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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 และเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกเรียน													

สาขาวชิาสารสนเทศศกึษาของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีในมหาวทิยาลัยของรฐั	 จ�าแนก

ตามข้อมูลสถานภาพส่วนตัว	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชา

สารสนเทศศกึษา	ชัน้ปีที	่1-2	ปีการศกึษา	2561	จ�านวน	10	แห่ง	การวจิยันีเ้ป็นการวจิยั					

เชงิส�ารวจ	การสุม่ตวัอย่างเป็นแบบแบ่งชัน้แบบเป็นสดัส่วน	ได้กลุม่ตวัอย่างจ�านวน	210	คน	

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามประมาณค่า	 5	 ระดบั	 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์	

ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้																		

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ								

ที่ระดับ	0.05	จึงทดสอบค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ	LSD		

1,2	ภาควิชาสารสนเทศศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา
			Department	of	Information	Studies,	Faculty	of	Humanities	and	Social	Sciences,	

Burapha	University
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ผลการวจิยัพบว่า	 การตัดสนิใจเลอืกเรยีนสาขาวชิาสารสนเทศศกึษาของนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ	 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก							

เรียงตามล�าดับจากมากไปน้อย	 ได้แก่	 ด้านการจัดการเรียนการสอน	 ด้านค่าใช้จ่ายใน													

การเรียน	 ด้านสถานที่และท�าเลท่ีตั้ง	 ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก	 และด้านทัศนคติ																	

ตามล�าดับ	 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ	 พบว่า	 นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน		

และศึกษาอยู ่ในสถาบันการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือก														

เรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาด้านสถานท่ี	 และท�าเลท่ีตั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	0.05

ค�าส�าคัญ:	การตัดสินใจเลือกเรียน,	สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา,	มหาวิทยาลัยของรัฐ

Abstract

This	research	aims	to	 investigate	and	compare	students’	decision			

to	 study	 at	 an	 undergraduate	 program	of	 information	 studies	 in	 public	

universities.	The	samples	used	in	this	survey	research	included	210	freshman	

and	sophormore	undergraduate	students	majoring	in	information	studies	

from	 10	 public	 universities	 in	 the	 academic	 year	 of	 2018.	 The	 sample																		

were	 selected	 by	 a	 proportional	 stratified	 random	 sampling	method.																					

The	 research	 tool	was	 5-point	 rating	 scale	 questionnaire.	 The	 statistics																		

analysis	 in	the	study	consisted	of	percentage,	mean,	standard	deviation	

while	one-way	ANOVA	was	used	for	hypothesis	test.	When	the	statistically																			

significant	difference	revealed	at	0.05,	LSD	were	applied.

The	findings	revealed	that:	Features	affecting	the	decision	to	study												

at	an	undergraduate	program	of	information	studies	in	public	universities	

holistically	 and	 individually	 reached	 high	 levels.	 It	 can	 be	 ranged	 from																							

the	 greatest	 to	 the	 least	 values	 as	 follows:	 teaching	 and	 learning																																						

administration,	 tuition	 fees	 and	 other	 expenses,	 location,	 facilities,	 and																	

attitudes,	 respectively.	When	 comparing	 factors	 influencing	 the	 study															
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decision	 across	 the	 data,	 it	 was	 found	 that	 students	 having	 different																								

genders	 and	 studying	 different	 universities	 expressed	 their	 opinions																							

about	 the	decision	 to	 study	at	 an	undergraduate	program	of	 information																												

studies	 in	public	universities	 in	terms	of	 location	differently	at	statistically																											

significant	level	of	0.05.

Keywords:	the	Decision	to	Study,	Department	of	Information	Studies,	Public	Universities

บทน�า

การศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้างคน	 สร้างสังคม	 และสร้างชาติ																								

เป็นกลไกหลักในการพัฒนาก�าลังคนให้มีคุณภาพ	สามารถด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น

ในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่	 21	

การศึกษามีบทบาทส�าคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขันและ															

ยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นพลวัต	 โดยในแผนการศึกษา														

แห่งชาติ	 (พ.ศ.	2560-2579)	 ได้มุ ่งเน้นการจัดการศึกษาการพัฒนาศักยภาพและ																							

ขดีความสามารถของคนไทยให้มทีกัษะ	 ความรูค้วามสามารถ	 และสมรรถนะทีส่อดคล้อง			

กับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ	 และรองรับการเปลี่ยนแปลง												

ของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 ดังนั้นการจัดการศึกษาของไทยจ�าเป็นต้องก�าหนด														

เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 วางแผนพัฒนาและเตรียมก�าลังคนที่จะเข้าสู	่															

ตลาดงานเมือ่ส�าเร็จการศกึษาในระดบัต่าง	ๆ	มกีารปรบัหลักสูตรและวธิกีารเรยีนการสอน																

ที่มีความยืดหยุ่น	 หลากหลาย	 เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทรัพยากร

มนุษย์ให้มีทักษะ	 ความรู้ความสามารถ	 และสมรรถนะท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและ

การแข่งขันอย่างเสรีแบบไร้พรมแดนในยุคเศรษฐกิจและสังคม	 4.0	 โดยมุ่งเน้นการจัด												

การเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี	 21	 เพื่อให้ได้ทั้งความรู้และทักษะ																

ทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการด�ารงชีวติ	 การประกอบอาชพี	 และการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม											

ของประเทศท่ามกลางกระแสแห่งการเปล่ียนแปลง	 (ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา,	

2560,	หน้า	1-4,	16)	

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว	 20	 ปี																							

พ.ศ.	 2561-2580	 ได้ก�าหนดทิศทางการจัดการศึกษา	 โดยให้สถาบันอุดมศึกษาเป็น										
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แหล่งพฒันาก�าลงัคน	 สร้างเสรมิศกัยภาพด้านทกัษะความคดิและการรูค้ดิ	 มีการพฒันา

ศักยภาพและคุณภาพนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อม														

รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต	 รวมทั้งก�าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเป็น

แหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน�าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน

และท้องถิน่	 (ส�านกันโยบายและแผนการอดุมศกึษา,	 2561)	 ในปัจจุบนัสถาบนัอดุมศึกษา													

ในประเทศไทยเปิดการเรยีนการสอนหลากหลายสาขาวชิา	 ส่วนหนึง่เป็นการขยายโอกาส

ทางการศึกษาให้กับประชาชน	 แต่ก็ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการศึกษาขึ้น	 เน่ืองจาก

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว	 มีการแข่งขันอย่างสูงในด้าน															

การเปิดสอนในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 ทั้งระหว่างมหาวิทยาลัยภายในประเทศด้วยกันเอง																	

และกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	 ส่งผลให้บางสาขาวิชาไม่มีนักศึกษามาสมัครเรียน										

จึงต้องปิดตัวหรือยุบไปรวมกับสาขาวิชาอื่นท่ีใกล้เคียงกัน	 มหาวิทยาลัยหลายแห่งจึงม	ี	

การใช้กลยุทธ์ต่าง	 ๆ	 ในการรับเข้าศึกษา	 รวมถึงการสร้างจุดเด่นของสถาบันเพื่อให้																			

สถาบันมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป	และเพื่อให้มีอัตราการเพิ่ม

ของนักศึกษามากขึ้น

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา	 (information	 studies)	 หรือสารสนเทศศาสตร	์

(information	 science)	 เป็นศาสตร์ที่พัฒนามาจากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร	์																							

(library	 science)	 สู่บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์/สารสนเทศศาสตร	์														

(library	 and	 information	 science)	 และสารสนเทศศึกษา	 เดิมการศึกษาทางด้าน

บรรณารักษศาสตร์จัดการศึกษามุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ	 และทักษะ																	

การปฏิบัติงานในห้องสมุด	 แต่เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมเข้าสู่ยุคสารสนเทศ														

ท�าให้เกิดสภาวะทะลักทะลายของสารสนเทศ	 และความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของ

เทคโนโลยีสารสนเทศท�าให้กระบวนการปฏิบัติงานในห้องสมุดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ทั้งรูปแบบของวัสดุที่ให้บริการ	 วิธีการจัดระบบ	 และการให้บริการแก่ผู้ใช้	 (ธนพรรณ											

กุลจันทร์	 และปราณี	 วงศ์จ�ารัส,	 2555,	 หน้า	 1-3)	 จากสภาพแวดล้อมดังกล่าวส่งผล		

กระทบอย่างมากต่อวงการห้องสมุด	 ท�าให้การศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ต้อง													

ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย	 โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะใช้ชื่อเรียกสาขาวิชาแตกต่างกัน	 คือ	

สารสนเทศศึกษา	 สารสนเทศศาสตร์	 การจัดการสารสนเทศ	 สารสนเทศศาสตร์และ

บรรณารักษศาสตร์	บรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 ส่งผลให้อาชพีบรรณารกัษ์
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ในยุคแรกเริ่มได้พัฒนาไปสู ่อาชีพสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศ																		

การบริการสารสนเทศ	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ท�าให้															

สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนทางด้านสารสนเทศศึกษาจึงต้องพยายาม														

อย่างยิ่งในการผลิตบัณฑิตให้สนองตอบความต้องการของตลาดงาน

ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีการสื่อสาร														

และเทคโนโลยีเว็บที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์	 แม้กระทั่งความต้องการและ

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมยุคปัจจุบัน	

รวมถึงการแข่งขันในการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 ส่งผลให้หลักสูตร

สารสนเทศศึกษาต้องปรับปรุงให้ทันสถานการณ์ดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา	 และเพื่อเป็น			

การเตรียมความพร้อมส�าหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา																			

ให้สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว	ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการตัดสินใจ

เลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย															

ของรัฐ	 และเพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ	 จ�าแนกตามสถานภาพส่วนตัวของ

นักศึกษา	 ผลการศึกษาท่ีได้จะน�าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรอย่าง										

มปีระสทิธภิาพ	 รวมถึงการจดัสภาพการเรยีนการสอนให้มคีวามเหมาะสม	สร้างแรงจงูใจ											

ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนต่อไป

สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานที่	1	นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชา

สารสนเทศศึกษาแตกต่างกัน

สมมติฐานที่	 2	 นักศึกษาที่มีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีผลต่อ										

การตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาแตกต่างกัน

สมมติฐานที่	 3	 นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่	 6	 (GPAX)																		

ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาแตกต่างกัน

สมมติฐานที่	 4	 นักศึกษาที่ศึกษาสถาบันการศึกษาต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาแตกต่างกัน
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นิยามศัพท์เฉพาะ

นักศึกษา	หมายถึง	ผู้ที่ก�าลังศึกษาระดับปริญญาตร	ีหลักสูตร	4	ปี	ชั้นปีที่	1-2	

ประจ�าปีการศึกษา	 2561	 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ	 (ส�าหรับนิสิตที่ก�าลังศึกษาจาก

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	 และมหาวิทยาลยัศลิปากรจะเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที	่ 2	 เนือ่งจาก

สถาบันดังกล่าวให้นิสิตเลือกสาขาวิชาในชั้นปีที่	2)

สาขาวชิาสารสนเทศศกึษา	หมายถงึ	สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา	สารสนเทศศาสตร์		

การจัดการสารสนเทศ	สารสนเทศศาสตร์และบรรณารกัษศาสตร์	และบรรณารกัษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร	์ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐ

มหาวิทยาลัยของรัฐ	 หมายถึง	 มหาวิทยาลัยท้ังท่ีเป็นส่วนราชการและไม่เป็น													

ส่วนราชการ	 (มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ)	 ท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล										

และจ�ากัดจ�านวนรับนักศึกษา	จ�านวน	10	แห่ง	ประกอบด้วย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยับรูพา	มหาวิทยาลยัมหาสารคาม	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	

มหาวิทยาลยัศลิปากร	และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	ทัง้นีไ้ม่รวมถงึมหาวทิยาลัยราชภัฏ															

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัยนี้ประกอบด้วย	 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ

การตดัสนิใจ	แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร	และแนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎี

การเลือกอาชีพของฮอพพอค	ดังนี้

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

การตัดสินใจเลือก	 หมายถึง	 การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีความพอใจ	 และ															

เล็งเห็นการน�าไปใช้ประโยชน์	 จากการศึกษาพบว่า	 มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง															

ดังนี้

Harrison	 (1999,	 pp.	 41-43)	 ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการตัดสินใจของบุคคล													

โดยทั่วไป	สามารถแบ่งได้	2	ประเภท	ดังนี้
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1.	 การตัดสินใจโดยใช้สามัญส�านึก	ประสบการณ์	ความรู้สึกต่าง	ๆ	ของตนเอง

เป็นตัวตัดสินใจ	 โดยมิได้ใช้หลักการและเหตุผล	ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว	แล้วแต่ความรู้สึก

ของผูต้ดัสนิใจทีค่ดิว่าเหมาะสมเพยีงใด	 หรอืถกูต้องเพยีงใด	 ซึง่วธินีีม้กัจะมคีวามแตกต่าง

กันไปเฉพาะแต่ละบุคคล

2.	 การตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล	 เป็นการตัดสินใจที่ใช้หลักเหตุผลหรือตาม

ระเบียบกฎเกณฑ์แบบแผนท่ีเคยปฏิบัติมาจนกลายเป็นงานประจ�า	 มิใช่การตัดสินใจ														

โดยความรู้สึกอารมณ์ของแต่ละบุคคลแต่เป็นการตัดสินใจที่มีเหตุมีผล	 โดยอาจใช้วิธี												

ทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการตัดสินใจ	ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคต่าง	ๆ	 ในการตัดสินใจ

Render,	Stair,	and	Hanna	(2012,	p.	39;	จริะจติต์	ราคา,	2551,	หน้า	236-239)															

กล่าวถงึ	 ทฤษฎกีารตดัสนิใจโดยจ�าแนกการตดัสนิใจออกไปตามประเภทของสถานการณ์															

ที่ผู้ตัดสินใจเผชิญอยู่	 และใช้สถานการณ์น้ันเป็นพื้นฐานในการพิจารณา	 แบ่งออกเป็น														

3	สถานการณ์	คือ

1.	 การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน	 (Decision	 under	 certainly)	

เป็นการตัดสินใจที่ผู ้ตัดสินใจทราบถึงผลท่ีจะได้รับและผลที่ตามมาชัดเจนแน่นอน																

ผู้ตัดสินใจจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดและให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด	

2.	 การตดัสนิใจภายใต้สถานการณ์ทีเ่สีย่ง	 (Decision	under	 risk)	 เป็นการตดัสนิใจ																

ที่อยู่บนพื้นฐานที่มีความแน่นอนน้อยกว่าแบบแรก	 แต่ก็ยังพอคาดคะเนถึงผลที่อาจจะ														

เกิดขึ้นจากทางเลือกได้บ้าง

3.	 การตดัสนิใจภายใต้สถานการณ์ทีไ่ม่แน่นอน	 (Decision	under	uncertainty)	

เป็นการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ท่ีผู ้ตัดสินใจไม่อาจทราบถึงความเป็นไปได้ของ																				

ผลแน่นอนที่จะเกิดข้ึนในแต่ละทางเลือก	 อันอาจเน่ืองมาจากการมีข้อมูลไม่เพียงพอ														

หรือมีตัวแปรอื่นที่ไม่สามารถควบคุมได้การตัดสินใจในสถานการณ์นี้จึงไม่อาจเลือกใช้	

ทางเลอืกทีใ่ห้ผลประโยชน์ตอบแทนสงูสดุ	 ผูต้ดัสนิใจจะต้องใช้ดลุยพนิจิและวจิารณญาณ

เข้ามาช่วยเป็นอย่างมาก

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ	

ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ	ประกอบด้วย	7	ด้าน	ดังนี้	 (ศิริวรรณ	

เสรีรัตน	์และคณะ,	2552,	หน้า	53-56)	
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1.	 ด้านผลติภณัฑ์	 (Product)	 คือ	 สิง่ทีเ่สนอขายเพือ่ตอบสนองความจ�าเป็นหรอื										

ความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ	ส�าหรับการวิจัยนี้	ผลิตภัณฑ	์หมายถึง	

หลักสูตร	

2.	 ด้านราคา	 (Price)	 คือ	 คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน	 ถ้าคุณค่าสูงกว่า																

ราคา	 ลูกค้าจะตัดสินใจซ้ือ	 การก�าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับ														

ระดับการให้บริการ	 ราคาเป็นกลไกส�าคัญท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้	

ส�าหรับการวิจัยนี้	ราคา	หมายถึง	ค่าใช้จ่ายในการเรียน	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	

3.	 ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย	 (Place)	 คอื	 กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกบับรรยากาศ														

ส่ิงแวดล้อมในการน�าเสนอบริการให้กับลูกค้า	 ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่า													

และคุณประโยชน์ของบริการที่น�าเสนอ	โดยต้องพิจารณาในด้านท�าเลที่ตั้ง	และช่องทาง					

การน�าเสนอบริการ	ส�าหรับการวิจัยนี้	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	หมายถึง	ท�าเล	สถานที่

ตั้งของมหาวิทยาลัย	

4.	 ด้านการส่งเสรมิการตลาด	 (Promotion)	หมายถงึ	 การตดิต่อสือ่สารเกีย่วกบั

ข้อมูลระหว่างผู้ขายและลูกค้า	 เพื่อแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม

การตดัสนิใจเลอืกใช้บริการ	ส�าหรบัการวจิยันี	้ การส่งเสรมิการตลาด	หมายถึง	การผ่อนผัน													

การช�าระค่าลงทะเบียนเรียน	กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	และกองทุนให้เปล่า

5.	 ด้านบุคคล	 (People)	 หมายถึง	 พนักงานผู้ให้บริการ	 ต้องท�าให้ผู้ใช้บริการ		

เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ	 พนักงานควรมีความรู้ความสามารถ	 มีทัศนคติและ

มนุษยสมัพันธ์ทีด่	ี เพ่ือให้สามารถสร้างความพงึพอใจให้ลกูค้าได้	 ส�าหรบัการวจิยันี	้ บคุคล																	

หมายถึง	คุณลักษณะอาจารย์ผู้สอน	

6.	 ด้านกระบวนการ	 (Process)	หมายถงึ	ขัน้ตอนในการให้บรกิารทีม่คีวามสะดวก

รวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน	 ทันเวลากับความต้องการ	 และท�าให้ผู้มารับบริการเกิดความ

ประทับใจ	ส�าหรับการวิจัยนี้	กระบวนการ	หมายถึง	สื่อการเรียนการสอน	

7.	 ด้านการสร้างและน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพ	 (Physical	 evidence	 and	

presentation)	 หมายถึง	 การพัฒนารูปแบบการให้บริการท�าได้โดยการสร้างคุณภาพ												

โดยรวม	 หรือต้องแสดงให้เห็นคุณภาพของบริการโดยผ่านการใช้หลักฐานที่มองเห็นได้	

เพ่ือสร้างคณุค่าให้กบัลกูค้า	ส�าหรบัการวจิยันี	้การสร้างและน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพ	

หมายถึง	อาคาร	ห้องเรียน	หอพัก	หรือโรงอาหาร
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แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอพพอค		

Hoppock	 (1967)	 ได้สร้างทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอพพอค	 (Hoppock’s	

composite	 theory)	 กล่าวถงึ	 ความต้องการของบคุคลและความส�าคญัของข้อสนเทศ														

เก่ียวกับบุคคลและส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยท่ีมีความส�าคัญในการเลือกอาชีพและพัฒนา

อาชีพ	และสรุปหลักการที่ส�าคัญในการเลือกอาชีพไว้	10	ประการ	ดังนี้

1.	 บุคคลจะเลือกอาชีพเพื่อสนองความต้องการของตนเอง	 และความต้องการ

ประการหนึ่ง	คือ	ความต้องการที่จะปฏิบัติตามค่านิยมของตนเอง

2.	 อาชพีทีบ่คุคลเลอืกมกัจะเป็นอาชพีทีเ่ชือ่ว่า	 จะสนองความต้องการส่วนใหญ่

ของบุคคลได้ดีที่สุด

3.	 ความต้องการของบุคคลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ	 เพราะบุคคล

จะเลือกอาชีพที่มีสภาพแวดล้อมซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ดีที่สุด

4.	 พัฒนาการทางอาชีพเริ่มเกิดข้ึนเม่ือบุคคลตระหนักเป็นครั้งแรกว่า	 อาชีพ													

ช่วยสนองความต้องการของตนได้

5.	 พัฒนาการทางอาชีพจะด�าเนินก้าวต่อไป	 และอาชีพที่เลือกจะดีขึ้นถ้าบุคคล

สามารถคาดคะเนอาชีพที่จะเลือกว่าจะสนองความต้องการของตนได้ดีเพียงใด	 และ													

ความสามารถในการคาดคะเนน้ันจะขึ้นกับความรู้เก่ียวกับตนเอง	 ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ	

และความสามารถที่จะคิดอย่างมีเหตุผล

6.	 ข้อมลูเกีย่วกบัตนเอง	 เช่น	ความสามารถ	ความถนัด	ความสนใจ	บคุลกิภาพ														

ค่านิยม	และฐานะทางเศรษฐกิจมีผลต่อการเลือกอาชีพ	เพราะช่วยให้บุคคลได้ตระหนัก

ถึงความต้องการของตนเองและช่วยให้บคุคลสามารถคาดคะเนได้ว่า	อาชีพทีเ่ขาจะเลือกนัน้	

จะสนองความต้องการของเขาได้มากน้อยเพียงใด

7.	 ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง	 ๆ	 จะมีผลต่อการเลือกอาชีพ	 โดยช่วยให้บุคคลได	้									

ค้นพบอาชีพต่าง	 ๆ	 ที่อาจจะสนองความต้องการของตน	 และช่วยให้บุคคลสามารถ															

คาดคะเนได้ว่า	อาชีพใดจะสนองความต้องการของตนได้ดีกว่าอาชีพอื่น	ๆ

8.	 ความพึงพอใจในงานหรืออาชีพจะขึ้นกับงานที่บุคคลได้ท�าน้ันสนองความ

ต้องการตามที่บุคคลนั้นคาดหวังมากน้อยเพียงใด	 และระดับความพึงพอใจจะพิจารณา	
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ได้จากอตัราส่วนของความต้องการทีไ่ด้รบัการตอบสนอง	 และความต้องการท่ีคาดหวงัว่า										

จะได้รับการตอบสนอง

9.	 ความพึงพอใจในอาชีพการงาน	 อาจเป็นผลมาจากการที่งานนั้นสนอง																		

ความต้องการของบุคคลในปัจจุบัน	หรือมีแนวโน้มที่สนองตอบความต้องการของเขาได้

ในอนาคต	หรอืจากการทีเ่ขาคาดหวงัว่างานนัน้	ๆ	จะช่วยท�าให้เขาไปสู่งานทีเ่ขาต้องการได้

10.	 การเลือกอาชีพของบุคคลหรืออาชีพที่บุคคลจะเลือกจะเปลี่ยนได้เสมอ													

ถ้าบุคคลนั้นเชื่อว่า	การเปลี่ยนนั้น	ๆ	จะสนองความต้องการของเขาได้ดีกว่า	

จากทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอพพอค	 สรุปได้ว่า	 บุคคลส่วนมากเลือกอาชีพ				

เพือ่จะสนองความต้องการของตนเองได้มากทีส่ดุทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต	 และการเลอืก

อาชีพก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ท้ังน้ีบุคคลต้องรู ้จักเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงในเรื่อง															

ความสามารถ	ความสนใจ	ความถนดั	ลกัษณะนสิยั	จดุเด่น	จดุด้อย	เพือ่น�าไปเทยีบเคยีง		

กับข้อมูลด้านอาชีพ	 เช่น	 ลักษณะของงาน	 สภาพแวดล้อมของงาน	 คุณสมบัติที	่																

เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	 เป็นต้น	 ซึ่งจะช่วยให้บุคคลเลือกอาชีพได้อย่างถูกต้องและ

ประสบความส�าเร็จ

กรอบแนวคิดการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิดดังนี้

	 	 ตัวแปรอิสระ		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตัวแปรตาม

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

สถานภาพส่วนตัวของนักศึกษา

1.	เพศ		

2.	รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน

3.	ผลการเรียนในระดับ

			 มัธยมศึกษาปีที่	6	(GPAX)

4.	สถาบันการศึกษา

การตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา	

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยของรัฐ	

1.	ด้านการจัดการเรียนการสอน	

2.	ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน

3.	ด้านสถานที่และท�าเลที่ตั้ง

4.	ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

5.	ด้านทัศนคติ
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วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 คือ	 นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชา														

สารสนเทศศกึษา	ชัน้ปีที	่ 1	หรอืปีที	่ 2	 ในมหาวิทยาลยัของรฐั	ประจ�าปีการศกึษา	2561	

จ�านวน	 10	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย												

บรูพา	 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	 มหาวทิยาลัยศลิปากร															

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	รวมทั้งสิ้น	442	คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันแบบ

เป็นสัดส่วน	 (proportional	 stratified	 sampling)	 และก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง												

โดยใช้สูตรของ	Yamane	ให้มีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ	0.05	ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	

210	คน	(ตารางที	่1)

ตารางที	่1	จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	สาขาวิชา

สารสนเทศศึกษา	ชั้นปีที	่1	หรือปีที่	2	ในมหาวิทยาลัยของรัฐ

มหาวิทยาลัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยทักษิณ		

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา		

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		

มหาวิทยาลัยศิลปากร		

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		

10

65

56

92

30

49

43

51

28

18

5

31

27

44

14

23

20

24

13

9

รวม 442 210

(ที่มา:	ข้อมูลสถิติการศึกษา,	2561)
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ส�าหรบัสอบถาม

ความคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ	ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้	

1.	 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็นกรอบแนว											

ความคิดในการสร้างแบบสอบถาม

2.	 ผู้วิจัยสร้างข้อค�าถามจากข้อมูลที่ได้ศึกษามาให้ครอบคลุมเน้ือหาและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	โดยแบบสอบถามมีค�าถามทั้งหมด	2	ตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที่	1	สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม	

	 	 ตอนที่	 2	 ความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศ

ศึกษา	ใช้มาตราประมาณค่า	(rating	scale)	แบ่งออกเป็น	5	ระดับ	

3.	 ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนน�าเสนอให้ผู ้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร																				

ด้านวชิาการ	และด้านการวัดและประเมินผล	จ�านวน	3	ท่าน	ตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของเนื้อหา	 (content	 validity)	 โดยใช้แบบวัดค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถาม	

(index	of	Item	objective	congruence:	IOC)	ได้ค่าอยูร่ะหว่าง	0.67-1	จากนัน้ผูว้จิยั											

ได้ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน�าไปเก็บ

รวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชา

สารสนเทศศึกษา	 ชั้นปีที่	 1	 หรือปีที่	 2	 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ	 จ�านวน	 10	 แห่ง																													

ภาคการศึกษาปลาย	ประจ�าปีการศึกษา	2561	ระหว่างเดือนมีนาคม	ถึง	เดือนเมษายน	

พ.ศ.	 2562	 โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการตอบแบบสอบถาม													

โดยสอดคล้องกบัหลกัจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์	 (โครงการวิจยันีไ้ด้รบัการรบัรองเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องตามหลักจริยธรรม	 การวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม				

การวิจัยในมนุษย์	มหาวิทยาลัยบูรพา	รหัสโครงการวิจัย	Hu	015/2562)

2.	 ผู ้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนจากนักศึกษา	 จ�านวน	 210	 ฉบับ	 คิดเป็น																		

ร้อยละ	100	
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การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู ้ตอบแบบสอบถาม	 โดยใช้สถิติ																	

เชิงพรรณนา	ประกอบด้วย	การแจกแจงความถี	่และค่าร้อยละ	

2.	 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชา

สารสนเทศศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ	 โดยใช้สถิติ																	

เชิงพรรณนาด้วยการหาค่าเฉลี่ย	 (mean)	 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (standard	

deviation)	วิเคราะห์คะแนนแต่ละด้าน	และรวมทุกด้าน	

3.	 วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเรียนสาขา

วิชาสารสนเทศศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ	 จ�าแนกตาม

สถานภาพส่วนตวัของนกัศกึษา	 ได้แก่	 เพศ	รายได้ของครอบครวัเฉล่ียต่อเดอืน	ผลการเรยีน											

ในระดบัมธัยมศกึษาปีที	่ 6	 (GPAX)	 และสถาบนัการศกึษา	 โดยในการทดสอบสมมตฐิาน												

ครั้งนี้	ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงอนุมานโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	 (one-

way	 analysis	 of	 variance:	 one-way	 ANOVA)	 และเมื่อพบความแตกต่างระหว่าง												

ค่าเฉล่ียของตัวแปรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ผู้วิจัยก็จะใช้การทดสอบค่าความแตกต่าง

เป็นรายคู่ด้วยวิธีของ	 Fisher’s	 least	 significant	 difference:	 LSD	 และเสนอผล															

การวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบค�าบรรยาย

ผลการวิจัย

1.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า	

นักศกึษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ	 จ�านวน	 153	คน	 (ร้อยละ	 72.86)	 รายได้ของครอบครวั													

เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง	 10,001-20,000	 บาท	 จ�านวน	 47	 คน	 (ร้อยละ	 22.38)																								

ผลการเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาปีที	่ 6	 (GPAX)	 มีเกรดเฉลีย่	 3.01-3.50	จ�านวน	77	คน		

(ร้อยละ	 36.67)	 นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณมีจ�านวน	 44	 คน														

(ร้อยละ	20.95)

2.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศ

ศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ	 โดยรวมและรายด้าน																		

ผลการวิจัยพบว่า	 ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	

ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	 เรยีงตามล�าดบัตามค่าเฉลีย่ได้ดงันี	้ ด้านการจดัการเรยีน				
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การสอน	 ด้านค่าใช้จ่ายในการเรยีน	 ด้านสถานทีแ่ละท�าเลทีต่ัง้	 ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก	

และด้านทัศนคติ	ตามล�าดับ	ดังที่ปรากฏในตารางที่	2

ตารางที่	 2	ค่าเฉล่ีย	 และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกเรียนสาขา	

วิชาสารสนเทศศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ

โดยรวม	(n	=	210)

การตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  SD ระดับ

1.	ด้านการจัดการเรียนการสอน

2.	ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน

3.	ด้านสถานที่และท�าเลที่ตั้ง

4.	ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

5.	ด้านทัศนคติ

3.96

3.96

3.61

3.61

3.58

.49

.59

.62

.63

.67

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

รวม 3.71 .47 มาก

ตารางที่	 3	 ค่าเฉลี่ย	 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกเรียนสาขา													

วิชาสารสนเทศศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ	

ด้านการจัดการเรียนการสอน	(n	=	210)	

ด้านการจัดการเรียนการสอน  SD ระดับ

1.	ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

2.	ความน่าเชื่อถือของหลักสูตร

3.	ความทันสมัยของหลักสูตร

4.	หลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ

5.	ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร	และรายวิชา

6.	ความเหมาะสมของการจัดแผนการเรียน

7.	ความเหมาะสมของกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอน	

				เช่น	การศึกษาดูงาน

8.	คุณภาพของคณาจารย์ผู้สอน

9.	ความเพียงพอของอปุกรณ์	เครือ่งมือเครือ่งใช้ในการเรยีนการสอน

4.03

4.16

4.02

3.99

3.90

3.81

3.70

4.25

3.81

.69

.73

.76

.75

.68

.72

.88

.70

.79

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

รวม 3.96 .49 มาก
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ตารางที	่ 3	 แสดงการตดัสนิใจเลอืกเรยีนสาขาวชิาสารสนเทศศกึษาของนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรี	 ด้านการจัดการเรียนการสอน	 ผลการวิจัยพบว่า	 ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่											

ในระดบัมาก	 เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ	 เรยีงตามล�าดบั												

ค่าเฉลี่ย	3	ล�าดับแรก	ได้แก	่คุณภาพของคณาจารย์ผู้สอน	ความน่าเชื่อถือของหลักสูตร	

และความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย	

ตารางท่ี	 4	 ค่าเฉลี่ย	 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกเรียนสาขา			

วิชาสารสนเทศศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ	

ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน	(n	=	210)

ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน  SD ระดับ

1.	ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

2.	ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรถูกกว่าเมื่อเทียบกับ

			มหาวิทยาลัยอื่น	ๆ

3.	ความเหมาะสมของการผ่อนผัน	หรืออนุโลมให้เลื่อนการช�าระ

			ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย

4.	มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)	และกองทุนให้เปล่า

			 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย

5.	ความเหมาะสมของราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็นในการเรียน	เช่น	

			อุปกรณ์การเรียน	หนังสือ	เอกสารประกอบการเรียนการสอน

4.00

3.97

3.80

4.12

3.88

.83

.85

.

89

.89

.80

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

รวม 3.96 .59 มาก

ตารางที	่ 4	 แสดงการตดัสนิใจเลอืกเรยีนสาขาวชิาสารสนเทศศกึษาของนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรี	 ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน	 ผลการวิจัยพบว่า	 ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน														

ระดบัมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ	 เรยีงตามล�าดบั														

ค่าเฉลี่ย	3	ล�าดับแรก	ได้แก่	มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)	และกองทุนให้เปล่า

เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย	 ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร	 และ											

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรถูกกว่าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น	ๆ	
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ตารางที่	 5	 ค่าเฉลี่ย	 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกเรียนสาขา			

วิชาสารสนเทศศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ	

ด้านสถานที่และท�าเลที่ตั้ง	(n	=	210)

ด้านสถานที่และท�าเลที่ตั้ง  SD ระดับ

1.	มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน	การคมนาคมสะดวก

2.	มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม	และภูมิทัศน์สวยงาม	สะอาด

3.	มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศร่มรื่น	ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ

4.	ความสะดวกของสถานที่จอดรถ

5.	ความปลอดภัยของสถานที่จอดรถ

6.	ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ

7.	ความสะอาด	ถูกสุขลักษณะของห้องน�้า

8.	ความเพียงพอของห้องน�้า

9.	ความเพียงพอของห้องเรียน	และห้องปฏิบัติการ

10.	ความพร้อมของเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน

4.14

4.04

3.67

3.10

3.34

2.80

3.55

3.63

3.93

3.93

.89

.78

.98

1.09

.94

1.12

1.01

.94

.75

.75

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

มาก

รวม 3.61 .62 มาก

ตารางที	่ 5	 แสดงการตดัสนิใจเลอืกเรยีนสาขาวชิาสารสนเทศศกึษาของนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรี	 ด้านสถานที่และท�าเลท่ีตั้ง	 ผลการวิจัยพบว่า	 ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน							

ระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางถงึมาก	 เรียงตาม

ล�าดับค่าเฉลีย่	 3	ล�าดับแรก	 ได้แก่	มหาวทิยาลยัตัง้อยูใ่นแหล่งชมุชน	การคมนาคมสะดวก		

มหาวทิยาลยัมสีภาพแวดล้อมและภมูทิศัน์สวยงาม	 สะอาด	 ความเพยีงพอของห้องเรยีน										

และห้องปฏิบัติการ	และความพร้อมของเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน	
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ตารางที่	 6	 ค่าเฉลี่ย	 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกเรียนสาขา	

วิชาสารสนเทศศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ	

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	(n	=	210)

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก  SD ระดับ

1.	ความเพียงพอของห้องสมุด	และแหล่งเรียนรู	้(เครือ่งคอมพวิเตอร์	

			ระบบเครือข่าย	และอินเทอร์เน็ต)

2.	ความพร้อมของสถานพยาบาลที่ใกล้กับมหาวิทยาลัย

3.	ความมีมาตรฐานของสถานที่ออกก�าลังกาย	และสนามกีฬา

4.	ความสะอาดของหอพัก

5.	ความเพียงพอของหอพัก

6.	ความสะอาด	ถูกสุขอนามัยของโรงอาหาร

7.	ความเพียงพอของโรงอาหารเทียบกับจ�านวนนักศึกษา

8.	ความเพียงพอของรถโดยสารที่บริการรับ-ส่งนักศึกษา

3.98

3.78

3.78

3.52

3.45

3.64

3.35

3.35

.89

.90

.85

.91

1.00

.84

.98

1.13

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง	

รวม 3.61 .63 มาก	

ตารางที	่ 6	 แสดงการตดัสนิใจเลอืกเรยีนสาขาวชิาสารสนเทศศกึษาของนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรี	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	 ผลการวิจัยพบว่า	 ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก	 เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลางถงึมาก	 เรยีงตาม

ล�าดับค่าเฉลี่ย	 3	 ล�าดับแรก	 ได้แก่	 ความเพียงพอของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้																								

ความมมีาตรฐานของสถานทีอ่อกก�าลงักายและสนามกฬีา	 ความพร้อมของสถานพยาบาล

ที่ใกล้กับมหาวิทยาลัย	และความสะอาดถูกสุขอนามัยของโรงอาหาร
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ตารางที่	 7	 ค่าเฉลี่ย	 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกเรียนสาขา	

วิชาสารสนเทศศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ	

ด้านทัศนคติ	(n	=	210)

ด้านทัศนคติ  SD ระดับ

1.	บิดา	มารดา	หรือผู้ปกครอง	ต้องการหรือแนะน�าให้เรียน

2.	คร	ูอาจารย์สถานศึกษาเดิมแนะน�าให้เรียน

3.	เพื่อนแนะน�าให้เรียน

4.	รุ่นพี่ศิษย์เก่า	หรือศิษย์ปัจจุบัน	แนะน�าให้เรียน

5.	เห็นตัวอย่างรุ่นพี่ที่ส�าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท�าที่ดี

6.	ความนิยมชมชอบและประทับใจบางคนที่ประกอบอาชีพนี้

7.	ความมีเกียรติได้รับการยกย่องนับถือในการประกอบอาชีพ

8.	การมีโอกาสก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ

9.	ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

10.	ความหลากหลายของการประกอบอาชีพ

11.	การเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง	ๆ	ในการรับเข้าท�างาน

12.	เคยได้รับค�าชมเชยหรือรางวัลเกี่ยวกับผลงานด้านห้องสมุด							

					และสารสนเทศ

13.	ตรงกับความชอบและความต้องการของตนเอง

3.57

3.29

3.10

3.11

3.50

3.55

3.83

3.94

3.81

4.12

3.96

3.20

3.56

1.03

1.17

1.19

1.18

1.16

1.00

.83

.82

.87

.81

.81

1.06

.99

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

รวม 3.58 .67 มาก

ตารางที	่ 7	 แสดงการตดัสนิใจเลอืกเรยีนสาขาวชิาสารสนเทศศกึษาของนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรี	 ด้านทัศนคติ	 ผลการวิจัยพบว่า	 ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก																			

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก	 เรียงตามล�าดับ														

ค่าเฉลีย่	 3	 ล�าดบัแรก	 ได้แก่	 ความหลากหลายของการประกอบอาชพี	การเป็นทีย่อมรบั												

ของหน่วยงานต่าง	ๆ	ในการรบัเข้าท�างาน	และการมีโอกาสก้าวหน้าในการประกอบอาชพี	
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3.	 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ	 จ�าแนกตามเพศ	 ค่าเฉลี่ยโดยรวม																

ไม่แตกต่างกัน	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 นักศึกษาเพศชายกับเพศหญิงมีความ									

คิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา	 ด้านสถานที่และ												

ท�าเลที่ตั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 โดยนักศึกษาเพศชาย																						

(	=	3.84)	มีค่าเฉลี่ยสูงกว่านักศึกษาเพศหญิง	(	=	3.55)	ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน			

ที	่1	ที่ตั้งไว้	แต่ไม่พบความแตกต่างในเพศทางเลือก

ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาของ

นกัศกึษาระดบัปริญญาตร	ี ไม่พบความแตกต่างในด้านรายได้ของครอบครัวเฉลีย่ต่อเดอืน	

และผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่	 6	 (GPAX)	 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่	 2	

และ	3	ที่ตั้งไว้

ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาของ

นกัศกึษาระดบัปริญญาตรใีนมหาวทิยาลยัของรฐั	 จ�าแนกตามสถาบนัการศกึษา	 ค่าเฉล่ีย									

โดยรวมไม่แตกต่างกนั	 เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า	นกัศกึษาทีศ่กึษาสถาบนัการศกึษา												

ต่างกนัมคีวามคดิเหน็เก่ียวกับการตดัสนิใจเลอืกเรยีนสาขาวชิาสารสนเทศศกึษาด้านสถานที	่												

และท�าเลที่ตั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานที	่4	ที่ตั้งไว้	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (	 =	 3.46)	 มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ																		

การตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาด้านสถานที่และท�าเลที่ตั้งสูงกว่า

นกัศกึษามหาวิทยาลยัมหาสารคาม	(	=	3.31)	และนกัศกึษามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ																

(	=	3.43)	

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (	 =	 3.51)	 มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ												

การตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาด้านสถานที่และท�าเลที่ตั้งสูงกว่า														

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(	=	3.46)	

นกัศกึษามหาวทิยาลยัทกัษณิ	 (	=	3.52)	และนักศึกษามหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์															

(	 =	 3.63)	 มค่ีาเฉลีย่ความคดิเหน็เกีย่วกบัการตดัสนิใจเลือกเรยีนสาขาวชิาสารสนเทศ	

ศึกษาด้านสถานที่และท�าเลที่ตั้งสูงกว่านิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(	=	3.46)
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นกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	 (	 =	 3.83)	 มค่ีาเฉลีย่ความคดิเหน็เกีย่วกบั														

การตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาด้านสถานที่และท�าเลที่ตั้งสูงกว่า

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม	่(	=	3.51)

นสิติมหาวทิยาลยับรูพา	 (	=	3.84)	 มีค่าเฉลีย่ความคดิเหน็เกีย่วกบัการตดัสนิใจ

เลอืกเรียนสาขาวชิาสารสนเทศศกึษาด้านสถานทีแ่ละท�าเลทีต่ัง้สงูกว่านกัศกึษามหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร	์(	=	3.83)	และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(	=	3.46)	

อภิปรายผล

จากการวจิยัเร่ือง	การตัดสนิใจเลอืกเรยีนสาขาวชิาสารสนเทศศกึษาของนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ	อภิปรายผลได้ดังนี้

การส�ารวจความคดิเหน็เกีย่วกบัการตดัสนิใจเลอืกเรยีนสาขาวชิาสารสนเทศศกึษา

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ	 โดยรวมและรายด้าน	 ผลการวิจัย														

พบว่า	 ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	 สามารถเรยีงล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ดงันี้	

ด้านการจัดการเรียนการสอน	 ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน	 ด้านสถานท่ีและท�าเลที่ตั้ง														

ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก	 และด้านทัศนคติ	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญกมญ														

เถื่อนเหมือน	 (2549)	 ที่ศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาของ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม	 พบว่า	 นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความคิดเห็น										

ต่อปัจจัยทั้ง	7	ด้าน	คือ	ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	สถานที่	ความคาดหวังของนักศึกษา	

การจัดการเรียนการสอน	 ความตั้งใจส่วนตัว	 ความคาดหวังด้านอาชีพ	 และส่ิงอ�านวย		

ความสะดวกอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของธารินี	 พัชรเจริญพงศ์	

(2554)	 ศกึษาปัจจยัทีใ่ช้ในการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษาหลกัสตูรนานาชาติ

ของนักศึกษาชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 พบว่า	 ปัจจัยด้าน																	

ส่วนประสมทางการตลาด	 คือ	 ด้านท�าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย	 ด้านการจัดการเรียน													

การสอน	 ด้านความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน	 ด้านหลักสูตรที่เปิดสอน	 ด้าน																	

การประชาสัมพันธ์ของมหาวทิยาลยั	 ด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั	และด้านค่าใช้จ่าย

ในการศึกษา	อยู่ในระดับมากทุกด้าน	
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ด้านการจัดการเรียนการสอน	 นักศึกษาให้ความส�าคัญต่อการตัดสินใจเลือก														

เรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษามากท่ีสุด	 คือ	 คุณภาพของคณาจารย์ผู้สอน	 รองลงมา														

คือ	 ความน่าเชื่อถือของหลักสูตร	 ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย																

ความทันสมัยของหลักสูตร	 และหลักสูตรตรงกับความต้องการของผู ้ประกอบการ																		

ตามล�าดบั	 ทัง้นีเ้นือ่งจากในการจดัการเรยีนการสอนควรค�านงึถงึคณุภาพของคณาจารย์																	

ผูส้อน	และความเข้มแขง็ทางด้านวชิาการของมหาวทิยาลยั	 เพราะจะเป็นส่ิงจงูใจให้ผูเ้รยีน

ตัดสินใจเลือกเรียน	 และการที่นักศึกษาให้ความส�าคัญกับหลักสูตร	 ด้านความน่าเชื่อถือ

ของหลักสตูรเป็นล�าดบัต้น	ๆ	 เพราะหลกัสตูรเป็นหวัใจส�าคญัทีจ่ะน�าไปสูก่ารจดัการเรยีน

การสอนที่มีคุณภาพ	 โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ	 มาตรฐาน

การศึกษา	 และเป็นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักศึกษา	 นอกจากนี	้												

ผู้เรียนต้องการเรียนในหลักสูตรท่ีมีความทันสมัย	 เพื่อให้ทันกับการเปล่ียนแปลงใน															

สังคมปัจจุบัน	 และการจัดหลักสูตรควรตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ	 เพื่อให้

สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2560-2579)	 ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให	้										

ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถ	 และสมรรถนะทีส่อดคล้องกบัความต้องการของตลาดงาน	

และการพัฒนาประเทศ	

ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน	 นักศึกษาให้ความส�าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียน						

สาขาวชิาสารสนเทศศกึษามากทีส่ดุ	คอื	การมีกองทนุให้กูย้มืเพือ่การศกึษา	(กยศ.)	และ

กองทุนให้เปล่าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย	 รองลงมา	 คือ	 ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียม												

การศกึษาตลอดหลกัสตูร	 และค่าธรรมเนยีมการศกึษาตลอดหลักสูตรถกูกว่าเมือ่เทยีบกบั

มหาวิทยาลัยอื่น	ๆ	ตามล�าดับ	ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้นักศึกษาเลือกเรียน

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา	คือ	การมีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 (กยศ.)	และกองทุน													

ให้เปล่า	 ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจัดให้มีกองทุนให้เปล่าเพิ่มมากขึ้นส�าหรับนักศึกษาเพื่อ													

ช่วยลดค่าใช้จ่าย	 และเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถศึกษา													

ได้จบการศึกษาตามหลักสูตร	 และสาเหตุส�าคัญอีกประการหนึ่ง	 คือ	 ความเหมาะสม														

ของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร	 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทาง															

การตลาดบริการด้านราคา	หมายถึง	 ผู้เรียนจะมีการเปรียบเทียบระหว่างค่าธรรมเนียม

การศึกษากับคุณค่าและคุณภาพของหลักสูตร	 ดังนั้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจึงเป็น											

กลไกส�าคัญที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้	
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ด้านสถานที่และท�าเลที่ตั้ง	 นักศึกษาให้ความส�าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียน						

สาขาวิชาสารสนเทศศกึษามากทีส่ดุ	 คอื	 มหาวทิยาลยัตัง้อยูใ่นแหล่งชุมชน	การคมนาคม						

สะดวก	 รองลงมา	 คือ	 มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม	 สะอาด																							

ซึ่งการที่นักศึกษาให้ความส�าคัญด้านมหาวิทยาลัยตั้งอยู ่ในแหล่งชุมชนมากที่สุด																			

เพราะในการจัดการเรียนการสอน	 มหาวิทยาลัยควรมีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือ													

กับประชาชน	 องค์กร	 สถานประกอบการในชุมชน	 รวมถึงเป็นแหล่งให้การบริการ														

ด้านการศึกษาและการบริการวิชาการแก่สังคมในชุมชน	 ถือเป็นพันธกิจหนึ่งของ

มหาวิทยาลัย	 และเป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน																			

นอกจากนี้	 สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม	 เช่น	 การตกแต่งอาคารและบริเวณ														

โดยรอบ	 แสง	 สี	 ทัศนียภาพ	 ทิศทางลม	 การจัดระเบียบในอาคาร	 ความสะอาด																																

สิ่งเหล่านี้จะเสริมสร้างความเจริญงอกงาม	 เอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู้ให้แก่ทุกคนใน

มหาวิทยาลัย	 เพราะสภาพแวดล้อมท่ีมีความสมบูรณ์ย่อมท�าให้การพัฒนาผู้เรียนได้ผล															

ดียิ่งขึ้น	

ส่วนความคิดเห็นด้านความปลอดภัยของสถานท่ีจอดรถ	 ความสะดวกของ															

สถานที่จอดรถ	 และความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ	 อยู่ในระดับปานกลาง	 แสดงให	้													

เห็นว่า	 มหาวิทยาลัยควรส�ารวจความเพียงพอของสถานที่จอดรถและมีมาตรการรักษา

ความปลอดภยั	 เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับผูเ้รยีนและบคุลากรของมหาวทิยาลัย	

ซึ่งสถานที่จอดรถเป็นปัจจัยด้านหนี่งของการจัดสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย																						

โดยมหาวิทยาลัยควรมีการแบ่งสัดส่วนบริเวณส�าหรับการจัดการศึกษา	 ที่พักอาศัย																

สนามกีฬา	 ที่จอดรถ	 ท่ีพักผ่อนหย่อนใจ	 มีบริการสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ	 และ																	

ค�านึงถึงสภาพการจราจร	 สถานท่ีจอดรถ	 และสิ่งแวดล้อมด้านอื่น	 ๆ	 (พัชรา	 บุญมาน�า				

และสมควร	ทรัพย์บ�ารุง,	2551,	หน้า	19-32)	

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	นักศึกษาให้ความส�าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียน

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษามากท่ีสุด	 คือ	 ความเพียงพอของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้		

ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เป็นท่ีรวบรวมวิทยาการต่าง	 ๆ	 ที่มีความส�าคัญ		

ต่อการเรียนการสอนทั้งผู้เรียนและผู้สอน	 เช่น	 ผู้สอนใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าหา													

ข้อมูลเพิ่มเติม	 เพ่ือให้ความรู้ทันสมัยอยู่เสมอและมีความรอบรู้ในเรื่องที่สอนมากขึ้น															

ส่วนผู้เรียนสามารถเข้าไปค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน	 และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
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เลือกศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระตามความต้องการของแต่ละคน	ตรงตามพระราชบัญญัติ

การศึกษา	 พ.ศ.	 2542	 ท่ีกล่าวถึงหลักการจัดการศึกษาให้มุ ่งจัดการเรียนการสอน																			

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญและมุ่งเน้นการศึกษาตลอดชีวิต	 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย					

ตนเองตามความสนใจ	 ศักยภาพ	 และความพร้อมของแต่ละบุคคล	 นอกจากนี	้																											

ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้	 ถือได้ว่า	 เป็นแหล่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ																		

ผู้เรียน	 เพราะเปิดโอกาสให้ทุกคนแสวงหาความรู้ได้ตามต้องการเป็นการส่งเสริมให้																				

ผู้เรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 เกิดความคิดในการพัฒนางานอาชีพของตน	

และเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการประกอบอาชีพ	 รวมทั้งเป็นแหล่งส่งเสริม																

ความบันเทิง	 ดังนั้นห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ท่ีให้บริการแก่นักศึกษา	 และบุคลากร														

ในมหาวิทยาลัย	 ควรมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะให้นักศึกษาและบุคลากรใช้เป็นแหล่ง

ค้นคว้าอย่างกว้างขวางและเพียงพอต่อความต้องการ	

ด้านทัศนคติ	 นักศึกษาให้ความส�าคัญต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชา

สารสนเทศศึกษามากที่สุด	 คือ	 ความหลากหลายของการประกอบอาชีพ	 รองลงมา	คือ	

การเป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานต่าง	ๆ	 ในการรบัเข้าท�างาน	ดงันัน้นอกเหนอืจากการจดั																

การเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว	 มหาวิทยาลัยควรเพิ่มทักษะด้านอื่น	 ๆ	 ให้กับ																		

นักศึกษา	 เช่น	 ส่งเสริมการท�ากิจกรรมของนักศึกษา	 ส่งเสริมและสนับสนับสนุน																							

การแข่งขันประกวดชิงรางวัล	 การฝึกประสบการณ์ในการท�างาน	 เป็นต้น	 เพื่อเป็น																				

การยกระดับความสามารถของนักศึกษา	 นอกจากน้ี	 การเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน													

เป็นสาเหตุหนึ่งที่นักศึกษาต้องการ	 โดยจากการส�ารวจนายจ้างเกี่ยวกับทักษะของ

นักศึกษาจบใหม่ที่นายจ้างต้องการมีทักษะด้านต่าง	 ๆ	 ดังนี้	 มีความรู้ความเข้าใจใน														

ธรุกจิและลกัษณะงาน	มคีวามสามารถในการสือ่สาร	ท�างานเป็นทมีได้	 รูจ้กัวธิกีารเจรจา															

ต่อรอง	มทีกัษะในการแก้ปัญหา	มคีวามเป็นผูน้�า	 รูจ้กัการจดัล�าดบัความส�าคัญ	มแีรงจงูใจ													

ในการท�างาน	ท�างานภายใต้ความกดดันได	้และมีความมั่นใจ	(ทักษะที่นายจ้างต้องการ

จากนักศึกษาจบใหม่,	 2562)	 ดังน้ันมหาวิทยาลัยควรจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

ทักษะต่าง	ๆ	ดังกล่าว	เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	

 

 

 

 

 

 

 

 



172
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 29  ฉบับที่ 1

มกราคม - เมษายน  2564

ข้อเสนอแนะการวิจัย

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.	 มหาวิทยาลัยควรจัดการเรียนการสอนโดยค�านึงถึงการน�าความรู้ไปใช้ใน												

การประกอบอาชีพ	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความส�าเร็จในวิชาชีพที่

เรียนได้	 หรือนักศึกษาสามารถน�าไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได	้			

อย่างเหมาะสม

2.	 มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามผลนักศึกษาท่ีจบการศึกษาแล้วไปประกอบ

อาชีพอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุง	 และพัฒนา

หลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ

3.	 มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสวัสดิการด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้

เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 เช่น	 สถานที	่										

จอดรถควรมีความสะดวก	 เพียงพอ	 และมีความปลอดภัย	 หอพัก	 และโรงอาหาร																					

ควรมีความเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา

4.	 มหาวิทยาลัยควรส�ารวจความต้องการและความเพียงพอของรถโดยสาร															

ที่บริการรับ-ส่งนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต

1.	 การศกึษาวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ	การศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษา

วิจัยเชิงคุณภาพ	 เช่น	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 (in-depth	 interview)	 การสนทนากลุ่ม	

(focus	group)	เพื่อท�าให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียด	และได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น

2.	 ควรศึกษาการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา	
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