บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 เอกสารที่เกี่ยวของ
การวิจั ยเรื่ อง พฤติกรรมการรูสารสนเทศของนักศึกษามหาวิ ทยาลัย สยาม ผูวิจัยไดศึ กษา
เอกสารที่เกี่ยวของในประเด็นตางๆ ดังนี้
2.1.1 การรูสารสนเทศ
2.1.1.1 ความหมายของการรูสารสนเทศ
2.1.1.2 ความสําคัญของการรูสารสนเทศ
2.1.1.3 ผูรูสารสนเทศและทักษะการรูสารสนเทศ
2.1.1.2 มาตรฐานการรูสารสนเทศ
2.1.2 ความตองการสารสนเทศ และพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
2.1.2.1 ความหมายและระดับความตองการสารสนเทศ
2.1.2.2 ความหมายของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
2.1.2.3 กระบวนการและรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศ
2.1.3 แหลงสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ
2.1.3.1 แหลงสารสนเทศ
2.1.3.2 ทรัพยากรสารสนเทศ
2.1.3.3 การเลือกและการประเมินสารสนเทศ
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2.1.1 การรูสารสนเทศ
การรูสารสนเทศเปนกลไกสําคัญในการเรียนรูของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ไมวาจะเปน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน จําเปนตองมีความรูและความสามารถทางสารสนเทศเพื่อเปน
พื้นฐานสําหรับการเรียนรูดว ยตนเองตลอดชีวิต
2.1.1.1 ความหมายของการรูสารสนเทศ
องคการศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO, 2006)
ไดนิยามคําวาการรูสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถของปจเจกชนในการตระหนั กถึงความ
ตองการสารสนเทศของตนเอง มีความรูถึงวิธีการในการสืบคนแหลงสารสนเทศที่ตองการรวมถึง
ตองสามารถประเมินคุณคาของสารสนเทศที่หามาได รูจักวิธีการจัดเก็บและเรียกใชสารสนเทศเมื่อ
ตองการ สามารถใชสารสนเทศดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรมในการประยุกตใช
สารสนเทศเพื่อสรางสรรคและเผยแพรความรู
Zurkowski (cited in Eisenberg, 2004, p.3) อธิบายวา การรูสารสนเทศ หมายถึงการที่
บุคคลไดรับการฝกใหสามารถประยุกตสารสนเทศมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ในดานเทคนิคการ
ใชเครื่องมือในการเขาถึง และสามารถสังเคราะหสารสนเทศมาใชไดตามความตองการ
Doyle (1992) กลาววา การรูสารสนเทศ คือ ความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ
ประเมิน และใชสารสนเทศจากแหลงที่หลากหลาย
Reitz (2004, pp.356-357) ใหความหมายของการรูสารสนเทศวา เปนทักษะในการรูความ
ตองการสารสนเทศ เขาใจในวิธีการจัดระบบของหองสมุด รูจักทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุดมี
ใหบริการ รูเทคนิคการวิจัย รวมทั้งมีทักษะในการปะเมินสารสนเทศ การใชสารสนเทศอยางมี
ประสิ ท ธิ ผ ล เข า ใจโครงสร า งพื้ น ฐานด า นเทคโนโลยี และบริ บ ทด า นสั ง คม การเมื อ ง และ
วัฒนธรรมของสารสนเทศ
American Library Association (1989, p.1) ใหความหมายของการรูสารสนเทศวา การที่
บุค คลสามารถตระหนั ก ว า เมื่ อ ใดที่ ตอ งการสารสนเทศ และมีค วามสามารถในการระบุ แ หล ง
สารสนเทศ สามารถคนหา ประเมินคุณคา และใชสารสนเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ American Library Association ยังไดกําหนดองคประกอบของการรู
สารสนเทศไว 4 ประการ คือ
1) ความสามารถในการตระหนักรูวาเมื่อใดจะเลือกใชสารสนเทศ กําหนดความ
ตองการสารสนเทศที่ตอบสนองความตองการที่จะทําการศึกษา/เรียนรู

10
2) ความสามารถในการเข า ถึ ง สารสนเทศของผู เ รี ย น ทั้ ง จากเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือตัวบุคคล ทั้งการตัด บันทึก และการจัดการสารสนเทศหรือแหลงสารสนเทศ เปน
ตน
3) ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ วาสารสนเทศนั้นมีความนาเชื่อถือ
เที่ยงตรง ถูกตอง และทันสมัยหรือไมอยางไร เปนตน
4) ความสามารถในการเลื อ กใช ห รื อ ใช ส ารสนเทศได อ ย า งถู ก ต อ งและมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการ และสามารถสื่อสารและเผยแพรสารสนเทศหรือผลงาน
ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากที่กลาวมาทั้งหมด สามารถสรุปไดวา การรูสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถและ
ทักษะของบุคคลในการรูความตองการสารสนเทศของตนเอง รูจักทรัพยากรสารสนเทศ รูจักใช
เครื่ อ งมื อ และกระบวนการค น หาเพื่ อเขา ถึ ง แหล ง สารสนเทศที่ ห ลากหลาย สามารถวิ เ คราะห
สงเคราะห ประเมิน และใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสามารถในดานเทคนิค
การวิจัย เขาใจโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
2.1.1.2 ความสําคัญของการรูสารสนเทศ
การรูสารสนเทศกอใหเกิดประโยชนตอบุคคลหลายประการ ไดแก ทําใหเกิด
กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง สามารถตั้งคําถามถึงขอสงสัยอยางชัดเจน การพัฒนาการคิดอยางมี
วิจารณญาณและอยางมีเหตุผล (Association of College & Research Libraries, 2000, p.209) การรู
สารสนเทศถือเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนที่ทุกคนควรมี เพื่อความสําเร็จในการศึกษา การทํางาน
และในการใชชีวิตประจําวัน รวมถึงการอยูในสังคม (American Library Association, 1989, p.1)
การรูสารสนเทศมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นในสภาพแวดลอมปจจุบันที่การแพรกระจายของ
สารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหบุคคลตอง
เผชิญกับทางเลือกสารสนเทศที่หลากหลายและมากมายทั้งในการศึกษา การทํางาน และใน
ชีวิตประจําวัน ดังนั้น ในการใชสารสนเทศ บุคคลจึงจําเปนตองมีทักษะในการประเมินและคัดเลือก
สารสนเทศที่ถูกตองนาเชื่อถือ และตรงกับความตองการ (Association of College & Research
Libraries, 2000, p.207) ในที่นี้จะไดแบงความสําคัญของการรูสารสนเทศ เปน 3 ประเด็น คือ
ความสําคัญตอการศึกษาและการเรียนรู การประกอบอาชีพ และชีวิตประจําวัน ดังนี้
1) ความสําคัญของการรูสารสนเทศตอการศึกษาและการเรียนรู การรูสารสนเทศเปน
ปจ จัย สําคั ญในการเรียนรู ด วยตนเอง ช วยพัฒนาใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต และชวยในการ
คนควาวิจัย สําหรับเตรียมพรอมในการรับมือกับลักษณะสังคมฐานความรู จะเห็นไดจากนโยบาย
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ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหการจัดระบบ
การศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้น และตองมีวิธีการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง
อยางหลากหลาย โดยการเนนเรื่องความสามารถ และทักษะของผูเรียนในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง และจากแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2552 - 2559 กําหนดใหผูเรียนตอง
สามารถเรียนรูดวยตนเอง พรอมทั้งแบงปนความรูสูสังคมและสวนรวม การรูสารสนเทศจึงมีความ
จําเปนในกระบวนการศึกษาและการเรียนรู กลาวคือ
การรูสารสนเทศเปนทักษะสําคัญและจําเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิต คณะ กรรมาธิการ
นานาชาติวาดวยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ขององคการ UNESCO (1996 อางถึงใน พิณสุดา สิริธ
รังศรี, ม.ป.ป.) ไดเสนอรายงานการศึกษาตอองคการ UNESCO วา “การเรียนรูตลอดชีวิต” เปน
กุญแจสําคัญดอกหนึ่งที่ใชสําหรับเปดเขาสูศตวรรษที่ ๒๑ เปนความคิดรวบยอดที่ไกลไปกวาเดิม
และตอบสนองโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยใหความสําคัญกับสี่เสาหลักที่เปนรากฐานของ
การศึกษาในศตวรรษนี้ไดแก 1) การเรียนเพื่อรู (learning to know) 2) การเรียนรูเพื่อการปฏิบัติ
(learning to do) 3) การเรียนรูที่จะอยูรวมกันในสังคม (learning to live together) และ 4) การเรียน
เพื่อชีวิต (learning to be) ที่ใหความสําคัญทั้งดานความตองการโอกาส มาตรฐานคุณภาพและความ
เสมอภาคทางการศึกษาควบคูไปดวยกัน
การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนรูจักแสวงหาแหลงทรัพยากรของการ
เรียนรู เลือกวิธีการเรียนรู และสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง (รุงอรุณ
ไสยโสภณ, น.123) ทั้งนี้ ผูที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเองมีลักษณะสําคัญ ไดแก
1. ยอมรับตนเอง ตองมั่นใจในตนเองวาสามารถเรียนรูได
2. มีแผนการเรียนเฉพาะของตนเอง คือ มีเปาหมาย วิธีการ ลําดับขั้นตอนการเรียน
3. มีแรงจูงใจใหเรียนรูไมใชเรียนเพราะถูกบังคับหรือเรียนเพราะมีรางวัลลอใจ
4. มีความพอใจใฝเรียนรู หรือกระหายใครเรียนรูอยูเสมอ ยิ่งเรียน ยิ่งสนุก
5. เปนตัวของตัวเอง คือ กําหนดไดวาตนเองจะทําอะไร เพื่ออะไร มีมาตรฐาน
ระดับใด และประเมินตนเองหลังการเรียนรูอยูเสมอ (ชัยยศ อิ่มสุวรรณ, 2549)
ผูที่มีลักษณะเปนผูเรียนรูไดดวยตนเองจะสามารถพัฒนาไปสูการเปนผูที่เรียนรูไดตลอด
ชีวิต ซึ่งการเรียนรูตลอดชีวิตจะทําใหบุคคลไมหยุดพัฒนาตนเองในทุกดาน และถือเปนปจจัยสําคัญ
ของการอยูรอดทามกลางกระแสสังคมแหงการเรียนรูและการแขงขันในศตวรรษที่ 21 จากรายงาน
ของคณะธรรมาธิการนานาชาติในรายงานผลการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ค.ศ. 1996 เสนอวา การ
เรียนรูตลอดชีวิตเปนกุญแจสําคัญดอกหนึ่งที่ใชสําหรับเปดเขาสูศตวรรษที่ 21 ซึ่งลักษณะของการ
เรียนรูตลอดชีวิต มีดังนี้
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1. มีการเรียนรูไดทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
2. ผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนการศึกษาคนควาดวยตนเอง
3. มีแรงจูงใจที่จะเรียน ซึ่งเปนพื้นฐานการเรียนรูที่มีความตอเนื่องตลอดชีวิต
4. มีวัตถุประสงคของนโยบายการศึกษาที่หลากหลาย เชน สุขภาพ การงาน
ในการพัฒนาบุคคลไปสูการเปนผูที่สามารถเรียนรูดวยตนเอง และสามารถเรียนรูไดตลอด
ชีวิต ทําไดโดยการประยุกตใชทักษะการรูสารสนเทศ เชน การใชทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการ
รูแ หลงสารสนเทศและวิ ธีก ารเขาถึงเพื่อสนับสนุนการค น คว าดวยตนเอง ไดแ ก ทั ก ษะการใช
หองสมุด ทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน และทักษะการตั้งคําถาม เปนตน
จะเห็นวา การรูสารสนเทศมีความสําคัญตอการศึกษาและการเรียนดังที่ พิณสุดา สิริธรังศรี
(ม.ป.ป.) กลาวไววา การรูสารสนเทศมีความจําเปนอยางยิ่งตอการเรียนรูและปรับปรุงตนเองของ
มนุษย/ผูเรียนเขากับวิถีการเรียนรูและการดํารงตนในโลกยุคใหมที่เรื่องของขอมูล ขาวสาร ความรู
เปนเรื่องสําคัญบนฐานเศรษฐกิจ สังคมและการแขงขัน ทั้งความสามารถในการตระหนักรู การ
เขาถึง การประเมิน การเลือกใช และการตอยอดความรูสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ
การรูสารสนเทศเปนทักษะสําคัญและจําเปนตอการคนควา วิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจุบัน การเชื่อมโยงของขาวสาร ขอมูล สารสนเทศ ความรู และเรื่องราวตางๆ มากมายจากทั่วโลก
ถูกรวมเขาไวดวยกันดวยระบบเครือขายอินเทอรเน็ต สงผลใหพฤติกรรมการศึกษา การแสวงหา
สารสนเทศและความรูของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลตอนักวิจัยในศตวรรษที่ 21 ดวย นักวิจัยจําเปนตองเปนผูรู
สารสนเทศ เพื่อชวยสนับสนุนการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการกําหนดความตองการสารสนเทศ เพื่ อช วยในการตั้ง
ประเด็นคําถามหรือหัวขอวิจัยตามความถนัดและความสนใจ
2. รูวิธีคนหาแหลงสารสนเทศใหตรงกับสิ่งที่ตองการ เชน แหลงที่เปนสถาบัน
แหลงที่เปนบุคคล แหลงที่เปนสื่อมวลชน หรือแหลงอินเทอรเน็ต
3. รูวิธีการสืบคนสารสนเทศ เชน มีทักษะการใชหองสมุด สามารถใชกลยุทธและ
เทคนิคการสืบคนสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตางๆ ตามความสามารถ
และโอกาส เชน คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ เปนตน
4. รูวิธีการประเมินสารสนเทศและคัดเลือกสารสนเทศ ใหสอดคลองกับคําถาม
ปญหา หรือประเด็นที่ตองการ จากแหลงขอมูลที่หลากหลายและเปนขอมูลที่เชื่อถือได โดยเฉพาะ
สารสนเทศบนอินเทอรเน็ต
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5. สามารถนําสารสนเทศที่ไดมาใชใหเกิดประโยชนตอการคนควาวิจัยไดอยาง
สมบูรณและครบถวน
6. มีจรรยาบรรณของนักวิจัย ทั้งจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ใชในการวิจัยและ
จรรยาบรรณในการเผยแพรผลงานวิจัย
การคนควาวิจัยที่มีคุณภาพมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในทุกดาน โดยเฉพาะในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพขึ้นอยูกับความรูความสามารถของ
นักวิจัย และคุณภาพของนักวิจัยก็ขึ้นอยูกับการเปนผูรูสารสนเทศดังกลาว
2) ความสําคัญของการรูสารสนเทศตอการประกอบอาชีพ ในการทํางานประกอบอาชีพ
ตางๆ สิ่งสําคัญที่สุด คือ ความรูสําหรับการพัฒนาตนใหสามารถแกปญหาจากการทํางาน และ สราง
องคกรแหงการเรียนรูขึ้นในหนวยงาน
การรูสารสนเทศมีความสําคัญและจําเปนในการแกปญหาในการทํางาน จากรายงานการ
วิจัยของคณะกรรมการเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย หรือ SHRM (Corporate Voices for
Working families, Society for Human Resource Management) เมื่อป ค.ศ. 2006 ไดเปรียบเทียบ
ทักษะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยควรจะมีเพื่อใชในการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 20 กับทักษะที่มี
ความสําคัญตอการทํางานในศตวรรษที่ 21 ไวโดยกลาววา ในศตวรรษที่ 21 มีความตองการบุคคลที่
มีทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการรูเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสารและการประสานงานเปนกลุม
และ กลาววา ความตองการทักษะความคิดสรางสรรค มีปริมาณรอยละสูงกวาทักษะดานอื่นๆ จึง
เห็นไดวา สิ่งที่สําคัญที่สุดในการประกอบอาชีพใหมีความกาวหนาในศตวรรษที่ 21 คือ การพัฒนา
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดอยางสรางสรรค การรูเทคโนโลยีและสารสนเทศดิจิทัล
และทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ซึ่งทักษะเหลานี้เปนทักษะการรูสารสนเทศ
สรุปไดวา การรูสารสนเทศจะชวยเพิ่มศักยภาพในการทํางาน และเสริมสรางความรูใหมที่
จําเปนตอการทํางานและการประกอบอาชีพของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. สามารถระบุถึงขอมูล สารสนเทศ หรือความรูที่ตองการนํามาใชในการแกปญหาที่เกิด
ขึ้นในที่ทํางานไดอยางรวดเร็ว
2. สามารถสืบคนเพื่อแสวงหาขอมูล สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการทํางาน และการ
พัฒนาบุคลากรในองคกรได
3. มีความคิดสรางสรรค สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาอยางมีเหตุมีผล คิดวิเคราะห
และประเมินขอมูลที่จําเปนตองตัดสินใจไดอยางแมนยํา รวมถึงการเปนผูนําในการสรางองคความรู
ใหม หรือนวัตกรรมใหมๆใหแกองคกร
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4. สามารถใชเทคโนโลยีมาชวยในการสื่อสาร และสามารถนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการ
ทํางานเปนทีมโดยไมตองเสียเวลาในการเดินทางและเพิ่มความสะดวกในการติดตอประสานงาน
ดังนั้น การพัฒนาบุคคลใหเปนผูรูสารสนเทศจะทําใหบุคคลมีความสามารถในการแกไข
ปญหา ตัดสินใจ วางแผน และหาคําตอบในการทํางานไดอยางรวดเร็ว และรอบคอบ ซึ่งจะสงผลดี
ตอความกาวหนาในอาชีพการงานของตน
การรูสารสนเทศเปนทักษะพื้นฐานที่นําไปสูการจัดการความรู เพื่อสรางองคกรแหงการ
เรียนรู การทํางานในองค กรแหงการเรียนรูเ ปนการทํางานที่ สมาชิ กสามารถพัฒนาตนเองและ
องคกรไปสูความเปนอัจฉริยะได (เปยมพงศ นุยบานดาน, 2547) เพราะเปนองคกรที่สรางผลงาน
จากการทํางานพรอมกันกับการเกิดการเรียนรู สั่งสมความรู และสรางความรูจากประสบการณใน
การทํางาน ดวยการพัฒนาวิธีการทํางาน และระบบงานขององคกรไปพรอมๆกัน (สายันต แสง
สุริยันต, 2552) ทั้งนี้ องคกร สถาบัน หรือบริษัทตางๆไมวาจะสังกัดหนวยงานราชการหรือเอกชน
สวนใหญจะมีแนวทางในการสรางองคกรแหงการเรียนรูโดยใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือ
เป น ที่ ยอมรับกั น แล ว ว า การจัดการความรู เปนเครื่ องมื อในการประมวลสารสนเทศ
ความคิด การกระทํา ประสบการณจากการทํางานของคนในองคกร และการแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางคนในองคกรเพื่อนํามาสรางเปนความรูใหม จัดเก็บเปนแหลงความรู แบงปน และถายทอด
ความรูนั้นๆ ไปสูทุกคนในองคกร โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือชวยเพิ่มศักยภาพใน
การจัดการความรู
นอกจากนี้ ในการพั ฒ นาองค ก รแห ง การเรี ย นรู บุ ค ลากรจะต อ งมี ค วามสามารถ
นอกเหนือไปจากความรูความสามารถในการประกอบอาชีพของตน นั่นคือ ความรูความสามารถ
ดานสารสนเทศ โดยบุคลากรตองพัฒนาตนเองใหเปนผูรูสารสนเทศ ไดแก การรูวิธีสืบคน การ
ประเมินสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสื่อสารและทํางานเปนกลุม ทักษะการ
รูคอมพิวเตอร ทักษะการคิดวิเคราะห และทักษะการคิดสรางสรรค เปนตน
3) ความสําคัญของการรูสารสนเทศตอชีวิตประจําวัน การใชชีวิตในกระแสโลกาภิ
วัตนที่เกิดจากความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร ไดแก อินเทอรเน็ต เทคโนโลยีดาวเทียม ใย
แกวนําแสง ฯลฯ ทําใหการบริโภคขอมูล ขาวสาร สารสนเทศของผูคนไดรับความสะดวกสบาย
และรวดเร็วมากขึ้น แตก็กอใหเกิดผลกระทบดานลบตอผูบริโภคดวยเชนกัน บุคคลจึงจําเปนตอง
พัฒนาตนเองใหเปนผูบริโภคที่รูเทาทันสื่อและขอมูล ขาวสาร โดยการมีทักษะการรูสารสนเทศ
เพื่อสามารถแกปญหาชีวิตที่ซับซอนขึ้นในกระแสยุคโลกาภิวัตนได
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สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ไดเสนอแนวทางใน
การเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิต ดังนี้
1. รูจักและเห็นคุณคาของตนเอง และมีคานิยมที่พึงประสงค
2. รูจักแสวงหาขอมูล ขาวสาร และกลั่นกรองเลือกใชขอมูลที่ถูกตอง เหมาะสม
3. รูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ และตัดสินใจแกปญหาอยางรอบคอบ
4. รูจักวางแผนชีวิต และอาชีพ
5. รูจักปฏิเสธในสิ่งที่จะเปนภัยกับตน
จะเห็นวา การรูสารสนเทศมีความสําคัญตอบุคคลทุกคน ดังที่ Webber and Johnston, 2000,
pp.381-397) กลาวไว ดังตอไปนี้
1. สามารถแสวงหาสารสนเทศตามความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ไดรับรูโอกาสในการเลือกใชแหลงสารสนเทศและแยกแยะแหลงสารสนเทศได
3. ไดวิเคราะหและเลือกใชสารสนเทศจากเครื่องมือคนสารสนเทศ เชน จากเครื่อง
คอมพิวเตอร และจากเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นๆ
4. มีความสะดวกตอการใชสื่อมวลชนที่หลากหลายที่เหมาะสมที่สุด
5. มีความระมัดระวังตอการใชสารสนเทศทั้งที่เชื่อถือไดและเชื่อถือไมได
6. สามารถถายทอดสารสนเทศที่รูใหผูอื่นไดทราบได
2.1.1.3 ผูรูสารสนเทศและทักษะการรูสารสนเทศ
ผูรูสารสนเทศ คือ ผูที่รูวาจะเรียนรูดวยตนเองไดอยางไรเพื่อใหไดสารสนเทศที่
ตองการอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
Doyle (1992) ไดกําหนดคุณลักษณะของผูรูสารสนเทศไวดังนี้ คือ
1. สามารถตระหนักวาสารสนเทศที่ถูกตองและสมบูรณคือพื้นฐานของการตัดสินใจที่
ชาญฉลาด
2. สามารถตระหนักถึงความตองการสารสนเทศ
3. สามารถกําหนดคําถามจากความตองการสารสนเทศ
4. สามารถระบุแหลงสารสนเทศได
5. สามารถพัฒนากลยุทธการสืบคนที่ประสบความสําเร็จ
6. สามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอื่นๆ
7. สามารถประเมินสารสนเทศ
8. สามารถจัดระบบสารสนเทศสําหรับการใชงานตอไป
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9. สามารถบูรณาการสารสนเทศใหมเขาไวในองคความรูที่มีอยู
10. สามารถใชสารสนเทศในการคิดอยางมีวิจารณญาณและในการแกปญหาได
การมี คุ ณ ลั ก ษณะเป น ผู รู สารสนเทศ ไม ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได เ อง ไม ใ ช พ รสวรรค ไม ใ ช
กรรมพันธุ แตจะเกิดขึ้นไดจากการฝกฝน หรือการฝกทักษะ
Eisenberg and Berkowitz (1996) ไดเสนอแนวคิดทักษะการรูสารสนเทศหลัก 6 ประการ ที่
รูจักกันดีในชื่อ Big six skills ซึ่งเปนทักษะการรูสารสนเทศเพื่อการแกปญหาตางๆ ประกอบดวย
ทักษะของการรูสารสนเทศที่ผูเรียนควรรู แบงออกได 6 ทักษะ โดยอธิบายทักษะทั้ง 6 เปนขั้นตอน
ตามลําดับขั้นตอนการแสวงหาสารสนเทศ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดภาระงาน (Task definition) เปนการระบุปญหาวาคืออะไร
สารสนเทศที่จําเปนที่จะนํามาใชแกปญหาคืออะไรบาง ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนเริ่มตนการศึกษา
คนควา ที่ผูเรียนจะตองคิดพิจารณาถึงสิ่งที่ตองการศึกษาคนควาหาตําคอบ เปนขั้นตอนที่ผูเริ่มตน
ศึ ก ษาจะพบป ญ หามากเพราะไม ท ราบว า อะไรคื อ ป ญ หา จํ า เป น จะต อ งฝ ก โดยกํ า หนดป ญ หา
ตองการทราบอะไร มีใครเกี่ยวของบาง ปญหาเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร อยางไร และสารสนเทศที่
เกี่ยวของมีอะไรบาง
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดกลยุทธการแสวงหาสารสนเทศ (Information Seeking Strategies)
เปนการระดมความคิดที่มีทั้งหมดในการเลือกแหลงสารสนเทศวาจะหาสารสนเทศที่เกี่ยวของได
จากที่ ใ ดบ าง เช น หนัง สื อ วารสาร ฐานข อมู ล ออนไลน อิ น เทอร เ น็ ต และเว็บ ไซตต า งๆ และ
วางแผนการสืบคนสารสนเทศวาจะทําอยางไรใหไดสารสนเทศเหลานั้นมา เมื่อไดสารสนเทศแลว
จะตองเลือก และประเมินแหลงสารสนเทศตางๆ เหลานั้นอยางไรบาง
ขั้นตอนที่ 3 การระบุแหลงและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ (Location and access) เปนการ
สืบคนขอมูลจากแหลงสารสนเทศตามขั้นตอนที่ 2 ที่ไดกําหนดไวแลว เปนการเรียนรูวิธีการเขาถึง
สารสนเทศตางๆ เชน การเขาอินเทอรเน็ต การเขาใชฐานขอมูลออนไลน การเขาเว็บไซตตางๆ และ
การใชโปรแกรมคนหา เปนตน ขั้นตอนนี้เปนการฝกสืบคนขอมูลดวยตนเอง เพื่อสรางทักษะในการ
เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งการสืบคนถือเปนขั้นตอนสําคัญในการไดรับสารสนเทศที่ตองการ
หากสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพยอมไดเปรียบกวาคนอื่น
ขั้นตอนที่ 4 การนําสารสนเทศมาใช (Use of information) เปนการเรียนรูที่จะนําสารสน
เทศที่สืบคนไดมาใช โดยการเก็บรวบรวมขอมูล บันทึกขอมูลจากแหลงขอมูลที่ไดศึกษา ไมวาจะ
เปนการบันทึกขอมูล (Save) การดาวนโหลดขอมูล (Download) และการทําบุกมารค (Bookmark)
เปนตน
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ขั้นตอนที่ 5 การสังเคราะหขอมูล (Synthesis) เปนการรวบรวมจัดหมวดหมูเพื่อนําเสนอ
สารสนเทศที่ ไ ด ค น คว า มาจํา แนกพร อ มทั้ ง เลื อกวิธี ก ารนํ า เสนอข อ มูล เชน การใช โ ปรแกรม
ประมวลผลคํา โปรแกรมนําเสนอขอมูล ซอฟตแวรตารางทํางานระบบฐานขอมูลเว็บเพจ เปนตน
ขั้ น ตอนที่ 6 การประเมิ น ผล (Evaluation) เป น การพิ จ ารณาผลงานที่ ไ ด ทํ า ขึ้ น และ
กระบวนการทํางานที่ผานมา โดยพิจารณาวา ผลงานของผูเรียนสอดคลองกับปญหาหรือไมและ
กระบวนการทํางานของผูเรียนถูกตองหรือไม เปนขั้นตอนคนหาจุดบกพรอง จุดออน หรืออุปสรรค
ในการศึกษาคนควา
ในขั้นตอนการประเมินผล อาจมีผูประเมินไดหลายคน คือ ในขั้นตอนของการตรวจสอบ
ผลงานและภาระงานที่รับผิดชอบ ปกติ ผูสอนจะเปนผูประเมิน สวนการประเมินกระบวนการ
ทํางาน ผูเรียนจะประเมินตนเองวายังมีขอบกพรองหรือไม ควรปรับปรุงในสวนใดบาง
ในประเทศไทยมี ง านวิ จั ย การพั ฒ นารู ป แบบการฝ ก ทั ก ษะการรู ส ารสนเทศสํ า หรั บ
สังคมไทยโดยอาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2550) ไดสังเคราะหและพัฒนารูปแบบการรู
สารสนเทศสําหรับสังคมไทยขึ้นโดยมีพื้นฐานจาก The Big 6 Skills Model ดังกลาวขางตน ได
รูปแบบการฝกทักษะที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก
1. กําหนดภารกิจ คือ ตองการรูอะไร ปญหาหรือขอสงสัยคืออะไร
2. รูการเขาถึงแหลง คือ การหาคําตอบวาอยูที่ไหน มีวิธีเขาถึง และการใชแหลงความรูได
อยางไร
3. ประเมินสารสนเทศ คือ การคัดสรรสารสนเทศอยางไรใหตรงกับสิ่งที่ตองการรู และ
นาเชื่อถือ
4. บูรณาการวิถีการใชงาน คือ การมีวิธีใดใชในการนําสิ่งที่คนพบมาสรุป นําเสนอและ
สื่อสารกับผูอื่น ประยุกตใชแกปญหา ใชอยางมีจรรยาบรรณและถูกกฎหมาย
ในประเทศอังกฤษ โดย Standing Conference of National and University Libraries
(SCONUL) ไดเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศ 7 ประเด็นภายใตชื่อ Seven
Pillars of Information Literacy ซึ่งทักษะทั้ง 7 ประการ (Webber, 2006) ไดแก
1. ความสามารถในการตระหนักวาตนเองตองการสารสนเทศ
2. ความสามารถในการแสดงใหเห็นความแตกตางของวิธีการระบุชองวางทางสารสนเทศ
3. ความสามารถในการสรางกลยุทธในการคนหาสารสนเทศ
4. ความสามารถในการคนหาและเขาถึงสารสนเทศ
5. ความสามารถในการเปรียบเทียบและประเมินสารสนเทศที่ไดรับจากแหลงสารสนเทศ
ตางๆ
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6. ความสามารถในการจัดการประยุกตและแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับผูอื่นอยางเหมาะสม
ในสถานการณตางๆกัน
7. ความสามารถในการสังเคราะห และพัฒนาสารสนเทศที่มีอยูไปสูการสรางองคความรู
ใหมได
จากลักษณะของผูรูสารสนเทศและทักษะของผูรูสารสนเทศขางตนสามารถสรุปไดวา ผูรู
สารสนเทศคือ บุคคลที่รูวาจะคนหาสารสนเทศไดอยางไร จะไดสารสนเทศจากที่ไหน สามารถ
ประเมินสารสนเทศและแหลงสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะหเนื้อหาสารสนเทศ
ได สามารถใชสื่อสารสนเทศไดอยางเหมาะสม และเขาใจถึงการใชสารสนเทศอยางถูกกฎหมาย
การเป น ผู รูสารสนเทศถื อว า เป น สิ่งจํ า เปน ตอการอยูรอดในอนาคตเนื่ อ งจากผู รูสารสนเทศจะ
สามารถเตรี ย มตั ว เพื่ อ การได รั บ สารสนเทศและการใช ส ารสนเทศได อ ย า งเหมาะสมในทุ ก
สถานการณ ดังนั้นเปาหมายสูงสุดของการเปนผูรูสารสนเทศคือ การเปนผูที่รูวาจะเรียนรูไดอยางไร
เพื่อใหไดขอมูลที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2.1.1.2 มาตรฐานการรูสารสนเทศ
การกําหนดมาตรฐานการรูสารสนเทศ เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับเทียบวัดหรือเปน
กรอบหรื อเป น แนวทางสํ า หรั บ การประเมิน การรู ส ารสนเทศหรือ การวั ด สั ม ฤทธิผ ลของการรู
สารสนเทศ ประเทศตางๆ ไดกําหนดมาตรฐานการรูสารสนเทศไวทุ กระดับทั้งระดับนั กเรีย น
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการจัดตั้งสถาบันการรูสารสนเทศ (The Institute of Information
Literacy - NILI) ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1997 ภายใตการดําเนินงานของสมาคมหองสมุดและการวิจัย
(Association of College and Research Libraries - ACRL) มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือแก
สถาบันตางๆ ที่จะรวมมือกันใหเกิดการรูสารสนเทศอยางกวางขวาง ACRL ไดกําหนดมาตรฐาน
การรูสารสนเทศขึ้น เพื่อเปนเกณฑในการรูสารสนเทศในประเทศสหรัฐอเมริก า ซึ่ งมาตรฐาน
ดังกลาวมีการใชอยางแพรหลายในระดับอุดมศึกษา ยกตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยแหงรัฐนิวยอรค
และ มหาวิทยาลัยแมสซาจูเซ็ท (Association of College and Research Libraries-ACRL, 2000) โดย
มาตรฐานดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 นักศึกษาผูรูสารสนเทศสามารถบอกลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศ
ที่ตองการได โดย
1.1 สามารถระบุ ค วามต อ งการสารสนเทศ เช น ปรึ ก ษาหารื อ ผู อื่ น ตั้ ง คํ า ถามและ
รายละเอียดของความตองการสารสนเทศ ระบุหรือปรับเปลี่ยนความตองการสารสนเทศ เปนตน
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1.2 สามารถระบุประเภทและรูปแบบของแหลงสารสนเทศที่จะใชคนควา เชน สามารถ
เขาใจคุณคา และความแตกตางของทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ ทั้งลักษณะการผลิต การ
จัดระบบการเผยแพรทั้งอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ รูคุณคาและความแตกตางของแหลง
สารสนเทศปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เปนตน
1.3 สามารถพิจารณาคุณคาและความไดเปรียบของการไดรับสารสนเทศที่ตองการ เชน
สามารถระบุวิธีการสืบคนสารสนเทศทั้งจากแหลงที่คุนเคย และจากแหลงอื่น ๆ พิจารณาความ
เปนไปไดของการไดรับสารสนเทศจากภาษาอื่น ๆ หรือสาขาอื่น ๆ สามารถกําหนดประเด็นสําคัญ
ของความตองการ และกําหนดเวลาเพื่อใหไดรับสารสนเทศที่ตองการ เปนตน
1.4 สามารถทบทวนความตองการสารสนเทศ เพื่อขยายขอบเขตความตองการใหกวาง
ขึ้น
มาตรฐานที่ 2 นักศึกษาผูรูสารสนเทศ สามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.1 สามารถเลือกวิธีคนควาหรือระบบการคนคืนสารสนเทศที่เหมาะสมที่สุด สําหรับ
การเขาถึงสารสนเทศ เชน สามารถระบุวิธีการคนควาที่เหมาะสมสํารวจขอดี และขอดอยของวิธีการ
คนควาตาง ๆ และเลือกวิธีการสืบคน สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2.2 สามารถสรางและปรับปรุงกลยุทธการสืบคนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน สามารถ
ระบุ คํ า สํ า คั ญ ที่ ใ ช สื บ ค น เลื อ กศั พ ท ค วบคุ ม ให เ หมาะสมกั บ แหล ง สารสนเทศ ใช
กลยุทธการสืบคนที่เหมาะสมกับระบบการคนคืนสารสนเทศ และสามารถปรับปรุงกลยุทธการ
สืบคนสารสนเทศตาง ๆ เปนตน
2.3 สามารถคนคืนสารสนเทศดวยวิธีที่หลากหลายทั้งระบบออนไลนหรือบุคคลเพื่อให
ไดรับสารสนเทศที่ตองการ เชน บริการยืมระหวางหองสมุด จากผูเชี่ยวชาญและผูประกอบวิชาชีพ
ตาง ๆ
2.4 สามารถกลั่นกรองและใชกลยุทธการสืบคนไดถาจําเปน เชน ความสามารถประเมิน
ปริมาณ คุณภาพ ความเกี่ยวของของผลการสืบคน และขอดอยของผลการสืบคนได
2.5 สามารถคั ด เลื อ ก บั น ทึ ก และจัด ระบบสารสนเทศและแหลง สารสนเทศได เช น
สามารถใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกสารสนเทศที่ตองการ สามารถสรางระบบจัดเก็บ
สารสนเทศ รูจักวิธีการเขียนรายการอางอิงสําหรับทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ
มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาผูรูสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ และแหลงสารสนเทศอยางมี
วิจารณญาณ และรวมสารสนเทศที่คัดเลือกไวเขาเปนความรูของตน โดย
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3.1 สามารถสรุปแนวคิดหลัก โดยเลือกจากสารสนเทศที่รวบรวมไวเขียนใหเปนถอยคํา
ของตนเองอยางถูกตอง
3.2 สามารถเปรียบเทียบความรูใหมกับความรูเดิม โดยพิจารณาถึงคุณคาที่เพิ่มขึ้น และ
สารสนเทศนั้นสามารถตอบสนองกับความตองการ มีความถูกตองตรงกับแหลงขอมูลอื่นๆ
มาตรฐานที่ 4 นักศึกษาผูรูสารสนเทศสามารถใชสารสนเทศเพื่อบรรลุวัตถุประสงคได
อยางมีประสิทธิภาพดวยตนเอง
4.1 สามารถประยุกตสารสนเทศ โดยการจัดระบบเนื้อหาและรูปแบบใหตรงกับความ
ตองการ เพื่อวางแผนและสรางผลงานตางๆ ได
4.2 สามารถทบทวนกระบวนการพั ฒ นาสารสนเทศได ไดแ ก การรวบรวมเอกสาร
กระบวนการสืบคน การประเมินสารสนเทศ และกลยุทธตาง ๆ
4.3 สามารถสื่อสารสนเทศกับผูอื่น ไดอยางมีประสิทธิภาพนําเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสรางผลงาน และสื่อสารอยางชัดเจน
มาตรฐานที่ 5 นักศึกษาผูรูสารสนเทศเขาใจปจจัยทางเศรษฐกิจ ทางกฎหมาย และทาง
สังคม เขาใจถึงการใชสารสนเทศในกรณีตางๆ อยางมีศีลธรรมและอยางถูกกฎหมาย โดย
5.1 เขาใจปจจัยทางศีลธรรม กฎหมายและเศรษฐกิจที่แวดลอมสารสนเทศ เชน เขาใจ
สิทธิสวนบุคคล ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ เปนตน
5.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของสถาบัน ที่เกี่ยวของในการเขาถึง และ
การใชทรัพยากรสารสนเทศ เชน เขาใจและปฏิบัติตามนโยบายและกฎของสถาบัน ที่เกี่ยวของเปน
การวิจัยหรือแหลงสารสนเทศตาง ๆ ใชและเผยแพรสารสนเทศอยางถูกกฎหมาย
5.3 สามารถอ า งอิ ง ถึ ง แหล ง ที่ ม าของสารสนเทศในการเขี ย นผลงานในรู ป แบบที่
เหมาะสม
นอกจากมาตรฐานของ ACRL แลว สมาคมบรรณารักษระดับอุดมศึกษาแหงวิสคอนซิน
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (Wisconsin Association of Academic Librarians - WAAL) ก็ไดกําหนด
มาตรฐานการรูสารสนเทศระดับวิทยาลัยขึ้นมาเชนกัน (WAAL Information Literacy Committee,
2005) ไดแก
1. สามารถแยกแยะและอธิบายความตองการเกี่ยวกับสารสนเทศที่จําเปนในการ
แกปญหา
2. สามารถวินิจฉัย แยกแยะและเลือกใชแหลงสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
3. สามารถวางแผนการสืบคนสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. สามารถอธิบาย วิเคราะหผลการสืบคนและเลือกแหลงสารสนเทศที่ตรงกับ
ความตองการ
5. สามารถระบุ แ หล ง และค น คื น สารสนเทศในเรื่ อ งที่ ต อ งการจากแหล ง
สารสนเทศตางๆ
6. สามารถประเมินคุณคาและเลือกใชสารสนเทศได
7. สามารถจั ด ระบบ สั ง เคราะห รวบรวมและประยุ ก ต ส ารสนเทศไปใช
ประโยชนได
8. สามารถกําหนดแนวทางแสวงหาสารสนเทศดวยตนเองได
9. มีความเขาใจเกี่ยวกับแหลงและทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งในดานองคประกอบ
กระบวนการผลิต สถาบันบริการและการเผยแพรสารสนเทศ
10. มีจริยธรรมในการใชและเผยแพรสารสนเทศ
ประเทศจีน โดยมหาวิทยาลัยฮองกง (Hong Kong University) สรางมาตรฐานการรู
สารสนเทศขึ้น โดยมาตรฐานการรูสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฮองกงมีรายละเอียดดังนี้
1. ผูรูสารสนเทศสามารถกําหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ตองการได
2. ผูรูสารสนเทศสามารถใชสารสนเทศเพื่อการแกปญหาและตัดสินใจได
3. ผูรูสารสนเทศสามารถวิเคราะหสารสนเทศที่ไดมาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนําความรู
ไปสรางแนวความคิดใหม
4. ผูรูสารสนเทศสามารถประเมินสารสนเทศและ ประยุกตใชสารสนเทศเดิมที่มีอยูเขา
กับสารสนเทศใหมได
5. ผูรูสารสนเทศสามารถประมวลและสังเคราะหสารสนเทศได
6. ผูรูสารสนเทศมีกลยุทธในการสืบคนสารสนเทศ
7. ผูรูสารสนเทศสามารถคิด คน กลยุทธในการประมวลความรูแ ละสรางความรูดว ย
ตนเอง
8. ผูรูสารสนเทศควรตระหนักถึงการเรียนรูตลอดชีวิต
9. ผูรูสารสนเทศจะตองตระหนักวาตนเองตองการสารสนเทศ
10. ผูรูสารสนเทศสามารถใชสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยสงเสริมการ
เรียนรูสูชุมชน
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11. ผูรูสารสนเทศมีความเขาใจในประเด็นดานเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่แวดลอม
ไปดวยสารสนเทศรวมทั้งผลที่เกิดจากการเขาถึงสารสนเทศอยางถูกตองทั้งทางจริยธรรมและ
กฎหมาย (จุมพจน วนิชกุล, 2550)
ประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด นิวซีแลนดกับออสเตรเลียไดรวมมือกันจัดตั้ง
สถาบันการรูสารสนเทศแหงออสเตรเลียและนิวซีแลนด (Australian and New Zealand Institute for
Information Literacy – ANZIL) และไดจัดประชุมรวมกับสภาบรรณารักษมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย
(Council of Australian University Librarians - CAUL) จัดทําและปรับปรุงมาตรฐานการรู
สารสนเทศที่ประกาศใชใ นประเทศออสเตรเลียโดยใหชื่อมาตรฐานวา กรอบมาตรฐานการรู
สารสนเทศในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด (The Australian and New Zealand information
literacy framework) ซึ่งมีมาตรฐานการรูสารสนเทศทั้งหมด 6 มาตรฐาน (Bundy, 2004) ไดแก
มาตรฐานที่ 1 นักศึ กษาสามารถตระหนัก ถึงความตองการสารสนเทศรวมทั้งสามารถ
กําหนดลักษณะและ ขอบเขตของสารสนเทศที่ตองการได
มาตรฐานที่ 2 นักศึกษาสามารถคนหาสารสนเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาสามารถประเมินผลเชิงวิเคราะหกับสารสนเทศและกระบวนการ
คนหาสารสนเทศที่ตองการได
มาตรฐานที่ 4 นักศึกษาสามารถจัดการกับสารสนเทศทั้งที่คนหามาไดหรือที่สรางขึ้นใหม
มาตรฐานที่ 5 นักศึกษาสามารถประยุกตใชสารสนเทศเดิมที่มีอยูเขากับสารสนเทศใหม
เพื่อสรางแนวความคิดใหม หรือสรางความเขาใจใหมได
มาตรฐานที่ 6 นักศึกษาสามารถใชสารสนเทศดวยความเขาใจและยอมรับในประเด็นทาง
วัฒนธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่แวดลอมขณะใชสารสนเทศนั้นๆ ได
นอกจากนี้ สภาบรรณารักษมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย (2001, pp. 7-19) ไดกําหนดมาตรฐาน
การรูสารสนเทศสําหรับบุคคลทั่วไป (Information Literacy Standards for Person) ทั้งหมด 7
มาตรฐาน ดังตอไปนี้
มาตรฐานที่ 1 ผูรูสารสนเทศรูถึงความตองการสารสนเทศ และกําหนดขอบเขตความ
ตองการสารสนเทศได
มาตรฐานที่ 2 ผู รู ส ารสนเทศสามารถเข า ถึ ง สารสนเทศได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
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มาตรฐานที่ 3 ผูรูสารสนเทศสามารถประเมินคุณคาสารสนเทศและแหลงสารสนเทศอยาง
มีวิจารณญาณและบูรณาการสารสนเทศที่เลือกสรรแลวเขากับความรูเดิม
มาตรฐานที่ 4 ผู รู ส ารสนเทศสามารถจั ด หมวดหมู เก็ บ รวบรวม ถ า ยโอน และร า ง
สารสนเทศที่รวบรวมได หรือผลิตขึ้นมาใหมได
มาตราฐานที่ 5 ผูรูสารสนเทศควรขยาย ตีกรอบ หรือวางโครงราง หรือสรางสรรคความรู
ใหม โดยบูรณาการจากความรูเดิม และความรูใหม เปนของตนหรือของกลุมได
มาตรฐานที่ 6 ผูรูสารสนเทศมีความเขาใจบริบททางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และ
สังคมที่เกี่ยวเนื่องกับการใช การเขาถึงสารสนเทศ รวมทั้งใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรม ชอบดวย
กฎหมายและเคารพสิทธิตาง ๆ
มาตรฐานที่ 7 ผูรูสารสนเทศควรตระหนักถึงการเรียนรูตลอดชีวิต และการมีสวนรวมของ
พลเมืองนั้นจําเปนตองมีการรูสารสนเทศ
ประเทศแอฟริกาใต มหาวิทยาลัยตางๆ รวม 21 สถาบันในแอฟริกาใตไดรวมมือกัน
ปรับปรุงระบบการศึกษาที่แตกอนมีผูจบการศึกษาตอปเฉลี่ยเพียง 15% และเปนคนผิวขาวมากกวา
คนผิวสี โดยในระยะแรกไดกําหนดมาตรฐานของผูที่จบการศึกษาวาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ (Jager
and Nassimbeni, 2005)
1. มีความรูทางดานคอมพิวเตอร
2. มีทักษะในการจัดการความรู
3. มีทักษะในการแสวงหาสารสนเทศ
4. มีทักษะในการแกปญหา
5. สามารถทํางานเปนทีมได
6. มีการติดตอสัมพันธ
7. มีความสนใจทางสังคม
8. มีทักษะในการสื่อสาร
ตอมาสมาคมหองสมุดและสารสนเทศแหงประเทศแอฟริกาใต (Library and Information
Association of South Africa - LIASA) ไดนํามาตรฐานของ ACRL และมาตรฐานของ ANZIL มา
ปรับใชโดยเนื้อหาของมาตรฐานสวนใหญมาจากมาตรฐานการรูสารสนเทศของ ACRL และไดนํา
มาตรฐานขอ 7 ของ ANZIL มาใชประกอบดวย โดยมีใจความดังนี้
มาตรฐานที่ 1 นักศึกษาสามารถกําหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ตองการได
อยางชัดเจน
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มาตรฐานที่ 2 นักศึกษาสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 3 นักศึกษาสามารถประเมินสารสนเทศและแหลงที่ผลิตสารสนเทศได
อยางมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถบูรณาการสารสนเทศที่คัดเลือกแลวเขากับระบบฐานความรูและ
คานิยมของตนเองได
มาตรฐานที่ 4 นั ก ศึ ก ษาในฐานะบุ ค ลากรและสมาชิ ก ของกลุ ม ต า ง ๆ สามารถใช
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
มาตรฐานที่ 5 นั ก ศึ ก ษามี ค วามเขา ใจในประเด็น ดา นเศรษฐกิจ กฎหมาย และสัง คมที่
แวดลอม ไปดวยสารสนเทศรวมทั้งผลที่เกิดจากการใชการเขาถึงสารสนเทศอยางถูกตองทั้งทาง
จริยธรรมและกฎหมาย
มาตรฐานที่ 6 ผูรูสารสนเทศควรตระหนักถึงการเรียนรูตลอดชีวิต และการมีสวนรวมของ
พลเมืองนั้นจําเปนตองมีการรูสารสนเทศ
สําหรับประเทศไทย สถาบันระดับอุดมศึกษาตางๆ มุงเนนใหนิสิตนักศึกษารูสารสนเทศ
โดยการสอน การอบรม การแนะนําแหลงสารสนเทศตาง ๆ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งสถาบันและองคกรเอกชน
ต า งๆ ก็ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการสร า งนิ สั ย รั ก การอ า นและการรู ส ารสนเทศให แ ก นั ก เรี ย นและ
ประชาชน แตอยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังไมไดกําหนดมาตรฐานการรูสารสนเทศไวอยางชัดเจน
หากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาตางๆ สมาคมหองสมุด
รวมถึงบรรณารักษ ครู อาจารยไดรวมมือกันกําหนดมาตรฐาน และเกณฑการรูสารสนเทศไวเพื่อ
เปนกรอบหรือเปนแนวทางสําหรับการประเมินการรูสารสนเทศของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนแลว ก็จะทําใหการสงเสริมการรูสารสนเทศและการพัฒนาการรูสารสนเทศใหกับกลุม
คนตางๆ มีแนวทางที่ชัดเจน และเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น
2.1.2 ความตองการสารสนเทศ และพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
หากบุคคลไมมีความตองการสารสนเทศก็จะไมมีการแสวงหาสารสนเทศ ดังนั้น
ความตองการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศจึงเปนองคประกอบสําคัญของการ
รูสารสนเทศ เพราะผูรูสารสนเทศคือ ผูที่รูวาตนเองตองการสารสนเทศ และจะแสวงหาสารสนเทศ
ไดอยางไร
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2.1.2.1 ความหมายและระดับความตองการสารสนเทศ
เมื่ อ บุ ค คลพบว า ตนเองมี ค วามต อ งการสารสนเทศ ก็ จ ะนํ า ไปสู ก ารแสวงหา
สารสนเทศเพื่ อ สนองตอบความต อ งการนั้ น ไม ว า จะเป น การนํ า เอาประสบการณ ที่ มี อ ยู เช น
ความคิด หรือการกระตุนจากปจจัยภายนอกเชน การสืบคนจากฐานขอมูลออนไลน หรืออาจจะถาม
จากเพื่อน จากคนรูจัก และอาจตัดสินใจไมรับสารสนเทศเหลานั้นเมื่อพบวาความตองการที่จะไดมา
นั้นยังไมมีความจําเปนหรือไมสามารถที่จะคนหาจนไดสารสนเทศที่สมบูรณ (Encyclopedia of
Library and Information Science, 1997, p.318)
Wilson (1981, p.8) กลาววา นอกจากความตองการที่เกิดขึ้นในตัวผูใชแลว ยังมีปจจัยที่มี
ผลต อ พฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศ เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการ ซึ่ ง ป จ จั ย เหล า นี้ มี
ความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับผูใช บทบาทในการทํางาน และสภาพแวดลอม
ของผูใช ซึ่ง Bawden (2006, pp.671-679) มีความเห็นสอดคลองกับ Wilson โดยใหความเห็นวา
ความต อ งการของผู ใ ช จ ะเป น จุ ด เริ่ ม ต น และเป น ตั ว กระตุ น ให เ กิ ด พฤติ ก รรมการแสวงหา
สารสนเทศ นอกจากนี้ ส ภาพแวดล อ มก็ ยั ง เป น ส ว นที่ ทํ า ให เ กิ ด การแสวงหาสารสนเทศ เช น
สภาพแวดล อ มที่ ทํ า งาน สภาพแวดล อ มทางสั ง คม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง แต ใ น
ขณะเดียวกันพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศอาจจะไมเกิดขึ้นหากมีอุปสรรคเกิดขึ้น ไมวาจะมา
จากสภาพแวดลอมหรืออุปสรรคที่เกิดจากบุคคลหรือระหวางบุคคล
Norwood (1999) ไดนําเอาทฤษฎีลําดับขั้นของความตองการของ Maslow มาเปรียบเทียบ
กับความตองการในการใชสารสนเทศ โดยเปรียบเทียบวาทฤษฎีความตองการของ Maslow นั้น
สามารถอธิบายใหสอดคลองกับความตองการแสวงหาสารสนเทศ ไดดังนี้
1. ระดับความตองการทางสรีระ คือ การไดมาซึ่งสารสนเทศ โดยการคัดลอก หรือการทํา
สําเนาสารสนเทศเพื่อสนองความตองการขั้นพื้นฐาน เปนความตองการในระยะสั้น ซึ่งสารสนเทศ
ที่ไดมานั้น ไมไดชวยสนองความตองการโดยตรงแกผูใช และไมอาจนํามาใช
2. ระดับความตองการความปลอดภัย คือ ตองการสารสนเทศชวยในการตัดสินใจ และ
สามารถที่จะทําใหรูสึกเชื่อมั่น และปลอดภัย สารสนเทศที่มีความถูกตอง และสามารถทําใหประสบ
ความสําเร็จ เปนความตองการในการใชสารสนเทศ
3. ระดับความตองการใหความรูสึกวาตัวเองมีสวนรวม สารสนเทศเหลานั้นสามารถ
สืบคนไดจาก หนังสือหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไดรับการยอมรับ และเปนสารสนเทศที่มีความเกี่ยวของกัน
4. ระดับที่ตองการการยอมรับนับถือ ความตองการสารสนเทศที่มีอํานาจจะสนองตอบ
ตอการไดรับการนับถือจากผูอื่น โดยสารสนเทศที่มีจะสามารถนําไปพัฒนาใชได
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5. ระดับความตองการการเปนตัวของตัวเอง จะแสวงหาสารสนเทศประเภทที่มีเนื้อหา
เปนประโยชน และนําไปใชประโยชนในทางที่ดี
ประภาวดี สืบสนธ (2539) ไดแบงระดับความตองการสารสนเทศออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
1. ระดับรูแจง ผูใชสามารถบอกความตองการ ตลอดจนแหลงสารสนเทศที่สนองความ
ตองการได ซึ่งถือวาอยูในระดับการรูแจง การจัดทรัพยากรก็จะงาย และตรงกับเปาหมายยิ่งขึ้น
2. ระดับบอกความตองการได ในกรณีนี้ผูใชสารสนเทศสามารถอธิบายคําถาม หรือ
ความตองการไดชัดเจนแตไมทราบวาจะไปหาขอมูลรายละเอียดไดจากแหลงใด
3. ระดับรูความตองการ ผูใชสารสนเทศรูวาตนมีความตองการ แตไมสามารถอธิบายได
ชัดเจนวาตนตองการอะไร ดังนั้นจึงหาขอมูลเพิ่มเติมโดยการซักถามผูอื่น และเปดโอกาสใหผูอนื่ ได
สอบถามความตองการที่แทจริงของตน เพื่อใหรกู ระจางมากยิ่งขึ้นในสิ่งที่ตนตองการจะทราบ
4. ระดับกวางสุด ผูใชสารสนเทศสามารถระบุไดเพียงความชอบไมชอบ และความไม
พอใจอยางกวาง ๆ โดยไมสามารถระบุความตองการได แตถาเปนผูปฏิบัติงานหาสารสนเทศมาใหก็
พอที่จะบอกไดวาพอใจหรือไมพอใจ ความตองการระดับนี้ผูใชยังไมมีความตองการอยางแทจริงซึ่ง
อาจมีสาเหตุจากหลายองคประกอบดวยกัน ผูใชจึงบอกไดเพียงทรรศนะกวาง ๆ แทนที่จะบอกถึง
ความตองการอยางแทจริงได
เมื่ อ เกิ ด ความต อ งการสารสนเทศ บุ คคลก็ จ ะตอ งแสวงหาสารสนเทศเพื่ อ สนองความ
ตองการนั้น เกิดเปนพฤติกรรมสารสนเทศ ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมตาง ๆ ที่มนุษยกระทําเพื่อที่จะ
ไดรับสารสนเทศจากแหลงและชองทางสารสนเทศ หมายรวมถึงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
และการใชสารสนเทศดวย
2.1.2.2 ความหมายของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ คือ การกระทําที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลตระหนักถึง
ความตองการสารสนเทศของตนและแสวงหาสารสนเทศจากแหลงตางๆ ทั้งแหลงบุคคล แหลง
สิ่งพิมพ หองสมุด และหนวยงานสถาบันตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการสารสนเทศของตน
การแสวงหาสารสนเทศจะยุ ติลงเมื่ อบุคคลนั้นไมมี ความตองการสารสนเทศดังกลาวอีกตอไป
(Ching – Chich Chen and Hernon, 1982, pp.5-6, 8) การแสวงหาสารสนเทศของบุคคลเปนการ
แสวงหา อยางมีเปาหมายเพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถตอบสนองความตองการของแตละบุคคล
โดยใชวิธีสืบคนตาง ๆ ทั้งจาก หองสมุด หนังสือพิมพ หรือเว็บไซต (Wilson, 2000, p.49)
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Krikelas (1983, p.6) กลาวถึงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเมื่อบุคคลตองการรู
ตองการศึกษา หรือวิเคราะหเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแกไขปญหาใดปญหาหนึ่งแลวความรูที่ตนมีอยู
ไมเพียงพอที่จะตอบคําถามตางๆ เหลานั้นได ก็จะเกิดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศขึ้น
2.1.2.3 กระบวนการและรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ มีกระบวนการเปนขั้นตอนดังที่อารีย ชื่นวัฒนา
(2545, น.125-128) ไดกลาวถึงกระบวนการแสวงหาสารสนเทศวา ประกอบดวยกระบวนการยอย 8
กระบวนการ คือ
1. การตระหนักและยอมรับปญหาสารสนเทศ บุคคลถูกกระตุนจากความตองการของ
ตนเองหรือจากภายนอกใหตระหนักวาเกิดปญหาหรือภาวะแหงชองวางซึ่งตองการสารสนเทศมาใช
แกปญหา
2. การระบุและเขาใจปญหา บุคคลพยายามทําความเขาใจและระบุปญหาโดยวางกรอบวา
คําตอบของปญหาคืออะไรหรือนาจะเปนอะไร พรอมทั้งจํากัดคําตอบใหแคบลงโดยคิดถึงความรูที่
เกี่ยวของหรือปญหาที่คลายๆ กัน การทํารายการและจัดกลุมแนวคิด วลี เหตุการณหรือบุคคลที่
เกี่ยวกับปญหาจะชวยใหผูใชหรือบุคคลคอยๆ เขาใจปญหาไดชัดเจนขึ้น และระบุภาระงานที่จะตอง
คนหาไดในที่สุด
3. การเลือกระบบคนหา บุคคลมักจะพิจารณาเลือกระบบที่มีใหใชหรือระบบที่คุนเคย
รวมกับลักษณะของภาระงานที่ตองคนหา
4. การกํ า หนดข อ คํ า ถาม เปน การกํา หนดคํ าที่คิ ด วา ระบบจะสามารถหาสารสนเทศที่
ตองการได ด วยระบบคํ าศั พ ทของบุ คคลและปอนเขาสูระบบ เพื่ อ ให ระบบจั บคูคํ าดั ง กลา วกับ
คําศัพทของระบบ การกําหนดขอคําถามจะรวมถึงการกําหนดกลยุทธและกลวิธีที่บุคคลเห็นวา
เหมาะสมที่สุดในการดําเนินการคนหาภายใตขอบเขตของกฎ ลักษณะ และสวนตอประสานของ
ระบบ
5. การดําเนินการคนหา เมื่อกําหนดขอคําถามไดแลว บุคคลก็เริ่มดําเนินการคนหาจาก
ระบบ ถาระบบคนหาคนจากบัตรรายการ บุคคลตองเลือกลิ้นชักบัตรที่เหมาะกับขอคําถามและใช
กฎการเรียงบัตรรายการตามตัวอักษรในการคนหาคําตอบ ถาคนจากระบบออนไลน บุคคลตอง
พิมพขอคําถามและกดแปนเพื่อสงขอคําถามไปสูระบบ
6. การตรวจสอบผลลัพธ ผลลัพธคือ ผลจากการคนหาที่ไดจากระบบ บุคคลตองตรวจสอบ
วาตรงกับความตองการหรือไม
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7. การดึงสารสนเทศที่ตองการ เมื่อบุคคลไดตรวจสอบเอกสารแลวก็สามารถดึงเอกสารที่
พิจารณาแลววาเขาเรื่องมาเก็บไวในหนวยเก็บเพื่อนํามาใชประโยชนภายหลัง
8. การพิจารณาคนหาซ้ํา/ยุติการคนหา การคนหาสารสนเทศยากที่จะสําเร็จสมบูรณดวย
การใชขอคําถามเพียงขอเดียวหรือไดรับผลการคนหาชุดเดียว โดยทั่วไปแลวบุคคลจะนําผลการ
คนหามาเปนผลปอนกลับในการกําหนดขอคําถามใหม เพื่อดําเนินการคนหาซ้ําอีก
สําหรับกระบวนการแสวงหาสารสนเทศอื่นๆ ที่นิยมกัน เชน รูปแบบของ Ellis, Cox and
Hall (1993) ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 8 ขั้นตอน ไดแก
1. การเริ่มตนสืบคน (Starting) เปนกิจกรรมที่ใชเปนจุดเริ่มตนของการสืบคน ไดแก
การกําหนดหัวขอที่สนใจ การกําหนดแหลงสารสนเทศที่ใช และเริ่มแสวงหาสารสนเทศดวย
วิธีการตาง ๆ เชนสอบถามจากเพื่อนรวมงาน
2. การติดตามรายการอางอิง (Chaining) มี 2 ลักษณะ คือ Backward chaining การ
ติดตามรายการอางอิงหรือบรรณานุกรมในหนังสือและบทความ และ Forward chaining การ
ติดตามรายการอางอิงในดรรชนีการอางถึง เชน Science Citation Index เปนตน
3. การสํารวจอยางคราว ๆ (Browsing) เปนการสํารวจตัวเอกสารอยางคราว ๆ เชน
สํารวจจากหนาสารบัญ ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ชื่อองคกร ชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาวารายการใดเกี่ยวของกับ
ความตองการ
4. การกลั่นกรองแหลงสารสนเทศเพื่อเลือกสืบคน (Differentiating) เปนการพิจารณา
ความแตกตางของลักษณะและคุณภาพของแหลงสารสนเทศแตละแหลง เพื่อกลั่นกรองจํานวน
สารสนเทศที่จะสืบคนตอไป สําหรับปจจัยที่มีผลตอการพิจารณากลั่นกรองแหลงสารสนเทศคือ
ความรูและภูมิหลังของสาขาวิชา ประสบการณที่บุคคลมีตอแหลงนั้น ๆ คําแนะนํา และบทวิจารณ
5. การติดตามอยางตอเนื่อง (Monitoring) เปนการติดตามแหลงสารสนเทศที่เลือก
จากขอ 4 เพื่อทําการสืบคนอยางลึกซึ้ง เพื่อใหไดสารสนเทศใหม ๆ เพิ่มเติม
6. การคัดเลือกสารสนเทศที่เกี่ยวของ (Extracting) เปนการแยกเอกสารที่เกี่ยวของ
และตรงความตองการออกจากสารสนเทศอื่น ๆ
7. การตรวจสอบ (Verifying) เป น การตรวจสอบความถู ก ต อ ง เที่ ย งตรง ของ
สารสนเทศที่เลือกแตละรายการ
8. จบการสืบคน (Ending)
รูปแบบกระบวนการคนหาสารสนเทศของ Kuhlthau (1992) แบงออกเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้
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1. การเริ่มตน (Initiation) เปนขั้นตอนที่บุคคลตระหนักถึงความตองการสารสนเทศ
และตองการแสวงหาสารสนเทศ เพื่ อลดความไมรู ซึ่ งเกิดจากสภาพการณและสิ่งแวดล อมใน
ขณะนั้น
2. การกําหนดหัวขอที่ตองการสืบคน (Selection) เปนการกําหนดหัวขอ หรือเนื้อหา
ที่จะสืบคนอยางกวาง ๆ
3. การสํารวจ (Exploration) เปนการสืบคนสารสนเทศตามหัวขอกวาง ๆ ที่กําหนด
เพื่อพิจารณาหัวขอหรือประเด็นที่เฉพาะเจาะจงของเรื่องนั้น ๆ
4. การสืบคนในหัวขอเฉพาะเจาะจง (Formulation) เปนการสืบคนที่มุงเนนในหัวขอ
เฉพาะเจาะจงที่กําหนดไว
5. การรวบรวมสารสนเทศ (Collection) เปนการรวบรวมสารสนเทศตามประเด็นที่
กําหนดจากแหลง และเครื่องมือชวยคนตาง ๆ
6. การนํ า เสนอสารสนเทศ (Presentation) เป น ขั้ น ตอนสุ ด ท า ยของกระบวนการ
สืบคน โดยการเตรียมนําเสนอ หรือนําสารสนเทศที่ไดรับไปใชประโยชน
รูปแบบ Berrypicking ของ Bates (1989, pp.195-208) เปนรูปแบบที่เนนพฤติกรรมการ
สื บ ค น อย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ ให ไ ด รั บ สารสนเทศครบถ ว นตามที่ ต อ งการโดยใช วิ ธี ก ารสื บ ค น ที่
หลากหลายและรวบรวมสารสนเทศจากจุดสืบคนหลายแหลง มีองคประกอบ 4 ดาน ไดแก
1. ลักษณะของคําถาม (Nature of the query)
2. ลักษณะของกระบวนการสืบคนโดยรวม (Nature of the overall search process)
3. ขอบเขตเทคนิคการสืบคนที่ใช (Range of search technique used)
4. ขอบเขตของแหลงสารสนเทศ (Information “domain” or territory)
Bates อธิบายถึงองคประกอบทั้ง 4 วา ในการสืบคนสารสนเทศที่ตองการ บุคคลจะเริ่มตน
ด ว ยคํ า ถามกว า ง ๆ เพื่ อ ให ไ ด ส ารสนเทศที่ ต อ งการ และเริ่ ม ต น สื บ ค น สารสนเทศจากแหล ง
สารสนเทศบางแหลง ซึ่งในการสืบคนแตละครั้ง ผูสืบคนจะไดรับสารสนเทศที่ใหแนวคิดใหมๆ
หรือขยายแนวคิดเพิ่มเติมในเรื่องการสืบคนสารสนเทศมากขึ้น ซึ่งผูสืบคนอาจสืบคนตอไปเรื่อยๆ
ดวยคําถามเดิมหรือดวยแนวคิดใหมที่ไดรับ รวมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธหรือแหลงสารสนเทศที่
สืบคน เพื่อใหไดสารสนเทศที่ครบถวนตามหัวขอที่ตองการ ซึ่งทุกแหลงที่สืบคน ผูสืบคนจะเก็บ
รวบรวมสารสนเทศไปเรื่อยๆ จนไดรับสารสนเทศมากเพียงพอตอความตองการ
นอกจากนี้ Leckie (cited in Case, 2007) ยังไดอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของบุคคลในอาชีพ โดยกลาววาบุคคลมีความตองการสารสนเทศตามอาชีพและภาระ
งานของแตละบุคคล ซึ่งจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ โดยมีปจจัยหลากหลายที่
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เปนตัวแปรตอพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ไดแก ลักษณะความตองการสารสนเทศ การ
คัดเลือกแหลงสารสนเทศที่ตองการ และการตระหนักรูในความตองการสารสนเทศ จากนั้นก็จะ
ดําเนินการสืบคนสารสนเทศที่ตนเองตองการ เพื่อนําไปเปนขอมูลในการประกอบอาชีพของตน
และเมื่อไดขอมูลเปนที่นาพอใจหรือตรงตามความตองการของตนแลวก็จะหยุดพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศนั้น แตหากผลลัพธที่ไดนั้นยังไมเปนที่นาพอใจหรือไมตรงตามความตองการ
บุคคลนั้นก็จะเริ่มพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศใหมอีกครั้ง
จะเห็นไดวา ความตองการสารสนเทศ (Information Needs) มักจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคล พบวา
ตนเองมีปญหาที่ตองตัดสินใจ หรือตองการตอบคําถามเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็จะเกิดพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศ (Information Seeking Behavior) ดังนั้น เพื่อใหการแสวงหาสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จําเปนที่จะตองพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศ (Information Literacy
Skill) โดยใชกระบวนการแสวงหาสารสนเทศอยางเปนขั้นตอน กลาวคือเริ่มแสวงหาสารสนเทศ
จากแหลงตาง ๆ ทั้งแหลงบุคคล แหลงสิ่งพิมพ หองสมุด หนวยงานสถาบันและเว็บไซต แลวทําการ
เลือกสรร เมื่อบุคคลไดรับสารสนเทศที่สนองตอบตอความตองการแลว พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศจะสิ้นสุดลงและจะยุติลงเมื่อบุคคลไมมีความตองการสารสนเทศและจะเริ่มตนใหมเมื่อ
มีความตองการสารสนเทศใหม
2.1.3 แหลงสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ
ในการแสวงหาสารสนเทศ ผูแสวงหาจะพบสารสนเทศในแหลงตางๆ และใน
รูป แบบต า งๆ ซึ่ ง มี จํา นวนมากมายเกิ น กว าที่ จ ะสามารถเข า ถึง และนํ า มาใชไ ด ทั้ ง หมด แหล ง
สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ ที่ควรรูจักมีรายละเอียด ดังนี้
2.1.3.1 แหลงสารสนเทศ
แหลงสารสนเทศ (information Sources) จําแนกได 4 กลุม คือ
1. แหลงสารสนเทศสถาบัน ไดแก หองสมุด หอสมุดแหงชาติ ศูนยสารสนเทศ
พิพิธภัณฑ หอจดหมายเหตุ หนวยงานและองคกรตาง ๆ
2. แหลงสารสนเทศสื่อมวลชน ไดแก สื่อหนังสือพิมพ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน
3. แหลงสารสนเทศอินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรที่ใหบริการระบบ
World Wide Web ที่สามารถนําเสนอขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ ในลักษณะสื่อประสม ซึ่งมีทั้ง
ข อ ความ ภาพ เสี ย ง และภาพเคลื่ อ นไหว ป จ จุ บั น แหล ง สารสนเทศต า ง ๆ ได ใ ช เ ครื อ ข า ย
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อินเทอรเน็ตเปนประโยชนในการใหบริการสารสนเทศ เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ หนวยงาน และ
องคกรตางๆ โดยจัดทําเว็บไซตใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
4. แหล ง สารสนเทศบุ ค คล เป น แหล ง สารสนเทศที่ ส ามารถให ค วามรู ใ นแต ล ะ
สาขาวิชาไดอยางครอบคลุม ครบถวน ตลอดจนมีความนาเชื่อถือ เนื่องจากเปนผูรูโดยตรง บุคคลที่
เปนแหลงสารสนเทศ ไดแก ปราชญชาวบาน นักวิชาการ ผูรูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ

2.1.3.2 ทรัพยากรสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ (Information resources) หมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใชบันทึก
สารสนเทศ ความรู ขอมูล ขาวสาร ขอเท็จจริง ความคิด และประสบการณตาง ๆ โดยใช ภาษา
สัญลักษณ ภาพ และเสียง อาจอยูในรูปกระดาษ ฟลม หรือเทปแมเหล็ก เปนตน โดยทั่วไปมักแบง
ออกเปน 3 ประเภทคือ วัสดุตีพิมพ (Printed materials) วัสดุไมตีพิมพ (Nonprinted materials) และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic media) ดังรายละเอียดตอไปนี้
วัสดุตีพิมพ
หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่บันทึกสารสนเทศเพื่อประโยชนใน
การศึกษา คนควา อางอิง หรือเพื่อความบันเทิง โดยผลิตเปนหนังสือ สิ่งพิมพ หรือเอกสารรูปแบบ
ตางๆ บน กระดาษ วัสดุตีพิมพแบงเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้
1. หนั ง สื อ ทั่ ว ไป ได แ ก หนั ง สื อ วิ ช าการ ตํ า รา หนั ง สื อ อ า นประกอบ
หนังสือสารคดี นวนิยาย เรื่องสั้น
2. หนังสืออางอิง คือ หนังสือที่ใหสารสนเทศอยางยอเพื่อการคนควาเฉพาะ
เรื่องอยางรวดเร็ว ไดแก พจนานุกรม สารานุกรม รายป อักขรานุกรมชีวประวัติ หนังสืออางอิงทาง
ภูมิศาสตร ทําเนียบนามคูมือ บรรณานุกรม และดรรชนี
3. วารสาร นิตยสาร ใหขอมูลเนื้อหาทันสมัย ทันเหตุการณ ทั้งบทความทาง
วิชาการ สารคดี ความรูทั่วไป บทวิเคราะห บทสัมภาษณ ตาราง สถิติ ฯลฯ จัดพิมพอยางตอเนื่อง มี
กําหนดออกแนนอน
4. หนังสือพิมพ รายงานขาวที่ทันตอเหตุการณ และเสนอเรื่องราวที่กําลัง
เปนที่สนใจดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ การศึกษา อาชีพ กีฬา และบันเทิง จัดพิมพอยาง
ตอเนื่อง มีกําหนดออกแนนอน
5. จุลสาร เสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางสั้นๆ จบสมบูรณในเลม มีวัถุประสงค
เพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธ
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6. กฤตภาค เป น สารสนเทศที่ ไ ด จ ากการตั ด ขา ว บทความ รู ป ภาพหรื อ
เรื่องราว จากหนังสือพิมพ และนํามาผนึกลงบนกระดาษ แจงเนื้อหาโดยกําหนดเปนหัวเรื่อง และ
แจงแหลงที่มาเพื่อการอางอิง
7. สิ่งพิ มพ รัฐ บาล มี รัฐ บาลเปน ผู รับผิด ชอบในการพิ มพ เพื่อ ให ค วามรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของรัฐบาลหรือความรูในแขนงวิชาตาง ๆ ที่ประชาชนควรทราบ อาจเปน
ผลงานรัฐบาล เอกสารวิจัย บทความทางวิชาการ บันทึกการบริหารงาน สถิติขอมูล คําแนะนํา รวม
สุนทรพจน ประมวลระเบียบขอบังคับ เปนตน
8. วิ ท ยานิ พ นธ เป น ผลงานการศึ ก ษาค น คว า วิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาโท และปริญญาเอก มีความนาเชื่อถือสูง
9. หนังสือหายาก หรือเอกสารหายาก เปนหนังสือที่มีคุณคาสูงและหาได
ยาก มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย ๆ อยางรวมกันคือ เปนหนังสือเกา ไมมีในตลาดหนังสือ
หรือมีจํานวนนอยฉบับ ฉบับพิมพครั้งแรก ฉบับพิมพจํานวนจํากัดและไมมีการตีพิมพอีก ฉบับ
จัดพิมพพิเศษ ฉบับจัดรูปเลมงดงามพิเศษ หนังสือที่นาสนใจจากสมาคม หรือ องคกรตางๆ หนังสือ
ที่มีเนื้อหาที่มีคุณคา ยากที่จะหาอานไดในหนังสือเลมอื่น หนังสืออนุสรณงานศพ เปนตน
10. รายงาน หมายถึง รายงานความกาวหนาของสาขาวิชาตางๆ หรือรายงาน
ผลการคนควา เชน รายงานการประชุม รายงานการสัมมนาทางวิชาการ รายงานผลการวิจัย รายงาน
ผลการทดลอง และรายงานประจําป เปนตน
11. สิทธิบัตร เปนเอกสารที่รัฐออกใหเพื่อใหความคุมครองสิทธิในการ
ประดิษฐและการออกแบบผลิตภัณฑ โดยผูขอจดสิทธิบัตรจะตองแจงรายละเอียดหรือเปดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการคิดคนประดิษฐสิ่งนั้นเพื่อแลกกับสิทธิ์การคุมครอง
จากรัฐ
12. เอกสารมาตรฐาน เปนเอกสารที่ร ะบุถึง เกณฑ ห รื อขอกํา หนดซึ่ง ใช
เป น เครี่ อ งชี้ บ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภั ย สั ม ฤทธิ ผ ลหรื อ คุ ณ ค า ของสิ่ ง ของ
เครื่องมือและวิธีการปฏิบัติ
13. เอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง รายงาน หรือเอกสารผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่สมควรเก็บรักษาไวอยางถาวร เพื่อเปนแหลงขอมูลและหลักฐาน
ในการศึกษาคนควาวิจัยเรื่องราวของอดีต เชน คําสั่ง ระเบียบขอบังคับ หนังสือโตตอบ บันทึก
แผนที่ แผนผัง ภาพถาย เพื่อเปนหลักฐานแสดงประวัติ พัฒนาการ นโยบาย และการดําเนินงาน
ของรัฐหรือเอกชน นอกจากนี้ ยังรวมถึงเอกสารตนฉบับ หรือโสตทัศนวัสดุของทางราชการหรือ
ของเอกชนที่เก็บรักษาไวในรูปลักษณะเดิมเพื่อประโยชนในการศึกษาเชิงประวัติศาสตร
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วัสดุไมตีพิมพ หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่บันทึกไวในสื่อที่ไมไดผานกระบวนการ
ตีพิมพ มีหลายประเภท ไดแก
1. โสตวัสดุ คือ วัสดุที่บันทึกเสียง เชน เพลง เสียงดนตรี เสียงพูด หรือเสียงตางๆ เพื่อ
การศึกษาคนควา หรือเพื่อความบันเทิง ไดแก แผนเสียง แถบบันทึกเสียง แผนซีดีเสียง
2. ทัศ นวั สดุ คื อ วัสดุที่ สามารถรับรูผานประสาทสัมผัสทางตา เปน วั สดุที่มี ภ าพ
(Image) ขนาดใหญ สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา สวนใหญจะเขียน วาด หรือออกแบบดวยมือ
จึงมีชื่อเรียกอีก ชื่อหนึ่งวา วัสดุลายเสน (Graphic Materials) ไดแก ลูกโลก แผนที่ ฟลมสตริป
สไลด ภาพโปรงใส หุนจําลอง
3. โสตทัศนวัสดุ คือ วัสดุที่บันทึกทั้งเสียงและภาพ (Audio/Video) สามารถเปดฟง
เสียงและดูภาพไดทางเครื่องเลน (Player) และเครื่องรับโทรทัศนหรือเครื่องคอมพิวเตอร ไดแก
ภาพยนตร วีดิทัศน
4. วัสดุยอสวน คือ วัสดุที่มีภาพถายยอสวนของเอกสารหรือสิ่งพิมพตนฉบับประเภท
หนั ง สื อ พิ ม พ วารสาร หนั ง สื อ ใบลาน สมุ ด ข อ ย ฯลฯ ให มี ข นาดเล็ ก ลงบนฟ ล ม ชนิ ด ต า งๆ
หองสมุดนิยมใชบันทึกเอกสารที่ชํารุดเสียหายงาย หรือตองการประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร
ตัวจริง ไดแก ไมโครฟลม ไมโครฟช
วั ส ดุ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส คื อ วั ส ดุ สิ่ ง พิ ม พ แ ละวั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช สิ่ ง พิ ม พ ที่ ถู ก นํ า มาจั ด เก็ บ เป น
อิเล็กทรอนิกส หรือสื่อที่ผลิตขึ้นใหม เชน หนังสืออิเล็กทรอนิกส วารสารอิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูล
เปนตน
นอกจากนี้ในปจจุบันมีการผลิตสารสนเทศใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น มีการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยการเขาถึง โดยการพัฒนาโปรแกรมและใชเทคโนโลยีระบบ
เครือขายเปนตัวกลางในการถายทอดสารสนเทศบนเครือขาย World Wide Web ซึ่งเปนประโยชน
ตอผูเรียนในการเขาถึงแหลงสารสนเทศไดอยางสะดวกไมจํากัดสถานที่ และเวลา สารสนเทศบน
เครือขายสามารถจําแนกประเภทได ดังนี้
1. แหลงขอมูลบน World Wide Web ไดแก
1.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-books) คือ หนังสือที่สรางขึ้นดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรมีลักษณะเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่ตองอานทางหนาจอคอมพิวเตอรหรือเครื่องอาน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book reader) ทั้งในระบบออฟไลนและออนไลน คุณลักษณะพิเศษของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสประการหนึ่งคือสามารถเชื่อมโยงจุดไปยังสวนตางๆ ของหนังสือ เว็บไซต
ตางๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธและโตตอบกับผูอานได นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถ
แทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา
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1.2 วารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(E-journals) เป น วารสารที่ มี เ นื้ อ หาอยู ใ นรู ป
อิเล็กทรอนิกสมีกําหนดออกแนนอน สม่ําเสมอ สามารถเขาถึง สืบคนขอมูล และสั่งซื้อหรือ
บอกรั บ เป น สมาชิ ก ได ใ นรู ป แบบฐานข อ มู ล ซี ดี -รอม ฐานข อ มู ล ออนไลน และเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร
1.3 ฐานขอมูล (E-database) การรวบรวมขอมูลโดยมีการกําหนดรูปแบบการ
จั ด เก็ บ อย า งมี ร ะบบเพื่ อ ให ส ามารถนํ า ข อ มู ล ไปใช ไ ด ต ามต อ งการ ข อ มู ล จะถู ก เก็ บ บั น ทึ ก ใน
รูปแบบดิจิทัล ลักษณะของขอมูลที่จัดเก็บมีหลายรูปแบบเชน บรรณานุกรม สาระสังเขป ฉบับเต็ม
และ มัลติมีเดีย
1.4 บล็อก (Blogs) หรือ เว็บล็อก (weblog) คือการบันทึกบทความของตนเอง
(Personal Journal) ลงบนเว็บไซต ประกอบดวย ขอความ ภาพ ลิงก หรือสื่อตางๆ เชน เพลง หรือ
วิดีโอ บล็อกจะเปดใหผูเขามาอานขอมูล สามารถแสดงความคิดเห็นตอทายขอความที่เจาของบล็อก
เปนคนเขียน ซึ่งทําใหผูเขียนสามารถไดผลตอบกลับโดยทันที
1.5 โปรแกรมคนหา (Search Engine) โปรแกรมที่ชวยในการสืบคนหาขอมูลบน
อินเทอรเน็ต โดยครอบคลุมทั้งขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟตแวร แผนที่ ขอมูล
บุคคล กลุมขาว และอื่น ๆ ซึ่งแตกตางกันไปแลวแตโปรแกรมหรือผูใหบริการแตละราย โปรแกรม
คนหาสวนใหญจะคนหาขอมูลจากคําสําคัญ ที่ผูใชปอนเขาไป จากนั้นก็จะแสดงรายการผลลัพธที่
เกี่ยวกับคําที่คนนั้น
1.6 วิกิพีเดีย (Wikipedia) คือ สารานุกรมเสรีออนไลน ที่รวมกันสรางขึ้นโดย
ผูอาน สามารถรวมแกไขเนื้อหาไดโดยผูอานมีโปรแกรมที่ชื่อวา มีเดียวิกิ (Media Wiki) เปน
ซอฟตแวรที่ใชในการแกไข เรื่องทุกเรื่องถูกจัดเรียงตามชื่อหัวขอนั้นในลักษณะสารานุกรม
1.7 เว็บไซตของหนวยงานและองคกรตาง ๆ (Websites) คือ แหลงที่เก็บรวบรวม
ขอมูลเอกสารและสื่อประสมตาง ๆ เชน ภาพ เสียง ขอความ ของหนวยงาน เปนแหลงความรูที่ถูก
เก็บไวบนระบบ เน็ตเวิรก (Network) ออนไลน (Online) ที่เรียกวา อินเทอรเน็ต (Internet) สามารถ
เขาเว็บไซตผานทาง ซอฟตแวร (Software) ที่เรียกวา เว็บเบราเซอร (Web Browser)
2. การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) หมายถึง ระบบการศึกษาที่ผูเรียน
และผูสอนอยูไกลกันทั้งสถานที่และเวลา แตสามารถทําใหเกิดการเรียนรูไดโดยใชเทคโนโลยีเปน
ตัวเชื่อมโยงการเรียนการสอน สื่อที่สอนมีลักษณะเปนสื่อประสมใชสอนรวมกัน เชน ตําราเรียน
เทปเสียง แผนภูมิ กราฟ ภาพกราฟก หรือโดยใชอุปกรณโทรคมนาคมและสื่อมวลชนประเภท
วิทยุและโทรทัศนเขามาชวยในการแพรกระจายการศึกษาไปยังผูที่ตองการเรียนรูไดอยางกวางขวาง
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3. คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction-CAI) คือ การสอนโดยใช
คอมพิวเตอรเปนเครื่องชวย ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองผานสื่อคอมพิวเตอร ผูเรียนสามารถ
มีปฏิสัมพันธ โตตอบกับคอมพิวเตอรได
4. การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) เปนการประยุกตใชคุณสมบัติ
และทรัพยากรของเวิลดไวดเว็บ ในการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน
ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นบนเว็บนี้อาจเปนบางสวนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอน
ก็ได
5. หองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) หมายถึง การเรียนการสอนผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรโดยใชชองทางของระบบการสื่อสารและอินเทอรเน็ต ผูเรียนสามารถใช
คอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ตเขาไปเรียนในเว็บไซต ที่ออกแบบกระบวนการเรียน
การสอนใหมีสภาพแวดลอมคลายกับเรียนในหองเรียนแบบปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน
และผูเรียนกับผูเรียน โดยมีบรรยากาศเสมือนพบกันจริง กระบวนการเรียนการสอนจึงไมใชการ
เดินทางไปเรียนในหองเรียนแตเปนการเขาถึงขอมูลเนื้อหาของบทเรียนไดโดยผานคอมพิวเตอร
เชน โปรแกรม Second life เปนตน
6. การเรี ย นการสอนแบบอี เ ลิ ร น นิ่ ง (E-learning) คื อ การเรี ย นรู ผ า นเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดเรียนตาม
ความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบดวย ขอความ รูปภาพ
เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่น ๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web Browser โดยผูเรียน ผูสอน และ
เพื่อนรวมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดตอปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับ
การเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดตอสื่อสารที่ทันสมัย (e-mail , web-board , chat)
(สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน, 2550 อางถึงใน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ,
2550)
ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากอินเทอรเน็ตแลว ยังมีเครื่องมือชวย
ในการเขาถึงและชวยสนับสนุนการศึกษาคนควาตางๆ อีกมากมาย ไดแก
1. การไฮไลทขอความบนจอคอมพิวเตอร (Highlighting feature in software package)
2. กระดาษโนตดิจิทัลสําหรับใชกับคอมพิวเตอร (Digital “Sticky Notes”) เชน ดิจิทัล
โนตแบบโพสต-อิท
3. โปรแกรมการทํารายการอางอิง (Citation-making programs) เชน Endnote
Reference Manager
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4. โปรแกรมบุคมารก (Social bookmarking) ใชสําหรับ บันทึก Link เว็บไซต เชน
Digg และ Delicious
5. บริการแจงขาว (Web alerts) ที่สามารถแจงใหทราบโดยอัตโนมัติเมื่อมีเนื้อหาใหม
ปรากฎ เชน Google Alerts
6. ไมโครบล็อก (Microblogs) เชน Twitter
7. โปรแกรมแชรเอกสาร (Document sharing applications) เชน Google Docs
8. โปรแกรมจัดการเวลาทางออนไลนที่แชรกันได (Online time management) เชน
Google Note book
9. วิกิเพื่อสรางและแชรเนื้อหาบนเว็บที่ไมใชวิกิพีเดีย (Wikis-other than Wikipedia)
เชน Dokuwiki
10. เว็บไซตสําหรับแชรภาพ (Photo sharing sites) เชน Flickr Photobucket
11. การคนควาในสภาพแวดลอมเสมือน (Virtual Research Environment-VREs) หรือ
การใชโปรแกรมเสมือนเพื่อการทดลองหรือปฏิบัติการ
12. การสรางบล็อก (Blogging) เชน LiveJournal WordPress
13. การสนทนาผานอินเทอรเน็ต ในลักษณะเดียวกับโทรศัพท (VOIP) เชน Skype Msn
14. เวทีออนไลนที่เขาไปถามคําถามและจะมีผูตอบคําถามนั้นมา (Online forum)
จากทรัพยากรตางๆ ดังกลาวขางตน จะเห็นวามีการผลิตเผยแพรอยางมากมายจนยากที่จะ
เขาถึงไดอยางครบถวน ผูแสวงหาสารสนเทศจึงตองมีความสามารถที่จะคัดเลือกและประเมิน
สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศอยางเปนระบบเพื่อใหไดรับสารสนเทศที่ดีที่สุดและเหมาะสม
ที่สุด
2.1.3.3 การเลือกและการประเมินสารสนเทศ
ในการค น หาสารสนเทศครั้ ง หนึ่ ง ๆ มั ก ได ส ารสนเทศจากหลายแหล ง และ
หลากหลายประเภท ทั้งสารสนเทศที่เปนสิ่งพิมพ เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ หรือบทความ
ตางๆ ที่อยูบนเว็บไซตและอื่นๆ ซึ่งสารสนเทศที่ไดมานั้นจะมีบางสวนที่มีคุณคาที่จะนํามาใชงาน
แตบางสวนก็จะตองพิจารณาใหถวนถี่กอนนํามาใช ดังนั้นเมื่อสืบคนสารสนเทศจึงควรมีวิธีการ
ประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ คั ด เลื อ กสารสนเทศที่ มี คุ ณ ภาพไปใช ง าน โดยขั้ น ตอนการประเมิ น
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ประเมิน วิเคราะห และสังเคราะห (ศรีสุภา นาคธน, 2548, น.155-157)
1. ประเมิน (Evaluate) พิจารณาวาสารสนเทศที่ไดนั้นสามารถนําไปใชไดจริงเพื่อ
คัดเลือกสารสนเทศที่ไดจากการคนคืนจากแหลงตาง ๆ โดยพิจารณาเกี่ยวกับ
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1.1 เปนเรื่องที่ตรงกับความตองการอยางแทจริง และจะเลือกเฉพาะรายการที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการ
1.2 เปนสารสนเทศที่มีความนาเชื่อถือ โดยพิจารณาจาก
1.2.1 แหลงนาเชื่อถือ เชน หองสมุด ศูนยสารสนเทศ หรือ เว็บไซต
1.2.2 ทรัพยากรที่มีความนาเชื่อถือ เชน บทความจากวารสาร บทความ
จากหนังสือพิมพ เปนตน
1.2.3 ผูเขียนมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณสอดคลอง
กับเรื่องที่นําเสนอ
1.3 ความทันสมัย พิจารณาถึงชวงเวลาของสารสนเทศวาอยูในชวงใด และ
เหมาะสมตอการนํามาใชหรือไม เปนสารสนเทศปจจุบัน หรือเปนเหตุการณทางประวัติศาสตร โดย
พิจารณาจากปที่พิมพปจจุบัน หรือฉบับที่พิมพลาสุด
1.4 พิจารณาระดับเนื้อหาสารสนเทศ โดยพิจารณาวาเปนสารสนเทศปฐมภูมิ ฑุ
ติยภูมิ หรือตติยภูมิ
2. วิเคราะห (Analysis) เปนขั้นตอนในการอานเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศที่
ผานการประเมินแลววา สามารถนํามาใชงานไดจริง พิจารณาสารสนเทศโดยการอาน ฟง และ
บันทึกเนื้อหาของสารสนเทศที่สอดคลองกับประเด็น แนวคิดตาง ๆ ที่ตองการอยางครบถวนลงใน
บัตรบันทึก และนําบัตรบันทึกมาจัดกลุมตามประเด็น แนวคิด เพื่อการใชงานตอไป
3. สังเคราะห (Synthesis) พิจารณาจัดกลุม และสรางความสัมพันธของสารสนเทศ ที่
เกี่ยวข องในเรื่องเดี ยวกันมาจั ดกลุมอีกครั้ง สรางเปนโครงสรางใหม ในรูปของโครงราง และ
ประเมินโครงรางวา ตอบคําถามงานที่ตองการสรางใหมไดครบถวนหรือไม หากไมครบถวนตอง
กลับไปเริ่มตนที่กระบวนการแสวงหาคําตอบใหม
Paisley and Hardy (1980) อธิบายวาในการแสวงหาสารสนเทศจากแหลงตาง ๆ
สารสนเทศที่นํามาใชประโยชนไดตองมีคุณคา ซึ่งคุณคาของสารสนเทศพิจารณาไดจาก
1. ลักษณะตางๆ ของสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ ไดแก ความเกี่ยวของ เนื้อหา
ที่ครอบคลุม ความนาเชื่อถือ ความเฉพาะเจาะจง ความทันสมัย ทันเหตุการณ ความซับซอนหรือ
ความงายของสารสนเทศ เขาถึงไดสะดวก เสียคาใชจายนอย มีรูปแบบและเนื้อหาใชประโยชนได
2. องคประกอบที่เกี่ยวของกับสถานการณที่ใชสารสนเทศ ไดแก วัตถุประสงคใน
การนําสารสนเทศไปใช ลักษณะเฉพาะของผูแสวงหาสารสนเทศ สภาพสังคมและหนวยงาน และ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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Summers, Matheson and Conry (1983) ไดจําแนกเกณฑในการพิจารณาเลือกแหลง
สารสนเทศของนักศึกษาออกเปน 11 เกณฑ ดังนี้
1. เปนแหลงที่ใกลตัวและเขาถึงได
2. เปนแหลงที่ใชงาย
3. เปนแหลงที่มีความนาเชื่อถือ ถูกตอง ตรงความตองการ
4. เปนแหลงที่ใหแนวคิดหรือมีการอภิปรายอยางกวางขวาง
5. เปนแหลงที่เขาถึงไดโดยตรง
6. เปนแหลงที่สามารถเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศอื่น ๆ ได
7. เปนแหลงที่สารสนเทศนําไปแกปญหาได
8. เปนแหลงที่ใหสารสนเทศที่ทันสมัย
9. เปนแหลงที่ใหเปลาหรือเสียคาใชจายไมมาก
10. เปนแหลงที่ครบถวน สมบูรณและเขาใจงาย ไมตองสืบคนเพิ่มเติมอีก
11. เปนแหลงที่มีสารสนเทศที่ตองการ
นอกจากนี้ Young and Seggern (2001, pp.159-169) ไดสรุปเกณฑในการพิจารณาเลือก
แหลงสารสนเทศสําหรับอาจารย นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทไว 8 ประการ ดังนี้
1. ความทันสมัย (Currency)
2. ความนาเชื่อถือ (Reliability)
3. ความถูกตอง (Accuracy)
4. การมีใหใช (Availability)
5. คาใชจาย (Cost)
6. ความงายในการใช (Ease of use)
7. ความครบถวน (Completeness)
8. ความแมนยํา (Preciseness)
การเลือกและการประเมินสารสนเทศรวมถึงการประเมินแหลงสารสนเทศและทรัพยากร
สารสนเทศ เปนขั้นตอนสําคัญของการรูสารสนเทศที่จะตองมีการฝกทักษะทั้งโดยตัวผูเรียนเองและ
บุคคลที่เกี่ยวของกับการรูสารสนเทศ เชน อาจารยผูสอน และบรรณารักษ ซึ่งเปนบุคคลที่มีบทบาท
อยางมากในการสงเสริมการรูสารสนเทศ
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรูสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย
สวนใหญเปนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ซึ่งศึกษาถึงระดับ ทักษะ หรือความสามารถในการรู
สารสนเทศ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และมีการกําหนดตัวแปรในการศึกษาที่แตกตางกันไป
ดังตอไปนี้
ดวงกมล อุนจิตติ (2546: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการรูสารสนเทศของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีการเปรียบเทียบระดับการรูสารสนเทศของนิสิต
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2545 ใชแบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบประเมินตนเองใน
การรูสารสนเทศ จากการศึกษาพบวา นิสิตระดับปริญญาตรีมีระดับการรูสารสนเทศโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบระดับการรูสารสนเทศของนิสิตที่ศึกษาในกลุมสาขาวิชา
วิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี มี ก ารรู ส ารสนเทศแตกต า งจากนิสิต กลุม สาขาวิ ช ามนุษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร เมื่อนิสิตประเมินการรูสารสนเทศของตนเอง พบวาอยูในระดับปานกลาง โดยนิสิต
ในกลุมสาขาวิชาตางกันมีระดับการรูสารสนเทศตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนั้น
ระดับการรูสารสนเทศกับการประเมินตนเองของนิสิตพบวาไมมีความสัมพันธกัน
ปภาดา เจียวกก (2547: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแตชั้นปที่ 2 เปนตนไป โดยศึกษาระดับการรูสารสนเทศ และ
เปรียบเทียบระดับการรูสารสนเทศ ของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2, 3, และ 4 ปการศึกษา 2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจําแนกตามเพศ ชั้นป กลุมสาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใชแบบทดสอบเปนเครื่องมือในการวัดการรูสารสนเทศของนิสิต ผลของการใชแบบทดสอบ
ดังกลาว จะนํามาคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน
โดยใชคา t-test และคา F-test จากการศึกษาพบวา นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ มีการรูสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับปานกลาง นิสิตที่มีเพศตางกัน มีการรูสารสนเทศ
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และนิสิตที่ศึกษาในชั้นปที่ตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวม
ไมแตกตางกัน สวนนิสิตที่ศึกษาในกลุมสาขาตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตางกัน นอก
จากนั้น ยังพบวานิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตางกัน
มุจลินทร ผลกลา (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การรูสารสนเทศและเปรียบเทียบการรู
สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
จําแนกตามตัวแปร คณะ ประเภทโรงเรียนที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา จังหวัดที่นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา ระดับผลการเรียน และประสบการณในการเรียนวิชาการใชหองสมุด กลุมตัวอยางคือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 1 จํานวน 342 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบทดสอบการรูสารสนเทศซึ่ง
พัฒนาขึ้นจากมาตรฐานการรูสารสนเทศระดับอุดมศึกษาของสมาคมหองสมุดมหาวิทยาลัยและการ
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วิจัย (Association of College and Research Libraries) แหงสหรัฐอเมริกา มี 5 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 การกําหนดชนิดและขอบเขตสารสนเทศ มาตรฐานที่ 2 การเขาถึงสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 3 การประเมินสารสนเทศ มาตรฐานที่ 4 การใชสารสนเทศ และมาตรฐานที่ 5 กฎหมาย
สารสนเทศ จากการศึกษาพบวา นักศึกษามีการรูสารสนเทศโดยรวมทั้ง 5 มาตรฐาน ในระดับปาน
กลาง สวนรายดานพบวา นักศึกษามีการรูสารสนเทศในมาตรฐานที่ 1 และ 5 ในระดับสูง และมีการ
รูสารสนเทศในมาตรฐานที่ 2, 3 และ 4 ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบการรูสารสนเทศตามตัว
แปร พบวา 1) นักศึกษาตางคณะกันมีการรูสารสนเทศโดยรวมไมแตกตางกัน 2) นักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนตางกัน คือ ก.โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญเดิม ข.โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม และ ค.โรงเรียนอื่น ๆ (สาธิต เทศบาล และอาชีวศึกษา) มีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตาง
กัน 3) นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากจังหวัดตางกันมีการรูสารสนเทศโดยรวมไมแตกตางกัน 4)
นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนแตกตางกัน (ระดับต่ํากวา 2.00 ระดับ 2.00-2.99 และระดับสูงกวา
3.00) มีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตางกัน 5) นักศึกษาที่มีและไมมีประสบการณในการเรียนวิชา
เกี่ยวกับการใชหองสมุดทั้งจากโรงเรียนมัธยมศึกษาและในมหาวิทยาลัยมีการรูสารสนเทศโดยรวม
และรายดานไมแตกตางกัน นอกจากนี้ยังพบวา นักศึกษาเสนอแนะใหหนวยงานการศึกษาทุกระดับ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งผูบริหาร คณาจารยผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร รวมทั้งบรรณารักษควรรวมมือกันวางแผนและจัดการสอนการรูสารสนเทศ
โดยบุคลากรที่มีความชํานาญ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการรูสารสนเทศใหสามารถบูรณา
การกับรายวิชาตาง ๆ จัดหาและเตรียมสื่ออุปกรณการเรียนการสอนทุกระดับใหเพียงพอ รวมทั้ง
เสนอใหสํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเปนแหลงสนับสนุนสื่อและอุปกรณที่หลากหลายสําหรับ
การสืบคนสารสนเทศเพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีการรูสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
สุพิศ บายคายคม (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถดาน
การรูสารสนเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา โดยจําแนกตามคณะ รวมทั้ง
เสนอรูปแบบเคาโครงเนื้อหาบทเรียนชวยสอนทักษะการรูสารสนเทศบนเว็บไซตที่เหมาะสม
สําหรับนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา กลุมตัวอยางที่ใชคือ นิสิต
ระดับปริญญาตรี ระดับชั้นปที่ 1-4 จํานวน 361 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม จากการศึกษา
พบวา นิสิตมีความสามารถดานการรูสารสนเทศโดยรวมและรายมาตรฐานอยูในระดับปานกลาง
โดยมาตรฐานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 6 ความสามารถใชสารสนเทศดวยความเขาใจและ
ยอมรับประเด็นทางดานวัฒนธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่แวดลอมดวยการใช
สารสนเทศ รองลงมา ไดแก มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการตระหนักถึงความตองการ
สารสนเทศ มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ มาตรฐานที่ 5 ความสามารถ
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ประยุกตสารสนเทศใหมและสารสนเทศที่มีอยูเดิมเพื่อสรางแนวคิดใหมหรือสรางความเขาใจใหม
ได มาตรฐานที่ 4 ความสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได และมาตรฐานที่ 2
ความสามารถในการคนหาสารสนเทศ ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปร 3 คณะ พบวา
โดยรวมนิสิตที่ศึกษาในคณะตางกันมีความสามารถดานการรูสารสนเทศแตกตางกัน และเมื่อ
เปรียบเทียบเปนรายมาตรฐาน พบวานิสิตที่ศึกษาในคณะตางกันมีความสามารถดานการรับรู
สารสนเทศแตกตางกันในมาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการคนหาสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังพบวา
รูปแบบเคาโครงเนื้อหาบทเรียนชวยสอนทักษะการรูสารสนเทศบนเว็บไซตที่เหมาะสมสําหรับ
นิสิตปริญญาตรี มีทั้งหมด 7 ชุด คือ 1) ความสําคัญของการรูสารสนเทศ 2) การตระหนักถึงความ
ตองการสารสนเทศ 3) การเขาถึงสารสนเทศ 4) การประเมินสารสนเทศ 5) การจัดการสารสนเทศ
ที่รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได 6) การประยุกตใชสารสนเทศ และ 7) การใชสารสนเทศดวยความ
เขาใจ
อารีย เพชรหวน (2552: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ทักษะการรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับการรูสารสนเทศ และ
เปรียบเทียบระดับ การรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก
จําแนกตามชั้นป คณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ป
การศึกษา 2551 จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวม ขอมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรคํานวณหาคา
รอย ละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานใชคา F-test จากการศึกษาพบวา
1. นักศึกษาสวนใหญมีทักษะการรูสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ พิจารณาเปนราย
ดานพบวา นักศึกษามีความสามารถในการใชสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ
ความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ และความสามารถในการประเมิน สารสนเทศ ซึ่งอยูใน
ระดับปานกลาง ตามลําดับ 2. นักศึกษาที่ศึกษาในคณะตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตาง
กัน อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา นักศึกษาคณะ
ศิลป ศาสตรมีการรูสารสนเทศโดยรวมทุกดานสูงกวานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นิติศาสตร และ
วิทยาศาสตร เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษาที่ศึกษาในคณะตางกัน มีความสามารถ ใน
การเขาถึงสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถในการ ใช
สารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนความสามารถในการ ประเมิน
สารสนเทศไมพบความแตกตาง เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา นักศึกษา คณะศิลปะ
ศาสตรมีความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศสูงกวานักศึกษาทั้ง 4 คณะ ใน ขณะเดียวกัน
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร มีความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ สูงกวา นักศึกษา คณะ
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บริหารธุรกิจ สวนความสามารถในการใชสารสนเทศ เมื่อนํามาทดสอบความ แตกตางเปนรายคูไม
พบความแตกตาง
สุวัฒน พระนิมิตร (2552: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญา
ตรี ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง ปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานการ
กํ า หนดขอบเขตสารสนเทศ การเข า ถึ ง สารสนเทศ การประเมิ น สารสนเทศ และด า นการใช
สารสนเทศ โดยเปรียบเทียบตามตัวแปรตาง ๆ ไดแก เพศ กลุมสาขาวิชา และผลการเรียนจากระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนั้นยังนําระดับการรูสารสนเทศมาประเมิน โดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กําหนด งานวิจัยชิ้นนี้ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล จากการศึกษาพบวา นิสิต
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการรูสารสนเทศโดยรวมและเปนราย
ดานทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อนํามาเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศ กลุมสาขาวิชา และผลการเรียน
จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา นิสิตทั้งเพศชายและเพศหญิง มีระดับการรูสารสนเทศ
โดยรวม และเปนรายดานทุกดานไมแตกตางกัน และนิสิตที่อยูในกลุมสาขาวิชาตางกัน มีระดับการ
รูสารสนเทศโดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานิสิตในกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรชี วภาพ มี ระดับการรูสารสนเทศดานการเขาถึงสารสนเทศแตกตางจากนิสิ ตกลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ นิสิตที่มีผลการเรียนจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตางกัน มีระดับ
การรูสารสนเทศโดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวานิสิตที่มีผลการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปานกลาง มีระดับการรูสารสนเทศดานการเขาถึงสารสนเทศแตกตาง
กับนิสิตที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่ํา สวนดานอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง
นอกจากนั้นนิสิตที่มีระดับการรูสารสนเทศโดยรวมและเปนรายดานทุกดานอยูในระดับสูงกวา
เกณฑ
ชูชีพ มามาก (2553: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ศึกษาและเปรียบเทียบระดับการรูสารสนเทศ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
จําแนกตาม เพศ ชั้นป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการใชคอมพิวเตอร กลุม
ตัวอยางที่ใช คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปที่ 2-4 จํานวน 403 คน
เครื่องมือที่ใช คือ แบบทดสอบวัดระดับการรูสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของแนนซี่ เอ. คันนิ่ง
แฮม จากการศึกษาพบวา ระดับการรูสารสนเทศทางธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
บริห ารธุ รกิ จ มหาวิท ยาลั ย เอกชนในเขตกรุง เทพมหานครโดยรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อ
พิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า นั ก ศึ ก ษามี ร ะดั บ การรู ส ารสนเทศปานกลางเกื อ บทุ ก ด า น ยกเว น
ความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยูใน
ระดับต่ํา และเมื่อเปรียบเทียบระดับการรูสารสนเทศจําแนกตามตัวแปร พบวา 1) นักศึกษาที่มีเพศ
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ตางกัน มีระดับการรูสารสนเทศแตกตางกัน โดยนักศึกษาเพศชายมีระดับการรูสารสนเทศสูงกวา
เพศหญิง 2) นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปที่ตางกัน มีระดับการรูสารสนเทศแตกตางกัน โดยนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 มีระดับการรูสารสนเทศสูงกวานักศึกษาชั้นปที่ 2 3) นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีระดับการรูสารสนเทศแตกตางกันโดยนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีและปานกลางมีระดับการรูสารสนเทศสูงกวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พอใช 4) นักศึกษาที่มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรตางกัน มีระดับการรูสารสนเทศแตกตาง
กัน โดยนักศึกษาที่มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรอยูในระดับมากมีระดับการรูสารสนเทศ
สู ง ก ว า นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ป า น ก ล า ง แ ล ะ น อ ย
ผลจากการปริทั ศนงานวิจัยที่เ กี่ยวของในประเทศ เกี่ยวกับการรูสารสนเทศในระดับ
ปริญญาตรี สวนใหญใชเครื่องมือในการวิจัยทั้งในรูปของแบบสอบถาม แบบทดสอบ การประเมิน
ตนเอง และการเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ ที่ กํ า หนด โดยมี ตั ว แปรสํ า คั ญ ในการวิ จั ย คื อ เพศ กลุ ม
สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับปริญญาตรี และจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนที่สําเร็จการศึกษา จังหวัดที่สําเร็จการศึกษา และประสบการณในการเรียน
วิชาการใชหองสมุด นอกจากนั้นประเด็นเนื้อหาที่ศึกษาจะเปนระดับทักษะหรือความสามารถใน
การกําหนดขอบเขตสารสนเทศ การเขาถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และดานการใช
สารสนเทศ
2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการรูสารสนเทศของนักศึกษาเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจอยาง
กวางขวาง เพราะการรูสารสนเทศเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการเรียนรูในมหาวิทยาลัย และยังเปน
พื้นฐานของการเรียนรูตลอดชีวิตอีกดวย แนวคิดเรื่องการรูสารสนเทศมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
แนวคิดเรื่องพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ของนักศึกษามักสะทอนใหเห็นถึงสมรรถนะหรือทักษะการรูสารสนเทศของนักศึกษา ซึ่งเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสอนการรูสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรอบทศวรรษที่ผานมา มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ
นักศึกษาเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะงานวิจัยสําคัญ 2 ชิ้น ที่ใชเปน
ตนแบบของงานวิจัยเรื่องนี้
ใน ค.ศ. 2008โรงเรียนสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ไดจัดทําโครงการ
การรูสารสนเทศ (Project Information Literacy—PIL) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการทําชุด
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โครงการวิจัยระดับชาติเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในการแสวงหาสารสนเทศ
และคนควาเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายในรายวิชาตาง ๆ และเพื่อใชสารสนเทศแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน โครงการดังกลาวมุงหาคําตอบจากการวิจัยใน 3 ประเด็น คือ 1) นักศึกษานํา
สมรรถนะดานการรูสารสนเทศไปปฏิบัติในสภาพแวดลอมแหงการเรียนรูยุคดิจิทัลอยางไร 2) ใน
สภาพแวดลอมที่มีแหลงสารสนเทศออนไลนและเทคโนโลยีใหม ๆ เพิ่มขึ้นมากมายอยางรวดเร็ว
นักศึกษาระบุความตองการสารสนเทศ ระบุแหลง ประเมิน คัดเลือก และใชสารสนเทศอยางไร 3)
จะสอนทักษะการรูสารสนเทศและการคิดอยางมีวิจารณญาณซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียนรูตลอด
ชีวิตแกนักศึกษาอยางไรใหไดประสิทธิผล (Project Information Literacy: Online)
ใน ค.ศ. 2009 โครงการการรู ส ารสนเทศได ทํ า วิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การแสวงหา
สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล ใชแบบสอบถามทางออนไลนเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาชั้นปที่ 2, 3 และ 4 จํานวน 2,318 คน โดยสุม
ตัวอยางจากประชากรนักศึกษาจํานวน 27,666 คน จากวิทยาลัยชุมชน 6 แหง และมหาวิทยาลัยของ
รัฐและเอกชนทั่วประเทศ นอกจากแบบสอบถาม ยังมีการสัมภาษณนักศึกษาที่สมัครใจเพื่อใหได
ขอมูลเพิ่มเติม เฮด และไอเซ็นเบอรก (Head; & Eisenberg. 2009: Online) ไดรายงานผลการวิจัยที่
สําคัญไวดังนี้
1) ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ ร ะบุ ว า ตนมี ค วามอยากรู อ ยากเห็ น เอาใจใส และ
กระตือรือรนในชวงเริ่มตนของกระบวนการคนควาในการทํางานที่ไดรับมอบหมายในรายวิชาที่
เรียน หรือเพื่อการใชประโยชนในชีวิตประจําวัน พฤติกรรมดังกลาวเกิดจากความตองการในการหา
ขอมูลซึ่งเปนภาพรวม บริบท หรือ ภูมิหลังของหัวขอ
2) ในการคนควาเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมาย ผูตอบแบบสอบถามเกือบทุกคนเริ่มตนที่
เอกสารประกอบการเรียนการสอน รองลงมาคือกูเกิล ในขณะที่ การค น คว า เพื่อ ใชประโยชน
สําหรับชีวิตประจําวัน นักศึกษากลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดจะใชกูเกิลและวิกิพีเดีย
3) นักศึกษาสวนใหญไมไดพึ่งพาบรรณารักษ นักศึกษา 9 ใน 10 คน ตอบวาเกือบจะไม
เคยขอความชวยเหลือจากบรรณารักษเมื่อตองคนควาเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมาย
4) นักศึกษากลุมตัวอยาง 9 ใน 10 คน ใชหองสมุดเพื่อสืบคนฐานขอมูลออนไลนดานวิจัย
และวิชาการ เชน EBSCO, JSTOR หรือ ProQuest ในการคนควาเพื่อทํางานในรายวิชาที่เรียน เพราะ
เห็นวาแหลงสารสนเทศเหลานี้ใหขอมูลที่เชื่อถือได ลึก และละเอียด ถี่ถวน เปนขอมูลที่อาจารย
ผูสอนคาดหวัง
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5) ถึงแมวาบรรณารักษจะเปนผูแนะนําใหนักศึกษารูจักใชฐานขอมูลออนไลนในระหวาง
การฝกอบรมขณะที่นักศึกษาเรียนอยูชั้นปที่ 1 ขอมูลจากการสัมภาษณเพิ่มเติมแสดงใหเห็นวาเมื่อ
นักศึกษาเรียนในชั้นที่สูงขึ้น จะหันไปปรึกษา ขอคําแนะนํา ความชวยเหลือจากอาจารยผูสอน
6) การที่นักศึกษาสงงานลาชา ไมไดเปนเพราะวากลัววาผลงานไมดี หรือขาดความมั่นใจ
อย า งที่ เ คยเป น มาในทศวรรษ 1980 หากเป น เพราะว า นั ก ศึ ก ษาต อ งทํ า งานหลายชิ้ น ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากรายวิชาตาง ๆ
ตอมาใน ค.ศ. 2010 โรงเรียนสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ไดดําเนินการวิจัยตอเนื่อง
จากงานวิจัยขางตน งานวิจัยชิ้นใหมเปนการสํารวจเกี่ยวกับการประเมินและใชสารสนเทศของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล จากมหาวิทยาลัย 25 แหง ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบดวยวิทยาลัย
ชุมชน มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนโดยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาวา ในการทํางานที่ ไดรับ
มอบหมายในชั้นเรียน และในชีวิ ตประจําวัน นั้นนั กศึกษาระดับปริญญาตรีมี พฤติกรรมในการ
คนควาและใชสารสนเทศอยางไร กลุมตัวอยางของงานวิจัยชิ้นนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น
ปที่ 2, 3 และ 4 จํานวน 8,353 คน ที่คัดเลือกตามความสมัครใจจากประชากรนักศึกษา 112,844 คน
ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล า ว เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ได แ ก
แบบสอบถาม นอกจากนี้ ยังใชวิธีสัมภาษณนักศึกษาที่สมัครใจเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติม เฮด และ
ไอเซ็นเบอรก (Head & Eisenberg. 2010: Online) ไดรายงานผลการวิจัยที่สําคัญดังนี้
1) นักศึกษากลุมตัวอยางประเมินสารสนเทศที่คนหาไดจากเว็บและจากหองสมุด โดยมี
เกณฑในการประเมินคือ ความทันสมัยของสารสนเทศ
2) การประเมินสารสนเทศสวนใหญเปนกระบวนการความรวมมือ ผูตอบแบบสอบถาม
จํานวนสองในสามปรึกษาเพื่อน และ/หรือสมาชิกในครอบครัวเมื่อตองการความชวยเหลือและ
คําแนะนําในการประเมินและคัดเลือกสารสนเทศเพื่อใชในชีวิตประจําวัน เกือบครึ่งหนึ่งของผูตอบ
แบบสอบถามขอความชวยเหลือจากอาจารยผูสอนเมื่อตองการประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการ
ทํ า งานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ในขณะที่ ผู ต อบแบบสอบถามร อ ยละ 11 ขอความช ว ยเหลื อ จาก
บรรณารักษ
3) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทํางานที่ไดรับมอบหมายชิ้นหนึ่งใหเสร็จกอน แลวจึง
เริ่มทําอีกชิ้นหนึ่ง โดยดําเนินการคนควาไปตามกระบวนการ เชน การกําหนดปญหา/หัวขอ (รอย
ละ 58) เพิ่มมุมมองของตนเองในงานคนควา (รอยละ 55) และวางโครงรางในการทํางาน (รอยละ
51) การสั ม ภาษณ เ พิ่ ม เติ ม ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า นั ก ศึ ก ษาใช วิ ธี ก ารค น คว า ที่ เ คยเรี ย นรู ม าในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา
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4) แมวานักศึกษามหาวิทยาลัยจะไดชื่อวามีเปนผูชํานาญในการใชคอมพิวเตอรและมีทกั ษะ
ในการใชเทคโนโลยีใหม กลับปรากฏวามีนักศึกษาจํานวนนอยในกลุมตัวอยางที่ใชเว็บ 2.0 เพื่อ
รวมมือกันทํางานที่ไดรับมอบหมาย และ/หรือจัดการงานที่ศึกษาคนควา ในชวง 6 เดือนที่ผานมา
5) ผูตอบแบบสอบถามจํานวนสามในสี่ (ร อยละ 84) ระบุวาขั้นตอนที่ย ากที่สุดของ
กระบวน การคนควาในรายวิชาตาง ๆ คือ การเริ่มตนทํางานที่ไดรับมอบหมาย สําหรับขั้นตอนอื่น
ๆ ที่นักศึกษาพบวายาก ไดแก การกําหนดหัวขอ (รอยละ 66) การตีกรอบหัวของานใหแคบลง (รอย
ละ 62) และการเลือกขอมูลที่ จะนํามาใชไดจากผลการสืบคน ที่ไมตรงกับหัวขอ การสัมภาษณ
เพิ่มเติมชี้ใหเห็นวานักศึกษาขาดความเขาใจในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ในยุคดิจิทัลซึ่งมี
สารสนเทศจํานวนมหาศาล นักศึกษาพบวาการคนหาสารสนเทศไดจํานวนมากกลับเปนปญหา
6) ในทางกลับกัน ผูตอบแบบสอบถามระบุวาการคนหาสารสนเทศเพื่อใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันมีปญหานอยกวาการคนควาเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายในรายวิชาตาง ๆ มาก
อยางไรก็ตาม นักศึกษาจํานวนมากกวาหนึ่งในสาม (รอยละ 41) มีความเห็นวาการเลือกสารสนเทศ
ที่คนมาไดเพื่อนําไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันเปนสิ่งที่ยาก
7) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นวาสิ่งที่สําคัญที่สุดในการศึกษาคนควาเพื่อ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายไดแก การสอบผานวิชานั้น ๆ (รอยละ 99) การทํารายงานเสร็จ (รอยละ
97) การไดคะแนนดี (รอยละ 97) อยางไรก็ตาม ผูตอบแบบสอบถามจํานวนสามในสี่ใหความสําคัญ
ตอการดําเนินการศึกษาคนควาในหัวขอนั้น ๆ อยางครอบคลุม (รอยละ 78) และการไดเรียนรูสิ่ง
ใหม ๆ (รอยละ 78)
งานวิจัยทั้งสองชิ้นขางตนชี้ใหเห็นวา นักศึกษามหาวิทยาลัยกลุมตัวอยางสวนใหญ คิดวา
กระบวนการการแสวงหาสารสนเทศเปนกิจวัตรที่ตายตัว ซ้ําซาก ไมวาจะทํางานในหัวขอใดก็ตาม
นักศึกษามักจะใชแหลงสารสนเทศจํานวนนอย ซ้ํา ๆ ดําเนินการคนควาภายใตกระบวนการที่ถูก
จํากัดดวยเวลา คะแนน และความคาดหวังของอาจารยผูสอน ใชเทคนิคการคนควาที่เรียนมาจาก
โรงเรียนมัธยม พึ่งพาอาจารยผูสอนใหเปนผูชี้แนะแหลงสารสนเทศเพิ่มเติม แตใชบริการหองสมุด
และขอความชวยเหลือจากบรรณารักษนอยมาก ในขณะที่นักศึกษาเห็นวาการประเมินสารสนเทศ
เปนสิ่งสําคัญ แตเกณฑที่ใชประเมินสารสนเทศยังจํากัด แมวานักศึกษาจะรูสึกอยากรูอยากเห็น
และเอาใจใสในชวงเริ่มตนของกระบวนการคนควา แตตอมาก็รูสึกทอถอย ทอแทกับสารสนเทศ
จํานวนมากมายที่คนหาได ประสบปญหาในการกําหนดหัวขอ ลักษณะ ขอบเขต และกรอบแนวคิด
ของงานที่ไดรับมอบหมาย นักศึกษาจํานวนมากไมไดใหคุณคากับประสบการณการเรียนรู พอใจ
เพียงแคแสวงหาสารสนเทศที่มีคุณภาพพอใชไดเพื่อทํางานใหลุลวงไป จึงขาดโอกาสที่จะสํารวจ
คนพบ และเรียนรูสิ่งใหม ๆ ตลอดจนการเรียนรูเชิงลึก ซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพของการศึกษา
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กลาวไดวา แมนักศึกษาจะมีความสนใจ ใครรู และเอาใจใสในการเรียน แตยังมีพฤติกรรมการรู
สารสนเทศที่บกพรองซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการทํางานและการเรียนรูตลอดชีวิต
2.3 การสงเสริมการรูสารสนเทศ
บุ ค คลสามารถที่ จ ะสร า งการรู ส ารสนเทศได โดยการฝ ก ฝนทั ก ษะด า นการสื บ ค น
สารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การใชสารสนเทศ และการคิดอยางมีวิจารณญาณ รวมทั้ง
ตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศในการตอบสนองความตองการในทุกดาน UNESCO ไดให
ความสําคัญของการรูสารสนเทศอยางมาก และเห็นวาเปนเรื่องสําคัญสําหรับการศึกษาในทุกระดับ
และควรมีบรรจุไวในหลักสูตรการเรียนการสอน (UNESCO, 2008, pp. 35-36; “Information
Literacy,” 2007)
2.3.1 การสงเสริมการรูสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาการเตรี ย มนั ก ศึ ก ษาให เ ป น ผู รู ส ารสนเทศหรื อ การส ง เสริ ม การรู
สารสนเทศ สามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ ไดแก การสอนเปนรายวิชา การสอนโดยมีเนื้อหา
เพียงบางสวนในรายวิชา การปฐมนิเทศหองสมุด และการอบรมการใชหองสมุด (Farber, 1995,
p.23) ดังนี้
1. การสอนเปนรายวิชา เปนการสอนวิธีการใชหองสมุดอยางละเอียดเพื่อใหผูเรียนมี
ความเขาใจในบริการหองสมุด ทรัพยากรหองสมุด วิธีการสืบคนขอมูล การใชเครื่องมือชวยคน
และแหลงขอมูล (ALA Glossary of Library and Information Science, 1983, p.237) เนื้อหารายวิชา
ในหลักสูตร สวนใหญใชเวลาสอนประมาณ 1 ภาคการศึกษา โดยสอนสัปดาหละประมาณ 1-3
ชั่วโมง และอาจใชชื่อวิชาแตกตางกันไป เชน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใชชื่อวา
การรูสารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ (Information Literacy and Information Presentation)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชชื่อวา การคนควาและการเขียนรายงานเชิงวิชาการ (Research and
Academic Report Writing) มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชชื่อวา ทักษะการรูสารสนเทศ (Information
Literacy Skills) เปนตน
2. การสอนโดยมีเนื้อหาเพียงบางสวนในรายวิชา เปนการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับการใช
หองสมุด หรือการใชสารสนเทศเฉพาะเรื่อง โดยแทรกไวในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่ง
เอื้อตอการเรียนการสอนในรายวิชานั้น เชน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย หรือในรายวิชาสัมมนา ผูสอน
อาจเปนผูสอนเอง หรือ เชิญบรรณารักษของหองสมุดหรืออาจารยจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร
หรือสารสนเทศศาสตร มาเปนวิทยากรใหก็ได
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3. การปฐมนิเทศการใชหองสมุด เปนการแนะนําใหผูใชทราบวิธีการคนหาสารสนเทศที่
ตองการ โดยการแนะนําระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ ลักษณะวรรณกรรม
ในแตละสาขา และทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะทาง รวมทั้งเครื่องมือการสืบคนประเภทตางๆ เชน
OPAC ดรรชนี สาระสังเขป และฐานขอมูลตางๆ ตลอดจนบริการและกิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูใช
รูจักภายในระยะเวลาอันสั้น
4. การอบรมการใชหองสมุด จัดขึ้นเพื่อสอนทักษะในการใชหองสมุดและทรัพยากร
สารสนเทศเฉพาะดาน ใหกับผูใชหองสมุดในลักษณะเปนรายบุคคลหรือกลุม (Reitz, 2004, p. 728)
การอบรมการใชหองสมุดยังอาจจัดทําในลักษณะการบูรณาการกับหลักสูตรของรายวิชาใดรายวิชา
หนึ่งที่สอน โดยอาจารยและบรรณารักษจะตองวางแผนการอบรมรวมกัน เพื่อใหการอบรมการใช
หองสมุดเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของรายวิชา และหากการจัดการอบรม ทําโดยบรรณารักษที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา จะชวยใหการอบรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (นุชรี ตรี
โลจนวงศ, 2539, น.24-25) ปจจุบัน มีการอบรมการใชฐานขอมูลที่หองสมุดบอกรับเปนสมาชิก
หรือฐานขอมูลตางๆ ของหองสมุด รวมถึงโปรแกรมตางๆ ที่เปนประโยชนในการคนควาวิจัย
2.3.2 การสงเสริมการรูสารสนเทศในมหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม ไดสงเสริมการรูสารสนเทศใหแกนักศึกษาทั้งแบบที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ ไดแก การปฐมนิเทศการใชหองสมุด การจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมการสืบคน
ฐานข อ มู ล ออนไลน ทั้ ง แก นั ก ศึ ก ษาและคณาจารย การสอนโดยมี เ นื้ อ หาในรายวิ ช าต า งๆแก
นักศึกษา และการสอนการคนคืนสารสนเทศเฉพาะรายบุคคลอยางไมเปนทางการ เปนตน
การปฐมนิเทศการใชหองสมุด โดยสํานักหอสมุดทําหนาที่เปนหนวยงานหลักในการ
จัดการอบรมแนะนําการใชหองสมุดใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 เพื่อสงเสริมความรู ความสามารถของ
นักศึกษาในการใชบริการพื้นฐานตางๆ ของสํานักหอสมุด และพัฒนาทักษะการคนคืนทรัพยากร
สารสนเทศของหองสมุด ใหเกิดความคุนเคยดานสถานที่ การบริการ และแหลงขอมูลตางๆ โดย
การประสานงานไปยังคณะตางๆใหจัดสงนักศึกษามารับการปฐมนิเทศ
การจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมการสืบคนฐานขอมูลวิชาการออนไลน ทั้งแกนักศึกษา
และคณาจารย สํานักหอสมุดจัดใหมีโครงการหรือกิจกรรมบริการสงเสริมทักษะการใชสารสนเทศ
และจัดอบรมการรูสารสนเทศอยางตอเนื่องทั้งในหองสมุดและนอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาทักษะการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลวิชาการออนไลนใหแกนักศึกษา อาจารย และ
นั ก วิ จั ย โดยการจั ด อบรมการสื บ ค น สารสนเทศด ว ยคอมพิ ว เตอร อาทิ เ ช น การอบรมการใช
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ฐานขอมูลวิชาการออนไลนตางๆ ของสํานักหอสมุด โดยใหผูเขารับการอบรมลงมือสืบคนดวย
ตนเอง
การสอนโดยมีเนื้อหาในรายวิชาตางๆ แกนักศึกษา ในการสอนเปนรายวิชาเพื่อสงเสริมให
นักศึกษามีทักษะการรูสารสนเทศ พบวาคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยสยามมีลักษณะการจัดสอน
โดยรวมทักษะการรูสารสนเทศไว เปน สวนหนึ่งของเนื้อหาในแตละรายวิชา สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะจะจัดสอนทักษะการรูสารสนเทศไวเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป เชน รายวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศ (121-101)” “คอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาและการ
ทํางาน (121-102)” “สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน (121-107)” “หลักตรรกศาสตร
และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (100-103)” และรายวิชา “ทักษะการศึกษา (111-104)”
เปนตน (มหาวิทยาลัยสยาม, 2554) สวนในหมวดวิชาเฉพาะ จะจัดสอนในบางคณะวิชา ไดแก
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สอนในรายวิชา “การวิจัยทางธุรกิจ (130-308)” คณะนิเทศศาสตร สอน
ในรายวิชา “การวิจัยหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ (141-407)” คณะพยาบาลศาสตร สอนในรายวิชา
“การวิจัยทางการพยาบาลเบื้องตน (170-451)” คณะเภสัชศาสตร สอนในรายวิชา “ระเบียบวิธีวิจัย
(200-553)” คณะวิทยาศาสตร สอนในรายวิชา “ระเบียบวิธีวิจัย (127-334)” คณะวิศวกรรมศาสตร
สอนในรายวิชา “ระบบฐานขอมูล (155-322)” และคณะศิลปศาสตร หลักสูตรการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว สอนในรายวิชา “ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานในธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว (116-341)”
เปนตน (มหาวิทยาลัยสยาม. สํานักวิชาการ, 2554) ซึ่งจากการตรวจสอบใน มคอ.3 ในรายระเอียด
ตามรายวิชาขางตนพบวา สวนใหญสอนเกี่ยวกับวิธีการสืบคนจากฐานขอมูล และแหลงขอมูล
เฉพาะดาน การอางอิงแหลงที่มาของขอมูล เปนตน
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดมีการจัดสอนในรายวิชาตางๆ ไดแก หลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สอนในรายวิชา “ระเบียบวิธีวิจัยทางกฏหมาย (770-101)” และ “การศึกษา
คนควาดวยตนเอง (774-202)” หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สอนในรายวิชา “ระเบียบวิธีวิจัย
ทางนิ เ ทศศาสตร (140-600)” และ “ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร (140-613)” หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สอนในรายวิชา “การจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (505-110)”
และ“ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (500-111)” และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สอนใน
รายวิชา “วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 1 (180-604)” และ “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (180605)” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สอนในรายวิชา “วิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(760-535)” และ “การคนคืนสารสนเทศ (760-525)” หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สอน
ในรายวิชา “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดานวิศวกรรม (721-102)” หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สอนในรายวิชา “ระเบียบวิธีวิจัยทางสันติภาพศึกษา (781-104)” หลักสูตรศึกษาศาสตร
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มหาบัณฑิต สอนในรายวิชา “วิธีวิจัยทางการศึกษา (751-211)” และ “เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมทางการศึกษา (751-227)” เปนตน (มหาวิทยาลัยสยาม, 2554) ซึ่งจากการสอบถามพบวา
สวนใหญสอนเกี่ยวกับวิธีการสืบคนจากฐานขอมูล ประเภททรัพยากร แหลงทรัพยากรสารสนเทศ
เฉพาะดาน และการทําบรรณานุกรม
การสอนการคนคืนสารสนเทศเฉพาะรายบุคคลอยางไมเปนทางการ สํานักหอสมุดมีการจัด
บรรณารั ก ษ เพื่ อ ให ค วามช ว ยเหลื อ และแนะนํ า เกี่ ย วกั บ การใช ห อ งสมุ ด การค น หาทรั พ ยากร
สารสนเทศแก นัก ศึ ก ษา และบริ ก ารตางๆ ที่ห องสมุด จั ดไวใ ห รวมถึ งการแนะนํ าการเขีย น
บรรณานุกรม การอางอิงในเนื้อหา และรายการอางอิง ในการจัดทํารายงาน วิทยานิพนธ และงานวิจัย
โดยจะทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางใกลชิดตามความตองการของนักศึกษาทุกระดับชั้น
เปนรายบุคคล เปนตน

