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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการรูสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทาง วิธีการ และรูปแบบของการศึกษาคนควา การใชแหลงสารสนเทศ
วิธีประเมินสารสนเทศ และอุปสรรคปญหาในกระบวนการศึกษาคนควา ในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายในชั้นเรียน และศึกษาแนวทาง วิธีการ และรูปแบบของการศึกษาคนควา การใชแหลง
สารสนเทศ วิธีประเมินสารสนเทศ และอุปสรรคปญหาในกระบวนการศึกษาคนควา ในการ
แกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวัน โดยไดสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย
นักศึกษากลุมตัวอยางโดยสวนมากเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 58.45 รองลงมาเปน
เพศชายคิดเปนรอยละ 41.55 ซึ่งกลุมตัวอยางมากที่สุดเปนผูที่มีอายุอยูระหวาง 21-22 ป คิดเปนรอย
ละ 45.17 รองลงมาเปนผูที่มีอายุ ระหวาง 19-20 ป คิดเปนรอยละ 35.27 และนอยที่สุดเปนผูที่มีอายุ
มากกวา 24 ป คิดเปนรอยละ 4.83 กลุมตัวอยางโดยสวนใหญเปนนักศึกษาชั้นปที่2 คิดเปนรอยละ
43.5 รองลงมาเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 คิดเปนรอยละ 32.1 และ 24.4 ตามลําดับ กลุม
ตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 102 คน
คิดเปนรอยละ 24.6 รองลงมาเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในคณะนิเทศศาสตร และคณะศิลปศาสตร
จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.0 และจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.0 ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของกลุมตัวอยาง พบวาโดยสวนมากเปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู
ในชวง 2.01-2.50 คิดเปนรอยละ 35.02 รองลงมาอยูในชวง 2.51-3.00 และชวง 3.01-3.50 คิดเปน
รอยละ 31.16 และ 22.22 ตามลําดับ
5.1.1 พฤติกรรมการคนควาสารสนเทศเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายในรายวิชาตาง ๆ
5.1.1.1 ประเภทของงานที่ไดรับมอบหมายในรายวิชาตาง ๆ
พบว า ประเภทของงานที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งได รั บ มอบหมายงานมากที่ สุ ด คื อ
รายงานที่มี การนําเสนอผลงานในชั้นเรียนประกอบรายงาน คิดเปนรอยละ 72.7 รองลงมา คือ
รายงานที่เปนผลงานในรูปมัลติมีเดียที่ตองอาศัยการศึกษาคนควา เชน เว็บไซต ซีดี วีซีดี ดีวีดี วิดีโอ
คิดเปนรอยละ 57.5 สวนประเภทของงานที่กลุมตัวอยางไดรับมอบหมายงานนอยที่สุด คือ รายงาน
วิเคราะหเหตุการณเชิงประวัติศาสตร คิดเปนรอยละ 11.4
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เมื่อพิจารณาประเภทของงานที่กลุมตัวอยางไดรับการมอบหมายในแตละ
คณะวิชา พบวา จากคณะวิชา 9 คณะ และวิทยาลัยนานาชาติ 2 หลักสูตร ในแตละคณะวิชา แตละ
หลักสูตรมีการมอบหมายงานใหกับกลุมตัวอยางหลากหลายประเภท ซึ่งคณะวิชาโดยสวนใหญมี
การมอบหมายงานในรูปแบบของการนําเสนอผลงานในชั้นเรียนประกอบรายงาน มากที่สุด ยกเวน
คณะนิติศาสตร สวนใหญมีการมอบหมายงานในรูปแบบของรายงานแสดงความคิดเห็นประเด็น
ตางๆ คณะพยาบาลศาสตร สวนใหญมีการมอบหมายงานในรูปแบบของรายงานการวิเคราะห
กรณีศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตรที่สวนใหญมีการมอบหมายงานในรูปแบบของผลงานในรูป
มัลติมีเดียที่ตองอาศัยการศึกษาคนควา เชน เว็บไซต ซีดี วีซีดี ดีวีดี วีดีโอ สวนประเภทของงานที่
มี ก ารมอบหมายน อ ยที่ สุ ด ในแต ล ะคณะ เกื อ บทุ ก คณะ คื อ รายงานวิ เ คราะห เ หตุ ก ารณ เ ชิ ง
ประวัติศาสตร ยกเวนคณะวิศวกรรมศาสตรและคณะศิลปศาสตรที่มีการมอบหมายงานในรูปแบบ
ของรายงานเชิงตีความ นอยที่สุด และวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจมีการมอบหมายงาน
ในรูปแบบของรายงานการวิเคราะหกรณีศึกษานอยที่สุด
5.1.1.2 การใชทรัพยากรในการคนควาเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายในรายวิชาตาง ๆ
พบวาในการคนควาเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายในรายวิชาตางๆ ทรัพยากร
ที่กลุมตัวอยางใชเกือบทุกครั้ง จํานวนมากที่สุด คือ โปรแกรมคนหา เชน Google, Bing, Yahoo,
Ask.com คิดเปนรอยละ 65.7 รองลงมาคือ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา และเพื่อนที่เรียน
ดวยกัน คิดเปนรอยละ 34.5 และ 24.9 ตามลําดับ
ทรัพยากรที่กลุมตัวอยางใชบอยครั้ง จํานวนมากที่สุด คือ เพื่อนที่เรียนดวยกัน
คิดเปนรอยละ 40.8 รองลงมา คือ อาจารยผูสอน และเอกสารประกอบการสอนรายวิชา คิดเปนรอย
ละ 38.4 และ 33.8 ตามลําดับ
ทรัพยากรที่กลุมตัวอยางใชเปนบางครั้ง จํานวนมากที่สุด คือ ขอมูลที่รวบรวม
ไวเอง คิดเปนรอยละ 40.8 รองลงมา คือ เว็บไซตของหนวยงานราชการ และหนังสือในหองสมุด
คิดเปนรอยละ 40.3 และ 39.1 ตามลําดับ
ทรัพยากรที่กลุมตัวอยางไมคอยใช จํานวนมากที่สุด คือ บรรณรักษ คิดเปน
รอยละ 35.3 รองลงมา คือ บล็อก และฐานขอมูลผานเว็บไซตของหองสมุด เชน EBSCO Host,
TDC(Thai LIS), ScienceDirect, Matichon e-library คิดเปนรอยละ 28.5 และ 28.3 ตามลําดับ
ทรัพยากรที่กลุมตัวอยางไมเคยใช จํานวนมากที่สุด คือ บรรณรักษ คิดเปน
รอยละ 21.3 รองลงมา คือ ฐานขอมูลผานเว็บไซตของหองสมุด เชน EBSCO Host, TDC(Thai
LIS), ScienceDirect, Matichon e-library และ สารานุกรม เชน Britannica ฉบับพิมพ หรือ ออนไลน
คิดเปนรอยละ 18.1 และ 15.2 ตามลําดับ
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ทรัพยากรที่กลุมตัวอยางไมทราบวามีการใชในการคนควาเพื่อทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย จํานวนมากที่สุด คือ บล็อก คิดเปนรอยละ 5.1 รองลงมา คือ บรรณารักษ และเว็บไซต
ของหนวยงานราชการ คิดเปนรอยละ 3.6 และ2.9 ตามลําดับ
ทรัพยากรที่กลุมตัวอยางไมเคยพบสถานการณเชนนี้มากอนวา มีใชในการ
คนควาเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมาย จํานวนมากที่สุด คือ บล็อก คิดเปนรอยละ 3.9 รองลงมา คือ
บรรณารักษ และฐานขอมูลผานเว็บไซตของหองสมุด เชน EBSCO Host, TDC(Thai LIS),
ScienceDirect, Matichon e-library คิดเปนรอยละ 2.4 และ 2.2 ตามลําดับ
5.1.1.3 การประเมินแหลงขอมูลจากหองสมุด เพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายใน
รายวิชาตาง ๆ
พบวา เมื่อพบแหลงขอมูลจากหองสมุด ประเด็นที่กลุมตัวอยางประเมินเกือบ
ทุกครั้ง จํานวนมากที่สุด คือ แหลงขอมูลนั้นมีบรรณานุกรม หรือรายการอางอิงหรือไม คิดเปนรอย
ละ 22.7 รองลงมาคือ ผูพิมพคือใคร และ ถาเปนแผนผัง มีขอมูลสําคัญประกอบหรือไม คือไมไดมี
เฉพาะภาพสวย ๆ คิดเปนรอยละ 16.4 และ13.5 ตามลําดับ
ประเด็นที่กลุมตัวอยางประเมินบอยครั้ง จํานวนมากที่สุด คือแหลงขอมูลนั้น
ทันสมัยมากนอยเพียงใด คิดเปนรอยละ 46.1 รองลงมา คือ แหลงขอมูลนั้นมีบรรณานุกรม หรือ
รายการอางอิงหรือไม และ ผูเขียนนาเชื่อถือเพียงใด เชน ทํางาน หรือสอนที่ไหน คิดเปนรอยละ
35.3 และ 35.0 ตามลําดับ
ประเด็ น ที่ก ลุ มตั ว อย า งประเมิ น เป น บางครั้ ง จํ า นวนมากที่ สุ ด คื อ เคยใช
แหลงขอมูลนี้มากอนหรือไม คิดเปนรอยละ 43.7 รองลงมา คือ เคยไดยินถึงแหลงขอมูลนี้มากอน
หรือไม และ เนื้อหาหลากมุมมองหรือไม (ไมลําเอียง) คิดเปนรอยละ 40.8 และ 40.3 ตามลําดับ
ประเด็ น ที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งไม ค อ ยใช ใ นการประเมิ น จํ า นวนมากที่ สุ ด คื อ
บรรณารักษแนะนําการใชแหลงขอมูลนี้หรือไม คิดเปนรอยละ 24.9 รองลงมาคือ ผูพิมพคือใคร
และ เคยไดยินถึงแหลงขอมูลนี้มากอนหรือไม คิดเปนรอยละ 21.3 และ 17.4 ตามลําดับ
ประเด็ น ที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งไม เ คยใช ใ นการประเมิ น จํ า นวนมากที่ สุ ด คื อ
บรรณารักษแนะนําการใชแหลงขอมูลนี้หรือไม คิดเปนรอยละ 7.5 รองลงมาคือ เคยใชแหลงขอมูล
นี้มากอนหรือไม และ เคยไดยินถึงแหลงขอมูลนี้มากอนหรือไม คิดเปนรอยละ 5.8 และ 5.1
ตามลําดับ
ประเด็นที่กลุมตัวอยางไมทราบวาไดใชในการประเมิน จํานวนมากที่สุด คือ
ผูพิมพคือใครคิดเปนรอยละ 3.6 รองลงมาคือ เคยไดยินถึงแหลงขอมูลนี้มากอนหรือไม คิดเปน
รอยละ 3.1
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ประเด็นที่กลุมตัวอยางไมเคยพบสถานการณเชนนี้มากอนในการประเมิน
จํานวนมากที่สุด คือ บรรณารักษแนะนําการใชแหลงขอมูลนี้หรือไม คิดเปนรอยละ 2.2 รองลงมา
คือ เคยไดยินถึงแหลงขอมูลนี้มากอนหรือไม คิดเปนรอยละ 1.2
5.1.1.4 การประเมินแหลงขอมูลจากเว็บไซต เพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายในรายวิชา
ตางๆ
พบวา เมื่อพบแหลงขอมูลจากเว็บไซต ประเด็นที่กลุมตัวอยางประเมินเกือบ
ทุกครั้ง จํานวนมากที่สุด คือ เว็บไซตนั้นทันสมัยมากนอยเพียงใด คิดเปนรอยละ 33.1 รองลงมาคือ
ผูใหขอมูลที่เว็บไซตนั้นนาเชื่อถือเพียงใด และ เนื้อหาของเว็บไซตนั้นมีหลากมุมมองหรือไม (ไม
ลําเอียง) คิดเปนรอยละ 26.8 และ 24.6 ตามลําดับ
ประเด็นที่กลุมตัวอยางประเมินบอยครั้ง จํานวนมากที่สุด คือเว็บไซตนั้นมี
ลิงคเชื่อมโยงไปที่ทรัพยากร อื่นๆ ในเว็บหรือไม คิดเปนรอยละ 41.8 รองลงมา คือ เนื้อหาของ
เว็บไซตนั้นมีหลากมุมมองหรือไม (ไมลําเอียง) และ เว็บไซตนั้นทันสมัยมากนอยเพียงใด คิดเปน
รอยละ 39.9 และ 39.4 ตามลําดับ
ประเด็นที่กลุมตัวอยางประเมินเปนบางครั้ง จํานวนมากที่สุด คือ เว็บไซตนั้น
มีบรรณานุกรมหรือรายการอางอิงหรือไม คิดเปนรอยละ 40.1 รองลงมาคือ เว็บไซตนั้นระบุหรือไม
วาไดแนวคิดตางๆ มาจากใคร และ เคยไดยินถึงเว็บไซตนี้มากอนหรือไม คิดเปนรอยละที่เทากัน
คือ 37.7
ประเด็ น ที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งไม ค อ ยใช ใ นการประเมิ น จํ า นวนมากที่ สุ ด คื อ
บรรณารักษแนะนําการใชเว็บไซตนี้หรือไม คิดเปนรอยละ 27.8 รองลงมาคือ ที่อยูของเว็บไซต
(URL) คืออะไร หรืออาจมีความหมายอะไร และ เคยไดยินถึงเว็บไซตนี้มากอนหรือไม คิดเปน รอย
ละที่เทากันคือ 15.7
ประเด็ น ที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งไม เ คยใช ใ นการประเมิ น จํ า นวนมากที่ สุ ด คื อ
บรรณารักษแนะนําการใชเว็บไซตนี้หรือไม คิดเปนรอยละ 8.2 รองลงมาคือ เคยใชเว็บไซตนี้มา
กอนหรือไม และ เคยไดยินถึงเว็บไซตนี้มากอนหรือไม คิดเปนรอยละ 5.6 และ 4.8 ตามลําดับ
ประเด็นที่กลุมตัวอยางไมทราบวาไดใชในการประเมิน จํานวนมากที่สุด คือ
การออกแบบของเว็ บ ไซต นี้ บ อกว า เว็ บ ไซต นี้ถู ก ตอ งตามกฎหมายหรื อ ไม คิ ด เป น ร อ ยละ 5.6
รองลงมาคือ บรรณารักษแนะนําการใชเว็บไซตนี้หรือไม และที่อยูของเว็บไซต (URL) คืออะไร
หรืออาจมีความหมายอะไร คิดเปนรอยละ 2.7 และ 2.4 ตามลําดับ
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ประเด็นที่กลุมตัวอยางไมเคยพบสถานการณเชนนี้มากอนในการประเมิน
จํานวนมากที่สุด คือ บรรณารักษแนะนําการใชเว็บไซตนี้หรือไม คิดเปนรอยละ 3.6 รองลงมาคือ
การออกแบบของเว็บไซตนี้บอกวาเว็บไซตนี้ถูกตองตามกฎหมายหรือไม คิดเปนรอยละ 1.9
5.1.1.5 การขอใหบุคคลอื่นชวยประเมินแหลงขอมูลที่เกี่ยวกับรายวิชาที่เรียน
พบว า บุ ค คลที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งขอให ช ว ยประเมิ น แหล ง ข อ มู ล เกื อ บทุ ก ครั้ ง
จํานวนมากที่สุด คือ เพื่อนที่เรียนดวยกัน คิดเปนรอยละ 22.9 รองลงมา คือ อาจารยผูสอน และ
เพื่อน/ครอบครัว คิดเปนรอยละ 16.7 และ 12.3 ตามลําดับ
บุคคลที่กลุมตัวอยางขอใหชวยประเมินแหลงขอมูลบอยครั้ง จํานวนมากที่สุด
คือ อาจารยผูสอน คิดเปนรอยละ 40.1 รองลงมา คือ เพื่อนที่เรียนดวยกัน และ เพื่อน/ครอบครัว คิด
เปนรอยละ 39.1 และ 30.2 ตามลําดับ
บุคคลที่กลุมตัวอยางขอใหชวยประเมินแหลงขอมูลเปนบางครั้ง จํานวนมาก
ที่สุด คือ บรรณารักษ คิดเปนรอยละ 33.8 รองลงมา คือ เพื่อน/ครอบครัว และอาจารยผูสอน คิด
เปนรอยละ 32.1 และ 27.8 ตามลําดับ
บุคคลที่กลุมตัวอยางไมคอยขอใหชวยประเมินแหลงขอมูล จํานวนมากที่สุด
เทากัน คือ บรรณารักษ และผูประกอบอาชีพที่ตองมีใบอนุญาต เชน แพทย พยาบาล เภสัชกร
วิศวกร ทนายความ คิดเปนรอยละ 24.2 รองลงมา คือ เพื่อน/ครอบครัว คิดเปนรอยละ 14.7
บุคคลที่กลุมตัวอยางไมเคยขอใหชวยประเมินแหลงขอมูล จํานวนมากที่สุด
คือ บรรณารักษ คิดเปนรอยละ 8.2 รองลงมา คือ ผูประกอบอาชีพที่ตองมีใบอนุญาต เชน แพทย
พยาบาล เภสัชกร วิศวกร ทนายความ คิดเปนรอยละ 19.6
บุคคลที่กลุมตัวอยางไมทราบวาไดขอใหชวยประเมินแหลงขอมูล จํานวน
มากที่สุด เทากัน คือ บรรณารักษ เพื่อน/ครอบครัว และ ผูประกอบอาชีพที่ตองมีใบอนุญาต เชน
แพทย พยาบาล เภสัชกร วิศวกร ทนายความ คิดเปนรอยละ 2.4
บุคคลที่กลุมตัวอยางไมเคยพบสถานการณเชนนี้มากอนในการขอใหชวย
ประเมินแหลงขอมูล จํานวนมากที่สุด คือ บรรณารักษ คิดเปนรอยละ 3.9 รองลงมาคือ ผูประกอบ
อาชีพที่ตองมีใบอนุญาต เชน แพทย พยาบาล เภสัชกร วิศวกร ทนายความ คิดเปนรอยละ 3.6
5.1.1.6 แนวทางการปฏิบัติขณะที่ดําเนินการศึกษาคนควาที่เกี่ยวของกับรายวิชา
พบวาในการดําเนินการศึกษาคนควาที่เกี่ยวของกับรายวิชา แนวทางที่กลุม
ตัวอยางปฏิบัติเกือบทุกครั้ง จํานวนมากที่สุด คือ เริ่มตนโดยคิดหาคําคน (search terms) กอน คิด
เปนรอยละ 21.1 รองลงมา คือ วางโครงรางวาจะทํางานอยางไร เชน เขียนรายงาน และ เมื่อมี
รายการอางอิงครบตามจํานวนที่อาจารยสั่งก็หยุดคน คิดเปนรอยละ 16.7 และ 14.3 ตามลําดับ
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แนวทางที่กลุมตัวอยางปฏิบัติบอยครั้ง จํานวนมากที่สุด คือ เมื่อมีรายการ
อางอิงครบตามจํานวนที่อาจารยสั่งก็หยุดคน คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมา คือ วางโครงรางวาจะ
ทํางานอยางไร เชน เขียนรายงาน และเว็บไซตนั้นทันสมัยมากนอยเพียงใด คิดเปนรอยละ 38.0 และ
37.3 ตามลําดับ
แนวทางที่กลุมตัวอยางปฏิบัติเปนบางครั้ง จํานวนมากที่สุด คือ เพิ่มมุมมอง
ของตนเองในงานคนควาดวย เพื่อที่อาจารยจะไดทราบวาตนเองคิดอยางไร คิดเปนรอยละ 43.8
รองลงมา คือ มักจะใชเวลาในการทํางานแตละชิ้นเทา ๆ กัน และถาลองคนหาขอมูลสักครั้งสอง
ครั้งแลวไมพบอะไร ก็เปลี่ยนหัวขอใหม คิดเปนรอยละ 41.4 และ 40.7 ตามลําดับ
แนวทางที่กลุมตัวอยางไมคอยปฏิบัติ จํานวนมากที่สุด คือ มักจะทําหัวขอซ้ํา
ๆ เมื่ออาจารยมอบหมายงานแตละชิ้น คิดเปนรอยละ 28.6 รองลงมา คือ ถางานที่ไดรับมอบหมาย
คือการเขียนรายงาน ก็จะลงมือเขียนเลยโดยไมไดวางแผนใหดีวาเขียนอะไรบาง และมักจะใชขอมูล
เดิมๆสําหรับการทํางานหลายๆชิ้น คิดเปนรอยละ 25.9 และ 24.2 ตามลําดับ
แนวทางที่กลุมตัวอยางไมเคยปฏิบัติ จํานวนมากที่สุด คือ มักจะทําหัวขอซ้ํา
ๆ เมื่ออาจารยมอบหมายงานแตละชิ้น คิดเปนรอยละ 16.9 รองลงมา คือ ใชบริการระหวางหองสมุด
หรือบริการสงเอกสารถาหองสมุดของมหาวิทยาลัยไมมีสิ่งที่ตองการ และมักจะใชเวลาในการ
ทํางานแตละชิ้นเทา ๆ กัน คิดเปนรอยละ 11.4 และ 9.7 ตามลําดับ
แนวทางที่กลุมตัวอยางไมทราบวาไดปฏิบัติ จํานวนมากที่สุด คือ มักจะใช
เวลาในการทํางานแตละชิ้นเทา ๆ กัน คิดเปนรอยละ 3.9 รองลงมา คือ ใชบริการระหวางหองสมุด
หรือบริการสงเอกสารถาหองสมุดของมหาวิทยาลัยไมมีสิ่งที่ตองการ และมักจะทําหัวขอซ้ําๆ เมื่อ
อาจารยมอบหมายงานแตละชิ้น คิดเปนรอยละที่เทากัน คือ 1.5
แนวทางที่ก ลุมตัว อยางไมเคยพบสถานการณเ ชน นี้มากอนในการปฏิบัติ
จํ า นวนมากที่ สุ ด คื อ ใช บ ริ ก ารระหว า งห อ งสมุ ด หรื อ บริ ก ารส ง เอกสารถ า ห อ งสมุ ด ของ
มหาวิทยาลัยไมมีสิ่งที่ตองการ คิดเปนรอยละ 2.7 รองลงมา คือ ถางานที่ไดรับมอบหมายคือการ
เขียนรายงาน ก็จะลงมือเขียนเลยโดยไมไดวางแผนใหดีวาเขียนอะไรบาง และมักจะทําหัวขอซ้ําๆ
เมื่ออาจารยมอบหมายงานแตละชิ้น คิดเปนรอยละ 2.4 และ 2.2 ตามลําดับ
5.1.1.7 โปรแกรมที่ใชเปนเครื่องมือชวยการคนควางานที่ไดรับมอบหมาย
พบวา โปรแกรมที่กลุมตัวอยางใชเปนเครื่องมือชวยในการคนควางานที่ไดรบั
มอบหมาย จํานวนมากที่สุด คือ เว็บไซตสําหรับแชรภาพ เชน Flickr, Photobucket, Youtube คิด
เปนรอยละ 73.9 โดยรองลงมาคือ โปรแกรมแชรเอกสาร เชน Google Documents,Microsoft
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Sharepoint, Dropbox และ ไมโครบล็อก เชน Twitter, Facebook คิดเปนรอยละ 73.2 และ 72.7
ตามลําดับ
โปรแกรมที่กลุมตัวอยางไมไดใชเปนเครื่องมือชวยในการคนควางานที่ไดรับ
มอบหมาย จํานวนมากที่สุด คือ การคนควาในสภาพแวดลอมเสมือน (Virtual research
environments เชน Second Life) คิดเปนรอยละ 49.5 รองลงมาคือ การสรางบล็อก เชน LiveJournal
และ บริการแจงขาว (แจงใหทราบโดยอัตโนมัติเมื่อมีเนื้อหาใหมปรากฏ เชน RSS) คิดเปนรอยละ
48.8 และ 45.9 ตามลําดับ
โปรแกรมที่กลุมตัวอยางจําไมไดวาไดใชเปนเครื่องมือชวยในการคนควางาน
ที่ไดรับมอบหมาย จํานวนมากที่สุด คือ การสรางบล็อก เชน LiveJournal คิดเปนรอยละ 19.6
รองลงมา คือ กระดาษโนตดิจิทัลสําหรับใชกับคอมพิวเตอร เชนดิจิทัลโนตแบบโพสตอิท และ
ไฮไลทขอความบนจอคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 19.1 และ17.9 ตามลําดับ
โปรแกรมที่กลุมตัวอยางไมเคยไดยินวาใชเปนเครื่องมือชวยในการคนควา
งานที่ไดรับมอบหมายได จํานวนมากที่สุด คือ โปรแกรมการทํารายการอางอิง เชน RefWorks,
EndNote, EasyBib คิดเปนรอยละ 12.3 รองลงมาคือ การคนควาในสภาพแวดลอมเสมือน (Virtual
research environments เชน Second Life) และ บริการแจงขาว (แจงใหทราบโดยอัตโนมัติเมื่อมี
เนื้อหาใหมปรากฏ เชน RSS) คิดเปนรอยละ 11.8 และ 10.6 ตามลําดับ
5.1.1.8 สิ่งสําคัญตอการศึกษาคนควางานที่ไดรับมอบหมาย
พบว า ในการศึ ก ษาค น คว า งานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย สิ่ ง ที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งให
ความสําคัญในระดับมาก จํานวนมากที่สุด คือ สอบผานวิชานั้นๆ คิดเปนรอยละ 58.9 รองลงมา คือ
ทํารายงานเสร็จ และไดคะแนนดี คิดเปนรอยละ 55.1 และ48.6 ตามลําดับ
สิ่งที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญ ในระดับคอนขางมาก จํานวนมากที่สุด คือ
ไดปรับปรุงทักษะการวิเคราะห คิดเปนรอยละ 47.2 รองลงมาคือ มีรายการอางอิงครบตามจํานวนที่
กําหนด (ถามีกําหนด) และ พบคําตอบที่จะนําไปใสไวในรายงานเพื่อแสดงวาไดคนควาจริง คิดเปน
รอยละ 45.9 และ 42.8 ตามลําดับ
สิ่งที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญ ในระดับปานกลาง จํานวนมากที่สุด คือ ได
ใสมุมมองของตนเองไวในรายงานดวย คิดเปนรอยละ 29.8 รองลงมาคือ ไดทําใหอาจารยประทับใจ
ในความสามารถทางปญหาของตน และ ไดปรับปรุงทักษะการเขียน คิดเปนรอยละ 26.9 และ 24.9
ตามลําดับ

106
สิ่งที่กลุมตัวอยางไมคอยใหความสําคัญ จํานวนมากที่สุด คือ ไดทําใหอาจารย
ประทับใจในความสามารถทางปญหาของตน คิดเปนรอยละ 12.3 รองลงมาคือ ไดใสมุมมองของ
ตนเองไวในรายงานดวย และไดปรับปรุงทักษะการสืบคน คิดเปนรอยละ 8.2 และ 7.7 ตามลําดับ
สิ่งที่ ก ลุ ม ตัว อยา งไม ใ หค วามสํา คัญ จํา นวนมากที่สุด คือ ไดทํ า ใหพ อแม
ประทั บ ใจที่ไ ด คะแนนดี คิ ด เป น ร อ ยละ
2.4 รองลงมาคื อ ไดทํ า ให อ าจารย ป ระทั บ ใจใน
ความสามารถทางปญญาของตน คิดเปนรอยละ 1.9
5.1.1.9 ความยากในกระบวนการคนควางานที่ไดรับมอบหมาย
พบวาขั้นตอนกระบวนการที่กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางยิ่งวายาก คือ ยากที่จะ
รูวาจะทํางานชิ้นนี้ไดดีหรือไม คิดเปนรอยละ 17.6 รองลงมาคือ ยากที่การตีกรอบหัวของานให
แคบลง และ ยากที่การคนหาบทความในฐานขอมูลวิจัยในเว็บหองสมุด เชน EBSCO Host ,
TDC(Thai LIS) , ScienceDirect , Matichon e-library คิดเปนรอยละ 15.7 และ 15.3 ตามลําดับ
ขั้นตอนกระบวนการที่ก ลุมตั ว อยางเห็ นดวยว ายาก คือ ยากที่ การกําหนด
หัวขอ คิดเปนรอยละ 42.9 รองลงมาคือ ยากที่การตีกรอบหัวของานใหแคบลง และยากที่ตองเลือก
ขอมูลที่จะนํามาใชไดจากผลการสืบคนที่ไมตรงกับหัวขอ คิดเปนรอยละ 39.5 และ 37.8 ตามลําดับ
ขั้นตอนกระบวนการคนควาที่กลุมตัวอยางไมมีความเห็นวายาก (เฉยๆ) คือ
ยากที่การจดโนต คิดเปนรอยละ 41.1 รองลงมาคือ ยากที่การเริ่มตนทํางานที่ไดรับมอบหมาย และ
ยากที่ตองอานเอกสารที่คนหามาได คิดเปนรอยละ 40.9 และ 39.4 ตามลําดับ
ขั้นตอนกระบวนการคนควาที่กลุมตัวอยางไมคอยเห็นดวยวายาก คือ ยากที่
จะหาขอมูลที่จะใชจากเว็บ เชน Google, Wikipedia, เว็บไซตหนวยราชการ คิดเปนรอยละ 20.6
รองลงมาคือ ยากที่จะตองคิดวาจะไปหาแหลงขอมูลที่ไหนไดบางภายในมหาวิทยาลัย และ ยากที่
การเขียน คิดเปนรอยละ 18.2 และ 17.6 ตามลําดับ
ขั้นตอนกระบวนการที่กลุมตัวอยางไมเห็นดวยอยางยิ่งวายาก คือ ยากที่จะหา
ขอมูลที่จะใชจากเว็บ เชน Google, Wikipedia, เว็บไซตหนวยราชการ คิดเปนรอยละ 15.7 รองลงมา
คือ ยากที่การหาขอมูลที่ทันสมัย และ ยากที่การจดโนต คิดเปนรอยละ 8.0 และ 7.7 ตามลําดับ
5.1.2 พฤติกรรมการคนควาในชีวิตประจําวัน
5.1.2.1 หัวขอในการคนควา
พบวาในระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา หัวขอที่กลุมตัวอยางคนความากที่สุด คือ
ขาว/เหตุการณปจจุบัน คิดเปนรอยละ 84.8 รองลงมา คือ การซื้อของ และเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่ตอง
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ทํา คิดเปนรอยละ 71.3 และ 69.3 ตามลําดับ โดยหัวขอที่กลุมตัวอยางคนควานอยที่สุด คือ ขอมูล
ดานจิตวิญญาณ คิดเปนรอยละ 19.1
5.1.2.2 การใชทรัพยากรในการคนควาขอมูลเพื่อใชในชีวิตประจําวัน
พบวาในการคนควาขอมูลเพื่อใชในชีวิตประจําวัน ทรัพยากรที่กลุมตัวอยาง
ใชเกือบทุกครั้ง คือ เพื่อนที่เรียนดวยกัน และหนังสือในหองสมุด คิดเปนรอยละ 0.5 และ 0.2
ตามลําดับ
ทรัพยากรที่กลุมตัวอยางใชบอยครั้ง จํานวนมากที่สุด คือ โปรแกรมคนหา
เชน Google, Bing, Yahoo, Ask.com คิดเปนรอยละ 69.2 รองลงมา คือ วิกิพีเดีย (Wikipedia) และ
เพื่อนที่เรียนดวยกัน คิดเปนรอยละ 42.1 และ 26.9 ตามลําดับ
ทรัพยากรที่กลุมตัวอยางใชเปนบางครั้ง จํานวนมากที่สุด คือ เพื่อนที่เรียน
ดวยกัน คิดเปนรอยละ 42.6 รองลงมา คือ อาจารย และ เพื่อน/ครอบครัว คิดเปนรอยละ 36.1 และ
32.2 ตามลําดับ
ทรัพยากรที่กลุมตัวอยางไมคอยใช จํานวนมากที่สุด คือ หนังสือในหองสมุด
คิดเปนรอยละ 39.2 รองลงมา คือ สารานุกรม เชน Britannica ฉบับพิมพ หรือ ออนไลน และขอมูล
ที่รวบรวมไวเอง (สะสมไวหรือซื้อไว) คิดเปนรอยละ 38.5 และ 37.3 ตามลําดับ
ทรัพยากรที่กลุมตัวอยางไมเคยใช จํานวนมากที่สุด คือ บรรณรักษ คิดเปน
รอยละ 27.6 รองลงมา คือ สารานุกรม เชน Britannica ฉบับพิมพ หรือ ออนไลน และ ฐานขอมูล
ผานเว็บไซตของหองสมุด เชน EBSCO Host, TDC(Thai LIS), ScienceDirect, Matichon e-library
คิดเปนรอยละ 25.9 และ 22.0 ตามลําดับ
ทรัพยากรที่กลุมตัวอยางไมทราบวามีการใชในการคนควา จํานวนมากที่สุด
คือ บรรณรักษ คิดเปนรอยละ 17.4 รองลงมา คือ ฐานขอมูลผานเว็บไซตของหองสมุด เชน EBSCO
Host , TDC(Thai LIS), ScienceDirect, Matichon e-library และ สารานุกรม เชน Britannica ฉบับ
พิมพ หรือ ออนไลน คิดเปนรอยละ 13.6 และ 10.4 ตามลําดับ
ทรัพยากรที่กลุมตัวอยางไมเคยพบสถานการณเชนนี้มากอนวา มีใชในการ
คนควา จํานวนมากที่สุด คือ บล็อก คิดเปนรอยละ 3.1 รองลงมาคือ ฐานขอมูลผานเว็บไซตของ
หองสมุด เชน EBSCO Host, TDC(Thai LIS), ScienceDirect, Matichon e-library และ บรรณารักษ
คิดเปนรอยละที่เทากันคือ 2.7
5.1.2.3 การประเมินแหลงขอมูลจากเว็บไซต เพื่อการคนควาในชีวิตประจําวัน
พบวา สําหรับการคนควาในชีวิตประจําวัน เมื่อพบแหลงขอมูลจากเว็บไซต
ประเด็นที่กลุมตัวอยางประเมินเกือบทุกครั้ง จํานวนมากที่สุด คือ เว็บไซตนั้นทันสมัยมากนอย
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เพียงใด คิดเปนรอยละ 26.6 รองลงมาคือ เนื้อหาของเว็บไซตนั้นมีหลากมุมมองหรือไม (ไม
ลําเอียง) และ ผูใหขอมูลที่เว็บไซตนั้นนาเชื่อถือเพียงใด คิดเปนรอยละ 22.5 และ 19.6 ตามลําดับ
ประเด็นที่กลุมตัวอยางประเมินบอยครั้ง จํานวนมากที่สุด คือผูใหขอมูลที่
เว็บไซตนั้นนาเชื่อถือเพียงใด คิดเปนรอยละ 43.8 รองลงมา คือ เว็บไซตนั้นทันสมัยมากนอย
เพียงใด และ เว็บไซตนั้นระบุหรือไมวาไดแนวคิดตาง ๆ มาจากใคร เชน ระบุไวในเชิงอรรถ คิดเปน
รอยละ 42.1 และ 40.7 ตามลําดับ
ประเด็นที่กลุมตัวอยางประเมินเปนบางครั้ง จํานวนมากที่สุด คือ เว็บไซตนั้น
มีบรรณานุกรมหรือรายการอางอิงหรือไม คิดเปนรอยละ 39.5 รองลงมาคือ ถาเปนแผนผัง มีขอมูล
สํ า คั ญ ประกอบหรื อ ไม (คื อ ไม ไ ด มี เ ฉพาะภาพสวยๆ) และ เว็ บ ไซต นั้ น มี ลิ ง ค เ ชื่ อ มโยงไปที่
ทรัพยากร อื่นๆ ในเว็บหรือไม คิดเปนรอยละ 37.8 และ 36.1 ตามลําดับ
ประเด็ น ที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งไม ค อ ยใช ใ นการประเมิ น จํ า นวนมากที่ สุ ด คื อ
บรรณารักษแนะนําการใชเว็บไซตนี้หรือไม คิดเปนรอยละ 24.5 รองลงมาคือ เคยไดยินถึงเว็บไซต
นี้มากอนหรือไม และการออกแบบของเว็บไซตนี้บอกวาเว็บไซตนี้ถูกตองตามกฎหมายหรือไม
คิดเปนรอยละ 15.7 และ 15.5 ตามลําดับ
ประเด็ น ที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งไม เ คยใช ใ นการประเมิ น จํ า นวนมากที่ สุ ด คื อ
บรรณารักษแนะนําการใชเว็บไซตนี้หรือไม คิดเปนรอยละ 11.6 รองลงมาคือ เคยไดยินถึงเว็บไซต
นี้มากอนหรือไม และเคยใชเว็บไซตนี้มากอนหรือไม คิดเปนรอยละ 5.3 และ 5.1 ตามลําดับ
ประเด็นที่กลุมตัวอยางไมทราบวาไดใชในการประเมิน จํานวนมากที่สุด คือ
การออกแบบของเว็ บ ไซต นี้ บ อกว า เว็บ ไซต นี้ถู ก ตอ งตามกฎหมายหรื อ ไม คิ ด เป น ร อ ยละ 3.1
รองลงมาคือ บรรณารักษแนะนําการใชเว็บไซตนี้หรือไม คิดเปนรอยละ 2.7
ประเด็นที่กลุมตัวอยางไมเคยพบสถานการณเชนนี้มากอนในการประเมิน
จํานวนมากที่สุด คือ บรรณารักษแนะนําการใชเว็บไซตนี้หรือไม คิดเปนรอยละ 2.2 รองลงมาคือ
การออกแบบของเว็บไซตนี้บอกวาเว็บไซตนี้ถูกตองตามกฎหมายหรือไม และ ที่อยูของเว็บไซต
(URL) คืออะไร หรืออาจมีความหมายอะไร คิดเปนรอยละ 1.5 และ 1.0 ตามลําดับ
5.1.2.4 การขอใหบุคคลอื่นชวยประเมินแหลงขอมูลเพื่อใชในชีวิตประจําวัน
พบว า บุ ค คลที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งขอให ช ว ยประเมิ น แหล ง ข อ มู ล เกื อ บทุ ก ครั้ ง
จํานวนมากที่สุด คือ เพื่อนที่เรียนดวยกัน คิดเปนรอยละ 24.0 รองลงมา คือ อาจารยผูสอน และ
เพื่อน/ครอบครัว คิดเปนรอยละที่เทากัน คือ 17.7
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บุคคลที่กลุมตัวอยางขอใหชวยประเมินแหลงขอมูลบอยครั้ง จํานวนมากที่สุด
คือ เพื่อนที่เรียนดวยกัน คิดเปนรอยละ 37.8 รองลงมา คือ เพื่อน/ครอบครัว และอาจารยผูสอนคิด
เปนรอยละ 34.1 และ 33.9 ตามลําดับ
บุคคลที่กลุมตัวอยางขอใหชวยประเมินแหลงขอมูลเปนบางครั้ง จํานวนมาก
ที่สุด คือ เพื่อน/ครอบครัว คิดเปนรอยละ 28.8 รองลงมา คือ เพื่อนที่เรียนดวยกัน และอาจารย
ผูสอน คิดเปนรอยละ 27.8 และ 27.1 ตามลําดับ
บุคคลที่กลุมตัวอยางไมคอยขอใหชวยประเมินแหลงขอมูล จํานวนมากที่สุด
คือ บรรณารักษ คิดเปนรอยละ 29.3 รองลงมา คือ และผูประกอบอาชีพที่ตองมีใบอนุญาต เชน
แพทย พยาบาล เภสัชกร วิศวกร ทนายความ คิดเปนรอยละ 23.5
บุคคลที่กลุมตัวอยางไมเคยขอใหชวยประเมินแหลงขอมูล จํานวนมากที่สุด
คือ ผูประกอบอาชีพที่ตองมีใบอนุญาต เชน แพทย พยาบาล เภสัชกร วิศวกร ทนายความ คิดเปน
รอยละ 23.2 รองลงมา คือ บรรณารักษ คิดเปนรอยละ 22.0
บุคคลที่กลุมตัวอยางไมทราบวาไดขอใหชวยประเมินแหลงขอมูล จํานวน
มากที่สุด คือ บรรณารักษ คิดเปนรอยละ 2.9 รองลงมา คือ ผูประกอบอาชีพที่ตองมีใบอนุญาต เชน
แพทย พยาบาล เภสัชกร วิศวกร ทนายความ คิดเปนรอยละ 2.7
บุคคลที่กลุมตัวอยางไมเคยพบสถานการณเชนนี้มากอนในการขอใหชวย
ประเมินแหลงขอมูล จํานวนมากที่สุด คือ ผูประกอบอาชีพที่ตองมีใบอนุญาต เชน แพทย พยาบาล
เภสัชกร วิศวกร ทนายความ คิดเปนรอยละ 3.6 รองลงมาคือ บรรณารักษ คิดเปนรอยละ 3.1
5.1.2.5 ความยากในกระบวนการคนควาขอมูลเพื่อใชในชีวิตประจําวัน
พบวาขั้นตอนกระบวนการที่กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางยิ่งวายาก คือ ยากที่รู
วาคําตอบที่กําลังคนหานั้นมีอยูในเว็บแนๆ แตหาไมพบ คิดเปนรอยละ 16.5 รองลงมาคือ ยากที่การ
หาขอมูลที่ทันสมัย และ ยากที่การประเมินแหลงขอมูลที่คนหามาได คิดเปนรอยละ 13.6 และ 13.1
ตามลําดับ
ขั้น ตอนกระบวนการที่ก ลุมตัว อยา งเห็น ดว ยวา ยาก คือ ยากที่การระบุวา
ตองการอะไรจากการคนควา และ ยากที่การประเมินแหลงขอมูลที่คนหามา คิดเปนรอยละ 32.7
ขั้นตอนกระบวนการคนควาที่กลุมตัวอยางไมมีความเห็นวายาก (เฉยๆ) คือ
ยากที่การเริ่มตนคนควาเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 42.6 รองลงมาคือ ยากที่การตีกรอบ
หัวของานใหแคบลง และ ยากที่การกําหนดคําคน คิดเปนรอยละ 39.0 และ 37.3 ตามลําดับ
ขั้นตอนกระบวนการคนควาที่กลุมตัวอยางไมคอยเห็นดวยวายาก คือ ยากที่
จะหาขอมูลที่จะใชจากเว็บ เชน Google, Wikipedia, เว็บไซตหนวยราชการ คิดเปนรอยละ 19.1
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รองลงมาคือ ยากที่การคนหาบทความในฐานขอมูลวิจัยในเว็บหองสมุด (เชน EBSCO Host,
TDC(Thai LIS), ScienceDirect, Matichon e-library ) และ ยากที่การหาขอมูลที่ทันสมัย คิดเปน
รอยละ 18.6 และ 17.7 ตามลําดับ
ขั้นตอนกระบวนการที่กลุมตัวอยางไมเห็นดวยอยางยิ่งวายาก คือ ยากที่จะหา
ขอมูลที่จะใชจากเว็บ เชน Google, Wikipedia, เว็บไซตหนวยราชการ คิดเปนรอยละ 15.0 รองลงมา
คือ ยากที่ตองอานเอกสารที่คนหามาได คิดเปนรอยละ 10.7
5.1.3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการคนควาสารสนเทศเพื่อการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายกับการคนควาเพื่อใชในชีวิตประจําวัน
5.1.3.1 ทรัพยากรที่ใชคนควา
เมื่ อ ทํ า การเปรี ย บเที ย บทรั พ ยากรที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งใช ค น คว า เป น บางครั้ ง
บอยครั้ง และเกือบทุกครั้ง ทั้งการใชเพื่อการทํางานที่ไดรับมอบหมายและเพื่อใชในชีวิตประจําวัน
จํานวนมากที่สุด คือ โปรแกรมคนหา เชน Google Bing, Yahoo, Ask.com สวนจํานวนนอยที่สุด
คือ บรรณารักษ
5.1.3.2 การประเมินแหลงขอมูลจากเว็บไซต
เมื่อทําการเปรียบเทียบประเด็นที่กลุมตัวอยางใชในการประเมินแหลงขอมูล
จากเว็บไซตเปนบางครั้ง บอยครั้ง และเกือบทุกครั้ง ทั้งการใชเพื่อการทํางานที่ไดรับมอบหมายและ
เพื่อใชในชีวิตประจําวัน จํานวนมากที่สุด คือ การประเมินวาเว็บไซตนั้นมีความทันสมัยมากนอย
เพียงใด สวนจํานวนนอยที่สุด คือ การประเมินวาบรรณารักษแนะนําการใชเว็บไซตนี้หรือไม
5.1.3.3 บุคคลที่ขอใหชวยประเมินแหลงขอมูล
เมื่อทําการเปรียบเทียบบุคคลที่กลุมตัวอยางขอใหชวยประเมินแหลงขอมูลใน
การคนควา เปนบางครั้ง บอยครั้ง และเกือบทุกครั้ง ทั้งการใชเพื่อการทํางานที่ไดรับมอบหมายและ
เพื่ อ ใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น จํ า นวนมากที่ สุด คือ เพื่ อ นที่ เ รีย นดว ยกัน ส ว นจํา นวนน อยที่ สุด คื อ
บรรณารักษ

5.2 อภิปรายผล
ผูวิจัยจําแนกประเด็นในการอภิปรายผล จากผลสรุปการวิจัยออกเปน 3 ดาน คือ (1) ดาน
พฤติกรรมการคนควาสารสนเทศเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายในรายวิชาตางๆ (2) ดานพฤติกรรม
การคนควาในชีวิตประจําวัน และ (3) ดานการเปรียบเทียบพฤติกรรมการคนควาสารสนเทศเพื่อการ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายกับการคนควาเพื่อใชในชีวิตประจําวัน ดังนี้
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5.2.1 ดานพฤติกรรมการคนควาสารสนเทศเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายในรายวิชาตางๆ
5.2.1.1 ประเภทของงานที่ไดรับมอบหมายในรายวิชาตางๆ
งานที่นักศึกษาไดรับมอบหมายในรายวิชาตางๆ มากที่สุด คือ การนําเสนอ
ผลงานในชั้น เรีย นประกอบรายงาน รองลงมาซึ่ง ใกลเ คีย งกัน คื อ รายงานที่ เ ป น ผลงานในรู ป
มัลติมีเดียที่ตองอาศัยการศึกษาคนควา เชน เว็บไซต ซีดี วีซีดี ดีวีดี วิดีโอ และการนําเสนอผลงาน
ดว ยวาจา แสดงให เ ห็ น ว า อาจารยผู ส อนใหค วามสํา คัญ กั บ การใหนั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะในการใช
มัลติมีเดียในการศึกษาคนควา และจัดทําสรุปรายงานที่เกี่ยวของกับเนื้อวิชาที่เรียนในรูปของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส อาจารยใหความสําคัญในระดับไมมากนักในการมอบหมายงานใหนักศึกษา รายงาน
แสดงความเห็นประเด็นตางๆ การวิเคราะหกรณีศึกษา และการนําเสนอผลงานดวยวาจา รูปแบบที่
อาจารยใชนอยมากในการมอบหมายงานใหนักศึกษา คือ รายงานเชิงตีความและรายงานวิเคราะห
เหตุการณเชิงประวัติศาสตร ลักษณะการกําหนดรูปแบบการมอบหมายงานของอาจารยที่ใหกับ
นักศึกษาอาจขึ้นอยูกับปจจัยตอไปนี้ อาทิเชน (1) ความเคยชินของอาจารย (2) ความถนัดของ
อาจารย (3) ลักษณะของรายวิชาที่สอน (4) รูปแบบการวัดและประเมินผล (5) การลอกเรียนแบบ
การมอบหมายงานของรายวิชาอื่นๆ (5) องคความรูเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการมอบหมายงาน
ในรายวิชาตางๆ
5.2.1.2 การใชทรัพยากรในการคนควาเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายในรายวิชาตางๆ
ทรัพยากรที่นักศึกษาใชเกือบทุกครั้งในการคนความากที่สุดคือ โปรแกรม
คนหา เชน Google, Bing, Yahoo, Ask.com ทั้งนี้อาจเปนเพราะโปรแกรมเหลานี้เปนโปรแกรมที่
นักศึกษาคุนเคย มีประสิทธิภาพสูง เขาถึงขอมูล สารสนเทศและองคความรูที่หลากหลายและดึง
ออกมาใชประโยชนไดงาย ทุกเวลา รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย สําหรับทรัพยากรที่
นักศึกษาใชบอยที่สุดในการคนควา คือ เพื่อนที่เรียนดวยกัน เนื่องจากมีการติดตอกันอยูเสมอ มีการ
ทํางานรวมกัน มีการแบงปนทักษะการใชเทคโนโลยีระหวางกัน การติดตอระหวางกันทําใหไดรับรู
ความเคลื่อนไหวของชั้นเรียนและรายวิชาที่เรียนตลอดเวลา ทรัพยากรที่นักศึกษาไมคอยใชรวมทั้ง
ไมเคยใชมากที่สุดคือบรรณารักษ ทั้งอาจเนื่องจากนักศึกษาใชคอมพิวเตอรเปนสวนใหญในการ
คนควาไดดวยตนเอง จึงอาจมองขามความสําคัญและความชวยเหลือจากบรรณารักษในการคนควา
รวมทั้งความชวยเหลือดานอื่นๆ อีกทั้งการคนควาโดยอาศัยคอมพิวเตอรนักศึกษาอาจคิดวาคนควา
ที่ไหนก็ไดไมจําเปนตองไปหองสมุด
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5.2.1.3 การประเมินแหลงขอมูลจากหองสมุด เพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายใน
รายวิชาตางๆ
รายการเกี่ยวกับการประเมินแหลงขอมูลจากหองสมุด ที่นักศึกษาประเมิน
เกือบทุกครั้งในระดับมากที่สุด คือ แหลงขอมูลนั้นมีบรรณานุกรมหรือรายการอางอิงหรือไม ทั้งนี้
อาจเปนเพราะในการทํารายงานที่อาจารยมอบหมาย นักศึกษาตองมีการแจงวาแหลงขอมูลนั้นมี
บรรณานุ ก รมหรื อ รายการอ า งอิ ง หรื อ ไม และที่ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น บ อ ยที่ สุ ด คื อ ประเมิ น ว า
แหลงขอมูลนั้นทันสมัยมากนอยเพียงใด ทั้งนี้เพราะนักศึกษาอาจไดรับการปลูกฝงจากอาจารย
ผูสอนวาในการคนควาทํารายงานนั้นแหลงขอมูลจะตองชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ และทันสมัย
อยางไรก็ตามนักศึกษาไดใหความสําคัญระดับปานกลางตอการประเมินเกี่ยวกับเคยใชแหลงขอมูล
นั้นมากอนหรือไม สิ่งที่นักศึกษาใหความสําคัญนอยมาก คือ การประเมินเกี่ยวกับผูพิมพคือใครและ
บรรณารักษแนะนําการใชแหลงขอมูลนี้หรือไม
5.2.1.4 การประเมินแหลงขอมูลจากเว็บไซต เพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายในรายวิชา
ตางๆ
ในการประเมินแหลงขอมูลจากเว็บไซต เพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายใน
รายวิชาตางๆ นักศึกษาจะใหความสําคัญโดยจะประเมินเกือบทุกครั้งและบอยครั้งเกี่ยวกับความ
ทั น สมั ย เพี ย งใดของเว็ บ ไซต ความน า เชื่ อ ถื อ เพี ย งใดของผู ใ ห ข อ มู ล ในเว็ บ ไซต และความ
หลากหลายเพียงใดของมุมมองในเนื้อหาของเว็บไซต นักศึกษาจะใหความสําคัญนอยโดยไมคอย
ใชจนถึงไมเคยใช คือ การประเมินเกี่ยวกับที่อยูของเว็บไซต (URL) บรรณารักษแนะนําการใช
เว็บไซตนั้นๆ หรือไม และ นักศึกษาเคยใชเว็บไซตนั้นมากอนหรือไม ซึ่งเมื่อมองในภาพรวมจะ
เห็นไดวานักศึกษาสวนใหญมีทักษะและมีความพอใจที่จะใชเว็บไซตในการคนควา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งถาเว็บไซตนั้นมีความทันสมัย ใชงาย สะดวก สามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการไดจริงทั้งในเชิง
กวางและเชิงลึก แตเนื่องจากหองสมุดยังไมไดจัดใหมีระบบที่ตอเนื่องชัดเจน ในการใหการบริการ
เว็ บไซต ที่เ ฉพาะพิ เ ศษจริ ง ๆ โดยมี บรรณารัก ษ เ ปน ผู ใ หคํ า แนะนํา และเสริ มสร างแรงจู ง ใจต อ
นักศึกษาผูรับบริการ นักศึกษาจึงมองขามความสําคัญของบรรณารักษซึ่งทําใหเกิดชองวางระหวาง
บรรณารักษและนักศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งไมเปนผลดีตอบรรณารักษและนักศึกษาในการทํางาน
และเรียนรู
5.2.1.5 การขอใหบุคคลอื่นชวยประเมินแหลงขอมูลที่เกี่ยวกับรายวิชาที่เรียน
นักศึกษาจะประพฤติเกือบทุกครั้งและบอยครั้งในการประเมินแหลงขอมูล
โดยถามไถ ขอความเห็น หรือสังเกต จากเพื่อนที่เรียนดวยกันเปนสําคัญรองลงมาคืออาจารยผูสอน
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การที่นักศึกษาเนนเพื่อนที่เรียนดวยกันมากกวาอาจารย ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษากับนักศึกษามี
วัยใกลเคียงกัน สื่อสารเขาใจกันงาย ไมมีความกดดัน และมีเวลาระหวางกันในฐานะเพื่อนกับเพื่อน
มากกวาระหวางอาจารยกับลูกศิษย แตที่นาสังเกต คือ นักศึกษาหลายคนจะไมไดใชชองทางในการ
ประเมินแหลงขอมูลโดยอาศัยบรรณารักษเปนผูประเมินให ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากขาดแรงเสริมและ
ระบบสนั บ สนุ น ที่ เ ขมแข็ ง แบบโดดเดน จึงทํ า ใหนั ก ศึก ษาอาจคิ ด ว า การใชช อ งทางเพื่ อ นและ
อาจารยก็เพียงพอแลว
5.2.1.6 แนวทางการปฏิบัติขณะที่ดําเนินการศึกษาคนควาที่เกี่ยวของกับรายวิชา
นักศึกษาจะใชวิธีการเริ่มตนโดยคิดหาคําคนกอน จากนั้นวางโครงรางวาจะ
เขียนรายงานอยางไร และจะหยุดคนเมื่อไดรายการอางอิงครบตามจํานวนที่อาจารยสั่ง แตนักศึกษา
มักจะไมทําหัวขอซ้ําหรือใชขอมูลเดิมสําหรับการทํางานหลายๆ ชิ้นเมื่ออาจารยมอบหมาย ซึ่งจาก
การที่นักศึกษามักจะหยุดการคนเมื่อไดรายการอางอิงครบตามที่อาจารยสั่ง จะทําใหทักษะการ
คนควาและองคความรูอื่นๆ ที่สัมพันธเกี่ยวของเชื่อมโยงเกิดขอจํากัด ซึ่งเปนผลอาจทําใหการตอ
ยอดและการบูรณาการองคความรูของนักศึกษาเกิดขึ้นนอย พฤติกรรมในลักษณะนี้จะถูกสะสมไป
เรื่อยๆ จะเปนผลเสียตอการเรียนรูของนักศึกษาทั้งในปจจุบันและอนาคต นักศึกษาจึงควรคนควาให
มีรายการอางอิงเพิ่มเติมจากที่อาจารยกําหนดดวยตัวนักศึกษาเอง
5.2.1.7 โปรแกรมที่ใชเปนเครื่องมือชวยการคนควางานที่ไดรับมอบหมาย
นัก ศึก ษาส ว นใหญจ ะใชโปรแกรมไมโครบล็อก (Facebook,
Twitter)
โปรแกรมสําหรับแชรภาพ (Flicker, Youtube) โปรแกรมแชรเอกสาร (Google Document,
Microsoft Sharepoint) และ การสนทนาผานอินเตอรเน็ต (skype) เปนเครื่องมือหลักในการคนควา
งานที่ไดรับมอบหมาย เพราะโปรแกรมเหลานี้เปนโปรแกรมยอดนิยมที่ทันสมัย ผูคนจํานวนมากใน
สังคมใชกันทั่วไป เปนโปรแกรมที่หาไดงาย ติดตั้งงาย ใชงาย มีประสิทธิภาพผสานความบันเทิง ซึง่
ปจจุบันถือไดวาเปนโปรแกรมพื้นฐานจําเปนในระบบบ Social Media และ Social Network สวน
โปรแกรมอื่นๆ ที่จะนําไปใชเปนเครื่องมือในการสืบคน เชน ไฮไลทขอความบนจอคอมพิวเตอร
โปรแกรมทํารายการอางอิง (RefWork, EndNote) โปรแกรมสรางบล็อก (LiveJournal) และเวที
ออนไลน (Online Forum) นักศึกษาไมไดมีการนําไปใช ซึ่งมีสาเหตุมาจากอาจารย นักศึกษาไมคอ ย
รูจัก ไมคุนเคย อีกทั้งบางโปรแกรมไมมีใชในหองสมุด บรรณารักษยังขาดความเชี่ยวชาญในการใช
โปรแกรมเหลานี้ จึงทําใหมีการละเลยในการที่จะนําโปรแกรมดังกลาว มาใชใหเกิดประโยชนอยาง
กวางขวางเหมาะสม ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาการเรียนรูทั้งในระดับอาจารย บรรณารักษ และ
นักศึกษา ในการคนควาหาขอมูลสารสนเทศและความรู
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5.2.1.8 สิ่งสําคัญตอการศึกษาคนควางานที่ไดรับมอบหมาย
นั ก ศึ ก ษาได ใ ห ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด ต อ การศึ ก ษาค น คว า งานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย คือ ตองการสอบผานวิชานั้นๆ ซึ่งจะตองทํารายงานใหเสร็จ และไดคะแนนดี สวน
ความสําคัญมากถัดมา คือ ทําใหไดมีการปรับปรุงทักษะการวิเคราะห การที่จะตองมีรายการอางอิง
ครบตามจํานวนที่กําหนด และการไดพบคําตอบจากการไดคนควาจริง อยางไรก็ตามสิ่งที่นักศึกษา
ใหความสําคัญยังไมมากพอ คือ การปรับปรุงทักษะการเขียน การบงบอกถึงมุมมองที่สรางสรรค
ของนักศึกษาโดยทําใหปรากฏเห็นในรายงานที่จัดทํา สิ่งเหลานี้มีความสําคัญมากในการจัดทํา
รายงานของนักศึกษา ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาเปนอยางยิ่ง
5.2.1.9 ความยากในกระบวนการคนควางานที่ไดรับมอบหมาย
นักศึกษาแสดงความเห็นดวยอยางยิ่งวา ความยากในกระบวนการคนควางาน
ที่ไดรับมอบหมาย คือ ยากที่จะรูวาจะทํางานชิ้นนี้ไดดีหรือไมและยากที่การตีกรอบหัวของานให
แคบลง สะท อ นให เ ห็ น ถึง ความไม มั่น ใจในตัว เองของนัก ศึ ก ษา อั น เกิ ด จากการขาดหรื อ มี ไ ม
เพียงพอในองคความรูเนื้อหาที่ทํารายงาน ขาดหรือมีไมเพียงพอในทักษะการใชเครื่องมือในการ
คนควา รวมทั้งขาดหรือมีไมเพียงพอในทักษะการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเนื้อหาความรู สวน
กรณี ที่ นัก ศึ กษาเห็ นดว ยอยางมากอีกประการวา ความยากในกระบวนการคนคว างานที่ไ ดรับ
มอบหมาย คือ ยากที่การคนหาบทความในฐานขอมูลวิจัยในเว็บหองสมุด ที่เปนเชนนี้อาจเปน
เพราะนักศึกษาขาดทักษะในการสืบคนหรืออาจจะเกิดจากบทความที่นักศึกษาตองการไมมีอยูใน
ฐานขอมูลวิจัยในเว็บของหองสมุด ประเด็นความยากในกระบวนการคนควางานตามทัศนะของ
นักศึกษาที่กลาวมาขางตน จําเปนจะตองไดรับการแกไขรวมกันทั้งอาจารยผูสอน นักศึกษา และ
หองสมุด
5.2.2 ดานพฤติกรรมการคนควาในชีวิตประจําวัน
5.2.2.1 หัวขอในการคนควา
ในการคนควาในชีวิตประจําวันของนักศึกษา นักศึกษาสนใจในเรื่องขาวหรือ
เหตุการณปจจุบันมากที่สุด รองลงมาตามลําดับ คือ เรื่องของการซื้อของ เรื่องที่เกี่ยวกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย และเรื่องการเดินทาง สวนที่นักศึกษาสนใจนอยและมีการคนควานอย คือ ขอมูลดานจิต
วิญญาณ การแสวงหาผูเชี่ยวชาญ และ ขอมูลเกี่ยวกับการเมืองและสังคม ซึ่งการคนควาในสิ่งเหลานี้
มีนอยจะทําใหการสรางเสริมเติมเต็มฐานความรูของนักศึกษาไมสมบูรณเพียงพอ นักศึกษาควร
ไดรับการปลูกฝงใหมีจิตวิญญาณของการเปนนักคนควาที่ดี
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5.2.2.2 การใชทรัพยากรในการคนควาขอมูลเพื่อใชในชีวิตประจําวัน
นั ก ศึ ก ษาใช ท รั พ ยากรบ อ ยที่ สุ ด ในการค น คว า คื อ โปรแกรมการค น หา
(Google, Bing, Yahoo, and Ask.com ) รองลงมา คือ Wikipedia ซึ่งอาจเปนเพราะโปรแกรมเหลานี้
เปนโปรแกรมที่มีคุณภาพ ใชงาย สะดวก และเปนที่นิยมกวางขวางในสังคม นักศึกษาจึงคุนเคยและ
และเรียนรูในการใชใหเปนไมยาก แตในเรื่องของ Wikipedia นั้น อาจารยผูสอนและบรรณารักษ
ควรจะไดมีการชี้แจงแนะ ใหนักศึกษาไดเขาใจถึงหลักการ Wikipedia ไดอยางถูกตองแทจริงเพื่อ
นําไปใชไดอยางมีคุณภาพ สําหรับทรัพยากรที่นักศึกษาไมเคยใชในการคนควา คือ บรรณารักษ
สารานุกรม และฐานขอมูลผานเว็บไซตของหองสมุด สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจจะเปนเพราะนักศึกษา
คิดวามีเพียง Google และ Wikipedia ก็สามารถคนควาไดอยางกวางขวางและครอบคลุมแลว
อาจารยและบรรณารักษควรไดสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสใชทรัพยากรในการคนควาที่มีอยูใน
หองสมุดไดอยางหลากหลาย ครบถวน และเหมาะสม
5.2.2.3 การประเมินแหลงขอมูลจากเว็บไซต เพื่อการคนควาในชีวิตประจําวัน
แมจะเปนการคนควาเพื่อใชในชีวิตประจําวัน นักศึกษาประเมินเกือบทุกครั้ง
และบอยครั้งในประเด็นเกี่ยวกับเว็บไซตนั้นทันสมัยมากนอยเพียงใด เนื้อหาของเว็บไซตมีความ
หลากหลายมุมมองหรื อไม และผูใ หข อมูลที่ เ ว็บไซตนั้ น น า เชื่ อถือเพี ย งใด ซึ่ ง แสดงใหเ ห็ น วา
นักศึกษามีกรอบความคิดในการประเมินแหลงขอมูลจากเว็บไซตเพื่อการคนควาในชีวิตประจําวัน
เชน เดี ย วกัน กั บกรอบความคิ ด ในการประเมิน แหลงขอมูล จากเว็ บไซตเ พื่ อการทํ างานที่ ไ ดรั บ
มอบหมายจากอาจารย
5.2.2.4 การขอใหบุคคลอื่นชวยประเมินแหลงขอมูลเพื่อใชในชีวิตประจําวัน
เกือบทุกครั้งและบอยครั้ง นักศึกษาจะขอใหบุคคลชวยประเมินแหลงขอมูล
เพื่อใชในชีวิตประจําวัน เรียงตามลําดับ คือ เพื่อนที่เรียนดวยกัน อาจารยผูสอน และเพื่อนคนอื่น/
ครอบครัว ขณะเดียวกันนักศึกษาไมคอยจนถึงไมเคยขอใหบุคคลชวยประเมินแหลงขอมูลเพื่อใชใน
ชีวิตประจําวัน เรียงตามลําดับ คือ บรรณารักษ และผูประกอบอาชีพที่มีใบประกอบวิชาชีพ เมื่อ
พิ จ ารณาจะพบว า กรอบแนวคิ ด ในการขอให บุ ค คลอื่ น ช ว ยประเมิ น แหล ง ข อ มู ล เพื่ อ ใช ใ น
ชีวิตประจําวัน ไปในแนวทางเดียวกันกับกรอบแนวคิดในการขอใหบุคคลชวยประเมินแหลงขอมูล
เพื่อการทํางานที่ไดรับมอบหมายจากอาจารย
5.2.2.5 ความยากในกระบวนการคนควาขอมูลเพื่อใชในชีวิตประจําวัน
นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวา ความยากในกระบวนการคนควาขอมูลเพื่อ
ใชในชีวิตประจําวัน คือ ยากที่รูวาคําตอบที่กําลังหาอยูนั้นมีอยูในเว็บแนๆ แตหาไมเจอ ยากในการที่
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จะตองประเมินแหลงขอมูลที่คนหามาได และ ยากในการหาขอมูลที่ทันสมัย เมื่อพิจารณาจะพบวา
ความเห็นเกี่ยวกับความยากในกระบวนการคนควาขอมูลเพื่อใชในชีวิตประจําวัน แตกตางจาก
ความเห็นเกี่ยวกับความยากในกระบวนการคนควาขอมูลเพื่อการทํางานที่ไดรับมอบหมายจาก
อาจารย ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะความกดดันที่มีตอนักศึกษาในการคนควาขอมูลเพื่อชีวิตประจําวัน
กับการคนควาขอมูลเพื่อการทํางานที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยตางกัน อันเนื่องมาจากการมี
เปาประสงคในการคนควาที่ตางกัน
5.2.3 ดานการเปรียบเทียบพฤติกรรมการคนควาสารสนเทศเพื่อการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
กับการคนควาเพื่อใชในชีวิตประจําวัน
5.2.3.1 ทรัพยากรที่ใชคนควา
นักศึกษาใชทรัพยากรที่มากที่สุดในการคนควาสารสนเทศ ทั้งในสวนคนควา
เพื่ อ ใชใ นชี วิตประจําวั น และในสว นคน ควา เพื่อทํางานที่ไ ดรับมอบหมายในรายวิ ชาต างๆ คือ
โปรแกรมคนหา (Google, Bing, Yahoo, Ask.com) ทรัพยากรที่ใชมากที่สุดรองลงมา คือ เพื่อนที่
เรียนดวยกันและ วิกิพีเดีย (Wikipedia) ทั้งนี้เพราะในสวนที่เปนโปรแกรมที่ใชเปนเครื่องมือนั้น
เปนโปแกรมที่ทัน สมัย มีประสิทธิภ าพ ผูคนในสังคมใชกันอยางกวางขวางและแพรห ลาย ซึ่ง
นักศึกษาสวนใหญรูจัก คุนเคย ใชเปน หรือเรียนรูในการใชงานไดคอนขางงาย แตสิ่งที่นักศึกษา
จะตองระมัดระวังเปนพิเศษ คือ การใช Wikipedia ซึ่งขึ้นอยูกับขีดความสามารถและองคความรูของ
นักศึกษาอยูในระดับใดที่จะกรองความรูหรือนําเสนอองคความรูผานทางวิกิพีเดีย อาจารยผูสอน
และบรรณารักษควรไดศึกษาและฝกฝนการใชวิกิพีเดีย แลวนําไปถายทอดใหแกนักศึกษาในลําดับ
ถัดไป อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชทรัพยากรคนควาสารสนเทศ นักศึกษาใช
ทรัพยากรที่เปนบรรณารักษนอยมาก ทั้งในสวนคนควาเพื่อชีวิตประจําวันและในสวนคนควาเพื่อ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายในรายวิชาตางๆ สะทอนใหเห็นถึงปญหาที่อาจแอบแฝงอยู เชน ระดับ
ความสัมพันธระหวางบรรณารักษกับนักศึกษา ระบบบริการของหองสมุดผานทางบรรณารักษ
ความเชื่อถือของนักศึกษาที่มีตอบรรณารักษ และความพรอมของหองสมุดในเรื่องความหลากหลาย
และทันสมัยของเครื่องมือการคนควาขอมูลสารสนเทศและความรู เปนตน
5.2.3.2 การประเมินแหลงขอมูลจากเว็บไซต
นักศึกษาใหความสําคัญมากในการประเมินแหลงขอมูลจากเว็บไซต ไปใน
ทิศทางเดียวกันทุกประเด็นทั้งในสวนที่คนควาเพื่อชีวิตประจําวันและในสวนที่คนควาเพื่อทํางาน
ตามที่ไดรับมอบหมายในรายวิชาตางๆ โดยใหความสําคัญในการประเมินเกี่ยวกับความทันสมัย
ความนาเชื่อถือ การเชื่อมโยงไปยังทรัพยากรอื่น และความหลากหลายในมุมมองของเนื้อหาใน
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เว็บไซต มีประเด็นที่นาสนใจ คือ นักศึกษาใหความสําคัญนอยในการประเมินเกี่ยวกับการให
คําแนะนําการใชเว็บไซตโดยบรรณารักษ ซึ่งสะทอนใหเห็นวานักศึกษาไมจําเปนตองพึ่งพาอาศัย
บรรณารักษ นักศึกษาสามารถคนควาดวยตนเองได ทําใหบทบาทของบรรณารักษซึ่งที่มีมากมาย
หลายดานถูกมองขามไปและไมไดถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนตอนักศึกษาอยางแทจริง
5.2.3.3 บุคคลที่ขอใหชวยประเมินแหลงขอมูล
นักศึกษาใหความสําคัญมากในการขอใหบุคคลชวยประเมินแหลงขอมูล ไป
ในทิศทางเดียวกันทุกประเด็น ทั้งในสวนที่คนควาเพื่อชีวิตประจําวันและในส วนที่คนควาเพื่อ
ทํางานตามที่ไดรับมอบหมายในรายวิชาตางๆ โดยใหความสําคัญในการขอใหบุคคลชวยประเมิน
คือ เพื่อนที่เรียนดวยกัน รองลงมาคืออาจารยผูสอน เพื่อนคนอื่นๆ และครอบครัว และนักศึกษาให
ความสําคัญตอบรรณารักษนอย ในการขอใหบุคคลชวยประเมินแหลงขอมูล ทั้งในสวนที่คนควา
เพื่อชีวิตประจําวันและในสวนที่คนควาเพื่อทํางานตามที่ไดรับมอบหมายในรายวิชาตางๆ ซึ่งแสดง
ใหเห็นวานักศึกษาเชื่อถือเพื่อนที่เรียนดวยกันและอาจารยผูสอน ในการขอความเห็นและขอแนะนํา
มากกวาบรรณารักษ

5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
(1) อาจารยผูสอนควรไดตระหนักถึงการเรียนรู เกี่ยวกับกระบวนการคนควาที่มี
หลายรูปแบบและมีเครื่องมือในการคนควาที่หลากหลาย เพื่อใชประกอบในการมอบหมายงานให
นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง แนะนํ า นั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กระบวนการค น คว า จากแหล ง ข อ มู ล ต า งๆ อย า ง
หลากหลาย การเลือกเครื่องมือคนควาที่เหมาะสม หรือการประเมินสารสนเทศ และควรเนนใหเห็น
ถึงความสําคัญของแหลงสารสนเทศที่เชื่อถือไดในระบบเครือขาย
(2) อาจารยผูสอนควรหาแนวทางในการสงเสริมหรือปรับพฤติกรรมของนักศึกษาใน
การคนควาเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายและคนควาเพื่อใชในชีวิตประจําวัน
(3) อาจารยควรไดเขาใจถึงพฤติกรรมและลักษณะการเรียนรูและการคนควาของ
นักศึกษาที่อาจเหมือนกันหรือตางกัน เพื่อนําเอาไปเปนองคประกอบหนึ่งในการพิจารณาแนว
ทางการมอบหมายงานใหแกนักศึกษาอยางเหมาะสมเปนรายบุคคลหรือกลุม
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(4) อาจารยและบรรณารักษควรรวมกันสนับสนุนและสงเสริม ใหนักศึกษาจัดตั้ง
ชมรมนักคนควาอยางเปนรูปธรรมและมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยที่อาจารยและบรรณารักษคอย
ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง
(5) ห อ งสมุ ด ควรได มี ก ารกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ใ นการรณรงค ให นั ก ศึ ก ษาเข า มา
คนควาขอมูล สารสนเทศ และความรู ในหองสมุดอยางจริงจัง
(6) หองสมุดควรจัดใหมีคลีนิกการคนควาในหองสมุด
(7) คณะวิ ช าและห อ งสมุ ด ควรร ว มมื อ กั น จั ด โครงการส ง เสริ ม การรู ส ารสนเทศ
แบบตอเนื่อง ในการใหนักศึกษาแขงขันการคนควาโดยเนนทั้ง กระบวนการและการใชเครื่องมือใน
การคนควา และผลของการคนควา โดยมีการมอบรางวัลใหอยางสมเกียรติ
(8) มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนการสอนการเรียนรูสารสนเทศใหกับนักศึกษา
ทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาชั้นปที่ 1 โดยอาจจัดเปนรายวิชาเฉพาะหรือสอดแทรกในรายวิชา
ตางๆ ที่เปนหมวดวิชาพื้นฐาน เพื่อใหนักศึกษาไดคุนเคยและเกิดทักษะความชํานาญในการเรียน
ระดับสูงขึ้นไป

5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
(1) ควรไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการสรางระบบแรงจูงใจใหกับบรรณารักษ ในการให
การบริการแกนักศึกษาในการคนควาขอมูล สารสนเทศ และความรู
(2) ควรไดมีการศึกษาเกี่ยวกับระบบการพัฒนาองคความรูบรรณารักษ และทักษะ
การใช เ ครื่ อ งมื อ หลากหลายที่ ทั น สมั ย ในการค น คว า ข อ มู ล สารสนเทศ และความรู ให แ ก
บรรณารักษอยางตอเนื่อง
(3) ควรไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมรวมกันระหวางอาจารยผูสอนและ
บรรณารักษในการพัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคนควาและการใชเครื่องมือในการคนควา
(4) ควรไดมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยและแนวทางใหมๆ ในการสรางแรงจูงใจในการ
คนควาขอมูล สารสนเทศ และความรู ของนักศึกษา
(5) หองสมุดควรไดมีการศึกษาเกี่ยวกับ ระบบการติดตามและพัฒนาระบบหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสอยางสม่ําเสมอ
(6) ควรได มีการศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิพลของสภาพแวดลอมในยุ คดิจิตอลที่สงผล
กระทบตอการคนควาสารสนเทศของนักศึกษา

