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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทาง วิธกี าร และรูปแบบของการศึกษาค้นคว้า การใช้แหล่ง
สารสนเทศ วิธปี ระเมินสารสนเทศ และอุปสรรคปญั หาในกระบวนการศึกษาค้นคว้า เพื่อทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ในชัน้ เรียนและเพื่อแก้ปญั หาต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ระดับปริญญา
ตรี ที่กาลังศึกษาอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 2-4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จานวน 315 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจยั พฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศเพื่อทางานที่ ได้รบั มอบหมาย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ทางานเกี่ยวกับการนาเสนอผลงานในชัน้ เรียนเพื่ อประกอบรายงาน โดยใช้ทรัพยากรประเภทโปรแกรมค้นหา
ประเมินสารสนเทศทีค่ น้ หาได้จากห้องสมุดโดยพิจารณาจากบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง ประเมินแหล่งข้อมูล
ในเวิลด์ไวด์เว็บโดยคานึงถึงความทันสมัยของเว็บไซต์ นักศึกษาส่วนใหญ่ขอให้เพื่อนทีเ่ รียนด้วยกัน และอาจารย์
ผูส้ อนช่วยประเมินแหล่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับวิชาทีเ่ รียน มีวธิ กี ารศึกษาค้นคว้างานโดยเริม่ ต้นจากการคิดหาคาค้น ใช้
โปรแกรมแชร์เอกสารเป็ นเครื่องมือสาคัญในการช่วยการค้นคว้า สิง่ สาคัญต่อการศึกษาค้นคว้าคือ การสอบผ่าน
วิชานัน้ ๆ และความยากในกระบวนการค้นคว้าคือ ยากทีจ่ ะรูว้ ่าสามารถทางานชิน้ นี้ได้ดหี รือไม่
พฤติกรรมการค้นคว้าในชีวติ ประจาวัน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่คน้ คว้าหัวข้อข่าว/ เหตุการณ์ปจั จุบนั
โดยใช้ทรัพยากรประเภทโปรแกรมค้นหา ประเมิน แหล่งข้อมูลในเวิลด์ไวด์เว็บ โดยคานึงถึงความทันสมัยของ
เว็บไซต์ และนักศึกษาขอให้เพื่อนที่เรียนด้วยกันช่วยประเมินแหล่งข้อมูลต่างๆ ส่วนความยากในกระบวนการ
ค้นคว้าคือ ยากทีก่ ารหาข้อมูลจากเว็บไซต์
เปรียบเทียบพฤติกรรมการค้นคว้าเพื่อทางานที่ได้รบั มอบหมายในรายวิชาต่ างๆ และการค้นคว้าใน
ชีวติ ประจาวันพบว่า ประเด็นทีเ่ หมือนกันคือ ประเภทของทรัพยากรทีน่ ักศึ กษาใช้คอื โปรแกรม ค้นหา นักศึกษา
คานึงถึงความทันสมัยของเว็บไซต์ในการประเมินแหล่งข้อมูลในเวิลด์ไวด์เว็บ นักศึกษาขอให้เพื่อนทีเ่ รียนด้วยกัน
ช่วยประเมิน แหล่ ง ข้อมูลที่เกี่ยวกับ วิชาที่เรียนและแหล่งข้อมูลต่ างๆ ในชีวิต ประจาวัน นักศึกษาไม่ ค่ อยใช้
บรรณารักษ์ในฐานะทรัพยากร และไม่เคยใช้บรรณารักษ์ช่วยประเมินแหล่งข้อมูลหรือแนะนาการใช้เว็บไซต์ ส่วน
ประเด็นที่ต่างกัน คือ ความยากในกระบวนการค้นคว้าเพื่อทางานที่ได้รบั มอบหมายคือ ยากที่จะรู้ว่าสามารถ
ทางานชิ้นนี้ได้ดหี รือไม่ ส่วนความยากในกระบวน การค้นคว้าในชีวติ ประจาวัน คือ ยากที่การหาข้อมูลจาก
เว็บไซต์
คาสาคัญ: การรูส้ ารสนเทศ, พฤติกรรมการรูส้ ารสนเทศ
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Abstract
The purpose of this research is to study the process, methods, and the form of researching, the
use of information resources, how to evaluate and difficulties encountered throughout the study process
in order to do their assignments in the classroom and to solve the various problems in during the second
semester in academic year 2011, Thonburi University. The method to collect the data of this research
was the questionnaires. The example group of this research was 315 2 nd to 4th year undergraduate
students
The result of this research showed as follow.
1. Information Technology seeking behavior to work that was assigned found that most of the
students work on their reports to present in the classroom and they tend to use the browse program as
resources. Evaluate information that search from the library by considering the bibliography or the list of
references. Evaluate information on the World Wide Web with regard to the topicality of the website.
Most students asked friends and teachers for helping them to evaluate the source of information about
the subjects studied. They also have the technique to search the contents start by using the keywords
using a shared document programs which are key tool to help in research. The important thing of the
study is to pass the exam. The difficulty in the searching process is it’s hard to know that their papers
are good or not.
2. According to the research’s behavior in everyday life found that most students
search news' headlines, present events by using the Searching program as a resource. Source of
information evaluated by thinking of the topicality, asked their friends to help each other to evaluate the
information. The difficulty of the searching process is that it's very hard to find any information from the
website.
3. To compare the behavior in searching information from the website after studying and have to
do the assignments related to that course in everyday life. The researcher found the same points that is
the use of the source of the information the students used the searching program based on the topicality
of the website. They helped each other to evaluate the source of the information in World Wide Web
concerned with their subjects or something that they used in everyday life. The students rarely asked for
help from the librarians, to evaluate or introduce how to use the website as one of the resources. The
different point is the difficult in searching the website for their assignments; they don’t know they did their
works well or not. The difficult of the searching process about something that they used in everyday life
is that it’s hard to find the information from the website.
Keywords : Information Literacy, Information
behaviors
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บทนา
การรู้สารสนเทศ (Information Literacy-IL)
หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการระบุความ
ต้องการสารสนเทศของตนเอง รู้จกั ใช้เครื่องมือและ
กระบวนการค้นหาเพื่อระบุแหล่งสารสนเทศ สามารถ
ประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้สารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ [1] นอกจากนี้ มีการใช้ศพั ท์
อื่นๆ ทีม่ คี วามหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น
(Infor-mation skills) ทักษะสารสนเทศ (Information
Power) พลังสารสนเทศ (Information Competency)
ความ สามารถทางสารสนเทศและ(InformationRelated Competencies-IRC) ความสามารถที่
เกีย่ วกับสารสนเทศ เป็ นต้น
ดอยล์ (Doyle. 1992: 4) [2] ได้ระบุคุณสมบัติ
ของผู้รู้สารสนเทศจากผลการวิจยั ไว้ดงั นี้ 1) รู้ว่า
สารสนเทศที่ถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ มีค วามส าคัญ ต่ อ การ
ตัดสินใจทีช่ าญฉลาด 2) รูค้ วามต้องการสารสนเทศ
ของตนเอง 3) สามารถตัง้ คาถามจากความต้องการ
สารสนเทศนัน้ ได้ 4) สามารถระบุแหล่งสารสนเทศที่
จะเป็ น ประโยชน์ 5) พัฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารค้ น หาที่
ประสบความส าเร็จ 6) เข้า ถึ ง แหล่ ง สารสนเทศ
รวมทัง้ จากคอมพิว เตอร์ แ ละเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 7)
ประเมิน สารสนเทศ 8) จัด ระบบสารสนเทศเพื่อ
น าไปใช้ 9) บูร ณาการสารสนเทศใหม่ เ ข้า กับ องค์
ความรู้ เ ดิม และ 10) ใช้ส ารสนเทศในการคิด เชิง
วิเคราะห์วจิ ารณ์และการแก้ปญั หา
ความข้า งต้น มีนัย เกี่ย วพัน เชื่อ มโยงกับ ความ
สามารถและทักษะอื่นๆ ทีน่ ับเป็ นทักษะการดารงชีวติ
ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การรูห้ นังสือ (Print literacy)
ทักษะการใช้ห้องสมุด (Library skill) ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ (Computer literacy) ทักษะเครือข่าย
สารสนเทศ (Network literacy) การรู้เ ท่ า ทัน สื่อ
(Media literacy) การรู้ส่อื ประเภทภาพ (Visual
literacy) การรูว้ ฒ
ั นธรรม (Cultural literacy) ทักษะใน
การคิดเชิงวิเคราะห์วจิ ารณ์ (Critical thinking skill)
และทักษะการแก้ปญั หา (Problem-solving skill) และ
มีก ารใช้ศ ัพ ท์อ่ืน ๆ ที่มีค วามหมายเหมือ นกัน หรือ
ใกล้เคียงกัน เช่น
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(Information skills) ทักษะสารสนเทศ (Information
power) พลังสารสนเทศ(Information competency)
ความสามารถทางสารสนเทศและความสามารถที่
เกีย่ วกับสารสนเทศ เป็ นต้น
การรู้สารสนเทศ มีค วามเกี่ยวข้อ งกับ แนวคิด
เรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวติ ซึง่ เชื่อว่าการ ศึกษาไม่มี
จุ ด สิ้น สุ ด การเรีย นรู้ต ลอดชีวิต ช่ ว ยให้บุ ค คลได้ มี
โอกาสและประสบการณ์การเรียนรูท้ ุกช่วงของชีวติ ใน
หลายรู ป แบบ เช่ น การศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย น
การศึกษานอกโรงเรียน และการ ศึกษาตามอัธยาศัย
ฯลฯ ในสภาพแวดล้ อ มต่ า งๆ กั น ไม่ ว่ า จะเป็ น
ครอบครัว โรงเรียน สถานทีท่ างาน ชุมชน หรือสังคม
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ช่วยให้บุคคลมีโอกาสพัฒนาตน
ในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม แต่
การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ถ้ า
ปราศจากการรู้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศจึง เป็ น
รากฐานสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในปจั จุบ ัน
องค์กรสากล เช่น ยูเนสโก ได้เน้นบทบาทสาคัญของ
การรู้สารสนเทศควบคู่ไปกับการเรียนรู้ตลอดชีวติ ใน
การพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ การศึกษา การให้บริการทาง
สุขภาพและการส่งเสริมคุณภาพชีวติ การพัฒนาธุรกิจ
และเศรษฐกิจ โดยเน้ น ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ และ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองและการปกครอง
(Horton, Jr. 2008: 15-30) [3]
นอกจากนี้ การรู้ ส ารสนเทศยัง เกี่ย วข้อ งกับ
แนวคิดเรื่องสังคมสารสนเทศ ซึ่งหมายถึงสังคมที่มี
สารสนเทศเป็ น แรงขับ เคลื่อ นทางเศรษฐกิจ สัง คม
และวัฒ นธรรม ในสัง คมสารสนเทศ จะมี ก ารใช้
สารสนเทศในชีวติ ประจาวันของประชาชนในกิจกรรม
ต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ น ระดับ บุ ค คล สัง คม การศึก ษา
ธุ ร กิจ โดยอาศัย เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ สร้า ง
จัดการ ถ่ายทอดแลก-เปลีย่ น และเผยแพร่สารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อจากัดเรื่องเวลาและ
สถานที่ แนวคิดเรื่องการสร้างสังคม สารสนเทศและ
สัง คมความรู้ เป็ น ผลจากความ
ก้า วหน้ า ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีแ่ พร่กระจายไป
ทัวโลก
่
เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงวิถีชวี ติ ของคนใน
สังคมปจั จุบนั ไปอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็ นความ
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เป็ นอยู่ การศึกษา การทางาน การใช้เวลาว่างการรู้
สารสนเทศจึงถือ เป็ นทัก ษะพื้น ฐานที่จ าเป็ นต่ อการ
ดารงชีวติ อย่างปกติสุขของประชาชน และเป็ นกลไก
ส าคัญ ในการขับ เคลื่อ นสัง คมโลกให้ ด ารงอยู่ แ ละ
พัฒนาไปได้ดว้ ยดี
ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา การรู้สารสนเทศ
เป็ น ประเด็น ส าคัญ ที่ไ ด้ร ับ ความสนใจเพิ่ม ขึ้น เป็ น
ลาดับทัง้ ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ แ ละวงการศึ ก ษาโดยทัว่ ไป แนวคิ ด เรื่ อ ง
เศรษฐกิ จ ฐานความรู้ ท่ี แ พร่ ห ลายไปทัว่ โลกเป็ น
แรงผลักดันให้เกิดความต้องการประชากรผูม้ คี วามรู้
ความสามารถ รูว้ ธิ เี รียนและสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ดั ง กล่ า ว ในขณะเดี ย วกั น ความก้ า วหน้ า ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลกระทบต่อ
การผลิต และเผยแพร่ ส ารสนเทศและความรู้ การ
เข้าถึงสารสนเทศจานวนมากเพื่อค้นหาสารสนเทศที่
ต้องการสามารถทาได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
ก่ อ ให้ เ กิด ความตระหนั ก ในความส าคัญ ของการ
ปลูก ฝ งั ทัก ษะการ รู้สารสารสนเทศแก่ นัก เรีย น
นักศึกษา พนักงาน และประชาชนทัวไป
่
การสอนการรู้ ส ารสนเทศเป็ น เรื่ อ งส าคัญ ที่
บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ และนักการศึกษาให้ความ
สนใจกันมาก รายงานการศึกษาวิจยั หลายเรื่องทัง้ ใน
สหรัฐ อเมริก าและยุ โ รปชี้ใ ห้ เ ห็น ว่ า
แม้ ก ารรู้
สารสนเทศจะเป็ นประเด็นสาคัญทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมใน
ระบบการ ศึกษา แต่นกั เรียน นักศึกษาจานวนมากยัง
ขาดทักษะการรูส้ ารสนเทศ (Wired Campus. 2006)
[4] ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทัง้ หลายจึงได้พยายามแสวงหา
แนวทางที่ ป ลู ก ฝ งั ทั ก ษะการรู้ ส ารสนเทศให้ มี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
องค์การยูเนสโก เป็ นองค์กรหนึ่งที่พยายามจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการรูส้ ารสนเทศ เมื่อวันที่
4-7 พฤศจิกายน 2553 องค์การยูเนสโก สานักงาน
กรุ ง เทพ ฯ ได้จ ัด ประชุ ม ผู้เ ชี่ย วชาญ 30 คน จาก
ประเทศต่ างๆ ในหัวข้อ การพัฒนาตัวชี้วดั การรู้ส่อื
และการรูส้ ารสนเทศ (The Development of Media
and Information Literacy Indicators-MIL)

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี

(UNESCO. 2010) [5] ข้อสรุปประการหนึ่งทีไ่ ด้จาก
การประชุ ม ครัง้ นี้ คือ ในป จั จุ บ ัน มีข้อ มู ล เบื้อ งต้ น ที่
เชื่อถือได้เกีย่ วกับพฤติกรรมการรูส้ ารสนเทศน้อยมาก
จ น ก ร ะ ทั ่ ง นั ก ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ นั ก วิ จั ย ท า ง
บรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ ไม่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดตัว ชีว้ ดั
การรู้ ส ารสนเทศได้ ข้ อ สรุ ป ดั ง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด
โครงการส ารวจพฤติ ก รรมการรู้ ส ารสนเทศของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในเอเชีย (Asian Survey of
Information Behaviors of College Students) ขึน้
โดยมีประเทศต่างๆ เข้าร่วม เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์
อินเดีย ศรีลงั กา ปากีสถาน บังกลาเทศ และจีน เป็ น
ต้น
ผู้ วิ จ ัย เห็ น ว่ า การเข้ า ร่ ว มโครงการนี้ จ ะเป็ น
ประโยชน์ ท งั ้ ต่ อ มหาวิท ยาลัย ต่ อ ประเทศไทยและ
ภู มิภ าคเอเชีย จึง มีค วามประสงค์ จ ะท าวิจ ัย เรื่อ ง
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร รู้ ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยศึกษาว่าในการทางานที่
ั หาต่ า งๆ ใน
ได้ ร ับ มอบหมาย หรื อ การแก้ ไ ขป ญ
ชีวิตประจาวัน นัน้ นัก ศึกษามีแนวทาง วิธีก าร และ
รู ป แบบของการศึ ก ษาค้ น คว้ า อย่ า งไร ใช้ แ หล่ ง
สารสนเทศใดบ้า ง มีวิธีป ระเมินสารสนเทศอย่า งไร
และประสบอุปสรรคปญั หาใดในกระบวนการศึกษา
ค้นคว้า ผลที่ได้จ ากการวิจ ัยครัง้ นี้ จะน าไปรวมกับ
ผลการวิจยั เรื่องเดียวกันที่ได้จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ทัง้ ของรัฐและเอกชนในประเทศไทย ทัง้ เพื่อ ให้ไ ด้
ข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับพฤติกรรมการรูส้ ารสนเทศของ
นิสติ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ซึง่ จะเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการสารวจพฤติกรรมการ
รูส้ ารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเอเชีย ตาม
แนวทางขององค์การยูเนสโกต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วิจ ัยได้ตงั ้ ความมุ่ง หมายไว้
ดังนี้
1. เพื่อศึกษาแนวทาง วิธกี าร และรูปแบบของ
การ ศึ ก ษาค้ น คว้ า การใช้ แ หล่ ง สารสนเทศ วิ ธี
ป ร ะ เ มิ น ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ป ัญ ห า ใ น
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กระบวนการศึก ษาค้ น คว้ า ในการท างานที่ไ ด้ ร ับ
มอบหมายในชัน้ เรียน
2. เพื่อศึกษาแนวทาง วิธกี าร และรูปแบบของ
การ ศึ ก ษาค้ น คว้ า การใช้ แ หล่ ง สารสนเทศ วิ ธี
ป ร ะ เ มิ น ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ป ัญ ห า ใ น
กระบวนการศึกษาค้นคว้า ในการแก้ปญั หาต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี ทีก่ าลังศึกษาอยู่ชนั ้ ปี
ที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 รวมทัง้ สิน้
1,495 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี ทีก่ าลังศึกษาอยู่
ชัน้ ปี ท่ี 2-4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ทีส่ มุ่ มา
จากประชากรข้างต้น โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้
(Stratified random sampling) ตามตัวแปรสถานภาพ
ของนั ก ศึก ษา และกลุ่ ม สาขาวิช าได้ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ทัง้ หมด 315 คน ซึง่ มากกว่าจานวนที่กาหนดไว้ใน
ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์
แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607 - 610) [6] คือ
306 คน
2. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึ่ง
แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบ
ถาม ได้แก่ เพศ ชัน้ ปี ทศ่ี กึ ษาและสาขาวิชา เป็ นแบบ
เลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ วิ ธี ศึ ก ษา
ค้น คว้า เพื่อ ท างานที่ไ ด้ร ับ มอบหมาย ในรายวิช า
ต่างๆ เป็ นแบบเลือกตอบ ดังนี้
1. แบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ได้แก่
1.1 เกือบทุกครัง้ บ่อย บางครัง้ ไม่ค่อยใช้
ไม่เคยใช้ ไม่ทราบ ไม่เคยพบสถานการณ์เช่นนี้มา
ก่อน
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1.2 สาคัญมาก สาคัญ สาคัญปานกลาง ไม่
ค่อยสาคัญ ไม่สาคัญ ไม่ทราบ ไม่เคยพบ
1.3 เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย เฉยๆ ไม่
ค่อยเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยเป็ นอย่างยิง่ ไม่ทราบ ไม่
เคยพบสถานการณ์เช่นนี้มาก่อน
2. แบบมาตรประมาณค่ า 4 ระดับ ได้แ ก่ ใช่
ไม่ใช่ จาไม่ได้ ไม่เคยได้ยนิ มาก่อน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์
การค้นคว้าในชีวติ ประจาวัน เป็ นแบบเลือกตอบ
แบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ได้แก่
1. เกือบทุกครัง้ บ่อย บางครัง้ ไม่ค่อยใช้ ไม่
เคยใช้ ไม่ทราบ ไม่เคยพบสถานการณ์เช่นนี้มาก่อน
2. เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย เฉยๆ ไม่ค่อย
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยเป็ นอย่างยิง่ ไม่ทราบ ไม่เคย
พบสถานการณ์เช่นนี้มาก่อน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจ ัย ด าเนิ น การแจกแบบสอบถามและเก็บ
รวบรวมข้อมูลคืนด้วยตนเอง รวมทัง้ สิน้ 350 ชุด ซึ่ง
เป็ นจานวนมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง ทัง้ นี้เนื่องจากเผื่อ
ไว้ก รณี ท่ีแ บบสอบถามซึ่ง ได้ร ับ กลับ มาไม่ ส มบูร ณ์
โดยเริม่ ดาเนินการตัง้ แต่ภาคการศึกษาที่ 2 เป็ นต้นมา
รวมระยะเวลาที่แ จกแบบสอบถามจ านวน 30 วัน
ตัง้ แต่ วนั ที่ 5มกราคม ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
โดยได้รบั แบบ สอบถามกลับคืน ทัง้ สิน้ จานวน 340
ชุด และคัดเฉพาะฉบับสมบูรณ์ จานวน 315 ชุด
4. การวิ เคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล นาข้อมูลจากแบบสอบถาม
ทีส่ มบูรณ์จานวน 315 ชุด มากาหนดรหัสการ
ลงคะแนน พร้อมกรอกข้อมูลลงโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติ SPSS (Statistical package for social
science) และวิเคราะห์ขอ้ มูล ตอนที่ 1-3 โดยใช้
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ

สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
1. ประเภทงานที่ได้รบั มอบหมายในรายวิ ชา
ต่างๆ
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งานที่นักศึกษาได้รบั มอบหมายในรายวิชามาก
ที่สุ ด คือ การน าเสนอผลงานในชัน้ เรีย นประกอบ
รายงานทาให้เห็นว่าอาจารย์ผสู้ อนให้ความสาคัญกับ
การนาเสนอผลงานซึง่ นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนัน้ นักศึกษาต้องมีความรูใ้ น
เรื่ อ งที่ ต นเองศึ ก ษาเป็ น อย่ า งดี จึง จะสามารถจับ
ประเด็น และน าสาระ สาคัญ มาเสนอได้ ลาดับ
รองลงมานักศึก ษาได้รบั มอบ หมายการนาเสนอ
ผลงานด้วยวาจา ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะการนาเสนอด้วย
วาจาเป็ นการฝึ กทักษะด้านการสื่อสารที่ชดั เจนที่สุด
และเป็ นทักษะด้านหนึ่งตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (TQF) (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร:
ออนไลน์) [7] ทีอ่ าจารย์ทุกท่านต้องการมุ่งเน้นพัฒนา
ให้นัก ศึก ษาทุ ก คนมีป ระสิท ธิภ าพจึง ท าให้อ าจารย์
มักจะมอบหมายงานให้นักศึกษามานาเสนอด้วยวาจา
ส่ ว นงานที่นั ก ศึก ษาได้ ร ับ มอบหมายน้ อ ยที่สุ ด คือ
รายงานวิเคราะห์เหตุการณ์เชิงประวัติศาสตร์ ทัง้ นี้
อาจเป็ นเพราะมหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ไ ม่ มี ก ารเปิ ด
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนใ นวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ
ประวั ติ ศ าสตร์ จึ ง ท าให้ นั ก ศึ ก ษาไม่ ค่ อ ยได้ ร ั บ
มอบหมายงานในเนื้ อ หาที่เ กี่ย วกับ การวิเ คราะห์
เหตุการณ์เชิงประวัตศิ าสตร์มากนัก
2. หัวข้อที่ใช้ค้นคว้าในชีวิตประจาวัน
หัวข้อทีน่ กั ศึกษาค้นคว้าในชีวติ ประจาวันจานวน
มากทีส่ ดุ คือ ข่าว/เหตุการณ์ปจั จุบนั รองลงมาคือ เรื่อง
ที่เกี่ยวกับงานที่ต้องทา ทาให้เห็นได้ว่า นักศึกษามี
ความสนใจติดตามข่าวและเหตุ การณ์ ในปจั จุบนั ที่มี
ผลกระทบต่ อ ชีวิต ประจ าวัน ของทุ ก คน เพราะการ
ติ ด ตามข่ า วสารจะช่ ว ยให้ นั ก ศึก ษารู้ เ ท่ า ทัน สิ่ง ที่
เกิดขึ้น และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ต่างๆ ได้
และในปจั จุบนั ข่าวและเหตุ การณ์ ทงั ้ ในประเทศและ
ต่างประเทศมีประเด็นที่น่าสนใจและน่ าติดตาม ด้วย
การนาเสนอข่าวของสือ่ ต่างๆ ทีท่ นั เหตุการณ์และเป็ น
ป จั จุ บ ัน และมีช่ อ งทางการน าเสนอที่ห ลากหลาย
เข้า ถึง ได้ง่ า ย รองลงมานั ก ศึก ษาค้น คว้า ในเรื่อ งที่
เกี่ยวกับงานที่ต้องทา ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะนักศึกษา
ส่ ว นใหญ่ ข องมหาวิท ยาลัย ธนบุ รี เป็ น นั ก ศึก ษาที่
ทางานแล้ว และมาศึกษาต่อเพื่อต้องการปรับระดับวุฒิ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี

การศึกษาให้สูงขึน้ ดังนัน้ นอกจาก งานที่นักศึกษา
ได้ร ับ มอบหมายในรายวิช าแล้ว การค้น คว้า ใน
ชีวติ ประจาวันนักศึกษาจึงมีความสนใจในการพัฒนา
ความสามารถและเพิม่ พูนความรู้ในเรื่องทีเ่ กีย่ ว กับ
งานทีท่ าเพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง หรือ
ค้นคว้าหาข้อมูลนาไปตอบข้อสงสัยและแก้ไขปญั หา
ในงานทีต่ นเองปฏิบตั อิ ยู่
3. ทรัพยากรที่ ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อทางาน
ที่ อาจารย์มอบหมาย และทรัพยากรที่ ใช้ในการ
ค้นหาข้อมูลในชีวิตประจาวัน
ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อทางานที่
อาจารย์มอบหมายและใช้ในการค้นหาข้อมูลในชีวิต
ประจาวัน จานวนมากทีส่ ุดคือ โปรแกรมค้นหา (เช่น
Google, Bing, Yahoo) ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะโปรแกรม
ค้น หาดัง กล่ า วเป็ น เครื่อ งมือ ที่มีส าคัญ ส าหรับ การ
ค้นคว้าหาข้อมูล ข่าวสาร ในปจั จุบนั ซึ่งสามารถใช้
งานได้ ง่ า ยและให้ ข้อ มู ล ที่ ท ัน สมัย ท าให้ ช่ ว ยลด
ระยะเวลาในการค้นคว้าของนักศึกษาลงและสามารถ
ใช้ ไ ด้ ต ามความต้ อ งการโดยไม่ จ ากัด เวลา และ
สถานที่ อีกทัง้ นักศึกษาส่วนใหญ่ คุ้นเคยกับการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาสารสนเทศในเว็บไซต์ต่างๆ จึง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุพศิ บายคายคม (2550)
[8] พบว่ า นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์วิท ยาเขตศรีราชา สามารถค้น หา
สารสนเทศที่ ต้ อ งการได้ โ ดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ช่ ว ยค้ น
(Search Engine) เช่น Yahoo, Google, Alta vista
ลาดับต่อมาทรัพยากรทีน่ กั ศึกษาใช้เกือบทุกครัง้
ในการค้ น คว้ า งานที่ไ ด้ ร ับ มอบหมาย คือ เอกสาร
ประกอบ การสอน ทัง้ นี้อ าจเป็ น เพราะนักศึก ษา
จาเป็ นต้องอ่านและทบทวนเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
เป็ น ผู้จดั ท าเพื่อ งานที่ไ ด้รบั มอบหมายและเพื่อ การ
สอบอยู่เ ป็ น ประจ า สอด คล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
โครงการการรู้ส ารสนเทศ (2009) [9] ที่พ บว่ า
นั ก ศึก ษาเกือ บทุ ก คนใช้เ อกสารประกอบการสอน
ส่วนการค้นหาข้อมูลในชีวติ ประจาวันนักศึกษาใช้ วิกิ
พีเดีย (ผ่านกูเกิล้ หรือเข้าไปทีเ่ ว็บไซต์ของวิกพิ เี ดีย
โดยตรง) ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะวิกพิ เี ดียเป็ นเว็บไซต์ทม่ี ี
ข้อมูล ความรูท้ ห่ี ลากหลาย แต่เป็ นข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้
111 | ห น้ า

ปีท่ี 7 ฉบับที่ 13 เดือนมกราคม 2556

ในระดับ หนึ่ ง และหากค้น คว้า โดยผ่ า นกู เ กิ้ล มัก จะ
ปรากฏผลการค้นเป็ นลาดับแรกๆ จึงทาให้ใช้ได้ง่าย
และสะดวกสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เฮดและไอเซ็น
เบอร์ก (2009) [9] ทีพ่ บว่า นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 6
แห่งและมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทัวเทศ
่
ส่วน
ใหญ่เริม่ ต้นแสวงหาสารสนเทศทีเ่ อกสารประกอบการ
เรี ย นการสอน รองลงมาคือ กู เ กิล ในขณะที่ก าร
ค้ น คว้ า เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ส าหรั บ ชี วิ ต ประจ าวั น
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเกือบทัง้ หมดจะใช้กูเกิลและวิกิ
พีเดีย
ส่ว นการใช้ท รัพ ยากรสาหรับ การค้นคว้า งานที่
ได้ ร ั บ มอบหมายและใช้ ใ นการค้ น หาข้ อ มู ล ใน
ชีวติ ประจาวันระดับบ่อยจานวนมากทีส่ ุดคือ เพื่อนที่
เรีย นด้ว ยกัน ทัง้ นี้ อ าจเป็ น เพราะ เพื่อ นสามารถ
ติดต่อกันได้ง่าย และสามารถสอบถามได้ว่าอาจารย์
ผู้สอนสอนเกี่ยวกับอะไรและมอบหมายงานอะไรให้
บ้าง โดยเฉพาะเมื่อตนเองขาดเรียน หรือไม่เข้าใจงาน
ทีอ่ าจารย์ได้มอบหมาย หรือแม้กระทังเมื
่ ่อต้องการ
คัดลอกงานของเพื่อนส่งอาจารย์
ทรัพยากรทีน่ กั ศึกษาใช้ในการค้นคว้างานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายและการค้นหาข้อมูลในชีวติ ประจาวัน เป็ น
บางครัง้ คือ หนังสือในห้องสมุด ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ
นั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จากเครื อ ข่ า ย
อิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ ทรั พ ยากรอื่ น ๆ ได้ ค รบถ้ ว น
นักศึกษาจึงมาค้นคว้าเพิม่ เติมจากหนังสือในห้องสมุ ด
เป็ น บางครัง้ เพื่อ ให้ค รอบคลุ ม เนื้ อ หางานที่ไ ด้ร ับ
ม อ บ ห ม า ย แ ล ะ ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ ง ก า ร ค้ น ค ว้ า ใ น
ชีวิตประจาวัน อีกทัง้ หนังสือนัน้ มีความน่ าเชื่อถือ ที่
เป็ น หลัก ฐานแน่ น อน และมีเ นื้ อ หาอีก มากที่ไ ม่ ไ ด้
เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต
ยัง มี ป ระเด็ น ที่ น่ า สนใจอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ เมื่ อ
นักศึกษาต้องค้นคว้างานทีไ่ ด้รบั มอบหมายทรัพยากร
ทีน่ ักศึกษาทีไ่ ม่ค่อยใช้คอื บรรณารักษ์ ทัง้ นี้อาจเป็ น
เพราะ ป จั จุบ ันนัก ศึกษาสามารถค้น คว้า หาข้อมูล ที่
ต้องการได้จากเว็บไซต์ รวมถึงระบบการสืบค้นข้อมูล
ของห้องสมุดมีประสิทธิภาพที่ดี ทาให้สามารถค้นหา
ข้อมูลได้ง่าย และนักศึกษาอาจจะไม่ทราบถึงบทบาท
ของบรรณารักษ์ในฐานะทรัพยากรบุคคลหรือแหล่ ง
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สารสนเทศบุ ค คลที่มีค วามสามารถโดยตรง หรือ
บทบาทการสอนการรู้ ส ารสนเทศที่ ส ามารถให้
คาปรึกษา คาแนะนาและช่วยในการค้นคว้าหาข้อมูล
ได้กว้างขวาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของเฮดและไอ
เซ็นเบอร์ก (2009) [9] ทีพ่ บว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
ในยุคดิจทิ ลั ส่วนใหญ่ ไม่ได้พ่งึ พาบรรณารักษ์ โดย
นักศึกษา 9 ใน 10 คน ตอบว่าเกือบจะไม่เคยขอความ
ช่วยเหลือจากบรรณารักษ์เมื่อต้องค้นคว้าเพื่อทางาน
ที่ไ ด้ร ับ มอบหมาย และสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
โครงการการรู้ส ารสนเทศ (2009) [9] ที่พ บว่ า
นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ ข อความช่ ว ยเหลื อ จาก
บรรณารักษ์เมื่อต้องการค้นคว้างานเพื่อทางานตามที่
อาจารย์มอบหมาย
4. การประเมิ นสารสนเทศที่ ค้นหาได้เมื่อพบ
แหล่ง ข้อมูลจากห้องสมุด
การประเมิ น สารสนเทศจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ใน
ห้อ งสมุ ด เพื่อ ท างานที่ไ ด้ร ับ มอบหมายในรายวิช า
ต่างๆ นักศึกษาประเมินสารสนเทศทีค่ น้ หาได้เมื่อพบ
แหล่งข้อมูลจากห้องสมุดเกือบทุกครัง้ จานวนมาก
ที่สุดคือ แหล่งข้อมูลนัน้ มีบรรณานุ กรมหรือรายการ
อ้ า งอิ ง หรื อ ไม่ ทั ้ง นี้ ท าให้ เ ห็ น ว่ า นั ก ศึ ก ษาให้
ความสาคัญในเรื่องความน่ าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
นัน้ ๆ ลาดับรองลงมานักศึกษาประเมินว่าผู้พิมพ์
สารสนเทศคือใคร ทาให้เห็นได้ว่า นักศึกษาต้องการ
สารสนเทศที่ มี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ ที่ ส ามารถระบุ
ผูร้ บั ผิดชอบเพื่อทีจ่ ะสามารถนาไปอ้างอิงได้
ส่ว นการประเมิน สารสนเทศในห้อ งสมุ ด ระดับ
บ่อย จานวนมากที่สุด คือ การประเมิน ความทันสมัย
ของแหล่ง ข้อมูลนัน้ ๆ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะทรัพยากร
ประเภทสิง่ พิมพ์สว่ นใหญ่มกั มีเนื้อหาทีล่ า้ สมัยเร็วเมื่อ
เปรียบ เทียบกับสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต ดังนัน้
เมื่ อ นั ก ศึก ษาต้ อ งการค้ น คว้ า จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ใน
ห้ อ งสมุ ด ไปประกอบงานที่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมาย จึ ง
ต้องการข้อมูลที่ใหม่แ ละทัน สมัยที่สุดนักศึก ษาส่ว น
ใหญ่คานึงถึงเกณฑ์ดงั กล่าวในลาดับต้นๆ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ เฮดและไอเซ็นเบอร์ก (2010) [10] ที่
พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยใน
ยุคดิจติ อล 25 แห่งทัวประเทศ
่
ส่วนใหญ่มกี ารประเมิน
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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สารสารเทศจากแหล่งข้อมูลในห้องสมุด โดยมีเกณฑ์
ในการประเมิน คือ ความทัน สมัย ของสารสนเทศ
รองลงมาคือ แหล่งข้อมูลมีบรรณานุ กรมหรือรายการ
อ้างอิงหรือไม่ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ การเรียนการสอน
ในรายวิชา 005001 สารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า
จะเน้ น ในเรื่อ งความส าคัญ และวัต ถุ ป ระโยชน์ ข อง
บรรณานุกรมและการอ้างอิง ในแง่มุมของผูใ้ ห้และผูใ้ ช้
ข้อมูลทาให้นักศึกษาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ และ
นามาเป็ นเกณฑ์ในการประเมินสารสนเทศในลาดับ
ต้ น ๆสอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของ ปภาดา เจีย วก๊ ก
(2547) [11]
ที่ พ บว่ า นิ สิต ระดับ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน -ทรวิโ รฒมีก ารรู้ส ารสนเทศ
ระดับสูงในเรื่องการเขียนบรรณานุ กรมและสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ดี
ส่วนการประเมินสารสนเทศที่นักศึกษาไม่ค่อยใช้
และไม่ เ คยใช้ ม ากที่ สุ ด คื อ การแนะน าการใช้
แหล่งข้อมูลของบรรณารักษ์ ทาให้เห็นได้ว่านักศึกษา
ส่ ว นใ ห ญ่ ไ ม่ ท รา บ ว่ า มี บ ริ ก า รแ นะ น า ก า ร ใ ช้
แหล่งข้อมูลจากบรรณารักษ์ เพราะบรรณารักษ์จะมี
ความช านา ญและควา มคุ้ น เคยกั บ ทรั พ ยากร
สารสนเทศต่ างๆ ในห้องสมุด ดังนัน้ ควรจะมีการ
ประชาสัม พัน ธ์อ ย่ า งทัว่ ถึ ง เพื่อ ให้นั ก ศึก ษามาใช้
บริการดังกล่าว
5. การประเมิ นแหล่งข้อมูลในเวิ ลด์ไวด์เว็บที่ ใช้
ค้นคว้างานที่ ได้รบั มอบหมายและการค้นคว้าใน
ชีวิตประจาวัน
ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ใ น
เวิลด์ไวด์เว็บ ที่ใช้ค้นคว้างานที่ได้รบั มอบหมายและ
การค้นคว้าในชีวติ ประจาวัน สิง่ ที่นักศึกษาคานึง
เกือบทุกครัง้ มากทีส่ ุดคือ ความทันสมัยของเว็บไซต์
ท าให้ เ ห็ น ได้ ว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามต้ อ งการข้ อ มู ล
ข่าวสารทีม่ คี วามทันสมัยจากอินเทอร์เน็ตนักศึกษาจึง
คานึงถึงมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของเฮดและ
ไอเซ็นเบอร์ก (2010) [10] ทีพ่ บว่า นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในยุคดิจติ อลส่วนใหญ่มี
การประเมินแหล่งข้อมูลทีค่ น้ ได้จากเวิลด์ไวด์-เว็บ ทัง้
ในงานที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายและการค้ น คว้ า ในชี วิ ต
ประจาวัน โดยใช้เกณฑ์ความทันสมัยของสารสนเทศ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี

ในการประเมิน รองลงมาการค้น คว้า งานที่ไ ด้ร ับ
มอบหมายนักศึกษาประเมินเรื่องความหลากมุมมอง
ของเนื้อหาในเว็บไซต์ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะนักศึกษา
ต้องการค้นหาข้อมูลที่มีเ นื้อหาหลากหลายเพื่อที่จ ะ
สามารถรวบรวมความรูไ้ ปวิเคราะห์และสรุปประกอบ
รายงานตามทีอ่ าจารย์ผสู้ อนมอบหมายให้ดที ส่ี ุด ส่วน
สิง่ ทีน่ กั ศึกษาคานึงลาดับรองลงมาในการประเมินการ
ค้นคว้าในชีวติ ประจาวันคือ ความน่ าเชื่อถือของผู้ให้
ข้อ มู ล ในเว็ บ ไซต์ ทัง้ นี้ อ าจเป็ น เพราะนั ก ศึ ก ษา
ต้องการวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูท้ ใ่ี ห้
ข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อให้ขอ้ มูลมีความน่ าเชื่อถือและ
สามารถนาไปอ้างอิงได้ ซึ่งสัมพันธ์กบั ผลการวิจยั ที่
ระ บุ ว่ า หั ว ข้ อ ที่ นั ก ศึ ก ษ า ส่ ว น ใ ห ญ่ ค้ น ค ว้ า ใ น
ชีวติ ประจาวันคือเรื่องทีเ่ กีย่ วกับงานทีท่ า
ในการประเมินแหล่งข้อมูลในเวิลด์ไวด์เว็บที่ใช้
ค้นคว้างานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและการค้นคว้าในชีวติ
ประจ าวัน สิ่ง ที่นัก ศึก ษาค านึง ในการประเมินน้ อ ย
ทีส่ ดุ คือ บรรณารักษ์แนะนาการใช้เว็บไซต์นนั ้ ๆ ทัง้ นี้
อาจเป็ นเพราะข้อ มูลในเว็บ ไซต์มีจ านวนมากและมี
ความหลากหลาย บรรณารัก ษ์ อ าจจะไม่ สามารถ
แนะน าและคัด เลือ กได้ต รงตามความต้ อ งการของ
นัก ศึกษาแต่ ละคนและโดยทัวไปบรรณารั
่
ก ษ์ม ัก ไม่
ค่ อ ยมีโ อกาสได้แ นะน าเว็บ ไซต์ แ ก่ ผู้ใ ช้โ ดยตรงนั ก
ป จั จุ บ ัน จึง ได้ มีก ารรวบรวมและแนะน าเว็บ ไซต์ ท่ี
น่ าสนใจผ่านทางเว็บไซต์ของสานักวิทยบริการ แต่
เนื่องจากบริการดังกล่าวอาจจะยังไม่เป็ นทีน่ ิยมและยัง
มีการประชาสัมพันธ์ไม่ทวถึ
ั ่ งจึงทาให้นักศึกษายังไม่
ทราบมากนัก สอดคล้องกับงานวิจยั ของเฮดและไอ
เซ็นเบอร์ก (2010) [10] ทีพ่ บว่า เกณฑ์การประเมิน
เรื่องบรรณารักษ์แนะนาการใช้แหล่งนัน้ หรือไม่ เป็ น
ประเด็นทีน่ กั ศึกษาระดับปริญญาตรีของมหา-วิทยาลัย
ในยุคดิจติ อลตอบน้อยทีส่ ดุ
ส่วนการประเมินทีน่ ักศึกษาจานวนมากทีส่ ุดตอบ
ว่าไม่ทราบในการค้นคว้างานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและใน
ลาดับรองลงมาสาหรับการค้นคว้าในชีวติ ประจาวันนัน้
คื อ เรื่ อ งการออกแบบของเว็ บ ไซต์ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย ทาให้เห็นได้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบ
เกี่ย วกับ กฎหมายการละเมิด ลิข สิท ธิข์ องข้อ มู ล ใน
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เว็บไซต์ต่างๆ เช่น การใช้รหัสผ่าน (Password) ที่
ได้ ร ับ อนุ ญ าตเพื่ อ เข้ า ถึ ง ทรัพ ยากรสารสนเทศที่
ต้องการ รวมทัง้ ภาพหรือข้อความในเว็บไซต์นนั ้ ๆ ว่า
มีลขิ สิทธิคุ์ ้มครองอยู่ ทัง้ นี้เป็ นเพราะนักศึกษายังมี
ความรู้ความเข้าใจน้อยในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ ์
ซึ่ ง เป็ นเรื่ อ งที่ มี ค วามส าคัญ มาก สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจยั ของแบลค (2000) [12] ที่ศึกษาเรื่องการ
ประเมินการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชัน้ ปี ท่ี 1 ถึ ง ปี ท่ี 4 วิท ยาลัย เซนต์ โ รส พบว่ า
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มคี วามเข้าใจเรื่องลิขสิทธิและไม่
์
เข้าใจเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของเว็บเพจ แต่
นั ก ศึก ษากลับ ให้ค วามเชื่อ ถื อ และใช้ส ารสนเทศที่
ค้นพบจากเว็บมากกว่าสารสนเทศทีเ่ ป็ นสิง่ พิมพ์
6. การขอให้บุคคลอื่นช่วยประเมิ นแหล่งข้อมูลที่
เกี่ ยวกับวิ ชาที่ เรียนและแหล่งข้อมูลสาหรับชี วิต
ประจาวัน
บุคคลทีน่ กั ศึกษาขอให้ช่วยประเมินแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวกับวิชาที่เรียนเกือบทุกครัง้ และบ่อยคือ เพื่อนที่
เรียนด้วยกัน ส่วนลาดับ รองลงมาคืออาจารย์ผู้สอน
ซึง่ ในความเป็ นจริงนักศึกษาควรขอให้อาจารย์ผู้สอน
เป็ นผูช้ ่วยประเมินแหล่งข้อมูลมากกว่า ดังนัน้ ผู้วจิ ยั
จึงได้ไปสัมภาษณ์นักศึกษาเพิม่ เติมโดยคัดเลือกจาก
นักศึกษาทุกคณะรวมทัง้ สิน้ 7 คน เพื่อสอบถามความ
เข้า ใจของนัก ศึก ษาในการตอบค าถามข้อ นี้ พบว่ า
นักศึกษาส่วนใหญ่จะนึกถึงอาจารย์ผู้สอนในการเป็ น
ผู้ช่ ว ยประเมิน แหล่ ง ข้อ มู ล ก่ อ นเสมอ แต่ ม ัก จะไม่
สามารถติด ต่ อ หรือ พบอาจารย์ใ นรายวิช านัน้ ๆ ได้
บ่อยเท่ากับเพื่อนที่เรียนด้วยกัน ประกอบกับงานที่
ได้ ร ับ มอบหมายส่ ว นใหญ่ เ ป็ น งานกลุ่ ม ที่ จ ะต้ อ ง
ช่ ว ยกัน ปรึก ษาหารือ ร่ ว มกัน กับ เพื่อ นแต่ นั ก ศึก ษา
ทราบดีว่ าแหล่งข้อมูลที่น่ าเชื่อถือ ที่สุด ก็คือ อาจารย์
ผู้ส อน และนั ก ศึก ษาให้ ก ารยอมรับ และเชื่อ มัน่ ใน
ความรู้ ค วามสามารถของอาจารย์ ผู้ ส อนด้ ว ย
สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของ เฮดและไอเซ็น เบอร์ ก
(2010) [10] ที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขอความ
ช่ ว ยเหลือ จากอาจารย์ ผู้ส อนเมื่อ ต้ อ งการประเมิน
สารสนเทศเพื่อ ใช้ใ นการท างานที่ไ ด้ร ับ มอบหมาย
ส่วนการประเมินแหล่ง ข้อมูลสาหรับชีวติ ประจาวัน
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บุคคลทีน่ ักศึกษาขอให้ประเมินเกือบทุกครัง้ มากทีส่ ุด
คือเพื่อนทีเ่ รียนด้วยกัน รองลงมาคือเพื่อน/ครอบครัว
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะสามารถติดต่อสอบถามได้สะดวก
ในเรื่อ งที่ไ ม่ เ ป็ นทางการสอดคล้องกับ งานวิจ ัย ของ
เฮดและไอเซ็นเบอร์ก (2010) [10] ทีพ่ บว่า นักศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลัย ในยุ ค ดิ จิ ต อล
จานวนสองในสามของแบบสอบถามจะปรึกษาเพื่อน
และ/หรือ สมาชิ ก ในครอบครัว เมื่อ ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือและคาแนะนาในการประเมินและคัดเลื อก
สารสนเทศเพื่อใช้ในชีวติ ประจาวัน
นอกจากนี้บุคคลทีน่ ักศึกษาไม่เคยใช้ ขอให้ช่วย
ประ-เมิ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ช าที่ เ รี ย นและ
แหล่ ง ข้อ มู ล สาหรับ ชีวิต ประจ าวัน คือ บรรณารัก ษ์
ทัง้ นี้ อ าจเป็ น เพราะนั ก ศึก ษาไม่ ท ราบบทบาทของ
บรรณารั ก ษ์ ใ นเรื่ อ งดั ง กล่ า ว หรื อ ไม่ เ ชื่ อ มั น่ ใน
ความสามารถของบรรณารั ก ษ์ ใ นการประเมิ น
แหล่งข้อมูล สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เฮดและไอ
เซ็นเบอร์ก (2009) [9] ทีพ่ บว่า นักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชน 6 แห่งและมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทัว่
ประเทศ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้พ่ึง พาบรรณารัก ษ์ หรือ
เกือบจะไม่เคยขอความช่วยเหลือจากบรรณารักษ์
เมื่อต้องค้นคว้าเพื่อทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
7. วิ ธีการศึกษาค้นคว้างานที่เกี่ยวข้องกับรายวิ ชา
นักศึกษาใช้วธิ กี ารศึกษาค้นคว้างานที่เกี่ยวข้อง
กับ รายวิช าที่เ รีย นโดยเริ่ม ต้ น จากการคิด หาค าค้น
(Search terms) ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะนักศึกษาทราบ
ถึงเทคนิคการค้นหาสารสนเทศ และมีความสามารถ
ในการกาหนดคาค้น สอดคล้องกับการงานวิจยั ของ
ดวงกมล อุ่นจิตติ (2545) [13] ที่พบว่า นิสติ ปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยบูรพามีการรูส้ ารสนเทศในการกาหนด
ขอบเขต/หัวข้อสารสนเทศที่ต้องการค้นอยู่ในระดับ
มาก ลาดับต่ อมานักศึก ษามี การวางโครงร่างว่าจะ
ทางาน (เช่น เขียนรายงาน) อย่างไร ทาให้เห็นได้ว่า
นักศึกษาได้ใช้ความรูจ้ ากวิชาสารนิเทศกับการศึกษา
ค้ น คว้ า (005001) เรื่อ งการเขีย นรายงานทาง
วิชาการ ที่อาจารย์ผู้สอนมุ่ง เน้ น ให้นักศึก ษาทราบ
รูปแบบและขัน้ ตอนการเขียนรายงานที่ถูกต้องและมี
การฝึ กปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ซึง่ เป็ นวิชาทีจ่ ดั สอนให้แก่
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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นักศึกษาปี ท่ี 1 เมื่อนักศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ปี ท่ี 2 ขึน้
ไป จึง สามารถนาความรู้ม าใช้ใ ห้เ ป็ นประโยชน์ ไ ด้
อีกทัง้ นักศึกษา เห็นถึงความสาคัญในเรื่องดังกล่าวจึง
นามาเป็ นเทคนิคและขัน้ ตอนลาดับต้นๆ ของวิธกี าร
ศึกษาค้นคว้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุพิศ บาย
คาย-คม (2550) [8] ทีพ่ บว่า นิสติ ระดับปริญญาตรี
มหา-วิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตศรีร าชา
สามารถรวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นและสามารถเขียนโครง
เรื่องทีต่ อ้ งการศึกษา เพื่อเป็ นแนวทางในการสืบค้นให้
ได้ข้อ มูลที่สมบูร ณ์ ต่อไป ขัน้ ตอนต่ อมานักศึกษามี
การวางแผนการค้นคว้าทัง้ หมดไว้เป็ นแนวทางในการ
ด าเนิ น งานที่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมาย ท าให้ เ ห็ น ได้ ว่ า
นักศึกษามีวธิ กี ารค้นคว้าทีเ่ ป็ นระบบพอสมควร แต่
ยังจากัดอยู่ในขอบเขตทีอ่ าจารย์กาหนดเท่านัน้ โดย
จะเห็นได้ว่านักศึกษาจะหยุดค้นเมื่อมีจานวนรายการ
อ้างอิงครบตามทีอ่ าจารย์สงเป็
ั ่ นลาดับถัดมา
8. การใช้ โ ปรแกรมเป็ นเครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น
กระ บว นกา รศึ ก ษ าค้ น คว้ า ท า งานที่ ได้ ร ั บ
มอบหมายในรายวิ ชา
โปรแกรมที่นั ก ศึก ษาใช้ เ ป็ น เครื่อ งมือ ช่ ว ยการ
ค้นคว้าทารายงานจานวนมากที่สุดคือ โปรแกรมแชร์
เอกสาร (เช่น Google Documents, Microsoft Share
point) รองลงมาคือ โปรแกรมจัดการเวลาทางออนไลน์
ที่แ ชร์ก ัน ได้ (เช่ น Google Notebook, Google
Calendar) ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะนักศึกษาต้องทางานส่ง
ตามที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนมอบหมาย จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งใช้
ประโยชน์ จ ากโปรแกรมประเภทแชร์เ อกสาร และ
โปรแกรมจัดการเวลาแบบออนไลน์ ซึง่ สามารถแก้ไข
ปรับ ปรุ ง และร่ ว มกัน แลกเปลี่ ย นข้อ มูลได้ อีก ทัง้ ยัง
สามารถบริห ารจัด การเวลาให้ไ ด้ต ามที่ก าหนดและ
ตัง้ ใจไว้ ทาให้ได้ผลงานทีม่ คี ุณภาพในเวลาอันรวดเร็ว
และจากการสอบถามนัก ศึก ษาเพิ่ม เติม ท าให้ผู้วิจ ัย
ทราบว่า เมื่ออาจารย์ผสู้ อนมอบหมายงานให้นักศึกษา
ทางานกันเป็ นกลุ่ม อาจารย์มกั จะกาหนดให้นักศึกษา
ปฏิบตั ิงานและส่งงานผ่านโปรแกรมแชร์เอกสารด้วย
ส่วนนักศึกษาในชัน้ ปี ท่สี ูงขึ้นอาจจะใช้ประโยชน์ จาก
โปรแกรมดังกล่าวเพื่อทาการสร้างแบบสอบถามและ
แบบทดสอบประกอบในโครงงานหรือ โปรเจ็ค ของ
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ตนเอง นั ก ศึก ษาส่ ว นใหญ่ จึง ใช้โ ปรแกรมดัง กล่ า ว
มากกว่าโปรแกรมประเภทอื่นๆ
ส่ ว นโปรแกรมที่ นั ก ศึ ก ษาใช้ น้ อ ยที่ สุ ด และ
โปรแกรมที่นักศึกษาไม่ใช้คือ การสร้างบล็อก (เช่น
LiveJournal, Wordpress) และโปรแกรมทีน่ ักศึกษา
ไม่ เ คยได้ ยิน มาก่ อ นคือ โปรแกรมการท ารายการ
อ้างอิง(เช่น RefWorks, EndNote, asyBib) จะเห็น
ได้ ว่ า โปรแกรมที่นั ก ศึก ษาใช้น้ อ ยและไม่ ใ ช้ ต่ า งๆ
เหล่ า นี้ ย ัง เป็ น โปรแกรมใหม่ ส าหรับ นัก ศึก ษา และ
ไม่ได้รบั การส่งเสริมให้ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการ
เรียนการสอน เช่น โปรแกรมการทารายการอ้างอิง ที่
สามารถช่วยนักศึกษาในเรื่องของการรวบรวมข้อมูล
และบรรณานุ กรมเพื่อการอ้างอิงได้เป็ นอย่างดี ส่วน
โปรแกรมการสร้างบล็อกนักศึกษาอาจจะยังไม่เห็นถึง
ความส าคั ญ และประโยชน์ ท่ี ส ามารถน ามาเป็ น
เครื่องมือสนับสนุ นเพื่อการค้นคว้าได้นักศึกษาจึงใช้
น้อยและไม่ใช้ ดังนัน้ อาจารย์ผสู้ อนจาเป็ นต้องแนะนา
ส่งเสริมและสนับสนุ นการใช้โปรแกรมต่างๆ เหล่านี้
แก่นกั ศึกษาต่อไป
9. สิ่ ง ส าคัญ ต่ อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า เพื่ อ ท างานที่
ได้รบั มอบหมาย
สิ่ ง ส า คั ญ ที่ นั ก ศึ ก ษ า จ า น ว น ม า ก ที่ สุ ด ใ ห้
ความสาคัญ ในระดับมากคือ การสอบผ่านวิชานัน้ ๆ
รองลงมาคือ ทารายงานเสร็จ ทาให้เห็นได้ว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่ ต้องการที่จะเรียนเพียงเพื่อแค่ให้ผ่านหรือ
เพื่อ ให้ง านชิ้น นั น้ ๆ เสร็จ โดยไม่ ค านึ ง ว่ า จะได้ร ับ
ความรู้ ทักษะหรือทฤษฎีทางวิชาการต่างๆ มากน้อย
เพียงใด สอดคล้องกับ งานวิจ ัยของเฮดและไอเซ็น
เบอร์ก (2010) [10] ทีพ่ บว่า นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยในยุคดิจติ อลว่าสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดใน
การศึก ษาค้น คว้า เพื่อ งานที่ไ ด้ร ับ มอบหมายได้แ ก่
การสอบผ่านวิชานัน้ ๆ การทางานงานเสร็จ และการ
ได้คะแนนดี
ส่ว นสิ่ง ที่นัก ศึก ษาเห็น ว่ า ไม่ ค่ อ ยสาคัญ และไม่
สาคัญคือ การได้ใส่มุมมองของตัวเองไว้ในรายงาน ซึง่
เป็ นประเด็นสาคัญที่ทาให้เห็น ได้ว่า นักศึกษาขาด
ทักษะและประสบการณ์การคิดวิเคราะห์ในงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายอย่ างลึกซึ้ง จึง ไม่สามารถน ามาสรุปและ
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แสดงความคิด เห็นได้ ทีส่ าคัญนักศึกษาไม่ตระหนัก
ว่างานแต่ละชิ้นควร มีการวิเคราะห์และแสดงความ
คิ ด เห็ น ของตนเอง จึ ง จะท าให้ ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการมอบหมายงานของอาจารย์ผสู้ อน
ได้และส่งผลให้นักศึกษาประสบความ สาเร็จตาม
ประเด็นทีน่ ักศึกษาเห็นว่าเป็ นสิง่ สาคัญทีส่ ุด ดังนัน้
การส่งเสริมการรูส้ ารสนเทศจึงควรให้ความสาคัญกับ
การสอนและการฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ซึง่ เป็ น
คุณลักษณะหนี่งของการรู้สารสนเทศ สอดคล้องกับ
ราย-งานการวิจยั ของคาสเนอร์-ลอตโต้และเบอร์รงิ ตัน
คณะ กรรมการเพื่อ การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
(2006) [14] ที่ศึก ษาการเปรีย บเทีย บทัก ษะที่
นักศึกษามหาวิทยาลัยควรจะมีเพื่อใช้ในการประกอบ
อาชีพในศตวรรษที่ 20 กับทักษะที่มคี วามสาคัญต่ อ
การทางานในศตวรรษที่ 21 พบว่า ในศตวรรษที่ 21
มีความต้องการบุคคลที่ มีทกั ษะการคิ ดวิ เคราะห์
ทักษะการรู้เทคโนโลยี ทักษะการสื่อสารและการ
ประสานงานเป็ นกลุ่ ม และความต้ องการทักษะ
ความคิ ดสร้างสรรค์มีปริมาณร้อยละสูงกว่าทักษะ
ด้ า นอื่ น ๆ จึ ง เห็น ได้ ว่ า สิ่ ง ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ในการ
ประกอบอาชี พให้มีความก้าวหน้ า ในยุคปั จจุบนั
คือ การพัฒนาทักษะการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ
การคิ ด อย่างสร้าง สรรค์ การรู้เ ทคโนโลยี และ
สารสนเทศดิ จิทัล และทักษะการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น ซึ่งทักษะเหล่านี้ เป็ นทักษะการรู้สารสนเทศ
ทัง้ สิ้ น
10. ความยากในกระบวนการค้ น คว้ า ในการ
ท างานที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมาย และความยากใน
กระบวนการค้นคว้าเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน
สิง่ ที่นักศึกษาเห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าเป็ นความยาก
ในกระ บวนกา รค้ น คว้ า ในกา รท างา นที่ ไ ด้ ร ั บ
มอบหมายมากทีส่ ุดคือ ยากทีจ่ ะรูว้ ่าฉันทางานชิน้ นี้
ได้ดหี รือไม่ รองลง-มาคือ ยากที่ต้องเลือกข้อมูลที่จะ
น ามาใช้ ไ ด้ จากผลการสืบ ค้ น ที่ ไ ม่ ต รงกับ หัว ข้ อ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เฮดและไอเซ็นเบอร์ก
(2010) [10] ทีพ่ บว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในยุคดิจติ อล ระบุว่าการเลือกข้อมูลทีจ่ ะ
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นามาใช้ได้จ ากผลการสืบ ค้น ที่ไ ม่ต รงกับหัวข้อเป็ น
เรื่องยาก ทาให้เห็นได้ว่านักศึกษาขาดความเข้าใจใน
การกาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั โดย เฉพาะปจั จุบนั
ยุคดิจิทลั ซึ่งเป็ นยุคที่มสี ารสนเทศจานวนมหาศาล
ั หามัก จะเกิด จากการค้น หา
นัก ศึก ษาจึง พบว่ า ป ญ
สารสนเทศทีไ่ ด้มจี านวนมาก
อนึ่ ง ความยากในกระบวนการค้น คว้า เกี่ย วกับ
ชีวติ ประจาวันทีน่ กั ศึกษาเห็นด้วยอย่างยิง่ จานวนมาก
ทีส่ ดุ คือ ความยากในการหาข้อมูลจากเว็บไซต์ (เช่น
Google, Wikipedia และเว็บไซต์หน่ วยงานราชการ)
สอดคล้องกับผลการวิจยั ในเรื่องการใช้ทรัพยากรที่
พบว่ า นั ก ศึก ษาใช้ โ ปรแกรมค้น หา (เช่ น Google,
Bing, Yahoo) เป็ นเครื่องมือสาคัญสาหรับการค้นคว้า
หาข้อมูล ข่าวสาร ในชีวติ ประจาวันมากที่สุด ทาให้
เห็นได้ว่าถึงแม้ ว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะคุน้ เคยกับการ
ใช้อนิ เทอร์เน็ตเพื่อค้นหาสารสนเทศในเว็บ ไซต์ต่างๆ
แต่นกั ศึกษาก็ยงั ขาดทักษะในการสืบค้น การกาหนด
ขอบเขตหัว ข้อ สารสนเทศที่ต้ อ งการค้น เพื่อ ให้ ไ ด้
ข้อมูลทีต่ อ้ งการ อีกทัง้ นักศึกษาไม่มคี วามรู้ ไม่มกี าร
วิเ คราะห์ จึง ขาดความเข้า ใจในเรื่อ งการประเมิน
สารสนเทศทีถ่ ูกต้อง ยิง่ ทาให้นักศึกษาเกิดความยาก
ลาบากในการคัดเลือกสารสนเทศทีม่ จี านวนมากมาย
จากเว็บไซต์ ลาดับต่อมานักศึกษาเห็นว่า ยากที่ต้อง
ตัดสินการค้นคว้าเสร็จสิน้ หรือยัง ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ
หัวข้อที่นักศึกษาค้นคว้าส่วนใหญ่ เป็ นเรื่องเกี่ยวกับ
ข่ า วและเหตุ ก ารณ์ ป จั จุ บ ัน ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การ
ติดตามข่าวสารทีช่ ่วยให้นักศึกษารูเ้ ท่าทันสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ในปจั จุบนั จึงเป็ นเรื่องยากที่จะระบุว่าข้อมูลที่ได้รบั
ขณะนัน้ มากเพียงพอตามความต้องการ
หรือไม่
ส่ว นความยากที่นัก ศึก ษาเห็น ด้ว ยจ านวนมาก
ที่สุ ด ซึ่ง ตรงกัน ทัง้ ในกระบวนการค้น คว้า งานที่ร ับ
มอบหมายและการค้นคว้าในชีวติ ประจาวันคือ ยากที่
การตีกรอบหัวข้องานให้กระชับและแคบลง ทาให้เห็น
ได้ว่านักศึกษายังขาดกระบวนการและขัน้ ตอนในการ
แสวงหาสาร-สนเทศในการพยายามทาความเข้าใจ
และระบุปญั หาโดยวางกรอบว่าคาตอบของปญั หาคือ
อะไรหรือน่ าจะเป็ นอย่างไร พร้อมทัง้ จากัดคาตอบให้
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ั หาที่
แคบลง โดยคิด ถึง ความรู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งหรือ ป ญ
คล้า ยๆ กัน การท ารายการและจัด กลุ่ม แนวคิด วลี
ั หาจะช่ ว ยให้
เหตุ ก ารณ์ ห รื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วกับ ป ญ
สามารถเข้าใจปญั หาได้ชดั เจนขึน้ ระบุภาระงานทีจ่ ะ
ต้องค้นหาได้ในทีส่ ุด (อารีย์ ชื่นวัฒนา. 2546: 125128) [15] สอดคล้องกับงานวิจยั ของเฮดและไอเซ็น
เบอร์ก (2010) [10] ทีพ่ บว่า นักศึกษาในยุคดิจทิ ลั
ร้อยละ 62 ระบุว่าการตีกรอบหัวข้องานให้แคบลงเป็ น
ขัน้ ตอนที่ยาก และงานวิจยั ของเฮพเวิร์ธ (1999) ที่
พบว่ า นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีนั น ยาง
ประเทศสิง คโปร์ ซึ่ ง จาด
ประสบการณ์ จึ ง มัก ประสบกับ ความยากล าบาก
ในขณะท าโครงงานวิ จ ั ย ในเรื่ อ งยากที่ จ ะตั ง้ ถาม
เกี่ยวกับหัวข้อที่ให้มาและการตัง้ คาถามให้เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กนั
จากการอภิปรายดังกล่าวทาให้ทราบถึง แนวทาง
วิธกี าร และรูปแบบของการศึกษาค้นคว้า การใช้แหล่ง
สารสนเทศ วิธปี ระเมินสารสนเทศ และอุปสรรคปญั หา
ในกระบวนการศึก ษาค้น คว้า ในการท างานที่ไ ด้ร ับ
มอบ หมายในชัน้ เรียน และการแก้ปญั หาต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ทา
ให้เห็นได้ว่านักศึกษายังขาดคุณลักษณะของการเป็ น
ผูร้ สู้ ารสนเทศและนักศึกษากาลังประสบกับปญั หาทาง
สารสนเทศจึงไม่สามารถแก้ไขปญั หาความต้องการ
สารสนเทศได้ โดยผู้วจิ ยั ได้พิจารณาจากประเด็นที่
สาคัญดังนี้
1. ความสามารถและทักษะของนักศึกษาในการรู้
สารสนเทศและความต้องการสารสนเทศของตนเอง
เมื่อได้รบั มอบหมายงานจากอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชา
ที่เรียนและในการแก้ปญั หาในชีวิตประจาวัน พบว่า
นักศึกษาทราบว่าได้รบั มอบหมายงานประเภทใด และ
มีความต้องการหาข้อมูลในชีวติ ประจาวันเรื่องใด แต่
นัก ศึก ษายัง ขาดทัก ษะและประสบการณ์ ใ นการคิด
วิ เ คราะห์ และขาดการตระหนั ก รู้ ว่ า งานที่ ไ ด้ ร ั บ
มอบหมายนั น้ ๆ ควรจะมีก ารเพิ่ม มุ ม มองหรือ การ
แสดงความคิดเห็น จากประสบการณ์ตรงของตนเอง
ด้วยเพื่อให้งานนัน้ สมบูรณ์ทส่ี ดุ
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2. การรูจ้ กั ทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า นักศึกษา
รู้จ ักทรัพ ยากรดีในระดับ หนึ่ง แต่ นัก ศึก ษามัก จะ
เลือกใช้ทรัพยากรจากความสะดวกในการเข้าถึงง่าย
มากกว่าความถูกต้องและความน่ าเชื่อถือ ซึ่งจะเห็น
ได้ จ ากการที่ นั ก ศึ ก ษาใช้ โ ปรแกรมค้ น หา(เช่ น
Google, Bing, Yahoo) มากที่สุด แต่ใช้เอกสาร
ประกอบการสอน และหนังสือในห้องสมุดเป็ นบางครัง้
เท่านัน้
3. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมิน สารสนเทศที่ต้อ งการอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ
พบว่ า นั ก ศึ ก ษาจะให้ ค วามส าคัญ ในเรื่ อ งความ
ทัน สมัย ของสารสนเทศทัง้ จากห้ อ งสมุ ด และจาก
เวิลด์ไวด์เว็บแหล่ง ข้อมูลนัน้ มีบรรณานุ กรมหรือ
รายการอ้างอิงหรือไม่รวมถึงความหลากมุมมองของ
เนื้ อ หาในเว็ บ ไซต์ แต่ นั ก ศึ ก ษาไม่ ท ราบว่ า การ
ออกแบบของเว็บ ไซต์ถู ก ต้อ งตามกฎหมายหรือ ไม่
นอกจากนี้นักศึกษายังให้ความ สาคัญมากกับการ
สอบผ่านวิชานัน้ ๆ และการทารายงานเสร็จ ซึ่งไม่ใช่
คุณลักษณะของผูร้ สู้ ารสนเทศทีเ่ หมาะสม
4. ความสามารถ เทคนิ ค และวิธีก ารศึก ษา
ค้นคว้า พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เริม่ ต้นจากการคิด
หาคาค้นโดยมีการวางโครงร่างในการเขียนรายงาน
และมีการวาง แผน การค้นคว้าทัง้ หมดไว้เป็ น
แนวทางในการดาเนิน งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทาให้
เห็ น ได้ ว่ า นั ก ศึ ก ษามี วิ ธี ก ารค้ น คว้ า ที่ เ ป็ นระบบ
พอสมควร แต่จะหยุดค้นเมื่อมีจานวน รายการอ้างอิง
ครบตามที่ อ าจารย์ ส ั ง่ นอกจากนี้ พ บว่ า ส่ ว นที่
นักศึกษามองว่าเป็ นเรื่องยากเมื่อได้รบั มอบหมายงาน
คือ ยากทีจ่ ะรูว้ ่าฉันทางานชิน้ นี้ได้ดหี รือไม่ ยากทีต่ ้อง
เลือกข้อมูลที่จะนามาใช้ได้จากผลการสืบค้นที่ไม่ตรง
กับหัวข้อ และยากที่การตีกรอบหัวข้องานให้กระชับ
และแคบลงชีใ้ ห้เห็นว่าสิง่ เหล่านี้เป็ นทักษะพืน้ ฐานของ
การค้นคว้า วิจยั แต่นกั ศึกษายังขาดทักษะดังกล่าว
5. การรูจ้ กั ใช้เครื่องมือเพื่อสนับสนุ นการค้นคว้า
และกระบวนการค้น หาเพื่อเข้าถึงแหล่ ง สารสนเทศ
พบว่ า นัก ศึก ษาส่ว นใหญ่ ใ ช้โ ปรแกรมแชร์เ อกสาร
โปรแกรมจัดการเวลาทางออนไลน์ทแ่ี ชร์กนั ได้ ซึง่ เป็ น
โปรแกรมที่อาจารย์ผู้สอนกาหนดให้นักศึกษาใช้เพื่อ
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ส่ง งานที่ไ ด้ม อบหมายไป แต่ นัก ศึก ษากลับ ไม่ รู้จ ัก
โปรแกรมการท ารายการอ้ า งอิง (เช่ น RefWorks,
EndNote, asy-Bib) ซึง่ เป็ นโปรแกรมทีม่ ปี ระโยชน์ใน
การศึกษาคว้าของนักศึกษา
จากการพิจารณาประเด็นดังกล่าว นอกจากทา
ให้ทราบถึงพฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
แล้วผลการวิจยั ทาให้ทราบว่า นักศึกษาไม่ค่อยใช้ ไม่
เคยใช้ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับบรรณารักษ์ ทัง้ ในแง่ของ
การใช้ บ รรณารั ก ษ์ ใ นฐานะทรั พ ยากร การใช้
บรรณารัก ษ์ ช่ ว ยประเมิน แหล่ ง ข้อ มู ล และการให้
บรรณารักษ์แนะนาการใช้เว็บไซต์ ทัง้ ในการศึกษา
ค้นคว้างานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและในการค้นคว้าข้อมูล
ในชีวติ ประจาวัน ดังนัน้ ผลการ วิจยั สะท้อนให้เห็นว่าผู้
ที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศของของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรอี ย่าง
จริงจัง

ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับมหาวิ ทยาลัย และหมวด
ศึกษาทัวไป
่
1. มหาวิท ยาลัย ควรก าหนดให้ วิช า 005001
สารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า เป็ นวิชาบังคับสาหรับ
นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ทุกหลักสูตรต้องเรียน ไม่ใช่เป็ น
วิชาเลือกเพียงเฉพาะบางสาขาวิชา ทัง้ นี้เพื่อให้
นั ก ศึก ษาตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถใช้ในการค้นคว้า วิจยั และให้มที กั ษะใน
การรวบรวมสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศจาก
แหล่งทีห่ ลากลาย รวมทัง้ สามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆ ใน
การสืบ ค้น สามารถประเมิน
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์สารสนเทศที่ต้องการ ตลอดจนสามารถนา
สารสนเทศที่ได้รบั ไปใช้ประโยชน์ในการ ศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิผล และพืน้ ฐานความรูด้ งั กล่าวจะจะ
ทาให้นักศึก ษามีพ ฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของบุคลากรใน
ศตวรรษที่ 21
2. หมวดศึกษาทัวไปควรปรั
่
บปรุงเนื้อหารายวิชา
005001 สารนิเทศกับ การศึกษาค้นคว้าให้มีเ นื้อหา
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เน้นในเรื่องทักษะการรูส้ ารสนเทศ และแนะนาวิธกี าร
ฝึ กการรู้สารสนเทศมาสอนในเนื้อหาวิชาให้มากขึ้น
โดยเน้ น การเข้า ถึง (Access) เรื่อ งการประเมิน
สารสนเทศซึง่ มีความรูใ้ นเรื่องการประเมินสารสนเทศ
ค่ อ นข้า งน้ อ ย จึง ไม่ ส ามารถประเมิน และคัด เลือ ก
สารสนเทศที่ ดี ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม ท าให้
นั ก ศึก ษามองว่ า เป็ น เรื่อ งยากในการค้ น หาข้อ มู ล
เพื่อให้ได้มาประกอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
3. ควรจัดให้มีการสอนการรู้สารสนเทศ โดย
จัด เป็ น หลัก สู ต รเกี่ย วกับ ความสามารถทางการรู้
สารสนเทศแก่นักศึกษา ซึง่ สามารถจัดการสอนการรู้
สารสนเทศให้ครอบคลุมทัง้ 2 รูปแบบ ดังนี้
3.1 สร้างหลักสูตรทีบ่ รู ณาการการรูส้ ารสนเทศ
เข้ากับสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้หลักสูตรสนองความ
ต้อ งการของผู้เ รีย นได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภาพ โดย
สอดแทรกเรื่องการค้นหาสารสนเทศทัง้ ทีอ่ ยู่ในรูปของ
สื่อสิง่ พิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อภิปรายกลยุทธ์
การค้นหาและประเมินสารสนเทศทีค่ น้ หามาได้อย่างมี
วิจารณญาณ ในรายวิชานัน้ ๆ โดยให้อาจารย์ผสู้ อนใน
รายวิชาต่างๆ และบรรณารักษ์ร่วมกันสอน
3.2 หากยังไม่สามารถจัดเป็ นหลักสูตรได้ ก็
ควรจัด เป็ น หลัก สูต รฝึ ก อบรมระยะสัน้
หรือ การ
ฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การฝึ กอบรม
เกีย่ วกับเรื่องการประเมินสารสนเทศ เช่น การประเมิน
สารสนเทศจากเว็บไซต์ หรือการฝึ กอบรมเกี่ยวกับ
เรื่องการเข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม เช่น
ประ-เด็นด้านลิขสิทธิและการใช้
งานโดยธรรม รวมทัง้
์
การฝึ ก อบรมเกีย่ วกับเรื่องการเขียนรายงานการวิจยั
โดยเฉพาะ เรื่องการเขียนรายการบรรณานุ กรม เป็ น
ต้น ซึง่ หลักสูตรการฝึ กอบรมการรูส้ ารสนเทศทีจ่ ดั ให้
นัน้ ควรมีสาระเกีย่ ว กับการรูส้ ารสนเทศทีห่ ลากหลาย
โดยจัด หลัก สูต รการฝึ ก อบรมการรู้ ส ารสนเทศให้
สอดคล้องกับความต้อง การเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา เช่น
หลั ก สู ต รการฝึ กอบรมการรู้ ส ารสนเทศส าหรั บ
นักศึกษาที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็ นต้น
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ข้อเสนอแนะสาหรับสานักวิ ทยบริการ
1. สานัก วิท ยบริก าร ควรมีบ ริก ารการให้
การศึกษาแก่ผู้ใช้เรื่องการรู้สารสนเทศ โดยจัดให้มี
การสอนการรูส้ ารสนเทศแก่ผใู้ ช้ ซึง่ อาจจัดสอนการรู้
สารสนเทศในรูป แบบต่างๆ เช่น การสอนการรู้
สารสนเทศด้วยวิธกี ารเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยผูเ้ รียน
สามารถเรีย นรู้เ กี่ย วกับ การรู้ส ารสนเทศ
และ
ทรัพ ยากรสารสนเทศผ่ า นทางเว็บ ไซต์ หรือ จัด
ฝึ ก อบรมระยะสัน้ เกี่ย วกับ การรู้ส ารสนเทศ ซึ่ง
บรรณารักษ์จะเป็ นผู้สอนการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้
โดยอาจจัด สอนเป็ น รายบุ ค คลหรือ รายกลุ่ ม ซึ่ง
ประเด็นหรือเรื่องที่ควรจัดให้มกี ารสอนเกีย่ วกับการรู้
สารสนเทศ ดังนี้
1.1 ด้านความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ
ประเด็นที่ควรจัดสอน ได้แก่ การกาหนดคาค้นและ
เทคนิค การสืบ ค้น สารสนเทศ เช่น การสืบ ค้น
สารสนเทศโดยการจากัดเขตข้อมูลตรรกะ แบบบูล
และการตัดปลายคา เป็ นต้น
1.2 ด้านความสามารถในการประเมินสารสนเทศ
ประเด็นทีค่ วรจัดสอน ได้แก่ เกณฑ์ในการประเมินสาร
สน-เทศ โดยเฉพาะการประเมินสารสนเทศจากเว็บไซต์
1.3 ด้านความสามารถในการใช้สารสนเทศ
ประเด็นที่ควรจัดสอน ได้แก่ การเข้าถึงและการใช้
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม เช่น ประเด็นด้านลิขสิทธิ ์
และการใช้ผ ลงานของผู้อ่ืน โดยธรรม การเขีย น
รายงานการวิจยั และเรื่องรูปแบบการเขียนรายการ
บรรณานุกรม
2. บรรณารักษ์ควรร่วมมือกับอาจารย์ผสู้ อนใน
การสอนการรูส้ ารสนเทศ โดยบรรณารักษ์จดั สอนการ
รูส้ ารสนเทศแก่นักศึกษาภายในห้องสมุด หรือภายใน
ชัน้ เรียน ซึง่ ขึน้ อยู่กบั เนื้อหาทีจ่ ะสอน เช่น ถ้าสอน
เรื่องการการสืบค้นสารสนเทศ ควรจัดสอนทีห่ อ้ งสมุด
แต่ ถ้ า จัด สอนเรื่อ งการเขีย นรายการบรรณานุ ก รม
สามารถจัดสอน
ได้ในชัน้ เรียน
3. สานักวิทยบริการควรจัดอบรมการสอนการใช้
แหล่ ง สารสนเทศและสอนเทคนิ ค การสืบ ค้ น ด้ ว ย
วิธกี ารต่างๆ จากช่องทางทีห่ ลากหลาย เพิม่ ทักษะ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี

การเรียนรูแ้ ละเพิม่ ศักยภาพของนักศึกษาในยุคดิจทิ ลั
ด้วยการสอนการใช้โปรแกรมการทารายการอ้างอิง
(เช่น RefWorks, EndNote, asy-Bib) ซึ่งเป็ น
โปรแกรมทีม่ ปี ระโยชน์ในการศึกษาคว้าของนักศึกษา
รวมถึงเพิม่ บทบาทของบรรณารักษ์ให้นักศึกษาทราบ
ว่า บรรณารักษ์มีความรู้และความสามารถที่จะช่วย
นักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าได้ อีกทัง้ บรรณารักษ์
สามารถช่วยประเมินแหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค้น คว้า ได้ ช่ ว ยแนะน าการใช้ เ ว็บ ไซต์ แ ละช่ ว ยใน
กระบวนการเขียนรายงานได้
4. สานักวิทยบริการควรจัดทาบทเรียนช่วยสอน
ทักษะการใช้สารสนเทศบนเว็บไซต์ ซึง่ จะช่วยให้นักศึกษาและผูใ้ ช้หอ้ งสมุดสามารถเรียนรูใ้ นการแสวงหา
สารสนเทศได้ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อ
จบบทเรียนควรมีแบบทดสอบให้นักศึกษาได้ทดลอง
ตอบเพื่อเป็ นการประเมินตนเองด้วย
ข้อเสนอแนะสาหรับอาจารย์ผสู้ อน
1. อาจารย์ ผู้ ส อนควรแนะน าและกระตุ้ น ให้
นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการมอบ
หมายงานให้ไปค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ
ต่างๆ ซึ่งต้องรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล
รวมทั ง้ แสดงความคิ ด เห็ น ของต นเองในงานที่
มอบหมาย เพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาด้วย
2. อาจารย์ผู้ส อนควรเอาใจใส่ แ ละส่ ง เสริม ให้
นัก ศึก ษาได้เ รีย นรู้อ ย่ า งแท้จ ริง เพื่อ ให้ท ัน ต่ อ ความ
ั บนั เพื่อ
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุ
สร้างเสริมให้นักศึก ษามีค วามสามารถในการคิดหา
เหตุ ผ ล วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ และต้ อ งท าอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งเพื่อ สร้า งสมทัก ษะและความเชื่อ มัน่ ให้แ ก่
นักศึกษาโดยผ่านการเรียนรูแ้ ละการปฏิบตั จิ ริง
3. อาจารย์ผู้สอนควรมีการสอดแทรกการค้นหา
สารสนเทศ การประเมิ น สารสนเทศ และการใช้
สารสนเทศในกระบวนวิชาทุกวิชา โดยเฉพาะในชัน้ ปี
ที่ 1ที่เ ป็ น กระบวนวิช าพื้น ฐานของสาขาวิช าต่ า งๆ
หรือเมื่ออาจารย์ผสู้ อนกาหนดให้นักศึกษาทารายงาน
ในกระบวนวิชาต่างๆ ควรให้นักศึกษาได้ค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างหลากหลาย และเน้นระเบียบ
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วิธกี ารศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิงทีถ่ ูกต้องตามแบบ
แผนเพื่อให้นักศึก ษาได้คุ้ นเคยและเกิด ทักษะความ
ชานาญในการเรียนชัน้ สูงขึ้นไป นอกจากนี้อาจารย์
ผู้ ส อนควรเน้ น ให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของแหล่ ง
สารสนเทศที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยในทุ ก
กระบวนการของการเรียนการสอนและการวิจยั ด้วย

ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่ อไป
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไปดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเรื่องการรู้สารสนเทศ โดย
น ามาบูร ณาการไว้ใ นรายวิช าต่ า งๆ แล้ว น าเอา
รายวิชาทีส่ ร้างมาทดลองสอน และทาการเปรียบเทียบ
กันระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยรายวิชาทีบ่ ูรณาการการรู้
สารสนเทศ กับกลุ่มทีเ่ รียนด้วยรายวิชาทีไ่ ม่ได้บูรณา
การการรูส้ ารสนเทศ และนามาวัดผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนด้วย
2. ค วรมี ก า รศึ ก ษ า เรื่ อง พฤ ติ ก รรม กา รรู้
สารสนเทศประเภทสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยในระดับ อุดมศึกษา
3. ควรศึกษาการวิเคราะห์รูปแบบบทเรียนช่วย
สอน ทั ก ษ ะ กา รรู้ ส า รส นเท ศ บ น เว็ บ ไ ซต์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยต่างๆ กับการส่งเสริมการรูส้ ารสนเทศ
4. ควรศึก ษาเรื่อ งป จั จัย และตัว ชี้ว ัด ที่ส่ง ผลต่ อ
การรูส้ ารสนเทศในสภาพแวดล้อมดิจทิ ลั ของนักศึกษา
ในระดับ อุดมศึกษา
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