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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) เพื่อศึกษาทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในประเทศไทย (2) เพือ่ ศึกษาการได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียน สือ่ บุคคล และ
สือ่ อืน่ ๆ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในประเทศไทย (3) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพือ่ ได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย และ (4)
เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความรูค้ วามเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6
ในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเที่ยงตรงของข้อคำ�ถามรายข้อระหว่าง 0.67 - 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย จำ�นวนทั้งหมด 4,084 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̄) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และใช้สถิติทดสอบ t test และ One-way ANOVA ผลการวิจัย พบว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6 ส่วนใหญ่ มีทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม อยู่ในระดับมาก ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากโรงเรียน สื่อบุคคล และสื่ออื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) อยู่ในระดับมาก
คำ�สำ�คัญ: ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต; เครือข่ายสังคมออนไลน์; พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ;
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ซึ่ง 3 อันดับแรก คือ การค้นหาข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ฯลฯ รองลงมา คือ
การค้นหาข้อมูลข่าวสารโดยใช้โปรแกรมค้นหา เช่น Google และการค้นหาข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ความรู้ความเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ
ประกอบด้วย ปัจจัยลักษณะทางประชากรของนักเรียน (ด้านแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม การเรียนพิเศษ และรายได้ของ
ครอบครัว) ทักษะการใช้อนิ เทอร์เน็ต การได้รบั ข้อมูลข่าวสารผ่านสือ่ ของโรงเรียน สือ่ มวลชน และ สือ่ อืน่ ๆ พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .05
Abstract
In this quantitative research investigation, the researcher examines (1) the Internet and online social
network use skills of Matthayom Sueksa Six students in Thailand; investigates (2) information reception from
schools, personal media, and other media of the students under study; studies (3) information seeking behaviors
for the understanding of the Thai University Central Admission System (TCAS) of the students under
investigation; and examines (4) relevant factors for the understanding of TCAS of the students under study.
The research instrument was a questionnaire with the validity of each item of 0.67-1. The sample
population consisted of 4,084 Matthayom Sueksa Six students in Thailand using the technique of multistage
sampling. Data were statistically analyzed using mean and standard deviation. The techniques of t test and
one-way analysis of variance (ANOVA) were also employed. Findings are as follows:
The highest proportion of the students under study exhibited Internet and online social network
use skills at a high level. The students under investigation received information from schools, personal
media, and other media at a moderate level. The students under study exhibited information seeking
behaviors for TCAS at a high level. The first three highest behaviors were searching for information from online
social media i.e. Facebook, Twitter; searching for information using programs i.e. Google; and searching for
information from the websites of universities.
Knowledge and understanding of TCAS of the students under study correlated with the following
factors: the demographic factors of the students under study (study programs, accumulative grade point
average, special tutoring, and familial income); the Internet use skills; information reception through school
media, mass media, and other media. Information seeking behaviors correlated with knowledge and
understanding of TCAS at the statistically significant level of .05.
Keyword: Explore Internet Skills; Online Social Network; Information Seeking Behavior;
บทนำ�

ปัจจุบันประเทศไทยกำ�ลังอยู่ในภาวะของการพยายามเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการนำ�ไปสู่การ
ปฏิบัติและยอมรับ มีกระบวนการของการดำ�เนินงานที่หลากหลายในหน่วยงานที่ต้องมีหน้าที่เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดยเฉพาะด้านการนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษาโดยทุกวันนี้เป็นยุคที่การศึกษามีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง
ดังจะเห็นได้จากในแต่ละปีมีนักเรียนเข้าสอบเพื่อชิงที่นั่งเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในสถาบันที่มีชื่อ
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เสียงระดับต้น ๆ ของประเทศ เพราะเยาวชนส่วนใหญ่เลือกที่จะศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะค่านิยม
ของสังคมที่ว่าการจบจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะได้รับการยอมรับจากสังคม มีโอกาสในการเลือกอาชีพ (เสริมศักดิ์ วิศาลา
ภรณ์, 2536, หน้า 63) แต่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐก็มีที่นั่งอย่างจำ�กัด ไม่สามารถรองรับผู้ที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อได้ทั้งหมด
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ระบบการสรรหาและคัดเลือกจึงมีความสำ�คัญยิ่ง
ระบบการคัดเลือกคนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจึงมีวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อสร้างระบบคัด
เลือกคนอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด สำ�หรับในประเทศไทยระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาแรกเริม่ นัน้ แต่ละมหาวิทยาลัยมีการจัดสอบคัดเลือกกันเอง จนในปี พ.ศ. 2504 มหาวิทยาลัยได้รว่ มกันจัดทำ�ระบบ
กลางขึ้น เรียกว่า ระบบเอนทรานซ์ (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, 2560) ซึ่งปัญหาที่พบในระบบนี้คือ ครูในโรงเรียน
สอนไม่ทัน นักเรียนหันมาพึ่งการเรียนกวดวิชาเพิ่มมากขึ้น เกิดผลเสียต่อระบบการเรียนการสอนตามปกติ (PANDIT Thailand,
2559) จากปัญหาดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ (2556) ได้พยายามแก้ไขปัญหา โดยมีการปรับระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่
ในปี 2549 มีชื่อเรียกว่า ระบบการสอบคัดเลือกระบบกลาง (admissions) แต่แล้วระบบนี้กลับพบปัญหาการวิ่งรอกสอบ
นักเรียนและผู้ปกครองต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งยังทำ�ให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน อีกทั้ง การคัดเลือกของคณะ
และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอบเองนั้นยังใช้ข้อสอบที่หลากหลาย ทำ�ให้เด็กต้องไปกวดวิชาและไม่สนใจเรียนในห้องเรียน
จากปัญหาดังกล่าวและกอปรกับรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา จึงนำ�ไปสู่การปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยเรียกระบบคัดเลือกใหม่นี้ว่าระบบ
TCAS (Thai University Central Admission System) ให้ เริ่ ม ใช้ ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ในช่ ว งเปลี่ ย นแปลง
ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารมาระยะหนึ่ง ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและ
ประเด็นคำ�ถามจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เห็นได้ชัดว่า นักเรียนไม่เข้าใจระบบคัดเลือกใหม่ ขาดข้อมูลสำ�หรับเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ระบบการคัดเลือกใหม่
ด้วยระบบ TCAS เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบในช่วงที่
เทคโนโลยีการสือ่ สารเติบโตแบบก้าวกระโดด มีสอ่ื ใหม่ได้รบั ความนิยมในวงกว้าง การสือ่ สารหลายช่องทางหลายรูปแบบเกิดขึน้
เป็นเหตุให้การสื่อสารในปัจจุบันมีความแตกต่างจากการสื่อสารในอดีตค่อนข้างมาก ซึ่งอาจทำ�ให้ปัญหาการสื่อสารระหว่าง
ผู้ส่งสารและผู้รับสารเกิดขึ้นได้ การแสวงหาสารสนเทศจึงเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต และที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
ระบบคัดเลือกแบบใหม่ TCAS อีกทั้ง ยังขาดแนวทางการสื่อสารเพื่อนำ�ไปสร้างการรับรู้และทำ�ความเข้าใจต่อผู้รับสารจำ�นวน
มากที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาในประเด็นดังกล่าว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถนำ�ผลวิจัยและข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์และสามารถเป็นแนวทางปรับปรุงแผนนโยบายทีย่ งั ผลไปสูค่ วามสำ�เร็จตามแผนปฏิรปู การศึกษาต่อไปในอนาคต
ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย
2. เพือ่ ศึกษาการได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียน สือ่ บุคคล และสือ่ อืน่ ๆ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในประเทศไทย
3. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพือ่ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา (TCAS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย
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4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ในประเทศไทย ขอบเขตด้านตัวแปร
ประกอบด้วย (1) ลักษณะทางประชากร ได้แก่ แผนการเรียน เกรดเฉลีย่ สะสม การเรียนพิเศษ อาชีพของผูป้ กครอง ระดับการศึกษา
ของผูป้ กครอง รายได้ครอบครัว (2) ทักษะการใช้อนิ เทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ (3) การได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียน
สื่อบุคคล และสื่ออื่น ๆ และ (4) พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ TCAS และใช้ตัวแปรตาม
คือความรู้ความเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ได้ทราบถึงทักษะการใช้อนิ เทอร์เน็ตและ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ และความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบ TCAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย โดยสามารถนำ�ข้อมูล
ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างต่อไป นอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการคัดเลือก ได้ทราบถึง ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความรูค้ วามเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ในระบบ TCAS โดยสามารถนำ�ผลวิจยั และข้อเสนอแนะของนักเรียนซึง่ เป็นผูใ้ ช้ระบบโดยตรงไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบ
ให้มมี าตรฐาน อีกทัง้ สามารถนำ�ข้อมูลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์และสามารถเป็นแนวทางปรับปรุงแผนนโยบายที่ยังผลไปสู่ความสำ�เร็จตามแผนปฏิรูปการศึกษาต่อไป
ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต
ทักษะ คือความชำ�นาญในศิลปวิทยาการใดวิทยาการหนึ่ง ซึ่งเคยฝึกหัดและมีประสบการณ์มาสามารถแสดงออกเป็น
พฤติกรรมที่คล่องแคล่วอย่างมีประสิทธิภาพ (กฤษณา ศักดิ์ศรี, 2530, หน้า 310)
สันติพจน์ กลับดี (2558) อธิบายในบทความพิเศษว่า ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจำ�เป็นที่ประชาชนอาเซียน
ต้องได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถนำ�สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ การพัฒนาฝีมือแรงงาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้มากที่สุด ซึ่งทักษะต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะทางภาษา ทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชือ่ มต่อต่าง ๆ ทักษะในการสืบค้น ทักษะในการวิเคราะห์ ทักษะในการจัดเก็บ ทักษะในการ
เชือ่ มต่อระหว่างชนิดอุปกรณ์ ทักษะในการสังเคราะห์ ทักษะในการเผยแพร่ ทักษะในการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ ทักษะในการดูแล
ความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสาร
สรุปได้วา่ ทักษะการใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็นสิง่ จำ�เป็นสำ�หรับเยาวชนในปัจจุบนั โดยนักเรียนจะใช้ทกั ษะการใช้อนิ เทอร์เน็ต
ในการสืบค้นสารสนเทศเพือ่ การเรียนมากทีส่ ดุ เช่นเดียวกับการสืบค้นข้อมูลเกีย่ วการสอบคัดเลือกในระบบ TCAS ซึง่ เป็นระบบ
คัดเลือกใหม่ นักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับระบบ ขัน้ ตอน ข้อมูลต่าง ๆ เกีย่ วกับ TCAS เพือ่ ให้เข้าใจและไม่เสียโอกาสในการ
สมัครสอบและเข้ารับการคัดเลือกในระบบ TCAS ผู้วิจัยจึงนำ�มาประยุกต์ใช้เป็นตัวแปรในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
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แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
Wilson (2000) ได้ให้นิยามพฤติกรรมสารสนเทศ ไว้ว่า พฤติกรรมสารสนเทศเป็นการกระทำ�ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งสารสนเทศและช่องทางของสารสนเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็นการแสวงหาในเชิงรุก เช่น การสือ่ สารกับคนอืน่ ๆ แบบพบเจอหน้าตา และ
การแสวงหาในเชิงรับ เช่น การดูโฆษณาในโทรทัศน์โดยบังเอิญทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ได้ตง้ั ใจและสนใจต่อเนือ้ หาของโฆษณาเลย เป็นพฤติกรรม
ทั้งมวลของบุคคลหนึ่ง ซึ่งเชื่อมโยงบุคคลนั้นให้เข้าถึงแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ โดยช่องทางในการเผยแพร่จากสื่อต่าง ๆ
ใน ค.ศ. 1997 Wilson ได้เผยแพร่ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ ได้อธิบายตัวแบบทั่วไปของพฤติกรรม
สารสนเทศไว้ว่า จุดเริ่มต้นที่นําไปสู่พฤติกรรมสารสนเทศ คือ “ความต้องการสารสนเทศ” โดยเน้น ความต้องการของบุคคล
ผู้แสวงหาสารสนเทศนั้น ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นความต้องการสารสนเทศ ในบริบทของผู้แสวงหาสารสนเทศนั่นเอง ซึ่งความ
ต้องการนี้เป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ กระบวนการประมวลและใช้สารสนเทศตามมา ทั้งสอง
กระบวนการนี้ จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนความเป็นอยู่ของผู้คนตามเงื่อนไขสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ Wilson อธิบายเพิ่มเติมว่า สิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการสารสนเทศ เช่น ความรู้สึกเครียดและความต้องการ
รับมือกับความเครียด ความต้องการเสีย่ งและรางวัลตอบแทน รวมทัง้ การรูส้ กึ ว่าตัวเองมีศกั ยภาพ อย่างไรก็ตาม Wilson เห็นว่า
อาจมีปจั จัยแทรกซ้อนทีเ่ ป็นได้ทงั้ ตัวสนับสนุนหรืออุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศก็ได้นนั่ คือ ปัจจัยทางจิตวิทยา (เช่น ความ
อยากรู้อยากเห็น) ลักษณะประชากร (เช่น อายุและการศึกษา) บทบาทที่เกี่ยวโยงกับสังคม (เช่น เป็นผู้จัดการ) สภาพแวดล้อม
(เช่น มีแหล่งข้อมูลทีเ่ ข้าถึงได้หรือไม่) บุคลิกลักษณะของแหล่งสารสนเทศ (เช่น ความสามารถในการเข้าถึง และ ความน่าเชือ่ ถือ)
เป็นต้น
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศยังสามารถจำ�แนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ เชิงรับ (passive) และเชิงรุก (active)
ซึง่ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศนัน้ นำ�ไปไปสูก่ ระบวนการประมวลและการใช้สารสนเทศตามมา นัน่ คือการประเมินว่าข้อมูล
ทีไ่ ด้มาเป็นทีพ่ งึ พอใจหรือไม่ หากไม่พอใจก็ตอ้ งกลับวนไป (feedback loop) สูก่ ระบวนการแสวงหาใหม่ แต่หากพึงพอใจก็จะนำ�
สารสนเทศนั้นไปใช้ต่อไป (Wilson, 2000) พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศพฤติกรรมนี้ครอบคลุมทั้งการแสวงหาสารสนเทศ
ที่ตนริเริ่ม (active) เช่น การค้นหาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต และที่ตนมิได้ริเริ่มเอง (passive)
จากศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ Wilson สรุปได้ ว่าพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเริ่มต้น
จากความต้องการสารสนเทศ และพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศจะสิน้ สุดลงด้วยการได้สารสนเทศตามต้องการเพือ่ ไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์แล้ว หรืออาจไม่ได้สารสนเทศตามต้องการเลย เนือ่ งจากงานวิจยั นีศ้ กึ ษาเกีย่ วกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
นอกจากการแสวงหาสารสนเทศในระบบหรือบริการสารสนเทศแล้ว นักเรียนยังอาจได้สารสนเทศด้วยการแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น
จึงสามารถใช้ทฤษฎีของ Wilson อธิบายพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักเรียนได้ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำ�แนวคิดพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศ มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักเรียน
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
กิติมา ปรีดีดิลก (2520) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความรู้มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับการวัดความรู้
ตามคุณลักษณะซึ่งแตกต่างกันออกไป เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ที่นิยมใช้วัดกันมากคือ แบบทดสอบ รูปแบบของข้อสอบ
หรือแบบทดสอบมี 3 ลักษณะ คือ (1) ข้อสอบปากเปล่า (การสัมภาษณ์) (2) แบบสอบข้อเขียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
แบบความเรียง และแบบจํากัด ซึ่งมีอยู่ 4 แบบ คือ แบบถูก ผิด แบบจําคู่ และแบบเลือกตอบ และ (3) ข้อสอบภาคปฏิบัติ
รวีวรรณ ชินะตระกูล (2533) การสร้างแบบทดสอบเพือ่ เป็นเครือ่ งมือวัดพฤติกรรมด้านความรู้ ความจําทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบอัตนัย และ แบบปรนัย เป็นแบบทดสอบทีมีรูปแบบ (structure) มากที่สุด สามารถใช้วัดผลได้
แบบทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ แบบถูกผิด (true–false) คําถามชนิดนี้ถามถึงความจริง หลักการ กฎต่าง ๆ และการ
ตีความ แบบทดสอบแบบจับคู่ (matching) แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice)
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ในการสร้างเครื่องมือวัดความรู้ความเข้าใจจะต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับนิยาม ซึ่งในที่นี้คือนิยามความรู้
ความเข้ า ใจในการสอบเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ในระบบ TCAS โดยรู ป แบบเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ วั ด นั้ น มี ทั้ ง แบบปรนั ย และอั ต นั ย
ซึ่งผู้วิจัยสนใจที่จะใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นปรนัยแบบถูกผิด (true–false) มาเป็นเครื่องมือในการวัดความรู้ความเข้าใจ
ของนักเรียน
ทฤษฏีการสื่อสารสองขั้นตอน
ทฤษฎีการสือ่ สารสองขัน้ ตอน (two-step flow of communication theory) เป็นแนวคิดของ Lazarsfeld และคณะ
สาระสำ�คัญของทฤษฎีคอื การแพร่กระจายข่าวสารโดยผ่านสือ่ มวลชนนัน้ จะผ่านขัน้ ตอนสองขัน้ ตอน กล่าวคือ ข่าวสารจะไปถึง
กลุ่มคนหนึ่งซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นกลุ่มผู้นำ�ความคิดเห็น (opinion leaders) ในขั้นตอนแรก และกลุ่มผู้นำ�ความคิดเห็น
จะเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสารต่อไปยังประชาชนอื่น ๆ ในขั้นที่ 2
ผู้นำ�ความคิดเห็น คือ บุคคลที่ได้รับความเชื่อถือจากบุคคลอื่น ๆ ในสังคม ผู้นำ�ความคิดเห็นแจ้งข่าวสารเสนอความคิด
เห็น และการตัดสินใจต่อกลุ่มต่าง ๆ ผู้นำ�ความคิดเห็นจะเป็นเหมือนช่องทางการแพร่กระจายข่าวสาร และสร้างเครือข่ายการ
สือ่ สารในสังคมซึง่ จะแพร่กระจายข่าวสารผสมผสานความคิดเห็นส่วนตัวไปยังสมาชิกในกลุม่ สังคมนัน้ (พัชนี เชยจรรยา, เมตตา
วิวัฒนานุกูล และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2541, หน้า 28)
จากการศึกษาทฤษฎีการสื่อสารสองขั้นตอน ซึ่งอธิบายถึง ผู้นำ�ความคิด ที่เป็นเหมือนผู้รับสารจากแหล่งข้อมูลและ
ส่งสารต่อไปยังกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในสังคม เป็นเหมือนช่องทางการแพร่กระจายข่าวสาร ซึ่งสามารถนำ�มาอภิปรายผลในงานวิจัย
นี้ได้ กล่าวคือนักเรียนมักร่วมกลุ่มต่าง ๆ เพื่อสนทนาและรับสารจากกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน หรือมีเป้าหมาย
เดียวกัน เช่น กลุ่มเรียนพิเศษในสถาบันเดียวกัน จะมีติวเตอร์เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารและส่งต่อความคิด รวมถึงชี้นำ�แนวทาง
จึงเปรียบได้ว่าติวเตอร์เป็นผู้นำ�ความคิดในกลุ่มสังคมนั้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุวิมล จีระทรงศรี (2552) ศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการกวดวิชาและการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะนิสัยในการเรียนโดยรวมมีความสัมพันธ์กับผลการสอบคัดเลือกเข้าคณะ/มหาวิทยาลัยที่ต้องการ
เป็นอันดับหนึ่งอย่างมีนัยสำ�คัญ นอกจากนี้ยัง พบว่า การอ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน เป็นเรื่องเดียวในด้านวิธีการทำ�งาน
ทีม่ คี วามสัมพันธ์อย่างมีนยั สำ�คัญกับการเรียนกวดวิชา และการมีเทคนิคการอ่านหนังสือและเทคนิคการจำ�เป็นเรือ่ งเดียวในด้าน
วิธีการทำ�งานที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบคัดเลือกเข้าคณะ/มหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นอันดับหนึ่ง การศึกษาผลการสอบ
คัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีความสัมพันธ์กับการเรียนกวดวิชาอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยผู้ที่เรียนกวดวิชามีโอกาส
สอบได้คณะ/มหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียนสูงกว่าผู้ที่ไม่เรียนกวดวิชา 10.800 เท่า อย่างไรก็ตาม ผลการสอบคัดเลือกเข้าสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ ประเภทของโรงเรียนที่จบการศึกษาและการมีเทคนิคการอ่านและเทคนิค
การจำ�
วันชัย แก้วนาคแนว (2550) ศึกษาเรือ่ งการศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ จำ�นวน 800 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กบั การตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คือ คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPA) จำ�นวนพีช่ ายพีส่ าวในครอบครัว ระดับรายได้ของ
ผูป้ กครอง ระดับการศึกษาของผูท้ ร่ี จู้ กั อาชีพของผูท้ ร่ี จู้ กั สือ่ ประชาสัมพันธ์ และสวัสดิการนักศึกษา นักเรียนทีต่ ดั สินใจศึกษาต่อ
คิดเป็นร้อยละ 87.38 นักเรียนที่ตัดสินใจไม่ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 12.62 สาเหตุเพราะคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อย
เดชดนัย จุ้ยชุม (2555) ศึกษาเรื่องการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการรู้สารสนเทศมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
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การแสวงหาสนสนเทศ ของนักศึกษาในระดับปริญญาตี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำ�นวน 312 คน โดยใช้แบบสอบถาม
และแบบทดสอบในการเก็บข้อมูล ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมในการแสวงหาสารสนเทศเพือ่ การศึกษาอยูใ่ นระดับมาก
ใช้ภาษาไทยในการแสวงหามากที่สุด โดยแสวงหาสารสนเทศจากการใช้อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์มากที่สุด นักศึกษามีการแสวงหา
สารสนเทศเพื่อการศึกษาแตกต่างกันตามปัจจัยด้านเพศ ระดับชั้นปี และคณะที่ศึกษา
ปริยญาดา ปานทอง (2558) ศึกษาเรือ่ งความต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำ�นวน 388 คน
ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลผลการวิจัย พบว่านักศึกษามีความต้องการสารสนเทศด้านเนื้อหาของสารสนเทศ
ด้านการมีงานทำ�มากทีส่ ดุ มีการแสวงหาสารสนเทศด้านแหล่งสารสนเทศทีเ่ ป็นแหล่งสารสนเทศทีเ่ ป็นเทคโนโลยีและการสือ่ สาร
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ แหล่งสารสนเทศบุคคล และน้อยทีส่ ดุ คือ แหล่งสารสนเทศสถาบัน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กับความต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ พบว่า มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ชั้นปี มีความสัมพันธ์กันกับ
ความต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในด้านเนื้อหา รูปแบบ และแหล่งของสารสนเทศศาสนามีความ
สัมพันธ์กับความต้องการสารสนเทศด้านรูปแบบของสารสนเทศ เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์กับความต้องการสารสนเทศ
ด้านแหล่งสารสนเทศ และนักศึกษามีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากแหล่งสารสนเทศมากที่สุด รองลงมาคือ ปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดจากผู้แสวงหาสารสนเทศ และน้อยที่สุดคือ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากตัวสารสนเทศ
พิชญ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (2558) ศึกษาเรือ่ งพฤติกรรมการเปิดรับสือ่ การรับรูด้ า้ นภาพลักษณ์และการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และนักเรียนอาชีวศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน
200 คน ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ได้แก่ เพศและเกรดเฉลีย่ สะสมทีแ่ ตกต่างกันจะมีความถีใ่ นการเปิดรับสือ่
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร. ศรีวิชัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ รายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือนของ
นักเรียนที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ด้านภาพลักษณ์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร. ศรีวิชัยแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สำ�คัญ ความถีใ่ นการเปิดรับสือ่ ของคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มทร. ศรีวชิ ยั มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
กับการรับรู้ด้านภาพลักษณ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร. ศรีวิชัย และนักเรียนที่มีการรับรู้ด้านภาพลักษณ์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวชิ ยั ทีแ่ ตกต่างกันจะมีการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
และเทคโนโลยี มทร. ศรีวิชัย ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ใช้การศึกษาเชิงสำ�รวจ (survey research) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ประชากรวิจยั ทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 จำ�นวนทัง้ สิน้ 397,713 คน
กระทรวงศึกษาธิการ (2556๗
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จาก 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ
ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำ�นักสถิติแห่งชาติ) ซึ่งได้จากการคำ�นวณด้วยสูตรของ Yamane (1970)
เนื่องจากทราบขนาดประชากรที่แน่นอน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเที่ยงตรงของข้อคำ�ถามรายข้อระหว่าง
0.67-1 ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดและ
แบบปลายเปิด แบ่งออกเป็น 7 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ลักษณะประชากร ตอนที่ 2 ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม
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ออนไลน์ ตอนที่ 3 การได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียน สือ่ บุคคลและสือ่ อืน่ ๆ ตอนที่ 4 การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับระบบ
TCAS ด้วยตนเอง ตอนที่ 5 ความรู้ความเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ตอนที่ 6 แบบสอบถามปลายเปิด
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือใช้แบบสอบถามกระดาษ (paper-based survey) โดยวิธสี ง่ แบบสอบถาม
ให้ครู/เจ้าหน้าที่แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบด้วยตนเอง และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต (online survey) โดยสร้างแบบสอบถามออนไลน์จาก Google Form แล้วสร้างแบนเนอร์ (banner) เชิญชวน
ทำ�แบบสอบถามโดยขอความอนุเคราะห์ขึ้นประกาศไว้ที่หน้าเว็บไซต์หน่วยงานการศึกษา เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและให้ได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สรุปการตอบกลับของแบบสอบถาม (ดูตาราง 1)
ตาราง 1
การตอบกลับของแบบสอบถาม และการเข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์
ภูมิภาค

กลุ่มตัวอย่าง

แบบสอบถามกระดาษที่คืนมา

แบบสอบถามออนไลน์

ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม
รวมทั้งหมด

400
400
400
400
1,600
4,084

255
200
290
250
995

439
1,860
316
474
3,089

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์และหาค่าสถิติต่างๆ ตามลำ�ดับดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์คา่ สถิตพิ นื้ ฐานเกีย่ วกับข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ ให้ทราบลักษณะ
การแจกแจงของตัวแปรแต่ละตัว วิเคราะห์โดยใช้สถิตพิ นื้ ฐานบรรยาย หรือสถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive statistics) ให้คา่ เฉลีย่
(X̄) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ค่าตํ่าสุด (min) ค่าสูงสุด (max) ค่าความเบ้ (skuewness)
ค่าความโด่ง (kurtosis) ของตัวแปรแต่ละตัวทีใ่ ช้ในการศึกษาสำ�หรับตัวแปรต่อเนือ่ ง และวิเคราะห์คา่ ร้อยละสำ�หรับตัวแปรนาม
บัญญัติ การวิเคราะห์ในส่วนนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใช้ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ (1) การทดสอบการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
2 กลุม่ เป็นอิสระจากกัน (independent samples t test) และ (2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำ�แนกทางเดียว ([One-way
analysis of variance (ANOVA)]) สำ�หรับเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ขึ้นไป หากพบความแตกต่างจะนำ�ไป
เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe′ (เนื่องจากประชากรแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน)
ผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่ มีทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (X̄ = 3.83 และ SD = 0.64) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(X̄ = 3.94 และ SD = 0.66) ด้านทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.71 และ SD = 0.83)
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2. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียน สือ่ บุคคล และสือ่ อืน่ ๆ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (X̄ = 3.10 และ SD = 0.73) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสื่อของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยการได้รับข้อมูลข่าวสาร
อยู่ในระดับปานกลาง (X̄ = 2.98 และ SD = 1.08) ด้านสื่อบุคคล มีค่าเฉลี่ยการได้รับข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง
(X̄ = 3.34 และ SD = 0.74) ด้านสื่อมวลชน มีค่าเฉลี่ยการได้รับข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับน้อย (X̄ = 2.42 และ SD = 1.01)
ด้านสื่ออื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยการได้รับข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับมาก (X̄= 3.65 และ SD = 0.91)
3. นักเรียนมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพือ่ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา (TCAS) มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก (X̄ = 3.68 และ SD = 0.72) เมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีการค้นหาข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̄ = 4.47 และ SD = 0.77) รองลงมาคือ นักเรียน
มีการค้นหาข้อมูลข่าวสารโดยใช้โปรแกรมค้นหา เช่น Google (X̄ = 4.27 และ SD = 0.85) และนักเรียนมีการค้นหาข้อมูลข่าวสาร
จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (X̄ = 4.12 และ SD = 0.87) ตามลำ�ดับ
4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ พบว่า
ปัจจัยลักษณะทางประชากรของนักเรียนด้านแผนการเรียน เกรดเฉลีย่ สะสม การเรียนพิเศษ และรายได้ของครอบครัว
แตกต่างกันจะมีความรูค้ วามเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .05 ในขณะที่ ปัจจัยลักษณะทางประชากรด้านอาชีพผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง แตกต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .05
ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการใช้อนิ เทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ กับความรูค้ วามเข้าใจในการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS พบว่า ทักษะการใช้อนิ เทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กนั กับความรูค้ วามเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ในระบบ TCAS ในขณะที่ทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่มีความสัมพันธ์กันกับความรู้ความเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ในระบบ TCAS อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .05
ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียน สื่อบุคคลและสื่ออื่น ๆ กับความรู้ความเข้าใจในการ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS พบว่า การได้รบั ข้อมูลข่าวสารผ่านสือ่ ของโรงเรียน สือ่ มวลชน และ สือ่ อืน่ ๆ มีความสัมพันธ์กบั
ความรูค้ วามเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ในขณะทีก่ ารได้รบั ข้อมูลข่าวสารผ่านสือ่ บุคคล ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับความรู้ความเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .05
ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ กับความรู้ความเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใน
ระบบ TCAS พบว่า พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศมีความสัมพันธ์กบั ความรูค้ วามเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ
TCAS อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .05
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพือ่ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับระบบ TCAS พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีการค้นหาข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ฯลฯ ใช้โปรแกรมค้นหา และค้นหาข้อมูล
ข่าวสารจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นหลัก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เดชดนัย จุ้ยชุม (2555) พบว่า นักศึกษา
มีพฤติกรรมในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษาอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาแหล่งข้อมูลในการแสวงหาสารสนเทศ
กลับได้ผลวิจยั ทีแ่ ตกต่างออกไป โดยผูว้ จิ ยั ค้นพบว่านักเรียนค้นหาข้อมูลข่าวสารจากสือ่ สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ ฯลฯ
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เป็นลำ�ดับแรก ส่วนการใช้โปรแกรมค้นหา เช่น Google และเว็บไซต์กลายเป็นอันดับรองลงมาตามลำ�ดับ ในขณะทีผ่ ลการวิจยั ของ
เดชดนัย จุ้ยชุม (2555) พบว่า นักศึกษาแสวงหาสารสนเทศจากการใช้อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์มากที่สุด
จากข้อค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นว่า สื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการให้ข้อมูลข่าวสาร และบ่งบอกว่า
โลกของการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว สื่อสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลแห่งใหม่ในการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
แก่นักเรียน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์มีคุณลักษณะการโต้ตอบกันไปมาระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน จึงเอื้อต่อการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังที่ Ye (2005) แสดงทัศนะไว้ว่า สื่ออินเทอร์เน็ตมีคุณลักษณะ
การปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้ จึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นหาข้อมูลข่าวสารตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับ Rafaeli (1988) ที่ได้แสดง
ทัศนะไว้ว่า การปฏิสัมพันธ์เป็นการแสดงออกที่บ่งบอกถึงการแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างกันของผู้คน
ผลจากการศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความรูค้ วามเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลเพิ่มเติม ดังนี้
ลักษณะประชากรของนักเรียน “ด้านแผนการเรียน” มีความสัมพันธ์กบั ความรูค้ วามเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ในระบบ TCAS ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่านักเรียนในแต่ละแผนการเรียนมีความสนใจหรือให้ความสำ�คัญต่อการศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์ โพธิ์ศรี (2556) พบว่า นักเรียนที่มีแผนการเรียนแตกต่างกันมีความ
สนใจในประเด็นเนื้อหาและรูปแบบการนำ�เสนอรายการแตกต่างกัน และยังพบว่า นักเรียนที่มีแผนการเรียนแตกต่างกันมีการ
นำ�ไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันด้วย ภายใต้บริบทของลักษณะแผนการเรียนที่แตกต่างกันนี้ จึงทำ�ให้แผนการเรียนมีความสัมพันธ์
กับความรู้ความเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS
ลักษณะประชากรของนักเรียน “ด้านเกรดเฉลี่ย” มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ในระบบ TCAS ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของนักเรียนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจจะศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา (วันชัย แก้วนาคแนว, 2550) ซึ่งนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงมีแนวโน้มที่จะสอบคัดเลือกเข้าได้มากกว่า และ
อาจจะต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะ/มหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันกันสูงด้วย จึงมีความจำ�เป็นมีความเข้าใจในระบบการคัดเลือก
มากเป็ น พิ เ ศษ เป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ กรดเฉลี่ ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการสอบเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ ปริยญาดา ปานทอง (2558) ที่พบว่าเกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์กับความต้องการสารสนเทศ ดังงานวิจัยของ
พิชญ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา (2558) พบว่า เกรดเฉลีย่ สะสมทีแ่ ตกต่างกันจะมีความถีใ่ นการเปิดรับสือ่ แตกต่างกัน การรับรูด้ า้ นภาพลักษณ์
แตกต่างกันจะมีการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อทีแ่ ตกต่างกัน และ จุฑามาศ ชูจนิ ดา, กิตยิ านภาลัย ภูต่ ระกูล และณภัทร โชคธนินกุล
(2555) พบว่า นักเรียนทีม่ เี กรดเฉลีย่ ระหว่าง 3.00-4.00 มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอยูใ่ นระดับมากกว่ากลุม่ อืน่ ๆ
ส่งผลให้มีความต้องการอีกทั้งแสวงหาข้อมูลมาก
ลักษณะประชากรของนักเรียน “ด้านการเรียนพิเศษ” มีความสัมพันธ์กบั ความรูค้ วามเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ในระบบ TCAS ทั้งนี้ เป็นเพราะด้วยสภาพสังคมที่แก่งแย่งแข่งขันกันในปัจจุบัน คือตัวแปรสำ�คัญที่ทำ�ให้มโนคติของคนในสังคม
เปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ที่ทำ�ให้ตัวเองอยู่เหนือกว่า เก่งกว่า เพื่อเข้าถึงโอกาสที่ดีกว่า นักเรียนที่เรียนพิเศษจึงมีโอกาสได้รับการ
ชีน้ ำ�/ชีแ้ นะ จากครูสอนพิเศษ/ติวเตอร์ โดยเตรียมความพร้อมทัง้ ด้านวิชาการและสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการคัดเลือก
ในระบบสอบคัดเลือกแบบใหม่ เพือ่ ให้นกั เรียนทีเ่ รียนพิเศษมีความพร้อมในสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่าคนอืน่ สอดคล้องกับ สุวมิ ล
จีระทรงศรี (2552) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการกวดวิชาและการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐผลการศึกษา พบว่า
ลักษณะนิสัยในการเรียนโดยรวมมีความสัมพันธ์กับผลการสอบคัดเลือกเข้าคณะ/มหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นอันดับหนึ่งอย่างมี
นัยสำ�คัญ ทีส่ ำ�คัญติวเตอร์ทกุ วันนีไ้ ม่ได้สอนต่อยอดการเรียนหรือเก็งข้อสอบ แต่จะวิเคราะห์ให้เห็นทุกมุม ดังนัน้ การมีโอกาสได้รบั
ข้อมูลทีม่ ากกว่าย่อมมีความรูค้ วามเข้าใจมาก การเรียนพิเศษจึงมีความสัมพันธ์กบั ความรูค้ วามเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ในระบบ TCAS
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เมื่อนำ�มาพิจารณาในแง่ของการสื่อสารจะเห็นถึงรูปแบบการสื่อสารในห้องเรียนพิเศษที่สอดคล้องกับหลักการ
สื่อสารกลุ่มย่อย เป็นการสื่อสารภายในกลุ่มคนจำ�นวนหนึ่ง มีลักษณะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันระหว่าง
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งผู้ส่งสารและผู้รับสารที่จะพูดคุยโต้ตอบกันได้โดยตรงและทั่วถึง เพื่อกระตุ้นหรือร่วมกันแก้ปัญหา
(เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540) และ Berger (อ้างถึงใน กิติมา สุรสนธิ, 2541) ได้เสนอถึงปัจจัยบางประการที่มีผลต่อความสำ�เร็จ
ของการสื่อสารภายในกลุ่ม ได้แก่ จำ�นวนสารใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม ยิ่งมีข่าวสารใหม่ ๆ เกิดขึ้นในกลุ่มมากก็ยิ่งจะทำ�ให้กลุ่ม
พบปะพูดคุยกันมาก ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีการสื่อสารสองขั้นตอน (two step flow) ที่สรุปไว้ว่า การกระจายข่าวสาร
นั้นเกิดขึ้นสองจังหวะจากสื่อมวลชนไปถึงผู้นำ�ทางความคิดจังหวะหนึ่ง แล้วจากผู้นำ�ทางความคิด ไปถึงผู้รับสารอีกจังหวะหนึ่ง
กล่าวคือ นักเรียนได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากครูสอนพิเศษ/ติวเตอร์ซง่ึ ถือเป็นผูน้ ำ�ทางความคิดในสังคมการเรียนพิเศษ คอยชีแ้ นะแนวทาง
แก่นักเรียนที่เรียนพิเศษที่เป็นผู้รับสารอีกครั้ง และทฤษฎียังกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิกในสังคม ซึ่งหล่อหลอม
ให้สมาชิกในกลุ่มสังคมมีแนวคิด และพฤติกรรมที่สอดคล้องกัน ซึ่งส่งผลให้มีการปรับตัวเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ในระบบ TCAS ได้
กอปรกับนักเรียนทีเ่ รียนพิเศษมีความมุง่ มัน่ ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเป็นทุนสูง จึงทำ�ให้ลกั ษณะประชากรด้าน
การเรียนพิเศษเป็นปัจจัยหนึง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ ความรูค้ วามเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ทัง้ นี้ ประเด็นด้าน
การเรียนพิเศษยังสะท้อนถึงความเหลือ่ มลํา้ ความไม่เท่าเทียมกันและความได้เปรียบเสียเปรียบของการศึกษาไทย สะท้อนการเรียน
การสอนทีไ่ ม่นา่ สนใจและเน้นการสอบ รวมถึงสะท้อนค่านิยมการเลือกสถาบันมีชอื่ ของสังคมไทย สอดคล้องกับ กิตติ ลิม่ สกุล (2553)
ได้กล่าวว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีค่านิยมการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงของรัฐ เพื่อเป็นหลักประกันว่าบุตร
หลานของตนจะได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพและเพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าจะสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
อีกทั้ง ความเชื่อมั่นว่าภายหลังสำ�เร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้ว จะนำ�มาซึ่งหน้าที่การงานและผลตอบแทนที่ดีกว่า
ลักษณะประชากร “ด้านรายได้ของครอบครัว” มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ในระบบ TCAS ซึ่งอธิบายได้ว่า ครอบครัวที่มีรายได้แตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแตกต่างกัน
ถือได้ว่ารายได้ของครอบครัวเป็นปัจจัยที่สำ�คัญต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจศึกษาต่อ ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า
ในครอบครัวที่มีรายได้สูง มีกำ�ลังทรัพย์ในการจ่ายค่าสนับสนุนทางการศึกษามากกว่า ทำ�ให้นักเรียนที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้
สูงได้เปรียบทั้งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลบุคคล เช่น ติวเตอร์ ที่ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เพื่อเข้าไปมี
ปฏิสมั พันธ์กนั หรือแหล่งข้อมูลเครือข่ายทีต่ อ้ งมีคา่ เชือ่ มต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถึงแม้วา่ ในปัจจุบนั เทคโนโลยีจะเข้าถึงได้งา่ ยขึน้
แต่ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโลกของข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังสูงมาก ด้วยเหตุนี้ปัจจัยด้านรายได้ของครอบครัวจึงมีความ
สัมพันธ์กับความรู้เข้าใจในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ TCAS
จากผลการศึกษาดังกล่าวจึงพอสรุปได้ว่า ผู้ที่เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาหรือมีโอกาสได้ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีกำ�ลังทรัพย์ ซึ่งได้เปรียบด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การวิจัยครั้งนี้จึงทำ�ให้ได้ทราบถึง
ความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างชัดเจน กล่าวคือ นักเรียนที่มีฐานะครอบครัวดี
มีผลการเรียนดี มีโอกาสเรียนพิเศษ รวมถึงมีทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตดีอยู่แล้ว จะเป็นนักเรียนที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจ
ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างกว้างขวางลุ่มลึก ทำ�ให้มีโอกาสเลือกศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยทำ�ให้เป็นที่ประจักษ์ว่าการเข้าใจข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
เป็นส่วนสำ�คัญด่านแรกต่อการได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. มหาวิทยาลัยทีใ่ ช้ระบบคัดเลือกนีค้ วรมีการสนับสนุนทางด้านการจัดสรรบุคลากรโดยมีการจัดตัง้ ฝ่ายทีม่ ภี าระหน้าที่
งานในการประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อ โดยเฉพาะการให้ความสำ�คัญเข้าถึงตัวกลุม่ เป้าหมายอย่างทัว่ ถึงจะเป็นการแก้ปญ
ั หา
ด้านสื่อบุคคล ที่ไม่คงทนถาวร
2. โรงเรียนควรสร้างความเข้าใจและความตืน่ ตัวให้กบั นักเรียนของตนเอง โดยการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
ขั้นตอนการคัดเลือกในแต่ละรอบให้มากขึ้น การจัดกิจกรรมแชร์ข้อมูลในห้องเรียน มีการวางแผนแนะแนวให้นักเรียนได้รับรู้ถึง
กระบวนการคัดเลือกแบบใหม่อย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ระบบคัดเลือกจริง เพื่อให้นักเรียนได้วางแผนการสอบด้วยตนเองได้
3. ครูแนะแนว หรือครูที่ปรึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ควรได้รับความรู้เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS เพือ่ ให้ครูสามารถตอบคำ�ถามและให้คำ�แนะนำ�แก่นกั เรียนและผูป้ กครองได้ ควรจัดให้มกี จิ กรรม
ให้คำ�แนะนำ�ด้านการเลือกอาชีพที่เหมาะสมสำ�หรับนักเรียนโดยผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการเลือกตัดสินใจ
4. นักเรียนส่วนยังขาดทักษะการสืบค้นสารสนเทศ การสืบค้นขั้นสูง รวมถึงการกำ�หนดรูปแบบการสืบค้นโดยใช้ตัว
ดำ�เนินการ และการระบุคน้ จากเขตข้อมูล หรือการจำ�กัดการค้นหา โรงเรียนควรมุง่ ส่งเสริมทักษะในการค้นข้อมูลโดยเฉพาะการ
สืบค้นข้อมูลขั้นสูง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการเลือกอาชีพในอนาคตต่อไป
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หน่วยงานต้นสังกัดหรือภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำ�เนินงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งสนับสนุนจัดสรรบุคลากรที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคัดเลือกใหม่ TCAS จัดกิจกรรมชี้แจงและให้ข้อมูล
แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยพยายามเข้าถึงสื่อบุคคลให้มากที่สุด เพื่อสร้างฐานเครือข่ายการกระจายข้อมูลต่อไป เช่น การสนับสนุน
การจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคัดเลือกใหม่ TCAS ให้แก่ครูแนะแนวทั้งประเทศ เพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องแก่
นักเรียนได้โดยตรง นอกจากนีภ้ าครัฐควรมีแผนประชาสัมพันธ์กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบ เพือ่ ให้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องสามารถนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้ทง้ั ในระยะสัน้ และระยะยาว อีกทัง้ สามารถดำ�เนินการได้อย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการคัดเลือก TCAS ควรมีการให้ความรู้ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการคัด
เลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละรอบอย่างเป็นขัน้ เป็นตอนทีช่ ดั เจน อาจนำ�เสนอในรูปแบบ Info Graphic เพือ่ ให้
เข้าใจง่าย จัดทำ� Viral Clip ทีเ่ ห็นภาพรวมทัง้ กระบวนการ หรือจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจชีแ้ จงเพือ่ ให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ
ระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ผ่านสือ่ มวลชนทีม่ บี ทบาทอย่างมีนยั สำ�คัญต่อการสร้างความรูค้ วามเข้าใจในระบบคัดเลือก
เข้ามหาวิทยาลัยแก่นักเรียนอย่างมาก
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