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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ของนักศึกษาปริ ญญา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จานวน 385 คน โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงตารางคานวณหากลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์
แกน เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คื อ แบบสอบถามทัก ษะการสื บค้นสารสนเทศดิ จิทัลของ
นักศึกษา ระดับปริ ญญาบัณฑิ ต มหาวิทยาลัยสวนดุ สิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจ ัยพบว่า นัก ศึกษา
ปริ ญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จานวน 385 คน นิ ยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการสื บค้นสารสนเทศ
ดิจิทลั โดยมีวตั ถุประสงค์ในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั เพื่อการศึกษา มีวิธีการเข้าถึงสารสารสนเทศดิจิทลั
และทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทลั จากโปรแกมค้นหา (Search Engine) เรี ยนรู้วิธีการสื บค้นสารสนเทศ
ดิจิทลั จากการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และการใช้งานจริ ง เคยใช้โปรแกรมค้นหา (Search Engine) ในการสื บค้น
สารสนเทศดิ จิ ทัล นิ ยมสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทัลโดยใช้ชื่อเรื่ อ ง และยังพบว่านัก ศึก ษาปริ ญญาบัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 เมื่อพิจารณาจากข้อคาถามเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม นิ ยมใช้โปรแกรม
ค้นหา (Search engine) เช่น Sanook.com, Google.com ในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 รองลงมาคือ มีวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อนคาค้นใน
โปรแกรมค้นหา (Search Engine) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 และมีวิธี
สืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยใช้เสียงอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.47 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 เป็ นลาดับ
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
ในปัจจุบนั สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนิ นชีวิตของทุกคน ทั้งในด้านการทางาน
การเรี ยน และการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการดาเนิ นชีวิต การได้รับรู้สารสนเทศที่
ถูกต้อง ทันสมัยและเชื่อถือได้ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กบั ผูใ้ ช้สารสนเทศในการตัดสิ นใจ วางแผนการทางาน
และการดาเนินชีวิต ดังนั้นการแสวงหาสารสนเทศที่ถกู ต้อง แม่นยา และเชื่อถือได้จึงมีความสาคัญยิ่งต่อทุก
คนและทุ ก อาชีพ โดยเฉพาะบุ ค ลากรทางการศึกษา อาจารย์ นัก ศึก ษา ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีค วามจ าเป็ นต้องใช้
สารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษา และการวิจยั จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีทกั ษะในการสื บค้นสารสนเทศ
(ดวงใจ วงษ์เศษ, 2556) อีกทั้งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยกาหนดมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังสาหรั บนักศึก ษาระดับปริ ญญาตรี ข องไทยไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณ ธรรมและ
จริ ยธรรมด้านความรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้บรรลุมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทาง
ปัญญากาหนดไว้ว่านักศึกษาต้องสามารถค้นหาข้อเท็จจริ งทาความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล แนวคิด
และหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ขอ้ มูลในการแก้ไขปั ญหาและงานอื่นๆ ด้วยตนเอง
(สานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา, 2552: 6) ซึ่งการค้นหาข้อเท็จจริ งต่างๆ นั้น ผูส้ ื บค้นจาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีทกั ษะในการสืบค้นสารสนเทศซึ่งในปัจจุบนั มีเทคโนโลยีให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย
เพื่อใช้ในการแสวงหาสารสนเทศที่ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ ในขณะที่สารสนเทศก็มีมากมาย
หลากหลายเช่นกัน ส่ งผลให้ผใู้ ช้สารสนเทศจาเป็ นต้องมีความรู้ ความสามารถ และเลือกใช้วิธีการเข้าถึง
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยเฉพาะสารสนเทศดิจิทลั ที่เป็ นที่นิยมในปั จจุบนั ผูใ้ ช้
สารสนเทศจึงจาเป็ นต้องเรี ยนรู้ถึงวิธีการได้มาซึ่งสารสนเทศต่างๆ ต้องทราบถึงแหล่งสารสนเทศเพื่อให้
ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด
สารสนเทศดิจิทลั เป็ นสารสนเทศอีกรู ปแบบหนึ่งที่มีผนู้ ิยมสืบค้นอย่างแพร่ หลาย เนื่องจากสามารถ
สื บค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว ไม่มีข ้อจากัดในด้านเวลาและสถานที่ในการสื บค้น อีกทั้งยังมีการพัฒนา
โปรแกรมค้นหาหรื อเสริ ชเอ็นจิ้ น (Search engine) เพื่อช่วยในการสื บค้นสารสนเทศให้ได้ต รงกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้อย่างสะดวกและรวดเร็ วโดยโปรแกรมค้นหาจะทาหน้าที่ในการสารวจเอกสารที่มีอยู่ใน
เวิลด์ไวด์เว็บ และนามารวบรวมจัดทาเป็ นฐานข้อมูลตลอดจนสร้างเครื่ องมือค้นหาและนาผลการสื บค้นมา
แสดง รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่ปรากฎในผลการสื บค้น ตลอดจนมีการพัฒนาการจัดเรี ยงลาดับ
ผลการสื บค้น ให้ต รงต่ อความต้องการให้มากที่ สุด ส่ งผลให้ผใู้ ช้นิ ยมใช้โปรแกรมค้น หาในการค้น หา
สารสนเทศจากเวิลด์ไวด์เว็บมากขึ้นเรื่ อยๆ จากการศึกษาของ Cross-language information retrieval (CLIR)
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และ Online Computer Library Center, Inc. (OCLC) พบว่าปัจจุบนั บุคคลทัว่ ไปและนักศึกษาเมื่อต้องการค้น
สารสนเทศจะสืบค้นจากอินเทอร์ เน็ตเป็ นอันดับแรก จากนั้นจึงจะค้นหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ
อื่น ๆ เช่น ห้องสมุด ร้ านหนังสื อ อย่างไรก็ต ามถึงแม้ว่าโปรแกรมค้นหาจะเป็ นที่ นิ ยมใช้ในการสื บค้น
สารสนเทศเวิลด์ไวด์เว็บแต่ยงั พบปัญหาในการใช้โปรแกรมค้นหาคือ โปรแกรมค้นหาแต่ละโปรแกรมได้รับ
การพัฒนาจากผูใ้ ห้บริ การที่แตกต่างกันทาให้โปรแกรมค้นหามีหลากหลายรู ปแบบ เช่ น โปรแกรมแบบ
ดรรชนี คา (Index search) แบบนามานุ กรม (Directory search) รวมทั้งมีระบบความสามารถ รู ปแบบและ
วิธีการสืบค้นที่แตกต่างกันทั้งในด้านวิธีการกาหนดรู ปแบบการสืบค้นโดยใช้ตวั ดาเนิ นการ (Operators) ซึ่ง
แต่ละประเภทจะมีลกั ษณะเฉพาะสาหรั บการใช้งานเฉพาะด้านและข้อดีขอ้ เสี ยที่แตกต่ างกัน ดั้งนั้นผูใ้ ช้
จะต้องมีความความรู้ และความเข้าใจในการใช้งานของโปรแกรมแต่ละประเภทแต่ละโปรแกรม จึงจะ
สามารถใช้สื บค้น สารสนเทศได้อย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ดัง นั้น ความสามารถหรื อทัก ษะในการสื บ ค้น
สารสนเทศดิจิ ทัลจึ งเข้ามามีบทบาทในสังคมปั จ จุ บนั ผูใ้ ช้สารสนเทศดิ จิ ทัลต้องใช้วิจ ารณญาณ มีก าร
วิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศอย่างเป็ นระบบก่อนจะนามาใช้ประโยชน์ ทั้งในด้านการศึกษา การวิจยั
การติ ด ตามข้อมูลข่ า วสาร ความบัน เทิ ง และการใช้ส ารสนเทศดิ จิ ทัลในชี วิต ประจ าวัน ประกอบกับ
พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีการเชื่ อมโยงกันทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน ก่ อให้เกิด การแปลง
รู ปแบบสารสนเทศจากสิ่ งตี พิมพ์ไปสู่สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ วไม่จากัด
สถานที่ และเวลาและสามารถสื บค้น และรวบรวมสารสนเทศได้อย่างเป็ นระบบ (ทิ พย์สุด า ศิลปะและ
กรรณิ การ์ ทองเต็ม, 2552: 3)
จะเห็นได้ว่าการสืบค้นสารสนเทศมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อบุคลากรด้านการศึกษาซึ่งประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารทางการศึก ษา ครู อาจารย์ นัก วิจยั นิ สิต นักศึกษา และผูป้ ฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวงการศึก ษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูใ้ ช้สารสนเทศที่เป็ นอาจารย์และนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต ซึ่งเป็ นกลุ่มบุคคลที่ตอ้ งใช้
สารสนเทศในการเรี ยนและการวิจยั จึงจาเป็ นที่จะต้องมีทกั ษะในการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั และสามารถ
ใช้สารสนเทศอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ได้รับสารสนเทศที่มีความถูกต้อง แม่นยา น่ าเชื่อถือและตรงกับความ
ต้องการมากที่สุด คณะผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาถึงทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ของนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต
มหาวิ ท ยาลัย สวนดุ สิ ต เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง ทัก ษะการสื บ ค้น สารสนเทศของนั ก ศึ ก ษาปริ ญญาบัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยสวนดุ สิต และเป็ นแนวทางในการจัดแหล่งสื บค้น สารสนเทศให้ต รงกับทัก ษะและความ
ต้องการของผูใ้ ช้สารสนเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ของนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ขอบเขตการวิจยั
ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วย
นักศึกษาจากคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะ
วิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรี ยนการท่องเที่ยงและการบริ การ โรงเรี ยนการเรื อน และโรงเรี ยน
กฎหมายและการเมือง สังกัดศูน ย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุ งเทพฯ จ านวน 385 คน โดยอ้างอิงตาราง
คานวณหากลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน
คาศัพท์ นิยามเฉพาะ
1. อินเทอร์เน็ต
อิน เทอร์ เน็ ต คื อ เครื อข่ ายหลายแหล่ง (metanetwork) หรื อเครื อข่ ายของเครื อข่ ายซึ่ งสามารถ
เชื่อมโยงกันได้ทวั่ โลกรวมกันเป็ นกลุ่มก้อนของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ สาหรับให้สาธารณะชนได้เข้าถึงซึ่ง
ใช้โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี ในการเชื่อมต่อระหว่างเครื อข่ายที่มีระบบการทางานต่างกันให้สามารถเชื่อมต่อ
กันได้จากความหมายของอินเทอร์เน็ตตามที่นกั วิชาการได้ให้ไว้สามารถสรุ ปความหมายของอินเทอร์เน็ตคือ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆ ทัว่ โลกทั้งที่เป็ นเครื อข่ายระบบเดียวกันและ
ต่างระบบโดยใช้โปรโตคอลที่เรี ยกว่า ทีซีพี/ไอพี เป็ นมาตรฐานในการเชื่อมโยงระหว่างเครื อข่าย (Feather
and Sturges, 2003, p. 328-329)
2. เวิลด์ไวด์เว็บ
เวิลด์ไวด์เว็บเป็ นบริ การค้นหาและแสดงข้อมูลที่ใช้หลักการของไฮเปอร์ เท็กซ์โดยมีการทางาน
ด้วยโปรโตคอลแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client / Server) ที่เรี ยกว่าเอชทีทีพี ผูใ้ ช้สามารถค้นหาข้อมูลจาก
เครื่ องที่ให้บริ การที่เรี ยกว่า Web Sever หรื อ Web Site โดยอาศัยโปรแกรมบราวเซอร์ และผลที่ได้จะเป็ น
ไฮเปอร์ เท็กซ์ซ่ ึงเป็ นข้อความที่มีบางจุดในข้อความที่สามารถเลือกเพื่อเชื่อมโยงไปยังจุดต่าง ๆ ที่มีขอ้ มูล
เพิ่มเติมซึ่งจุดที่โยงใยไปอาจเป็ นจุดที่อยูใ่ นไซต์เดียวกันหรื ออาจเป็ นไซต์อื่นๆ ก็ได้ทาให้เกิดเป็ นเครื อข่าย
เสมือนขนาดใหญ่ที่มีกาเชื่อมต่อกันอยูบ่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตอีกชั้นในปั จจุบนั ไฮเปอร์ เท็กซ์นอกจากจะ
เชื่อมโยงไปยังเอกสารหรื อข้อมูลอื่นได้โดยตรงแล้ว ยังสามารถรวมเอาภาพ เสี ยง หรื อภาพเคลื่อนไหวที่
เรี ยกว่ามัลติมีเดียได้ดว้ ย (วาสนาสุขกระสานติ , 2545, น. 8-22)
3. ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ
สรุ ปความหมายของการสืบค้นสารสนเทศว่า เป็ นงานบริ การที่ช่วยผูใ้ ช้ให้ได้รับสารสนเทศจาก
ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของสถาบัน บริ ก ารสารสนเทศ ซึ่ งอาจเป็ นการค้นหาทรั พยากร
สารสนเทศโดยอาศัยระบบมือหรื อระบบคอมพิวเตอร์ก็ได้ ในการสืบค้นสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์
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ปั จ จุ บัน ทาได้โ ดยการสื บค้น สารสนเทศระบบออนไลน์ อาจจะทาการค้น หาโดยตรงจากแหล่ งผลิ ต
ฐานข้อมูลหรื อการสืบค้นผ่านระบบเครื อข่าย ซึ่งมีรายละเอีย ดและวิธีการสื บค้นที่แตกต่างกันไป (ปริ ศนา
มัชฌิมา, 2547)
4. โปรแกรมค้นหา
โปรแกรมค้นหา (Search engine)คือโปรแกรมค้นหาสารสนเทศจากฐานข้อมูล ที่รวบรวมเว็บเพจ
ต่ าง ๆ ทั่ว โลกแล้ว น ามาจัด ทาเป็ นฐานข้อมูล และจัด ทาโปรแกรมค้น หาข้อมูลหรื อเว็บเพจที่ ต ้องการ
ให้บริ การโดยจัด ทาเป็ นเว็บเพจที่อยู่ในรู ปของฟอร์ มให้ผสู้ ื บค้นกรอกค า วลี หรื อประโยคที่ ตอ้ งการค้น
จากนั้นโปรแกรมค้นหาจะทาการค้นจากฐานข้อมูลที่ได้จดั เก็บเว็บเพจไว้ก่อนแล้ว เมื่อพบข้อมูลที่ตรงกับ
ความต้องการก็จะน ารายการที่ พบมาแสดงแก่ผสู้ ื บค้น พร้อมทารายการเชื่อมโยงไปยังแหล่งที่ จัด เก็บ
เว็บไซต์น้ นั ๆ ทั้งนี้ผลของการสืบค้นจะพบหรื อไม่พบก็ตามโปรแกรมค้นหาจะส่ งข้อมูลกลับมาให้ผสู้ ื บค้น
ทราบ (วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา, เดชอนันต์ บุญพัน ,กฤษณา บุตรปาละ, ขวัญใจ ดีจริ ง, และเสรี หร่ ายเจริ ญ,
2542, น. 243)
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึก ษาทัก ษะการสื บ ค้น สารสนเทศดิ จิ ทัลของนัก ศึก ษาปริ ญญาบัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และได้นาเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. อินเทอร์เน็ต
2. เวิลด์ไวด์เว็บ
3. การสืบค้นสารสนเทศ
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
อินเทอร์เน็ต (Internet)
อิน เตอร์ เน็ ต หรื ออิน เทอร์ เน็ต (Internet) ย่อมาจากคาว่า “International network” หรื อ “Inter
Connection network” ซึ่งหมายถึง เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทวั่
โลกเข้าไว้ด ้ว ยกัน เพื่อให้เกิ ด การสื่ อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอาศัยตัว เชื่ อมเครื อข่ายภายใต้
มาตรฐานการเชื่อมโยงเดียวกัน(IM2,2559)
อิน เทอร์ เน็ ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครื อ ข่ ายคอมพิว เตอร์ ที่มีข นาดใหญ่ มีก ารเชื่ อมต่ อ
ระหว่างเครื อข่ายหลาย ๆ เครื อข่ายทัว่ โลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรี ยกว่า โพรโท
คอล (protocol) ผูใ้ ช้เครื อข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลาย ๆ ทาง อาทิ อีเมล์ เว็บบอร์ ด และสามารถ
สืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้ มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้(วิกิพีเดีย,2561)
กล่าวโดยสรุ ป อินเทอร์เน็ต มีความหมายเกี่ยวข้องกับระบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายงานคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ที่คอบคลุมทัว่ โลกโดยกฎเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน เพื่อสนองความสนใจและความต้องการของ
ผูใ้ ช้ทุกกลุ่มและสามารถทาให้คนจานวนมากสื่ อสารข้อมูลทั้งในรู ปแบบอักษร ข้อความ ภาพและเสี ยงได้
อย่างสะดวกสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ทุกสาขา โดยเฉพาะนามาใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา
เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)
World Wide Web หรื อที่เรามักเรี ยกสั้นๆว่า Web หรื อ W3 (WWW) คือ คอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่ งบน
อินเตอร์เน็ต ที่ถกู เชื่อมต่อกันในแบบพิเศษที่ทาให้คอมพิวเตอร์ เหล่านั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลเนื้ อหาที่เก็บไว้
ภายในของแต่ละเครื่ องได้(กลายเป็ นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่) โดยผ่านทาง บราวเซอร์ (Browser) ซึ่งเป็ น
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ซอฟต์แวร์ ประเภทหนึ่ งที่ ถูก สร้ างขึ้ น เพื่อใช้อ่านและตอบโต้ข ้อมูลต่ างๆที่ มีอยู่ใน World Wide Web
โดยเฉพาะ บราวเซอร์ที่พบเห็นได้มากที่สุดในปัจจุบนั ได้แก่ Internet Explorer ของ และ Netscape ที่มาของ
World Wide Web เวิลด์ไวด์เว็บถือกาเนิ ดขึ้นเป็ นครั้งแรกโดยมีโครงการทางวิชาการในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ ในทวีปยุโรป โดยมีศูน ย์ก ลางอยู่ที่ CERN ซึ่ งเป็ นศูนย์วิจ ัยทาง
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ ที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ผูท้ ี่ได้รับเกียรติเป็ นบิดาของเวิลด์ไวด์เว็บได้แก่ Tim BernersLee ทิมได้คิดโครงการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารขึ้ นมา โดยใช้ระบบไฮเปอร์ เท็กซ์ และโครงการของเขาก็
ได้รับความนิ ยมขึ้นเรื่ อยจนเขากลายเป็ นผูส้ ร้างประวัติศาสตร์ ไป ปั จจุบนั นี้ ทิมทางานอยู่ที่ World Wide
Web Consortium หรื อชื่อย่อว่า W3C ซึ่ งเป็ นองค์กรศูนย์ก ลางของเครื อข่ายใยแมงมุมทาหน้าที่รับรอบ
มาตรฐานต่างๆของระบบทั้งหมด(Daranee Sarima,2559)
เวิลด์ไวด์เว็บ (อังกฤษ: World Wide Web, WWW, W3; หรื อที่เรี ยกกันสั้น ๆ ว่า เว็บ) คือพื้นที่ที่เก็บ
ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต โดยการกาหนดยูอาร์แอลคาว่าเวิลด์ไวด์เว็บมักจะใช้สับสนกับ
คาว่า อินเทอร์เน็ต จริ ง ๆ แล้วเวิลด์ไวด์เว็บเป็ นเพียงแค่บริ การหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต(วิกิพีเดีย ,2561)
กล่าวโดยสรุ ป เวิลด์ไวด์เว็บคื อบริ ก ารค้นหรื อเรี ยกดู ข ้อมูลแบบหนึ่ งในอิน เทอร์ เน็ ตข้อมูลใน
เวิ ล ด์ ไ วด์ เ ว็ บ จะอยู่ใ นแบบสื่ อผสม หรื อมัล ติ มี เ ดี ย (multimedia) ที่ มี ท้ ัง ตั ว อัก ษร รู ปภาพ เสี ยง
ภาพเคลื่อนไหวแบบวิดี โ อข้อมูลจะถูก แบ่งเป็ นหน้า ๆ แต่ ละหน้าสามารถเชื่ อมโยงถึงกัน ได้เป็ นแบบ
เครื อข่ายคล้ายใยแมงมุม จากแหล่งต่าง ๆ ที่กระจายอยูท่ วั่ โลก
การสืบค้นสารสนเทศ
การสืบค้นหรื อการค้นคืนข้อมูล (Information retrieval) เป็ นคาที่ใช้กนั ทัว่ ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
แวดวงห้องสมุดและสารสนเทศ ซึ่งก็คือ "การค้นหาข้อมูล" การสื บค้นเป็ นกระบวนการของการแสวงหา
ข้อมูลซึ่งได้มีการบันทึกและถ่ายทอดในสื่อสารสนเทศต่างๆ
การสืบค้นสารสนเทศ (Information retrieval) คือ กระบวนการค้นหาสารสนเทศที่ตอ้ งการ โดยใช้
เครื่ องมือสืบค้นสารสนเทศที่สถาบันบริ การสารสนเทศจัดเตรี ยมไว้ให้(Thititrat,2559)
การสืบค้น หมายถึง การค้นหาข้อมูลที่จดั เก็บไว้ในฐานข้อมูล จุดมุ่งหมายของการเก็บข้อมูลไว้ใน
ฐานข้อมูล จุดหลักก็คือง่ายต่อการสื บค้น เมื่อเวลาต้องการนาข้อมูลมาใช้การสื บค้นเป็ นกระบวนการของ
การแสวงหาข้อมูลซึ่งได้มีการบันทึกและถ่ายทอดในสื่อสารสนเทศต่างๆ(สายสุดา ปั้นตระกูล,2558)
กล่าวโดยสรุ ป ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์ เน็ ตจะทาให้ผใู้ ช้ได้รับข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง
มากกว่าการค้นหาข้อมูลจากภายในห้องสมุดโดยแบ่งประเภทในการค้นหาข้อมูลที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผใู้ ช้
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สามารถเลือกประเภทและรู ปแบบของการค้นหาข้อมูลได้ซ่ึงผูใ้ ช้ตอ้ งศึกษารู ปแบบต่าง ๆ ของการค้นหา
ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ให้บริ การจะทาให้สามารถค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและตรงกับความต้องการ
มากที่สุด การค้นหาข้อมูลบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั มีเป็ นจานวนมากถ้าเปิ ดไปทีละหน้าจอ
อาจจะต้องเสียเวลาในการค้นหา และอาจหาข้อมูลที่ตอ้ งการไม่พบ การที่จะค้นหาข้อมูลให้พบอย่างรวดเร็ ว
จะต้องใช้เว็บไซต์สาหรั บการค้น หาข้อมูลที่เรี ยกว่า Search Engine Site ซึ่งจะทาหน้าที่รวบรวมรายชื่ อ
เว็บไซต์ต่างๆ เอาไว้โดยจัดแยกเป็ นหมวดหมู่ผใู้ ช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ตอ้ งการค้นหาแล้วป้ อนคาหรื อ
ข้อความของหัวข้อนั้นๆ ลงไปในช่องที่กาหนดคลิกปุ่ มค้นหา (หรื อกดปุ่ ม Enter ) เท่านั้นรอสักครู่ ขอ้ มูล
อย่างย่อๆ และรายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏให้เราเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ทนั ที
Search Engine แต่ ละแห่ งมีวิธีก ารและการจัด เก็บฐานข้อมูลที่ แตกต่ างกันไปตามประเภทของ
Search Engine ที่แต่ละเว็บไซต์นามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นการที่จะเข้าไปหาข้อมูลหรื อเว็บไซต์ โดย
วิธีการ Search นั้น อย่างน้อยจะต้องทราบว่าเว็บไซต์ที่เข้าไปใช้บริ การใช้วิธีการหรื อประเภทของ Search
Engine อะไร เนื่องจากแต่ละประเภทมีความละเอียดในการจัดเก็บข้อมูลต่างกัน
Search Engine ที่นิยมใช้ของคนทัว่ โลก ได้แก่
http://www.google.com
http://www.yahoo.com
http://www.altavista.com
http://www.infoseek.com
http://www.lycos.com
Search Engine ที่สามารถค้นหาคาภาษาไทยและค้นหา Web Site ของไทยได้แก่ Google, Siamguru
และThaiseek การใช้ Search Engine หาข้อมูลที่ตอ้ งการอันดับแรกต้องเข้าใจว่า Search Engine แต่ละแห่ ง
นั้นแม้จะใช้คน้ หาข้อมูลบน Web เหมือนกันแต่อาจจะมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันไป ถ้าจะใช้คน้ หาให้ได้
ประสิทธิภาพจริ งๆ ควรอ่านวิธีการใช้งานของ Search Engine นั้นๆ ด้วย สาหรับหลักการใช้ SearchEngine
โดยทัว่ ไป เพื่อค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการ มีดงั นี้
1) ค้นหาจาก Directory หรื อ Category Web Site ที่ใช้คน้ หาส่ วนใหญ่มกั มีการจัดทาหมวดหมู่
(Category หรื อ Directory) ของข้อมูลต่าง ๆ ไว้แล้ว ถ้าทราบว่าสิ่ งที่ตอ้ งการค้นหาควรจะอยู่ในหมวดหมู่
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หรื อหัวข้อใดก็ค วรเข้าไปดูและตรวจสอบในหมวดหมู่ด ังกล่าวซึ่ งอาจทาให้ได้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่
ต้องการมากขึ้นและยังมีโอกาสเลือกสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นอีกด้วย
2) ค้นหาจาก Search Engine หลายๆ แห่ ง เนื่ องจากข้อมูลใน Internet มีมากมายมหาศาล ไม่มี
Search Engine ใดที่จ ะค้น หาข้อมูลได้ครอบคลุมทั้งหมดได้ ดังนั้นเมื่อค้นหาข้อมูลที่ต ้องการไม่พบใน
Search Engine ตัวหนึ่ง ควรลองใช้ Search Engine อื่นๆ อีกเพราะนอกจากจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการแล้ว
อาจทาให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายมากขึ้น
3) การค้น หาโดยใช้ค าส าคัญ (Keyword) ค าที่ ใ ช้เ ป็ นหลัก ในการค้น หาจ าเป็ นต้อ งมี ค วาม
เฉพาะเจาะจง หรื อเป็ นเอกลักษณ์ เพื่อให้ Search Engine ทาการค้นหาได้ผลลัพธ์ออกมาตรงตามความ
ต้องการ และมี ผลลัพธ์ไม่มากเกิ น ไป ทาให้ไม่เสี ยเวลาอ่า นผลลัพธ์ที่ไม่เ กี่ ยวข้อง เช่ น ต้องการทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับปี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ต้องใช้คาว่า “80 พรรษา” เป็ น Keyword
ในการค้น หา ต้อ งการค้น หาเนื้ อ หาของวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ สามารถระบุ ค าว่า “เทคโนโลยี
สารสนเทศ” เป็ น Keyword สาหรับ Search Engine ที่รองรับการสืบค้นภาษาไทย
4) ใช้ Advanced Search ในหลายกรณี ที่ไม่อาจหาคาที่เฉพาะเจาะจงในการค้นหาได้ จึงจาเป็ นต้อง
ใช้หลาย ๆ คาประกอบกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการ Search Engine ส่ วนมากจะรองรับการ
ค้นหา โดยใช้คาสัง่ ที่เรี ยกว่า Boolean Operator ต่อไปนี้
a) AND เป็ นการบังคับการค้นหา โดยให้ผลลัพธ์ที่ออกมามีคาทั้งหมดที่เราใส่ ไว้ เช่น เมื่อทา
การค้นหาคาว่า cloning AND dolly ผลลัพธ์ที่ออกมาต้องมีท้ งั คาว่า cloning และ dolly ด้วย โดยปกติแล้ว
Search Engine ทัว่ ไปมักใช้ AND เป็ นกฎเกณฑ์ในการค้นหาอยู่แล้วเมื่อใส่ คามากกว่า 1 คา ในการค้นหา
ดังนั้นเมื่อค้นหาคาว่า cloning dolly จะให้ผลเหมือนกับ cloning AND dolly
b) OR เป็ นการบังคับการค้นหาให้ผลลัพธ์มีท้งั คาที่ 1 หรื อ คาที่ 2 (หรื อทั้ง 2 คา) กรณี น้ ี มีการ
ใช้ไม่มากนัก เนื่องจากจะได้ผลลัพธ์มากกว่าการใช้ AND แต่หลาย Search Engine สามารถใช้ได้
c) NOT เป็ นการระบุให้ Search Engine ค้นหาคาโดยตัดคาที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป เช่น กรณี ที่
ค้นหาคาว่า cloning NOT dolly ผลลัพธ์ที่ได้จะมีคาว่า cloning แต่ไม่มีคาว่า dolly การใส่ เครื่ องหมาย *
กากับ ใช้ในการหาเฉพาะส่วนของค า ซึ่งทาได้เฉพาะในบาง Search Engine เท่านั้น
วิธี ก ารใช้ค าสั่ง Boolean Operator เหล่ านี้ อาจแตกต่ า งกัน ออกไปในแต่ ล ะ Search Engine
ผูใ้ ช้บริ การควรอ่านวิธีการค้นหาของ Search Engine แต่ละแห่ งก่อนใช้งาน ปั จจุบนั การค้นหาข้อมูลใน
ลักษณะ Advanced Search นี้มกั เป็ นลักษณะให้เลือกเติมคาเฉพาะเองด้วยเงื่อนไขต่างๆ
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1. การสืบค้นรู ปภาพในอินเทอร์เน็ต
รู ปภาพจะถูก จัดเก็บในรู ปแบบของบิ ตตัว เลขซึ่ งไม่ใช่ข ้อความ ทาให้ไม่สามารถนารู ปแบบ
ดังกล่าวมาเปรี ยบเทียบเพื่อใช้สืบค้นได้โดยตรง ดังนั้นจึงใช้วิธีการใส่เงื่อนไขการค้นที่เกี่ยวข้องกับรู ปภาพที่
ต้องการแทน เช่ น ชื่ อไฟล์ และชนิ ด ของไฟล์ ดังนั้น ในการค้น รู ปภาพจะอาศัย การวิเคราะห์ข ้อความ
แวดล้อมของรู ปภาพ อาจจะเป็ นข้อความบรรยายเหนื อภาพหรื อใต้ ภ าพ ซึ่ งอธิ บายรายละเอียดเกี่ ยวกับ
รู ปภาพนั้นๆ ดังนั้นการกาหนดคาที่ใช้ในการค้นรู ปภาพจึงเป็ นปัจจัยสาคัญเพื่อให้ได้รูปภาพที่ตรงกับความ
ต้องการมากที่สุด นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาการค้นรู ปภาพด้วยรู ปภาพ โดยการอาศัยหลักการประมวลผล
ภาพ (image processing) และการรู้จาภาพ (pattern recognition) เป็ นสาคัญ(สายสุดา ปั้นตระกูล,2558)
1.1 การสืบค้นรู ปภาพจากคาค้น โดยเว็บไซต์ที่นิยมใช้ในการสื บค้นข้อมูลมากที่สุด คือ google
ซึ่งสามารถใช้ในการค้น หารู ปภาพได้เช่น กัน ที่ เรี ยกว่า google image search โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ
google แล้วคลิกที่เมนู “รู ปภาพ (image)” หรื อเข้าไปที่ http://images.google.co.th ได้โดยตรง จากนั้นจึง
พิมพ์คาค้นในช่องค้นหาเพื่อค้นหารู ปภาพที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ต่างๆ ผลการค้นหาจะปรากฏหน้าที่มีภาพ
ขนาดย่อที่อาจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผใู้ ช้กาลังค้นหา โดยภาพจะได้รับการจัดเรี ยงเป็ นหน้าๆ และสามารถใช้แถบ
เลื่อนเพื่อเลื่อนดูภาพในหน้าเว็บไซต์ โดยปกติแล้วจะแสดงภาพหนึ่ งร้อยภาพแรกก่อน เมื่อต้องการดูภาพ
เพิ่มเติม ให้เลื่อนลงมาที่ดา้ นล่างสุดของหน้าและคลิกแสดงผลการค้นหาเพิ่มเติม ภาพจะได้รับการจัดเรี ยง
ตามความเกี่ยวข้องกับผลการค้นหาและขนาดของภาพ
1.2 การสืบค้นรู ปภาพจากรู ปภาพ ในการสืบค้นรู ปภาพนอกจากจะค้นจากคาค้นแล้วยัง สามารถ
ค้นจากรู ปภาพได้ดว้ ย เช่น ใน google image search สามารถค้นหาเนื้ อหาทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ
รู ปภาพ เพียงระบุรูปภาพ ซึ่งจะพบรู ปภาพที่คล้ายกันหรื อเกี่ยวข้องกัน ตลอดจนหน้าเว็บและผลการค้นหา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ค้นหาโดยใช้รูป “รถ” แล้วจะพบกับผลการค้นหาที่อาจมีรูปภาพที่คล้ายกัน
หน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับรถ ตลอดจนเว็บไซต์ที่มีรูปภาพเดียวกัน โดย google จะใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ภาพ
ของคอมพิว เตอร์ เพื่อจับคู่รูปภาพที่ คน้ กับรู ปภาพอื่ นๆ ในดรรชนี ข อง google images และคอลเล็ก ชัน
(collection) รู ปภาพเพิ่มเติม จากการจับคู่เหล่านั้น google จะพยายามสร้างข้อความคาอธิบายที่ "คาดเดา
ใกล้เคียงที่สุด" สาหรับรู ปภาพที่คน้ พร้อมทั้งค้นหารู ปภาพอื่นๆ ที่มีเนื้ อหาเดียวกันกับรู ปภาพที่ใช้คน้ หา
หน้าผลการค้นหาสามารถแสดงผลการค้นหาสาหรับข้อความคาอธิบายได้เช่นเดียวกับรู ปภาพที่เกี่ยวข้อง
การค้นหาด้วยรู ปภาพ ผูใ้ ช้สามารถเข้าไปที่ images.google.com หรื อหน้าผลการค้นหาใดก็ได้ของ images
แล้วคลิกที่ไอคอนกล้องถ่ายรู ป ในช่องค้นหา ป้ อน URL ของรู ปภาพสาหรับรู ปภาพที่โฮสต์ (host) อยู่บน
เว็บ หรื ออัปโหลด (upload) รู ปภาพจากคอมพิวเตอร์ของผูค้ น้ ดังนี้
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1.2.1 วิธีป้อน URL ของรู ปภาพ
1) ในหน้าเว็บใดๆ ให้คลิกขวาที่รูปภาพแล้วเลือกตัวเลือกที่จะคัดลอกรู ปภาพนั้น ใน
browser (เบราว์เซอร์) ส่วนใหญ่ ชื่อของตัวเลือกนี้จะขึ้นต้นด้วย "คัดลอกรู ปภาพ" ยกเว้น Internet Explorer
ซึ่งจะต้องเลือก "คุณสมบัติ" จากนั้นคัดลอก URL ที่ปรากฏขึ้น
2) ไปที่ images.google.com หรื อหน้าผลการค้น หาใดก็ได้ข อง Images แล้ว คลิก
ไอคอนกล้องถ่ายรู ป ในช่องค้นหา
3) วาง URL ที่คดั ลอกมาลงในช่องค้นหา
4) คลิก “ค้นหา”
1.2.2 วิธี upload รู ปภาพ
1) ไปที่ images.google.com หรื อหน้าผลการค้นหาใดก็ได้ของ Images แล้วคลิกไอคอน
กล้องถ่ายรู ป ในช่องค้นหา
2) คลิกเมนูอปั โหลดภาพ
3) คลิกปุ่ ม Browse เพื่อเลือกไฟล์
4) เลือกรู ปภาพจากคอมพิวเตอร์ของผูค้ น้
ผลการค้นหา
เมื่อค้นจากภาพ ผลการค้นหาจะดูแตกต่างจากหน้าผลการค้นหารู ปภาพหรื อเว็บตามปกติ ความ
แตกต่างที่เด่นชัด คือ ผลการค้นหาอาจมีผลการค้นหาที่ไม่ใช่รูปภาพ เช่น หน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับรู ปภาพที่
ค้นหา ส่วนประกอบของหน้าผลการค้นหาจะเปลี่ยนไปตามการค้นหาและข้อมูลที่พบ
2. การสืบค้นเสียงในอินเทอร์เน็ต
การสื บค้นเสี ยงในอินเทอร์ เน็ตสามารถค้นได้ดว้ ยคาค้นและเสี ยง อาจจะเป็ นเสี ยงคนเสี ยงดนตรี
หรื อเสี ยงเพลง (speech/music retrieval) ซึ่งต้องอาศัยหลักการรู้จาเสี ยง (speech recognition) ซึ่งสามารถ
สืบค้นได้ดงั นี้
2.1 การสื บค้นเสี ยงจากคาค้น หลังจากยุคของไฟล์เสี ยงเริ่ มเข้ามาเป็ นเนื้ อหา (content) หลักอย่าง
หนึ่งในอินเทอร์เน็ต ยาฮู (Yahoo) จึงเปิ ดบริ การค้นหาไฟล์เสี ยงจากhttp://music.yahoo.com โดยรวมเอาทั้ง
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การค้นหาเพลง ข่าว พอดแคสติง (podcasting) ตลอดจนไฟล์เสียงทัว่ ๆ ไป ซึ่งผูใ้ ช้สามารถค้นไฟล์เสี ยงโดย
การใส่คาค้นเข้าไปในช่องค้นหา เหมือนกับการค้นข้อมูลทัว่ ไปในอินเทอร์เน็ต
2.2 การสืบค้นเสียงจากเสี ยง Google ได้พฒั นาระบบค้นข้อมูลด้วยเสี ยง (voice search) ซึ้งช่วยให้
ผูใ้ ช้สามารถค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ วขึ้น ซึ่งเป็ นการช่วยเพิ่มทางเลือกในการค้นข้อมูลให้กบั
ผูใ้ ช้งาน แต่ทางเลือก (option) ในการค้นด้วยเสียงจะสามารถใช้งานได้บนเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) ที่
เป็ น Google Chrome เท่านั้น โดยผูใ้ ช้สามารถใช้บริ การนี้ได้ดว้ ยการคลิกปุ่ มรู ปไมโครโฟนที่อยู่ถดั จากช่อง
ค้นหา
3. การสืบค้นวิดีโอในอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์ที่นิยมใช้ในการสืบค้นวิดีโอมากที่สุดในปัจจุบนั คือ YouTube.com ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ชุมชน
ศูนย์รวมไฟล์วิดีโอที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งในโลก สามารถค้นหาไฟล์วิดีโอมากมายในอินเทอร์ เน็ต โดย
YouTube ได้ทาดรรชนีของไฟล์วิดีโอจากเว็บไซต์ทวั่ โลก และมีการจัดกลุ่มให้เป็ นระเบียบ โดยผูใ้ ช้สามารถ
เข้าไปสืบค้นวิดีโอได้จาก www.youtube.com แล้วใส่คาค้นเข้าไปในช่องค้นหา จากนั้นจึงทาการค้นหา จะ
ปรากฏผลการค้น หากต้องการชมวิดีโอที่คน้ หาทันทีสามารถคลิกเลือกที่วิดีโอนั้นๆ แต่หากต้องการดาวน์
โหลดวิดี โอที่ ค ้น หาได้มาเก็บไว้ที่เครื่ องคอมพิว เตอร์ ข องผูใ้ ช้ ให้เข้าไปที่ เว็บไซต์ http://keepvid.com
จากนั้น ให้คดั ลอก URL ของวิดีโ อที่ ตอ้ งการดาวน์โหลดจากใน YouToube มาใส่ ในช่ องว่างที่เขียนว่า
“Enter video URL or Search here…” แล้วคลิกที่ปุ่ม “download” ก็จะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตาม
ต้องการ หรื อลงโปรแกรมสาหรับดาวน์โหลดเพิ่มเติม เช่น YouTube Downloader, Leawo Free Youtube
Download, Hash Youtube Downloader และ YouChoob ซึ่งเป็ น freeware
4. ข้อดี ข้อเสียและอุปสรรคในการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต
มารยาท โยทองยศ (ม.ป.ป) กล่าวถึงข้อดีและข้อเสี ยในการสื บค้นสารสนเทศจากอินเทอร์ เน็ต มี
ดังนี้
4.1 ข้อดีในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตมีขอ้ ดี ดังนี้
1) ขอบเขตของข้อมูลสารสนเทศกว้างขวางมาก มีความหลากหลาย ไร้พรมแดน
2) ข้อมูลสารสนเทศที่สืบค้นได้มีความทันสมัยมาก เนื่ องจากผูส้ ร้างข้อมูลสามารถแก้ไขปรับปรุ ง
ได้ง่ายและทาได้ตลอดเวลา
3) สะดวกมาก ไม่มีขอ้ จากัดในแง่ของเวลาและสถานที่ สามารถสืบค้นเวลาใดก็ได้ที่ใดก็ได้
4) สามารถสืบค้นได้ง่ายและรวดเร็ วโดยอาศัย Search Engine
5) การได้มาซึ่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตใช้เวลาสั้นมาก เมื่อเทียบกับการส่งเอกสารวิธีอื่นๆ
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6) การได้มาซึ่งข้อมูลนั้น ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร
7) จัดเป็ นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
8) ข้อมูลสารสนเทศที่สืบค้นมามีประโยชน์มาก สามารถนาไปจัดหมวดหมู่ทาฐานข้อมูลได้
9) ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (Self Directed Learning) และส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Life
Long Learning)
4.2 ข้อเสียในการสืบค้นสารสนเทศ
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตมีขอ้ เสีย ดังนี้
1) ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยูม่ ีความครอบคลุมกว้างขวางมาก มีความหลากหลายไร้พรมแดน จึงทาให้
ผูใ้ ช้ที่ไม่มีทักษะการสื บค้นอาจเกิดปั ญหาเนื่ องจากได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่ไม่ตรงตามความต้องการเป็ น
จานวนมาก ทาให้เสียเวลา
2) ข้อมูลสารสนเทศถูกปรับปรุ งแก้ไขได้อย่างรวดเร็ ว ทาให้การอ้างอิงเอกสารทาได้ลาบาก เพราะ
การเข้าไปสืบค้นเอกสารอีกครั้งหนึ่ งในวันข้างหน้า เอกสารดังกล่าวอาจจะไม่อยู่แล้วหรื อเนื้ อหาข้อความ
อาจถูกปรับเปลี่ยนไปก็ได้
3) ข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาจะต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่ได้มาด้วยว่ามีความ
น่าเชื่อถือมากแค่ไหน
4.3 อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการสืบค้นของผูใ้ ช้
แม้ว่าในการค้นหาข้อมูลจะมีเทคนิคและกลยุทธ์การค้นหาเกิดขึ้นมากมาย อุปสรรคใน การใช้งาน
สืบค้นของผูใ้ ช้ก็ยงั มีอยูเ่ สมอ (สายสุดา ปั้นตระกูล,2558)
1) ผูใ้ ช้ไม่ได้วางแผนการค้นหา เป็ นปัญหาแรกๆของผูเ้ ริ่ มต้น เพราะผูใ้ ช้บางคนใช้งานอินเทอร์ เน็ต
อย่างไร้จุดหมาย ท่องไปเรื่ อยๆ อาจจะพบหรื อไม่พบสิ่งที่ตอ้ งการค้นหาวิธีการนี้นอกจากจะทาให้การค้นหา
ข้อมูลไม่ได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการแล้ว ยังเป็ นการสิ้นเปลือง และเสียเวลาวิธีการที่ดีควรมีการวางแผนให้ดีก่อนว่า
ผูใ้ ช้ต ้องการข้อมูลอะไรจากอินเทอร์ เน็ต แต่การท่องไปในอินเทอร์ เน็ตเรื่ อยๆใช่จะไร้ประโยชน์ เพราะ
บางครั้งผูใ้ ช้อาจพบเว็บไซต์แปลกๆ ที่ ไม่ค่อยมีใครรู้จ ักทาให้ได้เรี ยนรู้ แนวความคิดใหม่ๆ จากเว็บไซต์
เหล่านั้น
2) ปริ มาณข้อมูลที่มากเกินไป เนื่องจากผลการค้นมีมากจนไม่สามารถเลือกได้เช่น ผลการค้นหามี
ให้เลือกเป็ นแสนเว็บเพจ การที่ได้อ่านผลการค้นหาที่เจอเฉพาะลาดับต้นๆ อาจทาให้เราพลาดโอกาสที่จะ
เจอเว็บเพจดีๆ ในลาดับกลางๆ หรื อท้ายๆ แต่การอ่านผลการค้นหาทั้งหมดก็อาจต้องใช้เวลามากเช่นเดียวกัน
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3) ไม่ รู้ จ ัก เทคนิ ค การค้น หา ปั ญ หานี้ คงต้อ งยอมรั บ ว่าเว็บไซต์ด ัง ๆ ที่ ให้บ ริ ก ารค้น หาต่ างใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นหลัก การที่จะอธิบายว่าผูใ้ ช้ตอ้ งการค้นหาสิ่ งใดนั้นต้องพิมพ์คาสาคัญหรื อข้อความด้วย
ภาษาอังกฤษ ซึ่งถ้าผูใ้ ช้ใช้คาที่เจาะจงในการสื บค้นอาจจะได้ขอ้ มูลที่ไม่ตรงกับสิ่ งที่เราต้องการ ดังนั้น ผูใ้ ช้
ต้องอาศัยเทคนิ ค พิเศษที่ เว็บไซต์แต่ ละแห่ งได้จ ัด เตรี ยมไว้สาหรั บผูใ้ ช้ ซึ่ งแต่ ละเว็บไซต์จะมีเทคนิ ค ที่
ค่อนข้างแตกต่างกัน
4) ได้ขอ้ มูลไม่ตรงกับความต้องการ เรี ยกปัญหานี้ว่าความไม่แม่นยาในการค้นหา ซึ่งอาจเกิดจากตัว
ผูใ้ ช้ก็ได้ที่บอกความต้องการไม่ชัดเจนพอว่าผูใ้ ช้ต ้องการอะไร หรื อเกิด จากเว็บไซต์ที่ให้บริ ก ารค้น หา
ตีความไม่ดีพอ ถึงแม้ปัจจุบนั เว็บไซต์หลายๆ แห่งจะมีการให้คะแนนความแม่นยามาให้ผใู้ ช้ได้พิจารณา แต่
ก็เป็ นการให้คะแนนจากฝ่ ายผูใ้ ห้บริ การแต่ฝ่ายเดียว ซึ่งเป็ นการเปรี ยบเทียบจากสิ่ งที่ผใู้ ช้บริ การป้ อนให้ แต่
ถึงอย่างไรก็ตามความแม่นยาและตรงกับความต้องการตัดสินใจจากใครไม่ได้ นอกจากตัวผูใ้ ช้บริ การเอง
5) เพลิดเพลินกับการอ่านข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง ปั ญหานี้ ข้ ึนอยู่กบั ตัวผูใ้ ช้เองที่บงั เอิญค้นหาข้อมูล
แล้วไปพบเว็บไซต์บางแห่งที่มีขอ้ มูลน่าสนใจกว่า จนผูใ้ ช้ให้ความสนใจประเด็นอื่นๆ แทนแต่บางครั้งก็อาจ
เกิดจากเว็บไซต์ที่ผใู้ ช้พบที่ดูเหมือนว่าจะใช่สิ่งที่เราต้องการ แต่เมื่อเข้าไปอ่านหรื อพิจารณาให้ดี กลับไม่ใช่
สิ่งที่ผใู้ ช้ตอ้ งการ
6) ผลการค้น หามีก ารเปลี่ย นแปลง บ่ อยครั้ งที่ ผใู้ ช้คิ ดว่าจะพบเว็บไซต์ที่ตอ้ งการ แต่ เมื่อไปยัง
เว็บไซต์น้ นั กลับปรากฏว่าไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ หรื อเรี ยกว่า Broken Link ซึ่งอาจเป็ นเพราะมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาหรื อย้ายเว็บไซต์ ทาให้ผลการค้นหาที่ได้รับไม่มีการปรับปรุ งข้อมูล
7) การค้น หาข้อมูลหรื อสารสนเทศให้ต รงกับความต้องการนั้น จ าเป็ นจะต้องอาศัย ทัก ษะและ
ประสบการณ์ในการกาหนดคาสาคัญ (Keyword) และการใช้ตวั ดาเนินการซึ่งในแต่ละฐานข้อมูล (Database)
หรื อโปรแกรมค้นหาอาจมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป
ดังนั้นไม่ว่าผูท้ ี่ตอ้ งการใช้บริ การโปรแกรมค้นหาต่างๆ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมค้นหา
เหล่านั้นว่ามีขอบเขตเนื้ อหาอะไรบ้างหรื อมีกลยุทธ์การค้นหาแตกต่างกันอย่างไรทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะสามารถ
ค้นหาสารสนเทศ ให้ได้ตรงกับความต้องการมากที่สุดโดยเสียเวลาน้อยที่สุดด้วย
วิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
จากงานวิจ ัยที่เกี่ ยวข้องกับ การศึก ษาทัก ษะการสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทัลของนักศึก ษาปริ ญญา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
สายสุ ดา ปั้ นตระกูล (2558:บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาทักษะการสื บค้นสารสนเทศจาก
อินเทอร์เน็ตของผูป้ กครองเพื่อส่งเสริ มนิสยั รักการอ่านของเด็กปฐมวัยโรงเรี ยนสาธิตละอออุทิศการวิจยั ใน
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ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทักษะการสื บค้นสารสนเทศจากอินเทอร์ เน็ตของผูป้ กครองเพื่อส่ งเสริ ม
นิสยั รักการอ่านของเด็กปฐมวัยโรงเรี ยนสาธิตละอออุทิศ และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการ
สืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์ เน็ตขอผูป้ กครองเพื่อส่งเสริ มนิ สัยรักการอ่านของเด็กปฐมวัยโรงเรี ยนสาธิต
ละอออุทิศ ประชากร คือ ผูป้ กครองเด็ก ปฐมวัยโรงเรี ยนสาธิ ตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จานวน 575 คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Taro Yamane กาหนดให้มีความคลาดเคลื่อน 0.5 และ
ครู โรงเรี ยนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จานวน 20 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็ นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิ ต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจยั พบว่า สถานภาพทัว่ ไปของ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป เป็ นมารดามีวุฒิ การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และประกอบอาชีพธุรกิจส่ วนตัว ผูป้ กครอง
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ตในการสื บค้นข้อมู ลด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบบพกพามีทกั ษะ
การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อการส่งเสริ มนิสยั รักการอ่านของเด็กปฐมวัยโรงเรี ยนสาธิตละอออุทิศ
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางส่วนแนวทางส่งเสริ มทักษะการสื บค้นข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ตของผูป้ กครอง
เพื่อส่งเสริ มนิสยั รักการอ่านของเด็กปฐมวัยโรงเรี ยนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า
ผูป้ กครองควรมีการแนะนาการค้นหาข้อมูลที่มคี วามเหมาะสมกับตัวเด็กเลือกสิ่งที่มีประโยชน์กบั ตัวเด็กซึ่ง
ผูป้ กครองควรเป็ นตัวอย่างที่ดีในการรักการอ่าน มีความใส่ใจและสนใจในการอ่านจึงจะสามารถปลูกฝังให้
เด็กมีนิสยั รักการอ่านได้
ธัญ ญาลัก ษณ์ ใจเที่ ย ง (2559:บทคัด ย่อ ) ศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง พฤติ ก รรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศของนัก ศึก ษา สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นศิลป์ การวิจ ัย นี้ มีว ตั ถุประสงค์เพื่อศึก ษาพฤติ ก รรมการ
แสวงหาและการใช้สารสนเทศ ศึกษาปั ญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนัก ศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จาานวน 306 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ทาารายงาน
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และทาาวิจยั /ศิลปนิพนธ์ ตามลาาดับ ด้านแหล่งสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ แหล่งสารสนเทศภายในตัว นัก ศึกษา แหล่งสารสนเทศภายนอก ประกอบด้ว ย แหล่ ง
สารสนเทศบุคคลแหล่งสารสนเทศจากสื่ อต่างๆและแหล่งสารสนเทศสถาบัน/สถานที่ ตามลาาดับ ด้าน
ลักษณะของสารสนเทศภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ วิชาชีพต่ างๆ บัน เทิงสารคดี และวิชาการทัว่ ไป
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ตามลาาดับ ด้านวิธีการแสวงหาสารสนเทศ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ คาแนะนาของอาจารย์ ดุ ลยพินิจ
ของนักศึกษา และพูดคุย สนทนาอย่างไม่เป็ นทางการกับผูใ้ กล้ชิด ตามลาดับ
2. นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีปัญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามีปัญหาด้านแหล่งสารสนเทศภายในสถาบันอยู่
ในระดับมาก ปั ญหาด้านแหล่งสารสนเทศภายนอกสถาบัน และปั ญหาส่ ว นบุค คล นักศึกษามีปัญหาใน
ระดับปานกลาง
นูรีดา จะปะกียา (2557:บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
สถาบัน อุด มศึก ษาในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ การวิจ ัย ครั้ งนี้ มีว ัต ถุป ระสงค์เพื่ อศึก ษาระดับ การรู้
สารสนเทศ และเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 387 คน จากสถาบันอุดมศึกษา
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จานวน 4 แห่ ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยานราธิวาสราชนคริ นทร์ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่ผา่ น
การทดสอบความเชื่ อถือ (Reliability) ได้ค่ าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครู อนบาลคือ 0.846 ไปเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ทางสถิติมธั ยมฐาน และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสาม
จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ส่ ว นใหญ่ มี ก ารรู้ ส ารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ประกอบด้ว ย 5
องค์ประกอบ 17 ตัว ชี้ ว ัด ส่ ว นเครื่ อ งมือ ที่ เป็ นแบบสัม ภาษณ์ ใช้เก็บ รวบรวมข้อมูลจากการสัม ภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญการรู้สารสนเทศ บรรณารักษ์หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการรู้สารสนเทศเพื่อนาไปสู่แนว
ทางการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสถาบัน อุดมศึก ษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง
ผลการวิจยั พบว่า มีจานวน 9 ประเด็น ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการสอนการรู้
สารสนเทศ ด้านรู ปแบบการสอน ด้านวิธีการสอน ด้านการจัดกิจกรรม ด้านการบริ หารจัดการหลักสูตรการรู้
สารสนเทศ ด้านนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาทักษะการสืบค้นสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการสืบค้นสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดย
จาแนกตามเพศและคณะ
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เรื่ อง ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ของนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากร และขนาดตัวอย่าง
2. การสุ่มตัวอย่าง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และการสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากร และขนาดตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั มีจานวนรวมทั้งสิ้น 10,327 คน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี การศึกษา 2562
จานวน 8 คณะวิชา ดังนี้
1. คณะครุ ศาสตร์
2. คณะพยาบาลศาสตร์
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. โรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง
5. โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ
6. โรงเรี ยนการเรื อน
7. คณะวิทยาการจัดการ
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.การสุ่ มตัวอย่าง
วิธีการคิดกลุ่มตัวอย่าง
=
=
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=
=
=
n

385.08
385 คน

นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูร่ ะดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จานวน 10,327 คน สามารถคิดเป็ น
ขนาดตัวอย่างได้ จานวน 385 คน
จานวนนักศึกษาจาก รายงานจานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
ตารางที่1 กลุ่มตัวอย่าง
คณะ

จานวนนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 385 คน

คณะครุ ศาสตร์

34

คณะพยาบาลศาสตร์

13

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

53

โรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง

27

โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ

48

โรงเรี ยนการเรื อน

53

คณะวิทยาการจัดการ

104

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

53

3.เครื่องมือที่ใช้ ในเก็บรวบรวมข้ อมูลและการสร้ างเครื่องมือวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้ แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ โดยมีข้นั ตอนในการสร้าง
เครื่ องมือ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ของนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เกณฑ์การวัดระดับทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
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ระดับ 5 หมายถึง มีระดับทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีระดับทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีระดับทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีระดับทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีระดับทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั น้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามซึ่งผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสร้างดังนี้
1.ศึกษาลักษณะ รู ปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แนวคิด
ทฤษฎี นามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษารายละเอียดวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อทราบเป็ นแนวทางและขอบเขตในการสร้าง
แบบสอบถาม
3. ศึกษาลักษณะรู ปแบบและวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรวบรวมเนื้อหา หลักปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาเป็ นแนวทางในการสร้าง
4. นาแบบสอบถามให้ผเู้ ชี่ยวชาญที่เป็ นบรรณารักษ์และที่ปรึ กษาของผูว้ ิจยั เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงในเชิงเนื้อหา โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 3ท่าน ดังนี้
4.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ศนา มัชฌิมา อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาบรรณารักษ์
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาบรรณารักษ์
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา อาจารย์ประจาหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยการใช้วิธีการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC)
ดังนี้
IOC = ∑ 𝑅
N
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง
R แทน ผลรวมของคะแนนผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคน
N แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

19

5. นาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุ งแล้วมาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป
การจัดกระทาข้อมูล
4.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน เก็บข้อมูลโดยให้
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามโดยตรง
2. ผูว้ ิจยั เก็บแบบสอบถามคืนจากนักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามารวบรวม และทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (SPSS : Statistic Package for
Social Sciences)
5.การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
นาแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลแล้วไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์ (SPSS : Statistic Package for Social Sciences) เพื่อการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและทดสอบ
สมมติฐาน ซึ่งแยกการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา
1.1 วิเคราะห์สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบทดสอบ ได้แก่ เพศ คณะที่ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ
1.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
2. วิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมานใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
2.1. การวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ t - test (Independent t - test) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
2 กลุ่ม ที่เป็ นอิสระต่อกัน ได้แก่ เพศ และ คณะที่ศึกษา
2.2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One way analysis of variance (One – way ANOVA)
เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ คณะที่ศกึ ษา
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ของนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เปรี ยบเทียบทักษะการสืบค้นสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต โดยจาแนกตามเพศ
และคณะ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่ประชากรกลุ่มเป้ าหมายจานวน 385 ชุด
โดยคณะผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปแบบตาราง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ของนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ได้ใช้สญ
ั ลักษณ์ดงั นี้
n

หมายถึง

หมายถึงจานวนกลุ่มตัวอย่าง

X

หมายถึง

หมายถึงค่าเฉลี่ย (Mean)

S.D.

หมายถึง

หมายถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อ มูลทั่ว ไปของนัก ศึ ก ษาที่ เป็ นกลุ่ มตัว อย่า ง ได้แก่ เพศ คณะ ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าร้อยละจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
(n=กลุ่มตัวอย่าง)
ชาย
142
หญิง
243

ร้ อยละ
63
37

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 243 คน คิดเป็ นร้อยละ
63 ส่วนที่เหลือเป็ นเพศชาย จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 37
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ตารางที่ 4.2 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละจาแนกตามชั้นปี
คณะ
จานวน
คณะครุ ศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ
โรงเรี ยนการเรื อน
โรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง

ร้ อยละ

34
53
104
53
13
48
53
27

8
14
27
14
3
13
14
7

จากตารางที่ 4.2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 14 คณะวิทยาการจัดการ จานวน 104
คน คิดเป็ นร้อยละ 27 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 14 คณะพยาบาล
ศาสตร์ จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3 โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการริ การ จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ
13 โรงเรี ยนการเรื อน จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 14 และโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือ ง จานวน 27 คน
คิดเป็ นร้อยละ 7
ตอนที่ 2 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจทิ ัลของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตารางที่ 4.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
อุปกรณ์ทใี่ ช้ ในการสืบค้นสาสนเทศดิจทิ ัล
จานวน
คอมพิวเตอร์ต้งั โต๊ะ
คอมพิวเตอร์พกพา
โทรศัพท์เคลื่อนที่
แท็บเล็ต

153
153
292
72

ร้ อยละ

ลาดับที่

40
40
76
19

2
1
3

จากตารางที่ 4.3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ จานวน 292 คน คิดเป็ นร้อยละ 76
ใช้คอมพิวเตอร์ต้งั โต๊ะ จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 ใช้คอมพิวเตอร์พกพา จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 40 และใช้แท็บเล็ต จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 19

22

ตารางที่ 4.4 วัตถุประสงค์ในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
วัตถุประสงค์ในการสืบค้น

จานวน

ร้ อยละ

ลาดับที่

เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร

203

53

3

เพื่อการศึกษา

275

71

1

เพื่อความบันเทิง

245

64

2

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษา จานวน 275 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 71 มีวตั ถุประสงค์เพื่อความบันเทิง จานวน 245 คน คิดเป็ นร้อยละ 64 มีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามข้อมูล
ข่าวสาร จานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 53
ตารางที่ 4.5 วิธีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทลั
วิธีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศดิจทิ ลั

จานวน

ร้ อยละ

ลาดับที่

จากส่วนเชื่อมโยง (Link)บนเว็บเพจ(Webpage)

103

27

3

จากการเข้าถึงเว็บไซต์(URL)

110

29

2

จากโปรแกรมค้นหา(Search Engine)

171

44

1

จากตารางที่ 4.5 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีวิธีการเข้าถึงสารสารสนเทศดิจิทลั จากโปรแกรมค้นหา
(Search Engine) จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 44 มีวิธีการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทลั จากการเข้าถึงเว็บไซต์
(URL) จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 29 มีวิธีการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทลั จากส่ วนเชื่อมโยง(Link)บนเว็บ
เพจ(Webpage) จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 27
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ตารางที่ 4.6 การทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทลั
การทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจทิ ัล

จานวน

ร้ อยละ

ลาดับที่

สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ(หนังสือพิมพ์ วารสาร)

53

14

3

ส่วนเชื่อมโยง(Link)บนเว็บเพจ(Webpage)

112

29

2

การแนะนาของเพื่อน

50

13

4

โปรแกรมค้นหา(Search Engine)

149

39

1

สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ(ป้ ายประชาสัมพันธ์ วิทยุ
โทรทัศน์ )

20

5

5

จากตารางที่ 4.6 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิ จิทัลจากโปรแกมค้น หา
(Search Engine) จานวน 149 คน คิด เป็ นร้ อยละ 39 ทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิ จิทัลจากส่ วนเชื่อมโยง
(Link)บนเว็บเพจ(Webpaeg) จานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29 ทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทัลจากสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ต่างๆ(หนังสื อพิมพ์ วารสาร) จานวน 53 คน ร้อยละ 14 ทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจ ทัลจากการ
แนะน าของเพื่ อ น จ านวน 50 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 13 และทราบถึ ง แหล่ ง สารสนเทศดิ จิ ทัล จากสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ(ป้ ายประชาสัมพันธ์ วิทยุ โทรทัศน์) จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5
ตารางที่ 4.7 เรี ยนรู้วิธีการสืบค้นโดยใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิทลั
เรียนรู้วธิ ีการสืบค้นโดยใช้ โปรแกรมค้นหา
สารสนเทศดิจทิ ัล

จานวน

ร้ อยละ

ลาดับที่

เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง จากการใช้งานจริ ง

268

70

1

ศึกษาจากหนังสื อเกี่ยวกับการสื บค้นสารสนเทศ
ดิจิทลั

55

14

3

คาแนะนาจากเพื่อนหรื อผูท้ ี่เคยใช้งาน

61

16

2

24

จากตารางที่ 4.7 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเรี ยนรู้วิธีการสื บค้นโดยใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศ
ดิจิทลั จากการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง จากการใช้งานจริ ง จานวน 268 คนคิดเป็ นร้อยละ 70 เรี ยนรู้วิธีการสื บค้น
โดยใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิทลั จากคาแนะนาจากเพื่อนหรื อผูท้ ี่เคยใช้งาน จานวน 61 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16 และเรี ยนรู้วิธีการสื บค้น โดยใช้โปรแกรมค้น หาสารสนเทศดิ จิทัลจากการศึกษาจากหนังสื อ
เกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 14
ตาราง 4.8 โปรแกรมค้นหา (Search Engine)ที่เคยใช้ในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
โปรแกรมค้นหา (Search Engine)ที่เคยใช้ ในการ
สืบค้นสารสนเทศดิจทิ ัล

จานวน

ร้ อยละ

ลาดับที่

Google

366

95

1

Sanook

9

2

3

Yahoo

10

3

2

จากตารางที่ 4.8 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเคยใช้โปรแกรมค้นหา(Search Engine) Google จานวน
366 คน คิดเป็ นร้อยละ 95 เคยใช้โปรแกรมค้นหา(Search Engine) Yahoo จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 3
เคยใช้โปรแกรมค้นหา(Search Engine) Sanook จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2
ตารางที่ 4.9 ประเภทสารสนเทศดิจิทลั ที่นิยมสื บค้น
ประเภทสารสนเทศดิจทิ ัลที่นิยมสืบค้น

จานวน

ร้ อยละ

ลาดับที่

คาสาคัญ

112

29

2

วลีหรื อประโยค

91

24

3

ชื่อเรื่ อง

129

34

1

หัวเรื่ อง

47

12

4

ชื่อผูแ้ ต่ง

5

1

5

25

จากตารางที่ 4.9 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามนิ ยมสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ประเภทชื่อเรื่ อง จานวน
129 คน คิดเป็ นร้อยละ 34 นิยมสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ประเภทคาสาคัญ จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 29
นิ ยมสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทัล ประเภทวลีหรื อประโยค จ านวน 91 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 24 นิ ยมสื บค้น
สารสนเทศดิ จิ ทลั ประเภทหัว เรื่ อง จานวน 47 คน คิด เป็ นร้อยละ 12 และนิ ยมสื บค้น สารสนเทศดิจิ ทัล
ประเภทชื่อผูแ้ ต่ง จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1
ตารางที่ 4.10 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
ข้ อ
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจทิ ัล
1
2
3
4
5
6
7
8

นิยมใช้โปรแกรมค้นหา (Search engine) ในการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั Sanook.com, Google.com
วิธี ก ารสื บ ค้น สารสนเทศดิ จิ ทัล โดยป้ อนค าค้น ใน
โปรแกรมค้นหา (Search Engine)
วิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อน URL ของ
แหล่งสารสนเทศ
วิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสียง
วิธี ก ารสื บ ค้น สารสนเทศประเภทวิ ดี โอโดยค้น ใน
เว็บไซต์ YouTube.com
วิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพ ในเว็บไซต์
ที่ถกู ลิขสิทธิ์
วิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั จากแหล่งต่างๆอย่าง
เหมาะสม
ความสามารถในการใช้โ ปรแกรมค้น หาสารสนเทศ
ดิจิทลั ของท่านอยูใ่ นระดับใด
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.59

0.56

มากที่สุด

4.37

0.61

มากที่สุด

4.03
3.47

0.68
1.08

มาก
มาก

4.19

0.90

มาก

4.02

0.77

มาก

4.33

0.62

มากที่สุด

4.23
4.15

0.70
0.74

มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 4.10 พบว่าทักษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 4.15 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.74 เมื่อพิจารณาจากข้อคาถามพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถาม นิยมใช้โปรแกรมค้นหา (Search engine) ในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั Sanook.com,
Google.com มีค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.59 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 รองลงมาคื อ วิธีการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อนคาค้นในโปรแกรมค้นหา (Search Engine) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.61 รองลงมาคือวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั จากแหล่งต่างๆอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
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เท่ ากับ 4.33 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 รองลงมาคื อ ความสามารถในการใช้โปรแกรมค้น หา
สารสนเทศดิ จิ ทัล ของท่ านอยู่ในระดับใด มี ค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.23 ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.70
รองลงมาคือวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้นในเว็บไซต์ YouTube.com มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19
ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90 รองลงมาคือวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อน URL ของแหล่ง
สารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 รองลงมาคือ วิธีการสืบค้นสารสนเทศ
ประเภท รู ปภาพ ในเว็บไซต์ที่ถูกลิขสิ ทธิ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 และ
ลาดับสุ ด ท้ายคื อ วิธีก ารสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทลั โดยการใช้เสี ยง มี ค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.47 ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.08
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ทาการทดสอบสมมติฐาน
ในส่วนนี้เป็ นการทดลองสมมติฐานต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้ เพื่อทราบถึงผลการทดสอบว่าสมมติฐาน
ต่างๆ นั้นมีผลอย่างไร สมมติฐานที่กาหนดไว้มีดงั นี้
1. ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั แตกต่างกัน
2. ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาคณะต่างกัน มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1 ผูต้ อบแบบสอบถามที่ทีเพศต่างกัน มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ของนักศึกษาปริ ญญา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแตกต่างกัน
H0 : ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาเพศต่างกัน มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าลี่ย ระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็ นอิสระจากกัน (Independent : t-test) และการทอดสอบสมมติฐานโดยใช้ระดับความ
เชื่อ 95 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig.(2-tailed) หรื อ Prob.(p) มีค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
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ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างเพศ ต่อทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
เพศชาย
เพศหญิง
t
S.D.
S.D.
X
X
1.นิยมใช้โปรแกรมค้นหา (Search
4.16
.558
4.58
.571
.355
engine) ในการสืบค้นสารสนเทศ
ดิจิทลั Sanook.com, Google.com
2.วิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
4.46
.603
4.31
.616
2.418
โดยป้ อนคาค้นในโปรแกรมค้นหา
(Search Engine
3.วิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
4.09
.798
3.99
.949
1.054
โดยป้ อน URL ของแหล่ง
สารสนเทศ
4.วิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
3.63
1.068
3.37
1.081
2.317
โดยการใช้เสียง
5.วิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท
4.23
.918
4.17
.891
.595
วิดีโอโดยค้นในเว็บไซต์
YouTube.com
6.วิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท
4.06
.742
4.00
.795
.738
รู ปภาพ ในเว็บไซต์ที่ถกู ลิขสิทธิ์
7.วิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั
4.37
.624
4.31
.642
.811
จากแหล่งต่างๆอย่างเหมาะสม
8.ความสามารถในการใช้โปรแกรม 4.21
.693
4.24
.706
-.426
ค้นหาสารสนเทศดิจิทลั ของท่านอยู่
ในระดับใด

p
.722

.016

.293

.021
.552

.461
.418
.671

จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบทัก ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิ ทลั โดยใช้สถิติ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยที่เป็ นอิสระจากกัน (Independent : t-test) ในการทดสอบการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั มี
ค่า Prob. น้อยกว่า .05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐาน H0 ปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่มีเพศแตกต่างกันมีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ไม่ต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 : ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาคณะต่างกัน มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ของนักศึกษา
ปริ ญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแตกต่างกัน
H0 : ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาคณะต่างกัน มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาคณะต่างกัน มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจทัลแตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้นการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว
(One way analysis of variance : One – way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ระดับความเชื่อมัน่
95 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig.(2-tailed)หรื อ OProb.(p) มีค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.12 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างคณะ ต่อการนิยมใช้โปรแกรมค้นหา ในการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั
นิยมใช้โปรแกรมค้นหา
(Search engine) ในการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
Sanook.com,
Google.com
คณะ

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

DF

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

3.835
119.142
122.977

7
377
384

.548
.316

1.734

.100

จากตารางที่ 4.12 พบว่าผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคณะการนิ ยมใช้โปรแกรมค้นหา (Search
engine) ในการสื บ ค้น สารสนเทศดิ จิ ทัล Sanook.com, Google.com โดยใช้ส ถิ ติ ก ารวิเ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance : One –way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า นิ ยมใช้
โปรแกรมค้นหา ในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั มีค่า F-Prob. มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่าคณะที่ศึกษาต่างกัน นิ ยมใช้โปรแกรมค้นหา (Search engine) ในการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทลั Sanook.com, Google.com ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.13ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างคณะ ต่อวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อนคาค้นใน
โปรแกรมค้นหา
วิธีการสืบค้นสารสนเทศ
แหล่งความ
ดิจิทลั โดยป้ อนคาค้นใน
SS
DF
MS
F
P
โปรแกรมค้นหา (Search
แปรปรวน
Engine)
คณะ
ระหว่างกลุ่ม
7.124
7
1.018 2.775 .008*
ภายในกลุ่ม
138.237
377
.367
รวม
384
145.361
จากตารางที่ 4.13 พบว่าผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคณะกับวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดย
ป้ อนคาค้นในโปรแกรมค้นหา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis :
One way ANOVA) ในการทดสอบพบว่าวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อนคาคนในโปรแกรมค้นหา
มีค่ า F-Prob. น้อยกว่า 0.05 นั่น คื อ ยอมรั บสมมติ ฐานหลัก (H1) ที่ ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามที่ศึกษาในคณะที่ต่างกัน มีวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อนคาค้นในโปรแกรมค้นหา
แตกต่างกัน จึงต้องทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
ตารางที่ 4.14 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
โดยป้ อนคาค้นในโปรแกรมค้นหา เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD จาแนกตามคณะ

ครุ ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
มนุษย์ศาสตร์

4.56
4.49
4.22
4.34

วิทยาศาสตร์

วิทยาการจัดการ

มนุษย์ศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

โรงเรี ยนการท่องเที่ยว
และการบริ การ

โรงเรี ยนการเรื อน

โรงเรี ยนกฎหมายและ
การเมือง

คณะวิชา

วิธีการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั
โดยป้ อนคาค้น
ในโปรแกรม
ค้นหา

ครุ ศาสตร์

X

4.56

4.49

4.22

4.34

4.46

4.42

4.49

4.11

-

0.07 0.34* 0.22

0.10

0.14

0.07

0.45*

0.03

0.07

0.00

0.38*

0.24
0.12

0.20
0.08

0.27*
0.15

0.11
0.23

-

0.27* 0.15
-

0.12
-
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พยาบาลศาสตร์
โรงเรี ยนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริ การ
โรงเรี ยนการเรื อน
โรงเรี ยนกฎหมาย
และการเมือง

4.46
4.42
4.49

วิทยาศาสตร์

วิทยาการจัดการ

มนุษย์ศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

โรงเรี ยนการท่องเที่ยว
และการบริ การ

โรงเรี ยนการเรื อน

โรงเรี ยนกฎหมายและ
การเมือง

คณะวิชา

วิธีการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั
โดยป้ อนคาค้น
ในโปรแกรม
ค้นหา

ครุ ศาสตร์

X

4.56

4.49

4.22

4.34

4.46

4.42

4.49

4.11

-

0.04

0.03

0.35

-

0.07

0.31*

-

0.38*

4.11

จากตารางที่ 4.14 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะครุ ศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อนคาค้นในโปรแกรมค้นหา
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะครุ ศาสตร์ มีทกั ษะการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อนคาค้นในโปรแกรมค้นหา มากกว่า
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.34
นัก ศึก ษาที่ ศึก ษาอยู่ในคณะครุ ศ าสตร์ แ ละโรงเรี ยนกฎหมายและการเมืองมี ทัก ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อนคาค้นในโปรแกรมค้นหา มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะครุ ศาสตร์ มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศ
ดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อนคาค้นในโปรแกรมค้นหา มากกว่านักศึกษาโรงเรี ยน
กฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.45
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิทยาการจัดการมีทกั ษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อนคาค้นในโปรแกรมค้นหา มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีทกั ษะการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อนคาค้นในโปรแกรมค้นหา มากกว่า
นักศึกษาคณะวิทยาการ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.27
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรี ยนกฎหมายและการเมืองมีทกั ษะ
การสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อนคาค้นในโปรแกรมค้นหา มีความ

-
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อนคาค้นในโปรแกรมค้นหา
มากกว่านักศึกษาโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.38
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาการจัดการและโรงเรี ยนการเรื อนมีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศ
ดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อนคาค้นในโปรแกรมค้นหา มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นโรงเรี ยนการเรื อน มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิ ทลั โดยป้ อนคาค้น ในโปรแกรมค้นหา มากกว่านัก ศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.27
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การและโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือ ง
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อนคาค้นในโปรแกรมค้นหา
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและ
การบริ ก าร มีทักษะการสื บค้น สารสนเทศดิจิทัล ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิ จิทลั โดยป้ อนคาค้นใน
โปรแกรมค้นหา มากกว่านักศึกษาโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.31
นักศึกษาที่ศึก ษาอยู่ในโรงเรี ยนการเรื อนและโรงเรี ยนกฎหมายและการเมืองมีทกั ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อนคาค้นในโปรแกรมค้นหา มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นโรงเรี ยนการเรื อน มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศ
ดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อนคาค้นในโปรแกรมค้นหา มากกว่านักศึกษาโรงเรี ยน
กฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.38
ตารางที่ 4.15 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างคณะ ต่อวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อน URL
ของแหล่งสารสนเทศ
วิธีการสืบค้นสารสนเทศ
แหล่งความ
ดิจิทลั โดยป้ อน URL ของ
SS
DF
MS
F
P
แปรปรวน
แหล่งสารสนเทศ
คณะ
ระหว่างกลุ่ม
33.624
7
4.803 6584 .000*
ภายในกลุ่ม
275.061
377
.730
รวม
384
308.686
จากตารางที่ 4.15 พบว่าผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคณะกับวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดย
ป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis :
One way ANOVA) ในการทดสอบพบว่าวิธีก ารสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทัลโดยป้ อน URL ของแหล่ ง
สารสนเทศ มีค่า F-Prob. น้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่า
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาในคณะที่ต่างกัน มีวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อน URL ของแหล่ง
สารสนเทศ แตกต่างกัน จึงต้องทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
ตารางที่ 4.16 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
โดยป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD จาแนกตามคณะ

ครุ ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ

4.09
3.55
3.88

มนุษย์ศาสตร์

4.09

พยาบาลศาสตร์

4.38

โรงเรี ยนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริ การ
โรงเรี ยนการเรื อน

4.50
4.32

วิทยาศาสตร์

วิทยาการจัดการ

มนุษย์ศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

โรงเรี ยนการท่องเที่ยว
และการบริ การ

โรงเรี ยนการเรื อน

โรงเรี ยนกฎหมายและ
การเมือง

คณะวิชา

วิธีการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั
โดยป้ อน URL
ของแหล่ง
สารสนเทศ

ครุ ศาสตร์

X

4.09

3.55

3.88

4.09

4.38

4.50

4.32

3.78

-

0.54* 0.21

0.00

0.29

0.41*

0.23

0.31

0.33* 0.55* 0.84* 0.95* 0.77*

0.23

-

-

0.21 0.51* 0.62* 0.44*
-

0.10

0.29

0.41*

0.23

3.32

-

0.11

0.06

0.60

-

0.18

0.72*

-

0.54*

โรงเรี ยนกฎหมาย
3.78
และการเมือง
จากตารางที่ 4.16 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะครุ ศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อน URL ของ
แหล่งสารสนเทศ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะครุ
ศาสตร์มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อน URL ของแหล่ง
สารสนเทศ มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.54
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นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์และโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การมีทกั ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การมีทกั ษะ
การสื บค้นสารสนเทศดิ จิทัล ด้ว ยวิธีการสื บค้น สารสนเทศดิ จิทัลโดยป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ
มากกว่านักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.41
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิทยาการจัดการมีทกั ษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะวิทยาการจัดการมีทกั ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิ จิ ทัล ด้ว ยวิธีก ารสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทัลโดยป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มากกว่า
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.33
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มีทัก ษะการสื บ ค้น สารสนเทศดิ จิ ทัล ด้ว ยวิธี ก ารสื บ ค้น สารสนเทศดิ จิ ทัลโดยป้ อน URL ของแหล่ ง
สารสนเทศ มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยนั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ใ นคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดย
ป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มากกว่านัก ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีผลต่ างของ
ค่าเฉลี่ยที่ 0.55
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะพยาบาลศาสตร์มีทกั ษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.05 โดยนัก ศึก ษาที่ อยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์ มีทักษะการสื บค้น
สารสนเทศดิ จิ ทัล ด้ว ยวิธีก ารสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทัลโดยป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มากกว่า
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.84
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การมี
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและ
การบริ ก ารมีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิ ทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิ จิทลั โดยป้ อน URL ของ
แหล่งสารสนเทศ มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.95
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและโรงเรี ยนการเรื อนมีทกั ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มีความแตกต่าง
กัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.05 โดยนัก ศึก ษาที่ อยู่ในโรงเรี ยนการเรื อนมีทัก ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิ จิ ทัล ด้ว ยวิธีก ารสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทัลโดยป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มากกว่า
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.77
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นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาการจัดการและคณะพยาบาลศาสตร์มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศ
ดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนัก ศึกษาที่อยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์ มีทักษะการสื บค้นสารสนเทศ
ดิจิทลั ด้ว ยวิธี การสื บค้น สารสนเทศดิ จิทลั โดยป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มากกว่านัก ศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.51
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาการจัดการและโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การมีทกั ษะการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ
มีทัก ษะการสื บ ค้น สารสนเทศดิ จิ ทัล ด้ว ยวิธี ก ารสื บ ค้น สารสนเทศดิ จิ ทัลโดยป้ อน URL ของแหล่ ง
สารสนเทศ มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.62
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาการจัดการและโรงเรี ยนการเรื อนมีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศ
ดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นโรงเรี ยนการเรื อนมีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั
ด้ว ยวิ ธี ก ารสื บ ค้น สารสนเทศดิ จิ ทัล โดยป้ อน URL ของแหล่ ง สารสนเทศ มากกว่ า นัก ศึ ก ษาคณะ
วิทยาการจัดการ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.44
นัก ศึก ษาที่ ศึก ษาอยู่ในคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และโรงเรี ยนการท่ องเที่ยวและการ
บริ การมีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อน URL ของแหล่ง
สารสนเทศ มีค วามแตกต่ างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยนัก ศึก ษาที่ อยู่ในโรงเรี ย น
การท่องเที่ยวและการบริ การมีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดย
ป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มากกว่านักศึกษาคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย ที่ 0.41
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การและโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง
มีทัก ษะการสื บ ค้น สารสนเทศดิ จิ ทัล ด้ว ยวิธี ก ารสื บ ค้น สารสนเทศดิ จิ ทัลโดยป้ อน URL ของแหล่ ง
สารสนเทศ มีค วามแตกต่ างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยนัก ศึก ษาที่ อยู่ในโรงเรี ย น
การท่องเที่ยวและการบริ การมีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดย
ป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มากกว่านักศึกษาโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
ที่ 0.72
นักศึกษาที่ศึก ษาอยู่ในโรงเรี ยนการเรื อนและโรงเรี ยนกฎหมายและการเมืองมีทกั ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มีความแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.05 โดยนัก ศึก ษาที่ อยู่ในโรงเรี ยนการเรื อนมีทัก ษะการสื บค้น
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สารสนเทศดิ จิ ทัล ด้ว ยวิธีก ารสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทัลโดยป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มากกว่า
นักศึกษาโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.54
ตารางที่ 4.17 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างคณะ ต่อวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสียง
วิธีการสืบค้นสารสนเทศ
ดิจิทลั โดยการใช้เสียง
คณะ

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

DF

MS

F

72.817
377.027
449.844

7
377
384

10.402
1.000

P

10.402 .000*

จากตารางที่ 4.17 พบว่าผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคณะกับวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการ
ใช้เสียงโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis : One way ANOVA) ใน
การทดสอบพบว่าวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสียงมีค่า F-Prob. น้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H1) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาในคณะที่ต่างกัน มีวิธีการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสียงแตกต่างกัน จึงต้องทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
ตารางที่ 4.18 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
โดยการใช้เสียง เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD จาแนกตามคณะ

ครุ ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
มนุษย์ศาสตร์

4.24
2.85
3.60
3.53

วิทยาศาสตร์

วิทยาการจัดการ

มนุษย์ศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

โรงเรี ยนการท่องเที่ยว
และการบริ การ

โรงเรี ยนการเรื อน

โรงเรี ยนกฎหมายและ
การเมือง

คณะวิชา

วิธีการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั
โดยการใช้เสียง

ครุ ศาสตร์

X

4.24

2.85

3.60

3.53

2.08

3.48

3.74

3.22

-

1.39* 0.64* 0.71* 2.16*

0.76*

0.50*

1.01*

0.63*

0.89*

0.37

0.12

0.14

0.37

0.05

0.21

0.31

-

0.75* 0.68* 0.77*
-

0.07 1.52*
-

1.45*
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พยาบาลศาสตร์
โรงเรี ยนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริ การ
โรงเรี ยนการเรื อน

2.08
3.48
3.74

วิทยาศาสตร์

วิทยาการจัดการ

มนุษย์ศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

โรงเรี ยนการท่องเที่ยว
และการบริ การ

โรงเรี ยนการเรื อน

โรงเรี ยนกฎหมายและ
การเมือง

คณะวิชา

วิธีการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั
โดยการใช้เสียง

ครุ ศาสตร์

X

4.24

2.85

3.60

3.53

2.08

3.48

3.74

3.22

-

1.40*

1.66*

1.14*

-

0.26

0.26

-

0.51*

โรงเรี ยนกฎหมาย
3.22
และการเมือง
จากตารางที่ 4.18 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะครุ ศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสี ยง มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะครุ ศาสตร์ มีทกั ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสี ยง มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 1.39
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสียง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
โดยการใช้เสียง มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.64
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์และคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีทกั ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสี ยง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์ มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสียง มากกว่านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยที่ 0.71
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสียง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
โดยการใช้เสียง มากกว่านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 2.16
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์และโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ มีทกั ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสี ยง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์ มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการ
สื บค้นสารสนเทศดิ จิทัลโดยการใช้เสี ยง มากกว่านัก ศึก ษาโรงเรี ยนการท่ องเที่ ยวและการบริ การ โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.76
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์ และโรงเรี ยนการเรื อน มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั
ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสียง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
โดยการใช้เสียง มากกว่านักศึกษาโรงเรี ยนการเรื อน โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.50
นัก ศึก ษาที่ ศึก ษาอยู่ในคณะครุ ศาสตร์ และโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง มีทัก ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสี ยง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์ มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสียง มากกว่านักศึกษาโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยที่ 1.01
นัก ศึก ษาที่ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและคณะวิทยาการจัดการ มีทกั ษะการ
สื บค้นสารสนเทศดิจิ ทลั ด้ว ยวิธีก ารสื บค้นสารสนเทศดิจิ ทลั โดยการใช้เสี ยง มีความแตก ต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะวิทยาการจัดการ มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศ
ดิ จิ ทัล ด้ว ยวิ ธี ก ารสื บ ค้น สารสนเทศดิ จิ ทัลโดยการใช้เ สี ยง มากกว่ านัก ศึ ก ษาคณะวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.75
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสียง มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทกั ษะการ
สื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทัล ด้ว ยวิธี ก ารสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทัล โดยการใช้เ สี ยง มากกว่ านัก ศึก ษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.68
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะพยาบาลศาสตร์ มีทกั ษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสี ยง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์ มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วย
วิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสี ยง มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.77
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นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสียง มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ มีทกั ษะ
การสื บค้นสารสนเทศดิ จิทลั ด้วยวิธีการสื บค้น สารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสี ยง มากกว่านักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.63
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรี ยนการเรื อ น มีทกั ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสี ยง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรี ยนการเรื อน มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้ว ย
วิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสี ยง มากกว่ านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.89
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาการจัดการและคณะพยาบาลศาสตร์ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศ
ดิจิทัล ด้วยวิธีการสื บค้น สารสนเทศดิจิ ทลั โดยการใช้เสี ยง มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะวิทยาการจัดการ มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสี ยง มากกว่านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
ที่ 1.52
นัก ศึก ษาที่ ศึก ษาอยู่ในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มีทัก ษะ
การสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสี ยง มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.05 โดยนัก ศึก ษาที่ อยู่ในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีทัก ษะ
การสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทัล ด้ว ยวิ ธีก ารสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทัลโดยการใช้เ สี ย ง มากกว่ า นัก ศึก ษา
คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 1.45
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะพยาบาลศาสตร์และโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ มีทกั ษะการ
สื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทลั ด้ว ยวิธีก ารสื บค้นสารสนเทศดิ จิ ทัลโดยการใช้เสี ยง มีค วามแตกต่ างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.05 โดยนัก ศึก ษาที่ อยู่ในโรงเรี ยนการท่ องเที่ ยวและการบริ ก าร มีทัก ษะ
การสื บค้นสารสนเทศดิ จิทลั ด้วยวิธีการสื บค้น สารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสี ยง มากกว่านักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 1.40
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรี ยนการเรื อน มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศ
ดิจิทัล ด้วยวิธีการสื บค้น สารสนเทศดิจิ ทลั โดยการใช้เสี ยง มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นโรงเรี ยนการเรื อน มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสียง มากกว่านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 1.66
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะพยาบาลศาสตร์และโรงเรี ยนกฎหมายและการเมืองมีทกั ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสี ยง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศ
ดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้น สารสนเทศดิ จิทลั โดยการใช้เสี ยง มากกว่านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 1.14
นักศึกษาที่ศึก ษาอยู่ในโรงเรี ยนการเรื อนและโรงเรี ยนกฎหมายและการเมืองมีทกั ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยการใช้เสี ยง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ใ นโรงเรี ยนการเรื อน มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้ว ย
วิธีก ารสื บค้น สารสนเทศดิจิทัลโดยการใช้เสี ยง มากกว่านักศึกษาโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.51
ตารางที่ 4.19 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างคณะ ต่อวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้นใน
เว็บไซต์ YouTube.com
วิธีการสืบค้นสารสนเทศ
ประเภทวิดีโอโดยค้นใน
เว็บไซต์ YouTube.com
คณะ

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

DF

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม
65.291
7
9.327 14.302 .000*
ภายในกลุ่ม
245.868
377
.652
รวม
384
311.158
จากตารางที่ 4.19 พบว่าผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคณะกับวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอ
โดยค้นในเว็บไซต์ YouTube.comโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis :
One way ANOVA) ในการทดสอบวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้นในเว็บไซต์ YouTube.com
มีค่ า F-Prob. น้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติ ฐานหลัก (H1) ที่ ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามที่ ศึ ก ษาในคณะที่ ต่ า งกัน มีวิ ธีก ารสื บค้น สารสนเทศประเภทวิดี โอโดยค้น ในเว็บไซต์
YouTube.com แตกต่างกัน จึงต้องทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
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ตารางที่ 4.20 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท
วิดีโอโดยค้นในเว็บไซต์ YouTube.com เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD จาแนกตามคณะ

ครุ ศาสตร์

4.41

วิทยาศาสตร์

วิทยาการจัดการ

มนุษย์ศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

โรงเรี ยนการท่องเที่ยว
และการบริ การ

โรงเรี ยนการเรื อน

โรงเรี ยนกฎหมายและ
การเมือง

คณะวิชา

วิธีการสืบค้น
สารสนเทศ
ประเภทวิดีโอ
โดยค้นใน
เว็บไซต์
YouTube.com

ครุ ศาสตร์

X

4.41

3.25

4.24

4.30

4.15

4.75

4.26

4.22

-

1.16* 0.17

0.11

0.26

0.34

0.15

0.19

วิทยาศาสตร์และ
3.25
- 0.99* 1.06* 0.90* 1.50 1.01*
0.97
เทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
4.24
0.06 0.09 0.51* 0.02
0.02
มนุษย์ศาสตร์
4.30
0.15 0.45 0.04
0.08
พยาบาลศาสตร์
4.15
0.60* 0.11
0.07
โรงเรี ยนการ
ท่องเที่ยวและการ
4.75
0.49*
0.53*
บริ การ
โรงเรี ยนการเรื อน
4.26
0.04
โรงเรี ยนกฎหมาย
4.22
และการเมือง
จากตารางที่ 4.20 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะครุ ศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทัล ด้วยวิธีการสื บค้น สารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้นใน
เว็บไซต์ YouTube.com มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะ
ครุ ศาสตร์ มีมีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิ ทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศประเภทวิดี โอโดยค้นใน
เว็บไซต์ YouTube.com มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 1.16
นัก ศึก ษาที่ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและคณะวิทยาการจัดการ มีทกั ษะการ
สื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้นในเว็บไซต์ YouTube.com มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะวิทยาการจัดการ มีทกั ษะ
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การสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้นในเว็บไซต์ YouTube.com
มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.99
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มีทัก ษะการสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทัล ด้ว ยวิ ธีก ารสื บค้น สารสนเทศประเภทวิ ดี โอโดยค้น ในเว็บ ไซต์
YouTube.com มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยนั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ใ น
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิ ทลั ด้วยวิธีก ารสื บค้นสารสนเทศ
ประเภทวิดีโอโดยค้นในเว็บไซต์ YouTube.com มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 1.06
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะพยาบาลศาสตร์ มีทกั ษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิ ทลั ด้วยวิธีก ารสื บค้นสารสนเทศประเภทวิดี โอโดยค้น ในเว็บไซต์ YouTube.com มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์ มีทกั ษะการ
สื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทลั ด้ว ยวิธีก ารสื บค้น สารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้น ในเว็บไซต์ YouTube.com
มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่ างของค่าเฉลี่ยที่ 0.90
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรี ยนการเรื อน มีทกั ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิ ทลั ด้วยวิธีก ารสื บค้นสารสนเทศประเภทวิดี โอโดยค้น ในเว็บไซต์ YouTube.com มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นโรงเรี ยนการเรื อนมีทกั ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้นในเว็บไซต์ YouTube.com มากกว่า
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 1.01
นักศึก ษาที่ ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาการจัด การและโรงเรี ยนการท่องเที่ ยวและการบริ การ มีทกั ษะ
การสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้นในเว็บไซต์ YouTube.com
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและ
การบริ การมีทัก ษะการสื บค้นสารสนเทศดิ จิ ทัล ด้ว ยวิธีการสื บค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้น ใน
เว็บไซต์ YouTube.com มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการโดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.51
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะพยาบาลศาสตร์และโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ มีทกั ษะการ
สื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทลั ด้ว ยวิธีก ารสื บค้น สารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้น ในเว็บไซต์ YouTube.com
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและ
การบริ การ มีทักษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิ ทลั ด้วยวิธีก ารสื บค้น สารสนเทศประเภทวิดี โอโดยค้นใน
เว็บไซต์ YouTube.com มากกว่านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.60
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การและโรงเรี ยนการเรื อน มีทกั ษะการ
สื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้นในเว็บไซต์ YouTube.com มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการ
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บริ การมีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้นในเว็บไซต์
YouTube.com มากกว่านักศึกษาโรงเรี ยนการเรื อน โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.49
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การและโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง
มีทัก ษะการสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทัล ด้ว ยวิ ธีก ารสื บค้น สารสนเทศประเภทวิ ดี โอโดยค้น ในเว็บ ไซต์
YouTube.com มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรี ยนการ
ท่องเที่ยวและการบริ การมีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอ
โดยค้นในเว็บไซต์ YouTube.com มากกว่านักศึกษาโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
ที่ 0.53
ตารางที่ 4.21 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างคณะ ต่อวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพ ใน
เว็บไซต์ที่ถกู ลิขสิทธิ์
วิธีการสืบค้นสารสนเทศ
ประเภท รู ปภาพ ใน
เว็บไซต์ที่ถกู ลิขสิทธิ์
คณะ

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

DF

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

16.763
214.110
230.873

7
377
384

2.395
.568

4.217

.000*

จากตารางที่ 4.21 พบว่าผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคณะกับวิธีก ารสื บค้นสารสนเทศประเภท
รู ปภาพ ในเว็บไซต์ที่ถูกลิขสิ ทธิ์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis :
One way ANOVA) ในการทดสอบวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพ ในเว็บไซต์ที่ถูกลิขสิ ทธิ์ มีค่า
F-Prob. น้อยกว่า 0.05 นั่น คื อ ยอมรั บ สมมติ ฐานหลัก (H1) ที่ ร ะดับ นัย สาคัญ 0.05 แสดงว่ าผูต้ อบ
แบบสอบถามที่ศึกษาในคณะที่ต่างกัน มีวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพ ในเว็บไซต์ที่ถูกลิขสิ ทธิ์
แตกต่างกัน จึงต้องทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
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ตารางที่ 4.22 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท
รู ปภาพในเว็บไซต์ที่ถกู ลิขสิทธิ์ เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD จาแนกตามคณะ

ครุ ศาสตร์

4.24

วิทยาศาสตร์

วิทยาการจัดการ

มนุษย์ศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

โรงเรี ยนการท่องเที่ยว
และการบริ การ

โรงเรี ยนการเรื อน

โรงเรี ยนกฎหมายและ
การเมือง

คณะวิชา

วิธีการสืบค้น
สารสนเทศ
ประเภท รู ปภาพ
ในเว็บไซต์ที่ถกู
ลิขสิทธิ์

ครุ ศาสตร์

X

4.24

3.74

3.87

4.26

4.38

4.06

4.21

3.78

-

0.50* 0.37* 0.03

0.14

0.18

0.03

0.46*

วิทยาศาสตร์และ
3.74
0.13 0.52* 0.64 0.32* 0.47*
0.04
เทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
3.87
- 0.39* 0.51* 0.19 0.34*
0.09
มนุษย์ศาสตร์
4.26
0.12 0.20 0.05
0.48*
พยาบาลศาสตร์
4.38
0.32 0.17
0.60*
โรงเรี ยนการ
ท่องเที่ยวและการ
4.06
0.15
0.28
บริ การ
โรงเรี ยนการเรื อน
4.21
0.43*
โรงเรี ยนกฎหมาย
3.78
และการเมือง
จากตารางที่ 4.22 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะครุ ศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์
ที่ถกู ลิขสิทธิ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์มี
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์ที่ถูกลิขสิ ทธิ์
มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.50
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์ที่ถูกลิขสิ ทธิ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์ มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการ
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สื บค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์ที่ถูกลิขสิ ทธิ์ มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการโดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.37
นัก ศึก ษาที่ ศึก ษาอยู่ในคณะครุ ศาสตร์ และโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง มีทัก ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์ที่ถกู ลิขสิทธิ์ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะครุ ศาสตร์ มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศ
ดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์ที่ถูกลิขสิ ทธิ์ มากกว่านักศึกษาโรงเรี ย น
กฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.46
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์ที่ถูกลิขสิ ทธิ์
มีค วามแตกต่ างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยนักศึก ษาที่อยู่ในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์
ที่ถกู ลิขสิทธิ์ มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.52
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์ที่ถูกลิขสิ ทธิ์
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและ
การบริ การ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์ที่
ถูกลิขสิทธิ์ มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.32
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรี ยนการเรื อน มีทักษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์ที่ถกู ลิขสิทธิ์ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นโรงเรี ยนการเรื อนมีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศ
ดิ จิ ทัล ด้ว ยวิธี ก ารสื บ ค้น สารสนเทศประเภท รู ป ภาพในเว็ บไซต์ที่ถูก ลิ ข สิ ทธิ์ มากกว่ านัก ศึก ษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.47
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาการจัดการและคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีทกั ษะการ
สื บค้นสารสนเทศดิจิ ทลั ด้ว ยวิธีการสื บค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์ที่ถูกลิข สิ ทธิ์ มีค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์ที่ถูกลิขสิ ทธิ์
มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.39
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาการจัดการและคณะพยาบาลศาสตร์ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศ
ดิจิทลั ด้ว ยวิธีการสื บค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์ที่ถูกลิข สิ ทธิ์ มีค วามแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์ มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศ
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ดิ จิ ทัล ด้ว ยวิธี ก ารสื บ ค้น สารสนเทศประเภท รู ป ภาพในเว็บไซต์ที่ถูก ลิ ข สิ ทธิ์ มากกว่ านัก ศึก ษาคณะ
วิทยาการจัดการ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.51
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาการจัดการและโรงเรี ยนการเรื อน มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศ
ดิจิ ทัล ด้ว ยวิธีก ารสื บค้น สารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์ที่ถูก ลิข สิ ทธิ์ มีค วามแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรี ยนการเรื อน มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศ
ดิ จิ ทัล ด้ว ยวิ ธี ก ารสื บ ค้น สารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็ บ ไซต์ ที่ ถู ก ลิ ข สิ ท ธิ์ มากกว่ า นั ก ศึ ก ษา
คณะวิทยาการจัดการโดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.34
นักศึกษาที่ ศึก ษาอยู่ในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์ที่ถู กลิขสิ ทธิ์
มีค วามแตกต่ างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยนักศึก ษาที่อยู่ในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์
ที่ถกู ลิขสิทธิ์ มากกว่านักศึกษาโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.48
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง มีทกั ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์ที่ถกู ลิขสิทธิ์ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.05 โดยนัก ศึก ษาที่ อยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์ มีทัก ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์ที่ถูกลิขสิ ทธิ์ มากกว่านักศึกษา
โรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.60
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนการเรื อนและโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือ ง มีทกั ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์ที่ถกู ลิขสิทธิ์ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นโรงเรี ยนการเรื อนมีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศ
ดิจิทลั ด้วยวิธีการสื บค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพในเว็บไซต์ที่ถูกลิขสิ ทธิ์ มากกว่านักศึกษาโรงเรี ย น
กฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.43
ตารางที่ 4.23 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างคณะ ต่อวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั จากแหล่งต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
วิธีการเลือกใช้
สารสนเทศดิจิทลั จาก
แหล่งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม
คณะ

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

DF

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

12.193
137.251

7
377

1.742
.364

4.785

.000*
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รวม

384

149.444

จากตารางที่ 4.23 พบว่าผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคณะกับวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั จาก
แหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis : One
way ANOVA) ในการทดสอบวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมีค่า F-Prob.
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่
ศึกษาในคณะที่ต่างกัน มีวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมแตกต่างกัน จึงต้อง
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
ตารางที่ 4.24 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั
จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD จาแนกตามคณะ

ครุ ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
มนุษย์ศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
โรงเรี ยนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริ การ
โรงเรี ยนการเรื อน
โรงเรี ยนกฎหมาย
และการเมือง

4.47
4.21
4.20
4.36
4.08
4.71
4.42
4.15

วิทยาศาสตร์

วิทยาการจัดการ

มนุษย์ศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

โรงเรี ยนการท่องเที่ยว
และการบริ การ

โรงเรี ยนการเรื อน

โรงเรี ยนกฎหมายและ
การเมือง

คณะวิชา

วิธีการเลือกใช้
สารสนเทศ
ดิจิทลั จากแหล่ง
ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม

ครุ ศาสตร์

X

4.47

4.21

4.20

4.36

4.08

4.71

4.42

4.15

-

0.26* 0.27* 0.11 0.39*

0.24

0.05

0.32*

-

0.01

0.15

0.13

0.50*

0.21

0.06

-

0.16
-

0.12
0.28
-

0.51*
0.35*
0.63*

0.22*
0.06
0.34

0.05
0.21
0.07

-

0.29*

0.56*

-

0.27
-
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จากตารางที่ 4.24 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะครุ ศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั จากแหล่งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะครุ ศาสตร์
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.26
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
ด้วยวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะครุ ศาสตร์ มีทกั ษะการสื บค้น สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการ
เลือกใช้สารสนเทศดิจิ ทลั จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มากกว่านักศึก ษาคณะวิทยาการจัดการโดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.27
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
ด้วยวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะครุ ศาสตร์ มีทกั ษะการสื บค้น สารสนเทศดิ จิทลั ด้วยวิธีการ
เลือกใช้สารสนเทศดิ จิทลั จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.39
นัก ศึก ษาที่ ศึก ษาอยู่ในคณะครุ ศาสตร์ และโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง มีทัก ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะครุ ศาสตร์ มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศ
ดิจิทัล ด้ว ยวิธีก ารเลือกใช้สารสนเทศดิ จิทัลจากแหล่งต่ าง ๆ อย่างเหมาะสม มากกว่านัก ศึก ษาโรงเรี ยน
กฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.32
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและ
การบริ การ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั จากแหล่งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.50
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาการจัดการและโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ มีทกั ษะการ
สื บค้น สารสนเทศดิจิ ทัล ด้ว ยวิธีก ารเลือกใช้สารสนเทศดิ จิ ทัลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.51
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นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาการจัดการและโรงเรี ยนการเรื อน มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศ
ดิจิ ทลั ด้ว ยวิธีก ารเลือกใช้สารสนเทศดิ จิ ทลั จากแหล่งต่ าง ๆ อย่างเหมาะสม มีค วามแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่โรงเรี ยนการเรื อน มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั
ด้วยวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาคณะคณะวิทยาการ
จัดการ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.22
นัก ศึก ษาที่ ศึก ษาอยู่ในคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และโรงเรี ยนการท่ องเที่ยวและการ
บริ การ มีทักษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้ว ยวิธีก ารเลือกใช้สารสนเทศดิจิ ทลั จากแหล่งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรี ยนการ
ท่องเที่ยวและการบริ การ มีทักษะการสื บค้น สารสนเทศดิจิทัล ด้วยวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทัลจาก
แหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
ที่ 0.35
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะพยาบาลศาสตร์และโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ มีทกั ษะการ
สื บค้น สารสนเทศดิจิ ทัล ด้ว ยวิธีก ารเลือกใช้สารสนเทศดิ จิ ทัลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
มากกว่านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.63
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การและโรงเรี ยนการเรื อน มีทกั ษะการ
สื บค้น สารสนเทศดิจิ ทัล ด้ว ยวิธีก ารเลือกใช้สารสนเทศดิ จิ ทัลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
มากกว่านักศึกษาโรงเรี ยนการเรื อน โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.29
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การและโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการ
บริ การ มีทักษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้ว ยวิธีก ารเลือกใช้สารสนเทศดิจิ ทลั จากแหล่งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม มากกว่านักศึกษารงเรี ยนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.56
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ตารางที่ 4.25 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างคณะ ต่อความสามารถในการใช้โปรแกรมค้นหา
สารสนเทศดิจิทลั ของท่านอยูใ่ นระดับใด
ความสามารถในการใช้
แหล่งความ
โปรแกรมค้นหา
SS
DF
MS
F
P
สารสนเทศดิจิทลั ของ
แปรปรวน
ท่านอยูใ่ นระดับใด
คณะ
ระหว่างกลุ่ม
11.747
7
1.678 3.581 .001*
ภายในกลุ่ม
176.679
377
.469
รวม
384
188.426
จากตารางที่ 4.25 พบว่าผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคณะกับความสามารถในการใช้โปรแกรม
ค้น หาสารสนเทศดิ จิ ทัล ของท่ านอยู่ใ นระดับใดโดยใช้ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ ค วามแปร ปรวนทางเดี ย ว
(One – way Analysis : One way ANOVA) ในการทดสอบความสามารถในการใช้โปรแกรมค้น หา
สารสนเทศดิจิทลั ของท่านอยูใ่ นระดับใดมีค่า F-Prob. น้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) ที่
ระดับ นัย สาคัญ 0.05 แสดงว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึก ษาในคณะที่ ต่ า งกัน มี ค วามสามารถในการ
ใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิทลั ของท่านอยูใ่ นระดับใดแตกต่างกัน จึงต้องทดสอบความแตกต่างเป็ น
รายคู่
ตารางที่ 4.26 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั กับความสามารถในการใช้โปรแกรม
ค้นหาสารสนเทศดิจิทลั ของท่านอยูใ่ นระดับใด เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD จาแนกตามคณะ
โรงเรี ยนการท่องเที่ยว
และการบริ การ

โรงเรี ยนการเรื อน

โรงเรี ยนกฎหมายและ
การเมือง

4.13

พยาบาลศาสตร์

4.38

มนุษย์ศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ

4.29

วิทยาการจัดการ

ครุ ศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คณะวิชา

ความสามารถใน
การใช้โปรแกรม
ค้นหาสารสนเทศ
ดิจิทลั ของท่าน
อยูใ่ นระดับใด

ครุ ศาสตร์

X

4.29

4.38

4.13

4.08

4.31

4.60

4.08

4.15

-

0.08

0.16

0.22

0.01

0.31*

0.22

0.14

0.24* 0.30* 0.07

0.22

0.30*

0.23

0.47*

0.05

0.01

-

-

0.05

0.18
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มนุษย์ศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
โรงเรี ยนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริ การ
โรงเรี ยนการเรื อน
โรงเรี ยนกฎหมาย
และการเมือง

4.08
4.31
4.60
4.08

วิทยาศาสตร์

วิทยาการจัดการ

มนุษย์ศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

โรงเรี ยนการท่องเที่ยว
และการบริ การ

โรงเรี ยนการเรื อน

โรงเรี ยนกฎหมายและ
การเมือง

คณะวิชา

ความสามารถใน
การใช้โปรแกรม
ค้นหาสารสนเทศ
ดิจิทลั ของท่าน
อยูใ่ นระดับใด

ครุ ศาสตร์

X

4.29

4.38

4.13

4.08

4.31

4.60

4.08

4.15

-

0.23
-

0.52*
0.29

0.00
0.23

0.07
0.16

-

0.52*

0.45*

-

0.07

4.15

จากตารางที่ 4.26 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะครุ ศาสตร์ และโรงเรี ยนการท่องเที่ยว
และการบริ การ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั กับความสามารถในการใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศ
ดิจิทลั ของท่านอยูใ่ นระดับใด มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ น
โรงเรี ยนการท่ องเที่ ยวและการบริ การ มีทักษะการสื บค้นสารสนเทศดิ จิทัล กับความสามารถในการใช้
โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิทลั ของท่านอยูใ่ นระดับใด มากกว่านักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ และเทคโนโลยี
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.31
นัก ศึก ษาที่ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและคณะวิทยาการจัดการ มีทกั ษะการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทลั กับความสามารถในการใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิทลั ของท่านอยู่ในระดับ
ใด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิ จิทลั กับความสามารถในการใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศ
ดิจิทลั ของท่านอยูใ่ นระดับใด มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.24
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั กับความสามารถในการใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิทลั ของท่าน
อยู่ในระดับใด มีค วามแตกต่ า งกัน อย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยนัก ศึ ก ษาที่ อยู่ใ นคณะ

-
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วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทัล กับความสามารถในการใช้โปรแกรม
ค้นหาสารสนเทศดิจิทลั ของท่านอยูใ่ นระดับใด มากกว่านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.30
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรี ยนการเรื อน มีทกั ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั กับความสามารถในการใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิทลั ของท่านอยู่ในระดับใดมี
ความแตกต่ า งกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.05 โดยนัก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิ จิทลั กับความสามารถในการใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศ
ดิจิทลั ของท่านอยูใ่ นระดับใด มากกว่านักศึกษาโรงเรี ยนการเรื อน โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.30
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาการจัดการและโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ มีทกั ษะการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทลั กับความสามารถในการใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิทลั ของท่านอยู่ในระดับ
ใด มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและ
การบริ การ มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั กับความสามารถในการใช้โปรแกรมค้น หาสารสนเทศ
ดิจิทลั ของท่านอยูใ่ นระดับใด มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.47
นัก ศึก ษาที่ ศึก ษาอยู่ในคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และโรงเรี ยนการท่ องเที่ยวและการ
บริ การ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั กับความสามารถในการใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิทลั
ของท่านอยู่ในระดับใด มีความแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยนัก ศึกษาที่อยู่ใน
โรงเรี ยนการท่ องเที่ ยวและการบริ การ มีทักษะการสื บค้นสารสนเทศดิ จิทัล กับความสามารถในการใช้
โปรแกรมค้น หาสารสนเทศดิ จิ ทัล ของท่ า นอยู่ใ นระดับ ใด มากกว่า นัก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.52
นักศึก ษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนการท่องเที่ ยวและการบริ ก ารและโรงเรี ยนการเรื อนมีทกั ษะการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทลั กับความสามารถในการใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิทลั ของท่านอยู่ในระดับ
ใด มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและ
การบริ การ มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั กับความสามารถในการใช้โปรแกรมค้น หาสารสนเทศ
ดิจิทลั ของท่านอยูใ่ นระดับใด มากกว่านักศึกษาโรงเรี ยนการเรื อน โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.52
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การและโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั กับความสามารถในการใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิ ทลั ของท่าน
อยูใ่ นระดับใด มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรี ยนการ
ท่องเที่ยวและการบริ การมีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั กับความสามารถในการใช้โปรแกรมค้นหา
สารสนเทศดิจิทลั ของท่านอยูใ่ นระดับใด มากกว่านักศึกษาโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยที่ 0.45
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ตารางที่ 4.27 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างคณะ ต่อทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

คณะ

SS

DF

MS

F

P

9.888
72.165

7
377

1.413
.191

7.379

.000*

จากตารางที่ 4.27 พบว่าผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคณะกับทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดย
ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis : One way ANOVA) ในการทดสอบ
ทัก ษะการสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทลั โดยมีค่า F-Prob. น้อยกว่า 0.05 นั่นคื อ ยอมรั บสมมติฐานหลัก (H1)
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาในคณะที่ต่างกัน มี ทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศ
ดิจิทลั แตกต่างกัน จึงต้องทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่

ครุ ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
มนุษย์ศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
โรงเรี ยนการ
ท่องเที่ยวและการ
บริ การ
โรงเรี ยนการเรื อน

4.36
3.90
4.09
4.19
4.07
4.41
4.25

วิทยาการจัดการ

มนุษย์ศาสตร์

พยาบาลศาสตร์

โรงเรี ยนการท่องเที่ยว
และการบริ การ

โรงเรี ยนการเรื อน

โรงเรี ยนกฎหมายและ
การเมือง

คณะวิชา

ทักษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั

วิทยาศาสตร์

X

ครุ ศาสตร์

ตารางที่ 4.28 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี LSD จาแนกตาม
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โรงเรี ยนกฎหมาย
3.98
และการเมือง
จากตารางที่ 4.28 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะครุ ศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยนักศึกษาที่อยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.46
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะครุ ศาสตร์ มีทกั ษะการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทลั มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.27
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะครุ ศาสตร์ มีทกั ษะการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทลั มากกว่านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.29
นัก ศึก ษาที่ ศึก ษาอยู่ในคณะครุ ศาสตร์ และโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง มีทัก ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในคณะครุ
ศาสตร์ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั มากกว่านักศึกษาโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยที่ 0.38
นัก ศึก ษาที่ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและคณะวิทยาการจัดการ มีทกั ษะการ
สื บค้นสารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ใน
คณะวิ ทยาการจัด การ มี ทัก ษะการสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทัล มากกว่า นัก ศึก ษาค ณะวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.19
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษา
ที่อยู่ในคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีทักษะการสื บค้นสารสนเทศดิ จิทลั มากกว่านัก ศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.29
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นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษา
ที่อยู่ในโรงเรี ยนการท่ องเที่ ยวและการบริ ก าร มีทัก ษะการสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทัล มากกว่านัก ศึก ษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.51
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและโรงเรี ยนการเรื อนมีทกั ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรี ยน
การเรื อน มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.35
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาการจัดการและโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ มีทกั ษะการ
สื บค้นสารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ใน
โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.32
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาการจัดการและโรงเรี ยนการเรื อน มีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศ
ดิจิทลั มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึก ษาที่อยู่ในโรงเรี ยนการเรื อน
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.16
นัก ศึก ษาที่ ศึก ษาอยู่ในคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และโรงเรี ยนการท่ องเที่ยวและการ
บริ การ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
นัก ศึก ษาที่ อยู่ในโรงเรี ยนการท่ องเที่ ยวและการบริ ก าร มีทัก ษะการสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทัล มากกว่า
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.22
นักศึกษาที่ ศึก ษาอยู่ในคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง
มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษา
ที่อยูใ่ นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั มากกว่านักศึกษาโรงเรี ยน
กฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.21
นักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะพยาบาลศาสตร์และโรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ มีทกั ษะการ
สื บค้นสารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ใน
โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การมีทกั ษะการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั มากกว่านักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ 0.34
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนการเรื อนและโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง มีทกั ษะการสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรี ยน
การเรื อน มีทกั ษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั มากกว่านักศึกษาโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยที่ 0.2
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บทที่ 5
สรุปผลวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่ องทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ของนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลวิจยั อธิปรายผลและข้อเสนอแนะดังนี้
สรุปผลวิจยั
จากการศึกษาทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ของนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสนดุสิต
1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัว อย่างซึ่ งเป็ นนัก ศึก ษาปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต มหาวิท ยาลัย สวนดุ สิต ทั้งหมดจ านวน 385 คน
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 243 คน คิดเป็ นร้อยละ 63 ส่ วนที่เหลือเป็ นเพศชาย
จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 37
สาหรับคณะที่ศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ
8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 14 คณะวิทยาการจัดการ จานวน 104 คน
คิดเป็ นร้อยละ 27 คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 14 คณะพยาบาลศาสตร์
จานวน 13 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 3 โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการริ การ จานวน 48 คน คิด เป็ นร้อยละ 13
โรงเรี ยนการเรื อน จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 14 และโรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง จานวน 27 คน คิด
เป็ นร้อยละ 7
2. ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ของนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อุปกรณ์ที่ใช้สืบค้นสารสนเทศพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ จานวน 292 คน คิด
เป็ นร้อยละ 76 ใช้คอมพิวเตอร์ต้งั โต๊ะ จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 ใช้คอมพิวเตอร์พกพา จานวน 153
คน คิดเป็ นร้อยละ 40 และใช้แท็บเล็ต จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 19
วัต ถุ ประสงค์ในการสื บค้นสารสนเทศพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึก ษา
จานวน 275 คน คิด เป็ นร้อยละ 71 มีว ตั ถุประสงค์เพื่อความบัน เทิง จานวน 245 คน คิดเป็ นร้อยละ 64 มี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 53
วิธีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีวิธีการเข้าถึงสารสารสนเทศดิจิทลั จาก
โปรแกรมค้นหา(Search Engine) จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 44 มีวิธีการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทลั จากการ
เข้าถึงเว็บไซต์(URL) จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 29 มีวิธีการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทลั จากส่ วนเชื่อมโยง
(Link)บนเว็บเพจ(Webpage) จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 27
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การทราบถึงแหล่งสารสนเทศพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทัลจากโป
รแกมค้นหา (Search Engine) จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 39 ทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทลั จากส่ วน
เชื่อมโยง(Link)บนเว็บเพจ(Webpaeg) จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 29 ทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทลั
จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ(หนังสือพิมพ์ วารสาร) จานวน 53 คน ร้อยละ 14 ทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจทัลจาก
การแนะน าของเพื่อน จ านวน 50 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 13 และทราบถึ งแหล่ งสารสนเทศดิ จิ ทัลจากสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ(ป้ ายประชาสัมพันธ์ วิทยุ โทรทัศน์) จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5
การเรี ยนรู้การสืบค้นสารสนแทศดิจิทลั โดยโปรแกรมค้นหาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเรี ยนรู้วิธีการ
สืบค้นโดยใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิทลั จากการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง จากการใช้งานจริ ง จานวน 268
คนคิดเป็ นร้อยละ 70 เรี ยนรู้วิธีการสืบค้นโดยใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิทลั จากคาแนะนาจากเพื่อน
หรื อผูท้ ี่ เคยใช้งาน จ านวน 61 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 16 และเรี ยนรู้ วิ ธีก ารสื บค้น โดยใช้โปรแกรมค้น หา
สารสนเทศดิจิทลั จากการศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 14
โปรแกรมค้น(Search Engine)ที่เคยใช้ในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเคย
ใช้โปรแกรมค้นหา(Search Engine) Google จานวน 366 คน คิดเป็ นร้อยละ 95 เคยใช้โปรแกรมค้นหา
(Search Engine) Yahoo จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 3 เคยใช้โปรแกรมค้นหา(Search Engine) Sanook
จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2
ประเภทของสารสนเทศที่ นิ ย มสื บค้น พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามนิ ยมสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทัล
ประเภทชื่อเรื่ อง จานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 34 นิ ยมสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ประเภทคาสาคัญ จานวน
112 คน คิดเป็ นร้อยละ 29 นิยมสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ประเภทวลีหรื อประโยค จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 24 นิ ยมสื บค้น สารสนเทศดิจิ ทลั ประเภทหัวเรื่ อง จ านวน 47 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 12 และนิ ยมสื บค้น
สารสนเทศดิจิทลั ประเภทชื่อผูแ้ ต่ง จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1
ทัก ษะการสื บค้น สารสนเทศดิจิ ทัลพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม นิ ยมใช้โปรแกรมค้น หา (Search
engine) ในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั Sanook.com, Google.com มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.566 รองลงมาคือ วิธีก ารสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อนคาค้นในโปรแกรมค้นหา
(Search Engine) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.615 รองลงมาคือวิธีการเลือกใช้
สารสนเทศดิจิทลั จากแหล่งต่างๆอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.624
รองลงมาคือ ความสามารถในการใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิทลั ของท่านอยู่ในระดับใด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.700 รองลงมาคือวิธีการสื บค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดย
ค้นในเว็บไซต์ YouTube.com มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ส่ วนเบี่ ยงแบนมาตรฐานเท่ากับ 0.900 รองลงมาคื อ
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วิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.687 รองลงมาคือ วิธีการสื บค้นสารสนเทศประเภท รู ปภาพ ในเว็บไซต์ที่ถูกลิขสิ ทธิ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.775 และลาดับสุ ดท้ายคือ วิธีการสื บค้นสารสนเทศ
ดิจิทลั โดยการใช้เสียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.082
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.15 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.74
อภิปรายผล
ผลการวิจยั เรื่ อง ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ของนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต พบว่า นัก ศึก ษามีว ตั ถุประสงค์ในการสื บค้น สารสนเทศดิ จิ ทัลเพื่อการศึก ษา มีวิธีก ารเข้าถึงสาร
สารสนเทศดิจิทลั และทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทลั จากโปรแกมค้นหา (Search Engine) เคยใช้โปรแกรม
ค้นหา (Search Engine) ในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั และนิยมสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยใช้ชื่อเรื่ อง ซึ่ง
สอดคล้องกับ ประตินัณข์์ รัศมีโรจน์ และศักดา จันทร์ ประเสริ ฐ (2560: 105) ที่ได้ทาวิจยั เรื่ อง การสื บค้น
สารสนเทศโดยใช้โปรแกรมค้นหา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ชื่อเรื่ อง
เพื่อสืบค้น โดยเลือกใช้ Google เพื่อสืบค้นข้อมูลประกอบการเรี ยน และ สายสุ ดา ปั้ นตระกูล (2558, 54) ที่
ได้ก ล่าวถึงทักษะการสื บค้นข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต ของผูป้ กครองเพื่อส่ งเสริ มนิ สัยรัก การอ่านของเด็ ก
ปฐมวัยโรงเรี ยนสาธิตละอออุทิศ พบว่าผูป้ กครองเลือกใช้เว็บไซต์ Google ในการค้นหาสารสนเทศจาก
อินเตอร์เน็ต เนื่องจาก (ศูนย์วิจยั นวัตกรรม อินเทอร์ เน็ต , 2557) Google เป็ นโปรแกรมค้นหาที่ใช้งานง่ายมี
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีจุดเด่นที่ความชัดเจนคือ ความเรี ยบง่ายของหน้าเว็บเพจ และความเร็ วใน
การค้นคืนข้อมูล กลับคืนมาแก่ ผใู้ ช้ นอกจากนี้ ยังบริ การแปลข้อความหน้าเว็บเพจด้วยภาษาต่างๆ ถึง 65
ภาษา
ข้ อเสนอแนะจากวิจยั ครั้งนี้
ควรเพิ่มอุปกรณ์และจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุ นต่อความต้องการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ของ
ผูใ้ ช้สารสนเทศ เช่น จัดบริ การระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตให้เพียงพอ จัดสถานที่ที่เหมาะสมและสนับสนุ น
การสืบค้นสารสนเทศ
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึก ษาถึงทักษะในการสื บค้น สารสนเทศดิจิ ทัลของนัก ศึกษาว่ามีก ารเปลี่ยนแปลงไปใน
รู ปแบบใด
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2. ควรศึกษาถึงทักษะในการสื บค้นสารสนเทศดิจิทลั ของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอื่นๆ เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาและจัดสภาพแวดล้อมในการสื บค้นสารสนเทศอย่างเหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้สารสนเทศภิปรายผล
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แบบสอบถามงานวิจยั
เรื่อง ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจทิ ัลของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่ งของงานวิจยั ซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อ ศึกษาและเปรี ยบเทียบ ทักษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั ของนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยจาแนกตาม เพศ และคณะ
...................................................................................................................................................................
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
2. คณะ
 คณะครุ ศาสตร์

 หญิง
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะวิทยาการจัดการ

 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะพยาบาลศาสตร์

 โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริ การ

 โรงเรี ยนการเรื อน

 โรงเรี ยนกฏหมายและการเมือง

ตอนที่ 2 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจทิ ัลของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่ องหมาย √ หน้าคาตอบที่ท่านเลือกในแต่ละคาถามที่ตรงกับความจริ ง เพื่อประโยชน์
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ท่านมักสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยอุปกรณ์ชนิดใด (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
 คอมพิวเตอร์แบบพกพา
 โทรศัพท์เคลื่อนที่
 แท็บแล็ต
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2. วัตถุประสงค์ในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร
 เพื่อการศึกษา
 เพื่อความบันเทิง
 อื่นๆ โปรดระบุ.................
3. ท่านมีวิธีเข้าถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทลั อย่างไร
 จากส่วนเชื่อมโยง (Link) บนเว็บเพจ (Webpage)
 จากการเข้าถึงเว็บไซต์ (URL)
 จากโปรแกรมค้นหา (Search Engine)
 อื่นๆ โปรดระบุ.................
4. ท่านทราบแหล่งสารสนเทศดิจิทลั ได้อย่างไร
 สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ (หนังสือ วารสาร)
 ส่วนเชื่อมโยง (Link) บนเว็บเพจ (Webpage)
 การแนะนาของเพื่อน
 โปรแกรมค้นหา (Search Engine)
 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ (ป้ ายประชาสัมพันธ์ วิทยุ โทรทัศน์)
 อื่นๆ โปรดระบุ.................
5. ท่านเรี ยนรู้การสืบค้นโดยใช้โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการใด
 เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง จากการใช้งานจริ ง
 ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
 คาแนะนาจากเพื่อนหรื อผูท้ ี่เคยใช้โปรแกรม
 อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................
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6. ท่านเคยใช้โปรแกรมค้นหา (Search Engine) ใดบางในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
 Google
 Sanook
 Yahoo
 อื่นๆ โปรดระบุ.................

ไม่เคยใช้

7. ท่านนิยมสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ประเภทใด
 คาสาคัญ
 วลีหรื อประโยค
 ชื่อเรื่ อง
 หัวเรื่ อง
 ชื่อผูแ้ ต่ง
 อื่นๆ โปรดระบุ.................
7. ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ของนักศึกษาปริ ญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจทิ ัลของ
มากที่สุด
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต
1. ท่านนิยมใช้โปรแกรมค้นหา (Search
engine) ในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั
Sanook.com, Google.com
2. ท่านมีวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดย
ป้ อนคาค้นในโปรแกรมค้นหา (Search
Engine)
3. ท่านมีวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดย
ป้ อน URL ของแหล่งสารสนเทศ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด
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ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจทิ ัลของ
มากที่สุด
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต
4. ท่านมีวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดย
การใช้เสียง
5. ท่านมีวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท
วิดีโอโดยค้นในเว็บไซต์ YouTube.com
6. ท่านมีวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท
รู ปภาพ ในเว็บไซต์ที่ถกู ลิขสิทธิ์
7. ท่านมีวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลั จาก
แหล่งต่างๆอย่างเหมาะสม
8. ท่านคิดว่าความสามารถในการใช้
โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิทลั ของท่าน
อยูใ่ นระดับใด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด
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ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชื่อ-สกุล

สุพตั รา อินเจริ ญ

หลักสู ตร

ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต

วัน/เดือน/ปี

23 กันยายน 2540

ที่อยู่

164 หมู่ที่4 บ้านปากเป่ ง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

เบอร์ โทรศัพท์ 088-3301510
supattra_inja@hotmail.com

อีเมล์
ประวัตกิ ารศึกษา

ชั้นประถมศึกษา 2547-2552

โรงเรี ยนบ้านวังสะพุง

ชั้นมัธยมศึกษา 2553-2558

โรงเรี ยนศรี สงครามวิทยา

ปริญญาตรี
สวนดุสิต

2559-2562

สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชื่อ - สกุล

พิชชากร เหล็กสงษ์

หลักสู ตร

ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต

วัน/เดือน/ปี

9 ตุลาคม 2540

ที่อยู่

108 ซอยราษฎร์บูรณะ37 แขวง/เขตราษฎร์บรู ณะ กรุ งเทพฯ 10140

เบอร์ โทรศัพท์ 097-9848929
ellfaipck@gmail.com

อีเมล์
ประวัตกิ ารศึกษา

ชั้นประถมศึกษา 2547 – 2552 โรงเรี ยนวัดแจงร้อน
ชั้นมัธยมศึกษา 2553 – 2558 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
ดุสิต

2559 – 2562 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวน
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ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชื่อ-สกุล

มาริ ษา ชัยประสิทธิ์

หลักสู ตร

ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต

วัน/เดือน/ปี

25 พฤษภาคม 2541

ที่อยู่

13/5 หมู่ 14 ตาบล ในเมือง อาเภอ เมือง จังหวัด ชัยภูมิ 36000

เบอร์ โทรศัพท์ 0801700567
marisa_cps@windowslive.com

อีเมล์
ประวัตกิ ารศึกษา

ชั้นประถมศึกษา 2547-2552

โรงเรี ยนสุนทรวัฒนา

ชั้นมัธยมศึกษา 2553-2558

โรงเรี ยนชัยภูมภิ กั ดีชุมพล

ปริญญาตรี
สวนดุสิต

2559-2562

สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

