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 การวจิยัครัง้นี้มจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษาบทบาทของบรรณารกัษ์ในการสอนการรูส้ารสนเทศ
ตามมาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษา และเพื่อเปรยีบเทยีบบทบาทและ
ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั โดยจ าแนกตามวุฒิ
การศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน และความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ บรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั 24 แห่งทีม่หีน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบในการสอนการรูส้ารสนเทศ จ านวน 98 คน เครือ่งมอืหลกัทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
คอื แบบสอบถามทีพ่ฒันาขึน้โดยใชม้าตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษา ของ
สมาคมหอ้งสมดุวทิยาลยัและหอ้งสมดุวจิยั สหรฐัอเมรกิา เป็นกรอบ  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานโดยใชค้่า t-test และ F-test  
นอกจากวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์บรรณารกัษ์ 10 คน ทีค่ดัเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง
จากกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณ เพื่อรวบรวมขอ้มลูเชงิคุณภาพเกี่ยวกบัความคดิเหน็
ของบรรณารกัษ์ในการสอนการรูส้ารสนเทศ 
 ผลการวจิยั มดีงันี้  
 1. บรรณารกัษ์มบีทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่
พจิารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่า มาตรฐานทีบ่รรณรกัษ์มบีทบาทในการสอนในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
มาตรฐานที ่2 ความสามารถในการเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล  มาตรฐานที ่5 สามารถเขา้ใจในประเดน็ทางเศรษฐกจิ กฎหมาย และสงัคมทีเ่กีย่วกบั
การใชส้ารสนเทศได ้รวมทัง้เขา้ถงึและใชส้ารสนเทศอยา่งมจีรยิธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย และ
มาตรฐานที ่1 สามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ย่างชดัเจน  ส่วน
มาตรฐานทีบ่รรณารกัษ์มบีทบาทในการสอน ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มาตรฐานที ่3 สามารถ
ประเมนิสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศไดอ้ยา่งมวีจิารณญาณ รวมทัง้สามารถบรูณาการ
สารสนเทศทีเ่ลอืกแลว้ใหเ้ขา้กบัฐานความรูแ้ละค่านิยมของตนเองได้ และมาตรฐานที ่4 สามารถใช้
สารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพื่อบรรลุจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้ 
 2. บรรณารกัษ์ทีม่วีุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน ความรูท้างดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศพืน้ฐานต่างกนั มบีทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ ไมแ่ตกต่างกนั 
 3. บรรณารกัษ์ประสบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ โดยรวมในระดบัปานกลาง เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าประสบปญัหาในการสอนในระดบัมาก 2 ขอ้ ไดแ้ก่ นกัศกึษาไมม่ทีกัษะ
การใชห้อ้งสมดุ และนกัศกึษาไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศ  



 
 

  4. บรรณารกัษ์ทีม่วีุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน และความรูท้างดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศพืน้ฐานต่างกนั ประสบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ ไมแ่ตกต่างกนั 
 5. ผลการวจิยัเชงิคุณภาพชีใ้หเ้หน็ว่าปจัจยัทีส่่งผลต่อระดบับทบาทการสอน 
การรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์ ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูใ้ช ้กลุ่มผูใ้ช ้พฤตกิรรมการใช้
สารสนเทศ พืน้ฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศของผูใ้ช ้เวลาส าหรบัการสอน และความรูแ้ละ
ประสบการณ์ของบรรณารกัษ์ในดา้นการรูส้ารสนเทศ 
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 The purpose of this study were to study the role and problems of the librarians in 
teaching information literacy in the academic libraries; and to compare these roles and 
problems based on librarians’ educational level, working experience, and basic information 
technology skills. A sample of 98 librarians was drawn from the librarians who were 
teaching information literacy in 24 public university libraries. The main data collection tool 
was a questionnaire developed by using ACRL Information Literacy Competency Standards 
for Higher Education as a framework. Percentage, means, and standard deviation were 
used for analyzing data, whereas t-test and F-test were used for hypothetical testing.  
Interviews were conducted with 10 librarians to gather additional opinions about teaching 
information literacy. 
 The study results could be summarized as follows: 
 1. The overall role of the librarians in teaching information literacy in the academic 
libraries was moderate. The librarians played a high level role in teaching Standard 2 (The 
information-literate student accesses needed information effectively and efficiently), 
Standard 5 (The information-literate student understands many of the economics, legal and 
social issues surrounding the use of information and accesses and uses information 
ethically and legally), and Standard 1 (The information-literate student determines the 
nature and extent of the information needed). They played a moderate role in teaching 
Standard 3 (The information-literate student evaluates information and its sources critically 
and incorporates selected information into his or her knowledge bases and value system) 
and Standard 4 (The information-literate student, individually or as a member of a group, 
uses information effectively to accomplish a specific purpose).  
 2. In comparing the librarians’ roles according to the following variables, 
educational level, working experience a basic information technology skills, no difference 
was between roles and variables. 
 3. The librarians faced overall problems in teaching information literacy at a 
moderate level. However, when considering each problem item, two items were found to be 
at a high level. These included the students’ lacks of the library skills and their lack of 
interest in participating in information literacy activities.  



 
 

 4. In comparing the librarians’ problems faced in teaching information literacy 
according to the following variables, educational level, working experience a basic 
information technology skills, no difference was found between problems and variables. 
 5. The analysis of interview data revealed the factors contributing to the levels of 
the librarians’ role played in teaching information literacy. These included user needs, user 
groups, user information behavior, user information technology skills, time for delivering 
instruction, and the librarians’ knowledge and experience in information literacy. 
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ประกาศคณูุปการ 
 
 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาอย่างยิง่ของผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
อารยี ์ชื่นวฒันา ประธานควบคุมปรญิญานิพนธ ์และรองศาสตราจารยพ์วา พนัธุเ์มฆา กรรมการ
ควบคุมปรญิญานิพนธท์ีก่รุณาใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า และตรวจแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ จนปรญิญา
นิพนธส์ าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญตรวจเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั อ.ดร.ผุสด ีดอกพรม และ
คุณภาวณา เขมะรตัน์ และกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เทอดศกัดิ ์ไมเ้ทา้ทองเป็น
อยา่งยิง่ทีไ่ดก้รณุาเป็นทัง้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและกรณุารว่มเป็นกรรมการ
สอบปากเปล่า 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยส์ปีาน ทรพัยท์อง ประธานกรรมการสอบปากเปล่า
ทีก่รณุามอบค าแนะน า เพื่อแกไ้ขและปรบัปรงุปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีใหส้มบรูณ์มากยิง่ขึน้  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรท์ัง้ในระดบั
ปรญิญาตรแีละระดบัปรญิญาโททุกท่าน ทีก่รณุาใหค้ าแนะน า ใหค้วามช่วยเหลอืและก าลงัใจในการ
ท าวจิยัครัง้นี้ ตลอดจนประสทิธิป์ระสานวชิาความรูใ้หแ้ก่ผูว้จิยั  
 ขอกราบขอบพระคุณอดตีผูอ้ านวยการ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นรงค ์ฉิมพาล ี และ
ผูอ้ านวยการ อ.ดร.ศกัดพินัธ ์ตนัวมิลรตัน์ ทีก่รณุามอบโอกาสในการลาศกึษาต่อ และขอบคุณพี่ๆ
น้องๆ สงักดัส านกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศลิปากร โดยเฉพาะหอสมดุวทิยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุร ี
 ขอขอบคุณบรรณารกัษ์ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทุกท่านทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหส์ละเวลาใน
การตอบแบบสอบถาม 
 ขอขอบพระคุณกลัยาณมติรของผูว้จิยัทุกท่าน ทีใ่หก้ารสนบัสนุน ความช่วยเหลอื ให้
ค าปรกึษา ค าแนะน า และก าลงัใจทีด่เีสมอมา 
 ขอบคุณความช่วยเหลอืทัง้ดา้นก าลงัใจและก าลงักายจากผองมติรรว่มรุน่ ทัง้พีน่พ พีน่า 
และน้องฟ้า  
 และขอขอบพระคุณบดิา มารดา พีน้่อง คุณหลาน ๆ และคุณน้าของขา้พเจา้ทีเ่ป็นพลงั 
ก าลงัหนุนใหก้บัผูว้จิยั และไดก้รณุามอบความรกั ความห่วงใย ความปรารถนาด ีการดแูลเป็นอย่าง
ด ีทัง้ยงัช่วยสนบัสนุนส่งเสรมิในทุกๆ ดา้นและเป็นก าลงัใจส าคญัใหก้บัผูว้จิยัตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 
ภูมิหลัง 
 ในสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมสารสนเทศนั้น สารสนเทศถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด าเนิน
ชีวิต ทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตประจ าวัน สารสนเทศถือเป็นทรัพยากร
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  องค์กรและหน่วยงานต่างตระหนักถึง
ความส าคัญ ของสารสนเทศและพยายามแสวงหาสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ  
การแก้ปัญหา การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน  
ประชาชนในทุกสาขาอาชีพจึงมีความต้องการสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น  ในขณะเดียวกันจาก
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้มีการสร้าง ผลิต และเผยแพร่
สารสนเทศจ านวนมากผ่านช่องทางต่างๆ สารสนเทศเหล่านี้มีเนื้อหา รูปแบบ และมีวิธีการน าเสนอ
ที่หลากหลาย  
 สภาพการข้างต้นท าให้เกิดภาวะสารสนเทศท่วมท้น ซึ่งแม้ว่าผู้ใช้จะสามารถเข้าถึง
สารสนเทศเหล่านี้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แต่ก็ต้องประสบกับปัญหาใน
การประเมินและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ที่
ขาดความเสถียร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย อีกทั้งยังมีสารสนเทศจ านวนมากที่เผยแพร่โดย
ปราศจากการตรวจสอบและกลั่นกรอง  การคัดเลือกสารสนเทศที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการจึง
กลายเป็นความยากล าบาก ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นที่บุคคลจะต้องมีทักษะการรู้สารสนเทศ ซึ่ง
หมายถึงความสามารถที่จะตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศของตน และมีความสามารถใน 
การระบุแหล่ง ประเมิน และใช้สารสนเทศที่ต้องการนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (American Library 
Association. 1989: Online) อย่างไรก็ตาม การรู้สารสนเทศเป็นทักษะที่มิได้เกิดขึ้นเอง แต่อาศัย
การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ ในสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ จึงต้องจัดให้มีการสอน 
การรู้สารสนเทศด้วยวิธีการต่าง ๆ  
 นโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน มีเป้าหมายเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือผู้เรียนจะเป็นผู้ควบคุมการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความเป็นอิสระ
ในการเรียนรู้ โดยมีอาจารย์เป็นเพียงผู้ชี้แนะและอ านวยความสะดวกในการเรียน เพื่อให้การเรียน
ประสบความส าเร็จ ผู้เรียนจ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากในช้ันเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ซึ่งเน้นความส าคัญของการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ.  2542: 2) ในการบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว ผู้เรียน
ต้องมีทักษะการรู้สารสนเทศ หรือเป็นผู้ที่รู้ถึงวิธีการเรียน (ALA. 1989: Online) สถาบันอุดมศึกษา
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จึงมีภารกิจที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนการรู้สารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้รู้สารสนเทศ 
อันเป็นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับประเทศ 
 มหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่งตระหนักถึงความส าคัญในการปลูกฝังและส่งเสริม
การรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษา จึงก าหนดหลักสูตรการสอนการรู้สารสนเทศไว้หลายรูปแบบ บันดี 
(อารีย์ ชื่นวัฒนา.  2552: 3; อ้างอิงจาก Bundy. 2004.  Australian and New Zealand Information 
Literacy Framework: Principles, Standards and Practice.  Online) ได้อธิบายถึงหลักสูตร 4 
ประเภท คือ 1) หลักสูตรท่ัวไป เป็นหลักสูตรพิเศษ อาจใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการสอน
พร้อมชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 2) หลักสูตรขนาน เป็นหลักสูตรเสริมหลักสูตรวิชาอื่นๆ 3) หลักสูตร
บูรณาการ เป็นหลักสูตรท่ีจัดให้การรู้สารสนเทศเป็นรายวิชาหนึ่ง โดยมีชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ประกอบ และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา 4) หลักสูตรท่ีปลูกฝังการรู้สารสนเทศไว้ใน
หลักสูตรการศึกษา จะแทรกทักษะการรู้สารสนเทศไว้ในการเรียนการสอนทุกวิชา ทุกชั้น และทุก
ระดับ  สถาบันการศึกษามักจะผสมผสานหลักสูตรเหล่านี้ไว้ด้วยกัน แทนการเลือกใช้ประเภทใด
ประเภทหนึ่ง ส าหรับการสอนการรู้สารสนเทศในประเทศไทย พัฒนามาจากการสอนการใช้ห้องสมุด 
หรือการสอนการท าบรรณานุกรม ซึ่งเน้นการสอนทักษะในการค้นหาและการใช้เครื่องมือต่างๆ ใน 
การเข้าถึงสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดบริการ โดยอาจก าหนดรายวิชาการใช้ห้องสมุดไว้ในหมวด
การศึกษาทั่วไปซึ่งเป็นวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะวิชา หรืออาจก าหนดเป็น
รายวิชาบังคับในบางคณะ หรือก าหนดเป็นรายวิชาเลือก (ปภาดา เจียวก๊ก.  2547: 14) ทั้งน้ีมี
อาจารย์จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และ/หรือบรรณารักษ์จากห้องสมุดเป็นผู้ด าเนินการ 
(ประภาส พาวินันท์.  2546: 41) 
 นอกจากการจัดการเรียนการสอนการรู้สารสนเทศซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของนิสิต คณาจารย์ 
และบุคลากร มีภาระหน้าที่หลักที่จะส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีทักษะการเรียนรู้ สามารถค้นหาและน า
ทรัพยากรสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมและวิธีการต่างๆ ที่จะพัฒนาให้นักศึกษาเป็น 
ผู้มกีารรู้สารสนเทศได้ (สีปาน ทรัพย์ทอง.  2548: 60-61) โดยบทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศ
ของห้องสมุดน้ันอาจกล่าวได้ว่ามีมาตั้งแต่เริ่มมีห้องสมุด โดยเริ่มจากมีบรรณารักษ์เป็นผู้แนะน า 
การใช้ห้องสมุด ต่อมามีการจัดการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด มีการสอนการใช้ห้องสมุดหรือการสอน
การท าบรรณานุกรม และพัฒนาเป็นการสอนการรู้สารสนเทศในปัจจุบัน (แววตา เตชาทวีวรรณ.  
2549: 3) เทโนเพอร์ (สมาน ลอยฟ้า. 2545:  27; อ้างอิงจาก Tenopir. 2002) ได้อธิบาย 
ความแตกต่างระหว่างการสอนการใช้ห้องสมุดกับการสอนการรู้สารสนเทศไว้ว่า การสอนการใช้
ห้องสมุดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสอนการรู้สารสนเทศ เพราะการรู้สารสนเทศมีขอบเขตกว้างกว่า
โดยครอบคลุมการรู้ห้องสมุด (Library Literacy) การรู้คอมพิวเตอร์ (Computer literacy) การรู้
เครือข่าย (Network literacy) การรู้สารสนเทศที่เป็นภาพ (Visual literacy) การรู้สื่อ (Media 
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literacy) การรู้สารสนเทศดิจิทัล (Digital literacy) การมีความรู้ภาษา (Language literacy) การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การมีจริยธรรมทางสารสนเทศ (Information Ethic)  
(บุญยืน จันทร์สว่าง.  2548: 3-4) การรู้สารสนเทศจึงเป็นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 (Horton, Jr.  2008: 3) 
 ในประเทศพัฒนา เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้มี 
การก าหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดกรอบการปฏิบัติและเป็นแนวทางที่
ชัดเจน ในการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการสอนการรู้สารสนเทศ รวมทั้งการประเมินการรู้สารสนเทศ
ของนักศึกษา มาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการยอมรับและมีการน าไปใช้เป็น
แนวทางในการสอนการรู้สารสนเทศอย่างกว้างขวาง คือ มาตรฐานสมรรถนะการรู้สารสนเทศส าหรับ
การอุดมศึกษา (Information Literacy Competency Standards for Higher Education) ของ
สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย(Association of College & Research Libraries--ACRL) 
ในสังกัดสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) ประกอบด้วยมาตรฐาน 
(Competency standards) จ านวน 5 ข้อ ดัชนีชี้วัด (Performance indicators) 22 ตัวบ่งชี้ และผล
การเรียนรู้ (Outcomes) รวม 87 ข้อ (Association of College & Research Libraries.  2000: 
Online) 
 จากบทบาทของห้องสมุดในการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้รู้สารสนเทศ ท าให้
บรรณารักษ์ซึ่งเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างสารสนเทศกับผู้ใช้บริการ ต้องปรับบทบาทจาก 
ผู้ให้บริการมาเป็นผู้สอน และปรับเปลี่ยนขอบเขตของเนื้อหาจากการสอนการใช้ห้องสมุดในรูปแบบ 
เดิม มาเป็นการสอนการรู้สารสนเทศ ทั้งน้ี เพราะบรรณารักษ์เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม 
การค้นหาสารสนเทศของผู้ใช้ มีความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศทั้งทางด้านโครงสร้าง ระบบ การจัดการ 
การเข้าถึง และการประเมินสารสนเทศ (สมาน ลอยฟ้า.  2545: 125) นอกจากนี้ บรรณารักษ์ยังมี
บทบาทในการให้ค าปรึกษาแก่ผู้สอนและผู้เรียนเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ บางสถาบันก าหนดให้
บรรณารักษ์รับผิดชอบในการสอนการรู้สารสนเทศ หรือร่วมสอนการรู้สารสนเทศที่บูรณาการใน
รายวิชาต่างๆ และให้ความร่วมมือกับคณะวิชาและผู้สอนในการพัฒนาหลักสูตรการรู้สารสนเทศ จัด
เตรียมการฝึกอบรม และให้ค าแนะน าเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้สารสนเทศในระดับที่สูงขึ้น 
รวมท้ังการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรท่ีเปิดสอนซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียน (Julien; & Boon.  2004: 125; สัจจารีย์ ศิริชัย.  2552: 12;  
เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.  2553; 104) 
 นอกจากนี้ การขยายขอบเขตจากการสอนการใช้ห้องสมุดไปสู่การสอนการรู้สารสนเทศ 
ยังท าให้บรรณารักษ์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอนต้องมีความรู้และทักษะอื่น ๆ นอกเหนือไปจาก
ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ แอนเดร็ตตา (Andretta.  2005: 108-110) 
ชี้ให้เห็นว่าบรรณารักษ์ต้องมีทักษะในการสอนและมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย ฟาฟิตา 
(Fafeita.  2005: Online) ได้ท าวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการสอนและการส่งเสริมการรู้สารสนเทศใน
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หน่วยงาน Technical and Further Education ประเทศออสเตรเลีย โดยส ารวจความคิดเห็นของ
บรรณารักษ์ 154 คน ผลการวิจัยพบว่าบรรณารักษ์ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้าน 
การสอนเพื่อที่จะสอนนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล และเพื่อร่วมมือกับคณาจารย์ในการบูรณาการ
ทักษะการรู้สารสนเทศเข้าไว้ในหลักสูตร นอกจากนี้ บรรณารักษ์ยังต้องการทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้ความรู้ที่มีอยู่
ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว 
 จากความส าคัญของการสอนรู้สารสนเทศส าหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและบทบาท
ของบรรณารักษ์ในการสอนให้ผู้ใช้บริการมีการรู้สารสนเทศ ผู้วิจัยซ่ึงเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการ จึงสนใจ
ศึกษาบทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในการสอนการรู้สารสนเทศโดยน า
มาตรฐานสมรรถนะการรู้สารสนเทศส าหรับการอุดมศึกษาของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและ
ห้องสมุดวิจัย ประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นกรอบแนวคิด 
 
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ของรัฐ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ จ าแนกตามตัวแปร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของ
รัฐ 
 4. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ จ าแนกตามตัวแปร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 
  
ควำมส ำคัญของกำรวจิัย  
 ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
ห้องสมุดในการสนับสนุนนโยบายและงบประมาณส าหรับการสอนการรู้สารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการ 
และเพื่อให้บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ตระหนักถึงบทบาทของตนในการสอน 
การรู้สารสนเทศ และพิจารณาใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการสอน 
การรู้สารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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ขอบเขตของกำรวิจัย   
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย  
  บรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ ในฝ่ายบริการหรือฝ่ายท่ีมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอนการรู้สารสนเทศ 24 แห่ง 
จ านวน 117 คน ได้แก่  
       1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ) 
   2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ) 
       5. มหาวิทยาลัยทักษิณ (มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ) 
       6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ) 
       7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มหาวิทยาลัยในก ากับ 
       ของรัฐ) 
           8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ) 
   9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
          10. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
          11. มหาวิทยาลัยบูรพา (มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ) 
          12. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
          13. มหาวิทยาลัยมหิดล (มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ) 
         14. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
         15. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ) 
         16. มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
        17. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ) 
       18. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       19. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
          20. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
          21. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
          22. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   23. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (มหาวิทยาลัยใน 
    ก ากับของรัฐ) 

          24. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ บรรณารักษ์ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน 24 แห่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอนการรู้สารสนเทศให้กับ
ผู้ใช้บริการจ านวน 98 คน ซึ่งมากกว่าจ านวนขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan.  1970: 608) 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ บรรณารักษ์ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อสัมภาษณ์โดยใช้แนวข้อค าถามจากข้อมูลเชิงปริมาณ โดยจะคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงให้ครอบคลุมคุณลักษณะต่างๆ ของบรรณารักษ์ตามตัวแปรอิสระ จ านวน 
10 คน  
 
 ตัวแปรที่ศึกษำ 
  1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณลักษณะของบรรณารักษ์ มีดังนี้ 
   1.1 วุฒิการศึกษา 
    1.1.1 ระดับปริญญาตรี  
    1.1.2 ระดับปริญญาโท ขึ้นไป 
             1.2 ประสบการณ์ในการท างาน 
    1.2.1 ระหว่าง 1-5 ปี  
    1.2.2 ระหว่าง 6-10 ปี 
    1.2.3 ตั้งแต ่11 ปี ขึ้นไป 
   1.3 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน จ าแนกเป็น มาก ปานกลาง 
น้อย 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   2.1  บทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ตามมาตรฐานสมรรถนะ
การรู้สารสนเทศส าหรับการอุดมศึกษาของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย  
   2.2  ปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศ 
 
 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  1. กำรรู้สำรสนเทศ หมายถึง ความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคคลในการระบุ
ความต้องการสารสนเทศของตนเอง สามารถค้นหาและรู้ถึงวิธีการเข้าถึงสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศ สามารถประเมินคุณค่าและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะการรู้สารสนเทศส าหรับการอุดมศึกษา ซึ่งมี 5 มาตรฐาน (The 
Association of College and Research Libraries.  2000: Online) ดังนี้ 
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    มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนสามารถก าหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่
ต้องการได้อย่างชัดเจน 
    ดัชนีชี้วัด: ผู้เรียนต้องมีความสามารถดังนี้  
     1.1 ผู้รู้สารสนเทศสามารถระบุความต้องการของตนเองได้อย่างชัดเจน 
     1.2 ผู้เรียนสามารถระบุประเภท และรูปแบบของแหล่งสารสนเทศและ
สารสนเทศที่ต้องการใช้ได้  
     1.3 ผู้เรียนสามารถพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายและประโยชนข์องการได้มาซึ่ง
สารสนเทศที่ต้องการ      
     1.4 ผู้เรียนสามารถประเมินลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการ
ได้  
   มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรยีนมีความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    ดัชนีชี้วัด: ผู้เรียนต้องมีความสามารถดังนี้ 
     2.1 ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการค้นหา และจัดระบบการค้นคืนสารสนเทศ
ทีด่ีและเหมาะสมเพื่อให้เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้  
     2.2 ผู้เรียนสามารถก าหนดกลยุทธ์การค้นหาสารสนเทศ และด าเนินการ
ตามกลยุทธ์ที่ออกแบบไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
     2.3 ผู้เรียนสามารถค้นคืนสารสนเทศทางออนไลน์ หรือสารสนเทศจาก
แหล่งบุคคล โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ได้ 
     2.4 ผู้เรียนสามารถกลั่นกรองกลยุทธ์การค้นหาสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้  
     2.5 ผู้เรียนสามารถสกัด บันทึก และจัดการสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศได้  
   มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้อย่างมี
วิจารณญาณ รวมทั้งสามารถบูรณาการสารสนเทศที่เลือกแล้วให้เข้ากับระบบฐานความรู้และค่านิยม
ของตนเองได้ 
    ดัชนีชี้วัด: ผู้เรียนต้องมีความสามารถดังนี้ 
     3.1 ผู้เรียนสามารถสรุปแนวคิดส าคัญจากสารสนเทศที่รวบรวมได้  
     3.2 ผู้เรียนสามารถอธิบายและประยุกต์เกณฑ์ขั้นต้นในการประเมิน
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้  
     3.3 ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์แนวความคิดหลัก เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ได้  
     3.4 ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิม เพื่อระบุ
คุณค่าที่เพิ่มขึ้น สิ่งที่ขัดแย้งกัน และลักษณะเฉพาะอื่นๆ ของสารสนเทศได้ 
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     3.5 ผู้เรียนสามารถพิจารณาว่าความรู้ใหม่มีผลกระทบต่อระบบค่านิยม
ของบุคคลหรือไม่ และแสวงหาทางสมานความแตกต่างนั้นได้ 
     3.6 ผู้เรียนตรวจสอบว่าตนเข้าใจและแปลความหมายสารสนเทศได้
ถูกต้อง เที่ยงตรงหรือไม่ด้วยการสนทนากับบุคคลอื่น ผู้เชี่ยวชาญ และหรือนักปฏิบัติในสาขาวิชา 
นั้น ๆ 
     3.7 ผู้เรียนสามารถพิจารณาได้ว่าค าถามแรกเริ่มนั้นควรได้รับ 
การปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 
   มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นสมาชิกของกลุ่ม สามารถใช้
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้   
    ดัชนีชี้วัด: ผู้เรียนต้องมีความสามารถดังนี้ 
     4.1 ผู้เรียนสามารถประยุกต์สารสนเทศใหม่และสารสนเทศที่มีอยู่เดิม 
เพื่อวางแผนและสร้างผลงานได้ 
     4.2 ผู้เรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขกระบวนการพัฒนาผลงาน  
     4.3 ผู้เรียนสามารถสื่อสารผลงานไปยังผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนสามารถเข้าใจในประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคม
ที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศได้ รวมท้ังเข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและชอบด้วย
กฎหมาย  
    ดัชนีชี้วัด: ผู้เรียนต้องมีความสามารถดังนี้ 
     5.1 ผู้เรียนเข้าใจประเด็นต่างๆ ทางด้านจริยธรรม กฎหมาย สงัคมและ
เศรษฐกิจทีเ่กี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้  
     5.2 ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายของสถาบัน และ
มรรยาทที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
     5.3 ผู้เรียนอ้างอิงแหล่งสารสนเทศที่น ามาสร้างผลผลิตหรือผลงานได้ 
  2. บทบำทบรรณำรักษ์ในกำรสอนกำรรู้สำรสนเทศ หมายถึง พฤติกรรมและ 
การปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในการให้ความรู้ด้วยการสอน การให้
ค าแนะน า การให้ค าปรึกษา ทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ ซึ่งวัดได้ด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีข้อค าถามที่ตีความตามมาตรฐานและดัชนีชี้วัดสมรรถนะการรู้สารสนเทศส าหรับ 
การอุดมศึกษาของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย (The Association of College and 
Research Libraries--ACRL.  2000) ในการสอนการค้นหาการเข้าถึง การวิเคราะห์ การประเมิน 
และการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้บรรณารักษ์กลุ่มตัวอย่างตอบว่าตนมี
บทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศในระดับมากน้อยเพียงใดในมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) 
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  3. ห้องสมุดมหำวิทยำลัยของรัฐ หมายถึงหอสมุด ส านักหอสมุด ส านัก
หอสมุดกลาง ห้องสมุดแต่ละวิทยาเขต ส านักวิทยบริการ สถาบันวิทยบริการ ส านักบรรณสาร 
การพัฒนา ส านักบรรณสารสนเทศ กองห้องสมุด ศูนย์บรรณสาร ที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
โดยไม่รวมห้องสมุดคณะวิชา ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
  4. ปัญหำในกำรสอนกำรรู้สำรสนเทศ หมายถึง สภาพที่เป็นอุปสรรค หรือ
ข้อขัดข้องต่างๆ ที่ท าให้การสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเกิด 
การรู้สารสนเทศ ด าเนินไปด้วยความไม่เรียบร้อย และไม่บรรลุผลตามมาตรฐานสมรรถนะ 
การรู้สารสนเทศส าหรับการอุดมศึกษาของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย ครอบคลุมทั้ง
ปัญหาด้านบุคลากร สถานท่ี สื่อและอุปกรณ์การสอน การส่งเสริมและการสนับสนุน งบประมาณ 
และปัญหาจากตัวนิสิตเอง 
  5. บรรณำรักษ์ห้องสมุดมหำวิทยำลัย หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่ง
บรรณารักษ์ฝ่ายบริการหรือฝ่ายท่ีรับผิดชอบในการสอนการรู้สารสนเทศของผู้ใช้บริการในห้องสมุด 
หรือห้องสมุดที่เสมือนเป็นห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  6. วุฒิกำรศึกษำ หมายถึง การศึกษาสูงสุดของบรรณารักษ์ฝ่ายบริการหรือฝ่ายท่ีมี
หน้าที่ความรับผิดชอบในการสอนการรู้สารสนเทศให้กับผู้ใช้ ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยในครั้งนี้ จ าแนกเป็น 
2 กลุ่ม คือ  
   1. ระดับปริญญาตรี  
   2. ระดับปริญญาโท ขึ้นไป   
  7. ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หมายถึง ระยะเวลาที่บรรณารักษ์เข้าปฏิบัติงานใน
ฝ่ายบริการของห้องสมุดหรือฝ่ายท่ีมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอนการรู้สารสนเทศ ตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงปัจจุบัน จ าแนกได้ดังนี้  
   1. ประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี    
   2. ประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี            
   3. ประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป  
  8. ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศพื้นฐำน หมายถึง ระดับความรู้พื้นฐานใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบรรณารักษ์ในด้านการใช้โปรแกรมส านักงาน การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต การจัดการไฟล์ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การสืบค้น
ข้อมูล การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งวัดได้โดย
แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วน ามาจัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คะแนนที่ได้น ามาจัดกลุ่มเพื่อแบ่งเป็น 3 ระดับ ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบอิงกลุ่ม โดยมีคะแนน
น้อยที่สุดคือ 11 คะแนน และคะแนนสูงสุดคือ 30 คะแนน เมื่อน ามาแบ่งตามการกระจายของคะแนน 
และน ามาก าหนดเป็นช่วงคะแนน สามารถจัดกลุ่มได้ ดังนี้ 



10 
 

 

   คะแนน 11 - 21 ถือว่ามีความรูท้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ระดับน้อย  
   คะแนน 22 - 26 ถือว่ามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ระดับปาน
กลาง 
   คะแนน 27 - 30 ถือว่ามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ระดับมาก 
   
กรอบแนวคิดในกำรวจิัย  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
สมมุติฐำนในกำรวิจัย  
 1. บรรณารักษ์ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีบทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน 
 2. บรรณารักษ์ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีบทบาทในการสอน 
การรู้สารสนเทศแตกต่างกัน 
 3. บรรณารักษ์ที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานต่างกัน มีบทบาทใน 
การสอนการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน 
 4. บรรณารักษ์ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีปัญหาในการสอนรู้สารสนเทศแตกต่างกัน 
 5. บรรณารักษ์ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีปัญหาในการสอนรู้สารสนเทศ
แตกต่างกัน 
 6. บรรณารักษ์ที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานต่างกัน มีปัญหาใน 
การสอนการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน 

ตัวแปรอิสระ 
บรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
1. วุฒิการศึกษา 
2. ประสบการณ์ในการท างาน  
3. ความรูท้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   พื้นฐาน 

 

ตัวแปรตาม 
1.บทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศ 
2.ปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศ 
 



 
 

         บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 
   ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และได้น าเสนอตาม
หัวข้อ ต่อไปนี้ 
   1. การรู้สารสนเทศ  
   1.1 ความหมายของการรู้สารสนเทศ 
   1.2 ความส าคัญของการรู้สารสนเทศต่อการอุดมศึกษา 
   1.3 มาตรฐานและตัวแบบเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ 
  2. การสอนการรู้สารสนเทศ 
   2.1 ความส าคัญของการสอนการรู้สารสนเทศ 
   2.2 รูปแบบการสอนการรู้สารสนเทศ 
   2.3 การสอนการใช้ห้องสมุดกับการสอนการรู้สารสนเทศ 
   2.4 การสอนการรู้สารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา 
   2.5 การสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดในต่างประเทศ 
   2.6 การสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดในประเทศไทย 
  3. บทบาทบรรณารักษ์กับการรู้สารสนเทศ 
   3.1 บทบาทบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
   3.2 บทบาทบรรณารักษ์ในการสอนการรู้สารสนเทศ 
  4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   4.1 งานวิจัยในต่างประเทศ 
   4.2 งานวิจัยในประเทศ  
 
การรู้สารสนเทศ  
 ความหมายของการรู้สารสนเทศ 
  การรู้สารสนเทศ (Information literacy) เป็นค าที่มีการใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ.1974 โดย 
ซูว์คาวสกี (Zurkowski) นายกสมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศ (Information Industry Association-- 
IIA) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศในท่ีประชุมระดับชาติทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ต่อมาแนวคิดเรื่องการรู้สารสนเทศได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และมีผู้ให้
ความหมายของการรู้สารสนเทศไว้หลากหลาย ดังนี้  
  บรีวิก และ จี (Breivik; & Gee.  1989: 24) กล่าวว่า การรู้สารสนเทศเป็น
ความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงและประเมินสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้
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เกี่ยวกับเครื่องมือและแหล่งสารสนเทศ มีความอิสระในการตัดสินใจเลือก และมีส่วนร่วมในสังคม
ประชาธิปไตย 
  คัลเธา (Kuhlthau.  1989: Online) กล่าวว่า การรู้สารสนเทศมีลักษณะใกล้เคียงกับ
การรู้หนังสือ (Literacy) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถในการอ่านและการใช้สารสนเทศที่จ าเป็น
ส าหรับชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ และความสามารถในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่มีความซับซ้อน โดยอาศัย
คอมพิวเตอร์หรือสื่ออื่นๆ เพื่อที่จะเรียนรู้ตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยทักษะและความรู้
ใหม่ๆ 
  ดอยล์ (Doyle.  1992: Online) ใช้เทคนิคเดลฟายในการก าหนดค าจ ากัดความ 
การรู้สารสนเทศ โดยสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นสมาชิกแห่งที่ประชุมอภิปราย
แห่งชาติว่าด้วยการรู้สารสนเทศแห่งสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งได้ความเห็นเป็นเอกฉันท์ ให้
ความหมายของการรู้สารสนเทศว่า คือ “ความสามารถในการเข้าถึง ประเมิน และการใช้สารสนเทศ
จากแหล่งที่หลากหลาย” นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดคุณลักษณะของผู้รู้สารสนเทศไว้ดังนี้ คือ 1) รู้ว่า
สารสนเทศที่ถูกต้องสมบูรณ์มีความส าคัญต่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาด 2) รู้ความต้องการสารสนเทศ
ของตน 3) สามารถตั้งค าถามจากความต้องการสารสนเทศนั้นได้ 4) สามารถระบุแหล่งสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ 5) พัฒนากลยุทธ์การค้นหาที่ประสบความส าเร็จ 6) เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ รวมท้ัง
จากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ 7) ประเมินสารสนเทศ 8) จัดระบบสารสนเทศเพื่อน าไปใช้  
9) บูรณาการสารสนเทศใหม่เข้ากับองค์ความรู้เดิม และ 10) ใช้สารสนเทศในการคิดเชิงวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และการแก้ปัญหา   
  ฮูมส์ (Humes.  1998: Online) อธิบายว่าการรู้สารสนเทศเป็นความสามารถใน 
การเข้าถึง ประเมิน จัดระบบ และใช้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศที่มีความหลากหลาย ผู้รู้
สารสนเทศคือ ผู้ที่รู้ถึงความต้องการสารสนเทศโดยก าหนดหัวข้อหรือเรื่องที่ต้องการค้นหาอย่าง
ชัดเจน คัดเลือกค าศัพท์ที่เหมาะสมเพื่อแสดงแนวคิดหรือหัวข้อที่จะค้นหา ก าหนดกลยุทธ์การค้นหา  
การพิจารณาถึงความแตกต่างของแหล่งสารสนเทศ และการจัดระบบสารสนเทศที่ได้มา  
การพิจารณาถึงคุณค่าของสารสนเทศที่รวบรวมมาในด้านความเกี่ยวข้อง คุณภาพ และความ
เหมาะสม และการเปลี่ยนสารสนเทศให้เป็นความรู้ได้ 
  สมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association--ALA) ได้ให้ความหมาย
ของการรู้สารสนเทศว่า คือ ความสามารถของบุคคลในการค้นหา วิเคราะห์ ประเมิน และใช้
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ หรือเพื่อการตัดสินใจ อาจรวมทักษะ 
ต่าง ๆ ด้วย เช่น ทักษะทางเทคโนโลยี ทักษะทางด้านสติปัญญา ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์  
การสังเคราะห์ และการแก้ปัญหา (American Library Association.  2000: Online)  
  สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย (Association of College & Research 
Libraries--ACRL) นิยามว่าการรู้สารสนเทศ คือ กลุ่มของทักษะท่ีเป็นความสามารถเฉพาะท่ีจะ
วิเคราะห์ได้ว่าเม่ือใดต้องการสารสนเทศ  มีความสามารถในการก าหนดแหล่งสารสนเทศ ประเมิน
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และใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถใช้วิจารณญาณในการประเมิน
สารสนเทศ เชื่อมโยงสารสนเทศที่ได้กับความรู้ท่ีมีอยู่เดิม ใช้สารสนเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ง
ไว้ โดยมีความเข้าใจประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม กฎหมายและการเมืองที่เกี่ยวกับ
สารสนเทศ (ACRL.  2000: Online) 
  ในบริบทสากลแถลงการณ์ปราก (The Prague Declaration.  2003: Online) เรื่อง 
“การก้าวไปสู่สังคมการรู้สารสนเทศ” ให้ความหมายการรู้สารสนเทศโดยเชื่อมโยงกับแนวคิด 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้ “การรู้สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการรู้ความต้องการสารสนเทศของตนเอง 
ความสามารถที่จะระบุ ชี้แหล่ง ประเมิน จัด และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลในการจัดการกับ
ประเด็นหรือปัญหาที่เผชิญอยู่ นับเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการมีส่วนร่วมในสังคมสารสนเทศ และ
เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
  จากค าจ ากัดความการรู้สารสนเทศที่กล่าวไว้ข้างต้นน้ี พอสรุปได้ว่า การรู้สารสนเทศ 
หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคคลในการตระหนักรูถ้ึงความต้องการสารสนเทศ
ของตน การเข้าถึงสารสนเทศโดยใช้กลยุทธ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยตี่าง ๆ ในการแสวงหาหรือ
ค้นหา การประเมินและคัดเลือกสารสนเทศที่มีคุณภาพ การจัดการ วิเคราะห์ และสังเคราะห์
สารสนเทศเพื่อสร้างความรู้ใหม่ และการใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ค านึงถึงประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม กฎหมายและการเมืองที่เกี่ยวกับสารสนเทศ 
 
 ความส าคัญของการรู้สารสนเทศต่อการอุดมศึกษา  
  ในศตวรรษที่ 21 การจัดการอุดมศึกษาประสบกับสิ่งท้าทายหลายประการ เนื่องจาก
ภาวะของโลกที่ขาดเสถียรภาพ ประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม  สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปประกอบอาชีพต่าง ๆ ใน
สังคมจึงเป็นที่คาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ตลอดจนน าความเจริญและสันติสุขมาสู่สังคม แต่เดิมมาการอุดมศึกษามีเป้าหมายในการผลิต
พลเมืองที่สมบูรณ์พร้อม ต่อมาได้เปลี่ยนไปสู่การผลิตบัณฑิตที่ได้รับการฝึกฝนในสาขาวิชาต่าง ๆ 
มาเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในโลกปัจจุบันการอุดมศึกษาเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพร้อมที่จะเผชิญกับความผันผวนปรวนแปร
ของสถานการณ์โลก (Granados.  2010: Online) ในการที่บุคคลจะมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และ
สามารถจะเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ จ าเป็นต้องรู้วิธีเรียนหรือเป็นผู้รู้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศจึงเป็น
รากฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษายังมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับสังคมสารสนเทศ ในสังคมสารสนเทศ การสร้าง ผลิต เผยแพร่ และการใช้สารสนเทศ
และความรู้มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ (Johnston; 
& Webber.  2003: 335) แนวคิดเรื่องการสร้างสังคมสารสนเทศเป็นผลจากความก้าวหน้าของ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีแพร่กระจายไปทั่วโลก ซึ่งท าให้การสร้าง จัดการ ถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยน และเผยแพร่สารสนเทศเป็นไปโดยปราศจากข้อจ ากัดเรื่องเวลาและสถานท่ี และ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนซึ่งต้องพึ่งพาสารสนเทศในการศึกษา ประกอบอาชีพ และใช้เวลาว่าง 
(อารีย์ ชื่นวัฒนา.  2552: 102) การรู้สารสนเทศจึงถือเป็นทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ของบุคคลในด้านต่าง ๆ (บุญยืน จันทร์สว่าง.  2548: 3-4) ดังนี้  
  1. ด้านการศึกษา รูปแบบการเรียนรู้แบบเดิมอาศัยความรู้จากผู้สอนเป็นหลัก แต่ใน
ปัจจุบัน มีสื่อและแหล่งความรู้เกิดขึ้นมากมายและมีความหลากหลาย ท าให้การแสวงหาความรู้ไม่
จ ากัดเฉพาะในชั้นเรียน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
จากลักษณะดังกล่าว นโยบายการศึกษาในปัจจุบัน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญ
กับผู้เรียน กระบวนการเรียนการสอนจะเน้นการฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้มีความสามารถใน 
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนมีบทบาทเป็นเพียงผู้ให้ค าชี้แนะ และอ านวยความสะดวกใน 
การเรียนรู้ การรู้สารสนเทศจึงเป็นทักษะจ าเป็นท่ีจะท าให้ผู้เรียน สามารถน าสารสนเทศมาใช้ใน
กระบวนการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ของตน ตลอดจนการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. ด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน ผู้รู้สารสนเทศจะมีทักษะในการน าสารสนเทศที่มี
คุณค่ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น เช่น น าสารสนเทศที่รวบรวม
ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน ามาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ  การแก้ปัญหา ท าให้งานในหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนมีคุณภาพ ลดหรือป้องกันความผิดพลาดในการท างาน การรู้สารสนเทศท า
ให้มีทักษะในการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศที่เชื่อถือได้ เพื่อน ามาใช้ในการดูแลสุขภาพ
อนามัย การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเบื้องต้น ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
สามารถหาข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการเลือกสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการท่ีมีคุณภาพและมีความคุ้มค่า  
  3. ด้านสังคม การรู้สารสนเทศจะท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้ง
ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ระเบียบข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติ ข้อก าหนด กฎหมายต่าง ๆ  อันเป็นข้อ
ควรปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติในสังคม ป้องกันตนเองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ และ
รู้เท่าทันเล่ห์เลี่ยมจากภัยสังคมในด้านต่าง ๆ รู้สภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสามารถปรับ
ตนเองให้เข้ากับสังคมส่วนรวมได้ 
  4. ด้านเศรษฐกิจ องค์กรทางธุรกิจจะประสบความส าเร็จทางด้านธุรกิจได้นั้น จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน แต่ข้อมูล
ทางธุรกิจนั้น นอกจากจะต้องมีความรวดเร็วสามารถน ามาใช้ได้ทันเวลาแล้ว จ าเป็นจะต้องเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และแม่นย า แต่สภาพข้อมูลที่มีจ านวนมากมายมหาศาลในปัจจุบัน หาก
ต้องการได้ข้อมูลตามความต้องการนั้น จ าเป็นที่จะต้องอาศัยบุคคลที่มีความสามารถในการเข้าถึง 
ประเมิน และสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายได้ในเวลาอันรวดเร็ว ผู้รู้สารสนเทศจะมี
ความสามารถในการจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ให้กับองค์กรธุรกิจ และเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านธุรกิจให้กับหน่วยงานของตนได้  
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  5. ด้านการเมืองการปกครอง บุคคลผู้รู้สารสนเทศนั้นจะเข้าใจเกี่ยวกับบริบททาง
การเมืองการปกครอง ตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่มีต่อการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในด้านการเมืองการปกครองของประเทศ ใช้สิทธิ 
และปฏิบัติตามหน้าที่อันชอบในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ สามารถน าสารสนเทศมาใช้
ประกอบการพิจารณา และใช้วิจารณญาณในการเลือกผู้น าและผู้แทนที่ดี รู้จักแสวงหาข้อมูลเพื่อ
น ามาวิเคราะห์อย่างรอบด้านจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การบริหารจัดการบ้านเมือง การประพฤติผิดอันมิชอบ การทุจริต รวมทั้งช่วยสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกิดหลักธรรมาภิบาลขึ้นในสังคมทุกระดับ ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศได้ 
  การพัฒนาผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นภารกิจส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา โดย
รับประกันว่าจะพัฒนาให้นักศึกษามีความสามารถทางปัญญาในการคิดหาเหตุผล คิดเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์ และช่วยให้นักศึกษาพัฒนาแนวทางของการเรียนรู้วิธีเรียน สถาบันอุดมศึกษาจึงมีบทบาท
ในการสร้างรากฐานส าหรับการพัฒนาทางอาชีพอย่างต่อเนื่อง และการเป็นพลเมืองที่ใช้สารสนเทศ
ในการด ารงชีวิต คือ การรู้สารสนเทศซึ่งจะขยายการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมของห้องเรียนไปสู่ 
การเรียนรูด้้วยตนเองในโลกภายนอก (Association of College & Research Libraries.  2000: 
Online) 
 
 มาตรฐานและตัวแบบเก่ียวกับการรู้สารสนเทศ  
  การรู้สารสนเทศเป็นแนวคิดที่มีขอบเขตที่กว้างขวางมาก การก าหนดมาตรฐานเพื่อ
นิยามและบ่งบอกคุณลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ จะท าให้มีกรอบที่เป็นรูปธรรมและเป็นแนวทาง
ส าหรับผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่า การรู้สารสนเทศต้องประกอบด้วยสมรรถนะใด และอยู่ในระดับใด ซึ่ง
จะท าให้กรอบในการปฏิบัติมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งน้ีการก าหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศ
ในแต่ละแห่งต้องค านึงถึงบริบทท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น สภาพแวดล้อมของสังคม ระดับความรู้
ความสามารถของผู้เรียน เป็นต้น 
  ในสภาพแวดล้อมของการอุดมศึกษามีมาตรฐานส าคัญในระดับสากล ได้แก่  
1) มาตรฐานสมรรถนะการรู้สารสนเทศส าหรับการอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา  
2) มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และ 3) มาตรฐาน 
การรู้สารสนเทศของประเทศอังกฤษ  
 
  มาตรฐานสมรรถนะการรู้สารสนเทศส าหรับการอุดมศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Information Literacy Competency Standards for Higher Education) 
   สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย ภายใต้สมาคมห้องสมุดอเมริกัน 
(Association of College & Research Library--ACRL) ได้ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ 
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การรู้สารสนเทศส าหรบัการอุดมศึกษา จากความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารของสมาคมห้องสมุด
อเมริกันในปี ค.ศ. 2000 (Association of College & Research Libraries.  2000: Online) นับเป็น
มาตรฐานต้นแบบที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐาน 
การรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ดังนี้  
   มาตรฐานท่ี 1 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศสามารถก าหนดลักษณะและขอบเขตของ
สารสนเทศที่ต้องการได้ 
   มาตรฐานท่ี 2 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่าง
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
   มาตรฐานท่ี 3 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ รวมท้ังสามารถบูรณาการสารสนเทศที่เลือกแล้วให้เข้ากับระบบ
ฐานความรู้และค่านิยมของตนเองได้  
   มาตรฐานท่ี 4 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ 
   มาตรฐานท่ี 5 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าใจในประเด็นทางเศรษฐกิจ 
กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศได้ รวมทั้งเข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม
และชอบด้วยกฎหมาย 
   มาตรฐานท้ัง 5 นี้ ประกอบด้วยดัชนีชี้วัด (Performance indicators) 22 ตัวบ่งชี้ 
และผลการเรียนรู้ (Outcomes) รวม 87 ข้อ (ภาคผนวก ก) 
 
  มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Australian 
and New Zealand Information Literacy Framework--ANZIIL) 
   มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้มีการจัดท า
ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2001 โดยสภาบรรณารักษ์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศออสเตรเลีย (The 
Council of Australian University Libraries--CAUL) และตัวแทนจากมหาวิทยาลัย โรงเรียน 
โรงเรียนเทคนิคของประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ได้น ามาตรฐานสมรรถนะการรู้สารสนเทศส าหรับ 
การอุดมศึกษาของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา (Association of 
College and Research Library--ACRL) มาเป็นเกณฑ์ประยุกต์ หลังจากที่มีการน าไปใช้ได้มี 
การปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าและประสบการณ์จากผู้เกี่ยวข้องรวมท้ังประชาชน และเปลี่ยนชื่อ
โดยใช้ค าว่ากรอบแนวคิด (Framework) แทนค าว่า มาตรฐาน (Standard) กรอบแนวคิด 
การรู้สารสนเทศของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Bundy.  2004: Online) พิมพ์เผยแพร่ในปี 
ค.ศ. 2004 โดยก าหนดสมรรถนะของผู้รู้สารสนเทศไม่ได้เน้นเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัย กรอบ
แนวคิดนี้ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน ดังนี้   
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   1. ตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศและสามารถก าหนดลักษณะและขอบเขต
ของสารสนเทศที่ต้องการได้ 
   2. สามารถค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   3. สามารถประเมินสารสนเทศและกระบวนการแสวงหาสารสนเทศได้อย่างมี
วิจารณญาณ 
   4. สามารถจัดการกับสารสนเทศที่แสวงหามาได้หรือที่สร้างขึ้นมาใหม่ 
   5. สามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศที่มีอยู่และสารสนเทศใหม่เพื่อสร้างแนวคิดและ
ความเข้าใจใหม่ได้  
   6. สามารถใช้สารสนเทศด้วยความเข้าใจและยอมรับประเด็นทางด้านวัฒนธรรม 
จริยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศ 
  
  มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประเทศอังกฤษ 
   สมาคมห้องสมุดวิทยาลัย ห้องสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดมหาวิทยาลัย (Society 
of College, National and University Libraries--SCONUL) ได้จัดท าเอกสารแนวทางทักษะ
สารสนเทศส าหรับการอุดมศึกษาขึ้นในปี ค.ศ. 1998 เพื่อใช้ในการอภิปรายถึงบทบาทของทักษะ
สารสนเทศในสภาพแวดล้อมของการอุดมศึกษา ซึง่น าไปสู่การพัฒนาตัวแบบทักษะสารสนเทศ 
ประกอบด้วยสมรรถนะการรู้สารสนเทศ 7 ประการ (SCONUL Seven Pillars of Information Skills 
Model) ดังนี้ (Society of College, National and University Libraries.  2011: 5-14) 
   1. ความสามารถในการตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศของตนเอง 
   2. ความสามารถในการแยกแยะวิธีต่าง ๆ เพื่อจัดการกับปัญหาสารสนเทศ 
   3. ความสามารถในการสร้างกลยุทธ์ในการก าหนดแหล่งสารสนเทศ  
   4. ความสามารถในการระบุแหล่งและเข้าถึงสารสนเทศ  
   5. ความสามารถในการเปรียบเทียบและประเมินสารสนเทศที่ได้รับจากแหล่ง 
ต่าง ๆ    
   6. ความสามารถในการจัดการ ประยุกต์ และสื่อสารสารสนเทศที่หามาได้อย่าง
เหมาะสม  
   7. ความสามารถในการสังเคราะห์และต่อยอดจากสารสนเทศที่มีอยู่ไปสู่การสร้าง
ความรู้ใหม่  
  
  กล่าวโดยสรุป มาตรฐานการรู้สารสนเทศข้างต้น แม้จะเรียกชื่อต่างกัน กล่าวคือ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ว่า “มาตรฐานสมรรถนะการรู้สารสนเทศส าหรับการอุดมศึกษา” ประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ใช้ว่า “กรอบแนวคิดการรู้สารสนเทศ” และประเทศอังกฤษใช้ว่า “ตัวแบบ
เจ็ดเสาหลักของทักษะสารสนเทศ” มาตรฐานท้ังสามก็มีส่วนประกอบหลักทีเ่หมือนกัน คือ กล่าวถึง 
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ความรู้ ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับการระบุความต้องการสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ 
การประเมินสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศ 
 
การสอนการรู้สารสนเทศ 
 การสร้างบุคคลให้เป็นผู้รู้สารสนเทศเป็นประเด็นท่ีห้องสมุดและสถาบันต่าง ๆ ทั้งโรงเรียน 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันทางด้านการศึกษาต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก ประเทศที่
พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ (ชุติมา  
สัจจานันท์.  2544: 58) ต่างให้ความส าคัญกับการสอน และการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับวิธีการสอน 
การรู้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีจ านวนบทความ งานวิจัย การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ 
การรู้สารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศทั้งในระดับ
สถาบัน และระดับชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรมการสอนการรู้สารสนเทศให้มี
ความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดของการสอนการรู้สารสนเทศ คือ 
การท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีทักษะสารสนเทศ และสามารถน าทักษะที่มีไปใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษา การประกอบอาชีพ และ 
การด ารงชีวิตประจ าวันในสภาพแวดล้อมของสังคมสารสนเทศ  
 
 ความส าคัญของการสอนการรู้สารสนเทศ  
  การรู้สารสนเทศไม่ใช่สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เองในตัวบุคคล จ าเป็นต้องได้รับการสอน
และการฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะให้บุคคลสามารถรู้ได้ถึงวิธีการเรียน ดังนั้น การสอน 
การรู้สารสนเทศจึงจ าเป็นต้องปูพื้นฐานตั้งแต่การศึกษาระดับต้น และมีความต่อเนื่องจนถึง
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาโดยตรงในฐานะเป็นผู้มีบทบาทในการส่งเสริม
ศักยภาพของบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ด้วยการบูรณาการการรู้สารสนเทศเข้า
กับโปรแกรมการเรียนการสอน (สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์.  2548: 21) ซึ่งสมาน ลอยฟ้า (2545: 28) 
อธิบายว่าการสอนการรู้สารสนเทศมีความส าคัญและจะส่งผลต่อผู้เรียน ดังต่อไปนี้  
  1. รูปแบบการเรียนรู้แบบเดิมที่ผู้เรียนมีลักษณะเป็นผู้ตามและผู้รับสารสนเทศจะ
เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้เรียนจะต้องพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ และเป็นผู้ควบคุมและแสวงหา
ความรูด้้วยตนเองมากยิ่งขึ้น  
  2. การเรียนรู้ของแต่ละคนจะมีความสอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของ
แต่ละคน  
  3. ผู้เรียนจะรับผิดชอบการเรียนรู้ตามที่ตนได้รับมอบหมาย  
  4. ประสิทธิภาพในการบริโภคสารสนเทศของผู้เรียนจะเพิ่มขึ้น และสามารถรับรู้ได้ว่า
สารสนเทศมีการบันทึกไว้ในสื่อหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกันของแต่ละ
บุคคล 
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  5. เมื่อต้องตัดสินใจเพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ผู้เรียนจะมีความคิดเชิง
วิเคราะห์มากยิ่งขึ้น  
 
 รูปแบบการสอนการรู้สารสนเทศ 
  ชุติมา สัจจานันท์ (2550: 33) ได้กล่าวว่า การสอนการรู้สารสนเทศมีรูปแบบ ดังนี้  
  1. การสอนการรู้สารสนเทศเป็นรายวิชาโดยเฉพาะ เป็นการสอนท่ีพัฒนามาจาก 
การสอนวิชาการใช้ห้องสมุด หรือการสอนทางบรรณานุกรม ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนชื่อวิชา เช่น การใช้
สารสนเทศ ทักษะสารสนเทศ การค้นคว้าและเขียนรายงาน สารสนเทศกับการศึกษาค้นคว้า 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาค้นคว้า โดยมีขอบข่ายเนื้อหาเช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ 
การสอนการรู้สารสนเทศ  
    2. การสอนการรู้สารสนเทศโดยการบูรณาการการรู้สารสนเทศในหลักสูตร และใน
รายวิชาต่าง ๆ โดยเป็นกระบวนการการเรียนตลอดหลักสูตร และจัดให้ผู้เรียนทุกคน การสอนจะมี
ความสัมพันธ์และบูรณาการเข้ากับเน้ือหารายวิชาตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน และ
งานที่มอบหมายให้กับผู้เรียน ในระดับอุดมศึกษาจะมีการสอนแบบบูรณาการในวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารและการค้นคืน วิชาการวิจัย วิชาทักษะชีวิต เป็นต้น 
  สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย (Association of College & Research 
Libraries.  2000: Online) ได้เสนอว่าหลักสูตรการรู้สารสนเทศควรมีการสอนให้เกิดทักษะในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้   
   1. ทักษะการใช้เครื่องมือ (Tool literacy) คือ ความสามารถในการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศทั้งในรูปของสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
   2. ทักษะทางด้านทรัพยากร (Resource literacy) ได้แก่ ความสามารถใน 
การเข้าใจในรูปแบบ แหล่งจัดเก็บ และวิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ   
   3. ทักษะทางด้านโครงสร้างทางสังคม (Social-structural literacy) ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับการผลิต การมีอยู่ และการใช้สารสนเทศในสังคม ตลอดจนกระบวนการผลิตสารสนเทศทาง
วิชาการ  
   4. ทักษะทางการวิจัย (Research literacy) ได้แก่ ความสามารถในการเข้าใจและ
การใช้เทคโนโลยีในการด าเนินการวิจัย รวมทั้งการใช้ซอฟต์แวร์และทรัพยากรออนไลน์ในสาขาวิชา  
   5. ทักษะด้านการตีพิมพ์ (Publishing literacy) ได้แก่ ความสามารถใน 
การน าเสนอสารสนเทศ ทั้งที่เป็นรายงานและมัลติมีเดีย 
   ส าหรับหลักสูตรการศึกษาการรู้สารสนเทศ มี 4 ประเภท สถาบันการศึกษาที่มุ่ง
สร้างผู้รู้สารสนเทศมักผสมผสานหลักสูตรเหล่านี้ไว้ด้วยกัน แทนการเลือกใช้หลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่ง   



20 
 

   1) หลักสูตรท่ัวไป (Generic) เป็นหลักสูตรพิเศษ โดยอาจใช้ชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง หรือเป็นหลักสูตรการสอนพร้อมด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น หลักสูตรการฝึกอบรม
ทักษะต่าง ๆ ที่ห้องสมุดจัดขึ้น  
   2) หลักสูตรขนาน (Parallel) เป็นหลักสูตรท่ีมีลักษณะเหมือนหลักสูตรท่ัวไป แต่
เป็นส่วนเสริมหลักสูตรอื่นๆ เช่น หลักสูตรทักษะการวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิชาประวัติศาสตร์ เป็นต้น  
   3) หลักสูตรบูรณาการ (Integrated) เป็นหลักสูตรที่จัดให้การรู้สารสนเทศเป็น
รายวิชาหนึ่ง โดยมีชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบ และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา  
   4) หลักสูตรท่ีปลูกฝังหลักสูตรการรู้สารสนเทศไว้ในหลักสูตรการศึกษา 
(Embedded) เป็นหลักสูตรที่แทรกทักษะการรู้สารสนเทศไว้ในการเรียนการสอนทุกวิชา ทุกชั้น และ
ทุกระดับ 
  หลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ หลักสูตรท่ีปลูกฝังการรู้สารสนเทศไว้ใน
หลักสูตรการศึกษา เพราะผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการใช้แหล่งสารสนเทศอันหลากหลายใน
การเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้ สร้างความรู้ ไต่ถาม และฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีโอกาสพิจารณา
ไตร่ตรอง และสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในบริบทใหม่ๆ การปลูกฝังการรู้สารสนเทศ
ตามหลักสูตรน้ี เป็นไปตามล าดับ จากง่ายไปหายากเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน 
และเนื้อหาวิชา (อารีย์ ชื่นวัฒนา.  2552; อ้างอิงจาก Australian School Library Association, 
Australian Library and Information Association.  2001: 3-4; Cardiff University Information 
Services.  2009: Online) 
 
 การสอนการใช้ห้องสมุดกับการสอนการรู้สารสนเทศ  
  การสอนการรู้สารสนเทศเป็นการสอนที่ห้องสมุดคุ้นเคยเป็นอย่างดี เนื่องจากการสอน
การรู้สารสนเทศพัฒนามาจากการสอนการใช้ห้องสมุด การสอนการท าบรรณานุกรม การให้
การศึกษาผู้ใช้ ซึ่งมีรูปแบบการสอนท่ีเน้นให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดให้รู้จักห้องสมุด และมีทักษะใน 
การใช้เครื่องมือช่วยในการสืบค้นทรัพยากรต่าง ๆ ของห้องสมุด การสอนการใช้ห้องสมุดมีรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น การน าชมห้องสมุด การบรรยาย การสาธิต และการฝึกให้ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้สอน ซึ่งเป็นการสอนที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับหลักสูตร
การศึกษาทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การสอนการใช้ห้องสมุดในรูปแบบใหม่มีความแตกต่างไปจาก 
การสอนการใช้ห้องสมุดในรูปแบบเดิม โดยมีขอบข่ายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และมุ่งไปสู่ 
การรู้สารสนเทศ (ชุติมา สัจจานันท์.  2544: 51-53,57) 
  การสอนการใช้ห้องสมุดในรูปแบบเดิมจะเน้นการสอนในการค้นหาและการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศ ส่วนการสอนการใช้ห้องสมุดในรูปแบบใหม่ จะเน้นที่
ประสิทธิผลของการค้นหา การประเมินคุณภาพสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศ ตลอดจนการคิด
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เชิงวิเคราะห์ ส าหรับความแตกต่างระหว่างการสอนการใช้ห้องสมุดกับการสอนการรู้สารสนเทศนั้น 
เทโนเพอร์ (Tenopir) กล่าวว่าการสอนการใช้ห้องสมุดเป็นเพียงส่วนย่อย (Subset) หรือส่วนหน่ึง
ของการสอนการรู้สารสนเทศเท่าน้ัน การสอนการรู้สารสนเทศมีขอบเขตที่กว้างขวางมากกว่า 
การสอนให้รู้จักสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต และโปรแกรมค้นหา (Search engine) กล่าวคือ จะ
ครอบคลุมถึงการสอนการใช้ทรัพยากรทั้งในรูปแบบดิจิทัลและสิ่งพิมพ์ การประเมิน และการน า
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ และยังรวมถึง ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ที่เน้นเรื่องการสืบค้น
สารสนเทศ ซึ่งสมาน ลอยฟ้า (2545: 27) ได้อธิบายถึงลักษณะส าคัญของการสอนการรู้สารสนเทศ
ไว้ดังนี ้
   1. มีขอบเขตที่กว้างกว่า และครอบคลุมมากกว่าการสอนการใช้ห้องสมุด โดย 
การสอนการใช้ห้องสมุดจะเน้นให้ผู้ใช้เกิดทักษะการใช้ห้องสมุด เพื่อรู้จักทรัพยากรและวิธีการใช้
ห้องสมุด ส่วนการรู้สารสนเทศจะให้ความส าคัญกับการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ซึ่งรวมถึงการใช้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การแปลความหมาย และการใช้
ประโยชน์ของสารสนเทศ รวมทั้งการจัดการสารสนเทศทั้งด้านแนวคิดและรูปแบบ เป็นการเปลี่ยน
จากการสอนทักษะการใช้ห้องสมุดเป็นทักษะสารสนเทศ 
   2. กระบวนการสอนจะเน้นการใช้แนวคิดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง
มากกว่าการถ่ายทอดความรู้ในแบบเดิม 
   3. ในหลักสูตรการศึกษาจะเน้นการบูรณาการเรื่องการรู้สารสนเทศ โดยจัดให้อยู่
ในกระบวนการเรียนตลอดหลักสูตร และจัดสอนให้กับผู้เรียนทุกคน ทุกระดับ และยังต้องมี
ความสัมพันธ์และบูรณาการเข้ากับงานท่ีได้รับมอบหมายจากรายวิชา 
   4. เป็นการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative teaching) เป็นการสอนในแบบทีม 
(Team teaching approach) บรรณารักษ์และผู้สอนในแต่ละรายวิชาต้องท างานร่วมกันเป็นทีมใน
การวางแผนและการด าเนินการสอน โดยอาศัยทรัพยากรสารสนเทศเป็นส าคัญ (Resource-based 
learning) และเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรท้ังภายในห้องสมุด ห้องสมุดอื่น ๆ ห้องสมุดในเครือข่าย
จากฐานข้อมูลต่าง ๆ และจากชุมชน เป็นต้น 
 
 การสอนการรู้สารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา 
   การสอนการรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเป็นภารกิจที่ส าคัญที่
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดให้มีขึ้น เพราะรูปแบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเน้นให้
ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีอิสระในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ มี
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งเป็นแนวคิดสากลและสอดคล้องกับแนวคิดในการปฏิรูป
การศึกษาของไทยในปัจจุบัน การศึกษารูปแบบเดิมเน้นการศึกษาในสถาบัน มีการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร เน้นการสอนเน้ือหา แต่ปัจจุบันวิทยาการและความรู ้ความก้าวหน้าใหม่ๆ เกิดขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ยิ่งไปกว่านั้น ความรู้นั้นไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะในสถานศึกษาหรือในสื่อ
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รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น การสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีเรียน โดยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อต่าง ๆ ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่จึงเป็นสิ่งจ าเป็น การรู้สารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือให้
นักศึกษาน าไปใช้ในการแสวงหาสารสนเทศที่มีประโยชน์ส าหรับการศึกษาค้นคว้า การท ารายงาน 
งานวิจัย การเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ทีต่นเองสนใจ นอกจากนี้การศึกษาในระดับอุดมศึกษายัง
เป็นการศึกษาล าดับสุดท้ายในระบบ ก่อนท่ีนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาและออกไปประกอบอาชีพ
ของตน จึงเป็นเรื่องจ าเป็นท่ีสถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้การรู้สารสนเทศเกิดขึ้นในตัวนักศึกษา
ทุกคน เนื่องจากแม้จะจบการศึกษาไปแล้วแต่การเรียนรู้ยังมีความจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ
และการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ (American Library Association.  1989: Online; ศิริพร สุวรรณะ.  
2542: 44; สีปาน ทรัพย์ทอง.  2548: 59; อารีย์ เพชรหวน.  2553: 35)  
   จันทร์ฉาย วีระชาติ (2553: ออนไลน์) ได้ชี้ให้เห็นว่าการรู้สารสนเทศมีความส าคัญ
ต่อการสร้างสังคมสารสนเทศและสังคมความรู้ในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   1. สารสนเทศเป็นทรัพยากรหลักของสังคมมหาวิทยาลัยที่จะน าไปประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการการเรียนการสอน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเรียนรู้ ทุกสาขา 
วิชาได้อย่างกว้างขวาง  
   2. อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งความรู้และสารสนเทศจ านวนมาก มีเครือข่ายเชื่อมโยง
ทั่วโลก และเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการศึกษาค้นคว้า การวิจัย การพัฒนาด้านต่างๆ และ 
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ท าให้เกิดการเปิดกว้างด้านข้อมูล ข่าวสาร และสร้างวัฒนธรรม
ความร่วมมือในมหาวิทยาลัย  
   3. การปฏิรูปการศึกษาเป็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งน้ีเพื่อปรับบทบาท
ของการศึกษาให้สถาบันการศึกษามีแนวคิดในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาในปัจจุบัน
จึงเปลี่ยนจากการเน้นเน้ือหามาสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ 
   กล่าวได้ว่า การรู้สารสนเทศเป็นรากฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมี
ความส าคัญต่อการอุดมศึกษาในทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้น และทุกสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ 
(McAskill.  2008: 1) 
   ในประเทศไทย การพัฒนาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมี 
การจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสอนการรู้สารสนเทศเป็นรายวิชาโดยเฉพาะ โดย
ก าหนดเป็นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปท่ีมีลักษณะเป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก เช่น วิชา 000130 
ทักษะการรู้สารสนเทศที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) การบูรณาการการรู้สารสนเทศในหลักสูตร/ รายวิชา 
เช่น วิชาระเบียบวิธีวิจัย วิชาทักษะชีวิต วิชาจริยศาสตร์ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษา 
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ เป็นต้น (เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.  
2553: 101)   
   นอกจากการสอนของภาควิชา/คณะวิชาแล้ว ห้องสมุดยังมีบทบาทในการสอน 
การรู้สารสนเทศโดยร่วมมือกับภาควิชา/คณะวิชาในการจัดการเรียนการสอนและจัดโปรแกรม 
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การสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดเอง โดยบรรณารักษ์อาจเป็นผู้สอนหรือผู้ร่วมสอน 
การรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษาในรายวิชาการรู้สารสนเทศ หรือรว่มกับอาจารย์ผู้สอนในการบูรณา
การการสอนการรู้สารสนเทศในรายวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ ห้องสมุดยังสามารถจัดหลักสูตรการสอน 
การรู้สารสนเทศของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศห้องสมุด การน าชมห้องสมุด  
การตอบค าถาม การจัดฝึกอบรมระยะสั้น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าและการสอนผ่านสื่อ 
เช่น เว็บช่วยสอน ซีดีรอม เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ห้องสมุด รวมท้ังการเขียนรายงาน การวิจัย  
การเขียนบรรณานุกรม เป็นต้น (ชุติมา สัจจานันท์.  2550: 35) 
   ส่วนในระดับปริญญาโทขึ้นไป จัดการสอนในรูปแบบการให้การศึกษาอย่างไม่เป็น
ทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้รู้จักการใช้ห้องสมุดและเลือกใช้ทรัพยากรห้องสมุดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน ซึ่งมีวิธีการต่าง ๆ ในการสอน ดังต่อไปนี้ (สมฤดี หัตถาพงษ์.  
2547: 31) 
   1. การปฐมนิเทศห้องสมุด (Library orientation) เป็นการแนะน าให้รู้จักห้องสมุด 
แหล่งสารสนเทศ บริการสารสนเทศ คู่มือช่วยการค้นคว้า ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและมารยาทใน
การใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาที่เข้ามาใหม่ การปฐมนิเทศจะจัดในระยะต้นปีการศึกษา หรือภาคเรียน
แรกของปีการศึกษา บางแห่งอาจจัดก่อนเปิดภาคเรียน หรือบางแห่งอาจจัดในสัปดาห์แรกหรือ
สัปดาห์ที่สองหลังเปิดเรียน โดยจัดท าเป็นคู่มือการใช้ห้องสมุด หรือการใช้โสตทัศน์เพื่อประกอบการ
บรรยาย 
   2. การน าชมห้องสมุด (Library tour) บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จะท า
หน้าที่พาชมพื้นท่ีให้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด บรรยายประวัติความเป็นมา บริการต่าง ๆ พร้อม
ทั้งแนะน าวิธีการใช้ทรัพยากร และเครื่องมือช่วยค้นต่าง ๆ เช่น การใช้ฐานข้อมูล OPAC การใช้
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร และการใช้โสตทัศน์บางประเภท เป็นต้น รวมท้ังตอบข้อซักถามต่าง ๆ 
ด้วย  
   3. การสอนเป็นรายกลุ่ม โดยนักศึกษาต้องมาแจ้งความประสงค์เพื่อสมัครขอรับ
บริการสอนการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ โดยห้องสมุดจะจัดแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม  เพื่อจัดน าชม
ห้องสมุด แนะน าวิธีการใช้ห้องสมุด สาธิตวิธีการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด และสาธิตวิธีการ
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
   มหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดให้มเีรียนการสอนวิชาการรู้สารสนเทศไว้เป็นรายวิชา
ในหลักสูตร เช่น  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ เปิดสอนรายวิชา มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ (SWU 141 Information 
Literacy Skills) เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีเนื้อหาวิชาครอบคลุมการศึกษาความส าคัญของ
ระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ 
และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะ 
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การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศโดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบท่ีมีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  2555) 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ 
ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป รายวิชา 000130 ทักษะการรู้สารสนเทศ ซึ่งจะเปิดให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา แต่เดิมมารายวิชานี้ 
อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยใช้รหัสรายวิชา 412102 การรู้สารสนเทศ เนื้อหารายวิชาประกอบด้วยหน่วยการ
เรียนทั้งหมด 6 หน่วยกิต โดยมีวัตถุประสงค์ของรายวิชา ดังนี้ 1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และ
ตระหนักถึงความจ าเป็นของการมีทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี  
2) เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ และสามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพัฒนาดังกล่าวได้ 3) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการรู้สารสนเทศ
และสามารถใช้ทักษะการรู้สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  2554: ออนไลน์) 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เปิดสอนรายวิชา บ.217  
การรู้สารสนเทศ 1 (LS217 Information Literacy 1) และรายวิชา บ.218 การรู้สารสนเทศ 2 ใน
หมวดวิชาเฉพาะ ส าหรับเป็นวิชาเลือกในสาขา รายวิชาละ 3 หน่วยกิต แต่เป็นรายวิชาที่ไม่มีการนับ
หน่วยกิตให้กับนักศึกษาวิชาเอกและโทของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
เนื้อหาวิชาครอบคลุมความส าคัญของสารสนเทศกับการศึกษาค้นคว้า สื่อสารสนเทศในรูปแบบ
ดั้งเดิมจนถึงสื่อดิจิทัล แหล่งสารนิเทศประเภทต่าง ๆ หมายรวมถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทัล วิธีการ
และเทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงและค้นคืนสารนิเทศประเภทต่าง ๆ และการประเมินแหล่งสารนิเทศ  
ส่วนรายวิชา บ.218 การรู้สารนิเทศ 2  ผู้เรียนต้องสอบผ่านรายวิชา บ.217  เนื้อหาวิชาที่สอน คอื 
หลักการคัดเลือกและรวบรวมสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การอ้างอิงสารสนเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ การสร้างฐานข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การน าเสนอสารสนเทศ 
กฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารนิเทศ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  2555: ออนไลน์) 
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดสอนรายวิชาการรู้สารสนเทศ Information Literacy 
รหสัวิชา 2203-111 จ านวน 1 หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
กลุ่มความรู้พื้นฐานทางด้านสารสนเทศและวิชาชีพ รายวิชานี้มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา
กระบวนการ กลยุทธ์ เทคนิควิธีการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ  
การเข้าถึงสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ การประเมิน การสรุป การตีความและการน าเสนอ 
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.  2549: ออนไลน์ )  
   ส าหรับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสอนการรู้สารสนเทศนั้น สมาคมห้องสมุด
วิทยาลัยและห้องสมุดวิจัยได้ก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practices) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
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ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการสอนการรู้สารสนเทศ 10 ประการ (ACRL.  2003: Online) 
ดังนี้  
   1. พันธกิจ ข้อความพันธกิจส าหรับหลักสูตรการรู้สารสนเทศควรมีลักษณะดังนี้ 
    1.1 การให้ค านิยามของการรู้สารสนเทศ  
    1.2 มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะการรู้สารสนเทศส าหรับ 
การอุดมศึกษา 
    1.3 สอดคล้องกับข้อความพันธกิจของห้องสมุด และสอดคล้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
    1.4 ยึดถือรูปแบบเอกสารกลยุทธ์ของสถาบัน 
    1.5 ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สะท้อนให้เห็นการมีส่วนร่วมและผลประโยชน์
ที่คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
    1.6 ท าเป็นเอกสารของสถาบัน  
    1.7 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทางวิชาชีพ  
    2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ส าหรับหลักสูตรการรู้สารสนเทศ 
    2.1 มีความสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด 
และสถาบัน  
    2.2 ก าหนดผลลัพธ์ที่วัดได้ส าหรับการประเมินโปรแกรมการรู้สารสนเทศ 
    2.3 ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันได้เสนอความคิดเห็น  
    2.4 ระบุถึงการบูรณาการการรู้สารสนเทศไว้ในหลักสูตรการศึกษา   
    2.5 ปรับหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการและความเข้าใจเกี่ยวกับ
การรู้สารสนเทศที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา 
    2.6 ค านึงถึงผู้เรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นระบบการสอนหรือสถานท่ี  
   3. การวางแผน ควรมีลักษณะดังนี้ 
    3.1 ระบสุ่วนประกอบและพัฒนากลไกต่าง ๆ ในการด าเนินงาน และปรับ
ส่วนประกอบในเอกสารนี้ตามความต้องการ ได้แก่ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ล าดับ 
ของหลักสูตร การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสถาบัน การร่วมมือกัน วิธีการสอน บุคลากร บริการ
เชิงรุก และการประเมินผล 
    3.2 ระบโุอกาสและความท้าทายในปัจจุบัน ตลอดจนคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้  
    3.3 เชื่อมโยงกับแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณของ
ห้องสมุดและสถาบัน 
    3.4 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผน
หลักสูตร     
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    3.5 ปรับให้เข้ากับหลักสูตร ภาควิชา และสถาบัน  
    3.6 จัดล าดับความส าคัญของทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี และการเงิน  
ทั้งส าหรับปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสถาบัน 
    3.7 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบรรณารักษ์ คณาจารย์ และผู้บริหารตั้งแต่
เริ่มต้น 
    3.8 ช่วยให้บรรณารักษ์ได้เป็นผู้น าซึ่งแสดงบทบาทมากกว่าขั้นตอน 
การวางแผน 
   4. การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสถาบัน  
    การบริหารงานภายในสถาบันการศึกษา  
    4.1 ก าหนดและระบุว่าใครเป็นผู้น าหลักสูตรการรู้สารสนเทศ ตลอดจน 
การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  
    4.2 เชื่อมโยงการรู้สารสนเทศกับพันธกิจ แผนกลยุทธ์ นโยบาย และแผน
ด าเนินงานของสถาบัน     
    4.3 จัดหางบประมาณในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ ดังนี ้ 
      1) สิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน  
     2) ระดับบุคลากรที่เหมาะสม 
     3) โอกาสในการพัฒนาทางวิชาชีพ 
    4.4 ตระหนักและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ 
    4.5 สื่อสารให้ทราบถึงการสนับสนุนท่ีมีต่อหลักสูตร  
    4.6 มีการตอบแทนส าหรับความส าเร็จและการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
หลักสูตรการรู้สารสนเทศ  
   5. ความชัดเจนของหลักสูตร  
    5.1 ระบุขอบเขตสมรรถนะการรู้สารสนเทศในระดับสาขาวิชาและระดับ
รายวิชา 
    5.2 จัดล าดับและบูรณาการสมรรถนะการรู้สารสนเทศตลอดหลักสูตร
การศึกษาแต่ละระดับ และเพิ่มความเข้มข้นไปตามล าดับ 
    5.3 เน้นการเรียนรู้ที่มีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง 
    5.4 จัดท าหลักสูตรที่เป็นทางการและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
    5.5  อาศัยโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันในการบูรณาการ 
การรู้สารสนเทศเข้ากับหลักสูตรวิชาการหรืออาชีวศึกษาทั่วทั้งสถาบัน 
    5.6 ระบุหลักสูตรและรายวิชาที่มีการบูรณาการสมรรถนะการรู้สารสนเทศ 
              6. ความร่วมมือ 
    ความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ  บรรณารักษ์และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการรู้สารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี ้
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    6.1 ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างคณาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ บรรณารักษ์และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการรู้สารสนเทศ 
    6.2 เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและการพัฒนาทักษะส าหรับ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    6.3 สื่อสารกับคณาจารย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาคมมหาวิทยาลัย
สนับสนุนหลักสูตรการรู้สารสนเทศ 
    6.4 บูรณาการการรู้สารสนเทศเข้ากับเนื้อหาของสาขาวิชาต่าง ๆ  
    6.5 ด าเนินงานตามเนื้อหารายวิชา และประสบการณ์การเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อให้
บรรลุผลลัพธ์ของการรู้สารสนเทศ 
    6.6 สร้างความร่วมมือในการวางแผน การจัดการสอน การประเมินผล 
การเรียนรู้ของนักศึกษา และการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตร   
   7. วิธีการสอน การสอนหลักสูตรการรู้สารสนเทศมีวิธีการดังน้ี 
    7.1 สนับสนุนวิธีการสอนที่หลากหลาย  
    7.2 ใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับประเภทของการสอน (เช่น สอนเพียงครั้ง
เดียว สอนเป็นรายวิชา) 
    7.3 ค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน 
    7.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนท่ีเหมาะสม  
    7.5 พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือและการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 
    7.6 ส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดพิจารณา  
    7.7 สอนโดยการต่อยอดความรู้ท่ีมีอยู่ก่อนของนักศึกษา และเชื่อมโยงกับงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
    7.8 สอนการรู้สารสนเทศในบริบทของงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย โดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับหลักสูตรและรายวิชา  
    7.9 เตรียมนักศึกษาส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
   8. บุคลากรส าหรับหลักสูตรการรู้สารสนเทศ  
    8.1 บุคลากรประกอบด้วยบรรณารักษ์ บุคลากรห้องสมุด ผู้บริหาร ผู้ประสาน 
งานหลักสูตร คณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ ผู้ออกแบบกราฟฟิก ผู้เชี่ยวชาญทางการเรียนการสอนและ
อื่นๆ ตามความจ าเป็น  
    8.2 พยายามท างานโดยร่วมมือกับผู้อื่นและสนับสนุนกันและกันใน 
การพัฒนาการเรียนรู้ 
    8.3 มีความรูใ้นด้านการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการประเมินการเรียนรู้
ของนักศึกษา 
    8.4 สั่งสมความเชี่ยวชาญในการพัฒนา การประสานงาน การด าเนินงาน  
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การประเมินผล และการทบทวนหลักสูตรการรู้สารสนเทศ 
    8.5 เป็นแบบอย่างที่ดีและให้การสนับสนุนการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  
    8.6 มีการพัฒนาและฝึกอบรมทางวิชาชีพ 
    8.7 มีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุพันธกิจ 
    8.8 ประเมินคุณภาพของบุคลากรท่ีมีส่วนในการด าเนินงานหลักสูตร และระบุ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข  
   9. กิจกรรมการเผยแพร่หลักสูตร 
    9.1 ให้ค าอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดและประโยชน์ของหลักสูตรแก่
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ใช้บริการภายนอกสถาบัน 
    9.2 ท าการตลาดและประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยการผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
    9.3 ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุนทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
    9.4 ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย โดยผ่านเครือข่ายและช่องทาง
สื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
    9.5 จัดการฝึกอบรมและโครงการเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ โดยร่วมมือกับ 
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรอื่น ๆ ของสถาบัน 
    9.6 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการรู้สารสนเทศโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล วิธีการ
และแผนงานกับเพื่อนร่วมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
   10. การประเมินผล  
    การประเมินผลหลักสูตรการรู้สารสนเทศ รวมถึงการด าเนินงานหลักสูตรและ
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
    การประเมินหลักสูตร ได้แก่  
    1) พัฒนากระบวนการส าหรับการวางแผน การประเมินและการปรับปรุง
หลักสูตร  
    2) วัดความก้าวหน้าโดยดูว่าหลักสูตรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพียงใด 
    3) บูรณาการการประเมินหลักสูตรการรู้สารสนเทศกับการประเมินรายวิชา
หลักสูตรการศึกษา และสถาบัน 
    4) ใช้วิธีการประเมินท่ีเหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย การประเมินระหว่าง 
การด าเนินงาน และการประเมินเม่ือการด าเนินงานสิ้นสุด การประเมินระยะสั้นและการประเมินระยะ
ยาว 
    การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
    1) ยอมรับความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้และการสอน  
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    2) ใช้วิธีการประเมินผลลัพธ์ที่หลากหลาย เช่น การประเมินความต้องการ 
การทดสอบก่อนเรียน การทดสอบหลังเรียน การประเมินแฟ้มงาน การสอบปากเปล่า การทดสอบ 
การเขียนเรียงความ การสังเกต การเล่าเรื่องสั้นๆ การประเมินตนเองและการให้เพื่อนร่วมชั้นเป็น 
ผู้ประเมิน 
    3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน การได้รับความรู้และทัศนคติ 
    4) ประเมินกระบวนการและผลงานของผู้เรียน 
    5) ประเมินนักศึกษา เพื่อนร่วมงานและตนเอง 
    จะเห็นได้ว่าแนวทางการปฏิบัติที่ดีข้างต้น เป็นแนวทางที่น าเสนอหลักสูตร
การสอนการรู้สารสนเทศที่มีความชัดเจนสามารถน าไปประยุกต์เพื่อใช้การปฏิบัติจริงได้ เพราะ
ครอบคลุมกระบวนการในทุกขั้นตอนของการจัดให้มีการสอนการรู้สารสนเทศ มีการระบุขอบเขต 
และรายละเอียดของวิธีการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน ร่วมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ซึง่จะเป็น
ต้นแบบให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้และพัฒนาโปรแกรมการสอนการรู้สารสนเทศให้กับสถาบัน
ต่อไป  
 
 การสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดในต่างประเทศ 
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาถือว่า 
การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้เป็นความรับผิดชอบของห้องสมุดมานานแล้ว ก่อนท่ีแนวคิด 
การรู้สารสนเทศจะแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม แนวคิดการรู้สารสนเทศท าให้ห้องสมุดปรับเปลี่ยน 
การสอนและกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะการรู้สารสนเทศและกระบวนการเรียนรู้ใน
ปัจจุบัน การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบันห้องสมุดต่าง ๆ ได้จัดโปรแกรม 
การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้หลายรูปแบบ ดังนี้ 
  1) การปฐมนิเทศ เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นส าหรับนักศึกษาใหม่ใน 1-2 
สัปดาห์แรกของภาคเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการแนะน านักศึกษาให้รู้จักคุ้นเคยกับห้องสมุดใน
ฐานะท่ีเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ การปฐมนิเทศประกอบด้วยการน าชมห้องสมุดประกอบ 
การบรรยายและสาธิตเพื่อแนะน าทรัพยากรสารสนเทศ บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น การค้นหาหนังสือและวารสาร การค้นหาหนังสือประกอบการ
เรียนในรายวิชาต่าง ๆ นโยบายและระเบียบของห้องสมุด การปฐมนิเทศใช้เวลาประมาณ 30-60 
นาที (The University of Chicago.  2013: Online)  
  2) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องสมุดจัดการฝึกอบรมเพื่อฝึกฝนทักษะการรู้ 
สารสนเทศในหลากหลายหัวข้อ ในการฝึกอบรมเหล่านี้ นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติ ได้แก่  
การสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิชา ทักษะต่าง ๆ ในการเรียน เช่น ขั้นตอนในการค้นคว้าวิจัย  
การเขียนเชิงวิชาการ การอ่านและการจดบันทึก การเขียนปริทัศน์วรรณกรรม การใช้อินเทอร์เน็ต 
และเทคนิคการน าเสนอผลงาน การใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการรายการอ้างอิง เช่น เอ็นด์โน้ต 
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(EndNote) เป็นต้น การฝึกอบรมในลักษณะนี้ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อที่
สนใจและเข้ารับการฝึกอบรมตามวันเวลาที่ห้องสมุดก าหนด ตัวอย่างเช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจิลลสิ จัดโปรแกรมการฝึกอบรมเอ็นด์โน้ต (60 นาที) ลิขสิทธิ์ (60 นาท)ี  
การก าหนดค าถามการวิจัย (2 ชั่วโมง) การจัดการโครงงานเบื้องต้น (2 ชั่วโมง) เป็นต้น (University 
of California, Los Angeles.  2013: Online) 
  3) การสอนการรู้สารสนเทศโดยบูรณาการกับรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร  โดยอาจ
บูรณาการกับรายวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาปีที่ 1 เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแฟร์ฟิลด์ได้ 
บูรณาการทักษะการรู้สารสนเทศในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน EN11 และ EN12 (Fairfield 
University.  2013: Online) นอกจากนี้ บรรณารักษ์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาจะร่วมมือกับ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ เพื่อออกแบบบทเรียนในการสอนทักษะการรู้สารสนเทศให้สอดคล้อง
กับสาขาวิชา เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ ได้บูรณาการทักษะการรู้สารสนเทศในรายวิชา
จ านวน 51 รายวิชา (University of Maryland.  2013: Online)   
 
 การสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดในประเทศไทย  
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยตระหนักและให้ความส าคัญกับการสอน
การรู้สารสนเทศมากยิ่งขึ้น ห้องสมุดบางแห่งจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม 
การรู้สารสนเทศโดยตรง เช่น กลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ส านักวิทยบริการ (ส านักหอสมุดและ
ทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มภารกิจบริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  
ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
บางแห่งได้สอนการรู้สารสนเทศผ่านเว็บช่วยสอน มีลักษณะท าเป็นชุดการเรียนรู้ มีแบบทดสอบทั้ง
ก่อนและหลังเรียน และจัดโปรแกรมการสอนการรู้สารสนเทศ ประกอบด้วยการแนะน าห้องสมุด  
การสอนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นและเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  
การจัดสอน/ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เช่น โปรแกรมเอ็นด์โน้ต เป็นต้น 
ตัวอย่างห้องสมุดที่มีการด าเนินการในการสอนการรู้สารสนเทศ และเผยแพร่โปรแกรมการสอนผ่าน
ทางเว็บไซต์ของห้องสมุด มีดังนี้  
   ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการสอนการรู้สารสนเทศ โดยมี
บรรณารักษ์ท าหน้าที่เป็นวิทยากรในการสอนและการแนะน าการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล 
สถานท่ีมีทั้งห้องอบรมของส านักหอสมุด และห้องที่คณะวิชาหรือสถาบันจัดเตรียมไว้ให้ โดยมี
รูปแบบการสอนด้วยวิธีบรรยายและสาธิต หรือบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูล 
และจัดโปรแกรมการสอนการรู้สารสนเทศไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 1) โปรแกรมที่มีการสอนตลอดปี 
ประกอบไปด้วยโปรแกรมต่าง ๆ 10 โปรแกรม เช่น โปรแกรมแนะน าห้องสมุด เทคนิคการสืบค้น
ทรัพยากรห้องสมุด เทคนิคการสืบค้นวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม การจัดการรูปแบบบรรณานุกรมด้วย
โปรแกรมเอ็นด์โน้ต เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมนี้ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ายืนยันการเข้าร่วม



31 
 

กิจกรรมการสอนผ่านทางเว็บไซต์ของส านักหอสมุด 2) โปรแกรมการสอนเฉพาะบางช่วงเวลา เช่น 
การปฐมนิเทศ หรือการบรรยายเฉพาะบางฐานข้อมูล และ 3) โปรแกรมที่ได้รับการร้องขอจาก
อาจารย์รายวิชาต่าง ๆ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  2554: ออนไลน์) 
   ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการสอนการรู้สารสนเทศแก่
สมาชิกห้องสมุด ณ ห้องสมุดของทุกวิทยาเขต ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการทั้งเป็นรายบุคคล และ
รายกลุ่ม โดยมีโปรแกรมหลัก 3 กลุ่มหลัก คือ 1) การแนะน าการใช้ห้องสมุด เช่น การสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ การยืม- คืนหนังสือ การยืมหนังสือต่อ (Renew) การจองหนังสือ (Request) 
การยืมระหว่างห้องสมุด (Book Delivery) ฯลฯ  2) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 3) การจัดท า
รายการบรรณานุกรม ได้แก่ โปรแกรมเอ็นด์โน้ต และการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ อาจารย์ประจ า
รายวิชาต่าง ๆ สามารถติดต่อให้บรรณารักษ์ ประจ าห้องสมุดสาขาทุกแห่งเป็นวิทยากรสอน หรือ
แนะน าการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นจากฐานข้อมูล สถานท่ีใช้ในการสอนมีทั้งห้องฝึกอบรมของ
ส านักหอสมุด  หรือตามห้องที่คณะวิชา/สถาบันจัดเตรียมไว้ให้ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  2554: 
ออนไลน์) 
   ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีการสอนการรู้สารสนเทศ 
โดยมีกลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการรู้สารสนเทศให้กับ
ผู้ใช้บริการท้ังภายในและภายนอกหอสมุด ด าเนินการในการพัฒนาเว็บไซต์การรู้สารสนเทศเพื่อให้
ผู้ใช้บริการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการและทรัพยากรสารสนเทศ และทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด และมีการจัดการฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่จัดตลอดทั้งปี
การศึกษา เปิดโอกาสให้อาจารย์สามารถน านักศึกษาเข้ารับการอบรมได้ หากเห็นว่าเป็นประโยชน์
กับรายวิชาที่ก าลังสอนอยู่ รายละเอียดของหัวข้อที่ฝึกอบรม จัดเป็นโครงการ 2 ประเภท 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  2551: ออนไลน์) คือ  
    1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการรู้สารสนเทศ ประกอบด้วย 2 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรท่ี 1 การใช้เว็บ โอแพก (Web OPAC) เพื่อการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด และ หลักสูตรท่ี 2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย  
    2. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (ส าหรับบุคคลภายนอก) ประกอบด้วย 3 
กิจกรรม ให้เลือกดังนี้  
     กิจกรรมที่ 1 น าชมห้องสมุด (Library tour)  
     กิจกรรมที่ 2 น าชมห้องสมุด (Library tour) และแนะน าการใช้เครื่องมือ
ค้นหาทรัพยากรห้องสมุดด้วยเว็บ โอแพก 
     กิจกรรมที่ 3 แนะน าเครื่องมือค้นหาด้วยเว็บ โอแพกและน าผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไปค้นหาทรัพยากรบนชั้น  
   ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดให้มีการสอนการรู้สารสนเทศ 
โดยจัดเป็นโครงการ “Information Literacy Program” (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  2554: 
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ออนไลน์) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบแหล่งการสืบค้นสารสนเทศที่ตนต้องการ และ
ทราบว่าจะสืบค้นสารสนเทศได้อย่างไร เพื่อให้การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และบริการของ
ห้องสมุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นบริการผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด
ซึ่งจะให้ข้อมูลผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และวิธีการใช้เว็บ โอแพก การใช้ฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ Online Tutorial Library Instruction และกิจกรรมอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ ซึ่งจัด
ให้แก่อาจารย์ นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีหัวข้อในการอบรมดังนี้ 1) การแนะน าการใช้
บริการห้องสมุด และน าชมห้องสมุด (Library tour) 2) การสืบค้นสารสนเทศจากเว็บ โอแพก  
3) การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ 4) การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks)  
5) การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ 6) การเขียนบรรณานุกรมและการจัดบรรณานุกรมด้วย
โปรแกรมเอ็นด์โน้ต  
   ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโปรแกรมแนะน าเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าจ านวน 3 โปรแกรม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  2552 :ออนไลน์) ดังนี้  
    โปรแกรมที่ 1 การสืบค้น OPAC (Online Public Access Catalog) แนะน า
วิธีใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อสืบค้นรายการบรรณานุกรมหนังสือ ปริญญา
นิพนธ์ หรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ของห้องสมุด  
    โปรแกรมที่ 2 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของเครือข่ายไทยลิส (Thailand 
Library Integrated System--ThaiLIS) แนะน าวิธีการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ของโครงการ
พัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย เพื่อสืบค้นบทความ งานวิจัย และเอกสารประเภท
อื่นๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย  
    โปรแกรมที่ 3 การใช้โปรแกรมเอ็นด์โน้ต แนะน าวิธีการใช้โปรแกรมเอ็นด์โน้ต 
เพื่อจัดการรายการบรรณานุกรมและการอ้างอิงส าหรับรายงาน งานวิจัย/ปริญญานิพนธ์  
   จะเห็นได้ว่า ลักษณะการสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย จะประกอบไปด้วยกิจกรรมการสอนการรู้สารสนเทศ ซึ่งถือเป็นบริการหนึ่งของ
ห้องสมุดที่จัดให้กับผู้ใช้ ได้แก่ การน าชมห้องสมุด การสอนการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ และสอนการใช้โปรแกรมการจัดการรายการบรรณานุกรม โดย
จัดเป็นโปรแกรมและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้สนใจสามารถมาแสดงความประสงค์ผ่านทาง
เว็บไซต์ หรือแจ้งความประสงค์กับห้องสมุดโดยตรงเพื่อเข้ารับการอบรมทั้งเป็นรายกลุ่มและ
รายบุคคล ซึ่งสถานที่ส าหรับการสอนการรู้สารสนเทศ มีทั้งที่เป็นห้องอบรมของห้องสมุด และท่ีห้อง
อบรม หรือสถานท่ีที่คณะวิชาจัดเตรียมให้ในกรณีที่ได้รับการร้องขอจากคณะวิชาให้ด าเนินการสอน
ตามคณะวิชานั้นๆ  ส าหรับรูปแบบการสอน มีทั้งการบรรยาย การอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
และการจัดท าเว็บช่วยสอนที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ของห้องสมุด บางแห่ง
จัดท าบทเรียนออนไลน์ และมีแบบทดสอบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถประเมินทักษะทางสารสนเทศของ
ตนเองทั้งก่อนและหลังเรียนได้ด้วย 
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  จากลักษณะการสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดในต่างประเทศ และห้องสมุดใน
ประเทศไทยพบความเหมือนกันคือ รูปแบบที่ใช้ในการสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ พัฒนามาจากการสอนการใช้ห้องสมุด แต่จะด าเนินการเผยแพร่ในลักษณะของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาในปัจจุบัน  ส าหรับ
ความแตกต่างนั้น เห็นว่าบทบาทของห้องสมุดและบทบาทของบรรณารักษ์ในต่างประเทศจะมี
รูปแบบของความร่วมมือระหว่างห้องสมุด คณะวิชา ผู้สอน และบรรณารักษ์อย่างชัดเจน 
บรรณารักษ์จะมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรการสอนการรู้สารสนเทศร่วมกับคณะวิชา เพื่อให้เกิด
การบูรณาการการรู้สารสนเทศในรายวิชาต่าง ๆ และมีบทบาทในการช่วยออกแบบแบบเรียน เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศในด้านต่าง ๆ และห้องสมุดในต่างประเทศจะมี 
การจัดบรรณารักษ์ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเฉพาะส าหรับประสานงานร่วมกับคณะวิชา ใน
การพัฒนาการสอนการรู้สารสนเทศร่วมกัน 
 
บทบาทบรรณารักษ์กับการรู้สารสนเทศ  
 บทบาทบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งหน่วยงานหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งจัดเก็บ รวบรวม และจัดการการเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ อันมีส่วนช่วยใน
การสนับสนุน ส่งเสริม การเรียนการสอน การวิจัย ของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร 
บรรณารักษ์เป็นวิชาชีพที่มีบทบาทในงานห้องสมุดและงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
บรรณารักษ์จะเป็นผู้จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอน มีบทบาทใน
การอนุรักษ์ เก็บรักษา และการบริการความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ให้ทันและสอดคล้องกับความต้องการ 
แม้ว่าสารสนเทศจะไม่มีให้บริการภายในห้องสมุด ห้องสมุดจะจัดและด าเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อ 
จัดหาช่องทางและสร้างความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศภายนอกให้กับผู้ใช้บริการ การสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถาบันวิชาชีพอื่นๆ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 
บรรณารักษ์จะด าเนินการจัดเก็บสารสนเทศ จัดระเบียบ ระบบ จัดท าบทคัดย่อ ดรรชนี ซึ่งเป็น
กระบวนการของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล สร้างเครื่องมือในการสืบค้น ด าเนินการใน 
การค้นหาและรวบรวมข้อมูลความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน บริการตอบค าถามและช่วย
การค้นคว้า เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงข้อมูล สร้างเสริมให้ผู้ใช้บริการมีจริยธรรมด้านวิชาการ ด้วย 
การสอนการอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามระเบียบของสถาบัน 
  
 บทบาทบรรณารักษ์ในการสอนการรู้สารสนเทศ   
  เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก  
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม ทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อการน าประเทศไทยไปสู่สังคมฐานความรู้ จ าเป็นต้องมีการวางแผนในด้านทรัพยากรมนุษย์ 
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นวัตกรรมทางด้านความรู้ต่าง ๆ โดยอาศัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างจริงจัง ในด้านการศึกษามีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยการจัดการเรียนการสอน 
ตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2544-2553 (ปรัชญนันท์ นิลสุข; และรัตนาภรณ์  
กาศโอสถ.  2546: 93-106) ท าให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในรูปแบบของ 
การสอนออนไลน์ สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้จากแหล่งและวิธีการ 
ที่หลากหลาย ซึ่งลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ผู้เรียนจะสามารถเลือก
ศึกษาได้ตามความต้องการ สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ จากลักษณะดังกล่าว  
ท าให้บรรณารักษ์ มีบทบาทในการสอนเพิ่มมากขึ้น ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านสารสนเทศทั้ง
ด้านการจัดหา การจัดเก็บ การจัดระบบ การจัดการการเข้าถึง การประเมินสารสนเทศ เป็นผู้ที่
เกี่ยวข้อง และเป็นผู้อยู่ท่ามกลางสารสนเทศ จึงถือเป็นหน้าที่ที่ส าคัญในการสอนการรู้สารสนเทศ
ให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งเป็นผู้สอนและผู้ร่วมสอนการรู้สารสนเทศ ที่มีการสอนเป็นรายวิชาและการสอน
ร่วมกับอาจารย์ในการสอนที่บูรณาการไปในรายวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการสอน 
การรู้สารสนเทศให้กับผู้ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศ การน าชม การตอบค าถาม  
การฝึกอบรม และจ าเป็นท่ีจะต้องเน้นให้ผู้ใช้มีทักษะการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นอีกด้วย (รังสรรค์  
สุกันทา.  2543: 18; สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์.  2548: 32; จันทร์ฉาย วีระชาติ.  2553: ออนไลน์) 
   กากาติกา (Gagatiga.  2004: Online) ได้กล่าวถึงบทบาทของบรรณารักษ์กับ 
การรู้สารสนเทศ ไว้ดังนี้  
   1. บรรณารักษ์มีบทบาทในการเป็นครูและที่ปรึกษา (Teacher and consultant) 
บรรณารักษ์เป็นหนึ่งในผู้ออกแบบการเรียนการสอนที่ท างานร่วมกับผู้สอน  
   2. เป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการสอน (Instructional technologist) บรรณารักษ์
เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการสอนและการเรียนรู้ รวมท้ังจัดหาแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีรูปแบบที่หลากหลาย  
   3. เป็นผู้จัดการบริการสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (Manager of computing 
services) บรรณารักษ์มีบทบาทในการสร้างฐานข้อมูลและจัดหาแหล่งทรัพยากรความรู้ต่าง ๆ ด้วย
คอมพิวเตอร์ 
   4. เป็นผู้จัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ (Manager of learning resources 
collection) บทบาทในการจัดการด้านเนื้อหาของระบบสารสนเทศ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ 
การค้นคืน การเรียกใช้ และการสื่อสารทรัพยากรความรู้และสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
   จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (คนางค์ เชษฐบุตร.  2550: 19; อ้างอิงจาก จุฑารัตน์ 
ศราวณะวงศ์.  2547.  แนวทางการสอนทักษะการรู้สารสนเทศ (Information literacy Instruction) 
ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย) ได้กล่าวถึงบทบาทของบรรณารักษ์ในการสอน
ทักษะการรู้สารสนเทศ ไว้ดังนี้  
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   1. บทบาทในการสอนให้ผู้เรียนเข้าถึง ค้นคืน วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้
สารสนเทศ ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   2. บทบาทในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งจะเน้น
การบูรณาการเรื่องการรู้สารสนเทศเข้าไว้ในหลักสูตรการศึกษา โดยจะต้องอยู่ในกระบวนการเรียน
ตลอดหลักสูตร และตอ้งจัดให้กับผู้เรียนทุกคน 
   3. บทบาทในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ ทั้งสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศดิจิทัล   
   ส่วนบทบาทของบรรณารักษ์ในฐานะเป็นบุคคลส าคัญที่ร่วมสอนการรู้สารสนเทศ 
ตลอดจนสนับสนุนการสอนการเรียนรู้ของนักศึกษานั้น เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง (2553: 103) ได้
กล่าวถึงลักษณะของความร่วมมือกับผู้สอนไว้ 3 ประการ ดังนี้  
   1. การสอนการรู้สารสนเทศโดยพัฒนาชุดการสอนการรู้สารสนเทศ พัฒนาเว็บ
ช่วยสอน และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศแก่นักศึกษาในการศึกษาค้นคว้า  
   2. การสนับสนุนการสอนของผู้สอนโดยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพื่อ 
การสอนหรือการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน 
   3. การพัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศโดยการจัด 
กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนกับบรรณารักษ์จนน าไปสู่
การบูรณาการการรู้สารสนเทศในรายวิชาที่สอน  
  จะเห็นว่า บรรณารักษ์เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสอนการรู้สารสนเทศ ทั้งในส่วนที่
ห้องสมุดเป็นผู้จัดกิจกรรมขึ้น เช่น การปฐมนิเทศ การสอนการค้นคว้า การสอนการสืบค้น การสอน
ผ่านเว็บไซต์ เว็บช่วยสอน การสอนเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เป็นต้น และยังมีบทบาทเป็น
ผู้สนับสนุนการสอนกับผู้สอนการรู้สารสนเทศ ด้วยการร่วมสอน ตลอดจนการจัดเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศ จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และให้ความร่วมมือกับ
คณะวิชาในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศตามความต้องการของแต่ละคณะวิชาด้วย  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแบ่งออกแบ่ง 3 ประเด็น ได้แก่  
 1. งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนการรู้สารสนเทศ 
 2. บทบาทของบรรณารักษ์ที่เกี่ยวกับการสอนการรู้สารสนเทศ 
 3. งานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการรู้สารสนเทศ 
 
 งานวิจัยในต่างประเทศ  
  งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนการรู้สารสนเทศ มีดังนี้  
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   จูเลียน (Julien.  2000: 510-523) ได้ศึกษาการสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย จ านวน 408 แห่งในประเทศแคนาดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
แนวโน้มในการสอนการรู้สารสนเทศ ด้านวัตถุประสงค์ วิธีการสอน เนื้อหาที่ใช้ในการสอน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้อ านวยการและบรรณารักษ์ห้องสมุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาที่ใช้ในการสอนการรู้สารสนเทศในระยะเวลา 5 ปีท่ี
ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ห้องสมุดส่วนใหญ่มีวิธีการสอนการรู้สารสนเทศด้วย 
การสอนเป็นรายกลุ่มตามรายวิชาหรือหัวข้อที่ก าหนด การสอนเป็นรายบุคคล และการน าชม
ห้องสมุด ความท้าทายส าหรับการสอนการรู้สารสนเทศ ได้แก่ ข้อจ ากัดด้านทรัพยากร และเจตคติ
ของอาจารย์และนักศึกษา โดยมีอุปสรรคในการสอน คือ ความแตกต่างของสาขาวิชา การขาดแคลน
อุปกรณ์การสอนที่มีความเหมาะสมและทันสมัย ข้อจ ากัดด้านเวลาส าหรับการวางแผนและการสอน
การรู้สารสนเทศ รูปแบบการสอนการรู้สารสนเทศที่เป็นทางการไม่ได้รับความสนใจจากนักศึกษา 
คณะวิชาขาดการกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการสอนการรู้สารสนเทศ และขาด 
การยอมรับในความสามารถด้านการสอนของบรรณารักษ์ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าควร
มีการบูรณาการการรู้สารสนเทศเข้ากับรายวิชา และเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถน ามาใช้เพื่อ
ปรับปรุงการสอน ให้มีความน่าสนใจและท าให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้มากขึ้น 
   ฮาร์ทแมน (Hartman.  2001: Online) ศึกษาความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ
การสอนการรู้สารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นและทักษะการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย Ballarat เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กลุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาคิดว่าทักษะ
ที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาเพียงพอส าหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัย แหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่
นักศึกษาใช้ในการเรียนรู้ คือ อินเทอร์เน็ต ส่วนบทความวารสารเป็นแหล่งสารสนเทศที่นักศึกษาไม่
คุ้นเคยท้ังวิธีการสืบค้นและเครื่องมือในการค้นคืน และเห็นว่าการใช้สารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นทักษะท่ีส าคัญ รองลงไปคือทักษะในการประเมินสารสนเทศ และการระบุแหล่ง
สารสนเทศ และนักศึกษามีความคิดเห็นว่าทักษะท่ีจ าเป็นที่จะต้องสอนในมหาวิทยาลัยคือ ทักษะ
คอมพิวเตอร์ และทักษะห้องสมุด ส่วนกิจกรรมแนะน าการใช้ห้องสมุดนักศึกษาคิดเห็นว่าเป็น
กิจกรรมที่ดีโดยเฉพาะการแนะน าแหล่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนเรียน และมีความ
คิดเห็นว่าห้องสมุดควรมีบทบาทในการสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 
   ฮิบเบอร์สัน (Hibberson.  2002: 1-18) ศึกษาความคาดหวังของนักศึกษา 
คณาจารย์ ผู้บริหารห้องสมุด และผู้ออกแบบการสอน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนส่งเสริม 
การรู้สารสนเทศของมหาวิทยาลัย Royal Roads University โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา และศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อให้ห้องสมุดน ามาใช้ใน 
การสนับสนุนและส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาและอาจารย์ไม่
คน้หาสารสนเทศที่ห้องสมุด แต่จะสืบค้นจากฐานข้อมูลของห้องสมุดและมีความคาดหวังที่จะได้รับ
สารสนเทศทุกอย่างจากฐานข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคาดหวังต่อบทบาทในการสอน 
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การรู้สารสนเทศจากห้องสมุด และคาดหวังที่จะให้ห้องสมุดจัดหาเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้
สะดวก ต้องการให้มีความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศในมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
คาดหวังให้บรรณารักษ์ใช้ความรูค้วามสามารถเพื่อออกแบบหลักสูตรการรู้สารสนเทศ และพัฒนา
ทักษะการรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
   บรานช์ (Branch.  2003: 3) ได้ส ารวจการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และศึกษาผลกระทบของการสอนการรู้สารสนเทศต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ของนักศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามี
ความต้องการสารสนเทศที่มีความหลากหลาย แหล่งสารสนเทศที่นักศึกษาใช้มากที่สุด คือ 
อินเทอร์เน็ตทั้งที่บ้าน ที่ท างาน และในสถานศึกษา และแหล่งสารสนเทศบุคคล เช่น เพื่อน สมาชิก
ในครอบครัว อาจารย์ และเพื่อนร่วมงาน เป็นแหล่งที่ใช้รองลงมา รายวิชาการรู้สารสนเทศช่วยให้
นักศึกษามีทักษะในการแสวงหาสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตและห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นักศึกษามีความม่ันใจในการค้นหาสารสนเทศเม่ือได้เรียนรายวิชาการรู้สารสนเทศ และ
ทักษะการรู้สารสนเทศยังช่วยให้มีความรู้ในการประเมินสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต และท าให้
นักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในการแสวงหาสารสนเทศทั้งที่บ้านและที่ท างาน  
   จูเลียน และบูน (Julien; & Boon.  2004: 121-139) ได้ศึกษาผลการสอนทักษะ
การรู้สารสนเทศในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศแคนาดา ใช้การทดสอบทักษะ 
การรู้สารสนเทศและสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอนทักษะการรู้สารสนเทศของ
ห้องสมุด โดยศึกษาถึงประสิทธิภาพของการสอนและการประเมินความส าเร็จของผู้เรียน และศึกษา
ปัจจัยด้านสถาบันและวิธีการสอนที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนักศึกษา โดยใช้
วิธีวิจัยแบบปรากฏการณ์นิยม (Phenomenological approach) โดยการสัมภาษณ์ บรรณารักษ์ 
ผู้บริหารห้องสมุด และนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่าแหล่งทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากรที่มี
ทักษะการสอนการรู้สารสนเทศเป็นปัจจัยทีส่ าคัญต่อความส าเร็จในการสอนการรู้สารสนเทศ  
การประเมินผลการสอนการรู้สารสนเทศควรมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ และพิจารณาจาก
บริบทที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ท้ังหมด นอกจากนีย้ังพบว่าความรูแ้ละทักษะท่ีได้จากการเรียน
สามารถน าไปใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ส่วนด้านเจตคติ นักศึกษามีความเห็นว่าการสอนการรู้สารสนเทศ
มีผลต่อความส าเร็จทางด้านการศึกษาโดยเพิ่มความม่ันใจในการใช้ห้องสมุด การขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและการท าวิจัย 
   ฟาฟิตา (Fafeita.  2005: Online) ได้ท าวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการสอนและ 
การส่งเสริมการรู้สารสนเทศในส่วนงาน Technical and Further Education (TAFE) ประเทศ
ออสเตรเลีย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยส ารวจความคิดเห็นของบรรณารักษ์ 
154 คน ผลการวิจัยพบว่าความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ส่วนงาน TAFE จะ
เน้นเกี่ยวกับการเข้าถึง การประเมิน และการใช้สารสนเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริบทของการศึกษา
อย่างเป็นทางการ มีการเชื่อมโยงการรู้สารสนเทศกับทักษะการใช้ห้องสมุดและการใช้แหล่ง
สารสนเทศเป็นฐานในการเรียนรู้ ผลการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการของบรรณารักษ์ในการพัฒนา
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ความรู้และทักษะ พบว่าบรรณารักษ์ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านการสอนเพื่อที่จะสอน
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล และเพื่อร่วมมือกับคณาจารย์ในการบูรณาการทักษะการรู้สารสนเทศ
เข้าไว้ในหลักสูตร นอกจากนี้ บรรณารักษ์ยังต้องการทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 
เนือ่งจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้ความรู้ที่มีอยู่ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว 
   กรอส (Gross.  2009: Abstract) ศึกษาการประเมินการสอนการรู้สารสนเทศเพื่อ
น ามาพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมการสอนการรู้สารสนเทศซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี การวิจัย
ดังกล่าวมุ่งเน้นวิธีการประเมินใน 3 วิธ ีได้แก่ 1) แบบทดสอบก่อนและหลังการสอน 2) การเขียน
เรียงความ 3) การสอบปลายภาค โดยรวมรวบข้อมูลจากการประเมินชั้นเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยชั้นปี 1 ซึ่งลงเรียนวิชาการใช้ห้องสมุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2551 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่รวบรวมจากชั้นเรียน 5 ชั้น แสดงให้เห็นว่า ในชั้นเรียนที่ใช้การประเมินด้วยการทดสอบก่อน
และหลังการสอนเป็นวิธีวัดที่ยังขาดความน่าเชื่อถือในการประเมินความส าเร็จ ในขณะที่ในช้ันท่ีใช้
การวัดด้วยการเขียนเรียงความและการสอบปลายภาค มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
แบบทดสอบก่อนและหลังการสอน ผู้วิจัยจึงให้ข้อเสนอแนะว่าการเขียนเรียงความและการสอบปลาย
ภาคสามารถน ามาใช้ในการประเมินการรู้สารสนเทศของนักศึกษาได้  
   โอ๊คลีฟ (Oakleaf.  2009: 539) ได้เสนอวงจรการประเมินการสอน 
การรู้สารสนเทศ (Information Literacy Instruction Assessment Cycle--ILIAC) ซึ่งประกอบด้วย 
 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ทบทวนเป้าหมายของการเรียนรู้ 2) ระบุผลการเรียนรู้ 3) ก าหนดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 4) น ากิจกรรมมาปฏิบัติ 5) รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
6) แปลผลข้อมูล และ 7) ตัดสินใจและด าเนินการต่อไป ผู้วิจัยศึกษาว่าวงจรการประเมินการสอน 
การรู้สารสนเทศเพิ่มความสามารถในการสอนและปรับปรุงทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาได้
อย่างไร โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ ผลการวิจัยพบว่าการน าวงจรการประเมินการสอนการรู้สารสนเทศ
มาใช้ ช่วยให้บรรณารักษ์ได้รับข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษา และเข้าใจ
จุดแข็ง จุดอ่อนของนักศึกษาเพิ่มขึ้น วงจรการประเมินการสอนการรู้สารสนเทศนี้ช่วยส่งเสริมให้
บรรณารักษ์ระบผุลการเรียนรู้ได้ชัดเจนข้ึน วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ได้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมใน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมท้ังวินิจฉัยปัญหาของการเรียนรู้ได้ กล่าวได้ว่า วงจรการประเมิน 
การสอนการรู้สารสนเทศช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ของนักศึกษาและเพิ่มทักษะทางด้านการสอนให้กับ
บรรณารักษ์ ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการประเมินเว็บไซต์ของนักศึกษาได้อีกด้วย บรรณารักษ์
สามารถน าวงจรการประเมินการสอนการรู้สารสนเทศมาใช้เป็นตัวแบบส าหรับโครงการประเมิน 
การรู้สารสนเทศในอนาคต เพราะช่วยให้สามารถแสดงให้เห็น บันทึก และเพิ่มผลกระทบของ 
การสอนการรู้สารสนเทศที่มีต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
   เคอร์ (Kerr.  2010: Online) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยน าทฤษฎีการกระท า (Theories of 
Action) ของอาร์กีลิส และ ชอน (Argyris & Schon) มาเป็นกรอบแนวคิด ทฤษฎีการกระท า 
ประกอบด้วย 2 ทฤษฎี คือ Espoused theory และ Theory-in-use  Espoused theory หมายถึง 
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การสื่อสารให้ผู้อื่นรู้ว่าเราจะท าอะไรภายใต้สถานการณ์หนึ่ง ๆ ในขณะท่ี Theory-in-use  หมายถึง
สิ่งที่เรากระท าจริง ผู้วิจัยได้น า Espoused theory มาใช้ในการศึกษาความเข้าใจและความเชื่อ
เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ ตามที่แสดงให้เห็นในเอกสารนโยบาย ซึ่งรวมถึงข้อความ
พันธกิจและเป้าหมายของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 11 แห่ง และมหาวิทยาลัยต้นสังกัด และน า 
Theory-in-use มาใช้วิเคราะห์การสอนการรู้สารสนเทศทางบทเรียนออนไลน์ของห้องสมุดกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ชุมชนห้องสมุดมหาวิทยาลัยยอมรับว่าเป็นต้นแบบในด้านทรัพยากร
ทางการสอนการรู้สารสนเทศ นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์บรรณารักษ์ผู้ท าหน้าที่สอน 

การรู้สารสนเทศของห้องสมุดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นว่าการสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดดังกล่าวมีหลายมิติ มีความซับซ้อน และมี 

ความขัดแย้ง ดังต่อไปนี้ 1) การสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศประกอบด้วยแนวเรื่อง 2 
แนว คือ การสร้างความรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) สิ่งที่ปฏิบัติจริงเน้นการใช้แหล่งสารสนเทศ
เป็นส่วนใหญ่ 3) ความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่าง 2 ทฤษฎี สะท้อนให้เห็นได้จากห้องสมุด
จ านวนน้อยแห่งที่พยายามด าเนินงานให้การสอนบรรลุเป้าหมายและผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  
 4) ความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันระหว่าง 2 ทฤษฎี เห็นได้จากช่องว่างในการก าหนดเป้าหมายและ 

พันธกิจ 5) สิ่งเกื้อหนุนและอุปสรรคในการปฏิบัติการสอนการรู้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  
6) แนวโน้มที่เกิดขึ้นในการสอนการรู้สารสนเทศ ผลการวิจัยนี้ให้แนวทางส าหรับการปฏิบัติใน
ประเด็นเกี่ยวกับวิธีการสอนและการออกแบบการสอนที่สอดคล้องกันและมีความคงเส้นคงวา 

   คิม และ นาล (Kim; & Nahl.  2011: 198) ได้ใช้กรณีศึกษาส ารวจความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดบริการการสอนการรู้สารสนเทศในมหาวิทยาลัย  
4 แหง่ในประเทศเวียดนาม และเพื่อระบุองค์ประกอบที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน 
การรู้สารสนเทศเป็นรายวิชาที่มีหน่วยกิต กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารห้องสมุด บรรณารักษ์ผู้ท า
หน้าที่สอนการรู้สารสนเทศ และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยท้ัง 4 แห่ง ค าถามในการวิจัยมีดังนี้  
1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการสอนการรู้สารสนเทศที่ห้องสมุดจัดให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี
อย่างไร 2) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนการรู้สารสนเทศโดยก าหนดให้
เป็นรายวิชาที่มีหน่วยกิตมีสิ่งท้าทายอะไรบ้าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบ
ส ารวจทางออนไลน์ การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่าการรู้สารสนเทศจัดเป็น
ขอบเขตความรู้ของบรรณารักษ์ ซึ่งไม่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยใน
เวียดนาม        สว่นกิจกรรมการสอนการรู้สารสนเทศใช้รูปแบบของการบรรยาย การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และจัดท าเป็นโมดูลเพื่อสอนทักษะการรู้สารสนเทศพื้นฐาน กิจกรรมการสอน 
การรู้สารสนเทศทีส่ัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนมีน้อย ส าหรับสิ่งท้าทายในการสอนการรู้สารสนเทศ
โดยก าหนดให้เป็นรายวิชาที่มีหน่วยกิต ได้แก่ การสอนแบบเน้นครเูป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้แบบ
ท่องจ า ความไม่เข้าใจว่าการรู้สารสนเทศมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับของ
การได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการรู้สารสนเทศ ระดับของความร่วมมือ
ระหว่างอาจารย์และบรรณารักษ์ และการขาดแคลนทรัพยากร 



40 
 

  จากการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศที่เกี่ยวกับการสอนการรู้สารสนเทศในระดับ 
การอุดมศึกษา พบว่ามีประเด็นเน้ือหาครอบคลุมการสอนการรู้สารสนเทศในหลากหลายมิติ ได้แก่ 
การศึกษาแนวโน้ม วัตถุประสงค์ วิธีการสอน และเนื้อหาการสอน (Julien.  2000: 510-523) สภาพ
การสอนและการส่งเสริมการสอน (Fafeita.  2005: Online) ผลกระทบของการสอนการรู้สารสนเทศ
ต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษา (Branch.  2003: 3) ผลกระทบของการสอน 
การรู้สารสนเทศที่มีต่อทักษะทางสารสนเทศของนักศึกษา (Julien; & Boon.  2004: 121-139) 
การศึกษาความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา เพื่อให้ห้องสมุดน ามาใช้ใน
การสนับสนุนและส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักศึกษา (Hibberson.  2002: 1-18) การประเมิน
โปรแกรมการสอนการรู้สารสนเทศเพื่อน ามาพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมการสอน 
การรู้สารสนเทศ (Gross.  2009: Abstract) และวงจรการประเมินการสอนการรู้สารสนเทศ 
(Oakleaf.  2009: 539) ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศใน
ห้องสมุดทั้งด้านความเข้าใจและการวิเคราะห์การสอนการรู้สารสนเทศทางบทเรียนออนไลน์ (Kerr.  
2010: Online) ความคิดเห็นต่อการสอนการรู้สารสนเทศของนักศึกษา (Hartman.  2001: Online) 
และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดบริการการสอนการรู้สารสนเทศ 
(Kim; & Nahl.  2011: 198) 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่เป็นบรรณารักษ์ รองลงไปเป็นนักศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้บริหารห้องสมุด ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่มีทั้งแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามซึ่งมีสัดส่วนการใช้ใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีการใช้แบบทดสอบและ 
แบบส ารวจออนไลน์ด้วย  
 
  บทบาทของบรรณารักษ์ที่เกี่ยวกับการสอนการรู้สารสนเทศ 
   ไบเล่ย์ (Bailey.  2008: Online) ได้ศึกษาการสอนและบทบาทการสอน 
การรู้สารสนเทศของห้องสมุด 4 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับขอบเขตการให้บริการของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและการจัดการสอนการรู้สารสนเทศ รวมท้ังข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการสอน
และความสามารถในการสอน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยค าถามเชิงส ารวจทาง
ออนไลน์จ านวน 8 ข้อ ที่ส่งให้กับบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 27 คน และมีการสัมภาษณ์
บรรณารักษ์ซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่าการสอน 
การรู้สารสนเทศแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง ข้อสรุปที่ส าคัญของการวิจัยมีดังนี้ 1) บรรณารักษ์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการสอน 2) บทบาทนีมี้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 3) ควรระบบุทบาทในการสอนของบรรณารักษ์ให้ชัดเจน และ4) ควรพัฒนาการสอน 
การรู้สารสนเทศทั้งด้านการฝึกอบรมและหลักสูตรให้มากขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ 
คือบรรณารักษ์ควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติม และได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะทางด้าน 
การสอน และควรมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบรรณารักษ์ด้วยกัน  



41 
 

   จูเลียน และ จีเนียส ์(Julien; & Genuis.  2011: 103) ศึกษาประสบการณ์ของ
บรรณารักษ์ที่มีบทบาทในการสอน งานวิจัยนี้เป็นการส ารวจในระดับชาติ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ 
บรรณารักษ์ในประเทศแคนาดา จ านวน 788 คน ผลการส ารวจพบว่าบรรณารักษ์กลุ่มตัวอย่างท า
การสอนในสถานที่ท างานของตนเอง และส่วนใหญ่จะท าหน้าที่สอนมานานกว่า 10 ปี รูปแบบ 
การสอนท่ียังคงใช้มากที่สุดคือ การน าเสนอสื่อสั้นๆ แก่กลุ่มผู้เรียน มีประสบการณ์อย่างไม่เป็น
ทางการในการเตรียมสอน ได้แก่ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน การอ่านวรรณกรรมทางวิชาชีพ 
และการเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ตอบส่วนใหญ่ระบุว่าการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอนเป็นสิ่งส าคัญ
ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ แต่ผู้ตอบเกือบ 1 ใน 3 เห็นว่าเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ 
และความคาดหวังของผู้ใช้ และมีบางส่วนเห็นว่าเป็นการยัดเยียดภาระงาน ผู้วิจัยเห็นว่าผลการวิจัย
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบหลักสูตรการสอน ทีช่่วยให้บรรณารักษ์มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารห้องสมุดที่ต้องการสนับสนุนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
   จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของบรรณารักษ์ในการสอน 
การรู้สารสนเทศ พบว่ามีการศึกษาถึงบทบาทของบรรณารักษ์ในด้านขอบเขตการจัดการสอน 
กิจกรรมการสอนและความสามารถในการสอนการรู้สารสนเทศ รวมท้ังรูปแบบและความคิดเห็นจาก
ประสบการณ์ในการสอนการรู้สารสนเทศ เครื่องมือในการวิจัยท่ีใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบ
ส ารวจออนไลน์ 
 
  งานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการรู้สารสนเทศ 
   อัสอูเอล (Usluel.  2007: 92) ศึกษาความม่ันใจในความสามารถของตนเองด้าน
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาครุศาสตร ์ภาควิชาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยในตุรกี โดยสัมพันธ์กับ
ตัวแปรต่าง ๆ คือ ระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะเวลาของประสบการณ์ใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพศ และผลการเรียน ผู้วิจัยใช้วิธีส ารวจเพื่อเก็บข้อมูลจากนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,702 คน โดยใช้แบบวัดความม่ันใจในความสามารถของตนเองด้าน 
การรู้สารสนเทศ ผลการศึกษาพบว่าระดับและระยะเวลาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อ
ความม่ันใจในความสามารถของตนเองด้านการรู้สารสนเทศ ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ของผลการเรียนชี้ให้เห็นว่าการได้รับการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศในระหว่างที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมีบทบาทที่ส าคัญต่อการเพิ่มความม่ันใจในความสามารถของตนเองด้าน 
การรู้สารสนเทศ 
   แมกนูสัน (Magnuson.  2012: Online) ศึกษาว่านักศึกษาบรรณารักษ์ระดับ
บัณฑิตศึกษาใช้เทคโนโลยี Web 2.0 ในการเรียนรู้แนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีการศึกษาในรายวิชาที่จัดสอนทางออนไลน์อย่างไร โดยมีค าถามในการวิจัยดังนี้  
1) คุณลักษณะของเทคโนโลยี 2.0 ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความรู้ท่ีเกี่ยวกับ 
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การรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาอย่างไร 2) การใช้เทคโนโลยี Web 2.0 ในรายวิชาที่
เกี่ยวกับการสอนการรู้สารสนเทศส่งเสริมลักษณะต่าง ๆ ของทฤษฎีการสร้างความรู้อย่างไร ผู้วิจัย
ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 
17 คน โดยสังเกตจากกิจกรรมที่มอบหมายและการอภิปราย และวิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ งานที่
มอบหมาย อีเมล และการอภิปรายออนไลน์ นอกจากนี้ยังใช้วิธีส ารวจก่อนเรียนและหลังเรียน แบบ
ส ารวจประกอบด้วยค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับ Web 2.0 การศึกษา และการรู้สารสนเทศ ผลการวิจัย
พบว่า Web 2.0 ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้เน้ือหาของรายวิชา โดยส่งเสริมความเอาใจใส่  
ความตื่นเต้น ความสร้างสรรค์ การร่วมมือกันท างาน และการอภิปรายในช้ันเรียน ในขณะเดียวกัน 
ก็เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ด้วย เพราะเทคโนโลยีอาจดึงความสนใจของผู้เรียนให้หันเหไปจาก
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า Web 2.0 ช่วยส่งเสริมทฤษฎีการสร้างความรู้ 
ในด้านการเรียนอย่างกระตือรือร้น การคิดพิจารณา และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แต่เทคโนโลยีก็ท าให้
ผู้เรียนได้รับสารสนเทศปริมาณมากเกินไป และต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพบว่า
วิธีการสอนมีความส าคัญต่อการเรียนรู้อย่างยิ่ง ผู้วิจัยได้สรุปว่าแม้ว่าเทคโนโลยี เว็บ 2.0 จะมี
ศักยภาพในการช่วยให้นักศึกษาเกิดทักษะการรู้สารสนเทศ แต่ก็เป็นเทคโนโลยีที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย ในการน ามาใช้จึงควรค านึงถึงประโยชน์ที่พึงมีต่อการศึกษา ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญใน
การเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และออกแบบหลักสูตรโดยน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา  
   มาเลกิ และคนอื่น ๆ (Maleki; et al.  2012: 5862) ศึกษาผลของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อการเรียนรู้และการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ใช้วิธีวิจัยแบบทดลอง 
โดยการทดสอบก่อนและหลังกับกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาจ านวน 64 คน ซึ่งคัดเลือก
โดยวิธีสุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ของโรงเรียนระดับกลาง ในเมือง Arak แบ่งกลุ่มตัวอย่าง
เป็นกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบทดสอบการปรับปรุงทาง
การศึกษา และแบบสอบถามการรู้สารสนเทศมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  
การวิเคราะห์ความแปรปรวน t-test และการทดสอบนอนพาราเมตริกแมนวิทน ี(non- parametric 
Mann-Whitney U test) ผลการวิจัยพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลส าคัญต่อ 
การเรียนรู้และการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของการรู้สารสนเทศ 
ผู้วิจัยได้เสนอแนะให้ผู้บริหารทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงการเรียนรู้ของนักศึกษาและคุณภาพการศึกษา 
  จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการรู้สารสนเทศ พบว่ามี
ประเด็นเร่ืองเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้การรู้สารสนเทศของนักศึกษา 
ตลอดจนผลของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อการเรียนรู้และการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษา วิธีวิจัยท่ีใช้มีทั้งเชิงปริมาณ เช่น ใช้แบบวัด การทดลอง และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น  
การสังเกต และการวิเคราะห์เอกสาร 
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 งานวิจัยในประเทศ  
  งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนการรู้สารสนเทศ มีดังนี้ 
   บรรเลง สระมูล (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาสมรรถนะสารสนเทศของนักศึกษา โดย
เปรียบเทียบสมรรถนะสารสนเทศของนักศึกษาที่มีภูมิหลังต่างกัน และประเมินความต้องการใน 
การพัฒนาสมรรถนะสารสนเทศ โดยใช้กรอบมาตรฐานสมรรถนะสารสนเทศระดับอุดมศึกษา ของ
สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล จ านวน 1,226 คน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น 5 สาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์- เกษตร และวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินที่พัฒนาโดย Kathleen 
Dunn และแบบประเมินสมรรถนะสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขต 
โดมิงเกส ฮิลล์ ผลการวิจัยพบว่าแบบวัดสมรรถนะสารสนเทศ จ าแนกเป็น 2 องค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบแรก คือ การเข้าถึงสารสนเทศ การก าหนดขอบเขตและค าค้น และจริยธรรมการใช้
สารสนเทศ องค์ประกอบที่สองประกอบด้วย การประเมินสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศ ผล 
การเปรียบเทียบสมรรถนะสารสนเทศของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาภาคปกติมีสมรรถนะสารสนเทศ
สูงกว่าภาคสมทบ นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี มีสมรรถนะสารสนเทศสูงกว่าหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 
นักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์มีสมรรถนะสารสนเทศสูงกว่าสาขาอื่น นักศึกษาสาขามนุษยศาสตร์มี
สมรรถนะสารสนเทศต่ าสุด นักศึกษาชั้นปี 1 มีสมรรถนะสารสนเทศสูงกว่าชั้นปี 2, 3, 4 ผล 
การประเมินความต้องการจ าเป็น พบว่านักศึกษามีความต้องการการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้
สารสนเทศ การก าหนดค าค้น การประเมินสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ และจริยธรรมการใช้
สารสนเทศ ตามล าดับจากมากไปน้อย   
   ประภาส พาวินันท์ (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาการสอนการใช้ห้องสมุดและทักษะ
ทางสารนิเทศในมหาวิทยาลัยของรัฐ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีมีต่อ 
การสอนการใช้ห้องสมุดและทักษะทางสารนิเทศในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเพื่อเปรียบเทียบ 
ความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีมีระดับการศึกษา สาขาวิชาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ 
การสอน และมหาวิทยาลัยที่สังกัดต่างกัน โดยจ าแนกเป็น 2 ด้าน คือเนื้อหาวิชา และลักษณะ 
การจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ 
หรือบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือสารนิเทศศาสตร์ จ านวน 93 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าอาจารย์ต้องการให้มีการสอนการใช้ห้องสมุด
และทักษะทางสารนิเทศเป็นวิชาบังคับ และให้อาจารย์ทางด้านบรรณารักษศาสตรหรือ
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์เป็นผู้สอนและบรรณารักษ์มีส่วนร่วมในการสอน ด้านเนื้อหา
อาจารย์ให้ความส าคัญในเร่ืองบทบาทและความส าคัญของสารนิเทศ ทักษะการเรียนรู้ การส ารวจ
แหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพื่อการท างาน ห้องสมุดมหาวิทยาลัย อินเทอร์เน็ต และการสืบค้น
ข้อมูลจากบัตรรายการออนไลน์ อาจารย์ต้องการให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยให้อาจารย์
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สาขาวิชาต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
แต่ละสาขาวิชา และในการสอนควรให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงและท ารายงานการศึกษาค้นคว้า มี 
การน าชมห้องสมุด ใช้ของจริงประกอบการสอน และควรมีการประเมินผลการสอนทุกภาคเรียนด้วย 
   วนุชชิดา สุภัควนิช (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาการบูรณาการการรู้สารสนเทศใน
กระบวนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 3 สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้และทักษะการรู้สารสนเทศที่
เกิดจากการเรียนการสอนแบบบูรณาการการรู้สารสนเทศในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษและศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดชั้นปีที่ 3 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จ านวน 37 คน ใช้การทดลองแบบกลุ่มเดียว (The one group pretest-posttest)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอน แบบทดสอบวัดระดับความรู้สารสนเทศ และแบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็น ผลการวิจัย พบว่าคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการเรียน มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการเรียนสูงกว่า แสดงให้เห็น
ว่า การบูรณาการการรู้สารสนเทศเข้าไปในกระบวนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษนั้นท าให้ผู้เรียนมี
ระดับการรู้สารสนเทศสูงขึ้น และตัวแปรที่มีผลให้การรู้สารสนเทศแตกต่างกันคือ ระดับผลการเรียน 
ประสบการณ์การเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด และประสบการณ์การฝึกอบรมการใช้ห้องสมุด ส่วน
ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนลักษณะนี้คือ ไม่มีแหล่งข้อมูลส าหรับค้นคว้าเพียงพอ 
เนื้อหาและกิจกรรมมีมากเกินไป  
   ศิวราช ราชพัฒน์ (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาการสอนการรู้สารสนเทศทางเว็บไซต์
ของห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและวิเคราะห์เนื้อหาการสอนการรู้สารสนเทศทาง
เว็บไซต์โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษาปี 2000 ของสมาคมห้องสมุด
แห่งสหรัฐอเมริกา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ เว็บไซต์ที่สอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดจ านวน 
17 เว็บไซต์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบส ารวจเว็บไซต์ห้องสมุด ผลการวิจัยพบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเว็บไซต์ที่จัดท าขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และเนื้อหาส่วนใหญ่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การรู้สารสนเทศของสมาคมห้องสมุดแห่งสหรัฐอเมริกา มาตรฐานท่ีห้องสมุดใช้ในการสอน 
การรู้สารสนเทศมากที่สุด คือ มาตรฐานท่ี 1 และ 2 ที่เกี่ยวกับการก าหนดชนิดและขอบเขตของ
สารสนเทศที่ตนเองต้องการได้ และสอนการเข้าถึงสารสนเทศที่ตนต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่วนมาตรฐานท่ีมีการสอนน้อยท่ีสุดคือมาตรฐานท่ี 4 ซึ่งสอนการใช้สารสนเทศแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   ประวัติวงศ์ ยางกลาง (2548: บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการเรียนแบบค้นหา
สารสนเทศบนเว็บตามกระบวนการ BIG 6 ที่มีต่อทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของการเรียนแบบค้นหาสารสนเทศบนเว็บตาม
กระบวนการ BIG 6 เปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมี
ประสบการณ์ใช้คอมพิวเตอร์ต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับ
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ปริญญาตรีท่ีมีประสบการณ์การใช้เครื่องมือในการค้นหาต่างกัน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจเว็บ
การเรียนแบบค้นหาสารสนเทศบนเว็บตามกระบวนการ BIG 6 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 
2500104 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  
ณ รามสแควร์ จ านวน 71 คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือวิจัยได้แก่ บทเรียนบนเว็บ 
แบบสอบถามประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้เครื่องมือในการค้นหา แบบทดสอบ
ทักษะการรู้สารสนเทศ และแบบประเมินความพึงพอใจบนเว็บการเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผล 
การเรียนแบบค้นหาสารสนเทศบนเว็บตามกระบวนการ BIG 6 ที่มีต่อทักษะการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
นักศึกษาที่มีประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ และประสบการณ์การใช้เครื่องมือในการค้นหา
แตกต่างกันมีทักษะการรู้สารสนเทศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามี 
ความพึงพอใจมากในเว็บการเรียนแบบค้นหาสารสนเทศบนเว็บตามกระบวนการ BIG 6 
   อาชัญญา รัตนอุบล และคนอื่นๆ (2548: 58) ศึกษาการพัฒนารูปแบบ 
การเสริมสร้างการรู้สารสนเทศส าหรับสังคมไทยระยะที่ 1 โดยศึกษากับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย และการศึกษานอกโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนสามารถ
ระบุว่าต้องการสารสนเทศใดได้ดีพอสมควร มีทักษะในการสืบค้นปานกลางถึงค่อนข้างดี รู้จัก 
การประเมินแหล่งสารสนเทศ แต่ความสามารถในการใช้สารสนเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงยังละเลยการใช้สารสนเทศอย่างมีจรรยาบรรณและถูกกฎหมาย ส่วนสภาพ
ปัญหาการรู้สารสนเทศ พบว่าสังคมไทยประสบปัญหาด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึง
ห้องเรียนและห้องสมุด มีปัญหาคือขาดอุปกรณ์ท่ีเป็นสื่อโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ขาดห้อง
คอมพิวเตอร์ท่ีมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ รวมถึงด้าน
สภาพแวดล้อมทางการเลี้ยงดู มีปัญหาคือขาดการระบุ การเลือกใช้และการวิเคราะห์เนื้อหาจาก
แหล่งสารสนเทศที่มีความหลากหลาย ด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารและการจัดการ ขาด 
การมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดกิจกรรมการรู้สารสนเทศและการด าเนินงานอย่างจริงจัง  
   รัสรินทร์ เกตุชาติ (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอน
วิชาการรู้สารสนเทศและวิชาการใช้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ในด้านเน้ือหาวิชา อาจารย์ผู้สอน และการจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการรู้สารสนเทศและการใช้ห้องสมุด จ านวน 77 แห่ง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าวิชาการรู้สารสนเทศส่วนใหญ่จัดเป็น
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนวิชาการใช้ห้องสมุดจัดเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยเป็นวิชาบังคับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษาของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและ
ห้องสมุดวิจัย (ACRL) พบว่าวิชาการรู้สารสนเทศมีเนื้อหาตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศทุก
มาตรฐาน ส่วนวิชาการใช้ห้องสมุดมีเนื้อหาตามมาตรฐาน 4 มาตรฐาน ด้านอาจารย์ผู้สอนพบว่า
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ส่วนใหญ่มีต าแหน่งอาจารย์ มีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และมีประสบการณ์ใน
การสอน 10 ปีขึ้นไป ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่าผู้รับผิดชอบ คือ ภาควิชา แผนกวิชา  
และผู้จัดโปรแกรม 
   แววตา เตชาทวีวรรณ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาการบูรณาการการรู้สารสนเทศใน
ระบบจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้วิธีวิจัยตามวิธีการเชิงระบบ 5 ขั้นตอน ได้แก่  
1) การวิเคราะห์สภาพและปัญหา 2) การออกแบบระบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการรู้
สารสนเทศ 3) การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการรู้สารสนเทศ 4) การทดลองใช้ระบบ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการรู้สารสนเทศ และ 5) การประเมินผลระบบจัดการเรียนรู้ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ ระบบจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการรู้สารสนทศ บทเรียนการรู้สารสนเทศ แบบ
ประเมินคุณภาพ บทเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ตาม
มาตรฐานสามัตถิยะการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษาของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย 
(ACRL) และแบบประเมินรายงานของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาปริญญา
ตรีจ านวน 52 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การบูรณาการการรู้สารสนเทศกับระบบจัดการการเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์กับบรรณารักษ์เป็นตัวแบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถท าให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีทักษะการรู้สารสนเทศสูงมากขึ้น ตัวแบบการบูรณาการ 
การรู้สารสนเทศนี้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เนื่องจาก 
การรู้สารสนเทศสอดคล้องกับการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นการเรียนรู้ที่น าไปปฏิบัติ
ได้จริงในรายวิชา 
   สัจจารีย์ ศิริชัย (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา 
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการรู้สารสนเทศ สภาพการด าเนินงาน ปัญหา และปัจจัยที่
สนับสนุนและขัดขวางการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
ทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 9 แห่ง และผู้บริหารระดับนโยบายจ านวน 9 คน และผู้บริหารระดับ
ปฏิบัติจ านวน 42 คน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีการรู้สารสนเทศเฉลี่ยอยู่ในช่วงคะแนน 51-60 
คะแนน สภาพการด าเนินงานของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 
พบว่ามีการด าเนินงานในระดับมาก 4 ด้าน คือ การตระหนักว่าการรู้สารสนเทศเป็นทักษะท่ีส าคัญ
ในการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและ 
การฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูล ห้องสมุดมีบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาทักษะ 
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาโดยตรง และสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ส่วนรูปแบบ 
การบริหารจัดการทีส่่งผลต่อการด าเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในระดับ
มากมี 5 เรื่อง ได้แก่ การใช้ฐานข้อมูลเฉพาะสาขาที่ตนศึกษา ทรัพยากรสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ การใช้โปรแกรมค้นหา การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และการสืบค้น
ข้อมูลระดับสูง ผลการศึกษาปัญหาการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศพบว่า ขนาดของ
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สถาบันอุดมศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ โดยสถาบันขนาดใหญ่จะประสบปัญหา
ค่อนข้างน้อย ปัญหาความเพียงพอของจ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในสถาบัน เป็น
ปัญหาท่ีนักศึกษาประสบค่อนข้างมาก และพบว่าความแตกต่างระหว่างรูปแบบการบริหารจัดการ
ของสถาบันอุดมศึกษาส่งผลต่อปัญหาด้านทรัพยากรและแหล่งสารสนเทศ นักศึกษาที่มี
ประสบการณ์การเรียนรายวิชาการรู้สารสนเทศต่างกันจะประสบปัญหาด้านสภาพแวดล้อมใน 
การส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศแตกต่างกัน และประสบการณ์การเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อปัญหาเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา นอกจากนี้ ยังพบว่า
ปัจจัยที่ขัดขวางการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของผู้บริหาร 3 ประการ คือ ข้อจ ากัดเกี่ยวกับ 
การท างานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศของนักศึกษา การเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่เน้นการสอนเนื้อหามากกว่าสอนวิธีการหาความรู้/วิธีการเรียนรู้ และหลักสูตรด้านการรู้สารสนเทศ
ของนักศึกษาไม่มีการปรับปรุงตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้วิจัยได้เสนอร่างแนวทางใน 
การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาจากการประชุมระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญมี 10 
ประเด็น ได้แก่ นโยบายการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา โครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา การเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ
ของนักศึกษา ความร่วมมือ หลักสูตร ผู้สอน ปัจจัยด้านการบริหาร ผู้เรียนและวิธีการ/กิจกรรมที่
พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ  
   ชูชีพ มามาก (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาและเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตาม เพศ ชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้
แบบทดสอบวัดระดับการรู้สารสนเทศ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะสารสนเทศส าหรับนักศึกษา
ทางธุรกิจของแนนซ่ี เอ. คันนิ่งแฮม ผลการวิจัยพบว่าระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาโดยรวม
อยูใ่นระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถก าหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้ 
ความสามารถใช้วิจารณาญาณในการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ รวมทั้งเชื่อมโยง
สารสนเทศที่ได้กับความรู้ที่มีอยู่เดิม ความสามารถใช้สารสนเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถเข้าใจประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยวกับ
การเข้าถึงสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฏหมาย ยกเว้นความสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่
ต้องการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในระดับต่ า เมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปร พบว่า 
นักศึกษาเพศชายมีระดับการรู้สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาเพศหญิง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 
มีระดับการรู้สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีและ 
ปานกลางมีระดับการรู้สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอใช้ นักศึกษาที่มี
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมากมีระดับการรู้สารสนเทศมากกว่านักศึกษาที่มี
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปานกลางและน้อย 
   เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาการบูรณาการการรู้สารสนเทศใน
กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตร ีโดยมีวัตถุประสงค์ใน 
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การวิจัย 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการรู้สารสนเทศใน
กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2) เพื่อพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอนโดยบูรณาการการรู้สารสนเทศในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการการรู้สารสนเทศในกระบวนการ
เรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี ส าหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
โดยใช้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นกรณีศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
1) แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเรื่ององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการ 
การรู้สารสนเทศในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สอน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของบรรณารักษ์เกี่ยวกับ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการรู้สารสนเทศในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปหลักสูตรระดับปริญญาตร ีและ 4) เครื่องมือส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรระดับปริญญาตรี มี
ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ส่วนบรรณารักษ์พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51-60 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในส านัก
หอสมุดกลางและมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี เคยสอน/ร่วมสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะ
รายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ ส่วนองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการรู้สารสนเทศ
ในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ 1) ระดับนโยบาย 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ นโยบายของสถาบัน โครสร้างและระบบบริหาร บทบาทของ
ผู้บริหาร ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งเรียนรู้และโปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้ และ 
การพัฒนาและการประเมินผู้สอน 2) ระดับการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ 
ได้แก่ บทบาทของผู้สอน บทบาทของบรรณารักษ์ บทบาทของนิสิต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การรู้สารสนเทศของผู้สอน/บรรณารักษ์ ความร่วมมือระหว่างผู้สอนกับบรรณารักษ์ ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ แผนการสอน วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ส าหรับรูปแบบการเรียนการสอน สามารถด าเนินการได้ใน 4 หัวข้อจาก
ทั้งหมด 5 หัวข้อตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศที่ก าหนดโดย ACRL ได้แก่ การก าหนดลักษณะและ
ขอบเขตสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศ ส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปนั้น ผู้สอนและบรรณารักษ์จะร่วมมือกันในขั้นตอน 
การสอน 3 ขั้นตอน คือ การเตรียมการสอน การปฏิบัติการสอน และการประเมินการสอน  
   การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสอนการรู้สารสนเทศพบว่ามีประเด็นเร่ือง
เกี่ยวกับการวัดและเปรียบเทียบความรู้ความสามารถทางสารสนเทศของนักศึกษา เพื่อให้ทราบถึง
ระดับการรู้สารสนเทศและสมรรถนะที่ต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดการรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษา (บรรเลง 
สระมูล.  2546) การสอนการใช้ห้องสมุดกับการสอนการรู้สารสนเทศของประภาส พาวินันท์ (2546) 
และรัสรินทร์ เกตุชาติ (2550) การใช้เว็บไซต์ในการสอนการรู้สารสนเทศ ในงานวิจัยของ 
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ศิวราช ราชพัฒน์ (2547) และ ประวัติวงศ์ ยางกลาง (2548) และการศึกษาการสอนการรู้สารสนเทศ
ด้วยการบูรณาการการสอนการรู้สารสนเทศเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ของ
นักศึกษาในรายวิชานั้นๆ มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ได้แก่ งานวิจัยของ วนุชชิดา สุภัควนิช (2547)  
แววตา เตชาทวีวรรณ (2551) เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง (2554) การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง 
การรู้สารสนเทศส าหรับสังคมไทย (อาชัญญา รัตนอุบล และคนอื่นๆ.  2549) และการพัฒนาทักษะ
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (สัจจารีย์ ศิริชัย.  2552) 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีทั้งมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา 
บรรณารักษ์ และเว็บไซต์ แสดงให้เห็นได้ว่าการสอนการรู้สารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา มีความ
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและบุคลากรจากฝ่ายงานระดับต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีการท างานร่วมกันจึงจะท า
ให้การสอนการรู้สารสนเทศในแต่ละสถาบันมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะความร่วมมือ
ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับบรรณารักษ์ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีหลายรูปแบบ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ  
แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน แบบส ารวจเว็บไซต์ และบทเรียนการรู้สารสนเทศทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และ
บทเรียนบนเว็บ อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้วิจัยส่วนใหญ่นิยมใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย 
   มาตรฐานการสอนการรู้สารสนเทศที่น ามาใช้เป็นเกณฑ์ คือ มาตรฐานการสอน
การรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษาของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย ทั้งในงานวิจัยของ 
บรรเลง สระมูล,ศิวราช ราชพัฒน์,รัสรินทร์ เกตุชาติ,แววตา เตชาทวีวรรณ และเทอดศักดิ์  
ไม้เท้าทอง มีเพียงงานวิจัยของประวัติวงศ์ ยางกลาง ที่ใช้ตัวแบบการสอนการรู้สารสนเทศแบบ Big 
6 จึงท าให้เห็นได้ว่ามาตรฐานการสอนการรู้สารสนเทศระดับอุดมศึกษาของสมาคมห้องสมุด
วิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย แม้จะเป็นมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่สามารถใช้เป็นกรอบใน
การจัดกิจกรรมการสอนให้กับห้องสมุด และน าไปใช้ก าหนดเน้ือหาเพื่อบูรณาการการสอน 
การรู้สารสนเทศเข้าเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังพบว่าในการวัดสมรรถนะ 
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาเฉพาะสาขาวิชา เช่น งานวิจัยของชูชีพ มามาก ได้น าเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถนะสารสนเทศส าหรับนักศึกษาทางธุรกิจของแนนซี่ เอ. คันนิ่งแฮม มาใช้ 
       
   บทบาทของบรรณารักษ์ที่เกี่ยวกับการสอนการรู้สารสนเทศ  
   บงกช ศิริวัฒนมงคล (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และความคิดเห็นของอาจารย์ต่อบทบาทหน้าที่
บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง โดยศึกษาถึงบทบาทหน้าที่หลักของบรรณารักษ์ บทบาทในการสนับสนุนผู้สอนและ
บทบาทในการสนับสนุนผู้เรียน เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือใน 
การรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อบทบาทในหน้าที่หลักของ
บรรณารักษ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการจัดหาทรัพยากร/แหล่งเรียนรู้ อาจารย์เห็นว่า บรรณารักษ์
ควรจัดหาสื่อการเรียนรู้และเตรียมแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถาบันมากที่สุด ด้านการจัดระบบ/
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เครื่องมือเพื่อเข้าถึงทรัพยากร/แหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดบริการยืมคืน บริการตอบค าถามและช่วย
การค้นคว้า บริการจัดส่งเอกสาร (ยืมระหว่างห้องสมุด บริการค้นหาเอกสารจากแหล่งต่างๆ) และ
บริการถ่ายเอกสาร ส่วนบทบาทในการสนับสนุนผู้สอน ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการสอน 
อาจารย์เห็นว่าบรรณารักษ์ควรมีส่วนร่วมในการเตรียมการสอน เตรียมทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชามากที่สุด ส่วนด้านกระบวนการสอน บรรณารักษ์ควรมีบทบาทในการช่วย
เตรียมทรัพยากร/แหล่งเรียนรู้และแนะน าแหล่งเรียนรู้ ด้านให้ความรู้กับอาจารย์ บรรณารักษ์ควรมี
บทบาทในการให้ความรู้ด้านทักษะทางสารสนเทศมากที่สุด รองลงไปคือการให้ความรู้ด้าน 
การจัดการบรรณานุกรม ส่วนบทบาทหน้าที่บรรณารักษ์ในการสนับสนุนผู้เรียนในห้องเรียน อาจารย์
เห็นว่าบรรณารักษ์ควรมีบทบาทในการเป็นผู้ทบทวนความรู้ให้กับผู้เรียนและบทบาทในการมีส่วน
ร่วมในการศึกษาหัวข้อที่ผู้เรียนต้องการศึกษา ส่วนนอกห้องเรียน เห็นว่าบรรณารักษ์ควรมีบทบาท
ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้สารสนเทศ 
   คนางค์ เชษฐบุตร (2550: 39-66) ศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อบทบาทของบรรณารักษ์ในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ และ
สภาพที่เป็นจริงในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาคาดหวังให้
บรรณารักษ์มีส่วนในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศในระดับมาก ทั้งในด้านการสอนการรู้สารสนเทศ 
การให้ค าปรึกษาแนะน าการรู้สารสนเทศ การให้ความร่วมมือกับผู้สอน และการจัดหาสิ่งอ านวย
ความสะดวกในด้านการรู้สารสนเทศ ในด้านการสอนเนื้อหาท่ีนักศึกษาคาดหวังให้สอน ได้แก่ 
วิธีการเข้าถึงสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
การรวบรวมรายการเอกสารอ้างอิง และการเขียนเอกสารอ้างอิง รวมท้ังมีความคาดหวังอยากให้มี
การบูรณาการการรู้สารสนเทศเข้ากับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิชาวิจัย ส่วนสภาพที่เป็นจริงพบว่า
เนื้อหาที่บรรณารักษ์มีการสอนการรู้สารสนเทศในระดับมาก ได้แก่ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสืบค้น OPAC และฐานข้อมูล 
ต่าง ๆ และทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เนื้อหาที่บรรณารักษ์มี 
การสอนการรู้สารสนเทศระดับปานกลาง ได้แก่ การรวบรวมรายการอ้างอิงและเขียนเอกสารอ้างอิง  
การตระหนักรู้ความต้องการสารสนเทศ และการประเมินสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศประเภท
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนลักษณะการสอนตามสภาพความเป็นจริงพบว่า การสอนเป็น
รายวิชาการรู้สารสนเทศและการสอนโดยบูรณาการเข้ากับรายวิชาที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับน้อย 
   สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ และคนอื่นๆ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทใน 
การสอนการรู้สารสนเทศของครูบรรณารักษ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร มีจุดมุ่งหมาย
ในการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการสอนการใช้ห้องสมุด และบทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของครู
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบ
โดยจ าแนกตามวุฒิการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์ และประสบการณ์การสอนการใช้ห้องสมุด 
กลุ่มตัวอย่างคือครูบรรณารักษ์จ านวน 102 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามสภาพการสอน 
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การใช้ห้องสมุด และบทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศ ตามมาตรฐานของ AASL และ AECT ซึ่งมี 
3 ด้าน คือ การรู้สารสนเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการรับผิดชอบต่อสังคม และมีการสัมภาษณ์
บรรณารักษ์อีก 11 คน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการสอนการใช้ห้องสมุดนั้น พบว่า ครูบรรณารักษ์
จะมีการสอนทั้งแบบที่เป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ การสอนที่เป็นทางการจะเป็นรายวิชาที่
โรงเรียนก าหนดขึ้นเอง ส่วนที่ไม่เป็นทางการจะเป็นกิจกรรมที่ส่วนใหญ่จัดคือ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
แหล่งเรียนรู้และวิธีการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด ส่วนบทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศพบว่า ครู
บรรณารักษ์มีการสอนการรู้สารสนเทศโดยรวมและรายด้านทุกด้านในระดับมาก ส่วนผล 
การสัมภาษณ์สรุปได้ว่าครูบรรณารักษ์ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องการรู้สารสนเทศอย่างถ่องแท้ ส าหรับ
บทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศ พบว่า ตัวแปรทางวุฒิการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์ พบว่า
โดยรวมมีความแตกต่างที่ระดับ .05 โดยพบว่าครูบรรณารักษ์ที่มีวุฒิการศึกษาทาง
บรรณารักษศาสตร์มีบทบาทมากกว่า ส่วนรายด้านพบความแตกต่าง 2 ด้านคือ  
ด้านการรู้สารสนเทศ และด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนตัวแปรระยะการท างานพบว่าผลโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนตัวแปรประสบการณ์การสอนการใช้ห้องสมุด ผลโดยรวมไม่
แตกต่างกัน แต่รายด้านมีความแตกต่างในด้านการรับผิดชอบต่อสังคม โดยครูบรรณารักษ์ที่มี
ประสบการณ์การสอนมากมีบทบาทมากกว่าครูบรรณารักษ์ที่มีประสบการณ์ในการสอนปานกลาง 
  งานวิจัยในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาบทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศในระดับ
สถาบันอุดมศึกษากับบรรณารักษ์โดยตรง แต่เป็นการศึกษาความคาดหวังของอาจารย์ต่อบทบาท
ของบรรณารักษ์ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของบงกช  
ศิริวัฒนมงคล (2547) และความคาดหวังของนักศึกษาต่อบทบาทของบรรณารักษ์ในการส่งเสริม 
การรู้สารสนเทศของคนางค์ เชษฐบุตร (2550) ส่วนงานวิจัยท่ีใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นบรรณารักษ์ พบใน
งานวิจัยของสุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ และคนอื่นๆ (2551) เป็นการศึกษาบทบาทครูบรรณารักษ์ใน 
การสอนการรู้สารสนเทศ แต่เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
 
  งานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการรู้สารสนเทศ 
   ในประเทศไทยยังไม่มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการสอน 
การรู้สารสนเทศ ทั้งน้ีเนื่องจากงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนการรู้สารสนเทศยังมีการศึกษาไม่
กว้างขวางมากนัก และยังไม่มีงานวิจัยช้ินใดที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับบทบาทการสอนของบรรณารักษ์  
 



บทท่ี 3 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1. การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
  2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  4. การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ บรรณารกัษ์ทีป่ฏบิตังิานในหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของ
รฐัและมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั ในฝา่ยบรกิารหรอืฝา่ยทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการสอน 
การรูส้ารสนเทศ 24 แห่ง จ านวน 117 คน  
  ขอบเขตของการวจิยัไมร่วมหอ้งสมดุคณะวชิา สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
มหาวทิยาลยัเอกชน มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
มหามกุฎราชวทิยาลยั เนื่องจากในการศกึษาขอ้มลูวจิยัเบือ้งตน้ทัง้จากการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์
และการศกึษาจากเวบ็ไซต ์พบว่ามหาวทิยาลยัของรฐัทุกมหาวทิยาลยัมรีปูแบบการสอน 
การรูส้ารสนเทศอย่างชดัเจน 
 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  1. กลุ่มทีใ่ชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ บรรณารกัษ์ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั 
และมหาวทิยาลยัในก ากบั จ านวน 24 แห่ง ทีป่ฏบิตังิานในฝา่ยบรกิารหรอืฝา่ยทีม่หีน้าที ่
ความรบัผดิชอบในการสอนการรูส้ารสนเทศใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารทีสุ่่มมาจากประชากรขา้งตน้จ านวน 98 
คน ซึง่มากกว่าจ านวนขัน้ต ่าทีก่ าหนดไวใ้นตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครซีแ่ละมอรแ์กน 
(Krejcie; & Morgan.  1970: 608) ซึง่ก าหนดขัน้ต ่าไว ้92 คน 
  2. กลุ่มทีใ่ชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่ บรรณารกัษ์ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัที่
ตอบแบบสมัภาษณ์ โดยใชข้อ้มลูเชงิปรมิาณเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์และใชก้ารคดัเลอืก
บรรณารกัษ์แบบเจาะจงจากกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณ จ านวน 10 คน ซึง่ครอบคลุม
ลกัษณะต่างๆ ตามตวัแปรอสิระ โดยมรีายละเอยีดของกลุ่มตวัอยา่ง ดงันี้  
   2.1 วุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 
    ประสบการณ์ในการท างาน ระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 1 คน  
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    ประสบการณ์ในการท างาน ระหว่าง 5-10 ปี จ านวน 2 คน 
    ประสบการณ์ในการท างาน ตัง้แต่ 11  ปี ขึน้ไป จ านวน 1 คน  
   2.2 วุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาโท ขึน้ไป  
    ประสบการณ์ในการท างาน ระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 1 คน  
    ประสบการณ์ในการท างาน ระหว่าง 5-10 ปี จ านวน 1 คน 
    ประสบการณ์ในการท างาน ตัง้แต่ 11  ปี ขึน้ไป จ านวน 4 คน 
 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ม ี2 ชิน้ คอื 1) แบบสอบถามบทบาทในการสอน 
การรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั และ 2) แบบสมัภาษณ์ความคดิเหน็
ของบรรณารกัษ์ต่อบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั 
  แบบสอบถาม  
  แบบสอบถามทีใ่ชใ้นการวจิยั แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี้  
  ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2 แบบทดสอบความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานของบรรณารกัษ์ 
   ตอนที ่3 แบบสอบถามบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมุด 
      มหาวทิยาลยัของรฐั 

   ตอนที ่4 แบบสอบถามปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ 

 
  ขัน้ตอนในการสรา้งแบบสอบถามส่วนทีเ่ป็นแบบทดสอบ 
   การสรา้งแบบทดสอบเพื่อทดสอบความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน
ของบรรณารกัษ์มขี ัน้ตอน ดงันี้  
   1. ศกึษาเอกสารเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี
คอมพวิเตอร ์คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบรรณารกัษ์  
   2. ศกึษาแนวทางการสรา้งแบบทดสอบ การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืวจิยั 
ตวัอยา่งขอ้ค าถาม จากหนงัสอืสอนการใชค้อมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ เช่น วสิตูร วรสงา่ศลิป์ (2553) 
เอกสาร เวบ็ไซต ์และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศกบับรรณารกัษ์ เช่น งานวจิยัของอารยี ์เพชรหวน (2541: ภาคผนวก) และศุมรรษตรา 
แสนวา (2542: ภาคผนวก ข)  
   3. ศกึษาโปรแกรม หลกัสตูร รวมทัง้ตวัอยา่งขอ้ค าถามจากแบบทดสอบดา้น
คอมพวิเตอรจ์ากโมดลู (Module) ต่างๆ ของมลูนิธกิารใชง้านคอมพวิเตอรแ์ห่งยโุรป (The 
European Computer Driving License Foundation--ECDL.  2011: Online)  
   4. สรา้งแบบทดสอบ โดยใชผ้ลการศกึษาทีก่ล่าวมาขา้งตน้เป็นแนวทางใน 
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การด าเนินการ สรา้งขอ้ค าถามจ านวน 30 ขอ้ เป็นแบบปรนัยเลอืกตอบจ านวน 4 ตวัเลอืกแต่ละขอ้มี
ค าตอบทีถู่กตอ้งเพยีงขอ้เดยีว ตรวจใหค้ะแนนโดยวธิตีอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิหรอืไมต่อบให ้ 
0 คะแนน  
   5. น าแบบทดสอบไปใหป้ระธานและกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธต์รวจสอบ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเนื้อหา ความเหมาะสมในการใชค้ า และความชดัเจนของขอ้ค าถาม 
   6. น าแบบทดสอบทีส่รา้งเสรจ็แลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  
1) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เทอดศกัดิ ์ไมเ้ทา้ทอง อาจารยป์ระจ าภาควชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2) อาจารย ์ดร. ผุสด ี 
ดอกพรม อาจารยป์ระจ าภาควชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร และ 3) นางภาวณา เขมะรตัน์ บรรณารกัษ์ช านาญการพเิศษ ส านกับรรณ-
สารการพฒันา สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์พจิารณาความตรงของเนื้อหา ซึง่มขีอ้ค าถามทีม่ ี
ค่าความตรง (IOC) ไมถ่งึ 0.6 จ านวน 3 ขอ้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขโดยเปลีย่นขอ้ค าถาม
จ านวน 1 ขอ้ เปลีย่นตวัเลอืก จ านวน 1 ขอ้ และปรบัขอ้ค าถามใหม้คีวามชดัเจน จ านวน 1 ขอ้  
   7. น าแบบทดสอบทีไ่ดป้รบัปรงุแลว้ เสนอประธานและกรรมการควบคุมปรญิญา
นิพนธต์รวจสอบอกีครัง้ และไดร้บัความเหน็ชอบใหน้ าไปทดลองใชก้บับรรณารกัษ์ทีไ่มใ่ช่กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 36 คน แลว้น ามาวเิคราะหห์าค่าความยากงา่ย (p) โดยพจิารณาค่าอยูร่ะหว่าง 0.20 
– 0.80 และวเิคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนก(R) โดยพจิารณาค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 1.00 ซึง่มขีอ้ทีม่คี่า
ความยากงา่ยเกนิไปจ านวน 6 ขอ้ ไดน้ าค าถามไปปรบัปรงุอกีครัง้ ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ
ทัง้ฉบบั มคี่าเท่ากบั 0.80 
   8. น าแบบทดสอบทีแ่กไ้ขขอ้บกพรอ่งแลว้ เสนอต่อประธานและกรรมการควบคุม
ปรญิญานิพนธ ์เพื่อใหค้วามเหน็ชอบ แลว้น าไปทดสอบจรงิกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
  ขัน้ตอนในการสรา้งแบบสอบถามส่วนทีเ่ป็นบทบาทบรรณารกัษ์ในการสอน 
การรูส้ารสนเทศ 
   การสรา้งแบบสอบถามเพื่อสอบถามบทบาทบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
ของรฐัในการสอนการรูส้ารสนเทศตามมาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษา
ของหอ้งสมดุวทิยาลยัและหอ้งสมดุวจิยั มวีธิกีารสรา้งและพฒันา ดงันี้  
   1. ศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัการรูส้ารสนเทศและการสอนการรูส้ารสนเทศใน
ระดบัอุดมศกึษา 
   2. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัเกีย่วกบับทบาทบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 
ดา้นการสอนการใชห้อ้งสมุด และการสอนการรูส้ารสนเทศ 
   3. ผูว้จิยัด าเนินการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ และส่งแบบสมัภาษณ์ขอขอ้มลูวจิยั
เบือ้งตน้ทางไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสก์บัหวัหน้าฝา่ยบรกิาร หรอืบรรณารกัษ์ทีร่บัผดิชอบในการสอน
การรูส้ารสนเทศทัง้ 24 แห่ง สอบถามขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัการวจิยัเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางใน 
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การสรา้งขอ้ค าถาม 
   4. ศกึษามาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษาของหอ้งสมดุ
วทิยาลยัและหอ้งสมดุวจิยัแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานจ านวน 5 ขอ้ และ
ดชันีชีว้ดัจ านวน 22 ขอ้ ผูว้จิยัเลอืกใชม้าตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษา
ของหอ้งสมดุวทิยาลยัและหอ้งสมดุวจิยัแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นเกณฑใ์นการวจิยั โดยคดัเลอืก
มาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมุดสถาบนั 
อุดมศกึษาของประเทศไทย เนื่องจากเป็นมาตรฐานทีม่คีวามเป็นสากล เป็นทีย่อมรบัและม ี
การน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการสอนการรูส้ารสนเทศในระดบัอุดมศกึษาอยา่งกว้างขวางทัง้ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศต่างๆ ทัว่โลก เป็นตน้แบบในการพฒันามาตรฐาน 
การรูส้ารสนเทศในหลายประเทศ และมคีวามเหมาะสมกบักลุ่มประชากรทีเ่ป็นบรรณารกัษ์
ระดบัอุดมศกึษา มรีายละเอยีดครอบคลุมพฤตกิรรมการสอน และยงัมผีลการเรยีนรู ้(Outcome) ที่
สามารถน ามาใชเ้ป็นเกณฑก์ าหนดขอ้ค าถามได้ 
   5. ศกึษาแนวทางการสรา้งแบบสอบถาม โดยใชผ้ลการศกึษาทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 
และศกึษาลกัษณะการสรา้งขอ้ค าถามบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์ จาก
งานวจิยัของสมฤด ีหตัถาพงษ์ (2547: ภาคผนวก ค) สุพฒัน์ ส่องแสงจนัทร ์และคนอื่นๆ (2550: 
ภาคผนวก 2) คนางค ์เชษฐบุตร (2550: ภาคผนวก ข) และปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศจาก
งานวจิยัของสจัจารยี ์ศริชิยั (2552: ภาคผนวก ก, ภาคผนวก ข)  
   6. ด าเนินการสรา้งแบบสอบถามบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของ
บรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัตามมาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบั 
การอุดมศกึษาของหอ้งสมดุวทิยาลยัและหอ้งสมดุวจิยั โดยวเิคราะหม์าตรฐานและดชันีชีว้ดัทัง้ 5 
มาตรฐาน 22 ตวับ่งชี ้และสรา้งเกณฑก์ารก าหนดพฤตกิรรมการสอนเป็นขอ้ค าถามของ
แบบสอบถามการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั จ านวน 44 ขอ้ 
โดยแต่ละมาตรฐานประกอบดว้ยจ านวนขอ้ ดงันี้ 
    มาตรฐานที ่1  จ านวน    8  ขอ้  
    มาตรฐานที ่2  จ านวน   18  ขอ้  
    มาตรฐานที ่3  จ านวน   10  ขอ้  
    มาตรฐานที ่4  จ านวน    2  ขอ้  
    มาตรฐานที ่5  จ านวน    6  ขอ้ 
   7. น าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมปรญิญา
นิพนธเ์พื่อพจิารณาตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นเน้ือหา ภาษา และความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
รวมทัง้ตรวจสอบความเหมาะสมของการใชค้ า การสะกด ส านวนภาษา ตลอดจนความชดัเจนของ
ขอ้ค าถาม 
   8. ปรบัปรงุแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของประธานและกรรมการควบคุม
ปรญิญานิพนธ ์ซึง่ใหป้รบัเปลีย่นภาษาของขอ้ค าถามใหม้คีวามชดัเจน เพื่อแสดงออกเป็นพฤตกิรรม
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การสอน แลว้น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์และมคีวามรู้
เกีย่วกบัการสอนการรูส้ารสนเทศ จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 1) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
ดร.เทอดศกัดิ ์ไมเ้ทา้ทอง อาจารยป์ระจ าภาควชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ 
คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2) อาจารย ์ดร. ผุสด ีดอกพรม อาจารยป์ระจ า
ภาควชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์คณะอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร และ 
3) นางภาวณา เขมะรตัน์ บรรณารกัษ์ ฝา่ยบรกิาร ส านักบรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑติ 
พฒันบรหิารศาสตรเ์พื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความสอดคลอ้งของบทบาททีป่ฏบิตักิบั
มาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษาของหอ้งสมดุวทิยาลยัและหอ้งสมดุวจิยั 
   9. น าแบบสอบถามทีผ่่านการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญแลว้ มาหาค่า 
ความสอดคลอ้ง (IOC) ซึง่มคี่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.6 ขึน้ไปทุกขอ้ และผูเ้ชีย่วชาญแนะน า
ใหป้รบัปรงุโดยเปลีย่นค าและประโยคในขอ้ค าถามใหส้ื่อความหมายชดัเจนขึน้ และในส่วนของ
ปญัหาการสอนการรูส้ารสนเทศ ผูเ้ชีย่วชาญแนะน าใหต้ดัปญัหาทีส่ ื่อความหมายซบัซอ้นกนัออก
จ านวน 1 ขอ้ และเพิม่ขอ้ค าถามอกี 2 ขอ้ในดา้นการส่งเสรมิและสนบัสนุน และปญัหาจากตวันิสติ 
   10. เมือ่ปรบัปรงุแบบสอบถามเรยีบรอ้ยแลว้จงึเสนอประธานและกรรมการควบคุม
ปรญิญานิพนธ ์และแกไ้ขตามค าแนะน าเพิม่เตมิอกีครัง้ โดยปรบัเปลีย่นขอ้ค าถามในมาตรฐานที ่5 
จ านวน 1 ขอ้ แลว้จงึไดร้บัความเหน็ชอบใหไ้ปทดลองกบับรรณารกัษ์หอ้งสมดุวทิยาเขตของ
มหาวทิยาลยัของรฐั ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฎั และ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล จ านวน 36 คน เพื่อตรวจสอบความเทีย่ง 
   11. เมือ่ไดแ้บบสอบถามทีท่ดลองใชก้ลบัมา น ามาวเิคราะหห์าค่าความเทีย่ง 
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชค้่าสมัประสทิธแิอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) โดยถอืเกณฑค์่าความเทีย่งตัง้แต่ 0.75 ขึน้ไป ไดค้่าความเทีย่งเท่ากบั 0.92  
   12. น าแบบสอบถามและผลการหาค่าความเทีย่ง เสนอต่อประธานและกรรมการ
ควบคุมปรญิญานิพนธ ์แลว้จงึน าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปใชท้ดสอบจรงิกบับรรณารกัษ์
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งตามทีก่ าหนดไว้ 
 
  แบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง 
   แบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้งทีใ่ชใ้นการวจิยั มจี านวน 1 ชุด ใชใ้น 
การสมัภาษณ์เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของบรรณารกัษ์ต่อบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของ
บรรณารกัษ์ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั ซึง่คดัเลอืกตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใหค้รอบคลุมคุณลกัษณะต่างๆ ของบรรณารกัษ์ตามตวัแปร
อสิระ  
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   ขัน้ตอนในการสรา้งแบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง  
   1. ผูว้จิยัสรุปประเดน็ทีส่ าคญัของผลการวจิยัจากขอ้มลูเชงิปรมิาณ และก าหนด
เป็นขอ้ค าถาม ดงันี้ 
    1.1 บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัของรฐัตามมาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษาของหอ้งสมดุ
วทิยาลยัและหอ้งสมดุวจิยั  
    1.2 ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
ของรฐั  
    1.3 ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานของบรรณารกัษ์กบับทบาท
ในการสอนการรูส้ารสนเทศ 
   2. ก าหนดขอ้ค าถามในการสมัภาษณ์ และน าแบบสมัภาษณ์ทีส่รา้งเสรจ็แลว้ 
เสนอประธานและกรรมการทีค่วบคุมปรญิญานิพนธ ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น และ
ความชดัเจนของเนื้อหา และภาษาของขอ้ค าถาม  
   3. ปรบัปรงุและแกไ้ขแบบสมัภาษณ์ตามค าแนะน า แลว้เสนอใหป้ระธานและ
กรรมการทีค่วบคุมปรญิญานิพนธต์รวจสอบอกีครัง้ เพื่อน าไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการสมัภาษณ์กลุ่ม
ตวัอยา่งต่อไป 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยั ผูว้จิยัไดด้ าเนินการโดยมขีัน้ตอนดงันี้  
   1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิปรมิาณโดยแบบสอบถาม  
    1.1 ผูว้จิยัตดิต่อขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร- 
วโิรฒ ถงึบรรณารกัษ์หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั เพื่อขอความ
อนุเคราะหเ์กบ็ขอ้มลูเพื่อการวจิยั 
    1.2 ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามพรอ้มหนงัสอืรบัรองจากบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พรอ้มแนบซองไปรษณยีต์ดิแสตมป์จา่หน้าซองถงึผูว้จิยั พรอ้มทัง้
ชีแ้จงรายละเอยีดต่างๆ ในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 117 ชุด ตัง้แต่วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์- 20 
มนีาคม 2556 รวมระยะเวลาทีแ่จกแบบสอบถามจ านวน 1 เดอืน 8 วนั ไดแ้บบสอบถาม กลบัคนืมา
จ านวน 99 ฉบบั  
    1.3 เมือ่ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมาผูว้จิยัไดต้รวจสอบความสมบรูณ์ของ
แบบสอบถาม พบว่าเป็นแบบสอบถามไมส่มบรูณ์ 1 ชุด เหลอืทีส่มบรูณ์ 98 ชุด ซึง่มากกว่าจ านวน
ขัน้ต ่าทีก่ าหนดไวใ้นตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie; Morgan.  
1970: 608) 
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   2. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคุณภาพโดยการสมัภาษณ์ 
    2.1 ผูว้จิยัตดิต่อขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร- 
วโิรฒ ถงึบรรณารกัษ์หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั เพื่อขอความ
อนุเคราะหเ์กบ็ขอ้มลูเพื่อการวจิยั 
    2.2 ผูว้จิยันดัหมาย วนั เวลา สถานที ่กบับรรณารกัษ์ผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวน 
10 คน โดยใชว้ธิกีารคดัเลอืกแบบเจาะจง 
    2.2 ผูว้จิยัด าเนินการสมัภาษณ์บรรณารกัษ์กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนดว้ยตนเอง 
และสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งทีส่รา้งขึน้ ระหว่างวนัที ่20-30 
มนีาคม พ.ศ. 2556 
 
การจดักระท าและการวิเคราะหข้์อมลู 
 การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลูในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้  
  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ 
  1. ผูว้จิยัตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนื 
  2. วเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเรจ็ 
  3. ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยค่าสถติต่ิางๆ ดงันี้ 
   3.1 วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามตอนที ่1 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยใชค้่ารอ้ยละ  
   3.2 ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบตอนที ่2 ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
พืน้ฐานของบรรณารกัษ์ โดยขอ้ทีต่อบถูกให ้1 คะแนน ขอ้ทีต่อบผดิหรอืไมต่อบให ้0 คะแนน 
ค านวณผลรวมของคะแนน แลว้น ามาจดัระดบัความรูค้วามสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
พืน้ฐานของบรรณารกัษ์เป็น 3 กลุ่ม ซึง่มกีารก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบองิกลุ่ม โดยมคีะแนน
น้อยทีสุ่ดคอื 11 คะแนน และคะแนนสงูสุดคอื 30 คะแนน เมือ่น ามาแบ่งตามการกระจายของคะแนน 
และน ามาก าหนดเป็นช่วงคะแนน สามารถจดักลุ่มได ้ดงันี้ 
   ไดค้ะแนน 11- 21  มคีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน ระดบัน้อย 
   ไดค้ะแนน 22-26  มคีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน ระดบัปาน
กลาง 
   ไดค้ะแนน 27-30 มคีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน ระดบัมาก 
   3.3 ใชค้่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบับทบาทและ
ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ ซึง่การตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั โดยก าหนด
คะแนนการตอบเป็นดงันี้ 
    ตอบช่องมากทีสุ่ด ก าหนดค่าน ้าหนกัให ้ 5 คะแนน  
    ตอบช่องมาก   ก าหนดค่าน ้าหนกัให ้ 4 คะแนน 
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    ตอบช่องปานกลาง ก าหนดค่าน ้าหนกัให ้ 3 คะแนน  
    ตอบช่องน้อย   ก าหนดค่าน ้าหนกัให ้ 2 คะแนน 
    ตอบช่องน้อยทีสุ่ด  ก าหนดค่าน ้าหนกัให ้ 1 คะแนน 
   การแปลผลค่าเฉลีย่ใชเ้กณฑแ์บบองิเกณฑ ์(Criterion reference) 5 ระดบั ดงันี้  
    คา่เฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายความว่า  มบีทบาทหรอืปญัหามากทีสุ่ด  
    ค่าเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายความว่า  มบีทบาทหรอืปญัหามาก 
    ค่าเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายความว่า  มบีทบาทหรอืปญัหาปานกลาง 
    ค่าเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายความว่า  มบีทบาทหรอืปญัหาน้อย  
    ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายความว่า  มบีทบาทหรอืปญัหาน้อยทีสุ่ด  
   การวเิคราะหค์่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานจะค านวณเป็นรายมาตรฐาน 
รายขอ้ และผลรวม ทัง้ในเรื่องบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ และปญัหาในการสอน 
การรูส้ารสนเทศ  
   3.4 ใชส้ถติ ิt-test วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ และ
ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ จ าแนกตามตวัแปร วุฒกิารศกึษา 
   3.5 ใชส้ถติ ิF-test วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ และ
ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ จ าแนกตามตวัแปร ประสบการณ์ในการท างาน และความรู้
ทางดา้นเทคโนโลยเีทศสารสนเทศพืน้ฐาน หากพบความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิจะ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test)  
  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ 
  1. ผูว้จิยัด าเนินการถอดเทปใหส้มัภาษณ์ ภายหลงัด าเนินการสมัภาษณ์ โดยถอด
ความเป็นแบบค าต่อค า  
  2. สรปุเนื้อหาตามประเดน็ทีก่ าหนดไวใ้นแบบสมัภาษณ์ในรปูของแฟ้มเอกสาร 
  3. ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดร้บัจากการสมัภาษณ์ โดยวเิคราะหเ์นื้อหาตามแนว 
ขอ้ค าถามทีก่ าหนดไว ้เพื่อน าผลมาใชส้นบัสนุนผลการวจิยัเชงิปรมิาณ  
  4. สรปุประเดน็ 
 
 
 
 
  
 



 บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

  
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู  
  การวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมายผลการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยั
ไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้  
  N  แทน  จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
  X   แทน  คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 
  S.D.  แทน  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  t  แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณา t-distribution  
  F  แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณา F-distribution  
  df  แทน ชัน้ของความเป็นอสิระ (Degrees of Freedom) 
  SS  แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน  
  *      แทน มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  a  แทน  สญัลกัษณ์ก ากบัค่าเฉลีย่ทีม่คี่ามากกว่าค่าเฉลีย่ทีม่ ีb ก ากบั  
      อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
  b  แทน  สญัลกัษณ์ก ากบัค่าเฉลีย่ทีม่คี่าน้อยกว่าค่าเฉลีย่ทีม่ ีa ก ากบั 
      อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู  
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้  
  ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามเกีย่วกบับทบาทในการสอน 
การรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั แบ่งออกเป็น 4 ตอน คอื 
   ตอนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
   ตอนที ่2 แบบทดสอบความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานของบรรณารกัษ์   
   ตอนที ่3 แบบสอบถามบทบาทของบรรณารกัษ์ในการสอนการรูส้ารสนเทศ  
   ตอนที ่4 แบบสอบถามปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ  
 
  ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสมัภาษณ์ เกีย่วกบับทบาทในการสอน 
การรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั 
   ตอนที ่1 สถานภาพส่วนตวัของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
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   ตอนที ่2 แนวค าถามสมัภาษณ์เกีย่วกบัความคดิเหน็ของบรรณารกัษ์ต่อบทบาทใน
การสอนการรูส้ารสนเทศ 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงปริมาณ 
 ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ ซึง่ไดจ้ากแบบสอบถาม 
  1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปร ปรากฏดงัตาราง 1  
   1.1 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
 

   สถานภาพ    ปรญิญาตร ี   ปรญิญาโท ขึน้ไป      รวม 
        จ านวน  รอ้ยละ   จ านวน  รอ้ยละ   จ านวน   รอ้ยละ 
ประสบการณ์ในการท างาน 
   ระหว่าง 1 – 5 ปี      13  13.3   17   17.3 30  30.6 
   ระหว่าง 5 – 11 ปี        6    6.1   18   18.4 24  24.5 
 ตัง้แต่  11 ปี ขึน้ไป     8    8.2   36   36.7 44  44.9    

 

  รวม     27  27.6   71   72.4 98        100.0 
 
 
 

ความรูท้างดา้นเทคโนโลย ี
สารสนเทศพืน้ฐาน 
 น้อย         3    3.1   16   16.3 19   19.4 
 ปานกลาง      12  12.2   23   23.5 35   35.7 
 มาก       12  12.2   32   32.7 44   44.9 

 รวม     27  27.5   71   72.5 98      100.0  
 
 

    จากตาราง 1 แสดงใหเ้หน็วา่บรรณารกัษ์ส่วนใหญ่มวีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาโท ขึน้ไป 
(รอ้ยละ 72.5) ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการท างานตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 44.9) และมคีวามรู้
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานในระดบัมาก (รอ้ยละ 44.9)  
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       1.2 รปูแบบการสอนการรูส้ารสนเทศของหน่วยงาน 

 
ตาราง 2 รปูแบบการสอนการรูส้ารสนเทศของหน่วยงาน   

                      N = 98 
 

   ขอ้            รปูแบบการสอน*                จ านวน  รอ้ยละ  
 
 1. สอน/ รว่มสอนกบัคณาจารยใ์นรายวชิา เช่น การสอนการรูส้ารสนเทศ   52  53.1  
    การสบืคน้สารสนเทศ ทกัษะการรูส้ารสนเทศ การใชห้อ้งสมดุ เป็นตน้ 
 2. การน าชมหอ้งสมดุ                84  85.7
 3. การปฐมนิเทศการใชห้อ้งสมดุ             76  77.5 
 4. การฝึกอบรมการใชฐ้านขอ้มลู             82  83.7 
 5. การสอนการวจิยั                14  14.3 
 6. การสอนการท าบรรณานุกรม              54  55.1 
 7. การตอบค าถามช่วยการคน้ควา้              1    1.0 

    *ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
  จากตาราง 2 แสดงว่า รปูแบบการสอนการรูส้ารสนเทศของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั 
ส่วนใหญ่ คอื การน าชมหอ้งสมดุ (รอ้ยละ 85.7) การฝึกอบรมการใชฐ้านขอ้มลู (รอ้ยละ 83.7) และ
การปฐมนิเทศการใชห้อ้งสมุด (รอ้ยละ 77.5) 
 
   1.3 วธิกีารเรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ตาราง 3 วธิกีารเรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ         N = 98 
 

 ขอ้     วธิกีารเรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ*          จ านวน   รอ้ยละ  
 
 

1. ศกึษาตามหลกัสตูรจากสถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา       45 45.9 
 2. เขา้รบัการอบรมทีจ่ดัขึน้โดยหอ้งสมดุทีท่่านปฏบิตังิาน     81  82.6 
 3. เขา้รว่มอบรมกบัหน่วยงานภายนอกหอ้งสมดุ        69  70.4 
 4. เรยีนรูด้ว้ยตนเอง เช่น การอ่านหนงัสอื คู่มอืการใช ้เวบ็ไซต์ เป็นตน้  84  85.7 
 5. การสอบถามจากเพื่อนรว่มงานหรอืผูรู้้         81  82.6 
 6. เรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ    83  84.7 
 

  *ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
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  จากตาราง 3 แสดงว่า วธิกีารเรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบรรณารกัษ์ส่วนใหญ่ 
คอื เรยีนรูด้ว้ยตนเอง เช่น การอ่านหนงัสอื คู่มอืการใช ้เวบ็ไซต์ (รอ้ยละ 85.7) เรยีนรูจ้าก 
การปฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ (รอ้ยละ 84.7) เขา้รบัการอบรมทีจ่ดัขึน้โดย
หอ้งสมดุทีต่นปฏบิตังิาน (รอ้ยละ 82.6) และการสอบถามจากเพื่อนรว่มงานหรอืผูรู้้ (รอ้ยละ 82.6)  
 
  2. บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั 
 
ตาราง 4 บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั 

 
 

ขอ้   บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ       ระดบัการปฏบิตั ิ
                                 X     S.D.  แปลผล 
มาตรฐานที ่1 สามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของ 
สารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ย่างชดัเจน 
1. แนะน าการก าหนดประเดน็ของหวัขอ้ทีต่อ้งการศกึษา   3.67  1.18  มาก 
2. อธบิายความแตกต่างระหว่างแหล่งสารสนเทศทัว่ไปกบั   3.51  0.94  มาก 
    แหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขา 
 ตอ้งการศกึษา 
3. แนะน าการก าหนดแนวคดิหลกัและค าส าคญัของเรือ่งที่   3.84  0.93  มาก 
 ตอ้งการศกึษา 
4. แนะน าการใชแ้หล่งสารสนเทศทัว่ไปและแหล่งสารสนเทศ  4.02  0.88  มาก 
  เฉพาะสาขา 
5. อธบิายถงึลกัษณะการผลติและการเผยแพรส่ารสนเทศทัง้ที่  3.11  1.03  ปานกลาง 
  เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
6. อธบิายความแตกต่างของสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ เช่น   3.24  1.01  ปานกลาง 
  สื่อประสม ฐานขอ้มลู เวบ็ไซต ์สื่อโสตทศัน์ เป็นตน้ 
7. อธบิายลกัษณะของสารสนเทศ เช่น สารสนเทศทัว่ไปกบั   3.52  1.06  มาก 
  สารสนเทศทางวชิาการ 
8. อธบิายความแตกต่างระหว่างสารสนเทศปฐมภมูแิละ    3.13  1.00  ปานกลาง 
  สารสนเทศทุตยิภูม ิ

รวม         3.51  0.77  มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ)    
 

 

ขอ้    บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ       ระดบัการปฏบิตั ิ
                                   X    S.D.  แปลผล 
มาตรฐานที ่2 สามารถในการเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการใช้ 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
9. สอนการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืสบืคน้สารสนเทศทีเ่หมาะสม เช่น   4.29  0.94 มาก 
    การใชเ้ครือ่งมอืสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศในหอ้งสมดุ     
    เครือ่งมอืสบืคน้ ดรรชนีวารสาร เป็นต้น 
10. สอนการใชโ้ปรแกรมสบืคน้สารสนเทศบนอนิเทอรเ์น็ต   4.11  0.92 มาก 
11. แนะน าการใชแ้หล่งสารสนเทศ เช่น แหล่งปฐมภูมแิหล่ง   3.48  1.14 ปานกลาง 
     ทุตยิภมูแิละแหล่งตตยิภมูใิหเ้หมาะสมกบัเรือ่งที่ 
   ตอ้งการศกึษา 
12. แนะน าการใชค้ าคน้ทีม่คีวามหมายเหมอืนหรอืสมัพนัธ์   3.89  0.88 มาก 
  กบัเรือ่งทีต่อ้งการศกึษา 
13. แนะน าการใชค้ าทีต่่างกนัแต่มคีวามหมายเหมอืนกนั    3.68  0.96 มาก 
   และการใชค้ าทีม่คีวามหมายกวา้งกว่าหรอืแคบกว่า 
14. ยกตวัอยา่งค าศพัทท์ีไ่ดม้าจาก สารานุกรม คู่มอื     3.34  1.09 ปานกลาง 
   พจนานุกรม ศพัทส์มัพนัธห์รอือรรถาภธิาน หรอืต าราเรยีน 
     เฉพาะสาขาวชิา เพื่อใชส้บืคน้สารสนเทศ 
15. แนะน ากลยทุธก์ารคน้หาสารสนเทศ เช่น การใชต้รรกะบลู   3.92  0.96 มาก 
  การตดัปลายค า การคน้ดว้ยค าใกลเ้คยีง เป็นตน้ 
16. แนะน าการคน้หาสารสนเทศโดยใชเ้ขตขอ้มลู เช่น ชื่อเรือ่ง   4.38  0.77 มาก 
     ชื่อผูแ้ต่ง หรอืหวัเรือ่ง เป็นตน้ 
17. แนะน าการคน้หาสารสนเทศดว้ยการใชว้งเลบ็ และการใช้  3.49  1.19 ปานกลาง 
   ค าคน้ดว้ยค าหรอืวลใีนวงเลบ็ 
18. แนะน าการคน้หาสารสนเทศดว้ยการใชค้ าส าคญั    4.34  0.75 มาก 
19. อธบิายการใชค้ าแนะน าบนหน้าจอ การใชเ้ครือ่งมอื    3.64  0.93 มาก 
   ช่วยเหลอื (help) และค าสัง่ของระบบการคน้คนืสารสนเทศ 
20. แนะน าการใชค้ าถามและค าคน้ใหแ้คบลงหรอื     3.96  0.97 มาก 

 กวา้งขึน้ ดว้ยเทคนิคต่างๆ เช่น ตรรกะแบบบลู  
  การจ ากดัผลการสบืคน้ 
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ตาราง 4 (ต่อ)   

   

 

ขอ้    บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ       ระดบัการปฏบิตั ิ
                                   X     S.D.  แปลผล 
21. อธบิายถงึการเลอืกใชค้ าหรอืวล ีในการคน้หาสารสนเทศ  3.73  1.03 มาก 
  จากแหล่งขอ้มลูทีต่่างกนั 
22. แนะน าการใชพ้จนานุกรม สารานุกรม บรรณานุกรมและ  3.16  1.12 ปานกลาง 
  หนงัสอือา้งองิอื่นๆ 
23. แนะน าการใชส้่วนต่างๆ ของหนงัสอื เพื่อคน้หาสารสนเทศ  2.94  1.14 ปานกลาง   
  ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ดรรชนี สารบญั แผนภูม ิรายการโยง เป็นตน้ 
24. แนะน าแหล่งศกึษาคน้ควา้ทีเ่หมาะสมกบัสาขาวชิาหรอื   3.94  0.94 มาก 
   หวัขอ้เรือ่งทีน่กัศกึษาตอ้งการศกึษา 
25. สอนการใชร้ายการสบืคน้ (Catalog) และดรรชนีเพื่อหา   4.07  1.07 มาก 
   สารสนเทศ เช่น หนงัสอื บทความวารสารสื่อโสตทศัน์ 
26. แนะน าการใชเ้ลขเรยีกหนงัสอื ดรรชนีวารสาร เพื่อบอก   4.27  0.94 มาก 
   ทีอ่ยูข่องทรพัยากรสารสนเทศทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุ 
 

รวม         3.81  0.67 มาก 
 

มาตรฐานที ่3 สามารถประเมนิสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 
ไดอ้ยา่งมวีจิารณญาณ รวมทัง้สามารถบรูณาการ 
สารสนเทศทีเ่ลอืกแลว้ใหเ้ขา้กบัฐานความรูแ้ละค่านิยม 
ของตนเองได ้
27. แนะน าการคดัเลอืกสารสนเทศทีม่คีวามเหมาะสมสามารถ  3.93  0.92 มาก 
   น าไปใชใ้นการอา้งองิได้ 
28. แนะน าการพจิารณาความน่าเชื่อถอืของผูแ้ต่งโดยดูจากบท  3.33  1.12 ปานกลาง 
   วจิารณ์ หรอืหนงัสอืชวีประวตั ิ
29. แนะน าวธิพีจิารณาความเทีย่งตรง และความถูกตอ้งโดย  3.51  1.10 มาก 
   ดจูากแหล่งอา้งองิทีใ่หข้อ้มลูทางบรรณานุกรม 
30. แนะน าการพจิารณาความน่าเชื่อถอืส านกัพมิพห์รอื    3.23  1.04 ปานกลาง 
   หน่วยงานทีผ่ลติทรพัยากรสารสนเทศต่าง ๆ 
31. แนะน าส่วนใดบา้งทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบัปีพมิพแ์ละเน้น   3.81  1.02 มาก 
   ความทนัสมยัของปีพมิพซ์ึง่มผีลต่อคุณภาพของ 
   แหล่งสารสนเทศ 
 



66 
 

 
 

ตาราง 4 (ต่อ)    

 
 

 

ขอ้    บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ       ระดบัการปฏบิตั ิ
                                    X      S.D.  แปลผล 
32. ยกตวัอยา่งของสารสนเทศทัง้ทีเ่สนอเป็นขอ้เทจ็จรงิและ   2.96  1.03 ปานกลาง 
   ความคดิเหน็ 
33. ยกตวัอยา่งสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศทีส่นับสนุน   2.81  0.98 ปานกลาง 
  แนวคดิเฉพาะคนหรอืเฉพาะกลุ่มบุคคล 
34. แนะน าการใชแ้หล่งสารสนเทศหลายๆ แหล่งเพื่อใหไ้ด้   4.00  0.93 มาก 
   ขอ้มลูครอบคลุมเรือ่งทีต่อ้งการศกึษา 
35. แนะน าเกณฑก์ารประเมนิแหล่งสารสนเทศ โดยพจิารณา  3.54  1.00 มาก 
   จากเนื้อหา ความน่าเชื่อถอื และความทนัสมยั 
36. แนะน าการคน้หาสารสนเทศจากแหล่งอื่นๆ โดยการใช้   3.49  1.08 ปานกลาง 
   เชงิอรรถ และบรรณานุกรม 

รวม         3.46  0.78 ปานกลาง 
 

มาตรฐานที ่4 สามารถใชส้ารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
เพื่อบรรลุจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว้ 
37. แนะน าการจดัการขอ้มลูทัง้ขอ้ความ ภาพดจิทิลัในรปูแบบต่างๆ 3.21  1.09 ปานกลาง 
38. แนะน าวธิกีารใชโ้ปรแกรมน าเสนอ เช่น โปรแกรม    2.77  1.22 ปานกลาง 
   ไมโครซอฟตอ์อฟฟิศ PowerPoint เป็นต้น  
 
 

       รวม        2.99  1.03 ปานกลาง 
 

มาตรฐานที ่5 สามารถเขา้ใจในประเดน็ทางเศรษฐกจิ  
กฎหมาย และสงัคมทีเ่กีย่วกบัการใชส้ารสนเทศได ้รวมทัง้เขา้ถงึ 
และใชส้ารสนเทศอยา่งมจีรยิธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 
39. อธบิายถงึการเขา้ใจสารสนเทศบนเวบ็ทีม่ที ัง้เสยีค่าใชจ้า่ย  3.41  1.13 ปานกลาง 
   และไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย 
40. อธบิายวธิกีารสมคัรสมาชกิ เพื่อใชแ้หล่งสารสนเทศ และ  3.54  1.10 มาก 
   การจ ากดัสทิธิก์ารเขา้ใชส้ารสนเทศ 
41. ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญา ลขิสทิธิแ์ละ    3.18  1.06 ปานกลาง 
   การใชง้านโดยธรรม   
42. อธบิายจรรยาบรรณในการลอกเลยีนผลงานของผูอ้ื่นและ  3.59  1.10 มาก 
     การแอบอา้งผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 
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ตาราง 4 (ต่อ)    

 
 

 

ขอ้   บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ        ระดบัการปฏบิตั ิ
                                   X    S.D.  แปลผล 
43. แนะน าการเขยีนการอา้งองิตามรปูแบบทีส่ถาบนัของตนเอง  4.09  0.89 มาก 
   ก าหนด (เชงิอรรถหรอืการอา้งองิแบบแทรกในเนื้อหา) 
44. แนะน าการเขยีนบรรณานุกรมของหนงัสอื      4.01  0.96 มาก  

รวม         3.64  0.80 มาก 
 

      รวมทัง้หมด        3.48  0.68 ปานกลาง 
 

  
  จากตาราง 4 แสดงว่าบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัมบีทบาทในการสอน 
การรูส้ารสนเทศโดยรวมอยู่ใน ระดบัปานกลาง ( X  = 3.48) 
   เมือ่พจิารณาบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศแต่ละมาตรฐาน พบว่า บรรณารกัษ์
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัมบีทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศระดบัมาก ในมาตรฐานที ่2 
ความสามารถในการเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ( X  = 
3.81) มาตรฐานที ่5 สามารถเขา้ใจในประเดน็ทางเศรษฐกจิ กฎหมาย และสงัคมทีเ่กีย่วกบัการใช้
สารสนเทศได ้รวมทัง้เขา้ถงึและใชส้ารสนเทศอยา่งมจีรยิธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย ( X  = 3.64) 
และมาตรฐานที ่1 สามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน ( X  
= 3.51) 
  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ของแต่ละมาตรฐาน ปรากฏผล ดงันี้ 
  มาตรฐานที ่1 สามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ย่าง
ชดัเจน บรรณารกัษ์มบีทบาทในการสอนในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ แนะน าการใชแ้หล่ง
สารสนเทศทัว่ไปและแหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขา ( X  = 3.81) แนะน าการก าหนดแนวคดิหลกัและ
ค าส าคญัของเรือ่งทีต่อ้งการศกึษา ( X  = 3.64) และแนะน าการก าหนดประเดน็ของหวัขอ้ทีต่อ้งการ
ศกึษา ( X  = 3.67) 
  มาตรฐานที ่2 สามารถในการเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล บรรณารกัษ์มบีทบาทในการสอนในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ แนะน าการคน้หา
สารสนเทศโดยใชเ้ขตขอ้มลู เช่น ชื่อเรือ่ง ชื่อผูแ้ต่ง หรอืหวัเรือ่ง เป็นตน้ ( X  = 4.38) แนะน า 
การคน้หาสารสนเทศดว้ยการใชค้ าส าคญั (X  = 4.34) และสอนการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืสบืคน้
สารสนเทศทีเ่หมาะสม เช่น การใชเ้ครือ่งมอืสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศในหอ้งสมดุ เครือ่งมอืสบืคน้ 
ดรรชนีวารสาร เป็นตน้ ( X  = 4.29) 
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  มาตรฐานที ่3 สามารถประเมนิสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศไดอ้ยา่งมวีจิารณญาณ 
รวมทัง้สามารถบรูณาการสารสนเทศทีเ่ลอืกแลว้ใหเ้ขา้กบัฐานความรูแ้ละค่านิยมของตนเองได้ 
บรรณารกัษ์มบีทบาทในการสอนในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ แนะน าการใชแ้หล่งสารสนเทศ
หลายๆ แหล่ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูครอบคลุมเรือ่งทีต่อ้งการศกึษา ( X  = 4.00) แนะน าการคดัเลอืก
สารสนเทศทีม่คีวามเหมาะสมสามารถน าไปใชใ้นการอา้งองิได้ ( X  = 3.93) และแนะน าว่ามสี่วน
ใดบา้งทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบัปีพมิพแ์ละเน้นความทนัสมยัของปีพมิพซ์ึง่มผีลต่อคุณภาพของแหล่ง
สารสนเทศ ( X  = 3.81) 
   มาตรฐานที ่4 สามารถใชส้ารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อบรรลุจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว้ 
บรรณารกัษ์มบีทบาทในการสอนในระดบัปานกลาง ทัง้ 2 ขอ้ ไดแ้ก่ แนะน าการจดัการขอ้มลูทัง้
ขอ้ความ ภาพดจิทิลัในรปูแบบต่างๆ ( X  = 3.21) และแนะน าวธิกีารใชโ้ปรแกรมน าเสนอ เช่น 
โปรแกรมไมโครซอฟตอ์อฟฟิศ PowerPoint เป็นตน้ ( X  = 2.77) 
   มาตรฐานที ่5 สามารถเขา้ใจในประเดน็ทางเศรษฐกจิ กฎหมาย และสงัคมทีเ่กีย่วกบั 
การใชส้ารสนเทศได ้รวมทัง้เขา้ถงึและใชส้ารสนเทศอยา่งมจีรยิธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 
บรรณารกัษ์มบีทบาทในการสอนในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ แนะน าการเขยีนการอา้งองิตาม
รปูแบบทีส่ถาบนัของตนเองก าหนด (เชงิอรรถหรอืการอ้างองิแบบแทรกในเนื้อหา) ( X  = 4.09) 
แนะน าการเขยีนบรรณานุกรมของหนงัสอื ( X  = 4.01) และอธบิายจรรยาบรรณในการลอกเลยีน
ผลงานของผูอ้ื่นและการแอบอา้งผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน ( X  = 3.59) 
  ส าหรบัขอ้ทีม่กีารสอนต ่าสุดในระดบัปานกลางม ี2 ขอ้ คอื ยกตวัอยา่งสารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศทีส่นบัสนุนแนวคดิเฉพาะคนหรอืเฉพาะกลุ่มบุคคล ( X  = 2.81) และแนะน า
วธิกีารใชโ้ปรแกรมน าเสนอ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟตอ์อฟฟิศ PowerPoint เป็นตน้ ( X  = 2.77) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

 
 

    2.1 เปรยีบเทยีบบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัของรฐั จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 
 
ตาราง 5 เปรยีบเทยีบบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของ 
     รฐั จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา  

 
 
 

 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ     ปรญิญาตร ี   ปรญิญาโท ขึน้ไป 
                X   S.D    X   S.D   t  
มาตรฐานที ่1 สามารถก าหนดลกัษณะและ 
ขอบเขตของสารสนเทศทีต่้องการได้ 
อยา่งชดัเจน 
1. แนะน าการก าหนดประเดน็ของหวัขอ้ที่    3.70 1.10  3.66  1.22 0.21  

ตอ้งการศกึษา              
2. อธบิายความแตกต่างระหว่างแหล่ง     3.44 0.93  3.54 0.95     -0.46 
   สารสนเทศทัว่ไปกบัแหล่งสารสนเทศ 
  เฉพาะสาขา 
3. แนะน าการก าหนดแนวคดิหลกัและค าส าคญั   3.81 0.92  3.85 0.94     -0.27 
  ของเรือ่งทีต่อ้งการศกึษา 
4. แนะน าการใชแ้หล่งสารสนเทศทัว่ไปและแหล่ง  4.00 0.92  4.03 0.88     -0.21 
  สารสนเทศเฉพาะสาขา 
5. อธบิายถงึลกัษณะการผลติและการเผยแพร่   3.15 1.20  3.10 0.97 0.20 
  สารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
6. อธบิายความแตกต่างของสารสนเทศในรปูแบบ  3.48 1.01  3.15 0.99 1.48 
  ต่างๆ เช่น สื่อประสม ฐานขอ้มลู เวบ็ไซต ์ 
  สื่อโสตทศัน์ เป็นตน้ 
7. อธบิายลกัษณะของสารสนเทศ  เช่น สารสนเทศ  3.63 1.15  3.48 1.03 0.65 
  ทัว่ไปกบัสารสนเทศทางวชิาการ 
8. อธบิายความแตกต่างระหว่างสารสนเทศปฐมภมู ิ 3.26 1.02  3.08 1.00 0.80 
  และสารสนเทศทุตยิภมู ิ                                 
 
 
 
 
 

        รวม     3.56 0.85  3.49 0.75 0.65 
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ตาราง 5  (ต่อ) 

 
 
 

 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ     ปรญิญาตร ี   ปรญิญาโท ขึน้ไป 
                X   S.D    X   S.D   t  
มาตรฐานที ่2 สามารถในการเขา้ถงึสารสนเทศที่ 
ตอ้งการใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
9. สอนการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืสบืคน้สารสนเทศที่  4.33 0.73  4.27 1.01 0.22 
  เหมาะสม เช่น การใชเ้ครือ่งมอืสบืคน้ทรพัยากร 
  สารสนเทศในหอ้งสมดุ เครื่องมอืสบืคน้  
  ดรรชนีวารสาร เป็นตน้ 
10. สอนการใชโ้ปรแกรมสบืคน้สารสนเทศบน   4.19 0.79  4.08 0.97 0.41 
   อนิเทอรเ์น็ต 
11. แนะน าการใชแ้หล่งสารสนเทศ เช่น แหล่งปฐมภูม ิ 3.74 0.98  3.38 1.19 1.37 
   แหล่งทุตยิภมูแิละแหล่งตตยิภูมใิหเ้หมาะสมกบั 
   เรือ่งทีต่อ้งการศกึษา 
12. แนะน าการใชค้ าคน้ทีม่คีวามหมายเหมอืน   4.04 0.85  3.83 0.89 1.09 
   หรอืสมัพนัธก์บัเรือ่งทีต่อ้งการศกึษา 
13. แนะน าการใชค้ าทีต่่างกนั แต่มคีวามหมาย    3.81 0.92  3.63 0.97 0.87 
   เหมอืนกนั และการใชค้ าทีม่คีวามหมายกวา้งกว่า 
   หรอืแคบกว่า 
14. ยกตวัอยา่งค าศพัทท์ีไ่ดม้าจาก สารานุกรม คู่มอื  3.41 1.08  3.31 1.10 0.46 
   พจนานุกรม ศพัทส์มัพนัธห์รอือรรถาภธิาน 
  หรอืต าราเรยีนเฉพาะสาขาวชิา เพื่อใชส้บืคน้ 
   สารสนเทศ 
15. แนะน ากลยทุธก์ารคน้หาสารสนเทศ เช่น การใช ้ 3.93 0.92  3.92 0.98 0.15 
   ตรรกะบลู การตดัปลายค า การคน้ดว้ยค า 
   ใกลเ้คยีง เป็นตน้ 
16. แนะน าการคน้หาสารสนเทศโดยใชเ้ขตขอ้มลู   4.33 0.78  4.39 0.76     -0.42 
  เช่น ชื่อเรือ่ง ชื่อผูแ้ต่ง หรอืหวัเรือ่ง เป็นตน้ 
17. แนะน าการคน้หาสารสนเทศดว้ยการใชว้งเลบ็   3.67 1.27  3.42 1.15 0.93 
   และการใชค้ าคน้ดว้ยค าหรอืวลใีนวงเลบ็ 
18. แนะน าการคน้หาสารสนเทศดว้ยการใชค้ าส าคญั 4.30 0.78  4.35 0.74     -0.33 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

 
 
 

 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ     ปรญิญาตร ี   ปรญิญาโท ขึน้ไป 
                X   S.D    X   S.D   t  
19. อธบิายการใชค้ าแนะน าบนหน้าจอ การใช้   3.52 0.98  3.69 0.92     -0.75 
   เครือ่งมอืช่วยเหลอื (help) และค าสัง่ของระบบ 
   การคน้คนืสารสนเทศ 
20. แนะน าการใชค้ าถามและค าคน้ใหแ้คบลงหรอื  3.96 0.98  3.96 0.98 0.13 
     กวา้งขึน้ ดว้ยเทคนิคต่างๆ เช่น ตรรกะ 
     แบบบลู การจ ากดัผลการสบืคน้ 
21. อธบิายถงึการเลอืกใชค้ าหรอืวล ีในการคน้หา  3.93 0.87  3.66 1.08      1.22 
   สารสนเทศจากแหล่งขอ้มลูทีต่่างกนั 
22. แนะน าการใชพ้จนานุกรม สารานุกรม     3.30 0.99  3.11 1.17 0.79 
   บรรณานุกรมและหนงัสอือา้งองิอื่นๆ 
23. แนะน าการใชส้่วนต่างๆ ของหนงัสอื เพื่อคน้หา 3.07 1.07  2.89 1.17 0.78 
   สารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ดรรชนี สารบญั  
   แผนภมู ิรายการโยง เป็นตน้ 
24. แนะน าแหล่งศกึษาคน้ควา้ทีเ่หมาะสมกบัสาขา  3.85 0.86  3.97 0.97     -0.56 
   วชิาหรอืหวัขอ้เรือ่งทีน่กัศกึษาตอ้งการศกึษา 
25. สอนการใชร้ายการสบืคน้ (Catalog) และดรรชนี 4.07 0.83  4.07 1.15 0.02 
   เพื่อหาสารสนเทศ เช่น หนังสอื บทความวารสาร 
   สื่อโสตทศัน์ 
26. แนะน าการใชเ้ลขเรยีกหนงัสอื ดรรชนีวารสาร   4.56 0.64  4.15 1.01 1.92 
   เพื่อบอกทีอ่ยูข่องทรพัยากรสารสนเทศทีม่อียู่  
  ในหอ้งสมดุ                                  
 
 
 
 
 

        รวม     3.89 0.60  3.78 0.70 0.36 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

 
 
 

 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ     ปรญิญาตร ี   ปรญิญาโท ขึน้ไป 
                X   S.D    X   S.D   t  
มาตรฐานที ่3 สามารถประเมนิสารสนเทศและแหล่ง 
สารสนเทศไดอ้ยา่งมวีจิารณญาณ รวมทัง้สามารถ 
บรูณาการสารสนเทศทีเ่ลอืกแลว้ใหเ้ขา้กบัฐานความรู ้
และค่านิยมของตนเองได ้
27. แนะน าการคดัเลอืกสารสนเทศทีม่คีวามเหมาะสม 3.89 0.97  3.94 0.91     -0.33 
   สามารถน าไปใชใ้นการอา้งองิได ้
28. แนะน าการพจิารณาความน่าเชื่อถอืของผูแ้ต่ง  3.37 1.08  3.31 1.14 0.24 
   โดยดจูากบทวจิารณ์ หรอืหนงัสอืชวีประวตั ิ
29. แนะน าวธิพีจิารณาความเทีย่งตรง และ    3.59 0.97  3.48 1.14 0.46 
  ความถูกตอ้งโดยดจูากแหล่งอา้งองิทีใ่หข้อ้มลู 
   ทางบรรณานุกรม 
30. แนะน าการพจิารณาความน่าเชื่อถอืส านกัพมิพ์  3.22 1.01  3.24 1.03    -.0.03 
   หรอืหน่วยงานทีผ่ลติทรพัยากรสารสนเทศต่าง ๆ 
31. แนะน าส่วนใดบา้งทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบัปีพมิพแ์ละ 3.93 0.96  3.76 1.05 0.71 
   เน้นความทนัสมยัของปีพมิพซ์ึง่มผีลต่อคุณภาพ 
  ของแหล่งสารสนเทศ 
32. ยกตวัอยา่งของสารสนเทศทัง้ทีเ่สนอเป็น   2.96 1.13  2.96 1.01 0.03 
  ขอ้เทจ็จรงิและความคดิเหน็ 
33. ยกตวัอยา่งสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศที่  3.11 0.97  2.70 0.97 1.88 
   สนบัสนุนแนวคดิเฉพาะคนหรอืเฉพาะกลุ่มบุคคล 
34. แนะน าการใชแ้หล่งสารสนเทศหลายๆ แหล่งเพื่อ 3.96 0.85  4.01 0.96     -0.20 
   ใหไ้ดข้อ้มลูครอบคลุมเรือ่งทีต่อ้งการศกึษา 
35. แนะน าเกณฑก์ารประเมนิแหล่งสารสนเทศ โดย 3.63 0.84  3.51 1.05 0.57 
   พจิารณาจากเนื้อหา  ความน่าเชื่อถอืและ 
   ความทนัสมยั 
36. แนะน าการคน้หาสารสนเทศจากแหล่งอื่นๆ   3.56 0.93  3.46 1.13 0.47 
   โดยการใชเ้ชงิอรรถ และบรรณานุกรม 
 
 

        รวม     3.52 0.72  3.43 0.80 0.62 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

 
 
 

 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ     ปรญิญาตร ี    ปรญิญาโท ขึน้ไป 
                X   S.D    X   S.D   t  
 
 

มาตรฐานที ่4 สามารถใชส้ารสนเทศไดอ้ย่างม ี 
ประสทิธภิาพ เพื่อบรรลุจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้
37. แนะน าการจดัการขอ้มลูทัง้ขอ้ความ ภาพดจิทิลั 3.30 0.95  3.18 1.14 0.45 
   ในรปูแบบต่างๆ 
38. แนะน าวธิกีารใชโ้ปรแกรมน าเสนอ เช่น โปรแกรม 2.81 1.08  2.75 1.27 0.24 
   ไมโครซอฟตอ์อฟฟิศ PowerPoint เป็นต้น 
 
 
 

       รวม     3.06 0.82  2.96 1.10 0.69 
 
 
 

มาตรฐานที ่5 สามารถเขา้ใจในประเดน็ทางเศรษฐกจิ  
กฎหมาย และสงัคมทีเ่กีย่วกบัการใชส้ารสนเทศได ้ 
รวมทัง้เขา้ถงึและใชส้ารสนเทศอยา่งมจีรยิธรรม 
และชอบดว้ยกฎหมาย 
39. อธบิายถงึการเขา้ใจสารสนเทศบนเวบ็ทีม่ที ัง้เสยี 3.56 1.01  3.35 1.17 0.84 
  ค่าใชจ้า่ยและไมเ่สยีค่าใชจ้่าย 
40. อธบิายวธิกีารสมคัรสมาชกิเพื่อใชแ้หล่งสารสนเทศ  3.74 1.06  3.46 1.11 1.14  
  และการจ ากดัสทิธิก์ารเขา้ใชส้ารสนเทศ 
41. ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญา ลขิสทิธิ ์ 3.30 0.91  3.14 1.11 0.72 
   และการใชง้านโดยธรรม    
42. อธบิายจรรยาบรรณในการลอกเลยีนผลงานของ 3.67 0.92  3.56 1.17 0.52 
   ผูอ้ื่นและการแอบอา้งผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 
43. แนะน าการเขยีนการอา้งองิตามรปูแบบทีส่ถาบนั 3.96 0.81  4.14 0.91     -0.77 
  ของตนเองก าหนด (เชงิอรรถหรอืการอา้งองิ 
   แบบแทรกในเนื้อหา) 
44. แนะน าการเขยีนบรรณานุกรมของหนงัสอื   4.00 0.83  4.01 1.01 0.04  

 
 
 

รวม      3.70 0.63  3.61 0.86 0.96 
 
 
 

      รวมทัง้หมด     3.53 0.62  3.37 0.76 0.94 
0 

                  t(.05) = 1.96 
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  จากตาราง 5 แสดงว่า บรรณารกัษ์ทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มบีทบาทในการสอน 
การรูส้ารสนเทศตามมาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษาของสมาคมหอ้งสมดุ
วทิยาลยัและหอ้งสมดุวจิยัโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติหิรอืไมแ่ตกต่างกนันัน่เอง 
ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิานขอ้ที ่1  
  เมือ่พจิารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า ทุกมาตรฐานบรรณารกัษ์มบีทบาทในการสอน 
การรูส้ารสนเทศตามมาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษาของสมาคมหอ้งสมดุ
วทิยาลยัและหอ้งสมดุวจิยัไมแ่ตกต่างกนัเช่นกนั 
  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้บรรณารกัษ์มบีทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ
ตามมาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษาของสมาคมหอ้งสมดุวทิยาลยัและ
หอ้งสมดุวจิยัไมแ่ตกต่างกนัเช่นกนั 
 
   2.2 เปรยีบเทยีบในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
ของรฐั จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 

ตาราง 6 เปรยีบเทยีบบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 
   ของรฐั จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 
 
 
 

 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ  แหล่งความ   df  SS  MS F 
            แปรปรวน   
มาตรฐานที ่1 สามารถก าหนดลกัษณะและ 
ขอบเขตของสารสนเทศทีต่้องการไดอ้ย่างชดัเจน 
1. แนะน าการก าหนดประเดน็ของหวัขอ้ที่  ระหว่างกลุ่ม   2     3.07   1.53 1.10  
  ตอ้งการศกึษา        ภายในกลุ่ม   95  132.48  1.39 
           รวม    97  135.55 
2. อธบิายความแตกต่างระหว่างแหล่ง   ระหว่างกลุ่ม   2     1.05  0.53 0.59 
 สารสนเทศทัว่ไปกบัแหล่งสารสนเทศ  ภายในกลุ่ม   95   85.44  0.90 
 เฉพาะสาขา        รวม    97   86.49 
3. แนะน าการก าหนดแนวคดิหลกัและ   ระหว่างกลุ่ม   2     3.43  1.71 2.04 
  ค าส าคญัของเรือ่งทีต่อ้งการศกึษา   ภายในกลุ่ม   95   79.96  0.84 
           รวม    97   83.39 
4. แนะน าการใชแ้หล่งสารสนเทศทัว่ไปและ ระหว่างกลุ่ม   2     0.21  0.10 0.13 
 แหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขา    ภายในกลุ่ม   95   75.75  0.80 
           รวม    97   75.96 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 
 
 
 

 

 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ  แหล่งความ   df  SS  MS F 
            แปรปรวน   
5. อธบิายถงึลกัษณะการผลติและการเผยแพร่ ระหว่างกลุ่ม   2     0.05  0.03 0.02 
  สารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นทางการ และไมเ่ป็น  ภายในกลุ่ม   95  103.72  1.09 
  ทางการ         รวม    97  103.77 
6. อธบิายความแตกต่างของสารสนเทศใน  ระหว่างกลุ่ม   2     2.69  1.34 1.34 
  รปูแบบต่างๆ เช่น สื่อประสม ฐานขอ้มลู  ภายในกลุ่ม   95   95.44  1.00 
  เวบ็ไซต ์สื่อโสตทศัน์ เป็นตน้    รวม    97   98.12 
7. อธบิายลกัษณะของสารสนเทศ  เช่น   ระหว่างกลุ่ม   2     6.13  3.07 2.85 
  สารสนเทศทัว่ไปกบัสารสนเทศ ภายใน  ภายในกลุ่ม   95   102.33  1.08 
 กลุ่มทางวชิาการ       รวม    97  108.46 
8. อธบิายความแตกต่างระหว่างสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม   2     5.51  2.76 2.85 
  ปฐมภมูแิละสารสนเทศทุตยิภมู ิ   ภายในกลุ่ม   95   91.77  0.97 
            รวม    97   97.28 
           ระหว่างกลุ่ม   2     1.53  0.77 1.29 
      รวม    ภายในกลุ่ม   95   56.63  0.60 
           รวม    97   58.17 
 
 

มาตรฐานที ่2 สามารถในการเขา้ถงึสารสนเทศที่ 
ตอ้งการใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
9. สอนการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืสบืคน้สารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม   2     1.66  0.83 0.94 
  ทีเ่หมาะสม เช่น การใชเ้ครื่องมอืสบืคน้  ภายในกลุ่ม   95   84.34  0.89 
  ทรพัยากรสารสนเทศในหอ้งสมดุ    รวม    97   86.00 
 เครือ่งมอืสบืคน้ ดรรชนีวารสาร เป็นต้น 
10. สอนการใชโ้ปรแกรมสบืคน้สารสนเทศบน ระหว่างกลุ่ม   2     0.75  0.38 0.44 
  อนิเทอรเ์น็ต        ภายในกลุ่ม   95   81.01  0.85 
           รวม    97   81.77 
11. แนะน าการใชแ้หล่งสารสนเทศ เช่น แหล่ง ระหว่างกลุ่ม   2     6.49  3.24 2.57 
   ปฐมภูมแิหล่งทุตยิภูมแิละแหล่งตตยิภมู ิ ภายในกลุ่ม   95  119.97  1.26 
   ใหเ้หมาะสมกบัเรือ่งทีต่อ้งการศกึษา  รวม    97  126.46 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

 
 

 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ  แหล่งความ   df  SS  MS F 
            แปรปรวน   
 
 
 

12. แนะน าการใชค้ าคน้ทีม่คีวามหมายเหมอืน ระหว่างกลุ่ม   2     0.55  0.27 0.34 
  หรอืสมัพนัธก์บัเรือ่งทีต่อ้งการศกึษา  ภายในกลุ่ม   95   75.22  0.79 
           รวม    97   75.77 
13. แนะน าการใชค้ าทีต่่างกนั แต่ม ี   ระหว่างกลุ่ม   2     0.21  0.11 0.11 
   ความหมายเหมอืนกนั และการใชค้ า  ภายในกลุ่ม   95   88.98  0.94 
   ทีม่คีวามหมายกวา้งกว่าหรอืแคบกว่า  รวม    97   89.19 
14. ยกตวัอยา่งค าศพัทท์ีไ่ดม้าจาก    ระหว่างกลุ่ม   2     0.55  0.28 0.23 
   สารานุกรมคู่มอื พจนานุกรม ศพัท ์  ภายในกลุ่ม   95  115.34  1.21 
   สมัพนัธห์รอือรรถาภธิาน หรอืต าราเรยีน  รวม    97  115.89 
   เฉพาะสาขาวชิา เพื่อใชส้บืคน้สารสนเทศ 
15. แนะน ากลยทุธก์ารคน้หาสารสนเทศ เช่น  ระหว่างกลุ่ม   2     0.94  0.47 0.51 
   การใชต้รรกะบลู การตดัปลายค า การคน้ ภายในกลุ่ม   95   88.40  0.93 
   ดว้ยค าใกลเ้คยีง เป็นตน้     รวม    97   89.35   
16. แนะน าการคน้หาสารสนเทศโดยใช้  ระหว่างกลุ่ม   2     0.95  0.47 0.80 
   เขตขอ้มลู เช่น ชื่อเรือ่ง ชื่อผูแ้ต่ง หรอื  ภายในกลุ่ม   95   56.08  0.59 
  หวัเรือ่ง เป็นตน้       รวม    97   57.03 
17. แนะน าการคน้หาสารสนเทศดว้ยการใช้ ระหว่างกลุ่ม   2     0.60  0.30 0.21 
   วงเลบ็ และการใชค้ าคน้ดว้ยค าหรอืวล ี ภายในกลุ่ม   95     135.89  1.43 
       ในวงเลบ็         รวม       97     136.49 

18. แนะน าการคน้หาสารสนเทศดว้ยการใช้ ระหว่างกลุ่ม   2     1.92  0.96 1.75 
   ค าส าคญั         ภายในกลุ่ม   95   51.97  0.55  
            รวม    97   53.89 
19. อธบิายการใชค้ าแนะน าบนหน้าจอ   ระหว่างกลุ่ม   2     3.13  1.56 1.83 
   การใชเ้ครือ่งมอืช่วยเหลอื(help) และ  ภายในกลุ่ม   95   81.37  0.86 
  ค าสัง่ของระบบการคน้คนืสารสนเทศ  รวม    97   84.50 
20. แนะน าการใชค้ าถามและค าคน้ใหแ้คบลง ระหว่างกลุ่ม   2     0.69  0.35 0.36 
  หรอืกวา้งขึน้ ดว้ยเทคนิคต่างๆ เช่น   ภายในกลุ่ม   95   91.14  0.96 
     ตรรกะแบบบลู การจ ากดัผลการสบืคน้  รวม    97   91.84 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

 
 
 
 
 

 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ  แหล่งความ   df  SS  MS F 
            แปรปรวน   
21. อธบิายถงึการเลอืกใชค้ าหรอืวล ีใน  ระหว่างกลุ่ม   2     1.76  0.88 0.82 
   การคน้หาสารสนเทศจากแหล่งขอ้มลูที่  ภายในกลุ่ม   95  101.35  1.07 
   ต่างกนั         รวม    97  103.10 
22. แนะน าการใชพ้จนานุกรม สารานุกรม   ระหว่างกลุ่ม   2     7.88  3.94 3.30* 
   บรรณานุกรมและหนงัสอือา้งองิอื่นๆ  ภายในกลุ่ม   95  113.51  1.19 
            รวม    97  121.39 
23. แนะน าการใชส้่วนต่างๆ ของหนงัสอื เพื่อ ระหว่างกลุ่ม   2     5.50   2.75 2.17 
   คน้หาสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ดรรชนี  ภายในกลุ่ม   95  120.14  1.26 
   สารบญั แผนภมู ิรายการโยง เป็นตน้  รวม    97  125.63 
24. แนะน าแหล่งศกึษาคน้ควา้ทีเ่หมาะสมกบั ระหว่างกลุ่ม   2     4.25  2.12 2.48 
   สาขาวชิาหรอืหวัขอ้เรือ่งทีน่กัศกึษา  ภายในกลุ่ม   95   81.39  0.86 
   ตอ้งการศกึษา       รวม    97   85.63 
25. สอนการใชร้ายการสบืคน้ (Catalog) และ ระหว่างกลุ่ม   2     5.13  2.56 2.31 
   ดรรชนีเพื่อหาสารสนเทศ เช่น หนงัสอื  ภายในกลุ่ม   95  105.37  1.11 
   บทความวารสาร สื่อโสตทศัน์    รวม    97  110.50 
26. แนะน าการใชเ้ลขเรยีกหนงัสอื ดรรชนี  ระหว่างกลุ่ม   2     0.79  0.39 0.44 
   วารสาร เพื่อบอกทีอ่ยูข่องทรพัยากร  ภายในกลุ่ม   95   84.32  0.89 
  สารสนเทศทีม่อียูใ่นหอ้งสมุด    รวม    97   85.10 
           ระหว่างกลุ่ม   2     0.77  0.38 0.84 
      รวม    ภายในกลุ่ม   95   43.39  0.46 
           รวม    97   44.16 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

 
 
 
 

 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ  แหล่งความ   df  SS  MS F 
            แปรปรวน   
มาตรฐานที ่3 สามารถประเมนิสารสนเทศและแหล่ง 
สารสนเทศไดอ้ยา่งมวีจิารณญาณ รวมทัง้สามารถ 
บรูณาการสารสนเทศทีเ่ลอืกแลว้ใหเ้ขา้กบัฐานความรู้ 
และค่านิยมของตนเองได ้
27. แนะน าการคดัเลอืกสารสนเทศทีม่ ี  ระหว่างกลุ่ม   2     2.05  1.02 1.21 
  ความเหมาะสมสามารถน าไปใชใ้น   ภายในกลุ่ม   95   80.45  0.85 
  การอา้งองิได ้       รวม    97   82.50 
28. แนะน าการพจิารณาความน่าเชื่อถอืของ ระหว่างกลุ่ม   2     1.32  0.66 0.52 
   ผูแ้ต่งโดยดจูากบทวจิารณ์ หรอืหนงัสอื  ภายในกลุ่ม   95  120.23  1.27 
   ชวีประวตั ิ        รวม    97  121.55 
29. แนะน าวธิพีจิารณาความเทีย่งตรง และ  ระหว่างกลุ่ม   2     2.62  1.31 1.09 
  ความถูกตอ้งโดยดจูากแหล่งอา้งองิทีใ่ห้ ภายในกลุ่ม   95  113.87  1.20 
   ขอ้มลูทางบรรณานุกรม     รวม    97  116.49 
30. แนะน าการพจิารณาความน่าเชื่อถอื  ระหว่างกลุ่ม   2     1.66  0.83 0.79 
   ส านกัพมิพห์รอืหน่วยงานทีผ่ลติ   ภายในกลุ่ม   95   99.94  1.05 
   ทรพัยากรสารสนเทศต่าง ๆ    รวม    97  101.60 
31. แนะน าส่วนใดบา้งทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบั  ระหว่างกลุ่ม   2     1.28  0.64 0.61 
   ปีพมิพแ์ละเน้นความทนัสมยัของปีพมิพ์ ภายในกลุ่ม   95  100.04  1.05 
   ซึง่มผีลต่อคุณภาพของแหล่งสารสนเทศ รวม    97  101.32 
32. ยกตวัอยา่งของสารสนเทศทัง้ทีเ่สนอ  ระหว่างกลุ่ม   2     1.98  0.99 0.92 
   เป็นขอ้เทจ็จรงิและความคดิเหน็   ภายในกลุ่ม   95     101.86  1.07 
            รวม    97  103.84 
33. ยกตวัอยา่งสารสนเทศและแหล่ง   ระหว่างกลุ่ม   2     0.18  0.09 0.09 
   สารสนเทศทีส่นบัสนุนแนวคดิ    ภายในกลุ่ม   94   92.48  0.98 
   เฉพาะคนหรอืเฉพาะกลุ่มบุคคล   รวม    96   92.66 
34. แนะน าการใชแ้หล่งสารสนเทศหลายๆ   ระหว่างกลุ่ม   2     4.12  2.06 2.45 
   แหล่งเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูครอบคลุมเรือ่งที่  ภายในกลุ่ม   95   79.88  0.84 
   ตอ้งการศกึษา       รวม    97   84.00 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ  แหล่งความ   df  SS  MS F 
            แปรปรวน   
35. แนะน าเกณฑก์ารประเมนิแหล่ง    ระหว่างกลุ่ม   2      2.25  1.13 1.14 
   สารสนเทศโดยพจิารณาจากเนื้อหา    ภายในกลุ่ม   95   94.08  0.99 
   ความน่าเชื่อถอืและความทนัสมยั   รวม     97   96.34 
36. แนะน าการคน้หาสารสนเทศจาก   ระหว่างกลุ่ม   2      2.06  1.03 0.89 
   แหล่งอื่นๆ โดยการใชเ้ชงิอรรถ    ภายในกลุ่ม   95  110.43  1.16 
  และบรรณานุกรม       รวม     97  112.49  
 
 

            ระหว่างกลุ่ม   2     1.34  0.67 1.11 
      รวม    ภายในกลุ่ม   95   57.38  0.60 
           รวม    97   58.72 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่4 สามารถใชส้ารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
เพื่อบรรลุจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว้ 
37. แนะน าการจดัการขอ้มลูทัง้ขอ้ความ   ระหว่างกลุ่ม   2      0.35  0.17 0.14 
   ภาพดจิทิลัในรปูแบบต่างๆ    ภายในกลุ่ม   95  114.15  1.20 
           รวม     97  114.50 
38. แนะน าวธิกีารใชโ้ปรแกรมน าเสนอ เช่น  ระหว่างกลุ่ม   2      0.56  0.28 0.18 
   โปรแกรมไมโครซอฟตอ์อฟฟิศ    ภายในกลุ่ม   95  143.05  1.51 
   PowerPoint เป็นต้น      รวม     97  143.60 
           ระหว่างกลุ่ม   2     0.03  0.02 0.01 
      รวม    ภายในกลุ่ม   95  102.96  1.08 
           รวม    97  102.99 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่5 สามารถเขา้ใจในประเดน็ทางเศรษฐกจิ  
กฎหมาย และสงัคมทีเ่กีย่วกบัการใชส้ารสนเทศได ้     
รวมทัง้เขา้ถงึและใชส้ารสนเทศอยา่งมจีรยิธรรม 
และชอบดว้ยกฎหมาย 
39. อธบิายถงึการเขา้ใจสารสนเทศบนเวบ็ทีม่ ี ระหว่างกลุ่ม   2     0.15  0.07 0.06 
   ทัง้เสยีค่าใชจ้่ายและไมเ่สยีค่าใชจ้่าย  ภายในกลุ่ม   95  123.52  1.30 
           รวม     97  116.34 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ  แหล่งความ   df  SS  MS F 
            แปรปรวน   
40. อธบิายวธิกีารสมคัรสมาชกิเพื่อใชแ้หล่ง ระหว่างกลุ่ม   2      1.10  0.55 0.45 
 สารสนเทศ และการจ ากดัสทิธิก์ารเขา้  ภายในกลุ่ม   95     115.24  1.21 
 ใชส้ารสนเทศ        รวม     97  116.34 
41. ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญา  ระหว่างกลุ่ม   2      1.04  0.52 0.46 
   ลขิสทิธิแ์ละการใชง้านโดยธรรม     ภายในกลุ่ม   95  107.65  1.13 
           รวม     97     108.69  
42. อธบิายจรรยาบรรณในการลอกเลยีน  ระหว่างกลุ่ม   2      0.99  0.50 0.40 
  ผลงานของผูอ้ื่นและการแอบอา้งผลงาน ภายในกลุ่ม   95  116.68  1.23 
  ของผูอ้ื่นมาเป็นของตน     รวม     97  117.67 
43. แนะน าการเขยีนการอา้งองิตามรปูแบบ ระหว่างกลุ่ม   2      4.14  2.07 2.73  
  ทีส่ถาบนัของตนเองก าหนด (เชงิอรรถ  ภายในกลุ่ม   95   72.04  0.76 
   หรอืการอา้งองิแบบแทรกในเน้ือหา)  รวม     97   76.17 
44. แนะน าการเขยีนบรรณานุกรมของหนงัสอื ระหว่างกลุ่ม   2     6.63  3.32 3.82* 

           ภายในกลุ่ม   95   82.36  0.87 

           รวม                   97    88.99  
           ระหว่างกลุ่ม   2     0.84  0.42 0.65 
      รวม    ภายในกลุ่ม   95   61.77  0.65 
           รวม    97   62.61 

        ระหว่างกลุ่ม   2     0.64  0.32 0.68  
รวมทัง้หมด    ภายในกลุ่ม   95   44.44  0.47 
      รวม    97   45.08 

 

                F (.05; df 2, 95 ) = 3.09 
  
   จากตาราง 6 แสดงว่าบรรณารกัษ์ทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนั มบีทบาทใน 
การสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์ตามมาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบั 
การอุดมศกึษาของสมาคมหอ้งสมดุวทิยาลยัและหอ้งสมุดวจิยัโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไมม่ี
นยัส าคญัทางสถติหิรอืไม่แตกต่างกนันัน่เอง ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิานขอ้ที ่2  
   เมือ่พจิารณาบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์ตามมาตรฐานสมรรถนะ
การรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษาของสมาคมหอ้งสมดุวทิยาลยัและหอ้งสมุดวจิยัแต่ละ
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มาตรฐาน พบว่าบรรณารกัษ์ทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนั มบีทบาทในการสอนไมแ่ตกต่าง
กนัเช่นกนั  
   เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบความแตกต่าง ดงันี้ 
   มาตรฐานที ่2 ความสามารถในการเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในหวัขอ้ แนะน าการใช้
พจนานุกรม สารานุกรม บรรณานุกรมและหนังสอือา้งองิอื่นๆ 
   มาตรฐานที ่5 สามารถเขา้ใจในประเดน็ทางเศรษฐกจิ กฎหมาย และสงัคมทีเ่กีย่วกบั 
การใชส้ารสนเทศได ้รวมทัง้เขา้ถงึและใชส้ารสนเทศอยา่งมจีรยิธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในหวัขอ้ แนะน าการเขยีนบรรณานุกรมของ
หนงัสอื 
   เพื่อใหท้ราบว่าในแต่ละขอ้ บรรณารกัษ์ทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนั มบีทบาทใน
การสอนคู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั จงึน าไปทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (Sheffe) ปรากฏว่าไมพ่บ
ความแตกต่าง 
 

    2.3 เปรยีบเทยีบบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัของรฐั จ าแนกตามความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน 
 
 
 

ตาราง 7 เปรยีบเทยีบบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 
   ของรฐั จ าแนกตามความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน  

 
 

 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ  แหล่งความ   df  SS  MS F 
            แปรปรวน   
มาตรฐานที ่1 สามารถในการก าหนด   
ขอบเขตของสารสนเทศทีต่้องการใชไ้ด้      
1. แนะน าการก าหนดประเดน็ของหวัขอ้ที่  ระหว่างกลุ่ม   2     3.96  1.98 1.43 
  ตอ้งการศกึษา        ภายในกลุ่ม   95  131.60  1.39 
           รวม    97  135.55 
2. อธบิายความแตกต่างระหว่างแหล่ง   ระหว่างกลุ่ม   2     0.09  0.04 0.05 
   สารสนเทศทัว่ไปกบัแหล่งสารสนเทศ  ภายในกลุ่ม   95   86.40  0.91 
  เฉพาะสาขา        รวม    97   86.49 
3. แนะน าการก าหนดแนวคดิหลกัและ   ระหว่างกลุ่ม   2     2.00  1.00 1.17 
 ค าส าคญัของเรือ่งทีต่อ้งการศกึษา   ภายในกลุ่ม   95   81.38  0.86 
           รวม    97   83.39 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 
 
 

 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ  แหล่งความ   df  SS  MS F 
            แปรปรวน   
4. แนะน าการใชแ้หล่งสารสนเทศทัว่ไปและ ระหว่างกลุ่ม   2     0.37  0.19 0.24 
  แหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขา    ภายในกลุ่ม   95   75.58  0.80 
           รวม    97   75.96 
5. อธบิายถงึลกัษณะการผลติและการเผยแพร่ ระหว่างกลุ่ม   2     1.01  0.50 0.47 
 สารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นทางการ และไมเ่ป็น  ภายในกลุ่ม   95  102.76  1.08   
 ทางการ         รวม    97  103.77 
6. อธบิายความแตกต่างของสารสนเทศใน  ระหว่างกลุ่ม      2     0.33  0.16 0.16 
  รปูแบบต่างๆ เช่น สื่อประสม ฐานขอ้มลู  ภายในกลุ่ม   95   97.79  1.03 
 เวบ็ไซต ์สื่อโสตทศัน์ เป็นตน้    รวม    97   98.12 
7. อธบิายลกัษณะของสารสนเทศ  เช่น   ระหว่างกลุ่ม   2     1.43  0.72 0.64 
  สารสนเทศทัว่ไปกบัสารสนเทศทางวชิาการ ภายในกลุ่ม   95  107.02  1.13 
           รวม    97  108.46 
8. อธบิายความแตกต่างระหว่างสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม   2     1.82  0.91 0.91 
 ปฐมภมูแิละสารสนเทศทุตยิภมู ิ   ภายในกลุ่ม   95   95.45  1.00 
           รวม    97    97.28 
           ระหว่างกลุ่ม   2      0.73  0.36 0.60 
      รวม    ภายในกลุ่ม   95   57.44  0.60 
           รวม    97   58.17 
 
 

มาตรฐานที ่2 สามารถในการเขา้ถงึสารสนเทศที่ 
ตอ้งการใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
9. สอนการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืสบืคน้สารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม   2     2.92  1.46 1.67 
  ทีเ่หมาะสม เช่น การใชเ้ครื่องมอืสบืคน้  ภายในกลุ่ม   95   83.08  0.87 
  ทรพัยากรสารสนเทศในหอ้งสมดุ    รวม    97   86.00 
  เครือ่งมอืสบืคน้ ดรรชนีวารสาร เป็นต้น   
10. สอนการใชโ้ปรแกรมสบืคน้สารสนเทศบน ระหว่างกลุ่ม   2     0.46  0.23 0.27 
   อนิเทอรเ์น็ต        ภายในกลุ่ม   95   81.31  0.86 
           รวม   97   81.77 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 
 
 

 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ  แหล่งความ   df  SS  MS F 
            แปรปรวน   
11. แนะน าการใชแ้หล่งสารสนเทศ เช่น แหล่ง ระหว่างกลุ่ม   2     1.22  0.61 0.46 
  ปฐมภูมแิหล่งทุตยิภูมแิละแหล่งตตยิภมู ิ ภายในกลุ่ม   95  125.23  1.32 
   ใหเ้หมาะสมกบัเรือ่งทีต่อ้งการศกึษา  รวม    97  126.46 
12. แนะน าการใชค้ าคน้ทีม่คีวามหมายเหมอืน ระหว่างกลุ่ม  2     0.90  0.45 0.57 
   หรอืสมัพนัธก์บัเรือ่งทีต่อ้งการศกึษา  ภายในกลุ่ม   95   74.87  0.79 
           รวม    97   75.77 
13. แนะน าการใชค้ าทีต่่างกนั แต่ม ี   ระหว่างกลุ่ม   2     0.26  0.13 0.14 
  ความหมาย เหมอืนกนั และการใชค้ าที่  ภายในกลุ่ม   95   88.93  0.94 
  มคีวามหมายกวา้งกว่าหรอืแคบกว่า  รวม    97   89.19 
14. ยกตวัอยา่งค าศพัทท์ีไ่ดม้าจาก    ระหว่างกลุ่ม   2     1.56  0.78 0.65 
   สารานุกรมคู่มอื พจนานุกรม ศพัท ์  ภายในกลุ่ม   95  114.32  1.20 
   สมัพนัธห์รอือรรถาภธิาน หรอืต าราเรยีน  รวม    97  115.89 
   เฉพาะสาขาวชิา เพื่อใชส้บืคน้สารสนเทศ 
15. แนะน ากลยทุธก์ารคน้หาสารสนเทศ เช่น  ระหว่างกลุ่ม   2     0.30  0.15 0.16 
   การใชต้รรกะบลู การตดัปลายค า การคน้ ภายในกลุ่ม   95   89.05  0.94 
   ดว้ยค าใกลเ้คยีง เป็นตน้     รวม    97   89.35 
16. แนะน าการคน้หาสารสนเทศโดยใช้  ระหว่างกลุ่ม   2     5.56  2.78   5.13* 
   เขตขอ้มลู เช่น ชื่อเรือ่ง ชื่อผูแ้ต่ง หรอื  ภายในกลุ่ม   95   51.47  0.54 
   หวัเรือ่ง เป็นตน้       รวม    97    57.03 
17. แนะน าการคน้หาสารสนเทศดว้ยการใช้ ระหว่างกลุ่ม   2     0.72  0.36 0.25 
   วงเลบ็ และการใชค้ าคน้ดว้ยค าหรอืวล ี ภายในกลุ่ม   95  135.77  1.43 
   ในวงเลบ็         รวม      97  136.49 
18. แนะน าการคน้หาสารสนเทศดว้ยการใช้ ระหว่างกลุ่ม   2     4.54  2.27   4.38* 
   ค าส าคญั         ภายในกลุ่ม   95   49.34  0.52 
            รวม    97   53.89  
19. อธบิายการใชค้ าแนะน าบนหน้าจอ การใช้ ระหว่างกลุ่ม   2     0.48  0.24 0.27 
   เครือ่งมอืช่วยเหลอื(help) และค าสัง่ของ ภายในกลุ่ม   95   84.02  0.88 
  ระบบการคน้คนืสารสนเทศ    รวม    97   84.50 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 
 
 

 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ  แหล่งความ   df  SS  MS F 
            แปรปรวน   
20. แนะน าการใชค้ าถามและค าคน้ใหแ้คบลง ระหว่างกลุ่ม   2     0.28  0.14 0.15 
  หรอืกวา้งขึน้ ดว้ยเทคนิคต่างๆ เช่น   ภายในกลุ่ม   95   91.56  0.96 
     ตรรกะแบบบลู การจ ากดัผลการสบืคน้  รวม    97   91.84 
21. อธบิายถงึการเลอืกใชค้ าหรอืวล ีใน  ระหว่างกลุ่ม   2     0.56  0.28 0.26 
   การคน้หาสารสนเทศจากแหล่งขอ้มลูที่  ภายในกลุ่ม   95   102.54  1.08 
   ต่างกนั         รวม    97  103.10   
22. แนะน าการใชพ้จนานุกรม สารานุกรม   ระหว่างกลุ่ม   2     2.18  1.09 0.87 
   บรรณานุกรมและหนงัสอือา้งองิอื่นๆ  ภายในกลุ่ม   95  119.21  1.25   
            รวม       97  121.39 
23. แนะน าการใชส้่วนต่างๆ ของหนงัสอื เพื่อ ระหว่างกลุ่ม   2     5.33  2.66 2.10 
  คน้หาสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ดรรชนี  ภายในกลุ่ม   95  120.31  1.27 
   สารบญั แผนภมู ิรายการโยง เป็นตน้  รวม    97  125.63 
24. แนะน าแหล่งศกึษาคน้ควา้ทีเ่หมาะสมกบั ระหว่างกลุ่ม   2     2.28  1.14 1.30 
   สาขาวชิาหรอืหวัขอ้เรือ่งทีน่กัศกึษา  ภายในกลุ่ม   95   83.36  0.88 
   ตอ้งการศกึษา       รวม    97      85.63 
25. สอนการใชร้ายการสบืคน้ (Catalog) และ ระหว่างกลุ่ม   2     3.21  1.61 1.42 
   ดรรชนีเพื่อหาสารสนเทศ เช่น หนงัสอื  ภายในกลุ่ม   95  107.29  1.13 
   บทความวารสาร สื่อโสตทศัน์    รวม    97  110.50 
26. แนะน าการใชเ้ลขเรยีกหนงัสอื ดรรชนี  ระหว่างกลุ่ม   2     3.37  1.68 1.96 
   วารสาร เพื่อบอกทีอ่ยูข่องทรพัยากร  ภายในกลุ่ม   95   81.73  0.86 
   สารสนเทศทีม่อียูใ่นหอ้งสมุด    รวม    97    85.10 
           ระหว่างกลุ่ม   2     0.43  0.21 0.47 
     รวม     ภายในกลุ่ม   95   43.73  0.46 
           รวม    97   44.16 
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ตาราง 7 (ต่อ)   

   
 

 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ  แหล่งความ   df  SS  MS F 
            แปรปรวน   
มาตรฐานที ่3 สามารถประเมนิสารสนเทศและแหล่ง 
สารสนเทศไดอ้ยา่งมวีจิารณญาณ รวมทัง้สามารถ 
บรูณาการสารสนเทศทีเ่ลอืกแลว้ใหเ้ขา้กบัฐานความรู้ 
และค่านิยมของตนเองได ้
27. แนะน าการคดัเลอืกสารสนเทศทีม่ ี  ระหว่างกลุ่ม   2     4.68  2.34 2.86 
  ความเหมาะสมสามารถน าไปใชใ้น   ภายในกลุ่ม   95   77.82  0.82 
   การอา้งองิได ้       รวม    97    82.50 
28. แนะน าการพจิารณาความน่าเชื่อถอืของ ระหว่างกลุ่ม    2     6.48   3.24 2.67 
   ผูแ้ต่งโดยดจูากบทวจิารณ์ หรอืหนงัสอื  ภายในกลุ่ม   95  115.07  1.21 
   ชวีประวตั ิ        รวม    97  121.55 
29. แนะน าวธิพีจิารณาความเทีย่งตรง และ  ระหว่างกลุ่ม   2     2.29  1.14 0.95 
  ความถูกตอ้งโดยดจูากแหล่งอา้งองิทีใ่ห้ ภายในกลุ่ม          95  114.20  1.20   
  ขอ้มลูทางบรรณานุกรม     รวม    97   116.49   
30. แนะน าการพจิารณาความน่าเชื่อถอื  ระหว่างกลุ่ม   2     2.53  1.26 1.21 
   ส านกัพมิพห์รอืหน่วยงานทีผ่ลติ   ภายในกลุ่ม   95   99.08  1.04 
  ทรพัยากรสารสนเทศต่าง ๆ    รวม    97  101.60 
31. แนะน าส่วนใดบา้งทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบั  ระหว่างกลุ่ม   2     1.09  0.54 0.52 
   ปีพมิพแ์ละเน้นความทนัสมยัของปีพมิพ์ ภายในกลุ่ม   95  100.23  1.06 
   ซึง่มผีลต่อคุณภาพของแหล่งสารสนเทศ รวม    97  101.32 
32. ยกตวัอยา่งของสารสนเทศทัง้ทีเ่สนอเป็น ระหว่างกลุ่ม          2     0.28  0.14 0.13 
   ขอ้เทจ็จรงิและความคดิเหน็    ภายในกลุ่ม   95  103.56  1.09 
            รวม    97  103.84 
33. ยกตวัอยา่งสารสนเทศและแหล่ง   ระหว่างกลุ่ม   2     2.00  1.00 1.04 
  สารสนเทศทีส่นบัสนุนแนวคดิเฉพาะคน ภายในกลุ่ม   95   90.66  0.96 
   หรอืเฉพาะกลุ่มบุคคล      รวม    97   92.66 
34. แนะน าการใชแ้หล่งสารสนเทศหลายๆ   ระหว่างกลุ่ม   2     1.66  0.83 0.96 
   แหล่งเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูครอบคลุมเรือ่งที่  ภายในกลุ่ม   95   82.34  0.87 
   ตอ้งการศกึษา       รวม    97   84.00   
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ตาราง 7 (ต่อ)   

 
 
 

 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ  แหล่งความ   df  SS  MS F 
            แปรปรวน   
35. แนะน าเกณฑก์ารประเมนิแหล่ง    ระหว่างกลุ่ม   2     3.67  1.84 1.88 
   สารสนเทศโดยพจิารณาจากเนื้อหา    ภายในกลุ่ม   95    92.66  0.98 
   ความน่าเชื่อถอืและความทนัสมยั   รวม    97    96.34 
36. แนะน าการคน้หาสารสนเทศจาก    ระหว่างกลุ่ม   2     0.90  0.45 0.38 
   แหล่งอื่นๆ โดยการใชเ้ชงิอรรถ   ภายในกลุ่ม   95  111.59  1.17 
   และบรรณานุกรม       รวม    97  112.49 
           ระหว่างกลุ่ม   2     0.43  0.22 0.35 
     รวม     ภายในกลุ่ม   95   58.28  0.61 
           รวม    97   58.72 
 

มาตรฐานที ่4 สามารถใชส้ารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
เพื่อบรรลุจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว้ 
37. แนะน าการจดัการขอ้มลูทัง้ขอ้ความ   ระหว่างกลุ่ม   2     1.04  0.52 0.43 
   ภาพดจิทิลัในรปูแบบต่างๆ    ภายในกลุ่ม   95  113.46  1.19 
            รวม    97  114.50 
38. แนะน าวธิกีารใชโ้ปรแกรมน าเสนอ เช่น  ระหว่างกลุ่ม   2     0.64  0.32 0.21 
   โปรแกรมไมโครซอฟตอ์อฟฟิศ    ภายในกลุ่ม   95  142.96  1.50 
  PowerPoint เป็นต้น      รวม    97  143.60 
           ระหว่างกลุ่ม   2     0.67  0.33 0.31 
     รวม     ภายในกลุ่ม   95  102.32  1.08 
           รวม    97  102.99  
 
 

มาตรฐานที ่5 สามารถเขา้ใจในประเดน็ทางเศรษฐกจิ  
กฎหมาย และสงัคมทีเ่กีย่วกบัการใชส้ารสนเทศได ้ 
รวมทัง้เขา้ถงึและใชส้ารสนเทศอยา่งมจีรยิธรรม 
และชอบดว้ยกฎหมาย 
39. อธบิายถงึการเขา้ใจสารสนเทศบนเวบ็ทีม่ ี ระหว่างกลุ่ม   2     1.13  0.57 0.44 
   ทัง้เสยีค่าใชจ้่ายและไมเ่สยีค่าใชจ้่าย  ภายในกลุ่ม   95  122.54  1.29 
           รวม    97  123.67 
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ตาราง 7 (ต่อ)   

   
 

 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ  แหล่งความ   df  SS  MS F 
            แปรปรวน   
40. อธบิายวธิกีารสมคัรสมาชกิเพื่อใชแ้หล่ง ระหว่างกลุ่ม   2     7.65  3.82   3.34* 
   สารสนเทศ และการจ ากดัสทิธิก์ารเขา้  ภายในกลุ่ม   95  108.69  1.14 
   ใชส้ารสนเทศ        รวม    97  116.34 
41. ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญา  ระหว่างกลุ่ม   2     1.86  0.93 0.83 
   ลขิสทิธิแ์ละการใชง้านโดยธรรม     ภายในกลุ่ม   95  106.83   1.12 
           รวม    97  108.69 
42. อธบิายจรรยาบรรณในการลอกเลยีน  ระหว่างกลุ่ม   2     0.18  0.09 0.07 
   ผลงานของผูอ้ื่นและการแอบอา้งผลงาน ภายในกลุ่ม   95  117.49  1.24 
     ของผูอ้ื่นมาเป็นของตน     รวม    97  117.67 
43. แนะน าการเขยีนการอา้งองิตามรปูแบบ ระหว่างกลุ่ม   2     1.49  0.75 0.95 
   ทีส่ถาบนัของตนเองก าหนด (เชงิอรรถ  ภายในกลุ่ม   95   74.68  0.79 
   หรอืการอา้งองิแบบแทรกในเน้ือหา)  รวม    97   76.17 
44. แนะน าการเขยีนบรรณานุกรมของหนงัสอื ระหว่างกลุ่ม   2     3.28  1.64 1.82 
           ภายในกลุ่ม   95   85.71  0.90 
           รวม    97   88.99 
           ระหว่างกลุ่ม   2     0.78  0.39 0.60 
      รวม    ภายในกลุ่ม   95   61.83  0.65 
           รวม    97   62.61 

      ระหว่างกลุ่ม   2     0.04  0.02 0.40 
รวมทัง้หมด    ภายในกลุ่ม   95   45.04   0.47 

            รวม    97   45.08 

                  F (.05; df 2, 95 ) = 3.09 
   

   จากตาราง 7 แสดงว่าบรรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานต่างกนั 
มบีทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศตามมาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษา
ของสมาคมหอ้งสมดุวทิยาลยัและหอ้งสมดุวจิยัโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มนียัส าคญัทางสถติิ
หรอืไมแ่ตกต่างกนันัน่เอง ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิานขอ้ที ่3 
   เมือ่พจิารณาบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์ตามมาตรฐานสมรรถนะ
การรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษาของสมาคมหอ้งสมดุวทิยาลยัและหอ้งสมุดวจิยัแต่ละ
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มาตรฐาน พบว่าบรรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานต่างกนัมบีทบาทใน
การสอนการรูส้ารสนเทศไม่แตกต่างกนัเช่นกนั  
   เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบความแตกต่าง ดงันี้ 
   มาตรฐานที ่2 ความสามารถในการเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในหวัขอ้ แนะน าการคน้หา
สารสนเทศโดยใชเ้ขตขอ้มลู เช่น ชื่อเรือ่ง ชื่อผูแ้ต่ง หรอืหวัเรือ่ง เป็นตน้ และแนะน าการคน้หา
สารสนเทศดว้ยการใชค้ าส าคญั 
   มาตรฐานที ่5 สามารถเขา้ใจในประเดน็ทางเศรษฐกจิ กฎหมาย และสงัคมทีเ่กีย่วกบั 
การใชส้ารสนเทศได ้รวมทัง้เขา้ถงึและใชส้ารสนเทศอยา่งมจีรยิธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ในหวัขอ้ อธบิายวธิกีารสมคัรสมาชกิเพื่อใชแ้หล่ง
สารสนเทศ และการจ ากดัสทิธิก์ารเขา้ใชส้ารสนเทศ 
   เพื่อใหท้ราบว่า ในขอ้ทีบ่รรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน
ต่างกนั มบีทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศคู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั จงึน าไปทดสอบรายคู่ดว้ยวธิี
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) ปรากฏผลดงัตาราง 8  
 
ตาราง 8 เปรยีบเทยีบบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของ    
   รฐัตามรายขอ้ทีพ่บความแตกต่าง 
 
 

  บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ   ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน 
 
 
 

มาตรฐานที ่2 ความสามารถในการเขา้ถงึสารสนเทศที่      มาก       ปานกลาง  น้อย 
ตอ้งการใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

16. แนะน าการคน้หาสารสนเทศโดยใช้   X    4.59
a
    4.34 3.95

b
 

     เขตขอ้มลู เช่น ชื่อเรือ่ง ชื่อผูแ้ต่ง หรอื    
     หวัเรือ่ง เป็นตน้  

18. แนะน าการคน้หาสารสนเทศดว้ยการใช้  X    4.57
 a

    4.20 4.05
b
 

  ค าส าคญั   
 
 

   จากตาราง 8 แสดงว่า บรรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน
ต่างกนั มบีทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงันี้  
   บรรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานในระดบัมาก มบีทบาทใน 
การสอนการรูส้ารสนเทศในหวัขอ้ แนะน าการคน้หาสารสนเทศโดยใชเ้ขตขอ้มลู เช่น ชื่อเรือ่ง  
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ชื่อผูแ้ต่ง หรอื หวัเรือ่ง เป็นตน้ และแนะน าการคน้หาสารสนเทศดว้ยการใชค้ าส าคญัมากกว่า
บรรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานในระดบัน้อย 
   ส าหรบัหวัขอ้ อธบิายวธิกีารสมคัรสมาชกิเพื่อใชแ้หล่งสารสนเทศ และการจ ากดัสทิธิ ์
การเขา้ใชส้ารสนเทศ เมือ่น ามาทดสอบเป็นรายคู่ปรากฏว่าไมพ่บความแตกต่าง 
 
   4. ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั 
 
ตาราง 9 ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั   
 
 

ขอ้    ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ         ระดบัของปญัหา 
                                  X       S.D.  แปลผล 
 

ดา้นบุคลากร 
1. บุคลากรยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการรูส้ารสนเทศ    3.21 0.92 ปานกลาง 
   (มาตรฐานการรูส้ารสนเทศและตวัชีว้ดัต่างๆ) 
2. ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากบุคลากรในฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั   2.63 1.02 ปานกลาง 
  การสอนการรูส้ารสนเทศ 
3. ไมม่บีุคลากรทีร่บัผดิชอบในการสอนการรูส้ารสนเทศ โดยตรง  2.80 2.30 ปานกลาง 
4. บุคลากรของหน่วยงานขาดประสบการณ์การสอน    2.93 1.11 ปานกลาง 
  การรูส้ารสนเทศ 
5. บุคลากรทีท่ าหน้าทีใ่นการสอนการรูส้ารสนเทศมไีมเ่พยีงพอ  3.28 1.21 ปานกลาง 

รวม         2.97 0.94 ปานกลาง 
 

ดา้นสถานที ่
6. ไมม่สีถานทีเ่พื่อใชใ้นการสอนการรูส้ารสนเทศโดยเฉพาะ   2.20 1.07 น้อย 
7. สถานทีเ่พื่อใชใ้นการสอนการรูส้ารสนเทศมไีมเ่พยีงพอ   2.39 1.14 น้อย 
8. ไมม่สีถานทีเ่พื่อใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ยา่ง   2.13 1.03 น้อย 
   สะดวก 
9. หอ้งสมดุไม่มหีอ้งคอมพวิเตอรข์องหน่วยงานเองตอ้งไปใช้  1.76 0.99 น้อย 
   รว่มกบัหน่วยงานอื่น เช่น ศูนยค์อมพวิเตอร ์หรอืคณะวชิา    
   เป็นตน้ 

รวม         2.11 0.93 น้อย 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

             

 

ขอ้    ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ         ระดบัของปญัหา 
                                 X        S.D.  แปลผล 
 

ดา้นสื่อและอุปกรณ์การสอน 
10. จ านวนเครือ่งคอมพวิเตอรม์ไีมเ่พยีงพอ      2.53 1.17 ปานกลาง 
11. ระบบอนิเทอรเ์น็ตมคีวามล่าชา้        2.98 1.18 ปานกลาง 
12. สื่อและอุปกรณ์โสตทศันวสัดุเพื่อใชใ้นการสอน ไม่ม ี   2.37 1.13 น้อย 
   หรอืมไีมเ่พยีงพอ 

รวม         2.63 1.01 ปานกลาง 
 

ดา้นการส่งเสรมิและการสนับสนุน 
13. ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้าฝา่ยไมใ่หก้ารสนับสนุนใหม้กีารจดั   1.80 0.94 น้อย 
  การสอนการรูส้ารสนเทศ 
14. หอ้งสมดุไมม่นีโยบาย /บรกิารสอนการรูส้ารสนเทศให ้   1.55 0.90 น้อย 
   กบันกัศกึษา 
15. เวลาทีใ่ชใ้นการจดัการสอนการรูส้ารสนเทศไมเ่พยีงพอ   2.20 1.10 น้อย 
16. ไมม่คีวามรว่มมอืในการสอนการรูส้ารสนเทศระหว่าง   2.60 1.11 ปานกลาง 
   อาจารยก์บัหอ้งสมดุ 
17. มหาวทิยาลยัไมเ่หน็ความส าคญัของรายวชิาการรูส้ารสนเทศ  2.83 1.44 ปานกลาง 
   และไมจ่ดัใหม้กีารเรยีนการสอน 

รวม         2.20 0.79 น้อย 
 

ดา้นงบประมาณ 
18. งบประมาณทีน่ ามาใชใ้นการจดักจิกรรมการสอน    2.39 1.13 น้อย 
   การรูส้ารสนเทศไมเ่พยีงพอ 
19. ขาดงบประมาณในการจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศเช่น    2.45 1.16 น้อย 
   คอมพวิเตอร ์ระบบเครอืขา่ย เป็นตน้ 
20. ขาดงบประมาณในการประชาสมัพนัธ์       2.59  1.23 ปานกลาง 

รวม         2.48 1.10 ปานกลาง 
 
 

ดา้นจากตวันิสติ 
21. นกัศกึษาไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศ  3.61 1.03 มาก 
22. นกัศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  3.44 1.03 ปานกลาง 
  ไมเ่ท่ากนั   
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 
              

 

ขอ้    ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ         ระดบัของปญัหา 
                                 X        S.D.  แปลผล 
23. นกัศกึษาไมม่ทีกัษะการใชห้อ้งสมดุ       3.64 0.96 มาก 
24. นกัศกึษาไมม่ทีกัษะในการใชค้อมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน    2.40 1.01 น้อย 
25. นกัศกึษาคดิว่าตนเองมทีกัษะการรูส้ารสนเทศแลว้    3.31 1.03 ปานกลาง 

รวม         3.28 0.68 ปานกลาง 
 

      รวมทัง้หมด        2.61 0.65 ปานกลาง 
 

   จากตาราง 9 แสดงว่า ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัของรฐัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 2.61) 
   เมือ่พจิารณาปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์แต่ละดา้น พบว่า 
บรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัประสบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศระดบัปานกลาง 
4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจากตวันิสติ ( X  = 3.28) ดา้นบุคลากร  ( X  = 2.97) ดา้นสื่อและอุปกรณ์การสอน 
( X  = 2.63) และดา้นงบประมาณ ( X  = 2.48) 
  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ทีเ่ป็นปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศในระดบัมากและระดบั
ปานกลางทีม่คี่าเฉลีย่ตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป ปรากฎผลดงันี้  
  ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศรายขอ้ทีบ่รรณารกัษ์ประสบปญัหาในระดบัมาก ทัง้ 2 
ขอ้ เป็นดา้นจากตวันิสติทัง้สิน้ ไดแ้ก่ นกัศกึษาไมม่ทีกัษะการใชห้อ้งสมดุ ( X  = 3.64) และนกัศกึษา
ไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศ ( X  = 3.61) 
  ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศรายขอ้ทีบ่รรณารกัษ์ประสบปญัหาในระดบัปานกลางที่
มคี่าเฉลีย่ตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป ไดแ้ก่ นกัศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไม่
เท่ากนั ( X  = 3.44) บุคลากรยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการรูส้ารสนเทศ (มาตรฐานการรู้
สารสนเทศและตวัชีว้ดัต่างๆ) ( X  = 3.21) บุคลากรทีท่ าหน้าทีใ่นการสอนการรูส้ารสนเทศมไีม่
เพยีงพอ ( X  = 3.28) และนกัศกึษาคดิว่าตนเองมทีกัษะการรูส้ารสนเทศแลว้ ( X  = 3.31)  
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  4.1 เปรยีบเทยีบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
ของรฐั จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 
  
ตาราง 10 เปรยีบเทยีบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 
   ของรฐั จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา                           

 

      ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ     ปรญิญาตร ี   ปรญิญาโท ขึน้ไป 
               X   S.D    X       S.D     t   
ดา้นบุคลากร 
1. บุคลากรยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเรือ่ง   3.44 0.89  3.13 0.92  1.53 
    การรูส้ารสนเทศ (มาตรฐานการรูส้ารสนเทศ 
  และตวัชีว้ดัต่างๆ) 
2. ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากบุคลากรในฝ่ายที ่  2.74 0.94  2.59 1.05  0.65 
  เกีย่วขอ้งกบัการสอนการรูส้ารสนเทศ 
3. ไมม่บีุคลากรทีร่บัผดิชอบในการสอน   2.70 1.17  2.83 2.61    -0.24 
   การรูส้ารสนเทศโดยตรง 
4. บุคลากรของหน่วยงานขาดประสบการณ์  2.96 0.90  2.92 1.19  0.19 
  การสอนการรูส้ารสนเทศ 
5. บุคลากรทีท่ าหน้าทีใ่นการสอนการรูส้ารสนเทศ 3.41 0.97  3.23 1.29  0.75 
  มไีมเ่พยีงพอ 

       รวม    3.05 0.66  2.94  1.03  0.65 
 
 

ดา้นสถานที ่
6. ไมม่สีถานทีเ่พื่อใชใ้นการสอนการรูส้ารสนเทศ 2.52 1.09  2.08 1.05  1.81 
  โดยเฉพาะ 
7. สถานทีเ่พื่อใชใ้นการสอนการรูส้ารสนเทศม ี  2.63 1.24  2.30 1.09  1.30 
  ไมเ่พยีงพอ 
8. ไมม่สีถานทีเ่พื่อใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ถงึ   2.48 0.98  2.00 1.03  2.10* 
 สารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวก 
9. หอ้งสมดุไม่มหีอ้งคอมพวิเตอรข์องหน่วยงาน 2.07 1.14  1.63 0.90  2.01* 
  เองตอ้งไปใชร้ว่มกบัหน่วยงานอื่น เช่น  
  ศูนยค์อมพวิเตอร ์หรอืคณะวชิา เป็นตน้ 

 

รวม     2.43 0.97  2.00 0.89  2.05 
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ตาราง 10 (ต่อ)                           

 

      ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ     ปรญิญาตร ี   ปรญิญาโท ขึน้ไป 
              X   S.D   X       S.D     t   
 

ดา้นสื่อและอุปกรณ์การสอน 
10. จ านวนเครือ่งคอมพวิเตอรม์ไีมเ่พยีงพอ  2.81 1.30  2.42 1.10  1.49 
11. ระบบอนิเทอรเ์น็ตมคีวามล่าชา้    2.93 0.92  3.00 1.28  -0.32 
12. สื่อและอุปกรณ์โสตทศันวสัดุเพื่อใชใ้น   2.56 1.19  2.30 1.10  1.02 

การสอน ไม่มหีรอืมไีมเ่พยีงพอ 
รวม     2.77 0.96  2.57  1.03  0.85 

 

ดา้นการส่งเสรมิและการสนับสนุน 

13. ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้าฝา่ยไมใ่หก้ารสนับสนุน 2.00 1.04  1.72 0.90  1.33 
   ใหม้กีารจดัการสอนการรูส้ารสนเทศ 
14. หอ้งสมดุไมม่นีโยบาย / บรกิารสอนการรู้  1.63 0.88  1.52 0.91  0.53 
   สารสนเทศใหก้บันกัศกึษา 
15. เวลาทีใ่ชใ้นการจดัการสอนการรูส้ารสนเทศ 2.22 1.12  2.20 1.10  0.10 
   ไมเ่พยีงพอ 
16. ไมม่คีวามรว่มมอืในการสอนการรูส้ารสนเทศ 2.48 1.09  2.65 1.12  -0.66 
   ระหว่างอาจารยก์บัหอ้งสมุด 
17. มหาวทิยาลยัไมเ่หน็ความส าคญัของรายวชิา 2.59 1.45  2.92 1.44  -0.99 
   การรูส้ารสนเทศ และไมจ่ดัใหม้กีารเรยีน 
   การสอน 

รวม     2.19 0.78  2.20  0.80    -0.08 
 
 

ดา้นงบประมาณ 

18. งบประมาณทีน่ ามาใชใ้นการจดักจิกรรม  2.41 1.01  2.38 1.18  0.11 
   การสอนการรูส้ารสนเทศไมเ่พยีงพอ 
19. ขาดงบประมาณในการจดัหาเทคโนโลย ี  2.41 0.97  2.46 1.23  -0.22 
   สารสนเทศ เช่น คอมพวิเตอร ์ 
   ระบบเครอืข่าย เป็นตน้ 
20. ขาดงบประมาณในการประชาสมัพนัธ์   2.56 1.12  2.61 1.27  -0.18 

รวม     2.46 0.97  2.48  1.14  -0.11 
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ตาราง 10 (ต่อ)                           

 

      ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ     ปรญิญาตร ี   ปรญิญาโท ขึน้ไป 
              X   S.D   X       S.D     t   
 

ดา้นจากตวันิสติ 

21. นกัศกึษาไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมการสอน  3.63 1.11  3.61 1.01  0.10 
   การรูส้ารสนเทศ 
22. นกัศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลย ี 3.33 1.14  3.48 0.98  -0.63 
  สารสนเทศไมเ่ท่ากนั 
23. นกัศกึษาไมม่ทีกัษะการใชห้อ้งสมดุ   3.59 1.05  3.66 0.92  -0.32 
24. นกัศกึษาไมม่ทีกัษะในการใชค้อมพวิเตอร์  2.37 1.01  2.41 1.02  -0.17 
   พืน้ฐาน 
25. นกัศกึษาคดิว่าตนเองมทีกัษะการรูส้ารสนเทศ 3.26 0.98  3.32 1.05  -0.28 
   แลว้ 
       

      รวม     3.24 0.72  3.30  0.68  -0.38 
 

          รวมทัง้หมด    2.69 0.58  2.58 0.68  0.71 
 

            t (.05) = 1.96 
 
   ตาราง 10 แสดงว่า บรรณารกัษ์ทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั ประสบปญัหาในการสอน 
การรูส้ารสนเทศโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 หรอืไม่แตกต่างกนั
นัน่เอง ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิานการวจิยัขอ้ที ่4 
   เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า บรรณารกัษ์ทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั ประสบปญัหาใน
การสอนการรูส้ารสนเทศไม่แตกต่างกนัเช่นกนั 
  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบความแตกต่าง ดงันี้ 
  ดา้นสถานที ่บรรณารกัษ์ทีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรปีระสบปญัหาในการสอน 
การรูส้ารสนเทศมากกว่าบรรณารกัษ์ทีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไปอยา่งมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ในหวัขอ้ ไมม่สีถานทีเ่พื่อใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ย่างสะดวก และ
หอ้งสมดุไม่มหีอ้งคอมพวิเตอรข์องหน่วยงานเองตอ้งไปใชร้ว่มกบัหน่วยงานอื่น เช่น ศูนย์
คอมพวิเตอร ์หรอืคณะวชิา เป็นตน้ 
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   4.2 เปรยีบเทยีบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
ของรฐั จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 
 
 

ตาราง 11 เปรยีบเทยีบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 
   ของรฐั จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
              

 

  ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ  แหล่งความ    df     SS  MS F 
            แปรปรวน   
ดา้นบุคลากร 
1. บุคลากรยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเรือ่ง  ระหว่างกลุ่ม   2     0.66 0.33 0.38 
  การรูส้ารสนเทศ (มาตรฐานการรู ้   ภายในกลุ่ม   95    81.84 0.86 
  สารสนเทศและตวัชีว้ดัต่างๆ)    รวม    97    82.50 
2. ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากบุคลากรใน  ระหว่างกลุ่ม   2     0.26 0.13 0.12 
  ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอน     ภายในกลุ่ม   95    100.51 1.06 
  การรูส้ารสนเทศ       รวม    97   100.78  
3. ไมม่บีุคลากรทีร่บัผดิชอบในการสอน  ระหว่างกลุ่ม   2   14.21 7.10 1.36 
  การรูส้ารสนเทศโดยตรง     ภายในกลุ่ม   95   497.71 5.24 
           รวม    97   511.92 
4. บุคลากรของหน่วยงานขาดประสบการณ์ ระหว่างกลุ่ม   2    1.39 0.70 0.55 
  การสอนการรูส้ารสนเทศ     ภายในกลุ่ม   95   119.11 1.25   
           รวม    97   120.50  
5. บุคลากรทีท่ าหน้าทีใ่นการสอน    ระหว่างกลุ่ม   2    1.75 0.88 0.60 
  การรูส้ารสนเทศมไีมเ่พยีงพอ    ภายในกลุ่ม   95   139.81 1.47 
           รวม    97   141.56  
           ระหว่างกลุ่ม   2    1.85 0.93 1.04 
      รวม    ภายในกลุ่ม   95    84.18 0.89 
           รวม    97    86.03 
 

ดา้นสถานที ่
6. ไมม่สีถานทีเ่พื่อใชใ้นการสอนการรู้   ระหว่างกลุ่ม   2    3.06 1.53 1.34 
  สารสนเทศโดยเฉพาะ      ภายในกลุ่ม   95   108.86 1.15 
           รวม    97   111.92 
7. สถานทีเ่พื่อใชใ้นการสอนการรูส้ารสนเทศม ี ระหว่างกลุ่ม   2    0.66 0.33 0.25 
  ไมเ่พยีงพอ        ภายในกลุ่ม   95   124.60 1.31 
           รวม    97   125.27  
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ตาราง 11 (ต่อ)              

 

  ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ  แหล่งความ     df    SS   MS F 
            แปรปรวน   
8. ไมม่สีถานทีเ่พื่อใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ถงึ  ระหว่างกลุ่ม   2     0.09 0.04 0.04 
  สารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวก     ภายในกลุ่ม   95  103.19 1.09 
           รวม    97  103.28  
9. หอ้งสมดุไม่มหีอ้งคอมพวิเตอรข์องหน่วย ระหว่างกลุ่ม   2     1.04 0.52 0.53 
  งานเองตอ้งไปใชร้ว่มกบัหน่วยงานอื่น เช่น  ภายในกลุ่ม   95   93.08 0.98 
  ศูนยค์อมพวิเตอร ์หรอืคณะวชิา เป็นตน้ รวม    97   94.12  
 
 
 

           ระหว่างกลุ่ม    2    0.65 0.33 0.38 
      รวม    ภายในกลุ่ม   95   82.63 0.87 
           รวม    97   83.28 
 

ดา้นสื่อและอุปกรณ์การสอน 
10. จ านวนเครือ่งคอมพวิเตอรม์ไีมเ่พยีงพอ ระหว่างกลุ่ม    2    1.28 0.64 0.46 
11. ระบบอนิเทอรเ์น็ตมคีวามล่าชา้   ภายในกลุ่ม   95  131.13 1.38 
           รวม    97  135.96  
12. สื่อและอุปกรณ์โสตทศันวสัดุเพื่อใชใ้น   ระหว่างกลุ่ม   2    3.37 1.68 1.34 
  การสอน ไม่มหีรอืมไีมเ่พยีงพอ    ภายในกลุ่ม   95  119.41 1.26 
           รวม                 97  122.78 
           ระหว่างกลุ่ม   2    3.41 1.71 1.71 
      รวม    ภายในกลุ่ม   95   94.87 1.00 
           รวม    97   98.28  
 

ดา้นการส่งเสรมิและการสนับสนุน 
13. ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้าฝา่ยไมใ่หร้ะหว่าง   ระหว่างกลุ่ม   2    0.49 0.25 0.27 
   กลุ่มการสนับสนุนใหม้กีารจดัการสอน  ภายในกลุ่ม   95   85.43 0.90 
  การรูส้ารสนเทศ       รวม                 97   85.92 
14. หอ้งสมดุไมม่นีโยบาย/บรกิารสอน   ระหว่างกลุ่ม   2    0.54 0.27 0.33 
   การรูส้ารสนเทศใหก้บันกัศกึษา   ภายในกลุ่ม   95   77.71 0.82 
           รวม    97   78.24  
15. เวลาทีใ่ชใ้นการจดัการสอนระหว่างกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม   2    2.27 1.13 0.93 
   การรูส้ารสนเทศไมเ่พยีงพอ    ภายในกลุ่ม   95  115.65 1.22 
           รวม    97  117.92  
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 
       

 

  ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ  แหล่งความ    df      SS MS F 
            แปรปรวน   
16. ไมม่คีวามรว่มมอืในการสอน    ระหว่างกลุ่ม   2    6.00 3.00 2.51 
   การรูส้ารสนเทศระหว่างอาจารย ์   ภายในกลุ่ม   95  113.48 1.19 
   กบัหอ้งสมดุ        รวม    97  119.48 
17. มหาวทิยาลยัไมเ่หน็ความส าคญัของ  ระหว่างกลุ่ม   2   24.79 12.40   6.64* 
   รายวชิาการรูส้ารสนเทศ และไมจ่ดัให้  ภายในกลุ่ม   95  177.26 1.87 
   มกีารเรยีนการสอน      รวม    97  202.05 

 
 

           ระหว่างกลุ่ม   2    3.10 1.55 2.56 
      รวม    ภายในกลุ่ม   95   57.54 0.61 
           รวม    97   60.64 
 

ดา้นงบประมาณ 
18. งบประมาณทีน่ ามาใชใ้นการจดักจิกรรม ระหว่างกลุ่ม   2     0.80 0.40 0.31 
   การสอนการรูส้ารสนเทศไมเ่พยีงพอ  ภายในกลุ่ม   95   122.47 1.29 
           รวม    97   123.27 
19. ขาดงบประมาณในการจดัหาเทคโนโลย ี ระหว่างกลุ่ม   2     3.05 1.53 1.14 
   สารสนเทศเช่น คอมพวิเตอร ์    ภายในกลุ่ม   95   127.19 1.34 
  ระบบเครอืข่าย เป็นตน้     รวม    97   130.24 
20. ขาดงบประมาณในการประชาสมัพนัธ์  ระหว่างกลุ่ม   2     0.66 0.33 0.22 

           ภายในกลุ่ม   95   145.01 1.53 
           รวม    97   145.67 
           ระหว่างกลุ่ม   2    1.22 0.61 0.50 
      รวม    ภายในกลุ่ม   95  114.34 1.20  
           รวม    97  115.56 
ดา้นจากตวันิสติ 

21. นกัศกึษาไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรม   ระหว่างกลุ่ม    2    9.04 4.52     4.56* 
   การสอนการรูส้ารสนเทศ     ภายในกลุ่ม   95   94.22 0.99 
           รวม    97   103.27 
22. นกัศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้น   ระหว่างกลุ่ม   2    2.87 1.44 1.37 
   เทคโนโลยสีารสนเทศไมเ่ท่ากนั   ภายในกลุ่ม   95   99.26 1.04 
           รวม                 97   102.13 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

              

 

  ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ  แหล่งความ    df      SS MS F 
            แปรปรวน   
23. นกัศกึษาไมม่ทีกัษะการใชห้อ้งสมดุ  ระหว่างกลุ่ม   2     1.33 0.66 0.72 
           ภายในกลุ่ม   95    87.18 0.92  
           รวม    97    88.50 
24. นกัศกึษาไมม่ทีกัษะในการใช้    ระหว่างกลุ่ม   2     1.70 0.85 0.83 
   คอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน      ภายในกลุ่ม   95    97.78 1.03 
           รวม    97    99.48 
25. นกัศกึษาคดิว่าตนเองมทีกัษะ    ระหว่างกลุ่ม   2      0.31 0.15 0.14  
   การรูส้ารสนเทศแลว้      ภายในกลุ่ม   95   102.51 1.08 
           รวม    97   102.82             

           ระหว่างกลุ่ม   2     1.60 0.80 1.71 
      รวม    ภายในกลุ่ม   95    44.30 0.47 
           รวม    97    45.90 
           ระหว่างกลุ่ม   2     1.34 0.67 1.60 

รวมทัง้หมด    ภายในกลุ่ม   95    39.84 0.42 
            รวม    97   41.18 
 

          F (.05; df 2, 95 ) = 3.09 

 
 
 

   จากตาราง 11 แสดงว่า บรรณารกัษ์ทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนั ประสบปญัหา
ในการสอนการรูส้ารสนเทศโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 หรอืไม่
แตกต่างกนันัน่เอง ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมุตฐิานการวจิยัขอ้ที ่5 
   เมือ่พจิารณาปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศเป็นรายดา้น พบว่า บรรณารกัษ์ทีม่ ี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั ประสบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศไมแ่ตกต่างกนัเช่นกนั 
   เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ของปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศในแต่ละดา้น พบความ
แตกต่าง ดงันี้  
  ดา้นการส่งเสรมิและการสนับสนุน บรรณารกัษ์ทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนั 
ประสบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในหวัขอ้
มหาวทิยาลยัไมเ่หน็ความส าคญัของรายวชิาการรูส้ารสนเทศ และไมจ่ดัใหม้กีารเรยีนการสอน 
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  ดา้นปญัหาจากนิสติ บรรณารกัษ์ทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนั ประสบปญัหาใน
การสอนการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในหวัขอ้ นกัศกึษาไม่
สนใจเขา้รว่มกจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศ   
  เพื่อใหท้ราบว่าในขอ้ทีบ่รรณารกัษ์ทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนั ประสบปญัหาใน
การสอนการรูส้ารสนเทศคู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั จงึน าไปทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe)  
ปรากฏดงัตาราง 12 
 
ตาราง 12 เปรยีบเทยีบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  
   ของรฐัรายขอ้ทีพ่บความแตกต่าง              

 

ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ    ประสบการณ์ในการท างาน  
 

 
 
 

ดา้นการส่งเสรมิและการสนับสนุน      ระหว่าง     ระหว่าง    ตัง้แต ่
              1-5 ปี     6-10 ปี     11 ปี ขึน้ไป  

17. มหาวทิยาลยัไมเ่หน็ความส าคญัของ  X   2.10
b
      2.92    3.27

a
 

     รายวชิาการรูส้ารสนเทศและไมจ่ดัใหม้ ี
     การเรยีนการสอน 
 
ดา้นจากตวันิสติ 

21. นกัศกึษาไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรม   X   3.21
b
      3.47    3.93

a
 

 การสอนการรูส้ารสนเทศ 
 
 
 

 
 

  จากตาราง 12 แสดงว่า บรรณารกัษ์ทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนั ประสบปญัหา
ในการสอนการรูส้ารสนเทศรายคู่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงันี้ 
  บรรณารกัษ์ทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานตัง้แต่ 11 ปี ขึน้ไป ประสบปญัหาในการสอน 
การรูส้ารสนเทศในหวัขอ้ มหาวทิยาลยัไมเ่หน็ความส าคญัของรายวชิาการรูส้ารสนเทศและไมจ่ดัให้
มกีารเรยีนการสอน และนกัศกึษาไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศมากกว่า
บรรณารกัษ์ทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานระหว่าง 1-5 ปี  
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   4.3 เปรยีบเทยีบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัของรฐั จ าแนกตามความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน 
     
ตาราง 13 เปรยีบเทยีบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 
  ของรฐั จ าแนกตามความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน  

              

 

 ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ   แหล่งความ  df      SS  MS  F 
            แปรปรวน   
ดา้นบุคลากร 
1. บุคลากรยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเรือ่ง  ระหว่างกลุ่ม  2      0.59 0.30  0.34 
  การรูส้ารสนเทศ (มาตรฐานการรู ้   ภายในกลุ่ม  95     81.91 0.86  
  สารสนเทศและตวัชีว้ดัต่างๆ)    รวม   97     82.50 
2. ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากบุคลากรใน  ระหว่างกลุ่ม  2     5.50 2.75 2.74 
  ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอน     ภายในกลุ่ม  95    95.27 1.00 
  การรูส้ารสนเทศ       รวม   97      100.78 
3. ไมม่บีุคลากรทีร่บัผดิชอบในการสอน  ระหว่างกลุ่ม  2      3.49 1.74 0.33 
  การรูส้ารสนเทศโดยตรง     ภายในกลุ่ม  95     508.43 5.35 
           รวม   97     511.92 
4. บุคลากรของหน่วยงานขาดประสบการณ์ ระหว่างกลุ่ม  2     1.91 0.96 0.77 
  การสอนการรูส้ารสนเทศ     ภายในกลุ่ม  95     118.59 1.25 
           รวม   97     120.50  
5. บุคลากรทีท่ าหน้าทีใ่นการสอน    ระหว่างกลุ่ม  2      0.44  0.22 0.15 
 การรูส้ารสนเทศมไีมเ่พยีงพอ    ภายในกลุ่ม  95   141.12 1.49 
           ระหว่างกลุ่ม  2      1.33 0.66 0.74 
      รวม    ภายในกลุ่ม  95     84.70 0.89 
           รวม   97     86.03 
 

ดา้นสถานที ่
6. ไมม่สีถานทีเ่พื่อใชใ้นการสอน    ระหว่างกลุ่ม  2      3.52 1.76 1.54 
  การรูส้ารสนเทศโดยเฉพาะ     ภายในกลุ่ม  95    108.40 1.14 
           รวม   97    111.92  
7. สถานทีเ่พื่อใชใ้นการสอนการรูส้ารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม  2      2.13 1.07 0.82 
  มไีมเ่พยีงพอ        ภายในกลุ่ม  95    123.13 1.30 
           รวม   97    125.27 
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ตาราง 13 (ต่อ)              

 

  ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ  แหล่งความ  df     SS  MS  F 
             แปรปรวน   
8. ไมม่สีถานทีเ่พื่อใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ถงึ  ระหว่างกลุ่ม  2    6.20 3.10 3.04*  
  สารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวก     ภายในกลุ่ม  95     97.07 1.02 
           รวม   97   103.28  
9. หอ้งสมดุไม่มหีอ้งคอมพวิเตอรข์อง   ระหว่างกลุ่ม  2    7.50 3.75 4.11* 
  หน่วยงานเอง ตอ้งไปใชร้ว่มกบั หน่วยงาน ภายในกลุ่ม  95     86.63 0.91 
  อื่น เช่น ศูนยค์อมพวิเตอร ์     รวม   97    94.12 
 หรอืคณะวชิา เป็นตน้ 
           ระหว่างกลุ่ม  2    4.49 2.24 2.71 
      รวม    ภายในกลุ่ม  95    78.79 0.83 
           รวม   97    83.28 
 

ดา้นสื่อและอุปกรณ์การสอน  

10. จ านวนเครือ่งคอมพวิเตอรม์ไีมเ่พยีงพอ ระหว่างกลุ่ม  2    0.62 0.31 0.22 
           ภายในกลุ่ม  95   131.79 1.39 
           รวม   97   132.41 
11. ระบบอนิเทอรเ์น็ตมคีวามล่าชา้   ระหว่างกลุ่ม  2    8.52 4.26 3.18* 
           ภายในกลุ่ม  95   127.44 1.34 
           รวม   97   135.96  
112. สื่อและอุปกรณ์โสตทศันวสัดุเพื่อใชใ้น  ระหว่างกลุ่ม  2    5.83 2.91 2.37 
 การสอน ไม่มหีรอืมไีมเ่พยีงพอ    ภายในกลุ่ม  95   116.95 1.23 
           รวม   97   122.78 
           ระหว่างกลุ่ม    2    3.16 1.58 1.58 
      รวม    ภายในกลุ่ม   95   95.12 1.00 
           รวม    97   98.28 
 
 
 

ดา้นการส่งเสรมิและการสนับสนุน 
13. ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้าฝา่ยไมใ่ห ้   ระหว่างกลุ่ม  2    5.63 2.82 3.33* 
   การสนบัสนุนใหม้กีารจดัการสอน   ภายในกลุ่ม  95   80.29 0.85 
  การรูส้ารสนเทศ       รวม   97   85.92 
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ตาราง 13 (ต่อ)   
              

 

 ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ   แหล่งความ    df     SS MS  F 
            แปรปรวน   
14. หอ้งสมดุไมม่นีโยบาย / บรกิารสอนการรู้ ระหว่างกลุ่ม  2    2.89 1.44 1.82 
   สารสนเทศใหก้บันกัศกึษา     ภายในกลุ่ม  95   75.36 0.79 
           รวม   97   78.24 
15. เวลาทีใ่ชใ้นการจดัการสอน    ระหว่างกลุ่ม  2    4.12 2.06 1.72  
  การรูส้ารสนเทศไมเ่พยีงพอ    ภายในกลุ่ม  95    113.80 1.20 
           รวม   97    117.92  
16. ไมม่คีวามรว่มมอืในการสอนการรู้   ระหว่างกลุ่ม  2    2.05 1.02 0.83 
   สารสนเทศระหว่างอาจารยก์บัหอ้งสมดุ ภายในกลุ่ม  95   117.43 1.24  
           รวม   97   119.48 
17. มหาวทิยาลยัไมเ่หน็ความส าคญัของ  ระหว่างกลุ่ม  2    4.92 2.46 1.19 
   รายวชิาการรูส้ารสนเทศ และไมจ่ดั   ภายในกลุ่ม  95   197.13 2.08 
   ใหม้กีารเรยีนการสอน      รวม   97   202.05 
           ระหว่างกลุ่ม  2     1.81 0.90 1.46 
      รวม    ภายในกลุ่ม  95    58.83 0.62 
           รวม   97    60.64 
 
 
 

ดา้นงบประมาณ 
18. งบประมาณทีน่ ามาใชใ้นการจดักจิกรรม ระหว่างกลุ่ม  2    3.07 1.54 1.22 
   การสอนการรูส้ารสนเทศไมเ่พยีงพอ  ภายในกลุ่ม  95   120.19 1.27 
           รวม   97   123.27 
19. ขาดงบประมาณในการจดัหาเทคโนโลย ี ระหว่างกลุ่ม  2    3.13 1.57 1.17 
  สารสนเทศเช่น คอมพวิเตอร ์    ภายในกลุ่ม  95   127.11 1.34 
   ระบบเครอืข่าย เป็นตน้     รวม   97   130.24 
20. ขาดงบประมาณในการประชาสมัพนัธ์  ระหว่างกลุ่ม  2    0.88 0.44 0.29 

           ภายในกลุ่ม  95    144.79 1.52 
           รวม   97   145.67 
           ระหว่างกลุ่ม  2      1.98 0.99 0.83 
      รวม    ภายในกลุ่ม  95    113.57  1.20 
           รวม   97    115.56 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 
              

 

 ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ   แหล่งความ  df     SS  MS  F 
            แปรปรวน   
ดา้นจากตวันิสติ 
21. นกัศกึษาไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมการสอน ระหว่างกลุ่ม  2    1.42 0.71 0.66 
   การรูส้ารสนเทศ       ภายในกลุ่ม  95    101.85 1.07 
           รวม   97    103.27 
22. นกัศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้น   ระหว่างกลุ่ม   2   0.97 0.48 0.45 
  เทคโนโลยสีารสนเทศไมเ่ท่ากนั   ภายในกลุ่ม  95    101.17 1.06 
           รวม   97    102.13 
23. นกัศกึษาไมม่ทีกัษะการใชห้อ้งสมดุ  ระหว่างกลุ่ม  2    4.35 2.17 2.45 
           ภายในกลุ่ม  95      84.15 0.89  
           รวม   97     88.50 
24. นกัศกึษาไมม่ทีกัษะในการใชค้อมพวิเตอร์ ระหว่างกลุ่ม  2     3.52 1.76 1.74 
   พืน้ฐาน         ภายในกลุ่ม  95       95.96 1.01 
           รวม   97      99.48 
25. นกัศกึษาคดิว่าตนเองมทีกัษะ    ระหว่างกลุ่ม  2    1.03 0.52 0.48 
    การรูส้ารสนเทศแลว้      ภายในกลุ่ม  95    101.78 1.07 
           รวม     97    102.82  
           ระหว่างกลุ่ม 2     0.68 0.37 0.87 
      รวม    ภายในกลุ่ม  95     45.22 0.43 
           รวม   97     45.90 

        ระหว่างกลุ่ม  2     0.74 
รวมทัง้หมด    ภายในกลุ่ม  95     40.44 

            รวม   97     41.18 

                  F (.05; df 2, 95 ) = 3.09 

  

   จากตาราง 13 แสดงว่า บรรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน
ต่างกนั ประสบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 หรอืไมแ่ตกต่างกนันัน่เอง ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิานขอ้ที ่6  
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   เมือ่พจิารณาปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศเป็นรายดา้น พบว่า บรรณารกัษ์ทีม่คีวามรู้
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานต่างกนั ประสบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศทุกดา้นไม่
แตกต่างกนัเช่นกนั 
   เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ของปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศในแต่ละดา้น พบความ
แตกต่าง ดงันี้ 
  ดา้นสถานที ่บรรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานต่างกนัประสบ
ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในหวัขอ้ไมม่ี
สถานทีเ่พื่อใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ย่างสะดวก และหอ้งสมดุไมม่หีอ้งคอมพวิเตอรข์อง
หน่วยงานเอง ตอ้งไปใชร้ว่มกบัหน่วยงานอื่น เช่น ศูนยค์อมพวิเตอร ์หรอืคณะวชิา เป็นตน้ 
  ดา้นสื่อและอุปกรณ์การสอน บรรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน
ต่างกนัประสบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ในหวัขอ้ ระบบอนิเทอรเ์น็ตมคีวามล่าชา้ 
  ดา้นการส่งเสรมิและการสนับสนุน บรรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
พืน้ฐานต่างกนัประสบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 ในหวัขอ้ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้าฝ่ายไมใ่หก้ารสนบัสนุนใหม้กีารจดัการสอนการรูส้ารสนเทศ 
  เพื่อใหท้ราบว่าในขอ้ทีบ่รรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานต่างกนั
ประสบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศคู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั จงึน าไปทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีอง
เชฟเฟ่ (Scheffe) ปรากฏดงัตาราง 14 
 
ตาราง 14 เปรยีบเทยีบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  
   ของรฐัตามรายขอ้ทีพ่บความแตกต่าง  

 
              

 

ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ   ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน 
 

 
 
 

ดา้นสถานที ่            มาก     ปานกลาง น้อย 

8. ไมม่สีถานทีเ่พื่อใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ถงึ  X   1.95
b
   2.09    2.63

a
 

 สารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวก 

9. หอ้งสมดุไม่มหีอ้งคอมพวิเตอรข์อง   X   1.59
b
   1.65

b
   2.32

a
 

 หน่วยงานเอง ตอ้งไปใชร้ว่มกบั หน่วยงาน 
    อื่น เช่น ศูนยค์อมพวิเตอร ์หรอืคณะวชิา  
    เป็นตน้ 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

 
 
 

  

ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ   ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน 
 

 
 
 

ดา้นการส่งเสรมิและการสนับสนุน      มาก     ปานกลาง น้อย 

13. ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้าฝา่ยไมใ่ห ้   X   1.61
b
   1.77    2.26

a
 

  การสนบัสนุนใหม้กีารจดัการสอน 
  การรูส้ารสนเทศ 
 
 

 
 

   จากตาราง 14 แสดงว่า บรรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน
ต่างกนัประสบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศรายคู่แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ดงันี้ 
   บรรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานในระดบัน้อย ประสบปญัหา
ในการสอนการรูส้ารสนเทศในหวัขอ้ ไมม่สีถานทีเ่พื่อใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ยา่ง
สะดวก และผูบ้รหิารหรอืหวัหน้าฝา่ยไมใ่หก้ารสนบัสนุนใหม้กีารจดัการสอนการรูส้ารสนเทศ
มากกว่าบรรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานในระดบัมาก 
   บรรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานในระดบัน้อย ประสบปญัหา
ในการสอนการรูส้ารสนเทศ ดา้นสถานทีใ่นหวัขอ้ หอ้งสมดุไม่มหีอ้งคอมพวิเตอร์ของหน่วยงานเอง 
ตอ้งไปใชร้ว่มกบัหน่วยงานอื่น เช่น ศูนยค์อมพวิเตอร ์หรอืคณะวชิา เป็นตน้ มากกว่าบรรณารกัษ์ที่
มคีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานในระดบัมาก และระดบัปานกลาง 
  ส าหรบัหวัขอ้ ระบบอนิเทอรเ์น็ตมคีวามล่าชา้ เมือ่น ามาทดสอบเป็นรายคู่ ปรากฏว่าไมพ่บ
ความแตกต่าง 
 
  ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ ซึง่ไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
  ผูว้จิยัไดส้รา้งขอ้ค าถามการสมัภาษณ์เกีย่วกบับทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของ
บรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัจากผลการวจิยัเชงิปรมิาณ และน าไปใชส้มัภาษณ์
บรรณารกัษ์จ านวน 10 คน ซึง่มคีุณลกัษณะครอบคลุมตามตวัแปรอสิระ ขอ้ค าถามครอบคลุม
ประเดน็เรือ่งต่อไปนี้ 
  1. บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัตาม
มาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศระดบัการอุดมศกึษา  
  2. ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั  
  3. ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานของบรรณารกัษ์กบับทบาทการสอน 
การรูส้ารสนเทศ  
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ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงคณุภาพ 
  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพและการแปลความหมายผลการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยั
ครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้  
   L1  แทน  บรรณารกัษ์คนที ่1  
   L2  แทน  บรรณารกัษ์คนที ่2 
   L3  แทน  บรรณารกัษ์คนที ่3 
   L4  แทน  บรรณารกัษ์คนที ่4 
   L5  แทน  บรรณารกัษ์คนที ่5 
   L6  แทน  บรรณารกัษ์คนที ่6 
   L7  แทน  บรรณารกัษ์คนที ่7 
   L8  แทน  บรรณารกัษ์คนที ่8 
   L9  แทน  บรรณารกัษ์คนที ่9 
   L10  แทน  บรรณารกัษ์คนที ่10 
 
  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากการสมัภาษณ์ ใหข้อ้สรปุต่อไปนี้ 
  1. บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัตาม
มาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษา ในหวัขอ้ทีบ่รรณารกัษ์ส่วนใหญ่ม ี
การปฏบิตักิารสอนมากทีสุ่ดในแต่ละมาตรฐาน 
   มาตรฐานที ่1 สามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ย่าง
ชดัเจน บรรณารกัษ์ส่วนใหญ่จะมบีทบาทในการแนะน าแหล่งสารสนเทศทัว่ไปและแหล่งสารสนเทศ
เฉพาะวชิา เพราะแหล่งสารสนเทศทัว่ไปจะเป็นแหล่งขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารทุกกลุ่ม และ
ทุกสาขาวชิา และจะเน้นสอนเพื่อใหเ้ป็นพืน้ฐานส าหรบันกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ส่วนการแนะน าแหล่ง
สารสนเทศเฉพาะสาขาวชิา จะแนะน าใหก้บัผูใ้ชเ้ป็นรายบุคคล ซึง่เป็นนกัศกึษาระดบัชัน้ปีที ่2 เป็น
ตน้ไป นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา นกัวจิยั และอาจารย ์ทีต่อ้งการสารสนเทศเฉพาะดา้น เฉพาะ
เรือ่ง และมคีวามมุง่หมายเฉพาะเจาะจง เช่น เพื่อน าสารสนเทศไปใชใ้นการท ารายงาน วทิยานิพนธ ์
และผลงานทางวชิาการ ในการพจิารณาว่าจะสอนแหล่งสารสนเทศใดนัน้ บรรณารกัษ์จะค านึงถงึ
ปจัจยัต่างๆ ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ช ้ความตอ้งการของผูใ้ช ้และความจ ากดัดา้นเวลาของผูใ้ชค้วบคู่ไปดว้ย 
ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้  
 
     “แนะน าแหล่งสารสนเทศทัว่ไปใหน้กัศกึษาชัน้ปีทีห่นึ่งทุกกลุ่มทีเ่ขา้มารบัค าแนะน า เน่ืองจากเป็น 
   แหล่งสารสนเทศทีจ่ าเป็นตอ้งใชเ้บือ้งต้น สว่นนกัศกึษาชัน้ปีทีส่องขึน้ไป จะแนะน าแหล่งสารสนเทศเฉพาะ 
   วชิา ทีจ่ะน าไปสูก่ารท าวจิยั ผลงาน รายงาน เน้นหวัขอ้หรอืประเดน็ทีเ่ขาตอ้งการเลย และหากเป็น 
   การสอนรายบุคคล จะลงรายละเอยีดเฉพาะสาขาวชิา” (L7)  
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 “ถา้เป็นนกัศกึษาปี 1 เราจะเน้นแหล่งสารสนเทศทัว่ๆ ไป เช่น ฐานขอ้มลูโอแพก หรอืฐานขอ้มลู 
   พืน้ฐาน เช่น ฐานขอ้มลูไทยลสิ (ThaiLis) หรอืฐานขอ้มลูสหสาขาวชิา เช่น ฐานขอ้มลู Science Direct    
   ฐานขอ้มลู Education Research Complete เพื่อใหเ้ขาไดรู้จ้กัฐานขอ้มลูหลกัๆ ก่อน ถา้เป็นปี 3 ปี 4 จะด ู
   ความตอ้งการของเขาก่อน เชน่ ใชป้ระกอบการท า Thesis ท าโครงงานทางวทิยาศาสตร ์paper จะ 
   สอบถามความตอ้งการก่อนวา่เขาตอ้งการขอ้มลูอะไรบา้ง” (L9) 

 
 “ถา้ปฐมนิเทศ จะแนะน าทรพัยากรหอ้งสมุดทัว่ไป ผูใ้ชจ้ะใชท้รพัยากรสารสนเทศหอ้งสมุดไดอ้ยา่งไร  
ดวู่าปฐมนิเทศใหใ้คร นกัศกึษาระดบัไหน หรอืเป็นอาจารย ์พีก่จ็ะแนะน าสารสนเทศทัว่ไปก่อน และลงลกึ 
ในเรื่องทีเ่ขาจะไดร้บัประโยชน์  แต่ตอ้งรูพ้ืน้ฐานของผูใ้ชก้่อน เชน่ นกัศกึษาอยู่ปีอะไร ถา้ปี 1 ปี 2 อาจ 
จะตอ้งปพูืน้ฐานเรื่องแหล่งสารสนเทศก่อน เขาจะหาอะไรไดบ้า้ง แลว้จงึเน้นในเรื่องทีเ่ราสอน ถา้นกัศกึษา
เรยีนสาขาเคม ีกส็อนเน้นสารสนเทศทางดา้นเคม ีฐานขอ้มลูดา้นเคม ีหากทราบความตอ้งการของ  
นกัศกึษาจะสามารถแนะน าว่าเขาจะหาสารสนเทศเฉพาะทางทีเ่ขาตอ้งการของสาขาเขาไดอ้ย่างไร” (L2) 

 
 “ปกตกิจ็ะสอนฐานขอ้มลูทัว่ไปเหมอืนกนั แต่พจิารณากลุ่มผูใ้ช ้เพราะบางทถีา้มขีอ้จ ากดัดา้นเวลา จะ 

   ตอ้งสอนอะไรทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของเขาก่อน” (L10) 
 
   บรรณารกัษ์มคีวามคดิเหน็ว่าในมาตรฐานที ่1 พฤตกิรรมทีบ่รรณารกัษ์ควรสอนผูใ้ช้
เป็นอนัดบัแรก คอื แนะน าการก าหนดประเดน็ของหวัขอ้ทีต่อ้งการศกึษา โดยใหเ้หตุผลดงันี้ 
   

 “... ในการสอนตามมาตรฐานที ่1 น่าจะแนะน าใหน้กัศกึษาก าหนดแนวคดิของเรื่องทีต่อ้งการ 
   ก่อน ถา้ยงัไม่มแีนวคดิของเรือ่งทีต่อ้งการ รูแ้หล่งสารสนเทศไปกอ็าจยงัไม่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้รูแ้หล่ง 
   สารสนเทศแต่ยงัไม่สามารถบอกความตอ้งการทีช่ดัเจนได ้ดแูลว้มนัไม่สมเหตุสมผล” (L1) 
 
   ส าหรบับทบาทการสอนทีบ่รรณารกัษ์มกีารปฏบิตัใินระดบัต ่าสุดในมาตรฐานที ่1 
ไดแ้ก่ การอธบิายความแตกต่างระหว่างสารสนเทศปฐมภมูแิละสารสนเทศทุตยิภมู ิซึง่บรรณารกัษ์
ใหเ้หตุผลว่า สารสนเทศปฐมภูมแิละสารสนเทศทุตยิภูมเิป็นเรือ่งทีบ่รรณารกัษ์อาจจะยงัไม่มคีวามรู้
หรอืไมส่ามารถอธบิายไดอ้ย่างชดัเจน และเหน็ว่าการสอนดงักล่าวมเีนื้อหาทีม่รีายละเอยีดเชงิลกึ
มากเกนิไป อาจไมเ่ป็นประโยชน์ส าหรบัผูใ้ชบ้างกลุ่มทีย่งัไมม่คีวามตอ้งการใช ้ดงัค าใหส้มัภาษณ์
ต่อไปนี้  
 

 “ส าหรบัการอธบิายความแตกต่างระหว่างแหล่งสารสนเทศปฐมภูมกิบัแหล่งทตุยิภมู ิพีว่่ามนัขึน้อยู่กบั   
   ความตอ้งการของผูใ้ชว้่าเขามคีวามตอ้งการทีจ่ะรูใ้นเรื่องนี้มากหรอืน้อย เบือ้งตน้เราสอนการใชห้อ้งสมุด 
   ยงัไม่ลงรายละเอยีดถงึการใชส้ารสนเทศ ว่าสารสนเทศทีไ่ดม้า จะใชอ้ะไร แค่ไหน ขอ้มลูน่าเชื่อถอืไหม …  
   พีเ่องเป็น บรรณารกัษ์ยงัสบัสนกบัการแยกความแตกต่าง ยกตวัอย่างวทิยานพินธเ์ป็นสารสนเทศ 
   ปฐมภูมหิรอืทตุยิภมู ิเราจะบอกใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจชดัเจน ยงัอธบิายล าบาก” (L2) 
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 “ไม่ไดอ้ธบิายความแตกต่างของสารสนเทศทัง้ 2 ประเภทค่ะ เพราะมองว่าบรรณารกัษ์เองอาจไม่ม ี
    ความรู ้หรอืยงัไมม่คีวามรูใ้นเรื่องดงักล่าวชดัเจน กเ็ลยไม่แนะน าผูใ้ช”้ (L4) 
 
      “สอนสารสนเทศทัง้ 2 ประเภทดว้ยค่ะ แต่สอนน้อย จะไม่สอนเป็นเชงิลกึ คดิว่ามนัลกึเกนิไปส าหรบั 
   ผูใ้ช ้เพราะสว่นใหญ่รบัผดิชอบในการสอนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีซึง่ไม่ค่อยใชส้ารสนเทศประเภทนี้ ไม่  
   เหมอืนนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ทีอ่าจจะไดใ้ช”้ (L5) 
 
   ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ชีใ้หเ้หน็ว่า ความตอ้งการของผูใ้ช ้และเวลาส าหรบัการสอนที่
จ ากดัเป็นตวัก าหนดบทบาทในการสอนความแตกต่างระหว่างสารสนเทศ 2 ประเภท ดงัค าให้
สมัภาษณ์ต่อไปนี้  
 
  “... เวลาแนะน าจะดตูามความตอ้งการของผูใ้ชด้ว้ย จะไมแ่นะน าถา้เหน็ว่าไม่เกีย่วขอ้ง ถงึแมเ้รา 
   คดิว่าจะเป็นประโยชน์   ผูใ้ชบ้รกิารอาจมขีอ้จ ากดัเรื่องเวลาเพราะล าพงัสอนการใชฐ้านขอ้มลูกห็มดเวลา 
   แลว้…” (L7) 
 

 “... จะถามความตอ้งการของผูใ้ชก้่อนว่าจะหาขอ้มลูไปท าอะไร นกัศกึษาปรญิญาโท ตอ้งท าวจิยัก ็
   อาจจะตอ้งมาอธบิายหวัขอ้น้ี” (L9) 
 
   อยา่งไรกต็าม บรรณารกัษ์อกีส่วนหน่ึงมคีวามเหน็ว่าบทบาทในการสอนขอ้นี้มี
ความส าคญั โดยใหเ้หตุผลว่า เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดค้วามรู ้เกีย่วกบัความแตกต่างระหว่างสารสนเทศทัง้ 2 
ประเภท รูว้่าสารสนเทศประเภทใดมคีวามส าคญั มคีุณค่าต่องานทีต่นก าลงัท า และสามารถเลอืกใช้
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้  

 
  “... บางครัง้นกัศกึษาไม่รูว้่าสารสนเทศอะไรมคีวามส าคญั  ขึน้อยู่กบัเรื่องทีเ่ราไปสอน ถา้ไปสอน 

   นกัศกึษาสาขาวทิย ์เป็นวศิวะ เขาเน้นสารสนเทศเพื่อเอาไปท าโครงงาน (Project) สารนิพนธ ์โครงการ  
   ซึง่เป็นการเน้นวจิยั ดงันัน้ สิง่พมิพท์ีเ่ป็นปฐมภมูจิะมคีวามส าคญั แต่นกัศกึษาจะไมท่ราบว่าเป็น 
   สารสนเทศปฐมภูม ิและมคีวามน่าเชื่อถอืหรอืไม่ได ้...ตอ้งใหเ้ขาเขา้ใจว่าสารสนเทศอะไรมคีวามส าคญั ตอ้ง 
   อธบิายใหเ้ขาเหน็ความแตกต่างของสารสนเทศ” (L1) 
 

 “... บรรณารกัษ์จะแนะน าผูใ้ชว้่า ควรจะไปหาแหล่งขอ้มลูทีเ่ป็นปฐมภูมมิากกว่าทุตยิภูม ิเกริน่ให ้
   เขารูว้่าแหล่งปฐมภูมมิอีะไรบา้ง เราควรใชแ้หล่งปฐมภมูมิากกว่า” (L6) 
 

 “จะอธบิายและใหค้วามส าคญัอยูเ่หมอืนกนั ถา้เป็นขอ้มลูประกอบการท าวจิยั วทิยานิพนธ ์ตรง 
   สว่นของการทบทวนวรรณกรรม (Review literature) จะบอกถงึความส าคญัว่าอนัไหนคอือนัไหน” (L3) 

 

  มาตรฐานที ่2 บรรณารกัษ์เหน็ว่าการแนะน าการคน้หาสารสนเทศโดยใชเ้ขตขอ้มลู เป็น
บทบาทส าคญัในการสอนใหน้กัศกึษาสามารถเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
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และประสทิธผิล นกัศกึษาจะสามารถเลอืกใชช้่องทางทีจ่ะเขา้ถงึสารสนเทศทีม่กีารจดัเกบ็ไวใ้น
ฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ และช่วยลดเวลาการสบืคน้ เนื่องจากการสบืคน้โดยการใชเ้ขตขอ้มลู
สามารถจ ากดัปรมิาณของผลการสบืคน้สารสนเทศทีไ่มเ่กีย่วขอ้งหรอืไมต่รงกบัความตอ้งการออกไป 
และการสบืคน้โดยการใชเ้ขตขอ้มลูเป็นวธิกีารสบืคน้พืน้ฐานทีม่ใีนฐานขอ้มลูอื่นๆ ผูใ้ชบ้รกิาร
สามารถประยกุตก์ารสบืคน้ได ้ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้  
 
  “... แนะน าการคน้หาสารสนเทศโดยใชเ้ขตขอ้มลู ผูใ้ชจ้ะไดค้ดัเลอืกช่องทางในการสบืคน้ได ้โดย 
   ดจูากขอ้มลูทีผู่ใ้ชม้ ีว่าควรใชช้่องทางไหนในการคน้หา (Search) ขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในโอแพก หรอื 
   ฐานขอ้มลู ถา้เขาคน้เป็นกจ็ะสามารถไปประยุกตใ์ชไ้ดห้มด กบัฐานขอ้มลูอื่นๆ” (L6) 
 

“การสอนการใชห้อ้งสมุด เป็นความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งสอนผูใ้ชใ้หส้ามารถใชฐ้านขอ้มลูโอแพกใหเ้ป็น 
 เรื่องนี้ถอืเป็นเรื่องส าคญัทีส่ดุ” (L2) 

 
“ถา้ผูใ้ชไ้ม่ไดส้บืคน้โดยใชเ้ขตขอ้มลู กจ็ะเป็นการสบืคน้แบบสุม่ๆ หรอืแบบผดิๆ ไป หรอืค้น 

   โดยไม่ระบุวธิกีารคน้ใหช้ดัเจน จะตอ้งลองคน้อกีหลายครัง้ ท าใหเ้สยีเวลามาก และอาจไดข้อ้มลูทีไ่ม่ 
   ตรงกบัความตอ้งการ” (L3) 
 

“โดยพืน้ฐานของการสอนการใชฐ้านขอ้มลู มนัตอ้งสอนการสบืคน้โดยใชเ้ขตขอ้มลู ตอ้งรูต้รงนี้ 
   เป็นหลกั ถา้ผูใ้ชรู้ว้่าผูแ้ต่งเป็นใคร มนัจะเรว็ หรอืถา้มขีอ้มลูสว่นไหนทีเ่ขารู ้มนักจ็ะชว่ยใหเ้รว็ขึน้...” (L9) 
 
   นอกจากการแนะน าการคน้หาสารสนเทศโดยใชเ้ขตขอ้มลู เช่น ชื่อเรือ่ง ชื่อผูแ้ต่ง หรอื
หวัเรือ่งแลว้ การแนะน าการคน้หาสารสนเทศดว้ยการใชค้ าส าคญั เป็นบทบาททีบ่รรณารกัษ์เหน็ว่า
ควรมกีารสอนดว้ย และเหน็ว่าอาจมพีฤตกิรรมการสอนมากกว่าการแนะน าการคน้หาสารสนเทศ
โดยใชเ้ขตขอ้มลู ในกรณทีีผู่ใ้ชบ้รกิารไมท่ราบชื่อเรือ่ง ชื่อผูแ้ต่ง หรอืหวัเรือ่ง ดงัค าใหส้มัภาษณ์
ต่อไปนี้  
 

“... ถา้ผูใ้ชไ้ม่รูว้่าชื่อเรื่องอะไร คนแต่งเป็นใคร กจ็ะแนะน าการคน้ดว้ยค าส าคญั (Keyword)” (L8) 
 
“จะแนะน าการคน้โดยใชเ้ขตขอ้มลู ผูใ้ชจ้ะไดค้น้ขอ้มลูตามความตอ้งการดว้ยตนเองได ้แต่กจ็ะ 

   แนะน าการคน้หาโดยใชค้ าส าคญัดว้ย ถา้หากผูใ้ชไ้มม่ขีอ้มลูเกีย่วกบั ชื่อเรื่อง หรอืผูแ้ต่ง” (L4) 
 

   ส าหรบับทบาทการสอนทีบ่รรณารกัษ์มกีารปฏบิตัใินระดบัต ่าสุดในมาตรฐานที ่2 
ไดแ้ก่ แนะน าการใชส้่วนต่างๆ ของหนงัสอื เพื่อคน้หาสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ดรรชนี สารบญั 
แผนภูม ิรายการโยง เป็นต้น เนื่องจากบรรณารกัษ์เหน็ว่าผูใ้ชบ้รกิารมกีารใชส้ื่อประเภทหนงัสอื
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ลดลง และการคน้จากส่วนต่างๆ ของหนงัสอื เช่น ดรรชนี สารบญั แผนภูม ิรายการโยง ไมใ่ช่
ช่องทางหลกัส าหรบัการคน้หาสารสนเทศ ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้  

 
“... ไม่ค่อยมกีารสอนโดยใชต้วัเล่มหนงัสอื เพราะแนวโน้มในปจัจุบนั นกัศกึษาไมจ่บัหนงัสอืแลว้  

   แต่จะสนใจอนิเทอรเ์น็ต  กเูกิล้ (Google) แมแ้ต่ฐานขอ้มลูกอ็าจไม่อยู่ในความสนใจ เขาใชก้เูกิล้เท่านัน้   
   จะมาสอนว่าหนงัสอืเป็นอย่างนี้ มสีว่นประกอบอย่างนี้ ไมใ่ช่เลย เรื่องนัน้ตอ้งเลกิพดู แต่สามารถเอามา     
   สอดแทรกเป็นระยะในระหว่างทีพ่ดูถงึแหล่งปฐมภมู ิทุตยิภมู ิเพราะพดูในเรื่องของฐานขอ้มลู พอเจอ  
   reference ทีม่กีารลงิค ์(link) เชื่อมโยงต่อไปยงัขอ้มลูอื่นๆ จะสามารถคลกิต่อไดเ้ลย ...ส าหรบัหนงัสอื  
   อย่าพดูเยอะ ตอ้งสอนตามความสนใจของนกัศกึษา ไม่อย่างนัน้ เขาอาจจะเบื่อ” (L1) 
 

“... การแนะน าการใชส้ว่นต่างๆ ของหนงัสอื เพื่อคน้หาสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งมนัไมใ่ชห่ลกัใหญ่ 
   ในการคน้หาขอ้มลู ไม่เหมอืนชื่อเรื่อง หวัเรื่องทีต่อ้งสอน  ชื่อเรื่อง ชื่อผูแ้ต่ง หวัเรื่องจะเป็นหลกัใน 
   การคน้หาขอ้มลู แต่การคน้จากรายการโยงมนัเป็นการเสรมิอกีทางหนึ่ง อาจจะแนะน าเป็นความรูเ้พิม่เตมิ  
   ว่าผูใ้ชส้ามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิจากตรงนี้ได.้..” (L2) 
 

   แมแ้นวการสบืคน้ของสารสนเทศประเภทสิง่พมิพจ์ะไดร้บัความสนใจจากผูใ้ชน้้อยลง 
แต่บรรณารกัษ์บางคนกจ็ะใหค้วามส าคญักบัการใชเ้ครื่องมอืสบืคน้ทีน่อกเหนือจากเขตขอ้มลู 
โดยเฉพาะในกรณีทีเ่ป็นสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์บรรณารกัษ์เหน็ว่าสามารถแนะน าแนวการสบืคน้
ทีจ่ะเชื่อมโยงไปยงัสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้  
 

 “แต่ในระหว่างสอน ถา้มจีงัหวะ จะแนะน า ดรรชนี  สารบญั บรรณานุกรม มกัจะพดูอยู่เหมอืนกนั 
เพราะอย่างน้อย เวลาผูใ้ชเ้ขาใชต้วัเล่มทีเ่ป็น print จะไดรู้ส้ว่นไหนทีจ่ะเอามาใชป้ระโยชน์ และม ี
ประโยชน์มากน้อยขนาดไหน แมใ้นปจัจบุนัเขาจะใชต้วัเล่มน้อย แต่ถา้เป็น eBook บนเวบ็เขาก ็
สามารถใชป้ระโยชน์ได”้ (L6) 

 
  มาตรฐานที ่3 การประเมนิสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศไดอ้ยา่งมวีจิารณญาณ รวมทัง้
สามารถบูรณาการสารสนเทศทีเ่ลอืกแลว้ใหเ้ขา้กบัฐานความรูแ้ละค่านิยมของตนเองได้ บรรณารกัษ์
ส่วนใหญ่มบีทบาทในการแนะน าการใชแ้หล่งสารสนเทศหลายแหล่ง เนื่องจากบรรณารกัษ์เป็น
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสารสนเทศ จงึรูจ้กัแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ซึง่ในปจัจบุนัสารสนเทศไดร้บั
การผลติ เผยแพรผ่่านสื่อหลายประเภท และมหีลายรปูแบบ หากผูใ้ชบ้รกิารรูจ้กัแหล่งสารสนเทศ
หลายๆ แหล่ง จะเพิม่โอกาสใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัสารสนเทศครอบคลุมความตอ้งการ และบรรณารกัษ์จะ
แนะน าการประเมนิแหล่งสารสนเทศเบือ้งตน้ ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้  
 

 “... เน่ืองจากขอ้มลูในปจัจบุนัมนัมเียอะ เผยแพร่ในหลายรปูแบบ และมอียูใ่นหลายๆ แหล่ง  
ถา้ User เขารูจ้กัแหล่งอะไรพวกนี้ เขาจะใชป้ระโยชน์ได ้แทนทีจ่ะพึง่พาเวบ็ หรอืกเูกิล้อย่างเดยีว กอ็าจ 
หนัมาใช ้database หรอืเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน มขีอ้มลูจากหลายๆแหล่ง จะไดม้ไีอเดยีเยอะ รูเ้ยอะจะ 
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ยิง่ด ีโดยเฉพาะในแหล่งทีม่คีวามเฉพาะเจาะจง แต่แหล่งขอ้มลูหลกัๆ กต็อ้งสอนผูใ้ช ้เน้นแหล่งขอ้มลู 
ออนไลน์ และแหล่งขอ้มลูขององคก์รตามสาขาวชิาของผูใ้ช้” (L6) 
 
 “มนัควรมกีารสอนแหล่งสารสนเทศหลายแหล่ง และสอนใหเ้ขาประเมนิคุณภาพขอ้มลูไป 
ดว้ย ว่าเขาจะหาขอ้มลูในเรื่องเดยีวกนัจากแหล่งไหนไดบ้า้ง จะพจิารณาความน่าเชื่อถอืไดอ้ย่างไร เช่น  
จากฐานขอ้มลู  จากเวบ็ไซต ์จากมหาวทิยาลยั หรอืถา้จากบลอ็ก (Blog) หรอืวกิพิเีดยี (Wikipedia)  
ขอ้มลูจากแหล่งไหนมคีวามน่าเชื่อถอื แหล่งไหนใชอ้่านแคใ่หภ้มูหิลงัในเรื่องนัน้ หรอืเอามาอา้งองิไดไ้หม  
หรอืเพิม่พนูความรูท้ีม่อียู่เดมิ” (L2) 

 
 “ถา้นกัศกึษาคน้ขอ้มลูจากแหล่งสารสนเทศเพยีงแหล่งเดยีวอาจยงัไมไ่ดข้อ้มลูตามทีต่อ้งการเลย 
ทนัท ีบรรณารกัษจ์ะตอ้งแนะน าใหรู้จ้กัแหล่งสารสนเทศหลากหลาย เน้นไปทีส่ารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์ 
ถา้ผูใ้ชต้อ้งการความสะดวกและรวดเรว็” (L5) 

 
 “บางทผีูใ้ชต้อ้งใชข้อ้มลูจากแหล่งสารสนเทศหลายแหล่งควบคู่กนัไป ถงึจะไดส้ารสนเทศทีต่รงกบั 
ความตอ้งการของผูใ้ช”้ (L3) 

 
   ในการแนะน าแหล่งสารสนเทศหลายๆ แหล่งใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร บรรณารกัษ์จะให้
ความส าคญักบัการแนะน าแหล่งสารสนเทศทีม่คีวามน่าเชื่อถอื ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้  
 

 “... บรรณารกัษ์รูว้่าทีไ่หนมฐีานขอ้มลูอะไร เช่น มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มฐีานขอ้มลูกระบอื 
ไทย เรากจ็ะแนะน า หรอืถา้ผูใ้ชต้อ้งการขอ้มลูประเภทภาพ กจ็ะแนะน าฐานขอ้มลูรปูภาพทีด่ ีๆ เขาจะ 
ไดใ้ชฐ้านขอ้มลูทีม่น่ีาเชื่อถอื” (L9) 

  
   บทบาทการสอนทีบ่รรณารกัษ์มกีารปฏบิตัใินระดบัต ่าสุดในมาตรฐานที ่3 ไดแ้ก่  
การยกตวัอยา่งสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศทีส่นับสนุนแนวคดิเฉพาะคนหรอืเฉพาะกลุ่มบุคคล 
โดยบรรณารกัษ์ใหเ้หตุผลว่า สารสนเทศมลีกัษณะเป็นความคดิเหน็ และอาจมขีอ้มลูทีผ่ดิพลาด ขาด
ความน่าเชื่อถอื ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้  
 

 “ไม่ไดส้อนสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศทีส่นบัสนุนแนวคดิเฉพาะคนหรอืเฉพาะกลุม่บุคคล  
เพราะมนัอาจไม่ใช่ความคดิของเขาเอง เป็นขอ้มลูทีน่ ามาจากทีต่่างๆ และอาจมขีอ้มลูทีผ่ดิพลาดอยู่ดว้ย” 
 (L4) 

 
  “พีก่ไ็ม่ไดแ้นะน าเพราะมนัเป็นขอ้มลูทัว่ๆไป ไมใ่ชข่อ้มลูเชงิวชิาการ ดไูม่น่าเชื่อถอื” (L5) 
 

 “ถา้ผูใ้ชต้อ้งการ จะแนะน าว่าดไูดแ้ค่ระดบัหนึ่ง และตอ้งดวู่ามกีารอา้งองิไหม อย่างวกิพิเีดยี ถาม 
ว่ามนัชวัรไ์หม มนักไ็มช่วัรน์ะ มนัเหมอืนเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ ความน่าเชื่อถอืมนัยงัไม่ 100% แต่บางที ่ 
ขอ้มลูบางเรื่องกอ็าจมคีวามน่าเชื่อถอืเพราะคนเขยีนกเ็ป็นอาจารย์” (L9) 



112 
 

 
 

   ในกรณทีีม่กีารแนะน าสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศทีส่นบัสนุนแนวคดิเฉพาะคน
หรอืเฉพาะกลุ่มบุคคล บรรณารกัษ์จะไมแ่นะน าใหน้ ามาใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิ แต่จะแนะน าวธิี 
การประเมนิแหล่งสารสนเทศ และเชื่อมโยงไปยงัสารสนเทศทีม่คีวามน่าเชื่อถอืแหล่งอื่นๆ ดงัค าให้
สมัภาษณ์ดงัต่อไปนี้ 
 

 “… เราสอนวธิกีารพจิารณาใหเ้หน็ว่าเป็นความคดิเหน็ของคนเพยีงกลุ่มหนึ่ง  แนะน าใหรู้ ้ แต่ไม่
แนะน าใหน้ ามาใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิ เอามาเป็นแนวคดิ วธิพีจิารณา เอามาเขยีนเป็นรายงานไม่ได ้ผูใ้ช ้
ตอ้งรูว้่ามขีอ้มลูอะไรทีน่่าเชื่อถอื  ซึง่ในแง่ของการสอนการรูส้ารสนเทศมนัมคีวามส าคญัทีจ่ะสอนใหเ้ขา 
รูว้่าสารสนเทศบนอนิเทอรเ์น็ตมนัมหีลากหลาย เขาจะตอ้งเรยีนรูว้่าอนัไหนน่าเชื่อถอืได ้จงึจะเขา้ลกัษณะ 
การรูส้ารสนเทศ ผูใ้ชม้สีทิธิท์ีจ่ะเลอืกใช.้.. สอนใหผู้ใ้ชรู้จ้กัพจิารณา รูจ้กัการประเมนิสารสนเทศ” (L2) 

 
 “ถา้อ่านเพื่อใชเ้ป็นความรูพ้ืน้ฐานทัว่ๆ ไป ก่อนทีจ่ะโยงไปเรื่องอื่นกไ็ม่ไดปิ้ดกัน้ หา้มไม่ใหใ้ช ้...ก็ 
เคยแนะน า นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเช่น จากทีบ่รรณารกัษ์เคยอ่าน แลว้เหน็ว่าเป็นขอ้มลูทีม่ ี
ความน่าเชื่อถอื เรากจ็ะแนะน าต่อใหผู้ใ้ช ้แต่ถา้เขาจะเอาไปใชก้ค็วรรูว้่า เป็นขอ้มลูทีส่ามารถใชอ้า้งองิ 
ไดไ้หม ถา้แนะน าผูใ้ช ้จะใหผู้ใ้ชอ้่าน แลว้โยงไปยงัแหล่งทีม่คีวามน่าเชื่อถอืแหล่งอื่นๆ มากกว่า” (L6) 

                         
  มาตรฐานที ่4 บทบาทการสอนใหน้กัศกึษาใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพื่อ
บรรลุจดุมุ่งหมาย บรรณารกัษ์แนะน าการจดัการขอ้มลูทัง้ขอ้ความ ภาพดจิทิลัในรปูแบบต่างๆ และ
วธิกีารใชโ้ปรแกรมน าเสนอ ในระดบัปานกลาง เนื่องจากบรรณารกัษ์มคีวามเหน็ว่าไมใ่ช่เนื้อหาหรอื
ประเดน็หลกัทีจ่ะตอ้งสอนผูใ้ชบ้รกิาร และจะใหค้วามส าคญักบัการสอนการสบืคน้ การใชฐ้านขอ้มลู
มากกว่า รวมทัง้บรรณารกัษ์ยงัมขีอ้จ ากดัดา้นเวลา ทีต่้องสอนตามทีก่ าหนดไวใ้นแผนการสอน ท า
ใหไ้มส่ามารถลงรายละเอยีดทีน่อกเหนือจากประเดน็หรอืหวัขอ้ทีก่ าหนดไวไ้ด ้ดงัค าใหส้มัภาษณ์
ต่อไปนี้  
 

 “... พีส่อนการใชส้ารสนเทศและการจดัการสารสนเทศ แต่ไม่มาก เป็นการสอนทีอ่ยู่ในขัน้ตอน 
การสงัเคราะหข์อ้มลู และการรายงานผลการวจิยั คอื เวลาสบืคน้เรื่องทีต่วัเองตอ้งการแลว้จะเอาขอ้มลู 
ทีส่บืคน้ไดม้าใชอ้ย่างไร จะรายงานผลอย่างไร” (L2) 

 
 “... ไม่มกีารสอนการจดัการขอ้มลูสารสนเทศ  แต่จะเน้นสอนการสบืคน้มากกว่า” (L5) 

 
 “...เรื่องการสอนมนัขึน้อยู่กบัเวลาในการสอน เพราะชัว่โมงในการสอนวชิาประเภทนี้มนัน้อย คาบ 
ละ 50 นาท ีทัง้เทอม 16 คาบ คาบเดยีวต่อสปัดาห ์... เวลาสอนมนัหมดไปกบัการสอนตามแผนการสอน 
แลว้ มนัไม่สามารถพดูในสว่นยอ่ยๆ ไดห้รอก” (L1) 

 
  นอกจากน้ี บรรณารกัษ์ยงัเหน็ว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่ในปจัจบุนัมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศอยูแ่ลว้ จงึมทีกัษะในการจดัการขอ้มลูทีค่น้หามาไดด้ว้ยตนเอง อยา่งไรกต็าม 
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บรรณารกัษ์จะค านึงถงึระดบัทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศทีน่กัศกึษามไีมเ่ท่ากนั ถา้นกัศกึษาขาด
ทกัษะพืน้ฐาน หรอืมทีกัษะไมเ่พยีงพอ กจ็ะพจิารณาใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยการสอนเป็นรายบุคคล 
ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้  
    

 “... แนะน าการจดัการขอ้มลูเบือ้งตน้ เช่น การสง่อเีมล จะดทูกัษะผูใ้ช ้เพราะทกัษะผูใ้ชไ้ม่เท่ากนั 
แนะน าการเซฟ (Save) การพรนิต ์(Print) ทีเ่ป็นความรูท้างดา้นเทคโนโลยพีืน้ฐาน ซึง่ผูใ้ชส้ามารถเอาไป 
ปรบัใชก้บัการใชฐ้านขอ้มลูอื่นได”้ (L8) 

 
  “... แนะน าการจดัการขอ้มลูเฉพาะบุคคลทีเ่ขาไม่มคีวามรู”้ (L4) 
 
  มาตรฐานที ่5 บรรณารกัษ์ส่วนใหญ่มบีทบาทในการแนะน าการเขยีนอา้งองิตามรปูแบบที่
สถาบนัของตนเองก าหนด เนื่องจากการสอนการอา้งองิ และการเขยีนบรรณานุกรม เป็นหน้าทีข่อง
บรรณารกัษ์ทีจ่ะตอ้งสอนเพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถน าไปประกอบการท ารายงาน วทิยานิพนธ/์สารนิพนธ์
ตามรปูแบบของแต่ละมหาวทิยาลยั และเหน็ว่าควรใหค้วามส าคญักบัการสอนนกัศกึษาในประเดน็นี้
เนื่องจากในระหว่างการอ่าน การตรวจรปูแบบการเขยีนผลงานของนกัศกึษา ตลอดจน 
การสอนบรรณานุกรมและการอา้งองิ บรรณารกัษ์พบว่านกัศกึษายงัเขยีนรายการอา้งองิไมถู่กตอ้ง  
ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้  
  

 “... จะแนะน าว่าตอนน้ีมหาวทิยาลยัใชร้ปูแบบการอา้งองิยงัไง ตอ้งใหค้วามส าคญัเพราะว่า
มหาวทิยาลยับงัคบั อย่างบณัฑติวทิยาลยั เขาจะบอกเลยว่าการท าวทิยานพินธต์อ้งใชร้ปูแบบของ
มหาวทิยาลยั นกัศกึษาของเราตอ้งเรยีนรู ้ แต่บรรณารกัษ์กจ็ะสอนการอา้งองิทีเ่ป็นมาตรฐานสากลดว้ย  
เพราะบางครัง้อาจารยจ์ะก าหนดใหใ้ชร้ปูแบบการอา้งองิตามทีอ่าจารยค์ุน้เคย เช่น อาจารยจ์บมาจาก
ต่างประเทศ จะใหส้อนระบบแวนคเูวอร ์(Vancouver Style) เรากต็อ้งสอนได”้ (L2) 

 
 “... มหาวทิยาลยัแต่ละแหง่ใชร้ปูแบบการอา้งองิและการเขยีนบรรณานุกรมทีแ่ตกต่างกนั เราเอง 
เป็นบรรณารกัษ์ บางทจีะเหน็ว่านกัศกึษาคดัลอกบรรณานุกรมมาใชโ้ดยไม่ถูกตอ้ง ... หรอืบางทผีูใ้ชจ้ะ 
เขา้มาถามว่าถา้ใชข้อ้มลูจากเวบ็ไซตจ์ะเขยีนอา้งองิอย่างไร มนัเป็นเรื่องทีจ่ าเป็นส าหรบัผูใ้ช ้เพราะผูใ้ช ้
ตอ้งใชป้ระกอบการเขยีนรายงานอยู่แลว้ เพราะฉะนัน้บรรณารกัษ์ต้องสอนผูใ้ชใ้นเรื่องนี้” (L7) 
 
 “… จากการทีต่อ้งเป็นคนสอนเอน็โน้ต กจ็ะเน้นในการปรบัใหเ้ขา้กบัรปูแบบของสถาบนั และจาก 
การทีเ่หน็รปูแบบการอา้งองิไม่ถูกตอ้ง จงึคดิว่าการท าใหผู้ใ้ชส้ามารถเขยีนอา้งองิไดอ้ย่างถูกตอ้งเป็น 
สิง่ส าคญั เพราะเป็นชื่อเสยีงของสถาบนัดว้ย” (L8) 

 
 “… การสอนการอา้งองิตามรปูแบบทีส่ถาบนัก าหนดมคีวามส าคญั เพราะเป็นปญัหาของนกัศกึษา 
ระดบัปรญิญาตร ีและปรญิญาโทในปจัจุบนั อาจารยป์ระจ ารายวชิาจะแนะน าการเขยีนอา้งองิเบือ้งตน้  
และอาจารยอ์าจจะแนะน าใหม้าถามบรรณารกัษ”์ (L5) 
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  นอกจากนี้ บรรณารกัษ์ยงัสอนองคป์ระกอบทางบรรณานุกรมของสารสนเทศแต่ละ
ประเภท เช่น หนงัสอื มอีงคป์ระกอบทางบรรณานุกรม ไดแ้ก่ ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อเรือ่ง ครัง้ทีพ่มิพ ์ปีพมิพ ์
เมอืงทีพ่มิพ ์สถานทีพ่มิพ ์เป็นตน้ เพื่อใหผู้ใ้ชท้ราบเป็นหลกัเกณฑท์ัว่ไป  ส่วนลกัษณะเฉพาะของ
แต่ละสถาบนั เช่น เครือ่งหมายวรรคตอน การเวน้วรรค ใหน้กัศกึษาประยกุตใ์ชใ้ห้ถูกตอ้งตาม
รปูแบบของสถาบนันัน้ๆ ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้  
 

 “... จะเน้นว่ารปูแบบการเขยีนโดยทัว่ไปประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบอะไรบา้ง สว่นการเคาะ  
การเอยีงตวัอกัษร จะขึน้อยู่ว่าแต่ละสถาบนั เขาก าหนดอย่างไร” (L1) 

 
 “... การสอนการอา้งองิจะแนะน าน้อย เพราะมกีารจดัท าเป็นคู่มอือยู่แลว้ จะเน้นองคป์ระกอบหลกัๆ  
ใหผู้ใ้ช ้สว่นรายละเอยีดจะแตกต่างไปตามแต่ละสถาบนัก าหนด” (L6) 

 

  ส าหรบับทบาทการสอนในระดบัต ่าสุดในมาตรฐานที ่5 คอื การใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั
ทรพัยส์นิทางปญัญา ลขิสทิธิแ์ละการใชส้ารสนเทศโดยธรรม บรรณารกัษ์ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่มี
ความเหน็ว่าเป็นบทบาททีส่ าคญัและจ าเป็นตอ้งสอนใหผู้ใ้ชต้ระหนกัถงึการมจีรยิธรรมในการใช้
สารสนเทศ การใหเ้กยีรต ิเคารพในการน าผลงานของผูอ้ื่นมาใช ้และใหผู้้ใชไ้ดเ้ลง็เหน็ถงึผลเสยีของ
การลอกเลยีนวรรณกรรม เพราะปจัจบุนัความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ท าใหก้ารลอกเลยีนวรรณกรรมเกดิขึน้ไดง้่าย ส่วนผลการวจิยัเชงิปรมิาณทีพ่บว่าบรรณารกัษ์มี
บทบาทในการสอนหวัขอ้นี้น้อย บรรณารกัษ์ไดแ้สดงความคดิเหน็ว่า อาจเป็นไปไดว้่าบรรณารกัษ์
บางส่วน ไมไ่ดพ้บปญัหาเกี่ยวกบัการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาและลขิสทิธิด์ว้ยตนเอง ดงัค าให้
สมัภาษณ์ต่อไปนี้   
 

 “การสอนเรื่องทรพัยส์นิทางปญัหา ลขิสทิธิ ์จรยิธรรมในการใชส้ารสนเทศอยู่ใน outline ของวชิาพี ่ 
แต่ว่าอาจารยผ์ูส้อนร่วมเป็นคนสอน อาจารยเ์ป็นนกัวจิยัโดยตวัของอาจารยเ์อง จงึสามารถพดูในสว่นนี้ได ้ 
เวลาสอนการรูส้ารสนเทศ เรื่องนี้ควรจะมกีารสอน ไม่อย่างนัน้อาจมกีารคดัลอกขอ้มลูกนั พีม่องว่าส าคญั  
ยิง่ในปจัจบุนัยิง่ส าคญั เพราะถา้ไม่ใหค้วามส าคญักบัสารสนเทศปฐมภูม ิ(primary source) ผลงานวจิยักไ็ม่
น่าเชื่อถอื ไมม่คีุณภาพ” (L1) 

 

  “พีจ่ะสอน และสอนค่อนขา้งเยอะ คนทีเ่หน็ว่ามบีทบาทในการสอนเรื่องนี้น้อยอาจเป็นเพราะไม่ 
ค่อยเจอปญัหา แต่พีท่ างานกบับณัฑติวทิยาลยั จะเจอปญัหาของการคดัลอกวทิยานิพนธ ์ นกัศกึษา 
สามารถอ่านผลงานของคนอื่นเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษา แต่ไม่ควรลอก อย่างฐานขอ้มลูไทยลสิ  
เมื่อถงึหน้าลขิสทิธิพ์ีจ่ะเน้นใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบว่า เอกสารทุกฉบบั สิง่พมิพท์ีก่ าลงัอ่านมลีขิสทิธิ ์ถา้เรา 
ลอกเลยีนอาจถูกด าเนินคด ีเราจะตอ้งรกัษาสทิธิข์องเจา้ของ ท าใหค้นทีพ่ยายามโกงไดโ้อกาสน้อยทีส่ดุ”  
(L2) 
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 “... อนัน้ีเป็นเรื่องทีส่อน พดูเลยไปถงึว่า มนัมโีปรแกรมตรวจสอบการลอกเลยีนวรรณกรรม พี ่
สอนเยอะ เวลาเราสอนเอน็โน้ต เรากจ็ะพดูดว้ย หรอืการน าขอ้มลูจากฐานขอ้มลูไทยลสิ มาใช ้จะสอนให ้
เขาตระหนกัว่าเป็นสารสนเทศทีม่ลีขิสทิธิ”์ (L5) 

 

  2. ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั 
  จากผลการวจิยัพบว่า บรรณารกัษ์ประสบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศในระดบัมาก
จ านวน 2 ขอ้ คอื นกัศกึษาไมม่ทีกัษะการใชห้อ้งสมดุ นักศกึษาไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมการสอน
การรูส้ารสนเทศ ซึง่เมือ่พจิารณาแลว้ พบว่าเป็นปญัหาทีเ่กดิจากตวันิสติทัง้สิน้ ดงัมรีายละเอยีดดงัน้ี   
    
    2.1 ปญัหานกัศกึษาไมม่ทีกัษะการใชห้อ้งสมดุ บรรณารกัษ์ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วน
ใหญ่เหน็ว่านกัศกึษาปจัจบุนัไมเ่ขา้ใชห้อ้งสมุด ท าใหข้าดทกัษะการใชห้อ้งสมดุ หรอืลมืทกัษะการใช้
หอ้งสมดุจากทีเ่คยศกึษาวชิาการใชห้อ้งสมดุในระดบัมธัยมศกึษา นอกจากนี้ บรรณารกัษ์ยงัให้
ขอ้สงัเกตว่าพฤตกิรรมการคน้หาสารสนเทศของนกัศกึษาจะเน้นการคน้หาขอ้มลูจากอนิเทอรเ์น็ต
มากกว่าการเขา้ใชห้อ้งสมดุ ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้  
 

 “... ปญัหาการสอนการรูส้ารสนเทศทีไ่ม่ประสบความส าเรจ็อยูท่ีน่กัศกึษา ... เป็นลกัษณะของเดก็ 
Generation Y ซึง่ไม่เป็นไปตามยุคของเรา เราคนละยุคกบัเขา ตัง้ใจจะสอนใหเ้ขาใชห้อ้งสมุด ใหเ้ขาใช้
สารสนเทศทีม่อียู่ใหม้ากทีส่ดุ เดก็รุ่นใหม่ไมช่อบอย่างนี้ เขาชอบเทคโนโลย…ี” (L2) 

 
 “... ถามว่านกัศกึษาไมม่ทีกัษะการใชห้อ้งสมุดหรอืเปล่า เราไม่สามารถบอกไดว้่าเขามทีกัษะหรอื 
เปล่าเน่ืองจากเขาไม่เขา้หอ้งสมดุ ในสมยัมธัยมนกัศกึษาตอ้งผ่านวชิาการใชห้อ้งสมุดมาแลว้ อยา่งน้อย 
ตอ้งมทีกัษะอยู่บา้ง เพยีงแต่ว่าพอเปลีย่นรปูลกัษณ์จากหอ้งสมดุโรงเรยีน มาเป็นห้องสมุดมหาวทิยาลยั 
เขากไ็ม่เขา้มาใช ้มาเรยีนทีน่ี่กไ็ม่เคยเขา้หอ้งสมุดกท็ าใหท้กัษะทีเ่คยมหีายไปมากกว่า” (L1) 

 
 “ถา้ปญัหาการสอนการรูส้ารสนเทศเกดิจากนกัศกึษา เหน็ดว้ย ไม่มทีกัษะการใชห้อ้งสมุดเตม็ๆ  
เลย อยู่บรกิารตอบค าถาม ใกลช้ดิกบันกัศกึษา คน้ไม่เป็น หาไม่เป็น กลวัว่าถา้เขาไม่มทีกัษะจะไม่เขา้
หอ้งสมุด แลว้มนัจะมปีญัหาตามมา เช่น จะถามตลอดเลย ไม่ใชท้กัษะ เมื่อก่อนมรีายวชิา บร. 01 การใช้
หอ้งสมุดเบือ้งตน้ เราจะรูเ้ลยว่าอะไรอยู่ตรงไหน เพราะเราเรยีนมา…” (L7) 

 
    ส าหรบัมหาวทิยาลยัทีย่งัมกีารจดัการเรยีนการสอนวชิาการใชห้อ้งสมดุ จะประสบ
ปญัหานกัศกึษาไมต่ัง้ใจเรยีนเท่าทีค่วร โดยบรรณารกัษ์มคีวามเหน็ว่า นกัศกึษาสนใจสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสม์ากกว่าสื่อสิง่พมิพ ์และคดิว่าการใชห้อ้งสมดุเป็นเรือ่งทีเ่ขารูอ้ยูแ่ลว้ ดงัค าให้
สมัภาษณ์ต่อไปนี้ 
 

 “ของเรามวีชิาบงัคบัใหเ้ดก็เรยีน แต่ปญัหาทีเ่ราเจอคอืเดก็ไมต่ัง้ใจ มนัเหมอืนคนละยุด หนงัสอื 
หอ้งสมุดมนัเหมอืนอกียุคหนึ่ง เดีย๋วนี้เดก็ใชเ้วบ็มากกว่า” (L6) 
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 “เดก็ไม่ค่อยสนใจเรยีน เพราะคดิว่า เป็นเรื่องทีเ่ขารูอ้ยูแ่ลว้ กเ็ลยไม่สนใจ และยงัไม่ถงึเวลาทีเ่ขา 
จะใช”้ (L8) 

 
   อยา่งไรกต็าม บรรณารกัษ์ผูใ้หส้มัภาษณ์บางคนมคีวามเหน็เพิม่เตมิว่า นกัศกึษาไม่
สนใจเรยีนวชิาการใชห้อ้งสมดุ อาจเป็นเพราะว่าวธิกีารน าเสนอของผูส้อนขาดความน่าสนใจ ผูส้อน
จงึควรพฒันาทกัษะในการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้ 
 

 “การน าเสนอของคนสอนอาจยงัไม่น่าสนใจ พีม่องมาทีค่นสอนนะไม่ไดม้องทีน่ิสติ พีว่่าตวัเราควร 
จะพฒันา พฒันาทกัษะในการสอน การน าเสนออย่างไรใหเ้ดก็สนใจ” (L6) 

 
    บรรณารกัษ์ผูใ้หส้มัภาษณ์ไดเ้สนอแนวทางในการแกไ้ขปญัหานกัศกึษาไม่มี
ทกัษะการใชห้อ้งสมดุ ดงัต่อไปนี้  
    1) นกัศกึษาไม่มทีกัษะการใชห้อ้งสมดุ ควรจดัใหม้กีารสอนรายวชิาการใช้
หอ้งสมดุเป็นวชิาบงัคบัตามหลกัสตูร  ควรเป็นวชิาทีม่กีารนบัหน่วยกติ อยา่งน้อย 1 หน่วยกติ และ
ควรสอนใหก้บันกัศกึษาตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 เพื่อเป็นพืน้ฐานส าหรบัการเรยีนรูร้ะดบัอุดมศกึษาที่
นกัศกึษาตอ้งแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  แต่เนื้อหาในการสอนควรปรบัใหม้คีวามเหมาะสมกบั
ลกัษณะการเรยีนรูข้องนกัศกึษาในปจัจุบนั ทีเ่น้นการสบืคน้ การประเมนิสารสนเทศ รวมทัง้ม ี
การบูรณาการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวชิาอื่น ๆ ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้ 
 

 “... จะจดัใหม้กีารเรยีนการสอนเป็นรายวชิาไหม ควรจะมนีะ แต่ไม่ควรชื่อวชิาการใชห้อ้งสมุด ให ้
เขาเรยีนแบบเดมิ อนันัน้มนัมากไปส าหรบัคนทีไ่ม่ไดเ้รยีนบรรณารกัษ์ แต่ควรเน้นการเขา้ถงึสารสนเทศ
หอ้งสมุดมากกว่า ...รปูแบบควรเปลีย่นไป บางเรื่องแค่ควรรู ้อะไรส าคญัแค่ไหน... ตอ้งเป็นวชิา แบบม ี
หน่วยกติ อย่างน้อยสกัหนึ่งหน่วยกติ” (L1) 

 
 “เคยคุยกนัระหว่างบรรณารกัษ์วา่อยากใหม้หีลกัสตูรการใชห้อ้งสมุดเบือ้งตน้ เมื่อก่อนเคยมวีชิานี้  
เป็นวชิาบงัคบัทีทุ่กคนตอ้งเรยีน ถา้เป็นวชิาบงัคบัจะด ีจะดกีบัตวันกัศกึษา...” (L7)  
 
 “ทางแกป้ญัหาส าหรบันกัศกึษาไม่มทีกัษะการใชห้อ้งสมุด ควรจดัใหเ้ป็นหลกัสตูร ผูบ้รหิาร
มหาวทิยาลยัควรผลกัดนัเป็นรายวชิา หรอืควรผนวกไวใ้นรายวชิาอื่น นกัศกึษาจะไดม้คีวามรู ้มทีกัษะ 
ตัง้แต่ปี 1 เลย หรอืปี 2...” (L5) 

 
    2) นกัศกึษาไมต่ัง้ใจเรยีน บรรณารกัษ์เหน็ว่า ผูส้อนควรมกีารปรบัรปูแบบการ
น าเสนอและเทคนิคการสอน โดยใชว้ธิกีารสอนแบบมสี่วนรว่ม การสอนเชงิปฏบิตักิาร หรอืการหา
กจิกรรมต่างๆ มาประกอบการสอน เพื่อกระตุน้ใหน้กัศกึษาสนใจบทเรยีนมากยิง่ขึน้ ดงัค าให้
สมัภาษณ์ต่อไปนี้ 
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 “ ควรมรีปูแบบการสอนแบบใหม่ ใหม้คีวามหลากหลาย ใหเ้ดก็มสีว่นร่วมและมกีจิกรรมใน 
ชัน้เรยีน ... ” (L10) 

 
 “ ...ทางแกป้ญัหาเรื่องนกัศกึษาไม่ตัง้ใจเรยีน ควรเปลีย่นรปูแบบการสอนใหเ้ป็นเชงิปฏบิตักิาร  
เพื่อไม่ใหเ้ดก็เบื่อ” (L8) 

  
    3) หอ้งสมดุด าเนินการเชงิรุก โดยการรว่มมอืและประสานงานกนัระหว่าง
หอ้งสมดุและคณะวชิา เพื่อใหอ้าจารยผ์ูส้อนจดัช่วงเวลาใหม้กีารสอนการรูส้ารสนเทศ หรอื
ก าหนดใหน้กัศกึษามาเรยีนรูท้กัษะการใชห้อ้งสมดุ ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้ 
 

 “… ถา้เปิดเป็นรายวชิาไม่ได ้อยากใหอ้าจารยพ์าเดก็มา เพราะเท่าทีม่กีารสอนการรูส้ารสนเทศ 
ในปจัจุบนัเป็นการปฐมนิเทศเบือ้งตน้ มนัเป็นการแนะน าในชว่งเวลาสัน้ๆ  นกัศกึษาไดร้บัประโยชน์ไม่ 
มากนกั” (L7) 

 
 “… เราม ีcourse มตีารางการฝึกอบรมการรูส้ารสนเทศ โดยเฉพาะช่วงเปิดเทอม แต่นกัศกึษา 
ไม่ค่อยมาร่วมกจิกรรม นอกจากอาจารยจ์ะเป็นผูพ้านกัศกึษามา หรอืเราอาจตอ้งด าเนินการเชงิรกุไปสู่
หอ้งเรยีนเลย ไปตดิต่อกบัอาจารยว์่าเราขอเวลาสกัชัว่โมง หอ้งสมุดกบัคณะวชิาตอ้งร่วมมอืกนั” (L2) 
 

  “... ทางแกป้ญัหาคดิว่าตอ้งประสานงานกบัอาจารยใ์หอ้าจารยเ์หน็ความส าคญั หรอืไม่กป็ระสาน 
 งานกบัประธานสาขาแต่ละสาขา” (L4) 
  
    4) หอ้งสมดุจดัท าชุดการสอนการรูส้ารสนเทศออนไลน์ เช่น Web tutorial ใหม้ี
ความน่าสนใจ และสอดคลอ้งกบัรปูแบบการเรยีนรูใ้นปจัจบุนั แต่การน าเสนอควรเป็นสื่อทีส่ามารถ
เขา้ถงึนกัศกึษาไดง้่ายและทัว่ถงึ การจดัท าชุดการสอนดงักล่าว นอกจากจะเป็นการเสรมิทกัษะ 
การรูส้ารสนเทศทีน่กัศกึษาเรยีนจากหอ้งเรยีนแลว้ ยงัสามารถเพิม่เตมิเนื้อหาทีบ่รรณารกัษ์ยงัสอน
ไดไ้มค่รอบคลุม ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้ 
 

 “... ถา้มองทีท่างแก ้กแ็กด้ว้ยการสอนการรูส้ารสนเทศผ่านเทคโนโลย ีแต่ถา้เป็น Web tutorial 
จะมาอยู่หน้าเวบ็ โอแพกกไ็ม่ได ้เวบ็หอ้งสมุดอาจไม่น่าสนใจ อาจตดิตัง้ระบบ Touch screen อยู่บรเิวณ 
หน้าทางเขา้หอ้งสมุด เพื่อท าใหผู้ใ้ชส้นใจ...” (L2) 
 
 “... ควรจะพฒันา พฒันาทกัษะในการสอนของบรรณารกัษ์ว่าควรน าเสนออย่างไรใหน้กัศกึษาสนใจ  
ในหน้าเวบ็ไซตข์องหอ้งสมุดกค็วรพฒันาอกี นอกเหนือจากทีเ่ขาไปนัง่เรยีน เขาอาจไม่สนใจ แต่เราใส ่
ความรูเ้รื่องของการรูส้ารสนเทศในเวบ็ไซตแ์ละน าเสนอใหน่้าสนใจ ซึง่ปจัจุบนัเราเน้นเรื่องนี้น้อยมาก เรา 
จะเน้นเรื่องการสบืคน้ คน้อย่างไรมากกว่า ถา้จะพดูถงึบทบาทของเรา เรายงัไม่ไดส้อนการรูส้ารสนเทศ 
ทัง้หมด เน้ือหายงัไมค่รอบคลุม…” (L6) 
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   2.2 นกัศกึษาไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศทีห่อ้งสมดุจดัขึน้ หรอื
มผีูส้นใจเขา้รว่มกจิกรรมน้อย บรรณารกัษ์มคีวามเหน็ว่านกัศกึษายงัไมเ่หน็ความส าคญัของกจิกรรม
ดงักล่าว ซึง่อาจมสีาเหตุมาจากความไมเ่หมาะสมของช่วงเวลาการจดักจิกรรม กจิกรรมยงัไม่
น่าสนใจมากพอทีจ่ะดงึดูดผูใ้ช ้และการประชาสมัพนัธท์ีย่งัขาดประสทิธภิาพ ดงัค าใหส้มัภาษณ์
ต่อไปนี้ 
 

 “... นกัศกึษาไมม่คีวามสนใจเขา้ร่วมกจิกรรม อนัน้ีชวัร ์เพราะนกัศกึษาคดิว่าไม่มผีลต่อเขา หน่วย 
งานเราประสบปญัหาเช่นกนั ประกาศไปเถอะ มนัคงแกไ้ม่ไดเ้ท่าไหร่ มนัคงเป็นเรื่องของ 

 การประชาสมัพนัธใ์หเ้หน็ความส าคญัว่าท าไมตอ้งรู้เรื่องนี้ ถา้เขายงัไมถ่งึจุดว่าตอ้งใชป้ระโยชน์ เขากไ็ม ่
สนใจเขา้ร่วม” (L1) 

 
 “... เวลาเราจดักจิกรรม จดัการอบรม มผีูใ้ชเ้ขา้ร่วมกจิกรรมน้อย ยงัไมป่ระทบัใจ แต่กม็องว่า 
หอ้งสมุดจดักจิกรรมไดน่้าสนใจไหม ท าการตลาด (Marketing) ดไีหม การประชาสมัพนัธเ์ราทัว่ถงึไหม ก ็
หนัมาปรบัทีห่อ้งสมุด” (L6) 

 
    ส าหรบัแนวทางในการแกไ้ขปญัหานกัศกึษาไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมการสอน 
การรูส้ารสนเทศทีห่อ้งสมดุจดัขึน้ บรรณารกัษ์ไดใ้หข้อ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 1) ปรบัปรงุช่องทาง 
การประชาสมัพนัธใ์หม้คีวามหลากหลาย และเป็นช่องทางทีส่ามารถเขา้ถงึนกัศกึษาไดท้ัว่ถงึ 
โดยเฉพาะการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ และ 2) ช่วงเวลาของการจดักจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศ 
ควรค านึงถงึความสะดวกของผูใ้ช ้ควรเปิดโอกาสใหผู้ใ้ช้บรกิารสามารถเลอืกช่วงเวลาทีส่ะดวกใน
การเขา้รว่มกจิกรรม ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้ 
 

 “... ถา้นกัศกึษาไม่เขา้รว่มกจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศ วธิแีกไ้ข ควรเพิม่ช่องทางการ
ประชาสมัพนัธ ์ ผ่านสือ่ออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์เฟสบุค๊ อเีมล”์ (L8) 

 
 “... กจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศ นกัศกึษาเคยแสดงความเหน็ว่าหอ้งสมุดจดัในชว่งเวลาที ่

   เขาอาจจะไม่สะดวก นกัศกึษาจงึไม่สามารถเขา้ร่วมได.้..” (L5) 
    
  3. ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานของบรรณารกัษ์กบับทบาทการสอน 
การรูส้ารสนเทศ บรรณารกัษ์มคีวามคดิเหน็ต่อความรูค้วามสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
กบับทบาทการสอนการรูส้ารสนเทศ เป็น 2 ประเดน็ คอื ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ
บรรณารกัษ์มผีลต่อบทบาทการสอนการรูส้ารสนเทศ และความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ
บรรณารกัษ์ไมม่ผีลต่อบทบาทการสอนการรูส้ารสนเทศ 
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    บรรณารกัษ์ทีม่คีวามเหน็ว่าความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบรรณารกัษ์มี
ผลต่อบทบาทการสอนการรูส้ารสนเทศ ใหเ้หตุผลว่าความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จะเป็น
ประโยชน์ดงันี้ 
   1) สามารถช่วยแก้ปญัหาเฉพาะหน้า หากมกีารสอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชส้ารสนเทศ
อเิลก็ทรอนิกส ์ฐานขอ้มลู หรอืเวบ็ไซต ์ซึง่จ าเป็นตอ้งอาศยัความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร บรรณารกัษ์จะทราบวธิแีกป้ญัหาเบือ้งต้น ท าใหก้ารสอนไมส่ะดุด และสามารถ
ด าเนินการสอนใหต่้อเนื่องต่อไปได ้ดงัค าสมัภาษณ์ต่อไปนี้  
 

 “… แต่เหน็ดว้ยว่าถา้มคีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จดุเขา้ถงึอะไรทีอ่ยู่ในฐานขอ้มลู 
(Database) นัน่ บรรณารกัษ์จะรู ้และสามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้าได ้… เช่น ถา้เกดิเขา้ไปดอูะไร แลว้ 
ดไูม่ได ้เช่น ไม่ไดต้ดิตัง้โปรแกรมไว ้เราจะไดส้ามารถบอกผูใ้ช้ได.้..” (L1) 

 
 “ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจ าเป็นทีบ่รรณารกัษต์อ้งม ีเวลาใชค้น้ฐานขอ้มลู มอีะไรใหม่ 
มาบรรณารกัษ์ตอ้งสามารถแกป้ญัหาเบือ้งตน้…” (L4) 

 
   2) ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมสี่วนช่วยใหบ้รรณารกัษ์สามารถน าเสนอ
เนื้อหาการสอนแก่ผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล สามารถเรยีนรูแ้ละแสวงหาประโยชน์จากแหล่ง
สารสนเทศอเิลก็ทรอนิกสไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ไมว่่าจะเป็นขอบเขต เนื้อหา เทคนิค 
ความสามารถเหล่านี้ช่วยใหบ้รรณารกัษ์มคีวามมัน่ใจในตวัเอง ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้ 
 

 “พีว่่าความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจ าเป็น มนัสง่ผลต่อการสอนแตกต่างเลย มนัสรา้ง 
ความมัน่ใจในตวัเองใหก้บับรรณารกัษ์ ตัง้แต่การน าเสนอเน้ือหา ส าหรบัพีใ่ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
โปรแกรมพาวเวอรพ์อ้ยต ์(Power Point) ไดร้ะดบัหนึ่ง ใสเ่สยีง ใสร่ปู ใส่แอนิเมชัน่ (Animation) ท าให ้
เรื่องทีเ่ราสอนน่าสนใจขึน้ นกัศกึษาง่วงๆ อยู่เขากต็ื่นมาสนใจฟงั ตาสว่าง สามารถท าใหข้อ้มลูของเรา 
น าเสนอไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ นกัศกึษาเขา้ใจเรื่องทีเ่ราสอนไดม้ากยิง่ขึน้ เช่น ถา้ตอ้งสอนการสบืคน้ขอ้มลู แลว้ 
ไม่มคีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จะสอนไม่ได ้ถา้ใชเ้สริช์เอนจนิ (Search engine) หรอืสอน 
กเูกิล้กจ็ะตอ้งรูจ้กัคลกิ (Click) ไม่ใช่แคพ่มิพ ์ google.com แลว้ใชง้านได ้ถา้เราใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
เป็น เราจะมชี่องทางไปไดเ้ยอะแยะ เนื้อหา ขอบเขต เทคนิคมนัเยอะขึน้ มนัมคีวามรอบดา้นมากกว่า มนั 
มผีลแน่ๆ แตกต่างกบัคนไม่รูอ้ยา่งชดัเจน” (L2) 

 
   3) บรรณารกัษ์ทีน่ าความรูค้วามสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ
สอนการรูส้ารสนเทศ จะแสดงใหเ้หน็ถงึสมรรถนะของบรรณารกัษ์ ซึง่มผีลต่อภาพลกัษณ์ของ
บรรณารกัษ์ในดา้นความน่าเชื่อถอื ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้ 
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   “ถา้รูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ จะเพิม่ความน่าเชื่อถอืใหก้บัผูส้อน ถา้บรรณารกัษ์มคีวามรูท้าง 
   เทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัมาก จะสามารถแนะน าผูใ้ชไ้ดม้ากขึน้ เพราะในปจัจุบนัสารสนเทศอยู่ใน 
   รปูแบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นจ านวนมาก” (L8) 
 
   “การใชง้านโปรแกรมอะโดบ ี(Adobe) มหีลายเวอรช์ัน่ (Version) บางเวอรช์ัน่มนัมปีุม่เซฟ เราก ็
   ตอ้งรู ้หน้าตาของโปรแกรมมนัต่างกนั เวลาสอนผูใ้ช ้แลว้ผูใ้ชถ้ามเรา เราควรตอบได ้มนัเป็นเรื่อง 
   ความน่าเชื่อถอื บางทผีูใ้ชจ้ะเอารปู จะย่อรปู บางทคีลกิไม่ได ้สง่ขอ้มลูไมไ่ด ้บางทผีูใ้ชจ้ะเอาขอ้มลูหน้านี้ 
   แต่เซฟไม่ได ้เรากต็อ้งแนะน าได ้ ถา้เรารูไ้อท ี(IT) มนัจะประยุกตไ์ด ้เช่น การใชง้านกเูกิล้บุ๊คถา้ผูใ้ชอ้ยาก 
   ไดข้อ้มลู เรากต็อ้งรูว้่ามโีปรแกรมดาวน์โหลดได ้เป็นช่องทางทีจ่ะใชข้อ้มลูไดฟ้ร ีมนัมคีวามเกีย่วขอ้ง  
   เพราะเทคโนโลยมีนัไปไกลแลว้” (L9) 
 
   ส าหรบับรรณารกัษ์ทีม่คีวามเหน็ว่าความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ
บรรณารกัษ์ไมม่ผีลต่อบทบาทการสอนการรูส้ารสนเทศ ใหเ้หตุผลว่าบรรณารกัษ์มคีวามรูพ้ืน้ฐาน
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่พยีงพอส าหรบัการสอนการรูส้ารสนเทศอยูแ่ลว้ เช่น การสอนการใช้
ฐานขอ้มลู เป็นตน้ เพราะบรรณารกัษ์ไดร้บัการอบรมการใชฐ้านขอ้มลูจากบรษิทั/ตวัแทนจ าหน่าย
ฐานขอ้มลู ส่วนประสทิธภิาพในการสอนการรูส้ารสนเทศไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัความรู้ทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ แต่จะขึน้อยูก่บัความสามารถในการน าเสนอ และเทคนิคการสอนที่บรรณารกัษ์แต่ละคน
จะน ามาใช ้รวมทัง้เหน็ว่าอุปกรณ์ทีม่คีวามทนัสมยั สามารถน ามาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการสอน
ได ้ดงัค าสมัภาษณ์ต่อไปนี้  
 

 “... ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไม่จ าเป็นส าหรบับทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ  
เพราะอย่างบรรณารกัษ์ทีใ่ชฐ้านขอ้มลู จะใชเ้ป็นอยู่แลว้ เพราะบรรณารกัษ์ตอ้งเขา้รบัอบรมการใช ้
ฐานขอ้มลูเหมอืนกนั มคีวามรูม้าเหมอืนกนั มนัจะเป็นเรื่องของการน าเสนอการสอนของบรรณารกัษ์มาก 
กว่าทีจ่ าเป็น มองว่าเป็นทีเ่ทคนคิของแต่ละคนมากกวา่ ความถนดัของแต่ละคน เทคนิคการสอนส าคญั  
บางคนสอนเฉยๆ บางคนสอนแบบมกีารตัง้ค าถาม มรีางวลั” (L7) 

 
 “ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศน่าจะไม่มผีลกบับทบาทการสอน เพราะการรูส้ารสนเทศมนั 
ส าเรจ็รปูในตวับรรณารกัษ์อยู่แลว้ เราไม่ตอ้งท าอะไรใหม ่มนัเป็นเรื่อง Concept มนัไม่ตอ้งมคีวามรูท้าง 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ แค่ขยบัเมาสไ์ดก้น่็าจะสอนได”้  (L1)  

 
  “ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไมม่สีว่นชว่ยดา้นบทบาทในการสอน คดิว่าอุปกรณ์ต่างๆ  
   มนัทนัสมยัน ามาช่วยการสอนได”้ (L5) 
 
   ส าหรบัแนวทางในการส่งเสรมิความรูค้วามสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการสอนการรูส้ารสนเทศ บรรณารกัษ์เสนอขอ้คดิเหน็ต่อไปน้ี 
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   1) การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นการแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิเพื่อมาขยายฐานความรูเ้ดมิ 
และน ามาใชใ้นการแกป้ญัหา หรอืเพิม่ประสทิธภิาพการสอนดว้ยวธิกีารต่างๆ เช่น การเรยีนรูจ้าก
เวบ็ไซต ์การสอบถามผูรู้ ้เป็นตน้ โดยบรรณารกัษ์มคีวามเหน็ว่าผูท้ าหน้าทีส่อนควรม ี
ความกระตอืรอืรน้ และมคีวามสนใจในการแสวงหาความรูอ้ย่างสม ่าเสมอ เพราะเทคโนโลยี
สารสนเทศมกีารพฒันาและเปลีย่นแปลงทุกวนั ดงัค าสมัภาษณ์ต่อไปนี้  
   

 “... ถา้ตอ้งพฒันาบรรณารกัษ์ อย่างแรกบรรณารกัษ์ ตอ้งเตรยีมตวั ตดิตามความกา้วหน้าทาง 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ อาจไม่ตอ้งทุกวนั...เรื่องนี้เป็นเรื่องทีผู่ใ้ชต้อ้งรู ้เรากต็อ้งคน้หา…” (L1) 

 
 “... ถา้เป็นพี ่จะดใูนยทูบู (Youtube) เทคนิคการพดู การอบรม เวลาเขาพดูถงึเรื่องนี้ เขาพดูถงึ 
เน้ือหาอะไรบา้ง พดูอย่างไรใหม้นัน่าสนใจ…” (L6) 
 
 “… อย่างตวัเอง เวลาเราเจอปญัหา เช่น เวลาดาวน์โหลดขอ้มลูไม่ได ้กต็อ้งไปหาความรูเ้อาเอง มนั 
ตอ้งมวีธิ ีเรากต็อ้งเรยีนรู”้ (L9) 

 

   2) การเขา้รบัการอบรม บรรณารกัษ์เหน็ว่า หากหอ้งสมุดหรอืหน่วยงานภายนอก
หอ้งสมดุ เช่น ศูนยค์อมพวิเตอร ์หรอืคณะวชิา เป็นตน้ มกีารจดัอบรมหลกัสตูรทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศทีส่ามารถน ามาใชพ้ฒันา และประยกุตใ์ชก้บัการสอนการรูส้ารสนเทศ บรรณารกัษ์ควร
เขา้รว่มการอบรม ดงัค าใหส้มัภาษณ์ต่อไปนี้ 
 

 “ถา้มกีารฝึกอบรม ถา้เราไมม่คีวามรูเ้รื่องใด ควรเขา้อบรมในเรื่องนัน้ ๆ เพราะหน่วยงานสนบัสนุน 
อยู่แลว้ และมองว่าบรรณารกัษค์วรมคีวามกระตอืรอืรน้ในสิง่ทีต่นเองตอ้งสอน ควรไปเขา้อบรมเพื่อใหม้ ี
ความรูพ้ืน้ฐานมาก่อนทีจ่ะมาถามหรอืแลกเปลีย่นเรยีนรู”้ (L8) 

 
 “หากมหาวทิยาลยัมกีารจดั Course ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บรรณารกัษ์ควรเขา้ร่วม” (L4) 
 
 “เวลามกีารจดัอบรม หรอืมหีวัขอ้การอบรมทีจ่ะเป็นประโยชน์กบับรรณารกัษ์ เช่น ส านกั 
คอมพวิเตอร ์จดัฝึกอบรม หน่วยงานกจ็ะสง่ตวัไป…” (L6) 

 
   3) การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างผูท้ าหน้าทีใ่นการสอนการรูส้ารสนเทศ จะท าใหไ้ดร้บั
ทราบปญัหา และวธิกีารแกไ้ขทีส่ามารถน าไปแกป้ญัหาจากสภาพการปฏบิตังิานจรงิได ้ดงัค าให้
สมัภาษณ์ต่อไปนี้ 
 

 “พีช่อบแบบแลกเปลีย่นเรยีนรูม้ากกว่า แต่กต็อ้งขึน้อยู่กบัความสมคัรใจ ใหอ้่านเอง ตอ้งอาศยั 
ความตัง้ใจสงู ส าเรจ็ยาก แต่เราควรมคีวามอยากรูเ้ป็นของตวัเอง ตอ้งขึน้อยู่กบัเราดว้ย ความสนใจของ 
เรา และจะถามจากคนทีเ่ขารูด้ว้ย...” (L2) 
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 “การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างคนทีป่ฏบิตังิานจรงิ ไม่ถงึกบัตอ้ง Take course แต่คนทีป่ฏบิตัจิรงิ 
เจออะไรเอามาแลกเปลีย่นกนัได ้จะชว่ยเพิม่เตมิความรูร้ะหว่างบรรณารกัษ์ดว้ยกนั” (L1) 
 
 “การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ถา้เวลาเราท างาน แลว้มเีทคนิคอะไรเกดิจากการปฏบิตังิาน เรากเ็ล่าให ้
เพื่อนร่วมงานฟงั ...” (L6) 

 
 
 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเรือ่ง บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมุด 
มหาวทิยาลยัของรฐั น าเสนอการสรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
ของรฐั 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัของรฐั จ าแนกตามตวัแปร วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการสอน และความรูท้างดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน 
 3. เพื่อศกึษาปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 
ของรฐั 
 4. เพื่อเปรยีบเทยีบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัของรฐั จ าแนกตามตวัแปร วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน และความรู้
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน 
 
สมมติุฐานการวิจยั 
 1. บรรณารกัษ์ทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มบีทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนั 
 2. บรรณารกัษ์ทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนัมบีทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ
แตกต่างกนั 
 3. บรรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานต่างกนั มบีทบาทใน 
การสอนการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนั 
 4. บรรณารกัษ์ทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มปีญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนั 
 5. บรรณารกัษ์ทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนัมปีญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ
แตกต่างกนั 
 6. บรรณารกัษ์ทีม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานต่างกนั มปีญัหาใน 
การสอนการรูส้ารสนเทศแตกต่างกนั 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ บรรณารกัษ์ทีป่ฏบิตังิานในหอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัของรฐัและมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั ในฝา่ยบรกิารหรอืฝา่ยทีม่หีน้าที ่
ความรบัผดิชอบในการสอนการรูส้ารสนเทศ 24 แห่ง จ านวน 117 คน 
 2. กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ บรรณารกัษ์ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
ของรฐั และมหาวทิยาลยัในก ากบั จ านวน 24 แห่ง ทีสุ่่มมาจากประชากรขา้งตน้ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 98 คน ซึง่มากกว่าจ านวนขัน้ต ่าทีก่ าหนดไวใ้นตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครซี่
และมอรแ์กน (Krejcie and Morgan.  1970: 608) 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิคุณภาพ คอื บรรณารกัษ์ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั
ของรฐั เพื่อสมัภาษณ์โดยใชแ้นวขอ้ค าถามทีพ่ฒันาขึน้จากขอ้มลูเชงิปรมิาณ โดยคดัเลอืกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงใหค้รอบคลุมคุณลกัษณะต่างๆ ของบรรณารกัษ์ตามตวัแปรอสิระ จ านวน 
10 คน 
 3. เครือ่งมอืในการวจิยั 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื 1) แบบสอบถามเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
และ 2) แบบสมัภาษณ์เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคุณภาพ 
  1. แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน ดงันี้  
   ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบใหเ้ตมิขอ้ความในช่องว่าง
และแบบเลอืกตอบ ไดแ้ก่ ฝา่ยงานทีส่งักดั สถาบนั หมายเลขโทรศพัท ์วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์
ในการท างาน รปูแบบการสอนการรูส้ารสนเทศของหน่วยงาน และวธิกีารเรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   ตอนที ่2 แบบทดสอบความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานของ
บรรณารกัษ์ ประกอบดว้ยแบบทดสอบจ านวน 30 ขอ้ เป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก โดยมคี าตอบที่
ถูกตอ้งเพยีงขอ้เดยีว  
    ตอนที ่3 แบบสอบถามบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั เป็นหวัขอ้/ประเดน็การสอนเกีย่วกบัระดบัการปฏบิตักิารสอน 

การรูส้ารสนเทศแก่นกัศกึษา ซึง่เป็นขอ้ค าถามที่วเิคราะหต์ามมาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศ
ส าหรบัการอุดมศกึษาของหอ้งสมดุวทิยาลยัและหอ้งสมุดวจิยั 5 มาตรฐาน 22 ตวับง่ชี ้และสรา้ง
เกณฑก์ารก าหนดพฤตกิรรมการสอนเป็นขอ้ค าถามของแบบสอบถามการสอนการรูส้ารสนเทศของ
บรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั จ านวน 44 ขอ้ ทัง้ 5 มาตรฐาน ประกอบดว้ย  
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     มาตรฐานที ่1 ผูเ้รยีนสามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่
ตอ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน จ านวน 8 ขอ้ 
     มาตรฐานที ่2 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการใชไ้ด้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล จ านวน 18 ขอ้ 
     มาตรฐานที ่3 ผูเ้รยีนสามารถประเมนิสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้
อยา่งมวีจิารณญาณ รวมทัง้สามารถบูรณาการสารสนเทศทีเ่ลอืกแลว้ใหเ้ขา้กบัฐานความรู้และ
ค่านิยมของตนเองได ้จ านวน 10 ขอ้ 

     มาตรฐานที ่4 ผูเ้รยีนในฐานะทีเ่ป็นบุคคลหรอืเป็นสมาชกิของกลุ่มต่าง ๆ 
สามารถใชส้ารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อบรรลุจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว้ จ านวน 2 ขอ้ 

    มาตรฐานที ่5 ผูเ้รยีนสามารถเขา้ใจในประเดน็ทางเศรษฐกจิ กฎหมาย และ
สงัคมทีเ่กีย่วกบัการใชส้ารสนเทศได ้รวมทัง้เขา้ถงึและใชส้ารสนเทศอยา่งมจีรยิธรรมและชอบดว้ย
กฎหมาย  จ านวน 6 ขอ้ 
    ตอนที ่4 ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ 
  2. แบบสมัภาษณ์ มเีป้าหมายเพื่อสอบถามความคดิเหน็ต่อบทบาทในการสอน 
การรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั ปญัหาในการสอน 
การรูส้ารสนเทศ และทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานกบับทบาทในการสอน 
การรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์ 
 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
  4.1 ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามทางไปรษณยี ์พรอ้มซองผนึกแสตมป์เพื่อการส่งกลบัทาง
ไปรษณยี ์โดยเริม่ด าเนินการตัง้แต่วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์- 20 มนีาคม 2556 ไดร้บัแบบสอบถาม 
จ านวน 99 ชุด เหลอืแบบสอบถามทีส่มบูรณ์ทัง้สิน้จ านวน 98 ชุด ซึง่มากกว่าจ านวนขัน้ต ่าทีก่ าหนด
ไวใ้นตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie; and Morgan) 
  4.2 การสมัภาษณ์ ผูว้จิยัด าเนินการสมัภาษณ์บรรณารกัษ์จ านวนทัง้สิน้ 10 คน ใน
ระหว่างวนัที ่20-30 มนีาคม พ.ศ. 2556  
 5. การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู  
  การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลูในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ตามขัน้ตอนดงันี้  
  5.1 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์มาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเรจ็ 
ดงันี้  
   5.1.1 ใชค้่ารอ้ยละ วเิคราะหส์ถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ วุฒิ
การศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน รปูแบบการสอนการรูส้ารสนเทศของหน่วยงาน วธิกีารเรยีนรู้
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
   5.1.2 ใชค้่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานวเิคราะหบ์ทบาทในการสอน 
การรูส้ารสนเทศตามมาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษา และปญัหาใน 
การสอนการรูส้ารสนเทศ  
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   5.1.3 ใชค้่าสถติ ิt-test แบบ Independent วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบบทบาทใน 
การสอนการรูส้ารสนเทศตามมาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษา และปญัหา
ในการสอนการรูส้ารสนเทศ จ าแนกตามตวัแปรวุฒกิารศกึษา  
   5.1.4 ใชค้่าสถติ ิF-Test วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบบทบาทในการสอน 
การรูส้ารสนเทศตามมาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษา และปญัหาใน 
การสอนการรูส้ารสนเทศ จ าแนกตามตวัแปร ประสบการณ์ในการท างาน กบัความรูท้างดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน หากพบความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ จะด าเนินการทดสอบ 
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe) 
  5.2 ผูว้จิยัวเิคราะหเ์นื้อหาของขอ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากการสมัภาษณ์ ดงันี้  
   5.2.1 ผูว้จิยัด าเนินการถอดเทปบนัทกึค าสมัภาษณ์บรรณารกัษ์แต่ละคน  
แบบค าต่อค าและบนัทกึไวใ้นรปูของแฟ้มเอกสาร 
   5.2.2 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิวีเิคราะหเ์นื้อหาตามแนวค าถามทีก่ าหนดไว ้ 
   5.2.3 สรปุประเดน็ 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัเชงิปรมิาณ  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั 
สามารถสรุปไดด้งันี้  
 1. สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า บรรณารกัษ์ส่วนใหญ่มวีุฒกิารศกึษา
ระดบัปรญิญาโทขึน้ไป (รอ้ยละ 72.5) มปีระสบการณ์ในการท างานในฝา่ยบรกิารหรอืฝา่ยทีม่หีน้าที่
ความรบัผดิชอบเกีย่วกบัการสอนการรูส้ารสนเทศตัง้แต่ 11 ปี ขึน้ไป (รอ้ยละ 44.9) และมคีวามรู้
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานในระดบัมาก (รอ้ยละ 44.9) 
 2. รปูแบบการสอนการรูส้ารสนเทศของหอ้งสมดุ พบว่า หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัส่วน
ใหญ่มรีปูแบบการสอนการรูส้ารสนเทศ คอื การน าชมหอ้งสมดุ (รอ้ยละ 85.7) การฝึกอบรมการใช้
ฐานขอ้มลู (รอ้ยละ 83.7) และการปฐมนิเทศการใชห้อ้งสมดุ (รอ้ยละ 77.5)  
 3. วธิกีารเรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบรรณารกัษ์ พบว่า บรรณารกัษ์ส่วนใหญ่
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง เช่น การอ่านหนงัสอื คู่มอืการใช ้เวบ็ไซต์ (รอ้ยละ 85.7) เรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ
งานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ (รอ้ยละ 84.7) เขา้รบัการอบรมทีจ่ดัขึน้โดยหอ้งสมดุที่ตน
ปฏบิตังิาน (รอ้ยละ 82.6) และการสอบถามจากเพื่อนรว่มงานหรอืผูรู้้ (รอ้ยละ 82.6) 
   4. บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์ พบว่า บรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัของรฐัมบีทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.48) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่ามาตรฐานทีบ่รรณารกัษ์มบีทบาทในการสอนในระดบัมาก คอื 
มาตรฐานที ่2 ความสามารถในการเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
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ประสทิธผิล ( X  = 3.81) มาตรฐานที ่5 สามารถเขา้ใจในประเดน็ทางเศรษฐกจิ กฎหมาย และสงัคม
ทีเ่กีย่วกบัการใชส้ารสนเทศได ้รวมทัง้เขา้ถงึและใชส้ารสนเทศอยา่งมจีรยิธรรมและชอบดว้ย
กฎหมาย ( X  = 3.64) และมาตรฐานที ่1 สามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่
ตอ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน ( X  = 3.51) 
  5. การเปรยีบเทยีบบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์ จ าแนกตามวุฒิ
การศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน พบว่าไม่มี
ความแตกต่างทัง้ 3 ตวัแปร ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิานการวจิยัขอ้ที ่1, 2 และ 3  
  6. ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์ พบว่าโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( X  = 2.61) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีบ่รรณารกัษ์ประสบปญัหาในการสอน 
การรูส้ารสนเทศในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นปญัหาจากตวันิสติ ( X  = 3.28) ดา้นบุคลากร  ( X  = 
2.97) ดา้นสื่อและอุปกรณ์การสอน ( X  = 2.63) และดา้นงบประมาณ ( X  = 2.48) แต่เมือ่พจิารณา
เป็นรายขอ้ทีบ่รรณารกัษ์ประสบปญัหาในการสอนในระดบัมาก ม ี2 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) นกัศกึษาไมม่ี
ทกัษะการใชห้อ้งสมดุ ( X  = 3.64) 2) และนกัศกึษาไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมการสอน 
การรูส้ารสนเทศ ( X  = 3.61) ส่วนปญัหาในระดบัปานกลางทีม่คี่าเฉลีย่ตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป ไดแ้ก่ 
นกัศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไมเ่ท่ากนั ( X  = 3.44) บุคลากรยงัขาด
ความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการรูส้ารสนเทศ (มาตรฐานการรูส้ารสนเทศและตวัชีว้ดัต่างๆ) ( X  = 3.21) 
บุคลากรทีท่ าหน้าทีใ่นการสอนการรูส้ารสนเทศมไีมเ่พยีงพอ ( X  = 3.28) และนกัศกึษาคดิว่าตนเอง
มทีกัษะการรูส้ารสนเทศแลว้ ( X  = 3.31)  
  7. การเปรยีบเทยีบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัของรฐั จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน และความรูท้างดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน พบว่าไม่มคีวามแตกต่างทัง้ 3 ตวัแปร ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิาน
การวจิยัขอ้ที ่4, 5 และ 6 
   
 ผลการวจิยัเชงิคุณภาพ 
 การวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ความคดิเหน็ของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัของรฐั จ านวน 10 คน เพื่อน าค าใหส้มัภาษณ์มาสนับสนุนผลการวจิยัเชงิปรมิาณ 
สามารถสรุปผลตามประเดน็ขอ้ค าถาม 3 ประเดน็ ดงันี้  
 1. บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัตาม
มาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศระดบัการอุดมศกึษา 
  มาตรฐานที ่1 บรรณารกัษ์มบีทบาทในการสอนเพื่อใหน้ักศกึษาสามารถก าหนด
ลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน ผลการวจิยัเชงิปรมิาณพบว่า ใน
มาตรฐานที ่1 บรรณารกัษ์มบีทบาทการสอนระดบัสงูสุดในขอ้การแนะน าแหล่งสารสนเทศทัว่ไปและ
แหล่งสารสนเทศเฉพาะวชิา การสมัภาษณ์เพื่อสอบถามความคดิเหน็ชีใ้หเ้หน็ว่า บรรณารกัษ์มี
บทบาทการสอนสงูสุดในประเดน็ดงักล่าวเพราะว่าการแนะน าแหล่งสารสนเทศเป็นการใหข้อ้มลู
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เบือ้งตน้แก่นกัศกึษา โดยแนะน าแหล่งสารสนเทศทัว่ไปใหก้บัทุกคณะ ทุกสาขาวชิา ส่วนการแนะน า
แหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขาวชิา จะเน้นกลุ่มนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา นกัวจิยั และอาจารย ์ที่
ตอ้งการสารสนเทศเฉพาะดา้นและเฉพาะเรือ่ง ส่วนผลการวจิยัเชงิปรมิาณทีพ่บว่าการอธบิาย 
ความแตกต่างระหว่างสารสนเทศปฐมภูมแิละสารสนเทศทุตยิภมูมิกีารปฏบิตักิารสอนในระดบัต ่าสุด
ในมาตรฐานที ่1 การสมัภาษณ์ใหค้ าอธบิายว่าเป็นเพราะบรรณารกัษ์อาจยงัไมส่ามารถอธบิายได้
อยา่งชดัเจน และเหน็ว่าอาจไมเ่ป็นประโยชน์กบัผูใ้ชบ้างกลุ่มทีย่งัไมม่คีวามตอ้งการ แต่ทัง้นี้จะ
พจิารณาถงึปจัจยัต่างๆ เช่น กลุ่มผูใ้ช ้ความตอ้งการของผูใ้ช ้และขอ้จ ากดัดา้นเวลาของผูใ้ชด้ว้ย 
  มาตรฐานที ่2 บรรณารกัษ์มบีทบาทในการสอนเพื่อใหน้ักศกึษาสามารถเขา้ถงึ
สารสนเทศทีต่อ้งการใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ผลการวจิยัเชงิปรมิาณทีพ่บว่า 
การแนะน าการคน้หาสารสนเทศโดยใชเ้ขตขอ้มลู เป็นบทบาททีบ่รรณารกัษ์มบีทบาทในการสอน
สงูสุดในมาตรฐานที ่2 จากผลวจิยัเชงิคุณภาพ บรรณารกัษ์มคีวามคดิเหน็ว่าเขตขอ้มลูเป็นช่องทาง
ใหเ้ขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ย่างรวดเรว็ ลดเวลาการสบืคน้ และเป็นวธิกีารสบืคน้พืน้ฐานทีน่กัศกึษา
สามารถน าไปใชใ้นการสบืคน้ฐานขอ้มลูอื่น ๆ ได ้นอกจากนี้ บรรณารกัษ์อาจแนะน าการคน้หา
สารสนเทศดว้ยการใชค้ าส าคญัในกรณทีีผู่ใ้ชบ้รกิารไมท่ราบชื่อเรือ่ง ชื่อผูแ้ต่ง หรอืหวัเรือ่ง ส่วนผล
จากวจิยัเชงิปรมิาณทีพ่บว่าการแนะน าการใชส้่วนต่างๆ ของหนงัสอืเพื่อคน้หาสารสนเทศที่
เกีย่วขอ้ง เช่น ดรรชนี สารบญั แผนภูม ิรายการโยง บรรณารกัษ์มกีารปฏบิตักิารสอนในระดบัต ่าสุด
ในมาตรฐานที ่2 ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์อธบิายว่าเป็นเพราะผูใ้ชบ้รกิารมกีารใชส้ื่อประเภทหนงัสอื
ลดน้อยลง และการคน้หาสารสนเทศดว้ยวธิกีารดงักล่าวไมใ่ช่ช่องทางหลกัในการคน้หาสารสนเทศ 
แต่มกีารแนะน าแนวการสบืคน้ดงักล่าวในกรณทีีเ่ป็นแหล่งสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส์ 
  มาตรฐานที ่3 บรรณารกัษ์มบีทบาทในการสอนเพื่อใหน้ักศกึษาสามารถประเมนิ
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศไดอ้ยา่งมวีจิารณญาณ รวมทัง้สามารถบรูณาการสารสนเทศทีเ่ลอืก
แลว้ใหเ้ขา้กบัฐานความรูแ้ละค่านิยมของตนเองได้ บรรณารกัษ์มบีทบาทการสอนสูงสุดในมาตรฐาน
ที ่3 ตามผลการวจิยัเชงิปรมิาณ ในขอ้การแนะน าการใชแ้หล่งสารสนเทศหลายแหล่ง จากผล  
การวจิยัเชงิคุณภาพ บรรณารกัษ์อธบิายว่าทัง้นี้เพื่อใหผู้ใ้ชม้โีอกาสในการรบัสารสนเทศได้
ครอบคลุมตามความตอ้งการ ส่วนผลการวจิยัเชงิปรมิาณทีพ่บว่า บทบาทการสอนทีบ่รรณารกัษ์มี
การปฏบิตัใินระดบัต ่าสุดในมาตรฐานที ่3 ไดแ้ก่ การยกตวัอยา่งสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศที่
สนบัสนุนแนวคดิเฉพาะคนหรอืเฉพาะกลุ่มบุคคล การสมัภาษณ์ชีใ้หเ้หน็ว่าสารสนเทศดงักล่าวมี
ลกัษณะเป็นความคดิเหน็ อาจมขีอ้มลูทีผ่ดิพลาดและขาดความน่าเชื่อถอื แต่บรรณารกัษ์จะแนะน า
วธิกีารประเมนิและเชื่อมโยงไปยงัแหล่งสารสนเทศทีน่่าเชื่อถอื 
  มาตรฐานที ่4 จากผลการวจิยัเชงิปรมิาณพบว่าบรรณารกัษ์มบีทบาทในการสอน
เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพื่อบรรลุจดุมุง่หมาย ดว้ยการแนะน า
การจดัการขอ้มลูทัง้ขอ้ความ ภาพดจิทิลัในรปูแบบต่างๆ และวธิกีารใชโ้ปรแกรมน าเสนอ ในระดบั
ปานกลาง จากผลการวจิยัเชงิคุณภาพ บรรณารกัษ์มคีวามคดิเหน็ว่าการสอนในหวัขอ้ดงักล่าวไมใ่ช่
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เนื้อหาหลกั และมขีอ้จ ากดัดา้นเวลาส าหรบัการสอน รวมทัง้นกัศกึษาส่วนใหญ่มคีวามรูพ้ืน้ฐาน
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยูแ่ลว้ แต่ทัง้นี้จะพจิารณาช่วยเหลอืเป็นรายบุคคล ในกรณทีีข่าด
ทกัษะหรอืมทีกัษะไมเ่พยีงพอ 
  มาตรฐานที ่5 บรรณารกัษ์เขา้ใจในประเดน็ทางเศรษฐกจิ กฎหมาย และสงัคมที่
เกีย่วกบัการใชส้ารสนเทศได ้รวมทัง้เขา้ถงึและใชส้ารสนเทศอยา่งมจีรยิธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย
ผลการวจิยัเชงิปรมิาณพบว่าบรรณารกัษ์มบีทบาทในการสอนเพื่อใหน้กัศกึษาสามารถเขยีนอ้างองิ
ไดต้ามรปูแบบทีส่ถาบนัของตนเองก าหนด สงูสุดในมาตรฐานที ่5 จากผลการวจิยัเชงิคุณภาพ 
บรรณารกัษ์ใหเ้หตุผลว่า การสอนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชใ้นการประกอบการท ารายงาน 
วทิยานิพนธ/์สารนิพนธ ์เพราะจะช่วยใหน้กัศกึษาสามารถเขยีนรายการอ้างองิไดอ้ย่างถูกตอ้ง ส่วน
บทบาทการสอนทีบ่รรณารกัษ์มกีารปฏบิตัใินระดบัต ่าสุดในมาตรฐานที ่5 ไดแ้ก่ การใหค้วามรู้
เกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญา ลขิสทิธิแ์ละการใชส้ารสนเทศโดยธรรม การสมัภาษณ์ชีใ้หเ้หน็ว่า
บรรณารกัษ์บางส่วนอาจไม่ไดพ้บปญัหาเกี่ยวกบัการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาและลขิสทิธิด์ว้ย
ตนเอง  
  ผลการวจิยัเชงิคุณภาพชีใ้หเ้หน็ว่าปจัจยัทีส่่งผลต่อระดบับทบาทการสอน 

การรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์ ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูใ้ช ้กลุ่มผูใ้ช ้พฤตกิรรมการใช้
สารสนเทศ พืน้ฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศของผูใ้ช ้เวลาส าหรบัการสอน และความรูแ้ละ
ประสบการณ์ของบรรณารกัษ์ในดา้นการรูส้ารสนเทศ 

 
  2. ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั 
   จากผลการวจิยัเชงิปรมิาณทีพ่บว่าบรรณารกัษ์ประสบปญัหาในการสอน 
การรูส้ารสนเทศในระดบัมากจ านวน 2 ขอ้ คอืนกัศกึษาไมม่ทีกัษะการใชห้อ้งสมดุ นกัศกึษาไมส่นใจ
เขา้รว่มกจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศ ผลการวจิยัเชงิคุณภาพชีใ้หเ้หน็ว่าการที่นักศกึษาไมเ่ขา้ใช้
หอ้งสมดุท าใหข้าดทกัษะ และนกัศกึษามพีฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศทางอนิเทอรเ์น็ตมากกว่า
การเขา้ใชห้อ้งสมดุ และไดเ้สนอแนวทางแก้ปญัหาดว้ยการก าหนดใหก้ารรูส้ารสนเทศเป็นรายวชิา
บงัคบั ปรบัปรงุรปูแบบและเทคนิคการสอนใหม้คีวามน่าสนใจ ประสานงานกบัคณะวชิาเพื่อขอ
ช่วงเวลาส าหรบัการสอนการใชห้อ้งสมดุใหก้บันกัศกึษา และมกีารจดัท าชุดการสอนออนไลน์ และ
ส าหรบัปญัหานกัศกึษาไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศทีห่อ้งสมุดจดัขึน้ เน่ืองจาก
ความไมเ่หมาะสมของช่วงเวลาการจดักจิกรรม การขาดประสทิธภิาพในการประชาสมัพนัธ ์และ
เสนอใหแ้กป้ญัหาดว้ยการปรบัปรงุช่องทางการประชาสมัพนัธ ์และเปิดใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้
รว่มกจิกรรมไดต้ามช่วงเวลาทีผู่ใ้ชส้ะดวก 
 
  3. ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานของบรรณารกัษ์กบับทบาทการสอน 
การรูส้ารสนเทศ บรรณารกัษ์มคีวามคดิเหน็เป็น 2 ประเดน็ คอื 
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   3.1 ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบรรณารกัษ์มผีลต่อบทบาท 
การสอนการรูส้ารสนเทศ เพราะสามารถช่วยแกป้ญัหาเบือ้งตน้ในการสอนการใชส้ารสนเทศ
อเิลก็ทรอนิกส ์ฐานขอ้มลู หรอืเวบ็ไซต ์น ามาใชเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการน าเสนอ และท าให้
สามารถใชป้ระโยชน์จากแหล่งสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกสไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สรา้งความ
มัน่ใจในตวัเองและส่งเสรมิภาพลกัษณ์ในดา้นความน่าเชื่อถอืใหก้บับรรณารกัษ์ 

  3.2 ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบรรณารกัษ์ไมม่ผีลต่อบทบาทการสอน
การรูส้ารสนเทศ เพราะว่าบรรณารกัษ์มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางเทคโนโลยทีีเ่พยีงพอส าหรบัการสอน 
การรูส้ารสนเทศอยูแ่ลว้ และประสทิธภิาพในการสอนจะขึน้อยูก่บัความสามารถในการน าเสนอ และ
เทคนิคการสอนของบรรณารกัษ์มากกว่าความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้สามารถใช้
อุปกรณ์ต่างๆ ทีม่คีวามทนัสมยัน ามาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการสอนได้   
   ส าหรบัแนวทางในการส่งเสรมิความรูค้วามสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการสอนการรูส้ารสนเทศ สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองดว้ยวธิกีารต่างๆเช่น 
การเรยีนรูจ้ากเวบ็ไซต ์การสอบถามผูรู้ ้เป็นตน้ การเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อน ามาพฒันา และประยกุตใ์ชก้บัการสอนการรูส้ารสนเทศ รวมทัง้ใช ้
การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัระหว่างผูส้อนการรูส้ารสนเทศดว้ยกนั 
 
อภิปรายผลการวิจยั  
 1. รปูแบบการสอนการรูส้ารสนเทศของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั  
  ผลการวจิยัพบว่า รปูแบบการสอนการรูส้ารสนเทศของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั
ส่วนใหญ่ คอื การน าชมหอ้งสมดุ การฝึกอบรมการใชฐ้านขอ้มลู และการปฐมนิเทศการใชห้อ้งสมดุ 
ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัการปรทิศัน์วรรณกรรมเกีย่วกบัหลกัสตูรและกจิกรรมการสอน 
การรูส้ารสนเทศของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทีช่ีใ้หเ้หน็ว่า 
การปฐมนิเทศซึง่รวมถงึการน าชมหอ้งสมุด และการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารในหวัขอ้เรือ่งต่าง ๆ เป็น
หลกัสตูรและกจิกรรมการสอนพืน้ฐานของหอ้งสมุด และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของแววตา  
เตชาทววีรรณ (2551: 81) ทีพ่บว่าหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษามรีปูแบบการสอนการรูส้ารสนเทศ
ดว้ยการปฐมนิเทศ/ ฝึกอบรม  นอกจากนี้ ยงั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสจัจารยี ์ศริชิยั (2552: 131) 
ทีพ่บว่านกัศกึษาตอ้งการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ ดว้ยการใหห้อ้งสมดุปฐมนิเทศเกีย่วกบั 
การใชห้อ้งสมดุ และการฝึกอบรมการรูส้ารสนเทศ  
 
  2. วธิกีารเรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบรรณารกัษ์ 
  ผลการวจิยัพบว่า บรรณารกัษ์ส่วนใหญ่เรยีนรูด้ว้ยตนเอง เช่น การอ่านหนงัสอื คู่มอื
การใชเ้วบ็ไซต ์เป็นตน้ เนื่องจากการเรยีนรูด้ว้ยตนเองจะสามารถตอบสนองความต้องการ 
การเรยีนรูเ้ฉพาะบุคคลได ้เพราะความตอ้งการพฒันาทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที ่
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แตกต่างกนัไป การเรยีนรูด้ว้ยตนเองสามารถลดขอ้จ ากดัจากปจัจยัภายนอกทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนรู ้โดยความสะดวกหรอืความพรอ้มทีเ่รยีนรูจ้ะขึน้อยูก่บัการจดัการตนเอง การเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองไมม่ขีอ้จ ากดัดา้นเวลา เพราะหากไมเ่ขา้ใจเรือ่งใดสามารถหยดุหรอืยอ้นกลบัไปทบทวนเพื่อ
ท าความเขา้ใจในแต่ละเรือ่งนัน้ๆ หรอืกลบัมาทบทวนในภายหลงัได ้และในปจัจบุนัสื่อทีเ่ผยแพร่
ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มกีารผลติและเผยแพรใ่หเ้ลอืกศกึษาหลายรปูแบบทัง้สื่อ
สิง่พมิพ ์สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่มกีารปรบัปรงุและพฒันาอยูต่ลอดเวลา ท าใหต้อ้งเรยีนรูแ้ละพฒันา
ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของตนเองเพื่อเพิม่เตมิความรู ้และสามารถแกไ้ขปญัหาจาก
การใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งตน้ดว้ยตนเองได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัอารยี ์เพชรหวน (2553: 40) 
ทีก่ล่าวว่า ผูส้อนตอ้งพฒันาตนเอง ตอ้งคน้ควา้และตดิตามข่าวสารอยา่งสม ่าเสมอและสามารถน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชก้บัการเรยีนการสอน เนื่องจากการเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศและแหล่ง
เรยีนรูจ้ าเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นอย่างมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของฟาฟิตา 
(Fafeita.  2005: Online) ทีพ่บว่าบรรณารกัษ์ตอ้งการพฒันาทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เนื่องจากเทคโนโลยเีปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา จงึท าใหค้วามรูท้ีม่อียูล่า้สมยัอยา่งรวดเรว็ 
นอกจากนี้การเรยีนรูด้ว้ยตนเองสามารถเลอืกศกึษาไดโ้ดยไม่จ ากดัดา้นเวลาและสถานที ่รวมทัง้สื่อ
ดงักล่าวยงัเป็นสื่อใกลต้วั มคี่าใชจ้่ายไมส่งู หรอืไม่มคี่าใชจ้า่ย โดยเหตุผลทีไ่ดจ้ากขอ้มลูเชงิคุณภาพ
พบว่า เมือ่บรรณารกัษ์ประสบปญัหาจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น การดาวน์โหลดขอ้มลู 
บรรณารกัษ์จะหาวธิแีกไ้ขดว้ยตนเอง เป็นตน้ 
 
  3. บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั ตาม
มาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษาของสมาคมหอ้งสมดุวทิยาลยัและ
หอ้งสมดุวจิยั 
   ผลจากการวจิยัเชงิปรมิาณ พบว่าบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของคนางค ์ 
เชษฐบุตร (2550: 66) ทีศ่กึษาความคาดหวงัของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาต่อบทบาทใน 

การส่งเสรมิการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์ส านกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีพ่บว่า 
บรรณารกัษ์มบีทบาทในการส่งเสรมิการรูส้ารสนเทศในระดบัมาก ซึง่อาจเป็นเพราะงานวจิยัดงักล่าว
เป็นการศกึษากบัสถาบนัเพยีงแห่งเดยีวและเป็นสถาบนัทีม่กีารเปิดการเรยีนการสอนในสาขา
สารสนเทศศาสตรท์ัง้ในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก และมหาวทิยาลยัแห่งนี้มี 
การวจิยัเรือ่งการรูส้ารสนทศหลายชิน้ และอาจมคีวามประสานงานระหว่างสาขาวชิากบัหอสมุด
เพื่อใหบ้รรณารกัษ์ไดม้บีทบาทในการเป็นสอนการรูส้ารสนเทศ จงึท าใหบ้รรณารกัษ์ทีม่หาวทิยาลยั 
ขอนแก่นมบีทบาทในเรือ่งนี้ในระดบัมาก และผลการวจิยัในครัง้นี้ยงัขดัแยง้กบังานวจิยัของบงกช  
ศริวิฒันมงคล (2547: 50) ซึง่ศกึษาความคดิเหน็ของอาจารยต่์อบทบาทหน้าทีบ่รรณารกัษ์หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัขอนแก่นในการสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง และ
พบว่าอาจารยเ์หน็ดว้ยมากทีสุ่ดกบับทบาทหน้าทีข่องบรรณารกัษ์ในการสนบัสนุนผูเ้รยีนดว้ย 
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การส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการรูส้ารสนเทศ ผลการวจิยัทีไ่มส่อดคลอ้งกบังานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง อาจ
มสีาเหตุมาจากปจัจยัต่างๆ ต่อไปนี้  
    1) มาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษาของสมาคมหอ้งสมดุ
วทิยาลยัและหอ้งสมดุวจิยั ของประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีน่ ามาใชเ้ป็นเกณฑก์ารก าหนดพฤตกิรรม
การสอนเป็นขอ้ค าถามของแบบสอบถามนัน้ หากขอ้ใดทีม่กีารปฏบิตับิรรณารกัษ์จะเลอืกระดบั 
การปฏบิตัใินระดบัสูงได ้ แต่หากในขอ้ใดไม่มกีารปฏบิตัจิะเลอืกตอบในระดบัการปฏบิตัิต ่าหรอืไม่มี
การปฏบิตั ิซึง่เป็นไปไดว้่าบรรณารกัษ์แต่ละคนอาจไมไ่ดส้อนทุกหวัขอ้ครอบคลุมทุกมาตรฐาน 
เนื่องจากมาตรฐานดงักล่าวมตีวับ่งชีพ้ฤตกิรรม (Performance indicators) รวม 22 ตวับ่งชี ้และ
ภายใตต้วับ่งชี ้มผีลการเรยีนรู ้(Outcomes) รวมทัง้สิน้อกี 87 ขอ้ (Association of College & 
Research Libraries. 2000.  Online) แมข้อ้ค าถามจะมกีารคดัเลอืกเฉพาะการปฏบิตัทิีค่ดิว่าม ี
ความสอดคลอ้งกบับรบิทการสอนการรูส้ารสนเทศของประเทศไทย แต่จ านวนขอ้ทีม่ถีงึ 44 ขอ้ 
ครอบคลุมทุกมาตรฐาน ในทางปฏบิตัจิรงิบรรณารกัษ์ไมส่ามารถปฏบิตักิารสอนไดค้รบทุกขอ้ ในทุก
มาตรฐาน หรอืแมแ้ต่เมือ่มกีารปฏบิตั ิกไ็มส่ามารถปฏบิตักิารสอนในระดบัสงูได้ 
    2) การสอนเป็นรายวชิา หรอืการสอนรว่มกบัอาจารย ์หรอืการไดร้บัการรอ้งขอให้
ช่วยสอนจากคณะวชิา/อาจารย ์ทัง้การสอนเป็นรายวชิา หรอืการสอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวชิา 
มกัจะมกีารก าหนดแผนการสอน หรอืก าหนดหวัขอ้หรอืประเดน็ทีต่อ้งสอนไวอ้ยา่งชดัเจน ซึง่หวัขอ้
หรอืประเดน็การสอนนัน้ อาจไมค่รอบคลุมทุกมาตรฐาน ซึง่หากไม่มกีารสอน หรอืมกีารสอน/แนะน า
เพยีงเลก็น้อยระหว่างด าเนินการสอนโดยไมใ่ช่ประเดน็หรอืหวัขอ้หลกั บรรณารกัษ์อาจเลอืกเป็น 
การปฏบิตัใินระดบัต ่าไดเ้ช่นกนั  
    3) กรณกีารสอนเป็นรายบุคคล หรอืรายกลุ่ม บรรณารกัษ์จะสอนโดยเน้น 
ความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นหลกั แมม้ปีระเดน็ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ทีผู่ใ้ชต้อ้งการ แต่
บรรณารกัษ์อาจไมส่อนเพราะเหน็ว่าเกนิความตอ้งการของผูใ้ช ้
    4) ขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาทีท่ าการสอน การสอนเป็นรายวชิา จะก าหนดชัว่โมง
การสอนเพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดต้ามแผนการสอน หากจะลงรายละเอยีด หรอืประเดน็ยอ่ยอื่นๆ
ทีน่อกเหนือจากหวัขอ้ทีก่ าหนดไว ้อาจมผีลต่อการควบคุมเวลาการสอนในประเดน็หลกัได ้ซึง่
สอดคลอ้งกบัผลการสมัภาษณ์บรรณารกัษ์ในงานวจิยัของแววตา เตชาทววีรรณ (2551: 83) ซึง่
พบว่าบรรณารกัษ์ประสบปญัหาดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการสอนการรูส้ารสนเทศ โดยเหน็ว่า มเีวลาน้อย
เกนิไป ท าใหไ้มส่ามารถเพิม่เนื้อหาหรอืจดักจิกรรมการสอนใหน่้าสนใจมากขึน้ และหากเป็น 
การสอนรายบุคคล ผูใ้ชบ้รกิารจะมรีะยะเวลาจ ากดั ทีต่อ้งเผื่อเวลาไวส้ าหรบัการคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
    5) บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศเป็นภาระงานรองของบรรณารกัษ์ 
บรรณารกัษ์ส่วนใหญ่มภีาระงานประจ าอยูใ่นฝา่ยงานอื่นๆ เช่น ฝา่ยวเิคราะหแ์ละพฒันาทรพัยากร
สารสนเทศ ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ มบีทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศเฉพาะตาม
ตารางการปฏบิตังิานของตนหรอืการปฏบิตังิานล่วงเวลาทีต่นเองรบัผดิชอบเท่านัน้ ท าใหบ้ทบาทใน
การสอนไมม่ากเท่ากบัผูท้ีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยตรง ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเชงิคุณภาพ
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ทีช่ีใ้หเ้หน็ว่าบรรณารกัษ์ทีไ่มม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในดา้นน้ีโดยตรง กจ็ะมบีทบาทในการสอน
น้อย   
    เมือ่พจิารณาบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุ
มหาวทิยาลยัของรฐั ในรายมาตรฐาน พบว่ามาตรฐานทีบ่รรณารกัษ์มบีทบาทในการสอน 
การรูส้ารสนเทศระดบัมาก 3 มาตรฐาน คอื มาตรฐานที ่2 มาตรฐานที ่5 และมาตรฐานที ่1 
ตามล าดบั ส่วนมาตรฐานที ่3 และ 4 มบีทบาทการสอนในระดบัปานกลาง ซึง่คลา้ยคลงึกบังานวจิยั
ของศวิราช ราชพฒัน์ (2546: บทคดัยอ่) ทีพ่บว่าเนื้อหาการสอนการรูส้ารสนเทศในเวบ็ไซตก์ารสอน
การรูส้ารสนเทศส่วนใหญ่มคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบั 
การอุดมศกึษา แห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมาตรฐานทีห่อ้งสมดุใชใ้นการสอนมากทีสุ่ด คอื 
มาตรฐานที ่1 และมาตรฐานที ่2 ซึง่สอนเกีย่วกบัการก าหนดลกัษณะและขอบเขตสารสนเทศที่
ตอ้งการ และการเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ส่วนมาตรฐานทีม่กีารสอนน้อย
ทีสุ่ด คอื มาตรฐานที ่4 ซึง่สอนเกีย่วกบัการใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพื่อบรรลุ
จดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้ 
     มาตรฐานทีบ่รรณารกัษ์มบีทบาทในการสอนในระดบัมาก 3 มาตรฐาน มดีงันี้ 
    มาตรฐานที ่1 บทบาทในการสอนใหน้กัศกึษาสามารถก าหนดลกัษณะและ
ขอบเขตของสารสนเทศทีต่้องการไดอ้ย่างชดัเจน เป็นเรือ่งทีม่คีวามส าคญัเป็นอนัดบัแรก โดย
สามารถอธบิายเหตุผลไดจ้ากผลการวจิยัเชงิคุณภาพทีพ่บว่าการก าหนดลกัษณะและขอบเขตของ
สารสนเทศทีต่อ้งการเป็นเรื่องทีม่คีวามส าคญัเป็นอนัดบัแรก เพราะหากผูใ้ชส้ามารถระบุหวัขอ้ที่
ตนเองตอ้งการศกึษา สามารถก าหนดเป็นแนวคดิหลกัและค าส าคญัของเรือ่งไดแ้ลว้ จะสามารถบอก
ความตอ้งการและขยายขอบเขตตามความตอ้งการไปยงัสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้และการสอนให้
นกัศกึษาทราบถงึลกัษณะของสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศ ความแตกต่างของสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ เป็นความจ าเป็นขัน้ตน้ทีต่อ้งแนะน าใหก้บันกัศกึษา  
    มาตรฐานที ่2 นกัศกึษามคีวามสามารถในการเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการใชไ้ด้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล จากผลการวจิยัเชงิคุณภาพบรรณารกัษ์มคีวามคดิเหน็ว่า
บทบาทการสอนในมาตรฐานที ่2 อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากสภาพสงัคมสารสนเทศในปจัจบุนัมี
รปูแบบของสารสนเทศทีห่ลากหลาย มกีารผลติ เผยแพรส่ารสนเทศจ านวนมาก และมสีารสนเทศ
ใหม่ๆ  เกดิขึน้ตลอดเวลา ท าใหก้ารเขา้ถงึสารสนเทศทีน่กัศกึษาตอ้งการมคีวามซบัซอ้นและล าบาก
มากยิง่ขึน้ บรรณารกัษ์ในฐานะเป็นผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นสารสนเทศจงึเหน็ว่าการสอนใหน้กัศกึษา
สามารถเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการใชเ้ป็นสิง่ส าคญั ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของคนางค ์
เชษฐบุตร (2550: 50,66) ทีพ่บว่า บทบาทจากสภาพเนื้อหาการสอนทีเ่ป็นจรงิของบรรณารกัษ์ มี
การสอนการเขา้ถงึสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ในระดบัมาก นอกจากนี้ ยงั
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น ที่คาดหวงัให้
บรรณารกัษ์มบีทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศในเรือ่งดงักล่าวในระดบัมากดว้ยเช่นกนั  
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     มาตรฐานที ่5 นกัศกึษาสามารถเขา้ใจในประเดน็ทางเศรษฐกจิ กฎหมาย และ
สงัคมทีเ่กีย่วกบัการใชส้ารสนเทศได ้รวมทัง้เขา้ถงึและใชส้ารสนเทศอยา่งมจีรยิธรรม และชอบดว้ย
กฎหมาย จากหวัขอ้และประเดน็ในมาตรฐานที ่5 เป็นการสอนเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญา ลขิสทิธิ ์
การใชง้านโดยธรรม จรรยาบรรณในการลอกเลยีนผลงานผูอ้ื่น การแอบอ้างผลงานของผูอ้ื่นมาเป็น
ผลงานของตน การอา้งองิตามรปูแบบทีส่ถาบนัก าหนด และการเขยีนบรรณานุกรม จากผลการวจิยั
เชงิคุณภาพ บรรณารกัษ์ใหเ้หตุผลว่ามบีทบาทการสอนในประเดน็ดงักล่าวในระดบัมากเนื่องมาจาก
การละเมดิลขิสทิธิ ์การลอกเลยีนวรรณกรรม เป็นปญัหาส าคญัในแวดวงวชิาการในปจัจุบนั 
ผลการวจิยัน้ีมคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอาชญัญา รตันอุบล และคนอื่นๆ. (2548: 59) ทีพ่บว่า
ผูเ้รยีนยงัละเลยการใชส้ารสนเทศอยา่งมจีรรยาบรรณและถูกกฎหมาย และผลการวจิยัเชงิคุณภาพ
ยงัไดอ้ธบิายเหตุผลไวว้่าการสอนเรือ่งทรพัยส์นิทางปญัหา ลขิสทิธิ ์จรยิธรรมในการใชส้ารสนเทศ
บรรณารกัษ์จะใหค้วามส าคญัดว้ยการก าหนดไวใ้นแผนการสอนวชิาการสอนการรูส้ารสนเทศ 
รวมทัง้มคีวามเหน็เพิม่เตมิว่า การสอนการรูส้ารสนเทศในประเดน็ดงักล่าว มคีวามส าคญักบั
สารสนเทศปฐมภูม ิ(Primary source) เพราะจะท าใหผ้ลงานวจิยัมคีวามน่าเชื่อถอื และมคีุณภาพ 
     ส าหรบัผลการวจิยัทีพ่บว่ามาตรฐานทีบ่รรณารกัษ์มบีทบาทในการสอนระดบั 
ปานกลาง ม ี2 มาตรฐาน ดงันี้  
    มาตรฐานที ่3 สามารถประเมนิสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศไดอ้ยา่งมี
วจิารณญาณ รวมทัง้สามารถบรูณาการสารสนเทศทีเ่ลอืกแลว้ใหเ้ขา้กบัฐานความรูแ้ละค่านิยมของ
ตนเองได ้และมาตรฐานที ่4 ผูเ้รยีนในฐานะทีเ่ป็นบุคคลหรอืเป็นสมาชกิของกลุ่มต่าง ๆ สามารถใช้
สารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพื่อบรรลุจดุมุ่งหมายทีต่ ัง้ไว ้พบว่าบรรณารกัษ์มบีทบาทใน 
การสอนการรูส้ารสนเทศตามมาตรฐานดงักล่าวในระดบัปานกลาง อาจมสีาเหตุมาจาก วชิาการสอน 
การรูส้ารสนเทศ พฒันามาจากการสอนการใชห้อ้งสมดุ แต่ยงัเป็นการสอนทีย่งัไมค่รอบคลุมทุก
มาตรฐาน โดยเป็นเพยีงการสอนทีเ่น้นทกัษะในการคน้หาและการใชเ้ครือ่งมอืและกลยทุธต่์างๆ เพื่อ
เขา้ถงึสารสนเทศ แต่ยงัไมใ่ช่การสอนการรูส้ารสนเทศ ทีต่อ้งเน้นการประเมนิสารสนเทศ และการใช้
สารสนเทศ เพราะการสอนการรูส้ารสนเทศมคีวามครอบคลุมมากกว่า โดยจะเป็นการสอนการใช้
ทรพัยากรทัง้ในรปูของดจิทิลัและสิง่พมิพ์ การประเมนิความถูกตอ้ง และความเหมาะสมของเนื้อหา
สารสนเทศ (มาตรฐานที ่3) และการน าสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ (มาตรฐานที ่4) (สมาน ลอยฟ้า: 
2545: 27) รวมทัง้ยงัพบว่าการสอนการประเมนิสารสนเทศ ซึง่บรรณารกัษ์มบีทบาทเป็นผูส้อนรว่ม
ไมไ่ดก้ าหนดอยูใ่นแผนการสอนของรายวชิาการสอนการรูส้ารสนเทศ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของปภาดา เจยีวก๊ก (2547: 79) ทีพ่บว่า นิสติมรีะดบัการรูส้ารสนเทศปานกลางในดา้นการประเมนิ
สารสนเทศ เพราะไมไ่ดก้ าหนดเน้ือหาไวใ้นรายวชิาการสอนการรูส้ารสนเทศ  ผลการวจิยันี้ยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของคนางค ์เชษฐบุตร (2550: 66) ทีพ่บว่าการประเมนิสารสนเทศ และแหล่ง
สารสนเทศประเภทต่างๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเป็นเนื้อหาทีบ่รรณารกัษ์มสีภาพการสอนทีเ่ป็นจรงิ
ในระดบัปานกลาง  
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   แมว้่าผลการวจิยัเชงิปรมิาณโดยรวมพบว่า บรรณารกัษ์มบีทบาทการสอนการรู้
สารสนเทศในระดบัปานกลาง แต่เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า บทบาทการสอนการรูส้ารสนเทศที่
บรรณารกัษ์มกีารปฏบิตักิารสอนต ่าสุดในระดบัปานกลาง มปีระเดน็อภปิราย 2 ประเดน็ ดงันี้ 
   1) บทบาทการสอนดว้ยการยกตวัอยา่งสารสนเทศหรอืแหล่งสารสนเทศทีส่นบัสนุน
แนวคดิเฉพาะคนหรอืกลุ่ม เป็นบทบาททีบ่รรณารกัษ์มกีารปฏบิตักิารสอนในระดบัปานกลาง โดย
สามารถน าผลวจิยัเชงิคุณภาพมาอธบิายไดว้่าเนื่องจากสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภท
ดงักล่าว มลีกัษณะเฉพาะ จดัท าขึน้จากบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล ทีม่คีวามสนใจหรอืมคีวามคดิเหน็ใน
เรือ่งใดเรือ่งหนึ่งคลา้ยคลงึกนั โดยเฉพาะแหล่งสารสนเทศออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต ์บลอ็ก วกิพิเีดยี 
เป็นตน้ การสรา้งและจดัการสามารถท าไดโ้ดยบุคคลและเผยแพรสู่่สาธารณชนไดโ้ดยอสิระ อาจ
ไมไ่ดร้บัการตรวจสอบดว้ยวธิกีารหรอืขัน้ตอนตามหลกัวชิาการ มลีกัษณะเป็นความคดิเหน็ และอาจ
มขีอ้มลูทีผ่ดิพลาด ขาดความน่าเชื่อถอื ซึง่สารสนเทศลกัษณะดงักล่าว ไมเ่หมาะสมหากตอ้ง
น าไปใชใ้นการอา้งองิ เพื่อประกอบการท าผลงานทางดา้นวชิาการ  
   2) การสอนการใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพื่อบรรลุจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไวด้ว้ย
การแนะน าการใชโ้ปรแกรมน าเสนอ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศพาวเวอรพ์อ้ยต์ เป็นตน้  
การสอนทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ไมใ่ช่บทบาทโดยตรงของบรรณารกัษ์ 
และเหน็ว่าการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์เป็นทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานทีน่กัศกึษาได้
ศกึษาตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตร ีซึง่มกีารสอนเป็นรายวชิาพืน้ฐานใหก้บัทุกคณะวชิา 
นอกจากนี้ การใชโ้ปรแกรมการน าเสนอยงัเป็นโปรแกรมทีน่กัศกึษามคีวามคุน้เคย เพราะตอ้งใช้
ประกอบการท าและน าเสนอรายงาน หรอืภาคนิพนธข์องนกัศกึษา ซึง่ท าใหน้กัศกึษาไดร้บั 
การฝึกฝนการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ในระหว่างการเรยีนในรายวชิาไปดว้ย ผลการวจิยั
เชงิคุณภาพ อธบิายเหตุผลไดว้่าการสอนการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้เป็นความรูพ้ืน้ฐานใน
การใชค้อมพวิเตอรท์ีน่กัศกึษามคีวามรูอ้ยูแ่ลว้ เมือ่นกัศกึษามคีวามรูแ้ละสามารถปฏบิตัไิดด้ว้ย
ตนเอง บรรณารกัษ์จงึไมเ่น้นการสอนในขอ้นี้ แต่หากมผีูใ้ชท้ีไ่ม่มทีกัษะในการใชง้าน หรอืมทีกัษะไม่
เพยีงพอ และตอ้งการสอบถามการใชง้านโปรแกรม บรรณารกัษ์อาจแนะน าการใชง้านเบือ้งตน้ เป็น
รายบุคคล 
 
  4. ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ  
   ผลการวจิยัเชงิปรมิาณ พบว่าปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
บรรณารกัษ์ประสบปญัหาในการสอนในระดบัมาก 2 ขอ้ ดงันี้ 
   4.1 นกัศกึษาไมม่ทีกัษะในการใชห้อ้งสมดุ ผลการวจิยัพบว่า ปญัหาในการสอน 
การรูส้ารสนเทศทีบ่รรณารกัษ์ประสบมากทีสุ่ด คอื นกัศกึษาไมไ่ดเ้รยีนวชิาการใชห้อ้งสมดุ เพราะ
บางสถาบนัไมม่กีารจดัการเรยีนการสอนวชิาการใชห้อ้งสมดุแลว้ และในงานวจิยัของสุพฒัน์  
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ส่องแสงจนัทร ์และคนอื่นๆ (2550: 4) พบว่า ในอดตีมรีายวชิาทีเ่กีย่วกบัการสอนการใชห้อ้งสมดุใน
ระดบัมธัยมศกึษา แต่ปจัจบุนัไม่มรีายวชิาน้ีแลว้ จงึท าใหน้กัศกึษาขาดทกัษะการใชห้อ้งสมดุ จาก
ผลการวจิยัเชงิคุณภาพ บรรณารกัษ์ไดเ้สนอแนวทางการแกป้ญัหาดว้ยการเปิดรายวชิาการใช้
หอ้งสมดุเป็นรายวชิาบงัคบัตามหลกัสตูร และมกีารนบัหน่วยกติอยา่งน้อย 1 หน่วยกติ และส าหรบั
ปญัหาส าหรบันกัศกึษาไม่มทีกัษะการใชห้อ้งสมดุ บรรณารกัษ์เหน็ว่าผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัควร
ผลกัดนัใหม้กีารจดัการสอนเป็นรายวชิาตามหลกัสตูร และบรูณาการการสอนรว่มกนักบัรายวชิาอื่น 
และควรมสีอนตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 และ 2  และเหน็ว่าควรมกีารสรา้งความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมดุ คณะ
วชิา และอาจารยเ์พื่อใหอ้าจารยผ์ูส้อนจดัช่วงเวลาและก าหนดใหน้กัศกึษามาเรยีนรูท้กัษะการใช้
หอ้งสมดุ เพราะเหน็ว่าความรูท้ีไ่ดจ้ากกจิกรรมการปฐมนิเทศเบือ้งตน้ นกัศกึษาไดร้บัประโยชน์ไม่
มากนกั  ผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของบรรณารกัษ์ ผูบ้รหิารหอ้งสมุดและอาจารย ์ใน
งานวจิยัของจเูลยีน และบูน (Julien; & Boon.  2004: 121) ทีพ่บว่าความรว่มมอืระหว่าง
บรรณารกัษ์กบัอาจารยเ์ป็นปจัจยัทีส่ าคญัต่อความส าเรจ็ในการสอนการรูส้ารสนเทศ และยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของคมิ และนาล (Kim; & Nahl.  2011: 198) ทีพ่บว่าระดบัของความรว่มมอื
ระหว่างอาจารยแ์ละบรรณารกัษ์เป็นสิง่ทา้ทายในการสอนการรูส้ารสนเทศ และจากผลการวจิยัเชงิ
คุณภาพ บรรณารกัษ์มคีวามคดิเหน็ว่าการสอนการรูส้ารสนเทศผ่านเทคโนโลยจีะสามารถแกป้ญัหา
ได ้โดยการจดัท าสื่อเช่น Web tutorial หรอืการใชเ้ทคโนโลยเีวบ็ 2.0 มาใชส้อนการรูส้ารสนเทศ 
เพราะมคีวามสอดคลอ้งกบัรปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษาในปจัจุบนัทีน่ิยมใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
และสื่อออนไลน์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของแมกนูสนั (Magnuson.  2012: Online) ทีพ่บว่า Web 
2.0 ช่วยสนบัสนุนการเรยีนรูเ้นื้อหาของรายวชิาการรูส้ารสนเทศ โดยส่งเสรมิใหน้กัศกึษามคีวามเอา
ใจใส่ ความตื่นเตน้ ความสรา้งสรรค ์การรว่มมอืกนัท างาน และการอภปิรายในชัน้เรยีน  
 

 4.2 นกัศกึษาไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศ อาจมสีาเหตุจาก
นกัศกึษาไมเ่หน็ความส าคญั และยงัไมเ่หน็ประโยชน์ของกจิกรรมทีห่อ้งสมดุจดัขึน้ เนื่องจากอาจจะ
ยงัไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะรบัความรูจ้ากกจิกรรมทีห่อ้งสมุดจดัขึน้ในเวลานัน้ เช่น การใชโ้ปรแกรม
จดัการบรรณานุกรม นกัศกึษาจะใหค้วามสนใจเมือ่ตอ้งใชป้ระกอบการท ารายงาน หรอืวทิยานิพนธ ์
เป็นตน้ ซึง่นกัศกึษาในระดบัชัน้ปีที ่3 หรอื 4 อาจจะไดร้บัประโยชน์มากกว่านกัศกึษาชัน้ปีที ่1 จงึ
ท าใหค้ดิไดว้่ากจิกรรมของหอ้งสมดุดงักล่าวไมเ่ป็นประโยชน์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของฮารท์แมน 
(Hartman.  2001: Online) ทีพ่บว่านกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 เหน็ว่าโปรแกรมการสอน
การรูส้ารสนเทศน าไปใชป้ระโยชน์ไดน้้อย รวมทัง้อาจเหน็ว่าโปรแกรมการสอนอาจไมน่่าสนใจ และ
ไมม่ผีลต่อการเรยีน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเชงิคุณภาพทีช่ีใ้หเ้หน็ว่า นกัศกึษาไม่มคีวามสนใจเขา้
รว่มกจิกรรม เพราะนกัศกึษาคดิว่าไม่มผีลต่อการเรยีนรูใ้นขณะนัน้ นอกจากนี้ ในช่วงเปิดปี
การศกึษาใหม ่มหาวทิยาลยัทุกแห่งจะมกีจิกรรมรบัน้องใหม ่ซึง่เป็นกจิกรรมสรา้งความสามคัคแีละ
ความคุน้เคยกนัระหว่างนกัศกึษาปจัจบุนัและนกัศกึษาใหม ่ท าใหน้กัศกึษาบางส่วนตอ้งเขา้รว่ม
กจิกรรมดงักล่าว จงึอาจไมไ่ดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกีย่วกบัการใชห้อ้งสมดุ  จากผลการวจิยัเชงิ
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คุณภาพ บรรณารกัษ์ไดเ้สนอแนวทางการแกป้ญัหาดว้ยวธิเีน้นการประชาสมัพนัธก์จิกรรมการสอน
การรูส้ารสนเทศของหอ้งสมุด โดยเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธ ์ ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต ์
เฟสบุ๊ค อเีมล ์และมคีวามยดืหยุน่ในการจดัช่วงเวลาของกจิกรรม เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถเขา้รว่ม
ได ้         
   ส าหรบัปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศรายขอ้ทีบ่รรณารกัษ์ประสบในระดบั 
ปานกลางทีม่คี่าเฉลีย่ตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป มจี านวน 4 ขอ้ มปีระเดน็ทีค่วรน ามาอภปิราย ดงันี้   
  1) นกัศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไมเ่ท่ากนั เป็นปญัหา
ส าหรบัการสอนการรูส้ารสนเทศ ในการจดักจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศของหอ้งสมดุเปิดกวา้ง
ใหน้กัศกึษาทุกคณะ ทุกสาขาวชิา และทุกระดบัการศกึษา สามารถเขา้รว่มกจิกรรมได ้ซึง่ผูเ้ขา้รว่ม
ทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไมเ่ท่ากนั ยอ่มส่งผลต่อการสอนการรูส้ารสนเทศที่
ตอ้งอาศยัความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศของผูเ้ขา้รว่ม โดยเฉพาะทกัษะคอมพวิเตอร ์เช่น 
การอบรมการใชฐ้านขอ้มลูหอ้งสมดุ การอบรมเชงิปฏบิตักิารการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ 
การอบรมโปรแกรมการจดัการบรรณานุกรม การอบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน เป็นตน้ 
เพราะหากนกัศกึษาไม่มทีกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์บรรณารกัษ์ผูส้อนจะใหค้วามเอาใจใส่ ดว้ย 
การแนะน าอย่างใกลช้ดิ มากกว่าคนอื่นๆ รวมทัง้ตอ้งปรบัวธิกีารสอนใหช้า้ลง หรอืใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจ
งา่ยมากกว่าศพัทท์างคอมพวิเตอร ์รวมทัง้ตอ้งปรบัวธิกีารน าเสนอทีต่อ้งมกีารสาธติหรอืการแสดงวธิี
ท า การยกตวัอยา่งใหล้ะเอยีดเพิม่ขึน้ หรอืในกรณีทีห่อ้งสมดุมบีรกิารการสอนการรูส้ารสนเทศเป็น
รายบุคคล หากมผีูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนัมาก เช่น ในมหาวทิยาลยัเปิด นักศกึษาจะมา
จากหลายสาขาอาชพี มคีวามต่างทัง้ดา้นความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ซึง่รวมถงึทักษะ
ทางดา้นคอมพวิเตอร ์บรรณารกัษ์จ าเป็นตอ้งจดัเตรยีมสื่อการสอน เพื่อใหน้กัศกึษาทีข่าดทกัษะหรอื
มทีกัษะไมเ่พยีงพอสามารถเขา้ใจและปฏบิตัติามได ้สรุปไดว้่าทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
พืน้ฐานเป็นทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการสอนการรูส้ารสนเทศ หากนกัศกึษามสีมรรถนะในทกัษะ
ดงักล่าวแตกต่างกนั จะส่งผลต่อการมทีกัษะการสอนการรูส้ารสนเทศดว้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของอสัอูเอล (Usluel.  2007: 92) ทีน่กัศกึษามคีวามเหน็ว่าการไดร้บัการฝึกอบรมวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศในระหว่างทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยัมบีทบาททีส่ าคญัต่อการเพิม่ความมัน่ใจใน
ความสามารถของตนเองดา้นการรูส้ารสนเทศ และงานวจิยัของมาเลก ิและคนอื่นๆ (Maleki; et al.  
2012: 5862) ทีพ่บว่าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมผีลส าคญัต่อการเรยีนรูแ้ละ 
การรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา นอกจากนี้ ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสจัจารยี ์ศริชิยั (2552: ข) ที่
พบว่าประสบการณ์การเรยีนรายวชิาคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ของนกัศกึษาเป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อปญัหา
เกีย่วกบัการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา และงานวจิยัของชชูพี มามาก (2553: 7) ทีพ่บว่านกัศกึษาที่
มคีวามสามารถในการใชค้อมพวิเตอรใ์นระดบัมากมรีะดบัการรูส้ารสนเทศทางธุรกจิมากกว่า
นกัศกึษาทีม่คีวามสามารถในการใชค้อมพวิเตอรร์ะดบัปานกลางและน้อย 
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   2) บรรณารกัษ์ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการรูส้ารสนเทศ (มาตรฐานการรู้
สารสนเทศและตวัชีว้ดัต่างๆ) บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศมคีวามส าคญัส าหรบับรรณารกัษ์ 
ในฐานะผูส้อน หากไมม่คีวามรู ้ความเขา้ใจอยา่งเพยีงพอยอ่มมผีลกระทบต่อการสอน เพราะ 
การถ่ายทอดความรูใ้หก้บัผูเ้รยีนอาจไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละจดุมุง่หมายในการสอน ซึง่ส่งผล
ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ประเดน็ดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของคมิ และนาล (Kim; &Nahl. 
2011: Abstract) ซึง่ใชก้รณีศกึษาส ารวจความคดิเหน็ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเกีย่วกบัการพฒันาและ
จดับรกิารการสอนการรูส้ารสนเทศในมหาวทิยาลยั 4 แหง่ในประเทศเวยีดนาม และเพื่อระบุ
องคป์ระกอบทีจ่ าเป็นต่อการจดัการเรยีนการสอนการรูส้ารสนเทศเป็นรายวชิาทีม่หีน่วยกติ และ
พบว่าสิง่ทา้ทายประการหนึ่งในการสอนการรูส้ารสนเทศ ไดแ้ก่ ความไมเ่ขา้ใจว่าการรูส้ารสนเทศมี
ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ดงันัน้ จงึจ าเป็นทีบ่รรณารกัษ์ตอ้งท าความเขา้ใจเรือ่ง 

การรูส้ารสนเทศ เพื่อสามารถสอนไดต้ามบทบาทผูส้อนการรูส้ารสนเทศ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ฮบิเบอรส์นั (Hibberson. 2002) ทีศ่กึษาความคาดหวงัของผูเ้รยีนและผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั 
Royal Roads University ทีม่ต่ีอการสอนการรูส้ารสนเทศ และพบว่ากลุ่มตวัอยา่งคาดหวงัให้
บรรณารกัษ์ใชค้วามรูค้วามสามารถเพื่อออกแบบหลกัสตูรการรูส้ารสนเทศ และพฒันาทกัษะ 
การรูส้ารสนเทศใหก้บันกัศกึษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจเูลยีน และ 
จเีนียส ์(Julien; & Genuis.  2011: 103) ทีบ่รรณารกัษ์เหน็ว่าบทบาทในการปฏบิตังิานในฐานะ
ผูส้อนเป็นสิง่ส าคญัทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเชีย่วชาญในวชิาชพี บรรณารกัษ์ตอ้งมคีวามรู ้ 
ความเขา้ใจในมาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษา ทัง้มาตรฐาน และตวัชีว้ดั 
เพื่อใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ จงึจะน าไปก าหนดเป็นแนวทางในการจดัการสอนตามบรบิทที่
เหมาะสมของแต่ละสถาบนั อยา่งไรกต็าม ผลการวจิยัดงักล่าวไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
เทอดศกัดิ ์ไมเ้ทา้ทอง (2554: 237) ทีพ่บว่า บรรณารกัษ์ส านกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการรูส้ารสนเทศในระดบัมาก  
 
   3) บรรณารกัษ์ทีท่ าหน้าทีส่อนการรูส้ารสนเทศมไีมเ่พยีงพอ  
   ปจัจยัดา้นผูส้อนเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัส าหรบัการสอนการรูส้ารสนเทศ เพราะหาก
ปราศจากผูส้อนแลว้การด าเนินการสอนการรูส้ารสนเทศ จะไมส่ามารถด าเนินไปได ้การสอนการรู้
สารสนเทศมรีปูแบบทัง้ทีเ่ป็นทางการ ไดแ้ก่ การสอนเป็นรายวชิา และการสอนแบบไมเ่ป็นทางการ 
เช่น การปฐมนิเทศ การน าชมหอ้งสมดุ การสอนบรรณานุกรม การฝึกอบรมผูใ้ช ้ รปูแบบการสอน
การรูส้ารสนเทศมคีวามหลากหลาย จ าเป็นตอ้งมกีารจดับุคลากรเพื่อท ากจิกรรมต่างๆ แมห้อ้งสมดุ
ไดม้กีารจดัเตรยีมบุคลากรที่มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยตรง แต่ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดทุ้ก
กจิกรรม  นอกจากนี้ การสอนการรูส้ารสนเทศจ าเป็นตอ้งอาศยับุคลากรทีม่ทีกัษะ ประสบการณ์ 
และความเชีย่วชาญ จงึจะสามารถสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจเูลยีน 
และบนู (Julien; & Boon.  2004: 121-139) ทีพ่บว่าบุคลากรทีม่ทีกัษะการสอนการรูส้ารสนเทศเป็น
ปจัจยัทีส่ าคญัต่อความส าเรจ็ในการสอนการรูส้ารสนเทศ แต่จากรปูแบบของกจิกรรมทีม่คีวาม
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หลากหลาย ทัง้การสอนในหอ้งสมดุ และรว่มสอนกบัคณาจารยใ์นรายวชิาต่าง ๆ หรอืการฝึกอบรมที่
ตอ้งการผูเ้ชีย่วชาญในหวัขอ้ทีส่อน ท าใหเ้กดิปญัหาบุคลากรไมเ่พยีงพอกบัการสอนได ้ 
 
   4) นกัศกึษาคดิว่าตนเองมทีกัษะการรูส้ารสนเทศแลว้  

   ผลการวจิยั พบว่า นกัศกึษาคดิว่าตนเองมทีกัษะการรูส้ารสนเทศแลว้ เป็นปญัหาใน
การสอนการรูส้ารสนเทศ ในระดบัปานกลาง หากนกัศกึษามคีวามเขา้ใจว่าตนเองมทีกัษะ 
การรูส้ารสนเทศอยูแ่ลว้ จะท าใหข้าดความตระหนกัและเหน็ความส าคญัทีจ่ะพฒันาตนเองให้มทีกัษะ
ทางสารสนเทศ เมือ่ตอ้งศกึษาเป็นรายวชิาการรูส้ารสนเทศ นกัศกึษาจะขาดความกระตอืรอืรน้และ
ไมต่ัง้ใจเรยีนเท่าทีค่วร หรอืหากหอ้งสมดุมกีารจดักจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศ นกัศกึษาอาจไม่
สนใจเขา้รว่ม ซึง่ส่งผลเสยีทัง้กบัตวันกัศกึษาทีเ่สยีโอกาสในการพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้ส้ารสนเทศ 
ในระดบัมหาวทิยาลยั ซึง่จดัเตรยีมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อพฒันาการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา เมือ่
นกัศกึษาไมใ่ชป้ระโยชน์ ถอืเป็นความสญูเสยีความคุม้ค่าในดา้นงบประมาณและบุคลากรผูส้อนไม่
ว่าจะเป็นอาจารยห์รอืบรรณารกัษ์  นอกจากนี้ ยงัมผีลเสยีต่อการประกนัคุณภาพการศกึษาของ
มหาวทิยาลยัทีไ่มส่ามารถผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพทีม่คีุณสมบตัพิรอ้มท างานในสงัคมสารสนเทศ 
การทีน่กัศกึษาคดิว่าตนเองมทีกัษะการรูส้ารสนเทศ อาจเกดิจากความเขา้ใจผดิว่าทกัษะ 
การรูส้ารสนเทศเป็นทกัษะทีม่อียูแ่ลว้เพราะเคยไดร้บัความรูจ้ากการสอนในระดบัมธัยมศกึษา ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของฮารท์แมน (Hartman.  2001: Online) ทีพ่บว่านกัศกึษาคดิว่าทกัษะที่
เรยีนในระดบัมธัยมศกึษาเพยีงพอส าหรบัการศกึษาในมหาวทิยาลยั รวมทัง้อาจเขา้ใจว่า 
การรูส้ารสนเทศ หมายถงึความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรค์น้หาสารสนเทศ ซึง่
สอดคลอ้งกบัทีส่มาน ลอยฟ้า (2545: 26) อธบิายว่านกัศกึษามคีวามเชื่อมัน่ในสารสนเทศทีไ่ดจ้าก
คอมพวิเตอรแ์ละเหน็ว่าเป็นสารสนเทศทีท่นัสมยักว่าสิง่พมิพ ์ แต่การมทีกัษะการแสวงหา
สารสนเทศและทกัษะคอมพวิเตอรน์ัน้ ยงัไมเ่พยีงพอทีจ่ะไดช้ื่อว่าเป็นผูรู้ส้ารสนเทศ เพราะ 
การรูส้ารสนเทศมขีอบเขตกวา้งขวางและตอ้งอาศยัทกัษะหลายประการประกอบกนั โดยตอ้งม ี
การตระหนกัและสามารถก าหนดความตอ้งการ การใชท้กัษะในการเขา้ถงึ การประเมนิ และการใช้
สารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยค านึงถงึจรยิธรรมและความชอบดว้ย
กฎหมาย ความเขา้ใจผดิดงักล่าวสะทอ้นอยูใ่นงานวจิยัดา้นการประเมนิทกัษะทางสารสนเทศหลาย
ชิน้ เช่น งานวจิยัเกีย่วกบัการประเมนิการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาในสถาบนัการศกึษาในระดบั
ปรญิญาตรขีองชุตมิา ยิง่สุขวฒันา (2547) ปภาดา เจยีวก๊ก (2547) สมฤด ีหตัถาพงษ์ (2547)  
เทอดศกัดิ ์ไมเ้ทา้ทอง (2549) มจุลนิทร ์ผลกลา้ (2549) และชชูพี มามาก (2553) ลว้นพบว่าระดบั
การรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาอยูใ่นระดบัปานกลางทัง้สิน้  ผลการวจิยันี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
อาชญัญา รตันอุบล และคนอื่นๆ (2548: 64) ทีไ่ดท้ าวจิยัระยะที ่1 เพื่อประเมนิการรูส้ารสนเทศของ
นกัศกึษาระดบัอุดมศกึษาภาพรวมทัว่ทัง้ประเทศ และพบว่านกัศกึษามกีารรูส้ารสนเทศในระดบั 
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ปานกลางดว้ยเช่นกนั  หอ้งสมดุจงึตอ้งสรา้งความตระหนกัและสรา้งหลกัสตูรการสอนทีค่รอบคลุม
ทกัษะการรูส้ารสนเทศอยา่งครบถว้น โดยเฉพาะทกัษะดา้นการประเมนิสารสนเทศทางออนไลน์ 
ทัง้นี้เพราะนกัศกึษาใชส้ารสนเทศประเภทดงักล่าวอยา่งกวา้งขวาง ดงัจะเหน็ไดจ้ากงานวจิยัของ 
บรานซ ์(Branch. 2003) ทีพ่บว่านกัศกึษาใชแ้หล่งสารสนเทศอนิเทอรเ์น็ตและหอ้งสมดุในระดบัมาก 
และนกัศกึษาเหน็ว่าการเรยีนทกัษะการรูส้ารสนเทศไดส้รา้งความสามารถในการประเมนิสารสนเทศ
อนิเทอรเ์น็ต   นอกจากนี้ การสอนการรูส้ารสนเทศยงัช่วยสรา้งเจตคตทิีด่ ีใหน้กัศกึษาเหน็ว่าการมี
ทกัษะการรูส้ารสนเทศมคีวามส าคญัและจ าเป็นต่อการศกึษา ดงัเช่นในงานวจิยัของจเูลยีนและบนู 
(Julien; & Boon: 2004) ทีไ่ดท้ าการประเมนิผลการสอนทกัษะการรูส้ารสนเทศดา้นเจตคต ิและ
พบว่านกัศกึษาเหน็ว่าวชิาดงักล่าวท าใหเ้กดิความมัน่ใจในการใชส้ารสนเทศมากยิง่ขึน้  
 
ข้อเสนอแนะ 

  1.ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากผลการวจิยั เสนอต่อผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั หอ้งสมดุ และ
บรรณารกัษ์ 

มหาวทิยาลยั 
    1. ควรก าหนดวชิาการสอนการรูส้ารสนเทศ เป็นรายวชิาบงัคบัตามหลกัสตูร 
และมหีน่วยกติอย่างน้อย 1 หน่วยกติ และควรจดัใหม้กีารเรยีนการสอนใหก้บันกัศกึษาตัง้แต่ชัน้ปีที ่
1 เพื่อสรา้งทกัษะทางสารสนเทศ  
    2. สรา้งบรรยากาศของความรว่มมอืระหว่างคณะวชิา คณาจารย ์และหอ้งสมดุ 
เพื่อจดัส่งนกัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมการรูส้ารสนเทศของหอ้งสมดุ  
   หอ้งสมดุ  
    1. หอ้งสมดุควรจดัท าสื่อการสอนการรูส้ารสนเทศใหอ้ยูใ่นรปูสื่ออเิล็กทรอนิกส ์
และจดัหาช่องทางเผยแพร่ทีน่กัศกึษาสามารถเขา้ถงึไดง้่าย เช่น สื่อสงัคมออนไลน์ของหอ้งสมดุ 
เช่น Facebook หรอื การน าเสนอผ่านหน้าจอสมัผสั (Touch screen) ทีไ่ดต้ดิตัง้ไวบ้รเิวณทางเขา้
ของหอ้งสมดุ เป็นตน้ 
    2. จดัใหม้กีารประชาสมัพนัธก์จิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศของหอ้งสมดุผ่าน
ช่องทางทีห่ลากหลาย โดยเน้นสื่ออนิเทอรเ์น็ต  
    3. การจดักจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศของหอ้งสมดุ ควรค านึงถงึ 
ความสะดวกในการเขา้รว่มกจิกรรมของผูใ้ช ้และควรเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชส้ามารถก าหนดวนั เวลาตาม
ความตอ้งการของผูใ้ช ้
    4. จดัใหม้กีารประเมนิความรูค้วามสามารถดา้นการสอนการรูส้ารสนเทศของ 
บรรณารกัษ์ เพื่อจดัเตรยีมบุคลากรส าหรบัการสอนการรูส้ารสนเทศ 
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   บรรณารกัษ์  
    1. ควรไดร้บัการศกึษาต่อเนื่องในรปูแบบต่าง ๆ เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจใน
ดา้นการสอนการรูส้ารสนเทศตามมาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศของสมาคมหอ้งสมดุวทิยาลยั
และวจิยั เพื่อพจิารณาน ามาใชเ้ป็นแนวทางการจดัท าหลกัสตูรและกจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศ
ของหอ้งสมดุใหไ้ดต้ามมาตรฐาน  
    2. ควรปรบัวธิกีารสอนการรูส้ารสนเทศ ใหม้หีลายรปูแบบ โดยใชว้ธิกีารสอนแบบ
มสี่วนรว่ม การสอนเชงิปฏบิตักิาร 
    3. เพิม่เนื้อหาการสอนการรูส้ารสนเทศในดา้นการประเมนิและการใชส้ารสนเทศ
เพิม่ขึน้ เนื่องจากบรรณารกัษ์มบีทบาทในการสอนเรือ่งดงักล่าวในระดบัปานกลาง 
 
  2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป  
   2.1 ศกึษาความตอ้งการของบรรณารกัษ์ ในการสอนการรูส้ารสนเทศ โดยด าเนินการ
วจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อสอบถามบรรณารกัษ์ถงึความตอ้งการในการเรยีนรู ้การพฒันาตนเองในดา้น
ต่างๆ เช่น ทกัษะดา้นการสอน ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อน ามาใชใ้นการสอน 
การรูส้ารสนเทศ 
   2.2 ศกึษาคุณสมบตัแิละสมรรถนะของบรรณารกัษ์ทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบใน 
การสอนการรูส้ารสนเทศ  
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มาตรฐานสมรรถนะการรู้สารสนเทศส าหรบัการอดุมศึกษา  
ประเทศสหรฐัอเมริกา 

    
  มาตรฐานที ่1 ผูเ้รยีนผูรู้ส้ารสนเทศสามารถก าหนดลกัษณะและขอบเขตของ
สารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ย่างชดัเจน โดยมดีชันีชีว้ดั 4 ตวั ดงันี้ 
  1.1 สามารถระบุและแสดงความตอ้งการสารสนเทศได้อยา่งชดัเจน โดยมลีกัษณะ 
การแสดงออกดงันี้  
   1.1.1 ปรกึษาอาจารยผ์ูส้อนและมสี่วนรว่มในการอภปิรายในชัน้เรยีน กลุ่มท างาน 
ตลอดจนการอภปิรายผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ เพื่อก าหนดหวัขอ้ทีต่อ้งการศกึษา และความตอ้งการ
สารสนเทศอื่นๆ   
   1.1.2 สามารถพฒันาหวัขอ้หรอืประเดน็ของเรือ่งทีต่อ้งการศกึษา รวมทัง้ตัง้
ค าถามบนฐานของความตอ้งการสารสนเทศ 
   1.1.3 ส ารวจแหล่งสารสนเทศทัว่ไป เพื่อใหเ้ขา้ใจเรือ่งทีต่อ้งการศกึษามากขึน้  
    1.1.3.1 อธบิายความแตกต่างระหว่างแหล่งสารสนเทศทัว่ไป และแหล่ง
สารสนเทศเฉพาะวชิา  
    1.1.3.2 ตดัสนิใจว่าควรใชส้ารสนเทศทัว่ไปหรอืสารสนเทศเฉพาะวชิา  
   1.1.4 นิยามหรอืปรบัความตอ้งการสารสนเทศใหอ้ยูใ่นขอบเขตทีส่ามารถจดัการ
ได ้
    1.1.4.1 ก าหนดค าถามเบือ้งตน้ทีอ่าจจะกวา้งหรอืแคบ รวมทัง้ค าถามซึง่มี
ขอบเขตทีพ่อจะจดัการได้    
    1.1.4.2 ใชแ้หล่งอา้งองิอธบิายเหตุผลในการจดัการหวัขอ้ได ้(อธบิายว่าเพราะ
เหตุใดจงึสามารถจดัการหวัขอ้นัน้ได ้โดยอ้างองิถงึแหล่งสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัหวัขอ้นัน้) 
    1.1.4.3 ปรบัหวัขอ้ใหม้คีวามแคบหรอืกวา้งโดยการปรบัเปลีย่นขอบเขตของ
การตัง้ค าถาม (ปรบัหวัขอ้ใหแ้คบลงหรอืกวา้งขึน้โดยปรบัขอบเขตหรอืทศิทางของค าถาม) 
    1.1.4.4 อธบิายไดว้่าตอ้งการผลงานอย่างไร เช่น ตอ้งการคน้หาหรอืวเิคราะห์
อยา่งละเอยีด เพื่อน ามาก าหนดสารสนเทศทีจ่ าเป็นตอ้งใช้   
    1.1.4.5 ใชแ้หล่งสารสนเทศ ภมูหิลงั เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจเบือ้งตน้ของ
หวัขอ้ทีศ่กึษา  
    1.1.4.6 ขอค าปรกึษาจากผูส้อนและบรรณารกัษ์ เพื่อพฒันากรอบของหวัขอ้ที่
สามารถจดัการได ้
   1.1.5 ระบุแนวคดิและค าส าคญัทีจ่ะอธบิายถงึความตอ้งการสารสนเทศ ซึง่
ประเมนิไดจ้าก 
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    1.1.5.1 ก าหนดค าศพัทท์ีใ่ชใ้นการระบุแหล่งทีอ่ยูข่องสารสนเทศของหวัขอ้ที่
ตอ้งการศกึษาได ้
    1.1.5.2 ระบุและใชแ้หล่งสารสนเทศทัว่ไปหรอืแหล่งสารสนเทศเฉพาะวชิา 
เพื่อใหค้รอบคลุมค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัสารสนเทศทีต่อ้งการ 
    1.1.5.3 ตดัสนิใจไดห้ากพบว่าหวัขอ้ทีต่อ้งการศกึษามคีวามหลากหลายของ
ปญัหา และตอ้งการขยายบรบิทใหก้วา้งมากขึน้ 
    1.1.5.4 ระบแุนวคดิทีเ่ฉพาะเจาะจง เพื่อใหค้รอบคลุมหวัขอ้ทีต่อ้งการศกึษา 
   1.1.6 ตระหนกัว่าสามารถน าสารสนเทศทีค่น้หาไดไ้ปผนวกกบัความคดิ การ
ทดลอง การวเิคราะหท์ีม่อียูเ่ดมิเพื่อสรา้งสารสนเทศใหม่ 
  1.2 ผูเ้รยีนผูรู้ส้ารสนเทศสามารถระบุประเภทและรปูแบบต่าง ๆ ของแหล่งสารสนเทศ
ทีน่่าจะมสีารสนเทศทีน่ ามาใชไ้ด ้โดยมลีกัษณะการแสดงออกดงันี้ 
   1.2.1 ทราบว่าการผลติ การจดัระบบ และการเผยแพรส่ารสนเทศอยา่งเป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการมลีกัษณะอยา่งไร ซึง่ประเมนิไดจ้าก  
    1.2.1.1 อธบิายวงจรของสิง่พมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้ได้ 
    1.2.1.2 นิยามเครอืข่ายการตดิต่อสื่อสารบนอนิเทอรเ์น็ตของนกัวชิาการ
เฉพาะสาขาของเรือ่งทีม่ขีอบเขตการวจิยัเดยีวกนั พรอ้มทัง้อธบิายคุณค่าได้ 
   1.2.2 ทราบว่าการจดัระบบความรูต้ามสาขาวชิาเป็นเหตุใหก้ารเขา้ถงึสารสนเทศ
แตกต่างกนั  
    1.2.2.1 สามารถระบุสาขาวชิาหลกั 3 สาขา (มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์และ
วทิยาศาสตร)์ ตลอดจนสาขาวชิายอ่ยของแต่ละสาขา 
    1.2.2.2 ระบุแหล่งสารสนเทศ ทีช่่วยใหไ้ดค้ าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิา 
    1.2.2.3 ใชค้ าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาในกระบวนการคน้หาสารสนเทศ 
    1.2.2.4 อธบิายไดว้่าวงจรสิง่พมิพเ์ฉพาะสาขาวชิา ส่งผลต่อการเขา้ถงึ
สารสนเทศอยา่งไร 
   1.2.3 ระบุคุณค่าและความแตกต่างของสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ ได ้เช่น สื่อ
ประสม ฐานขอ้มลู เวบ็ไซต ์สื่อโสตทศัน์ หรอืหนงัสอื ซึง่ประเมนิไดจ้าก 
    1.2.3.1 ระบุรปูแบบทีห่ลากหลายของสารสนเทศได ้ 
    1.2.3.2 อธบิายไดว้่ารปูแบบเฉพาะของสารสนเทศมผีลต่อการน ามาใช้
ประโยชน์ 
   1.2.4 ระบุจดุมุง่หมายและกลุ่มผูใ้ชข้องสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได ้เช่น 
สารสนเทศทัว่ไปกบัสารสนเทศทางวชิาการ สารสนเทศทีม่คีวามเป็นปจัจบุนัและสารสนเทศ
ประวตัศิาสตร ์ซึง่ประเมนิไดจ้าก 
    1.2.4.1 แยกลกัษณะของสารสนเทศส าหรบักลุ่มผูใ้ชท้ีม่คีวามแตกต่างกนัได ้ 
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    1.2.4.2 ระบุถงึเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์องแหล่งสารสนเทศ ซึง่อาจท าให้
ตอ้งใชแ้หล่งสารสนเทศเพิม่เตมิ 
   1.2.5 แยกแยะความแตกต่างระหว่างแหล่งสารสนเทศปฐมภูมแิละทุตยิภูม ิรูว้่า
แหล่งสารสนเทศทัง้สองมคีวามส าคญัและน ามาใชป้ระโยชน์แตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัสาขาวชิา ซึง่
ประเมนิไดจ้าก 
    1.2.5.1 อธบิายไดว้่าสาขาวชิาทีแ่ตกต่างกนัใหค้ าจ ากดัความแหล่งสารสนเทศ
ปฐมภมูแิละสารสนเทศทุตยิภูมแิตกต่างกนั 
    1.2.5.2 ระบุลกัษณะทีก่ าหนดใหเ้ป็นแหล่งสารสนเทศปฐมภูมหิรอืทุตยิภูมใิน
สาขาวชิาหนึ่ง ๆ 
   1.2.6 ตระหนกัว่าการสรา้งสารสนเทศอาจตอ้งอาศยัขอ้มลูดบิจากแหล่งปฐมภูม ิ
  1.3 พจิารณาถงึค่าใชจ้่ายและประโยชน์ของการไดม้าซึง่สารสนเทศทีต่อ้งการ โดยมี
ลกัษณะการแสดงออกดงันี้ 
   1.3.1 ระบุว่าสารสนเทศทีต่้องการมอียูห่รอืไม ่และตดัสนิใจขยายกระบวนการ
แสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศทีม่อียู ่เช่น การยมืระหว่างหอ้งสมดุ การใชท้รพัยากรจาก
แหล่งอื่น เช่น การยมืระหว่างหอ้งสมดุ การใชแ้หล่งทรพัยากรจากแหล่งอื่น การใชร้ปูภาพ วีดทิศัน์ 
ขอ้ความ หรอืเสยีง ซึง่ประเมนิไดจ้าก 
    1.3.1.1 บอกไดว้่าสารสนเทศนัน้หาไดท้นัทหีรอืไม่ 
    1.3.1.2 ใชบ้รกิารทีม่อียูอ่ย่างเหมาะสม เพื่อใหไ้ดว้สัดุทีต่อ้งการ หรอืแหล่ง
สารสนเทศทางเลอืก 
   1.3.2 พจิารณาความเป็นไปไดใ้นการเรยีนรูภ้าษาหรอืทกัษะใหม ่เช่น 
ภาษาต่างประเทศ หรอืทกัษะในสาขาวชิาเฉพาะ เพื่อรวบรวมสารสนเทศทีต่อ้งการและเขา้ใจบรบิท
ของสารสนเทศนัน้ๆ 
   1.3.3 ก าหนดแผนและช่วงเวลาตามสภาพความเป็นจรงิในการแสวงหา
สารสนเทศทีต่อ้งการ ซึง่ประเมนิไดจ้าก 
    1.3.3.1 คน้หาและรวบรวมสารสนเทศตามแผนการคน้หาทีไ่มเ่ป็นทางการ  
และยดืหยุ่น  
    1.3.3.2 รูว้่าจะหาสารสนเทศทีไ่มม่ไีดอ้ย่างไร 
    1.3.3.3 ด าเนินการอยา่งเหมาะสมเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศตามเวลาทีต่อ้งการ 
  1.4 ประเมนิลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศทีต่อ้งการอกีครัง้ โดยมลีกัษณะ 
การแสดงออกดงันี้ 
   1.4.1 ทบทวนความตอ้งการสารสนเทศทีม่แีต่เดมิดว้ยการอธบิาย ปรบัปรุง และ
กลัน่กรองประเดน็ค าถามทีต่อ้งการศกึษาคน้ควา้ ซึง่ประเมนิไดจ้าก 
    1.4.1.1 ระบุหวัขอ้ทีอ่าจตอ้งการการปรบัปรงุแกไ้ข โดยพจิารณาจากจ านวน
สารสนเทศทีค่น้หาได ้(หรอืคน้หาไมไ่ด้) 
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    1.4.1.2 ระบุหวัขอ้ทีอ่าจตอ้งปรบัขยายโดยพจิารณาจากเนื้อหาสารสนเทศที่
คน้หาได ้
    1.4.1.3 ตดัสนิใจไดว้่าจ าเป็นหรอืไม่ทีต่อ้งละทิง้หวัขอ้ โดยดจูากความส าเรจ็
หรอืความลม้เหลวในการคน้หาสารสนเทศเบือ้งตน้ 
   1.4.2 อธบิายเกณฑท์ีน่ ามาใชใ้นการตดัสนิใจและการเลอืกสารสนเทศ  ซึง่
ประเมนิไดจ้าก 
    1.4.2.1 พจิารณาถงึความสนใจของผูใ้ชว้่ามผีลต่อการเลอืกใชส้ารสนเทศ
อยา่งไร (ตระหนกัว่าว่ากลุ่มเป้าหมายของผลงานมผีลต่อการเลอืกใชส้ารสนเทศอย่างไร) 
    1.4.2.2 ตระหนกัว่าผลงานทีต่อ้งการส่งผลต่อการเลอืกสารสนเทศอยา่งไร 
เช่น สื่อโสตทศันวสัดุอาจเป็นสิง่ทีต่อ้งน ามาใชใ้นการน าเสนอดว้ยการพดู เป็นตน้  
    1.4.2.3 ท ารายการเกณฑต่์าง ๆ เช่น ความทนัสมยั ซึง่มผีลต่อการเลอืก
สารสนเทศ   
 มาตรฐานที ่2  ผูเ้รยีนผูรู้ส้ารสนเทศสามารถเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ย่างมี
ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ มดีชันีชีว้ดั ดงันี้ 
  2.1 สามารถเลอืกวธิกีารคน้หา และจดัระบบการคน้หาสารสนเทศทีด่แีละเหมาะสม
ทีสุ่ด เพื่อใหเ้ขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการได ้โดยมลีกัษณะการแสดงออกดงันี้ 
   2.1.1 ระบุวธิกีารศกึษาคน้ควา้ทีเ่หมาะสม เช่น การทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร  
การจ าลองสถานการณ์ การเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม 
   2.1.2 ศกึษาผลประโยชน์และการประยกุตใ์ชว้ธิกีารศกึษาต่างๆ  
   2.1.3 ศกึษาขอบเขต เนื้อหา และการจดัขอ้มลูของระบบคน้คนืสารสนเทศ ซึง่
ประเมนิไดจ้าก 
    2.1.3.1 อธบิายโครงสรา้งและส่วนประกอบของระบบหรอืเครือ่งมอืทีใ่ช ้โดย
ไมค่ านึงถงึรปูแบบ เช่น ดรรชนี อรรถาภธิาน หรอืประเภทของสารสนเทศทีร่ะบบคน้คนื 
    2.1.3.2 ระบุแหล่งทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอืภายในระบบการคน้คนืสารสนเทศ
และใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
    2.1.3.3 ระบุประเภทของสารสนเทศทีม่อียูใ่นระบบหนึ่ง ๆ (เช่น ระบบ
รายการทรพัยากรรวมทรพัยากรทีม่ใีนหอ้งสมดุสาขาดว้ย ฐานขอ้มลูไมไ่ดน้ าเสนอเอกสารเตม็รปู 
ทุกฐาน) 
    2.1.3.4 ระบุความแตกต่างระหว่างดรรชนี ฐานขอ้มลูออนไลน์ และคอลเลค็
ชนัของฐานขอ้มลูออนไลน์ รวมทัง้ช่องทางการเขา้ถงึฐานขอ้มลูและทรพัยากรทีแ่ตกต่างกนั  
    2.1.3.5 เลอืกใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมในคน้ควา้หวัขอ้ทีศ่กึษา  
    2.1.3.6 ระบุความแตกต่างระหว่างเครือ่งมอืการคน้หาสารสนเทศทาง
อนิเทอรเ์น็ตทีไ่มเ่สยีค่าใชจ้่ายกบัฐานขอ้มลูทีจ่ าเป็นตอ้งเสยีค่าสมาชกิเพื่อเขา้ใช้ 
    2.1.3.7 ระบุภาษาและแบบแผนทีใ่ชใ้นการคน้หา (เช่น ตรรกะบลู หรอื 
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ค าขา้งเคยีง) ทีเ่หมาะกบัระบบการคน้คนืสารสนเทศหนึ่ง ๆ  
    2.1.3.8 บอกไดว้่าแหล่งสารสนเทศหนึ่ง ๆ ครอบคลุมช่วงเวลาใด 
    2.1.3.9 ระบุประเภทของสารสนเทศที่น ามาท าดรรชนีในฐานขอ้มลู (เช่น 
ดรรชนีทีค่รอบคลุมหนังสอืพมิพแ์ละนิตยสาร กบัดรรชนีเฉพาะดา้นส าหรบัคน้หาสารสนเทศทาง
วชิาการ) 
    2.1.3.10 พจิารณาไดว้่าเมือ่ใดจะใชเ้ครือ่งมอืเพยีงอย่างเดยีว (เช่น ใช้
ดรรชนีวารสาร เมือ่ตอ้งการคน้หาบทความวารสาร)  
    2.1.3.11 ระบุความแตกต่างระหว่างฐานขอ้มลูบรรณานุกรมและฐานขอ้มลู
เอกสารเตม็รปูได ้
   2.1.4 เลอืกวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการเขา้ถงึสารสนเทศ ที่
ตอ้งการใชจ้ากวธิกีารศกึษาหรอืระบบการคน้คนืสารสนเทศ ซึง่ประเมนิไดจ้าก 
    2.1.4.1 เลอืกแหล่งสารสนเทศทีม่คีวามเหมาะสมกบัสารสนเทศทีต่อ้งการใช ้ 
จากแหล่งปฐมภูม ิแหล่งทุตยิภูม ิหรอืแหล่งตตยิภมู ิ 
    2.1.4.2 เลอืกวธิบีนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มลูทีเ่หมาะสม เช่น การพมิพ ์การบนัทกึ
ลงแผ่นดสิก ์การถ่ายเอกสาร หรอืการจดบนัทกึ เป็นตน้ 
    2.1.4.3 วเิคราะหแ์ละแปลความหมายสารสนเทศทีร่วบรวมไดโ้ดยค านึงถงึ
ค าศพัทแ์ละแนวคดิหลกั เพื่อพจิารณาว่าจะคน้หาสารสนเทศเพิม่เตมิหรอืไม่ หรอืสามารถรูไ้ดว้่า
ความตอ้งการสารสนเทศไดร้บัการตอบสนองหรอืไม่ 
  2.2 สามารถก าหนดกลยทุธก์ารคน้หาสารสนเทศ และด าเนินการตามกลยทุธท์ี่
ออกแบบไวไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล โดยมลีกัษณะการแสดงออกดงันี้ 
   2.2.1 วางแผนการการศกึษาคน้ควา้ทีเ่หมาะสมกบัวธิกีารศกึษา ซึง่ประเมนิได้
จาก 
    2.2.1.1 อธบิายกระบวนการทีใ่ชค้น้หาสารสนเทศ  
    2.2.1.2 อธบิายไดเ้มือ่ประเภทของสารสนเทศทีแ่ตกต่างกนั (เช่น สารสนเทศ
ปฐมภมู ิและสารสนเทศทุตยิภูม)ิ อาจจะสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทีต่่างกนั  
    2.2.1.3 รวบรวมและประเมนิสารสนเทศ ตลอดจนปรบัขยายแผนการศกึษา
คน้ควา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม เมื่อไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจใหม ่ๆ  
   2.2.2 ก าหนดค าส าคญั ค าทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั และค าที่เกีย่วขอ้งกบั
สารสนเทศทีต่อ้งการ ซึง่ประเมนิไดจ้าก 
    2.2.2.1 ระบคุ าส าคญัหรอืวลทีีเ่ป็นตวัแทนสารสนเทศของเรือ่งทีต่อ้งการ
ศกึษา ทัง้จากแหล่งสารสนเทศทัว่ไป และแหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขาวชิา  
    2.2.2.2 รูว้่าค าศพัทท์ีใ่ชใ้นแหล่งสารสนเทศทัว่ไปและแหล่งสารสนเทศเฉพาะ
สาขา อาจต่างกนั  
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    2.2.2.3 ระบคุ าศพัทท์ีเ่ป็นทางเลอืก เช่น ค าต่างกนัแต่มคีวามหมาย
เหมอืนกนั ค าทีม่คีวามหมายกวา้งกว่าหรอืแคบกว่า หรอืวลทีีแ่ทนหวัขอ้  
    2.2.2.4 ระบคุ าส าคญัทีอ่ธบิายถงึแหล่งสารสนเทศแต่ละประเภท เช่น หนงัสอื 
บทความวารสาร บทความนิตยสาร หรอืเวบ็ไซต์  
   2.2.3 เลอืกศพัทค์วบคุมทีเ่ฉพาะเจาะจงกบัสาขาวชิา หรอืแหล่งคน้คนืสารสนเทศ 
ซึง่ประเมนิไดจ้าก 
    2.2.3.1 ใชแ้หล่งสารสนเทศภมูหิลงั เช่น สารานุกรม คู่มอื พจนานุกรม 
อรรถาภธิาน หรอืต าราเรยีน เพื่อระบุค าศพัทเ์ฉพาะสาขาวชิาเกีย่วกบัหวัขอ้ทีศ่กึษา 
    2.2.3.2 รูว้่าศพัทค์วบคุมคอือะไร เหตุใดจงึตอ้งใชศ้พัทค์วบคุม 
    2.2.3.3 ระบุค าคน้ทีส่มัพนัธก์บัเรือ่งทีต่อ้งการศกึษา จากบญัชศีพัทค์วบคุม 
    2.2.3.4 สามารถระบุศพัทค์วบคุมทีป่รากฏในรายการบรรณานุกรมได ้และใช้
ศพัทน์ัน้ในการคน้หาสารสนเทศเพิม่เตมิไดส้ าเรจ็ 
   2.2.4 ก าหนดกลยทุธก์ารคน้หาสารสนเทศ โดยใชค้ าสัง่ทีเ่หมาะสมกบัระบบ 
การคน้คนืสารสนเทศทีเ่ลอืกไว ้เช่น การใชต้รรกะแบบบลู การตดัปลายค า และการคน้ดว้ยค า
ใกลเ้คยีง ส าหรบัคน้หาในโปรแกรมคน้หา หรอืเครือ่งมอืช่วยคน้เนื้อหาในตวัเล่ม เช่น ดรรชนีใน
หนงัสอื ซึง่ประเมนิไดจ้าก 
    2.2.4.1 เลอืกใชเ้ขตขอ้มลู เช่น ชื่อเรือ่ง ชื่อผูแ้ต่ง หรอืหวัเรือ่งในการคน้หา
สารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม  
    2.2.4.2 มคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวคดิตรรกะแบบบลู และสามารถใชต้รรกะ
แบบบลูในการคน้หาสารสนเทศ  
    2.2.4.3 มคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวคดิการใชค้ าใกลเ้คยีง และสามารถใชค้ า
ใกลเ้คยีงในการคน้หาสารสนเทศ  
    2.2.4.4 มคีวามเขา้ใจแนวคดิในการใชว้งเลบ็ และสรา้งขอ้ความการคน้หาโดย
ใชว้งเลบ็  
    2.2.4.5 มคีวามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการส ารวจเลอืกดโูดยใชด้รรชนีเป็น
เครือ่งช่วย 
    2.2.4.6 มคีวามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการคน้หาดว้ยค าส าคญั และใชค้ าส าคญั
ในการคน้หาไดอ้ยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธผิล 
    2.2.4.7 มคีวามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการตดัปลายค า และใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมและมปีระสทิธผิล 
   2.2.5 น ากลยุทธก์ารคน้หาไปใชใ้นระบบการคน้คนืสารสนเทศซึง่มสี่วนต่อ
ประสานกบัผูใ้ช ้และโปรแกรมคน้หาต่างๆ ซึง่ประเมนิไดจ้าก 
    2.2.5.1 ใชค้ าแนะน าการใชบ้นหน้าจอ และเครือ่งมอืช่วยเหลอือื่นๆ เพื่อให้
เขา้ใจโครงสรา้งการคน้หา และค าสัง่ของระบบการค้นคนืสารสนเทศนัน้ๆ  



159 
  

    2.2.5.2 ตระหนกัว่าการคน้หาขัน้พืน้ฐานและการคน้หาขัน้สงูของระบบคน้คนื
สารสนเทศอาจมสี่วนต่อประสานทีแ่ยกออกจากกนั 
    2.2.5.3 ก าหนดค าถามและค าคน้ใหแ้คบลงหรอืกวา้งขึน้ เพื่อคน้คนื
สารสนเทศในปรมิาณทีเ่หมาะสม โดยใชเ้ทคนิคต่างๆ เช่น ตรรกะแบบบูล การจ ากดัผลการสบืคน้  
    2.2.5.4 ระบุและเลอืกค าส าคญัหรอืวล ีเพื่อคน้หาสารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศทีต่่างกนั โดยรูว้่าการคน้ขอ้มลูจากแหล่งต่างกนัอาจจะใชค้ าคน้ทีต่่างกนัส าหรบัแนวคดิ
อนัเดยีวกนั  
    2.2.5.5 ก าหนดและใชก้ลยุทธก์ารคน้หาสารสนเทศ โดยจบัคู่ความตอ้งการ
สารสนเทศกบัทรพัยากรสารสนเทศ 
    2.2.5.6 บอกความแตกต่างในการคน้สารสนเทศจากรายการบรรณานุกรม 
บทคดัยอ่ หรอืเอกสารเตม็รปู (Full text) 
   2.2.6 ด าเนินการคน้หาโดยใชร้ะเบยีบวธิทีีเ่หมาะสมกบัสาขาวชิาทีศ่กึษา ซึง่
ประเมนิไดจ้าก 
    2.2.6.1 ระบุแหล่งบรรณานุกรมฉบบัพมิพ ์หนังสอือา้งองิอื่น ๆ ทีส่ าคญั ที่
เหมาะสมกบัสาขาวชิาของหวัขอ้ทีศ่กึษา    
    2.2.6.2 ระบุแหล่งและใชพ้จนานุกรม สารานุกรม บรรณานุกรม หรอืหนงัสอื
อา้งองิเฉพาะดา้นทีใ่หข้อ้มลูในหวัขอ้เรือ่งทีศ่กึษา  
    2.2.6.3 เขา้ใจว่าวสัดุสารสนเทศจดักลุ่มตามหวัเรือ่งเพื่อความสะดวกใน 
การส ารวจเลอืกดู 
    2.2.6.4 ใชส้่วนต่างๆ ของหนงัสอื เช่น ดรรชนี สารบญั ค าแนะน าการใช ้
ค าอธบิายภาพ ตาราง หรอืรายการโยง เพื่อคน้หาสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
  2.3 สามารถคน้คนืสารสนเทศทางออนไลน์ หรอืสารสนเทศจากแหล่งบุคคล โดยใช้
วธิกีารต่างๆ ได ้
   2.3.1 ใชร้ะบบการคน้หาทีห่ลากหลายเพื่อคน้คนืสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ ซึง่
ประเมนิไดจ้าก 
    2.3.1.1 บอกไดว้่าสารสนเทศใดทีไ่มส่ามารถคน้หาไดจ้ากทางออนไลน์หรอืใน
รปูแบบดจิทิลั แต่สามารถคน้หาไดจ้ากสิง่พมิพห์รอืรปูแบบอื่นๆ  
    2.3.1.2 ระบุแหล่งศกึษาคน้ควา้ทีเ่หมาะสมกบัสาขาวชิา หรอืหวัขอ้เรือ่งที่
ตอ้งการศกึษา โดยไมค่ านึงถงึรปูแบบของสารสนเทศ  
    2.3.1.3 ระบุรปูแบบของสารสนเทศได ้(เช่น หนงัสอื บทความในหนงัสอื 
บทความวารสาร) จากรายการอา้งองิ  
    2.3.1.4 ใชแ้หล่งสารสนเทศต่าง ๆ ส าหรบัการคน้ควา้วจิยั (เช่น รายการ
ทรพัยากรสารสนเทศ และดรรชนี เพื่อคน้หาสารสนเทศประเภทต่างๆ (เช่น หนงัสอื และบทความ
วารสาร) 
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    2.3.1.5 อธบิายตวัปฏบิตักิารคน้หาทีทุ่กฐานขอ้มลูม ีโดยไมค่ านึงถงึความ
แตกต่างของส่วนต่อประสาน (เช่น ตรรกะแบบบลู โครงสรา้งเขตขอ้มลู การคน้ดว้ยค าส าคญั  
การจดัล าดบัผลการคน้หาตามความเกีย่วขอ้ง) 
    2.3.1.6 ใชโ้ครงสรา้งการจดัระบบ และจดุเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพเพื่อคน้คนืสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (เช่น ดรรชนี บรรณานุกรม) 
   2.3.2 ใชแ้ผนการจดัหมวดหมูแ่ละระบบอื่นๆ เช่น เลขเรยีกหนงัสอื หรอื
ดรรชนีวารสาร เพื่อระบุแหล่งทีอ่ยูข่องทรพัยากรสารสนเทศทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุ หรอืระบุแหล่ง
สารสนเทศเฉพาะอื่น ๆ ซึง่ประเมนิไดจ้าก 
    2.3.2.1 ใชเ้ลขเรยีกหนงัสอืไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (เช่น แสดงใหเ้หน็ว่าเลข
เรยีกหนงัสอืช่วยระบุทีอ่ยูข่องทรพัยากรสารสนเทศในหอ้งสมดุไดอ้ยา่งไร)  
    2.3.2.2 สามารถบอกความแตกต่างระหว่างรายการทรพัยากรสารสนเทศของ
หอ้งสมดุและดรรชนีวารสาร  
    2.3.2.3 สามารถบอกขอบเขตและความครอบคลุมทีต่่างกนัของ
ดรรชนีวารสารต่าง ๆ 
    2.3.2.4 เมือ่พจิารณารายการอา้งองิ สามารถแยกแยะและระบุไดว้่าเป็น 
การอา้งองิวสัดุสารสนเทศประเภทใด (เช่น หนงัสอื บทความวารสาร ความเรยีง) 
   2.3.3 ใชบ้รกิารสารสนเทศออนไลน์หรอืแหล่งสารสนเทศบุคคลทีส่ามารถหาได้
จากสถาบนัเพื่อคน้คนืสารสนเทศทีต่อ้งการ เช่น การยมืระหว่างหอ้งสมดุ บรกิารส่งสารสนเทศ 
สมาคมวชิาชพี ส านกังานวจิยัของสถาบนั ทรพัยากรชุมชน ผูเ้ชีย่วชาญ และนกัปฏบิตัิ 
    2.3.3.1 คน้คนืสารสนเทศในรปูของสิง่พมิพห์รอือเิลก็ทรอนิกส ์ 
    2.3.3.2 อธบิายวธิต่ีาง ๆ ในการคน้คนืสารสนเทศทีไ่มส่ามารถหาไดจ้าก
แหล่งทีม่อียู ่ 
    2.3.3.3 ระบุจดุบรกิารหรอืแหล่งสารสนเทศทีเ่หมาะสมทีจ่ะสนองความ
ตอ้งการสารสนเทศ  
    2.3.3.4 ใชบ้รกิารการยมืระหว่างหอ้งสมดุผ่านทางออนไลน์หรอืไปยมืดว้ย
ตนเอง 
    2.3.3.5 ใชเ้วบ็ไซตข์องสถาบนั หอ้งสมดุ องคก์ร หรอืชุมชน เพื่อหาขอ้มลู
เกีย่วกบับรกิารเฉพาะต่าง ๆ  
   2.3.4 ใชก้ารส ารวจ จดหมาย การสมัภาษณ์ และรปูแบบการคน้ควา้อื่นๆ เพื่อคน้
คนืสารสนเทศจากแหล่งปฐมภูม ิ
  2.4 สามารถกลัน่กรองกลยุทธก์ารคน้หาสารสนเทศ ในกรณทีีจ่ าเป็น  โดยมลีกัษณะ
การแสดงออกดงันี้ 
   2.4.1 ประเมนิปรมิาณ คุณภาพ และความเขา้เรือ่งของผลการคน้ เพื่อตดัสนิใจว่า
จะตอ้งใชร้ะบบการคน้คนืสารสนเทศ หรอืวธิกีารคน้ควา้อื่น ๆ อกีหรอืไม ่ซึง่ประเมนิไดจ้าก 
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    2.4.1.1 พจิารณาจ านวนรายการอ้างองิทีค่น้คนืไดว้่าเพยีงพอกบั 
ความตอ้งการสารสนเทศหรอืไม ่ 
    2.4.1.2 ประเมนิคุณภาพของสารสนเทศทีค่น้หาได ้โดยใชเ้กณฑ ์เช่น  
ความมชีื่อเสยีงของผูแ้ต่ง ความคดิเหน็หรอือคต ิวนัที ่การอา้งองิ เป็นตน้ 
    2.4.1.3 ประเมนิความเกีย่วขอ้งของสารสนเทศทีค่น้หาไดด้ว้ยการตรวจสอบ
ขอ้มลูจากรายการอา้งองิ เช่น ชื่อเรือ่ง บทคดัยอ่ หวัเรือ่ง แหล่ง และปีพมิพ์ 
    2.4.1.4  ประเมนิสารสนเทศทีค่น้หาไดว้่าตรงกบัความต้องการหรอืไม ่ในดา้น
ความครอบคลุม ภาษา และช่วงเวลา 
   2.4.2 พจิารณาสารสนเทศทีค่น้หาไดแ้ละดวู่ายงัขาดสารสนเทศใดอกี เพื่อจะได้
ปรบัปรงุกลยุทธก์ารคน้หา  
   2.4.3 น ากลยุทธท์ีป่รบัปรงุแลว้ไปคน้หาสารสนเทศอกีครัง้ 
  2.5 สามารถสกดั บนัทกึ และจดัการสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศได ้โดยมี
ลกัษณะการแสดงออกดงันี้ 
   2.5.1 เลอืกเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเพื่อดงึสารสนเทศทีต่อ้งการ เช่น โปรแกรมทีท่ า
หน้าทีค่ดัลอกสารสนเทศมาใช ้การถ่ายส าเนา เครือ่งถ่ายเอกสาร สแกนเนอร ์อุปกรณ์โสตทศัน์ หรอื
เครือ่งมอืการส ารวจ 
   2.5.2 สรา้งระบบส าหรบัจดัสารสนเทศทีร่วบรวมได ้ 
   2.5.3 แยกแยะความแตกต่างระหว่างสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ทีอ่า้งถงึ และ
เขา้ใจองคป์ระกอบและรปูแบบการอา้งองิทรพัยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ โดยมลีกัษณะ 
การแสดงออก ดงันี้ 
    2.5.3.1 ระบุประเภทของแหล่งสารสนเทศทีต่่างกนัทีอ่า้งองิในเครือ่งมอืวจิยั
ความแตกต่างทีอ่า้งองิตามประเภทของสารสนเทศ  
    2.5.3.2 พจิารณาไดว้่ารายการอา้งองิมใีนสารสนเทศอา้งองิทอ้งถิน่ หรอืไม ่ 
และจะระบุแหล่งทีอ่ยูไ่ดอ้ยา่งไร บอกไดว้่าสารสนเทศตามรายการอา้งองินัน้สามารถหาไดจ้ากแหล่ง
สารสนเทศทีม่อียูห่รอืไม่ 
    2.5.3.3 เขา้ใจว่าสาขาวชิาต่างกนัอาจใชร้ปูแบบการอา้งองิทีต่่างกนั 
   2.5.4 บนัทกึขอ้มลูบรรณานุกรมของสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อน าไปใชอ้า้งองิ
ต่อไป  
   2.5.5 ใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อจดัการกบัสารสนเทศทีเ่ลอืกและจดัไวแ้ลว้ 
 มาตรฐานที ่3  ผูเ้รยีนผูรู้ส้ารสนเทศสามารถประเมนิสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้
อยา่งมวีจิารณญาณ รวมทัง้สามารถบูรณาการสารสนเทศทีเ่ลอืกแลว้ใหเ้ขา้กบัระบบฐานความรูแ้ละ
ค่านิยมของตนเองได ้มดีชันีชีว้ดั ดงันี้ 
  3.1 สามารถสรปุแนวคดิส าคญัจากสารสนเทศทีร่วบรวมได ้โดยมลีกัษณะ 
การแสดงออกดงันี้ 
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   3.1.1 อ่านขอ้ความแลว้เลอืกแนวคดิหลกั  
   3.1.2 อธบิายแนวคดิหลกัดว้ยภาษาของตนเอง และคดัเลอืกขอ้มลูไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   3.1.3 ระบสุารสนเทศทปีระเภทค าพดูเพื่อน าไปใชอ้า้งองิไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  3.2 สามารถอธบิายและประยกุตเ์กณฑข์ัน้ต้นในการประเมนิสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศได ้โดยมลีกัษณะการแสดงออก ดงันี้ 
   3.2.1 ตรวจสอบและเปรยีบเทยีบสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ เพื่อประเมนิ 
ความน่าเชื่อถอื ความเทีย่งตรง ความถูกตอ้งของเนื้อหา ผูแ้ต่ง ความทนัสมยั มุมมอง และ 
ความล าเอยีงของสารสนเทศได ้ซึง่ประเมนิไดจ้าก 
    3.2.1.1 ระบุแหล่งและตรวจสอบบทวจิารณ์แหล่งสารสนเทศโดยใชท้รพัยากร
และเทคโนโลยทีีห่าได ้
    3.2.1.2 ตรวจสอบคุณลกัษณะและความมชีื่อเสยีงของผูแ้ต่ง โดยพจิารณา
จากบทวจิารณ์ หรอืแหล่งขอ้มลูชวีประวตั ิ
    3.2.1.3 ตรวจสอบความเทีย่งตรงและความถูกตอ้งของสารสนเทศ โดย
พจิารณาจากแหล่งสารสนเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการอา้งองิ 
    3.2.1.4 ตรวจสอบคุณสมบตั ิและความมชีื่อเสยีงของส านกัพมิพ ์หรอื
หน่วยงานทีผ่ลติโดยสอบทานกบัทรพัยากรสารสนเทศอื่น ๆ   
    3.2.1.5 ระบปีุพมิพข์องสารสนเทศได ้หรอืรูว้่าจะหาขอ้มลูเกีย่วกบัปีพมิพไ์ดท้ี่
ไหน 
    3.2.1.6 ตระหนกัว่าความทนัการและปีพมิพม์คีวามส าคญัต่อคุณค่าของแหล่ง
สารสนเทศ  
    3.2.1.7 บอกไดว้่าสารสนเทศทีค่น้หาไดม้คีวามทนัสมยัเพยีงพอกบั 
ความตอ้งการหรอืไม่ 
    3.2.1.8 เขา้ใจว่าแหล่งอื่น ๆ อาจใหส้ารสนเทศเพิม่เตมิ ตลอดจนยนืยนัหรอื
โตแ้ยง้ความคดิเหน็หรอือคต ิ 
   3.2.2 วเิคราะหโ์ครงสรา้งและความเป็นเหตุเป็นผลของสารสนเทศหรอืวธิกีารเพื่อ
น ามาสนบัสนุนประเดน็ทีศ่กึษา  
   3.2.3 รูถ้งึความล าเอยีง หลอกลวง ใชเ้ล่หก์ลเพื่อความไดเ้ปรยีบในการน าเสนอ
สารสนเทศ  ซึง่ประเมนิไดจ้าก 
    3.2.3.1 เขา้ใจว่าสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ สะทอ้นความคดิเหน็ของผูแ้ต่ง 
ผูส้นบัสนุน และ/หรอืผูจ้ดัพมิพ ์ 
    3.2.3.2  เขา้ใจว่าสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศอาจน าเสนอความคดิเหน็
ซึง่ไมใ่ช่ขอ้เทจ็จรงิ 
    3.2.3.3 เขา้ใจว่าสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศอาจน าเสนอเพื่อกระตุน้
อารมณ์ โน้มน้าวใหเ้กดิอคต ิหรอืส่งเสรมิใหเ้กดิการสนบัสนุนแนวคดิเฉพาะคนหรอืกลุ่มบุคคล 
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   3.2.4 เขา้ใจวฒันธรรม ลกัษณะทางกายภาพ หรอืบรบิทอื่นๆ ทีเ่ป็นบ่อเกดิของ
สารสนเทศ  และเขา้ใจผลกระทบของบรบิททีม่ต่ีอการแปลความหมายสารสนเทศ ซึง่ประเมนิไดจ้าก 
    3.2.4.1 อธบิายไดว้่าอายุหรอืคุณลกัษณะดา้นเวลาของแหล่งสารสนเทศมี
ผลกระทบต่อคุณค่าของสารสนเทศอยา่งไร 
    3.2.4.2 อธบิายไดว้่าจุดมุง่หมายในการผลติสารสนเทศอาจส่งผลต่อ 
การน าไปใชป้ระโยชน์อย่างไร  
    3.2.4.3 อธบิายไดว้่าวฒันธรรม ภูมศิาสตร ์และบรบิทดา้นเวลาอาจท าให้
สารสนเทศล าเอยีงโดยไมเ่จตนา 
  3.3 สามารถสงัเคราะหแ์นวความคดิเหลกั เพื่อสรา้งแนวคดิใหมไ่ด้ 
   3.3.1 เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างแนวคดิต่าง ๆ และสามารถผนวกแนวคดิเหล่านี้
เขา้ดว้ยกนัเพื่อสรา้งขอ้สรปุส าคญัทีเ่ป็นประโยชน์พรอ้มแสดงหลกัฐานสนบัสนุน  
   3.3.2 ขยายการสงัเคราะหข์ัน้ตน้ไปสู่แนวคดิในระดบัสงูขึน้เพื่อตัง้สมมตฐิานใหม ่
ซึง่อาจตอ้งการสารสนเทศเพิม่เตมิ 
   3.3.3 ใชค้อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยอีื่นๆ เช่น โปรแกรมตารางค านวณ 
ฐานขอ้มลู สื่อประสม สื่อโสตทศัน์ต่างๆ เพื่อศกึษาปฏสิมัพนัธข์องแนวคดิและปรากฏการณ์  
  3.4 สามารถเปรยีบเทยีบความรูใ้หมก่บัความรูท้ีม่อียูเ่ดมิ เพื่อระบุคุณค่าทีเ่พิม่ขึน้  
สิง่ทีข่ดัแยง้กนั และลกัษณะเฉพาะอื่นๆ ของสารสนเทศได ้โดยมลีกัษณะทีแ่สดงออก ดงันี้ 
   3.4.1 ตดัสนิไดว้่าสารสนเทศนัน้ตอบสนองการศกึษาคน้ควา้และความตอ้งการ
สารสนเทศอื่น ๆ หรอืไม่ 
   3.4.2 ใชเ้กณฑก์ารคดัเลอืกอยา่งมเีหตุผลเพื่อพจิารณาว่าสารสนเทศทีร่วบรวมมา
ไดข้ดัแยง้หรอืยนืยนัสารสนเทศจากแหล่งอื่นๆ  
   3.4.3 สรา้งขอ้สรปุจากสารสนเทศทีร่วบรวมไว ้ 
   3.4.4 ทดสอบทฤษฎดีว้ยเทคนิคทีเ่หมาะสมกบัสาขาวชิา เช่น การจ าลอง
สถานการณ์ การทดลอง  
   3.4.5 ประเมนิความถูกตอ้งดว้ยการตัง้ค าถามเกี่ยวกบัแหล่งสารสนเทศ ขอ้จ ากดั
ของเครือ่งมอืหรอืกลยทุธใ์นการรวบรวมสารสนเทศ และความสมเหตุสมผลของขอ้สรปุต่าง ๆ ซึง่
ประเมนิไดจ้าก 
    3.4.5.1 อธบิายไดว้่าความมชีื่อเสยีงของผูผ้ลติ/ส านกัพมิพ ์มผีลต่อคุณภาพ
ของสารสนเทศอยา่งไร 
    3.4.5.2 อธบิายไดว้่า ถา้ใชก้ลยทุธก์ารคน้หาเพยีงกลยุทธเ์ดยีวอาจท าให้
ไมไ่ดส้ารสนเทศทีเ่พยีงพอกบัเรือ่งทีต่อ้งการศกึษา  
    3.4.5.3  ตระหนกัว่าสารสนเทศทีไ่ดอ้าจขาดความน่าเชื่อถอืถา้หวัขอ้บาง
หวัขอ้ใหมม่ากจนไมไ่ดถู้กรวมไวใ้นเครือ่งมอืการค้นหามาตรฐาน (เช่น ดรรชนีวารสาร) และถา้
คน้หาสารสนเทศไดจ้ากเครื่องมอืทีน่่าเชื่อถอืน้อยกว่า (เช่น เซริ์ชเอนจนิ)  
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   3.4.6 บรูณาการสารสนเทศใหมก่บัความรูท้ีม่อียูเ่ดมิ หรอืแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ 
ทีน่่าเชื่อถอืเพื่อดวู่าขอ้สรปุสมเหตุสมผลหรอืไม่ 
   3.4.7 เลอืกสารสนเทศทีแ่สดงถงึหลกัฐานทีส่นบัสนุนหวัขอ้ทีศ่กึษา ซึง่ประเมนิได้
จาก  
    3.4.7.1 อธบิายไดว้่าเพราะเหตุใดแหล่งสารสนเทศแต่ละแหล่งจงึไม่
ครอบคลุมทุกหวัขอ้ทีต่อ้งการศกึษา  (เช่น ฐานขอ้มลู ERIC ไมค่รอบคลุมหวัขอ้ดา้นธุรกจิ เวบ็ไม่
เหมาะส าหรบัคน้หาหวัขอ้เกีย่วกบัประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่) 
    3.4.7.2 แยกแยะระหว่างแหล่งสารสนเทศทีแ่ตกต่างเมือ่ใชเ้กณฑก์ารประเมนิ 
(เช่น เนื้อหา ความน่าเชื่อถอื หรอืความทนัสมยั) 
    3.4.7.3 ใชเ้กณฑก์ารประเมนิเพื่อเลอืกแหล่งสารสนเทศทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 
  3.5 สามารถพจิารณาไดว้่าความรูใ้หมม่ผีลกระทบต่อระบบค่านิยมของบุคคลหรอืไม ่
และแสวงหาทางสมานความแตกต่างนัน้ได ้โดยมลีกัษณะทีแ่สดงออกดงันี้  
   3.5.1 ศกึษาความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัทีพ่บในวรรณกรรม 
   3.5.2 ระบุไดว้่าควรน าความคดิเหน็ใดมาใชห้รอืควรปฏเิสธความคดิเหน็ใด 
  3.6 ตรวจสอบว่าตนเขา้ใจและแปลความหมายสารสนเทศไดถู้กตอ้ง เทีย่งตรงหรอืไม่
ดว้ยการสนทนากบับุคคลอื่น ผูเ้ชีย่วชาญ และหรอืนกัปฏบิตัใินสาขาวชิานัน้ ๆ โดยมลีกัษณะที่
แสดงออกดงันี้  
   3.6.1 มสี่วนรว่มในชัน้เรยีนและการอภปิรายอื่นๆ  
   3.6.2 มสี่วนรว่มในเวทกีารสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีช่ ัน้เรยีนจดัขึน้ เพื่อส่งเสรมิ
การสนทนาในหวัขอ้หนึ่ง ๆ  
   3.6.3 แสวงหาความเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญโดยใชว้ธิกีารต่าง เช่น การสมัภาษณ์ 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์และบรกิารจดหมายขา่ว  
  3.7 สามารถพจิารณาไดว้่าค าถามแรกเริม่นัน้ควรปรบัปรงุแกไ้ขหรอืไม ่โดยมลีกัษณะ
ทีแ่สดงออก ดงันี้  
   3.7.1 พจิารณาว่าความตอ้งการสารสนเทศดัง้เดมินัน้ไดร้บัการตอบสนองหรอืไม่ 
หรอืตอ้งการสารสนเทศเพิม่เตมิ  
   3.7.2 ทบทวนกลยทุธใ์นการคน้หาและเพิม่เตมิแนวคดิอื่น ๆ ถา้จ าเป็น 
   3.7.3 ทบทวนแหล่งการคน้คนืสารสนเทศทีใ่ช ้และขยายไปยงัแหล่งอื่นๆ ตาม
ความจ าเป็น ซึง่ประเมนิไดจ้าก  
    3.7.3.1  ตรวจสอบเชงิอรรถหรอืบรรณานุกรมของสารสนเทศทีค่น้หาไดเ้พื่อ
ระบุแหล่งสารสนเทศเพิม่เตมิ 
    3.7.3.2 ตดิตาม คน้คนื และประเมนิลงิคท์างออนไลน์เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศ
เพิม่เตมิ 

         3.7.3.3 ผสมผสานความรูใ้หมเ่ขา้กบัการปรบัปรงุกลยทุธก์ารคน้หาเพื่อ 
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รวบรวมสารสนเทศเพิม่เตมิ 
 มาตรฐานที ่4  ผูเ้รยีนผูรู้ส้ารสนเทศไมว่่าจะเป็นบุคคลหรอืเป็นสมาชกิของกลุ่ม สามารถ
ใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล เพื่อบรรลุจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้โดยมดีชันีชีว้ดั ดงันี้ 
  4.1 สามารถประยกุตส์ารสนเทศใหมแ่ละสารสนเทศทีม่อียูเ่ดมิ เพื่อวางแผนและสรา้ง
ผลงานได ้
   4.1.1 จดัเนื้อหาสารสนเทศซึง่จะสนบัสนุนจดุมุง่หมายและรปูแบบของงานที่
ตอ้งการ เช่น เคา้โครง ฉบบัรา่ง หรอืแผ่นป้ายทีเ่รยีบเรยีงเรือ่งราว (Storyboard) 
   4.1.2 อธบิายถงึการน าความรูแ้ละทกัษะจากประสบการณ์เดมิมาใชใ้น 
การวางแผนและสรา้งงานทีต่อ้งการ  
   4.1.3 บรูณาการสารสนเทศใหมแ่ละสารสนเทศเดมิ ประกอบดว้ยขอ้ความที่
อา้งองิ การเรยีบเรยีงขอ้ความดว้ยส านวนภาษาของตนเอง ในลกัษณะทีส่นบัสนุนจุดมุง่หมายของ
ผลงาน  
   4.1.4 จดัการสารสนเทศทีเ่ป็นขอ้ความดจิทิลั ภาพ และขอ้มลูตามตอ้งการ 
ถ่ายทอดจากแหล่งหรอืรปูแบบเดมิไปสู่บรบิทใหม่ 
  4.2 สามารถปรบัปรงุกระบวนการพฒันาผลงาน โดยมลีกัษณะทีแ่สดงออกดงันี้ 
   4.2.1 จดบนัทกึกจิกรรมทีเ่กี่ยวกบักระบวนการแสวงหาสารสนเทศ การประเมนิ 
และการสื่อสารสารสนเทศ  
   4.2.2 พจิารณาความส าเรจ็และความลม้เหลวทีป่ระสบมา ตลอดจนกลยุทธ์
ทางเลอืก   
  4.3 สามารถสื่อสารผลงานไปยงัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมลีกัษณะที่
แสดงออกดงันี้  
   4.3.1 เลอืกสือ่หรอืรปูแบบทีจ่ะใชส้ื่อสารทีส่อดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของผลงาน
และกลุ่มเป้าหมาย  
   4.3.2 น าเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ มาใชป้ระโยชน์ในการผลติผลงาน  
   4.3.3 น าหลกัการการออกแบบมาผสมผสานกบัการสื่อสาร  
   4.3.4 สื่อสารอยา่งชดัเจนดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัจดุมุ่งหมายและกลุ่มเป้าหมาย  
 มาตรฐานที ่5  ผูเ้รยีนผูรู้ส้ารสนเทศสามารถเขา้ใจในประเดน็ทางเศรษฐกจิ กฎหมาย และ
สงัคมทีเ่กีย่วกบัการใชส้ารสนเทศได ้ รวมทัง้เขา้ถงึและใชส้ารสนเทศอยา่งมจีรยิธรรมและชอบดว้ย
กฎหมาย 
  5.1 เขา้ใจประเดน็ต่าง ๆ ทางดา้นจรยิธรรม กฎหมาย สงัคมและเศรษฐกจิทีเ่กีย่วกบั
สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศได ้โดยมลีกัษณะทีแ่สดงออก ดงันี้  
   5.1.1 ระบุและอภปิรายประเดน็เกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัใน
สภาพแวดลอ้มของสิง่พมิพแ์ละสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
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   5.1.2 ระบุและอภปิรายประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการเขา้ถงึสารสนเทศทัง้ทีต่อ้งเสยี
ค่าใชจ้่ายและไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ย ซึง่ประเมนิไดจ้าก  
    5.1.2.1 เขา้ใจว่าสารสนเทศบนเวบ็มทีัง้ทีต่อ้งเสยีค่าใชจ้่ายและทีไ่มต่อ้งเสยี
ค่าใชจ้่าย  
    5.1.2.2 ตระหนกัว่าหอ้งสมุดตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพื่อเขา้ใชฐ้านขอ้มลู เครือ่งมอื
ช่วยคน้สารสนเทศ หรอืทรพัยากรสารสนเทศเตม็รปู และอาจเสนอบรกิารสารสนเทศใหก้บัผูใ้ชผ้่าน
ทางเวบ็ไซต ์ 
    5.1.2.3 อธบิายไดว้่าขอ้ตกลงในการเป็นสมาชกิหรอืใบอนุญาตอาจจ ากดั 
การใชแ้หล่งขอ้มลูของผูใ้ชบ้างกลุ่มหรอืจ ากดัสถานทีใ่นการใช้ 
    5.1.2.4 อธบิายความแตกต่างระหว่างการคน้โดยใชโ้ปรแกรมคน้หาทัว่ไปบน
เวบ็ กบัการคน้โดยการใชเ้ครือ่งมอืทีห่อ้งสมดุจดัเตรยีมไวใ้ห ้ 
   5.1.3 ระบุและอภปิรายประเดน็เกีย่วกบัการเซน็เซอรแ์ละเสรภีาพในการพดู  
   5.1.4 แสดงความเขา้ใจเกี่ยวกบัทรพัยส์นิทางปญัญา ลขิสทิธิ ์และการใช้
สารสนเทศทีม่ลีขิสทิธิอ์ยา่งเป็นธรรม  
  5.2 ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ นโยบายของสถาบนั และมรรยาททีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การเขา้ถงึ และการใชท้รพัยากรสารสนเทศ โดยมลีกัษณะทีแ่สดงออก ดงันี้  
   5.2.1 มสี่วนรว่มในการอภปิรายทางอเิลก็ทรอนิกส ์ตามขอ้ปฏบิตัทิีย่อมรบักนั
โดยทัว่ไป  
   5.2.2 ใชร้หสัผ่านและการระบุตวัตนในรปูแบบอื่น ๆ เพื่อเขา้ถงึทรพัยากร
สารสนเทศ 
   5.2.3 ยอมรบันโยบายของสถาบนัในการเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศ   
   5.2.4 สงวนรกัษาสภาพทีด่ขีองทรพัยากรสารสนเทศ อุปกรณ์ ระบบ และเครือ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
   5.2.5 จดัหา จดัเกบ็ และเผยแพรข่อ้ความ ขอ้มลู ภาพ และเสยีงอยา่งถูกตอ้งตาม
กฎหมาย  
   5.2.6 แสดงความเขา้ใจถงึความหมายของการลอกเลยีนผลงานของผูอ้ื่นและไม่
แอบอา้งผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน  
   5.2.7 แสดงความเขา้ใจถงึนโยบายของสถาบนัเกีย่วกบัการใชก้ลุ่มตวัอยา่ง
งานวจิยัทีเ่ป็นบุคคล 
  5.3 ในการสื่อสารผลงาน ต้องอา้งองิแหล่งสารสนเทศทีน่ ามาใช ้โดยมลีกัษณะที่
แสดงออกดงันี้  
   5.3.1 เลอืกรปูแบบการอา้งองิไดอ้ยา่งเหมาะสม และใช้ในการอ้างองิอยา่งคงเสน้
คงวา ซึง่ประเมนิไดจ้าก  
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    5.3.1.1 อธบิายไดว้่าใชร้ปูแบบการอา้งองิแบบใด ในการบนัทกึขอ้มลู
บรรณานุกรมทีไ่ดจ้ากการคน้คนื  
    5.3.1.2 ระบุไดถ้งึรปูแบบการอา้งองิทีแ่ตกต่างกนัของทรพัยากรสารสนเทศ
ต่างประเภท  
    5.3.1.3 เขา้ใจว่ามรีปูแบบการท ารายการอ้างองิหลายรปูแบบ 
    5.3.1.4 เขา้ใจว่ารปูแบบการอา้งองิทีเ่หมาะสมอาจมคีวามแตกต่างกนัไปตาม
สาขาวชิา  
    5.3.1.5 เขา้ใจว่ารปูแบบแหล่งสารสนเทศทีน่ ามาอา้งองิเป็นตวัควบคุมรปูแบบ
การอา้งองิ  
    5.3.1.6 ใชร้ปูแบบการอา้งองิทีม่คีวามเหมาะสมเฉพาะวชิาไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และคงเสน้คงวา  
    5.3.1.7 ระบแุหล่งสารสนเทศเกีย่วกบัรปูแบบการท ารายการอ้างองิทัง้ทีเ่ป็น
สิง่พมิพ ์และอเิลก็ทรอนิกส์ 
    5.3.1.8 ตระหนกัว่าความคงเสน้คงวาในการใชร้ปูแบบการอา้งองิมี
ความส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่ถา้ผูส้อนไมไ่ดร้ะบุใหใ้ชร้ปูแบบใดรปูแบบหนึ่ง 
   5.3.2 แสดงหลกัฐานการไดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ารสนเทศทีม่ลีขิสทิธิ ์ตามค า
เรยีกรอ้ง 
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ภาคผนวก ข 
เกณฑก์ารก าหนดพฤตกิรรมการสอนเป็นขอ้ค าถามของแบบสอบถามการสอน 

การรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของรฐั 
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เกณฑก์ารก าหนดพฤติกรรมการสอนเป็นข้อค าถามของแบบสอบถามการสอน 
การรู้สารสนเทศของบรรณารกัษ์ห้องสมดุมหาวิทยาลยัของรฐั  

 
มาตรฐาน ดชันีช้ีวดั  พฤติกรรมการสอน  ข้อ

ค าถาม 
1. ผูเ้รยีนสามารถก าหนด
ลกัษณะและขอบเขตของ
สารสนเทศทีต่อ้งการ
ใชไ้ด ้ 

1.1 สามารถระบุและ
แสดงความตอ้งการ
สารสนเทศได ้ 

แนะน าหวัขอ้เพื่อก าหนดเป็น
ประเดน็ของเรือ่งทีต่อ้งการ
ศกึษา [1.1.2] 

1 

  อธบิายความแตกต่างระหว่าง
แหล่งสารสนเทศทัว่ไป และ
แหล่งสารสนเทศเฉพาะวชิา  
[1.1.3.1] 

2 

  แนะน าเพื่อใหเ้กดิแนวคดิหลกั 
และค าส าคญัทีจ่ะอธบิายถงึ
สารสนเทศทีต่อ้งการ  [1.1.5] 

3 

  สอนการใชแ้หล่งสารสนเทศ
ทัว่ไป และแหล่งสารสนเทศ
เฉพาะสาขา เพื่อใหค้รอบคลุม
สารสนเทศทีต่อ้งการศกึษา 
[1.1.5.2] 

4 

 1.2 สามารถระบุประเภท
และรปูแบบต่างๆ ของ
สารสนเทศทีน่่าจะมี
สารสนเทศทีน่ ามาใชไ้ด ้ 

อธบิายการผลติ การจดัระบบ 
การเผยแพรส่ารสนเทศทัง้ที่
เป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการ [1.2.1] 

5 

  อธบิายถงึคุณค่าและความ
แตกต่างของสารสนเทศใน
รปูแบบต่างๆ เช่น สื่อประสม 
ฐานขอ้มลู เวบ็ไซต ์สื่อโสต-
ทศัน์ หนงัสอืเป็นต้น [1.2.3] 
 
 
 

6 
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มาตรฐาน ดชันีช้ีวดั  พฤติกรรมการสอน  ข้อ
ค าถาม 

  ชีใ้หเ้หน็ถงึวตัถุประสงคแ์ละ
กลุ่มผูใ้ชส้ารสนเทศทีต่่างกนั 
เช่น สารสนเทศทัว่ไป กบั
สารสนเทศทางวชิาการ 
สารสนเทศทีม่คีวามเป็น
ปจัจบุนักบัสารสนเทศทีผ่่าน
มาแลว้ [1.2.4] 

7 

  แยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างสารสนเทศปฐมภูมิ
และสารสนเทศทุตยิภมูไิด ้
[1.2.5] 

8 

2. ผูเ้รยีนสามารถเขา้ถงึ
สารสนเทศทีต่อ้งการ
ตอ้งการใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสทิธผิลและ
ประสทิธภิาพ 

2.1 สามารถเลอืกวธิกีาร
คน้หา และจดัระบบการ
คน้หาสารสนเทศทีด่แีละ
เหมาะสมทีสุ่ด เพื่อให้
เขา้ถงึสารสนเทศที่
ตอ้งการ  

ระบุความแตกต่าง และการ
เขา้ถงึระหว่างดรรชนี และ
ฐานขอ้มลูออนไลน์ [2.1.3.4] 
 

9 

  ระบุลกัษณะของฐานขอ้มลู
บรรณานุกรมและฐานขอ้มลู
เอกสารเตม็รปู (Full text) 
[2.1.3.11] 

10 

  สามารถเลอืกแหล่งสารสนเทศ
ทีเ่หมาะสม เช่น สารสนเทศ
ปฐมภมู ิทุตยิภูม ิตตยิภมูทิี่
เกีย่วขอ้งกบัสารสนเทศที่
ตอ้งการใช ้ [2.1.4.1] 

11 

 2.2 สามารถก าหนดกล-
ยทุธก์ารคน้หาสารสนเทศ 
และด าเนินการตามกล
ยทุธท์ีอ่อกแบบไวไ้ด้
อยา่งมปีระสทิธผิล  

ก าหนดค าทีม่คีวามหมาย
เหมอืนกนั และค าทีม่ ี
ความสมัพนัธก์บัสารสนเทศที่
ตอ้งการใช ้[2.2.2.] 

12 
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มาตรฐาน ดชันีช้ีวดั พฤติกรรมการสอน 
ข้อ

ค าถาม 
  ก าหนดค าศพัทท์ีเ่ป็น

ทางเลอืก เช่นค าต่างกนัแต่มี
ความหมายเหมอืนกนั ค าทีม่ ี
ความหมายกวา้งกว่าหรอืแคบ
กว่า [2.2.2.3] 

13 

  เลอืกศพัทค์วบคุมทีเ่ฉพาะกบั
สาขาวชิา [2.2.3] 

14 

  ก าหนดกลยุทธก์ารคน้หา
สารสนเทศ โดยใชค้ าสัง่ที่
เหมาะสมกบัระบบการคน้คนื
สารสนเทศทีเ่ลอืกไว ้[2.2.4] 

15 

  เลอืกใชเ้ขตขอ้มลู เช่น ชื่อ
เรือ่ง ชื่อผูแ้ต่ง หรอืหวัเรือ่งใน
การคน้หาสารสนเทศ[2.2.4.1] 

16 

  สรา้งความเขา้ใจแนวคดิ 
การคน้ดว้ยการใชว้งเลบ็ และ
โครงสรา้งการใชค้ าหรอืวลใีน
วงเลบ็ [2.2.4.4] 

17 

  สรา้งความเขา้ใจแนวคดิการ
คน้ดว้ยค าส าคญั และใชค้ า
ส าคญัในการคน้ไดอ้ย่าง
เหมาะสม [2.2.4.6] 

18 

  น ากลยุทธก์ารคน้หาไปใชใ้น
การคน้คนืสารสนเทศต่างๆ 
ซึง่มสี่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้
และโปรแกรมคน้หาต่างๆ 
[2.2.5] 

19 

  ก าหนดค าถามและค าคน้ให้
แคบลงหรอืกวา้งขึน้ เพื่อคน้
คนืสารสนเทศในปรมิาณที่
เหมาะสม โดยใชเ้ทคนิคต่างๆ  

20 
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มาตรฐาน ดชันีช้ีวดั  พฤติกรรมการสอน  ข้อ
ค าถาม 

  เช่น ตรรกะแบบบลู การจ ากดั
ผลการสบืคน้ [2.2.5.3] 

 

  เลอืกค าส าคญัหรอืวล ีเพื่อ
คน้หาสารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศทีต่่างกนั โดยรูว้่า
การคน้ขอ้มลูจากแหล่งต่างกนั 
อาจจะใชค้ าคน้ทีต่่างกนั 
[2.2.5.4] 

21 

  ใชพ้จนานุกรม สารานุกรม 
บรรณานุกรม หรอืหนงัสอื
อา้งองิ ทีใ่หข้อ้มลูในหวัขอ้
เรือ่งทีต่อ้งการศกึษา [2.2.6.3] 

22 

  ใชส้่วนต่างๆ ของหนงัสอื เช่น 
ดรรชนี สารบญั ค าแนะน า 
การใช ้แผนภูม ิหรอืรายการ-
โยง เพื่อคน้หาสารสนเทศที่
เกีย่วขอ้ง [2.2.6.4] 

23 

 2.3 สามารถคน้คนื
สารสนเทศทางออนไลน์ 
หรอืสารสนเทศจากแหล่ง
บุคคลโดยใชว้ธิกีารต่างๆ 
ได ้ 
 

ระบุแหล่งคน้ควา้ทีเ่หมาะสม
กบัสาขาวชิา หรอืหวัขอ้เรือ่งที่
ตอ้งการศกึษา โดยไมค่ านึงถงึ
รปูแบบของสารสนเทศทีไ่ดร้บั 
[2.3.1.2] 

24 

  ใชแ้หล่งสารสนเทศใน 
การคน้ควา้วจิยั เช่น รายการ
สบืคน้ ดรรชนี เพื่อคน้หา
สารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น 
หนงัสอื และบทความวารสาร 
[2.3.1.4] 

25 

  ใชแ้ผนการจดัหมวดหมูแ่ละ
ระบบอื่นๆ เช่น เลขเรยีก 

26 
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มาตรฐาน ดชันีช้ีวดั พฤติกรรมการสอน 
ข้อ

ค าถาม 
  หนงัสอื หรอืดรรชนีวารสาร 

เพื่อระบุแหล่งทีอ่ยูข่อง
ทรพัยากรสารสนเทศทีม่อียู่ใน
หอ้งสมดุ [2.3.2] 

 

3. ผูเ้รยีนสามารถ
ประเมนิสารสนเทศและ
แหล่งสารสนเทศไดอ้ยา่ง
มวีจิารณญาณรวมทัง้
สามารถบูรณาการ
สารสนเทศทีไ่ดเ้ลอืกแลว้
ใหเ้ขา้กบัระบบ
ฐานความรูข้องตนเองได ้ 

3.1 สามารถสรปุแนวคดิ
ส าคญัจากสารสนเทศที่
รวบรวมได ้ 
 
 
 
 
 

คดัเลอืกสารสนเทศทีน่ าไปใช้
ในการอ้างองิได ้[3.1.3] 

27 

 3.2 สามารถอธบิายและ
ประยกุตเ์กณฑข์ัน้ตน้ใน
การประเมนิสารสนเทศ
และแหล่งสารสนเทศได ้

ตรวจสอบคุณลกัษณะและ
ความมชีื่อเสยีงของผูแ้ต่ง โดย
พจิารณาจากบทวจิารณ์ หรอื
หนงัสอืชวีประวตั ิ 
[3.2.1.2] 

28 

  ตรวจสอบความเทีย่งตรงและ
ความถูกตอ้งของสารสนเทศ 
โดยพจิารณาจากแหล่งอา้งองิ
ทีใ่หข้อ้มลูบรรณานุกรม 
[3.2.1.3] 

29 

  ตรวจสอบคุณสมบตั ิและ
ความมชีื่อเสยีงของ
ส านกัพมิพ ์หรอืหน่วยงานที่
ผลติทรพัยากรสารสนเทศ
ต่างๆ [3.2.1.4] 

30 

  บอกถงึปีทีจ่ดัพมิพส์ารสนเทศ 
หรอืรูว้่าส่วนทีจ่ะใหข้อ้มลู
เกีย่วกบัปีพมิพอ์ยูต่รงส่วนใด 
[3.2.1.5] 

31 
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มาตรฐาน ดชันีช้ีวดั พฤติกรรมการสอน 
ข้อ

ค าถาม 

  

ทราบถงึความส าคญัของความ
ทนัสมยั และวนัทีท่ีผ่ลติซึง่มี
ผลต่อคุณภาพของแหล่ง
สารสนเทศ [3.2.1.6] 

 

 รูถ้งึความล าเอยีง 
หลอกลวง หรอืการใชเ้ล่ห์
กลเพื่อความไดเ้ปรยีบใน
การน าเสนอสารสนเทศ 
[3.2.3] 

เขา้ใจว่าสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศ อาจเสนอเพยีง
ความคดิเหน็ซึง่อาจไมใ่ช่
ขอ้เทจ็จรงิได ้ 
[3.2.3.2] 

32 

  เขา้ใจว่าสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศใดน าเสนอเพื่อ
ก่อใหเ้กดิความรูส้กึต่างๆ หรอื
สนบัสนุนแนวคดิเฉพาะคน
หรอืกลุ่มบุคคล [3.2.3.3] 

33 

 อธบิายไดว้่าเพราะเหตุใด
แหล่งสารสนเทศแต่ละ
แหล่งจงึไมค่รอบคลุมทุก
หวัขอ้ทีต่อ้งการศกึษา 
[3.4.7] 

อธบิายไดว้่าแหล่งสารสนเทศ
แต่ละแหล่งไมไ่ดใ้หข้อ้มลู
ครอบคลุมทุกหวัขอ้ทีต่อ้งการ
ศกึษา [3.4.7.1] 

34 

  แยกแยะความแตกต่างใน 
การสรา้งเกณฑ ์การประเมนิ
แหล่งสารสนเทศต่างๆ เช่น
เนื้อหา ความน่าเชื่อถอื หรอื
ความทนัสมยั [3.4.7.2] 

35 

 ทบทวนแหล่งสารสนเทศ
ทีใ่ช ้ และขยายไปยงั
แหล่งอื่นๆ ตามความ
จ าเป็น [3.7.3] 

ใชป้ระโยชน์จากเชงิอรรถหรอื
บรรณานุกรม เพื่อการคน้หา
แหล่งสารสนเทศอื่นๆ 
 
  

36 

4. ผูเ้รยีนไมว่่าจะเป็น
บุคคล หรอืสมาชกิของ 

สามารถประยกุต์
สารสนเทศใหมแ่ละ 

จดัการขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้ความ 
ภาพดจิทิลั ในรปูแบบเดมิ 

37 
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มาตรฐาน ดชันีช้ีวดั พฤติกรรมการสอน 
ข้อ

ค าถาม 
กลุ่มสามารถใช้
สารสนเทศไดอ้ยา่งมี
ประสทิธผิลเพื่อบรรลุ
จดุมุง่หมายตามทีต่ ัง้ไว ้

สารสนเทศทีม่อียูเ่ดมิ 
เพื่อวางแผนสรา้งผลงาน
ได ้ [4.1] 

ไปสู่รปูแบบใหม ่[4.1.4]  

 สามารถสื่อสารผลงาน ไป
ยงัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ [4.3] 

เลอืกวธิกีารสื่อสารทีเ่หมาะสม
กบัเน้ือหาและผูฟ้งั [4.3.1] 

38 

5. ผูเ้รยีนสามารถเขา้ใจ
ประเดน็ทางดา้น
เศรษฐกจิ กฎหมายและ
สงัคมทีเ่กีย่วกบัการใช้
สารสนเทศได ้รวมทัง้
เขา้ถงึและใชส้ารสนเทศ
อยา่งมจีรยิธรรมและชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

เขา้ใจประเดน็ต่าง ๆ 
ทางดา้นจรยิธรรม 
กฎหมาย สงัคมและ
เศรษฐกจิทีเ่กีย่วกบั
สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศได ้[5.1] 

เขา้ใจว่าสารสนเทศบนเวบ็มี
ทัง้ทีต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ยและไม่
ตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย [5.1.2.1] 

39 

  เขา้ใจถงึการเป็นสมาชกิ และ
การจ ากดัสทิธใินการใชง้าน
ของผูใ้ช ้ [5.1.2.3] 

40 

  เขา้ใจประเดน็เกีย่วกบั
ทรพัยส์นิทางทางปญัญา 
ลขิสทิธิแ์ละการใชง้านโดย
ธรรม [5.1.4] 

41 

 สามารถปฏบิตัติาม
กฎหมาย กฎระเบยีบ 
นโยบายของสถาบนัและ
มรรยาททีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การเขา้ถงึ และการใช้
ทรพัยากรสารสนเทศ 
[5.2] 
 
 

เขา้ใจว่าการลอกเลยีนผลงาน
ของผูอ้ื่นเป็นอย่างไร และไม่
แอบอา้งงานของผูอ้ื่นมาเป็น
ของตน [5.2.6] 

42 
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มาตรฐาน ดชันีช้ีวดั พฤติกรรมการสอน 
ข้อ

ค าถาม 
 ในการสื่อสารผลงาน ตอ้ง

อา้งองิแหล่งสารสนเทศที่
น ามาใช ้[5.3] 

ระบุไดถ้งึรปูแบบการอา้งองิที่
แตกต่างกนัของทรพัยากร
สารสนเทศ  [5.3.1.2] 

43 

  ระบุรปูแบบของแต่ละชนิดของ
เอกสารทัง้ที่เป็นสิง่พมิพ์ และ
อเิลก็ทรอนิกส ์[5.3.1.6] 

44 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 1. แบบสอบถามบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมุด 
    มหาวทิยาลยัของรฐั 
 2. แบบสมัภาษณ์ความคดิเหน็ของบรรณารกัษ์ต่อบทบาทในการสอน 
     การรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของรฐั 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง 
บทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารกัษ์ห้องสมดุมหาวิทยาลยัของรฐั 
___________________________________________________________ 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามชุดนี้ มจีดุมุ่งหมายเพื่อศกึษาบทบาททีเ่กีย่วกบัการสอนการรูส้ารสนเทศ
ของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั  โดยแบบสอบถามม ี4 ตอน คอื 
  ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2 แบบทดสอบความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานของบรรณารกัษ์  
  ตอนที ่3 แบบสอบถามบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ์หอ้งสมุด 
                     มหาวทิยาลยัของรฐั 
  ตอนที ่4 แบบสอบถามปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ 
 2. นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  2.1 บทบาทบรรณารกัษ์ในการสอนการรูส้ารสนเทศ หมายถงึ พฤตกิรรมและ 
การปฏบิตังิานของบรรณารกัษ์หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัในการใหค้วามรูด้ว้ยการสอน การให้
ค าแนะน า การใหค้ าปรกึษา ทัง้แบบทางการ และไมเ่ป็นทางการ ซึง่วดัไดด้ว้ยแบบสอบถามทีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้ มขีอ้ค าถามทีต่คีวามตามมาตรฐานและดชันีชีว้ดัการรูส้ารสนเทศระดบัอุดมศกึษาของ
สมาคมหอ้งสมดุวทิยาลยัและวจิยั (The Association of College and Research Libraries: ACRL.  
2000) ในการสอนการคน้หา การเขา้ถงึ การวเิคราะห ์การประเมนิ และการใชส้ารสนเทศอยา่งมี
ประสทิธภิาพ  
    2.2. ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน หมายถงึ ระดบัความรูพ้ืน้ฐานใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบรรณารกัษ์ในดา้นการใชโ้ปรแกรมส านกังาน การใชง้าน
อนิเทอรเ์น็ต การจดัการไฟลข์อ้มลู การตดิต่อสื่อสาร เครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์บือ้งต้น การสบืคน้
ขอ้มลู การใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอร ์และความปลอดภยัในการใชค้อมพวิเตอร ์ 
    3. ขอความกรุณาท่านตอบค าถามทุกขอ้ดว้ยตวัของท่านเอง เพราะไมม่ผีลใดๆ ต่อฝา่ย
งานหรอืสถาบนัของท่าน และเพื่อความเทีย่งตรงของผลการวจิยั 
  4. หากท่านตอบแบบสอบถามเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ขอความกรณุาท่านส่งกลบัใส่ซอง
ไปรษณยีท์ีผู่ว้จิยัไดแ้นบมาดว้ยแลว้ ภายในวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2556  

 
 

ขอขอบคุณในความอนุเคราะหข์องท่าน 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง : โปรดเตมิขอ้ความลงในช่องว่าง และกาเครือ่งหมาย / ลงใน [  ] หน้าขอ้ความทีต่รงกบั 
             ขอ้มลูส่วนตวัของท่าน  
 
ฝา่ยงานทีท่่านสงักดั ................................................................................. 
สถาบนั .................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท ์................................................................................... 
 
1. วุฒกิารศกึษา 
    [  ]   ระดบัปรญิญาตร ี    [  ] ระดบัปรญิญาโท ขึน้ไป 
 
2. ประสบการณ์ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฝา่ยบรกิาร หรอืฝา่ยทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการสอน 
   การรูส้ารสนเทศ 
    [  ]   1 – 5 ปี          [  ]   5 - 11 ปี     [  ]   ตัง้แต่ 11 ปี ขึน้ไป 
 
3. รปูแบบการสอนการรูส้ารสนเทศของหน่วยงานของท่าน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  
 [  ] สอน/รว่มสอนกบัคณาจารยใ์นรายวชิา เช่น การสอนการรูส้ารสนเทศ การสบืคน้สารสนเทศ  
         ทกัษะการรูส้ารสนเทศ การใชห้อ้งสมดุ เป็นตน้  
 [  ] การน าชมหอ้งสมดุ 
  [  ] การปฐมนิเทศการใชห้อ้งสมดุ 
 [  ] การฝึกอบรมการใชฐ้านขอ้มลู  
 [  ] การสอนการวจิยั 
 [  ] การสอนการท าบรรณานุกรม  
 [  ] อื่นๆ โปรดระบุ _______________________________________ 
 
4. ท่านมกีารเรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดว้ยวธิใีด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
  [  ] ศกึษาตามหลกัสตูรจากสถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา  
 [  ] เขา้รบัการอบรมทีจ่ดัขึน้โดยหอ้งสมดุทีท่่านปฏบิตังิาน 
 [  ] เขา้รว่มอบรมกบัหน่วยงานภายนอกหอ้งสมดุ 
 [  ] เรยีนรูด้ว้ยตนเอง เช่น การอ่านหนงัสอื คู่มอืการใช ้เวบ็ไซต ์ 
 [  ] การสอบถามจากเพื่อนร่วมงานหรอืผูรู้ ้ 
 [  ] เรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 [  ] อื่นๆ โปรดระบุ _______________________________________ 
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ตอนท่ี 2  แบบทดสอบความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานของบรรณารกัษ์ 
ค าชีแ้จง   1. แบบทดสอบนี้ม ี30 ขอ้ เป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก โปรดพจิารณาว่าขอ้ใดเป็นขอ้ที่ 
       ถูกตอ้งทีสุ่ด แลว้กาเครือ่งหมาย X ตรงกบัตวัเลอืกทีถู่กตอ้งเพยีงค าตอบเดยีว  
    
1. ขอ้ใดไม่ใช่โปรแกรมบราวเซอร ์(Browser)?  
  ก. Internet Explorer    
 ข. Safari  
 ค. Internet Directory  
 ง. Google Chrome  
 
2. หากตอ้งการปรบัเปลีย่น เช่น การลบ หรอืเพิม่ฟอนต์ (Fonts) ตอ้งเขา้ไปด าเนินการในส่วนใด?  
 ก. Control Panel  
 ข. Set Program Access and Defaults 
 ค. Accessories  
 ง. Help and Support  
 
3. คุณสมบตัขิองเครือ่งพมิพ ์(Printer) ตามขอ้ใดใหค้วามละเอยีดและความคมชดัสูง?  
 ก. เครือ่งพมิพแ์บบดอทแมทรกิซ ์(dot-matrix printers) 
 ข. เครือ่งพมิพแ์บบองิคเ์จต็ (ink-jet printers) 
 ค. เครือ่งพมิพแ์บบเลเซอร ์(laser printers) 
 ง. เครือ่งพมิพแ์บบใชค้วามรอ้น (thermal printer) 
 
4. หากตอ้งการทราบหมายเลข IP Address ของเครือ่งคอมพวิเตอร ์เพื่อใชส้ าหรบัการแชร ์ 
   (Share) ไฟล,์ โฟลเดอรห์รอืเครือ่งพมิพ ์(Printer) สามารถด าเนินการไดต้ามขอ้ใด? 
 ก. จาก Start Menu เลอืก My Network Places แลว้เลอืก View  
 ข. เลอืก Local Area Connection Status แลว้ เลอืก Support 
 ค. จาก Start Menu เลอืก Control Panel แลว้เลอืก View 
 ง. เลอืกค าสัง่ Tool จาก Browser ทีก่ าลงัใชง้าน เลอืก Internet Option แลว้เลอืก Connection 
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5. Keyboard shortcut หรอืค าสัง่ลดัในขอ้ใด ใชส้ าหรบัยกเลกิค าสัง่หรอืการกระท าทีท่ าไปครัง้ 
   ล่าสุดได?้  
 ก. Ctrl + Alt 
 ข. Ctrl + Z 
 ค. Ctrl + C 
 ง. Ctrl + V 

6. หากตอ้งการเลอืกมุมมอง  เพื่อใหเ้หน็รายละเอยีดของไฟล ์
   เอกสารหรอืสารสนเทศทีจ่ดัเกบ็ไวใ้นโฟลเดอร ์(Folder) ว่ามขีนาด ชนิดของเอกสาร และวนัที่ 
   สรา้งขอ้มลูล่าสุด จะตอ้งเลอืกค าสัง่ใด?  
 ก. Tiles 
 ข. Icons 
 ค. Details  
 ง. List 
 
7. หากตอ้งการตรวจสอบการใชเ้นื้อทีข่อง Drive ต่างๆ สามารถเลอืกดไูดจ้ากค าสัง่ใด? 
 ก. Properties 
 ข. Explorer 
 ค. Format  
 ง. Create Shortcut 
 
8. หากตอ้งการดแูละตรวจสอบเอกสารก่อนจะสัง่พมิพจ์รงิควรเลอืกขอ้ใด?  

 ก.   ข.    ค.    ง.   
  
9. ขอ้ใดไม่ใช่โปรแกรมทีส่ามารถน ามาใชใ้นการตกแต่งรปูภาพ? 
 ก. Adobe Acrobat  
 ข. ACDSee 
 ค. Adobe Photoshop 
 ง. FotoSketcher 
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10. หากตอ้งการลบไฟล ์(Files) หรอืโฟลเดอร ์(Folder) ออกจากเครือ่งคอมพวิเตอรอ์ยา่งถาวร 
     สามารถด าเนินการไดต้ามขอ้ใด?  
 ก. เลอืกไฟลห์รอืโฟลเดอรท์ีต่อ้งการลบ คลกิขวาเลอืก Delete แลว้ตอบ Yes 
 ข. เลอืกไฟลห์รอืโฟลเดอรท์ีต่อ้งการลบ กดปุม่  Shift + Delete แลว้ตอบ Yes  
 ค. ใชค้ าสัง่ Ctrl+Alt+Delete เลอืกไฟลห์รอืโฟลเดอรท์ีต่อ้งการลบแลว้ กด End Task  
 ง. เลอืกไฟลห์รอืโฟลเดอรท์ีต่อ้งการลบ แลว้ไปที ่Toolbar เลอืก Edit จากนัน้เลอืก Cut 
 
11. ในการใชง้านโปรแกรม Microsoft Office Word หากตอ้งการเน้นขอ้ความดว้ยการใชส้ป้ีายบน 
     ขอ้ความควรเลอืกขอ้ใด 

 ก.     ข.   
 

 ค.     ง.   
 
12. ในการใชง้าน Microsoft Office Excel หากตอ้งการขึน้บรรทดัใหมใ่นเซลเดมิ ต้องกดคยีต์ามขอ้ 
     ใด? 
 ก. Alt+Enter 
 ข. Enter 
 ค. Shift+Enter 
 ง. Ins+Enter  
 
13. หากตอ้งการพมิพส์ตูรค านวณลงในเซล จะตอ้งขึน้ต้นดว้ยเครือ่งหมายใดเสมอ?  
 ก. :  ข. =  ค. *  ง. ^ 
 
14. ในโปรแกรม Microsoft Office Excel หาก worksheet มขีนาดใหญ่เมือ่เลื่อนขอ้มลูลงมาเรือ่ยๆ  
     จะไมเ่หน็คอลมัน์ทีอ่ยูด่า้นบนสุด ดงันัน้หากตอ้งการตรงึคอลมัน์ดงักล่าวไว ้สามารถท าไดโ้ดย 
     ใชค้ าสัง่ใด?  
 ก. Windows   จากนัน้ เลอืก Split  
 ข. Windows   จากนัน้ เลอืก   Freeze 
 ค. Windows   จากนัน้ เลอืก  Hide 
 ง. Windows   จากนัน้ เลอืก   Arrange  
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15. จากรปู เป็นการเลอืกมุมมองจากปุม่ตามขอ้ใด  

      
  

ก.     ข.    ค.    ง.  
   
16. หากตอ้งการยกเลกิการฉายสไลดเ์พื่อกลบัมาทีมุ่มมองปกต ิ(Normal view) ใหก้ดคยีใ์นขอ้ใด?  
 ก. Home 
 ข. End 
 ค. F12 
 ง. Esc 
 
17. การสัง่ฉายสไลดใ์นโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint สามารถท าไดห้ลายวธิยีกเวน้ขอ้ 
     ใด?  
 ก. กด  Shift + Enter  
 ข. ใชค้ าสัง่ Slide Show  แลว้เลอืก  View show  
 ค. กด F5 บนคยีบ์อรด์  
 ง. คลกิปุม่  
 
18. ฐานขอ้มลูขอ้ใดต่อไปนี้ เป็นฐานขอ้มลูหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์? 
 ก. Web of Science  
 ข. Netlibrary  
 ค. ABI/INFORM Complete 
 ง. ACM Digital Library  
 
19. ขอ้ใดเป็นนามสกุลของไฟลภ์าพ? 
 ก. .swf 
 ข. .ppt 
 ค. .htm 
 ง. .bmp 
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20.    โฟลเดอรท์ีม่ลีกัษณะตามภาพ มคีวามหมายตามขอ้ใด?  
 ก. เป็นโฟลเดอรท์ีถู่กลอ็คไว ้ไมอ่นุญาตใหม้กีารใชง้าน 
 ข. เป็นโฟลเดอรท์ีม่ขีอ้มลูทีเ่ป็นความลบั หากตอ้งการใชต้้องเขา้รหสัผ่าน 
 ค. เป็นโฟลเดอรท์ีเ่กดิจากการบบีอดัไฟล ์
 ง. เป็นโฟลเดอรท์ีม่ขีนาดใหญ่ ตอ้งใชเ้วลาในการเปิด 
 
21. การใชโ้ปรแกรม Internet Explorer หากตอ้งการบนัทกึเวบ็ไซต ์เพื่อใหเ้ขา้ถงึเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่ง 
     รวดเรว็ในภายหลงั ควรบนัทกึไวท้ีใ่ด?  
 ก. Favorites 
 ข. History  
 ค. Tools  
 ง. Files 
 
22. โปรแกรมขอ้ใด เป็นโปรแกรมทีน่ ามาใชใ้นการสรา้งและตกแต่งเวบ็ไซต์?  
 ก. โปรแกรม joomla 
 ข. โปรแกรม BounceBack Ultimate       
 ค. โปรแกรม Format Factory 
 ง. โปรแกรม Adobe Reader 
 
23. โปรแกรมขอ้ใดต่อไปนี้ไม่ใช่โปรแกรม Anti Virus?  
 ก. AVG 
 ข. Kaspersky 
 ค. ESET NOD32 
 ง. Format Factory  
 
24. ในการใชโ้ปรแกรม Endnote สามารถสรา้ง Reference ลงในไฟลท์ีส่รา้งขึน้ได ้ยกเวน้ ขอ้ใด? 
 ก. การ Import โดยตรงจากฐานขอ้มลูทีห่อ้งสมดุบอกรบั 
 ข. สรา้ง Reference เขา้ไปในไฟลข์อง Endnote ดว้ยตนเอง  
 ค. Download จากเวบ็ไซต ์http://endnote.com/   
 ง. การ Import โดยผ่านการสบืคน้ฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรม Endnote โดยตรง 
 
 

http://endnote.com/
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25. ฐานขอ้มลูในขอ้ใดต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเป็นบรรณานุกรมและสาระสงัเขป?   
 ก. ISI Web of Science 
 ข. Science Direct 
 ค. Academic Search Complete  
 ง. ABI/INFORM Complete 
 
26. ขอ้ใดไม่ใช่การสบืคน้แบบ Field search? 
 ก. ชื่อวารสาร (Journal Title)  
 ข. ชื่อเรือ่ง (Title) 
 ค. ชื่อผูแ้ต่ง (Author) 
 ง. ค าส าคญั  (Keyword) 
 
จากรปู ตอบค าถามขอ้ 27  

 
 
27. หากตอ้งการส่ง e-mail ไปถงึผูร้บัหลายๆ คน แต่ไม่ตอ้งการใหแ้ต่ละคนรูว้่าจดหมายดงักล่าวส่ง 
     ถงึผูร้บัใดบา้ง จะตอ้งใส่ e-mail address ของผูร้บัจดหมายไวท้ีใ่ด? 
 ก. To: 
 ข. Cc: 
 ค. Bcc: 
 ง. Quick views  
 
28. ขอ้ใดเป็นเครือ่งมอืทีน่ ามาใชส้ าหรบัการป้องกนัความปลอดภยัของระบบเครอืข่าย (Network)? 
 ก. Web Tools 
 ข. Firewall 
 ค. Gadgets 
 ง. Cookies 
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29. การใชต้รรกะบลูตามขอ้ใดใหผ้ลการสบืคน้น้อยทีสุ่ด?  
 ก. Education  AND Technology NOT Computer 
 ข. Education  OR Technology 
 ค. Education  NOT Technology 
 ง. Education  AND Technology 
 
30. หากตอ้งการโทรศพัทผ์่านระบบอนิเทอรเ์น็ตแบบไมม่คี่าใชโ้ทรศพัท ์ควรเลอืกใชส้งัคมออนไลน์  
     (Social Network) ในขอ้ใด?  
 ก. Facebook  
 ข. Twitter 
 ค. Skype 
 ง. MSN 
 

 
-------------------------------------------- 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ  
ค าชีแ้จง  โปรดพจิารณาขอ้ความในแต่ละขอ้ว่าท่านได้ปฏบิตักิารสอนการรูส้ารสนเทศแก่นกัศกึษา 
            ในระดบัใด จากนัน้โปรดท าเครือ่งหมาย / ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัการปฏบิตัขิองท่าน  
            ตามความเป็นจรงิ  

หวัข้อ / ประเดน็ท่ีท่านสอน 
ระดบัการปฏิบติั 

มากท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ/ไม่มี
การปฏิบติั (1) 

1. แนะน าการก าหนดประเดน็ของหวัขอ้ที่ 
   ตอ้งการศกึษา 

     

2. อธบิายความแตกต่างระหว่างแหล่งสารสนเทศ 
   ทัว่ไปกบัแหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขา 

     

3. แนะน าการก าหนดแนวคดิหลกัและค าส าคญั 
   ของเรือ่งทีต่อ้งการศกึษา 

     

4. แนะน าการใชแ้หล่งสารสนเทศทัว่ไปและแหล่ง  
   สารสนเทศเฉพาะสาขา 

     

5. อธบิายถงึลกัษณะการผลติและการเผยแพร ่  
   สารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

     

6. อธบิายความแตกต่างของสารสนเทศใน 
   รปูแบบต่างๆ เช่น สื่อประสม ฐานขอ้มลู  
   เวบ็ไซต ์สื่อโสตทศัน์ เป็นตน้ 

     

7. อธบิายลกัษณะของสารสนเทศ  เช่น  
   สารสนเทศทัว่ไปกบัสารสนเทศทางวชิาการ 

     

8. อธบิายความแตกต่างระหว่างสารสนเทศปฐม 
   ภมูแิละสารสนเทศทุตยิภูม ิ

     

9. สอนการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืสบืคน้สารสนเทศที ่
   เหมาะสมเช่น การใชเ้ครื่องมอืสบืคน้ทรพัยากร 
   สารสนเทศในหอ้งสมดุ เครือ่งมอืสบืคน้ 
   ดรรชนีวารสาร เป็นตน้  

     

10. สอนการใชโ้ปรแกรมสบืคน้สารสนเทศบน 
     อนิเทอรเ์น็ต  

     

11. แนะน าการใชแ้หล่งสารสนเทศ เช่น แหล่ง 
     ปฐมภูมแิหล่งทุตยิภมู ิและแหล่งตตยิภมูใิห ้
     เหมาะสมกบัเรือ่งทีต่อ้งการศกึษา 
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หวัข้อ / ประเดน็ท่ีท่านสอน 
ระดบัการปฏิบติั 

มากท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ/ไม่มี
การปฏิบติั (1) 

12. แนะน าการใชค้ าคน้ทีม่คีวามหมายเหมอืน 
     หรอืสมัพนัธก์บัเรือ่งทีต่้องการศกึษา 

     

13. แนะน าการใชค้ าทีต่่างกนั แต่มคีวามหมาย   
     เหมอืนกนั และการใชค้ าทีม่คีวามหมายกวา้ง 
     กว่าหรอืแคบกว่า 

     

14. ยกตวัอยา่งค าศพัทท์ีไ่ดม้าจาก สารานุกรม  
     คู่มอื พจนานุกรม ศพัทส์มัพนัธห์รอือรรถา- 
     ภธิาน หรอืต าราเรยีนเฉพาะสาขาวชิา เพื่อใช ้
     สบืคน้สารสนเทศ 

     

15. แนะน ากลยทุธก์ารคน้หาสารสนเทศ เช่น  
     การใชต้รรกะบลู การตดัปลายค า การคน้ดว้ย 
     ค าใกลเ้คยีง เป็นตน้  

     

16. แนะน าการคน้หาสารสนเทศโดยใชเ้ขตขอ้มลู  
     เช่น ชื่อเรือ่ง ชื่อผูแ้ต่ง หรอืหวัเรือ่ง เป็นตน้  

     

17. แนะน าการคน้หาสารสนเทศดว้ยการใช ้
     วงเลบ็ และการใชค้ าคน้ดว้ยค าหรอืวลใีน 
     วงเลบ็ 

     

18. แนะน าการคน้หาสารสนเทศดว้ยการใชค้ า 
     ส าคญั  

     

19. อธบิายการใชค้ าแนะน าบนหน้าจอ การใช้ 
     เครือ่งมอืช่วยเหลอื (help) และค าสัง่ของ 
     ระบบการคน้คนืสารสนเทศ  

     

20. แนะน าการใชค้ าถามและค าคน้ใหแ้คบลงหรอื 
     กวา้งขึน้ ดว้ยเทคนิคต่างๆ เช่น ตรรกะ 
     แบบบลู การจ ากดัผลการสบืคน้ 

     

21. อธบิายถงึการเลอืกใชค้ าหรอืวล ีในการคน้หา 
     สารสนเทศจากแหล่งขอ้มลูทีต่่างกนั  

     

22. แนะน าการใชพ้จนานุกรม สารานุกรม  
     บรรณานุกรมและหนงัสอือา้งองิอื่นๆ   

     

23. แนะน าการใชส้่วนต่างๆ ของหนงัสอื เพื่อ 
     คน้หาสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ดรรชนี  
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หวัข้อ / ประเดน็ท่ีท่านสอน 
ระดบัการปฏิบติั 

มากท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ/ไม่มี
การปฏิบติั (1) 

     สารบญั แผนภูม ิรายการโยง เป็นตน้      

24. แนะน าแหล่งศกึษาคน้ควา้ทีเ่หมาะสมกบั 
     สาขาวชิาหรอืหวัขอ้เรือ่งทีน่กัศกึษาตอ้งการ 
     ศกึษา 

     

25. สอนการใชร้ายการสบืคน้ (Catalog) และ 
     ดรรชนีเพื่อหาสารสนเทศ เช่น หนงัสอื  
     บทความวารสารสื่อโสตทศัน์ 

     

26. แนะน าการใชเ้ลขเรยีกหนงัสอื  
     ดรรชนีวารสาร เพื่อบอกทีอ่ยูข่องทรพัยากร 
     สารสนเทศทีม่อียูใ่นหอ้งสมดุ  

     

27. แนะน าการคดัเลอืกสารสนเทศทีม่คีวาม 
     เหมาะสมสามารถน าไปใชใ้นการอา้งองิได ้ 

     

28. แนะน าการพจิารณาความน่าเชื่อถอืของผู้ 
     แต่งโดยดจูากบทวจิารณ์ หรอืหนงัสอื 
     ชวีประวตั ิ 

     

29. แนะน าวธิพีจิารณาความเทีย่งตรง และ 
     ความถูกตอ้งโดยดจูากแหล่งอา้งองิทีใ่ห ้
     ขอ้มลูทางบรรณานุกรม 

     

30. แนะน าการพจิารณาความน่าเชื่อถอื 
     ส านกัพมิพห์รอืหน่วยงานทีผ่ลติทรพัยากร 
     สารสนเทศต่าง ๆ      

     

31. แนะน าว่ามสี่วนใดบา้งทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบั 
     ปีพมิพแ์ละเน้นความทนัสมยัของปีพมิพซ์ึง่ม ี
     ผลต่อคุณภาพของแหล่งสารสนเทศ 

     

32. ยกตวัอยา่งของสารสนเทศทัง้ทีเ่สนอเป็น 
     ขอ้เทจ็จรงิและความคดิเหน็ 

     

33. ยกตวัอยา่งสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศที่ 
     สนบัสนุนแนวคดิเฉพาะคนหรอืเฉพาะกลุ่ม 
     บุคคล 

     

34. แนะน าการใชแ้หล่งสารสนเทศหลายๆ แหล่ง 
     เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูครอบคลุมเรือ่งทีต่อ้งการ 
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หวัข้อ / ประเดน็ท่ีท่านสอน 
ระดบัของการปฏิบติั 

มากท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ/ไม่มี
การปฏิบติั (1) 

     ศกึษา      

35. แนะน าเกณฑก์ารประเมนิแหล่งสารสนเทศ  
     โดยพจิารณาจากเนื้อหา  ความน่าเชื่อถอืและ 
     ความทนัสมยั  

     

36. แนะน าการคน้หาสารสนเทศจากแหล่งอื่นๆ  
     โดยการใชเ้ชงิอรรถ และบรรณานุกรม  

     

37. แนะน าการจดัการขอ้มลูทัง้ขอ้ความ ภาพ 
     ดจิทิลัในรปูแบบต่างๆ  

     

38. แนะน าวธิกีารใชโ้ปรแกรมน าเสนอ เช่น  
     โปรแกรมไมโครซอฟตอ์อฟฟิศ PowerPoint  
     เป็นตน้ 

     

39. อธบิายถงึการเขา้ใจสารสนเทศบนเวบ็ทีม่ที ัง้ 
     เสยีค่าใชจ้า่ยและไมเ่สยีค่าใชจ้่าย 

     

40. อธบิายวธิกีารสมคัรสมาชกิ เพื่อใชแ้หล่ง 
     สารสนเทศ และการจ ากดัสทิธิก์ารเขา้ใช ้
     สารสนเทศ   

     

41. ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัทรพัยส์นิทางปญัญา  
     ลขิสทิธิแ์ละการใชง้านโดยธรรม 

     

42. อธบิายจรรยาบรรณในการลอกเลยีนผลงาน 
     ของผูอ้ื่นและการแอบอา้งผลงานของผูอ้ื่นมา 
     เป็นของตน  

     

43. แนะน าการเขยีนการอ้างองิตามรปูแบบที่ 
     สถาบนัของตนเองก าหนด (เชงิอรรถหรอืการ 
     อา้งองิแบบแทรกในเน้ือหา) 

     

44. แนะน าการเขยีนบรรณานุกรมของหนงัสอื       

 
 

_______________________________________ 
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ตอนท่ี 4  แบบสอบถามปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศ  
ค าชีแ้จง   โปรดพจิารณาขอ้ความในแต่ละขอ้ว่า ท่านได้ประสบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศใน 
             ระดบัใด จากนัน้โปรดท าเครือ่งหมาย / ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัของปญัหาของท่านตาม 
             ความเป็นจรงิ 
 

ปัญหาการสอนการรู้สารสนเทศ 

ระดบัของปัญหา 
มากท่ีสดุ 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ/ 
ไม่เป็นปัญหา 

 (1) 

ด้านบคุลากร      

1. บุคลากรยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการรู้ 
   สารสนเทศ (มาตรฐานการรูส้ารสนเทศและ 
   ตวัชีว้ดัต่างๆ)  

     

2. ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากบุคลากรในฝ่ายที ่
   เกีย่วขอ้งกบัการสอนการรูส้ารสนเทศ  

     

3. ไมม่บีุคลากรทีร่บัผดิชอบในการสอนการรู้ 
   สารสนเทศโดยตรง  

     

4. บุคลากรของหน่วยงานขาดประสบการณ์การสอน 
   การรูส้ารสนเทศ  

     

5. บุคลากรทีท่ าหน้าทีใ่นการสอนการรูส้ารสนเทศม ี
   ไมเ่พยีงพอ 

     

6. อื่นๆ [โปรดระบุ] _______________________ 
_______________________________________ 

     

ด้านสถานท่ี      

7. ไมม่สีถานทีเ่พื่อใชใ้นการสอนการรูส้ารสนเทศ 
   โดยเฉพาะ 

     

8. สถานทีเ่พื่อใชใ้นการสอนการรูส้ารสนเทศมไีม่ 
   เพยีงพอ 

     

9. ไมม่สีถานทีเ่พื่อใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ถงึสารสนเทศ 
   ไดอ้ยา่งสะดวก  

     

10. หอ้งสมดุไมม่หีอ้งคอมพวิเตอรข์องหน่วยงาน 
     เองตอ้งไปใชร้ว่มกบัหน่วยงานอื่น เช่น ศูนย์ 
     คอมพวิเตอร ์หรอืคณะวชิา เป็นตน้ 

     

11. อื่นๆ [โปรดระบุ] _____________________      
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ปัญหาการสอนการรู้สารสนเทศ 

ระดบัของปัญหา 
มากท่ีสดุ 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ/ 
ไม่เป็นปัญหา 

 (1) 

ด้านส่ือและอปุกรณ์การสอน      

12. จ านวนเครือ่งคอมพวิเตอรม์ไีมเ่พยีงพอ       

13. ระบบอนิเทอรเ์น็ตมคีวามล่าชา้       

14. สื่อและอุปกรณ์โสตทศันวสัดุเพื่อใชใ้นการสอน  
     ไมม่ ีหรอืมไีมเ่พยีงพอ  

     

15. อื่นๆ [โปรดระบุ] ______________________ 
_______________________________________ 

     

ด้านการส่งเสริมและการสนับสนุน      

16. ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้าฝา่ยไมใ่หก้ารสนับสนุนใหม้ ี
     การจดัการสอนการรูส้ารสนเทศ  

     

17. หอ้งสมดุไมม่นีโยบาย / บรกิารสอนการรู้ 
     สารสนเทศใหก้บันกัศกึษา  

     

18. เวลาทีใ่ชใ้นการจดัการสอนการรูส้ารสนเทศไม่ 
     เพยีงพอ  

     

19. ไมม่คีวามรว่มมอืในการสอนการรูส้ารสนเทศ 
     ระหว่างอาจารยก์บัหอ้งสมดุ  

     

20. มหาวทิยาลยัไมเ่หน็ความส าคญัของราย 
     วชิาการรูส้ารสนเทศ และไม่จดัใหม้กีารเรยีน 
     การสอน  

     

21. อื่นๆ [โปรดระบุ] ______________________ 
_______________________________________ 

     

ด้านงบประมาณ      

22. งบประมาณทีน่ ามาใชใ้นการจดักจิกรรมการ 
     สอนการรูส้ารสนเทศไม่เพยีงพอ  

     

23. ขาดงบประมาณในการจดัหาเทคโนโลย ี
     สารสนเทศเช่น คอมพวิเตอร ์ระบบเครอืข่าย  
     เป็นตน้  

     

24. ขาดงบประมาณในการประชาสมัพนัธ ์      

25. อื่นๆ [โปรดระบุ] ______________________      
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ปัญหาการสอนการรู้สารสนเทศ 

ระดบัของปัญหา 
มากท่ีสดุ 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ/ 
ไม่เป็นปัญหา 

 (1) 

ด้านจากตวันิสิต 
26. นกัศกึษาไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมการสอนการรู้ 
     สารสนเทศ  

     

27. นกัศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลย ี 
     สารสนเทศไมเ่ท่ากนั  

     

28. นกัศกึษาไมม่ทีกัษะการใชห้อ้งสมดุ      

29. นกัศกึษาไมม่ทีกัษะในการใชค้อมพวิเตอร์ 
     พืน้ฐาน  

     

30. นกัศกึษาคดิว่าตนเองมทีกัษะการรูส้ารสนเทศ 
     แลว้  

     

31. อื่นๆ [โปรดระบุ] ______________________ 
_______________________________________ 

     

 
 

ขอขอบคณุท่ีท่านกรณุาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสมัภาษณ์ 
เร่ือง 

ความคิดเหน็ของบรรณารกัษ์ต่อ 
บทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารกัษ์ห้องสมดุมหาวิทยาลยัของรฐั  
___________________________________________________________________________________________________ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนตวัของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ชื่อ-สกุลผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 
วนั /เวลา  
 
สถานที ่ 
 
วุฒกิารศกึษา  
 
ประสบการณ์ในการท างาน   
 
ตอนท่ี 2 แนวค าถามสมัภาษณ์เกีย่วกบัความคดิเหน็ของบรรณารกัษ์ต่อบทบาทในการสอน 
            การรูส้ารสนเทศตามมาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศส าหรบัการอุดมศกึษา 
1. บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ จากผลการวจิยัเชงิปรมิาณ ท่านเหน็ดว้ย หรอืมคีวามคดิเหน็ 
  อยา่งไร และเพราะเหตุใด ทีพ่บว่าในแต่ละมาตรฐานบรรณารกัษ์ไดป้ฏบิตักิารสอน 
 การรูส้ารสนเทศในระดบัสูงสุด และต ่าสุดในแต่ละมาตรฐาน ดงันี้  
 
มาตรฐานที ่1    
ระดบัสงูสุด   แนะน าแหล่งสารสนเทศทัว่ไปและแหล่งสารสนเทศเฉพาะวชิา 
ระดบัต ่าสุด   อธบิายความแตกต่างระหว่างสารสนเทศปฐมภูมแิละสารสนเทศทุตยิภูม ิ
 
มาตรฐานที ่2  
ระดบัสงูสุด   แนะน าการคน้หาสารสนเทศโดยใชเ้ขตขอ้มลู เช่น ชื่อเรือ่ง ชื่อผูแ้ต่ง หรอืหวัเรือ่ง  
         เป็นตน้  
ระดบัต ่าสุด  แนะน าการใชส้่วนต่างๆ ของหนงัสอื เพื่อคน้หาสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ดรรชนี  
      สารบญั แผนภมู ิ รายการโยง เป็นตน้ 
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มาตรฐานที ่3   
ระดบัสงูสุด   แนะน าการใชแ้หล่งสารสนเทศหลายแหล่ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูครอบคลุมเรือ่งทีต่อ้งการ  
ระดบัต ่าสุด  ยกตวัอยา่งสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศทีส่นบัสนุนแนวคดิเฉพาะคนหรอืเฉพาะ 
       กลุ่มบุคคล 
 
มาตรฐานที ่4  
ระดบัปานกลาง แนะน าการจดัการขอ้มลูทัง้ขอ้ความ ภาพดจิทิลัในรปูแบบต่างๆ และวธิกีารใช ้
          โปรแกรมน าเสนอ 
 
มาตรฐานที ่5   
ระดบัสงูสุด   แนะน าการเขยีนอา้งองิตามรปูแบบทีส่ถาบนัของตนเองก าหนด (เชงิอรรถหรอื 
     การอา้งองิแบบแทรกในเนื้อหา) 
ระดบัต ่าสุด  ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญาลขิสทิธิแ์ละการใชง้านโดยธรรม 
 

2.ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศในระดบัมากพบว่าเป็นปญัหาทีเ่กดิจากนิสติ ท่านมคีวามคดิ 
  เหน็อยา่งไร และพบปญัหาเช่นเดยีวกนัหรอืไม ่เพราะเหตุใด และท่านมแีนวทางหรอืขอ้เสนอแนะ 
  ในการแกไ้ขปญัหาอยา่งไร ปญัหาการสอนการรูส้ารสนเทศเรยีงตามล าดบั ไดด้งันี้ 
 - นกัศกึษาไมม่ทีกัษะการใชห้อ้งสมดุ  
 - นกัศกึษาไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศ  
 
3. บรรณารกัษ์ประสบปญัหาการสอนการรูส้ารสนเทศระดบัต ่าสุดหรอืไมเ่ป็นปญัหาในขอ้ต่อไปนี้ .     
   ท่านมคีวามคดิเหน็อย่างไร และเหน็ดว้ยหรอืไม ่เพราะเหตุใด 
 - หอ้งสมดุไมม่นีโยบาย/บรกิารสอนการรูส้ารสนเทศใหก้บันกัศกึษา  
 - ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้าฝา่ยไมใ่หก้ารสนบัสนุนใหม้กีารจดัการสอนการรูส้ารสนเทศ 
 - หอ้งสมดุไมม่หีอ้งคอมพวิเตอรข์องหน่วยงานเองตอ้งไปใชร้ว่มกบัหน่วยงานอื่น เช่น ศูนย์ 
    คอมพวิเตอร ์หรอืคณะวชิาเป็นต้น 
    
4. ผลการวจิยัพบว่าระดบัความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานของบรรณารกัษ์ทีต่่างกนั  
   ไมส่่งผลต่อบทบาทการสอนการรูส้ารสนเทศ ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม ่และมคีวามคดิเหน็อยา่งไร  
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ภาคผนวก ง 
ค าเฉลยแบบทดสอบ 
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ค าเฉลยของแบบทดสอบ  
 

 
1. ค         11.  ง       21.  ก 
2. ก         12.  ก       22.  ก 
3. ค         13.  ข       23.  ง 
4. ข         14.  ข       24.  ค 
5. ข         15.  ค       25.  ก 
6. ค         16.  ง       26.  ง 
7. ก         17.  ก       27.  ค 
8. ง         18.  ข       28.  ข 
9. ก         19.  ง       29.  ก 
10. ข         20.  ค       30.  ค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



198 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาคผนวก จ 
     ส าเนาหนังสือเชิญ 
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(ส ำเนำเชญิผูเ้ชีย่วชำญคนที ่1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



200 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ส ำเนำเชญิผูเ้ชีย่วชำญคนที ่2) 
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(ส ำเนำเชญิผูเ้ชีย่วชำญคนที ่3) 
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(ส ำเนำขอควำมอนุเครำะหพ์ือ่เกบ็ขอ้มลูวจิยั) 
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(ส ำเนำขออนุญำตสมัภำษณ์เพือ่วจิยั) 
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ภาคผนวก ฉ 
คา่ดชันีความสอดคลอ้ง คา่ความยากงา่ย และคา่อ านาจจ าแนก 

ของแบบทดสอบ 
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ค่าดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบ  
 

ข้อ  ผูเ้ช่ียวชาญ 1  ผูเ้ช่ียวชาญ 2 ผูเ้ช่ียวชาญ 3 รวม IOC 
1 +1 +1 +1 3 1 

2 +1 +1 +1 3 1 

3 +1 +1 +1 3 1 

4 +1 +1 -1 1 0.3 

5 +1 +1 +1 3 1 

6 +1 +1 +1 3 1 

7 +1 +1 -1 1 0.3 

8 +1 +1 +1 3 1 

9 +1 +1 +1 3 1 

10 +1 +1 +1 3 1 

11 +1 +1 +1 3 1 

12 +1 +1 +1 3 1 

13 +1 +1 +1 3 1 

14 +1 +1 +1 3 1 

15 +1 +1 +1 3 1 

16 +1 +1 +1 3 1 

17 +1 +1 +1 3 1 

18 +1 +1 +1 3 1 

19 +1 +1 +1 3 1 

20 +1 +1 +1 3 1 

21 +1 +1 +1 3 1 

22 +1 +1 -1 1 0.3 

23 +1 +1 +1 3 1 

24 +1 +1 +1 3 1 

25 +1 +1 +1 3 1 

26 +1 +1 +1 3 1 

27 +1 +1 +1 3 1 

28 +1 +1 +1 3 1 

29 +1 +1 +1 3 1 

30 +1 +1 +1 3 1 
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ค่าความยากง่ายรายข้อของแบบทดสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศพืน้ฐานของบรรณารกัษ์ 

 
ข้อท่ี ค่าความยาก-ง่าย ข้อท่ี ค่าความยาก-ง่าย 

1 0.80 16 0.70 
2 0.79 17 0.70 
3 0.74 18 0.80 
4 0.52 19 0.80 
5 0.76 20 0.76 
6 0.75 21 0.81 
7 0.80 22 0.78 
8 0.66 23 0.78 
9 0.71 24 0.71 
10 0.66 25 0.75 
11 0.71 26 0.57 
12 0.52 27 0.80 
13 0.74 28 0.81 
14 0.67 29 0.62 
15 0.71 30 0.78 
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ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบทดสอบวดัระดบัความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศพืน้ฐานของบรรณารกัษ์ 

 
ข้อท่ี ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ข้อท่ี ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

1 0.36 16 0.40 
2 0.12 17 0.36 
3 0.24 18 0.36 
4 0.60 19 0.28 
5 0.36 20 0.36 
6 0.32 21 0.12 
7 0.32 22 0.36 
8 0.28 23 0.32 
9 0.24 24 0.44 
10 0.68 25 0.20 
11 0.36 26 0.36 
12 0.60 27 0.68 
13 0.20 28 0.68 
14 0.60 29 0.44 
15 0.36 30 0.48 
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ประวัติย่อผูว้ิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



209 
 

 

ประวัติย่อผูว้ิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล       สุมาลี วาทีหวาน 
วันเดือนปีเกิด      8 กุมภาพันธ์ 2521  
สถานท่ีเกิด      อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
ที่อยู่ปัจจุบัน       4 หมู่ 2 ต าบลวังไคร้ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 
ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน บรรณารักษ์ 
สถานท่ีท างานปัจจุบัน    หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       1 หมู่ 3 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 
ประวัติการศึกษา 
  พ.ศ. 2539   มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
       จาก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี 
  พ.ศ. 2544   อ.บ. (บรรณารักษศาสตร)์ 
       จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  พ.ศ. 2556   ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
       จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

