บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
การรูสารสนเทศ (Information Literacy—IL) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
ระบุความตองการสารสนเทศของตนเอง รูจักใชเครื่องมือและกระบวนการคนหาเพื่อระบุแหลง
สารสนเทศ สามารถประเมิน วิ เคราะห สังเคราะห และใชสารสนเทศได อยางมี ประสิทธิภ าพ
(American Library Association. 1989) นอกจากนี้ มีการใชศัพทอื่น ๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน
หรือใกลเคียงกัน เชน ทักษะสารสนเทศ (Information skills) พลังสารสนเทศ (Information Power )
ความสามารถทางสารสนเทศ (Information Competency) และ ความสามารถที่เกี่ยวกับสารสนเทศ
(Information-Related Competencies—IRC) เปนตน
ดอยล (Doyle. 1992: 4) ไดระบุคุณสมบัติของผูรูสารสนเทศจากผลการวิจัยไวดังนี้
1) รูวาสารสนเทศที่ถูกตองสมบูรณมีความสําคัญตอการตัดสินใจที่ชาญฉลาด 2) รูความตองการ
สารสนเทศของตนเอง 3) สามารถตั้งคําถามจากความตองการสารสนเทศนั้นได 4) สามารถระบุ
แหลงสารสนเทศที่จะเปนประโยชน 5) พัฒนากลยุทธการคนหาที่ประสบความสําเร็จ 6) เขาถึง
แหล ง สารสนเทศ รวมทั้ ง จากคอมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี อื่ น ๆ 7) ประเมิ น สารสนเทศ 8)
จัดระบบสารสนเทศเพื่อนําไปใช 9) บูรณาการสารสนเทศใหมเขากับองคความรูเดิม และ 10) ใช
สารสนเทศในการคิดเชิงวิเคราะหวิจารณและการแกปญหา
ความขางตนมีนัยเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับความสามารถและทักษะอื่น ๆ ที่นับเปนทักษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดแก การรูหนังสือ (Print literacy) ทักษะการใชหองสมุด (Library
skill) ทักษะทางคอมพิวเตอร (Computer literacy) ทักษะเครือขายสารสนเทศ (Network literacy)
การรูเทาทันสื่อ (Media literacy) การรูสื่อประเภทภาพ (Visual literacy) การรูวัฒนธรรม (Cultural
literacy) ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะหวิจารณ (Critical thinking skill) และทักษะการแกปญหา
(Problem-solving skill) และมีการใชศัพทอื่น ๆ ที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน เชน
ทักษะสารสนเทศ (Information skills) พลังสารสนเทศ (Information Power ) ความสามารถทาง
สารสนเทศ (Information Competency) และ ความสามารถที่เกี่ยวกับสารสนเทศ (InformationRelated Competencies—IRC) เปนตน
การรู ส ารสนเทศ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ แนวคิ ด เรื่ อ ง การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ซึ่ ง เชื่ อ ว า
การศึกษาไมมีจุดสิ้นสุด การเรียนรูตลอดชีวิตชวยใหบุคคลไดมีโอกาสและประสบการณการเรียนรู
ทุกชวงของชีวิตในหลายรูปแบบ เชน การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน และ
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การศึกษาตามอัธยาศัย ในสภาพแวดลอมตาง ๆ ไมวาจะเปนครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทํางาน
ชุมชน หรือสังคม การเรียนรูตลอดชีวิตชวยใหบุคคลมีโอกาสพัฒนาตนในทางเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และวัฒนธรรม แตการเรียนรูตลอดชีวิตไมสามารถเกิดขึ้นไดถาปราศจากการรูสารสนเทศ
การรูสารสนเทศจึงเปนรากฐานสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต ในปจจุบัน องคกรสากล เชน ยูเนสโก
ไดเนนบทบาทสําคัญของการรูสารสนเทศควบคูไปกับการเรียนรูตลอดชีวิตในการพัฒนา 4 ดาน
ได แก การศึกษา การใหบริการทางสุขภาพและการส งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาธุรกิ จและ
เศรษฐกิจโดยเนนทรัพยากรมนุษย และ การมีสวนรวมของประชาชนทางการเมืองและการปกครอง
(Horton, Jr. 2008: 15-30)
นอกจากนี้ การรูสารสนเทศยังเกี่ยวของกับแนวคิดเรื่องสังคมสารสนเทศ ซึ่งหมายถึง
สังคมที่มีสารสนเทศเปนแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในสังคมสารสนเทศ จะ
มีการใชสารสนเทศในชีวิตประจําวันของประชาชนในกิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนระดับบุคคล
สังคม การศึกษา ธุรกิจ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสราง จัดการ ถายทอด แลกเปลี่ยน และ
เผยแพรสารสนเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่ แนวคิดเรื่องการ
สรางสังคมสารสนเทศและสังคมความรู เปนผลจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่แพรกระจายไปทั่วโลก เทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในสังคมปจจุบัน ไม
วาจะเปนความเปนอยู การศึกษา การทํางาน การใชเวลาวาง การรูสารสนเทศถือเปนทักษะพื้นฐาน
ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางปกติสุขของประชาชน และเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนสังคม
โลกใหดํารงอยูและพัฒนาไปไดดวยดี
ในชวงสามทศวรรษที่ผานมา การรูสารสนเทศเปนประเด็นสําคัญที่ไดรับความสนใจ
เพิ่มขึ้นเปนลําดับทั้งในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรและวงการศึกษาโดยทั่วไป
แนวคิ ด เรื่ องเศรษฐกิจ ฐานความรูที่ แ พรห ลายไปทั่ ว โลกเปน แรงผลัก ดั น ให เ กิด ความตอ งการ
ประชากรผูมีความรูความสามารถ รูวิธีเรียน และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อสราง
และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดังกลาว ในขณะเดียวกัน ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมีผลกระทบตอการผลิตและเผยแพรสารสนเทศและความรู การเขาถึงสารสนเทศ
จํานวนมากเพื่อคนหาสารสนเทศที่ตองการสามารถทําไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ กอใหเกิด
ความตระหนักในความสําคัญของการปลูกฝงทักษะการรูสารสารสนเทศแกนักเรียน นักศึกษา
พนักงาน และประชาชนทั่วไป
การสอนการรูสารสนเทศเปนเรื่องสําคัญที่บรรณารักษ นักสารสนเทศ และนักการศึกษา
ใหความสนใจกันมาก รายงานการศึกษาวิจัยหลายเรื่องทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปชี้ใหเห็นวา แม
การรูสารสนเทศจะเปนประเด็นสําคัญที่ไดรับการสงเสริมในระบบการศึกษา แตนักเรียน นักศึกษา
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จํานวนมากยังขาดทักษะการรูสารสนเทศ (Wired Campus. 2006) ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหลายจึงได
พยายามแสวงหาแนวทางที่ปลูกฝงทักษะการรูสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพที่สุด
องคการยูเนสโก เปนองคกรหนึ่งที่พยายามจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมการรูสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2553 องคการยูเนสโก สํานักงานกรุงเทพ ฯ ไดจัดประชุมผูเชี่ยวชาญ 30 คน
จากประเทศตาง ๆ ในหัวขอ การพัฒนาตัวชี้วัดการรูสื่อและการรูสารสนเทศ (The Development of
Media and Information Literacy Indicators—MIL) (UNESCO. 2009) ขอสรุปประการหนึ่งที่ไดจาก
การประชุมครั้งนี้คือ ในปจจุบัน มีขอมูลเบื้องตนที่เชื่อถือไดเกี่ยวกับพฤติกรรมการรูสารสนเทศนอย
มาก จนกระทั่งนักการศึกษาและนักวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรไมสามารถ
นําไปใชประโยชนในการกําหนดตัวชี้วัดการรูสารสนเทศได ขอสรุปดังกลาวกอใหเกิดโครงการ
สํารวจพฤติกรรมการรูสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเอเชีย (Asian Survey of Information
Behaviors of College Students) ขึ้น โดยมีประเทศตาง ๆ เขารวม เชน มาเลเซีย สิงคโปร อินเดีย ศรี
ลังกา ปากีสถาน บังกลาเทศ และจีน เปนตน
ผูวิจัยเล็งเห็นวาการเขารวมโครงการนี้จะเปนประโยชนทั้งตอมหาวิทยาลัย ตอประเทศ
ไทยและภูมิภาคเอเชีย จึงมีความประสงคจะทําวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการรูสารสนเทศของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม โดยศึกษาวาในการทํางานที่ไดรับมอบหมายจากการเรียนการสอน หรือการ
แกไขปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวันนั้น นักศึกษามีแนวทาง วิธีการ และรูปแบบของการศึกษา
คนควาอยางไร ใชแหลงสารสนเทศใดบาง มีวิธีประเมินสารสนเทศอยางไร และประสบอุปสรรค
ปญหาใดในกระบวนการศึกษาคนควา ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จะนําไปรวมกับผลการวิจัยเรื่อง
เดียวกันที่ไดจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการรูสารสนเทศของนิสิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของโครงการสํารวจพฤติกรรมการรูสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
เอเชีย ตามวัตถุประสงคขององคก ารการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
(องคการยูเนสโก) ตอไป
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย
โครงการวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงคที่จะศึกษาพฤติกรรมการรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อ
1.2.1 ศึกษาแนวทาง วิธีการ และรูปแบบของการศึกษาคนควา การใชแหลงสารสนเทศ
วิธีประเมินสารสนเทศ และอุปสรรคปญหาในกระบวนการศึกษาคนควา ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายในชั้นเรียน
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1.2.2 ศึกษาแนวทาง วิธีการ และรูปแบบของการศึกษาคนควา การใชแหลงสารสนเทศ
วิธีประเมินสารสนเทศ และอุปสรรคปญหาในกระบวนการศึกษาคนควา ในการแกปญ
 หาตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน
1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1.1. เพศ
2.2. คณะวิชา

3.3. ชั้นป
4.4. ผลการเรียน

ตัวแปรตาม
1. พฤติกรรมการคนควาเพื่อทํางาน
ที่ไดรับมอบหมาย
2. พฤติกรรมการคนควาเพื่อ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้ครอบคลุมประเด็นการรูสารสนเทศของนักศึกษาตามแบบสอบถามซึ่งรับรอง
มาตรฐานโดยองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (องคการยูเนสโก)
ซึ่งขอคําถามเปนความรูสากลที่สามารถใชไดทั่วโลก จึงสามารถนําผลมาเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
รูสารสนเทศของนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศได ผูวิจัย
กําหนดขอบเขตโครงการวิจัยไวดังนี้
1.4.1 ประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัย
ประชากรที่ ใช ในการวิ จัย ไดแ ก นัก ศึก ษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิ ชาและวิทยาลัย
นานาชาติ (เฉพาะนักศึกษาที่มีเชื้อชาติไทย) ชั้นปที่ 2-4 ของมหาวิทยาลัยสยาม ปการศึกษา 2554
จํานวน 7,941 คน (มหาวิทยาลัยสยาม. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา, 2554)
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2-4 จํานวน 420 คน
ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage random sampling) โดยกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางจากตารางการกําหนดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (R.V.Krejcie & D.W.Morgan.
1970: 606-610) ไดกลุมตัวอยางจํานวนไมต่ํากวา 367 คน จากนั้นดําเนินการสุมแบบแบงชั้นตามคณะ
วิชา และแตละชั้นมีขนาดกลุมตัวอยางเปนสัดสวนกับสัดสวนของประชากร
1.4.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ จําแนกเปน
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1. เพศ จําแนกเปน
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. คณะวิชา และวิทยาลัยนานาชาติ (เฉพาะนักศึกษาที่มีเชื้อชาติไทย) ที่มนี กั ศึกษาระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติ จําแนกเปน
2.1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 คณะนิตศิ าสตร
2.3 คณะนิเทศศาสตร
2.4 คณะบริหารธุรกิจ
2.5 คณะพยาบาลศาสตร
2.6 คณะเภสัชศาสตร
2.7 คณะวิทยาศาสตร
2.8 คณะวิศวกรรมศาสตร
2.9 คณะศิลปศาสตร
2.10 วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
2.11 วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรการโรงแรมและการทองเที่ยว
3. ชั้นป จําแนกเปน
3.1 ชั้นปที่ 2
3.3 ชั้นปที่ 3
3.4 ชั้นปที่ 4
4. ผลการเรียน จําแนกเปน
4.1 นอยกวา 2.00
4.2 2.01 - 2.50
4.3 2.51 - 3.00
4.4 3.01 - 3.50
4.5 3.51 - 4.00
ตัวแปรตาม จําแนกเปน
1.1 พฤติกรรมการคนควาเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายในรายวิชาตาง ๆ
1.2 พฤติกรรมการคนควาเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
การรูสารสนเทศ หมายถึง สภาพความเปนจริง หรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับความรูความสามารถ
และทักษะของบุคคลในการเขาถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศที่คนมาได และใชสารสนเทศอยาง
มีประสิทธิภาพทุกรูปแบบ ผูรูสารสนเทศจะตองมีทักษะในดานตางๆ เชน ทักษะการคิดวิเคราะห และ/
หรือ การคิดอยางมีวจิ ารณญาณ ทักษะการใชภาษา ทักษะการใชหองสมุด ทักษะการใชคอมพิวเตอร
เปนตน วัดไดดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยเตรียมไว โดยมีขอคําถามเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ และรูปแบบ
ของการคนควาอยางไร การใชแหลงสารสนเทศ วิธีประเมินสารสนเทศ และอุปสรรคปญหาที่ประสบ
ในกระบวนการศึกษาคนควาและใหผูตอบตอบเปนแบบมาตรประมาณคา
พฤติกรรมการรูสารสนเทศ หมายถึง แนวทาง วิธีการ รูปแบบ แหลงสารสนเทศ และวิธี
ประเมินสารสนเทศที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีใชในการศึกษาคนควาเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายใน
รายวิชาตางๆ และเพื่อแกปญ
 หาในชีวิตประจําวัน
นักศึกษา หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีจากคณะวิชาและวิทยาลัย
นานาชาติ (เฉพาะนักศึกษาที่มีเชื้อชาติไทย) ชั้นปที่ 2-4 ของมหาวิทยาลัยสยาม
ระดับชั้นป หมายถึง ระดับชั้นที่ศึกษาอยูใ นมหาวิทยาลัยสยาม ปการศึกษา 2554 ใน
หลักสูตรไมนอ ยกวา 4 ป
คณะวิชา หมายถึง คณะวิชาที่เปดสอนอยูที่มหาวิทยาลัยสยาม ประกอบดวย คณะวิชา ที่
มีนักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 9 คณะวิชา
วิทยาลัยนานาชาติ หมายถึง วิทยาลัยนานาชาติที่เปดสอนอยูที่มหาวิทยาลัยสยาม
ประกอบดวย หลักสูตรนานาชาติ ที่มีนักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร
1.6 ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
1.6.1 ผลการวิจัยเรื่องนี้จะใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการรูสารสนเทศของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการจัดฝกอบรมผูใช
สํานักหอสมุด เพื่อใหผูใชเกิดทักษะในการศึกษาคนควาแหลงสารสนเทศตาง ๆ ดวยตนเอง ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งเปนหนึ่งในกลยุทธการจัดการเรียนรูใหนักศึกษา ในยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ และความพรอมเขาสูโลกแหงการทํางาน
(Learning and Curriculum) ของมหาวิทยาลัยสยาม
1.6.2 ผลการวิจัยครั้งนี้ จะนําไปรวมกับผลการวิจัยในหัวขอเดียวกันของมหาวิทยาลัยของรัฐ
และเอกชนที่เขารวมโครงการ กลายเปนผลการวิจัยเกีย่ วกับพฤติกรรมการรูสารสนเทศของนิสิตและ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยไทย จากนั้นจะมีการแปลผลการวิจัยเปนภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปรวมกับประเทศ
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อื่น ๆ ในเอเชีย ซึ่งมีคณะกรรมการระดับภูมิภาคดําเนินการจัดทํารายงานการวิจัยเพื่อเผยแพรตอไปการทํา
วิจัยครั้งนี้จึงทําใหประเทศไทยมีสวนรวมในงานวิจยั ระดับภูมภิ าคและนานาชาติ
1.6.3 งานวิจยั ชิ้นนี้ ทําใหไดขอมูลเบื้องตน ซึ่งจะสามารถนําไปสูการวิจยั ตอยอดได เชน
การวิจยั เพื่อศึกษาหรือเปรียบเทียบพฤติกรรมการรูสารสนเทศ หรือปจจัยการรูสารสนเทศ เปนตน

