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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการรู้สารสนเทศ และความต้องการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุ สิต 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จานวน
294 คน แบ่ งออกเป็ น 6 สาขา ดังนี้ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 34 คน สาขาจิตวิท ยา
อุตสาหกรรมและบริการ 65 คน สาขาภาษาไทย 32 คน สาขาภาษาอังกฤษ 86 คน สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 60
คน และสาขาภาษาและการสื่อสาร 17 คน โดยเครื่องมือวิจัยที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับระดับการรู้สารสนเทศ ความต้องการรู้สารสนเทศ และปัญหาและอุปปสรรคของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่ าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง

ข

ผลการวิจัยพบว่า
1) การรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ
ระดั บ มาก 6 ข้ อ เรี ย งตามล าดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย คื อ สารสนเทศด้ า นเทคโนโลยี รองลงมา คื อ
สารสนเทศด้ า น Cyber สารสนเทศด้ า นการประกอบอาชี พ สารสนเทศด้ า นการคมนาคม สารสนเทศด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สารสนเทศด้านสาธารณสุขและอนามัย สารสนเทศด้านการศึกษา ศาสนา
อันดับสุดท้าย คือ สารสนเทศด้านกฎหมาย พรบ. และความต้องการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความต้องการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ระดับมาก 6 ข้อ เรียง
ตามล าดับ ค่าเฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อย คือ สารสนเทศด้าน Cyber รองลงมา คือ สารสนเทศด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการประกอบอาชีพ สารสนเทศด้านกฎหมาย พรบ. สารสนเทศด้านการคมนาคม สารสนเทศด้าน
การศึกษา ศาสนา สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดับสุดท้าย คือ สารสนเทศด้านสาธารณสุข
และอนามัย
2) ปัญหาและอุปสรรคในการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ระดับปัญหาและอุปสรรคในการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับมาก 9 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ
ทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมา คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
ใช้งานมีไม่เพีย งพอ จุดบริการในการเข้าถึงสารสนเทศมีไม่เพียงพอ แหล่งข้อมูลสารสนเทศ อยู่ไกลไม่สะดวก
เดินทางไปค้นหา ไม่ทราบว่าจะค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้จากแหล่งใด ไม่ได้รับความสะดวกในการขอใช้บริการ ไม่มี
ผู้ให้คาแนะนาในการค้นหาข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับไม่ทันสมัย อันดับสุดท้าย คือ ทรัพยากรสารสนเทศไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการ
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Abstract

The purpose of this research is 1) to study the level of information literacy And
information literacy requirements of undergraduate students Faculty of Humanities and Social
Sciences Suan Dusit University 2) to study problems and obstacles to information literacy of
undergraduate students Faculty of Humanities and Social Sciences Suan Dusit University By having
a sample group in research as an undergraduate student Faculty of Humanities and Social Sciences
Suan Dusit University, 294 people, divided into 6 branches as follows The research found that;
Faculty of Library and Information Science, 34 Branches in Industrial Psychology and Services, 65
Thai Language Branches, 32 English Branches, 86 English Language Branches, 60 Business English
Programs and 17 Language and Communication Branches. With the level of information literacy
Information literacy requirements And problems and problems of undergraduate students Faculty
of Humanities and Social Sciences Suan Dusit University Data analysis by frequency distribution,
percentage and arithmetic mean Standard Deviation And present the results of the data analysis
in the form of a composite table
The research found that;

ง

1) The Information literacy of undergraduate students Faculty of Humanities and
Social Sciences Suan Dusit University Overall at a high level When considering each item, it was
found that the level of information literacy was at the medium level, 2 items, at the highest level,
6 items were arranged in order of average from highest to lowest, i. e. , information technology,
followed by information technology, cyber information, occupation Transportation Information
Art and culture information local knowledge Health and hygiene information Information on
religion education, the last is legal information, the act and the need to know the information at
a high level. When considering each item, it was found that the level of information literacy needs
were at the highest level, 2 items, at the highest level, 6 items, in order of average from highest
to lowest, namely Cyber information, followed by technology information. Occupational
information Legal Information, Transport Information Act Information on education, religion,
information on arts, culture, local wisdom The last is health and hygiene information.
2) The Problems and obstacles in information literacy as a whole are at a high level.
When considering each item, it was found that the level of problems and obstacles in information
literacy were at a high level, 9 items, respectively, from average to highest, ie, skills in using
computers and information technology equipment, followed by computers for Not enough use
There is not enough service point in accessing information. Information source Is far away,
inconvenient to travel to search Do not know which information to search for from the source
Did not receive the convenience of requesting to use the service There are no suggestions for
finding information. The information received is not up to date. Lastly, information resources are
inconsistent with the requirements.
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4

1

บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญ
ปัจจุบันสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในชีวิตประจาวัน เป็นพลังขับเคลื่อนหรือปัจจัยหลักที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ศาสตร์ทุกวงการล้ วนแล้วแต่นาสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ช่วยประกอบการ
ตัดสินใจ หรือแม้กระทั่งการแก้ไขปั ญหาต่ าง ๆ จากคากล่าวที่ว่า Information is power หรือสารสนเทศคื อ
อานาจที่เป็นตัวชี้วัดความสามารถขององค์กรว่าจะสาเร็จหรือล้มเหลว โดยสารสนเทศนั้นก่อให้เกิดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และนาไปสู่การพัฒนาให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น หากบุคคลากรในองค์กรรู้จักการใช้สารสนเทศ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็จะเป็นการช่วยเหลือองค์กรในทางอ้อม (มะลิวัลย์ สินน้อย. 2018)
การรู้สารเทศจึ งกลายมาเป็น สิ่งที่จาเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้ส ามารถพัฒนาสิ่ งต่าง ๆ ขึ้นไปได้
ประเทศไทยได้เล็งเห็น และได้ทาการสอนเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษาของไทยครั้งแรกในปี พ.ศ.
2500 ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) และที่คณะอักษร ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มะลิวัลย์ สินน้อย, 2018) โดยที่การรู้สารสนเทศแบ่งระดับทักษะ ความสามารถ
ตามแต่ละคน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนดาเนินงาน การแสวงหาความรู้ การรวบรวมข้อมูล การใช้วิธีต่าง ๆ เพื่อให้
ได้ข้อมูล การประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลรวมไปถึงสารสนเทศ ทั้งยังมีการประมวลผล ความมีมารยาท
ในงานวิชาการตลอดจนการแก้ปัญหา หากสรุปแล้วการรู้สารสนเทศคือความเข้า ใจสารสนเทศของแต่ละบุคคล
(ภคพร อามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์. 2559)
ทั้ ง นี้ ส าขาบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ได้นาได้นาการรู้สารสนเทศเพิ่มลงในหลักสูตรการสอนเช่นกัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์แบ่งออกเป็น 6 สาขาด้วยกัน ได้แก่ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและบริการ สาขาสาขาภาษาไทย สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาภาษาและ
การสื่อสาร (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2562) ซึ่งล้วนมีสามารถในด้านการรู้สารสนเทศที่แตกต่างกัน
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ซึ่งการศึกษาในระดับ อุดมศึกษานั้นเป็นการเรียนการสอนที่จาเป็นต้องพึ่งตัวนักศึกษาเองเสียส่วน
ใหญ่ การแสวงหาความรู้ในแหล่งต่าง ๆ เพื่อนามาประกอบการทาชิ้นงาน หรือการทาเข้าความเข้าใจกับการเรียน
การสอน จึงจาเป็นอย่างมากในการที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ แต่เ นื่องจากหลักสูตรที่หลากหลาย
รวมไปถึงความสามารถด้านความเข้าใจที่แตกต่างกันของบุคคลแต่ละบุคคล ทาให้บางครั้งหลักสูตรที่จัดเตรียมไว้ไม่
อาจกระจายความรู้ได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้จากงานวิจัยของบุญญลักษม์ ตานานจิตร และสายสุดา ปั้นตระกูล (2558)
พบว่า ด้านระดับ การรู้ ส ารสนเทศของผู้ ปฏิบัติห น้ าที่ เกี่ยวกับ การศึ กษา พบว่า ระดับการรู้ส ารสนเทศด้ า น
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และเพื่อติดตามข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย ด้านความ ต้องการสารสนเทศ พบว่า
ต้องการสารสนเทศด้านเด็กปฐมวัย ใช้เพื่อการบริห ารและการจัดการ เช่น จัดทางบประมาณ การวางแผน
ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อติดตามข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย
จากการทบทวนแนวคิด ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสังเกตการณ์รู้สารสนเทศของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทาให้คณะผู้วิจัยสนใจทาวิจัยการศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้ได้รู้ถึงระดับการรู้สารสนเทศ และความต้องการ
รู้สารสนเทศ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นอกจากนี้ยัง
สามารถนาผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการสอนและการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้
ส่งเสริมและพัฒนาการรู้สารสนเทศแก่นักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับการรู้สารสนเทศ และความต้องการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ขอบเขตกำรวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จานวน 1,244 คน โดยจาแนกเป็น 6 สาขา ได้แก่ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ สาขาสาขาภาษาไทย สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
และสาขาภาษาและการสื่อสาร (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2562)

นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคคลในการเข้าถึงสารสนเทศ
ประเมินสารสนเทศที่ค้นมาได้ และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพทุกรูปแบบ ผู้รู้สารสนเทศจะต้องมีทักษะใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์และ / หรือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการใช้
ห้องสมุด ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2. กลุ่ ม สาขา หมายถึ ง สาขาวิ ช าที่ จ าแนกออกมาจากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปีการศึกษา 2561 โดยจาแนกกลุ่มสาขาได้ดังนี้
2.1 กลุ่มสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2.2 กลุ่มสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ
2.3 กลุ่มสาขาสาขาภาษาไทย
2.4 กลุ่มสาขาภาษาอังกฤษ
2.5 กลุ่มสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2.6 กลุ่มสาขาภาษาและการสื่อสาร
3. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ได้แก่ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ สาขาสาขา
ภาษาไทย สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาภาษาและการสื่อสาร
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกงำนวิจัย
1. ทราบถึงระดับความสามารถในการรู้สารสนเทศของนัก ศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสามารถนาไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนต่อไป
2. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ตรงจุด

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยได้
ดังนี้
ตัวแปรต้น
ข้อมูลส่วนบุคคล
- เพศ
- ชั้นปี
- สาขาวิชา

ตัวแปรตำม
การศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญา
ตรี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสต ร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบ่งเป็น 3 ด้าน
- การรู้สารสนเทศ
- ความต้องการรู้สารสนเทศ
- ปัญหาและอุปสรรคในการรู้สารสนเทศ

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้นาเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ
1.1 ความหมายการรู้สารสนเทศ
1.2 ความเป็นมาการรู้สารสนเทศ
1.3 องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ
1.4 คุณลักษณะและความสามารถในการรู้สารสนเทศ
2. มาตรฐานของผู้รู้สารสนเทศ
3. แนวทางการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
4. ประโยชน์ของการรู้สารสนเทศ
5. การสอนการรู้สารสนเทศทั่วไป
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรู้สำรสนเทศ
ควำมหมำยกำรรู้สำรสนเทศ
ในสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมแห่งสารสนเทศ บุคคลในสังคมจาเป็นต้องรับข้อมูล ข่าวสารอย่างท่วม
ท้น บุคคลทุกคนจาเป็นต้องมีการพัฒนาตนเอง เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง คนในสังคม
ปัจจุบันจึงต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อการเท่าทันในข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย สังคมปัจจุบันจึงเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การศึกษาต้องมุ่งเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการเรียนรู้ของบุคคล และพัฒนา
ทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่บุคคลในสังคมอย่างสม่าเสมอ เพื่อสามารถนาความรู้ไปใช้ในสังคมได้อย่างยั่งยืน
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคาว่า การรู้สารสนเทศครอบคลุม การมีพฤติกรรมเข้าถึงสารสนเทศที่
เหมาะสมอย่างมีความคิดและจริยธรรม โดยผ่านช่องทางหรือสื่อใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศตามความต้องการ
(SUNY Council of Library Directors Information Literacy Initiative. 2003) ซึ่งสรุปได้ว่า การรู้สารสนเทศ
หมายถึงการรู้ถึงความจาเป็นของสารสนเทศ (ข้อมู ลข่าวสาร) การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การจัดระบบประมวลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิผลและสร้างสรรค์ การสรุปอ้างอิงและสื่อสารข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเข้าใจและยอมรับในจริยธรรมของข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาเจตคตินาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ดังนั้นการรู้สารสนเทศของบุคคล จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงสารสนเทศจากทั่วทุกมุมโลก
และนาสารสนเทศออกเป็นความรู้ เพื่อนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการส่งเสริมเสรีภาพในการเรียนรู้
ของทุกคนอย่างแท้จริง

ควำมเป็นมำกำรรู้สำรสนเทศ
จากวรรณคดีและงานวิจัยจากองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ American Association of School
Librarians & Association for Educational Communications and Technology (2004) และ The Big 6
Center for Media Literacy National Skills Standard Board (Eisenberg and Berkowitz. 2005) สามารถ
จาแนกทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ได้เป็น 4 ลักษณะคือ 1.ทักษะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะ
การรู้สารสนเทศและการรู้สื่อ ทักษะการสื่อสาร 2.ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ และการ
คิดเป็นระบบ การระบุปัญหา การดาเนินการและแนวทางการแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความใฝ่รู้เชิง
ปั ญ ญา 3.ทั ก ษะปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละการชี้ น าตนเอง ได้ แ ก่ ทั ก ษะการปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละการประสานร่ ว มมื อ
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การชี้นาตนเอง การเป็นที่น่าเชื่อถือ และการปรับตัว 4. การรับผิดชอบต่อสังคม จากทักษะการเรียนรู้ดังกล่าว จะ
เห็นได้ว่า ทักษะการรู้สารสนเทศ เป็นทักษะหนึ่งที่จาเป็นยิ่งสาหรับการเรียนรู้ในทศวรรษนี้
การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) เป็นคาที่พบในบริบทต่างๆทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย และประเทศอังกฤษ ซึ่งในประเทศอังกฤษนั้นได้ใช้คาว่า ทักษะสารสนเทศ (Information Skills)
การรู้สารสนเทศหรือทักษะสารสนเทศเกิดขึ้นในราวต้นคริสต์ศักราช 1974 และได้ใช้คาทั้งสองร่วมกัน และ
บางครั้งได้ใช้ในความหมายเดียวกัน โดยที่การรู้สารสนเทศครอบคลุม ความสามารถในการเข้าถึง การกาหนด
การประเมินและการใช้สารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งความสามารถเหล่านี้
ไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดจากผลของยุคสารสนเทศ หากเป็นสิ่งสาคัญที่จะสร้างความสาเร็จ และคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ประชาชน ในอดีตที่ผ่านมา การรู้สารสนเทศได้ถูกจากัดในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ วิทยุ และ
วารสาร เป็นต้น หากในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ การรู้สารสนเทศนี้มิได้ถูกจากัดให้อยู่ในรูปแบบของสื่อดังกล่าวเท่านั้น
สารสนเทศได้ถูกขยายขอบเขตไปยังสื่อที่เป็นเทคโนโลยีสมั ยใหม่ เช่น ซีดีรอม ฐานข้อมูลออนไลน์ อินเทอร์เน็ต
ข้อมูลมัลติมีเดีย และเอกสารในรูปแบดิจิตอล เป็นต้น ทาให้ความสามารถในการรู้สารสนเทศต้องผสมผสานทักษะ
ด้านการค้นคว้า การประเมินความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ อีกทั้งต้องมีความสามารถในการ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ให้เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่ รวมทั้งความสามารถในการใช้สารสนเทศให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ได้ ว างไว้ ผสมผสานความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรม กฎหมาย และการเมื อ ง (Eisenberg and
Berkowitz. 2005)
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารน าเสนอสารสนเทศในลั ก ษณะต่ า งๆ ได้ แ ก่ การรู้ สื่ อ (Media Literacy)
เป็นความสามารถในการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ ประเมิน และสื่อสาร ในรูปแบบที่มีความหลากหลายของสื่อได้
การรู้ คอมพิว เตอร์ (Computer Literacy) เป็นความสามารถในการใช้คอมพิว เตอร์ และซอฟแวร์เพื่อเข้ า ถึ ง
สารสนเทศ การรู้เชิงทัศนะ (Visual Literacy) เป็นความสามารถในการเข้าใจความหมายและองค์ประกอบต่างๆ
ของภาพที่เห็น การรู้ดิจิตอล (Digital Literacy) เป็นความสามารถเข้าใจและใช้สารสนเทศรูปแบบต่างๆ จากแหล่ง
ที่กว้างขวางเมื่อมีการนาเสนอผ่านทางคอมพิวเตอร์ และดิจิทัล การรู้เครือข่าย (Network Literacy)
เป็น
ความสามารถจัดการกับสารสนเทศในเครือข่ายรอบโลก เพื่อวิเคราะห์ และแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โดยรวม
การรู้ ส ารสนเทศจึ ง เป็ น เป้ า หมายการเรี ย นรู้ ส าคั ญ ของบุ ค คล การรู้ ส ารสนเทศต้ อ งอาศั ย
ความสามารถในการเข้าถึง ประเมิน และการใช้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศจึงเป็นองค์ประกอบสาคัญในการสร้าง
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คุณลักษณะให้บุคคลเป็นผู้มีความรู้ มีความคิดวิเคราะห์ มีความสามารถด้านสารสนเทศ และช่วยให้บุคคลเป็นผู้
เรียนรู้ตลอดชีวิต(Eisenberg and Berkowitz. 2005)
องค์ประกอบของกำรรู้สำรสนเทศ
องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศประกอบด้วย ความเข้าใจ และความสามารถส่วนบุคคลที่ตระหนัก
ถึงความจาเป็นของสารสนเทศ (Eisenberg and Berkowitz. 2005) โดยต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้
1. ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ ประกอบด้วยความสามารถทางกายภาพ และสติปัญญาใน
การเข้าถึงสารสนเทศ ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี สามารถระบุแหล่งและสืบค้น ด้วยการใช้ความรู้
และกลยุทธ์เพื่อคัดสรร แก้ไข วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์และสื่อสาร กับฐานข้อมูลทั่วไป และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่นซีดีรอม อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
2. ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ ประกอบด้วยความสามารถในการสังเคราะห์ หรือตีความ
สามารถตัดสินใจได้ว่าแหล่งสารสนเทศใดมีความน่าเชื่อถือ โดยอาศัยข้อเท็จจริงและความเที่ยงตรง ซึ่งเป็นพื้นฐาน
สาคัญในการประเมินสารสนเทศ
3. ความสามารถในการใช้ ส ารสนเทศ ประกอบด้ ว ยความเข้ า ใจประเด็ น ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ รวมถึงมารยาทการใช้สารสนเทศ และประสิทธิภาพในการจัดการ
สารสนเทศที่สืบค้นได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
คุณลักษณะและควำมสำมำรถในกำรรู้สำรสนเทศ
SUNY Council of Library Directors Information Literacy Initiative ( 2 0 0 3 ) ไ ด้ เ ส น อ
คุณลักษณะและความสามารถในการรู้สารสนเทศของบุคคลดังนี้
1. ตระหนักถึงความจาเป็นของสารสนเทศ
2. สามารถกาหนดขอบเขตของสารสนเทศที่จาเป็น
3. เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประเมินสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศได้
5. นาสารสนเทศที่คัดสรรแล้วสู่พื้นความรู้เดิมได้
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6. มีประสิทธิภาพในการใช้สารสนเทศได้ตรงตามวัตถุประสงค์
7. เข้าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายในหารใช้สารสนเทศ
8. เข้าถึงและใช้สารสนเทศได้อย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย
9. แบ่งประเภท จัดเก็บ และสร้างความเหมาะสมให้กับสารสนเทศที่รวบรวมไว้
10. ตระหนักว่าการรู้สารสนเทศช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มำตรฐำนของผู้รู้สำรสนเทศ
American Association of School Librarians & Association for Educational
Communications and Technology (2004) ได้เสนอมาตรฐานของผู้รู้สารสนเทศไว้ 3 ระดับด้วยกัน กล่าวคือ
มาตรฐานทั่วไป ประกอบด้วย มาตรฐานที่1 -3 การเรียนรู้อย่างอิสระประกอบด้วยมาตรฐานที่ 4-6 และความ
รับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วยมาตรฐานที่ 7-8 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนเข้าถึงสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนประเมินสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างมีความสามารถ
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนให้สารสนเทศอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
การเรียนรู้อย่างอิสระ
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ ต้องรู้สารสนเทศ และแสวงหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับความสนใจส่วนตัวได้
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ ต้องรู้สารสนเทศ และชื่นชมวรรณคดีและสารสนเทศ
อื่นๆที่มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนที่มีอิสระในการเรียนรู้ ต้องรู้สารสนเทศ ต้องมุ่งแสวงหาสารสนเทศ และ
สร้างองค์ความรู้อย่างยอดเยี่ยม
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนสร้างประโยชน์ต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้และสังคม เป็นผู้รู้สารสนเทศและ
ตระหนักถึงความสาคัญของสารสนเทศที่มีต่อสังคมประชาธิปไตย
มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนสร้างประโยชน์ต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้และสังคม เป็นผู้รู้สารสนเทศ และ
ฝึกฝนให้มีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม อันเกี่ยวข้องกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรู้สารสนเทศจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศโดยต้องจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในบริบทของทุกอย่างในชีวิตของบุคคล เพื่อความสาเร็จโดยบูรณาการทั้งในหลัก สูตรของการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

แนวทำงกำรส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ
แนวทางการส่ งเสริ ม การรู้ส ารสนเทศมีห ลายแนวทาง หากแนวทางที่มีรูปธรรมชัด เจนจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ The Big 6 Skills Model ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยนักการศึกษาชื่อ Mike Eisenberg และ Bob
Berkowitz (2001-2006) โดยได้นาไปใช้ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มี
การนาไปประยุกต์เพื่อการเรียนการสอนทักษะสารสนเทศในสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมี 6 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนด ภาระงาน (Task Definition) เป็นการระบุปัญหา หรือกาหนดขอบเขต
ของสารสนเทศที่ต้องการใช้ และกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อการค้นหาสารสนเทศในขั้นต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดกลยุทธ์แสวงหาสารสนเทศ (Information Seeking Strategies) เป็น
การกาหนดว่าแหล่งสารสนเทศใดมีสารสนเทศที่ต้องการ และประเมินความเหมาะสมของแหล่งสารสนเทศกับ
ปัญหาที่ได้กาหนดไว้ข้างต้น เพื่อให้สารสนเทศได้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง
ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดแหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศ (Location and Access)
เป็นการระบุแหล่งที่อยู่ของสารสนเทศและค้นหาสารสนเทศตามแหล่งสารสนเทศที่ได้กาหนดไว้
ขั้น ตอนที่ 4 การใช้ส ารสนเทศ (Use of Information) เป็นการอ่าน พิจารณาสารสนเทศที่
ต้องการ และคัดเลือกข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องออกมาใช้ได้ตรงกับที่ต้องการ
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ขั้นตอนที่ 5 การประเมิ นผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลงานที่ได้ทาขึ้น รวมทั้งการประเมิน
กระบวนการแก้ไขปัญหาสารสนเทศด้วย
สาหรับในประเทศงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการรู้สารสนเทศสาหรับสังคมไทย (อาชัญญา รัตนอุบล
และคณะ. 2550) ได้สังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการรู้สารสนเทศสาหรับสัง คมไทยขึ้นโดยมีพื้นฐานจาก The Big
6 Skills Model ดังกล่าวข้างต้น มี 4 ขั้นตอนได้แก่
1. กาหนดภารกิจ คือ ต้องการรู้อะไร ปัญหาหรือข้อสงสัยคืออะไร
2. ตรงจุดเข้าถึงแหล่ง คือ การหาคาตอบว่าอยู่ที่ไหน มีวิธีเข้าถึง และการใช้แหล่งความรู้ได้อย่างไร
3. ประเมินสารสนเทศ คือ การคัดสรรสารสนเทศอย่างไรให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการรู้ และน่าเชื่อถือ
4. บูรณาการวิถีการใช้งาน คือ การมีวิธีใดใช้ในการนาสิ่งที่ค้นพบมาสรุป นาเสนอและสื่อสารกับผู้อื่น
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ใช้อย่างมีจรรยาบรรณและถูกกฎหมาย

ประโยชน์ของกำรรู้สำรสนเทศ
จากผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างการรู้สารสนเทศสาหรับสังคมไทย (อาชัญญา รัตน
อุบล และคณะ. 2549) พบว่ารูปแบบการเสริมสร้างการรู้สารสนเทศ 4 ขั้นตอนคือ กาหนดภารกิจ ตรงจุดเข้าถึง
แหล่ ง ประเมิน สารสนเทศ และบู ร ณาการวิถี การใช้งาน ได้ถูกนาไปใช้ โดยส่ ว นใหญ่ผู้ ส อนเริ่มเข้าใจและให้
ความสาคัญต่อการส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้เรียนของตน และพยายามคิดค้นกลยุทธ์ในการเสริมสร้างการ
เสริมสร้างการรู้สารสนเทศให้เหมาะสมกับธรรมชาติและบริบทของแต่ละท้องถิ่น โดยผู้สอนได้อานวยความสะดวก
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สารสนเทศทั้งในสถาบันการศึกษาและในชุมชน สาหรับความคิดเห็นของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียน
ส่วนใหญ่มีความสุขและชอบการเรียนสารสนเทศ โดยเฉพาะขั้นตรงจุดเข้าถึงแหล่ง เพราะได้มีโอกาสแสวงหา
ความรู้จากแหล่งความรู้ได้ตามที่ตนต้องการ โดยผู้เรียนกาหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีโอกาสค้นคว้าศึกษาหา
ความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆทั้งจากโลกแห่งความเป็นจริงภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา และโลกของ
อิเล็กทรอนิกส์
ดังนั้นการศึกษานอกโรงเรียนควรต้องเน้นกระบวนการพิจารณาคุณค่าของการรู้สารสนเทศ เพื่อเป็น
แกนการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆในบริบทของชีวิตแต่ละบุคคล การศึกษานอกโรงเรียนต้องมุ่งให้บุคคลรู้ถึงความจาเป็น
ของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
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ประเมินสารสนเทศ การจัดระบบประมวลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์ การสรุปอ้างอิงและสื่อสารข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้าใจและยอมรับในจริยธรรมของ
ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาเจตคติที่นาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนาไปสู่การรู้สารสนเทศอย่างแท้จริง

กำรสอนกำรรู้สำรสนเทศทั่วไป
การสอนการรู้สารสนเทศมีวิวัฒนาการมายาวนานโดยเริ่มจากการปฐมนิเทศห้องสมุด การสอน
การใช้ห้องสมุด หรือการสอนทางบรรณานุกรม จนพัฒนามาเป็นการสอนการรู้สารสนเทศในปัจจุบัน (Rader.
1990 : 20 อ้างถึงใน ปภาดา เจียวก๊ก. 2547: 9) การสอนการรู้สารสนเทศในสถาบันการศึกษามีรูปแบบการสอนที่
หลากหลาย คื อ มี ก ารสอนที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง เรื่ อ งการสอนการใช้ ท รั พ ยากรทั้ ง ในรู ป แบบดิ จิ ต อลและสิ่ ง พิ ม พ์
การประเมินความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาสารสนเทศ การนาสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้
ยังรวมถึงความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในเรื่องการค้นคืนสารสนเทศ ซึ่งมีการกล่าวถึงลักษณะสาคัญ
ของการสอนการรู้สารสนเทศดังนี้ (สมาน ลอยฟ้า. 2545: 27)
1. มีขอบเขตที่กว้างกว่าและเหนือกว่าการสอนการใช้ห้องสมุด คือ การสอนการใช้ห้องสมุดจะเน้น
ทักษะการใช้ห้องสมุด (Library skills) โดยจะเน้นการรู้จักแหล่งทรัพยากรและวิธีการใช้ห้องสมุด ส่วนการสอน
การรู้สารสนเทศมีเป้าหมายคือมุ่งเน้นการสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตและให้มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
ประกอบด้วย การใช้แหล่งทรัพยากรต่างๆ การแปลความหมาย และการใช้ประโยชน์ของสารสนเทศ ตลอดจน
แนวคิดและรู ป แบบในการจั ดการสารสนเทศ เช่น การสอนการรู้ส ารสนเทศออนไลน์ (Online information
literacy instruction) จากการที่มนุษย์เราสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้มากขึ้นโดยไม่จากัดพื้นที่และเวลา ห้องสมุด
อุดมศึกษาหลายแห่งได้จัดให้มีการสอนการรู้สารสนเทศผ่านอิน เทอร์เน็ต ซึ่งเครื่องมือในการสอนการรู้สารสนเทศ
ออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์คู่มือรวมแหล่งสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ชี้แนะแหล่งสารสนเทศ เว็บไซต์บรรณานิทัศน์
แหล่งสารสนเทศ ตลอดจนเว็บไซต์ช่วยสอนการรู้สารสนเทศ (Information literacy tutorial ) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่
ออกแบบให้โต้ตอบกับผู้ใช้โดยสอนผู้ใช้ตามแนวคิดของการรู้สารสนเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศเบื้องต้น
(ศิวราช ราฒชพัน์. 2547: 19)
2. กระบวนการสอนจะเน้นการใช้แนวคิดในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง (Constructivist
approach) มากกว่าวิธีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบเดิม โดยกระบวนการสอนการรู้สารสนเทศ เป็นการสร้าง
ความรู้ ค วามเข้ า ใจซึ่ ง ถื อ ว่ าเป็ น การสอนการรู้ส ารสนเทศขั้ น สู ง (Advanced instruction) ควรจั ด ในรู ป การ
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ฝึกอบรม ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการรู้สารสนเทศ สามารถนาความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย อันจะนาไปสู่การเรียนรู้สารสนเทศตลอดชีวิต สามารถแบ่งประเภทเนื้อหา
ในการสอนดังนี้
2.1 ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ บริการและการเข้าถึงสารสนเทศในห้องสมุด เป็น
การแนะนาให้ทราบถึงลักษณะเฉพาะของสารสนเทศแต่ ละประเภทว่าเป็นอย่างไรให้ข้อมูลในลักษณะใด บริการที่
สาคัญๆเพื่อให้ผู้ใช้ สามารถพิจารณาเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ
2.2 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสืบค้นสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ทั้งในห้องสมุดและแหล่ง
สารสนเทศอื่นๆบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการได้เอกสารฉบับเต็ม
2.3 ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคนิ ค การสื บ ค้ น สารสนเทศจากฐานข้ อ มู ล เฉพาะสาขา อั น ได้ แ ก่
ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยแนะนาให้ผู้ใช้ทราบถึง
วิธีการเข้าถึงและกลวิธีการสืบค้น การประเมินและการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ความรู้ เกี่ย วกับ การอ้ างอิง เอกสาร ได้แก่ การลงรายการบรรณานุก รมเชิ ง อรรถของ
สารสนเทศประเภทต่างๆ ทั้งที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเน้นให้ผู้ใช้มี ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
อ้างอิงเอกสาร
3. เน้ น การบู ร ณาการเรื่ อ งการรู้ ส ารสนเทศเข้ า ไว้ ใ นหลั ก สู ต รการศึ ก ษา โดยจะต้ อ งอยู่ ใ น
กระบวนการเรียนตลอดหลักสูตร และต้องจัดให้กับผู้เรียนทุกคนทุกระดับ ซึ่ง ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ (2547) ได้
นาเสนอรูปแบบเนื้อหาที่จะปรากฏในหลักสูตรไว้ดังนี้
3.1 ทรัพยากรและวัสดุสารสนเทศที่จะช่วยแนะนาผู้ใช้ให้สามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้
อย่างหลากหลาย
3.2 การเข้าถึงสารสนเทศด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลในรายการทรัพยากรของ
สถาบันบริการสารสนเทศ การจัดรายการทรัพยากร การจัดหมวดหมู่ รายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์
(OPAC) รายการบรรณานุกรม ดัชนีวารสารและฐานข้อมูลต่าง ๆ
3.3 การเรียนรู้และการสืบค้นสารสนเทศ จะเป็นการแนะนาขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการศึกษา
ค้นคว้า วิจัยและการสืบค้นสารสนเทศ
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3.4 การเผยแพร่สารสนเทศ เป็นการแนะนาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิธีการนาเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทนาเบื้องต้น เนื้อหา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การอ้างอิง เชิงอรรถ และ
การลงรายการบรรณานุกรม
4. การสอนแบบร่วมมือ (Cooperative teaching) โดยเน้นการสอนในรูปของทีม (Team teaching
approach) บรรณารักษ์และผู้สอนในแต่ละรายวิชาต้องทางานร่วมกันในการวางแผนและดาเนินการสอนและเป็น
การสอนที่อาศัยทรัพยากรเป็นสาคัญ (Resource based learning) โดยมีการใช้ทรัพยากรทั้ งภายในห้องสมุด
ห้องสมุดเครือข่าย และจากฐานข้อมูลต่าง ๆ
กำรสอนกำรรู้สำรสนเทศในระดับอุดมศึกษำ
ในปัจจุบันการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered
learning) ซึ่งแนวคิดที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และมุ่งให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนเป็นผู้ดูแลคอยช่วยเหลือให้คาแนะนาเมื่อมีปัญหาซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนดังกล่าวจะนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรี ยน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้นที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียน
สามารถพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งผู้เรียนจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณนอกจากนี้แนวโน้มของการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษายังมุ่งเน้นในเรื่องการเรียนรู้โดย
อาศั ย ทรั พ ยากรเป็ น ส าคั ญ โดยเน้ น แหล่ ง ความรู้ที่ ผู้ เ รี ยนสามารถศึ ก ษาหาความรู้ด้ ว ยตนเองและเรีย นรู้ได้
ตลอดเวลา (สมาน ลอยฟ้า. 2544: 5)
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงให้ความสาคัญต่อการรู้สารสนเทศและมีความพยายามที่ จะสร้างการรู้
สารสนเทศให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างอิสระและเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบันอุดมศึกษา
จะต้องรับผิดชอบในการสอนการรู้สารสนเทศ ซึ่งผลของการรู้สารสนเทศที่จะต้องเกิดกับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
มีดงั นี้ (วนุชชิดา สุภัควนิช. 2547: 9)
1. เป็นการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมที่ผู้เรียนมีลักษณะเป็นผู้ตามและรับสารสนเทศจากผู้สอน
ไปสู่ผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น และเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น
2. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของแต่ละคน
3. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองเมื่อได้รับมอบหมาย
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4. ผู้เรียนจะเป็นผู้บริโภคสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรู้ว่าสารสนเทศมีการบันทึกในสื่อ
หลากหลายลักษณะซึ่งแต่ละรูปแบบจะสนองความสนใจที่แตกต่างกัน
5. ผู้เรียนจะมีความคิดเชิงวิเคราะห์ มากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการที่จะต้ อ งใช้
ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในการสอนทักษะการรู้สารสนเทศให้ประสบผลสาเร็จนั้น จะต้องได้รับการบูรณาการ
เข้าไปไว้ในหลักสูตรและต้องสอนในกระบวนการรู้สารสนเทศทั้งหมด
ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้เริ่มกาหนดว่าการรู้สารสนเทศเป็นสิ่งจาเป็นส าหรับ
นักศึกษาโดยมีรูปแบบการดาเนินการสอนที่มีความแตกต่างกัน เช่น การกาหนดให้เป็นวิชาบังคับแก่นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 ทุกคณะวิชา กาหนดเป็นวิชาบั งคับในบางคณะ หรือกาหนดเป็นวิชาเลือก (ชุติมา สัจจานันท์. 2544: 57)
นอกจากนี้ บรู๊ค (Bruce. 1997 อ้างถึงใน วนุชชิดา สุภัควนิช. 2547: 10) ได้กาหนดหลักเกณฑ์ของการสอนการรู้
สารสนเทศในระดับอุดมศึกษาไว้ 7 ประการ
1. การรู้สารสนเทศจะต้องครอบคลุม ถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ การ
ค้นคว้าและต้องมีความสามารถในการสืบค้นสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการค้นคว้าในปัจจุบันและ
อนาคตจะต้องอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจเรื่องแหล่งสารสนเทศ โครงสร้างและเทคนิคการสืบค้น ของแต่ละ
แหล่งโดยนักศึกษาจะต้องสามารถใช้แหล่งสารสนเทศเหล่านี้ได้อย่างอิสระ
3. นักศึกษาจะต้องเข้าใจกระบวนการค้นและสามารถนาไปปรับใช้ในการแสวงหาสารสนเทศและ
เมื่อเกิดปัญหาในการค้นนักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาได้
4. นั กศึกษาจะต้องสามารถควบคุมสารสนเทศและจะต้องไม่ตกอยู่ในอิทธิพลของสารสนเทศ
นักศึกษาจะต้องเป็นผู้เลือกและนาสารสนเทศมาจัดโครงสร้างใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์
5. นักศึกษาจะต้องสามารถนาสารสนเทศไปสร้างความรู้ได้
6. นักศึกษาจะต้องสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและขยายขอบเขตความรู้ของตนเองได้
7. ผลประโยชน์ขั้นสุดท้ายที่นักศึกษาจะได้รับคือ ปัญญา
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งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. งานวิจัยในประเทศ ได้แก่
จิณาภา ใคร้มา และน้าใจ จุลพุ์ปสาสน์ (2559) การวิจัยเรื่อง การรู้สารสนเทศด้านการใช้ห้องสมุด
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสบการณ์การใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ที่มีบริการในสานักหอสมุดของนักศึกษา 2) เพื่อศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ใน
สานักหอสมุดของนักศึกษา 3) เพื่อศึกษาความต้องการเพิ่มพูนทักษะการรู้สารสนเทศด้านการใช้ห้องสมุดของ
นักศึกษา 4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ และความต้องการเพิ่มพูนทักษะ
การรู้สารสนเทศของนักศึกษา จาแนกตาม เพศ คณะ และชั้นปี กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
390 คน ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามคณะที่สังกัด เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test และ F-test
ผลการวิจั ย สรุ ป ได้ว่า ประสบการณ์การใช้ส ารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษามหาวิทยาลั ยแม่ โ จ้
นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ห้องบริการหรือมุมบริการห้องอินเทอร์เน็ต ภายในสานักหอสมุด โดยใช้บริการคอมพิวเตอร์
เพื่อการสื บ ค้น ซึ่งมีวัตถุป ระสงค์เพื่อทารายงาน นิยมการสื บค้นสารสนเทศห้ องสมุดจาก Web OPAC ของ
สานักหอสมุด โดยสืบค้นจากช่องทางของหัวเรื่อง (Subject) นักศึกษาส่วนใหญ่ มีวิธีการเรียนรู้การใช้ห้องสมุดจาก
การศึกษาด้วยตนเอง ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ งานวิจัยนี้ศึกษา 3 ด้านคือ ด้านความสาคัญและคุณค่า
ของสารสนเทศต่ อ การเรี ย นรู้ ด้านแหล่ งสารสนเทศและการเข้ าถึ งสารสนเทศ และด้านจริยธรรมในการใช้
สารสนเทศ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความเข้าใจทั้ง 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจระดับมากเช่นกันทุกด้าน ความต้องการเพิ่ ม พูน ทั ก ษะการรู้ ส ารสนเทศด้ า น
แหล่งเรียนรู้ ทาการศึกษา 2 ด้าน คือ ด้านทักษะและความรู้ส ารสนเทศ และด้านกิจกรรมที่ห้ องสมุดจัด เพื่ อ
พัฒนาการรู้สารสนเทศ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่านักศึกษามีความต้องการเพิ่มพูนทักษะการรู้สารสนเทศระดับมากเช่นกันทุกด้าน ผลการทดสอบสมมติฐ าน
พบว่านักศึกษาที่มีเพศ ชั้นปี และคณะที่ศึกษาต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่ส อดคล้ องกับ สมมติฐ าน นั กศึกษาที่มีเพศต่างกัน และคณะต่างกัน มีความต้องการเพิ่มพูนทักษะการรู้
สารสนเทศไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ศึกษาต่างกัน มีความต้องการเพิ่มพูน
ทักษะการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับสมมติฐาน
ภคพร อามาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ (2559) งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทีย บ
พฤติกรรมการรู้ สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จาแนกตาม
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เพศ ชั้นปี กลุ่มสาขาวิชา และผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ในปีการศึกษา 2558 จานวน 396 คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการรู้สารสนเทศค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง ด้านที่มีระดับสูงที่สุดคือนักศึกษามีการกาหนดหัวข้อและขอบเขตก่อนการสืบค้น ด้านที่มี
ระดับต่าที่สุดคือ การใช้แหล่งสารสนเทศที่หลากหลาย ไม่พบความแตกต่างกันระหว่างเพศ ชั้นปี กลุ่มวิชา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับพฤติกรรมการรู้สารสนเทศ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มี
พฤติกรรมการรู้สารสนเทศมากกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่า ในบางด้าน อุปสรรค คือ ความยาก
ในการเริ่มต้นทางานตามที่อาจารย์มอบหมายมากที่สุด และข้อมูลไม่ตรงตามความต้องการ
มะลิวัลย์ สินน้อย และอนวัช กาทอง (2561) การวิจัยเรื่องการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปรียบเทียบความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาปัญหา
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาด้านแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ และปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการส่งเสริม
การรู้สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีภาคการศึกษาที่ 2 / 2558 ที่มาใช้บริการ ณ สานักวิทยบริการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลสถิติโ ดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเรียนรู้และการใช้สารสนเทศเพื่อสืบค้นสารสนเทศ
จากอินเทอร์เน็ต หรือ เวิลด์ไวด์เว็บ (World wide web) ความถี่ในการใช้ทุกวัน / เกือบทุกวัน ร้อยละ 60.08
การสืบค้นสารสนเทศจากประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ จานวน 352 คน ร้อยละ 68.88 มีความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ห้องสมุด การศึกษาข้อมูล การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการเขียนบรรณานุกรม จากการเข้าร่วมอบรมการรู้
สารสนเทศของสานักวิทยบริการ ร้อยละ 55.78 มีวัตถุประสงค์ในการใช้ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าหนัง สือหรือตาราทาง
วิชาการ ร้อยละ 77.70 มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ ฐานข้อมูล ThaiLis (TDC) ร้อยละ 59 มีประสบการณ์ความรู้
จากการเรียนรู้มาจาก Web site ทั่วไป ร้อยละ 50.10 ส่วนความสามารถในการกาหนดความต้องการสารสนเทศ
พบว่าจากมาตรฐานที่ 1 ความสามารถ ในการกาหนดความต้อ งการสารสนเทศนักศึกษามีความสามารถในการ
กาหนดความต้องการด้านการรู้สารสนเทศในระดับมากทุกเรื่อง ดังนี้ สามารถกาหนดคาค้น หรือหัวข้อ ของ
สารสนเทศที่จะต้องการใช้ได้อย่างชัดเจน สามารถรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยสอบถามจากผู้รู้ เช่น อาจารย์
บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ เพื่ อให้เข้าในเรื่องที่ต้องการค้นคว้าศึกษา และรู้จักและเข้าใจวิธีการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ เช่น e-Book e-Journal ส่ ว น ความสามารถในการใช้แหล่ งและทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษามี
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ความสามารถในการใช้แหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ มีระดับความสามารถด้านการรู้สารสนเทศระดับมากใน
เรื่อง ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ที่มีข้อมูลในการประกอบการเรียน การทารายงาน และการทาวิจัย
ส่วนความสามารถในการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษามีระดับความสามารถในการสืบค้นสารสนเทศในระดับมาก
สามารถค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้จาก Web site ที่ต้องการได้โดยใช้เครื่องมือช่วยค้น โดยใช้ Search engine
เช่ น Google Yahoo ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี และนั ก ศึ ก ษาระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ก ารรู้ ส ารสนเทศไม่
แตกต่างกัน ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการรู้สารสนเทศด้านฐานข้อมูล ด้านเครือข่าย และด้านการรู้สารสนเทศ
ของนักศึกษาพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
2. งานวิจัยในต่างประเทศ ได้แก่
คริสติน ซูซาน บรูซ (1999) แนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศซึ่งเป็นความสามารถในการรับรู้ความ
ต้องการและประเมินสารสนเทศ โดยการรู้สารสนเทศได้กลายเป็นความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นในภาคการศึกษาเป็น
เวลาหลายปี เนื่องจากในที่ทางาน นายจ้างและผู้จัดการอาจมีความต้องการทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น การรู้เท่าทันสารสนเทศจึงเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจอย่างมากในตอนนี้ ซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นจาก
การวิจัยเชิงคุณภาพว่าพนักงานมืออาชีพประสบกับการใช้สารสนเทศอย่างไร บทความนี้สรุปผลของการลงทุนไปสู่
ประสบการณ์การรู้สารสนเทศในหมู่ผู้เชี่ยวชาญประเภทต่างๆ และสารวจความเป็นไปได้ และความสัมพันธ์ที่
เป็นไปได้ระหว่างการรู้สารสนเทศของแต่ละบุคคลและองค์กรที่เสนอโดยผลลัพธ์เหล่านี้ เจ็ดวิธีที่แตกต่างของการ
ประสบความรู้ในการรู้สารสนเทศคือการระบุ ประสบการณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกระบวนการทางานที่
สาคัญเช่นการสแกนสิ่งแวดล้อมการจัดการข้อมูลข่าวสารหน่วยความจาขององค์กรและการวิจัยและพัฒนา การ
พิจารณาว่าการรู้สารสนเทศควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทขององค์กรแห่งการเรียนรู้รวมทั้ง
เป็นคุณลักษณะที่สาคัญของพนักงานขององค์กร สารวจผลกระทบของการรู้หนังสือของแต่ละบุคคลและองค์กร
เพื่อการเริ่มต้นและการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพ
แอลลิสัน เออร์ลิงเกอร์ (2018) ความต้องการของห้องสมุดทางวิชาการที่จัดตั้งขึ้นเป็นอย่างดีเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังผ่านการประยุกต์โดยใช้ผลลัพธ์ที่วัดได้
ในการสอนการรู้สารสนเทศ (ILI) วรรณกรรมล่าสุด ประกอบไปด้วยบทความทั้งสรุปความสาคัญของการประเมินที่
ออกแบบมาอย่างดี ซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของ ILI และให้ตัวอย่างวิธีการที่ใช้ในสถาบันเฉพาะแห่ง
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การทบทวนนี้สังเคราะห์วรรณกรรมเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ILI เพื่อพยายาม
ตอบค าถามสามข้ อ : เรารู้ อ ะไรเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารประเมิ น และมี ข้ อ เสนอแนะทั่ ว ไปอะไรบ้ า ง บรรณารั ก ษ์
สถาบันการศึกษาใช้วิธีการประเมินแบบใด? การฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพเปรียบเทียบกับข้อเสนอแนะที่มีอยู่อย่างไร
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบประยุกต์ (Applies Research) รูปแบบการวิจัยที่จะนามาใช้ คือ
การใช้วิทยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุ่งศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัยตามลาดับดังนี้

ประชำกรที่ศึกษำและกลุ่มตัวอย่ำง
1. ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จานวนทั้งสิ้น 1,244 คน
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางการกาหนดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน จากนั้น
ด าเนิ น การสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified Sampling) ตามกลุ่ ม สาขา โดยจ าแนกเป็ น 6 สาขา ได้ แ ก่ สาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 34 คน สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ 65 คน สาขาภาษาไทย
32 คน สาขาภาษาอังกฤษ 86 คน สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 60 คน และสาขาภาษาและการสื่อสาร 17 คน รวม
เป็น 294 คน (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2562)
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ตำรำงที่ 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามสาขาต่าง ๆ
สำขำ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาและการสื่อสาร
รวม
ที่มา (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2562)

จำนวนประชำกร (คน)
140
275
137
365
255
72
1,244

จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (คน)
34
65
32
86
60
17
294

ขั้นตอนกำรวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการรู้ส ารสนเทศของ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ผู้วิจัยสร้างเองมีขั้นตอนในการ
สร้างดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ผลการศึกษา การศึกษาการรู้
สารสนเทศ
1.2 กาหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถามและสร้างข้อคาถามจากข้อมูลที่ได้ทาการศึกษามาให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3 นาแบบสอบถามที่สร้างเสนอให้ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย 3 ท่าน ตรวจพิจารณา
ความถูกต้องและความชัดเจนของข้อคาถาม ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยคาและความตรงทางเนื้อหา (Evidence
Based on Instrument Content) เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข โดยนาแบบสอบถามมาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความถูกต้อง ความตรงทางเนื้อหา และความตรงทางโครงสร้าง
1.4 น าแบบสอบถามมาแก้ไขปรับปรุงตามที่ผู้ เชี่ยวชาญเสนอแนะปรับปรุงและนาเสนอที่
ปรึกษางานวิจัยอีกครั้งหนึ่ง
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1.5 นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเชื่อมั่น
ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
2. ลักษณะแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การรู้ ส ารสนเทศของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป คาถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและปลายเปิด
ตอนที่ 2 การรู้ ส ารสนเทศของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
- สภาพการรู้สารสนเทศ
- ความต้องการรู้สารสนเทศ
- สภาพปัญหาและอุปสรรคในการรู้สารสนเทศ
คาถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5
ระดับ และปลายเปิด
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ คาถามมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีวิธีการ
ดังนี้
3.1 แจกแบบสอบถาม พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3.2 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ทั้งหมด ผู้วิจัยนามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
โดยคัดเลื อกเฉพาะแบบสอบถามผู้ วิจั ยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการเก็บข้อมูล จากการตอบ
แบบสอบถามของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 294 คน เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. การวิเ คราะห์ข ้อ มูล ผู ้ว ิจ ัย ใช้โ ปรแกรมส าเร็จ รูป ค านวณค่า สถิต ิข องข้อ มูล ที ่ไ ด้จ าก
แบบสอบถาม โดยวิธีการดังนี้
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4.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาถามแบบ
ให้เลือกตอบ ใช้วิธีการคานวณหาค่าร้อยละ (Percentage)
4.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 ปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่ขัดขวางการพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้วิธีการ
คานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.3 แบบสอบถามส่ว นที่ 3 แบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะ นามาสรุปประเด็น
และเรียบเรียงเป็นแบบความเรียง
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง
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บทที่ 4
ผลกำรวิจัย
กำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นการวิจัยแบบประยุกต์ (Applies Research) รูปแบบการวิจัยที่จะนามาใช้ คือ การ
ใช้วิทยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ มตัวอย่างที่เป็นนัก ศึก ษา
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวนทั้งสิ้น 297 ชุด ซึ่งผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยวิเคราะห์จากแบบสอบถาม ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดั บ การรู้ ส ารสนเทศ ความต้ อ งการรู้ ส ารสนเทศ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ดังนี้
n

หมายถึง

หมายถึง จานวนกลุ่มตัวอย่าง

X

หมายถึง

หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean)

S.D.

หมายถึง

หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม
ตอนที่ 1 สถำนภำพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม
ตำรำงที่ 4.1 จานวนและร้อยละของสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถำนภำพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ชั้นปี
2.1 1
2.2 2
2.3 3
2.4 4
3. สาขา
3.1 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3.2 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ
3.3 ภาษาไทย
3.4 ภาษาอังกฤษ
3.5 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3.6 ภาษาและการสื่อสาร

จำนวน

ร้อยละ

ลำดับที่

134
160

45.58
54.42

2
1

52
79
128
35

17.69
26.87
43.54
11.9

3
2
1
4

34
65
32
86
60
17

11.57
22.11
10.88
29.25
20.41
5.78

4
2
5
1
3
6

(n=294)

จากตารางที่ 4.1 พบว่ า นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จานวน 294 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 54.42 และ
เพศชาย จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 45.58
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ชั้นปี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นชั้นปีที่ 3 จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 43.54 รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 2
จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 26.87 ชั้นปีที่ 1 จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 17.69 อันดับสุดท้าย คือ ชั้นปีที่ 1
จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9
สาขาวิช า พบว่า ส่ ว นใหญ่ เป็นนักศึกษาจากสาขาภาษาอัง กฤษ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25
รองลงมา คือ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 22.11 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 60
คน คิดเป็นร้อยละ 20.41 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จานวน 34 คน คิดเป็นร้ อยละ 11.57
สาขาภาษาไทย 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.88 อันดับสุดท้าย คือ สาขาภาษาและการสื่อสาร จานวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.78

ตอนที่ 2 ระดั บ กำรรู้ ส ำรสนเทศและควำมต้ อ งกำรรู้ ส ำรสนเทศ ปั ญ หำและอุ ป สรรคในกำรรู้
สำรสนเทศของนักศึกษำปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
2.1 ระดับกำรรู้สำรสนเทศและระดับควำมต้องกำรรู้สำรสนเทศ
ระดับการรู้สารสนเทศและระดับความต้องการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังตารางที่ 4.2 - 4.3
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ตำรำงที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรู้สารสนเทศ
ข้อ

ประเภทสำรสนเทศ

X

SD

ระดับ

ลำดับที่

1

สารสนเทศด้านกฎหมาย พรบ.

3.37

0.20

ปานกลาง

8

2

สารสนเทศด้านการศึกษา ศาสนา

3.54

0.12

มาก

7

3

สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

3.64

0.29

มาก

5

4

สารสนเทศด้านสาธารณสุขและอนามัย

3.58

0.23

มาก

6

5

สารสนเทศด้านการคมนาคม

3.70

0.13

มาก

4

6

สารสนเทศด้านการประกอบอาชีพ

3.80

0.05

มาก

3

7

สารสนเทศด้านเทคโนโลยี

3.94

0.06

มำก

1

8

สารสนเทศด้าน Cyber

3.90

0.10

มาก

2

รวม

3.68

0.08

มำก

จากตารางที่ 4.2 พบว่ า นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.68, SD. = 0.08) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ระดับการรู้สารสนเทศ อยู่ในระดับมาก 7 ข้อ ระดับปานกลาง 1 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้ อ ย คื อ สารสนเทศด้ า นเทคโนโลยี ( X = 3.94, SD. = 0.06) รองลงมาคื อ สารสนเทศด้ า น Cyber
( X = 3.90, SD. = 0.10) สารสนเทศด้านการประกอบอาชีพ ( X = 3.80, SD. = 0.05) สารสนเทศด้ า นการ
คมนาคม ( X = 3.70, SD. = 0.13) สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( X = 3.64, SD. = 0.29)
สารสนเทศด้านสาธารณสุขและอนามัย ( X = 3.58, SD. = 0.23) สารสนเทศด้านการศึกษา ศาสนา ( X = 3.54,
SD. = 0.12) อันดับสุดท้าย คือ สารสนเทศด้านกฎหมาย พรบ. ( X = 3.37, SD. = 0.20)

28
ตำรำงที่ 43 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความต้องการใช้สารสนเทศ
ข้อ

ประเภทสำรสนเทศ

X

SD

ระดับ

ลำดับที่

1

สารสนเทศด้านกฎหมาย พรบ.

3.99

0.07

มาก

4

2

สารสนเทศด้านการศึกษา ศาสนา

3.91

0.09

มาก

6

3

สารสนเทศด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา 3.83
ท้องถิ่น

0.19

มาก

4

สารสนเทศด้านสาธารณสุขและอนามัย

3.77

0.20

มาก

8

5

สารสนเทศด้านการคมนาคม

3.92

0.13

มาก

5

6

สารสนเทศด้านการประกอบอาชีพ

4.15

0.10

มาก

3

7

สารสนเทศด้านเทคโนโลยี

4.25

0.05

มำกที่สุด

1

8

สารสนเทศด้าน Cyber

4.25

0.08

มากที่สุด

2

รวม

4.01 0.06

7

มำก

จากตารางที่ 4.3 พบว่า นักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต มีความต้องการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.01, SD. = 0.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ระดับความต้องการรู้สารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ระดับมาก 6 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ การสนเทศด้านเทคโนโลยี ( X = 4.25, SD. = 0.05) รองลงมาคือ สารสนเทศด้าน Cyber ( X
= 4.25, SD. = 0.08) สารสนเทศด้านการประกอบอาชีพ ( X = 4.15, SD. = 0.10) สารสนเทศด้านกฎหมาย
พรบ. ( X = 3.99, SD. = 0.07) สารสนเทศด้านการคมนาคม ( X = 3.92, SD. = 0.13) สารสนเทศด้านการศึกษา
ศาสนา ( X = 3.91, SD. = 0.09) สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( X = 3.83, SD. = 0.19)
อันดับสุดท้าย คือ สารสนเทศด้านสาธารณสุขและอนามัย ( X = 3.77, SD. = 0.20)
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2.2 ปั ญ หำและอุ ป สรรคในกำรรู้ ส ำรสนเทศของนั ก ศึ ก ษำปริ ญ ญำตรี คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
ตำรำงที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการรู้สารสนเทศ
ข้อ

ปัญหำและอุปสรรคในกำรรู้สำรสนเทศ

1

ไม่ทราบว่าจะค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้จากแหล่ง
ใด

3.56 0.15

มาก

5

2

แหล่งข้อมูลสารสนเทศ อยู่ไกลไม่สะดวกเดินทาง
3.57 0.14
ไปค้นหา

มาก

4

3

ข้อมูลที่ได้รับไม่ทันสมัย

3.51

0.06

มาก

7

4

ทรัพยากรสารสนเทศไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการ

3.43 0.10

มาก

9

5

ไม่ได้รับความสะดวกในการขอใช้บริการ

3.54

0.10

มาก

6

6

ไม่มีผู้ให้คาแนะนาในการค้นหาข้อมูล

3.51

0.10

มาก

8

7

ทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.72 0.13

มำก

1

8

จุดบริการในการเข้าถึงสารสนเทศมีไม่เพียงพอ

3.64

0.11

มาก

3

9

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับใช้งานมีไม่เพียงพอ

3.68

0.15

มาก

2

3.57

0.03

มำก

รวม

X

SD

ระดับ

ลำดับที่

จากตารางที่ 4.4 พบว่ า พบว่ า นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตส่วนใหญ่มีระดับปัญหาและอุปสรรคในการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.57,
SD.=0.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัญหาและอุปสรรค อยู่ในระดับมาก 9 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้ อย คือ ทักษะในการใช้ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ และอุป กรณ์ ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ( X = 3.72,
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SD.=0.13) รองลงมาคือ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับใช้งานมีไม่เพียงพอ ( X =3.68,SD.= 0.15) จุดบริการในการ
เข้าถึงสารสนเทศมีไม่เพียงพอ ( X =3.64, SD.= 0.11) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ อยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางไปค้นหา
( X =3.57, SD.= 0.14) ไม่ทราบว่าจะค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้จากแหล่งใด ( X =3.56, SD.=0.15) ไม่ได้รับความ
สะดวกในการขอใช้บริการ ( X =3.54, SD.= 0.10) ข้อมูลที่ได้รับไม่ทันสมัย ( X = 3.51, SD.= 0.06) ไม่มีผู้ให้
คาแนะนาในการค้นหาข้อมูล ( X =3.51, SD.= 0.10) อันดับสุดท้าย คือ ทรัพยากรสารสนเทศไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการ ( X =3.43, SD.= 0.10)

ตอนที่ 3 ปั ญ หำและข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ กำรศึ ก ษำกำรรู้ ส ำรสนเทศของนั ก ศึ ก ษำ
ปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
จากการประเมิน ผล ทางผู้ วิจั ยพบว่า นักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไม่มีผู้ใดชี้ถึงปัญหาหรือมีข้อเสนอแสะเกี่ยวกับการศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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บทที่ 5
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การวิจั ย ครั้ งนี้ เ ป็ น การศึ ก ษาการรู้ ส ารสนเทศของนั ก ศึ กษาปริญ ญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึก ษาระดับการรู้สารสนเทศ และ
ความต้องการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2)
เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุสิ ต กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเชิง ปริม าณ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จานวน 294 คน โดยจาแนกเป็น 6 สาขา ได้แก่ สาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ สาขาจิ ตวิทยาอุตสาหกรรมและบริ การ สาขาสาขาภาษาไทย สาขาภาษาอังกฤษ สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาภาษาและการสื่อสาร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปคานวณค่าสถิติ ดังนี้ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

สรุปผลกำรวิจัย
ตอนที่1 สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต
จานวน 294 คน สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 23.57 สาขา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 23.63 สาขาภาษาไทย จานวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.35 สาขาภาษาอังกฤษ จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 29.86 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ จานวน 61 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.92 สาขาภาษาและการสื่อสาร จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 23.61
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ตอนที่ 2 ระดับกำรรู้สำรสนเทศและควำมต้องกำรรู้สำรสนเทศ ปัญหำและอุปสรรคในกำรรู้
สำรสนเทศของนักศึกษำปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
2.1 การรู้และความต้องการรู้สารสนเทศ
การรู้สารสนเทศสารสนเทศโดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับ
การรู้สารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ระดับมาก 6 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ
สารสนเทศด้านเทคโนโลยี รองลงมา คือ สารสนเทศด้าน Cyber สารสนเทศด้านการประกอบอาชีพ สารสนเทศ
ด้านการคมนาคม สารสนเทศด้านศิ ล ปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สารสนเทศด้านสาธารณสุ ขและอนามัย
สารสนเทศด้านการศึกษา ศาสนา อันดับสุดท้าย คือ สารสนเทศด้านกฎหมาย พรบ.
ความต้องการรู้ สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับ
ความต้องการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ระดับมาก 6 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คื อ สารสนเทศด้ า น Cyber รองลงมา คื อ สารสนเทศด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศด้ า นการประกอบอาชี พ
สารสนเทศด้านกฎหมาย พรบ. สารสนเทศด้านการคมนาคม สารสนเทศด้านการศึกษา ศาสนา สารสนเทศด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดับสุดท้าย คือ สารสนเทศด้านสาธารณสุขและอนามัย
2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปัญหาและอุปสรรคในการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ระดับปัญหาและอุปสรรคในการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับมาก 9 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้ อ ย คื อ ทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รองลงมา คื อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์สาหรับใช้งานมีไม่เพียงพอ จุดบริการในการเข้าถึงสารสนเทศมีไม่เพียงพอ แหล่ง ข้อมูลสารสนเทศ อยู่
ไกลไม่สะดวกเดินทางไปค้นหา ไม่ทราบว่าจะค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้จากแหล่งใด ไม่ได้รับความสะดวกในการขอ
ใช้บริการ ไม่มีผู้ให้คาแนะนาในการค้นหาข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับไม่ทันสมัย อันดับสุดท้าย คือ ทรัพยากรสารสนเทศ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการ

ตอนที่ 3 ปัญหำและข้อเสนอแนะ
ไม่พบปัญหาและข้อเสนอแนะ
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อภิปรำยผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. การรู้และความต้องการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การรู้ ส ารสนเทศ พบว่ า นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีระดับการรู้สารสนเทศด้านเทคโนโลยี ในขั้นดี ทั้งยังควบคู่ไปกับการรู้สารสนเทศด้าน
Cyber หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และได้รับการพัฒนาจนกระทั่งมีความทันสมัยมาก
ขึ้น อีกทั้งมีการรู้สารสนเทศในด้านการประกอบอาชีพที่ดี ซึ่งการรู้สารสนเทศนั้นเป็นรูปแบบพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต จากบริบทสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคคลที่รู้สารสนเทศคือ บุคคลที่มีความสามารถในการกาหนดขอบเขต
ของสารสนเทศที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ไ ด้ เข้ า ถึ ง สารสนเทศที่ ต้ อ งการได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ใช้
วิจารณญาณในการประเมินสารสนเทศ เชื่อมโยงสารสนเทศที่ได้กับความรู้ที่มีอยู่เดิม ใช้สารสนเทศบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และเพื่อใช้พัฒนาอาชีพ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ชุติมา สั จจานันท์ (2544) ที่เห็นว่าการรู้สารสนเทศมีความจาเป็นสาหรับทุกคน ทุกสาขาวิชาชีพ
เป็นทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตประจาวัน ทาให้รู้เท่าทันโลกกว้าง โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่อยู่ใน
ช่วงเวลาที่จะต้องเตรียมตัวสาหรับการประกอบอาชีพ การรู้สารสนเทศด้านเทคโนโลยี ด้าน Cyber และด้าน
ประกอบอาชีพจึงมีความจาเป็นอย่างมาก สารสนเทศด้านการคมนาคม สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สารสนเทศด้านสาธารณสุขและอนามัย และสารสนเทศด้านการศึกษา ศาสนา เป็นการรู้สารสนเทศทั่วไป
ที่พบเจอได้ในชีวิตประจาวัน เป็นเรื่องที่นักศึ กษาในยุคนี้สามารถทาความเข้าใจ และมีวิจารณญาณมากพอสมควร
ในด้านสารสนเทศด้านกฎหมาย พรบ. เนื่องจากมีความคิดที่ว่าเป็นเรื่องไกลตัว จึงมีการรู้สารสนเทศที่ไม่มากนักใน
ด้านนี้
ความต้ อ งการรู้ ส ารสนเทศ พบว่ า นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แม้จะมีการรู้สารสนเทศในด้านเทคโนโลยี รองลงมา เป็นสารสนเทศด้าน Cyber และ
สารสนเทศด้านประกอบอาชีพในระดับมากอยู่แล้ว แต่ยังคงมีความต้องการรู้สารสนเทศใน 3 ด้านนี้มากยิ่งขึ้น
เพีย งแค่มีความต้องการสารสนเทศด้าน Cyber มากกว่าสารสนเทศด้านเทคโนโลยี ซึ่งบุคคลที่ มีทักษะการรู้
สารสนเทศ และระบุถึงความต้องการของตนเองได้คือ ผู ที่มีการเตรียมตัวเพื่อการเรียนรู ตลอดชีวิต เนื่องจาก
เปนบุคคลที่สามารถคนหา สารสนเทศที่ต องการอยู เสมอเพื่อการทางานหรือการตัดสินใจในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วย
ตนเอง (สมาน ลอยฟา, 2545) พิจารณาได้จากผลประเมินว่านักศึกษานั้นมีการรู้สารสนเทศในด้านกฎหมาย พรบ.
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น้อยมาก แต่เมื่อผลประเมินความต้องการออกมา นักศึกษากลับมีความต้องการรู้สารสนเทศในด้านกฎหมาย พรบ.
เป็นอันดับ 4 โดยอาจมีเหตุจากการที่สังคมในยุคปัจจุบันมีความเข้มงวดและการกระทาผิดต่าง ๆ ทั้งยังเปิดกว้า ง
กว่าสังคมในยุคอดีต ส่วนความต้องการในด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปสามารถทาความเข้าใจได้โดยง่ายอย่าง
สารสนเทศด้านการคมนาคม สารสนเทศด้านการศึกษา ศาสนา สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสารสนเทศด้านสาธารณสุขและอนามัย นักศึกษายังคงมีความต้องการ เพียงแต่ไม่มากนัก
2. ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการรู้ ส ารสนเทศของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการรู้ ส ารสนเทศ พบว่ า นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการรู้ส ารสนเทศในด้านทักษะในการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ มะลิวัลย์ สินน้อย และอนวัช
กาทอง (2561) ที่ทาการวิจัย เรื่อง การรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่พบว่าปัญหาและ
อุปสรรคในการรู้สารสนเทศด้ านฐานข้อมูล ด้านเครือข่าย และด้านการรู้สารสนเทศของนักศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งอาจเกิดจากการที่นักศึกษากระทาแต่สิ่งที่คุ้นชินมากกว่าการเรียนรู้ และนักศึกษาบางคนนาโน้ตบุ๊ก
ส่วนตัวมาเอง จึงสามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามความต้องการ นอกจากนี้การรู้สารสารสนเทศผ่า นโทรศัพท์แบบ
สมาร์ทโฟนจึงทาให้นักศึกษาไม่มีปัญหาจากการสืบค้นข้อมูลเพื่อการรู้สารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ได้ข้อมูลพื้นฐานสาหรับเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการกาหนดนโยบายการศึกษาของนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.2 มหาวิทยาลัยจะได้รับผลในเชิงประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ประสบความสาเร็จในการรู้สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีประโยชน์
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาสู่กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ ตาม
นโยบายของการจัดการศึกษาไทย
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1.3 มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ สามารถน าการรู้ ส ารสนเทศมาพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อนาไปสู่การนาความรู้ด้านการพัฒนาการใช้สารสนเทศประกอบการเรียนการสอนของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ประสบความสาเร็จ เพื่อการส่งเสริม พัฒนา
อย่างถูกทิศทาง
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ศึกษาเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ ความต้องการรู้สารสนเทศ และปัญหาและอุปสรรคในการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี
2.2 การเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 แนวทางการพัฒนาระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
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รายชื่อที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
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รำยชื่อที่ปรึกษำและผู้เชี่ยวชำญ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ตานานจิตร
ที่ปรึกษาและผู้เชียวชาญด้านการรู้สารสนเทศ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล
ผู้เชียวชาญด้านการรู้สารสนเทศ
3. อาจารย์นันทวัน เรืองอร่าม
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรสารสนเทศ
4. อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวิจัย
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แบบสอบถำม
เรื่อง กำรศึกษำกำรรู้สำรสนเทศของนักศึกษำปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้วิจัยได้กาหนดแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับการรู้สารสนเทศและความต้องการรู้สารสนเทศ ปัญหาและอุปสรรคในการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
2. กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ ตรงตามความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านเพื่อนาข้อมูลที่
ได้มาสรุปผลและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการรู้สารสนเทศ

คำจำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย
การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ความสามารถของนั กศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เกี่ยวกับสารสนเทศ ลักษณะดังนี้ สามารถกาหนดชนิดและขอบเขตของ
สารสนเทศที่ตนเองต้องการได้ สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมี วิจารณญาณ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศที่ได้รับการคัดเลือกไว้
แล้ ว กับ พื้น ฐานความรู้ เดิมที่ ตนเองมีอ ยู่ ไ ด้ ในฐานะบุคคลหรือสมาชิกของกลุ่ มสามารถใช้ส ารสนเทศในการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจ กฎหมายรวมถึงการใช้สารสนเทศอย่าง
ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย
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ตอนที่ 1 สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม
คำชี้แจง โปรดทาเครื่องหมายลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. ชั้นปี
1

2

3

4

3. สาขาวิชา
v

สาขาภาษาอังกฤษ

v

สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

v

สาขาภาษาไทย

v

สาขาภาษาและการสื่อสาร

v

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

v

สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ

ตอนที่ 2 ระดั บกำรรู้ส ำรสนเทศและควำมต้อ งกำรรู้ ส ำรสนเทศ ปั ญ หำและอุ ป สรรคในกำรรู้
สำรสนเทศของนักศึกษำปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
2.1.1 กำรรู้และควำมต้องกำรรู้สำรสนเทศ
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านตามลาดับที่มีความหมายดังนี้
ระดับกำรรู้สำรสนเทศ
ข้อคำถำม

1. สารสนเทศด้านกฎหมาย พรบ.
2. สารสนเทศด้านการศึกษา ศาสนา

มาก
มาก
ที่สุด
(4)
(5)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

ระดับควำมต้องกำรรู้สำรสนเทศ
น้อย
ทีสุด

มาก
ที่สุด

(1)

(5)

มาก
(4)

ปาน
น้อย
กลาง
(2)
(3)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ระดับกำรรู้สำรสนเทศ
มาก
มาก
ที่สุด
(4)
(5)

ข้อคำถำม

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

ระดับควำมต้องกำรรู้สำรสนเทศ
น้อย
ทีสุด

มาก
ที่สุด

(1)

(5)

มาก
(4)

ปาน
น้อย
กลาง
(2)
(3)

น้อย
ที่สุด
(1)

3. สารสนเทศด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธ ร ร ม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. สารสนเทศด้านสาธารณสุขและอนามัย
5. สารสนเทศด้านการคมนาคม
6. สารสนเทศด้านการประกอบอาชีพ
7. สารสนเทศด้านเทคโนโลยี
8. สารสนเทศด้าน Cyber

2.1.2 ปัญหำและอุปสรรคในกำรรู้สำรสนเทศของนักศึกษำปริญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านตามลาดับที่มีความหมายดังนี้
ระดับปัญหำและอุปสรรคในกำรรู้สำรสนเทศ
ข้อคำถำม

1. ไม่ทราบว่าจะค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้จากแหล่งใด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ อยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางไป
ค้นหา

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

(5)

(4)

(3)

น้อย น้อยที่สุด
(2)

(1)
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ระดับปัญหำและอุปสรรคในกำรรู้สำรสนเทศ
ข้อคำถำม

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

(5)

(4)

(3)

น้อย น้อยที่สุด
(2)

(1)

3. ข้อมูลที่ได้รับไม่ทันสมัย
4. ทรัพยากรสารสนเทศไม่สอดคล้องกับความต้องการ
5. ไม่ได้รับความสะดวกในการขอใช้บริการ
6. ไม่มีผู้ให้คาแนะนาในการค้นหาข้อมูล
7. ทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. จุดบริการในการเข้าถึงสารสนเทศมีไม่เพียงพอ
9. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับใช้งานมีไม่เพียงพอ

ตอนที่ 3 ปัญหำและข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................................................................

****ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม****

