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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับการรูสารสนเทศ และเปรียบเทียบระดับการรูสารสนเทศ
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกตามเพศ ชั้นป กลุมสาขาวิชา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2545 จํานวน 465 คน
โดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบ วิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows (Version 11) คํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมุติฐานโดยใชคา t-test และคา F-test
ผลการวิจัย มีดังนี้
1. นิสิตสวนใหญมีการรูสารสนเทศโดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา นิสิตมีความสามารถในการใชสารสนเทศอยูในระดับสูง รองลงมา คือ ความสามารถในการเขาถึง
สารสนเทศ และความสามารถในการประเมินสารสนเทศ ซึ่งอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ
2. นิสิตที่มีเพศตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
3. นิสิตที่ศึกษาในชั้นปที่ตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา มีความสามารถแตกตางกันในดานการประเมินสารสนเทศ และความสามารถในการใช
สารสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา ดานการประเมิน
สารสนเทศ ไมแตกตางกัน สวนดานการใชสารสนเทศ พบวา นิสิตชั้นปที่ 4 มีความสามารถในการใช
สารสนเทศสูงกวานิสิตชั้นปที่ 2
4. นิสิตที่ศึกษาในกลุมสาขาตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา นิสิตกลุมสาขาวิทยาศาสตรการแพทยมีการรู
สารสนเทศโดยรวมทุกดานสูงกวานิสิตกลุมสาขาศึกษาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตที่ศึกษาในกลุมสาขาตางกัน มีความสามารถในการเขาถึง
สารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการใชสารสนเทศแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนความสามารถในการประเมินสารสนเทศไมพบความแตกตาง
เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา นิสิตกลุมวิทยาศาสตรการแพทย มีความสามารถในการเขาถึง
สารสนเทศสูงกวานิสิตทั้ง 4 กลุมสาขา ในขณะเดียวกันนิสิตกลุมสาขาวิทยาศาสตรธรรมชาติ มีความสามารถ
ในการเขาถึงสารสนเทศสูงกวานิสิตกลุมสาขาศึกษาศาสตรดวย สวนความสามารถในการใชสารสนเทศ
เมื่อนํามาทดสอบความแตกตางเปนรายคูไมพบความแตกตาง
5. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา นิสิตที่มีผลการเรียนดีมากและผล
การเรียนดี มีการรูสารสนเทศโดยรวมสูงกวานิสิตที่มีผลการเรียนพอใช เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน ดานการเขาถึงสารสนเทศ นิสิตที่มีผลการเรียนดี
มาก มีความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศสูงกวานิสิตที่มีผลการเรียนพอใชและผลการเรียนดี ดาน
การประเมินสารสนเทศ นิสิตที่มีผลการเรียนดีมากมีความสามารถในการประเมินสารสนเทศสูงกวานิสิตที่มี
ผลการเรียนพอใช ดานการใชสารสนเทศ นิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถในการใชสารสนเทศสูงกวา
นิสิตที่มีผลการเรียนพอใช

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
สําหรับภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ควรปรับปรุงเนื้อหาวิชา บส 101 ให
ครอบคลุมหัวขอการรูสารสนเทศในตางประเทศ สวนสํานักหอสมุดกลาง ควรจัดทํา Web tutorial ซึ่งเปน
บทเรียนแบบปฎิสัมพันธทางออนไลน (Online interaction) สอน/แนะนําความสามารถในการรูสารสนเทศ
และรวมมือกับอาจารยในภาควิชาตาง ๆ ในการสอนการรูสารสนเทศ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปคือ ควรมีการศึกษาโดยใชวิธีอื่น เชน ใหนิสิต
ประเมินการรูสารสนเทศของตนเอง ใหอาจารยผูสอนรวมประเมินดวย หรือใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษา
เฉพาะเจาะจงนิสิตแตละกลุมสาขา

Phapada Jiaokok. (2004). Information Literacy of Undergraduate Students at Srinakharinwirot
University. Master’s Thesis. M.A. (Library and Information Science). Bangkok : Graduate
School, Srinakharinwirot University. Advisors Committee : Assoc. Prof. Suphat
Songsaengchan, Dr. Aree Cheunwattana.
The purpose of this study was to investigate and compare the information literacy level of
undergraduate students at Srinakharinwirot University, according to gender, class level, study field,
and grade point average. Multistage random sampling was applied to draw a sample of 465
sophomore, junior and senior undergraduate students enrolling in the 2002 academic year.
An information literacy test was used to collect data. The data were analyzed by percentage, mean,
standard deviation, t-test, and F-test through SPSS for Windows (Version 11).
The results revealed that :
1. Most of the students gained information literacy as a whole at a moderate level.
The ability of information use was at a high level, and the ability to access information and the ability
to evaluate information were at a moderate level, respectively.
2. There was no significant difference between students of different gender as a whole and
in other aspects analyzed.
3. There was no significant difference among students of different class level as a whole.
It was found that there was a statistical significant difference at .05 level of students on information
evaluation and information use. When match-pairs were tested, there was no difference on
information evaluation, whereas senior students gained higher ability of information use than the
sophomore students.
4. There was a significant difference at .01 level among students with different study fields.
When match-pairs were tested, students in health science gained higher information literacy than
those in other study fields as in education, sciences, humanities, social sciences, and natural
sciences. It was found that there was a statistical significant difference at .01 among students with
different study fields on information access whereas there was a statistical significant difference at
.05 level on information use. When match-pairs were tested, it revealed that students in health
sciences gained higher ability to access information than those in other study fields. Students in
natural sciences gained higher ability to access information than those in education. There was no
significant difference among students in information use.
5. Among students with different educational achievement, there was a statistically
significant difference at .01 level among students in information literacy. When match-pairs were
tested, it showed that students with excellent and good ratings gained higher ability of information
access than students with fair ratings. It was found that there was a statistically significant
difference at .01 level. Students with excellent rating gained higher ability to access information than
students with good and fair ratings. Students with excellent ratings gained higher ability to evaluate
information than students with fair ratings. Students with good ratings gained higher ability to use
information than students with fair ratings.

The findings of the study show that the teachers of LIS 101, the librarians who conduct user
orientation and guidance and the teachers in subject areas should consult and work together to
make the content of the LIS 101 Course and the web tutorial (online interaction lessons) relevant
and meaningful to the students field of study
Methods using self-information literacy evaluation by students themselves. When coevaluation with instructors will be useful for future study. Such studies can be conducted by using
qualitative research investigating students for each field.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การรูสารสนเทศ (Information literacy) เปนความสามารถในการเขาถึง การประเมินและการใช
สารสนเทศ ซึ่งนับวันจะมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ทําใหมีสารสนเทศและแหลงทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ทําใหผูใชตองประสบความคับของใจ
และความยุงยากสับสนตอการคนหาสารสนเทศที่มีอยูหลายรูปแบบและหลายแหลง ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ เชน
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ และสื่อโสตทัศน นอกจากนี้ยังมีสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่จัดเก็บในรูปของฐานขอมูล
ออฟไลน เชน ซีดีรอม และฐานขอมูลออนไลน และมีใหบริการในหลายๆ แหลง ทั้งในสถาบันการศึกษา องคกร
และหนวยงานที่เปนเจาของสารสนเทศนั้นโดยตรง รวมทั้งการเผยแพรบนอินเทอรเน็ต ดังนั้นผูที่ตองการ
สารสนเทศจะตองรูวาจะสามารถคนหาสารสนเทศที่ตนตองการนั้นจากแหลงใดไดบาง ตลอดจนรูวิธีการคน
วิธีประเมินสารสนเทศ และสามารถนําสารสนเทศไปใชประโยชนไดถูกตอง (American Library Association :
ALA) (ALA. 1989 : Online ; ศิริพร สุวรรณะ. 2541 : 36 ; สรรคสิริ ชูเลิศติยะวงศ. 2543 : 52)
โดยทั่วไปแลวการรูสารสนเทศจะรวมถึงความสามารถ 3 อยางคือ การเขาถึงสารสนเทศ การประเมิน
สารสนเทศ และการใชสารสนเทศ ซึ่งเปนความสามารถพื้นฐานของการเรียนรูตลอดชีวิต (ALA. 1989 : Online ;
Rader. 1990 : 20 ; Doyle. 1994 : 1 ; Humes. 1998 : Online ; Byerly & Brodie. 1999 : 55) ความสามารถ
เหลานี้มีลักษณะที่เชื่อมโยงเกี่ยวของกัน โดยขั้นตอนแรกของการรูสารสนเทศ คือ การกําหนดประเด็นปญหาหรือ
การตั้งคําถามเรื่องที่ศึกษา จากนั้นจะเปนการกําหนดแหลงสารสนเทศ และวางแผนวิธีการสืบคน และกําหนด
คําคน เมื่อพบสารสนเทศแลวจะตองประเมินสารสนเทศทั้งหมดวามีความนาเชื่อถือและถูกตองหรือไม จากนั้นจะ
เปนการสังเคราะหสารสนเทศที่ไดรับ ขั้นตอไป คือ การนําสารสนเทศไปใชประโยชนในการแกปญหา หากตองการ
จะศึกษาคนควาเพิ่มเติมในบางสวนของปญหา หรือบางประเด็นคําถามจะตองเริ่มตนกระบวนการของการรู
สารสนเทศใหมและดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ตอไป (รังสรรค สุกันทา. 2543 : 20-21 ; อางอิงจาก Whiston
& Amstutz. 1997. Accessing Information in Technological Age)
การรูสารสนเทศ มีความจําเปนสําหรับทุกคน ทุกสาขาวิชาชีพ เปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน ทําใหรูเทาทันโลกกวาง มีความสําคัญตอการศึกษาและหลักการประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทางดานการศึกษานั้น จากนโยบายปฏิรูปการศึกษาป พ.ศ. 2542 จะเห็นถึงแนวคิดที่สงเสริมบทบาทและ
ความสําคัญของการรูสารสนเทศ และความจําเปนที่จะตองสรางและสงเสริมใหผูเรียนเปนผูรูสารสนเทศ มี
ความสามารถในการใชภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ สามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ตเปนประตูออกไปสูโลกกวางเพื่อเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ และรูจักสังเคราะหขอมูล ขาวสารเหลานั้น
มาใชใหเกิดประโยชนกับชีวิตของตน สังคมและประเทศชาติ มีโอกาสเรียนรูจากแหลงความรูรอบตัว ทันโลก ทัน
เหตุการณ ทันเทคโนโลยี คิดวิเคราะหแบบวิทยาศาสตร และคิดอยางเปนระบบ ดังนั้นผูเรียนจึงตองมี
ความสามารถในการแสวงหาความรูจากแหลงความรูที่หลากหลาย การรูสารสนเทศจึงมีความจําเปนตอนโยบายที่
มุงใหทุกคนเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปลี่ยนจากการเนนเนื้อหามาเปนการเรียนรูดวยตนเองจากสื่อตาง ๆ โดย
อิงแหลงวิทยาการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543 : 12-13) ดังนั้นในสถาบันการศึกษาจะตอง
มีการสงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษาเปนบุคคลผูรูสารสนเทศ เพื่อสนองตอบตอนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
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ดังกลาว นอกจากนี้การรูสารสนเทศ จะชวยใหนักศึกษาสามารถรวบรวม และคัดเลือกสารสนเทศที่ดีที่สุดในการทํา
รายงานหรือการทําวิจัย เพื่อใหไดผลงานที่มีคุณคา อันจะนํามาซึ่งการสรางองคความรูตอไป (Breivik & Gee.
1989 : 23 ; Hancock. 1993 : Online ; Ford. 1994 : Online ; สุพัฒน สองแสงจันทร. 2540 : 67 ; รังสรรค
สุกันทา. 2543 : 18)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรูสารสนเทศในตางประเทศ พบวา นักศึกษาขาดความชํานาญ
ในการใชสารสนเทศ ไมสามารถประเมินแหลงสารสนเทศและสารสนเทศได และยังพบวา นักศึกษาประสบปญหา
ในการทํารายงานหรือกระบวนการคนควาวิจัย ในขั้นตอนของการกําหนดประเด็นปญหา การใชกลยุทธใน
การคนหา การกําหนดคําคน การระบุแหลง และการประเมินสารสนเทศ ซึ่งสะทอนใหเห็นวานักศึกษามีการรู
สารสนเทศคอนขางจํากัด (Maughan. 1995 : Online ; Hepworth. 1999 : Online ; Walker & Moen. 2001 :
Online) สวนการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรูสารสนเทศในประเทศไทยนั้น พบวา นักศึกษาไมมีความรู
ความเขาใจในการคนหาสารสนเทศในเรื่องของการกําหนดคําคน (วิภาภรณ บํารุงจิตร. 2542 : บทคัดยอ ;
เพ็ญรุง แปงใส. 2544 : บทคัดยอ ; รื่นฤดี ไชยวิชิตกุล. 2546 : 56)
จากความสําคัญและความจําเปนของการรูสารสนเทศดังกลาว ผูวิจัยซึ่งเปนบรรณารักษของสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาการรูสารสนเทศของผูใช จึงสนใจ
ศึกษาการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาการใหการศึกษาแกผูใช และนอกจากนี้ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตร ยังสามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการสอนและการพัฒนาหลักสูตร เพื่อ
สงเสริมและพัฒนาการรูสารสนเทศแกนิสิตตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จําแนกตามเพศ ชั้นป กลุมสาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ความสําคัญของการวิจัย
ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในการพัฒนาวิธีการการใหการศึกษาแกผูใช นอกจากนี้ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการสอนและ
การพัฒนาหลักสูตร เพื่อสงเสริมและพัฒนาการรูสารสนเทศแกนิสิตตอไป
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปที่ 2-4 ประจําปการศึกษา
2545 ที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จํานวน 5,094 คน (มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. กองบริการการศึกษา. 2545 : 3)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 465 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการ
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางการ
กําหนดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan. 1970 : 607) ไดกลุมตัวอยางจํานวนไมต่ํากวา
357 คน จากนั้นดําเนินการสุมแบบแบงชั้นตามกลุมสาขา โดยจําแนกตามกลุมสาขา 5 กลุมสาขา ตาม ISCED
(International Standard Classification of Education) (Unesco. 1998 : 82) และแตละชั้นมีขนาดกลุมตัวอยาง
เปนสัดสวนกับสัดสวนของประชากร (มยุรี ศรีชัย. 2538 : 102) จะไดจํานวนกลุมตัวอยาง จากกลุมสาขา
สังคมศาสตร จํานวน 110 คน กลุมสาขามนุษยศาสตร จํานวน 130 คน กลุมสาขาศึกษาศาสตร จํานวน 68 คน
กลุมสาขาวิทยาศาสตรธรรมชาติ จํานวน 112 คน และกลุมสาขาวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 45 คน รวมทั้งสิ้น
จํานวน 465 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่เกี่ยวของกับนิสิต
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก
1.1 เพศ จําแนกเปน
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 ชั้นป จําแนกเปน
1.2.1 ชั้นปที่ 2
1.2.2 ชั้นปที่ 3
1.2.3 ชั้นปที่ 4
1.3 กลุมสาขา จําแนกเปน
1.3.1 กลุมสาขาสังคมศาสตร
1.3.2 กลุมสาขามนุษยศาสตร
1.3.3 กลุมสาขาศึกษาศาสตร
1.3.4 กลุมสาขาวิทยาศาสตรธรรมชาติ
1.3.5 กลุมสาขาวิทยาศาสตรการแพทย
1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จําแนกเปน
1.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอใช
1.4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
1.4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมาก
2. ตัวแปรตาม ไดแก ระดับการรูสารสนเทศ

มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.76
มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.76-3.25
มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกวา 3.25
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. การรูสารสนเทศ หมายถึง ความรูความสามารถของนิสิตในการเขาถึงสารสนเทศจากแหลง
สารสนเทศตาง ๆ การประเมินสารสนเทศและการใชสารสนเทศ โดยยึดมาตรฐานความสามารถในการรูสารสนเทศ
ระดับอุดมศึกษาของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย แหงสหรัฐอเมริกา (Association of College and
Research Libraries : ACRL) (ACRL. 2000 : Online) กําหนดไว โดยแบงความสามารถออกเปน 3 ดาน คือ
1.1 ความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการระบุและแสดงความ
ตองการสารสนเทศของตนไดชัดเจน และสามารถระบุประเภทและรูปแบบของแหลงสารสนเทศ เลือกวิธีการศึกษา
หรือระบบการคนคืนสารสนเทศไดเหมาะสมกับสารสนเทศที่ตองการ การกําหนดกลยุทธการคนหาสารสนเทศ และ
ดําเนินการคนหาสารสนเทศโดยใชวิธีการตาง ๆ ได
1.2 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายและประยุกต
เกณฑขั้นตนเพื่อประเมินสารสนเทศและแหลงสารสนเทศได สามารถเปรียบเทียบความรูใหมกับความรูที่มีอยูเดิม
และพิจารณาไดวาคําถามที่ตั้งไวในชวงแรกควรจะปรับปรุงหรือไม โดยสามารถทบทวนแหลงสารสนเทศที่ใชคน
และขยายไปยังแหลงสารสนเทศอื่นตามความจําเปนได
1.3 ความสามารถในการใชสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายประเด็นเกี่ยวกับ
กฎหมายและจรรยาบรรณในการใชสารสนเทศ รวมทั้งสามารถอางอิงแหลงสารสนเทศได
2. นิสิต หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2-4 ภาคปกติ ปการศึกษา 2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. กลุมสาขา หมายถึง คณะวิชาที่นิสิตศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกเปน 5 กลุม
ตาม ISCED คือ
3.1 กลุมสาขาสังคมศาสตร ไดแก คณะสังคมศาสตร
3.2 กลุมสาขามนุษยศาสตร ไดแก คณะมนุษยศาสตร และคณะศิลปกรรมศาสตร
3.3 กลุมสาขาศึกษาศาสตร ไดแก คณะศึกษาศาสตร
3.4 กลุมสาขาวิทยาศาสตรธรรมชาติ ไดแก คณะวิทยาศาสตร
3.5 กลุมสาขาวิทยาศาสตรการแพทย ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต ในภาคเรียนสุดทาย
ปการศึกษา 2545 ซึง่ ไดมาจากการสอบถามนิสิต โดยแบงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออกเปน 3 ระดับ คือ
4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอใช หมายถึง คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.76
4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
หมายถึง คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.76-3.25
4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมาก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกวา 3.25

สมมุติฐานในการวิจัย
1. นิสิตที่มีเพศตางกัน มีระดับการรูสารสนเทศโดยรวมและรายดาน แตกตางกัน
2. นิสิตที่ศึกษาในชั้นปตางกัน มีระดับการรูสารสนเทศโดยรวมและรายดาน แตกตางกัน
3. นิสิตที่ศึกษาในกลุมสาขาตางกัน มีระดับการรูสารสนเทศโดยรวมและรายดาน แตกตางกัน
4. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีระดับการรูสารสนเทศโดยรวมและรายดาน แตกตางกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้
1. ความรูเกี่ยวกับการรูสารสนเทศ
1.1 ความเปนมาของการรูสารสนเทศ
1.2 นิยามของการรูสารสนเทศ
1.3 องคประกอบของการรูสารสนเทศ
1.4 การสอนการรูสารสนเทศ
1.4.1 การสอนการรูสารสนเทศในตางประเทศ
1.4.2 การสอนการรูสารสนเทศในประเทศไทย
1.5 การประเมินการรูสารสนเทศ
2. ตัวแบบ (Model) การรูสารสนเทศ
3. มาตรฐานความสามารถในการรูสารสนเทศระดับอุดมศึกษา ของสมาคมหองสมุดวิทยาลัย
และวิจัย แหงสหรัฐอเมริกา
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยในตางประเทศ
4.2 งานวิจัยในประเทศ

ความรูเกี่ยวกับการรูสารสนเทศ
ความเปนมาของการรูสารสนเทศ
การรูสารสนเทศ มีวิวัฒนาการมาจากการรูหนังสือ ประชาชนที่ถูกกําหนดใหเปนผูรูหนังสือจะตอง
เปนผูที่สามารถอานออกเขียนได อยางไรก็ตามเมื่อมีการตรวจสอบประวัติของการรูหนังสือ พบวาเริ่มมาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา นั่นคือ กอนที่จะมีขอมูลการทําสํามะโนประชากร สิ่ง ที่สามารถบงชี้ไดวาประชาชนที่
เปนผูรูหนังสือคือ คนที่มีความสามารถในการเซ็นชื่อได ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในชวงกลางศตวรรษที่
19 โดยเฉพาะเมื่อมีการทําสํามะโนประชากร ในป ค.ศ. 1951 สิ่งที่แสดงถึงการรูหนังสือในขณะนั้นคือ
ความสามารถในการอานออกเขียนไดของประชาชน ในป ค.ศ. 1952 สิ่งที่ชี้ไดวาเปนผูรูหนังสือคือ การสําเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตน โดยจะใชเกณฑการจบการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนตัวกําหนด
ตอมาในป ค.ศ. 1981 ไดมีการเพิ่มมาตรฐานการรูหนังสือใหสูงขึ้นอีกคือ ตองผานการทดสอบการรูหนังสือ
เพื่อใหมีความเขาใจในเนื้อหาและการใชภาษา ตลอดจนความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศดวยและไดมี
การทดลองใชทฤษฎีใหม ๆ เพื่อทดสอบการรูหนังสือซึ่งมีหลักเกณฑ คือการสอบขอเขียน การสอบปากเปลา
การอานออกเสียง การอานในใจ ผูเชี่ยวชาญการรูหนังสือไดใหความสนใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักของการรู
หนังสือวา หมายถึง ทักษะในการติดตอสื่อสาร ซึ่งชวยใหบุคคลรูจักหนาที่ มีวุฒิภาวะ มีความเปนตัวของ
ตัวเองและมีศักยภาพในตนเอง ลักษณะการรูหนังสือไดขยายออกไป โดยเริ่มจากความสามารถในการเขียน
อักษรดวยลายมือ หรือเขียนตามคําบอก ความสามารถในการใชภาษา มีทักษะทางพุทธิพิสัย ความสามารถ
ในการลําดับความคิดและมีเหตุผล ตอมาจึงไดขยายความหมายของการรูหนังสือเพิ่มเติมคือ จะตองตระหนัก
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ถึงความสําคัญของสภาพแวดลอม สังคม วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจ การรูหนังสือนั้นตองแสดงออกให
เห็นเดนชัดในเรื่องคุณคาตอสังคม เศรษฐกิจและคุณคาตอตนเอง มีความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ
และเมื่อเขาสูยุคที่สารสนเทศทวมทน ความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ การคนคืนสารสนเทศและ
การประเมินสารสนเทศนั้นจึงเปนสวนประกอบที่สําคัญยิ่งตอการแสวงหาความรูและการดํารงชีวิตอยางมี
คุณภาพ ดังนั้นคําวาการรูหนังสือจึงถูกเรียกชื่อใหมวา การรูสารสนเทศ (Breivik & Gee. 1989 : 22-23)
นิยามของการรูสารสนเทศ
การรูสารสนเทศ แปลมาจากคําในภาษาอังกฤษวา “Information Literacy” ซึ่ง ยังไมมีคําบัญญัติเปน
ภาษาไทยอยางเปนทางการ จึงมีผูใชคําภาษาไทยแตกตางกันออกไป เชน ความรูสารสนเทศ การรูเทาทัน
สารสนเทศ ความรอบรูสารสนเทศ การรูสารสนเทศ ความสามารถทางสารสนเทศ เปนตน ถึงแมวาจะมีการ
ใชชื่อเรียกที่แตกตางกันออกไป แตเมื่อพิจารณาความหมายแลวจะมีความหมายคลายคลึงกัน ดังนั้นเพื่อ
ความเขาใจตรงกันสําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงใชคําวา การรูสารสนเทศ
การรูสารสนเทศ เปนคําที่รูจักและกลาวถึงกันอยางกวางขวางในปจจุบัน โดยเฉพาะแวดวง
การศึกษาและบรรณารักษ คํา ๆ นี้เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1974 โดย ซูรคาวสกี (Zurkowski) อดีตนายกสมาคม
อุตสาหกรรมสารสนเทศ (Information Industry Association : IIA) ไดกลาวไวในที่ประชุมระดับชาติทาง
วิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร วา “ผูรูสารสนเทศ คือ ผูที่ไดรับการฝกอบรมเรื่องการใช
ประโยชนจากแหลงสารสนเทศในงานของตน และไดเรียนรูทักษะการใชเครื่องมือคนหาสารสนเทศและแหลง
สารสนเทศ ” (Behrens. 1994 : 310 ; citing Zurkowski. 1974. The Information Service Environment
Relationships and Priorities : 6) แนวคิดของการรูสารสนเทศปรากฏอีกครั้ง ในป ค.ศ. 1976 เบอรชินอล
(Burchinal) ไดนําเสนอรายงานในการประชุมสัมมนาที่หองสมุดมหาวิทยาลัยเทกซัสเอแอนดเอ็ม (Texas
A&M University Library) วาการที่จะเปนผูรูสารสนเทศนั้นจะตองมีทักษะหลายดานประกอบกัน ไดแก
ความสามารถในการระบุแหลงและใชสารสนเทศที่ตองการเพื่อการแกปญหาและการตัดสินใจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทักษะเหลานี้สามารถนําไปประยุกตไดอยางกวางขวางทั้งในการทํางานและ
กิจกรรมของแตละบุคคล เชนเดียวกับโอเวน (Owen. 1976 : 27) ซึ่งกลาวสอดคลองกันวา การรูสารสนเทศ
สามารถชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพและเปนการรับประกันเพื่อการดํารงอยูของหลักการประชาธิปไตย
ตอมาในทศวรรษ 1980 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่เขามามีอิทธิพลตอการคนคืน
สารสนเทศ และในปลายทศวรรษนี้เอง คณะกรรมการการรูสารสนเทศ สมาคมหองสมุดอเมริกัน ไดกลาววา
การรูสารสนเทศไมใชการรูชัด ถึงความสําคัญของการรูสารสนเทศตอสังคมในระบอบประชาธิปไตยเทานั้น
แตจะตองรวมถึงทักษะที่จําเปนนั่นคือ “ผูรูสารสนเทศจะตองมีความสามารถในการระบุแหลง ประเมินและใช
สารสนเทศที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” (ALA. 1989 : Online) มีความสามารถใน
การกําหนดหัวขอเรื่อง และคัดเลือกคําศัพทไดเหมาะกับหัวขอที่ศึกษา มี กลยุทธ ในการคน มีแนวทางใน
การจัดการสารสนเทศ วิเคราะหคุณคาของสารสนเทศโดยพิจารณาถึงความเกี่ยวของ ความถูกตอง คุณภาพ
และความเหมาะสมของสารสนเทศกับหัวขอที่ศึกษาและนําไปสูองคความรูใหมตอไป คํานิยามนี้เปนที่ยอมรับ
และใชกันอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน และถือวาเปนคํานิยามพื้นฐานของการรูสารสนเทศ
จากการประชุมของสมาคมหองสมุดอเมริกันในครั้งนั้น มีการใชคําวา การรูสารสนเทศอยาง
แพรหลาย โดยมีผูใหความหมายไวมากมาย บางคนกลาววาการรูสารสนเทศมาจากการรูหนังสือ (Literacy)
บางคนกลาววาเปนความสามารถในการจัดการและดัดแปลงเทคโนโลยี ความหมายเหลานี้เปนความหมาย
ที่แคบ สวนความหมายอื่น ๆ ที่กลาววาการรูสารสนเทศเปนความสามารถที่เกี่ยวของกับความสามารถใน
การอาน ในการใชคอมพิวเตอร ซึ่งความสามารถที่กลาวมานี้เปนแนวคิดยอย ๆ ของการรูสารสนเทศ
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เทานั้น ความคิดกวาง ๆ ของการรูสารสนเทศนั้น หมายถึง ความสามารถในการเขาถึงและใชแหลง
สารสนเทศ เพื่อตอบสนองปญหาความตองการสารสนเทศ (Hayden. 2000 : Online) จากแนวคิดตาง ๆ
ของการรูสารสนเทศ มีผูใหคํานิยามการรูสารสนเทศไวหลายทาน ดังนี้
บรีวิก และ จี (Breivik & Gee. 1989 : 24) ผูเชี่ยวชาญทางการรูสารสนเทศ กลาววา การรู
สารสนเทศเปนความสามารถในการเขาถึงและประเมินสารสนเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ เปน
การผสมผสานทักษะการคนควาและประเมินสารสนเทศ มีความรูเกี่ยวกับเครื่องมือและแหลงสารสนเทศ มี
อิสระในการตัดสินใจเลือก มีสวนรวมในสังคมประชาธิปไตย ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรูตลอดชีวิต
คัลเธา (Kuhlthau. 1989 : 15) กลาววา การรูสารสนเทศ มีลักษณะใกลเคียงกับการรูหนังสือ ซึ่ง
เกี่ยวของกับความสามารถในการอานและการใชสารสนเทศที่จําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ยัง
เกี่ยวของกับความตองการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ รูความตองการสารสนเทศ สามารถจัดการกับ
สารสนเทศที่มีมากมายโดยคอมพิวเตอรหรือสื่ออื่น ๆ และเพื่อที่จะเรียนรูความเปลี่ยนแปลงของสังคม
โดยการใชทักษะความรูใหม ๆ
ดอยล (Doyle. 1992 : Online) ไดประมวลความหมายที่มีผูใหไวอยางหลากหลาย โดยใชเทคนิค
เดลฟาย ศึกษากับผูเชี่ยวชาญ จํานวน 130 คน ในสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาครั้งนี้ ดอยล ไดสรุป
ความหมายของการรูสารสนเทศและคุณลักษณะของบุคคลผูรูสารสนเทศ ไววา การรูสารสนเทศ หมายถึง
ความสามารถในการเขาถึง ประเมิน และใชสารสนเทศจากแหลงตาง ๆ ที่หลากหลาย บุคคลผูรูสารสนเทศ
จะตองมีคุณลักษณะเหลานี้ คือ ตระหนักวาความสมบูรณและความถูกตองของสารสนเทศเปนพื้นฐานของ
การตัดสินใจที่ชาญฉลาด ตระหนักถึงความตองการสารสนเทศ สามารถตั้งคําถามพื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ
ที่ตองการ กําหนดแหลงสารสนเทศที่มีประโยชน พัฒนาวิธีการสืบคน เขาถึงแหลงสารสนเทศ ทั้งที่เปน
สิ่งพิมพ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ประเมินสารสนเทศ จัดการสารสนเทศเพื่อการนําไปประยุกตใหเกิดประโยชน
และใชสารสนเทศในการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกไขปญหา
ลีนอกซ และ วอลกเคอร (Lenox & Walker. 1993 : 312) กลาววา การรูสารสนเทศ มีหลายนิยาม
ตาง ๆ กัน ในความหมายกวาง ๆ นั้น หมายถึง ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการเขาถึงและเขาใจ
แหลงทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ความเขาใจโดยรวมของสารสนเทศนั้น หมายถึง ความสามารถ
3 ประการ คือ
1. ความสามารถในการรูความตองการของตัวเอง ซึ่งจะตองใชทักษะในการคิดวิเคราะหเพื่อตั้ง
คําถาม แยกแยะวิธีการศึกษาคนควาและใชทักษะอยางมีวิจารณญาณเพื่อวิเคราะห ประเมินผล
2. ความสามารถในการสืบ คนเพื่อแสวงหาคําตอบ
3. ความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ จากแหลงสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อใหได
สารสนเทศที่ตองการ
ตอมาสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย แหงสหรัฐอเมริกา (ACRL. 2000 : Online) ไดอธิบายถึง
การรูสารสนเทศไววา การรูสารสนเทศนั้นเปนรูปแบบพื้นฐานเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต บุคคลที่รูสารสนเทศ
คือ บุคคลที่มีความสามารถในการกําหนดขอบเขตของสารสนเทศที่ จําเปนตองใชได เขาถึงสารสนเทศ
ที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใชวิจารณญาณในการประเมินสารสนเทศ เชื่อมโยง
สารสนเทศที่ไดกับความรูที่มีอยูเดิม ใชสารสนเทศบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว เขาใจประเด็นทางเศรษฐกิจ
สังคม จริยธรรม กฎหมายและการเมือง
จากนิยามของการรูสารสนเทศดังกลาว สรุปไดวา การรูสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถที่ใชใน
การแสวงหาสารสนเทศ ไดแก ความสามารถในการกําหนดสารสนเทศที่ตองการใช สามารถเขาถึง
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โดยใชเทคโนโลยีที่มีอยูหลากหลาย สามารถประเมิน สารสนเทศที่คนมาได และนํา สารสนเทศที่
ไดไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
องคประกอบของการรูสารสนเทศ
การรูสารสนเทศ ประกอบดวยความสามารถ 3 ประการ คือ
1. การเขาถึงสารสนเทศ ประกอบดวย ความสามารถในการกําหนดประเด็นปญหาสารสนเทศที่
ตองการใชได และสามารถระบุแหลงและคนคืนสารสนเทศ โดยมีความรูในการใชกลยุทธการคนหาสารสนเทศ
จากแหลงสารสนเทศตาง ๆ ทั้งที่เปนสิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกส
2. การประเมินสารสนเทศ ประกอบดวย ความสามารถในการสังเคราะหหรือตีความสารสนเทศ
ที่คนคืนได สามารถตัดสินได วาสารสนเทศที่คนพบนั้นมีความนาเชื่อถือหรือไม เปนการนําเสนอขอเท็จจริง
หรือความคิดเห็น รวมทั้งสารสนเทศนั้นนําเสนอดวยความลําเอียงหรือไม
3. การใชสารสนเทศ ประกอบดวย ความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ และมารยาท
ในการใชสารสนเทศ ความสามารถในการจัดการสารสนเทศที่คนคืนได รูปแบบวิธีการนําเสนอสารสนเทศได
เหมาะสมกับผูฟงหรือผูใชสารสนเทศ
โดยความสามารถหลักของการรูสารสนเทศที่กลาวมาจะเกิดขึ้นไดนั้นตองใชความสามารถหลาย ๆ
อยางประกอบเขาดวยกัน ดังนี้
1. การรูหองสมุด (Library literacy) หมายถึง ความสามารถในการรูจักและเลือกใชทรัพยากร
สารสนเทศตาง ๆ ในหองสมุด รวมทั้งบริการตาง ๆ ของหองสมุด
2. การรูคอมพิวเตอร (Computer literacy) หมายถึง การรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใน
เรื่องของฮารดแวรและซอฟทแวร และการใชประโยชน จากคอมพิวเตอร การเชื่อมประสานคอมพิวเตอร และ
ประเด็นที่เกี่ยวกับจริยธรรม เชน ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร ไวรัสคอมพิวเตอร และความเปนสวนตัว
ของผูใช (Privacy) เปนตน
3. ทักษะในการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ (Critical thinking skills) เปนการคิดไตรตรองดวย
เหตุผลวาสิ่งใดสําคัญมีสาระแลวจึงตัดสินใจเชื่อถือ หรือลงมือปฏิบัติ ในแงของการรูสารสนเทศนั้น การคิด
อยางมีวิจารณญาณจะเปนความสามารถที่ใช ในการกําหนดคําถามไดตรงประเด็น การคิดในกระบวนการ
คนหาสารสนเทศ ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการคน ซึ่งเริ่มตั้งแตการกําหนดคําถามเกี่ยวกับปญหาที่
ตองการศึกษา การคิดวางแผนการสืบคน การประเมินสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนขอคําถามตาง ๆเพื่อ
คนหาสารสนเทศอื่นที่ตองการเพิ่มเติม (Humes. 1998 : Online ; Bodi. 1988 : 150) การคิดอยางมี
วิจารณญาณ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การนิยามปญหาหรือการทําความกระจางชัดของปญหา
3.2 การเลือกหรือรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการหาคําตอบของปญหา
3.3 การระบุขอสันนิษฐานหรือสรางขอสรุปที่สมเหตุสมผลจากขอมูลที่มี รูวาขอมูลใดเปน
ขอเท็จจริง ขอมูลใดเปนขอคิดเห็น
3.4 การกําหนดและตั้งสมมุติฐานจากปญหา โดยการตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
สมมุติฐานกับขอมูลและขอตกลงเบื้องตน
3.5 การสรุปอยางสมเหตุสมผล โดยพิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผลของการคิดหา
เหตุผลและประเมินขอสรุปโดยอาศัยเกณฑมาประยุกต
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นอกจากนี้ฮารเวล (Harvell. 1998 : Online) สพิ ทเซอร ไอเซนเบิรก และโลว (Spitzer, Eisenberg
& Lowe. 1998 : Online) มอฮาน (Maughan. 2001 : 74) เบนทัน (Bainton. 2001 : Online) และคอช
(Koch. 2001 : Online) กลาวไว สอดคลองกันวา นอกเหนือจากความสามารถที่กลาวมา การรูสารสนเทศ มี
การขยายขอบเขตไปถึงความสามารถในเรื่องอื่นอีกเพราะสารสนเทศมีการนําเสนอในหลาย ๆ รูปแบบ ตั้งแต
รูปแบบธรรมดาไปจนถึงรูปแบบที่ซับซอน ซึ่งจะรวมถึง คําตาง ๆ ไดแก สิ่งพิมพ ภาพ ตาราง กราฟ สื่อ
ประสม ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ และในอนาคตอาจจะมีการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบอื่น ๆ อีก ดังนั้นการใช
สารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย จึงตองการความสามารถที่มากกวาการรูหนังสือขั้นพื้นฐานในการอาน
ออกเขียนได การที่จะเขาใจรูปแบบสารสนเทศที่ซับซอนนั้นจะตองมีทักษะในเรื่องอื่น ๆ อีก ไดแก
1. การรูเกี่ยวกับ สิ่งที่เห็น (Visual literacy) คือ จะตองมีความสามารถเขาใจสิ่งที่เห็น
ซึ่งรวมไปถึงความสามารถในการคิด การเรียนรูและการแสดงความคิดเห็นสวนตัวตอสิ่งตาง ๆ ที่เห็น
2. การรูสื่อ (Media literacy) คือ ความสามารถในการเขาถึง การวิเคราะหผลิตผลของ
สารสนเทศ รูชัดถึงอิทธิพลของโทรทัศน ภาพเคลื่อนไหว วิทยุ ดนตรี หนังสือพิมพ และนิตยสาร เขาใจ
ดึงขอความที่ไดรับจากสื่อที่ตางกัน เชน โทรทัศน วิทยุ อินเทอรเน็ต เปนตน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับขอบเขตของสื่อ การเผยแพรสารสนเทศ รูวาสื่อมีการทํางานอยางไร มีความนาเชื่อถือ
อยางไร
3. การรูเทคโนโลยี (Technology literacy) คือ ความสามารถในการเรียนรูวิธีการใช
เทคโนโลยี
ซึ่งจะรวมถึงทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชประโยชนจากคอมพิวเตอรและเครือขาย รูผลกระทบ
ของเทคโนโลยี ตออาชีพ และตอสังคม โดยการรูเทคโนโลยี มี 2 ระดับ คือ 1. การรูพื้นฐาน หมายถึง ระดับที่
นอยที่สุดของความคุนเคยกับเครื่องมือเทคโนโลยี เชน โปรแกรมประมวลผลคํา จดหมายอิเล็กทรอนิกส
โปรแกรมคนดูเว็บ 2. การรูในระดับชํานาญหรือคลองแคลว หมายถึง มีความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สามารถประยุกตเพื่อผลิตผลงานและใชในชีวิตประจําวัน การรูเทคโนโลยี เปนสิ่งที่เกิดกอนการรูสารสนเทศ
นักศึกษาที่มีทักษะและความรูเรื่องเทคโนโลยีจะสามารถเขาถึงสารสนเทศไดดีกวาเพราะ มีทักษะพื้นฐาน
4. การรูเครือขาย (Network literacy) คือ การรูขอบเขตและการใชแหลงสารสนเทศทาง
เครือขายที่เชื่อมโยงทั่วโลก เขาใจระบบการจัดการสารสนเทศทางเครือขาย การคนหาสารสนเทศตาง ๆ
จากเครือขาย โดยใชเครื่องมือคนหาสารสนเทศ และสามารถบูรณาการสารสนเทศทางเครือขายกับ
สารสนเทศที่ไดมาจากแหลงอื่นได
นอกจากนี้ การรูสารสนเทศจะรวมถึงจริยธรรมทางสารสนเทศ นั่นคือ ตองเขาใจถึงประเด็น
กฎหมาย และมารยาทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาถึงและการใชสารสนเทศ ซึ่งถือไดวาความสามารถ
ทั้งหมดนี้เปนความสามารถสําคัญที่สนับสนุนใหเปนบุคคลผูรูสารสนเทศ
การสอนการรูสารสนเทศ
การสอนการรูสารสนเทศในตางประเทศ
การสอนการรูสารสนเทศมีวิวัฒนาการมายาวนาน โดยเริ่มมาจากการปฐมนิเทศหองสมุด
การสอนการใชหองสมุด หรือการสอนทางบรรณานุกรม และพัฒนามาเปนการสอนการรูสารสนเทศ (Rader.
1990 : 20) เนื่องจากการรูสารสนเทศเปนความสามารถสําคัญที่ใชในการติดตามขาวสารความรู
สถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดมีการพัฒนาหลักสูตรการรูสารสนเทศมาอยางตอเนื่องเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและใชสารสนเทศ เพื่อการเรียน การดํารงชีวิต และเปนผูเรียนรู
ตลอดชีวิต การสอนการรูสารสนเทศนั้นมีการสอนตั้งแตในระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โดย
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การรวมมือกันระหวางหองสมุดกับอาจารยผูสอนในแตละสาขาวิชา มีการบูรณาการกับหลักสูตรในแตละ
สาขาวิชา และบางสถาบันจัดทําเปนรายวิชาที่ไมอิงกับวิชาใด ๆ (Stand-alone courses) และใชวิธีการสอน
หลาย ๆ วิธี เชน การสอนในหองเรียน การใชคอมพิวเตอรชวยสอน การสอนผานเว็บ และการมอบหมายให
นักศึกษาคนควาทํารายงาน เปาหมายหลักของรายวิชาเพื่อใหนักศึกษามีทักษะทางการรูสารสนเทศ
(Donnelly. 1998 : 47 ; Spitzer, Eisenberg & Lowe. 1998 : Online ; Plotnick. 1999 : Online) ตัวอยาง
การสอนการรูสารสนเทศ ของสถาบันการศึกษาในตางประเทศ ไดแก
มหาวิทยาลัยไอโอวา (The University of Iowa) (University of Iowa. 2002 : Online) มี
การสอนการรูสารสนเทศ โดยการรวมมือกันระหวางอาจารยผูสอนและบรรณารักษ ไดประยุกตมาตรฐานการ
รู
สารสนเทศ ของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย แหงสหรัฐอเมริกา มาเปนตัวกําหนดความสามารถทาง
การรูสารสนเทศของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และใชเปนแนวทางในการสอนการรูสารสนเทศ ดังนี้
1. กําหนดปญหาที่จะศึกษา
2. กําหนดแหลงสารสนเทศที่เหมาะสม
3. พัฒนากลยุทธการคนหาสารสนเทศ
4. การประเมินสารสนเทศ
5. เขาใจระบบการสื่อสารทางวิชาการ
6. เขาใจจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
หลักสูตรการสอน ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้
1. การกําหนดแหลงสารสนเทศ
2. ประเภทของสารสนเทศ
3. การกําหนดคําศัพทในการคน
4. กลยุทธในการคนหาสารสนเทศ
5. การคนหาสารสนเทศบนเว็บ
6. ฐานขอมูล
7. การประเมินสารสนเทศที่เปนสิ่งพิมพ
8. การประเมินสารสนเทศบนเว็บ
มหาวิทยาลัยคาลการี (The University of Calgary) ประเทศแคนาดา (University of Calgary.
2000 : Online) มีการสอนการรูสารสนเทศ โดยบูรณาการกับรายวิชาตาง ๆ ในแตละสาขา มีเปาหมายหลัก
เพื่อพัฒนาความสามารถทางการรูสารสนเทศ และไดกําหนดความสามารถหลักของการรูสารสนเทศ ไวดังนี้
1. เขาใจขอบเขตของสารสนเทศที่ตองการใช
2. การเขาถึงและการคนคืนสารสนเทศ
3. การวิเคราะหและการสังเคราะหสารสนเทศที่คนคืนได
4. การประเมินความนาเชื่อถือ ความถูกตองความเที่ยงตรงของสารสนเทศที่คนคืนได
5. ทําซ้ําและแกไข ตั้งแตขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 และมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธตาง ๆ เพื่อใหได
สารสนเทศ
เนื้อหาวิชาการรูสารสนเทศ ประกอบดวย
1. การสอนการใชหองสมุดทั่วไป โดยสอนเกี่ยวกับ
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1.1 ความรูพื้นฐานของการใชหองสมุด มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชหองสมุด บริการของ
หองสมุด การใชเครื่องมือชวยคน เชน โอแพก เปนตน
1.2 การใชอินเทอรเน็ตเบื้องตน เปนการสอนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชแปนพิมพ
เมาส อินเทอรเน็ต ประวัติและพัฒนาการของอินเทอรเน็ต โปรแกรมคนดูเว็บ (Web brower) การเชื่อมโยง
และยูอารแอล (URLs) การเปรียบเทียบโปรแกรมคนหา (Search engines)
1.3 เทคนิคขั้นสูงในการคนหาสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต เปนการสอนวิธีการคนหา
สารสนเทศ โดยการใชโปรแกรมคนหาอยางมีประสิทธิภาพ การใชตรรกะแบบบูล ความแตกตางระหวาง
โปรแกรมคนหาแตละชนิด การประเมินเว็บไซต และความนาเชื่อถือของสารสนเทศบนเว็บ
1.4 ทักษะการคนควาในหองสมุด เปนการสอนการกําหนดประเด็นปญหา
การจัดระบบของสารสนเทศแตละชนิด การคนหาสารสนเทศในหองสมุด การพัฒนากลยุทธในการคนหา
สารสนเทศ การเลือกดรรชนีวารสาร การคนหาดรรชนีวารสาร รวมถึงการใชเครื่องมือตาง ๆ เชน
อรรถาภิธาน ตรรกะแบบบูล การตัดปลายคํา การคนโดยการกําหนดปพิมพ เปนตน
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร สอนเกี่ยวกับการใชไมโครซอฟตเวิรด ไมโครซอฟตเอกเซล
ไมโครซอฟตเพาเวอรพอยท การใชโปรแกรมคนดูเว็บ เชน เน็ตสเคป (Netscape) การใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาง ๆ
มหาวิทยาลัยนานาชาติฟลอริดา (The Florida International University) (Florida
International University. 2002 : Online) มีการพัฒนาวิชาการรูสารสนเทศ โดยประยุกตจากวัตถุประสงค
การสอนการรูสารสนเทศของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย แหงสหรัฐอเมริกา การสอนการรูสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยนานาชาติฟลอริดามี 7 หัวขอ คือ
1. นิยามสารสนเทศที่ตองการใช
2. กลยุทธในการคนหาสารสนเทศ
3. การระบุแหลงที่อยูของสารสนเทศ
4. การประเมินสารสนเทศ
5. การตีความสารสนเทศ
6. การสื่อสารสารสนเทศ
7. การประเมินกระบวนการและผลงานที่ทํา
รายวิชาการรูสารสนเทศจะสอนทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอรไวดวย ไดแก ทักษะการใช
แปนพิมพ/เมาส วินโดวส อินเทอรเน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมคนดูเว็บ โครงสรางของฐานขอมูล
การคนคืนสารสนเทศ โดยหองสมุดมีการจัดปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฎิบัติการแนะนําแหลงสารสนเทศ
การใชโอแพก การใชดรรชนีวารสาร ฐานขอมูล ความเขาใจในเรื่องการบริการยืมระหวางหองสมุด การบริการ
เอกสารระยะไกล เกณฑที่ใชในการประเมินสารสนเทศ กลยุทธในการคนหาสารสนเทศ การกําหนดคําคน วลี
และคําอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เทคนิคการคนอยางงาย และการใชตรรกะแบบบูล
มหาวิทยาลัยโรดไอแลนด (The University of Rhode Island) (University of Rhode Island.
2000 : Online) รายวิชาการรูสารสนเทศ มีแนวคิดหลัก แยกเปน 2 ระดับ คือ
1. แนวคิดพื้นฐาน สอนในเรื่อง
1.1 สารสนเทศคืออะไร
1.2 สารสนเทศมีการจัดการอยางไร
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1.3 เครื่องมือพื้นฐานที่ใชในการคนหาสารสนเทศ
1.4 คนหาสารสนเทศอยางไร และจะรวบรวมสารสนเทศอยางไร
2. แนวคิดขั้นสูง สอนในเรื่อง
2.1 รูชัดถึงสารสนเทศที่ตองการใช
2.2 การนิยามสารสนเทศที่ตองการใช
2.3 การกําหนดคําศัพทและแนวคิดหลัก
2.4 การกําหนดกลยุทธในการคนหาสารสนเทศ
2.5 การคัดเลือกเครื่องมือคนหาสารสนเทศไดเหมาะสม
2.6 การประเมินผลที่ได และปรับปรุงการคนหาสารสนเทศได หากจําเปน
การสอนแบงออกเปนรายวิชา ดังนี้
URI 101/WRT 101 เปนรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับหองสมุด และทักษะในการแสวงหาสารสนเทศ
ซึ่งเปนขั้นตอนแรกของการรูสารสนเทศ
วิชา URI 101 นักศึกษาเรียนเกี่ยวกับ
1. แผนผังของหองสมุดและบริการตาง ๆ ของหองสมุด
2. การใชโอแพกคนหาหนังสือและวารสาร
3. ความเขาใจเกี่ยวกับหัวเรื่อง
4. ความเขาใจเกี่ยวกับเลขเรียกหนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
5. ความแตกตางระหวางบัตรรายการและดรรชนี
วิชา WRT 101 นักศึกษาเรียน เกี่ยวกับ
1. ความเขาใจเกี่ยวกับวารสารและความแตกตางระหวางหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร
วิชาการ และสิ่งพิมพที่จัดทําขึ้นเพื่อประชาสัมพันธทางธุรกิจ
2. ความเขาใจเกี่ยวกับดรรชนีวารสาร
3. ความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดในโอแพก และชองทางในการคน
4. การใชฐานขอมูลดรรชนีเฉพาะสาขาวิชาในการคนหาบทความวารสาร
วิชา LIB 120 เปนการแนะนําการรูสารสนเทศ เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนควาวิจัย
วิชา LIB 140 หัวขอเฉพาะในเรื่องการรูสารสนเทศ เปนการเรียนในระดับลึก โดยสอนเกี่ยวกับ
การใชทักษะทางการคิดอยางมีวิจารณญาณในการประเมินสารสนเทศ
นอกจากรายวิชาที่กลาวมาแลวนี้ หองสมุดมีการอบรมระยะสั้น เชน สาธิตการคนหา
สารสนเทศจากฐานขอมูลที่หองสมุดบอกรับ การแนะนําการคนควาเปนรายบุคคล การสอนที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน โดยบรรณารักษออกแบบเนื้อหาการอบรมใหสอดคลองกับสาขาวิชา และความ
ตองการของนักศึกษา อบรมวิธีการคนควาวิจัย ความรูเกี่ยวกับแหลงสารสนเทศ และการประเมินสารสนเทศ
เชน มีการสาธิตการคนหาสารสนเทศจากฐานขอมูล การเลือกใชฐานขอมูล การใชดรรชนีวารสารที่เปน
สิ่งพิมพ หนังสืออางอิงเฉพาะสาขา การใชโอแพก วิธีการคนหาและการประเมินสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต
มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย (Universiti Putra Malaysia) (Universiti Putra Malaysia. 2000
: Online) มีโปรแกรมที่เกี่ยวกับการรูสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวย 2 โปรแกรม ดังนี้
1. โปรแกรมปฐมนิเทศการใชหองสมุด เปนการแนะนําการใชหองสมุดในภาคการศึกษา
แรกใหแกนักศึกษาป 1 ทุกสาขาและทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี นักศึกษาที่เรียน
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2. โปรแกรมการรูสารสนเทศ เปนโปรแกรมที่ชวยใหผูใชหองสมุดสามารถแสวงหา
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ นั่นคือ สามารถคนพบสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศจากแหลงที่
หลากหลายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื้อหาของโปรแกรม ประกอบดวย
2.1 กลยุทธในการคนหาสารสนเทศ ประกอบดวย การกําหนดหัวขอ การคนหา
สารสนเทศจากแหลงตาง ๆ การประเมินผลการคน และการเขาถึงสารสนเทศที่เปนเอกสารฉบับเต็ม
การเขียนรายงาน หรือโครงการตาง ๆ รูปแบบของบรรณานุกรม และการสาธิตเกี่ยวกับการใชฐานขอมูล
ออนไลน วารสารออนไลนและซีดีรอม
2.2 การใชโอแพกของหองสมุดมหาวิทยาลัย
2.3 วารสารออนไลนและฐานขอมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ
2.4 อินเทอรเน็ต โดยฝกอบรมใหนักศึกษาเปนกลุม ๆ ละประมาณ 10 คน หรือ
อาจมากกวานั้น
มหาวิทยาลัยเซ็นทรัล ควีนสแลนด (Central Queensland University : CQU) (CQU. 2001 :
Online) ไดวางแผนการสอนการรูสารสนเทศ สําหรับป ค.ศ. 2002 โดยการจัดการเรียนรูใหยืดหยุนและตรง
กับความตองการผูเรียน ทั้งในเรื่องของเนื้อหา รูปแบบการสอน ระยะเวลาและวิธีการเรียนรูของผูเรียน โดยใช
วิธีการสอนผานเว็บ เนื้อหาที่สอน ไดแก
1. ความรูเกี่ยวกับแหลงสารสนเทศ
2. การคนหาสารสนเทศที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ศึกษา
3. การระบุแหลง การประเมิน การจัดการ และการใชสารสนเทศ
4. การคนคืนสารสนเทศ
5. การทําความเขาใจเกี่ยวกับสารสนเทศที่อยูในรูปแบบตางกัน เชน กราฟ แผนภูมิ สถิติ
แผนผัง ตาราง เปนตน
6. วิจารณญาณในการประเมินสารสนเทศ
การสอนการรูสารสนเทศในประเทศไทย
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย มีการสอนการรูสารสนเทศเชนเดียวกับในตางประเทศ โดยมี
วิวัฒนาการมาจากการสอนการใชหองสมุด หรือการสอนทางบรรณานุกรม เดิมนั้นจะเนนการสอนทักษะใน
การคนหาและการใชเครื่องมือตาง ๆ และวิธีการใชเครื่องมือตาง ๆ เพื่อการเขาถึงสารสนเทศ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษารูจักวิธีการใชหองสมุด รูจักการใชเครื่องมือ ชวยคน เชน บัตรรายการ ดรรชนี
เปนตน รวมทั้งสอนวิธีการใชหนังสืออางอิง และการเขียนรายงาน ตอมาเมื่อเทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอ
หองสมุด และสังคมรอบตัว โดยเฉพาะระบบสารสนเทศอัตโนมัติ ซึ่งระบบดังกลาวไดเปลี่ยนแปลงการจัดการ
สารสนเทศใหผูใชสามารถสืบคนสารสนเทศไดรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้เทคโนโลยียังไดเปลี่ยนแนวคิด
กระบวนการและวิธีการดานเอกสารใหม เชน เวิลดไวดเว็บ ไดเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารจากแบบเสนตรง
(Linear) ซึ่งเปนการนําเสนอเอกสารตอกันไปจนจบ ไปเปนแบบการแยกยอยไปยังสวนที่เกี่ยวของ
(Branching) การเชื่อมโยง การบูรณาการและการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ เปนตน ดังนั้นการสอนการใช
หองสมุดจึงไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเนื้อหาใหเหมาะสมกับความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศในปจจุบัน การสอนการใชหองสมุดแนวใหมจะเนนที่คุณคาของการคนหา การใชสารสนเทศ และ
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การประเมินสารสนเทศ ตลอดจนเทคนิคการคิดวิเคราะห (สมาน ลอยฟา. 2545 : 27) โดยจะเพิ่มเติมเนื้อหา
เกี่ยวกับการคนหาสารสนเทศจากโอแพก ฐานขอมูล การใชอินเทอรเน็ต และไดปรับเปลี่ยนชื่อวิชาจาก
การสอนการใชหองสมุดเปนชื่ออื่นๆ เชน เทคโนโลยีสารสนเทศกับการคนควา วิธี การคน หาสารสนเทศและ
หองสมุด การใชหองสมุดและทักษะการเรียน สารสนเทศและการศึกษาคนควา เปนตน โดยมีขอบขายเนื้อหา
เปนสวนหนึ่งของการรูสารสนเทศ และมีเปาหมายหลักคือเพื่อสรางผูรูสารสนเทศ (ชุติมา สัจจานันท. 2544 :
57 )
จากการสํารวจคูมือการศึกษาระดับ ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พบวา
สถาบันอุดมศึกษาไดจัดวิชาเหลานี้ไวในหมวดการศึกษาทั่วไป โดยแบงออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
(มหาวิทยาลัยขอนแกน. 2544 ; มหาวิทยาลัยบูรพา. 2545 ; มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2546 ;
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 2544 ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2546 ; มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช. 2546 : Online ; Chiang Mai University. 2001 : Ramkhamhaeng University. 2003)
1. กําหนดเปนวิชาบังคับแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคณะวิชา ไดแก มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. กําหนดเปนวิชาบังคับในบางคณะ ไดแก
2.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม บังคับเรียนในคณะแพทยศาสตร คณะบริหารธุรกิจ
คณะเกษตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และ
คณะศิลปกรรมศาสตร
2.2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บังคับเรียนในคณะทันตแพทยศาสตร และ
คณะบริหารธุรกิจ
2.3 มหาวิทยาลัยขอนแกน บังคับเรียนในคณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในบางวิชาเอกของ
คณะเภสัชศาสตร คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะศิลปกรรมศาสตร
3. กําหนดเปนวิชาเลือก ไดแก มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สําหรับในสถาบันราชภัฏ ไดสอดแทรกเนื้อหาลงในรายวิชาตาง ๆ เชน รายวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารและการสืบคน หรือรายวิชาเกี่ยวกับการวิจัย เปนตน โดยเนื้อหาการสอนสวนใหญนั้นจะเนนหนัก
ในเรื่องของแหลงสารสนเทศที่เปนสิ่งพิมพ ตอมาไดมีการพัฒนาเนื้อหาโดยเพิ่มในเรื่องของแหลงทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส และอินเทอรเน็ต วัตถุประสงคของการสอนการใชหองสมุดเดิม จึง เปลี่ยนไป
จากการที่เนนใหนักศึกษามีความรูในการใชหองสมุด เปนการเขาถึงสารสนเทศ สวนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษานั้น การสอนความรูความสามารถและทักษะที่เกี่ยวของกับการรูสารสนเทศจะสอดแทรกอยูใน
เนื้อหาวิชาตาง ๆ เชน ภาษาไทย สังคมศึกษา นอกจากนี้ยังมีพัฒนาการรูปแบบการสอน โดยประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน เชน การใชเว็บชวยสอน การสอนโดยใช ค อมพิวเตอร
ชวยสอน เปนตน (ชุติมา สัจจานันท. 2544 : 57 )
การรูสารสนเทศ นอกจากมีการเรียนการสอนในหลักสูตรแลว หองสมุดยังเปนหนวยงานสําคัญ
ที่มีสวนในการสนับสนุนการรูสารสนเทศของผูใช ที่นิยมใหบริการโดยทั่วไป ไดแก (นุชรี ตรีโลจนวงศ. 2539
: 21-31 ; ชูศรี วงศานุวัตร. 2541 : 14-18)
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1. การปฐมนิเทศการใชหองสมุดแกนักศึกษาใหม มักจะทําในชวงเปดเทอมภาคเรียนตน
เปนการแนะนําสภาพทั่วไปของหองสมุด เกี่ยวกับการดําเนินงาน การบริการ การจัดองคกร ระบบการจัด
ทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ ในหองสมุด การนําชมหองสมุดโดยบรรณารักษ วีดิทัศน หรือสไลด
2. การสอนการคนหาสารสนเทศ โดยทั่วไปใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และจัดประชุมใน
รูปแบบ การประชุมเชิงปฏิบัติการ บริการสอนการคนหาสารสนเทศ ในชวงพักเที่ยง หรือวันเสาร-อาทิตย
หรือการประชุมปฏิบัติการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ/หรือการจัดบริการสอนการคนหาสารสนเทศตาม
สาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามความตองการของอาจารย
3. การคนฐานขอมูล เปนการสอนการคนฐานขอมูลเบื้องตน คือ การเขาถึงรายการ
หองสมุด ตามทางเลือกในเมนูของซอฟทแวรหองสมุดอัตโนมัติ เพื่อคนขอมูลในหองสมุด โดยเลือกคนจาก
รายการผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คําสําคัญ เลขเรียกหนังสือ
4. การคนหาสารสนเทศสําหรับการเขียนรายงาน โดยมีการสอนการพัฒนาเปาหมายใน
การคนหา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเขียนรายงาน มีการแนะนําสิ่งพิมพ และแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหแก
ผูใช ใหการชวยเหลือในการระบุคําสําคัญเพื่อคนหาสารสนเทศที่ตองการ โดยเนนการคนสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลในรูปบรรณานุกรม สาระสังเขป และบทความวารสาร
5. การคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต โดยการใชโปรแกรมคนหา
6. บทเรียนสําเร็จรูป เปนการใหผูใชศึกษาคนควาดวยตนเอง
7. โปรแกรมสงเสริมการศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาการเรียนแกผูใชบริการ เชน การแนะแนว
การอาน การบริการสารสนเทศทันสมัย หรือบริการสารสนเทศสําเร็จรูปเฉพาะเรื่อง เปนตน
8. คูมือการใชหอ งสมุด เปนเอกสารที่แนะนําการใชหองสมุด
การสอนเกี่ยวกับการรูสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การสอนเกี่ยวกับการรูสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มตนมาจากการสอน
วิชาการใชหองสมุด เนื้อหาที่สอนจะเนนใหนิสิตรูจักคนควาหาความรูจากหองสมุด ตอมาไดมีการปรับปรุง
หลักสูตรอยางตอเนื่อง จนถึงปจจุบันไดปรับปรุงหลักสูตรเปนวิชาสารสนเทศและการศึกษาคนควา (บส 101)
โดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปดวย วิชานี้จัดอยูในกลุมวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปด
สอนแกนิสิตปที่ 1 มีคา 2 หนวยกิต เวลาเรียน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห กําหนดเวลาเรียนประมาณ 15 สัปดาห
หลักสูตรรายวิชา บส 101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา
ในหนังสือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
(2541 : 59) เขียนคําอธิบายรายวิชาซึ่งใชสอนอยูในปจจุบัน ดังนี้
บส 101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา
2(2-0)
LIS 101 Information Services and Study Fundamentals
ศึกษาความหมาย ความสําคัญและแหลงสารสนเทศ การเขาถึงแหลงสารสนเทศและการใช
เทคโนโลยีทางสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนเสริมสรางให
ผูเรียนมีเจตคติที่ดีและมีนิสัยในการใฝหาความรู
จากคําอธิบายรายวิชาขางตน มีจุดมุงหมาย หัวขอและเนื้อหาวิชาโดยสังเขป ดังนี้
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จุดมุงหมาย
1. เพื่อใหเขาใจความหมายและเห็นคุณคาของสารสนเทศที่มีตอสังคม
2. เพื่อใหทราบถึงวิธีการเขาถึงแหลงสารสนเทศ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปจจุบัน
3. เพื่อใหสามารถเลือกและสังเคราะหสารสนเทศไปใชไดอยางเหมาะสม
4. เพื่อใหสามารถนําเสนอสารสนเทศที่ไดจากการศึกษาคนควา ดวยภาษาและรูปแบบที่
ถูกตองเหมาะสม
5. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการคนควาสารสนเทศและมีนิสัยในการใฝหาความรูตลอดชีวิต
หัวขอและเนื้อหาวิชาโดยสังเขป
1. ความรูเรื่องสารสนเทศ โดยสอนเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของสารสนเทศ
ประเภทของวัสดุสารสนเทศ แหลงบริการสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
2. วัสดุสารสนเทศและระบบการจัดเก็บ โดยสอนเกี่ยวกับความหมายและประเภทของวัสดุ
สารสนเทศ ระบบการจัดเก็บหนังสือ การจัดเก็บจุลสารและกฤตภาค การจัดเก็บวารสาร และ การจัดเก็บวัสดุ
ประเภทสื่อโสตทัศน
3. หนังสือ โดยสอนเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของหนังสือ
สวนตาง ๆ ของหนังสือ การระวังรักษาหนังสือ
4. บัตรรายการ และโอแพก โดยสอนเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับบัตรรายการ การเรียง
บัตรรายการ โอแพก ความหมายและประโยชนของโอแพก เมนูการคนหาขอมูลของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ และตัวอยางการสืบคน
5. สิ่งพิมพตอเนื่อง โดยสอนเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของสิ่งพิมพตอเนื่อง
วารสาร ประเภท ลักษณะ และสวนประกอบของวารสาร หนังสือพิมพ ประเภท ลักษณะ และสวนประกอบ
ของหนังสือพิมพ การใชสิ่งพิมพตอเนื่อง
6. การสืบคนสารสนเทศ โดยสอนเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของ
ฐานขอมูลโครงสรางของฐานขอมูล ประเภทของฐานขอมูล และระบบการสืบคนทางออนไลน
7. หนังสืออางอิง โดยสอนเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของหนังสืออางอิง ประเภทของ
หนังสืออางอิง และขอควรพิจารณาในการเลือกใชหนังสืออางอิง
8. การศึกษาคนควา โดยสอนเกี่ยวกับความหมายของการศึกษาคนควา ความมุงหมาย
ของการศึกษาคนควา ขั้นตอนในการศึกษาคนควา
9. การเขียนบทนิพนธ โดยสอนเกี่ยวกับความหมายและประเภทของบทนิพนธ
สวนประกอบของบทนิพนธ การเขียนบรรณานุกรม อัญประกาษ การเขียนหรือพิมพการอางอิง
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเนื้อหาการสอนการรูสารสนเทศในตางประเทศและการสอน
เกี่ยวกับการรูสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บส 101) พบวา มีเนื้อหาที่สอนแตกตางกันใน
บางเรื่อง ปรากฏดังตาราง 1
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ตาราง 1 เปรียบเทียบเนื้อหาการสอนการรูสารสนเทศในตางประเทศ กับการสอนรายวิชา บส 101 ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การรูสารสนเทศ

วิชาบส 101 ของ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มีสอน
ไมมีสอน

1. การนิยามภาระงาน
1.1 ระบุปญหาและขอบเขตของสารสนเทศ
- การกําหนดหัวขอเรื่องที่ศึกษา......................... .......... a......... .......................
- การปรับปรุงหัวขอที่ศึกษาใหกวางขึ้น
หรือแคบลง................................................ ...................... .......... a.........
- การกําหนดคําศัพท หรือคําสําคัญที่เปนตัวแทน
ของเรื่องที่ศึกษา........................................ ...................... .......... a.........
1.2 ประเภทและรูปแบบของแหลงสารสนเทศ
- ประเภทของแหลงสารสนเทศ (เชน แหลง
ปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ
...................... .......... a.........
).....................................
- ความแตกตางของแหลงสารสนเทศใน
รูปแบบตาง ๆ (เชน หนังสือ สื่อโสตทัศน
.......... a......... .......................
ฐานขอมูล )
.......... a......... .......................
...........................................
- หนังสืออางอิง.................................................

หมายเหตุ
บางสวนมี
สอนอยูใน
หัวขอ
การศึกษา
คนควาและ
การเขียน
บทนิพนธ
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2. การระบุแหลงและการคนคืนสารสนเทศ
2.1 ชองทางในการเขาถึงสารสนเทศ (Access point)
(เชน คําสําคัญ หัวเรื่อง ผูแตง ชื่อเรื่อง).............
2.2 การกําหนดกลยุทธในการคนหาสารสนเทศ
- ความรูเกี่ยวกับคําสําคัญ และการกําหนด
คําสําคัญ....................................................
- ความรูเกี่ยวกับหัวเรื่อง....................................
2.3 เทคนิคการคนตาง ๆ
- การใชตรรกะแบบบูล.......................................
- เทคนิคการตัดปลายคํา....................................
- การจํากัดผลการค
น.........................................
- การใชคํากวางกวา แคบกวา............................
2.4 การคนหาสารสนเทศ
- การใชโอแพ
ก..................................................
- การใชดรรชนีวารสาร......................................
- ฐานขอมูล (ซีดีรอม ออนไลน) ........................

.......... a......... .......................

.......... a......... ....................... สอนพื้นฐาน
.......... a......... ...................... สอนพืน้ ฐาน
.......... a.........
......................
.......... a.........
......................

....................... สอนพื้นฐาน
.......... a.........
....................... สอนพืน้ ฐาน
.......... a.........

......... a......... .......................
.......... a......... .......................
.......... a......... .......................

ตาราง 1 (ตอ) เปรียบเทียบเนื้อหาการสอนการรูสารสนเทศในตางประเทศ กับการสอนรายวิชา บส 101
ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การรูสารสนเทศ

วิชาบส 101 ของ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มีสอน
ไมมีสอน

- การสืบคนอินเทอรเน็ต
-- การใชโปรแกรมคนดูเว็บ (Web browser)….. .......... a.........
-- เว็บไซต โครงสรางเว็บไซต.......................... .......... a.........
.
.......... a.........
-- การใชโปรแกรมคนหา
.......... a.........
...................................
-- กลยุทธการคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต.........

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

หมายเหตุ

19
3. การประเมินสารสนเทศ
3.1 ความแตกตางระหวางสารสนเทศ ความคิดเห็น
และ โฆษณาชวนเชื่
อ........................................
3.2 เกณฑการประเมินสารสนเทศที่เปนสิ่งพิมพ...........
3.3 เกณฑการประเมินสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต........
3.4 การประเมิน
เว็บไซต..............................................
4. การใชสารสนเทศ
4.1 ประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมายและจริยธรรม
ในการใชสารสนเทศ
-- ความรูเกี่ยวกับ การขโมยคัดลอกผลงาน
ผูอนื่ .........................................................
-- ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ และ
การใชงานโดยธรรม.................................
-- มารยาทในการใชอินเทอรเน็ต......................
4.2 การเขียนรายงาน /โครงการ
-- การเขียนรายงาน เชน การเขียนเชิงอรรถ
การลําดับเนื้อหา.......................................
-- การนําเสนอรายงาน เชน วิธีการนําเสนอ
การนําเสนอปากเปลา หรือโดย
การใชคอมพิวเตอร...................................
4.3 การเขียนบรรณานุกรม
-- การเขียนบรรณานุกรมหนังสือ......................
-- การเขียนบรรณานุกรมวารสาร......................
-- การเขียนบรรณานุกรมหนังสือพิมพ...............
-- การเขียนบรรณานุกรมแหลงอิเล็กทรอนิกส....
-- การเขียนบรรณานุกรมสื่อโสตทัศน................
-- การเขียนบรรณานุกรมการ
สัมภาษณ.............

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

.......... a.........
.......... a.........
.......... a.........
.......... a.........

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

.......... a.........

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

.......... a.........
.......... a.........

.......... a......... .......................

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

.......... a.........

.......... a.........
.......... a.........
.......... a.........
.......... a.........
.......... a.........
.......... a.........

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

จากตารางเปรียบเทียบเนื้อหาการสอนการรูสารสนเทศในตางประเทศ กับการสอนรายวิชา
บส 101 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันการศึกษาในตางประเทศมีการสอนการรูสารสนเทศ
ในเรื่องเหลานี้ คือ
1. การนิยามภาระงาน/ความตองการสารสนเทศ ที่จะนํามาใชแกไขปญหา โดยสอนให
นักศึกษากําหนดหัวขอที่จะศึกษา การปรับปรุงหัวขอที่ศึกษาใหกวางขึ้นหรือแคบลง การกําหนดคําศัพท หรือ
คําสําคัญที่เปนตัวแทนของเรื่องที่ศึกษา และสอนเกี่ยวกับแหลงสารสนเทศแตละประเภท
2. การระบุแหลงและการคนคืนสารสนเทศ ซึ่งเปนการกําหนดวามีแหลงสารสนเทศใดบาง
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ที่นาจะมีขอมูลที่ตนตองการ เดิมนั้นนักศึกษาจะคนหาจากหนังสือ วารสาร เพื่อนําขอมูลมาทําการบานหรือ
รายงานที่อาจารยมอบหมาย แตปจจุบันเมื่อมีแหลงสารสนเทศที่เปนทางเลือกในการคนหาขอมูลมากขึ้น เชน
ซีดีรอม อินเทอรเน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ นักศึกษาจําเปนที่จะตองเรียนรูทักษะเพื่อคัดเลือก
ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความนาเชื่อถือได โดยการสอนใหนักศึกษารูจักชองทางใน
การเขาถึงสารสนเทศ การกําหนดกลยุทธในการคนหาสารสนเทศ การคนหาสารสนเทศ การกําหนดคําคน
เทคนิคการคนตาง ๆ เปนทักษะที่ใหผูเรียนสามารถจําแนก วิเคราะหปญหาทีซ่ อนอยูทั้งหมด เปนการคนหา
สารสนเทศที่เหมาะสมกับแหลง และระบุที่อยูของสารสนเทศภายในแหลงนั้นได
3. การประเมินสารสนเทศ สอนเกี่ยวกับ การประเมินแหลงสารสนเทศและสารสนเทศ โดย
สอนในเรื่องการคัดเลือกสารสนเทศ เกณฑที่ใชในการประเมินสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศบนเว็บ
การเปรียบเทียบเว็บไซตหลาย ๆ เว็บ และเขาใจวาโปรแกรมคนหาทํางานอยางไร
4. การใชสารสนเทศ ขั้นตอนนี้เกี่ยวของกับทรัพยากรสารสนเทศจากแหลงตาง ๆ ที่ไดมา
นักศึกษาจําเปนตองทราบวิธีการรวบรวมและจัดกระทํากับขอมูลที่คนมาได โดยสอนเกี่ยวกับ การคัดเลือก
รูปแบบรายงาน/โครงการ การนําเสนอดวยสื่อ และแนวคิดที่จะนําเสนอ (นําเสนอปากเปลา การเขียนรายงาน
หรือ นําเสนอดวยภาพ) นอกจากนี้สอนวิธีการเขียนอางอิงรายการทางบรรณานุกรมของสารสนเทศแตละ
ประเภท รูปแบบการเขียนโดยทั่วไปที่นิยมใช ไดแก รูปแบบของสมาคมภาษาสมัยใหม (Modern Language
Association : MPA) ในสาขามนุษยศาสตร รูปแบบของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological
Association : APA) ในสาขาสังคมศาสตร และรูปแบบของคณะกรรมการที่เปนบรรณาธิการทางดานชีววิทยา
(the Council of Biology Editors : CBE) ในสาขาวิทยาศาสตร
สําหรับ การสอน บส 101 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีเนื้อหาสวนใหญสอนเนนในเรื่อง
ของการคนหาสารสนเทศ เชน การคนโอแพก อินเทอรเน็ต และฐานขอมูล การเขียนบรรณานุกรม ซึ่งเปน
เพียงสวนหนึ่งของการรูสารสนเทศเทานั้น แตในบางเรื่องมีการสอนเพียงพื้นฐานเทานั้นไมไดลงในประเด็นลึก
เชน ความรูเกี่ยวกับคําสําคัญ และการกําหนดคําสําคัญ ความรูเกี่ยวกับหัวเรื่อง/คําศัพทควบคุมการใชเทคนิค
การคนตาง ๆ ไดแก การใชตรรกะแบบบูล เทคนิคการตัดปลายคํา การจํากัดผลการคน สวนเรื่องที่ไมมีการ
สอน คือ การปรับปรุงหัวขอที่ศึกษาใหแคบลงหรือกวางขึ้น การกําหนดคําศัพท หรือ คําสําคัญที่เปนตัวแทน
ของเรื่องที่ศึกษา ประเภทของแหลงสารสนเทศ กระบวนการคนหาสารสนเทศ เกณฑที่ใช
ในการประเมินสารสนเทศทั้งที่เปนสิ่งพิมพและสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต การประเมินเว็บไซต การขโมย
คัดลอกผลงานผูอื่น ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ การใชงานโดยธรรม มารยาทในการใชอินเทอรเน็ต และ
การนําเสนอรายงาน

การประเมินการรูสารสนเทศ
การประเมินเกี่ยวกับการรูสารสนเทศเปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน
สามารถทําไดทั้งกอนเรียนและหลังเรียน การประเมินกอนเรียนเปนการประเมินเบื้องตนวาผูเรียนรูอะไรมา
บาง และรูมากนอยเพียงใด เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามความเหมาะสมกับผูเรียนในแตละ
กลุมหรือแตละระดับ ถือวาเปนการดําเนินงานโดยใชวิธีการตลาดเขามาชวย ทําใหตอบสนองกลุมผูเรียนและ/
หรือกลุมผูใชบริการ สวนการประเมินหลังการเรียนนั้นเปนการประเมินวาการจัดการเรียนการสอนนั้นบรรลุ
จุดมุงหมายที่ระบุไวในหลักสูตรหรือรายวิชาที่สอนหรือไม ผูเรียนไดรับความรูจากสิ่งที่เรียนเพียงใด เพื่อใชใน
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ปรับปรุงการสอนและพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนตอไป (Jones & Garder. 1999 : 350-351 ;
Maughan. 2001 : 74)
ความมุงหมายในการประเมินการรูสารสนเทศ
การประเมินการรูสารสนเทศของนักศึกษาเปนการวัดประสิทธิผลโปรแกรมการสอนของ
หองสมุด ซึ่งมีความสําคัญที่ควรทําเปนลําดับแรก เพราะ
1. เปนการสรางทักษะพื้นฐานใหกับนักศึกษา ซึ่งโปรแกรมการรูสารสนเทศจะชวย
สรางทักษะนี้ได
2. เปนการประเมินสิทธิภาพการสอนการใชหองสมุดหรือวิธีการสอน
3. เพื่อกําหนดผลกระทบของโปรแกรมการสอนหองสมุดที่มีตอทักษะการรูสารสนเทศ
ของนักศึกษา และความสําเร็จดานวิชาการ
4. เพื่อเปนขอมูลแกอาจารยผูสอน
วิธีการที่ใชในการประเมินการรูสารสนเทศ
การประเมินการรูสารสนเทศ สามารถประเมินโดยใชวิธีการเหลานี้คือ (Iannuzzi. 1999 :
304-305 ; Paush. 2000 : Online ; Maughan. 2001 : 74-75)
1. การประเมินอยางเปนทางการ ไดแก
1.1 การประเมินในหองเรียน อาจใชวิธรี ะบุไวชัดเจนในประมวลรายวิชา พิจารณา
จากผลงานหรือกระบวนการที่นักศึกษาคนควา ตามงานที่ไดรบั มอบหมาย เชน การประเมินจากบรรณานุกรม
การวิเคราะหขั้นตอนการคนควาของนักศึกษา การทดสอบโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบที่
พัฒนาขึ้นเอง หรือการทดสอบปากเปลา เปนตน
1.2 การประเมินจากสมรรถนะของผูเรียน และความสามารถพื้นฐานอื่น ๆ เชน
การประเมินความสามารถในการใชหองสมุด ความสามารถในการคนหาสารสนเทศ ความสามารถในการใช
อินเทอรเน็ตหรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนตน
1.3 การประเมินโดยผูจางงาน
1.4 การสํารวจความพึงพอใจของผูเรียน
นอกจากนี้สามารถใชวิธกี ารอื่น ๆ เชน การสัมภาษณกลุมแบบเฉพาะเจาะจง (Focus
group interview) โดยถามเกี่ยวกับการเรียนรู เจตคติ และวิธีที่ใชในการสอน
2. การประเมินอยางไมเปนทางการ ไดแก
2.1 การประเมินความสามารถดวยตนเอง (Self-Assessment)
2.2 การสังเกตพฤติกรรม เชน พฤติกรรมการคนหาขอมูล วิธีการแกไขปญหา
2.3 การประเมินจากรายงาน ผลงาน หรือการบานที่นักศึกษาทําสงอาจารย
2.4 การประเมินโดยใชแบบสอบถาม และแบบทดสอบบนเว็บ เชน แบบประเมิน
การรูสารสนเทศที่พัฒนาโดยสมอลเลย แหงวิทยาลัยคาบริลโล (Cabrillo College) (Smalley. 2001 : Online)
แบบสํารวจทักษะพื้นฐานของฟอสเตอรและซูซาน มหาวิทยาลัยแหงชารเลสตัน (University of Charleston)
(Foster & Susan. 2002 : Online) เปนตน

ตัวแบบ (Model) การรูสารสนเทศ
นับตั้งแตทศวรรษ 1980 เปนตนมา ในตางประเทศไดมีการพัฒนาการเรียนการสอนการรู
สารสนเทศ โดยมีการกําหนดตัวแบบขึ้นมาหลายตัวแบบเพื่อใชในสถาบันการศึกษา ในที่นี้จะนําเสนอตัวแบบ
ที่เปนที่รูจักกันในปจจุบัน บางขั้นตอนของบางตัวแบบอาจจะมีการใชคําที่แตกตางกัน ดังนี้
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1. ตัวแบบบิกซิก (The Big6 SkillsTM Model )
พัฒนาโดยไอเซนเบิรก (Eisenberg) และ เบอรโควิทซ (Berkowitz) เปนตัวแบบกระบวนการ
แกไขปญหาสารสนเทศ (Information Problem-Solving) ที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย มีการนําไปประยุกต
เพื่อการสอนการใชหองสมุดและการสอนทักษะทางสารสนเทศในสถาบันการศึกษาตาง ๆ กระบวนการแกไข
ปญหาสารสนเทศ มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ (Byerly & Brodie. 1999 : 60 ; Eisenberg & Berkowitz. 2002 :
Online)
ขั้นที่ 1 การนิยามภาระงาน (Task definition) เปนการระบุปญหาหรือกําหนดขอบเขต
สารสนเทศที่ตองการใช และกําหนดวัตถุประสงคเพื่อการคนหาสารสนเทศ
ขั้นที่ 2 การกําหนดกลยุทธในการแสวงหาสารสนเทศ (Information seeking strategies) เปน
การกําหนดวาแหลงสารสนเทศใดที่มีสารสนเทศที่ตองการและประเมินวาแหลงสารสนเทศใดเหมาะสมกับ
ปญหาหรือใหสารสนเทศตรงกับความตองการมากที่สุด
ขั้นที่ 3 การกําหนดแหลงสารสนเทศและเขาถึงสารสนเทศ (Location and access)
เปนการระบุแหลงที่อยูของสารสนเทศ และคนหาสารสนเทศภายในแหลงนั้น
ขั้นที่ 4 การใชสารสนเทศ (Use of information) โดยการอานหรือพิจารณาสารสนเทศที่
ตองการและคัดเลือกขอความที่เกี่ยวของออกมาใช
ขั้นที่ 5 การสังเคราะหสารสนเทศ (Synthesis) เปนการจัดกระทํากับสารสนเทศที่คนหามาได
และนําเสนอสารสนเทศที่คนไดมาจําแนก พรอมทั้งเตรียมการวางแผนเพื่อนําเสนอสารสนเทศที่ได
ขั้นที่ 6 การประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินผลงานที่ไดทาํ ขึ้น รวมทั้งประเมิน
กระบวนการแกไขปญหาสารสนเทศ
2. ตัวแบบการคนหาสารสนเทศ (Information Search Model หรือ Khulthau Model)
พัฒนาโดย คัลเธา (Khulthau) เปนการพัฒนาตัวแบบกระบวนการคนหาสารสนเทศจากรูปแบบ
ทั่วไปที่เคยไดศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับหัวขอที่คนหา
ความรูสึกระหวางคนหา และการปฏิบัติในขณะแสวงหาและใชแหลงสารสนเทศ ตัวแบบการแสวงหา
สารสนเทศ มีลักษณะ 3 ประการ คือ 1. ความรูสึก 2. ความคิด และ 3. การปฏิบัติและกลยุทธ ขั้นตอนของ
กระบวนการคนหา มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ (Khulthau. 1989 : 20)
ขั้นที่ 1 ริเริ่มภาระงาน (Task initiation) เปนขั้นตอนที่ผูคน รูชัด ถึงสารสนเทศที่ตองการใช
ในการแกไขปญหาหรือทํารายงาน
ขั้นที่ 2 เลือกหัวขอ (Topic selection) เปนการแยกแยะและคัดเลือกหัวขอที่ศึกษาหรือวิธี
การดําเนินการ
ขั้นที่ 3 สํารวจสารสนเทศเบื้องตน (Process exploration) เปนขั้นตอนของการสํารวจ
สารสนเทศทั่วไปเพื่อชวยใหเขาใจหัวขอที่ศึกษายิ่งขึ้น
ขั้นที่ 4 วางประเด็นสําคัญของเนื้อหาหรือการจํากัดประเด็นของเรื่องที่จะคนควา (Focus
formulation) เปนการคิดคําถามและกําหนดคําใหเฉพาะเจาะจงกับสารสนเทศที่ตองการ ซึ่งถาเขาใจหัวขอก็
สามารถคนหาสารสนเทศ ไดตรงกับความตองการ
ขั้นที่ 5 รวบรวมสารสนเทศ (Information collection) เปนขั้นตอนของการรวบรวมสารสนเทศ
ใหสอดคลองกับเรื่องที่ศึกษาใหมากที่สุด
ขั้นที่ 6 สิ้นสุดกระบวนการคนหรือการนําเสนอ (Search closure or presentation) เมื่อไดผล
การคนที่สมบูรณ นําสารสนเทศที่ไดไปเขียนรายงาน และการยุติการคนหาเพราะถึงกําหนดสงงาน
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3. ตัวแบบเสนทางสูความรู (Pathways to KnowledgeTM Model)
พัฒนาโดยแพพพาสและทีพ (Pappas & Tepe) ในป ค.ศ. 1997 ภายใตชื่อวา เสนทางสูความรูของ
ฟอลเลต (Follet’s Pathways to KnowledgeTM) โดยออกแบบมาเพื่อใชเปนตัวแบบทักษะการรูสารสนเทศ
สําหรับการคนหาสารสนเทศของนักเรียนในระดับ K-5, 6-8 และ 9-12 ใช เปนแนวทางแก อาจารย ผูสอนและ
บรรณารักษเพื่อบูรณาการการรูสารสนเทศลงในหลักสูตร และมีตัวอยางการสอนในปจจุบันวาจะบูรณาการ
ทักษะการรูสารสนเทศลงในหลักสูตรไดอยางไร ขั้นตอนพื้นฐานของตัวแบบการรูสารสนเทศนี้ มี 6 ขั้นตอน
ดังนี้ (Byerly & Brodie. 1999 : 61 ; Follett Software Company. 2002 : Online)
ขั้นที่ 1 ตระหนักถึงความจําเปนที่ตองใช สารสนเทศ เปนการกําหนดขอบเขตสารสนเทศที่
ตองการใช
ขั้นที่ 2 เตรียมการกอนการคนควา ผูคนจะเชื่อมโยงหัวขอที่ศึกษากับความรูที่มีอยูเดิม โดยเริ่ม
ตั้งคําถามวารูอะไรเกี่ยวกับหัวขอที่ศึกษาบาง และตองการรูอะไรอีก
ขั้นที่ 3 การคนหาสารสนเทศ เปนขั้นตอนที่ผูคนกําหนดเครื่องมือและแหลงสารสนเทศที่จะใช
รวมทั้งวางแผนและใชประโยชนสารสนเทศที่เกี่ยวของกับคําถามที่ตั้งไว
ขั้นที่ 4 การตีความสารสนเทศ เปนการประเมินสารสนเทศที่เกี่ยวของกับความตองการและใช
ตอบคําถามที่ตั้งไวตอนตน
ขั้นที่ 5 การสื่อสารทางสารสนเทศ เปนขั้นตอนที่ผูคนจัดการประยุกตและนําเสนอความรู
ใหมที่ได รวมทั้งการเลือกรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศใหเหมาะสม
ขั้นที่ 6 การประเมินกระบวนการ เปนขั้นตอนที่ผูคนประเมินกระบวนการตาง ๆ ที่ทําไปวาควร
มีการปรับปรุงอยางไรบาง
4. ตัวแบบทักษะที่จําเปนเพื่อการรูสารสนเทศ (Essential Skills for Information Literacy)
พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1987 โดยสมาคมสื่อหองสมุดแหงวอชิงตัน (Washington Library Media
Association : WLMA) และมีการปรับปรุงขึ้นในป ค.ศ. 1996 ไดกําหนดทักษะที่จําเปนเพื่อการรูสารสนเทศไว
6 ขั้นตอน และกําหนดเกณฑขึ้นเพื่อใชเปรียบเทียบ (Benchmarks) ทักษะเพื่อการรูสารสนเทศในการศึกษา
ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับเกรด 4 ระดับเกรด 7 และระดับเกรด 10
ทักษะที่จําเปนเพื่อการรูสารสนเทศ มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ (Byerly & Brodie. 1999 : 64 ; WLMA.
2002 : Online)
ขั้นที่ 1 รูชัด ถึงความตองการใช สารสนเทศ ไดแก การตั้งคําถามสารสนเทศ และปญหา
สารสนเทศ
ขั้นที่ 2 กําหนดกลยุทธเพื่อระบุแหลง ที่อยูของสารสนเทศ โดยการระบุประเภทของสารสนเทศ
ที่
ตองการ พิจารณาถึงแหลงที่จะใหสารสนเทศ กําหนดคําสําคัญหรือหัวเรื่อง
ขั้นที่ 3 ระบุแหลง ที่อยู และประเมินสารสนเทศ โดยรูชัด ถึงระบบการจัดการแหลงสารสนเทศ
ตาง ๆ ใชดรรชนีในการระบุแหลง
ขั้นที่ 4 ประเมินและกลั่นกรองสารสนเทศ ไดแก การประเมินและคัดเลือกขอความหรือขอมูลที่
ตองการจากแหลงสารสนเทศได
ขั้นที่ 5 จัดการและประยุกตสารสนเทศใหเกิดประโยชน โดยการจัดระบบและสังเคราะหแนวคิด
สําคัญที่ไดจากแหลงสารสนเทศหลาย ๆ แหลง และสามารถนําเสนอสารสนเทศที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 6 ประเมินกระบวนการทางสารสนเทศและผลงานที่ทํา
5. ตัวแบบอินโฟไฮโอ ไดอะลอก (INFOhio DIALOGUE Model (Ohio))
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ของเครือขายสารสนเทศของโรงเรียนในรัฐโอไฮโอ เปนเครือขายสารสนเทศสําหรับโรงเรียนระดับ
K-12 ในรัฐโอไฮโอ พัฒนาในป ค.ศ. 1998 โดย INFOhio ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ (Byerly & Brodie.
1999 : 64 ; Information Network for OHIO Schools. 2002 : Online)
ขั้นที่ 1 นิยามหัวขอที่ศึกษา โดยการสํารวจและกําหนดสารสนเทศที่ตองการใช เชน งานหรือ
การบานที่ไดรับมอบหมาย ระบุหัวขอที่ศึกษา และกําหนดคําถามเบื้องตนของสารสนเทศที่ จําเปนตองใช โดย
การระดมความคิดหรือรวมกันอภิปรายในชั้นเรียน
ขั้นที่ 2 เริ่มตน เปนขั้นตอนที่อาจทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกกังวลใจ เชน การบาน/รายงานจะ
ตองสงในวันพรุงนี้ งานชิ้นนี้มีผลกระทบตอเกรด และผูเรียนตองการสารสนเทศนั้นจริงหรือไม
ขั้นที่ 3 กําหนดคําหรือการเขาถึง โดยการระบุคําสําคัญ ความคิดรวบยอดและแหลงสารสนเทศ
ที่คิดวาสามารถใหสารสนเทศที่ตองการ พิจารณาทักษะการรูสารสนเทศ ความรูเดิมที่มีอยูและสรางพื้น
ฐานความรู
ขั้นที่ 4 ระบุแหลง ที่อยู สารสนเทศ โดยการกําหนดแหลงที่สามารถใหสารสนเทศที่ตองการ
พัฒนากลยุทธการคน หา เชน เลือกระหวางบัตรรายการของหองสมุดกับฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ
เว็บไซต ระบุแหลง ที่อยู และคนคืนสารสนเทศ
ขั้นที่ 5 จัดระบบสารสนเทศ โดยการกําหนดแหลงสารสนเทศที่ดีที่สุดและสามารถใชประโยชน
ได ประเมินสารสนเทศที่คนคืนไดโดยการวิเคราะห จัดการ ปรับปรุง ตีความ บูรณาการและพิจารณา
สารสนเทศที่คนคืนได
ขั้นที่ 6 การแนะนํา เปนการชวยใหความเหลือและแนะนํานักเรียน โดยรวมมือกันในกลุมและ
เรียนรูรวมกัน โดยครูคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ
ขั้นที่ 7 การใช โดยกําหนดรูปแบบที่จะนําเสนอขอมูล หรือเสนอผลงานที่ทํา
ขั้นที่ 8 การประเมินกระบวนการที่ทํา เปนการประเมินโครงการ/หรือผลงานหรือกระบวนการ
ประเมินการสอนและการเรียนรู
6. ตัวแบบแนวทางการรูสารสนเทศของโคโลราโด (Colorado Information Literacy Guidelines
Model)
พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 1994 โดยสมาคมโสตทัศนศึกษาโคโลราโด (Colorado Educational Media
Association : CEMA) เปนตัวแบบที่ใหคําแนะนําในเรื่องการออกแบบการสอนใหนักเรียนไดเรียนรูวาจะ
กําหนดความตองการสารสนเทศ แสวงหาสารสนเทศที่ตองการ วิเคราะห ประเมิน สังเคราะห และใช
ประโยชนจากความรูที่ไดรับในการทํารายงานหรืองานของตนไดอยางไร โดยใหแนวทางแกผูเรียนไว
5 ประการ ไดแก (Byerly & Brodie. 1999 : 65 ; CEMA. 1998 : Online)
6.1 ในฐานะผูแสวงหาความรู ไดแก กําหนดสารสนเทศที่ตองการใช พัฒนากลยุทธใน
การแสวงหาสารสนเทศ ระบุแหลง ที่อยูของสารสนเทศ รวบรวมและวิเคราะหสารสนเทศที่คนคืนไดวา
เกี่ยวของกับความตองการหรือไม การจัดการระบบสารสนเทศ (Organize information) การนําสารสนเทศ
มาเรียบเรียง (Process information) นําเสนอสารสนเทศ ประเมินกระบวนการและผลงาน
6.2 ในฐานะผูผลิตที่มีคุณภาพ ไดแก เขาใจถึงคุณภาพของผลงาน วางแผนผลงานที่มีคุณภาพ
สรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ นําเสนอผลงานที่ มีคุณภาพ ประเมินคุณภาพของผลงาน
6.3 ในฐานะผูเรียนรูดวยตนเอง ไดแก การกําหนดเปาหมาย การอานดวยความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ใชแหลงสารสนเทศที่ตนตองการ แสวงหาคําตอบเพื่อตอบคําถาม สํารวจหัวขอเรื่องที่นาสนใจ
ซักถามหากตองการความชวยเหลือ
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6.4 ในฐานะผูที่มีสวนชวยเหลือกลุม ไดแก รวมมือ กับผูอื่นในการวางแผนโครงการ ตัดสินใจ
รวมกันวาตองการสารสนเทศอะไร เคารพความคิดเห็นของผูอื่น หรือพิจารณามุมมองอื่น ที่แตกตางกัน เสนอ
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอกลุม สื่อสารความคิดไดชัดเจน ชวยกันประเมินหรือพิจารณาโครงการของกลุม
6.5 ในฐานะผูใชขอมูลที่มีความรับผิดชอบ ไดแก ไมคัดลอกขอมูลผูอื่น อางที่มาของแหลง
สารสนเทศ เขาใจสิทธิตา ง ๆ ในการเลือกอานสารสนเทศที่มีเจาของ ขออนุญาตในการเขาใชทรัพยากรอิ เล็ก
ทรอนิกส ดูแลรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
7. มาตรฐานการรูสารสนเทศเพื่อการเรียนรูของนักเรียน (AASL/AECT Information Literacy
Standard for Student Learning)
สมาคมบรรณารักษหองสมุดโรงเรียนอเมริกัน (American Association of School Librarians :
AASL) และสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการศึกษา (Association for Educational Communications
and Technology : AECT) ไดกําหนดความสามารถทางการรูสารสนเทศไว ดังนี้ (AASL. 1998 : Online)
1. รูชัด ถึงสารสนเทศที่ตองการใช
2. กําหนดคําถาม
3. กําหนดแหลงสารสนเทศ
4. พัฒนาและใชกลยุทธในการคน
5. ระบุแหลงและเขาถึงสารสนเทศ
6. ประเมินสารสนเทศ
7. คัดเลือกสารสนเทศ
8. จัดระบบสารสนเทศ
สมาคมบรรณารักษหองสมุดโรงเรียนอเมริกันและสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการศึกษา
ไดกําหนดมาตรฐาน 9 ขอ เกี่ยวกับการรูสารสนเทศเพื่อการเรียนรูของนักเรียนไวภายใต 3 ประเด็น ดังนี้
1. การรูสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 1 ผูรูสารสนเทศสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 2 ผูรสู ารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศไดอยางมีวิจารณญาณ
มาตรฐานที่ 3 ผูรูสารสนเทศสามารถใชสารสนเทศอยางถูกตองและสรางสรรค
2. การเรียนรูดวยตนเอง
มาตรฐานที่ 4 ผูร ูสารสนเทศ เปนผูที่เรียนรูดวยตนเองและติดตามสารสนเทศที่เกี่ยวของ
กับความสนใจของตน
มาตรฐานที่ 5 ผูร ูสารสนเทศ เปนผูที่เห็นคุณคาของวรรณกรรมและการสรางสรรค
สารสนเทศ
มาตรฐานที่ 6 ผูร ูสารสนเทศ เปนผูที่มีความพากเพียรในการแสวงหาสารสนเทศและ
การสรางความรู
3. ความรับผิดชอบตอสังคม
มาตรฐานที่ 7 ผูร ูสารสนเทศ ตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศ ในสังคมแบบ
ประชาธิปไตย และใชสารสนเทศเพื่อใหเกิดผลเชิงบวกตอสังคม
มาตรฐานที่ 8 ผูร ูสารสนเทศ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและมีจริยธรรมในการใช
สารสนเทศและเทคโนโลยี
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มาตรฐานที่ 9 ผูร ูสารสนเทศ เขารวมกับชุมชน และสังคมในการสื่อสารสารสนเทศและ
สรางความรู
8. มาตรฐานความสามารถในการรูสารสนเทศ ระดับอุดมศึกษา
สมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย แหงสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดมาตรฐานความสามารถ
ทางการรูสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา 5 ประการ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 นักศึกษาผูรูสารสนเทศสามารถกําหนดขอบเขตสารสนเทศที่ ตองการใช ได
มาตรฐานที่ 2 นักศึกษาผูรูสารสนเทศสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ ตองการใช ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาผูรูสารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหลงสารสนเทศไดอยาง
มีวิจารณญาณ และสามารถรวมสารสนเทศที่เลือกสรรแลวสูพื้นฐานความรูของตนได
มาตรฐานที่ 4 นักศึกษาผูรูสารสนเทศสามารถใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว
มาตรฐานที่ 5 นักศึกษาผูรูสารสนเทศสามารถเขาใจบริบททางสังคม กฎหมายและเศรษฐกิจ
ที่มีผลตอการใชและการเขาถึงสารสนเทศ รวมทั้งใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรมและชอบดวยกฎหมาย
สําหรับรายละเอียดของมาตรฐานนั้นสามารถดูรายละเอียดไดจากหัวขอ มาตรฐานความสามารถใน
การรูสารสนเทศ ระดับอุดมศึกษา ของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย แหงสหรัฐอเมริกา หนา 28 ซึ่งจะ
กลาวในหัวขอตอไป
จากตัวแบบการรูสารสนเทศที่กลาวมาขางตน แตละตัวแบบจะมีขั้นตอนและการใชคําที่เหมือนและ
แตกตางกันในบางขั้นตอน สรุปใหเห็นชัดเจนจากแผนภูมิเปรียบเทียบตัวแบบการรูสารสนเทศ

แผนภูมิ เปรียบเทียบตัวแบบการรูสารสนเทศ
บิกซิก

คัลเธา

ฟอลเลต

สมาคมสื่อหองสมุด อินโฟไฮโอ เอเอเอสแอล/ โคโลราโด
วอชิงตัน
ไดอะลอก เออีซีที

เอซีอารแอล
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กําหนดขอบเขต
ขอบเขต
สารสนเทศ
ที่ตองการใช

- ริเริ่ม

ตระหนักถึง

- เลือกหัวขอ
ความจําเปน/
- เตรียมคําถาม คุณคาของ
สารสนเทศ

รูชัด ถึง

นิยาม

สารสนเทศ
ที่ตองการใช

เตรียมการกอน
การคนควา

รูชัด ถึง

กําหนด

สารสนเทศ
ที่ตองการใช

สารสนเทศ
ที่ ตองการใช

กําหนด
ของสารสนเทศ
ที่ตองการ

เริ่มตน

กําหนดคําถาม
ทักษะการแสวงหา
สารสนเทศ

การระบุแหลง

ระบุแหลง

สํารวจประเด็น
ทั่วไป

รวบรวม

คนหา

กําหนดแหลง
ที่อยู สารสนเทศ
ที่มีประโยชน

พัฒนากลยุทธ การเขาถึง
ในการแสวงหา สารสนเทศ
สารสนเทศ

กําหนดกลยุทธ

พัฒนาและ
ใชกลยุทธคน หา

ระบุแหลง
และเขาถึง

ระบุแหลง
และเขาถึง

ระบุแหลง

ประเมิน
สารสนเทศ

ประเมิน
สารสนเทศ

รวบรวมและ
วิเคราะห

คัดเลือก
สารสนเทศ

จัดระบบ

จัดระบบ
สารสนเทศ

ประมวลผล

การตีความ
สารสนทศ

การจัดการ
สารสนเทศ

ประเมิน
สารสนเทศ

แผนภูมิ (ตอ) เปรียบเทียบตัวแบบการรูสารสนเทศ
บิกซิก

คัลเธา

ฟอลเลต

สมาคมสื่อหองสมุด อินโฟไฮโอ เอเอเอสแอล/ โคโลราโด เอซีอารแอล
วอชิงตัน
ไดอะลอก เออีซีที
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การใช

นําเสนอ
สารสนเทศ

การสื่อสาร

การประยุกต

การใช

การสังเคราะห

การประเมิน

บูรณาการ
สารสนเทศและ
ประยุกต
สารสนเทศ

การปฏิบัติงาน การใช

การผลิตและ
การสื่อสาร

การประเมิน

การประเมิน

การประเมิน

การประเมิน

การประเมิน

การประเมิน

จริยธรรม/
กฎหมาย

ที่มา: Byerly, Greg & Brodie, Carolyn S. (1999). “Information Literacy Skills Models : Defining the
Choices,” in Learning and Libraries in an Information Age : Principles and Practice.
p. 62-62. Englewood, Colo. : Libraries Unlimited.
จากแผนภูมิเปรียบเทียบตัวแบบการรูสารสนเทศ สรุปไดวา การรูสารสนเทศประกอบดวย
องคประกอบ 6 ประการ ดัง นี้คือ
1. การนิยามสารสนเทศที่ตองการใช
เปนการนิยามปญหาหรือกําหนดปญหาสารสนเทศ ตัวแบบสวนใหญนั้นเริ่มจาก “การนิยาม” หรือ
“การรูชัด ” ถึงสารสนเทศที่ตองการใช โดยตัวแบบเสนทางสูความรู ของฟอลเลต จะใหความสําคัญกับ
สารสนเทศที่ตองการใช สวนตัวแบบอินโฟโอไฮโอ ไดอะลอก เปนตัวแบบเดียวที่แสดงใหเห็นวาขั้นตอนตอไป
นั้น คือ “การเริ่มตน ” กระบวนการคนหา แตตัวแบบอื่นสันนิษฐานวานักศึกษาจะเริ่มตนกระทําหลังจากที่ได
นิยามสารสนเทศที่ตองการใช
2. ทักษะทางการรูสารสนเทศ
ตัวแบบโดยทั่วไปถือวา การประเมินทักษะและความสามารถทางการรูสารสนเทศของผูเรียนเปน
สิ่งจําเปนเพื่อเปนการเตรียมการและปรับปรุงการสอน ผูเรียนมักจะขามขั้นตอน “การระบุแหลงที่อยู ” และ
ไมไดเตรียมการในการใชแหลงทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดหรือแหลงอื่น ๆ บรรณารักษมีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนากลยุทธในการคนหาสารสนเทศ กอนที่จะเริ่มตนคน
การประเมินทักษะทางการรูสารสนเทศมีองคประกอบสําคัญคือ การพัฒนาคําถาม การกําหนด
คําสําคัญและการระบุแหลงสารสนเทศที่เกี่ยวของ ในระหวางขั้นตอนนี้บรรณารักษเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ
ในการใหคําปรึกษา
3. การระบุแหลง ที่อยูของสารสนเทศ
เปนองคประกอบสําคัญของตัวแบบการรูสารสนเทศ การระบุแหลง ที่อยูของสารสนเทศ ตัวแบบ
ทุกตัว จะกลาวถึงการระบุแหลง ที่อยู และเขาถึงสารสนเทศที่ตองการใช สามารถคนหาสารสนเทศที่เปน
เอกสารฉบับเต็มรูปจากแหลงอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ มีกลยุทธในการคนหาสารสนเทศที่ตองการ รวมทั้งมีความ
สามารถในการเขาถึงโดยใชเทคโนโลยี ทรัพยากรสารสนเทศ หรือบริการตาง ๆ
4. การประเมินและการจัดการสารสนเทศ
เปนตัวแบบที่กระทําตอจากการระบุแหลงที่อยู ซึ่งเปนการกระทําที่เกี่ยวของกับการจัดระบบ
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สารสนเทศที่คนมาได นอกจากนี้ยังใชคําอื่น ๆ อีก เชน การวิเคราะห การจัดการ การจัดหมวดหมู
การประเมิน การทดสอบ การตัดตอน การจัดกลุม การตีความ การคัดเลือก และการสังเคราะห ซึ่ง ถือไดวา
เปนขั้นตอนที่สําคัญ ในการตัดสินสารสนเทศที่คนมาได
5. การใชสารสนเทศ
ตัวแบบทุกตัวจะระบุวิธีการนําเสนอสารสนเทศ และแนวทางอื่นในการสื่อสาร การนําเสนอผลงาน
และการใชสารสนเทศ รวมทั้งการประยุกตสารสนเทศ การเรียนรูจากสารสนเทศ การสังเคราะหสารสนเทศ
หรือการสรางความรูของตนเอง
6. การประเมินกระบวนการและผลงาน
การประเมินเปนกิจกรรมที่ควรเริ่มดําเนินการตั้งแตขั้นตอนแรกของการนิยามปญหา และกระทํา
อยางตอเนื่องตลอดกระบวนการของทักษะทางสารสนเทศ การประเมินจะตองรวมกระบวนการทางสารสนเทศ
ทั้งหมด

มาตรฐานความสามารถในการรูสารสนเทศ ระดับอุดมศึกษา ของสมาคมหองสมุด
วิทยาลัยและวิจยั แหงสหรัฐอเมริกา
สมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย แหงสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดมาตรฐานความสามารถในการรู
สารสนเทศ เพื่อเปนแนวทางสําหรับอาจารยผูสอนและเพื่อประเมินความสามารถทางการรูสารสนเทศของ
นักศึกษา เมื่อเดือนมกราคม ป ค.ศ. 2000 ซึ่งประกอบดวยมาตรฐาน 5 ขอ ดั ชนีชี้วัด 22 ขอ และภายใต ดั ชนี
ชี้วัดระบุผลลัพธ 84 ขอ ตอมาในป ค.ศ. 2001 ไดเสนอวัตถุประสงคของการสอนการรูสารสนเทศ ไวเปน
ตัวแบบสําหรับบรรณารักษ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเปนการประกันคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิต
อันเปนผลผลิตจากสถาบันอุดมศึกษาวาเปนผูรูสารสนเทศ โดยสามารถนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
(ACRL. 2001 : Online)
มาตรฐานที่ 1 นักศึกษาผูรูสารสนเทศสามารถกําหนดขอบเขตสารสนเทศที่ตองการใช ได มี ดัช นี
ชี้วัดดังนี้
1.1 นักศึกษาสามารถระบุและแสดงความตองการสารสนเทศของตนไดชัดเจน โดยแสดงออก
ถึงลักษณะเหลานี้ คือ
1.1.1 มีการปรึกษาหารือกับอาจารยและมีสวนรวมในการอภิปรายในหองเรียน ในกลุม
และอภิปรายหัวขอที่ศึกษาหรือสารสนเทศอื่น ๆ ที่ตองการ
1.1.2 สามารถพัฒนาหัวขอที่ศึกษาและกําหนดคําถามที่จะนําไปสูสารสนเทศที่ ตองการ
ใช ได
1.1.3 สํารวจแหลงสารสนเทศทั่ว ๆ ไปเพื่อใหเขาใจในหัวขอเรื่องที่จะศึกษามากขึ้น
โดยนักศึกษาสามารถอธิบายความแตกตางระหวางแหลงสารสนเทศทั่วไปกับแหลงสารสนเทศเฉพาะสาขาได
และทราบวาเมื่อใดควรใชแหลงสารสนเทศประเภทใด เชน เพื่อใชในการกําหนดเคาโครงเรื่อง เพื่อใชเปน
แนวทางในการกําหนดคําศัพทเพื่อใชในการคนควาตอไป เปนตน
1.1.4 กําหนดหรือแกไขความตองการสารสนเทศเพื่อให สอดคลองกับความตองการ
สารสนเทศได โดยนักศึกษาสามารถปรับปรุงแกไขขอบเขตหัวขอที่ศึกษาใหกวางขึ้นหรือแคบลงได สามารถ
กําหนดทิศทางคําถามเกี่ยวกับสารสนเทศที่ตองการ ใชแหลงสารสนเทศพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
ความเขาใจหัวขอที่ศึกษาในระยะเริ่มแรก มีการปรึกษาอาจารยผูสอนในรายวิชานั้น ๆ และบรรณารักษเพื่อ
ชวยในการกําหนดหรือจัดการกับหัวขอที่ศึกษา
1.1.5 ระบุแนวคิดหลักและกําหนดคําศัพท ที่สอดคลองกับ สารสนเทศที่ตองการใช ได
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โดยนักศึกษาสามารถกําหนดคําตาง ๆ ที่อาจจะเปนประโยชนในการระบุแหลงสารสนเทศของหัวขอที่ศึกษา
รวมทั้งสามารถระบุและใชแหลงทั่วไปหรือแหลงที่เฉพาะเจาะจงไดเหมาะสมกับหัวขอเรื่องที่ศึกษา เพื่อคนหา
คําศัพทที่เกี่ยวของกับความตองการสารสนเทศได สามารถตัดสินได ถาหากหัวขอที่ศึกษานั้น มี หลายแงมุม
หรืออาจจําเปนที่จะตองกําหนดหัวขอในบริบทที่กวางขึ้น
1.1.6 สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการสารสนเทศใหมกับความรูหรือความคิดที่มีอยู
เดิม เพื่อสรางความรูใหมได
1.1 นักศึกษาสามารถระบุ ประเภทและรูปแบบของแหลง สารสนเทศตาง ๆ ที่คาดวามี
สารสนเทศที่ตองการได โดยแสดงออกถึงลักษณะเหลานี้ คือ
1.2.1 ทราบวาสารสนเทศที่ไดรับ มีการผลิต การจัดการและการเผยแพรทั้งอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการได โดยอธิบายถึงวงจรการผลิตที่เหมาะสมกับสาขาวิชาของหัวขอที่ศึกษา ให
นิยามเครือขายการติดตอบนอินเทอรเน็ต ของนักวิชาการเฉพาะสาขา ที่ทําวิจัยในขอบเขตเรื่องเดียวกัน ซึ่งมี
ชื่อเรียกวา Invisible college เชน บริการจดหมายขาว (Listserv) และอธิบายถึงประโยชนของสิ่งเหลานี้ได
1.2.2 รูชัด วาความรูมีการจัดระบบแตกตางกันไปตามแตละสาขาวิชา เชน ทางดาน
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร ซึ่ง จะสงผลตอวิธีการในการเขาถึงสารสนเทศ
1.2.3 สามารถแยกแยะคุณคาและความแตกตางของแหลงสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ
เชน สื่อประสม ฐานขอมูล เว็บไซต ชุดขอมูล เสียง ภาพ และหนังสือ เปนตน
1.2.4 สามารถแยกแยะสื่อตามวัตถุประสงคของการผลิตสําหรับกลุมผูใชที่แตกตางกันได
เชน สารสนเทศทั่วไปกับสารสนเทศทางวิชาการ สารสนเทศที่เปนปจจุบันกับสารสนเทศที่เปนอดีต
1.2.5 อธิบายความแตกตางระหวางระหวางแหลงขอมูลปฐมภูมิและแหลงขอมูล
ทุติยภูมิ โดยตระหนักวาแหลงสารสนเทศเหลานั้นมีคุณคาและลักษณะการใชที่แตกตางกันโดยขึ้นอยูกับ
สาขาวิชา
1.2.6 เขาใจไดวาสารสนเทศที่เปนขอมูลดิบนั้นมาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ
1.2 นักศึกษาสามารถพิจารณาถึง ราคา/คาใชจายในการหาสารสนเทศกับประโยชนที่จะได รับ
โดยแสดงออกถึงลักษณะเหลานี้ คือ
1.3.1 กําหนดแหลงที่ มี สารสนเทศที่ตองการใช และตัดสินใจขยายกระบวนการคนหา
สารสนเทศจากแหลงทรัพยากรที่มีอยู เชน การยืมระหวางหองสมุด การใชแหลงทรัพยากรจากที่อื่น
นอกเหนือจากแหลงที่เคยใช การใชภาพ วิดีโอ ขอความหรือเสียงได สามารถกําหนดแหลงที่ มี สารสนเทศ
โดยตรงและใชบริการอื่นที่เหมาะสมเพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการ
1.3.2 พิจารณาถึงความยืดหยุนของภาษาหรือทักษะทางภาษา เชน ภาษาตางประเทศ
หรือภาษาพื้นฐานทางสาขานั้น เพื่อชวยในการรวบรวมสารสนเทศที่ตองการและเขาใจบริบทของเรื่อง
1.3.3 กําหนดแผนและชวงระยะเวลาทั้งหมดในการไดมาซึ่งสารสนเทศที่ตองการใช
1.3 นักศึกษาสามารถประเมินขอบเขตของสารสนเทศที่ตองการใช ได โดยแสดงออกถึง
ลักษณะ
เหลานี้ คือ
1.3.1 ทบทวนหรือปรับปรุงคําถามเกี่ยวกับสารสนเทศที่ตองการใช ใหชัดเจนหรือให
เขาใจงายขึ้นได โดยบงชี้ถึงหัวขอที่ศึกษา ซึ่งอาจตองมีการปรับปรุงแกไข ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนสารสนเทศที่
พบหรือไมพบ
1.4.2 กําหนดเกณฑที่ จะใชในการตัดสินใจเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 2 นักศึกษาผูรูสารสนเทศ สามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการใช ไดอยางมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี ดั ชนีชี้วัดดังนี้
2.1 นักศึกษาสามารถเลือกวิธีการศึกษา หรือ เลือกระบบการคนคืนสารสนเทศที่เหมาะสมและดี
ที่สุด เพื่อเขาถึงสารสนเทศที่ ตองการใช ได โดยแสดงออกถึงลักษณะเหลานี้ คือ
2.1.1 สามารถเลือกวิธีการที่ใชศึกษาไดเหมาะสม เชน ใชวิธีทําการทดลองสาธิต
การเลียนแบบ หรือลงภาคสนาม
2.1.2 ศึกษาถึงผลประโยชนและการประยุกตวิธีการศึกษาหลาย ๆ วิธี
2.1.3 ศึกษาขอบเขต เนื้อหาและการจัดระบบคนคืนสารสนเทศ โดยอธิบายถึง
โครงสราง และองคประกอบของระบบหรือเครื่องมือที่ใชคนคืนสารสนเทศ โดยไมคํานึงถึงรูปแบบ เชน
ดรรชนี อรรถาภิธาน และสามารถใชคําแนะนําการใช หรือเมนู Help บนอินเทอรเน็ต ในการคนหาสารสนเทศ
ที่มีอยูในระบบ เขาใจความแตกตางระหวางดรรชนีกับฐานขอมูลออนไลน ความแตกตางระหวางฐานขอมูล
เอกสารเต็ม รูป (Full text) กับฐานขอมูลบรรณานุกรม สามารถคัดเลือกเครื่องมือเพื่อคนหาสารสนเทศที่
ตองการใช ไดเหมาะสม
2.1.4 เลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเขาถึงสารสนเทศที่ตองการใช จาก
วิธีการศึกษาหรือระบบการคนคืนสารสนเทศ สามารถเลือกแหลงสารสนเทศที่เหมาะสม เชน แหลงขอมูล
ปฐมภูมิ แหลงขอมูลทุตยิ ภูมิ กําหนดวิธีการในการบันทึกสารสนเทศ เชน พิมพผล บันทึกลงแผนดิสก
ถายเอกสาร หรือจดบันทึก
2.2 นักศึกษาสามารถกําหนดกลยุทธการคน หาสารสนเทศและดําเนินการตามกลยุทธที่
ออกแบบไวไดอยางมีประสิทธิผล โดยแสดงออกถึงลักษณะเหลานี้ คือ
2.2.1 วางแผนการคน ควาได เหมาะสมกับวิธีที่ศึกษา โดยอธิบายกระบวนการทั่ว ๆ ไปของ
การคนหาสารสนเทศ และอธิบายไดวาสารสนเทศที่ตางชนิดกันมีวัตถุประสงคการใชงานแตกตางกัน
2.2.2 กําหนดคําสําคัญ คําตางกันที่มีความหมายเหมือนกัน และคําที่สัมพันธกับ
สารสนเทศที่ตองการใชได โดยสามารถกําหนดคําสําคัญ หรือวลีที่เปนตัวแทนของหัวขอที่ศึกษา ทั้งในแหลง
ทั่ว ๆ ไป เชน บัตรรายการ ดรรชนีวารสาร แหลงออนไลน และแหลงเฉพาะสาขาวิชา เปนตน การกําหนด
คําศัพทที่ใชเปนทางเลือก เชน คําตางกันที่มีความหมายเหมือนกัน คําที่มีความหมายกวางกวาหรือแคบกวา
และวลีที่แทนหัวขอที่ศึกษาได
2.2.3 เลือกคําศัพทควบคุมที่เฉพาะเจาะจงกับสาขาวิชาหรือแหลงคนคืนได สามารถใช
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ที่ใหความรูพื้นฐานทั่วไป เชน สารานุกรม พจนานุกรม คูมือ อรรถาภิธาน เพื่อให
ทราบถึงคําศัพทควบคุมเฉพาะสาขาและอธิบายหัวขอที่ศึกษาได นอกจากนี้สามารถอธิบายไดวาศัพทควบคุม
คืออะไร ใชเพื่ออะไร และจะใชเมื่อใด
2.2.4 กําหนดกลยุทธการคนหาสารสนเทศ โดยใชคําสั่งที่เหมาะสมกับระบบการคนคืน
สารสนเทศที่เลือกไว เชน ตัวปฏิบัติการตรรกะแบบบูล การตัดปลายคํา การใชคําใกลเคียงในกรณีที่ใช
เครื่องมือชวยคน หรือใชเครื่องมือที่อยูภายในแหลงนั้น ๆ เชน ใชดรรชนี สําหรับการคนหาในหนังสือ เปนตน
และสามารถบอกไดวาเมื่อใดควรคนหาจากเขตขอมูลใด เชน ผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เขาใจการคนหาโดยใช
ตรรกะแบบบูล คําใกลเคียง คําสําคัญ เทคนิคการตัดปลายคํา การใชดรรชนี ไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
2.2.5 นํากลยุทธการคนหาไปใชในระบบการคนคืนสารสนเทศตาง ๆ โดยการใชเครื่องมือ
ชวยคนที่แตกตางกัน ใชคําสั่งตางกัน โปรโตคอลตางกัน และตัวปฏิบัติการคนหาที่ตางกันได โดยสามารถใช
คําแนะนําการใชบนหนาจอ (help screen) เพื่อใหเขาใจโครงสรางการคน หาและคําสั่งของระบบการคนคืน
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นั้น ๆ มีความรูในการคนหาขั้นพื้นฐานและขั้นสูง สามารถจํากัดและขยายผลการคนได รวมทั้งใช
กลยุทธการคนหาใหสอดคลองกับสารสนเทศที่ ตองการใช และแหลงสารสนเทศที่ใช
2.2.6 ดําเนินการคนหาโดยใชวิธีการไดเหมาะสมกับประเด็นหรือเรื่องที่ศึกษาได โดย
สามารถระบุแหลงบรรณานุกรม สิ่งพิมพ และแหลงอางอิงไดเหมาะสมกับหัวขอที่ศึกษา ใชบรรณานุกรม
สารานุกรม พจนานุกรม หรือหนังสืออางอิงประเภทอื่น ๆ ในรูปแบบสิ่งพิมพได สามารถใชสวนตาง ๆ ของ
หนังสือ เชน ดรรชนี สารบาญ คําแนะนําผูใช แผนภูมิ รายการโยง เพื่อหาสารสนเทศที่เกี่ยวของในหนังสือ
ดังกลาวได
2.3 นักศึกษาสามารถคนหาสารสนเทศทางออนไลน/หรือสารสนเทศที่เปนผลงานของบุคคล
นั้น ๆ ทางออนไลน โดยใชวิธีการตาง ๆ ได โดยแสดงออกถึงลักษณะเหลานี้ คือ
2.3.1 ใชระบบการคนหาสารสนเทศระบบตาง ๆ ในการคนคืนสารสนเทศในรูปแบบที่
หลากหลายได โดยสามารถบอกไดวาสารสนเทศลักษณะใดที่ไมสามารถคนหาไดจากทางออนไลน หรือใน
รูปแบบดิจิทัล แตสามารถคนหาไดจากสิ่งพิมพ หรือรูปแบบอื่น ๆ เชน วีดิ ทัศน วัสดุยอสวน สื่อประสม
ทราบถึงรูปแบบของแหลงสารสนเทศ เชน หนังสือ บทความวารสาร โดยดูจากการอางอิง และสามารถใช
แหลงสืบคนที่แตกตางกันได เชน ใชบัตรรายการในการคนหาหนังสือ ใชดรรชนีในการคนหาบทความวารสาร
เปนตน
2.3.2 ใชแผนการจัดหมวดหมูหนังสือระบบตาง ๆ เชน เลขเรียกหนังสือ หรือดรรชนี เพื่อ
คน หาสารสนเทศในหองสมุดหรือแหลงวิทยาการตาง ๆ ได โดยสามารถใชเลขเรียกหนังสือหรือดรรชนี ใน
การระบุที่อยูของสารสนเทศในหองสมุด สามารถอธิบายความแตกตางระหวางบัตรรายการและดรรชนี
วารสารได
2.3.3 ใชบริการออนไลนหรือบริการจากบุคคลในสถาบันบริการสารสนเทศ เพื่อคน หา
สารสนเทศที่ตองการใชได เชน บริการยืมระหวางหองสมุด/จัดสงเอกสาร สมาคมทางวิชาชีพ หนวยงานวิจัย
ของสถาบัน แหลงสารสนเทศชุมชน ผูเชี่ยวชาญหรือผูปฏิบัติงาน โดยสามารถคนคืนสารสนเทศในรูปของ
สิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกสได สามารถใชเว็บไซตของสถาบันหรือหองสมุด องคการ หรือชุมชน เพื่อระบุแหลง
ที่อยู สารสนเทศได
2.3.4 ใชวิธกี ารสํารวจ จดหมาย สัมภาษณ และรูปแบบการสอบถามอื่น ๆ เพื่อคน หา
สารสนเทศปฐมภูมิ
2.4 นักศึกษาสามารถปรับปรุงกลยุทธในการคนใหเหมาะสมตามความจําเปนได โดยแสดงออก
ถึงลักษณะเหลานี้ คือ
2.4.1 ประเมินคุณภาพ ปริมาณและความเกี่ยวของของผลการคน เพื่อเปนแนวทางใน
การเลือกระบบการคนคืนสารสนเทศหรือวิธีการศึกษาอื่น โดยสามารถบอกไดวาสารสนเทศที่คนไดนั้น
เพียงพอกับความตองการหรือไม ความครอบคลุม ความลุมลึกของเนื้อหา
2.4.2 บอกถึงขอบกพรองในการคนคืนสารสนเทศและการกําหนดกลยุทธการคน
ที่ควรปรับปรุง
2.4.3 ทําการคนหาซ้ําอีกครั้ง โดยการปรับปรุงกลยุทธการคนได (ถาจําเปน)
2.5 นักศึกษาสามารถตัดตอน บันทึก และจัดการสารสนเทศและแหลงสารสนเทศได
โดยแสดงออกถึงลักษณะเหลานี้ คือ
2.5.1 คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อดึงสารสนเทศที่ตองการออกมา เชน ใชวิธี
คัดลอก/วาง ถายเอกสาร เครื่องกราดตรวจ (Scanner) และอุปกรณสื่อโสตทัศน หรือเครื่องมือที่ใชใน
การสํารวจ
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2.5.2 การจัด ระบบสารสนเทศที่รวบรวมมาได
2.5.3 แยกแยะความแตกตางระหวางแหลงสารสนเทศแต ประเภท และเขาใจถึง
องคประกอบและโครงสรางของประโยคที่ถูกตองในการอางอิงแหลงสารสนเทศได
2.5.4 บันทึกสารสนเทศที่ตรงกับความตองการ เพื่อใชในการอางอิงตอไปในอนาคต
2.5.5 ใชเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อจัดการกับสารสนเทศที่คัดเลือกมาได
มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาผูรูสารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหลงสารสนเทศไดอยางมี
วิจารณญาณ และบูรณาการสารสนเทศที่เลือกสรรแลวใหเขากับพื้นฐานความรูเดิมและระบบคุณคาของตนได
มี ดั ชนีชี้วัด ดังนี้
3.1 นักศึกษาสามารถสรุปแนวคิดสําคัญจากสารสนเทศที่รวบรวมได โดยแสดงออกถึงลักษณะ
เหลานี้ คือ
3.1.1 อานขอความและคัดเลือกประเด็นสําคัญได
3.1.2 คัดเลือกขอมูลที่ถูกตอง และอธิบายแนวคิดหลักดวยถอยคําของตนเองได
3.1.3 คัดเลือกสารสนเทศที่สามารถนําไปอางอิงไดเหมาะสม
3.2 นักศึกษาสามารถอธิบายและประยุกตเกณฑขั้นตนในการประเมินสารสนเทศและแหลง
สารสนเทศได โดยแสดงออกถึงลักษณะเหลานี้ คือ
3.2.1 ตรวจสอบและเปรียบเทียบสารสนเทศจากแหลงตาง ๆ หลาย ๆ แหลง เพื่อประเมิน
ความนาเชื่อถือของเนื้อหา ความเที่ยงตรง ความถูกตอง ความนาเชื่อถือของผูแตงหรือผูผลิต ความทันสมัย
มุมมองและความลําเอียงของสารสนเทศได
3.2.2 วิเคราะหโครงสรางและเหตุผล เพื่อสนับสนุนขอพิสูจนหรือวิธีการศึกษา
3.2.3 รูชัด ถึงการละเมิด การปลอมแปลง หรือการยักยายสารสนเทศ โดยแสดงถึงความ
เขาใจวาสารสนเทศและแหลงสารสนเทศบางแหลงนําเสนอมุมมองเพียงดานเดียวและอาจเปนการแสดงความ
คิดเห็นมากกวาที่จะนําเสนอขอเท็จจริง นอกจากนี้นักศึกษาสามารถประยุกตเกณฑในการประเมินสารสนเทศ
และแหลงสารสนเทศได เชน พิจารณาจากความเชี่ยวชาญของผูเขียน ความทันสมัย ความถูกตอง ผูจัดพิมพ
ประเภทของสิ่งพิมพ มุมมอง หรือผูใหการสนับสนุน
3.2.4 ตระหนักถึงวัฒนธรรม รูปลักษณะทางกายภาพซึ่งเปนบริบทของสารสนเทศที่สราง
ขึ้นและเขาใจถึงผลกระทบที่มีตอการแปลความสารสนเทศได เชน อธิบายไดวาอายุหรือเวลาของแหลง
สารสนเทศ มีผลตอคุณคาของแหลงสารสนเทศนั้น และอธิบายไดวาจุดมุงหมายในการผลิตสารสนเทศนั้นมี
ผลตอการใชประโยชนของสารสนเทศนั้นอยางไร บริบททางวัฒนธรรม ภูมิศาสตร ซึ่งอาจจะมีผลตอความ
ลําเอียงของสารสนเทศได
3.3 นักศึกษาสามารถสังเคราะหแนวคิดหลักเพื่อสรางแนวคิดใหม โดยแสดงออกถึงลักษณะ
เหลานี้ คือ
3.3.1 รูถึงความเกี่ยวของกันระหวางความคิดรวบยอดที่นาํ มารวมกันและพยายามใชให
เปนประโยชน
3.3.2 สังเคราะหแลวตั้งสมมุติฐานไดวาควรจะศึกษาหรือหาสารสนเทศอื่นเพิ่มเติม
หรือไม
3.3.3 ใชประโยชนจากคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอื่น ๆ เชน ตารางแผนขอมูล
ฐานขอมูล สื่อประสม และสื่อโสตทัศนตาง ๆ เปนตน
3.4 นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบความรูใหมกับความรู ที่มีอยู เดิมเพื่อใหทราบถึงคุณคาที่
เพิ่มขึ้น สิ่งที่ขัดแยงกันและลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของสารสนเทศได นั่นคือ สารสนเทศที่ไดนั้นไดเพิ่มเติม
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ความรูที่มีอยูหรือไม หรือสารสนเทศที่ไดนั้นขัดแยงกับความรูที่มีอยูเดิมหรือไม โดยแสดงออกถึงลักษณะ
เหลานี้ คือ
3.4.1 กําหนดความพอใจสารสนเทศที่ได วา สารสนเทศนั้ นสามารถตอบสนองความ
ตองการไดเพียงใด
3.4.2 ใช เหตุผลในการคัดเลือกเกณฑ เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหวาสารสนเทศที่
รวบรวมมาไดนั้นขัดแยงกับสารสนเทศที่ไดมาจากแหลงอื่น ๆ หรือไม
3.4.3 สรุปสารสนเทศที่รวบรวมมาไดอยางคราว ๆ
3.4.4 ทดสอบทฤษฎีดวยเทคนิคหรือวิธีการที่เหมาะสมกับสาขานั้น ๆ เชน วิธีการสาธิต
การทดลอง
3.4.5 กําหนดความถูกตองที่เปนไปได โดยการตั้งคําถามถึงแหลงขอมูล ขอจํากัดของ
สารสนเทศ การรวบรวมเครื่องมือหรือกลยุทธ และความมีเหตุมีผลของการสรุปความ เชน อธิบายไดวา ความ
มีชื่อเสียงของผูผลิต/สํานักพิมพมีผลตอคุณภาพของแหลงสารสนเทศนั้นอยางไร สามารถกําหนดไดวาเมื่อใด
ที่ใชวิธีในการคนหาสารสนเทศเพียงวิธีเดียว อาจจะไดสารสนเทศไมถูกตองเพียงพอ กําหนดไดวาหัวขอบาง
หัวขอที่ทันสมัยนั้นจะตองใชเครื่องมือคนหาที่เปนมาตรฐาน เชน ดรรชนีวารสาร หากเมื่อใดที่ใชเครื่องมือที่มี
ความนาเชื่อถือนอย อาจจะไดสารสนเทศที่ไมนาเชื่อถือ เชน โปรแกรมคนหาบนเว็บ และสามารถ
เปรียบเทียบสารสนเทศที่คนไดกับความรูเดิมของตนเอง และพิจารณาจากแหลงอื่น ๆ ที่มีความนาเชื่อถือ
เพื่อกําหนดเปนขอสรุปที่เปนเหตุเปนผล
3.4.6 การบูรณาการสารสนเทศที่ไดกับความรูหรือสารสนเทศที่มีอยูเดิม
3.4.7 คัดเลือกสารสนเทศที่รวบรวมมาไดใหตรงกับหัวขอที่ศึกษา อธิบายไดวาแหลง
สารสนเทศแตละแหลงนั้น ไม ไดใหขอมูล เหมาะสมกับ ทุก หัวขอที่ศึกษา เชน ERIC ไมเหมาะสมกับหัวขอ
ทางดานธุรกิจ ขอมูลบนเว็บไมเหมาะกับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถิ่น สามารถบอกความแตกตาง
ระหวางคําที่ใชเปนเกณฑในการประเมินแหลงสารสนเทศ เชน เนื้อหา ความนาเชื่อถือ ความทันสมัย เปนตน
และประยุกตเกณฑในการประเมิน เพื่อตัดสินวาแหลงสารสนเทศใดที่เหมาะสมที่สุด
3.5 นักศึกษาสามารถพิจารณาวาความรูใหมมีผลกระทบตอบุคคลหรือไม โดยแสดงออกถึง
ลักษณะเหลานี้ คือ
3.5.1 ศึกษาความแตกตางดานมุมมองของสารสนเทศที่พบในแหลงอื่น ๆ
3.5.2 สามารถกําหนดไดวา เห็นดวยกับมุมมองใดและไมเห็นดวยกับ มุมมองใด
3.6 นักศึกษาเขาใจและแปลความสารสนเทศอยางมีเหตุผล โดยการสนทนากับบุคคลอื่น
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และ/หรือผูปฏิบัติงาน โดยแสดงออกถึงลักษณะเหลานี้ คือ
3.6.1 มีสวนรวมในหองเรียนและการอภิปรายอื่น ๆ
3.6.2 มีสวนรวมในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ออกแบบการบรรยายในหองเรียน เชน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส กระดานขาว หองสนทนา
3.6.3 ขอความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ โดยใชวิธกี ารหรือเครื่องมือหลาย ๆ แบบ เชน
สัมภาษณ จดหมายอิเล็กทรอนิกส และ บริการจดหมายขาว
3.7 นักศึกษาสามารถพิจารณาวาคําถามที่ตั้งไวในชวงแรกควรไดรับการปรับปรุงหรือไม
อยางไร โดยแสดงออกถึงลักษณะเหลานี้ คือ
3.7.1 กําหนดไดวามีความพึงพอใจกับสารสนเทศที่พบนั้น หรือตองการสารสนเทศอื่น
เพิ่มเติม
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3.7.2 พิจารณากลยุทธการคนหาและเพิ่มเติมแนวคิดอื่นตามความจําเปน และแสดงไดวา
จะขยายหรือจํากัดการคนหาไดอยางไร โดยการปรับปรุงคําศัพทที่ใชคน
3.7.3 ทบทวนแหลงสารสนเทศที่ใชคนและขยายไปยังแหลงสารสนเทศอื่นตามความจํา
เปนได โดยการตรวจสอบจากเชิงอรรถและบรรณานุกรม หรือเชื่อมโยงไปยังสวนเชื่อมโยงอื่น ๆ เพื่อคนหา
สารสนเทศอื่นเพิ่มเติมได
มาตรฐานที่ 4 นักศึกษาผูรูสารสนเทศ ไมวาจะเปนบุคลหรือเปนสมาชิกหนึ่งของกลุมใด ๆ สามารถ
ใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว มี ดั ชนีชี้วัดดังนี้
4.1 นักศึกษาสามารถประยุกตสารสนเทศใหมและสารสนเทศที่มีอยูเดิมเพื่อการวางแผนและ
สรางผลงานหรือการกระทําที่กําหนดไวได โดยแสดงออกถึงลักษณะเหลานี้ คือ
4.1.1 จัดการกับเนื้อหาในลักษณะที่สนับสนุนจุดประสงคและรูปแบบของงานที่ตองการ
เชน ทําโครงเรื่อง ทําฉบับราง แผนบอกเรื่องราว (Storyboards) เปนตน
4.1.2 แสดงความรูและทักษะตาง ๆ ที่มาจากประสบการณเดิมไดอยางชัดเจน เพื่อวางแผน
และสรางงานที่ตองการ
4.1.3 บูรณาการสารสนเทศใหมกับสารสนเทศเดิม รวมทั้งขอความที่อางและขอความที่ได
จากการถอดความ ในลักษณะที่สนับสนุนจุดประสงคของงานที่ตองการ
4.1.4 จัดการกับขอความ ภาพและขอมูลที่เปนดิจิตอลที่ตองการ โดยเปลี่ยนรูปสิ่งเหลานี้
จากรูปแบบและตําแหนงเดิมไปยังรูปแบบใหม
4.2 นักศึกษาสามารถทบทวนกระบวนการที่พัฒนาเพื่อผลิตผลงานที่ตองการได โดยแสดงออก
ถึงลักษณะเหลานี้ คือ
4.2.1 คงไวซึ่งกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ
การประเมิน และกระบวนการสื่อสารสารสนเทศ
4.2.2 การทบทวนความรู การวิเคราะห ความสําเร็จหรือความลมเหลว และกลยุทธที่ ใช
เปนทางเลือกที่ผานมา
4.3 นักศึกษาสามารถสื่อสารความรู ความคิดไปสูผู อื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยแสดงออก
ถึง
ลักษณะเหลานี้ คือ
4.3.1 เลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผูฟง ได
4.3.2 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิต งานที่ตองการได
4.3.3 ผลิตงานโดยการคํานึงถึงหลักการออกแบบและการสื่อสาร เขาไวดวยกันได
4.3.4 สามารถสื่อสารอยางชัดเจน ดวยวิธีที่เหมาะสมกับกลุมผู รับที่เปนเปาหมายได
มาตรฐานที่ 5 นักศึกษาผูรูสารสนเทศสามารถเขาใจประเด็น ทางเศรษฐกิจ กฎหมายและ สังคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับการใชและการเขาถึงสารสนเทศ รวมทั้งใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรมและชอบดวยกฎหมาย
มี ดั ชนีชี้วัดดังนี้
5.1 นักศึกษาเขาใจประเด็น ทางจริยธรรม กฎหมายและสังคมที่แวดลอมสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได โดยแสดงออกถึงลักษณะเหลานี้ คือ
5.1.1 อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวของกับ สิทธิ ความเปนสวนตัวและความปลอดภัยในการใช
ระบบทั้งที่ เปนสิ่งพิมพ และอิเล็กทรอนิกส
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5.1.2 อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเขาถึงสารสนเทศทั้งที่ตองเสียคา ใชจายกับที่
ไมตองเสียคาใชจาย โดยสามารถเขาใจไดวาสารสนเทศบนอินเทอรเน็ตบางอยางสามารถใชไดโดยไมตอง
จายเงินบางอยางตองจายเงินเพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนเอกสารฉบับเต็ม อธิบายความแตกตางของ
ผลการคนระหวางการใชโปรแกรมคนหาทั่วไปบนเว็บ เชน Yahoo, Google เปนตน และเครื่องมือที่หองสมุด
จัดให เชน โอแพก ดรรชนีวารสารที่เผยแพรบนเว็บ เปนตน
5.1.3 อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบและเสรีภาพในการพูดได
5.1.4 เขาใจเรื่องทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ และการใชงานโดยธรรม
5.2 นักศึกษาปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ นโยบาย และมารยาทที่เกี่ยวของกับการเขาถึงและ
การใชทรัพยากรสารสนเทศได โดยแสดงออกถึงลักษณะเหลานี้ คือ
5.2.1 มีสวนรวมในการอภิปรายทางอิเล็กทรอนิกส ขอปฏิบัติที่ยอมรับโดยทั่วไป เชน
มารยาทในการใชเครือขาย (Netiquette)
5.2.2 ใชรหัสผาน (Password) ที่ไดรับการอนุญาตและรหัสประจําตัว (ID) เพื่อเขาถึง
ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการ
5.2.3 ยอมรับนโยบายของหนวยงานในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ
5.2.4 การระวังรักษาระบบและอุปกรณ อํานวยความสะดวกตางๆ ของระบบ
5.2.5 จัดหา จัดเก็บ และเผยแพรขอความ ขอมูล ภาพและเสียงอยางถูกกฎหมายได
5.2.6 มีความเขาใจวาการลอกเลียนผลงานของผูอื่น (Plagiarism) เปนเชนไร และไม
แอบอางงานหรือความคิดผูอื่นมาเปนของตน
5.2.7 แสดงความเขาใจนโยบายของสถาบันที่เกี่ยวของกับหัวขอการวิจัยบุคคล
5.3 นักศึกษาอางอิงแหลงสารสนเทศที่นํามาใชในการผลิตหรือปฏิบัติงาน โดยแสดงออกถึง
ลักษณะเหลานี้ คือ
5.3.1 เลือกรูปแบบการอางอิง สารสนเทศได เหมาะสมและใชในการอางอิง อยางคงเสนคงวา
โดยชี้ใหเห็นถึงการอางอิงแหลงสารสนเทศที่แตกตางกัน เชน หนังสือ บทความ การสัมภาษณ เว็บเพจ โดย
การแสดงใหเห็นถึงความเขาใจรูปแบบการอางอิงเอกสารที่เหมาะสมกับสาขาวิชา เชน การอางอิงสําหรับ
ภาษาอังกฤษ ใชรูปแบบของสมาคมภาษาสมัยใหม (Modern Language Association : MPA) การอางอิงใน
สาขาจิตวิทยา ใชรูปแบบของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association : APA)
การอางอิงในสาขาชีววิทยา และวิทยาศาสตรธรรมชาติ ใชรูปแบบของคณะกรรมการที่เปนบรรณาธิการ
ทางดานชีววิทยา (the Council of Biology Editors : CBE)* รวมทั้งสามารถใชรูปแบบการอางอิงไดถูกตอง
เหมาะสมกับสาขาวิชาได
5.3.2 ขออนุญาตใชงานอันมีลิขสิทธิ์ตามความจําเปน

*ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน the Council of Science Editors
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งานวิจัยที่เกีย่ วของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของแบงออกเปน 4 ประเด็น ไดแก
1. งานวิจัยเกี่ยวกับการรูสารสนเทศในสถาบันการศึกษา
2. งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนการรูสารสนเทศ
3. งานวิจัยเกี่ยวกับตัวแบบการรูสารสนเทศและคํานิยาม
4. งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการรูสารสนเทศ ไดแก
4.1 งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใชหองสมุด
4.2 งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการคนหาขอมูลจากโอแพก และฐานขอมูล
งานวิจยั ในตางประเทศ
งานวิจัยในตางประเทศเกี่ยวกับการรูสารสนเทศในสถาบันการศึกษา มีดังนี้
คัลเธา (Kuhlthau. 1988 : 419-428) ศึกษาการรับรูกระบวนการคนหาสารสนเทศของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 26 คน โดยวิธกี ารเชิงคุณภาพ ขอมูลที่ไดมาจากการบันทึก
เหตุการณ การเขียนเรียงความ การสัมภาษณ และการสังเกต การวิจัยดังกลาวเนนถึงการปฏิบัติ ความคิด
และความรูสึกเกี่ยวกับกระบวนการคนควา และไดพบวากระบวนการศึกษาคนควาของนักเรียน ประกอบดวย
ขั้นตอน 6 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นริเริ่ม การปฏิบัติงาน
2. ขั้นเลือกหัวขอในการทํารายงาน
3. ขั้นสํารวจสารสนเทศเบื้องตน
4. ขั้น กําหนดประเด็นสําคัญของเนื้อหา
5. ขั้นรวบรวมขอมูล
6. ขั้นเตรียมนําเสนอรายงาน หรือใชสารสนเทศในการแกปญหา
งานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดในการคนควาสารสนเทศ ตามขั้นตอนตาง ๆ
วาผูคนตองการอะไร คิดอะไรและมีความรูสึกอยางไรในขณะที่ดําเนินการคนควาตามขั้นตอนดังกลาวทั้ง 6
ขั้นตอน และไดกระทําซ้ํากับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 26 คนนั้นวาการคนควาใน
ขณะที่เรียนอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับชวงที่เขาศึกษาในระดับวิทยาลัย มีความแตกตางกันอยางไร
ผลการศึกษาพบวา วิธีการคนควาของนักเรียนมีความแตกตางกัน 3 ขั้นตอนคือ การกําหนดหัวขอ
การกําหนดประเด็นสําคัญของเนื้อหาและวิธีการรวบรวมขอมูล
เฮพเวิรธ (Hepworth. 1999 : Online) ศึกษาทักษะการรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) ประเทศสิงคโปร มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการการศึกษาคนควาดวยตนเองในการทํารายงาน/วิจัย และศึกษาปญหาและ
อุปสรรคที่นักศึกษาประสบในขณะทํารายงาน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการศึกษา 3 วิธี คือ
1. วิเคราะหงานที่นกั ศึกษาทํา 2. การสัมภาษณ เพื่อใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นออกมาในขณะที่ทํา
รายงาน 3. การสังเกต เปนการรวบรวมขอมูลวานักศึกษาทําอะไรบาง เชน นักศึกษาใชเครื่องมือใดใน
การคนหาสารสนเทศ คําสั่งที่นักศึกษาใชคนหา และนักศึกษาคนพบสารสนเทศที่ตองการไดอยางไร
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ผลการศึกษา พบวา นักศึกษาตอบวาประสบกับความยากลําบากในขณะทําโครงการวิจัย
โดยแยกปญหาออกเปน 5 ประเด็น ดังนี้คือ
1. การกําหนดประเด็นปญหาหรือหัวขอที่จะศึกษา พบวาเปนเรื่องยากในการตั้งคําถาม
หัวขอที่ใหมา และตั้งคําถามใหเกี่ยวของสัมพันธกัน นักศึกษาไมเขาใจวิธีการระดมความคิด การทํา
ผังมโนภาพ (Mind mapping) และการกําหนดแนวคิดหลัก
2. กําหนดแหลงสารสนเทศ พบวา นักศึกษาไมทราบแหลงที่จะคนหาสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับความตองการของตนเอง และมีความเขาใจในเรื่องแหลงสารสนเทศนอย นักศึกษาหลายคนไม
ทราบหนาที่ของโอแพก ไมทราบวาจะหาบทความที่ตองการไดจากที่ใด ไมทราบวิธีการใชดรรชนีวารสารและ
ซีดีรอม
3. กลยุทธการคนหา นักศึกษาประสบปญหาในการคนหาขอมูลโดยใชตรรกะแบบบูล
นักศึกษาไมใชเทคนิคการตัดปลายคํา และมีความสับสนในการคนหาสารสนเทศ อัตราความสําเร็จใน
การคนหาสารสนเทศ พบวา อยูในระดับต่ํา
4. การระบุแหลงทรัพยากรในหองสมุด พบวา เปนเรื่องยากลําบากสําหรับนักศึกษาเชนกัน
เพราะนักศึกษาไมคุนเคยกับการจัดระบบภายในหองสมุด
5. ความเขาใจและการประเมินสารสนเทศ พบวา นักศึกษาขาดความมั่นใจในการคนควา
โดยเกิดความกังวลวาสารสนเทศที่ไดรับนั้นผิดและขาดประสบการณในการใชสารสนเทศอยางสรางสรรค
อยางไรก็ตาม พบวา นักศึกษามีความสามารถในการคัดเลือกสารสนเทศ การสังเคราะห การจดบันทึก
และการพัฒนารูปแบบการนําเสนอสารสนเทศอยูในระดับที่นาพอใจ
เล็กคี และ ฟูเลอรตัน (Leckie & Fullerton. 1999 : 9-29) ศึกษาทัศนคติและการรับรูของ
อาจารยตอทักษะการรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ใช
วิธีการสํารวจและสัมภาษณเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและการรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะเหลานี้ กลุมตัวอยางคือ อาจารยในสาขาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพและ
วิศวกรรมศาสตร จํานวน 834 คนของมหาวิทยาลัย 2 แหงในแคนาดาคือ มหาวิทยาลัยวอเตอรลู (Waterloo
University) และมหาวิทยาลัยเวสเทิรน (Western University) ผลการวิจัย พบวา อาจารยยอมรับและตระหนัก
ถึงบทบาทของบรรณารักษในการสอนการรูสารสนเทศ และประเมินการรูสารสนเทศของนักศึกษาวามีการรู
สารสนเทศอยูในระดับต่ํา แตมีการพัฒนาใหสูงขึ้นตามระดับชั้นปที่เรียน อาจารยสวนใหญ (รอยละ 78)
เห็นวาการสอนการศึกษาคนควาในหองสมุดมีความสําคัญกับนักศึกษา ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ไดนําไปใช
ในการออกแบบการสอนการใชหองสมุดแกนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรตอไป
ซีแมน (Seaman. 2000 : Online) ศึกษาการรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปที่ 1 มหาวิทยาลัยแหงรัฐ และสถาบันโพลีเทคนิคแหงเวอรจิเนีย (Virginia Polytechnic Institute and State
University) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการรวบรวมและการใชสารสนเทศของนักศึกษาในขณะที่เรียนอยูใน
วิทยาลัย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษากับนักศึกษาปริญญาตรี ปที่ 1 จํานวน 9 คน ในภาคเรียนที่ 2 ป
ค.ศ. 2000 โดยยึดมาตรฐานการรูสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา ของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย
แหงสหรัฐอเมริกา เปนแนวทางในการศึกษา เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณ ถามเกี่ยวกับการรวบรวม
สารสนเทศ รูปแบบของสารสนเทศที่นักศึกษาใช กลยุทธ ในการคน การใชเทคโนโลยี การใชเครื่องมือชวยคน
การกําหนดสารสนเทศที่ตองการ การจัดการสารสนเทศ ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ การแสวงหาสารสนเทศ การพัฒนาความคิด การประเมินสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ ผลจาก
การวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวานักศึกษาขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารสนเทศและการใชสารสนเทศ ซึ่ง
ผลที่ไดจากการศึกษานําไปใชในการออกแบบและพัฒนาการสอนการใชหองสมุดแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 ตอไป
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แบลค (Black. 2000 : Online) ทําการประเมินการรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปที่ 1 ถึง ปที่ 4 วิทยาลัยเซนตโรส (The Saint Rose College) จํานวน 100 คน โดยยึดตาม
วัตถุประสงคการรูสารสนเทศของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย แหงสหรัฐอเมริกา เครื่องมือที่ใชคือ
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบและชนิดปลายเปด วัดทักษะและความสามารถในการรูสารสนเทศ และใชวิธี
สังเกตการคนหาสารสนเทศของนักศึกษา
ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาสวนใหญ (รอยละ 80) ไมมีความรูใ นเรื่องการยืมระหวาง
หองสมุด ไมเขาใจเรื่องลิขสิทธิ์ การตรวจสอบความถูกตองของเว็บเพจ การคนหาดวยเลขเรียกหนังสือ และ
การใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส นักศึกษาใหความเชื่อถือและใชสารสนเทศที่คนพบจากเว็บมากกวาที่จะใช
แหลงสารสนเทศที่เปนสิ่งพิมพ ไมเขาใจความแตกตางระหวางหนังสือและวารสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งไม
ทราบวาเมื่อใดควรใชเครื่องมือชนิดใดในการคนหาสารสนเทศ สําหรับคะแนนที่ไดจากการทดสอบการรู
สารสนเทศ เทากับรอยละ 61 นักศึกษาชั้นปที่ 1 - ชั้นปที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกัน
คาราเวลโล และคณะ (Caravello, et al. 2001 : Online) ทําการประเมินการรูสารสนเทศ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย (The University of California) จํานวน 453 คน
จําแนกตามตัวแปร เพศ ชั้นป และสาขาวิชา โดยใชแบบสอบถามและแบบทดสอบชื่อวา Instructional
Services Advisory Committee (ISAC) เพื่อวัดทักษะหรือความรูของนักศึกษาวามีความรูหรือทักษะเกี่ยวกับ
การใชทรัพยากรสารสนเทศ และการสืบคนสารสนเทศออนไลน
ผลการวิจัย พบวา เกิดความแตกตางระหวางความเขาใจของนักศึกษาเกี่ยวกับแหลง
ทรัพยากรสารสนเทศและวิธีการใชทรัพยากรสารสนเทศ ระดับการรูสารสนเทศโดยทั่วไปที่ไดจากการประเมิน
พบวา นักศึกษารอยละ 45.5 มีการรูสารสนเทศอยูในระดับต่ํา นักศึกษารอยละ 52 ไมสามารถบอกแหลงเพื่อ
คนหาสารสนเทศ และนักศึกษารอยละ 62 ไมสามารถบอกวิธีการเขียนบรรณานุกรมอางอิงบทความวารสาร
เมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปรที่ศึกษา พบวา
1. นักศึกษาที่ตอบวาใชหองสมุดบอย ไดคะแนนจากการตอบแบบทดสอบสูง
2. นักศึกษาชั้นปที่ 4 ไดคะแนนสูงกวานักศึกษาชั้นปอื่น ๆ แตไมพบความแตกตางระหวาง
ชั้นปที่ 1 ปที่ 2 และปที่ 3
3. นักศึกษาสาขามนุษยศาสตรไดคะแนนสูงกวานักศึกษาสาขาสังคมศาสตร และ
วิทยาศาสตร
4. นักศึกษาสาขาศิลปะ สังคมศาสตร และสาขาวิทยาศาสตร ไดคะแนนไมแตกตางกัน
5. นักศึกษาที่มีอัตราการใชฐานขอมูลหนังสือและสูง (เชน ฐานขอมูล ORION ฐานขอมูล
Melyyl) จะไดคะแนนจากการตอบแบบประเมินการรูสารสนเทศสูงกวานักศึกษาที่มีอัตราการใชฐานขอมูลต่ํา
สวนคําถามอื่น ๆ ที่นักศึกษาตอบวาไมทราบ ไดแก การประเมินเว็บไซต การระบุแหลงที่อยูของสารสนเทศ
การเขียนบรรณานุกรมอางอิงหนังสือและบทความวารสาร การใชตรรกะแบบบูล การคนหาขอมูลจากโอแพก
และการพิจารณาเนื้อเรื่องโดยดูจากเลขเรียกหนังสือ
ฮารทแมน (Hartman. 2001 : Online) ทําการศึกษาความเขาใจเรื่องการรูสารสนเทศ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปที่1 มหาวิทยาลัยแบลลาราท (The University of Ballarat) โดยวิธีการสัมภาษณ
กลุมแบบเฉพาะเจาะจง (Focus Group Interview) และใชแบบสอบถามแบบปลายเปด ผลการวิจัย พบวา
นักศึกษาตอบวาทักษะในการรูสารสนเทศมีความสําคัญ และมีความคิดเห็นวาโปรแกรมการสอนการรู
สารสนเทศนําไปใชประโยชนไดนอ ย นักศึกษามีความสับสนในการระบุทรัพยากรสารสนเทศภายในหองสมุด
และความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือชวยคนหาสารสนเทศ เมื่อถามถึงแหลงสารสนเทศที่เกี่ยวของและคาดวา
ตนเองจะใชคือ อินเทอรเน็ต คอมพิวเตอร สวนทรัพยากรสารสนเทศที่นักศึกษาไมคิดวาจะใชคือ บทความ
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วารสาร ทักษะที่นักศึกษาคิดวาจําเปนตองใชในมหาวิทยาลัยแหงนี้ โดยเรียงตามอันดับความสําคัญ คือ 1.
ทักษะทางคอมพิวเตอร 2. ทักษะการใชหองสมุด และ 3. ทักษะในการคิดวิเคราะห สําหรับคําถามเกี่ยวกับ
การปฐมนิเทศการใชหองสมุด นักศึกษาทั้งหมดตอบวาเปนสิ่งที่ดี และมีขอเสนอแนะวาควรมีการแนะนํา
ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภทที่เกี่ยวของกับสาขาที่นักศึกษาเรียน เมื่อใหนักศึกษาเรียงลําดับความสําคัญ
ของทักษะการรูสารสนเทศ นักศึกษาเรียงลําดับ ดังนี้
1. การใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2. การประเมินสารสนเทศ
3. การระบุแหลงสารสนเทศ
4. การรูวา สารสนเทศใดที่จําเปนตองใช
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ พบวา นักศึกษามีทักษะพื้นฐานในการศึกษาคนควา แตเมื่อ
พิจารณาถึงความรูในการใชคําในการคนหาสารสนเทศ พบวา นักศึกษายังขาดความรูในการคิดคําคน
วิทไมร (Whitmire. 2001 : Online) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอ
การประเมินทักษะการรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน
(University of Wisconsin-Madison) เปนการวิเคราะหขอมูลครั้งที่ 2 ที่ไดจากการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน ในป ค.ศ. 1998 การสํารวจดังกลาวไดสอบถามใน
เรื่องความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ การอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย และประสบการณทาง
วิชาการโดยทั่ว ๆ ไปของนักศึกษา การศึกษาครั้งนี้จะคัดเฉพาะนักศึกษาที่ใหคําตอบเกี่ยวกับการรู
สารสนเทศ เชน ทักษะการคนควาวิจัยทางสารสนเทศและหองสมุดเทานั้น กลุมตัวอยางคือ นักศึกษา จํานวน
643 คน ตัวแปรที่ศึกษาคือ 1. ภูมิหลังของนักศึกษา ไดแก เชื้อชาติ เพศ 2. ประสบการณในมหาวิทยาลัย
ไดแก ชั้นป ความสามารถในการใชหองสมุด (เชน นักศึกษาจัดอันดับความสามารถในการใชหองสมุดของตน
อยูในระดับสูงเพียงใด) การประเมินการสอน (เชน คุณภาพการสอนทั้งหมดโดยรวม) การประเมินผูสอน
(เชน อาจารยมีการจัดอภิปรายถึงประเด็นหรือเรื่องที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่เรียนนอกหองเรียนหรือไม
ความเอาใจใสของอาจารยตอความตองการของนักศึกษา) การประเมินสาขาวิชา (เชน เนื้อหาและหลักสูตร
ของรายวิชาตาง ๆ ในสาขาวิชาที่เรียน และคุณภาพการสอนของอาจารย) และประสบการณในการทํารายงาน
(เชน จํานวนรายวิชาที่มีการเขียนรายงาน โอกาสในการปรับปรุงแกไขหรือการเสนอรายงานในหัวขอใหม
และจํานวนหนาของรายงานที่เขียน 10 หนาหรือมากกวา 10 หนา)
ผลการศึกษา พบวา นักศึกษามีการจัดอันดับความสามารถในการใชหองสมุดของตนอยูใน
ระดับสูง นอกจากนี้ จัดอันดับการสอน ปฏิกิริยาตอบกลับของอาจารยและวิชาเอกที่ตนเรียนอยูระหวาง “ดี”
กับ “ดีมาก” ในภาคเรียนผานมา นักศึกษามีวิชาเรียน 2 วิชาที่ใหเขียนรายงานจํานวน 10 หรือมากกวา 10
หนา มีวิชาเรียนเกี่ยวกับการเขียนรายงานและวิชาเรียนที่จัดใหมีการปรับปรุงแกไขรายงานของตน นักศึกษา
ที่เปนกลุมตัวอยางทั้งหมดตอบวา “คอนขางพอใจ” ไปจนถึง “พอใจมาก” ตอกระบวนการในการพัฒนาทักษะ
การรูสารสนเทศ จากการทดสอบสหสัมพันธระหวางลักษณะพื้นฐานและประสบการณทางวิชาการของ
นักศึกษากับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการในการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศ พบวา มี
ความสัมพันธอยางมากระหวางการจัดอันดับความสามารถในการใชหองสมุดของนักศึกษากับการประเมิน
การรูสารสนเทศของตน สวนชั้นปมีความสัมพันธนอยที่สุด นักศึกษาที่เรียนชั้นปที่สูงขึ้นจะมีความพึงพอใจตอ
ทักษะการรูสารสนเทศของตน สวนตัวแปรอื่นๆ ที่สัมพันธกับการประเมินทักษะการรูสารสนเทศ โดยจัดเรียง
ตามลําดับความสําคัญ ไดแก การประเมินอาจารย การประเมินการสอน ประสบการณเกี่ยวกับการเขียนและ
เชื้อชาติ มีเพียง 2 ตัวแปรเทานั้นที่ไมสัมพันธกับการประเมินทักษะการรูสารสนเทศ คือ เพศ และ สาขาวิชา
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จากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา นักศึกษาที่คิดวาตนมีความสามารถในการใชหองสมุดจะประเมินทักษะ
การรูสารสนเทศของตนเองอยูในระดับสูง
บราวน และ ครัมโฮลซ (Brown & Krumholz. 2002 : 111-123) ทําการประเมินการรู
สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา (The University of Oklahoma) โดยรวมมือกับอาจารย
ผูสอนทางจุลชีววิทยา พัฒนาเครื่องมือเพื่อทดสอบประสิทธิผลของการเรียนการสอนการรูสารสนเทศ
กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาจํานวน 12 คน ที่มีอายุระหวาง 20-36 ป โดยใชมาตรฐานความสามารถทาง
การรูสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา ของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย แหงสหรัฐอเมริกา เปนแนวทางใน
การประเมินความสามารถของนักศึกษาในการแสวงหาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และความสามารถ
ในการใชสารสนเทศ เครื่องมือที่ใชคือ แบบสํารวจและแบบตรวจสอบรายการเพื่อใชวัดระดับการรูสารสนเทศ
โดยมีการวัดการรูสารสนเทศ 3 ชวงคือ ชวงแรก เปนการวัดการรูสารสนเทศ กอนการสอน โดยใหนักศึกษา
ประเมินการรูสารสนเทศของตนเอง ชวงที่ 2 วัดในระหวางที่สอน นั่นคือบรรณารักษทําการสอนการใช
เครื่องมือทางบรรณานุกรม และการคนขอมูลจากฐานขอมูลที่มีอยูในหองสมุดมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา และ
ไดมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา และนําเสนอบทความวารสาร รวมทั้งมีการวิเคราะห วิจารณบทความ
ที่ตนคนหามาได ชวงที่ 3 เปนการประเมินหลังจากที่เรียนจบ โดยใชวิธีการสํารวจความคิดเห็นของอาจารย
อีกครั้งเมื่อจบภาคเรียน
ผลการศึกษา พบวา นักศึกษารอยละ 11 มีการรูสารสนเทศเพิ่มขึ้น มีการพัฒนา
ความสามารถในการประเมินคุณภาพสารสนเทศ และมีวิธีการคนหาสารสนเทศไดตรงกับความตองการ
โดยสามารถเพิ่มกลยุทธตาง ๆ ในการคนหาสารสนเทศได ซึ่งแสดงใหเห็นวานักศึกษาใชวิธีการที่หลากหลาย
ในการคนหาสารสนเทศ อยางไรก็ตามนักศึกษาบางคนมีความเห็นวาการที่จะคัดเลือกคําศัพทเฉพาะทาง
สาขาจุลชีววิทยานั้นเปนสิ่งที่ยาก นักศึกษาไมมีความสามารถในการกําหนดคําสําคัญ วลี หรือคําที่เกี่ยวของ
และประสบความลมเหลวในการคัดเลือกสารสนเทศจากแหลงที่เหมาะสม
งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนการรูสารสนเทศ มีดังนี้
จูเลียน (Julien. 2000 : 510-524) ไดสํารวจการสอนการรูสารสนเทศในหองสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาของแคนาดา กลุมตัวอยางคือ บรรณารักษ และผูอํานวยการหองสมุด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
แนวโนมของวัตถุประสงคในการสอน วิธีการและเนื้อหาที่สอน ที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา
ผลการวิจัย พบวา เนื้อหาการสอนการรูสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กนอยเทานั้น ในการจัด
อันดับความสําคัญของวัตถุประสงคการใหการศึกษาแกผูใช พบวา อันดับ 1. การสอนการคนหาสารสนเทศ
จากแหลงตาง ๆ 2. กลยุทธทั่วไปที่ใช ในการคนหา 3. การระบุแหลงทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด
4. การมีวิจารณญาณในการประเมินคุณภาพและการใชประโยชนจากสารสนเทศ 5. โครงสรางของ
ฐานขอมูลโดยทั่วไป และ 6. การรับรูเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยในป ค.ศ. 2000 จะสอนเนนใน
เรื่องของโครงสรางของฐานขอมูล และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมากกวาป ค.ศ. 1995 สวนความรับผิดชอบ
ในเรื่องการรูสารสนเทศ กลุมตัวอยางมีความเห็นวาเปนความรับผิดชอบของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวของกับการพัฒนาตัวแบบการรูสารสนเทศ และคํานิยาม มีดังนี้
ดอยล (Doyle. 1992 : Online) ไดพัฒนาตัวแบบเพื่อวัดผลการรูสารสนเทศ โดยมี
วัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1. เพื่อสรางความเขาใจในคํานิยามของการรูสารสนเทศ 2. เพื่อพัฒนาวิธีการ
วัดผลการรูสารสนเทศ ซึ่งเปนเปาหมายการศึกษาแหงชาติ ในป ค.ศ. 1990 โดยใชเทคนิคเดลฟาย ศึกษา

42
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจํานวน 130 คน ดําเนินการซ้ํากัน 3 ครั้ง โดยการพิจารณาและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ในรอบที่สามใชมาตราวัดเจตคติ 5 ระดับของลิเคิรท เพื่อหาความคิดเห็นของคน
สวนใหญ ผลการวิจัยไดสรางคํานิยามการรูสารสนเทศและคุณลักษณะของบุคคลผูรูสารสนเทศวา การรู
สารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการเขาถึง การประเมินและการใชสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศที่
หลากหลาย ผูรูสารสนเทศคือ บุคคลที่ รูชัดวา สารสนเทศที่จําเปนตองใช รูชัดวา สารสนเทศที่ถูกตองสมบูรณ
เปนพื้นฐานการตัดสินใจอยางชาญฉลาด สามารถตั้งคําถามสารสนเทศที่ จําเปนตองใช กําหนดแหลง
สารสนเทศที่สามารถใชประโยชน พัฒนากลยุทธการคนหาไดประสบผลสําเร็จ การเขาถึงแหลงสารสนเทศ
ทั้งที่เปนคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอื่น ๆ การประเมินสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศเพื่อนําไปใช
ประโยชน การผสมผสานความรูใหมที่ไดกับความรูที่มีอยูเดิมเพื่อสรางองคความรูใหม และการใชสารสนเทศ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณและแกปญหาอยางเปนระบบ
งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการรูสารสนเทศ มีดังนี้
งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใชหองสมุด
คุนเคล ; วีเวอร และ คุก (Kunkel ; Weaver & Cook. 1996 : 430-434) ไดศึกษา
ตัวแปรที่มีผลกระทบตอทักษะการใชหองสมุด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นป 1 ที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 245 คน ของมหาวิทยาลัยแหงรัฐเคนท เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
แบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน มีทั้งหมด 15 ขอ คือ ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับการประเมินทักษะการใช
หองสมุดดวยตนเอง ตอนที่ 2 ความสะดวกสบายในการใชหองสมุด ประสบการณในการเรียนวิชาการใช
หองสมุด ความถี่ในการทํารายงานโดยการคนควาในหองสมุด และตอนที่ 3 สถานภาพสวนตัวของนักศึกษา
ไดแกเพศ อายุ และชั้นป นําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คามัธยฐาน รอยละ และไคสแควร
ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาสวนใหญไดรับมอบหมายใหทํารายงาน โดยนักศึกษาที่
ไดรับมอบหมายใหทํารายงานมากกวาจะมีผลคะแนนสูงกวานักศึกษาที่ทํารายงานนอย จากผลการทดสอบ
ครั้งนี้แสดงใหเห็นวานักศึกษาไมเขาใจเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้คือ ทรัพยากรหองสมุด การอานรายการตางๆ ที่
ปรากฏอยูในโอแพก รายการในดรรชนีวารสาร นอกจากนี้ยังขาดวิจารณญาณในการตัดสินใจคัดเลือกแหลง
สารสนเทศที่เหมาะสม ขาดความสามารถในการใชกลยุทธในการคนหาสารสนเทศ เชน การใชตรรกะแบบบูล
การใชคําสําคัญ การคนหาเฉพาะในแตละเขตขอมูล และการจํากัดผลการคน ไมมีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จากการวิจัยครั้งนี้สรุปไดวาความถี่ในการไดรับมอบหมายใหทํารายงาน/การบาน
เปนตัวทํานายทักษะในการใชหองสมุดไดดีที่สุด
เรหแมน และ โมฮัมหมัด (Rehman & Mohammad. 2002 : 1-20) ศึกษาทักษะ
การใชหองสมุดและทักษะทางสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ ชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยคูเวต (Kuwait
University) จํานวน 163 คน และทดสอบความสัมพันธระหวางทักษะการใชหองสมุดและปจจัยสวนบุคคล
ไดแก อายุ เพศ และปจจัยทางวิชาการ ไดแก ประเภทของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่นักศึกษาเรียนจบ
มา ชั้นป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และระดับความสามารถของภาษาอังกฤษ โดยสอบถามความรูเกี่ยวกับ
หองสมุด บัตรรายการ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด แหลงสารสนเทศอางอิง การคนหา
สารสนเทศจากซีดีรอม และปฏิสัมพันธของบุคลากรหองสมุดกับผูใช
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ผลการวิจัยพบวา
1. นักศึกษา สวนใหญ (รอยละ 90.2) ไมมีความเขาใจเกี่ยวกับการใชหองสมุดและ
บริการของหองสมุด
2. นักศึกษา (รอยละ 73.6) ไมรูจักระบบการจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศ
3. นักศึกษา (รอยละ 64.3) พอใจการใหบริการของบรรณารักษ
4. นักศึกษา (รอยละ 80) มีความสามารถทางคอมพิวเตอรในระดับดีหรือดีเยี่ยม
โดยสวนใหญนักศึกษาใชอินเทอรเน็ต (รอยละ 57.1) สวนการคนหาสารสนเทศจากซีดีรอม ถือวาใชนอยที่สุด
(รอยละ 24.5)
จากการศึกษา พบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับระดับทักษะการใชหองสมุดและทักษะ
ทางสารสนเทศคือ อายุ และประเภทของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จบมา สวนตัวแปรที่ไมสัมพันธกับทักษะ
การใชหองสมุดและทักษะทางสารสนเทศคือ ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ เพศ ชั้นป และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการคนหาขอมูล การใชโอแพก การใชฐานขอมูล
แอนดอรสัน (Anderson. 1995 : 362-368) ทําการสํารวจเทคนิคการคนหาสารสนเทศ
จากฐานขอมูลออนไลนและซีดีรอมของนักศึกษาที่หองสมุดมหาวิทยาลัยอริโซนา (The University of
Arizona)
ผลการวิจัย พบวา การคนสารสนเทศออนไลนและจากซีดีรอม มีเพียงนักศึกษารอยละ
2 เทานั้นที่ใชรูปแบบการคนหาขั้นสูงโดยใชตรรกะแบบบูลในการคนหาจากฐานขอมูล นักศึกษารอยละ 22
ตองการความชวยเหลือในการคนหาสารสนเทศจากบรรณารักษ สวนปญหาในการใชฐานขอมูลซีดีรอม พบวา
นักศึกษาไมเขาใจแนวคิดพื้นฐานในการคน การใชตรรกะแบบบูล ใชวิธีพิมพผลการคนออกมาเปนจํานวนมาก
และใชเวลานานในการคนฐานขอมูล
ไซห-ยี (Hsieh-Yee. 1996 : 161-175) ศึกษาการใชรายการแบบออนไลนและ
การคนหาแหลงสารสนเทศอื่น ๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปที่ 2 มหาวิทยาลัยอเมริกัน (American
University) และมหาวิทยาลัยแหงดิสทริคออฟโคลัมเบีย (University of the District of Columbia) จํานวน
183 คน โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกแหลงสารสนเทศ และพฤติกรรมในการใชบริการ
คนหารายการแบบออนไลน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม
ผลการวิจัย พบวา ผูใชไมเขาใจความแตกตางระหวางการคนหาดวยคําสําคัญและ
หัวเรื่องไมรูจักใชเทคนิคการคนหาขั้นสูง กลาวคือ มีผูใชที่รูจักการจํากัดการคนหาเพียงรอยละ 37 และรูจัก
การตัดปลายคํารอยละ 21
ฮิลเดรท (Hildreth. 1997 : 52-62) ศึกษาการใชและความเขาใจเกี่ยวกับการสืบคน
ดวยคําสําคัญในโอแพก ของผูใชหองสมุดในมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา (Oklahoma) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความเขาใจของผูใชในการสืบคนโดยใชคําสําคัญ และตรรกะแบบบูล และเพื่อศึกษาความถี่ในการใช
คําสําคัญเปนคําคน โดยนํามาเปรียบเทียบกับการสืบคนแบบดั้งเดิม ไดแก ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง และหัวเรื่อง
ในการเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม และการบันทึกการคน (Transaction Log)
ผลการวิจัย พบวา ผูใชใชคําสําคัญเปนคําคนมากกวาการสืบคนโดยใชคําคนประเภท
อื่น ๆ แตการสืบคนดวยคําสําคัญประสบความลมเหลวมากกวาการใชคําคนประเภทอื่น ๆ และที่สําคัญผูใชไม
เขาใจการทํางานของระบบการสืบคนโดยใชคําสําคัญ นอกจากนี้ยังพบวา ผูใชไมชอบอานคําแนะนําที่ปรากฏ
อยูบนหนาจอหรือคําแนะนําวิธีคนที่เปนเอกสาร
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โนวิกคิ (Nowicki. 2002 : Online) ศึกษาความสําเร็จในการใชโปรแกรมคนหาขอมูล
บนเวิลดไวดเว็บที่นิยมที่สุดในปจจุบัน 6 ตัว คือ Excite Google Lycos MSN Northern Light และ Yahoo มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดอันดับของผลการคนที่ไดของโปรแกรมคนหาวามีผลตอการแสวงหาสารสนเทศ
ของนักศึกษาอยางไร และประสิทธิผลของการคนหาขอมูล ความเขาเรื่อง (Relevance) ของผลที่ไดจาก
การคนโดยใชโปรแกรมคนหาดังกลาว โดยใหนักศึกษาที่เปนผูคนเปนผูตัดสินผลการคน กลุมตัวอยางคือ
นักศึกษาวิทยาลัยแคลลิวเม็ตแหงเซนตโจเซฟ (Calumet College of St. Joseph : CCSJ) วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของนักศึกษา ไดแก การใชคอมพิวเตอร
ประสบการณในการคนคืนสารสนเทศ และประสบการณในการใชเวิลดไวดเว็บ ใหนักศึกษาคนหาขอมูลโดยใช
โปรแกรมคนหา 6 ตัวดังกลาว ในหัวขอเรื่องที่กําหนดให และจัดเรียงอันดับผลการคนที่เขาเรื่อง 10 อันดับ
แรก โดยอันดับ 1 คือ ผลการคนเขาเรื่องมากที่สุด อันดับ 10 คือ ผลการคนเขาเรื่องนอยที่สุด ใชสถิติ
สหสัมพันธของเพียรสัน กําหนดความเขาเรื่องระหวางการจัดอันดับความเขาเรื่องของโปรแกรมคนหา และ
การจัดอันดับของนักศึกษา
ผลการศึกษา พบวา การจัดอันดับผลการคนมีความสัมพันธในระดับต่ํา นั่นคือมีความ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นโปรแกรมคนหา 6 ตัว ไมมีผลตอผลการคนคืนที่นักศึกษาคน
เอง นอกจากนี้ความถี่ในการใชเว็บ ฐานขอมูลออนไลน ดัชนีออนไลน และโปรแกรมคนหามีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จในการคนหาขอมูลในระดับสูง จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบวานักศึกษาบางคนขาดทักษะทาง
คอมพิวเตอร ขาดความสามารถในการกําหนดโครงสรางการสืบคน ดังนั้นทางวิทยาลัยควรฝกอบรมให
นักศึกษามีการรูคอมพิวเตอร และการรูสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการคนคืนสารสนเทศบน
เวิลดไวดเว็บ เพื่อเปนการเตรียมใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการประเมินผลการคนคืนสารสนเทศ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรูสารสนเทศ พบวา ในตางประเทศมีการสอนวิชาการรู
สารสนเทศใหแกผูเรียนทุกระดับ และมีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ การรูสารสนเทศในหลาย ๆ ประเด็น ทั้งในเรื่อง
การรูสารสนเทศโดยตรง และความสามารถอื่นที่เกี่ยวของกับการรูสารสนเทศ ไดแก การประเมินหลักสูตร
การรูสารสนเทศ การศึกษาความคิดเห็นของอาจารยผูสอนตอทักษะการรูสารสนเทศของนักศึกษา การคนหา
สารสนเทศของนักศึกษาจากเครื่องมือหลายชนิด เชน การคนหาจากโอแพก การคนขอมูลจากเวิลดไวดเว็บ
การคนจากฐานขอมูลออนไลน และฐานขอมูลซีดีรอม เปนตน วิธีการที่ใชศึกษาจะใชหลาย ๆ วิธีรวมกัน เชน
วิธีการทดลอง การสัมภาษณที่เฉพาะเจาะจงในเชิงลึก การสังเกตพฤติกรรมการคน การวิเคราะหรายงานที่
นักศึกษาทําสงอาจารย การใหนักศึกษาประเมินการรูสารสนเทศของตน และใหอาจารยเปนผูประเมินของ
นักศึกษา การใชแบบสอบถามและแบบทดสอบ กลุมตัวอยางที่ใช มี ทั้งนักศึกษาและ อาจารย และมีหลาย
สถาบันใชมาตรฐานการรูสารสนเทศ ของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย แหงสหรัฐอเมริกา เปนแนวทางใน
การสอนและประเมินการรูสารสนเทศ ผลการวิจัยสวนใหญ พบวา นักศึกษาขาดทักษะในการคัดเลือกแหลง
สารสนเทศ ขาดความสามารถในการใชกลยุทธเพื่อการคนหาสารสนเทศ เชน ตรรกะแบบบูล การใชคําสําคัญ
การคนหาเฉพาะเขตขอมูล และการจํากัดผลการคน ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารสนเทศ ขาดทักษะใน
การประเมินสารสนเทศ และการใชสารสนเทศ นอกจากนี้ยังพบวา นักศึกษาใหความเชื่อถือสารสนเทศบน
อินเทอรเน็ตมากกวาสิ่งพิมพ
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งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยเกี่ยวกับการรูสารสนเทศในสถาบันการศึกษา มีดังนี้
ศรีเพ็ญ มะโน (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาสภาพโดยทั่วไปเกี่ยวกับการรับรูสารนิเทศของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเนนความรูและทักษะที่นิสิตจําเปนตองใชใน
การศึกษาและปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี กําหนดนิยามการรูสารนิเทศ สราง
แบบจําลองหลักสูตรวิชาการรูสารนิเทศ
ผลการวิจัย พบวา นิสิตระดับปริญญาตรีสวนใหญไมสามารถวิเคราะหปญหาดวยตนเอง
ไมมีการวางแผนการคนควากอนที่จะทําการศึกษาคนควา ไมมคี วามรูเรื่องการใชคอมพิวเตอร และนอกจากนี้
นิสิตประสบปญหาในการวิเคราะหและประเมินสารนิเทศที่ตองการ อาจารยผูสอนสวนใหญจะดําเนินการสอน
เพื่อสงเสริมใหนิสิตเปนผูรูสารนิเทศ โดยการใหนิสิตไดศึกษาคนควาดวยตนเองมากขึ้น หนวยงานที่ใหบริการ
และสงเสริมการเรียนการสอนตางมีความพรอมในการใหบริการและสนับสนุนใหนิสิตใชคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้น นิยามการรูสารนิเทศ หมายถึง ความรูและทักษะตางๆ ของนิสิตในการแสวงหา
และเขาถึงสารนิเทศโดยใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม มีความสามารถในการตั้งคําถามและระบุ
สารนิเทศที่ตองการดวยตนเอง มีความสามารถในการวิเคราะหและเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผล
รวมทั้งประเมินสารนิเทศที่ตองการได นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการสังเคราะห การวางแผนการศึกษา
คนควาและอธิบายหรือนําเสนอสารนิเทศที่ไดจากการศึกษาคนควาไดอยางเหมาะสม
ดวงกมล อุนจิตติ (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการรูสารสนเทศของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา และเปรียบเทียบระดับการรูสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี
กลุมตัวอยางที่ใชไดแก นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2545 รวม 7 คณะ จํานวน 320 คน
เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน คือ 1. สถานภาพโดยทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 2. แบบทดสอบวัดความรูความสามารถเกี่ยวกับการรูสารสนเทศ จํานวน 36 ขอ และ
3. แบบประเมินตนเองในการรูสารสนเทศ จํานวน 17 ขอ
ผลการวิจัย พบวา นิสิตระดับปริญญาตรี มีระดับการรูสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบระดับการรูสารสนเทศของนิสิตที่ศึกษาในกลุมสาขาวิชาที่ตางกัน พบวา นิสิต
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีมีระดับการรูสารสนเทศแตกตางจากนิสิตกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 นิสิตปริญญาตรีประเมินการรูสารสนเทศของตนเอง
อยูในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบการประเมินตนเองของนิสิตที่ศึกษาในกลุมสาขาวิชาตางกัน พบวา
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวา ระดับการรูสารสนเทศกับการประเมินตนเองของ
นิสิตปริญญาตรีไมมีความสัมพันธกัน
งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการรูสารสนเทศ มีดังนี้
งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใชหองสมุด
นันทพร ศุภโสภณ (2536 : 82-88) ศึกษาความคิดเห็นของนิสิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่มีตอการเรียนรูทักษะการใชหองสมุด ศึกษากับนิสิตชั้นปที่ 2-4 จํานวน
360 คน โดยใชแบบสอบถามและแบบทดสอบ ผลการวิจัยพบวา นิสิตเห็นวาความรูเกี่ยวกับการใชหองสมุด
สามารถนําไปใชประโยชนไดในระดับมาก นิสิตที่ศึกษาในระดับชั้นปตางกัน มีความเห็นตอการนําความรู
เกี่ยวกับทักษะการใชหองสมุดไปใชประโยชนอยูในระดับนอย เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการนําความรู
เกี่ยวกับทักษะการใชหองสมุดไปใชประโยชนพบวา นิสิตคณะแพทยศาสตรมีความสามารถในการนําความรู
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ไปใชประโยชนเปนอันดับสูงสุด (รอยละ 60.5) รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร (รอยละ 49.60) คณะ
มนุษยศาสตร (รอยละ 48.45) คณะวิทยาศาสตร (รอยละ 45.80) คณะสังคมศาสตร (รอยละ 42.75) และ
คณะพลศึกษา (รอยละ 39.63) ตามลําดับ
วิภาภรณ บํารุงจิตต (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาทักษะทางสารนิเทศและการใชทรัพยากร
สารนิเทศของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่เคยเรียนวิชาการเขียนรายงานและ
การใชหองสมุด จํานวน 366 คน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีทักษะความรูทางสารนิเทศในระดับปานกลาง
นั่นคือมีความสามารถในเรื่องของความรอบรูสารนิเทศ สามารถกําหนดขอบเขตความตองการสารนิเทศ
เลือกแหลงสารนิเทศ รูจักเครื่องมือชวยคนหาสารนิเทศ สามารถคนหาสารนิเทศมาใชประโยชนได และ
สามารถประเมินคาสารนิเทศที่ไดรับวามีคุณคามากนอยเพียงใด สวนปญหาและอุปสรรคในการใชทรัพยากร
สารสนเทศนั้นมีปญหาในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบวานักศึกษา ไมมีความรู ความเขาใจในเรื่องของ
วิธีการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลออนไลน และฐานขอมูลซีดีรอม การวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา นักศึกษาที่
เคยเรียนวิชาการเขียนรายงานและการใชหองสมุด แมวาจะมีทักษะทางสารนิเทศอยูบาง แตยังขาดทักษะใน
การใชเครื่องมือชวยคนหาสารนิเทศ ไมมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและวิธี การคน หาสารนิเทศจาก
ฐานขอมูลซีดีรอม และฐานขอมูลออนไลน
ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ และคนอื่น ๆ (2546 : 54-55) ไดศึกษาความคิดเห็นของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตอการเรียนวิชา บส 101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา และ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตจําแนกตามตัวแปรเพศ คะแนนเฉลี่ยสะสม ชั้นป และคณะวิชา กลุม
ตัวอยาง คือ นิสิตปริญญาตรีชั้นปที่ 2-4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 462 คน
ผลการวิจัยพบวา นิสิตมีความเห็นวาเมื่อไดเรียนรายวิชา บส 101 แลวบรรลุจุดประสงค
ของการเรียนในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือวิธีการเขาถึงแหลงสารสนเทศ และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในปจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอประโยชนของเนื้อหาวิชา บส 101 จําแนกตามตัวแปร
พบวา นิสิตชายและหญิงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน นิสิตที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมแตกตางกันมี
ความเห็นตอประโยชนของเนื้อหาวิชา บส101 ไมแตกตางกัน นิสิตที่อยูในชั้นปตางกันมีความคิดเห็น
ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบความแตกตางในบางขอ คือ การใชบัตรรายการ การเรียง
บัตรรายการ หนังสือ สวนตาง ๆ ของหนังสือ ลักษณะและประเภทของหนังสืออางอิง การอานและการจด
บันทึก การเขียนบรรณานุกรม โดยที่สวนใหญแลวความคิดเห็นของนิสิตชั้นปที่ 2 เห็นวาหัวขอดังกลาวมี
ประโยชนมากกวาความคิดเห็นของนิสิตชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 นิสิตสังกัดคณะวิชาตางกันมีความคิดเห็นตอ
ประโยชนของเนื้อหาวิชา บส 101 โดยรวมแตกตางกัน โดยนิสิตคณะพลศึกษามีความเห็นตอประโยชน
เนื้อหาวิชา บส 101 มากกวาความเห็นของนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร
งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการคนหาขอมูลจากโอแพก และฐานขอมูล
ประกายดาว ศรีโมรา (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชรายการเขาถึงแบบออนไลนของ
ขายงานสารสนเทศหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยวิเคราะหจากบันทึกสถิติการสืบคน วัตถุประสงค
ของการวิจัยมีดังนี้ คือ 1. ศึกษาสภาพการใชรายการเขาถึงแบบออนไลนของขายงานสารสนเทศหองสมุดใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยของผูใชจากบันทึกสถิติการสืบคน 2. ศึกษาผลการสืบคนรายการเขาถึงแบบ
ออนไลนของขายงานสารสนเทศหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในแตละจุดเขาถึง ไดแก ชื่อผูแตง
ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง และคําสําคัญ จากบันทึกสถิติการสืบคน 3. วิเคราะหปญหาในการสืบคนรายการเขาถึงแบบ
ออนไลนของขายงานสารสนเทศหองสมุดในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในแตละจุดเขาถึง ไดแก ชื่อผูแตง
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ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง และคําสําคัญ จากบันทึกสถิติการสืบคน 4. ศึกษาความคิดเห็นของผูใชที่มีตอการใชรายการ
เขาถึงแบบออนไลน
ผลการวิจัย พบวา การสืบคนการเขาถึงแบบออนไลนของขายงานสารสนเทศหองสมุดใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีการใชชื่อเรื่องเปนจุดเขาถึงมากที่สุด รองลงมาไดแก หัวเรื่อง ชื่อผูแตง คําสําคัญ
และเลขเรียกหนังสือ ผูใชสว นใหญไดผลการสืบคนรอยละ 66.3 ไมไดผลการสืบคนรอยละ 33.7 โดยที่
การสืบคนดวยคําสําคัญ ประสบความสําเร็จในการสืบคนมากที่สุด แตการสืบคนดวยชื่อเรื่องไมประสบ
ความสําเร็จมากที่สุด ปญหาในการสืบคนสวนใหญ เกิดจากไมมีรายการหนังสือในฐานขอมูล ผูใชใชหัวเรื่อง
ไมถูกตองและใชจุดเขาถึงผิด และเพิ่มจํานวนเทอรมินัลใหมากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงการใหหัวเรื่องใน
ฐานขอมูลใหเฉพาะเจาะจง และตองการใหเพิ่มคําอธิบายการใชบนหนาจออยางละเอียด ผูใชสวนใหญประสบ
ปญหาในการสืบคนชื่อเรื่องภาษาไทย แตมีความพึงพอใจในระดับมากตอรายการเขาถึงแบบออนไลน ผูใชมี
ความพึงพอใจตอผลการสืบคนในระดับปานกลาง พบวาระดับการศึกษาตางกันมีผลตอความสําเร็จใน
การสืบคนตางกัน
วณิชากร แกวกัน (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชบริการคนคืนรายการแบบออนไลน
จากฐานขอมูลเครือขายสารสนเทศหองสมุด ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพการใชวิธีการคนคืน ความตองการ ปญหาและ
ขอเสนอแนะในการใชบริการ ตลอดจนปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอความสามารถในการคน ใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร จํานวน 615 คน สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test และคาไคสแควร
ผลการศึกษา พบวา นิสิตคนคืนดวยชื่อเรื่องมากที่สุด รองลงมา คือ หัวเรื่อง นิสิตสวนใหญ
ไมใชทางเลือกในหนาจอเมนูหลัก 5 ทางเลือก คือ เลขหมู รายการที่เคยสืบคน ขอมูลของหองสมุด รายการ
จอง และดูรายละเอียดการยืมคืน และพบวา นิสิตสวนใหญไมเคยจํากัดขอบเขตการคนคืน และไมใชเทคนิค
การคนตรรกะแบบบูล นิสิตประสบปญหาปานกลางในการคนคืนดวยหัวเรื่อง มีความสับสนในการใชทางเลือก
ตาง ๆ และประสบปญหามากในเรื่องการเพิ่มหรือลดผลการคน เมื่อไดรับผลการคนที่มีจํานวนมากหรือนอย
เกินไป
เพ็ญรุง แปงใส (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาการคนหารายการบรรณานุกรมจากโอแพก ใน
สํานักหอสมุดกลาง ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรู
ความเขาใจ และปญหาในการสืบคน กลุมตัวอยางที่ใชทดสอบเปนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 ถึงปที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 60 คน เปนนิสิตสาขาวิชาสังคมศาสตร จํานวน 30 คน และนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษา เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ เติมคําลงในชองวาง และแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
ผลการศึกษาพบวา นิสิตมีความรู ความเขาใจในการสืบคนรายการบรรณานุกรมจาก
โอแพกโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา นิสิตมีความรูความเขาใจในการใชชองทางใน
การเขาถึง และการอานขอมูลของหนังสือจากหนาจอในระดับมาก สวนการใชคําสั่งพิเศษมีความรูความเขาใจ
ในระดับปานกลาง นิสิตประสบปญหาในการกําหนดคําคน การกําหนดประเภทของหัวเรื่องในการคน ขั้นตอน
ในการสืบคน มีความซับซอนยุงยากหลายขั้นตอน และไมเขาใจคําสั่งและคําอธิบายภาษาอังกฤษที่ปรากฏบน
หนาจอในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความรู ความเขาใจในการคนหาของนิสิตแตละชั้นป พบวา ไม
แตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบปญหาในการคนหา พบวา นิสิตชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 มีปญหาในการคนหา
มากกวานิสิตชั้นปที่ 4
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รื่นฤดี ไชยวิชิตกุล (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถในการกําหนดคําคนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และเปรียบเทียบความสามารถใน
การกําหนดคําคน จําแนกตามชั้นป และ คณะวิชา กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1 ถึง ปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2545 จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามและ
แบบทดสอบแบบปลายเปด
ผลการวิจัยพบวา
1. นักศึกษาสวนใหญมีความสามารถในการกําหนดคําคนในระดับปานกลาง (รอยละ
60.25) รองลงมา คือ มีความสามารถในระดับดี (รอยละ 29.75)
2. นักศึกษาในชั้นปตางกัน มีความสามารถในการกําหนดคําคนตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักศึกษาชั้นปที่ 4 และชั้นปที่ 3 มีความสามารถในการกําหนดคําคนสูงกวา
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ขณะเดียวกัน นักศึกษาชั้นปที่ 4 มีความสามารถในการกําหนดคําคนสูงกวานักศึกษาชั้นป
ที่ 2 ดวย สวนนักศึกษาที่ศึกษาในคณะวิชาที่ตางกัน มีความสามารถในการกําหนดคําคนไมแตกตางกัน
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการรูสารสนเทศในประเทศไทยนั้น พบวา มีงานวิจัยที่ ศึกษาในเรื่อง
ของการรูสารสนเทศโดยตรงนอยมาก เนื่องจากการรูสารสนเทศเปนประเด็นที่คอนขางใหมสําหรับประเทศ
ไทย งานวิจัยสวนใหญนั้นจะศึกษาความสามารถเพียงบางสวนของการรูสารสนเทศเทานั้น เชน การศึกษา
ความสามารถในการใชหองสมุด การกําหนดคําคน ความรูความเขาใจในการคน หาขอมูลโดยใช โอแพก
เปนตน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถามและแบบทดสอบ ผลการวิจัยสวนใหญ พบวา นิสิตไม
สามารถวิเคราะหปญหาดวยตนเองได ไมมีการวางแผนการคนควากอนที่จะทําการศึกษาคนควา ไมมีความรู
เรื่องการใชคอมพิวเตอร การคนหาสารสนเทศ การกําหนดคําคน และขาดทักษะในการใชเครื่องมือชวยคน
และนอกจากนี้นิสิตขาดความสามารถในการวิเคราะหและประเมินสารสนเทศ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 3 และ 4 ที่กําลังศึกษาอยูใน
5 กลุมสาขา โดยจําแนกตาม ISCED คือ กลุมสาขาสังคมศาสตร กลุมสาขาวิทยาศาสตรการแพทย กลุมสาขา
วิทยาศาสตรธรรมชาติ กลุมสาขามนุษยศาสตร และกลุมสาขาศึกษาศาสตร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปการศึกษา 2545 จํานวน 5,094 คน (ไมไดศึกษากับนิสิต ชั้นปที่ 1 เพราะเปนนิสิตใหมซึ่งกําลังอยูในระยะ
ปรับตัวกับสภาพแวดลอมและการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังไมไดเรียนในรายวิชาสารสนเทศและ
การศึกษาคนควา (บส 101) และไมไดศึกษานิสิตคณะพลศึกษา เพราะนิสิตชั้นปที่ 2 ตองไปเรียนที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ)
ตาราง 2 จํานวนประชากรโดยจําแนกตาม เพศ ระดับชั้นป และกลุมสาขา
กลุมสาขา

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

142

299

122

292

103

204

1,162

วิทยาศาสตรการแพทย

55

90

46

76

50

74

391

วิทยาศาสตรธรรมชาติ

144

303

119

253

131

250

1,200

มนุษยศาสตร

184

472

128

410

123

343

1,660

ศึกษาศาสตร

88

181

58

142

76

136

681

613

1,345

473

1,173

483

1,007

5,094

สังคมศาสตร

รวม

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กองบริการการศึกษา. (2545). สรุปจํานวนนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2545. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ.
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การเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปที่ 2, 3 และ 4 ที่กําลัง
ศึกษาอยูใน 5 กลุมสาขา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2546 จํานวน 465 คน ซึ่งไดมา
จากการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) โดยมีขั้นตอนในการเลือกกลุม
ตัวอยาง ดังนี้
1. กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan.
1970 : 607-608) พบวา ตองใชกลุมตัวอยางอยางนอยจํานวน 357 คน
2. กําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางตามเพศ กลุมสาขา ระดับชั้นป เพื่อใหไดขนาดกลุมตัวอยาง
ไมนอยกวาที่กําหนด ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 465 คน ดังตาราง 3
ตาราง 3 จํานวนกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามเพศ ระดับชั้นป และกลุมสาขา
กลุมสาขา

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

สังคมศาสตร

18

25

13

27

10

17

110

วิทยาศาสตรการแพทย

8

9

6

9

6

7

45

วิทยาศาสตรธรรมชาติ

18

30

11

24

11

18

112

มนุษยศาสตร

14

36

10

29

12

29

130

ศึกษาศาสตร

9

13

6

15

9

16

68

67

113

46

104

48

87

465

รวม

การสรางเครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบทดสอบการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ชุด แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ชั้นป กลุมสาขา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตอนที่ 2 แบบทดสอบการรูสารสนเทศ ลักษณะของแบบทดสอบเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
4 ตัวเลือก จํานวน 55 ขอ
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรูสารสนเทศ และความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การรูสารสนเทศ ไดแก ความสามารถในการแสวงหาสารสนเทศ พฤติกรรมการคนหาสารสนเทศโดยใชเครื่องมือ
ชวยคนตาง ๆ และความสามารถในการใชหองสมุด
2. ศึกษามาตรฐานความสามารถในการรูสารสนเทศระดับอุดมศึกษา ของสมาคมหองสมุดวิทยาลัย
และวิจัย แหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบดวยมาตรฐาน จํานวน 5 ขอ และดัชนีชี้วัด จํานวน 22 ขอ เพื่อพิจารณา
คัดเลือกมาตรฐานและดัช นีชี้วัดที่เหมาะสมกับสภาพหองสมุดและการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณา
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รวมกับประธานและคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ทั้งนี้มาตรฐานและดัชนีชี้วัดที่คัดเลือกมานั้นเหมาะสมที่
จะวัดโดยการใชแบบทดสอบ ซึ่งไดแก ดัช นีชี้วัดที่อยูภายใตมาตรฐานขอที่ 1, 2, 3 และ 5 โดยแบงความสามารถ
ออกเปน 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ ไดแก มาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 1 : นิสิตผูรูสารสนเทศสามารถกําหนดขอบเขตสารสนเทศที่ตองการใชได
ดัชนีชี้วัด : นิสิตจะตองมีความสามารถ ดังนี้
1.1 นิสิตสามารถระบุและแสดงความตองการสารสนเทศของตนไดชัดเจน
1.2 นิสิตสามารถระบุประเภทและรูปแบบของแหลงสารสนเทศตาง ๆ ที่นาจะมี
สารสนเทศที่ตองการใชได
มาตรฐานที่ 2 : นิสิตผูรูสารสนเทศสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดัชนีชี้วัด : นิสิตจะตองมีความสามารถ ดังนี้
2.1 นิสิตสามารถเลือกวิธีการศึกษาหรือระบบการคนคืนสารสนเทศที่เหมาะสมและ
ดีที่สุดเพื่อเขาถึงสารสนเทศที่ตองการใชได
2.2 นิสิตสามารถกําหนดกลยุทธการคนหาสารสนเทศและดําเนินการตามกลยุทธที่
ออกแบบไวอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 นิสิตสามารถคนหาสารสนเทศทางออนไลนหรือสารสนเทศที่เปนผลงานของบุคคล
นั้น ๆ ทางออนไลนโดยใชวิธีการตาง ๆ ได
ประเด็นที่ 2 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ ไดแก มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 3 : นิสิตผูรูสารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหลงสารสนเทศไดอยาง
มีวิจารณญาณและบูรณาการสารสนเทศที่เลือกสรรแลวใหเขากับฐานความรูเดิมและระบบคุณคาของตนได
ดัชนีชี้วัด : นิสิตจะตองมีความสามารถ ดังนี้
3.2 นิสิตสามารถอธิบายและประยุกตเกณฑขั้นตนในการประเมินสารสนเทศและแหลง
สารสนเทศได
3.4 นิสิตสามารถเปรียบเทียบความรูใหมกับความรูที่มีอยูเดิมเพื่อใหทราบถึงคุณคาที่
เพิ่มขึ้น สิ่งที่ขัดแยงกัน และลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของสารสนเทศได
3.7 นิสิตสามารถพิจารณาวาคําถามที่ตั้งไวในชวงแรกควรไดรับการปรับปรุงหรือไม
อยางไร
ประเด็นที่ 3 ความสามารถในการใชสารสนเทศ ไดแก มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 5 : นิสิตผูรูสารสนเทศสามารถเขาใจประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และ
สังคมที่เกี่ยวเนื่องกับการใชและการเขาถึงสารสนเทศ รวมทั้งใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรมและชอบดวยกฎหมาย
ดัชนีชี้วัด : นิสิตจะตองมีความสามารถ ดังนี้
5.1 นิสิตเขาใจประเด็นทางจริยธรรม กฎหมายและสังคมที่แวดลอมสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได
5.2 นิสิตปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ นโยบายและมารยาทที่เกี่ยวของกับการเขาถึง
และการใชทรัพยากรสารสนเทศได
5.3 นิสิตอางอิงแหลงสารสนเทศที่นํามาใชในการผลิตหรือปฏิบัติงาน
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สําหรับมาตรฐานที่ 4 ที่กําหนดไววา นักศึกษาผูรูสารสนเทศ ไมวาจะเปนบุคคลหรือเปนสมาชิก
หนึ่งของกลุมใด ๆ สามารถใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว ไมเหมาะสมที่
จะวัดโดยการใชแบบทดสอบ เพราะเปนเรื่องของการนําสารสนเทศที่คนไดนําไปใชประโยชน เชน การนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การเรียบเรียงสารสนเทศในการทํารายงาน การทําโครงการตาง ๆ เปนตน
3. ศึกษาเนื้อหาวิชาสารสนเทศและการศึกษาคนควา (บส 101) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบอีกทางหนึ่ง
4. ศึกษาวิธกี ารสรางแบบทดสอบ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
5. ศึกษาตัวอยางคําถามที่ใชวัด เชน ความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศของธิดาพร
นามสุข (2534 : ภาคผนวก) ความสามารถในการใชหองสมุดของนอย คันชั่งทอง (2538 : ภาคผนวก) และ
การประเมินการรูสารสนเทศของแบลค (Black. 2000 : Online) วิลส (Viles. 1999 : Online) และ
แบบประเมินการรูสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เปนตน
6. ดําเนินการสรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับ ดั ชนีชี้วัดภายใตมาตรฐานแตละขอที่ไดคัดเลือกมา
ในแตละดัชนีชี้วัดจะสรางขอคําถามประมาณ 1-2 ขอ ตามความเหมาะสม เพื่อไมใหมีจํานวนขอคําถามมากเกินไป
โดยแบบทดสอบนั้นเปนแบบตรวจสอบรายการ 4 ตัวเลือก จํานวน 59 ขอ แบงเปน
6.1 ดานความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ จํานวน 39 ขอ
6.2 ดานความสามารถการประเมินสารสนเทศ จํานวน 14 ขอ
6.3 ดานความสามารถในการใชสารสนเทศ จํานวน 6 ขอ
7. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปใหประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบ
ความสอดคลองของคําถามกับดัชนีชี้วัดที่ตองการวัด ความเหมาะสมในการใชคํา สํานวนภาษา และความชัดเจน
ของคําถาม โดยใชเวลาในชวงเดือนกันยายน 2545 – กุมภาพันธ 2546
8. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญที่มีความรูเกี่ยวกับการรูสารสนเทศ จํานวน
3 ทาน เปนผูพิจารณาตรวจสอบความชัดเจนของขอคําถามและคําตอบวาสอดคลองกับดัชนีชี้วัดที่ตองการจะวัด
หรือไม ผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นวา จํานวนขอคําถามไมควรมีจํานวนมากเกินไป พรอมทั้งไดปรับปรุงแกไข
คําถามใหขอความกระชับขึ้น และแกไขตัวเลือกในบางขอพรอมกับแนะนําคําถามอื่นเพิ่มเติมที่สามารถนํามาใชวัด
ได
9. นําแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวเสนอประธานและ
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ตรวจสอบอีกครั้งกอนนําไปทดลองใช โดยมีคําถามทั้งสิ้น จํานวน 55 ขอ
แบงเปน
9.1 ดานความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ จํานวน 38 ขอ
9.2 ดานความสามารถในการประเมินสารสนเทศ จํานวน 12 ขอ
9.3 ดานความสามารถในการใชสารสนเทศ จํานวน 5 ขอ
10. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผาน
การเรียนวิชาสารสนเทศและการศึกษาคนควา จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย
(p) โดยพิจารณาขอที่มีคาอยูระหวาง 0.20 - 0.80 สวนขอที่มีคายากหรืองายเกินไปนั้น มีจํานวน 6 ขอ จะนํา
คําถามไปปรับปรุงอีกครั้ง คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ มีคาเทากับ 0.81
11. นําแบบทดสอบที่แกไขขอบกพรองแลว เสนอตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ
เพื่อใหความเห็นชอบ แลวนําไปทดสอบจริงกับกลุมตัวอยาง
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รายละเอียดของแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 เปนแบบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ ประกอบดวย เพศ
ชั้นป กลุมสาขา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คําถามเปนแบบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก
ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 55 ขอ เปนแบบตรวจสอบรายการ 4 ตัวเลือก ตอบถูก ได 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม
ตอบ ได 0 คะแนน ซึ่งขอคําถามแบงออกเปน 3 ดาน คือ
ดานการเขาถึงสารสนเทศ จํานวน 38 ขอ แบงเปน
- การกําหนดขอบเขตสารสนเทศ จํานวน 15 ขอ
- การกําหนดวิธีการและกลยุทธการคนหาสารสนเทศ จํานวน 14 ขอ
- การดําเนินการคนหาสารสนเทศ จํานวน 9 ขอ
ดานการประเมินสารสนเทศ จํานวน 12 ขอ แบงเปน
- การตรวจสอบและเปรียบเทียบสารสนเทศ จํานวน 6 ขอ
- การประยุกตเกณฑในการประเมินสารสนเทศ จํานวน 6 ขอ
ดานการใชสารสนเทศ จํานวน 5 ขอ แบงเปน
- ความเขาใจเรื่องทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์และการใชงานโดยธรรม จํานวน 3 ขอ
- เลือกรูปแบบการอางอิงสารสนเทศไดเหมาะสม จํานวน 2 ขอ

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความรวมมือจากคณบดี
ทั้ง 7 คณะวิชา คือ คณะสังคมศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะ
มนุษยศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะศึกษาศาสตร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากนิสิตที่เปนกลุมตัวอยาง ในการแจกแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการแจก
แบบสอบถามดวยตนเอง โดยแจกตามหองเรียน ซุมกิจกรรม สโมสรนิสิต หองสมุด และหอพักนิสิตโครงการ
เพชรในตม โดยใชเวลาในการแจกแบบสอบถาม ระหวางวันที่ 20 พฤษภาคม 2546 - 15 มิถุนายน 2546
ไดแบบสอบถามครบตามจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดไว รวมทั้งสิ้น จํานวน 465 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล ตามขั้นตอน ดังนี้
1. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
นํามาแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
2. นําขอมูลจากแบบทดสอบตอนที่ 2 มาตรวจใหคะแนน โดยขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิด
หรือไมตอบ ให 0 คะแนน แลวนํามาวิเคราะหขอมูล โดยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ประเด็น คือ
2.1 นําคะแนนของกลุมตัวอยางแตละคน มาเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว เพื่อหาจํานวนและ
รอยละของการรูสารสนเทศในแตละระดับ ตามตัวแปรที่ศึกษา เกณฑที่ตั้งไวมี 5 ระดับ ดังนี้
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คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

0-7
8-21
22-34
35-48
49-55

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับการรูสารสนเทศต่ํามาก
มีระดับการรูสารสนเทศต่ํา
มีระดับการรูสารสนเทศปานกลาง
มีระดับการรูสารสนเทศสูง
มีระดับการรูสารสนเทศสูงมาก

2.2 คํานวณหาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคะแนนเฉลี่ยที่ไดมาแปลผล
ตามเกณฑที่ตั้งไว 5 ระดับ ดังนี้
ตาราง 4 เกณฑการแปลผลคะแนนการรูสารสนเทศ จําแนกเปนรายดาน
การรูสารสนเทศ
1. การเขาถึงสารสนเทศ
1.1 การกําหนด
ขอบเขตสารสนเทศ
1.2 การกําหนด
กลยุทธการคนหา
สารสนเทศ
1.3 การดําเนินการ
คนหาสารสนเทศ
2. การประเมิน
สารสนเทศ
2.1 การตรวจสอบ
และเปรียบเทียบ
สารสนเทศ
2.2 การประยุกต
เกณฑในการประเมิน
สารสนเทศ
3. การใชสารสนเทศ
3.1 ความเขาใจใน
เรื่องทรัพยสินทาง
ปญญา ลิขสิทธิ์ และ
การใชงานโดยธรรม
3.2 เลือกรูปแบบ
การอางอิงสารสนเทศ
ไดเหมาะสม
รวม

คะแนน
เต็ม

ระดับการรูสารสนเทศ
ปานกลาง
สูง
14.26 -23.75 23.76 -33.25

38

ต่ํามาก
ต่ํา
0 - 4.75 4.76 -14.25

15

0 -1.875 1.876 -5.625 5.626 -9.375 9.376 -13.125

สูงมาก
33.26 -38.00
13.126 15.00

14

0 -1.75

12.26 -14.00

9

0 -1.125 1.126 -3.375 3.376 -5.625 5.626 - 7.875

7.876 - 9.00

12

0 -1.50

1.51 - 4.50

4.51 - 7.50

7.51 -10.50

10.51 -12.00

6

0 - 0.75 0.76 - 2.25

2.26 - 3.75

3.76 - 5.25

5.26 - 6.00

6
5

0 - 0.75 0.76 - 2.25 2.26 - 3.75 3.76 - 5.25
0 -0.625 0.626 -1.875 1.876 -3.125 3.126 - 4.375

5.26 - 6.00
4.376 - 5.00

3

0 -0.375 0.376 -1.125 1.126 -1.875 1.876 - 2.625

2.626 - 3.00

2
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0 - 0.25 0.26 -0.75
0 -6.875 6.876 20.625

1.76 - 2.00
48.126 55.00

1.76 - 5.25

5.26 - 8.75

0.76 -1.25
20.626 34.375

8.76 -12.25

1.26 -1.75
34.376 48.125
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3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3.1 หาคาสถิติพื้นฐานของขอมูล คือ
- รอยละ (Percentage)
- คาเฉลี่ย (Mean)
- คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
3.2 เปรียบเทียบระดับการรูสารสนเทศของนิสิต จําแนกตามตัวแปร เพศ โดยใชสถิติ t-test
3.3 เปรียบเทียบระดับการรูสารสนเทศของนิสิต จําแนกตามตัวแปร ชั้นป กลุมสาขา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance –
ANOVA) ใชสถิติ F-test หากพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางเปน
รายคูโดยใชวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe)
4. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
4.1 หาคาความยากงายของแบบทดสอบเปนรายขอ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539 :
183-185)
4.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR 21 (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.
2539 : 217)
ในการคํานวณและหาคารอยละ คาเฉลี่ย ตลอดจนการเปรียบเทียบความแตกตาง จะใชโปรแกรม
SPSS for Windows (Version 11) ในการประมวลผล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชสัญลักษณตาง ๆ ใน
การแปลความหมายที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
N

แทน

จํานวนคนในกลุมตัวอยาง

X

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คะแนนเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับชั้นของความเปนอิสระ
ผลบวกกําลังสองของคะแนน
คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน
คาที่ใชพิจารณา F-distribution
คาที่ใชพิจารณา t-distribution

S.D.
df
SS
MS
F
t

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําเสนอการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
1. สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
2. ระดับการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.1 รอยละของการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรีในแตละระดับ จําแนกตาม
สถานภาพ
2.2 ระดับการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยรวมและรายดาน
3. เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จําแนกตามเพศ ชั้นป กลุมสาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ผลการวิเคราะหขอมูล
1. สถานภาพสวนตัวของนิสิต
สถานภาพสวนตัวของนิสิต จําแนกตามตัวแปร ปรากฏผลดังตาราง 5
ตาราง 5 สถานภาพสวนตัวของนิสิต
สถานภาพ

ชาย

หญิง
จํานวน รอยละ
(คน)

จํานวน
(คน)

รอยละ

67
46
48
161

14.41
9.89
10.32
34.62

113
104
87
304

41
20
40
36
24

8.82
4.30
8.60
7.74
5.16

รวม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอใช

161
36
60

รวม

ชั้นป
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4
รวม
กลุมสาขา
สังคมศาสตร
วิทยาศาสตรการแพทย
วิทยาศาสตรธรรมชาติ
มนุษยศาสตร
ศึกษาศาสตร

รวม
จํานวน
(คน)

รอยละ

24.30
22.37
18.71
65.38

180
150
135
465

38.71
32.26
29.03
100.00

69
25
72
94
44

14.84
5.38
15.48
20.22
9.46

110
45
112
130
68

23.65
9.68
24.09
27.96
14.62

34.62

304

65.38

468

100.00

65

7.74
12.90
13.98

59
146
99

12.69
31.40
21.29

95
206
164

20.43
44.30
35.27

161

34.62

304

65.38

465

100.00

จากตาราง 5 แสดงวา นิสิตสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 65.38) เปนนิสิตชั้นปที่ 2
(รอยละ 38.71) เปนนิสิตกลุมสาขามนุษยศาสตร (รอยละ 27.96) และนิสิตสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับดี (รอยละ 44.30)
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2. ระดับการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.1 รอยละระดับการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี จําแนกตามสถานภาพ ปรากฏผล
ดังตาราง 6
ตาราง 6 รอยละการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรีในแตละระดับ
ระดับการรูสารสนเทศ
สถานภาพ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นป
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4
รวม
กลุมสาขา
สังคมศาสตร
วิทยาศาสตรการแพทย
วิทยาศาสตรธรรมชาติ
มนุษยศาสตร
ศึกษาศาสตร
รวม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอใช
รวม

ต่ํา

รวม

ปานกลาง

สูง

รอย
ละ

จํานวน
(คน)

รอยละ

18.28 54
37.20 98
55.48 152

11.61
21.08
32.69

161
304
465

34.62
65.38
100.00

99
86
73

21.29
18.50
15.69

54
48
50

11.61
10.32
10.76

180
150
135

38.71
32.26
29.03

11.83

258

55.48 152

32.69

465

100.00

13
2
7
16
17
55

2.80
0.43
1.51
3.44
3.65
11.83

62
19
70
72
35
258

13.33 35
4.09 24
15.05 35
15.48 42
7.53 16
55.48 152

7.53
5.16
7.53
9.03
3.44
32.69

110
45
112
130
68
465

23.66
9.68
24.08
27.95
14.62
100.00

5
25
25
55

1.07
5.38
5.38
11.83

46
107
105
258

9.89
44
23.01 74
22.58 34
55.48 152

9.47
15.91
7.31
32.69

95
206
164
465

20.43
44.30
35.27
100.00

จํานวน
(คน)

รอย
ละ

จํานวน
(คน)

22
33
55

4.73
7.10
11.83

85
173
258

27
16
12

5.81
3.44
2.58

55

รอย
ละ

จํานวน
(คน)

จากตาราง 6 แสดงวา โดยรวมทั้งนิสิตชายและนิสิตหญิงสวนใหญมีการรูสารสนเทศระดับปานกลาง
(รอยละ 18.28, 37.20 ตามลําดับ) พิจารณาตามชั้นป พบวา นิสิตทุกชั้นป (ชั้นป 2, 3, 4) มีการรูสารสนเทศ
ระดับปานกลาง (รอยละ 15.69, 18.50, 21.29 ตามลําดับ) พิจารณาตามกลุมสาขา พบวา นิสิตในกลุมสาขา
สังคมศาสตร กลุมสาขาวิทยาศาสตรธรรมชาติ กลุมสาขามนุษยศาสตร และกลุมสาขาศึกษาศาสตร สวนใหญ
มีการรูสารสนเทศระดับปานกลาง (รอยละ 7.53, 13.33, 15.05, 15.48, ตามลําดับ) สวนนิสิตในกลุมสาขา
วิทยาศาสตรการแพทย มีการรูสารสนเทศระดับสูง (รอยละ 5.16) พิจารณาตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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พบวา นิสิตสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี (รอยละ 44.30) และมีการรูสารสนเทศในระดับปานกลาง
(รอยละ 23.01)
2.2 ระดับการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปรากฏดัง
ตาราง 7
ตาราง 7 ระดับการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและ
รายดาน

การรูสารสนเทศ
การเขาถึงสารสนเทศ
1.1 การกําหนดขอบเขตสารสนเทศ
1.2 การกําหนดกลยุทธการคนหาสารสนเทศ
1.3 การดําเนินการคนหาสารสนเทศ
รวม
การประเมินสารสนเทศ
2.1 การตรวจสอบและเปรียบเทียบสารสนเทศ
2.2 การประยุกตเกณฑในการประเมินสารสนเทศ
รวม
การใชสารสนเทศ
3.1 ความเขาใจในเรื่องทรัพยสินทางปญญา
ลิขสิทธิ์ และการใชงานโดยธรรม
3.2 เลือกรูปแบบการอางอิงสารสนเทศไดเหมาะสม
รวม
รวมทุกดาน

คะแนน
เต็ม

X

S.D

ระดับการรูสารสนเทศ

15

8.53

2.11

ปานกลาง

14
9
38

7.43
4.91
20.87

2.58
1.69
4.90

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

6
6
12

3.67
2.95
6.62

1.39
1.31
2.17

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3
2
5
55

1.89
1.46
3.35
30.83

1.00
0.66
1.39
7.19

สูง
สูง
สูง
ปานกลาง

จากตาราง 7 แสดงวา นิสิตสวนใหญมีการรูสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา นิสิตมีความสามารถดานการใชสารสนเทศอยูในระดับสูง รองลงมาคือ ดานการเขาถึง
สารสนเทศ มีความสามารถอยูในระดับปานกลาง และดานการประเมินสารสนเทศ มีความสามารถในระดับ
ปานกลางเชนกัน
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3. เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนก
ตามเพศ ชั้นป กลุมสาขา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.1 เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จําแนกตามเพศ ปรากฏผลดังตาราง 8
ตาราง 8 เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกตาม
เพศ
การรูสารสนเทศ
การเขาถึงสารสนเทศ
การประเมินสารสนเทศ
การใชสารสนเทศ
รวม

เพศชาย
(N = 161)
S.D.
X

21.22
6.40
3.35
30.96

5.37
2.38
1.46
7.95

เพศหญิง
(N = 304)
S.D.
X

20.68
6.74
3.34
30.76

4.64
2.04
1.35
6.77

t
1.123
-1.610
0.018
0.284

จากตาราง 8 แสดงวา นิสิตที่มีเพศตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 1
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3.2 เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนก
ตามชั้นป ปรากฏผลดังตาราง 9
ตาราง 9 เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกตาม
ชั้นป
การรูสารสนเทศ
การเขาถึงสารสนเทศ

การประเมินสารสนเทศ

การใชสารสนเทศ

รวม

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* F (.05; df
** F (.01; df

df
2
462
464
2
462
464
2
462
464
2
462
464

SS

MS

91.096 45.548
11066.638 23.954
11157.733
27.979 13.989
2147.647
4.649
2175.626
16.631
8.316
878.625
1.902
895.256
305.643 152.821
23691.273 51.280
23996.916

F
1.901

3.009*

4.372*

2.980

= 3.00
2, 462) = 4.61

2, 462)

จากตาราง 9 แสดงวา นิสิตที่ศึกษาอยูในชั้นปที่ตางกัน มีการรูสารสนเทศแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 2 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ในดานการประเมิน
สารสนเทศ และดานการใชสารสนเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
เพื่อใหทราบวานิสิตที่ศึกษาอยูในชั้นปที่ตางกันคูใด มีการรูสารสนเทศแตกตางกัน จึงนํามาทดสอบ
เปนรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ โดยตั้งคานัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ .05 ปรากฏผลดังตาราง 10
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ตาราง 10 เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามชั้นป
ที่พบความแตกตางเปนรายคู
การรูสารสนเทศ
การใชสารสนเทศ

ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4

X

3.13
3.39
3.58

ชัน้ ปที่ 2
3.13

ชั้นปที่ 3
3.39

ชั้นปที่ 4
3.58

-

0.26
-

0.46*
0.19
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 10 แสดงวา นิสิตชั้นปที่ 4 มีความสามารถในการใชสารสนเทศสูงกวานิสิตชั้นปที่ 2
สวนดานการประเมินสารสนเทศ เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคูไมพบความแตกตาง
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ตาราง 11 เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตามกลุมสาขา
การรูสารสนเทศ
การเขาถึงสารสนเทศ

การประเมินสารสนเทศ

การใชสารสนเทศ

รวม

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

4
460
464
4
460
464
4
460
464
4
460

990.640 247.660
10167.094 22.102
11157.733
28.227
7.057
2147.398
4.670
2175.626
18.798
4.700
876.457
1.905
895.256
1558.342 389.585
22438.575 48.780

รวม

464

23996.916

df

SS

MS

F
11.205**

1.512

2.467*

7.987**

* F (.05; df 4, 460) = 2.37
** F (.01; df 4, 460) = 3.32
จากตาราง 11 แสดงวา นิสิตที่ศึกษาในกลุมสาขาตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 3 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ในดานการเขาถึงสารสนเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการใชสารสนเทศ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เพื่อใหทราบวานิสิตที่ศึกษาอยูในกลุมสาขาตางกันคูใด มีการรูสารสนเทศแตกตางกัน จึงนํามา
ทดสอบเปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ ปรากฏผลดังตาราง 12
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น. 63 ตาราง 12 เปรียบเทียบกลุมสาขา เปนตารางแนวนอน
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ตาราง 13 เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การรูสารสนเทศ
การเขาถึงสารสนเทศ

การประเมินสารสนเทศ

การใชสารสนเทศ

รวม

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม

df

SS

MS

ภายในกลุม

2
462
464
2
462
464
2
462
464
2
462

458.278 229.139
10699.456 23.159
11157.733
63.129 31.564
2112.497
4.573
2175.626
24.235 12.117
871.021
1.885
895.256
1022.929 511.455
22974.007 49.727

รวม

464

23996.916

F
9.894**

6.903**

6.427**

10.285**

** F (.01; 2, 462) = 4.61
จากตาราง 13 แสดงวานิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 4 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน
เพื่อใหทราบวานิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันคูใด มีการรูสารสนเทศแตกตางกัน จึงนํามาทดสอบ
เปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ ปรากฏผลดังตาราง 14

65
ตาราง 14 เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พบความแตกตางเปนรายคู

การรูสารสนเทศ
รวมทุกดาน

ผลการเรียนพอใช
ผลการเรียนดี
ผลการเรียนดีมาก

X

29.10
31.14
33.15

การรูสารสนเทศ
การเขาถึง
สารสนเทศ

ผลการเรียนพอใช
ผลการเรียนดี
ผลการเรียนดีมาก

X

19.92
20.79
22.67

การรูสารสนเทศ
การประเมิน
สารสนเทศ

ผลการเรียนพอใช
ผลการเรียนดี
ผลการเรียนดีมาก

X

6.13
6.81
7.04

การรูสารสนเทศ
การใชสารสนเทศ

ผลการเรียนพอใช
ผลการเรียนดีมาก
ผลการเรียนดี

X

3.04
3.43
3.55

ผลการเรียน ผลการเรียน ผลการเรียน
พอใช
ดี
ดีมาก
29.10
29.82
31.14
2.05*
4.05*
2.00
ผลการเรียน ผลการเรียน ผลการเรียน
พอใช
ดี
ดีมาก
19.92
20.79
22.67
0.87
2.75*
1.89*
ผลการเรียน ผลการเรียน ผลการเรียน
พอใช
ดี
ดีมาก
6.13
6.81
7.04
0.68*
0.91*
0.23
ผลการเรียน ผลการเรียน ผลการเรียน
พอใช
ดีมาก
ดี
3.04
3.43
3.55
-

0.39
-

0.51*
0.12
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
จากตาราง 14 แสดงวา นิสิตที่มีผลการเรียนดีมากและผลการเรียนดี มีการรูสารสนเทศโดยรวม
สูงกวานิสิตที่มีผลการเรียนพอใช เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเขาถึงสารสนเทศ นิสิตที่มี
ผลการเรียนดีมากมีความสามารถสูงกวานิสิตที่มีผลการเรียนดีและผลการเรียนพอใช และดานการประเมิน
สารสนเทศ นิสิตที่มีผลการเรียนดีมากและผลการเรียนดีมีความสามารถสูงกวานิสิตที่มีผลการเรียนพอใช
สวนดานการใชสารสนเทศ นิสิตที่มีผลการเรียนดีมีความสามารถในการใชสารสนเทศสูงกวานิสิตที่มี
ผลการเรียนพอใช

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเกี่ยวกับการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สรุปผลตามลําดับไดดังนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จําแนกตามเพศ ชั้นป กลุมสาขา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สมมุติฐานในการวิจัย
1. นิสิตที่มีเพศตางกัน มีระดับการรูสารสนเทศโดยรวมและรายดาน แตกตางกัน
2. นิสิตที่ศึกษาในชั้นปตางกัน มีระดับการรูสารสนเทศโดยรวมและรายดาน แตกตางกัน
3. นิสิตที่ศึกษาในกลุมสาขาตางกัน มีระดับการรูสารสนเทศโดยรวมและรายดาน แตกตางกัน
4. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีระดับการรูสารสนเทศโดยรวมและรายดาน แตกตางกัน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปการศึกษา 2545 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling)
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 465 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 1 ชุด ซึ่งแบงออกเปน
2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ชั้นป กลุม
สาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบวัดการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 55 ขอ ลักษณะของคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 4 ตัวเลือก
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อ
ขอความอนุเคราะหจากคณบดีทั้ง 7 คณะวิชา ในการเก็บแบบสอบถามจากนิสติ ที่เปนกลุมตัวอยาง จากนั้นผูวิจัย
ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากนิสิตที่เปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง โดยใชเวลาในการแจกแบบสอบถามตั้งแตวันที่ 20
พฤษภาคม 2546 - 15 มิถุนายน 2546 ไดรับแบบสอบถามครบตามที่จํานวนที่กําหนดไว รวมทั้งสิ้น 465 ฉบับ
4. การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่ไดไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความถูกตองของ
แบบสอบถาม นํามาแจกแจงความถี่และใหคะแนนตามเกณฑ จากนั้นนํามาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร
โปรแกรม SPSS for Windows (Version 11) เพื่อคํานวณหาคาดังนี้
4.1 หาคารอยละ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
4.2 หาคารอยละ ระดับการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จําแนกตามสถานภาพ
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4.3 หาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม
4.4 เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนก
ตาม เพศ โดยใชสถิติ t-test
4.5 เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนก
ตาม ชั้นป กลุมสาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสถิติ F-test และถาพบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จะใชวิธีการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ

สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนิสิตเพศหญิง เปนนิสิตชั้นปที่ 2 กลุมสาขามนุษยศาสตร และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี
2. นิสิตสวนใหญมีการรูสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตมี
ความสามารถในการใชสารสนเทศอยูในระดับสูง รองลงมาคือ ความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ และ
ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ ซึ่งอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ
3. เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกตาม
ตัวแปร ดังนี้
3.1 เพศ ผลการวิจัย พบวา นิสิตที่มีเพศตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมและรายดานไมแตกตาง
กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 1
3.2 ชั้นป ผลการวิจัย พบวา นิสิตที่ศึกษาในชั้นปที่ตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตที่ศึกษาในชั้นปตางกันมีการรูสารสนเทศ ดานการประเมินสารสนเทศ และ
ดานการใชสารสนเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา
นิสิตชั้นปที่ 4 มีความสามารถในการใชสารสนเทศสูงกวานิสิตชั้นปที่ 2 สวนดานการประเมินสารสนเทศ เมื่อนํามา
เปรียบเทียบเปนรายคู ไมพบความแตกตาง
3.3 กลุมสาขา ผลการวิจัย พบวา นิสิตที่ศึกษาในกลุมสาขาตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอ 3 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู
พบวา นิสิตกลุมสาขาวิทยาศาสตรการแพทย มีการรูสารสนเทศโดยรวมทุกดานสูงกวานิสิตทั้ง 4 กลุมสาขา
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการเขาถึงสารสนเทศ นิสิตที่ศึกษาในกลุมสาขาตางกันมีความสามารถในการเขาถึง
สารสนเทศตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา นิสิตกลุมสาขา
วิทยาศาสตรการแพทยมีความสามารถดานการเขาถึงสารสนเทศสูงกวานิสิตทั้ง 4 กลุมสาขา ในขณะเดียวกันนิสิต
กลุมสาขาวิทยาศาสตรธรรมชาติมีความสามารถดานการเขาถึงสารสนเทศสูงกวานิสิตกลุมสาขาศึกษาศาสตร
ดานการใชสารสนเทศ นิสิตที่ศึกษาในกลุมสาขาตางกันมีความสามารถดานการใชสารสนเทศ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู ไมพบความแตกตาง
สวนความสามารถในการประเมินสารสนเทศ ไมพบความแตกตาง
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3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย พบวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มี
การรูสารสนเทศโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอ 4 เมื่อ
เปรียบเทียบเปนรายคู พบวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมากและผลการเรียนดี มีการรูสารสนเทศโดยรวม
สูงกวานิสิตที่มีผลการเรียนพอใช
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการเขาถึงสารสนเทศ พบวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความสามารถใน
การเขาถึงสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา นิสิตที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมาก มีความสามารถดานการเขาถึงสารสนเทศสูงกวานิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
และนิสิตที่มีผลการเรียนพอใช
ดานการประเมินสารสนเทศ พบวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความสามารถใน
การประเมินสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา นิสิต
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมาก และนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี มีความสามารถดานการประเมิน
สารสนเทศสูงกวานิสิตที่มีผลการเรียนพอใช
ดานการใชสารสนเทศ พบวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความสามารถในการใช
สารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดี มีความสามารถดานการใชสารสนเทศสูงกวานิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอใช

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย คือ
1. ระดับการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สวนใหญมีการรู
สารสนเทศในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ ดังนี้
1.1 ความแตกตางของเนื้อหาการสอนการรูสารสนเทศในตางประเทศ กับวิชา บส 101 สารสนเทศ
และการศึกษาคนควา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การสอนการรูสารสนเทศในตางประเทศมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องการเขาถึงสารสนเทศ
การประเมินสารสนเทศ และการใชสารสนเทศ โดยดานการเขาถึงสารสนเทศ มีการสอนในเรื่องการระบุปญหาและ
ขอบเขตของสารสนเทศ ประเภทและรูปแบบของแหลงสารสนเทศ การระบุแหลงและการคนคืนสารสนเทศ โดย
สอนชองทางในการเขาถึงสารสนเทศ การกําหนดกลยุทธในการคน เทคนิคการคนตาง ๆ เชน เทคนิคการตัด
ปลายคํา การใชตรรกะแบบบูล การจํากัดผลการคน การใชคํากวางกวา คําแคบกวา เปนตน การคนหาสารสนเทศ
โดยใชเครื่องมือชวยคนตาง ๆ ทั้งที่เปนสิ่งพิมพ และอิเล็กทรอนิกส การสอนจะสอนในหลักการคนทั่ว ๆ ไปดวย
เพื่อนิสิตสามารถนําไปประยุกตกับการคนหาขอมูลจากแหลงอื่นหรือสถาบันอื่นได ดานการประเมินสารสนเทศ
มีการสอนในเรื่องเกณฑที่ใชในการประเมินสารสนเทศ ดานการใชสารสนเทศ มีการสอนในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย
และจริยธรรมในการใชสารสนเทศ การเขียนรายงาน และการเขียนบรรณานุกรม
สวนการสอนวิชา บส 101 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับ
การรูสารสนเทศ โดยสอนในเรื่องชองทางในการเขาถึงสารสนเทศ การคนหาสารสนเทศ ทั้งที่เปนสิ่งพิมพ โอแพก
ฐานขอมูล และอินเทอรเน็ต การสอนการใชโอแพก วิชา บส 101 จะสอนเนนการคนตามเมนูที่ปรากฏในโอแพก
ของหองสมุดเทานั้นไมไดสอนหลักการคนทั่ว ๆ ไป ซึ่งกลาวไดวาเนื้อหาที่สอนนี้เปนเพียงบางสวนในดาน
การเขาถึงสารสนเทศเทานั้น จะนับกลาวไดวาวิชา บส 101 ยังขาดเนื้อหาเกี่ยวกับการรูสารสนเทศในหลาย
ประเด็น นั่นคือ การสอนเกี่ยวกับการระบุปญหาและขอบเขตของสารสนเทศ ประเภทและรูปแบบของแหลง
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สารสนเทศ และบางเรื่องสอนเพียงความรูพื้นฐานเทานั้น เชน ความรูเกี่ยวกับคําสําคัญ ความรูเกี่ยวกับหัวเรื่อง
และเทคนิคการคนหาตาง ๆ ในดานการใชสารสนเทศ สอนเกี่ยวกับการเขียนรายงาน และเนนในเรื่องการเขียน
บรรณานุกรม แตไมมีการสอนในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ สวนดานการประเมิน
สารสนเทศซึ่งถือวาเปนเรื่องสําคัญในการพิจารณาคุณภาพของสารสนเทศ และแหลงสารสนเทศในการเลือกใช
สารสนเทศที่มีคุณคาตอการทํารายงาน/การวิจัย บส 101 ไมมีการสอนในเรื่องนี้
จะเห็นไดวา การสอนการรูสารสนเทศในตางประเทศ และวิชา บส 101 สารสนเทศและการศึกษา
คนความีเนื้อหาสวนใหญแตกตางกัน จึงทําใหนิสิตไมสามารถตอบคําถามในบางเรื่องได สวนเรื่องที่มีการสอน
นิสิตสามารถตอบคําถามสวนใหญไดถูกตอง
1.2 แบบทดสอบที่สรางขึ้นนั้น ผูวิจัยไดตั้งคําถามใหครอบคลุมการรูสารสนเทศ ตามมาตรฐานการรู
สารสนเทศของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัย แหงสหรัฐอเมริกา ที่ไดปรับมาใชในการวัดการรูสารสนเทศของ
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบทดสอบที่สรางขึ้นมีจํานวน 55 ขอ มีคาํ ถามตรงกับเนื้อหาที่สอนในวิชา
บส 101 จํานวน 22 ขอ (รอยละ 40) และคําถามที่ไมมีการสอน จํานวน 33 ขอ (รอยละ 60) โดยคําถามที่ไมมี
การสอนในวิชา บส 101 มีจํานวนมากกวาที่สอน
1.3 ทักษะกระบวนการคิด การคิดเปนความสามารถที่สําคัญของการรูสารสนเทศ ตั้งแตเริ่มตน
จนสิ้นสุดกระบวนการคนหาสารสนเทศ แตในระบบการศึกษาของไทยนับแตระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา ระบบการสอนจะเนนการจํามากกวา การสอนในเรื่องการคิดมีอยูบางแตไมมากนัก ซึ่งก็ชวยให
นิสิตมีความสามารถในการคิดไดบาง เพียงแตนิสิตยังขาดการฝกฝนทักษะวิธีการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
การคิดเชิงสังเคราะห และความคิดริเริ่มสรางสรรค (ลิขิต ธีรเวคิน. 2543 : 66-68 ; จรัส สุวรรณเวลา. 2545 :
4-5) นอกจากนี้ตัวนิสติ เองก็ใหความสําคัญกับทักษะในการคิดวิเคราะหนอยกวาทักษะอื่น ๆ เชน ทักษะการใช
คอมพิวเตอร และทักษะการใชหองสมุด เปนตน (Hartman. 2001 : Online)
1.4 ประสบการณของนิสิต นั่นคือ ในปจจุบันทุกคนอยูในโลกแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกเหนือจากความรูที่ไดการเรียนในหองเรียนแลวนั้น นิสิตยังไดรับประสบการณจากภายนอกหองเรียน เชน
ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต หรือฐานขอมูลตาง ๆ ที่หองสมุดบอกรับ และคําแนะนําการใชของหองสมุด
เพราะฉะนั้น กลาวไดวา ความรูสวนหนึ่งนั้นนิสิตไดมาจากการเรียนวิชา บส 101 และอีกสวนหนึ่งมาจาก
ประสบการณของนิสิตเอง
เมื่อพิจารณาจากเหตุผลที่กลาวมาในขอ 1.1, 1.2 และ 1.3 นิสิตควรจะมีการรูสารสนเทศในระดับต่ํา
แตอาจเปนเพราะประสบการณของนิสิต จึงทําใหนิสิตมีการรูสารสนเทศในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของดวงกมล อุนจิตติ (2546 : บทคัดยอ ) และวิภาภรณ บํารุงจิตต (2542 : บทคัดยอ) ที่พบวา นิสิตมี
การรูสารสนเทศในระดับปานกลาง และผลการวิจัยของเฮพเวิรธ (Hepworth. 1999 : Online) ที่พบวา นักศึกษามี
ทักษะการรูสารสนเทศคอนขางจํากัด จึงทําใหประสบปญหาและอุปสรรคในการศึกษาคนควา/ทําโครงการวิจัย
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานการเขาถึงสารสนเทศ พบวา นิสิตมีความสามารถในระดับปานกลาง
ถึงแมวาเนื้อหาในรายวิชา บส 101 มีการสอนเนนในเรื่องการเขาถึงสารสนเทศ นั่นคือ มีการสอนในเรื่องชองทาง
ในการเขาถึงสารสนเทศ การคนหาสารสนเทศ ทั้งที่เปนสิ่งพิมพ และอิเล็กทรอนิกส การใชโอแพก ฐานขอมูล และ
อินเทอรเน็ต แตรายวิชานี้ยังขาดเนื้อหาในเรื่องของการปรับปรุงหัวขอที่จะศึกษาคนควา การกําหนดคําศัพทหรือ
คําที่เปนตัวแทนของเรื่องที่ศึกษา ประเภทและรูปแบบของแหลงสารสนเทศ เชน แหลงสารสนเทศปฐมภูมิ และ
ทุติยภูมิ และความแตกตางของสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ การกําหนดกลยุทธในการคนหาสารสนเทศ และ
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เทคนิคการคนตาง ๆ เชน ตรรกะแบบบูล การตัดปลายคํา การจํากัดผลการคน การใชคํากวางกวา แคบกวา
เปนตนซึ่งเนื้อหาในเรื่องที่กลาวมานี้เปนความรูที่ใชในกระบวนการของการเขาถึงสารสนเทศ เมื่อไมมีการสอนใน
เรื่องเหลานี้ ทําใหนิสิตไมเขาใจกระบวนการในการศึกษาคนควา และการกําหนดแนวคิดหลักของเรื่องที่ตน
ตองการศึกษา จึงสงผลตอขั้นตอนอื่น ๆ ตอไป คือ การกําหนดแหลงสารสนเทศ การกําหนดคําคน และประสบ
ปญหาในการคนหาสารสนเทศ เพราะนิสิตสวนใหญไมเขาใจในเรื่องการกําหนดคําคน ไมรูจกั ใชเทคนิคการคนหา
ขั้นสูง เชน การใชตรรกะแบบบูล การจํากัดผลการคน (Anderson. 1995 : 362-368 ; Hsieh-Yee. 1996 : 161175) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของคุนเคล, วีเวอร และคุก (Kunkel ; Weaver & Cook. 1996 : 430-434) ที่
พบวา นักศึกษาขาดวิจารณญาณในการคัดเลือกแหลงสารสนเทศที่เหมาะสม และผลการวิจัยของ ไซห-ยี (HsiehYee. 1996 : 161-175) ; ฮิลเดรท (Hildreth. 1997 : 52-62) ; เฮพเวิรธ (Hepworth. 1999 : Online) ; ฮารท
แมน (Hartman. 2001 : Online) ; คาราเวลโล และคณะ (Caravello, et al. 2001 : Online) ; บราวน และครัม
โฮลซ (Brown & Krumholz. 2002 : 111-123) ; แอนดอรสัน (Anderson. 1995 : 362-368) ; โนวิกคิ (Nowicki.
2002 : Online) ; เพ็ญรุง แปงใส (2545 : บทคัดยอ) ; วณิชากร แกวกัน (2541 : บทคัดยอ) ; รื่นฤดี ไชยวิชิตกุล
(2546 : บทคัดยอ) ; ดวงกมล อุนจิตติ (2546 : 58) ที่พบวา นิสิตขาดความสามารถในการกําหนดคําคน ไมเขาใจ
การใชเทคนิคการตัดปลายคํา การใชตรรกะแบบบูล การจํากัดผลการคน
อนึ่ง จากการพิจารณาคําตอบแบบทดสอบ พบวา นิสิตไมสามารถเลือกใชเครื่องมือชวยคนไดอยาง
กวางขวางใหเหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษาได เชน การเลือกใชหนังสืออางอิงที่เปนหนังสือบรรณานุกรม พบวา นิสิต
ไดคะแนนเฉลี่ยต่ํา สวนดรรชนีวารสาร Readers’ Guide to Periodical Literature พบวา นิสิตไดคะแนนเฉลี่ย
ปานกลางคอนขางต่ํา อาจเปนเพราะนิสิตไมคุนเคยและไมไดใชเครื่องมือนี้ และเครื่องมือดังกลาวไมไดมีความ
ทันสมัยหรือเปนปจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับการคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต การคนจากโอแพก หรือการคน
ฐานขอมูลที่หองสมุดบอกรับ ซึ่งสามารถคนหาไดสะดวกรวดเร็วกวาเครื่องมือที่เปนสิ่งพิมพ นิสิตจึงสนใจใช
เครื่องมือที่เปนอิเล็กทรอนิกสมากกวาเครื่องมือชวยคนที่เปนสิ่งพิมพ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของแบลค
(Black. 2000 : Online) ที่พบวา นักศึกษามักจะใชสารสนเทศที่คนพบจากเว็บมากกวาสิ่งพิมพ และงานวิจัยของ
ฮารทแมน (Hartman. 2001 : Online) ที่พบวา ทรัพยากรสารสนเทศที่นักศึกษาไมคิดจะใชคอื สารสนเทศจาก
บทความวารสาร สวนที่คิดวาจะใชคือ อินเทอรเน็ต
นอกจากนี้แบบทดสอบที่สรางขึ้นนั้น ผูวิจัยไดตั้งคําถามเครื่องมือทุกประเภท ไมถามเฉพาะ
โอแพก หรืออินเทอรเน็ตเทานั้น แตจะถามเครื่องมือชวยคนที่เปนสิ่งพิมพดวย ดังนั้นนิสิตสามารถตอบคําถาม
เกี่ยวกับโอแพก และอินเทอรเน็ตได แตเครื่องมือชวยคนที่เปนสิ่งพิมพนิสิตตอบไมได
ดานการประเมินสารสนเทศ พบวา นิสิตมีการรูสารสนเทศระดับปานกลาง อาจเปนเพราะวิชา
บส 101 ไมมีการสอนในเรื่องการประเมินการรูสารสนเทศ นิสิตจึงไมเขาใจหลักเกณฑในการพิจารณาคุณคาและ
ความนาเชื่อถือของสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ แตนิสิตสามารถใชความรูที่ไดจากประสบการณในการคนหา
การใชสารสนเทศ และความคิดเห็นของตนเองมาใชในการตอบแบบทดสอบ จากการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ
คําถาม พบวา นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับการประเมินสารสนเทศจากเวิลดไวดเว็บ และการเลือกแหลงสารสนเทศ
ที่เปนแหลงบุคคลอยูในระดับต่ํา นั่นคือ นิสิตไมทราบหลักเกณฑที่ใชในการประเมินสารสนเทศที่คนจาก
เวิลดไวดเว็บได ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของแบลค (Black. 2000 : Online) ; คาราเวลโล และคณะ
(Caravello, et al. 2001 : Online) และศรีเพ็ญ มะโน (2536 : บทคัดยอ) ที่พบวา นักศึกษาไมสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองของเว็บเพจ ไมทราบวิธีการประเมินสารสนเทศจากเว็บไซต ขาดวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหและ
ประเมินสารสนเทศที่คนพบ และผลการวิจัยของเฮพเวิรธ (Hepworth. 1999 : Online) ที่พบวา นักศึกษาขาด
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ความมั่นใจในการคนควา เพราะเกิดความกังวลวาสารสนเทศที่ไดรับนั้นผิด เนื่องจากขาดประสบการณในการใช
สารสนเทศเชิงสรางสรรค
ดานการใชสารสนเทศ พบวา นิสิตมีการรูสารสนเทศระดับสูง ซึ่งแบงประเด็นได 2 ประเด็น คือ
1. กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการใชสารสนเทศ ไดแก ความรูเกี่ยวกับ การขโมยคัดลอก
ผลงานผูอื่น ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ และการใชงานโดยธรรม พบวา นิสิตมีความสามารถในระดับสูง ถึงแม
ในวิชา บส 101 ไมมีการสอนเรื่องนี้ แตนิสิตสามารถรับทราบขอมูลขาวสารในเรื่องเหลานี้ไดจากสื่อมวลชน และ
สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งไดมีการรณรงคอยางจริงจัง ชวยใหนิสิตมีความ
เขาใจในประเด็นเหลานี้ได จึงทําใหมีคะแนนในสวนนี้สูง แตขัดแยงกับผลการวิจัยของแบลค (Black. 2000 :
Online) ที่พบวา นักศึกษาไมเขาใจเรื่องลิขสิทธิ์
2. การเขียนบรรณานุกรม พบวา นิสิตมีความสามารถในระดับสูง อาจเปนเพราะการเรียน
การสอนในรายวิชา บส 101 จะเนนในเรื่องการเขียนบรรณานุกรม อาจารยผูสอนใหนิสิตฝกปฏิบัติอยางจริงจัง มี
การกําหนดงานหรือแบบฝกหัดใหนิสิตทําอยางทั่วถึง และนิสิตนําความรูนี้ไปใชประโยชนในการทํารายงานตลอด
ระยะเวลาที่เรียน จึงทําใหนิสิตมีความชํานาญในการเขียนอางอิงบรรณานุกรม และมีคะแนนในสวนนี้สงู ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ และคนอื่น ๆ (2546 : 25) ที่พบวา นิสิตมีความเห็นวา
ความรูที่ไดจากการเรียนวิชา บส 101 สามารถนําไปใชประโยชนในเรื่องการเขียนบรรณานุกรมในระดับมาก แต
ขัดแยงกับผลการวิจัยของซีแมน (Seaman. 2000 : Online) ที่พบวา นักศึกษาขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
สารสนเทศและการใชสารสนเทศ และผลการวิจัยของคาราเวลโล และคณะ (Caravello, et al. 2001 : Online)
ที่พบวา นักศึกษาไมสามารถบอกวิธีการเขียนบรรณานุกรมบทความวารสารได
2. เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกตาม
ตัวแปร ดังนี้
2.1 เพศ พบวา นิสิตที่มีเพศตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะการเรียนการสอนนั้นไมวาจะเปนเพศหญิงหรือเพศชาย มีการเรียน
ดวยกัน เรียนในเนื้อหาเดียวกัน อาจารยมีการกําหนดแนวทางการสอนเปนไปในแนวทางเดียวกัน และกําหนดงาน
หรือแบบฝกหัดใหทําอยางทั่วถึงเหมือนกันทุกคน ทําใหทุกคนไดรับความรูในลักษณะทํานองเดียวกัน ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของธาดาศักดิ์ วชิระปรีชาพงษ และคนอื่น ๆ (2546 : 27) ที่พบวา นิสิตทั้งเพศชายและ
เพศหญิง มีความคิดเห็นวาวิชา บส 101 มีประโยชนตอการเรียนไมแตกตางกัน นอกจากนี้ผลการวิจัยของวิทไมร
(Whitmire. 2001 : Online) พบวา นิสิตเพศชายและเพศหญิง ประเมินตนเองเกี่ยวกับการรูสารสนเทศไมแตกตาง
กัน ซึ่งสรุปไดวา ตัวแปรเพศไมสัมพันธกับการประเมินทักษะการรูสารสนเทศของตนเอง
2.2 ชั้นป พบวา นิสิตที่ศึกษาในชั้นปที่ตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว อาจเปนเพราะนิสิตขาดการปลูกฝงในเรื่องการศึกษาคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง
ขาดการใฝรู ตลอดจนคานิยมในหมูนิสิตทุกวันนี้เนนเชิงวัตถุ นั่นคือ นิสิตจะเรียนเพียงแคฉาบฉวย เรียนเพื่อให
สอบผานและใหไดปริญญาบัตรเทานั้น เมื่อเรียนไปแลวไมไดนําสิ่งที่เรียนไปใชประโยชน ไมไดมีการศึกษาคนควา
ดวยตนเองเมื่อเรียนจบในหองเรียน แมวานิสิตจะเรียนในระดับชั้นป/ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นก็ตาม (วิทยากร
เชียงกูล. 2544 : 55 ; จรัส สุวรรณเวลา. 2545 : 4-5, 40) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของแบลค (Black. 2000 :
Online) ที่พบวานักศึกษาชั้นปที่ 1-ชั้นปที่ 4 มีการรูสารสนเทศไมแตกตางกัน แตขัดแยงกับผลการวิจัยของบราวน
(Brown. 1999 : 435) ; เล็กคี และฟูเลอรตัน (Leckie & Fullerton. 1999 : 26) ; คาราเวลโล และคณะ
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(Caravello, et al. 2001 : Online) ; วิทไมร (Whitmire. 2001: Online) และดันน (Dunn. 2002 : 29-30) ที่
พบวา นักศึกษาที่เรียนในชั้นปที่สูงขึ้น มีการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศใหสูงขึ้นตามไปดวย เพราะนักศึกษามี
ประสบการณในการศึกษาคนความากกวา มีการพัฒนากระบวนการสืบคน มีความสามารถในการตั้งคําถามใน
ประเด็นที่ศึกษาไดลุมลึก และเจาะประเด็นไดดีกวานักศึกษาชั้นปที่ 1 - ชั้นปที่ 3 และมีความพรอมในการสืบคน
มากขึ้นเมื่อเรียนในระดับการศึกษา/ชั้นปที่สูงขึ้น ซึ่งนาจะสะทอนใหเห็นวา ประสบการณในการเรียน การคนควา
หาความรู เปนสิ่งที่ชวยใหนิสิตมีการรูสารสนเทศเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบความสามารถเปนรายดาน พบวา แตกตางกันเฉพาะในดานการใชสารสนเทศ โดย
นิสิตที่ศึกษาในชั้นปที่ตางกัน มีความสามารถในการใชสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลาวคือ นิสิตชั้นปที่ 4 มีความสามารถในการใชสารสนเทศสูงกวานิสิตชั้นปที่ 2 อาจเปนเพราะนิสิตชั้นปที่ 4 มี
ประสบการณจากการศึกษาคนควา การเขียนรายงาน หรือโครงงานตาง ๆ นิสิตตองเขียนบรรณานุกรมอยู
สม่ําเสมอตลอดระยะเวลาที่ทํารายงาน จึงทําใหนิสิตที่เรียนในชั้นปที่สูงขึ้น มีความชํานาญในการเขียน
บรรณานุกรมมากขึ้นไปดวย
2.3 กลุมสาขา พบวา นิสิตที่ศึกษาในกลุมสาขาตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ นิสิตกลุมสาขาวิทยาศาสตรการแพทย
มีการรูสารสนเทศโดยรวมสูงกวานิสิตกลุมสาขาอื่นทุกกลุม และมีความสามารถดานการเขาถึงและการใช
สารสนเทศสูงกวานิสิตทุกกลุมเชนกัน
ซึ่งอาจเปนผลมาจากประเด็นเหลานี้ คือ
2.3.1 การคนควาหาขอมูล เนื่องจากลักษณะพื้นฐานหรือธรรมชาติของวิชาทางการแพทย มี
การคิดคน และเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา อันสงผลตอการคนควาหาความรู นั่นคือ นิสิตกลุมวิทยาศาสตร
การแพทยตองคนควา ติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวในวงการแพทยอยูตลอดเวลา ทําใหนิสิตกลุมสาขา
วิทยาศาสตรการแพทย ตองใชทักษะในการแสวงหาความรู หรือวิธีการศึกษาคนความากกวานิสิตกลุมอื่น ๆ
จะเห็นไดจากงานวิจัยของเดอ โกรเท (De Groote. 2003 : Online) ที่ไดสํารวจการใชวารสารและฐานขอมูล
ออนไลนสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพของนักศึกษาแพทย มหาวิทยาลัยอิลินอยส ชิคาโก พบวา นักศึกษาสวนใหญ
(รอยละ 93) มีการสืบคนฐานขอมูล MEDLINE และรอยละ 76.5 อานวารสารฉบับเต็มจากวารสารออนไลนที่
หองสมุดบอกรับ สวนผลการวิจัยของโรเจอร (Rogers. 2001 : 25-34) พบวา ผูใชสวนใหญที่ใชวารสาร
อิเล็กทรอนิกสอยูในสาขาชีววิทยาและการแพทย และผลการวิจัยของศิริพร เรืองสินชัยวานิช (2546 : 45) พบวา
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรมีการใชทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ ของหองสมุด ทั้งที่เปนสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ประกอบการเรียนสูงกวารอยละ 90 ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา นักศึกษาในกลุมสาขาวิทยาศาสตร
การแพทย มีการคนควาหาขอมูลเปนประจํา จึงทําใหเกิดความชํานาญในการศึกษาคนควา การสืบคน ซึ่ง
ประสบการณในเรื่องเหลานี้ ทําใหนิสิตแพทยมีการรูสารสนเทศสูงตามไปดวย สอดคลองกับผลการวิจัยของ
คาราเวลโล และคณะ (Caravello, et al. 2001 : Online) ที่พบวา นักศึกษาที่มีอัตราการใชฐานขอมูลสูง จะได
คะแนนจากการตอบแบบทดสอบการรูสารสนเทศสูงกวานิสิตที่มีอัตราการใชฐานขอมูลต่ํา
2.3.2 นิสิตที่ศึกษาในกลุมสาขาวิทยาศาสตรการแพทย มักจะเปนนิสิตที่เรียนดี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยูในระดับสูง ดังผลการวิจัยของชัชวาล พรธาดาวิทย (2544 : 16-22) ที่พบวา นิสิตแพทยชั้นป
ที่ 1-ชั้นปที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงถึง 3.80 และนอกจากนี้นิสิตที่มีผลการเรียนดี มักเอาใจใสในการเรียนมาก จึง
ทําใหมีความสามารถในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดเร็วและสูงตามไปดวย และผลการวิจัยของเพ็ญรุง แปงใส (2544 :
46) พบวา นิสิตกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความรูความเขาใจในการสืบคนรายการบรรณานุกรมจาก
โอแพกมากกวานิสิตกลุมสาขาสังคมศาสตร
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2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีการรูสารสนเทศ
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ
นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมาก มีการรูสารสนเทศสูงกวานิสิตที่มีผลการเรียนพอใช อาจเปนเพราะนิสิตที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมักจะใชเวลาสวนใหญในหองสมุดหรือแหลงขอมูลตาง ๆ ชอบเสาะแสวงหาความรู และ
ใฝรู จึงทําใหเปนผูที่มีความสามารถทั้งทางดานความคิดและสติปญญาดีกวา จากการที่เขาไปคนควาหาความรู
บอย ๆ ทําใหเขามีทักษะทางการรูสารสนเทศสูงไปดวย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของเรหแมนและโมฮัมหมัด
(Rehman & Mohammad. 2001 : 19) ; คาราเวลโล และคณะ (Caravello, et al. 2001 : Online) และนิธิมา
สังคหะ (2527 : 71) ที่พบวา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีจะใชหองสมุดบอยครั้งกวา และมีความรูใน
การใชหองสมุดสูงกวา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา นอกจากนี้ความสามารถทางการรูสารสนเทศจะ
ขึ้นอยูกับปจจัยทางดานความสามารถในการคิดวิเคราะหดวย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสมสุข โถวเจริญ
(2542 : 13) ทีพบวา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณสูง
กวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา

ขอเสนอแนะ
สําหรับภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ควรปรับปรุงเนื้อหาวิชา บส 101 ใหครอบคลุมกับหัวขอการรูสารสนเทศในตางประเทศ โดยปรับให
เหมาะกับสภาพการเรียนการสอนในประเทศไทย โดยเพิ่มเติมเนื้อหาในเรื่องเหลานี้
1. ดานการเขาถึงสารสนเทศ สอนการนิยามภาระงาน ในเรื่องการระบุปญหาและขอบเขตของสารสนเทศ
สามารถปรับปรุง แกไขสารสนเทศ ใหสอดคลองกับความตองการ และกําหนดคําศัพท/คําสําคัญ ที่เปนตัวแทนของ
เรื่องที่ศึกษา ความรูเกี่ยวกับแหลงสารสนเทศ เชน แหลงปฐมภูมิ แหลงทุติยภูมิ รวมทั้งเทคนิคตาง ๆ ที่ใชใน
การคนหาสารสนเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของการใชตรรกะแบบบูล
2. ดานการประเมินสารสนเทศ สอนหลักเกณฑที่ใชในการประเมินสารสนเทศ ไดแก สารสนเทศใน
หนังสือ วารสาร ฐานขอมูล อินเทอรเน็ต และการประเมินคุณภาพของเว็บไซต
3. ดานการใชสารสนเทศ สอนประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ ไดแก
ลิขสิทธิ์ ทรัพยสินทางปญญา การใชงานโดยธรรม การคัดลอกแนวคิดหรือผลงานของผูอื่น และมารยาทในการใช
อินเทอรเน็ต
สําหรับสํานักหอสมุดกลาง
เนื่องจากการรูสารสนเทศไมไดเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแตเกิดจากการเรียนรูและฝกปฏิบัติ ดังนั้นใน
ฐานะที่หองสมุดเปนหนวยงานสําคัญที่มีสวนสนับสนุนใหนิสิตเปนผูรูสารสนเทศ หองสมุดควรวางแนวทางเพื่อ
ชวยเหลือและสนับสนุนใหนิสิตเปนผูรูสารสนเทศ โดยวิธีการเหลานี้ คือ
1. จัดทํา Web tutorial ซึ่งเปนบทเรียนแบบปฎิสัมพันธทางออนไลน (Online interaction) สอน/แนะนํา
ในแตละความสามารถของการรูสารสนเทศ เพื่อชวยใหนิสิตไดเรียนรูดวยตนเอง และเปนการพัฒนาศักยภาพของ
นิสิตในการศึกษาคนควา/วิจัย ใน Web tutorial ควรมีการแยกเนื้อหาเปนเรื่อง ๆ และสั้น ๆ โดยมีเนื้อหาในเรื่อง
เหลานี้ คือ
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1.1 แนะนําหองสมุด และบริการตาง ๆ ของหองสมุด
1.2 ดานการเขาถึงสารสนเทศ โดยสอนในเรื่อง
1.2.1 การนิยามภาระงาน โดยสอนการระบุปญหาและขอบเขตของสารสนเทศ สามารถปรับปรุง
แกไขสารสนเทศ ใหสอดคลองกับความตองการ และกําหนดคําศัพท/คําสําคัญ ที่เปนตัวแทนของเรื่องที่ศึกษา
1.2.2 ประเภทของแหลงสารสนเทศและความแตกตางของสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ แบงเปน
- ประเภทของแหลงสารสนเทศ เชน แหลงปฐมภูมิ แหลงทุติยภูมิ เปนตน
- ความรูเกี่ยวกับหนังสืออางอิงที่สําคัญ ๆ เชน พจนานุกรม สารานุกรม เปนตน
1.2.3 ระบบการจัดหมวดหมูของหองสมุด เชน ระบบทศนิยมดิวอี้ ระบบรัฐสภาอเมริกัน และ
เลขเรียกหนังสือ
1.2.4 หัวเรื่อง และคําสําคัญ
1.2.5 เครื่องมือที่ใชคนหาสารสนเทศ ไดแก ดรรชนี โอแพก ฐานขอมูล อินเทอรเน็ต
1.2.6 การคนหาสารสนเทศโดยใชเครื่องมือตาง ๆ
- โอแพก โดยแนะนําชองทางในการคนหาสารสนเทศ เชน การคนดวยคําสําคัญ หัวเรื่อง
ผูแตง ชื่อเรื่อง เปนตน และเทคนิคตาง ๆ การคน
- ฐานขอมูล มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสรางของฐานขอมูล ประเภทของฐานขอมูล ความ
ครอบคลุม การสืบคน และเทคนิคการคน
- อินเทอรเน็ต มีเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรมคนดูเว็บ โปรแกรมคนหา การสืบคนขอมูล
บนเว็บ และเทคนิคการคนตาง ๆ
1.3 ดานการประเมินสารสนเทศ แนะนําเกณฑที่ใชในการประเมินสารสนเทศที่มีอยูในรูปแบบตาง ๆ
1.4 ดานการใชสารสนเทศ แนะนําความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการใชสารสนเทศ วิธีการศึกษา
คนควา/วิจัย และการเขียนอางอิง
เมื่อจบบทเรียนแตละเรื่องควรมีแบบทดสอบใหนิสิตไดทดลองตอบ เพื่อประเมินความรูของตนเอง
2. หองสมุดควรรวมมือกับอาจารยภาควิชาตาง ๆ ในการสอนการรูสารสนเทศ โดยกําหนดเปนบทเรียน
เฉพาะเรื่องแลวใหบรรณารักษไปชวยสอน เชน การสืบคนโอแพก การสืบคนสารสนเทศเฉพาะวิชา การใช
ฐานขอมูล การเขียนบรรณานุกรม ฯลฯ เปนตน

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาโดยใชวิธีอื่น เชน ใหนิสิตประเมินการรูสารสนเทศของตนเอง ใหอาจารยผูสอนรวม
ประเมินดวย หรือใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเฉพาะเจาะจงนิสิตแตละกลุมสาขา
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ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการ สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ภาคผนวก ข
จดหมายขอความร่วมมือในการวิ จยั

ภาคผนวก ค
มาตรฐาน ดัชนี /ตัวบ่งชี้ พฤติ กรรมที่แสดงออก และรายละเอียดของข้อคําถาม

มาตรฐาน ดัชนี/ตัวบงชี้ พฤติกรรมที่แสดงออก และรายละเอียดของขอคําถาม
เพื่อใชวัดการรูสารสนเทศ ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มาตรฐานที่
1. นิสิตผูรู
สารสนเทศสามารถ
กําหนดขอบเขตของ
สารสนเทศที่ตองการ
ใชได

ดัชนี/ตัวบงชี้

พฤติกรรมที่
แสดงออก
1.1 นิสิตสามารถระบุ
1. นิสิตสํารวจแหลง
และแสดงความตองการ สารสนเทศทั่วไปเพื่อให
สารสนเทศของตนได
เขาใจใน
ชัดเจน
หัวขอเรื่องที่จะศึกษา
มากขึ้น [1.1.c]

1.2 นิสิตสามารถระบุ
ประเภทและรูปแบบ
ของแหลงสารสนเทศ
ตาง ๆ ที่นาจะมี
สารสนเทศที่

สิ่งที่ตองการถาม

1. นิสิตสามารถอธิบาย
ความแตกตางระหวาง
แหลงสารสนเทศทัว่ ไปและ
แหลงสารสนเทศเฉพาะ
สาขาได [1.1.c.1]
2. นิสิตสามารถตัดสินใจได
วาเมื่อใดควรใชแหลง
สารสนเทศทั่วไปหรือใช
แหลงสารสนเทศเฉพาะ
วิชาได เชน เพื่อคนหา
เรื่องทั่ว ๆ ไปหรือเพื่อให
เขาใจคําศัพทเฉพาะเรื่อง
[1.1.c.2]
2. นิสิตระบุหรือปรับ
3. นิสิตสามารถ
สารสนเทศที่ตอ งการให ปรับเปลี่ยนขอบเขตหรือ
แนวทางของการตั้งคําถาม
อยูในขอบขายที่
สามารถจัดการได
เพื่อใหหัวขอที่ศึกษานั้น
[1.1.d]
แคบลงหรือกวางขึน้ ได
[1.1.d.3]
3. นิสิตระบุแนวคิดหลัก 4. นิสิตสามารถทําความ
และคําศัพทที่อธิบายถึง กระจางเกี่ยวกับแนวคิด
สารสนเทศที่ตองการ
หลักและกําหนดออกมา
ใชได [1.1.e]
เปนคําศัพทของ
สารสนเทศที่ตองการใชได
[1.1.e]
4. นิสิตระบุคุณคาและ 5. นิสิตสามารถระบุ
ความแตกตางของ
รูปแบบที่หลากหลายของ
แหลงสารสนเทศใน
สารสนเทศที่ตองการใชได
รูปแบบตางๆ เชน
[1.2.c.1]

คําถาม
1

2, 3

4

5

6, 7

มาตรฐานที่
1 (ตอ)

ดัชนี/ตัวบงชี้
ตองการใชได

พฤติกรรมที่
แสดงออก
สื่อประสม ฐานขอมูล
เว็บไซต สื่อโสตทัศน
หนังสือ [1.2.c]
5. นิสิตชี้ใหเห็น
จุดมุงหมายและกลุม
ผูใชทรัพยากร
สารสนเทศ เชน
สารสนเทศทั่วไป กับ
สารสนเทศ
วิชาการ ; ระหวางเรื่อง
ที่เปนปจจุบัน กับเรื่องที่
เปนอดีตประวัติศาสตร
[1.2.d]

6. นิสิตอธิบายความ
แตกตางระหวางแหลง
ปฐมภูมิและแหลงทุติย
ภูมิได โดยตระหนักวา
แหลงสารสนเทศ
เหลานั้นมีคุณคาและ
ลักษณะการใชที่
แตกตางกันโดยขึน้ อยู
กับสาขาวิชา [1.2.e]

สิ่งที่ตองการถาม

คําถาม

6. นิสิตสามารถแยกแยะ
8
ลักษณะของสารสนเทศ
สําหรับกลุมผูใชที่แตกตาง
กันได (เชน ระหวาง
สารสนเทศทางวิชาการกับ
สารสนเทศทั่วไป)
[1.2.d.1]
7. นิสิตสามารถชี้ถึง
จุดมุงหมายหรือเปาหมาย 9, 10
ของแหลงสารสนเทศ (เชน
เปนแหลงสารสนเทศทั่วไป
หรือแหลงสารสนเทศ
เฉพาะเจาะจงสาขา
วิชา เปนแหลง
สารสนเทศสําหรับผูใช
ทั่วไป หรือแหลง
สารสนเทศสําหรับ
นักวิชาการ) [1.2.d.2]
8. นิสิตสามารถอธิบายได 11
วาสาขาวิชาที่ตางกันใหคํา
จํากัดความสารสนเทศ
ปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิตางกัน [1.2.e.1]

มาตรฐานที่
2. นิสิตผูรูสารสนเทศ
สามารถ
เขาถึงสารสนเทศที่
ตองการใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ดัชนี/ตัวบงชี้
2.1 นิสิตสามารถเลือก
วิธีการศึกษาหรือระบบ
การคนคืนสารสนเทศที่
เหมาะสมและดีที่สุด
เพื่อเขาถึงสารสนเทศที่
ตองการใชได

พฤติกรรมที่
แสดงออก
7. นิสิตศึกษาขอบเขต
เนื้อหา และการ
จัดระบบการคนคืน
สารสนเทศ [2.1.c]

8. นิสิตเลือกวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเขาถึง
สารสนเทศที่ตองการใช
จากวิธีการศึกษา หรือ
ระบบการคนคืน
สารสนเทศ [2.1.d]
2.2 สามารถกําหนดกล 9. นิสิตกําหนดคํา
ยุทธการคนหา
สําคัญ คําตางกันที่มี
สารสนเทศและ
ความหมายเหมือนกัน
ดําเนินการตาม
และคําที่สัมพันธกับ
กลยุทธที่ออกแบบไวได สารสนเทศที่ตองการ
อยางมี
ใชได [2.2.b]
ประสิทธิผล

สิ่งที่ตองการถาม
9. นิสิตสามารถเลือกใช
เครื่องมือคนหาสารสนเทศ
ไดเหมาะสม (เชนดรรชนี
หรือฐานขอมูลออนไลน)
เพื่อคนหาสารสนเทศ
เฉพาะเรื่องได [2.1.c.5]
10. นิสิตสามารถบอก
ลักษณะของฐานขอมูล
บรรณานุกรมและฐาน
ขอมูลเอกสารเต็มรูปได
[2.1.c.11]
11. นิสิตสามารถเลือก
แหลงสารสนเทศที่
เหมาะสม เชน แหลงปฐม
ภูมิ แหลงทุติยภูมิ หรือ
แหลงตติยภูมิ ที่เกี่ยวของ
กับสารสนเทศที่ตองการ
ใชได [2.1.d.1]
12. นิสิตสามารถกําหนด
คําสําคัญ หรือวลีที่เปน
ตัวแทนของหัวขอที่ศึกษา
ทั้งในแหลงทั่วไป (เชน
บัตรรายการ
ดรรชนีวารสาร แหลง
ออนไลน) และแหลงเฉพาะ
สาขาวิชาได [2.2.b.1]

คําถาม
12, 13

14

15

16, 17

มาตรฐานที่

ดัชนี/ตัวบงชี้

พฤติกรรมที่
แสดงออก

2 (ตอ)

10. นิสิตเลือกศัพท
ควบคุมที่เฉพาะเจาะจง
กับสาขาวิชาหรือแหลง
คนคืน [2.2.c]

11. นิสิตกําหนด
กลยุทธการคนหา
สารสนเทศโดยใชคําสั่ง
ที่เหมาะสมกับระบบ
การคนคืนสารสนเทศที่
เลือกไว เชน ตัว
ปฏิบัติการตรรกะ
แบบบูล

สิ่งที่ตองการถาม
13. นิสิตสามารถ กําหนด
คําศัพทที่ใชเปนทางเลือก
เชน คําตางกันที่มี
ความหมายเหมือนกัน คํา
ที่มีความหมายกวางกวา
หรือแคบกวา และวลีที่
แทนหัวขอที่ศึกษา
[2.2.b.3]
14. นิสิตสามารถใช
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ
เชน สารานุกรม คูมือ
ตําราเรียน พจนานุกรม
หรือ
อรรถาภิธาน เพื่อนํามา
กําหนดคําศัพทควบคุม
เฉพาะสาขาที่แสดงเนื้อหา
ของสารสนเทศได
[2.2.c.1]
15. นิสิตสามารถระบุ
คําคนที่เกี่ยวของกับหัวขอ
ที่ศึกษา จากบัญชีศัพท
ควบคุมที่เขาเรื่อง
(relevant) ได [2.2.c.3]
16. นิสิตสามารถเลือกใช
เขตขอมูล (Field) เชน ชื่อ
เรื่อง
ผูแตง หัวเรื่อง ใน
การคนหาสารสนเทศได
อยางเหมาะสม [2.2.d.1]

คําถาม
18, 19

22

23

20, 21

มาตรฐานที่
2 (ตอ)

ดัชนี/ตัวบงชี้

พฤติกรรมที่แสดงออก
การตัดปลายคํา ใช
สําหรับการคนดวย
โปรแกรมคนหา
(Search engines)
[2.2.d]

สิ่งที่ตองการถาม
คําถาม
17. นิสิตเขาใจแนวคิด
24
เกี่ยวกับการคนดวยคํา
สําคัญและสามารถใชได
อยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล [2.2.d.6]
18. นิสิตเขาใจแนวคิด
25
เกี่ยวกับการตัดปลายคํา
และสามารถใชไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
[2.2.d.7]

12. นิสิตนํากลยุทธ
การคนหาไปใชในระบบ
คนคืนสาร-สนเทศตาง
ๆ ซึ่งมีสวนเชื่อม
ประสานผูใชและ
โปรแกรมการคนหา
ตางกัน [2.2.e]

19. นิสิตสามารถใช
คําแนะนําการใชบน
หนาจอ (Help screen)
เพื่อใหเขาใจโครงสรางการ
คนหาและคําสั่งของระบบ
การคนคืนสารสนเทศนั้น
ๆได [2.2.e.1]
20. นิสิตสามารถทําใหขอ
คําถาม/คําคนแคบลงหรือ
กวางขึ้นเพื่อ
คนคืนสารสนเทศใน
ปริมาณที่เหมาะสมโดยใช
เทคนิคการคนคืนตาง ๆ
เชน ตรรกะแบบบูล การ
จํากัดผลการคนและการใช
ทางเลือกในการคน (field
searching) [2.2.e.3]
21. นิสิตสามารถระบุ
หนังสือรวมบทคัดยอหรือ
หนังสืออางอิงอื่นๆ

13. นิสิตดําเนินการ
คนหาโดยใชวิธีการได
เหมาะสมกับ

26

27, 28, 29

30

มาตรฐานที่
2 (ตอ)

ดัชนี/ตัวบงชี้

2.3 นิสิตสามารถ
คนหาสารสนเทศทาง
ออนไลน/หรือ
สารสนเทศที่เปน
ผลงานของบุคคลนั้น ๆ
ทางออนไลนโดยใช
วิธีการตาง ๆ ได

พฤติกรรมที่แสดงออก
ประเด็นหรือเรื่องที่
ศึกษา [2.2.f]

สิ่งที่ตองการถาม
ที่สําคัญ ๆ ที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชาได [2.2.f.1]
22. นิสิตสามารถคนหา
และใชพจนานุกรม
สารานุกรม บรรณานุกรม
ในรูป
สิ่งพิมพ หรือหนังสืออางอิง
ประเภทอื่นๆ ที่ใหขอมูลใน
หัวขอเรื่องที่ศึกษา
[2.2.f.2]
23. นิสิตสามารถใชสวน
ตาง ๆ ของหนังสือ เชน
ดรรชนี สารบัญ คําแนะนํา
การใช แผนภูมิ รายการ
โยงเพื่อคนหาสารสนเทศที่
เกี่ยวของได [2.2.f.4]
14. นิสิตใชระบบการ
24.นิสิตสามารถบอกไดวา
คนหาที่หลากหลายเพื่อ สารสนเทศลักษณะใดที่ไม
คนหาสารสนเทศที่อยู สามารถคนหาไดจากทาง
ในรูปแบบตาง ๆ
ออนไลนหรือในรูปแบบดิ
[2.3.a]
จิทัลแตสามารถคนหาได
จากสิ่งพิมพ หรือรูปแบบ
อื่น เชน วัสดุยอสวน วีดิ
ทัศนหรือ สื่อประสมได
[2.3.a.1]
25. นิสิตสามารถใชแหลง
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
คนควา เชน รายการ
สืบคน

คําถาม

31

32

33

34, 35, 36, 37

มาตรฐานที่
2 (ตอ)

ดัชนี/ตัวบงชี้

3. นิสิตผูรูสารสนเทศ
สามารถประเมิน
สารสนเทศและแหลง
สารสนเทศไดอยางมี
วิจารณญาณและบูรณา
การสารสนเทศที่
เลือกสรรแลวให
เขากับฐานความรูเดิม
และระบบคุณคาของตน
ได

3.2 นิสิตสามารถ
อธิบายและประยุกต
เกณฑขั้นตนในการ
ประเมินสารสนเทศและ
แหลง
สารสนเทศได

พฤติกรรมที่แสดงออก

สิ่งที่ตองการถาม
คําถาม
(Catalog) และ ดรรชนีเพื่อ
หาสารสนเทศในลักษณะ
ตาง ๆ เชน หนังสือ และ
บทความวารสาร [2.3.a.4]
15. นิสิตใชแผนการจัด 26. นิสิตสามารถใชระบบ 38
หมวดหมู และระบบอื่น เลขเรียกหนังสือ เพื่อระบุที่
ๆ เชน เลขเรียกหนังสือ อยูของหนังสือในหองสมุด
หรือดรรชนีวารสาร
ได
เพื่อระบุแหลงที่อยูข อง [2.3.b.1]
ทรัพยากรสารสนเทศ ที่
มีอยูในหองสมุด หรือ
แหลงอื่น ๆ ที่จะไป
คนหาสารสนเทศได
[2.3.b]
39
16. นิสิตตรวจสอบ และ 27. นิสิตสามารถ
เปรียบเทียบสารสนเทศ ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละ
จากแหลงตาง ๆ เพื่อ
ความมีชื่อเสียงของผูแตง
ประเมินความนาเชื่อถือ โดยพิจารณาจากบท
ความเที่ยงตรง ความ
วิจารณ หรือหนังสือ
ถูกตอง ความนาเชื่อถือ ชีวประวัติได [3.2.a.2]
ของผูแตงหรือผูผลิต
28. นิสิตสามารถ
ความทันสมัย มุมมอง ตรวจสอบความเที่ยงตรง
40
และความลําเอียงของ
และความ
สารสนเทศ [3.2.a]
ถูกตองของสารสนเทศ
โดยพิจารณาจากแหลง
อางอิงที่ใหขอมูลทาง
บรรณานุกรมได [3.2.a.3]

มาตรฐานที่
3 (ตอ)

ดัชนี/ตัวบงชี้

พฤติกรรมที่แสดงออก

17. นิสิตบอกไดวา
ขอมูลใดนําเสนอดวย
ความลําเอียง
หลอกลวง หรือทําให
เกิดการเขาใจผิด
[3.2.c]

สิ่งที่ตองการถาม
29. นิสิตสามารถ
ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละ
ความมีชื่อเสียงของ
สํานักพิมพหรือหนวยงาน
ที่ผลิตจากทรัพยากร
สารสนเทศอื่น ๆ [3.2.a.4]
30. นิสิตสามารถบอกไดวา
สารสนเทศนั้นจัดพิมพ
เมื่อใด หรือรูวาแหลงที่ให
รายละเอียดเกีย่ วกับป
พิมพนั้น อยูตรงสวนใด
[3.2.a.5]
31. นิสิตสามารถเขาใจวา
สารสนเทศและ แหลง
สารสนเทศอาจเสนอความ
คิดเห็นเพียงแงมุมเดียว
หรือเปนเพียงความคิดเห็น
ไมใชขอเท็จจริง [3.2.c.2]

คําถาม
41

32. นิสิตสามารถเขาใจได
วาสารสนเทศและแหลง
สารสนเทศใดนําเสนอเพื่อ
กอใหเกิดความรูสึกตาง ๆ
อยางจงใจ (trigger
emotions) [3.2.c.3]
33. นิสิตสามารถประยุกต
เกณฑในการประเมิน
สารสนเทศและแหลง
สารสนเทศได เชน ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน

44

42

43

45, 46, 47, 48

มาตรฐานที่
3 (ตอ)

5. นิสิตผูรูสารสนเทศ
สามารถเขาใจประเด็น
ทางเศรษฐกิจ
กฎหมายและสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับการใช
และการเขาถึง
สารสนเทศ รวมทั้งใช
สารสนเทศอยางมี
จริยธรรม และชอบดวย
กฎหมาย

ดัชนี/ตัวบงชี้

พฤติกรรมที่แสดงออก

สิ่งที่ตองการถาม
คําถาม
ของผูแตง ความทันสมัย
ความถูกตอง มุมมอง
ประเภทของสิ่งพิมพ หรือ
สารสนเทศ และ
ผูใหการสนับสนุน
[3.2.c.4]
3.4 นิสิตสามารถ
18. นิสิตคัดเลือก
34. นิสิตสามารถอธิบายได 49
เปรียบเทียบความรูใหม สารสนเทศที่รวบรวมมา วาแหลงสารสนเทศแตละ
กับความรูที่มีอยูเดิม
ได เพื่อใชอางในหัวขอ แหลงนั้นไมไดใหขอมูล
เพื่อใหทราบถึงคุณคาที่ ที่ศึกษา [3.4.g]
เหมาะสมกับทุกหัวขอที่
เพิ่มขึ้น สิ่งที่ขัดแยงกัน
ศึกษา เชน ERIC ไม
และลักษณะเฉพาะอื่น
เหมาะกับหัวขอทางดาน
ๆ ของสารสนเทศได
ธุรกิจ ขอมูลบนเว็บไม
เหมาะกับเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรทองถิ่น
[3.4.g.1]
3.7 นิสิตสามารถ
19. นิสิตทบทวนแหลง 35. นิสิตสามารถใช
50
พิจารณาวาคําถามที่ตั้ง สารสนเทศที่ใชคนและ ประโยชนจากเชิงอรรถ
ไวในชวงแรกควรไดรับ ขยายไปยังแหลง
หรือบรรณานุกรม เพื่อ
คนหาแหลงสารสนเทศอื่น
การปรับปรุงหรือไม
สารสนเทศอื่นตาม
อยางไร
ความจําเปน [3.7.c]
ๆ เพิ่มเติมได [3.7.c.1]
5.1 นิสิตเขาใจประเด็น 20. นิสิตมีความเขาใจ 36. นิสิตสามารถบอกไดวา 51, 52
ทาง
ในเรื่องของทรัพยสิน
ทรัพยสินทางปญญา
จริยธรรม กฎหมายและ ทางปญญา ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ การใชงานโดย
สังคมที่แวดลอม
และการใชงานโดย
ธรรม คืออะไร [5.1.d]
สารสนเทศ และ
ธรรม [5.1.d]
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได

มาตรฐานที่
5 (ตอ)

ดัชนี/ตัวบงชี้

5.3 นิสิตอางอิงแหลง
สารสนเทศที่นํามาใชใน
การผลิตหรือปฏิบตั ิงาน

พฤติกรรมที่แสดงออก
21. นิสิตมีความ
เขาใจวาการลอกเลียน
ผลงานของผูอื่นเปน
เชนไร และไมแอบอาง
งานของผูอื่นมาเปน
ของตน [5.2.f]
22. นิสิตเลือกรูปแบบ
การอางอิงสารสนเทศ
ไดเหมาะสมและใชใน
การอางอิงอยางคงเสน
คงวา [5.3.a]

สิ่งที่ตองการถาม
คําถาม
37. นิสิตสามารถบอกไดวา 53
การลอกเลียนผลงานหรือ
ความคิดผูอื่น คืออะไร
[5.2.f]

38. นิสิตสามารถเขียน
บรรณานุกรมอางอิง
สารสนเทศจากหนังสือ
บทความวารสาร เว็บไซต
ได [5.3.a.6]

54, 55

ภาคผนวก ง
แบบทดสอบ การรูสารสนเทศ

แบบทดสอบ
เรื่อง การรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คําชี้แจง
แบบทดสอบนี้จัดทําขึ้นเพื่อ วัดระดับการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบบทดสอบฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบทดสอบ
ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดระดับการรูสารสนเทศ
คํานิยาม
การรูสารสนเทศ (Information literacy) หมายถึง ความสามารถที่ใชในการกําหนดขอบเขตสารสนเทศ
ที่ตองการ การแสวงหาและวิธีการคนคืนสารสนเทศโดยใชเครื่องมือตาง ๆ และประเมินคุณคาสารสนเทศที่
คนคืนได และการนําสารสนเทศไปใชประโยชนในการแกไขปญหา หรือการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ โดย
จําแนกความสามารถออกเปน 3 ประการ คือ
1. ความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการระบุและแสดงความตองการ
สารสนเทศของตนเอง โดยการระบุประเภทและรูปแบบแหลงสารสนเทศ เลือกวิธกี ารคนหา หรือระบบการคนคืน
สารสนเทศ การกําหนดกลยุทธการคน และดําเนินการคนหาโดยใชวธิ ีการตาง ๆ ได
2. ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย และประยุกตเกณฑ
ขั้นตนในการประเมินสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ อยางมีวิจารณญาณได
3. ความสามารถในการใชสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และจรรยาบรรณเกี่ยวกับการเขาถึงและการใชทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการอางอิงแหลงสารสนเทศที่นํามาใช
ในการปฏิบัติงานได
ทั้งนี้โดยยึดมาตรฐานความสามารถในการรูสารสนเทศระดับอุดมศึกษาที่สมาคมหองสมุดวิทยาลัยและ
วิจัยแหงสหรัฐอเมริกา (Association of College and Research Libraries : ACRL) กําหนดไว และสามารถวัดได
จากแบบทดสอบที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบทดสอบ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายaลงใน 1 ที่ตรงกับสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. เพศ 1 ชาย

1 หญิง

2. ชั้นป 1 ปที่ 2

1 ปที่ 3

3. คณะที่ทา นศึกษาอยู
1 คณะสังคมศาสตร
1 คณะทันตแพทยศาสตร
1 คณะแพทยศาสตร
1 คณะวิทยาศาสตร

1 ปที่ 4

1 คณะมนุษยศาสตร
1 คณะศิลปกรรมศาสตร
1 คณะศึกษาศาสตร

4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนสุดทายของทาน
1 ต่ํากวา 2.76
1 2.76-3.25
1 3.26-4.00

ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดระดับการรูสารสนเทศ
คําชี้แจง 1. โปรดทําแบบทดสอบทุกขอ
2. พิจารณาเลือกคําตอบโดยการทําเครื่องหมาย X บนคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดเปนแหลงสารสนเทศเฉพาะดาน
ก. ดรรชนีหนังสือพิมพไทย
ข. พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย-จีน
ค. ศัพทบัญญัติชื่อแร-ธาตุ
ง. สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2. ตองการความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่อง ดาวหาง ควรคนหาจากสิ่งพิมพประเภทใด
ก. หนังสือรายป
ข. สารานุกรม
ค. ดรรชนีวารสาร
ง. หนังสือคูมือ
3. ตองการทราบคําเต็มและความหมายของคําวา WTO (องคการการคาโลก) จะคนหาขอมูลจากแหลงใด
ก. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ข. อรรถาภิธานศัพทเศรษฐศาสตร
ค. คํายอ-คําศัพท ทางเศรษฐกิจ
ง. คําศัพทการธนาคาร
4. ถาทานตองการศึกษาเรื่อง ชางเรรอน การตั้งคําถามขอใดทําใหขอบเขตของเรื่องแคบที่สุด
ก. ชางไทยมีกี่ชนิด
ข. จํานวนชางเรรอ นในประเทศไทย
ค. การเลี้ยงชางกับการทําธุรกิจทองเที่ยวในประเทศไทย
ง. ปญหาชางเรรอ นในกรุงเทพฯเกิดจากสาเหตุใด
5. ถาทานทํารายงานเกี่ยวกับเรื่อง มลพิษทางอากาศ มีคําศัพทใดบางที่เกี่ยวของ
ก. มลภาวะทางอากาศ, ควันพิษ, อากาศเปนพิษ, คารบอนมอนนอกไซด
ข. มลพิษ, บรรยากาศ, อากาศ, การเผาไหมขยะ
ค. พลังงานความรอน, พลาสติก, โฟม, ขยะมีพิษ
ง. คารบอนมอนนอกไซด, สารพิษ, CFCS
6. ถาทานตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับ เหตุการณการตอตานโครงการทอสงกาซไทย-มาเลเซีย ของ
ประชาชนในจังหวัดสงขลา ควรคนหาขอมูลจากแหลงใด
ก. เอกสารโครงการ
ข. หนังสือพิมพ
ค. วารสาร
ง. เว็บไซต

7. ตองการทราบวาปจจุบันนี้บริษัทไมโครซอฟต ผลิตหรือจําหนายโปรแกรมคอมพิวเตอร/ผลิตภัณฑ
อะไรบาง ควรคนหาขอมูลจากแหลงใด
ก. วารสารไมโครคอมพิวเตอร
ข. หนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ค. เว็บไซตของไมโครซอฟต
ง. หนังสือพิมพ
อานขอความขางลางนี้ แลวตอบคําถามขอ 8
“ Stratification technique เปนลักษณะการบูรณะฟนหนาดวย Resin Composites
เปนชั้น ๆ โดยมีการใช เรซินคอมโพสิตชนิด Hybrid บูรณะทดแทนเนื้อฟนที่หายไปเปนสวน
ใหญเพื่อใหเกิดความแข็งแรงและมีความทึบแสงที่พอเหมาะคลายคลึงกับฟนธรรมชาติ สวน
ชั้นนอกจะใชเรซินคอมโพสิต ชนิด microfills บูรณะเพื่อใหสามารถขัดไดเงางามเหมือนฟน
ธรรมชาติ” (สนใจ มธุราสัย. 2544 : 25)
8. ขอความนี้เหมาะกับผูอา นกลุมใดมากที่สุด
ก. ทันตแพทย
ข. นักศึกษาสาขาเคมี
ค. นักศึกษาทันตแพทย
ง. บุคคลที่เขารับการรักษาฟน
9. บทความหนึ่งเขียนโดยผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ มีบรรณานุกรมอางอิงทายบท บทความดังกลาวควรตี
พิมพอยูในสิ่งพิมพใด
ก. นิตยสาร
ข. วารสารวิชาการ
ค. วารสารทั่วไป
ง. สิ่งพิมพรัฐบาล
10. หนังสือชื่อ The World Almanac ใหความรูเกี่ยวกับอะไร
ก. ความรูทั่วไป
ข. ขอมูลสถานที่ทางภูมิศาสตร
ค. ประวัติ ทีอ่ ยูของบุคคล องคกร สถาบัน
ง. ขอเท็จจริงและสถิติตาง ๆ ของปที่ผานมา

11. ขอใดเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิ
ก. ปริญญานิพนธ
ข. บทความวารสาร
ค. ตํารา
ง. ไมโครฟลม
12. ถาตองการคนหาบทความเกี่ยวกับ การประหยัดพลังงาน ควรเลือกใชเครื่องมือในขอใด
ก. Journal Link
ข. Education Index
ค. Science Citation Index
ง. Readers’ Guide to Periodical Literature
13. ถาทานตองการทราบวา มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เปดสอนหลักสูตรวิชาใดบาง ควรเลือก
ใชเครื่องมือคนหาขอใด
ก. โอแพกบนเว็บ
ข. เสิรชเอ็นจิน
ค. กฤตภาคออนไลน
ง. ดรรชนีวารสารบนเว็บ
14. ขอมูลที่คนไดจากฐานขอมูล DAO มีลักษณะอยางไร
ก. บรรณานุกรมและสาระสังเขป
ข. เอกสารเต็มรูป (Full text)
ค. บรรณานุกรม
ง. สถิติตาง ๆ
15. แหลงขอมูลใดเปนแหลงที่ใหขอมูลสมบูรณที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง แรงงานเถื่อนในประเทศไทย
ก. บริษัทจัดหางาน
ข. ผูประกอบการ
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงแรงงาน
16. ถาทานตองการคนหาขอมูลเกี่ยวกับ การใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัย ควรกําหนด
คําคนใด
ก. บทเรียนบนเว็บ, คอมพิวเตอรชวยการสอน
ข. บทเรียนสําเร็จรูป, อินเทอรเน็ต
ค. การศึกษา, เครือขายคอมพิวเตอร
ง. อินเทอรเน็ต, การสอน

17. ถาทานตองการศึกษาวา “การอบรมเลี้ยงดูเด็กมีสวนเกี่ยวของตอการพัฒนาอีคิวในเด็กหรือไม
อยางไร” ควรกําหนดคําคนใด
ก. เชาวนปญญาเด็ก, ไอคิว
ข. อารมณ, เด็ก, พฤติกรรมเด็ก
ค. การพัฒนาอารมณ, อารมณ, ความกาวราวในเด็ก
ง. การอบรมเลี้ยงดู, จิตวิทยาเด็ก, ความฉลาดทางอารมณ
18. ถาทานตองการคนหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องปนดินเผา การใชคําคนในขอใดทําใหไดขอมูลที่เฉพาะ
เจาะจงที่สุด
ก. ศิลปกรรม, ศิลปะบานเชียง
ข. โบราณคดี, ดินเหนียว
ค. เครื่องสังคโลก, ถวยชาม
ง. ภาชนะโบราณ, กระเบื้อง
19. ถาทานตองการคนหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง ดาวเคราะห การใชคําคนในขอใดทําใหไดขอมูลครอบคลุม
เรื่องที่เกี่ยวของทั้งหมด
ก. ดาว
ข. อวกาศ
ค. ดาวอังคาร
ง. ดาราศาสตร
20. ถาทานตองการคนหา ประวัติและผลงาน นายอานันท ปนยารชุน จากโอแพกในหองสมุด มศว เมนูใดให
คําตอบที่ตรงที่สุด
ก. Author Alphabet = ชื่อผูแตง
ข. Title Alphabet = ชื่อเรื่อง
ค. Subject Alphabet = หัวเรื่อง
ง. General Keyword = คําทั่วไป
21. ทานตองการคนหาวา หองสมุด มศว มีหนังสือชื่อ สื่อการสอนและการฝกอบรม : จากสื่อ พื้นฐานถึงสื่อ
ดิจิตอล หรือไม จะเลือกสืบคนจากเมนูใด
ก. Title Alphabet = ชื่อเรื่อง
ข. Title Keyword = คําจากชื่อเรื่อง
ค. Subject Alphabet = หัวเรื่อง
ง. Subject Keyword = คําจากหัวเรื่อง

พิจารณา Sears List of Subject Headings แลวตอบคําถาม ขอ 22
Forest plants 581.5
BT
Forest and forestry
Plants
Plants—Ecology
Forest products
634.9 ; 674
BT
Commercial products
Economic botany
Raw materials
NT
Gums and resins
Lumber and lumbing
Forestry
USE
Forests and forestry
Forest and climate
USE
Forest influences
Forests and forestry (May Subdiv.Geog.)
Arboriculture
UF
Conservation of forests
Forestry
Woods
BT
Agriculture
Natural resources
BT = Broader Term
SA = See Also

NT = Narrow Term RT = Related Term
UF = Used For

22. ถาหากทานตองการคนหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง Forests and forest management จะเลือกใชหัวเรื่องใดเปน
คําคน
ก. Forests and forestry
ข. Forest products
ค. Forest plants
ง. Forestry

พิจารณาขอมูลขางลางนี้ แลวตอบคําถามขอ 23
พฤติกรรมศาสตร (Behavioral science)
ดูเพิ่มเติม
จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาเด็ก
จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาสังคม
สังคมวิทยา
พฤติกรรมองคการ (Organizational behavior)
แบงตามชื่อภูมิศาสตร
ดูเพิ่มเติม
วัฒนธรรมองคการ
XX
การจัดการ
การจัดองคการ
จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
องคการ
23. ถาจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการ ในแงของ แนวทางที่ยึดปฏิบัติในองคกรของพนักงาน
บริษัท จะเลือกใชหัวเรื่องใดเปนคําคน
ก. วัฒนธรรมองคการ
ข. พฤติกรรมศาสตร
ค. จิตวิทยาสังคม
ง. การจัดองคการ
24. ถาทานตองการทราบวา สัตวปาใดบางที่เปนสัตวไดรับการคุมครองใหเปนสัตวสงวน จําไดวาเคย
เจอหนังสือชื่อหนึ่งมีคําวา “สัตวปา” แตจําชื่อหนังสือทั้งหมดไมได ทานจะเลือกสืบคนจากเมนูใด
ก. Title Alphabet = ชื่อเรื่อง
ข. Title Keyword = คําจากชื่อเรื่อง
ค. Subject Alphabet = หัวเรื่อง
ง. General Keyword = คําทั่วไป

25. ขอใดใชเทคนิคการตัดปลายคําของคําวา Sociology ไดดีที่สุดเพื่อใหไดขอมูลที่มีคําวา Sociological,
Sociologically, Sociologist
ก. So*
ข. Soc*
ค. Socio*
ง. Sociolog*
26. หากประสบปญหาในการคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต ควรเลือกใชคําสั่งใด
ก. About Us
ข. Edit
ค. Help
ง. Refresh
พิจารณารายละเอียดของหนาจอโอแพก ขางลางนี้ แลวตอบคําถามขอ 27-28

27. ถาทานตองการคนหาขอมูลเกี่ยวกับ การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา ใหไดเรื่องที่ ตรง กับความตองการ
มากที่สุด ควรเลือกใช Multi Index แบบใด
ก. อินเทอรเน็ต AND การศึกษา
ข. อินเทอรเน็ต OR การศึกษา
ค. อินเทอรเน็ต AND NOT การศึกษา
ง. อินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา

28. จากขอ 27 หากตองการคนขอมูลใหไดเรื่องที่เกี่ยวของจํานวนมากที่สุด ควรเลือกใช Multi Index แบบใด
ก. อินเทอรเน็ต AND การศึกษา
ข. อินเทอรเน็ต OR การศึกษา
ค. อินเทอรเน็ต การศึกษา
ง. อินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา

พิจารณาหนาจอโอแพก แลวตอบคําถามขอ 29

29. หากตองการเฉพาะหนังสือที่พิมพตั้งแตป 2544 ถึงปจจุบันเทานั้น ควรเลือกคําสั่งใด
ก. คลิก Sort เลือก Material Type พิมพป 2544-2546
ข. คลิก Limit เลือก Publication date เลือกเครื่องหมาย >= แลวพิมพ 2544
ค. คลิก Limit เลือก Material Type เลือกเครื่องหมาย = แลวพิมพ 2544
ง. คลิก Retrieve More เลือก Publication date เลือกเครื่องหมาย <= แลวพิมพ 2544
30. ถาทานตองการทราบวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ เรื่องอะไรบาง
ควรคนจากหนังสือประเภทใด
ก. สารานุกรม
ข. นามานุกรม
ค. บรรณานุกรม
ง. อักขรานุกรมชีวประวัติ

31. ถาตองการทราบวา พ.ศ. 2535 มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยบาง ควรคนหาจากหนังสือใด
ก. ความรูทั่วไป
ข. สารานุกรมไทย
ค. สยามออลมาแนค
ง. ราชกิจจานุเบกษา
32. ตองการทราบวาหนังสือเลมหนึ่งมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบาง ควรพิจารณาจากสวนใด
ก. คํานํา
ข. สารบัญ
ค. ดรรชนี
ง. หนาปกนอก
33. ขอมูลใดที่ทานคิดวาไม สามารถคนหาไดจากเว็บไซต
ก. รายงานผลการแขงขันฟุตบอลพรีเมียรลีก ฤดูกาล 2002-2003
ข. ตารางและผลการแขงขันฟุตบอลโลก ป 1994 ในแตละนัด
ค. ขาวสถานการณโรคไขหวัดมรณะ
ง. 10 อันดับหนังสือขายดีประจําสัปดาห
พิจารณารายละเอียดที่ปรากฏจากหนาจอโอแพก แลวตอบคําถาม ขอ 34
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หนังสือทั่วไป
613 ข929
Title

2
3
4

:

Publisher
Description
Subjects

ไขปญหารักษาสุขภาพ / Justine Scott-Macnub, [บรรณาธิการ],
สุณี ธนาเลิศกุล, บรรณาธิการฉบับภาษาไทย
: กรุงเทพฯ : รีดเดอรส ไดเจสท (ประเทศไทย), 2541.
: 484 หนา : ภาพประกอบ.
: สุขภาพ.
สุขภาพจิต.
การรักษาโรค

Add Author : สกอต แมกนับ, จัสติน
สุณี ธนาเลิศกุล

34. ถาตองการคนหาหนังสืออื่นที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเพิ่มเติมอีก ควรสืบคนจากขอใด
ก. คลิกเลือกหมายเลข 1
ข. คลิกเลือกหมายเลข 2
ค. คลิกเลือกหมายเลข 3
ง. คลิกเลือกหมายเลข 4

พิจารณาดรรชนีวารสารภาษาอังกฤษที่คัดมาจาก Readers’ Guide to Periodical Literature แลวตอบคําถาม
ขอ 35
POLLUTION
See also
Acid rain
Air pollution
Forest products industry—Environment aspects
Insurance, Pollution liability
Light pollution
Marine pollution
Mercury pollution
Noise pollution
Oil pollution
Radioactive pollution
Radon pollution
Soil pollution
Space debris
POLLUTION AND WILDLIFE
The alarming language of pollution. D. Glick. Il National
Wildlife v33 p38-45 Ap/My ’95
Fatal mix for marine mammals [harbor seals killed by distemper virus and pollution] R. Stone. Science v266 p1162-3 N
18 ‘ 94
Havoc in the hormones [pollution affecting fertility in
animals] J. R. Luoma. Il Audubon v97 p60-7 Jl/Ag ‘ 95
Troubled waters [link between marine pollution and harbor
seal die-offs] M. Crowe. Il Audubon v97 p14+ Jl/Ag ‘ 95
POLLUTION CONROL DEVICES (AUTOMOBILES) See
Automobiles—Pollution control devices
POLLUTION CONTROL INDUSTRY
See also
Browning-Ferris Industries Inc.
Safety-Kleen Corp.

35. มีบทความที่กลาวถึง Pollution and Wildlife กี่บทความ
ก. 3 บทความ
ข. 4 บทความ
ค. 5 บทความ
ง. 6 บทความ
36. Alta Vista, Lycos, Google คืออะไร
ก. เครื่องมือคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต
ข. เครื่องมือสะกดคําถูก ผิด บนอินเทอรเน็ต
ค. ฐานขอมูลที่เผยแพรบนอินเทอรเน็ต
ง. วารสารอิเล็กทรอนิกส
37. ขอใด ไมใช ประเภทของโปรแกรมคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต
ก. Internet Explorer
ข. MetaCrawler
ค. Google
ง. Yahoo

38.

REF
338.479107
Co699D

เลขเรียกหนังสือนี้ เปนหนังสือประเภทใด

ก. หนังสือใชนอย
ข. หนังสือจอง
ค. หนังสือสํารอง
ง. หนังสืออางอิง
39. ตองการทราบวาผูเขียนหนังสือคนใดคนหนึ่ง มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเรื่องที่เขียนหรือไม ควรตรวจสอบ
จากแหลงใด
ก. อักขรานุกรมภูมิศาสตร
ข. อักขรานุกรมชีวประวัติ
ค. ประวัตินักประพันธ
ง. หนังสือรวบรวมบรรณานุกรม

40. ตองการทราบวาขอมูลที่นํามาใชในการเขียนนั้น ๆ เชื่อถือไดหรือไม ควรจะพิจารณาจากสวนใด
ก. คํานิยมในหนังสือ
ข. บทวิจารณหนังสือ
ค. คูมือแนะนําหนังสือนาอาน
ง. บรรณานุกรม
41. ตองการตรวจสอบคุณสมบัติของสํานักพิมพ วามีความนาเชื่อถือหรือไม ควรพิจารณาจากแหลงใด
ก. นามานุกรมธุรกิจการคา
ข. นามานุกรมสํานักพิมพ
ค. หนังสือขายดีของสํานักพิมพนั้น ๆ
ง. หนังสือที่ไดรับรางวัลจากสมาคมผูจัดพิมพ
พิจารณาเว็บไซต ขางลางนี้ แลวตอบคําถาม ขอ 42

42. เว็บไซตนี้ ใหขอมูลลาสุดเมื่อใด
ก. 14 กุมภาพันธ 2546
ข. 26 ธันวาคม 2543
ค. 2 เมษายน 2538
ง. 3/4/2546
อานขอความขางลางนี้ แลวตอบคําถาม ขอ 43
ปะการังเปนสิ่งมีชีวิตประเภทสัตวและเปนระบบนิเวศทางทะเลชนิดหนึ่ง สามารถฟนตัวไดเอง
ตามธรรมชาติ หากไมถูกรบกวน
มนุษยมีสวนอยางมาก ในการลดจํานวนลงของปะการัง ซึ่งพบวาการทําประมงและ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีสวนทําใหปะการังถูกทําลายเปนบริเวณกวาง นอกจากนั้นยังสงผลกระทบ
ตอสัตวเล็กสัตวนอยที่อาศัยอยูบริเวณแนวปะการังดวย” (เพชรมาลัย ธรรมธา. 2542 : 48)

43. ขอความนี้เปนขอความประเภทใด
ก. ขอคิดเห็น
ข. ขอเท็จจริง
ค. ขอเสนอแนะ
ง. โฆษณารณรงค
อานขอความขางลางนี้ แลวตอบคําถามขอ 44
“ ทีวีสรางใหผูหญิงมีจริตจะกาน ใสใจภาพภายนอกมากกวาหัวใจ เปนหุนยนตที่ไมเหลือ
ความเปนคน เคยมีบางคนบอกวาเปดทีวีไวเปนเพื่อนแกเหงา ใหเหมือนไมไดอยูบานคนเดียว
ทีวีเปนเพื่อนประเภทไหนกัน แมแตขาว เราก็รับรูไดแคเพียงกระผีก เราไมรูเบื้องหลังของ
การเลือกปฏิบัติ เพื่อนแบบไหนที่เอาเงินลานมาลอใหผูหญิงทุกคนเขารวมประกวดนางงามเงินลานที่
ทําใหคนรูกันทั่วประเทศวาหลักฐานปริญญาตรี และปริญญาโทของเราไรคุณภาพ “
(ปรารถนา รัตนะ. 2544 : 62)
44. ขอใดกลาวถึงขอความนี้ ถูกตองที่สุด
ก. ขอความนี้ลําเอียง ทําใหผูอานเกิดความรูสึกที่ไมดีตอโทรทัศน
ข. ขอความนี้ใหแงคิดและมุมมองหลายมุมมอง
ค. ผูเขียนบทความนี้มองโทรทัศนดวยความเปนกลาง
ง. ผูเขียนมีความรูสึกที่ไมดีตอโทรทัศน

45. ขอใดคือหลักสําคัญเบื้องตนที่ใชในการประเมินสารสนเทศที่คนไดจาก WWW (World Wide Web)
ก. ประเทศที่เว็บไซตจดทะเบียน, ไมมีโฆษณา
ข. เว็บโดเมน, วันที่ปรับปรุงขอมูลครั้งลาสุด
ค. มีจุดเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่นที่เกี่ยวของจํานวนมาก
ง. ผูใหการสนับสนุน, ความถูกตองของภาพ กราฟ
46. ขอใดคือหลักสําคัญเบื้องตนที่ใชในการประเมินสารสนเทศที่คนไดจากหนังสือ
ก. ผูแตง, ปพิมพ, และเนื้อหาที่ตรงประเด็น
ข. ชื่อเรื่อง, วัตถุประสงคในการนําเสนอขอมูล
ค. ชื่อเรื่อง, เมือง หรือสถานที่พิมพ
ง. สํานักพิมพ, ผูใหการสนับสนุน
47. ถาทานคนหาขอมูลเกี่ยวกับ พืชสมุนไพรกวาวเครือ เว็บไซตตอไปนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับกวาวเครือ
เว็บไซตใดมีความนาเชื่อถือมากที่สุด
ก. http://www.healthfood_th.info/ka.htm ของบริษัทผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพจํากัด
(ในเครือสหฟารม)
ข. http://www.pharm.chula.ac.th/ ของ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค. http://www.thaiclinic.com/question_kwaw.html ของ นายแพทยธเนศ พัวพรพงษ ศัลยแพทย
โรงพยาบาลวิภาวดี
ง. http://www.mweb.co.th ของบริษัทเอ็มเว็บ ประเทศไทย จํากัด
48. หากทานตองการขอมูลเกี่ยวกับ การคุมครองการใชแรงงานเด็กในประเทศไทย จะเลือกสัมภาษณบุคคล
ในขอใด จึงจะไดขอมูลที่เที่ยงตรงที่สุด
ก. ปวีณา หงสกุล
ข. กัญจนา ศิลปอาชา
ค. ครูหยุย (วัลลภ ตังคณานุรักษ)
ง. อาจารยแม (สุนีย สินธุเดชะ)
49. ถาตองการคนหาขอมูลเกี่ยวกับ การลงทุนในตลาดการเงิน ควรเลือกคนหาจากฐานขอมูลใด
ก. ABI/INFORM
ข. PSYCLIT
ค. ERIC
ง. DAO

อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 50
การสรางนิสัยรักการอาน
นิสัยรักการอาน หมายถึง การใฝมุงมั่นแตการอาน และอานจนเคยชิน อานจนเปนนิสัย แม
บางครั้งจะมีปญ
 หาและอุปสรรคบางก็ไมยอทอ สาเหตุที่ทําใหคนไทยขาดนิสัยรักการอานนั้น สรุปไดดังนี้
(ศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร. 2536 : 34)
1. ไมเห็นความสําคัญของการอาน
2. ปญหาการอาน
3. วัสดุการอาน
4. ขาดการกระตุนและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอาน
5. ความพรอมที่จะอาน ฯลฯ
จากสาเหตุดังกลาว จะเห็นไดวาทุกคนตองมีสวนรวมที่จะชวยสนับสนุนและสงเสริมในการสราง
นิสัยรักการอานทั้งบาน โรงเรียน และชุมชน ควรรวมมือซึ่งกันและกัน (ฉวีวรรณ คูหาภินันท. 2542 : 86)
การที่จะใหเด็กไดมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่เปนหนังสือ มีจิตใจชอบหนังสือและรักการอาน
จําเปนตองดําเนินการที่สําคัญ 2 ประการ คือ สอนใหเด็กอานหนังสือจนสามารถอานออกเขียนได และชักนํา
ใหเกิดความนิยมชมชอบในหนังสือ (ประเทิน มหาขันธ. 2530 : 8)
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการอานของเด็ก มีดังนี้ 1. อิทธิพลจากครอบครัว 2. อิทธิพลของสื่อสารมวลชน
3. อิทธิพลของธุรกิจหนังสือ 4. อิทธิพลจากโรงเรียน (สุขุม เฉลยทรัพย. 2529 : 99-100)
50. ตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การขาดนิสัยรักการอานของคนไทย จะอานจากหนังสือใด
ก. ฉวีวรรณ คูหาภินันท. (2542). การอานและการสงเสริมการอาน. กรุงเทพฯ :
ศิลปาบรรณาคาร.
ข. ประเทิน มหาขันธ. (2530). การสอนอานเบื้องตน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
ค. ศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร. (2536). การอานและการสรางนิสัยรักการอาน. กรุงเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช.
ง. สุขุม เฉลยทรัพย. (2529). การสงเสริมการอาน. ปทุมธานี : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ.
51. ถาทานนําขอมูล แผนภูมิเปรียบเทียบการสงสินคาออกของกระทรวงพาณิชย มาใชประกอบการทํา
รายงาน ควรจะทําอยางไร
ก. เขียนไวในคํานํา
ข. เขียนบรรณานุกรม
ค. ขออนุญาตกระทรวงพาณิชย
ง. ระบุที่มาใตแผนภูมิและเขียนบรรณานุกรม

52. พฤติกรรมของบุคคลในขอใด ไดรับการ ยกเวน วาไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ก. นิสิต ถายเอกสารคําบรรยายของอาจารยที่แจกใหในชั้นเรียนไปขายใหกับเพื่อน ๆ
ข. บรรณารักษ ถายเอกสารภาพถายในหนังสือศิลปะ เพื่อนําไปทําปกใหกับนิตยสารบันเทิง
ค. เจาของคายเทป นําเพลงเกาของนักรองในคายมาทําใหมออกขาย โดยไมไดแจงใหผูแตงเพลง
และนักรองทราบกอน
ง. นายเจมส อัดสําเนาละครจากโทรทัศน แลวนํามาเปดชมทบทวนอีกครั้ง เพื่อนําไปเขียน
บทวิจารณลงนิตยสาร
53. ขอใดตอไปนี้ เปนการลอกเลียนความคิดหรือผลงานผูอื่น
ก. สรุปขอความจากเรื่องที่อานเปนคําพูดของตัวเองโดยระบุแหลงที่มา
ข. ใสเครื่องหมาย “…” ลอมรอบขอความที่คัดลอกมา และระบุแหลงที่มา
ค. คัดลอกภาพมาใช โดยไมบอกที่มา
ง. เขียนบรรณานุกรมอางอิงที่มาของขอมูล
54. รายการขางลางนี้ เปนการอางถึงแหลงสารสนเทศชนิดใด
Balas, Janet. (1997, May). “Training Trainers,” Computers in Libraries. 17 : 43-45.
ก. เว็บไซต
ข. หนังสือ
ค. หนังสือพิมพ
ง. บทความวารสาร
55. ขอมูลใด ไม ตองใสในการเขียนรายการทางบรรณานุกรม
ก. ชื่อหนังสือหรือบทความ
ข. ภาพประกอบ
ค. ชื่อผูแตง
ง. ปพิมพ

E ขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบทดสอบ E

ภาคผนวก จ
คําเฉลยของแบบทดสอบ

คําเฉลยของแบบทดสอบ
ข้อ 1.
ข้อ 2.
ข้อ 3.
ข้อ 4.
ข้อ 5.
ข้อ 6.
ข้อ 7.
ข้อ 8.
ข้อ 9.
ข้อ 10.
ข้อ 11.
ข้อ 12.
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ข้อ 17.
ข้อ 18.
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ข้อ 41.
ข้อ 42.
ข้อ 43.
ข้อ 44.
ข้อ 45.
ข้อ 46.
ข้อ 47.
ข้อ 48.
ข้อ 49.
ข้อ 50.
ข้อ 51.
ข้อ 52.
ข้อ 53.
ข้อ 54.
ข้อ 55.
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ค่าความยาก-ง่ายของแบบทดสอบ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ค่าความยาก-ง่าย
0.23
0.20
0.37
0.40
0.53
0.47
0.37
0.47
0.20
0.70
0.80
0.77
0.33
0.50
0.23
0.70
0.30
0.67
0.47
0.73
0.63
0.67
0.57
0.20
0.53
0.33
0.47
0.50
0.43
0.80
0.43
0.43
0.73
0.40
0.27

แปลความ
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างยาก
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก

ข้อ
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ค่าความยาก-ง่าย
0.37
0.80
0.30
0.50
0.47
0.63
0.30
0.40
0.40
0.67
0.50
0.33
0.67
0.63
0.40
0.47
0.50
0.47
0.43
0.30

แปลความ
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างยาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างยาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก
ค่อนข้างง่าย
ค่อนข้างง่าย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างยาก

ภาคผนวก ช
คะแนนเฉลี่ยเป็ นรายข้อ

คะแนนเฉลีย่ เปนรายขอ
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

X

46.88
75.91
69.68
55.27
64.30
57.42
69.25
55.05
84.73
33.55
10.97
27.31
66.88
47.74
87.96
45.81
73.98
44.52
62.36
31.18
52.47
46.67
39.78
69.89
46.67
75.05
49.46

ขอ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

X

38.49
66.88
16.77
54.62
63.22
40.64
74.62
83.22
41.08
38.28
78.06
53.55
57.85
62.15
76.99
66.67
50.11
37.85
61.29
71.18
20.00
40.86
63.44
69.89
55.70
63.22
61.29
84.52

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั

ประวัติยอ่ ผูว้ ิ จยั
ชือ่ ชือ่ สกุล
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปจั จุบนั
ตําแหน่งหน้าทีป่ จั จุบนั
สถานทีท่ าํ งานปจั จุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2547
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จังหวัดกระบี่
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