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บทคดัย่อ 
 

งานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศเพื่อ
การศกึษาของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ จ าแนกตาม เพศ ชัน้ปี 
กลุ่มสาขาวชิา และผลสมัฤทธทิางการเรยีน กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ในปีการศกึษา 2558 จ านวน 396 คน  

 
ผลการวจิยัพบวา่ พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศค่าเฉลีย่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู ดา้นที่มี

ระดบัสงูทีสุ่ดคอืนกัศกึษามกีารก าหนดหวัขอ้และขอบเขตก่อนการสบืคน้ ดา้นที่มรีะดบัต ่าทีสุ่ดคอื 
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เรยีนต ่ากวา่ในบางดา้น  อุปสรรค คอื ความยากในการเริม่ตน้ท างานตามทีอ่าจารยม์อบหมาย
มากทีสุ่ด และขอ้มลูไม่ตรงตามความตอ้งการ 
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Abstract 
 The purposes of this research study were to study and compare the Information 
literacy behavior and for research of undergraduate student of Dhurakij Pundit University 
in five variables: gender, year of study, field of study and grad.    The sample group was 
396 undergraduate students of Dhurakij Pundit University who was studying in the 
academic year 2015.   
 
 The results of the study showed the students had overall high information 
literacy behavior. The students’ ability to scope the topic before research was at a high 
level also research in variety of information sources was low level. No significant 
differences were found between the information literacy behavior and the following 
variables: gender, year of study, field of study and grad. However, the study showed 
student who had a high grade average had more ability in some case. Most of students’ 
view that the difficulties of Difficulty in starting work and information not being relevant. 
 
Key Words:  Information literacy, Information seeking behavior, Information use 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 สถาบนัอุดมศกึษาคอืแหล่งการเรยีนรูร้ะดบัสงูทีผู่เ้รยีนเขา้มาแสวงหาความรูเ้พื่อใชใ้นการ
ท างานและด ารงชพี หลกัสตูรการเรยีนการสอนจงึในระดบัอุดมศกึษา   มคีวามเขม้ขน้ทัง้ดา้นเนื้อหา
ความรูแ้ละการมอบหมายงานเพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูท้ ีม่ากเพยีงพอส าหรบัมาตรฐานในแต่ละ
วชิาชพี   ในแต่ละภาคการศกึษานกัศกึษาจะไดเ้รยีนวชิาต่างๆประมาณ18– 21 หน่วยกติ หรอื
ประมาณ 6-7 วชิาต่อภาคการศกึษา และแต่ละรายวชิาจะมกีารมอบหมายงานทัง้ในชัน้เรยีนและ
นอกชัน้เรยีน หากเป็นงานทีน่กัศกึษายงัไม่มคีวามรูเ้พยีงพอ นกัศกึษาจ าเป็นตอ้งแสวงหา
สารสนเทศเพิม่เตมิเพื่อท างานในการเรยีนใหส้ าเรจ็ 
 แหล่งสารสนเทศและทรพัยากรสารสนเทศทีผู่เ้รยีนเขา้ถงึและใชเ้พื่อประกอบการศกึษาอาจ
เป็นการเขา้ใชท้รพัยากรสารสนเทศทีม่ใีหบ้รกิารหอ้งสมดุของสถาบนัการศกึษา อาท ิหนงัสอื 
บทความ และฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ หรอืไดส้ารสนเทศจากการสนนทนา การสอบถามจากผูรู้้
สารสนเทศ หรอืการสบืคน้สารสนเทศจากอนิเทอรเ์น็ต   อยา่งไรกต็าม การเรยีน การสอน 
และการมอบหมายงานเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา แต่การที่นกัศกึษาจะสามารถท างานตามทีไ่ดร้บั
มอบหมาย หรอืกจิกรรมในการเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ควรมคีวามสามารถใน
การรูส้ารสนเทศในระดบัทีด่เีพื่อทีจ่ะไดผ้ลงานทีด่ ี
 การรูส้ารสนเทศ (Information Literacy : IL) คอื ความสามารถของบุคคลในการระบุความ
ตอ้งการสารสนเทศของตนเอง รูจ้กัใชเ้ครื่องมอืและกระบวนการสบืคน้เพื่อระบุแหลง่สารสนเทศ 
สามารถประเมนิ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (American Library 
Association, 2000) รวมถงึความเขา้ใจเรื่องกฎหมายและจรยิธรรมของการใชส้ารสนเทศ (อาชชัญา 
รตันอุบล, 2550) 
 ทัง้นี้ ความสามารถการรูส้ารสนเทศมคีวามเกีย่วโยงกบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และทกัษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที ่21 ไม่วา่จะเป็น ทกัษะดา้นการสื่อสารสารสนเทศ และรูเ้ท่าทนัสื่อ 
(Communications, Information, and Media Literacy)  ทกัษะดา้นคอมพวิเตอร ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) และ ทกัษะอาชพี และทกัษะการเรยีนรู ้
(Career and Learning Skills) ท าใหเ้หน็วา่การทีน่กัศกึษามคีวามสามารถในการรูส้ารสนเทศจะ
ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการเรยีนและการใชช้วีติต่อไปในอนาคต 
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 จากความส าคญัของการรูส้ารสนเทศดงัทีก่ล่าวมา  ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาวา่นกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์มพีฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศในระดบัใด และมอีะไรบา้ง
ทีเ่ป็นอุปสรรคในการรูส้ารสนเทศ เพื่อเป็นขอ้มลูในการสรา้งเนื้อหารายวชิาการรูส้ารสนเทศ 
 ใหน้กัศกึษามกีารรูส้ารสนเทศในระดบัสงูต่อไป 
1.2 วตัถปุระสงคก์ำรวิจยั 
 1.2.1   เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ  

1.2.2   เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ จ าแนกตามกลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์และกลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 1.2.3 เพื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศกบัผลสมัฤทธ ิ
ทางการเรยีน 

1.2.4 เพื่อศกึษาอุปสรรคทีม่ผีลต่อการพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศและขอ้เสนอแนะ 
1.3 สมมติฐำนกำรวิจยั 
 เพศ ระดบัชัน้ปี ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุ่มสาขาวชิาเรยีนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรู้
สารสนเทศทีแ่ตกต่างกนั 
1.4 นิยำมศพัท์  
 1.4.1 พฤตกิรรม (Behavior) หมายถงึ กรยิาอาการทีแ่สดงออกหรอืมปีฏกิรยิาโตต้อบเมื่อเจอ

สถานการณ์อาจแสดงออกตามสถานการณ์ต่างๆ ทีอ่าจสงัเกตหรอืวดัได ้ 
 1.4.2 สารสนเทศ (Information) หมายถงึ ขอ้มลูทีผ่่านการวเิคราะห ์ประมวลผลแลว้ 
 1.4.3 การรูส้ารสนเทศ (Information Literacy: IL) หมายถงึ   

  ความสามารถหรอืทกัษะส่วนบุคคลของนกัศกึษา ทีจ่ะระบุความตอ้งการสารสนเทศ 
สามารถก าหนดขอบเขตการสบืคน้ เลอืกใชเ้ครื่องมอืในการเขา้ถงึ และประเมนิแหล่ง
สารสนเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถแบ่งประเภท จดัเกบ็และสงัเคราะหส์ารสนเทศได ้ น า
สารสนเทศทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์และน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนใชส้ารสนเทศทีไ่ดม้า
อยา่งมจีรยิธรรมและถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 1.4.4 แหล่งสารสนเทศ (Information sources) หมายถงึ 
   1) บุคคล   ไดแ้ก่ เป็นอาจารยผ์ูส้อน บรรณารกัษ์ เพื่อน ครอบครวั นกัวชิาชพี  
   2) สถานที ่ไดแ้ก่ หอ้งสมุด พพิธิภณัฑ ์หอจดหมายเหตุ สวนสตัว ์ 
     สวนพฤกษศาสตร ์ชุมชน ศนูยว์ฒันธรรม หรอืสถานทีจ่รงิ   
   3) แหลง่สารสนเทศดจิทิลั ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลูหอ้งสมุด ฐานขอ้มลูออนไลน์เชงิ- 
     พาณิชย ์ หรอือนิเทอรเ์น็ต 
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 1.4.5 ระดบัผลสมัฤทธทิางการเรยีน 
   ต ่ากวา่ 2.00   ผลสมัฤทธทิางการเรยีนต ่า 
   2.01 -3.00 ผลสมัฤทธทิางการเรยีนปานกลาง 
   3.01  ขึน้ไป  ผลสมัฤทธทิางการเรยีนสงู 

1.4.6 ทรพัยากรสารสนเทศ   (Information resources)  หมายถงึ เอกสารประกอบการ 
เรยีน หนงัสอื ต าราวชิาการ บทความ ขา่ว จากวารสาร  นิตยสารหรอืหนงัสอืพมิพ ์ขอ้มลูมลัตมิเีดยี 
ฐานขอ้มลูออนไลน์ วกิพิเีดยี บล๊อก เวบ็ไซต ์สารานุกรม และขอ้มลูทีร่วบรวมไวเ้อง 
 1.4.7 นกัศกึษา   หมายถงึ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ าแนกตามกลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์ และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์
ทีล่งทะเบยีนเรยีนในปีการศกึษา 2558 
1.5 ขอบเขตกำรวิจยั  
 1.5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้คอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ ทัง้เพศชายและหญงิ แบ่งระดบัชัน้เป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย ชัน้ปีที ่
1,2 และชัน้ปีที ่ 3,4 ในภาคการศกึษาที ่ 1 ปีการศกึษา 2558 จ านวน 11,983 คนโดยประมาณ 
แบ่งเป็นกลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ใชว้ธิสีุ่มตวัอยา่งตามสตูรการค านวณตวัอยา่งของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) ทีร่ะดบัความ
เชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และความคลาดเคลื่อนทีร่อ้ยละ 5 ไดข้นาดตวัอย่างประมาณ 385 คน  
 1.5.2   ตวัแปรทีศ่กึษา 
   ตวัแปรตน้ 
   1) เพศ จ าแนกเป็น 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญงิ 
   2) ชัน้ปี  
    2.1 ชัน้ปีที ่1,2  
    2.2 ชัน้ปีที ่3,4 
    3) กลุ่มสาขาวชิา*ไม่รวมวทิยาลยันานาชาต ิ
    3.1 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ประกอบดว้ย คณะศลิปศาสตร ์คณะนิตศิาสตร ์ 
     คณะศลิปกรรมศาสตร ์
    3.2 กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์ประกอบดว้ย คณะบรหิารธุรกจิ คณะการบญัช ี 
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คณะเศรษฐศาสตร ์ คณะนิเทศศาสตร ์ คณะการท่องเทีย่วและการ  
โรงแรม คณะรฐัประศาสนศาสตร ์

   3.3 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประกอบดว้ย  
    คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 
  ตวัแปรตาม 
  4) ระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน    

   5) พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศทีย่ดึตามมาตรฐานการรูส้ารสนเทศของการศกึษาใน  
ระดบัอุดมศกึษา ของสมาคมหอ้งสมุดวทิยาลยัและการวจิยัแห่งสหรฐัอเมรกิา(Association of 
College & Research Library--ACRL (2000) ไดแ้ก่ 
      มาตรฐานที ่1  นกัศกึษาสามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศที ่
    ตอ้งการ ไดอ้ยา่งชดัเจน  

 มาตรฐานที ่2  นกัศกึษาสามารถเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ยา่งม ี
   ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  
  มาตรฐานที ่3  นกัศกึษาสามารถประเมนิสารสนเทศและแหล่งทีผ่ลติสารสนเทศ 

    ไดอ้ยา่งมวีจิารณญาณ รวมทัง้สามารถบรูณาการสารสนเทศที่ 
    คดัเลอืกแลว้เขา้กบัระบบฐานความรูแ้ละ ค่านิยมของตนเองได ้ 

มาตรฐานที ่4   นกัศกึษาในฐานะบุคลากรและสมาชกิของกลุ่มต่าง ๆ สามารถใช ้
 สารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ 
มาตรฐานที ่5   นกัศกึษามคีวามเขา้ใจในประเดน็ดา้นเศรษฐกจิ กฎหมาย และ

สงัคมทีแ่วดลอ้มสารสนเทศรวมทัง้ผลทีเ่กดิจากการใชส้ารสนเทศ
อยา่งถูกตอ้งทัง้ทางจรยิธรรมและกฎหมาย  

 
1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

   1.6.1 ทราบพฤตกิรรมและความแตกต่างในการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา 
   1.6.2 ขอ้เสนอแนะในการพฒันาและปรบัปรุงเนื้อหาและวธิกีารเรยีนการสอนการรู ้
   สารสนเทศใหน้กัศกึษามทีกัษะการรูส้ารสนเทศในระดบัสงูมากยิง่ขึน้  
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 แนวคดิและทฤษฎแีละงานวจิยัต่างทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการวจิยั  
ดงัหวัขอ้ต่อไปนี้ 
  2.1 การศกึษาในระดบัอุดมศกึษาและการคน้ควา้สารสนเทศเพื่อการเรยีน 
  2.2  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ 
  2.3 แหล่งสารสนเทศทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 2.4  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ 
  2.5  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
2.1 การศึกษาในระดบัอดุมศึกษาและการค้นคว้าสารสนเทศเพ่ือการเรียน 
 
 สถาบนัอุดมศกึษาคอืแหล่งการเรยีนรูร้ะดบัสงูทีผู่เ้รยีนเขา้มาแสวงหาความรูเ้พื่อใชใ้นการ
ท างานและด ารงชพีของตนเองต่อไป หลกัสตูรการเรยีนการสอนจงึมคีวามเขม้ขน้ทัง้ดา้นเนื้อหา
ความรูแ้ละการมอบหมายงานเพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูท้ ีม่ากเพยีงพอส าหรบัมาตรฐานในแต่ละ
วชิาชพี  
 
 การมอบหมายงานในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีนเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมอืทีผู่ส้อนใชใ้นการ
ประเมนิผลผูเ้รยีน   รปูแบบทีผู่ส้อนมอบหมายไดแ้ก่ การสรุปประเดน็  เรยีงความ รายงานวชิาการ
ภาคนิพนธ ์ โครงงาน วจิยั  การอภปิราย การน าเสนอผลงานดว้ยวาจา การน าเสนอกรณีตวัอยา่ง  
การน าเสนอดว้ยสื่อ ผลงานในรปูแบบมลัตมิเีดยี การสรา้งบทบาทสมมต ิ การเล่นเกม การทดลอง
ปฏบิตั ิ  การน าเสนอกรณีตวัอยา่ง  หรอือาจเป็นกจิกรรมต่างทีผู่ส้อนก าหนดใหเ้ป็นไปตามลกัษณะ
การเรยีนการสอน ซึง่ผูเ้รยีนจ าเป็นตอ้งมกีารศกึษาคน้ควา้หาความรูป้ระกอบการท างานทีผู่ส้อนได้
ก าหนด 
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 แหล่งขอ้มลูและทรพัยากรสารสนเทศทีผู่เ้รยีนเขา้ถงึและใชเ้พื่อประกอบการศกึษาอาจเป็น
การเขา้ใชท้รพัยากรสารสนเทศทีม่ใีหบ้รกิารหอ้งสมุดของสถาบนัการศกึษา อาท ิหนงัสอื บทความ 
และฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์  การสนทนา การสอบถามจากผูรู้ส้ารสนเทศ หรอืการสบืคน้
สารสนเทศจากอนิเทอรเ์น็ต 
  อยา่งไรกต็าม การเรยีน การสอน การมอบหมายงาน เป็นการศกึษา แต่การทีน่กัศกึษาจะ
สามารถท างานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย หรอืกจิกรรมในการเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล ควรมคีวามสามารถในการรูส้ารสนเทศในระดบัทีด่เีพื่อทีจ่ะไดผ้ลงานทีด่ ี 

 
  การรูส้ารสนเทศ เป็นทกัษะและความสามารถของคนแต่ละคน ตัง้แต่ข ัน้ตอนวางแผนเพื่อ
ท างาน  การแสวงหาความรู ้การรวบรวมขอ้มลูจากแหลง่สารสนเทศต่างๆ การไดม้าซึง่ขอ้มลู การ
ประเมนิแหลง่สารสนเทศ และสารสนเทศ การประมวลผล ความมมีารยาทในงานวชิาการตลอดจน
การแกป้ญัหาจากการแสวงหาความรู ้  

 
  ความกา้วหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศและความรวดเรว็ของการเขา้ใชอ้นิเทอรเ์น็ตใน
ปจัจุบนั ท าใหร้ปูแบบการใชข้อ้มลู การแสวงหาและการประมวลผลสารสนเทศเปลีย่นไป  การ
เรยีนรูท้ ีเ่น้นศกึษาดว้ยตนเอง ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง และการแสวงหาความรูจ้ากแหล่งที่
หลากหลาย ผูเ้รยีนจงึตอ้งมรีะดบัการรูส้ารสนเทศทีส่งูขึน้และเพยีงพอต่อการรูเ้ท่าทนั และการน า
สารสนเทศและความรูม้าใชใ้นการเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

  
2.2 พฤติกรรมการรู้สารสนเทศ  
 
 พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ (Information Literacy) คอืปฎกิรยิามนุษยแ์สดงออกเมื่อตอ้ง
ท างาน หรอืสมัพนัธก์บัการใชข้อ้มลู  แสวงหาช่องทางในการเขา้ถงึขอ้มลู ตลอดจนการเลอืกสรร
ขอ้มลูเพื่อใชใ้นการประมวลผลเป็นสารสนเทศ ซึง่อาจรวมถงึพฤตกิรรมการแสวงหาและใช้
สารสนเทศของการสื่อสารระหวา่งบุคคลดว้ย (Wilson, 2000)   
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 Australian library and information association อา้งถงึในชุตมิา สจัจานนัท ์(2556) การรู้
สารสนเทศเป็นขอ้ก าหนดพืน้ฐานส าหรบัการเป็นพลเมอืงทีม่สี่วนร่วมตามระบอบประชาธปิไตยแบบ
เสรนีิยม การสรา้งความรูใ้หม่ซึง่จ าเป็นส าหรบัทางดา้นเศรษฐกจิในอนาคต การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
การแกไ้ขปญัหาในระดบัโลก และการปกครองตนเอง  
 Charter Institute of Library and Information Professional: CLILP. (2014).ไดร้ะบุวา่การ
รูส้ารสนเทศ คอื การรูว้า่ตอ้งการสารสนเทศอะไร และจะไดม้าอยา่งไร จะหาไดจ้ากทีไ่หน การ
ประเมนิ การใชแ้ละถารถ่ายทอดสารสนเทศยา่งมจีรยิธรรมอยา่งไรซึง่จะรวมถงึทกัษะการรู้
สารสนเทศดงัต่อนี้ดว้ย กล่าวคอื 

1. การรูถ้งึความตอ้งการใชส้ารสนเทศ 
2. แหล่งทรพัยากรสารสนเทศทีส่ามารถใชไ้ด ้
3. รูว้ธิกีารสบืคน้สารสนเทศ 
4. รูค้วามจ าเป็นในการประมนิค่าสารสนเทศทีไ่ดม้า 
5. วธิกีารรวบรวมและประมวลผล 
6. จรยิธรรมและความรบัผดิชอบในการใชง้านสารสนเทศ 
7. รูว้ธิกีารถ่ายทอดและสง่ต่อความรูท้ ีไ่ดม้า 
8. รูว้ธิกีารจดัการสิง่ทีค่น้พบ  

 สมาคมหอ้งสมุดอเมรกินั (2004) ใหค้ าจ ากดัความของการรูส้ารสนเทศไวด้งันี้ “ การรู้
สารสนเทศคอืความสามารถส่วนตวัของแต่ละบุคคลในการตระหนกัวา่ตนเองตอ้งการสารสนเทศ 
และระบุไดว้า่สารสนเทศทีต่อ้งการอยูท่ ีใ่ด สามารถวเิคราะหแ์ละใชส้ารสนเทศทีเ่สาะหามาไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ”  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ เป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัส าหรบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติดว้ย   
 พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศทีย่ดึตามมาตรฐานการรูส้ารสนเทศของการศกึษาใน
ระดบัอุดมศกึษา ของสมาคมหอ้งสมุดวทิยาลยัและการวจิยัแห่งสหรฐัอเมรกิา (Association Of 
College & Research Library--ACRL (2006) มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
มาตรฐานท่ี 1   นักศึกษาสามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศท่ีต้องการได้ 

อย่างชดัเจน  
ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 

1.1 นกัศกึษาเป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถก าหนดและอธบิายสารสนเทศที ่
   ตอ้งการใชไ้ดอ้ยา่งชดัเจน 
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ผลลพัธท์ีไ่ด ้
1.1.1 สามารถแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัหวัเรื่องในการท าวจิยัหรอืสารสนเทศ

ทีต่อ้งการคน้ในหอ้งเรยีนกบัผูส้อน และกลุม่กจิกรรม แสดงความคดิเหน็
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้

1.1.2 สามารถพฒันาหวัขอ้รายงานทีต่วัเองศกึษาและก าหนดค าถามทีจ่ า
น าไปสู่สารสนเทศทีต่อ้งการใชไ้ด ้

1.1.3 สามารถคน้หาแหลง่สารสนเทศทีจ่ะน ามาสนบัสนุนหวัขอ้งานวจิยัได้ 
1.1.4 สามารถก าหนดหรอืปรบัปรุงสารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัสารสนเทศที่

ตนเองตอ้งการได ้
1.1.5 สามารถอธบิายและระบุแนวคดิหลกัและก าหนดค าศพัทท์ีจ่ะใชใ้นการ

อธบิายถงึสารสนเทศทีต่อ้งการใชไ้ด ้
1.1.6 สามารถเชื่อมโยงและบรูณาการสารสนเทศใหม่กบัความรูท้ ี่มอียูเ่ดมิเพื่อ

สรา้งความรูใ้หมไ่ด ้
 

ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
1.2 นกัศกึษาเป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถจ าแนกประเภทและรปูแบบของแหล่ง

สารสนเทศทีน่่าเชื่อถอืต่างๆได ้
ผลลพัธท์ีไ่ด ้

1.2.1 ทราบวา่สารสนเทศทีเ่ป็นทางการ(formally)และไม่เป็นทางการ (informally) 
ผลติขึน้อยา่งไร มกีารจดัการอยา่งไร มกีารเผยแพร่อยา่งไร 

1.2.2  ตระหนกัวา่ความรูค้วามสามารถถูกจดัแบ่งไดต้ามสาขาวชิาซึง่ช่วยให้
สามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ยา่งง่ายขึน้ 

1.2.3 สามารถจ าแนกคุณค่าและความแตกต่างของแหล่งสารสนเทศในรปูแบบ
ต่างๆเช่น สื่อประสม ฐานขอ้มลู เวบ็ไซต ์ชุดขอ้มลู เสยีง ภาพ และหนงัสอื
เป็นตน้ 

1.2.4 สามารถจ าแนกคุณค่าและความแตกต่างของสารสนเทศทีไ่ดร้บัความนิยม
และแหล่งสารสนเทศทีม่ศีกัยภาพแหล่านัน้ได ้ เชน่ความแตกต่างระหวา่ง
แหล่งสารสนเทศทีไ่ดร้บัความนิยมและแหล่งสารสนเทศทางวชิาการได ้ แยก
ความแตกต่างระหวา่งแหล่งสารสนเทศทีเ่ป็นปจัจุบนัและแหล่งขอ้มลูทีเ่ป็น
ประวตัศิาสตรไ์ด ้
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1.2.5 สามารถแยกความแตกต่างระหวา่งแหล่งสารสนเทศปฐมภมูแิละ 
แหล่งสารสนเทศทุตยิภมู ิโดยตระหนกัวา่แหล่งแต่ละชนดิใชง้านอยา่งไร  
มคีวามส าคญัต่างกนัอยา่งไร 
 

ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
1.3 นกัศกึษาทีเ่ป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถพจิารณาถงึราคา/ค่าใชจ้่ายในการหา

สารสนเทศกบัประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัโดยแสดงออกถงึลกัษณะเหล่านี้ 
ผลลพัธท์ีไ่ด ้

1.3.1 ก าหนดแหล่งทีม่สีารสนเทศทีต่อ้งการใช ้ และตดัสนิใจขยายกระบวนการ
คน้หาสารสนเทศจากแหล่งทีม่อียู ่ เช่นการยมืระหวา่งหอ้งสมุด การใช้
ทรพัยากรจากทีอ่ื่นนอกเหนือจากแหล่งทีเ่คยใช ้ การใชภ้าพ วดิโิอ ขอ้ความ 
หรอืเสยีงได ้ 

1.3.2 สามารถก าหนดแหลง่ทีม่สีรสนเทศโดยตรงและใชบ้รกิารอื่นทีเ่หมาะสม
เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศทีต่อ้งการ 

1.3.3 สามารถวางแผนและก าหนดระยะเวลาในการแสวงหาสารสนเทศทีต่อ้งการ 
 

ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
1.4 นกัศกึษาเป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถก าหนดและอธบิายสารสนเทศที ่

ตอ้งการใชไ้ดอ้ยา่งชดัเจน 
ผลลพัธท์ีไ่ด ้

1.4.1 สามารถทบทวนไดว้า่สารสนเทศทีม่อียูใ่นเบือ้งตน้สามารถตอบค าถามการ
วจิยัไดอ้ยา่งชดัเจนหรอืตอ้งการปรบัปรุงใหม่ 

1.4.2 สามารถก าหนดเกณฑม์าตรฐานในการตดัสนิใจใชส้ารสนเทศหรอืเลอืก
สารสนเทศ 
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มาตรฐานท่ี 2  นักศึกษาสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  และประสิทธิผล   

ตวับ่งชี้ความส าเรจ็ 
  2.1 นกัศกึษาเป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถเลอืกวธิกีารคน้หาอยา่งมหีลกัการ หรอื 

เลอืกระบบการคน้คนืสารสนเทศเพื่อใชใ้นการเขา้ถงึสารสนเทศอยา่งเหมาะสม 
 

ผลลพัธท์ีไ่ด ้
  2.1.1 สามารถจ าแนกวธิกีารคน้หาสารสนเทศอยา่งมหีลกัการไดอ้ยา่งเหมาะสม  

เช่น วธิกีารทดลองสาธติ การเลยีนแบบ หรอืลงภาคสนาม 
  2.1.2 สามารถส ารวจถงึผลดแีละความเหมาะสมของวธิกีารคน้หาสารสนเทศอยา่งม ี

หลกัการต่างๆได ้
  2.1.3 ศกึษาขอบเขต เนื้อหาและโครงสรา้งของระบบการคน้คนืสารสนเทศไดโ้ดย 

ไม่ค านึงถงึรปูแบบ เช่นดรรชนี และสามารถใชค้ าแนะน าการใช ้ หรอืเมนู
ช่วยเหลอืบนอนิเทอรเ์น็ตในการคน้หาสารสนเทศที่มอียูใ่นระบบ เขา้ใจความ
แตกต่างระหวา่งดรรชนีกบัฐานขอ้มลูออนไลน์ ความแตกต่างระหวา่ง
ฐานขอ้มลูเอกสารเตม็รปู กบัฐานขอ้มลูบรรณานุกรม สามารถคดัเลอืก
เครื่องมอืเพื่อคน้หาสารสนเทศทีต่อ้งการใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.1.4 สามารถคดัเลอืกแนวทางในการเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการจากวธิกีารคน้หา
สารสนเทศอยา่งมหีลกัการหรอืใชร้ะบบการคน้คนืสารสนเทศทีม่ี
ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล 

 
ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 

  2.2 นกัศกึษาทีเ่ป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารสรา้งและออกแบบกลยทุธใ์นการสบืคน้ 
 สารสนเทศและด าเนนิตามกลยทุธท์ีอ่อกแบบไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ผลลพัธท์ีไ่ด ้
  2.2.1 สามารถพฒันาวางแผนการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัวธิกีารส ารวจสารสนเทศที่ 

ตอ้งการอยา่งเหมาะสม 
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  2.2.2 ก าหนดค าส าคญั ค าพอ้ง ความหมายและค าทีส่มัพนัธก์บัสารสนเทศที่ 
ตอ้งการโดยสามารถก าหนดค าส าคญัหรอืวลทีีเ่ป็นตวัแทนของหวัขอ้ที่
ศกึษาทัง้ในแหล่งทัว่ไป การก าหนดค าศพัทท์ีเ่ป็นทางเลอืก เช่นค าต่างกนั
มคีวามหมายเหมอืนกนั ค าทีม่คีวามหมายหวา่งกวา่ แคบกวา่ และวทีีแ่ทน
หวัขอ้ทีศ่กึษาได ้

  2.2.3 สามารถเลอืกศพัทเ์ฉพาะทีใ่ชใ้นสาขาวชิาหรอืใชใ้นแหล่งคน้คนืสารสนเทศ 
  2.2.4 ก าหนดกลยทุธก์ารคน้หาสารสนเทศโดยใชค้ าส ัง่ทีเ่หมาะสมกบัระบบคน้คนื 

สารสนเทศทีเ่ลอืกไว ้ เช่น การคน้คนืโดยใชเ้ทคนิคตรรกบลูนี เทคนิคการ
ตดัค าการใชค้ าใกลเ้คยีงในกรณีใชเ้ครื่องมอืช่วยคน้ หรอืใชเ้ครื่องมอืทียู่่
ภายในแหล่งนัน้ๆ และสามารถบอกไดว้า่เมอืใดควรคน้หาจากแหล่งขอ้มลู
ใด เช่น ผูแ้ต่ง หวัเรื่อง ชื่อเรื่อง ค าส าคญัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ 

  2.2.5 น ากลยทุธก์ารคน้หาไปใชใ้นระบบคน้คนืสารสนเทศต่างๆโดยการใช ้
เครื่องมอืช่วยคน้ทีแ่ตกต่างกนั ใชค้ าส ัง่ทีต่่างกนั และตวัปฎบิตักิารคน้หาที่
ต่างกนัได ้ โดยสามารถใชค้ าแนะน า เพื่อใหเ้ขา้ใจโครงสรา้งการคน้หาและ
ค าส ัง่ของระบบการคน้คนืสารสนเทศนัน้ๆ มคีวามรูใ้นการค้นหาพืน้ฐาน
และขัน้สงู สามารถจ ากดัและขยายผลการคน้ไดร้วมทัง้การใชก้ลยทุธก์าร
คน้หาใหส้อดคลอ้งกบัสารสนเทศทีต่อ้งการใชแ้ละสารสนเทศทีใ่ช ้

ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
2.3 นกัศกึษาทีเ่ป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถคน้คนืสารสนเทศทางออนไลน์หร

สารสนเทศทีเ่ป็นผลงานของบุคคลนัน้ๆทางออนไลน์โดยใชว้ธิกีารต่างๆ 
ผลลพัธท์ีไ่ด ้

  2.3.1 สามารถใชร้ะบบการสบืคน้ทีห่ลากหลายเพื่อคน้คนืสารสนเทศทีม่รีปูแบบที ่
 แตกต่างกนัได ้

  2.3.2 ใชแ้ผนการจดัหมวดหมูห่นงัสอืระบบต่างๆเพื่อคน้หาสารสนเทนเทศใน 
 หอ้งสมุดหรอืแหลง่วทิยาการต่างๆได ้ 

  2.3.3 สามารถใชบ้รกิารออนไลน์แบบพเิศษหรอืบรกิารผูใ้ชส้่วนบุคคลีม่ใีนสถาบนั 
 เพื่อใหไ้ดม้าสารสนเทศทีต่อ้งการได ้

  2.3.4 สามารถใชก้ารส ารวจ การส่งจดหมาย การสมัภาษณ์ หรอืรปูแบบอื่นของ 
 เครื่องมอืสบืคน้เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สารสนเทศเบือ้งตน้ทีต่อ้งการได ้
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ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็   
2.4  นกัศกึษาทีเ่ป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถปรบัปรุงกลยทุธก์ารสบืคน้ได ้

ผลลพัธท์ีไ่ด ้  
  2.4.1 ประเมนิปรมิาณ คุณภาพและผลลพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสบืคน้เพอ่ืเลอืก 

ระบบการคน้คนืสารสนเทศทีเ่หมาะสม หรอืเลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสมใน
การสบืคน้ 

  2.4.2  สามารถก าหนดปญัหาในการคน้คนืสารสนเทศและตดัสนิใจปรบัปรุงกลยทุธ ์
การสบืคน้ใหมไ่ดถ้้าจ าเป็น 

  2.4.3 สามารถเริม่ตน้สบืคน้ใหม่อกีครัง้โดยใชก้ลยทุธก์ารสบืคน้ทีป่รบัปรงุใหมไ่ด้ 
 

ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็   
2.5  นกัศกึษาทีเ่ป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถคดัลอก บนัทกึ จดัการสารสนเทศและ 
แหล่งสารสนเทศได ้

ผลลพัธท์ีไ่ด ้  
  2.5.1 สามารถเลอืกเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการคดัลอกสารสนเทศทีต่อ้งการได้ 
  2.5.2 สามารถจดัระบบสารสนเทศทีร่วบรวมมาได ้
  2.5.3 สามารถแยกแยะความแตกต่างระหวา่งแหล่งสารสนเทศแต่ละประเภท และ 

เขา้ใจถงึองคป์ระกอบและโครงสรา้งของประโยคทีถู่กตอ้งในการอา้งองิแหล่ง 
สารสนเทศได ้

  2.5.4 สามารถเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศทีม่เีนื้อหาเหีย่วขอ้งกนัไวใ้ชอ้า้งองิครัง้ต่อไป 
  2.5.5 สามารถใชเ้ทคโนโลยทีีห่ลากหลายในการจดัการสารสนเทศทีไ่ดร้บัการ 

คดัเลอืกและถูกจดัระบบไวแ้ลว้ได ้
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มาตรฐานท่ี 3  นักศึกษาสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งท่ีผลิตสารสนเทศ   ได้อย่าง
มีวิจารณญาณ รวมทัง้สามารถบรูณาการสารสนเทศท่ีคดัเลือกแล้วเข้ากบั
ระบบฐานความรู้และค่านิยมของตนเองได้  

 
ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็   

3.1  นกัศกึษาทีเ่ป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถสรุปแนวคดิส าคญัทีไ่ดร้บัจากสารสนเทศ
ทีร่วบรวม 

ผลลพัธท์ีไ่ด ้  
  3.1.1 สามารถอ่านเอกสารและคดัเลอืกประเดน็ส าคญัได ้
  3.1.2 สามารถสรุปประเดน็ส าคญัของเอกสารดว้ยส านวนของตนเองและเลอืกใช ้

ขอ้มลูไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็   
3.2  นกัศกึษาทีเ่ป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถก าหนดและประยกุตใ์ชเ้กณฑม์าตรฐาน
ในการประเมนิสารสนเทศและแหล่งทีม่าได ้

ผลลพัธท์ีไ่ด ้
  3.2.1 สามรถตรวจสอบและเปรยีบเทยีบสารสนเทศจากแหล่งต่างๆได ้เพื่อประเมนิ 

ความน่าเชื่อถอื ความถูกตอ้ง ความเทีย่วตรง ช่วงเวลาของสารสนเทศรวมถงึ
ทศันคตขิองสารสนเทศ 
3.2.2 สามารถวเิคราะหโ์ครงสรา้งและเหตุผลสนบัสนุนขอ้โตแ้ยง้หรอืวธิกีารของ 
สารสนเทศทีต่นเองมไีด ้

  3.2.3 สามารถจ าแนกความแตกต่างของสารสนเทศทีม่อีคต ิสารสนเทศทีไ่ม่ 
น่าเชื่อถอื 
3.2.4 ตระหนกัถงึวฒันธรรม รปูลกัษณะทางกายภาพซึง่เป็นบรบิทของสารสนเทศ
ทีส่รา้งขึน้และเขา้ใจถงึผลกระทบทีม่ต่ีอการแปลความสารสนเทศได ้ เช่นอธบิายได้
วา่อายหุรอืเวลาของแหล่งสารสนเทศมผีลต่อคุณค่าของสารสนเทศนัน้ และอธบิาย
ไดว้า่จุดมุ่งหมายในการผลติสารสนเทศมผีลต่อการใชป้ระโยชน์ของสารสนเทศนัน้
อยา่งไร บรบิททางวฒันธรรม ภมูศิาตร ์ซึง่อาจมผีลต่อความล าเอยีงของสารสนเทศ 
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ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็   
3.3 นกัศกึษาทีเ่ป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถสงัเคราะหใ์จความส าคญัของสารสนเทศ
เพื่อสรา้งแนวคดิสารสนเทศใหม่ได ้

ผลลพัธท์ีไ่ด ้
  3.3.1 สามารถเขา้ถงึใจความส าคญัของสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงแนวคดิ 

เหล่านัน้กบัความรูท้ ีม่อียูเ่ดมิในการสรา้งสารสนเทศใหมท่ีน่่าเชื่อถอืโดยมี
ขอ้มลูอา้งองิสนบัสนุนทีเ่ป็นประโยชน์ 

  3.3.2 สามารถสงัเคราะหส์ารสนเทศในขัน้แรกไดแ้ละตัง้สมมตฐิานไดว้า่ควรจะ 
ศกึษาหรอืหาสารสนเทศเพมิเตมิหรอืไม ่

  3.3.3 สามารถใชป้ระโยชน์จากคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยอีื่นในการจดัประเดน็ 
แนวคดิและขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 
 

 ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็   
3.4  นกัศกึษาทีเ่ป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถเปรยีบเทยีบความรูใ้หม่กบัความรูท้ ีม่อียู่
เดมิเพื่อใหท้ราบถงึคณุค่าทีเ่พิม่ขึน้ สิง่ทีข่ดัแยง้กนัและลกัษณะอื่นๆของสารสนเทศ
ได ้ คอืสารสนเทศทีไ่ดน้ัน้ไดเ้พิม่เตมิความรูท้ ีม่อียูห่รอืไม่ หรอืสารสนเทศนัน้
ขดัแยง้กบัความรูท้ ีม่อียูเ่ดมิหรอืไม่ 
 

 ผลลพัธท์ีไ่ด ้
   3.4.1  สามารถพจิารณาไดว้า่สารสนเทศทีไ่ดเ้พยีงพอในการวจิยัหรอืตอบสนอง 

ความตอ้งการสารสนเทศอื่นเพิม่เตมิหรอืไม่ 
   3.4.2  สามารถใชเ้หตุผลในการคดัเลอืกเกณฑ ์เพื่อน ามาใชใ้นการวเิคราะหว์า่ 

สารสนเทศทีร่วบรวมมานัน้ขดัแยง้กบัสารสนเทศทีไ่ดจ้ากแหล่งอื่นหรอืไม่ 
  3.4.3 สามารถเขยีนสรุปใจความส าคญัจากสารสนเทศทีร่วบรวมมาได้ 
  3.4.4 สามารถทดสอบทฤษฏดีว้ยเทคนิคทีเ่หมาะสมของสาขาวชิานัน้ๆ เชน่การ 

สรา้งสถานการณ์จ าลอง การทดลอง เป็นตน้ 
3.4.5 สามารถตดัสนิความถูกตอ้งของสารสนเทศไดโ้ดยการตัง้ค าถามถงึแหลง่ทีม่า 
ของขอ้มลูการจ ากดัเครื่องมอืหรอืกลยทุธท์ีใ่ชใ้นการรวบรวมสารสนเทศเพื่อ 
ขอ้สรุปทีเ่ป็นเหตุเป็นผล 
3.4.6 สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศใหม่กบัสารสนเทศเกา่หรอืความรูเ้ดมิทีม่อียูไ่ด้ 
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3.4.7 สามารถเลอืกสารสนเทศทีม่เีนื้อหาสนบัสนุนหวัเรือ่งหรอืประเดน็ทีก่ าลงั 
คน้ควา้ 
 

ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็   
3.5  นกัศกึษาทีเ่ป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถตดัสนิใจทีจ่ะเพิม่หรอืลดสารสนเทศได้ 

ผลลพัธท์ีไ่ด ้
3.5.1 สามารถจบัประเดน็ส าคญัต่างๆทีพ่บจากสารสนเทศได ้
3.5.2 สามารถตดัสนิใจทีจ่ะเพิม่หรอืลดประเดน็ของสารสนเทศทีต่อ้งการได้ 
 

ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็   
3.6  นกัศกึษาทีเ่ป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถท าความเขา้ใจและตคีวามสารสนเทศ
เพื่อการอภปิรายกบับุคคลอื่น ผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูป้ฏบิตังิานได้ 

ผลลพัธท์ีไ่ด ้
  3.6.1 สามารถมสี่วนร่วมในการอภปิรายในชัน้เรยีนและการอภปิรายอื่นๆ 
  3.6.2 สามารถมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อการ 

อภปิรายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได ้
 

ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็   
3.7  นกัศกึษาทีเ่ป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถตดัสนิใจไดว้า่ค าถามการคน้ควา้นัน้ตอ้ง
ปรบัเปลีย่นใหมห่รอืไม ่

ผลลพัธท์ีไ่ด ้
  3.7.1 สามารถตดัสนิใจไดว้า่สารสนเทศทีไ่ดม้านัน้เพยีงพอกบัความตอ้งการหรอืไม่  

หรอืวา่ยงัตอ้งการสารสนเทศเพิม่เตมิจากทีอ่ื่น 
3.7.2 สามารถปรบัปรุงกลยทุธการสบืคน้และเพิม่เตมิแนวคดิการสบืคน้ทีจ่ าเป็น
เขา้ไปใหมไ่ดโ้ดยการปรบัปรุงค าศพัทท์ีใ่ชค้น้ 

  3.7.3 สามารถพจิารณาแหลง่คน้ควา้ขอ้มลูทีใ่ชใ้นปจัจุบนัและหาแหลง่คน้ควา้ใหม ่
ไดโ้ดยการตรวจสอบจากเชงิอรรถและบรรณานุกรมหรอืเชื่อมโยงไปยงัส่วนอื่นๆ
เพื่อคน้หาสารสนเทศอื่นเพิม่เตมิได ้
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มาตรฐานท่ี 4  นักศึกษาในฐานะบคุลากรและสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ สามารถใช้สารสนเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้  

 
ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็   

4.1  นกัศกึษาทีเ่ป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถใชส้ารสนเทศทีม่อียูเ่ดมิและสารสนเทศที่
ไดม้าใหม่ในการวางแผนและสรา้งสารสนเทศชิน้ใหมไ่ด ้

ผลลพัธท์ีไ่ด ้
  4.1.1 จดัการเนื้อหาในลกัษณะสนบัสนุนจุดประสงคแ์ละรปูแบบของงานทีต่อ้งการ  

เช่นการท าโครงเรื่อง ท าฉบบัร่าง แผ่นภาพ เป็นตน้ 
  4.1.2 เชื่อมโยงความรูแ้ละทกัษะจากประสปการณ์เดมิในการวางแผนและสรา้ง 

สารสนเทศชิน้ใหม ่
4.1.3 เชื่อมโยงสารสนเทศเดมิและสารสนเทศใหม่รวมถงึการคดัลอกขอ้ความหรอื 
การถ่ายขอ้ความในลกัษณะทีส่นบัสนุนตามวตัถุประสงคข์องผลงานใหม่ 

  4.1.4 สามารถปรบัเปลยีนขอ้ความ รปูภาพและขอ้มลูทีอ่ยูใ่นรปูดจิทิลัจาก 
แหล่งขอ้มลูเดมิใหอ้ยูใ่นรปูแบบใหมไ่ด ้
 

 ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็   
4.2 นกัศกึษาทีเ่ป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถทบทวนกระบวนการในการพฒันาผลงาน
ชิน้ใหม ่

ผลลพัธท์ีไ่ด ้
  4.2.1 สามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนหรอืล าดบักจิกรรมของการผลติสารสนเทศ ไดแ้ก่ 
  การคน้หาสารสนเทศ การประเมนิสารสนเทศ และการสือ่สารสารสนเทศ 

4.2.2 สามารถทบทวนถงึสาเหตุทีท่ าใหผ้ลงานประสปความส าเรจ็  
สาเหตุทีล่ม้เหลวและกลยทุธท์ีเ่คยเลอืกใชไ้ด ้

ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็   
4.3  นกัศกึษาทีเ่ป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถน าสารสนเทศทีผ่ลติขึน้ใหมไ่ปสื่อสารกบั
ผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ผลลพัธท์ีไ่ด ้
 4.3.1สามารถเลอืกวธิกีารหรอืรปูแบบทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการเผยแพร่ผลงาน 
 4.3.2 สามารถใชป้ระเภทอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสมในการปลติ 
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ผลงานทีต่อ้งการได ้
 4.3.3 สามารถเชื่อมโยงสิง่ทีเ่ราตอ้งการสื่อสารขอ้มลูเขา้ดว้ยกนัได ้
 4.3.4 สามารถสื่อสารขอ้มลูไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ยวธิทีีเ่หมาะสมกบักลุ่มผูร้บัทีเ่ป็น 

เป้าหมาย 
  

มาตรฐานท่ี 5  นักศึกษามีความเข้าใจในประเดน็ด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย 
 และสงัคมท่ีแวดล้อมสารสนเทศรวมทัง้ผลท่ีเกิดจากการใช้สารสนเทศ 
อย่างถกูต้องทัง้ทางจริยธรรมและกฎหมาย 
 

ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็   
5.1   นกัศกึษาทีเ่ป็นผูรู้ส้ารสนเทศมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัจรยิธรรม กฎหมาย
เกีย่วกบัสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลลพัธท์ีไ่ด ้
  5.1.1 สามารถจ าแนกและอภปิรายเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัและการป้องกนัสทิธ ิ

ความปลอดภยัในการใชส้ารสนเทศทีเ่ป็นสิง่ตพีมิพแ์ละสารสนเทศทีเ่ป็น
อเิลก็ทรอนิกส ์

  5.1.2 สามารถจ าแนกและอภปิรายเกีย่วกบัสารสนเทศทีเ่ขา้ถงึไดโ้ดยตอ้งเสยี 
ค่าใชจ้่ายและไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย 

  5.1.3 สามารถจ าแนกและอภปิรายเกีย่วกบัสทิธใินการจ ากดัการพดูและสทิธใินการ 
พดูได ้
5.1.4 สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจในเรื่องทรพัยส์นิทางปญัญาและกฎหมาย

คุม้ครองลขิสทิธิแ์ละการใชส้ารสนเทศอยา่งถูกตอ้งตามลขิสทิธิไ์ด้ 
ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็   

5.2  นกัศกึษาทีเ่ป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบ นโยบายของ
องคก์ร จรรยาบรรณในการเขา้ถงึและใชแ้หลง่ขอ้มลูสารสนเทศ 

ผลลพัธท์ีไ่ด ้
5.2.1 สามารถมสี่วนร่วมในการอภปิรายผ่านทางอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยปฏบิตัติามกฎ 
ระเบยีบ เช่นการมมีารยาทในการใชอ้นิเทอรเ์น็ต 
5.2.2 สามารถเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการใชร้หสัผา่นทีไ่ดร้บัอนุญาตและรหสั
ประจ าตวัเพื่อเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการ 
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5.2.3 สามารถยอมรบันโยบายของหน่วยงานทีเ่ราใชเ้ป็นแหล่งเขา้ถงึสารสนเทศ 
5.2.4 สามารถใชแ้หลง่สารสนเทศ อุปกรณ์ ระบบและเครื่องอ านวยความสะดวก
ต่างๆอยา่งถูกตอ้ง 
5.2.5 สามรถจดัหา จดัเกบ็ และเผยแพร่ อกัษร ขอ้มลู รปูภาพ และเสยีงอยา่งถูก
กฏหมาย 
5.2.6 สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจในการจะไม่คดัลอกผลงานของบุคคลอื่น
โดยไม่ไดอ้า้งองิหรอืแอบอา้งคดัลอกผลงานของผูอ้ื่นเป็นของตนเอง 
5.2.7 สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจในเรื่องนโยบายและการวจิยับุคคล 
 

ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็   
5.3   นกัศกึษาทีเ่ป็นผูรู้ส้ารสนเทศสามารถใชแ้หล่งสารสนเทศต่างๆน าเสนอ
ผลงาน 

ผลลพัธท์ีไ่ด ้
5.3.1 สามารถเลอืกรปูแบบการเขยีนบรรณานุกรมได ้ และบรรณานุกรมนัน้มี
มาตรฐานสามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
5.3.2 การเผยแพร่สารสนเทศนัน้จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของผลงานทัง้มกีาร
อา้งองิใหก้บัเจา้ของผลงานดว้ย 
 
 

 สรุปไดว้า่ การรูส้ารสนเทศ (Information Literacy: IL) คอืความสามารถหรอืทกัษะส่วน
บุคคลของนกัศกึษา ทีจ่ะระบุความตอ้งการสารสนเทศ สามารถก าหนดขอบเขตการสบืคน้ เลอืกใช้
เครื่องมอืในการเขา้ถงึ และประเมนิแหลง่สารสนเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถแบ่งประเภท จดัเกบ็
และสงัเคราะหส์ารสนเทศได ้ น าสารสนเทศทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์และน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ตลอดจนใชส้ารสนเทศทีไ่ดม้าอยา่งมจีรยิธรรมและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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2.3  แหล่งสารสนเทศท่ีใช้ในการศึกษา 
 แหล่งสารสนเทศ (Information sources) หมายถงึ 
 1) บุคคล ไม่วา่จะเป็นอาจารยผ์ูส้อน บรรณารกัษ์ เพื่อน ครอบครวั ผูป้ระกอบอาชพี นกั
วชิาชพี ผูรู้ผู้เ้ชีย่วชาญ ทัง้นี้อาจจะไดข้อ้มลูมาจาการสอบถาม การสมัภาษณ์ การพดูคุย หรอืการ
เขา้รบัการปรกึษาจากบรรณารกัษ์ นกัวชิาชพีหรอืผูเ้ชีย่วชาญ ทีม่คีวามรูใ้นดา้นนัน้ๆโดยตรง  
 
 2) สถานที ่ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด พพิธิภณัฑ ์ หอจดหมายเหตุ สวนสตัว ์ สวนพฤกษศาสตร ์
ชุมชน ศนูยว์ฒันธรรม หรอืสถานทีจ่รงิ ซึง่เป็นการไปหาความรูจ้ากสถานทีร่วบรวมสารสนเทศ หรอื
แหล่งความรูท้ ีเ่ป็นของจรงิเพื่อใหไ้ดค้วามรูท้ ีก่วา้งขวางมากขึน้ 
 
 3) แหลง่สารสนเทศดจิทิลั เช่น อนิเทอรเ์น็ต และฐานขอ้มลูออนไลน์ ซึง่อาจสบืคน้จาก
หอ้งสมุดในมหาวทิยาลยั สบืคน้โดยระบุ URL โดยตรง ผ่านโปรแกรมการคน้หาต่างๆ อาท ิGoogle 
Yahoo Bing Wikipedia โปรแกรมการฉายภาพเคลื่อนไหว  อาท ิ You tube หรอื Daily motion 
หรอืการเขา้ใชโ้ดยตรงจากเวบ็ไซตห์น่วยงานราชการ องคก์รธุรกจิ หา้งรา้น บรษิทั เวบ็ไซตส์่วน
บุคคล เวบ็ไดอาร ี เวบ็บลอ็ค หรอืแมแ้ต่การหาความรูผ้า่นช่องทางสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค 
อนิสตาแกรม ทวติเตอรต่์างๆ  
 
2.4 งานวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการรู้สารสนเทศ 
 2.4.1 งานวจิยัในประเทศ 
 ส าหรบังานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศในประเทศไทย จากการศกึษาของ 
กนัยารตัน์ เควยีเซ่น, ชลภสัส ์ วงษ์ประเสรฐิ, มาล ี กาบมาลา, สมาน ลอยฟ้า, สมเพช็ร จุลลบุดดี
และ เพญ็พนัธ ์ เพชรศรพบวา่ นกัศกึษาส่วนใหญ่ใชโ้ปรแกรมคน้หาเกอืบทุกครัง้ และทรพัยากรที่
นกัศกึษาส่วนใหญ่ใชบ่้อย ไดแ้ก่ เพื่อนทีเ่รยีนดว้ยกนั และหนงัสอืในหอ้งสมุด นกัศกึษาส่วนใหญ่
ค านึงในการประเมนิสารสนเทศทีค่น้หาไดเ้กอืบทุกครัง้ วธิกีารทีน่กัศกึษาส่วนใหญ่ใชบ่้อย คือ การ
วางแผนการคน้ควา้ทัง้หมดไวเ้ป็นแนวทางในการด าเนนิงานทีไ่ดร้บั สิง่ทีน่กัศกึษาส่วนใหญ่มี
ความเหน็วา่ยาก คอื การก าหนดหวัขอ้ 
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 เดชดนยั จุย้ชุม, ฤทยัชนนี สทิธชิยั, และอิม่จติ เลศิพงษ์สมบตั ิ (2556) ศกึษาการแสวงหา
สารสนเทศเพื่อการศกึษาและการรูส้ารสนเทศมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแสวงหาสารสนเทศของ
นกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์  พบวา่นกัศกึษาสามารถแสวงหา
สารสนเทศโดยเริม่จากประเดน็ทีน่กัศกึษาสนใจ เพื่อใชป้ระกอบการท ารายงานมากทีสุ่ด  มกีาร
เชื่อมโยงจากการคน้หาจากอนิเทอรเ์น็ตและเวบ็ไซตม์ากทีสุ่ด มกีารกลัน่กรองความน่าเชื่อถอือยูใ่น
ระดบัมาก ในการแยกแยะเอกสารและวดัความน่าเชื่อถอืนกัศกึษาไดข้อค าแนะน าจากอาจารย์
ผูส้อน/อาจารยท์ีป่รกึษามากทีสุ่ดระดบัการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
นกัศกึษามทีกัษะในดา้นแหล่งสารสนเทศและทรพัยากรสารสนเทศ แต่ไม่มทีกัษะดา้นการก าหนด
และอธบิายสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน  
 
 จารุณี สุปินะเจรญิ และนดัดาวด ีนุ่มนาค (2552) ศกึษาและเปรยีบเทยีบความสามารถดา้น
การรูส้ารสนเทศของนสิติมหาวทิยาลยัเกษตรศาตร ์ วทิยาเขตบางเขน โดยจ าแนกตามกลุ่ม
สาขาวชิา พบวา่นิสติมคีวามสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อ
พจิารณาเป็นรายมาตรฐานพบวา่ นิสติมคีวามเขา้ใจในบรบิทสงัคม กฏหมายและเศรษฐกจิ และ
ความสามารถในการก าหนดชนิดและขอบเขตของสารสนเทศทีต่อ้งการในระดบัมาก รองลงมาคอื
ความสามารถในการความสามารถในการประเมนิผลสารสนเทศและแหลง่ทีม่าอยา่งมวีจิารณญาณ 
รวมทัง้เชื่อมโยงสารสนเทศทีไ่ดม้ากบัความรูเ้ดมิทีม่อียู ่ ความสามารถในการใชส้ารสนเทศในการ
แกป้ญัหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และความสามารถในการเขา้ถงึสารสนเทศในระดบัปานกลาง และ
เมื่อเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศ 4 กลุ่มสาขาวชิา พบวา่นิสติมคีวามรูส้ารสนเทศ
ไม่แตกต่างกนั แต่เมื่อเปรยีบเทยีบเป็นรายมาตรฐาน พบวา่นิสติกลุ่มสาขาวทิยาศาสตรเ์กษตรและ
กลุ่มสาขามนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์ มคีวามสามารดา้นการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัในดา้นการก าหนดชนิดและขอบเขตของสารสนเทศ โดยนิสติสาขามนุษยศาสตร์
สงัคมศาสตรม์คี่าเฉลีย่ทีส่งูกวา่ 
 
 มุจลนิทร ์ ผลกลา้, วสนัต ์ อตศิพัท ์ และชุม่จติต ์ แซ่ฉัน่ (2551) ศกึษาการรูส้ารสนเทศของ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์  วทิยาเขตปตัตานี ผลการวจิยัพบว่า 
นกัศกึษาจากทุกคณะมกีารรูส้ารสนเทศในระดบัปานกลาง นกัศกึษาต่างคณะมกีารรูส้ารสนเทศ
โดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เมื่อมองตามรายมาตรฐานมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัะส าคญัในบาง
มาตรฐาน นกัศกึษาทีจ่บจากโรงเรยีนต่างกนัมผีลการรูส้ารสนเทศทีต่่างกนั นกัศกึษาทีม่ผีลการ
เรยีนแตกต่างกนัมกีารรูส้ารสนเทศที ่1 และ 3 อยา่งมนียัส าคญั  
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 สุพศิ บายคายคม, และ ขวญัชฎลิ พศิาลพงศ.์ (2552). ศกึษา เปรยีบเทยีบการรูส้ารสนเทศ
ของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา พบวา่นิสติมคีวามสามารถ
ในการรูส้ารสนเทศโดยรวมทุกมาตรฐานอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมาตรฐานที ่ 6 มคี่าเฉลีย่
ความสามารถสงูทีสุ่ดคอื ความสามารถในการเขา้ใจและยอมรบัประเดน็ ทางดา้นจรยิธรรม 
เศรษฐกจิ กฏหมาย และสงัคมทีแ่วดลอ้มดว้ยการใชส้ารสนเทศ รองลงมา ไดแ้ก่มาตรฐานที ่ 1 
ตระหนกัถงึความตอ้งการสารสนเทศ โดยผลการเปรยีบเทยีบนิสติทัง้ 3 คณะ พบวา่นสิติทีอ่ยูต่่าง
คณะกนัมคีวามแตกต่างดา้นการรูส้ารสนเทศอยา่งไม่มนียัในมาตรฐานที ่ 2 ความสามารถในการ
คน้หาสารสนเทศ 
 
 มลวิลัย ์ ประดษิฐธ์รีะ (2556) ศกึษาพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษามหาวทิยาลยั
รงัสติ พบวา่นกัศกึษาใชโ้ปรแกรม Google Yahoo หรอื Bing ในการคน้ควา้สารสนเทศเพื่อท างาน
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในชัน้เรยีน  เกอืบทุกครัง้ทีน่กัศกึษาไดข้อใหอ้าจารยผ์ูส้อนช่วยประเมนิ
แหล่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาทีเ่รยีน การประเมนิแหล่งสารสนเทศทีค่น้หาไดจ้ากหอ้งสมุดคอื
แหล่งขอ้มลูนัน้มกีารอา้งองิหรอืไม่  หากเป็นแหล่งขอ้มลูในเวลิด์ไวดเ์วบ็ นกัศกึษาพจิารณาความ
น่าเชื่อถอืของผูใ้หข้อ้มลูทีเ่วบ็ไซตน์ัน้ๆ ความยากในการคน้ควา้สารสนเทศเพื่อท างานตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายในชัน้เรยีนคอืยากทีจ่ะรูว้า่ท าไดด้หีรอืไม่  
 
 อารยี ์ชื่นวฒันา, นุชร ีตรโีลจน์วงศ,์ อรทยั วารสีอาด และ สมชาย วรญัญานุไกร. (2555). 
ศกึษาพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ พบวา่ ประเภทงานทีน่สิติ
ไดร้บัมอบหมายทีสุ่ด 3 อนัดบัแรกคอื  คอืการน าเสนอผลงานในชัน้เรยีน   การน าเสนอดว้ยวาจา  
และรายงานเสนอหวัขอ้   ทรพัยากรสารสนเทศทีน่สิติใชเ้กอืบทุกครัง้คอื โปรแกรมการคน้หา และ
บรรณารกัษ ์  การประเมนิสารสนเทศทีไ่ดจ้ากแหล่งขอ้มลูในเวลิดไ์วดเ์วบ็ คอืนสิติเคยใชเ้วบ็ไซตน์ี้
มาก่อน และค านึงถงึเรื่องความทนัสมยัของเวบ็ไซตใ์นระดบับ่อย วธิกีารศกึษาคน้ควา้งานทีเ่ยวขอ้ง
ทีน่ิสติท าบ่อยครัง้ คอื วางโครงร่างวา่จะท างาน (เช่น เขยีนรายงาน) อยา่งไร นิสติวางแผนการ
คน้ควา้ทัง้หมดเป็นแนวทางในการด าเนินงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และนสิติเริม่ตน้โดยการคดิหา
ค าคน้ก่อน โปรแกรมทีน่ิสติใชบ่้อยคอื การสนนทนาผ่านอนิเทอรเ์น็ต และโปรแกรมแชรเ์อกสาร  สิง่
ส าคญัในการศกึษาคน้ควา้เพื่อท างานทีม่อบหมายทีน่สิติเหน็วา่ส าคญัมากคอื การสอบผ่านวชิา
นัน้ๆ และท ารายงานเสรจ็  และนิสติส่วนใหญ่เหน็วา่ความยากในการตกีรอบหวัขอ้งานใหแ้คบลง  
ยากในการก าหนดหวัขอ้ และยากทีเ่ริม่ตน้ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย เป็นสิง่ที่เป็นความยากใน
กระบวนการคน้ควา้ทัง้หมด 
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2.4.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
 ส าหรบังานวจิยัต่างประเทศ โครงการการรูส้ารสนเทศของ School of information 
มหาวทิยาลยัวอชงิตนั (2010) ส ารวจพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศในยคุดจิทิลัของนกัศกึษาจาก
มหาวทิยาลยัต่างๆ 57 สถาบนัการศกึษาระดบัมหาวทิยาลยัทัง้ในสหรฐัอเมรกิาและนานาประเทศ
จ านวน 11,000 คน โดยประมาณ พบวา่รอ้ยละ 80 ของจ านวนนักศกึษาทีต่อบแบบสอบถามประสป
กบัความยากในการเริม่ตน้และก าหนดขอบเขตของงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูส้อนครึง่หนึ่ง
ของผูต้อบแบบสอบถามไม่สามารถสรุปและบอกไดว้า่งานของตนเองดพีอหรอืไม่  
 นกัศกึษาใชเ้อกสารประกอบการเรยีนในแต่ละวชิามากทีสุ่ด รองลงมาคอื Search engine 
และฐานขอ้มลูวชิาการ เชน่ JSTORหรอื ABI Inform) รอ้ยละ 90 ของนกัศกึษาทัง้หมดเขา้หอ้งสมุด
เพื่อใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ทีท่างสถาบนับอกรบั เพื่อใหไ้ดง้านทีม่คีวามน่าเชื่อถอื  ขอ้มลูเชงิลกึ และ
สามารถอา้งองิได ้  นกัศกึษาส่วนใหญ่ (58%) จบการท ารายงานดว้ยการเขยีนสรุปใจความส าคญั 
เพิม่มุมมองความรูข้องตนเองลงไปในงาน (55%) และท าการปรบัปรุงโครงเรื่องของงาน (51%)  
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนสองในสามปรกึษาเพื่อน และ/หรอื สมาชกิ ในครอบครวั เมื่อตอ้งการ
ความช่วยเหลอื เกอืบรอ้ยละ 50 ของผูต้อบแบบสอบถามขอความช่วยเหลอืจากอาจารยผ์ูส้อนเมื่อ
ตอ้งการประเมนิสารสนเทศตามงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  ผูต้อบแบบสอบถามสามในสีร่ะบุวา่ข ัน้ตอน
ทีย่ากทีสุ่ดของกระบวนการคน้ควา้ในรายวชิาต่างๆ คอื การเริม่ตน้ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และ
ผูต้อบแบบสอบถามสิง่ส าคญัทีสุ่ดในการคน้ควา้เพื่อท างานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายคอืการสอบผ่าน
วชิานัน้ๆ การท ารายงานเสรจ็ และการไดค้ะแนนด ี
 
 จากการศกึษาภาพรวมการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี โดย Costantino 
(2003) พบวา่  1. นกัศกึษาส่วนใหญ่ใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการสบืคน้ขอ้มลู  2. ในมหาวทิยาลยัเอกชน
ไม่มกีารสอนทกัษะการรูส้ารสนเทศ 3. มคีวามแตกต่างกนัในดา้นการเขา้ถงึเทคโนโลย ี4. นกัศกึษา
สบัสนค าวา่การรูส้ารสนเทศ และการรูค้อมพวิเตอร ์5. นกัศกึษาไมไ่ดใ้ชบ้รกิารบรรณารกัษ์  
6. นกัศกึษาไม่มทีกัษะในการสบืคน้สารสนเทศทีด่ ี และ 7.ผูส้อนไมไ่ดต้รวจทานการอา้งองิในงาน
ของนกัศกึษา  
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 Wong. (2011) พบวา่นกัศกึษาชัน้ปีที ่ 1 มหาวทิยาลยัในฮ่องกง มปีระสบการณ์ในการ
สบืคน้ขอ้มลูเชงิวชิาการทีค่่อนขา้งจ ากดั ไม่ค่อยมปีระสบการณ์ในการใชแ้หล่งสารสนเทศเชงิ
วชิาการ และประสบปญัหาในการใชค้ าคน้เชงิวชิาการเพือ่สบืคน้หาขอ้มลูทีซ่บัซอ้น  
 
 จากการส ารวจพฤตกิรรมสารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนยคุดจิทิลั      
โดย Rozaklis.(2012) พบวา่ นกัศกึษามแีนวโน้มในการใชส้ื่อออนไลน์เนื่องจากง่ายในการเขา้ถงึ ซึง่
รวมถงึสื่อสงัคมดว้ย ในการสบืคน้ นกัศกึษาไดพ้จิารณาความน่าเชื่อถอื ความเทีย่งตรงและความ
ถูกตอ้งของขอ้มลู หอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัเป็นแหล่งขอ้มลูปฐมภมูอิกีทีท่ ีน่กัศกึษาเลอืกเขา้ไปใช้
บรกิารเนื่องจากเขา้ถงึไดง้่าย  
  

 กล่าวโดยสรุป จากการทบทวนแนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการรู้
สารสนเทศทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ประกอบกบัแนวคดิดา้นมาตรฐานการรูส้ารสนเทศของ 
ระดบัอุดมศกึษา ของสมาคมหอ้งสมุดวทิยาลยัและการวจิยัแห่งสหรฐัอเมรกิา (Association Of 
College & Research Library--ACRL (2000) และแบบสอบถามตามโครงการการูส้ารสนเทศของ 
School of Information มหาวทิยาลยัวอชงิตนั (2010) ไดส้รา้งขึน้และมหาวทิยาลยัต่างๆไดน้ ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการถามขอ้ความรูด้า้นการรูส้ารสนเทศ  ผูว้จิยัไดน้ ามาส ารวจการรูส้ารสนเทศของ
นกัศกึษาในงานวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ เพศ ชัน้ปี คณะ ระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ ลกัษณะการมอบหมาย
งานและพฤตกิรรมในการรูส้ารสนเทศเพื่อการศกึษา   ไดแ้ก่   การก าหนดหวัขอ้และขอบเขต      
การใชแ้หล่งสารสนเทศการจดัระบบเอกสาร    การประเมนิแหล่งสารสนเทศ    การประมวลผล  
การอา้งองิ   และท ารายการบรรณานุกรม    การใชเ้ครื่องมอืในการประมวลผล   และอุปสรรค 
ในการรูส้ารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP
U



24 
 

 
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 จากการทบทวนแนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ผูว้จิยัได้
น ามาประยกุตส์รา้งเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั  ซึง่ประกอบดว้ยตวัแปรอสิระและตวัแปรตามดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    แผนภมูทิี ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ 

 เพศ 

 ชัน้ปี 

 กลุ่มสาขาวชิา 
 

พฤติกรรมการรูส้ารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 การก าหนดหวัขอ้และขอบเขต 

 การใชแ้หล่งสารสนเทศการจดัระบบเอกสาร 

 การประเมนิแหลง่สารสนเทศ 

 การประมวลผล 

 การอา้งองิและท ารายการบรรณานุกรม 

 การใชเ้ครื่องมอืในการประมวลสารสนเทศ 

 อุปสรรคในการรูส้ารสนเทศ 

 

 

 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 DP
U



 

 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
  การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ (Quantitative methodology) ใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เกีย่วกบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศของ
นกัศกึษา มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ซึง่ผูว้จิยัไดด้ าเนนิการศกึษาคน้ควา้ตามขัน้ตอนดงันี้ 
 3.1  ประชากรและการกลุม่ตวัอยา่ง 
 3.2  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 3.4  การวเิคราะหข์อ้มลู 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรในงานครัง้นี้ คอื นกัศกึษาทีก่ าลงัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัธุรกจิ

บณัฑติย ์ จากขอ้มลูการลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์

ปีการศกึษา 2558 จ านวน 10,205 คน โดยประมาณ แบ่งเป็นกลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ กลุ่มวชิา

สงัคมศาสตร ์และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีใชว้ธิเีลอืกตวัอยา่งตามสตูรการค านวณ

ตวัอยา่ง ของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973)  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550)  

 
 
 
เมื่อ    n  คอื ขนาดตวัอย่างทีค่ านวณได ้
         N  คอื จ านวนประชากรทีท่ราบค่า 
          e  คอื ค่าความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้(ระดบัความเชื่อมัน่ 95% สดัส่วนความคลาด
เคลื่อนเท่ากบั 0.05) 
  เมื่อแทนค่าในสตูรจะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาไม่น้อยกวา่ 385 ตวัอย่าง และ
ท าการเกบ็ขอ้มลูจากประชากรดว้ยวธิกีารสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยไดท้ าการ
ก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละคณะไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัแสดงในตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งงานวจิยั 
 

กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษา จ านวนประชากร (N) กลุ่มตวัอย่าง(n) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 1,958 74 
   - คณะศลิปศาสตร ์ 668 
   - คณะนิตศิาสตร ์ 410 
   - คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 880 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ 6,997 

2,825 
956 
76 

1,800 
864 
476 

264 
   - คณะบรหิารธุรกจิ 
   - คณะการบญัช ี
   - คณะเศรษฐศาสตร ์
   - คณะนิเทศศาสตร ์
   - คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม 
   - คณะรฐัประศาสนศาสตร ์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 
- คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์
   - คณะวศิวกรรมศาสตร ์
   - คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1,259 
159 
486 
614 

47 

รวม 10,205 385 
 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถามความ พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศของ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ ซึง่ไดม้าจาการทบทวนแนวคดิทฤษฎแีละ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และประยกุตจ์ากประกอบดว้ย 3 ตอน  
 ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบันกัศกึษา  ไดแ้ก่  เพศ ชัน้ปี คณะ ระดบัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน ค าถามเกีย่วกบัลกัษณะงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย เป็นแบบเลอืกไดห้ลายค าตอบ เป็นแบบ
เลอืกตอบและเตมิขอ้ความลงในช่องวา่ง เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 
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 ตอนที ่2 พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศเพื่อศกึษาตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในการเรยีนแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมเีกณฑ ์ 4 ระดบั ของ ลเิคอรท์ (Likert Scale) ดงันี้  
  4 หมายถงึ มากทีสุ่ด, ทุกครัง้ 
  3 หมายถงึ มาก, ใชบ้า้ง 
  2 หมายถงึ น้อย, ไมใ่ช ้
  1 หมายถงึ ไม่เคยไดย้นิมาก่อน/ไม่ม/ีไม่ท า 
โดยแบบสอบถามพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศเพื่อการศกึษา ประกอบไปดว้ย 6 ส่วน คอื 
  1. ค าถามเกีย่วกบัการก าหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศทีต่อ้งการ 
  2. ค าถามเกีย่วกบัการเขา้ถงึสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศทัว่ไปและแหลง่ 
   สารสนเทศดจิทิลั 
  3. ค าถามเกีย่วกบัการประเมนิสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศ 
  4. ค าถามเกีย่วกบัการน าสารสนเทศมาใชใ้นงาน 
  5. ค าถามเกีย่วกบัการใชส้ารสนเทศอยา่งเป็นธรรม ทัง้จรยิธรรมและกฎหมาย 
 
   ตอนที ่3    ปญัหาและอุปสรรค ขอ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะเกีย่วการรูส้ารสนเทศ เป็นค าถาม
ปลายเปิด ในดา้นแหล่งสารสนเทศ บรกิารทีต่อ้งการ อุปกรณ์ 
 
 หลงัจากทีพ่ฒันาแบบสอบถามตามค านิยามแลว้ ผูว้จิยัไดน้ าขอ้ค าถามใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งและคุณภาพของขอ้ค าถาม และน าแบบสอบถามทีไ่ดพ้ฒันา   และผ่าน
การตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญมาวเิคราะหค์ณุภาพของแบบวดัดว้ยวธิกีารทางสถติ ิ ดว้ยการน า
แบบสอบถามไปทดสอบน าร่อง (pilot study) กบักลุ่มบุคคลในกลุ่มเป้าหมาย  โดยน าผลการ
วเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Reality)  
 โดยน าแบบสอบถามทีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ไปทดลองใชก้บันิสติระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ซึง่ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน ในระหวา่งวนัที ่2-5 มนีาคม 2559  
จากนัน้น ามาค านวณเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชค้่าสมัประสทิธิ ์
แอลฟา่ของครอนบาค (Cronbach’s’ alpha coefficient) หรอืค่าความเชื่อมัน่ คอื 0.90 ดงัแสดงใน
ตารางที ่2  
 ตารางท่ี 2 ค่าความเชื่อมัน่ 
 Cronbach's Alpha N of Items 
  .90 30 
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู มดีงันี้ 
 3.3.1 การสรา้งแบบสอบถามโดยพฒันาจากการทบทวนแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามไปทดสอบความเทีย่งตรงและความเชื่อมัน่ รวมถงึปรบัแกไ้ข
ขอ้ค าถามในแบบสอบถาม ก่อนน าไปเกบ็ขอ้มลูจรงิ 
 3.3.2 การน าแบบสอบถามไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูในระหวา่งภาคเรยีนที ่2/2558 กบั
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ตามจ านวนทีก่ าหนดไวต้ามกลุ่มวชิาในแต่ละ
คณะ ไดแ้ก่ คณะศลิปศาสตร ์คณะนิตศิาสตร ์คณะศลิปกรรมศาสตรค์ณะบรหิารธุรกจิ  
คณะการบญัช ีคณะเศรษฐศาสตร ์คณะนิเทศศาสตร ์คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม  
คณะรฐัประศาสนศาสตร ์
 3.3.3 การน าแบบสอบถามมาประมวลผล และวเิคราะหเ์พื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 
3.4 การวิเคราะหข้์อมลู 
 
  3.4.1 แบบสอบถามตอนที ่1 เกีย่วกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบบสอบถามซึง่เป็น 
ค าถามใหเ้ลอืกตอบ และเตมิขอ้ความลงในช่องวา่งวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาไดแ้ก่ การแจก 
แจงความถี่ ความถี ่(Frequency)  รอ้ยละ(Percentage) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 3.4.2 พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา เป็นค าถามแบบประมาณค่า 4 ระดบั 
วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่(Mean)  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation)และจะวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาจ าแนกตามตวัแปร
ตน้ต่างๆ โดยใชส้ถติ ิT-Test, F-test, One Way ANOVA, Chi-square  และทดสอบความสมัพนัธ์
ดว้ยสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson Correlation Coefficient) ซึง่เกณฑเ์ฉลีย่ทีไ่ด้
น ามาแปลความหมายตามเกณฑ ์ดงันี้ 
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ตารางท่ี 3 การแปลความหมายเกณฑก์ารใหค้ะแนน  แบ่งออกเป็นการใหค้ะแนนดงันี้ 

การตอบ ค าตอบทางบวก (Positive) 

ทุกครัง้ 

บ่อย 

ไม่ค่อยท า 

ไม่ท า 

4 

3 

2 

1 

ส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ เกณฑใ์นการวดัระดบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาดงันี้ 

ระดบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา แบ่งออกเป็น 3 ช่วงคะแนน ได้แก่ ระดบั
ต ่า  ระดบัปานกลาง และ ระดบัสงู ซึง่ไดม้าจากการค านวณช่วงคะแนนจากสตูรดงันี้ 

   ช่วงคะแนน = คะแนนสงูสุด – คะแนนต ่าสุด 
       3 

จากช่วงคะแนนดังกล่าวท าให้สามารถหาระดับคะแนนสูงสุดของแต่ละระดับพฤติกรรมการรู้
สารสนเทศของนกัศกึษา คอื 

   ช่วงคะแนน =   4 –  1    = 1 
                                                  3 
ดงันัน้ เกณฑใ์นการแบ่งคะแนนเป็นดงันี้ 

 1.00 – 2.00 =  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศอยูใ่นระดบัต ่า 

 2.01 – 3.00  = พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3.01 – 4.00 =  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศอยูใ่นระดบัสงู 

 3.4.3 ปญัหาและอุปสรรคในการรูส้ารสนเทศ สรุปผลขอ้มลูปญัหาและอุปสรรคใ์นการรูส้น
สนเทศเป็นค าถามแบบประมาณค่า และค าถามปลายเปิดเป็นค าถามเลอืกตอบและค าถามปลายเปิด
โดยวธิวีเิคราะหเ์นื้อหา (Content analysis) 
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 3.4.4 การทดสอบสมมตฐิาน  ผูว้จิยัเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ และ
ทดสอบความสมัพนัธด์ว้ยสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson Correlation Coefficient) 
ขอ้ 1- 6 โดยการวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Analysis) คอื การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรม
การรูส้ารสนเทศเพื่อการศกึษาตามความแตกต่างระหวา่งกลุ่มของลกัษณะส่วนบุคคล และ
ความสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติกิารวเิคราะห ์F-Test ,One Way ANOVA,  
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บทท่ี 4  
ผลการวิจยั 

 
  การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมุง่เน้นศกึษาพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศเพื่อการศกึษาของ
นกัศกึษา โดยน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการทดสอบสมตฐิาน ตามล าดบัดงันี้  
  ตอนที ่1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2 พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศเพื่อการศกึษา 
  ตอนที ่3 ปญัหาและอุปสรรคในการรูส้ารสนเทศ 
 
4.1 ข้อมลูทัว่ไปของนักศึกษา  
 4.1.1 ปัจจยัส่วนบคุคลของนักศึกษา 
  จากการเกบ็ขอ้มลูนกัศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ จ านวน 396 คน สามารถ
สรุปปจัจยัส่วนบุคคลของนกัศกึษาของนกัศกึษาดา้นเพศ ภมูลิ าเนา ชัน้ปีทีศ่กึษา ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน  และงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย น าเสนอผลการศกึษาโดยใชค้่าความถี่ จ านวน รอ้ยละ 
ดงัตารางต่อไปนี้   
 
 ตารางท่ี 4 ปจัจยัส่วนบุคคลของนกัศกึษา 

ปัจจยัส่วนบคุคลของนักศึกษา จ านวน ร้อยละ 
1) เพศ 
หญงิ 
ชาย 
ไม่ระบุ 
รวม 

 
258 
128 
10 
396 

 
65.2 
32.2 
2.6 
100.0 

2) ชัน้ปีท่ีศึกษา 
ชัน้ปีที ่1,2 
ชัน้ปีที ่3,4 
ไม่ระบุ 
รวม 

 
230 
162 
4 

396 

 
58.1 
40.9 
1.0 

100.0 
3) กลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษา 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

 
116 

 
29.3 

   - คณะศลิปศาสตร ์ 24 6.0 
   - คณะนิตศิาสตร ์ 49 12.4 
   - คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 43 10.9 
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ปัจจยัส่วนบคุคลของนักศึกษา จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ 182 46 
   - คณะบรหิารธุรกจิ 40 10.1 
   - คณะการบญัช ี 49 12.4 
   - คณะเศรษฐศาสตร ์ 23 5.8 
   - คณะนิเทศศาสตร ์ 9 2.3 
   - คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม 24 6.1 
   - คณะรฐัประศาสนศาสตร ์ 37 9.3 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
   - คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์
   - คณะวศิวกรรมศาสตร ์
   - คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     รวม 

98 24.7 
32 8.1 
24 6.0 
42 
396 

10.6 
100.0 

ผลการเรียนเฉล่ีย 

   - ต ่ากวา่ 2.00 
   - 2.01 – 3.00 
   - 3.01 ขึน้ไป 
   - ไม่ระบุ 
รวม 

 
41 
201 
143 
11 
396 

 
10.3 
50.8 
36.1 
2.8 

100.0 
  

 จากตารางที ่ 4 ปจัจยัส่วนบุคคลของนกัศกึษา พบวา่เป็นเพศหญงิ 258 คน (รอ้ยละ 65.2) 

เพศชาย 128 คน (รอ้ยละ 32.2) และไม่ระบุเพศ 10 คน (รอ้ยละ 2.6) ดา้นชัน้ปีทีศ่กึษา 1, 2 จ านวน 

230 คน (รอ้ยละ 58.1)  ชัน้ปีทีศ่กึษา 3, 4 (รอ้ยละ 40.9) ไมร่ะบุชัน้ปี 4 คน (รอ้ยละ 1)  

 ดา้นกลุ่มสาขาวชิา นกัศกึษากลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ จ านวน 116 คน (รอ้ยละ 29.3) 

นกัศกึษากลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์ จ านวน182 คน (รอ้ยละ 46) นกัศกึษากลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี      จ านวน 98 คน (รอ้ยละ 24.7) 

 ส าหรบัผลการเรยีนเฉลีย่ พบวา่นกัศกึษาส่วนใหญ่มผีลการเรยีนเฉลีย่  2.01 – 3.00  
จ านวน 201 คน (รอ้ยละ 50.8) รองลงมาคอืผลการเรยีนเฉลีย่  3.01 ขึน้ไป จ านวน143 คน ( รอ้ย
ละ 36.1)  นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่ต ่ากวา่ 2.00 จ านวน 41 คน (รอ้ยละ 10.30) และนกัศกึษา
ทีไ่ม่ระบุระดบัผลการเรยีน จ านวน 11 คน (รอ้ยละ 2.8) 
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 4.1.2 ปัจจยัด้านงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 
 ตารางท่ี 5 งานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากการเรยีน 
 

รายการงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
 

จ านวน รอ้ยละ 

 
เรยีงความ 136 34.3 
แบบฝึกหดั 288 72.7 
ภาคนิพนธ ์ 10 2.5 
วจิยั 52 13.1 
การอภปิราย 67 16.9 
การน าเสนอดว้ยสื่อ 214 54.0 
การสรา้งบทบาทสมมต ิ 61 15.4 
งานเขยีนประเภทต่างๆ 55 13.9 
การทดลองปฎบิตั ิ 61 15.4 
สรุปประเดน็ 161 40.7 
รายงานวชิาการ 199 50.3 
โครงงาน 178 44.9 
การน าเสนอกรณีตวัอยา่ง 97 24.5 
การน าเสนอผลงานดว้ยวาจา 143 36.1 
ผลงานในรปูแบบมลัตมิเีดยี 96 24.2 
การเล่นเกม 280 70.7 
  
 จากตารางที ่5 ลกัษณะงานทีน่กัศกึษาไดร้บัมอบหมายใหท้ าในการเรยีนมากทีสุ่ด 3 
ล าดบัแรกคอื แบบฝึกหดัมากทีสุ่ดคอื 288 คน (รอ้ยละ 72.7) รองลงมาคอื การเล่นเกมจ านวน 280 
คน (รอ้ยละ 70.7)  และการน าเสนอดว้ยสื่อจ านวน 214 คน (รอ้ยละ 54.0) ส่วนกจิกรรมทีอ่าจารย์
มอบหมายใหน้กัศกึษาท าน้อยทีสุ่ด 3 ล าดบัแรกคอื ภาคนิพนธ ์10 คน (รอ้ยละ 2.5) วจิยั จ านวน 
52 คน (รอ้ยละ13.1) และ งานเขยีนประเภทต่างๆ 55 คน (รอ้ยละ 13.9)  
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ตารางท่ี  6  ประเภทของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย จ าแนกตามกลุ่มวชิา 

รายการงานท่ีได้รบั
มอบหมาย 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

ได้รบัมอบหมาย ไม่ได้รบัมอบหมาย ได้รบัมอบหมาย ไม่ได้รบัมอบหมาย ได้รบัมอบหมาย ไม่ได้รบัมอบหมาย 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เรยีงความ 47 40.5 69 59.5 64 35.2 118 64.8 25 25.5 73 74.5 
แบบฝึกหดั 82 70.7 34 29.3 141 77.5 41 22.5 65 66.3 33 33.7 
ภาคนิพนธ์ 6 5.2 110 94.8 2 1.1 180 98.9 2 2.0 96 98.0 
วจิยั 8 6.9 108 93.1 39 21.4 143 78.6 5 5.1 93 94.9 
การอภปิราย 20 17.2 96 82.8 38 20.9 144 79.1 9 9.2 89 90.8 
การน าเสนอดว้ยสือ่ 57 49.1 59 50.9 111 61.0 71 39.0 46 46.9 52 53.1 
การสรา้งบทบาทสมมติ 18 15.5 98 84.5 38 20.9 144 79.1 5 5.1 93 94.9 
งานเขยีนประเภทต่างๆ 19 16.4 97 83.6 24 13.2 158 86.8 12 12.2 86 87.8 
การทดลองปฏบิตัิ 12 10.3 104 89.7 25 13.7 157 86.3 24 24.5 74 75.5 
สรปุประเดน็ 47 40.5 69 59.5 78 42.9 104 57.1 36 36.7 62 63.3 
รายงานวชิาการ 61 52.6 55 47.4 87 47.8 95 52.2 51 52.0 47 48.0 
โครงงาน 62 53.4 54 46.6 72 39.6 110 60.4 44 44.9 54 55.1 
การน าเสนอกรณีตวัอย่าง 28 24.1 88 75.9 55 30.2 127 69.8 14 14.3 84 85.7 
การน าเสนองานดว้ยวาจา 37 31.9 79 68.1 80 44.0 102 56.0 26 26.5 72 73.5 
ผลงานในรปูแบบมลัตมิเีดยี 27 23.3 89 76.7 36 19.8 146 80.2 33 33.7 65 66.3 
การเล่นเกม 96 82.8 20 17.2 136 74.7 46 25.3 48 49.0 50 51.0 DP

U



34 
 

 จากตารางที ่6 งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย จ าแนกตามกลุ่มวชิาทัง้ 3 กลุ่มวชิา คอื กลุม่วชิา
มนุษยศาสตร ์กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีน าเสนอผล
การศกึษาโดยใชต้ารางไขว ้(Cross Tab)  
 
 ผลการวเิคราะหง์านทีไ่ดร้บัมอบหมาย พบวา่กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ไดร้บัมอบหมายผ่าน
การเล่นเกมมากทีสุ่ด จ านวน 96 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 82.8  รองลงมาคอืจดัท าแบบฝึกหดั 
จ านวน 82 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 70.7 และประเภทงานทีไ่ดร้บัมอบหมายน้อยทีสุ่ด คอื การจดัท าภาค
นิพนธ ์จ านวนเพยีง 6 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.2 
 
 กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์ ไดร้บัมอบหมายผ่านการจดัท าแบบฝึกหดัทีสุ่ด จ านวน 141 คน 
โดยคดิเป็นรอ้ยละ 77.5  รองลงมาคอืผ่านการเล่นเกม จ านวน 136 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 74.7 และ
ประเภทงานทีไ่ดร้บัมอบหมายน้อยทีสุ่ด คอื การจดัท าภาคนิพนธ ์จ านวนเพยีง 2 คน หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 1.1 
 
 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีไดร้บัมอบหมายผ่านการจดัท าแบบฝึกหดัทีสุ่ด 
จ านวน 65 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 66.3  รองลงมาคอืผ่านรายงานทางวชิาการ จ านวน 51 คน  คดิ
เป็นรอ้ยละ 52.0 และประเภทงานทีไ่ดร้บัมอบหมายน้อยทีสุ่ด คอื การจดัท าภาคนิพนธ ์จ านวน
เพยีง 2 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.0 
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4.2 พฤติกรรมการรู้สารสนเทศ 
 ในส่วนการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา ซึง่ประกอบดว้ยการก าหนด
หวัขอ้และขอบเขต การใชแ้หล่งสารสนเทศ ทัง้แหล่งสารสนเทศทัว่ไปและแหลง่สารสนเทศดจิทิลั 
การจดัระบบเอกสารระหวา่งการสบืคน้ขอ้มลู การประเมนิแหลง่สารสนเทศทัว่ไปและการประเมนิ
แหล่งสารสนเทศดจิทิลั การประมวลลการศกึษาคน้ควา้ในแต่ละกจิกรรม การอา้งองิและการท า
รายการบรรณานุกรม การใชโ้ปรแกรม/เครื่องมอืในการประมวลผลสารสนเทศ  การประมวล
สารสนเทศ ซึง่สรุปไดด้งัตารางต่อไปนี้ 
 
 ตารางท่ี 7 พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ 
 

พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ Mean S.D ระดบั 
การก าหนดหวัขอ้และขอบเขต 3.219 0.512 สงู 
การใชแ้หล่งสารสนเทศทีห่ลากหลาย 2.973 0.409 กลาง 
การจดัระบบเอกสารระหวา่งการสบืคน้ขอ้มลู 3.163 0.521 สงู 
การประเมนิแหลง่สารสนเทศ 3.121 0.431 สงู 
การประมวลผลการศกึษาคน้ควา้ในแต่ละกจิกรรม 3.151 0.5172 สงู 
การอา้งองิและการท ารายงานบรรณานุกรม 3.151 0.579 สงู 

รวม 3.129 0.375 สงู 
 

จากตารางที ่7  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมพีฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศอยูใ่นระดบัสงู โดยรวมที่

ค่าเฉลีย่ 3.129 และส่วนเบีย่งเบน 0.375 โดยกลุ่มตวัอย่างมกีารก าหนดหวัขอ้และขอบเขตก่อนการ

สบืคน้ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาการจดัระบบเอกสารระหวา่งการสบืคน้ขอ้มลู โดยมกีารใชแ้หล่ง

สารสนเทศทีห่ลากหลาย เป็นอนัดบัสุดทา้ย  
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ตารางท่ี 8  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการก าหนดหวัขอ้และขอบเขต 

พฤติกรรมการรู้สารสนเทศ 

ความถี่ในการจดัท างานท่ีได้รบัมอบหมาย 

ทกุคร ัง้ บ่อย ไม่ค่อยท า ไม่ท า ไม่ระบ ุ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การก าหนดหวัข้อและขอบเขต            
 -การก าหนดโครงเรื่อง 161 40.7 201 50.8 34 8.6 - - - - 
 -การก าหนดวตัถุประสงค ์ 122 30.8 222 56.1 51 12.9 - - 1 0.3 
 -การก าหนดค าส าคญั 132 33.3 211 53.3 52 13.1 1 0.3 - - 
 -การก าหนดเป้าหมาย 121 30.6 226 57.1 46 11.6 2 0.5 1 0.3 

 

 จากตารางที ่  8  พบวา่  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการก าหนดหวัขอ้และขอบเขตทีน่กัศกึษาท าทุกครัง้คอื การก าหนดโครงเรื่อง รอ้ยละ 40.7 

และการก าหนดค าส าคญั รอ้ยละ 33.3 ดา้นการก าหนดหวัขอ้และขอบเขตทีน่กัศกึษาท าบ่อยคอื การก าหนดเป้าหมาย รอ้ยละ 57.1 และ การก าหนด

วตัถุประสงค ์รอ้ยละ  56.1 
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ตารางท่ี 9  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นแหลง่ขอ้มลูสารสนเทศทีห่ลากหลาย 

พฤติกรรมการรูส้ารสนเทศ 

ความถ่ีในการจดัท างานท่ีได้รบัมอบหมาย 

ทุกคร ัง้ บ่อย ไม่ค่อยท า ไม่ท า ไม่ระบ ุ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2. แหล่งข้อมลูสารสนเทศท่ีหลากหลาย           
 แหล่งสารสนเทศทัว่ไป           
 -สอบถามเพื่อนทีเ่รยีน 200 50.5 162 40.9 23 5.8 2 0.5 9 2.3 
 -สอบถามเพื่อน/ครอบครวั 101 25.5 198 50.0 84 21.2 12 3.0 1 0.3 
 -สอบถามอาจารยผ์ูส้อน 88 22.2 230 58.1 72 18.2 6 1.5 - - 
 -สอบถาม/ปรกึษาบรรณารกัษ ์ 36 9.1 135 34.1 172 43.4 53 13.4 - - 
 -สอบถามผูรู้ห้รอืผูเ้ชีย่วชาญ 45 11.4 170 42.9 153 38.6 28 7.1 - - 
 -เขา้ใชห้อ้งสมุดหรอืศนูยส์ารสนเทศ 89 22.5 206 52.0 81 20.5 10 2.5 10 2.5 
 -ไปแหล่งเรยีนรูห้รอืสถานทีจ่รงิ 
 

70 17.7 144 36.4 155 39.1 24 6.1 3 0.8 

 

 จากตารางที ่  9  พบวา่  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นแหล่งขอ้มลูสารสนเทศทีห่ลากหลายทีน่กัศกึษาท าทุกครัง้คอื สอบถามเพื่อนทีเ่รยีน รอ้ยละ 

50.5 ทีพ่ฤตกิรรมทีน่กัศกึษาท าบ่อยคอื สอบถามอาจารยผ์ูส้อน รอ้ยละ 58.1 และ เขา้ใชห้อ้งสมุดหรอืศนูยส์ารสนเทศรอ้ยละ  52  พฤตกิรรมทีไ่ม่ค่อยท าคอื 

สอบถาม/ปรกึษาบรรณารกัษ ์รอ้ยละ 43.4 และสอบถามจากผูรู้ห้รอืผูเ้ชยีวชาญ รอ้ยละ 38.6 
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ตารางท่ี 10   พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นแหลง่สารสนเทศดจิทิลั 

พฤติกรรมการรูส้ารสนเทศ 

ความถ่ีในการจดัท างานท่ีได้รบัมอบหมาย 

ทุกคร ัง้ บ่อย ไม่ค่อยท า ไม่ท า ไม่ระบ ุ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 แหล่งสารสนเทศดจิทิลั           
 -สบืคน้จากฐานขอ้มลูออนไลน์ 107 27.0 185 46.7 86 21.7 13 3.3 5 1.3 
 -สบืคน้ผ่านโปรแกรมการคน้หา 253 63.9 126 31.8 17 4.3 - - - - 
 -วกิพิเีดยี 135 34.1 166 41.9 85 21.5 9 2.3 1 0.3 
 -YouTube, Dailymotion 162 40.9 180 45.5 50 12.6 4 1.0 - - 
 -เวบ็ไซตข์องหน่วยงานราชการ 76 19.2 202 51.0 103 26.0 15 3.8 - - 
 -เวบ็ไซตข์ององคก์รธุรกจิ หา้งรา้ง บรษิทั 68 17.2 197 49.7 120 30.3 11 2.8 - - 
 -เวบ็ไซตส์่วนบุคคล 73 18.4 197 49.7 117 29.5 9 2.3 - - 
 -เวบ็ไซตส์ื่อสงัคมออนไลน์ 149 37.6 161 40.7 72 18,2 14 3.5 - - 
  

 จากตารางที ่  10  พบวา่  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นแหล่งสารสนเทศดจิทิลัทีน่กัศกึษาใชทุ้กครัง้คอืสบืคน้ผ่านโปรแกรมการคน้หา รอ้ยละ 

63.9  หาขอ้มลูผ่าน YouTube, Dailymotion รอ้ยละ 40.9  และเวบ็ไซตส์ื่อสงัคมออนไลน์ รอ้ยละ  37.6  พฤตกิรรมทีน่กัศกึษาใช้บ่อยคอืเวบ็ไซตข์อง

หน่วยงานราชการ รอ้ยละ 51 เวบ็ไซตข์ององคก์รธุรกจิ หา้งรา้ง บรษิทั และเวบ็ไซตส์่วนบุคคล  รอ้ยละ 49.7   
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ตารางท่ี 11   พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการจดัระบบเอกสาร 

พฤติกรรมการรูส้ารสนเทศ 

ความถ่ีในการจดัท างานท่ีได้รบัมอบหมาย 

ทุกคร ัง้ บ่อย ไม่ค่อยท า ไม่ท า ไม่ระบ ุ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

3. การจดัระบบเอกสาร           
 -การจดทีม่าของขอ้มลู 105 26.5 221 55.8 66 16.7 2 0.5 2 0.5 
 -การจดโน๊ตยอ่สรุปการคน้ควา้ 87 22.0 212 53.5 91 23.0 2 0.5 4 1.0 
 -การสรา้งโฟลเ์ดอรส์ าหรบัแต่ละงาน 151 38.1 191 48.2 50 12.6 2 0.5 2 0.5 
 -การแยกไฟลภ์าพและเอกสาร 138 34.8 188 47.5 61 15.4 7 1.8 2 0.5 
 -การตัง้ชื่อไฟลต์ามการใชง้าน 178 44.9 176 44.4 36 9.1 4 1.0 2 0.5 
 

 จากตารางที ่  11   พบวา่  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการจดัระบบเอกสารทีน่กัศกึษาท าทุกครัง้ คอื มกีารตัง้ชื่อไฟลต์ามการใชง้าน รอ้ยละ 

44.9   มกีารสรา้งโฟลเ์ดอรส์ าหรบัแต่ละงาน รอ้ยละ 38.1  พฤตกิรรมทีน่กัศกึษาท าบ่อยคอืการจดทีม่าของขอ้มลู รอ้ยละ 55.8  และการจดโน๊ตยอ่สรุปการ

คน้ควา้  รอ้ยละ 53.5    
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ตารางท่ี 12   พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการประเมนิแหล่งสารสนเทศ 

พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ 
ความถี่ในการจดัท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ทุกครัง้ บ่อย ไม่ค่อยท า ไม่ท า ไม่ระบุ 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

4. การประเมนิแหลง่สารสนเทศ           
แหลง่สารสนเทศทัว่ไป           

- แหลง่สารสนเทศทีใ่ชท้นัสมยั 128 32.3 231 58.3 32 8.1 3 0.8 2 0.5 
- แหลง่สารสนเทศมคีวามน่าเชือ่ถอื 90 22.7 255 64.4 47 11.9 1 0.3 3 0.8 
- สาระส าคญัทีไ่ดจ้ากแหลง่ขอ้มลู 104 26.3 228 57.6 62 15.7 - - 2 0.5 
- แหลง่สารสนเทศมกีารอา้งองิทีน่่าเชือ่ถอื 96 24.2 255 64.4 42 10.6 - - 3 0.8 
- แหลง่สารสนเทศทีใ่ชม้ชีื่อเสยีง 100 25.3 244 61.6 47 11.9 2 0.5 3 0.8 

แหลง่สารสนเทศดจิทิลั           
- เวบ็ไซตม์คีวามทนัสมยั 114 28.8 225 56.8 45 11.4   12 3.0 
- ผูใ้หข้อ้มลูของเว๊บไซตม์คีวามน่าเชือ่ถอื 87 22.0 251 63.4 53 13.4 1 0.3 4 1.0 
- เน้ือหาของเวบ็ไซตม์คีวามหลากหลาย 100 25.3 236 59.6 57 14.4   3 0.8 
- ทีอ่ยูข่องเวบ็ไซตม์คีวามน่าเชือ่ถอื 99 25.0 225 56.8 68 17.2 2 0.5 2 0.5 
- เน้ือหาเวบ็ไซตม์กีารอา้งองิขอ้มลู 101 25.5 230 58.1 62 15.7 1 0.3 2 0.5 
- เวบ็ไซตเ์ป็นทีน่่าเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบั 97 24.5 234 59.1 61 15.4 1 0.3 3 0.8 
-  เน้ือหาในเวบ็ไซตไ์มเ่หมิน่เหมต่่อหลกั

ศลีธรรม 
97 24.5 234 59.1 61 15.4 1 0.3 3 0.8 
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 จากตารางที ่  12   พบวา่  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการประเมนิแหลง่สารสนเทศทัว่ไป ทีน่กัศกึษาประเมนิทุกครัง้ คอื แหลง่สารสนเทศที่
ใชท้นัสมยังาน รอ้ยละ 32.3   การประเมนิทีน่กัศกึษาท าบ่อยคอื แหล่งสารสนเทศมคีวามน่าเชื่อถอื  และ   แหลง่สารสนเทศมกีารอา้งองิที่น่าเชื่อถอื รอ้ยละ 
64.4 เท่ากนั  และแหลง่สารสนเทศทีใ่ชม้ชีื่อเสยีงรอ้ยละ 61.6       
 
 พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ  ดา้นการประเมนิแหล่งสารสนเทศดจิทิลัทีน่กัศกึษาประเมนิทุกครัง้ คอื เวบ็ไซตม์คีวามทนัสมยั รอ้ยละ 28.8 และ 
เนื้อหาเวบ็ไซตม์กีารอา้งองิขอ้มลู รอ้ยละ 25.5 การประเมนิทีน่กัศกึษาท าบ่อยคอื ผูใ้หข้อ้มลูของเวบ๊ไซตม์คีวามน่าเชื่อถอื รอ้ยละ 63.4 เนื้อหาของเวบ็ไซต ์
มคีวามหลากหลาย รอ้ยละ 59.6  เวบ็ไซตเ์ป็นทีน่่าเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบั และ เนื้อหาในเวบ็ไซตไ์ม่เหมิน่เหม่ต่อหลกัศลีธรรม รอ้ยละ 59.1 เท่ากนั 
 

ตารางท่ี 13   พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการประมวลผลการศกึษาคน้ควา้ 

พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ 
ความถี่ในการจดัท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ทุกครัง้ บ่อย ไม่ค่อยท า ไม่ท า ไม่ระบุ 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

5. การประมวลผลการศกึษาคน้ควา้           
- สรุปประเดน็ทีส่บืคน้ไดด้ว้ยตนเอง 124 31.3 124 31.3 225 56.8 1 0.3 3 0.8 
- การเรยีบเรยีงขอ้มลูตามโครงเรื่อง 127 32.1 216 54.5 50 12.6 1 0.3 2 0.5 
- การน าความรูท้ ีต่นเองมใีสล่งไปในงาน 116 29.3 220 55.6 53 13.4 5 1.3 2 0.5 
- การสรา้งความรูใ้หม ่ 113 28.5 204 51.5 72 18.2 5 1.3 2 0.5 

  
 จากตารางที ่  13   พบวา่  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการประมวลผลการศกึษาคน้ควา้ ทีน่กัศกึษาท าทุกครัง้ คอืการเรยีบเรยีงขอ้มลูตาม
โครงเรื่อง รอ้ยละ 32.1  และ   สรุปประเดน็ทีส่บืคน้ไดด้ว้ยตนเอง รอ้ยละ 31.3  การประมวลนกัศกึษาท าบ่อยคอื การน าความรูท้ ีต่นเองมีใส่ลงไปในงาน รอ้ย
ละ 55.6  การประมวลนกัศกึษาไม่ค่อยท าคอื สรุปประเดน็ทีส่บืคน้ไดด้ว้ยตนเอง รอ้ยละ 56.8 
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ตารางท่ี 14   พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการการอา้งองิและการท ารายการบรรณานุกรม 
 

พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ 
ความถี่ในการจดัท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ทุกครัง้ บ่อย ไม่ค่อยท า ไม่ท า ไม่ระบุ 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

6. การอา้งองิและการท ารายการ
บรรณานุกรม 

          

- การอา้งองิทีม่าของขอ้มลู 154 38.9 191 48.2 47 11.9 - - 4 1.0 
- การอา้งองิถงึขอ้มลูทีผู่อ้ื่นกล่าวไว้

ดว้ย เครื่องหมวยอญัประกาศ 
112 28.3 195 49.2 84 21.2 3 0.8 2 0.5 

- การอา้งองิทีม่าของภาพและตาราง 127 32.1 197 49.7 66 16.7 4 1.0 2 0.5 
- การท ารายการบรรณานุกรม 131 33.1 194 49.0 63 15.9 5 1.4 3 0.8 

 
 จากตารางที ่  14   พบวา่  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการอา้งองิและการท ารายการ ทีน่กัศกึษาท าทุกครัง้ คอืการอา้งองิทีม่าของขอ้มลู รอ้ย
ละ 38.9  และ การท ารายการบรรณานุกรม รอ้ยละ 33.1 การอา้งองิและการท ารายการทีน่กัศกึษาท าบ่อย คอื การอา้งองิทีม่าของภาพและตารางรอ้ยละ 49.7 
และ การอา้งองิถงึขอ้มลูทีผู่อ้ื่นกล่าวไวด้ว้ย เครื่องหมวยอญัประกาศ รอ้ยละ 49.2 
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ตารางท่ี 15  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการใชโ้ปรแกรมสรา้งเอกสารและตาราง 

โปรแกรม/เครื่องมอื 
ความถี่ในการเลอืกใชโ้ปรแกรมหรอืเครื่องมอื 

ใชทุ้กครัง้ ใชบ้า้ง ไม่ใช ้ ไม่เคยไดย้นิ ไม่ระบุ 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

โปรแกรมสรา้งเอกสารและตาราง           
1.Microsoft Word 267 67.4 113 28.5 11 2.8 1 0.3 4 1.0 
2.Microsoft Excel 19 4.8 97 24.5 191 48.2 85 21.5 4 1.0 
3.Mac Keynote 19 4.8 97 24.5 191 48.2 85 21.5 4 1.0 
4.Mac Number 19 4.8 92 23.2 186 47.0 94 23.7 5 1.3 
5. Libra Office 23 5.9 101 25.5 177 44.7 90 22.7 5 1.3 
6.Google Doc 77 19.4 172 43.4 106 26.8 34 8.6 7 1.8 
 

 จากตารางที ่  15   พบวา่  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการใชโ้ปรแกรมหรอืเครื่องมอืในการประมวลผลสารสนเทศเพื่อสรา้งเอกสารและตารางที่
นกัศกึษาใชทุ้กครัง้ คอืโปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรมทีน่กัศกึษาใชบ้า้งคอื Google Doc   รอ้ยละ 43.4 รองลงมาคอื Microsoft Word รอ้ยละ 28.5 
และ Libra Office รอ้ยละ 25.5 
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ตารางท่ี 16  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการใชโ้ปรแกรมสรา้งงานน าเสนอ 
 

โปรแกรม/เครื่องมอื 
ความถี่ในการเลอืกใชโ้ปรแกรมหรอืเครื่องมอื 

ใชทุ้กครัง้ ใชบ้า้ง ไม่ใช ้ ไม่เคยไดย้นิ ไม่ระบุ 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

โปรแกรมสรา้งงานน าเสนอ           
1.Microsoft Power Point 280 70.7 104 26.3 8 2.0 3 0.8 1 0.3 
2.Google Slide 77 19.4 178 44.9 116 29.3 22 5.6 3 0.8 
3.Macromedia Authorware 18 4.5 101 25.5 188 47.5 85 21.5 4 1.0 
4. Prezi 15 3.8 87 22.0 186 47.0 103 26.0 5 1.3 
5.Impress 15 3.8 87 22.0 186 47.0 103 26.0 5 1.3 
6.Adobe 56 14.1 140 35.4 154 38.9 40 10.1 6 1.5 
  
 จากตารางที ่  16   พบวา่  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการใชโ้ปรแกรมสรา้งงานน าเสนอทีน่กัศกึษาใชทุ้กครัง้ คอืโปรแกรม Microsoft Power 
Point รอ้ยละ 70.7  และโปรแกรมทีน่กัศกึษาใชบ้า้งคอื Google Slide  รอ้ยละ 44.9  รองลงมาคอื Adobe รอ้ยละ 28. รอ้ยละ 35.4 
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ตารางท่ี 17  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการใชโ้ปรแกรมสรา้งและตดัต่อภาพและสื่อ 

 

โปรแกรม/เครื่องมือ 
ความถ่ีในการเลือกใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือ 

ใช้ทุกคร ัง้ ใช้บ้าง ไม่ใช้ ไม่เคยได้ยิน ไม่ระบ ุ
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

โปรแกรมสร้างและตดัต่อภาพและส่ือ           
1.Adobe Photoshop 126 31.8 167 42.2 84 21.2 17 4.3 2 0.5 
2.Adode Lightroom 37 9.3 110 27.8 187 47.2 59 14.9 3 0.8 
3.PhotoScape 84 21.2 192 48.5 94 23.7 22 5.6 4 1.0 
4.Camera 360 PC 76 19.2 158 39.9 132 33.3 27 6.8 3 0.8 
5.PixBuilder Studio 30 7.6 83 21.0 201 50.8 78 19.7 4 1.0 
6.Sony Vegas 39 9.8 102 25.8 182 46.0 68 17.2 5 1.3 
7.Adobe Premiere 33 8.3 99 25.0 184 46.5 70 17.7 10 2.5 
 
 จากตารางที ่  17   พบวา่  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการใชโ้ปรแกรมสรา้งและตดัต่อภาพและสื่อทีน่กัศกึษาใชทุ้กครัง้ คอืโปรแกรม Adobe 
Photoshop รอ้ยละ 31.8   โปรแกรม PhotoScape  รอ้ยละ 21.2  ส่วนโปรแกรมทีน่กัศกึษาใชบ้า้งคอื Adobe Photoshop รอ้ยละ 42.2  รองลงมาคอื 
PhotoScape  รอ้ยละ 48.5  และ Camera 360 PC รอ้ยละ 39.9 
  DP

U



46 
 

ตารางท่ี 18 พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการประมวลสารสนเทศจากการศกึษาคน้ควา้ 
การประมวลสารสนเทศมาใช้งาน Mean S.D 

1. เพื่อใหไ้ดค้ะแนนด ี 3.41 0.551 
2. เพื่อสอบผ่านวชิานัน้ 3.39 0.579 
3. เพื่อท างานใหเ้สรจ็ 3.44 0.573 
4. ไดแ้สดงถงึความมมีารยาทในงานวชิาการ 3.25 0.628 
5. ไดค้ าตอบทีน่ าไปใสใ่นรายงาน 3.34 0.589 
6. ไดป้รบัปรุงทกัษะการเขยีน 3.22 0.654 
7. ไดป้รบัปรุงทกัษะการสบืคน้ 3.27 0.637 
8. ไดป้รบัปรุงทกัษะการวเิคราะห ์ 3.25 0.612 
9. ไดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  และการสรา้งสรรคง์าน 3.36 0.628 
10. ไดท้ าใหค้นรอบขา้งประทบัใจในความสามารถ 3.17 0.681 

รวม 3.31 0.458 
 

จากตารางที ่18 ผลการศกึษาวตัถุประสงคข์องการประมวลสารสนเทศ พบวา่ นกัศกึษา

ประมวลสารสนเทศจากการศกึษาคน้ควา้มาใชง้านเพื่อใหท้ างานใหเ้สรจ็มากทีสุ่ด ถงึ 3.44 

รองลงมาคอืเพื่อใหไ้ดค้ะแนนด ี3.41 และการประมวลสารสนเทศเพื่อท าใหค้นรอบขา้งประทบัใจใน

ความสามารถน้อยทีสุ่ด คอื 3.17 ดงัแสดงตารางที ่23 
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4.3 ปัญหาและอปุสรรคในการรู้สารสนเทศ 
การประมวลสารสนเทศมาใชง้าน น าเสนอผลการศกึษาโดยใชค้่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน    

4.3.1 ความยากง่ายในการท ากิจกรรมตามท่ีอาจารยม์อบหมาย  ผลการศกึษาความยาก

ง่ายในการท ากจิกรรมตามทีอ่าจารยม์อบหมาย พบวา่ นกัศกึษาเหน็วา่ความยากในการท ากจิกรรม 

3 อนัดบัแรก  ดงัแสดงตารางที ่24 คอื 

 (1) ความยากในการเริม่ตน้ท างานตามทีอ่าจารยม์อบหมายมากทีสุ่ด ที ่2.87   

 (2) ความยากในการสรา้งโครงเรื่องงานงาน ที ่2.83  

 (3) ความยากในการก าหนดหวัขอ้ ที ่2.82 

 
ตารางท่ี 19 ความยากง่ายในการท ากจิกรรมตามทีอ่าจารยม์อบหมาย 

ความยากง่ายในการท ากิจกรรม Mean S.D 
1. ยากในการเริม่ตน้ท างานตามทีอ่าจารยม์อบหมาย 2.87 0.724 
2. ยากในการก าหนดหวัขอ้ 2.82 0.719 
3. ยากในการสรา้งโครงเรื่องของงาน 2.83 0.732 
4. ยากในการก าหนดค าคน้ 2.72 0.792 
5. ยากในการหาขอ้มลูจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ  2.74 0.769 
6. ยากในการตดัสนิใจในการใชข้อ้มลูจากแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ 

2.77 0.745 

7. ยากในการคน้หาขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์ 2.63 0.836 
8. ยากในการตดัสนิใจในการใชข้อ้มลูจากเวบ็ไซต ์ 2.79 0.777 
9. ยากทีต่อ้งอ่านเอกสารและความรูท้ ีห่ามาได ้ 2.74 0.767 
10. ยากในการประมวลและผนวกขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
สบืคน้ 

2.81 0.697 

11. ยากในการอา้งองิทีม่าของขอ้มลู 2.72 0.791 
12. ยากทีต่อ้งตดัสนิใจวา่ท างานเสรจ็แลว้หรอืไม่ 2.72 0.765 
13. ยากทีต่อ้งรูว้า่ท างานชิน้นี้ดหีรอืไม่ 2.81 0.763 

รวม 2.77 0.571 
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4.3.2  ปัญหา หรืออปุสรรคใ์นการค้นหาข้อมลู  
การวเิคราะหข์อ้มลูจากค าถามปลายเปิด ดว้ยการวเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) 

น าเสนอผลการศกึษาโดยใชค่้าความถี่ จ านวน รอ้ยละ  ผลการศกึษาพบวา่ ปญัหาหรอือุปสรรคที่

พบในการคน้หาขอ้มลู สามารถสรุปเป็น  4 ประเดน็ ดงัรวบรวมและแสดงไดใ้นตารางที ่20 ดงันี้  

ตารางท่ี 20 ปญัหา หรอือุปสรรคในการคน้หาขอ้มลู 
ปัญหา หรืออปุสรรคในการค้นหาข้อมลู จ านวน ร้อยละ 

ด้านข้อมลูสารสนเทศ   
   - ขอ้มลูไมต่รงตามความตอ้งการ 14 25.5 
   - ขอ้มลูไมห่ลากหลาย/ น้อยเกนิไป 9 16.4 
   - ความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลู 13 23.6 
   - การแปลขอ้มลูทีเ่ป็นภาษาองักฤษ 2 3.6 
ด้านวิธีการ   
   - การก าหนดหวัขอ้ 1 1.8 
   - การเรยีบเรยีงขอ้มลู 5 9.1 
ด้านเครื่องมือ   
   - อนิเตอรเ์น็ตชา้ 3 5.5 
   - คอมพวิเตอรไ์มเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ 2 3.6 
   - ไฟดบับอ่ย 1 1.8 
ด้านทีมงาน   
   - ไมช่ว่ยกนัท างานกลุ่ม 5 9.1 

รวม 55 100.0 

 
 1. ดา้นขอ้มลูสารสนเทศ โดยปญัหาหลกัในการคน้หาขอ้มลู ซึง่ประกอบดว้ย ขอ้มลูไม่ตรง

ตามความตอ้งการ (รอ้ยละ 25.5)  ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู (รอ้ยละ 23.6)  ขอ้มลูไม่หลากหลาย/

น้อยเกนิไป (รอ้ยละ 16.4) และขอ้มลูทีม่อียูเ่ป็นภาษาองักฤษส่งผลใหต้อ้งแปรความหมายก่อนทีจ่ะ

น ามาใชง้าน (รอ้ยละ 3.6)   

 2. ดา้นวธิกีาร ประกอบดว้ย ปญัหาการเรยีบเรยีงขอ้มลู (รอ้ยละ 9.1) และ การก าหนด

หวัขอ้ (รอ้ยละ 1.8)  

 3. ดา้นเครื่องมอื ประกอบดว้ยปญัหาอนิเตอรเ์น็ตล่าชา้ (รอ้ยละ 5.5) คอมพวิเตอรไ์ม่

เพยีงพอต่อความต้องการ (รอ้ยละ 3.6) และไฟดบับ่อย (รอ้ยละ 1.8) 

 4. ดา้นทมีงาน ประสบปญัหาความร่วมมอืกนัจดัการท างานร่วมกบัทมี (รอ้ยละ 9.1) 
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4.4 การทดสอบสมมติฐาน 
     เปรียบเทียบพฤติกรรมการรู้สารสนเทศ จ าแนกตามคณุลกัษณะส่วนบคุคล 

การศกึษาพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ จ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล คอื การศกึษาความ

แตกต่างของพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศตามคุณสมบตัลิกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ ชัน้ปี

การศกึษา สาขาวชิาทีศ่กึษา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน(ผลการเรยีนเฉลีย่) สามารถจ าแนกไดด้งันี้ 

 4.4.1  เพศกบัพฤติกรรมการรู้สารสนเทศ  
การศกึษาขอ้มลูเพศในเบือ้งตน้ พบวา่ เพศหญงิมพีฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศน้อยกวา่เพศ

ชายเลก็น้อย กล่าวคอื เพศหญงิมพีฤตกิรรมการเรยีนรูท้ ี ่3.133 ในขณะทีเ่พศชายมพีฤตกิรรมการ

เรยีนรูท้ ี ่3.144  (หญงิ  3.133 < ชาย 3.144) โดยเพศหญงิและเพศชายใหค้วามส าคญักบั

พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการก าหนดหวัขอ้และขอบเขตก่อนการสบืคน้มากทีสุ่ด ที ่3.233 

และ 3.203 ตามล าดบั 

เมื่อทดสอบเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งเพศหญงิและเพศชาย เรื่องพฤตกิรรมการรู้

สารสนเทศ โดยการวเิคราะหด์ว้ยสถติ ิt-test ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ เพศหญงิและเพศชาย 

ไม่มีความแตกต่างกนัในพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ทัง้ในภาพรวม และรายดา้น ดงัตารางที ่21 

ตารางท่ี 21 การทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ จ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมการรูส้ารสนเทศ 
พฤติกรรมการรูส้ารสนเทศ 

t Sig. หญิง (n = 258) ชาย (n = 128) 
Mean S.D Mean S.D 

ดา้นการก าหนดหวัขอ้และขอบเขต   3.233 0.536 3.203 0.466 0.530 0.597 
ดา้นการใชแ้หลง่สารสนเทศ  2.959 0.416 3.013 0.399 -1.205 0.229 
ดา้นการจดัระบบเอกสาร  3.174 0.536 3.175 0.488 -0.014 0.989 
ดา้นการประเมนิแหลง่สารสนเทศ 3.135 0.445 3.123 0.401 0.239 0.811 
ดา้นการประมวลผลการศกึษา 3.134 0.536 3.193 0.477 -1.064 0.288 
ดา้นการอา้งองิและท ารายการ
บรรณานุกรม 

3.165 0.615 3.157 0.503 0.133 0.894 

พฤติกรรมการรูส้ารสนเทศ 3.133 0.388 3.144 0.347 -0.284 0.777 
* ระดบันยัส าคญัทางสตติ ิ0.05, ** ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01    ดงันัน้ ตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวว้า่ 

เพศทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศทีแ่ตกต่างกนั ผลการศกึษาไม่สนับสนุนสมมติฐาน

ทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยไม่พบความแตกกต่างกนัของเพศกบ้พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ 
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 4.4.2 ปีการศึกษากบัพฤติกรรมการรู้สารสนเทศ  
การศกึษาขอ้มลูชัน้ปีการศกึษาในเบือ้งตน้ พบวา่ นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 – 2 มพีฤตกิรรมการรู้

สารสนเทศมากกวา่นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 – 4 เลก็น้อย กล่าวคอื นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 – 2 มพีฤตกิรรม

การเรยีนรูท้ ี ่3.139 ในขณะทีน่กัศกึษาชัน้ปีที ่3 – 4 มพีฤตกิรรมการเรยีนรูท้ ี ่3.113  (นกัศกึษาชัน้ปี

ที ่1 – 2 = 3.139 < นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 – 4 = 3.113) โดยนกัศกึษาชัน้ปีที ่1-2 และนกัศกึษาชัน้ปีที ่

3-4 ใหค้วามส าคญักบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการก าหนดหวัขอ้และขอบเขตก่อนการสบืคน้

มากทีสุ่ด ที ่3.221 และ 3.214 ตามล าดบั 

เมื่อทดสอบเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 – 2และนกัศกึษาชัน้ปีที ่3 – 

4 เรื่องพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ โดยการวเิคราะหด์ว้ยสถติ ิt-test ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ 

นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 – 2 และนกัศกึษาชัน้ปีที ่3 – 4 ไม่มีความแตกต่าง กนัในพฤตกิรรมการรู้

สารสนเทศ ทัง้ในภาพรวม และรายดา้น ดงัตารางที ่22 

ดงันัน้ ตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวว้า่ ปีการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศที่

แตกต่างกนั ผลการศกึษาไม่สนับสนุนสมมติฐานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยไม่พบความแตกกต่างกนัของปี

การศกึษากบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ 

ตารางท่ี  22  การทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ จ าแนกตามชัน้ปีการศกึษา 

พฤติกรรมการรูส้ารสนเทศ 

พฤติกรรมการรูส้ารสนเทศ 

t Sig. 
ชัน้ปีท่ี 1-2 
 (n = 230) 

ชัน้ปีท่ี 3-4 
 (n = 162) 

Mean S.D Mean S.D 
ดา้นการก าหนดหวัขอ้และขอบเขต   3.221 0.531 3.214 0.492 0.133 0.894 
ดา้นการใชแ้หลง่สารสนเทศ  2.969 0.423 2.971 0.385 -0.040 0.968 
ดา้นการจดัระบบเอกสาร  3.190 0.553 3.127 0.473 1.200 0.231 
ดา้นการประเมนิแหลง่สารสนเทศ 3.149 0.435 3.086 0.425 1.409 0.160 
ดา้นการประมวลผลการศกึษา 3.132 0.529 3.172 0.502 -0.755 0.450 
ดา้นการอา้งองิและท ารายการ
บรรณานุกรม 

3.177 0.579 3.111 0.582 1.104 0.270 

พฤติกรรมการรูส้ารสนเทศ 3.139 0.390 3.113 0.353 0.676 .500 
* ระดบันยัส าคญัทางสตติ ิ0.05, ** ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
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 4.4.3  กลุ่มวิชาท่ีศึกษากบัพฤติกรรมการรู้สารสนเทศ  
การวเิคราะหก์ลุ่มวชิาทีศ่กึษาในเบือ้งตน้ พบวา่ นกัศกึษาทีศ่กึษาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์

อนัประกอบดว้ย คณะศลิปศาสตร ์ คณะศลิปกรรมศาสตร ์ และคณะนิตศิาสตร ์ มพีฤตกิรรมการรู้

สารสนเทศมากทีสุ่ด คอื 3.162 และนกัศกึษากลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์ และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยมีพีฤตกิรรมการรบัรูส้ารสนเทศน้อยลงมาตามล าดบั (นกัศกึษากลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์

3.162 > นกัศกึษากลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์ 3.148 > นกัศกึษากลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี3.057) )  

โดยนกัศกึษากลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ ใหค้วามส าคญักบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดา้นการ

จดัระบบเอกสารระหวา่งการสบืคน้ขอ้มลูมากทีสุ่ด ที ่3.226 ในขณะทีน่กัศกึษากลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์

และนกัศกึษากลุ่มสาชาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ใหค้วามส าคญักบัพฤตกิรรมการรู้

สารสนเทศ ดา้นการก าหนดหวัขอ้และขอบเขตก่อนการสบืคน้มากทีสุ่ด ที ่ 3.255 และ 3.163 

ตามล าดบั 

เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มสาขาวชิาและพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ดว้ยการ

การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติ ิOne-Way ANOVA ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ไม่พบความแตกต่าง

ระหวา่งกลุ่มวชิาของนกัศกึษากบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศในภาพรวม หากแต่เมื่อท าการศกึษา

รายดา้น พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มวิชาของนักศึกษากบัพฤตกรรมการรู้สารสนเทศใน

ด้านการจดัระบบเอกสารระหว่างการสืบค้นข้อมลูทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05   ดงัตารางที ่23 

ดงันัน้ ตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวว้า่ กลุ่มวชิาการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรู้

สารสนเทศทีแ่ตกต่างกนั ผลการศกึษาไม่สนับสนุนสมมติฐานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยไม่พบความ

แตกกต่างกนัของกลุ่มวชิาการศกึษากบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ 
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ตารางท่ี 23  การทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ จ าแนกตามกลุ่มวชิาทีศ่กึษา 

พฤติกรรมการรูส้ารสนเทศ 

กลุ่มวิชาท่ีศึกษา 

F Sig. 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์

(n = 116) 
กลุ่มวชิา

สงัคมศาสตร ์
(n = 182) 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี(n = 98) 

Mean S.D Mean S.D Mean S.D 
ดา้นการก าหนดหวัขอ้และขอบเขต   3.209 0.546 3.255 0.525 3.163 0.446 1.344 0.205 
ดา้นการใชแ้หลง่สารสนเทศ  2.991 0.428 2.989 0.412 2.919 0.379 0.905 0.656 
ดา้นการจดัระบบเอกสาร  3.226 0.569 3.159 0.508 3.096 0.479 2.131 0.012* 
ดา้นการประเมนิแหลง่สารสนเทศ 3.152 0.436 3.139 0.437 3.076 0.416 1.396 0.072 
ดา้นการประมวลผลการศกึษา 3.183 0.521 3.199 0.507 3.023 0.515 1.639 0.102 
ดา้นการอา้งองิและท ารายการ
บรรณานุกรม 

3.162 0.599 3.159 3.148 3.063 0.604 1.354 0.186 

พฤติกรรมการรูส้ารสนเทศ 3.162 0.405 3.148 0.368 3.057 0.344 0.986 .544 
* ระดบันยัส าคญัทางสตติ ิ0.05, ** ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01DP
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 4.4.4  ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษากบัพฤติกรรมการรู้สารสนเทศ  
การวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิท์างการศกึษาในเบือ้งตน้ พบวา่ มนีกัศกึษาทีไ่ม่ระบุผลสมัฤทธิท์าง

การศกึษาจ านวน 11 คน ดงันัน้จงึท าใหไ้ม่สามารถท าการวเิคราะหผ์ลของกลุ่มดงักล่าวได ้ส าหรบั

นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่มากกวา่ 3.01 มพีฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศมากทีสุ่ด คอื 3.176 และ

นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่น้อยกวา่ 2.00 และ ผลการเรยีนเฉลีย่ระหวา่ง 2.01 – 3.00 จะมี

พฤตกิรรมการรบัรูส้ารสนเทศน้อยลงมาตามล าดบั  (นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่มากกวา่ 3.01 

คอื 3.176 > นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่น้อยกวา่ 2.00 คอื 3.141 > นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีน

เฉลีย่ระหวา่ง 2.01 – 3.00 คอื 3.106) ) โดยนกัศกึษามผีลการเรยีนเฉลีย่ทุกกลุ่ม ใหค้วามส าคญักบั

พฤตกิรรมการูส้ารสนเทศ ดา้นการก าหนดหวัขอ้และขอบเขตก่อนการสบืคน้มากทีสุ่ด ที ่3.207  

3.177 และ 3.294 ตามล าดบั 

เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งผลสมัฤทธิท์างการศกึษาและพฤตกิรรมการรู้

สารสนเทศ ดว้ยการการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติ ิOne-Way ANOVA ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ไม่พบ

ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มวชิาของนกัศกึษากบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศในภาพรวม และราย

ดา้น   ดงัตารางที ่24 

ดงันัน้ ตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวว้า่ ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรู้

สารสนเทศทีแ่ตกต่างกนั ผลการศกึษาไม่สนับสนุนสมมติฐานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยไม่พบความแตกต่าง

กนัของผลสมัฤทธิท์างการศกึษากบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ 
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ตารางท่ี 24 การทดสอบเพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ จ าแนกผลสมัฤทธิท์างการศกึษา 

พฤติกรรมการรูส้ารสนเทศ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

F Sig. 
ต ่ากวา่ 2.00 

(n = 41) 
2.01 – 3.00 
(n = 201) 

มากกวา่ 3.01 
(n = 143) 

Mean S.D Mean S.D Mean S.D 
ดา้นการก าหนดหวัขอ้และขอบเขต   3.207 0.503 3.177 0.505 3.294 0.525 2.203 0.112 
ดา้นการใชแ้หลง่สารสนเทศ  2.994 0.322 2.994 0.428 2.946 0.404 0.613 0.542 
ดา้นการจดัระบบเอกสาร  3.205 0.456 3.111 0.513 3.248 0.539 2.994 0.051 
ดา้นการประเมนิแหลง่สารสนเทศ 3.149 0.362 3.099 0.432 3.169 0.443 1.162 0.314 
ดา้นการประมวลผลการศกึษา 3.100 0.476 3.129 0.521 3.201 0.524 1.045 0.353 
ดา้นการอา้งองิและท ารายการบรรณานุกรม 3.200 0.504 3.126 0.573 3.203 0.608 0.819 0.441 
พฤติกรรมการรูส้ารสนเทศ 3.141 0.320 3.106 0.382 3.176 0.377 1.513 0.222 

* ระดบันยัส าคญัทางสตติ ิ0.05, ** ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
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 4.4.5 ความสมัพนัธข์องพฤติกรรมการรู้สารสนเทศกบัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 
การศกึษาความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศกบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา ดว้ย

สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson Correlation Coefficient) เพื่อวดัค่าความสมัพนัธเ์ชงิ

เสน้ระหวา่งตวัแปร แต่ไม่มกีารก าหนดวา่ตวัแปรใดเป็นตวัแปรอสิระ หรอืตวัแปรใดเป็นตวัแปรตาม 

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550)  

ผลการศกึษาการทดสอบความสมัพนัธด์ว้ยสถติ ิCorrelation ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ

0.05 ไม่พบความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศกบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา ดงัแสดง

ตารางที ่25 

ตารางท่ี 25 ความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศกบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา 

พฤติกรรมการรูส้ารสนเทศ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

Pearson Correlation Sig 
ดา้นการก าหนดหวัขอ้และขอบเขต   0.085 0.096 
ดา้นการใชแ้หลง่สารสนเทศ  0.050 0.328 
ดา้นการจดัระบบเอกสาร  0.075 0.143 
ดา้นการประเมนิแหลง่สารสนเทศ 0.046 0.373 
ดา้นการประมวลผลการศกึษา 0.071 0.163 
ดา้นการอา้งองิและท ารายการบรรณานุกรม 0.030 0.556 
พฤติกรรมการรูส้ารสนเทศ 0.062 0.228 

* ระดบันยัส าคญัทางสตติ ิ0.05, ** ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
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บทท่ี  5  
บทสรปุ อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรปุ  
  การวจิยัครัง้นี้มเีพื่อศกึษาพฤตกิรรมการรบัรู้สารสนเทศเพื่อการศกึษาของนักศกึษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศจ าแนกตามกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร ์กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์และกลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและหาความสมัพนัธ์
ของพฤติกรรมการรู้สารสนเทศกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน พร้อมทัง้ศึกษาอุปสรรคในการรู้
สารสนเทศ  
  ผูว้จิยัไดท้บทวนแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัในประเทศและต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง
เพื่อก าหนดตวัแปรทีใ่ชใ้นงานวจิยัประกอบดว้ย 
  1) ตวัแปรตน้ คอื ปจัจยัส่วนบุคคลของนกัศกึษา ไดแ้ก่ เพศ ภมูลิ าเนา ชัน้ปีทีศ่กึษา 
ผลสมัฤทธทิางการเรยีน และงานทีไ่ดร้บัมอบหมายในแต่ละภาคการศกึษา  
  2) ตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดหวัขอ้และ
ขอบเขตของงาน ดา้นการใชแ้หล่งสารสนเทศ ดา้นการจดัระบบเอกสารระหวา่งการสบืคน้ขอ้มลู 
การประเมนิแหลง่สารสนเทศ การประมวลผลการศกึษาคน้ควา้ในแต่ละกจิกรรม  และดา้นการ
อา้งองิและการท ารายการบรรณานุกรม 
 
  งานวจิยันี้ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ โดยเกบ็ขอ้มลูกบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติยท์ีล่งทะเบยีนเรยีนในปีการศกึษา 2558 จ านวน 10,205 คน  โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัสุ่มมาจากประชากรโดยใชว้ธิกีารสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามคณะวชิา และระดบัชัน้
ปีตามสดัส่วน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 คน ตามจ านวนขัน้ต าทีก่ าหนดไวต้ามสูตรการค านวณ
ของทาโร ยามาเน 
 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืแบบส ารวจพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศเพื่อการศกึษาของ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ซึง่ผูว้จิยัปรบัจากแบบสอบถามพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ
ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ทีแ่ปลมากจากแบบสอบถาม (PIL Survey Instrument) 
ตามโครงการการรูส้ารสนเทศ(Project Information Literacy) ของมหาวทิยาลยัวอชงิตนั และ
มาตรฐานการรูส้ารสนเทศในระดบัอุดมศกึษา ของสมาคมหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัและการวจิยัแห่ง
สหรฐัอเมรกิา (Association of College& Research Library—ACRL)   
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 การเกบ็ขอ้มลูในการวจิยั ผูว้จิยัด าเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวมขอ้มลู จ านวน 
420 ชุด ไดร้บัแบบสอบถามกลบัมา 410 ชุด เป็นแบบสอบถามทีไ่มส่มบรูณ์ จ านวน 14 ชุด ดงันัน้
จงึเหลอื  แบบสอบถาม  396 ชุด ซึง่มากกวา่จ านวนขัน้ต ่าทีก่ าหนดไว ้385 คน จงึท าการวเิคราะห์
ตามจ านวนแบบสอบถามทีส่มบรูณ์ทัง้หมด 396 ชุด 
 
 การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาไดแ้ก่การแจกแจงความถี่ รอ้ยละ  ส่วนเบีย่ง
แบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมตฐิานโดยการเปรยีบเทยีบและวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติ ิ
T-Test , F-Test, One Way Anova , Chi-square  และ สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั 
(Pearson Correlation Coefficient) 
 
 ผลการวิจยั พบวา่  
  5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษาเพศหญงิ (รอ้ยละ 65.2)  ส่วนใหญ่
ศกึษาอยูใ่นชัน้ปีที ่1,2 (รอ้ยละ 58.1) ในดา้นกลุ่มวชิาพบวา่จากกลุ่มวชิาสงัคมศาสตรม์ากทีสุ่ด 
(รอ้ยละ 46) และระดบัผลการเรยีนเฉลีย่สะสมอยูร่ะหวา่ง 2.01-3.00 มากทีสุ่ด (รอ้ยละ 50.8)  
 
  ส าหรบัปจัจยัดา้นงานทีไ่ดร้บัมอบหมายนัน้ ส่วนใหญ่นกัศกึษาไดร้บัมอบหมายมาก
ทีสุ่ด 5 อนัดบัแรกคอื แบบฝึกหดั (รอ้ยละ 72.7) การเล่นเกม (รอ้ยละ 70.7) การน าเสนอดว้ยสื่อ 
(รอ้ยละ 54.0) รายงานวชิาการ (รอ้ยละ 50.3) และโครงงาน (รอ้ยละ 44.9) ตามล าดบั 
 
  เมื่อวเิคราะหแ์ยกตามกลุ่มสาขาวชิา ปรากฏผลดงันี้  
  ประเภทงานทีน่กัศกึษากลุ่มวชิามนุษยศาสตรไ์ดร้บัมอบหมาย 3 ล าดบัแรก  
คอื การเล่นเกม (รอ้ยละ 82.8)  แบบฝึกหดั (รอ้ยละ 70.7) และโครงงาน  (รอ้ยละ 53.4) 
  ประเภทงานทีน่กัศกึษากลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์ ไดร้บัมอบหมาย 3 ล าดบัแรก  
คอื แบบฝึกหดั (รอ้ยละ 77.5)  การเล่นเกม (รอ้ยละ 74.7) และการน าเสนอดว้ยสื่อ( รอ้ยละ 61.0) 
  ประเภทงานทีน่กัศกึษากลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีไดร้บั
มอบหมาย 3 ล าดบัแรก คอื แบบฝึกหดั (รอ้ยละ 66.3)  รายงานวชิาการ (รอ้ยละ 52.0)  
และการเล่นเกม (รอ้ยละ 49.0) 
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  5.1.2 พฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศค่าเฉลีย่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู  ค่าเฉลีย่ที ่3.129 
และส่วนเบีย่งเบน 0.375 พบวา่ นกัศกึษามกีารก าหนดหวัขอ้และขอบเขตก่อนการสบืคน้ เป็น
อนัดบัแรก รองลงมาการจดัระบบเอกสารระหวา่งการสบืคน้ขอ้มลู โดยมกีารใชแ้หลง่สารสนเทศที่
หลากหลาย เป็นอนัดบัสุดทา้ย 
  เมื่อวเิคราะหแ์ยกตามพฤตกิรรมแต่ละดา้น ปรากฏผลดงันี้  
  5.1.2.1 ดา้นการก าหนดหวัขอ้และขอบเขต 
  พฤตกิรรมทีน่กัศกึษาท าทุกครัง้คอื การก าหนดโครงเรื่อง (รอ้ยละ 40.7) และการ
ก าหนดค าส าคญั (รอ้ยละ 33.3)  
  พฤตกิรรมทีน่กัศกึษาท าบ่อยคอื การก าหนดเป้าหมาย (รอ้ยละ 57.1) และ การ
ก าหนดวตัถุประสงค ์(รอ้ยละ  56.1) 
 
  5.1.2.2 ดา้นแหล่งขอ้มลูสารสนเทศทีห่ลากหลาย 
  พฤตกิรรมทีน่กัศกึษาท าทุกครัง้คอื สอบถามเพื่อนทีเ่รยีน (รอ้ยละ 50.5) และ
สอบถามเพื่อน/ครอบครวั (รอ้ยละ 25.5) 
  พฤตกิรรมทีน่กัศกึษาท าบ่อยคอื สอบถามอาจารยผ์ูส้อน( รอ้ยละ 58.1) และ เขา้ใช้
หอ้งสมุดหรอืศนูยส์ารสนเทศ (รอ้ยละ 52)   
 
  5.1.2.3 ดา้นการใชแ้หล่งขอ้มลูสารสนเทศทีห่ลากหลาย 
  แหล่งสารสนเทศทัว่ไป ทีน่กัศกึษาใชทุ้กครัง้ คอื  สอบถามเพื่อนทีเ่รยีน (รอ้ยละ 
50.5) และ สอบถามเพื่อน/ครอบครวั (รอ้ยละ 25.5) 
  แหล่งสารสนเทศทัว่ไป ทีน่กัศกึษาใชบ่้อย คอื  สอบถามอาจารยผ์ูส้อน (รอ้ยละ 
58.1) และ เขา้ใชห้อ้งสมุดหรอืศนูยส์ารสนเทศ (รอ้ยละ  52)   
  แหล่งสารสนเทศดจิทิลัทีน่กัศกึษาใชทุ้กครัง้ คอืสบืคน้ผ่านโปรแกรมการคน้หา 
(รอ้ยละ 63.9)  และหาขอ้มลูผ่าน YouTube, Dailymotion (รอ้ยละ 40.9)  
  แหล่งสารสนเทศดจิทิลัทีน่กัศกึษาใชบ่้อย คอื เวบ็ไซตข์องหน่วยงานราชการ (รอ้ย
ละ 51) เวบ็ไซตข์ององคก์รธุรกจิ หา้งรา้ง บรษิทั และเวบ็ไซตส์่วนบุคคล  (รอ้ยละ 49.7) เท่ากนั   
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  5.1.2.4 ดา้นการจดัระบบเอกสาร 
  พฤตกิรรมทีน่กัศกึษาท าทุกครัง้ คอื มกีารตัง้ชื่อไฟลต์ามการใชง้าน (รอ้ยละ 44.9)  
และมกีารสรา้งโฟลเ์ดอรส์ าหรบัแต่ละงาน (รอ้ยละ 38.1)   
  พฤตกิรรมทีน่กัศกึษาท าบ่อยคอืการจดทีม่าของขอ้มลู (รอ้ยละ 55.8)  และการจด
โน๊ตยอ่สรุปการคน้ควา้  รอ้ยละ 53.5  
   
  5.1.2.5 ดา้นการประเมนิแหล่งสารสนเทศ 
  การประเมนิแหลง่สารสนเทศทัว่ไปทีน่กัศกึษาประเมนิทกุครัง้ คอื แหล่งสารสนเทศ
ทีใ่ชท้นัสมยังาน (รอ้ยละ 32.3)   และสาระส าคญัทีไ่ดจ้ากแหล่งขอ้มลู (รอ้ยละ 26.3) 
  การประเมนิแหลง่สารสนเทศทัว่ไปทีน่กัศกึษาท าบ่อยคอื แหล่งสารสนเทศมคีวาม
น่าเชื่อถอื  และ   แหลง่สารสนเทศมกีารอา้งองิทีน่่าเชื่อถอื (รอ้ยละ 64.4) เท่ากนั   
  การประเมนิแหลง่สารสนเทศดจิทิลัทีน่กัศกึษาประเมนิทกุครัง้ คอื เวบ็ไซตม์คีวาม
ทนัสมยั (รอ้ยละ 28.8) และ เนื้อหาเวบ็ไซตม์กีารอา้งองิขอ้มลู (รอ้ยละ 25.5)  
  การประเมนิแหลง่สารสนเทศดจิทิลัทีน่กัศกึษาท าบ่อยคอื ผูใ้หข้อ้มลูของเวบ๊ไซตม์ี
ความน่าเชื่อถอื (รอ้ยละ 63.4) เนื้อหาของเวบ็ไซตม์คีวามหลากหลาย (รอ้ยละ 59.6)  เวบ็ไซตเ์ป็น
ทีน่่าเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบั และ เนื้อหาในเวบ็ไซตไ์ม่หมิน่เหม่ต่อหลกัศลีธรรม (รอ้ยละ 59.1) 
เท่ากนั 
 
  5.1.2.6 ดา้นการประมวลผลการศกึษาคน้ควา้ 
  การประมวลผลการศกึษาคน้ควา้ ทีน่กัศกึษาท าทุกครัง้ คอืการเรยีบเรยีงขอ้มลูตาม
โครงเรื่อง( รอ้ยละ 32.1)  และ   สรุปประเดน็ทีส่บืคน้ไดด้ว้ยตนเอง( รอ้ยละ 31.3)   
  การประมวลผลการศกึษาคน้ควา้ นกัศกึษาท าบ่อยคอื การน าความรูท้ ีต่นเองมใีส่
ลงไปในงาน (รอ้ยละ 55.6)  การประมวลนกัศกึษาไม่ค่อยท าคอื สรุปประเดน็ทีส่บืคน้ดว้ยตนเอง 
(รอ้ยละ 56.8) 
 
  5.1.2.7 ดา้นการการอา้งองิและการท ารายการบรรณานุกรม 
  การอา้งองิและการท ารายการ ทีน่กัศกึษาท าทุกครัง้ คอืการอา้งองิทีม่าของขอ้มลู 
( รอ้ยละ 38.9)  และ การท ารายการบรรณานุกรม ( รอ้ยละ 33.1)  
  การอา้งองิและการท ารายการทีน่กัศกึษาท าบ่อย คอื การอา้งองิทีม่าของภาพและ
ตาราง (รอ้ยละ 49.7) และ การอา้งองิถงึขอ้มลูทีผู่อ้ื่นกลา่วไวด้ว้ย เครื่องหมวยอญัประกาศ (รอ้ยละ  
49.2) 
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  5.1.2.8 ดา้นการใชโ้ปรแกรมหรอืเครือ่งมอืในการประมวลผลสารสนเทศ 
  โปรแกรมการสรา้งเอกสารและตารางทีน่กัศกึษาใชทุ้กครัง้ คอืโปรแกรม Microsoft 
Word (รอ้ยละ 67.4) และ Google Doc   (รอ้ยละ 19.4)  
  โปรแกรมการสรา้งเอกสารและตารางทีน่กัศกึษาใชบ้า้งคอื Google Doc  ( รอ้ยละ 
43.4) รองลงมาคอื Microsoft Word (รอ้ยละ 28.5)  
  โปรแกรมสรา้งงานน าเสนอทีน่กัศกึษาใชทุ้กครัง้ คอืโปรแกรม Microsoft Power 
Point ( รอ้ยละ 70.7)  และ Google Slide  (รอ้ยละ 19.4)   
  โปรแกรมสรา้งงานน าเสนอทีน่กัศกึษาใชบ้า้งคอื Google Slide  (รอ้ยละ 44.9)  
รองลงมาคอื Adobe (รอ้ยละ 28.)  
  โปรแกรมสรา้งและตดัต่อภาพและสื่อทีน่กัศกึษาใชทุ้กครัง้ คอืโปรแกรม Adobe 
Photoshop (รอ้ยละ 31.8)   โปรแกรม PhotoScape  (รอ้ยละ 21.2)   
  โปรแกรมสรา้งและตดัต่อภาพและสื่อทีน่กัศกึษาใชบ้า้งคอื Adobe Photoshop รอ้ย
ละ 42.2  รองลงมาคอื PhotoScape  รอ้ยละ 48.5  และ Camera 360 PC รอ้ยละ 39.9 
 
  5.1.2.9 ดา้นการประมวลสารสนเทศจากการศกึษาคน้ควา้มาใชใ้นงาน  
  นกัศกึษาประมวลสารสนเทศจากการศกึษาคน้ควา้มาใชง้านเพื่อใหท้ างานใหเ้สรจ็
มากทีสุ่ดมคี่าเฉลีย่ ถงึ 3.44 รองลงมาคอืเพื่อใหไ้ดค้ะแนนดมีคี่าเฉลีย่ 3.41  
  
  5.1.3 ปัญหาและอปุสรรคในการรู้สารสนเทศ 
   5.1.3.1 ดา้นความยากง่ายในการท ากจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
  นกัศกึษาเหน็วา่ความยากในการท ากจิกรรม คอื ความยากในการเริม่ตน้ท างาน
ตามทีอ่าจารยม์อบหมายมากทีสุ่ด ทีค่่าเฉลีย่ 2.87   ความยากในการสรา้งโครงเรื่องงาน ทีค่่าเฉลีย่ 
2.83 และ ความยากในการก าหนดหวัขอ้ ทีค่่าเฉลีย่ 2.82 
 
   5.1.3.2 ดา้นปญัหา หรอือุปสรรคใ์นการคน้หาขอ้มลู 
  นกัศกึษาพบปญัหาหลกัในการคน้หาขอ้มลู คอื ขอ้มลูไมต่รงตามความตอ้งการ 
(รอ้ยละ 25.5)  ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู (รอ้ยละ 23.6) และ  ขอ้มลูไม่หลากหลาย/น้อยเกนิไป 
(รอ้ยละ 16.4)  
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  5.1.4 การทดสอบสมติฐาน 
  ผูว้จิยัไดท้ดสอบสมมตฐิานการวจิยั โดยเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่พฤตกิรรมการรู้
สารสนเทศแต่ละดา้นจ าแนกตามตวัแปรอสิระไดแ้ก่ เพศ ชัน้ปี กลุ่มสาขาวชิา ผลสมัฤทธทิางการ
เรยีน โดยการวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Analysis) คอื การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการรู้
สารสนเทศเพื่อการศกึษา ตามความแตกต่างระหวา่งกลุม่ของลกัษณะส่วนบุคคล โดยใชส้ถติกิาร
วเิคราะห ์T-Test , One Way ANOVA , Chi-square และ สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั 
(Pearson Correlation Coefficient) เพื่อวดัค่าความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ระหวา่งตวัแปร สรุปไดด้งันี้ 
 
  5.1.4.1 เพศหญงิมพีฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศน้อยกวา่เพศชายเลก็น้อย กล่าวคอื 
เพศหญงิมพีฤตกิรรมการเรยีนรูท้ ี ่3.133 ในขณะทีเ่พศชายมพีฤตกิรรมการเรยีนรูท้ ี ่3.144  เมื่อ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งเพศหญงิและเพศชาย จงึไม่มคีวามแตกต่างกนัในพฤตกิรรมการ
รูส้ารสนเทศ ทัง้ในภาพรวม และรายดา้น  
  ดงันัน้ สมมตฐิานทีต่ ัง้ไวว้า่ เพศทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศที่
แตกต่างกนั ผลการศกึษาไม่สนบัสนุนสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยไม่พบความแตกต่างกนัของ
เพศกบ้พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ 
 
  5.1.4.2 นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 – 2 มพีฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศมากกวา่นกัศกึษาชัน้ปี
ที ่3 – 4 เลก็น้อย กล่าวคอื นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 – 2 มพีฤตกิรรมการเรยีนรูท้ ี ่3.139 ในขณะที่
นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 – 4 มพีฤตกิรรมการเรยีนรูท้ ี ่3.113   
  ดงันัน้ตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวว้า่ ปีการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรู้
สารสนเทศทีแ่ตกต่างกนั ผลการศกึษาไมส่นบัสนุนสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยไม่พบความแตกกต่าง
กนัของปีการศกึษากบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ 
 
  5.1.4.3 นกัศกึษาทีศ่กึษาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์มพีฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ
มากทีสุ่ด คอื 3.162 และนกัศกึษากลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยมีพีฤตกิรรมการรบัรูส้ารสนเทศน้อยลงมาตามล าดบั (นกัศกึษากลุม่วชิามนุษยศาสตร ์
3.162 > นกัศกึษากลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์3.148 > นกัศกึษากลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี3.057) )  
  เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มสาขาวชิาและพฤตกิรรมการรู้
สารสนเทศ ดว้ยการการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติ ิOne-Way ANOVA ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ไม่พบ
ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มวชิาของนกัศกึษากบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศในภาพรวม หากแต่เมื่อ
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ท าการศกึษารายดา้น พบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มวชิาของนกัศกึษากบัพฤตกิรรมการรู้
สารสนเทศในดา้นการจดัระบบเอกสารระหวา่งการสบืคน้ขอ้มลูทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05    
  ดงันัน้ ตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวว้า่ กลุ่มวชิาการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรู้
สารสนเทศทีแ่ตกต่างกนั ผลการศกึษาไมส่นบัสนุนสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยไม่พบความแตกกต่าง
กนัของกลุ่มวชิาการศกึษากบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ 
 
  5.1.4.4 นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่มากกวา่ 3.01 มพีฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ
มากทีสุ่ด คอื 3.176 และนกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่น้อยกวา่ 2.00 และ ผลการเรยีนเฉลีย่
ระหวา่ง 2.01 – 3.00 จะมพีฤตกิรรมการรบัรูส้ารสนเทศน้อยลงมาตามล าดบั    
  แต่เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งผลสมัฤทธิท์างการศกึษาและพฤตกิรรม
การรูส้ารสนเทศไม่พบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มวชิาของนกัศกึษากบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศใน
ภาพรวม และรายดา้น   ดงันัน้ ผลการศกึษาไม่สนบัสนุนสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยไม่พบความ
แตกกต่างกนัของผลสมัฤทธิท์างการศกึษากบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ 
 
  5.1.4.5 ความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศกบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา 
ผลการศกึษาการทดสอบความสมัพนัธด์ว้ยสถติ ิCorrelation ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ไม่พบ
ความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศกบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา  
    
  สรุปการทดสอบสมมตฐิาน “เพศ ระดบัชัน้ปี ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุ่ม
สาขาวชิาทีเ่รยีนทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการูส้ารสนเทศทีแ่ตกต่างกนั” ผลการทดสอบไม่
สนบัสนุนสมมตฐิานทีว่างไว ้โดยการทดสอบ ไม่พบความแตกต่างของคุณลกัษณะส่วนบุคคล อนั
ประกอบดว้ย เพศ ระดบัชัน้ปี ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุ่มสาขาวชิาทีเ่รยีนกบัพฤตกิรรมการรู้
สารสนเทศ  
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5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
 ผูว้จิยัแบ่งหวัขอ้การอภปิรายผลเป็น 2 ดา้นคอื พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศเพื่อการศกึษา
ของนกัศกึษา และปญัหาทีพ่บในการคน้ควา้สารสนเทศเพื่อท างานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย ตาม
สมมตฐิานทีไ่ดร้บัการปฎเิสธ ดงัต่อไปนี้ 
 
 5.2.1 พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศเพื่อการศกึษาของนกัศกึษา  
 จากผลการวจิยัพบวา่พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศเพื่อการศกึษาของนกัศกึษามหาวทิยาลยั
ธุรกจิบณัฑติยม์คี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัสงู  ซึง่ต่างจากการศกึษาของจารุณี สุปินะเจรญิ และนดัดาวด ี
นุ่มนาค (2552) ทีพ่บวา่ นสิติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรม์คีวามสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศ
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากปีทีท่ าวจิยัต่างกนั 6-7 ปี ซึง่เทคโนลเีพื่อการ
คน้ควา้สารสนเทศและประเดน็การรูส้ารสนเทศมกีารกล่าวถงึมากขึน้ ท าใหน้กัศกึษารุ่นใหม่มคีวามรู้
ความเขา้ใจในการแสวงหาและการคดัสรรสารสนเทศที่ดขี ึน้  อยา่งไรกต็ามในการเรยีนวชิาศกึษา
ทัว่ไปของมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติยม์วีชิาบงัคบัทีว่า่ดว้ยการรูส้ารสนเทศ ส าหรบันกัศกึษาชัน้ปี 1 
ต่างจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรซ์ึง่เป็นวชิาเลอืก ทกัษะการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาจงึอาจไม่
เท่ากนั 
 
 วตัถุประสงคข์องการประมวลสารสนเทศของนกัศกึษาคอื เพื่อใหง้านส าเรจ็และเพื่อใหไ้ด้
คะแนนทีด่ ี   โดยความยากในการท ากจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย คอื การเริม่ตน้ท างานตามที่
ไดร้บัมอบหมาย และการจดัท าโครงเรื่องพรอ้มก าหนดหวัขอ้ใหช้ดัเจน ซึง่ผลการศกึษาสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศในประเทศไทย ของ กนัยารตัน์ เควยีเซ่น, ชลภสัส ์ วงษ์
ประเสรฐิ, มาล ี กาบมาลา, สมาน ลอยฟ้า, สมเพช็ร จุลลบุดดแีละ เพญ็พนัธ ์ เพชรศร ทีพ่บวา่ 
วธิกีารทีน่กัศกึษาส่วนใหญ่ใชบ่้อย คอื การวางแผนการคน้ควา้ทัง้หมดไวเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานทีไ่ดร้บั  
 
 สิง่ทีน่กัศกึษาส่วนใหญ่มคีวามเหน็วา่ยาก คอื การก าหนดหวัขอ้ และสอดคลอ้งกบัผล
การศกึษาของโครงการตน้แบบคอืโครงการการรูส้ารสนเทศของ School of information 
มหาวทิยาลยัวอชงิตนั (2010) ทีผ่ลการศกึษาพบวา่นกัศกึษาส่วนใหญ่ประสบกบัความยากในการ
เริม่ตน้และก าหนดขอบเขตของงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูส้อนครึง่หนึ่งของผูต้อบแบบสอบ -
ถาม ไม่สามารถสรุปและบอกไดว้า่งานของตนเองดพีอหรอืไม ่ อาจกล่าวสรุปไดว้า่ นกัศกึษาใน
ระดบัปรญิญาตรสี่วนใหญ่จะเกดิความไม่มัน่ใจเมื่อไดร้บัมอบหมายงาน และเมื่องานเสรจ็กย็งัมี
ความไม่แน่ใจวา่จะดเีพยีงพอหรอืไมจ่ากอาจารยผ์ูส้อน และจะเกดิความมัน่ใจและเขา้ใจกต่็อมื่อเหน็
ผลคะแนนวา่ดหีรอืไม ่
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 แหล่งสารสนเทศทัว่ไปทีใ่ชบ่้อย คอื อาจารยผ์ูส้อนและเพื่อน ส่วนแหล่งสารสนเทศดจิทิลั 
คอื การคน้ควา้สารสนเทศผ่านโปรแกรมการคน้หา อาท ิ  Google, Yahoo หรอื YouTube 
สอดคลอ้งกบัการศกึษา ของ Costantino (2003) ภาพรวมการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยั Alliant International ทีพ่บวา่นกัศกึษา
ส่วนใหญ่ใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการสบืคน้ขอ้มลู   ซึง่เหตุผลกเ็ป็นไปตามความกา้วหน้าของเทคโนโลยทีี่
การคน้หาขอ้มลูสารสนเทศผ่านเวบ็เสริจเ์อนจนิในปจัจุบนัเป็นเรื่องทีง่่ายและรวดเรว็  
 
 นกัศกึษาประมวลผลสารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมของ Microsoft Office เป็นหลกั อยา่งไรก็
ตาม นกัศกึษาไดเ้ริม่ใชโ้ปรแกรมของ Google บา้ง  มากขึน้กวา่ 30 % ไม่วา่จะเป็น Google หรอื 
Google Slide สอดคลอ้งกบัผลวจิยัทีน่กัศกึษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติยม์กีารรูส้ารสนเทศใน
ระดบัสงู เนื่องจากการรูส้ารสนเทศมคีวามสอดคลอ้งกบัการใชโ้ปรแกรมประยกุตต่์างๆไดอ้ยา่มี
ประสทิธภิาพ เมื่อมโีปรแกรมทีม่คีวามเหมาะสมกบัสภาพการท างานทีท่างมหาวทิยาลยัธุรกจิ
บณัฑติยไ์ดน้ าเอาโปรแกรมอเนกประสงคต่์างๆและระบบการท างานของ Google เพื่อสถานศกึษา
เขา้มาใชไ้ดป้ระมาณ 2 ปี (2557) และนกัศกึษาสามารถใชป้ระโยชน์และน ามาปรบัใชไ้ดม้ากขึน้
เรื่อยๆจงึเป็นลกัษณะของการรูส้ารสนเทศและแนวโน้มทีด่ใีนอนาคต 
 
 มุมมองดา้นมารยาทในงานวชิาการและเขา้ใจในประเดน็ดา้นเศรษฐกจิ กฎหมาย 
 และสงัคมทีแ่วดลอ้มสารสนเทศรวมทัง้ผลทีเ่กดิจากการใชส้ารสนเทศอยา่งถูกตอ้งทัง้ทางจรยิธรรม
และกฎหมาย  ผ่านการอา้งองิและการท ารายการในการท างานตามทีอ่าจารยม์อบหมายนัน้ 
นกัศกึษามกีารอา้งองิทีม่าของขอ้มลู และท ารายการบรรณานุกรมทุกครัง้กวา่ 30-40 %   
 
 อยา่งไรกต็ามปญัหาหรอือุปสรรคใ์นการคน้ขอ้มลูทีค่น้พบจากการคน้ควา้คอื ขอ้มลูไม่ตรง
ตามความตอ้งการและความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ เดชดนยั จุย้ชุม, 
ฤทยัชนนี สทิธชิยั, และอิม่จติ เลศิพงษส์มบตั ิ (2556) ศกึษาการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศกึษา
และการรูส้ารสนเทศมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแสวงหาสารสนเทศของนกัศกึษาในระดบัปรญิญา
ตรมีหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์  ทีพ่บวา่นกัศกึษาสามารถแสวงหาสารสนเทศ มกีาร
เชื่อมโยงจากการคน้หาจากอนิเทอรเ์น็ตและเวบ็ไซต ์ โดยตอ้งมกีารกลัน่กรองความน่าเชื่อถอืของ
ขอ้มลูเป็นส าคญั เพื่อแยกแยะเอกสารและวดัความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลู  เนื่องจากปจัจุบนัสบืคน้
สารสนเทศจากอนิเทอรเ์น็ตเป็นหลกั แต่ปญัหาทีเ่กดิขึน้จากแหล่งขอ้มลูดจิทิลัคอืการไม่มแีหล่ง
อา้งองิทีช่ดัเจนและครบถ้วนเพยีงพอใหเ้กดิความน่าเชื่อถอื นกัศกึษาส่วนใหญ่จงึมคีวามกงัวลใน
ประเดน็นี้หลกัเช่นเดยีวกนั 
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 5.2.2 สมมตฐิาน  
 จากการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่เพศ ระดบัชัน้ปี ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุ่มสาขาวชิา
เรยีนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั
ทีต่ ัง้ไว ้ กล่าวคอืในภาพรวม 
 
 ไม่พบความแตกต่างกนัของเพศ กบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ  ผลการศกึษาเพศหญงิมี
พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศน้อยกวา่เพศชายเลก็น้อย แต่ไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ
 
 ไม่พบความแตกต่างกนัระดบัชัน้ปี กบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ ผลการศกึษานกัศกึษา
ชัน้ปีที ่ 1 – 2 มพีฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศมากกวา่นกัศกึษาชัน้ปีที ่ 3 – 4 เลก็น้อย แต่ไม่มนียัะ
ส าคญัทางสถติ ิ ทัง้นี้ นกัศกึษาชัน้ปีที ่ 1 และ 2 เป็นระดบัชัน้ทีย่งัเรยีนวชิาพืน้ฐานของหมวดวชิา
ศกึษาทัว่ไปทีม่วีชิาการรูส้ารสนเทศทีม่กีารสอบและท ากจิกรรมในพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศอยู่ 
ในขณะที ่นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 และ 4 ไม่ค่อยไดใ้ชค้วามรูท้างดา้นนี้เหมอืนตอนปี 1 และปี 2  
 
 ไม่พบความแตกต่างกนัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  กบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ อยา่งไรก็
ตาม ในรายละเอยีดของผลการวจิยัชีอ้อกมาวา่นกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธทิางการเรยีนสงู มพีฤตกิรรม
การรูส้ารสนเทศมากกวา่นกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธทิางการเรยีนต ่ากวา่ในบางดา้น  สอดคลอ้งกบัผล
การศกึษาของ มุจลนิทร ์ ผลกลา้, วสนัต ์ อตศิพัท ์ และชุ่มจติต ์ แซ่ฉัน่ (2551) นกัศกึษาทีม่ผีลการ
เรยีนแตกต่างกนัมกีารรูส้ารสนเทศที ่1 และ 3  แต่ภาพรวมแต่ไม่มคีวามแตกต่างอยา่งมีนยัะส าคญั
ทางสถติ ิ  
 
 ไม่พบความแตกต่างกนัของกลุ่มสาขาวชิากบ้พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ อยา่งไรกต็ามผล
การศกึษารายดา้น พบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มวชิาของนกัศกึษากบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ
ในดา้นการจดัระบบเอกสารระหวา่งการสบืคน้ขอ้มลูทีร่ะดบันยัะส าคญั สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
จารุณี สุปินะเจรญิ และนดัดาวด ี นุ่มนาค (2552) ศกึษาและเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการรู้
สารสนเทศของนสิติมหาวทิยาลยัเกษตรศาตร ์วทิยาเขตบางเขน  พบวา่นิสติกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์
เกษตรและกลุ่มสาขามนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์ มคีวามสามารดา้นการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัในดา้นการก าหนดชนิดและขอบเขตของสารสนเทศ โดยนสิติสาขามนุษยศาสตร์
สงัคมศาสตรม์คี่าเฉลีย่ทีส่งูกวา่แต่ภาพรวมของทุกพฤตกิรรมไม่แตกต่างกนัอยา่งมนียัะส าคญัทาง
สถติ ิ
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  กล่างโดยสรุปการทีป่จัจยัดา้นเพศ ชัน้ปี ผลสมัฤทธทิางการเรยีน และกลุ่มสาขาวชิา ไม่มี
ความแตกต่างกนัในทางสถติขิองงานวจิยัในครัง้นี้ ถอืเป็นภาพรวมทีด่ทีีแ่สดงใหเ้หน็วา่นกัศกึษา
ของมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติยม์คีวามสามารถและมพีฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศทีใ่กลเ้คยีงกนั และ
อยูใ่นระดบัทีม่าก นกัศกึษามทีกัษะและความสามารถ ในการวางแผนเพื่อท างาน  การแสวงหา
ความรู ้ การรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ การไดม้าซึง่ขอ้มลู การประเมนิแหล่ง
สารสนเทศ และสารสนเทศ การประมวลผล ความมมีารยาทในงานวชิาการตลอดจนการแกป้ญัหา
จากการแสวงหาความรู ้ ไดด้ ี 
 
5.3 ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 
  1. จากขอ้คน้พบวา่ พฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศในดา้นการใชแ้หล่งสารสนเทศที่
หลากหลายมรีะดบัค่าเฉลีย่ทีน้่อยกวา่พฤตกิรรมดา้นอื่นอยา่งเหน็ไดช้ดั ผูว้จิยัมคีวามเหน็วา่ในการ
มอบหมายงานของอาจารยผ์ูส้อนในทุกวชิาและทุกสถาบนั ควรพจิารณาการใหค้ะแนนแหล่ง
สารสนเทศทีน่กัศกึษาใชป้ระกอบดว้ย เพื่อไม่ให้ผลการคน้ควา้ไดม้าจากสารสนเทศดจิทิลัหรอืจาก
ในอนิเทอรเ์น็ตเพยีงแหล่งเดยีว แต่นกัศกึษาควรไดส้ารสนเทศจากแหล่งอื่นประกอบการศกึษาเช่น 
การสมัภาษณ์แหล่งสารสนเทศจากบุคคล ทัง้ผูรู้ ้ หรอืผูท้ ีป่ระกอบอาชพีโดยตรง แหลง่สารสนเทศ
จากสถานทีจ่รงิ หรอืการลงสนามเพื่อเกบ็ขอ้มลูจากของจรงิประกอบการเรยีน เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่
หลากหลาย ใหเ้กดิเอกลกัษณ์ของชิน้งาน และเกดิกระบวนการเรยีนรูท้ ีบ่รูณาการอยา่งแทจ้รงิ 
  2. จากขอ้คน้พบวา่ การประเมนิแหลง่สารสนเทศทัง้แหล่งสารสนเทศทัว่ไปและ
แหล่งสารสนเทศดจิทิลั ค่าเฉลีย่ของการประเมนิผูใ้หข้อ้มลู หรอืเจา้ของเวบ็ไซตต์ ่ากวา่ขอ้อื่นอยา่ง
เหน็ไดช้ดั แต่นกัศกึษาใหค้วามสนใจกบัความทนัสมยัและสารสนเทศทีไ่ดจ้ากสื่อสงัคมออนไลน์มาก
ทีสุ่ด ผูว้จิยัมคีวามเหน็ใหม้ใีนการเรยีนการสอน และการสัง่งาน รวมถงึการตรวจงาน อาจารยผ์ูส้อน
ควรระบุใหน้กัศกึษาประเมนิความน่าเชื่อถอืของแหล่งสารสนเทศ หรอืผูใ้หข้อ้มลูเป็นอนัดบัแรก 
มากกวา่ความทนัสมยัของขอ้มลูเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการพจิารณาคุณลกัษณะสารสนเทศทีด่คีอื 
สารสนเทศทีด่ตีอ้งมคีวามความถูกตอ้งแม่นย าเป็นล าดบัแรกก่อนคุณลกัษณะสารสนเทศขอ้อื่น 
  3. จากขอ้คน้พบวา่ การอ้างองิและท ารายการบรรณานุกรมของนกัศกึษาในการ
ท างานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากอาจารยซ์ึง่อาจรวมถงึกจิกรรมอื่นๆในชวีติประจ าวนั เป็น
พฤตกิรรมทีน่กัศกึษาใหค้วามส าคญัน้อยรองลงมากจากการใชแ้หล่งสารสนเทศทีห่ลากหลาย ผูว้จิยั
มคีวามเหน็วา่อาจารยท์ีม่อบหมายงานในแต่ละวชิาควรมกีารตรวจทานการโจรกรรมทางวรรณกรรม
และมขีอ้ก าหนดเพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจและเหน็ความส าคญัของมารยาทและจรยิธรรมในงานวชิาการ 
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  4. จากขอ้คน้พบพฤตกิรรมการรู้สารสนเทศด้านที่คะแนนยงัน้อยกว่าด้านอื่น และ
ปญัหาทีน่กัศกึษาประสบตลอดจนมคีวาม  ทางหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์
จะปรบัปรุงวธิกีารเรยีน และเพิม่เนื้อหาในวชิาบงัคบั ตลอดจนประสานงานกบัคณาจารยใ์นหลกัสตูร
ต่างๆในการตรวจทานและเสรมิลกัษณะการรูส้ารสนเทศ  เพื่อใหน้กัศกึษามทีกัษะทางปญัญาในการ
สบืคน้ ตคีวาม และประเมนิสารสนเทศเพื่อสรา้งงานวชิาการไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะต่อการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
  1. ควรศกึษาและเปรยีบเทยีบการรูเ้ท่าทนัสื่อสารสนเทศทีน่กัศกึษาเกีย่วขอ้งและ
การใชส้ารสนเทศจากแหลง่ต่างๆ และการตระหนกัถงึผลกระทบทีเ่กดิจาการใชส้ื่อสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ 
  2. ควรศกึษาความรูแ้ละความเขา้ใจในมารยาทและจรยิธรรมในงานวชิาการของ
นกัศกึษา การเลอืกใช ้การท าซ ้า การดดัแปลง และเผยแพร่ผลงานอนัมลีขิสทิธ ิทัง้เนื้อหางานเขยีน 
ภาพถ่าย หรอืสื่อต่างๆ  เพื่อส่งเสรมิใหน้กัศกึษาตระหนกัและไดร้บัความรู ้ รวมถงึมมีารยาทและ
จรยิธรรมในการศกึษาคน้ควา้และมพีฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศทีด่ ี
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แบบสอบถาม    พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

 
 

 
 

 ค าช้ีแจง แบบสอบถามชุดนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศ 
   ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์  
   โดยแบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้  
    ตอนที ่1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
    ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการรูส้ารสนเทศเพื่อการศกึษา 
    ตอนที ่3 ปญัหาและอุปสรรคในการรูส้ารสนเทศในมหาวทิยาลยั 
 
 
 
 ค านิยาม  
 
 1. การรูส้ารสนเทศ (Information Literacy) หมายถงึ   
  ความสามารถหรอืทกัษะส่วนบุคคลของนกัศกึษา ทีจ่ะระบุความตอ้งการสารสนเทศ สามารถ
 ก าหนด ขอบเขตการสบืคน้ เลอืกใชเ้ครื่องมอืในการเขา้ถงึ และประเมนิแหล่งสารสนเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 สามารถแบ่งประเภท จดัเกบ็และสงัเคราะหส์ารสนเทศได ้น าสารสนเทศทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์และน าเสนอ
 ไดอ้ยา่ง เหมาะสม ตลอดจนใชส้ารสนเทศทีไ่ดม้าอยา่งมจีรยิธรรมและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 
 2. แหล่งสารสนเทศ (Information sources) หมายถงึ 
      1) บุคคล ไม่วา่จะเป็นอาจารยผ์ูส้อน บรรณารกัษ์ เพื่อน ครอบครวั นกัวชิาชพี  
   2) สถานที ่ไดแ้ก่ หอ้งสมุด พพิธิภณัฑ ์หอจดหมายเหตุ สวนสตัว ์สวนพฤกษศาสตร ์ 
   ชุมชน ศนูยว์ฒันธรรม หรอืสถานทีจ่รงิ และอื่นๆทีเ่ป็นแหล่งเรยีนรู ้
   3) แหลง่สารสนเทศดจิทิลั เช่น อนิเทอรเ์น็ต เวบ็ไซต ์ ฐานขอ้มลูออนไลน์  
  
  

    
                                                                                                 
                                                                                         ขอบคุณทีเ่สยีสละเวลาตอบแบบสอบถามค่ะ  
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ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม         
                                                                  
ค าชีแ้จง  โปรดกาเครือ่งหมาย  ลงในช่อง   ทีก่ าหนดให ้

1. เพศ        หญงิ     ชาย 
 

2. ชัน้ปี    ปีที ่1, 2    ปีที ่3, 4 
  

3. คณะ    คณะศลิปศาสตร ์    คณะนิตศิาสตร ์ 
   คณะศลิปกรรมศาสตร ์
 
    คณะบรหิารธุรกจิ     คณะการบญัช ี 
     คณะเศรษฐศาสตร ์    คณะนิเทศศาสตร ์ 
    คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม  คณะรฐัประศาสนศาสตร ์
 
   คณะวทิยาศาสตรป์ระยุกต ์   คณะวศิวกรรมศาสตร ์   
    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

4. ระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ถงึภาคเรยีนปจัจบุนั 
    ต ่ากว่า 2.00    
   -3.00  
    ขึน้ไป   
 

5. ตลอดปีการศกึษาทีผ่่านมา ท่านไดร้บัมอบหมายงานประเภทใดบา้ง (ตอบไดห้ลายขอ้) 
     เรยีงความ    สรปุประเดน็ 
     แบบฝึกหดั    รายงานวชิาการ     
     ภาคนิพนธ ์    โครงงาน 
     วจิยั      การน าเสนอกรณตีวัอย่าง 
     การอภปิราย    การน าเสนอผลงานดว้ยวาจา   
     การน าเสนอดว้ยสือ่    ผลงานในรูปแบบมลัตมิเีดยี   
    การสรา้งบทบาทสมมต ิ  การเลน่เกม     
   งานเขยีนประเภทต่างๆ เช่น สารคด ีบทความ เรื่องสัน้ บทละคร 
    การทดลองปฏบิตั ิ    
      อื่นๆ ระบ ุ ……………………………………………………….. 
   อื่นๆ ระบ ุ ……………………………………………………….. 
   อื่นๆ ระบ ุ ……………………………………………………….. 
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ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวพฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
1.  เม่ือมีการมอบหมายงานในการเรียนแต่ละคร ัง้ นักศึกษาได้ท าส่ิงเหล่าน้ีหรือไม่และความถ่ีในการท า 

ข้อท่ี  
พฤติกรรมการรู้สารสนเทศ 

ทกุ
คร ัง้ 

บ่อย ไม่
ค่อย
ท า 

ไม่
ท า 

1.  มีการก าหนดหวัข้อและขอบเขต ก่อนการสืบค้น     
1. มกีารก าหนดโครงเรื่อง      
2. มกีารก าหนดวตัถุประสงคห์รอืขอบเขตก่อนการสบืคน้     
3. มกีารก าหนดค าส าคญัและใชค้ าทีห่ลากหลายในการสบืคน้     
4. มกีารก าหนดเป้าหมายของคณุภาพขอ้มลูการสบืคน้     

 
2.  ใช้แหลง่สารสนเทศท่ีหลากหลาย     

แหลง่สารสนเทศทัว่ไป 
 
1. สอบถาม หรอืพดูคยุกบัเพือ่นทีเ่รยีนดว้ยกนั 

    

2. สอบถาม หรอืพดูคยุกบัเพือ่น/ครอบครวั     
3. สอบถาม หรอืพดูคยุกบัอาจารยผ์ูส้อน     
4. สอบถาม หรอืรบัการปรกึษาจากบรรณารกัษ์     
5. สอบถาม หรอืพดูคยุกบัผูรู้ห้รอืผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนัน้ๆ     
6. เขา้ใชห้อ้งสมดุหรอืศูนยส์ารสนเทศเพือ่คน้หาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง     
7. ไปแหลง่เรยีนรู ้หรอื สถานทีจ่รงิ เช่นพพิธิภณัฑ ์ชุมชน  สวนสตัว ์หอจดหมายเหตุ   

สวนพฤกษศาสตร ์ ตามกจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
    

แหลง่สารสนเทศดจิทิลั 
 
1. สบืคน้จากฐานขอ้มลูออนไลน์ทีห่อ้งสมดุใหบ้รกิาร  

    

2. สบืคน้ผ่านโปรแกรมการคน้หา เช่น Google, Yahoo, Bing, Sanook     

3. วกิพิเีดยี (Wikipedia)     

4. YouTube, Dailymotion     

5. เวบ็ไซตข์องหน่วยงานราชการ     

6. เวบ็ไซตข์ององคก์รธรุกจิ หา้งรา้น บรษิทั     

7. เวบ็ไซตส์ว่นบคุคล เวบ็ไดอาร ีเวบ็บลอ็ก     

8. เวบ็สือ่สงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุค๊ อนิสตาแกรม ทวติเตอร ์     

9. อื่นๆ (ระบ)ุ 
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ข้อท่ี 

 
พฤติกรรมการรู้สารสนเทศ 

ทกุ
คร ัง้ 

บ่อย ไม่
ค่อย
ท า 

ไม่
ท า 

3.  มีการจดัระบบเอกสารระหว่างการสืบค้นข้อมลู     
1. มกีารจดทีม่าของขอ้มลู     
2. มกีารการจดโน๊ตย่อสรปุการคน้ควา้     
3. มกีารสรา้งโฟลเ์ดอรส์ าหรบัแต่ละงานทีอ่าจารยม์อบหมาย     
4. มกีารแยกไฟลภ์าพและเอกสาร     
5. มกีารตัง้ชื่อใหไ้ฟลต์ามการใชง้าน      

 
4.  มีการประเมินแหลง่สารสนเทศ     

การประเมนิแหลง่สารสนเทศทัว่ไป 
1. แหลง่สารสนเทศทีใ่ชท้นัสมยัมากน้อยเพยีงใด 

    

2. แหลง่สารสนเทศนัน้มคีวามน่าเชื่อถอืเพยีงใด     
3. สาระส าคญัทีไ่ดจ้ากแหลง่ขอ้มลูมหีลากหลายมมุมองหรอืไม ่(ไมล่ าเอยีง)     
4. แหลง่สารสนเทศมกีารอา้งองิทีม่าทีน่่าเชื่อถอืหรอืไม ่     
5. แหลง่สารสนเทศทีใ่ช ้มชีอืเสยีงหรอืเป็นทยีอมรบัในวงการนัน้ หรอืไม ่     
การประเมินแหลง่สารสนเทศดิจิทลั  
1. เวบ็ไซตท์ีใ่ชม้คีวามทนัสมยัมากน้อยเพยีงใด 

    

2. ผูใ้หข้อ้มลู หรอืผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของเวบ็ไซตม์คีวามน่าเชื่อถอืเพยีงใด     
3. เน้ือหาของเวบ็ไซตม์คีวามหลากหลายมมุมองหรอืไม ่              
4. ทีอ่ยูข่องเวบ็ไซตม์คีวามน่าเชื่อถอืเพยีงใด            
5. เน้ือหาเวบ็ไซตน์ัน้มกีารอา้งองิทีม่าของขอ้มลูอย่างถูกตอ้งหรอืไม ่     
6. เวบ็ไซตน์ี้เป็นทีน่่าเชื่อถอื มชีอืเสยีงหรอืเป็นทยีอมรบัในวงการนัน้หรอืไม ่     
7. เน้ือหาในเวบ็ไซตไ์มห่มิน่เหมต่่อหลกัศลีธรรม     

 
5.  มีการประมวลผลการศึกษาค้นคว้าในแต่ละกิจกรรม     

1. สรปุประเดน็ทีส่บืคน้ไดด้ว้ยตนเอง     
2. มกีารเรยีบเรยีงขอ้มลูตามโครงเรื่อง     
3. มกีารน าความรูท้ ีต่นเองมใีสล่งไปในงาน     
4. มกีารสรา้งความรูใ้หม ่     

 
6.  มีการอ้างอิงและการท ารายการบรรณานุกรม     

1. มกีารอา้งองิทีม่าของขอ้มลู     
2. มกีารอา้งถงึขอ้ความทีผู่อ้ ื่นกลา่วและเขยีนไวแ้ลว้ดว้ย  เครื่องหมายอญัประกาศ "..."                    
3. มกีารอา้งองิทีม่าของภาพและตาราง     
4. มกีารท ารายการบรรณานุกรม     
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2 .นักศึกษาใช้โปรแกรม / เครื่องมือใดในการประมวลผลสารสนเทศในภาคการศึกษาน้ีบ้าง 
 

โปรแกรม/เครื่องมือสร้างและน าเสนองานเอกสาร ใช้ทกุ
คร ัง้ 

ใช้บ้าง ไม่ใช้ ไม่เคยได้
ยินมา
ก่อน 

โปรแกรมสรา้งเอกสารและตาราง 
1. Microsoft word     
2. Microsoft Excel     
3. Mac Keynote     
4. Mac Number     
5. Libre office     
6. Google Doc     
7. อื่นๆ (ระบ)ุ     
8. อื่นๆ (ระบ)ุ     
โปรแกรมสรา้งงานน าเสนอ 
1. Microsoft Power point     
2. Google slide      
3. Macromedia Authorware     
4. Prezi     
5. Impress     
6. Adobe     
7. อื่นๆ (ระบ)ุ     
8. อื่นๆ (ระบ)ุ     
โปรแกรมสรา้งและตดัตอ่ภาพและสือ่ 
1. Adobe Photoshop     
2. Adobe Lightroom     
3. PhotoScape     
4. Camera 360 PC      
5. PixBuilder Studio     
6. Sony Vegas     
7. Adobe Premiere     
8. อื่นๆ (ระบ)ุ     
9. อื่นๆ (ระบ)ุ     
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3. การประมวลสารสนเทศจากการศึกษาค้นคว้ามาใช้ในงาน ส่ิงต่อไปน้ีส าคญัมากน้อยเพียงใด 
การประมวลสารสนเทศมาใช้งาน มาก

ท่ีสุด 
มาก น้อย น้อยท่ีสุด 

1. เพือ่ใหไ้ดค้ะแนนด ี     
2. เพือ่สอบผ่านวชิานัน้     
3. เพือ่ท างานใหเ้สรจ็     
4. ไดแ้สดงถงึความมมีารยาทในงานวชิาการ     
5. ไดค้ าตอบทีน่ าไปใสใ่นรายงาน     
6. ไดป้รบัปรุงทกัษะการเขยีน     
7. ไดป้รบัปรุงทกัษะการสบืคน้     
8. ไดป้รบัปรุงทกัษะการวเิคราะห ์     
9. ไดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  และการสรา้งสรรคง์าน     
10. ไดท้ าใหค้นรอบขา้งประทบัใจในความสามารถ     
 
ตอนท่ี 3 ปัญหาและอปุสรรคในการรู้สารสนเทศในมหาวิทยาลยั 
 1. นักศึกษาเหน็ด้วยกบัข้อความต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด  

ความยากง่ายในการท ากิจกรรม 
ตามท่ือาจารยม์อบหมาย 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

ไม่ค่อย
เหน็ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

1. ยากในการเริม่ตน้ท างานตามทีอ่าจารยม์อบหมาย     
2. ยากในการก าหนดหวัขอ้     
3. ยากในการสรา้งโครงเรื่องของงาน     
4. ยากในการก าหนดค าคน้     
5. ยากในการหาขอ้มลูจากแหลง่สารสนเทศต่างๆ (บคุคล หอ้งสมดุ 

แหลง่เรยีนรูต้่างๆ) 
    

6. ยากในการตดัสนิใจในการใชข้อ้มลูจากแหลง่สารสนเทศต่างๆ 
(ความน่าเชื่อถอื ความทนัสมยั ความถูกตอ้ง ของแหลง่ขอ้มลู) 

    

7. ยากในการคน้หาขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์     
8. ยากในการตดัสนิใจในการใชข้อ้มลูจากเวบ็ไซต(์ความน่าเชื่อถอื 

ความทนัสมยั ความถูกตอ้ง ของเวบ็ไซต)์ 
    

9. ยากทีต่อ้งอา่นเอกสารและความรูท้ ีห่ามาได ้     
10. ยากในการประมวลและผนวกขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสบืคน้     
11. ยากในการอา้งองิทีม่าของขอ้มลู     
12. ยากทีต่อ้งตดัสนิว่าท างานเสรจ็แลว้หรอืไม ่     
13. ยากทีต่อ้งรูว้่าท างานชิน้น้ีดหีรอืไม ่     
 
2. ในการการเรียนการสอน เม่ือนักศึกษาได้รบัมอบหมายงาน ในการค้นคว้าหาข้อมลู และเพ่ือการรู้สารสนเทศ 
นักศึกษาประสปปัญหา หรืออปุสรรคด้านใดมากท่ีสุด  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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