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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศของนิสิตครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ใน
ด้านการเรียนวิชาเอก วิชาชีพครูและด้านชีวิตประจาวัน 2) ศึกษาแนวทางส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศที่พึงประสงค์ของ
นิสิตครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นิสิตระดับปริญญาตรี จานวน 300 คน ที่ได้มาจาก
การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามคณะที่สังกัด ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามทักษะการรู้สารสนเทศ
และแบบสรุปจากการใช้วิธีสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) นิสิตครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศโดยรวมทุกมาตรฐาน
ทั้งด้านการเรียนวิชาเอก วิชาชีพครูและด้านชีวิตประจาวันอยู่ในระดับปานกลาง 2) การศึกษาแนวทางส่งเสริมทักษะการรู้
สารสนเทศที่พึงประสงค์ของนิสิตครู มศว พบว่า องค์ประกอบในการส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศที่พึงประสงค์ของนิสิตครู มศว
เป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย สถาบันหรือคณะที่จัดการเรียนการสอน หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และ นิสิตครู
คาสาคัญ: ทักษะการรู้สารสนเทศ, สารสนเทศสาหรับครู, นิสิตครู

Abstract
This research aimed at 1) examining literacy skills in preservice teachers at Srinakharinwirot University. The
literacy skills involved those required in the learning of teaching professional pedagogy courses and in the preservice
teachers’ daily lives 2) investigating how to promote necessary literacy skills in preservice teachers at Srinakharinwirot
University. The subjects of the study were 300 Bachelor Degree students selected by stratified sampling from
different faculties within Srinakharinwirot University during 2015. The students were studying towards a teaching
degree in different fields of studies. The tools of the study were a questionnaire on information literacy, and a form
for summarizing group discussions. The statistics used were means and standard deviations.
This research found that 1) preservice teachers at Srinakharinwirot University had, in overall, moderate
information literacy skills in both those required in the learning of teaching professional pedagogy courses and
in the preservice teachers’ daily lives. 2) There were four components, 1) educational institutes or the faculties
providing teacher training courses, 2) teacher training curriculums, 3) instructors, and 4) preservice teachers, in
promoting literacy skills in preservice teachers at Srinakharinwirot University.
Keywords: information literacy, information technology for teachers, preservice teachers
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บทนา
ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน นามาซึ่งการ
รับรู้สารสนเทศต่างๆ การรู้สารสนเทศ (Information literacy) เป็นทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับทุกคนทั้งในการดารงชีวิต
ประจาวัน และการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับนิสิตครู ซึ่งต้องประกอบอาชีพครู ต้องทาหน้าที่พัฒนาคนและ
ต้องจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กล่าวไว้ใน หมวด 1 มาตรา 6 ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หากแต่การเรียนรู้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าปราศจากการรู้สารสนเทศ เพราะการรู้สารสนเทศ
เป็นรากฐานสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นทักษะทางวิชาการที่จะช่วยให้นิสิต นักศึกษาประสบความสาเร็จใน
การศึกษาและได้รับการจ้างงานในอนาคต (Howard, 2012)
ปัจจุบันประเทศต่างๆ กาลังเร่งพัฒนานวัตกรรมและนามาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มผลิตภาพการผลิต
เพื่อเป็นอาวุธสาคัญในการต่อสู้ในสนามแข่งขันของโลกและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทาย
อย่างยิ่งสาหรับประเทศไทย ที่จะต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้ แก่ การลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความรู้เท่าทันกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้กาหนดแนวทางการเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพ
ของประชากรในทุ ก ช่ ว งวั ย โดยมุ่ งเน้ น การพั ฒ นาคนในทุ ก มิ ติ ใ ห้ เ ป็ น ทุ น มนุ ษ ย์ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ภายใต้ เ งื่ อ นไขการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ รวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู้ โดยเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการเรียนการสอน และ
การพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ให้ความสาคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยสื่อการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559) ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กาหนดเจตนารมณ์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ไว้ในหมวด 9 มาตรา 66 ว่า ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทาได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของสารสนเทศ บุคคลใน
สังคมจาเป็นต้องรับข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่อย่างไร้ขีดจากัด จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาตนเอง เพื่อเลือกรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง คนในสังคมปัจจุบันต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อการรู้เท่าทันในข้อมูลข่าวสาร
ที่หลากหลาย การศึกษาจึงต้องมุ่งเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการเรียนรู้ของบุคคล และพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศให้แก่บุคคลในสังคมอย่างสม่าเสมอ เพื่อสามารถนาความรู้ไปใช้ได้อย่างยั่งยืน (อารีย์ ชื่นวัฒนาและคณะ, 2555)
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคาว่า การรู้สารสนเทศ คือ ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและเหมาะสม การใช้ สารสนเทศอย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์ เพื่อการแก้ปัญหาที่เผชิญและการจัดการสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศที่หลากหลาย รวมถึงการประยุกต์ใช้ความ
เข้าใจพื้นฐานทางจริยธรรมและกฎหมายในการเข้าถึงและใช้สารสนเทศ (The Partnership for 21st Century Skills, 2013)
นอกจากนีก้ ารรู้สารสนเทศยังครอบคลุมถึงการช่วยให้บุคคลเรียนรู้วิธีการระบุ อธิบายความต้องการสารสนเทศ และการสืบค้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ได้รับสารสนเทศที่มีประโยชน์ และตรงกับความต้องการ (Horton, 2013)
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สารสนเทศจึงนับเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญในการกาหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
และยังมีความสาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัย ปัจจุบันกระแสของการใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวางส่งผลให้
พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของทุกคนเปลี่ยนแปลงไป กอปรกับกระแสการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้าง
สังคมไทยให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2555) การได้ รับสารสนเทศที่เหมาะสมกับความต้องการจะทาให้สามารถนาสารสนเทศเหล่ านั้นไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งใน
ชีวิตประจาวัน การทางาน หรือแม้แต่การเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนในระดับอุดมศึกษา ที่ผู้เรียนต้องเป็นผู้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นทักษะการรู้สารสนเทศ มีความจาเป็นสาหรับนิสิตครู ดังปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานกากับและส่งเสริมการดาเนินการของ
สถาบันการอุดมศึกษา ที่ได้กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับทักษะทางด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในวิชาการ
และการปฏิบัตงิ านที่ใช้เทคโนโลยีในวิชาชีพของตนเองในการวางแผนและจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม (สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2556) รวมถึงปรากฏในมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของสานักมาตรฐานวิชาชีพ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งได้
กาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง
ประพฤติปฏิบัติตามประกอบด้วย ความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม จิตวิทยาสาหรับครูหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา และคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะต้องมี
ความรู้ตามมาตรฐานเพียงพอที่สามารถนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่มีส่วนรับผิดชอบในการผลิต
บัณฑิตครูในการออกไปเป็นบุคลากรที่สาคัญของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ซึ่งจะมีบทบาทสาคัญและเป็นกลไกหลัก
ในการให้ความรู้ เสริมสร้างความตระหนักรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียนตามช่วงวัย ดังนั้นทักษะการรู้
สารสนเทศจึงเป็นสิ่งจาเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับนิสิตครูผู้ที่จะต้องศึกษาข้อมูลสารสนเทศเพื่อนาความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนานักเรียนอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุผลและความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงจะศึกษาถึงทักษะการรู้สารสนเทศของ
นิสิตครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษารูปแบบและวิธีการในการรู้สารสนเทศ จากการเรียนในวิชาเอก วิชาชีพครู
และการใช้ชีวิตประจาวัน ผ่านวิธีการทางานที่ได้รับมอบหมาย การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงวิธีประเมินสารสนเทศ และ
อุปสรรคหรือปัญหาต่าง ๆ ตามกระบวนการรู้สารสนเทศ แผนภูมิเจ็ดเสาหลักแห่งการรู้สารสนเทศ โดย Society of
College, National and University Libraries ได้แก่
1.การตระหนักถึงความต้องการด้านสารสนเทศ
2.การจาแนกวิธีการในการค้นหาช่องว่างทางสารสนเทศ
3.การสร้างยุทธวิธีในการค้นหาและระบุแหล่งสารสนเทศ
4.การระบุแหล่งสารสนเทศและเข้าถึง
5.การเปรียบเทียบและประเมินสารสนเทศ
6.เรียบเรียง ประยุกต์ใช้ และสื่อสาร
7.สังเคราะห์และสร้างสรรค์
ซึ่งกระบวนการรู้สารสนเทศดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนในวิชาชีพครูที่ควร
จะต้องสามารถต่อยอดทางความรู้โดยทาการสังเคราะห์สารสนเทศที่มีอยู่และสร้างงานขึ้นมาในมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจาก
สารสนเทศที่ได้ไปค้นคว้ามา ทั้งนี้อาจเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยอาศัยการประมวลสารสนเทศจากหลายๆ แหล่ง สร้าง
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เป็นทฤษฎีขึ้นใหม่ที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือสาคัญยิ่งในวงการการศึกษาต่อไปได้รวมถึงแนวทางส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศของ
นิสิตครูที่พึงประสงค์ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะนาไปพัฒนาถึงรูปแบบของการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศที่เหมาะสม
สาหรับนิสิตครูต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศของนิสิตครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านการเรียนวิชาเอก
วิชาชีพครูและด้านชีวิตประจาวัน
2. เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศที่พึงประสงค์ของนิสิตครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
สาหรับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศของนิสิตครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. ประชากรที่ใ ช้ในการวิจัย คื อ นิสิต หลักสูตรการศึก ษาบัณฑิต ของมหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโ รฒ ในปี
การศึ กษา 2558 ซึ่งสังกัด ใน 6 คณะ ประกอบด้ วย คณะศึก ษาศาสตร์ คณะสั งคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะพลศึกษา จานวนทั้งสิ้น 2,579 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2558
ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามคณะที่สังกัด 6 คณะ ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะพลศึกษา จานวนทั้งสิ้น 300 คน ซึ่ง
มากกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างจากการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยการกาหนดเกณฑ์ร้อยละ 10 -15 ของกลุ่มประชากร
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศที่พึงประสงค์ของนิสิต มศวประชากรเป้าหมาย ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรู้สารสนเทศ จานวน 10 คน
เครื่องมือการวิจัย
1. แบบสอบถามทักษะการรู้สารสนเทศด้านด้านการเรียนวิชาเอก วิชาชีพครู และด้านชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็น
การประเมิ นตนเอง โดยมี ข้ อค าถามจ าแนกได้ตามดั ชนี ชี้วั ดตามกระบวนการรู้ สารสนเทศแผนภูมิ เจ็ ดเสาหลั กแห่ งการรู้
สารสนเทศ โดย Society of College, National and University Libraries (2011) ดังภาพประกอบที่ 1 ทั้งในด้านการเรียน
วิชาเอก วิชาชีพครู และด้านชีวิตประจาวันได้แก่
1.1 การตระหนักถึงความต้องการด้านสารสนเทศ
1.2 การจาแนกวิธีการในการค้นหาช่องว่างทางสารสนเทศ
1.3 การสร้างยุทธวิธีในการค้นหาและระบุแหล่งสารสนเทศ
1.4 การระบุแหล่งสารสนเทศและเข้าถึง
1.5 การเปรียบเทียบและประเมินสารสนเทศ
1.6 เรียบเรียง ประยุกต์ใช้ และสื่อสาร
1.7 สังเคราะห์และสร้างสรรค์
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ภาพที่ 1 Information skills model
ที่มา : Society of College, National and University Libraries (2011)
2. แบบสรุปจากการใช้วิธีสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรู้สารสนเทศ จานวน 10 คน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้สารสนเทศ
2. สร้างแบบสอบถามและนาไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการรู้สารสนเทศ จานวน 3 ท่าน
เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยโดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.66-1.00
4. นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนิสิตครูที่
ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85
การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. นาแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 320 ฉบับ และสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้
ทั้งหมด เมื่อนามาตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์สามารถนามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้จานวน 300 ฉบับ
2. จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรูส้ ารสนเทศ จานวน 10 คน โดยนาผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามมานาเสนอเพื่อพิจารณา สรุปแนวทางส่งเสริมทักษะการรูส้ ารสนเทศที่พึงประสงค์ของนิสิต มศว

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสรุปการสนทนากลุ่มด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
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ผลการวิจัย
จากการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. จากการศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศของนิสิตครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการเรียนวิชาเอก วิชาชีพครู นิสิตครู
มีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศโดยรวมทุกมาตรฐาน อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =3.02,S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน
พบว่า นิสิตมีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับปานกลางทุกมาตรฐาน โดยมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การตระหนักถึง
ความต้องการด้านสารสนเทศ (𝑥̅ =3.27,S.D.=0.74) รองลงมาคือ การระบุแหล่งสารสนเทศและเข้าถึง (𝑥̅ =3.19,S.D.=0.69) การ
จาแนกวิธีการในการค้นหาช่องว่างทางสารสนเทศ (𝑥̅ =3.11,S.D.=0.78) การสร้างยุทธวิธีในการค้นหาและระบุแหล่งสารสนเทศ
(𝑥̅ =3.03,S.D.=0.57) การเปรียบเทียบและประเมินสารสนเทศ (𝑥̅ =2.90,S.D.=0.62) และเรียบเรียง ประยุกต์ใช้ และสื่อสาร
(𝑥̅ =2.95,S.D.=0.67)ตามลาดับและลาดับที่น้อยที่สุดคือ สังเคราะห์และสร้างสรรค์สารสนเทศ(𝑥̅ =2.67,S.D.=0.71)
2. การศึกษาแนวทางส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศที่พึงประสงค์ของนิสิตครู มศว โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้เสนอแนวทาง
ส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศที่เหมาะสมสาหรับนิสิตครู ดังนี้ โดยจาแนกองค์ประกอบในการส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศที่
พึงประสงค์ของนิสิตครู มศว เป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1. สถาบันหรือคณะที่จัดการเรียนการสอน 2. หลักสูตร 3. อาจารย์
ผู้สอน และ 4. นิสิตครู ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
สถาบันหรือคณะที่จัดการเรียนการสอน ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ หรือสารสนเทศที่
เหมาะสมให้แก่นิสิต จัดเตรียมช่องทางสาหรับการเข้าถึงสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จัดบุคลากรที่สามารถให้คาชี้แนะ ชี้แจง
นิสิตในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงสารสนเทศที่เหมาะสม
หลักสูตร การพั ฒนาหลั กสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาชีพครู ควรกาหนดให้ มีรายวิ ชาบังคั บ เกี่ยวกับการรู้
สารสนเทศเพื่อให้นิสิตมีทักษะการรู้สารสนเทศดียิ่งขึ้น เป็นผู้รู้สารสนเทศ และตระหนักถึงความต้องการด้านสารสนเทศ และ
ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมตามความต้องการของนิสิตและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อาจารย์ผู้สอน ควรเป็นผู้ให้ข้อมูล ชี้แนะ และกระตุ้นให้นิสิตได้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านการมอบหมายงานที่
ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ โดยกาหนดให้นิสิตต้องสามารถ ระบุแหล่งสารสนเทศและเข้าถึง คือนิสิตต้อง
สามารถระบุแหล่งสารสนเทศที่จะนามาใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดและสอดคล้องเหมาะสมกับงาน สามารถจาแนกวิธีการในการค้นหา
ช่องว่างทางสารสนเทศ คือ นิสิตจะต้องค้นหาช่องว่างทางความรู้ของตนได้ สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่รู้และไม่รู้ หากสิ่งใดไม่รู้
จาเป็นจะต้องไปติดตามค้นหาจากแหล่งสารสนเทศอื่นๆ ทั้ง วารสาร หนังสือ ตารา เว็บไซต์หรือใช้วิธีการ สัมภาษณ์บุคคล เป็น
ต้น สามารถสร้างยุทธวิธีในการค้นหาและระบุแหล่งสารสนเทศ เนื่องจากแหล่งสารสนเทศมีความแตกต่างกัน วิธีการในการ
ค้นหาก็แตกต่างกัน ดังนัน้ การค้นหาสารสนเทศจากหนังสือย่อมแตกต่าง จากค้นหาจาก search engine ซึ่งนิสิตจะต้องสามารถ
ใช้วิธีการค้นหาที่เหมาะสมในแหล่งสารสนเทศที่แตกต่างกัน สามารถเปรียบเทียบและประเมินสารสนเทศ คือ แหล่งสารสนเทศที่
แตกต่างกัน ก็จะนาเสนอเนื้อหาสารสนเทศที่แตกต่างกัน เช่น เว็บไซต์ที่ให้บริการเนื้อหาทางวิชาการย่อมมีความแตกต่างกับ
เว็บไซต์ ที่ให้ ข้อมู ลทั่วๆไป หรื อเว็ บไซต์เพื่ อการประชาสัมพั นธ์ ดังนั้นในการนาสารสนเทศมาใช้ นิสิตจึงจ าเป็ นต้องทาการ
เปรียบเทียบสารสนเทศและประเมินเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด และสามารถเรียบเรียง ประยุกต์ใช้ และสื่อสาร ข้อมูลดังกล่าวส่งอาจารย์เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศของนิสิตครูรวมถึงกาหนดให้นิสิตต้องสามารถเป็นผู้สังเคราะห์และสร้างสรรค์สารสนเทศได้ ผ่าน
การเรียนรู้ที่มีการฝึกฝนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพปัจจุบันเพื่อจะมีส่วนช่วยให้หลักสูตรมีผลผลิตเป็นบัณฑิตครูที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
นิสิตครู ควรต้องปรับบทบาทของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความตระหนักว่าการ
เรียนรู้ที่สาคัญจะมาจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้องมีความริเริ่มใฝ่เรียนรู้ อย่างมีเป้าหมาย รู้จักเลือกวิธีการค้น คว้าและคัด
สรรทรัพยากร สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ และควรปรับตนเองให้เป็นผู้สังเคราะห์และสร้างสรรค์สารสนเทศ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเพื่อศึกษาทักษะการรูส้ ารสนเทศสาหรับนิสิตครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่ามีประเด็นที่
น่าสนใจ ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่า นิสิตครูมีความสามารถด้านการรูส้ ารสนเทศ จากการเรียนวิชาเอก วิชาชีพครู มีความสามารถด้าน
การรู้สารสนเทศโดยรวมทุกมาตรฐาน อยู่ในระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ สุพิศ บายคายคม (2552) ที่ได้ทาการวิจัย
เรื่องการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่านิสิต
มีความสามารถด้านการรู้สารสนเทศโดยรวมทุกมาตรฐาน อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่า นิสิตมี
ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับปานกลางทุกมาตรฐาน โดยมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การตระหนักถึงความ
ต้องการด้านสารสนเทศ รองลงมาคือ การระบุแหล่งสารสนเทศและเข้าถึง การจาแนกวิธีการในการค้นหาช่องว่างทางสารสนเทศ
การสร้างยุทธวิธีในการค้นหาและระบุแหล่งสารสนเทศ การเปรียบเทียบและประเมินสารสนเทศ และเรียบเรียง ประยุกต์ใช้ และ
สื่อสาร ตามลาดับและลาดับที่น้อยที่สุดคือ สังเคราะห์และสร้างสรรค์สารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ Kuhlthau (1999) ที่กล่าวว่าผู้ใช้
สารสนเทศ มักจะมีปัญหาในขั้นตอนแรกของการแสวงหาสารสนเทศตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจะเกิดความสับสนลังเลและไม่แน่ใจเกี่ยวกับ
วิธีการดาเนินการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐและคณะ (2556) ที่ศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในกระบวนการศึกษาค้นคว้าโดยมี
ปัญหา ระดับมาก ตั้งแต่การเริ่มต้นในการทารายงานที่ได้รับมอบหมาย ความยากใน การเลือกประเด็นในการทารายงาน รวมถึงการ
กาหนดขอบเขตเนื้อหาในการทารายงาน การค้นหาบทความจาก ฐานข้อมูลวิจัยในเว็บไซต์ของ ห้องสมุด การสืบค้นสารสนเทศส่วน
ใหญ่ได้สารสนเทศที่ไม่ตรงกับความต้องการ การประเมินว่าแหล่งสารสนเทศใดน่าเชื่อถือและไม่สามารถประเมินได้ว่ารายงาน ที่ทา
สาเร็จแล้วดีเพียงใด
2. ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศที่พึงประสงค์ของนิสิตครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ได้เสนอแนวทางส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศที่เหมาะสมสาหรับนิสิตครู โดยจาแนกองค์ประกอบในการส่งเสริม
ทักษะการรู้สารสนเทศที่พึงประสงค์ของนิสิตครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
1.สถาบันหรือคณะที่จัดการเรียนการสอน
2.หลักสูตร
3.อาจารย์ผู้สอน
4.นิสิตครู
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุลีกร นวลสมศรี และ สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส (2558) ที่ได้เสนอแนะไว้ในงานวิจัยเรื่อง
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ว่ามหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอน รวมถึงสานักหอสมุดควรมีส่วน
สาคัญในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษาและสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2550) ที่ได้
ศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างการรู้สารสนเทศสาหรับสังคมไทย พบว่า รูปแบบการเสริมสร้างการรู้สารสนเทศ 4
ขั้นตอนคือ กาหนดภารกิจ ตรงจุดเข้าถึงแหล่ง ประเมินสารสนเทศ และบูรณาการวิถีการใช้งาน ได้ถูกนาไปใช้ โดยส่วนใหญ่ผู้สอน
เริ่มเข้าใจและให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้เรียนของตน และพยายามคิดค้นกลยุทธ์ในการเสริมสร้างการ
เสริมสร้างการรู้สารสนเทศให้เหมาะสมกับธรรมชาติและบริบทของแต่ละท้องถิ่น โดยผู้สอนต้องอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้สารสนเทศทั้งในสถาบันการศึกษาและในชุมชน ส่วนความคิดเห็นของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสุขและชอบการ
เรียนสารสนเทศ โดยเฉพาะขั้นตรงจุดเข้าถึงแหล่ง เพราะได้มโี อกาสแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ได้ตามที่ตนต้องการ โดยผู้เรียน
กาหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีโอกาสค้นคว้าศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆทั้งจากโลกแห่งความเป็นจริงภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษา และโลกของอิเล็กทรอนิกส์
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นอกจากนี้แต่ละส่วนควรมีบทบาทที่สาคัญในการส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศของนิสิตครูคือ สถาบันหรือ
คณะที่จัดการเรียนการสอน ควรจัดสรรและวางแผนงบประมาณเพื่อเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ หรือสารสนเทศที่
เหมาะสมให้แก่นิสิต จัดเตรียมช่องทางสาหรับการเข้าถึงสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุดา
สวรรค์ งามมงคลวงศ์ และทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ (2560) ในงานวิจัยเรื่องสภาพและความต้องการระบบสารสนเทศ
สาหรับการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย โดยอาจารย์ที่ปรึกษามี
ความต้องการระบบสารสนเทศสาหรับการให้คาปรึกษาด้านวิชาการ ระบบสารสนเทศสาหรับการสนับสนุนการตัดสินใจ
ของอาจารย์และผู้บริหาร และระบบสารสนเทศสาหรับการสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง จัดเตรียม
บุค ลากรที่ ส ามารถให้ ค าชี้ แ นะ ชี้ แ จงนิ สิ ต ในการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ เข้า ถึ งสารสนเทศที่ เ หมาะสม ด้ า นหลั ก สู ต รหรื อ
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาชีพครูควรกาหนดให้มีรายวิชาบังคับเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ
เพื่อให้นิสิตมีทักษะการรู้สารสนเทศดียิ่งขึ้น เป็นผู้รู้สารสนเทศ และตระหนักถึงความต้องการด้านสารสนเทศ และส่งเสริม
ให้มีการจัดอบรมตามความต้องการของนิสิตและสภาวการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงไป ด้านอาจารย์ผู้สอน ควรเป็นผู้ให้ข้อมูล
ชี้แนะ และกระตุ้น ให้นิสิตได้มีการศึก ษาค้นคว้ าด้วยตนเองผ่านการมอบหมายงานที่ต้ องค้นคว้ าหาข้อมูล จากแหล่ ง
สารสนเทศต่าง ๆ โดยกาหนดให้นิสิตต้องสามารถระบุแหล่งสารสนเทศและเข้าถึง สามารถจาแนกวิธีการในการค้นหา
ช่องว่างทางสารสนเทศ สามารถสร้างยุทธวิธีในการค้นหาและระบุแหล่งสารสนเทศ สามารถเปรียบเทียบและประเมิน
สารสนเทศ และเรียบเรียง ประยุกต์ใช้ และสื่อสาร ข้อมูลดังกล่าวส่งอาจารย์เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศของนิสิตครู
รวมถึงกาหนดให้นิสิตต้องสามารถเป็นผู้ สังเคราะห์และสร้างสารสนเทศได้ ผ่านการเรียนรู้ที่มีการฝึกฝนจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในสภาพปัจจุบันเพื่อจะมีส่วนช่วยให้หลักสูตรมีผลผลิตเป็นบัณฑิตครูที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
และที่สาคัญในส่วนของนิสิตครูเองควรต้องปรับบทบาทของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความ
ตระหนักว่าการเรียนรู้ที่ สาคัญจะมาจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้องมีความริเริ่มใฝ่เรียนรู้ อย่างมีเป้าหมาย รู้จักเลือกวิธีการ
ค้นคว้าและคัดสรรทรัพยากร สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ และควรปรับตนเองให้เป็น ผู้สังเคราะห์และสร้าง
สารสนเทศเพื่อเผยแพร่หรือเป็นผู้ชี้แนะให้กับนักเรียนของตนเองได้ในอนาคต

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
ข้อเสนอแนะสาหรับการปฏิบัติ
1. จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่านิสิตครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังมีระดับการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น มหาวิทยาลัย หรือคณะที่รับผิดชอบ ควรจะมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การจัดหลักสูตร สาหรับการพัฒนาให้นิสิตครูเป็นผู้ที่มีทักษะการรู้สารสนเทศในเพิ่มมากขึ้น
2. ทักษะการรู้สารสนเทศเป็นสิ่งที่นิสิตทุกคนควรต้องได้รับการพัฒนาร่วมกันโดย องค์ประกอบที่สาคัญทั้ง 4
ส่วนคือ มหาวิทยาลัย หรือคณะที่จัดการเรียนการสอน หลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอน รวมถึงนิสิต ที่ต้องให้
ความสาคัญกับการรู้สารสนเทศและตระหนักว่าเป็นภารกิจที่สาคัญร่วมกัน
3. ควรมีการพัฒนาบุคลากรและคณาจารย์ในเรื่องการรู้สารสนเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนานิสิตเนื่องจากการรู้
สารสนเทศเป็นรากฐานสาหรับการเรียนรู้ในปัจจุบันสาหรับคนในทุกช่วงวัย
ข้อเสนอแนะสาหรับวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคของการรู้สารสนเทศเพื่อนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้
2. ควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ
3. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอื่น ๆที่อาจส่งผลต่อการรู้สารสนเทศ เช่น หลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาเอก รายวิชา ระดับชั้นปี
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