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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม 2) เพื่อน�ำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ให้ส�ำเร็จลุล่วงต่อไป 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมและระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชา
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(Mixed-Method) กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจ�ำนวน 100 คน
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักศึกษา และการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาดังกล่าวจ�ำนวน 5 คน โดยวิธเี จาะจง ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้ใช้แบบสอบถาม

1 หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา ดุสิต กทม 10300 โทร 02- 244-5800,

02-244-5841 ,083-553-0222 E-mail: cherryporn@hotmail.com
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Abstract
The objectives of this research are 1) to analyze the behavior and
the satisfaction of the students using information technology technique for
the teaching and learning the course entitled “Court Law”, 2) to propose
the teaching and learning approach for the course, and 3) to compare
the levels of behavior and satisfaction of students in using information
technology in the teaching and learning of the above mentioned course.
The samples were 100 third-year students of Law Curricula, Faculty
of Humanities and Social Sciences at Suan Dusit Rajabhat University.
They were selected using purposive sampling technique. One hundred
questionnaires were sent to these samples. Besides, the researcher had
selected five students from these samples by purposive sampling technique.
These five students were then interviewed. The questionnaire and the
interview were composed by the researcher. The data received were then
analyzed for descriptive and reference statistics.
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และสัมภาษณ์พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม ซึง่ เป็นแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง เพื่อใช้ส�ำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนาและสถิติอ้างอิง ผลการวิจัยที่ส�ำคัญมี
1. นักศึกษามีความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรมโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด
2. นั ก ศึ ก ษาส่ว นใหญ่คิดว่ามหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการเรียนการสอน
ผ่านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมายอีกส�ำหรับนักศึกษารุ่นต่อไปอีก
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรม ความพึงพอใจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอน วิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

บทที่ 3

46

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2557

Two major findings were found as follow:
1. The respondents were overall satisfied with the use of information technology for teaching and learning activities for the course entitled
“Court Law” at moderate level and the majority of the respondents were
satisfied with the teaching and learning process at the highest level.
2. The majority of the respondents stated that the teaching and
learning the course entitled “Court Law” via e-lecturing should be
arranged for the students enrolled in the next coming class.
Key words : Student’s Behavior, Student’s satisfaction, The Use
of Information Technology in Teaching and Learning “Court Law”

ค�ำน�ำ
การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนส�ำคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ ในการจัดการศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนัน้ ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีรปู แบบที่
หลากหลายเพื่อให้สนองความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลได้ อาจารย์ผู้สอนต้อง
ให้ความส�ำคัญกับผู้เรียนมากที่สุด โดยการศึกษาถึงวิธีการสอนและวิธีการเรียน
ของผู้เรียนในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อน�ำมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้
โดยมุง่ เน้นให้อาจารย์ผสู้ อนสามารถน�ำกระบวนการวิจยั มาผสมผสานหรือบูรณาการ
ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยก�ำหนด
ไว้ในมาตรา 24 (5) ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์ผสู้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือ่ การเรียน และ
อ�ำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถ
ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยากรประเภทต่างๆ
(สมบูรณ์ ตันยะ, 2547 : 2)
ด้วยเหตุทคี่ ำ� ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาจาก
ค�ำว่า “เทคโนโลยี” รวมกับค�ำว่า “สารสนเทศ” “เทคโนโลยี” หมายถึง สิ่งที่มนุษย์
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พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการท�ำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครือ่ งจักรวัสดุ หรือ แม้กระทัง่ สิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ เช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ
เพือ่ ให้การด�ำรงชีวติ ของมนุษย์งา่ ยและสะดวกยิง่ ขึน้ “สารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูล
ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ความรู้ ทีไ่ ด้มกี ารบันทึก ประมวลหรือด�ำเนินการด้วยวิธใี ดๆ ไว้
และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ทงั้ ส่วนบุคคลและสังคม ดังนัน้ จึงกล่าว
ได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การน�ำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสารสนเทศ ท�ำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ
ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการ สารสนเทศ ซึ่งได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์รอบข้าง ขัน้ ตอน วิธกี ารด�ำเนินการ ซึง่ เกีย่ วข้องกับซอฟต์แวร์ เกีย่ วข้องกับ
ตัวข้อมูล เกี่ยวข้องกับบุคลากร เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการด�ำเนินงานเพื่อให้ข้อมูล
เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึง โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร
หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ ฯลฯ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศท�ำให้การ
กระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และยังสือ่ สารแบบสองทิศทาง ด้วยเหตุนี้
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมจึงแตกต่าง
จากในอดีตมาก ดังจะเห็นได้จากวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจจากประเทศหนึ่งมี
ผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ผลของความก้าวหน้าทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท�ำให้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญหลายด้าน
เว็บไซต์สมุดจดกฎหมาย คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมประมวลกฎหมายที่ส�ำคัญไว้
โดยน�ำเสนอในรูปแบบที่ใช้งานง่าย สะดวกในใช้งานเพื่อช่วยเป็นส่วนประกอบการ
เรียนการสอนในห้องเรียน อาทิเช่น ในแต่ละมาตราจะมีเลขค�ำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ส�ำคัญลงไว้ และยังสามารถจดบันทึกลงไว้ได้เองอีกด้วย ที่ส�ำคัญในแต่ละมาตรา
ยังสามารถเขียนคอมเม้นไว้ถามและตอบข้อสงสัยต่างๆ กันได้ตลอดเวลา
ในปัจจุบันหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โดยมีระยะเวลาการ
ศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาบังคับเลือก และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยทีว่ ชิ าพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม
ถูกบรรจุเป็นวิชาบังคับอยู่ในหลักสูตร ซึ่งวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ศึกษา
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กฎหมายพระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม อ� ำ นาจศาลและอ� ำ นาจในการพิ จ ารณา
พิพากษาคดี รวมถึงระบบตุลาการ ซึ่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม แบ่งเป็น 4 หมวด
หมวดที่ 1 ว่าด้วย บททั่วไป ตั้งแต่ มาตรา 1-14 หมวดที่ 2 ว่าด้วย เขตอ�ำนาจศาล
ตั้งแต่มาตรา 15-23 หมวดที่ 3 ว่าด้วย องค์คณะผู้พิพากษา ตั้งแต่มาตรา 24-31
หมวดที่ 4 ว่าด้วย การจ่าย การโอน และการเรียกคืนส�ำนวนคดี ตั้งแต่มาตรา
32-33 รวม 33 มาตรา
วิชิต สุรัตน์เรืองชัย และคณะ (2548) รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลการวิจัย
โดยเน้นความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา
คณาจารย์ตอ้ งการได้รบั การพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนมากทีส่ ดุ
ในเรื่องต่อไปนี้ คือรูปแบบและเทคนิคการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยใช้
วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วงเวลา 3-5 วัน ณ สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
ส่วนนิสิตต้องการให้คณาจารย์เตรียมการสอนล่วงหน้าและเข้าสอนให้ตรงเวลา
สอนให้สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อหน่าย ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจ วัดและ
ประเมินผลเป็นระยะสม�่ำเสมอเพื่อพัฒนานิสิต และปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอนให้
ทันสมัยอยู่เสมอ
ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เป็นผูร้ บั ผิดชอบการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม นักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ประจ�ำปีการศึกษาที่ 1/2554 และ
1/2555 ซึง่ บรรจุไว้เพียง 2 หน่วยกิตเท่านัน้ ท�ำให้ผวู้ จิ ยั จึงตระหนักถึงความจ�ำเป็น
ที่ต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษา
สนใจและตั้งใจในการเรียน และสามารถได้รับความรู้ตรงตามกรอบการเรียน
การสอนของหลักสูตรและเป็นประโยชน์แก่นกั ศึกษาในการน�ำไปใช้ในการประกอบ
อาชี พ ในอนาคตต่ อ ไปเมื่ อ จบการศึ ก ษา และยั ง สามารถท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษาสนุ ก
เพลิดเพลินในการเรียนการสอน อันน�ำไปสู่การตั้งใจและใส่ใจในการเรียนรู้ต่อไป
ได้โดยง่าย ซึ่งในระบบเก่าๆ จะใช้วิธีสอนในลักษณะบรรยายจึงอาจท�ำให้นักศึกษา
เบื่อหน่าย ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่าย ไม่น่าสนใจพอ ท�ำให้นักศึกษาไม่
สนใจและตั้งใจเรียน
ดังนั้น การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากเว็บไซด์
สมุดจดกฎหมาย ในรายวิชาพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึง่

พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาทีป่ ระกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อความสมบูรณ์ของการเก็บข้อมูลนักวิจัยจึงน�ำวิธีเก็บ
ข้อมูลทัง้ 2 แบบมาผสมผสานกัน ซึง่ ได้ศกึ ษาเรือ่ ง พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม ได้ก�ำหนดขอบเขตด้านเนื้อหาโดยมุ่งเน้นการศึกษารายวิชาพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรมของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ เพือ่ น�ำผลการวิจยั ทีไ่ ด้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
รายวิชาดังกล่าวส�ำหรับการพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป

บทที่ 3

ที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลของการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีส่วนส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษามีวัฒนธรรมการเรียนที่กล้าแสดงความคิดเห็น มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียนต่อ นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
มีการออกแบบและจัดระบบการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจน
การเชือ่ มโยงไปสูฐ่ านข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง จนท�ำให้นกั ศึกษาสามารถเรียนหรือทบทวน
เนื้อหาได้ด้วยตนเองอย่างไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องเวลาหรือสถานที่ และเมื่อจบบทเรียน
แล้วสามารถดูบทสรุปเนื้อหาโดยย่อได้ ท�ำให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น
อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว จึงสามารถน�ำ
ความรู้ที่หลากหลายให้มีความชัดเจนมากขึ้น ด้านบทบาทของอาจารย์ผู้สอน ท�ำให้
มีแนวโน้มเป็นผูแ้ นะแนวทางให้คำ� ปรึกษาอ�ำนวยความสะดวกให้กบั นักศึกษาเพือ่ มี
โอกาสสัมผัสสื่อต่างๆ เป็นการเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้ได้ดี และท�ำให้เกิดแรง
จูงใจภายในทีม่ ผี ลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การสร้างระบบการเรียนการสอนโดย
การสอนโดยใช้เว็บไซด์ใน รายวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม จึงมีลักษณะที่จะเอื้อ
ให้นักศึกษาได้เรียนอย่างถูกวิธีและบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพและความสนใจของนักศึกษา ดังนัน้ การเรียนการสอนโดยใช้เว็บไซด์จงึ ได้
รับความสนใจมากในปัจจุบนั เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ในการเรียนการสอน ในการเชือ่ มโยงกระบวนการเรียนรูก้ บั เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลาย ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้ และพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนไปให้สู่ยุคสังคม
อาเซียน

บทที่ 3
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ขอบเขตด้านประชากร ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
วิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา
ชัน้ ปีที่ 3 หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทีล่ งทะเบียน
เรียนรายวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ในปีการศึกษา 2555 ภาคการเรียนที่ 1
โดยมีจ�ำนวน 2 ตอนเรียน รวมจ�ำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 134 คน ประกอบด้วย
นักศึกษาตอนเรียน A1 จ�ำนวน 56 คน และนักศึกษาตอนเรียน B1 จ�ำนวน 78 คน
ทั้งนี้ การสัมภาษณ์นักศึกษาประจ�ำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตดังกล่าว โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience sampling) จ�ำนวน
5 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ที่จัด
การเรียนการสอนรายวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดยมีจ�ำนวน 2 ตอนเรียน
รวมจ�ำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 134 คน และตัวอย่างที่ได้เท่ากับ 100 ตัวอย่าง โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience sampling) เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักศึกษาและสัมภาษณ์อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างค�ำนวณอิงหลักของ Yamané โดย
ใช้ความคลาดเคลื่อนการก�ำหนดตัวอย่างที่ระดับ ร้อยละ 5 ค่าความน่าเชื่อมั่นที่
ร้อยละ 95 ตามสูตร
n = N / 1+N(e)2 โดยที่
n = จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
n = จ�ำนวนประชากรทั้งหมด ในที่นี้มีค่าเท่ากับ 134
e = ค่าความคลาดเคลื่อน ในที่นี้มีค่าเท่ากับ 0.05
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ซึ่งมีนักศึกษาจ�ำนวน
2 ห้องตอนเรียน รวมจ�ำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 134 คน จึงได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
จากการสุ่มแบบสัดส่วน (Quota Sampling) อยู่ที่
134
เท่ากับ 100.37453
2
1+134(0.05)

พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

นักศึกษาตอนเรียน A1
นักศึกษาตอนเรียน B1
นักศึกษาตอนเรียน C1

จ�ำนวน
56 คน
78 คน
134 คน
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จ�ำนวนที่สุ่ม
42 คน
58 คน
100 คน
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ขอบเขตด้านสถานที่ ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้
คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต
ขอบเขตด้านเวลา จะท�ำการศึกษาตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 2556
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ซึง่ ก็คอื ปัจจัยหลัก
ที่ต้องการศึกษาในที่นี้ประกอบด้วย เพศ ระดับคะแนนเฉลี่ย ความถี่ในการเข้า
ห้องเรียน การมีคอมพิวเตอร์สว่ นตัว ความสามารถท่องเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบาย
จากมหาวิทยาลัย ความสามารถท่องเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายจากที่พัก ระยะ
เวลาในการท่องเว็บไซต์ต่อวัน ส่วนตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ
พฤติกรรม และความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรมในด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและด้านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมาย โดยมีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1. ระดับพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม จ�ำแนกตามระดับ
คะแนนเฉลี่ย แตกต่างกัน
2. ระดับพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม จ�ำแนกตามความถี่
ในการเข้าห้องเรียน แตกต่างกัน
3. ระดับพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม จ�ำแนกตามระยะเวลา
ในการท่องเว็บไซต์ต่อวัน แตกต่างกัน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้
แบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาจ�ำนวน 100 คน
และแบบสัมภาษณ์นักศึกษาประจ�ำหลักสูตรนิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 5 คน
และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ หนังสือ เอกสาร วารสาร บทความ
เว็บไซต์ และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ของอาจารย์เอง โดยส�ำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชา
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
จ�ำนวน 7 ข้อ ตอนที่ 2 ระดับพฤติกรรมของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม จ�ำนวน 7 ข้อ โดยแต่ละค�ำถาม
แบ่งระดับพฤติกรรมเป็น 4 ระดับ ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
จ�ำนวน 2 ด้าน รวม 11 ข้อ โดยแต่ละค�ำถามแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 4 ระดับ
โดยการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ใช้การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยการทดสอบ Content Validity จากผู้เชี่ยวชาญ ด้วยวิธี Face Validity โดย
ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามนิยามศัพท์ แนวคิด ทฤษฎีและวัตถุประสงค์
การวิจัยเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท�ำการตรวจสอบเนื้อหาให้ตรงตามนิยามศัพท์
และวัตถุประสงค์ของการวิจัยและได้ท�ำการปรับปรุงข้อค�ำถามตามค�ำแนะน�ำ เพื่อ
ให้ได้แบบสอบถามที่มีความถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการทดสอบ
ความเชื่อมั่น โดยหาค่า Reliability ในลักษณะของภาพรวมและรายข้อในแบบ
Internal Consistency โดยผู้วิจัยน�ำข้อค�ำถาม ในตอนที่ 2 ที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขแล้วน�ำไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษา จ�ำนวน 30 คน และน�ำข้อมูล
ที่ ไ ด้ ม าค� ำ นวณหาความเชื่ อ มั่ น โดยวิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา ตามวิ ธี ข อง
Cronbach’s Alpha Coefficient พบว่าคะแนนค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
มีค่าเท่ากับ .803 ซึ่งเป็นค่าที่มีความเชื่อมาก จากคะแนนเต็ม 1
ในการศึกษาครัง้ นีท้ ำ� การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนาและสถิตอิ า้ งอิง
มีรายละเอียดได้แก่ สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ในทุกๆด้านของข้อมูล และสถิติอ้างอิง
ได้แก่ F-test และการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่ (Multiple Comparison)

พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

53

โดยวิธี LSD โดยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อระดับพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม จ�ำแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ย ความถี่
ในการเข้าห้องเรียน ระยะเวลาในการท่องเว็บไซต์ต่อวัน

ผลการวิจัย
บทที่ 3

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
โดยใช้กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักศึกษาปีที่ 3 ของหลักสูตรนิตศิ าสตร
บัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยมีจ�ำนวน 2
ตอนเรียน รวมจ�ำนวนนักศึกษาทัง้ สิน้ 134 คน และตัวอย่างทีไ่ ด้เท่ากับ 100 ตัวอย่าง
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากนักศึกษา และสัมภาษณ์ โดยผลการวิจัยสามารถสรุปออกเป็น
ส่วนต่างๆ ตามประเด็นวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมีจ�ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ย
≥ 2.50-3.00 มีจ�ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 มีความถี่ในการเข้าห้องเรียน
มากกว่า 9 ครั้ง มีจ�ำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 ซึ่งมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
จ�ำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 สามารถท่องเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบาย
จากมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 สามารถท่องเว็บไซต์ได้
อย่างสะดวกสบายจากที่พัก จ�ำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 และการท่อง
เว็บไซต์ต่อวันผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลา > 5 ชั่วโมง จ�ำนวน 53 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.00
โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับไม่บอ่ ย
( = 2.34, SD = 0.59) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย
ได้ดงั นี้ คือ นักศึกษาใช้เวลาใช้งานเว็บไซต์สมุดจดกฎหมาย ( = 2.60, SD = 0.79)
นักศึกษาเข้าใช้เว็บไซต์สมุดจดกฎหมายในภาคเรียนที่มีวิชานี้อยู่ ( = 2.54, SD
= 0.80) มีพฤติกรรมอยู่ในระดับบ่อย นักศึกษาใช้ Forum ในแต่ละมาตราในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเว็บไซต์สมุดจดกฎหมาย ( = 2.40, SD = 0.68)

บทที่ 3
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ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2557

นักศึกษายังคงใช้เว็บไซต์สมุดจดกฎหมายหลังจากเรียนวิชานี้เสร็จสิ้นไปแล้ว
( = 2.32, SD = 0.71) นักศึกษาใช้การท�ำไฮไลต์มาตราในเว็บไซต์สมุดจด
กฎหมาย ( = 2.19, SD = 0.76) นักศึกษาใช้การพิมพ์โน้ตออกมาเป็นไฟล์ PDF
พร้อมมาตรากฎหมายในเว็บไซต์สมุดจดกฎหมาย ( = 2.16, SD = 0.516) และ
นักศึกษาใช้การจดโน้ตลงในแต่ละมาตราในเว็บไซต์สมุดจดกฎหมาย ( = 2.14,
SD = 0.70) มีพฤติกรรมอยู่ในระดับไม่บ่อย ตามล�ำดับ
ส่วนระดับความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
วิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
1. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
( = 2.69, SD = 0.44) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย
ได้ดงั นี้ คือ การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมายสนับสนุนให้มกี าร
แสวงหาความรูเ้ พิม่ เติมจากแหล่งการเรียนรูต้ า่ งๆ ทีอ่ าจารย์เตรียมไว้ให้ ( = 2.91,
SD = 0.64) การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมายช่วยให้นกั ศึกษา
เกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึน้ ( = 2.84, SD = 0.66) การจัดการเรียนการสอน
ผ่านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมายท�ำให้มคี วามรับผิดชอบมากขึน้ เพราะต้องติดตามการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดเวลา ( = 2.81, SD = 0.71) การจัดการเรียนการสอน
ผ่านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมายสามารถท�ำให้การเรียนการสอนวิชานี้น่าสนใจยิ่งขึ้น
( = 2.72, SD = 0.59) การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมาย
เป็นการกระตุน้ ให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ( = 2.72, SD
= 0.67) การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมายส่งผลต่อความส�ำเร็จ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ( = 2.69, SD = 0.61) และการจัด
การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมายท�ำให้มีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลาระหว่างอาจารย์ เพื่อนร่วมชั้น และผู้เรียน ( = 2.67, SD = 0.62)
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ตามล�ำดับ
2. ด้านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมาย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.55,
SD = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ
เว็บไซต์สมุดจดกฎหมายมีขนาดของฟอนต์ตวั อักษรและสีทใี่ ช้เหมาะสม ( = 2.59,
SD = 0.64) นักศึกษาสนใจใช้งานเว็บไซต์สมุดจดกฎหมายต่อไป ( = 2.58, SD
= 0.61) เว็บไซต์สมุดจดกฎหมายมีรูปแบบที่สวยงามและง่ายต่อการใช้งาน (
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= 2.55, SD = 0.58) และการบริการต่างๆ จากทีมงานเว็บไซต์สมุดจดกฎหมาย
( = 2.47, SD = 0.59) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ตามล�ำดับ
ส�ำหรับสรุปภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.69, SD = 0.44) เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ( = 2.77, SD = 0.51) และด้านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมาย ( = 2.55,
SD = 0.50) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ตามล�ำดับ
สมมติฐานที่ 1 เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม จ�ำแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ย
โดยผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับระดับพฤติกรรม และระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชา
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม จ�ำแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ย
1. ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับพฤติกรรมของนักศึกษาในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พบว่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่างกัน มีระดับพฤติกรรม ไม่แตกต่างกัน
2. ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พบว่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน
4. ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ด้าน
เว็บไซต์สมุดจดกฎหมาย พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม จ�ำแนกตามความถี่ในการเข้าห้องเรียน
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โดยผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมและระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชา
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม จ�ำแนกตามความถี่ในการเข้าห้องเรียน
1. ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับพฤติกรรมของนักศึกษาในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พบว่า
ความถี่ในการเข้าห้องเรียนที่ต่างกัน มีระดับพฤติกรรม ไม่แตกต่างกัน
2. ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พบว่า
ความถี่ในการเข้าห้องเรียนที่ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรี ย นการสอนวิ ช าพระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่าความถี่ในการเข้าห้องเรียนที่ต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน
4. ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรี ย นการสอนวิ ช าพระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม
ด้านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมาย พบว่าความถี่ในการเข้าห้องเรียนที่ต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม จ�ำแนกตามระยะเวลาในการท่องเว็บไซต์ต่อวัน
โดยผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมและระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชา
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม จ�ำแนกตามระยะเวลาในการท่องเว็บไซต์ต่อวัน
1. ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับพฤติกรรมของนักศึกษาในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม พบว่า
ระยะเวลาในการท่องเว็บไซต์ต่อวันที่ต่างกัน มีระดับพฤติกรรม ไม่แตกต่างกัน
2. ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พบว่า
ระยะเวลาในการท่องเว็บไซต์ต่อวันที่ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน

พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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อภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
นักศึกษามีความคิดเห็นเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนโดยรวมอยู่ในระดับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่บ่อยนัก
โดยเฉพาะพฤติกรรมของนักศึกษาเข้าใช้เว็บไซต์สมุดกฎหมายในภาคเรียนทีม่ วี ชิ านี้
อยู่ในระดับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บ่อย แต่นักศึกษาจะยังคงมี
พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์สมุดกฎหมายหลังจากเรียนวิชานีเ้ สร็จสิน้ ไปแล้วไม่บอ่ ยนัก
ทัง้ นีเ้ พราะว่าการกระท�ำหรือการแสดงออกทุกอย่างของบุคคลต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ภายใต้
สถานการณ์นนั้ ๆ ทัง้ ทีส่ งั เกตได้โดยตรงและสังเกตไม่ได้โดยตรง แต่สามารถวินจิ ฉัย
ได้ว่ามีพฤติกรรมหรือไม่โดยการใช้เครื่องมือทดลองหรือทดสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิด ทฤษฎีของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520 : 10) ที่ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระท�ำ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะสังเกต
ได้หรือไม่ได้ ซึ่งอาจเกิดจากการท�ำงานของหัวใจ การท�ำงานของกล้ามเนื้อ การเดิน
การพูด การคิด ความรู้สึก ความชอบ ความสนใจ และสอดคล้องกับแนวความคิด
ทฤษฎีของ อรุณ รักธรรม (2524 : 13) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมว่า หมายถึง
การปฏิบตั ซิ งึ่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ แสดงต่อบุคคลหนึง่ หรือบุคคลอืน่ ในการทีถ่ กู ต้อง
หรือผิดไปจากปทัสถานแห่งขนบธรรมเนียม หรือมารยาทของสังคม หรือกล่าวอีก
นัยหนึง่ คือ พฤติกรรมหมายถึง กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ โดยการกระท�ำทีม่ กี ารประสาน
สัมพันธ์ระหว่างระบบร่างกายกับเครื่องกระตุ้น
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3. ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่าระยะเวลาในการท่องเว็บไซต์ต่อวันที่
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน
4. ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรี ย นการสอนวิ ช าพระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม
ด้านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมาย พบว่าระยะเวลาในการท่องเว็บไซต์ต่อวันที่ต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน
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ดังนั้น พฤติกรรมจึงเป็นการกระท�ำหรือการแสดงออกของบุคคลคนใด
คนหนึ่งที่แสดงออกมาในความเป็นจริง โดยที่นักศึกษาใช้เวลาใช้งานเว็บไซต์
สมุดจดกฎหมายบ่อยที่สุดซึ่งนักศึกษาเข้าใช้เว็บไซต์สมุดจดกฎหมายในภาคเรียน
ที่มีวิชานี้อยู่บ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้ Forum ในแต่ละ
มาตราในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเว็บไซต์สมุดจดกฎหมาย และยังคงใช้
เว็บไซต์สมุดจดกฎหมายหลังจากเรียนวิชานี้เสร็จสิ้นไปแล้วไม่บ่อย อนึ่ง นักศึกษา
มีพฤติกรรมใช้การท�ำไฮไลต์มาตราในเว็บไซต์สมุดจดกฎหมายหรือการพิมพ์โน้ต
ออกมาเป็นไฟล์ PDF พร้อมมาตรากฎหมายในเว็บไซต์สมุดจดกฎหมายและ
การจดโน้ตลงในแต่ละมาตราในเว็บไซต์สมุดจดกฎหมายไม่บ่อยนัก
ส่ ว นระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรมโดยสรุปภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
มากที่สุดและด้านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมายน้อย ทั้งนี้เพราะว่าความพึงพอใจ
เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆ คนต่อสิ่งที่มาส่งผลกระทบทางด้านจิตใจให้เกิด
ความชอบ เกลียด ซึง่ นักศึกษาก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันจึงอาจมีผลกระทบทางจิตใจ
ให้เกิดความพึงพอใจได้ โดยมีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้มาก เช่น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต (2542 : 793) พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ พึงใจ
หมายถึง พอใจ ชอบใจ
ดังนั้น ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆ คนต่อสิ่งที่
ส่ ง ผลกระทบทางด้ านจิตใจให้เกิดความชอบในกิจกรรมนั้นๆ และได้รับการ
ตอบสนองตามความต้องการของตนหรือไม่ในระดับใดโดยมีการแสดงออกทาง
ด้านอารมณ์ความรู้สึก เช่น ความพอใจ ความชอบ ความสบายใจ การมีความสุขที่
ได้รับความยินดีสมปรารถนาตามความต้องการที่จะเป็นซึ่งจะแสดงออกมาทาง
พฤติ ก รรมที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษามี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจในการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรี ย นการสอนวิ ช าพระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในเรือ่ งการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์
สมุดจดกฎหมายสนับสนุนให้มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ที่อาจารย์เตรียมไว้ให้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงว่า
นักศึกษามีความชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชา
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีความชอบ

พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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และพอใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมายสนับสนุน
ให้มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่อาจารย์เตรียมไว้ให้
ถึงแม้วา่ เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นทีย่ อมรับและสะดวกในการใช้แต่สำ� หรับ
เว็บไซต์สมุดจดหมายที่น�ำมาลองใช้ในการเรียนการสอนนี้อาจมีความยุ่งยากท�ำให้
ใช้งานไม่คล่องตัว แม้ว่าจะเป็นระบบที่น่าสนใจในการพัฒนาการเรียนการสอน
ให้แก่นักศึกษาได้ก็ตาม
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าใน
การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมายมีขอ้ ดี โดยคิดว่า Function
การเขียนข้อความและข้อมูลความรูต้ อบโต้กนั ได้ของระบบเว็บไซต์สมุดจดกฎหมาย
ทีน่ กั ศึกษาชอบมากทีส่ ดุ ซึง่ การเข้าเว็บไซต์ยงั เป็นปัญหาและอุปสรรคทีพ่ บจากการ
ลงทะเบียนเข้าผ่านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมายในการใช้งานทีผ่ า่ นมา และระบบยังไม่
สมบูรณ์เพียงพอในการใช้อย่างเต็มทีใ่ นการเรียนการสอนทุกวิชา นักศึกษาส่วนใหญ่
มีข้อเสนอแนะน�ำเพิ่มเติมในเรื่องการให้มีค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมในการใช้เว็บไซต์
และ function อื่นๆ ที่น่าสนใจต่างๆ อยู่ในเว็บไซต์ และอาจารย์ผู้สอนควรเข้ามา
ให้ความรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้นในหลายๆ ส่วนของเว็บไซต์ จะท�ำให้เกิดความ
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมายเพิม่ ขึน้ และคิดว่า
มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมายอีกส�ำหรับ
นักศึกษารุ่นต่อไปอีก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชิต สุรัตน์เรืองชัย และคณะ
(2548) รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลการวิจัยโดยเน้นความต้องการพัฒนาการเรียน
การสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา คณาจารย์ตอ้ งการได้รบั การพัฒนาตนเอง
ในด้านการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด ในเรื่องต่อไปนี้ คือรูปแบบและเทคนิค
การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ซึ่งจากผลการวิจัยนี้อาจสามารถน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้คณาจารย์พัฒนาตนเองในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ โดยใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติ
การช่วงเวลา 3-5 วัน ณ สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจากผลการวิจัยนี้ทาง
มหาวิทยาลัยสามารถจัดการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอนแก่คณาจารย์ได้
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โดยที่ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และด้านเว็บไซต์สมุดจดกฎหมาย พบว่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฉัตรชัย พงษ์ลิขิตพัฒน์ (2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน สถาบันการบินพลเรือน กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนในสถาบันการบินพลเรือนจ�ำนวนนักเรียน 272 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอน สถาบั น การบิ น พลเรื อ นอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลางค่ อ นข้ า งสู ง ส่ ว นการ
เปรียบเทียบในด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหลักสูตร
การเรียนไม่มีความแตกต่างในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ
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