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   การใช้ส่ือการสอนของอาจารย์คณะบริหารธุรกจิ ศกึษาส�าหรับกรณี 
  สาขาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ มหาวทิยาลัยรังสิต
	 	 Instructional	Media	Used	by	Lecturers	of	The	Faculty	of	Business	Administration, 

	 	 Case	Study	of	Human	Resource	Management	Program,	Rangsit	University

  สมติา กลิ่นพงศ์1

บทคัดย่อ

	 การวิจยัเร่ืองการใช้สื่อการสอนของอาจารย์คณะบริหารธรุกิจ	 ศกึษาส�าหรับกรณีสาขาวิชาการจดัการ

ทรัพยากรมนษุย์	มหาวิทยาลยัรังสติ	มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาท่ีมีตอ่	1.ประเภทของสื่อ

ท่ีใช้ในการสอนของอาจารย์คณะบริหารธรุกิจ	 2.การใช้สื่อการสอนของอาจารย์คณะบริหารธรุกิจ	 3.	 เพ่ือศกึษา 

ข้อเสนอแนะของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การใช้สื่อการสอนของอาจารย์คณะบริหารธรุกิจ	 ศกึษาเฉพาะกรณีสาขาวิชา 

การจดัการทรัพยากรมนษุย์			ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั	คือนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี		คณะบริหาร 

ธรุกิจ	 สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์	 มหาวิทยาลยัรังสติ	 จ�านวน	 132	 คน	 	 ท�าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	SPSS/PC+	เพ่ือหาคา่สถิตพืิน้ฐาน	ได้แก่	 ข้อมลูร้อยละ	คา่เฉลี่ย	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

การวิเคราะห์ความแตกตา่งด้วย	 t-test	และ	การวิเคราะห์ความความแปรปรวนทางเดียว	 (Anova)	 เพ่ือวิเคราะห์

ความแตกตา่งของตวัแปรตลอดจนข้อเสนอแนะของนกัศกึษา	 แล้วน�าเสนอข้อมลูในรูปแบบของตารางประกอบ

การบรรยาย

	 ผลการวิจยัพบวา่	 นกัศกึษามีความคดิเหน็เก่ียวกบัสื่อการสอนประเภทวสัดแุละสื่อประเภทเคร่ืองมือ

หรืออปุกรณ์โดยรวม	วา่เป็นสื่อท่ีท�าให้การเรียนการสอนนา่สนใจมาก		สว่นสื่อประเภทวิธีการสอนและเทคนิคการ

สอนโดยรวม	นกัศกึษามีความเหน็วา่เป็นสื่อท่ีท�าให้การเรียนการสอนนา่สนใจในระดบัมากท่ีสดุ		นกัศกึษามีความ

พงึพอใจตอ่การใช้สื่อการสอนของอาจารย์คณะบริหารธรุกิจ		สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์		มหาวิทยาลยั 

รังสติในระดบัมากท่ีสดุ		
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	 ผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยั	 พบวา่	 ประเภทของสื่อการสอนท่ีนกัศกึษามีความคดิเหน็วา่ท�าให้ 

การเรียนการสอนมีความน่าสนใจโดยภาพรวม	 เม่ือจ�าแนกตามเพศ	 ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญั 

ทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 ส่วนประเภทของสื่อการสอนท่ีท�าให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ	 โดยภาพรวม 

เม่ือจ�าแนกตามระดบัชัน้ปีการศึกษา	 มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 และประเภท 

ของสื่อท่ีใช้ในการสอนของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	 สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์	 มหาวิทยาลยัรังสิต	 

กบัความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การใช้สื่อการสอนของอาจารย์	 มีความสมัพนัธ์กนั	 อยา่งมีนยัส�าคญัทาง 

สถิตท่ีิระดบั	.05

ค�าส�าคัญ :	สื่อการสอน	อาจารย์	สาขาจดัการทรัพยากรมนษุย์
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Abstract

	 	The	purposes	of	this	research	were:	(1)	to	study	the	students’	opinion	toward	the	types	of	 

instructional	 media	 used	 by	 lecturers	 of	 The	 Faculty	 of	 Business	 Administration	 :	 a	 case	 study 

of	Human	Resource	Management	Program,	Rangsit	University;	(2)		to	examine	the	students’	opinion 

toward	 instructional	 media	 used	 by	 the	 lecturers;	 (3)	 to	 find	 students’	 recommendations	 on 

instructional	 media	 of	 the	 lecturers.	 The	 sample	 of	 this	 study	 was	 132	 undergraduate	 students 

majoring	 in	Human	Resource	Management,	 Faculty	 of	Business	Administration,	Rangsit	University. 

Data	were	 analyzed	by	SPSS/PC+	 	 to	 find	 statistics,	 e.g.,	 percentage,	means,	 standard	deviation, 

T-test		and	One-Way	Anova	data	analysis	of	variance	for	significant	test,	and	were	presented	in	table	

with	description.

	 The	 findings	 revealed	 the	overall	of	 students’	opinion	 that	materials	and	equipment	media 

made	 the	 learning	 to	 be	 more	 interesting.	 The	 students	 perceived	 method	 teaching	 and 

in-class	 activities	 the	 most	 interesting	 media.	 Besides,	 they	 were	 most	 satisfied	 with	 instructional	 

media	 used	 by	 lecturers	 of	 Human	 Resource	 Management	 Program,	 Faculty	 of	 Business	 

Administration,	Rangsit	University.	

	 For	 hypothesis	 testing,	 there	 was	 no	 significant	 difference	 at	 0.5	 between	 genders	 

in	terms	of	instructional	media	which	students	perceived	as	it	could	promote	leaning	by	making	it	be	 

more	 interesting.	 	There		was	significant	difference	at	0.5	among	students	with	different	year	 levels 

	 in	 terms	 of	 media	 that	 support	 learning	 to	 be	 more	 interesting.	 Moreover,	 there	 is	 a	 significant	 

relationship	at	0.1	between	 types	of	media	used	by	 lecturers	 of	Human	Resource	Management	 

Program,	and	students’	satisfaction	toward	instructional	media	used	by	the	lecturers.		

Keywords :	Instructional	Media,	Lecturers,	Human	Resources	Management	Program
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ความส�าคัญและที่มาของปัญหา

	 แนวคดิการมุง่เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางถือเป็นหวัใจส�าคญัของระบบการศกึษาในปัจจบุนั	 สืบเน่ืองจาก 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ	 พ.ศ.2542	 แก้ไขเพ่ิมเตมิ	 (ฉบบัท่ี	 2)	 พ.ศ.	 2545	 มาตรา	 22	 ก�าหนดวา่ 

“การจดัการศึกษาต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้	 และถือว่าผู้ เรียนมี 

ความส�าคญัท่ีสดุ	 กระบวนการจดัการศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ” 

และมาตรฐานการศกึษาของชาติ	 มาตรฐานท่ี	 3	 เร่ือง	 การจดัการศกึษา	 โดยเน้นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น 

ผู้ เรียนเป็นส�าคญั		มีแบบอยา่งท่ีดี	มีการฝึกคิด	วิเคราะห์	เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง	ได้เรียนตรงตามความสนใจ 

และมีความสขุในการเรียน	 ผู้สอนมีการศกึษาลกัษณะของผู้ เรียนเป็นรายบคุคล	 มีการเตรียมการสอนและมีสื่อ 

ท่ีผสมผสานความรู้สากลกบัภมิูปัญญาไทย	 พร้อมทัง้จดับรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้	 จดัหาและพฒันาแหลง่ 

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย	เพ่ือพฒันาความคดิผู้ เรียนให้เป็นระบบ	

	 สถาบนัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา	 เห็นความส�าคญัของการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญั 

ซึ่งในปัจจุบนัได้มีการพฒันาการจดัการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบด้วยกนั	 อาทิการเรียนรู้จากกรณี 

ปัญหา	 (Problem-based	 Learning:	 PBL)	 การเรียนรู้เป็นรายบุคคล	 (Individual	 Study)	 การเรียนรู้ 

แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง	 (Self-Study)	 การเรียนรู้จากการท�างาน	 (Work-based	 Learning) 

การเรียนรู้ท่ีเน้นการวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้	 (Research–based	 Learning)	 การเรียนรู้ท่ีใช้วิธีสร้างผลงาน 

จากการคิดรวบยอดทางปัญญา	 (Crystal-Based	 Approach)	 เป็นต้น	 ซึง่แตล่ะรูปแบบมีการใช้สื่อการสอน 

เพ่ือเป็นตวักลางหรือชอ่งทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีแตกตา่งกนั	 โดยสือ่การสอนถือได้วา่เป็นเคร่ืองมือส�าคญั 

ท่ีชว่ยให้ผู้สอนและผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในวิชาท่ีเรียนท่ีสอนได้มากขึน้

	 สื่อการสอนเป็นองค์ประกอบส�าคญัอยา่งมากของการศกึษาและเป็นตวักลางชว่ยให้การสื่อสารระหวา่ง 

ผู้สอนกบัผู้ เรียนด�าเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ	 กระตุ้นท�าให้ผู้ เรียนเข้าใจบทเรียน	 เกิดการเรียนรู้ท่ีดีตรงตาม 

วตัถปุระสงค์หรือจดุมุง่หมายของการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี	 	 ซึง่สื่อการสอนนัน้มีหลายประเภทด้วยกนั	 ได้แก่		 

สื่อสิง่พิมพ์		เชน่		หนงัสือเรียนหรือต�ารา	แผนภาพ		สื่ออปุกรณ์	เชน่	เคร่ืองคอมพิวเตอร์	เคร่ือง	Visualizer		และสื่อ 

อปุกรณ์อ่ืนๆ	 ท่ีผู้สอนน�ามาใช้เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้มากขึน้	 อยา่งไรก็ตาม	 เน่ืองจากปริมาณเนือ้หาวิชาการ 

ใหม่ๆ 	 ท่ีมีมากเกินความสามารถของผู้ เก่ียวข้อง	 จะท�าความเข้าใจ	 บนัทกึจดจ�า	 หรือน�าเสนอในลกัษณะ 

เดิมได้	 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสงัคม	 ท่ีเกิดจากพฒันาการทางด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี	 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�ารงชีวิต	 การปรับตวั	 และพฒันาการของผู้ เรียน	 จึงเป็นเหตผุล 

ส�าคญัท่ีผู้สอนจะต้องน�าเคร่ืองมือทางด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมตา่งๆ	 ทัง้ด้านอิเลก็ทรอนิกส์	 คอมพิวเตอร์ 

และเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนมากขึน้

	 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศกึษาทวีความส�าคญัมากขึน้เร่ือยๆ	เห็นได้จากการเกิด

ระบบมหาวิทยาลยัเสมือน	 (Virtual	 University)	 มหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์	 (e-University)	 ท่ีมีการจดัการ 
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เรียนการสอนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์	 (e-Learning)	 ซึง่อาจเป็นการสอนแบบออนไลน์	 (Online)	 หรือออฟไลน์	 (Offline) 

ก็ได้	 การสอนแบบออนไลน์	 จะสอนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต	 (Internet)หรือ	 อินทราเน็ต	 (Intranet)	 ผู้ เรียนกบั 

ผู้สอนสามารถติดตอ่สื่อสารผา่นทางหน้าจอคอมพิวเตอร์	 การสอนแบบออฟไลน์	 จะใช้สือ่ชว่ยสอนประเภทวีดีโอ 

หรือ	 ซีดีรอม	 ท่ีรู้จกักนัในช่ือ	คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน	 (Computer	AssistedInstruction	 :	CAI)	หรือ	คอมพิวเตอร์ 

ชว่ยในการฝึกอบรม	 (Computer	Based	Training	 :	CBT)	หรือท่ีเรียกใหมว่่าบทเรียนโปรแกรม	 (Courseware)	 

โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเคร่ืองมือช่วยในการเรียนการสอนก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

(Life	 Long	 Learning)	 ผู้ ท่ีสนใจสามารถเลอืกศกึษาได้ตามความต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา	 และทกุ

สถานท่ี

	 ทัง้นี	้ สื่อการสอนท่ีเลือกใช้ควรสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของการเรียนการสอน	 โดยสง่เสริมให้ผู้ เรียน 

มีสว่นร่วมในการเรียนการสอน	 กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจโดยตอบสนองและเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมตามท่ี 

คาดหวงั	 มีความเหมาะสมกบัเพศ	 ระดบัชัน้	 ความรู้ความสามารถ	 รวมทัง้ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล	 เพ่ือให้ 

การเรียนการสอนเกิดประสทิธิภาพมากท่ีสดุ

	 ดงันัน้	 ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาหาแนวทางการพฒันาการใช้สื่อการสอนของอาจารย์คณะ 

บริหารธรุกิจ		ศกึษาเฉพาะกรณี	สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์			มหาวิทยาลยัรังสติ	โดยด�าเนินการส�ารวจ 

ความคดิเหน็ของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การใช้สือ่การสอนของอาจารย์	 ทัง้นี	้ ผู้ วิจยัจะได้น�าผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ 

ของนกัศกึษาไปพฒันาการใช้สื่อการสอนของอาจารย์ให้ตอบสนองความต้องการของนกัศกึษา	 ตลอดจนน�าไป 

ใช้ประโยชน์ในการพฒันาหลกัสตูร	 การบริหาร	 การจดัการเรียนการสอน	 ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง 

กบัความต้องการของผู้ เรียนมากท่ีสดุ

วัตถุประสงค์ของการวจิยั

	 1.	 เพ่ือศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ประเภทของสือ่ท่ีใช้ในการสอนของอาจารย์คณะบริหารธรุกิจ 

ศกึษาเฉพาะกรณี	สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์	มหาวิทยาลยัรังสติ

	 2.	 เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษา	 ตอ่การใช้สื่อการสอนของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	 ศกึษา 

เฉพาะกรณี	สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์			มหาวิทยาลยัรังสติ

	 3.	 เพ่ือศกึษาข้อเสนอแนะของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การใช้สื่อการสอนของอาจารย์คณะบริหารธรุกิจ	 ศกึษา 

เฉพาะกรณี	สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์			มหาวิทยาลยัรังสติ
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วธีิด�าเนินการวจิยั (Methods) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

	 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี	้ ได้แก่	 นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี	 สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 

คณะบริหารธรุกิจ			มหาวิทยาลยัรังสติ		จ�านวน		132	คน	ท่ีศกึษาในปีการศกึษา	2554

	 กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาปริญญาตรี	 สาขาการจดัการทรัพยากรมนษุย์	 จ�านวน	 132	 คน	 ในปีการ

ศกึษา	2554	ได้มาโดยวิธีการสุม่แบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)

ขอบเขตในการวจิยั

	 ผู้ วิจยัได้ท�าการศกึษาแนวทางการพฒันาสือ่การสอนของอาจารย์คณะบริหารธรุกิจ	 สาขาวิชาการจดัการ 

ทรัพยากรมนษุย์	 มหาวิทยาลยัรังสติ	 โดยใช้วิธีการส�ารวจความคดิเหน็ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีคณะบริหาร 

ธรุกิจ	สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์	จ�านวน	132	คน	เก่ียวกบัการใช้สื่อการสอนของอาจารย์	โดยใช้ระยะ

เวลาในการวิจยั	12	เดือน

นิยามค�าศัพท์เฉพาะ

	 สื่อการสอน	หมายถงึ	วสัด	ุเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์	วิธีการสอนและเทคนิคการสอน	ท่ีน�ามาใช้ในการเรียน 

การสอน	เพ่ือชว่ยในกระบวนการเรียนรู้	ด�าเนินไปสูเ่ป้าหมาย

	 สื่อประเภทวสัด	ุ หมายถงึ	 หนงัสือเรียน	 หรือเอกสารประกอบการเรียน	 ของจริง	 ตวัอยา่ง	 หุน่จ�าลอง 

รูปภาพ	แผนท่ี	แผนภมิู	แผนสถิติ	และ	วิดิทศัน์	ภาพยนต์	สื่อประสม

	 สื่อประเภทเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์	 หมายถึง	 เคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ	 เคร่ืองรับโทรทศัน์และวิทย	ุ 

เคร่ืองฉายภาพยนตร์	และเคร่ืองคอมพิวเตอร์

	 สื่อประเภทวิธีการสอนและเทคนิคการสอน	 หมายถงึ	 การสอนแบบบรรยาย	 การสอนแบบฝึกปฏิบตัิ	 

การสอนแบบอภิปราย	,การเรียนการสอนด้วย	e-learning	และ	การศกึษาด้วยตวัเอง

	 การใช้สื่อการสอน	 หมายถงึ	 การท่ีอาจารย์ผู้สอน	 พิจารณาเลือกใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกบัเนือ้หา 

วิชา	จดุมุง่หมายหรือวตัถปุระสงค์ของการสอน		เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับความรู้	และ	ทศันคตท่ีิดีตอ่การสอน

การเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 การเก็บรวบรวมข้อมลู	 ผู้ วิจยัน�าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตวัอย่างกรอกข้อมลูจ�านวน	 132	 ฉบบั 

หลงัจากนัน้	ผู้วิจยัได้เก็บแบบสอบถามคืนและได้ตรวจสอบความสมบรูณ์และความถกูต้องของแบบสอบถาม	

การวเิคราะห์ข้อมูล สถติทิี่ใช้

ผู้วิจยัได้น�าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความถกูต้อง	สมบรูณ์	มาก�าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน	โดย	
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	 1.	 ข้อค�าถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อประเภทของสื่อและการใช้สื่อการสอนของ 

อาจารย์		มีเกณฑ์การให้คะแนน	ดงัตอ่ไปนี ้

	 ควรปรับปรุง	 	 ให้คา่คะแนนเทา่กบั		 	1

	 พอใช้	 	 	 ให้คา่คะแนนเทา่กบั	 	2

	 ปานกลาง	 	 ให้คา่คะแนนเทา่กบั	 	3

	 ดี	 	 	 ให้คา่คะแนนเทา่กบั	 	4

	 ดีมาก			 	 	 ให้คา่คะแนนเทา่กบั		 	5

	 การแปลผล

	 คา่เฉลีย่	4.21	–	5.00	 หมายถงึ	 เป็นสื่อการสอนท่ีนักศึกษาเห็นว่าท�าให้การเรียนการสอนมี

ความนา่สนใจมากท่ีสดุ	/	ความพงึพอใจตอ่การใช้สื่อการสอนมากท่ีสดุ

	 คา่เฉลีย่	3.41	–	4.20	 หมายถงึ	 เป็นสื่อการสอนท่ีนักศึกษาเห็นว่าท�าให้การเรียนการสอนน่า

สนใจมาก	/	ความพงึพอใจตอ่การใช้สื่อการสอนมาก

	 คา่เฉลีย่	2.61	–	3.40	 หมายถงึ	 เป็นสื่อการสอนท่ีนักศึกษาเห็นว่าท�าให้การเรียนการสอนน่า

สนใจปานกลาง	/	ความพงึพอใจตอ่การใช้สื่อการสอนระดบัปานกลาง

	 คา่เฉลีย่	1.81	–	2.60	 หมายถงึ	 เป็นสื่อการสอนท่ีนักศึกษาเห็นว่าท�าให้การเรียนการสอนน่า

สนใจน้อย	/	ความพงึพอใจตอ่การใช้สื่อการสอนน้อย

	 คา่เฉลี่ย	0	-	1.80	 	 หมายถงึ	 	 เป็นสื่อการสอนท่ีนกัศกึษาเหน็วา่ควรปรับปรุง	 /	ความพงึพอใจ

ตอ่การใช้สื่อการสอนน้อยท่ีสดุ

ในการวิจยัได้ท�าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	SPSS	ซึง่มีขัน้ตอนการวิเคราะห์	ดงันี ้

	 1.	การวิเคราะห์ข้อมลู	โดยใช้การค�านวนทางสถิติ	

	 	 1.1	 การค�านวนหาข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ส่วนท่ี	 1	 ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบก�าหนด 

ค�าตอบให้	(Checklist)	ท�าการวิเคราะห์โดย	การแจกแจงความถ่ี	และแปลงคา่เป็นร้อยละ	

	 	 1.2	 การค�านวนหาข้อมลูความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัประเภทของสื่อท่ีใช้ในการสอน 

ของอาจารย์	 สว่นท่ี	 2	 ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประเมินคา่	 ท�าการวิเคราะห์โดยการหาคา่เฉลี่ย	 และ 

คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน		

	 	 1.3	 การค�านวนหาข้อมลูความพงึพอใจเก่ียวกบัการใช้สื่อการสอนของอาจารย์	 สว่นท่ี	 3	 ท่ีมี

ลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประเมินคา่	ท�าการวิเคราะห์โดยการหาคา่เฉลี่ย	คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน		

	 	 1.4	 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประเภทของสื่อท่ีใช้ในการสอนของอาจารย์คณะ

บริหารธรุกิจ	 	 สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์	 	 มหาวิทยาลยัรังสติ	 จ�าแนกตามเพศ	 โดยใช้การวิเคราะห์ 
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ความแตกตา่งด้วย	t-test	แบบ	independent

	 	 1.5	 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประเภทของสื่อท่ีใช้ในการสอนของอาจารย์คณะ 

บริหารธรุกิจ		สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์		มหาวิทยาลยัรังสติ	จ�าแนกตามระดบัชัน้ปีการศกึษา	โดยใช้

การวิเคราะห์ความความแปรปรวนทางเดียว	(Anova)	เพ่ือวิเคราะห์ความแตกตา่งของตวัแปร

	 	 1.6	 การวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างประเภทของสื่อท่ีใช้ในการสอนของอาจารย์คณะ 

บริหารธรุกิจ	 สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์	 มหาวิทยาลยัรังสติ	 กบัความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ 

การใช้สื่อการสอนของอาจารย์	โดยใช้การวิเคราะห์คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั

ผลการวจิยัและการอภปิรายผล 

ผลการวจิยั

	 1.	ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	

	 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง	ศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ปีการศกึษาท่ี	1

	 2.	 ความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัประเภทของสื่อท่ีใช้ในการสอนของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์		มหาวิทยาลยัรังสติ

	 นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อการสอนประเภทวสัดุ	 และ	 สื่อประเภทเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ 

โดยรวม	วา่เป็นสื่อท่ีท�าให้การเรียนการสอนนา่สนใจมาก		สว่นสื่อประเภทวิธีการสอนและเทคนิคการสอนโดยรวม 

นกัศกึษามีความเหน็วา่เป็นสื่อท่ีท�าให้การเรียนการสอนนา่สนใจมากท่ีสดุ

	 3.	 ความพึงพอใจของนกัศกึษาท่ีมีต่อการใช้สื่อการสอนของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	 สาขาวิชาการ 

จดัการทรัพยากรมนษุย์		มหาวิทยาลยัรังสติ

	 นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการสอนของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	 สาขาวิชาการจดัการ 

ทรัพยากรมนษุย์		มหาวิทยาลยัรังสติ	มากท่ีสดุ

	 4.	ผลการทดสอบสมมตฐิาน

	 	สมมตฐิานท่ี	1	:	นกัศกึษามีความคดิเหน็วา่สื่อการสอนประเภทวสัด	ุเป็นสื่อการสอนท่ีมีความนา่สนใจ 

ในระดบัมาก

	 ผลการศกึษาพบวา่นกัศกึษามีความเหน็วา่	 สื่อการสอนประเภทวสัด	ุ เป็นสื่อท่ีท�าให้การเรียนการสอน 

นา่สนใจมาก		ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน
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	 สมมตฐิานท่ี	2	 :	นกัศกึษามีความคดิเหน็วา่สื่อการสอนประเภทเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์เป็นสื่อการสอนท่ี 

มีความนา่สนใจมาก

	 ผลการศกึษาพบวา่นกัศกึษามีความเหน็วา่	 สื่อการสอนประเภทเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์	 เป็นสื่อท่ีท�าให้ 

การเรียนการสอนนา่สนใจมาก	ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน

 

	 สมมตฐิานท่ี	3	:	นกัศกึษามีความคดิเหน็วา่	สื่อการสอนประเภทวิธีการสอนและเทคนิคการสอน	เป็นสื่อ

การสอนท่ีมีความนา่สนใจมาก	

	 ผลการศกึษาพบวา่นกัศกึษามีความเหน็วา่	 สื่อการสอนประเภทวิธีการสอนและเทคนิคการสอนเป็นสื่อ

ท่ีท�าให้การเรียนการสอนนา่สนใจมาก	ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน

	 สมมตฐิานท่ี	 4	 :	 นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่การใช้สื่อการสอนของอาจารย์	 คณะบริหารธรุกิจ	 สาขา 

วิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์			มหาวิทยาลยัรังสติ	โดยรวมมาก

	 ผลการศกึษาพบวา่นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่การใช้สื่อการสอนของอาจารย์	คณะบริหารธรุกิจ	สาขา

วิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์			มหาวิทยาลยัรังสติ	โดยรวมมากท่ีสดุ	ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน

	 สมมตฐิานท่ี	 5	 :	 นกัศกึษาเพศหญิงและเพศชายมีความคดิเหน็เก่ียวกบัประเภทของสื่อท่ีใช้ในการสอน

ของอาจารย์คณะบริหารธรุกิจ		สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์		มหาวิทยาลยัรังสติโดยรวม		แตกตา่งกนั

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 ประเภทของสื่อการสอนท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นว่าท�าให้การเรียนการสอนมี 

ความนา่สนใจ	โดยภาพรวม	เม่ือจ�าแนกตามเพศ	ไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ซึง่

ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน

	 สมมตฐิานท่ี	 6	 :	 นกัศกึษาท่ีมีระดบัชัน้ปีการศกึษาแตกตา่งกนั	 ความคดิเหน็เก่ียวกบัประเภทของสื่อ 

ท่ีใช้ในการสอนของอาจารย์คณะบริหารธรุกิจ		สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์		มหาวิทยาลยัรังสติ	โดยรวม	

แตกตา่งกนั

	 ผลการวิจยั	พบวา่	ประเภทของสื่อการสอนท่ีท�าให้การเรียนการสอนมีความนา่สนใจ	โดยภาพรวม	 เม่ือ 

จ�าแนกตามระดบัชัน้ปีการศกึษา	 มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	 .05	 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน 

	 สมมตฐิานท่ี	 7	 :	 ประเภทของสื่อท่ีใช้ในการสอนของอาจารย์คณะบริหารธรุกิจ	 	 สาขาวิชาการจดัการ

ทรัพยากรมนษุย์		มหาวิทยาลยัรังสติ	มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การใช้สื่อการสอนของ

อาจารย์
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	 ผลการวิจยั	พบวา่	ประเภทของสื่อท่ีใช้ในการสอนของอาจารย์คณะบริหารธรุกิจ	 	 สาขาวิชาการจดัการ 

ทรัพยากรมนุษย์	 มหาวิทยาลยัรังสิต	 กับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้สื่อการสอนของอาจารย์ 

มีความสมัพนัธ์กนั	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน

การอภปิรายผล

	 1.	 ผลการศกึษาระดบัความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัประเภทของสื่อท่ีใช้ในการสอนของอาจารย์ 

คณะบริหารธรุกิจ		สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์		มหาวิทยาลยัรังสติ

	 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับประเภทของสื่อท่ีใช้ในการสอนของอาจารย์ 

โดยรวม	 นกัศกึษามีความคดิเหน็วา่	 สื่อทัง้	 3	 ประเภท	 ได้แก่	 สื่อประเภท	 วสัด,ุ	 เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์	 และ 

วิธีการสอนและเทคนิคการสอน	 เป็นสื่อการสอนท่ีท�าให้การเรียนการสอนนา่สนใจมาก	 	 เก่ียวกบัเร่ืองนี	้ (มาลนีิ 

บญุยรัตนพนัธ์,	2551:	217)	ได้จ�าแนก	สื่อการเรียนการสอน	ออกเป็น	3	ลกัษณะคือ

	 	 1.1	สื่อประเภทวสัด	ุ(Software	Small	media)	เป็นสื่อท่ีเก็บความรู้ในลกัษณะของภาพ	เสียง	

และอกัษรในรูปแบบตา่งๆ	ท่ีผู้ เรียนสามารถใช้เป็นแหลง่หาประสบการณ์หรือศกึษาได้อยา่งแท้จริงและกว้างขวาง

	 	 1.2	สื่อประเภทอปุกรณ์	 	 	 (Hardware	หรือ	Big	media)	 เป็นสื่อท่ีเป็นตวักลาง	หรือทางผา่น

ของความรู้ท�าให้ข้อมลูหรือความรู้ท่ีบนัทกึในวสัดสุามารถถ่ายทอดออกมาให้เหน็หรือได้ยิน

	 	 1.3	สือ่ประเภทเทคนิคหรือวิธีการ	Techniques	and	Methods)	เป็นสือ่ท่ีมีลกัษณะเป็นแนวคดิ

หรือรูปแบบขัน้ตอนในการเรียนการสอน	 โดยสามารถน�าสื่อวสัดแุละอปุกรณ์มาช่วยในการสอนได้	 เพ่ือช่วย 

ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตาม

		 จากประโยชน์ของสื่อการสอนข้างต้น	 จะเห็นได้ว่า	 สื่อการเรียนการสอนท่ีเป็นองค์ประกอบส�าคญัย่ิง 

อย่างหนึ่งของการศกึษาท่ีท�าให้ผู้ เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึน้	นกัการศกึษาต่างมีความเห็นพ้องต้องกนัว่าสื่อการสอน 

เป็นตวักระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	 เพราะผู้เรียนสามารถเรียนได้มากขึน้	 เสยีเวลาน้อยลง 

การได้เห็น	 ได้ยินช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด	 ทัง้ยงัช่วยเหลือในการศกึษาให้กบับคุคล 

ทกุระดบัความสามารถ	อาย	ุชัน้	และในการเรียนทกุสาขาวิชาด้วย	

 

	 2.	 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้สื่อการสอนของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ		 

สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์		มหาวิทยาลยัรังสติ

	 ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการใช้สื่อการสอนของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 มหาวิทยาลัยรังสิตโดยรวม	 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ซึง่สอดคล้องกบั	 กิดานนัท์	 มลทิอง	 (2544,หน้า	 89)	 ท่ีได้ให้แนวคดิเก่ียวกบัการเลือกสื่อการสอนวา่	 การเลือก 

สื่อการสอนเพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์ประกอบการสอน	 เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้เป็น 
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สิง่ส�าคญัอยา่งย่ิง	โดยในการเลอืกสือ่นัน้		ผู้สอนจะต้องตัง้วตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมในการเรียนให้แนน่อนเสยีก่อน 

เพ่ือใช้วตัถปุระสงค์เป็นตวัชีน้�าในการเลือกสื่อการสอนท่ีเหมาะสม		นอกจากนัน้ท่านยงัได้กล่าวถึงการเลือกสื่อ 

มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพนัน้	 ผู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถและทกัษะในเร่ืองตา่งๆ	

ดงันี ้

	 	 1.	วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมและจดุมุง่หมายในการเรียนการสอน

	 	 2.			จุดมุ่งหมายในการน�าสื่อมาใช้ประกอบหรือร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใช้น�า 

บทเรียนใช้ในการประกอบค�าอธิบาย	เพ่ือใช้เพ่ิมพนูประสบการณ์แก่ผู้ เรียนหรือใช้เพ่ือสรุปบทเรียน

	 	 3.	ต้องเข้าใจลกัษณะเฉพาะของสื่อชนิดตา่ง	ๆ	แตล่ะชนิด	วา่สามารถกระตุ้นความสนใจ	และ 

ให้ความหมายตอ่ประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้ เรียนได้อยา่งไรบ้าง

	 ดงันัน้นอกจากประเภทของสื่อการสอนท่ีผู้สอนน�ามาใช้แล้ว	 การเลือกใช้สื่อแต่ละประเภทของผู้สอน 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และจดุมุง่หมายในการสอน	 ยงัเป็นสิง่ส�าคญั	 ท่ีท�าให้การเรียนการสอนมีความ 

น่าสนใจ	 และสามารถน�าประโยชน์ของสื่อการสอนแต่ละประเภทมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	 ท�าให้การเรียน 

การสอนมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้	

 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั

	 1.	 ควรมีผู้ ฝึกอบรมด้านการผลิตสื่อการสอนหรือจดัโครงการอบรม	 เพ่ือพฒันาความรู้ในการผลิตสื่อ 

การสอนใหม่ๆ 		หลากหลาย	และทนัสมยั		เพราะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ		และมีความกระตือรือร้น

ในการเรียน

	 2.	 ควรสง่เสริมให้อาจารย์ประจ�าสาขาเข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกบัสื่อการสอนอยา่งตอ่เน่ือง	 เพ่ือเพ่ิม 

ทกัษะการผลติและการใช้สื่อการสอนของอาจารย์	 ท�าให้อาจารย์ผู้สอนได้มีความรู้เก่ียวกบัสื่อการสอนอนัน�ามา 

ใช้พฒันาในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสทิธิภาพเพ่ิมมากย่ิงขึน้		

	 3.	 ควรมีการส�ารวจข้อมลูและความต้องการในการใช้วสัดอุปุกรณ์เก่ียวกบัสือ่การสอนจากผู้เรียนในแตล่ะ 

รายวิชาอยา่งตอ่เน่ือง			เพ่ือน�าข้อมลูท่ีได้มาใช้ในการจดัหาวสัดอุปุกรณ์ให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เรียน 

ท�าให้การเรียนการสอนมีประสทิธิภาพ	ผู้ เรียนเข้าใจมากย่ิงขึน้	

	 4.	 ควรมีการน�าสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนในปัจจบุนัมาใช้ให้มากขึน้	 เช่น 

การใช้สื่อสงัคมออนไลน์	 สื่อสงัคมในการศกึษา	 (Social	 Medial	 in	 Education)	 เป็นสื่อใหมท่ี่ก�าลงัมีบทบาท 

และมีอิทธิพลคอ่นข้างสงูในสงัคมปัจจบุนั	 ซึง่ในสว่นของวงการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ได้มีการน�าเอาสื่อ 

เหลา่นีม้าใช้กนัอยา่งแพร่หลาย	 ทัง้นี	้ เน่ืองจากสื่อสงัคมจะก่อให้เกิดคณุประโยชน์หลายประการดงัท่ีมีผู้กลา่วไว้ 

อยา่งนา่สนใจเชน่	 กลุม่	 The	 Social	 Media	 Advisory	 Group	 แหง่	 Victoria	 University	 ประเทศออสเตรเลีย 

กลา่วถงึประโยชน์ของโซเชียลมีเดียตอ่การเรียนรู้ไว้วา่
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	 4.1	 เป็นการสร้างศกัยภาพของการสือ่สาร/สือ่ความหมาย	 สนองตอ่ความต้องการของการสือ่ความหมาย 

ในการเรียนของผู้ เ รียนและท�าให้ผู้ เ รียนได้ รู้ถึง รูปแบบและระดับในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

ทางการเรียนรู้	 รวมถึงการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างมีคณุภาพ	 โดยใช้กระบวนการสื่อสารจากสื่อโซเชียล 

มีเดียเป็นตวัเช่ือมโยงประสบการณ์ดงักลา่ว

	 4.2		เป็นสื่อท่ีประหยดัเหมาะสมตอ่การใช้	สื่อประเภทนีเ้ป็นสื่อท่ีปรับใช้ให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม 

ดงันัน้ประสิทธิภาพและความส�าเร็จจึงขึน้อยู่กับปัจจัยท่ีหลากหลายทัง้ด้านสถานะทางสงัคม	 และทศันคต ิ

การยอมรับ	 จงึเป็นสื่อท่ีมีความเหมาะสมตอ่การเสริมสร้างโอกาสและความรับผิดชอบของผู้ใช้ในสภาพแวดล้อม 

ท่ีแตกตา่งกนั

	 4.3	 เป็นสื่อท่ีใช้ส�าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ระหวา่งกลุม่ด้วยกนั	 ซึง่สื่อ 

สังคมออนไลน์จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ส�าคัญท่ีผู้ เรียนสามารถเลือกหรือสร้างช่องทางทางการเรียนรู้จาก 

สื่อสงัคมดงักลา่วท่ีกระท�าได้ในหลากหลายกิจกรรมในการสื่อสาร

ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป

	 1.	 ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการน�าผลการวิจยัและข้อเสนอแนะไปทดลองใช้	 และท�าการประเมินรูปแบบ 

ในการน�าไปสูก่ารปฏิบตัอิยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล

	 2.	 การวิจยัครัง้ต่อไปควรพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ	 ท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ 

พฒันาการใช้สื่อการสอนเพ่ิมเตมิ	 ซึง่อาจเป็นปัจจยัเชิงบวก	 และปัจจยัเชิงลบ	 วา่มีปัจจยัใดบ้างท่ีสง่เสริม	 หรือ 

เป็นอปุสรรคตอ่กระบวนการเรียนการสอน	 อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพ 

ประสทิธิผล	ตอ่ไป
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