
รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ (SAR- มคอ.7)  
ประจำปีการศึกษา 2562 

 รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2562 – 31 มกราคม 2563) 
(ระดับปริญญาตรี) 

 
 
 
 
 

ระดับหลักสูตรฯ  
รหัสหลักสูตรฯ 25471651102266 
ชื่อหลักสูตรฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ.2561 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

1. บทนำ (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรฯ พอสังเขป) 
   ปรัชญา : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  มี
ความรู้และทักษะดิจิทัล และมีจิตสำนึกรับผดิชอบต่อสังคม 
   วัตถุประสงคข์องหลักสูตรฯ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี ้
    1. มีความรู้ในด้านการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง  มี
ความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปรับตัวให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจโลก 
    2. มีทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ 
ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
    3. มีใจรักบริการ มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
    4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
   การประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 6 เดือน) องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน



สารบัญ 
 
บทสรปุสำหรบัผู้บริหาร ก 

สารบัญ ข 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 

1. ข้อมูลทัว่ไป (ข้อมูลส่วนนีน้ำไปรายงานเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ขอ้ที่ 10) 1 

2. รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 2 

2.1 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรฯ 2 

2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 3 

3. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. 2558 4 

3.1 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 
ปัจจุบัน 4 

3.2 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 7 

3.3 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 8 

3.4 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 9 

3.5 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 11 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 1) 12 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 13 

ภาคผนวก 14 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลส่วนนี้นำไปรายงานเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ข้อที่ 10) 
รหัสหลักสูตรฯ  25471651102266 
มคอ.1  มี มคอ.1 

 ไม่มี มคอ.1 
 

ระดับคุณวุฒิ  ปริญญาตร ี
 ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 
 

วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรฯ  

20 กรกฎาคม 2561 
(หลักฐานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
7(27)/2561) 
 

ภาคการศึกษาที่เปิดสอนครั้งแรก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
วันที่ สกอ. รับทราบ วันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติ

หลักสูตรฯ เมือ่วันที่ 6 กันยายน 2562 
 

สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 

 ในมหาวิทยาลัย 
 วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง (โปรดระบุ) 
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2. รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ  
2.1 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรฯ  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ - ระบุใน มคอ.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ - ปัจจุบัน หมาย
เหต ุชื่อ- สกุล  วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
ชื่อ- สกุล  วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ปร.ด. 

(เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คุณภาพ) 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ปร.ด. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คุณภาพ) 

 

ผศ.ดร.บุญญลกัษม์ ตำนานจิตร ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

ผศ.ดร.บุญญลกัษม์ ตำนานจิตร ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  ปร.ด. 
(นวัตกรรม
การเรียนรู้

และ 
เทคโนโลยี) 

ผศ.ดร.สายสุดา ปัน้ตระกูล ปร.ด. 
(นวตักรรม
การเรียนรู้

และ
เทคโนโลยี) 

 

ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์  ค.ด. 
(เทคโนโลยี
และสื่อสาร 
การศึกษา) 

ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์  ค.ด. 
(เทคโนโลยี
และสื่อสาร 
การศึกษา) 

 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 
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2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ  
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ - ระบุใน มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ - ปัจจุบัน หมายเหตุ 

ชื่อ- สกุล  วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ชื่อ- สกุล  วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ปร.ด. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คุณภาพ) 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ปร.ด. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คุณภาพ) 

 

ผศ.ดร.บุญญลกัษม์ ตำนานจิตร ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

ผศ.ดร.บุญญลกัษม์ ตำนานจิตร ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  ปร.ด. (นว
ตักรรมการ
เรียนรู้และ 
เทคโนโลยี) 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล  ปร.ด. (นว
ตักรรมการ
เรียนรู้และ 
เทคโนโลยี) 

 

ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์  ค.ด. 
(เทคโนโลยี
และสื่อสาร 
การศึกษา) 

ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์  ค.ด. 
(เทคโนโลยี
และสื่อสาร 
การศึกษา) 

 

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์ ปร.ด. 
(เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา) 

 

หมายเหตุ : กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ /อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 
ลาออก/ลาศึกษา/เกษียณอายุราชการ ให้อธิบายไวใ้นหมายเหตุเพิ่มเติม
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3. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบบั พ.ศ. 2558 
(ความเช่ือมโยง : องค์ประกอบที่1 การกำกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรฯ ที่กำหนด โดย สกอ.) อธิบายผลการ
ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้  (ข้อมูลปีการศึกษา 2561) อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

3.1 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 จำนวนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ปัจจุบัน 
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 

ปัจจุบัน 
ระดับ
กศ.  
ที่จบ 

ปีที่จบ 
กศ. 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตรฯ  
ที่จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา 
ที่จบตาม ISCED 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน 
ที่จบการศึกษา 

วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น
เป็นอาจารย์ประจำ

หลักสูตรฯ 
1. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด เอก 2559 ปร.ด. Information 

technology 
administration 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

20 กรกฎาคม 2561 
 

โท 2546 ศศ.ม. Library, 
information and 
archival studies 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

ตรี 2540 ศศ.บ. Library, 
information and 
archival studies 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏ
นครราชสีมา 

2. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร เอก 2559 ปร.ด. Education 
science 

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 

20 กรกฎาคม 2561 
 

โท 2541 ศษ.ม.  Education 
science 

เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 
ปัจจุบัน 

ระดับ
กศ.  
ที่จบ 

ปีที่จบ 
กศ. 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตรฯ  
ที่จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา 
ที่จบตาม ISCED 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน 
ที่จบการศึกษา 

วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น
เป็นอาจารย์ประจำ

หลักสูตรฯ 
ตรี 2535 ค.บ. Education 

science 
เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษา 
วิทยาลัยครูนครปฐม 

3. ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล เอก 2560 ปร.ด. Educational 
Management 

นวัตกรรมการเรียนรู้
และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

20 กรกฎาคม 2561 
 

โท 2544 ศศ.ม. Library, 
information and 
archival studies 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ตรี 2540 ศศ.บ. Library, 
information and 
archival studies 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏ
กาญจนบุร ี

4. ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 
 

เอก 2553 ค.ด. Education 
science 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

20 กรกฎาคม 2561 
 

โท 2546 วศ.ม. Water 
technology and 

engineering 

วิศวกรรมดินและน้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โท 2544 ศษ.ม. Education 
science 

เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตรี 2538 วศ.บ. Building 
engineering 

วิศวกรรมการก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
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รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 
ปัจจุบัน 

ระดับ
กศ.  
ที่จบ 

ปีที่จบ 
กศ. 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตรฯ  
ที่จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา 
ที่จบตาม ISCED 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน 
ที่จบการศึกษา 

วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น
เป็นอาจารย์ประจำ

หลักสูตรฯ 
5. ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ เอก 2559 ปร.ด. Teacher training 

– vocational 
subjects 

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 

20 กรกฎาคม 2561 
 

โท 2551 บธ.ม. Marketing การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
โท 2544 ศศ.ม. Library, 

information and 
archival studies 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒ 

ตรี 2537 ศศ.บ. Library, 
information and 
archival studies 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏจันทร
เกษม 
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3.2 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ป ี
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่
พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

ประสบการณ์ด้าน
การปฏิบัติการ 

(เฉพาะหลักสูตรฯ 
ประเภทวิชาชีพ/

ปฏิบัติการ) 
1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สารสนเทศศาสตร์) 
บรรพต พิจิตรกำเนิด. (2562). ต้นแบบ

ระบบบันทึกผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 11(3), 
(กันยายน - ธันวาคม). หน้า 441-
450. 

-  

2 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

Boonyalak Tumnachit and Saisuda 
Pantrakool. (2019). Guidelines 
for Development of 
Information Management 
Systems for Lab School 
Libraries in Thailand. 
Humanities, Arts and Social 
Sciences Studies, 19(1), 
(January-April). pp. 221-241. 

-  

3 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

สายสุดา ปั้นตระกูล. (2562). การพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ด้วย
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสาร
ร่มพฤกษ,์ 37(3), (กันยายน- 
ธันวาคม). หน้า 123-132.  

-  

4 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

ฐิติยา เนตรวงษ์. (2563). การใช้แหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานที่
ส่งผลการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้วยไอซีที ของนักศึกษา

-  
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ป ี
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่
พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

ประสบการณ์ด้าน
การปฏิบัติการ 

(เฉพาะหลักสูตรฯ 
ประเภทวิชาชีพ/

ปฏิบัติการ) 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ. 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 
15(1), (มกราคม - เมษายน). หน้า 
40-47. 

5 ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

จิตชิน จติติสุขพงษ์, อัญมาศ ภู่เพชร, 
พิมพ์ชนก สิงห์โต, ญาณิศา มากแจ้ง 
และ ชลชินี ศรีสุข. (2562). การรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการ
จัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 
16(2), (กรกฎาคม-ธันวาคม). หน้า 
254-264. 

-  

3.3 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ป ี
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน) 

1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

บรรพต พิจิตรกำเนิด. (2562). ต้นแบบระบบบันทึกผลการเรียน
รูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. 
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 
11(3), (กันยายน - ธันวาคม). หน้า 441-450. 

2 ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

Boonyalak Tumnachit and Saisuda Pantrakool. (2019). 
Guidelines for Development of Information 
Management Systems for Lab School Libraries in 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่

เปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ป ี
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน) 

Thailand. Humanities, Arts and Social Sciences 
Studies, 19(1), (January-April). pp. 221-241. 

3 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

สายสุดา ปั้นตระกูล. (2562). การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี. วารสารร่มพฤกษ,์ 37(3), (กันยายน- 
ธันวาคม). หน้า 123-132.  

4 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

ฐิติยา เนตรวงษ์. (2563). การใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นฐานที่ส่งผลการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
ไอซีที ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ. 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 15(1), (มกราคม - 
เมษายน). หน้า 40-47. 

5 ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สารสนเทศศาสตร์) 

จิตชิน จติติสุขพงษ์, อัญมาศ ภู่เพชร, พิมพ์ชนก สิงห์โต, 
ญาณิศา มากแจ้ง และ ชลชินี ศรีสุข. (2562). การรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(2), 
(กรกฎาคม-ธันวาคม). หน้า 254-264. 

3.4 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
ลำดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการใน

สาขาที่ตรงหรือสัมพันธก์ับ
สาขาที่เปิดสอน 

วันเดือนป ี
ที่เข้าทำงาน 

วันเดือนปี 
ที่ลาออก 

1 ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คุณภาพ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สารสนเทศศาสตร์) 

1  
ตุลาคม 
2546 

- 

2 ผศ.ดร.บญุญลักษม์ ตำนาน
จิตร 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สารสนเทศศาสตร์) 

24  
ธันวาคม 
2544 

- 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธก์ับ

สาขาที่เปิดสอน 

วันเดือนป ี
ที่เข้าทำงาน 

วันเดือนปี 
ที่ลาออก 

3 ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล ปร.ด. (นวตักรรม
การเรียนรู้และ 

เทคโนโลยี) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สารสนเทศศาสตร์) 

2  
มิถุนายน 

2546 

- 

4 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ ์ ค.ด. (เทคโนโลยี
และสื่อสาร 
การศึกษา) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สารสนเทศศาสตร์) 

2  
มิถุนายน 

2546 

- 

5 ผศ.ดร.จิตชิน จติติสุขพงษ ์ ปร.ด. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สารสนเทศศาสตร์) 

2  
ตุลาคม 
2549 

- 

6 ดร.นันทวัน เรืองอร่าม ปร.ด.  
(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

อาจารย ์ 1 กุมภาพันธ์ 
2555 

-  

7 ผศ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง M.Sc.  
(Multimedia 
computing) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

3 พฤษภาคม 
2539 

-  
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3.5 เกณฑ์การประเมิน ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 

ผลการดำเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
 หลักสูตรฯ ไดด้ำเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามกรอบ TQF เมื่อปี 
2556 และเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 (หลักฐานอ้างอิง 1 และ 2) 
ในระหว่างที่จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรฯ ดังกล่าว อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอน ได้นำเสนอการปรับปรุงรายวิชา
เป็นระยะ อาทิ การเพิ่มเติมเนื้อหารายวิชา  วิธีการจัดการเรียนการสอน โดย
ได้ระบุใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา 
 ทั้งนี้ในปี 2561 หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรฯ 
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.
2561 (หลักฐานอ้างอิง 3) โดยได้ดำเนินการดังนี้ 
 1) ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2561  
 2) นำ (ร่าง) หลักสูตรฯ ทีผ่่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  เสนอต่อ
คณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2561 วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 (หลักฐานอ้างอิง 4) 
 3) นำ (ร่าง) หลักสูตรฯ ทีผ่่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรฯ ปรบัปรุง พ.ศ.2561 
เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1(1)/2561 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 
 4) นำ (ร่าง) หลักสูตรฯ ทีผ่่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการ เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 7(27)/2561 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (หลักฐานอ้างอิง 5) 
 5) นำ (ร่าง) หลักสูตรฯ ทีผ่่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 
7(27)/2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งผลการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 
(หลักฐานอ้างอิง 6) 
 6) วันที ่1 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน ก.พ. ออกหนังสือแจ้งการ
รับรองคุณวุฒิ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1. หนังสืออนุมัติหลักสูตรฯ 
จาก สกอ. (หลักฐานอ้างอิง 
1.4) 
2. รายละเอียดของหลักสูตรฯ 
(มคอ.2) ที่ผ่านการอนุมัติจาก 
สกอ. 
3. บันทึก คมส.173/2561 
เรื่องขออนุมัติปรับปรุง
หลักสูตรฯ ศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
4. รายงานการประชุม คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 
วาระที่ 4.2  
5. รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 7(27)/2561 วันที่ 13 
กรกฎาคม 2561 
6. รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
7(27)/2561 วนัที่ 20 
กรกฎาคม 2561 
 
7. หนังสือรับรองคุณวุฒิ จาก 
สำนักงาน ก.พ. (นร

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2558/1_0_SMO08_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2558/1_0_SMO08_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2558/1_0_SMO08_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/main/TQF2_59.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2560/1-2560-human173.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-HusoMeeting561.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-HusoMeeting561.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-HusoMeeting561.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-HusoMeeting561.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-HusoMeeting561.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-AcademicMeeting727.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-AcademicMeeting727.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-AcademicMeeting727.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-AcademicMeeting727.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-SnmMeeting727.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-SnmMeeting727.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-SnmMeeting727.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-SnmMeeting727.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2561/1-2561-SnmMeeting727.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2562/1-2562-kp297.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2562/1-2562-kp297.pdf
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 ทั้งนี้ในระหว่างจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนได้มีการปรับปรุง
เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทนัสมัย และมีการเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มคีุณลักษณะตามที่หลักสูตรฯ กำหนดไว้ 

1004.3/297) ลงวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2562 

 

การประเมินตนเอง (องค์ประกอบที่ 1) 
ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนนิงาน  

(ตนเองประเมิน) 
ผลการประเมนิตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(กรรมการประเมิน) 
1.1 (5 ข้อ)  ผ่าน  

http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2562/1-2562-kp297.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/pdf/evident/2562/1-2562-kp297.pdf
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บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนาต้นแบบระบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และศึกษาการยอมรับตน้แบบระบบบนัทึกผลการเรียนรู้ฯ ส าหรับตน้แบบระบบบนัทึกผล
การเรียนรู้ฯ ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนน้ีไดน้ าไปประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินผลการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 6 ท่าน หลงัจากนั้นผูวิ้จยัน าตน้แบบระบบบนัทึกผลการเรียนรู้ฯ ไปด าเนินการ
ฝึกอบรมและทดลองใชง้านกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอาจารยผ์ูส้อนของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต จ านวน 28 คน หลงัจาก
นั้นจึงเกบ็รวบรวมขอ้มูลการยอมรับตน้แบบระบบบนัทึกผลการเรียนรู้ฯ ดว้ยแบบสอบถาม โดยขอ้มูลท่ีรวบรวมได้
น าไปวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงบรรยาย ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างยอมรับตน้แบบระบบบนัทึกผลการเรียนรู้ใน 4 
ดา้นหลกัๆ ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการและความถูกตอ้ง ดา้นเน้ือหา ดา้นการออกแบบและการจดัองคป์ระกอบ และ
ดา้นคู่มือการใชง้าน อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ: ผลการเรียนรู้, ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้, กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ, อุดมศึกษา, ระบบสารสนเทศ 
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ABSTRACT 
 

 The aim of this research was to develop and study an acceptance level for a prototype of the constructed 
learning outcome recording system based-on Thailand qualifications framework in higher education. The system 
was evaluated by 6 experts in educational evaluation and information technology. After that, the prototype was 
implemented to train with 28 instructors from Suan Dusit University. Then, they answered the acceptance 
questionnaires. The collected data were analyzed by descriptive statistics. The findings revealed that the samples 
accepted the prototype of the learning outcome recording system based-on Thailand qualifications framework for 
higher education in 4 key aspects: process and accuracy, content validity, design and composition, and user manual 
from high levels to the highest level. 
 

Key words: learning outcome, achievement of learning, qualifications framework, higher education, information  
       system 
 

บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ไดป้ระกาศใช ้และมีการแกไ้ขปรับปรุงฉบบัท่ี 
2 ในปี พ.ศ. 2545 และฉบับท่ี 3 ในปี พ.ศ.  2553 
ตามล าดบั ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลกัการของการ
จัดการศึกษาของประเทศท่ี มุ่งเน้นคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยอาศัยกลไกต่างๆ อาทิ การก าหนด
มาตรฐานการอุดมศึกษา การก าหนดมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนการก าหนดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงวิธีการ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษาได้อาศัยระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542)  
 ส าหรับการพิจารณาคุณภาพของผูเ้รียนใน
ระดบัอุดมศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ข้ึน โดยอาศยักระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ผลการเรียนรู้ของผูเ้ รียน ซ่ึงเป็นกระบวนการหา
หลักฐานด้วย วิ ธีการใดๆ เ ช่น การสัง เกต การ
ตรวจสอบ  การประ เ มิน  กา รสัมภ าษ ณ์ฯลฯ 

(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2552)  
ท่ีต้องเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างน้อย 5 
ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิ เ ค ร า ะห์ เ ชิ ง ตั ว เ ล ข ก า ร ส่ื อส า ร  ( ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชา ติ  พ .ศ .  2552 ,  2552 )  
การประเมินของผูส้อนท่ีท ากนัมาส่วนใหญ่เป็นการ
ให้คะแนนประเมินผลงานหรือช้ินงานท่ีผู ้เ รียน
น าเสนอ ทวา่คะแนนท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถระบุไดอ้ยา่ง
ชดัเจนว่าเป็นผลมาจากการเรียนรู้ดา้นใดบา้ง ซ่ึงท า
ให้ผูส้อนไม่สามารถน าผลการประเมินผูเ้รียนท่ีได้
กลับมาพัฒนาการเรียนรู้ของผู ้เ รียนในด้านท่ีย ัง
บกพร่องอยูไ่ดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 ทั้งน้ีการศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู้ท่ีผ่านมา มุ่งเน้นไปยงัการการสร้าง การใช้
เคร่ืองมือ และการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมให้
ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ เพ่ิมสูงข้ึน อาทิ 
การศึกษาของ ก่ิงแก้ว (2550) ได้ท าการศึกษา 
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ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง พุ ท ธิ พิ สั ย ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
ระดบัอุดมศึกษา โดยใช้ส่ือประสมประกอบด าเนิน
เร่ืองผา่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่นเดียวกบัการศึกษา
ของ จิตติ (2556) ไดศึ้กษาประสิทธิผลการเรียนรู้เชิง
ทกัษะผา่นส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือมลัติมีเดีย ของนกัศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่ย ังไม่มี
การศึกษาถึงการจัดเตรียมข้อมูลหลักฐานท่ีเป็น
พ้ืนฐานน าไปสู่การอธิบายผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ท่ี
เกิดข้ึน และการรับรู้ข้อมูลหลักฐานเหล่านั้ นของ
ผูเ้รียนท่ีอาจเป็นแรงกระตุ้นให้ผูเ้ รียนพัฒนาการ
เรียนรู้เพ่ิมมากข้ึนไดอี้กทางหน่ึง 
 ด้วย เหตุ น้ีผู ้ วิ จัย จึ ง มีความคิดว่ า น่ า จะ
สามารถประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานท่ี
ผูส้อนทุกคนใชง้านไดม้าพฒันาเป็นระบบบนัทึกผล
การเรียนรู้ท่ีสามารถประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนใน
ด้านต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ผูส้อนสามารถประเมิน
ผูเ้รียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึน อีกทั้งสามารถแสดง
ข้อมูลผลการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนรับรู้ได้ถึงพฒันาการ
ของตนเองในการเรียนรายวิชานั้นไดเ้ป็นระยะ ย่อม
ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพ
ของตนเองไดม้ากยิ่งข้ึน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดส้นใจศึกษา
พฒันาตน้แบบระบบบนัทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พร้อมกบั
ศึกษาการยอมรับตน้แบบระบบดงักล่าวจากผูส้อนน้ี
ข้ึน แต่จ ากดัขอบเขตการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตเท่านั้นเพ่ือเล่ียงผลกระทบต่อการจดัการเรียน
การสอนของกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากการทดลองใช้
ระบบจ า เป็นต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ภาค
การศึกษา 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การวิจัยน้ีใช้รูปแบบการวิจัยผสมผสาน
ระหว่าง 1) การวิจยัประยกุตซ่ึ์งเกิดจากการบูรณาการ
โดยน าแนวคิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และ
หลกัการพฒันาระบบสารสนเทศมาพฒันาตน้แบบ
ระบบ และ 2) การวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือศึกษาการ
ยอมรับตน้แบบระบบบนัทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกใช้ในการศึกษา 2 กลุ่ม 
คือ 
  1) กลุ่มท่ี 1 ผูวิ้จยัไดท้ าการเลือกตวัอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
การศึกษา/การวดัผลการศึกษา จ านวน 3 คน และ
ผูเ้ช่ียวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 3 คน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
ของตน้แบบระบบ 
  2) กลุ่มท่ี 2 ผูวิ้จยัไดท้ าการเลือกตวัอย่าง
แบบเจาะจง จากประชากรซ่ึงเป็นผูส้อน มหาวิทยาลยั
สวนดุสิต จ านวนทั้งส้ิน 735 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 
มกราคม 2561) โดยเลือกจากผูส้อนท่ีอาสาเขา้รับการ
อบรม จ านวน 28 คน ซ่ึงไดท้ดลองใช้งานต้นแบบ
ระบบ และตอบแบบสอบถามการยอมรับต้นแบบ
ระบบบนัทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ผู ้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยอาศัยวงจรการ
พฒันาระบบสารสนเทศ (System Development Life 
Cycle - SDLC) เร่ิมจาก  
  1) การวิเคราะห์ระบบ (system analysis) 
ได้ท าการค้นควา้ขอ้มูลต่างๆ อาทิ พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือทราบถึงแนวทางและ
ขอ้มูลท่ีส าคญัในการพฒันาตน้แบบระบบบนัทึกผล
การเรียนรู้ พร้อมกับวิเคราะห์กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเ ก่ียวกับการบันทึกผลการเ รียน  
โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประสบการณ์ของผูวิ้จยั
เองและสอบถามความต้องการจากผูส้อนคนอ่ืนๆ 
ขั้นตอนน้ีท าให้ทราบความต้องการพ้ืนฐานของ
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ผู ้สอนท่ีน าไปเป็นแนวคิดในการพัฒนาต้นแบบ
ระบบ 

2) การออกแบบและพฒันาระบบ (system 
design and development) โดยการน าแนวคิดและ
ข้อมูลท่ีได้จากวิเคราะห์ระบบ มาพัฒนาต้นแบบ
ระบบบนัทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีสามารถจัดเก็บข้อมูล
คะแนนผลการเรียนรู้ของผู ้เ รียนเป็นรายบุคคล 
สามารถแสดงผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ สามารถ
ประมวลผลการเรียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ 
และสามารถท ารายงานสรุปผลการเรียนรู้ของรายวิชา
ได ้พร้อมกนัน้ีผูวิ้จยัไดจ้ดัท าเอกสารคู่มือการใช้งาน 
แลว้น าไปสาธิตให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินผล
การ ศึกษา  จ านวน 3  คน และผู ้เ ช่ี ยวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 คน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ

ของระบบด้วยเทคนิคแบล็คบล็อกซ์  (black box 
technique) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ด้านหลักๆ ได้แก่   
ด้ า น ก า ร ต อ บ ส น อ ง ก า ร ใ ช้ ง า น  ( functional 
requirement test) ด้านความถูกต้อง (functional test) 
ด้านความยากง่ายในการใช้งาน (usability test)  
ด้านประสิทธิภาพ (performance test) และด้านการ
รักษาความปลอดภยัของระบบ (security test) โดยใช้
เกณฑก์ารประเมิน 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด เพ่ือรับค าแนะน าไปปรับแก้
ไขใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 6 
คน มีความเห็นว่าตน้แบบระบบบนัทึกผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
โดยในขั้นตอนน้ีท าให้ได้ต้นแบบระบบบันทึกผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ 
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 ภาพที่ 1  หนา้จอการท างานตน้แบบระบบบนัทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติส่วนเมนูหลกั 
       และการตั้งค่า  
  

  3 )  ก า รน า ร ะบบไปใช้ ง า น  ( system 
implement) โดยด าเนินการประชาสัมพนัธ์ และจัด
อบรมใหแ้ก่ผูส้อนท่ีอาสาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือเรียนรู้
การใช้งานต้นแบบระบบบันทึกผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลงัจากนั้นใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดท้ดลองใชง้านตน้แบบ
ระบบฯ  
  4) การทดสอบ (system testing) หลงัจาก
กลุ่มตวัอย่างไดท้ดลองใช้งานตน้แบบระบบฯ แลว้  
ได้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามการยอมรับ
ต้นแบบระบบบันทึกผลการ เ รียน รู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีผ่านการ

ตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
(IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญด้านการศึกษาและด้านการ
วดัผลการศึกษา จ านวน 3 คน โดยผลการตรวจสอบ
จากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน ในแต่ละประเด็นมีค่า IOC 
เท่ากับ 1 ซ่ึงมีความเห็นด้วยแต่ให้ปรับแก้การใช้
ขอ้ความในบางจุดก่อนท่ีจะน าไปใชจ้ริง 
  5 )  ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ  ( system 
maintenance) ห ลั ง จ า ก ผู ้ วิ จั ย น า ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ผลการยอมรับในตน้แบบ
ระบบบนัทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติแลว้ ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลไป
ปรับปรุงระบบบันทึกผลการเ รียนรู้ตามกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชา ติ ท่ี มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ผลการวจิัยและวจิารณ์ผล 
 หลงัจากการด าเนินการวิจยัตามขั้นตอนแลว้ 
ผูวิ้จยัน ามาสรุปผลการวิจยัดงัน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของต้นแบบระบบบันทึก
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บม า ต ร ฐ า น คุณ วุ ฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
        ระบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ไดมี้การ
ออกแบบและพฒันาใหมี้ความสามารถสนบัสนุนการ
ท างานของผูส้อน ไดแ้ก่ 1) สามารถเก็บขอ้มูลการ
ประเมินคะแนนผลการเ รียนรู้ของผู ้เ รี ยนเ ป็น
รายบุคคล 2) สามารถแสดงผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้
ได้ในระดับ บุคคลและภาพรวมของชั้ น เ รี ยน  
3) สามารถประมวลผลการเรียนรายวิชาในภาค
การศึกษานั้นๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 4) สามารถท ารายงาน
สรุปผลการเรียนรู้ของรายวิชาไดท้นัที นอกจากน้ียงั
สามารถสนับสนุนการทวนสอบผลการเรียนให้แก่
นกัศึกษา โดยท่ีนกัศึกษาสามารถทราบผลการเรียนรู้
และพฒันาการของตนเองในระหว่างภาคการศึกษา 
ซ่ึงข้อมูลน้ีนักศึกษาสามารถน าไปวางแผนหรือ
ปรับปรุงตนเองใหมี้ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนได ้
      หลังจากนั้ นผู ้วิจัยได้น าต้นแบบระบบ
บันทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ สาธิตให้ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
การศึกษา/การวดัผลการศึกษา และผูเ้ช่ียวชาญดา้น
วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผล
การประเมินประสิทธิภาพของตน้แบบระบบบนัทึก
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บม า ต ร ฐ า น คุณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชา ติโดยผู ้เ ช่ี ยวชาญด้าน
การ ศึกษา /การวัดผลการ ศึกษา  จ านวน 3 คน  
มีความเห็นว่าตน้แบบระบบบนัทึกผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ
ผลการประเมินประสิทธิภาพของต้นแบบระบบ
บันทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชา ติโดยผู ้เ ช่ี ยวชาญด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 คน มี
ความเห็นว่าตน้แบบระบบบนัทึกผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด
เช่นเดียวกนั 
 ทั้ ง น้ีผู ้เ ช่ี ยวชาญได้ให้ข้อ เสนอแนะว่ า  
1) การประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยเกณฑรู์บริกส์ควรมี
ความยืดหยุ่นมากกว่ า น้ี  ก ล่าว คือ  ต้นระบบฯ  
ถูกก าหนดเกณฑไ์วท่ี้ 5 ระดบั แต่ผูส้อนบางคนอาจ
ใชเ้กณฑป์ระเมินผลการเรียนรู้ดว้ยเกณฑรู์บริกส์ท่ี 3 
ระดบั หรือ 7 ระดบั และ 2) หากสามารถพฒันาให้
เ ป็นระบบท่ีสามารถท า งานออนไลน์ได้จะ มี
ประโยชนม์ากยิ่งข้ึน 
 2. การยอมรับตน้แบบระบบบนัทึกผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
        ภายหลังการอบรมการใช้งานต้นแบบ
ระบบบนัทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้แก่ผูส้อนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง เพ่ือเรียนรู้การใชง้านตน้แบบระบบบนัทึก
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผู ้สอนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างไดท้ดลองใช้งานระยะหน่ึง (ประมาณ 1-2 
สัปดาห์) แล้วจึงได้เข้าไปตอบแบบสอบถามการ
ยอมรับตน้แบบระบบบนัทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงผลจาก
การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถ
สรุปผลการยอมรับในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 
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  1) ดา้นกระบวนการและความถูกตอ้งของ
ต้นแบบระบบฯ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ยอมรับในประเด็น คู่มือการใช้งานระบบใช้งานได้
จ ริ ง  (�̅� = 4 . 75 )  สามารถท า งานได้ถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ (�̅� = 4.71) และระบบมีกระบวนการ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผูใ้ช้ (�̅� = 4.71)  
ในระดับมากท่ีสุด รองลงมายอมรับในประเด็น 
ระบบมีกระบวนการส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน
รวดเร็วข้ึน (�̅� = 4.39) ระบบมีฟังก์ชันครอบคลุม
การปฏิบติังาน (�̅� = 4.36) และระบบมีขั้นตอนการ
ใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น (�̅� = 4.25) ในระดบัมาก 
  2 )  ด้าน เ น้ื อหาของต้นแบบระบบฯ 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างยอมรับในประเด็น 
ขอ้มูลรายงานจากระบบสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้(�̅� = 4.82) ขอ้มูลในระบบท่ีผ่านการประมวลผล
แลว้มีความถูกตอ้ง ชดัเจน น่าเช่ือถือ (�̅� = 4.71) และ
การ เ ช่ื อมโยงข้อ มูลภายในระบบช่วยให้การ
ปฏิบติังานสะดวกข้ึน (�̅� = 4.64) ในระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ขอ้มูลในระบบครบถว้นครอบคลุมการ
ปฏิบติังานของผูใ้ช ้(�̅� = 4.36) 
  3 )  ด้ า น ก า ร อ อ ก แ บบ แ ล ะ ก า ร จั ด
องค์ประกอบของตน้แบบระบบฯ ผลการวิจยัพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างยอมรับในประเด็น ขนาดตวัอกัษรและ
รูปแบบตัวอกัษรอ่านง่าย (�̅� = 4.82) ระบบแสดง
ขอ้มูลไดเ้หมาะสม เขา้ใจไดง่้าย (�̅� = 4.54) และการ
ออกแบบและจัดองค์ประกอบสนับสนุนการ
ปฏิบติังานให้ง่ายข้ึน (�̅� = 4.64) รองลงมาคือ สีสัน
ของระบบมีความสวยงาม น่าใช้ (�̅� = 4.50) และ
ระบบมีความสวยงาม ทนัสมยั และน่าสนใจ (�̅� = 
4.21) ตามล าดบั 
  4) ดา้นคู่มือการใชง้านของตน้แบบระบบ
ฯ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างยอมรับในประเด็น 
ตัวอักษรขนาดเหมาะสม อ่านง่าย (�̅� = 4.75) 
น าเสนอขั้นตอนการใชง้านไดช้ดัเจน ปฏิบติัตามได้

จริง (�̅� = 4.75) และภาพประกอบมีความถูกต้อง  
ส่ือความหมาย (�̅� = 4.75) ในระดบัมากท่ีสุด 
 จากผลการวิจยัขา้งตน้ ท าใหเ้ห็นว่าตน้แบบ
ระบบบนัทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีพัฒนาข้ึนน้ีได้รับการ
ยอมรับในดา้นกระบวนการและความถูกต้อง ดา้น
เน้ือหา ด้านการออกแบบและการจัดองค์ประกอบ 
และดา้นคู่มือการใชง้านของตน้แบบระบบฯ ซ่ึงเป็น
ปั จจัย พ้ื นฐ านในกา รพัฒนาออกแบบร ะบบ
สารสนเทศต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เดช
พงศ ์(2557) ท าการศึกษาการประเมินผลการยอมรับ
การใช้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลของศูนย์
ศรีพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และการศึกษาของ ณิชนันท์ (2557) ไดศึ้กษาปัจจยั 
ท่ี มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ
ทะเบียนทรัพย์สิน หน่วยงานสังกัดส านักงาน 
ศาลยุติธรรม พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบ
สารสนเทศ คือ การรับรู้ ถึงประโยชน์ ท่ีได้รับ  
ความง่ายต่อการใช้งาน ความเก่ียวขอ้งกบังานและ
ประสบการณ์ การเข้ากันได้ของระบบ และการ
ฝึกอบรม 
 อย่างไรก็ตามผลการวิจยัดงัท่ีรายงานขา้งตน้
เ ป็ นก า ร ศึ กษ า จ ากผู ้ส อนภ า ย ใ ต้บ ริ บทของ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิตเท่านั้น ซ่ึงหากจะน าไปใช้กบั
สถานบันอุดมศึกษาอ่ืน ควรมีการศึกษาและเก็บ
ข้อมูลความต้องการของสถานศึกษานั้ นๆ ก่อน 
เพ่ือใหก้ารใชง้านสามารถรองรับการปฏิบติังาน และ
ไม่เป็นการเพ่ิมภาระใหผู้ส้อน  
 ต้น แบบ ร ะบบบัน ทึ ก ผ ลก า ร เ รี ย น รู้ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
น้ี จะช่วยให้ผูส้อนทราบได้ว่าผลสัมฤทธ์ิของการ
จัดการเรียนการสอนภาพรวมเป็นอย่างไร และยงั
สามารถทราบถึงผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล โดยเม่ือผูส้อนทราบว่าผูเ้รียนคนใดมี
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ความบกพร่องดา้นใดบา้ง ก็จะสามารถน าขอ้มูลนั้น
มาวิเคราะห์และหาวิธีการส่งเสริมผูเ้รียนใหบ้รรลุผล
การเรียนรู้ไดใ้นภายหลงั ส่วนผูเ้รียนเม่ือไดท้ราบผล
การประเมินจากผูส้อนในแต่ละสัปดาห์จะช่วยให้
ทราบพฒันาการการเรียนรู้ของตัวเอง ซ่ึงสามารถ
น าไปปรึกษากับผู ้สอนเพ่ือขอค าแนะน าในการ
พฒันาตนเองไดอี้กทางหน่ึง 
 อย่างไรก็ตามต้นแบบระบบบันทึกผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติท่ีพฒันาข้ึนน้ี เป็นระบบการท างานแบบเด่ียว 

(stand alone) ถึงจะทราบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนใน
แต่ละดา้น แต่เป็นเพียงผลการเรียนรู้เพียงรายวิชาใด
รายวิชาหน่ึงเท่านั้น สุดทา้ยน้ีผูวิ้จยัเสนอว่าควรจะมี
การศึกษาต่อยอดหรือพัฒนาระบบให้ท างานใน
รูปแบบฐานขอ้มูลออนไลน์ โดยเช่ือมโยงขอ้มูลของ
รายวิชาต่างๆ เขา้ดว้ยกนัซ่ึงจะช่วยให้อาจารยผ์ูส้อน 
หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถทราบผลสัมฤทธ์ิการ
เ รียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคนในภาพรวมของ
นกัศึกษาท่ีไดรั้บการศึกษาจากหลกัสูตร 
 

 

ตารางที่ 1  ผลวิเคราะห์การยอมรับตน้แบบระบบบนัทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
  แห่งชาติ 

ประเดน็ที่ศึกษา �̅� S.D. ระดบัการยอมรับ 

ด้านกระบวนการและความถูกต้องของต้นแบบระบบฯ 
ระบบสามารถท างานไดถู้กตอ้งมีประสิทธิภาพ 4.71 .460 มากท่ีสุด 
ระบบมีกระบวนการสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานของผูใ้ช ้ 4.71 .460 มากท่ีสุด 
คู่มือการใชง้านระบบใชง้านไดจ้ริง 4.75 .441 มากท่ีสุด 
ระบบมีขั้นตอนการใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น 4.25 .799 มาก 
ระบบมีฟังกช์นัครอบคลุมการปฏิบติังาน 4.36 .678 มาก 
ระบบมีกระบวนการส่งเสริมใหก้ารปฏิบติังานรวดเร็วข้ึน 4.39 .685 มาก 
ด้านเน้ือหาของต้นแบบระบบฯ 
ขอ้มูลในระบบครบถว้นครอบคลุมการปฏิบติังานของผูใ้ช้ 4.36 .678 มาก 
การเช่ือมโยงขอ้มูลภายในระบบช่วยใหก้ารปฏิบติังานสะดวกข้ึน 4.64 .678 มากท่ีสุด 
ขอ้มูลในระบบท่ีผา่นการประมวลผลแลว้มีความถูกตอ้ง ชดัเจน 
น่าเช่ือถือ 

4.71 .659 มากท่ีสุด 

ขอ้มูลรายงานจากระบบสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 4.82 .390 มากท่ีสุด 
ด้านการออกแบบและการจดัองค์ประกอบของต้นแบบระบบฯ 
ระบบแสดงขอ้มูลไดเ้หมาะสม เขา้ใจไดง่้าย 4.64 .678 มากท่ีสุด 
ระบบมีความสวยงาม ทนัสมยั และน่าสนใจ 4.21 .787 มาก 
การออกแบบและจดัองคป์ระกอบสนบัสนุนการปฏิบติังานใหง่้ายข้ึน 4.54 .838 มากท่ีสุด 
ขนาดตวัอกัษรและรูปแบบตวัอกัษรอ่านง่าย 4.82 .390 มากท่ีสุด 
สีสนัของระบบมีความสวยงาม น่าใช ้ 4.50 .839 มาก 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
ประเดน็ที่ศึกษา �̅� S.D. ระดบัการยอมรับ 

ด้านคู่มือการใช้งานของต้นแบบระบบฯ 
ตวัอกัษรขนาดเหมาะสม อ่านง่าย 4.75 .646 มากท่ีสุด 
น าเสนอขั้นตอนการใชง้านไดช้ดัเจน ปฏิบติัตามไดจ้ริง 4.75 .646 มากท่ีสุด 
ภาพประกอบมีความถูกตอ้ง ส่ือความหมาย 4.75 .646 มากท่ีสุด 
หมายเหตุ: เกณฑก์ารแปลความหมาย 4.51 - 5.00 มากท่ีสุด, 3.51 - 4.50 มาก, 2.51 - 3.50 ปานกลาง, 1.51 - 2.50  
  นอ้ย, 1.00 - 1.50 นอ้ยท่ีสุด 
 

สรุป 
 ตน้แบบระบบบนัทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีพฒันา
โดยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ผูส้อนสามารถ
น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือบันทึก และประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนในดา้นต่างๆ ไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด
ข้ึน อีกทั้งสามารถแสดงขอ้มูลผลการเรียนรู้ใหผู้เ้รียน
รับรู้ไดถึ้งพฒันาการของตนเองในการเรียนรายวิชา
นั้นไดเ้ป็นระยะ 
 ทั้ ง น้ีต้นแบบระบบฯ ดังกล่าว เ ม่ือน าไป
ประเมินการยอมรับจากอาจารย์ผูส้อนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ทั้งในดา้นกระบวนการและความถูกตอ้งของ
ต้นแบบระบบฯ ด้านเน้ือหาของต้นแบบระบบฯ  
ด้านการออกแบบและการจัดองค์ประกอบของ
ตน้แบบระบบฯ และดา้นคู่มือการใชง้านของตน้แบบ
ระบบฯ พบว่าไดรั้บการยอมรับอยู่ในระดบัมากถึง
มากท่ีสุด 
 

กติติกรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ , 
ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 
คณบดีคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลยัสวนดุสิตท่ีเปิด
โอกาสใหผู้ว้ิจยัไดน้ าเสนอแนวคิด และสนบัสนุนให้
ผูส้อนจากคณะต่างๆ ไดรั้บรู้ขอ้มูลโครงการวิจัยน้ี 
ขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญทั้งดา้นการศึกษา/การวดัผล

การศึกษา และดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้ง 6 คน ท่ีตรวจประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบฯ และให้ค าแนะน า ท่ี มีประโยชน์ยิ่ง 
สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูส้อนจากคณะต่างๆ ทั้ง 28 คน 
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Abstract  

 Lab school libraries are important learning resources for children and 

teachers. This study aims to explore the state of information management 

systems in lab school libraries in Thailand and to develop guidelines to  

improve them. The sample group included 400 teacher librarians in mixed  

quantitative-qualitative research. The quantitative approach used statistical 

analyses with percentage, means and standard deviation and found that 98.18% 

of teacher librarians had knowledge and ability to use Microsoft Word and 

library automation software for information management. The qualitative 

findings revealed that the teacher librarians were equipped with knowledge and 

abilities to use both basic computer software and the library information 

management software. They reported problems related to computer usage, 

inadequate computers for reading promotion, inefficient OBEC Library 

Automation Systems for cataloging, and inadequate budgets to update software. 

The approaches for information management development in lab school 

libraries indicate that, based on an adequate budget, most schools needed to 

formulate an information system development plan for the library as a learning 

resource, to provide computers for library data storage, and to hire a librarian 

with a degree in library and information science together with library staff who 

can manage information and communication technology in the school library 
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including a website to foster the use of an information system to make use of 

existing learning resources.     

Keywords: Information management; lab school; school library; lab school library 

  



                                     Humanities, Arts and Social Sciences Studies 

223 

Introduction 

 A lab school project was initiated on April 22, 2003 in accordance with 

cabinet approval from the Ministry of Education. The stipulated missions were: 

1) school selection should follow community intentions and needs; 2) school 

development should seek concrete and ongoing support from potential private 

and state-enterprise sectors, in addition to government provided annual budget; 

and 3) the instructional process should cooperate with nearby higher educational 

institutions and Rajabhat Universities, with hands-on student training as 

currently practiced in demonstration schools (The Ministry of Education, 2010).   

In this case, cooperation from all parties concerned to develop, support, and 

accept responsibility, will provide opportunities for Thai children to have better 

lives through educational advantages. The mission of lab school libraries is to 

create a positive learning community that will recognize, foster, and assess 

ongoing improvement toward high levels of academic and social achievement 

for students, pre-service teachers, faculty and staff. 

 At present, the operation of the One Amper, One Lab School project is 

still in effect following the government’s policy to foster equitable quality 

standards among schools, as well as to improve the quality of education with the 

use of information and communication technology (ICT) (The Ministry of 

Education, 2010). After training the teachers who did not have degrees in library 

and information science, 17,284 teachers were able to use ICT while 1,511 

teachers were able to employ ICT to develop their own work. However, an 

inadequate budget and insufficient aids from library-monitoring higher-

education institutes have resulted in poor motivation among teacher librarians. 

This outcome was confirmed in a study by Petchsalabkawe (2009), indicating 

low levels of achievement in instructional and information technology 

management in lab schools in Narathiwat Province. The results reveal that the 

teacher librarians did not use information technology in teaching.  

 A part of the explanation for poor outcomes is indicated in the growing 

body of research regarding the relation of quality of school facilities to 

achievement, and attitudes, including teacher librarians’ attitudes and resultant 

behavior. School libraries have played a part in recent discussion on the quality 

of educational infrastructure in Thailand. In fact, it has been noted that teacher 

librarians do not use ICT in instruction. 
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 Information management refers to the management of processes and 

systems that create, acquire, organize, store, distribute, and use information. The 

goal of information management in lab school libraries is to help students access 

and use information effectively. Doing so helps lab school libraries to operate 

more competitively and strategically, and indeed, helps people better accomplish 

educational tasks and become better informed (Choo, 2002; Detlor, 2010). 

Moreover, information management of lab school libraries views the treatment 

of information as a strategic resource that needs to be managed like any other 

critical organizational resource, including people, equipment, and capital. Many 

organizations recognize the potential value of information and the need to be 

aware of what information resources exist in an organization, as well as the costs 

associated with acquiring, storing, processing and using that information (Karim 

and Hussein, 2008). 

 In addition to the aforementioned surveys, there is other research 

regarding educational practices in lab school libraries in Thailand. As 

Suwanthanongchai, Jenkwao and Sithitool (2015) found, the school library 

under the jurisdiction of Pathumthani Primary Educational Service Area Office 

2 achieved a high level of management effectiveness, with problems at a low 

level. Rank scores for the problems studied from highest to the lowest were for 

management, technology, services and activities, respectively. Also, a study by 

Anchalisangkas’ (2010) revealed that the problems faced by schools in using 

ICT systems were at a moderate level mostly related to budgets, personnel, and 

computer networks.  It was found more specifically, that the major problems 

faced by most libraries included a lack of personnel who could maintain the 

system and widespread computer viruses. Furthermore, Petchsalabkawe’s 

(2009) research suggests that teacher librarians do not use information 

technology in teaching. The library has shifted from being a place where 

children had access to books for reading and information, to a place in which 

the learner is the focus. School libraries are no longer “repositories of 

information but transformational spaces, where information is not only 

accessed, shared and stored, but challenged and created for information  

management (Erikson and Markuson, 2007). 

 To develop lab schools, learning resources must be made available.  

This effort also abides with the law that stipulates the government’s role in 
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supporting in- and out-of-school learning resources to foster life-long education 

for Thais. The National Education Act of B.E. 2542 (1999) stipulated in item 25 

that the state is required to adequately and efficiently establish all types of life-

long learning sources, including public libraries, museums, art galleries, zoos, 

public parks, botanical gardens, science and technology parks, sports and 

recreation centers, and other learning resources. This study explores the state 

and problems surrounding lab school libraries, the lack of teaching facilities and 

the fact that teacher librarians do not use ICT for instructional purposes. The 

researchers, therefore, decided to explore a concrete approach to develop 

information management in lab school libraries; the policy generated from these 

research findings will be presented further to the Office of the Basic Education 

Commission of Thailand.  

 

Research Objectives 

1. To study the information management system in lab school libraries 

in Thailand. 

2. To develop guidelines to improve information management in lab 

school libraries in Thailand. 

 

Research Methods 

 This study is based on a mixed method research foundation combining 

strengths and avoiding weaknesses of a single approach qualitative and 

quantitative study. The mixed methods research design makes use of 

Explanatory Sequential Design (Creswell, 2013). The research is divided into 2 

phases: Preliminary Quantitative Research to answer the research problem 

objective 1 and continues with qualitative research to help clarify the results of 

objective 2.  

1. Quantitative research approach 

 1.1 Population and sample 

  1.1.1 The population of this study consisted of 2,626 teacher 

librarians and school directors in basic education in lab schools that participated 

in the One Amper-One Lab School project in Thailand (Basic Education 

Commission, 2011).  
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  1.1.2 The quantitative sample consisted of 400 librarian 

teacher assistants in the One Amper-One Lab School project in each province 

in all regions in Thailand. The sample size was derived using elementary 

sampling theory (Yamane, 1973) (p=0.05). The sample was selected using 

stratified random sampling. First, researchers selected the lab schools in each 

province in proportion to the total number of lab schools in that particular 

province, and then used simple random sampling to select the lab school, and 

eventually recruited the teacher librarians working in the selected lab schools. 

 1.2. Research Tools 

  A questionnaire asking about the information management 

system in specific Thai lab schools under study was used to collect data from 

the selected subjects. It was brought to 4 experts to validate item clarity, 

appropriateness of wording, construct validity, and content validity. The 

research instruments were content analysis and an index of item objective 

congruence analysis (IOC = 0.8-1.0).  It was later modified in accordance with 

their advice and proposed for final approval to the research advisor. The 

questionnaire was tested with 30 non-sample teacher librarians in lab school 

libraries. The alpha coefficient of .915 indicated the questionnaire had high 

reliability.   

  The questionnaires were sent to participants with a self-

addressed envelope of which 365 completed questionnaires were received from 

teacher librarians (91.25%) and 360 interview forms from school directors 

(90.0%) for further analysis. The questionnaire consisted of the following parts: 

1) Section 1: Check-list questions on personal demographics of the sample 

analyzed using a percentage; 

2) Section 2: Scalar questions about the state of information management 

and use in the library in the lab schools in question. The queries included library-

type information management, meaning the process of library work. It was 

analyzed using frequencies and percentage; 

3) Section 3: Scalar questions were asked about problems stemming from 

the use and management of information, as well as opinions on how to develop, 

improve, and seek an approach to deal with information management in lab 

school libraries. The data in this section were analyzed using percentages, and 

analyzing comments, observation, and recommendations. This data was 

fundamental for phase 2 of the research and may be affected by the research 
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process or its outcomes. To analyze the quantitative data, the researchers 

synthesized and categorized the data, and presented it in descriptive and 

frequency formats. 

2. Qualitative research approach 

 This phase concerned the question list that came from the results of 

sections 2 and 3, as well as general opinions which were used to generate the 

question frames for in-depth interviews in the qualitative research. The 

interview question form was proposed to four experts to validate accuracy and 

clarity. In accordance with appropriate use of wording and objectivity, the 

content was tested using the method of Index of Consistency (IOC=.89).  

 The researchers proceeded as follows to gather information from 

selected key respondents: 

 1) 400 executives were selected from lab schools in Northern, 

Northeast, Central, and Southern areas, to be interviewed to determine how to 

develop information management systems for lab school libraries. 310 

completed interview question forms (78%) were received for further data 

analysis. 

 2) A set of questions for interviews were derived from the findings 

from sections 2 and 3 of the quantitative questionnaire.  

 3) Suggestions of the teacher librarians  

    The queries were broken into three main parts: 

Part 1: Information Management Plans in the Lab School Library; 

Part 2: Information Technology Development; 

Part 3: Information Management Software Development as a  

  Learning Resource.   

 4) The qualitative data was analyzed, synthesized and categorized 

in accordance with the 5 predetermined issues, and presented descriptively in 

essay format. 

 

Results  

 Phase 1: The state of Information Management in Lab School 

Libraries in Thailand 

 A list of methods and survey results from interviews are statistically 

summarized in Table 1. 
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Table 1: Frequency and Percentages on the State of Information Management 

   in Lab School Libraries 

Variables Frequency Percentage 

1) Lab School Libraries with 1-5 computers for work 208 56.98 

2) Availability of computers as a channel for learning 

resources, and an internet connection for education 

purposes 

340 93.15 

3) Knowledge and ability to use Microsoft Word and 

OBEC Library Automation System for information 

management     

358 98.18 

4) Problems using the library computer 300 82.19 

5) Existing information management software in the 

library used for information circulation and exhibiting 

information for the promotion of reading  

339 92.87 

6) Registering library resources, and encouraging library 

use among teachers and students 

309 84.65 

   

 As shown in Table 1, the overall state of information management in 

lab school libraries is sorted into 6 variables in order of importance, most to 

least. Knowledge and ability to use Microsoft Word and library automation 

software for information management was 98.18% in the sample, followed by 

computers used as a channel for learning resources, and an Internet connection 

available for education purposes with 93.15%. Similarly, existing information 

management software in the library for information circulation and exhibiting 

information for reading promotion was 92.87%. 

The development of guidelines to improve information management by 

school directors of lab school libraries. 

 To begin, most schools had initiated a plan to develop information 

management in the school library as a learning resource, along with 

implementation of the plan as required by the basic education office. The 3-

phase evaluation (pre, during, post) of the implementation was conducted  

using a questionnaire, behavioral observation code sheet, and a satisfaction 

measurement scale. In addition, teacher librarians were assigned to be in charge 
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of the library, but most had neither experience nor a degree in Library Science 

or Information Science which is a disadvantage. 

 The results are characterized in the following example statements: 

  “I think most schools had initiated a plan to develop the 

information management of the library as a learning resource” 

  “It’s hard to put into practice as most of the teachers assigned 

to be in charge of the library had neither experience nor a degree in Library 

Science or Information  Science” 

  Secondly, it was reported that computers were used for library data 

storage, book registration, the circulation system, data searches, and statistical 

recording of library use. The students used computers to search for information 

to write class papers, while the teacher librarians used them to produce  

their academic work and to enhance self-learning. In this case, despite their  

ability to use computer software in their work, the school personnel needed 

knowledgeable and experienced library staff with a degree in Library Science 

or Information Science, as well as an assistant specializing in information and 

communication technology to supervise, maintain and develop computer 

software. The computers should also be capable of serving modern automatic 

library management software, to provide more accessibility to a variety of 

content.  A website should also be created to enable round-the-clock access to 

information and learning resources, to publicize library activities, and 

coordinate with other higher education institutions and external organizations. 

 Further interview examples. 

  “I think, in this case, school personnel needed a 

knowledgeable and experienced library staff with a degree in Library Science 

or Information Science, as well as an assistant specializing in information and 

communication technology, so as to supervise, maintain and develop the 

computer software” 

 Thirdly, features of information management software as a learning 

resource were used mostly in instructions as well as to record library data, for 

book registration, book searches, loan services, issuance of library cards, and 

recording statistics on library use, students’ favorite books, and top readers. 

Since the school was provided with an automatic library system by the office of 

the basic education commission, it should regularly update the system to be a 
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full-scale electronic library. As a result, the school could gather information 

regarding the school itself, areas of study, school history, available learning 

resources and their characteristics, local speakers (monks and teachers), cultural 

knowledge, and details of local festivals. These kinds of information should be 

available for further reference and may have beneficial uses for all parties 

concerned. 

 The following is another example from an interviewee’s comment on 

this point: 

  “It is possible to have the school more regularly update the 

system to be a full-scale electronic library” 

  “The librarian should be equipped with the ability to exhibit 

and update information, message, and read students’ statistics” 

 Fourthly, some problems were revealed in information management.  

The schools need to recruit a librarian with a degree in library and information 

science to be on school staff. Moreover, teacher librarians in all areas should 

convene to set an information management plan for the lab school library.  Some 

schools, however, lacked staff and teacher librarians directly in charge of the 

library services as well as a member of staff to maintain the computer 

information system. Other problems included staff lacking knowledge to 

improve and maintain basic computer software or even to optimize computer 

operation; unavailability of system maintenance staff when needed; inadequate 

service equipment; and a lack of funds for ongoing updates of the information 

management system.  

 The following comments are typical from interviews: 

  “I think a librarian with a degree in library science and 

information science should be recruited as school staff.   

  “The teacher librarians of the schools should convene to set 

an information management plan for the lab school libraries”  

 Phase 2: The development of guidelines to improve information 

management in lab school libraries  

 The stated findings were elicited from in-depth interviews with 13 key 

expert respondents, consisting of seven experts in library and information 

science, five experts in technology and communication, and one executive of a 
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lab school in the One Amper-One Lab School project. The following are 

constructive approaches generated to manage information in lab school libraries: 

1.  Information collection 

 1) Explore all types of information, both quantitatively and 

qualitatively, and then categorize the available information while eliminating 

irrelevant information. 

 2) Investigate the needs of users of both electronic and digital media 

and books in the library, including students, teacher librarians and the 

community, and promote information sharing that responds to those needs.  

Various information and learning resources in the community should also be 

explored. 

 3) All information formats should be made available, including print 

media (important for children), and electronic media, and then stored in a digital 

database-system center, and transformed into Pdf files or electronic instructional 

media. Moreover, the library should also provide eye-protection devices for 

children since frequent use of fun-and-exciting computer-based information is 

generally detrimental to their eyes. 

 4) A distinctive strategy to organize information in the lab school 

library should be established by brainstorming from teacher librarians, 

executives, school personnel, students, community, parents, and all school 

stakeholders. The strategy should be synthesized with knowledge from the 

community, and integrated with knowledge of all areas using learning 

mechanisms. Hence, with network cooperation, diversity and coverage of 

information both inside and outside the education system will eventually go 

forward. Moreover, equipment from the locality should be applied as part of an 

information collection tool, in addition to IT devices.   

2. Steps to search information resources 

 1) Explore the information resources in the community where the 

library is located, focusing particularly on the types and categories of 

information, e.g. museum/archives/natural parks, etc. In this case, cooperation 

with the resources researched should be enhanced, since the school library 

information may be inadequate. 
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 2) Explore the community’s information resources in person by 

interviewing community leaders, teacher librarians, school directors, and 

community members.  This endeavor may be assigned to students as homework 

to explore information resources in their neighborhood.  

 3) Order information from publishing houses and book shops, or 

produce information from school teachers themselves, e.g. guidebooks for 

teacher librarians with content relating to curriculum, or counseling guidance. 

Gather online information resources that support instruction and explore the 

reading needs of teachers and students to be used for further procurement. 

 4) Procure updated and advanced information resources, and avoid 

redundancy by pre-checking an existing information resource list. The 

procurement process should be set as a distinctive strategy network since the 

nature of the information is diverse and may come from both inside and outside 

the education system. Moreover, instead of using only the established 

procurement budget, generating local knowledge from a cooperation network 

should also be emphasized. 

3.  Information checking 

 1) Appoint a committee to draft regulations for the lab-school library, 

with students helping to cross-check with local teachers, teacher-librarians, 

internal and external experts, and multi-sourced documents. This will serve as a 

student training forum for research and communication skills. In addition, 

transparent information checks should include searches for originality and 

existing patents. 

 2) Librarians should consider the advancement of curriculum content 

to update and improve them so as to extend children’s imagination.  As such, 

they need to focus on credible authors and production sites, procurement of 

updated (no more than 5-10 years old) information resources to cover content 

specified in the curriculum. Hence, the library has to establish regulations 

regarding the age of information to procure and the length of time to keep it, as 

well as how to keep core information. 

 3) Force each library to submit a report via a specifically designed 

system for fast and correct investigation. An additional measure including on-

site surprise visits to each library in order to ascertain quality control and 

problem recognition for further solutions should be considered. 



                                     Humanities, Arts and Social Sciences Studies 

233 

4. Analysis of information processes 

 1) Be aware of types of information storage, e.g. on shelf, in computer, 

or in cloud computing, and data structure, since each type requires a different 

handling process. Moreover, the information types to be analyzed or processed, 

and the relevant analytical purposes should also be determined. 

 2) Analyze the types and extent of information resources used and 

needed by students and teachers, and the data which should be further processed 

for operational improvement of the library. Also, adequacy of available 

information should also be investigated. This data and all aspects of library 

operations should be periodically reported on a monthly or bi-monthly basis.  

 3) Procure software for database management with connectivity both 

inside and outside the school library. This is for the annual checking of 

informational resources in the database for outdated or missing information, so 

as to update it as well as to analyze and process the stored data to make the report 

responsive to service users’ needs. 

 4) Establish a linked system to be accessed by any library to acquire a 

more extensive search beyond each library’s capabilities. This will eventually 

result in inter-library loan services and an operational report summary with 

various formats and flexibility. The data generated will be available for further 

analysis and serve as a development plan for lab school libraries all over 

Thailand. 

5. Information storage 

 1) Store information in document and e-document formats to save 

space, for convenience of use, and to respond to users’ changing needs.  In this 

case, a web server from the Electronic Government Office should be requested 

instead of purchasing a separate server. In addition, standardized content should 

be established for common implementation, books stored as local collections in 

the library, and the system itself procured within budgetary limits, and properly 

designed to suit users, especially students.  

 2) Store the information in a pre-established library database, or 

develop one for the school itself for easy storage and access with space and 

facilities for print or audio-visual media, so as to prolong information life and 

face value. 
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 3) Catalogue the information in accordance with the Dewey standard, 

with the AACR2 or Metadata cataloguing methods, e.g. Dublin Core Metadata 

in explicating the digital content and contexts in audio-visual, voice, picture, 

text, and mixed media (e.g. web page implementation). The Dublin Core 

Metadata is presently functioning on the basis of XML and resource description 

framework (RDF) in the case of building a data warehouse for an American-

type library. Yet, in a library for primary-school children, color shades or 

symbols of animals, trees, etc. may be more effective to refer to information 

content. The information may also be stored in the database designed by 

librarians themselves to gather data about library operations by categorizing it 

according to areas of study. In this case, the storage of print information 

resources on shelves should be limited to those not older than 5-10 years. 

 4) Store information in the library database using Microsoft Excel or 

Microsoft Access, automatic library software provided by The Office of Basic 

Education, Library 2000, or digital library software (Greenstone) to create a 

digital media database or digital library, with instructions on installation and use. 

 Greenstone is open source software distributed under the GNU General 

Public License. Thus, users may learn about source codes, modify software 

operation, and freely distribute the modified version to others.  Greenstone was 

developed by a research team from Waikato University in New Zealand to 

operate on the operation systems of Microsoft Windows 3.1 to 2000, Darwin 

for Mac OS X, Solaris, and FreeBSD2. The purpose of this software is to 

develop a Digital Library (DL), in order to group the digitally formatted 

documents for easy search and access, and manage the digital library both online 

and offline, such as document distribution via CD-ROM.   

 The strengths of Greenstone are that it supports various Metadata, can 

format past (ISIS) and future documents, and be tailored to efficiently develop 

a digital library in accordance with the developer’s needs. In addition, 

information management development and information storage should be 

carried out following the information cycle and school information structure, 

and with specific consideration for users including school executives, teachers, 

and students. 

 5) Instead of purchasing their own server, the schools should request 

space in the server of the Office of Electronic Government. The content should 
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follow a commonly practiced standard, with related manuals stored as a local 

collection in the library.  The system itself may be purchased within the limits 

of available budgets, with specific concern for users, especially students. 

 Thus, practical approaches to develop information management for lab 

school libraries were elicited from the stated steps in the information 

management process. First, the national policy of the lab school library should 

be established, and its importance recognized by government administrators, by 

Ministry of Education executives, and school executives. This means that this 

issue should be part of a national agenda, and the library should be perceived as 

a critical tool for nation building. Moreover, the school has to be prepared to 

implement information and communication technology, and to make an 

automatic library available in the library. 

 

Conclusion and Discussion  

 Most librarians and library supervisory teacher librarians surveyed 

were equipped with no more than five computers for information management 

in lab school libraries. Their internet connections were also used for literature 

research and as a learning resource. Most used Microsoft Word, Internet 

Explorer browser and an automatic library circulation system along with an 

exhibition designed for reading promotion. In this respect, information is a value 

added to the instructional technology system. Hence, teachers and students alike 

should be able to search for information resources that coincide with curriculum 

content or respond to learner’s interests. As a result, the collection of available 

information resources should provide services beneficial to both teachers and 

students. Tipaksor (2010) reported a congruent finding that, at the lab schools 

located in the Office of Roi-et Primary Educational Service Area 3, school 

executives, teachers, and students reported insignificant differences regarding 

the usage of 5 categories of learning resources-print media, electronic media, in-

school, local and personal learning sources. 

 Crow and Kastello (2016) also compared the intrinsic motivation of 

children to search for information in Colorado Springs, Colorado, and in 

Kampala, Uganda. It was revealed that their life experiences had fostered 

intrinsic motivation to seek information, and the Ugandan students exhibited 
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more competence-building activities than their Colorado Springs counterparts, 

who were prone to noncompetitive dispositions. These attributes have also been 

identified by the American Standards Association of School Librarians’ 

Standards; that is, 21st-century learners acquire competence from both internal 

and external school environments.  

 The learning resource used most by teachers and students was the 

school library, while the least accessed was electronic media. The problems 

encountered the most were reckless use of learning resources; lack of budget to 

create, purchase, maintain, improve, or develop resources to quality standards; 

inadequate computer hardware and inefficient cataloging systems. However, 

most teacher librarians have reportedly formulated a personnel development 

plan aimed particularly at teachers and students who use library services. In 

general, most used the information in the lab school library to a moderate degree, 

especially print media, non-publication resources, and e-documents. 

 Most teacher librarians reported inadequate computers and inefficient 

software for cataloguing purposes. They also reported having a plan for 

personnel development focusing specifically on encouraging teachers and 

students to use the library services. After training, most used the library 

information in lab schools at a moderate level, e.g. print and non-publication 

media, and electronic documents. Nobaew (2016), who investigated learning 

processes and knowledge management in Lanna communities via electronic 

media, indicated that information serves as a basic right and should be readily 

accessible for use by anyone. The two villages in the study in Chiang Rai 

possessed a similar structure of information exposure by receiving centralized 

information from various media and exchanged information among  

community members. However, they were different in terms of media use, 

group arrangements, and assessment of information from traditional and 

electronic media. 

 In addition, the librarian should be equipped with the ability to exhibit 

and update information, send electronic messages, and read statistics from 

students in all fields. More effort should also be invested in cataloging, 

correcting information lists, canceling outdated information older than 5-10 

years, around–the-clock information searches and an automatic internet book 

return system in the school library, as well as information storage in various 
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forms, e.g. document formats, pdf files, presentation files, websites, CD-ROM, 

and electronic files and databases. Furthermore, to develop the information 

development system in schools, information storage should be made available 

in universal formats to facilitate easy access and use by students and community 

members. Such efforts are also in accordance with the online- and pdf-related 

criteria of education quality assurance. Additionally, easy and quick download 

capability should also be made available. 

 These findings were also supported by Robins (2015) who conducted 

research on strategies employed in school libraries. She stated that a successful 

library program should be initiated with well-planned research for systematic 

improvement and to generate data-based evidence. Respondents in Robins study 

reported using the Internet the most. This is due to the fact that computer 

technology and the Internet have played an increasingly important role in 

society, enabling significant social change via the online community. Hence, 

school executives and teacher librarians recognize the importance and benefits 

of the application of technology application in schools and daily life. 

 School executives and teacher librarians realized the importance of the 

internet in data management, instructional management, to enable fast and 

convenient teaching-related work, to provide updated information, and to 

motivate learners. A study by Shields and Behrman (2000) on computer 

technology use with children revealed several findings. First was the family, 

teacher librarians, and caretakers had to equip children with necessary skills and 

methods for proper use of online software. The study indicated that children 

were enthusiastic to use computer technology for communication with others 

and to search for information worldwide.  Second, the children became more 

confident in using the computer technology through creative activities, and 

cooperated and chatted with other children in class. Prapawaog (2015) studied 

the identity and efficiency of online communication among secondary school 

students. It was found that new media use had increased audience satisfaction, 

information use, and assisted in the acquisition of knowledge. To develop 

communication for clip-format online publicity and advertising, they needed a 

computer, a smartphone, the Internet, and social networks to enable easy and 

low-cost access to a specified target group. 
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 The school should also consider using free available software, for 

example, the library management software invented by the Office of Basic 

Education Commission (The Ministry of Education, 2010). A budget for 

software development should be allocated for further round-the-clock 

connectivity with other libraries. Executives and all parties concerned should 

support the idea of the lab school library by establishing a policy and budget to 

allow each school to have a librarian and assistant in information and 

communication technology. Inter-office cooperation should also be promoted.  

For example, the Ministry of Science and Technology should utilize its 

knowledge in network software and technology to establish a network of 

information management in school libraries across Thailand. 

 This effort is consistent with that of the National Science Technology 

and Innovation Policy Office regarding the Development Plan of Information 

and Communication Systems (2018), through which the management via 

information technology and communication media in the lab school can connect 

school data with all offices and generate a report and an information 

management guidebook for each school.  As a result, such a plan would enable 

the lab school to efficiently utilize the network, the basic education center and 

equipment, multimedia, and learning center for curriculum-related knowledge 

management.  The school could additionally have digital media, e.g. e-Library, 

e-Books, e-learning, etc. for instructional development; a website for knowledge 

exchanges and knowledge distribution to the public; a maintenance network; 

and information management system with database linkage, operational 

processes, and system reports. Thereby, every teacher librarian would be  

able to efficiently organize his learning activities using information and 

communication technology. 

   

Suggestion 

 The approach to develop information management systems in lab 

school libraries in Thailand should focus specifically on overall systematic 

procedures, starting from the formation of national policy on lab school libraries, 

with government administrators and the executives of the Ministry of Education 

and schools formulating a national agenda for using libraries for nation building.  
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As a result, an adequate budget, a librarian with a degree in library science and 

information science, and an assistant in information and communication 

technology should also be made available. The Ministry of Science and 

Technology should be brought in to utilize its knowledge in network software 

and technology to establish a network of information management in school 

libraries all over Thailand. Therefore, the generated approach for developing 

information management for the lab school libraries in Thailand are 1) Steps for 

information collection 2) Steps to search for information resources 3) Steps to 

check information 4) Analysis of information processes and 5) Information 

storage. 
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บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

 วารสารร่มพฤกษ์ ฉบับที่ 3 ปีที่ 37 เป็นฉบับสุดท้ายของ ปี 2562 เพื่อส่งความสุขทางวิชาการให้ผู้อ่าน โดยเนื้อหา

สาระในเล่ม เกีย่วข้อง กบั “มาตรการส่งเสริมและพฒันาชุมชน” ทีค่รอบคลมุแนวคดิการพฒันาต้ังแต่ระดับชมุชน จนถงึระดบั

ประเทศ ประกอบด้วยบทความทางวิชาการ 4 เรื่อง และบทความวิจัย 7 เรื่อง ที่แน่นอนว่ายังอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระที่ตรงใจ

ผู้อ่าน ที่ต้องการนำาองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต 

 บทความที่ 1 เป็น บทความวิชาการ เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนาเกลือ ตำาบลโคกขาม อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” โดย หทัยภัทร บุญชูดวง ที่วิเคราะห์หลักการพื้น

ฐานและมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศเพือ่ค้นหาแนวปฏบิตัทิีด่ ี บทความที ่2 เป็น บทความวชิาการ เรือ่ง “มาตรการ

ทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองปลาฉลามวาฬ” โดย พิชชานันท์  วิริยะบัณฑิตกุล ซึ่งศึกษาแนวคิดเพื่อนำามา

ประยกุต์เป็นมาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการคุม้ครองปลาฉลามวาฬ ในประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมคณุภาพให้กระบวนการ

อนุรักษ์และคุ้มครองปลาฉลามวาฬ บทความที่ 3 เป็น บทความวิชาการ เรื่อง “มาตรการส่งเสริมและจัดให้มีหลังคาเขียว 

(Green Roof) ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดย ทฤฒมน ตันศิริ ที่ศึกษามาตรการทางกฎหมายและมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับ Green Roof ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับวิธีการของประเทศแคนาดา 

 บทความที่ 4 เป็น บทความวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์จำาแนกประเภทและการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ สำาหรับ

ทำานายการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการทำางานหลังสำาเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์” โดย พชิญาพร พรีพนัธุ ์ และ ประสพชยั พสนุนท์ เพือ่ทำานายการตัดสนิใจเลอืกงานของนกัศกึษา 

ด้วยการวเิคราะห์จำาแนกประเภท และการวเิคราะห์การถดถอยโลจสิตกิส์ บทความที ่5 เป็น บทความวจิยั เรือ่ง “การวเิคราะห์

ความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างความสุขในการทำางาน และความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำางานของนักวิชาการพัฒนาชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน” อัจฉรีย์  มานะกิจ  และ ประสพชัย พสุนนท์ ที่ศึกษาระดับความสุข และระดับความมุ่งมั่นทุ่มเทในการ

ทำางาน และศึกษาความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างความสุขในการทำางาน และความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักวิชาการพัฒนาชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน บทความที่ 6 เป็น บทความวิจัย เรื่อง “ปัจจัยด้านองค์กรและคุณค่าตราสินค้าในฐานะปัจจัยเชื่อมโยง

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร” โดย 

สิริรัตน์ สิริวงศ์นาม  และ สุมาลี รามนัฎ ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร อันนำาไปสู่การวางแผนและกำาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสำาหรับผู้ประกอบการ  บทความที่ 7 เป็น บทความ

วิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวจีนในการซื้อสินค้าไทย” โดย นฤฉัตร มังกรหงษ์ และ เชนินทร์ เชน ซึ่งได้สำารวจ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวจีนในการซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยในปี พ.ศ.2561 โดยใช้ปัจจัยภายนอก เป็น ประเทศ

ต้นกำาเนิด และปัจจัยเชิงสังคมและปัจจัยภายใน คือ ปัจจัยเชิงจิตวิทยา  บทความที่ 8 เป็น บทความวิจัย เรื่อง “การจัดการ

เพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” โดย ณฐพร พันธ์อุุดม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม

ผสาน เพื่อศึกษาตัวแปรด้านนโยบายการบริหาร ด้านผู้นำาองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านบรรยากาศองค์การ ด้านการ

บรหิารจดัการ ทีม่อีทิธพิลต่อความยัง่ยนืของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บทความที ่9 เป็น บทความ

วิจัย เรื่อง “หลักการการจัดการและกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้ชมต่างประเทศ : กรณีศึกษาชมรมตลกกรุงเทพฯ” โดย จัวนิต้า สมิท 

และ เชนินทร์ เชน เพือ่สร้างความเข้าใจในกลยทุธ์ และหลกัการทีจ่ำาเป็นต่อการพฒันาการแสดงตลก ในกรงุเทพฯ ทีด่งึดดูความ
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สนใจของผู้ชมนานาชาติ บทความที่ 10 เป็น บทความวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยเทคโนโลยีความ

เป็นจริงเสมือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี” โดย สายสุดา ปั้นตระกูล ที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

ของผู้เรียน ด้วยการนำาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบทความที่ 11 เป็น บทความวิจัย 

เรือ่ง “การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงในเขตพืน้ทีป่กครองขององค์การบรหิารส่วนตำาบลหนองไม้ซงุ โดยการมส่ีวนร่วมของวดั

หนองไม้ซงุ องค์การบรหิารส่วนตำาบลหนองไม้ซงุ และสำานกังานพฒันาชมุชนอำาเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา” โดย อัจฉรา 

หล่อตระกูล  และ ภัทราพร จันตะนี ที่ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อันประกอบด้วย พระสงฆ์ องค์การบรหิารส่วนตำาบลหนองไม้ซุงและพัฒนาชมุชนอำาเภออทุยั จังหวดัพระนครศรีอยธุยา ในเขต

พื้นที่ปกครององค์การบริหารส่วนตำาบลหนองไม้ซุง

 ท้ายน้ี กองบรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านในการสร้าง

ความเข้าใจ “มาตรการส่งเสรมิและพัฒนาชมุชน” ทัง้ระดบัย่อยและระดบัประเทศ และจะได้รบัการตอบรบัและข้อเสนอแนะดีๆ  

จากท่านผู้อ่านตลอดไป

บรรณาธิการ
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การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

The Development of Emotional Intelligence of Virtual Reality
for Undergraduate Students

สำยสุดำ ปั้นตระกูล1

Saisuda  Pantrakool

บทคัดย่อ 
 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเป็นการผสมผสานโลกความจริงเข้ากับโลกเสมือนผ่านแอปพลิเคชั่นออรัสมาท�าให้ผู้เรียน
เห็นภาพที่น่าสนใจ ให้ความรู้สึกเหมือนได้เข้าไปร่วมกิจกรรมนั้นๆ โดยตรงเป็นการเปล่ียนแปลงการน�าเสนอในรูปแบบใหม่ 
การเรียนรู้ความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในบริบทไทย คือ ความรู้และ
ความสามารถในการที่จะตระหนักถึงการแสดงอารมณ์ตามวัยและหน้าที่ในสังคม ความสามารถนี้จะช่วยให้บุคคลเป็นคนดีที่มี
คุณค่าและมีความสุข คนท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับสูงจะมีพฤติกรรมที่ดี พูดดีและจิตใจท่ีดี ดังนั้นการน�าเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ผู้เรียนให้ดีขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : ความฉลาดทางอารมณ์; เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน; ออรัสมา; นักศึกษา

Abstract
 Virtual Reality (VR) is the technology that mix the real and the virtual world by using the aurasma 
applications.  Students became more excited to see the picture as they touched the real thing.  In addition, 
virtual technology allowed them to join in that activity directly.  It showed that VR could be used to create 
new form of presentation. The undergraduates could have the ability to manage their own and other 
emotions, that is to say, to use their own intelligence to manage their own and other students’ emotions 
according to age and position in society.  This so-called ability helped create happiness with high emotional 
intelligence into the students.  For those who possessed high emotional intelligence, they were well-behaved, 
logical and good-hearted persons.  Therefore, the use of VR in teaching and learning for the undergraduate 
students would help develop the students’ emotional intelligence.
Keywords : Emotional Intelligence; Virtual Reality; Aurasma; Undergraduate Students
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The Development of Emotional Intelligence of Virtual Reality for Undergraduate Students

พ.ศ. 2542 ระบุการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม ตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) การยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย (ส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส�าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต
และปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้บุคคลประสบความส�าเร็จในชีวิตและการท�างานร้อยละ 80 เกิดจากการมีความฉลาดทางอารมณ์ที่
เหมาะสม (Barkhordari & Rostambeygi, 2013) และส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ ความพร้อมในการปฏิบัติงาน การใช้
เทคโนโลยีในชีวิตและการท�างาน  (ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, 2558)
 ปจัจุบนัมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) เป็นการสร้างบรรยากาศเสมือนจริงผ่าน
ทางอุปกรณ์แสดงผลหลายรูปแบบ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่มีการน�าไปประยุกต์ใช้งานหลายประเภททั้งอุตสาหกรรม 
การแพทย์ และการศึกษา โดยมีหลักการคือ มนุษย์สามารถรับรู้หรือเกิดประสบการณ์โดยไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในสถานที่จริง แต่
สามารถเรียนรู้ รับรู้ถึงความรู้สึก การมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์จริงได้ โดยผ่านทางอุปกรณ์แสดงผล จากการทบทวนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในด้านการศึกษา (นงคราญ ศรีสะอาด และคณะ, 2557; วศกร เพ็ชรช่วย, 2557; 
เนารุ่ง วิชาราช, 2558) พบว่า มีการวิจัยและน�าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน
ทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษาท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ส่วนในระดับ
มหาวิทยาลัยมีการศึกษาเกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนไปพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ยังมีไม่มากนัก ดังนั้น 
การน�าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้จึงเป็นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาอีกวิธี
หน่ึงทีส่ามารถกระตุน้ให้เกดิความสนกุ การควบคมุมมุมองหรอืการเรยีนรูเ้น้ือหาได้อย่างอสิระเป็นการสร้างแรงจงูใจให้เกิดการ
รบัรูถ้งึความสามารถและการตระหนักถึงอารมณ์ของตนเองในการเรยีนทีด่ข้ึีน ในบทความน้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่ ศกึษาการพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์ด้วยเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรท่ีีเป็นการน�าเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิ
เสมอืนมาประยกุต์ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ช่วยพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเป็นเคร่ืองมอืทีช่่วยให้ผูเ้รยีนสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างเหมาะสมกับยุคสมัยและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้

ควำมฉลำดทำงอำรมณ์
 1) แนวคิดของควำมฉลำดทำงอำรมณ์
 ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence: EI) เริ่มต้นขึ้นในปี 1983 มาจากทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of 
Multiple Intelligences) ของ Gardner ที่เสนอแนวคิดว่า สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านที่มีความส�าคัญเท่าเทียมกันขึ้นอยู่
กับว่าใครจะโดดเด่นในด้านไหน แล้วแต่ละด้านผสมผสานกันแสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใดเป็นลักษณะเฉพาะตัว 
(Richburg & Fletcher, 2002) นอกจากนี้ Bar-On (2004) ได้นิยามความฉลาดทางอารมณ์ไว้ว่า เป็นการใช้อารมณ์ ความรู้สึก 
ความสามารถในการรับมือกับแรงกดดันและความต้องการส่วนบุคคลและสังคม นอกจากนี้แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทาง
อารมณ์ ส่วนใหญ่ต้องการให้คนทั่วไปมีความสามารถพื้นฐานในการจัดการกับความรู้สึกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
(Matthews et al., 2002) ความฉลาดทางอารมณ์เป็นเรื่องส�าคัญในการสนับสนุนหาเหตุผลทางจิตวิทยา เช่น การแก้ปัญหา
ในการด�าเนินชีวิต ความพึงพอใจ ความวิตกกังวลในการท�างานและอาการซึมเศร้า รวมถึงเกี่ยวข้องกับระบบประสาทที่ควบคุม
อารมณ์และร่างกาย ความคิด การตัดสินใจส่วนบุคคลและส่วนรวม (Bar-On, 2004) เป็นองค์ประกอบของบุคคลเชิงบวก 
สนับสนุนความสามารถในการใช้ทักษะทางอารมณ์เป็นเครื่องมือในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการท�างาน 
 2) องค์ประกอบของควำมฉลำดทำงอำรมณ์
 ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถส่วนบุคคลที่จะบริหารจัดการตนเองได้อย่างดีและความสามารถทางสังคม 
เป็นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น ซ่ึงมีนักจิตวิทยาและนักวิชาการหลายท่านได้จ�าแนกองค์ประกอบของความ
ฉลาดทางอารมณ์ (Cooper & Sawaf, 1997; Bar-On, 2004) ไว้ดังนี้
 (1) ความตระหนักรู้ในตนเอง คือ ความรอบรู้ในอารมณ์ การรับรู้อารมณ์ ความสามารถภายในตนเอง การประเมินและ
การแสดงออกทางอารมณ์เป็นความสามารถในการระบุสภาวะทางกาย สภาวะทางอารมณ์และความคิดของตนเอง การระบุ
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สภาวะทางอารมณ์ของบุคคลอื่นผ่านภาษา เสียงรูปลักษณ์และพฤติกรรม การแสดงออกทางอารมณ์อย่างถูกต้องและความ
สามารถในการแสดงออกถงึความต้องการอนัเกีย่วเนือ่งกับอารมณ์นัน้ๆ และความสามารถในการจ�าแนกระหว่างถูกหรอืผดิ การ
แสดงออกทางอารมณ์อย่างจริงใจหรือไม่จริงใจ
 (2) การบรหิารจดัการอารมณ์ เป็นการใช้อารมณ์เกือ้หนนุความคดิ กลยทุธ์การบรหิารความเครยีดการเข้าใจและวเิคราะห์
อารมณ์และการใช้ความรูท้างอารมณ์ เป็นความสามารถในการระบสุภาวะทางอารมณ์และตระหนกัรู้ถงึความเชือ่มโยงระหว่าง
ตวัอารมณ์และค�าท่ีใช้สือ่อารมณ์นัน้ๆ เช่นความรูส้กึรกัและความรูส้กึชอบ การตีความหมายทีซ่่อนอยูใ่นอารมณ์ การเข้าใจความ
รูส้กึอันซบัซ้อนและความสามารถในการรบัรูถ้งึความเปลีย่นแปลงของสภาวะอารมณ์อย่างหนึง่ไปเป็นอกีอย่างหนึง่ เช่น เปล่ียน
จากความโกรธไปเป็นความละอายใจ
 (3) การจูงใจ เป็นความลึกซึ้งทางอารมณ์ การก่อให้เกิดความคิด ปัจจัย และภาวะอารมณ์ การใช้อารมณ์เป็นตัวจัดล�าดับ
ความส�าคัญก่อนหลัง โดยอารมณ์จะน�าให้ตนเองสนใจในข้อมูลที่ส�าคัญ ช่วยในการตัดสินใจและการจดจ�าในด้านความรู้สึก 
เปลี่ยนทัศนคติของบุคคลให้มองโลกจากหลากหลายมุมมองขึ้นและภาวะอารมณ์ต่างๆ ก่อให้เกิดวิถีทางการแก้ไขปัญหาอย่าง
หนึ่งอย่างใด
 (4) การรูจ้กัสงัเกตความรู้สกึ เป็นความผนัแปรทางอารมณ์ ความสามารถในการปรบัตวั อารมณ์ส่งเสรมิความเจรญิงอกงาม
ทางสตปัิญญา เป็นความสามารถในการเปิดใจยอมรับอารมณ์ทัง้ทางบวกและทางลบ ในการเลือกทีจ่ะมส่ีวนร่วมหรอืเลอืกทีจ่ะ
ถอนตัวจากอารมณ์โดยดูว่าทางเลือกใดจะเกิดประโยชน์มากกว่า การควบคุมอารมณ์ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู้
อ่ืนรวมถึงการจัดการกับอารมณ์ทั้งของตนเองและผู้อื่นโดยการท�าให้ความรู้สึกทางลบเบาบางลง ไม่กดข่มอารมณ์นั้นไว้ และ
สามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างเหมาะสม
 ความฉลาดทางอารมณ์ในประเทศไทย  ถูกก�าหนดไว้ในบรบิทของสังคม คอื ความรูแ้ละความสามารถในการทีจ่ะตระหนกั
ถงึ การแสดงอารมณ์ตามวัยและหน้าท่ีในสงัคม ความสามารถนีจ้ะช่วยให้บคุคลเป็นคนดีทีม่คีณุค่า มคีวามสขุ คนทีม่คีวามฉลาด
ทางอารมณ์ในระดับสูงจะมีพฤติกรรมที่ดี พูดดีและจิตใจที่ดี ดังที่ กรมสุขภาพจิต (2550) ได้แบ่งความฉลาดทางอารมณ์ 3 ด้าน 
คือ ด้านดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเองรู้จักเห็นใจผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ด้านเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ตลอดจนมีสมัพนัธภาพท่ีดกีบัผูอ้ืน่ และด้านสขุ หมายถึง ความสามารถในการด�ารงชีวติอย่างเป็นสขุ มคีวามภมิูใจ
ในตนเอง พอใจในชีวิตและมีความสุขสงบทางใจ

แนวทำงกำรพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี
 การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์เป็นหน้าท่ีของนกัการศึกษา นกัจติวทิยา พ่อแม่ ครอูาจารย์และผูท้ีเ่กีย่วข้องต้องร่วมมอื
กนัโดยพฒันาเริม่ต้นจากรากฐานตัง้แต่วยัเดก็ ผูส้อนเข้าใจแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจัดกจิกรรมทีเ่สรมิ
สร้างความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งพ่อแม่และผู้เกี่ยวข้องต้องเข้าใจและส่งเสริมด้วยเช่นกัน แนวทางการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กรมสุขภาพจิต, 2550; วีรวัฒน์ ปันนิตามัย, 2545) มีดังนี้
 1) การรู้จักอารมณ์ตนเอง การปลูกฝังให้นักศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์และการแสดงออกที่เหมาะสม เริ่มจากการรู้ตัว
หรือการมีสติ เช่น การถูกครอบง�าด้วยอารมณ์ ไม่สามารถฝืนอารมณ์ได้และแสดงพฤติกรรมไปตามสภาพอารมณ์ การไม่ยินดี
ยนิร้ายกบัอารมณ์ทีเ่กดิขึน้หรอืละเลยไม่สนใจเพือ่บรรเทาการแสดงอารมณ์และการรู้เท่าทันอารมณ์ ซ่ึงการรู้ตัวนีจ้ะมพีลงัเหนอื
ความรู้สึกและอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆ รู้ว่าในสภาพอารมณ์นี้ควรจะท�าเช่นไรจึงจะเหมาะสมที่สุด 
 2) การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง การฝึกให้นักศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์ทั้งดีและ
ไม่ดีได้อย่างเหมาะสมกับผู้อื่นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะ
สมเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ไม่แสดงออกทันที สามารถอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลถึงการเกิด
อารมณ์และการแสดงพฤติกรรมที่มีผลย้อนกลับในทางบวก 
 3) การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง ฝึกให้นักศึกษามีการมองแง่ดีของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น   และสร้างความเชื่อมั่นว่าสามารถอยู่
กับสิ่งนั้นได้ สร้างก�าลังใจแรงจูงใจให้กับตนเองในสิ่งที่ดีไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
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การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
The Development of Emotional Intelligence of Virtual Reality for Undergraduate Students

 4. การหยัง่รูอ้ารมณ์ผูอ้ืน่ แนะน�าให้นกัศกึษาสงัเกตความรู้สึกของผู้อืน่ มคีวามสามารถในการรับรู้อารมณ์ ความรูส้กึ เข้าใจ
เห็นใจผู้อื่นสามารถปรับความสมดุลของอารมณ์ตนเองและตอบสนองต่อผู้อื่นได้อย่างสอดคล้องกัน รู้อารมณ์ผู้อื่นและสามารถ
เข้าใจโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นให้ท�าสิ่งที่ต้องการได้ 
 5) การรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน นักศึกษามีความสามารถในการอยู่ร่วมกัน ท�างานร่วมกับผู้อื่นโดยมีสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกนัและสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ มคีวามสามารถและทกัษะในการอยู่ร่วมกนัและท�างานร่วมกบับคุคลต่างๆ ได้อย่าง
ราบรื่น 
 ความฉลาดทางอารมณ์ จงึมคีวามส�าคัญกบันกัศกึษาเป็นอย่างมากและเป็นอีกปัจจัยหนึง่ทีจ่ะช่วยในการปรับตัวให้สามารถ
ใช้ชวีติได้อย่างมคีวามสขุ เพราะผูท้ีม่อีารมณ์มัน่คงอยูเ่สมอจะสามารถปรับตัวเข้ากบัสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างด ีดงัเช่น
ผลการศึกษาของวิเชียร วิทยอุดม และคณะ (2555) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามากที่สุด 
ได้แก่ การจูงใจตนเองและสภาวะทางอารมณ์ และ สาโรจน์ บุญพันธุ์ (2556) ให้ข้อเสนอแนะว่า ความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีจะ
ส่งผลให้การเรียนดีขึ้น 
 แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากการวิคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียน
เหน็ว่าการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์เป็นการเตรยีมความพร้อมทีส่�าคญัให้กบันกัศกึษาอกีวธิหีนึง่ โดยเฉพาะเมือ่เข้าสูสั่งคม
การท�างาน การปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมแบบใหม่ เพราะนอกเหนือไปจากการมีทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาชีพ
แล้ว นักศึกษายังต้องมีความฉลาดทางอารมณ์เป็นทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็น โดยเฉพาะการรู้จักอารมณ์ตนเอง  สามารถจัดการ
กับอารมณ์และควบคุมความรู้สึก อดทนอดกลั้นต่อสภาพการณ์ต่างๆ และสามารถเผชิญกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม ใช้
เหตุผลในการวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ของนักศึกษาในลักษณะองค์รวม คือ มีความสมดุลทั้ง
ทางด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญาและสังคม มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาตนเองเป็นคนเก่ง เป็นคนดี
และมีความสุขสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม

เทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสมือน
 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือ VR เป็นการน�าระบบความจริงเสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีภาพ
เพื่อสร้างสิ่งที่เสมือนจริงให้กับผู้ใช้และเป็นนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 จัดเป็นแขนงหนึ่งของงานวิจัย
ด้านวทิยาการคอมพวิเตอร์ว่าด้วยการเพิม่ภาพเสมอืนของโมเดลสามมติิท่ีสร้างจากคอมพวิเตอร์ลงไปในภาพทีถ่่ายมาจากกล้อง
วดิโีอ เวบ็แคม หรอืกล้องในโทรศพัท์มือถือ แบบเฟรมต่อเฟรมด้วยเทคนคิทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ปัจจบุนัเทคโนโลยคีวาม
เป็นจรงิเสมือนถูกน�ามาประยกุต์ใช้กบัธรุกจิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การบนัเทงิและการสือ่สาร โดยใช้เทคโนโลยคีวาม
เป็นจรงิเสมอืนมาผนวกเข้ากบัเทคโนโลยภีาพผ่าน ซอฟต์แวร์และอปุกรณ์เชือ่มต่อต่างๆ และแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพวิเตอร์
หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือท�าให้ผู้ใช้สามารถน�าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาใช้กับการท�างานแบบออนไลน์ที่สามารถ
โต้ตอบได้ทันทีระหว่างผู้ใช้กับสินค้าหรืออุปกรณ์ต่อเชื่อมแบบเสมือนจริงของโมเดลแบบสามมิติ ที่มีมุมมองถึง 360 องศา โดย
ผู้ใช้ไม่จ�าเป็นต้องไปสถานที่จริง (วัฒนา พรหมอุ่น, 2551) นอกจากเทคโนโลยี VR แล้ว ยังมีเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่ง คือ 
ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) หรือ AR ที่เป็นการสร้างภาพเสริม อันหมายถึง ภาพที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงในจุดที่ผู้ใช้
อยู่ ให้มาปรากฏซ้อนอยู่บนภาพแห่งความเป็นจริงท่ีสายตาของมนุษย์มองเห็น โดยจะต้องสวมใส่อุปกรณ์พิเศษ เช่น แว่นตา
หรือสมาร์ตโฟนส่องไปท่ีพื้นท่ีท่ีได้ก�าหนดให้แสดงผล เช่น จุดที่รหัสส�าหรับให้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่ติดต้ังบน
สมาร์ตโฟนรับทราบเพื่อให้แสดงภาพเสริมนั้นซ้อนขึ้นมาบนโลกปกติ 
 แนวคิดหลักของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน คือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงและความ
เสมอืนจรงิเข้าด้วยกนัผ่านซอฟต์แวร์และอปุกรณ์เชือ่มต่อ โดยภาพเสมือนจริงทีป่รากฏขึน้จะมปีฏสัิมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทนัท ีทัง้ใน
ลกัษณะทีเ่ป็นภาพนิง่ สามมติ ิภาพเคลือ่นไหว หรอือาจจะเป็นสือ่ทีม่เีสยีงประกอบขึน้กบัการออกแบบสือ่แต่ละรปูแบบจะแสดง
ผลแบบใด ซึ่งปัจจุบันยังมีการรวมเทคโนโลยี AR และ VR ซ้อนทับเข้าด้วยกัน คือ ความเป็นจริงผสม (Mixed Reality) ซึ่ง
เป็นการใช้คอมพิวเตอร์สร้างวัตถุหรือภาพที่อยู่ในรูปลักษณะของ AR ซ้อนลงไปในภาพการแสดงผลแบบ VR เป็นการน�าวัตถุ
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เสมือนจริงซ้อนลงไปในการรับรู้ของโลกเสมือนจริงให้เกิดความสมจริง และสามารถท�างานร่วมกันระหว่างผู้ใช้จ�านวนมาก  
(Pfeiffer & Pfeiffer-Leßmann, 2018) และการน�าเทคโนโลยี AR ไปใช้ยกระดับการท�างาน เพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระ
งานที่ไม่จ�าเป็น ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถจ�าแนกการใช้งานเทคโนโลยี AR ออกเป็น
สามประเภทหลัก ๆ ได้แก่ phone-based AR,  wearable AR,  และ projector-based AR  ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ความ
เป็นจริงเสมือนให้ผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์มือถือ (Siriborvornratanakul, 2018) 
 ออรัสมา (Aurasma) เป็นแอปพลิเคชันส�าหรับการสร้างสื่อในโลกแห่งความจริงเสมือน เหมาะส�าหรับการพัฒนาสื่อที่ใช้
กับอุปกรณ์ประเภทไอโฟน ไอแพด รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์ คุณสมบัติ
พเิศษของออรสัมาจะเป็นตวักลางส�าหรบัการเชือ่มโยงโลกของความจรงิและโลกของความจรงิเสมอืนเข้าด้วย กนั โดยแสดงผลอ
อกมาในรูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ที่มองเห็นควบคุมและสัมผัสได้ผ่านทางหน้าจอ ทั้งที่เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง การเชื่อม
โยงไปยังเว็บไซต์ตามที่ก�าหนดไว้ (ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, 2555) ออรัสมาเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2011 และพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว จน
กลายเป็นเทคโนโลยีต้นแบบและเป็นผูน้�าด้าน Augmented Reality เผยแพร่ออกสูส่าธารณะภายใต้เวบ็ไซต์ชือ่ www.aurasma.
com ในประเทศไทย ไพฑรูย์ ศรฟ้ีา (2555) อาจารย์ภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ได้น�าเทคโนโลยีออรัสมา ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้นกับนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า
นิสติมคีวามสนใจต่อเทคโนโลยอีอรสัมาอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และสามารถประยกุต์สร้างเป็นส่ือการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการออกไปฝึกประสบการณ์วชิาชพีได้เป็นอย่างด ีการใช้เทคโนโลยอีอรสัมาผสมผสานเข้ากับเอกสารทีพ่มิพ์ในรปูแบบกระดาษ
แต่สามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตในลักษณะของสื่อมัลติมีเดียและเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ตามที่ก�าหนดได้  
 พื้นฐานหลักของออรัสมาใช้หลักการของความเป็นจริงเสมือนในการตรวจจับการเคล่ือนไหว (Motion Detection) 
การตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือการเคาะ (Beat Detection) การจดจ�าเสียง (Voice Recognize) และการประมวลผลภาพ 
(Image Processing) การตอบสนองของระบบผ่านสื่อ การตรวจจับเสียงของผู้ใช้และประมวลผลด้วยหลักการเคลื่อนไหวเพื่อ
ให้เกิดจังหวะในการสร้างทางเลือกแก่ระบบ เช่น เสียงในการสั่งให้ตัว Interactive Media ท�างาน ทั้งนี้การสั่งการด้วยเสียง
จดัว่าเป็นเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสมอืนและในส่วนของการประมวลผลภาพเน้นไปทีก่ารท�างานของปัญญาประดษิฐ์ในการสือ่
อารมณ์กับผู้ใช้บริการผ่านสีและรูปภาพ
 สรปุได้ว่าเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืน และความจรงิเสรมิเป็นการพฒันาของเทคโนโลยทีีผ่สมผสานโลกแห่งความเป็น
จรงิและความเป็นจรงิเสมอืนเข้าด้วยกนัผ่านซอฟต์แวร์และอปุกรณ์เชือ่มต่อ โดยภาพเสมอืนจรงิทีป่รากฏขึน้จะมปีฏสัิมพนัธ์กับ
ผู้ใช้ได้ทันที
 จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งการท�างานและการเรียนได้อย่างหลากหลาย 
ส่วนแอปพลเิคชนัออรสัมาเป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีช่่วยให้การออกแบบ พัฒนาส่ือการเรียนรู้และน�ามาใช้ในการจัดการเรยีนการสอน
แบบมีส่วนร่วม เป็นการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการแบ่งปันเรื่องที่สนใจร่วมกัน แบ่งปันความช�านาญและ
ทักษะความสามารถต่างๆ ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม การจัดการเรียนการสอนโดยน�าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเข้ามาเป็น
เครื่องมือจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลาย เช่น น�ามาใช้กับเกมการศึกษา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท�างานเป็น
ทีม การท�าแบบทดสอบ EI การเรยีนรู้แบบท้าทาย ท้ังนีก้ารน�าไปปรบัใช้ควรได้มกีารศึกษากลุม่เป้าหมาย วเิคราะห์เนือ้หา บรบิท
ของสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

ควำมสัมพันธ์ของเทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสมือนกับควำมฉลำดทำงอำรมณ์
 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมีบทบาทส�าคัญในด้านการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ช่วย
กระตุ้นและให้ความรู้สารสนเทศท่ีผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในมิติท่ีเสมือนจริง เกิดกระบวนการร่วมกันเรียนรู้ ผู้สอน
เสริมสร้างความรู้และเสริมแรงจูงใจผ่านการสาธิต การสนทนา รูปแบบการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนเป็นโลกเสมือนผสานโลกจริงมาก
ขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนจะเป็นจุดเร่ิมต้นส�าคัญในการน�าเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือนมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาที่ได้เรียนรู้กับสถานที่หรือวัตถุที่เฉพาะเจาะจงเหมาะสม
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การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
The Development of Emotional Intelligence of Virtual Reality for Undergraduate Students

กับเนื้อหาที่เรียนรู้ด้วยภาพสามมิติ โดยการประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้แบบส�ารวจด้วยเทคโนโลยีมือถือและอุปกรณ์สมัยใหม่ 
และผนวกเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืนเข้ากบัรูปแบบการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ท้ังการจดักจิกรรมส่งเสรมิการท�างานเป็นทีม (สบุนิ ไชย
ยะ, 2560) เช่น 
 1) โปรแกรม WolfWalk
 มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต (North Carolina State University) ได้พัฒนาโปรแกรมใช้งาน  “WolfWalk” เป็น
โปรแกรมทีน่�าเสนอภาพประวตัศิาสตร์ของมหาวทิยาลยัทีแ่สดงผลบนหน้าจอมอืถอื ซึง่โปรแกรมนีม้ทีัง้แผนทีม่หาวิทยาลัยและ
รปูภาพประวตัศิาสตร์ทีผู่ใ้ช้สามารถค้นดยู้อนหลงัได้ตัง้แต่ก่อน ค.ศ. 1900 จนถงึปัจจบุนั หรอืสามารถเลอืกดรูปูภาพตามหวัข้อ
ต่างๆ ที่สนใจได้ ผู้สอนได้น�าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาใช้ประกอบกับบทเรียน ที่ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่กระตุ้นการเรียนรู้และผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมกับบทเรียน ได้ประสบการณ์เรียนรู้ที่แปลกใหม่ด้วยภาพหรือวีดิทัศน์ ที่ผู้สอน
มอบหมายกจิกรรมเป็นรายบคุคลและกลุม่ ผูเ้รยีนสามารถทบทวนเร่ืองทีต้่องการและมีอสิระในการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจาก
ช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบทเรียนและสามารถพัฒนาการรับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองได้อีกด้วย

 2) โปรแกรมความจริงเสมือนที่สร้างตัวละคร
 Wiggle Planet ได้พฒันาโปรแกรมความจรงิเสมอืนทีส่ร้างตวัละคร ภาพเคลือ่นไหว ทีช่่วยพฒันาความฉลาดทางอารมณ์
ในการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษาผ่านตัวละครที่มีสีสันสวยงาม มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการด้านการสื่อสาร
ที่ดีขึ้น เรียนรู้อารมณ์และความรู้สึกผ่านตัวละคร 

 โปรแกรม WolfWalk และ Wiggle Planet เป็นการน�าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ทั้งใน
ด้านประวัติศาสตร์ของสถานที่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการท�างานเป็นทีมผ่านโปรแกรม WolfWalk ที่
เป็นเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืนช่วยให้เกิดผูเ้รยีนเกดิความร่วมมอื ช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เมือ่เกิดปัญหาสามารถ
สอบถามจากเพื่อนในกลุ่มหรือผู้สอนได้ทันที อีกทั้งกิจกรรมและแบบฝึกหัดที่ใช้แอปพลิเคชันยังสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ
เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Billinghurst etal (2001) ที่น�าเทคโนโลยีเสมือนจริงมาปรับอารมณ์ของบุคคลไม่ให้เกิด

รูปที่ 1 โปรแกรม WolfWalk app 
ที่มา : NC State University libraries (n.p.)

รูปที่ 2 โปรแกรม Wiggle Planet
ที่มา : Wiggle Planet (2015)
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ความเครียด สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้ทั้งรายคนและกลุ่ม การจัดการเวลาและวิธีการในแต่ละบทเรียนไม่ให้เกิดความเบื่อ
หน่าย การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนท�าให้การเรียนสนุกสนานน่าสนใจ สร้างความพึงพอใจและความสุข ซึ่งเป็นการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ให้แก่ผู้เรียน 
 ส่วน โปรแกรม Wiggle Planet เป็นการน�าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาสร้างตัวละคร ภาพเคลื่อนไหว การโต้ตอบ
ช่วยพฒันาทักษะด้านการสือ่สารและความฉลาดทางอารมณ์ในการเรยีนรูข้องเด็ก เช่นเดียวกบัผลการวจัิยของ Dibrova (2016) 
ได้น�าแอปพลิเคชันความจริงเสมือนมาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีแนวโน้มในการเรียนรู้และมีแรง
จงูใจในรายบคุคลดขีึน้ และ Rogers & Price (2009) พบว่า การออกแบบการเรยีนรู้ทีง่่ายจะช่วยให้ผูเ้รยีนเข้าใจในเนือ้หาสาระ
บทเรยีนได้มากขึน้ การสลบัระหว่างอปุกรณ์เทคโนโลยแีละของจริงจะช่วยสร้างความสุขในการเรยีนรู้แก่ผู้เรียน อกีทัง้เทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือนยังสามารถน�าไปประยุกต์ในงานอื่นๆ ดังข้อค้นพบในงานวิจัยของ ธนีวรากานต์ ณัฏฐ์ชนะกุณ และเนติรัฐ 
วีระนาคินทร์  (2561) พบว่า การน�าหลักการน�าเสนอแบบสตอรี่ไลน์มาบูรณาการกับสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้แสดง
ให้เห็นถึงสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับเด็ก และข้อเสนอแนะจากงานวิจัยของ อุษา วรทุน และพรพรรณ ประจักษ์เนตร 
(2562) พบว่า การรูเ้ท่าทันสือ่การคดิวเิคราะห์แยกแยะเนือ้หาสาระของเรือ่งได้ตามหลกัความเป็นจรงิ สามารถช่วยพฒันาความ
คิดและจิตใจของผู้เรียนได้
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนกับความฉลาดทางอารมณ์ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพราะใน
ปัจจบุนัเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืนเกีย่วข้องกบัความสามารถทีส่�าคญัสองประการ คอื ความสามารถในการรับรู ้เข้าใจและ
ควบคุมอารมณ์ของมนุษย์ ประการท่ีสองความสามารถในการรับรู้เข้าใจและมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของผู้อื่น การน�าเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือนมาใช้ประยุกต์ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความ
สนใจ ใฝ่เรียนรู้ อยากรูอ้ยากเหน็ สร้างประสบการณ์ทีแ่ปลกใหม่และมส่ีวนร่วมในการเรยีนรูไ้ด้เพิม่มากขึน้ เกิดปฏสิมัพนัธ์เช่ือม
โยงในการน�าเอาประสบการณ์จริงผสมผสานกับสถานการณ์ความเป็นจริงเสมือน ได้เรียนรู้เร่ืองท่ีสอดคล้องกับความสามารถ
และความต้องการของตนเอง อีกทั้งเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทั้งในสภาพจริงและความเป็นจริง
เสมอืน ซึง่เป็นการตอบสนองการเรยีนรูส่้วนตวั สามารถทบทวนบทเรยีนได้ตามความต้องการ เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยส่งเสรมิความ
รู้และความเข้าใจให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลายเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อในการ
พัฒนาเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ต้องเผชิญกับสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ที่มีความท้าทายจะช่วยสร้างแรงจูงใจได้มากขึ้น อีกทั้งผู้
เรียนสามารถเรียกดูข้อมูลหรือเนื้อหาซ�้าได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการได้อย่างอิสระส่งผลให้เกิดความสุข รู้จักจัดการและควบคุม
อารมณ์ทั้งของตนเองและผู้อื่นได้

บทสรุป
 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมีการน�าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาทุกระดับ สิ่งที่ควรพิจารณา คือ น�าไปใช้กับกลุ่มเป้า
หมายใด ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาให้ชัดเจนเพื่อออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยน�าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่อง
มือในการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาจากตัวผู้เรียน ผู้สอน สภาพแวดล้อมในการเรียนส่งผลให้ผู้
เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดี ฯลฯ ดังนั้นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือนเข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหรือทบทวนความรู้ได้อย่าง
อิสระ อกีทัง้เนือ้หาบทเรยีนมภีาพดจิทัิลและวดิทัีศน์ทีน่่าสนใจ ซ่ึงส่งผลต่อความรูส้กึและอารมณ์ของผูเ้รยีนให้เกดิความสุข และ
ยงัเป็นเป็นปัจจัยหนึง่ของความฉลาดทางอารมณ์ทีช่่วยให้ผูเ้รยีนรูจ้กัตนเอง สามารถควบคุมและจดัการตนเองในการแสดงออก 
ตระหนกัรู ้ยอมรบัและเหน็คณุค่าในตนเอง ปรบัตวัและแสดงพฤตกิรรมได้อย่างเหมาะสมเป็น “คนดี คนเก่งและคนทีม่คีวามสขุ” 
ดงันัน้ ความฉลาดทางอารมณ์จงึเป็นปัจจยัหนึง่ทีค่าดว่าจะช่วยให้นกัศกึษาสามารถด�าเนนิชวีติอย่างมคีวามสุขและประสบความ
ส�าเร็จได้ในอนาคต
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บทคัดย
อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา การใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานท่ีส\งผลต\อการจัดการความรู[
ภูมิป_ญญาท[องถ่ินด[วยไอซีทีของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ\มตัวอย\างคือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบูรณาการสารสนเทศ ปfการศึกษา 2560 จํานวน 52 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบ
สัมภาษณการจัดการความรู[ และแบบสอบถามการจัดการความรู[ด[วยไอซีที การวิเคราะหข[อมูลใช[ค\าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ส\วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การวิเคราะหเชิงเน้ือหา การใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานประกอบด[วย 8 ข้ันตอน
คือ 1) ข้ันสร[างความพร[อม ละลายพฤติกรรม สร[างเจตคติทางบวกจากห[องเรียนสู\ชุมชน 2) ข้ันวางแผนการดําเนินงาน 3) ข้ัน
สํารวจแหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน 4) ข้ันเรียนรู[จากการปฏิบัติในชุมชน 5) ข้ันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู[ข[อค[นพบ และ
สะท[อนความรู[ 6) ข้ันผลิตผลงานการจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินด[วยไอซีที 7) ข้ันนําเสนองานสรุปผล 8) ข้ันการสะท[อน
กลับ สามารถพัฒนาการจัดการความรู[ด[วยไอซีทีของนักศึกษาได[ ผลการวิจัยพบว\า 1. การจัดการความรู[ด[วยไอซีทีของ
นักศึกษาหลังการทดลองมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด ( X  = 4.20, S.D. = 0.48) เมื่อแยกเปaนรายด[านมีการปฏิบัติอยู\ในระดับ
มากถึงมากท่ีสุด เรียงลําดับได[ดังน้ี การสร[างสรรคนวัตกรรม ( X  = 4.27, S.D. = 0.47) การแบ\งป_นความรู[ ( X  = 4.25, S.D. 
= 0.54) ความเปaนชุมชนนักปฏิบัติ ( X  = 4.23, S.D. = 0.57) การทํางานเปaนทีม ( X  = 4.19, S.D. = 0.55) ความใฝrรู[และ
เปaนมิตรกับความรู[ ( X  = 4.16, S.D. = 0.52) และการเปaนแรงงานความรู[ ( X  = 4.15, S.D. = 0.56) 2. กระบวนการจัดการ
ความรู[ด[วยไอซีทีท่ีนํามาใช[ประโยชนในชุมชนคือ คลิปวิดีโอสั้น เฟสบุtค ไลน เว็บบล็อก อินโฟกราฟvค ฐานข[อมูล และ
แอพพลิเคช่ัน ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ : การใช[แหล\งเรียนรู[  แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน  การจัดการความรู[ด[วยไอซีที 
 

Abstract 
 The objective of this research was using resource based learning of local wisdom to 
effectiveness local wisdom knowledge management by ICT of students in Information Technology 
Program. The sample used for experimental group consisted of 52 undergraduate students in the 
Integration Information course in the 2017 academic year of Information Technology Program. The research 
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instruments were the knowledge management of students’ interview form and the knowledge 
management by ICT of students’ questionnaire. The data obtained were analyzed by using mean, 
standard deviation and content analysis. The using a resource based learning of local wisdom to 
effectiveness local wisdom knowledge management by ICT of students in Information Technology 
Program consisted of 8 processes as followed: 1) preparation, breaking the ice, and positive attitude from 
the classroom to the community, 2) planning to the local wisdom community, 3) explore local wisdom 
resources, 4) learning by doing in the community, 5) discuss the discovery, 6) create local wisdom 
knowledge management process with ICT, 7) presentation of the results, and 8) reflection. These 
instruction developed the students. The results of the study were as follows: 1. the finding of local 
wisdom knowledge management by ICT after under taking were highest level ( X  = 4.20, S.D. = 0.48). 
When separated into categories were practical in high to the highest level, and can be sorted as follows: 
create innovation ( X  = 4.27, S.D. = 0.47), knowledge sharing ( X  = 4.25, S.D. = 0.54), communities of 
practice ( X  = 4.23, S.D. = 0.57), team working ( X  = 4.19, S.D. = 0.55), introspection and knowledge 
friendly ( X  = 4.16, S.D. = 0.52), and knowledge worker ( X  = 4.15, S.D. = 0.56). 2. Wisdom knowledge 
management by ICT were using ICT to processes knowledge management were VDO, online social 
network Face book, Line Application, review weblog, infographic, data based, and Application. 
 
Keywords: Using resource based learning, Local wisdom resource based, Knowledge management by ICT 
 
บทนํา 

ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนความรู[ ความสามารถของชาวบ[านในท[องถ่ินเพ่ือการดําเนินชีวิตอยู\ในพ้ืนท่ีน้ัน ซ่ึงได[มาจาก
การใช[สติป_ญญา ประสบการณความรู[สั่งสมมา ผสมผสานกลมกลืนระหว\างศาสนา ความเช่ือ สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล[อม 
การประกอบอาชีพ ตั้งแต\บรรพบุรุษสืบทอดจากคนรุ\นหน่ึงไปสู\อีกรุ\นหน่ึง จนเปaนวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนน้ัน 
ระหว\างการสืบทอดจากรุ\นสู\รุ\นอาจมีการปรับ ประยุกต และเปลี่ยนแปลงจนเกิดเปaนความรู[ใหม\ตามสภาพการณทางสังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล[อม เพ่ือการตั้ งถ่ินฐาน การประกอบอาชีพ การปรับตัว และแก[ป_ญหาในการดําเนินชีวิต 
(Encyclopedia of Thai Youth, 2017; Local Wisdom Thai Wisdom, 2017) ดังน้ันภูมิป_ญญาท[องถ่ินจึงนับเปaนองค
ความรู[ท่ีมีค\ายิ่งสําหรับคนในชุมชนหรือแม[แต\สังคมไทยท่ีจะทําให[เกิดความรัก ความหวงแหนท่ีจะสืบสานภูมิป_ญญาท[องถ่ินน้ัน 
โดยเฉพาะอย\างยิ่งเยาวชนไทยท่ีจะต[องตระหนักรู[ถึงคุณค\า ความสําคัญของภูมิป_ญญาท[องถ่ินเพ่ือการเรียนรู[และการอนุรักษ 

การใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินมาสู\มาจัดการเรียนการสอน เปaนการนําคตินิยม ความเช่ือหลักการพ้ืนฐานท่ีเกิด
จากการสั่งสมหรือสืบทอดกันมา หรือขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและจริยธรรม ท่ีแสดงออกถึงความเจริญงอกงามและ
ความเปaนระเบียบแบบแผนท่ีเคยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ท่ีสอดคล[องกับเน้ือหาสาระมาให[ผู[เรียนได[เรียนรู[ตามข้ันตอน
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให[บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู[ท่ีกําหนดไว[ การนําภูมิป_ญญาท[องถ่ินมาใช[ในการจัดการเรียน
การสอน สามารถดําเนินการได[ 2 วิธี คือ 1) การเชิญภูมิป_ญญาท[องถ่ินมาร\วมการจัดการเรียนรู[ในสถานศึกษา และ 2) การนํา
ผู[เรียนไปยังแหล\งเรียนรู[หรอืสถานประกอบการของภูมปิ_ญญาท[องถ่ิน อันจะเปaนประโยชนแก\ผู[เรียนท่ีจะได[รับรู[และเรียนรู[จาก
ประสบการณของปราชญภูมิป_ญญาท[องถ่ิน และได[รับประสบการณตรงจากการไปยังแหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินโดยตรง 

การนําภูมิป_ญญาท[องถ่ินมาใช[ในการเรียนการสอนในสถานศึกษา องคประกอบสําคัญคือ สถานศึกษา ครูผู[สอนหรือ
ผู[ท่ีรับผิดชอบ รวมถึงชุมชนหรือองคกรท่ีเก่ียวข[องจะต[องศึกษาและจัดทํารายละเอียด ข[อมูลในการจัดทํา โดยมีข้ันตอนท่ี
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สําคัญ 1) ศึกษาหลักสูตรแม\บทหรือหลักสูตรแกนกลาง และ 2) จัดทําข[อมูลสารสนเทศภูมิป_ญญาท[องถ่ิน นอกจากน้ีการนํา
แหล\งเรียนรู[และภูมิป_ญญาท[องถ่ินมาใช[ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีองคประกอบท่ีต[องพิจารณาคือ ต[องพิจารณา
หลักสูตร และสาระการเรียนรู[ ท่ีจะเช่ือมโยงเข[ากับภูมิป_ญญาท[องถ่ิน  ข[อมูลสารสนเทศแหล\งเรียนรู[ ภูมิป_ญญาท[องถ่ินท่ี
เหมาะสมกับหลักสูตร มีแผนการเรียนรู[ กระบวนการเรียนรู[ให[สอดคล[องกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของสาระการเรียนรู[  
ความร\วมมือกับชุมชนและตัววิทยากรท[องถ่ิน การนําวิทยากรท[องถ่ินหรือปราชญชาวบ[านมาถ\ายทอดความรู[ หรือผู[เรียนไปยัง
แหล\งเรียนรู[เพ่ือประสบการณเรียนรู[จากการปฏิบัติ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู[ตามสภาพจริง และรายงานสรุปผลการ
เรียนรู[จากการใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน ซ่ึงจากงานวิจัยด[านภูมิป_ญญาท[องถ่ินในวัฒนธรรมชายแดนไทย-มาเลเซีย 
(Tepsing & Bunprakarn, 2016) ได[ระบุว\าภูมิป_ญญาแต\ละด[านคือ ด[านศิลปะมีการผลิตหัตถกรรม เครื่องดนตรีจากวัสดุ
ธรรมชาติในท[องถ่ิน การผลิตกรงนก ล[วนสะท[อนคุณค\าทางสุนทรียะ มีการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป_ญญาท[องถ่ินสะ
ท[องวัฒนธรรมชายแดนไทย-มาเลเซีย จัดเปaนแหล\งเรียนรู[ทางภูมิป_ญญาท[องถ่ินอันทรงคุณค\ายิ่งทางกลางความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมใหม\  

กล\าวได[ว\าการใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรียนรู[น้ัน มีประโยชนต\อผู[เรียนท่ีจะตระหนักถึงคุณค\า 
ความสําคัญของภูมิป_ญญาท[องถ่ิน ก\อเกิดความรู[ความเข[าใจถึงวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน สร[างความภาคภูมิใจใน
ความเปaนไทย เปaนแหล\งเรียนรู[ท่ีสามารถนํามาปรับใช[ในการดําเนินชีวิตและการเรียนรู[ให[เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง                
ของยุคสมัย แต\ป_ญหาคือภูมิป_ญญาท[องถ่ินจะมีวิธีการอย\างไรให[เปaนภูมิป_ญญาอย\างยั่งยืนของคนในชุมชนเปaนชุมชนแห\งการ
เรียนรู[ จากงานวิจัยกลยุทธการจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเพ่ือการเรียนรู[ตลอดชีวิตของชุมชน (Phumduang, 2013) 
ระบุว\า องคประกอบของการจัดการความรู[ชุมชนคือ ผู[นํา ทุนทางสังคม และเครือข\าย การจัดการความรู[มีการแสวงหาความรู[ 
สร[างความรู[ การถ\ายทอดความรู[ และการใช[ความรู[ แต\ยังขาดการจัดเก็บและการสืบค[นความรู[ ควรมีการสร[างชุมชนแห\งการ
เรียนรู[ เพ่ือพัฒนาและส\งเสริมศักยภาพของชุมชนเพ่ือสร[างสร[างสรรคความเข[มแข็งของชุมชน ดังน้ันจึงมีความจําเปaนอย\างยิ่ง
ท่ีจะต[องมีการจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินให[สืบทอดต\อไปอย\างยั่งยืนอย\างเปaนระบบ โดยการรวบรวม สร[างความรู[                 
จัดระเบียบ แลกเปลี่ยนเรียนรู[ และประยุกตใช[ความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินในชุมชน ตลอดรวมถึงการเผยแพร\อย\างกว[างขวาง 
ประกอบกับศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเรียกสั้น ๆ ว\า ไอซีที ส\งผลต\อการถึงข[อมูลชุมชนได[ง\าย
และหลากหลาย หากนํามาใช[ในการจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน จึงเปaนการส\งเสริมการใช[นวัตกรรมขับเคลื่อนชุมชนได[ 
(Maesincee, 2017) 

ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนโดยใช[แหล\งเรียนรู[ภูมปิ_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรยีนรู[เพ่ือการจัดการความรู[ด[วยไอซี
ทีของนักศึกษาจึงสามารถตอบสนองการอนุรักษภูมิป_ญญาท[องถ่ินและส\งเสริมการใช[เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากน้ีผู[เรียน
ยังสามารถสร[างเจตคติท่ีดีต\อชุมชน และกระบวนการเรียนรู[ เห็นคุณค\าของแหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน รวมถึงการใช[แหล\ง
เรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินจะช\วยแก[ป_ญหาและส\งเสริมการใช[ไอซีทีของนักศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน รองรับประเทศไทย 4.0 ท่ี
ขับเคลื่อนประเทศด[วยนวัตกรรมท้ังระบบสร[างความเข[มแข็งให[กับชุมชนอย\างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงคTของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรียนรู[ท่ีส\งผลต\อการจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินด[วย
ไอซีทีของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กลุ\มตัวอย\างเปaนนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันปf ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                        
ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา การบูรณาการสารสนเทศ ตอนเรียน A1 ภาคเรียนท่ี 1 ปfการศึกษา 2560 จํานวน 52 คน 
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  2. เครื่องมือท่ีใช[ในการวิจัยประกอบด[วย 
 2.1 แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรียนรู[ ประกอบด[วย
กิจกรรม 8 ข้ันตอน โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอน 11 สัปดาห ดังน้ี  
  1) ข้ันสร[างความพร[อม ละลายพฤติกรรม สร[างเจตคติในทางบวกจากห[องเรียนสู\ชุมชน 
  2) ข้ันวางแผนการดําเนินงานห[องเรียนสู\ชุมชน โดยวางแผนเรื่องคน ทรัพยากร แหล\งข[อมูล 
 3) ข้ันสํารวจแหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน ค[นคว[าเพ่ิมความรู[  
 4) ข้ันเรียนรู[จากการปฏิบัติในชุมชน การสัมภาษณผู[นําชุมชน เจ[าของผลิตภัณฑในชุมชน ศึกษาองค
ความรู[ การจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน 
 5) ข้ันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู[ข[อค[นพบ และสะท[อนความรู[ สิ่งท่ีได[รับจากชุมชน ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน 
  6) ข้ันผลิตผลงานการจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินด[วยไอซีที ตั้งแต\การกําหนดความรู[ การแสวงหา 
การสร[างความรู[ การประมวลความรู[เปaน การแลกเปลี่ยนความรู[ การจัดเก็บความรู[ การถ\ายทอดความรู[ และการนําความรู[ไป
ประยุกตใช[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน 
  7) ข้ันนําเสนอผลงานและสรุปผลการเรียนรู[ 
   8) ข้ันการสะท[อนกลับ (Reflection) โดยจัดให[มีการแสดงความเห็นสะท[อนผลการเรียนรู[ต\าง ๆ 
 2.2 แบบสัมภาษณการจัดการความรู[ด[วยไอซีทีของนักศึกษา (Chimplee, 2012; Keong & Al-Hawamdeh, 
2002) ประกอบด[วยข[อคําถามจํานวน 8 ข[อ ตามกระบวนการจัดการความรู[คือ การกําหนดความรู[แก\ชุมชนภูมิป_ญญาท[องถ่ิน
ด[วยไอซีที การใช[ไอซีทีแสวงหาความรู[จากแหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน การปฏิบัติเพ่ือสร[างความรู[ด[วยไอซีที การใช[สื่อไอซีที
รวบรวมความรู[ท่ีเหมาะสมจากแหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน การใช[ไอซีทีเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู[ การใช[ไอซีทีเพ่ือการ
จัดเก็บความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน  การถ\ายทอดความรู[ด[วยไอซีที  การใช[ความรู[จากแหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินไปใช[
ประโยชนด[วยไอซีที 
 2.3 แบบสอบถามการจัดการความรู[ด[ วยไอซีทีของนักศึกษา (Panich, 2016; Punnitamai,  2016) 
ประกอบด[วยข[อความถาม 6 ด[าน คือ  ด[านความใฝrรู[และเปaนมิตรกับความรู[ จํานวน 8 ข[อ ด[านการทํางานเปaนทีม จํานวน                 
8 ข[อ ด[านการแบ\งป_นความรู[ จํานวน 7 ข[อ ด[านการเปaนแรงงานความรู[ จํานวน 6 ข[อ ด[านการสร[างสรรคนวัตกรรม จํานวน         
6 ข[อ และด[านความเปaนชุมชนนักปฏิบัติ จํานวน 5 ข[อ รวมข[อคําถามท้ังสิ้น 40 ข[อ ลักษณะแบบสอบถามเปaนแบบอัตราส\วน
ประมาณค\า 6 ระดับคือ ปฏิบัติมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น[อย น[อยท่ีสุด และไม\มีการปฏิบัติ ค\าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
โดยหาค\าสัมประสิทธ์ิอัลฟrาของครอนบาคเท\ากับ 0.985 
  3. การเก็บรวบรวมข[อมูล 
 3.1 ผู[วิจัยดําเนินการกํากับการจัดการเรียนการสอนโดยใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรียนรู[ และ
ใช[แบบแผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest Posttest Design โดยผู[วิจัยดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา
การบูรณาการสารสนเทศ เปaนระยะเวลา 11 สัปดาห ตามกําหนดการเรียนดังน้ี 
 สัปดาหTท่ี 1-2 ขั้นสร�างความพร�อม ละลายพฤติกรรม สร�างเจตคติในทางบวกจากห�องเรียนสู
ชุมชน ข้ันตอน
น้ีผู[สอนช้ีแจงเก่ียวกับรายวิชา รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในช้ันเรียนและนอกห[องเรียนท่ีผู[เรียนต[องลงพ้ืนท่ีในชุมชน 
กําหนดงานกิจกรรมโดยใช[แหล\งเรียนรู[ ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรียนรู[ให[แก\ผู[เรียน ผู[สอนจัดกลุ\มผู[เรียน 6-10 คน ต\อ      
1 กลุ\ม ตามความต[องการของผู[เรียน ให[แต\ละกลุ\มกําหนดบทบาทหน[าท่ีของสมาชิกภายในกลุ\ม กําหนดข[อบังคับ กติกา การ
ใช[เครื่องมือติดต\อสื่อสารในการติดต\อสื่อสารภายในกลุ\ม ให[ผู[เรียนนําเสนอชุมชนท่ีสนใจเพ่ือนําไอซีทีจัดการความรู[ชุมชน แจ[ง
สิ่งท่ีควรปฏิบัติเก่ียวกับแนวทางการเรียนโดยใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรียนรู[ส\งผลต\อการจัดการความรู[ 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนเกณฑการให[คะแนนในแต\ละกิจกรรม (Rubric) 
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  สัปดาหTท่ี 3 ขั้นวางแผนการดําเนินงานห�องเรียนสู
ชุมชน การดําเนินกิจกรรมโดยวางแผนเรื่องคน ทรัพยากร 
แหล\งข[อมูล เมื่อกลุ\มผู[เรียนตัดสินใจเลือกชุมชน ท่ีต[องการนําไอซีทีไปใช[ในการจัดการความรู[แล[ว ทําการวางแผนกิจกรรมของ
ผู[เรียนเข[าสู\พ้ืนท่ีท่ีต[องการการใช[ไอซีทีเพ่ือการจัดการความรู[แก\ชุมชน ผู[สอนให[องคความรู[ท่ีเก่ียวข[องกับกระบวนการจัดการ
ความรู[ ผู[สอนยกตัวอย\างกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับกลุ\มเป�าหมาย กรณีศึกษา ให[ผู[เรียนอภิปรายระบุงานให[ชัดเจนข้ึนเก่ียวกับ
กิจกรรมท่ีจะดําเนินแก\ชุมชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับเน้ือหารายวิชาเช่ือมโยงกับการใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญา
ท[องถ่ินเปaนฐาน การจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน ผู[เรียนร\วมอภิปรายนําเสนอพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินกิจกรรม  
  สัปดาหTท่ี 4 ขั้นสํารวจแหล
งเรียนรู�ภูมิป�ญญาท�องถิ่น ข้ันตอนน้ีผู[เรียนแต\ละกลุ\มลงพ้ืนจริงเพ่ือสํารวจชุมชน 
ค[นคว[าเพ่ิมความรู[ วิเคราะหภูมิป_ญญาของชุมชนท่ีตนสนใจ เก่ียวกับแหล\งเรียนรู[ชุมชน ผลิตภัณฑของชุมชน ท่ีผู[เรียนสนใจ
ดังน้ี 1) ไอติมโบราณ ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 2) นํ้าตาล อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มูลนิธิชัยพัฒนา 3) ชุมชนทําว\าว สํานักงาน
เขตมีนบุรี 4) บ[านธูปสมุนไพร เครือข\ายศูนยการเรียนรู[ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ 5) นํ้าพริกแม\บุญมา ตลาดนํ้าดอนหวาย  
6) ตลาดพลอย จังหวัดจันทบุรี 
 สัปดาหTท่ี 5 ขั้นเรียนรู�จากการปฏิบัติในชุมชน ข้ันเรียนรู[ชุมชนน้ี ดําเนินการสัมภาษณผู[นําชุมชน เจ[าของ
ผลิตภัณฑในชุมชน ศึกษาองคความรู[ ภูมิป_ญญาของชุมชน การจัดการความรู[ ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน ลงมือปฏิบัติร\วมกัน เรียนรู[
ภูมิป_ญญาท[องถ่ินชุมชน เพ่ือเปaนแนวทางนําความรู[ไปใช[ และจัดการด[วยการใช[ไอซีทีเผยแพร\ความรู[ของชุมชน 
 สัปดาหTท่ี 6 ขั้นอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู�ข�อค�นพบ ในข้ันตอนน้ีทําการแลกเปลี่ยนข[อค[นพบร\วมกัน และ
สะท[อนความรู[ สิ่งท่ีได[รับจากชุมชน ภูมิป_ญญาท[องถ่ิน โดยการนําเสนอแนวทางการนําไอซีทีมาใช[ในการจัดการความรู[กับ
ชุมชน นําเสนอการใช[ไอซีทีเพ่ือการจัดการความรู[ชุมชนในช้ันเรียนเพ่ือร\วมกันอภิปรายแนวทาง ความเปaนไปได[ในการใช[ไอซีที
มาจัดการความรู[แต\ละข้ันตอน 
   สัปดาหTท่ี 7-9 ขั้นผลิตผลงานการจัดการความรู�ภูมิป�ญญาท�องถิ่นด�วยไอซีที ตั้งแต\การกําหนดความรู[ การ
แสวงหา การสร[างความรู[ การประมวลความรู[เปaน การแลกเปลี่ยนความรู[ การจัดเก็บความรู[ การถ\ายทอดความรู[ และการนํา
ความรู[ไปประยุกตใช[หรือการใช[ประโยชนจากภูมิป_ญญาท[องถ่ิน เมื่อดําเนินการผลิตสื่อ เครื่องมือเพ่ือการจัดการความรู[ แล[ว
นําไปให[ขุมชนได[ใช[ประโยชนจากผลงานการจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินด[วยไอซีที  
 สัปดาหTท่ี 10 ขั้นนําเสนอผลงานและสรุปผลการเรียนรู� โดยจัดให[มีการแสดงผลงานท่ีได[สร[างสรรคร\วมกัน
ระหว\างผู[เรียนกับชุมชน ร\วมแสดงความเห็น การปรับปรุงผลงาน ให[สามารถใช[ประโยชนในชุมชนได[สูงสุด 
 สัปดาหTท่ี 11 ขั้นการสะท�อนกลับ จัดให[มีการประชุมกลุ\มต\อกระบวนการจัดการเรียนรู[ ผู[สอนสัมภาษณ
กระบวนการจัดการความรู[ของผู[เรียน ผู[เรียนร\วมแสดงความเห็นสะท[อนผลการเรียนรู[ท่ีได[รับจากการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรียนรู[ และผู[เรียนทําแบบสอบถามการจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินด[วยไอซีที 
 4. การวิเคราะหข[อมูล 
 4.1 วิเคราะหข[อมูลจากการสัมภาษณ และการประชุมกลุ\มด[วยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ตาม
กรอบกระบวนการจัดการความรู[ประกอบด[วย การกําหนดความรู[ การแสวงหาความรู[ การสร[างความรู[ การประมวลความรู[ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู[ การจัดเก็บความรู[ การถ\ายทอดความรู[ และการนําความรู[ไปประยุกตใช[ 
 4.2 วิเคราะหการจัดการความรู[จากแบบสอบถามโดยวิเคราะหค\าเฉลี่ย ส\วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ก\อนเรียนและหลัง
เรียน และค\าร[อยละพัฒนาการการจัดการความรู[ด[วยไอซีทีของกลุ\มเป�าหมาย 
  แบบสอบถามการจัดการความรู[ด[วยไอซีที  มีเกณฑการให[คะแนน 6 ระดับดังน้ี (Netwong, 2010) 5 การ
ปฏิบัติอยู\ในระดับมากท่ีสุด 4 ระดับมาก 3 ระดับปานกลาง 2 ระดับน[อย 1 ระดับน[อยท่ีสุด และ 0 ไม\มีการปฏิบัติ 
 สําหรับเกณฑการตัดสินผลการวิเคราะหข[อมูล มีรายละเอียดดังน้ี 
  ค\าเฉลี่ย 4.20-5.00 หมายความว\า ระดับการปฏิบัติอยู\ในระดับมากท่ีสุด 
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  ค\าเฉลี่ย 3.36-4.19 หมายความว\า ระดับการปฏิบัติอยู\ในระดับมาก 
  ค\าเฉลี่ย 2.52-3.35 หมายความว\า ระดับการปฏิบัติอยู\ในระดับปานกลาง 
  ค\าเฉลี่ย 1.68-2.51 หมายความว\า ระดับการปฏิบัติอยู\ในระดับน[อย 
  ค\าเฉลี่ย 0.84-1.67  หมายความว\า ระดับการปฏิบัติอยู\ในระดับน[อยท่ีสุด  
  ค\าเฉลี่ย 0.00-0.83  หมายความว\า ระดับการปฏิบัติอยู\ในระดับไม\มีการปฏิบัติ  
ผล 
 1. การจัดการความรู[ด[วยไอซีที โดยภาพรวมก\อนทดลอง มีระดับการปฏิบัติปานกลาง ( X  = 2.95, S.D. = 0.75) 
เมื่อทําการประเมินหลังการทดลองการจัดการความรู[ด[วยไอซีที มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด ( X  = 4.20, S.D. = 0.48) เมื่อ
แยกเปaนรายด[านเรียงลําดับระดับการปฏิบัติจากมากไปน[อยคือ การสร[างสรรคนวัตกรรม ( X  = 4.27, S.D. = 0.47) การ
แบ\งป_นความรู[ ( X  = 4.25, S.D. = 0.54) ความเปaนชุมชนนักปฏิบัติ ( X  = 4.23, S.D. = 0.57) การทํางานเปaนทีม ( X  = 
4.19, S.D. = 0.55) ความใฝrรู[และเปaนมิตรกับความรู[ ( X  = 4.16, S.D. = 0.52) และการเปaนแรงงานความรู[ ( X  = 4.15, 
S.D. = 0.56) 
 การจัดการความรู[ด[วยไอซีทีรายบุคคลของกลุ\มตัวอย\าง ก\อนเรียนและหลังเรียน สามารถแสดง ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การจัดการความรู[ด[วยไอซีทีรายบุคคลของกลุ\มตัวอย\าง 
 

 2. การสัมภาษณและการประชุมกลุ\มเก่ียวกับกระบวนการการจัดการความรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินด[วยไอซีทีของ
นักศึกษา วิเคราะหได[ว\า ไอซีทีสามารถนํามาใช[ในกระบวนการจัดการความรู[ได[ทุกกระบวนการคือ การกําหนดความรู[ การ
แสวงหาความรู[ การสร[างความรู[ การประมวลความรู[ การแลกเปลี่ยนความรู[ การจัดเก็บความรู[ การถ\ายทอดความรู[ และการ
นําความรู[ไปประยุกตใช[ โดยไอซีทีแต\ละรูปแบบท่ีนํามาใช[สามารถนําประยุกตใช[ในการจัดการความรู[ได[มากกว\าหน่ึง
กระบวนการได[ เช\น เครือข\ายสังคมออนไลน เฟสบุtค ไลน เว็บบล็อก เปaนต[น สามารถนํามาประยุกตใช[ในกระบวนการ 
กําหนดความรู[ แสวงหาความรู[ แลกเปลี่ยนเรียนรู[ ถ\ายทอดความรู[ และการนําความรู[ไปประยุกตใช[ เปaนต[น และไอซีทีท่ีนิยม
ใช[ในการนํามาใช[ในกระบวนการจัดการความรู[คือ วีดิทัศนหรือคลิปวิดีโอสั้น เครือข\ายสังคมออนไลน อินโฟกราฟvค ฐานข[อมูล 
และโปรแกรมประยุกตแอพพลิเคช่ัน ตามลําดับ  
 
 

การจัดการความรู[ด[วยไอซีที (ค\าเฉลี่ย) 

ก\อนเรียน หลังเรียน 
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อภิปรายผล 
การจัดการความรู[ด[วยไอซีที โดยภาพรวมก\อนทดลอง มีระดับการปฏิบัติปานกลาง เมื่อทําการประเมินหลังการ

ทดลองการจัดการความรู[ด[วยไอซีที มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด การจัดการความรู[ด[วยไอซีที ก\อนและหลังการทดลองมีความ
แตกต\างกัน และเมื่อแยกเปaนรายด[านเรียงลําดับระดับการปฏิบัติจากมากไปน[อยคือ การสร[างสรรคนวัตกรรม การแบ\งป_น
ความรู[ ความเปaนชุมชนนักปฏิบัติ การทํางานเปaนทีม ความใฝrรู[และเปaนมิตรกับความรู[ และการเปaนแรงงานความรู[ ไอซีที
สามารถนํามาใช[ในกระบวนการจัดการความรู[ได[ทุกกระบวนการคือ การกําหนดความรู[ การแสวงหาความรู[ การสร[างความรู[ 
การประมวลความรู[ การแลกเปลี่ยนความรู[ การจัดเก็บความรู[ การถ\ายทอดความรู[ และการนําความรู[ไปประยุกตใช[ โดยไอซีที
แต\ละรูปแบบท่ีนํามาใช[สามารถนําประยุกตใช[ในการจัดการความรู[ได[มากกว\าหน่ึงกระบวนการได[ เช\น เครือข\ายสังคม
ออนไลน เช\น เฟสบุtค ไลน เว็บบล็อก เปaนต[น สามารถนํามาประยุกตใช[ในกระบวนการ กําหนดความรู[ แสวงหาความรู[ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู[ ถ\ายทอดความรู[ และการนําความรู[ไปประยุกตใช[ เปaนต[น และไอซีทีท่ีนิยมใช[ในการนํามาใช[ในกระบวนการ
จัดการความรู[คือ วีดิทัศนหรือคลิปวิดีโอสั้น เครือข\ายสังคมออนไลน อินโฟกราฟvค ฐานข[อมูล และโปรแกรมประยุกต
แอพพลิเคช่ัน ตามลําดับ กล\าวได[ว\าเครือข\ายสังคมออนไลน ต\าง ๆ สามารถนํามาใช[ในการจัดการความรู[ด[วยไอซีที เน่ืองจาก
เปaนรูปแบบสื่อท่ีน\าสนใจ ภาพอินโฟกราฟฟvก ท่ีน\าสนใจ เพราะสิ่งเหล\าน้ีเปvดโลกให[คนเข[าถึงและเข[าใจง\าย (National 
Statistical Office, 2015) นอกจากน้ีการอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลักดันให[เกิดการใช[ไอซีทีเพ่ือการจัดการความรู[ 
โดยการใช[บล็อก เฟสบุtค เปaนช\องทางในการนําเสนอเน้ือหาดิจิทัล และแลกเปลี่ยนเรียนรู[ผ\านบล็อก นอกจากน้ียังสามารถใช[
เทคโนโลยีเครือข\ายแอพพลิเคช่ันไลน การใช[เว็บไซตเปaนช\องทางสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู[ของชุมชนจะพบว\าเทคโนโลยี
ต\าง ๆ ในยุคดิจิทัล สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมชุมชนได[อย\างกว[างขวาง ให[มีการเข[าถึงแหล\งเรียนรู[ การใช[งานง\าย เข[าถึงได[
หลายช\องทาง และรองรับเน้ือหาดิจิทัลได[ทุกอุปกรณ เพียงแต\การนามาใช[ต[องนํามาใช[ให[เหมาะสมกับชุมชนและเปaน
ประโยชนต\อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียน และการทางานแก\ผู[ใช[งาน ซ่ึงการเข[าถึงแหล\งเรียนรู[ดิจิทัล เพ่ือให[บุคคล
ผู[สนใจ ผู[ใช[สามารถเข[าถึงและเช่ือมต\อความรู[ได[อย\างสะดวกง\ายดาย จะต[องมีการปรับปรุงการให[บริการดิจิทัลอย\างต\อเน่ือง
ก[าวทันเทคโนโลยีใหม\ ๆ ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนการใช[แหล\งเรียนรู[ ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรียนรู[ นับเปaนการ
สร[างเจตคติในทางบวกจากห[องเรียนสู\ชุมชน เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนเปaนการนําผู[เรียนไปยังแหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญา
ท[องถ่ินอันจะเปaนประโยชนแก\ผู[เรียนท่ีจะได[รับรู[และเรียนรู[จากประสบการณของปราชญภูมิป_ญญาท[องถ่ิน และได[รับ
ประสบการณตรงจากการไปยังแหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินโดยตรง (Encyclopedia of Thai Youth, 2017; Local 
Wisdom Thai Wisdom, 2017) รวมถึงการสร[างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู[ร\วมกันระหว\างผู[สอน ผู[เรียน และชุมชน 
สอดคล[องกับการจัดรูปแบบการสอนของ Pengjan (2017) ท่ีได[นําเสนอแนวคิดการเรียนรู[รูปแบบโครงงานสู\การเรียนแบบมี
ส\วนร\วมท่ีได[ระบุว\า รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีการแลกเปลี่ยนและร\วมเรียนรู[เปaนรูปแบบการเรียนรู[ท่ีสร[างประชาธิปไตยให[
เกิดข้ึนในห[องเรียน หลังจากได[แลกเปลี่ยนระหว\างผู[สอนและเพ่ือนในช้ันเรียนจะนําไปสู\การเคารพ การฟ_ง ส\งผลต\อพฤติกรรม
การมีส\วนร\วมมากยิ่งข้ึน 

 
สรุป 
 การสอนโดยใช[แหล\งเรียนรู[ภูมิป_ญญาท[องถ่ินเปaนฐานการเรียนรู[ สามารถนําไปประยุกตใช[สําหรับเน้ือหาอ่ืน ๆ ใน
การวางแผน กําหนดกิจกรรม เพ่ือให[การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและส\งผลถึงความตระหนักหรือทักษะต\าง ๆ 
อาทิ ทักษะการทํางานเปaนทีม ทักษะการคิด ทักษะการแก[ป_ญหาอย\างสร[างสรรคในศตวรรษท่ี 21 และการนําเสนอผลงาน
ด[วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปaนต[น ข้ึนอยู\กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมท่ีจัดให[แก\ผู[เรียน ซ่ึงการจัดการ
เรียนการสอนอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดต\อสื่อสารและกระบวนการกลุ\ม ชุมชน ทรัพยากรต\าง ๆ เพ่ือดําเนิน
กิจกรรมในชุมชน ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ\มในการดําเนินกิจกรรมร\วมกับคนในชุมชน ดังน้ัน จึงต[องเตรียมความ
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จําแนกตาม เพศ คณะ ช้ันป และเกรดเฉล่ียสะสม กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 385 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใน           

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมติฐานโดยใชการทดสอบทีและ       

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัย มีดังน้ี  

1. ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา นักศึกษามีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมากท่ีสุดทุกดาน ไดแก ดานนิยาม ดานการเขาถึง ดาน

ประเมิน ดานการจัดการ ดานการบูรณาการ ดานการสรางสรรค และดานการส่ือสาร 

2. นักศึกษาท่ีเรียนคณะตางกันมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

 

คําสําคัญ: การรูเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
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Abstract 
The purpose of this research was to study and compare information and communication technology 

literacy of undergraduate students at Suan Dusit University based on gender, faculty, year of study and 

grade point average. A sample group was 385 undergraduate students who enrolled in 2018 academic 

year, drawn by stratified random sampling method. The data collection tool was a questionnaire. The 

statistics used for analyzing data were percentage, mean, and standard deviation, whereas t-test and one-

way ANOVA were used for hypothetical testing.  

 The findings were as follows: 

 1. The level of information and communication technology literacy was at the highest level for 

overall attributes. When considering on each attribute, it showed that students had information and 

communication technology literacy at a high level in all attributes which included the definition, the 

access, the evaluation, the management, integration, the creation and the communication. 

 2. Students’ different faculty had significantly different levels of information and communication 

technology literacy at .05 statistical level. 

Keywords: Information technology literacy, communication, Information Technology for 

Education 

คําขอบคุณ: งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจากหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

บทนํา 
การเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 เปนการกําหนดแนวทางยุทธศาสตรในการจัดการเรียนรู โดยรวมกันสรางรูปแบบ

และแนวปฏิบัติในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนท่ีองคความรู ทักษะ ความ

เช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผูเรียน เพ่ือใชดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปล่ียนแปลงในปจจุบันซ่ึงทักษะการเรียนรู

สําหรับศตวรรษท่ี 21 เปนทักษะท่ีสําคัญของกระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 สงผลตอวิถีการดํารง

ชีพของสังคมอยางท่ัวถึง จึงตองมีความต่ืนตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมใหบุคคลในสังคมมี

ทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกของ ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษท่ี 19 และ 20 โดยทักษะแหงศตวรรษท่ี 

21 ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (วรพจน วงศกิจรุงเรือง. 2554: 9) ซ่ึงการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารหมายถึง เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับขาวสารขอมูลและการส่ือสาร นับต้ังแตการสราง การนํามา

วิเคราะหหรือประมวลผล การรับและสงขอมูล การจัดเก็บและการนําไปใชงานใหม เทคโนโลยีเหลาน้ีมักจะหมายถึง

คอมพิวเตอรซ่ึงประกอบดวยสวนอุปกรณ (hardware) สวนคําส่ัง (software) และสวนขอมูล (data) และระบบการส่ือสาร

ตาง  ๆไมวาจะเปนโทรศัพท ระบบส่ือสารขอมูล ดาวเทียมหรือเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ ท้ังมีสายและไรสาย (พลอยไพลิน พวง

ขํา,2561: ออนไลน) การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจะทําใหบุคคลในสังคมประสบความสําเร็จในการทํางาน และ

การใชชีวิต อีกท้ังในปจจุบันตลาดแรงงานตองการผูท่ีมีความรูความเขาใจงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยาง

แทจริง ซ่ึงงานดานน้ีจะรวมถึง งานดานการออกแบบโปรแกรมตาง ๆ โปรแกรมใชงานบนเว็บ งานดานการเขียนโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร งานดานฐานขอมูล งานดานระบบเครือขายท้ังในและนอกองคกร รวมถึงการรักษาความม่ันคงปลอดภัยใน

ระบบคอมพิวเตอรบนเครือขาย ดังน้ันองคกรจึงมีความตองการบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ และ

พัฒนาซอฟตแวร เพ่ือใชงานดานตาง  ๆขององคกรเพ่ิมมากย่ิงข้ึน  
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 โดยในปจจุบันประเทศไทยกําลังเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 ซ่ึง เปนยุคของขอมูลขาวสารและยุคทางดวนขอมูลท่ี

กาวหนามาก เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีบทบาทท่ีสําคัญในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ผูท่ีมีขอมูลและ

สามารถหาขอมูลไดกอนผูอ่ืนจะมีความไดเปรียบในทุกดาน การสรางเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญเช่ือมโยงกันท่ัวโลกหรือ

ท่ีเราเรียกวาอินเทอรเน็ต มีบทบาทท่ีสําคัญและทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอชีวิตประจําวันของเราหลายดาน จึงจําเปนอยาง

ย่ิงท่ีทุกคนในสังคมจะตองศึกษาและทําความเขาใจ เพ่ือจะไดนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการศึกษาและอ่ืน ๆ ตอไปใน

อนาคตได เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารถูกนํามาพัฒนาตอยอดเพ่ือลดบทบาทของมนุษย และเพ่ิมศักยภาพของมนุษย

ในการใชความคิดเพ่ือขามขีดจํากัด สรางสรรคพัฒนาส่ิงใหมๆเพ่ิมมากย่ิงข้ึนโดยเทคโนโลยีลาสมัยเร็วและเคล่ือนท่ีไมมีหยุด 

นักศึกษาและคนในสังคมไทยจึงจําเปนตองปรับตัวใหทันตามกระแสเทคโนโลยี มีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี มีความระมัดระวัง

เรื่องความปลอดภัยในการใชส่ือ และใหความสําคัญกับการปองกัน ขอมูลสวนตัวเพ่ิมมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากภัยคุกคามบน

อินเทอรเน็ตในปจจุบันน้ันถูกพบเห็นเปนขาวบอยข้ึนเร่ือย  ๆดังน้ันอุปกรณท่ีมีการเช่ือมตออินเทอรเน็ตจึงมีความเส่ียงท่ีจะถูก

โจรกรรมขอมูลโดยผูไมหวังดีมากข้ึนตามไปดวย เพราะหากระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณและเครือขายอินเทอรเน็ต

ไมดีพอ จะทําใหผูไมประสงคดี เขามากระทําการท่ีไมพึงประสงคตออุปกรณขอมูลสารสนเทศ หรือความเปนสวนตัวของบุคคล

ได (สุชาติ พงศสุธนะ. 2559: ออนไลน) 

จากท่ีกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีบทบาทท่ีสําคัญกับชีวิต ประจําวันของ

เราหลายดานแตในขณะเดียวกัน ผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตองมีการปรับตัว และเรียนรูอยูเสมอเน่ืองจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีความลาสมัยเร็ว จึงจําเปนท่ีจะตองมีการศึกษาเรียนรูอยูตลอดเวลา จึงเปนเร่ืองสําคัญท่ี

ควรนํามาวิจัยเพราะวา นักศึกษาบางสวนอาจไมตระหนัก ขาดความรู เทาทันหรือไมศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร สงผลตอการกระทําผิดกฎหมายทางอินเทอรเน็ต ตัวอยางเชน นักศึกษาไดดัดแปลงรถจักรยานยนต 

ลักษณะทอสงเสียงดัง ไมติดแผนปายทะเบียน เม่ือพบตํารวจจราจรออกตรวจจึงไดออกใบส่ัง ทําใหนักศึกษาเกิดความไมพอใจ

จึง นําเร่ืองราวดังกลาวไปโพสตลงในโซเชียล สําหรับเรื่องราวดังกลาวตํารวจสามารถดําเนินคดีเอาผิดในขอหาหม่ินประมาท 

และความผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอรจากการโพสตลงในโซเชียลของนักศึกษา (นักศึกษาหนุมโพสตดาตํารวจหลังถูกจับขอหาแตง

ซ่ิง,2561: ออนไลน) 

จากปญหาท่ีกลาวมาในขางตน จะเห็นไดวาการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนส่ิงสําคัญ  ท่ีใชใน

ชีวิตประจําวัน คณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา เรื่อง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อันจะเปนประโยชนทําใหทราบถึงสภาวะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา และ

นําผลวิจัยไปใชพัฒนารวมท้ังแกไขปญหาระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

จําแนกตาม เพศ คณะ ช้ันป และเกรดเฉล่ียสะสม 

วิธีวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1 ถึง 4 ปการศึกษา 2562 

ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 8 คณะวิชา ไดแก คณะครุศาสตรคณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ โรงเรียนการเรือน คณะวิทยาการจัดการ              

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยประชากรมีจํานวนประชากรท้ังส้ิน 10,323 คน ทําการสุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร 

ยามาเน (Taro Yamane) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน ในการหาจํานวนประชากร ซ่ึงสวนใหญจะใชระดับความ

เช่ือม่ัน 95% และความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางท่ีระดับ .05 

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยไดออกแบบแบบสอบถามเพ่ือใชเก็บรวมรวมขอมูล                                  

โดยมีข้ันตอนและรายละเอียดการสรางเครื่องมือดังน้ี                                                                                  

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ช้ันป คณะ และเกรดเฉล่ียสะสม เพ่ือใชหาความถ่ีและรอย

ละของกลุมตัวอยาง ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบคําถามหลายตัวเลือก (Multiple choices question)                                                   

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามมาตรฐานดานการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ ETS iSkills TM 7 มาตรฐาน ดังน้ี  

ดานนิยาม ดานเขาถึง ดานประเมิน ดานการจัดการ ดานการบูรณาการ ดานการสรางสรรค และดานการส่ือสาร มีเกณฑการ

วัดระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดังน้ี 

  ระดับ 5 หมายถึง มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมากท่ีสุด 

  ระดับ 4 หมายถึง มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารนอย 

  ระดับ 1 หมายถึง มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารนอยท่ีสุด 

เกณฑการประเมินคาเฉล่ียจากการทําแบบสอบถาม ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหประเภท Rating Scale การกําหนดเกณฑเชนน้ี

ยึดหลักวา ใหชวงหางหรือพิสัยของคะแนนทุกระดับเทากัน ซ่ึงเม่ือกําหนดนํ้าหนักคะแนนระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

และ นอยท่ีสุด เปน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ   

  คาเฉล่ียระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับการรูมากท่ีสุด 

  คาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับการรูมาก 

  คาเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับการรูปานกลาง 

  คาเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับการรูเห็นนอย 

  คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับการรูนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและนํามาวิเคราะหโดยการสังเคราะหความคิดเห็นเพ่ือหาความคิดเห็นท่ีคลายคลึงกัน

แลวนํามาหาความถ่ีเพ่ือนํามาประกอบการอภิปรายผล 

3. ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการทําวิจัยซ่ึงไดดําเนินการสรางดังน้ี

 3.1 ศึกษาขอมูล ลักษณะ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ แนวคิดทฤษฎี และวิธีการเขียนแบบสอบถาม 

 3.2 ศึกษารายละเอียดวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือเปนแนวทางและขอบเขตในการสรางแบบสอบถามการวิจัย 

 3.3 ศึกษารูปแบบและวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวบรวมเน้ือหา ขอมูล 

ปญหา และขอเสนอแนะตาง  ๆท่ีใชมาเปนแนวทางในงานวิจัย 

 3.4 นําแบบสอบถามปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา 

 3.5 นําแบบสอบถามสงใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปริศนา มัชฌิมา  
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. สายสุดา ปนตระกูล และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญญลักษม ตํานานจิตร ตรวจสอบความถูกตอง 

และไดปรับแกไขแบบสอบถามตามผูเช่ียวชาญแลว 

 3.6 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสร็จแลวไปตรวจสอบคาความเช่ือม่ันของตัวแปร (Try - out) โดยผูวิจัยจะนํา

แบบสอบถามไปทดสอบกับผูท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 ราย ซ่ึงสถิติท่ีใชหาคุณภาพของแบบสอบถามเพ่ือนํามาคํานวณ

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability of test) โดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิของแอลฟา (α Coefficient) ของ ครอนบัค 

(Cronbach’s Alpha) 

4. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 4.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจากทางมหาวิทยาลัยเพ่ือนําหนังสือท่ีไดไปทําการติดตอขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลของคณะผูวิจัย 

 4.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับนักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 385 คน เก็บขอมูลโดยให 

นักศึกษากลุมตัวอยางทําแบบสอบถามโดยตรง ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม ถึง 15 มีนาคม 2562 

 4.3 ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามคืนจากนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือนํามารวบรวม  

 4.4 วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 4.5 วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัย และอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สามารถสรปุผลได ดังน้ี 

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปไดดังน้ี 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษาเพศหญิง เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 – 3 คณะวิทยาการจัดการ เกรดเฉล่ีย

สะสม 3.01 – 3.50  

 2. นักศึกษาสวนใหญมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวานักศึกษามีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระดับมากท่ีสุดทุกดาน  

 3. เปรียบเทียบการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

จําแนกตามตัวแปร ดังน้ี 

 3.1 เพศ ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาท่ีมีเพศตางกัน มีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยรวมและราย

ดานไมแตกตางกัน 

 3.2 คณะ ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาท่ีเรียนคณะตางกัน มีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยรวมและ

รายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

 ดานนิยาม พบวา เม่ือทดสอบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ LSD พบวา นักศึกษาคณะครุศาสตรกับนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีความสามารถดานการนิยามการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 นักศึกษาคณะพยาบาลกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความสามารถดานการนิยามการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ



259 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน ปท่ี 16 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 

UMT Poly Journal ISSN:2673-0618 

เทคโนโลยี มีความสามารถดานการนิยามการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 ดานเขาถึง พบวา เม่ือทดสอบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ LSD พบวา นักศึกษาคณะครุศาสตรกับนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร และนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความสามารถดานการเขาถึงการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มีความสามารถดานการเขาถึงการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความสามารถดานการ

เขาถึงการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองกับนักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการ

เรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสามารถดานการเขาถึงการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 ดานประเมิน เม่ือทดสอบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ LSD พบวา นักศึกษาคณะครุศาสตรกับนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีความสามารถดานการประเมินการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี .05 

 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และนักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียว

และการบริการ มีความสามารถดานการประเมินการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการเรือน 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสามารถดานการประเมินการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองกับนักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการ

เรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสามารถดานการประเมินการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 ดานการจัดการ เม่ือทดสอบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ LSD พบวา นักศึกษาคณะครุศาสตรกับนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสามารถดานการ

จัดการการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง มีความสามารถดานการจัดการการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีความสามารถดานการจัดการการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 ดานการบูรณาการ เม่ือทดสอบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ LSD พบวา นักศึกษาคณะครุศาสตรกับนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี มีความสามารถดานการบูรณาการการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี .05 

 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและ

การบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

ความสามารถดานการบูรณาการการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีความสามารถดานการบูรณาการการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองกับนักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการ

เรือน และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีความสามารถดานการบูรณาการการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 ดานการสรางสรรค เม่ือทดสอบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ LSD พบวา นักศึกษาคณะครุศาสตรกับนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียน

การเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสามารถดานการสรางสรรค

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและ

การบริการ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีความสามารถดานการสรางสรรคการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีความสามารถดานการสรางสรรคการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองกับนักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ และนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ มีความสามารถดานการสรางสรรคการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 ดานการส่ือสาร เม่ือทดสอบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ LSD พบวา นักศึกษาคณะครุศาสตรกับนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียน

การเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสามารถดานการส่ือสารการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และนักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียว

และการบริการ มีความสามารถดานการส่ือสารการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี มีความสามารถดานการส่ือสารการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 ดานรวม เม่ือทดสอบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ LSD พบวา นักศึกษาคณะครุศาสตรกับนักศึกษาคณะพยาบาล

ศาสตร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียว

และการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

ความสามารถดานรวมการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและ

การบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

ความสามารถดานรวมการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไม

แตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีความสามารถดานรวมการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

นอกน้ันไมแตกตางกัน  

 นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองกับนักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ และนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ มีความสามารถดานรวมการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 3.3 ช้ันป ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาท่ีเรียนช้ันปตางกัน มีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยรวมและ

รายดานไมแตกตางกัน 

 3.4 เกรดเฉล่ียสะสม ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมตางกัน มีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

อภิปรายผล 

 การวิจัย เร่ือง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มี

ประเด็นสําคัญสําคัญท่ีไดพบจากผลการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยจะไดนํามาอภิปรายเพ่ือสรุปเปนขอยุติใหทราบถึงขอเท็จจริงโดยมี

การนําเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาอางอิงสนับสนุนหรือขัดแยง ดังน้ี 

 วัตถุประสงคขอท่ี 1 ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา นักศึกษามีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมากท่ีสุดทุกดาน ไดแก ดานนิยาม ดานการ

เขาถึง ดานประเมิน ดานการจัดการ ดานการบูรณาการ ดานการสรางสรรค และดานการส่ือสาร เพราะวา โครงสรางหลักสูตร

ของทุกหลักสูตรบังคับใหมีการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอยางเชน 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และทุกคณะไดมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ดาน

คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สงผลใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในเรื่องการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารทุกดานในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับผลการวิจัยของกมลรัตน เทอรเนอร และคณะ (2558: 190) ศึกษาเร่ือง

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ไดศึกษาความสามารถดาน

คอมพิวเตอร เทคโนโลยีและการส่ือสารพบวา เปนความสามารถทางดานการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรซ่ึงใน ปจจุบันนักศึกษาสามารถเขาถึงอุปกรณตางๆ ไดโดย สะดวก ท้ังในสวนท่ีวิทยาลัยจัดหาไวใหและในสวนท่ี 

นักศึกษามีเอง เชนอุปกรณคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ ระบบอินเตอรเน็ต และฐานขอมูลการศึกษาคนควา และ นักศึกษาใน

ยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีอยาง รวดเร็วประกอบกับการมีทักษะของการเรียนรูรวดเร็ว ดานการใชเทคโนโลยี ทําให
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นักศึกษาพยาบาลปจจุบันท่ีอยูในส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูคอมพิวเตอรและ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงทํา

ใหกลุมตัวอยางนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะดานน้ีไดดี 

    วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จําแนกตาม เพศ คณะ ช้ันป และเกรดเฉล่ียสะสม พบวา 

    นักศึกษาท่ีมีเพศตางกันมีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไมแตกตางกัน เพราะวา นักศึกษาเพศ

หญิงและเพศชาย มีความสนใจในเรื่อง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใกลเคียงกัน หรือมีความชอบท่ีเหมือนกัน 

ซ่ึงการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไมสามารถอางอิงงานวิจัยท่ีสอดคลองกับ ETS iSkills TM 7 มาตรฐานของการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารโดยตรงจึงหาผลการวิจัยท่ีใกลเคียงมากท่ีสุดมาใชในการอภิปรายสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชาญ 

กล่ินซอน (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทาง การศึกษาเพ่ือการเรียนรูดวย

ตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียนพบวา ผลการเปรียบเทียบ เจตคติและพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือการเรียนรูดวยตนเองระหวางเพศชายและเพศหญิงพบวาไมมีความแตกตางกัน อาจมองไดวา

เพศชายและเพศหญิงมีความสนใจส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใกลเคียงกัน เพราะความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ความแปลกใหม และการติดตอส่ือสารท่ีสะดวกรวดเร็วทาใหมีผูสนใจส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึนในระดับท่ีใกลเคียง

กัน 

นักศึกษาท่ีเรียนคณะตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ .05 ใน

ดานนิยาม ดานเขาถึง ดานประเมิน ดานการจัดการ ดานการบูรณาการ ดานการสรางสรรค และดานการส่ือสาร เพราะวา 

นักศึกษาแตละคนใสใจเร่ือง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไมเทากันหรืออาจมีการเรียนเรื่องของการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารในช้ันเรียนท่ีตางกัน ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลท่ีกําหนดคณะเปนตัวแปรสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ ภมร บุตรสีทัด และ รัชนีศิริ ประพิมพ (2559: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ศูนยอุดรธานี พบวา อาจเปนเพราะความคิด ทัศนคติ ชวงเวลา ส่ิงท่ีคาดหวัง ความ

สนใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงประสบการณความรูท่ีไดรับในช้ันเรียนของนักศึกษาแตกตางกัน เปนผลทําใหมี

พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

    นักศึกษาช้ันปตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไมแตกตางกัน เพราะวาการโตมาในยุคท่ี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตในสังคมทําใหคนในทุกชนช้ันไดเรียนรูในส่ิงท่ีใกลเคียง

กันสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปภาดา เจียวกก (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นักศึกษาในปจจุบัน เติบโตมาในสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการศึกษาและการคนควา 

ท่ีไมแตกตางกันมากนัก ทําใหมีรูปแบบการคนควา หรือ การแสวงหาสารสนเทศท่ีไมแตกตางกัน หรืออาจเปนเพราะ นักศึกษา

ไมไดนําความรูจากการเรียนไปฝกฝน ไปคนควาเพ่ิมเติมดวยตนเอง เม่ือจบจากการเรียน ทาใหไมเกิดการพัฒนาทักษะการ

แสวงหาสารสนเทศแมจะเรียนในช้ันท่ีสูงข้ึนก็ตาม 

    นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมตางกันมีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไมแตกตางกัน เพราะวา 

นักศึกษาบางคนท่ีมีผลการเรียนตํ่าแตมีความสนใจเร่ืองการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในขณะท่ีศึกษาบางคนท่ีมีผล

การเรียนดีแตไมใหความสนใจในเร่ืองการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สอดคลองกับผลการวิจัยของภคพร อํามาตย

และมณี ชุมอินทรจักร (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการรูสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวา นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  มีพฤติกรรมการรูสารสนเทศมากกวา นักศึกษาท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวาในบางดาน แตในภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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พร[อมของผู[เรียนด[านความสามารถการใช[เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช[ทรัพยากรอย\างคุ[มค\า เปvดโอกาสให[ผู[เรียนได[เลือก
ทํางานในชุมชนท่ีตนสนใจและยอมรับการเลือกประเด็นท่ีกลุ\มสนใจมากท่ีสุด อันจะส\งผลให[ผู[เรียนสามารถเรียนอย\างมี
ความสุข และนําความรู[ท่ีได[รับไปใช[ประโยชนแก\ชุมชนอย\างเหมาะสม ไอซีทีสามารถนํามาใช[ในกระบวนการจัดการความรู[ได[
ทุกกระบวนการคือ การกําหนดความรู[ การแสวงหาความรู[ การสร[างความรู[ การประมวลความรู[ การแลกเปลี่ยนความรู[ การ
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