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ค าน า 
 

การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management ถือเป็นองค์ประกอบประการหนึ่งที่ส าคัญในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ
เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและยั่งยืน โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับ
สถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องร่วมกัน นอกจากนั้นในแนว
ทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  และการติดตามประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี  
ได้ก าหนดให้การจัดการความรู้ในองค์กรเป็นประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การบริหารราชการแนวใหม่ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาให้เป็นระบบ  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรต่อไป 

 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่มีพันธกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ มุ่งสร้างและ
พัฒนาสังคม เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์จึงได้ด าเนินการจัดการความรู้ หรือ Knowledge 
Management ทางด้านงานวิจัย โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร์ สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับด้านงานวิจัย อันจะ
ท าให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักวิจัยและผู้ที่สนใจต่อไป    
 
 
 
 

คณะกรรมการการจัดการความรู้  
 คณะศิลปศาสตร์  

 

 มิถุนายน 2559 
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หลักการและเหตุผล 

 “การจัดการความรู้” เป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาสมรรถนะของบุคคล โดยมีกระบวนการในการรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือในเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนใน
องค์กร สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  ซึ่งกระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 
ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร 
การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
บุคลากรในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  

 
ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จึงได้จัด

ด าเนินงานการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ในหัวข้อ แนวปฏิบัติที่ดี ในการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากรในคณะให้เป็นระบบ อันจะน าให้เกิดประโยชน์ต่อ         
คณะศิลปศาสตร์ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 

1. เพ่ือก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะศิลปศาสตร์ด้านงานวิจัย 

2. เพ่ือก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัย ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 

3. เพ่ือแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ จากผู้มีประสบการณ์ตรง และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. เพ่ือรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
และมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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การก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย  

คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ 

1. ประเด็นความรู้คือ แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
2. เป้าหมายการด าเนินการ  

2.1. เ พ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การเขียนบทความเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

2.2. เพ่ือหาแนวทางทางการส่งเสริมการเขียนบทความเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมข้ึน 

 

กระบวนการด าเนินการ 

 การจัดการความรู้  ในประเด็นความรู้ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดี ในการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ” มีข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การก าหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในด้านการวิจัย ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ
ศิลปศาสตร์คือ พัฒนางานวิจัยบนพ้ืนฐานความต้องการและสร้างคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติ โดยตัวชี้วัด 
(KPI) คือ ร้อยละของงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ  

 

ผลสรุปที่ได้จากการก าหนดประเด็นความรู้คือ “ประเด็นความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียน
บทความเพื่อตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ” โดยมีเป้าหมายของการด าเนินการเพ่ือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การเขียนบทความเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ และ เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมการเขียนบทความเพ่ือการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมข้ึน 

 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ

วิจัย โดยเฉพาะทักษะในการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ที่มี
ประสบการณ์ในงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จ านวน 6 ท่าน  
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3. จัดกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์ความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ด้านงานวิจัย เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับ การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดย
ได้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 5 ครั้ง ดังนี้ 

กิจกรรมครั้งที่ 1  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
กิจกรรมครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 
กิจกรรมครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 
กิจกรรมครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 
กิจกรรมครั้งที่ 5 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

 

 
 
 

4. รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ผู้มีประสบการณ์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือให้ได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีใน
การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หลังจากนั้นจึงท าการ
บันทึกและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยได้จัดพิมพ์เป็นคู่มือเพ่ือเผยแพร่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)  

 
5. น าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2558 

ที่จัดท าเป็นคู่มือ “แนวปฏิบัติที่ดี ในการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ” แล้วมาเผยแพร่ให้กับอาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ 
น าไปใช้ประโยชน์ด้านงานวิจัยต่อไป 
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ก าหนดประเด็นความรู้  
และเป้าหมาย 

  

ก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 

  

จัดกิจกรรมแบ่งปัน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  

รวบรวม/วิเคราะห์/
สังเคราะห ์

  

เผยแพร่ 

1 

5 

4 

2 

3 

แผนผังแสดงกระบวนการด าเนินการการจัดการความรู้ 

“แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความ
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” 

คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 
จ านวน 6 ท่าน 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทั้งหมด 5 ครั้ง 

ให้ได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
เพ่ือจัดพิมพ์เป็นคู่มือฯ 

อาจารย์และบุคลากรคณะฯ ได้
น าไปใช้ประโยชน์ด้านงานวิจัย 
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ผลการด าเนินการ 

 จากการด าเนินการกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัย ในรอบปีการศึกษา 2558 ผลการ
ด าเนินการพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ดังจะเห็นได้จากการสังเกตคือ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมาเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน ให้ความร่วมมือในทุกรายกิจกรรมท าให้ผลงานที่ออกมาเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาจจะมีการพูดคุยกันบ้างเล็กน้อยเพ่ือแสดงความคิดเห็น 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้จากการด าเนินกิจกรรม สามารถสรุปองค์ความรู้ 
แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในปีการศึกษา 2558 ได้ดังนี้ 

1. ชื่อเรื่องบทความ ควรกระชับ ครบถ้วน ทันสมัย และน่าสนใจ 
 

2. บทคัดย่อ ควรมีเนื้อหาที่ครอบคลุม ผลการวิเคราะห์และสรุปผลสั้นๆ 
 

3. ที่มาและความส าคัญของปัญหา ควรเขียนขึ้นต้นให้น่าสนใจ และปรากฏความส าคัญของการท างานวิจัย 
 

4. การเขียนรายงานผลการวิจัย ต้องมีการวิเคราะห์/สังเคราะห์ โดยอ้างอิงจากทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

5. ควรเลือกวารสารที่จะลงตีพิมพ์ให้ตรงกับบทความ เช่น วารสารสังคม วารสารวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 

6. ควรเลือกวารสารที่เกี่ยวข้องกับบทความ โดยดูจากรายละเอียด วัตถุประสงค์ของวารสารนั้นอย่างละเอียด  
 

7. ดูช่วงเวลาในการเปิดรับบทความของวารสารให้ดี จะได้ไม่พลาดการลงตีพิมพ์ เนื่องจากบทความที่เขียน
ขึ้น ถ้าหากช้าอาจจะท าให้เนื้อหาไม่ทันสมัยหรือเก่าเกินไป 
 

8. การตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการให้เลือกงานประชุมฯ ที่มีวัตถุประสงค์ตรงกับงานที่ท า และถ้าเป็นไปได้
ควรเลือกงานประชุมฯ ที่มีโอกาสได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ 
 

9. ควรศึกษารูปแบบการเขียนของวารสารฉบับนั้นๆ และจัดรูปแบบของบทความให้ตรงตามรูปแบบของ
วารสาร 
 

10. บทความที่สั้นมักจะได้รับความสนใจมากกว่าบทความที่ยาว ดังนั้น บทความควรมีความยาวพอที่จะ
ถ่ายทอดข้อมูล แต่ไม่ควรยาวเกินไป บทความส่วนใหญ่ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารมักมีความยาวไม่
เกิน 10  หน้าวารสาร แต่ถ้าบทความนั้นยาวและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ กองบรรณาธิการของวารสารฉบับนั้น
อาจแบ่งน าลงตีพิมพ์เป็นตอนๆ หรืออาจน าลงตีพิมพ์ให้ทั้งหมดเลยก็ได้ 
 

จากการน าแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไปใช้ ส่งผลท าให้อาจารย์ใน
คณะศิลปศาสตร์ สามารถประยุกต์น าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเขียนบทความเพ่ือน าเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ โดยสามารถสรุปได้เป็นดังนี้ 
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อบทความ งานประชุมวิชาการ 

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

1. อ.พัฒนาพร เทียมเมือง การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

การประชุมสัมมนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกครั้งที่ 9 ระหว่าง 
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 

2. อ.วาริท วสยางกูร การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม พ้ืนที่ชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้อง 
ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 

การประชุมสัมมนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกครั้งที่ 9 ระหว่าง 
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 

3. อ.วีรภัทร ภคพงศ์พันธุ์ 
และอ.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส 

คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่พึง
ประสงค์ 

การประชุมสัมมนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกครั้งที่ 9 ระหว่าง 
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 

4. อ.ฉวีวรรณ โชติวิสุทธิ์ รูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเตอร์เนตที่มี
อิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยในการเขียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

การประชุมสัมมนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกครั้งที่ 9 ระหว่าง 
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

5. ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล Skill of seasonal forecasts for rainfall 
in Thailand using Canonical 
Correlation Analysis 

The International Conference 
on Applied Statistics 2016, 
ICAS2016, July 13-15, 2016, 
Thailand, Phuket, Thailand. 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ   
 

1. บุคลากรส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องในแผนการจัดการความรู้   ให้ความร่วมมือในการด าเนินการอย่างจริงจัง  
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
3. คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการด าเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
4. มีบรรยากาศของความร่วมมือ การมีส่วนร่วม และความสนใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งใน

คณะกรรมการจัดการความรู้ และในกลุ่มบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

ประโยชนท์ี่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 
1. ท าให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
2. ท าให้ได้แนวทางในการส่งเสริมการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ

นานาชาติ 
3. ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ  และเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

ความสามารถท างานเป็นทีม 

 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. บุคลากรสายวิชาการมีภาระงานมาก ท าให้การ
ก าหนดวันและเวลาในการเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ค่อนข้างล าบาก 

1. คณะมีแนวคิดในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เป็นช่องทางสื่อสารแทนการเข้าร่วมพร้อมกัน 

2. บุคลากรขาดความเข้าใจในกระบวนการการ
จัดการความรู้ 

2. จัดการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคคลากร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก   
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
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ภาคผนวก ข   
 

รายงานการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 

16 



รายงานการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย 

“เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร” 

คณะศิลปศาสตร์ โดยสร้างกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดการองค์ความรู้ มีการประชุมเริ่ม

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 และแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า สามารถท ากิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยไม่

เป็นทางการ ให้มาเขียนบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  น ามาส่งที่ห้องประสานงานคณะศิลปศาสตร์ 

และกรรมการผู้รวบรวม และมีแผนการน าสู่เวปไซค์คณะเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ได้น าไปใช้ 

ดังนั้นคณะจะมีการด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนรู้จากการเชิญวิทยาการผู้เชี่ยวการในการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารมา

ถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นจ านวน 3 ครั้ง 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ธันวาคม 2558 

วิทยากร รศ.นพพร สโรบล จากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ประเด็นองค์ความรู้ 

1. ชื่อเรื่องบทความกระชับ ครบถ้วน และใหม่น่าสนใจ 

2. บทคัดย่อต้องครอบคลุมเนื้อหา และมีการวิเคราะห์ผลสั้นๆ 

3. ที่มีและความส าคัญ ต้องเขียนให้น่าสนใจ ว่าเรื่องที่เขียนส าคัญอย่างไร 

4. ต้องมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ได้จากมีการอ้างอิงทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่

วิเคราะห์ผลลอยๆไม่มีการอ้างอิง 

5. อ่านบทความเยอะ เพ่ือมองหาวารสารที่จะเลือกตีพิมพ์ 

 

  



กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 วันที่ 8 มกราคม 2559 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. อาจารย์วสันต์ รัตนากร ประธาน 

    2. ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณกุล 

    3. อ.พัฒนาพร เทียมเมือง 

    4. อ.ฉวีวรรณ โชติวิสุทธิ์ 

    5. ดร.ปาหนัน นุรัญชา 

    6. ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล 

ประเด็นองค์ความรู้ 

1. ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล อย่าเป็นกังวล คนทุกคนเขียนบทความกันได้ทั้งนั้นหากจะไม่ไปกังวลมาก

เกินไป คนส่วนใหญ่มักกังวลว่าจะเขียนได้ไม่ดี กังวลว่าเขียนไปแล้วคนที่เรียนสูงๆ จะมาคอยจับผิด 

หรือกังวลว่าจะเขียนได้ไม่สมกับภูมิรู้ที่คุณมี จงท าใจให้ได้ว่าคุณเขียนบทความนี้เพราะเป็นเรื่องที่คุณ

มั่นใจว่าคุณรู้ คุณเข้าใจเป็นอย่างดี  เขียนในเรื่องที่คุณมีประสบการณ์และคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้อ่าน 

2. ดร.ปาหนัน นุรัญชา อ่านรายละเอียดของวารสารนั้นให้ละเอียด เพ่ือเลือกวารสารให้ตรงกับ

บทความ 

3. ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณกุล การเขียนวิเคราะห์ผลงานวิจัยต้องมีการอ้างอิงทฤษฎีหรือ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4. อ.ฉวีวรรณ โชติวิสุทธิ์ การเขียนที่มาและความส าคัญ ควรจะเขียนให้เล็งเห็นถึงความส าคัญ และ

เห็นภาพของความส าคัญนั้นว่ามีความส าคัญจริง 

5. อ.พัฒนาพร เทียมเมือง การทบทวนวรรณกรรมให้ดึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเราเท่านั้น 

และมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดจนเป็นเห็นถึงประเด็นส าคัญในการวิจัย 

  



กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 วันที่ 13 มกราคม 2559 

วิทยากร   

1. ดร. ธ ารง รัตนภรานุเดช บรรณาธิการวารสารเซนต์จอห์น 

2. อาจารย์ณัฏฐ์ธรรมา ทองเอี่ยม จากมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขต บางพระ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ประเด็นองค์ความรู้ 

1. ต้องเลือกวารสารที่จะลงตีพิมพ์ให้ตรงกับงานบทความ เช่นวารสารสังคม วารสาร

วิทยาศาสตร์ 

2. วารสารจะมีวัตถุประสงค์ของวารสาร ให้อ่านวัตถุประสงค์ของวารสารให้ละเอียด และเลือก

วารสารที่เกี่ยวข้องกับบทความ 

3. ดูช่วงเวลาในการเปิดรับบทความของวารสารให้ดี จะได้ไม่พลาดการลงตีพิมพ์ เนื่องจาก

บทความที่เราเขียนขึ้น ถ้าช้าอาจจะเก่าเกินไป 

4. การตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการให้เลือกงานที่เราอาจจะได้ลงตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพได้ 

หรือต้องดูว่าวัตถุประสงค์งานประชุมวิชาการตรงกับบทความของเราหรือไม่ 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 วันที่ 14 มกราคม 2559 

วิทยากร 1.รศ.นพพร สโรบล จากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2. อาจารย์ณัฏฐพัชร สโรบล จากคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประเด็นองค์ความรู้ 

ก าหนดแนวทางการเขียนให้เหมาะสม   เพ่ือให้บทความของมีโอกาสได้รับการพิจารณาน าลงใน

วารสารที่ต้องการมากที่สุด ควรจะศึกษารูปแบบการเขียนของวารสารฉบับนั้นให้ดีเสียก่อน จะได้

จัดรูปแบบของบทความของคุณได้ถูกต้อง  เพราะวารสารบางฉบับอาจต้องการบทความในรูปแบบ

ของงานวิชาการ  ต้องมีค าน า ต้องมีรายชื่อหนังสืออ้างอิง แต่วารสารบางฉบับอาจต้องการเนื้อหาที่

เจาะลึกในรายละเอียดมากกว่าฉบับอื่นๆ และต้องการวิธีการเขียนที่ชวนอ่านตั้งเเต่ต้นจนจบ 

ความยาวของบทความ  โดยทั่วไป บทความที่สั้นมักจะได้รับความสนใจมากกว่าบทความ

ยาวๆ  ดังนั้น บทความหนึ่งๆ  ควรยาวพอที่จะถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ ออกไป แต่ไม่ควรยาวมาก 

บทความส่วนใหญ่ที่ได้รับการน าลงในวารสารมักมีความยาวไม่เกิน 10  หน้าวารสาร แต่ถ้าบทความ

นั้นยาวและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ กองบรรณาธิการของวารสารฉบับนั้นอาจจะแบ่งน าลงเป็นตอนๆ ไป 

หรือน าลงให้หมดเลยก็ได้ 



กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. อาจารย์วสันต์ รัตนากร ประธาน 

    2. ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณกุล 

    3. อ.พัฒนาพร เทียมเมือง 

    4. อ.ฉวีวรรณ โชติวิสุทธิ์ 

    5. ดร.ปาหนัน นุรัญชา 

    6. ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล 

ประเด็นความรู้ 

1. ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล เขียนบทความเสร็จแล้ว ควรจะทบทวนบทความให้ดีอีกหลายๆครั้ง เพ่ือ

ตรวจสอบความผิดพลาด แล้วกลับมาดูหัวข้อเรื่องอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบว่าตรงกับงานที่เราเขียน

หรือไม่ ถ้าไม่ตรงก็ปรับแก้ให้ตรงและกระชับ 

2. ดร.ปาหนัน นุรัญชา เลือกวารสารที่มีหัวข้อเกี่ยวกับงานที่เราท า โดยเริ่มต้นจากงานที่เราอ้างอิงว่า

อยู่ในวารสารใด และเข้าไปดูรายละเอียดวารสารนั้นๆ 

3. ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณกุล อ่านเงื่อนไขเกี่ยวกับวารสารนั้นดีดีว่ามีอะไรบ้างแล้วท าตามให้

ถูกต้อง เพราะอย่าให้งานเราพลาดจากการตีพิมพ์เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

4. อ.ฉวีวรรณ โชติวิสุทธิ์ เขียนบทความให้เป็นเชิงวิชาการ ไม่เขียนเป็นภาษาพูด 

5. อ.พัฒนาพร เทียมเมือง การอ้างอิงบทความอ่ืน ควรเลือกบทความที่มีความน่าเชื่อถือ และถ้า

เป็นไปได้ ต้องพิสูจน์ความถูกต้องของบทความที่จะน ามาอ้างอิง  

 



รายงานการจดัการความรูด้้านการวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2558  15 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค   
 

ผลการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ 
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ภาคบรรยาย    
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 (ห้องประชุม 1)  
     Session 1  กลุ่มธุรกิจการและการจัดการ  
การจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 1 
        ธีรวัฒน์  หินแก้ว  
ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านช่องแคบ ตําบลท่าเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 9 
        ณิชชาอร ท่าพระเจริญ  
ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดในภาคตะวันออก 17 
        จิตสุภา สาคร และ ณัฐชานันท์ ไตรวัฒน์วงษ์    
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 20 
        พัฒนาพร เทียมเมือง  
ส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้าของรถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคลย่ีห้ออีซูซุ 

28 

        ธนวัตร ขัติยะวงศ์  
แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันในงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรและผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนไม่แสวงหาผลกําไร 

 
36 

        เพ็ญจันทร์ เมตุลา  
                                                                                                                                                                                                                                                    

     Session 2  กลุ่มธุรกิจการและการจัดการ (ต่อ)  
การจัดการธุรกิจเบเกอร่ีด้วยตัวแบบกําหนดการเชิงเป้าหมาย 46 
        สิราพร คําพะยอม  
การหาปริมาณการส่ังซื้อเม่ือพิจารณาการแบ่งกลุ่ม ABC แบบถ่วงน้ําหนักหลายเกณฑ์สินค้าคลังสํารอง และการ
พยากรณ์อุปสงค์ 

55 

        จุฑารัตน์ จันชัยภูมิ  
การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีในการจัดการป่าชุมชน 63 
        สวรรยา ธรรมอภิพล วันชรินทร์ ชาริฟ และ วัลภรณ์ กัลยาวุฒิพงค์  
การปรับตัวของชุมชนชายทะเลบ้านบางบ่อล่างต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 68 
        สวรรยา ธรรมอภิพล ขนิษฐา ทองใบ และ รัชฎา อุ่นทินวงษ์  
การปรับตัวของชุมชนบ้านชายทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 73 
        สวรรยา ธรรมอภิพล  และ กมลวรรณ เดชจิต   
ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี 79 
        สวรรยา ธรรมอภิพล  ณฐพร สุขีธรรม และ ปิยะพร สุดใจ  
พลวัดและการปรับตัวของเกษตรกรนาแห้ว จังหวัดสุพรรณบุรี 84 
        สวรรยา ธรรมอภิพล  วุฒิชัย สุวรรณประทีป และ ศรสวรรค์ ศรีนวล  
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี 89 
        พระมหาชูชัย ดวงสกาวพิสุทธิ์  
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การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

พัฒนาพร เทียมเมือง 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ 

E-mail: ptoynarak@hotmail.com โทร. 02-6292360-4 ต่อ 825 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ าแนกตาม เพศ ช้ันปี คณะ สาขา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ านวน 359 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน one-way ANOVA 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1)ระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 2)การเปรียบเทียบระดับความรู้
ด้านสารสนเทศของนักศึกษาตามเพศ ช้ันปี สาขา พบว่านักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีระดับความรู้ด้านสารสนเทศไม่ต่างกันโดยรวมแต่
แตกต่างกันรายด้าน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในช้ันปีที่ต่างกันมีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน นักศึกษาท่ี
เรียนสาขาวิชาที่ต่างกัน มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน 
ค าส าคัญ: การรู้สารสนเทศ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
 

Abstract 
This paper research aims to study and compare the level of information literacy of undergraduate 

students at Rajamangala University of Technology Tawan-ok: Chakapongse Bhuvanarth Campus. The classification is 
by gender, year, department and major. The population is 359 undergraduate students. The questionnaire was 
used to acquire the data. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, one-way 
ANOVA. The result are 1) the information literacy of students overall were moderate. 2) Based on comparing the 
level of information literacy of students by gender, year and major: different gender students have the same level 
of knowledge, but different in each aspect. The different year students have different level of information literacy 
as a whole and different aspect. The students in different major have different levels of information literacy as a 
whole and individual aspect. 
Keyword: Information Literacy. 
 

1. บทน า 
การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) เป็นประเด็นที่นับวันจะทวีความส าคัญมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้มีสารสนเทศและแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ผู้ใช้ต้องประสบกับ
ปัญหาและความยุ่งยากในการค้นหาสารสนเทศที่ตนเองต้องการ ซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในหลายรูปแบบและหลายแหล่ง ดังนั้น ผู้ที่ต้องการ
สารสนเทศจะต้องรู้ว่าจะสามารถค้นหาสารสนเทศที่ตนเองต้องการจากแหล่งใดบ้าง รู้วิธีการค้น วิธีการประเมินสารสนเทศ และสามารถ
น าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง โดยทั่วไป การรู้สารสนเทศจะรวมถึงความสามารถ 3 ประการ คือ การเข้าถึงสารสนเทศ การ
ประเมินสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศ เป็นความสามารถพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นประโยชน์ต่อสภาพการเรียนรู้ทุก
รูปแบบทุกแขนงวิชาในการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนรอบรู้ในเนื้อหาและขยายความคิดออกไป (ดวง
กมล อุ่นจิตติ, 2546) ด้วยเหตุนี้กระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจึงควรมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการรู้สารสนเทศ
ที่ตัง้ผสมผสานทักษะด้านการค้นคว้าการประเมินความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีในยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งต้องมีความสามารถ
ในการเช่ือมโยงการเรียนรู้ให้เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่ รวมทั้งความสามารถในการใช้สารสนเทศให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 
ผสมผสานความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม กฎหมายและการเมือง (อาธัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2550:2) นอกจากนี้การรู้
สารสนเทศจะช่วยให้นักศึกษาสามารถรวบรวมและคัดเลือกสารสนเทศที่ดีที่สุดในการท ารายงานหรือการท าวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานที่มี
คุณภาพ อันจะน ามาซึ่งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่า สถาบันอุดมศึกษาต้องตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของนักศึกษา การผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของสังคมต้องพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับทักษะการ
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เรียนรู้ เพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรอบรู้และรู้วิธีการรู้ (Know how to learn) เนื่องจากความสามารถในการใช้สารสนเทศมี
ความส าคัญส าหรับผู้คนที่จะต้องเผชิญหน้ากับสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้การเรียนในสถาบันอุดมศึกษามี
ประสิทธิภาพ และกลายเป็นบัณฑิตที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Maybee, 2005) 

การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) มีความส าคัญส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยช่วยให้ผู้คนมี
ความสามารถในการค้นหา การใช้ และการสร้างสรรค์สารสนเทศเพื่อความส าเร็จในการด าเนินชีวิตในสังคม การท างาน และการเรียน ซึ่ง
เป็นสิทธิพื้นฐานของพลเมืองในสังคมปัจจุบัน (IFLA, 2001: 67) ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรก าหนดนโยบายที่ชัดในการพัฒนานักศึกษา
ให้มีทักษะการรู้สารสนเทศ โดยการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการผลักดันให้การ
ด าเนินงานเป็นรูปธรรมและประสบความส าเร็จสูงสุด 
 การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า การสอนนักศึกษากลุ่มเล็กๆ จะได้ผลกว่าการสอนบรรยายแก่นักศึกษากลุ่มใหญ่ ส่วนวิธีการสอนที่
เหมาะสมคือการผนวกความรู้และทักษะด้านการรู้สารสนเทศไว้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยการเช่ือมโยงให้
การศึกษาการรู้สารสนเทศในสถานการณ์การใช้สารสนเทศของนักศึกษา ซึ่งการสอนผ่านบริบทดังกล่าวจะท าให้นักศึกษาได้มีโอกาส
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 ดังนั้นการรู้สารสนเทศได้มีการพัฒนามาจากการรู้หนังสือ ผู้ใดที่มีการรู้หนังสือเป็นอย่างดี ย่อมสามารถพัฒนาการรู้สารสนเทศ
ได้เป็นอย่างดีด้วย และการรู้สารสนเทศก็ได้พัฒนามาจากทักษะการใช้ห้องสมุด ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะในการคิดการ
ใช้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญของการรู้สารสนเทศที่ผู้รู้สารสนเทศพึงมีเป็นอย่างยิ่ง (Breiwick and 
Gordon, 1989) 
 จากความส าคัญและความจ าเป็นของการรู้สารสนเทศดังกล่าว การศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เพื่อน าผลของการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การ
ให้การศึกษาแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแนวทางในการสอนและการพัฒนาหลักสูตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการรู้สารสนเทศแก่นักศึกษา
ต่อไป 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถ  
 2.เพื่อเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักศึกษาที่มีต่างเพศกัน มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน 
2. นักศึกษาที่มีช้ันปีต่างกัน มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน 
3. นักศึกษาที่มีสาขาวิชาต่างกัน มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน 

  
2. วิธีการศึกษา 

1. กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จ านวน 4,389 คน โดยคัดลอกรายช่ือนักศึกษาจากแผนกทะเบียนและวัดผล ส่วนกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถที่เป็นตัวแทนของประชากร จ านวน 359 คน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified random sampling) ตามช้ันปีของนักศึกษา 
  ตัวแปรที่ศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ ช้ันปี คณะ สาขาวิชา  
  ตัวแปรตาม  ได้แก่ ระดับการรู้สารสนเทศ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปี่ที่ 
1-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนแบ่งเป็น 5 ระดับ 
และตอนที ่3  เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ (ประคอง  
กรรณสูต, 2542, หน้า 73) 
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5 หมายถึง  มากที่สุด 
4 หมายถึง  มาก 
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  น้อย 
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล น าแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างตามห้องเรียนของมหาวิทยาลัยตามจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ก าหนดไว้ โดยเริ่มแจกแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554 ปรากฏว่าเก็บรวบรวม
แบบสอบถามได้ทั้งหมด 370 คน จึงได้คัดเลือกแบบสอบถามให้เหลือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ จ านวน 370 ฉบับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามมาจ าแนกตามเพศ ช้ันปี และคณะ/ สาขา โดยการแจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละ แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปี่ที่ 1-4 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ   เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยการหา
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความสามารถของการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยใช้สถิติ F-Test และสถิติทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่จ าแนก
ตามรายคณะ  

3. ผลการศึกษา 
 1. สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.14 รองลงมา คือ เพศชาย คิดเป็น  ร้อยละ 27.86 เป็นนักศึกษาช้ันปี
ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมา คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 25.91 นักศึกษาช้ันปีที่ 2คิดเป็นร้อยละ 18.66 และ
น้อยที่สุด คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 13.93 และสังกัดสาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 18.94 รองลงมา คือ สังกัด
สาขาวิชาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 16.43 และน้อยที่สุด คือ สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 2.23 

1.2 การใช้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ 
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการของห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ 26.74 รองลงมา คือ ใช้บริการภาคการศึกษาละ 2-3 ครั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 18.11 ใช้บริการสัปดาห์ละครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 15.88 และใช้บริการน้อยที่สุด คือ เข้าทุกวัน/เกือบทุกวัน คิดเป็น
ร้อยละ 2.23 

1.3 การสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต หรือเวิลด์ไวด์เว็บ 
นักศึกษาส่วนใหญ่สืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตหรือเวิลด์ไวด์เว็บ ทุกวัน /เกือบทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 59.05 

รองลงมา คือ สืบค้น 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 21.45 สืบค้น 2-3 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 7.52 และน้อยที่สุด คือ 
ไม่เคยสืบค้น คิดเป็นร้อยละ 1.67 

1.4 การสืบค้นสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศ 
นักศึกษาสืบค้นสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศประเภทอินเทอร์เน็ต มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.05 รองลงมา 

คือ หนังสือ คิดเป็นร้อยละ 46.80 หนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 33.98 และน้อยที่สุด คือ ประเภทอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 1.39 
1.5 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด การศึกษาค้นคว้าข้อมูล และวิธีการท ารายงาน 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ห้องสมุด การศึกษาค้นคว้า และวิธีการท ารายงาน เนื่องจากเคยเรียนวิชา

เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดในระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 63.79 รองลงมา มีความรู้เพราะก าลังเรียนวิชาการเขียนรายงานและ
การใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คิดเป็นร้อยละ 35.93 และก าลังเรียน
วิชาห้องสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คิด
เป็นร้อยละ 10.03 
 2.ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
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ตารางท่ี 1 ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ 
ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ 

 S.D. ระดับความสามารถ 
1. มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ 3.18 0.89 ปานกลาง 
2. มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ 2.88 1.06 ปานกลาง 
3. มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ 3.15 1.01 ปานกลาง 
4. มาตรฐานที่ 4 ความสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได้ 2.92 1.11 ปานกลาง 
5. มาตรฐานที่ 5 ความสามารถประยุกต์สารสนเทศใหม่ และสารสนเทศที่มีอยู่เดิม เพื่อ
สร้างแนวคิดใหม่หรือสร้างความเข้าใจใหม่ได้ 

3.33 1.00 ปานกลาง 

6. มาตรฐานที่ 6 ความสามารถใช้สารสนเทศด้วยความเข้าใจและยอมรับประเด็นทางด้าน
วัฒนธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่แวดล้อมด้วยการใช้สารสนเทศ 

3.26 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.12 0.93 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 1 นักศึกษามีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
นักศึกษามีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศทุกด้านในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มาตรฐานที่ 5 ความสามารถ
ประยุกต์สารสนเทศใหม่ และสารสนเทศที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างแนวคิดใหม่หรือสร้างความเข้าใจใหม่ได้ มาตรฐานที่ 6 ความสามารถใช้
สารสนเทศด้วยความเข้าใจและยอมรับประเด็นทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่แวดล้อมด้วยการใช้
สารสนเทศ มาตรฐานท่ี 1 ความสามารถในการตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ มาตรฐานท่ี 3 ความสามารถในการประเมิน
สารสนเทศ มาตรฐานที่ 4 ความสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได้ และน้อยที่สุด คือ มาตรฐานที่ 2 ความสามารถ
ในการค้นหาสารสนเทศ ตามล าดับ  

 

3.เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตจักรพงษภูวนารถ 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศ 
ระดับการรู้สารสนเทศ ชาย หญิง T sig. 
   S.D.   S.D.   
1. มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการตระหนักถึงความ
ต้องการสารสนเทศ 

 
3.47 

 
0.88 

 
3.07 

 
0.88 

 
0.15 

 
0.69 

2. มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ  
3.22 

 
1.10 

 
2.75 

 
1.02 

 
3.98 

 
0.05* 

3. มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ  
3.44 

 
1.00 

 
3.04 

 
1.00 

 
0.19 

 
0.66 

4. มาตรฐานที่ 4 ความสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวม
หรือผลิตขึ้นมาได้ 

 
3.18 

 
1.12 

 
2.82 

 
1.09 

 
1.18 

 
0.28 

5. มาตรฐานที่ 5 ความสามารถประยุกต์สารสนเทศใหม่ และ
สารสนเทศที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างแนวคิดใหม่หรือสร้างความ
เข้าใจใหม่ได้ 

 
3.53 

 
0.95 

 
3.25 

 
1.01 

 
0.74 

 
0.39 

6. มาตรฐานที่ 6 ความสามารถใช้สารสนเทศด้วยความเข้าใจ
และยอมรับประเด็นทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ 
กฎหมาย และสังคมที่แวดล้อมด้วยการใช้สารสนเทศ 

 
3.55 

 
1.02 

 
3.14 

 
0.99 

 
0.26 

 
0.61 

รวม 3.40 0.95 3.01 0.91 1.59 0.21 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.1 เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ที่มีเพศ ช้ันปี และสาขาวิชา ต่างกัน สรุปผลได้ดังนี้ 
 3.1.1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีระดับการรู้สารสนเทศ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า นักศึกษา

เพศชายและเพศหญิงมีระดับการรู้สารสนเทศด้านมาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 

3.1.2 นักศึกษาที่อยู่ช้ันปีต่างกัน มีระดับการรู้สารสนเทศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่อยู่ชั้นปีต่างกัน มีระดับการรู้สารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทเขตจักรพงษภูวนารถโดยรวมเป็นรายคู่จ าแนกตามชั้นปี 

ระดับการรู้สารสนเทศ   ชั้นปี 
ชั้นปี Χ  1 2 3 4 

รวม 1 
2 
3 
4 

3.37 
3.47 
2.57 
2.77 

 0.43 0.00* 
0.00* 

0.00* 
0.00* 
0.20 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาที่อยู่ช้ันปีต่างกัน โดยรวมเป็นรายคู่ 
พบว่า นักศึกษาช้ันปีที่ 1 และนักศึกษาช้ันปีที่ 2 มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาที่อยู่ช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3.1.3 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาต่างกัน มีระดับการรู้สารสนเทศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาต่างกัน มีระดับการรู้สารสนเทศ ทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เป็นรายคู่ จ าแนกตามสาขาวิชา 
 

 ระดับการรู้สารสนเทศ  สาขาวิชา 
สาขาวิชา Χ  

วิท
ยา

กา
คอ

มพ
ิวเ

ตอ
ร์ 

เท
คโ

นโ
ลย

ีคอ
มพ

ิวเต
อร

์  

ระ
บบ

สา
รส

นเ
ทศ

 

เท
คโ

นโ
ลย

มัล
ติม

ีเดี
ย 

 กา
รโ

ฆษ
ณา

แล
ะป

ระ
ชา

 
สัม

พัน
ธ์ 

โล
จิส

ติก
ส์แ

ละ
กา

รจั
ดก

าร
ระ

บบ
ขน

ส่ง
 

กา
รจั

ดก
าร

 
 กา

รต
ลา

ด 
 เศ

รษ
ฐศ

าส
ตร

์ 
 กา

รบ
ัญช

ี 
 กา

รท
่อง

เท
ี่ยว

 
 ภา

ษา
อัง

กฤ
ษเ

พื่อ
กา

รส
ื่อส

าร
สา

กล
 

รวม 
 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
ระบบสารสนเทศ 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
การโฆษณาฯ 
โลจิสติกส์ฯ 
การจัดการ 
การตลาด 
เศรษฐศาสตร์ 
การบัญชี 
การท่องเที่ยว 
ภาษาอังกฤษฯ 

4.16 
3.97 
4.40 
2.75 
2.38 
4.15 
2.37 
2.24 
2.33 
2.55 
3.95 
4.04 

 0.11 
 

0.04* 
0.00* 

 

0.00* 
0.00* 
0.00* 

 

0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.01* 

 

0.92 
0.09 
0.01* 
0.00* 
0.00* 

 

0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.97 
0.00* 

 

0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.28 
0.00* 
0.11 

 
 
 

0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.69 
0.00* 
0.58 
0.36 

 

0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.07 
0.17 
0.00* 
0.01* 
0.00* 
0.01* 

 

0.21 
0.88 
0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.21 
0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.00* 

 

0.32 
0.51 
0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.31 
0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.57 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาต่างกัน โดยรวมเป็นรายคู่ พบว่า 
นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
สาขาวิชาการบัญชี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีระดับการรู้สารสนเทศ
แตกต่างกับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวชิาการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ สาขาวิชา
การจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาการบัญชี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่เรียน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ ์สาขาวิชาโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่เรียน
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สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาโลจิ
สติกส์และการจัดการระบบขนส่ง สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีระดบั
การรู้สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนสง่ มี
ระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาการบัญชี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีระดับการรู้
สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการบัญชี มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

4. อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ

ภูวนารถ ผู้วิจัย อภิปรายผลจ าแนกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
1. ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ผู้วิจัยอภิปรายผลตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปของประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ ได้ดังนี้ 

1.1 มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศ พบว่านักศึกษามีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ 
ตามมาตรฐานที่ 1 ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาดา เจียวก๊ก (2547) ที่ได้ศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่านิสิตส่วนใหญ่มีการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะนักศึกษามีสามารถรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น โดยการสอบถามผู้รู้ (เช่น อาจารย์ บรรณารักษ์ ฯลฯ) เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในเรื่อง
ที่ต้องการศึกษาค้นคว้า สามารถก าหนดหัวข้อหรือขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้ชัดเจน และสามารถเขียนโครงเรื่องที่ต้องการ
ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้นให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อไป แต่ทั้งนี้นักศึกษายังไม่มีความตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศด้วย
ตนเองมากเท่าที่ควร ซึ่ง เฮ็บเวิร์ธ (Hepworth, 1999) ได้อธิบายคุณลักษณะของนักศึกษาที่รู้สารสนเทศว่าเป็นบุคคลที่คาดว่าจะต้องเป็นผู้
มีความตระหนักถึงสารสนเทศที่ถูกต้องและสมบูรณ์ (ข้อความ ตัวเลข ภาพ) เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจที่ชาญฉลาดหรือเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ต่อการใช้งานก่อให้เกิดประโยชน์ สามารถริเริ่มกระบวนการจัดการสารสนเทศ มีความเช่ือมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคหรือปัญหาโดยใช้ความรู้
ที่ค้นพบ ซึ่งการรู้สารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักศึกษาเพราะเป็นการสอนถึงวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าท าให้การแสวงหาสารสนเทศสัมฤทธิผล 
เป็นแรงสนับสนนุที่จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของตนเอง และของประเทศชาติ 

1.2 มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ ตามมาตรฐานที่ 2 
ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลรัตน์ สุขมาก (2547) ได้ศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยช้ันปี
ที่ 1 พบว่า นิสิตช้ันปีท่ี 1 มีระดับการรู้สารสนเทศด้านการสืบค้นสารสนเทศ ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของมุจลินทร์ ผล
กล้า (2549) ที่ศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า 
นักศึกษามีการรู้สารสนเทศในมาตรฐานที่ 2 การเข้าถึงสารสนเทศ ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษามีความรูแ้ละทกัษะในการ
ค้นหาสารสนเทศ และเลือกวิธีการหรือเครื่องมือส าหรับการค้นหาสารสนเทศที่เหมาะสม 

1.3 มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ ตามมาตรฐานที่ 
3 ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล อุ่นจิตติ (2546) ที่ได้ศึกษาการประเมินการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่านิสิตระดับปริญญาตรีมีระดับการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ปภาดา เจียวก๊ก (2547) ที่ศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการประเมินสารสนเทศซีงอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาประเมินสารสนเทศที่ได้มาให้ตรงประเด็นกับ
เรื่องที่ศึกษา และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ อธิบายและใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินสารสนเทศได้  

1.4 มาตรฐานท่ี 4 ความสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได้ พบว่า นักศึกษามีความสามารถด้านการรู้
สารสนเทศ ตามมาตรฐานที่ 4 ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิศ บายคายคม (2550) ได้ท าการศึกษาการรู้สารสนเทศ
ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผลการวิจัยพบว่านิสิตมีความสามารถในการรู้สารสนเทศมาตรฐานที่ 4 
ความสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได้ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาเห็นว่าการอ้างอิงแหล่งที่มา
ของสารสนเทศมีความส าคัญและจ าเป็นยิ่งในการน าข้อมูลดังกล่าวมาเรียบเรียงเป็นงานเขียนของตน สามารถเขียนบรรณานุกรมแหล่งที่มา
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ของสารสนเทศเวิล์ดไวด์เว็บได้อย่างถูกต้องในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง สามารถเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา เพื่อระบุแหล่งที่มาของข้อมูลจาก
สื่อสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตามรูปแบบที่ต้องการ และสามารถเขียนบรรณานุกรมแหล่งที่มาของข้อมูลจากบทความวารสารได้
อย่างถูกต้อง ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  

1.5 มาตรฐานที่ 5 ความสามารถประยุกต์สารสนเทศใหม่ และสารสนเทศที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างแนวคิดใหม่หรือสร้างความเข้าใจ
ใหม่ได้ พบว่า นักศึกษามีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ ตามมาตรฐานที่ 5 ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิศ บาย
คายคม (2550) ได้ศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมี
ความสามารถในการรู้สารสนเทศมาตรฐานที่ 5 ความสามารถประยุกต์สารสนเทศใหม่และสารสนเทศที่มีอยู่เดิมเพื่อสร้างแนวคิดใหม่หรือ
สร้างความเข้าใจใหม่ได้  อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักศึกษาสามารถน าสารสนเทศที่สืบค้นและได้รับไปใช้ประโยชนไ์ดอ้ยา่ง
เหมาะสมตามความต้องการ สามารถน าสารสนเทศที่ได้รับมาวิเคราะห์และสร้างความรู้ใหม่ได้ตามต้องการ และสามารถน าสารสนเทศที่
ค้นคว้าได้มาเขียนเรียงเรียงใหม่ เพื่อน าเสนอในรูปแบบของรายงาน / ภาคนิพนธ์ โดยมีส่วนประกอบต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ 5 ที่กล่าวว่า สื่อสารความรู้ และความเข้าใจใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.6 มาตรฐานที่ 6 ความสามารถใช้สารสนเทศด้วยความเข้าใจและยอมรับประเด็นทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ 
กฎหมาย และสังคมที่แวดล้อมด้วยการใช้สารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศ ตามมาตรฐานที่ 6 ในระดับปาน
กลางซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิศ บายคายคม (2550) ได้ศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีความสามารถในการรู้สารสนเทศมาตรฐานที่ 6 ความสามารถใช้สารสนเทศด้วยความเข้าใจและยอมรบั
ประเด็นทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่แวดล้อมด้วยการใช้สารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะนักศึกษาทราบถึงกฎหมายลิขสิทธิ์มีความส าคัญควรที่จะปฏิบัติตาม มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ จรรยาบรรณในการเข้าถึงและการใช้
สารสนเทศ เช่น การแสดงแหล่งที่มาของสารสนเทศ, การแสวงหา, บันทึกหรือท าส าเนาสื่อทุกรูปแบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย, การไม่
แอบอ้างผลงานของบุคคลอื่น และนักศึกษาทราบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (copyright) ของข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น การใช้รหัสผ่านที่ได้รับ
อนุญาตเพื่อเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ รวมทั้งภาพหรือข้อความ ฯลฯ ในเว็บไซต์มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง 

2.เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถ จ าแนกตามเพศ ช้ันปี และสาขาวิชา ดังนี ้

2.1 เพศต่างกัน มีผลต่อระดับการรู้สารสนเทศ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
2.2 ช้ันปีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับการรู้สารสนเทศ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาแต่ละช้ันปี พื้นฐานและพฤติกรรมการรู้

สารสนเทศแตกต่างกัน และด้วยองค์ความรู้ในแต่ละรายวิชามีลักษณะเฉพาะที่ แตกต่างกัน รวมทั้งทักษะและความสามารถในการรู้
สารสนเทศของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2.3 สาขาวิชาแตกต่างกัน มีผลต่อระดับการรู้สารสนเทศ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาต่างกันมีลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละศาสตร์แตกต่างกัน และในแต่ละสาขาวิชามีการเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่แตกต่างกันด้วย รวมทั้งนักศึกษา
มีลักษณะความแตกต่างระหว่างบุคคลต่างกันในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

5. กิตติกรรมประกาศ  
การศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่

สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการวิจัย และขอขอบพระคุณคณะศิลปะศาสตร์ ที่อ านวยความสะดวกในการด าเนินการท าวิจัย 

6. เอกสารอ้างอิง  
ชุติมา สัจจานันท.์ (2544). การรู้สารสนเทศเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษาคนไทยและสังคมไทย.  
              วารสารสโุขทัยธรรมาธิราช, 14(3), 50-63. 
ดวงกมล อุ่นจิตต.ิ (2546). การประเมินการรูส้ารนิเทศของนักสติปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยบรูพา. ชลบรุี:  
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา. 
ปภาดา เจยีวก๊ก. (2547). การรู้สารสนเทศของนิสติระดับปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
              ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 
พวงรัตน์ ทวีรัตน.์ (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร ์(พิมพ์ครั้งท่ี 7).  

กรุงเทพฯ:ส านกัทดสอบทางการศกึษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร. 
พิมพา อินแบน. (2548). การรู้สารสนเทศของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  
              วารสารบรรณารักษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ มข., 22(3), 1-22. 



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9             วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 

27 

มุจลินทร์ ผลกล้า. (2550). การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
                 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต,  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน.ี 
วุฒิพงษ์ บุไธสง. (2542). การรู้สารสนเทศของนิสติระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
               วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
สมาน ลอยฟ้า. (2544). การรู้สารสนเทศ : ทักษะที่จ าเป็นส าหรับสังคมสารสนเทศ. วารสารมนุษยศาสตร ์
               สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 19(1), 1-6. 
สุจิน บุตรดีสุวรรณ. (2546). การรู้สารสนเทศส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารสารนเิทศ, 10(1-2), 35-43. 
สุดาวดี ศรีสดุตา. (2549). การรู้สารสนเทศของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น.   
               วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
สุพิศ บายคายคม. (2550). การรู้สารสนเทศของนิสติระดับปรญิญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
               วิทยาเขตศรีราชา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
อาธัญญา รตันอุบลและคณะ. 2550. รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการรูส้ารสนเทศส าหรับสังคมไทย.    
               กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
Breivik, P.S., & Gordon, E. G. (1989). Information literacy: Revolution in the Library. New York: McMillan. 
IFLA.  (2001). 67th IFLA council and general conference.  August 16-25, 2001. Retrieved May 9, 2011.from 

http://ifla.org.html. 
Maybee, Clarnce.(2005). Undergrduate preceptions of information use: The basis for creating User-Centered 

student information literacy instruction. The journal of academic libraianship, 32, pages 1-79. 
 
 
 
 
 



9th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,                       11-13 May 2016 

 

ฉ 

สารบัญ (ต่อ)  
 หน้า 
ความสามารถพัฒนาองค์การสมัยใหม่ และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย 

 
327 

        จุฑามาศ ที่อร่าม  
การรับรู้ความสามารถของตนเองและบรรยากาศการส่ือสารภายในองค์การท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
336 

        โรจนะ จําปาสี  
  
Session 5  กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ)  
ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวกลุ่มประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อคุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่า
ของธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาวในประเทศไทย 

 
345 

        กฤษติญา มูลศรี  
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ และความสามารถทางด้านนวัตกรรมท่ีมีต่อผลการดําเนินงาน ของธุรกิจอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

 
355 

        นาถยา  ยูระอินทร์  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและความสามารถการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การท่ีมีผลต่อความสําเร็จ
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
363 

        ธนพร ผิวคํา  
พฤติกรรมเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างสํานักงานทางหลวงท่ี 10 373 
        สมใจ ศิรโคตร์  
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในคุณภาพการตรวจสอบภายในและประสิทธิผล
การดําเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
381 

        กนิษฐา ผดุงกิจ  
  

Session 6  กลุ่มธุรกิจและการจัดการ (ต่อ) / ท่องเท่ียว / กลุ่มสังคมศาสตร์  
ผลกระทบความพร้อมของทรัพยากรและนวัตกรรมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจ
อาหารสําเร็จรูปในประเทศไทย 

 
391 

        บุปผา ภูกําเนิด  
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 

 
400 

        อาภากร แก้วมุงคุณ  
ผลกระทบของการรับรู้การพัฒนาทุนมนุษย์และความผกูพันขององค์การท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

 
409 

        วารุณี กิตติสุทธ์ิ  
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อําเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 418 
        ธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์ อริยา พงษ์พานิช และ บริสุทธ์ิ แสนคํา  
ผลกระทบของการมุ่งเน้นการตลาดและความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าท่ีมีผลต่อการดําเนินงานของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 

 
423 

        อิทธิกร นวลเพ็ญ  
การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีชุมชนไทยพวน 433 
        วาริท วสยางกูร  
Survey Research on Tourism Route of Backpackers From Luang Namtha province to Oudomxay 
province, Lao PDR. 

 
438 

          Hatthanikone Vongsoulin  
  



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังท่ี 9             วันท่ี 11-13 พฤษภาคม 2559 

433 

การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ชุมชนไทยพวน  
บ้านเก้าห้อง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุร ี

A Study of Potentials of Cultural Tourism Management of Thai Phuan Community,  
Ban Kao Hong, KokKramSub-District, Bang Plama District, SuphanBuri Province 

วาริท  วสยางกูร 
Warit  Wasayangkul 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
E-mail: baimai.wasa@gmail.com  โทร. 02-6292360-4 ต่อ 825 

 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้องต.โคกคราม อ.
บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
มาท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้อง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จํานวน 400 คน โดยสุ่มแบบบังเอิญเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
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ปลาม้า จ.สุพรรณบุรีในอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ศักยภาพในด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวรองลงมาคือ ศักยภาพใน
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและน้อยท่ีสุดคือศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม พ้ืนท่ีชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้อง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี มีดังนี้ 1) ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการ
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ท่ีสุดคือมีความเหมาะสมของสถานท่ีต้ังแหล่งท่องเที่ยว 3) ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูง
ท่ีสุดคือ มีการดูแลรักษา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สภาพภูมิทัศน์อย่างสม่ําเสมอและ 4) ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว
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คําสําคัญ: ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to study  potentials of cultural tourism management of Thai Phuan 
Community at Ban Kao Hong, KokKram Sub-District, Bang Plama District, SuphanBuri Province. The study was 
accomplished by a survey. The participants were 400 Thai tourists who visited Thai Phuan Community at Ban Kao 
Hong, KokKram Sub-District, Bang Plama District, SuphanBuri Province. The participants were selected by Accidental 
Sampling technique. Questionnaire was used to collect data. Then, the data were analyzed using mean, 
percentage and standard deviation. The results of the study showed that the potential of cultural tourism 
management of Thai Phuan Community at Ban Kao Hong, KokKram Sub-District, Bang Plama District, SuphanBuri 
Province was evaluated at much level. Potential of conservation of tourism attraction had its mean score at the 
highest level. The lower and the lowest score were potential of tourism management and potential of tourism 
fascination respectively. The findings also illustrated that cultural beauty was at highest level of mean score in 
tourism fascination category. The suitability of tourism location had its highest mean score in tourist carrying 
capacity category, while regularity of landscape preservation and environmental maintenance were at highest 
mean score in conservational category. The participation of local community had its mean score at highest level in 
tourism management category.      
Keywords: Potential Tourism Management, cultural tourism 
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1. บทนํา 
การส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นนโยบายที่สําคัญของประเทศ เพราะการท่องเท่ียวก่อให้เกิดรายได้ประเทศเป็นจํานวนมหา

ศาล ก่อให้เกิดการหมุนเวียนและการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค มีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการนําเอาทรัพยากรต่างๆ 
โดยเฉพาะทรัพยากรในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม สร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
รัฐบาลสามารถเก็บภาษีอากรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2552; กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557; 
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2549) 

รัฐบาลและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกันวางแผนการท่องเท่ียว โดยได้พยายามส่งเสริมให้ชุมชนท้องถ่ินให้มี
ศักยภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว มุ่งส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนเอง เพ่ือ
นําไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เกิดความสมดุลกับภูมิปัญญาท้องถ่ินและอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรม รวมท้ังเพ่ือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนให้เกิดการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน(วารสารชุมชนไทย, 2547; สม
ฤทัย เสือปาน, 2549)นอกจากนี้ยังมีการจัดทําแผนการตลาดท่องเที่ยวปี 2557 ท่ีให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพ่ือการท่องเท่ียวโดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และดึงจุดเด่น เสน่ห์ของแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับ
นักท่องเที่ยวมาเยือนตามศักยภาพของแต่ละแหล่งท่องเท่ียว โดยการสร้างโอกาสและแรงจูงใจกับเพ่ือการค้าการลงทุนด้านการ
ท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557) โดยเฉพาะในภาคกลางท่ีเปรียบเสมือนประตูบ้าน เป็นห้องรับแขกของประเทศไทย 
ท่ีเปิดรับนักท่องเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลก เป็นศูนย์กลางการเดินทาง ความทันสมัย และสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน นักท่องเท่ียว
สามารถเลือกท่องเท่ียวในภาคกลางได้หลากหลายรูปแบบครบทุกรส โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีสามารถเท่ียวได้บ่อยไม่ต้อง
วางแผนล่วงหน้า ไม่ต้องเป็นวันหยุดยาว และมีค่าใช้จ่ายท่ีคุ้มค่า (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557) 

จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในจังหวัดภาคกลางท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับเท่ียวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์ ด้วยความมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน รวมท้ังประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัด และสืบเนื่องการบริการวิชาการของ
คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในปี 2555 เป็นบริเวณพ้ืนท่ีบ้านเก้าห้อง ต.โคกคราม 
อ. บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีชุมชนไทยพวนท่ีมีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความเป็นตลาดโบราณริมแม่น้ําท่าจีน ท่ีรวมเอาวี
ถีชีวิตของคนในท้องถ่ินและความเป็นชุมชนแบบด้ังเดิมมาเป็นตัวชูโรง ซ่ึงเป็นการสร้างกระแสให้กับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เป็น
ทางออกท่ีลงตัวในการตอบสนองกระแสความต้องการของคนเมืองท่ีต้องการมาเท่ียวชมความโบราณที่ได้เห็นท้ังบรรยากาศ สิ่งปลูก
สร้าง และสินค้า ซ่ึงล้วนแต่เน้นวัฒนธรรมแบบเก่าแบบด่ังเดิม  

จากข้อมูลดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจและเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมพ้ืนท่ีชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้อง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาศักยภาพการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้องต.โคกครม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี และให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐาน อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพท่ีจะรองรับการท่องเที่ยวได้เพ่ิมข้ึน คอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว มีมาตรฐาน ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว  และพัฒนาไปสู่นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่เพ่ือให้เกิดการมาท่องเที่ยวซํ้า นํามา
ซ่ึงเป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศต่อไป 
   

2. วิธีการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ ประกอบด้วยข้อมูล
ส่วนต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมาตราส่วนประมาณค่า จํานวน ข้อ แบ่ง
ระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 5  ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4  ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก 
 3  ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
 2  ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ในระดับน้อย 
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 1  ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 ข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางในการสร้างเครื่องมือเพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทําความเข้าใจในรายละเอียดในด้านเนื้อหาเพ่ือท่ีจะนํามาสร้างแบบสอบถาม 
 2. สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบคือ (1) ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว (2) ศักยภาพในการ
รองรับด้านการท่องเท่ียว (3) ศักยภาพในการบริหารจัดการ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ศักยภาพในด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและ
ด้านการท่องเที่ยว 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการท่องเท่ียว 3 คน ประเมินค่าความตรงเชิงเนื้อหาซ่ึงเคร่ืองเมื่อ
ฉบับนี้มีค่าเท่ากับ 0.87 
 4. นําเคร่ืองมือไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คนเพื่อหาค่าความเชื่อม่ัน 
(Realiability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach) ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อม่ันท่ี 0.969ถือว่าเป็นค่าความเชื่อม่ันท่ียอมรับได้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองโดยได้รับแบบสอบถามคืนจํานวน 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งไป
ท้ังหมด  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ แจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ  
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนดในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์การประเมิน สามารถแบ่งช่วงคะแนนที่ใช้วิธีการคํานวณความกว้างของ
อันตรภาคชั้น (class interval)  
 
3. ผลการศึกษา 
 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จํานวน 400 คน โดยเลือกแบบบังเอิญเป็นเพศหญิง จํานวน 250 คน เพศชายจํานวน 150 คน ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 15 - 25 ปี มี คิดเป็นร้อยละ 44.50 รองลงมา คือ อายุตํ่ากว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.50  
 ส่วนใหญ่การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.25 รองลงมา คือ มัธยมศึกษา/ปวช.คิดเป็นร้อยละ 10 
 ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 25.50 ของรองลงมาคือธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 20.00 
 ส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมา คือ กลุ่มรายได้ 20,001 – 25,000 คิดเป็นร้อยละ 
24.00  
 ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้อง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  
 จากการวิเคาะห์ข้อมูลพบว่า ศักยภาพการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้อง ต.โคกคราม อ.บาง
ปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ศักยภาพในด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมีค่าเท่ากับ 4.77 รองลงมาคือ ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวมีค่าเท่ากับ 4.38 และน้อยท่ีสุดคือศกัยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียวมีค่าเท่ากับ 4.14  
 โดยด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือมีการดูแลรักษา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สภาพภูมิทัศน์อย่าง
สมํ่าเสมอ มีค่าเท่ากับ 4.77 รองลงมาคือ มีการรณรงค์ปลูกจิตสํานักต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวท้ังผู้ให้บริการและนักท่องเท่ียว มีค่า
เท่ากับ 4.71 มีการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีการท่องเท่ียว เช่นการแบ่งเขตพ้ืนท่ีสงวน พ้ืนท่ีนันทนาการ และพ้ืนท่ีพักอาศัยมีค่า
เท่ากับ 4.59 และน้อยท่ีสุดคอื มีการจัดการติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นผลจากการท่องเท่ียวมีค่าเท่ากับ 4.22 
 ด้านการบริหารจัดการด้านการ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวมีค่าเท่ากับ 
4.88 รองลงมาคือ กิจกรรมการท่องเท่ียวมีความหลากหลายมีค่าเท่ากับ 4.70 มีระบบเตือนภัย และระบบรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเท่ียวมีค่าเท่ากับ 4.52 และน้อยท่ีสุดคือ ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวท้ังทางตรงและทางอ้อมมีค่าเท่ากับ 
3.89  
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 ด้านการรองรับด้านการท่องเท่ียว ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือมีความเหมาะสมของสถานท่ีต้ังแหล่งท่องเท่ียว มีค่าเท่ากับ 4.57 
รองลงมาคือ สิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน เช่น น้ํา ไฟ ถนนมีค่าเท่ากับ 4.43 มีท่ีพักเพียงพอต่อนักท่องเท่ียวมีค่าเท่ากับ 4.21 และ
น้อยท่ีสุดคือมีระบบสุขาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การกําจัดสิ่งปฏิกูล แมลงนําโรค การระบายน้ําฝนการบําบัดน้ําเสียมีค่าเท่ากับ 3.93 

ด้านการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ มีความงดงามทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การแต่งกาย อาหารการ
กิน สถาปัตยกรรม ศิลปหัตถกรรมมีค่าเท่ากับ 4.65 รองลงมาคือ มีความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ตลอดจนมีองค์ความรู้
ชุมชนมีค่าเท่ากับ 4.44 มีความสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถ่ิน เช่น การมีประเพณี ความเชื่อตํานาน นิทานมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และน้อยท่ีสุดคือ มีความต่อเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละปีให้คงอยู่มีค่าเท่ากับ 3.89 
 

4. สรุปและอภิปรายผล 
 1) ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พ้ืนท่ีชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้อง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี นั้นเป็น
แหล่งท่องเท่ียวมีศักยภาพในระดับมาก ตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เป็นการท่องเที่ยวท่ีมีคุณค่าทางศิลปะขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกต่อกันมา ท้ังรูปแบบวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ การแสดงออกทางศิลปะ สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง ซ่ึงพ้ืนท่ีชุมชนไทยพวน บ้านเก้าห้อง ต.โคกคราม อ.
บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว
สอดคล้องกับ กรมการท่องเที่ยว (2557) ท่ีทําการกําหนดกรอบหรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นําไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวของตน มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน สามารถใช้เป็นสิ่งบ่งชี้ให้นักท่องเท่ียวได้รับรู้ในคุณภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว มีส่วนสําคัญในการตัดสินใจใช้บริการ ซ่ึงหมายถึงการเพิ่มข้ึนของรายได้ด้านการท่องเที่ยว อีกท้ังเป็นการเพิ่มการยอมรับใน
แหล่งท่องเท่ียวมากข้ึนด้วย  
 2) ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ประเด็นท่ีมีศักยภาพสูงท่ีสุดคือ มีความงดงามทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การแต่ง
กาย อาหารการกิน สถาปัตยกรรม ศิลปหัตถกรรมซ่ึงสอดคล้องกับ ท่ีกรมการท่องเท่ียว (2557) ว่าการดึงความสนใจของนักท่องเท่ียวให้
มาเย่ียมเยือนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น จะต้องเป็นสิ่งท่ีท้องท่ีนั้นมีเอกลักษณ์ท่ีชัดเจน ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีบรรพบุรุษได้สั่งสมและ
ถ่ายทอดมรดกสืบทอดต่อกันมา ท้ังในด้านศิลปวัฒนธรรมการดําเนินชีวิต โบราณสถาน โบราณวัตถุ อาหารการกิน การแต่งกาย ภาษา 
เชื้อชาติชนเผ่า เคร่ืองมือใช้สอยในชีวิตประจําวัน  
 3) ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวประเด็นท่ีมีศักยภาพสูงท่ีสุดคือ มีความเหมาะสมของสถานท่ีต้ังแหล่งท่องเที่ยวเป็นท่ี
สังเกตได้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครท่ีเป็นเมืองหลวงมากจนเกินไป ทําให้การเดินทางการคมนาคม มา
ท่องเที่ยวของท้ังชาวไทยและชาวต่างชาตินั้นเป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย อีกท้ังด้วยลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ เหมาะต่อการ
เพาะปลูก เป็นท่ีราบลุ่ม โดยมีแม่น้ําไหลผ่านหลายสาย สุพรรณบุรีไหลหล่อเลี้ยงผู้คนในพ้ืนท่ี ทําให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองโบราณ 
พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไม่ตํ่ากว่า 3,500 - 3,800 ซ่ึงเหล่านี้ล้วนเอ้ือให้เกิดการสั่งสมทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน ส่งทอดต่อกันมา
จนถึงปัจจุบัน ยังผลให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นจุดเด่น ดึงดูดใจนักท่องเท่ียวได้มากท่ีสดุ มนัส เผ่าพงษ์ศิลป์ (2554)  
 4) ศักยภาพในด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวประเด็นท่ีมีศักยภาพสูงท่ีสุดคือ มีการดูแลรักษา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สภาพ
ภูมิทัศน์อย่างสมํ่าเสมอสอดคล้องกับ มนัส เผ่าพงษ์ศิลป์ (2554) ท่ีกล่าวว่ามีความจําเป็นท่ีชุมชนจะตเองวางแผนการดําเนินงานเพื่อฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์สภาพวิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชนไว้ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนท่ีสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ท่ีสําคัญ
คือกลยุทธ์ในการพัฒนาจะต้องได้รับการปรับปรุงและรักษาคุณภาพทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด เพ่ือเป็นสิ่งดึงดูดใจ
นักท่องเท่ียวให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง (วสิษฐา เปี่ยมสกุล, 2554)  
 5) ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวประเด็นท่ีมีศักยภาพสูงท่ีสุดคือ ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคล้องกับบุณฑริก ผลบุญเจริญชัย (2553) ท่ีกล่าวถึงการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงในรูปแบบต่างๆ ท้ังการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเท่ียว การร่วมประชุมแผนและนโยบายด้านการ
ท่องเที่ยว การเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม ท่ีจะช่วยให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม อีกท้ังยังส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถ่ินให้ดีข้ึนในระยะยาว 
 

 

5. กิตติกรรมประกาศ  
การศึกษาค้นคว้าวิจัยในคร้ังนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท่ี

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการวิจัย ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ท่ีอํานวยความสะดวกในการดําเนินการทําวิจัยในคร้ังนี้ 
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ช 

สารบัญ (ต่อ)  
 หน้า 
อิทธิพลของปัจจัยด้านจริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ตามความคาดหวังของผู้รับสาร 

 
444 

          กฤชนัท แสนทวี และ ชัชฎา อัครศรีวร นากาโอคะ  
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเช้ือเอชไอวี กรณีศึกษา : ผู้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล  โพธาราม จ.ราชบุรี 450 
          ศศิใส แสงสัตตรัตน์  
  

Session 7 กลุ่มศึกษาศาสตร์  
การพัฒนาหลักสูตรการผลิตของเล่นพ้ืนบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 455 
          ชมภู ไชยวงษ์ และ จันทร์นภา  เขจรศาสตร์  
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลกับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

 
460 

          สุระศักดิ์  พันธุระ  
การพัฒนาคู่มือการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการผ่านการเล่าเร่ืองด้วยการ์ตูน 471 
          ภุมรินทร์ มานโสม  
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ีพึงประสงค์ 478 
          วีรภัทร ภคพงศ์พันธ์ุ และ ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส  
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธี พี แอล เอ เอ็น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

484 
 

          ยุพิณ ผิวขาว  
  

ห้องประชุม 2 Session 4 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)  
การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มผ่านอุปกรณ์ควบคุมราสเบอรี่พาย 492 
        วุฒิศักดิ์ ทองเสริม  
แอพพลิเคช่ันค้นหาวัดและสถานท่ีปฏิบัติธรรมในจังหวัดพิษณุโลกบนมือถือ 498 
        พิกุลทอง อยู่คง  
การพัฒนาระบบจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา 
จังหวัดพิษณุโลก 

 
507 

        บุศรินทร์ เห็มทอง  
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้วิธีการทําเหมืองข้อมูลในการแบ่งกลุ่มข้อมูลเพ่ือ
หากฎความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์การกู้ยืมของครัวเรือน 

 
513 

        ปัถยา ธูปทอง สุรทิน  เตียงอัมรักษ์ และ สุรศักดิ์ จันสีสุก  
แอพพลิเคช่ันสําหรับค้นหาหน่วยงานของรัฐบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 523 
        จารุวรรณ ชัยธรรมมา  
  

Session 5  กลุ่มเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
วิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทร์อย่างรวดเร็วในยาสมุนไพร 532 
        นิภาพร ก้านทอง  
การตรวจสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพในผลิตภัณฑ์สมุนไพร 540 
        อนันทญา แสนสวัสดิ์  
ผลของน้ําตาลและไทเดียซูรอนต่อการเกิดพืชต้นใหม่ในช้างพลาย 550 
        ปัทมา จําปาเรือง  
ผลของสังกะสีและไกลโฟเซตต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบของต้นกล้าผักข้ีหูดและผักบุ้ง 555 
        สุธาทิพย์ ใจเย็น  
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คุณลักษณะบัณฑติหลักสูตรภาษาจีนท่ีพึงประสงค์ 
Desirable Characteristics of Graduate in Chinese Language Program 

 

วีรภัทร ภคพงศ์พนัธุ์และ ณฏัฐกิตต์ิ ตันสมรส 
Weerapat Pakapongpan and Natthakitt Tansomros 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
*ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์:tanjinhai88@gmail.comและหมายเลขโทรศัพท์:02-6292360-4 ต่อ 825 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ีผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
คือ เจ้าของสถานประกอบการท่ีใช้ภาษาจีนสําหรับการทํางาน จํานวน 408 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.-Standard Deviation) ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ี
พึงประสงค์จําแนกได้ 4 ด้าน โดยในแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านวิชาชีพ มีทักษะด้านการฟังภาษาจีน ( X = 4.21, S.D. = 
0.670) ด้านความประพฤติมีความต้องการบัณฑิตท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีความกระตือรือร้นใน
การทํางาน ( X = 4.60, S.D. = 0.611) ด้านบุคลิกภาพมีความต้องการบัณฑิตท่ีรู้จักพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ( X = 4.61, S.D. 
= 0.572) และด้านอ่ืนๆมีความต้องการบัณฑิตท่ีมีการใช้ภาษาไทยที่ดี ( X = 4.41, S.D. = 0.730)  
 

คําสําคัญ:คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนสถานประกอบการ 
 

Abstract 
 This research aims to study the characteristics of Chinese majored graduates that employerdesire. The 
population of the study is 408 respondents of the enterprises in which Chinese is required in work. The 
questionnaire is used as a tool for data collection. The questionnaire is rating scale of 1-5: (1) Very undesirable, (2) 
Undesirable, (3) neutral, (4) Desirable, (5) Very desirable. The desirable characteristic categorized by four aspects. 
The results show that each aspect has the highest average: the professional aspect referring to listening skill 
chicness ( X = 4.21, S.D. = 0.670). The behavioral aspectreferring to a good relationship, an ability to work with 
others and willingness to work( X = 4.60, S.D. = 0.611). Personality aspect referring to self-development ( X = 4.61, 
S.D. = 0.572). And the other aspect referringto a good communication skill in Thai ( X = 4.41, S.D. = 0.730). 
Keywords:GraduateDesirable Characteristics, Chinese Language Program, Enterprise 
 

1. บทนํา 
จากรากฐานที่สําคัญหลังปี 1978 สู่การคาดการณ์จากสถาบันทางด้านเศรษฐกิจท่ัวโลก คาดว่าประเทศจีนจะมีขนาดผลิต

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) แซงหน้าสหรัฐอเมริกา และจะก้าวข้ึนมาเป็นผู้นําอันดับ 1 ทางด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมโลก (รวิภาส กล่ําทวี, 2556) สะท้อนให้เห็นถึงการเติมโตทางด้านเศรษฐกิจของจีน ซ่ึงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับประเทศ
ท่ัวโลก ในฐานะสะพานท่ีคอยเชื่อมโยงการส่ือสารระหว่างนักลงทุนชาวจีนกับนักลงทุนต่างชาติ ภาษาจึงเป็นปัจจัยหลักสําหรับการ
ติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบัน หนึ่งในภาษาท่ีได้รับความนิยมและทวีความสําคัญมากท่ีสุดในยุคศตวรรษท่ี 20 นี้ คือ ภาษาจีน จากการ
สํารวจข้อมูลบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเวิลด์สตาร์ (internet world stats, 2556) พบว่า ภาษาท่ีมีคนพูดมากท่ีสุดในโลก อันดับ 1 คือ 
ภาษาจีน ภาษาจีนยังเป็นภาษาท่ีมีคนใช้ทางอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของโลกอีกด้วย นอกจากน้ีภาษาจีนยังเป็นอีกหนึ่ง
ภาษาท่ีใช้ในองค์การสหประชาชาติ ประกอบกับการรวมตัวของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสามประเทศในเอเชีย
ตะวันออกซ่ึงหนึ่งในนั้นก็คือประเทศจีน ย่ิงเพ่ิมโอกาสในติดต่อสื่อสารและการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน 

นางสาวอุษณีย์ วัฒนพันธ์ รองผู้อํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในฐานะหัวหน้าสถาบันการแปลและการส่งเสริมภาษาจีนสมัยนั้น เปิดเผยว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศจีนมี
ความเข้มแข็งและเติบโตมากข้ึน ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศทางฝ่ังตะวันตกเร่ิมอ่อนตัวลง ส่งผลให้ประเทศต่างๆ หันมาเรียนภาษาใน
ภูมิภาคเอเชียเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะภาษาจีน ญี่ปุ่น และ เกาหลี ขณะที่ภาษาของประเทศทางฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะภาษาฝร่ังเศสเริ่ม
มีจํานวนผู้เรียนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด และภาษาท่ีได้รับนิยมเรียนมากท่ีสุด คือ ภาษาจีน (ASTVผู้จัดการออนไลน์ ,2555) 
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จากความสําคัญดังกล่าวส่งผลให้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแผนพัฒนากําลังคนในระดับประเทศ พ.ศ.2555-2559 
ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอและให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการพัฒนากําลังคน โดยการกําหนดยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาศักยภาพกําลังคนในทุกระดับอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต และกําหนดให้ส่งเสริมและพัฒนากําลังคนให้มีศักยภาพความรู้
ความสามารถทักษะฝีมือและเร่งส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน และภาษาเพ่ือนบ้านเพ่ิมข้ึน เพ่ือ
รองรับการย้ายฐานการผลิตท่ีจะเข้ามาในประเทศไทย (บัลลังก์ โรหิตเสถียร, 2555) 

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจีนในศตวรรษนี้เป็นไปอย่างก้าวกระโดด ความสัมพันธ์ระหว่าง
จีนกับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยก็มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง และหลังการก่อต้ังเขต
การค้าเสรีจีน-อาเซียน ยังส่งผลให้ภาษาจีนได้รับความนิยมในหมู่ชาวไทยสูงข้ึน สถานศึกษาในประเทศไทยต่างเร่งพัฒนาหลักสูตร
ภาษาจีน ครูและนักเรียนจํานวนมากมีการเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษาจีนท้ังในประเทศและต่างประเทศ สถาบันต่างๆ มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสร้างสะพานสําหรับการเชื่อมโยงการสื่อสารและผลิตบุคลากรท่ีสามารถ
ทํางานร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีศักยภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูล
สําหรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนท่ีผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีการศึกษาหาคุณลักษณะบัณฑิต
หลักสูตรภาษาจีนท่ีผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน 
 

2. วิธีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของสถานประกอบการหรือหัวหน้าส่วนงานท่ีมีการใช้ภาษาจีนสําหรับการทํางานและ

บุคคลากรที่ใช้ภาษาจีน อาทิ บริษัทนําเท่ียว บริษัทเอกชนท้ังขนาดใหญ่และขนาดเล็ก หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา บริษัทสายการบิน 
เป็นต้น จํานวน 408 ตัวอย่าง 

เครื่องมือในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับการวิจยัในคร้ังนี้ใช้แบบสอบถามสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาจีนท่ีผู้ใช้

บัณฑิตพึงประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ีผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ ลักษณะเคร่ืองมือ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามความคิดเห็นตามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีสําคัญของบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีน 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด มีเกณฑ์การให้คะแนนระดับ
ความต้องการ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือดังนี้ 
  ระดับความต้องการมากท่ีสุด   ให้ค่าน้ําหนัก   5   คะแนน 
  ระดับความต้องการมาก   ให้ค่าน้ําหนัก   4   คะแนน 
  ระดับความต้องการปานกลาง   ให้ค่าน้ําหนัก   3   คะแนน 
  ระดับความต้องการน้อย  ให้ค่าน้ําหนัก   2   คะแนน 
  ระดับความต้องการน้อยท่ีสุด   ให้ค่าน้ําหนัก   1   คะแนน  

เกณฑ์การจัดระดับค่าเฉลี่ย ( X ) ผู้วิจัยกําหนดอันตรภาคชั้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 การกําหนดความกว้างของชั้นคะแนน  =   คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
      จํานวนชั้นคะแนน 
 ความกว้างของชั้นคะแนน  =    5 – 1   
              5 

ความกว้างของชั้นคะแนนท่ีได้  = 0.80  
 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.21 – 5.00 ระดับความต้องการมากท่ีสุด   

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.41– 4.20 ระดับความต้องการมาก 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.61 – 3.40 ระดับความต้องการปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.81 – 2.60 ระดับความต้องการน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.80 ระดับความต้องการน้อยท่ีสุด 
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3. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 3.1 ผลการศึกษา 
 การศึกษาหาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ีผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ สามารถเสนอผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ีพึงประสงค์ 

คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่พึงประสงค ์ x  S.D ระดับ 
ความต้องการ 

ด้านวิชาชีพ    
1. มีทักษะด้านการฟังภาษาจีน 4.21 0.670 มากที่สุด 
2. มีทักษะด้านการอ่านภาษาจีน 4.16 0.676 มาก 
3. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับไวยากรณ์ภาษาจีน 4.13 0.634 มาก 
4. มีทักษะด้านการพูดภาษาจีน 4.12 0.787 มาก 
5. สามารถเขียนและอ่านอักษรจีนแบบด้ังเดิมได้ 3.88 0.795 มาก 
6. มีทักษะด้านการเขียนภาษาจีน 3.87 0.719 มาก 
7. มีความรู้ความเช่ียวชาญในวัฒนธรรมและปรัชญาของจีน 3.79 0.814 มาก 
8. มีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมจีน 3.67 0.765 มาก 
9. มีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกับประวัติศาสตร์การปกครองของจีน 3.66 0.752 มาก 
10. มีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกับภูมิศาสตร์ศาสตร์จีน 3.42 0.741 มาก 
11. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ภาษาจีน 3.30 0.736 ปานกลาง 

ด้านความประพฤติ    
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 4.60 0.611 มากที่สุด 
2. มีความกระตือรือร้นในการทํางาน 4.60 0.611 มากที่สุด 

3. มีวินัย มีความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบในหน้าที่ 4.51 0.690 มากที่สุด 
4. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 4.50 0.665 มากที่สุด 
5. เคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้อ่ืน 4.47 0.660 มากที่สุด 
6. สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของงานท่ีเปล่ียนแปลงได้ 4.40 0.694 มากที่สุด 

ด้านบุคลิกภาพ    
1. รู้จักพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ 4.61 0.572 มากที่สุด 
2. มีไหวพริบ ปฏิภาณ รู้ทันทุกสถานการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาได้ 4.51 0.669 มากที่สุด 
3. มีความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์กว้างไกล 4.42 0.657 มากที่สุด 
4. รู้จักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการเป็น 4.34 0.627 มากที่สุด 
5. สามารถใช้เหตุผลและตัดสินใจได้อย่างเท่ียงตรง 4.28 0.697 มากที่สุด 
6. มีคุณสมบัติของการเป็นผู้นํา 4.17 0.718 มาก 

ด้านอื่นๆ    
1. มีการใช้ภาษาไทยที่ดี 4.41 0.730 มากที่สุด 
2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 4.23 0.681 มากที่สุด 
3. สามารถใช้เคร่ืองมือในสํานักงานได้ 4.10 0.690 มาก 
4. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 4.06 0.818 มาก 
5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 3.92 0.684 มาก 
6. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการพูด 3.92 0.723 มาก 
7. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน 3.91 0.829 มาก 
8. มีทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 3.86 0.825 มาก 
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คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนที่พึงประสงค ์ x  S.D ระดับ 
ความต้องการ 

9. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียน 3.69 0.843 มาก 
10. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ 3.48 1.058 มาก 
11. สามารถพูดภาษาในกลุ่มอาเซียนได้ 3.38 0.923 ปานกลาง 
12. สามารถพูดภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ 3.28 1.000 ปานกลาง 
13. สามารถร้องเพลงภาษาจีนได้ 3.09 0.987 ปานกลาง 
14. มีความสามารถพิเศษในด้านกีฬา 3.02 0.838 ปานกลาง 
15. สามารถพูดภาษาถิ่นของจีนได้ 2.90 0.984 ปานกลาง 
16. สามารถเล่นเคร่ืองดนตรีของประเทศจีนได้ 2.82 1.004 ปานกลาง 
17. สามารถวาดภาพได้ 2.71 0.773 ปานกลาง 

 
จากการศึกษาประเด็นคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ีผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถจําแนก

ได้ 4 ด้าน คือ ด้านวิชาชีพ ด้านความประพฤติ ด้านบุคลิกภาพ และด้านอ่ืนๆ ดังนี้  
ด้านวิชาชีพ 
จากการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ีผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ด้านวิชาชีพ พบว่า มีทักษะด้านการฟังภาษาจีน (

X = 4.21, S.D. = 0.670) มีทักษะด้านการอ่านภาษาจีน ( X = 4.16,S.D.= 0.676)มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาตามลําดับ 
ด้านความประพฤติ 
จากการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ีผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ด้านความประพฤติพบว่า มีความต้องการบัณฑิตท่ี

มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีความกระตือรือร้นในการทํางาน ( X = 4.60, S.D. = 0.611) มีวินัย มีความตรง
ต่อเวลาและความรับผิดชอบในหน้าท่ี ( X = 4.51, S.D. = 0.690) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาตามลําดับ  

ด้านบุคลิกภาพ 
จากการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ีผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ด้านบุคลิกภาพพบว่า มีความต้องการบัณฑิตท่ี

รู้จักพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ( X = 4.61, S.D. = 0.572) มีวินัย มีไหวพริบ ปฏิภาณ รู้ทันทุกสถานการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาได้ ( X

= 4.51, S.D. = 0.669) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาตามลําดับ 
ด้านอื่นๆ 
จากการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ีผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ด้านอ่ืนๆพบว่า มีความต้องการบัณฑิตท่ีมีการใช้

ภาษาไทยที่ดี ( X = 4.41, S.D. = 0.730) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ( X = 4.23, S.D. = 0.681) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาตามลําดับ 
 

3.2 อภิปรายผล 
จากการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ีผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ มีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย ดังนี้ 
1. การศึกษาประเด็นคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ีผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกเป็นราย

ด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการอยู่ในระดับมากข้ึนไป โดยในด้านวิชาชีพมีความต้องการบัณฑิตท่ีมีทักษะด้านการฟังภาษาจีนสูง
ท่ีสุด ด้านความประพฤติ มีความต้องการบัณฑิตท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้สูงท่ีสุด ด้านบุคลิกภาพ มีความ
ต้องการบัณฑิตท่ีมีการใช้ภาษาไทยที่ดีสูงท่ีสุด และด้านอ่ืนๆ มีความต้องการบัณฑิตท่ีมีการใช้ภาษาไทยที่ดีสูงท่ีสุด ข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่าสถานประกอบให้ความสําคัญและมีความต้องการให้บัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนมีคุณสมบัติท่ีเพียบพร้อมในทุกมิติ ซ่ึง
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (2552) ท่ีกําหนดคุณภาพของบัณฑิตทุก
ระดับคุณวุฒิต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) มี
คุณธรรม จริยธรรม 2) มีความรู้ 3) มีทักษะทางปัญญา 4) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5) มีทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเป็นท่ีน่าสังเกตว่า คุณลักษณะบัณฑิตในด้านความประพฤติและด้านบุคลิกภาพ มีระดับความ
ต้องการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด ชี้ให้เห็นว่าสถานประกอบการต้องการบัณฑิตท่ีมีความประพฤติและบุคลิกภาพดี คือ มีมนุษย
สัมพันธ์ท่ีดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีวินัย มีความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบในหน้าท่ี มี
ทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้อ่ืน สามารถปรับตัวเข้า
กับความต้องการของงานท่ีเปลี่ยนแปลงได้ รู้จักพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ มีไหวพริบ ปฏิภาณ รู้ทันทุกสถานการณ์ สามารถแก้ไข
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ปัญหาได้ มีความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้จักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการเป็น สามารถใช้เหตุผลและ
ตัดสินใจได้อย่างเท่ียงตรง และมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นํา มากกว่าบัณฑิตท่ีมีความรู้แต่ขาดซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรม และบุคลิกภาพ
ท้ังภายในและภายนอกท่ีดี ซ่ึงสอดคล้องกับบัญญัติ 10 ประการของการปฏิบัติงานท่ีดีของลูกจ้าง ท่ีตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้บังคับบัญชา คือ มีความขยันหม่ันเพียรดี มีผลงานท่ีมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบเป็นท่ีไว้วางใจได้ดี มีความเข้าใจในหน้าท่ีดี มี
ความสามารถเรียนรู้ดี มีความคิดริเร่ิม มีดุลยพินิจและสามัญสํานึกดี มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีความร่วมมือดี มีเจตคติท่ีดีต่องานและ
องค์การ (จําเนียรจวงตระกูล,2530)  

3. การพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ีผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ในด้านอ่ืนๆ พบว่า สถานประกอบมีความ
ต้องการบัณฑิตท่ีมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ มากท่ีสุด ซ่ึงมีผลตรงกันข้ามกับข้อมูลทางด้านวิชาชีพท่ีมีความต้องการบัณฑิตท่ี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ภาษาจีนอยู่ในระดับ ปานกลาง ท้ังนี้ เนื่องจากพัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมต่างๆ ท่ีใช้
งานกันอยู่ในยุคปัจจุบันมีศักยภาพสูงข้ึน โดยในหลายๆ โปรแกรมสามารถตั้งค่าคําสั่งหรือเมนูการใช้งานได้มากกว่าหนึ่งภาษา นอกจากนี้
เมนูการสั่งงานส่วนใหญ่ก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักสําหรับการสั่งการ ทําให้สะดวกต่อการใช้งาน จึงไม่มีความจําเป็นต้องใช้งาน
คอมพิวเตอร์ท่ีมีเมนูคําสั่งงานเป็นภาษาจีน 

4. ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ีผู้ใช้บัณฑิตพึงประสงค์ในด้านอ่ืนๆ ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ
บัณฑิตท่ีใช้ภาษาไทยได้ดีเป็นอันดับ 1 เนื่องจากวัยรุ่นในยุคปัจจุบันมีการใช้ภาษาไทยที่ผิดเพ้ียน เขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง ปัญหา
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสื่อสารระหว่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของธัญญลักษณ์ เหล็กพิมาย(2551) ว่า วัยรุ่นใน
ยุคปัจจุบันมีการใช้ภาษาไทยที่ผิดเพ้ียนจนถึงข้ันวิกฤติ อันมีผลมาจากความเคยชินท่ีเกิดจากการเขียนกลอนวัยรุ่น การส่งข้อความผ่านมือ
ถือ และการเขียนข้อความในอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะจากการแชท ท่ีเน้นเขียนคําให้สั้นท่ีสุด และเป็นคําท่ีพิมพ์ง่าย สะกดง่าย สื่อสารกัน
ได้ง่ายในกลุ่มเพ่ือนและสังคมเดียวกัน เช่น “555” แทนเสียงหัวเราะ “เดว” แทนคําว่า “เด๋ียว” “ไปเดก่า” แทนคําว่า “ไปดีกว่า” คําว่า 
“ไม่เป็นไร” ก็เขียนเป็น “ม่ายเปนราย” เป็นต้น ความเคยชินในการใช้ภาษาไทยที่ผิดเพ้ียนนี้เองอาจส่งผลกระทบต่อเยาวชนรุ่นหลังต่อ
การเข้าใจความหมายของคําท่ีไม่ถูกต้องได้ 

5. ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการบัณฑิตท่ีสามารถพูดภาษาในกลุ่มอาเซียนได้มากกว่าสามารถพูด
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสถานประกอบการให้ความสําคัญกับการ
รวมตัวของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอกาสท่ีได้รับหลังจากการรวมตัวของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซ่ึงเห็นตรงกันกับ แผนพัฒนากําลังคนในระดับประเทศ พ.ศ.2555-2559 ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอและให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาเพื่อนบ้าน เพ่ือรองรับการย้ายฐานการผลิตท่ีจะเข้ามาในประเทศไทย 
(บัลลังก์ โรหิตเสถียร,2555) 
 

4. สรปุผลและข้อเสนอแนะ 
 4.1สรุปผล 
 ปัจจุบันเจ้าของสถานประกอบการ หัวหน้าส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนสําหรับการทํางาน และบุคลากรท่ีใช้ภาษาจีน
สําหรับการทํางาน มีความต้องการบัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเพียบพร้อมในทุกมิติ ซ่ึงตรงตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (2552) ท่ีกําหนดคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม 2) 
มีความรู้ 3) มีทักษะทางปัญญา 4) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5) มีทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสามารถสรุปคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาจีนท่ีสําคัญได้4 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านวิชาชีพเช่น มีทักษะการใช้ภาษาจีนด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน มีความรู้ความเชี่ยวชาญในไวยากรณ์ภาษาจีน 
สามารถเขียนและอ่านอักษรจีนแบบดั้งเดิมได้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวัฒนธรรมปรัชญาของจีน สภาพเศรษฐกิจสังคมจีน 
ประวัติศาสตร์การปกครองของจีน และภูมิศาสตร์ศาสตร์จีน เป็นต้น 

2) ด้านความประพฤติเช่น มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีวินัย มี
ความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบในหน้าท่ี มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เคารพ
ในสิทธิและทรัพย์สินของผู้อ่ืน และสามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของงานท่ีเปลี่ยนแปลงได้ เป็นต้น 

3) ด้านบุคลิกภาพ เช่น รู้จักพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ มีไหวพริบ ปฏิภาณ รู้ทันทุกสถานการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาได้ มี
ความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้จักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการเป็น สามารถใช้เหตุผลและตัดสินใจได้อย่าง
เท่ียงตรง และมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นํา เป็นต้น 
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4) ด้านอื่นๆ เช่น มีการใช้ภาษาไทยท่ีดี มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้เครื่องมือในสํานักงานได้ สามารถพิมพ์ดีด
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน และสามารถขับข่ีรถยนต์ได้ เป็น 

4.2 ข้อเสนอแนะ 
1. สามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน  
2. สามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือพัฒนาเป็นโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีน

สําหรับผู้ท่ีสนใจ 
 

5. กิตติกรรมประกาศ  
การศึกษาค้นคว้าวิจัยในคร้ังนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท่ี

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการวิจัย  
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ิ อมรวณิชศักด์ิ และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท่ีอํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินการทําวิจัยในคร้ังนี้ 
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สารบัญ (ต่อ)  
 หน้า 
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559  (ห้องประชุม 1)  
Session 8 กลุ่มศึกษาศาสตร์ (ต่อ)  
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 674 
        ธันย์ชนก อินเสมียน  
สาเหตุและปัจจัยท่ีมีผลกระทบกับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานพิเศษ 680 
        สมภพ ทองปลิว  
รูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเตอร์เน็ตท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

 
688 

        ฉวีวรรณ โชติวิสุทธ์ิ  
  

Session 9 กลุ่มศึกษาศาสตร์ (ต่อ)  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัย  เรื่องรูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษา  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีปรากฏใน
ภาษาเขียนของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์ และคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ท่ีส่งงานเขียนในรายวิชาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร จํานวน 298 
งาน ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การศึกษาจากเอกสาร และแบบสํารวจจากการตอบแบบฝึกหัดของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
การใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีปรากฏในภาษาเขียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภู
วนารถ มีท้ังหมด 6 ด้าน คือ การใช้ระดับภาษา การใช้คําทับศัพท์ การใช้คําย่อ การสะกดคํา การใช้คําสุภาพ และการใช้ภาษาไทยเน็ต 
คําสําคัญ :  รูปแบบ, การใช้ภาษาไทย, อินเทอร์เน็ต, อิทธิพล, การเขียนภาษาไทย, นักศึกษา 

 
Abstract 

           Research on The pattern of using Thai (Language) in Internet which has influences on Thai writing by 
students at Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chakrabongse Bhuvanarth Campus. The objective is 
to study the using Thai (Language) in  internet appeared  in the written language of students at Rajamangala 
University of Technology Tawan-ok, Chakrabongse Bhuvanarth Campus. The population in this research is students 
a Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chakrabongse Bhuvanarth Campus in Faculty of Liberal Arts, 
Business Administration and Information Technology and the sample in this research were  298  papers of the 
written in Thai communication course of students.  The research tools consist of documentary research and survey 
research from exercise. The results of this research showed that the using Thai (Language) in internet appeared in 
the written language of students at Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chakrabongse Bhuvanarth 
Campus have 6 areas which are Language level, Transliterated word, Abbreviation word, Word spelling, Offensive 
word and Thai Netspeak   
Keywords: Form, Thai language usage, Internet, influences, writing Thai, students 

 
1.  บทนํา  (Introduction) 
              ภาษาเป็นเสมือนสิ่งท่ีมีชีวิตท่ีสามารถเกิดข้ึนได้ และเจริญเติบโตออกไป  ในขณะเดียวกันบางส่วนก็อาจเสื่อมไป สูญ
หายไป  ซ่ึงโลกปัจจุบันถือว่าเป็นยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าทางข้อมูลข่าวสารท่ัวโลก สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก
รวดเร็วโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยได้แก่  คอมพิวเตอร์  ดาวเทียม การแสวงหาความรู้ หรือการติดตามอ่านเรื่องราวข่าวสารจาก
อินเทอร์เน็ต  จึงเป็นวิธีท่ีสะดวก ง่าย รวดเร็ว และทันใจ ทําให้วิธีการสื่อสารในการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตก็พัฒนาตามไปด้วย 
และได้เข้ามามีอิทธิพล มีบทบาทในการดําเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาได้นําเอาคํา และประโยค
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ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการสื่อสารด้านการพูดท่ีไม่ถูกต้อง เช่น “ใช่ไหม” พูดเป็น “ซิมิ” ส่วนในด้านการเขียนก็กร่อนคํา
ให้สั้นลง เช่น “มหาวิทยาลัย”  เขียนเป็น “มหาลัย”  นอกจากนี้ยังมีปัญหาการใช้ภาษาไทยในการเขียนท่ีรุนแรงอีกอย่างหนึ่ง คือ 
การใช้ภาษาไทยของนักศึกษาในสังคมยุคไซเบอร์ สามารถเข้าไปใช้บริการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ได้ทุกภาคส่วน  “เด็ก” ซ่ึงเป็นวัย
ท่ีอยากรู้ อยากลอง  จึงมิได้ให้ความสนใจเพียงแค่การศึกษาค้นคว้าข้อมูลการศึกษาเท่านั้น หากแต่สนใจกับภาคบันเทิงควบคู่ไป
ด้วยปัญหาการใช้ภาษาไทยท่ีเกิดจากอินเทอร์เน็ตนั้นเร่ิมลุกลามมาจากโปรแกรมแช็ทรูม และเกมออนไลน์  ซ่ึงดูคล้ายเป็นการ
สนทนากันธรรมดาแต่เม่ือได้เข้าไปสัมผัสแล้วเป็นการสนทนาท่ีไม่มีขีดจํากัดของภาษาท่ีทําให้เกิดปัญหามากมายเช่นท่ีพบตามหน้า
หนังสือพิมพ์ 
  ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และประสบปัญหาเกี่ยวกับความบกพร่องในด้านการใช้ภาษาไทยในการเขียน
ของนักศึกษา จึงสนใจศึกษา “รูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีมีอิทธิผลต่อการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ” เพ่ือจะได้นําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
การเรียน การสอน และวางแผนการจัดการศึกษาวิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  
 
2.  วิธีการศึกษา  (Research Methodology) 
              การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษารูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีปรากฏในภาษาเขียนของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้  
 2.1  ขอบเขตของการวิจัย 
              ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
            2.1.1  ด้านเนื้อหา  ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหาเชิงลึกด้วยการศึกษาคํา และประโยคภาษาไทย 
เช่น  การใช้คําสแลง คําไม่สุภาพ  คําย่อ  ใช้ภาษาไม่เหมาะสมไม่ถูกกาลเทศะ  ใช้ภาษาต่างประเทศปนกับภาษาไทย ฯลฯ  การ
เรียงลําดับคําในประโยคไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ท่ีปรากฏอยู่ในรายการทางอินเทอร์เน็ต 
                    2.1.2  ด้านวิธีการวิจัย  ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  โดยศึกษา และรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้   
                2.1.3  การศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) เป็นข้ันตอนแรกของการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้ค้นคว้า 
และขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประเภทเอกสารจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากหนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการใน
คอลัมภ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้จากการใช้ภาษาไทย จดหมายเหตุ บันทึกการเล่าเร่ืองการใช้ภาษาไทย รวมท้ังงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องใน
คร้ังนี้ และข้อมูลท่ีได้จากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย และความต้องการของเยาวชนไทย ตลอดถึงผลกระทบจากรายการ
ในอินเทอร์เน็ตดังกล่าวท่ีมีต่อนักศึกษา และเยาวชน 
                   นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบสํารวจกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถ  คณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี  1 ท่ีเรียนวิชาการใช้
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือศึกษาการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีปรากฏในภาษาเขียนของนักศึกษา ซ่ึงจะนําไปสู่การแสวงหา
ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ของข้อมูลมากย่ิงข้ึน 
                    2.1.4  ด้านระยะเวลา 
                      เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1  ตุลาคม  2556 - วันท่ี  30  กันยายน  2557  รวมระยะเวลา  1  ปี 
                  2.1.5  ด้านพ้ืนท่ี  คือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ   
     2.1.6  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                      2.1.6.1  ประชากร  คือ  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
คณะศิลปศาสตร์  และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี  1 ท่ีเรียนวิชาการใช้ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 
                      2.1.6.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ   
คณะศิลปศาสตร์  และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี  1 ท่ีเรียนวิชาการใช้ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร  จํานวน  298  คน 
       2.2  การดําเนินการวิจัย 
              ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยด้วยกระบวนการ  ดังนี้ 
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            2.2.1  ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบสํารวจ  (Survey research)  โดยผู้วิจัยจะเร่ิมสํารวจ
ลักษณะของการใช้คําและการใช้ประโยคภาษาไทย  เช่น  การใช้คําสแลง  คําไม่สุภาพ  คําย่อ  ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ไม่ถูก
กาลเทศะ การใช้ภาษาต่างประเทศปนกับภาษาไทย ฯลฯ  การเรียงลําดับคําในประโยคไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ท่ีปรากฏอยู่
ในอินเทอร์เน็ต   
                   2.2.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้กําหนดรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม  ด้วยวิธีการวิจัยแบบสํารวจ (Survey  
research)  และจดบันทึกข้อมูลท่ีได้แล้วนํามาจัดเป็นหมวดหมู่ แต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
                           2.2.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด เพ่ือศึกษาเป็นแนวทางของความรู้
เบื้องต้น  เอกสารท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีมีอิทธิผลต่อการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  ได้แก่ 

                      2.2.1.1  เอกสารท่ีเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
                       2.2.1.2  เอกสารท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต   
                       2.2.1.3  งานวิจยัท่ีเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในการเขียน 
                     2.2.1.4  งานวิจยัท่ีเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต   

             2.3  การเก็บข้อมูลจากเอกสาร     
                    ผู้วิจัยได้คัดเลือกเอกสารเฉพาะข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับรูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีมีอิทธิผลต่อ
การใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษา  โดยคํานึงถึงความชัดเจน ความสมบูรณ์ และมีความถูกต้องของเอกสาร ท้ังนี้เพ่ือใช้เป็น
แนวทางเบื้องต้นในการเก็บข้อมูลจากสนามวิจัยประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
             2.4  การจัดทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล   
                    เม่ือผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ข้ันตอนต่อไปผู้วิจัยก็จะตรวจสอบและจัดกระทําข้อมูล โดยผู้วิจัยจะนํา
ข้อมูลท่ีได้มาจากการรวบรวมเอกสาร และข้อมูลภาคสนามมาแยกตามความมุ่งหมายของการวิจัย  ดังนี้ 
                   2.4.1 นําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดมาศึกษาและจัดแยกเป็นประเภทตามความมุ่งหมาย
ของการวิจัยท่ีกําหนดไว้ 
                   2.4.2  นําข้อมูลภาคสนามท่ีได้จากการสํารวจ  แล้วแยกประเภทจัดเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นท่ีกําหนดไว้ในความ
มุ่งหมายของการวิจัย 
         2.4.3  นําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากเอกสาร และข้อมูลภาคสนามท่ีได้จากการสํารวจมาตรวจสอบความถูกต้องให้
มากย่ิงข้ึน  ก่อนท่ีจะนําไปวิเคราะห์ และสรุปผล ผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการตรวจแบบสามเส้า (Triangulation)  ซ่ึงเน้นการตรวจสอบ
ความถูกต้อง  โดยบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง (Methodological triangulation)  การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation)  
เป็นการพิสูจน์ว่าข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่  วิธีการตรวจสอบมี  ดังนี้ 
          2.4.4  การตรวจสอบแหล่งข้อมูล  แหล่งท่ีมาท่ีจะพิจารณาในการตรวจสอบ  ได้แก่  แหล่งเวลา  แหล่งสถานท่ี 
และแหล่งบุคคล 

                แหล่งเวลา  คือ  ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ 
               แหล่งสถานท่ี  หมายความว่า  ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 

           แหล่งบุคคล  หมายถึงว่า  ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 
         2.4.5  การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย  (Investigator Triangulation)  คือ การตรวจสอบว่า ผู้วิจัยแต่ละคนจะ
ได้ข้อมูลต่างกันอย่างไร  โดยเปล่ียนตัวผู้สังเกตแทนท่ีจะให้ผู้วิจัยคนเดียวกันสังเกตโดยตลอด  ในกรณีท่ีไม่แน่ใจในคุณภาพของ 
ผู้รวบรวมข้อมูลสนาม 
         2.4.6  การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี  (Theory Triangulation)  คือ การตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจัยมีแนวคิด
ทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิม จะทําให้การตีความของข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

          2.4.7  การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)  คือการใช้วิธีเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ กัน  เพ่ือรวบรวมข้อมูลเร่ืองเดียวกัน  เช่น  วิธีการสํารวจควบคู่กับการซักถาม  พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่ง
เอกสารประกอบด้วย   

           หลังจากนั้นก็นําข้อมูลท่ีถูกต้องไปวิเคราะห์  (ทรงคุณ  จันทร, 254 : 77-78)  วิธีการเช่นนี้จะเป็นประโยชน์อย่าง
ย่ิงท่ีจะทําให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสเพ่ิมเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน   
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        2.5  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   
               ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary research) และการใช้การวิจัยแบบ
สํารวจ (Survey research) ผู้วิจัยได้นําเนื้อหาสาระมาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล จะแสดงรายการคําและประโยค
ประเภทต่างๆ ท่ีต้องการวิเคราะห์ไว้ในตารางด้านล่าง และพรรณาวิเคราะห์การใช้ภาษาในการเขียนของนักศึกษาท่ีเขียนคํา และ
ประโยค จากจํานวนงานเขียนของนักศึกษาท้ังหมด 298 งาน ในกรณีท่ีคํา หรือประโยคเหล่านั้นมีคําผิด หรือลักษณะเหมือนกันจะ
เลือกนําเสนอเพียงตัวอย่างเดียว  ตลอดจนศึกษารูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตมาประกอบคําบรรยาย  เพ่ือเป็นการ
เปรียบเทียบกับการใช้ภาษาในการเขียนของนักศึกษา ซ่ึงมีงานเขียนท่ีนักศึกษาใช้ภาษาไทยผิดจํานวน  69  งาน   
 2.6  การนําเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล  
          การวิจัยเร่ืองนี้  ผู้วิจัยได้นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของการบรรยายตามเนื้อหาในแต่ละประเด็นในลักษณะ
ขององค์ความรู้ใหม่ โดยใช้วิธีการอธิบายความในเชิงพรรณนาวิเคราะห์  (Descriptive Analysis)  แล้วนํามาร้อยเรียงอย่างเป็น
ระบบตามความมุ่งหมาย และพรรณนา  วิเคราะห์โดยนําแนวคิดทฤษฎีมายืนยัน 
 
3. อภิปรายผล (Discussion) 
              ผลการวิจัยดังกล่าว  ผู้วิจัยมีประเด็นนํามาอภิปรายผลได้  ดังนี้ 
                     จากการศึกษาการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีปรากฏในภาษาเขียนของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  ผลการวิจัยพบว่า การใช้ภาษาไทยในภาษาเขียนของนักศึกษา มีการเขียนคําผิดแยก
ได้เป็น 6 ลักษณะ ดังนี้ 
              1.  การใช้ระดับภาษา (Language level)  ผลการวิจัยพบว่าภาษาท่ีใช้ในการเขียนของนักศึกษา มี  2  ระดับ
ด้วยกัน คือ ภาษากึ่งแบบแผน และภาษาไม่เป็นแบบแผน ส่วนใหญ่นักศึกษาจะใช้ระดับภาษาไม่เป็นแบบแผนมากท่ีสุด ได้แก่ภาษา
พูด  ภาษาปากหรือภาษากันเอง  ด้วยการใช้คําท่ีผิดและระดับภาษาไม่เหมาะสําหรับใช้ในการเขียน เช่น  เจอ, เค้า, เท่าไหร่, ยังไง,  
ตังค์, ไว, เยอะ, อยาก, ไอติม, มอไซค์, ทีวี, โทร, ตอนบ่าย  2 และตอน  5  โมงเย็น เป็นต้น โดยนักศึกษามิได้คํานึงถึงความถูกต้อง
อีกท้ังยังใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันจนเกิดความเคยชิน  มิทันย้ังคิดว่าการใช้ระดับภาษาในการเขียนควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตาม
กาลเทศะ  บุคคล  โอกาสและสถานท่ีเป็นสําคัญ  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนภาษาไทย พบว่า การเลือกใช้ระดับ
ภาษาในการติดต่อสื่อสารนั้น  ผู้ใช้ภาษาจึงควรพิจารณาเลือกใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล โอกาส และสถานท่ีเป็นสําคัญโดย
คํานึงถึงจรรยามารยาท  และวัฒนธรรม อันดีงามของไทยเป็นสําคัญด้วยเพ่ือให้การสื่อสารบรรลุเป้าหมายตามท่ีต้องการ  ตลอดจน
เป็นท่ีประทับใจแก่ผู้ท่ีสื่อสารด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกานติภา  วรพงศ์  (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้
ภาษาในเว็บบอร์ดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  เพ่ือวิเคราะห์ในระดับคํา  ผลการศึกษาพบว่า ระดับภาษาท่ีใช้นั้นมีผสมผสานกัน
ท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาวัยรุ่น และภาษาอินเทอร์เน็ต และสอดคล้องกับงานวิจัยของทัตพิชา  ชลวิสูตร  (2553 : 33-37)  
ได้ศึกษาการใช้ภาษาสื่อสารในเว็บไซด์  www.pantip.com  เพ่ือพัฒนาความเข้าใจในรายวิชา ภาษาสื่อมวลชน  ผลการวิจัยพบว่า
ภาษาท่ีใช้ในกระทู้มี  2  ระดับด้วยกัน  คือ  ภาษาปากและภาษาก่ึงแบบแผน  โดยในส่วนของภาษาปากมีการใช้คําสแลง คําหยาบ 
คําเลียนเสียงพูด คําลงท้าย  ตลอดจนพาดหัวข่าวและหัวข้อข่าวของหนังสือพิมพ์เพ่ือต้ังกระทู้  ส่วนภาษาระดับกึ่งแบบแผนคือ 
ระดับภาษาท่ีนิยมใช้เพ่ือสื่อความกันโดยทัวไป ตามบริบท 
              2.  การใช้คําทับศัพท์  (Transliterated word)  ผลการวิจัยพบว่า  ส่วนใหญ่นักศึกษาจะใช้คําทับศัพท์ใน
การสื่อสารในชีวิตประจําวันอยู่แล้ว  ด้วยการใช้คําเหล่านี้  โดยนักศึกษาไม่เข้าใจ  ไม่มีความรู้ท่ีถูกต้องว่า ควรจะใช้คําเหล่านี้ใน
การเขียนเม่ือใด ในโอกาสใดจึงจะเหมาะสมและใช้คําผิด เช่น face book,  line,  E-mail,  Internet,  Group Line,  อิเล็กโทร
นิกส์,  อิเล็กทรอนิค,  อีเมล์,  อีเมลล์,  ไอศครีม,  เกมส์,  โบชัว,  เมาท์,  ไซส์,  เคาว์ดาว, พรีเซนต์และคอนเสริต์ เป็นต้น โดยมีท้ัง
การเขียนด้วยรูปภาษาอังกฤษโดยตรง และใช้การถ่ายเสียงออกมาด้วยอักษรไทย  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางภาษา วัฒนธรรมท่ี
ได้รับมาจากตะวันตก  ทําให้มีการรับคํามาใช้อย่างแพร่หลาย โดยไม่คํานึงถึงคุณค่าของภาษาไทย  เนื่องจากมีการกําหนดเป็นศัพท์
บัญญัติในภาษาไทยที่ใช้กันท่ัวไปอยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องใช้คําทับศัพท์ แต่นักศึกษาไม่นํามาใช้  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการ
ใช้ภาษาไทย  พบว่าไม่ใช้คําภาษาต่างประเทศนอกจากจําเป็นในการเขียนเพ่ือการสื่อสาร ควรเลือกใช้คําให้เหมาะสม และยึดหลัก
สําคัญไว้ว่า ในกรณีท่ีมีศัพท์บัญญัติ หรือคําภาษาไทยท่ีมีความหมายตรงกับคําภาษาต่างประเทศ  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและใช้กันอยู่
แพร่หลายก็ควรใช้ศัพท์ภาษาไทย แต่บางคํายังไม่มีการบัญญัติศัพท์ หรือยังหาคําไทยท่ีมีความหมายตรงกับคําภาษาต่างประเทศ
ไม่ได้  จึงจะอนุโลมให้ใช้คําทับศัพท์ได้ 
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                      3.  การใช้คําย่อ  (Abbreviation word)  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาจะใช้คําย่อในการสื่อสารด้านการพูด
มากกว่าเขียน ส่วนมากคําย่อไม่ได้ใช้อย่างแพร่หลายคงใช้เฉพาะในหมู่ของตนเองเท่านั้น แต่เม่ือนํามาใช้ในการเขียนจึงไม่
ระมัดระวัง  ใช้คําไม่ถูกต้อง และเป็นรูปแบบของคําท่ีลดรูปให้สั้นลง  ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการพิมพ์ด้วยการใช้คําผิด
เหล่านี้ในงานเขียนของตนเอง เช่น แบต,  ห้าง,  มหาลัย,  บาส,  คณิต,  เว็บ,  คอม,  โทร, เลขา,  กะ,  เน็ต  และไมค์  เป็นต้น  
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต พบว่า ภาษาท่ีใช้ในการสนทนาออนไลน์  มีการตัดคําให้สั้นลง 
เพ่ือให้พิมพ์ได้เร็วข้ึน เช่น  สวัสดี กลายเป็น ดี หรือ D แทน หรือจะเป็นการตัดสระ  หรือพยัญชนะบางตัว เช่น เด๋ียว  เป็น  เด๋ว 
เพ่ือพิมพ์ได้เร็วข้ึน และน่าสนใจสัญลักษณ์รูปภาพแทนอารมณ์ความรู้สึก ข้อจํากัดของการสนทนาออนไลน์ คือ ไม่สามารถแสดง
อารมณ์เหมือนกับการสนทนาแบบเผชิญหน้า  จึงมีการสร้างสิ่งทดแทน โดยการเครื่องหมายแอสกี (ASCII Art) ในการแสดงอารมณ์
การใช้ Emoticon  เพ่ือแสดงอารมณ์ และลักษณะท่าทางหรือการพิมพ์ข้อความที่แสดงถึงลักษณะท่าทาง และนักศึกษาก็เคยชิน
กับการสื่อสารในการสนทนาออนไลน์ด้วยการพิมพ์สื่อสารกันเป็นประจําอยู่แล้ว โดยไม่ระมัดระวังนํามาใช้สื่อสารในงานเขียน 
            4.  การสะกดคํา  (Word spelling)  ผลการวิจัยพบว่า การสะกดคําผิดนี้นักศึกษาได้รับอิทธิพลมาจากการ
เรียนรู้ การจํา และใช้สืบต่อกันมาโดยไม่ทราบว่าเป็นคําผิด ซ่ึงเป็นคําผิดท่ีเห็นกันอยู่บ่อย ๆ  อีกกรณีหนึ่ง คือ การไม่ตรวจทาน
ความถูกต้องก่อนท่ีจะใช้ในงานเขียนจริง ความไม่ระวังก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้เกิดความผิดพลาดได้ เช่น โน๊ต, รัดกรุม, ผลัด, 
กษัตย์, โอกาศ,  สัมพันธ์ภาพ, โทรศัพย์,  ศรีษะ, อาจาร์ย,  อินเตอร์เน็ต,  ปรากฎ และกาละเทศ  เป็นต้น  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต พบว่าสาเหตุของการเขียนหนังสือผิด คือ  ไม่ทราบความหมายของคํา  ใช้แนวเทียบผิด  
ออกเสียงผิด มีประสบการณ์มาผิด ไม่รู้หลักภาษา นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของศรีวิไล  พลมณี และคณะ  (2544 : 
บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการเขียน และข้อผิดพลาดการใช้ภาษาไทยในความเรียงของนักศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ข้อผิดพลาดการใช้ภาษาท่ีพบมาก คือ การสะกดการันต์  การใช้สํานวนภาษาและการเชื่อมโยงความ
สื่อความและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวรรณ  พิฆเนศวร  (2552 : 91 - 92)  ได้ศึกษาการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้
ภาษาไทยในการเขียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี  2  วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่  เพ่ือวิเคราะห์ข้อผิดพลาดใน
การเขียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี  2  วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่  จํานวน  35  ชิ้น  พบว่า ข้อผิดพลาดใน
การเขียนบทความมากท่ีสุด คือ ข้อผิดพลาดด้านการสะกดคํา  ด้านรูปแบบ  ด้านเนื้อหา และด้านสํานวนภาษา    
            5.  การใช้คําไม่สุภาพ  (Offensive Words)  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาในปัจจุบันไม่รู้จักเลือกคําใช้  
มักจะใช้คําไปโดยไม่คิดถึงความสุภาพ  และใช้สื่อสารในการเขียนท่ีผิด  เช่น  โดน,  อีกที,  ให้อาจารย์,  มัน,  ข่ี และตึก เป็นต้น  
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย  พบว่า การใช้ภาษท่ีสุภาพ  คือ การใช้ภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม และได้รับความ
ร่ืนรมย์ในการสื่อสาร หรือคําท่ีได้ยินแล้วน่าฟัง ชวนฟัง เป็นถ้อยคําท่ีเหมาะสมเป็นการเปลี่ยนถ้อยคําต่าง ๆ ให้เหมาะสมสําหรับ
สื่อสาร กับผู้ท่ีอาวุโสกว่า ไม่ควรใช้คําอุทานท่ีไม่สุภาพ  เช่น โว้ย เว้ย หรือคําสบถ เช่น ให้ตายห่า ให้ฉิบหายวายวอดหรือการพูด
กระชากเสียง  เช่น เปล่า  ไม่ใช่  ไม่มี  อีกท้ังไม่เป็นคําผวน คือ เม่ือผวนหางเสียงกลับมาไว้ข้างหน้าแล้วคํานั้น จะกลับเป็นไม่สุภาพ
ทันที  เช่น  คุณหมอจ๋า  ผวนเป็น คุณหมาจ๋อ ไม่มีการใช้คําท่ีถือว่าหยาบโลน  เชน่  ไอ้,  อี,  ข้ี  โดยจะเปล่ียนคําศัพท์ไปเป็นคําอ่ืน
เป็น  สิ่ง,  นาง,  อุจจาระ  หรือไม่ก็ตัดออก ไม่เป็นคําแสลง  หรือคําคะนอง  การใช้ถ้อยคําสุภาพ เป็นการเลือกใช้คําให้ถูกต้อง
เหมาะสม กับบุคคลและตามกาลเทศะ กฎเกณฑ์การใช้คําสุภาพไม่มีกําหนดตายตัว บางคําใช้ในภาษาพูด บางคําก็ใช้ในภาษาเขียน 
                      6.  การใช้ภาษาไทยเน็ต  (Thai Netspeak)  ผลการวิจัยพบว่า  ภาษาไทยเน็ตเป็นภาษาท่ีมีลักษณะของการ
แปรในด้านการสะกดคํา  สืบเนื่องจากปัจจัยด้านวิธีการสื่อสารท่ีผ่านหน้าจอด้วยวิธีการพิมพ์เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการพิมพ์  
ประกอบกับนักศึกษาเป็นผู้ใช้ภาษา เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการสร้างอัตลักษณ์ของตนเองให้มีความแตกต่างด้วยการสะกดคําท่ีมี
การแปรจากภาษาไทยมาตรฐาน และนักศึกษาก็เขียนภาษาไทยกันไม่ค่อยถูกต้อง โดยส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความเคยชินกับภาษา
เขียนท่ีใช้ในการส่งข้อความผ่านมือถือ และการเขียนในอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะจากการแชทจะเน้นเขียนคําให้สั้นท่ีสุด เช่น  ป่าว,  
เทอ,  ลําคาน,  โทสับ, ใช่ม้ัย และนึงเป็นต้น  และนักศึกษาก็นําคําท่ีผิดเหล่านี้มาใช้สื่อสารในการเขียนของตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ต พบว่า รูปแบบของภาษาท้ังหมดจะเป็นคําพ้องเสียงท่ีหลาย ๆ คํามักจะผิดหลักของ
ภาษาอยู่เสมอ จะเป็นคําพ้องเสียงท่ีจะใช้ในเวลาเขียนเท่านั้น และคําท่ีนํามาใช้แทนกันนี้มักจะเป็นคําท่ีไม่มีในพจนานุกรม 
      ดังท่ีกล่าวมาด้วยแล้วก็สามารถสรุปได้ว่า  รูปแบบการใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยใน
การเขียนของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  คือ  การใช้ระดับภาษา  การใช้คํา
ทับศัพท์  การใช้คําย่อ  การสะกดคํา  การใช้คําไม่สุภาพ และการใช้ภาษาไทยเน็ต   
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4. สรุปผล (Conclusion) 
             จากการศึกษาพบว่า  การใช้ภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตท่ีปรากฏในภาษาเขียนของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
                 1.  การใช้ระดับภาษา  (Language level)  ส่วนใหญ่นักศึกษาจะใช้ระดับภาษาไม่เป็นแบบแผนมากท่ีสุด ได้แก่ 
ภาษาพูด ภาษาปากหรือภาษากันเอง ด้วยการนําคําท่ีผิดเหล่านี้ใช้สื่อสารในงานเขียนของตนเอง เช่น เจอ, เค้า, เท่าไหร่, ยังไง, 
ตังค์, ไว, เยอะ, อยาก, ไอติม, มอไซค์, ทีวี, โทร, ตอนบ่าย  2  และตอน  5  โมงเย็น เป็นต้น 
                 2.  การใช้คําทับศัพท์ (Transliterated word) ส่วนใหญ่นักศึกษาจะใช้คําทับศัพท์ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
อยู่แล้ว และนําคําท่ีผิดเหล่านี้มาใช้สื่อสารในงานเขียนของตนเอง เช่น  line,  Group Line,  face book,  E-mail,  Internet,  
อิเล็กโทรนิกส์, อิเล็กทรอนิค, อีเมล์, อีเมลล์, ไอศครีม, เกมส์, โบชัว, เมาท์, พรีเซนต์, ไซส์, คอนเสริต์ และเคาว์ดาว เป็นต้น  
          3.  การใช้คําย่อ  (Abbreviation word)  เป็นคําท่ีนักศึกษาจะใช้สื่อสารในการพูดมากกว่าเขียน และนําคําท่ีผิด
เหล่านี้มาใช้สื่อสารในงานเขียนของตนเอง เช่น แบต, มหาลัย, ห้าง, บาส, คณิต, เว็บ, คอม, โทร,  เลขา, กะ, เน็ต และไมค์ เป็นต้น 
          4.  การสะกดคํา  (Word spelling)  การสะกดคําผิดนี้เป็นคําผิดท่ีเห็นกันอยู่บ่อย ๆ และนักศึกษานําคําท่ีผิด
เหล่านี้มาใช้สื่อสารในงานเขียนของตนเอง เช่น  โน๊ต,  รัดกรุม,  ผลัด,  กษัตย์,  โอกาศ,  สัมพันธ์ภาพ,  โทรศัพย์,  ศรีษะ, อาจาร์ย,  
อินเตอร์เน็ต, ปรากฎ และกาละเทศ 
          5.  การใช้คําไม่สุภาพ  (Offensive Words)  นักศึกษาในปัจจุบันไม่รู้จักเลือกคําใช้  มักจะใช้คําไปโดยไม่คิด  
และนําคําท่ีผิดเหล่านี้มาใช้สื่อสารในการเขียนของตนเอง  เช่น  โดน,  อีกที,  ให้อาจารย์,  มัน,  ข่ี และตึก  เป็นต้น 
                 6.  การใช้ภาษาไทยเน็ต  (Thai Netspeak)  เป็นการใช้ภาษาท่ีสื่อสารผ่านหน้าจอด้วยวิธีการพิมพ์ ท้ังนี้เพ่ือความ
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Abstract 

The objective of this research project is to develop a potentially statistical model using Canonical Correlation Analysis 

(CCA) for climate seasonal prediction of rainfall in Thailand. The El Niño Southern Oscillation (ENSO) climate system and the 

Sea Surface Temperature (SST) over the tropical Pacific Ocean and Indian Ocean are taken as the main factors of precipitation. 

The Empirical Orthogonal Function Analysis (EOFs) is firstly performed into the calculation. First few leading principal 

component has been analyzed via the spatiotemporal patterns of positive SST anomaly dominated Indian Ocean and central 

Pacific Ocean together with the tendency of increasing over past sixty-four years of data set.  The CCA is applied to find the 

correlation between SST over tropical Indian Ocean and western Pacific Ocean during August 1951-2015 and precipitation in 

Thailand during the September-October-November (SON) of first few leading EOFs. The result has been found that the 

correlation score is about 0.6. The levels of predictive skills have been also shown at lead times of up to 4 months (target seasons 

OND, NDJ, DJF and JFM). The skills scores have been improved to the moderate skills (about 0.3-0.4) in the northern Thailand 

and some regions of southern Thailand with zero-month lead (SON) and declined from OND to JFM. The CCA generally 

outperforms persistence at zero-lead times. The ENSO phenomenon and SST anomaly are found to play some role in the 

precipitation variability in Thailand regions: Warming ENSO episodes tend to suppress northern summer rainfall and enhance 

southern summer rainfall in Thailand and vice versa, namely Cooling ENSO episodes tend to enhance northern summer rainfall 

and suppress southern summer rainfall in Thailand. 
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