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การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัของนักศึกษาปริญญา
บณัฑิต มหาวิทยาลยัสวนดุสิต กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
สวนดุสิต จ  านวน 385 คน โดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่งอา้งอิงตารางค านวณหากลุ่มตวัอยา่งของเครซ่ีและมอร์

แกน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามทกัษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลของ
นักศึกษา ระดับปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสวนดุสิต สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา
ปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสวนดุสิต จ  านวน 385 คน นิยมใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีในการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลั โดยมีวตัถุประสงคใ์นการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัเพื่อการศึกษา มีวิธีการเขา้ถึงสารสารสนเทศดิจิทลั

และทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทลัจากโปรแกมคน้หา (Search Engine) เรียนรู้วิธีการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลัจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการใชง้านจริง เคยใชโ้ปรแกรมคน้หา (Search Engine) ในการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทัล นิยมสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยใช้ช่ือเร่ือง และย ังพบว่านักศึกษาปริญญาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.15 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 เมื่อพิจารณาจากขอ้ค าถามเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม นิยมใชโ้ปรแกรม
คน้หา (Search engine) เช่น Sanook.com, Google.com ในการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 4.59 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56 รองลงมาคือ มีวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยป้อนค าคน้ใน
โปรแกรมคน้หา (Search Engine) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 และมีวิธี
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยใชเ้สียงอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.08 เป็นล าดบั
สุดทา้ย      
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The purpose of this research was to study digital information searching skills of Undergraduates, 
Suan Dusit University. The sample group was 385 students of Undergraduates of Suan Dusit University. 

Data was collected by questionnaires about digital information searching skills of Undergraduates, Suan 
Dusit University. The statistical analysis was percentage, mean and standard deviation. The result found 
that most students in sample group prefer to use Smartphone for digital information searching and aimed 
for digital information searching to education. They could access digital information searching by using 
the search engine. They learned about digital information searching skills by themselves. They used to use 

search engine for digital information and prefer to search by title mostly. Besides that, the sample group 
had digital information skills in high level as mean 4.15 and standard deviation 0.74. There was 
considered in each question found that answerers prefer to use search engine as Sanook.com, Google.com 
for digital information searching mostly as mean 4.59, standard deviation 0.56, followed by enter 
searching term s in search engine mostly as mean 4.37 and standard deviation 0.61 and voice search in 
high level as 3.47 and standard deviation 1.08 respectively.     
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญั 

ในปัจจุบนัสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของทุกคน ทั้งในดา้นการท างาน 
การเรียน และการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต การไดรั้บรู้สารสนเทศท่ี
ถกูตอ้ง ทนัสมยัและเช่ือถือได ้จะช่วยเพ่ิมโอกาสใหก้บัผูใ้ชส้ารสนเทศในการตดัสินใจ วางแผนการท างาน
และการด าเนินชีวิต ดงันั้นการแสวงหาสารสนเทศท่ีถกูตอ้ง แม่นย  า และเช่ือถือไดจึ้งมีความส าคญัยิ่งต่อทุก
คนและทุกอาชีพ โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา อาจารย ์นักศึกษา ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความจ าเป็นต้องใช้
สารสนเทศเพ่ือประกอบการศึกษา และการวิจยั จึงจ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีทกัษะในการสืบคน้สารสนเทศ 
(ดวงใจ วงษเ์ศษ, 2556) อีกทั้งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทยก าหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของไทยไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมดา้นความรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ และ
ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  ในการจดัการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทาง
ปัญญาก าหนดไวว้่านกัศึกษาตอ้งสามารถคน้หาขอ้เท็จจริงท าความเขา้ใจและสามารถประเมินขอ้มลู แนวคิด
และหลกัฐานใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มลูท่ีหลากหลาย และใชข้อ้มลูในการแกไ้ขปัญหาและงานอ่ืนๆ ดว้ยตนเอง 
(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา, 2552: 6) ซ่ึงการคน้หาขอ้เท็จจริงต่างๆ นั้น ผูสื้บคน้จ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะตอ้งมีทกัษะในการสืบคน้สารสนเทศซ่ึงในปัจจุบนัมีเทคโนโลยใีหส้ามารถเลือกใชไ้ดอ้ย่างหลากหลาย
เพื่อใชใ้นการแสวงหาสารสนเทศท่ีตรงกบัวตัถุประสงค์การใชป้ระโยชน์ ในขณะท่ีสารสนเทศก็มีมากมาย
หลากหลายเช่นกนั ส่งผลให้ผูใ้ชส้ารสนเทศจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และเลือกใชว้ิธีการเขา้ถึง
สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยเฉพาะสารสนเทศดิจิทลัท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั ผูใ้ช้
สารสนเทศจึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ถึงวิธีการไดม้าซ่ึงสารสนเทศต่างๆ ตอ้งทราบถึงแหล่งสารสนเทศเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด  

สารสนเทศดิจิทลั เป็นสารสนเทศอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีผูนิ้ยมสืบคน้อยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากสามารถ
สืบคน้ไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่มีข้อจ  ากัดในดา้นเวลาและสถานท่ีในการสืบคน้ อีกทั้งยงัมีการพฒันา
โปรแกรมค้นหาหรือเสริชเอ็นจ้ิน (Search engine) เพื่อช่วยในการสืบค้นสารสนเทศให้ไดต้รงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชอ้ย่างสะดวกและรวดเร็วโดยโปรแกรมคน้หาจะท าหน้าท่ีในการส ารวจเอกสารท่ีมีอยู่ใน
เวิลดไ์วดเ์วบ็ และน ามารวบรวมจดัท าเป็นฐานขอ้มลูตลอดจนสร้างเคร่ืองมือคน้หาและน าผลการสืบคน้มา
แสดง รวมทั้งเช่ือมโยงไปยงัแหล่งขอ้มลูท่ีปรากฎในผลการสืบคน้ ตลอดจนมีการพฒันาการจดัเรียงล  าดบั
ผลการสืบค้นให้ตรงต่อความต้องการให้มากท่ีสุด ส่งผลให้ผูใ้ช้นิยมใช้โปรแกรมค้นหาในการค้นหา
สารสนเทศจากเวิลดไ์วดเ์วบ็มากข้ึนเร่ือยๆ จากการศึกษาของ Cross-language information retrieval (CLIR) 
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และ Online Computer Library Center, Inc. (OCLC) พบว่าปัจจุบนับุคคลทัว่ไปและนกัศึกษาเม่ือตอ้งการคน้
สารสนเทศจะสืบคน้จากอินเทอร์เน็ตเป็นอนัดบัแรก จากนั้นจึงจะคน้หาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ
อ่ืนๆ เช่น ห้องสมุด ร้านหนังสือ อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าโปรแกรมค้นหาจะเป็นท่ีนิยมใช้ในการสืบค้น
สารสนเทศเวิลดไ์วดเ์วบ็แต่ยงัพบปัญหาในการใชโ้ปรแกรมคน้หาคือ โปรแกรมคน้หาแต่ละโปรแกรมไดรั้บ
การพฒันาจากผูใ้ห้บริการท่ีแตกต่างกนัท าให้โปรแกรมคน้หามีหลากหลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมแบบ
ดรรชนีค า (Index search) แบบนามานุกรม (Directory search) รวมทั้งมีระบบความสามารถ รูปแบบและ
วิธีการสืบคน้ท่ีแตกต่างกนัทั้งในดา้นวิธีการก าหนดรูปแบบการสืบคน้โดยใชต้วัด  าเนินการ (Operators) ซ่ึง
แต่ละประเภทจะมีลกัษณะเฉพาะส าหรับการใชง้านเฉพาะด้านและขอ้ดีขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั ดั้งนั้นผูใ้ช้
จะตอ้งมีความความรู้และความเขา้ใจในการใช้งานของโปรแกรมแต่ละประเภทแต่ละโปรแกรม จึงจะ
สามารถใช้สืบค้นสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้ นความสามารถหรือทักษะในการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทัลจึงเข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบนั ผูใ้ช้สารสนเทศดิจิทัลต้องใช้วิจารณญาณ มีการ
วิเคราะห์ และสงัเคราะห์สารสนเทศอยา่งเป็นระบบก่อนจะน ามาใชป้ระโยชน์ ทั้งในดา้นการศึกษา การวิจยั 
การติดตามข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง และการใช้สารสนเทศดิจิทัลในชีวิตประจ าวนั ประกอบกับ
พฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการเช่ือมโยงกันทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน ก่อให้เกิดการแปลง
รูปแบบสารสนเทศจากส่ิงตีพิมพไ์ปสู่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วไม่จ  ากัด
สถานท่ีและเวลาและสามารถสืบคน้และรวบรวมสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ (ทิพยสุ์ดา ศิลปะและ
กรรณิการ์ ทองเต็ม, 2552: 3) 

จะเห็นไดว้่าการสืบคน้สารสนเทศมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อบุคลากรดา้นการศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย
ผูบ้ริหารทางการศึกษา ครู อาจารย ์นักวิจยั นิสิต นักศึกษา และผูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวขอ้งกับวงการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูใ้ชส้ารสนเทศท่ีเป็นอาจารยแ์ละนักศึกษาปริญญาบณัฑิต ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งใช้
สารสนเทศในการเรียนและการวิจยั จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีทกัษะในการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัและสามารถ
ใชส้ารสนเทศอยา่งชาญฉลาด เพื่อใหไ้ดรั้บสารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  า น่าเช่ือถือและตรงกบัความ
ตอ้งการมากท่ีสุด คณะผูว้ิจยัจึงไดศ้ึกษาถึงทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัของนักศึกษาปริญญาบณัฑิต 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้ทราบถึงทักษะการสืบค้นสารสนเทศของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต และเป็นแนวทางในการจัดแหล่งสืบค้นสารสนเทศให้ตรงกบัทักษะและความ
ตอ้งการของผูใ้ชส้ารสนเทศต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัของนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
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ขอบเขตการวจิยั 
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ประกอบดว้ย

นกัศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิทยาการจดัการ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการท่องเท่ียงและการบริการ โรงเรียนการเรือน และโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง สังกัดศูนยม์หาวิทยาลยัสวนดุสิต กรุงเทพฯ จ านวน 385 คน โดยอา้งอิงตาราง

ค านวณหากลุ่มตวัอยา่งของเครซ่ีและมอร์แกน 

 
ค าศัพท์นิยามเฉพาะ 

1. อินเทอร์เน็ต 

    อินเทอร์เน็ตคือ เครือข่ายหลายแหล่ง (metanetwork) หรือเครือข่ายของเครือข่ายซ่ึงสามารถ
เช่ือมโยงกนัไดท้ัว่โลกรวมกนัเป็นกลุ่มกอ้นของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ สาหรับใหส้าธารณะชนไดเ้ขา้ถึงซ่ึง
ใชโ้ปรโตคอลทีซีพี/ไอพี ในการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายท่ีมีระบบการท างานต่างกนัให้สามารถเช่ือมต่อ
กนัไดจ้ากความหมายของอินเทอร์เน็ตตามท่ีนกัวิชาการไดใ้หไ้วส้ามารถสรุปความหมายของอินเทอร์เน็ตคือ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ทัว่โลกทั้งท่ีเป็นเครือข่ายระบบเดียวกนัและ
ต่างระบบโดยใชโ้ปรโตคอลท่ีเรียกว่า ทีซีพี/ไอพี เป็นมาตรฐานในการเช่ือมโยงระหว่างเครือข่าย (Feather 
and Sturges, 2003, p. 328-329) 

2. เวิลดไ์วดเ์วบ็ 

    เวิลดไ์วดเ์วบ็เป็นบริการคน้หาและแสดงขอ้มูลท่ีใชห้ลกัการของไฮเปอร์เท็กซ์โดยมีการท างาน
ดว้ยโปรโตคอลแบบไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์ (Client / Server) ท่ีเรียกว่าเอชทีทีพี ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลจาก
เคร่ืองท่ีใหบ้ริการท่ีเรียกว่า Web Sever  หรือ Web Site โดยอาศยัโปรแกรมบราวเซอร์ และผลท่ีไดจ้ะเป็น
ไฮเปอร์เท็กซ์ซ่ึงเป็นขอ้ความท่ีมีบางจุดในขอ้ความท่ีสามารถเลือกเพื่อเช่ือมโยงไปยงัจุดต่าง ๆ ท่ีมีขอ้มูล

เพ่ิมเติมซ่ึงจุดท่ีโยงใยไปอาจเป็นจุดท่ีอยูใ่นไซตเ์ดียวกนัหรืออาจเป็นไซต์อ่ืนๆ ก็ไดท้  าให้เกิดเป็นเครือข่าย
เสมือนขนาดใหญ่ท่ีมีกาเช่ือมต่อกนัอยูบ่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีกชั้นในปัจจุบนัไฮเปอร์เท็กซ์นอกจากจะ
เช่ือมโยงไปยงัเอกสารหรือขอ้มูลอ่ืนไดโ้ดยตรงแลว้ยงัสามารถรวมเอาภาพ เสียง หรือภาพเคล่ือนไหวท่ี
เรียกว่ามลัติมีเดียไดด้ว้ย (วาสนาสุขกระสานติ, 2545, น. 8-22) 

3. ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ 

    สรุปความหมายของการสืบคน้สารสนเทศว่า เป็นงานบริการท่ีช่วยผูใ้ชใ้ห้ไดรั้บสารสนเทศจาก
ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันบริการสารสนเทศ ซ่ึ งอาจเป็นการค้นหาทรัพยากร
สารสนเทศโดยอาศยัระบบมือหรือระบบคอมพิวเตอร์ก็ได ้ ในการสืบคน้สารสนเทศดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 
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ปัจจุบันท าได้โดยการสืบค้นสารสนเทศระบบออนไลน์  อาจจะท าการค้นหาโดยตรงจากแหล่งผลิต

ฐานขอ้มลูหรือการสืบคน้ผา่นระบบเครือข่าย ซ่ึงมีรายละเอียดและวิธีการสืบคน้ท่ีแตกต่างกนัไป (ปริศนา 
มชัฌิมา, 2547) 

4. โปรแกรมคน้หา 

    โปรแกรมคน้หา (Search engine)คือโปรแกรมคน้หาสารสนเทศจากฐานขอ้มลู ท่ีรวบรวมเวบ็เพจ
ต่าง ๆ ทั่วโลกแลว้น ามาจัดท าเป็นฐานข้อมูล และจัดท าโปรแกรมค้นหาข้อมูลหรือเว็บเพจท่ีต้องการ 
ให้บริการโดยจดัท าเป็นเว็บเพจท่ีอยู่ในรูปของฟอร์มให้ผูสื้บคน้กรอกค า วลี หรือประโยคท่ีตอ้งการค้น 
จากนั้นโปรแกรมคน้หาจะท าการคน้จากฐานขอ้มูลท่ีไดจ้ดัเก็บเว็บเพจไวก่้อนแลว้ เม่ือพบขอ้มูลท่ีตรงกบั
ความต้องการก็จะน ารายการท่ีพบมาแสดงแก่ผูสื้บคน้ พร้อมท ารายการเช่ือมโยงไปยงัแหล่งท่ี จดัเก็บ
เวบ็ไซตน์ั้นๆ ทั้งน้ีผลของการสืบคน้จะพบหรือไม่พบก็ตามโปรแกรมคน้หาจะส่งขอ้มูลกลบัมาให้ผูสื้บคน้

ทราบ (วิเศษศกัด์ิ โคตรอาษา, เดชอนันต์ บุญพนั,กฤษณา บุตรปาละ, ขวญัใจ ดีจริง, และเสรีหร่ายเจริญ, 
2542, น. 243) 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. อินเทอร์เน็ต 

2. เวิลดไ์วดเ์วบ็ 

3. การสืบคน้สารสนเทศ 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

อินเทอร์เน็ต (Internet) 

อินเตอร์เน็ต หรืออินเทอร์เน็ต (Internet) ย่อมาจากค าว่า  “International network”  หรือ  “Inter 
Connection  network”  ซ่ึงหมายถึง  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทัว่
โลกเข้าไวด้้วยกัน  เพื่อให้เกิดการส่ือสารและการแลกเปล่ียนข้อมูลโดยอาศยัตัวเช่ือมเครือข่ายภายใต้
มาตรฐานการเช่ือมโยงเดียวกนั(IM2,2559) 

อินเทอร์เน็ต (องักฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ มีการเช่ือมต่อ
ระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทัว่โลก โดยใชภ้าษาท่ีใชส่ื้อสารกนัระหว่างคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า โพรโท
คอล (protocol) ผูใ้ชเ้ครือข่ายน้ีสามารถส่ือสารถึงกนัไดใ้นหลาย ๆ ทาง อาทิ อีเมล ์เว็บบอร์ด และสามารถ
สืบคน้ขอ้มลูและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งคดัลอกแฟ้มขอ้มลูและโปรแกรมมาใชไ้ด(้วิกิพีเดีย,2561) 

กล่าวโดยสรุป อินเทอร์เน็ต มีความหมายเก่ียวขอ้งกบัระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายงานคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ท่ีคอบคลุมทัว่โลกโดยกฎเกณฑม์าตรฐานเดียวกนั เพ่ือสนองความสนใจและความตอ้งการของ
ผูใ้ชทุ้กกลุ่มและสามารถท าใหค้นจ านวนมากส่ือสารขอ้มูลทั้งในรูปแบบอกัษร ขอ้ความ ภาพและเสียงได้
อยา่งสะดวกสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดทุ้กสาขา โดยเฉพาะน ามาใชป้ระโยชน์ทางดา้นการศึกษา 

เวิลดไ์วดเ์วบ็ (World Wide Web) 

 World Wide Web หรือท่ีเรามกัเรียกสั้นๆว่า Web หรือ W3 (WWW) คือ คอมพิวเตอร์ส่วนหน่ึงบน
อินเตอร์เน็ต ท่ีถกูเช่ือมต่อกนัในแบบพิเศษท่ีท าใหค้อมพิวเตอร์เหล่านั้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเน้ือหาท่ีเก็บไว้

ภายในของแต่ละเคร่ืองได(้กลายเป็นแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่) โดยผ่านทาง บราวเซอร์ (Browser) ซ่ึงเป็น
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ซอฟต์แวร์ประเภทหน่ึงท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือใชอ่้านและตอบโต้ข้อมูลต่างๆท่ีมีอยู่ใน World Wide Web 

โดยเฉพาะ บราวเซอร์ท่ีพบเห็นไดม้ากท่ีสุดในปัจจุบนั ไดแ้ก่ Internet Explorer ของ และ Netscape ท่ีมาของ 
World Wide Web เวิลด์ไวด์เว็บถือก าเนิดข้ึนเป็นคร้ังแรกโดยมีโครงการทางวิชาการในการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ในทวีปยุโรป โดยมีศูนยก์ลางอยู่ท่ี CERN ซ่ึงเป็นศูนยว์ิจัยทาง
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ ท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผูท่ี้ไดรั้บเกียรติเป็นบิดาของเวิลด์ไวด์เว็บไดแ้ก่ Tim Berners-
Lee ทิมไดคิ้ดโครงการเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารข้ึนมา โดยใชร้ะบบไฮเปอร์เท็กซ์ และโครงการของเขาก็

ไดรั้บความนิยมข้ึนเร่ือยจนเขากลายเป็นผูส้ร้างประวติัศาสตร์ไป ปัจจุบนัน้ีทิมท างานอยู่ท่ี World Wide 
Web Consortium หรือช่ือย่อว่า W3C ซ่ึงเป็นองค์กรศูนยก์ลางของเครือข่ายใยแมงมุมท าหน้าท่ีรับรอบ
มาตรฐานต่างๆของระบบทั้งหมด(Daranee Sarima,2559) 

 เวิลดไ์วดเ์วบ็ (องักฤษ: World Wide Web, WWW, W3; หรือท่ีเรียกกนัสั้น ๆ ว่า เวบ็) คือพ้ืนท่ีท่ีเก็บ

ขอ้มลูข่าวสารท่ีเช่ือมต่อกนัทางอินเทอร์เน็ต โดยการก าหนดยอูาร์แอลค าว่าเวิลดไ์วดเ์ว็บมกัจะใชส้ับสนกบั
ค าว่า อินเทอร์เน็ต จริง ๆ แลว้เวิลดไ์วดเ์วบ็เป็นเพียงแค่บริการหน่ึงบนอินเทอร์เน็ต(วิกิพีเดีย,2561) 

 กล่าวโดยสรุป เวิลด์ไวด์เว็บคือบริการค้นหรือเรียกดูข้อมูลแบบหน่ึงในอินเทอร์เน็ตข้อมูลใน

เวิลด์ไวด์ เว็บจะอยู่ในแบบส่ือผสมหรือมัลติมี เดีย  (multimedia)  ท่ี มีทั้ งตัวอักษร รูปภาพ เ สียง 
ภาพเคล่ือนไหวแบบวิดีโอข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นหน้า ๆ แต่ละหน้าสามารถเช่ือมโยงถึงกันได้เป็นแบบ
เครือข่ายคลา้ยใยแมงมุม จากแหล่งต่าง ๆ ท่ีกระจายอยูท่ัว่โลก 

การสืบคน้สารสนเทศ 

การสืบคน้หรือการคน้คืนขอ้มลู (Information retrieval) เป็นค าท่ีใชก้นัทัว่ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
แวดวงหอ้งสมุดและสารสนเทศ ซ่ึงก็คือ "การคน้หาขอ้มูล" การสืบคน้เป็นกระบวนการของการแสวงหา
ขอ้มลูซ่ึงไดม้ีการบนัทึกและถ่ายทอดในส่ือสารสนเทศต่างๆ 

การสืบคน้สารสนเทศ (Information retrieval) คือ กระบวนการคน้หาสารสนเทศท่ีตอ้งการ โดยใช้
เคร่ืองมือสืบคน้สารสนเทศท่ีสถาบนับริการสารสนเทศจดัเตรียมไวใ้ห(้Thititrat,2559) 

 การสืบคน้ หมายถึง การคน้หาขอ้มลูท่ีจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล จุดมุ่งหมายของการเก็บขอ้มูลไวใ้น
ฐานขอ้มลู จุดหลกัก็คือง่ายต่อการสืบคน้ เมื่อเวลาตอ้งการน าขอ้มูลมาใชก้ารสืบคน้เป็นกระบวนการของ
การแสวงหาขอ้มลูซ่ึงไดมี้การบนัทึกและถ่ายทอดในส่ือสารสนเทศต่างๆ(สายสุดา ป้ันตระกลู,2558) 

 กล่าวโดยสรุป ในการคน้หาขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตจะท าให้ผูใ้ชไ้ดรั้บขอ้มูลจากหลากหลายแหล่ง

มากกว่าการคน้หาขอ้มลูจากภายในหอ้งสมุดโดยแบ่งประเภทในการคน้หาขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัเพื่อให้ผูใ้ช้
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สามารถเลือกประเภทและรูปแบบของการคน้หาขอ้มูลได้ซ่ึงผูใ้ชต้อ้งศึกษารูปแบบต่าง ๆ  ของการคน้หา

ขอ้มลูจากเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการจะท าให้สามารถคน้ขอ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและตรงกบัความตอ้งการ
มากท่ีสุด การคน้หาขอ้มลูบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมีเป็นจ านวนมากถา้เปิดไปทีละหน้าจอ
อาจจะตอ้งเสียเวลาในการคน้หา และอาจหาขอ้มลูท่ีตอ้งการไม่พบ การท่ีจะคน้หาขอ้มลูให้พบอย่างรวดเร็ว
จะตอ้งใชเ้ว็บไซต์ส าหรับการคน้หาขอ้มูลท่ีเรียกว่า Search Engine Site ซ่ึงจะท าหน้าท่ีรวบรวมรายช่ือ
เวบ็ไซตต่์างๆ เอาไวโ้ดยจดัแยกเป็นหมวดหมู่ผูใ้ชง้านเพียงแต่ทราบหัวขอ้ท่ีตอ้งการคน้หาแลว้ป้อนค าหรือ

ขอ้ความของหัวขอ้นั้นๆ ลงไปในช่องท่ีก  าหนดคลิกปุ่มคน้หา (หรือกดปุ่ม Enter ) เท่านั้นรอสักครู่ขอ้มูล
อยา่งยอ่ๆ และรายช่ือเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งจะปรากฏใหเ้ราเขา้ไปศึกษาเพ่ิมเติมไดท้นัที 

 Search Engine แต่ละแห่งมีวิธีการและการจดัเก็บฐานข้อมูลท่ีแตกต่างกนัไปตามประเภทของ 
Search Engine ท่ีแต่ละเวบ็ไซตน์ ามาใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันั้นการท่ีจะเขา้ไปหาขอ้มูลหรือเว็บไซต์ โดย

วิธีการ Search นั้น อย่างน้อยจะตอ้งทราบว่าเว็บไซต์ท่ีเขา้ไปใชบ้ริการใชว้ิธีการหรือประเภทของ Search 
Engine อะไร เน่ืองจากแต่ละประเภทมีความละเอียดในการจดัเก็บขอ้มลูต่างกนั 

 Search Engine ท่ีนิยมใชข้องคนทัว่โลก ไดแ้ก่ 

 http://www.google.com 

 http://www.yahoo.com 

 http://www.altavista.com 

 http://www.infoseek.com 

 http://www.lycos.com 

 Search Engine ท่ีสามารถคน้หาค าภาษาไทยและคน้หา Web Site ของไทยไดแ้ก่ Google, Siamguru 

และThaiseek  การใช ้Search Engine หาขอ้มลูท่ีตอ้งการอนัดบัแรกตอ้งเขา้ใจว่า Search Engine แต่ละแห่ง
นั้นแมจ้ะใชค้น้หาขอ้มลูบน Web เหมือนกนัแต่อาจจะมีวิธีการใชง้านท่ีแตกต่างกนัไป ถา้จะใชค้น้หาให้ได้
ประสิทธิภาพจริงๆ ควรอ่านวิธีการใชง้านของ Search Engine นั้นๆ ดว้ย ส าหรับหลกัการใช ้SearchEngine 
โดยทัว่ไป เพ่ือคน้หาขอ้มลูท่ีตอ้งการ มีดงัน้ี 

1) คน้หาจาก Directory หรือ Category Web Site ท่ีใชค้น้หาส่วนใหญ่มกัมีการจดัท าหมวดหมู่ 

(Category หรือ Directory) ของขอ้มูลต่าง ๆ ไวแ้ลว้ ถา้ทราบว่าส่ิงท่ีตอ้งการคน้หาควรจะอยู่ในหมวดหมู่
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หรือหัวข้อใดก็ควรเขา้ไปดูและตรวจสอบในหมวดหมู่ดังกล่าวซ่ึงอาจท าให้ได้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ี

ตอ้งการมากข้ึนและยงัมีโอกาสเลือกส่ิงท่ีน่าสนใจเพ่ิมเติมข้ึนอีกดว้ย 

2) คน้หาจาก Search Engine หลายๆ แห่ง เน่ืองจากขอ้มูลใน Internet มีมากมายมหาศาล ไม่มี 

Search Engine ใดท่ีจะคน้หาขอ้มูลไดค้รอบคลุมทั้งหมดได้ ดงันั้นเม่ือคน้หาข้อมูลท่ีต้องการไม่พบใน 

Search Engine ตวัหน่ึง ควรลองใช ้Search Engine อ่ืนๆ อีกเพราะนอกจากจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการแลว้ 

อาจท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีหลากหลายมากข้ึน 

3) การค้นหาโดยใช้ค  าส าคัญ (Keyword) ค  าท่ีใช้เป็นหลักในการค้นหาจ าเป็นต้องมีความ

เฉพาะเจาะจง หรือเป็นเอกลกัษณ์ เพื่อให้ Search Engine ท าการค้นหาไดผ้ลลพัธ์ออกมาตรงตามความ

ต้องการ และมีผลลพัธ์ไม่มากเกินไป ท าให้ไม่เสียเวลาอ่านผลลพัธ์ท่ีไม่เก่ียวข้อง เช่น ต้องการทราบ

รายละเอียดเก่ียวกบัปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตอ้งใชค้  าว่า “80 พรรษา”  เป็น Keyword 

ในการค้นหา ต้องการค้นหาเน้ือหาของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถระบุค าว่า “เทคโนโลยี

สารสนเทศ”  เป็น Keyword ส าหรับ Search Engine ท่ีรองรับการสืบคน้ภาษาไทย 

4) ใช ้Advanced Search ในหลายกรณีท่ีไม่อาจหาค าท่ีเฉพาะเจาะจงในการคน้หาได ้จึงจ  าเป็นตอ้ง

ใชห้ลาย ๆ ค าประกอบกนั เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธท่ี์ตรงกบัความตอ้งการ Search Engine ส่วนมากจะรองรับการ

คน้หา โดยใชค้  าสัง่ท่ีเรียกว่า Boolean Operator ต่อไปน้ี 

a) AND เป็นการบงัคบัการคน้หา โดยใหผ้ลลพัธท่ี์ออกมามีค าทั้งหมดท่ีเราใส่ไว ้เช่น เม่ือท า

การคน้หาค าว่า cloning AND dolly ผลลพัธ์ท่ีออกมาตอ้งมีทั้งค  าว่า cloning และ dolly ดว้ย โดยปกติแลว้ 

Search Engine ทัว่ไปมกัใช ้AND เป็นกฎเกณฑ์ในการคน้หาอยู่แลว้เมื่อใส่ค  ามากกว่า 1 ค  า ในการคน้หา 

ดงันั้นเม่ือคน้หาค าว่า cloning dolly จะใหผ้ลเหมือนกบั cloning AND dolly 

b) OR เป็นการบงัคบัการคน้หาใหผ้ลลพัธมี์ทั้งค  าท่ี 1 หรือ ค  าท่ี 2 (หรือทั้ง 2 ค  า) กรณีน้ีมีการ

ใชไ้ม่มากนกั เน่ืองจากจะไดผ้ลลพัธม์ากกว่าการใช ้AND แต่หลาย Search Engine สามารถใชไ้ด ้

c) NOT เป็นการระบุให ้Search Engine คน้หาค าโดยตดัค  าท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกไป เช่น กรณีท่ี

คน้หาค าว่า cloning NOT dolly ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะมีค  าว่า cloning แต่ไม่มีค  าว่า dolly การใส่เคร่ืองหมาย * 

ก  ากบั ใชใ้นการหาเฉพาะส่วนของค า ซ่ึงท าไดเ้ฉพาะในบาง Search Engine เท่านั้น   

วิธีการใช้ค  าสั่ง Boolean Operator เหล่าน้ีอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละ Search Engine 
ผูใ้ชบ้ริการควรอ่านวิธีการคน้หาของ Search Engine แต่ละแห่งก่อนใชง้าน ปัจจุบนัการคน้หาขอ้มูลใน
ลกัษณะ Advanced Search น้ีมกัเป็นลกัษณะใหเ้ลือกเติมค าเฉพาะเองดว้ยเง่ือนไขต่างๆ 
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1. การสืบคน้รูปภาพในอินเทอร์เน็ต 

    รูปภาพจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของบิตตัวเลขซ่ึงไม่ใช่ข้อความ ท าให้ไม่สามารถนารูปแบบ
ดงักล่าวมาเปรียบเทียบเพ่ือใชสื้บคน้ไดโ้ดยตรง ดงันั้นจึงใชว้ิธีการใส่เง่ือนไขการคน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปภาพท่ี
ตอ้งการแทน เช่น ช่ือไฟล์ และชนิดของไฟล์  ดังนั้นในการค้นรูปภาพจะอาศยัการวิเคราะห์ข้อความ

แวดลอ้มของรูปภาพ อาจจะเป็นข้อความบรรยายเหนือภาพหรือใต้ภาพ ซ่ึงอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับ
รูปภาพนั้นๆ ดงันั้นการก าหนดค าท่ีใชใ้นการคน้รูปภาพจึงเป็นปัจจยัส าคญัเพ่ือให้ไดรู้ปภาพท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการมากท่ีสุด นอกจากนั้นยงัมีการพฒันาการคน้รูปภาพดว้ยรูปภาพ โดยการอาศยัหลกัการประมวลผล
ภาพ (image processing) และการรู้จ  าภาพ (pattern recognition) เป็นส าคญั(สายสุดา ป้ันตระกลู,2558) 

1.1 การสืบคน้รูปภาพจากค าคน้ โดยเว็บไซต์ท่ีนิยมใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลมากท่ีสุด คือ google

ซ่ึงสามารถใช้ในการคน้หารูปภาพได้เช่นกนั ท่ีเรียกว่า google image search โดยเข้าไปท่ีเว็บไซต์ของ 

google แลว้คลิกท่ีเมนู “รูปภาพ (image)” หรือเขา้ไปท่ี http://images.google.co.th ไดโ้ดยตรง จากนั้นจึง

พิมพค์  าคน้ในช่องคน้หาเพื่อคน้หารูปภาพท่ีเก่ียวขอ้งจากเวบ็ไซตต่์างๆ ผลการคน้หาจะปรากฏหน้าท่ีมีภาพ

ขนาดยอ่ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีผูใ้ชก้  าลงัคน้หา โดยภาพจะไดรั้บการจดัเรียงเป็นหนา้ๆ และสามารถใชแ้ถบ

เล่ือนเพื่อเล่ือนดูภาพในหน้าเว็บไซต์ โดยปกติแลว้จะแสดงภาพหน่ึงร้อยภาพแรกก่อน เมื่อตอ้งการดูภาพ

เพ่ิมเติม ใหเ้ล่ือนลงมาท่ีดา้นล่างสุดของหน้าและคลิกแสดงผลการคน้หาเพ่ิมเติม ภาพจะไดรั้บการจดัเรียง

ตามความเก่ียวขอ้งกบัผลการคน้หาและขนาดของภาพ 

1.2 การสืบคน้รูปภาพจากรูปภาพ ในการสืบคน้รูปภาพนอกจากจะคน้จากค าคน้แลว้ยงั สามารถ

คน้จากรูปภาพไดด้ว้ย เช่น ใน google image search สามารถคน้หาเน้ือหาทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละ

รูปภาพ เพียงระบุรูปภาพ ซ่ึงจะพบรูปภาพท่ีคลา้ยกนัหรือเก่ียวขอ้งกนั ตลอดจนหน้าเว็บและผลการคน้หา

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตวัอย่างเช่น คน้หาโดยใชรู้ป “รถ” แลว้จะพบกบัผลการคน้หาท่ีอาจมีรูปภาพท่ีคลา้ยกนั 

หนา้เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัรถ ตลอดจนเวบ็ไซตท่ี์มีรูปภาพเดียวกนั โดย google จะใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ภาพ

ของคอมพิวเตอร์เพื่อจับคู่ รูปภาพท่ีคน้กบัรูปภาพอ่ืนๆ ในดรรชนีของ google images และคอลเล็กชัน 

(collection) รูปภาพเพ่ิมเติม จากการจบัคู่เหล่านั้น google จะพยายามสร้างขอ้ความค าอธิบายท่ี "คาดเดา

ใกลเ้คียงท่ีสุด" ส าหรับรูปภาพท่ีคน้ พร้อมทั้งคน้หารูปภาพอ่ืนๆ ท่ีมีเน้ือหาเดียวกนักบัรูปภาพท่ีใชค้น้หา 

หนา้ผลการคน้หาสามารถแสดงผลการคน้หาส าหรับขอ้ความค าอธิบายไดเ้ช่นเดียวกบัรูปภาพท่ีเก่ียวขอ้ง 

การคน้หาดว้ยรูปภาพ ผูใ้ชส้ามารถเขา้ไปท่ี images.google.com หรือหน้าผลการคน้หาใดก็ไดข้อง images 

แลว้คลิกท่ีไอคอนกลอ้งถ่ายรูป ในช่องคน้หา  ป้อน URL ของรูปภาพส าหรับรูปภาพท่ีโฮสต์ (host) อยู่บน

เวบ็ หรืออปัโหลด (upload) รูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของผูค้น้ดงัน้ี 
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1.2.1 วิธีป้อน URL ของรูปภาพ 

1) ในหนา้เวบ็ใดๆ ใหค้ลิกขวาท่ีรูปภาพแลว้เลือกตวัเลือกท่ีจะคดัลอกรูปภาพนั้น ใน 
browser (เบราวเ์ซอร์) ส่วนใหญ่ ช่ือของตวัเลือกน้ีจะข้ึนตน้ดว้ย "คดัลอกรูปภาพ" ยกเวน้ Internet Explorer 
ซ่ึงจะตอ้งเลือก "คุณสมบติั" จากนั้นคดัลอก URL ท่ีปรากฏข้ึน 

2) ไปท่ี images.google.com หรือหน้าผลการคน้หาใดก็ได้ของ Images แลว้ คลิก
ไอคอนกลอ้งถ่ายรูป ในช่องคน้หา  

3) วาง URL ท่ีคดัลอกมาลงในช่องคน้หา 

4) คลิก “คน้หา” 

1.2.2 วิธี upload รูปภาพ 

1) ไปท่ี images.google.com หรือหนา้ผลการคน้หาใดก็ไดข้อง Images แลว้คลิกไอคอน
กลอ้งถ่ายรูป ในช่องคน้หา 

2) คลิกเมนูอปัโหลดภาพ 

3) คลิกปุ่ม Browse  เพื่อเลือกไฟล ์

4) เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของผูค้น้ 

ผลการคน้หา 

 เมื่อคน้จากภาพ ผลการคน้หาจะดูแตกต่างจากหน้าผลการคน้หารูปภาพหรือเว็บตามปกติ ความ
แตกต่างท่ีเด่นชดั คือ ผลการคน้หาอาจมีผลการคน้หาท่ีไม่ใช่รูปภาพ เช่น หน้าเว็บท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปภาพท่ี
คน้หา ส่วนประกอบของหนา้ผลการคน้หาจะเปล่ียนไปตามการคน้หาและขอ้มลูท่ีพบ 
2. การสืบคน้เสียงในอินเทอร์เน็ต 

 การสืบคน้เสียงในอินเทอร์เน็ตสามารถคน้ไดด้ว้ยค าคน้และเสียง อาจจะเป็นเสียงคนเสียงดนตรี
หรือเสียงเพลง (speech/music retrieval) ซ่ึงตอ้งอาศยัหลกัการรู้จ  าเสียง (speech recognition) ซ่ึงสามารถ
สืบคน้ไดด้งัน้ี 
 2.1 การสืบคน้เสียงจากค าคน้ หลงัจากยุคของไฟลเ์สียงเร่ิมเขา้มาเป็นเน้ือหา (content) หลกัอย่าง
หน่ึงในอินเทอร์เน็ต ยาฮู (Yahoo) จึงเปิดบริการคน้หาไฟลเ์สียงจากhttp://music.yahoo.com โดยรวมเอาทั้ง
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การคน้หาเพลง ข่าว พอดแคสติง (podcasting) ตลอดจนไฟลเ์สียงทัว่ๆ ไป ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถคน้ไฟลเ์สียงโดย

การใส่ค าคน้เขา้ไปในช่องคน้หา เหมือนกบัการคน้ขอ้มลูทัว่ไปในอินเทอร์เน็ต 
 2.2 การสืบคน้เสียงจากเสียง Google ไดพ้ฒันาระบบคน้ขอ้มูลดว้ยเสียง (voice search) ซ้ึงช่วยให้
ผูใ้ชส้ามารถคน้ขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็วข้ึน ซ่ึงเป็นการช่วยเพ่ิมทางเลือกในการคน้ขอ้มูลให้กบั
ผูใ้ชง้าน แต่ทางเลือก (option) ในการคน้ดว้ยเสียงจะสามารถใชง้านไดบ้นเว็บเบราวเ์ซอร์ (web browser) ท่ี
เป็น Google Chrome เท่านั้น โดยผูใ้ชส้ามารถใชบ้ริการน้ีไดด้ว้ยการคลิกปุ่มรูปไมโครโฟนท่ีอยู่ถดัจากช่อง

คน้หา   
3. การสืบคน้วิดีโอในอินเทอร์เน็ต 
 เวบ็ไซตท่ี์นิยมใชใ้นการสืบคน้วิดีโอมากท่ีสุดในปัจจุบนั คือ YouTube.com ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ชุมชน
ศนูยร์วมไฟลว์ิดีโอท่ีใหญ่ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงในโลก สามารถคน้หาไฟลว์ิดีโอมากมายในอินเทอร์เน็ต โดย 
YouTube ไดท้ าดรรชนีของไฟลว์ิดีโอจากเวบ็ไซตท์ัว่โลก และมีการจดักลุ่มใหเ้ป็นระเบียบ โดยผูใ้ชส้ามารถ
เขา้ไปสืบคน้วิดีโอไดจ้าก www.youtube.com แลว้ใส่ค  าคน้เขา้ไปในช่องคน้หา จากนั้นจึงท าการคน้หา จะ

ปรากฏผลการคน้ หากตอ้งการชมวิดีโอท่ีคน้หาทนัทีสามารถคลิกเลือกท่ีวิดีโอนั้นๆ แต่หากตอ้งการดาวน์
โหลดวิดีโอท่ีค้นหาได้มาเก็บไวท่ี้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้ ให้เข้าไปท่ีเว็บไซต์ http://keepvid.com 
จากนั้นให้คดัลอก URL ของวิดีโอท่ีตอ้งการดาวน์โหลดจากใน YouToube มาใส่ในช่องว่างท่ีเขียนว่า 
“Enter video URL or Search here…” แลว้คลิกท่ีปุ่ม “download” ก็จะสามารถดาวน์โหลดไฟลไ์ดต้าม
ตอ้งการ หรือลงโปรแกรมส าหรับดาวน์โหลดเพ่ิมเติม เช่น YouTube Downloader, Leawo Free Youtube 

Download, Hash Youtube Downloader และ YouChoob ซ่ึงเป็น freeware 
4. ขอ้ดี ขอ้เสียและอุปสรรคในการสืบคน้สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต 
 มารยาท โยทองยศ (ม.ป.ป) กล่าวถึงขอ้ดีและขอ้เสียในการสืบคน้สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต มี
ดงัน้ี 
      4.1 ขอ้ดีในการสืบคน้ขอ้มลูสารสนเทศ 

 การสืบคน้ขอ้มลูสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตมีขอ้ดี ดงัน้ี 
 1) ขอบเขตของขอ้มลูสารสนเทศกวา้งขวางมาก มีความหลากหลาย ไร้พรมแดน 
 2) ขอ้มลูสารสนเทศท่ีสืบคน้ไดม้ีความทนัสมยัมาก เน่ืองจากผูส้ร้างขอ้มูลสามารถแกไ้ขปรับปรุง
ไดง่้ายและท าไดต้ลอดเวลา 
 3) สะดวกมาก ไม่มีขอ้จ  ากดัในแง่ของเวลาและสถานท่ี สามารถสืบคน้เวลาใดก็ไดท่ี้ใดก็ได้ 
 4) สามารถสืบคน้ไดง่้ายและรวดเร็วโดยอาศยั Search Engine 

 5) การไดม้าซ่ึงขอ้มลูผา่นอินเทอร์เน็ตใชเ้วลาสั้นมาก เม่ือเทียบกบัการส่งเอกสารวิธีอ่ืนๆ 
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 6) การไดม้าซ่ึงขอ้มลูนั้น ประหยดัทั้งเวลาและทรัพยากร 

 7) จดัเป็นหอ้งสมุดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 8) ขอ้มลูสารสนเทศท่ีสืบคน้มามีประโยชน์มาก สามารถน าไปจดัหมวดหมู่ท  าฐานขอ้มลูได ้

 9) ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self Directed Learning) และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life 
Long Learning) 

4.2 ขอ้เสียในการสืบคน้สารสนเทศ 
 การสืบคน้ขอ้มลูสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตมีขอ้เสีย ดงัน้ี 
 1) ขอ้มลูสารสนเทศท่ีมีอยูม่ีความครอบคลุมกวา้งขวางมาก มีความหลากหลายไร้พรมแดน จึงท าให้

ผูใ้ช้ท่ีไม่มีทักษะการสืบค้นอาจเกิดปัญหาเน่ืองจากได้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีไม่ตรงตามความต้องการเป็น
จ านวนมาก ท าใหเ้สียเวลา 
 2) ขอ้มลูสารสนเทศถกูปรับปรุงแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าใหก้ารอา้งอิงเอกสารท าไดล้  าบาก เพราะ
การเขา้ไปสืบคน้เอกสารอีกคร้ังหน่ึงในวนัขา้งหน้า เอกสารดงักล่าวอาจจะไม่อยู่แลว้หรือเน้ือหาขอ้ความ
อาจถกูปรับเปล่ียนไปก็ได ้

 3) ขอ้มลูสารสนเทศท่ีไดม้าจะตอ้งตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลท่ีไดม้าดว้ยว่ามีความ
น่าเช่ือถือมากแค่ไหน 

4.3 อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการสืบคน้ของผูใ้ช ้
 แมว้่าในการคน้หาขอ้มลูจะมีเทคนิคและกลยทุธก์ารคน้หาเกิดข้ึนมากมาย อุปสรรคใน การใชง้าน
สืบคน้ของผูใ้ชก้็ยงัมีอยูเ่สมอ (สายสุดา ป้ันตระกลู,2558) 
 1) ผูใ้ชไ้ม่ไดว้างแผนการคน้หา เป็นปัญหาแรกๆของผูเ้ร่ิมตน้ เพราะผูใ้ชบ้างคนใชง้านอินเทอร์เน็ต

อยา่งไร้จุดหมาย ท่องไปเร่ือยๆ อาจจะพบหรือไม่พบส่ิงท่ีตอ้งการคน้หาวิธีการน้ีนอกจากจะท าใหก้ารคน้หา
ขอ้มลูไม่ไดข้อ้มลูท่ีตอ้งการแลว้ ยงัเป็นการส้ินเปลือง และเสียเวลาวิธีการท่ีดีควรมีการวางแผนให้ดีก่อนว่า
ผูใ้ชต้้องการขอ้มูลอะไรจากอินเทอร์เน็ต แต่การท่องไปในอินเทอร์เน็ตเร่ือยๆใช่จะไร้ประโยชน์ เพราะ
บางคร้ังผูใ้ชอ้าจพบเว็บไซต์แปลกๆ ท่ีไม่ค่อยมีใครรู้จักท าให้ไดเ้รียนรู้แนวความคิดใหม่ๆ จากเว็บไซต์
เหล่านั้น 

 2) ปริมาณขอ้มลูท่ีมากเกินไป เน่ืองจากผลการคน้มีมากจนไม่สามารถเลือกไดเ้ช่น ผลการคน้หามี
ใหเ้ลือกเป็นแสนเวบ็เพจ การท่ีไดอ่้านผลการคน้หาท่ีเจอเฉพาะล าดบัตน้ๆ อาจท าให้เราพลาดโอกาสท่ีจะ
เจอเวบ็เพจดีๆ ในล าดบักลางๆ หรือทา้ยๆ แต่การอ่านผลการคน้หาทั้งหมดก็อาจตอ้งใชเ้วลามากเช่นเดียวกนั 



  13 

 

 3) ไม่รู้จักเทคนิคการค้นหา ปัญหาน้ีคงต้องยอมรับว่าเว็บไซต์ดังๆ ท่ีให้บริการค้นหาต่างใช้

ภาษาองักฤษเป็นหลกั การท่ีจะอธิบายว่าผูใ้ชต้อ้งการคน้หาส่ิงใดนั้นตอ้งพิมพค์  าส าคญัหรือขอ้ความดว้ย
ภาษาองักฤษ ซ่ึงถา้ผูใ้ชใ้ชค้  าท่ีเจาะจงในการสืบคน้อาจจะไดข้อ้มลูท่ีไม่ตรงกบัส่ิงท่ีเราตอ้งการ ดงันั้น ผูใ้ช้
ตอ้งอาศยัเทคนิคพิเศษท่ีเว็บไซต์แต่ละแห่งไดจ้ัดเตรียมไวส้ าหรับผูใ้ช้ ซ่ึงแต่ละเว็บไซต์จะมีเทคนิคท่ี
ค่อนขา้งแตกต่างกนั 
 4) ไดข้อ้มลูไม่ตรงกบัความตอ้งการ เรียกปัญหาน้ีว่าความไม่แม่นย  าในการคน้หา ซ่ึงอาจเกิดจากตวั

ผูใ้ชก้็ได้ท่ีบอกความตอ้งการไม่ชัดเจนพอว่าผูใ้ชต้้องการอะไร หรือเกิดจากเว็บไซต์ท่ีให้บริการคน้หา
ตีความไม่ดีพอ ถึงแมปั้จจุบนัเวบ็ไซตห์ลายๆ แห่งจะมีการใหค้ะแนนความแม่นย  ามาให้ผูใ้ชไ้ดพ้ิจารณา แต่
ก็เป็นการใหค้ะแนนจากฝ่ายผูใ้หบ้ริการแต่ฝ่ายเดียว ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบจากส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการป้อนให้ แต่
ถึงอยา่งไรก็ตามความแม่นย  าและตรงกบัความตอ้งการตดัสินใจจากใครไม่ได ้นอกจากตวัผูใ้ชบ้ริการเอง 
 5) เพลิดเพลินกบัการอ่านขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ปัญหาน้ีข้ึนอยู่กบัตวัผูใ้ชเ้องท่ีบงัเอิญคน้หาขอ้มูล
แลว้ไปพบเวบ็ไซตบ์างแห่งท่ีมีขอ้มลูน่าสนใจกว่า จนผูใ้ชใ้หค้วามสนใจประเด็นอ่ืนๆ แทนแต่บางคร้ังก็อาจ

เกิดจากเวบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชพ้บท่ีดูเหมือนว่าจะใช่ส่ิงท่ีเราตอ้งการ แต่เม่ือเขา้ไปอ่านหรือพิจารณาให้ดี กลบัไม่ใช่
ส่ิงท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 
 6) ผลการคน้หามีการเปล่ียนแปลง บ่อยคร้ังท่ีผูใ้ช้คิดว่าจะพบเว็บไซต์ท่ีตอ้งการ แต่เมื่อไปยงั
เว็บไซต์นั้นกลบัปรากฏว่าไม่สามารถเขา้ไปใชง้านได ้หรือเรียกว่า Broken Link ซ่ึงอาจเป็นเพราะมีการ
เปล่ียนแปลงดา้นเน้ือหาหรือยา้ยเวบ็ไซต ์ท าใหผ้ลการคน้หาท่ีไดรั้บไม่มีการปรับปรุงขอ้มลู 

 7) การค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการนั้นจ  าเป็นจะตอ้งอาศยัทักษะและ
ประสบการณ์ในการก าหนดค าส าคญั (Keyword) และการใชต้วัด าเนินการซ่ึงในแต่ละฐานขอ้มลู (Database) 
หรือโปรแกรมคน้หาอาจมีวิธีการท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 ดงันั้นไม่ว่าผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการโปรแกรมคน้หาต่างๆ จะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัโปรแกรมคน้หา
เหล่านั้นว่ามีขอบเขตเน้ือหาอะไรบา้งหรือมีกลยุทธ์การคน้หาแตกต่างกนัอย่างไรทั้งน้ีก็เพ่ือท่ีจะสามารถ

คน้หาสารสนเทศ ใหไ้ดต้รงกบัความตอ้งการมากท่ีสุดโดยเสียเวลานอ้ยท่ีสุดดว้ย  

 

วจิยัที่เกีย่วข้อง 

 จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ การศึกษาทักษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษาปริญญา
บณัฑิต มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ผูว้ิจยัไดร้วบรวมผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

สายสุดา ป้ันตระกูล (2558:บทคดัย่อ) ศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาทกัษะการสืบคน้สารสนเทศจาก

อินเทอร์เน็ตของผูป้กครองเพื่อส่งเสริมนิสยัรักการอ่านของเด็กปฐมวยัโรงเรียนสาธิตละอออุทิศการวิจยัใน
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คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาทกัษะการสืบคน้สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตของผูป้กครองเพื่อส่งเสริม

นิสยัรักการอ่านของเด็กปฐมวยัโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาทกัษะการ
สืบคน้สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตขอผูป้กครองเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็กปฐมวยัโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ ประชากร คือ ผูป้กครองเด็กปฐมวยัโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
จ  านวน 575  ค  านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร Taro Yamane ก าหนดใหม้ีความคลาดเคล่ือน 0.5  และ
ครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต จ  านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์การวิเคราะห์ขอ้มลูใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย
เลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิจยัพบว่า สถานภาพทัว่ไปของ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีอายุ 35 ปีข้ึนไป เป็นมารดามีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีและประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัผูป้กครอง
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพามีทกัษะ
การสืบคน้ขอ้มลูจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือการส่งเสริมนิสยัรักการอ่านของเด็กปฐมวยัโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางส่วนแนวทางส่งเสริมทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตของผูป้กครอง

เพื่อส่งเสริมนิสยัรักการอ่านของเด็กปฐมวยัโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต พบว่า
ผูป้กครองควรมีการแนะน าการคน้หาขอ้มลูท่ีมคีวามเหมาะสมกบัตวัเด็กเลือกส่ิงท่ีมีประโยชน์กบัตวัเด็กซ่ึง
ผูป้กครองควรเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการรักการอ่าน มีความใส่ใจและสนใจในการอ่านจึงจะสามารถปลูกฝังให้
เด็กมีนิสยัรักการอ่านได ้

ธัญญาลกัษณ์  ใจเท่ียง (2559:บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้

สารสนเทศของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
แสวงหาและการใช้สารสนเทศ ศึกษาปัญหาในการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศของนักศึกษาสถาบัน
บณัฑิตพฒันศิลป์ กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ จ  าานวน 306 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยั พบว่า 
1. นกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ มีพฤติกรรมการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศ โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นวตัถุประสงค ์ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ท าารายงาน
การใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ และท าาวิจยั/ศิลปนิพนธ ์ตามล าาดบั ดา้นแหล่งสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ไดแ้ก่ แหล่งสารสนเทศภายในตัวนักศึกษา แหล่งสารสนเทศภายนอก ประกอบดว้ย แหล่ ง
สารสนเทศบุคคลแหล่งสารสนเทศจากส่ือต่างๆและแหล่งสารสนเทศสถาบนั/สถานท่ี ตามล าาดบั ดา้น

ลกัษณะของสารสนเทศภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ วิชาชีพต่างๆ บนัเทิงสารคดี และวิชาการทัว่ไป 
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ตามล าาดบั ดา้นวิธีการแสวงหาสารสนเทศ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ค  าแนะน าของอาจารย ์ดุลยพินิจ

ของนกัศึกษา และพดูคุย สนทนาอยา่งไม่เป็นทางการกบัผูใ้กลชิ้ด ตามล าดบั 
 2.  นกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์มีปัญหาในการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศ โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า นกัศึกษามีปัญหาดา้นแหล่งสารสนเทศภายในสถาบนัอยู่
ในระดับมาก ปัญหาดา้นแหล่งสารสนเทศภายนอกสถาบัน และปัญหาส่วนบุคคล นักศึกษามีปัญหาใน
ระดบัปานกลาง 

 นูรีดา จะปะกียา (2557:บทคดัยอ่)  ศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้  การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรู้
สารสนเทศ และเพื่อคน้หาแนวทางการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศของนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามเก็บ
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 387 คน จากสถาบนัอุดมศึกษา
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้  านวน 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีผา่น
การทดสอบความเช่ือถือ (Reliability) ไดค่้าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครูอนบาลคือ 0.846 ไปเก็บรวบรวม
ขอ้มลู สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูคือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า
ทางสถิติมธัยมฐาน และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์ผลการวิจยัพบว่านักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่มีการรู้สารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 5 

องค์ประกอบ 17 ตัวช้ีว ัด ส่วนเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสัมภาษณ์ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญการรู้สารสนเทศ บรรณารักษ์หรือผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรู้สารสนเทศเพื่อน าไปสู่แนว
ทางการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึง
ผลการวิจยัพบว่า มีจ  านวน 9 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการสอนการรู้
สารสนเทศ ดา้นรูปแบบการสอน ดา้นวิธีการสอน ดา้นการจดักิจกรรม ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตรการรู้

สารสนเทศ ดา้นนโยบายของสถาบนัอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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บทที ่3 

วธิีด าเนินการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาทกัษะการสืบคน้สารสนเทศของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต และเพื่อเปรียบเทียบทกัษะการสืบคน้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีโดย
จ าแนกตามเพศและคณะ 

การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยั เร่ือง ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัของนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ผูว้จิยัไดด้  าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ประชากร และขนาดตวัอยา่ง 
 2. การสุ่มตวัอยา่ง 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั และการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 5. การวิเคราะห์ขอ้มลู และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
1. ประชากร และขนาดตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัมีจ  านวนรวมทั้งส้ิน 10,327 คน มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 8 คณะวิชา ดงัน้ี 

1. คณะครุศาสตร์ 

2. คณะพยาบาลศาสตร์ 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

4. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

5. โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 

6. โรงเรียนการเรือน 

7. คณะวิทยาการจดัการ 

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2.การสุ่มตวัอย่าง 

        วิธีการคิดกลุ่มตวัอยา่ง 

   
 

       
 = 

      

              
     

= 
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   = 
      

         
 

   = 
      

       
 

   = 385.08 

  n   385 คน 

นกัศกึษาท่ีก  าลงัศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาตรี ในมหาวิทยาลยัสวนดุสิต จ  านวน 10,327 คน สามารถคิดเป็น
ขนาดตวัอยา่งได ้จ  านวน 385 คน 

 จ านวนนกัศกึษาจาก รายงานจ านวนนกัศึกษามหาวิทยาลยัสวนดุสิต ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 

ตารางท่ี1 กลุ่มตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.เคร่ืองมอืที่ใช้ในเกบ็รวบรวมข้อมูลและการสร้างเคร่ืองมอืวจิยั 
 ผูว้ิจยัใช ้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในคร้ังน้ี โดยมีขั้นตอนในการสร้าง
เคร่ืองมือ ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัของนกัศกึษาปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

เกณฑก์ารวดัระดบัทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 

 

คณะ จ านวนนักศึกษากลุ่มตวัอย่าง 385 คน 

คณะครุศาสตร์ 34 

คณะพยาบาลศาสตร์ 13 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 53 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 27 

โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 48 

โรงเรียนการเรือน 53 

คณะวิทยาการจดัการ 104 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 53 
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  ระดบั 5 หมายถึง มีระดบัทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัมากท่ีสุด 

  ระดบั 4 หมายถึง มีระดบัทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัมาก 

  ระดบั 3 หมายถึง มีระดบัทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัปานกลาง 

  ระดบั 2 หมายถึง มีระดบัทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลันอ้ย 

  ระดบั 1 หมายถึง มีระดบัทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลันอ้ยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามซ่ึงผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสร้างดงัน้ี 
1.ศึกษาลกัษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคิด

ทฤษฎี น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. ศึกษารายละเอียดวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อทราบเป็นแนวทางและขอบเขตในการสร้าง

แบบสอบถาม 
3. ศึกษาลกัษณะรูปแบบและวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือรวบรวมเน้ือหา หลกัปัญหา และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการสร้าง 
4. น าแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญท่ีเป็นบรรณารักษแ์ละท่ีปรึกษาของผูว้ิจยั เพื่อตรวจสอบความ

เท่ียงตรงในเชิงเน้ือหา โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3ท่าน ดงัน้ี 
     4.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริศนา มชัฌิมา อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวิชาบรรณารักษ์

ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
    4.2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายสุดา ป้ันตระกลู อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวิชาบรรณารักษ์

ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
      4.3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฏฐา ผวิมา อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
 
คณะผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยการใชว้ิธีการหาค่าดชันี ความสอดคลอ้ง (IOC) 
ดงัน้ี  
                ∑𝑅 
      N 
  เมื่อ  IOC   แทน  ดชันีความสอดคลอ้ง 
              R   แทน   ผลรวมของคะแนนผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 
              N   แทน   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
  

IOC = 
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5. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้มาตรวจสอบความถกูตอ้งเพื่อน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง

ต่อไป 
การจดักระท าขอ้มลู 
4.การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มลูกบันกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 คน เก็บขอ้มลูโดยให ้
นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งท าแบบสอบถามโดยตรง 
 2. ผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามคืนจากนกัศกึษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพื่อน ามารวบรวม และท าการ 
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (SPSS : Statistic Package for 
Social Sciences) 
5.การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 น าแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มลูแลว้ไปวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทาง
สงัคมศาสตร์ (SPSS : Statistic Package for Social Sciences) เพื่อการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและทดสอบ
สมมติฐาน ซ่ึงแยกการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา 
  1.1 วิเคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบทดสอบ ไดแ้ก่ เพศ คณะท่ีศึกษา วิเคราะห์
ขอ้มลูโดยใชค่้าความถ่ีและค่าร้อยละ 
  1.2 วิเคราะห์ขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
2. วิเคราะห์โดยใชส้ถิติอนุมานใชว้ิเคราะห์ขอ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 2.1. การวิเคราะห์โดยใชค่้าสถิติ t - test (Independent t - test) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อกนั ไดแ้ก่ เพศ และ คณะท่ีศึกษา 

2.2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One way analysis of variance (One – way ANOVA) 
เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ คณะท่ีศกึษา  
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัของนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
สวนดุสิต เปรียบเทียบทกัษะการสืบคน้สารสนเทศของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต โดยจ าแนกตามเพศ
และคณะ ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายจ านวน 385 ชุด 
โดยคณะผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูในรูปแบบตาราง  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม                    

 ส่วนท่ี 2 ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัของนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสวนดุสิต  

ในการวิเคราะห์ขอ้มลูผูว้ิจยัไดใ้ชส้ญัลกัษณ์ดงัน้ี 

   n หมายถึง  หมายถึง จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

   X   หมายถึง  หมายถึง ค่าเฉล่ีย (Mean) 

   S.D. หมายถึง  หมายถึง ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ  คณะ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าร้อยละจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน 

(n=กลุ่มตวัอย่าง) 
ร้อยละ 

ชาย 142 63 
หญิง 243 37 
 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 

63 ส่วนท่ีเหลือเป็นเพศชาย จ  านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 37 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละจ าแนกตามชั้นปี 
คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 34 8 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 53 14 
คณะวิทยาการจดัการ 104 27 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 53 14 
คณะพยาบาลศาสตร์ 13 3 
โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 48 13 
โรงเรียนการเรือน 53 14 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 27 7 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจี  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14 คณะวิทยาการจดัการ จ  านวน 104 
คน คิดเป็นร้อยละ 27  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14 คณะพยาบาล

ศาสตร์ จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการริการ จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
13 โรงเรียนการเรือน จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง จ  านวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7 

ตอนที่ 2 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจทิัลของนักศึกษาปริญญาบัณฑติ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

ตารางท่ี 4.3 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสืบค้นสาสนเทศดิจทิัล จ านวน ร้อยละ ล าดบัที ่

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 153 40  
2 คอมพิวเตอร์พกพา 153 40 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 292 76 1 
แท็บเลต็ 72 19 3 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จ  านวน  292 คน คิดเป็นร้อยละ 76  
ใชค้อมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ  านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ใชค้อมพิวเตอร์พกพา จ  านวน 153 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40 และใชแ้ท็บเลต็ จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 19 
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ตารางท่ี 4.4 วตัถุประสงคใ์นการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 

วตัถุประสงค์ในการสืบค้น จ านวน ร้อยละ ล าดบัที ่

เพื่อติดตามขอ้มลูข่าวสาร 203 53 3 

เพื่อการศึกษา 275 71 1 

เพื่อความบนัเทิง 245 64 2 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา จ  านวน 275 คน คิดเป็นร้อย
ละ 71 มีวตัถุประสงคเ์พื่อความบนัเทิง จ  านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 64 มีวตัถุประสงค์เพื่อติดตามขอ้มูล
ข่าวสาร จ  านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 53 

ตารางท่ี 4.5 วิธีการเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทลั 

วธิีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศดิจทิลั จ านวน ร้อยละ ล าดบัที ่

จากส่วนเช่ือมโยง (Link)บนเวบ็เพจ(Webpage) 103 27 3 

จากการเขา้ถึงเวบ็ไซต(์URL) 110 29 2 

จากโปรแกรมคน้หา(Search Engine) 171 44 1 

  จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีวิธีการเขา้ถึงสารสารสนเทศดิจิทลัจากโปรแกรมคน้หา
(Search Engine) จ  านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 44 มีวิธีการเขา้ถึงสารสนเทศดิจิทลัจากการเขา้ถึงเว็บไซต์
(URL) จ  านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 29 มีวิธีการเขา้ถึงสารสนเทศดิจิทลัจากส่วนเช่ือมโยง(Link)บนเว็บ
เพจ(Webpage) จ  านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27 
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ตารางท่ี 4.6 การทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทลั 

การทราบถงึแหล่งสารสนเทศดิจทิัล จ านวน ร้อยละ ล าดบัที ่

ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ(หนงัสือพิมพ ์วารสาร) 53 14 3 

ส่วนเช่ือมโยง(Link)บนเวบ็เพจ(Webpage) 112 29 2 

การแนะน าของเพื่อน 50 13 4 

โปรแกรมคน้หา(Search Engine) 149 39 1 

ส่ือประชาสมัพนัธต่์างๆ(ป้ายประชาสมัพนัธ์ วิทย ุ
โทรทศัน์ ) 

20 5 5 

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทัลจากโปรแกมคน้หา 
(Search Engine) จ  านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทัลจากส่วนเช่ือมโยง
(Link)บนเว็บเพจ(Webpaeg) จ  านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทัลจากส่ือ
ส่ิงพิมพต่์างๆ(หนังสือพิมพ ์วารสาร) จ  านวน 53 คน ร้อยละ 14 ทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจทลัจากการ
แนะน าของเพื่อน จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทัลจากส่ือ
ประชาสมัพนัธต่์างๆ(ป้ายประชาสมัพนัธ ์วิทย ุโทรทศัน์) จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 

ตารางท่ี 4.7 เรียนรู้วิธีการสืบคน้โดยใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศดิจิทลั 

เรียนรู้วธิีการสืบค้นโดยใช้โปรแกรมค้นหา
สารสนเทศดิจทิัล 

จ านวน ร้อยละ ล าดบัที ่

เรียนรู้ดว้ยตนเอง จากการใชง้านจริง 268 70 1 

ศึกษาจากหนังสือเก่ียวกบัการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลั 

55 14 3 

ค าแนะน าจากเพื่อนหรือผูท่ี้เคยใชง้าน 61 16 2 
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 จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเรียนรู้วิธีการสืบคน้โดยใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศ
ดิจิทลัจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จากการใชง้านจริง จ  านวน 268 คนคิดเป็นร้อยละ 70 เรียนรู้วิธีการสืบคน้
โดยใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศดิจิทลัจากค าแนะน าจากเพื่อนหรือผูท่ี้เคยใชง้าน จ  านวน 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16 และเรียนรู้วิธีการสืบคน้โดยใช้โปรแกรมคน้หาสารสนเทศดิจิทัลจากการศึกษาจากหนังสือ
เก่ียวกบัการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั จ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14 

ตาราง 4.8 โปรแกรมคน้หา (Search Engine)ท่ีเคยใชใ้นการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 

โปรแกรมค้นหา (Search Engine)ที่เคยใช้ในการ
สืบค้นสารสนเทศดิจทิัล 

จ านวน ร้อยละ ล าดบัที ่

Google 366 95 1 

Sanook 9 2 3 

Yahoo 10 3 2 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเคยใชโ้ปรแกรมคน้หา(Search Engine) Google จ านวน 
366 คน คิดเป็นร้อยละ 95 เคยใชโ้ปรแกรมคน้หา(Search Engine) Yahoo จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
เคยใชโ้ปรแกรมคน้หา(Search Engine) Sanook จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2 

ตารางท่ี 4.9 ประเภทสารสนเทศดิจิทลัท่ีนิยมสืบคน้ 

ประเภทสารสนเทศดิจทิัลที่นิยมสืบค้น จ านวน ร้อยละ ล าดบัที ่

ค าส าคญั 112 29 2 

วลีหรือประโยค 91 24 3 

ช่ือเร่ือง 129 34 1 

หวัเร่ือง 47 12 4 

ช่ือผูแ้ต่ง 5 1 5 
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 จากตารางท่ี 4.9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามนิยมสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัประเภทช่ือเร่ือง จ  านวน 
129 คน คิดเป็นร้อยละ 34 นิยมสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัประเภทค าส าคญั จ  านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29  
นิยมสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลประเภทวลีหรือประโยค จ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 24 นิยมสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลัประเภทหัวเร่ือง จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และนิยมสืบคน้สารสนเทศดิจิทัล
ประเภทช่ือผูแ้ต่ง จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1 

ตารางท่ี 4.10 ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 
ข้อ ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจทิัล X  S.D. ระดับ 

1 นิยมใชโ้ปรแกรมคน้หา (Search engine) ในการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั Sanook.com, Google.com 

 
4.59 

 
0.56 

 
มากท่ีสุด 

2 วิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล โดยป้อนค าค้นใน
โปรแกรมคน้หา (Search Engine) 

 
4.37 

 
0.61 

 
มากท่ีสุด 

3 วิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยป้อน URL  ของ
แหล่งสารสนเทศ 

 
4.03 

 
0.68 

 
มาก 

4 วิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง 3.47 1.08 มาก 
5 วิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้นใน

เวบ็ไซต ์YouTube.com 
 

4.19 
 

0.90 
 

มาก 
6 วิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพ ในเว็บไซต์

ท่ีถกูลิขสิทธ์ิ 
 

4.02 
 

0.77 
 

มาก 
7 วิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่างๆอย่าง

เหมาะสม 
 

4.33 
 

0.62 
 

มากท่ีสุด 
8 ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศ

ดิจิทลั ของท่านอยูใ่นระดบัใด 
 

4.23 
 

0.70 
 

มากท่ีสุด 
รวม 4.15 0.74 มาก 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมเท่ากบั 4.15 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากบั 0.74 เมื่อพิจารณาจากขอ้ค าถามพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถาม นิยมใชโ้ปรแกรมคน้หา (Search engine) ในการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั Sanook.com, 
Google.com มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 รองลงมาคือ วิธีการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั โดยป้อนค าคน้ในโปรแกรมคน้หา (Search Engine) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.61 รองลงมาคือวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่างๆอยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย
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เท่ากับ 4.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62 รองลงมาคือ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคน้หา
สารสนเทศดิจิทัล ของท่านอยู่ในระดับใด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 
รองลงมาคือวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภทวิดีโอโดยคน้ในเวบ็ไซต ์YouTube.com มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 
ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานเท่ากบั 0.90 รองลงมาคือวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยป้อน URL  ของแหล่ง
สารสนเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 รองลงมาคือ วิธีการสืบคน้สารสนเทศ
ประเภท รูปภาพ ในเว็บไซต์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 และ
ล าดับสุดทา้ยคือ  วิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลัโดยการใช้เสียง มี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.08 

ตอนที่ 3 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ท าการทดสอบสมมตฐิาน 

 ในส่วนน้ีเป็นการทดลองสมมติฐานต่างๆ ท่ีไดก้  าหนดไว ้เพ่ือทราบถึงผลการทดสอบว่าสมมติฐาน
ต่างๆ นั้นมีผลอยา่งไร สมมติฐานท่ีก  าหนดไวมี้ดงัน้ี 

1. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกนั มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัแตกต่างกนั 

2. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาคณะต่างกนั มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัแตกต่างกนั 

สมมตฐิานที่ 1 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีทีเพศต่างกนั มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัของนกัศึกษาปริญญา
บณัฑิต มหาวิทยาลยัสวนดุสิตแตกต่างกนั 

 H0 : ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกนั มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัไม่แตกต่างกนั 

 H1 : ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาเพศต่างกนั มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัแตกต่างกนั 

 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าล่ีย ระหว่างกลุ่ม
ตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั (Independent : t-test) และการทอดสอบสมมติฐานโดยใชร้ะดบัความ
เช่ือ 95 ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H1) กต่็อเมื่อ Sig.(2-tailed) หรือ Prob.(p) มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั 
0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 
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ตารางท่ี 4.11 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างเพศ ต่อทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 
ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั เพศชาย เพศหญิง t p 

X  S.D. X  S.D. 
1.นิยมใชโ้ปรแกรมคน้หา (Search 
engine) ในการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลั Sanook.com, Google.com 

4.16 .558 4.58 .571 .355 .722 

2.วิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 
โดยป้อนค าคน้ในโปรแกรมคน้หา 
(Search Engine 

4.46 .603 4.31 .616 2.418 .016 

3.วิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั
โดยป้อน URL ของแหล่ง
สารสนเทศ 

4.09 .798 3.99 .949 1.054 .293 

4.วิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั
โดยการใชเ้สียง 

3.63 1.068 3.37 1.081 2.317 .021 

5.วิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท
วิดีโอโดยคน้ในเวบ็ไซต ์
YouTube.com 

4.23 .918 4.17 .891 .595 .552 

6.วิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท 
รูปภาพ ในเวบ็ไซตท่ี์ถกูลิขสิทธ์ิ 

4.06 .742 4.00 .795 .738 .461 

7.วิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลั
จากแหล่งต่างๆอยา่งเหมาะสม 

4.37 .624 4.31 .642 .811 .418 

8.ความสามารถในการใชโ้ปรแกรม
คน้หาสารสนเทศดิจิทลั ของท่านอยู่
ในระดบัใด 

4.21 .693 4.24 .706 -.426 .671 

 จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทกัษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยใชส้ถิติ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีเป็นอิสระจากกนั (Independent : t-test) ในการทดสอบการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มี
ค่า Prob. นอ้ยกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน H0 ปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัไม่ต่างกนั 
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สมมตฐิานที ่2 : ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาคณะต่างกนั มทีกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ของนกัศกึษา
ปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสวนดุสิตแตกต่างกนั 

 H0  : ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาคณะต่างกนั มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัไม่แตกต่างกนั 

 H1  : ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาคณะต่างกนั มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจทลัแตกต่างกนั 

 ส าหรับสถิติท่ีใชน้การวิเคราะห์จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One way analysis of variance : One – way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานโดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 
95  ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig.(2-tailed)หรือ OProb.(p) มีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4.12 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างคณะ ต่อการนิยมใชโ้ปรแกรมคน้หา ในการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั  

นิยมใชโ้ปรแกรมคน้หา 
(Search engine)  ในการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 
Sanook.com, 
Google.com 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F P 

คณะ ระหว่างกลุ่ม 3.835 7 .548 1.734 .100 
ภายในกลุ่ม 119.142 377 .316   

รวม 122.977 384    

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคณะการนิยมใช้โปรแกรมค้นหา (Search 
engine)  ในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล Sanook.com, Google.com โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of  Variance : One –way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า นิยมใช้
โปรแกรมคน้หา ในการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มีค่า F-Prob. มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงว่าคณะท่ีศึกษาต่างกนั นิยมใชโ้ปรแกรมคน้หา (Search engine)  ในการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลั Sanook.com, Google.com ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.13ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างคณะ ต่อวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั โดยป้อนค าคน้ใน
โปรแกรมคน้หา  
วิธีการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลั โดยป้อนค าคน้ใน
โปรแกรมคน้หา (Search 
Engine) 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F P 

คณะ ระหว่างกลุ่ม 7.124 7 1.018 2.775 .008* 
ภายในกลุ่ม 138.237 377 .367   

รวม 145.361 384    

  
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคณะกบัวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั โดย
ป้อนค าคน้ในโปรแกรมคน้หา โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis : 
One way ANOVA) ในการทดสอบพบว่าวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั โดยป้อนค าคนในโปรแกรมคน้หา 
มีค่า F-Prob. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H1) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีศึกษาในคณะท่ีต่างกนั มีวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั โดยป้อนค าคน้ในโปรแกรมคน้หา
แตกต่างกนั จึงตอ้งทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงการเปรียบเทียบทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 
โดยป้อนค าคน้ในโปรแกรมคน้หา เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD จ าแนกตามคณะ 

คณะวิชา 

X   
วิธีการสืบคน้

สารสนเทศดิจิทลั 
โดยป้อนค าคน้
ในโปรแกรม

คน้หา  

ครุ
ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
กา
รจ
ดัก

าร
 

มนุ
ษย

ศ์า
สต

ร์ 

พย
าบ
าล
ศา
สต

ร์ 

โร
งเรี

ยน
กา
รท่

อง
เที่
ยว

แล
ะก

าร
บริ

กา
ร 

โร
งเรี

ยน
กา
รเรื

อน
 

โร
งเรี

ยน
กฎ

หม
าย
แล

ะ
กา
รเม

ือง
 

4.56 4.49 4.22 4.34 4.46 4.42 4.49 4.11 

ครุศาสตร์ 4.56 - 0.07 0.34* 0.22 0.10 0.14 0.07 0.45* 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

4.49  - 0.27* 0.15 0.03 0.07 0.00 0.38* 

วิทยาการจดัการ 4.22   - 0.12 0.24 0.20 0.27* 0.11 
มนุษยศ์าสตร์ 4.34    - 0.12 0.08 0.15 0.23 
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คณะวิชา 

X   
วิธีการสืบคน้

สารสนเทศดิจิทลั 
โดยป้อนค าคน้
ในโปรแกรม

คน้หา  

ครุ
ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
กา
รจ
ดัก

าร
 

มนุ
ษย

ศ์า
สต

ร์ 

พย
าบ
าล
ศา
สต

ร์ 

โร
งเรี

ยน
กา
รท่

อง
เที่
ยว

แล
ะก

าร
บริ

กา
ร 

โร
งเรี

ยน
กา
รเรื

อน
 

โร
งเรี

ยน
กฎ

หม
าย
แล

ะ
กา
รเม

ือง
 

4.56 4.49 4.22 4.34 4.46 4.42 4.49 4.11 

พยาบาลศาสตร์ 4.46     - 0.04 0.03 0.35 
โรงเรียนการ

ท่องเท่ียวและการ
บริการ 

4.42      - 0.07 0.31* 

โรงเรียนการเรือน 4.49       - 0.38* 
โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 

4.11        - 

 จากตารางท่ี 4.14 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจดัการ     
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั โดยป้อนค าคน้ในโปรแกรมคน้หา 
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะครุศาสตร์ มีทกัษะการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั โดยป้อนค าคน้ในโปรแกรมคน้หา มากกว่า
นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.34 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์และโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีทักษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั โดยป้อนค าคน้ในโปรแกรมคน้หา มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะครุศาสตร์ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั โดยป้อนค าคน้ในโปรแกรมคน้หา มากกว่านักศึกษาโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.45 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละคณะวิทยาการจดัการมีทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั โดยป้อนค าคน้ในโปรแกรมคน้หา มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทกัษะการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั โดยป้อนค าคน้ในโปรแกรมคน้หา มากกว่า
นกัศึกษาคณะวิทยาการ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.27 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีทกัษะ
การสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั โดยป้อนค าคน้ในโปรแกรมคน้หา มีความ
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แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี        
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั โดยป้อนค าคน้ในโปรแกรมคน้หา 
มากกว่านกัศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.38 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาการจดัการและโรงเรียนการเรือนมีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั โดยป้อนค าคน้ในโปรแกรมคน้หา มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนการเรือน มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 
ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั โดยป้อนค าคน้ในโปรแกรมคน้หา มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาการ
จดัการ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.27 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง       
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั โดยป้อนค าคน้ในโปรแกรมคน้หา     
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนการท่องเท่ียวและ
การบริการ มีทักษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทัล ดว้ยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้อนค าค้นใน
โปรแกรมคน้หา มากกว่านกัศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.31 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนการเรือนและโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีทกัษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั โดยป้อนค าคน้ในโปรแกรมคน้หา มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนการเรือน มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั โดยป้อนค าคน้ในโปรแกรมคน้หา มากกว่านักศึกษาโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.38 
 
ตารางท่ี 4.15 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างคณะ ต่อวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยป้อน URL 
ของแหล่งสารสนเทศ 
วิธีการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลัโดยป้อน URL ของ
แหล่งสารสนเทศ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F P 

คณะ ระหว่างกลุ่ม 33.624 7 4.803 6584 .000* 
ภายในกลุ่ม 275.061 377 .730   

รวม 308.686 384    

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคณะกบัวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดย
ป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis : 
One way ANOVA) ในการทดสอบพบว่าวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยป้อน URL ของแหล่ง
สารสนเทศ มีค่า F-Prob. นอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H1) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในคณะท่ีต่างกนั มีวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยป้อน URL ของแหล่ง
สารสนเทศ แตกต่างกนั จึงตอ้งทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

ตารางท่ี 4.16 แสดงการเปรียบเทียบทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั
โดยป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD จ าแนกตามคณะ 

คณะวิชา 

X   
วิธีการสืบคน้

สารสนเทศดิจิทลั
โดยป้อน URL 
ของแหล่ง
สารสนเทศ 

ครุ
ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
กา
รจ
ดัก

าร
 

มนุ
ษย

ศ์า
สต

ร์ 

พย
าบ
าล
ศา
สต

ร์ 

โร
งเรี

ยน
กา
รท่

อง
เที่
ยว

แล
ะก

าร
บริ

กา
ร 

โร
งเรี

ยน
กา
รเรื

อน
 

โร
งเรี

ยน
กฎ

หม
าย
แล

ะ
กา
รเม

ือง
 

4.09 3.55 3.88 4.09 4.38 4.50 4.32 3.78 

ครุศาสตร์ 4.09 - 0.54* 0.21 0.00 0.29 0.41* 0.23 0.31 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3.55  - 0.33* 0.55* 0.84* 0.95* 0.77* 0.23 

วิทยาการจดัการ 3.88   - 0.21 0.51* 0.62* 0.44* 0.10 

มนุษยศ์าสตร์ 4.09    - 0.29 0.41* 0.23 3.32 

พยาบาลศาสตร์ 4.38     - 0.11 0.06 0.60 

โรงเรียนการ
ท่องเท่ียวและการ

บริการ 

4.50      - 0.18 0.72* 

โรงเรียนการเรือน 4.32       - 0.54* 

โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 

3.78        - 

 จากตารางท่ี 4.16 แสดงใหเ้ห็นว่านักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยป้อน URL ของ
แหล่งสารสนเทศ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะครุ
ศาสตร์มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยป้อน URL ของแหล่ง
สารสนเทศ มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.54 
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 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะครุศาสตร์และโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการมีทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการมีทกัษะ
การสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล ดว้ยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ 
มากกว่านกัศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.41 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละคณะวิทยาการจดัการมีทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มีความแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะวิทยาการจดัการมีทกัษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทัล ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มากกว่า
นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.33 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
มีทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยป้อน URL ของแหล่ง
สารสนเทศ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดย
ป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉล่ียท่ี 0.55 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละคณะพยาบาลศาสตร์มีทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มีความแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์มีทักษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทัล ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มากกว่า
นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.84 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการมี
ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ 
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนการท่องเท่ียวและ
การบริการมีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยป้อน URL ของ
แหล่งสารสนเทศ มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.95 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรียนการเรือนมีทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนการเรือนมีทักษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทัล ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มากกว่า
นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.77 
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 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาการจดัการและคณะพยาบาลศาสตร์มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์มีทักษะการสืบค้นสารสนเทศ
ดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มากกว่านักศึกษาคณะ
วิทยาการจดัการ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.51 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาการจดัการและโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการมีทกัษะการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทัลโดยป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ
มีทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยป้อน URL ของแหล่ง
สารสนเทศ มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.62 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาการจดัการและโรงเรียนการเรือนมีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนการเรือนมีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 
ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มากกว่านักศึกษาคณะ              
วิทยาการจดัการ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.44 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และโรงเรียนการท่องเท่ียวและการ
บริการมีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยป้อน URL ของแหล่ง
สารสนเทศ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียน         
การท่องเท่ียวและการบริการมีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดย
ป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มากกว่านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉล่ีย  ท่ี 0.41 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง     
มีทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยป้อน URL ของแหล่ง
สารสนเทศ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียน         
การท่องเท่ียวและการบริการมีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดย
ป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มากกว่านกัศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย
ท่ี 0.72 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนการเรือนและโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีทกัษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนการเรือนมีทักษะการสืบค้น
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สารสนเทศดิจิทัล ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยป้อน URL ของแหล่งสารสนเทศ มากกว่า
นกัศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.54 
 
ตารางท่ี 4.17 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างคณะ ต่อวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง 

วิธีการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลัโดยการใชเ้สียง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F P 

คณะ ระหว่างกลุ่ม 72.817 7 10.402 10.402 .000* 
ภายในกลุ่ม 377.027 377 1.000   

รวม 449.844 384    

 จากตารางท่ี 4.17 พบว่าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคณะกบัวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการ
ใชเ้สียงโดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis : One way ANOVA) ใน
การทดสอบพบว่าวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียงมีค่า F-Prob. นอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H1) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในคณะท่ีต่างกนั มวีิธีการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียงแตกต่างกนั จึงตอ้งทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

ตารางท่ี 4.18 แสดงการเปรียบเทียบทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั
โดยการใชเ้สียง เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD จ าแนกตามคณะ 

คณะวิชา 

X   
วิธีการสืบคน้

สารสนเทศดิจิทลั
โดยการใชเ้สียง ครุ

ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
กา
รจ
ดัก

าร
 

มนุ
ษย

ศ์า
สต

ร์ 

พย
าบ
าล
ศา
สต

ร์ 

โร
งเรี

ยน
กา
รท่

อง
เที่
ยว

แล
ะก

าร
บริ

กา
ร 

โร
งเรี

ยน
กา
รเรื

อน
 

โร
งเรี

ยน
กฎ

หม
าย
แล

ะ
กา
รเม

ือง
 

4.24 2.85 3.60 3.53 2.08 3.48 3.74 3.22 

ครุศาสตร์ 4.24 - 1.39* 0.64* 0.71* 2.16* 0.76* 0.50* 1.01* 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2.85  - 0.75* 0.68* 0.77* 0.63* 0.89* 0.37 

วิทยาการจดัการ 3.60   - 0.07 1.52* 0.12 0.14 0.37 

มนุษยศ์าสตร์ 3.53    - 1.45* 0.05 0.21 0.31 
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คณะวิชา 

X   
วิธีการสืบคน้

สารสนเทศดิจิทลั
โดยการใชเ้สียง ครุ

ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
กา
รจ
ดัก

าร
 

มนุ
ษย

ศ์า
สต

ร์ 

พย
าบ
าล
ศา
สต

ร์ 

โร
งเรี

ยน
กา
รท่

อง
เที่
ยว

แล
ะก

าร
บริ

กา
ร 

โร
งเรี

ยน
กา
รเรื

อน
 

โร
งเรี

ยน
กฎ

หม
าย
แล

ะ
กา
รเม

ือง
 

4.24 2.85 3.60 3.53 2.08 3.48 3.74 3.22 

พยาบาลศาสตร์ 2.08     - 1.40* 1.66* 1.14* 

โรงเรียนการ
ท่องเท่ียวและการ

บริการ 

3.48      - 0.26 0.26 

โรงเรียนการเรือน 3.74       - 0.51* 

โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 

3.22        - 

 จากตารางท่ี 4.18 แสดงใหเ้ห็นว่านักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะครุศาสตร์มีทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 1.39 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจดัการ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 
ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั
โดยการใชเ้สียง มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.64 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มากกว่านกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉล่ียท่ี 0.71 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 
ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั
โดยการใชเ้สียง มากกว่านกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 2.16 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะครุศาสตร์และโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ มีทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยการใชเ้สียง มากกว่านักศึกษาโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ โดยมี
ผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.76 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะครุศาสตร์และโรงเรียนการเรือน มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 
ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั
โดยการใชเ้สียง มากกว่านกัศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.50 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีทักษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มากกว่านกัศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉล่ียท่ี 1.01 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิทยาการจัดการ มีทกัษะการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลัโดยการใช้เสียง มีความแตก ต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะวิทยาการจดัการ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทัล ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยการใช้เสียง มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.75 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีทกัษะการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทัล ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยการใช้เสียง มากกว่านักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.68 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละคณะพยาบาลศาสตร์ มีทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ย
วิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.77 
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 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ  
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ มีทกัษะ
การสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใช้เสียง มากกว่านักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.63 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรียนการเรือน มีทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนการเรือน มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ย
วิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.89 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวทิยาการจดัการและคณะพยาบาลศาสตร์ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทัล ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ        
ท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะวิทยาการจดัการ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มากกว่านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย        
ท่ี 1.52 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ มีทักษะ          
การสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มีความแตกต่างกนัอย่าง          
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทักษะ                
การสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยการใช้เสียง มากกว่านักศึกษา          
คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 1.45 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะพยาบาลศาสตร์และโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ มีทกัษะการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลโดยการใช้เสียง มีความแตกต่างกันอย่าง          
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ มีทักษะ                
การสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใช้เสียง มากกว่านักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 1.40 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์และโรงเรียนการเรือน มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทัล ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ        
ท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนการเรือน มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มากกว่านกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 1.66 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะพยาบาลศาสตร์และโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มากกว่านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี
ผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 1.14 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนการเรือนและโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีทกัษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนการเรือน มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ย
วิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทัลโดยการใช้เสียง มากกว่านักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยมี
ผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.51 
 
ตารางท่ี 4.19 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างคณะ ต่อวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภทวิดีโอโดยคน้ใน
เวบ็ไซต ์YouTube.com 

วิธีการสืบคน้สารสนเทศ
ประเภทวิดีโอโดยคน้ใน
เวบ็ไซต ์YouTube.com 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F P 

คณะ ระหว่างกลุ่ม 65.291 7 9.327 14.302 .000* 
ภายในกลุ่ม 245.868 377 .652   

รวม 311.158 384    

 จากตารางท่ี 4.19 พบว่าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคณะกบัวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภทวิดีโอ
โดยคน้ในเวบ็ไซต ์YouTube.comโดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis : 
One way ANOVA) ในการทดสอบวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภทวิดีโอโดยคน้ในเวบ็ไซต ์YouTube.com
มีค่า F-Prob. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H1) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีศึกษาในคณะท่ีต่างกัน มีวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้นในเว็บไซต ์
YouTube.com แตกต่างกนั จึงตอ้งทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

 

 

 

 

 



  40 

 

ตารางท่ี 4.20 แสดงการเปรียบเทียบทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท
วิดีโอโดยคน้ในเวบ็ไซต ์YouTube.com เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD จ าแนกตามคณะ 

คณะวิชา 

X   
วิธีการสืบคน้
สารสนเทศ
ประเภทวิดีโอ
โดยคน้ใน
เวบ็ไซต ์

YouTube.com 
ครุ

ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
กา
รจ
ดัก

าร
 

มนุ
ษย

ศ์า
สต

ร์ 

พย
าบ
าล
ศา
สต

ร์ 

โร
งเรี

ยน
กา
รท่

อง
เที่
ยว

แล
ะก

าร
บริ

กา
ร 

โร
งเรี

ยน
กา
รเรื

อน
 

โร
งเรี

ยน
กฎ

หม
าย
แล

ะ
กา
รเม

ือง
 

4.41 3.25 4.24 4.30 4.15 4.75 4.26 4.22 

ครุศาสตร์ 4.41 - 1.16* 0.17 0.11 0.26 0.34 0.15 0.19 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3.25  - 0.99* 1.06* 0.90* 1.50 1.01* 0.97 

วิทยาการจดัการ 4.24   - 0.06 0.09 0.51* 0.02 0.02 
มนุษยศ์าสตร์ 4.30    - 0.15 0.45 0.04 0.08 
พยาบาลศาสตร์ 4.15     - 0.60* 0.11 0.07 
โรงเรียนการ

ท่องเท่ียวและการ
บริการ 

4.75      - 0.49* 0.53* 

โรงเรียนการเรือน 4.26       - 0.04 
โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 

4.22        - 

 จากตารางท่ี 4.20 แสดงใหเ้ห็นว่านักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีทกัษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้นใน
เวบ็ไซต ์YouTube.com มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะ
ครุศาสตร์มีมีทกัษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้นใน
เวบ็ไซต ์YouTube.com มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 1.16 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิทยาการจัดการ มีทกัษะการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภทวิดีโอโดยคน้ในเว็บไซต์ YouTube.com มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยู่ในคณะวิทยาการจดัการ มีทกัษะ
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การสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภทวิดีโอโดยคน้ในเว็บไซต์ YouTube.com 
มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.99 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        
มีทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้นในเว็บไซต ์
YouTube.com มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ใน                  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทกัษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบค้นสารสนเทศ
ประเภทวิดีโอโดยคน้ในเวบ็ไซต ์YouTube.com มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 1.06 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละคณะพยาบาลศาสตร์ มีทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภทวิดีโอโดยคน้ในเว็บไซต์ YouTube.com มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์มีทกัษะการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดยคน้ในเว็บไซต์ YouTube.com 
มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.90 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรียนการเรือน มีทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภทวิดีโอโดยคน้ในเว็บไซต์ YouTube.com มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนการเรือนมีทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภทวิดีโอโดยคน้ในเว็บไซต์ YouTube.com มากกว่า
นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 1.01 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะวิทยาการจดัการและโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ มีทกัษะ    
การสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภทวิดีโอโดยคน้ในเว็บไซต์ YouTube.com  
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนการท่องเท่ียวและ
การบริการมีทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล ดว้ยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดยคน้ใน
เวบ็ไซต ์YouTube.com มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.51 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะพยาบาลศาสตร์และโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ มีทกัษะการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดยคน้ในเว็บไซต์ YouTube.com        
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนการท่องเท่ียวและ
การบริการ มีทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ด้วยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้นใน
เวบ็ไซต ์YouTube.com มากกว่านกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.60 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการและโรงเรียนการเรือน มีทกัษะการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภทวิดีโอโดยคน้ในเว็บไซต์ YouTube.com มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนการท่องเท่ียวและการ
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บริการมีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภทวิดีโอโดยคน้ในเว็บไซต ์
YouTube.com มากกว่านกัศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.49 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง      
มีทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภทวิดีโอโดยค้นในเว็บไซต ์
YouTube.com มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนการ
ท่องเท่ียวและการบริการมีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภทวิดีโอ
โดยคน้ในเวบ็ไซต ์YouTube.com มากกว่านกัศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย
ท่ี 0.53 
 
ตารางท่ี 4.21 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างคณะ ต่อวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพ ใน
เวบ็ไซตท่ี์ถกูลิขสิทธ์ิ 

วิธีการสืบคน้สารสนเทศ
ประเภท รูปภาพ ใน
เวบ็ไซตท่ี์ถกูลิขสิทธ์ิ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F P 

คณะ ระหว่างกลุ่ม 16.763 7 2.395 4.217 .000* 
ภายในกลุ่ม 214.110 377 .568   

รวม 230.873 384    

 จากตารางท่ี 4.21 พบว่าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคณะกบัวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท 
รูปภาพ ในเวบ็ไซตท่ี์ถูกลิขสิทธ์ิโดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis : 
One way ANOVA) ในการทดสอบวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพ ในเว็บไซต์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ มีค่า 
F-Prob. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H1) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีศึกษาในคณะท่ีต่างกนั มีวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพ ในเว็บไซต์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ
แตกต่างกนั จึงตอ้งทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงการเปรียบเทียบทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท 
รูปภาพในเวบ็ไซตท่ี์ถกูลิขสิทธ์ิ เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD จ าแนกตามคณะ 

คณะวิชา 

X   
วิธีการสืบคน้
สารสนเทศ

ประเภท รูปภาพ 
ในเวบ็ไซตท่ี์ถกู

ลิขสิทธ์ิ 
ครุ

ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
กา
รจ
ดัก

าร
 

มนุ
ษย

ศ์า
สต

ร์ 

พย
าบ
าล
ศา
สต

ร์ 

โร
งเรี

ยน
กา
รท่

อง
เที่
ยว

แล
ะก

าร
บริ

กา
ร 

โร
งเรี

ยน
กา
รเรื

อน
 

โร
งเรี

ยน
กฎ

หม
าย
แล

ะ
กา
รเม

ือง
 

4.24 3.74 3.87 4.26 4.38 4.06 4.21 3.78 

ครุศาสตร์ 4.24 - 0.50* 0.37* 0.03 0.14 0.18 0.03 0.46* 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3.74  - 0.13 0.52* 0.64 0.32* 0.47* 0.04 

วิทยาการจดัการ 3.87   - 0.39* 0.51* 0.19 0.34* 0.09 
มนุษยศ์าสตร์ 4.26    - 0.12 0.20 0.05 0.48* 
พยาบาลศาสตร์ 4.38     - 0.32 0.17 0.60* 
โรงเรียนการ

ท่องเท่ียวและการ
บริการ 

4.06      - 0.15 0.28 

โรงเรียนการเรือน 4.21       - 0.43* 
โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 

3.78        - 

 จากตารางท่ี 4.22 แสดงใหเ้ห็นว่านักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต ์  
ท่ีถกูลิขสิทธ์ิ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์มี
ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ 
มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.50 
 นกัศกึษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจดัการ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 
ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการ
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สืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาการจดัการโดยมี
ผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.37 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีทักษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพในเวบ็ไซตท่ี์ถกูลิขสิทธ์ิ มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะครุศาสตร์มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ มากกว่านักศึกษาโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.46 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต์
ท่ีถกูลิขสิทธ์ิ มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.52 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ   
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ 
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนการท่องเท่ียวและ
การบริการ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต์ท่ี
ถกูลิขสิทธ์ิ มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.32 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรียนการเรือน มีทักษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพในเวบ็ไซตท่ี์ถกูลิขสิทธ์ิ มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนการเรือนมีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทัล ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ มากกว่านักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.47 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาการจดัการและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทกัษะการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต์ท่ีถูกลิข สิทธ์ิ มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ 
มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.39 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวทิยาการจดัการและคณะพยาบาลศาสตร์ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
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ดิจิทัล ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ มากกว่านักศึกษาคณะ
วิทยาการจดัการ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.51 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาการจดัการและโรงเรียนการเรือน มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทัล ด้วยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ มีความแตกต่างกันอย่าง          
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนการเรือน มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทัล ด้วยวิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต์ท่ีถูกลิขสิท ธ์ิ มากกว่านักศึกษา                
คณะวิทยาการจดัการโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.34 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง        
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต์
ท่ีถกูลิขสิทธ์ิ มากกว่านกัศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.48 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพในเวบ็ไซตท่ี์ถกูลิขสิทธ์ิ มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์มีทักษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ มากกว่านักศึกษา
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.60 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนการเรือนและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีทกัษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพในเวบ็ไซตท่ี์ถกูลิขสิทธ์ิ มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนการเรือนมีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลั ดว้ยวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพในเว็บไซต์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ มากกว่านักศึกษาโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.43 
 
ตารางท่ี 4.23 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างคณะ ต่อวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ
อยา่งเหมาะสม 

วิธีการเลือกใช้
สารสนเทศดิจิทลัจาก
แหล่งต่าง ๆ อยา่ง

เหมาะสม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F P 

คณะ ระหว่างกลุ่ม 12.193 7 1.742 4.785 .000* 
ภายในกลุ่ม 137.251 377 .364   
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รวม 149.444 384    

 จากตารางท่ี 4.23 พบว่าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคณะกบัวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจาก
แหล่งต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมโดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis : One 
way ANOVA) ในการทดสอบวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมีค่า F-Prob. 
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H1) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ี
ศึกษาในคณะท่ีต่างกนั มีวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมแตกต่างกนั จึงตอ้ง
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

ตารางท่ี 4.24 แสดงการเปรียบเทียบทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลั
จากแหล่งต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD จ าแนกตามคณะ 

คณะวิชา 

X   
วิธีการเลือกใช้
สารสนเทศ

ดิจิทลัจากแหล่ง
ต่าง ๆ อยา่ง
เหมาะสม 

ครุ
ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
กา
รจ
ดัก

าร
 

มนุ
ษย

ศ์า
สต

ร์ 

พย
าบ
าล
ศา
สต

ร์ 

โร
งเรี

ยน
กา
รท่

อง
เที่
ยว

แล
ะก

าร
บริ

กา
ร 

โร
งเรี

ยน
กา
รเรื

อน
 

โร
งเรี

ยน
กฎ

หม
าย
แล

ะ
กา
รเม

ือง
 

4.47 4.21 4.20 4.36 4.08 4.71 4.42 4.15 

ครุศาสตร์ 4.47 - 0.26* 0.27* 0.11 0.39* 0.24 0.05 0.32* 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

4.21  - 0.01 0.15 0.13 0.50* 0.21 0.06 

วิทยาการจดัการ 4.20   - 0.16 0.12 0.51* 0.22* 0.05 
มนุษยศ์าสตร์ 4.36    - 0.28 0.35* 0.06 0.21 
พยาบาลศาสตร์ 4.08     - 0.63* 0.34 0.07 
โรงเรียนการ

ท่องเท่ียวและการ
บริการ 

4.71      - 0.29* 0.56* 

โรงเรียนการเรือน 4.42       - 0.27 
โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 

4.15        - 
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 จากตารางท่ี 4.24 แสดงใหเ้ห็นว่านักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะครุศาสตร์      
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.26 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจดัการ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 
ดว้ยวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะครุศาสตร์ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการ
เลือกใช้สารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการโดยมี
ผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.27 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 
ดว้ยวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะครุศาสตร์ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการ
เลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี
ผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.39 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีทักษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะครุศาสตร์ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทัล ดว้ยวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทัลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.32 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ  
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม    
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนการท่องเท่ียวและ
การบริการ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.50 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาการจดัการและโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ มีทกัษะการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทัล ด้วยวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทัลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.51 
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 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาการจดัการและโรงเรียนการเรือน มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลั ดว้ยวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่โรงเรียนการเรือน มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 
ดว้ยวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มากกว่านักศึกษาคณะคณะวิทยาการ
จดัการ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.22 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และโรงเรียนการท่องเท่ียวและการ
บริการ มีทักษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนการ
ท่องเท่ียวและการบริการ มีทักษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทัล ด้วยวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทัลจาก
แหล่งต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม มากกว่านกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย
ท่ี 0.35 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะพยาบาลศาสตร์และโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ มีทกัษะการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทัล ด้วยวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทัลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
มากกว่านกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.63 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการและโรงเรียนการเรือน มีทกัษะการ
สืบค้นสารสนเทศดิจิทัล ด้วยวิธีการเลือกใช้สารสนเทศดิจิทัลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ      
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
มากกว่านกัศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.29 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง     
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนการท่องเท่ียวและการ
บริการ มีทักษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม มากกว่านกัศึกษารงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.56 
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ตารางท่ี 4.25 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างคณะ ต่อความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หา
สารสนเทศดิจิทลั ของท่านอยูใ่นระดบัใด 
ความสามารถในการใช้

โปรแกรมคน้หา
สารสนเทศดิจิทลั ของ
ท่านอยูใ่นระดบัใด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F P 

คณะ ระหว่างกลุ่ม 11.747 7 1.678 3.581 .001* 
ภายในกลุ่ม 176.679 377 .469   

รวม 188.426 384    

 จากตารางท่ี 4.25 พบว่าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคณะกบัความสามารถในการใช้โปรแกรม
ค้นหาสารสนเทศดิจิทัล ของท่านอยู่ในระดับใดโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว                     
(One – way Analysis : One way ANOVA) ในการทดสอบความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หา
สารสนเทศดิจิทลั ของท่านอยูใ่นระดบัใดมีค่า F-Prob. นอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H1) ท่ี
ระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในคณะท่ีต่างกัน มีความสามารถในการ                  
ใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศดิจิทลั ของท่านอยูใ่นระดบัใดแตกต่างกนั จึงตอ้งทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ 

 

ตารางท่ี 4.26 แสดงการเปรียบเทียบทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั กบัความสามารถในการใชโ้ปรแกรม
คน้หาสารสนเทศดิจิทลัของท่านอยูใ่นระดบัใด เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD จ าแนกตามคณะ 

คณะวิชา 

X   
ความสามารถใน
การใชโ้ปรแกรม
คน้หาสารสนเทศ
ดิจิทลั ของท่าน
อยูใ่นระดบัใด  

ครุ
ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
กา
รจ
ดัก

าร
 

มนุ
ษย

ศ์า
สต

ร์ 

พย
าบ
าล
ศา
สต

ร์ 

โร
งเรี

ยน
กา
รท่

อง
เที่
ยว

แล
ะก

าร
บริ

กา
ร 

โร
งเรี

ยน
กา
รเรื

อน
 

โร
งเรี

ยน
กฎ

หม
าย
แล

ะ
กา
รเม

ือง
 

4.29 4.38 4.13 4.08 4.31 4.60 4.08 4.15 

ครุศาสตร์ 4.29 - 0.08 0.16 0.22 0.01 0.31* 0.22 0.14 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

4.38  - 0.24* 0.30* 0.07 0.22 0.30* 0.23 

วิทยาการจดัการ 4.13   - 0.05 0.18 0.47* 0.05 0.01 
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คณะวิชา 

X   
ความสามารถใน
การใชโ้ปรแกรม
คน้หาสารสนเทศ
ดิจิทลั ของท่าน
อยูใ่นระดบัใด  

ครุ
ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
กา
รจ
ดัก

าร
 

มนุ
ษย

ศ์า
สต

ร์ 

พย
าบ
าล
ศา
สต

ร์ 

โร
งเรี

ยน
กา
รท่

อง
เที่
ยว

แล
ะก

าร
บริ

กา
ร 

โร
งเรี

ยน
กา
รเรื

อน
 

โร
งเรี

ยน
กฎ

หม
าย
แล

ะ
กา
รเม

ือง
 

4.29 4.38 4.13 4.08 4.31 4.60 4.08 4.15 

มนุษยศ์าสตร์ 4.08    - 0.23 0.52* 0.00 0.07 
พยาบาลศาสตร์ 4.31     - 0.29 0.23 0.16 
โรงเรียนการ

ท่องเท่ียวและการ
บริการ 

4.60      - 0.52* 0.45* 

โรงเรียนการเรือน 4.08       - 0.07 
โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 

4.15        - 

 

 จากตารางท่ี 4.26 แสดงใหเ้ห็นว่านกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์และโรงเรียนการท่องเท่ียว
และการบริการ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั กบัความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศ
ดิจิทลัของท่านอยูใ่นระดบัใด มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่น
โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ มีทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล กบัความสามารถในการใช้
โปรแกรมคน้หาสารสนเทศดิจิทลัของท่านอยูใ่นระดบัใด มากกว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์และเทคโนโลย ี
โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.31 

 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิทยาการจัดการ มีทกัษะการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลั กบัความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศดิจิทลัของท่านอยู่ในระดบั
ใด มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั กบัความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศ
ดิจิทลัของท่านอยูใ่นระดบัใด มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.24 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั กบัความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศดิจิทลัของท่าน
อยู่ในระดับใด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะ
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทัล กับความสามารถในการใช้โปรแกรม
คน้หาสารสนเทศดิจิทลัของท่านอยูใ่นระดบัใด มากกว่านกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โดยมี
ผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.30 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรียนการเรือน มีทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั กบัความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศดิจิทลัของท่านอยู่ในระดบัใดมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั กบัความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศ
ดิจิทลัของท่านอยูใ่นระดบัใด มากกว่านกัศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.30 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาการจดัการและโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ มีทกัษะการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลั กบัความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศดิจิทลัของท่านอยู่ในระดบั
ใด มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนการท่องเท่ียวและ
การบริการ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั กบัความสามารถในการใช้โปรแกรมคน้หาสารสนเทศ
ดิจิทลัของท่านอยูใ่นระดบัใด มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.47 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และโรงเรียนการท่องเท่ียวและการ
บริการ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั กบัความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศดิจิทลั
ของท่านอยู่ในระดบัใด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ใน
โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ มีทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล กบัความสามารถในการใช้
โปรแกรมค้นหาสารสนเทศดิจิทัลของท่านอยู่ในระดับใด มากกว่านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.52 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการและโรงเรียนการเรือนมีทกัษะการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลั กบัความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศดิจิทลัของท่านอยู่ในระดบั
ใด มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนการท่องเท่ียวและ
การบริการ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั กบัความสามารถในการใช้โปรแกรมคน้หาสารสนเทศ
ดิจิทลัของท่านอยูใ่นระดบัใด มากกว่านกัศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.52 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง     
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั กบัความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศดิจิทลัของท่าน
อยูใ่นระดบัใด มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนการ
ท่องเท่ียวและการบริการมีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั กบัความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หา
สารสนเทศดิจิทลัของท่านอยูใ่นระดบัใด มากกว่านกัศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉล่ียท่ี 0.45 
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ตารางท่ี 4.27 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างคณะ ต่อทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 

ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F P 

คณะ ระหว่างกลุ่ม 9.888 7 1.413 7.379 .000* 
ภายในกลุ่ม 72.165 377 .191   

 จากตารางท่ี 4.27 พบว่าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคณะกบัทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดย
ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis : One way ANOVA) ในการทดสอบ
ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยมีค่า F-Prob. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H1)           
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีศึกษาในคณะท่ีต่างกนั มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลัแตกต่างกนั จึงตอ้งทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

ตารางท่ี 4.28  แสดงการเปรียบเทียบทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD จ าแนกตาม
คณะ 

คณะวิชา 

 

X   
ทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั ครุ

ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
กา
รจ
ดัก

าร
 

มนุ
ษย

ศ์า
สต

ร์ 

พย
าบ
าล
ศา
สต

ร์ 

โร
งเรี

ยน
กา
รท่

อง
เที่
ยว

แล
ะก

าร
บริ

กา
ร 

โร
งเรี

ยน
กา
รเรื

อน
 

โร
งเรี

ยน
กฎ

หม
าย
แล

ะ
กา
รเม

ือง
 

4.36 3.90 4.09 4.19 4.07 4.41 4.25 3.98 

ครุศาสตร์ 4.36 - 0.46* 0.27* 0.17 0.29* 0.05 0.11 0.38* 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3.90  - 0.19* 0.29* 0.17 0.51* 0.35* 0.08 

วิทยาการจดัการ 4.09   - 0.10 0.02 0.32* 0.16* 0.11 
มนุษยศ์าสตร์ 4.19    - 0.12 0.22* 0.06 0.21* 
พยาบาลศาสตร์ 4.07     - 0.34* 0.18 0.09 
โรงเรียนการ

ท่องเท่ียวและการ
บริการ 

4.41      - 0.16 0.43 

โรงเรียนการเรือน 4.25       - 0.27* 
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คณะวิชา 

 

X   
ทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั ครุ

ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
ศา
สต

ร์ 

วิท
ยา
กา
รจ
ดัก

าร
 

มนุ
ษย

ศ์า
สต

ร์ 

พย
าบ
าล
ศา
สต

ร์ 

โร
งเรี

ยน
กา
รท่

อง
เที่
ยว

แล
ะก

าร
บริ

กา
ร 

โร
งเรี

ยน
กา
รเรื

อน
 

โร
งเรี

ยน
กฎ

หม
าย
แล

ะ
กา
รเม

ือง
 

4.36 3.90 4.09 4.19 4.07 4.41 4.25 3.98 

โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง 

3.98        - 

 จากตารางท่ี 4.28 แสดงใหเ้ห็นว่านักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยนกัศึกษาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.46 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจดัการ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะครุศาสตร์ มีทกัษะการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.27 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะครุศาสตร์ มีทกัษะการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มากกว่านกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.29 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีทักษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในคณะครุ
ศาสตร์ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มากกว่านกัศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉล่ียท่ี 0.38 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิทยาการจัดการ มีทกัษะการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ใน   
คณะวิทยาการจัดการ มีทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.19 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษา
ท่ีอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทักษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มากกว่านักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.29 
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 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ  
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษา
ท่ีอยู่ในโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ มีทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล มากกว่านักศึกษา       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.51 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรียนการเรือนมีทกัษะการสืบคน้
สารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียน
การเรือน มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
ผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.35 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาการจดัการและโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ มีทกัษะการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ใน
โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาการ
จดัการ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.32 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวิทยาการจดัการและโรงเรียนการเรือน มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลั มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนการเรือน       
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มากกว่านกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.16 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และโรงเรียนการท่องเท่ียวและการ
บริการ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
นักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ มีทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล มากกว่า
นกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.22 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง                
มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษา
ท่ีอยูใ่นคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มากกว่านกัศึกษาโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.21 
 นกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นคณะพยาบาลศาสตร์และโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ มีทกัษะการ
สืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ใน
โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการมีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มากกว่านักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียท่ี 0.34 
 นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนการเรือนและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีทกัษะการสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลั มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียน
การเรือน มีทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั มากกว่านกัศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉล่ียท่ี 0.2 
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บทที่ 5 
สรุปผลวจิยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

งานวิจยัเร่ืองทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัของนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
ผูว้ิจยัไดส้รุปผลวิจยั อธิปรายผลและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

สรุปผลวจิยั 

จากการศึกษาทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัของนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสนดุสิต 
1. ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

    กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ทั้งหมดจ านวน 385 คน                         
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 63 ส่วนท่ีเหลือเป็นเพศชาย 
จ  านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 37 

ส าหรับคณะท่ีศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจี  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14 คณะวิทยาการจดัการ จ  านวน 104 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27  คณะมนุษยศาตร์และสงัคมศาสตร์ จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14 คณะพยาบาลศาสตร์ 

จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3 โรงเรียนการท่องเท่ียวและการริการ จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13 
โรงเรียนการเรือน จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง จ  านวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 7 
2. ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัของนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

อุปกรณ์ท่ีใชสื้บคน้สารสนเทศพบว่าผูต้อบแบบสอบถามใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จ  านวน  292 คน คิด
เป็นร้อยละ 76  ใชค้อมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ  านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ใชค้อมพิวเตอร์พกพา จ  านวน 153 
คน คิดเป็นร้อยละ 40 และใชแ้ท็บเลต็ จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 19 

วตัถุประสงค์ในการสืบค้นสารสนเทศพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษา 
จ  านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 71 มีวตัถุประสงค์เพื่อความบนัเทิง จ  านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 64 มี

วตัถุประสงคเ์พื่อติดตามขอ้มลูข่าวสาร จ  านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 53 
วิธีการเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีวิธีการเขา้ถึงสารสารสนเทศดิจิทลัจาก

โปรแกรมคน้หา(Search Engine) จ  านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 44 มีวิธีการเขา้ถึงสารสนเทศดิจิทลัจากการ
เขา้ถึงเวบ็ไซต(์URL) จ  านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 29 มีวิธีการเขา้ถึงสารสนเทศดิจิทลัจากส่วนเช่ือมโยง
(Link)บนเวบ็เพจ(Webpage) จ  านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27 
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การทราบถึงแหล่งสารสนเทศพบว่าผูต้อบแบบสอบถามทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทัลจากโป

รแกมคน้หา (Search Engine) จ  านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทลัจากส่วน
เช่ือมโยง(Link)บนเวบ็เพจ(Webpaeg) จ  านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทลั
จากส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ(หนงัสือพิมพ ์วารสาร) จ  านวน 53 คน ร้อยละ 14 ทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจทลัจาก
การแนะน าของเพื่อน จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทัลจากส่ือ
ประชาสมัพนัธต่์างๆ(ป้ายประชาสมัพนัธ ์วิทย ุโทรทศัน์) จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 

การเรียนรู้การสืบคน้สารสนแทศดิจิทลัโดยโปรแกรมคน้หาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเรียนรู้วิธีการ
สืบคน้โดยใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศดิจิทลัจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จากการใชง้านจริง จ  านวน 268 
คนคิดเป็นร้อยละ 70 เรียนรู้วิธีการสืบคน้โดยใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศดิจิทลัจากค าแนะน าจากเพื่อน
หรือผูท่ี้เคยใช้งาน จ  านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และเรียนรู้วิ ธีการสืบค้นโดยใช้โปรแกรมค้นหา
สารสนเทศดิจิทลัจากการศึกษาจากหนงัสือเก่ียวกบัการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั จ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14 

โปรแกรมคน้(Search Engine)ท่ีเคยใชใ้นการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเคย
ใชโ้ปรแกรมคน้หา(Search Engine) Google จ านวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 95 เคยใชโ้ปรแกรมคน้หา
(Search Engine) Yahoo จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3 เคยใชโ้ปรแกรมคน้หา(Search Engine) Sanook 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2 

ประเภทของสารสนเทศท่ีนิยมสืบค้นพบว่าผูต้อบแบบสอบถามนิยมสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล

ประเภทช่ือเร่ือง จ  านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 34 นิยมสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัประเภทค าส าคญั จ  านวน 
112 คน คิดเป็นร้อยละ 29 นิยมสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัประเภทวลีหรือประโยค จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24 นิยมสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัประเภทหัวเร่ือง จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และนิยมสืบค้น
สารสนเทศดิจิทลัประเภทช่ือผูแ้ต่ง จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1 

ทกัษะการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม นิยมใช้โปรแกรมคน้หา (Search 

engine) ในการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั Sanook.com, Google.com มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.566 รองลงมาคือ วิธีการสืบค้นสารสนเทศดิจิทลั โดยป้อนค าค้นในโปรแกรมคน้หา 
(Search Engine) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.615 รองลงมาคือวิธีการเลือกใช้
สารสนเทศดิจิทลัจากแหล่งต่างๆอยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.624 
รองลงมาคือ ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศดิจิทลั ของท่านอยู่ในระดบัใด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.700 รองลงมาคือวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภทวิดีโอโดย

คน้ในเว็บไซต์ YouTube.com มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานเท่ากบั 0.900 รองลงมาคือ
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วิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยป้อน URL  ของแหล่งสารสนเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.687 รองลงมาคือ วิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท รูปภาพ ในเว็บไซต์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.775 และล าดบัสุดทา้ยคือ  วิธีการสืบคน้สารสนเทศ
ดิจิทลัโดยการใชเ้สียง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.082 

ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.15 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากบั 0.74 

อภิปรายผล 

ผลการวิจยัเร่ือง ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัของนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต พบว่า นักศึกษามีวตัถุประสงค์ในการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีวิธีการเข้าถึงสาร

สารสนเทศดิจิทลัและทราบถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทลัจากโปรแกมคน้หา (Search Engine) เคยใชโ้ปรแกรม
คน้หา (Search Engine) ในการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั และนิยมสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดยใชช่ื้อเร่ือง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ประตินัณข์์  รัศมีโรจน์ และศกัดา จนัทร์ประเสริฐ (2560: 105) ท่ีไดท้  าวิจยัเร่ือง การสืบคน้
สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมคน้หา ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ใชช่ื้อเร่ือง
เพื่อสืบคน้ โดยเลือกใช ้Google เพ่ือสืบคน้ขอ้มลูประกอบการเรียน และ สายสุดา ป้ันตระกูล (2558, 54) ท่ี
ได้กล่าวถึงทักษะการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตของผูป้กครองเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็ก

ปฐมวยัโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พบว่าผูป้กครองเลือกใชเ้ว็บไซต์ Google ในการคน้หาสารสนเทศจาก
อินเตอร์เน็ต เน่ืองจาก (ศนูยว์ิจยันวตักรรม อินเทอร์เน็ต, 2557) Google เป็นโปรแกรมคน้หาท่ีใชง้านง่ายมี
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีจุดเด่นท่ีความชดัเจนคือ ความเรียบง่ายของหน้าเว็บเพจ และความเร็วใน
การคน้คืนขอ้มูล กลบัคืนมาแก่ผูใ้ช ้นอกจากน้ียงับริการแปลขอ้ความหน้าเว็บเพจดว้ยภาษาต่างๆ ถึง 65 
ภาษา  

ข้อเสนอแนะจากวจิยัคร้ังนี้ 

ควรเพ่ิมอุปกรณ์และจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสนับสนุนต่อความตอ้งการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัของ
ผูใ้ชส้ารสนเทศ เช่น จดับริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใหเ้พียงพอ จดัสถานท่ีท่ีเหมาะสมและสนับสนุน

การสืบคน้สารสนเทศ  

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาถึงทักษะในการสืบคน้สารสนเทศดิจิทัลของนักศึกษาว่ามีการเปล่ียนแปลงไปใน

รูปแบบใด 
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2. ควรศึกษาถึงทกัษะในการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอ่ืนๆ เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการพฒันาและจดัสภาพแวดลอ้มในการสืบคน้สารสนเทศอย่างเหมาะสมและตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชส้ารสนเทศภิปรายผล 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอื 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริศนา มชัฌิมา อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวิชาบรรณารักษ์
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายสุดา ป้ันตระกลู อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร สาขาวิชาบรรณารักษ์
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฏฐา ผวิมา อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
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แบบสอบถามงานวจิยั 

เร่ือง ทกัษะการสืบค้นสารสนเทศดิจทิัลของนักศึกษาปริญญาบัณฑติ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยั ซ่ึงจดัท าข้ึนเพ่ือ ศึกษาและเปรียบเทียบ ทกัษะการสืบคน้

สารสนเทศดิจิทลั ของนกัศกึษาปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสวนดุสิต โดยจ าแนกตาม เพศ และคณะ 

................................................................................................................................................................... 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

        ชาย      หญิง 

2. คณะ 

  คณะครุศาสตร์     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  คณะวิทยาการจดัการ    คณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ 

  คณะพยาบาลศาสตร์     โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 

  โรงเรียนการเรือน      โรงเรียนกฏหมายและการเมือง 

ตอนที่ 2 ทกัษะการสืบค้นสารสนเทศดิจทิัลของนักศึกษาปริญญาบัณฑติ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย √ หนา้ค าตอบท่ีท่านเลือกในแต่ละค าถามท่ีตรงกบัความจริง เพื่อประโยชน์
ในการวิเคราะห์ขอ้มลู 

1. ท่านมกัสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัดว้ยอุปกรณ์ชนิดใด (ตอบไดม้ากกว่าหน่ึงขอ้) 

 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 

 คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 แท็บแลต็ 
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2. วตัถุประสงคใ์นการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 เพื่อติดตามขอ้มลูข่าวสาร 

 เพื่อการศึกษา 

 เพื่อความบนัเทิง 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ................. 
3. ท่านมีวิธีเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทลัอยา่งไร 

 จากส่วนเช่ือมโยง (Link) บนเวบ็เพจ (Webpage) 

 จากการเขา้ถึงเวบ็ไซต ์(URL) 

 จากโปรแกรมคน้หา (Search Engine) 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ................. 

4. ท่านทราบแหล่งสารสนเทศดิจิทลัไดอ้ยา่งไร 
 ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ (หนงัสือ วารสาร) 
 ส่วนเช่ือมโยง (Link) บนเวบ็เพจ (Webpage) 
  การแนะน าของเพื่อน 
  โปรแกรมคน้หา (Search Engine) 

   ส่ือประชาสมัพนัธต่์างๆ (ป้ายประชาสมัพนัธ ์วิทย ุโทรทศัน์) 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ................. 
5. ท่านเรียนรู้การสืบคน้โดยใชโ้ปรแกรมคน้หาสารสนเทศดิจิทลั ดว้ยวิธีการใด 
 เรียนรู้ดว้ยตนเอง จากการใชง้านจริง 
 ศึกษาจากหนงัสือเก่ียวกบัการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 

 ค าแนะน าจากเพื่อนหรือผูท่ี้เคยใชโ้ปรแกรม 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................... 
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6. ท่านเคยใชโ้ปรแกรมคน้หา (Search Engine) ใดบางในการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 

 Google 

 Sanook 

 Yahoo 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................     ไม่เคยใช ้

7. ท่านนิยมสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัประเภทใด 

 ค  าส าคญั 

 วลีหรือประโยค 

 ช่ือเร่ือง 

 หวัเร่ือง 

 ช่ือผูแ้ต่ง 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ................. 

7. ทกัษะการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัของนกัศกึษาปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจทิัลของ
นักศึกษาปริญญาบัณฑติ มหาวทิยาลยัสวน
ดุสิต 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ท่านนิยมใชโ้ปรแกรมคน้หา (Search 
engine) ในการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั 
Sanook.com, Google.com 

     
 
 

2. ท่านมีวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลั โดย
ป้อนค าคน้ในโปรแกรมคน้หา (Search 
Engine) 

     

3. ท่านมีวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดย
ป้อน URL  ของแหล่งสารสนเทศ 
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ทักษะการสืบค้นสารสนเทศดิจทิัลของ
นักศึกษาปริญญาบัณฑติ มหาวทิยาลยัสวน
ดุสิต 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

4. ท่านมีวิธีการสืบคน้สารสนเทศดิจิทลัโดย
การใชเ้สียง 
5. ท่านมีวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท
วิดีโอโดยคน้ในเวบ็ไซต ์YouTube.com 

     

6. ท่านมีวิธีการสืบคน้สารสนเทศประเภท 
รูปภาพ ในเวบ็ไซตท่ี์ถกูลิขสิทธ์ิ 

     

7. ท่านมีวิธีการเลือกใชส้ารสนเทศดิจิทลัจาก
แหล่งต่างๆอยา่งเหมาะสม 

     

8. ท่านคิดว่าความสามารถในการใช้
โปรแกรมคน้หาสารสนเทศดิจิทลั ของท่าน
อยูใ่นระดบัใด  
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ประวตัผิู้วจิยั 

ช่ือ-สกุล  สุพตัรา อินเจริญ 

หลกัสูตร ศิลปศาสตร์บณัฑิต  

วนั/เดอืน/ปี 23 กนัยายน  2540 

ที่อยู่  164 หมู่ท่ี4 บา้นปากเป่ง ต.วงัสะพุง อ.วงัสะพุง จ.เลย 42130 

เบอร์โทรศัพท์ 088-3301510 

อเีมล์  supattra_inja@hotmail.com 

ประวตักิารศึกษา 

ช้ันประถมศึกษา 2547-2552 โรงเรียนบา้นวงัสะพุง 

ช้ันมธัยมศึกษา 2553-2558 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 

ปริญญาตรี 2559-2562 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั

สวนดุสิต 
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ประวตัผิู้วจิยั 

ช่ือ - สกุล  พิชชากร เหลก็สงษ ์

หลกัสูตร ศิลปศาสตร์บณัฑิต 

วนั/เดอืน/ปี 9 ตุลาคม 2540 

ที่อยู่  108 ซอยราษฎร์บูรณะ37  แขวง/เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 

เบอร์โทรศัพท์     097-9848929 

อเีมล์  ellfaipck@gmail.com 

ประวตักิารศึกษา 

 ช้ันประถมศึกษา 2547 – 2552 โรงเรียนวดัแจงร้อน 

 ช้ันมธัยมศึกษา 2553 – 2558  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั สมุทรปราการ 

 ปริญญาตรี 2559 – 2562 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวน

ดุสิต 
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ประวตัผิู้วจิยั  

ช่ือ-สกุล  มาริษา ชยัประสิทธ์ิ 

หลกัสูตร ศิลปศาสตร์บณัฑิต  

วนั/เดอืน/ปี 25 พฤษภาคม  2541 

ที่อยู่  13/5 หมู่ 14 ต าบล ในเมือง อ  าเภอ เมือง จงัหวดั ชยัภูมิ 36000 

เบอร์โทรศัพท์ 0801700567 

อเีมล์  marisa_cps@windowslive.com 

ประวตักิารศึกษา 

ช้ันประถมศึกษา 2547-2552 โรงเรียนสุนทรวฒันา 

ช้ันมธัยมศึกษา 2553-2558 โรงเรียนชยัภูมภิกัดีชุมพล 

ปริญญาตรี 2559-2562 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั

สวนดุสิต 
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