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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาแนวทาง วธิกีาร และรปูแบบของการศกึษาคน้ควา้ การใชแ้หล่ง
สารสนเทศ วธิปีระเมนิสารสนเทศ และอุปสรรคปญัหาในกระบวนการศกึษาคน้ควา้ เพื่อท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ในชัน้เรยีนและเพื่อแกป้ญัหาต่างๆ ในชวีติประจ าวนั กลุ่มตวัอย่างคอื นักศกึษามหาวทิยาลยัธนบุรี ระดบัปรญิญา
ตร ีที่ก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่2-4  ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554  จ านวน 315 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ผลการวิจยัพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศเพื่อท างานที่ได้รบัมอบหมาย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ท างานเกี่ยวกบัการน าเสนอผลงานในชัน้เรยีนเพื่อประกอบรายงาน  โดยใช้ทรพัยากรประเภทโปรแกรมค้นหา  
ประเมนิสารสนเทศทีค่น้หาไดจ้ากหอ้งสมุดโดยพจิารณาจากบรรณานุกรมหรอืรายการอา้งองิ  ประเมนิแหล่งขอ้มลู
ในเวลิดไ์วดเ์วบ็โดยค านึงถงึความทนัสมยัของเวบ็ไซต์  นักศกึษาส่วนใหญ่ขอใหเ้พื่อนทีเ่รยีนดว้ยกนัและอาจารย์
ผูส้อนช่วยประเมนิแหล่งขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัวชิาทีเ่รยีน  มวีธิกีารศกึษาคน้ควา้งานโดยเริม่ตน้จากการคดิหาค าคน้  ใช้
โปรแกรมแชรเ์อกสารเป็นเครื่องมอืส าคญัในการช่วยการคน้ควา้  สิง่ส าคญัต่อการศกึษาคน้ควา้คอื การสอบผ่าน
วชิานัน้ๆ และความยากในกระบวนการคน้ควา้คอื  ยากทีจ่ะรูว้่าสามารถท างานชิน้น้ีไดด้หีรอืไม่ 

พฤตกิรรมการคน้ควา้ในชวีติประจ าวนั พบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่คน้ควา้หวัขอ้ข่าว/ เหตุการณ์ปจัจุบนั  
โดยใช้ทรพัยากรประเภทโปรแกรมค้นหา  ประเมนิแหล่งขอ้มูลในเวลิด์ไวด์เวบ็โดยค านึงถึงความทนัสมยัของ
เวบ็ไซต์  และนักศกึษาขอใหเ้พื่อนที่เรยีนดว้ยกนัช่วยประเมนิแหล่งขอ้มูลต่างๆ  ส่วนความยากในกระบวนการ
คน้ควา้คอื ยากทีก่ารหาขอ้มลูจากเวบ็ไซต์ 

เปรยีบเทียบพฤติกรรมการค้นคว้าเพื่อท างานที่ได้รบัมอบหมายในรายวชิาต่างๆ และการค้นคว้าใน
ชวีติประจ าวนัพบว่า ประเดน็ทีเ่หมอืนกนัคอื ประเภทของทรพัยากรทีน่ักศึกษาใชค้อืโปรแกรม คน้หา  นักศกึษา
ค านึงถงึความทนัสมยัของเวบ็ไซตใ์นการประเมนิแหล่งขอ้มูลในเวลิด์ไวดเ์วบ็ นักศกึษาขอใหเ้พื่อนทีเ่รยีนดว้ยกนั
ช่วยประเมินแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกบัวิชาที่เรียนและแหล่งข้อมูลต่างๆ ในชีวิต ประจ าวัน  นักศึกษาไม่ค่อยใช้
บรรณารกัษ์ในฐานะทรพัยากร และไม่เคยใชบ้รรณารกัษ์ช่วยประเมนิแหล่งขอ้มูลหรอืแนะน าการใชเ้วบ็ไซต์  ส่วน
ประเดน็ที่ต่างกนั คอื ความยากในกระบวนการค้นคว้าเพื่อท างานที่ได้รบัมอบหมายคอื   ยากที่จะรู้ว่าสามารถ
ท างานชิ้นนี้ได้ดหีรอืไม่  ส่วนความยากในกระบวน การค้นคว้าในชวีติประจ าวนั คอื ยากที่การหาขอ้มูลจาก
เวบ็ไซต ์
 
ค าส าคญั: การรูส้ารสนเทศ, พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ 
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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 2nd 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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บทน า 
 การรู้สารสนเทศ (Information Literacy-IL) 
หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการระบุความ 
ต้องการสารสนเทศของตนเอง รู้จกัใช้เครื่องมือและ
กระบวนการคน้หาเพื่อระบุแหล่งสารสนเทศ สามารถ
ประเมิน วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และใช้สารสนเทศได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ [1]  นอกจากนี้ มกีารใช้ศพัท์
อื่นๆ ทีม่คีวามหมายเหมอืนกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั เช่น 
(Infor-mation skills) ทกัษะสารสนเทศ (Information 
Power) พลงัสารสนเทศ (Information Competency) 
ความ สามารถทางสารสนเทศและ(Information-
Related Competencies-IRC) ความสามารถที่
เกีย่วกบัสารสนเทศ เป็นตน้ 
 ดอยล ์(Doyle.  1992: 4) [2] ไดร้ะบุคุณสมบตัิ
ของผู้รู้สารสนเทศจากผลการวจิยัไว้ดงันี้  1) รู้ว่า
สารสนเทศที่ถูกต้องสมบูรณ์มีความส าคัญต่อการ
ตดัสนิใจทีช่าญฉลาด  2) รูค้วามต้องการสารสนเทศ
ของตนเอง  3) สามารถตัง้ค าถามจากความต้องการ
สารสนเทศนัน้ได ้  4) สามารถระบุแหล่งสารสนเทศที่
จะเป็นประโยชน์  5) พัฒนากลยุทธ์การค้นหาที่
ประสบความส าเร็จ  6) เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ 
รวมทัง้จากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นๆ  7) 
ประเมินสารสนเทศ  8) จัดระบบสารสนเทศเพื่อ
น าไปใช้  9) บูรณาการสารสนเทศใหม่เข้ากับองค์
ความรู้เดิม และ 10) ใช้สารสนเทศในการคิดเชิง
วเิคราะหว์จิารณ์และการแกป้ญัหา   
 ความข้างต้นมีนัยเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับความ 
สามารถและทกัษะอื่นๆ ทีน่ับเป็นทกัษะการด ารงชวีติ
ในศตวรรษที ่21 ไดแ้ก่ การรูห้นังสอื (Print literacy) 
ทกัษะการใช้ห้องสมุด (Library skill) ทกัษะทาง
คอมพวิเตอร์ (Computer literacy) ทกัษะเครอืข่าย
สารสนเทศ (Network literacy) การรู้เท่าทันสื่อ 
(Media literacy) การรู้สื่อประเภทภาพ (Visual 
literacy) การรูว้ฒันธรรม (Cultural literacy) ทกัษะใน
การคดิเชงิวเิคราะหว์จิารณ์ (Critical thinking skill) 
และทกัษะการแก้ปญัหา (Problem-solving skill) และ
มีการใช้ศัพท์อื่นๆ ที่มีความหมายเหมือนกันหรือ
ใกลเ้คยีงกนั เช่น 

(Information skills) ทกัษะสารสนเทศ (Information 
power) พลงัสารสนเทศ(Information competency) 
ความสามารถทางสารสนเทศและความสามารถที่
เกีย่วกบัสารสนเทศ เป็นตน้ 
 การรู้สารสนเทศ มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิด
เรื่อง การเรยีนรู้ตลอดชวีติ  ซึง่เชื่อว่าการ ศกึษาไม่มี
จุดสิ้นสุด การเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยให้บุคคลได้มี
โอกาสและประสบการณ์การเรยีนรูทุ้กช่วงของชวีติใน
หลายรูปแบบ เช่น การศึกษาในระบบโรงเรียน 
การศกึษานอกโรงเรยีน และการ ศกึษาตามอธัยาศยั 
ฯลฯ ในสภาพแวดล้อมต่างๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น
ครอบครวั โรงเรยีน สถานทีท่ างาน ชุมชน หรอืสงัคม 
การเรยีนรูต้ลอดชวีติช่วยใหบุ้คคลมโีอกาสพฒันาตน
ในทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และวฒันธรรม แต่
การเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้ า
ปราศจากการรู้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศจึงเป็น
รากฐานส าคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในปจัจุบัน 
องค์กรสากล เช่น ยูเนสโก ไดเ้น้นบทบาทส าคญัของ
การรู้สารสนเทศควบคู่ไปกบัการเรยีนรู้ตลอดชวีติใน
การพฒันา 4 ดา้น ไดแ้ก่ การศกึษา การใหบ้รกิารทาง
สขุภาพและการสง่เสรมิคุณภาพชวีติ การพฒันาธุรกจิ
และเศรษฐกิจโดยเน้นทรพัยากรมนุษย์ และ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนทางการเมอืงและการปกครอง 
(Horton, Jr.  2008: 15-30) [3] 
 นอกจากนี้  การรู้สารสนเทศยังเกี่ยวข้องกับ
แนวคิดเรื่องสงัคมสารสนเทศ ซึ่งหมายถึงสงัคมที่มี
สารสนเทศเป็นแรงขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และวัฒนธรรม ในสังคมสารสนเทศ จะมีการใช้
สารสนเทศในชวีติ ประจ าวนัของประชาชนในกจิกรรม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล  สงัคม  การศึกษา  
ธุรกิจ  โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้าง 
จดัการ ถ่ายทอดแลก-เปลีย่น และเผยแพร่สารสนเทศ
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ ไม่มีข้อจ ากดัเรื่องเวลาและ
สถานที ่ แนวคดิเรื่องการสรา้งสงัคม สารสนเทศและ
สังคมความรู้ เป็นผลจากความ  ก้าวหน้าของ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีแ่พร่กระจายไป
ทัว่โลก เทคโนโลยไีด้เปลี่ยนแปลงวิถีชวีติของคนใน
สงัคมปจัจุบนัไปอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นความ
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เป็นอยู่ การศกึษา  การท างาน การใชเ้วลาว่างการรู้
สารสนเทศจึงถือเป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชวีติอย่างปกติสุขของประชาชน และเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนสังคมโลกให้ด ารงอยู่และ
พฒันาไปไดด้ว้ยด ี
 ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา การรู้สารสนเทศ
เป็นประเด็นส าคัญที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเป็น
ล าดบัทัง้ในวชิาชพีบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศ
ศาสตร์และวงการศึกษาโดยทัว่ไป แนวคิดเรื่อง
เศรษฐกิจฐานความรู้ที่แพร่หลายไปทัว่โลกเป็น
แรงผลกัดนัใหเ้กดิความต้องการประชากรผูม้คีวามรู้
ความสามารถ รูว้ธิเีรยีนและสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งและขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกจิ
ดังกล่าว  ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมผีลกระทบต่อ
การผลิตและเผยแพร่สารสนเทศและความรู้ การ
เขา้ถึงสารสนเทศจ านวนมากเพื่อค้นหาสารสนเทศที่
ต้องการสามารถท าได้โดยไม่จ ากดัเวลาและสถานที ่
ก่อให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของการ
ปลูกฝงัทักษะการ รู้สารสารสนเทศแก่นักเรียน 
นกัศกึษา พนกังาน และประชาชนทัว่ไป 
 การสอนการรู้สารสนเทศเป็นเรื่องส าคัญที่
บรรณารกัษ์ นกัสารสนเทศ และนกัการศกึษาใหค้วาม
สนใจกนัมาก รายงานการศกึษาวจิยัหลายเรื่องทัง้ใน
สหรัฐอเมริกาและยุโรปชี้ให้เห็นว่า  แม้การรู้
สารสนเทศจะเป็นประเดน็ส าคญัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิใน
ระบบการ ศกึษา แต่นกัเรยีน นกัศกึษาจ านวนมากยงั
ขาดทกัษะการรูส้ารสนเทศ (Wired Campus.  2006)  
[4] ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทัง้หลายจงึไดพ้ยายามแสวงหา
แนวทางที่ปลูกฝ งัทักษะการรู้สารสนเทศให้มี
ประสทิธภิาพมากทีส่ดุ 
 องค์การยูเนสโก เป็นองค์กรหนึ่งที่พยายามจดั
กจิกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสรมิการรูส้ารสนเทศ เมื่อวนัที ่  
4-7 พฤศจกิายน 2553  องคก์ารยูเนสโก  ส านักงาน
กรุงเทพ ฯ ได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ 30 คน จาก
ประเทศต่างๆ ในหวัข้อ การพฒันาตัวชี้วดัการรู้สื่อ
และการรูส้ารสนเทศ (The Development of Media 
and Information Literacy Indicators-MIL) 

(UNESCO. 2010) [5] ขอ้สรุปประการหนึ่งทีไ่ดจ้าก
การประชุมครัง้น้ีคือ ในปจัจุบันมีข้อมูลเบื้องต้นที่
เชื่อถอืไดเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศน้อยมาก 
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
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   ไม่
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการก าหนดตวั   ชีว้ดั
การรู้สารสนเทศได้ ข้อสรุปดังกล่าวก่อให้เกิด
โครงการส ารวจพฤติกรรมการรู้สารสนเทศของ
นักศกึษามหาวทิยาลยัในเอเชยี (Asian Survey of 
Information Behaviors of College Students) ขึน้ 
โดยมปีระเทศต่างๆ เขา้ร่วม เช่น มาเลเซยี สิงคโปร ์
อนิเดยี ศรลีงักา ปากีสถาน บงักลาเทศ และจนี เป็น
ตน้ 
 ผู้วิจ ัยเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการนี้จะเป็น
ประโยชน์ทัง้ต่อมหาวิทยาลัย ต่อประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเชีย จึงมีความประสงค์จะท าวิจัยเรื่อง 
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 
มหาวทิยาลยัธนบุรี  โดยศกึษาว่าในการท างานที่
ได้รับมอบหมาย หรือการแก้ไขปญัหาต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวนันัน้ นักศึกษามีแนวทาง วิธีการ และ
รูปแบบของการศึกษาค้นคว้าอย่างไร ใช้แหล่ง
สารสนเทศใดบ้าง มีวิธีประเมินสารสนเทศอย่างไร 
และประสบอุปสรรคปญัหาใดในกระบวนการศึกษา
ค้นคว้า  ผลที่ได้จากการวิจัยครัง้นี้จะน าไปรวมกับ
ผลการวจิยัเรื่องเดยีวกนัที่ได้จากมหาวทิยาลยัอื่นๆ 
ทัง้ของรัฐและเอกชนในประเทศไทย ทัง้เพื่อให้ได้
ขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศของ
นิสติและนักศึกษาของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย 
ซึง่จะเป็นสว่นหนึ่งของโครงการส ารวจพฤตกิรรมการ
รูส้ารสนเทศของนกัศกึษามหาวทิยาลยัในเอเชยี ตาม
แนวทางขององคก์ารยเูนสโกต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 ในการวิจยัครัง้นี้ผู้วิจ ัยได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้
ดงันี้ 
 1.  เพื่อศกึษาแนวทาง วธิกีาร และรูปแบบของ
การ ศึกษาค้นคว้า การใช้แหล่งสารสนเทศ วิธี
ป ร ะ เ มิน ส า ร สน เทศ  แ ล ะ อุ ปส ร รคป ัญห า ใ น
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กระบวนการศึกษาค้นคว้า ในการท างานที่ได้รับ
มอบหมายในชัน้เรยีน 
 2.  เพื่อศกึษาแนวทาง วธิกีาร และรูปแบบของ
การ ศึกษาค้นคว้า การใช้แหล่งสารสนเทศ วิธี
ป ร ะ เ มิน ส า ร สน เทศ  แ ล ะ อุ ปส ร รคป ัญห า ใ น
กระบวนการศกึษาคน้ควา้ ในการแกป้ญัหาต่างๆ ใน
ชวีติประจ าวนั 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 1.  การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั ได้แก่ นักศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัธนบุร ีทีก่ าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปี
ที ่ 2-4 ภาคเรยีนที่ 2  ปีการศกึษา 2554  รวมทัง้สิน้ 
1,495 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นักศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัธนบุร ีทีก่ าลงัศกึษาอยู่
ชัน้ปีที ่ 2-4  ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 ทีสุ่ม่มา
จากประชากรข้างต้น โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้
(Stratified random sampling) ตามตวัแปรสถานภาพ
ของนักศึกษา และกลุ่มสาขาวิชาได้กลุ่มตัวอย่าง
ทัง้หมด 315 คน ซึง่มากกว่าจ านวนที่ก าหนดไวใ้น
ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์
แกน (Krejcie; & Morgan.  1970: 607 - 610) [6] คอื 
306 คน 
 

 2.  เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม ซึ่ง
แบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที ่1  สถานภาพสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบ 
ถาม ไดแ้ก่ เพศ ชัน้ปีทีศ่กึษาและสาขาวชิา เป็นแบบ
เลอืกตอบ  
 ตอนที่  2   แบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีศึกษา
ค้นคว้าเพื่อ ท างานที่ได้รับมอบหมาย ในรายวิชา
ต่างๆ เป็นแบบเลอืกตอบ ดงันี้ 
 1.  แบบมาตรประมาณค่า 7 ระดบั ไดแ้ก่ 
  1.1  เกอืบทุกครัง้ บ่อย  บางครัง้  ไม่ค่อยใช ้ 
ไม่เคยใช้  ไม่ทราบ  ไม่เคยพบสถานการณ์เช่นนี้มา
ก่อน 

  1.2  ส าคญัมาก ส าคญั ส าคญัปานกลาง ไม่
ค่อยส าคญั  ไม่ส าคญั  ไม่ทราบ  ไม่เคยพบ 
  1.3  เหน็ดว้ยอย่างยิง่  เหน็ดว้ย เฉยๆ  ไม่
ค่อยเหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิง่ ไม่ทราบ ไม่
เคยพบสถานการณ์เช่นนี้มาก่อน 
 2.  แบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ได้แก่ ใช่  
ไม่ใช่  จ าไม่ได ้ไม่เคยไดย้นิมาก่อน  
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกบัประสบการณ์
การค้นคว้าในชวีติประจ าวนั  เป็นแบบเลอืกตอบ  
แบบมาตรประมาณค่า 7 ระดบั ไดแ้ก่ 
 1.  เกอืบทุกครัง้  บ่อย  บางครัง้  ไม่ค่อยใช ้ ไม่
เคยใช ้ ไม่ทราบ  ไม่เคยพบสถานการณ์เช่นนี้มาก่อน 
 2.  เหน็ด้วยอย่างยิง่  เหน็ดว้ย  เฉยๆ  ไม่ค่อย
เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ยเป็นอย่างยิง่  ไม่ทราบ  ไม่เคย
พบสถานการณ์เช่นนี้มาก่อน  
 

  3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจ ัยด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคนืด้วยตนเอง รวมทัง้สิน้ 350 ชุด ซึ่ง
เป็นจ านวนมากกว่ากลุ่มตวัอย่าง  ทัง้นี้เนื่องจากเผื่อ
ไว้กรณีที่แบบสอบถามซึ่งได้รับกลับมาไม่สมบูรณ์  
โดยเริม่ด าเนินการตัง้แต่ภาคการศกึษาที ่2 เป็นตน้มา 
รวมระยะเวลาที่แจกแบบสอบถามจ านวน 30 วัน 
ตัง้แต่วนัที่ 5มกราคม ถึง วนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2555 
โดยไดร้บัแบบ สอบถามกลบัคนื  ทัง้สิน้จ านวน  340 
ชุด และคดัเฉพาะฉบบัสมบรูณ์  จ านวน 315 ชุด 
 

 4.  การวิเคราะหข์อ้มูล 
 การวเิคราะหข์อ้มลู  น าขอ้มลูจากแบบสอบถาม
ทีส่มบรูณ์จ านวน 315 ชุด มาก าหนดรหสัการ
ลงคะแนน  พรอ้มกรอกขอ้มลูลงโปรแกรมส าเรจ็รปู
ทางสถติ ิSPSS (Statistical package for social 
science)  และวเิคราะหข์อ้มลู ตอนที ่1-3  โดยใช้
ค่าความถี ่และค่ารอ้ยละ  
 

สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
1.  ประเภทงานท่ีได้รบัมอบหมายในรายวิชา
ต่างๆ 
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 งานที่นักศกึษาได้รบัมอบหมายในรายวชิามาก
ที่สุดคือ การน าเสนอผลงานในชัน้เรียนประกอบ
รายงานท าใหเ้หน็ว่าอาจารย์ผูส้อนให้ความส าคญักบั
การน าเสนอผลงานซึง่นักศกึษาจะไดฝึ้กทกัษะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ดงันัน้นกัศกึษาตอ้งมคีวามรูใ้น
เรื่องที่ตนเองศึกษาเป็นอย่างดีจึงจะสามารถจับ
ประเด็นและน าสาระ ส าคัญมาเสนอได้  ล าดับ
รองลงมานักศึกษาได้รบัมอบ หมายการน าเสนอ
ผลงานดว้ยวาจา ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการน าเสนอดว้ย
วาจาเป็นการฝึกทกัษะด้านการสื่อสารที่ชดัเจนที่สุด
และเป็นทกัษะด้านหนึ่งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) (กระทรวงศึกษาธิการ : 
ออนไลน์) [7] ทีอ่าจารยท์ุกท่านต้องการมุ่งเน้นพฒันา
ให้นักศึกษาทุกคนมีประสิทธิภาพจึงท าให้อาจารย์
มกัจะมอบหมายงานใหน้ักศกึษามาน าเสนอดว้ยวาจา  
ส่วนงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายน้อยที่สุดคือ  
รายงานวิเคราะห์เหตุการณ์เชงิประวตัิศาสตร์  ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยธนบุรีไม่มีการเปิด
หลักสูต รการ เ รียนการสอนในวิช าที่ เ กี่ ย วกับ
ประวัติศาสตร์  จึงท าให้นักศึกษาไม่ ค่อยได้รับ
มอบหมายงานในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์
เหตุการณ์เชงิประวตัศิาสตรม์ากนกั 
 

2.  หวัข้อท่ีใช้ค้นคว้าในชีวิตประจ าวนั   
 หวัขอ้ทีน่กัศกึษาคน้ควา้ในชวีติประจ าวนัจ านวน
มากทีส่ดุคอื ขา่ว/เหตุการณ์ปจัจุบนัรองลงมาคอื เรื่อง
ที่เกี่ยวกบังานที่ต้องท า  ท าให้เห็นได้ว่า นักศกึษามี
ความสนใจติดตามข่าวและเหตุการณ์ในปจัจุบนัที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของทุกคน เพราะการ
ติดตามข่าวสารจะช่วยให้นักศึกษารู้เท่าทันสิ่งที่
เกิดขึ้น และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได ้
และในปจัจุบนั ข่าวและเหตุการณ์ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศมีประเดน็ที่น่าสนใจและน่าติดตาม ด้วย
การน าเสนอขา่วของสือ่ต่างๆ ทีท่นัเหตุการณ์และเป็น
ปจัจุบัน และมีช่องทางการน าเสนอที่หลากหลาย 
เข้าถึงได้ง่าย รองลงมานักศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่
เกี่ยวกบังานที่ต้องท า  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนักศกึษา
ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นนักศึกษาที่
ท างานแลว้ และมาศกึษาต่อเพื่อตอ้งการปรบัระดบัวุฒิ

การศกึษาให้สูงขึน้ ดงันัน้นอกจาก งานที่นักศกึษา
ได้รับมอบหมายในรายวิชาแล้ว การค้นคว้าใน
ชวีติประจ าวนันักศกึษาจงึมคีวามสนใจในการพฒันา
ความสามารถและเพิม่พูนความรู้ในเรื่องทีเ่กีย่ว กบั
งานทีท่ าเพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพของตนเอง หรอื
ค้นคว้าหาขอ้มูลน าไปตอบขอ้สงสยัและแก้ไขปญัหา
ในงานทีต่นเองปฏบิตัอิยู่ 
 

3.  ทรพัยากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อท างาน
ท่ีอาจารยม์อบหมาย  และทรพัยากรท่ีใช้ในการ
ค้นหาข้อมูลในชีวิตประจ าวนั 

ทรพัยากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้เพื่อท างานที่
อาจารย์มอบหมายและใช้ในการค้นหาข้อมูลในชีวิต 
ประจ าวนั จ านวนมากทีสุ่ดคอื  โปรแกรมคน้หา (เช่น 
Google, Bing, Yahoo) ทัง้นี้อาจเป็นเพราะโปรแกรม
ค้นหาดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่มีส าคัญส าหรับการ
ค้นคว้าหาขอ้มูล ข่าวสาร ในปจัจุบนั ซึ่งสามารถใช้
งานได้ง่ายและให้ข้อมูลที่ทันสมัย  ท าให้ช่วยลด
ระยะเวลาในการค้นคว้าของนักศกึษาลงและสามารถ
ใช้ได้ตามความต้องการโดยไม่จ ากัด เวลา และ
สถานที่  อีกทัง้นักศึกษาส่วนใหญ่คุ้นเคยกบัการใช้
อนิเทอรเ์น็ตเพื่อคน้หาสารสนเทศในเวบ็ไซต์ต่างๆ จงึ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสพุศิ บายคายคม (2550) 
 [8] พบว่ านิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา สามารถค้นหา
สารสนเทศที่ต้องการได้โดยใช้เครื่องมือช่วยค้น 
(Search Engine) เช่น  Yahoo, Google, Alta vista   
 ล าดบัต่อมาทรพัยากรทีน่กัศกึษาใชเ้กอืบทุกครัง้
ในการค้นคว้างานที่ได้รับมอบหมาย คือเอกสาร
ประกอบ การสอน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนักศึกษา
จ าเป็นต้องอ่านและทบทวนเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้จดัท าเพื่องานที่ได้รบัมอบหมายและเพื่อการ
สอบอยู่เป็นประจ า  สอด คล้องกับงานวิจัยของ
โครงการการรู้สารสนเทศ (2009) [9] ที่พบว่า 
นักศึกษาเกือบทุกคนใช้เอกสารประกอบการสอน  
สว่นการคน้หาขอ้มลูในชวีติประจ าวนันกัศกึษาใช ้ วกิิ
พเีดยี (ผ่านกเูกิล้ หรอืเขา้ไปทีเ่วบ็ไซตข์องวกิพิเีดยี 
โดยตรง) ทัง้นี้อาจเป็นเพราะวกิพิเีดยีเป็นเวบ็ไซต์ทีม่ ี
ขอ้มูล ความรูท้ีห่ลากหลาย แต่เป็นขอ้มูลทีเ่ชื่อถือได้
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ในระดับหนึ่งและหากค้นคว้าโดยผ่านกูเกิ้ล มักจะ
ปรากฏผลการค้นเป็นล าดบัแรกๆ จงึท าให้ใช้ได้ง่าย
และสะดวกสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เฮดและไอเซน็
เบอรก์ (2009) [9] ทีพ่บว่า นกัศกึษาวทิยาลยัชุมชน 6 
แห่งและมหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชนทัว่เทศ  ส่วน
ใหญ่เริม่ตน้แสวงหาสารสนเทศทีเ่อกสารประกอบการ
เรียนการสอน  รองลงมาคือกูเกิล ในขณะที่การ
ค้นคว้า เพื่ อใช้ประโยชน์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 
นกัศกึษากลุ่มตวัอย่างเกอืบทัง้หมดจะใชกู้เกลิและวกิิ
พเีดยี 
 ส่วนการใช้ทรัพยากรส าหรบัการค้นคว้างานที่
ได้รับมอบหมายและใช้ ในการค้นหาข้อมูลใน
ชวีติประจ าวนัระดบับ่อยจ านวนมากทีสุ่ดคอื  เพื่อนที่
เรียนด้วยกัน  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ เพื่อนสามารถ
ตดิต่อกนัไดง้่าย  และสามารถสอบถามไดว้่าอาจารย์
ผู้สอนสอนเกี่ยวกบัอะไรและมอบหมายงานอะไรให้
บา้ง โดยเฉพาะเมื่อตนเองขาดเรยีน หรอืไม่เขา้ใจงาน
ทีอ่าจารย์ได้มอบหมาย หรอืแม้กระทัง่เมื่อต้องการ
คดัลอกงานของเพื่อนสง่อาจารย ์
 ทรพัยากรทีน่กัศกึษาใชใ้นการคน้ควา้งานทีไ่ดร้บั
มอบหมายและการค้นหาขอ้มูลในชวีติประจ าวนัเป็น
บางครัง้คอื  หนังสอืในห้องสมุด  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ 
นักศึกษาไม่สามารถค้นคว้าข้อมูลจากเครือข่าย
อิน เทอร์ เน็ตหรือทรัพยากรอื่ นๆ ได้ครบถ้วน  
นกัศกึษาจงึมาคน้ควา้เพิม่เตมิจากหนังสอืในหอ้งสมุด
เป็นบางครัง้  เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหางานที่ได้รับ
ม อบหม าย  แ ล ะ ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ ง ก า ร ค้ น ค ว้ า ใ น
ชวีิตประจ าวนั  อกีทัง้หนังสอืนัน้มีความน่าเชื่อถือที่
เป็นหลักฐานแน่นอน และมีเนื้อหาอีกมากที่ไม่ได้
เผยแพร่บนอนิเทอรเ์น็ต 
 ยังมีประเด็นที่ น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ งคือ เมื่อ
นกัศกึษาตอ้งคน้ควา้งานทีไ่ดร้บัมอบหมายทรพัยากร
ทีน่ักศกึษาทีไ่ม่ค่อยใชค้อื บรรณารกัษ์ ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะ ปจัจุบันนักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลที่
ตอ้งการไดจ้ากเวบ็ไซต ์ รวมถงึระบบการสบืคน้ขอ้มูล
ของห้องสมุดมปีระสทิธภิาพที่ด ีท าใหส้ามารถคน้หา
ขอ้มลูไดง้่าย  และนกัศกึษาอาจจะไม่ทราบถงึบทบาท
ของบรรณารกัษ์ในฐานะทรพัยากรบุคคลหรือแหล่ง

สารสนเทศบุคคลที่มีความสามารถโดยตรง  หรือ
บทบาทการสอนการรู้สารสนเทศที่สามารถให้
ค าปรกึษา ค าแนะน าและช่วยในการคน้คว้าหาขอ้มูล
ได้กว้างขวาง  สอดคล้องกบังานวิจยัของเฮดและไอ
เซน็เบอรก์ (2009) [9] ทีพ่บว่า นกัศกึษามหาวทิยาลยั
ในยุคดิจทิลั  ส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาบรรณารกัษ์ โดย
นกัศกึษา 9 ใน 10 คน ตอบว่าเกอืบจะไม่เคยขอความ
ช่วยเหลอืจากบรรณารกัษ์เมื่อต้องคน้ควา้เพื่อท างาน
ที่ได้รับมอบหมาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
โครงการการรู้สารสนเทศ (2009) [9] ที่พบว่า  
นักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่ขอความช่วยเหลือจาก
บรรณารกัษ์เมื่อต้องการค้นควา้งานเพื่อท างานตามที่
อาจารยม์อบหมาย 
 

4.  การประเมินสารสนเทศท่ีค้นหาได้เมื่อพบ
แหล่ง ข้อมูลจากห้องสมุด 

การประเมินสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลใน
ห้องสมุดเพื่อท างานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชา
ต่างๆ  นกัศกึษาประเมนิสารสนเทศทีค่น้หาไดเ้มื่อพบ
แหล่งขอ้มูลจากหอ้งสมุดเกอืบทุกครัง้  จ านวนมาก
ที่สุดคอื  แหล่งขอ้มูลนัน้มบีรรณานุกรมหรอืรายการ
อ้างอิงหรือไม่   ทั ้งนี้ ท า ให้ เห็นว่ านักศึกษาให้
ความส าคญัในเรื่องความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
นัน้ๆ  ล าดบัรองลงมานักศึกษาประเมินว่าผู้พิมพ์
สารสนเทศคอืใคร  ท าใหเ้หน็ไดว้่า  นักศกึษาต้องการ
สารสนเทศที่มีความ น่า เชื่ อถือที่ส ามารถระบุ
ผูร้บัผดิชอบเพื่อทีจ่ะสามารถน าไปอา้งองิได้ 

ส่วนการประเมินสารสนเทศในห้องสมุดระดับ
บ่อย จ านวนมากที่สุดคอื การประเมนิความทนัสมยั
ของแหล่ง ขอ้มูลนัน้ๆ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะทรพัยากร
ประเภทสิง่พมิพส์ว่นใหญ่มกัมเีนื้อหาทีล่า้สมยัเรว็เมื่อ
เปรยีบ เทยีบกบัสารสนเทศจากอนิเทอร์เน็ต ดงันัน้
เมื่อนักศึกษาต้องการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลใน
ห้องสมุดไปประกอบงานที่ได้รับมอบหมาย จึง
ต้องการข้อมูลที่ใหม่และทนัสมยัที่สุดนักศึกษาส่วน
ใหญ่ค านึงถงึเกณฑด์งักล่าวในล าดบัต้นๆ  สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ เฮดและไอเซน็เบอรก์ (2010) [10] ที่
พบว่า นักศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัใน
ยุคดจิติอล 25 แห่งทัว่ประเทศ สว่นใหญ่มกีารประเมนิ
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สารสารเทศจากแหล่งขอ้มูลในหอ้งสมุด  โดยมเีกณฑ์
ในการประเมินคือ ความทนัสมัยของสารสนเทศ 
รองลงมาคอื แหล่งขอ้มูลมบีรรณานุกรมหรอืรายการ
อา้งองิหรอืไม่  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ การเรยีนการสอน
ในรายวชิา 005001  สารนิเทศกบัการศกึษาค้นคว้า 
จะเน้นในเรื่องความส าคัญและวัตถุประโยชน์ของ
บรรณานุกรมและการอา้งองิ ในแง่มุมของผูใ้หแ้ละผูใ้ช้
ขอ้มูลท าให้นักศกึษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์และ
น ามาเป็นเกณฑ์ในการประเมินสารสนเทศในล าดับ
ต้นๆสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาดา เจียวก๊ก 
(2547) [11] ที่พบว่า นิสิตระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยศรีนคริน-ทรวิโรฒมีการรู้สารสนเทศ
ระดบัสูงในเรื่องการเขยีนบรรณานุกรมและสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการเรยีนการสอนไดด้ ี
 สว่นการประเมนิสารสนเทศที่นักศกึษาไม่ค่อยใช้
และไม่ เคยใช้มากที่ สุดคือ  การแนะน าการใช้
แหล่งขอ้มลูของบรรณารกัษ์ ท าใหเ้หน็ไดว้่านักศกึษา
ส่ ว น ให ญ่ ไม่ ท ร าบว่ า มีบ ริก า รแนะน าก า ร ใ ช้
แหล่งขอ้มูลจากบรรณารกัษ์  เพราะบรรณารกัษ์จะมี
ความช านาญและความคุ้น เคยกับทรัพยากร
สารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุด  ดงันัน้ควรจะมกีาร
ประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ถึง เพื่อให้นักศึกษามาใช้
บรกิารดงักล่าว   
 

5.  การประเมินแหล่งข้อมูลในเวิลดไ์วดเ์วบ็ท่ีใช้
ค้นคว้างานท่ีได้รบัมอบหมายและการค้นคว้าใน
ชีวิตประจ าวนั 

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
เวิลด์ไวด์เว็บที่ใช้ค้นคว้างานที่ได้รบัมอบหมายและ
การค้นคว้าในชวีติ ประจ าวนั  สิง่ที่นักศกึษาค านึง
เกอืบทุกครัง้มากทีสุ่ดคอื  ความทนัสมยัของเวบ็ไซต ์
ท าให้เห็นได้ว่า นักศึกษามีความต้องการข้อมูล 
ขา่วสารทีม่คีวามทนัสมยัจากอนิเทอรเ์น็ตนักศกึษาจงึ
ค านึงถึงมากที่สุด สอดคล้องกบังานวจิยัของเฮดและ
ไอเซน็เบอรก์ (2010) [10] ทีพ่บว่า นักศกึษาระดบั
ปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัในยุคดจิติอลส่วนใหญ่มี
การประเมนิแหล่งขอ้มูลทีค่น้ไดจ้ากเวลิดไ์วด-์เวบ็ ทัง้
ในงานที่ได้รับมอบหมายและการค้นคว้าในชีวิต 
ประจ าวนั  โดยใชเ้กณฑค์วามทนัสมยัของสารสนเทศ

ในการประเมิน  รองลงมาการค้นคว้างานที่ได้รับ
มอบหมายนักศกึษาประเมนิเรื่องความหลากมุมมอง
ของเนื้อหาในเวบ็ไซต์  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนักศกึษา
ต้องการค้นหาข้อมูลที่มีเนื้อหาหลากหลายเพื่อที่จะ
สามารถรวบรวมความรูไ้ปวเิคราะหแ์ละสรุปประกอบ
รายงานตามทีอ่าจารยผ์ูส้อนมอบหมายใหด้ทีีสุ่ด  สว่น
สิง่ทีน่กัศกึษาค านึงล าดบัรองลงมาในการประเมนิการ
คน้คว้าในชวีติประจ าวนัคอื ความน่าเชื่อถือของผู้ให้
ข้อมูลในเว็บไซต์  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนักศึกษา
ตอ้งการวเิคราะหแ์ละพจิารณาขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูท้ีใ่ห้
ขอ้มูลในเวบ็ไซต์ เพื่อใหข้อ้มูลมคีวามน่าเชื่อถือและ
สามารถน าไปอ้างองิได้  ซึ่งสมัพนัธ์กบัผลการวจิยัที่
ร ะ บุ ว่ า หัว ข้อที่ นั ก ศึกษ าส่ วน ให ญ่ ค้นค ว้ า ใ น
ชวีติประจ าวนัคอืเรื่องทีเ่กีย่วกบังานทีท่ า 

ในการประเมินแหล่งข้อมูลในเวิลด์ไวด์เว็บที่ใช้
คน้คว้างานทีไ่ด้รบัมอบหมายและการคน้คว้าในชวีติ 
ประจ าวนั  สิ่งที่นักศึกษาค านึงในการประเมินน้อย
ทีส่ดุคอื  บรรณารกัษ์แนะน าการใชเ้วบ็ไซต์นัน้ๆ ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะข้อมูลในเว็บไซต์มีจ านวนมากและมี
ความหลากหลาย  บรรณารักษ์อาจจะไม่สามารถ
แนะน าและคัดเลือกได้ตรงตามความต้องการของ
นักศึกษาแต่ละคนและโดยทัว่ไปบรรณารักษ์มักไม่
ค่อยมีโอกาสได้แนะน าเว็บไซต์แก่ผู้ใช้โดยตรงนัก  
ปจัจุบันจึงได้มีการรวบรวมและแนะน าเว็บไซต์ที่
น่าสนใจผ่านทางเวบ็ไซต์ของส านักวทิยบรกิาร  แต่
เน่ืองจากบรกิารดงักล่าวอาจจะยงัไม่เป็นทีน่ิยมและยงั
มกีารประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถึงจงึท าให้นักศกึษายงัไม่
ทราบมากนัก  สอดคล้องกบังานวิจยัของเฮดและไอ
เซน็เบอรก์ (2010) [10] ทีพ่บว่า เกณฑก์ารประเมนิ
เรื่องบรรณารกัษ์แนะน าการใช้แหล่งนัน้หรอืไม่  เป็น
ประเดน็ทีน่กัศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองมหา-วทิยาลยั
ในยุคดจิติอลตอบน้อยทีส่ดุ 

สว่นการประเมนิทีน่ักศกึษาจ านวนมากทีสุ่ดตอบ
ว่าไม่ทราบในการคน้ควา้งานทีไ่ดร้บัมอบหมายและใน
ล าดบัรองลงมาส าหรบัการคน้ควา้ในชวีติประจ าวนันัน้ 
คือ เรื่ องการออกแบบของเว็บไซต์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ท าใหเ้หน็ไดว้่า นักศกึษาส่วนใหญ่ไม่ทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิข์องข้อมูลใน
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เวบ็ไซต์ต่างๆ เช่น การใช้รหสัผ่าน (Password) ที่
ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่
ตอ้งการ  รวมทัง้ภาพหรอืขอ้ความในเวบ็ไซตน์ัน้ๆ ว่า
มลีขิสทิธิคุ์้มครองอยู่ ทัง้นี้เป็นเพราะนักศกึษายงัมี
ความรู้ความเขา้ใจน้อยในเรื่องของกฎหมายลขิสทิธิ ์ 
ซึ่ง เป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก  สอดคล้องกับ
งานวิจยัของแบลค (2000) [12] ที่ศึกษาเรื่องการ
ประเมนิการรู้สารสนเทศของนักศกึษาระดบัปรญิญา
ตรี ชัน้ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์โรส พบว่า 
นกัศกึษาสว่นใหญ่ไม่มคีวามเขา้ใจเรื่องลขิสทิธิแ์ละไม่
เขา้ใจเรื่องการตรวจสอบความถูกตอ้งของเวบ็เพจ แต่
นักศึกษากลับให้ความเชื่อถือและใช้สารสนเทศที่
คน้พบจากเวบ็มากกว่าสารสนเทศทีเ่ป็นสิง่พมิพ ์

 

6.  การขอให้บุคคลอ่ืนช่วยประเมินแหล่งข้อมูลท่ี
เก่ียวกบัวิชาท่ีเรียนและแหล่งข้อมูลส าหรบัชีวิต 
ประจ าวนั 

บุคคลทีน่กัศกึษาขอใหช้่วยประเมนิแหล่งขอ้มูลที่
เกี่ยวกบัวชิาที่เรยีนเกอืบทุกครัง้และบ่อยคอื เพื่อนที่
เรียนด้วยกนั ส่วนล าดบัรองลงมาคืออาจารย์ผู้สอน  
ซึง่ในความเป็นจรงินักศกึษาควรขอใหอ้าจารยผ์ู้สอน
เป็นผูช้่วยประเมนิแหล่งขอ้มูลมากกว่า  ดงันัน้ผู้วจิยั
จงึได้ไปสมัภาษณ์นักศกึษาเพิม่เติมโดยคดัเลอืกจาก
นกัศกึษาทุกคณะรวมทัง้สิน้ 7 คน เพื่อสอบถามความ
เข้าใจของนักศึกษาในการตอบค าถามข้อนี้ พบว่า 
นักศกึษาส่วนใหญ่จะนึกถึงอาจารย์ผู้สอนในการเป็น
ผู้ช่วยประเมินแหล่งข้อมูลก่อนเสมอ  แต่มักจะไม่
สามารถติดต่อหรือพบอาจารย์ในรายวิชานัน้ๆ ได้
บ่อยเท่ากบัเพื่อนที่เรยีนด้วยกนั  ประกอบกบังานที่
ได้รับมอบหมายส่วนใหญ่เป็นงานกลุ่มที่จะต้อง
ช่วยกันปรึกษาหารือร่วมกันกับเพื่อนแต่นักศึกษา
ทราบดีว่าแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คืออาจารย์
ผู้สอน และนักศึกษาให้การยอมรับและเชื่อมัน่ใน
ความรู้ค วามสามารถของอาจารย์ผู้ สอนด้วย  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฮดและไอเซ็นเบอร์ก 
(2010)  [10] ที่พบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่ขอความ
ช่วยเหลือจากอาจารย์ผู้สอนเมื่อต้องการประเมิน
สารสนเทศเพื่อใช้ในการท างานที่ได้รับมอบหมาย  
ส่วนการประเมนิแหล่ง ขอ้มูลส าหรบัชวีติประจ าวนั  

บุคคลทีน่ักศกึษาขอใหป้ระเมนิเกอืบทุกครัง้มากทีสุ่ด
คอืเพื่อนทีเ่รยีนดว้ยกนั  รองลงมาคอืเพื่อน/ครอบครวั 
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะสามารถติดต่อสอบถามไดส้ะดวก 
ในเรื่องที่ไม่เป็นทางการสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เฮดและไอเซน็เบอรก์ (2010) [10] ทีพ่บว่า นักศกึษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิตอล
จ านวนสองในสามของแบบสอบถามจะปรกึษาเพื่อน 
และ/หรือสมาชิกในครอบครัวเมื่อต้องการความ
ช่วยเหลือและค าแนะน าในการประเมินและคดัเลือก
สารสนเทศเพื่อใชใ้นชวีติ ประจ าวนั 

นอกจากนี้บุคคลทีน่ักศกึษาไม่เคยใช้ ขอใหช้่วย
ประ -เมินแหล่งข้อมูลที่ เกี่ยวกับวิชาที่ เรียนและ
แหล่งข้อมูลส าหรับชีวิตประจ าวันคือ บรรณารักษ์  
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาไม่ทราบบทบาทของ
บรรณารักษ์ ในเรื่ องดังกล่าว หรือไม่ เชื่ อมั น่ ใน
ความสามารถของบรรณารักษ์ ในการประเมิน
แหล่งข้อมูล  สอดคล้องกบังานวิจยัของ เฮดและไอ
เซน็เบอรก์ (2009) [9] ทีพ่บว่า นักศกึษาวทิยาลยั
ชุมชน 6 แห่งและมหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชนทัว่
ประเทศ  ส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาบรรณารักษ์  หรือ
เกอืบจะไม่เคยขอความช่วยเหลอืจากบรรณารกัษ์ 
เมื่อตอ้งคน้ควา้เพื่อท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 

7. วิธีการศึกษาค้นคว้างานท่ีเก่ียวข้องกบัรายวิชา 
นักศกึษาใช้วธิกีารศกึษาค้นคว้างานที่เกี่ยวขอ้ง

กับรายวิชาที่เรียนโดยเริ่มต้นจากการคิดหาค าค้น 
(Search terms)  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนักศกึษาทราบ
ถึงเทคนิคการค้นหาสารสนเทศ และมคีวามสามารถ
ในการก าหนดค าค้น สอดคล้องกบัการงานวิจยัของ
ดวงกมล อุ่นจติต ิ(2545) [13] ที่พบว่า นิสติปรญิญา
ตรมีหาวทิยาลยับรูพามกีารรูส้ารสนเทศในการก าหนด
ขอบเขต/หวัข้อสารสนเทศที่ต้องการค้นอยู่ในระดับ
มาก  ล าดบัต่อมานักศึกษามีการวางโครงร่างว่าจะ
ท างาน (เช่น เขยีนรายงาน) อย่างไร  ท าใหเ้หน็ไดว้่า
นักศกึษาไดใ้ชค้วามรูจ้ากวชิาสารนิเทศกบัการศกึษา
ค้นคว้า  (005001)  เรื่องการเขียนรายงานทาง
วิชาการ  ที่อาจารย์ผู้สอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาทราบ
รูปแบบและขัน้ตอนการเขยีนรายงานที่ถูกต้องและมี
การฝึกปฏบิตัอิย่างจรงิจงั ซึง่เป็นวิชาทีจ่ดัสอนให้แก่
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นกัศกึษาปีที ่1 เมื่อนกัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ปีที ่2  ขึน้
ไป  จึงสามารถน าความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได ้ 
อกีทัง้นกัศกึษา เหน็ถงึความส าคญัในเรื่องดงักล่าวจงึ
น ามาเป็นเทคนิคและขัน้ตอนล าดบัต้นๆ ของวธิกีาร
ศกึษาค้นคว้า  สอดคล้องกบังานวิจยัของสุพิศ บาย
คาย-คม (2550) [8]  ทีพ่บว่า นิสติระดบัปรญิญาตรี
มหา-วิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา  
สามารถรวบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้และสามารถเขยีนโครง
เรื่องทีต่อ้งการศกึษา เพื่อเป็นแนวทางในการสบืคน้ให้
ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อไป  ขัน้ตอนต่อมานักศึกษามี
การวางแผนการคน้ควา้ทัง้หมดไวเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย  ท าให้เห็นได้ว่ า
นักศกึษามวีธิกีารคน้ควา้ทีเ่ป็นระบบพอสมควร  แต่
ยงัจ ากดัอยู่ในขอบเขตทีอ่าจารยก์ าหนดเท่านัน้  โดย
จะเหน็ไดว้่านักศกึษาจะหยุดคน้เมื่อมีจ านวนรายการ
อา้งองิครบตามทีอ่าจารยส์ัง่เป็นล าดบัถดัมา 
 

8.  การใช้โปรแกรมเป็นเครื่องมือสนับสนุน
กระบวนการศึกษาค้นคว้ าท า งาน ท่ี ได้ ร ับ
มอบหมายในรายวิชา 
 โปรแกรมที่นักศึกษาใช้เป็นเครื่องมือช่วยการ
ค้นคว้าท ารายงานจ านวนมากที่สุดคือ โปรแกรมแชร์
เอกสาร (เช่น Google Documents, Microsoft Share 
point) รองลงมาคอื โปรแกรมจดัการเวลาทางออนไลน์
ที่แชร์กันได้ (เช่น Google Notebook, Google 
Calendar)  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนักศกึษาต้องท างานส่ง
ตามที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย จึงจ าเป็นต้องใช้
ประโยชน์จากโปรแกรมประเภทแชร์เอกสาร  และ
โปรแกรมจดัการเวลาแบบออนไลน์  ซึง่สามารถแกไ้ข 
ปรับปรุงและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลได้  อีกทัง้ยัง
สามารถบริหารจัดการเวลาให้ได้ตามที่ก าหนดและ
ตัง้ใจไว ้ ท าใหไ้ดผ้ลงานทีม่คีุณภาพในเวลาอนัรวดเรว็  
และจากการสอบถามนักศึกษาเพิ่มเติมท าให้ผู้วิจ ัย
ทราบว่า เมื่ออาจารยผ์ูส้อนมอบหมายงานใหน้ักศกึษา
ท างานกนัเป็นกลุ่ม อาจารย์มกัจะก าหนดให้นักศกึษา
ปฏิบตัิงานและส่งงานผ่านโปรแกรมแชร์เอกสารด้วย  
ส่วนนักศึกษาในชัน้ปีที่สูงขึ้นอาจจะใช้ประโยชน์จาก
โปรแกรมดงักล่าวเพื่อท าการสร้างแบบสอบถามและ
แบบทดสอบประกอบในโครงงานหรือโปรเจ็คของ

ตนเอง  นักศึกษาส่วนใหญ่จึงใช้โปรแกรมดังกล่าว
มากกว่าโปรแกรมประเภทอื่นๆ 

ส่วนโปรแกรมที่นักศึกษาใช้ น้อยที่สุดและ
โปรแกรมที่นักศึกษาไม่ใช้คือ การสร้างบล็อก (เช่น 
LiveJournal, Wordpress)  และโปรแกรมทีน่ักศกึษา
ไม่เคยได้ยินมาก่อนคือ โปรแกรมการท ารายการ
อา้งองิ(เช่น RefWorks, EndNote, asyBib)  จะเหน็
ได้ว่าโปรแกรมที่นักศึกษาใช้น้อยและไม่ใช้ต่างๆ 
เหล่านี้ยังเป็นโปรแกรมใหม่ส าหรับนักศึกษา และ
ไม่ไดร้บัการส่งเสรมิใหใ้ช้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการ
เรยีนการสอน เช่น โปรแกรมการท ารายการอา้งองิ  ที่
สามารถช่วยนักศกึษาในเรื่องของการรวบรวมขอ้มูล
และบรรณานุกรมเพื่อการอ้างองิได้เป็นอย่างด ี ส่วน
โปรแกรมการสรา้งบลอ็กนักศกึษาอาจจะยงัไม่เหน็ถงึ
ความส าคัญและประโยชน์ที่สามารถน ามาเป็น
เครื่องมอืสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าได้นักศึกษาจึงใช้
น้อยและไม่ใช ้ ดงันัน้อาจารยผ์ูส้อนจ าเป็นตอ้งแนะน า  
ส่งเสรมิและสนับสนุนการใชโ้ปรแกรมต่างๆ  เหล่านี้
แก่นกัศกึษาต่อไป 
 

9.  ส่ิงส าคัญต่อการศึกษาค้นคว้าเพื่อท างานท่ี
ได้รบัมอบหมาย 

สิ่ ง ส า คัญที่ นั ก ศึกษ าจ า น วนม ากที่ สุ ด ใ ห้
ความส าคญัในระดบัมากคือ การสอบผ่านวิชานัน้ๆ 
รองลงมาคอื ท ารายงานเสรจ็ ท าใหเ้หน็ไดว้่านกัศกึษา
ส่วนใหญ่ต้องการที่จะเรียนเพียงเพื่อแค่ให้ผ่านหรือ
เพื่อให้งานชิ้นนัน้ๆ เสร็จ โดยไม่ค านึงว่าจะได้รับ
ความรู ้ทกัษะหรอืทฤษฎทีางวชิาการต่างๆ มากน้อย
เพียงใด  สอดคล้องกบังานวิจัยของเฮดและไอเซ็น
เบอรก์ (2010) [10] ทีพ่บว่า  นักศกึษาระดบัปรญิญา
ตรขีองมหาวทิยาลยัในยุคดจิติอลว่าสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดใน
การศึกษาค้นคว้าเพื่องานที่ได้รับมอบหมายได้แก่  
การสอบผ่านวชิานัน้ๆ  การท างานงานเสรจ็  และการ
ไดค้ะแนนด ี  

ส่วนสิ่งที่นักศึกษาเห็นว่าไม่ค่อยส าคัญและไม่
ส าคญัคอื การไดใ้สมุ่มมองของตวัเองไวใ้นรายงาน ซึง่
เป็นประเด็นส าคญัที่ท าให้เห็นได้ว่า  นักศึกษาขาด
ทกัษะและประสบการณ์การคดิวเิคราะหใ์นงานทีไ่ดร้บั
มอบหมายอย่างลึกซึ้ง จึงไม่สามารถน ามาสรุปและ
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แสดงความคดิ เหน็ได ้ทีส่ าคญันักศกึษาไม่ตระหนัก
ว่างานแต่ละชิ้นควร มกีารวเิคราะหแ์ละแสดงความ
คิด เห็นของตนเอง  จึง จ ะท า ให้สามารถบรร ลุ
วตัถุประสงคใ์นการมอบหมายงานของอาจารย์ผูส้อน
ได้และส่งผลให้นักศึกษาประสบความ ส าเร็จตาม
ประเดน็ทีน่ักศกึษาเหน็ว่าเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ด  ดงันัน้
การส่งเสรมิการรูส้ารสนเทศจงึควรให้ความส าคญักบั
การสอนและการฝึกทกัษะการคดิเชงิวเิคราะห ์ซึง่เป็น
คุณลกัษณะหนี่งของการรู้สารสนเทศ สอดคล้องกบั
ราย-งานการวจิยัของคาสเนอร์-ลอตโต้และเบอรร์งิตนั  
คณะ กรรมการเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(2006) [14] ที่ศึกษาการเปรียบเทียบทักษะที่
นักศกึษามหาวทิยาลยัควรจะมเีพื่อใชใ้นการประกอบ
อาชีพในศตวรรษที่ 20 กบัทกัษะที่มคีวามส าคญัต่อ
การท างานในศตวรรษที ่21 พบว่า ในศตวรรษท่ี 21 
มีความต้องการบุคคลท่ีมีทกัษะการคิดวิเคราะห ์ 
ทกัษะการรู้เทคโนโลยี  ทกัษะการส่ือสารและการ
ประสานงานเป็นกลุ่ม และความต้องการทักษะ
ความคิดสรา้งสรรคมี์ปริมาณรอ้ยละสูงกว่าทกัษะ
ด้านอ่ืนๆ จึงเห็นได้ว่า ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในการ
ประกอบอาชีพให้มีความก้าวหน้าในยุคปัจจุบนั
คือ การพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
การคิดอย่างสร้าง สรรค์ การรู้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศดิจิทัล และทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีเป็นทกัษะการรู้สารสนเทศ
ทัง้ส้ิน 

 

10.  ความยากในกระบวนการค้นคว้าในการ
ท างานท่ีได้ร ับมอบหมาย  และความยากใน
กระบวนการค้นคว้าเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั 

สิง่ที่นักศกึษาเหน็ด้วยอย่างยิง่ว่าเป็นความยาก
ในกระบวนการค้นคว้ า ในการท า ง านที่ ได้ รับ
มอบหมายมากทีสุ่ดคอื  ยากทีจ่ะรูว้่าฉันท างานชิน้นี้
ได้ดหีรอืไม่ รองลง-มาคอื ยากที่ต้องเลอืกขอ้มูลที่จะ
น ามาใช้ได้ จากผลการสืบค้นที่ไม่ตรงกับหัวข้อ  
สอดคล้องกับงานวิจยัของ เฮดและไอเซ็นเบอร์ก 
(2010) [10] ทีพ่บว่า นักศกึษาระดบัปรญิญาตรีของ
มหาวทิยาลยัในยุคดจิติอล ระบุว่าการเลอืกขอ้มูลทีจ่ะ

น ามาใช้ได้จากผลการสืบค้นที่ไม่ตรงกับหัวข้อเป็น
เรื่องยาก  ท าใหเ้หน็ไดว้่านกัศกึษาขาดความเขา้ใจใน
การก าหนดกรอบแนวคดิการวจิยั โดย เฉพาะปจัจุบนั
ยุคดจิิทลั  ซึ่งเป็นยุคที่มสีารสนเทศจ านวนมหาศาล  
นักศึกษาจึงพบว่า ปญัหามักจะเกิดจากการค้นหา
สารสนเทศทีไ่ดม้จี านวนมาก 

อนึ่งความยากในกระบวนการค้นคว้าเกี่ยวกับ
ชวีติประจ าวนัทีน่กัศกึษาเหน็ดว้ยอย่างยิง่จ านวนมาก
ทีส่ดุคอื  ความยากในการหาขอ้มลูจากเวบ็ไซต์  (เช่น 
Google, Wikipedia และเวบ็ไซต์หน่วยงานราชการ) 
สอดคล้องกับผลการวิจยัในเรื่องการใช้ทรัพยากรที่
พบว่า นักศึกษาใช้โปรแกรมค้นหา (เช่น Google, 
Bing, Yahoo)  เป็นเครื่องมอืส าคญัส าหรบัการคน้ควา้
หาขอ้มูล  ข่าวสาร ในชวีติประจ าวนัมากที่สุด ท าให้
เหน็ไดว้่าถงึแม ้ว่านกัศกึษาสว่นใหญ่จะคุน้เคยกบัการ
ใชอ้นิเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาสารสนเทศในเวบ็ไซต์ต่างๆ  
แต่นกัศกึษากย็งัขาดทกัษะในการสบืคน้  การก าหนด
ขอบเขตหัวข้อสารสนเทศที่ต้องการค้นเพื่อให้ได้
ขอ้มลูทีต่อ้งการ  อกีทัง้นักศกึษาไม่มคีวามรู ้ไม่มกีาร
วิเคราะห์  จึงขาดความเข้าใจในเรื่องการประเมิน
สารสนเทศทีถู่กตอ้ง  ยิง่ท าใหน้ักศกึษาเกดิความยาก 
ล าบากในการคดัเลอืกสารสนเทศทีม่จี านวนมากมาย
จากเวบ็ไซต์ ล าดบัต่อมานักศกึษาเหน็ว่ายากที่ต้อง
ตดัสนิการคน้ควา้เสรจ็สิน้หรอืยงั  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ
หวัข้อที่นักศึกษาค้นคว้าส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกบั
ข่าวและเหตุการณ์ปจัจุบัน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
ตดิตามขา่วสารทีช่่วยใหน้ักศกึษารูเ้ท่าทนัสิง่ทีเ่กดิขึน้
ในปจัจุบนั  จงึเป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าขอ้มูลที่ได้รบั
ขณะนัน้มากเพยีงพอตามความตอ้งการ 
หรอืไม่ 

ส่วนความยากที่นักศึกษาเห็นด้วยจ านวนมาก
ที่สุดซึ่งตรงกันทัง้ในกระบวนการค้นคว้างานที่รับ
มอบหมายและการคน้ควา้ในชวีติประจ าวนัคอื ยากที่
การตกีรอบหวัขอ้งานใหก้ระชบัและแคบลง ท าใหเ้หน็
ไดว้่านักศกึษายงัขาดกระบวนการและขัน้ตอนในการ
แสวงหาสาร-สนเทศในการพยายามท าความเข้าใจ
และระบุปญัหาโดยวางกรอบว่าค าตอบของปญัหาคอื
อะไรหรอืน่าจะเป็นอย่างไร พร้อมทัง้จ ากดัค าตอบให้
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แคบลง โดยคิดถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือปญัหาที่
คล้ายๆ กัน การท ารายการและจัดกลุ่มแนวคิด วล ี
เหตุการณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวกับปญัหาจะช่วยให้
สามารถเขา้ใจปญัหาได้ชดัเจนขึน้ ระบุภาระงานทีจ่ะ 
ต้องคน้หาไดใ้นทีสุ่ด (อารยี ์ชื่นวฒันา.  2546: 125-
128) [15] สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเฮดและไอเซน็
เบอร์ก (2010) [10] ทีพ่บว่า นักศกึษาในยุคดจิทิลั 
รอ้ยละ 62 ระบุว่าการตกีรอบหวัขอ้งานใหแ้คบลงเป็น
ขัน้ตอนที่ยาก และงานวิจยัของเฮพเวิร์ธ (1999) ที่
พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจาด
ประสบการณ์ จึงมักประสบกับความยากล าบาก
ในขณะท าโครงงานวิจัยในเรื่องยากที่จะตัง้ถาม
เกี่ยวกบัหวัขอ้ที่ใหม้าและการตัง้ค าถามให้เกี่ยวขอ้ง
สมัพนัธก์นั 

จากการอภปิรายดงักล่าวท าให้ทราบถงึแนวทาง 
วธิกีาร และรปูแบบของการศกึษาคน้ควา้ การใชแ้หล่ง
สารสนเทศ วธิปีระเมนิสารสนเทศ และอุปสรรคปญัหา
ในกระบวนการศึกษาค้นคว้าในการท างานที่ได้รับ
มอบ หมายในชัน้เรยีน  และการแกป้ญัหาต่างๆ ใน
ชวีติ ประจ าวนัของนักศกึษามหาวทิยาลยัธนบุร ี ท า
ใหเ้หน็ได้ว่านักศกึษายงัขาดคุณลกัษณะของการเป็น
ผูรู้ส้ารสนเทศและนกัศกึษาก าลงัประสบกบัปญัหาทาง
สารสนเทศจึงไม่สามารถแก้ไขปญัหาความต้องการ
สารสนเทศได้  โดยผู้วจิยัได้พิจารณาจากประเด็นที่
ส าคญัดงันี้ 

1.  ความสามารถและทกัษะของนกัศกึษาในการรู้
สารสนเทศและความต้องการสารสนเทศของตนเอง
เมื่อไดร้บัมอบหมายงานจากอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิา
ที่เรียนและในการแก้ปญัหาในชวีิตประจ าวนั พบว่า 
นกัศกึษาทราบว่าไดร้บัมอบหมายงานประเภทใด และ
มคีวามต้องการหาขอ้มูลในชวีติประจ าวนัเรื่องใด แต่
นักศึกษายังขาดทักษะและประสบการณ์ในการคิด
วิเคราะห์ และขาดการตระหนักรู้ว่ างานที่ได้รับ
มอบหมายนัน้ๆ ควรจะมีการเพิ่มมุมมองหรือการ
แสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงของตนเอง
ดว้ยเพื่อใหง้านนัน้สมบรูณ์ทีส่ดุ 

2. การรูจ้กัทรพัยากรสารสนเทศ พบว่า นกัศกึษา
รู้จ ักทรพัยากรดีในระดบัหนึ่ง แต่นักศึกษามกัจะ
เลอืกใชท้รพัยากรจากความสะดวกในการเขา้ถึงง่าย
มากกว่าความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเห็น
ได้จากการที่นักศึกษาใช้ โปรแกรมค้นหา(เช่น 
Google, Bing, Yahoo) มากที่สุด  แต่ใช้เอกสาร
ประกอบการสอน และหนงัสอืในหอ้งสมุดเป็นบางครัง้
เท่านัน้ 

3.  ความสามารถในการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และ
ประเมินสารสนเทศที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 
พบว่า นักศึกษาจะให้ความส าคัญในเรื่องความ
ทันสมัยของสารสนเทศทัง้จากห้องสมุดและจาก
เวิลด์ไวด์เว็บแหล่ง ข้อมูลนัน้มีบรรณานุกรมหรือ
รายการอ้างองิหรอืไม่รวมถึงความหลากมุมมองของ
เนื้ อหาในเว็บไซต์  แต่นักศึกษาไม่ทราบว่าการ
ออกแบบของเว็บไซต์ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 
นอกจากนี้นักศกึษายงัให้ความ ส าคญัมากกบัการ
สอบผ่านวชิานัน้ๆ และการท ารายงานเสรจ็ ซึ่งไม่ใช่
คุณลกัษณะของผูรู้ส้ารสนเทศทีเ่หมาะสม 

4.  ความสามารถ เทคนิค และวิธีการศึกษา
คน้ควา้  พบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่เริม่ต้นจากการคดิ
หาค าค้นโดยมีการวางโครงร่างในการเขยีนรายงาน 
และมีการวาง แผน  การค้นคว้าทัง้หมดไว้เป็น
แนวทางในการด าเนิน งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  ท าให้
เห็นได้ว่ านักศึกษามีวิธีการค้นคว้าที่ เ ป็นระบบ
พอสมควร แต่จะหยุดคน้เมื่อมจี านวน รายการอา้งองิ
ครบตามที่อาจารย์สัง่   นอกจากนี้พบว่ าส่วนที่
นกัศกึษามองว่าเป็นเรื่องยากเมื่อไดร้บัมอบหมายงาน
คอื ยากทีจ่ะรูว้่าฉนัท างานชิน้น้ีไดด้หีรอืไม่ ยากทีต่้อง
เลอืกขอ้มูลที่จะน ามาใช้ไดจ้ากผลการสบืค้นที่ไม่ตรง
กบัหวัขอ้  และยากที่การตกีรอบหวัขอ้งานให้กระชบั
และแคบลงชีใ้หเ้หน็ว่าสิง่เหล่านี้เป็นทกัษะพืน้ฐานของ
การคน้ควา้ วจิยั แต่นกัศกึษายงัขาดทกัษะดงักล่าว 

5.  การรูจ้กัใชเ้ครื่องมอืเพื่อสนับสนุนการคน้ควา้
และกระบวนการค้นหาเพื่อเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมแชร์เอกสาร 
โปรแกรมจดัการเวลาทางออนไลน์ทีแ่ชรก์นัได ้ซึง่เป็น
โปรแกรมที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้นักศกึษาใช้เพื่อ
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ส่งงานที่ได้มอบหมายไป แต่นักศึกษากลับไม่รู้จ ัก
โปรแกรมการท ารายการอ้างอิง (เช่น RefWorks, 
EndNote, asy-Bib) ซึง่เป็นโปรแกรมทีม่ปีระโยชน์ใน
การศกึษาควา้ของนกัศกึษา 

จากการพจิารณาประเดน็ดงักล่าว  นอกจากท า
ให้ทราบถึงพฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศกึษา
แลว้ผลการวจิยัท าใหท้ราบว่า นักศกึษาไม่ค่อยใช ้ไม่
เคยใช ้ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบับรรณารกัษ์ ทัง้ในแง่ของ
การใช้บรรณารักษ์ ในฐานะทรัพยากร การใช้
บรรณารักษ์ช่วยประเมินแหล่งข้อมูล และการให้
บรรณารกัษ์แนะน าการใช้เวบ็ไซต์ ทัง้ในการศกึษา
คน้ควา้งานทีไ่ดร้บัมอบหมายและในการคน้ควา้ขอ้มูล
ในชวีติประจ าวนั ดงันัน้ผลการ วจิยัสะทอ้นใหเ้หน็วา่ผู้
ที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งส่งเสริมและพฒันาทกัษะการรู้
สารสนเทศของของนักศกึษามหาวทิยาลยัธนบุรอีย่าง
จรงิจงั 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
 ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรบัมหาวิทยาลยั และหมวด
ศึกษาทัว่ไป 
 1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้วิชา 005001 
สารนิเทศกบัการศกึษาคน้ควา้ เป็นวชิาบงัคบัส าหรบั
นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ทุกหลกัสูตรต้องเรียน ไม่ใช่เป็น
วชิาเลือกเพยีงเฉพาะบางสาขาวิชา  ทัง้นี้เพื่อให้
นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของสารสนเทศ 
เพื่อใหส้ามารถใชใ้นการคน้ควา้ วจิยัและใหม้ทีกัษะใน
การรวบรวมสารสนเทศ  การสบืค้นสารสนเทศจาก
แหล่งทีห่ลากลาย รวมทัง้สามารถใชก้ลยุทธต่์างๆ ใน
การสบืค้น  สามารถประเมิน  วิเคราะห์  และ
สงัเคราะหส์ารสนเทศที่ต้องการ ตลอดจนสามารถน า
สารสนเทศที่ได้รบัไปใช้ประโยชน์ในการ ศกึษาได้
อย่างมปีระสทิธผิล และพืน้ฐานความรูด้งักล่าวจะจะ
ท าให้นักศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
อย่างมปีระสทิธภิาพตรงตามเป้าหมายของบุคลากรใน
ศตวรรษที ่21 
 2. หมวดศกึษาทัว่ไปควรปรบัปรุงเนื้อหารายวชิา 
005001 สารนิเทศกบัการศึกษาค้นคว้าให้มีเนื้อหา

เน้นในเรื่องทกัษะการรูส้ารสนเทศ และแนะน าวธิกีาร
ฝึกการรู้สารสนเทศมาสอนในเนื้อหาวิชาให้มากขึ้น  
โดยเน้นการเข้าถึง (Access) เรื่องการประเมิน
สารสนเทศซึง่มคีวามรูใ้นเรื่องการประเมนิสารสนเทศ
ค่อนข้างน้อย จึงไม่สามารถประเมินและคัดเลือก
สารสนเทศที่ดีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ท าให้
นักศึกษามองว่าเป็นเรื่องยากในการค้นหาข้อมูล
เพื่อใหไ้ดม้าประกอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 3.  ควรจดัให้มีการสอนการรู้สารสนเทศ โดย
จัดเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับความสามารถทางการรู้
สารสนเทศแก่นักศกึษา ซึง่สามารถจดัการสอนการรู้
สารสนเทศใหค้รอบคลุมทัง้ 2 รปูแบบ ดงันี้ 
  3.1 สรา้งหลกัสตูรทีบ่รูณาการการรูส้ารสนเทศ
เขา้กบัสาขาวชิาต่างๆ เพื่อให้หลกัสูตรสนองความ
ต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย
สอดแทรกเรื่องการคน้หาสารสนเทศทัง้ทีอ่ยู่ในรูปของ
สื่อสิง่พิมพ์และสื่ออเิล็กทรอนิกส์ อภิปรายกลยุทธ ์ 
การคน้หาและประเมนิสารสนเทศทีค่น้หามาไดอ้ย่างมี
วจิารณญาณ ในรายวชิานัน้ๆ โดยใหอ้าจารยผ์ูส้อนใน
รายวชิาต่างๆ และบรรณารกัษ์ร่วมกนัสอน  
  3.2 หากยงัไม่สามารถจดัเป็นหลกัสูตรได ้ ก็
ควรจัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ หรือการ
ฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่การฝึกอบรม
เกีย่วกบัเรื่องการประเมนิสารสนเทศ เช่น การประเมนิ
สารสนเทศจากเวบ็ไซต์ หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกบั
เรื่องการเขา้ถงึและใชส้ารสนเทศอย่างมจีรยิธรรม เช่น 
ประ-เดน็ดา้นลขิสทิธิแ์ละการใชง้านโดยธรรม รวมทัง้
การฝึก อบรมเกีย่วกบัเรื่องการเขยีนรายงานการวจิยั
โดยเฉพาะ เรื่องการเขยีนรายการบรรณานุกรม เป็น
ต้น ซึง่หลกัสตูรการฝึกอบรมการรูส้ารสนเทศทีจ่ดัให้
นัน้ ควรมสีาระเกีย่ว กบัการรูส้ารสนเทศทีห่ลากหลาย 
โดยจัดหลักสูตรการฝึกอบรมการรู้สารสนเทศให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้ง การเฉพาะกลุ่มสาขาวชิา เช่น 
หลักสูตรการฝึกอบรมการรู้สารสนเทศส าหรับ
นักศกึษาที่เรยีนในกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ หรอื
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เป็นตน้ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรบัส านักวิทยบริการ 
 1. ส านักวิทยบริการ ควรมีบริการการให้
การศกึษาแก่ผู้ใช้เรื่องการรู้สารสนเทศ โดยจดัให้มี
การสอนการรูส้ารสนเทศแก่ผูใ้ช้  ซึง่อาจจดัสอนการรู้
สารสนเทศในรูป แบบต่างๆ เช่น การสอนการรู้
สารสนเทศด้วยวธิกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยผูเ้รยีน
สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ  และ
ทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ หรือจัด
ฝึกอบรมระยะสัน้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ  ซึ่ง
บรรณารกัษ์จะเป็นผู้สอนการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้ 
โดยอาจจัดสอนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  ซึ่ง
ประเดน็หรอืเรื่องที่ควรจดัใหม้กีารสอนเกีย่วกบัการรู้
สารสนเทศ ดงันี้ 
  1.1 ดา้นความสามารถในการเขา้ถงึสารสนเทศ 
ประเดน็ที่ควรจดัสอน ได้แก่ การก าหนดค าค้นและ
เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ เช่น การสืบค้น
สารสนเทศโดยการจ ากดัเขตขอ้มูลตรรกะ แบบบูล 
และการตดัปลายค า เป็นตน้ 
  1.2 ดา้นความสามารถในการประเมนิสารสนเทศ
ประเดน็ทีค่วรจดัสอน ไดแ้ก่ เกณฑใ์นการประเมนิสาร
สน-เทศ โดยเฉพาะการประเมนิสารสนเทศจากเวบ็ไซต ์
  1.3 ด้านความสามารถในการใช้สารสนเทศ
ประเดน็ที่ควรจดัสอน ได้แก่ การเข้าถึงและการใช้
สารสนเทศอย่างมจีรยิธรรม เช่น ประเดน็ดา้นลขิสทิธิ ์
และการใช้ผลงานของผู้อื่นโดยธรรม  การเขียน
รายงานการวจิยั และเรื่องรูปแบบการเขยีนรายการ
บรรณานุกรม 
 2. บรรณารกัษ์ควรร่วมมอืกบัอาจารย์ผูส้อนใน
การสอนการรูส้ารสนเทศ โดยบรรณารกัษ์จดัสอนการ
รูส้ารสนเทศแก่นักศกึษาภายในหอ้งสมุด หรอืภายใน
ชัน้เรยีน ซึง่ขึน้อยู่กบัเนื้อหาทีจ่ะสอน เช่น ถ้าสอน
เรื่องการการสบืคน้สารสนเทศ ควรจดัสอนทีห่อ้งสมุด 
แต่ถ้าจัดสอนเรื่องการเขียนรายการบรรณานุกรม
สามารถจดัสอน 
ไดใ้นชัน้เรยีน 
 3. ส านกัวทิยบรกิารควรจดัอบรมการสอนการใช ้
แหล่งสารสนเทศและสอนเทคนิคการสืบค้นด้วย
วธิกีารต่างๆ จากช่องทางทีห่ลากหลาย  เพิม่ทกัษะ

การเรยีนรูแ้ละเพิม่ศกัยภาพของนักศกึษาในยุคดจิทิลั  
ด้วยการสอนการใช้โปรแกรมการท ารายการอ้างอิง 
(เช่น RefWorks, EndNote, asy-Bib)  ซึ่งเป็น
โปรแกรมทีม่ปีระโยชน์ในการศกึษาควา้ของนักศกึษา  
รวมถงึเพิม่บทบาทของบรรณารกัษ์ใหน้ักศกึษาทราบ
ว่า บรรณารกัษ์มีความรู้และความสามารถที่จะช่วย
นักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าได้ อีกทัง้บรรณารกัษ์
สามารถช่วยประเมนิแหล่งสารสนเทศเพื่อการศกึษา
ค้นคว้าได้ ช่วยแนะน าการใช้เว็บไซต์และช่วยใน
กระบวนการเขยีนรายงานได ้
 4. ส านักวทิยบรกิารควรจดัท าบทเรยีนช่วยสอน
ทกัษะการใชส้ารสนเทศบนเวบ็ไซต์  ซึง่จะช่วยใหน้ัก-
ศกึษาและผูใ้ชห้อ้งสมุดสามารถเรยีนรูใ้นการแสวงหา
สารสนเทศไดด้ว้ยตนเองอย่างมปีระสทิธภิาพ และเมื่อ
จบบทเรยีนควรมแีบบทดสอบให้นักศกึษาได้ทดลอง
ตอบเพื่อเป็นการประเมนิตนเองดว้ย 
 

 ข้อเสนอแนะส าหรบัอาจารยผ์ูส้อน 
 1. อาจารย์ผู้สอนควรแนะน าและกระตุ้นให้
นกัศกึษามกีารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยการมอบ 
หมายงานใหไ้ปคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศ
ต่างๆ ซึ่งต้องรวบรวม วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูล  
รวมทัง้แสดงความคิดเห็นของตนเองในงานที่
มอบหมาย  เพื่ อ เ ป็นการส่ง เสริมทักษะการรู้
สารสนเทศของนกัศกึษาดว้ย 
 2. อาจารย์ผู้สอนควรเอาใจใส่และส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างแท้จริงเพื่อให้ทันต่อความ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศในปจัจบุนั เพื่อ
สร้างเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการคิดหา
เหตุผล  วิเคราะห์  สังเคราะห์ และต้องท าอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสร้างสมทักษะและความเชื่อมัน่ให้แก่
นกัศกึษาโดยผ่านการเรยีนรูแ้ละการปฏบิตัจิรงิ 
 3. อาจารย์ผู้สอนควรมีการสอดแทรกการค้นหา
สารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และการใช้
สารสนเทศในกระบวนวชิาทุกวชิา โดยเฉพาะในชัน้ปี
ที่ 1ที่เป็นกระบวนวิชาพื้นฐานของสาขาวิชาต่างๆ 
หรอืเมื่ออาจารยผ์ูส้อนก าหนดใหน้ักศกึษาท ารายงาน
ในกระบวนวชิาต่างๆ ควรให้นักศกึษาไดค้้นคว้าจาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆ อย่างหลากหลาย และเน้นระเบยีบ



ปีที ่7  ฉบบัที ่13  เดอืนมกราคม 2556 

 

  120 | ห น้ า                                                                                                      วารสารวชิาการ มหาวทิยาลยัธนบุร ี                                                                         
 

วธิกีารศกึษาคน้ควา้และการอา้งองิทีถู่กต้องตามแบบ
แผนเพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นเคยและเกิดทกัษะความ
ช านาญในการเรียนชัน้สูงขึ้นไป นอกจากนี้อาจารย์
ผู้สอนควรเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของแหล่ง
สารสนเทศที่ เชื่อถือได้ในระบบเครือข่ายในทุก
กระบวนการของการเรยีนการสอนและการวจิยัดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไปดงันี้ 
 1. ควรมีการศึกษาเรื่องการรู้สารสนเทศ โดย
น ามาบูรณาการไว้ในรายวิชาต่างๆ แล้วน าเอา
รายวชิาทีส่รา้งมาทดลองสอน และท าการเปรยีบเทยีบ
กนัระหว่างกลุ่มที่เรยีนด้วยรายวชิาทีบู่รณาการการรู้
สารสนเทศ กบักลุ่มทีเ่รยีนดว้ยรายวชิาทีไ่ม่ไดบู้รณา
การการรูส้ารสนเทศ และน ามาวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนดว้ย 
 2 .  ควรมีกา รศึกษา เรื่ อ งพฤติกร รมการรู้
สารสนเทศประเภทสื่อมัลติมีเดียของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัในระดบั อุดมศกึษา 
 3. ควรศกึษาการวเิคราะห์รูปแบบบทเรียนช่วย
สอนทักษ ะกา รรู้ ส า รสน เทศบน เว็บ ไซต์ ข อ ง
มหาวทิยาลยัต่างๆ กบัการสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศ 
 4. ควรศึกษาเรื่องปจัจยัและตัวชี้ว ัดที่ส่งผลต่อ
การรูส้ารสนเทศในสภาพแวดลอ้มดจิทิลัของนักศกึษา
ในระดบั อุดมศกึษา 
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