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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้และปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ และเพื่อเปรียบเทียบการใช้และปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ใน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนก
ตามเพศ อายุ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และประเภทของโครงงาน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำนวน 499 คน โดยเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง คือนักศึกษาที่ไดัรับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 วิเคราะห์
ข้อมูล ด้ว ยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ าที
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบรายคู่เชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีการใช้
สารสนเทศเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีการเข้าถึงสารสนเทศผ่านเครื่องมือ
ช่วยค้นในโทรศัพท์มือถือ และมีปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่ อทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากในขั้นตอนการสำรวจเพื่อคัดเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศ พบว่า
นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาต่างกัน และประเภทของโครงงานต่างกันจะมี
การใช้สารสนเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ ระดับ .05 ส่วนนักศึกษาที่มีเพศต่างกันจะมีการใช้
สารสนเทศที่ไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการใช้สารสนเทศ พบว่านักศึกษาที่มีเพศต่างกัน
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อายุต่างกัน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาต่างกันและประเภทของโครงงานต่างกันจะมีปัญหาการใช้
สารสนเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
คำสำคัญ : การใช้สารสนเทศ, โครงงานวิทยาศาสตร์, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

Abstract
The objectives of this research are to study information use and the problems of
information use for science projects and to compare information use and problems of
information use for science projects at science center for education of non-formal and
informal education students classifying by gender, age, science center for education
competing and types of projects. This research was a survey study with research
population and sample consisted of 499 non-formal and informal education students
who compete in science projects in the science center for Education in academic year
of 2019 chosen by specific sampling as students who received awards from science
project contests. The research instrument contest was questionnaire that the
approximate scale type had a sentiment value of 0.94. The statistics used in data analysis
were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Scheffe’s method. The
result of the research illustrated that the non-formal and informal education students
used information for science projects at the high level in which the mostly used
information access were done by mobile phones via search engine. The problems of
information use were at the high level in which most problems were found in selecting
topics of science projects. By comparing information use, students with different age,
science center for education and types of projects used the different information at a
significant difference of .05. However, students with the same gender were found to use
the same information. For the problems of information use, students with different
gender, age, science center for education and project types had different problems of
the information use at a significant difference of .05
Keywords: Information Use, Science Project, Science Center for Education

บทนำ
การศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคน สังคม รวมทั้งประเทศชาติ ทุกประเทศในโลกต้องการ
ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สูงขึ้น การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ การศึกษาช่วยให้มนุษย์มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและเจตคติ
ที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเทศกำลังพัฒนาต้องการ
ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนและเพิ่มความมั่งคั่งของประเทศโดยเฉพาะการยกระดับ
การดำรงชี พ ของประชาชนให้ ด ี ข ึ ้ น (พรชั ย อรั ณ ยกานนท์ และพรจิ ต อรั ณ ยกานนท์ , 2560)
กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทหน้าที่ต้องจัดการศึกษาให้ทุกคนในชาติได้รับการศึกษาอย่างทั่ว ถึ ง
(education for all) จึ ง ได้ ป ระกาศให้ ใ ช้ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบ ซึ ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รที ่ ม ุ่ งจัด
การศึกษาเพื่อตอบสนองอุดุมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ตามปรัชญา “คิดเป็น” เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นการจัดการศึกษาที่เติมเต็มให้แก่ผู้ที่
ขาด พลาด หรือด้อยโอกาสจากการเรียนในระบบโรงเรียน หรือออกจากโรงเรียนกลางคัน (drop out)
ให้ได้รับการศึกษาโดยไม่จำกัดเพศ อายุ ระดับการศึกษา และพื้ นความรู้เดิม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(นิธิมา คงสวัสดิ์ และวิชิต สุรัตน์เรืองชัย, 2557)
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกฝนการใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นการแก้ ป ั ญ หา รวมทั ้ ง พั ฒ นาเจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ และช่ ว ยให้ น ั ก เรี ย น
เกิดการเรียนรู้ มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ฝึกแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งความรู้นั้นจะติดตัวผู้เรียนไปตลอด เพราะโครงงานวิทยาศาสตร์เกิดจากความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียน
ผู้เรียนได้กำหนดขั้นตอน ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยนำทักษะ คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมในกลุ่มสาระต่าง ๆ หลากหลายรายวิชามาบูรณาการกำหนดเป็นโครงงานและการปฏิบัติ
มีข้อดีคือ ไม่ปิดกั้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียน ทำให้คิดได้กว้างไกล ได้ศึกษาค้นคว้าตาม
ศักยภาพของตนเอง (เติมศักดิ์ สุวรรณ, 2561)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นศูนย์ที่ขยายเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาไปสู ่ภ ูม ิภ าค ได้จ ัดมหกรรมโครงงานวิท ยาศาสตร์ ของนั ก ศึ กษา กศน. (ONIE Science
Project Festival) เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา กศน. โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินงานจัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สำหรับนักศึกษา ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม การจั ดกิจกรรมการเรียนรู้
โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้
พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พร้อมปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน.
จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยโครงงานเห็นด้วยว่าการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นประโยชน์สำหรับตัวผู้เรียน เพราะส่วนหนึ่งของการทำโครงงานนับเป็นการสร้างองค์ความรู้
ให้กับผู้เรียน สร้างเสริมประสบการณ์จากการได้ฝึกปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนทฤษฎีและการประกวด
โครงงานยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร ดังนั้นเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
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การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องการใช้สารสนเทศเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักศึกษา กศน. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษา กศน. เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนและทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษา กศน. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้สารสนเทศเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. เพื่อเปรียบเทียบการใช้และปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในศูนย์
วิ ท ยาศาสตร์ เ พื ่ อ การศึ ก ษา ของนั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำแนกตาม เพศ อายุ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ประกวด และ
ประเภทของโครงงาน

การทบทวนวรรณกรรม
นวลจันทร์ บุญหนู (2555) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการจัดทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
6 ขั้นตอน คือ การนิยามภาระงาน การกำหนดกลยุทธ์การแสวงหาสารสนเทศ การค้นหาและการเข้าถึง
สารสนเทศ การนำข้อมูล ไปใช้ การสังเคราะห์ส ารสนเทศ และการประเมินผลลัพธ์ กระบวนการ
ส่วนการนำข้อมูลไปใช้นักเรียนใช้สารสนเทศโดยพิจารณาจากแหล่งปฐมภูมิและเป็นเอกสารฉบับเต็มซึ่ง
มีเนื้อหาเกี่ยวข้องตามขอบเขตของโครงงาน
จุฑามาศ สุขเฉลิม และศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2559) ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการ
ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีการเรียนรู้หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงเนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเองโดยศึกษา
ค้นคว้าเรียนรู้เรื่องที่ตนสนใจและลงมือทำ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีทั้งหมด
6 ทักษะ คือ การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล การลงความความเห็นข้อมูล การตั้งสมมติฐาน
การกำหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา (2561) ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
ของนักศึกษานอกระบบในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษามีระดับพฤติกรรมการรู้สารสนเทศในระดับ
มาก ทั ้ ง นี ้ เ นื ่ อ งจากนั ก ศึ ก ษามี ก ารใช้ ส ื ่ อ ในการรั บ และหาข้ อ มู ล โดยใช้ ส ื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น
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คอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่นิยมใช้คือ ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) และ
ทวิตเตอร์ (twitter) Google และ Youtube มากที่ส ุด และมีว ิธ ีการค้นหาข้อมูล หลายอย่า ง เช่น
ใช้อินเทอร์เน็ต อ่านหนังสือ ดูสารคดี ซึ่งผู้เรียนในยุคปัจจุบันมักจะเรียนรู้ผ่านสื่อสมัยใหม่ที่เข้าถึงและ
ใช้ได้ง่าย
Y.Shantini (2015) ศึ ก ษาเรื ่ อ งนโยบายการศึ ก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย
สู่การบริการการศึกษาวิชาชีพสำหรับชุมชน พบว่า ผู้จัดการศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชน และหัวหน้างาน
ไม่เข้าใจถึงหน้าที่และงานของตนอย่างถ่องแท้ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ซึ่งตามนโยบายและ
ระเบียบของรัฐบาลนั้นหน่วยงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยถือเป็นแหล่ งจัด
การศึกษา มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หลักสูตรและการฝึกอบรม นับได้ว่าเป็นแหล่งกระจายความรู้สู่สังคม
ผู้จ ัดการศูน ย์การเรีย นรู้ช ุมชนและหัวหน้างานถือเป็นผู้ส นองรับนโยบายคอยให้ความสะดวกกับ
นักศึกษานอกระบบเหล่านั้น
จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ว่าการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนแบบฝึกปฏิบัติ
เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือทำ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์เกิดจากความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียนจึงเริ่ม
ศึกษาค้นคว้าลงมือทำจนสำเร็จจากกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนับเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่
ให้กับผู้เรียน จะเห็นได้ว่าการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อ
หาข้อมูลประกอบการทำโครงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนด้านแหล่งข้อมูล วัสดุ/อุกรณ์
ในการสืบค้นรวมถึงให้คำแนะนำปรึกษาถือว่าเป็นบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานโดยตรง การทบทวน
วรรณกรรมนี้จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายผลต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น

อายุ
เพศ
ศว. ที่เข้าประกวด
ประเภทของโครงงาน

สภาพการใช้สารสนเทศเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการทำโครงงาน
แหล่งสารสนเทศ
เนื้อหาสารสนเทศ
รูปแบบสารสนเทศ
การเข้าถึงสารสนเทศ
ปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการทำโครงงาน
แหล่งสารสนเทศ
เนื้อหาสารสนเทศ
รูปแบบสารสนเทศ
การเข้าถึงสารสนเทศ
ผู้ใช้สารสนเทศ

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)
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วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) พื้นที่วิจัยคือ ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 12 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ศว.) กรุงเทพมหานคร (ศว.) รังสิต (ศว.)
กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา (ศว.) สมุทรสาคร (ศว.) นครสวรรค์ (ศว.) ลำปาง (ศว.) พิษณุโลก (ศว.)
ขอนแก่น (ศว.) นครราชสีมา (ศว.) สระแก้ว และ (ศว.) นครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น จำนวน 499 คน
ประชากร/กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ได้รับรางวัลใน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น จำนวน 499 คน โดยมีวิธีการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ นักศึกษากลุ่มที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการตอบแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น แบบสอบถามประเภทเลือกตอบ
(Check List) โดยให้เลือกตอบได้ 1 คำตอบ และประเภทมาตราส่ว นประมาณค่า (Rating scale)
เป็ น มาตรวั ด ที ่ ใ ช้ ส ำหรั บ ให้ แ สดงระดั บ ความคิ ด เห็ น ในแบบสอบถามปลายปิ ด ( Close Ended
Question) ที่จะมีตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามตามระดับความเห็นด้วย สร้างตามแนวคิดของ (Likert
Rating Scales) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out)
กับประชากรที่ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะทำการเก็บข้อมูลจริง จำนวน 30 คน จากนั้นนำมา
หาค่าความเชื่อมั่นเป็นรายด้าน และทั้งฉบับโดยวิธีการ Reliability Analyze ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปได้
ค่าความเชื่อมั่นด้านการใช้สารสนเทศ เท่ากับ 0.88 ด้านปัญหาการใช้สารสนเทศ เท่ากับ 0.97 และได้
ค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94 รวบรวมข้อมูลโดยการประสานงานกับอาจารย์ประจำศูนย์
วิทยาศาสตร์ช่วยเป็นตัวแทนแจกแบบสอบถาม และผู้วิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูลเอง ระหว่างเดือน
สิงหาคม ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 นำข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ใช้ค่าร้อยละ วิเคราะห์
ข้อมูล พื ้น ฐานของกลุ ่ มประขากร โดยใช้ส ถิติเ ชิ ง พรรณา ประกอบด้ว ยค่ าร้ อ ยละ (Percentage)
ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ภาพรวมการใช้และ
ปัญหาการใช้สารสนเทศของผู้ใช้สารสนเทศ ใช้ T-test วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้และปัญหาการใช้
สารสนเทศของนักศึกษา จำแนกตาม เพศ ใช้ F-test วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศและปัญหา
การใช้สารสนเทศของนักศึกษา จําแนกตาม อายุ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และประเภทของ
โครงงาน และการทดสอบรายคู่เชฟเฟ่ (Scheffe”s method)

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.3) และเพศชาย (ร้อยละ 48.7) มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
(ร้อยละ 46.3) รองลงมาคืออายุ 20-30 ปี (ร้อยละ 38.1) และน้อยที่สุดคืออายุ 50 ปีขึ้นไป (ร้อยละ
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1.2) แบ่งตามศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พบว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตมีจำนวนมาก
ที่สุดคือ (ร้อยละ 22.8) รองลงมาคือกาญจนบุรี (ร้อยละ 9.6) น้อยที่สุดคือ สมุทรสาคร และ นครสวรรค์
(ร้อยละ 5.8) โดยประเภทของโครงงานที่นักศึกษา กศน. เลือกทำมากที่สุดคือ โครงงานประเภทวิจัย
และประดิษฐ์ (ร้อยละ62.5) รองลงมาคือ ประเภททดลอง (ร้อยละ 16.8) และน้อยที่สุดคือ ประเภทการ
สร้างทฤษฎีหรืออธิบาย (ร้อยละ 5.8)
2. ผลการศึกษาสภาพการใช้สารสนเทศเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน.
ประกอบด้ว ย ขั้น ตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ แหล่ งสารสนเทศ เนื้อหาสารสนเทศ รูปแบบ
สารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศ พบว่า นักศึกษา กศน. มีการใช้สารสนเทศเพื่อทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ภาพรวมในทุกด้านอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.03) เนื่องจากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต้องมี
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในทุกด้านเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการทำงานโครงงานเมื่อพิจารณา
แยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า นักศึกษา กศน. มีการใช้
สารสนเทศในขั้นเขียนเค้าโครงของโครงงานมากที่สุด (X̅ =4.09) รองลงมาคือ ขั้นเสนอผลงานและจัด
แสดงผลงานโครงงาน (X̅ =4.05) และน้อยที่สุดคือ ขั้นศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบข่ายเรื่อง
ที่ทำโครงงาน (X̅ =3.88) ด้านแหล่งสารสนเทศ มีการใช้สารสนเทศจากแหล่งฐานข้อมูลออนไลน์มาก
ที่ส ุด (X̅ = 4.08) รองลงมาคือ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเผยแพร่ (X̅ = 3.95) และน้อยที่ส ุดคือ
ห้องสมุดภายนอกศูนย์การศึกษานอกระบบ (X̅ =3.81) ด้านเนื้อหาสารสนเทศ มีการใช้สารสนเทศมาก
ที่สุดในข้อที่ 1) ความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์มีการใช้สารสนเทศมากที่สุด (X̅ =3.95)
รองลงมาคือ ข้อที่ 10) ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ (X̅ =3.93) และ
น้อยที่สุดคือ ข้อ 4) ความรู้เกี่ยวกับการสร้างโมเดลจำลอง (X̅ =3.80) ด้านรูปแบบของสารสนเทศ มีการ
ใช้สารสนเทศประเภท สื่อบุคคลมากที่สุด (X̅ =4.08) รองลงมาคือ สื่อสิ่งพิมพ์ (X̅ =3.98) และน้อยที่สุด
คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (X̅ =3.89) และด้านการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อทำโครงงานวิทยาศาตร์ เมื่อพิจารณา
แยกประเภทของเทคโนโลยีพบว่า มีการใช้สารสนเทศประเภทวิธีการเข้าถึงมีการใช้สารสนเทศมากที่สุด
(X̅ =4.18) รองลงมาคือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (X̅ =4.03)
3. ผลการศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน.
ประกอบด้วย ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ แหล่งสารสนเทศ เนื้อหาสารสนเทศ รูปแบบ
สารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศ พบว่า นักศึกษา กศน. มีปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ภาพรวมในทุกด้านอยู่ในระดับมากเป็นเพราะมีข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้านจึงทำให้พบเจอ
อุปสรรคที่แตกต่างกันไปในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ พิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า นักศึกษา กศน. มีปัญหามากที่สุดคือ ขั้นสำรวจหรือตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน
(X̅ =3.86) รองลงมาคือขั้นวางแผนดำเนินการ (X̅ =3.71) น้อยที่สุดคือ ขั้นเขียนเค้าโครงของโครงงาน
(X̅ =3.66) ด้านแหล่งสารสนเทศ พบปัญหามากที่สุดคือ ความเป็นระเบียบในการจัดเก็บข้อมูล (X̅ =3.78)
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รองลงมาคือ การใช้เวลาในการสืบค้น (X̅ =3.78) น้อยที่สุดคือ การเดินทางไปใช้บริการแหล่งสารสนเทศ
(X̅ =3.75) ด้านเนื้อหาสารสนเทศ มีปัญหามากที่สุดคือ ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสารสนเทศ (X̅ =3.74)
รองลงมาคือ ความทันสมัยของเนื้อหาสารสนเทศ (X̅ =3.71) น้อยที่สุดคือ ความน่าเชื่อถือของเนื้อหา
สารสนเทศ (X̅ =3.59) ด้านรูปแบบสารสนเทศ พบปัญหามากที่สุดคือ สื่อบุคคลอยู่ไกลและอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ (X̅ =3.68) รองลงมาคือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้งานลำบาก (X̅ =3.49) น้อยที่สุดคือ
สื่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดาวโหลดข้อมูลไม่ได้ (X̅ =3.42) ด้านการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ พบปัญหามากที่สุดคือ ความเพียงพอของอุปกรณ์ (X̅ =3.73) รองลงมาคือ ความทันสมัย
ของอุปกรณ์ และความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (X̅ =3.67) น้อยที่สุดคือ ความเสถียร
ในการใช้งานเครือข่าย (X̅ =3.61) ด้านผู้ใช้สารสนเทศ พบปัญหามากที่สุดคือ ความสนใจด้านสารสนเทศ
(X̅ =3.65) รองลงมาคือ การติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมทีม (X̅ =3.64) น้อยที่สุดคือ การประเมิน /
ติดตามและรายงานผล (X̅ =3.54)
4. ผลการเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน.
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน.
ระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำแนกตามเพศ อายุ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และประเภทของโครงงาน
หัวข้อ
เพศ อายุ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
ประเภท
(Sig) (sig)
การศึกษา (sig)
โครงงาน (sig)
ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
0.78 0.00*
0.00*
0.00*
แหล่งสารสนเทศเพื่อทำโครงงาน
0.45 0.01*
0.00*
0.00*
วิทยาศาสตร์
เนื้อหาสารสนเทศ
0.57 0.00*
0.00*
0.00*
รูปแบบสารสนเทศเพื่อทำโครงงาน
0.33 0.21
0.00*
0.00*
วิทยาศาสตร์
การเข้าถึงสารสนเทศเพื่อทำโครงงาน
0.91 0.05
0.00*
0.00*
วิทยาศาสตร์
รวม
0.56 0.00*
0.00*
0.00*
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์จำแนก
ตามเพศ พบว่า นักศึกษา กศน. ที่มีเพศต่างกันมีการใช้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน จำแนกตามอายุ
นักศึกษา กศน. ที่มีอายุต่างกัน มีการใช้ส ารสนเทศแตกต่างกัน ในด้านขั้นตอนการทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ด้านแหล่งสารสนเทศ และด้านเนื้อหาสารสนเทศเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (sig 0.00)
จำแนกตามศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นักศึกษา กศน. แต่ละศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีการ
ใช้สารสนเทศแตกต่างกัน ทุกด้าน (sig 0.00) และจำแนกตามประเภทของโครงงาน นักศึกษา กศน.
มีการใช้สารสนเทศเพื่อทำโครงงานแต่ละประเภทแตกต่างกัน ทุกด้าน (sig 0.00)
5. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา
กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา
กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
หัวข้อ
เพศ
อายุ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
ประเภท
(Sig)
(Sig)
การศึกษา (Sig)
โครงงาน (Sig)
ขั ้ น ตอนการทำโครงงาน 0.07
0.00*
0.00*
0.00*
วิทยาศาสตร์
แหล่ ง สารสนเทศเพื ่ อ ทำ 0.01*
0.00*
0.00*
0.00*
โครงงานวิทยาศาสตร์
เนื ้ อ หาสารสนเทศเพื ่ อ ทำ 0.03*
0.00*
0.00*
0.00*
โครงงานวิทยาศาสตร์
รู ป แบบสารสนเทศเพื่ อทำ 0.06
0.01*
0.00*
0.00*
โครงงานวิทยาศาสตร์
การเข้าถึงสารสนเทศเพื่อทำ 0.06
0.00*
0.00*
0.00*
โครงงานวิทยาศาสตร์
ผู ้ ใ ช้ ส ารสนเทศเพื ่ อ ทำ 0.01*
0.00*
0.00*
0.00*
โครงงานวิทยาศาสตร์
รวม
0.01* 0.00*
0.00*
0.00*
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์
จำแนกตามเพศ พบว่ า นั ก ศึ ก ษา กศน. ที ่ ม ี เ พศต่ า งกั น มี ป ั ญ หาการใช้ ส ารสนเทศแตกต่ า งกั น
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ในด้านแหล่งสารสนเทศ ด้านเนื้อหาสารสนเทศ และด้านผู้ใช้สารสนเทศ (Sig 0.01) จำแนกตามอายุ
นักศึกษา กศน. ที่มีอายุต่างกัน มีป ัญหาการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน ทุกด้าน (sig 0.00) จำแนก
ตามศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นักศึกษา กศน. แต่ละศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีปัญหา
การใช้สารสนเทศแตกต่างกัน ทุกด้าน (sig 0.00) จำแนกตามประเภทของโครงงาน นักศึกษา กศน.
มีปัญหาการใช้สารสนเทศในการทำโครงงานแต่ละประเภทแตกต่างกัน ทุกด้าน (sig 0.00)

อภิปรายผล
ผลการวิจ ัยวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า นักศึกษา กศน. มีการใช้ส ารสนเทศเพื่อทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์โ ดยรวมอยู่ในระดับ มากโดยมีว ิธ ีการเข้าถึงข้อมูล ผ่านอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือ ถื อ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้สืบค้นข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ เนื่องจากในปัจจุบันการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศไม่
จำเป็นต้องเดินทางไปที่ห้องสมุดเพราะมีฐานข้ อมูลออนไลน์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สำหรับ
ให้บริการผ่านเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวนา พุ่มไสว และคณะ (2562)
การบริการสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเหมาะกับนักศึกษาที่ต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อประกอบ
กิจกรรมการเรียนของตนให้ทันกับความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ส่วนแหล่งสารสนเทศที่มีการใช้งานมาก
ที่สุดคือ ฐานข้อมูลออนไลน์ รองลงมาคือ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ในสังคม
ปัจ จุบ ัน คนเราสามารถค้น หาข้อมูล ต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึง
เครือข่ายฐานข้อมูล ออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ โซล่าและคณะ (Sola and other, 2016)
นักศึกษามีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใช้ฐ านข้อมูล CD-ROM
ใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้งานผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตมากที่สุ ด ด้านเนื้อหาสารสนเทศที่
นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมคือ ความรู้เกี่ยวโครงงานวิทยศาสตร์ และขั้นตอนการทดลองการ
ทำงานของโครงงาน เพราะการทำโครงงานเกิดขึ้นจากความสนใจของกลุ่มนักศึกษา จนทำให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ เริ่มลงมือทำ บางขั้นตอนจำเป็นต้องใช้สื่อในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
ถูกต้องสมบูรณ์ และเชื่อถือได้ เช่น สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับ วรรัตน์
ปทุมเจริญวัฒ นา (2561) นักศึกษามีการใช้ส ื่ อในการรับรู ้และหาข้อ มูล โดยใช้ส ื่ อ อิเล็ กทรอนิ ก ส์
โปรแกรมที่นิยมใช้คือ ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งผู้เรียนในยุคปัจจุบันมักจะเรียนรู้ผ่านสื่อ
สมัยใหม่ที่เข้าถึงและใช้งานง่าย โดยการใช้โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านเครื่องมือช่วยค้นต่าง ๆ เช่น google, yahoo เพราะความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศได้จากทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ สอดคล้องกับ อกาธา (Agatha,
2016) ที่พบว่านักศึกษา 43% ใช้ข้อมูลข้อมูลข่าวสารสารเทศอะไรก็ได้ที่ใช้ง่าย ๆ และมีนักศึกษา
ถึง 60% ไม่เคยใช้ห้องสมุดเลย ส่วนวรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา (2561) พบว่า นักศึกษานอกระบบ
มีการใช้อินเทอร์เน็ตอ่านหนังสือ และดูสารคดี
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ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า การทำโครงงานวิทยาศาสตร์เกิดจากความสนใจใคร่รู้ของ
ผู้เรียนจนเกิดประเด็นข้อคำถามจึงเริ่มศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ได้คำตอบ เมื่อเริ่มต้นศึกษาผู้เรียนจะค้นพบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ มากมายที่ตนไม่เคยได้รับรู้มาก่อนจากปัญหาที่พบเจอจึงกลายเป็นประสบการณ์ดี ๆ
และได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น ปัญหาที่พบแต่ละขั้นตอนมี ดังนี้ ด้านขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
นักศึกษาพบปัญหาในเรื่องการสำรวจหรือตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน การวางแผนดำเนินการ
การลงมือปฏิบัติ เนื่องจากการทำโครงงานเกิดขึ้นจากความสนใจของนักศึกษาและทำงานเป็นที ม
จึงต้องมีการวางแผนร่วมกัน สอดคล้องกับ นวลจันทร์ บุญหนู (2555) นักเรียนมีอุปสรรคเกี่ยวกับ
ความรู้พื้นฐานที่ตนเองคิดว่ามีเพียงพอ แต่เมื่อได้ลองปฏิบัติจริงทำให้ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์
เพิ่มขึ้น ด้านแหล่งสารสนเทศนักศึกษาพบปัญหาในเรื่องความเป็นระเบียบในการจัดเก็บข้อ มูล การใช้
เวลาในการสืบค้น และจำนวนผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับนวลจันทร์ บุญหนู (2555) นักเรียนไม่กล้าที่
จะไปขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาภายนอก เนื่องจากไม่คุ้นเคยและไม่มีประสบการณ์ในการขอ
คำแนะนำจากผู้รู้ และการใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลเนื่องจากไม่รู้วิธีค้นหาข้อมูล ด้านเนื้อหาสารสนเทศ
นักศึกษาพบปัญหาเกี่ยวกับ ความทันสมัยของสารสนเทศ ความเพียงพอของเนื้อหาและความสมบูรณ์
ถูกต้องของเนื้อหาสารสนเทศ สอดคล้องกับอังคณา แวซอเหาะ (2554) นักศึกษาประสบปัญหาการใช้
สารสนเทศมากที่สุด คือ ความทันสมัยของสารสนเทศ และสารสนเทศมีอายุการใช้งานสั้น ล้าสมัยง่าย
ส่วนเพ็ญรุ่ง แป้งใส (2556) หนังสือที่มีอยู่เนื้อหาไม่ทันสมัย และวิทยานิพนธ์มีน้อย คล้ายกับ อดามู
(Adamu, 2016) ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษาประกอบด้วย
ความไม่เพียงพอของระบบสารสนเทศของห้องสมุด การไม่มีทรัพยากรสารสนเทศที่จำเป็นในห้องสมุด
ด้ า นรู ป แบบสารสนเทศ นั ก ศึ ก ษาพบปั ญ หาในเรื ่ อ ง สื ่ อ บุ ค คลอยู ่ ไ กลและอาจมี
การเปลี่ย นแปลงที่อยู่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้งานลำบาก สอดคล้องกับอังคณา แวซอเหาะ ( 2554)
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมีจำนวนจำกัด หรืออาจอยู่ไม่ประจำที่ ทำให้การเข้าถึงเพื่อขอคำแนะนำ
และคำปรึกษาเป็นไปได้ยาก และไม่สะดวก ส่วน อดีทูนลา (Adetunla, 2016) นักศึกษาเห็นด้วยว่า
การใช้แหล่งข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ใช้งานลำบาก ควรมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธ ีการใช้สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาพบปัญหาเกี่ยวกับ ความไม่เพียงพอของอุปกรณ์
ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง เครื อ ข่ า ยเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต และความไม่ เ สถี ย รในการใช้ ง านเครื อ ข่ า ย
สอดคล้องกับ เพ็ญรุ่ง แป้งใส (2556) นักศึกษามีปัญหาคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ทันสมัย
ช้ามาก ส่วน โซล่า และคณะ (Sola and other 2016) พบว่า ปัญหาการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
คือ แหล่งจ่ายไฟไม่เพียงพอ การเชื่อมต่อเครือข่าย/อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร และมีข้อจำกัดในการใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้านผู้ใช้สารสนเทศ นักศึกษาพบปัญหาในเรื่อง ผู้ใช้ไม่มีความสนใจด้านสารสนเทศ
ขาดความรู้/ประสบการณ์ในด้านการใช้สารสนเทศ และไม่มเี วลาสำหรับค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจาก
นักศึกษา กศน.มีเวลาเรียนค่อนข้างน้อย และขาดความรู้และประสบการณ์ในด้านการใช้สารสนเทศ
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ส่งผลให้ไม่มีความสนใจด้านสารสนเทศ สอดคล้องกับ นวลจันทร์ บุญหนู (2555) การใช้เวลาค้นหา
ข้อมูลต้องใช้เวลามากเนื่องจากไม่รู้วิธีค้นหาข้อมูลและการใช้เวลาทำการทดลองที่นักเรียนต้องใช้เวลาใน
การสังเกตผลการทดลองอย่างต่อเนื่อง ส่วน อกาธา (Agatha, 2016) พบว่าอุปสรรคในการใช้ข้อมูล
สารสนเทศของนักศึกษา คือ ขาดทักษะในการสืบค้นข้อมูล ไม่มีเวลาและไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้
ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า นักศึกษา กศน. เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายแต่มีการ
ใช้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน และส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี นักศึกษากลุ่มนี้มีการใช้สารสนเทศ
มากกว่ากลุ่มที่มีอายุ ระหว่าง 41-50 ปี จำแนกตามศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พบว่า นักศึกษาแต่
ละศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีการใช้สารสนเทศแตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแต่
ละศูนย์อยู่ต่างภูมิภาคกัน และนักศึกษามีความสนใจในเรื่องที่ทำโครงงานแตกต่างกันจึงทำให้มีการใช้
สารสนเทศแตกต่างกัน และเนื่องจากโครงงานมีถึง 4 ประเภทแต่ละโครงงาน จึงมีวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้นักศึกษามีการใช้สารสนเทศแตกต่างกันออกไปเมื่อเปรียบเทียบ
ปัญหาการใช้สารสนเทศพบว่า นักศึกษา กศน. ที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาต่างกัน และประเภทของโครงงานต่างกันมีปัญหาการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน

องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
จากผลการศึกษาสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ดังแผนภาพที่ 2 ดังนี้
สร้างชื่อเสียงให้องค์กร
ได้รับรางวัล
ประสบการณ์จากการ
ประกวด

การประกวด
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
การทำ
โครงงาน

องค์ความรู้ใหม่ ๆ
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

วิทยาศาสตร์ ที่เกิดจากโครงงานวิทยาศาสตร์
แผนภาพที่ 2 แสดงประโยชน์
จากแผนภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่า การใช้ส ารสนเทศเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เกิดประโยชน์สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) ประโยชน์ทางตรง คือ ประโยชน์จาก
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดทักษะที่ได้จากการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
และการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรีย น และ 2) ประโยชน์ทางอ้อม คือ ประโยชน์ที่เกิดจากการจัด
ประกวด ที่นำมาซึ่งการสร้างชื่อเสียงให้องค์กรผ่านรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการส่งผลงานเข้าประกวด
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สรุป
สรุปในภาพรวมของบทความ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้
เกิดความคิดริเริ่มจากความสนใจของตนจึงเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองละเริ่มลงมือปฏิบัตินับว่า
เป็นการช่วยส่งเสริมทักษะจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมผลงานที่ไ ด้ คื อ
สิ่งประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์พร้อมส่งเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา จากการประกวดนักศึกษายังได้ประสบการณ์ ได้รับรางวัลจากการประกวดนับว่าเป็นความ
ภาคภูมิใจในตนเองและยังเป็น การสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรอีกด้ว ย สำหรั บองค์ความรู้ที่ได้ จาก
การศึกษาเรียนรู้แบบการทำโครงงานยังสามารถนำไปปรับใช้กับงานประจำที่ทำอยู่เพื่อต่อยอดกับ
ความรู้เดิมที่มีอยู่

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 ผลจากการวิจัยวัตถุป ระสงค์ที่ 1 พบว่า นักศึกษา กศน. มีการใช้โ ทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กโดยการสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะเห็นได้ว่านักศึกษามีการใช้สารสนเทศ
อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ใกล้ตัวสะดวกต่อการใช้งานและยังสามารถสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศได้ทันที ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการ ดังนี้ ควรจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมไว้คอย
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้นักศึก ษา
ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
1.2 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า นักศึกษา กศน. พบปัญหาในด้านการใช้เวลา
ในการสืบค้น การเข้าถึงสารสนเทศ อันเนื่องมาจากขาดทักษะในการสืบค้นและยังพบปัญหาในด้าน
อุปกรณ์มีไม่เพียงพอ ที่มีอยู่ก็ไม่ทันสมัย รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอินเทอร์เน็ต
ขาดความเสถียรในการใช้งานเครือข่าย ทำให้เกิดปัญหาในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศ ดังนั้นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการ ดังนี้ ควรส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้บริการนักศึกษารวมถึง
ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดหาคอมพิวเตอร์ให้มีเพียงพอ รวมถึงการ
กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง ควรจัดให้มีการอบรมแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์
เหล่านั้นแก่นักศึกษา/ประชาชนที่ยังขาดทักษะในการใช้อุปกรณ์เพื่อให้พวกเขาสามารถสืบค้นข้อมูลและ
นำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
1.3 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า นักศึกษา กศน. ทั้งเพศหญิงและเพศชา ยมี
การใช้สารสนเทศไม่ต่างกัน แต่สำหรับช่วงอายุที่ต่างกัน มาจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาต่างกัน
และการทำโครงงานแต่ละประเภทต่างกันล้วนมีการใช้และปัญหาการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน อาจเป็น
เพราะว่าความสนใจในเรื่องที่ทำแตกต่างกันรวมถึงความรู้ความสามารถ/ความถนัดของแต่ละกลุ่มย่อม
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แตกต่างกัน จึงส่งผลให้มีการใช้และปัญหาการใช้ส ารสนเทศที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการ ดังนี้ ควรจัดหาสารสนเทศให้เหมาะสมกับสภาพของกลุ่มผู้ใช้ เช่น คนแต่ละ
วัยมีความสนใจสารสนเทศที่แตกต่างกันจึงควรจัดหาสารสนเทศในหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสม
กับทุกช่วงอายุ เนื้อหาของสารสนเทศก็ต้องมีความหลากหลาย เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาได้มีทางเลือก
ในการใช้สารสนเทศที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการนำไปใช้ประโยชน์
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบว่า การทำโครงงานวิทยาศาสตร์มีการใช้สารเทศในหลายรูปแบบเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้คำตอบตามที่ตนสนใจใคร่รู้ ที่สำคัญ คือ ความรู้ที่นักศึกษาค้นคว้า
มาได้นับว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้ติดตัวไปตลอดชีวิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเรียน การทำงาน รวมถึงการดำรงชีวิตของทุกคนล้วนต้องมีการใช้สารสนเทศในแต่
ละด้านแตกต่างกัน โดยควรให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพราะสามารถทำให้เราเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างทันท่วงทีและสามารถช่วยขจัดความสงสัยใคร่รู้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางไป
ยังห้องสมุด สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพื่อจะได้ทราบว่าศูนย์ กศน. ต้องจัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทใดบ้ าง ซึ่งจะ
เป็นการช่วยส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษานอกระบบรุ่นต่อไป
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