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 การวิจัยครั้งนีมี้จุดมุงหมายเพื่อศึกษาเปรยีบเทียบระดบัการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุด
เพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และสถานภาพ
การเปนสมาชกิ กลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิยคือผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร 12 
แหง จํานวน 512 คน คัดเลือกโดยวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้นโควตา ตามหองสมุด เพศ และระดับ
อายุ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบทดสอบวัดระดับการรูสารสนเทศโดยใชกรอบ
โครงสรางการรูสารสนเทศ ของสถาบันการรูสารสนเทศประเทศออสเตรเลียและนวิซีแลนด และสภา
บรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัยออสเตรเลียเปนกรอบแนวคิดการวิจัย สถิตทิี่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใชคา t- test และ 
F-test 
 ผลการวิจัยสรปุไดดังนี้ 
  1. ผูใชหองสมุดสวนใหญมีการรูสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํา 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาผูใชบรกิารมกีารรูสารสนเทศในระดับปานกลางในมาตรฐานที่ 5 ผูรู
สารสนเทศมคีวามเขาใจบริบททางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่เกีย่วของกับการใช
สารสนเทศ  รองลงมาคือ ผูใชหองสมุดมีการรูสารสนเทศในระดับปานกลางคอนขางต่ํา ในมาตรฐาน
ที่ 1 ผูรูสารสนเทศตระหนกัถึงความตองการและกําหนดลักษณะและขอบเขตสารสนเทศได และ
มาตรฐานที่ 3 ผูรูสารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศ และกระบวนลักษณะและการแสวงหา
สารสนเทศได นอกจากนี้ ยังพบวาผูใชหองสมุดมีการรูสารสนเทศในระดับต่ําในมาตรฐานที่ 4 ผูรู
สารสนเทศสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลติขึ้นมาได รวมถึงสามารถประยุกต
สารสนเทศใหมและสารสนเทศที่มีอยูเดิม เพ่ือสรางสรรคความรูใหมโดยบูรณาการความรูเดิมเขากับ
ความรูใหมเปนความรูของตนได และมาตรฐานที่ 2 ผูรูสารสนเทศสามารถเขาถึงสารสนเทศได อยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  2. เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูจําแนกตามตวัแปร 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และสถานภาพการเปนสมาชิก พบวา 
   2.1 ผูใชหองสมุดที่มีเพศตางกันมีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่เพศหญิงมีการรูสารสนเทศสูงกวาเพศชาย  
   2.2 ผูใชหองสมุดที่มีอายุตางกันมีการรูสารสนเทศแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผูใชบริการที่มีอายุ 41 ป ขึ้นไป 18-29 ป และ 30-40 ป มีการรูสารสนเทศ
โดยรวมสูงกวาผูใชบริการทีมี่อายุไมเกิน 17 ป 



   2.3 ผูใชหองสมุดที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการรูสารสนเทศแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผูใชบริการที่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี 
อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) และมัธยมศึกษา มีการรูสารสนเทศโดยรวมสงูกวา
ผูใชบริการทีมี่การศึกษาระดับประถมศึกษา 
   2.4 ผูใชหองสมุดที่มีรายไดตางกันมีการรูสารสนเทศแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยที่ผูใชบริการทีมี่รายได 30,001 บาทขึ้นไป และ 10,001-20,000 บาท/เดือน มี
การรูสารสนเทศโดยรวมสูงกวาผูใชบริการที่ไมมีรายได 
      2.5 สถานภาพการเปนสมาชิก ผลการวจัิยพบวา ผูใชหองสมุดที่มีสถานภาพการ
เปนสมาชิกตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมไมแตกตางกัน  
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 The purpose of this research is to study and compare levels of information literacy 
of Discovery Learning Library users in Bangkok based on their gender, age, educational 
level, salary, and membership status. A sample of 512 library users is drawn from users of 
12 Bangkok Discovery Learning libraries using quota sampling.  An Information Literacy test 
is developed as data collection tool, based on Information Literacy Framework of Australian 
and New Zealand Institute for Information Literacy and Council of Australian University 
Librarians. The test items are created by using the five Information Literacy Standards from 
the Information Literacy Framework – Standard 1: The information literate person 
recognizes the need for information and determines the nature and extent of the information 
needed; Standard 2: The information literate person finds needed information effectively 
and efficiently; Standard 3: The information literate person critically evaluates information 
and the information seeking process; Standard 4: The information literate person manages 
information collected or generated and applies prior and new information to construct new 
concepts or create new understandings; and Standard 5: The information literate person 
uses information with understanding and acknowledges cultural, ethical, economic, legal, 
and social issues surrounding the use of information. The data were analyzed by using 
percentages, mean, standard deviation, t-test, and F-test.   
 The study reports the following findings: 
  1. The overall information literacy of most library users score at the lower 
moderate level. The scores of library users who possess Information Literacy of Standard 5 
are the highest, but they are still at a moderate level.  Secondly, scores of library users who 
possess Information Literacy Standard 1 and Information Literacy Standard 3 are both at a 
lower moderate level. Moreover, the scores of library users who possess Information 
Literacy Standard 4 and Information Literacy Standard 2 are both at a low level. 
  2. The comparisons of information literacy of Discovery Learning Library users 
in Bangkok based on different variables – gender, age, educational level, salary, and 
membership status, show that: 



   2.1 Library users of different genders have different levels of information 
literacy. Female users score higher than male users in information literacy with a statistical 
significance of 0.05  
   2.2 Library users of different ages have different levels of information 
literacy with a statistical significance of 0.05. Library users aged 18-29 years, 30-40 years, 
and 41 years and older, score higher in information literacy than users aged under 17 years. 
   2.3 Library users of different educational levels have different levels of 
information literacy with a statistical significance of 0.05. Library users whose educational 
levels are Secondary School Level, Diploma/ High Vocational Certificate, and Bachelor’s 
Degree or higher, score higher in information literacy than users whose educational levels 
are at Elementary School Level. 
   2.4 Library users with different salary levels have different levels of 
information literacy with a statistical significance of 0.05. Library users with salary of 10,001-
20,000 Baht and 30,001 Baht or higher, have a higher overall information literacy than 
users with no salary.   
   2.5 For the membership status, it is found that it does not reflect the level 
of information literacy of library users.         
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบบันี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงจากผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย 
ชื่นวัฒนา ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และรองศาสตราจารย พวา พันธุเมฆา กรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธที่ไดใหคําแนะนําชี้แนะตลอดจนขอคิดในการทําวิจัย รวมทั้งชวยแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเมตตาเอาใจใสอยางดียิ่ง จนกระทั่งปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จ
เรียบรอยดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้  
 ขอกราบขอบพระคุณหลวงพอพระอาจารยกัณหา สุขกาโม และพระอาจารยสมัย อิณณฺมุตโต 
ที่มอบแรงบันดาลใจใหแกผูวิจัย ตลอดจนชี้แนะแนวทางที่ถูกตอง ใหกําลังใจแกผูวจัิยดวยความ
เมตตา ทําใหผูวิจัยมีกําลังใจตอสู และสามารถผานพนอุปสรรคตาง ๆ จนกระทั่งการวิจัยนี้สําเรจ็
ลุลวงดวยด ี
 ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ดร. ชุติมา สัจจานันท ที่ใหความกรุณาเปนประธานสอบปาก
เปลา รวมทั้งเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย และขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย สีปาน 
ทรัพยทอง และอาจารย ดร. เทอดศักดิ์ ไมเทาทอง ที่ไดใหความกรณุารับเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
รวมทั้งใหคําแนะนําที่มีคุณคาเพื่อใหเครือ่งมือวิจัยมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร. ศุมรรษตรา แสนวา ที่ใหความกรณุาเปนกรรมการสอบ
ปากเปลา และคณาจารยประจําภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลยั   
ศรีนครินทรวิโรฒทุกทาน ทีก่รุณาใหการอบรมสั่งสอน ประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู ทักษะ
ประสบการณที่มีคุณคายิ่ง แกผูวิจัยจนทาํใหประสบความสําเร็จในการศึกษาและการดํารงอาชีพ 
 ขอขอบคุณคณุโศจิรัศม์ิ กุลศิริชยัวัฒน นักวิชาการระดับ 5 ของกรุงเทพมหานคร ที่อํานวย
ความสะดวกดานขอมูลตาง ๆ และประสานงานทําใหผูวิจัยไดรับความสะดวกมากขึ้น 
 ขอขอบคุณหัวหนาบรรณารักษ เจาหนาที่ทุกทาน รวมถึงผูใชบริการหองสมุดเพื่อการ
เรียนรูกรุงเทพมหานคร ทั้ง 12 แหง ที่เปนกลุมตวัอยางในการเก็บขอมูลครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หัวหนาหนวยงานทกุ
หนวยงาน เพ่ือนรวมงานสํานักหอสมุด มหาวิทยาลยักรงุเทพทุกทาน ที่ใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือ
ในดานตาง ๆ ระหวางการศกึษาและการวจัิย รวมถึงการใหคําแนะนําในการวิเคราะหขอมูล จนกระทั่ง
ปริญญานิพนธฉบบันี้สําเร็จเรียบรอยดวยดี 
 สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณสามีและลูกทัง้สอง ที่ชวยเหลือทั้งในระหวางการศึกษา การวิจัย 
และการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนคอยใหกําลังใจ ใหการสนับสนุนชวยเหลือ ดูแลเอาใจใส และ
เอ้ือเฟอความสะดวกทุก ๆ ดาน แกผูวิจัยมาโดยตลอด  
                     
             กรรณิการ สุธรรมศิรินุกูล 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การศึกษาทีเ่ปนกลไกสําคญัในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
ของโครงสรางประชากร เศรษฐกิจ และสงัคม ทั้งในปจจุบันและอนาคต ปจจุบันนีค้นไทยกําลัง
ประสบปญหาวิกฤตในดานคานิยม จริยธรรม และพฤตกิรรม โดยเชื่อมโยงถึงการดําเนินชีวิต 
ความประพฤติ ความคิด ทศันคติและคุณธรรมของคนในสังคม ซึ่งเปนผลกระทบจากการลื่นไหล
ของวัฒนธรรมตางชาติทีเ่ขาสูประเทศไทย ผานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรบัการพัฒนา 
อยางไมหยุดยั้ง ในขณะทีส่ื่อสรางสรรคยังมีนอย สื่อที่เปนภัยและผิดกฎหมายมีการเผยแพรมากขึ้น
แมวาจะมีมาตรการปองกันและปราบปรามอยางเขมงวดแลวกต็าม เว็บไซตที่ไมเหมาะสมมีจํานวน
เพ่ิมขึ้น ขณะที่คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังไมสามารถคัดกรอง และเลือกที่จะรับ
สารสนเทศทางวัฒนธรรมทีมี่คุณคา ประกอบกับสถาบนัทางสังคม เชน สถาบันทางครอบครัว 
สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา มีบทบาทนอยลงในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชน จากปญหาดังกลาวทําใหประเทศไทยตอง
กําหนดแผนพัฒนาประชาชนลงในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-
2554) สาระสาํคัญที่ไดบรรจุไว คือ การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยบรรจุ
แผนพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสรมิใหคนไทยไดเรียนรูอยางตอเน่ือง สามารถเขาถึง 
แหลงความรูที่เปนวทิยาการสมัยใหม ตลอดจนวัฒนธรรมภูมิปญญา ที่มุงสรางวัฒนธรรม 
การเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมใหจัดการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบ และปรับสภาพแวดลอม 
ใหเอ้ือตอการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เริ่มบงัคับใชเม่ือวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ตาม 
มาตรา 4 ไดระบุวา การศึกษาตลอดชีวติ หมายถึง การศึกษาทีเ่กิดจากการผสมผสานระหวาง 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิตได
อยางตอเน่ืองตลอดชีวติ การเรียนรูตลอดชีวติ (Lifelong learning) นี้มีความสําคัญอยางยิ่ง  
เพราะโลกปจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งการคิดคนสิ่งใหม ๆ โดยนักวิจัย 
จนกระทั่งกลาวกันวาความรูเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา นอกจากนั้นความเปลี่ยนแปลงยังเกิดจากการสราง
สิ่งใหม ๆ อยูเสมอ จนกระทั่งทําใหสิ่งประดิษฐที่มีอยูตองพนสมัยไปอยางรวดเร็ว เชน 
โทรศัพทเคลือ่นที่ โทรทัศน คอมพิวเตอร โนตบุก และโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน ดังนั้น 
หากประชาชนในประเทศขาดการเรียนรูตลอดชีวติ และการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีใหม ๆ  
แลว อาจทําใหเสียโอกาสในการพัฒนาตนเองใหกาวหนามากขึ้น ทําใหไมสามารถแขงขันกับ
ประเทศเพื่อนบาน และประเทศอื่น ๆ บนเวทีระดับโลกไดอีกตอไป 
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 นับตั้งแตปครสิตศักราช 1970 เปนตนมา เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาโลกไดกาวสูยุค 
สารสนเทศ มีสารสนเทศเพิม่ขึ้นอยางมากมาย ซึ่งนําไปสูความยากลําบากในการคนหาสารสนเทศ 
และเขาถึงสารสนเทศที่ตองการ สําหรับประเทศไทย (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู.  2543:  
5, 21) ผูที่อยูในวงการศึกษาจึงเริ่มตระหนักถึงความสาํคัญของการปลูกฝงทักษะการรูสารสนเทศ
ใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
 การรูสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถหรือทกัษะของบุคคลในการตระหนักรูถึงปญหา 
หรือความตองการสารสนเทศของตน สามารถแสวงหา เขาถึง ประเมินและใชสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีจริยธรรมในการใชสารสนเทศ (American Library Association. 
Presidential Committee on Information Literacy.  1989: Online) การรูสารสนเทศเปนคําที่ใช 
อธิบายกระบวนการแสวงหาสารสนเทศอยางผสมผสานกลมกลืนระหวางความสามารถ 3 ดาน คือ 
 การเขาถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ และใชสารสนเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ความสามารถเหลานี้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวของกัน จนกลายเปนพ้ืนฐานการเรียนรูตลอดชีวติ การรู
สารสนเทศมคีวามจําเปนสาํหรับทกุคน ทุกเพศ ทุกวยั ทุกสาขาอาชีพ เปนทักษะพ้ืนฐานที่จําเปน 
ตอการดํารงชีวิตประจําวัน ทําใหรูเทาทันโลก เศรษฐกจิ ความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลง  
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น การรูสารสนเทศมีความสําคัญตอความสําเร็จของบุคคลในดานการศึกษา  
ดานเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธปิไตย การรูสารสนเทศ 
ยังเปนวิธีแหงการมีอํานาจของบุคคลในสังคมสารสนเทศอีกดวย ดังนั้นการรูสารสนเทศจึงมี 
ความจําเปนสาํหรับทุกคน เปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต (สมาน ลอยฟา.   
2544:  3)  
 หองสมุดประชาชน มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การศกึษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชวีิต องคการศกึษาวทิยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ไดใหความสําคัญแกหองสมุดประชาชน  โดยประกาศวา 
“หองสมุดประชาชนเปนพลงัของการศึกษา วัฒนธรรม และขาวสารตาง ๆ และเปนแหลงสําคญั 
ที่กอใหเกิดสันติสุขและความเขาใจระหวางมวลชนนานาชาต”ิ นอกจากนี้ก็ไดกําหนดบทบาทของ
หองสมุดประชาชนในฐานะเปนสถาบันหนึ่งในสังคม โดยกําหนดใหหองสมุดประชาชนเปนสถาบัน
ประชาธิปไตยเพ่ือการศึกษา วัฒนธรรมและขาวสาร เปนแหลงใหการศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวติ  
เปนศูนยบันทกึความรู ความคิด จินตนาการเชิงสรางสรรคอันเปนสื่อทางความรูและวัฒนธรรม  
ชวยใหความสุขความสดชืน่แกจิตใจ โดยการจัดเตรียมหนังสือเพ่ือความเพลิดเพลิน และผอนคลาย 
ความเครงเครยีด ใหความชวยเหลือแนะนําแกผูใชบรกิาร จัดบริการตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนใน
ชุมชนสามารถเขาใชไดสะดวกอยางเทาเทียมกัน โดยไมคํานึงถึงเชือ้ชาติ สัญชาติ วัย เพศ ศาสนา 
สถานภาพและระดับการศึกษา (IFLA. 1997: 13) ) เน่ืองจากหองสมุดประชาชนมกีลุมผูใชที่
หลากหลาย บางกลุมอาจจะมีทักษะการรูสารสนเทศ แตบางกลุมอาจจะไมมีทักษะสารสนเทศ ดังนั้น 
ในการชวยใหประชาชนไดเขาถึงสารสนเทศทีต่องการและนําไปใชตามวัตถุประสงค หองสมุด
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ประชาชนจึงมีบทบาทสําคญัในการสงเสริมทักษะการรูสารสนเทศใหกับผูใชไมนอยไปกวาหองสมุด
ประเภทอ่ืน ๆ   
 กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของหองสมุด
ประชาชน จึงไดจัดตั้งหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครขึ้น ปจจุบันมีจํานวนทัง้สิ้น 34 แหง โดย 
อยูในสังกัดกลุมงานพัฒนาหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร กองนันทนาการ สํานักวัฒนธรรม 
กีฬา และการทองเที่ยว ในป พ.ศ. 2548 นายอภิรักษ โกษะโยธิน ดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ไดดําริแนวคิดในการพัฒนาหองสมุดประชาชนที่เดนชัดเพื่อสนับสนุนให
กรุงเทพมหานครเปนเมืองแหงการอาน (World Book Capital) จึงไดกําหนดเปนนโยบายหลัก 3 
ประการ คือ 1) พัฒนาหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครใหเปนหองสมุดมิติใหมสําหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 2) สนับสนุนใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองแหงการอาน เพ่ือใหประชาชนรัก
การอาน และเรียนรูอยางมีความสุขภายในหองสมุด และ 3) เปนศนูยกลางการเรยีนรูของคนทกุวัย 
มีเทคโนโลยีการเรียนรูสมัยใหมใหทุกคน ทุกวัยพัฒนาตนเองได   
 จากนโยบายดังกลาว กรุงเทพมหานครไดใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการพัฒนา
หองสมุดรูปแบบเดิม ใหเปนหองสมุดเพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานครโดยการปรับภูมิทัศน และ
พัฒนารูปแบบการกอสรางอาคารในภาพลักษณใหม และเนนการบรกิารที่ทันสมัย และไดจัดสราง
หองสมุดเพื่อการเรียนรูแหงใหมเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่เขตที่ยงัไมมีหองสมุด  ขณะนี้มีหองสมุดเพื่อการ
เรียนรูเปดบรกิารกระจายตามเขตตาง ๆ ของกรุงเทพมหานครอยางสมบูรณจํานวน 14 แหง 
นอกจากนี้ ยังมีหองสมุดจํานวน 6 แหง ที่อยูในระหวางการปรับปรุงเพ่ือใหหองสมุดเพื่อการเรียนรู  
(โศจิรัศม์ิ กุลศิริชัยวัฒน.  2554: สัมภาษณ) 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกีย่วของกับหองสมุดประชาชน ยังไมพบวามีการศึกษาเกี่ยวกับ
การรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดประชาชนมากอน ผูวิจัยจึงสนใจศกึษาการรูสารสนเทศของผูใช
หองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหบรรณารักษหองสมุดเพื่อการเรียนรู
กรุงเทพมหานคร นําผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอผูบริหารและบรรณารักษหองสมุดเพื่อการเรียนรู 
ในการแสวงหาแนวทางสงเสริมการรูสารสนเทศใหแกผูใชตอไป 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกีย่วของกับหองสมุดประชาชน ยังไมพบวามีการศึกษาเกี่ยวกับ
การรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดประชาชนมากอน ผูวิจัยจึงสนใจศกึษาการรูสารสนเทศของผูใช
หองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหบรรณารักษหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร
ทราบวาประชาชนที่มาใชหองสมุดมีการรูสารสนเทศในระดับใด อันจะเปนแนวทางสงเสริมการรู
สารสนเทศใหแกผูใช นอกจากนี้บรรณารักษยังสามารถนําผลการศกึษาวิจัยไปปรับปรุงระดับการรู
สารสนเทศในมาตรฐานที่ยงัมีระดับต่ําใหมีระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้  
 1. เพ่ือศึกษาระดับการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรู
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามตัวแปรดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และสถานภาพการเปน
สมาชิก 
 
ความสําคญัของการวิจัย  
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร ทําให 
ทราบวาผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร มีการรูสารสนเทศโดยรวมและรายดานอยูใน 
ระดับใด นอกจากนี้ยังทําใหทราบถึงตวัแปรดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และสถานภาพ
การเปนสมาชกิ สงผลตอระดับการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร
หรือไมอยางไร ซึ่งบรรณารักษหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานครสามารถใชเปนแนวทาง
สําหรับพัฒนาระดับการรูสารสนเทศในดานที่ระดับต่ํา หรือยอหยอนอยูใหสูงขึ้นตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย   
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ ไดแก  ผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร  
สังกัดกลุมงานพัฒนาหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร กองนันทนาการ สํานักวัฒนธรรม กีฬา 
และการทองเที่ยว 12 แหง โดยพิจารณาจากหองสมุดที่ไดเปดใหบริการอยางสมบูรณ และมี 
ลักษณะการใหบริการที่เปนมาตรฐานใกลเคียงกัน ดังนี้ 1) หองสมุดเพื่อการเรียนรูสวนลุมพิน ี 
2) หองสมุดเพ่ือการเรียนรูซอยพระนาง 3) หองสมุดเพื่อการเรียนรูบางกะป 4) หองสมุดเพื่อ 
การเรียนรูเขตหวยขวาง 5) หองสมุดเพื่อการเรียนรูเขตดุสิต 6) หองสมุดเพ่ือการเรียนรูมีนบุรี  
7) หองสมุดเพ่ือการเรียนรูลาดกระบัง 8) หองสมุดเพื่อการเรียนรูสะพานสูง 9) หองสมุดเพื่อ 
การเรียนรูทุงครุ  10) หองสมุดเพื่อการเรียนรูบางขุนเทียน 11) หองสมุดเพื่อการเรียนรูบางบอน 
และ12) หองสมุดศิลปวัฒนธรรม จํานวนประมาณ 31,200 คน ในรอบ 3 เดือนหลังสุด 
 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่มาใชหองสมุดเพื่อการเรียนรู
กรุงเทพมหานคร สังกัดกลุมงานพัฒนาหองสมุดประชาชน จํานวน 12 แหง โดยสุมกลุมตัวอยาง 
ใหไดไมนอยกวา 380 คน ตามที่ไดกําหนดไวในตารางกําหนดขนาดประชากรและกลุมตวัอยาง 
ของ เครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan.  1970: Online) โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น 
โควตา (Quota Stratified Random Sampling) ตามหองสมุด หองสมุดละ 40 คน โดยแบง 
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ตามเพศ แบงสุมใหไดเพศชายและหญิง เพศละ 20 คน ในแตละเพศสุมแยกตามระดับอายุ 4  
ระดับ ระดับละ 5 คน 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
       1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้  
   1.1 เพศ 
    1.1.1 ชาย 
    1.1.2 หญิง 
   1.2 อายุ 
    1.2.1 ไมเกิน 17 ป 
    1.2.2 18-29 ป 
    1.2.3 30-40 ป 
    1.2.4 ตั้งแต 41 ปขึ้นไป 
   1.3 ระดับการศึกษา 
    1.3.1 ประถมศึกษา 
    1.3.2 มัธยมศึกษา 
    1.3.3 อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
    1.3.4 ปริญญาตรี หรือ สูงกวาปริญญาตรี 
   1.4 รายได 
    1.4.1 ไมมีรายได 
    1.4.2 ไมเกิน 10,000    บาทตอเดือน 
    1.4.3 10,001-20,000   บาทตอเดือน 
    1.4.4 20001-30,000    บาทตอเดือน 
    1.4.5 ตั้งแต 30,001     บาทตอเดือนขึ้นไป 
   1.5 สถานภาพการเปนสมาชิกหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร 
    1.5.1 ผูใชบรกิารที่เปนสมาชิก 
    1.5.2 ผูใชบรกิารที่ไมเปนสมาชิก 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก การรูสารสนเทศ  
 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  การรูสารสนเทศ  หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเขาถึงสารสนเทศจาก 
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แหลงสารสนเทศตาง ๆ การประเมินสารสนเทศ และการใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึด
กรอบโครงสรางการรูสารสนเทศของบุคคลของของสถาบันการรูสารสนเทศประเทศออสเตรเลยีและ
นิวซีแลนด และสภาบรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลยัออสเตรเลีย (Bundy, Alan, ed.  2004:  
11-23) ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานหลัก 6 มาตรฐาน สําหรับการวิจัยครั้งนี้ไดปรับมาตรฐานที่ 4  
รวมกับมาตรฐานที่ 5 ยุบรวมเปนกลุมเดียวกันใชเปนมาตรฐานที่ 4 ของกรอบโครงสรางการรู 
สารสนเทศของบุคคลประกอบดวยมาตรฐาน 5 ดาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ผูรูสารสนเทศตระหนกัถึง 
ความตองการและกําหนดลกัษณะและขอบเขตสารสนเทศได มาตรฐานที่ 2 ผูรูสารสนเทศสามารถ
เขาถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธผิล มาตรฐานที่ 3 ผูรูสารสนเทศสามารถ
สามารถประเมินสารสนเทศและกระบวนการแสวงหาสารสนเทศได มาตรฐาน ที่ 4 ผูรูสารสนเทศ
สามารถจัดการสารสนเทศทีร่วบรวมหรือผลิตขึ้นมาได รวมถึงสามารถประยุกตสารสนเทศใหม 
และสารสนเทศที่มีอยูเดิม เพ่ือสรางสรรคความรูใหมโดยบูรณาการความรูเดิมเขากับความรูใหม 
เปนความรูของตนได และ มาตรฐานที่ 5 ผูรูสารสนเทศมีความเขาใจบริบททางวฒันธรรม  
เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยวเน่ืองกับการใชสารสนเทศ การวัดระดับการรูสารสนเทศ ใน
การวิจัยครั้งนีว้ัดไดโดยใชแบบทดสอบทีผู่วิจัยสรางขึ้น มีลักษณะเปนโจทย 4 ตัวเลือก 58 ขอ และ
ไดแบงระดับตามคะแนนทีไ่ดจากการทําแบบทดสอบ เปน 3 ระดับ คือคะแนนรอยละต่ํากวา 50 มี
การรูสารสนเทศ ต่ํา คะแนนรอยละ 50-75 มีการรูสารสนเทศปานกลาง และคะแนนรอยละตั้งแต 76 
ขึ้นไป มีการรูสารสนเทศสูง  
  2.  หองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร หมายถึง หองสมุดประชาชน
กรุงเทพมหานครมิติใหมทีจั่ดตั้งขึ้นและดําเนินงานโดยกรุงเทพมหานคร ในความรับผิดชอบ 
ของกลุมงานพัฒนาหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร กองนันทนาการ สํานักวัฒนธรรม กีฬา 
และการทองเที่ยว ซึ่งปจจุบันเปดใหบรกิารอยางสมบูรณแลว จํานวน 14  แหง โดยการวิจัยนี้ 
ไดคัดเลือกหองสมุดที่เปนกลุมตัวอยางมา 12 แหง ไดแก 1) หองสมุดเพื่อการเรียนรูสวนลุมพินี  
2) หองสมุดเพ่ือการเรียนรูซอยพระนาง 3) หองสมุดเพื่อการเรียนรูบางกะป 4) หองสมุดเพื่อ 
การเรียนรูหวยขวาง  5) หองสมุดเพื่อการเรียนรูดุสิต 6) หองสมุดเพ่ือการเรียนรูมีนบุรี  
7) หองสมุดเพ่ือการเรียนรูลาดกระบัง 8) หองสมุดเพื่อการเรียนรูสะพานสูง 9) หองสมุดเพื่อ 
การเรียนรูทุงครุ 10) หองสมุดเพื่อการเรียนรูบางขุนเทยีน 11) หองสมุดเพื่อการเรียนรูบางบอน  
และ12) หองสมุดศิลปวัฒนธรรม สวนอีก 2 แหง ที่ไมไดนับรวมในการวิจัยครั้งนี ้คือ หองสมุด
วิชาการ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร เพราะเปดใหบริการผูใชเฉพาะขาราชการที่ทํางานใน 
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร และหองสมุดเพื่อการเรียนรูทีปงกรรศัมีโชติ เพราะเปดใหบริการ
เฉพาะผูใชที่เปนขาราชบรพิารในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฏราชกุมารฯ 
  3.  ผูใชหองสมุด หมายถึง ประชาชนทีเ่ขาใชหองสมุดเพื่อการเรียนรู
กรุงเทพมหานคร จํานวน 12 แหง ตามที่ระบใุนขอ 2 ในชวงเวลาทีดํ่าเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  
คือ ระหวางวนัที่ 10- 24 มีนาคม พ.ศ. 2555 



7 
 

  4.  อายุ หมายถึง อายุของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร ที่มาใช
หองสมุดที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ซึ่งแบงเปน 4 กลุม ดังนี้ 
   4.1 ไมเกิน 17 ป 
   4.2 18-29 ป 
   4.3 30-40 ป 
   4.4 ตั้งแต 41 ปขึ้นไป 
  5.  ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผูใชหองสมุดที่มาใชหองสมุด 
เพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิจัยนี้ไดแบงเปน 4 กลุม ดังนี้  
   5.1 ประถมศกึษา 
   5.2 มัธยมศึกษา 
   5.3 อนุปริญญา/ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   5.4 ปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี 
  6.  รายได หมายถึง จํานวนเงินที่ไดรับตอเดือนของกลุมตัวอยาง ซึ่งการวิจัยครั้งนี ้
แบงออกเปน 5 กลุม ดังนี้ 
   6.1 ไมมีรายได 
   6.2 ไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน 
   6.3 10,001-20,000 บาทตอเดือน 
   6.4 20,001-30,000 บาทตอเดือน 
   6.5 ตั้งแต 30,001 บาทตอเดือนขึ้นไป 
  7.  สถานภาพการเปนสมาชิก หมายถึง สภาวะของกลุมตัวอยางที่มาใชบริการ 
หองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
   7.1 ผูใชหองสมุดที่เปนสมาชิก หมายถึง ผูที่ชําระเงินลงทะเบียนรายปเปนสมาชิก 
ของหองสมุดมีสิทธิ์ในการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ใชบริการอินเทอรเน็ตและคนควาหา 
ความรูทัว่ไปตามอัธยาศัย 
   7.2 ผูใชหองสมุดที่ไมเปนสมาชิก หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่สามารถเขาใชบรกิาร
หองสมุดในการคนควาหาความรูทัว่ไปตามอัธยาศัย แตไมสามารถยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 
และใชบริการอินเทอรเน็ตได 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                    ตัวแปรอิสระ                                            
                                                                          
                                                                       
 
 
 
 
                                                                                              ตัวแปรตาม     
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง  
2. อายุ 
   2.1 ไมเกิน 17 ป 
   2.2 18-29 ป 
   2.3 30-40 ป 
   2.4 ตั้งแต 41 ปขึ้นไป 
3. ระดับการศกึษา 
    3.1 ประถมศึกษา 
    3.2 มัธยมศึกษา 
    3.3 อนุปริญญา/ปวส. 
    3.4 ปริญญาตรี หรือ  
สูงกวาปริญญาตร ี
4. รายได 
    4.1 ไมมีรายได 
    4.2 ไมเกิน 10,000 
    4.3 10,001-20,000 
    4.4 20,001-30,000 
    4.5 ตั้งแต 30,001 ขึ้นไป 
5. สถานภาพการเปนสมาชกิ    
    5.1 ผูใชบริการที่เปน
สมาชิก 
    5.2 ผูใชบริการที่ไมเปน
สมาชิก 
   

 
การรูสารสนเทศ 
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สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. ผูใชหองสมุดเพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน มีการรูสารสนเทศ 
แตกตางกัน 
 2. ผูใชหองสมุดเพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน มีการรูสารสนเทศ 
แตกตางกัน 
 3. ผูใชหองสมุดเพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการรู
สารสนเทศแตกตางกัน 
 4. ผูใชหองสมุดเพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานครที่มีรายไดตางกัน มีการรูสารสนเทศ 
แตกตางกัน 
 5. ผูใชหองสมุดเพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพการเปนสมาชิกตางกัน  
มีการรูสารสนเทศแตกตางกัน 
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บทที่ 2                                                                          
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของและนําเสนอ ตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 1. การรูสารสนเทศ 
  1.1 ความหมายของการรูสารสนเทศ 
  1.2 ความสําคญัของการรูสารสนเทศ 
  1.3 ความเปนมาของการรูสารสนเทศ 
  1.4 มาตรฐานการรูสารสนเทศ 
  1.5 มาตรฐานการรูสารสนเทศสําหรับประชาชน   
 2. หองสมุดประชาชนและหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร 
  2.1 ความเปนมาของหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร 
  2.2 หองสมุดเพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานคร (Discovery Learning Library) 
  2.3 แนวคิดและนโยบายหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร   
 3. บทบาทของหองสมุดประชาชนและบรรณารกัษในการสงเสริมการรูสารสนเทศ 
  3.1 บทบาทของหองสมุดประชาชนในการสงเสริมการรูสารสนเทศ 
  3.2 บทบาทของบรรณารักษในการสงเสริมการรูสารสนเทศ 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  4.1 งานวิจัยในตางประเทศ 
  4.2 งานวิจัยในประเทศ 
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การรูสารสนเทศ 
 ความหมายของการรูสารสนเทศ 
  การรูสารสนเทศ มาจากคําภาษาอังกฤษวา “Information literacy” และมีชื่อเรียกอ่ืน 
เชน สมรรถนะสารสนเทศ ความสามารถทางสารสนเทศ พลังสารสนเทศ ทักษะสารสนเทศ และ 
การรูเทาทันสารสนเทศ เปนตน เปาหมายสําคัญของการรูสารสนเทศ คือการพัฒนาบุคคลใหเปน 
ผูมีทักษะพื้นฐานสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต ปจจุบนัไดมีนักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาไดใหคํานิยามของการรูสารสนเทศ ดังนี้ 
   ริทซ (Reitz.  2004: 356-357) ใหความหมายของการรูสารสนเทศวา หมายถึง 
ทักษะในการรูความตองการสารสนเทศ เขาใจวธิีการจัดระบบของหองสมุด รูจักทรัพยากร
สารสนเทศทีห่องสมุดมีใหบริการ เชน ทรัพยากรสารสนเทศชนิดตาง ๆ และเครือ่งมือชวยคน
ออนไลน รูจักเทคนิคการวิจัย ตลอดจนมีทักษะในการประเมินสารสนเทศ การใชสารสนเทศอยางมี
ประสิทธผิล เขาใจโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลย ีและบริบทดานสังคม การเมือง และวัฒนธรรม
ของสารสนเทศ 
   ซูรคาวสกี (Zurkowski) นายกสมาคมสารสนเทศศาสตรแหงสหรัฐอเมริกัน 
(American Association for the Information Science) ไดใหคําจํากัดความไววา การรูสารสนเทศ 
คือความสามารถในการคนหา ประเมิน และใชสารสนเทศ (IFLA.  2002: 2) 
   สมาคมหองสมุดมหาวิทยาลัยแหงออสเตรเลีย (Council of Australian University 
Libraries.  2001: Online) ใหความหมายของการรูสารสนเทศวาเปนกลุมความสามารถและ 
ความเขาใจของบุคคลในการวิเคราะหความตองการสารสนเทศของตน รวมทั้งความสามารถ 
ในการกําหนดแหลงสารสนเทศการประเมินและใชสารสนเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งเรียกบุคคลดังกลาวนี้วาผูรูสารสนเทศ และผลสัมฤทธิ์จากการรูสารสนเทศถือไดวาเปนกุญแจ
สําคัญของการพัฒนาการเรียนรูตลอดชวีติ 
   ดอยล (Doyle.  1994: 3) ไดกําหนดคําจํากัดความการรูสารสนเทศโดยสอบถาม
ความเห็นจากผูเชี่ยวชาญซึง่เปนสมาชิกแหงที่ประชุมอภิปรายวาดวยการรูสารสนเทศ (National 
Forum on Information Literacy) แหงสหรัฐอเมริกาจํานวน 130 คน โดยใชเทคนคิเดลฟาย
จนกระทั่งไดความเห็นเปนเอกฉันท สามารถนิยามคําจํากัดความไดวา การรูสารสนเทศ คือ 
ความสามารถในการเขาถึง ประเมิน และใชสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศที่หลากหลาย 
   สมาคมหองสมุดแหงสหรัฐอเมริกา (American Library Association. 1993: 
Online) ไดใหคํานิยามของการรูสารสนเทศวาหมายถงึ ความสามารถของบุคคลในการระบ ุ
ความตองการสารสนเทศของตนเอง ความสามารถในการคนหาประเมินคุณคา และใชประโยชน 
จากสารสนเทศอยางมีประสทิธิภาพ 
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   คัลเธา (Kuhlthau.  1990: 15) ไดใหความหมายวา การรูสารสนเทศมีลักษณะ
ใกลเคยีงกับการรูหนังสือ (Literacy) ซึ่งเกี่ยวของกับความสามารถในการอานและการใชสารสนเทศ
ที่จําเปนสําหรับชีวติประจําวนั นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกบัความตองการสารสนเทศและการแสวงหา
สารสนเทศเพือ่การตัดสินใจ การรูสารสนเทศตองการความสามารถในการจัดการกับมวล 
สารสนเทศทีซ่ับซอน ซึ่งกระทําไดโดยการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะเรียนรู  
ตามความเปลีย่นแปลงของสังคมและเทคนิคโดยใชทักษะและความรูใหม ๆ  
  กลาวโดยสรุป การรูสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการระบุหรอืวิเคราะห 
ความตองการสารสนเทศของตนเอง ระบแุละเขาถึงแหลงสารสนเทศตาง ๆ ประเมินคุณคา
สารสนเทศ เลอืกสรร และใชสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ การรูสารสนเทศยังครอบคลุม 
ทักษะอ่ืน ๆ เชน ทักษะทางการอาน การใชหองสมุด และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอีกดวย 
 
 ความสําคัญของการรูสารสนเทศ 
  การรูสารสนเทศมีความสําคัญทั้งตอการศึกษา การทํางาน และการสราง
สังคมสารสนเทศ ดังนี้ 
   1. การศึกษา การรูสารสนเทศเปนองคประกอบพื้นฐานของกระบวนการ 
การศึกษา ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสงู ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาทางไกล การรูสารสนเทศเปนขอกําหนดพื้นฐานสําหรับการเปน
พลเมืองที่มีสวนรวมตามระบอบประชาธปิไตย การสรางความรูใหม ซึ่งจําเปนสําหรับความสําเร็จ
ทางดานเศรษฐกิจในอนาคต การเรียนรูตลอดชีวติ การแกไขปญหาในระดับโลก และการปกครอง
ตนเอง (ชุติมา สัจจานันท.  2544: 56)  
   2. การทํางาน นับตั้งแตชวงตนของทศวรรษนี้ ความสนใจเกี่ยวกบัการรู
สารสนเทศไดแผขยายไปสูบริบทของการทํางาน กอนหนานั้น คําวา Information Literacy เปนที่
รูจักและเขาใจกันในวงการศกึษา และวิชาชีพบรรณารักษและนักสารสนเทศเทานัน้ ในองคกรอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะองคกรทางธุรกิจมีกระแสความเคลื่อนไหวในเรื่องการจัดการความรู องคกรแหงการ
เรียนรู และการเรียนอิเล็กทรอนิกส  การวิจัยชี้ใหเห็นวา องคกรหลายแหงไดลงทุนเปนเงินจํานวน
มากดานเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความรู แตไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากบุคลากรยังประสบ
ปญหาที่เกิดจากภาวะทวมทนของสารสนเทศ ไดรับสารสนเทศผิด ๆ ไมมีทักษะในการใชเทคโนโลยี 
ไมรูวิธีคนหาสารสนเทศ ทาํใหเสียเวลาทําในสิ่งที่คนอ่ืนทําไปแลว องคกรตาง ๆ จึงตระหนักวา การ
รูสารสนเทศของบุคลากร เปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญตอการจัดการความรู หรือ  
การสรางองคกรแหงการเรียนรู ตลอดจนการใชสารสนเทศ เพ่ือแกปญหา สรางความรูใหม  
สรางนวัตกรรม (Kirton; & Barham.  2005: Online) 
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   3. การสรางสังคมสารสนเทศ หรือสังคมความรู  สังคมสารสนเทศ หมายถึง สังคม
ที่มีสารสนเทศเปนแรงขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในทํานองเดียวกันกับ 
ที่สังคมเกษตรกรรมมีที่ดิน หรือสังคมอุตสาหกรรมมีแรงงานและเงินทุนเปนทรัพยากรหลัก ใน 
สังคมสารสนเทศ จะมีการใชสารสนเทศในชีวติประจําวนัของประชาชนในกิจกรรมตาง ๆ ไมวา 
จะเปนระดับบคุคล สังคม การศึกษา ธุรกจิ ทั้งน้ีโดยอาศัยเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สราง จัดการ 
ถายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพรสารสนเทศ โดยไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา และสถานที่ แนวคิด 
เรื่องการสรางสังคมสารสนเทศ  และสังคมความรู เปนผลจากความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่แพรกระจาย  ไปทั่วโลก เทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลงวิถีชวีิตของคน 
ในสังคมปจจุบัน ไมวาจะเปนความเปนอยู การศึกษา การทํางาน การใชเวลาวาง ในสังคมที่วานี้ 
การรูสารสนเทศถือเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปน ตอการดํารงชีวิตอยางปกติสุขของประชาชน  
และเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมโลกใหดํารงอยูและพัฒนาไปไดดวยดี (อารีย ชื่นวัฒนา.  
2555: 76)  
 
 ความเปนมาของการรูสารสนเทศ 
  สารสนเทศเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และยังมีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกระดับ 
ซึ่งในปจจุบันพฤติกรรมการใชสารสนเทศของผูใชเปลีย่นไป เน่ืองจากการปฏิรูปการศึกษาและ
นโยบายของรัฐบาลที่มุงสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และสังคมฐานความรู การไดรับ
สารสนเทศทีถู่กตองทันเวลา สามารถนําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต การแกปญหา และใช
ความรูมาเปนตัวขับเคลื่อนหลักในการผลักดันใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  การรูสารสนเทศ เปนคําที่เริ่มใชในประเทศสหรฐัอเมริกา ราวศตวรรษ 1970 เม่ือ  
ค.ศ. 1974 โดยนายพอล ซูรคาวสกี (Paul Zurkowsky) อดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศ 
(Information Industry Association: IIA)  ไดกลาวในรายงานที่เสนอตอคณะกรรมการแหงชาติ
สหรัฐอเมริกาวาดวยเรื่องหองสมุดและบริการสารสนเทศ (Zurkowsky.  1974: 5-6) และตีพิมพใน
หนังสือชื่อ “The information service environment relations and practices” โดยเสนอแนวคิดวา 
การรูสารสนเทศเปนความสามารถในการใชแหลงสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น 
ในชีวติประจําวัน และตองการใหตระหนักถึงความจําเปนของทักษะการรูสารสนเทศในสภาพ 
แวดลอมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีแนวโนมเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยเนนถึงความสามารถ
ของประชาชนในการใชสารสนเทศ การดํารงชีวิตและการแกปญหาตาง ๆ นอกจากนี้ยังไดเสนอ
แนวคิดของการรูสารสนเทศโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนบัสนุนการจัดเตรียมใหบคุคลเปนผูใช
สารสนเทศทีป่ระสบความสําเร็จ และยังไดกลาวถึงบทบาทของบรรณารักษตอการรูสารสนเทศ  
ในฐานะที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงสารสนเทศและความสามารถในการคนหาสารสนเทศ  
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ซึ่งแนวคิดนี้ถกูนํามาใชทั้งในและนอกสาขาบรรณารักษศาสตร และไมเพียงแตใชในสหรัฐอเมริกา
เทานั้น แตยังไดรับการเผยแพรไปทั่วโลก (แววตา เตชาทววีรรณ.  2551:13 ; สมฤดี หัตถาพงษ.  
2547: 2) ในชวงทศวรรษ 1980 ความสนใจในเรื่องการรูสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น โดยนักการศึกษา 
ในสหรัฐอเมริกาไดใหความสนใจในดานการสอนทักษะเหลานี้ใหกับนกัเรียนเพ่ือใหเปนผูมี
ความสามารถในการแขงขันกับผูอ่ืนได ในปนี้เองไดมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เชน คอมพิวเตอร 
มาแทนเครื่องพิมพดีด และเครื่องคิดเลข รายการบรรณานุกรมออนไลน เคเบิ้ลทวีี ซีดีรอม เปนตน 
การสอนการรูสารสนเทศชวงนี้จะเนนการสอนการเรียนรูและการใชเทคโนโลยีตาง ๆ และทักษะ 
การใชคอมพิวเตอร ตลอดจนไดแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางการรูสารสนเทศกบัการรู
ทักษะทางคอมพิวเตอร โดยการรูสารสนเทศมีความแตกตางจากการรูทักษะทางคอมพิวเตอร เพราะ
ผูที่มีทักษะดานคอมพิวเตอรอาจไมมีความสามารถในการเขาถึง คนหา และประเมินสารสนเทศได  
อยางไรก็ตาม ทักษะดานคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่สําคัญในการชวยใหผูรูสารสนเทศสามารถ
เขาถึงแหลงสารสนเทศตาง ๆ ที่มีปริมาณมากมายไดอยางสะดวกรวดเร็ว  
และชวยใหการจัดการและการใชประโยชนจากสารสนเทศทีค่นหาไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  หลังจากป ค.ศ. 1980 ไดมีการบรรจุการฝกทักษะสารสนเทศลงในหลักสูตรการศกึษา 
โดยบรรณารักษเปนผูสอนการใชหองสมุดใหกับผูใช และไดใหคําจํากัดความของการเปนผูรู
สารสนเทศที่ใชกันอยางแพรหลาย หมายถึง ผูที่สามารถตระหนักไดวาเม่ือไรที่สารสนเทศมีความ
จําเปนสามารถที่จะเขาถึงแหลงสารสนเทศ ประเมินและใชสารสนเทศอยางมีประสทิธิภาพ 
  ในทศวรรษ 1990 ถึงปจจุบัน การรูสารสนเทศเขามามีบทบาทในแวดวงการศึกษา 
หนวยงานที่รบัผิดชอบดานการศึกษา และหองสมุดเพิ่มขึ้นตามลําดบั เน่ืองจากหองสมุดและ
สถาบันการศกึษา รวมถึงหนวยงานที่รับผิดชอบดานการศึกษาตระหนักถึงความจําเปนของ 
การเรียนรูตลอดชีวิต ในยุคสังคมแหงการเรียนรู การรูสารสนเทศทําใหประชาชนในประเทศมี 
ความเขมแขง็และพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ในป 1998 สมาคมหองสมุดโรงเรียนอเมริกัน (The 
American Association of School Libraries) (AASL) และ สมาคมการสื่อสารและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา (The Association of Educational Communication and Technology) (AECT)  
ไดตีพิมพ มาตรฐานพลังสารสนเทศ (Information is power: Information Literacy Standards  
for Student Learning) ซึ่งเปนมาตรฐานการรูสารสนเทศสําหรับผูเรยีนระดับโรงเรียนประถมและ
มัธยมศึกษา ในป ค.ศ. 2000 สมาคมหองสมุดมหาวิทยาลัยและหองสมุดวิจัย The Association  
of College and Research Libraries (ACRL) ไดตีพิมพ มาตรฐานการรูสารสนเทศสําหรับ
การศึกษาขั้นสูง (Information Literacy Competency Standards for Higher Education) เพ่ือใช
เปนมาตรฐานสําหรับผูเรียนระดับอุดมศึกษาในประเทศและแพรหลายไปยังตางประเทศ โดย
มาตรฐานนี้ไดรับการแปลเปนภาษาตาง ๆ เชน ภาษาสเปน ภาษากรีก เปนตน ในป 2001 ACRL 
ไดเผยแพรวัตถุประสงคของการเรียนการสอนการรูสารสนเทศ ตัวแบบสําหรับบรรณารักษหองสมุด
มหาวิทยาลัย (Objectives for Information Literacy Instruction : A Model Statement for  
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Academic Librarians) เพ่ือใชเปนคูมือจัดการเรียนการสอนและจัดบริการสอนการรูสารสนเทศ 
แก นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 มาตรฐานการรูสารสนเทศ 
  ในสังคมสารสนเทศและสังคมความรูที่ววิฒันไปพรอมกับสภาพแวดลอมทาง
สารสนเทศความสามารถเขาถึง ประเมิน และเลือกใชสารสนเทศที่ตองการจากสารสนเทศจํานวน
มากมายมหาศาลในหลากหลายรูปแบบจึงเปนเรื่องสําคัญ (อารีย ชื่นวัฒนา.  2549: 38) สภาวะ
ดังกลาวทําใหการรูสารสนเทศกลายเปนประเด็นสําคญั ดังจะเห็นไดวา สมาคมวชิาชีพในประเทศ
ตาง ๆ ไดกําหนดมาตรฐานตาง ๆ เกี่ยวกับการรูสารสนเทศสําหรบัการศึกษาในระดับตาง ๆ เชน 
สมาคมบรรณารักษหองสมุดโรงเรียนอเมริกัน (The American Association of School Librarians) 
ไดกําหนดมาตรฐานที่เรียกวา พลังสารสนเทศ (Information Power) สําหรับระดับโรงเรียน 
ในขณะที่สมาคมหองสมุดวิทยาลัยและหองสมุดทางการวิจัย (The Association of College and 
Research Libraries—ACRL) กําหนดมาตรฐานการรูสารสนเทศสําหรับระดับอุดมศึกษา 
(Information Literacy Competency Standards for Higher Education) ในที่นี้ จะกลาวถึง
มาตรฐานการรูสารสนเทศทีแ่พรหลายมาก 2 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานการรูสารสนเทศ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานการรูสารสนเทศ 7 ดาน ของประเทศอังกฤษ 
ดังนี้ 
   1. มาตรฐานการรูสารสนเทศระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา  
(Information Literacy Competencies Standards for Higher Education) ในป ค.ศ. 2000  
สมาคมหองสมุดวิทยาลัยและหองสมุดวิจัยแหงสหรัฐอมริกาไดกําหนดมาตรฐานความสามารถ
ทางการรูสารสนเทศในระดบัอุดมศึกษา 5 ประการ ดังนี้ 
    1.1 มาตรฐานที่ 1 สามารถกําหนดขอบเขตของสารสนเทศทีต่องการใชได
อยางชัดเจน 
    1.2 มาตรฐานที่ 2 สามารถเขาถึงสารสนเทศทีต่องการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสทิธผิล 
    1.3 มาตรฐานที่ 3 สามารถประเมินสารสนเทศและแหลงที่ผลติสารสนเทศ 
ไดอยางมีวิจารณญาณ รวมทั้งบูรณาการสารสนเทศทีค่ัดเลือกแลวเขากับพื้นความรูและคานิยม 
ของตนเองได 
    1.4 มาตรฐานที่ 4 สามารถเขาใชสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให
บรรลวุัตถุประสงคที่กําหนดไว 
    1.5 มาตรฐานที่ 5 ความสามารถเขาใจในบริบททางสังคม กฎหมาย  
ดานเศรษฐกิจที่ที่มีผลตอการเขาถึงสารสนเทศ รวมทั้งใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรม และชอบดวย
กฎหมาย 
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   2. มาตรฐานการรูสารสนเทศ 7 ดาน ของประเทศอังกฤษ (The Seven Pillars  
of Information Literacy) สมาคมหองสมุดวิทยาลัยหองสมุดแหงชาติและหองสมุดมหาวิทยาลยั 
(Society of College, National and University Libraries--SCONUL) ไดพัฒนารูปแบบของการรู
สารสนเทศขึน้มาแทนการกําหนดมาตรฐาน ดังเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการกําหนดเปน 
ตัวแบบเรียกวา Seven Pillars of Information Literacy ประกอบดวยทักษะ 7 ประการ ดังนี้ 
    2.1 ความสามารถในการตระหนักวาตนเองตองการสารสนเทศ 
    2.2 ความสามารถในการแสดงใหเห็นความแตกตางของวิธีการระบชุองวาง
ทางสารสนเทศ 
    2.3 ความสามารถในการสรางกลยุทธในการกําหนดแหลงที่เก็บสารสนเทศ 
    2.4 ความสามารถในการกําหนดแหลงที่เก็บสารสนเทศ 
    2.5 ความสามารถในการเปรียบเทยีบและประเมินสารสนเทศที่ไดรบัจาก
แหลงสารสนเทศตาง ๆ 
    2.6 ความสามารถในการจัดการ ประยุกต และแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับผูอ่ืน
อยางเหมาะสมในสถานการณตาง ๆ กัน 
    2.7 ความสามารถในการในการสังเคราะห และพัฒนาสารสนเทศทีมี่อยูไปสู
การ สรางองคความรูใหมได 
 
 มาตรฐานการรูสารสนเทศสําหรับประชาชน 
  มาตรฐานการรูสารสนเทศสวนใหญกําหนดขึ้นเพื่อใชประโยชนสําหรบัระบบการศกึษา
ในระดับใดระดับหน่ึงไมไดกําหนดไวสําหรับประชาชนทั่วไป ยกเวนกรอบโครงสราง 
การรูสารสนเทศของบุคคล ประเทศออสเตรเลียและนวิซีแลนด (Australian and New Zeland 
Information Literacy Framework: 2004) ซึ่งสภาบรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย  
ซึ่งไดนํามาตรฐานการรูสารสนเทศของ ACRL ไปประยุกตใชใน ค.ศ. 2001 โดยมีการเปลี่ยนแปลง
จากคําวา Information Literacy Student เปนคําวา Information Literacy Person และไดเพ่ิม
มาตรฐานที่ 7 ผูรูสารสนเทศตระหนักดวีาการเรียนรูตลอดชีวิต และการมีสวนรวมในฐานะเปน
พลเมืองนั้นตองมีทักษะการรูสารสนเทศ สวนฉบบัพิมพครั้งที่ 2 ออกเผยแพรในป ค.ศ. 2004 ได
ยกเลิกมาตรฐานขอ 7 และเปลี่ยนชื่อจากคําวา มาตรฐานการรูสารสนเทศ มาเปน กรอบโครงสราง
การรูสารสนเทศของบุคคล ซึ่งแสดงใหเห็นวามาตรฐานนี้มุงใชกับบคุคลทัว่ไปไมเฉพาะผูเรียนที่ 
อยูในสถาบันการศึกษาเทานั้น  
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  กรอบโครงสรางการรูสารสนเทศของบุคคลประกอบดวยมาตรฐาน 6 ดาน ดังนี้ 
   1. มาตรฐานที่ 1 ผูรูสารสนเทศตระหนกัถึงความตองการและกําหนดลักษณะ 
และขอบเขตสารสนเทศได  
 
   บุคคลผูรูสารสนเทศควรมลีักษณะดังนี ้
    1.1 กําหนดและระบุความตองการสารสนเทศได   
    1.2 เขาใจวตัถุประสงค ขอบเขตเรื่องที่ศกึษาของแหลงสารสนเทศได 
    1.3 ประเมินลกัษณะและขอบเขตสารสนเทศทีต่องการได 
    1.4 ใชแหลงสารสนเทศที่หลากหลายเพือ่การตัดสินใจ 
   2. มาตรฐานที่ 2 ผูรูสารสนเทศสามารถคนหาสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสทิธผิล 
   บุคคลผูรูสารสนเทศควรมลีักษณะดังนี ้
    2.1 เลือกวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมในการคนหาสารสนเทศได 
    2.2 กําหนดกลยุทธการคนคืนสารสนเทศ และดําเนินการคนอยางม
ประสิทธิภาพ 
    2.3 ใชวธิีการคนที่เหมาะสม เพ่ือใหไดรับสารสนเทศที่ตองการ 
    2.4 ใชวธิีการสืบคน และเครื่องมือเขาถึงสารสนเทศ และขบวนการสืบคน
สารสนเทศทีท่ันสมัย   
   3. มาตรฐานที่ 3 ผูรูสารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศ และกระบวนการ 
แสวงหาสารสนเทศได 
   บุคคลผูรูสารสนเทศควรมลีักษณะดังนี ้
    3.1 ประเมินสารสนเทศทไดมาใหตรงประเด็นกับเรื่องทีศ่ึกษา และน
สารสนเทศไปใชประโยชนได 
    3.2 อธิบายเกณฑในการประเมินสารสนเทศได 
    3.3 ปรับปรุงกลยุทธการสบืคน และทบทวนกระบวนการคนหาสารสนเทศได  
   4. มาตรฐานที่ 4 ผูรูสารสนเทศสามารถจัดการสารสนเทศทีร่วบรวมหรือผลิต
ขึ้นมาได และสรางสรรคความรูใหมโดยบูรณาการความรูเดิมเขากับความรูใหมเปนความรูของตนได 
   บุคคลผูรูสารสนเทศควรมลีักษณะดังนี ้
    4.1 บันทึกสารสนเทศ และแหลงสารสนเทศได 
    4.2 จัดระบบสารสนเทศ (จัดลําดับ จัดหมวดหมู จัดเก็บ) สารสนเทศได 
   5. มาตรฐานที่ 5 ผูรูสารสนเทศสามารถประยุกตสารสนเทศใหม และสารสนเทศที่
มีอยูเดิม เพ่ือสรางแนวคิดใหมหรือสรางความเขาใจใหม 
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   บุคคลผูรูสารสนเทศควรมลีักษณะดังนี ้
    5.1 เปรียบเทยีบ และรวบรวมความรูใหมกับความรูเดิม เพ่ือพิจารณา
มูลคาเพิ่มการขัดแยงกัน หรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของสารสนเทศได 
    5.2 สื่อสารความรู และความเขาใจใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   6. มาตรฐานที่ 6 ผูรูสารสนเทศมีความเขาใจบริบททางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยวของกับการใชสารสนเทศ  
   บุคคลผูรูสารสนเทศควรมลีักษณะดังนี ้
    6.1 รับรูประเด็นทางวัฒนธรรม จริยธรรม และเศรษฐกิจทางสังคมเกี่ยวกับ
การเขาถึง และการใชสารสนเทศได 
    6.2 ตระหนักและยอมรับวา สารสนเทศอยูบนพื้นฐานของประโยชน คุณคา 
และความเชื่อ 
    6.3 ปฎิบัติตามระเบียบ และจรรยาบรรณเกี่ยวกับการเขาถึง และใชทรัพยากร
สารสนเทศได 
    6.4 ไดรับ จัดเก็บ และการเผยแพรขอความ ขอมูล ภาพ และเสียงไดอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย 
  สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชกรอบโครงสรางการรูสารสนเทศของบุคคล ประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ของสถาบันการรูสารสนเทศประเทศออสเตรเลียและนวิซีแลนด และ 
สภาบรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัยออสเตรเลยี ฉบับพิมพครั้งที่ 2 มาเปนกรอบโครงสรางใน 
การวิจัย โดยไดปรับมาตรฐานที่ 4 รวมกับมาตรฐานที่ 5 ยุบรวมเปนกลุมเดียวกันใชเปนมาตรฐาน 
ที่ 4 ซึ่งประกอบดวยมาตรฐาน 5 ดาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ผูรูสารสนเทศตระหนกัถึงความตองการ
และกําหนดลกัษณะและขอบเขตสารสนเทศได มาตรฐานที่ 2 ผูรูสารสนเทศสามารถเขาถึง
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มาตรฐานที่ 3 ผูรูสารสนเทศสามารถประเมิน
สารสนเทศ และกระบวนการแสวงหาสารสนเทศได มาตรฐานที่ 4 ผูรูสารสนเทศสามารถจัดการ
สารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได รวมถึงสามารถประยุกตสารสนเทศใหมและสารสนเทศทีมี่
อยูเดิม เพ่ือสรางสรรคความรูใหมโดยบูรณาการความรูเดิมเขากับความรูใหมเปนความรูของตนได  
และมาตรฐานที่ 5 ผูรูสารสนเทศมีความเขาใจบริบททางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคม 
ที่เกี่ยวเน่ืองกับการใชสารสนเทศ 
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หองสมุดประชาชนและหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร 
 ความเปนมาของหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร 
  กรุงเทพมหานครไดพัฒนามาจากการปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบของเทศบาล 
อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครจึงมีความสัมพันธสบืเนื่องกันกับอํานาจหนาที่การบริหารของ
เทศบาล ซึ่งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไขเพิ่มเติมลาสุด มาตรา 50 ขอ 6  
กลาวไววา เทศบาลมีหนาทีใ่หราษฎรไดรับการศึกษาอบรมหนาที่การบริหารของเทศบาล ซึ่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิลาสุด มาตรา 50 ขอ 6 กลาวไววา  
เทศบาลมีหนาที่ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา.  2553: 
ออนไลน) และตามที่ไดระบไุวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 มาตรา 89 ขอ 21 ที่กําหนดใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการในดาน 
การจัดการศึกษา (ถวลัย สนธิอนุเคราะห; และคนอื่น ๆ.  2534: 15) ดังนั้น กรุงเทพมหานคร 
จึงไดดําเนินการเกี่ยวกับการจัดบริการหองสมุดประชาชน ตั้งแต พ.ศ. 2498 เปนตนมา และได
ดําเนินการขยายงานหองสมุดเพิ่มขึ้นตามลําดับ เพ่ือสนับสนุนนโยบายในการใหการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนแกประชาชน และเปนสวนหนึ่งของสวัสดิการสังคม 
  กรุงเทพมหานครไดดําเนินการจัดตั้งหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครสวนลุมพินี
ขึ้นเปนแหงแรก เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2499 มีลักษณะเปนอาคารหอสมุดชั้นเดียว เน้ือที่ 
518.5 ตารางเมตรโดยประมาณ ดําเนินงานโดยคณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 
นายกเทศมนตรี (ในขณะนัน้คือ พลเอกมังกร พรหมโยธ)ี เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลบางทาน 
หัวหนากอง และผูทรงคุณวฒิุหองสมุด โดยชวยกันจัดหนังสือ ตูหนังสือ และรับบริจาคจาก
ประชาชน และเปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 13.00-18.00 น. ยกเวนวันจันทรและวันนักขตัฤกษ 
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
   1. เพ่ือใหประชาชนไดศึกษาหาความรูอยางกวางขวางจากหนังสือตาง ๆ 
   2. เพ่ือเปนสถาบันรวบรวมหนังสือ เอกสาร และตําราวทิยาการ 
   3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรักหนังสือ รักความเปนระเบียบ และใชเวลาพักผอน
ใหเปนประโยชนดวยการศกึษาหาความรูในหองสมุด 
   4. เพ่ือเปนที่แลกเปลีย่นความรู สนทนาปราศรัย ปลูกผังความสามัคคีอันเปน
ระเบียบตอสังคม 
   5. เพ่ือสงเสริมระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยใหประชาชนทุกคนมี
สิทธิเสมอกันในการเขาใชหองสมุด และเพื่อศึกษาหาความรูโดยเสรีอันเปนบริการสาธารณะ 
  หองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครในระยะแรกนั้น จัดเปนหนวยงานราชการที่จัดตั้ง
ขึ้นในสังกัดแผนกการศึกษา กองกลาง กรุงเทพมหานคร ภายหลังเม่ือป พ.ศ. 2501 เปนตนมา  
ไดจัดตั้งเปนแผนกหองสมุดประชาชน สังกัดกองกลาง กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2504 ในเดือน
มิถุนายน แผนกหองสมุดประชาชนขยายบริการมากขึน้ โดยไดเสนอโครงการ 2 เพ่ือขยายงาน
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บริการใหแกประชาชนในเขตเทศบาลอยางทั่วถึง คือโครงการตูหนังสือหมุนเวียน โดยใหเริ่ม
ดําเนินการในป 2506 สวนโครงการหองสมุดเคลื่อนที่ไมไดรับอนุมัติใหดําเนินการป พ.ศ. 2506 
แผนกหองสมุดประชาชนจึงเริ่มดําเนินงานโครงการตูหนังสือหมุนเวียนซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือขยาย
งานดานหองสมุดไปยังโรงเรียนและศูนยเยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือสงเสริมและปลกูฝง
นิสัยรักการอานใหแกเยาวชน และเพ่ือจัดหาหนังสือที่เหมาะสําหรับครูและนักเรียนใชประกอบการ
เรียนการสอน โดยจัดหนังสือใสตูประมาณตูละ 100 เลม ทั้งประเภทที่เปนความรูและบันเทิง นําไป
ตั้งไวตามโรงเรียนตางๆ ของเทศบาลนครกรุงเทพอยูในความดูแลของครูใหญ และทางหองสมุดได
จัดสงเจาหนาที่ไปชวยเหลอืแนะนําการดําเนินงานใหเปนครั้งคราว และนําหนังสือชุดใหมไปเปลี่ยน
ปการศึกษาละ 1 ครั้ง ซึ่งปแรกนั้นไดจัดสรางตูหนังสือพรอมหนังสือบรรจุใสตูจํานวน 5 ตู สงไปยงั
โรงเรียนตาง ๆ จํานวน 5 แหง นอกจากตูหนังสือหมุนเวียนแลวยังนาํหนังสือเด็กหมุนเวียนไปตาม
ศูนยเยาวชนในสังกัดอีกดวย การดําเนินการหองสมุดในระยะแรกนัน้ มีจํานวนผูใชนอยเม่ือเทียบกับ
จํานวนประชากรทั้งหมดของเทศบาลนครกรุงเทพ แผนกหองสมุดประชาชนจึงประมวลสาเหตุทีท่ํา
ใหมีผูมาใชหองสมุดนอย ดังนี้ 1) จํานวนหองสมุด และจํานวนหนงัสือมีนอย 2) สถานที่ตั้งหองสมุด 
อยูหางไกลจากที่พักอาศัย ไมสะดวกในการเดินทาง 3) การใหบริการดานตางๆ ยังไมครบถวน 
จากนั้นแผนกหองสมุดประชาชนจึงไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงแกไขดังตอไปน้ี 
   1. ตั้งสํานักงานหองสมุดกลาง ณ อาคารเทศบาลนครกรุงเทพ เพ่ือเปน
ศูนยบริการหองสมุดบริการหองสมุดกลางในการศึกษาคนควา และดําเนินการปรับปรุงเทศบาล
ทองถิ่น   
   2. ตั้งสาขาหองสมุดประชาชนขึ้นในบริเวณใกลที่ชุมชน เชนบริเวณใกลอนุสาวรีย
ชัยสมรภูมิ 
   3. จัดตั้งหองแผนภาพแสดงกิจกรรมของเทศบาลนครกรุงเทพ โดยใชสถานที ่
สวนหนึ่งของอาคารหองสมุด 
   4. จัดหมวดบริการโสตทัศนศึกษา เชน การฉายภาพยนตร เพ่ือเผยแพรความรู  
แกประชาชน 
 
 หองสมุดเพือ่การเรียนรูกรุงเทพมหานคร (Discovery Learning Library) 
  หองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเพทมหานคร เปนหองสมุดประชาชนมติิใหมที่มุงสู 
การเรียนรูแบบสงเสริมการคนพบความรูดวยตวัเอง ซึ่งเปนการเรียนรูที่เนนการพัฒนากระบวน 
การเลน การคิด และความเขาใจของตนเองไดอยางรอบดานดวยทักษะ 7ส ไดแก สงสัย สังเกต 
สัมผัส สํารวจ สืบคน สังคม และสรุปดวยตนเอง โดยมีผูนํากิจกรรมเปนผูกระตุนและสนับสนุน 
การเรียนรูเพ่ือชวยใหสนุกกับการเรียนรู และคนพบวถิีแหงการเรียนรูเฉพาะตน 
 รูปแบบการพฒันาหองสมุดเพ่ือการเรียนรูใชแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของในลักษณะ 
สหวิทยาการ ดังนี้ (อรุณวรรณ พิมพาพัฒนโยธิน.  2553: 61-62) 
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  1. วิชาชีพสําหรับบรรณารกัษศาสตร มุงเนนการบริการที่สอดคลองกับคุณลักษณะ
ของกลุมเปาหมาย พฤติกรรม ความตองการ ความคาดหวัง บริการเชิงรุก เปนหองสมุดมีชีวิต  
และใหเปนเปาหมายตามมาตรฐานของหองสมุดประชาชน 
  2. การเรียนรู หองสมุดเพื่อการเรียนรูเปนหองสมุดประชาชนที่มีพันธกิจสําคัญตอ 
การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  3. เทคโนโลยบีริการสารสนเทศ เปนเคร่ืองมือหลักในเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 
และพัฒนาหองสมุดประชาชนสูการเปนหองสมุดดิจิทัล และเชื่มโยงเครือขายการเรียนรู 
  4. การบริหารจัดการเปนการบริหารจัดการ ทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคาร
สถานที่ เอกสาร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี นอกจากนี้ยังตองมีความรูความเขาในระเบยีบ
ปฏิบัตขิองทางราชการที่จําเปนในขั้นการดําเนินการจัดตั้ง เชน ระเบยีบพัสดุ การประมูล และที่
สําคัญยังมีบบการทํางานเปนทีม การประสานงาน และมนุษยสัมพันธ 
  5. จิตวิทยา เนื่องจากกลุมเปาหมายของหองสมุดประชาชนประกอบดวยประชาชน 
ทุกเพศ ทุกวยั ทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งผูดอยโอกาสทางสังคมจึงจําเปนตองใชความรูดานจิตวิทยา
เพ่ือวิเคราะหพฤติกรรมผูใช จิตวิทยาการอาน การสรางแรงจูงใจ และการจัดกิจกรรม เปนตน  
  6. การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเปาหมายตองอาศัยเทคนิคเฉพาะดาน เชน การเลา
นิทานสําหรับเด็ก การจัดนิทรรศการในโอกาสตางๆ การเลานิทานจากหนังสือ การบรรยายทาง
วิชาการสําหรบัประชาชน และเยาวชน 
  7. การวิจัย และการประเมนิผลเพื่อศึกษาวิจัยผูรวมทั้งการประเมินผลโครงการและ
กิจกรรมตางๆ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
ความคุมคาในดานการใชงบประมาณ  
 จากแนวคิดทฤษฎีดังกลาวขางตนกรุงเทพมหานครจึงนําแนวทางในการหนดรูปแบบ 
ในการจัดสรางหองสมุดเพื่อการเรียนรู และกําหนดกิจกรรมการบริการตาง ๆ ของหองสมุดแก
ประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. รูปแบบอาคาร 
   รูปแบบอาคาร ประกอบดวยอาคารโครงสรางเหล็ก 3 ชั้น กวาง 23 x 13 เมตร 
พ้ืนที่ใชสอย 1,053 ตารางเมตร พรอมลานอเนกประสงค การออกแบบตกแตงภายในและภายนอก
อาคารมีความทันสมัย สวยงามและสะดวกในการใชงาน สําหรับการจัดแบงพ้ืนที่ใชสอยภายในตัว
อาคารแตละชัน้มีการแบงดังนี้ พ้ืนที่สําหรับทรัพยากรหองสมุด หองประชุม และพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้ 
    ชั้นที่ 1 ประกอบดวยเคานเคอรประชาสัมพันธ แนะนําหนังสือใหม มุมสืบคน
ขอมูลสาสนเทศ หองหนังสือสําหรับเด็ก มุมหนังสือพิมพ / นิตยสาร มุมกาแฟและเครื่องดื่ม 
    ชั้นนที่ 2 ประกอบดวยหนังสือวิชาการ / ความรูทัว่ไป หนังสืออางอิง คูมือ
สอบ แนะนําหนังสือใหม หนังสือพระราชนิพนธ มุมทําการบาน นวนิยาย เรื่องสั้น 
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    ชั้นที่ 3 ประกอบดวยวรรณกรรมเยาวชน โซนอินเทอรเน็ต Wireless LAN 
หองฉายภาพยนตร หองอบรมคอมพิวเตอร 
  2. การจัดแบงพ้ืนที่ 
   2.1 ลานกิจกรรมและลานอเนกประสงค บริเวณนอกอาคารหองสมุดใชสําหรับเปน
เวทีกิจกรรมสงเสริมการอาน และเปดโอกาสใหเด็ก เยาวชนใชเปนเวทีแสดงความสามารถตาง ๆ 
หลังเลิกเรียน หรือวันหยุดเสาร-อาทิตย 
   2.2 หองกาแฟและเครื่องดื่ม บริเวณชั้น 1 เพ่ือผอนคลายอิริยาบถ และอํานวย
ความสะดวกแกผูใชบริการประหยัดเวลาออกไปรับประทานอาหารภายนอกหองสมุด 
   2.3 หองหนังสือสําหรับเด็ก บริเวณชั้น 1 เพ่ือไมใหเกิดเสียงรบกวนบริเวณอื่น
ใหบริการหนังสือประเภทตาง ๆ สําหรับเด็ก พรอมคอมพิวเตอรฝกทักษะการเรยีนรู สามารถใชเปน
หองจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในวันหยดุ เสาร-อาทิตย 
   2.4 มุมทําการบาน บริเวณชั้น 2 สําหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา นั่งอานหนังสือ 
ทําการบาน โดยจัดใหมีหนังสือคูมือสอบ หนังสืออางอิงไวสําหรับการคนควา 
   2.5 หองฝกอบรม บริเวณชัน้ 3 ติดกับหองฉายภาพยนตร สําหรับผูใชบริการที่
ตองการศึกษาคนควาเปนกลุม และใชเปนหองอบรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน การใชอินเทอรเน็ต และ
อบรมภาษาตางประเทศสําหรับประชาชน 
   2.6 หองฉายภาพยนตร บริเวณชั้น 3 เพ่ือใหผูเขาใชบริการไดมีความสุขกับ 
การชมภาพยนตรและสารคดีตาง ๆ 
   2.7 โซนอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ
อินเทอรเน็ต เพ่ือความรวดเร็วในการสบืคนขอมูลขาวสาร 
   2.8 โซนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบไรสาย ใหบริการแกผูใชที่นําคอมพิวเตอร
แบบพกพามาใชภายในหองสมุด 
  3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ (Electronic Library) และเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
จํานวน 1 เครือ่ง เพ่ือจัดเก็บขอมูลเปนศนูยกลาง พรอมเครือขายอีก 4 เครื่อง เพ่ือประมวลผล 
เชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศภายในหองสมุด เชน การสืบคนขอมูลของหนังสือ 
สิ่งพิมพ การจัดหมวดหมูหนังสือ การรับสมัครสมาชิก บริการยืม-คืนหนังสือ สรุปรายงานสถิติขอมูล
ของหนังสือสถิติสบืคนผานเครือขายอินเทอรเน็ต และระบบควบคุมนําหนังสือออกนอกหองสมุด 
เปนตน 
  4. การจัดหมวดหมูหนังสือ 
   หองสมุดใชระบบการจัดหมวดหมูหนังสือดวยระบบทศนิยมดิวอ้ี (Dewey 
Decimal Classification: D.D.C.) 
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  5. การรับสมัครสมาชิก 
   หองสมุดเปดรับสมัครสมาชิกเพื่อใชสิทธิในการยืมหนังสือ ใชอินเทอรเน็ตและรวม
กิจกรรมอ่ืน ๆ กับหองสมุด 
  6. การยืม-คืนหนังสือ 
   หองสมุดไดนําเทคโนโลยีเขาประยุกตใชในการบริการยืม-คืนหนังสือ ดวยระบบ
บารโคด (Barcode) ทั้งน้ี ใหบริการเฉพาะสมาชิกหองสมุดเทานั้น ซึ่งสามารถยืมหนังสือไดครั้งละ 2 
เลม 7 วัน หากสมาชิกสงหนังสือคืนเกินกําหนดจะตองชําระคาปรับวันละ 1 บาทตอเลม ในกรณีที่ทํา
หนังสือหายหรือชํารุด สมาชิกตอหาหนังสือใหมมาคืนใหกับหองสมุด หรือตองชดใชตามราคา
ทองตลาดของหนังสือเลมน้ันๆ 
  7. วัน เวลาทาํการ 
   เปดบริการ วันอังคาร-เสาร   เวลา 8.30-20.00 น. 
   วันอาทิตยและวันหยุดนักขตัฤกษ เวลา 9.00-17.00 น. 
   ปดบริการ วันจันทร 
  8. กิจกรรมสงเสริมการอาน 
   หองสมุดมีกิจกรรมสงเสริมการอานที่หลากหลายอยางตอเน่ือง เพ่ือใหทุกคนมี
สวนรวมและเรียนรู เนนพัฒนาความรู การคิด ความเขาใจดวยตนเอง และสามารถนําความรูไป
พัฒนาคุณภาพชีวติใหดีขึ้น เชน การจัดนิทรรศการ การจัดประกวดตาง ๆ การแสดงเพื่อสาระและ
ความบันเทิง การจัดอบรมความรูพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร ภาษาตางประเทศ อบรมธรรมะ กจิกรรม
ทัศนศึกษา กจิกรรมคายครอบครัวรักการอาน กิจกรรม MBA Book & Library Fair ในงานมหกรรม
หนังสือระดับชาติ ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กิจกรรม “กรุงเทพมหานครแหง 
การอาน” การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เสวนา ดนตรี การแสดงตาง ๆ เปนตน    
  9. การประชาสัมพันธ 
   การประชาสัมพันธหองสมุดเพื่อการเรียนรู จัดทําโดยการแจงใหองคกร หนวยงาน 
สถาบันการศกึษา และชุมชนในพื้นที่ใหทราบถึงการบรกิารของหองสมุด การออกไป 
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธยังโรงเรียนตาง ๆ ในพื้นที่ จัดกิจกรรมแนะนําหองสมุด แจง 
กองประชาสัมพันธของกรุงเทพมหานคร และสื่อมวลชนทุกแขนง จัดทําโครงการประชาสัมพันธ 
โดยผลิตรายการผานวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ 
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 แนวคิดและนโยบายของหองสมุดเพือ่การเรียนรูกรุงเทพมหานคร 
  วิถีชวีิตความเปนอยูของคนในกรุงเทพมหานคร ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่อันเปน
ศูนยรวมความเคลื่อนไหวของคนเมืองหลวง ที่ซึ่งความทันสมัย ความเจริญ แฟชั่น และ 
ศูนยการศึกษามารวมอยูในที่แหงเดียวกนั มีลักษณะเปนสังคมที่เจริญแลว กรุงเทพมหานครมุง
สงเสริมคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครใหขับเคลื่อนสู “สังคมแหงการเรียนรู” เปนสังคมที่
ปลูกฝงเด็ก เยาวชน และประชาชน ใหตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง และมีนิสัย
รักการอาน แสวงหาความรูเพ่ือนําความรูนั้นไปใชใหเกดิประโยชนทัง้แกตนเองและสังคม ตลอดจน
สามารถเขาถงึแหลงเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เพ่ือใหไดรับขาวสารไดอยางสะดวกรวดเรว็ ทัน
ตอเหตุการณตาง ๆ ของสังคมบานเมือง ภูมิภาคและทั่วโลก เพ่ือปรับตวัใหเทาทนัการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในยุคปจจุบัน จากพระราชบัญญํตกิารกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหมีการกระจายอํานาจโดยโอนภารกิจจากรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนแกกรุงเทพมหานครใหประชาชนไดรับการพัฒนาความรูในรูปแบบของ 
การจัดบริการหองสมุดประชาชน ซึ่งเดิมมีหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครสังกัดกลุมงานพัฒนา
หองสมุดประชาชน กองนันทนาการ สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทอ’เที่ยว จํานวน 26 แหง  
จากนโยบายการกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวทําใหหองสมุดประชาชน
กรุงเทพมหานคร 21 แหง ตองยายไปสังกัดสํานักงานเขตทั้ง 50 เขต คงเหลืออยูในความดูแล
รับผิดชอบของสํานักวัฒนธรรมกีฬา และการทองเที่ยว จํานวน 5 แหง คือ 1) หองสมุดวิชาการ  
2) หองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครสวนลุมพินี 3) หองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร 
ซอยพระนาง 4) หองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครภาษีเจริญ และ 5) หองสมุดทีปงกรรัศมีโชต ิ
ตอมาในป พ.ศ. 2548 นายอภิรักษ โกษะโยธิน ดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ไดดําริแนวคิดในการพัฒนาหองสมุดประชาชนที่เดนชัดเพื่อสนับสนุนใหกรุงเทพมหานครเปนเมือง
แหงการอาน (World Book Capital) จึงไดกําหนดเปนนโยบายหลัก 3 ประการ คือ 
   1. พัฒนาหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครใหเปนหองสมุดมิติใหมสําหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในชมุชนไดเขาใชบริการ 
   2. สนับสนุนใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองแหงการอาน เพ่ือใหประชาชนรัก 
การอาน และเรียนรูอยางมีความสุขภายในหองสมุด 
   3. เปนศูนยกลางการเรียนรูของคนทุกวยั มีเทคโนโลยีการเรียนรูสมัยใหมให 
ทุกคน ทุกวยัพัฒนาตนเองได 
  จากนโยบายดังกลาว กรุงเทพมหานครไดใหการสนับสนุนดานงบประมาณใน 
การพัฒนาหองสมุดรูปแบบเดิม และไดจัดสรางหองสมุดเพื่อการเรียนรูแหงใหมเพ่ิมขึ้นในพื้นที่เขตที่
ยังไมมีหองสมุด โดยไดกําหนดวัตถุประสงคของหองสมุดเพื่อการเรียนรูไว 7 ประการ ดังนี้ 
   1. เพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรู การศึกษาคนควา ทั้งในระบบและนอกระบบของ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร 
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   2. เพ่ือเปนแหลงรวบรวมขอมูลขาวสารและความรูตางๆ ที่ทันตอเหตุการณและ
ความเคลื่อนไหวในสังคมโลก ทําใหประชาชนมีทัศนคตทิี่กวางไกล ซึง่เปนพ้ืนฐานถึงความเติบโต
ทางดานสติปญญาและวัฒนธรรม 
   3. เพ่ือเปนศูนยกลางในการสงเสริมใหประชาชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน
เกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตดวยการอานหนังสือ 
   4. เพ่ือเปนศูนยกลางในการสงเสริมกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมของ
ประชาชนหรอืองคกรในสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนในสงัคม 
   5. เพ่ือสงเสริมแนะนําใหประชาชนเขาใจ และปฏิบตัตินเปนพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย และใหความรวมมือกับภาครัฐและภาคประชาชนของทองถิ่นในการดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
   6. เพ่ือใหเกิดความรวมมือระหวางเครือขายหองสมุดทั้งในและตางประเทศใน 
การจัดการศึกษาหาความรู และแลกเปลี่ยนความรูสําหรบัประชาชนทัง้ในและตางประเทศ 
   7. เพ่ือเปนศูนยกลางการใหบริการสารสนเทศทุกประเภทที่ใหญที่สดุในประเทศ
ไทย (หองสมุดประชาชนระดับประเทศ)  
  กลุมงานพัฒนาหองสมุดประชาชน สํานักวฒันธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจึงได
ดําเนินการตามนโยบายดังกลาวโดยปรบัปรุงหองสมุดเดิม คือหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร 
สวนลุมพินี และหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครซอยพระนางใหเปนหองสมุดเพ่ือการเรียนรู 
นํารองกอน จํานวน 2 แหง พรอมทั้งดําเนินการสํารวจ และจัดสรางหองสมุดแหงใหมในเขตที่ยงั 
ไมมีหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร เพ่ิมขึ้นอีก 12 แหง ไดแก หองสมุดเพื่อการเรียนรูวิชาการ 
หองสมุดเพื่อการเรียนรูลาดกระบัง หองสมุดเพื่อการเรียนรูบางกะป หองสมุดเพื่อการเรียนรู 
สะพานสูง หองสมุดเพื่อการเรียนรูทุงครุ หองสมุดเพื่อการเรียนรูดุสิต หองสมุดเพื่อการเรียนรู 
ทีปงกร หองสมุดเพื่อการเรียนรูมีนบุรี หองสมุดเพื่อการเรียนรูบางขนุเทียน หองสมุดเพื่อการเรียนรู
บางบอน และหองสมุดเพื่อการเรียนรูหวยขวาง และขณะนี้อยูระหวางปรับปรุงหองสมุดเพื่อ 
การเรียนรูภาษีเจริญ หองสมุดเพื่อการเรียนรูคลองสามวา ซึ่งจะพรอมเปดใหบริการแกประชาชน
ตอไป 
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บทบาทของหองสมุดประชาชนและบรรณารักษในการสงเสริมการรูสารสนเทศ 
 บทบาทของหองสมุดประชาชนในการสงเสริมการรูสารสนเทศ 
   ตั้งแตทศวรรษ 1990 การพัฒนาเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี 
ที่กาวหนาไปอยางรวดเร็ว นําความเปลีย่นแปลงมาสูสังคมมนุษยที่ยิง่ใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรมีอิทธิพลอยางยิง่ในวิถีชวีติอยางตอเน่ือง ไมวาการทํางาน หรือการศึกษา 
ซึ่งมีผลตอการกําหนดคุณสมบัติที่สูงขึ้นในเรื่องการแขงขันและการใชประโยชนจากสารสนเทศ  
เม่ืออัตราการขยายตวัของสารสนเทศเตบิโตขึ้น สงผลถึงความแตกตางของประชากรที่ตองการ
ครอบครองสารสนเทศ และจะขยายวงกวางขึ้นในแตละชวงเวลา บางก็อยูในชวงทีมี่สารสนเทศที่มี
คุณภาพมากในระดับสูง บางก็อยูในชวงทีไ่มเปนไปตามความคาดหวงัเน่ืองจากขาดกลไกการเขาถึง 
ดังนั้นเพื่อลดความแตกตาง หองสมุดประชาชนจึงพยายามสรางโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงและใช
ประโยชนสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน ดังที่หลายประเทศเสนอแนวทางในการสงเสริมทักษะการรู
สารสนเทศ เพ่ือสงเสริมการศึกษาการเรยีนรูตลอดชวีติ ซึ่งเปนภารกิจหลักของหองสมุดประชาชน 
  จิงเจ่ีย (Jingxia.  2002: 2) นําเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง ประสบการณและ
ภารกิจหลักจากหองสมุดประชาชนในประเทศจีน: กรณีศึกษาในเขตเมืองวูฮัน ประเทศจีน ตอที่
ประชุมสหพันธนานาชาติ (IFLA) ครั้งที่ 68 โดยเนนบทบาทดานการสงเสริมการรูสารสนเทศของ
ผูใช บทความนี้ไดกลาวถึงความจําเปนในเรื่องการสรางทักษะการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุด
ประชาชนในประเทศจีน ในป ค.ศ.1994  ตอมา รัฐบาลไดวางโครงสรางพื้นฐานทางดานสารสนเทศ 
ครั้งใหญโดยสรางโครงขายสารสนเทศมากมาย อาทิ CHINANET, SCINET, CHINAGBN, 
UNINET เปนตน ในป ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544)  ศูนยสารสนเทศของประเทศจีนไดใหตัวเลขสถติิ
การเชื่อมตอคอมพิวเตอรกบัอินเตอรเน็ตมีจํานวนมากกวา 12,540,000 เครื่อง และสถติิผูใช
อินเทอรเน็ตมีจํานวนมากกวา 33,700,000 คน ทําใหประเทศจีนเปนอันดับ 2 ของโลกในดาน
เครือขายการสื่อสาร ในทางกลับกัน ประเทศจีนยังคงเปนประเทศทีก่ําลังพัฒนา จากสถิติสํามโน
ประชากร ครัง้ที่ 5 ป ค.ศ. 2001 ประชากรทุก 100,000 คน จะไดรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
เพียง 3,611 คน และระดับมัธยมปลายเพียง 11,146 คน ประชากรขาดทักษะการรูสารสนเทศ 
โดยเฉพาะ ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหขาดโอกาสที่จะไดรับสารสนเทศที่ทันสมัย ดังนั้น 
เม่ือใดที่ประชาชนตองการสารสนเทศ  กจ็ะใชทรัพยากรสารสนเทศจากหองสมุดไดนอย ผลลัพธ คือ
ประชาชนใชประโยชนจากหองสมุดไมเต็มที่   
  ปแอร (2010: Online) จากหองสมุดประชาชน โกลดโคสต (Gold Coast) สมาชิก
บล็อก (blog) ชุมชนหนังสือออนไลน ไดเสนอบทความเรื่องวิธีสงเสรมิบทบาทการรูสารสนเทศใน
หองสมุดประชาชน การใหความรูดานการรูสารสนเทศแกประชาชน มีการพัฒนาแนวทางใหม ๆ  
ในการเพิ่มโอกาสทางการศกึษา โดยการใชเว็บ 2.0 เพ่ือเพ่ิมทักษะการรูสารสนเทศของสมาชิก
ชุมชนออนไลนเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณเกี่ยวกบัหองสมุดประชาชน  
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ดานหนังสือ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับทักษะการเรยีนรูตลอดชวีติ ชุมชนหนังสือ
ออนไลน มีจุดประสงค ดังนี้ 
   1. สงเสริมการอาน และการเรียนรูอยางไมเปนทางการ 
   2. สนับสนุนประชาชนพัฒนาทักษะใหม ๆ  
   3. สรางและพัฒนาชุมชนออนไลนใหเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ 
  ฮานเซน (Hansen.  2004: Online) กลาวถึงการประชมุ การรูสารสนเทศของ
หองสมุดประชาชน กลุมประเทศนอรดิก ประกอบดวย 5 ประเทศ คอื ไอซแลนด ฟนแลนด สวีเดน 
นอรเวย และเดนมารก ที่ประชุมไดวิเคราะหความคิดรเิริ่มและกิจกรรมเกี่ยวกับการรูสารสนเทศของ
หองสมุดประชาชน ของกลุมประเทศนอรดิก ดังนี้ 
   1. การมีนโยบายในระดับชาติของแตละประเทศเกี่ยวกับการรูสารสนเทศซึ่งเปน
ทักษะจําเปนของพลเมือง 
   2. หองสมุดประชาชนเปนศนูยกลางการเรียนรู โดยกําหนดหัวขอการเรียนรูตลอด
ชีวติ การเรียนรูนอกระบบโรงเรียน เพ่ือเชื่อมโยงกับการรูสารสนเทศ  
   3. บรรณารักษมีบทบาทเปนผูสอน ดังนั้น จึงตองมีทักษะและความสามารถใน
การสอน รูทฤษฎีการสอน และการวางแผนการศึกษาสําหรับประชาชน   
   4. หองสมุดประชาชนของกลุมประเทศนอรดิก ทําวิจัยเพ่ืออธิบายสภาพปจจุบัน
หองสมุดประชาชน ตลอดถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกบัการรูสารสนเทศ 
   5. จัดกิจกรรมการเรียนรูหองสมุดประชาชนบนอินเทอรเน็ต 
   6. เนนตัวอยางที่ดี  
   7. กลยุทธหองสมุดในระดับตาง ๆ เชน ระดับทองถิ่นกบัระดับชาติ บรรณารักษ
กับครู และบุคคลที่เกีย่วของและบรรณารกัษหองสมุดประชาชน หองสมุดประชาชนกับ
สถาบันการศกึษา และหองสมุดเพื่อการวิจัย 
  ในบรรดาประเทศกลุมนอรดิกทั้งหมด ฟนแลนด เปนประเทศที่มีนโยบายระดับชาติ
ชัดเจนเกี่ยวกบัการรูสารสนเทศมากที่สุด อยางไรก็ตาม ทุกประเทศในกลุมน้ี ไดจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเกีย่วกับการเรยีนรูหองสมุด และการรูสารสนเทศ โดยมีสิ่งที่ทาทาย ไดแก การกําหนด
กลยุทธ และพันธมิตรขามหนวยงานและระหวางหองสมุดตางประเภท 
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 บทบาทของบรรณารักษในการสงเสรมิการรูสารสนเทศ 
  บรรณารักษหองสมุดไดชื่อวาเปนผูปฏบิตัิงานดานสารสนเทศในหองสมุดมีบทบาท 
สําคัญในเรื่องที่เกี่ยวกบัการยกระดับความรูทั้งในดานขาวสาร การคิดคน การประกอบอาชีพ และ
นันทนาการรวมทั้งการยกระดับจิตใจของประชาชน มีหนาที่จัดหาสารสนเทศตาง ๆ ที่อยูในรูป 
ของวัสดุตีพิมพ และวัสดุไมตีพิมพ การจัดบริการและกจิกรรมเพื่อใหประชาชนไดรบัขาวสารตาง ๆ 
ใหมากที่สุด นอกจากนี้บรรณารักษควรมีบทบาทในการปลูกฝงและสอนวิธีการศกึษาคนควา  
รูวิธีการเรยีนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวติ และมีทักษะการรูสารสนเทศ ซึ่งองคประกอบสําคัญ 
ประการหนึ่งของการรูสารสนเทศ คือ การรูหองสมุด คือความสามารถในการใชทรพัยากรและบริการ
ของหองสมุด อีกทั้งรูจักใชหองสมุดเปนประตูไปสูโลกภายนอก ผูทีมี่ความเหมาะสมที่สุดที ่
จะสอนในเรื่องนี้ก็คือ บรรณารักษ โดยนัยนี้ การรูสารสนเทศกเ็ชนกันที่บรรณารกัษจะตองทําหนาที่
เปนผูสอน เน่ืองจากเปนผูที่อยูทามกลางสารสนเทศ และมีความเชีย่วชาญทางสารสนเทศมากกวา
ผูอ่ืน โดยบรรณารักษจะตองเสริมทักษะการรูสารสนเทศโดยศึกษาวาตางประเทศทําอะไรบาง 
งานวิจัยของ จิงเจ่ีย (Jingxia.  2002: 2) ที่ไดรายงานถึงกิจกรรมการฝกอบรมทักษะการรู
สารสนเทศของหองสมุดประชาชน ในประเทศจีนเพื่อปรับปรุงสมรรถนะการรูสารสนเทศของ 
ผูใช ไวดังนี้ (1) เนนการสอนทักษะการรูสารสนเทศแกผูใชรายใหม (2) รเิริ่มการฝกอบรมแกผูใช 
ในดานความรูทางสารสนเทศและเทคโนโลยี และ (3) จัดการอบรมทักษะการรูสารสนเทศตาม 
ความตองการของผูอาน นอกจากนี้ ยังใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการรูสารสนเทศในสงัคม 
ไดแก (1) การสรางบรรยากาศการรูสารสนเทศ เชน จัดตั้ง สมาคมการรูสารสนเทศ ที่ทํากิจกรรม
สงเสริมการรูสารสนเทศ (2) หองสมุดควรจัดหลักสูตรการฝกอบรมทักษะการรูสารสนเทศ (3) 
สงเสริมใหบรรณารักษเปนผูมีทักษะในการรูสารสนเทศเพื่อฝกอบรม และชี้แนะผูใชใหเปน 
ผูรูสารสนเทศตอไป  
  สําหรับการจัดหลักสูตรอบรมทักษะการรูสารสนเทศบรรณารักษจะตองเขาใจเรื่อง 
การรูสารสนเทศกอน โดยบรรณารักษควรเชิญอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลยัที่มีความรูเรื่องการรู
สารสนเทศไปอบรมใหกับบรรณารักษหองสมุดประชาชน ซึ่งบรรณารักษควรพัฒนาตนเอง พัฒนา 
ระบบหองสมุด แลวจึงนําความรูและทักษะการรูสารสนเทศทีต่นมีไปพัฒนาผูใชหองสมุดตามบริบท
ที่เหมาะสมตอไป (สุพัฒน สองแสงจันทร.  2548: ออนไลน) กลาววา การทําหนาที่สอนการรู
สารสนเทศ สามารถแบงได 2 ลักษณะคือ การสอนอยางเปนทางการ เชน การสอนในรายวิชา 
การรูสารเทศ การบรรจุลงในหลักสูตร ซึง่มักพบในสถาบันการศึกษา และ การสอนอยางไมเปน
ทางการ ในลกัษณะของกิจกรรมที่จัดขึ้นในหองสมุด โดยมีบทบาท 3 ดาน คือ (1) การใหคําแนะนํา
และใหคําปรึกษาแกผูใชหองสมุดในเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชหองสมุด และการศกึษาคนควาเพื่อ 
ใหเปนผูที่สามารถเรียนรูดวยตนเอง เชน เทคนิคการสืบคนขอมูล การนําชมหองสมุด เปนตน  
(2) จัดทําบทเรียนสําเร็จรูปเพื่อการเรียนรูดวยตนเองทางออนไลน ในรูปของบทเรียน Tutorial  
(3) แนะนําผูใชหองสมุดในการคนหาสารสนเทศ นับตั้งแตการใชโอแพ็ก การคนหาสารสนเทศจาก 
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อินเทอรเน็ต เทคนิควิธีคนหาสารสนเทศ รวมทั้งสังเคราะหสิ่งที่พบเพื่อใหเกิดความรูใหม โรบินสัน 
ไดสนับสนุนความคิดที่วาบทบาทของบรรณารักษนั้นเปนนักการศึกษามากกวาผูอารักขาหนังสือ 
ฉะนั้นบรรณารักษควรเนนใหการศึกษากบัผูใชหองสมุด ทั้งน้ีเพราะความสามารถในการใชหองสมุด
และทรัพยากรสารสนเทศ เปนชองทางที่จะชวยใหบุคคล ตลอดจนวิชาชีพมีความเจริญกาวหนา และ
แนวคิดนี้เปนสมมุติฐานที่เปนมโนทัศนของหองสมุดประชาชนในฐานะ “มหาวิทยาลัยของ 
ปวงชน” (Breivik.  1982: 85; citing Robinson)  
  จากการนําเสนอบทบาทการรูสารสนเทศของหองสมุดประชาชนของ ไล (Lai.  2011: 
81-88) ที่ไดวิจัยเกี่ยวกับการอบรมการรูสารสนเทศของหองสมุดประชาชน: กรณีศึกษาในประเทศ
แคนาดาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือการสํารวจสถานะการณฝกอบรมการรูสารสนเทศ กลยทุธ
และวธิีการ 2) เพ่ือคนหาวิธกีารพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศสําหรบับรรณารักษและผูใชบริการ  
3) เพ่ือศึกษาปญหาในกระบวนการการฝกอบรมดานการรูสารสนเทศ ผลการวิจัยพบวา  
1) บรรณารักษใหความสําคัญกับบทบาทการฝกอบรมการรูสารสนเทศ 2) บรรณารักษใสใจใน 
การพัฒนาการรูสารสนเทศ โดยจัดอบรมหลายรูปแบบ ซึ่งทําใหสามารถใหคําแนะนําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีความระมัดระวังในการใชจายงบประมาณ 3) สรางความสัมพันธกับหนวยงาน
อ่ืน เพ่ือขยายขีดความสามารถในการฝกอบรม 4) บรรณารักษหองสมุดประชาชนขาดความรู 
ความเขาใจวามีทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวกับการรูสารสนเทศ และขาดความเขาใจในบริบทดาน
การศึกษาผูใหญ การวิจัยนี้ไดใหแนวทาง 4 ขอ เพ่ือสงเสริมพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศใน
หองสมุดประชาชน ไดแก 1) หองสมุดประชาชนที่จะจัดอบรมใหดีจะตองมีความพรอมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ทักษะการใชคอมพิวเตอร 2) สามารถจัดการฝกอบรมที่เปนทางการ   
3) ปรับปรุงทกัษะการรูสารสนเทศของของบุคลากรตลอดจนทักษะในการสอน และ 4) สราง 
ความรวมมือกับหนวยงานภายในชุมชน  
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยในตางประเทศ 
  จากการศึกษาคนควางานวจัิยดานการรูสารสนเทศในตางประเทศพบวาสวนใหญ
ศึกษาเรื่องทัว่ไปของผูใชหองสมุดประชาชน สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการรูสารสนเทศแมจะมีอยู
เปนจํานวนมาก แตสวนใหญจะศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย สวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการรู
สารสนเทศของผูใชหองสมุดประชาชน มีพบนอยมาก ดังเชนงานวิจัยของแมทตา (Matta.  2003: 
Abstract) ที่ศกึษาหลักสตูรการจัดการศึกษาสําหรับผูใหญที่ไดรับการศึกษานอย งานวิจัยของนี
ลเซน และบอรลุน (Nielson;, & Borlund.  2011: Online) ที่ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนไฮสคูล
ของประเทศเดนมารก เกี่ยวกับบทบาทของหองสมุดประชาชนตอการเรียนรูและการใหการศึกษาแก 
ผูใช รีเวอรคอมบ (Revercomb.  2005: Abstract) ที่ศึกษาการรูสารสนเทศทางอินเทอรเน็ตของ
ผูใหญวัยสูงอายุ คิลิค (Kilic.  2010: Abstract) ที่ศึกษาการรูสารสนเทศในสถานทีท่ํางานไดศึกษา
กับเจาหนาที่ และพนักงานในสถานีตํารวจโดยผลการวจัิยไดรายงานถึงระดับการรูสารสนเทศ  
และทักษะการใชคอมพิวเตอรของเจาหนาที่ในสถานตีาํรวจ และไล (Lai.  2011: 81-88) ที่ศึกษา 
การอบรมการรูสารสนเทศของหองสมุดประชาชน: กรณีศึกษาประเทศแคนาดา ซึ่งจะไดนําเสนอ
รายละเอียดของงานวิจัยดังตอไปน้ี 
   แมทตา (Maatta.  2003: Abstract) ไดศึกษาหลักสตูรการจัดการศึกษาสําหรับ
ผูใหญที่ไดรับการศึกษานอย ในรัฐฟลอรดิา โดยจัดโปรแกรมที่ใชศกึษา 3 โปรแกรม จุดมุงหมายที่
ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการรูหนังสือ และความสัมพันธระหวางการศึกษารูปแบบเกากับการศึกษา
แบบใหม ในดานทักษะการรูสารสนเทศ โดยใชวธิีการเก็บขอมูลหลากหลาย เชน 1) การใช
แบบสอบถาม 2) สัมภาษณเชิงลึก 3) วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร ตํารา และเอกสารที่ใชประเมินผล 
4) สัมภาษณกลุมตัวอยาง 5) การสังเกต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูใหญทีมี่การศึกษานอยใน
รัฐฟลอริดา ผลการวิจัยพบวา ผูใหญที่อานออกเขียนไดนอย ใชวิธีการเขาถึงสารสนเทศโดย 
การพูดคุยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ฟงรายการฟงวิทยุ ดูโทรทัศน เพ่ือนําความรูตางๆ มาใชให
เกิดประโยชนในชีวติประจําวัน นอกจากนี้ยังพบวาผูใหญที่อานออกเขียนไดนอยใชวธิีการอานและ
เขาถึงสารสนเทศนอย และยังพบวาผูใหญที่อานออกเขียนไดนอยไมสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศ
ที่มีอยูได  ผลการวิจัยสามารถนําไปใชในการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศของผูที่จบการศึกษา 
มานาน เชน ผูใหญและคนสูงอายุ 
   รีเวอรคอมบ (Revercomb.  2005: Abstract) ศึกษาการรูสารสนเทศทาง
อินเทอรเน็ต: กรณีศึกษาผูใหญวัยสูงอายุ จุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธของการรูคอมพิวเตอร 
การรูอินเทอรเน็ต การรูสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแกผูสูงอายุที่มีอายุ 
ไมนอยกวา 50 ปจนถึงตั้งแต75 ปขึ้นไป  วิธีเกบ็รวบรวมขอมูลมี ดังนี้ 1) บันทึก 2) สังเกต 3) ใช
แบบสอบถาม 4) การวิเคราะหเอกสาร 5) การสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา คอมพวิเตอร 
อินเทอรเน็ต และทักษะการรูสารสนเทศ การปฎิสัมพันธระหวางบคุคล และอายุเปนสิ่งที่สัมพันธกัน 
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โดยผูใหญวัยสูงอายุตองการเรียนรู การใชอินเทอรเน็ต ตองการใชสารสนเทศบนอินเตอรเน็ตเปน
แหลงขอมูล รวมถึงตองการใหมีการสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอน โดยเลือกหลักสูตรการใช
อินเทอรเน็ต รวมทั้งวธิีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ตลอดจนคําสั่งการใชงานตางๆ ที่สามารถ 
ใชไดงาย การวิจัยนี้สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาการรูสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต การรู
สารสนเทศ และสารสนเทศที่จําเปนสําหรับผูใหญวยัสูงอายุ เพ่ือใชเปนแนวทางในการอบรม
ผูใชบริการหองสมุดประชาชนในวัยสูงอายุตอไป 
   คิลิค (Kilic.  2010: Abstract) ศึกษาทักษะการรูสารสนเทศในสถานที่ทํางาน: 
กรณีศึกษาในเจาหนาที่ตํารวจ ในรัฐเทกซัส ตัวแปรที่ใชในการวิจัยไดแก 1) ระดับการศึกษา  
2) แผนกงานที่สังกัด 3) ชั้นยศ และ 4) ประสบการณในการทํางาน ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่
ตํารวจ ที่ระดบัการศึกษาตางกัน ปฏิบัตงิานในแผนกตางกัน และมีชั้นยศตางกัน มีระดับทักษะ 
การใชคอมพิวเตอรตางกัน ดานความถี่ในการใชแหลงสารสนเทศตาง ๆ เจาหนาที่ตํารวจที่มีระดับ
การศึกษาตางกันและประสบการณการทาํงานตางกัน มีผลการใชแตกตางกัน ผลการวิจัยนี้สามารถ
ใชเปนแนวทางพัฒนาการรูสารสนเทศของบุคลากรในสาํนักงานตํารวจทุกฝาย ตลอดจนสามารถใช 
วางแผนการจัดอบรมใหกับบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตอไป 
   นีลเซน และบอรลุน (Nielson; & Borlund.  2011: Abstract) ไดทําวิจัยในประเทศ
เดนมารก โดยศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับไฮสกูล 12 คน ที่มีบทบาทของหองสมุด
ประชาชนตอการเรียนรูและการใหการศกึษาแกผูใช ความเขาใจของนักเรียนที่มีตอแนวคิดการรู
สารสนเทศ สิง่ที่นักเรียนตองการจากหองสมุดประชาชน และสมรรถนะทางดานสารสนเทศของ
บรรณารักษ  ผูวิจัยใชวิธทีบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณกลุมตวัอยางที่คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจากผูใชหองสมุดประชาชน ผลการวิจัยรายงานวา 1) นักเรียนมีความเห็นเกี่ยวกบั
บทบาทของหองสมุดประชาชนตอการเรียนรู 3 ดาน คือ เปนศูนยทรพัยากรสารสนเทศ เปนสถานที่
สําหรับการเรยีนรูดวยตนเอง และเปนสถานที่สําหรับที่สนับสนุนและแนะแนวทางการเรียนรู 2) 
นักเรียนมีความเขาใจแนวคดิ “การรูสารสนเทศ” 4 ดาน คือ ความสามารถในการแนะนําการใช
สารสนเทศ (ซึ่งสะทอนใหเห็นบทบาทของบรรณารักษในการเปนตวักลางระหวางสารสนเทศกบั
ผูใช) การคนหาสารสนเทศ กระบวนการใหความหมาย และความสามารถวิเคราะหและประเมิน
สารสนเทศ 3) สิ่งที่นักเรียนตองการจากหองสมุด ไดแก การเรียนรูตามโอกาสที่ตนตองการ 
ความสามารถเรียนรูไดตามความสนใจ ความสามารถเรียนรูในหัวขอที่สนใจอยางลึกซึ้ง และ 
ความตองการเรียนรูโดยไดรับความชวยเหลือแนะนําจากบรรณารักษ และ 4) นักเรียนมีความเห็น
วาบรรณารักษมีสมรรถนะสูง และชวยเหลือนักเรียนในการระบุความตองการสารสนเทศ และแหลง
สารสนเทศ ตลอดจนใหคําแนะนําในกระบวนการคนหาสารสนเทศ นอกจากนี้ งานวิจัยยังชี้ใหเห็น
วา นักเรียนเหลานี้มีทักษะในการวิเคราะหประเมินสารสนเทศที่ดี แตขาดทักษะในการระบุความ
ตองการสารสนเทศ และกระบวนการคนหาสารสนเทศ และมีความเขาใจที่คลุมเครือเกี่ยวกับแนวคิด
เกี่ยวกับการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต ความรูที่ไดจากผลการวิจัยนี้เปนประโยชนตอ
บรรณารักษหองสมุดประชาชนในการแกไขและปรบัเปลีย่นการสอนการรูสารสนเทศใหสอดคลอง 
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กับความตองการของผูใช โดยเนนการสอนทักษะการคนหาสารสนเทศ ทั้งที่เปนหลักสูตรการสอน
อยางเปนทางการ และการใหคําปรึกษาแกผูใชเปนรายบุคคล 
   ไล (Lai.  2011: 81-88) ศึกษาการอบรมการรูสารสนเทศของหองสมุดประชาชน: 
กรณีศึกษาประเทศแคนาดา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) การสํารวจสถานะการฝกอบรมการรู
สารสนเทศ กลยุทธ และวิธกีาร 2) เพ่ือคนหาวิธีการพฒันาทักษะการรูสารสนเทศสําหรับ
บรรณารักษและผูใชบริการ 3) เพ่ือคนหาปญหากระบวนการฝกอบรมดานการรูสารสนเทศ ขั้นตอน
การวิจัยคือ 1) ศึกษางานวจัิยที่เกี่ยวของ 2) สังเกต 3) การสัมภาษณจากตัวแทนบรรณรักษ 6 คน 
ผลการวิจัยพบวา 1) บรรณารักษหองสมุดประชาชน ประเทศแคนาดาใหความสําคัญกับบทบาท 
การฝกอบรมการรูสารสนเทศ 2) บรรณารักษหองสมุดประชาชน ประเทศแคนาดา ใสใจใน 
การพัฒนาการรูสารสนเทศ โดยจัดอบรมหลายรูปแบบ ซึ่งทําใหสามารถ ใหคําแนะนําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีความระมัดระวังในการใชจายงบประมาณ  3) สรางความสัมพันธกับหนวยงาน
อ่ืน เพ่ือขยายขีดความสามารถในการฝกอบรม 4) หองสมุดประชาชน ทําใหบรรณารักษเขาใจวามี
ทฤษฎีการเรยีนรูที่เกี่ยวของกับการรูสารสนเทศ และมีความเขาใจในบริบทดานการศึกษาผูใหญ
ประกอบดวย และ 5) การวจัิยนี้ไดใหแนวทาง 4 ขอ เพ่ือสงเสริมพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศใน
หองสมุดประชาชน ไดแก  (1) หองสมุดประชาชนที่จะจัดอบรมใหดีจะตองมีความพรอมดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ทักษะการใชคอมพิวเตอร  (2) สามารถจัดการฝกอบรมที่เปนทางการ   
(3) ปรับปรุงทกัษะการรูสารสนเทศของของบุคลากรตลอดจนทักษะในการสอน และ (4) สราง 
ความรวมมือกับหนวยงานภายในชุมชน 
  
 งานวิจัยในประเทศ 
  ผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยในหัวขอตอไปน้ี 1) งานวิจัยที่เกี่ยวกับการรูสารสนเทศ  
โดยแบงเปน การรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา การรูสารสนเทศของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา การรูสารสนเทศของนิสติระดับปริญญาตรี และการรูสารสนเทศของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และ 2) งานวจัิยเกี่ยวกับหองสมุดกรุงเทพมหานคร 
 
  การรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
   ชมพูนุท ยอดยิ่ง (2551: บทคัดยอ) ศึกษากิจกรรมการสอนทักษะการรูสารสนเทศ
ของครูบรรณารักษ: กรณีโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากิจกรรมการสอนทักษะการรูสารสนเทศของครบูรรณารักษ กรณี
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีข่อนแกน เขต 1 ในดานวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
กิจกรรมการสอนทักษะการรูสารสนเทศของครูบรรณารักษ แกนักเรียนประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 2 
(ชั้นประถมศกึษาปที่ 4 ถึงประถมศึกษาปที่ 6) ตลอดจนเพื่อศึกษาถึงปญหาและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการสอนการรูสารสนเทศของครูบรรณารักษ เครื่องมือที่ใชใน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิเชิงพรรณนาและคารอยละ  
ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมสอนทักษะการรูสารสนเทศ และรูจักทรัพยากรสารสนเทศ จากทักษะ 
ที่ 2.1 (รอยละ 98.3) รองลงมาคือ กิจกรรมการแนะนําวิธีหาหัวขอ จากทักษะที่ 1.1 (รอยละ 96.7) 
การสอนใหทําแผนผังความคิดจากทักษะที่ 1.2 (รอยละ 95) กิจกรรมการสอนที่แนะนําการนําเสนอ
สารสนเทศ จากทักษะที่ 3.4 (รอยละ 91.7) สวนกิจกรรมการสอนที่ใชนอย คือ กิจกรรมการสอนการ
คนหา จากทักษะที่ 2.4 (รอยละ 48.3) สวนปญหาและขอเสนอแนะ พบวา ครูบรรณารักษไมได
สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรโดยตรง โรงเรียนขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอรใน 
การเรียนการสอน ทําใหไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และครูบรรณารักษตองการ
พัฒนาความรูดานวิชาบรรณารักษเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงในงานบรรณารักษ  
   ปาริชาติ เสารยะวิเศษ (2552: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยทีมี่อิทธิพลตอการรู
สารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา  
1) การรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ควรจะเปนในทศันะของผูเชี่ยวชาญ 2) การรู
สารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา 3) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูสารสนเทศของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 4) การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา และ 5) แนวทางการพัฒนาการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศ
ไทย ซึ่งการวจัิยแบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนแรกเปนการวิจัยเชงิคุณภาพ  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือผูเชี่ยวชาญดานการรูสารสนเทศจํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช คือ
แนวทางการสมัภาษณแบบเจาะลึกระหวาง มิถุนายน-กันยายน 2550 ขั้นตอนที่สอง เปนวิจัยเชิง
สํารวจ กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนระดับประถมศึกษาทีสุ่มจากวิธีการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน จํานวน 400 คน ผูบริการ ครูผูสอน ครูผูดูแลหองสมุดจํานวน 201 คน จากโรงเรียน 67 
โรงเรียน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณระหวาง 20 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2551 
ผลการวิจัยสรปุไดดังนี้ (1) ผูเชี่ยวชาญการรูสารสนเทศสวนใหญเห็นวา การรูสารสนเทศของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศไทยควรประกอบดวย 3 ดาน คือ 1) ดานการเขาถึง
สารสนเทศ นกัเรียนควรสามารถรูถึงความจําเปนของสารสนเทศ กําหนดขอบเขตของสารสนเทศ 
ที่ตองการ ระบุแหลงสารสนเทศทีต่องการ ใชกลยุทธการคนสารสนเทศ และเขาถึงแหลงสารสนเทศ
ที่เลือกไวได 2) ดานการประเมินสารสนเทศทีไ่ดรับ นกัเรียนควรสามารถวิเคราะหสารสนเทศที่ไดรับ 
อธิบายสารสนเทศทีไ่ดรับ และสรุปสารสนเทศทีใ่ชประโยชนได 3) ดานการนําสารสนเทศไปใช
ประโยชน นักเรียนควรสามารถบูรณการสารสนเทศที่ไดรับเขากับความรูของตน ใชสารสนเทศ 
ในการแกปญหา นําเสนอสารสนเทศในรปูแบบทีเ่หมาะสม และใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรมได  
(2) นักเรียนระดับประถมศกึษาประมาณ 50% มีการรูสารสนเทศในระดับมาก และเม่ือจําแนก 
รายดานพบวา นักเรียนมีการรูสารสนเทศดานการประเมินสารสนเทศมากที่สุด (รอยละ 71.9)  
แตมีการรูสารสนเทศดานการเขาถึงสารสนเทศนอยที่สดุ (รอยละ 61.3และครูผูดูแลหองสมุด  
และ 9) อิทธพิลของสื่อมวลชนที่สนบัสนุนการรูสารสนเทศ ทั้งน้ีตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธบิาย 
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การผันแปรของการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา ไดรอยลละ 53.0) สําหรับโครงสราง
การรูสารสนเทศของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในประเทศไทย หลงัวิเคราะหปจจัยพบวา 
ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก 18 องคประกอบยอย ไดแก 1) ดานการเขาถึงสารสนเทศ 7 
องคประกอบยอย 2) ดานการประเมินสารสนเทศ 6 องคประกอบยอย และ 3) ดานการนํา
สารสนเทศไปใช 5 องคประกอบยอย (3) ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา พบวามี 9 ตวัแปร ประกอบดวย 1) ผลการเรียนของนักเรียน 2) พฤติกรรมการใฝรู
ของนักเรียน 3) การจัดหาสื่อเสริมการเรียนรูของผูปกครอง 4) ความเขาใจพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติของครู 5) ขนาดของโรงเรียน 6) เขตทีต่ั้งของโรงเรียน 7) แหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ 
ในโรงเรียน 8) ความรวมมือระหวางครูผูสอน และไดรูปแบบปจจัยทีมี่อิทธิพลตอการรูสารสนเทศ
ของนักเรียนระดับประถมศกึษาในประเทศไทย เรียกวา SFSM Model (4) การจัดการเรียนการสอน
ที่สงเสริมการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษายังไมดีเทาที่ควรเนื่องจากสาเหตุหลาย
ประการไดแก 1) ผูบริหาร ครูผูสอน ครูผูดูแลหองสมุด มากถึงรอยละ 90 ยังไมเขาใจความหมาย
ของคําวา “การรูสารสนเทศ” และนอยกวารอยละ 40 ทีส่อดแทรกทักษะการรูสารสนเทศใน 
การจัดการเรียนการสอน 2) โรงเรียนมากวารอยละ 80 มีคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับความตองการ
ของนักเรียน และพบวาเกือบครึ่งที่ยังไมไดสอนใหนักเรียนเขาถึงสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ตชวย
ในการคนควา 3) โรงเรียนนอยกวารอยละ 50 มีสื่อไมตีพิมพและสื่ออิเลคทรอนิกส โรงเรียนนอยกวา
รอยละ 40 มีการจัดหมวดหมูหนังสือ โรงเรียนนอยกวารอยละ 20 มีเครื่องมือชวยคนและ 
มีระบบหองสมุดอัตโนมัติ และโรงเรียนนอยกวารอยละ 5 มีครูผูดูแลหองสมุดที่จบบรรณารักษ
โดยตรง 4) ผูบริหารโรงเรียนมากกวารอยละ 85 เห็นความสําคัญเกี่ยวกับการพฒันาหองสมุด 
ดานอาคารสถานที่ มากกวาการผลักดันการรูสารสนเทศลงสูการปฏบิัติจริงในระดบัโรงเรียน และ  
5) โรงเรียนนอยกวารอยละ 50 ที่ครูผูสอนและครูผูดูแลหองสมุดรวมมือกันในการวางแผน 
การจัดการเรียนการสอนการใชหองสมุด และประเมินการสอนการใชหองสมุด และโรงเรียน 
นอยกวา รอยละ 30 ที่หนวยงานรัฐหรือเอกชนเคยเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริม 
การอานใหกับนักเรียน (5) แนวทางการพัฒนาการรูสามรสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ในประเทศไทย เรียกวา “SF25 Model” ประกอบดวย 1) นักเรียน 2) ผูปกครอง 3) โรงเรียน  
4) สังคมหรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 
  การรูสารสนเทศของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา 
   สุพัฒน สองแสงจันทร (2551: บทคัดยอ) ศึกษาบทบาทในการสอนการรู
สารสนเทศของครูบรรณารักษในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร การวิจัยน้ีมีความมุงหมาย
เพ่ือศึกษาสภาพการสอนการใชหองสมุดและการสอนการรูสารสนเทศ ของครูบรรณารักษหองสมุด
โรงเรียนมัธยม   ศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทําการเปรียบเทียบโดยจําแนกตามวุฒิ
การศึกษาทางบรรณารักษศาสตรประสบการณการสอนการใชหองสมุด และบทบาทในการสอนการรู
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สารสนเทศ ตามมาตรฐานของ AASL และ AECT ซึ่งมี 3 ดานคือ การรูสารสนเทศ การเรียนรูดวย
ตนเอง และการรับผิดชอบตอสังคม ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) สภาพการสอนการใชหองสมุดในปจจุบัน  
พบวาครบูรรณารักษสวนใหญจะสอนทั้ง 2 รูปแบบ คอืเปนทางการและไมเปนทางการ สวนที ่
เปนทางการกจิกรรมที่สวนใหญจัดคือใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงเรียนรูและวธิีสืบคนในหองสมุด  
2) บทบาทการสอนการรูสารสนเทศพบวา ครูบรรณารักษมีบทบาทการสอนการสอนการรู
สารสนเทศ ทัง้โดยรวมและรายดานทุกดานในระดับมากแตจากการสัมภาษณสรุปไดวาครู
บรรณารักษไมมีความเขาใจในเรื่องการรูสารสนเทศอยางถองแท 3) ผลการเปรียบเทียบบทบาท 
ในการสอนการรูสารสนเทศ พบวา1) ตัวแปรวุฒิการศกึษาทางบรรณารักษศาสตร พบวาโดยรวม 
ที่มีการแตกตางกันที่ระดับ .05 โดยครูบรรณารักษที่มีวฒิุการศึษาทางบรรณารักษศาสตรมีบทบาท
มากกวาครูบรรณารักษที่ไมมีวุฒิการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร สวนรายดานพบความแตกตาง
ใน 2 ดาน คือ ดานการรูสารสนเทศ และดานการเรียนรูดวยตนเอง 2) ตัวแปรระยะเวลาการทํางาน 
พบวาผลโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ตัวแปรประสบการณการสอนการใชหองสมุด พบวา 
ผลโดยรวมไมแตกตางกัน แตรายดานพบความแตกตางในดานการับผิดชอบตอสังคม โดยครู
บรรณารักษทีมี่ประสบการณการสอนมากมีบทบาทมากกวาครูบรรณารักษที่มีประสบการณ 
การสอนปานกลาง 
   ยุวดี ดอกรังกูล (2550: บทคัดยอ) ศึกษาระดับการรูสารสนเทศของนักเรียน 
ชวงชั้นที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และเปรียบเทยีบ
ระดับการรูสารสนเทศและระดับการประเมินการรูสารสนเทศของนักเรียนจําแนกตามเพศ ระดับชั้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประสบการณการเรียนวิชาการใชหองสมุด และประสบการณการใช
คอมพิวเตอร รวมทั้งศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการรูสารสนเทศกับระดับการประเมินการรู
สารสนเทศ กลุมตัวอยางคอืนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4 ปการศึกษา 2548 จํานวน 357 คน 
ผลการวิจัยพบวา ระดับการรูสารสนเทศของนักเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง สวนระดับ 
การประเมินการรูสารสนเทศโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง ผลการเปรียบเทียบระดับการรูสารสนเทศ 
ของนักเรียนพบวา นักเรียนที่มีเพศ ระดบัชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน และประสบการณการเรียน
วิชาการใชหองสมุด ตางกันมีความแตกตางกัน โดยนักเรียนหญิงมีระดับการรูสารสนเทศสูงกวา
นักเรียนชายทุกดาน นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 มีระดับการรูสารสนเทศดานการเขาถึงและ 
การประเมินสงูกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 นกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีมากมี
ระดับการรูสารสนเทศสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีและพอใชทุกดาน นักเรียนที่ไมเคย
เรียนวิชาการใชหองสมุดมีระดับการรูสารสนเทศดานการเขาถึงสูงกวานักเรียนที่เคยเรียน สวน
นักเรียนที่มีประสบการณการใชคอมพิวเตอรตางกัน ไมมีความแตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบ
ระดับการประเมินการรูสารสนเทศพบวานักเรียนที่มี เพศ และประสบการณทางการเรียน และ
ประสบการณการเรียนวิชาการใชหองสมุด ตางกัน ไมมีความแตกตางกัน สําหรับความสัมพันธ
ระหวางระดับการรูสารสนเทศ และระดับการประเมินการรูสารสนเทศมีความสัมพันธกันแตอยูใน
ระดับนอย 
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  การรูสารสนเทศของนิสติระดับปรญิญาตรี  
   ปภาดา เจียวกก (2547: บทคัดยอ) ศึกษาการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดบัการรูสารสนเทศของนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกตามเพศ ชั้นป กลุมสาขาวชิา และผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน โดยใชแบบทดสอบในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวจัิยพบวา 1) นิสิตสวนใหญมี 
การรูสารสนเทศโดยรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา นิสิตมีความสามารถ 
ในการใชสารสนเทศอยูในระดับสูง รองลงมา คือ ความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ และ
ความสามารถในการประเมนิสารสนเทศ ซึ่งอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ   2) นิสิตที่มีเพศตางกัน  
มีการรูสารสนเทศโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน   3) นิสิตทีศ่กึษาในชั้นปทีต่างกัน มีการรู
สารสนเทศโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความสามารถแตกตางกันใน 
ดานการประเมินสารสนเทศ และความสามารถในการใชสารสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ  
.05 เม่ือทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา ดานการประเมินสารสนเทศ ไมแตกตางกัน สวน 
ดานการใชสารสนเทศ พบวา นิสิตชั้นปที ่ 4) มีความสามารถในการใชสารสนเทศสงูกวานิสิต 
ชั้นปที ่2   4) นิสิตทีศ่ึกษาในกลุมสาขาตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัย 
สําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 เม่ือทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา นิสิตกลุมสาขาวิทยาศาสตร
การแพทยมีการรูสารสนเทศโดยรวมทุกดานสูงกวานิสิตกลุมสาขาศึกษาศาสตร มนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร และวทิยาศาสตรธรรมชาต ิเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตทีศ่ึกษาใน 
กลุมสาขาตางกัน มีความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
ที่ระดับ .01 ความสามารถในการใชสารสนเทศแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สวนความสามารถในการประเมินสารสนเทศไมพบความแตกตางเม่ือทดสอบความแตกตางเปน 
รายคู พบวา นิสิตกลุมวิทยาศาสตรการแพทย มีความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศสูงกวานสิิต 
ทั้ง 4 กลุมสาขา ในขณะเดยีวกันนิสติกลุมสาขาวิทยาศาสตรธรรมชาต ิมีความสามารถในการเขาถึง
สารสนเทศสูงกวานิสิตกลุมสาขาศึกษาศาสตรดวย สวนความสามารถในการใชสารสนเทศเมื่อนํามา
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูไมพบความแตกตาง 5) นิสิตที่มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนตางกัน  
มีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เม่ือทดสอบความ 
แตกตางเปนรายคู พบวา นิสิตที่มีผลการเรียนดีมากและผลการเรียนดี มีการรูสารสนเทศโดยรวม 
สูงกวานิสิตทีมี่ผลการเรียนพอใช เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 ทุกดาน ดานการเขาถึงสารสนเทศ นิสิตที่มีผลการเรียนดีมาก  
มีความสามารถในการเขาถงึสารสนเทศสงูกวานิสิตที่มีผลการเรียนพอใชและผลการเรียนดี  
ดานการประเมินสารสนเทศ นิสิตที่มีผลการเรียนดีมากมีความสามารถในการประเมินสารสนเทศ 
สูงกวานิสิตทีมี่ผลการเรียนพอใช ดานการใชสารสนเทศ นิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถ 
ในการใชสารสนเทศสูงกวานิสิตที่มีผลการเรียนพอใช 
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   มุจรินทร ผลกลา (2549: บทคัดยอ) ศึกษาการรูสารสนเทศและเปรยีบเทียบ 
การรูสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยแยก
ตามคณะ ที่สงักัด ประเภทของโรงเรียนที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา จังหวัดที่นักเรียนสําเร็จ
การศึกษา ระดับผลการเรียน และประสบการณเรียนวชิาการใชหองสมุด กลุมตัวอยางเปน 
นักศึกษาจํานวน 342 คน จากการสุมแบบหลายชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบ 
การรูสารสนเทศที่อิงมาตรฐานสามัตถิยะการรูสารสนเทศระดบัอุดมศึกษาของ ACRL  
ผลการศึกษาพบวานักศึกษาโดยรวมมีการรูสารสนเทศในระดับปานกลาง จากการเปรียบเทียบ 
ดานตาง ๆ พบวานักศึกษาตางคณะกันมีการรูสารสนเทศไมแตกตางกัน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนตางกัน ไดแก โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ โรงเรียนสอนศาสนา โรงเรียน 
สาธิต โรงเรียนอาชีวะ มีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตางกัน โดยนักศึกษาทีส่ําเรจ็การศึกษา 
จากประเภทโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญเดิม และโรงเรียนประเภทอืน่ ๆ มีการรูสารสนเทศใน 
ทุกมาตรฐาน มากกวา นักศกึษาที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม นักศึกษา
ที่สําเร็จการศกึษาจากจังหวัดตางกันมีการรูสารสนเทศโดยรวมไมแตกตางกัน นกัศึกษาที่มีระดับ 
ผลการเรียนตางกันมีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ โดยที่นักศกึษา
ที่มีระดับผลการเรียนมากกวา 3.00 มีการรูสารสนเทศ มากกวา นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน
ระหวาง 2.00-2.99 กลุมเดียวกัน  นักศึกษาที่มีและไมมีประสบการณการเรียนวชิาที่เกี่ยวกับ 
การใชหองสมุดโดยรวมไมแตกตางกัน 
   ประภาส พาวนิันท (2551: บทคัดยอ) ศึกษาการรูสารสนเทศของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาประสบการณการเรียนและการใช
สารสนเทศของนักศึกษา 2) เพื่อศึกษาความเขาใจการรูสารสนเทศ 3) เพื่อศึกษาความตองการ
เพ่ิมพูนการรูสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามคําแหง และ 4) เพ่ือเปรียบเทียบความเขาใจ
การรูสารสนเทศ และความตองการเพิ่มพูนการรูสารสนเทศของนักศึกษามหาวทิยาลัยรามคําแหง 
กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิจํานวน 1,000 คน เครื่องมือที่ใช 
คือ แบบสอบถาม ผลการวจัิยสรุปไดดังนี้ 1) แหลงเรียนรูของมหาวิทยาลัยที่นักสึกษาใชสวนใหญ
คือสํานักหอสมุดกลาง โดยสวนใหญใชบริการอานหนังสือทั่วไป และหองอานหนังสือพิมพและ
วารสารนักศึกษาสวนใหญไดใชบริการอินเทอรเน็ต รองลงมา คือ ความรูเกี่ยวกับสารสนเทศ  
เสิรชเอนจ้ิน หัวเรื่องการคนควาและการเขียนรายงานวิชาการ เวบ็บราวเซอร และกฎหมายการใช
คอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต ตามลําดับ นกัศึกษาสวนใหญไดรับความรูและทักษะการรูสารสนเทศ 
จากการศึกษาดวยตนเอง รองลงมาคือ การเรียนรูในวิชาที่เกีย่วของ การเรียนรูจากเว็บไซตทัว่ไป 
การเรียนรูจากเพื่อน และการลองผิดลองถูกตามลําดับ 2) นักศึกษามีความเขาใจการรูสารสนเทศ
โดยรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา นักศกึษามีความเขาใจการรูสารสนเทศในระดบั
มากทุกดาน คือ ดานการศึกษาคนควาและสารสนเทศ ดานแหลงและการเขาถึงสารสนเทศ และ 
ดานพฤติกรรมและจริยธรรมการใชสารสนเทศ ตามลําดับ อยางไรก็ตามนักศึกษาตองการพัฒนา 
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ความรูและทกัษะการรูสารสนเทศโดยรวมในระดับมาก 3) การเปรียบเทียบการรูสารสนเทศพบวา
นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครมีความเขาใจการรูสารสนเทศโดยรวมมากกวานักศกึษา 
ที่มีภูมิลําเนาในสวนภูมิภาค นอกจากนี้ยังพบวานักศึกษาที่มีกลุมอายุ ชั้นป พ้ืนฐานการศึกษาเดิม  
และสถานภาพการเรียนและการทํางานตางกันมีการรูสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
  การรูสารสนเทศของนิสติระดับบัณฑิตศึกษา 
   สมฤดี หัตถาพงษ (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการรูสารสนเทศของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีจุดประสงคเพ่ือศกึษาระดับการรูสารสนเทศ  
ของนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ภาคปกติชัน้ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2546 และเพื่อ
เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของนิสิตโดยจําแนกตามเพศ กลุมสาขาวิชา ระยะเวลาที่ผานการเรียน
วิชาการใชหองสมุด ประสบการณในการใชคอมพิวเตอร และประสบการณในการคนหาสารสนเทศ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา  1) นิสิตมีการรูสารสนเทศโดยเฉลี่ยรวม
ทุกดานในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา นิสิตมีการรูสารสนเทศในดาน
ความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ และดานความสามารถในการประเมินสารสนเทศในระดบั
ปานกลาง สวนดานความสามารถในการใชสารสนเทศ มีการรูสารสนเทศในระดับต่ํา  2) นิสิตทีมี่
เพศตางกัน มีระดับการรูสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนิสิตหญิง
มีระดับการรูสารสนเทศสูงกวานิสิตชาย ในดานความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ และดาน
ความสามารถในการประเมนิสารสนเทศ และมีระดับการรูสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 ในดานความสามารถในการใชสารสนเทศ  3) นิสิตที่เรียนกลุมสาขาวชิาตางกัน 
มีระดับการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 และมีระดับการรู
สารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานความสามารถในการเขาถึง
สารสนเทศ เม่ือเปรียบเทียบเปนรายคูพบวา นิสิตที่เรยีนกลุมสาขาวิทยาศาสตรธรรมชาติ มีระดับ
การรูสารสนเทศโดยรวม และในดานความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศสูงกวานสิิตที่เรียนกลุม
วิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ สวนดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง  4) นิสิตที่มีระยะเวลาที่ผานการเรียน 
วิชาการใชหองสมุดตางกันมีระดับการรูสารสนเทศโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  5) นิสิต 
ที่มีประสบการณในการใชคอมพิวเตอรตางกัน มีระดับการรูสารสนเทศโดยรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกนั  6) นิสิตทีมี่ประสบการณในการคนหาสารสนเทศ มีระดับการรูสารสนเทศโดยรวม 
ไมแตกตางกนัแตมีระดับการรูสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 ในดาน
ความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ เม่ือเปรียบเทียบเปนรายคูพบวา นิสิตที่มีประสบการณใน 
การคนหาสารสนเทศในระดบัมากมีความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศสูงกวานสิิตที่มีประสบการณ
ในการคนหาสารสนเทศในระดับนอย สวนดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 
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  หองสมุดประชาชนกรงุเทพมหานคร 
   เกรียงไกร กิตติธรทรัพย (2536: บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูใชและ 
ผูใหบริการหองสมุดประชาชนที่มีตอ มุม มสธ. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของหองสมุด และความคิดเห็นของผูใชบรกิารและผูใหบริการ 
ที่มีตอมูม มสธ. ซึ่งหองสมุดเปนที่ตั้งของบริการการศกึษาเฉพาะกจิ มุม มสธ. นั้นมี 3 แหง คือ 
หองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครสวนลุมพินี หองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครซอยพระนาง 
และหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครภาษีเจริญ ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ผูใชบริการหองสมุด
ประชาชนกรุงเทพมหานครสวนลุมพินี หองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครซอยพระนาง และ
หองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครภาษีเจริญ จํานวน 220 คน และผูใหบริการหองสมุดประชาชน
ทั้ง 3 แหงไดแก บรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุด จํานวน 9 คน ผลการศึกษาในครั้งนี้แบง
ออกเปน 2 สวน คือ 1) สภาพทั่วไปของหองสมุดในสวนของผูใชบรกิารพบวา บุคลากรที่เปน 
ผูใหบริการสวนใหญเปนผูทีศ่ึกษามาในสาขาบรรณารกัษศาสตร หรอืสาขาที่เกี่ยวของมี
ประสบการณในวิชาชีพสูง ผูใหบริการมีความเห็นวาวสัดุครุภัณฑของหองสมุดมีจํานวนนอย 
ไมเพียงพอและไมทันสมัย และในสวนของผูใชบริการนัน้สวนใหญมีอายุระหวาง 16-25 ป มีระดับ 
การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา มีทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีจํานวนใกลเคยีงกัน มีความสะดวก
ในการเดินทางมาใชบริการตางๆ  พรอมทั้งมีความพึงพอใจตออาคารสถานที่ วัสดคุรุภัณฑ 
บรรยากาศภายในหองสมุด และบริการตาง ๆ ของหองสมุดในเกณฑดี พรอมทั้งมีขอเสนอแนะวา
หองสมุดควรมีการประชาสมัพันธใหมากขึ้น และ 2) ความคิดเห็นของผูใชและผูใหบริการหองสมุด 
ที่มีตอมุม มสธ. พบวา ผูใชสวนใหญไมไดเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ผูใช
สวนใหญเลือกใชเอกสารการสอนชุดวิชา สวนแบบฝกหัด หนังสืออางอิง หนังสืออานประกอบ  
เทปเสียงประจําชุดวิชา เทปเสยงรายการวิทยุกระจายเสียง เทปเสียงสอนเสริม เทปเสียงแนะแนว
การศึกษาของ มสธ. เครื่องบันทึกเทปพรอมหูฟง และไมเคยใชตารางออกอากาศขาว มสธ. เลย 
ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมจํานวนเอกสารการสอนชุดวิชาใหมากขึ้นดวย 
   เทียมนภา ธรรมโชติ (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชานที่มีตอ 
การใหบริการของหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครลุมพินี เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชวธิีสุมแบบบังเอิญ 
จากประชาชนที่มาใชบริการของหองสมุดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 จํานวน 100 คน มี 
จุดมุงหมายเพื่อเสนอความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการใหบริการใน 3 ดาน คือ ดานการให 
บริการ ดานกิจกรรม และดานอาคารสถานที่ รวมทั้งเพ่ือเปรียบเทียบความเห็นของประชาชนที ่
มาใชบริการหองสมุดจําแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพของผูใช
หองสมุดประชาชน และอาชีพ ตลอดจนรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการใหบริการ 
ของหองสมุด ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการใหบริการของหองสมุด 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับพอใช ประชาชนที่มีเพศ สถานภาพสมรส อายุ สถานภาพผูใช 
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บริการ และอาชีพตางกันมีความคิดเห็นตอการบริการของหองสมุดโดยรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ สวนประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกันน้ันมีความคดิเห็นตอ 
การบริการของหองสมุดโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ สวนประชาชน 
ที่มีระดับการศึกษาตางกันน้ันมีความคิดเห็นตอการบรกิารหองสมุดโดยรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ ผูใชบริการทีมี่ปญหาในดานของจํานวนหนังสือมีนอย การจัดกิจกรรม
ภายในหองสมุดขาดการประชาสัมพันธ และจํานวนโตะเกาอ้ีสําหรับน่ังอานหนังสือมีจํานวนนอย
เกินไป ในสวนของขอเสนอแนะที่ผูใชบริการตองการ คือควรเพิ่มระยะเวลายืม-คืนหนังสือให 
มากขึ้น ควรมกีารจัดกิจกรรมสงเสริมความรูในหองสมุดใหมากกวานี้ และควรปรบัปรุงหองน้ํา 
ใหอยูในสภาพใชการไดดี 
   อัญชลี ตุมทอง (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการศึกษาผูใชบริการหองสมุดประชาชน
เคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาผูใชบรกิารหองสมุดประชาชนเคลือ่นที่
กรุงเทพมหานคร 10 ชุมชน โดยศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใช  
ความพึงพอใจในการบริการ ปญหา อุปสรรค และความตองการในการใชบริการ การศึกษาเรื่องน้ี 
ใชวธิีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลดวยวธิกีารสัมภาษณ การสังเกต และการศึกษาเอกสาร วิเคราะห
ขอมูลแบบอุปนัยโดยการตีความและการสรางขอสรุปและแนะนําเสนอขอมูลเปนประเด็นเรื่อง 
และขอบรรยาย ผลการวิจัยพบวา ผูใชบรกิารสวนใหญตระหนักถึงคณุคาของการบริการรถหองสมุด
เคลื่อนที่ในดานความสะดวกในการใชบรกิาร การสงเสริมใหประชาชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
และการปลูกฝงนิสัยรักการอานในเด็ก อยางไรก็ตาม ผูใชเห็นวากรงุเทพมหานครยังไมได
ประชาสัมพันธบริการรถหองสมุดเคลื่อนที่อยางเพียงพอ และตองการใหขยายบรกิารไปสูชุมชน 
ที่ยังไมไดรับบริการ การศกึษาพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใชพบวาผูใชกลุมหลัก ไดแก 
แมบาน พนักงานบริษัท และนักเรียน วตัถุประสงคหลกัคือ การพักผอนหยอนใจ และการศึกษาหา
ความรู ผูใชแสวงหาสารสนเทศจากแหลงที่สามารถเขาถึงไดงายและสะดวก สิ่งพิมพยังเปนวัสดุ
สารสนเทศพืน้ฐานที่มีการใชมากที่สุด สื่อสารสนเทศที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือโทรทัศน ผูใช
คนหาสารสนเทศดวยตนเองโดยวิธีสํารวจเลือกดู ลักษณะบริการเชิงรุกที่เปนเอกลกัษณของ 
รถหองสมุดเคลื่อนที่ที่ตอบสนองพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใช ผูใชสวนใหญพึงพอใจ
ตอรถบริการหองสมุดเคลื่อนที่ ซึ่งรวมถึง การจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศทัง้ปริมาณ เน้ือหา 
ความทันสมัย และสภาพทรพัยากร การจัดดําเนินงานทั่วไป การจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ 
และบรรณารกัษผูบริการ แตในบางชุมชนผูใชยังไมพึงพอใจในวันเวลาทีใ่หบริการ ผูใชสวนใหญ 
ยังไมเห็นความความจําเปนในการจัดบริการสุขาบนรถหองสมุดเคลื่อนที่ การศึกษาปญหา อุปสรรค 
และความตองการในการใชบริการแสดงใหเห็นวาผูใชตองการบริการที่สม่ําเสมอและคงเสนคงวา 
ตองการมีสวนรวมในการเสนอแนะหนังสือและวัสดุทีห่องสมุดจัดหา ตองการบริการแนะนําการใช
หองสมุด กิจกรรมสงเสริมการอาน บริการสารสนเทศเกี่ยวกับอาชพี การขยายบริการ สื่อโสตทัศน 
รวมทั้งอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ผูใชยังเสนอใหขยายบรกิารไปสูกลุมคนดอยโอกาส เชน ผูพิการทาง
สายตา 
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   ขนิษฐา จิตรหลัง (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาความตองการการบริการของผูใช 
หองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงความตองการในดานทรัพยากรสารนิเทศ  
ประเภทของบริการ และอาคารสถานที่ ตลอดจนปญหาในการใชบริการ ใชแบบสอบถามเปน 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 
มากที่สุด คือนักเรียนนักศกึษา สวนใหญมาใชหองสมุดสัปดาหละ 1-2 ครั้ง บริการที่ใชสวนใหญ 
เปนบริการพืน้ฐาน และบรกิารสืบคนอินเทอรเน็ต มีวตัถุประสงคในการใชเพ่ือแสวงหาความรู  
เพ่ือความเพลดิเพลินและเพือ่ติดตามขาวสาร ดานความตองการของผูใชพบวา ผูใชตองการ
ทรัพยากรสารสนเทศทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสในระดับ 
ปานกลาง แตตองการหนังสือสารคดีความรูสาขาตาง ๆ หนังสือสําหรับเยาวชน หนังสือพิมพ 
นิตยสารในระดับมาก ตองการทรพัยากรสารสนเทศทีมี่เน้ือหาความรูทั่วไป ภาษาและ 
ประวตัิศาสตร รวมทั้งภูมิศาสตรในระดบัมาก ดานประเภทของบริการ ผูใชตองการบริการ 
พ้ืนฐานในระดับมาก ไดแก บริการยืม-คืนหนังสือ บริการสืบคนอินเทอรเน็ต และบริการ 
ขาวสารทันสมัย ดานอาคารสถานที่ ผูใชตองการใหจัดเพ่ิมและจัดใหมีสถานที่ตาง ๆ โดยรวม 
ในระดับมาก ไดแก จัดเพ่ิมสถานที่อานหนังสือ มุมหนังสือสําหรับเยาวชน มุมหนังสือสําหรับเด็ก 
สถานที่รับฝากของ สถานที่จัดแสดงหนังสือใหม มุมหนังสือวิชาการและสาคดี รวมทั้งมุมหนังสือ
บันเทิงคดี พรอมทั้งตองการใหมีการปรับปรุงสถานที่ใหดีขึ้นในระดับมาก ดานปญหาในการใช
บริการหองสมุดโดยรวม ผูใชประสบปญหาในระดับปานกลาง ซึ่งปญหาที่ผูใชประสบ ไดแก 
ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนนอย ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนนอย และเนื้อหา 
ของทรัพยากรสารสนเทศไมทันสมัย ดานบริการ ผูใชบระสบปญหาบริการเฉพาะระดับนอย  
และดานอาคารสถานที่ผูใชประสบปญหาในระดับปานกลาง 
   กนก สุขมณี (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาการศึกษาผูใชหองสมุดกรุงเทพมหานคร 
ในเขตคลองสาน โดยมีวัตถปุระสงคในการวิจัยคือ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะเฉพาะบคุคลของผูใช
หองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน 2) เพ่ือศึกษาการรับรูการใชบริการ รวมถึง 
การเขารวมกจิกรรมของหองสมุดและการเขาถึงหองสมุดทางกายภาพของผูใชหองสมุดประชาชน
กรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน  3) เพ่ือศึกษาการใชและปญหาในการใชแหลงสารนิเทศของผูใช
หองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูใชหองสมุด
ประชาชนในเขตคลองสาน ผลการวิจัยพบวา  1) ผูใชหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครในเขต 
คลองสาน มีอายุระหวาง 21-30 ปมากที่สุด ผูใชสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรีขึน้ไป ผูใชมีอาชีพ
ลูกจาง/พนักงานบริษัทเอกชนสวนใหญเปนผูมีรายไดต่ํากวา 9,000 บาท ตอเดือน ผูใชสวนใหญมี
ภูมิลําเนา/ที่อยูอาศัยนอกเขตคลองสาน คิดเปนรอยละ 53.60 และอาศัยอยูในเขตคลองสาน คิดเปน
รอยละ 46.4 โดยผูใชที่อาศยัอยูในเขตคลองสานอาศัยมามากกวา 20 ปขึ้นไป เหตุผลที่ผูใชเขาใช
หองสมุดประชาชนเนื่องจากสถานที่ตั้งของหองสมดอยูใกลบาน มีความสะดวกในการเดินทางมาใช
หองสมุด ประสบการณของผูใชในการใชหองสมุด พบวา ผูใชสวนใหญเคยใชหองสมุดแหงอ่ืนมา
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กอน ผูใชมีลักษณะการดําเนินชีวติ ชอบอานหนังสือ โดยผูใชอานหนังสือทุกวัน สวนใหญใช
ระยะเวลาในการอานหนังสือเฉลี่ย 1-2 ชั่วโมงตอครั้ง ในดานสภาพแวดลอมทางสงัคม พบวาสมาชิก
ในครอบครวัไมมีอิทธิพลตอผูใชที่จะทําใหอานหนังสือตามไปดวย สําหรับบุคคลที่สนันสนุนใหอาน
หนังสือพบวา ผูใชสวนใหญมีนิสัยชอบอานหนังสืออยูแลว คิดเปนรอยละ 73.1 รองลงมาคือ พอแม 
หรือผูปกครอง ญาติพ่ีนอง คิดเปนรอยละ 44.5 และแหลงหนังสือที่อาน พบวา ผูใชสวนใหญ อาน/
ยืมหนังสือหองสมุด  2) การับรูบริการและกิจกรรมของผูใชหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครใน
เขตคลองสานพบวา บริการของหองสมุดที่ผูใชรบัรูและมาใชมากที่สดุคือ บริการอาน สวนบริการที่
ผูใชไมไดรับรูวาหองสมุดมีคือ บริการยืมถายเอกสารภายนอกหองสมุด และพิพธภัณฑทองถิ่น ใน
ดานการจัดกิจกรรมของหองสมุดกิจกรรมที่ผูใชสวนใหญรับรูคือ การจัดนิทรรศการ สวนกิจกรรมที่
ผูใชสวนใหญไมไดรับรูวาหองสมุดมีคือ คายเยาวชนรกัการอาน สื่อและชองทางทีผู่ใชรับรูมากที่สุด
คือ ปายประกาศ ความสนใจตอผูรับบริการและกิจกรรมของหองสมุด พบวา ผูใชสวนใหญสนใจไป
ใชบริการและกิจกรรมของหองสมุด และผูใชสวนใหญรับรูประโยชนของบริการและกิจกรรมของ
หองสมุด  3) การใชแหลงสารนิเทศ พบวา ผูใชหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน
สวนใหญเปนสมาชิกหองสมุด รอยละ 50.9 ใกลเคียงกับผูใชที่ไมไดเปนสมาชิกหองสมุด รอยละ 
49.1 และยังพบอีกวา ผูใชสวนใหญไมเคยใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน ผูใช
มีวัตถุประสงคในการใชหองสมุดเพื่ออานหนังสือและสิ่งพิมพของหองสมุดมากที่สุด โดยผูใชสวน
ใหญเขามาใชหองสมุดเฉลี่ย1-2 ครั้งตอสัปดาห และผูใชเขาใชหองสมุดในชวงเวลาที่ไมแนนอนมาก
ที่สุด ทรัพยากรสารนิเทศทีใ่ช พบวา ผูใชสวนใหญใชทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนังสือสารคดี 
สําหรับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศทีใ่ช พบวา ผูใชใชทรัพยากรสารนิเทศที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบั
ความรูทัว่ไป/ความรูรอบตวัมากที่สุด ปรมิาณการใชทรัพยากรสารนิเทศภายในหองสมุด พบวา ผูใช
สวนใหญใชหนังสือสารคดีเฉลี่ยครั้งละ 2 เลม เครื่องมือที่ใชสบืคนทรพัยากรสารสนเทศ พบวา ผูใช
สวนใหญใชวกีารเดินหาตามชั้นหนังสือดวยตนเองมากที่สุด สวนบรกิารที่ใชพบวาผูใชสวนใหญใช
บริการอานมากที่สุด และผูใชสวนใหญประสบปญหาการใชหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครใน
เขตคลองสานระดับปานกลางในเรื่องตอไปน้ี เน้ือหาทรัพยากรสารสนเทศ จํานวนทรัพยากร
สารสนเทศ สถานภาพทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ  
การคนหาทรัพยากรสารสนเทศ การประชาสัมพันธหองสมุด และการบริการหองสมุด  4) การเขาถึง
หองสมุดทางกายภาพ พบวา ผูใชหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครในเขตคลองสานสวนใหญ 
มีความคิดเห็นตอการเขาถงึหองสมุดอยูในระดับมาก 3 ดานตามลําดับ ไดแก เวลาเปดปดของ
หองสมุด สภาพแวดลอมและบรรยากาศ ความสะดวกในการใชหองสมุด  5) การเขารวมกิจกรรม
ของหองสมุดพบวา ผูใชสวนใหญไมเคยเขารวมกิจกรรมหองสมุด เหตุผลที่ผูใชไมเขารวมกิจกรรม
ของหองสมุดเพราะไมมีเวลาวาง ขณะที่ผูใชที่เขารวมกจิกรรมหองสมุดเนื่องจากไดรับทราบขอมูล
ขาวสารและการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของหองสมุด กิจกรรมที่ผูใชเขารวมมาก 
ที่สุดคือ การจัดนิทรรศการ ความคิดเห็นที่มีตอการเขารวมกิจกรรมของหองสมุด พบวาผูใช 
สวนใหญมีความคิดวาหองสมุดควรจัดกิจกรรมสัปดาหละครั้ง วันทีเ่หมาะสมในการจัดกิจกรรม 
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คือ วันอาทิตย นอกจากนี้ยังพบวาผูใชตองการใหหองสมุด จัดกิจกรรมประกวดและแขงขันตาง ๆ 
จัดทัศนศึกษา จัดคายเยาวชนรักการอาน จัดการเลนเกม และจัดนิทรรศการ นอกจากนี้ 
ผลการศึกษายังพบความสมัพันธระหวางลักษณะเฉพาะบุคคลทางดานอายุ ระดับการศึกษา  
อาชีพ รายได กับวัตถุประสงคในการใชหองสมุดประชาชน ความถี่ในการใชหองสมุดประชาชน 
ชวงเวลาในการใชหองสมุดประชาชน ทรพัยากรสารสนเทศทีใ่ชในหองสมุดประชาชน เครื่องมือ 
ที่ใชสบืคนในหองสมุดประชาชน และบรกิารที่ใชในหองสมุดประชาชนอีกดวย 
   กันยา กาญจนารักษ (2554 : บทคัดยอ) ศึกษาการใชบริการชุมชนของหองสมุด
ประชาชนกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดประสงค  1) เพ่ือศึกษาสภาพการใชบริการชุมชนของผูใช 
บริการหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร  2) เพ่ือศึกษาความตองการการใชบริการชุมชนของ
ผูใชบริการหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ผูใชบริการหองสมุด
ประชาชนกรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพการเปนสมาชิก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชพี 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  1) ผูใชบริการหองสมุด 
ประชาชนสวนใหญเปนเพศหญิง มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี  และเปนนักเรียนนักศึกษา   
2) ผูใชบริการหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครใชบริการอานหนังสือ เขาใชบริการชวงเวลา  
12.01-16.00 น. ใชสัปดาหละ 1-3 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผอนคลายและไดรับความเพลิดเพลิน
จากการอานหนังสือหรือวารสารเพื่อความบันเทิง  3) ผูใชบริการหองสมุดประชาชน 
กรุงเทพมหานคร มีความตองการใชบริการชุมชนโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานบคุลากรมีความตองการอยูในระดับมาก โดยตองการใหบุคลากรมีมนษุยสัมพันธยิม้แยม
แจมใส และแตงกายสุภาพ สวยงาม ดานครุภัณฑมีความตองการอยูในระดับมาก โดยตองการใหมี 
โตะเกาอ้ีไดสดัสวน นั่งสบาย การเพิ่มจํานวนที่นั่งอาน ดานการจัดกิจกรรมมีความตองการอยูใน 
ระดับมาก โดยใหมีการแสดงหนังสือใหมที่นาสนใจและการจัดเสนอความเคลื่อนไหวตาง ๆ  
เกี่ยวกับหนังสือ ดานเนื้อหาสารสนเทศมคีวามตองการอยูในระดับมาก โดยใหมีหนังสือดานดนตรี  
กีฬาและบันเทิงตาง ๆ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ดานบริการสารสนเทศมีความตองการอยูในระดับ
มาก โดยตองการใหเปดบรกิารทุกวัน และการใหบริการหลังเวลาราชการ ดานอาคารสถานที่อยูใน
ระดับมาก โดยตองการใหมีระบบปองกันเสียงรบกวนจากภายในและภายนอกอาคาร และมีระบบ
ถายเทอากาศที่ดี พิจารณาพบวา มีความตองการดานการสื่อสารประชาสัมพันธมีความตองการ 
อยูในระดับปานกลาง โดยตองการใหมีการเผยแพรขาวสารขอมูลของหองสมุดผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และจัดพิมพเผยแพรขาวสารของหองสมุดผานทางจดหมาย  4) การเปรียบเทยีบ 
ความตองการการใชบริการชุมชนของหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร พบวา ผูใชที่มีเพศ 
สถานภาพเปนสมาชิกตางกันมีความตองการใชบริการชุมชนของหองสมุดประชาชน 
กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน สวนผูใชบริการที่มีวฒิุการศึกษา อายุ และอาชีพตางกันมี 
ความตองการใชบริการชุมชนของหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครแตกตางกนัอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
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   ดารุณี ไทรนนทรี (2554 : บทคัดยอ) ศึกษาความตองการสารสนสนเทศและ
บริการหองสมุดประชาชนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานครของประชาชนในชุมชนเทวสนุทร มีวัตถปุระสงค
เพ่ือศึกษาความตองการสารสนเทศ ชองทางการรับสารสนเทศ และความตองการบริการหองสมุด 
ประชาชนเคลือ่นที่กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ ประชากร 
ที่ใชในการวิจัยคือ ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนเทวสนุทร อายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป จํานวน 222 คน 
ผลการวิจัยพบวา  1) กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในวัยผูใหญตอนตน (อายุ20-39 ป) รองลงมาคือ  
วัยผูใหญตอนกลาง (อายุ 40-59 ป) จบการศึกษาระดบัประถมศึกษามากที่สุด รองลงมาคือระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สวนใหญประกอบอาชีพเปนลกูจาง/พนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือ  
อาชีพอิสระ และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 8,000 บาท กลุมตวัอยางในชุมชนสวนใหญรู 
หนังสือ คอื สามารถอานและเขียนขอความได เทคโนโลยีหรืออุปกรณอํานวยความสะดวกที ่
กลุมตัวอยางใชในการรับสารสนเทศมากที่สุดไดแก โทรทัศนและวทิยุ  2) ดานความตองการ
สารสนเทศพบวากลุมตัวอยางสวนใหญตองการสารสนเทศเพื่อรูขาวสาร/เหตุการณปจจุบันรองลงมา
คือ เพ่ือการศึกษา เพ่ืออาชีพ และเพ่ือความบันเทิง/นันทนาการ ความตองการสารสนเทศดาน
เน้ือหาจําแนกตามกลุมวัย พบวา วัยเด็กตองการสารสนเทศดานความบันเทิง/นันทนาการ 
อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการศึกษา วยัรุนตองการสารสนเทศดานการศึกษาอยูใน
ระดับมากที่สดุ รองลงมาคือ ดานความบันเทิง/นันทนาการวัยผูใหญตอนตน และวยัผูใหญ 
ตอนกลางตองการสารสนเทศดานการเงนิอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานอาชีพ สําหรับ 
วัยสูงอายุตองการสารสนเทศดานสุขภาพอนามัย และดานสวัสดิการอยูในระดับมากที่สุด  
3) ชองทางการรับสารสนเทศจากสื่อ 3 ประเภท ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่อบุคคล และสือ่อิเล็กทรอนิกส 
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชหนังสือพิมพ จุลสาร/แผนพับ/โปสเตอร หนังสือ/ตํารา และวารสาร/
นิตยสารอยูในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกตามวัยพบวา วัยเด็ก และวัยรุน ใชหนังสือ/ตําราอยูใน
ระดับมาก วัยผูใหญตอนตน วัยผูใหญตอนกลาง และวัยสูงอายุใชหนังสือพิมพอยูในระดับมาก  
ดานสื่อบุคคลพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญใชเพ่ือน/เพ่ือนบาน และบุคคลภายในครอบครัว ญาติ  
พ่ีนองอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกตามกลุมวัย พบวา วยัเด็กใชครู/อาจารยอยูในระดับมาก วัยรุน 
ใชเพ่ือน/เพ่ือนบานอยูในระดับมาก วัยผูใหญตอนตนใชบุคคลภายในครอบครัว ญาติ พ่ีนองอยูใน
ระดับมาก วัยผูใหญตอนกลางใชในระดับนอย และวัยผูสูงอายุใชในระดับนอยที่สุด  4) ความ
ตองการหองสมุดประชาชนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางรอยละ 80.3 ตองการสารสนเทศ 
รอยละ 19.7 ไมตองการสารสนเทศ เม่ือศึกษาการใชหองสมุดประชาชนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร 
พบวา กลุมตวัอยางรอยละ 68.4 ไมเคยใชหองสมุดประชาชนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร และรอยละ 
31.6 เคยใชหองสมุดประชาชนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเหตุผลวาไมทราบวามีหองสมุด
หองสมุดประชาชนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานครมาใหบรกิาร รองลงมาคือ ไมเคยเห็นหองสมุด
ประชาชนเคลือ่นที่กรุงเทพมหานคร เม่ือศึกษาถึงปญหาการใชหองสมุดประชาชนเคลื่อนที่
กรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางทีเ่คยใชหองสมุดประชาชนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 
70 คน มีปญหาการใชดานวันและเวลาการใหบริการอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความ
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สม่ําเสมอของการใหบริการและการประชาสัมพันธ  5) ความตองการบริการหองสมุดประชาชน
เคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางจํานวน 130 คน ตองการใหหองสมุดประชาชน
เคลื่อนที่กรุงเทพมหานครมาบริการในวันหยุดราชการ (เสาร-อาทิตย) อยูในระดับมากคาเฉลี่ย 4.33 
และตองการใหหองสมุดมาใหบริการทั้งในเวลาราชการ (9.00-16.00) และเวลานอกราชการ (17.00 
น. เปนตนไป) อยูในระดับมากคาเฉลี่ย 4.14 สวนใหญตองการจุดจอดบริการที่ชุมชนเทวสุนทร อยู
ในระดับมากคาเฉลี่ย 4.43 บริการของหองสมุดประชาชนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร ที่ตองการมาก
ที่สุดคือบริการเผยแพรความรู/ขาวสารทนัสมัย รองลงมาคือ บริการคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต และ
บริการสงเสรมิการอาน กิจกรรมของหองสมุดประชาชนเคลื่อนที่กรงุเทพมหานครที่ตองการมาก
ที่สุดคือ กิจกรรมแนะแนวอาชีพ/งานอดิเรก รองลงมาคือ กิจกรรมทัศนศึกษา และบุคลากรผู
ใหบริการที่กลุมตัวอยางตองการมากที่สุดคือ มีความรูและความสามารถในการใหบริการ รองลงมา
คือ สรางบรรยากาศใหนาเขาไปใช และเขาใจสภาพของชุมชนและประชาชน 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ ไดแก ผูใชหองสมุดหองสมุดเพ่ือการเรียนรู
กรุงเทพมหานคร สังกัดกลุมงานพัฒนาหองสมุดประชาชน กองนันทนาการ สํานักวัฒนธรรม  
กีฬาและการทองเที่ยว จํานวน 31,200 คน จากหองสมุดเพื่อการเรียนรู จํานวน 12 แหง ดังนี้ 
   1. หองสมุดเพ่ือการเรียนรูสวนลุมพินี   
   2. หองสมุดเพ่ือการเรียนรูซอยพระนาง   
   3. หองสมุดเพ่ือการเรียนรูบางกะป   
   4. หองสมุดเพ่ือการเรียนรูหวยขวาง   
   5. หองสมุดเพ่ือการเรียนรูดุสิต   
   6. หองสมุดเพ่ือการเรียนรูมีนบุรี   
   7. หองสมุดเพ่ือการเรียนรูลาดกระบัง  
   8. หองสมุดเพ่ือการเรียนรูสะพานสูง   
   9. หองสมุดเพ่ือการเรียนรูทุงครุ   
   10. หองสมุดเพ่ือการเรียนรูบางขุนเทียน   
   11. หองสมุดเพ่ือการเรียนรูบางบอน 
   12. หองสมุดศิลปวัฒนธรรม 
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 การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่มาใชบริการหองสมุดเพื่อ 
การเรียนรูกรุงเทพมหานคร สังกัดกลุมงานพัฒนาหองสมุดประชาชน 12 แหงขางตน จํานวน 512 
คน ซึ่งมากกวาจํานวนที่กําหนดไวในตารางกําหนดขนาดประชากรและกลุมตัวอยางของ เครจซี่ 
และมอรแกน (Krejcie & Morgan. 1970: Online) ที่กําหนดไว 380 คน โดยใชวธิกีารสุมตัวอยาง 
แบบแบงชั้นโควตา (Quota Stratified Random Sampling) ตามหองสมุด เพศ และระดับอาย ุ
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้  ไดแก แบบทดสอบเพื่อวัดการรูสารสนเทศของผูใช
หองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบโดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 
  1. ศึกษาตวัอยางแบบทดสอบจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเขาใจ
ขอบเขตและเนื้อหาการรูสารสนเทศในดานตาง ๆ เชน นิยามศัพทการรูสารสนเทศ ความหมาย 
การรูสารสนเทศ และตวัแบบการรูสารสนเทศ นอกจากนี้ยังไดศึกษามาตรฐานการรูสารสนเทศ
สําหรับประชาชนมีชื่อเรียกวา กรอบโครงสรางการรูสารสนเทศของบุคคล (Australian and New 
Zealand Information Literacy Framework) ของสถาบันการรูสารสนเทศประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด และสภาบรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลยัออสเตรเลีย ฉบับพิมพครั้งที่ 2 สําหรับ 
การวิจัยครั้งนีไ้ดปรับมาตรฐานที่ 4 รวมกับมาตรฐานที่ 5 ยุบรวมเปนกลุมเดียวกันใชเปนมาตรฐาน 
ที่ 4 ของกรอบโครงสรางการรูสารสนเทศของบุคคล ประกอบดวยมาตรฐาน 5 ดาน ดังนี้ มาตรฐาน
ที่ 1 ผูรูสารสนเทศตระหนกัถึงความตองการและกําหนดขอบเขตสารสนเทศได มาตรฐานที่ 2 ผูรู
สารสนเทศสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล มาตรฐานที่ 3 ผูรู
สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและขบวนการแสวงหาสารสนเทศได มาตรฐานที่ 4 ผูรู
สารสนเทศสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลติขึ้นมาได รวมถึงสามารถประยุกต
สารสนเทศใหมและสารสนเทศที่มีอยูเดิม เพ่ือสรางสรรคความรูใหมโดยบูรณาการความรูเดิม 
เขากับความรูใหมเปนความรูของตนได และ มาตรฐานที่ 5 ผูรูสารสนเทศมีความเขาใจบริบท 
ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยวเน่ืองกับการรูสารสนเทศ โดยผูวิจัยไดศกึษา
ตัวอยางแบบทดสอบการวดัการรูสารสนเทศจากงานวจัิยที่มีการศึกษาไวแลว เชน การรูสารสนเทศ
ของนิสิตระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ของสมฤดี หัตถาพงษ (2547: 
ภาคผนวก ง) การรูสารสนเทศของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของ 
ปภาดา เจียวกก (2549: ภาคผนวก ง) เปนตน 
  2. ดําเนินการสรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับมาตรฐาน และลักษณะการรู
สารสนเทศของประชาชนทัว่ไป ในครั้งแรกผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบเสร็จ จํานวน 49 ขอ ซึ่งมี
เน้ือหาครอบคลมุมาตรฐาน ทั้ง 5 ดาน ดังนี้ ดานมาตรฐาน 1 จํานวน 8 ขอ ดานมาตรฐาน 2  
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จํานวน 12 ขอ ดานมาตรฐาน 3 จํานวน 10 ขอ ดานมาตรฐาน 4 จํานวน 10 ขอ และดาน 
มาตรฐาน 5 จํานวน 9 ขอ   
  3. นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลวไปปรึกษาคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ความเหมาะสมในการใชถอยคํา สํานวนภาษา และ 
ความชัดเจนของขอคําถาม เม่ือคณะกรรมการไดพิจารณาแลวจึงเห็นวาควรเพิ่มขอคําถาม  
ตลอดจนแกไขปรับปรุงขอคําถามและคําตอบ เชน การใชสํานวนภาษาดาน มาตรฐานที่ 2 ควร 
เพ่ิมตัวอยางหนาจอสืบคนโอแพค (OPAC) ของหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร และเพิ่ม
เน้ือหาเกี่ยวกบัวธิีการสืบคนจากเว็บไซต (Google) ดานมาตรฐานที่ 5 คณะกรรมการไดแนะนํา 
การคิดโจทยใหมีเน้ือหาสอดคลองกับ พ.ร.บ. ตามมาตราตาง ๆ การกําหนดรูปภาพและขนาดให
เหมาะสม เปนตน จนกระทั่งไดขอคําถามและตวัเลือกที่มีขอความกระชับขึ้น นอกจากนี้ ยังได 
แกไขตวัเลือกบางขอ พรอมกับแนะนําคําถามอื่น ๆ ที่สามารถนํามาใชวัดไดเพ่ิมเตมิ จนกระทั่ง 
ไดขอคําถามครบตามมาตรฐานทั้ง 5 ดาน ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 65 ขอ  
  4. นําแบบทดสอบไปใหผูเชีย่วชาญซึ่งเปนอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัการรู
สารสนเทศ จํานวน 3 ทาน คือ 1) ศาสตราจารย ดร. ชุติมา สัจจานันท 2) รองศาสตราจารยสีปาน 
ทรัพยทอง และ 3) อาจารย ดร. เทอดศักดิ์ ไมเทาทอง เปนผูพิจารณาตรวจสอบความตรงของ 
ดานเนื้อหาของเครื่องมือ ตลอดจนความชัดเจนของขอคําถามและคําตอบสอดคลองกับมาตรฐาน 
และลักษณะการรูสารสนเทศหรือไม ผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นวาขอคําถาม ไมควรมีจํานวนมาก
และยากจนเกนิไป เพราะผูตอบแบบทดสอบเปนประชาชนที่หลากหลาย ตลอดจนเสนอแนะให
ปรับปรุงแกไขคําถามคําตอบใหชัดเจนและกระชบัขึ้น โดยพิจารณาปรับปรุง ขอคาํถามใหเปน 
โจทยที่มีเน้ือหาสัมพันธกับผูตอบ เชน มาตรฐานที่ 1 ขอ 5 ปรับโจทยใหมใหเปนเรื่องเก่ียวกบัน้ํา
ทวม ปรับเปลีย่นเฉลยคําตอบตัวเลือกขอ ก. เปน อาจารยเสรี ศุภราทิตย สําหรับมาตรฐานที่ 2  
มีการแกไขโจทยขอ 19 เปนชื่อบุคคลธรรมดา คือ ประภัสสร เสวิกลุ และปรบัแกไขตวัเลือกให
สอดคลองกับโจทยทุกขอ และมีการสรางขอคําถามและคําตอบเพิ่มโดยสรางโจทยที่เปนบุคคลทีมี่ 
ฐานันดรศักดิ์ คอื ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช พรอมทั้งคิดตัวเลือกใหมใหสอดคลองกับโจทย เปนตน  
นอกจากนี้ จากจํานวนแบบทดสอบ 65 ขอ คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธแนะนําใหตัดขอ
คําถามที่ไมชดัเจนออก 4 ขอ และปรับปรุงแกโจทยใหสอดคลองกับตัวบงชี้ทีต่องการวัดแทนขอ 
ที่ตัดออกอีก 3 ขอ ดังนั้น จึงไดแบบทดสอบวัดการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรู 
จํานวนทั้งสิ้น 64 ขอ  
  5. การนําไปทดลองใช (Try out) กับผูใชบริการหองสมุดเพื่อการเรียนรู
กรุงเทพมหานครที่ไมใชกลุมตัวอยาง 3 แหง ไดแก หองสมุดเพื่อการเรียนรูสวนลมุพินี หองสมุด 
เพ่ือการเรียนรูซอยพระนาง และหองสมุดเพื่อการเรียนรูบางกะป จํานวนแหงละไมต่ํากวา 20 คน  
โดยแบงตามเพศชายหญิง เพศละไมนอยกวา 10 คน และเฉลี่ยชวงอายุในสัดสวนที่เทา ๆ กัน  
ซ่ึงผูวิจัยไดแจกแบบทดสอบในหองสมุดที่ใชเปนกลุมตัวอยาง 3 แหง จํานวน 70 ฉบับ ไดรับ 
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กลับคืนมาจํานวน 65 ฉบับ จากนั้นไดนํามาวิเคราะหความยากงาย หาคาอํานาจจําแนก และ
คัดเลือกขอทีมี่ความยากงายและอํานาจจําแนก ระหวาง 0.20-0.80 ไวใช ผลจากการวิเคราะห 
ความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ผูวิจัยไดคัดเลือกขอคําถามที่มีระดับคะแนนความยากงาย 
ไมถึง .20 ออกจํานวน 3 ขอ และมีระดับคะแนนความยากงายเกิน .80 ออกจํานวน 3 ขอ  
รวมจํานวนขอที่ถูกตัดทิ้ง 6 ขอ คงเหลือแบบทดสอบที่ใชไดทั้งสิ้น 58 ขอ รายละเอียดของ
แบบทดสอบ แบงออกเปน 2 ตอน คือ  
   ตอนที่ 1 เปนขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบทดสอบ ประกอบดวย คําถามเกี่ยวกบั
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และสถานภาพการเปนสมาชิก  
   ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดระดับการรูสารสนเทศ ซึ่งลักษณะเปนขอคําถาม 
ปลายปดแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 58 ขอ โดยขอคําถามมีเนื้อหาสอดคลองกับมาตรฐาน
หลกั 5 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 1 ผูรูสารสนเทศตระหนักถึงความตองการและกําหนดลักษณะ
และขอบเขตสารสนเทศได จํานวน 14 ขอ มาตรฐานที ่2 ผูรูสารสนเทศสามารถเขาถึงสารสนเทศได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จํานวน 20 ขอ มาตรฐานที่ 3 ผูรูสารสนเทศสามารถประเมิน
สารสนเทศและกระบวนการแสวงหาสารสนเทศได จํานวน 10 ขอ มาตรฐานที่ 4 ผูรูสารสนเทศ
สามารถจัดการสารสนเทศทีร่วบรวมหรือผลิตขึ้นมาได รวมถึงสามารถประยุกตสารสนเทศใหม 
และสารสนเทศที่มีอยูเดิม เพ่ือสรางสรรคความรูใหมโดยบูรณาการความรูเดิมเขากับความรูใหม 
เปนความรูของตนได จํานวน 8 ขอ มาตรฐานที่ 5 ผูรูสารสนเทศมีความเขาใจบริบททางวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคม ที่เกี่ยวของกับการใชสารสนเทศ จํานวน 6 ขอ  
  6. นําแบบทดสอบฉบับสมบูรณไปจัดทําสําเนาแบบทดสอบจํานวน 600 ชุด นําไปใช
กับผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยดําเนินการขอหนังสือจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความรวมมือจากผูอํานวยการกองนันทนาการ 
สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว และผูอํานวยการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากผูใชบริการที่เปนกลุมตัวอยาง  
ในการแจกแบบทดสอบ ผูวจัิยดําเนินการแจกแบบทดสอบดวยตนเอง โดยนําไปแจกที่หองสมุด 
เพ่ือการเรียนรูที่เปนกลุมตวัอยางทั้ง 12 แหง ระหวางวันที่ 10-24 มีนาคม 2555 ไดรับแบบทดสอบ
สมบูรณคืนทัง้สิ้น 512 ฉบบั ซึ่งมากกวาจํานวนขั้นต่ําที่กําหนดไว 
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การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบที่ไดรับกลับคืนมา ดังนี้  
  1. นําแบบทดสอบที่ไดรับกลับคืนมาตรวจใหคะแนน 
  2. นําขอมูลสวนตวัของผูตอบแบบทดสอบ และคะแนนการรูสารสนเทศทั้งทีเ่ปน
ผลรวมและแยกตามรายมาตรฐานของแตละคนบันทึกลงในโปรแกรมคํานวณสําเร็จ 
  3. วิเคราะหขอมูลดังนี้ 
   3.1 ใชคารอยละวเิคราะหขอมูลสวนตวัของกลุมตัวอยาง 
   3.2 ใชคาเฉลีย่และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะหคะแนนการรูสารสนเทศเปน
รายมาตรฐานและเปนผลรวม โดยคํานวณชวงคะแนนแตละรายมาตรฐานโดยคิดเปนคารอยละของ
คะแนนเต็มแตละรายมาตรฐาน เพ่ือปรับใหอยูในเกณฑเดียวกัน และแปลผลของการรูสารสนเทศ 
ดังตาราง 1 
    
ตาราง 1 เกณฑการแปลผลคะแนนการรูสารสนเทศ จําแนกเปนรายมาตรฐาน  
 

มาตรฐานการรูสารสนเทศ 
คะแนน
เต็ม 

ระดับการรูสารสนเทศ 
ต่ํา 

(<50%) 
ปานกลาง 
(50-75%) 

สูง 
(>76%) 

1. ผูรูสารสนเทศตระหนักถงึความ   
       ตองการและกําหนดลกัษณะและ   
       ขอบเขตสารสนเทศได 

 
 

14 

 
 

0-7.00 

 
 

7.01-10.50 

 
 

10.51-14.00 
2. ผูรูสารสนเทศสามารถเขาถึง 
       สารสนเทศไดอยางมี 
       ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 

20 

 
 

0-10.00 

 
 

10.01-15.00 

 
 

  15.01-20 
3. ผูรูสารสนเทศสามารถประเมิน   
       สารสนเทศและกระบวนการ 
       แสวงหาสารสนเทศได 

 
 

10 

 
 

0-5.00 

 
 

5.01-7.50 

 
 

    7.51-10 
4. ผูรูสารสนเทศสามารถจดัการ 
       สารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิต 
       ขึ้นมาได รวมถึงสามารถประยุกต 
       สารสนเทศใหมและสารสนเทศที่มี 
       อยูเดิม เพ่ือสรางสรรคความรูใหม  
       โดยบูรณาการความรูเดิมเขากับ 
       ความรูใหมเปนความรูของตนได 

 
 
 
 
  
 
8 

 
 
 
 
 
 

0-4.00 

 
 
 
 
 
 

4.01-6.00 

 
 
 
 
     
 

6.01-8 
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ตาราง 1 (ตอ)  
 

มาตรฐานการรูสารสนเทศ คะแนน
เต็ม 

ระดับการรูสารสนเทศ 
ต่ํา 

(<50%) 
ปานกลาง 
(50-75%) 

สูง 
(>76%) 

 
5. ผูรูสารสนเทศมีความเขาใจบริบท 
       ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ   
       กฎหมาย และสังคมทีเ่กี่ยวของ 
       กับการใชสารสนเทศ 

6 0-3.00 3.01-4.50 4.51-6 
 

รวม 58 0-29.00 29.01-43.50 43.51-58 
 
   3.3 ใชคาสถติ ิt-test เปรียบเทียบ ระดับการรูสารสนเทศ ตามตวัแปรเพศ และ
สถานภาพการเปนสมาชิก 
   3.4 ใชคาสถติ ิF-test เปรียบเทียบ ระดับการรูสารสนเทศ ตามตัวแปรอายุ ระดับ
การศึกษาและรายได ถาพบความแตกตางจะทดสอบรายคูโดยใชวธิเีชฟเฟ 
 



52 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิจัยเรื่อง การรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรู
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยโดยการวิเคราะหขอมูลและแปรผลที่ไดจาก
แบบทดสอบดังนี้ 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 การนําเสนอผลการวิจัย ไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ ในการแปลความหมายที่ใช 
ในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
   
  N   แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
  x        แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
  S.D.  แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  df   แทน ชั้นของความเปนอิสระ (degree of freedom) 
  MS   แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Square) 
  SS   แทน คาผลรวมกําลงัสองของคะแนน (Sum of Square) 
  t   แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาการกระจายของ t (t-distribution) 
  F   แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาการกระจายของ F (F-distribution) 
  *   แทน ความมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบทดสอบ 
  ตอนที่ 2 ระดับการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร 
เปนรายมาตรฐานและเปนผลรวม 
  ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรู
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และสถานภาพการเปน
สมาชิก 
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ตาราง 2 ขอมูลสวนตัวของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร 
 

สถานภาพ ชาย หญิง รวม 
จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ 

ชื่อหองสมุด 
   หองสมุดเพื่อการเรียนรูสวนลุมพินี   
   หองสมุดเพื่อการเรียนรู  
        ซอยพระนาง   
   หองสมุดเพื่อการเรียนรูบางกะป   
   หองสมุดเพื่อการเรียนรูหวยขวาง  
   หองสมุดเพื่อการเรียนรูดุสิต   
   หองสมุดเพื่อการเรียนรูมีนบุรี   
   หองสมุดเพื่อการเรียนรูลาดกระบัง  
   หองสมุดเพื่อการเรียนรูสะพานสูง   
   หองสมุดเพื่อการเรียนรูทุงครุ   
   หองสมุดเพื่อการเรียนรู  
         บางขุนเทียน   
   หองสมุดเพื่อการเรียนรูบางบอน 
   หองสมุดศิลปวัฒนธรรม 

 
19 
  

23 
22 
18 
22 
31 
20 
20 
25 
 

20 
16 
21 

 
3.7 

 
4.5 
4.3 
3.5 
4.3 
6.1 
3.9 
3.9 
4.9 

 
3.9 
3.1 
4.1 

 
23 
 

29 
18 
20 
28 
18 
20 
21 
15 
 

20 
19 
24 

 
4.5 

 
5.7 
3.5 
3.9 
5.5 
3.5 
3.9 
4.1 
2.9 

 
3.9 
3.7 
4.7 

 
42 
 

52 
40 
38 
50 
49 
40 
41 
40 
 

40 
35 
45 

 
8.2 

 
10.2 
7.8 
7.4 
9.8 
9.6 
7.8 
8.0 
7.8 

 
7.8 
6.8 
8.8 

รวม 257 50.2 255 49.8 512 100 
อายุ 
   ไมเกิน 17 ป 
   18-29 ป 
   30-40 ป 
   41 ปขึ้นไป 

 
62 
69 
60 
66 

 
12.1 
13.5 
11.7 
12.9 

 
59 
71 
72 
53 

 
11.5 
13.9 
14.1 
10.4 

 
121 
140 
132 
119 

 
23.6 
27.3 
25.8 
23.2 

รวม 257 50.2 255 49.8 512 100 
ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา 
   มัธยมศึกษา 
   อนุปริญญา/ประกาศนียบตัร  
         วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   ปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตร ี

 
15 
79 
 

39 
124 

 
2.9 
15.4 

 
7.6 
24.2 

 
18 
89 
 

27 
121 

 
3.5 
17.4 

 
5.3 
23.6 

 
33 
168 

 
66 
245 

 
6.4 
32.8 

 
12.9 
47.9 

รวม 257 50.2 255 49.8 512 100 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

สถานภาพ ชาย หญิง รวม 
จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ 

รายได 
   ไมมีรายได 
   ไมเกิน 10,000 บาท/เดือน 
   10,001–20,000 บาท/เดือน 
   20,001–30,000 บาท/เดือน 
   30,001 บาทขึ้นไป 

 
100 
32 
52 
37 
36 

 
19.5 
6.3 
10.2 
7.2 
7.0 

 
82 
57 
60 
37 
19 

 
16.0 
11.1 
11.7 
7.2 
3.7 

 
182 
89 
112 
74 
55 

 
35.5 
17.4 
21.9 
14.5 
10.7 

รวม 257 50.2 255 49.8 512 100 
สถานภาพการเปนสมาชิก 
   ผูใชบริการที่เปนสมาชิก 
   ผูใชบริการที่ไมเปนสมาชิก 

 
109 
148 

 
21.3 
28.9 

 
121 
134 

 
23.6 
26.2 

 
230 
282 

 
44.9 
55.1 

รวม 257 50.2 255 49.8 512 100 
 
 จากตาราง 2 แสดงวา ผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรู มีคุณลักษณะดานเพศ อายุ และ
สถานภาพการเปนสมาชิกจํานวนใกลเคียงกัน  
 สวนคุณสมบตัิดานการศึกษากลุมตวัอยางสวนใหญ  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ 
สูงกวา (รอยละ 47.9) รองลงไประดับนอยกวาคือ (รอยละ 32.8) ดานรายไดสวนใหญ ไมมีรายได  
(รอยละ 35.5) รองลงไปคือ 10,001–20,000 บาท/เดือน (รอยละ 21.9) 
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ตาราง 3 ระดับการรูสารสนเทศโดยรวมและรายมาตรฐาน 
 

การรูสารสนเทศ คะแนน
เต็ม 

x S.D. ระดับ 
การรูสารสนเทศ 

มาตรฐานที่ 1  14 7.38 2.522 ปานกลาง 
คอนขางต่ํา 

มาตรฐานที่ 2  20 9.77 3.883 ต่ํา 
 
มาตรฐานที่ 3  

 
10 

 
5.31 

 
2.247 

 
ปานกลาง  
คอนขางต่ํา 

มาตรฐานที่ 4  8 3.83 1.914 ต่ํา 
 
มาตรฐานที่ 5  

 
6 

 
3.73 

 
1.883 

 
ปานกลาง 

รวมทุกดาน 58 30.02 9.605 ปานกลาง 
คอนขางต่ํา 

 

 จากตาราง 3 แสดงวา ผูใชบริการสวนใหญมีการรูสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับ 
ปานกลางคอนขางต่ํา (คาเฉลี่ย 30.02 จาก 58.00) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายมาตรฐาน พบวา ผูใชหองสมุดมีการรูสารสนเทศระดับปานกลาง  
ในดานมาตรฐานที่ 5 ผูรูสารสนเทศมีความเขาใจบริบททางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย  
และสังคมที่เกีย่วเนื่องกับการใชสารสนเทศ (คาเฉลี่ย 3.73 จาก 6.00) 
 มีการรูสารสนเทศระดบัปานกลางคอนขางต่ํา ในดานมาตรฐานที่ 1 ผูรูสารสนเทศ 
ตระหนักถึงความตองการและกําหนดลักษณะและขอบเขตสารสนเทศได (คาเฉลีย่ 7.38 จาก  
14.00) และมาตรฐานที่ 3 ผูรูสารสนเทศสามารถประเมินคุณคาสารสนเทศ และขบวนการแสวงหา
สารสนเทศได (คาเฉลี่ย 5.31 จาก 10.00)    
 และมีการรูสารสนเทศระดับต่ํา ในดานมาตรฐานที่ 4 ผูรูสารสนเทศสามารถจัดการ
สารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได รวมถึงสามารถประยุกตสารสนเทศใหมและสารสนเทศทีมี่
อยูเดิม เพ่ือสรางสรรคความรูใหมโดยบูรณาการความรูเดิมเขากับความรูใหมเปนความรูของตนได 
(คาเฉลี่ย 3.83 จาก 8.00) และดานมาตรฐานที่ 2 ผูรูสารสนเทศสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยาง 
มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล (คาเฉลี่ย 9.77 จาก 20.00)      
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ตาราง 4 เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
เพศ 

 

 
การรูสารสนเทศ 

เพศชาย เพศหญิง  
t x S.D. x S.D. 

มาตรฐานที่ 1  7.23 2.488 7.54 2.551 -1.417 
มาตรฐานที่ 2  9.32 3.804 10.22 3.916 -2.663* 
มาตรฐานที่ 3  5.12 2.285 5.50 2.195 -1.945 
มาตรฐานที่ 4  3.69 1.859 3.97 1.961 -1.681 
มาตรฐานที่ 5  3.64 1.806 3.82 1.957 -1.044 

รวมทุกดาน 29.00 9.312 31.05 9.801 -2.446* 
 

t(.05) = 1.96 
 
 จากตาราง 4 แสดงวา ผูใชหองสมุดที่มีเพศตางกันมีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1 โดยที่เพศหญิงมี             
การรูสารสนเทศสูงกวาเพศชาย 
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูใชหองสมุดเพศหญิงมีการรูสารสนเทศดานมาตรฐาน 
ที่ 2 ผูรูสารสนเทศสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธผิล สูงกวาผูใช
หองสมุดเพศชาย 
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ตาราง 5 เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานครจําแนกตาม
อายุ 

 

การรูสารสนเทศ แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

มาตรฐานที่ 1 ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
508 
511 

176.382 
3074.587 
3205.969 

58.794 
6.052 

9.714* 

มาตรฐานที่ 2  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
508 
511 

98.307 
7605.034 
7703.342 

32.769 
14.971 

2.189 

มาตรฐานที่ 3  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
508 
511 

24.869 
2554.373 
2579.242 

8.290 
5.028 

1.649 

มาตรฐานที่ 4  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
508 
511 

66.757 
1805.460 
1872.217 

22.252 
3.554 

6.261* 

มาตรฐานที่ 5  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
508 
511 

53.190 
1758.073 
1811.264 

17.730 
3.461 

5.123* 

รวมทุกดาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
508 
511 

1341.996 
45804.846 
47146.842 

447.332 
90.167 

4.961* 

 

F (.05; df3, 508) = 2.61 
 

 จากตาราง 5 แสดงวา ผูใชหองสมุดที่มีอายุตางกันมีการรูสารสนเทศแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2 
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูใชหองสมุดมีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตางกัน 3 
ดาน คือ มาตรฐานที่ 1 ผูรูสารสนเทศตระหนักถึงความตองการ และกําหนดลักษณะและขอบเขต
สารสนเทศได มาตรฐานที่ 4 ผูรูสารสนเทศสามารถจดัการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได 
รวมถึงสามารถประยุกตสารสนเทศใหมและสารสนเทศที่มีอยูเดิม เพ่ือสรางสรรคความรูใหมโดย
บูรณาการความรูเดิมเขากับความรูใหมเปนความรูของตนได และมาตรฐานที่ 5 ผูรูสารสนเทศมี
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ความเขาใจบริบททางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่เกีย่วของกับการใชสารสนเทศ 
เพ่ือใหทราบวาผูใชหองสมุดที่มีอายุตางกันคูใด มีการรูสารสนเทศแตกตางกัน จึงนํามาทดสอบ 
เปนรายคู โดยวิธขีองเชฟเฟ ปรากฏดังตาราง 6 
 

ตาราง 6 เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานครจําแนกตาม
อายุเปนรายคูในขอที่พบความแตกตาง  

 

การรู
สารสนเทศ 

อายุ x <18 ป 
27.11 

30-40 ป 
30.72 

18-29 ป 
30.96 

> 40 ป 
31.06 

รวมทุกดาน      <18 ป 
      -40 ป 
   18-29 ป 
     > 40 ป 

27.11 
30.72 
30.96 
31.06 

 
 

3.611* 
 
 

 3.848* 
 .237 
 
 

3.951* 
.339 
.102 

 อายุ x <18 ป 
6.53 

18-29 ป 
7.29 

30-40 ป 
7.51 

> 40 ป 
8.23 

มาตรฐานที่ 1         <18 ป 
     18-29 ป 
     30-40 ป 
       > 40 ป 

6.53 
7.29 
7.51 
8.23 

 
 

   .757 
 
 

 .979* 
 .222 
 
 

1.698* 
.941* 
.719 

 อายุ x <18 ป 
3.18 

30-40 ป 
4.01 

> 40 ป 
4.03 

18-29 ป 
4.06 

มาตรฐานที่ 4        <18 ป 
    30-40 ป 
     > 40 ป 
    18-29 ป 

3.18 
4.01 
4.03 
4.06 

 
 

  .826* 
 
 

 .843* 
 .018 
 
 

.875* 

.050 

.032 

 อายุ x <18 ป 
3.17 

18-29 ป 
3.79 

30-40 ป 
 3.93 

> 40 ป 
4.00 

มาตรฐานที่ 5       <18 ป 
   18-29 ป 
   30-40 ป 
   > 40 ป 

3.17 
3.79 
3.93 
4.00 

 
 

.628 
 
 

.767* 

.139 
 
 

.835* 

.207 

.068 

 

  
 



59 
 

 จากตาราง 6 แสดงวา ผูใชหองสมุดที่มีอายุมากกวา 40 ป 18-29 ป และ 30-40 ป มีการรู
สารสนเทศโดยรวมสูงกวาผูใชหองสมุดที่มีอายุต่ําวา 18 ป  
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานมาตรฐานที่ 1 ผูรูสารสนเทศตระหนักถึงความ
ตองการและกาํหนดลักษณะและขอบเขตสารสนเทศได ผูใชที่มีอายุมากกวา 40 ป และ 30-40 ป  
มีการรูสารสนเทศดานมาตรฐานที่ 1 สูงกวาผูใชหองสมุดที่มีอายุต่ําวา 18 ป  
 ขณะเดียวกันผูใชหองสมุดที่มีอายุมากกวา 40 ป มีการรูสารสนเทศดานมาตรฐาน 1  
สูงกวาผูใชบรกิารที่มีอายุ 18-29 ปดวย 
 สวนดานมาตรฐานที่ 4 ผูรูสารสนเทศสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลติขึ้นมาได 
รวมถึงสามารถประยุกตสารสนเทศใหมและสารสนเทศที่มีอยูเดิม เพ่ือสรางสรรคความรูใหมโดยบูรณา
การความรูเดิมเขากับความรูใหมเปนความรูของตนได ผูใชหองสมุดที่มี อายุ 18-29 ป มากกวา 40 ป 
และ 30-40 ป มีการรูสารสนเทศดานมาตรฐานที่ 4 สูงกวาผูใชหองสมุดที่มีอายุต่ํากวา 18 ป 
 ดานมาตรฐานที่ 5 ผูรูสารสนเทศมีความเขาใจบริบททางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย 
และสังคมที่เกีย่วของกับการใชสารสนเทศ ผูใชที่มีอายมุากกวา 40 ป และ 30-40 ป มีการรู
สารสนเทศดาน มาตรฐานที ่5 สูงกวาผูใชหองสมุดที่มีอายุต่ํากวา 18 ป 
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ตาราง 7 เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานครจําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 

การรูสารสนเทศ แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

มาตรฐานที่ 1 ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
508 
511 

282.176 
2968.793 
3250.969 

94.059 
5.844 

16.095* 

มาตรฐานที่ 2  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
508 
511 

335.834 
7367.508 
7703.342 

111.945 
14.503 

7.719* 

มาตรฐานที่ 3  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
508 
511 

102.385 
2476.857 
2597.242 

34.128 
4.876 

7.000* 

มาตรฐานที่ 4  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
508 
511 

125.413 
1746.804 
1872.217 

41.804 
3.439 

12.157* 

มาตรฐานที่ 5  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
508 
511 

95.752 
1715.511 
1811.264 

31.917 
3.377 

9.451* 

รวมทุกดาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
508 
511 

4093.569 
43053.273 
47146.842 

1364.523 
84.751 

16.100* 

 

F (.05; df3, 508) = 2.61 
 

 จากตาราง 7 แสดงวา ผูใชหองสมุดที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการรูสารสนเทศโดยรวม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอที ่3 
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาผูใชหองสมุดมีการรูสารสนเทศดานมาตรฐานทุกดาน
แตกตางกัน 
 เพ่ือใหทราบวาผูใชหองสมุดที่มีอายุตางกันคูใด มีการรูสารสนเทศแตกตางกัน จึงนํามา
ทดสอบเปนรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ ปรากฏดังตาราง 8 
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ตาราง 8 เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
ระดับการศึกษาเปนรายคูในขอที่พบความแตกตาง 

 

 ระดับการศึกษา  
 
x 

ประถม 
 

20.39 

มัธยม 
 

29.28 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 29.46 

ป.ตร/ี 
สูงกวาป.ตร ี
31.96 

รวม 
ทุกดาน    

ประถม 
มัธยม 
อนุปริญญา/ 
ปวส. 
ป.ตรี / สูงกวา ป.ตรี 

20.39 
29.28 
29.46 
 
31.96 

  8.891*  9.075* 
 .183 

11.569* 
2.677* 
2.493 

 ระดับการศึกษา  
 
x 

ประถม 
 
5.39 

มัธยม 
 

6.95 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 
6.98 

ป.ตรี /  
สูงกวาป.ตร ี
8.05 

มาตรฐาน 
ที่ 1  

ประถม 
มัธยม 
อนุปริญญา/ปวส. 
ป.ตรี / สูงกวา ป.ตรี 

5.39 
6.95 
6.98 
8.05 

 
 

1.558* 
 
 

1.591* 
.032 
 
 

2.659* 
1.101* 
1.068* 

 ระดับการศึกษา        
    

   
 
   x 

ประถม 
 
6.73 

มัธยม 
 
9.81 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 
9.89 

ป.ตรี /  
สูงกวาป.ตร ี
10.11 

มาตรฐาน 
ที่ 2  

ประถม 
มัธยม 
อนุปริญญา/ปวส. 
ป.ตรี / สูงกวา ป.ตรี 

6.73 
9.81 
9.89 
10.11 

 
 

3.082* 
 

3.167* 
.084 

3.387* 
.305 
.220 

 ระดับการศึกษา  
 
   x 

ประถม 
 
  
3.79 

อนุปริญ
ญา / 
ปวส. 
  4.98 

มัธยม 
 
 
5.33 

ป.ตรี /  
สูงกวาป.ตร ี
 
5.59 

มาตรฐาน 
ที่ 3  

ประถม 
อนุปริญญา/ปวส. 
มัธยม 
ป.ตรี / สูงกวา ป.ตรี 

3.79 
4.98 
5.33 
5.59 

 1.197 
 
 

  1.540* 
  .343 

1.800* 
.260 
.603 
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ตาราง 8 (ตอ)  
 

 ระดับการศึกษา  
 
x 

ประถม 
 
2.21 

มัธยม 
 
3.64 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 
3.76 

ป.ตรี /  
สูงกวา ป.ตร ี
4.20 

มาตรฐาน 
ที่ 4  

ประถม 
มัธยม 
อนุปริญญา/ปวส. 
ป.ตรี / สูงกวา ป.ตรี 

2.21 
3.64 
3.76 
4.20 

 1.431* 1.545* 
.115 

1.984* 
.553* 
.438 

 ระดับการศึกษา  
 
x 

ประถม 
 

2.27 

มัธยม 
 

3.55 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 
3.85 

ป.ตรี / 
สูงกวา ป.ตร ี

4.01 
มาตรฐาน 
ที่ 5  

ประถม 
มัธยม 
อนุปริญญา/ปวส. 
ป.ตรี / สูงกวา ป.ตรี 

2.27 
3.55 
3.85 
4.01 

  .281*   1.576* 
   .295 

1.740* 
.459 
.164 
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 จากตาราง 8 แสดงวา ผูใชหองสมุดที่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี 
อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) และมัธยมศึกษา มีการรูสารสนเทศโดยรวมสงูกวา
ผูใชบริการทีมี่การศึกษาระดับประถมศึกษา  
 ขณะเดียวกันผูใชหองสมุดที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี มีการรู
สารสนเทศสูงกวา ผูใชหองสมุดที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาดวย  
 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  
 ดานมาตรฐานที่ 1 ผูรูสารสนเทศตระหนักถึงความตองการ และกําหนดลักษณะและ
ขอบเขตสารสนเทศได ผูใชหองสมุดที่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี 
อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) และมัธยมศึกษา มีการรูสารสนเทศดานมาตรฐาน
ที่ 1 สูงกวาผูใชหองสมุดที่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
 ขณะเดียวกันผูใชหองสมุดที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี มีการรู
สารสนเทศดานมาตรฐานที่ 1 สูงกวาผูใชหองสมุดที่มีการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา และอนุปริญญา/
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดวย 
 ดานมาตรฐานที่ 2 ผูรูสารสนเทศสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล ผูใชหองสมุดที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี อนุปริญญา/
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมัธยมศึกษา มีการรูสารสนเทศดานมาตรฐานที่ 2 สูงกวา 
ผูใชหองสมุดที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 ดานมาตรฐานที่ 3 ผูรูสารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศ และกระบวนการแสวงหา
สารสนเทศได ผูใชหองสมุดที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี และมัธยมศึกษา  
มีการรูสารสนเทศดานมาตรฐานที่ 3 สูงกวาผูใชหองสมุดที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
มาตรฐานที่ 4 ผูรูสารสนเทศสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได รวมถึงสามารถ
ประยุกตสารสนเทศใหมและสารสนเทศทีมี่อยูเดิม เพ่ือสรางสรรคความรูใหมโดยบูรณาการความรู
เดิมเขากับความรูใหมเปนความรูของตนได ผูใชหองสมุดที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา
ปริญญาตรี อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมัธยมศึกษา มีการรูสารสนเทศ
ดานมาตรฐานที่ 4 สูงกวาผูใชหองสมุดที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 ขณะเดียวกันผูใชหองสมุดที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี มีการรู
สารสนเทศสูงกวาผูใชหองสมุดที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาดวย 
 ดานมาตรฐานที่ 5 ผูรูสารสนเทศมีความเขาใจบริบททางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย 
และสังคมที่เกีย่วของกับการใชสารสนเทศ ผูใชหองสมุดที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา
ปริญญาตรี อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมัธยมศึกษา มีการรูสารสนเทศ
ดานมาตรฐานที่ 5 สูงกวาผูใชหองสมุดที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
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ตาราง 9 เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานครจําแนกตาม
รายได 

 

การรูสารสนเทศ แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

มาตรฐานที่ 1  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4 
507 
511 

178.589 
3072.379 
3250.969 

44.647 
6.060 

7.368* 

มาตรฐานที่ 2  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4 
507 
511 

122.615 
7580.727 
7703.342 

30.654 
14.952 

2.050 

มาตรฐานที่ 3  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4 
507 
511 

51.010 
2528.232 
2879.424 

12.752 
4.987 

2.557* 

มาตรฐานที่ 4  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4 
507 
511 

70.080 
1802.137 
1872.217 

17.520 
3.555 

4.929* 

มาตรฐานที่ 5  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4 
507 
511 

107.425 
1703.839 
1811.264 

26.856 
3.361 

7.991* 

รวมทุกดาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4 
507 
511 

2259.715 
44887.126 
47146.842 

564.929 
88.535 

6.381* 

 
F  (.05; df4, 507) = 2.38 
 

 ตาราง 9 แสดงวา ผูใชหองสมุดที่มีรายไดตางกันมีการรูสารสนเทศแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 4 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ผูใชหองสมุดมีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตางกัน 4 ดาน คือ ดานมาตรฐานที่ 1 ผูรูสารสนเทศ
ตระหนักถึงความตองการ และกําหนดลกัษณะและขอบเขตสารสนเทศได ดานมาตรฐานที่ 3 ผูรู
สารสนเทศสามารถประเมินคุณคาสารสนเทศ และกระบวนการแสวงหาสารสนเทศได ดานมาตรฐาน
ที่ 4 ผูรูสารสนเทศสามารถจัดการสารสนเทศทีร่วบรวมหรือผลิตขึ้นมาได รวมถึงสามารถประยุกต
สารสนเทศใหมและสารสนเทศที่มีอยูเดิม เพ่ือสรางสรรคความรูใหมโดยบูรณาการความรูเดิมเขากับ
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ความรูใหมเปนความรูของตนได และดานมาตรฐานที่ 5 ผูรูสารสนเทศมีความเขาใจบริบททาง
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยวของกับการใชสารสนเทศ  
 เพ่ือใหทราบวาผูใชหองสมุดที่มีอายุตางกันคูใด มีการรูสารสนเทศแตกตางกัน จึงนํามา
ทดสอบเปนรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ ปรากฏดังตาราง 10 
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ตาราง 10 เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดจําแนกตามรายไดเปนรายคูในขอที่พบความแตกตาง  
 

 รายได  
 
 
x 

ไมมี
รายได 

 
27.26 

20,001-
30,000 
บาท 

30.986 

< 10,000 
บาท 

 
30.988 

10,001-20,000 
บาท 

 
31.82 

> 30,001 
บาท 

 
32.58 

รวมทุกดาน ไมมีรายได 
20,001-30,000 บาท / เดือน 
ไมเกิน 10,000 บาท / เดือน 
10,001-20,000 บาท / เดือน 
30,001 บาทขึ้นไป 

27.26 
30.98 
30.98 
31.82 
32.58 

 3.722 
 
 
 

3.725 
.002 

 
 
 

4.557* 
.834 
.832 

 

5.318* 
1.595 
1.593 
.760 

 
 รายได  

 
x 

ไมมี
รายได 
6.63 

< 10,000 
บาท 
7.47 

10,001-20,000 
บาท 
7.82 

20,001-30,000 
บาท 
7.84 

> 30,001 
บาท 
8.22 

มาตรฐานที่ 1  ไมมีรายได 
ไมเกิน 10,000 บาท / เดือน 
10,001-20,000 บาท / เดือน 
20,001-30,000 บาท / เดือน 
30,001 บาทขึ้นไป 

6.63 
7.47 
7.82 
7.84 
8.22 

 .840 1.190* 
.350 

 

1.206* 
.366 
.016 

1.586* 
.746 
.397 
.380 
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ตาราง 10 (ตอ)  
 

 รายได  
 
x 

ไมมี 
รายได 
3.36 

< 10,000 
บาท 
3.90 

10,001-20,000 
บาท 
4.10 

20,001-30,000 
บาท 
4.12 

> 30,001 
บาท 
4.35 

มาตรฐานที่ 4  ไมมีรายได 
ไมเกิน 10,000 บาท / เดือน 
10,001 – 20,000 บาท / เดือน 
20,001 – 30,000 บาท / เดือน 
30,001 บาทขึ้นไป 

3.36 
3.90 
4.10 
4.12 
4.35 

 .542 
 

.741* 
.199 

 

.764* 
.223 
.023 

 

.988* 
.477 
.247 
.224 

 
 รายได  

 
x 

ไมมี 
รายได 
3.14 

< 10,000  
    บาท  

3.88 

10,001-20,000  
บาท 

4.00 

20,001-30,000 
บาท  

4.12 

> 30,001  
บาท 
4.36 

มาตรฐานที่ 5  ไมมีรายได 
ไมเกิน 10,000 บาท / เดือน 
10,001 – 20,000 บาท / เดือน 
20,001 – 30,000 บาท / เดือน 
30,001 บาทขึ้นไป 

3.14 
3.88 
4.00 
4.12 
4.36 

 .739* .863* 
.124 

 

.984* 
.245 
.122 

 

1.226* 
.487 
.364 
.242 
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จากตาราง 10 แสดงวา ผูใชหองสมุดที่มีรายได 30,001 บาทขึ้นไป และ 10,001-20,000 
บาท/ เดือน มีการรูสารสนเทศโดยรวมสูงกวาผูใชบริการที่ไมมีรายได  
 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  
 ดานมาตรฐานที่ 1 ผูรูสารสนเทศตระหนักถึงความตองการ และกําหนดลักษณะและ
ขอบเขตสารสนเทศได และดานมาตรฐานที่ 4 ผูรูสารสนเทศสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวม
หรือผลิตขึ้นมาได รวมถึงสามารถประยุกตสารสนเทศใหมและสารสนเทศที่มีอยูเดิม เพ่ือสรางสรรค
ความรูใหมโดยบูรณาการความรูเดิมเขากับความรูใหมเปนความรูของตนได ผูใชบริการที่มีรายได 
30,001 บาทขึ้นไป 20,00-30,000 บาท/เดือน และ 10,001-20,000 บาท/เดือน มีการรูสารสนเทศ 
สูงกวาผูใชหองสมุดที่ไมมีรายได 
 ดานมาตรฐานที่ 5 ผูรูสารสนเทศมีความเขาใจบริบททางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย 
และสังคมที่เกีย่วของกับการใชสารสนเทศ ผูใชหองสมุดที่มีรายได 30,001 บาทขึน้ไป 20,001-
30,000 บาท/เดือน 10,00-20,000 บาท/เดือน และไมเกิน 10,000 บาท/เดือน มีการรูสารสนเทศสูง
กวาผูใชหองสมุดที่ไมมีรายได 
 สวนดานมาตรฐานที่ 3 ผูรูสารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศ และกระบวนการ
แสวงหาสารสนเทศได เม่ือทดสอบเปนรายคูแลวไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 11 เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดจําแนกตามสถานภาพการเปนสมาชิก    
     หองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร  
 

การรูสารสนเทศ ผูใชบริการที่เปน
สมาชิก 

ผูใชบริการที่ไม
เปนสมาชิก 

t 

x S.D. x S.D. 
มาตรฐานที่ 1  7.52 2.641 7.27 2.420 1.09 
มาตรฐานที่ 2  9.71 4.021 9.82 3.772 -.31 
มาตรฐานที่ 3  5.35 2.245 5.28 2.251 .357 
มาตรฐานที่ 4  3.88 1.958 3.79 1.880 .560 
มาตรฐานที่ 5  3.84 1.913 3.63 1.855 1.248 

รวมทุกดาน 30.30 10.044 29.78 9.243 .600 
 

t(.05) = 1.96 
 

จากตาราง 11 แสดงวา ผูใชหองสมุดที่มีสถานภาพการเปนสมาชิกตางกันมีการรูสารสนเทศ
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 5 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการศึกษาการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรู
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยนําเสนอ ความมุงหมายของการวิจัย สมมุติฐานในการวิจัย วิธีดําเนินการ
วิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ตามลําดับตอไปนี้ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร  
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามตวัแปรดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และสถานภาพการเปนสมาชิก 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. ผูใชหองสมุดเพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน มีการรูสารสนเทศ 
แตกตางกัน 
 2. ผูใชหองสมุดเพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน มีการรูสารสนเทศ 
แตกตางกัน 
 3. ผูใชหองสมุดเพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการรู
สารสนเทศ แตกตางกัน 
 4. ผูใชหองสมุดเพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานครที่มีรายไดตางกัน มีการรูสารสนเทศ 
แตกตางกัน 
 5. ผูใชหองสมุดเพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพการเปนสมาชิกตางกัน      
มีการรูสารสนเทศ แตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่มาใชหองสมุดเพื่อการเรียนรู
กรุงเทพมหานคร สังกัดกลุมงานพัฒนาหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร 12 แหง จํานวน 512 
คน ซึ่งมากกวาจํานวนที่กําหนดไวในตารางกําหนดขนาดประชากรและกลุมตัวอยางของ เครจซี่และ
มอรแกน ที่กําหนดไว 380 คน โดยใชวิธกีารสุมตัวอยางแบบแบงชั้นโควตา ตามหองสมุด เพศ และ
ระดับอายุ 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบทดสอบที่ผูวจัิยสรางขึ้นจํานวน 1 ชุด ซึ่งแบง
ออกเปน 2 ตอน คือ  
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  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบทดสอบ ซึ่งเปนคําถามแบบ
เลือกตอบประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และสถานภาพการเปนสมาชิก 
  ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดการรูสารสนเทศผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรู
กรุงเทพมหานคร จํานวน 58 ขอ ลักษณะของคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 4 ตัวเลือก 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดติดตอบรรณารักษหองสมุดเพื่อการเรียนรู
กรุงเทพมหานคร 12 แหง เพ่ือนําแบบทดสอบไปแจกดวยตนเอง โดยขอความรวมมือจากผูใช
หองสมุดใหตอบแบบทดสอบใหเสร็จในวนัที่แจก ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่       
10-24 มีนาคม 2555 ไดรับแบบทดสอบครบตามจํานวนที่กําหนดไว รวมทั้งสิ้น 512 ฉบับ 
 4. การวิเคราะหขอมูล นําแบบทดสอบที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง แลว
นํามาแจกแจงความถี่ใหคะแนนตามเกณฑการแปลผลคะแนนการรูสารสนเทศ โดยจําแนกเปนราย
มาตรฐานการรูสารสนเทศ จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมคาํนวณสําเร็จ เพ่ือวิเคราะหขอมูล
ดังนี้ 
  4.1 ใชสถิติรอยละวิเคราะหขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง 
  4.2 ใชคาเฉลีย่และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะหคะแนนการรูสารสนเทศเปนราย
มาตรฐานและเปนผลรวม 
  4.3 คํานวณคารอยละของคะแนนแตละรายมาตรฐาน เพ่ือปรับใหอยูในเกณฑเดียวกัน 
และแปลผลคารอยละของการรูสารสนเทศดังนี้ คะแนนรอยละ ตั้งแต 76 ขึ้นไป มีการรูสารสนเทศ 
สูง คะแนนรอยละ 50-75 มีการรูสารสนเทศ ปานกลาง คะแนนรอยละ ต่ํากวา 50 มีการรู 
สารสนเทศ ต่าํ 
  4.4 เปรียบเทยีบระดับการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรู
กรุงเทพมหานคร ตามตวัแปรเพศ และสถานภาพการเปนสมาชิก โดยใชสถติิ t-test 
  4.5 เปรียบเทยีบระดับการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพ่ือการเรียนรู
กรุงเทพมหานคร ตามตวัแปรอายุ ระดับการศึกษาและรายได โดยใชสถิติ F-test เม่ือพบความ
แตกตางจะทดสอบรายคูโดยใชวธิี เชฟเฟ 
  
สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลใหผลการวิจัยที่สามารถสรุปได ดังนี้  
  1. ผูใชหองสมุดสวนใหญมีการรูสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํา 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาผูใชบรกิารมีการรูสารสนเทศในระดับปานกลางในมาตรฐานที่ 5 ผูรู
สารสนเทศมคีวามเขาใจบริบททางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่เกีย่วของกับการใช
สารสนเทศ รองลงมาคือ ผูใชหองสมุดมีการรูสารสนเทศในระดับปานกลางคอนขางต่ําในมาตรฐานที่ 
1 ผูรูสารสนเทศตระหนักถงึความตองการและกําหนดลักษณะและขอบเขตสารสนเทศได และ
มาตรฐานที่ 3 ผูรูสารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและกระบวนการแสวงหาสารสนเทศได ผูใช
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หองสมุดมีการรูสารสนเทศอยูในระดับต่ําในมาตรฐานที ่4 ผูรูสารสนเทศสามารถจดัการสารสนเทศที่
รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได รวมถึงสามารถประยกุตสารสนเทศใหมและสารสนเทศที่มีอยูเดิม เพ่ือ
สรางสรรคความรูใหมโดยบูรณาการความรูเดิมเขากับความรูใหมเปนความรูของตนได และ
มาตรฐานที่ 2 ผูรูสารสนเทศสามารถเขาถงึสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  2. เปรียบเทียบการรูสารสนเทศของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูจําแนกตามตวัแปร 
ดังนี้  
   2.1 เพศ ผลการวิจัยพบวา ผูใชหองสมุดที่มีเพศตางกนัมีการรูสารสนเทศโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1 โดยที่
เพศหญิงมีการรูสารสนเทศสูงกวา  เพศชาย 
   2.2 อายุ ผลการวิจัยพบวา ผูใชหองสมุดที่มีอายุตางกันมีการรูสารสนเทศแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2 โดยที่ผูใช
หองสมุดที่มีอายุ 41 ป ขึ้นไป 18-29 ป และ 30-40 ป มีการรูสารสนเทศโดยรวมสงูกวาผูใชหองสมุด
ที่มีอายุไมเกิน 17 ป 
   2.3 ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ผูใชหองสมุดที่มีระดับการศึกษาตางกัน มี
การรูสารสนเทศแตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 3  
โดยที่ผูใชหองสมุดที่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี อนุปริญญา/ประกาศนยีบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมัธยมศึกษา มีการรูสารสนเทศโดยรวมสูงกวาผูใชหองสมุดที่มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 
   2.4 รายได ผลการวิจัยพบวา ผูใชหองสมุดที่มีรายไดตางกันมีการรูสารสนเทศ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอที ่4 โดยที่ผูใช
หองสมุดที่มีรายได 30.001 บาทขึ้นไป และ 10,001-20,000 บาท/เดือน มีการรูสารสนเทศโดยรวม
สูงกวาผูใชหองสมุดที่ไมมีรายได 
   2.5 สถานภาพการเปนสมาชิก ผลการวจัิยพบวา ผูใชหองสมุดที่มีสถานภาพ 
การเปนสมาชกิตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานขอที่ 5 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 
  1. ผูใชบริการสวนใหญมีการรูสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํา 
(30.02 จากคะแนนเต็ม 58 คะแนน คิดเปนรอยละ 51.75) สาเหตุทีผ่ลเปนเชนน้ีเปนเพราะ
แบบทดสอบที่ใชวัดดานความสามารถเขาถึงสารสนเทศนั้น มีเน้ือหาเนนหนักเรื่องการเขาคนหา
ทรัพยากรสารสนเทศจากระบบโอแพ็ก การคนหาทรัพยากรสารสนเทศจากอินเทอรเน็ต ฉะนั้นผูใช 
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ที่มีการศึกษานอยจึงไมสามารถทําขอสอบได นอกจากนี้ ยังพบวาแมกลุมตัวอยางสวนใหญจะมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรขีึ้นไปก็ตาม ก็ยังคงมีผลคะแนนอยูระดับปานกลางคอนขางต่ํา ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ มุจรินทร ผลกลา (2549: 81) ซึ่งศึกษาการรูสารสนเทศของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และพบวานักศึกษามี 
การรูสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับ 5.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเปนรอยละ  
59.80 ซึ่งเม่ือพิจารณาตามเกณฑที่ผูวิจัยใชก็จะไดอยูในระดับปานกลางคอนขางต่าํเชนกัน ทั้งน้ีอาจมี
สาเหตุเน่ืองจากประชากรทีใ่ชวิจัยเปนนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 เพ่ิงเขาเรียนระดับอุดมศึกษา   
ปแรก ประสบการณในการคนหาทรัพยากรสารสนเทศจากหองสมุดยังคงมีนอย เม่ือเปรียบเทียบกับ 
งานวิจัยของปภาดา เจียวกก (2547: 58) ที่ศึกษาการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รายงานผลการวิจัยโดยรวมอยูในระดบั 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
55 คะแนน คดิเปนรอยละ 54.54 ซึ่งเม่ือใชเกณฑนี้ไปเทียบจะอยูในระดับปานกลาง                 
คอนขางต่ําเชนกัน  
  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูใชหองสมุดมีการรูสารสนเทศในดานมาตรฐานที่  
5 ผูรูสารสนเทศมีความเขาใจบริบททางวฒันธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยวของกับ 
การใชสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง (3.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน คิดเปนรอย 
62.16) สาเหตุอาจเปนเพราะขอสอบที่ใชวัดมาตรฐานดานนี้ มีเน้ือหาเรื่องพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ. 2537 และพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 การออกขอสอบ 
เนนวัดความสามารถของประชาชนทัว่ไป จึงใชลักษณะคําถามตรง ๆ เขาใจไดไมยาก นอกจากนี้
ผูใชหองสมุดยังสามารถทราบขอมูลขาวสารในเรื่องเหลานี้ไดจากสื่อมวลชน และสือ่ประชาสัมพันธ 
ของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งทําใหกลุมตวัอยางที่เปนผูใชบริการที่มีคณุสมบัติดาน
การศึกษาระดบัปริญญาตรหีรือสูงกวาปริญญาตรีเปนสวนใหญสามารถตอบคําถามไดถูกตอง 
ผลการวิจัยนีย้ังสอดคลองกับงานวิจัยของปภาดา เจียวกก (2547: 58) ซึ่งวัดทักษะการรูสารสนเทศ
ดานการใชสารสนเทศ มีเน้ือหาครอบคลมุเร่ืองกฎหมายลิขสทิธิ์ ซึ่งตรงกับการวิจัยครั้งนี้ในมาตรฐานที่ 
5 และพบวานสิิตไดคะแนน 3.35 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน คิดเปนรอย 67.00 ซ่ึงเม่ือใช
เกณฑนี้ไปเทยีบก็จะไดอยูในระดับปานกลาง เชนกัน นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ   
มุจรินทร ผลกลา (2549: 81) ซึ่งวัดทักษะการรูสารสนเทศในมาตรฐานที่ 5 ดานกฎหมายสารสนเทศ 
และพบวานิสติไดคะแนนอยูในระดับ 6.01 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คดิเปนรอยละ 60.01 
ซึ่งเม่ือใชเกณฑนี้ไปเทียบกจ็ะไดอยูในระดับปานกลางเชนกัน 
  รองลงมาคือ ผูใชหองสมุดมีการรูสารสนเทศในดานมาตรฐานที่ 1 ผูรูสารสนเทศ
ตระหนักถึงความตองการ และกําหนดลกัษณะและขอบเขตสารสนเทศได อยูในระดับปานกลาง
คอนขางต่ํา   (7.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 14 คะแนน คิดเปนรอยละ 52.71) สาเหตุอาจเปน 
เพราะเนื้อหาที่ใชออกขอสอบเปนเรื่องความรูทั่วไปที่เกิดขึ้นจริง ที่ประชาชนประสบเหตุการณ 
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ดานตาง ๆ มากอน เชน เหตุการณมหาอุทกภัย ป 54 และแหลงขอมูลเกี่ยวกบัการพยากรณอากาศ 
เปนตน ซึ่งเหตุการณดังกลาวเปนเรื่องใกลตวัทําใหผูใชบริการตอบคาํถามไดไมยากนัก แตคําถาม
บางเรื่องผูตอบอาจไมไดสนใจเพราะไมใชเรื่องใกลตัวของตน เชน ความรูเรื่องโรคเบาหวาน จึง 
ทําใหผลการวจัิยอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํา ผลการวจัิยนี้คลายคลึงกับผลการวิจัยของ 
ปภาดา เจียวกก (2547: 58) ซึ่งวัดทักษะการรูสารสนเทศดานการกาํหนดขอบเขตการคนหา
สารสนเทศ และตรงกบัการวิจัยครั้งนี้ในมาตรฐานที่ 1 และพบวานิสติไดคะแนน 8.53 จากคะแนนเต็ม 
15 คะแนน คดิเปนรอยละ 56.86 ซึ่งเม่ือใชเกณฑนี้ไปเทียบจะอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํา
เชนกัน และยงัพบวางานวิจัยนี้มีความแตกตางเล็กนอยกับงานวิจัยของ มุจรินทร ผลกลา (2549: 81) 
ที่วัดการรูสารสนเทศของนิสิตในมาตรฐานที่ 1 การกําหนดชนิดและขอบเขตสารสนเทศ และพบวา
นิสิตไดคะแนน 6.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 66.50 ซึ่งเม่ือใชเกณฑนี้ไป
เทียบจะอยูในระดับปานกลาง 
  ในมาตรฐานที ่3 ผูรูสารสนเทศสามารถประเมินคุณคาสารสนเทศ และกระบวนการ
แสวงหาสารสนเทศได พบวาผูใชหองสมุดมีการรูสารสนเทศในระดับปานกลางคอนขางต่ํา (5.31 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 53.10) สาเหตุเปนเพราะผูใชหองสมุดอาจไม
เขาใจหลักเกณฑในการประเมินความนาเชื่อถือของสารสนทศ และแหลงสารสนเทศ เชน ความ
เชื่อถือเรื่องคําทํานายอนาคตของประเทศไทยในป 2555 จากบุคคลตาง ๆ ที่มีทั้งนักวิชาการ โหร 
นักบวช และเด็กชายปลาบู ซึ่งผูใชบริการจะตองใชความรูและประสบการณ และความคิดเห็นของ
ตนมาใชประกอบการตอบขอสอบ ทําใหผูใชหองสมุดตอบขอสอบไดไมถูกตอง ซึ่งคลายคลึงกบั
ผลการวิจัยของปภาดา เจียวกก (2547 : 58) ที่วัดทักษะการรูสารสนเทศดานการประเมิน
สารสนเทศ ซึง่ครอบคลุมเกีย่วกับเรื่องการตรวจสอบ เปรียบเทยีบสารสนเทศ ซึ่งตรงกับการวิจัยครั้ง
นี้ในมาตรฐานที่ 3 และพบวานิสิตไดคะแนน 6.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน คิดเปนรอย
ละ 55.16 ซึ่งเม่ือใชเกณฑนี้ไปเทียบก็จะไดอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ําเชนกนั และคลายคลึง
กับงานวิจัยของมุจรินทร ผลกลา (2549: 81) ที่วัดทักษะการรูสารสนเทศของนิสิตในมาตรฐานที่ 3 
ผูรูสารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหลงทีม่าอยางมีวิจารณญาณ ตรงกับการวิจัยครั้งนี้
ในมาตรฐานที ่3 และพบวานิสิตไดคะแนน 5.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 
56.20 ซึ่งเม่ือใชเกณฑนี้ไปเทียบก็จะไดอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ําเชนกัน ผลการวิจัยนีย้ังไม
สอดคลองกับงานวิจัยของปาริชาติ เสารยะวิเศษ (2552: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรู
สารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศไทย พบวานักเรียนระดับประถมศึกษารอยละ 
50 มีการรูสารสนเทศดานประเมินสารสนเทศ รอยละ 71.9 
  ในมาตรฐานที ่4 ผูรูสารสนเทศสามารถจดัการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได 
รวมถึงสามารถประยกุตสารสนเทศใหมและสารสนเทศที่มีอยูเดิม เพ่ือสรางสรรคความรูใหมโดย
บูรณาการความรูเดิมเขากับความรูใหมเปนความรูของตนได ผลการวิจัยพบวาผูใชหองสมุดมีการรู
สารสนเทศในระดับต่ํา (3.83 จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน คิดเปนรอยละ 47.87) สาเหตุที่เปนเชนนี้
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เพราะกลุมตวัอยางที่มาใชหองสมุดมีการศึกษาที่หลากหลายระดับ ผูใชหองสมุดที่มีการศึกษานอย
จะไมสามารถทําขอสอบได และแมวาการวิจัยนี้กลุมตวัอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือสูงกวาปริญญาตรีขึ้นไปก็ตาม ก็ยังตอบคําถามไดนอย เน่ืองจากคําถามที่ใชในการวิจัยนี้เปน
คําถามที่เนนการจัดการ การคิดวิเคราะห บูรณาการความรู เปรียบเทียบความรูเดิมกับความรูใหม 
เปนเหตุใหผูใชบริการ ตอบขอสอบไดไมตรงกับวตัถปุระสงคของผูวจัิย จึงทําใหคะแนนดาน
มาตรฐานที่ 4 อยูในระดับต่าํ ซึ่งแตกตางเล็กนอยจากงานวิจัยของมุจรินทร ผลกลา (2549: 81) ที่วัด
ทักษะการรูสารสนเทศของนิสิตดานการใชสารสนเทศ ที่มีเน้ือหาครอบคลุมเร่ืองการใชสารสนเทศใน
ฐานะบคุคลหรือกลุมเพ่ือแกปญหา ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยครั้งนี้ในมาตรฐานที่ 4 และพบวานสิิตได
คะแนน 5.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 59.30 ซึ่งเม่ือใชเกณฑนี้ไปเทยีบก็
จะไดอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํา แตกตางจากผลการวิจัยนี้เลก็นอย  
 ในดานมาตรฐานที่ 2 ผูรูสารสนเทศสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผลการวิจัยพบวาผูใชหองสมุดมีการรูสารสนเทศในระดับต่ํา (9.77 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 48.85) ในการออกแบบทดสอบสําหรับวัดความเขาใจในการคน
สารสนเทศจากระบบโอแพก็ของหองสมุดเพื่อการเรียนรู การตั้งคําถามเนนวิธคีนทรพัยากร
สารสนเทศประเภทหนังสือ และโสตทัศนวัสดุ นอกจากนี้ยังถามความเขาใจเกี่ยวกับวธิีการใชคาํคน 
และพิจารณาผลการคนสืบคน การตรวจสอบสถานะหนังสือที่ถูกยืม การเลือกคนตามเขตขอมูลชื่อ
เรื่อง และการกําหนดชื่อผูแตง โดยตั้งโจทยถามความแตกตางการคนชื่อผูแตงระหวางบุคคลธรรมดา
กับบุคคลที่มีฐานันดรศักดิ์ นอกจากนี้การออกขอสอบถามความเขาใจในเรื่องวิธีการคนสารสนเทศ 
บนอินเทอรเน็ตเพ่ิมเติม ซึ่งประชาชนที่มาใชบริการไมไดเรียนวิชาการใชหองสมุด จะไมคุนเคยวิธี
คนหาสารสนเทศจากระบบโอแพ็กในหองสมุดเพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานคร และไมทราบวธิีคน
สารสนเทศบนอินเทอรเน็ต ถึงแมวากลุมตัวอยางสวนใหญมีคุณสมบัติดานการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือสูงกวาปริญญาตรี และอาจมีประสบการณการใชเครื่องมือชวยคนโอแพ็ก จากสถานศึกษามาบาง
แลวกต็าม แตก็เปนระบบโอแพ็กที่ใชในหองสมุดของมหาวิทยาลัยทีต่นศึกษา ซึ่งเปนระบบที่แตกตาง
กันกับระบบของหองสมุดเพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานคร จึงทําใหสามารถตอบขอสอบไดนอย และ
เม่ือพิจารณางานวิจัยของปภาดา เจียวกก ที่ศึกษาการรูสารสนเทศของนิสิตในสถาบันการศึกษา ที่
เปนกลุมตวัอยางที่มีความคุนเคยกับการใชระบบโอแพ็กในหองสมุดในสถาบันของตนอยูแลว ยัง
พบวาผลการวิจัยมีคะแนนอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํา และผลการวิจัยนี้ยังสอดคลองกับ        
ปาริชาติ เสารยะวิเศษ (2552: 1) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรูสารสนเทศของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในประเทศไทย พบวามีการรูสารสนเทศดานการเขาถึงสารสนเทศนอยที่สุด รอยละ 
61.3 จากการสังเกตผูใชบรกิารหองสมุดเพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานคร พบวาผูใชบริการมักใชวิธี
คนหาสารสนเทศดวยวธิีเดนิเลือกดูตามชั้นหนังสือเปนสวนใหญ ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของกนก 
สุขมณี (2551: 2) ที่ศึกษาการใชหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน พบวาผูใช
หองสมุดใชวิธีเดินหาตามชั้นหนังสือดวยตนเองมากที่สุด แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการใชหองสมุด 
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ยังไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งคลายคลึงกับงานวิจัยของจิงเจ่ีย (Jingxia.  2002: Online) ที่
ทําการวิจัยเรือ่งประสบการณและภารกิจหลักของหองสมุดประชาชนในประเทศจนี: กรณีศึกษาในเขต
เมืองอูฮ่ัน ประเทศจีน และพบวาประชาชนขาดทักษะการรูสารสนเทศ โดยเฉพาะทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหขาดโอกาสที่จะเขาถึงสารสนเทศที่ทันสมัย ดังนั้นเม่ือใดที่ประชาชน
ตองการสารสนเทศ ก็จะใชทรัพยากรสารสนเทศจากหองสมุดไดนอย ผลลัพธกค็อืประชาชนใช
ประโยชนจากหองสมุดไดไมเต็มที ่
  2. เปรียบเทียบการรูสารสนเทศผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร จําแนก
ตามตวัแปรดังน้ี 
   2.1 เพศ พบวาผูใชหองสมุดเพศชายและเพศหญิงมีการรูสารสนเทศแตกตางกัน
ทั้งโดยรวมและรายดาน ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอ 1 โดยเพศหญิงมีระดับการรูสารสนเทศสูง
กวาเพศชาย ที่เปนเชนน้ีเพราะโดยธรรมชาติเพศหญิงมีความละเอียดรอบคอบ และขยันหม่ันเพียร  
ซึ่งการที่จะเปนผูรูสารสนเทศไดจะตองหม่ันฝกฝน และพัฒนาความสามารถทางการรูสารสนเทศ 
จึงจะเกิดความเชี่ยวชาญและชาํนาญ ดวยอุปนิสัยเหลานี้จึงมีผลทําใหผูใชบริการเพศหญิงมีการรู
สารสนเทศสูงกวาเพศชาย ซึ่งสอดคลองกับหลักจิตวิทยการเรียนรูทีพ่บวา เพศหญิงมีความสามารถ
ทางดานศิลปะ ดานภาษา การรูศัพทและการใชคําตาง ๆ สวนเพศชายมีความสามารถดาน
ประวตัิศาสตร ภูมิศาสตร คณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเครื่องยนตกลไก (ตรี พันธมณี.  2540:  
39 ; กันยา สุวรรณแสง.  2542: 59) เม่ือพิจารณาลกึลงไป ผูใชบริการเพศหญิงมีการรูสารสนเทศ
ดานมาตรฐานที่ 2 ผูรูสารสนเทศสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล  
สูงกวาผูใชบรกิารเพศชาย สาเหตุที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะผูใชบริการเพศหญิงหม่ันฝกฝนทักษะ
ตาง ๆ อยูเสมอ เม่ือพิจารณาขอคําถามและขอคําตอบของเครื่องมือที่ใชวัดพบวา มีเน้ือหาขอ
คําถาม ขอคําตอบ และภาพประกอบ พิจารณาแลวเขาใจไดไมยาก แตตองมีความละเอียดรอบคอบ 
ในการเลือกคาํตอบ เน่ืองจากคําตอบแตละขอมีความใกลเคียงกันมาก หากขาดคุณสมบัติดาน 
ความละเอียดรอบคอบแลวจะทําใหการตอบคําถามมีโอกาสผิดคอนขางสูง ซึ่งผลการวิจัยโดยรวม
คุณสมบัติดานเพศมีความคลายคลึงกับงานวิจัยของสมฤดี หัตถาพงษ (2547: 85) ที่ศึกษาเรื่อง 
การรูสารสนเทศของนิสติระดับบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ และพบวานิสติ 
เพศหญิงมีระดับการรูสารสนเทศสูงกวาเพศชาย นอกจากนี้ยังคลายคลึงกับงานวิจัยของ ยุวด ี 
ดอกรังกูล (2550: บทคัดยอ) ที่ศึกษาระดับการรูสารสนเทศของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษา 
ปที่ 4-6) ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสุพรรณบรุี เขต 1 และพบวานักเรียน
หญิงมีการรูสารสนเทศสูงกวานักเรียนชายทุกดาน และคลายคลึงกับงานวิจัยของ นอย คันชั่งทอง 
(2538: บทคัดยอ) ที่ศึกษาความสามารถในการใชหองสมุดของนิสิตระดับบัณฑติศกึษา 
มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร และพบวาเพศหญิงมีความสามารถในการใชหองสมุด
สูงกวาเพศชาย อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของปภาดา เจียวกก (2547:  
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59) ที่ศึกษาเรือ่งการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย ศรีนครนิทรวิโรฒ และ
พบวานิสติที่มีเพศแตกตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สําหรับ 
การวิจัยในตางประเทศ พบวาการศึกษาสมรรถนะการรูสารสนเทศ โดยใชเพศเปนตัวแปรมี 
คอนขางนอย และใหผลการวิจัยที่แตกตางกัน เชน งานวิจัยบางชิ้นพบวาเพศชายมีสมรรถนะ 
การรูสารสนเทศสูงกวาเพศหญิง ในขณะที่บางชิ้นพบวาเพศหญิงมีสมรรถนะสูงกวาเพศชาย  
และบางชิ้นกพ็บวาเพศไมไดเปนตัวแปร ฟลดส (Fields.  2001: online) 
   2.2 อายุ พบวาผูใชหองสมุดที่มีอายุตางกันมีการรูสารสนเทศแตกตางกันอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุตฐิานการวิจัยขอที่ 2 โดยพบวาผูใชบริการ    
ทั้ง 3 กลุม ที่มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป 30-40 ป และ18-29 ป มีการรูสารสนเทศสูงกวาผูใชบรกิาร
ที่มีอายุนอยกวา 18 ปลงมา ซึ่งสะทอนใหเห็นวาเปนผูใชที่อยูในกลุมระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนตน ที่โรงเรียนอาจไมมีการสอนการใชหองสมุดมากนัก ทําใหผูใชหองสมุดไม
สามารถทําขอสอบได และอาจมาจากสาเหตุอีกประการหนึ่งคือวัตถปุระสงคในการใชหองสมุดของ
ผูใชวัย ต่ํากวา 18 ปนี้ อาจเขามาใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูเพ่ืออานหนังสือและสิ่งพิมพในหองสมุด 
เพ่ือยืมคืนหนังสือและสิ่งพิมพในหองสมุด เพ่ือใชอินเทอรเน็ต หรือเพ่ือทําการบาน และอานหนังสือ
เตรียมสอบ (กนก สุขมณี.  2551: 241) จึงทําใหมีทักษะการรูสารสนเทศไมสูงมากเหมือนกับผูที่มี
อายุสูงกวาซึ่งอาจใชหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควา หรือเพ่ือแสวงหาสารสนเทศเพือ่แกไขปญหา 
ในชีวติประจําวัน นอกจากนี้ งานวิจัยของเทโนเพอร และโรวแลนด (Tenopir; & Rowland.  2007: 
Online) ที่ศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาโดยเนนตวัแปรอายุ ไดสรุปวาอายุเปนตัวแปร   
ที่ทําใหนักศึกษามีสมรรถนะทางการรูสารสนเทศแตกตางกัน โดยนักศึกษาจะมีสมรรถนะสูงขึน้   
เม่ืออายุมากขึ้น 
    2.3 ระดับการศึกษา พบวาผูใชหองสมุดที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการรู
สารสนเทศโดยรวมแตกตางกันทั้งโดยรวมและรายดาน ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 3 จาก
ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี อนุปริญญา/
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง และมัธยมศึกษา  มีการรูสารสนเทศโดยรวมสูงกวาผูใชบริการทีมี่
การศึกษาระดบัประถมศึกษา ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยมีหลักสูตรการเรียนการสอนทักษะการรูสารสนเทศใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 
และระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ หนวยงานสํานักหอสมุดยังมีการจัดอบรมการรูสารสนเทศ  
การจัดกิจกรรมสาธิตวิธีใชรายการสืบคนสารสนเทศออนไลน ตลอดจนนําชมหองสมุดใหกับนิสิต 
และผูสนใจทัว่ไป สําหรับผูใชบริการที่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีการรูสารสนเทศนอยทีสุ่ด 
นั้น อาจเปนเพราะยังขาดความพรอม เพราะกระบวนการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษายงัมี
การเสริมสรางใหผูเรียนรูจักการคนควาดวยตนเอง และคิดวเิคราะหนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของดันน (Dunn.  2002: Online) ที่พบวานักศึกษาทีเ่รียนในชั้นปทีสู่งขึ้น มีการพัฒนาทักษะการรู
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สารสนเทศสูงขึ้นตามไปดวย เพราะนักศกึษามีประสบการณในการศึกษาคนความากกวา จะมีการ
พัฒนากระบวนการสืบคน มีความสามารถในการตั้งคําถามในประเดน็ที่ศึกษาไดลุมลึก ซึ่งสะทอน 
ใหเห็นวาประสบการณในการเรียน การคนควาหาความรู เปนสิ่งที่ชวยใหนิสติมีทกัษะการรู
สารสนเทศเพิม่สูงขึ้น   
   2.4 รายได พบวาผูใชหองสมุดที่มีรายไดตางกันมีการรูสารสนเทศแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 4  ผลการวจัิยพบวาผูใช 
บริการที่มีรายได 30,001 บาทขึ้นไป และ10,001-20,000 บาท มีการรูสารสนเทศโดยรวมสูงกวา
ผูใชบริการที่ไมมีรายได แวน ดิก และแฮคเคอร (Van Dijk; & Hacker.  2003: 1) ไดนําเสนอปญหา
ที่ทําใหเกิดชองวางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากปญหาการขาดเครื่องมืออุปกรณ หรือ
เทคโนโลยีในการเขาถึงสารสนเทศ โดยเฉพาะคาใชจายในการจัดหาคอมพิวเตอรและการเชื่อมตอ
เขากับอินเทอรเน็ต ซึ่งปญหาดังกลาวเชือ่มโยงกับตัวแปรดานรายไดของผูใชหองสมุด หาก
ผูใชบริการมีรายไดมากก็จะสามารถจัดหาเครื่องมืออํานวยความสะดวกไดตามความตองการ  
และสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางสะดวกรวดเรว็ นอกจากนี้ยังสะทอนใหเห็นวารายไดสัมพันธ
กับคุณสมบัตดิานการศึกษา เน่ืองจากผูใชบริการมีการศึกษาสูงจะประกอบอาชีพที่มีรายไดสูง
เชนกัน ซึ่งสอดคลองกับตวัแปรระดับการศึกษานั่นเอง 
   2.5 สถานภาพการเปนสมาชิก พบวาผูใชหองสมุดที่มีสถานภาพการเปนสมาชิก
ตางกัน มีการรูสารสนเทศไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 5 สําหรับการเปน
สมาชิกหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร สมาชิกจะไดรับสทิธิในการยืมหนังสือไดครั้งละ  
2 เลม เปนเวลา 7 วัน สามารถใชคอมพวิเตอรและอินเทอรเน็ตได ครั้งละ 2 ชั่วโมง และกิจกรรม
พิเศษของสมาชิกหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานครที่ไดรับคอื กิจกรรมการเดินทางไป 
ทัศนศึกษาภายใตกิจกรรม “เปดโลกหนังสือสูโลกการเรียนรู” ทางหองสมุดจะจัดเปนครั้งคราว  
โดยแจงใหสมาชิกที่มาใชบริการหองสมุดบอย ๆ หรือแจงทางไปรษณีย เพ่ือประชาสัมพันธ 
เชิญชวนสมาชิกตามที่อยูทีใ่หไวในทะเบยีนของสมาชิก สวนกิจกรรมการออกคายเยาวชนรัก 
การอาน และคายครอบครวัรักการอาน เปนกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของเยาวชน และ
ครอบครัวของสมาชิกที่มาใชบริการ กิจกรรมที่หองสมุดจัดขึ้นอาจสงผลตอความแตกตางในดานการ
รูสารสนเทศของผูใชบริการบางเล็กนอย เนื่องจากผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร มี
คุณสมบัติดานการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือสงูกวาปริญญาตรี ดังผลที่ปรากฏในตาราง 8  
จะเห็นวาสิทธกิารเปนสมาชกินี้ มิไดเกี่ยวกับการรูสารสนเทศ เพราะฉะนั้น ผูที่เปนสมาชิกกับผูที่ไม
เปนสมาชิกจึงมีระดับการรูสารสนเทศไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับบรรณารักษหองสมุดเพื่อการเรียนรู 
  1.บรรณารักษหองสมุดเพื่อการเรียนรูสามารถใชผลการวิจัยนี้เปนแนวทางสําหรบั
สงเสริมและพฒันาการรูสารสนเทศใหแกผูใชหองสมุด โดยมีกิจกรรมตาง ๆ เชน การสอนทักษะ 
การรูสารสนเทศกับผูใชรายใหม การฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ระบบโอแพ็ก  
หรือ การสืบคนสารสนเทศทางอินเทอรเน็ต การประเมินคุณคาของสารสนเทศ นอกจากนี้  
ยังอาจจัดอบรมทักษะการรูสารสนเทศตามความตองการเฉพาะของผูใช  
  2. การสงเสริมบทบาทและสมรรถนะบรรณารักษในการสงเสริมการรูสารสนเทศ  
โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาบรรยาย จัดการสัมมนา หรือฝกอบรมความรูและทักษะใหม ๆ  
เกี่ยวกับการรูสารสนเทศ เชน การนําเทคโนโลยีเวบ็ 2.0 มาใชเปนชองทางในการสอนทักษะการรู
สารสนเทศสําหรับผูใช การเผยแพร คูมือในการใชสารสนเทศและบรกิารประเภทตาง ๆ เปนตน 
  
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  เน่ืองจากผลการวิจัยนี้พบวาการรูสารสนเทศ ในมาตรฐานที่ 2 และมาตรฐานที่ 4  
ของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร พบวามีการรูสารสนเทศอยูในระดับต่ํา จึงควร 
มีการวิจัยทดลองในลักษณะจัดกิจกรรมอบรมทักษะการรูสารสนเทศ ตามมาตรฐานที่ 2 และ 
มาตรฐานที่ 4 เพ่ือศึกษาวาหลังจากการอบรมแลว ผูเขาอบรมจะมีทักษะการรูสารสนเทศสูงขึ้น 
หรือไม เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการสงเสริมทักษะการรูสารสนเทศใหกับผูใชหองสมุด 
ตอไป 
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รายชื่อหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร  

 
 

ชื่อหองสมุด สถานที่ตั้ง โทรศัพท เวลาเปด-ปด 
1. หองสมุดเพ่ือ
การเรียนรูสวน
ลุมพินี   

สวนลุมดานหลังพระบรม
รูปอนุสาวรียรชักาลที่ 6  
ถ. ราชดําริ แขวงลุมพินี  
เขตประทุมวนั กทม.  

โทร. 02-2528030 เปด วันอังคาร-เสาร 
เวลา 08.30-20.00 น.
วันอาทิตย เวลา 
09.00-17.00 น. 
ปด วันจันทรและวัน
นักขัตฤกษ 
 

2. หองสมุดเพ่ือ
การเรียนรูซอยพระ
นาง 

ซอยพระนาง ถนนราชวถิี  
ใกลอนุสาวรียชัยสมรภูมิ  
เขตราชเทวี กทม.  

โทร. 02-2463517 เปด วันอังคาร-เสาร 
เวลา 08.30-20.00 น.
วันอาทิตย เวลา 
09.00-17.00 น. 
ปด วันจันทรและวัน
นักขัตฤกษ 
 

3. หองสมุดเพ่ือ
การเรียนรูบางกะป 

บริเวณใกลสนามฟุตบอล 
การเคหะแหงชาติ คลองจั่น  
ซอยนวมินทร 12 ถนนนวมิ
นทร แขวงคลองจั่น เขต
บางกะป กทม.  

โทร. 02-3753963   เปด วันอังคาร-เสาร 
เวลา 08.30-20.00 น.
วันอาทิตย เวลา 
09.00-17.00 น. 
ปด วันจันทรและวัน
นักขัตฤกษ 
 

4. หองสมุดเพ่ือ
การเรียนรูภาษี
เจริญ 

ซอยเพชรเกษม 50/4  
ถนนเพชรเกษม เขตภาษี
เจริญ    
กทม. 10160 

(ปดปรับปรุง) (ปดปรับปรุง) 
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ชื่อหองสมุด สถานที่ตั้ง โทรศัพท เวลาเปด-ปด 
5. หองสมุดเพ่ือ
การเรียนรูดุสิต 

ตรงขามลานกฬีาเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  
แยกเกียกกาย ถนนทหาร  
แขวงนครชยัศรี เขตดุสิต 
กทม. 

โทร. 02-2437013   เปด วันอังคาร-เสาร เวลา 
08.30-20.00 น.วันอาทิตย 
เวลา 09.00-17.00 น. 
ปด วันจันทรและวันนักขัต
ฤกษ 
 

6. หองสมุดเพ่ือ
การเรียนรูมีน
บุรี 

88 หมู 3 ถนนรามอินทรา  
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กทม.10510 

โทร. 02-5402575 เปด วันอังคาร-เสาร เวลา 
08.30-20.00 น.วันอาทิตย 
เวลา 09.00-17.00 น. 
ปด วันจันทรและวันนักขัต
ฤกษ 
 

7. หองสมุดเพ่ือ
การเรียนรู
ลาดกระบัง 

อยูในสวนพระนคร  
ถนนลาดกระบัง-ออนนุช  
แขวงลาดกระบัง กทม. 

โทร. 02-3272658 
      02-3272659 

เปด วันอังคาร-เสาร เวลา 
08.30-20.00 น.วันอาทิตย 
เวลา 09.00-17.00 น. 
ปด วันจันทรและวันนักขัต
ฤกษ 
 

8. หองสมุดเพ่ือ
การเรียนรู
สะพานสูง 

ซอยรามคําแหง 118  
ถนนรามคําแหง เขต
สะพานสูง  
กทม. 

โทร. 02-3722438 เปด วันอังคาร-เสาร เวลา 
08.30-20.00 น.วันอาทิตย 
เวลา 09.00-17.00 น. 
ปด วันจันทรและวันนักขัต
ฤกษ 
 
 
 

  



95 
 

ชื่อหองสมุด สถานที่ตั้ง โทรศัพท เวลาเปด-ปด 
9. หองสมุดเพ่ือ
การเรียนรูทุงครุ   

สวนธนบุรีรมณ 
ถนนประชาอทุิศ 
แขวงทุงครุ เขต
ทุงครุ  กทม. 

โทร. 02-4265256 เปด วันอังคาร-เสาร เวลา 
08.30-20.00 น.วันอาทิตย 
เวลา 09.00-17.00 น. 
ปด วันจันทรและวันนักขัต
ฤกษ 
 

10. หองสมุดเพื่อ
การเรียนรูบางขุน
เทียน 

อยูในบริเวณสวน
สมเด็จยา  
ถนนพระราม 2 
แขวงแสมดํา  
เขตบางขุนเทยีน 
กทม. 

โทร. 02-4163950   เปด วันอังคาร-เสาร เวลา 
08.30-20.00 น.วันอาทิตย 
เวลา 09.00-17.00 น. 
ปด วันจันทรและวันนักขัต
ฤกษ 
 

11. หองสมุดเพื่อ
การเรียนรูบางบอน 

อยูในบริเวณ
สนามกีฬาบาง
บอน ถนนเอชัย
บางบอน เขตบาง
บอน กทม. 

โทร. 02-4506948 เปด วันอังคาร-เสาร เวลา 
08.30-20.00 น.วันอาทิตย 
เวลา 09.00-17.00 น. 
ปด วันจันทรและวันนักขัต
ฤกษ 
 

12. หองสมุด
ศิลปวัฒนธรรม 

ชั้นใตดินชั้นที ่1 
อาคารหอ
ศิลปวัฒนธรรม
แหงกรุงเทพ        
ถ. พระราม 1 
แขวงวังใหม เขต
ปทุมวัน กทม. 
10100  

โทร. 02-2146632 
ตอ 126 

เปด วันอังคาร-เสาร เวลา 
10.00-18.00 น.วันอาทิตย 
เวลา 09.00-17.00 น. 
ปด วันจันทรและวันนักขัต
ฤกษ 
 

13. หองสมุดเพื่อการ
เรียนรูหวยขวาง 

ตั้งอยูภายในบริเวณโรงเรยีน   
จันทรหุนบําเพ็ญ ถนนประชา-
ราษฎรบําเพญ็ เขตหวยขวาง 
กทม. 

โทร. 02-2772161 เปด วันอังคาร-เสาร 
เวลา 08.30-20.00 
น.วันอาทิตยและวัน
นักขัตฤกษ เวลา 
09.00-17.00 น. 
ปด วันจันทร 
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โครงสรางการบริหารงานของหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร 
 

  หองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครตั้งอยูตามพื้นที่เขตตาง ๆ จํานวนทั้งสิ้น 34 แหง 
รถหองสมุดเคลื่อนที่จํานวน 7 คัน และบานหนังสือ จํานวน 116 แหง เพ่ือใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการกระจายอํานาจการปกครองกรุงเทพมหานคร ทําใหหองสมุดจํานวน 21 แหง 
และบานหนังสือจํานวน 116 แหง ถูกโอนยายไปสังกัดฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สํานักงานเขตตาง ๆ สวนหองสมุดอีก 14 แหง อยูระหวางปรับปรุงอีก 6 แหง รวมทั้งหองสมุด 
รถเคลื่อนที่ อีกจํานวน 7 คัน อยูในสังกัดกลุมงานพัฒนาหองสมุดประชาชน กองนันทนาการ สํานัก
วัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังภาพประกอบ 1 

 

โครงสรางการบริหารงานหองสมุดเพือ่การเรียนรูกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  กรุงเทพมหานคร.  (2552).  รายงานประจําป 2551.  ม.ป.ท.: หนา 5. 
   

กรุงเทพมหานคร 

สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว

สํานักงาน 
เลขานกุาร

  

กอง
นโยบาย
และ

แผนงาน 

กอง
นันทนา 
การ 

กอง 

การ 

กีฬา 

กอง 

การสังคีต 

 

กองการ

ทอง 

เที่ยว 

กอง 

วัฒน 

ธรรม 

ศูนย
เยาวชน
กรุงเทพม
หานคร 
(ไทย-
ญี่ปุน) 

หองสมุดเพื่อ
การเรียนรู 
14 แหง 

หองสมุด

เคลื่อนที่ 

7 คัน 

บานหนังสือ 

116 แหง 

ฝายบริหารงาน

ทั่วไป 

กลุมงานพัฒนา
หองสมุด
ประชาชน 

กลุมงานพัฒนา
ศูนยเยาวชน 1 

กลุมงาน

พัฒนาศูนย

เยาวชน 2 
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 การบริหารงานของหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร 
  ปจจุบันกรุงเทพมหานครใหจัดบริการหองสมุดประชาชนใน 3 รูปแบบคือ หองสมุดที่มี
ลักษณะเปนอาคาร หองสมุดเคลื่อนที่ และบานหนังสือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1. หองสมุดประชาชนที่มีลกัษณะเปนอาคาร 
     รูปแบบอาคารเพื่อการเรียนรูนั้นจะเปนอาคารที่มีรูปแบบเดียวกันทุก
หองสมุด ยกเวน หองสมุดเพื่อการเรียนรูสวนลุมพินี และหองสมุดเพื่อการเรยีนรูซอยพระนาง ซึ่ง
เปนการปรับปรุงหองสมุดเดิมที่มีอยู กรุงเทพมหานครไดกําหนดเงื่อนไขการพิจารณาพื้นที่ในการ
จัดตั้งหองสมุดเพื่อการเรียนรูไวดังนี้ 
      
     ขนาดพื้นที่  300  ตารางวาขึ้นไป 
     พ้ืนที่ใชสอย 1000 ตารางเมตร 
     ประชากร 15000 คนขึ้นไป 
     ครัวเรือน 5000 ครัวเรือน 
     ที่ตั้ง  พ้ืนที่โรงเรียนสังกัด กทม. 
   นอกจากนี้ยังไดกําหนดโครงสรางอาคารเปนอาคารโครงสรางเหล็ก (คสล.) 3 ชั้น 
ความกวางขนาด 23x13 เมตร พ้ืนที่ใชสอย 1,053 ตารางเมตร พรอมลานอเนกประสงค การ
ออกแบบและตกแตงภายในและภายนอกมีความทันสมัย สวยงาม สรางแรงจูงใจ ในสวนการจดัแบง
พ้ืนที่ใชสอยภายในอาคารมีรายละเอียดดังนี้ 
    ชั้น 1 ประกอบดวย เคานเตอรประชาสัมพันธ มุมแนะนําหนังสือใหม มุมสืบคน
ขอมูลสารสนเทศ หนังสือสําหรับเด็ก มุมหนังสือพิมพและนิตยสาร อาหารและเครือ่งดื่ม 
    ชั้น 2 ประกอบดวยหนังสือวิชาการความรูทั่วไป หนังสอือางอิง นวนิยาย เรื่อง
สั้นคูมือสอบ มุมแนะนําหนังสือใหม มุมหนังสือพระราชนิพนธ มุมทําการบาน 
    ชั้น 3 ประกอบดวย วรรณกรรมเยาวชนอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เครือขาย 
อินเทอรเน็ตไรสาย หองอบรมคอมพิวเตอร และหองฉานภาพยนตรขนาดเล็ก 
   ปจจุบันหองสมุดประชาชนที่มีลักษณะเปนอาคาร ตั้งอยูในแหลงชุมชน โดยที่เดิม
เปนหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครอยูในสังกัดสํานักงานเขตตาง ๆ จํานวน 34 แหง ตอมา ใน
ป พ. ศ. 2553 ไดโอนยายจากสังกัดสํานักงานเขตมาสังกัดสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 
ซึ่งมีจํานวนหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครจํานวนทั้งสิ้น 33 แหง โดยหองสมุดปดตัวลง 1 แหง 
จากจํานวนหองสมุดประชาชนทั้งหมดนี้ กรุงเทพมหานครยังไดแบงออกเปนหองสมุดเพื่อการเรียนรู 
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ที่มีความทันสมัยจํานวน 14 แหง มีบุคลากรที่ทําหนาทีจั่ดการหองสมุดในแตละหองสมุดประมาณ 7 
คน โดยมีโครงสรางอัตรากําลังดังนี้ 
     บรรณารักษ 6ว หรือ 6ว หรือ 7ว  จํานวน 1 ตําแหนง 
     บรรณารักษ 3ว-5ว หรือ 7ว  จํานวน 1 ตําแหนง 
     เจาหนาที่หองสมุด 1-3 หรือ 4 หรือ 5 จํานวน 1 ตําแหนง 
     เจาหนาที่คอมพิวเตอร 3-5 หรือ 6 หรือ 7 จํานวน 1 ตําแหนง 
     เจาหนาที่ธุรการ 2-4 หรือ 5 หรือ 6 จํานวน 1 ตําแหนง 
     เจาหนาที่บันทึกขอมูล 1-3 หรือ 4 หรือ 5 จํานวน 1 ตําแหนง 
    2. หองสมุดเคลื่อนที่ 
     หองสมุดเคลื่อนที่ มีลักษณะเปนรถบัสขนาดใหญ ใหบริการเคลื่อนที่ไปตาม
ชุมชนแออัด เดิมผูบริหารกรุงเทพมหานครจะจัดตั้งหองสมุดประชาชนใหครบทุกเขต แตไมสามารถ
หาพื้นที่ได จึงมีนโยบายจัดทํารถหองสมุดเคลื่อนที่เพ่ือใหบริการแกเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ชุมชนตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนไดใชเปนสถานที่อานหนังสือ คนควาหาความรู 
และจัดกิจกรรมตาง ๆ เปนการสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีนิสัยรักการอาน รูจักใช
เวลาวางใหเปนประโยชนเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรงุเทพมหานคร 
    พ.ศ. 2534 รถหองสมุดเคลื่อนที่ไดเปดบริการเปนคนัแรก และเปนคันที่ใหญ
ที่สุดของประเทศไทย 
    พ.ศ. 2540 ไดเพ่ิมรถอีกจํานวน 2 คัน โดยปรับปรุงจากรถรับ-สง ขาราชการ
กรุงเทพมหานครมาเปนหองสมุด 
    พ.ศ. 2541 คณะผูบริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายจัดทํารถหองสมุดเคลื่อนที่ 
4 มุมเมือง จํานวน 4 คัน เปดใหบริการประชาชนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2542 ณ ลานมหาเจษฎา
บดินทร เน่ืองในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
    พ.ศ. 2542 ไดจัดทํารถหองสมุดเคลื่อนที่เพ่ิมขึ้นอีก 2 คัน 
   ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2543 ธนาคารแสตนดารดชารเตอรต นครธนไดมอบรถ
หนังสือ 1 คัน พรอมอุปกรณคอมพิวเตอรครบชุดใหกบักรุงเทพมหานคร 
   ปจจุบันกรุงเทพมหานครมีรถหองสมุดเคลื่อนที่ จํานวน 7 คัน เปดใหบริการ วันพุธ-
อาทิตย เวลา 9.00-17.00 น. ปดวันจันทร-อังคาร และวนันักขัตฤกษ โดยใหบริการหมุนเวียนกันไป
ตามเขตตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เชน หองสมุดเคลื่อนที่รถคันที ่1 วันพุธ ใหบริการในชุมชน
ประชาอุทิศ เขตหวยขวาง และเคหะชุมชนหวยขวาง เขตหวยขวาง วันพฤหัส โรงเรียนสุเหรา  
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คลองจั่น เขตบางกะป วันศกุร ใหบริการในซอยบอนไก เขตปทุมวัน และอุทยานเบญจศิริ เขต
คลองเตย วันเสารใหบริการในหมูบานธนินธร เขตดอนเมือง วันอาทิตยใหบริการในหมูบาน 
ศรีกาญจน และหมูบานปนเจริญ เขตดอนเมือง เปนตน 
    3. บานหนังสือ  
     กรุงเทพมหานครมีนโยบายจะจัดใหมีหองสมุดใหครบทุกเขต แตเนื่องจาก
วิกฤติเศรษฐกิจในขณะนั้นทําใหการกอสรางอาคารเปนไปไดยาก จึงทําใหเกิดแนวคิดในการจัดทํา
หองสมุดขนาดเล็กเรียกวา “บานหนังสือ” โดยการนําตูคอนเทนเนอร ขนาด 3x6 เมตร จํานวน 2 ตู
มาประกอบกันใหมีลักษณะคลายบาน บางพื้นที่ประกอบเปนตวัไอ (I) หรือรูปตัวแอล (L) ตามความ
เหมาะสมของพื้นที่นั้น ๆ เพ่ือพัฒนาและขยายบริการดานหองสมุดประชาชนในเชงิรุกเพื่อใหเขาถึง
ชุมชนใหเพ่ิมมากขึ้น และเพียงพอกับความตองการของประชาชน ใหบริการหนังสือวิชาการทกุ
ประเภทรวมทั้งวารสารนิตยสาร นวนิยาย เรื่องสั้น บริการหนังสือสําหรับเด็ก บริการมัลติมีเดีย  
และอินเทอรเน็ต พรอมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน พรอมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
โดยเฉพาะในวันเสารวันอาทิตย กรุงเทพมหานครไดกําหนดเงื่อนไขการพิจารณาพ้ืนที่ในการจัด
บานเขาถึงชุมชนใหเพ่ิมมากขึ้น และเพียงพอกับความตองการของประชาชน ใหบริการหนังสือ
วิชาการทุกประเภทรวมทั้งวารสารนิตยสาร นวนิยายเรื่องสั้น บริการหนังสือสําหรับเด็ก บริการ
มัลติมีเดีย และอินเทอรเน็ต พรอมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพิ่มบริการมากขึ้นในชวงวันเสาร
วันอาทิตย กรงุเทพมหานครไดกําหนดเงื่อนไขการพิจารณาพื้นที่ในการจัดบานหนังสือดังนี้ 
     ขนาดพื้นที่ใชสอย  50 ตารางเมตรขึ้นไป 
     พ้ืนที่ใชสอย  36 ตารางเมตร 
     ประชากร  5,000 คนขึ้นไป 
     ครัวเรือน  1,000 ครัวเรอืน 
    ในปงบประมาณ 2544 ไดเร่ิมจัดทําบานหนังสือจํานวน 10 แหง มีงบประมาณ
ในการจัดสรางแหงละ 100,000 บาท และเปดใหบริการบานหนังสือแหงแรกเม่ือวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2544 จากความรวมมือของสํานักสวัสดกิารสังคมและบริษัทเมกาวชิั่น จํากัด 
    ปงบประมาณ 2546 ไดจัดทําบานหนังสือเพ่ิมขึ้นอีกจํานวน 10 แหงในเขต      
                             ที่ไมมีหองสมุดตั้งอยู 
    ปงบประมาณ 2548 ไดจัดทําบานหนังสือเพ่ิมขึ้นอีกจํานวน 50 แหง 
    ปงบประมาณ 2549 ไดจัดทําบานหนังสือเพ่ิมขึ้นอีกจํานวน 41 แหง 



100 
 

   ปจจุบันบานหนังสือมีจํานวนทั้งสิ้น 116 แหง เปดใหบริการชุมชนตาง ๆ เชน บาน
หนังสือสวนปาเฉลิมพระเกยีรติ บานหนงัสือลานกีฬากลาง บานหนังสือชุมชนแฟลต 1-10 เปนตน  
โดยเปดใหบรกิารใน วันอังคาร-วันอาทิตย เวลา 10.00-16.00 น. ปดบริการ วันจันทร และวันหยดุ 
นักขัตฤกษ 
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แบบทดสอบ   
เร่ือง ความสามารถในการคนหาขอมูลของผูใชหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร 
______________________________________________________________________ 

คําชี้แจง 
  แบบทดสอบนี้จัดทําขึ้นเพ่ือวัดระดับความสามารถในการคนหาขอมูลของผูใชหองสมุดเพ่ือการเรียนรู 
กรุงเทพมหานคร แบบทดสอบฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบทดสอบ  
  ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการคนหาขอมูล 
 

 
 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบทดสอบ 

คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย a ลงใน  (........) หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของทาน 
 

 1. เพศ     
(........)  ชาย     (........)  หญิง 

 

 2. อายุ  
    (........)  ไมเกิน 17 ป   (........)  18-29 ป 
    (........)  30-40  ป   (........)  41 ปขึน้ไป 
 

 3. ระดับการศึกษา 
    (........)  ประถมศึกษา 
    (........)  มัธยมศึกษา 
    (........)  อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
    (........)  ปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี 

 
 4. รายได 
    (........)  ไมมีรายได      (........)  ไมเกิน 10,000  บาท/เดือน 
    (........)  10,001- 20,000 บาท/เดือน   (........)  10,001-30,000 บาท/ เดือน 
    (........)  ตั้งแต 30,001 บาทขึ้นไป 
 

 5. สถานภาพการเปนสมาชิก 
    (........)  ผูใชบริการที่เปนสมาชิก    (........)  ผูใชบริการที่ไมเปนสมาชิก 
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ตอนท่ี 2  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคนหาขอมูล 
คําชี้แจง 1. โปรดทําแบบทดสอบทุกขอ 
  2. พิจารณาเลือกคําตอบโดยทําเครื่องหมาย X บนตัวอักษรหนาขอท่ีทานคิดวาถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
 
1. หากญาติของทานสงสัยวาเขาเปน โรคเบาหวาน หรือไม จึงมาปรึกษา ทานมีแนวทางในการใหคําแนะนํา 
 อยางไร 
  ก. ตนเองไมมีความรูเร่ืองนี้  แลวแนะนําใหไปสอบถามจากแพทยที่คลินิกใกลบาน  
  ข. ใหคําแนะนําไปเทาที่มีความรูอยู และชี้แนะใหไปหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงตาง ๆ 
  ค. ใหคําแนะนําจากประสบการณที่เคยคุยกับผูเปนเบาหวานมากอน และไปคนขอมูลจากแหลงความรู 
   ตาง ๆ เพ่ือใหคําแนะนําเพ่ิมเติมอีกตอไป 
  ง. แนะนําใหไปหาอานจากหนังสือในหองสมุดใกลบาน 
 
2. เน่ืองจากสถานการณมหาอุทกภัย ป 2554 ขณะนั้นทานอยูที่จังหวัดนครราชสีมา และมีความจําเปนตอง 
 เดินทางผานเขากรุงเทพมหานครดวยรถยนตสวนตัว เพื่อไปพบญาติในจังหวัดเพชรบุรี ทราบ 
 ขาววาถนนหลายสายตามเสนทางผาน  รถยนตขนาดเล็กไมสามารถผานได ทานจะใชวิธีขอใดหาขอมูล 
 การเดินทางเพื่อใหเดินทางถึงจุดหมายปลอดภัย และทันเวลา 
  ก. สอบถามเสนทางจากญาติที่อาศัยอยูในกรุงเทพ 
  ข. โทรศัพทสอบถามเสนทางจากสถานีโทรทัศน ชอง 3 
  ค. สอบถามเสนทางจากตํารวจ สายดวน 191  
     ง. สอบถามเสนทางจากกองบังคับการตํารวจทางหลวง สายดวน 1193  
 
3. หากขณะนี้บุตรของทานกําลังเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทานตองการใหบุตรของทานเขาเรียนตอระดับชั้น 
 มัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนที่ดีที่สุด ตามความสามารถของบุตรของทาน และบานทานตั้งอยูในเขตพ้ืนที่   
 เขตพระนคร ทานไดอานขาวจากหนังสือพิมพพบ รายละเอียดตอไปนี้ 
 
 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ประกาศแนวนโยบายการรับนักเรียนระดับชั้น 
 มัธยมศึกษาปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2555 โรงเรียนที่อัตราการแขงขันสูง ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร      
      ไดแก  
   1) โรงเรียนสตรีวิทยา สอบในเขตพื้นที่ 400 คน สอบคัดทั่วไป 550 คน   
   2) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  สอบในเขตพื้นที่ 450 คน สอบคัดทั่วไป 550 คน  
   3) โรงเรียนเบญจมราชาลัย สอบในเขตพื้นที่ 400 คน สอบทั่วไป 530 คน 
  โดยโรงเรียนทั้ง 3 แหง เปดรับสมัครพรอมกัน 
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จากขาวขางตน ทานคิดวาไดขอมูลเพียงพอแกการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนใหกับบุตรของทานหรือยัง 
(ตัวเลือกคําตอบอยูหนาถัดไป) 
  ก. เพียงพอแลว  
  ข. ควรมีขอมูลวันที่จําหนายใบสมัคร ของโรงเรียนทั้ง 3 แหงดวย  
  ค. ควรมีสถิติของนักเรียนแตละโรงเรียนในปการศึกษาที่ผานมา 
  ง. ควรมีขอมูลท้ังขอ ข. และ ค. ดวย  
 
4. หากทานตองการขอมูลเกี่ยวกับ การคาดการณเกี่ยวกับน้ําจะทวมกรุงเทพมหานครในป 55 นี้หรือไม ทานคิดวา 
 ควรสนทนากับผูรูทานใด 
  ก. อาจารยเสรี ศุภราทิตย       ข. อาจารยประเวศ วะสี 
  ค. อาจารยระพี ศาคริก        ง. อาจารยเทพพนม เมืองแมน  
 
5. หากทานตองการหาขอมูลเรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล แหลงขอมูลใดที่ทานคิดวาดีที่สุด 
  ก. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ      ข. กรมอุตุนิยมวิทยา 
  ค. ทองฟาจําลอง         ง. หองสมุดโรงเรียนใกลบาน   
 
6. ถาตองการหาตําราทําอาหารเรื่อง อาหารญ่ีปุน จากหองสมุดเพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานคร ทานควรทํา 
 อยางไร 
  ก. สอบถามบรรณารักษ 
  ข. เดินดูที่ชั้นหนังสือตามหมวด 600 
  ค. สืบคนจาก OPAC โดยพิมพคํา “อาหารญี่ปุน” ในชอง “คําหรือวลี” 
  ง. คนหาอานจากหนังสือพิมพในหองสมุด  คอลัมนประเภท “ชิมอาหาร”   
 
7. ถาทานตองการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ “การแพทยแผนไทย” นอกจากอานในหนังสือในหองสมุดเพ่ือการเรียนรู    
 กรุงเทพมหานครแลว ทานคิดวามีแหลงที่จะใหความรูทานไดดีที่สุด ตรงกับขอใด 
  ก. แผนกกายภาพบําบัด โรงพยาบาลราชวิถี 
  ข. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  ค. โรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) 
  ง. โรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 
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8. หากตองการทราบ พยากรณอากาศวันน้ี ทานคิดวาแหลงขอมูลใดที่ดีที่สุด   
  ก. วารสารอุตุนิยมวิทยา 
  ข. โทรทัศนรายการ 360 องศา ทางชอง 3 ที่ออกอากาศ เวลา 18.00 น. เมื่อวานนี้ 
  ค. รายงานอากาศทางวิทยุ กรมประชาสัมพันธ เวลา 06.00 น. 
  ง. รายงานอากาศในหนังสือพิมพฉบับเชานี้  
 
9. ขณะเกิดเหตุการณ มหาอุทกภัยในประเทศ แหลงขอมูลใดใหขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณดังกลาวไดดีที่สุด 
  ก. รายงานขาวจากสถานีวิทยุ จส. 100    ข. รายงานขาวของหนังสือพิมพฉบับเชา 
  ค. รายงานขาวทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส   ง. รายงานขาวทางสถานีโทรทัศนเคเบิ้ลทีวี  
 
10. ขอใดเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิ หรือขอมูลแหลงตน 
  ก. พระอภัยมณี ของสุนทรภู จัดพิมพโดยองคการคาคุรุสภา 
  ข. สักวาบอกบทเรื่องพระอภัยมณี จัดแสดงที่ ม. ศรีประทุม 
  ค. สักวากลอนสดเรื่องพระอภัยมณี โดยชมรมนักกลอนแหงประเทศไทย 
  ง. พระอภัยมณี: การตีความในเชิงวรรณคดีวิจารณโดยสุวรรณา เกรียงไกรเพชร  
 
11. ถาทานตองการวิธี การปลูกผักสวนครัว แหลงขอมูลใดใหขอมูลท่ีเหมาะสมที่สุด   
  ก. หนังสือพิมพเทคโนโลยีชาวบาน     ข. บทความวารสาร/หนังสือทางการเกษตร 
  ค. ชาวนา/ชาวไร ที่ตนรูจักคุนเคย     ง. ถามจากเพื่อนที่บิดามารดาเปนเกษตรกร 
 
12. ถาทานจะตั้งชื่อใหบุตรที่เกิดใหม ทานคิดวาจะใชประโยชนจากแหลงสารสนเทศใด  
  ก. สงจดหมายไปปรึกษาคอลัมนหมอดูในหนังสือพิมพ  
  ข. ใชหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
  ค. ใชหนังสือตําราภาษาไทยของอาจารยกําชัย ทองหลอ  
  ง. ใชหนังสือคูมือการใชราชาศัพท   
 
13. หากทานตองการหาขอมูล เร่ืองภาวะโลกรอน เพ่ือใหไดขอมูลครบถวน ประหยัดเวลา และคาใชจาย ทาน 
 ควรเลือกขอใดตอไปนี้ 
  ก. เขาหองสมุดเพ่ือคนขอมูลจากหนังสือและวารสาร 
  ข. คนขอมูลจากหนังสือตําราของรุนพ่ีที่เรียนคณะวิทยาศาสตร 
  ค. หาขอมูลจากวารสารและหนังสือพิมพที่มีอยูในบาน 
  ง. ไปหาซื้อหนังสือท่ีเกี่ยวของจากรานหนังสือที่สวนจตุจักร   
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14. ดํารงตองการ ภาพขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพ่ือประกอบการเขียนรายงาน วิธีที่ประหยัดและสะดวก     
 รวดเร็ว คือขอใด 
  ก. ส่ังซื้อหนังสือ/วารสารที่มีภาพขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
  ข. เขาหองสมุดคนภาพจากหนังสือและวารสารพบแลวนําไปถายเอกสาร 
  ค. สืบคนภาพจากเว็บไซตเกี่ยวกับขบวนพยุหยาตรา แลวส่ังพิมพเปนภาพ  
  ง. ติดตอขอซื้อจากชางภาพที่มีชื่อเสียงที่ไปรวมงาน    
 
15. ทานใชเครื่องมือใด ในการคนหาหนังสือในหองสมุดเพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานคร  
  ก. คนจาก OPAC             ข. คนหาโดยใช Google 
  ค. อานจากคูมือแผนพับ          ง.  เดินดูตามชั้นหนังสือ   
 
จงพิจารณาหนาจอการสืบคนโอแพกตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 16 
 
 

 
 

 
16. ถาจะคนหนังสือที่แตงโดย “ประภัสสร เสวิกุล” ปฏิบัติตามขอใดจึงจะถูกตอง 
  ก. คลิกหมายเลข 1 ชี ้“สืบคนแบบไลเรียง”, พิมพชื่อผูแตง “เสวิกุล, ประภัสสร” ในชองคําหรือวลี   
    หมายเลข 4 ชี้, คลิกเลือก “ชื่อผูแตง” ชองหมายเลข 5 ชี้, คลิกเลือก “หนังสือ” หมายเลข 6 ชี้,  
    คลิก “คนหา” หมายเลข 7 ชี้ 
  ข. คลิกหมายเลข 2 ชี ้“สืบคนจากคําหรือวลี”, พิมพชื่อผูแตง “นายประภัสสร เสวิกุล” ในชองคําหรือวลี  
    หมายเลข 4 ชี้, คลิกเลือก “ชื่อผูแตง” ชองหมายเลข 5 ชี้, คลิก “คนหา” หมายเลข 7 ชี ้
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  ค. คลิกหมายเลข 1 ชี ้“สืบคนแบบไลเรียง”, พิมพชื่อผูแตง “ประภัสสร เสวิกุล” ในชองคําหรือวลี  
    หมายเลข 4 ชี้, คลิกเลือก “ชื่อผูแตง” ชองหมายเลข 5 ชี้, คลิกเลือก “หนังสือ” หมายเลข 6 ชี้, คลิก      
    “คนหา” หมายเลข 7 ชี้ 
  ง. คลิกหมายเลข 2 ชี ้“สืบคนจากคําหรือวลี”, พิมพชื่อผูแตง “นายประภัสสร เสวิกุล” ในชอง 
    คําหรือวลี หมายเลข 4 ชี,้ คลิกเลือก “ชื่อเรื่อง” ชองหมายเลข 5 ชี้, คลิก “คนหา” หมายเลข 7 ชี้   
 
17. ถาจะคนหนังสือที่แตงโดย “หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช” ปฏิบัติตามขอใดจึงจะถูกตอง 
  ก. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 
  ข. คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 
  ค. ปราโมช, ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 
  ง. หมอมราชวงศ คึกฤทธิ์ ปราโมช 
 
18. จงพิจารณาหนาจอ OPAC หองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานครตอไปนี้ แลวตอบคําถามตอไป 
 

 
 

 
จากผลการสืบคนตามชื่อผูแตง “สรยุทธ สุทัศนะจินดา”  ในหนาจอที่ 1 พบรายการที่ตรงกับความตองการทั้งหมด            
กี่รายการ   
  ก. 3 รายการ              ข. 4 รายการ  
  ค. 5 รายการ              ง. 6 รายการ 

หนาจอที่ 1
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19. จากหนาจอที่ 1 หากทานตองการคลิกดูหนังสือที่ “สรยุทธ” แตงมีชื่ออ่ืนๆ อะไรบาง ตองทําอยางไร 
  ก. คลิกเฉพาะลําดับ 1          ข. คลิกเฉพาะลําดับ 2 
  ค. คลิกเฉพาะลําดับ 3          ง. คลิกลําดับ 1, 2, 3 ทีละลําดับ 
 
20. จงพิจารณาหนาจอที่ 2 ดังภาพขางลางนี้ แลวตอบคําถามตอไป 
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หนาจอท่ี 2 
 ผูคนดําเนินการสืบคนอยางไร จึงทําใหเกิดผลดังหนาจอขางตน 
  ก. สืบคนจากชื่อเรื่อง  ใชคําที่ขึ้นตนดวย “สวด” 
  ข. สืบคนจากชื่อเรื่อง ใชคําที่ขึ้นตนดวย “สวน” 
   ค. สืบคนจากชื่อเรื่อง  ใชคําที่ขึ้นตนดวย “สลัด” 
  ง. สืบคนจากชื่อเรื่อง ใชคาํที่ขึ้นตนดวย “สลับ”  
 
21. จงพิจารณาหนาจอที่ 3 ดังภาพขางลางนี้ แลวตอบคําถามตอไป 
 

 
 

หนาจอท่ี 3 
 
 ผูคนดําเนินการสืบคนอยางไร จึงทําใหเกิดผลดังหนาขางตน  
  ก. สืบคนจากหัวเรื่อง ใชคําที่ขึ้นตนดวย “อาหาร” 
  ข. สืบคนจากหัวเรื่อง ใชคําที่ขึ้นตนดวย “อาหาร--การปนเปอน” 
  ค. สืบคนจากหัวเรื่อง ใชคําที่ขึ้นตนดวย “อาหาร--การปรุง” 
  ง. สืบคนจากหัวเรื่อง ใชคําที่ขึ้นตนดวย “อาหาร--สุขภาพ”   
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22. จากหนาจอที่ 3 หนาจอนี้แสดงผลการสืบคนอยางไร 
  ก. หนังสือในหองสมุดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ การกินอาหาร จํานวน  1 รายการ   
  ข. หนังสือในหองสมุดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ การกินอาหารค็อกเทล จํานวน 1 รายการ 
  ค. หนังสือในหองสมุดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ อาหาร ทั้งหมด  19 รายการ 
  ง.  หนังสือในหองสมุดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ การปรุงอาหาร 20 รายการ  
 
23. จงพิจารณาหนาจอที่ 4 แลวตอบคําถามตอไป 
 

 
 

หนาจอท่ี 4 
 
 จากภาพหนาจอที่ 4 ถาคลิกหมายเลข 2 ชี้ หนาจอใหมจะแสดงผลอะไร 
  ก. มีหนังสือท่ีมีชื่อเรื่อง “ขนมไทยโบราณ”  8 รายการ 
  ข. มีหนังสือหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ขนมไทยโบราณ”  8 รายการ 
  ค. มีหนังสือท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับ “ขนม”  8 รายการ 
  ง. มีหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ขนม” แตงโดย ศรราม ดีรอด  8 รายการ   
 
 
 
 

1
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24. พิจารณาหนาจอที่ 5 แลวตอบคําถามตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หนาจอท่ี 5 
 
 จากหนาจอที่ 5 แสดงวาผูสืบคน เลือกวิธีการคนอยางไร 
  ก. ตองการคนทรัพยากรสารสนเทศที่เปนหนังสือ ชื่อเรื่อง “ดวงอาทิตย”  
   ข. ตองการคนทรัพยากรสารสนเทศที่เปนโสตทัศนวัสดุ ชื่อเรื่อง “ดวงอาทิตย”  
  ค. ตองการคนทรัพยากรสารสนเทศที่เปนเทปบันทึกเสียง ชื่อเรื่อง “ดวงอาทิตย”  
  ง. ตองการคนทรัพยากรสารสนเทศที่เปนส่ือผสม ชื่อเรื่อง “ดวงอาทิตย”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 
 

25. จงพิจารณาหนาจอ OPAC หองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานครตอไปนี้ แลวตอบคําถามตอไป 
 

 
 
 ขอมูลตัวเลขในชองใด ที่บอกที่อยูหนังสือบนชั้น 
  ก. หมายเลข 1 ชี้ 
  ข. หมายเลข 2 ชี้ 
  ค. หมายเลข 3 ชี้ 
  ง. หมายเลข 4 ชี้   
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26. พิจารณาหนาจอ OPAC หองสมุดเพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานครตอไปนี้ แลวตอบคําถามตอไป 
 

 
 
 จากภาพหนังสือ “สมุนไพรในครัว” ทานสามารถยืมหนังสือไดหรือไม เพราะเหตุใด 
  ก. ยืมได เพราะพบวาหนังสือมีอยูในหองสมุดฯ ซอยพระนาง 
  ข. ยืมได เพราะไดสมัครสมาชิกเรียบรอยแลว 
  ค. ยืมไมได เพราะหนังสือเลมดังกลาวขณะนี้ถูกยืมไป 
  ง. ยืมไมได เพราะตัวเลมยังดําเนินการไมเรียบรอย 
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จากหนาจอ Google ขางลางนี้ จงตอบคําถามขอ 27 
 
 

 
 
 
 
27. ถาทานตองการคนหาภาพ ชางไทย จะตองทําอยางไร 
  ก. พิมพคําวา ชางไทย ที่เลข 2 ชี้, คลิกที่เลข 3 ชี้ 
  ข. พิมพคําวา ชางไทย ที่เลข 2 ชี้, คลิกที่เลข 4 ชี้ 
  ค. พิมพคําวา ชางไทย ที่เลข 2 ชี้, คลิกที่เลข 1 ชี้, คลิกที่เลข 4 ชี้ 
  ง. คลิกที่เลข 1 ชี้, พิมพคําวา ชางไทย ที่เลข 2 ชี้, คลิกที่เลข 3 ชี้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3

 2

 1 

 4 
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จากหนาจอ Google ขางลางนี้ จงตอบคําถามขอ 28 
 

 
 
 
28. หากประสบปญหาในการคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต จากคําสั่งในกรอบสี่เหล่ียม ควรเลือกใชขอใด 
  ก. Edit               ข. Favorites 
  ค. Tools               ง. Help   
 
29. หากทานตองการทราบเรื่อง วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง ทานควรหาความรูดวยวิธีใดจึงจะดีที่สุด 
  ก. ชมโทรทัศน “รายการภูมิปญญาชาวบาน”   
  ข. คนหาจากเว็บไซต โดยใชคําคน “เศรษฐกิจพอเพียง” 
  ค. ฟงคําบรรยายของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
  ง. ไปดูงานของปราชญชาวบานที่ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่จริง   
 
 

คําสั่ง 
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30. ตองการคนเรื่อง สิ่งปนเปอนในอาหารที่มีผลกระทบตอสุขภาพ คําคนในขอใด ทําใหไดขอมูลท่ีตรงกับ 
 ความตองการมากที่สุด 
  ก. อาหาร, อาหารเปนพิษ, ส่ิงปนเปอน   ข. อาหาร, สุขภาพ, ส่ิงปนเปอน 
  ค. สารพิษ, สุขภาพ, ส่ิงปนเปอน     ง. อาหาร, ผลกระทบ, สุขภาพ 
 
31. ในหนาตาง ๆ ของหนังสือ “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542” ที่มุมซายบน หรือขวาบน จะมี 
 ตัวอักษรบอกวาในหนานั้น ๆ มีคําสะกดดวยอักษรใดถึงอักษรใดปรากฏอยู หากทานตองการคนหา 
 ความหมายของคําวา “ดีปลี” ทานตองคนหาระหวางคําใด 
  ก. ดีนาคราช – ดุ             ข. ดุดัน - ดุลการคา 
  ค. ดีฝอ – ดีดีที              ง. ดินอีหรอบ – ดีบัว  
 
32. หากทานตองการคนหาวิธีทํา “ถมตะทอง” จากสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใน 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เลมที่ 21 เพ่ือประหยัดเวลาทานมีวิธีปฏิบัติอยางไร    
  ก. เปดไปทีละหนาตั้งแตหนาแรกไปเรื่อย ๆ จนพบเรื่องเครื่องถม แลวจึงอานเรื่องเครื่องถม 
  ข. เปดดูหัวขอจากสารบัญ เมื่อพบใหดูเลขหนาที่ปรากฏ แลวดูตามเลขหนานั้น ๆ 
  ค. เปดดูจากดัชนีทายเลมของเลมที่ 21 ดูตั้งแตอักษร “ก” จนพบคําวา “ถมตะทอง” เมื่อพบแลวใหเปดไป 
    ที่หนาระบุไวทายคํา  
  ง. เปดดูจากดัชนีทายเลมของเลมที่ 21 ดูตั้งแตอักษร “ถ” จนพบคําวา “ถมตะทอง” เมื่อพบแลวใหเปดไป 
    ที่หนาระบุไวทายคํา 
 
33. หากทานตองการคนหาความหมายและเรื่องราวของ “สมปอย” ทานจะดําเนินการคนหาสารสนเทศในหองสมุด 
 อยางไร 
  ก. คนหาความหมายจากบทความวารสาร คนหาเรื่องราวจากพจนานุกรม 
  ข. คนหาความหมายจากสารานุกรม คนหาเรื่องราวจากพจนานุกรม 
  ค. คนหาความหมายจากพจนานุกรม คนหาเรื่องราวจากสารานุกรม 
  ง. คนหาความหมายจากสารานุกรม  คนหาเรื่องราวจากหนังสือพิมพ   
 
34. ถาตองการคนหาขอมูลเบ้ืองตน กอนที่จะเดินทางไปชมหมีแพนดาที่สวนสัตวเชียงใหม จะคนขอมูลจาก 
 โปรแกรมคนหา Google ควรใชคําคนอยางไร จึงจะไดขอมูลตรงตามความตองการที่สุด 
  ก. แพนดา          ข. สวนสัตวเชียงใหม 
  ค. แพนดา สวนสัตวเชียงใหม      ง. panda Thailand 
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35. ถาตองการทราบขอมูล “การปองกันโรคไขเลือดออก” ทานคิดวาหนังสือตอไปนี้เลมใดที่จะใหขอมูลไดดีที่สุด 
  ก. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร /  
    งานวิจัยของ นุชรัตน กรวิเศษ 
  ข. การจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือควบคุมโรคไขเลือดออก โดย วันดี โตรักษ 
  ค. ไขเลือดออก มหันตภัยรายใกลตัวคุณ โดย สํานักพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ  
  ง. วิกฤตไขเลือดออก วิกฤตสังคม โดย วิษณุ พันธุเจริญ    
 
36. ถาจะอานบทความที่เปนงานวิจัยเกี่ยวกับมันสําปะหลัง ทานคิดวาจะเลือกอานบทความจากวารสารใดตอไปนี้ 
  ก. วารสารโครงการหลวง      ข. วารสารแกนเกษตร 
  ค. วารสารราชบัณฑิตยสถาน     ง.  วารสารมติชนเทคโนโลยีชาวบาน    
 
37. สมพรมีพ้ืนฐานการทําน้ําพริกอรอยมาก หากเขาตองการทําน้ําพริกสงตางประเทศ สมพรควรทําอยางไร 
  ก. สมัครเรียนทําอาหารเพิ่มเติม        
  ข. ปรับปรุงสูตรน้ําพริกรสชาติใหม ๆ เพ่ิมขึ้น 
  ค. ดูทีวีรายการทําอาหารเพิ่มเติม       
  ง. คนหาวิธีเก็บน้ําพริกไวไดนานโดยไมเสียคุณภาพ   
 
38. จากเหตุการณ มหาอุทกภัย ป 2554 ที่ผานมามีการเตือนภัยจากแหลงขาวตาง ๆ หลายแหลง ทานมีหลัก 
 พิจารณาความเชื่อถืออยางไรจากขอตอไปนี้ 
  ก.  เชื่อขอมูลจากการใหสัมภาษณของคณะกรรมการการปองกันอุทกภัยที่รัฐบาลแตงตั้งเพราะมีหนาที่ 
     รับผิดชอบโดยตรง 
  ข. เชื่อขอมูลของกรมชลประทานเพราะเปนขอมูลท่ีสะสมมายาวนาน   
  ค. เชื่อขอมูลของนักวิชาการทางอุทกศาสตร ที่สถานีวิทยุ โทรทัศนชองตาง ๆ เชิญมาสัมภาษณออก 
    รายการ 
  ง. เชื่อขอมูลของกรุงเทพมหานคร เพราะเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับเหตุการณมากที่สุด  
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๕๔ 

ลยเดช มี
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41. ปจจุบันจังหวัดบึงกาฬ มีกี่อําเภอ 
  ก. 5 อําเภอ               ข. 6 อําเภอ 
  ค. 7 อําเภอ               ง. 8 อําเภอ  
 
42. จากคําทํานาย อนาคตประเทศไทยในป พ.ศ. 2555 จากขอความตอไปนี้ขอใดนาเชื่อถือมากที่สุด      
  ก. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา บอกวา ”ในอนาคตนักวิทยาศาสตรคาดวาดวงอาทิตยจะใหญขึ้น 60 

เทา เพราะฉะนั้นก็เปรียบเหมือนกับมีดวงอาทิตยเพ่ิมขึ้น และใหญขึ้น โลกของเราก็จะรอนขึ้นแนนอน 
เมื่อถึงตอนนั้นโลกของเราก็จะโดนเผาไหม และหากน้ําแข็งของเกาะกรีนแลนดละลาย จนสงผลใหน้ํา
ทะเลเพ่ิมสูงกวาเดิมอีก 7 เมตร จะสงผลใหน้ําทวมพ้ืนที่ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่
เขตปริมณฑลทั้งหมดอยางถาวร ซึ่งเราควรพิจารณาการสรางเขื่อนจากอาวไทย กินบริเวณกวาง
จนถึงภาคใต…”  

  ข. หลวงปูสรวง ออยเตียนสรูล กลาวไววา “พ.ศ. 2555 หางนาคกวาดน้ําใหโลกมาไดครึ่งหนึ่งแลว กําลัง 
    จะกวาดน้ําขึ้นมาลางโลก จะเกิดน้ําทวมใหญ คนไมดีไมมีศีลธรรม จะลมตายมาก สวนคนดีมี 
    ศีลธรรม จะอยูรอดปลอดภัยได…” 
  ค. โหรโสรัจจะ นวลอยู ทํานายประเทศไทย ในป พ.ศ. 2555 นี้วา “ปรากฏการณทางธรรมชาติที่เปน 
    อาเพศมากที่สุดคือ จะเกิดหิมะตกในภาคเหนือ และในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนลางรายของประเทศ  
    เพราะความหนาวเย็นจะนําเอาโรครายมายังคน และสัตวทําใหเกิดการลมตายจํานวนมาก..."  
  ง. นายทองใบเปนผูที่นําคําทํานายของ ด.ช.ปลาบู ลูกชายที่เสียชีวิตตอนอายุ 5 ขวบ เมื่อ 37 ปกอน มา 
    เผยแพร ระบุวา “เห็นเหตุการณตางๆ ในอนาคต เชน เครื่องบินชนตึก สึนามิในภาคใต และน้ําทวม 
    กรุงเทพฯ แลวเกิดขึ้นจริงๆ นอกจากนี้ ยังทํานายวา เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก จะแตก ในวันขึ้น

ปใหม พ.ศ. 2555 เน่ืองจากเกิดแผนดินไหว…”    
 
พิจารณาขอความตอไปนี้ และตอบคําถามขอ 43 
 
   ใคร   ชมรมรักนกเมืองไทย  โทร. 02-9641421 
   ทําอะไร  จัดประกวดนกเขา  
   ที่ไหน  บริเวณสนามฟุตบอลของวิทยาลัยทองธารา  
   เมื่อใด  ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2550  
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43.  จากขอมูลขางตน นําไปเรียบเรียงเปนประกาศ ขอใดเหมาะสมที่สุด 
  ก. ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ชมรมรักนกเมืองไทยจะจัดประกวดนกเขาบริเวณสนามฟุตบอลของ 
    วิทยาลัยทองธารา ผูสนใจจะสงนกเขาประกวด โปรดติดตอชมรมโทร. 02-9641421 ไดตั้งแตบัดนี้ 
    เปนตนไป 
  ข. ชมรมรักนกเมืองไทยจะจัดประกวดนกเขา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 บรเิวณสนามฟุตบอลของ 
   วิทยาลัยทองธารา ผูสนใจจะสงนกเขาประกวด โปรดติดตอชมรม โทร. 02-9641421 ไดตั้งแตบัดนี้ 
   เปนตนไป 
  ค. ชมรมรักนกเมืองไทยจะจัดประกวดนกเขา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 บรเิวณสนามฟุตบอลของ 
   วิทยาลัยทองธารา โทร. 02-9641421 ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
  ง. ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ชมรมรักนกเมืองไทยจะจัดประกวดนกเขา ผูสนใจจะสงนกเขาประกวด  
   บริเวณสนามฟุตบอลของวิทยาลัยทองธารา โปรดติดตอชมรม โทร. 02-9641421 ไดตั้งแตบัดนี้ 
   เปนตนไป 
 
44. กนกพรอานพบวิธีการทํา “ตุกตาจากถุงเทา” จากหนังสือเลมหนึ่ง กนกพรควรปฏิบัติอยางไรในการจัดเก็บ 
 ขอมูลดังกลาวไวอานทบทวนภายหลัง โดยใหประหยัดเวลาและคาใชจาย 
  ก. จดบันทึกขั้นตอนวิธีทําตุกตา ดวยตนเองในสมุดของตน 
  ข. จดสํานักพิมพเพ่ือหาซื้อหนังสือดังกลาว 
  ค. ใชกลองถายรูปถายหนาหนังสือที่ตองการ 
  ง. นําหนังสือไปถายเอกสารเฉพาะหนาที่มีวิธีทําตุกตาจากถุงเทาที่ตองการ    
 
พิจารณาขอความตอไปนี้ และตอบคําถามขอ 45 
 
  รศ.ดร.เสรี กลาววา เหตุการณน้ําทวมที่ผานมา สะทอนปญหาของรัฐบาลในการสื่อสารความเสี่ยง   
            เพราะไมสามารถใหขอมูลกับประชาชนไดเนื่องจากหากคนไทยไดรับขอมูลอยางครบถวน คงไมเกิด 
            ปญหามากมายและความเสียหายไมหนักขนาดนี้  
 
        จากหนังสือพิมพเดลินิวส วันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2554 
 
45. จากขอความขางตน ถาสรุปใจความสําคัญของเรื่องตรงกับขอใด 
 (ตัวเลือกคําตอบอยูหนาถัดไป) 
  ก. เหตุการณมหาอุทกภัยสะทอนปญหาเรื่องการสื่อสารของรัฐบาลกับประชาชน  
  ข. เหตุการณมหาอุทกภัยสะทอนปญหาเรื่องความเสี่ยงของรัฐบาล คนไทยไดรับขอมูลไมครบถวน 
  ค. เหตุการณมหาอุทกภัยสะทอนปญหาเรื่องความสัมพันธของประชาชนกับรัฐบาล 
  ง. เหตุการณมหาอุทกภัยสามารถสรุปไดวา ไดรับขอมูลนอย เสียหายมาก ไดรับขอมูลมาก เสียหายนอย   
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46. หากทานเปนเกษตรกรเชี่ยวชาญเรื่อง “การตอนกิ่งตนไม” ทานไดรับเชิญใหไปถายทอดความรูใหนักเรียนชั้น 
 มัธยมศึกษาฟง ทานจะดําเนินการอยางไร 
  ก. จดหัวขอสําคัญ ๆ ไวในกระดาษเพื่อนําไปดูขณะบรรยายเพื่อกันลืม 
  ข. ถายภาพขั้นตอนการตอนตนไม แลวใหผูชวยทําเปนพาวเวอรพอยท นําไปฉายประกอบคําบรรยาย      
  ค. ถายภาพขั้นตอนการตอนตนไมแลวนําไปอัดเปนภาพ ทําสําเนา แลวแจกนักเรียนที่ฟงบรรยาย 
  ง. เรียบเรียงสาระที่สําคัญสัก 3-4 หนา แลวถายเอกสาร นําไปแจกประกอบการบรรยาย   
 
 
47. หากทานไปสัมภาษณ ปราชญชาวบานเร่ืองสมุนไพรกวาวเครือ เพ่ือมาเขียนบทความ ทานจะใชวิธีบันทึก 
 ขอมูล ตามขอใดตอไปนี้ 
  ก. จดชวเลข              ข. ถายเปนคลิปโดยใชโทรศัพทมือถือ 
  ค. บันทึกเทป              ง. บันทึกโดยใชกลองวีดีโอ 
 
จากภาพตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 48  

 
 
48. หากทานตองการสงภาพดอกกลวยไมที่ปลูกเองที่บานที่ถายไว ไปใหเพ่ือนที่อยูจังหวัดนานเปนการสวนตัว วิธี 
 สงที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด ควรใชวิธีใด 
  ก. นําภาพถายโปสการดใสซองจดหมายสงทางไปรษณีย 
  ข. สงโดยสแกนภาพเปนไฟลรูปภาพ สงถึงเพ่ือนทางอีเมล   
  ค. นํารูปภาพลงใน Facebook ของตนเอง 
  ง. ถูกทุกขอ    
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49. พอใจ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดรับรางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความวันแมของโรงเรียน จาก 
 สถานการณขางตน ถาโรงเรียนตองการเผยแพรเรียงความของพอใจ วิธีการใดเหมาะสมที่สุด 
  ก. ใหพอใจพิมพเรียงความดังกลาวเก็บเขาแฟมสวนตัว 
  ข. โรงเรียนเผยแพรเรียงความที่ชนะการประกวดของพอใจ ในวารสารรายเดือนของโรงเรียน 
  ค. ใหครูประจําชั้นพิมพเรียงความลงในกระดาษติดไวในหองเรียนที่พอใจเรียนอยู 
  ง. ใหพอใจนําเรียงความที่ชนะเลิศไปอานใหนักเรียนทั้งโรงเรียนฟง หนาเสาธงตอนเชา    
 
50. จากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 6 (งานอันมีลิขสิทธิ์และความคุมครอง) ขอใด กลาวถูก 
  ก. สันติเปดรานใหเชาแผนดีวีดีและวีซีดีภาพยนตรโดยไมไดรับอนุญาต  
  ข. บุญชูถายภาพนิ่ง ภาพวิวทิวทัศน มาประกอบการเขียนบทความของตน 
  ค. สุเทพบันทึกวีดีโอละครโทรทัศนชอง 3 สงไปจําหนายตางประเทศ 
  ง. สมศักดิ์ถายเอกสารหนังสือตําราจากหองสมุดเพ่ือจําหนายใหเพ่ือนในชั้นเรียน   
 
51. การละเมิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 28 (การละเมิดลิขสิทธิ์ในโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร หรือ 
 ส่ิงบันทึกเสียง) ขอใดกลาวถูก 
  ก. สมศักดิ์เปดแผนดีวีดีภาพยนตรที่ซื้อมาดูในครอบครัวและญาติของตน 
  ข. ชัยทําสําเนาแผนดีวีดีภาพยนตรเร่ือง “เชอรลอคโฮมส” เพ่ือจําหนาย 
  ค. ชีวินบันทึกรายการซิทคอม “บานนี้มีรัก” เพ่ือนําไปเปดใหลูกคาดูในรานอาหารของตน 
  ง. ชาติชายนําแผนซีดีเพลงของนักรองดัง มาขายโดยไมไดรับอนุญาต 
 
52. หากตองการยืมทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดเพ่ือการเรียนรูกรุงเทพมหานคร ขอใดกลาวถูก 
  ก. สมัครสมาชิกหองสมุดเพื่อการเรียนรู     
  ข. เขาใชโดยใชรหัสบัตรประชาชน 
  ค. เขาใชผานรหัสบัตรประชาชนของเพ่ือน    
  ง. ติดตอบรรณารักษเพ่ือขอยืมหนังสือ   
 
53. หองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร ใหสมาชิกยืมหนังสือนาน 7 วัน การปฏิบัติขอใดท่ีเหมาะสมเพื่อให 
 สอดคลองกับกฎเกณฑ 
  ก. อานจบแลว ยังไมครบกําหนด ยังไมตองสงคืน 
  ข. อานจบใน 3 วัน แลวนําสงคืนในวันที่ 4 
  ค. ไมมีเวลาอาน เมื่อครบ 7 วันแลว ไปขออนุญาตยืมตอดวยวาจา 
  ง. ครบ 7 วันแลวแตยังอานไมจบ เก็บไวอานตอจนจบแลวนําไปสงคืนและชําระคาปรับ 
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54. จากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 15 (สิทธิแตผูเดียวของเจาของลิขสิทธิ์) ตรงกับขอใด    
  ก. ชาติชายทําสําเนาวีดีโอเทปการแสดงสดของธงชัย แมคอินไตย เพ่ือใหลูกคาเชา    
  ข. จิมมี่ลงโปรแกรมเกมคอมพิวเตอรใหลูกคาที่มาซื้อคอมพิวเตอรในรานของตน 
  ค. อุดม แตพานิช เปดการแสดงทอลกโชวเดี่ยว 9 และบันทึกวีดีทัศนเพ่ือจําหนาย  
  ง. วิชัยนําหนังสือตางประเทศถายเอกสาร เพ่ือจําหนายใหกับนักศึกษาใชประกอบการเรียน 
 
55.  สารสนเทศจากเว็บไซตตาง ๆ นั้นมีลิขสิทธิ์ (Copyright) หรือไม 
  ก. มีลิขสิทธิ์เฉพาะบทความ และภาพประกอบ 
  ข. มีลิขสิทธิ์เฉพาะการแสดง รูปภาพ และเสียง 
  ค. มีลิขสิทธิ์ทั้งที่เปนการแสดง เสียง รูปภาพ ขอความ และการออกแบบ 
  ง. ไมมีลิขสิทธิ์ ทุกอยางที่เผยแพรบนอินเทอรเน็ตใชไดอยางเสรี 
 
56. ถาทานนําภาพ 2 ภาพ จากเว็บไชตหนึ่งมาใชประกอบการทํางาน ทานควรทําอยางไร 
  ก. ไมจําเปนตองอางแหลงที่มาเพราะขอมูลจากเว็บไซตใหบริการฟรี 
  ข. อางถึงแหลงที่มากํากับไว 
  ค. อางแหลงที่มาก็ได ไมอางก็ได 
  ง. อางแหลงที่มาตอเมื่อจําเปน    
 
57. ขอใดเปนการจัดหา จัดเก็บ และเผยแพรสารสนเทศไมถูกกฎหมาย  
  ก. ศรีอรชื่นชอบงานชนาธิป ชินนาวิน จึงดาวนโหลดเอกสารเก็บไว    
  ข. สุวเดชนําบทความวารสารมาประกอบรายงานและทําบรรณานุกรมอางอิงทายเลม 
  ค. ชาตรีทําสําเนา วีซีดีเพลงจํานวนมากเพื่อนําไปจําหนายใหเฉพาะเพื่อนๆ ที่ทํางาน 
  ง. นงลักษณเขียนบทละครโทรทัศนขายใหผูจัดละคร   
 
58. การแอบอางผลงานผูอื่นในงานเขียนของตน หมายถึงการกระทําในลักษณะใด 
  ก. บันทึกแฟมรูปภาพที่คนไดจากเว็บไซตเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร 
  ข. สําเนาบทความที่อานจากอินเทอรเน็ต แลวรวบรวมไวเพ่ือเตรียมการเขียนรายงานของตน 
  ค. บันทึกการแปลขอมูลจากเว็บไซตตางประเทศเปนภาษาไทยไวอาน 
  ง. คัดลอก หรือยกขอความผลงานของผูอื่นมาเขียนในรายงานโดยไมบอกแหลงที่มา  
 

................................ 
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คําเฉลยของแบบทดสอบ 
 
 

   1. ค.        21. ก        41.ง  
   2. ง        22. ง        42. ก  
   3. ง        23. ค        43. ข  
   4. ง        24. ข        44. ง  
   5. ก        25. ค         45. ก 
   6. ค        26. ค        46. ข 
   7. ง          27. ง        47. ค 
   8. ค        28. ง        48. ข 
   9. ค        29. ง        49. ข 
  10. ก        30. ข        50. ข 
  11. ข        31. ก        51. ก 
  12. ข        32. ง        52. ก 
  13. ก         33. ค        53. ข 
  14. ค        34. ค        54. ค 
  15. ก        35. ก        55. ค 
  16. ค        36. ข        56. ข 
  17. ข        37. ง        57. ค 
  18. ง        38. ค        58. ง 
  19. ง        39. ง      
  20. ค        40. ข   
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ภาคผนวก ค 
- จดหมายขอความอนุเคราะหเพ่ือการวิจัย 
- จดหมายขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอของผูวิจัย 

ชื่อ นามสกุล   นางกรรณิการ สุธรรมศิรินุกลู 
วันเดือนปเกิด   11 มีนาคม 2506 
สถานที่เกิด   จังหวัดสระบุรี 
ตําแหนงหนาท่ีปจจบุัน บรรณารักษ 
สถานที่ทํางานปจจุบัน สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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