
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แบบ 5 ขั้นตอนเรื่องแรงและความดัน จานวน 10 แผน หลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผู้วิจัยนาแบบ
วัดแนวคิด เรื่องแรงและความดัน ชุดเดิมมาให้นักเรียนกลุ่มที่ศึกษาทา พร้อมกับทาแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ จานวน 20ข้อ
และทาการสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับเหตุผลในการตอบแบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ในข้อต่าง ๆ จานวน 20 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาผลที่ได้จากการตอบแบบวัดแนวคิด เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนกลุ่มที่ศึกษา จานวน 36คน ทั้งก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์คาตอบทีละแนวคิด โดยอ่านคาตอบของนักเรียนทุกคนอย่างละเอียดและทาการจัดกลุ่ม
แนวคิด โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มแนวคิด ได้แก่ แนวคิดถูกต้อง แนวคิดถูกต้องบางส่วน แนวคิดถูกต้องบางส่วนกับแนวคิด
คลาดเคลื่อน แนวคิดคลาดเคลื่อน และไม่มีแนวคิดส่วนการวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ผู้วิจัยได้นามาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์คาตอบจากการสัมภาษณ์นักเรียนถึงเหตุผลในการตอบแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์แนวคิดเรื่องแรงและความดันของนักเรียน
1. แนวคิดเรื่องแรงลัพธ์
1.1 เกี่ยวกับวิธีการหาแรงลัพธ์และผลของแรงที่เกิดขึ้น เมื่อมีแรง 2 แรงกระทาต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันพบว่า
ก่ อ นการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ77.78 มี แ นวคิ ด ถู ก ต้ อ งบางส่ ว นกั บ แนวคิ ด
คลาดเคลื่อนโดยนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการหาแรงลัพธ์ ส่วนผลของแรงที่เกิดขึ้นนักเรียนจะเข้าใจว่าทาให้
วัตถุเคลื่อนที่หรือใช้คาว่าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่ไม่ได้อธิบายเหตุผลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.89 มีแนวคิดถูกต้อง โดยส่วนใหญ่ตอบว่าทิศทางของแรงทิศทางเดียวกัน
2 แรงวิธีการหาแรงลัพธ์ นาแรงทั้งสองมารวมกัน ผลของแรงทาให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกับแรง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์
1.2 เกี่ยวกับวิธีการหาแรงลัพธ์และผลของแรงที่เกิดขึ้น เมื่อมีแรง2 แรงกระทาต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกัน
พบว่าก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดคลาดเคลื่อน ร้อยละ52.78 โดยส่วนใหญ่ตอบว่าทิศทางของแรงไปคน
ละทาง ผลของแรงทาให้วัตถุไม่เคลื่อนที่ ภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นักเรียนมีแนวคิดถูกต้อง ร้อยละ
52.78 โดยส่วนใหญ่ตอบว่า ทิศทางของแรงทั้งสองมีทิศทางตรงข้ามกัน วิธีการหาแรงลัพธ์นาแรงทั้งสองมาหักล้างกัน ผลของ
แรงทาให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทิศทางที่มีแรงมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
1.3 เกี่ยวกับวิธีการหาแรงลัพธ์และผลของแรงที่เกิดขึ้น เมื่อมีแรง 2 แรงที่เท่ากันกระทาต่อวัตถุในทิศทางตรง
ข้ามกันพบว่าก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดถูกต้องกับแนวคิดคลาดเคลื่อน ร้อยละ 50.00 โดยส่วนใหญ่
ตอบว่า ทิศทางของแรงตรงข้ามกัน วิธีการหาแรงลัพธ์ดัน กัน ผลของแรงทาให้วัตถุไม่เคลื่อนที่ ภายหลังการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้นักเรียนมีแนวคิดถูกต้องร้อยละ 55.56 โดยส่วนใหญ่ตอบว่าทิศทางของแรงทั้งสองมีทิศทางตรงข้าม
กัน วิธีการหาแรงลัพธ์นาแรงทั้งสองมาหักล้างกันเป็นศูนย์ ผลของแรงทาให้วัตถุไม่เคลื่อนที่ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์
2. แนวคิดเรื่องแรงเสียดทาน
2.1 ลักษณะของพื้นผิวที่ส่งผลต่อแรงเสียดทาน พบว่าก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิด
คลาดเคลื่อน ร้อยละ 44.44 โดยส่วนใหญ่ตอบว่า การปั่นจักรยานในสนามฟุตบอลจะเหนื่อยกว่า การปั่นบนถนนคอนกรีต
เพราะปั่นได้ยากภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นักเรียนมีแนวคิดถูกต้องร้อยละ 61.11 โดยส่วนใหญ่ตอบ
ว่าการปั่นจักรยานในสนามฟุตบอลจะเหนื่อยกว่าการปั่นบนถนนคอนกรีตเพราะในสนามฟุตบอลพื้นผิวไม่เรียบจึงมีแรงเสียด
ทานมาก ทาให้ต้องออกแรงปั่นมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
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2.2 การนาความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ประโยชน์ พบว่าก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิด
ถูกต้องบางส่วน ร้อยละ 69.44 โดยส่วนใหญ่ตอบว่าการเลือกซื้อองเท้าเพื่อใส่ไปปี นเขาควรเลือกซื้อรองเท้าที่พื้นขรุขระไม่
เรียบ ภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรูน้ ักเรียนมีแนวคิดถูกต้องร้อยละ 69.44 โดยส่วนใหญ่ตอบว่าการเลือก
ซื้อรองเท้าเพื่อใส่ไปปีนเขาควรเลือกซื้อที่พื้นรองเท้ามีลักษณะขรุขระ มีร่องหรือเป็นปุุมเพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน ยึดเกาะได้ดีใน
การปีนเขาจะได้ไม่ลื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
3. แนวคิดเรื่องแรงและความดันอากาศ พบว่าก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่ว นใหญ่มีแนวคิดถูกต้องบางส่วน
ร้อยละ 66.67 โดยส่วนใหญ่ตอบว่า ปูายโฆษณาขนาดใหญ่ต้องมีการเจาะรูที่ปูายเพราะการเจาะรูจะทาให้ลมผ่านไปได้
ภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นักเรียนมีแนวคิดถูกต้อง ร้อยละ 66.67 โดยส่วนใหญ่ตอบว่า ปูายโฆษณา
ขนาดใหญ่จะต้านลมจึงต้องเจาะรูเพื่อให้ลมผ่านไปได้ปูายจะได้ไม่ล้ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
4. แนวคิดเรื่องแรงดันของของเหลว พบว่าก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีแนวคิด ร้อยละ 80.56
โดยส่วนใหญ่ตอบว่า การสร้างเรือดาน้าต้องคานึงถึงความแข็งแรง ไม่รั่วเพื่อไม่ให้น้าเข้า ภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้นักเรียนมีแนวคิดถูกต้อง ร้อยละ 80.56 โดยส่วนใหญ่ตอบว่า การสร้างเรือดาน้าต้องคานึงถึงแรงดันของน้า ที่
ระดับความลึกมากแรงดันน้ายิ่งจะมากขึ้น ต้องสร้างให้ผนังหนา แข็งแรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
5. แนวคิดเรื่องการลอย/จม
5.1 แนวคิดเรื่องแรงลอยตัว/แรงพยุงตัว พบว่าก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีแนวคิด ร้อยละ
88.89 โดยส่วนใหญ่ตอบว่า เมื่อเราอยู่ในน้ารู้สึกตัวเบากว่าอยู่บนบกเพราะอยู่ในน้าจะรู้สึกเบา ภายหลังการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้นักเรียนมีแนวคิดถูกต้อง ร้อยละ 72.22 โดยส่วนใหญ่ตอบว่า เมื่อเราอยู่ในน้ารู้สึกตัวเบากว่าอยู่บนบก
เพราะในน้ามีแรงลอยตัวหรือแรงพยุงตัว จึงทาให้รู้สึกว่าตัวเบา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
5.2 แนวคิดเรื่องความหนาแน่นของของเหลวต่อการลอย/จม พบว่าก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่มี
แนวคิดคลาดเคลื่อน ร้อยละ 100.00 โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเพราะของเหลวแต่ละชนิดมีความหนาแน่นแตกต่างกันแต่
ไม่ได้ระบุลาดับชั้นของของเหลวภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นักเรียนมีแนวคิดถูกต้อง ร้อยละ 80.56
โดยส่วนใหญ่ระบุลาดับชั้นของของเหลวได้ถูกต้องและให้เหตุผลว่าของเหลวมีความหนาแน่นต่างกันของเหลวที่หนาแน่นมาก
ที่สุดจะอยู่ชั้นล่างสุด ของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยจะเรียงลาดับขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
5.3 แนวคิดเรื่องความหนาแน่นต่อการลอย/จมของวัตถุ พบว่าก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่มี
แนวคิดคลาดเคลื่อน ร้อยละ 100.00โดยส่วนใหญ่ตอบว่า วัตถุลอย เพราะน้าหนักเบา วัตถุจม เพราะน้าหนักมาก ภายหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นักเรียนมีแนวคิดถูกต้อง ร้อยละ 60.19 โดยส่วนใหญ่ตอบว่าวัตถุลอย เพราะความ
หนาแน่นของวัตถุน้อยกว่าความหนาแน่นของของเหลว วัตถุจม เพราะความหนาแน่นของวัตถุมากกว่าความหนาแน่นของ
ของเหลว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
5.4 แนวคิดเรื่องการลอย/จมของวัตถุ พบว่าก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนร้อย
ละ 94.44 โดยส่วนใหญ่ตอบว่า วัตถุ ก ลอย เพราะน้าหนักเบา วัตถุ ข จม เพราะน้าหนักมาก ภายหลังการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้นักเรียนมีแนวคิดถูกต้อง ร้อยละ 75.00 โดยส่วนใหญ่ตอบว่าวัตถุ ก ลอย เพราะน้าหนักของวัตถุน้อย
กว่าแรงลอยตัว วัตถุ ข จม เพราะน้าหนักของวัตถุมากกว่าแรงลอยตัวหรือ วัตถุ ก ลอย เพราะความหนาแน่นของวัตถุน้อย
กว่าความหนาแน่นของน้า วัตถุ ข จม เพราะความหนาแน่นของวัตถุมากกว่าความหนาแน่นของน้า ซึ่งสอดคล้องกั บแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์
จากการวิเคราะห์แนวคิดของนักเรียนเรื่องแรงและความดันก่อนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดคลาดเคลื่อนและไม่มีแนวคิด แต่ภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็นแนวคิดถูกต้องมากขึ้นในทุกแนวคิด
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ผลการวิเคราะห์เจตคติต่อวิทยาศาสตร์
จากการทาแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้พบว่า
นักเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.15 ซึ่งอยู่ในระดับดี แสดงว่านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ผลจากการสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับ
เหตุผลที่แสดงความคิดเห็นนั้น พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่สนุก เพราะมีสิ่งที่น่าตื่นเต้น ไม่น่าเบื่อ
นักเรียนมีความคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่ยาก ถ้าได้ทดลอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองมีการอธิบายร่วมกันกับ
เพื่อนและครูก็จะสามารถเข้าใจได้ นักเรียนมีสิ่งที่อยากรู้ในวิทยาศาสตร์อีกมาก อยากจะค้นหาคาตอบ และนักเรียนมี
ความคิดว่าทุกคนสามารถรู้วิทยาศาสตร์ได้ และวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของทุกคน จึงสามารถสรุปได้ว่า
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์หลังจากการเรียนเรื่องแรงและความดัน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถพัฒนาแนวคิดของนักเรียนจากก่อนการ
จัดการเรียนรู้ที่นักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนและไม่มีแนวคิดปรับเปลี่ยนเป็นมีแนวคิดถูกต้องมากขึ้นอาจเป็นเพราะการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้น นักเรียนได้เป็นผู้รวบรวมข้อมูล ร่วมกันแลกเปลี่ยนคาตอบ นักเรียนได้อธิบาย
คาตอบจากหลักฐานที่นักเรียนพบเป็นการสร้างความรู้ใหม่บนความรู้เดิม ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากคลาดเคลื่อนเป็นแนวคิด
ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับ จันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม (2551) ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
สามารถพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องปิโตรเลียมและโพลิเมอร์ได้ และจากการวิเคราะห์การจั ดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ด้วยวงจรการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอนนั้น ในขั้นสร้างความสนใจ(Engagement) เป็นขั้นที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้แสดงแนวคิดเดิมออกมา เกิดความสงสัยเมื่อแนวคิดไม่ตรงกับเพื่อนในชั้นเรียน เกิดคาถามในเชิงวิทยาศาสตร์ และทาให้
ครูได้ทราบถึงแนวคิดเดิมของนักเรียน ในขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) นักเรียนได้ทากิจกรรมสารวจและค้นหา
แนวคิดของตนช่วยสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดวิทยาศาสตร์ ได้ตรวจสอบแนวคิดของตน ในขั้นอธิบาย
(Explanation) เน้นให้ผู้เรียนได้อธิบาย ซึ่งการอธิบายส่งเสริมให้นักเรียนได้พูดคุย แสดงแนวคิดของตน ทาให้นักเรียนทราบ
ว่าตนเองสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผลกับความรู้วิทยาศาสตร์ได้หรือไม่ และการอธิบายของนักเรียนสอดคล้อง
กับความรู้วิทยาศาสตร์ที่ยอมรับกันหรือไม่ในขั้นขยายความรู้ (Elaboration) ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสในการประยุกต์หรือ
ขยายแนวคิ ดกระบวนการหรื อทั กษะของตนเป็ นขั้ นที่ช่วยให้นั กเรียนได้ เกิ ดความรู้ที่ก ว้า งขวางขึ้น และ ในขั้นประเมิ น
(Evaluation) ในขั้นนี้ทาให้นักเรียนได้มีโอกาสประเมินความเข้าใจของตนเองโดยครูจะวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังโดยให้แบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ NRC (2000) ที่
กล่าวถึงลักษณะสาคัญของห้องเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ มี 5 ข้อ ดังนี้
1. ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้เกิดคาถามเชิงวิทยาศาสตร์
2. ผู้เรียนค้นหาหลักฐาน เพื่อนาไปอธิบายคาตอบที่สอดคล้องกับคาถามเชิงวิทยาศาสตร์
3. ผู้เรียนสร้างคาอธิบายจากหลักฐานเพื่อตอบคาถามเชิงวิทยาศาสตร์
4. ผู้เรียนประเมินคาอธิบายของตนที่สะท้อนถึงความเข้าใจในวิทยาศาสตร์
5. ผู้เรียนสื่อสารและตัดสินคาอธิบายของตน
อีก ทั้ งการจั ด การเรีย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ที่ ผู้ วิ จั ย ใช้มี ก ารจั ดบรรยากาศการเรีย นที่ ส นุ ก สนาน ไม่
เคร่งเครียด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการค้นพบคาตอบ นักเรียนเกิดเจตคติ
ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ว่าไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่อที่ต้ องท่องจา สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544) ที่กล่าวถึงข้อดีของการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ว่า เป็นการค้นพบด้วยตนเอง ทาให้เกิดแรงจูงใจภายในมากกว่าการเรียนแบบท่องจานักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ด้วย และสอดคล้องกับพันธ์ ทองชุมนุม (2547) ที่กล่าวถึงข้อดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ว่า
นักเรียนสามารถคิดหรือมีมโนมติตามหลักการของวิทยาศาสตร์และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
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ด้วยปัจจัยดังกล่าวมาแล้วจึงส่งผลให้นักเรียนกลุม่ ที่ศึกษามีการพัฒนาแนวคิดเรือ่ งแรงและความดันสูงขึ้นและมี
เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องแรงและความดัน ครูผู้สอนควรมีการวัดแนวคิดก่อนเรียนของนักเรียนเพราะใน
เรื่องนี้นักเรียนจะมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนมาก ครูผู้สอนจะได้เตรียมจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
2. ในเรื่องแรงและความดัน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันอย่างมาก ครูผู้สอนควรเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็น
ถึงความเกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันด้วย
3. ครูผู้สอนควรใช้เทคนิคในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้หลาย ๆ เทคนิคมาใช้
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การพัฒนาความสามารถในการเขียน การอ้างอิงและบรรณานุกรมโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ
“เพื่อนช่วยเพื่อน” สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
An Ability Development of Citation and Bibliography Writing using Peer Tutoring Approach for the
First Year Undergraduate Students in NakhonPathomRajabhat University
วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรมก่อนและ
หลังการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ใน
ภาคเรียนที่ 2/2554 จานวน 107 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบทดสอบการเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรม และแบบฝึกหัดการเขียนการอ้างอิงและ
บรรณานุกรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ยสาหรับผลการวิจัย พบว่า เมื่อนาคะแนนก่อนและหลัง
การใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” มาเปรียบเทียบกัน พบว่า นักศึกษามีคะแนนเพิ่มขึ้น ดังนั้น
กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” สามารถนามาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการเขียนการอ้างอิงและ
บรรณานุกรมของนักศึกษาได้
คาสาคัญ: เพื่อนช่วยเพื่อน, การเขียนการอ้างอิง,การเขียนบรรณานุกรม, นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Abstract
The purpose of this research was to compare an ability of citation and bibliography writing before
and after using peer tutoring approach. The population were 107 the first year undergraduate students
in Nakhon Pathom Rajabhat University who registered a course of 4000109 information and information
technology for learning in the second semester of the academic year 2011. The samples were 22
students which derived from the purposive sampling. Research tools were test and exercise about
citation and bibliography writing. Data analysis was frequency, percentage and mean. The comparison
of an ability of citation and bibliography writing between before and after using peer tutoring approach
showed that the score of after using peer tutoring approach was higher than before using peer tutoring
approach. Consequently, peer tutoring approach can develop an ability of citation and bibliography
writing.
Keywords: Peer tutoring, Citation writing, Bibliography writing, The first year undergraduate students
in Nakhon Pathom Rajabhat University
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บทนา
การอ้างอิงเป็นการบอกถึงแหล่งที่มาของความรู้ การเขียนรายงานการค้นคว้าจะต้องมีการอ้างอิงผลงานของผู้อื่น
เสมอ เพื่อให้ผลงานสมเหตุสมผลและมีความน่าเชื่อถือ การระบุแหล่งที่มาของผลงานนั้น นอกจากจะเป็นการให้เกียรติแก่
เจ้าของผลงานแล้ว ยังแสดงถึงความมีจริยธรรม คุณธรรมตามกฎหมาย และเป็นการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นด้วย นั่นคือ
แสดงให้เห็นถึงการมีจริยธรรมทางสารสนเทศของผู้ เขียนนั่นเอง ส่วนบรรณานุกรมเป็นรายชื่อทั้งหมดที่ได้ใช้ประกอบ
การศึกษาค้นคว้า รวมถึงรายชื่อเอกสารที่ได้นามาเขียนการอ้างอิงไว้ในเนื้อหาของรายงานด้วย รายชื่อเอกสารทั้งหมดนี้จะมี
การจัดเรียงไว้ท้ายเล่มตามลาดับตัวอักษร บรรณานุกรมจัดเป็นหลักฐานสาคัญและเป็นข้อมูลที่ จาเป็นสาหรับผู้สนใจได้
ติดตามอ่านรายละเอียดของเอกสารที่ถูกอ้างถึงในเนื้อหา (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, ชัยเลิศ ปริสุทธกุล, เบญจรัตน์ สีทองสุก, นารี
รัตน์ เทียมเมือง, อรุณี ทรงพัฒนา, นุชรี บุญศรีงาม, นิพา ผลสงเคราะห์, ธารา จันทร์อนุ, วันดี มีดี และวลัยลักษณ์ อมรสิริ
พงศ์, 2554)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้กาหนดให้รายวิชา 4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
เป็นวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้ใฝุรู้
สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นักศึกษาต้องรู้แหล่งสารสนเทศและการให้บริการ มีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศประเภท
ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ฐานข้อมูล รู้จักเลือกประเมินค่าสารสนเทศ มีความสามารถในการเขียนรายงาน
ตามขั้ น ตอนอย่ า งถู ก วิ ธี มี จ ริ ย ธรรมในการใช้ ส ารสนเทศ ซึ่ งน าไปสู่ ก ารรู้ ส ารสนเทศที่ เ ป็ น พื้ น ฐานให้ กั บ การเรี ย นใน
ระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตในยุคสารสนเทศต่อไป(วัลลภ สวัสดิ
วัลลภ, ชัยเลิศ ปริสุทธกุล,เบญจรัตน์ สีทองสุก, นารีรัตน์ เทียมเมือง, อรุณี ทรงพัฒนา, นุชรี บุญศรีงาม, นิพา ผลสงเคราะห์,
ธารา จันทร์อนุ, วันดี มีดี และวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์, 2554)
แต่ในการเรียนการสอน บทที่ 7 เรื่องการอ้างอิงและบรรณานุกรม ของรายวิชานี้ ผู้วิจัย พบว่า นักศึกษามักจะเบื่อ
หน่าย ไม่อยากเรียน ไม่มีความตั้งใจที่จะทาแบบฝึกหัดตามที่อาจารย์ได้มอบหมายให้ ซึ่งส่งผลให้การทารายงานเพื่อนาเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้าไม่ปรากฏการอ้างอิงและบรรณานุกรม สะท้อนให้เห็นถึงการขาดจริยธรรมทางสารสนเ ทศซึ่งเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของการรู้สารสนเทศ หรือหากปรากฏ จะอยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ
และจากการศึกษาค้นคว้า พบว่า กระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนั้นเป็นการสอนที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิด
เกี่ยวกับการกระจายบทบาทในการสอนและแนวคิดเกี่ยวกับการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ (กรมวิชาการ, 2544 อ้างถึงใน โสพันธ์ ขัตติยะราช, 2547) การให้เพื่อนช่วยสอนนั้นมิได้หมายถึงการให้
นักศึกษามายืนหน้าชั้นแล้วทาหน้าที่สอนทุกอย่างแทนครูแต่หมายถึงการให้นักศึกษาสอนเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆและให้
นักศึกษาได้เรียนรู้จากกันและกันโดยมุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนช้ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ามีปัญหาในด้ านความ
ประพฤติและมีปัญหาอื่นๆโดยมีความเชื่อว่าวิธีการให้ผู้เรียนสอนกันเองนี้ผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรต่างๆ ได้จากกันและกันและ
การเรียนรู้เช่นนี้ทาให้ผู้เรียนที่เรียนช้าเกิดการเรียนรู้ได้เนื่องจากภาษาที่ผู้เรียนใช้พูดจาสื่อสารกันนั้นสามารถสื่อความหมาย
ระหว่างกันและกันได้เป็นอย่างดี (วิไล พิพัฒน์มงคลพร, 2536) กระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนี้จึงได้รับ
ความสนใจจากนักการศึกษาเป็นจานวนมากเนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นวิธีการที่อาจารย์
ผู้สอนพยายามเข้าถึงความต้องการของนักศึกษาแต่ละคนเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและเป็นแนวความคิด
ที่ส่งเสริมและโน้มน้าวให้นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีต่อสมาชิกภายในกลุ่ม (โสพันธ์ ขัตติยะราช, 2547) เกิดแรงจูงใจในการ
เรียน เนื่องจากนักศึกษาผู้สอนจะรู้สึกภาคภูมิใจ หรือรู้สึกว่าตนเองได้รับความสาเร็จในการเรียน เนื่องจากมีโอกาสได้ทา
ประโยชน์ให้กับเพื่อนนักศึกษา สาหรับนักศึกษาผู้เรียนที่มีปัญหาในการเรียนจะลดความกังวลในเรื่องข้อบกพร่องของตนเอง
(สมลักษณ์ ศรีธงชัย, 2537 อ้างถึงใน พิกุล ภูมิแสน, 2539)
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนการอ้างอิง
และบรรณานุกรม โดยเลือกใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในลักษณะเก่งช่วยอ่อน เพื่อมุ่งให้เกิด
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แรงจูงใจต่อการเรียนมากขึ้น เนื่องจากนักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อนต้องให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงค์ของรายวิชาที่ได้ตั้งไว้
วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรมก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนการ
สอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ระยะเวลาดาเนินการ
การวิจัยครั้งนีด้ าเนินการทดลองโดยใช้เวลาในการทดลองสัปดาห์ละ 4 คาบคาบละ 50 นาที เป็นเวลา 2 สัปดาห์
ระหว่างภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นเนื้อหาจากหนังสือเรียนรายวิชา 4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ บทที่ 7 เรื่องการอ้างอิงและบรรณานุกรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของการอ้างอิง
หลั ก การของการอ้ า งอิ ง โครงสร้ า งของการอ้า งอิ งแบบนาม-ปี หลั ก เกณฑ์ ก ารลงรายการของการอ้ า งอิ งแบบนาม-ปี
หลักเกณฑ์การลงชื่อผู้แต่งของการอ้างอิงแบบนาม-ปี ความหมายของบรรณานุกรม โครงสร้างการเขียนบรรณานุกรม
หลักเกณฑ์การลงรายการของบรรณานุกรม และการเรียงบรรณานุกรม
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2/2554 จานวน 107 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้น คือ กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรม
ก่อน

ขณะ

หลัง

ความสามารถในการ
เขียนการอ้างอิง
และบรรณานุกรม

กระบวนการเรียน
การสอนแบบ
“เพื่อนช่วยเพื่อน”

ความสามารถในการ
เขียนการอ้างอิงและ
บรรณานุกรม

อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้กาหนดให้รายวิชา 4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ เป็นวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ และเป็น
รายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนหลาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จึงได้แก่ นักศึกษา หมู่เรียน 54/70, 54/78 และ
54/87 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2554 รายวิชา 4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
จานวน 107 คนประกอบด้วย นักศึกษา หมู่เรียน 54/70 จานวน 42 คน หมู่เรียน 54/78 จานวน 30 คน และหมู่เรียน
54/87 จานวน 35 คนซึ่งนักศึกษาทั้งสามหมู่เรียนนี้เป็นนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้วิจัย
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษา หมู่เรียน 54/70, 54/78 และ 54/87 ที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2/2554 รายวิชา 4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จานวน 22 คน ประกอบด้วย
นักศึกษาหมู่เรียน 54/70 จานวน 7 คน หมู่เรียน 54/78 จานวน 8 คน และหมู่เรียน 54/87 จานวน 7 คน ที่ได้มาจากการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการทาแบบทดสอบการเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรม ได้คะแนน
จากการทาแบบทดสอบก่อนการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เท่ากับหรือต่ากว่า 50% และเข้าร่วม
การทดลองครบทั้ง 2 สัปดาห์
2. การตรวจสอบคุณภาพและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมือ ที่ ใ ช้ ในการวิจั ย ครั้ งนี้ ประกอบด้ วย แบบทดสอบการเขี ยนการอ้า งอิ งและบรรณานุ ก รม และ
แบบฝึกหัดการเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรม มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
2.1 ศึกษาค้นคว้า หนังสือ บทความวารสาร และงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
2.2 ศึกษาหนังสือเรียนรายวิชา 4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ บทที่ 7 เรื่อง
การอ้างอิงและบรรณานุกรม
2.3 สร้างแบบทดสอบการเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรมลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 26 ข้อซึ่งใช้ในการทดสอบนักศึกษาก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ
“เพื่อนช่วยเพื่อน” นาไปตรวจสอบคุณภาพโดยการหาค่าความยากและค่าอานาจจาแนก
2.4 สร้างแบบฝึกหัดการเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรมมีลักษณะเป็นแบบอัตนัยจานวน 14 ข้อมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรมของหนังสือ หนังสือรวมเรื่อง หนังสือแปล หนังสือพิมพ์ วารสาร สารานุกรม
และเอกสารออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนเก่งใช้เป็นเครื่องมือในการสอนเพื่อนที่เรียนอ่อนนาไปตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ในชั่วโมงการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 1 ของการทดลอง ผู้วิจัยได้บรรยายเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชา
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ บทที่ 7 เรื่องการอ้างอิงและบรรณานุกรมหลังจากนั้นให้
นักศึกษาทั้งหมดที่เข้าชั้นเรียนทาแบบทดสอบเพื่อคัดแยกนักศึกษาที่เรียนเก่งและเรียนอ่อน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบทดสอบ
การเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรม
3.2 ตรวจให้คะแนนและนาผลการทดสอบมาคัดแยกนักศึกษาเพื่อจับคู่ระหว่างนักศึกษาที่เรียนเก่งและ
นักศึกษาที่เรียนอ่อน
3.3 ในชั่วโมงการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 2 ของการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ให้
นักศึกษาที่เรียนเก่งสอนเพื่อนนักศึกษาที่เรียนอ่อน และมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้คาแนะนาเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบฝึกหัดการ
เขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรมและหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ให้นักศึกษาที่
เรียนอ่อนทาการทดสอบอีกครั้ง โดยใช้แบบทดสอบการเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรมซึ่งเป็นแบบทดสอบเดียวกันกับที่
ใช้ในการคัดแยกนักศึกษาที่เรียนเก่งและนักศึกษาที่เรียนอ่อน
3.4 เปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของ
นักศึกษาที่เรียนอ่อน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
(Mean: ̅ ) มาทาการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
ของนักศึกษาที่เรียนอ่อน
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ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 1-4 ดังนี้
ตารางที่ 1:การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของนักศึกษาหมู่
เรียน 54/70

ลาดับที่

ก่อนการใช้กระบวนการเรียนการสอน
แบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน”

หลังการใช้กระบวนการเรียนการสอน
แบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน”

-----------------------------------------

----------------------------------------

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ

คะแนน

คิดเป็น

คะแนน

คิดเป็น

(26 คะแนน)

ร้อยละ

(26 คะแนน)

ร้อยละ

1

12

46.15

16

61.54

15.38

2

11

42.31

14

53.85

11.54

3

11

42.31

21

80.77

38.46

4

12

46.15

14

53.85

7.69

5

12

46.15

19

73.08

26.92

6

9

34.62

11

42.31

7.69

7

13

50.00

15

57.69

7.69

คะแนนเฉลี่ย
(Mean)

11.43

43.96

15.71

60.44

16.48

จากตารางที่ 1 เมื่อนาคะแนนก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของ
นักศึกษาหมู่เรียน 54/70 มาเปรียบเทียบ พบว่า นักศึกษามีคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 16.48 โดยนักศึกษาที่มีคะแนน
เพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ นักศึกษาลาดับที่ 3 มีคะแนนเพิ่มขึน้ คิดเป็นร้อยละ 38.46 และนักศึกษาที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นต่าสุด ได้แก่
นักศึกษาลาดับที่ 4, 6 และ 7 มีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 7.69
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ตารางที่ 2:การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของ
นักศึกษาหมู่เรียน 54/78
ก่อนการใช้กระบวนการเรียน
หลังการใช้กระบวนการเรียน
การสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
การสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
เพิ่มขึ้น
ลาดับที่
----------------------------------------- ---------------------------------------ร้อยละ
คะแนน
คิดเป็น
คะแนน
คิดเป็น
(26 คะแนน)
ร้อยละ
(26 คะแนน)
ร้อยละ
1
6
23.08
10
38.46
15.38
2
9
34.62
14
53.85
19.23
3
13
50.00
14
53.85
3.85
4
10
38.46
19
73.08
34.62
5
13
50.00
17
65.38
15.38
6
14
53.85
19
73.08
19.23
7
9
34.62
16
61.54
26.92
8
12
46.15
13
50.00
3.85
10.75
41.35
15.25
58.66
17.31
คะแนนเฉลี่ย ( ̅ )
จากตารางที่ 2 เมื่อนาคะแนนก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของ
นักศึกษาหมู่เรียน 54/78 มาเปรียบเทียบ พบว่า นักศึกษามีคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 17.31 โดยนักศึกษาที่มีคะแนน
เพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ นักศึกษาลาดับที่ 4 มีคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 34.62 และนักศึกษาที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นต่าสุด ได้แก่
นักศึกษาลาดับที่ 3 และ 8 มีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 3.85
ตารางที่ 3:การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของ
นักศึกษาหมู่เรียน 54/87
ก่อนการใช้กระบวนการเรียนการ
หลังการใช้กระบวนการเรียนการ
สอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
สอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
เพิ่มขึ้น
-------------------------------------------------------------------------------ลาดับที่
ร้อยละ
คะแนน
คิดเป็น
คะแนน
คิดเป็น
(26 คะแนน)
ร้อยละ
(26 คะแนน)
ร้อยละ
1
2
3
4
5
6
7

5
7
9
10
10
10
13

คะแนนเฉลี่ย ( ̅ ) 9.14

19.23
26.92
34.62
38.46
38.46
38.46
50.00

12
11
14
13
14
12
20

46.15
42.31
53.85
50.00
53.85
46.15
76.92

26.92
15.38
19.23
11.54
15.38
7.69
26.92

35.16

13.71

52.75

17.59

จากตารางที่ 3 เมื่อนาคะแนนก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของนักศึกษา
หมู่เรียน 54/87 มาเปรียบเทียบ พบว่า นักศึกษามีคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 17.59 โดยนักศึกษาที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น
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สูงสุด ได้แก่ นักศึกษาลาดับที่ 1 และ 7 มีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 26.92 และนักศึกษาที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นต่าสุด
ได้แก่ นักศึกษาลาดับที่ 6 มีคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 7.69
ตารางที่ 4:การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของ
นักศึกษาหมู่เรียน 54/70, 54/78 และ 54/87
ก่อนการใช้กระบวนการเรียนการสอน
แบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน”

หลังการใช้กระบวนการเรียนการสอน
แบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน”

-----------------------------------------

----------------------------------------

คะแนนเฉลี่ย

คิดเป็น

คะแนนเฉลี่ย

คิดเป็น

(26 คะแนน)

ร้อยละ

(26 คะแนน)

ร้อยละ

54/70

11.43

43.96

15.71

60.44

16.48

54/78

10.75

41.35

15.25

58.66

17.31

54/87

9.14

35.16

13.71

52.75

17.59

คะแนนเฉลี่ย ( ̅ )

10.45

40.21

14.91

57.34

17.13

หมู่เรียน

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ

จากตารางที่ 4 เมื่อนาคะแนนก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของ
นักศึกษาหมู่เรียน 54/70, 54/78 และ 54/87 มาเปรียบเทียบ พบว่า นักศึกษามีคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 17.13 โดย
นักศึกษาที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ นักศึกษาหมู่เรียน 54/87 มีคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 17.59 และนักศึกษาที่มี
คะแนนเพิ่มขึ้นต่าสุด ได้แก่ นักศึกษาหมู่เรียน 54/70 มีคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 16.48
สรุปและอภิปรายผล
เมื่อนาคะแนนก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของนักศึกษาหมู่เรียน
54/70, 54/78 และ 54/87 มาเปรียบเทียบ พบว่า นักศึกษามีคะแนนหลังการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วย
เพื่อน” สูงกว่าคะแนนก่อนการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวันวิธู
สรณารักษ์ (2554), ธิดา โมสิกรัตน์ (2551), พรสวรรค์ ศิริสุข (2548), โสพันธุ์ขัตติยะราช (2547), วรยุทธ พงศ์วิบูลพิทยา
(2547), วารุณี กุลบุตร (2547), ชลทิชา เลิศสิริมงคลชัย (2547), วี. จี. มุนเลย์, อี. แกร์วีย์และเอ็ม. เจ. แมคคอนแนล
(Munley, Garvey, and McConnell, 2010) และชิง เชน และชางเชนหลิว (Chen and Lui, 2011) และการใช้
กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ทาให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียน นั กศึกษาที่ทาหน้าที่เป็นผู้สอน
จะรู้สึกภาคภูมิใจ มีโอกาสได้ทาประโยชน์ให้กับเพื่อนนักศึกษา สาหรับนักศึกษาผู้ที่มีปัญหาในการเรียนจะลดความกังวลใน
เรื่องข้อบกพร่องของตนเองกล้าซักถามเพื่อนในประเด็นที่ตนเองยังไม่เข้าใจ บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเป็นกันเอง และให้
ความช่วยเหลือกันดังนั้น กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” สามารถนามาใช้ในการพัฒนาความสามารถใน
การเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรมของนักศึกษาได้
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ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สามารถนา
กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ใช้ในการเรียนการสอนเรื่องการอ้างอิงและบรรณานุกรม โดยเผยแพร่ต่อ
อาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบสอนในรายวิชาเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน
2. ในการเรียนการสอนเรื่ องการอ้างอิงและบรรณานุกรม ควรทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” กับการเรียนการสอนแบบปกติ
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ชั้นประถทศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมตตาวิทยา เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ธิดา โมสิกรัตน์. (2551, มกราคม – มิถุนายน). การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ร่วมกันโดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทั ยธรรมาธิราช: กรณีศึกษาชุดวิชาไทยศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร. วารสาร
สุโขทัยธรรมาธิราช,21, (1), หน้า 106 – 118.
พรสวรรค์ ศิริสุข. (2549). ผลการใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห่างหลวง อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
พิกุล ภูมิแสน. (2539). การแปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเพื่อจับใจความ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ด้วยวิธีสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนและวิธีสอนแบบปกติ . วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วรยุทธ พงศ์วิบลู พิทยา. (2547). การใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในการแก้ปัญหาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” ของนักเรียนชั้น ม. 1/4. ค้นเมื่อ กรกฎาคม
14, 2555 จากhttp://api.ning.com/files/
วันวิธูสรณารักษ์. (2554). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาหลักสูตรบัญชี . กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
วารุณี กุลบุตร. (2547). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้น
ประถทศึกษาปีที่ 5 ระหว่างสอนโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนกับวิธีสอนปกติ . วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วัลลภ สวัสดิวัลลภ, ชัยเลิศ ปริสุทธกุล, เบญจรัตน์ สีทองสุก, นารีรัตน์ เทียมเมือง, อรุณี ทรงพัฒนา, นุชรี
บุญศรีงาม, นิพา ผลสงเคราะห์, ธารา จันทร์อนุ, วันดี มีดี และวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์. (2554). สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู.้ (พิมพ์ครั้งที่ 3). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
วิไล พิพัฒน์มงคลพร. (2536, มิถุนายน – กันยายน). การสอนภาษาไทยโดยการจัดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน. วารสาร
ศึกษาศาสตร์,16, (2), หน้า 59 – 63.

78

: การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS III
โสพันธุ์ ขัตติยะราช. (2547). การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อส่งเสริมการเขียน
บทร้อยกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
Chen, Ching and Lui, Chang-Chen.(2011, June). A case study of peer tutoring program in higher
education. Research in Higher Education Journal, 11, pp. 1-11.
Munley, V.G., Garvey, E. and McConnell, M.J. (2010, May). The effectiveness of peer tutoring on
student achievement at the university level. American Economic Review: Papers &
Proceedings.(100), pp.277-282. Retrieved July 14, 2012 from
http://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.125 7/aer.100.2.277

: การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน

79

