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บทคัดย่อ 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา

ทศันคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรายวชิาวาทนิเทศโดย
ใชว้ธีิวจิยัเชิงส ารวจ ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษาสาขาวชิา
นิเทศศาสตร์ เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งและขอ้มูลท่ีมีคุณสมบติั
ตรงตามท่ีตอ้งการ ผูว้จิยัไดสุ่้มกลุ่มตวัอยา่งโดยไดใ้ชว้ธีิการ
สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง คือ นกัศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลั ยราชภฏัสกลนคร ท่ี
ลงทะเบียนเรียนวชิาวาทนิเทศในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  
2558 จ านวน 32 คน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่  

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่
เขา้เรียนในรายวชิาวาทนิเทศ 6-10 คร้ัง 
2. ทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรายวชิาวาทนิเทศ แบ่งออกเป็น 3 
ดา้น คือ ดา้นนกัศึกษา โดยภาพรวมทศันคติท่ีมีต่อการเรียน
รายวชิาวาทนิเทศอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงนกัศึกษามีทศันคติต่อ
การเรียนรายวชิาวาทนิเทศมากท่ีสุด คือ หากกิจกรรมในชั้น
เรียนเป็นประโยชน/์สนุกสนาน นกัศึกษาจะเขา้ร่วมกิจกรรม
, ดา้นอาจารยผ์ูส้อน โดยภาพรวมทศันคติท่ีมีต่อการเรียน
รายวชิาวาทนิเทศอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงนกัศึกษามีทศันคติต่อ
อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาวาทนิเทศมากท่ีสุด คือ ผูส้อนเอาใจใส่
ต่อการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ เช่น ใหค้  าแนะน า  
ค าปรึก ษา อธิบายเม่ือไม่เขา้ใจ , ดา้นเน้ือหารายวชิาโดย
ภาพรวมทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรายวชิาวาทนิเทศ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ซ่ึงนกัศึกษามีทศันคติต่อเน้ือหารายวชิาวาท
นิเทศมากท่ีสุด คือ เอกสารประกอบการเรียนมีเน้ือหาและ
ตวัอยา่งท่ีชดัเจน  
 

 

บทน า 
วาทนิเทศเป็นรายวชิาท่ีถูกก าหนดใหเ้ป็นรายวชิา

แกนส าหรับหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต โดยวชิาวาท
นิเทศ มีเน้ือหาเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี ความส าคญั 
องคป์ระกอบ และประเภทของการพดู หลกัการปฏิบติั
เบ้ืองตน้ในการพดู การเปล่งเสียง และการแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ทางสัทศาสตร์ การฝึกปฏิบั ติการพดูประเภทต่าง ๆ แต่จาก
ประสบการณ์ในการสอนวชิาวาทนิเทศ ไดส้ังเกตพฤติกรรม
ของผูเ้รียนพบวา่ผูเ้รียนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจและ
ความส าคญัของการพดูอีกทั้งไม่ทราบวา่เม่ือเรียนรายวชิา
ดงักล่าวแลว้จะสามารถน าไปใชป้ระกอบวชิาชีพไดอ้ยา่งไร
นอกจากนั้นจากการสอบถามผูเ้รีย นมีทศันคติในเชิงลบต่อ
รายวชิาเพราะเห็นวา่เป็นรายวชิาท่ีมีเน้ือหาน่าเบ่ือเป็น
ศาสตร์ท่ีเนน้กิจกรรมการปฏิบติัการและการใชค้วามคิด
สร้างสรรคส่์งผลต่อผลการเรียนท่ีค่อนขา้งต ่ากวา่เกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่
นกัศึกษาท่ีมีการลง ทะเบียนเรียนวชิาวาทนิเทศ  มีทศันคติ
อยา่งไรต่อรายวชิาดงักล่าวทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการ
จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
ความสนใจของนกัศึกษาและ เพื่อเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ดา้นผลการเรียนของนกัศึกษา 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อศึกษาทศันคตินกัศึกษ าสาขาวชิานิเทศศาสตร์ท่ี

มีต่อการเรียนรายวชิาวาทนิเทศ 

. 



กรอบแนวคิดการวจัิย 

ตัวแปรต้น 
ขอ้มูลของนกัศึกษา 

1. จ านวนคร้ังในการเขา้เรียน (โดยเฉล่ีย) 
2. ลกัษณะกิจกรรม ในช้ันเรียนท่ีนกัศึกษา
เขา้ร่วมเป็นส่วนใหญ่ 

 ตัวแปรตาม 
ทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรายวชิาวาทนิเทศ  
3 ดา้นไดแ้ก่ 

- ดา้นนกัศึกษา 
- ดา้นผูส้อน 
- ดา้นเน้ือหา 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจัิย 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การศึกษาเร่ือง ทศันคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ

เรียนรายวชิาวาทนิเทศด าเนินการโดยกระบวนการทางสถิติ 
คือ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
นกัศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการ

จดัการ มหาวทิย าลยัราชภฏัสกลนคร ท่ีไดล้งทะเบียนเรียน
วชิาวาทนิเทศ ในภาคเรียนท่ี1ปีการศึกษา 2558 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา  

(Descriptive Statistics) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. น าแบบสอบถามแจกกลุ่มตวัอยา่งใหต้อบ

แบบสอบถาม จ านวน32คนแลว้ติดตามเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์และใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาค านวณหาค่า

ทางสถิติ 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถามโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูลตามแบบสอบถามส่วนท่ี 2

ทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรายวชิาวาทนิเทศวเิคราะห์ ) โดยใช้
การวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  
 

ผลการวจัิย 
 1.  ข้อมูลทัว่ไป กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ59.4 รองลงมา คือ เพศชาย 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6ตามล าดบั ส่วนใหญ่เขา้
เรียนในรายวชิาวาทนิเทศ 6-10 คร้ัง จ านวน19 คน คิดเป็น
ร้อยละ59.4 รองลงมา คือ เขา้เรียน 11-16 คร้ัง จ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 และ 1-5 คร้ัง จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.3 ตามล าดบั 

2. ด้านทศันคติทีม่ีต่อการเรียนรายวชิาวาทนิเทศ  
2.1 ด้านนักศึกษา  โดยภาพรวมทศันคติท่ีมีต่อ

การเรียนรายวชิาวาทนิเทศอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงนกัศึกษามี
ทศันคติต่อการเรียนรายวชิาวาทนิเทศมากท่ีสุด คือ หาก
กิจกรรมในชั้ นเรียนเป็นประโยชน์ /สนุกสนาน นกัศึกษาจะ
เขา้ร่วมกิจกรรม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21รองลงมาคือ ทกัษะดา้น
การพดูสามารถน าไปใชป้ระกอบอาชีพไดห้ลากหลาย 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4 .15 การเช็คช่ือก่อนเขา้ชั้นเรียน มี
ความส าคญัมากค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 และนกัศึกษาชอบ
คน้ควา้ดว้ยตนเอง มากกวา่การเขา้ชั้นเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.50 ตามล าดบั 

2.2 ด้านอาจารย์ผู้สอน  โดยภาพรวมทศันคติท่ีมี
ต่อการเรียนรายวชิาวาทนิเทศอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงนกัศึกษามี
ทศันคติต่ออาจารยผ์ูส้อนรายวชิาวาทนิเทศมากท่ีสุด คือ 
ผูส้อนเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอเช่น ให้
ค  าแนะน า ค  าปรึกษาอธิบายเม่ือไม่เขา้ใจ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.50 รองลงมาคือ ผูส้อนมีการก าหนดเกณฑใ์นการให้



คะแนนอยา่งเป็นธรรมค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 ผูส้อนมีตวัอยา่ง
หรือความรู้ใหม่ ๆ มาน าเสนออยา่งสม ่าเสมอค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.25 ผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาวชิาเ ป็นอยา่งดี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 และมีการท ากิจกรรมและตรวจสอบ
ผลงานของนกัศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 
ตามล าดบั 

2.3 ด้านเนือ้หารายวชิา โดยภาพรวมทศันคติท่ีมี
ต่อการเรียนรายวชิาวาทนิเทศ อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึง
นกัศึกษามีทศันคติต่อเน้ือหารายวชิาวาทนิเทศมากท่ีสุด คือ 
เอกสารประกอบการเรียนมีเน้ือหาและตวัอยา่งท่ีชดัเจน
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 รองลงมา คือ ไม่มีความรู้พื้นฐานเดิม
เก่ียวกบัวาทนิเทศค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 เน้ือหาวชิาซบัซอ้นท า
ใหไ้ม่เขา้ใจค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 เน้ือหารายวชิาไม่ตรงกบั
ความตอ้งการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.96 เน้ือหารายวชิาน่าเบ่ือ
ยุง่ยากสับสนค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90 และเน้ือหารายวชิาไม่
สามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพไดจ้ริงค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.37 ตามล าดบั 

อภิปรายผล 
1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงม า 

คือ เพศชาย ส่วนใหญ่เขา้เรียนในรายวชิาวาทนิเทศ 6-10 
คร้ัง รองลงมา คือ เขา้เรียน 11-16 คร้ัง และ  1-5 คร้ัง 
ตามล าดบั 

2. ทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรายวชิาวาทนิเทศ แบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้น คือ 

2.1 ด้านนักศึกษา  โดยภาพรวมทศันคติท่ีมีต่อ
การเรียนรายวชิาวาทนิเทศอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงนกัศึกษามี
ทศันคติต่อการเรียนรายวชิาวาทนิเทศมากท่ีสุด คือ หาก
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็นประโยชน์ /สนุกสนาน นกัศึกษาจะ
เขา้ร่วมกิจกรรม รองลงมาคือ ทกัษะดา้นการพดูสามารถ
น าไปใชป้ระกอบอาชีพไดห้ลากหลาย , การเช็คช่ือก่อนเขา้
ชั้นเรียน มีความส าคญัมากและนกัศึกษาชอบคน้ควา้ดว้ย
ตนเองมากกวา่การเขา้ชั้นเรียน  

2.2 ด้านอาจารย์ผู้สอน  โดยภาพรวมทศันคติท่ีมี
ต่อการเรียนรายวชิาวาทนิเทศอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงนกัศึกษามี
ทศันคติต่ออาจารยผ์ูส้อนรายวชิาวาทนิเทศมากท่ีสุด คือ 
ผูส้อนเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอเช่น ให้
ค  าแนะน า ค  าปรึกษาอธิบายเม่ือไม่เขา้ใจ รองลงมาคือ 
ผูส้อนมีการก าหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนอยา่งเป็นธรรม , 
ผูส้อนมีตวัอยา่งหรือความรู้ใหม่ ๆมาน าเสนออยา่ง
สม ่าเสมอ , ผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาวชิาเป็นอยา่งดี 
และมีการท ากิ จกรรมและตรวจสอบผลงานของนกัศึกษา
อยา่งสม ่าเสมอ ตามล าดบั 

2.3 ด้านเนือ้หารายวชิา โดยภาพรวมทศันคติท่ีมี
ต่อการเรียนรายวชิาวาทนิเทศ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
นกัศึกษามีทศันคติต่อเน้ือหาวชิาวาทนิเทศมากท่ีสุด คือ 
เอกสารประกอบการเรียนมีเน้ือหาและตวัอยา่งท่ีชดัเจน 
รองลงมาคื อ ไม่มีความรู้พื้นฐานเดิมเก่ียวกบัวาทนิเทศ , 
เน้ือหาในรายวชิาซบัซอ้นท าใหไ้ม่เขา้ใจ , เน้ือหารายวชิาไม่
ตรงกบัความตอ้งการ , เน้ือหารายวชิาน่าเบ่ือยุง่ยากสับสน
และเน้ือหารายวชิาไม่สามารถน าไปใชใ้นการประกอบ
อาชีพไดจ้ริงตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะ 
1. อาจารยผ์ูส้อนควรมีการเปล่ี ยนแปลงรูปแบบใน

การสอน และน าวดีีโอคลิปตวัอยา่งการพดูท่ีถูกตอ้งตาม
อกัขระวธีิมาฉายเป็นตวัอยา่งแก่นกัศึกษา 

2. เน้ือหารายวชิาควรมีรูปแบบการพดูท่ีหลากหลาย  
3 . ควรมีรูปแบบกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการฝึก

ปฏิบติัการพดูมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

 1. ส่งเสริมใหอ้าจารยท์  าวจิยัในสาขาท่ีสอนเพื่อเพิ่ม
ความเช่ือมัน่ของนกัศึกษาท่ีมีต่ออาจารย ์
 2. ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขาดเรียนของนกัศึกษา
สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
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